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تستضيفه الكويت خالل الفترة من 27 إلى 31 اجلاري

»أوابك« تعقد امللتقى احلادي والعشرين
ألساسيات صناعة النفط والغاز

يفتتح األم����ن العام ملنظمة 
األقطار العربية املصدرة للبترول 
)أوابك( عباس علي نقي، أعمال 
امللتق����ى احلادي والعش����رين 
ألساسيات صناعة النفط والغاز، 
وذلك ف����ي املقر الدائم للمنظمة 
العربية في  مببنى املنظم����ات 
الكويت، خ����ال الفترة من 27 

إلى 31 مارس اجلاري.
 ويه����دف امللتقى إلى اطاع 
العاملن في صناعة النفط العربية 
من أفراد اإلدارة الوس����طى في 

الدول األعضاء في املنظمة، على 
األنشطة املختلفة لصناعة النفط 
والغاز، ومساعدتهم على تنمية 
قدراتهم وتوسيع أفقهم الوظيفي 
واملهني، والوقوف على املراحل 
املختلفة لهذه الصناعة. ويحضر 
امللتقى 75 مشاركا من كافة الدول 
األعضاء، وسيتضمن برنامجه 14 
محاضرة يقدمها أساتذة وخبراء 
متخصصون في مختلف مجاالت 
النفط والغاز، ويشمل  صناعة 
ذلك محاضرات ذات طابع فني 

تتناول االستكش����اف واإلنتاج 
البترولي، والتكرير، وصناعة 
الغاز الطبيعي في الدول العربية، 
البتروكيماوية،  والصناع����ات 
ومص����ادر الطاق����ة املتج����ددة، 
والبيئة واتفاقية األمم املتحدة 
بشأن تغيير املناخ، باالضافة الى 
محاضرات ذات طابع اقتصادي 
تس����تعرض دور النفط والغاز 
العربية، وتطورات  والتنمي����ة 
العاملية، وبدائل  النفط  أسواق 
الوق����ود واقتصادياتها، ونقل 

البترول، ومتويل املش����روعات 
البترولية، ومحاضرتن اخرين 
تستعرضان تاريخ ودور منظمة 
األقطار العربية املصدرة للبترول 
واملش����روعات املنبثق����ة عنها، 
وحاض����ر ومس����تقبل اإلعام 
البترولي.  يذكر أن األمانة العامة 
ل� »اوابك« دأبت على عقد ملتقى 
أساسيات صناعة النفط والغاز 
منذ عام 1976، وكان آخرها امللتقى 
العشرون الذي عقد خال الفترة 

من 22 الى 26 مارس2009.

اخلالدي يستقبل 
السفير املاليزي

استقبل وكيل وزارة 
التجارة والصناعة 
عبدالعزيز اخلالدي 

في مكتبه امس سفير 
ماليزيا لدى الكويت داتو 
اشعري بن ساني، وذلك 

مبناسبة انتهاء مهامه 
في البالد.

حيث أثنى اخلالدي 
على األداء املتميز 

للسفير املاليزي خالل 
فترة متثيله لبالده، 
وكذلك جلهوده في 

تعزيز العالقات الثنائية 
بني الكويت وماليزيا 
وتوطيدها في جميع 
املجاالت، متمنيا له 
التوفيق في حياته 

املهنية.

تنطلق أنشطته األحد املقبل برعاية الشيخ أحمد الفهد

اإلبراهيم: »االمتياز لالستثمار« ترعى املؤمتر
االقتصادي التنموي األول لدفع عجلة التنمية

والذي أدى إلى إبطاء وتيرة النمو 
االقتصادي ف���ي املاضي إلى ما 
دون معدالت���ه في دول اخلليج 
األخرى، تبرز مؤشرات إيجابية 
بالتزام احلكومة بتنفيذ إصاحات 

جوهرية وبرامج تنموية«.
من جانب���ه، قال األمن العام 
للمؤمتر محم���د عبدالوهاب ان 
رعاية شركة االمتياز لاستثمار 
للمؤمت���ر تش���كل اضافة مهمة 
لعناصر جناح املؤمتر وترسخ 
وجوده على خارطة املؤمترات 
االقتصادية الفاعلة في الكويت 
السيما ان اسم شركة االمتياز له 

ثقله وحضوره محليا ودوليا.
وأضاف عبدالوهاب: »تتماشى 
رعاية االمتياز لاستثمار مع توجه 
الشركة نحو دعم وتشجيع كافة 
املبادرات واملناسبات االقتصادية 
واالجتماعية الفاعلة على الساحة 
اذ تؤمن ادارة الش���ركه بأن من 
واجبه���ا وواج���ب كل اجلهات 
املماثلة ان تساند وتشجع مثل 
هذه األنشطة التي تنعكس بشكل 
عام على الس���احة االقتصادية 
واالجتماعية ومتلؤها نش���اطا 

