
امل�ؤهلة  الزراعية  البلدان  اأه��م  من  ال��ع��راق  يعّد 
لزراعة الأرز بكل اأن�اعه، ف�ضاًل عن متّيزه باإنتاج 
جلملة  وذلك  ب�"العنرب"،  تعرف  منه،  نادرة  اأن�اع 
اعتبارات اأبرزها طق�ضه املّت�ضف بارتفاع درجات 
الإح�ضاء  مديرية  لكن  ع��دي��دة،  ل�ضه�ر  احل���رارة 
وال�ضعري  احلنطة  اإنتاج  انخفا�ض  اأعلنت  الزراعي، 
املديرية  وقالت   .2017 لعام  ال�ضت�ي  للم��ضم 
تقرير  يف  لالإح�ضاء  امل��رك��زي  للجهاز  التابعة 
طن  األ���ف   2974 بلغ  احلنطة  "اإنتاج  اإن  لها 
 2017 ال�ضت�ي  للم��ضم  امل�ضم�لة  للمحافظات 
بانخفا�ض ُقّدرت ن�ضبته ب� %2.6 عن اإنتاج ال�ضنة 

املا�ضية 2016 والذي قدر ب� 3053 األف طن".
من  ال���اح��د  ال��دومن  غلة  "مت��ضط  اأن  واأ�ضافت، 
املزروعة  امل�ضاحة  اإجمايل  اأ�ضا�ض  على  احلنطة 
ب�  ن�ضبته  ق��ّدرت  بانخفا�ض  كغم   705.5 بلغت 
ب�  قدر  حيث  املا�ضي  العام  م��ضم  عن   14.6%

825.7 كغم".
الآخر  ه�  ال�ضعري  "اإنتاج  اأن  املديرية،  واأو�ضحت 
حيث   2017 لعام  ال�ضت�ي  للم��ضم  انخف�ض 
ب�  قّدر  بانخفا�ض  طن  األف   303 ب�  الإنتاج  قّدر 
39.3.% عن العام املا�ضي الذي قّدر ب� 499 األف 
طن"، م�ضرية اىل اأن "مت��ضط غلة الدومن ال�احد بلغ 
369.4 كغم لعام 2017 بانخفا�ض قّدرت ن�ضبته 
 470.2 بلغ  الذي  العام املا�ضي  %21.4 عن  ب� 

كغم".
احتلت  وا�ضط  "حمافظة  اأن  اىل  املديرية  واأ�ضارت 
ال�ضت�ي  للم��ضم  احلنطة  اإنتاج  يف  الأوىل  املرتبة 
لعام 2017 ومبقدار 800 األف و 652 طن ،تليها 
طن"،   719 و  األ��ف   449 بكمية  دي��اىل  حمافظة 
مبينة اأن "حمافظة القاد�ضية احتلت املرتبة الأوىل 
األف   73 وبكمية  ال�ضعري  اإنتاج  يف 
ط��ن  و300 

و785  األف   43 وبكمية  مي�ضان  حمافظة  ،تليها 
طن".

 ،2012 مت���ز  يف  اأك��دت  ال��زراع��ة  وزارة  وكانت 
للمحا�ضيل  م�ضدر  اىل  �ضيتح�ل  ال��ع��راق  اأن 
بعد  املقبلة  اخلم�ض  ال�ضن�ات  خالل  ال�ضرتاتيجية 
النتهاء من امل�ضاريع التي تق�م ال�زارة باجنازها 
ومنها تقنيات الري احلديثة، يف حني اأكدت ارتفاع 
طن،  ماليني  ثالثة  من  اأكرث  اىل  احلنطة  حم�ض�ل 
عام  يف  �ضهدتها  التي  الع�ضكرية  العمليات  اأن  اإل 
اىل خروج ثالث  "داع�ض" اأدت  تنظيم  2014 مع 
الدين  �ضالح  �ضملت  بزراعتها  مهمة  حمافظات 

وامل��ضل والنبار.
والأمر خمتلف متامًا الي�م بعدما تدّنت م�ضاحات 
الفالحية  اجلمعّيات  احت��اد  بح�ضب  الأرز  زراع��ة 
ال�ضابق  م�ضت�اها  عن   40% نح�  اإىل  العراق  يف 
املياه  قلة  اإىل  يع�د  وال�ضبب   ،2013 العام  يف 
التي  والأمنية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  والأزمات 

