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اقتصاد

على الرغم من نفي البع�ض لت�أكيدات اللجنة املالية الربملانية مراراً ب�أنَّ حجم مديونية العراق الداخلية واخلارجية �أ�صبحت
بحدود  111,725مليار دوالر ،ف�إن املديونية ُترهق كاهل العراق وت�شغل بال الكثري من املخت�صني يف ال�ش�أن االقت�صادي ،كونها
مت�س ع�صب احلياة للفرد العراقي وفق ما تر ّتب عليه من تقلي�ص للنفقات وزيادة ال�ضرائب واال�ستقطاعات من رواتب
ّ
املوظفني ،مع ت�أثرياتها ال�سلبية على التنمية االقت�صادية للبلد.

امل�ست�شار املايل لرئي�س الوزراء :العراق يتعافى من �أزمته املالية

د .مظهر �صالح يهوّن من ثقل القرو�ض اخلارجية النخفا�ض ن�سبة الفائدة وطول فرتة ال�سداد
 بغداد /زهراء الجا�سم
ت ��رى كم من امل ��وارد املالية الت ��ي نحتاجها
�سنوي� � ًا للتخل� ��ص من ��ه؟ وكي ��ف ميك ��ن لنا
اخلروج من منطقة الـ" "Bوهي الت�صنيف
ال ��ذي جتري ��ه وكاالت ائتماني ��ة دولي ��ة
و ُيع ��د ت�صنيف ًا غ�ي�ر مري ��ح اقت�صادي ًا ،اىل
منطق ��ة ال� �ـ" "Aالآمن ��ة؟ (امل ��دى) توجهت
به ��ذه الأ�سئلة اىل د .مظه ��ر حممد �صالح،
امل�ست�ش ��ار امل ��ايل لرئي� ��س ال ��وزراء حيدر
العبادي للإجابة عنها.

 �إزاء حتلي ��ل طاق ��ة حتمّل الدي ��ن ،ف�إنالع ��راق ه ��و يف املنطقة الآمن ��ة وهو ما
يعك�س ��ه الت�صني ��ف االئتم ��اين املتفائ ��ل
للع ��راق ح�س ��ب م ��ا جتري ��ه وكاالت
الت�صني ��ف االئتم ��اين الدولي ��ة ب�ش ��كل
دوري ،فالعراق يف الأمد الطويل م�ستقر

يف املنطقة "  " Bوهو �أمر جيد يف قدرة
العراق على دف ��ع �أو مواجهة م�ستحقات
ديونه ،وهذه م�ؤ�ش ��رات تفا�ؤلية �ستقود
اىل حت�س ��ن الت�صني ��ف االئتماين املقبل
ب�شرط �إقرار املوازنة من جمل�س النواب
وفق ًا ملتطلب ��ات ال�سري بربنامج �صندوق

النق ��د ال ��دويل يف الع ��راق /اال�ستع ��داد
االئتماين الذي �أطلق العمل به يف متوز
ع ��ام  ٢٠١٦وملدة ث�ل�اث �سنوات يح�صل
الع ��راق مبوجب ��ه على مظل ��ة مالية تبلغ
 ١٨ملي ��ار دوالر ،عن ��د احلاج ��ة ملواجهة
اي ��ة ظ ��روف اقت�صادية ومالي ��ة طارئة،

ومنه ��ا  ٥،٣ملي ��ار دوالر ،م ��ن �صن ��دوق
النقد الدويل نف�س ��ه ،و ٣مليارات دوالر
م ��ن البنك الدويل لدع ��م املوازنة ،و ٤،٥
ملي ��ار دوالر ،م ��ن البل ��دان ال�صناعي ��ة
ال�سبع ��ة الكب ��ار ،وغريه ��ا م ��ن ال ��دول
امل�سان ��دة للع ��راق يف مواجه ��ة الإرهاب

ال ��ذي تعر�ض �إليه ،ف�ض�ل ً�ا عن امل�صاعب
املالي ��ة الت ��ي واجه ��ت البالد من ��ذ العام
 ،٢٠١٤كم ��ا �أن معظ ��م ه ��ذه القرو� ��ض
مي�س ��رة وفيه ��ا عن�ص ��ر املنحة
�ستك ��ون ّ

