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التداول على أسهم البنوك مع تباين في أسعار أسهم القطاع، فقد شهد 
سهم »بيتك« ارتفاعا نسبيا في تداوالته وسعره السوقي وسط معلومات 
دخول هيئة االستثمار لشراء عدد من األسهم منها »بيتك« وقيامه بشراء 
أســــهم اخلزينة، حيث تترقب األوساط االســــتثمارية النتائج املالية لـ 
»بيتك« كما ســــجل ســــهم البنك الوطني ارتفاعا محدودا في سعره في 

تداوالت ضعيفة.
وفي قطاع االستثمار حققت أغلب أسهم القطاع ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة نسبيا على بعض األسهم، فرغم التداوالت املرتفعة 
نســــبيا على سهم مشــــاريع الكويت إال انه سجل انخفاضا محدودا في 
سعره، فيما حقق سهم ايفا ارتفاعا محدودا في سعره وتداوالته، إال ان 
سهم الديرة القابضة شهد نشاطا ملحوظا وارتفاعا باحلد األعلى مطلوبا 

دون عروض.
كذلك شهد ســــهم بيان 
لالســــتثمار ارتفاعا باحلد 
دون  مطلوبــــا  األعلــــى 
عروض بدعم من النشــــاط 
امللحوظ على سهم اجيليتي، 
كذلك ارتفع ســــهم التمدين 
االستثمارية باحلد األعلى.

وحققــــت أغلب أســــهم 
ارتفاعا  العقارية  الشركات 
في أســــعارها في تداوالت 
نشطة على بعض األسهم، 
فقد شــــهد ســــهم عقارات 
تــــداوالت مرتفعة  الكويت 
نســــبيا وصعودا ملحوظا 
الســــوقي، فيما  في سعره 

359 صفقة قيمتها 3.3 ماليني دينار.

السيولة المالية

ازدادت التدفقات املالية بشكل ملحوظ أمس والتي تنوعت بني التركيز 
على أسهم البنوك من قبل محافظ مالية تابعة للهيئة العامة لالستثمار، 
وحترك بعض املجاميع االســــتثمارية على أسهمها خاصة بعض اسهم 
الشركات التابعة ملجموعتي »ايفا« و»الصفوة« وان كان بوتيرة محدودة، 
وعلى الرغم من الصعود امللحوظ للســــوق أمس اال ان شعور أوساط 
املتداولني باخلوف جتاه السوق لم يبدد، األمر الذي يتطلب استمرار محافظة 
السيولة املالية على مستوياتها احلالية، بل ارتفاعها خاصة ان العوامل 
التي كانت وراء نزول السوق التزال كما هي، فاليزال هناك خمسة بنوك 

لم تعلن نتائجهــــا املالية، 
الى عــــدم اعالن  باإلضافة 
العديد من الشركات أيضا، 
خاصة شــــركات االستثمار 
التي اليــــزال أغلبها يعاني 
من ضعف السيولة وأعباء 
االلتزامات املالية، لذلك فإن 
الكثير من أوساط املتداولني، 
خاصة كبار املضاربني حذرون 
الســــوق ويفضلون  جتاه 
ضخ ســــيولة محدودة الى 
ان تنتهي الفترة القانونية 
إلعالنات الشركات نتائجها 
املالية للربع األول من العام 

احلالي.
وقد ارتفعت نسبيا حركة 

معلومات عن ضخ »الهيئة« سيولة في السوق وراء صعوده.. 
والمضاربات تزداد حدة على »أجيليتي«

 استحوذت قيمة تداول أسهم 11 شركة والبالغة 
44 مليون دينار على 56.8% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشـــركات هي: الوطني وبيتك ومشاريع 
الكويت والسالم القابضة والتجارية واجيليتي 
وزين وتنظيـــف والرابطة والصفـــوة واألهلي 

املتحد.
 اس��تحوذت قيمة تداول س��هم اجيليتي البالغة 

9.2 ماليني دينار على 11.8% من القيمة اإلجمالية.
حققت مؤشرات قطاعات السوق ارتفاعا أعالها 
اخلدمات مبقدار 117 نقطة، تاله التأمني مبقدار 62 

نقطة، تاله األغذية مبقدار 54.9 نقطة. ت
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حقق ســــهم الوطنية العقارية ارتفاعا في سعره السوقي باحلد األعلى 
في تداوالت ضعيفة نسبيا، فيما انه رغم التداوالت املرتفعة على سهم 
التجارية العقارية إال انه ســــجل انخفاضا في ســــعره السوقي، ورغم 
التداوالت الضعيفة نســــبيا على سهمي جيزان والدولية للمنتجات إال 

انهما سجال ارتفاعا في أسعارهما السوقية.

