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�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

الوقف يف القراآن الكرمي :

مما ي�ستدل على الوقف يف القراآن الكرمي الآيات التالية :

ال�سوؤال الثاين

ال�سوؤال الأول

❏

❏

❏

❏
❏
❏
❏
❏

1- ورد يف القراآن الكرمي �سراحة م�سطلح »الوقف« يف اآيات حمددة.

2- مل ترد يف القراآن الكرمي �سراحة كلمة »الوقف« واإمنا �سمن عناوين الرب وال�سدقة واأعمال اخلري.

3- ل توجد اأي اإ�سارات عن مفهوم »الوقف« يف القراآن الكرمي واإمنا ورد الوقف اأو معاينه فقط يف الأحاديث ال�سريفة.

1- �سورة اآل عمران اآية 92.

2- �سورة الكهف اآية 46.

3- �سورة الليل الآيات 7-5.

4- �سورة البقرة اآية 177 واآية 110.

5- �سورة التوبة اآية 47.

امل�سابقة  الرابعة

النائب  يس���تقبل 
صالح عاش���ور املهنئني 
بحل�ول شه���ر رمضان 
امل��ب���ارك غ���دا األحد 

بديوانه بالدسمة.

عاشور يستقبل
المهنئين غدًا

افتتاح الفروع اإلسالمية حق مكتسب لكل بنك تقليدي وال تستطيع
الجهات الرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من تقديم الطلب لـ »المركزي«

اقتراح قدّمه البراك والطاحوس والدقباسي وجوهر والصيفي لتعديل قانون النقد والبنك المركزي

الصيفي مبارك الصيفي د.حسن جوهر علي الدقباسي خالد الطاحوس مسلم البراك

الفرع أكثر من عام من التقدم بطلب 
البنك الراغب في افتتاح الفرع الى 

بنك الكويت املركزي.
1 � األنشطة املصرفية املسموح 

للفروع االسالمية بتقدميها:
� البن����ود داخ����ل املركز املالي 
وتتكون من مصادر واستخدامات 
األم����وال الت����ي يتضمنه����ا وعاء 
املضارب����ة العامة وحتدد النتائج 
أعمالها بشكل نهائي في نهاية السنة 

املالية وتتكون من:
أ � مصادر األموال

الودائع  � احلسابات اجلارية: 
حتت الطلب التي يضمنها البنك 

وال يدفع عليها عائد.
� حس����ابات ودائع االستثمار 
املطلقة وهي األموال التي يتلقاها 
الفرع م����ن مختلف فئات العمالء 
في ش����كل حسابات استثمار غير 
مقيدة تستند الى عقود املضاربة 
العامة الشرعية ويستثمرها الفرع 
العام الستخدامات  الوعاء  ضمن 
أمواله دون اي قيود من أصحاب 

الودائع.
� مص����ادر ذاتي����ة: األرص����دة 

املستحقة للمركز الرئيسي.
� أي أنواع ش����رعية أخرى من 
مصادر أم����وال يوافق عليها بنك 

الكويت املركزي.
ب - استخدامات األموال

التمويل وفقا الساليب  تقدمي 
التمويل االسالمي ووفقا للضوابط 

التالية :
- املرابحات لالمر بالشراء مع 

االلتزام بالوعد.
- االجارة املنتهية بالتملك مع 

االلتزام بالوعد.
- التموي����ل باملضاربة لعقود 
املشروعات احملددة القيمة واملدة 

البراك،  النواب: مس����لم  تقدم 
خالد الطاحوس، علي الدقباسي، 
د.حس����ن جوهر، الصيفي مبارك 
الصيفي، مبشروع قانون بتعديل 
املادة )87( من قانون رقم 32 لسنة 
1968 بش����أن النقد وبنك الكويت 
املركزي املهنة املصرفية مشفوعا 
مبذكرة ايضاحية، وجاء في االقتراح 
بقان����ون في ش����أن تعديل بعض 
أحكام قانون رقم 32 لسنة 1968 
بشأن النقد وبنك الكويت املركزي 
املهنة املصرفية، بعد االطالع على 
القانون رقم 23  الدستور، وعلى 
لسنة 1962 في شأن انضمام الكويت 
الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي لالنشاء والتعمير، 
وعلى املرسوم األميري الصادر في 
12 نوفمبر 1964 في شأن الرقابة 
النقد، وافق مجلس  على حتويل 
األمة على القانون اآلتي نصه وقد 

صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

امل����ادة 87 م����ن قانون  تعدل 
رقم 32 لس����نة 1968 بشأن النقد 
وبنك الكوي����ت املركزي وتنظيم 
املهنة املصرفية وذلك على النحو 

التالي:

نص المادة المعدلة

اس����تثناء من أح����كام قانون 
الشركات التجارية بشأن تأسيس 
الش����ركات ومن األحكام برأسمال 
ونسب اكتتاب املؤسسني الواردة في 
هذا القانون يجوز للبنوك الكويتية 
تقدمي خدمات مالية اسالمية من 
خالل فتح فرع اسالمي مستقل لهذا 

الغرض وفقا للضوابط التالية:
� احلصول عل����ى موافقة بنك 
الكويت املرك����زي على فتح فرع 
اسالمي والتي يجب اال تزيد عن 
س����تة شهور من طلب البنوك في 
ذلك وميكن للبنك فتح اكثر من فرع 
اسالمي )واحد في كل محافظة من 
محافظات( على ان تعامل جميعها 
كفرع اس����المي واحد، وبرأسمال 
قدره عشرون مليون دينار للفروع 

مجتمعة.
� مراجعة البنك لنظامه األساسي 
م����ن الناحية القانوني����ة ملعرفة 
م����دى مالئمته ملزاولة األنش����طة 

اجلديدة.
� تعيني هيئة رقابة ش����رعية 
متخصصة ال تقل عن ش����خصني 
الفروع  لإلش����راف على أعم����ال 
االس����المية للبن����ك واقرارها من 

الناحية الشرعية.
� تعيني جهاز تدقيق على أعمال 
الفروع م����ن الناحية الش����رعية 
ووفق تقارير به����ا لهيئة الرقابة 

الشرعية.
� ان عملي����ة افتت����اح الفروع 
االس����المية حق مكتسب لكل بنك 
تقلي����دي وال تس����تطيع اجلهات 
االشرافية والرقابية تأخير افتتاح 

التقليدية على التحول التام فقط 
وكم����ا ان تفعيل املادة التي تؤكد 
احقية البنك في التحول التام الذي 
اقر ع����ام 2003 حيث قرر مجلس 
ادارة البن����ك املركزي تفعيل تلك 
املادة في عام 2007 بعد اربع سنوات 
من اقرار القانون حيث وافق من 
حيث املبدأ عل����ى تفعيل تطبيق 
املادة بالتحويل دون السماح لفتح 
شركات تزاول االعمال التي تزاولها 
البنوك. وقد مت االقتراح على تعديل 
تلك املادة بعد االخذ بتجارب دول 
مجلس التعاون اخلليجي الرائدة 
في هذا املجال، وحيث ان التعديل 
اجلدي����د يعطي احقي����ة للبنوك 
التقليدية بفتح فروع اسالمية لها 
وذلك مبدة ال تزيد على سنة من 
تقدمي طلباتها للبنك املركزي في 
ذلك الشأن. رغم ان البنوك العاملية 
سواء في الواليات املتحدة االميركية 
وبريطانيا لها نوافذ تقدم من خاللها 

املنتجات االسالمية.
مما س����يعزز جترب����ة تطبيق 
القانون اخلاص بالبنوك االسالمية 
في الكويت ويثري مناخ املنافسة 
في العمل في الس����وق احمللي مبا 
يصب ف����ي النهاية ف����ي مصلحة 
اجلهاز املصرفي وعمالئه وحتقيق 
الرغبة السامية من حتويل الكويت 
الى مركز مالي واقتصادي عاملي.

