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المصارف والمؤسسات الخليجية تفوز بحصة األسد من الجوائز العالمية المرموقة

تصاميم وأعمال »باراجون« 
في كتاب »كراك ديزاين« العالمي 

الكويت تحصد 4 جوائز ضمن 
حفل »المال واألعمال اإلسالمية« لعام 2009 

أعلن مؤخرا عن أسماء الفائزين 
بجوائز املال واألعمال اإلسالمية 
الرابعة 2009 والبالغ عددهم 27 
فائزا، وذلك ف����ي حفل فخم أقيم 
في دبي مبش����اركة 300 من أبرز 
العاملني واملتخصصني في قطاع 
املال واألعمال اإلسالمي في املنطقة 
وحول العالم، وحصدت الكويت 

4 جوائز ضمن احلفل.
 وقد احتفى احلفل باالمتياز 
الذي حققته أفضل املؤسس����ات 
أداء في هذا القطاع وكذلك باألداء 
املتفوق للعاملني في القطاع. وقد 
استطاعت املؤسسات العاملة في 
منطقة اخلليج واملعنيني بقطاع 
املال واألعمال اإلسالمي في املنطقة 
أن يتنافس����وا بجدارة هذا العام 
مع نظرائه����م من ح����ول العالم 
مس����تحوذين على أكثر من ثلثي 
اجلوائ����ز أو 19 جائزة من أصل 
املجموع. وقد ضمت الئحة الفائزين 
مؤسسات من كل ماليزيا وباكستان 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة 

واستراليا ولوكسمبورغ.
 هذا وقد صممت جوائز املال 
اإلس����المية لتش����جيع وتك����رمي 
التميز في قط����اع املال واألعمال 

اإلسالمي وقد باتت هذه اجلوائز 
املرموقة تشكل معيارا للتميز لدى 
املؤسس����ات املصرفية اإلسالمية 
والعاملني في قطاع املال واألعمال 

اإلسالمي في كل أنحاء العالم.
 هذا وقد فاز بنك دبي اإلسالمي 
للم����رة الثانية بأه����م جائزة هي 
جائ����زة »أفضل بنك إس����المي« 
حيث فاز البن����ك بنفس اجلائزة 

في عام 2007، كما مت تقدمي جوائز 
فردية للعاملني في القطاع املالي 
اإلس����المي الذي����ن أدت جهودهم 
االستثنائية إلى حتقيق منو غير 
عادي ف����ي القطاع حتى في فترة 
هي األصعب في تاريخ القطاعني 
املصرفي واملالي، وقد مت تكرمي تان 
داتو عزمان هاشم رئيس مجموعة 
AmBank Group، بجائزة »اإلجناز 

مدى احلياة« بينما فاز د.عبدالعزيز 
بن نايف العريعر، رئيس مجلس 
إدارة »تآزر«، بجائزة »اإلسهامات 
املتمي����زة للقطاع« وف����از محمد 
سليمان العمر، الرئيس التنفيذي 
الكويتي، بجائزة  التمويل  لبيت 

»املصرفي اإلسالمي للعام«.
وفي هذا السياق قال الرئيس 
التنفي����ذي ف����ي »س����ي ب����ي آي 

فاينانشال« نايجل رودريغز التي 
تصدر مجلة »إسالميك بيزنس آند 
فاينانس«: »إن النمو املذهل الذي 
يحققه قطاع التمويل اإلس����المي 
العاملي ينعكس في املنافسة القوية 
املتزايدة على هذه اجلوائز الرفيعة. 
ونح����ن نفخر بتك����رمي ومكافأة 
منو وإجنازات املؤسسات املالية 

اإلسالمية حول العالم«.

