
 

 Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي  

 
 صحفيبيان 

 
 

االفتتاح ملؤمتر شورى الفقهي  املركزي، كلمةألقى د. حممد يوسف اهلاشل حمافظ بنك الكويت 
 ديسمرب 9إىل  8الفرتة من  الكويت خاللفورسيزنز الثامن الذي يقام حتت رعايته يف فندق 

2019. 
افتتحها احملافظ اهلاشل ابلرتحيب ابلضيوف واستعراض التحدايت اليت تواجه االقتصاد والصناعة 

اليت محلت عنوان "املالية اإلسالمية، وتناولت الكلمة  املصرفية عموما واإلسالمية منها حتديدا. 
 التنمية  يف  أكربا دور   تمارس  لعلى املالية اإلسالمية القيام به  نبل الغاية وإبداع الوسيلة" ما يتعني

ها ت  انطالق    ستهل  تأن هلا  آن  و احمللية جنحت يف انطالقتها  بعد أن، واالجتماعية   االقتصادية  
 .ية  لعال   م  ل

 قأف   بلوغ  من  ولتتمكن  املالية اإلسالمية لتنجح يف هذا العامل املتغري ابستمرار  وجاء يف كلمته أن
 االبتكار  و  املبادئ  على  البناء  و  الثغرات سد   :وهي متزامنة   مسارات   ثالثة   ك  تسل  عليها أن  جديد  

 .واإلبداع  
 

، قدم احملافظ بعض األمثلة على ما تعاين منه املالية اإلسالمية من وفيما يتعلق ابملسار األول
 الكربى يف املالية   الثغرة  مؤكدا أن  .املنتجات   وتركز   احلوكمة   عف  وض   لماء  الع   قص  ن   :هيو ثغرات 

 ،واملال    املصريف    ابلعمل   واإلحاطة   قه  الف   التمكن يف بني   جيمعون   الذين   لماء  الع   ة  در  هي ن   اإلسالمية  
 حيثحول العامل ضخامة األعباء اليت يتحملها العلماء املختصون يف املالية اإلسالمية مشريا إىل 

 يشغل   الثمانية   من أولئك   ثالثة  وأن  خمتلفة   شرعية   هيئة   ثالثني  يف  مناصب   يشغلون   علماء   مثانية  
 .شرعية   هيئة   سبعني   منهم عضوية   كل  
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 والتساميها،     ت  يهن  ها وم     استقالل إىل تعزيز   حباجة  مازالت  ،الشرعية   الرقابة   حوكمة  وأضاف أن 

 الرقابة   ياانت  بني ك   ابط  من الرت   يوجدحيث ، التجارية   ح  املصال   عن   الشرعي    التدقيق   أبعمال  
يف  الثقة  و  صداقية  ابملالذي قد يودي  ها األمر  وتعارض   املصال   تشابك   خماطر   ما يزيد   الشرعية  

 .اإلسالمية   املالية  
مما يفوت كثريا من ، املراحبة واإلجارةمنتجي يف  ألصولل الشديد   الرتكز   فهي   الثالثة   أما الثغرة  

 ال تسهم   ،مستوردة   استهالكية   سلع   هي   للمراحبة   املعروضة   ، السيما أن كثري ا من األصول  الفرص
 ."قيقية  احل االقتصادية   يف التنمية  

 

حتظى  املالية اإلسالمية   املبادئ نأ ئ فقد أكد احملافظالنطالق من املباداملتعلق ابيف املسار و 
 ها املغنم  ومشاركت   ،حقيقية   ها أبصول  ارتباط  ، و املستدامة   االقتصادية   يف التنمية  ها دور  ل عاملي    بول  بق  

مل  من العمل   عقود   ، فبعد  ذلك مل يرتجم بعد على أرض الواقع ولكن، ها عن الغرر  وبعد   ،مواملغر  
أن إىل  تشري   الدراسات  . وبني احملافظ أن العاملية   من املالية   %2 اإلسالمية   املالية   نصيب   يتعد  
ها كن   مي  فسوف  ،والشراكة   واالستصناع   لم  الس   ركزت أكثر على منتجاتإن  اإلسالمية   املالية  

 .عاملي ا املطلوبة   الوظائف   ربع   وهو ،ونصف   عقد   خالل   عمل   رصة  ف   مئة  ومخسني  مليون   ري  توف
 