ويجب على البنوك التقليدية 
الت����ي ترغب في تق����دمي خدمات 
اسالمية فتح فرع اسالمي مستقل 
لهذا الغرض وفقا للضوابط ومنها 
احلصول على موافقة بنك الكويت 
املركزي على فتح فرع اس����المي 
والتي يجب اال تزيد على س����تة 
ش����هور من طلب البنوك في ذلك 
وميك����ن للبنك فتح اكثر من فرع 
اسالمي )واحد في كل محافظة من 
احملافظات( على ان تعامل جميعها 
كفرع اس����المي واحد وكذلك مدى 
مالءمة النظام االساسي للبنك من 
الناحية القانونية لتلك االنشطة 
وتعيني هيئة رقابة شرعية، وتعيني 
جهاز تدقيق على اعمال الفروع من 
الناحية الشرعية ورفق تقارير بها 

لهيئة الرقابة الشرعية. 
واعطى القانون احقية للبنوك 
التقليدي���ة ف���ي افتت���اح الفروع 
االسالمية كحق مكتسب وال تستطيع 
اجلهات االشرافية والرقابية تأخير 
افتتاح الفرع اكثر من عام من التقدم 
بطلب البنك الراغب في افتتاح الفرع 
الى بنك الكويت املركزي. وفصل 
القانون االنشطة املصرفية املسموح 
للفروع االسالمية بتقدميها ومصادر 
االم���وال واس���تخدامات االموال 
واملخاطر املصرفي���ة والضوابط 

االدارية واحملاسبية.

على البنك اعداد البيانات املالية 
املجمعة في نهاية العام وفي فترات 
دورية خالل الع����ام وفقا ملعايير 
التقارير املالية الدولية مع االفصاح 
عن االنشطة واخلدمات املالية التي 
يقدمها من خالل الفروع االسالمية 
واالفصاح عن مخاطرها وكيفية 
ادارتها وتأثيرها على املخاطر العامة 

واملركز املالي املجمع للبنك.
يحسب احتياطي املخاطر على 
مستوى املجمع حملفظة االئتمان 
للبنك ككل ويتم ادراجها بالكامل 
في امليزانية املجمعة للبنك ضمن 

حقوق املساهمني.

مادة ثانية

على رئيس الوزراء والوزراء كل 
في اختصاصه تنفيذ ذلك القانون 

ويعمل به وقت صدوره.

المذكرة التفسيرية

جاء تعديل املادة 87 من قانون 
رقم 32 لس����نة 1968 بشأن النقد 
وبن����ك الكويت املرك����زي وتضم 
اخلدم����ة املصرفية، بع����د اخفاق 
البنك املركزي من السماح للبنوك 
التقليدية بتأسيس شركات تابعة 
تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك 
االسالمية حيث متت اضافة تلك 
التعدي����الت من املركزي على عام 
2003 وبعد سبع سنوات من اقرار 
ذلك احل����ق دأب البن����ك املركزي 
على تعطيل تنفيذ ما نصت عليه 
املادة وسعى جاهدا حلث البنوك 

للفروع االسالمية تتضمن مدير 
الفرع واالدارات واالقسام التنفيذية 
تعمل بها كوادر مؤهلة ومتدربة 
وذات كفاءة وخبرة في اخلدمات 

املالية االسالمية.
ينبغي الفصل احملاس����بي بني 
معامالت الفروع االسالمية والبنك 
بايجاد قس����م محاسبة وسجالت 
ونظام محاسبي ومستندي مستقل 
للفروع االس����المية بحيث ميكن 
اس����تخراج مركز مالي وحسابات 
دخل واحد مس����تقل لتلك الفروع 
دون وجود خلط مع حسابات البنك 
االخرى، عل����ى ان يعتمد النظام 
احملاس����بي للفرع االسالمي على 
معايير هيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسسات املالية االسالمية عند 
تبويب وع����رض البيانات املالية 
واستخراج نتائج اعماله واالفصاح 
عنها. على البنك التحقق من وجود 
عقود واوراق ثبوتية الزمة متعلقة 
بالتعامالت املختلفة للفرع االسالمي 
م����ع عمالئه والغي����ر، وان تكون 
مس����توفاة من الناحية القانونية 
وكذلك من الناحية الش����رعية مع 

هيئة الرقابة الشرعية.
يسري على الفروع االسالمية 
الكويت املركزي  تعليمات بن����ك 

للبنوك االسالمية.
على البنك اع����داد مركز مالي 
ش����هري مجمع للبن����ك وفروعه 
االسالمية بجانب مركز مالي واحد 
مستقل للفروع االسالمية ترسل 

شهريا لبنك الكويت املركزي.

