
 43  اقتصاد  الثالثاء ٢١ ديسمبر ٢٠١٠   

املعلومات مؤخرا حول صفقة زين ال يبرر الهبوط الذي شهده السوق، 
خاصة ان معدالت الهبوط جاءت اكبر بكثير من معدالت التداول، ورغم 
ذلك فإن العامل النفسي الوساط املتداولني في اسواق املال يلعب دورا 
اساسيا في حتديد اجتاهاتهم، وفي افتقار السوق الكويتي للشفافية 
بشكل واضح، فإن مؤشر احلساسية النفسية الوساط املتداولني مرتفع 
جدا ومتقلب بشكل حاد، وهذا يظهر بشكل واضح معدالت السيولة 
املالية اليومية للسوق التي ترتفع وتنخفض بشكل حاد وفقا لنوعية 
املعلومات حول صفقة زين 
التي تعد العامل االساسي 
فـــي حتديـــد االجتاهات 

اليومية للسوق.

  آلية التداول

  تراجعت حركة التداول 
البنوك بشكل  على اسهم 
ملحوظ مع انخفاض اسعار 
اسهم اربعة بنوك ومحافظة 
اســـهم باقي القطاع على 
اســـعارها مقارنـــة بأول 
امـــس، ويعد ســـهم  من 
البنك الدولي اكثر البنوك 
انخفاضا وتـــداوال، فيما 
حافظ سهم البنك الوطني 
على ســـعره في تداوالت 
غلب عليها عمليات الشراء، 

  واحتل قطاع البنوك املركز الثالث من حيث القيمة، اذ مت تداول ٦٫٩٧ 
مليون سهم نفذت من خالل ٢٦٩ صفقة قيمتها ٤٫٩ ماليني دينار.

  وحصل قطاع الشركات العقارية على املركز الرابع من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٧٫١ مليون ســــهم نفذت مــــن خالل ٣٥٠ صفقة قيمتها ٢٫٢ 
مليون دينار. وجاء قطاع الشــــركات الصناعية في املركز اخلامس من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ٦٫٣ ماليني ســــهم نفذت من خالل ١٩٤ صفقة 

قيمتها ٢٫٢٦ مليون دينار.

  تقليص الخسائر

  تقلصت خسائر مؤشري 
السوق في الثواني االخيرة 
بشكل كبير، فقد تقلصت 
خسائر املؤشر السعري من 
٧٥ نقطة الى ٤٩٫٧ نقطة، 
كما تقلصت خسائر املؤشر 
الى  الوزني من ٦٫٩ نقاط 
٢٫٧ نقطة، كما استحوذت 
قيمة تداوالت ســـهم زين 
على ٣٩٫٨٪ مـــن اجمالي 
التداول، ومن خالل  قيمة 
قراءة هذه االرقام يتضح 
مدى حساســـية الســـوق 
املتداولني  وافراط اوساط 
الرغم  التشاؤم على  نحو 
من ان ما حدث من تباين في 

 الحساسية المفرطة ألوساط المتداولين تدفع السوق للهبوط القوي 
شراء قوي على «زين» وتراجع «االستثمارات» بالحد األدنى

   استحـــوذت قيـــمة تداول اسهم ٥ شركات 
والبالعـــة ١٨٫١ مليون دينار على ٥٥٫١٪ من 
القيمة االجمالية، وهذه الشركات هي: البنك 
الوطني، االستثمارات الوطنية، زين، المال 

لالستثمار وبوبيان للبتروكيماويات.
ــتحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة     اس
ــن القيمة  ــى ٣٩٫٨٪ م ــار عل ــون دين ١٣٫١ ملي

االجمالية.
   منيــت مؤشــرات ٦ قطــاعـــات بخسائر 
البـــنوك بمــقدار  كبـــيرة اعالها قطـــــاع 
١٢٩٫٢ نقطة تاله قطــاع االستــثمار بمقدار 
٨٢٫٦ نقطة تاله قطاع الخدمات بمقدار ٦٦٫٢ 

نقطة.

خاصة انه يعد مالذا آمنا في االوقات 
الصعبة للسوق.

