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تحت مسمى »األهلي المتحد« والبنك يباشر مهامه الجديدة بداية الربع الثاني من 2010

»األوسط« يحصل على الموافقة النهائية لتحويله إلى بنك إسالمي
المرزوق: الخيار اإلستراتيجي للمساهمين بالتحول للنشاط اإلسالمي اختيار صائب يحمي حقوق المساهمين

أوضح رئيس مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب في 
بنك الكويت والش���رق األوسط حمد املرزوق أن مجلس 
إدارة بنك الكويت املركزي في اجتماعه الذي عقد منذ أيام 
قرر املوافقة النهائية على التحول والتعديالت املقترحة 
على عقد التأسيس والنظام األساسي ومنها تعديل اسم 
البنك إلى »البنك األهل���ي املتحد«، هذا ومن املتوقع أن 
يباشر البنك أعماله كبنك إسالمي اعتبارا من بداية الربع 
الثاني من عام 2010 بعد االنتهاء من إجراءات استصدار 
املرسوم األميري والتسجيل في سجل البنوك اإلسالمية 
لدى بنك الكويت املركزي، حيث سيتم اإلعالن عن ذلك 

في حينه.
وأضاف املرزوق أنه ينتهز هذه الفرصة ليتقدم بالتهنئة 
للمساهمني والعمالء الكرام كما يتقدم بالشكر والتقدير 
إلى جميع من س���اهم في هذا االجناز التاريخي الطيب، 
ويخص بالشكر بنك الكويت املركزي والعاملني به وعلى 
رأسهم محافظ املركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح 
والذي كان لدعمه وتوجيهاته وفريقه الفني األثر الكبير 
في جناح البنك باستكمال اإلجراءات اخلاصة بالتحول 
لبنك يعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، كما يتقدم 
بالشكر اجلزيل للسادة أعضاء الهيئة الشرعية، وكذلك 
جميع مساهمي البنك وعمالئه الكرام لتلبيتهم السريعة 
وجتاوبهم اجلاد إلجناح هذا التحول، كما خص املرزوق 
الفريق االستشاري والعاملني بالبنك بتحية وشكر وتقدير 
خاص على جهودهم املخلصة وتعاونهم الصادق لتحقيق 
هذا اإلجناز. وأشار املرزوق الى أن التحول للعمل اإلسالمي 
هو خيار استراتيجي للمساهمني وخاصة املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية ومجموعة التمدين االستثمارية 
حيث مت احلصول على موافقة اجلمعية العامة العادية 

التي انعقدت بتاريخ 14 يوليو 2008.
 وق���ال: » حرص مجلس إدارة البنك والعاملون فيه 
عل���ى تنفيذ هذه الرغبة خالل املدة احملددة من قبل بنك 
الكويت املركزي من خ���الل التعاون الرائع الذي مت بني 
مجلس اإلدارة والهيئة الشرعية واملستشارين وجميع 

العاملني بالبنك«.
وأوضح املرزوق أن م���ا يعانيه االقتصاد العاملي قد 
أظهر أن النش���اط اإلسالمي كان األقل تضررا من األزمة 
املالية وهو ما يؤكد أن اخليار االستراتيجي للمساهمني 
بالتحول للنش���اط اإلسالمي هو اختيار صائب ويحمي 
حقوق املساهمني فضال عما ملسناه من رغبة قوية لدى 
غالبية العم���الء في حتول البنك للعم���ل وفقا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية.

سوق العمل اإلسالمي

أما عن توقعاته بشأن دخول »األوسط« سوق العمل 

واستكمل املرزوق حديثه عن االستعدادات التي سبقت 
احلصول علي املوافقة النهائية قائال »قمنا باختيار هيئة 
استش���ارية ش���رعية ضمت كوكبة من علماء الشريعة 
اإلسالمية برئاس���ة فضيلة الشيخ أحمد بزيع الياسني 
وعضوية كل من د.خال���د املذكور والدكتور عبدالعزيز 
القصار، حيث قامت الهيئ���ة املوقرة بدور محوري في 
توجيه ومس���اعدة كوادر البنك املصرفية واإلدارية في 

تنفيذ وإجناح عملية التحول«.
وأضاف املرزوق: »إن حصولنا على املوافقة النهائية 
م���ن البنك املركزي يؤكد التزامن���ا الكامل بإنهاء جميع 
اإلجراءات واس���تيفاء كافة املتطلبات التي اس���تلزمتها 
عملية التحول حسب الدراسات املعدة وحسب موافقات 
بنك الكويت املركزي وتعليماته وتوجيهاته السديدة في 
هذا الصدد وأن املوافقة اإلجماعية ملساهمي البنك على 
التحول للعمل مبا يتفق وأحكام الش���ريعة اإلسالمية 
وحتمس جمهور العمالء لسرعة اجناز هذا التحول حمل 
مجلس إدارة البنك وفريق العمل به مبس���ؤولية كبرى 
لب���ذل أقصى جهد إلمتام كافة متطلب���ات التحول وفق 
املواعيد احملددة وهو ما مت بالفعل حيث جنحنا بفضل 
اهلل في إمتام متطلبات التحول بنسبة وصلت إلى %100 

من اخلطة احملددة«.

