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املؤمتر الفقهي السادس ينطلق بحضور عدد كبير من علماء الشريعة

الهاشل: 17.6% متوسط منو سنوي لألصول املصرفية اإلسالمية 
بدر احلمادد.محمد الهاشل  أحمد ذو الفقار  د.عجيل النشمي

بدر احلم���اد: ان املؤمتر يحظى 
ب���ن ملتقيات  مبكانة مرموقة 
العمل املصرفي االس���المي مبا 
يتضمنه من موضوعات دقيقة 
تتصل بواقع املؤسسات املالية 
الى ان برنامج  مباشرة. ولفت 
املؤمتر سيناقش أسهم الشركات 
املساهمة وتطوير صيغ املشاركة 
العمل  املتناقصة وتطبيق���ات 
الذرائع وضوابطه  بقاعدة سد 
الش���رعية وه���ي مس���ؤولية 

ثقيلة.
ولف���ت ال���ى ان جتمع أهل 
الفق���ه في املؤمت���ر يأتي بغية 
دراس���ة مس���تجدات الصناعة 
املالي���ة االس���المية والبح���ث 
عن حلول ش���رعية لالشكاالت 
والنوازل املتحددة التي يعكسها 
تكور الصناعة ومنوها املطرد 
السريع. وذكر ان الصناعة املالية 
االس���المية واملجام���ع الفقهية 
واملجالس الش���رعية تنتظر ما 
تسفر عنه مقررات وتوصيات 
املؤمتر نظرا لألهمية البالغة ملا 
ستتم مناقشته، وان االجتهادات 
واالراء الفقهي���ة الرصينة التي 
سيس���فر عنها املؤمتر ستؤدي 
الى ابتكار منتجات مالية متميزة 
واستحداث مؤسسات اقتصادية 
مستقرة حتقق رسالة االقتصاد 
االس���المي وتقدم للعالم رؤية 
جدي���دة ومنهج���ا مختلفا في 
إدارة االصول واستثمار االموال 
وحتقق قيمة مضافة لالقتصاد 
العاملي وهو من املقاصد العظيمة 

للشريعة االسالمية. 
واشار الى ان دعم مجموعة 
البنك االس���المي للتنمية ملثل 
هذه امللتقي���ات تأتي نظرا الن 
البنك يعمل عليها لالس���تفادة 
من مقترح���ات وتوصيات هذه 
املؤمترات وبلورتها في برامج 

البنك املختلفة.

سد الذرائع

م���ن جهته ق���ال نائب اول 
الرئي���س التنفي���ذي ملجموعة 
األعمال املصرفية املساندة في 
البنك األهل���ي املتحد احمد ذو 
الفقار في مؤمتر شورى الفقهي 
الس���ادس للمؤسس���ات املالية 
اإلسالمية انه على مدار سنوات 
البنك األهلي  عديدة يح���رص 
املتحد على املش���اركة في هذا 
املؤمتر الذي يزخر باملساهمات 
واألفكار الت���ي تخدم الصناعة 
املالية اإلس���المية من خالل ما 
يقدمه م���ن أوراق عمل يلقيها 

علماء الشريعة اإلسالمية.
وأك���د ذو الفق���ار أن البنك 
يحرص أيضا على متابعة احدث 
املستجدات والفتاوى مثل »سد 
الذرائع وضوابطه الش���رعية« 
الواقعية املعاصرة  وتطبيقاته 
لتجنب اإلفراط في هذه املسائل 
املهمة واحلساس���ة ف���ي واقع 

املعامالت املالية اإلسالمية.
وأوض���ح ذو الفقار انه جاء 
حتول البنك للعمل وفق أحكام 
الشريعة االس���المية في ابريل 
2010 بناء على قناعة تامة بالعمل 
املصرفي االس���المي، وبالفعل 
البنك األهلي  تضاعف جن���اح 
املتحد في ظل العمل وفق احكام 
الشريعة، واستطاع على مدار 
اكثر من خمس سنوات أن يجد 
لنفسه مكانة بارزة بن البنوك 
االس���المية واحتفاظ���ه بأعلى 
التقييم���ات االئتمانية من قبل 

وكاالت التصنيف العاملية.

العمل  حتى يواكب مستجدات 
املصرفي واملالي حتقيقا ملصالح 

البالد والعباد.
وقال ان معطيات النش���اط 
املصرف���ي االس���المي تتطلب 
االهتمام ببناء الكوادر البشرية 
املؤهلة واملدربة على ممارس���ة 
الرقابة الشرعية بكفاءة  اعمال 
عالية وان ه���ذا الدور محوري 
يجب ان تساهم به املؤسسات 
االكادميي���ة والتعليمي���ة من 
الدراسية  البرامج  خالل توفير 
والتأهيلي���ة املرتبة مبنهجيات 
العلوم احلديثة في قطاع املال 
واالقتص���ادي الى جانب اهمية 
الش���رعية وفق���ه  الدراس���ات 
املعامالت لربطهما مبا يسهم في 
البشري  العنصر  بناء وتنمية 
املؤهل كونه ميثل العمود الفقري 
للصناع���ة املصرفي���ة واملالية 

االسالمية.
وأكد الهاش���ل عل���ى اهمية 
مفهوم حوكمة الرقابة الشرعية 
وتفعيل عناصرها املختلفة والتي 
من ابرزها مبدأ ما يتعلق بترسيخ 
مبدأ اس���تقاللية عم���ل هيئات 
الرقابة الشرعية وافساح املجال 
امام اصدار االحكام الشرعية دون 
اي مؤثرات على اعضائها سواء 
من داخل املؤسسة او خارجها.