الصناعة والخدمات

حققت أغلب أسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في أسعارها في تداوالت 
مرتفعة نسبيا على بعض األسهم خاصة سهم الصناعات املتحدة الذي 
يبدو انه يتماسك على سعر 102 فلس، وحافظ سهم الصناعات الوطنية 
على سعره في تداوالت محدودة، حيث يتوقع ان تعقد الشركة جمعيتها 
العمومية في السادس من الشهر املقبل، فيما تترقب األوساط االستثمارية 

النتائج املالية للشركة في الربع األول من العام احلالي.
وحققت أغلب أسهم الشــــركات اخلدماتية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت نشطة، فقد استمرت التداوالت النشطة على سهم أجيليتي الذي 
ارتفع باحلد األعلى بدعم من املعلومات حول قرب تسوية مع احلكومة 
األميركية دون ان تقدم احلكومة أي ضمانات للشــــركة باملنافسة على 
عقود اجليش األميركي مع التزام الشركة بدفع 600 مليون دوالر لعدم 
اللجوء الى القضاء، وهبط ســــهم التنظيف باحلد األدنى دون مبررات 
سوى حتول بعض املضاربني من الســــهم لشراء اجيليتي واالستفادة 
من صعودها إال انــــه من الضروري احلذر من ان عدم توصل اجيليتي 

لتسوية سيشهد سهمها هبوطا حادا.
وحققت أغلب أسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة على بعض األســـهم خاصة سهم األهلي املتحد 
الذي ارتفع باحلد األعلى. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 11 شركة 
على 56.8% من القيمة اإلجمالية للشـــركات التي شملها النشاط 

والبالغ عددها 134 شركة.

هشام أبوشادي
الكويت لألوراق  تفاعل سوق 
املالية إيجابا أمس مع التصريحات 
التي أدلى بها صاحب السمو األمير 
جتاه ابتعاد مجلس األمة عن االهتمام 
بالقضايا التنموية والتركيز على 
القضايا الشعبية، األمر الذي جعل 
أوســـاط املتداولني يتفاءلون بأن 
هناك متغيرات ايجابية في الفترة 
القادمة. وأفادت مصادر لـ »األنباء« 
بأن الهيئة العامة لالستثمار قامت 
عبر محافظها بعمليات شراء على 
عدد من األسهم القيادية في قطاع 

البنوك وبعض القطاعات األخرى، األمر الذي غّير من الوضع العام 
للسوق الذي كان يسوده التفاؤل، كما ان حترك بعض املجاميع 
االســـتثمارية وان كان بشكل محدود إال انها ساهمت بشكل جيد 
في حتقيق أغلب األسهم التي شملها التداول ارتفاعا في أسعارها 
وعلى صعيد العالقة العكسية بني اجيليتي واسهم الرابطة، فقد 
شهد ســـهم اجيليتي ارتفاعا ملحوظا بدعم من املعلومات التي 
تشـــير الى قرب التوصل لتسوية مع احلكومة األميركية شرط 
املوافقة على مجموعة من الشروط أبرزها دفع 600 مليون دوالر 
تعويضات للجيش األميركي، فيما سجل سهم الرابطة انخفاضا 
ملحوظا في سعره وتراجع سهم التنظيف باحلد األدنى، وبشكل 
عام فإن النشـــاط امللحوظ للسوق أمس يجب ان يتواصل حتى 
تعود ثقة أوســـاط املتداولني في السوق، خصوصا انهم تكبدوا 

