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عمومية «املستثمرون» ترفض حّل مجلس اإلدارة

«أسري» توّقع اتفاقية تعاون مع «وودسيرف» 
لتطوير قطاع النفط البحريني

قال نائب رئيس مجلس 
مجموعــة  شــركة  إدارة 
القابضــة  املســتثمرون 
الشيخ أحمد الداود الصباح 
إن مجلــس اإلدارة ماض في 
استراتيجيته الهادفة لتحسني 
موارد الشركة وتعزيز منوها 
بخطة عمل تهدف إلى حتقيق 
منو مستدام، مبا يحقق عوائد 

مناسبة للمساهمني.
وأكد الداود خالل انعقاد 
اجلمعية العمومية للشركة 
العموميــة أرســت فــي  أن 
اجتماعها مبدأ جديدا يلفت 
النظر وبقوة إلى خطورة ما 
يذهب إليه بعض املضاربني 
من محاوالت كيدية لإلضرار 
بالشركة وغالبية مساهميها. 
وبــني أن جتربــة عقــد 
اجلمعية العمومية لشــركة 
املستثمرون توثق بنتائجها 
الســاحقة ومن خالل رفض 
حل مجلس إدارتها باإلجماع، 
أن طلــب إعــادة عقدها كان 
يهدف إلى حتقيق «مكاسب 
شخصية» لبعض املساهمني 
الذيــن تقدمــوا بطلــب حل 
مجلــس اإلدارة النتخــاب 

مجلس إدارة جديد.
إلــى أن  الــداود  ولفــت 
كشــف النصــاب أظهــر أن 
مقدمــي الطلــب غابــوا عن 
حضور اجلمعية، بل وباعوا 
أسهمهم قبل عقدها، ما يؤكد 
أن طلبهم جاء مدفوعا بأهداف 

وقعت شــركة الشــركة 
العربية لبناء وإصالح السفن 
(أســري) األربعــاء املاضي 
اتفاقية تعاون مشــترك مع 
القابضة  شــركة وودالندز 
(وودسيرف)، بهدف توفير 
املتعلقة بصناعة  اخلدمات 
النفط والغاز في البحرين، 
وذلــك عبــر توفيــر حلول 
إنتاجيــة متكاملة لتحقيق 
أقصى قدر ممكن من معدل 
االسترداد وتسريع اإلنتاج 

من املوارد غير التقليدية.
الشــركة في  وأوضحت 
بيــان صحافــي، أن توقيع 
االتفاقية مت بحضور وزير 
البحرينــي ورئيس  النفط 
مجلس إدارة شركة (أسري) 
الشيخ محمد بن خليفة آل 
خليفــة، فيما قام بالتوقيع 
على االتفاقية العضو املنتدب 
لشركة «أسري» مازن مطر، 
والرئيس التنفيذي لشركة 
«وودســيرف» ســام كاوا، 
وبحضور عدد من املسئولني 
في الهيئــة الوطنية للنفط 
والغاز وشركة اسري وشركة 

وودسيرف.
حلول عاملية

املناســبة، أعرب  وبهذه 
الشيخ محمد بن خليفة آل 
خليفة عن ترحيبه بتوقيع 
هذه االتفاقية التي من شأنها 
أن تســهم في توفير حلول 

مــن  العريضــة  القاعــدة 
املساهمني باسم القانون».

وأضاف «حتركات مقدمي 
الطلب أشعلت املضاربة على 
السهم في فترة دعوة اجلمعية 
ما قاد السهم لتحركات غير 
طبيعيــة وملســتويات قفز 
معها ســعر الســهم اقل من 
١٠ إلى ٣٢ فلســا أي بزيادة 
مضاعفة وخســارة جمهور 
املساهمني الى النصف تقريبا، 
ما مكنهم من بيع كل أسهمهم 
التي مكنتهم من املوافقة على 

طلب عقد اجلمعية».
وأشار الداود إلى أنه مقابل 
املكاسب غير املستحقة ملقدمي 
الطلب دفع بقية املســاهمني 

فــي االستكشــاف واإلنتاج 
واالســتفادة مــن اخلبرات 

الدولية في هذا املجال.
وأكــد الوزيــر علــى أن 
بــني  املشــترك  املشــروع 
شــركة «أســري» وشــركة 
«وودسيرف» سوف يحقق 
مزيدا من املكاسب التي تصب 
في صالح قطاع النفط والغاز 
في مملكــة البحرين إذ انه 
يربط بني فاعلية «أســري» 
بتقــدمي اخلدمــات والدعم 
املستمر لعمالئها، وبني خبرة 
شركة وودسيرف في ريادتها 
التصميم  العاملية مبجاالت 
والبناء والصيانة والتشغيل.

