
 41  اقتصاد  الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠١٠   

 «بيتك» يفوز بجائزة أفضل مصرف استثماري للعام ٢٠١٠
 ضمن جوائز المال واألعمال اإلسالمية 

 (من اليسار إلى اليمني): آدم بروم وعلي الغنام وروبن أملوت 

 مساعد املزيد يهنئ محمد طفيل أحد رابحي السحب األسبوعي لـ «الدانة»

 «الخليج» يعلن عن الفائزين في السحب 
األسبوعي الـ ٤٦ لحساب لـ«الدانة»

 أعلن بنك اخلليج عن اجراء الســـحب األســـبوعي 
السادس واألربعني حلساب الدانة في ١٩ ديسمبر اجلاري، 
معلنا بذلك عن أسماء ١٠ فائزين يحصل كل منهم على 
جائزة قدرهـــا ١٠٠٠ دينار، وهم: محمد عيســـى علي 
عبداهللا، عبداهللا سعدون عيسى الصيرفي، محمد خالد 
محمد طفيل، أنفال علي رضا عبداهللا، محمود موسى 
حيدري زاده، فاطمة حسني ابراهيم دشتي، لطيفة جمال 
عبداحلميد املطوع، رائد عبداهللا عثمان القصبي، اياد 
محمود علي سبق، وأحمد حجي سفر زاده، وحث البنك 
في بيان صحافي اجلميع على احملافظة على أرصدتهم 
املودعة في حســـاب الدانة لتـــزداد فرصهم ويحالفهم 
احلظ في ربح سحب الدانة، حيث يتميز حساب الدانة 
من بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه حسابا مينح 
فرصا متعددة للفوز، فهو يشـــجع العمالء أيضا على 

توفير املال.
  فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلساب 

زادت الفرص املتاحة للفوز.
   كما مينح حساب الدانة أيضا العديد من اخلدمات 
املتميزة منهـــا خدمة «بطاقة الدانة لإليداع احلصري» 
التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت 
يناســـبهم، إضافة إلى خدمة «احلاســـبة» التي متكن 
عمالء الدانة من حســـاب ما لديهم من فرص للفوز في 

سحب الدانة. 

 السحب على جائزة المليون دينار ٤ يناير المقبل

 حصل بيت التمويل الكويتي 
«بيتــــك» علــــى جائــــزة أفضل 
مصرف استثماري للعام ٢٠١٠ 
وذلك من بني مئات املؤسسات 
اإلســــالمية العاملــــة في قطاع 
التمويل اإلسالمي حول العالم، 
والتي مت ترشــــيحها للحصول 
على هذه اجلائزة من قبل مجلة 
«إسالميك بيزنس آند فاينانس» 

املتخصصة.
  وقد اجتمع ما يربو على ٣٠٠ 
شخصية مرموقة من عالم املال 
واألعمال من املنطقة ومن حول 
العالم لتكرمي األداء املتميز الذي 
حققته املؤسسات املالية اإلسالمية 
والعاملني في هذا القطاع، وذلك 
في احلفل السنوي لتوزيع جوائز 
املال واألعمال اإلســــالمية الذي 
مت خالله تقدمي ما مجموعه ٣٠ 

جائزة.
  وقد احتفت الوفود الرسمية 
التي متثل أعرق املؤسسات املالية 
اإلســــالمية في املنطقة والعالم 
في حفل اجلوائز الذي أقيم في 
فندق أبــــراج اإلمارات في دبي، 
العاملني  أبرز  بإجنازات بعض 
فــــي القطاع املصرفــــي واملالي 
واملؤسسات املصرفية واملالية 
اإلســــالمية، حيث اســــتطاعت 
املؤسســــات العاملة في منطقة 
اخلليج وكذلك العاملون في تلك 
املؤسسات اخلليجية التنافس مع 
نظيراتها حول العالم، كما جنحت 
في حصد أكثر من ثلثي اجلوائز، 
الفائزين  وقد ضمــــت قائمــــة 
مؤسســــات وأفرادا من كل من: 
اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
األميركية وماليزيا ولوكسمبورغ 

والسودان.

 قال مدير إدارة املوارد البشـــرية في 
الكويتـــي (بيتك) محمد  التمويل  بيت 
اجلالل، إن «بيتك» واصل على مدار العام 
احلالي برامجه الهادفة إلى تدريب وتطوير 
بأدائهم، حيث أجنز  موظفيه واالرتقاء 
خالل العام تدريب ١٠٧٠ موظفا من خالل 
توفير ٢٤٤ برنامجا تدريبيا غطت مختلف 
اجلوانب واملهارات املصرفية والتقنية، 
انطالقا من اإلميان بأهمية املوارد البشرية 
كطاقة حقيقية للنجاح ومحور رئيسي في 
التكيف مع التطورات العاملية املتسارعة 