  وتكبدت اغلب اســــهم الشركات 
االســــتثمارية خســــائر كبيرة في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم، 
فقد انخفض ســــهم االســــتثمارات 
الوطنية باحلــــد االدنى معروضا 
دون طلبات شــــراء بفعل عمليات 
البيع القوية على السهم الذي فتح 
على هبوط ملحوظ، االمر الذي اثر 
على السوق بشكل عام، وشهد سهم 
االهلية القابضة تداوالت قياسية نظرا للرخص احلاد للسهم البالغ 
ســــعره ١٥ فلسا ونصف الفلس، كما سجل سهم الساحل للتنمية 
انخفاضا ملحوظا ايضا في ســــعره في تداوالت مرتفعة سيطرت 
عليها عمليات البيع، فيما ســــجل سهم املال لالستثمار انخفاضا 
مبقدار وحدتني، وسجل ســــهم عارف لالستثمار انخفاضا باحلد 
االعلى معروضا دون طلبات شراء بسبب اخلسائر الضخمة التي 
تكبدتها الشركة في االشــــهر التسعة والبالغة ٤١٫٧ مليون دينار 

منها ٢٠٫٣ مليون دينار في الربع الثالث فقط.
  ومن الواضح ان النتائج املالية للشــــركات االســــتثمارية في 
نهاية العام احلالي ســــتكون ســــيئة، كما ان هناك بعض البنوك 
ســــتتأثر نتائجها املالية بخسائر لشركات استثمارية متتلك فيها 
بعض البنوك حصصا مؤثرة، وســــجلت اغلب اســــهم الشركات 
العقارية انخفاضا في اســــعارها في تداوالت نشــــطة على بعض 
االسهم كســــهم «املستثمرون» الذي يعد االكثر تداوال في القطاع، 
فيما ان ســــهم اجنازات حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره في اطار 
عملية التصعيد التي يشهدها الســــهم من قبل بعض كبار املالك 

القتراب نهاية العام.

  الصناعة والخدمات

  تكبدت اغلب اسهم الشركات الصناعية التي شملها النشاط خسائر 
في اســـعارها في تداوالت ضعيفة بشـــكل عام باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي شهد ارتفاعا 
نسبيا في ســـعره وتداوالته. وفي قطاع اخلدمات، فعلى الرغم من 
التداوالت املرتفعة على سهم زين اال انه حافظ على سعره السابق 
البالغ دينارا و٥٢٠ فلســـا، وان كان الســـهم انخفض خالل مراحل 
التداول الى دينار و٤٦٠ فلسا، والالفت لالنتباه ان صفقة زين تعد 
السبب االساســـي وراء هبوط السوق اال ان سهم الشركة لم يتأثر 
بهذا الهبوط، وهذا يعود الى القوة الشـــرائية على السهم سواء من 
جانب محافظ مالية ترغب في االستثمار في السهم او محافظ قامت 
بالبيع يوم اخلميس املاضي وعادت للشـــراء مرة اخرى امس، وقد 
استحوذت قيمة تداول اسهم ٥ شركات على ٥٥٫١٪ من القيمة االجمالية 

للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٢ شركة. 

 هشام أبوشادي
  هوت أســــعار األســــهم في سوق 
الكويت لألوراق املالية أمس بســــبب 
الفهم اخلاطئ للمعلومات املتداولة حول 
صفقة «زينـ  اتصاالت»، واحلساسية 
املفرطة ألوســــاط املتداولني جتاه أي 

معلومات حولها.
  فتأكيد شركة االتصاالت االماراتية 
على انها ملتزمة بشراء ٤٦٪ من أسهم 
زين في بيان لها أول من أمس جاء ردا 
االشاعات التي انتشرت نهاية األسبوع 

