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االقتصادية

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة مرابحات االستثمارية 
اقتربت من تأسيس شركة عقارية خالل الربع الثالث من العام احلالي 
بالتعاون مع شركاء محليني، الفتة الى ان الشركة املزمع تأسيسها ستكون 
معنية بالنش���اط العقاري بجميع انواعه سواء السكني واالستثماري 
والتجاري، باالضافة الى تطوير العقارات القائمة املدرة للدخل وستركز 
على اس���واق اخلليج وقد ميتد نشاطها ليشمل أسواقا عربية تنطوي 

على فرص عقارية واعدة. وأش���ارت املص���ادر الى ان حصة مرابحات 
ستتحدد بناء على رأس املال الذي جتري مفاوضات بشأنه مع الشركاء 
االستراتيجيني خاصة في ظل الظروف احلالية التي يصعب فيها توفير 
السيولة. وفي سياق آخر افادت املصادر بان الشركة كانت بصدد طرح 
اكثر من صندوق استثماري غير ان الشركة ارجأت الفكرة الى ان تتحسن 
اوضاع السوق احمللية نظرا لصعوبة تغطية اكتتابات هذه الصناديق 

من ناحية وندرة الفرص االستثمارية اجليدة من ناحية اخرى.

»مرابحات« تؤسس شركة عقارية في الربع الثالث مع شركاء محليين

الى اجلمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها 
في مدى مسايرة أعمال البنك ألحكام الشريعة 
اإلسالمية، وما قد يكون لديها من مالحظات 
في هذا اخلصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن 

التقرير السنوي للبنك«. 
ويتمثل دور البنك املركزي في هذا املجال 
في التحقق من اس���تيفاء متطلبات املادة 93 
املذكورة، من حيث تش���كيل الهيئة وحتديد 
اختصاصاتها وأسلوب ممارس���تها لعملها، 
اضافة الى التحقق، من خ���الل أدوات البنك 
املركزي في الرقاب���ة املكتبية وامليدانية، من 
التزام ادارة البنك اإلسالمي بعرض جميع أنواع 
العقود واملنتجات على هيئة الرقابة الشرعية 
واقرارها، وتلتزم ادارة البنك بالقرارات التي 

تصدرها الهيئة.
وقد أصدر البنك املركزي تعليمات خاصة 
للبنوك اإلسالمية لتنظيم عملية تعيني وحتديد 
اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية واسلوب 
ممارستها لعملها ومتطلبات التقرير السنوي 
الذي تقدمه الهيئة الى اجلمعية العامة للبنك، 
كما شملت تلك التعليمات الزام مراقب احلسابات 
اخلارجي باجراء االختبارات الالزمة للتحقق 
من ان جميع منتجات البنك قد مت فحصها من 
قبل هيئة الرقابة الشرعية وان الهيئة قررت ان 
هذه املنتجات تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة 
اإلس���المية، وجتدر االش���ارة الى ان شركات 
االس���تثمار التي تعمل وفقا ألحكام الشريعة 
اإلسالمية تخضع كذلك لذات االجراءات الرقابية 
الشرعية، مبا في ذلك التعليمات الصادرة لها 

