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عادل اللبان.. الشخصية المصرفية العربية لعام 2009
القم����ة املصرفية  ش����هدت 
أقيمت  التي  الدولي����ة  العربية 
في إس����طنبول مؤخرا تكرمي 
البارز عضو  العربي  املصرفي 
مجلس إدارة البنك األهلي املتحد 
والرئي����س التنفيذي والعضو 
املنتدب ملجموعة البنك األهلي 
املتحد عادل اللبان، مبناس����بة 
اختياره باإلجماع »الشخصية 
املصرفية العربية لعام 2009«، 
تقديرا لعطاءاته وإجنازاته في 
مجال العمل املصرفي العربي. 
وقد جرى ذلك خالل االحتفال 
الذي أقامه احتاد املصارف العربية 
القمة املصرفية  ضمن انشطة 
العربية الدولية التي عقدت في 
تركيا برعاي����ة رئيس الوزراء 
التركي رجب طي����ب اردوغان 
في الفترة من 17 إلى 18 يونيو 
اجلاري، حيث قام رئيس مجلس 
العربية  إدارة احتاد املصارف 
عدنان أحمد يوسف بتسليم درع 
اجلائزة التي تعد ارفع جوائز 
إلى  العربي  القطاع املصرف����ي 
عادل اللبان بحضور عدد كبير 
من محافظ����ي البنوك املركزية 
العربية واألجنبية ورؤس����اء 
البنوك ووفود وشخصيات مالية 
ومصرفية من كافة أنحاء الوطن 

العربي.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 

بقدر ما هي وسام رفيع أعتز به، 
فإنها تعد في جوهرها تكرميا لكل 
أولئك املصرفيني العرب الساعني 
بدأب وجهد مستمر إلى إرساء 
صناعة مصرفية عربية قوية 
ومتطورة تضاهي نظيراتها في 
الدول املتقدمة، وتوفر للمواطن 
واملستثمر وصانع القرار العربي 
على امتداد املنطقة ما يستحقه 
ويتطلع إليه من بنية وخدمات 
مصرفية عصرية تواكب أحدث 
التطور املصرفي  مس����تجدات 
وتس����هم في حتقيق طموحات 
الشعوب في التقدم والرقي وال 
تقل عن أفضل ما هو متاح عامليا، 
كما أنها ليست تقديرا شخصيا 
بقدر ما هي تقدير لكل زمالئي 
احلاليني والسابقني في املؤسسات 
التي ش����رفت بالعمل فيها فهي 
متثل إجنازهم، ولهؤالء الزمالء 
جميعا مني كل االمتنان والشكر 
لدعمهم على مدى سنوات مليئة 

باألحداث والتحديات«.
 وأضاف: »لقد حقق القطاع 
املصرف���ي العربي تقدما كبيرا 
وإجنازات مهمة، إال أنه اليزال 
أمامنا كمصرفيني عرب شوط 
حافل بالف���رص والتحديات، 
متطلعني جميعا إلى اليوم الذي 
نش���هد فيه انطالق مؤسسات 
مصرفية عربية عمالقة متثل 

احتاد املصارف العربية عدنان 
أحمد يوسف: »حتتفي جائزة 
العربية  الشخصية املصرفية 
لهذا العام بسيرة مهنية متميزة 
ملصرفي قدي����ر وقامة مرموقة 
بني القيادات املالية واملصرفية 
العربية لها سمعتها ومكانتها 
في األوساط العربية والدولية، 
وقد جاء االختيار جلائزة هذا 
الع����ام بإجم����اع اآلراء تقديرا 
جله����ود وإس����هامات واضحة 
لعادل اللبان في تطوير العمل 
املصرفي العربي والدفع به قدما 
نحو مصاف العاملية، وملا يتمتع 
به من كف����اءة نظرية وجتربة 
ثرية على املستويني املصرفي 

واإلداري«. 
وأضاف: »لقد كان دور اللبان 
فاعال وبصماته واضحة وراء 
تأس����يس البنك األهلي املتحد 
وقيادة دفة توس����عه بصورة 
حثيث����ة ومدروس����ة ليصبح 
خالل س����نوات قالئل مجموعة 
مصرفية إقليمية مرموقة تعمل 
على امتداد الوطن العربي وتعد 
في طليعة بنوك املنطقة ومن 
أبرزها أداء وجناحا«، الفتا الى 
ان اللبان »صاحب رؤية ونظرة 
إستراتيجية تعكس إميانا عميقا 
التضافر  بض����رورة حتقي����ق 
املالي واملصرفي بني  والتكامل 

أسواق املنطقة وبأهمية العمل 
املصرفي العربي العابر للحدود 
القطرية باعتباره السبيل األمثل 
لنهوض ومنو القطاع املصرفي 
الذي يعد بدوره رافعة أساسية 

للنهوض والنم����و االقتصادي 
املنشود«.

واش����ار الى انه كان له دور 
مش����هود وإجنازات ملموس����ة 
خالل توليه على مدى ما يقرب 

من عقد زمام قيادة أكبر بنوك 
القطاع اخلاص في مصر وأكثر 
البنوك ربحية فيها، وذلك في 
فترة تخللتها تغييرات اقتصادية 
ومالية كبيرة في إطار مخاض 

اإلصالح االقتصادي الشامل في 
تلك احلقبة.