ومن جانبه، اشاد الرئيس 

قـــــررت  هــــذا، وقــــد 
اجلمعيــة العموميــة رفض 
حل مجلــس اإلدارة وقبول 
اســتقالته وانتخاب مجلس 
إدارة جديــد، كمــا ناقشــت 
الشــركة وأقــرت  إفصــاح 
صحة جميع قرارات اجلمعية 
العمومية الســابقة بإجماع 
احلضور، كما كلفت مجلس 
اإلدارة باتخاذ كل اإلجراءات 
القانونية ضد التحالف الذي 
قــدم طلــب عقــد اجلمعية 
وباع أسهمه لتحقيق منافع 
حســاب  علــى  شــخصية 
املساهمني وباملخالفة لقانون 
هيئة أســواق املال والئحته 

التنفيذية.

التي متتلك مهندسني وطاقات 
شــبابية ذا خبرة واســعة 
في مجال التصميم والبناء 

والتشغيل والصيانة. 
وأكد على ان الشركة قد 
قامت في الفترة املاضية في 
استثمار املواهب البحرينية 
وذلك من خالل توظيف عدد 
من املهندسني اخلريجني من 
جامعة البحرين باإلضافة إلى 
انتداب البعض وتعيينهم في 
الواليات املتحدة األميركية 
الكتســاب خبرة مباشــرة 
فــي التصنيــع والهندســة 
واخلدمــات التــي اســهمت 
بدورها في حتقيق اإلنتاجية 

العالية.

كلفــة هذا التكتيــك املمنهج 
من حقوقهم لتنتصر مع ذلك 
إرادة املصالح الشخصية على 
حســاب حرق حقوق عموم 
املســاهمني، متســائال «من 
يعوض مســاهمي الشــركة 
عن خسائرهم احملققة وغير 
املستحقة؟»، داعيا إلى فتح 
حتقيق موسع لتبيان أسباب 
طلب إعادة عقد جمعية شركة 
املســتثمرون دون حضــور 
مقدمي الطلب، للوقوف وقتها 
على األسباب احلقيقية وعدم 
االجنرار مســتقبال إلى مثل 

هذه الدعوات املضرة.
اجلمعية العمومية

التنفيذي لشركة وودسيرف 
سام كاوا، بالقدرات املتميزة 
واخلبــرات التــي متتلكهــا 
شركة أســري، مثمنا عاليا 
ما تقــوم بــه الشــركة من 
دور مهــم في تقدمي خدمات 
عاليــة اجلودة في املجاالت 
املتخصصة في بناء وإصالح 
السفن، متمنيا كل التوفيق 
والنجاح للشركة في حتقيق 
التطلعــات الهادفة إلى منو 

وازدهار الشركة.
وأشار إلى ان وودسيرف 
تهدف إلى ان تكون الشركة 
الرائــدة واملــزودة للحلول 
للطاقــة وذلــك  املبتكــرة 
بالتعاون مع شــركة أسري 

االتفاقية تهدف لتعزيز التنافسية في استخراج النفط والغاز باململكة

الشيخ أحمد الداود الصباح

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

الشيخ أحمد الداود الصباح خالل اجلمعية العمومية

«مضاربيــة» جنحــوا فــي 
تنفيذها على السهم في الفترة 
التي ســبقت عقد اجلمعية، 
متســائال «لو كانت أهدافهم 
إصالحية لكان من األولى لهم 
حضور العمومية ومناقشة 
طلباتهــم والدفــاع عنها أما 
غالبية املساهمني واجلهات 

