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Planning jOD ² « 
ـوازنة و تـتـنـاول عمـلـية التـخـطيـط هو الـوظـيفـة الـثـالثـة الـتي تـؤديهـا ا
ـالـية صـادر ا ـؤسـسة  –ا الـتـخطـيط  تـقـرير يـحـتـوي علـى (أهداف ا
ادية لتحقيق هذه األهداف  –البرامج والسياسات الواجب إتباعها وا

الية واستخدامها وتوزيعها) صادر ا إلحراز حتصيل ا
ويـركز الـتخـطيـط عادة عـلى قضـايا رئـيسـة مـثل:- ماهي الـسيـاسات
كن ربطها إلى بدائل النفقات دى للدائرة? وكيف  واالهداف بعيدة ا
ـعـايـيـر الــتي يـجب اسـتـعـمـالـهـا لـتـقـيـيم طـلـبـات اخملـتـلـفـة? ومـا هي ا

التخصيص من الوزارات والدوائر اخملتلفة لنشاطاتها ومشاريعها?
ـؤسـسـة إلجنـازهـا. ويـهـتم الـتـخـطـيط بـأهـداف الـعــمل الـتي تـسـعى ا
وتـعـتـمـد مـوازنـة الــبـرامج أسـاسـا عـلى الـتــخـطـيط فـهي حتـاول ربط
ـوازنـة) مع مالحـظـة القـواعـد األسـاسـية ـصـادر الـتمـويل(ا اخلـطط 

اآلتية:-
سـتـقبـلـية ـستـقـبل فهـو يـركز عـلى األهـداف ا - يـتـعلـق التـخـطيط بـا

ويربطها بقرارات تتخذ مسبقا لتحقيقها.
ـصادر والوسـائل التي تتضـمن حتقيق األهداف - يشمل الـتخطيط ا

تعلقة بتحقيقها. ستقبلية كافة ويحدد البرامج التفصيلية ا ا
- يــتــضــمن الــتــخـطــيـط عـادة الــوســائل واألهــداف حــيث أن تــوزيع
توفـرة يتم على أساس األهداف التي الية ا صـادر ا اخملصصات وا

يجب حتقيقها.
Evaluation and Analysis   .uI² «Ë qOK×² «

يتـضـمن الـتـقـو عـمـلـيـة تـقـريـر مـا إذا حـقق الـبرنـامج أهـدافه أم ال?
ويتضمن التحليل عملية تقدير فعالية البدائل من ب البرامج اخملتلفة
للـوصول إلى األهداف نـفسهـا. ويحاول كل نـظام التـخطيط والـبرمجة
وازنـة ونـظـام مـوازنـة الـقـاعـدة الـصفـريـة الـوصـول نـحـو عـمـلـيات وا
الـتقـو والتـحلـيل.فهـذه األنظـمة هـدفهـا األول واألساسي هـو ترشـيد

وازنة عن طريــــــق:- عملية اتخاذ القرارات عند إعداد ا
ـتـوفـرة عـلى ـعـلـومـات والـبـيـانـات لـلـبـدائل ا ـسـؤولـ بـا 1- تـزويـد ا
ـتوفرة لـتحقيق أساس حتـليل التـكلفة- الـعائد واالسـاليب اخملتـلفة وا

األهداف التي تسعى لها.
2- تـوفـير مـقـايـيس لتـقـو النـتـائج لتـسـهـيل عمـلـية حتـقـيق األهداف
وضوعة. وعملية التقو والتحليل تركز عادة على القضايا مثل:- ا

ــرجــوة بــكــفــاءة ×اي الــبــرامج يــحــقـق األهــداف ا
وفعالية?

× أي الـبـرامج يـجب أن يـنـتـهي? وأيـهـا يـجب أن
يوسع?

