
االثنين 11 يناير 2010   39اقتصاد

أحمد مغربي
اإلدارة  قال رئيس مجل���س 
والعضو املنتدب في بنك الكويت 
والشرق األوسط حمد املرزوق 
ان البنك سيبدأ نشاطه الرسمي 
طبقا الحكام الشريعة اإلسالمية 
الغراء مع بداية الربع الثاني من 
العام احلالي، موضحا أن املرحلة 
التحول  األخيرة من إج���راءات 
حتتاج الى إصدار مرسوم أميري 
النظام األساسي للبنك  لتغيير 
الوزراء،  وموافقة من مجل���س 
مس���تدركا بأن هذه اإلجراءات 
واملوافقات س���تتخذ مزيدا من 
الوقت وفي حالة اذا تأخرت هذه 
املوافقات سيفوض مجلس اإلدارة 

في حتديد موعد آخر.
 حديث امل���رزوق جاء خالل 
اجتماع اجلمعية العمومية غير 
العادية والعادي���ة للبنك أمس 
والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 
92% مبقر البنك الرئيسي ألخذ 
املوافقة النهائية من مس���اهمي 
البنك لتحول أعماله إلى الشريعة 
اإلسالمية وتغيير اسمه إلى البنك 

األهلي املتحد. 
وأوضح املرزوق أن إدارة البنك 
حرصت على تنفيذ رغبة مساهمي 
البنك في حتول أنشطته للعمل 
وفقا الحكام الشريعة اإلسالمية 
الغراء وذل���ك بقرارهم الصادر 
في االجتماع احلادي واألربعني 
العادية والتي  العامة  للجمعية 
انعقدت في 14 يوليو 2008، مشيرا 
إلى أن إدارة البنك بذلت جهودا 
غير عادي���ة ومنظومة تعاون 
اإلدارة والعاملني في  كاملة بني 
البنك وبدعم ال محدود من مجلس 
اإلدارة والهيئة الشرعية والفريق 

االستشاري.

خطة التحول

وكشف املرزوق عن أن البنك 
جنح في االنتهاء من كل إجراءات 
التحول وفقا للمدة الزمنية التي 
حددها بنك الكويت املركزي دون 
أي تأخير أو متديد للمدة وذلك 
لتنفيذ جميع اخلطوات احملددة 
ضمن خطة التحول وذلك على 
الرغم م���ن الصعوبات العديدة 
والظ���روف االقتصادي���ة غير 
املواتية التي م���ر بها االقتصاد 
احمللي جراء األزمة املالية، مبينا 
أن ذلك االجناز مت خالل س���نة 

واحدة ومت بنسبة %100.
وأضاف قائ����ال: »ما مت اجنازه 
خالل املدة الزمني����ة احملددة هو 
مفخرة لكل مساهمي وعمالء البنك 
على كل املستويات وإدارات البنك 
املختلفة سواء فيما يخص تطوير 
احلاسب اآللي ودعمه بأحدث النظم 
التكنولوجية املتوافقة مع األنشطة 

إنني أؤكد لك����م أن البنك في ظل 
اإلدارة املتحفظ����ة التي نلتزم بها 
يتمتع مبركز مالي ممتاز سيكون 
بإذن اهلل نقطة االنطالق في قطاع 
العمل املصرفى اإلسالمي لتحقيق 
التنمي����ة والتطوير  أهدافكم في 
وتقدمي عمليات وخدمات مصرفية 
مالية إسالمية متطورة أخيرا وإذ 
أكرر التهنئة والش����كر ملساهمينا 
وخاصة املؤسسة العامة للتأمينات 
التمدين  االجتماعي����ة ومجموعة 
االستثمارية على دعمهم املتواصل 
إلى  التحول  وخاصة في مج����ال 

النشاط اإلسالمي.

