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اعتمد مجلس ادارة شركة ايكاروس للصناعات النفطية )ايكاروس( البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 31 مارس املاضي في جلسته املنعقدة 

امس.
وقالت الشركة في بيان على املوقع االلكتروني لسوق الكويت لالوراق املالية 
انها حققت ارباحا جتاوزت مليوني دينار بربحية للس���هم الواحد بلغت 2.74 
فلس مقارنة بخس���ائر بلغت 4.4 ماليني دينار في الفترة ذاتها من العام املاضي 

بخسارة للسهم الواحد بلغت حينها 5.92 فلوس.

مليونا دينار أرباح »إيكاروس« في الربع األول

الحكومة الماليزية تبحث مع »بيتك« 
عددًا من المشاريع لالستثمار المشترك

العمر: تواجدنا في ماليزيا إستراتيجي.. ونحقق أهدافنا 
التي  مناقشة بعض املشاريع 
تقدمت به���ا »خزان���ة« وهي 
مشاريع كبرى يجري دراستها 
وتقييم اجلدوى االستثمارية 
لها وأيض���ا ف���رص تنميتها 
واحتضانه���ا ومن ثم إمكانية 
طرحها على عمالء »بيتك« في 
شكل صناديق ومحافظ، وهو 
الذي يتبعه »بيتك«  األسلوب 
خلدمة عمالئه مبس���توى عال 
من األمان واملصداقية، وحتى 
يشعر العمالء بجدوى التوسع 
الدولي والعمل في األس���واق 
اخلارجي���ة وينعكس ذلك في 
ش���كل مردود مالي وتدفقات 

نقدي���ة متميزة.
واش���ار وفد »خزانة« عقب 
اللقاء إلى انه مت اس���تعراض 
مراحل تطور مش���روع مدينة 
اسكندر العمالق حيث يجري 
العمل وفق اخلطط املعدة وتصل 
معدالت التنفيذ إلى مستويات 
كبيرة وحتقق اجلهود املبذولة 
النجاح املطل���وب، ما أدى إلى 
التف���ات العديد م���ن اجلهات 
العاملية ألهمية املشروع حيث 
تقدمت جامع���ة عاملية كبرى 
بطلب افتت���اح فرع لها ضمن 
املدينة العلمية اجلاري تنفيذها 
في مشروع اس���كندر، وقد مت 

التباحث في هذا املوضوع.
اللق���اء رئيس  وقد حضر 
مجلس إدارة »بيتك – ماليزيا« 
شاهني الغامن ومدير إدارة العقار 

الدولي علي الغنام. 

أن يجذب اس���تثمارات بقيمة 
15 مليار دوالر خالل 15 عاما، 
ويشارك »بيتك« بنسبة %60.

م���ن جانبه ق���ال العمر إن 
»بيت���ك – ماليزيا« مس���اهم 
رئيس���ي في عملي���ة التنمية 
االقتصادية في ماليزيا ويقوم 
بدور مهم واستراتيجي في عدد 
الكبرى هناك،  من املش���اريع 
و»بيتك« حريص على االستمرار 
في العمل بالسوق املاليزي من 
خالل املشاركة في مشاريع مهمة 
تخدم االقتصاد احلقيقي وجهود 
التنمي���ة وتق���وم على أصول 

نوعية جيدة القيمة.
واش���ار إل���ى أن مش���روع 
مدينة اس���كندر يعد من ابرز 
املش���اريع التي تس���اهم فيها 
املاليزي���ة و»بيتك«  احلكومة 
وسيكون منوذجا لالستثمار 
املشترك بني اجلانبني، وقد مت 

أشاد وفد مجموعة »خزانة« 
الذراع االس���تثمارية حلكومة 
ماليزيا ببيت التمويل الكويتي 
)بيتك( ودوره االقتصادي املهم 
ومكانته بني البنوك اإلسالمية 
عل���ى مس���توى العال���م التي 
كانت من أس���باب دعوته من 
قبل ماليزيا للتواجد املباش���ر 
في اقتصاده���ا ومنحه امتياز 
تأسيس بنك اسالمي هو األول 
كمصرف غي���ر ماليزي ليقود 
قاطرة مساهمة صناعة الصيرفة 
اإلسالمية في تطور االقتصاد 