في شأن هيئات الرقابة الشرعية.
وجدير بالذكر ان فكرة انشاء هيئة رقابة 
ش���رعية مركزية بالبنك املركزي املماثلة ملا 
تضمن���ه هذا االقتراح بقانون – كانت من بني 
املقترحات السابق اثارتها في مراحل مناقشة 
القانون اخلاص بالبنوك اإلسالمية  مشروع 
املشار اليه، وكانت وجهة نظر البنك املركزي في 
هذا اخلصوص – ومازالت – انه نظرا الختالف 
املناهج الفقهية اإلسالمية فإنه يترك لكل بنك 
حرية اتباع السبل واألدوات التي يراها متفقة 
مع أي مذهب من املذاهب الفقهية، وحس���بما 
تراه هيئة الرقابة الشرعية اخلاصة بكل بنك، 
ودون التزام جميع البنوك برأي واحد يصدر 
عن جهة رقابية شرعية واحدة، وكان ان صدر 
القانون اخلاص بالبنوك اإلسالمية املشار اليه 
متضمنا نص املادة 93 املذكورة فيما يخص 
الرقابة الشرعية على أنشطة البنوك اإلسالمية، 
وموضحا ضمن الركائز األساسية التي استند 
اليها مشروع القانون والتي مت ذكرها في مقدمة 
املذكرة االيضاحية له، ان عملية التحقق من 
مدى التزام البنوك اإلسالمية بأحكام الشريعة 
اإلسالمية في أعمالها وأنشطتها هو أمر مناط 
بصفة أساسية بهيئة الرقابة الشرعية بكل بنك. 
ونضي���ف، ان نص املادة الثالثة من االقتراح 
بقانون يعني ان الهيئة املقترحة س���تتولى 
عملية الرقابة الشرعية على جميع مؤسسات 
القطاع املصرفي واملالي، وبفرض إعمال هذا 
االقت���راح بقانون، فإن عدد هذه املؤسس���ات 
املسجلة فقط لدى بنك الكويت املركزي حاليا 
هو عش���رون بنكا باالضافة الى 100 ش���ركة 
استثمار، ويصعب تصور قيام هيئة واحدة 
مبهمة الرقابة الش���رعية على مثل هذا العدد 
أو على عدد أقل كثيرا منه، األمر الذي يعني 
من الناحية العملية والتطبيقية عدم امكانية 
تطبيق هذا االقتراح. هذا ويالحظ وجود عدم 
اتساق بني نص املادة الثالثة املشار اليها وما 
ورد باملذكرة االيضاحية بشأنها، حيث تضمنت 
املذكرة االيضاحية ذكرا الختصاصات للهيئة 

املذكورة لم ترد بنص املادة.
خالصة ما تقدم يرى البنك املركزي ان االطار 
التنظيمي احلالي لعملية الرقابة الشرعية، وفقا 
للقانون وتعليمات واجراءات البنك املركزي، 
يعتبر كافيا ومناس���با في حتقيق الهدف من 
هذه الرقابة على أنش���طة البنوك اإلسالمية 
وشركات االستثمار التي تعمل وفقا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية.

ان اجلهاز املصرفي احمللي ميثل جزءا من 8 
النظ��ام املالي العاملي يؤثر فيه ويتأثر به، 
فنحن ال نعمل وحدنا مبعزل عن العالم، بل لدينا 
ارتباطات مالية واستثمارية في مختلف املناطق 
في شتى بقاع العالم. وأي تغيير جذري في اجلهاز 
املصرف��ي احمللي � مثل املقترح � ينبغي ان يتم 
التحس��ب له جيدا ودراس��ة جميع العوامل ذات 
العالقة بعناية، حرص��ا على احلفاظ على وضع 
اجلهاز املصرفي احلال��ي ومصاحله، واملصالح 

االقتصادية للدولة بشكل عام.
واملعن��ى في ذلك انه يصعب القبول بتحويل 
كامل اجلهاز املصرف��ي احمللي للعمل املصرفي 
االسالمي، في الوقت الذي يعتمد فيه النظام املالي 
العاملي بشكل شبه كامل على النموذج التقليدي 
لألعمال، حيث سيرتب ذلك مشاكل كبيرة للجهاز 
املصرفي، خصوصا في مجال تعامالته مع النظام 
املالي العاملي، ستؤثر وال شك في قدراته وامكاناته 

على أداء دوره املستهدف.

هناك نقطة جديرة بااليضاح وتتعلق 9 
مب���ا ورد باملذك���رة االيضاحي���ة من 
تبريرات لهذا االقتراح بقانون، حيث ورد بها 
ما يوحى بتصور ان صيغ التمويل االسالمي 
دون تكلفة أو أق���ل تكلفة على املقترض من 
الصي���غ التقليدية. وهذا غير حقيقي اطالقا، 
فالبنوك االسالمية تضيف الى التكلفة التي 
تتحملها � في عمليات البيوع على سبيل املثال 
� هامش ربح يتماش���ى مع مؤشرات السوق، 
مبعنى ان اجمالي التكلفة التي يتحملها العميل 
املقترض من اجلهة االسالمية توازي تقريبا 
التكلفة الت���ي يتحملها العميل لدى اقتراضه 

من اجلهة التقليدية.