حتديد سقوف للتركزات االئتمانية 
للعميل الواحد وسقوف للتركزات 
للف����روع  املالي����ة  االس����تثمارية 
االس����المية بحيث تتناسب هذه 
السقوف مع حجم االموال املوظفة 
بهذه الفروع، وعدم االعتماد في ذلك 
على السقوف االجمالية املقررة من 
بنك الكويت املركزي على مستوى 
البنك ككل، بحيث ان هذه السقوف 
االجمالية قد تشكل تركزا شديدا 
في موجودات الفروع االسالمية، 
وعلى كل بنك ابالغ بنك الكويت 
املركزي بسقوف التركزات احملددة 

لفروعه االسالمية.
- يجب اال يزيد مجموع التمويل 
باملضاربة والتمويل باملش����اركة 
املتناقصة في اي وقت عن نسبة 
20% من اجمالي محفظة التمويل 

االسالمي للفروع االسالمية.
- ال يسمح للفروع االسالمية 
بتملك العقارات او االصول والسلع 
اال الغراض التمويل، وال يسمح لها 

بتملكها لغرض االستثمار.
- على الفرع االس����المي عند 
اجراء عمليات التمويل االسالمية 
ايجاد وس����ائل التحوط املناسبة 
التي حت����ول دون متلك االصول 
والسلع املشتراة الغراض التمويل 
وتعرضه ملخاطرها املختلفة مثل 
مخاطر السوق واالهالك وغيرها 
»من أمثلة تلك الوس����ائل عملية 
الشراء مع حق الرجوع في حالة 
املرابحات ومثل التأمني في حالة 
االجارة وتغطية االستثمار املوازي 
ملخاطر االستصناع وغير ذلك من 

الوسائل«.
اإلداري����ة  الضواب����ط   - ب 

واحملاسبية:
- على البنك ايجاد تنظيم اداري 

االعتمادات املستندية والكفاالت 
وااللتزامات غير املباشرة االخرى 

املقبولة شرعا.
2 - ادارة املخاطر:

أ - املخاطر املصرفية
- تنطب����ق جمي����ع تعليمات 
بن����ك الكويت املرك����زي املتعلقة 
مبتطلبات السيولة وكفاية رأس 
املال واالحتياطات النقدية وجميع 
الس����قوف والنسب االش����رافية 
بالترك����زات واملخاطر  اخلاص����ة 
املصرفية االخرى بش����كل مجمع 

للبنك والفروع االسالمية.
ادارة املخاطر  البن����ك  - على 
املصرفية جلميع الفروع االسالمية 
واظهار نتائج اعمالها كفرع واحد 
مستقل بشكل منفرد بجانب ادارة 
املخاطر بشكل مجمع للبنك ككل، 
وعلى البنك في سبيل ذلك وضع 
سياس����ات واج����راءات للحد من 
املخاطر املختلفة اخلاصة باخلدمات 
الفروع  التي تقدمها  واالنش����طة 
االسالمية، وكذلك بالنسبة لتقييم 
موجوداتها ومطلوباتها، وعليه في 

هذا الشأن االلتزام بالتالي:
- تخصيص رأسمال مناسب 

للفروع االسالمية.
- يجب اال يتج����اوز اجمالي 
املس����تحق للمركز الرئيسي لدى 
الفروع االسالمية نسبة 30% من 
الشامل،  البنك مبفهومه  رأسمال 
ويتضمن اجمالي املستحق للمركز 
الرئيسي على رأس املال املخصص 
للفروع االسالمية مخصوما منه 
املوج����ودات الثابتة به����ا مضافا 
اليه ارصدة املركز الرئيسي لدى 

الفرع.
- مخاط����ر التركزات بالفروع 
االسالمية والتي يجب على البنك 

ومبا ال تتجاوز اخلمس سنوات.
- التمويل باملشاركة املتناقصة 
للعقود واملشروعات احملددة القيمة 
واملدة مب����ا ال يتج����اوز اخلمس 

سنوات.
- التمويل باالستصناع مقابل 

االستصناع املوازي.
- صكوك التمويل االسالمية.