خسائر كبيرة منذ بداية الشهر اجلاري.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشـــر العام للبورصـــة 58.2 نقطة ليغلق على 7265.6 
نقطة بارتفاع نســـبته 0.81% مقارنة بأول مـــن أمس، كذلك ارتفع 
املؤشر الوزني 4.39 نقاط ليغلق على 435.34 نقطة بارتفاع نسبته 

1.02 نقطة.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 436.2 مليون سهم نفذت من خالل 
8340 صفقة قيمتها 77.4 مليون دينار، وجرى التداول على أســـهم 
134 شركة من أصل 211 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 80 شركة 
وتراجعت أسعار أسهم 26 شـــركة، وحافظت أسهم 28 شركة على 

أسعارها و77 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشـــركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 
185.4 مليون سهم نفذت من خالل 3540 صفقة قيمتها 32.5 مليون 

دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
124.8 مليون سهم نفذت من خالل 1781 صفقة قيمتها 16.1 مليون 

دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 57.8 مليون 

سهم نفذت من خالل 892 صفقة قيمتها 6 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشـــركات الصناعية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 25.2 مليون سهم نفذت من خالل 782 صفقة قيمتها 
6 ماليني دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتــــية في املركز 
اخلامس بكمية تداول حجمها 20.6 مليون سهم نفذت من خالل 

ارتفاع ملحوظ في اسعار احلديد

المؤشر 58.2 نقطة وتداول 
436.2 مليون سهم قيمتها 

77.4 مليون دينار

ارتفاع

تحرك بعض 
المجاميع 
االستثمارية على 
أسهمها خاصة 
التابعة لـ »إيفا« 
و»الصفوة«

»جلوبل«: قطاع العقارات في دول التعاون
يجتذب المستثمرين من أنحاء العالم

كونا: أوضح تقرير صادر عن شركة بيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« ان قطاع العقارات في دول مجلس التعاون اخلليجي 
شــــهد فترة من النمو الســــريع الذي حّوله الى سوق جاذب 
للمســــتثمرين من جميع أنحاء العالم. وقال التقرير ان القطاع أصبح 
محور تركيز واهتمام العديد من احلكومات في املنطقة التي تســــتثمر 

مليارات الدوالرات في مشاريع العقارات والبنية التحتية املختلفة.
وأضاف ان توافر السيولة وتيسير القوانني ساعدا على بلوغ أسعار 
العقارات ارتفاعات قياسية، مضيفا انه عقب األداء اجليد للقطاع بفترة 
وجيزة ضربت األزمة املالية العاملية السوق وأصبح تأثير أزمة نقص 
السيولة العاملية ملموسا، اضافة الى تراجع أسعار النفط ليتحول بذلك 
قطــــاع العقارات الذي كان مزدهرا الى أكثر القطاعات تضررا من األزمة 
في جميع أنحاء دول اخلليج. وقال ان تأثير انهيار سوق العقارات كان 
متباينا في مختلف أنحاء دول اخلليج حيث كانت إمارة دبي األشد تأثرا 
تلتها في ذلك الكويت، مضيفا انه على الرغم من أن القطاع بدأ يصل الى 
مســــتوى القاع فإن البيانات الصادرة في الفترة األخيرة تشير الى ان 

قطاع العقارات قد بدأ يشق طريقه نحو االنتعاش في العام 2009.
ودلل التقرير على ذلك باألرباح املجمعة للشركات العقارية املدرجة 
في أسواق دول اخلليج والتي ارتفعت بنسبة 7.35% خالل العام 2009 
لتصل الى 3.3 مليارات دوالر مقارنة باألرباح املسجلة خالل العام 2009 
البالغة 3.1 مليارات دوالر. وقال ان الشركات العقارية الكويتية سجلت 
صافي خســــائر مقدارها 302.1 مليــــون دوالر خالل العام 2009 مقارنة 
بصافي اخلسائر املسجلة خالل العام املالي 2008 والبالغة 143.8 مليون 
دوالر، مضيفا ان معظم الشركات العاملة في القطاع العقاري في العام 

املالي 2009 مُنيت بنتائج سلبية.