�ضهدها العراق منذ العام 2003.
�ضمد  مهدي  الزراعة  ل���زارة  الفني  ال�كيل  يق�ل 
القي�ضي "اإن زراعة الأرز يف العراق باتت حمدودة 
هذا  زراع��ة  ح�رصنا  ل��ذا  املائية،  امل����ارد  بفعل 
منطقة  يف  تقع  حمافظات  اأرب��ع  يف  املح�ض�ل 
واملثنى  النجف  يف  وحت��دي��داً  الأو���ض��ط،  ال��ف��رات 

والدي�انية وذي قار".
لزراعة  املخ�ض�ضة  امل�ضاحة  اأن  القي�ضي  وي��ضح 
الأرز تراجعت حتى باتت هذه الزراعة "ل ت�ضد ربع 
تتجاوز  اإذ ل  العراقي"،  للم�اطن  ال�ضن�ية  احلاجة 
ن�ضبتها ال�%15 من جمم�ع املحا�ضيل الزراعية، 
ي�ضل  ال��ع��راق  يف  ال��ي���م  الأرز  اإن��ت��اج  اأن  علمًا 
ي�ضجع  ل  رق��م  وه���  �ضن�يًا،  طن  اآلف   110 اىل 

لل��ض�ل اىل الكتفاء الذاتي.
ال�ضاحلي  منري  ال���زارة  م�ضت�ضار  يلفت  ذلك،  اإىل 
اأن����اع  اأج����د  ميتلك  "العراق  اأن  اإىل  الن��ت��ب��اه 
من  ج��زءاً  ي�ضكل  وال��ذي  ب�"العنرب"،  املمثل  الأرز 
وتقل�ض  م�ضاحاته  تقل�ضت  لكن  البالد،  ه�ية 
قبل  م��ن  عليه  الإق���ب���ال 

املزارعني لأن الدخل املحّقق منه ل ي�ضد تكاليف 
زراعته، خ�ض��ضًا مع تراجع الرثوة املائية، وهذا 
اخلم�ض  ال�ضن�ات  خالل  الزراعة  ب���زارة  حدا  ما 
املا�ضية على البحث عن اأ�ضناف جديدة من الأرز 
العالية  انتاجيتهما  بف�ضل  واليا�ضمني،  كالفرات 
من جهة، وعدم حاجتهما اإىل مياه كثرية من جهة 
نكهة  م�ضت�ى  يف  لي�ضتا  نكهتيهما  اأن  غري  ثانية. 

العنرب".
ويرى ال�ضاحلي اأن احلك�مة خ�ض�ضت اأم�اًل خالل 
نح�  على  الأرز  ا�ضترياد  لتغطية  املا�ضية  الع�ام 
اأن  اإىل  م�ضرياً  البلد،  حاجة  تغطي  اإم��دادات  ي�فر 
"وزارة التجارة تتعاقد يف كل عام مع �رصكات يف 
دول خمتلفة، ل�ضترياد ما بني 800 - 950 األف 
طن من الأرز، من اأ�ضل حاجة البلد ال�ضن�ية التي 

تقدر مبلي�ن و300 األف طن".
وي�ضيف ال�ضاحلي اأن العراق ل ي�ضّدر الأرز، واإمنا 
اآلف  ب�110  املقدرة  حاجاته  لتاأمني  ي�ضت�رده 
طن �ضهريًا، لذا يعتمد العراق على ال�ضترياد الذي 
يتم عرب مناق�ضات تعلنها "�رصكة جتارة احلب�ب" 
املناق�ضات جتري  التجارة، وهذه  ل�زارة  التابعة 