* ما مدى ت�أثري هذا الدين يف التنمية
االقت�صادي��ة للبلد وك��م ن�سبة املوارد
ً
�سنوي��ا للتخل�ص
املالي��ة التي نحتاجها
منه؟

* الت�صني��ف ال��دويل جع��ل العراق
يف منطق��ة " "Bوه��ي منطق��ة غري
مريحة للو�ضع االقت�صادي العراقي
بح�س��ب البع���ض ،فمت��ى ميك��ن لنا
تخطي ذلك �إىل منطقة " "Aوما هو
ال�سبيل للو�صول �إليها؟

 نع ��م بالفعل الع ��راق الآن ب ��د�أ يتعافىم ��ن الأزم ��ة املالي ��ة الت ��ي ُفر�ض ��ت عليه
دي ��ونٌ م ��ع انف ��راج الأزمة الأمني ��ة التي
انتهت باالنت�صار على داع�ش الإرهابي،
ولكنن ��ا بالت�أكي ��د نبق ��ى نتطل ��ع لتط ��ور
م�ستويات النم ��و واال�ستقرار للبلد ،كي
نبل ��غ املنطق ��ة " "Aم�ستقب�ل ً�ا ،وهذا ما
� ّأ�شره ال�سند العراقي الدويل (فرات) يف
�سوق لندن ،حيث انخف�ضت الفائدة عليه
ب�سب ��ب ارتفاع قيمته لتكون اليوم بنحو
 ٥ونيف باملئة بد ًال من  ٦ونيف باملئة يف
�شهر �أيلول املا�ضي.
والع ��راق حا�صل عل ��ى ت�صنيف -B/B
م ��ن �ستاندرد اند ب ��ورز وفيت�ش ،كما �أن
لديه �سن ��دات دولي ��ة قيمته ��ا  2.7مليار
دوالر ،ت�ستح ��ق يف  2028بكوب ��ون
 5.8باملئ ��ة ويبل ��غ عائده ��ا احلايل نحو
ت�سع ��ة باملئة.كان ��ت احلكوم ��ة العراقية
قد �أعلنت يف ت�شرين الثاين � ،2016إنها
تنوي �إ�صدار �سندات مبلياري دوالر يف
الأ�سواق العاملي ��ة للم�ساعدة يف تقلي�ص
عجز ميزانية  ،2017مبينة �أن ال�سندات
�ستباع على �شريحتني مت�ساويتني حجم
الواح ��دة ملي ��ار دوالر عل ��ى �أن ت�ضم ��ن
احلكوم ��ة الأمريكي ��ة �إحداهم ��ا مم ��ا
�سيخف�ض تكلفة االقرتا�ض.
وتعاين احلكومة م ��ع االعتماد �شبه تام
عل ��ى دخل النف ��ط لتموي ��ل �إنفاقه ��ا منذ
تراج ��ع �أ�سع ��ار اخل ��ام يف  ،2014وهو
الع ��ام نف�س ��ه الذي ا�ستوىل في ��ه عنا�صر
تنظيم داع�ش على ثلث �أرا�ضي البالد.

* كم يبلغ حجم مديونية العراق الآن
مب��ا فيها القرو�ض؟ وكم هي املدة التي
ميكننا م��ن خاللها التخل�ص من الدين
احلايل؟