ــقــرر ــدعـــوم وهــو إجــراء مـن ا ا
ـقـبل مع تـطـبـيـقه مـطــلع الـشـهـر ا
دعم نقـدي سنـوي حملدودي الدخل

لتعويضهم عن هذه الزيادة.
VF  d «

وقـال خـبـراء اقتـصـاديـون إن قدرة
األردن عــلـى احلــفــاظ عـــلى نــظــام
ـكلف وعـلى الـعـدد الكـبـير الـدعم ا
من العـامل فـي القطـاع احلكومي
باتت أمرا صعبا على نحو متزايد
في ظل غياب تدفق رؤوس األموال
األجـنـبـية الـكـبيـرة الـتي تـراجعت

مع استمرار األزمة السورية.
كـــمــا كـــررت احلــكـــومــة مـــخــاوف
صـنــدوق الـنـقـد من أنه بـدون هـذه
اإلصالحـــات فــــســـيـــرتــــفع الـــدين

اخلـارجي بـشـدة. وتـشـيـر بـيـانات
صــنــدوق الــنــقـد إلـى أنه ســيــزيـد
ئة من الناجت بالفعل إلى  47في ا
احملــــلي اإلجـــمـــالي في  2021من
ـــــا يـــــعـــــكس ــــئـــــة   37.5فـي ا
إيـــداعـــات الــــســـنـــدات الـــدولـــيـــة

واالقتراض بشروط ميسرة.
وســتـبــلغ خــدمــة الـدين مــســتـوى
مــرتــفــعـا في  2020 - 2019عــنـد
ـــئـــة من الـــنــاجت نـــحــو  6.5في ا
احملـلي اإلجــمـالي مـع اسـتــحـقـاق

سداد سندات باليورو.
وتقول احلكومـة إنها ستخفف من
أثر هذه اإلجـراءات التقشـفية على
الـفـقـراء بـإعـفـاء الـسـلع الـغـذائـيـة
األسـاســيــة واألدويـة مـن ضـريــبـة

بيعات. ا
rŽœ iHš

لكن خـبراء االقتـصاد يعـتقدون أن
خـفض الــدعم ســيـزيــد من مـحــنـة
فـقـراء األردن وهم أغـلـبـيـة سـكـان
الــــبـالد. وســــبق أن تـــــســــبب رفع

الدعم في اضطرابات مدنية.
ويـقـول مـنـتـقـدون إن أي زيادة في
الضرائب ستقتطع أمواال أكثر من
ـوظفـ الـذين يـدفـعون شـريـحـة ا
ضرائب بـالفـعل في حـ ال تسري
عـلى أقـطـاب األعـمـال من أصـحاب
الـنـفــوذ. وقـال صـنــدوق الـنـقـد إن
النـمو االقـتصادي لـلمـملكـة تضرر
ــاضـيـة في الــسـنــوات الـقــلـيــلـة ا
ـرتـفـعـة وتـأثـير بـسبـب البـطـالـة ا
الـصـراع اإلقلـيـمي عـلى معـنـويات

ستثمرين. ا
وجـــرى تــــعـــديل الـــنـــاجت احملـــلي
ـئـة في اإلجــمـالي إلى اثـنــ في ا
 2017بـانــخـفــاض نـســبـته نــحـو
ـتوقع ـعـدل ا ـئة عن ا واحـد في ا
في بـدايـة بـرنـامج صـنـدوق الـنـقد
والــذي كــان يــدور حـول ثـالثـة في
ـئـة تـقريـبـا وهـو تقـريـبـا نصف ا
ــســـتــوى الــذي وصل إلـــيه قــبل ا

عشر سنوات.

مــا ال يـقل عن  540مــلــيـون ديــنـار
( 761مـــلــــيـــون دوالر) في صـــورة
إيــــرادات إضـــــافــــيـــــة ســــيـــــزيــــد
رتفعة بالفعل الية ا االحتياجات ا
الية العامة للبالد. وسيؤثر على ا
ووافق صـنــدوق الـنـقـد الـدولي في
 2016عــلى بــرنـامـج طـمــوح مـدته
ثالثـة أعــوام إلصالحـات هــيـكــلـيـة
طـال تـأجـيـلـهـا بـغـيـة خفـض الدين
الــعــام بــحــلــول  2021إلى  77في
ـئــة من الـنـاجت احملـلي اإلجـمـالي ا
من مــســتــوى قــيــاسي بــلغ  99في
ـئـة. ويعـود الـدين في جـانب منه ا
عــلى األقل إلى تــبــني احلــكــومـات
ـتعـاقبة لـسيـاسة مـاليـة توسـعية ا
اتـــســمت بـــتــوفــيــر الـــوظــائف في

