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العوضي: نقص اخلبرات أبرز أسباب 
تأخر إجناز املشاريع بالكويت

القطان: »الركب« تدشن أول محطة وقود متنقلة بالكويت

باهي أحمد

التنفيذي  الرئيــس  قــال 
بالوكالــة للشــركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة 
)كيبيك( م.حامت العوضي ان 
التأخر في تنفيذ املشاريع يعد 
ظاهرة عاملية وليست مقصورة 
على منطقة اخلليج والشرق 
األوســط، موضحــا انه وفقا 
لدراسات وأبحاث متخصصة 
تبــن ان التأخير فــي تنفيذ 
املشــاريع ما بــن 7٠ و %8٠ 

على مستوي العالم.
العوضي خالل  وأضــاف 
اجللســة التي عقــدت خالل 
املؤمتر حتت عنوان »حتديد 
والنظــرة  املشــاريع  دورة 
التنافسية« ملناقشة املعوقات 
التــي تواجــه  والتحديــات 
ابــرز  ان  املشــاريع، مؤكــدا 
االسباب لتأخر املشاريع هي 
عدم وجود فريق عمل يتميز 
باخلبــرات الكافية. وأوضح 
العوضــي أن هنــاك عددا من 
األمور اخلارجية التي ترتبط 

باهي أحمد

كشف رئيس مجلس إدارة 
شــركة الركب خلدمات النفط 
والكهرباء ســعد القطان، عن 
إطــالق الشــركة ألول محطة 
وقــود متنقلة بإنتــاج محلي 
ومواصفــات عاملية وحاصلة 
على موافقــات »UL-١4٢« من 
الواليــات املتحــدة، مؤكدا أن 
الركــب هي الشــركة الوحيدة 
في الكويت والشرق االوسط في 
صناعة وإنتاج محطات الوقود 
املتنقلة. وأضــاف القطان في 
تصريحات خالل افتتاح جناح 
الشــركة في معرض ومؤمتر 
الكويت للنفط والغاز الرابع، 
أن محطات الوقود املتنقلة تعد 
محطــات متكاملة ميكن نقلها 

اخلارجية التي تعتبر ليست 
بيد املســؤولن عن املشروع 
حتتــاج إلى تضافــر اجلهود 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو 
اإلدارة العليا للتدخل في حل 
وتقليص األسباب التي تكون 
سببا في تأخر املشروع، الفتا 
إلى أن تدخل املسؤولن يكون 
لتذليل الصعاب لدى اجلهات 

»اآليزو« في اجلودة والسالمة 
واألمن من اجلهات العاملية بناء 
على املواصفات الهندسية في 
املنتج، باإلضافة الى حصولها 
على شهادات اجلودة »اآليزو« 

اخلارجيــة. وأملــح العوضي 
أن تغييــر املشــاريع  إلــى 
والتعديــل فــي مواصفاتهــا 
يعد سببا رئيسيا لتأخر تلك 
املشاريع، موضحا أن تغيير 
آليات السوق واستخدام املواد 
يؤديان إلى تغيير في بعض 
املشــاريع، الفتا إلى أن إدارة 
املشــروع حتتــاج في بعض 
األوقات إلى تعديالت في أجزاء 
املشروع )األمور التغييرية(.

ولفت إلى أنه يجب البحث 
في آلية تغيير طبيعة العمل 
واألمــور التشــغيلية بحيث 
تكــون أكثــر ســرعة، نظــرا 
لبطء القرارات اإلدارية في ذلك 
الشــأن، موضحا أنه في حال 
االحتياج للتغيير في طبيعة 
عمل املشروع تضطر اإلدارة 
إلى أكثــر من جهــة، وطالب 
العوضي احلكومة بأن تكون 
كافة الصالحيــات في تنفيذ 
املشروع أو األوامر التغييرية 
بيد املســؤولن عن املشروع 
)فريق املشروع( حتى تتميز 
بالسرعة في اتخاذ القرارات.

في تصنيع اخلزان من احلديد 
الصلب. وفيما يتعلق باملنتجات 
التي ميكن توفيرها عن طريق 
احملطات املتنقلة أفاد القطان بأن 
احملطــة املتنقلة حتتوي على 
خزانن للوقود كل قسم بحجم 
٢٠ ألف لتر من املنتج بإجمالي 
4٠ ألف لتر، موضحا أنه ميكن 
تركيب مضخات مزدوجة كي 
يستطيع املستهلك االستفادة 
بنوع أو نوعن بحد أقصى من 
أنواع الوقود املتوفرة بالسوق.
وشــدد القطان على الدور 
اإليجابــي والتعاون املثمر مع 
دائــرة التســويق احمللــي في 
شركة البترول الوطنية الذي 
أعطى دعما خلروج منتج وطني 
محطات التزود بالوقود املتنقلة 

الى النور.

تغيير قوانني استقدام العمالة يلعب دوراً رئيسياً في بطء إجناز املشاريع

م.حامت العوضي

سعد القطان          )ريليش كومار(

باستقدام العمالة واستخراج 
تأشيرات الدخول وعقود العمل 
وغيرها من األمور االدارية التي 
ترتبط باملشروع، موضحا ان 
تغير بعض القوانن والتحديث 
عليها مــن قبل جهات الدولة 
يعد احد األمور اخلارجية التي 
تلعب دورا في تأخر املشاريع.
الــى أن األمــور  وأشــار 

واســتخدامها في املواقع التي 
ال يتوفر بها محطات وقود.