 هنالك ا�ستحقاقات �سنوية تر�صد خلدمةالدي ��ن (بدف ��ع الأق�س ��اط والفوائ ��د) فمث ًال
يف م�ش ��روع موازن ��ة ع ��ام  ٢٠١٨مت ر�صد
�أكرث م ��ن  ٨ترليونات دينار ملواجهة خدمة
الدي ��ون الداخلي ��ة واخلارجي ��ة ،و�إن تل ��ك
اخلدم ��ات تتف ��اوت ب�ي�ن ال�سن ��وات ح�سب
درج ��ات اال�ستحقاق ،فبع�ض الديون ي�سدّد
الأ�ص ��ل ب�شكل �أق�ساط ،م�ضاف ًا �إليها الفائدة
مثل دي ��ون دول نادي باري�س ال�سيادية يف
الوق ��ت احلا�ض ��ر ،وبع� ��ض الدي ��ون ت�سدّد
الفوائ ��د ال�سنوي ��ة فق ��ط ،ولك ��ن يف موعد
اال�ستحقاق ي�س ��دد �أ�صل الدين مرة واحدة
مث ��ل الديون التجاري ��ة القائمة الآن ح�سب
اتفاقي ��ة نادي باري� ��س والتي �س� �دّدت لقاء
�سندات خ�صمت بن�سب ��ة  ٪٨٠والتي عليها
�سندات الع ��راق  ،٢٨ -٢٠واملهم هو توافر
(حيز مايل) يف املوازنة لت�سديد امل�ستحقات
ال�سنوية مع تواف ��ر القدرة على االقرتا�ض
عند احلاجة دون تزايد تراكم الديون وهو
ما يطلق عليه بالتعزيز املايل.

�ال النخفا� ��ض الفائ ��دة وط ��وال فرتة
ع� ٍ
الت�سديد.

العراق الآن
بد�أ يتعافى
من الأزمة
املالية التي
فُر�ضت
ديون
عليه ٌ
مع انفراج
الأزمة الأمنية
التي انتهت
باالنت�صار
على داع�ش
الإرهابي
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الذهب ي�صعد لأعلى
م�ستوى يف � 4أ�شهر بعد
ترحيب �أمريكي برتاجع
الدوالر
ارتفع ��ت �أ�سع ��ار الذهب �إىل �أعل ��ى م�ستوياتها يف
�أك�ث�ر من �أربع ��ة �أ�شهر يوم الأربع ��اء ،بعدما رحب
م�س�ؤول �أمريكي برتاج ��ع الدوالر ،ويف ظل �إقبال
امل�ستثمرين على التحوط من ال�ضبابية.
والم� ��س م�ؤ�شر ال ��دوالر ،الذي يقي� ��س �أداء العملة
الأمريكية �أمام �سلة من العمالت الرئي�سة ،م�ستوى
جدي ��د ًا ه ��و الأدنى يف ث�ل�اث �سن ��وات ،بعدما قال
وزي ��ر اخلزان ��ة الأمريك ��ي �ستيفن منوت�ش�ي�ن� ،إن
انخفا� ��ض ال ��دوالر ي�ص ��ب يف م�صلح ��ة الواليات
املتحدة.
وي� ��ؤدي تراجع ال ��دوالر �إىل خف�ض تكلف ��ة ال�سلع
الأولي ��ة املقومة بالعملة الأمريكي ��ة على امل�شرتين
من حائزي العمالت الأخرى.
وبحل ��ول ال�ساع ��ة  1042بتوقي ��ت غرينت� ��ش ،زاد
الذه ��ب يف املعام�ل�ات الفوري ��ة  0.7باملئ ��ة �إىل
 1350.43دوالر للأوقية (الأون�صة).
و�صع ��د الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة ت�سليم
�شباط واحد ًا باملئة �إىل  1349.80دوالر للأوقية.
وم ��ن املق ��رر �أن يلق ��ي الرئي� ��س الأمريك ��ي دونالد
ترام ��ب كلم ��ة ي ��وم اجلمع ��ة ،يف منت ��دى دافو�س
االقت�ص ��ادي العامل ��ي ب�سوي�س ��را ،ويخ�ش ��ى
امل�ستثمرون م ��ن �أن ي�ستغل كلمته يف الإ�شارة �إىل
موقف �أكرث مي ًال ل�سيا�سات احلماية التجارية.
كما تتوق ��ع الأ�سواق رفع �أ�سعار الفائدة الأمريكية
يف �آذار.
ويت�أث ��ر الذهب كث�ي�ر ًا بارتفاع الفائ ��دة الأمريكية
كون ��ه يزيد من تكلفة الفر� ��ص البديلة على حائزي
املع ��دن الأ�صف ��ر ال ��ذي ال ي ��در عائ ��د ًا بينم ��ا يعزز
الدوالر.
وم ��ن بني املعادن النفي�سة الأخرى� ،صعدت الف�ضة
يف املعام�ل�ات الفوري ��ة  1.1باملئ ��ة �إىل 17.23
دوالر للأوقية ،بعدما الم�ست �أدنى م�ستوى لها يف
ثالثة �أ�سابيع ون�صف الأ�سبوع عند  16.73دوالر
يف اجلل�سة ال�سابقة.
وارتف ��ع البالتني  0.4باملئ ��ة �إىل  1010.50دوالر
للأوقي ��ة ،بينم ��ا زاد البالدي ��وم  0.9باملئ ��ة �إىل
 1101.47دوالر للأوقية.