عموميتها أقرت توزيع 8% أسهم منحة واختارت مجلس إدارة جديدًا

الزبن: »أالفكو« لم تتأثر بأزمة مديونية دبي
عمر راشد

كشف رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي في شركة أالفكو لتمويل شراء 
وتأجير الطائرات أحمد الزبن عن تس���لم 
الش���ركة لعدد 14 طائرة من نوعي بوينغ 
737 وإيرباص A320 في 2010، الفتا الى أنه 
مت تسويق 9 طائرات منها سيتم تسليمها، 

و5 طائرات منها يتم تسويقها حاليا.
 وأوض���ح الزبن في تصريح صحافي 
أمس على هامش انعقاد عمومية الشركة 
بنصاب 85.62% أن الشركة لم تتأثر بأزمة 
مديونية دبي، الفتا الى أن الطائرتني اللتني 
مت تأجيرهما الى طيران االمارات لم تتأثرا 
بتلك األزمة. وبني أن الطائرتني املتبقيتني من 
صفقة »عارف لالستثمار« سيتم تسليمهما 
في فبراير املقبل، على أن يتم تسليمهما 
فيما بعد للشركة. ولفت الزبن الى أن ال� 14 
طائرة التي ستسلم الى الشركة مت تسويق 
7 منها للخطوط السعودية، واثنتني منها 
للخطوط اليونانية، مستدركا أن اخلمس 
طائرات املتبقية يتم تسويقها اآلن جلهات 
غير محلية. وحول تأثر الشركة بتداعيات 
األزمة املالية العاملية قال الزبن ان الشركة 
استطاعت أن تقوم بسداد قيمة 18 طائرة، 
ولم نتأخر في تس���ليم املبالغ، وهذا يدل 
على مدى حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا 

جتاه الغير.
وعن التزامات الشركة أوضح أن الشركة 
حصلت على متويل بقيمة 460 مليون دوالر 

للعام احلالي من بنك الصادرات والواردات 
األميركي Exim Bank وبنك الضمان األوروبي 
وبن���وك محلية وعاملية، الفتا الى أن تلك 

االلتزامات من العام املاضي فقط.
 وقال إن الش���ركة تتبع في أس���لوبها 
التأجير التشغيلي وليس التمويلي على 
اعتبار أن الشركة ليست جهة متويلية وإمنا 
جهة تشغيل وتقوم بالتمويل في إطار ضيق، 
موضحا ان استراتيجية الشركة في الفترة 
املقبلة تهدف إلى زيادة حجم أس���طولها 

وتوسعة نطاق عملها اجلغرافي.
وأوضح الزبن أن أسطول الشركة يبلغ 
41 طائرة، منها 32 مملوكة للش���ركة و9 

تقوم الشركة بإدارتها للغير، مشيرا إلى 
أن الشركة تسعى لزيادة حجم أسطولها 
بش���كل منظم وجيد خالل ال� 5 س���نوات 

املقبلة.
 ولفت الى أن الش���ركة حققت إيرادات 
جي���دة خالل العام املال���ي املنتهي في 30 
سبتمبر 2009، محققة إيرادات بلغت 10.2 
مالي���ني دينار، كما بلغت ربحية الس���هم 
14.8 فلسا للس���هم وزادت قيمة األصول 
لتبلغ 390 مليون دينار، فيما زادت حقوق 
املساهمني بنس���بة 15% لتصل إلى 93.6 

مليون دينار.
وأشار إلى أن »أالفكو« تهدف إلى تنويع 

إيراداتها بش���كل جيد ميكنها من مواجهة 
تداعي���ات األزمة املالية من خالل التركيز 

على األسواق املالية والعاملية.
 وقال إن األسواق العاملية تأثرت باألزمة 
املالية العاملية، ومنها حركة النقل اجلوي 
ال���ذي انعكس بدوره على أداء ش���ركات 

الطيران الكبرى.
وب���ني أن أالفكو عملت عل���ى تعزيز 
موقعها وضمان مستوى جيد من األرباح 
مع االستمرار في االستعداد لتطبيق خطط 
التوسع في األسواق اإلقليمية والدولية.