مرة كل 4 اأو 6 اأ�ضهر.
العراق  يف  الفالحية  اجلمعيات  احتاد  رئي�ض  اأّما 
العراق  يف  الأرز  زراعة  اأن  في�ؤكد  التميمي  ح�ضن 
املائية  احل�ض�ض  تقلي�ض  بفعل  بالرتاجع،  اآخذة 
اخل��دم��ات  و�ضعف  الإن��ت��اج  تكاليف  وارت��ف��اع 
الأرز  اأ�ضعار  وت��دين  للفالح،  املقدمة  الزراعية 
املبيعة اإىل خمازن الدولة، والتي ل تزيد على 600 
دولر للطن ال�احد لأف�ضل الأن�اع، اأي العنرب، يف 
حني ي�ضل �ضعر الطن ال�احد من الأ�ضناف الأخرى 
اإىل 550 دولراً. وي�ضري التميمي اإىل عزوف كثري 
من املزارعني يف املحافظات املعروفة باإنتاجها 
اىل  واجتاههم  املح�ض�ل،  هذا  زراع��ة  عن  ل��الأرز 
امل�ضاحات  اأن  بدليل  اأعلى،  ربحية  ذات  حما�ضيل 
املزروعة بالأرز يف هذه املحافظات للعام 2013 
قّدرت ب�200 األف دومن، اأّما يف العام 2014 فقد 
اجلاري  العام  دومن، ويف  األف   127 اىل  تراجعت 
الأرز  زراع��ة  اأن  اأي  دومن،  األف  ال�90  تتجاوز  مل 
تراجعت اىل نح� %40، ما ي�ضري اإىل 
اإم��ك��ان ان��دث��ار 

هذه الزراعة.
حميد  العراقية  الزراعة  وزارة  با�ضم  الناطق  وعزا 
النايف، �ضبب تراجع اإنتاج املح�ض�ل يف ال�ضن�ات 
ال�ضابقة »اإىل احتالل اإرهاب داع�ض بع�ض املناطق 
الزراعية، اإذ كان اإنتاج احلنطة و�ضل اإىل 5 ماليني 
الذاتي«.  الكتفاء  م�ضت�ى  وه�   2003 عام  طن 
اإنتاجية  لزيادة  »اأطلقت م�ضاريع  ال�زارة  اأن  واأكد 
ال�طني  امل�رصوع  منها  القمح،  ملح�ض�ل  ال��دومن 
للفالحني  ي���ف��ر  ال���ذي  احلديثة  ال���ري  لتقنيات 
وب�ضعات  واملتحرك،  الثابت  بالر�ض  ري  منظ�مة 
متن�عة وفقًا لطبيعة الأر�ض الزراعية وامل�ضاحة، 
بالأ�ضمدة  املتمثلة  ال�ضغرية  العنا�رص  اإىل  اإ�ضافة 
التي ُت�ّزع بني الفالحني مل�ضاعفة كميات الإنتاج 
وبامل�ضاحة  اأ�ضعاف  ثالثة  اإىل  اأرا�ضيهم  من 
ذاتها«. ولفت النايف النظر اإىل اأن ال�زارة »ت�ضعى 
لال�ضتفادة من املنتج املحلي وت�ضجيع املزارعني 
اأن  م��ضحًا  الزراعية«،  حما�ضيلهم  ت�ض�يق  على 
ال�زارة »لن تتمكن من حماية املنتج املحلي من 
دون تعاون ال�زارات واجلهات املعنية، من خالل 
التاأكيد على وزارة الداخلية ب�ضبط احلدود، وهيئة 

اجلمارك مبنع دخ�ل املحا�ضيل امل�ضت�ردة«.
واأعلن مدير الدرا�ضات ال�ضتثمارية التابعة ل�زارة 
»هدف  اأن  عبداهلل،  �ضعيد  مازن  العراقية  الزراعة 
متثل  املا�ضي،  للعام  ال�ضتثمارية  الدائرة  خطة 
باإيجاد فر�ض لتاأ�ضي�ض م�ضاريع وخماطبة اجلهات 
»حتديث  اإىل  م�ضرياً  تنفيذها«،  لت�ضهيل  املعنية 
الدائرة  من  املعدة  الزراعية  ال�ضتثمارات  خريطة 
�ضن�يًا، اإذ يعتمد على املتغريات جلهة ت�افر فر�ض 
اأُن�ضئت  التي  الأرا�ضي  اإلغاء  اأو  جديدة  ا�ضتثمارية 

عليها امل�ضاريع اأو ا�ضتبعادها«.
الزراعي  ال�ضتثمار  جناح  مع�قات  اأب��رز  وخّل�ض 
على  �ضلبًا  »ان��ع��ك�����ض  ال���ذي  الأم��ن��ي  ب��ال������ض��ع 
يف  الكهربائية  الطاقة  و�ضح  ال��زراع��ي،  ال���اق��ع 
الروتني  اإىل  اإ�ضافة  والزراعية،  الريفية  املناطق 
وامل�افقات  املعامالت  اإجناز  يف  والبريوقراطية 
يغفل  ومل  ال�ضتثمار«.  اإجازات  على  لال�ضتح�ضال 
منها  املحلي،  امل���زارع  ت���اج��ه  ال��ت��ي  امل�ضاكل 
»ارتفاع تكاليف امل�اد الداخلة يف الزراعة واإنتاج 
ا�ضترياد  »وقف  على  عبداهلل  وح�ّض  املحا�ضيل«. 
اأوقات الإنتاج واإطالقه  املحا�ضيل الزراعية يف 

يف وقت ال�ضح«.