»إعمار األهلية«: ارتفاع أسعار الحديد 
مؤشر على تعافي السوق العقاري

من املشـــاريع بســـبب حاجتها 
للسيولة فضال عن ذلك انعدمت 
موارد معظم الشـــركات محققة 
خسائر ضخمة بســـبب تراجع 
الطلب وتدني اســـعار التأجير، 
والحـــظ التقرير أيضـــا أن هذا 
القطاع اليزال يعاني بسبب بعض 
املعطيات التي لها بالغ األثر في 
استمرار األزمة التي مير بها، ومنها 
ارتفاع حجم املساحات املعروضة 
من املكاتب اإلدارية مقابل محدودية 
الطلب علـــى هذا القطاع في ظل 
تباطؤ حركة تأسيس الشركات 
اجلديدة وابتعاد أغلبية الشركات 
عن أعمال التوســـع في املقرات 
أو افتتاح أفرع إضافية بســـبب 
تداعيـــات األزمة التـــي أجبرت 
الشركات على تقليص مصاريفها 
إلى  التقرير  اإلداريـــة. وأشـــار 
استمرار عمليات تشييد املشاريع 
التجارية والتي من شأنها أن تزيد 
مـــن حجم املســـاحات التجارية 
املعروضة،   وعزا التقرير التراجع 
في مشاريع التجاري إلى جمود 
السيولة في البنوك وعدم مرونتها 
في التمويل للمشـــاريع وهو ما 
إلى توقف بعض الشركات  أدى 
عن التعامل مع األراضي التجارية 
وكذلك املشاريع املطروحة للبيع 
ورغم ذلك تظـــل هناك تأثيرات 
طفيفة على املشـــاريع التجارية 
املميزة والتي يتوقع منوها في 

الفترة القليلة القادمة 

الصناعي والمخازن

القطاعـــني  وعلـــى صعيـــد 
الصناعي واملخازن فلم يشهدا أي 
تداول خالل الشهر املنصرم بسبب 
عدم وجود أنشـــطة صناعية أو 
حرفية جديدة تشجع على حترك 

نشاط هذين القطاعني.
وفيما يخـــص قطاع املخازن 
ذكر التقرير انه ســـجل 6 عقود 
وكاالت بقيمـــة 240 الف دينار، 
ويعود الركود في قطاع املخازن 
الى عدم وجود مشروعات حرفية 
وصناعية صغيرة السيما الدورة 
املستندية التي تعطل التراخيص 

ملثل هذا القطاع.

لم يجد املســـاهم احمللي فرصة 
اســـتثمارية يتعامل معها سوى 
العقار االســـتثماري والذي يعد 
مالذا آمنا في الظروف احلالية أمام 

تداعيات األزمة االقتصادية. 

التجاري

وأكد التقريـــر صعود قطاع 
العقار التجاري بســـبب ســـعي 
الشـــركات واملستثمرين  بعض 
القتناص الفرص حيث لوحظ ان 
التداول شمل املجمعات التجارية 
ومراكز التسوق أكثر من غيرها 
كمشـــاريع األبـــراج املخصصة 
للمكاتب والشركات والتي تواجه 
حاليا صعوبة كبيرة لدى املالك 
واملستثمرين نظرا لتراجع الطلب 
عليها من جانب وتدني مواردها 
من جانب آخر وجاء هذا القطاع 
مسجال ارتفاعا بنسبة 61% بقيمة 
إجمالية للتداوالت خالل مارس 
2010 بلغـــت 17.1 مليـــون دينار 
مقارنة بشـــهر يناير 2010 حيث 
سجل إجمالي تداوالته ما قيمته 

3.8 ماليني دينار.
التطور، بحسب  ويعود هذا 
التقرير، إلى ارتفاع معدل العرض 
وزيادة الفـــرص إلى جانب ذلك 
سعت بعض الشركات إلى التخارج 

الصعيدين التجاري واملالي.