 وقد أقرت عمومية الشركة توزيع %8 
أس���هم منحة على املساهمني كما اختارت 
مجلس إدارة جديدا يتكون من 6 أعضاء هم: 
أحمد الزبن، براك الصبيح، عادل البنوان، 
محمد عبداهلل الغريبة، نافل الهذال، طالل 
النصف، كما مت اختيار محمد خالد اجلسار 

عضو احتياط.

الجمعية العمومية

وقد وافق اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادي���ة على جميع بنود 
جدول األعمال للجمعيتني بنصاب %85.62 
وكان من اهم البنود توزيع أس���هم منحة 
للمساهمني بنس���بة 8% عن طريق زيادة 
رأس املال جلميع املس���اهمني املقيدين اي 
زيادة رأس املال مببلغ قيمته اسهم املنحة 
والبالغ���ة 5.5 ماليني دينار ليصبح رأس 

املال املدفوع هو 74.2 مليون دينار.

قال����ت وكال����ة باراج����ون ان 
الكويت  البلغاري لدى  الس����فير 
ايلكو شيفاتشيف زار مؤخرا مقر 
الوكالة، حيث هنأ القائمني عليها 
وفريق العمل بإجنازاتهم العديدة 
ومتنى لهم املزيد من النجاح في 
أعمالهم، وذل����ك تقديرا منه لدور 
الوكالة اإلعالمي املتميز وجناحها 

املستمر.
وذكرت الوكالة في بيان صحافي 
أمس ان هناك 26 تصميما من أعمال 
التسويقية  باراجون لالتصاالت 
ضمها كتاب »كراك ديزاين« العاملي 
والذي نشر مؤخرا، وقد حصلت 
االبداع  »باراجون« عل����ى جائزة 
االعالمي دوليا واقليميا ومحليا 
الرائد  الوكال����ة موقعها  وعززت 
في السوق احمللية كونها الوكالة 
احلائزة على أكبر عدد من اجلوائز 
والبالغة 52 جائزة عاملية تضمن 
أعمال »باراجون« تأكيدا لرسالتها 
اإلعالمية ودورها في رفع اس����م 
الكويت في جميع احملافل الدولية 

املتخصصة بصناعة اإلعالم.
وأوضح����ت انه م����ن األعمال 
ل����� »باراج����ون« والتي  املتميزة 
ضمها كتاب »كراك ديزاين« اعمال 
لصالح عدد من العمالء منهم: أحذية 

السرحان، مجمع الفنار، سابليه، 
الفنانة الكويتية شمس، اي سي 
للكمبيوترات، الباجيت، سنرجي 
للحل����ول، بيوت االس����تثمارية، 
أورينت لالستثمار، دخيل اجلسار، 
غزال للتأمني، سربرايز الكويتية 
الختالفات التعلم، قهوة اصفهاني، 
دجاك����و، اضافة ال����ى العديد من 
احلم����الت التوعوي����ة املجتمعية 
املي����اه، مكافحة  كحملة توفي����ر 

املخدرات، التوعية بسرطان الصدر 
ومكافحة التدخني، وذلك على سبيل 

املثال ال احلصر.
جتدر االش����ارة الى أن وكالة 
باراجون لالتصاالت التسويقية � 
فرع الكويت هي الوكالة الوحيدة 
في الشرق األوسط وشمال افريقيا 
التي مت اعتماد مشاركتها في اصدار 
»كراك ديزاين« االكادميي والفريد 

من نوعه عامليا. 

لؤي اصفهاني مقدما نسخة من الكتاب إلى السفير البلغاي لدى زيارته ملقر الوكالة

فريق عمل »باراجون«

روبن أملوت وهيثم هاني عبده ونيجل رودريغز خالل توزيع جائزة أفضل موفر للتكنولوجيا روبن أملوت وسليمان عبدالعزيز العثمان ونايجل رودريغز خالل تسليم اجلائزة