وأوض���ح ان الكويت تكفل 
الرقاب���ة  اس���تقاللية هيئ���ات 
القانون  الش���رعية مبوج���ب 
حيث ضمن املش���رع ان تكون 
هذه الهيئات مستقلة السيما مع 
جسامة عبء املسؤولية امللقاة 
على عاتق القائمن بهذا العمل.

وأش���ار الى ان م���ا حققته 
املصرفية واملالية االسالمية من 
منو وتوسع بات واقعا يدركه 
اجلميع وه���و يرتبط باجلهود 
املخلصة لهيئات الرقابة الشرعية 
حي���ث ان التوس���ع ف���ي هذه 
املعامالت يحمل في طياته منو 
وتطور السس راسخة تنطوي 
عل���ى حتديات انعكس���ت على 
اهتمام عاملي جعل هذ الصناعة 
تسخر بالعديد من املستجدات 
املتسارعة وهو ما يتطلب اليقظة 
في التعامل م���ع متغيرات هذا 
الواق���ع الذي يتطل���ب تكثيف 

اجلهود.

الضوابط الشرعية

من جانبه قال ممثل الكويت 
في مجلس املديرين التنفيذين 
ف���ي البنك اإلس���المي للتنمية 

وان اجلهود تتضافر بن الرقابة 
االحترازي���ة والعالجية ليكمل 
بعضها بعضا بش���كل لصيق 
وص���وال لتحقيق االس���تقرار 

املالي.
وأكد الهاش���ل ح���رص بنك 
الكوي���ت املرك���زي الدائم على 
ممارسة دوره االشرافي والرقابي 
مبوضوعي���ة ومهنية وجترد 
يرتكز على افضل املمارس���ات 
العاملي���ة، وبالتزام���ن مع ذلك 
اعد املركزي دليال شامال خاصا 
بالبنوك االسالمية يشتمل على 
مجموعة تفصيلية من السياسات 
واملعايير والضوابط التي جتسد 
تطبي���ق االس���اليب الرقابي���ة 
املتبع  النس���ق  املتطورة بذات 
في البنوك التقليدية مع االخذ 
باحلسبان طبيعة عمل البنوك 
االس���المية وما يتعلق بنوعية 
املقترنة  املخاطر والتحدي���ات 
مبنتجات وأدوات الصناعة املالية 

االسالمية.
وأشار الهاشل الى ان كفاءة 
التنظيمية للس���لطة  الرقاب���ة 
الرقابية ترتكز على جانب مهم 
ومكمل للرقابة الشرعية حيث 
ميث���الن معا ش���رطا ضروريا 
اداء املؤسسات  لترسيخ كفاءة 
املصرفية واملالية االس���المية 
فضال عن كونها دعامة اساسية 
لصرح هذه الصناعة ولفت الى 
ان اهمي���ة توطيد العالقة فيما 
الرقابية  بن جناحي املنظومة 
العمل  لترسيخ دعامات صرح 
املصرف���ي املتواف���ق مع احكام 
الشرعة االس���المية مبا يخدم 
اهداف الكيانات املالية االسالمية 

والصالح العام في آن واحد.
وبالنس���بة الى دور الرقابة 
الش���رعية قال الهاشل ان هذه 
احملور يحظ���ى باهتمام كبير 
حيث انه من املعلوم ان االطار 
الع���ام ملضمون عم���ل هيئات 
الرقابة الشرعية امنا يتمحور 
ح���ول التحق���ق م���ن الت���زام 
الوحدات املصرفية االس���المية 
بالقواعد والضوابط الشرعية 
في جميع ممارساتها املصرفية 

واالستثمارية.
العملي  التطبي���ق  ان  وبن 
لتل���ك املعامالت اظهر اتس���اع 
وتشعب للدور املنوط بهيئات 
الرقابة الش���رعية الس���يما مع 
تزايد درج���ة التنوع واالبتكار 
في االدوات واملنتجات االمر الذي 
تزايد معه اعباء االجتهاد الفقهي 

املؤسسي لكيانات هذه الصناعة 
وكفاءتها في مختلف جوانبها 

التشغيلية والتنفيذية.
وأكد على اهمية الركن الثاني 
املتمث���ل في االط���ار التنظيمي 
والرقاب���ي جله���ة تنظيم هذه 
الصناع���ة وتعزي���ز قدراته���ا 
وكياناتها العاملة في دور فاعل 