نقطة أخيرة تتعلق بالتوجه نحو حتويل 10  
الكويت الى مركز مالي جتاري اقليمي، 
وهذا األمر يفرض في اعتقادنا ان يتوافر التنوع 
الكافي في األنشطة واخلدمات التي يقدمها مثل 
هذا املركز، ومبا يلبي احتياجات األطراف املتعاملة 
مع مؤسساته، وهو ما يشمل اخلدمات املصرفية 
التقليدية بشكل دائم، فمازالت دول احمليط االقليمي 
تعتمد أساس��ا العمل املصرف��ي التقليدي لديها 
الى جانب العمل املصرفي اإلس��المي في بعض 

الدول. 
ويتصل بذلك أيضا احتياجات السوق احمللي، 
فمازالت الرغبات في التعامل مع البنوك التقليدية 
احمللية سائدة، وهو ما تعكس��ه بيانات النشاط 
لنوعي البنوك حتى اآلن، ونعتقد ان األمر يتطلب 
اس��تمرار توفير احتياجات السوق من اخلدمات 
املصرفي��ة التقليدية جنبا الى جنب مع اخلدمات 
املصرفية اإلسالمية بشكل دائم ومستمر وذلك 

لتلبية الطلب من مختلف شرائح املجتمع.
ب: فيم�ا يتعل�ق بتش�كيل هيئ�ة علي�ا للفت�وى والرقابة 

الشرعية:
نشير في البداية الى ان الرقابة الشرعية 
على أعمال البنوك اإلس���المية هي أمر منوط 
بهيئة الرقابة الشرعية في البنك اإلسالمي، وقد 
تضمن القانون رقم 30 لس���نة 2003 اخلاص 
بالبنوك اإلس���المية في املادة 93 تنظيم هذه 
الرقابة، حيث نصت على ان: »تشكل في كل 
بنك إسالمي هيئة للرقابة الشرعية على أعمال 
البنك ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة تعينهم 
اجلمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد 
التأسيس والنظام األساسي للبنك على وجود 
هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها 

وأسلوب ممارستها لعملها. 
وفي حالة وجود خالف بني أعضاء هيئة 
الرقابة الشرعية حول احلكم الشرعي يجوز 
ملجل���س ادارة البنك املعن���ي احالة اخلالف 
الى هيئة الفتوى بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية التي تعتبر املرجع النهائي في هذا 

الشأن.
ويجب على الهيئة ان تقدم تقريرا سنويا 

التوجه لتحوي�ل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي يف�رض توفير الخدمات المالية والمصرفية التقليدية إلى جانب اإلس�امية
يصعب تصور قيام هيئة ش�رعية واحدة للقيام بمهمة الرقابة الش�رعية في ظل وجود 20 بنكًا و100 شركة استثمار مسجلة لدى »المركزي«