اإلجناز مدى احلياة – تان داتو عزمان   ٭
هاشم - ماليزيا

اإلسهامات املتميزة لقطاع التمويل   ٭
اإلسالمي – د.عبدالعزيز بن نايف 

العريعر- مملكة البحرين
املصرفي اإلس���المي للعام – محمد   ٭

سليمان العمر- الكويت 
أفضل بنك إسالمي – بنك دبي اإلسالمي   ٭

– اإلمارات العربية املتحدة 
أفض���ل بنك إس���المي محلي – بنك   ٭

الدوحة اإلسالمي – قطر 
أفضل بنك عامل���ي – »إتش إس بي   ٭

سي أمانة« – اململكة املتحدة 
أفض���ل بنك خاص – بنك س���يتي   ٭
لالس���تثمار اإلس���المي – مملك���ة 

البحرين
أفضل بنك جتاري – املصرف اخلليجي   ٭

التجاري – مملكة البحرين 
أفضل مدير للصناديق اإلسالمية–   ٭

بيت االستثمار العاملي – الكويت 
أفضل جه���ود للعوملة - مجموعة   ٭
البركة املصرفية – مملكة البحرين

أفضل موفر للمؤشرات – داو جونز   ٭
ملؤشرات السوق اإلسالمية – الواليات 

املتحدة األميركية 
أفضل مؤسس���ة تدري���ب – معهد   ٭
البحرين للدراسات املصرفية واملالية 

– مملكة البحرين 
أفض���ل اس���تخدام للتكنولوجيا –   ٭
باك قطر للتكاف���ل العائلي والعام 

- باكستان
أفض���ل موف���ر للتكنولوجي���ا –   ٭
إنترناش���يونال تيرنكيه سيستمز 

– الكويت 

أفضل متويل إس���المي للشركات –   ٭
مصرف أبوظبي اإلسالمي - اإلمارات 

العربية املتحدة
أفض���ل ش���ركة محام���اة للتمويل   ٭
اإلس���المي – كليفورد تش���انس - 

اإلمارات العربية املتحدة
أفضل مؤسسة بانكا تكافل - مجموعة   ٭

»إف دبليو يو« - لوكسمبورغ
العقاري  أفضل موف���ر للتموي���ل   ٭
اإلسالمي – بيت التمويل اإلسالمي 

- الكويت
أفضل مصرف استثماري إسالمي –   ٭

سي آي إم بي إسالميك - ماليزيا
أفض���ل مصرف إس���المي خلدمات   ٭
األفراد – س���ي آي إم بي إس���الميك 

- ماليزيا
أفضل بيت اس���تثمار إس���المي –   ٭

يونيكورن إنفستمنت بنك – مملكة 
البحرين

التمويل  أفضل شركة الستشارات   ٭
اإلسالمي – مجموعة اخلدمات املالية 
اإلس���المية في إرنست آند يونغ – 

مملكة البحرين
التكافل –  أفضل مؤسس���ة إلعادة   ٭
هانوڤر ريتكافل – مملكة البحرين

أفضل مؤسس���ة إس���المية إلدارة   ٭
الثروات – بيت التمويل الكويتي – 

مملكة البحرين
أفضل مؤسسة للتكافل – نور للتكافل   ٭

- اإلمارات العربية املتحدة
أفضل منتج إسالمي جديد – إل إم   ٭

إنفستمنت ماجنمنت - استراليا
أفضل حملة إعالن/تسويق - بنك   ٭

دبي - اإلمارات العربية املتحدة

قائمة الفائزين

 )أحمد باكير(أحمد الزبن مترئساً عمومية الشركة

»المحاسبين« تعقد اليوم ندوة  حول تعديالت المعايير الدولية
تعقد جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية 
الي����وم االربعاء بالتعاون م����ع مكتب البزيع 
وشركاه لتدقيق احلسابات RSM ندوة حول 
التعديالت على املعيار الدولي رقم 3 اخلاص 
باالندم����اج واملعيار الدول����ي رقم 27 اخلاص 