دبي

م�صادر :ال�سعودية تبقي
�صادرات اخلام عند نحو 7
ماليني ب/ي يف الربع1/
قال ��ت م�ص ��ادر بقط ��اع النف ��ط� ،إن ال�سعودي ��ة تعت ��زم
الإبق ��اء عل ��ى �صادراتها م ��ن النفط اخل ��ام عند حوايل
�سبع ��ة ماليني برميل يومي� � ًا ،يف الربع الأول من العام
رغم �أعمال �صيانة مزمع ��ة مب�صايف التكرير ،وذلك مع
ع ��زم ع�ضو �أوب ��ك على �إنهاء تخم ��ة املعرو�ض وتعزيز
الأ�سعار.وقال ��ت امل�ص ��ادر� ،إن �أك�ب�ر بلد مُ�ص ��در للنفط
يف الع ��امل ي�سته ��دف الإبق ��اء على �إنتاج ��ه عند حوايل
 9.8مليون برميل يومي� � ًا يف الفرتة من كانون الثاين
�إىل �آذار.وقال ��ت امل�صادر� ،إنه عل ��ى الرغم من ال�صيانة
الدوري ��ة للم�صايف املحلية يف الرب ��ع الأول من العام،
ال تخط ��ط ال�سعودية لرفع �ص ��ادرات اخلام كثري ًا فوق
�سبعة ماليني برميل يومي ًا ،خالل تلك الفرتة.
وتخ�ض ��ع م�صفاة �سات ��ورب البالغة طاقته ��ا � 400ألف
برمي ��ل يومي ًا يف اجلبي ��ل لأعمال �صيانة مق ��ررة �سلف ًا
خ�ل�ال الفرتة ب�ي�ن منت�ص ��ف كانون الث ��اين ومنت�صف
�شباط ،بينما تخطط م�صفاة �سامرف يف ينبع وطاقتها
� 400أل ��ف برميل يومي ًا ،للإغالق الكامل لإجراء �أعمال
�صيان ��ة مق ��ررة يف الفرتة ب�ي�ن العا�شر م ��ن �آذار و30
ني�سان.
كان م�ص ��در مطل ��ع عل ��ى خط ��ط �ص ��ادرات اململكة قال
لـ"روي�ت�رز" يف كانون الأول� ،إن �أرامك ��و تنوي �إبقاء
�شحناته ��ا من النفط اخلام يف كان ��ون الثاين عند 6.9
مليون برميل يوميا".
وقال م�صدر بالقطاع� ،إن من املتوقع بقاء ال�شحنات يف
�شب ��اط دون �سبعة ماليني برمي ��ل يومي ًا على الرغم من
�أعمال ال�صيانة املقررة للم�صايف.
و�أظه ��رت �أحدث بيان ��ات ر�سمية من مب ��ادرة البيانات
امل�شرتكة (جودي) �أن �صادرات النفط اخلام ال�سعودي
زادت �إىل  7.016ملي ��ون برمي ��ل يومي� � ًا ،يف ت�شري ��ن
الث ��اين م ��ن  6.874ملي ��ون برمي ��ل يومي� � ًا يف ال�شهر
ال�ساب ��ق .و�ضخ ��ت اململكة  9.98ملي ��ون برميل يومي ًا
يف كان ��ون الأول ،مب ��ا يق ��ل ع ��ن امل�ست ��وى امل�ستهدف
لإنتاجه ��ا يف اتفاق �أوبك.وكان م�ص ��در كبري يف �أوبك
مطل ��ع عل ��ى خط ��ط اخلليج ل ��وكاالت ه ��ذا ال�شه ��ر� ،إن
الأع�ض ��اء اخلليجي�ي�ن يف املنظم ��ة ي�سع ��ون للحف ��اظ
عل ��ى م�ستوى الإنت ��اج يف الربع الأول م ��ن العام دون
م�ست ��وى الف�ت�رة نف�سها م ��ن العام املا�ض ��ي رغم النمو
القوي للطلب وانخفا�ض املخزونات العاملية.