الجمعية العمومية

هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية 
غير العادي���ة للبنك على تعديالت 
التأس���يس والنظام األساسي  عقد 
للبنك مبا يتفق وحتول البنك للعمل 
طبقا ألحكام الش���ريعة اإلسالمية، 
ووافقت كذل���ك اجلمعية العمومية 
العادية للبنك الى املوافقة النهائية 
على حتويل نشاط وعمل البنك من 
النشاط التقليدي الى النشاط املتفق 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وكذلك 
املوافقة على حتديد موعد بدء نشاط 
البنك مبا يتفق وأحكام الش���ريعة 
اإلس���المية الغ���راء، وتعيني هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية وحتديد 

مدة عضويتهم ومكافأتهم.

لإلخ����وة أعضاء مجل����س اإلدارة 
الذين لم يدخ����روا جهدا لتحقيق 
قراركم بالتحول، كما أتقدم باسمكم 
بتهنئة خاص����ة للزمالء العاملني 
في البنك على جهودهم الصادقة 
واملخلصة لتحقيق رغبتكم، كما 
أتقدم باس����مكم بالشكر اجلزيل 
الكويت املركزي  لإلخوة في بنك 
وعلى رأسهم محافظ البنك املركزي 
العبدالعزيز للدعم  الشيخ سالم 
املتواصل وتوجيهاته البناءة خالل 
الفترة املاضي����ة، وإنني على ثقة 
تامة في استمرار هذا التعاون في 
املرحلة القادمة كما أؤكد لكم ثقتنا 
في تعاون ودعم اجلهات املعنية 
في إمتام املرحلة النهائية كوزارة 
التجارة والصناعة على ما عهدناه 
من ال����وزارة والقائمني عليها من 

دعم وإسناد«.
وأوض����ح قائ����ال: إذا كنت قد 
أشرت سابقا لبعض اجلهد الذي 
مت لتحقيق قرارك����م، لذلك فإننا 
أياديكم  اليوم لنضع بني  جنتمع 
التعديالت املطلوبة ضمن نصوص 
التأسيس والنظام األساسي  عقد 
للبنك لتتوافق م����ع هذا التحول 
التاريخي وتتماشى بصورة عصرية 
مع إرادتكم في العمل اإلسالمي حيث 
متثل قراراتكم اليوم تأكيدا مباشرا 
وتصميما على االنحياز للنشاط 
اإلسالمي بكل مزاياه ومسؤولياته، 

عليها خالل الفترة املقبلة ولدينا 
متسع من الوقت خالل فترة ال� 3 

أشهر أو األربع املقبلة.
 وعن التأثيرات املتوقعة على 
امليزاني����ة العام����ة للبنك نتيجة 
التحول الى إسالمي قال املرزوق 
انه ال يوجد أي تأثير على ارباح 
البنك وميزانيته، مرجعا ذلك إلى 
البنك  الذي سيفقدهم  العمالء  أن 
من الرافض����ني لتحويل قروضهم 
الى الش����ريعة اإلس����المية سيتم 
القادمني  العم����الء  تعويضها من 

الى البنك نتيجة حتوله.
 وأشار املرزوق إلى أن »األوسط« 
جنح في حتقيق منو في احملفظة 
االئتمانية، متوقعا أن يحقق البنك 
منوا كبيرا في احملفظة االئتمانية، 
مبينا أن البنك يستحوذ حاليا على 
حصة سوقية تبلغ 7% وتوقع أن 
تتضاعف هذه النس����بة إلى %14 

خالل ال� 3 سنوات املقبلة.

شكر موصول

وف����ي كلم����ه امل����رزوق خالل 
العمومية أضاف قائال:  اجلمعية 
»باألصال����ة عن نفس����ي ونيابة 
عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
أتقدم إليكم بالش����كر على دعمكم 
املتواص����ل والتهنئ����ة على ذلك 
اإلجناز التاريخي للتحول للعمل 
اإلسالمي، والشكر كذلك موصول 

بالبنك جلهدهم املوصول واملضاعف 
والذي كانت نتيجت����ه عدم تأثر 
عمليات البنك املصرفية بإجراءات 

التحول.