ـتـضـخم وبـالدعم الـقـطـاع الـعـام ا
الـسـخي للـخـبـز وغيـره من الـسلع
األساسية.بيد أن احلزمة لم تشمل
تغيـيرات في ضريبـة على الدخول
ـنخـفضـة كان مـسؤولـو صندوق ا
النقد شـددوا في جوالت محادثات
سابقة عـلى أنها جزء ضروري من
اإلصالحات لكن احلكومة لم تقدم
عــلى تـعــديــلـهــا خــشـيــة رود فـعل
غاضبة. وقال صندوق النقد العام
اضي إن هذا األمـر الزم لتوسيع ا
الــقــاعـــدة الــضــريــبـــيــة ومــعــيــار
لإلصالحـات الـهـيــكـلـيـة الـتي كـان
ـان إقرارها بنهاية يجب على البر
 .2017كـمــا تـعــتـزم احلــكـومـة أن
ــثــلـــ ســعــر اخلــبــز تـــرفع إلى ا
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أعـــلــنت احلــكـــومــة األردنــيــة يــوم
االثــنـ حــزمــة كــبــرى من زيـادات
الــضــرائب بــتــوجـيـه من صــنـدوق
الـنقـد الـدولي تقـول إنـها ضـرورية
ـسـتـوى الـقـيـاسي لـلدين خلـفض ا
الـعـام تدريـجـيـا وإلعادة االقـتـصاد
الـــــذي تــــضــــرر جـــــراء الــــصــــراع

اإلقليمي إلى النمو مجددا.
رئــــــيـس الــــــوزراء األردني هــــــاني
لقي (في الـيسار) يـصافح رئيس ا
الـوزراء الـيابـاني شـيـنـزو آبي قبل
مؤتـمر صحفـي مشترك فـي طوكيو
بــالــيــابــان يـوم  14يــولــيــو تــمـوز
 .2017تـــصـــويـــر إيـــسي كـــاتــو -
رويـــتــرز. وتــشـــمل احلــزمـــة الــتي

أعلنـتها وسائل اإلعالم احلـكومية
إزالـــة اإلعــفـــاءات من الـــضــريـــبــة
ــبـيــعــات من عـلى الــعـامــة عــلى ا
بــعض الـســلع وتــوحــيـد مــعـدالت
إعـــفــاء مـــنــخـــفــضـــة بــ أربـــعــة
ـئة عـلى عـدد كـبـير وثـمـانـيـة في ا
ــئـة من الــســلع عــنـد عــشــرة في ا
ــئـة احلـد وتــركـهــا عـنـد  16في ا
األقــصـى لــلــضــريــبـــة عــلى ســلع
أخــرى. يــأتـي ذلك إلى جــانب رفع
ضــــرائب خـــــاصــــة عــــلى الــــتــــبغ
والبـنزين الـعالي اجلـودة وخفض

الرسوم اجلمركية.
ـلـقي وقـال رئـيس الـوزراء هـاني ا
إن التأخير في تنفيذ اإلصالحات
الـتي تشـتد احلـاجة إلـيهـا لتـوفير
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الدوالر االمريكي
اليورو األوربي

الباون اإلسترليني
الدوالر الكندي

الفرنك السويسري
التومان االيراني
الدينار الكويتي
الدرهم االماراتي

ليرة سورية
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طـــمـــاطـــة/1000 بـــطـــاطـــة/ 1000
بــــصل/1000 خــــيـــار/750 فــــلـــفل
اخــــــضــــــر/1000 شــــــجــــــر/1000
فــــــاصـــــولــــــيــــــا خــــــضـــــراء/2000
بــــاذجنـــان/1000 لــــهــــانـــة/2000
قرنـابيط/2000 تـفاح احـمر/2000
برتقـال مستورد/1500 موز/1500
رقـي/1000 بــــــــــــــطــــــــــــــيـخ/1500
عـــنب/2500 بـــامـــيــة/6000 رولــة
ثوم/2000 كـوجـة مـسـتورد/1500
خـــــــــــوخ/2000 تـــــــــــمـــــــــــر/2000
عـــــــــرمـــــــــوط/1500 لـــــــــيـــــــــمــــــــون