ومن جانبه، أعرب عادل اللبان 
عن امتنانه لتلقي هذه اجلائزة 
قائال: »ال شك أن هذه اجلائزة 

املنطقة في قائمة أكبر البنوك 
العاملي���ة، وتكون ق���ادرة مبا 
يتأتى لها من اقتصادات احلجم 
واالنتشار والدراية واالبتكار 
على املنافسة الناجحة والتفوق 
مع أهم البنوك العاملية، خصوصا 
أن املنطقة لديها من اإلمكانات 
البش���رية  املادي���ة والكفاءات 
ما يؤهلها لبل���وغ هذا الهدف 

وحتقيقه«. 
اجلدي����ر بالذكر أن معايير 
اختيار الشخصية املصرفية 
العربي����ة تش����مل أن يك����ون 
للمرشح إسهامات واضحة في 
تطوير القطاع املصرفي العربي 
ودعم االستثمار العربي املشترك 
البينية،  العربي����ة  والتجارة 
وإسهامات علمية وعملية خالقة 
لتطوير العمل املصرفي عربيا 
ودوليا، والتمتع بخبرة طويلة 
وتقلد مناصب رفيعة في وطنه 
وفي مؤسسات مصرفية ومالية 
عربية إلى جانب مس����اهمات 
بن����اءة في تطوي����ر العالقات 
املصرفي����ة واالقتصادية بني 
الدول العربي����ة ودول العالم 
واملؤسس����ات املالية الدولية، 
وبالنسبة للبنك الذي يترأسه 
الش����خص الفائز، فينبغي أن 
يكون قد حقق إجنازات مالية 

أو إستراتيجية متميزة.

اتحاد المصارف العربية اختاره باإلجماع خالل القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول

رئيس مجلس إدارة احتاد املصارف العربية عدنان أحمد يوسف )يسارا( يسلم درع اجلائزة لعادل اللبان 

)أسامة البطراوي( جانب من عمومية »داماك العقارية« 

محمود عفيفي

4.6 ماليين خسائر 
»داماك العقارية« لـ 2009

»مجموعة الجابرية« تنّظم 
معرض المال واالستثمار الثاني

أعلنت مجموع���ة اجلابرية 
لتنظيم املعارض عن تنظيمها 
معرض املال واالستثمار الثاني 
خالل نوفمبر املقبل وذلك بعد 
النج���اح الذي ش���هدته الدورة 
االولى ملعرض املال واالستثمار 
واس���تمرارا للدور الكبير الذي 
تقوم به املجموع���ة للنهوض 
بجميع معارضها بداية من معرض 
بريطاني���ا بالكويت ومعرض 
الكويت في مصر ومعرض االعالم 
وتكنولوجيا املعلومات وغيرها 
من املعارض املهمة والرئيسية 

التي تقيمها الشركة.
وبهذه املناس���بة، قال املدير 
التنفيذي ملجموع���ة اجلابرية 
محمود عفيفي إن معرض املال 
واالس���تثمار في دورته الثانية 
العق���ار والصناديق  س���يضم 
واحملافظ االستثمارية والعقارية 
في الكويت والعالم العربي، حيث 
سيعقد خالل الفترة من 23 الى 
25 نوفمبر 2010 بفندق كورت 
يارد ماريوت � قاعة الراية، الفتا 
الى اهمي���ة انعقاد املعرض في 
دورته الثانية، السيما ان القطاع 
العقاري ب���دأ اآلن في التعافي، 
حيث اكد خب���راء عقاريون ان 
وضع الس���وق في 2010 افضل 
بكثير من الفترة السابقة، بفضل 
مجموعة من العوامل االيجابية 
الثقة  اعادة  التي س���اهمت في 

بالسوق العقاري خالل االشهر 
املاضي���ة، حيث س���اهمت تلك 
العوام���ل في ع���ودة الثقة في 
السوق العقاري من جديد كونه 
من اكثر االسواق تأثرا مبا حوله 

من تداعيات.
وأوضح ان املعرض في دورته 
الثانية يهدف الى تسليط الضوء 
عل���ى اهم واح���دث الصناديق 
والصكوك واحملافظ االستثمارية 
والعقاري���ة ودورها الفاعل في 
تطوير الصناعة املالية، كما ان 
املعرض يضي���ف فرصا كبيرة 
للمستثمرين االفراد عن طريق 
االلتق���اء مبدي���ري الصناديق 
والصكوك واحملافظ والتعرف 
بش���كل اكبر على آلية عمل كال 

منها.

عاطف رمضان
قال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة داماك العقارية 
حسني السجواني ان إجمالي اخلسائر التي حققتها الشركة بلغت 4.613 
ماليني دينار مقارنة بخسائر قدرها 11.198 مليون دينار للعام 2008. 
وأضاف السجواني خالل العمومية العادية التي عقدتها الشركة أمس 
بنسبة حضور بلغت 84.62% ان خسارة سهم الشركة بلغت 25.6 فلسا 

للعام 2009 مقارنة بخسارة قدرها 62.2 فلسا للعام 2008.
وأوضح انه بالرغم من هذه اخلسارة إال أن أصول الشركة ارتفعت 
إلى 17.753 مليون دينار في العام 2009 مقارنة ب� 12.816 مليون دينار 
للعام 2008 بنسبة زيادة قدرها 38.5%. وأشار الى ان حقوق املساهمني 
ارتفعت أيضا بنس����بة 96.9% وبلغ اجمالي املطلوبات للشركة 3.012 
مالي����ني دينار للعام 2009 مقارنة ب� 5.333 ماليني دينار للعام 2008، 
مش����يرا إلى أنه حصل انخفاض ملحوظ مبق����دار 43.5% في اجمالي 
املطلوبات مما يؤكد حتسن املركز املالي للشركة في 2009 مقارنة بعام 
2008. وأقرت عمومية الشركة بنود جدول أعمالها التي تضمنت عدم 
توزيع أرباح للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 كما انتخبت 
العمومية اعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثالثة القادمة وهم 
شركة بوجرسر االستثمارية احملدودة وشركة دراية للتجارة العامة 

وشركة الرؤية لالستثمار.

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح 

يعقد 23 نوفمبر المقبل 


