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الدوسري: املشروع يدفع إلى تنمية االستثمار وتنويع الدخل من خالل تكنولوجيا الطاقة املتجددة
ميرزا: الكويت لديها القدرة على تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة ملا تنعم به من وفرة بالطاقة الشمسية

تقي: «الصناعة» وافقت على إقامة أكبر مشروع 
لتصنيع خاليا الطاقة الشمسية

باهي أحمد

قال مدير الهيئــة العامة 
للصناعة عبدالكرمي تقي إن 
الهيئة وافقت على إقامة أكبر 
مشروع لتصنيع خاليا الطاقة 
الشمسية على مساحة ١١٢ ألف 
متر مربع واأللواح واخلاليا 
املتعلقة بالطاقة الشمســية 
والبديلة، وذلك بهدف خفض 
تكاليف هذه املنتجات والتي 
تعتمد حاليــا على التجميع 
والتركيب الستيراد القطع من 
اخلارج، مبينــا انه في حال 
متــت الصناعة بشــكل كامل 
محليا فسيكون لها أثر إيجابي 
بخفــض التكاليــف واملجال 

البيئي وخفض التلوث.
وأضاف تقي في تصريح 
للصحافيــني علــى هامــش 
مؤمتر مشروع محطة الطاقة 
الشمسية على سطح الهيئة 
العامــة للصناعــة والــذي 
عقــد أمس، أن هنــاك توجها 
كبيرا على حتفيز الصناعات 
احمللية نحو استخدام الطاقة 
الشمســية والبديلــة نظــرا 
لتوفر املقومــات لهذه املواد 
في الكويت، الفتا إلى أن جناح 
تدشني وحدة للطاقة الشمسية 
على سطح هيئة الصناعة إمنا 
يعكس جنــاح التجربة التي 
يجب ان تســير عليها جميع 
مؤسســات وهيئــات الدولة 
وذلك خلفض استخدام الطاقة 

الكهربائية.
وأوضــح تقــي أن الهيئة 
تعمل على نشر هذه التجربة 
وعرضها على اللجنة العليا 
للطاقة املتجددة لتقوم باقي 
اجلهات احلكومية بتبني هذه 

التجربة.
وأشــاد تقي بدور شركة 
ايكويــت الختيارهــا هيئــة 
مشــروع  كأول  الصناعــة 
حكومــي للطاقة املتجددة مت 
تدشينه على مساحة صغيرة 
من سطح الهيئة وهو مينح 
الهيئة قدرة استيعابية بنسبة 

هيئة حكوميــة إمنا ينطلق 
من تتويج املبادرة الســامية 
لالعتماد على الطاقة الشمسية 
واملتجددة في الكويت بنسبة 
تصل إلى ١٥٪ من اســتهالك 
الطاقــة الكهربائيــة احمللية 
القطاعــات  وذلــك لتحفيــز 
احمللية نحو اســتخدام هذه 

الطاقة. 
الدوســري أن  وأوضــح 
تدشــني هذا املشــروع يدفع 
إلى تنمية االستثمار وتنويع 
الدخل من خالل املساهمة في 
تكنولوجيا الطاقة املتجددة، 
مؤكدا أن هذا املشــروع نواة 
دور ايكويت في املســؤولية 
االجتماعيــة ومســاهماتها 
املستقبلية إلجناح مشاريع 

التنمية املستدامة للكويت.
وذكر أن مشروع تركيب 
املتجــددة  وحــدة للطاقــة 
علــى ســطح الهيئــة العامة 
املبادرات  للصناعة يعكــس 

القادمــة إلجنــاح مثــل هذه 
املشاريع املســتقبلية والتي 
تأتي في سياق كويت جديدة 
٢٠٣٥ وذلــك لتحويل الطاقة 

التقليدية إلى متجددة. 
وأملح إلى أن الشركة منذ 
عام ١٩٩٧ وهي حريصة لتكون 
مســاهمة في االســتثمارات 
احمللية ودعمها مبا يتماشى 
الرؤية السامية وفكرة تنويع 
مصــادر الدخل ومبــا يعزز 
من دور ايكويت للمســاهمة 

املجتمعية الفعالة.
الرئيــس  أكــد  بــدوره، 
التنفيذي للشــركة الوطنية 
ملشــاريع التكنولوجيا أنس 
ميرزا حرص الشركة على دعم 
مثل هذه املشــاريع الوطنية 
والتي تعد من أهم املشاريع 
املســتقبلية في تكنولوجيا 
الطاقــة والتــي تتجــه إلــى 
استخدامها كافة دول العالم، 
مشيرا إلى أن الكويت لديها 
القدرة على تنفيذ مشــاريع 
الطاقة املتجددة والبديلة ملا 
تنعــم به من وفــرة بالطاقة 
الشمســية متتد لـ ٣٦٥ يوما 