تقييم المنتجات المصرفية

وأوضح أن البنك واجه حتديا 
في تقييم املنتجات املصرفية لديه 
حيث يوجد أصول قابلة للتحول 
الى الش����ريعة اإلس����المية وهذه 
األصول مت حتويلها بالتنس����يق 
مع اجلهاز القانوني للبنك وكذلك 
أخذ الفتوى الشرعية في إجراءات 
التحول، وهناك أصول غير قابلة 
للتحول وهذه تأخذ فترة زمنية 
لتس����ييل هذه األصول، مش����يرا 
إلى البنك قام بتسييل جزء كبير 
منها وخالل الفترة املقبلة سينتهي 
البنك متاما من تس����ييل األصول 

املتبقية.
 وبني املرزوق أن قروض األفراد 
تخض����ع ضمن األص����ول القابلة 
للتحويل حيث جن����ح البنك في 
أخ����ذ موافقة خطي����ة من العمالء 
لتحوي����ل القروض ال����ى النظام 
البنك  أن  إلى  اإلسالمي، مش����يرا 
استطاع أخد موافقات من العمالء 
لتحويل قروضهم بنسبة تتجاوز 
ال� 85%، وبالنسبة للعمالء الذين 
لم يوافقوا على حتويل القروض 
اخلاصة بهم نأمل أن تتم املوافقة 

املصرفية اإلسالمية أو في مجال 
التدريب الفن����ي املكثف للعاملني 
بالبنك على اح����دث النظم املالية 
العناصر  اإلسالمية أو استقطاب 
البشرية املتميزة لتدعيم الكوادر 
العاملة للبنك أو توفير املنتجات 
املالية اإلس����المية املتطورة التي 

تلبي احتياجات العمالء«.
وأشار إلى أن البنك قام كذلك 
خ����الل الفترة املاضي����ة بترتيب 
العالقات املصرفية بينه وبني البنوك 
احمللية واخلليجية والعاملية وذلك 
مبا يتفق مع النش����اط اإلسالمي، 
مبينا أن عمل البنك وجهده خالل 
الفترة املاضية تكلل بالنجاح من 
خالل إص����دار مجلس إدارة البنك 
املركزي في 13 ديس����مبر املاضي 
موافقت����ه النهائي����ة على حتويل 
أنشطة البنك للعمل مبا يتفق مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
 وعن التحديات التي واجهت 
»األوسط« في التحول الى إسالمي 
قال املرزوق ان الكثير من التحديات 
واجهت البنك للتحول الى املعامالت 
التحديات  اإلس����المية كان أهمها 
التكنولوجية املرتبطة بتحديث 
نظام احلاسب اآللي وتدريب الكوادر 
البشرية من خالل تدريبهم على 
املنتج����ات املصرفية اإلس����المية 
وكيفية التعامل مع هذه األدوات، 
موجها الشكر الى جميع العاملني 

لقطات من الجمعية العمومية

»األوسط« أصبح »األهلي المتحد« ويبدأ نشاطه اإلسالمي بداية الربع الثاني
المرزوق: حصتنا السوقية 7% ونتوقع مضاعفتها لـ 14% خالل 3 سنوات

مساهمو البنك وافقوا على تغيير اسمه لـ »األهلي املتحد«

املرزوق متوسطا الشيخ أحمد بزيع الياسني وجمال الكاظمي خالل اجلمعية العمومية

حمد املرزوق

)أحمد باكير(

 ردا على س�����ؤال حول توزيعات »األوس���ط« للعام 
2009 قال املرزوق ان احلديث عن التوزيعات هو حديث 
سابق ألوانه حاليا حتى يتم اعتماد البيانات املالية للربع 

الرابع.

 شكر أحد املساهمني في مداخلة خالل اجلمعية العمومية 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لبنك الكويت والشرق 
األوسط حمد املرزوق وجميع أعضاء مجلس إالدارة وجميع 
العاملني على اجلهد املوصول واالجناز التاريخي للتحول إلى 

العمل اإلسالمي. 