بتجميع القوائم املالية.
وبهذه املناسبة صرح أمني سر اجلمعية أحمد 
الفارس بأن الندوة س����يتم عقدها من الساعة 
6-9 مساء مبقر جمعية احملاسبني واملراجعني 
الشمالي، حيث  الش����ويخ  الكويتية مبنطقة 
سيحاضر فيها مدقق ش����ريك مبكتب البزيع 
وش����ركاه RSM شاندرا س����كران مستعرضا 
التعديالت التي طرأت على كل معيار من املعايير 

الدولية رقم 3 اخلاص باالندماج ورقم 27 اخلاص 
بتجميع القوائم املالية واثر هذه التعديالت على 
نتائج االعمال والتقارير املالية وما يرتبط بذلك 
من امور مهنية عديدة، باالضافة الى الرد على 
جميع االستفسارات املتعلقة بهذا االمر. واضاف 
الفارس أن جمعية احملاس����بني واملراجعني قد 
دأبت على االهتم����ام بطرح مثل هذه الندوات 
املهنية املهمة ضمن انشطتها العلمية واملهنية ملا 
حتققه من فائدة على جميع املستويات وخاصة 
فيما يتعلق باملعايير الدولية، حيث ان الكويت 
ضمن غالبية دول العالم التي تلتزم بتطبيق 
املعايير الدولية التي تعتبر الدعامة األساسية 
لرفع مس����توى األداء املهني مبا يتناسب مع 

املستويات العاملية املعاصرة.
واختتم الفارس حديثه بأن اجلمعية قد 
قامت بدعوة جمي���ع اعضائها من مراقبي 
املهنة  القائمني عل���ى  احلس���ابات وجميع 
واملعنيني بهذه االمور املهنية لالستفادة مما 
سيتم طرحه في الندوة من آراء وتوضيحات 
وتطبيق���ات للوقوف على العديد من اوجه 
التطورات املهنية، مناش���دا جميع االعضاء 
بضرورة اس���تمرار تواصله���م وتعاونهم 
لتشجيع هذه اجلهود ملا في ذلك من مصلحة 
للجميع متمنيا من جميع املعنيني واملهتمني 
ض���رورة احلرص على حضور هذه الندوة 

أحمد الفارسنظرا ألهميتها.

قال إن الحصص المبيعة في »سيتي غروب« تمت وفق أسس استثمارية

الشمالي: محفظة هيئة االستثمار بالسوق تهدف 
لتحقيق عائد جيد و»البورصة« ال تنقصها السيولة

قال وزير املالية مصطفى الشمالي أمس ان بيع جزء من 
حصة الهيئة العامة لالس����تثمار من سيتي غروب وغيرها 
من صفقات تتم بناء على أسس استثمارية وليس اي معيار 
آخر. واكد الش����مالي في تصريحات للصحافيني، أمس، ان 
استثمارات الهيئة العامة لالستثمار ال يديرها سوى مجلس 
الهيئ����ة واللجنة التنفيذية بالهيئة، مش����يرا الى ان هناك 
استراتيجية واضحة لالستثمار تسير عليها الهيئة وتتم 
مراجعتها كل فترة واخ����رى. واكد ان محفظة الهيئة التي 
تستثمر في السوق احمللية »ابلت بالء حسنا سواء رضي 
املس����تثمر او ال« مشيرا الى ان قرار دخول السوق احمللية 
لم يكن هدفه فقط دعم السوق وامنا ايضا االستثمار اجليد 
واحلصول على عائد. واكد ان سوق الكويت ال تنقصه سيولة 
حاليا »وهو يحتاج فقط الى االستقرار، واالستقرار قادم« 
مبينا ان قانون االستقرار املالي جيد و»على الشركات غير 
الراضية عن اخلطوات احلكومية او املتضررة ان تتجه الى 

املؤسسات االقتصادية وتعالج مشاكلها«.
 واوضح ان التدخل احلكوم����ي النقاذ بنك اخلليج هو 
حالة اس����تثنائية ال يقاس عليها الننا كنا امام مؤسس����ة 
مالية توش����ك على االنهي����ار وكان البد من انقاذها حتى ال 

مصطفى الشماليتتكرر االزمة.