املاليزي.
 وقال أعضاء الوفد الذي ضم 
العضو املنتدب تان سيرى داتو 
ازمان مختار واملدير التنفيذي 
لقطاع االستثمار جنن سرفنزين 
ومدير االستثمار حسام كمال، 
خالل لقائهم بالرئيس التنفيذي 
ل�»بيتك« محمد سليمان العمر إن 
زيارتهم للكويت تأتي الستكمال 
املواضيع التي جرى بحثها في 
السابقة للعمر والتي  الزيارة 
الوزراء  التقى خاللها برئيس 
املاليزي دات���و محمد جنيب، 
وقد أضافت أهمية كبيرة لعمق 
العالقات والتعاون القائم بني 
بيتك واحلكومة املاليزية املستمر 
على مدى أكثر من 10 أعوام، كما 
أن اجلانبني يشاركان في احلصة 
الرئيسية في مشروع تطوير 
مدينة اس���كندر العمالق وهو 
اكبر مشاريع التطوير العقاري 
في جنوب شرق آسيا واملتوقع 

السالمة والصحة والبيئة وتوج 
اللجان بالفوز بهذه  عمل هذه 

الشهادة.
وأكدت مال حسني ان »صحة 
العاملني وسالمتهم مسؤولية 
وأمان����ة كبي����رة نضعه����ا في 
قم����ة أولوياتنا ونس����خر لها 
املتاحة، وتزداد  كل اإلمكانات 
هذه املسؤولية مع التوسع في 
أعمال الشركة محليا وخارجيا«، 
مضيفه ان����ه لم يكن الوصول 
إلى هذه املرحلة وحتقيق هذه 
النتائج باألمر السهل ولكن من 
جد وجد، مشيرة الى انها تتوجه 
بالشكر والتهنئة للعاملني في 
الشركة ولفريق OHSAS الذي 
عمل خالل 3 سنوات على تطبيق 
النظام بشكل شامل ومتكامل 

للحصول على الشهادة.
وأوضحت أن نظام السالمة 
 »OHSAS« والصح����ة املهني����ة
ه����و نظ����ام إدارة عاملي يتيح 
للمؤسسات التحكم في املخاطر 
املتعلقة بالس����المة والصحة 
املهنية وحتس����ني األداء بشكل 

عام.
وقالت انه من اجل التأكيد 
التطبيق لنظم  على فاعلي����ة 
اللجنة عملية  السالمة نظمت 
التدقي����ق الداخلي على جميع 
دوائر وأقسام الشركة مبا فيها 
نادي بوبيان وأصدرت توصياتها 
لتحس����ني االداء وعملت على 
متابعة تنفيذ هذه التوصيات 
مما مهد للتقييم االولى للمدقق 
اخلارجي والذي عقد في شهر 
ديسمبر 2009 ومن ثم التقييم 
النهائي في شهر فبراير 2010 

والذي أوصى مبنح الشهادة.

التصني����ع املختلفة ووضعوا 
خطط عمل استراتيجية إلزالة 
هذه املخاط����ر، وتكلل جهدهم 
في النهاية بحصولهم على هذا 

التكرمي.
وذكرت مال حسني ان بداية 
قصة النجاح كانت عندما عمدت 
إدارة الشركة على إعادة هيكلة 
اساليب العمل او ما يعرف ب� 
»مش����روع الدانة« في الشركة 
وم����ن ضمنها دائرة الس����المة 
والصحة والبيئة في عام 2000 
وقامت الشركة بتشكيل اللجان 
املختصة في السالمة والصحة 
والبيئة ما أثمر عن التحس����ن 
املستمر في أداء الشركة في هذا 
املج����ال، مبينة ان هذه اللجان 
أرست قواعد ثابتة لنظام ادارة 

بفضل اهتمام ادارة الشركة على 
جعل السالمة والصحة املهنية 
م����ن أولوياته����ا والعمل كذلك 
على متابعتها بصورة مستمرة 
الالزم باالرتقاء  الدعم  وتقدمي 
بأدائها من خالل توفير العمالة 