املاضي حول استعداد «اتصاالت» شراء ٤٠٪ اال ان البنوك األجنبية التي 
ستقوم بتمويل الصفقة طلبت من شركة االتصاالت االماراتية ان تلتزم 
بالنســــبة املتفق عليها حتى تسيطر على نسبة ٥١٪ من األسهم القائمة 
التي تقدر بحوالي ٩٠٪ من إجمالي االسهم وليس األسهم املصدرة التي 
تشمل أسهم اخلزانة لدى الشركة والتي يقدر عددها بنحو ٤٢٥ مليون 
سهم. وبالتالي اعتبر مراقبون انه لم يكن هناك من مبرر للهبوط احلاد 
للسوق أمس، خاصة انه لم يطرأ أي تغيير على االتفاق املوقع بني طرفي 
الصفقة وفقا لبيان شركة االستثمارات الوطنية أمس الذي اشارت فيه الى 
انها لم تتلقى من «اتصاالت» ما يفيد بتغيير نسبة شراءها نسبة ٤٦٪ 
مــــن زين. لذلك ال يجب التهويل من املعلومات املتضاربة حول الصفقة 
والضغط على السوق لتكبيد أوساط املتداولني خاصة الصغار خسائر 
ضخمة، وفي كل األحوال فإن استمرار املعلومات املتضاربة حول صفقة 
زين سوف يؤثر سلبا على السوق، ويدفع السيولة املالية لالنكماش مرة 
أخرى، خاصة ان هناك جلسة للمحكمة غدا االربعاء للنظر في القضية 
املرفوعة من شركة الفوارس لوقف عمليات الفحص النافي للجهالة، األمر 

الذي سيؤدي الى تراجع واضح في السيولة املالية اليوم الثالثاء.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ٤٩٫٧ نقطة ليغلق على ٦٧٩٨ نقطة 
بانخفاض نســــبته ٠٫٧٣٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني ٢٫٧٠ نقطة ليغلق على ٤٧٤٫٢٧ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٥٧٪ 

مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي األســــهم املتداولة ١٨٠٫٦ مليون ســــهم نفذت من خالل 

٢٨٢٧ صفقة قيمتها ٣٢٫٩ مليون دينار.
  وجرى التداول على اســــهم ١١٢ شــــركة من أصل ٢١٤ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ١٦ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٦٦ شركة وحافظت 

اسهم ٣٠ شركة على اسعارها و١٠٢ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 

٣٥ مليون سهم نفذت من خالل ٧٣٩ صفقة قيمتها ١٧٫٣ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ١٠٠٫١ مليون ســــهم نفذت من خالل ١١٥٧ صفقة قيمتها ٥٫٤ 

ماليني دينار.

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
٥ شركات على 
٥٥٫١٪ من 
القيمة اإلجمالية

 قطاع االستثمار 
سيكون األكثر تأثرًا
  في نتائجه المالية 

باألداء الضعيف 
للسوق في الربع الرابع

 (محمد ماهر)  واقع مؤلم ألوساط املتداولني 

 المؤشر ٤٩٫٧ نقطة وتداول 
١٨٠٫٦ مليون سهم قيمتها 

٣٢٫٩ مليون دينار

 انخفاض 

ت 
را

ش
ؤ

م
و

 

 محافظ «المركزي» يشارك في االجتماع السادس 
لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي

 «نفط الكويت»: إنتاج حقول الشمال
  ٨٦٠ ألف برميل يوميًا مع نهاية عام ٢٠١٠

 كونا: يغادر محافـــظ بنك الكويت املركزي 
الشيخ ســـالم العبدالعزيز اليوم مترئسا وفد 
بنك الكويت املركزي حلضور االجتماع السادس 
ملجلس إدارة املجلس النقدي اخلليجي املزمع 
انعقاده غدا في العاصمة السعودية الرياض.

  وقال البنك املركزي في بيان صحافي امس 
ان مجلس االدارة يضم محافظي مؤسسات النقد 
والبنوك املركزيـــة للدول االعضاء في االحتاد 
النقـــدي اخلليجي وهي: الكويـــت والبحرين 

واململكة العربية السعودية وقطر.
  واضاف البيان ان من املقرر أن يواصل مجلس 
ادارة املجلس النقدي اخلليجي في هذا االجتماع 
أعماله الستكمال البناء املؤسسي والتنظيمي 
للمجلس النقدي حيـــث يعكف املجلس حاليا 
على اعداد نظمه االساسية ولوائحه التنظيمية 
ومتطلبات اقامة جهازه التنفيذي كما سبق أن 

أقر مجلس ادارته امليزانية التشغيلية.
  يذكر ان مجلس ادارة املجلس النقدي اخلليجي 
يعقد ستة اجتماعات على االقل في السنة وذلك 
بحســـب ما ورد في املادة العاشرة من النظام 
االساسي للمجلس النقدي الذي دخل حيز التنفيذ 
بتاريخ ٢٧ مارس املاضي بعد استكمال مصادقة 
الدول االعضاء في اتفاقية االحتاد النقدي على 

تلك االتفاقية وهي البحرين والسعودية وقطر 
والكويت ودخول االتفاقية حيز التنفيذ في ٢٧ 

فبراير ٢٠١٠. 