وتفاعا«.
وأشار الى ان شركة االمتياز 
العام  متضي منذ تأسيسها في 
2005 بثبات نحو القمة متنقلة 
من جناح الى جناح وليس أدل 
على ذلك من األمس القريب حيث 
وقفت الشركة بشموخ في مواجهة 
تداعيات األزمة املالية العاملية دون 
تأثر أو اهتزاز بل عاشت الشركة 
مرحلة من أزهى مراحل مسيرتها 
املهنية والعملية بفضل سياساتها 
املتزنة وخططها االستراتيجية 

احملسوبة بدقة.
وتوجه عبدالوهاب بالشكر 
للقائم���ن عل���ى ادارة ش���ركة 
االمتي���از لاس���تثمار مؤكدا ان 
رعايته���م للمؤمتر متثل حافزا 
قويا لاستمرار في تنظيم واقامة 
الذي  دورات مقبلة لهذا احلدث 
استقطب اهتمام الكثيرين ونال 
تشجيعهم ودعمهم، معربا عن 
أمله في ان تواص���ل »االمتياز 
لاستثمار« جناحاتها وان تكون 
على الدوام في صدارة الشركات 

الكويتية.

مش���ددا على أهمية احلوار في 
الى  التنمية للوص���ول  خط���ة 
الطريق األفضل لتحقيق أهدافها 
املرجوة التي نتطلع اليها جميعا 
الوطني،  للنهوض باالقتص���اد 
ولفت الى أهمية املوضوعات التي 
سيناقش���ها املؤمتر ومنها: دور 
القطاع اخلاص في خطة التنمية 
وطرق متويلها، وهو األمر الذي 
يعد من أولويات القطاع املصرفي 

والقطاع اخلاص.
واضاف االبراهيم ان املؤمترات 
االقتصادية التنموية تثري من 
خال حلقاتها النقاشية وأوراق 
العمل املقدمة وتوصياتها مفهوم 
احلوار املجتمع���ي املفتوح بن 
أه���ل االختص���اص ملتابعة ما 
يجري بشأن أكبر خطة تنموية 
مستقبلية تشهدها الكويت منذ 
ما يزيد عل���ى 35 عاما وترصد 
رؤى وآراء املتخصصن بشأنها ما 
يساهم في نشر التوعية املدروسة 
للمجتمع ب���كل فئاته من خال 
ثقافة املؤمترات وما تقدمه من 
الرأي وال���رأي اآلخر واملعلومة 
املوثقة بش���أن اخلطة التنموية 

املستقبلية.
وأع���رب ع���ن أمل���ه في ان 
يحقق املؤمتر أهدافه التي تأتي 
املناقشة املنهجية  في مقدمتها 
والتحليلية ملعوقات تطبيق خطة 
التنمية املستقبلية، ورصد أراء 
أهل االختص���اص في مكونات 
التنمية وكيفية احلفاظ  خطة 
إيقاع تنفيذه���ا املبرمج،  على 
باإلضاف���ة الى افس���اح املجال 
أمام ش���تى اآلراء واألطروحات 
حول ما تضمنته خطة التنمية 
من مش���اريع وخطط وبرامج، 
فضا عن اشراك شريحة كبيرة 
من أفراد املجتمع في متابعة ما 
يدور من نقاش وجدل مهني حول 

خطة التنمية. 
وأوض���ح االبراهي���م بقوله: 
»خطة التنمية تش���كل منعطفا 
كبيرا بالنسبة لاقتصاد الكويتي، 
مبين���ا انها تعد واحدة من أكثر 
التنموي���ة طموحا في  اخلطط 
املنطقة، إذ بعد سنوات من تدني 
البنية  اإلنفاق احلكوم���ي على 
التحتي���ة ومش���اريع التنمية، 

أعلن���ت ش���ركة االمتي���از 
لاستثمار عن رعايتها املاسية 
التنموي  للمؤمتر االقتصادي 
األول الذي يقام يومي 27 و28 
مارس اجلاري، برعاية وحضور 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد، حتت عنوان »آفاق 
خط���ة التنمية املس���تقبلية.. 
وال���دور احمل���وري للقط���اع 