أسعار األدوية وأجور األطباء.. هم 

يزيد من ثقل كاهل المواطن
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اقتصاديات العراق داعش وارتفاع الحرارة من أبرزها

خبراء زراعيون يكشفون عن أسباب تراجع إنتاج محاصيل الحبوب في عام 2017 
بغداد- خاص

هل العمالت االفتراضية 

ذهب خادع مشفر؟

صادرات النفط األميركية تشكل 

5% من الطلب العالمي

لجنة الطاقة النيابية تبحث مع توزيع كهرباء 
ميسان أسباب تأخير رواتب الموظفين 

وزير النفط: حريصون على تطوير قطاع 
التصفية للوصول إلى االكتفاء الذاتي

"فالي ناس" تطلق أولى رحالت الطيران 
السعودية نحو العراق منذ 25 عامًا

الرافدين: بطاقة "الماستر كارد" الدولية تتيح 
لحامليها الحصول على سلف

اأعلنت �رصكة فالي نا�ض، اأنها �ضتطلق رحالت جديدة اإىل اجلمه�رية العراقية، 
لتك���ن بذلك اأول ناقل ج�ي �ضع�دي يبداأ رحالته اإىل العراق بعد اأكرث من 25 
عاما من ت�قف الرحالت بني البلدين. و�ضتبداأ الرحالت اجلديدة من املطارات 
الرئي�ضية يف اململكة اإىل عدد من املدن العراقية خالل الأ�ضابيع املقبلة. وقال 
بن��در املهنا الرئي���ض التنفيذي ملجم�عة طريان نا�ض “اإن هذه حلظة تاريخية 
لن��ا يف ط��ريان نا���ض، لك�نن��ا اأول ط��ريان �ضع�دي يهب��ط على اأر���ض العراق 
ال�ضقي��ق بعد ه��ذا النقطاع الط�يل، ونتطلع اإىل تق�ي��ة العالقات الأخ�ية بني 
البلدي��ن”. واأكدت فالي نا�ض اأن التذاكر �ضتت�افر للبيع على امل�قع الإلكرتوين 
FLYNAS.COM وتطبيق��ات اله�ات��ف الذكي��ة يف غ�ض���ن اأيام قليلة، 
بح�ض��ب بيان �ضحايف. وبذلك تك�ن ال�جه��ات العراقية هي الإ�ضافة اجلديدة 
ل�ضبك��ة ط��ريان نا�ض، بعد اإعالن بدء الرحالت اإىل ب��ريوت ابتداًء من 1 ن�فمرب 
ع��رب اأرب��ع رحالت اأ�ضب�عي��ة، ليربهن ط��ريان “نا�ض” اأنه م�ضتم��ر يف الت��ضع 
وال��ض���ل اىل وجهات اأكرث يف ال�رصق الأو�ضط. اجلدير بالذكر اأن طريان نا�ض 
وق��ع اخرياً اتفاقية ل���رصاء 120 طائرة جديدة من ط��راز A320NEO مع 

�رصكة اأيربا�ض، بقيمة اإجمالية مقدارها 8.6 مليار دولر.

اعل��ن م�رصف الرافدين ي���م ال�ضبت ان بطاقة املا�ضرت كارد الدولية التي اأوعز  
لفروع��ه باإ�ضداره��ا للم�ظفني وامل�اطن��ني تتيح حلامليها مي��زات م�رصفية 

عديدة من بينها منحهم ال�ضلف والقرو�ض.
وق��ال املكت��ب الإعالم��ي للم���رصف يف بي��ان، ان اخلدم��ات امل�رصفية التي 
يقدمه��ا امل�رصف عن طريق اأدوات الدفع اللكرتوين املا�ضرت كارد هي ال�ضلف 

باأن�اعها والقرو�ض كافة.
واأو�ض��ح البي��ان ان ممي��زات املا�ض��رت كارد ه��ي اإمكانية ال�ضح��ب النقدي من 
اي م��كان يف الداخ��ل واخل��ارج ومتك��ن حامله��ا م��ن ا�ضتخدامه��ا يف ال�رصاء 
او الرتوي��ج يف جمي��ع م�اقع النرتن��ت والفي�ض ب�ك والت�ض���ق من املاركات 
العاملي��ة و���رصاء تطبيقات اله�ات��ف الذكية ف�ضال عن ج�ان��ب تقنية وحديثة 

ت�ضتخدم عن طريقها.