االستراتيجية لوقوعه بني مركزي 
جتميع ١٥ في الروضتني و٢٣ في 
الصابرية.  وبني ان احملطة تزود 
بالنفط من الرتقة والعبدلي وفي 
حال حدوث اي طارئ حتصل عليه 
من الصابرية والروضتني مضيفا 
ان فلسفة بنائها قامت على أن تلبي 
طموحات الشركة في زيادة االنتاج 
من شمال الكويت.  وقال ان احملطة 
صممت على اساس امكانية زيادة 
عدد املنشــــآت التابعة لها بحيث 
يتسنى رفع طاقتها االنتاجية الى 
١٥٠ الف برميل يوميا مشيرا الى أن 

احملطة تزود نفسها بالكهرباء.
   ولفت حمادة الى ان شــــركة 
الكويــــت حرصــــت منذ  نفــــط 
البدايــــة عند ترســــية املناقصة 
علــــى شــــركة «بروسيســــز ان 
انترناشيونال» االميركية  ليمتد 
على وضع شــــروط واضحة مع 
الشركة املنفذة ملراعاة شروط األمن 
والسالمة.  واكد ان انشاء احملطة 
مت بشــــروط فائقة اجلودة منها 
ان تكون كمية االمالح في النفط 
خمسة باأللف في كل برميل وان 
تكون نسبة املياه مع النفط ٠٫٠١٪ 
وان يكون الضغط ما بني ٨ و١٢.

الى ان جميع مديريات الشركة في 
مختلف مناطق العمل تسعى الى 

حتقيق هذه الغاية.
   وذكرت ان الشركة تستخدم كل 
االمكانات املتاحة والتكنولوجيات 
املتطورة والوسائل التقنية القادرة 
على االرتقاء بالعمل لتحقيق هذه 

االستراتيجية.
   من جانبه قال مدير مجموعة 
اخلدمات املساندة مبديرية شمال 
الكويت في الشركة سعيد حمادة 
في لقاء اخر في املجلة ان موقع 
املواقع   املبكر من  محطة االنتاج 

 اكــــدت نائب 
املنتدب في شركة نفط  العضو 
الكويت حسنية هاشم ان محطة 
العمل  التي بدأت  املبكر  االنتاج 
اخيرا ســــاهمت في زيادة انتاج 
النفط مبنطقة شمال الكويت من 
٧٠٠ ألف برميل يوميا الى ٨٦٠ 

ألفا مع نهاية ٢٠١٠.
   وقالت هاشــــم فــــي لقاء مع 
مجلة الكويتي في عددها االخير 
ان احملطة بدأت العمل تدريجيا 
ليصل انتاجها وحدها مع نهاية 
٢٠١٠ الى ١٢٠ الف برميل يوميا 
موضحة ان هذا االنتاج من النفط 
سيصاحبه انتاج ٥٦٠ مليون قدم 

مكعبة من الغاز.
  ولفتت الى ان احملطة كلفت 
نحو ٣٥ مليــــون دينار كويتي 
وان عقد انشاء هذه احملطة متت 
ترسيته على شركة «بروسيسز 
ان ليمتد انترناشيونال» االميركية 

في فبراير عام ٢٠٠٨.
   واوضحــــت ان هذا االجناز 
يأتي في اطار مســــاعي شــــركة 
نفط الكويت لتحقيق استراتيجية 
٢٠٣٠ والهادفة للوصول الى انتاج 
اربعة ماليني برميل يوميا مشيرة 

 حسنية هاشم

 الشيخ سالم العبدالعزيز

 «الغرفة» تشارك في االجتماع الـ ٣٧ لمجلس اتحاد الغرف الخليجية 

 «الخليج»: إعالن مليونير حساب الدانة في ٤ يناير
  اجلدير بالذكر أن حساب الدانة هو احلساب الوحيد 
الذي مينح فرص فوز يومية، فكلما زادت املبالغ املودعة 
وطالت مدة بقائها باحلساب، زادت فرص الفوز املمنوحة 
للعميل، لذا ينصح باالستفادة من هذه اخلاصية الفريدة 

لزيادة فرص الفوز.
  ويتميز فتح حساب الدانة بالسهولة واملرونة حيث 
ال يتطلب حتويل الراتب لفتح احلســـاب، أما بالنسبة 
للقصر، فيشـــترط الوالدين أو الوصي القانوني لفتح 
حســـاب الدانة بالنيابة عنهم. ولدخول السحب ينبغي 
على العميل احملافظة على احلد األدنى للرصيد باحلساب 
وهو مبلغ ٢٠٠دينار الذي سيؤهله تلقائيا وميكنه من 

دخول السحوبات األسبوعية. 