االستثماري

وفيما يتعلـــق بقطاع العقار 
التقرير إلى  االستثماري أشـــار 
أنه شهد حتركا ايجابيا مدفوعا 
باجلانب اإليجابـــي لدى تطور 
التنموية  التشريعات واخلطط 
املطروحة من قبل احلكومة والتي 
تعطي مؤشرا نحو انتعاش حقيقي 

للفترة القادمة، 
حيث سجلت قيمة التداوالت 
القطاع االســـتثماري خالل  في 
مارس 2010 ما قيمته 54.6 مليون 
دينار بواقع 163 عقارا موزعة على 
العقود والوكاالت مسجال ارتفاعا 
قدره 11% باملقارنة مع يناير املاضي 
والذي بلغ إجمالي تداوالته 43.8 

مليون دينار.
 وأشـــار التقرير إلى أسباب 
الصعـــود في االســـتثماري إلى 
اعتبـــاره من القطاعـــات املدرة 
للدخل والتـــي ال غنى عنها في 
السكن سواء للمواطن أو املقيم 
فضال عن زيادة الفرص في هذا 
القطـــاع والناجتة عـــن حتول 
إلى  البورصة  املســـتثمرين من 
العقار كونه يتماشى مع املستثمر 
الصغير واملتوسط فضال عن ذلك 

رغم ارتفاع اسعار احلديد بنسبة 
وصلــــت 100% وهــــو ما جعل 
املهتمني بسوق العقار والراغبني 
في الشراء مازالوا يتحركون قبل 
فوات األوان اي عودة األسعار 

لالرتفاع.
ولكون العقار الســــكني هو 
األهم بالنسبة للمواطنني رغم 
التهاب أسعار احلديد فإن احلالة 
السائدة حاليا لدى املواطن تكمن 
أو  في املسارعة بشراء األرض 
القســــيمة ملن ميلك باألســــعار 
الراهنة والتي تعتبر مناســــبة 
جدا في كثير من املناطق وهو ما 
يعزو الى ضرورة تذليل العقبات 

من أمام السوق العقاري.
املتغيرات  ان  التقرير  وذكر 
احلالية فــــي القوانني املتعلقة 
بتعديل بعضها وإقرار تشريعات 
أخرى جديدة إمنــــا يفتح باب 
األمل مجددا للسوق فضال عن 
كونها متثل عنصرا لدعم السوق 
شريطة ان تتقدم البنوك باإلعالن 
عن تبســــيط إجراءات التمويل 
التشــــريعات قانون  ومن تلك 
 »B.O.T« املال والـ هيئة سوق 
وقانــــون الشــــركات التجارية 
وقانون تعزيز االستقرار املالي 
وتلك عوامل تدعم إيجابية على 

ديون الشـــركات ومن ثم إعادة 
هيكلة نشاطها في إطار أكثر أمانا 
للمساهمني واالقتصاد بشكل عام  
ولفت التقرير إلى ضرورة توفير 
حلول عملية النتشال سوق العقار 
من الركود وشلل التأمني اللذين 
سيطرا عليه وذلك من قبل وزارة 
التجارة لترتيب وتنظيم السوق 
حتـــى ال يعود إلى العشـــوائية 

مجددا.

السكني

وبنّي التقرير ان إجمالي حجم 
التداول العقاري لشــــهر مارس 
2010 املاضي بلغ 8.239 مليون 
دينــــار، بارتفاع قــــدره 03.64 
مليون دينار مســــجال ارتفاعا 
بنسبة 34% وذلك وفقا للبيانات 
الصادرة عن التسجيل العقاري 

والتوثيق.
وأشار التقرير الى ان قطاع 
الســــكن اخلاص سجل ارتفاعا 
العقود  تــــداول  فــــي  ملحوظا 
والــــوكاالت بقيمة 1.109 ماليني 
دينار مقابل إجمالي تداول بقيمة 
9.168 مليون دينار خالل مارس 
2010 بواقــــع 743 عقدا ووكالة 
وهو ما يبشــــر مبؤشر تفاؤل 
لتحسن أوضاع العقار السكني 

كشـــف التقرير 
العقاري الصادر 
عن شركة إعمار 
األهلية للخدمات 
العقارية ان السوق العقاري احمللي 
بدأ يشهد حركة إيجابية مدفوعة 
العقار السكني  بارتفاع أســـعار 
بنسبة تتراوح بني 5 و6% خالل 
الشـــهر املاضي ومنتصف الشهر 
اجلاري مدفوعا بارتفاع أســـعار 