وأوضح أن الركب حصلت 
علــى عديــد مــن االعتمــادات 
الدوليــة وعــدد من شــهادات 

ً »الدراسات املصرفية« يعقد برنامجاً تدريبيا

أرباح »اخلليج« السنوية قد تصل 
إلى 90 مليون دينار بحلول 2022

عالء مجيد

أرقــام كابيتــال  أوصــت شــركة 
املســتثمرين بالشــراء في ســهم بنك 
اخلليــج وحددت الســعر املســتهدف 
عند 3٠٠ فلس بزيادة 7٫١% عن السعر 
السوقي احلالي بتاريخ ٩ أكتوبر اجلاري 

والبالغ ٢8٠ فلسا.
وتوقع التقرير منو اإليرادات بدعم 
من التنوع ومنو القروض واالنخفاض 
في مخصصات االئتمان متوقعا ارتفاع 
االيرادات مــن ١٩٩ مليون دينار خالل 

العــام احلالي الــى ٢٠8 مالين دينار 
بحلول ٢٠٢٠.

كما توقع التقرير منو األرباح بشكل 
ملحوظ في الســنوات القادمة بفضل 
منو القــروض في الســنوات املقبلة، 
فمن املتوقــع أن تصل األرباح الى 54 
مليون دينار في ٢٠١٩ وبحلول ٢٠٢٠ 
مــن املتوقع ان تصــل األرباح الى ٦٩ 
مليــون دينار وكذلك 8٠ مليون دينار 
بحلول ٢٠٢١ وأخيرا تصل الى ٩٠ مليون 

دينار بحلول ٢٠٢٢.
وأشــار التقرير الى أن العائد على 

حقوق مساهمي البنك وصل الى ١٠٫٢% 
في ٢٠١8 حسب تقديرات أرقام كابيتال 
مبعدل يتفوق عن متوسط العائد على 
حقوق املســاهمن للقطــاع املصرفي 
الكويتي وقد يصل الى ٩٫5% في ٢٠١٩ 

و١١٫8% بحلول ٢٠٢٠.
وأشار التقرير الى أن السهم ال يزال 
يتداول فــي مضاعفات مقبولة مبكرر 
ربحيــة متوقع ١5 مــرة في ٢٠١٩ على 
الرغــم من أن مكرر الربحية في العام 
املاضــي كان ١4٫٢ مرة وبحلول ٢٠٢٠ 
سيكون مكرر الربحية املتوقع ١١٫٦ مرة.

العــام  املديــر  أعلــن 
ملعهد الدراســات املصرفية 
د.يعقوب الرفاعي عن انعقاد 
برنامج »تأمن املســؤولية 
التنفيذين« وذلك  للمدراء 
بالتعاون مع االحتاد الكويتي 
للتأمن في الفترة من ١3 إلى 
١7 أكتوبر ٢٠١٩، حيث حضر 
البرنامج نخبة من العاملن 
في شــركات التأمــن مثل: 
مجموعــة اخلليج للتأمن، 
الشــركة األهليــة للتأمن، 
شــركة الكويــت للتأمــن، 
شركة اخلليج للتأمن وإعادة 
التأمن، الشركة البحرينية 
الكويتيــة للتأمن، شــركة 
العربية والشــركة  التأمن 
اخلليجية للتأمن التكافلي، 
وذلــك ضمن سلســلة من 
البرامــج التدريبيــة التــي 
يقدمها املعهد لقطاع التأمن، 
لدعم هــذا القطاع احليوي 

والهام في الكويت.
ويهــدف هــذا البرنامج 
إلى تعريف املشاركن على 
التأمــن اخلاصة  بوليصة 
بتغطية مســؤولية املدراء 
التنفيذين، واملخاطر التي 
قــد يتعرضون لهــا خالل 
قيامهــم بواجباتهم املهنية 

برامــج تدريبيــة متعــددة 
ومتخصصة في مجال التأمن 
وذلــك وفقــا لالحتياجات 
التدريبيــة اخلاصــة بهــذا 
القطــاع وبالتنســيق مــع 
الكويتــي للتأمن،  االحتاد 
وبالتعــاون مــع عــدد من 
اجلهات اخلارجية املعتمدة 
مثل معهد التأمن بجمهورية 
العربيــة، ومعهــد  مصــر 
املالية  البحرين للدراسات 

واملصرفية، واالحتاد األردني 
لشــركات التأمــن، وذلــك 
بهدف تقدمي التدريب املهني 
االحترافــي املعتمد جلميع 
القطــاع،  العاملــن بهــذا 
واملســاهمة فــي تطويــر 
وتنمية قدرات املشاركن في 
هذه البرامج، مبا يساهم في 
تطوير وتنميــة العمل في 
املؤسســات واجلهات التي 

يعملون بها.

بالتعاون مع االحتاد الكويتي للتأمني

»أرقام كابيتال«: 300 فلس القيمة العادلة للسهم

لقطة للمشاركني في البرنامج التدريبي

والعملية أثناء العمل، وكذلك 
حماية الشركة ذاتها في حال 
مطالبتها والرجوع عليها.

وقــد تنــاول البرنامــج 
األمــور الفنيــة والعمليــة 
لبوليصة التأمن، من حيث 
التغطيات واالستثناءات مبا 
في ذلك احلوادث وكل األمور 

الفنية املتعلقة بها.
واجلدير بالذكر أن معهد 
الدراســات املصرفية يقدم 

ملشاهدة الڤيديو