المرحلة السابقة

وع���ن وضع البنك في الفترة الس���ابقة للتحول قال 
املرزوق »ان املرحلة التي س���بقت إعالن التحول أثبتت 
أن »األوس���ط« يسير وفق خطة محكمة ويدير املخاطر 
بحرفية مصرفية عالية مكنته من حماية حقوق املساهمني 
وتنميتها عاما بعد آخر كما أثبتت أن البنك قد أمت التحول 
وهو في مركز قوة ومالءة أتاحت له ليس فقط مواجهة 
تداعيات األزمة املالية العاملية وجتاوزها بس���الم وإمنا 
بدء النشاط اإلسالمي استنادا إلى هذا املركز املالي املتميز 

إضافة إلى قاعدته العريضة من العمالء.
واختتم املرزوق حديثه قائال: »إننا في »األوس���ط«، 
بعدما أخذنا بكافة األس���باب من دراس���ات علمية معدة 
بعناية فائقة ومن التزام كام���ل بتعليمات وتوجيهات 
البنك املركزي ومن إعداد مكثف وشامل لكافة العناصر 
البش���رية واللوجيستية، فإننا على ثقة تامة بأن � اهلل 
عز وجل وجل � وجهود جميع العاملني في البنك سيكلل 
مساعينا بالنجاح ويحقق آمالنا في أن نرى »األوسط« 
وهو أول بنك تأسس في الكويت منذ العام 1941 مستمرا 
في مكانته التي يستحقها في مقدمة املصارف التي تقدم 
خدماتها مبا يتفق وأحكام ش���ريعتنا اإلسالمية الغراء، 
وفي حماية وتنمية مصالح مساهمينا وعمالئنا وتلبية 

طموحاتهم كافة.

املصرفي اإلسالمي فقال املرزوق: »نتوقع أن نكون قيمة 
مضافة ومهمة لسوق العمل املصرفي اإلسالمي تتناسب 
وثقل البنك وتاريخه وسمعته من ناحية ومالءمة املنتجات 
اجلديدة التي أعدها البنك لعمالئه الكرام س���واء كانوا 
العم���الء احلاليني أو العمالء اجل���دد بعد بدء العمل مبا 

يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء«.
وحول طبيعة االس���تعدادات التي أجراها البنك منذ 
حصول���ه علي املوافقة األولية من بنك الكويت املركزي 
قال املرزوق: »على صعيد العنصر البشري اعددنا برامج 
تدريبية مكثفة على أعلى واحدث مستوى لتهيئة موظفينا 
للعمل وفق متطلبات العمل املصرفي اإلسالمي، كما قام 
البنك باستقطاب عناصر كويتية واعدة ذات خبرة لدعم 

فريق العمل احلالي بالبنك«.

استعدادات جديدة

وعن االس���تعدادات األخرى ق���ال املرزوق إن ذلك مت 
على مراحل ومحاور عدة كان من بني ما اش���تملت عليه 
إع���داد قائمة باملنتجات املصرفي���ة املتوافقة مع أحكام 
الش���ريعة اإلس���المية الغراء، لتأكيد التميز في تقدمي 
اخلدمات املصرفية، وغير ذلك من اس���تعدادات لتهيئة 

الفروع احلالية للعمل املصرفي اإلسالمي«.

649 مليون دينار إجمالي رأسمال 5 بنوك إسالمية
تمثل 42% من إجمالي رأسمال القطاع المصرفي

قبل خمس سنوات بالتمام والكمال لم يكن 
في الكويت اال بنك اسالمي واحد منفرد بالسوق 
احمللي الذي سيصبح بحلول العام املقبل جامعا 
خلمسة بنوك اسالمية تتساوى في عددها مع 

البنوك التقليدية.
وف��ي حتليل أوردته »كونا«، أش��ارت فيه 
إلى أنه مع إعالن محافظ بنك الكويت املركزي 
الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أمس موافقة 
املركزي على التحول الكلي لبنك الكويت والشرق 
األوس��ط الى العمل وفقا للشريعة االسالمية 
يرتفع عدد البنوك االسالمية العاملة في الكويت 
الى 4 مضافا اليها بنك وربة االس��المي حتت 