في العام.
ومتنــى ميــرزا أن يكون 
هذا املشروع باكورة ملشاريع 
الدولــة لتحقيــق الوصــول 
إلى النســبة املقررة ملبادرة 
صاحب الســمو أميــر البالد 
حتويــل الطاقــة الكهربائية 
إلــى متجــددة بنســبة ١٥٪، 
الفتا إلــى أن تأهيل الكوادر 
الوطنية في مثل هذه املشاريع 
التقنية كان أحد ركائز شركة 
انرجيتيك وهي الذراع للشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
املتخصص في الطاقة والذي 
نفذ العديد من املشاريع ومنها 
هذا املشروع املقام على سطح 
هيئة الصناعة. وأشاد ميرزا 
بالتعاون فيما بني «ايكويت» 
و«هيئة الصناعة» لدعم هذه 
املشاريع التكنولوجية وعلى 
اختيارهم الشــركة الوطنية 

لتنفيذ هذا املشروع.

على مساحة ١١٢ ألف متر مربع

عبدالكرمي تقي متحدثا خالل املؤمتر 

مشروع الطاقة الشمسية على سطح الهيئة العامة للصناعة

عبدالكرمي تقي وناصر الدوسري وأنس ميرزا في لقطة جماعية من أمام مشروع الطاقة الشمسية                   (أحمد علي)

١٢٪ مــن الطاقة املســتهلكة، 
مؤكــدا ان هذا األثر قد يكون 
في الوقت احلالي عير ملموس 
بشكل مباشر لكنه مع مضي 
الوقت باســتخدام مثل هذه 
الطاقة النظيفة سوف يدرك 
اجلميــع األثر اإليجابي لهذه 
إلــى أن  املشــاريع. وأشــار 
مشــكلة االنبعاث الكربوني 
تعد مشــكلة عاملية ومحلية 
ومثل هذه املشــاريع تقلص 
تلك اآلثار السلبية، والسيما 
فيمــا يتعلــق بالصناعــة، 
معربــا عــن أمله أن تســير 
كافة اجلهات احلكومية على 
هذا النهج وتدشــني محطات 
طاقة متجــددة ونظيفة. من 
جانبــه، قال نائــب الرئيس 
التنفيــذي لشــركة ايكويت 
البتروكيماويــات  لصناعــة 
ناصــر الدوســري ان فكــرة 
محطــة  تدشــني  مشــروع 
للطاقة الشمسية على سطح 

«املركز»: القروض املتعثرة لدى البنوك الكويتية 
ستقفز إلى ٤٫٧٪ خالل ٢٠٢٠

أشار املركز املالي الكويتي 
النظــام  أن  إلــى  (املركــز) 
املصرفي في الكويت سيظل 
يواجــه ضغوطــا تتعلــق 
بالربحيــة وجــودة األصول 
علــى مدار الســنة. جاء ذلك 
فــي تقريره الصــادر مؤخرا 
بعنوان «النظرة املستقبلية 
للقطاع املصرفي في الكويت 
٢٠٢٠ - جودة األصول حتت 
الضغط في ظل حتول البيئة 
التشــغيلية إلى بيئة مفعمة 
بالتحديات»، والذي يناقش 
التقرير بتعمــق أثر جائحة 
«كوفيــد ـ ١٩» املترتــب على 
العوامل الرئيسية مثل الطلب 
علــى االئتمان ومنو الودائع 
وصافي هامش الفائدة للقطاع 
البنكي. ويرصد التقرير األثر 
املترتب على القروض املتعثرة 
وربحية البنوك الكويتية على 
مدار الفصول القليلة املقبلة.
وأوضــح التقرير أنه من 
املرتقــب أن تلقــي جائحــة 
«كوفيــدـ ١٩» باملزيــد مــن 
القطــاع  علــى  الضغــوط 
املصرفــي الكويتي في عامي 
أن  متوقعــا  و٢٠٢١،   ٢٠٢٠
تؤدي قيــود اإلغالق وكذلك 
االنخفاض الالحق في أسعار 
النفــط إلــى تدنــي معدالت 
إلــى  النشــاط االقتصــادي 
مســتويات لــم نعهدها منذ 
عقود. ونظرا للطابع الفريد 