- االيداع����ات ل����دى البن����وك 
واملؤسس����ات املالية على اس����س 

اسالمية.
- االستثمارات املالية املقبولة 

شرعا.
- اي استخدامات اموال شرعية 
اخ����رى يوافق عليها بنك الكويت 

املركزي.
ج - البن����ود خ����ارج املرك����ز 

املالي:
- مصادر االموال خارج اطار 
عقود املضاربة العامة وهي االموال 
التي يتلقاها الفرع من العمالء في 
شكل حسابات او محافظ استثمارية 
مبوجب عقود املضاربة املقيدة او 
عقود وكالة او اي عقود شرعية 
اخرى بخالف عقد املضاربة العام 
وذلك الس����تثمارها حلسابهم في 
اوجه محددة او بش����روط محددة 
بش����كل منفصل عن الوعاء العام 
الستخدامات االموال املضاربة العامة 
ويتم احملاسبة عليها وحتديد ودفع 
العائد عليها وفقا للمتفق عليه في 
العقود، وخارج اطار نتائج اعمال 
املضاربة العامة، وتعرف بحسابات 

االستثمار املقيد.
- استخدامات اموال حسابات 
االستثمار املقيد وحتدد حسب اوجه 
االستثمار املتفق عليها في العقود 

املشار اليها في الفقرة السابقة.
- االلتزامات العرضية وتشمل 

الحويلة إلعادة هيكلة
»الفتوى والتشريع«

أكد مراقب مجلس األمة النائب 
د.محمد احلويلة ان ادارة الفتوى 
والتش����ريع م����ن األذرع املهم����ة 
للحفاظ على كيان الدولة القانوني 
ومصاحلها، حيث تعتبر خط الدفاع 
األول واحلارس األمني على اخلزانة 
العامة للدولة وعلى قوانني البالد 

وحمايتها والدفاع عنها.
وأض����اف احلويلة ان مصالح 
القانوني����ة  الب����الد وكياناته����ا 
ومؤسساتها الرسمية اضافة الى 
العديد من القوانني والتشريعات 
التي صدرت منذ انش����اء الفتوى 
والتشريع وحتى هذا التاريخ عالوة 

عل����ى العديد من القضايا املرفوعة ضد الدولة والتي اخذت زخما كبيرا 
تتطلب جهودا مضاعفة وتنظيما يتالءم مع هذا الزخم من القضايا وهذا 
التوس����ع في العمل، لذا فقد بات من الضروري صدور تنظيمات تعيد 
هيكلة الفتوى والتشريع مبا يتالءم مع هذا التطور الهائل سواء في حجم 

العمل أو في حجم القوانني املتزايدة التي تنظم شؤون البالد.
وأوض����ح احلويلة ان الوقت قد حان لتنظي����م آلية العمل بالفتوى 
والتش����ريع ولعل القرارات األخيرة التي أصدرها وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان تصب في هذا االجتاه وتأتي لتوزيع 
املهام بني الزمالء في اإلدارة لضمان حس����ن سير العمل وسالسة األداء 
وتأكيد املتابعة والتقييم، فإدارة الفتوى والتشريع أصبحت متشعبة 
واختصاصاتها واس����عة، لذا فقد كان من الصواب اس����ناد كل قطاع بها 
الى أكثر من نائب رئيس للفتوى والتش����ريع يكون مسؤوال مسؤولية 
مباش����رة عن قطاعه، إضافة الى ان تقسيم العمل على النحو الذي ورد 
بقرار الوزير الروضان يجعل من السهولة على كل نائب رئيس متابعة 
قطاعه بشكل أيسر وأدق وأكثر فاعلية من الوضع السابق حيث كانت 
جمي����ع القطاعات مناطة بنائب رئيس واحد فقط مما يكرس اس����لوب 

املركزية في العمل. 

د.محمد احلويلة

الحصول على موافقة البنك المركزي على فتح فرع إسـالمي يجب أال تزيد على ستة شهور ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع

مصادر األموال من الحسـابات الجارية وودائع االسـتثمار واألرصدة المستحقة للمركز الرئيسـي وأي أنواع شرعية أخرى