ان إعم���ال مثل هذا االقت���راح بقانون 7 
سوف يخلق موقفا صعبا في التعامل 
مع البنوك األجنبي���ة التقليدية العاملة في 
الكويت، فكما هو معلوم فلقد مت في عام 2004 
تعديل القانون رقم 32 لس���نة 1968 في شأن 
النقد وبن���ك الكويت املركزي وتنظيم املهنة 
املصرفية، وذلك مبوجب القانون رقم 28 لسنة 
2004، مبا يس���مح للبنوك األجنبية بافتتاح 
فروع مصرفية لها في الكويت، وتطبيقا لذلك، 
وحتى تاريخه، فلقد مت السماح بافتتاح ثمانية 
فروع لبنوك اجنبية تقليدية )منها خمس���ة 
فروع لبنوك من دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية(.
والهدف من السماح بافتتاح فروع للبنوك 
األجنبية، وكما ورد باملذكرة االيضاحية للقانون 
رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون 
رقم 32 لس���نة 1968 املشار اليه، هو مواكبة 
مرحلة حترير اخلدمات املالية والتمشي مع 
التزامات الكويت الناشئة عن االتفاقيات العامة 
للتجارة في اخلدمات املنبثقة عن اتفاق إنشاء 
منظمة التجارة العاملية وما يتطلبه ذلك من 
إلغاء القيود التشريعية على دخول البنوك 
األجنبية الى السوق احمللي، ومبا يسمح في 
نفس الوقت بتطبيق قرار املجلس األعلى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية في دورته الثامنة 
عشرة � التي انعقدت في الكويت خالل الفترة 
من 20 حتى 1997/12/22 � بالس���ماح للبنوك 
الوطنية في دول املجلس بفتح فروع لها في 

الدول األعضاء وفق الضوابط املعدة لذلك.
وال شك في ان إعمال مثل هذا االقتراح يعني 
تراجعا سريعا في سياسات الكويت في شأن 
التنظي���م املصرفي في الدول���ة، مبا ميكن ان 
يؤدي الى انسحاب بعض أو كل تلك البنوك 
من العمل في الكويت ويخل بالتالي بالهدف 

من التعديل التشريعي املشار اليه.

الوطنية العاملة في الكويت يبلغ حاليا خمس��ة 
بنوك منها بنكان تقليديان مت حتولهما الى بنوك 
اسالمية، كما س��لف الذكر، وذلك مقابل خمسة 
بنوك تقليدية، هذا باإلضافة الى فرع لبنك اسالمي 

أجنبي.

ويتص���ل بذل���ك، ان القانون اخلاص 5 
بالبنوك االسالمية املشار اليه قد راعى 
ومنذ البداية مسألة التحول نحو العمل املصرفي 
االسالمي، حيث تضمن األحكام الالزمة التي 
تسمح للبنوك الكويتية التقليدية بالتحول 
الى بنوك إسالمية، فقد نصت املادة الرابعة 
منه على انه »يجوز للبنوك القائمة في تاريخ 
العمل بهذا القانون، وترغب في مزاولة اعمالها 
طبقا ألحكام الش���ريعة االسالمية، ان تقوم 
بتعديل أوضاعها وفق���ا ألحكام هذا القانون 
وطبقا للش���روط والقواعد التي يحددها لها 
مجلس إدارة البنك املركزي في هذا الشأن«.

ولقد وضع مجلس إدارة بنك الكويت املركزي 
الش���روط والقواعد واإلجراءات التي يتعني 
االلتزام بها من قبل البنوك الراغبة في التحول 
كليا للعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
والتي مت اتباعها ف���ي عمليتي حتول البنك 
العقاري الكويتي )بنك الكويت الدولي حاليا( 
وبنك الكويت والشرق األوسط )البنك األهلي 

املتحد حاليا( السالف اإلشارة اليهما.

ونضي��ف، ان البن��ك املركزي قد وضع 6 
كذل��ك ومنذ العام 1997 ضوابط وقواعد 
لتحول شركات االستثمار التقليدية الى شركات 
تعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. ولقد مت 
تطبيقها بالنسبة للشركات التقليدية التي رغبت 
في التحول. علما بأن عدد ش��ركات االستثمار 
التي تعمل وفقا ألحكام الشريعة االسالمية يبلغ 
حاليا 54 شركة من بني اجمالي 100 شركة مسجلة 
في س��جل شركات االستثمار لدى بنك الكويت 

املركزي.