  وذكر البنك انه من ضمن أبرز رابحي جائزة الدانة: 
جنت كل علم كل الذي ربح جائزة ٥٠٠ ألف دينار، داود 
محمـــد خميس القاضي، الذي ربـــح جائزة الـ ٢٥٠ ألف 
دينار، ومحمـــد حمداهللا محمد أحمد الذي ربــح جائزة 

الـ ١٢٥ ألف دينار.

 اعلـــــن بنك اخلليج عن بدء العد التنازلي لســـحب 
مليونير الدانــة حيث لم يتـــبق ســــــوى أســـبوعــني 
فقط على اإلعالن عن رابح جائزة الدانة، حيث ســـيقام 
الســـحب في ٤ يناير املقبل مانحـــا رابحا واحدا جائزة 

املليون دينار.
  وشـــجع البنك في بيان صحافي عمالءه من أصحاب 
حساب الدانة، بزيادة املبالغ املودعة في أرصدتهم للتأهل 
ودخول السحوبات األسبوعية التي متنح كال من الفائزين 
العشـــرة جائزة قدرها ألف دينار، ونصحهم باحملافظة 
على أرصدتهم املودعة ليزيدوا من فرص فوزهم بسحب 
مليونيـــر الدانة الذي مينح فائزا واحـــدا فرصة الفوز 

باجلائزة الكبرى التي تبلغ مليون دينار.

 كونا: تشــــارك غرفة جتارة وصناعة الكويت برئاسة 
رئيس مجلــــس إدارتها علي الغامن ويرافقه عضو مجلس 
االدارة انــــس الصالح واملدير العام رباح الرباح في اعمال 
االجتماع الـ ٣٧ ملجلس احتاد غرف مجلس التعاون اخلليجي 
الذي تســــتضيفه الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم 

في اململكة العربية السعودية.
   وقالــــت الغرفة في بيان صحافي امــــس ان االجتماع 
سيناقش املوضوعات املدرجة على جدول األعمال وترتكز 
على مفهوم تعزيز التعاون والتكامل االقتصادي بني القطاع 

اخلاص اخلليجي بدول املجلس.
  وأضافت ان االجتماع سيناقش ايضا برنامج عمل االحتاد 
للعام املقبل وموضوع مركز التحكيم اخلليجي اضافة الى 
التوصيات الصادرة عن اجتماعات جلنة القيادات التنفيذية 

التابعة لالحتاد متهيدا التخاذ القرارات املناسبة بشأنها.
  وأوضحت ان االجتماع سيقوم باعتماد مشروع البرنامج 
الذي من شأنه تعزيز مسيرة الوحدة االقتصادية اخلليجية 
وفتح اآلفاق واألسواق امام القطاع اخلاص اخلليجي فيما 

يسهم في حتقيق السوق اخلليجية املشتركة.

   وذكرت ان برامــــج دعم التعليــــم والتدريب في دول 
املجلس من شأنها احلصول على مخرجات السوق اخلليجية 
املشتركة وتوفير قواعد وبيانات القطاع اخلاص اخلليجي 
املسجل لدى الغرف اخلليجية االعضاء للمستثمرين العرب 
واالجانب اضافــــة الى حث القطاع اخلاص اخلليجي على 