على صعيد الصناعة املصرفية.
  وأضاف اجلالل قائـــال: «خالل العام 
احلالي استفاد أكثر من ٦٠٠ موظف من 

البرامج التدريبية للتعليـــم االلكتروني عبر اجناز ١٥٤ 
برنامجا، باإلضافة إلى آخرين استفادوا من برنامج اللغة 
االجنليزية بعد اعتماده كبرنامج تطويري، مؤكدا في هذا 
الصدد أن «بيتك» أحدث نقلة نوعية في العملية التدريبية 
بإدخال التطبيقات التقنية احلديثة كقناة أساسية في هذه 
العملية والتي أتاحت ملوظفينا االستفادة من أرقى البرامج 

التدريبية العاملية ووفرت جانبا من النفقات».
  وأكد اجلالل في تصريح صحافي أن التدريب ظل على 
رأس أولويـــات «بيتك» على الرغم مـــن تداعيات األزمة 
املالية العاملية، بل اكتسبت عملية التدريب اهتماما خاصا 
نظرا ألهميتها في بناء الثقة مع العمالء الســـيما في ظل 
هذه الظروف االســـتثنائية، مشـــيرا إلى أن البنك متكن 
خالل العامني املاضيني من تطوير وإعداد مدربني داخليني 
محترفني من كوادره في العديد من التخصصات املصرفية 
والشرعية، وهو توجه جديد أثبت جناحا في نقل اخلبرات 

واملعلومات واحلفاظ على الكوادر.

  وأشار إلى أن برامج التدريب ركزت 
خالل العام احلالي فـــي معظمها، على 
خدمة العمالء وحوكمة الشركات وإدارة 
املخاطـــر، وتطوير املديريـــن، واإلدارة 
الذكية، وتطوير اللغة، وبرامج الشريعة 
واملنتجات والشهادات املهنية، في الوقت 
الـــذي ركزنا فيه على برامـــج التعليم 

االلكتروني ألهميته في هذه املرحلة.
  وبني أن «بيتك» يعتمد عدة معايير مهنية 
في تقدير االحتياجات التدريبية بدقة،

 أهمها التواصل املباشـــر بني املديرين 
واملوظفني في إطار من الشفافية فضال 
عن احتياجات العمل وأي قرارات إدارية 
ومنتجات أو أنظمة جديدة يطلقها البنك 
لعمالئه، باإلضافة الستحقاقات بعض القرارات والتعليمات 

التي يصدرها البنك املركزي.
  ولفت اجلالل في هذا الصـــدد إلى تعاون «بيتك» مع 
برنامج إعادة هيكلة القـــوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة فـــي دعم برامج التدريب لديـــه، في الوقت الذي 
واصل فيه البنك إرسال بعض كوادره إلى خارج الكويت 
للمشـــاركة في دورات تدريبية لدى كبريات املؤسسات 
املالية العاملية، مشيرا في ذات الوقت إلى التعاون الوثيق 
مع شـــركة االستثمار البشري لســـد بعض االحتياجات 

التدريبية.
  وذكر أن أسبقية «بيتك» وريادته على مستوى صناعة 
الصيرفة اإلســـالمية وسياسته التوسعية على مستوى 
األسواق العاملية، تفرض عليه أعباء كبيرة على مستوى 
النهوض ببرامـــج التدريب للوفاء بهذه االســـتحقاقات 
واالستمرار في تأهيل أجيال متعاقبة من القيادات قادرة 

على تسلم دفة اإلدارة في الوحدات املصرفية التابعة. 

التقدم الذي يحرزه القطاع في 
كل عام في اإلقبال املتعاظم على 
جوائز املال واألعمال اإلسالمية 
التي تسجل أعدادا قياسية من 
املؤسســــات املتميــــزة واألفراد 
البارزيــــن إضافة إلى عدد أكبر 

من األصوات».
  وقد مت حتليل الترشــــيحات 
الكثيــــرة على فئــــات اجلوائز 
الفردية واملؤسسية على نحو 
دقيق، حيث تبــــني اجلوائز ان 
تلك املؤسسات واألفراد برهنوا 
على أفضل املمارسات في قطاع 
التمويل اإلسالمي، وقد حصدت 
الســــعودية  العربية  اململكــــة 
جائزتني، فقد فاز األهلي كابيتال 
بجائزة «أفضل مدير لألصول» 
وفاز البنك األهلي بجائزة «أفضل 

مدير للثروات». 