الرقابية».
وقال الداود: «يحق لصغار 
املســاهمني وفقــا للقانــون 
الدعــوة جلمعيــة عمومية، 
لكن ال يجوز أيضا استخدام 
هذا احلق كمنصة للتخلص 
من أسهم بعض املستثمرين 
بأسعار مضاربية، ليتمكنوا 
مع ذلك من االضرار بحقوق 

وخدمــات عاملية املســتوى 
ململكــة البحرين، مبا يعزز 
عمليــة  فــي  التنافســية 
اســتخراج النفــط والغــاز 
وجذب االستثمارات املساهمة 
في النمو االقتصادي ململكة 
البحرين ورؤيتها لعام ٢٠٣٠.

واكد أن الهيئة الوطنية 
للنفــط والغــاز وجميــع 
الشركات التابعة لها تعمل 
في ظــل توجيهات صاحب 
اجلاللة ملك البحرين حمد 
بن عيسى آل خليفة، والذي 
يولي اهتماما كبيرا بتطوير 
قطاع النفط والغاز، وذلك من 
خالل التوسع في استخدام 
احلديثــة  النظــم  احــدث 

«أوابك» تعقد االجتماع الـ ١٥٧ للمكتب التنفيذي
يعقد املكتب التنفيذي ملنظمة 
األقطار العربية املصدرة للبترول 
(أوابك) اجتماعــه الـ ١٥٧، عبر 
 (Zoom) تقنيــة االتصال املرئي
يومي ٢٤ - ٢٥ أكتوبر اجلاري، 
اجلمهوريــة  برئاســة ممثــل 
اجلزائرية في املكتب التنفيذي 
للمنظمة د.مجلــد ميلود، التي 
لها رئاسة الدورة احلالية لعام 
٢٠٢٠، ومبشاركة أعضاء املكتب 
التنفيــذي ممثلــني عــن الدول 

األعضاء في املنظمة.

وفي هذا اإلطــار، قال األمني 
العــام ملنظمة األوابــك علي بن 
سبت، في تصريح صحافي إن 
جدول أعمال االجتماع يتضمن 
مجموعة من املواضيع ذات الصلة 
بأعمال وأنشــطة املنظمة، ومن 
بينها مناقشة مشروع امليزانية 
التقديريــة للمنظمــة (األمانــة 
العامة والهيئة القضائية) لعام 
٢٠٢١، كما سيستعرض االجتماع 
موضــوع املقترحــات املتعلقة 
بتفعيل وتطوير نشاط املنظمة، 

وموضوع جائزة األوابك العلمية 
لعام ٢٠٢٠.

واختتم األمني العام، تصريحه 
معربا عن شكره اجلزيل للدعم 
الكبير الذي تتلقاه األمانة العامة 
ملنظمة األوابك من الدول األعضاء 
والذي مكنها من االستمرار في 
عملها في ظل الظروف الصحية 
العصيبة التي جتتاح دول العالم 
بأسرها، متمنيا املزيد من التقدم 
البترولية  والنمــاء للصناعــة 

العربية.