اك��د وزير النفط، جب��ار اللعيبي، خالل ا�ضتقبال��ه رئي�ض �رصكة برتوجينا، 
حر���ض ال���زارة على تط�ير قط��اع الت�ضفي��ة يف البالد وزي��ادة النتاج 
لل��ض���ل اىل الكتف��اء الذاتي. وذكر مكت��ب اللعيبي، يف بي��ان ان "وزير 
النف��ط بحث مع رئي�ض �رصك��ة برتوجاينا ال�ضينية يف ال�رصق الو�ضط، ج� 
زي، وال�فد امل�افق له، �ضبل ت��ضيع عمل ال�رصكة يف م�ضاريع قطاع النفط 
والغ��از يف البالد وخ�ض��ضا يف قطاع امل�ض��ايف". واكد اللعيبي، بح�ضب 
البي��ان، "حر�ض ال���زارة على تط�ير قط��اع الت�ضفية يف الب��الد وزيادة 
النت��اج من خ��الل خططها الرامية لل��ض�ل اىل الكتف��اء الذاتي وتغطية 
احلاجة املحلية من امل�ضتقات النفطية وحت�يل العراق اىل م�ضدِّر لها عرب 
تنفيذ امل�ضاري��ع ال�ضتثمارية املتخ�ض�ضة يف قط��اع امل�ضايف كم�رصوع 
م�ضف��ى النا�رصية وكرك�ك ومي�ضان، ف�ضال ع��ن م�ضاف اخرى يف و�ضط 
و�ضمال وجن�ب العراق". من جانبه، اكد رئي�ض �رصكة برتوجاينا ال�ضينية 
يف ال���رصق الو�ضط، "رغبة �رصكته بت��ضيع عمله��ا يف العراق وامل�ضاركة 

يف تنفيذ م�ضاريع تط�ير قطاع امل�ضايف ومنها م�ضفى النا�رصية".

ا�ضاد امل�ضت�ضار القت�ضادى وامل�رصيف �ضمري الن�ضريي ، 
بالجراءات التط�رية وال�ضالحية التي يق�م بها البنك 
املرك��زي العراقي منذ �ضنتني مل�اجه��ة التحديات التي 
تعانيه��ا امل�ضارف العراقية ب�ضب��ب الزمة القت�ضادية 
واملالي��ة الت��ي مير بها الع��راق. وذك��ر الن�ضريي خالل 
الع��ايل  املعه��د  اقامه��ا  الت��ي  الن��دوة  يف  م�ضاركت��ه 
للدرا�ضات املحا�ضبية واملالية يف جامعة بغداد بعن�ان 
)متطلب��ات ال�ضالح املايل والنق��دي يف العراق يف ظل 

ت�جه��ات �ضن��دوق النقد ال��دويل( ان " البن��ك املركزي 
العراقي قام باإجراءات تط�يرية وا�ضالحية منذ �ضنتني 
مل�اجه��ة التحديات الت��ي تعانيها امل�ض��ارف العراقيه 
ب�ضب��ب الزمة القت�ضادية واملالية التي مير بها العراق 
ب�ضبب هب�ط ا�ضعار النفط واحلرب على الرهاب واخللل 
البني���ي والهيكل��ي يف ادارة القت�ض��اد "، م�ض��ريا اىل 
ان��ه "بالرغ��م من قي��ام البنك املركزي باع��داد واطالق 
والت��ي   )  2016-2020  ( لل�ضن���ات  ا�ضرتاتيجي��ة 
ت�ضمن��ت اهداف��ًا رئي�ضي��ة وفرعي��ة لتحقي��ق ال�ضتقرار 
امل��ايل وتط�ير النظ��ام امل�رصيف وفقاآ للي��ات ونقاط 