اعطاء األولوية واألفضلية للعمالة الوطنية اخلليجية.
  وأشــــارت غرفة جتارة وصناعة الكويت في بيانها الى 
أن االجتماع ســــيتطرق الى تســــهيل عمل القطاع اخلاص 
اخلليجي متهيــــدا لتحقيق املواطنــــة االقتصادية الكاملة 
والسعي لتنســــيق وتوحيد السياسات االقتصادية كافة 
بني دول املجلس واالطالع على النتائج األولية لفريق عمل 
اعداد استراتيجية جديدة لالحتاد.  هذا ويعقد مجلس احتاد 
غرف دول مجلس التعاون اخلليجي اجتماعه برئاسة رئيس 
االحتاد صالح كامل وحضور رؤساء وممثلي الغرف األعضاء. 
وسيناقش االجتماع عددا من املوضوعات املتعلقة مبسيرة 
جناحات األمانة العامة لالحتاد وخططها املستقبلية لدعم 
القطاع اخلــــاص اخلليجي وتفعيل دورها في اقتصاديات 

دول مجلس التعاون.

   من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس احتاد غرف دول 
مجلس التعاون اخلليجي صالح كامل أن االجتماع يكتسب 
أهمية قصوى في ظل املتغيرات االقتصادية التي تشهدها 
دول املنطقة مما يتطلب من األمانة العامة لالحتاد تفعيل 
دورها من أجل رعاية مصالــــح القطاع اخلاص اخلليجي 
الذي تعول عليه غــــرف التجارة والصناعة بدول مجلس 
التعاون اخلليجي لتحقيق مسيرة التقدم االقتصادي لدول 

املجلس.
  وقال ان االجتماع يسعى إلى تأكيد قرارات املجلس في 
االجتماع السابق الذي عقد في الدوحة التي كان في مقدمتها 
تكليــــف األمانة العامة لالحتاد بتمثيــــل االحتاد والغرف 
األعضاء في اللجان الفنية املنبثقة عن األمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليجي ذات العالقة بالشأن االقتصادي واستمرار 
األمانة العامة لالحتاد بالبحث عن مطورين لعقارات االحتاد 
وذلك لتقدمي عروضهم بناء على الشــــروط املرجعية التي 
حددتها األمانة العامة لالحتاد مسبقا والتي وافقت عليها 
جلنة القيادات التنفيذية لتتمكن من رفع توصية مناسبة 

ملجلس االحتاد. 

 بقيمة إجمالية تبلغ ١٤٢ مليون دينار

 «خالد الخرافي وإخوانه» تفوز بمناقصة مشروع
   كلية الهندسة والبترول في مدينة صباح السالم الجامعية

 اعلنت شركة خالد علي اخلرافي وإخوانه أن جلنة 
املناقصات املركزية وافقت مؤخرا على توصية جامعة 
الكويت بترسية مناقصة اجناز وصيانة كلية الهندسة 
والبترول في مدينة صباح السالم اجلامعية في منطقة 
الشدادية على الشركة بقيمة إجمالية تبلغ ١٤٢ مليون 

دينار.
  وقالت الشركة في بيان صحافي، ان هذا املشروع 
يعد باكورة مشروعات البنى الفوقية للجامعة اجلديدة 
التي تعتزم احلكومة تنفيذها، موضحة أن تلك املناقصة 

أحد املكونات الرئيسية ملشروع مدينة صباح السالم 
اجلامعية، املكون من ١٨ مرحلة والبالغة تكلفته نحو 
٢٫٥ مليار دينار وهو واحد من املشروعات الواردة في 
اخلطة اإلمنائية متوســـطة األجل واملمتدة بني عامي 
٢٠١٠ و ٢٠١٤، إذ من املتوقع أن يتم االنتهاء من تنفيذ 
املشـــروع بالكامل في الســـنة األخيرة من اخلطة أي 

بحلول عام ٢٠١٤.
  وأشـــارت الشركة إلى أن مشـــروع كلية الهندسة 
والبترول يتكون من مبنيني أحدهما للطالب واآلخر 

للطالبـــات حيث يقعان على مســـاحة إجمالية تبلغ 
٨٠ ألف متر مربع وسيســـتغرق العمل في املشروع 

حوالي ٤٣ شهرا.
  وفي تفاصيل عن املناقصة، أوضحت الشركة أنها 
حتالفت مؤخرا مع الشـــركة الصينية العاملية وهي 
الشـــركة الثامنة من حيث األهمية واحلجم حســـب 
تصنيف الوكالة الهندسية العاملية، الفتة إلى أن اجلهة 
املديرة للمشروع هي شركة تيرنر ومستشار املشروع 

هي «مستشارو اخلليج». 