حامض/2000
W¹bK'«  U−²M*«

12000 لـلـزوج الواحـد احـــــــــــــذية
نـســائـيـة /10000- 25000 احـذيـة
والدي وبـــــــنــــــاتـي من 5000-3000
احــذيـة شــبــابــيـة/15000- 25000
احـــذيـــة ريــاضـــيــة/7000- 20000
حــــقــــائب مــــدرســــة/15000-4000
حـــقــــائب ســــفـــر/175000-25000
قـــــمــــاصـل غــــنـم طــــويل/ 100000-
150000 قـــــــــــــمــــــــــــــاصـل غــــــــــــــنـم
قـصـيـرة/30000- 100000 احـزمـة
رجــالــيـة/1500-15000 قــمـاصــيل
نـسـائـية/40000-100000 قـماصل
مـــاعـــز طـــويـــلـــة/100000-80000
قـــمــاصـل مــاعـــز قــصـــيــرة/30000-
70000 حـقــيـبــة مالحــيـة/50000-

70000 كـــــــفوف قصيرة وطويلة /
1500- 4000 حقائب دبـلوماسية /

75000-30000
WOÝUÞdI «Ë V²J « —UFÝ«

دفــتـــر مــســتـــورد فــئــة 1500/200-
2500 دفتر مستورد فئة 750/100
دفـتر مـسـتـورد فـئة 500/600 دفـتر
مـســتـورد 500/40 دفــتـر مــسـتـورد
فئة250/30 دفتر رسم (سيم)/750
قــلم رصـاص/100 قــلم جـاف/250

قلم سوفت/ 2000-1250
dzUJ « —UFÝ«

/6250 فـــايـــســـوري/6250 اســبـ
بــــــــــــلــــــــــــشـــــــــــر/2750 بن/3750
ميركوري/2000 مارلبورو العربي/

15000 ميامي/4000 غمــــــدان /
3750 كلواز احمر واصفر/6000

دنهل/15500 جيتان/8000
Âu×K « —UFÝ«

حلم غنم عراقي/ 15 الف دينار حلم
شـــــرح بــــــقـــــر/15 الف حلـم بـــــقـــــر
مـــــــــــســـــــــــتــــــــــورد/8000 دجــــــــــاج
عـــــــراقي/5000 افـــــــخـــــــاذ دجــــــاج
مـــســتــورد/2250 ســمك مـــســتــورد

3000 سمك عراقي/7000
V¼c « —UFÝ«

ذهب عـيار 24 سـعـر الـبـيع لـلـمـثـقـال
الـواحد 225 الف سـعـر الـشراء 220
الف ذهب عيار 197 سعر البيع الف
ســعـر الــشـراء 195 الف ذهب عــيـار

18 سـعــر الــبـيع 150 ســعـر الــشـراء
145 الف.

WOOzUA½ô« œ«u*« —UFÝ«

الـــســمـــنت الـــعــادي لـــلــطن الـــواحــد
بـالـديـنـار العـراقي 170 الف سـمنت
مقاوم للطن الواحد بالدينار العراقي
185 الف ســــمــــنـت ابــــيض لــــلــــطن
الواحـد بـالـدينـار الـعراقي 200 الف
رمل قالب سكس 20 متر مكعب 425
الف حـــصـى قالب ســـكس 20 مـــتـــر
مـكـتب 400 الف طـابــوق جـمـهـوري
4000 طـــابـــوقــة 800 الف طـــابــوق
عــــادي 4000 طـــــابــــوقــــة 750 الف
شــيــــــــش تـــســلــيح طن واحــد 850

الف .
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تــــعـــزي (الـــزمــــان) الـــزمــــيـــلـــة
Íd³  ¡«d¼“

ـصـحح الـلـغـوي في اجلـريـدة ا
??U?N?ðb اسـكــنـهـا الـله «Ë لـوفـاة
فــســيـح جــنــاته وألـــهم اهــلــهــا