وفقا ألحكام الشريعة االسالمية دون ان يواكب 
ذلك إجراء اإلح���الل و/أو التعديالت الالزمة 
واملناسبة على التشريعات املنظمة لألنشطة 
االقتصادية املختلفة وتلك ذات العالقة بشكل 
مباش���ر بأعمال البنوك مبا يكفل اس���تمرار 
عمل اجلهاز املصرفي بع���د حتوله بالكفاءة 

املطلوبة.
فال شك ان أي اخالل تنظيمي أو تشريعي 
يعتري اجلهاز املصرفي ستكون له آثار سلبية 
كبيرة عليه وعلى دوره املستهدف. وفي اعتقادنا 
ان اعمال مثل هذا االقتراح سوف يترتب عليه 
حدوث خلل في املنظومة التشريعية � خاصة 
املصرفية � مع فراغ تشريعي بالنسبة للعديد 
من املناحي الت���ي حتكمها نصوص قانونية 

قائمة حاليا.

ان النظر في مش��روع مثل الذي يتناوله 2 
االقتراح بقانون، وهو التحويل الشامل 
للجه��از املصرفي واملالي للعم��ل وفقا ألحكام 
الشريعة االسالمية خالل املهلة احملدودة الواردة 
باالقتراح، ال ميكن ان يتم النظر فيه مبعزل عن 
النظر في اإلطار األش��مل للتحول نحو تطبيق 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
وكما هو معلوم فإن العمل نحو اس��تكمال 
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، وهو أمر تختص 
مبتابعته في األساس »اللجنة االستشارية العليا 
للعمل على اس��تكمال تطبيق أحكام الش��ريعة 
اإلس��المية« التي أنش��ئت لهذا الغرض. وجدير 
بالذك��ر ان منهج التحول الذي تتبناه اللجنة هو 
منه��ج التدرج في التطبيق في مختلف املناحي، 
وكما هو واضح فإن االقتراح بقانون ال يس��ير 

على هذا املنهج.

في اعتقادنا ان منهج التدرج في التطبيق 3 
هو املنهج األمثل في عمليات التحول، 
فالتحول املتسارع بقانون � على نسق االقتراح 
بقانون املعروض � ستكون له تداعيات سلبية 
على كثير من مناحي احلياة االقتصادية في 
الدولة، وستترك آثارا سلبية قد يصعب تداركها 
في وقت مناسب، خصوصا اذا تعلقت باجلهاز 
املصرفي ملا له من حساسية جلميع التطورات 

ذات العالقة.

ونشير في هذا الصدد الى القانون رقم 4 
30 لسنة 2003 اخلاص بالبنوك اإلسالمية، 
حي��ث مت فور ص��دور القانون إقرار سياس��ة 
الترخيص بتأس��يس بنوك إسالمية جديدة في 
الكويت، وهي السياس��ة التي تعتمد األس��لوب 

املتدرج في تطبيق القانون.
ولقد مت حتى تاريخه تفعيل ثالث مراحل لهذه 
السياسة، حيث مت خالل املرحلة األولى، التي مت 
تقريرها في يونيو 2003، إضافة بنكني اسالميني 
الى جانب بيت التموي��ل الكويتي )بنك بوبيان، 
باإلضافة الى حتول البنك العقاري الكويتي الى 
بنك اس��المي باسم بنك الكويت الدولي(، كما مت 
خالل املرحلة الثانية والتي مت تقريرها في ديسمبر 
2006 الترخيص بتأس��يس بنك اسالمي واحد 
تؤسسه احدى اجلهات احلكومية كمساهم رئيسي، 
وكذلك السماح بدخول فروع للبنوك اإلسالمية 

الوطنية في دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، ولقد مت تنفيذا للمرحلة الثانية 
تأسيس »بنك وربة« وكذلك السماح بافتتاح فرع 
ملصرف الراجحي السعودي )بنك اسالمي( كذلك 
مت خ��الل املرحلة الثالثة، الت��ي مت تقريرها في 
مارس 2008، تفعيل امل��ادة الرابعة من القانون 
رقم 30 لس��نة 2003 املش��ار اليه والتي جتيز 
للبنوك الكويتية التقليدية القائمة في تاريخ العمل 
به��ذا القانون التحول الكلي للعمل وفقا ألحكام 
الشريعة االسالمية، حيث مت تنفيذا لذلك حتول 
بنك الكويت والش��رق األوسط الى بنك اسالمي 