خالل يومي ٢٤ - ٢٥ أكتوبر اجلاري

علي بن سبت

جلنة التعاون املالي اخلليجي 
تبحث التكامل االقتصادي لدول التعاون

تطبيق «FinFirst».. إجناز طلبات 
القروض بأقل من ١٠ دقائق

انطلقــت أمــس أعمــال جلنــة التعــاون 
املالــي واالقتصادي بدول مجلــس التعاون 
اخلليجي عبــر تقنية االتصال املرئي، حيث 
عقــدت جلنة وكالء وزارات املالية اجتماعها 
الـ ٥٩ التحضيري برئاسة وكيل وزارة املالية 
صالح الصرعاوي عن اجلانب الكويتي، وذلك 
حتضيــرا لالجتماع الثاني عشــر بعد املائة 
للجنــة التعاون املالــي واالقتصادي والذي 
ســيعقد يوم ٢٥ أكتوبر اجلاري، وضم وفد 
الكويت لهذا االجتماع عددا من مسؤولي وزارة 
املالية. ومت خالل االجتماع مناقشة العديد من 
املوضوعات التي تهم املواطن اخلليجي، يأتي 
في مقدمتها عرض آلية معاجلة االستفسارات 
واملالحظات والشكاوى واالقتراحات اخلاصة 
بالسوق اخلليجية املشتركة، ودور مؤسسة 
اإلنتاج البرامجي املشــترك ملجلس التعاون 
فــي احلملــة اإلعالمية املتعلقة مبكتســبات 
املواطنــة اخلليجية، ودراســة مدى تطبيق 
قرارات املجلس األعلى على أرض الواقع وذلك 
للوصول الــى التكامل االقتصادي اخلليجي 
املنشــود، وفقا لتوصيــات أصحاب اجلاللة 

والسمو قادة دول املجلس.
كما ناقش الــوكالء مذكرة األمانة العامة 

 ،FinFirst كشــف تطبيق
(تطبيــق ســوق اخلدمــات 
املاليــة الرقمي واآلمن)، عن 
مجموعــة من امليــزات التي 
تتيح للمســتخدمني البحث 
عن القروض من أي مكان وفي 
أي وقت، والتواصل املباشر 
مع أفضل املؤسسات املالية 

لتقدمي طلبات القروض.
ومتثــل خاصيــة تقدمي 
طلبــات القروض واحدة من 
الكثيرة  امليزات واخلدمــات 
 FinFirst التي يوفرها تطبيق

املالي املتكامــل. ويعمل التطبيــق، املتوافر 
حاليا على متجر «جوجل بالي»، على إحداث 
تغيير جوهري في القطاع عبر االســتغناء 
عن املعامــالت الورقية املاديــة واإلجراءات 

الروتينية.
وبهذه املناسبة، قالت الرئيس التنفيذي 
 «Capital FinFirst» لشــؤون العمليات لــدى
بالكويــت أفــراح احلبيل: «يســاعد تطبيق 
FinFirst على تسريع مختلف عمليات تقدمي 
الطلبــات التقليديــة. وميكن للمســتخدمني 
مقارنة أفضل عروض القروض التي تقدمها 
البنوك املختلفة عبر خاصية البحث واملطابقة 
الفورية، والتقدم بطلب احلصول على القرض 
فــي أقل من ١٠ دقائق ألغلــب املعامالت. كما 
يتيح التطبيق إجناز عمليات تقدمي الطلبات 
واملطابقــة وقبول الوثائق واملصادقة عليها 

عبر ٢٠ ضغطة تقريبا».
وتقدم امليزات الرقمية املجانية لتطبيق 
FinFirst فوائد استثنائية للراغبني في احلصول 
على قروض األعمال والقروض الشــخصية 
والعقارية والتأمني على السفر، عبر عملية 

 Capital في منتهى البساطة والسرعة. وتتوقع
FinFirst ارتفاعا حادا في الطلب على اخلدمات 
املاليــة الرقميــة، بالتوازي مــع تزايد أعداد 
مستخدمي احللول الرقمية خالل فترة اإلغالق 

الناجتة عن جائحة كوفيد-١٩.
وأضافــت احلبيــل: «يتم إجــراء غالبية 
عمليات البحث عن اخلدمات املالية وغيرها 
من املنتجات بصورة رقمية في الوقت احلالي، 
نظرا لتوجه العمالء نحو جتارب تسوق أكثر 
راحة. وأصبح العمالء ضمن كل الفئات العمرية 
يفضلون اســتخدام التكنولوجيــا الرقمية، 
وبشــكل خاص خالل فترة اإلغــالق، كونها 
توفر عمليات أســهل وأسرع ميكن إجنازها 
من أي مكان وفي أي وقت. كما تظهر األبحاث 
أن قطاع اخلدمات الرقمية يسجل أداء أفضل 
مقارنــة مع نظيره غير الرقمــي. كما يلعب 
تطبيــق FinFirst دورا محوريــا فــي متويل 
الشركات الصغيرة واملتوسطة عبر متكينها 
من الوصول إلى عروض مؤسسات التمويل 
املختلفة ومقارنتها، إضافة إلى تقليل الوقت 
الالزم إلجناز هذه املهام بالطرق التقليدية».