وذويها الصبر والسوان .
إنا لله وإنا اليه راجعون  

”«uM « bO³Ž b «—

 „u d  WF Uł WÝUz—
 ÊöŽ≈

تعـلن رئاسة جـامعة كركـوك عن إجراء مزايدة عـلنية
لــتـأجـيـر (حق الــتـصـويـر ) الـعــائـد لـكـلـيــة الـتـربـيـة
ـصــادف الـبـدنـيـة وعـلوم الـريـاضـة يـوم اخلـمـيس ا
2018/2/22 الـساعة الـثانيـة عشر ظهـراً في رئاسة
اجلـامعة وفقاً لـقانون بيع وإيـجار أموال الدولة رقم
(21) لـسـنـة 2013  فـعـلى الـراغـبـ بـاالشتـراك في
زايـدة مراجعة شعـبة العقود احلـكومية في رئاسة ا
اجلـامــعـة السـتـالم نـسـخــة من الـشــروط لـقـاء وصل
ـبـلغ قدره (15000) خمـسـة عـشـر الف ديـنـار فقط
الية في غير قابل للرد يتم دفعها في قسم الشؤون ا
كلـية الـتربـية الـبدنـية وعـلوم الـرياضـة ويتـحمل من

زايدة أجور النشر واالعالن .   ترسو عليه ا
 —U−¹ô«Ë lO³ «  WM'

 „u d  WF Uł WÝUz—
 ÊöŽ≈

تعـلن رئاسـة جامـعة كـركوك عن تـمديـد اعالن إجراء
مزايـدة علنيـة لتأجيـر (حق التصويـر ) العائد لـكلية
ــصـادف 2018/2/22 الــتـمــريض  يـوم االربــعـاء  ا
الـســاعـة الـثــانـيــة الـثـانــيـة عـشــر ظـهــراً في رئـاسـة
اجلـامعة وفقاً لـقانون بيع وإيـجار أموال الدولة رقم
(21) لـسـنـة 2013  فـعـلى الـراغـبـ بـاالشتـراك في
زايـدة مراجعة شعـبة العقود احلـكومية في رئاسة ا
اجلـامــعـة السـتـالم نـسـخــة من الـشــروط لـقـاء وصل
ـبـلغ قدره (15000) خمـسـة عـشـر الف ديـنـار فقط
الية في غير قابل للرد يتم دفعها في قسم الشؤون ا
ـزايدة كلـيـة الـتـمـريض ويـتـحـمل مـن تـرسـو علـيـه ا

أجور النشر واالعالن .  
 —U−¹ô«Ë lO³ « WM'
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قــالت شـــركــة فـــورد إنــهـــا ســتـــعــزز
اسـتـثـمــاراتـهـا في إنـتـاج الـسـيـارات
ـبـلغ  11مـلـيـار دوالر الـكـهـربــائـيـة 
أمـــريــكي خـالل الــســنـــوات اخلــمس
بـلغ الذي أعلنته فورد هو قبلة. وا ا
ـضــاعـفـة أكــبـر من الـتــزام مـســبق 
حجم االستثـمار في إنتـاج السيارات

الكهربائية. 
وقـال رئــيس الـشـركــة بـيل فـورد إن
فورد تنـوي إنتاج  40سيارة هـجينة
وسيـارات كهـربائـية بـالكـامل بحـلول

عام .2022
ـارسـة وتـأتي هـذه اخلـطط في ظل 
بــلــدان فـي مــخــتــلف أنــحــاء الــعــالم
ضغوطا لـلحد من انبعـاثات الكربون

الصادرة عن السيارات.
وطــرحت شــركــات جــنــرال مــوتـورز
وتــويـــوتــا وفــولـــســفـــاغن خـــطــطــا
ـزيد مـن السـيارات طمـوحـة إلنتـاج ا

الــكـهــربـائــيــة. وقـال رئــيس فـورد إن
الــتـركــيــز يـتــمـثل حــالــيـا في تــزويـد
ـوجـودة من فورد بـالطـاقة النـماذج ا
الـكـهـربـائـيـة بـدون تـوضـيح مـا هـيـة

هذه النماذج.
وقـال مـدير فـورد إن الـشـركـة سـتـقدم
 16سيارة كـهربائيـة بالكـامل بحلول
عام  2022عـلى أن تـنتج  24سـيارة

ذكور. هجينة بحلول التاريخ ا
وأضــاف في تــصـريــحــات صـحــفــيـة
"نــحـن جــمـيــعــا انــخــرطــنــا فـي هـذا
شروع إذ نحول الـسيارات الرائجة ا
عـروفة للـشـركة أي أكـثر سـيـاراتنـا ا
إلى ســــيــــارات تــــعــــمل بــــالــــطــــاقـــة