 أوضح املرزوق أن عملية التحول إلى الشريعة اإلسالمية 
أتت اس���تجابة من مس���اهمي البنك الرئيسيني للتحول، 
مضيفا أن عملية التحول س���وف تعطي البنك ش���ريحة 

جديدة من العمالء.

 أوضح أن مساهمي البنك سيشعرون بحجم املخصصات 
ــام 2009 والذي كان أهم أهدافها  التي جنبها البنك خالل الع

تنظيف البنك من أي تعثر.

 ذكر أن احمللل املالي البد أن ينظر إلى األرباح التشغيلية 
وال ينظر إلى الربح النهائي فقط قبل استقطاع املخصصات 

التي تقلص هامش الربح.

ــة الشريفة داخل   ذكر املرزوق أن البنك يرحب باملنافس
القطاع املصرفي، مشيرا إلى أن دخول أي بنك إسالمي جديد 
إلى السوق هو أمر صعب، خاصة ان إمكانية جناحه ستكون 

صعبة جدا. 

الياسين: نبارك لـ »األوسط« تحّوله إلى إسالمي

األول في طرح الخدمات المصرفية الجديدة

قال رئيس الهيئة االستشارية الشرعية في بنك الكويت والشرق 
األوسط الشيخ احمد بزيع الياسني إن حتول »األوسط« إلى املعامالت 
اإلسالمية هو اجناز حقيقي يضاف إلى سمعة البنك الراسخة والتي 
لم تأت من فراغ، مباركا حتول البنك إلى الشريعة اإلسالمية الغراء. 
وأضاف قائال: »على مدار للسنوات استطاع األوسط أن يحقق جناحات 
تلو االخرى في عمله التقليدي، واليوم نبارك له التحول إلى إسالمي 

ومشاركة زمالئه في امليدان نحو التنمية العامة للكويت من مختلف 
اجلوانب البشرية واألخالقية واملهنية ومن بعدهما االقتصادية«. 
كما انتخب���ت اجلمعية العمومية العادية لبنك الكويت والش���رق 
األوس���ط هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وحتديد مدة عضويتهم 
ومكافآتهم وهم كالتالي: الشيخ أحمد بزيع الياسني، د.خالد املذكور، 

د.عبدالعزيز خليفة اجلسار ود.عصام خلف العنزي.

ردا على س���ؤال ل� »األنباء« قال املرزوق إن س���وق العمل 
املصرفي اإلس���المي يتسع ملزيد من املنافسة خاصة مع دخول 
العبني جدد للنظام اإلسالمي والتي كان ينفرد بها بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( وبنك بوبيان، موضحا انه اليزال هناك متسع 
للمنافسة. وبني أن »األوس���ط« لديه ميزة جتعله مختلفا عن 
البنوك االخرى العاملة في السوق احمللي وهي أن البنك يدخل 
إلى السوق اإلسالمي ولديه قاعدة عمالء راسخة وشبكة متكاملة 
من االفرع باإلضافة إلى اخلبرات اإلدارية التي يتمتع بها موظفو 

البنك، مشيدا بإدارة »األوسط« املتحفظة التي مكنت البنك من 
جتنب تداعيات األزمة املالية العاملية.

وشدد املرزوق على أن األوسط يعد البنك األول في الكويت 
في تقدمي اخلدمات املصرفية اجلديدة، حيث كان األول في طرح 
البطاقات االئتمانية وخدمة التداول االلكتروني باإلضافة إلى 
العديد من اخلدمات املصرفية االخرى، مبينا أن البنك سيطرح 
العديد من اخلدمات املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

خالل الفترة املقبلة.

عمالء  قاعدة  نمتلك 
راسخة وشـبكة متكاملة 
مـن الفـروع تجعــلنـا 
قــادرين على التحـدي