بشــأن نتائج اللقــاء التشــاوري بني وزارة 
التجارة والصناعة ورؤســاء احتادات غرف 
التجــارة بــدول املجلــس، بشــأن مخرجات 
دراســة ضريبة القيمــة املضافة. ومت خالل 
االجتمــاع اعتماد محاضــر اجتماعات جلنة 
محافظي مؤسســات النقد والبنوك املركزية 
بدول املجلــس، ومحضر االجتماع الســابع 
للجنة رؤســاء ومديري اإلدارات الضريبية 
بدول املجلس، ومحضر الســوق اخلليجية 

املشتركة، وهيئة االحتاد اجلمركي.

االجتماعات انطلقت أمس مبشاركة وكيل وزارة املالية عبر تقنية الڤيديو

منصة رقمية تتيح احلصول على التمويل الفوري عبر ٢٠ خطوة فقط ومن أي مكان

صالح الصرعاوي خالل مشاركته باالجتماع عبر تقنية الڤيديو

أفراح احلبيل

املعرفة مبصطلح  اقتصاديــات  تعرف 
(Knowledge economy)، وهــي نــوع من 
أنواع القطاعات االقتصادية احلديثة، والتي 
أو  املهارات الشخصية،  تعتمد على تطبيق 
التكنولوجية في التعامالت املالية، أو غير املالية 
ضمن قطاع االقتصاد، وتعرف اقتصاديات 
املعرفة بأنها اســتخدام الذكاء الطبيعي، أو 
الصناعي املعتمد على أجهزة احلاسوب في 
معرفة طبيعة املنتجات، واخلدمات التي سيتم 
طرحها في األسواق، ثم حتديد قيمة رأس 
املال، واملوارد، والقوى العاملة التي تساهم 
في تطبيق عملية اإلنتاج، وتشير اإلحصاءات 
الدولية إلى أن اقتصاديات املعرفة تشــكل 
نســبة ٧٪ من اإلجمالي االقتصادي احمللي 
لدول العالم، وتزداد هذه النسبة سنويا بقيمة 
مضافة تقدر بحوالي ١٠٪ من إجمالي القيمة 

االقتصادية العامة.
عام ٢٠١٦ كتبت مقالة عن االقتصاد املعرفي 
وما هو وكيف ميكن تطبيقه واالستفادة منه 
وخاصة األوضــاع االقتصادية واملالية في 
الكويت غير مستقرة وأصبحت إلى األسوأ 
خاصة خالل ظهور «كورونا» وقد حضرت 
أكثر من مؤمتر متعلق باالقتصاد املعرفي في 
الكويت، وكانت هناك توصيات مت رفعها إلى 
احلكومة لدراستها وتطبيق ما هو مفيد لها 
اقتصاديا وماليا، ولكن هل مت ذلك لألسف؟ 
ال وهذه مشــكلة احلكومة الذي يفيدها ال 

نرى االهتمام به وتطبيقه.
وكذلك وتأكيدا ألهمية االقتصاد املعرفي 
مت اقتراح عقد مؤمتر في مارس ٢٠٢٠ حيث 
مت التجهيز له منذ ٢٠١٩ وقد صرحت وزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية مرمي العقيل بتاريخ 
٢٠١٩/١٢/٢٥ بــأن مؤمتر االقتصاد املعرفي 

الثالث ســوف يعقد في شــهر مارس كما 
صرح األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د.خالد مهدي ان منتدى االقتصاد 
املعرفي الثالث الذي ســيُعقد في ٣ مارس 
املمارسات والسبل  املقبل سيناقش افضل 
لبناء رأس املال البشري وقد جاءتني دعوة 
من د.خالد مهدي حلضور هذا املؤمتر، ولكن 
ولألسف مت تأجيل املؤمتر بسبب «كورونا».
االقتصاد املعرفي أصبح مبنزلة احملرك 
األساسي لإلنتاج والنمو االقتصادي في العالم، 
حيث مت توظيف التقنية في إنتاج وتوزيع 
وتسويق الســلع واخلدمات وحتويلها إلى 
اقتصاد معرفي، إما بتحويل املعلومات إلى 
سلع وخدمات، أو بتطوير السلع التقليدية عن 
طريق استخدام التقنية واالستفادة منها في 
جتاوز احلدود اجلغرافية وعمليات التسويق 