اخلاص«.
وقال مس���اعد املدير العام 
بالشركة سالم العويد اإلبراهيم 
ان رعاية »االمتياز لاستثمار« 
للمؤمتر تأتي تأكيدا على دور 
القطاع اخلاص في دفع عجلة 
التنمية في الباد، وتشكل دعما 
ألحد أكثر خطط التنمية طموحا 
في املنطقة، حيث تعتبر هذه 
اخلطة، التي تقارب قيمتها 31 
مليار دينار، األولى في سلسلة 
من ست خطط تنموية متتالية 
يؤمل لها أن حتقق رؤية الكويت 
اإلستراتيجية في التحول إلى 
إقليمي  مركز مالي وجت���اري 

بحلول عام 2035.
وأشار اإلبراهيم في تصريح 
صحافي الى ان اخلطة تقتضي 
إص���دار أو مراجع���ة 21 قانونا 
ولوائح تنظيمي���ة في مجاالت 
مثل اخلصخصة والشراكة بن 
القطاعن العام واخلاص واملنافسة 
واحلوكمة، ما ينعكس ايجابيا 
على وض���ع االقتصاد الكويتي، 

سالم اإلبراهيم

اخلطة حتتاج إلصدار 
أو مراجعة 21 قانونًا 

ولوائح تنظيمية

مشاركةً من الشركة للجالية البنغالديشية في ذكرى االستقالل

»زين«: خصم 50% على الرسائل النصية
و20% على املكاملات الدولية إلى بنغالديش غداً

بيان صحافي بهذه املناسبة 
بالتهنئة لشعب بنغاديش 
ولكل قياداته وألركان سفارة 
جمهوري���ة بنغادي���ش في 
الكويت وجميع املقيمن من 
اجلالية البنغاديشية في هذه 

الذكرى.
وأكدت »زين«انها شركة 
عاملية جذورها عربية حترص 
باس���تمرار على املش���اركة 
الفاعلة في املناسبات الوطنية 
ومبختلف املناسبات السعيدة، 
ومنها األعياد الوطنية التي 

تعيشها جميع الشعوب.
وأضافت ان التخفيضات 
الرسائل  تسري على جميع 
 SMS النصي���ة القصي���رة
واملكاملات الصوتية الصادرة 
إلى جمهورية بنغاديش ابتداء 
من الساعة 12 بعد منتصف 
ليلة السبت يوم 26 اجلاري، 
وتستمر ملدة 24 ساعة، شاملة 
جمي���ع عم���اء الدفع اآلجل 

والدفع املسبق.

أعلن���ت ش���ركة »زين« 
عن تق���دمي تخفيضات على 
الرس���ائل النصية القصيرة 
الدولية واملكاملات الصوتية 
الدولية الصادرة إلى جمهورية 
بنغاديش بتاريخ 26 الشهر 
اجلاري، وذلك مبناسبة ذكرى 

االستقال التي توافق غدا.
وذكرت الشركة أنها تقدم 
هذا العرض منذ الس���نوات 
املاضية في إط���ار حرصها 
الش���ديد على مشاركة كافة 
عمائها في جميع مناسباتهم 
أنه���ا تعتبرهم  خصوص���ا 
الش���ريك الرئيس���ي لها في 
عملها، ولتكون أول ش���ركة 
الى تقدمي  اتصاالت تب���ادر 
تخفيضات بهذا احلجم، ليصل 
اخلصم على الرسالة الدولية 
إلى 50% للرسالة  القصيرة 
الواحدة و20% على املكاملات 
الدولية الصادرة  الصوتية 

إلى بنغاديش.
الش���ركة في  بوستر حملة »زين«وتقدم���ت 

واملهتمن بالعمل االجتماعي 
والتطوعي في ماليزيا. وأضاف 
ان املؤسسة ستستخدم هذا 
التبرع في عدة برامج تخدم 
الذين  ش����رائح متنوعة من 
تقوم املؤسسة على خدمتهم 
ورعايته����م ومنهم الفاحون 
الفئات  والش����باب وبع����ض 
األخ����رى. يذك����ر أن »بيتك � 
ماليزيا« يعمل بشكل متواصل 
ألداء دوره االجتماعي بشكل 
متواز م����ع الدور االقتصادي 
املهم الذي ينهض به منذ بدا 
العمل قبل خمس س����نوات، 
حي����ث تتركز إس����تراتيجية 
التوسع  البنك اجلديدة على 
التجزئة وخدمات  في سوق 
األفراد بع����د أن حقق جناحا 
ملموس����ا على صعيد خدمة 
البنك  الشركات، كما يساهم 
في متويل العديد من املشاريع 
الكبرى ذات األهداف التنموية 
واملردود االقتصادي املتميز، 
ويعم����ل لبناء جس����ور من 
الروابط والعاقات بن ماليزيا 
ودول جنوب شرق آسيا بشكل 
عام والكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي مبا يساهم 
في حتقيق التقارب والتفاهم 
بن الش����عوب من خال بناء 

مصالح مشتركة.