مدعومة (معفاة من الفوائد). 
ورغم ذلك، يقع عبء إصدار 
القروض إلى جانب التدابير 
اإلدارية وبذل العناية الواجبة 
على عاتق البنوك، ما يؤدي 
إلى تفاقم املخاطر التشغيلية.
كذلك، توقــع التقرير أن 
يكون الطلب علــى االئتمان 
معتدال بنسبة ٤٪ (على أساس 
سنوي) في عام ٢٠٢٠ بسبب 
تراجع النشــاط االقتصادي 
فضال عن الناجت بسبب القيود 
التي فرضتها احلكومة. ومن 
املتوقع أن يتمثل األثر املترتب 
على القيــود املفروضة على 
العــرض مثل نقــص القوى 
العاملــة فــي القطاعات التي 
املقيمــون  يســيطر عليهــا 
فــي كبــح جمــاح النشــاط 
االقتصــادي. وعلــى غــرار 
ذلك، من املتوقع أن ينخفض 
منو ودائع البنــوك املدرجة 
إلــى ٥٪ فــي ٢٠٢٠، مقارنــة 
باالنخفاض بنسبة ٨٫١٪ في 
العام السابق. ومن املتوقع أن 
ينتــج عن االنكماش احتمال 
الوظائــف وانخفاض  فقدان 

أسعار الفائدة على الودائع، 
ويؤكــد التقريــر أن املزيــد 
مــن التخفيــض في أســعار 
الفائدة من أجل حتفيز النمو 
االقتصادي سيسفر عنه نتائج 

سلبية في تعبئة الودائع.
ووفقا للتقرير، يتوقع أن 
يقفز إجمالي القروض املتعثرة 
إلى ٤٫٧٪ في ٢٠٢٠، مقارنة بـ 
١٫٨٪ في ٢٠١٩. ومن املرجح أن 
يكثر التعثر في السداد لدى 
قطاعات مثل العقارات، نظرا 
الرتفــاع نســبة الرفع املالي 
لدى بعض املقترضني بشكل 
نسبي. ورغم ذلك، فإن البنوك 
الكويتيــة لديها مخصصات 
خلسائر القروض هي األعلى 
من نوعها عــن جميع الدول 
اخلليجية، مبا يضمن توفير 
احتياطيات للبنوك لتغطية 
أعلى قدر من اخلســائر غير 

املتوقعة.
كمــا توقــع التقريــر أن 
ينخفــض معدل الربحية في 
٢٠٢٠، إلى جانــب انخفاض 
صافي الدخل مــن ١٫٢ مليار 
إلــى ٥٩٢  دينــار فــي ٢٠١٩ 
مليــون دينــار فــي ٢٠٢٠، 
بســبب انخفــاض اإليرادات 
التشــغيلية نتيجة لهوامش 
التعاقدية  الفوائد الصافيــة 
إلى جانب انخفاض اإليرادات 
غير احململة بالفائدة بسبب 

أنشطة األعمال املتدنية.

القطاع املصرفي سيظل يواجه ضغوطاً بسبب «كورونا» خالل العامني احلالي واملقبل

لألزمة، والتــي كان لها بالغ 
األثر علــى كل مــن العرض 
والطلب، فإنها تتطلب اتخاذ 
إجراءات معاجلــة فاعلة من 
خالل تدابير السياسة العامة.
إضافــة إلى ذلــك، يقول 
التقرير إن عدم وجود حوافز 
ماليــة كبيرة لدعم االقتصاد 
جنبا إلى جنب مع عدم وجود 
طفرة في األعمــال التجارية 
املتعثرة قد يسفران عن زيادة 
العبء امللقى على عاتق القطاع 
املصرفي ناهيك عن أن النفقات 
قد تكون باهظــة على املدى 

البعيد.
فــي ظــل مواجهــة بيئة 
األعمــال لتحديات جســيمة 
خلفتها أزمة جائحة «كوفيد 
ـ ١٩»، فقد ارتفع الطلب على 
التمويــل واالئتمــان لدعــم 
األعمــال (خاصة املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة) رغم 
إيــرادات  عــدم حتقيــق أي 
تذكــر. مــن ناحيــة أخــرى، 
الكويتية  وفــرت احلكومــة 
الدعم للمشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة في شكل قروض 

«فوربس»: كويتيان ضمن أكثر ٣٠ شابًا مؤثرًا في املنطقة
كشــفت فوربس الشــرق 
األوســط عن قائمــة املبدعني 
الشــباب الذين يعملون على 
 «30Under 30» تغيير املنطقة
لهذا العام، حيث تضم مجموعة 
من العقول الشابة حتت سن ٣٠ 
عاما من مبتكرين ومخترعني 
ومفكرين، ممن لديهم القدرة 
والرغبة في إحداث فارق في 