 النفط تعلن جمموع
�صادراتها لكانون الأول
واحلكومة ت�ؤكد �إنها يف ٍّ
حل من
عقود "رو�سنفط" مع الإقليم
�أعلن ��ت وزارة النف ��ط� ،أم�س الأربعاء ،ع ��ن جمموع �صادرات
العراق النفطية ل�شهر كانون الأول لعام  ،2017مبينة �أن عدد
ال�شركات التي تعاق ��دت معها �شركة النفط العراقية (�سومو)
لبيع النفط بلغ � 38شركة ،من جهة �أخرى� ،أكدت �أمانة جمل�س
ال ��وزراء� ،إن بغ ��داد يف ٍّ
حل م ��ن عقود "رو�سنف ��ط" مع �إقليم
كرد�ستان.وقال املتحدث با�سم وزارة النفط عا�صم جهاد ،يف
بي ��ان تلقت (املدى) ن�سخة منه� ،إن "جمموع كمية ال�صادرات
النفطي ��ة املتحققة ل�شهر كان ��ون الأول املا�ضي  2017بح�سب
االح�صائي ��ة ال�ص ��ادرة م ��ن �شركة ت�سوي ��ق النف ��ط العراقية
�سومو ،بلغ  109ماليني و� 573ألف ًا و 817برمي ًال".

و�أ�ض ��اف جهاد� ،أن "الإي ��رادات املت�أتية من النفط بلغت �أكرث
م ��ن  6مليارات و 503ماليني و� 692ألف دوالر" ،م�شري ًا �إىل
�أن "معدل �سعر الربميل الواحد بلغ  59,35دوالر".
ولف ��ت جهاد� ،إىل �أن "عدد ال�شركات التي تعاقدت معها �شركة
النفط العراقية �سومو ،بلغ � 38شركة من جن�سيات خمتلفة".
وي�ص ��در العراق النفط اخلام حالي ًا من املوانئ اجلنوبية يف
الب�صرة بعد توقف ال�صادرات ال�شمالية نتيجة "عدم التزام"
الإقليم باالتفاق النفطي مع احلكومة االحتادية.
م ��ن جهة �أخرى� ،أك ��دت �أمانة جمل�س ال ��وزراء� ،إن بغداد يف
ٍّ
حل من عق ��ود "رو�سنفط" مع �إقليم كرد�ستان ،وذكرت وكالة
ً
"�سبوتني ��ك" نقال عن الأم�ي�ن العام للمجل�س مهدي العالق،
�إن "بغ ��داد يف ح � ٍّ�ل م ��ن االلتزام ��ات املرتتب ��ة عل ��ى العق ��ود
الت ��ي وقعتها �شركة رو�سنف ��ط الرو�سية مع �إقلي ��م كرد�ستان
العراق".وتاب ��ع "رمبا �س ّبب ��ت ال�شركات حرج� � ًا لنف�سها قبل
�أن حت ��رج الآخرين ،ون�أم ��ل يف �أن يتم حل امل�شكالت بطريقة
�صحيحة".