واإلنتاج للسلع بأنواعها.
كما أن هناك االقتصاد السلوكي وكتبت 
فيه مقالة هو دراسة سيكولوجية نظرا لكونه 
حتليال لعمليــات صنع القرار التي يتخذها 
األفراد والشــركات، وميثل هذا النوع من 
االقتصادات توجها جديدا تتبناه العديد من 
الدول واملؤسسات حول العالم - باختصار هو 
مزيج بني االقتصاد وعلم النفس. وتستخدم 
الشركات االقتصاد السلوكي بشكل متزايد 
لتحقيق زيادة في املبيعات وهذا التخصص 
حاليا يدرس في اجلامعات البريطانية والكندية 
والواليات املتحدة األميركية، وكذلك االقتصاد 
املعرفي فهل جامعــة الكويت أدخلت هذه 
التي  الدراسية  املناهج  التخصصات ضمن 
يحتاجها سوق العمل ومتنح فرص توظيف 
للخريجني الكويتيني وحتل مشكلة مخرجات 

التعليم وعدم مالءمتها مع سوق العمل.

املستشار الكويتي

االقتصاد املعرفي 
مهم يحتاج إلى 

تفعيل
Abumishari١@yahoo.comالدكتور عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار اقتصاد وإدارة 
جانب من توقيع االتفاقية بني شركتي «أسري» و«وودسيرف»

أحمد الداود: مجلس اإلدارة ماضٍ في إستراتيجيته الهادفة لتحسني موارد الشركة وتعزيز منوها

الدوالر يرتفع من أدنى مستوياته في ٧ أسابيع
رويترز: تعافى الدوالر من أدنى مســتوياته 
في ٧ أسابيع خالل تعامالت أمس، إذ تلقى بعض 
الدعم بعد أن انهارت مجددا اآلمال في حزمة حتفيز 
مالي في الواليات املتحدة قبل انتخابات نوفمبر.

وكان التقــدم صوب اتفاق حول التحفيز في 
الواليات املتحدة يدعم املعنويات في األســواق 
العاملية ويرفع الطلب على األصول األكثر مخاطرة 
في اجللسات السابقة، وهو ما ضغط على الدوالر 
الذي يعتبر مالذا آمنا، والذي مييل إلى التراجع 

عند زيادة اإلقبال على املخاطرة.

وفي التعامــالت املبكرة بلندن، كان مؤشــر 
الدوالر منخفضا بشــكل طفيف مقابل سلة من 
العمــالت عند ٩٢٫٦١٢، لكنه متاســك فوق أدنى 

مستوياته منذ الثاني من سبتمبر.
وانخفض اليورو ٠٫١٦ إلى ١٫١٨٤٢ دوالر، ليكون 
دون أعلى مستوياته في شهر عند ١٫١٨٨٠٥ الذي 

بلغه األربعاء.
وابتعد الني الياباني كثيرا عن قمة ٤ أسابيع 
التي بلغها أمس األول عند ١٠٤٫٣٤٥ مقابل العملة 
األميركية، ليكون في أحدث املعامالت عند ١٠٤٫٧٤.

وبتغيير طفيف عن اجللســة الســابقة، كان 
اجلنيه اإلسترليني عند ١٫٣١٤٥ دوالر في أحدث 

معامالت.
وهبط الدوالر األســترالي ٠٫١٪ مقابل العملة 
األميركية، في حني زاد الدوالر النيوزيلندي قليال 
إلى ٠٫٦٦٦٤ دوالر، ارتفاعا من مســتوى ٠٫٦٥٥١ 

الذي المسه الثالثاء.
وكان اليــوان الصينــي منخفضــا في أحدث 
املعامالت اخلارجيــة بنحو خمس نقاط مئوية 

عند ٦٫٦٥٤٨ مقابل الدوالر.