الكهربائية".
وأضــاف قــائال "إذا أردنــا أن نــنــجح
في تـــزويــد ســـيـــاراتـــنــا بـــالـــطـــاقــة
الـكـهـربـائـيـة فـعـلـيـنـا أن نـقوم بـذلك
بـاســتـخـدام ســيـاراتـنــا الـتي حتـظى
بالشعبـية". وقالت ستيـفاني برينلي

احملللة اخملتـصة في عالم السيارات
إن هــذه اخلــطــوة مــعــقـولــة من قــبل
فورد. وأضـافت قائلـة "بالـتأكـيد نرى
ــزيــد من الــشــركـات تــســتــثــمـر في ا
تزويد سياراتها بالـطاقة الكهربائية.
ـــــوضـــــوع يُـــــعـــــزى إلى جـــــزء من ا
الـقــوانــ الــتــنــظـيــمــيــة الــصــارمـة
طبـقة ولـكن أيضا إلى الـتوقع بأن ا
الـسـيـارات الكـهـربـائـيـة سـتتـيح دعم

القيادة الذاتية للعربات".
 «—UO « ‚uÝ

ومضت قائلـة "السؤال الكـبير ما هي
الـــســـرعـــة الـــتـي ســـيـــتـــكـــيف بـــهـــا
ستهـلكون مع هذه الـسيارات أخذا ا
في االعتبار أن السيـارات الكهربائية
ئة فقط تستـحوز حالـيا على  1في ا

من سوق السيارات".
واخـتـتـمت حـديـثـها قـائـلـة "الـتـغـيـير
طـروح سيـضع بنـية حتـتيـة أفضل ا
فـي الـــطـــرق ولــــكن في الــــوقت ذاته

أيضا سيجعل السـيارات الكهربائية
مــتــاحــة لــلــجــمــهــور". وفـي الــســنـة
ـاضـيـة قالـت أكبـر شـركـة أمـريـكـية ا
لــتـصــنـيـع الـســيـارات وهي "جــنـرال
مـوتورز" إنـهـا سـتـضيف  20سـيارة
جديـدة تعـمل بالـبطاريـة الكـهربـائية
اذجهـا بحلول وخاليا الوقـود إلى 
عام  .2023وقالت شركـة فولـسفاغن
ــاضـي إنــهــا فـي تــشــريـن الــثـــاني ا
ستـنفق  40ملـيار دوالر عـلى تطـوير
السيارات الـكهربائيـة وعلى القيادة
الــذاتـــيــة وعـــلى خــدمـــات الــتـــنــقل
اجلديـدة بحـلول عام  2022أي أنها

علن سابقا. ستضاعف الرقم ا
وخـصــصت شـركــة فـورد  11مـلــيـار
ــعــلن دوالر أي أعـــلى بــكـــثــيــر مـن ا
سابـقا وهو  4.5ملـيار دوالر بـحلول
عــام  .2020وقـــد تـــصـــدر الـــســـقف
ـــديـــرين اجلـــديــد أهـــداف كـــبـــيـــر ا

التنفيذي لفورد جيم هاكيت.

وقـال هــاكـيـت الـذي حل مــحل مـارك
فـيــلـدز إنه يـرغب في صــنع سـيـارت
ومحـركـات االحتـراق الـداخلي بـشكل
ــــقـــابل يــــريـــد تــــطـــويـــر أقل. وفي ا
شــاحـــنــات وســـيــارات كـــهــربـــائــيــة

وهجينة أكثر من ذي قبل.
وخالل مـــعــرض ديـــتــرويت أعـــلــنت
فــــورد مــــبــــدئــــيــــا عن أول ســــيــــارة
كهربائيـة عالية األداء "ماش "1بدون
تـــقـــد أي تـــفــاصـــيل بـــشـــأن شــكل

السيارة أو مواصفاتها.
وستكون هـذه السيارة الـتي ستطلق
في عـــــام  2020مـــــســـــتـــــوحـــــاة من
سـيــارات الـدفع الـربـاعـي الـريـاضـيـة
مـــوســتـــانغ الـــتي حتـــمل االسم ذاته
وصنعت في السـتينات والسـبعينات

من القرن العشرين.
وكـشــفت فـورد أيـضـا أنــهـا سـتـطـور
شـاحنـة الـنـقل راجنـر التي تـسـتـهلك

وقودا أقل لتكون راجنر .2019
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