منطقة الشرق األوسط.
واختارت املجلة مؤسسي 
كلــني»  «جســت  شــركة 
الكويتيــني عذبــي ونــوري 
العنزي من ضمن القائمة التي 
تضم ٣٠ شخصا من الشباب 
الذيــن لهم تأثيــر كبير في 
الشرق األوسط، واستطاعوا 
إحداث تغييــر باملنطقة من 
خالل ٨ قطاعــات (التعليم، 
والترفيـــــه والرياضـــــة، 

والبيــع بالتجزئة واألغذية 
واملشروبات، ورواد األعمال 

االجتماعيني والتكنولوجيا).
وذكرت املجلة أن األخوين 
أسســا «جست كلني» في عام 
٢٠١٦، اذ تخصصت الشــركة 
بخدمة غسيل املالبس حسب 
الطلــب وتعمل على توصيل 
املستخدم مبختلف املغاسل، 
التوصيــل  وإدارة عمليــات 
ومراقبة اجلودة، وأعمال إدارية 

خدمية أخرى.
 وبينت املجلة أن الشركة 
تعمل اليوم مع أكثر من ٣٠٠ 
مغســلة في ٥ دول، وتوظف 

أكثر من ١٥٠ شخصا.
 وفي ٢٠١٨ استثمرت شركة 
«Faith Capital» نحو ٨ ماليني 
دوالر في «جست كلني» التي 
جنحــت فــي احلصــول على 
إجمالي متويالت بقيمة ١٢٫٩ 

مليون دوالر حتى اآلن.
والصناعــة،  والتســويق، 
والقانــون والسياســــــة، 

كولم واحلمد ينضمان إلى اإلدارة التنفيذية 
في «مستشفيات الضمان»

أعلنت شركة مستشفيات 
الضمــان الصحي فــي بيان 
صحافــي أمس عــن تدعيم 
جهازها التنفيذي بتعيينات 
جديدة على مستوى اإلدارة 
العليــا، وذلــك فــي إطــار 
إســتراتيجيتها الســتقطاب 
مختلف الكفاءات ذوي اخلبرة 
للمشاركة في تطوير أعمال 
الشــركة في املرحلة املقبلة 
والتــي تتطلب التركيز على 
التشــغيلية ملرافق  اخلطط 

الشركة.
وقالــت الشــركة إنــه مت 
تعيــني جوزيف كولم مديرا 
إلدارة عمليات املراكز الصحية 
األولية، حيث يتمتع بخبرة 
مهنيــة تزيد علــى ٢٠ عاما 
في مجــال الرعاية الصحية 
وإدارة العمليات التشغيلية 
فــي مجموعة من الشــركات 
العامليــة، وســوف يتولــى 
عمليــات  مختلــف  قيــادة 
التشــغيل ملراكز ضمان في 
حولي والفروانية والضجيج 
واملراكز اجلديدة التي ستدخل 
نطــاق اخلدمــة قريبــا فــي 

على مستوى اإلدارة العليا. 
احلمــد  يتولــى  وســوف 
االســتراتيجي  التخطيــط 
بالعالقــات  يتعلــق  فيمــا 
العامة واإلعالم، والتواصل 
املستمر مع مختلف اجلهات. 
يذكــر أنــه كجزء مــن خطة 
التنميــة للكويت مت إنشــاء 
شركة مستشفيات الضمان 
الصحــي بقــرار صــادر من 

مجلس الــوزراء عــام ٢٠١٤ 
ككيان مشترك بني القطاعني 
العام واخلاص برأسمال ٢٣٠ 
مليون دينار، ومنحها أراضي 
مخصصة لبناء مستشفياتها، 
وذلك بهدف توفير منظومة 
صحيــة متكاملــة مكونــة 
من سلســلة مراكز للرعاية 
الصحية األولية ومستشفيات 

عامة.

في إطار استراتيجيتها الستقطاب كفاءات ذوي خبرة للمشاركة في تطوير أعمال الشركة

جوزيف كولمعلي احلمد

مختلف مناطق الكويت.
كما ذكرت الشركة أنه مت 
تعيني علي احلمد مديرا إلدارة 
العامــة واالتصال  العالقات 
املؤسســي، حيــث يتمتــع 
مبســيرة مهنية تــوازي ٢٠ 
عاما في العديد من القطاعات 
مثل التعليم الطبي اجلامعي، 
ووكالــة األنبــاء الرســمية، 
والبتروكيماويات، والبنوك 

ملشاهدة الڤيديو