عم��ل جديدة لك��ن ذلك ل مينع من قي��ام البنك باعتماد 
ال��روؤى واملقرتح��ات من خ��الل قي��ام البن��ك املركزي 
للم�ض��ارف  امل��ايل  املالي��ة بتحلي��ل امل�ق��ف  ووزارة 
احل��ايل واملت�ق��ع لل�ضن���ات ) ٢٠١٧-٢٠٢٠( وحتديد 
احلاج��ة الفعلي��ة لل�ضي�ل��ة لدام��ة الت��داول النقدي يف 
ال�ض���ق العراقية وتن�ضيط ال��دورة القت�ضادية يف جميع 
املج��الت وو�ض��ع خط��ة ا�ضتباقية حت���ل دون افال�ض 
وانهيار بع�ض امل�ضارف وادامة عجلة العمل امل�رصيف 
يف ظل الظروف الراهنة وا�ضتخدام اليات وادوات جديدة 
لتطبيق��ات ال�ضيا�ض��ة النقدي��ة ". وا�ض��اف ان "هيكلي��ة 

التم�ي��ل امل�رصيف الراهن تعرتي��ه كثري من الخفاقات 
واملع�ق��ات وبغية زيادة الئتم��ان والتم�يل الجمايل 
م��ن امل�ضارف وتفعيل م�ضاهمته��ا يف اوجه ال�ضتثمار 
املختلفة والعمار ودفع م�ضرية التنمية وحتريك الدورة 
القت�ضادي��ة يف الع��راق نرى كخط���ة ا�ضا�ضي��ة جادة، 
اع��ادة النظ��ر ب�ضيا�ض��ة القرا���ض والتم�ي��ل امل�رصيف 
و تفعي��ل تعظي��م مت�ي��ل امل�ضاري��ع اخلا�ض��ة ال�ضغرية 
واملت��ضط��ة كه��دف اجتماع��ي واقت�ض��ادي ذي اول�ية 
خا�ض��ة وم�ضتعجل��ة وان يك�ن للبن��ك املركزي العراقي 

دور ا�رصايف ورقابي فعال".
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رئيس التحرير

 بغداد- متابعة: بحث رئي�ض جلنة الطاقة يف الربملان املهند�ض " علي معارج " 
وع�ض� جلنة الثقافة الربملانية " حيدر امل�ىل " مع مدير ت�زيع كهرباء مي�ضان 
يف  الأخري  ا�ضتقبال  خالل  وكيله  بح�ض�ر   " بريدي  را�ضي  جا�ضم  املهند�ض" 
مكتبه للزائرين ، تاأخري الرواتب مل�ظفي املديرية.  وناق�ض احل�ض�ر " اأ�ضباب 
التاأخري ب�ضكل مف�ضل ، وحجم اإيرادات املبيعات املتحققة ، ون�ضب ال�ضرتاكات 
من حيث الأ�ضناف ، واملبالغ التي بذمة املالية اأج�ر ا�ضرتاك لل�ضنف احلك�مي 
للنائبني،   "بريدي"  وبني    . ال�ضبكة  و�ضع  على  الرواتب  تاأخري  عدم  وتاأثري   ،
امل�ضاكل التي ت�اجه املديرية ، وتاأثري قلة ال�ضي�لة النقدية على اأعمال ال�ضيانة 
حتقيق  عدم  واأ�ضباب  ال�ق�د،  ت�فري  وعدم  الآليات،  وحركة  الفني،  واجلانب 
يف  امل�ظفني  رواتب  "ا�ضتحقاقات  و�رصح    . الر�ضمية  العطل  واأبرزها  اجلباية 
" املنزيل  كل مركز مع حجم اجلباية فيها، وعدد امل�ضرتكني ح�ضب الأ�ضناف 
املتجاوزين،  "نظام  عن  ف�ضال  احلك�مي"   ، ال�ضناعي   ، الزراعي   ، التجاري   ،
التجاوزات  حجم  العاملني،  ت�اجه  التي  وامل�ضاكل  اجلباية،  ا�ضتح�ضال  واآلية 
واحلملة املنفذة حاليا يف املحافظة" . وتداول النائبان مع املجمتعني، اأ�ضباب 
تراكم الدي�ن احلك�مية وكيفية اإيجاد حل لها وفق ال�ض�ابط الر�ضمية، وقاعدة 
مع  املتحققة  املبيعات  وحجم  املديرية  �رصف  حجم  بني  اخلا�ضة  البيانات 

�ضائعات الطاقة. 