التأسيس.
 ومع بدء البنكني مبزاولة أنش��طتهما في 
السوق احمللي قريبا بعد االنتهاء من االجراءات 
املطلوبة يصبح اجمالي البنوك االسالمية في 
الكويت خمسة بنوك تعمل وفق احكام الشريعة 
االس��المية مقابل خمسة بنوك التزال تندرج 

حتت قطاع البنوك التقليدية.
 ويبلغ إجمالي رأس��مال البنوك اخلمسة 
االسالمية حوالي 649 مليون دينار متثل حوالي 
42% من اجمالي رأسمال القطاع املصرفي ومع 
نهاية الربع الثالث من العام احلالي، فإن نتائج 
البنوك احمللية االسالمية الثالثة )بيت التمويل 
وبوبيان والكويت الدولي( تراوحت ما بني الربح 
واخلسارة ففيما حقق بنك واحد فقط ارباحا 
فان البنكني اآلخرين منيا بخسارة غير محققة 
نتيجة جتنيب نسبة كبيرة كمخصصات فيما 
متكن بنك الكويت والشرق االوسط من حتقيق 

االرباح.
 وحتى يونيو من العام املاضي 2008 فإن 
عدد البنوك اإلسالمية احمللية لم يتجاوز الثالثة 
بنوك حتى موافقة البنك املركزي األولية لبنك 
الكويت والش��رق األوس��ط على التحول الى 
بنك إس��المي بينما مت اإلعالن قبل أشهر عن 
تأس��يس بنك وربة كش��ركة مساهمة كويتية 

حتت التأس��يس برأس��مال 100 مليون دينار 
كويتي تدفع بالكامل.

وتساهم الهيئة العامة لالستثمار بصفتها 
اجلهة احلكومية املكلفة بتأس��يس البنك الذي 
س��يكون بنكا اسالميا بنس��بة 24% من رأس 
املال والباقي يخصص كمنحة جلميع املواطنني 
الكويتيني بالتس��اوي عل��ى ان تتحمل الدولة 

قيمة االكتتاب.
وعلى الرغم من ان البنوك التقليدية تواجه 
منذ سنوات منافسة حادة في ظل النمو املتزايد 
للبنوك االسالمية في الكويت وتزايد حصتها 
السوقية سواء من حيث عدد العمالء او الودائع 
فإنه��ا بدأت واعية له��ذه التطورات من خالل 

مجموعة من اخلطوات التي قامت بها.
 وم��ن ابرز هذه اخلطوات قيام الكثير من 
البن��وك التقليدية بتقدمي خدم��ات ومنتجات 
اس��المية حيث طرحت عدة صناديق متطابقة 
مع الشريعة االسالمية في محاولة منها القتناص 
جزء من الس��وق املتنامي. وتوس��عت العديد 
من البنوك التقليدية خارج الكويت من خالل 
افتت��اح فروع جديدة لها في اخلارج او القيام 
بعمليات استحواذ كمحاولة للخروج من السوق 
احمللي الذي بات ضيق��ا على هذه البنوك في 
ظل ارتفاع حدة املنافس��ة فيه وندرة الفرص.  
ويطرح االندماج بني البنوك التقليدية منذ سنوات 
طويلة كأحد احللول التي متكن هذه البنوك من 
مواجهة مخاطر املنافسة مع البنوك االسالمية، 
اال ان تعثر كل محاوالت االندماج وعدم وجود 
رغبة حقيقية لدى كبار مالك هذه البنوك يقف 

دائما في وجه اي محاولة لالندماج.
 وتلق��ى البنوك االس��المية دعما قويا من 
اجتاهني االول يتمثل في زيادة الوعي بأهميتها 
وإقبال العمالء عليها والثاني منو املؤسس��ات 
املالية االسالمية وصناديق االستثمار املطابقة 
للشريعة االسالمية التي تدعم البنوك االسالمية 

بكل طاقاتها.