«املصرفي اإلسالمي للعام».
  وفي هذا اخلصــــوص، قال 
رئيس «سي بي آي فاينانشال» 
دومينيك دي سوزا: «إن املنافسة 
العالية على هذه اجلوائز تعكس 
اإلقبال املتنامي على القطاع املالي 
اإلســــالمي في كل أنحاء العالم. 
ونحن سعداء برؤية تطور هذا 
القطاع كما أننا فخورون بتكرمي 
أبرز املساهمات واإلجنازات في 

القطاع».
  من جانبه، قال رئيس التحرير 
في «سي بي آي فاينانشال» روبن 
أملوت: «لقد رأينا قطاع التمويل 
اإلسالمي يزدهر ويتطور على مر 
السنني، إذ تقوم املزيد من الدول 
بالتحول نحو هذا البديل لنظم 
التمويل التقليدية جلني املزيد 
من الفوائــــد واملزايا، وينعكس 

  وفاز مصرف أبوظبي اإلسالمي 
باجلائــــزة الكبرى وهي جائزة 
«أفضل مصرف إســــالمي»، كما 
مت تقدمي جوائــــز فردية ألفراد 
يعملون في هــــذا القطاع الذين 
أدت مساهماتهم غير العادية إلى 
إحراز القطاع منوا كبيرا حتى 
في بعض أصعــــب األوقات في 
تاريخ القطاعني املصرفي واملالي، 
وقد حصل حاكم مصرف نيجارا 
ماليزيا د.زتي أخطر عزيز، على 
جائزة «اإلجنــــاز مدى احلياة» 
في حني كانت جائزة «املساهمة 
املتميزة» من نصيب، األمني العام 
ملجلس اخلدمات اإلسالمية في 
البروفيسور دتوك  الســــودان 
رفعت أحمــــد عبدالكرمي، وفاز 
الرئيس التنفيذي ملصرف أبوظبي 
اإلسالمي طراد محمود بجائزة 

 .. وقام بتدريب ١٠٧٠ موظفًا 
  من خالل ٢٤٤ برنامجًا في ٢٠١٠

 محمد اجلالل 

 القائمة الكاملة بأسماء الفائزين 
  املشرق اإلسالمي ـ اإلمارات   أفضل حملة إعالنية 

 مصرف أبوظبي اإلسالمي ـ اإلمارات   أفضل تعريف بعالمة جتارية إسالمية 

  إرنست آند يونغ (مجموعة اخلدمات املالية اإلسالمية) البحرين  أفضل بحوث إسالمية 

  إرنست آند يونغ ـ البحرين   أفضل شركة استشارية 

  داو جونز ملؤشرات األسواق اإلسالمية ـ الواليات املتحدة األميركية  أفضل موفر للمؤشرات 

 كنغ آند سبولدنغ ـ اململكة املتحدة  أفضل شركة محاماة 

  معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية ـ البحرين  أفضل مؤسسة للتدريب 

 نور للتكافل ـ اإلمارات   أفضل استخدام للتكنولوجيا 

  بنك دبي اإلسالمي (اإلسالمي لتمويل السلم) ـ اإلمارات   أفضل منتج جديد 

 الصكوك الوطنية ـ اإلمارات   أفضل منتج جتزئة 

  بيت التمويل الكويتي ـ البحرين  أفضل منتج استثماري 

 مجموعة «إف دبليو يو غروب» ـ لكسمبورغ  أفضل مشغل لبانكا تكافل 

  تآزر ـ البحرين   أفضل مشغل ملنتجات التكافل 

 تكافل ري ـ اإلمارات   أفضل مشغل خلدمات إعادة التكافل 

  املشرق اإلسالمي ـ اإلمارات   أفضل نافذة إسالمية 

 إتش إس بي سي أمانة ـ البحرين   أفضل مدير للصكوك 

 األهلي كابيتال ـ اململكة العربية السعودية  أفضل مدير لألصول 

 إتش إس بي سي أمانة ـ البحرين  أفضل مدير للصناديق 

 البنك األهلي ـ السعودية  أفضل مدير للثروات 

 بيت التمويل الكويتي ـ الكويت  أفضل مصرف استثماري 

  سيتي ـ البحرين  أفضل مصرف خاص 

 بنك الهالل ـ اإلمارات   أفضل مصرف خلدمات األفراد 

 سي آي إم بي إسالميك ـ ماليزيا  أفضل مصرف جتاري 

 مصرف عجمان  أفضل مصرف محلي 

 مجموعة البركة املصرفية ـ البحرين  أفضل مصرف إقليمي 

 ستاندرد تشارترد صادق ـ ماليزيا  أفضل مصرف دولي 

  طراد محمود ـ الرئيس التنفيذي، مصرف أبوظبي اإلسالمي ـ اإلمارات   املصرفي اإلسالمي للعام 

  البروفيسور داتوك رفعت أحمد عبدالكرمي، األمني العام ملجلس اخلدمات املالية  املساهمة البارزة 
اإلسالمية ـ السودان 

 تان سري داتو سري د.زتي أخطر عزيز، حاكم مصرف نيجارا ماليزيا ـ ماليزيا   اإلجناز مدى احلياة 

 مصرف أبوظبي اإلسالمي  أفضل مصرف إسالمي 