، الضيقة   طر  األ   س  ب  ها من حم  وإخراج   ،اإلسالمية   على املبادئ املعامالت   ببناء  احملافظ  طالبو 
، االهتمام   يف مركز   اإلنسان   شامل يضع  منظور من خالل ، الفقهي االجتهاد   ختطي أصول  دون 
، ناخ   م  ال وتلوث   مستوى التعليم   واخنفاض   العلمي    البحث   أتخر  و البطالة   قضااي ارتفاع   يفوي رى 
 الصغرية   املشاريع  ، ومتويل  املنتجة   ودعم القطاعات   االقتصاد   تنويع   يرى يفو ، هادفع   يتعني   مفاسد  

 .هاجلب  يتوجب    مصال   وتبين التقنيات  
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 م  ج  ها، حت  يف أساس   خاطئة   هي مقاربة   التقليدية   املنتجات   حماكاة  وشدد الدكتور اهلاشل على أن 

 .ها على االبتكار       قدرتحت   د  ، وحتاإلسالمية   املالية   دور  
 الصناعية   الثورة   عصر  ذكر احملافظ أن العامل اليوم يشهد  سار االبتكار واإلبداعوفيما يتعلق مب

 معها، وهي يف ذات   التعاطي   وحتسن   التحوالت   حجم   اليت تدرك   للمؤسسات   فرصة   ، وهي  الرابعة  
 املؤسسات  مشريا إىل دور كل من  .األفق   ضيقة   اجلامدة   على املؤسسات   وجودي   خطر   الوقت  

 املالية اإلسالمية وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية يف هذا الشأن. 
، كما تطرقت الكلمة لدور بنك الكويت املركزي وإسهاماته لدعم املالية اإلسالمية حمليا وعامليا

 مسح  ، بعد  أن حجما  ، وتقرتب  من النصف  القطاع  عدد ا نصف  البنوك  اإلسالمية  تبلغ   حيث  
اليت  التقليدية   البنوك   بتحول   - اإلسالمية   البنوك   أتسيس   إىل جانب   –املركزي  الكويت   بنك  

 انعكسمما  ،الكويتية   من البنوك   الثنني   ابلفعل   ذلك   ، وحتقق  اإلسالمي    املصريف   العمل  يف  ترغب  
 الصحية   واخلدمات   واإلجارة  التكافلي،  التأمني   مثل   خدمات  أخرى و  على قطاعات   ابإلجياب
 .هاوغري   والتعليمية  

 ما أصدر ه من لدعم  املالية  اإلسالمية  على املستوى احمللي   املركزيومن بني  جهود  بنك  الكويت  
رس خ  متانة  القطاع  املصريف   مما  ،على مستوى العامل   األفضل   تعد ،الشرعية   الرقابة   وكمة  حل تعليمات  

أشار إىل أن بنك الكويت املركزي كما   ز  سالمت ه املالية  واستقرار ه.وعز   اإلسالمي يف الكويت  
زية لدى لتعديل قانون البنك متهيدا إلنشاء هيئة رقابة شرعية مرك املوقر األمة   جملس  قدم طلبا إىل 
 وأن الطلب يقرتب من احلصول على املوافقة.البنك املركزي 

 

للعمل يف املالية  هاوأتهيل   رات  د  الق   على بناء   بنك الكويت املركزي حرصكما أشار إىل 
 يف هذه   للعمل   املؤهلني   لتخريج   املناهج   تطوير   حلث ها مع اجلامعات   تواصل  وأن البنك ي، اإلسالمية
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من يتصدى هلذه  جلميع   ملزمة   الشرعي    التدقيق   يف جمال   معتربة   شهادة   ث  كما استحد  ،الصناعة  
 . املهمة  
جملس  اخلدمات  املالية  على املستوى العاملي فكان بنك الكويت املركزي من مؤسسي أما 

إىل جانب   ،وضع  معايري  عاملية  موحدة  حتكم  املالية  اإلسالمية  الذي يعمل على اإلسالمية ، 
 املؤمترات  سلسة  من   عن إقامة  فضال   السيولة ،إلدارة  اإلسالمية  املشاركة  يف إنشاء  املؤسسة  الدولية  

 .اإلسالمية   قضااي املالية  ل املخصصة العاملية  
 

 خارج   ابتكار ا ها إال     نشأت عند  مل تكن  املعاصرةاملالية اإلسالمية واختتم احملافظ اهلاشل ابلقول إن 
 أقدر   ، فهي اليوم  مواتية   غري   عندما انطلقت يف ظروف   على النجاح   قادرة   ن كانتإو  ،املألوف  

 .عاملي   وقبول   مواتية   هتيأت هلا بيئة   أن بعد   على النجاح  
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