مناق�صة ا�ستريادية رقم :

 افتتاح �أول م�شروع لتحلية
املياه يف ريف بعقوبة
�أعلن ��ت اخلدم ��ات العام ��ة يف جمل�س دي ��اىل� ،أم� ��س الأربعاء ،عن
افتت ��اح �أول م�شروع لتحلية املياه يف ري ��ف بعقوبة ،فيما �أ�شارت
اىل وج ��ود خطة لتعمي ��م جتربة حتلية املياه لت�أم�ي�ن مياه ال�شرب
يف الأرياف.وقال ��ت ع�ضو جلن ��ة اخلدمات يف جمل�س دياىل جناة
الطائ ��ي ،يف حدي ��ث �صحفي� ،إن "م�شروع حتلي ��ة املياه هو الأول
م ��ن نوع ��ه يف ري ��ف بعقوبة ج ��رى افتتاح ��ه يف قرية ح ��د مزيد،
(10كم �شمال �شرق بعقوبة) ،لت�أمني مياه ال�شرب خلم�س قرى ذات
كثاف ��ة �سكانية عالية".و�أ�ضافت الطائي� ،أن "امل�شروع بتمويل من
�صندوق �إعمار املناطق املت�ضررة من الإرهاب احلكومي" ،م�ؤكدة
�إن "جتربة م�شاريع حتلية املياه باتت �ضرورية ملواجهة �شح املياه
يف دي ��اىل ب�شكل عام ،واالعتماد على مياه الآبار خللق ا�ستمرارية
يف العم ��ل وت�أم�ي�ن مياه ال�شرب للأهايل" .وتع ��اين بع�ض مناطق
قا�س يف مياه ال�شرب خا�صة يف موا�سم ال�صيف.
دياىل من �شح ٍ

م � /إعـــادة �إعـــالن

 2017 / 38م /د جتهيز �سلك نحا�سي قيا�س ( )2.5ملم بالرقم الرمزي  R162 / Dبكمية ( )150طن ًا
وامل�ستخدم يف انتاج حمولة  400 /11ملعمل التوزيع.
(معلنة للمرة الثانية) تاريخ الغلق ()2018/2/13

�إعــالن

مت تغيير اس��م س��ميرة عبد احلس��ن محمد إلى
سمر عبد احلسن محمد ،وبنا ًء على ما تقدم فمن
لديه االعت��راض على ذلك مراجع��ة احملامي اخلبير
عبد اهلل الش��يخ جعفر الس��وداني ،رقم الهاتف
(.)07711973710

يسر (وزارة الصناعة واملعادن  /شركة ديالى العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم مبوجب
الوثائق القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال (شركة ديالى العامة) وعبر البريد
االلكتروني ( )www.dialacompany.comوخالل أيام الدوام الرسمي من األحد إلى اخلميس من الساعة السابعة والنصف صباحا ً
وحتى الساعة الثانية بعد الظهر مسا ًء وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:
أ -مبلغ التخمني االجمالي لكلف التصنيع للمناقصة هي ( 360000دوالر) (ثالثمائة وستون ألف دوالر) على اساس ان كلفة
التصنيع هي ( 2400دوالر  /طن) يضاف إليه سعر  LMEللنحاس ليوم فتح العطاء لغرض احتساب املبلغ االجمالي للعطاء واصل
مخازن الشركة.
ب -مقدار مبلغ التامينات األولية للمناقصة هو ( )27346.5دوالر (فقط سبعة وعشرون ألفا ً وثالثمائة وستعة واربعون دوالرا ً
وخمسون سنتا ً فقط) واملطلوب تقدميها مع العطاء.
ج -ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو ( )200000دينار عراقي (فقط مائتان ألف دينار ال غيرها) غير قابل للرد إال في حالة إلغاء
املناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د -على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع (مناذج العطاء) ويجب أن يتم تعبئة النموذج
بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
* مالحظة:
 -1تعفى الشركات األجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع أو متثيل رسمي أو وكيل جتاري مسجل في العراق من تقدمي وصل شراء
مستندات املناقصة.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة ( :كما مبينة في وثائق العطاء).
 -3يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (شركة ديالى العامة  /طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع القدس) وان آخر موعد
لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا ً من تاريخ غلق املناقصة في  2018/2 / 13وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (مقر شركتنا  /غرفة جلنة فتح
العروض) في الساعة التاسعة صباحا ً ليوم  2018/2/ 14وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام
الرسمي هو آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق ..مع التقدير .

عبد الر�سول حممد عارف
املدير العام وكالة