املؤهلة واملدربة.
الى ان الشهادة  وأش����ارت 
غطت جميع عمليات الش����ركة 
سواء التصنيع او نادي بوبيان، 
الشهادة عمليات  حيث تغطي 
السالمة في الشركة والصحة 
املهنية التي التزمت فيها خالل 
العامني املاضيني دون االعتماد 
على اي مستشار خارجي في هذا 
االمر، حيث عمل أبناء الشركة 
الكويتيون على حتليل املخاطر 
التي ق����د تنجم م����ن عمليات 

الش����ركة لم يصلها اي توجيه 
من مؤسسة البترول الكويتية 
لتوقيف 50% من املصانع خالل 
ش����هور الصيف، مبينة ان كل 
مصانع الشركة ستستمر في 
التش����غيل دون توقف نهائيا 
خالل هذه الفترة من السنة التي 

يزداد فيها استهالك الكهرباء.
وأوضحت ان حصول الشركة 
على شهادة »OHSAS« جاء نتيجة 
جهود جميع العاملني بالشركة 
الذين عملوا بروح الفريق الواحد 
من اجل االرتقاء بأداء السالمة 
املهني����ة وااللتزام  والصح����ة 
باملعايي����ر العاملي����ة وتطبيق 
القوانني واالشتراطات اخلاصة 
في مجال الصحة والس����المة، 
مشيرة الى ان هذا اجلهد حتقق 

أحمد مغربي
قالت رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب في ش����ركة  والعضو 
صناعة الكيماويات البترولية 
مه����ا م����ال حس����ني ان النتائج 
املالية املدققة للشركة بانتظار 
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة 
في اجلمعية العمومية للشركة 
التي من املتوقع ان تنعقد قريبا 
العتمادها، مشيرة الى ان الشركة 
جنحت في حتقيق أرباح قدرها 
82 مليون دينار من عملياتها 
املباشرة وغير املباشرة خالل 

العام املاضي.
حديث مال حسني جاء على 
هامش احتفال نظمته الشركة 
أمس االول بحصولها على شهادة 
»OHSAS 1800«، وأوضحت ان 

وفد »خزانة« الذراع االستثمارية للدولة زار »بيتك«

محمد العمر

العمر يقدم هدية تذكارية للضيوفجانب من احلضور

مها مال حسني

مال حسين: 82 مليون دينار أرباح »صناعة الكيماويات«
من عملياتها المباشرة وغير المباشرة في 2009

الشركة احتفلت بحصولها على شهادة »OHSAS 1800« في الصحة المهنية

»جلوبل« تنفي استقالة الوزان 
قال سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( تنفي استقالة خالد الوزان من عضوية مجلس االدارة، 

وتفيد الشركة بأن اخلبر عار عن الصحة جملة وتفصيال.

تأجيل دعوى »بيتك« بشأن مجمع 
المثنى إلى 14 يونيو المقبل

قال بيت التمويل الكويتي )بيتك( ان الدعوى التي رفعها ضد 
وزارة املالية بشأن مجمع املثنى تأجلت الى جلسة يوم االثنني املوافق 

14 يونيو املقبل، حيث قررت احملكمة حجز الدعوى للحكم.

مجلس إدارة »األهلي المتحد« يقدم موعد 
اجتماعه إلى 29 أبريل الجاري

قال س���وق الكويت لألوراق املالية ان اجتم���اع مجلس ادارة 
البن���ك األهلي املتحد احملدد في ي���وم االحد املوافق 12 مايو املقبل 
ملناقشة البيانات املالية املرحلية للربع األول للفترة املنتهية في 
31-3-2010، قد مت تقدميه نظرا لالنتهاء من اعداد البيانات املالية 
للفترة املذكورة فإن مجلس سيجتمع في يوم غد اخلميس املوافق 

29 ابريل اجلاري ملناقشة البيانات املالية املذكورة.

2.5 مليون دينار أرباح
»الخليج للتأمين« في الربع األول

 ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة اخلليج للتأمني 
)خليج ت( قد اجتمع امس االول واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترة املنتهية في 31 مارس املاضي، حيث حققت الش���ركة أرباحا بلغت 
2.5 مليون دينار بربحية للسهم الواحد بلغت 15.6 فلسا مقارنة بأرباح 
بلغت 2.2 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام املاضي بربحية للسهم 

بلغت حينها 13.9 فلسا. 

)أحمد باكير(مها مال حسني مكرمة أحد املوظفني في الشركة 