باسم البنك األهلي املتحد.
وبناء على ما مت تفعيله من مراحل سياس��ة 
الترخيص حتى تاريخه فإن عدد البنوك االسالمية 

المحرر االقتصادي
أحال وزير املالية مصطفى الش���مالي الى 
مجلس األمة رد محافظ بنك الكويت املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز حول ثالثة اقتراحات 
بقوانني قدمها مجموعة من أعضاء مجلس األمة 
في شأن حظر الفوائد الربوية خالل 3 سنوات 
من تاريخ العمل بهذه القوانني ونش���رها في 

اجلريدة الرسمية.
وجاء في رد محافظ البنك املركزي الذي 
تنفرد »األنباء« بنش���ره انه يصعب القبول 
بتحويل كامل اجلهاز املصرفي احمللي للعمل 
املصرفي اإلسالمي في الوقت الذي يعتمد فيه 
النظام املالي العاملي بش���كل شبه كامل على 
النموذج التقليدي لألعمال نتيجة املشاكل التي 
ستترتب بحكم االرتباطات املالية واالستثمارية 
القائمة مع مختلف دول العالم. وأضاف احملافظ: 
القانون رقم 30 لسنة 2003 اخلاص بالبنوك 
اإلسالمية فعلت فيه املادة الرابعة في مارس 
2008 والتي جتيز للبنوك التقليدية القائمة 
التحول الكلي للعمل وفقا ألحكام الش���ريعة 
اإلس���المية، وبناء عليها هناك خمسة بنوك 
إسالمية منها بنكان مت حتويلهما الى مصارف 

إسالمية.
وق���ال احملاف���ظ ف���ي رده ان االقتراحات 
بقوانني توحي بأن صيغ التمويل اإلسالمي 
دون تكلفة أو أق���ل تكلفة على املقترض من 
الصيغ التقليدية، وهذا غير حقيقي، مشيرا 
الى ان البنوك اإلسالمية تضيف الى التكلفة 
التي تتحملها � في عمليات البيوع على سبيل 
املثال � هامش ربح يتماش���ى مع مؤش���رات 

السوق.
وفيما يلي نص املذكرة املتضمنة رد محافظ 
البنك املركزي على االقتراح بقانون مقدم من:  
محمد املطير، د.علي العمير، خالد بن عيسى، 

د.حسن جوهر ومرزوق الغامن.

أوال: يتضمن االقتراح بقانون المحاور:
احملور األول: يحظر على مؤسس���ات القطاع 
املصرف���ي واملالي مزاولة أي عمل يقوم على 
الفوائد الربوية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل 
بهذا القانون )بعد ثالث س���نوات من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية(.
احملور الثاني: تش���كيل هيئ���ة عليا للفتوى 
والرقابة الشرعية تتبع مجلس الوزراء، وتتولى 
إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع املصرفي 

واملالي والرقابة الشرعية عليه.
احملور الثالث: على مؤسسات القطاع املصرفي 
واملالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق 
أوضاعها مبوجب أحكام هذا القانون، وذلك 
خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.
احمل�ور الرابع: إلغ���اء كل حكم يتعارض مع 

أحكام هذا القانون.

ثانيا: التعقيب والرأي
)أ( فيما يتعلق مبضمون االقتراح:

بداية نوضح ان مضمون االقتراح بقانون 
ال يقتصر على حظر التعامل بالفوائد، بل انه 
ينطوي على حتويل شامل للنظام املصرفي 
واملالي في الكويت للعمل وفقا ألحكام الشريعة 
االس���المية، وذلك خالل فترة انتقالية مدتها 
ثالث سنوات من تاريخ نش���ر هذا القانون 
في اجلريدة الرسمية. وفي شأن ذلك نوضح 

ما يلي:

ان النظام املصرف���ي واملالي وبخاصة 1 
املصرفي، ميثل عصب االقتصاد الوطني 
ومح���ور أدائه، كما انه يرتب���ط بالعديد من 
القطاعات والنشاطات في االقتصاد يؤثر فيها 
ويتأثر بها، والبد من توافر البيئة التنظيمية 
املناسبة له حتى  والتشريعية والتشغيلية 
يتمكن من اداء دوره املستهدف في دعم مسيرة 
التنمي���ة االقتصادية واالجتماعية في البالد 

على أسس راسخة ومستدامة.
وعلى ذلك، ومن حيث املبدأ، فإنه يصعب 
تصور حتويل اجلهاز املصرفي بالكامل للعمل 

يصعب القبول بتحويل كامل الجهاز المصرفي إلى إسامي
لما سيترتب عليه من مشاكل مع العالم

الشيخ سالم العبدالعزيز

محافظ »المركزي« ردًا على 3 اقتراحات بقوانين لحظر الفوائد الربوية:

الخاصة والرأي
من حيث املبدأ فإنه يصعب تصور حتويل اجلهاز املصرفي احمللي بالكامل وبشكل 1 

دائم للعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية دون ان يواكب ذلك إجراء اإلحالل و/
أو التعديالت الالزمة واملناس����بة على التشريعات ذات العالقة. وان اعمال هذا االقتراح 
بقانون س����يترتب عليه حدوث خلل في املنظومة التش����ريعية � خاصة املصرفية � مع 
فراغ تش����ريعي بالنسبة للعديد من املناحي التي حتكمها نصوص قانونية قائمة حاليا 
مما يرتب بالتأكيد خلال في كفاءة وفاعلية اجلهاز املصرفي في أداء دوره املنش����ود في 

االقتصاد الوطني.

انه يصعب القبول بتحويل كامل اجلهاز املصرفي احمللي للعمل املصرفي اإلسالمي 2 
في الوقت الذي يعتمد فيه النظام املالي العاملي بش����كل شبه كامل على النموذج 
التقليدي لألعمال، حيث س����يرتب ذلك مش����اكل كبيرة للجهاز املصرفي، خصوصا في 
مجال تعامالته مع النظام املالي العاملي، بحكم االرتباطات املالية واالستثمارية القائمة 

مع مختلف املناطق في العالم.

ان التوجه نحو حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري اقليمي، وكذلك احتياجات 3 
السوق احمللي، يفرض بالتأكيد استمرار توفير اخلدمات املصرفية واملالية التقليدية 

بشكل دائم الى جانب اخلدمات املصرفية واملالية اإلسالمية.

ان املنهج الذي مت اتباعه »منهج التدرج« في مجال تطبيق القانون اخلاص بالبنوك 4 
االسالمية رقم 30 لسنة 2003 من جانب البنك املركزي، قد أسفر عن وصول عدد 
البنوك اإلسالمية حاليا الى خمسة بنوك، مقابل خمسة بنوك تقليدية، باإلضافة الى فرع 
لبنك إس����المي أجنبي. ونرى بذلك انه قد مت توفير احتياجات السوق احمللي من حيث 
نوعي العمل املصرفي بالش����كل املناسب، ومبا يتفق مع معطيات العمل املصرفي محليا 

وعامليا، املنوه عنها في هذه املذكرة.

يرى البنك املركزي ان اإلطار التنظيمي احلالي لعملية الرقابة الش����رعية، وفقا 5 
للقانون وتعليمات وإجراءات البنك املركزي، يعتبر كافيا ومناس����با في حتقيق 
الهدف من الرقابة الشرعية على أنشطة البنوك اإلسالمية وشركات االستثمار اإلسالمية 

التي تعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
بناء على جميع ما تقدم، فإن بنك الكويت املركزي ال يوافق على حتول جميع وحدات 
اجلهاز املصرفي احمللي الى العمل املصرفي اإلس����المي ودون توفير اخلدمات املصرفية 

التقليدية، ومن ثم فإنه ال يتفق مع ما تضمنه االقتراح بقانون املشار اليه.

 مصطفى الشمالي