عملية التطور االقتصادي في 
ماليزيا.

م����ن جانبه ق����ال رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة »ياياسان 
سيجاهترا«، يوتاما صمد إن 
املؤسس����ة تقدر كثيرا الدور 
االجتماع����ي املهم ل����� »بيتك 
� ماليزي����ا« وترحب بالبنك 
كش����ريك في مكافح����ة الفقر 
واحلاجة داخل الباد، مشيرا 
إلى أن املؤسسة التي أنشئت 
عام 2009 تشارك فيها احلكومة 
والش����ركات  واملؤسس����ات 
احلكومية واخلاصة باإلضافة 
إل����ى املؤسس����ات األكادميية 
وهيئ����ات املجتم����ع املدن����ي 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
املالي����زي »بيت����ك � ماليزيا« 
عن تقدمي دع����م مالي قيمته 
مليون رينج����ت إلحدى أهم 
املاليزية  اجلمعيات اخليرية 
وهي مؤسس����ة »ياياس����ان 
سيجاهترا« املعنية مبساعدة 

الفقراء واحملتاجن.
وقالت الرئيسة التنفيذية ل� 
»بيتك � ماليزيا« جميلة جمال 
الدين ف����ي تصريح صحافي 
خال حفل جرى في العاصمة 
املاليزي����ة كواالملبور إن هذه 
املبادرة من »بيتك � ماليزيا« 
تعبر عن حتمله مسؤوليته 
االجتماعي����ة ورغبت����ه ف����ي 
املس����اهمة في تطوير قدرات 
املجتمع ومساعدة اجلمعيات 
واملؤسسات اخليرية على أداء 
دورها ملس����اعدة احملتاجن، 
مشيرة إلى أن البنك ساهم خال 
السنوات اخلمس املاضية في 
مجاالت املساعدات االجتماعية 
العديدة بالتعاون مع اجلهات 
واملؤسسات املعنية مبا في ذلك 
رعاية األيتام والفقراء ودعم 
املؤسسات الصحية والتعليمية 
وغيرها مبا يساهم في تأكيد 
السمعة الطيبة التي يتمتع بها 
البنك والدور املهم الذي يتطلع 
للقيام به كشريك أساسي في 

جميلة جمال الدين تسلم التبرع للمسؤول املاليزي

»بيتك ـ ماليزيا« يقدم مليون رينجت
ملساعدة الفقراء واحملتاجني في ماليزيا

اخلالدي خال استقباله السفير املاليزي

ي�شر جمل�ش اإدارة ال�شركة الأهلية للت�أمني �ش.م.ك

بت�ريخ  عقدت  التي  جل�شته  يف  قرر  ب�أنه  الكرام  للم�ش�همني  يعلن  اأن 

 2010/12/31 يف  املنتهية  امل�لية  ال�شنة  اأعم�ل  ملن�ق�شة   2011/3/23

من   ٪25 بواقع  نقدية  اأرب�ح  بتوزيع  العمومية،  اجلمعية  اإىل  التو�شية 

الواحد(  لل�شهم  فل�ش�  وع�شرين  خم�شة  )اأي  لل�شهم  ال�شمية  القيمة 

وتوزيع اأ�شهم منحة مبعدل 5٪ اأي بواقع خم�شة اأ�شهم لكل م�ئة �شهم 

وذلك للم�ش�همني امل�شجلني يف �شجالت ال�شركة بت�ريخ انعق�د اجلمعية 

احلكومية  اجله�ت  ملوافقة  التو�شية  هذه  تخ�شع  اأن  على  العمومية 

املخت�شة ب�جلمعية العمومية للم�ش�همني.

ال�شركة الأهلية للت�أمني �ش.م.ك

�إعالن عن  توزيع �أرباح للم�ساهمني ل�سنة 2010

�شنة 2009 �شنة 2010 البــيـــ�ن

8,163,108 8,275,439 �ش�يف الأرب�ح

71,278,198 78,623,675 جمموع حقوق امل�ش�همني

%11.45 %10.52 الع�ئد على حقوق امل�ش�همني

48.80 49.40 ربحية ال�شهم ب�لفل�ش

�أهـم �لبـيـانــات �ملــالــيــة 