احلديد.
وأشار التقرير إلى ان احلديث 
التنموية كان  الدولة  عن خطط 
هو اآلخر عنصرا مســـاعدا نحو 
النمـــو الطفيـــف علـــى القطاع 
االستثماري والذي شهد ارتفاعا 
في معدل التداول السيما في ظل 
اســـتمرار الهاجس لدى رؤوس 
األمـــوال من التعامل مع ســـوق 
الكويت لألوراق املالية والذي ما 
زال يشهد تذبذبا وتراجعا خالل 
اآلونة األخيرة األمر الذي ساهم 
في حترك مجموعة من املستثمرين 
اقتناص  إلى  العقارية  واحملافظ 
الفرص في القطاع االستثماري، 
الطلب مع  ويأتي تزايد معـــدل 
منو األســـعار وانتعاش حركة 
البيع والشراء في ضوء حتركات 
حكومية ضمـــن خطة احلكومة 
بطرح األراضي واملشاريع لبناء 
املدن السكنية اجلديدة والتي من 
شأنها ان تقلل من ارتفاع أسعار 
العقار الســـكني فضال عن ذلك 
ينتج عنها حتركات على املناطق 
اجلديدة بالبيع والشـــراء األمر 
الذي يعزز من انتعاش الســـوق 
في ضوء النمـــو املعقول  وقال 
التقرير ارتفاع أسعار النفط ميثل 
أهمية كبرى بالنسبة لالقتصاد 
الوطني واملســـتثمرين والتجار 
والشركات احمللية نظرا الرتفاع 
عوائده ومنو استثماراته ومن ثم 

عودة السيولة للسوق.
وأشار التقرير إلى ان حتركات 
التمويل  آفاق  البنوك نحو فتح 
للعقار واالستثمار عقب حدوث 
تغيرات فـــي مجالس إدارة عدد 
من البنوك إمنا يعطي مؤشـــرا 
بظهـــور بوادر حلـــول جلدولة 

تحسن أسعار السكني بنسبة بين 5 و٪6

)محمد ماهر(حتسن ملؤشرات السوق 

تقـرير

9 فلوس أرباح »دانة الصفاة« في الربع األول
شريف حمدي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة دانة الصفاة الغذائية 
ســـتعلن عن صافي أرباح الربع األول من العام احلالي تتراوح بني 

8 و9 فلوس.
وقالت املصادر ان هذه األرباح جاءت من النشاط التشغيلي للشركة 

ومن الشركات التي متتلك فيها حصصا مؤثرة خارج الكويت.
وذكرت املصادر ان هذه النتائج اإليجابية تعبر عن ان الشـــركة 
ســـتحقق منوا كبيرا في األرباح مع نهاية العام احلالي، خاصة ان 
الشركة كانت قد حققت نحو 9 فلوس كربحية للسهم في عام 2009، 
وبالتالـــي فإن حتقيق نســـبة مماثلة في الربـــع األول يعكس مدى 

التحسن الكبير في أداء الشركة خالل العام احلالي.

»الرابطة« قدمت استشكااًل 
للجيش األميركي حول عقد المورد الرئيسي

 شريف حمدي
علمت »األنب��اء« من مصادر مطلعة ان ش��ركة الرابطة 
القابضة تقدمت باستش��كال أمس للجيش االميركي مفاده 
ان الشركة هي األجدر من ش��ركة »انهام« التي فازت بعقد 
املورد الرئيسي مؤخرا وان االمكانيات التي متلكها »الرابطة« 

تفوق امكانيات »انهام«.
وذكرت املصادر ان عرض الرابطة كان يفوق عرض »انهام« 
بنسبة 10% فقط وهو فرق منطقي خاصة ان شركة الرابطة 
اكثر دراية بطبيعة هذا العقد، كما انها تعتبر افضل ش��ركة 

بعد »اجيليتي« التي بامكانها تنفيذ خدمات العقد.
ولفتت املصادر الى ان الهدف من هذه اخلطوة هو احلفاظ 
على حقوق املساهمني، وذلك من خالل االرباح التي كان ميكن 

حتقيقها في حال الفوز بهذا العقد الضخم.
وافادت املصادر بأن الشركة تنتظر الرد خالل شهر حسب 

القانون، علما بأنه ميكن الرد قبل هذه املدة.