ناصر العطية مع سيارة طوارق الرياضية برفقة طالب من الكليات العليا للتقنية في دبي

تفرد لمنتجات »إيكيا« عالميًا

فولكس واجن الشرق األوسط تستضيف ناصر العطية
استضافت فولكس واجن الشرق االوسط 
اول ندوة لها حول القيادة اآلمنة على الطرق 
الوعرة مع ناصر العطية وذلك في كلية دبي 
للطالب، وهي جزء من كليات التقنية العليا 

في مدينة دبي االكادميية.
وتضمنت الندوة تق���دمي نصائح حول 

سالمة القيادة على الطرق الوعرة ملا يقرب 
من 500 طالب كونها متثل رياضة ذات شعبية 
كبيرة في االمارة ادل���ى بها ناصر العطية 
سائق سباقات الرالي القطري الذي كان قد 
حصل على لقبه السادس في بطولة سباقات 
االحتاد الدولي للسيارات في الشرق االوسط 

2009 في دبي االسبوع املاضي.
كما كشف ناصر، الذي يشكل جزءا من 
فريق فولكس واجن للس���يارات الرياضية 
ايضا، عن سيارة طوارق اخلاصة بالسباقات 
التي تظهر ف���ي املنطقة الول مرة، وحاملة 

اللقب في سباقات رالي داكار 2009.

أينما كنت تعيش حول العالم، 
فإن بيتك وأثاثه وتصميمه من 
األمور الثابتة التي يسعى إليها 
كل إنسان. وسواء أكانت األسرة 
تن���وي جتديد غرفة أطفالها، أو 
كنت فردا يسعى لتأثيث منزله، 
أو زوج���ني يبدآن حياتهما، فإن 
ايكيا توفر لهم جميعا وفي كل 
مكان حول العالم نفس التنوع 

في املنتجات.
»إن م���ن أه���م عوامل جناح 
العاملية  ايكيا وريادتها  أسلوب 
التزامها بتوفير نفس التنوع من 
املنتجات في جميع معارضها حول 
العالم. كما أن هذا التنوع يوفر 
في الوقت ذاته مزايا طويلة املدى 
سواء اليكيا أو لعمالئها وزبائنها 
أينما كانوا« هكذا يتحدث إميل 

شعار.
وتطبق ايكيا هذه االستراتيجية 
انطالقا من مفهومها الذي يركز 
على »ابتكار حياة يومية أفضل 

جلميع الناس« في بيوتهم.
وتشكل هذه الفلسفة حتديا في 
العمل، خاصة مع ارتفاع وتيرة 
التغير في احلياة واالحتياجات 
التي تتبدل باستمرار.  اليومية 

وفيم���ا يتعل���ق بالتصميم 
اإلبداعي للمنتجات، فقد انتهجت 
ايكيا لنفس���ها أس���لوبا فريدا 
ميزها بطريقة حصرية وفاعلة. 
ايكيا  التي توفرها  إن املنتجات 
ف���ي معرضها تعك���س وتلبي 
االحتياجات احليوية للس���وق 
احمللي���ة، وذلك بطريقة مبتكرة 
ومتفردة م���ن خالل أثاث عملي 
يتوافق مع احلياة العصرية شكال 

وروحا.
إن زيارة معرض ايكيا توفر 
للزبائن فرصة التجول والتعرف 
على أكث���ر م���ن 10.000 منتج. 
وتقدم منتجات ايكيا تنوعا ثريا 
يشمل كل احتياجات املنزل من 
قطع صوفا، وأس���رة وأقمش���ة 
وجتهيزات مطبخي���ة وغيرها 
الكثير، إضافة إلى إبداعات بأذواق 
مختلفة وتصاميم متنوعة من 
اإلكسسوارات التي تضفي على 
امل���كان ميزة اجلم���ال. أما فيما 
يتعلق باأللوان واملوديالت واملواد 
األولية فهي العناصر التي متت 
دراس���تها بدقة أيضا لتمكن كل 
العمالء وال���زوار من اختيار ما 

يناسبهم لتجديد منازلهم.

وإن ما يجعل منتجات ايكيا قادرة 
على حتقيق النجاح املستمر هو 
قدرة فريق عملها على قراءة هذه 
التغيرات والتطورات واالستجابة 
لها مبنظور إبداعي يقدم احللول 
املبتك���رة املتوافق���ة م���ع تلك 

التغيرات.
واض���اف إميل ش���عار: »إن 
النج���اح احلالي ال���ذي حتققه 
منتجات ايكي���ا هو في جوهره 
نتيجة الدمج املبدع بني اجلودة 

واملنتج العملي والسعر املنخفض. 
وهذا األمر وف���ر منتجات ايكيا 
جلميع الناس، مما يجعل ايكيا 
تعبر عن شعارها ومفهومها بشكل 

عملي ودائم«.
كم���ا أن توفير نفس التنوع 
في املنتجات في جميع معارض 
ايكيا حول العالم ساعد في توحيد 
ايكيا  العمل االبتكاري لكتالوج 
الذي تتشابه صفحات منتجاته 

في أي بلد كنت فيه.
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