في خدمة االقتصاد الوطني.
وقال انه من خالل التركيز 
على جناحي املنظومة االشرافية 
والرقابي����ة على املؤسس����ات 
املصرفية واملالية االس����المية 
يج����ب الوقوف على محورين 
اولهم����ا ينص����ب  اساس����ين 
عل����ى دور الرقابة التنظيمية 
الرقابية في ارساء  للس����لطة 
القواعد الكفيلة بتوفير االجواء 
التي تعزز كف����اءة عمل قطاع 
املؤسسات املصرفية واملالية 
االسالمية ووحداته، اما احملور 
الثاني فيشير الى دور الرقابة 
التشريعية في تطوير اعمال 
وانشطة املؤسسات املصرفية 
واملالية االس����المية لتحقيق 
رس����التها وبل����وغ اهدافه����ا، 
ولفت الهاشل الى ان السلطات 
االشرافية والرقابية تضطلع 
مبهمة وضع القواعد والضوابط 
التي تساهم في ترسيخ اسس 
استدامة نظام مصرفي محصن 
ومتماسك ومتفاعل مع املتغيرات 
واملستجدات املالية واالقتصادية، 
وان ذلك يأتي جتسيدا لالدراك 
الكامل للدور احملوري للقطاع 
املصرفي واملالي لتحقيق اهدف 
السياسات االقتصادية العامة 
ومنها اهداف السياسات النقدية 

والرقابية بشكل خاص.
وذك���ر الهاش���ل ان القواعد 
الرقابية تتمحور  والضواب���ط 
في ش���كلن اساسين قد تكون 
احترازية ووقائية هدفها تعزيز 
قدرات اجله���از املصرفي ككل 
ووحداته فرادا لتجنب تداعيات 
اي اضطرابات مالية او اقتصادية 
حتدث، وان هذا التنبؤ املسبق 
ملواط���ن الضعف واالنكش���اف 
تأتي من خالل الرصد واملتابعة 
اللصيقة في ضوء نظم االنذار 

املبكر.
وأشار الى ان تلك الضوابط 
الرقابي���ة عالجية او اصالحية 
تأتي لتصويب بعض االختالالت 
التي تش���وب بعض املعامالت 
التشغيلية ضمانا لسالسة االداء 
الذي يحقق االهداف املوضوعة، 

مستجدات املعامالت املصرفية 
واملالية االسالمية، هذا من جانب، 
ومن جهة أخ���رى بن االصول 
والقواعد الفقهية والشرعية، وان 
التواصل يساعد على استشراف 
آفاق جديدة تسهم في مواصلة 
ترس���يخ منو وتطور الصناعة 
املصرفية واملالية االسالمية على 

اسس مستدامة.
وأضاف الهاش���ل في كلمته 
خالل اجللسة االفتتاحية للمؤمتر 
ان ما يش���هده العمل املصرفي 
واملالي االسالمي بات واضحا نحو 
النمو امللموس الذي انطلق قبل 
أربعة عقود من الزمان متخطيا 
ف���ي امت���داده اجلغرافي حدود 
دول العالم االس���المي، ليتزايد 
بتنوع أدواته ومنتجاته يوما تلو 
اآلخر، وان هذه الوتيرة من النمو 
للصناعة املالية واالسالمية قد 
بلغت درجة متقدمة من التطور 
مبا ينطوي عليه ذلك من حتديات 
مس���تجدة وفرص أكثر رحابة 

ملزيد من النمو واالزدهار.

نمو قياسي

التقديرات  ان  الهاشل  وقال 
تشير الى ان س���وق اخلدمات 
املالية االسالمية العاملي يقاس 
بحج���م اجمالي االص���ول التي 
جتاوزت نحو 2 تريليون دوالر 
كما في نهاية عام 2014 مقارنة مبا 
قيمته نحو 1.8 تريليون دوالر في 
نهاية 2013 بنمو بلغت نسبته 
16.6% حيث سجلت قيمة االصول 
املصرفية االسالمية منوا سنويا 
بلغ متوسطها نحو 17.6% خالل 
الفترة م���ن 2009 الى 2013 مما 
يؤكد قوة جذب التمويل االسالمي 
في مختلف دول العالم وهو ما 
يعكس قبول وارتياح واس���ع 
املتعاملن ملبادئ  النطاق م���ع 
واسس التمويل االسالمي السيما 
مايتعل���ق مببدأ املش���اركة في 
الربح واخلسارة وربط االدوات 
التمويلية باألنشطة والقطاعات 

احلقيقية لالقتصاد.
وأوض���ح ان تط���ور بنيان 
الصناعة املالية االسالمية يقف 
على اربعة اركان اساسية يتمثل 
اولها في وج���ود بيئة قانونية 
وتشريعية متطورة وثانيها على 
اطار رقابي وتنظيمي حصيف 
ومرن وان الركن الثالث يتمثل 
في توافر كوادر بشرية مؤهلة 
علميا ومدرب���ة عمليا، ويتمثل 
الرابع واالخير في حوكمة البناء 

قائال في تقرير أعدته جلنة معنية 
بالش���ؤون املالية في املجلس: 
»النظ���ام املصرفي االس���المي 
املستمد من الشريعة االسالمية 
مري���ح للجميع س���واء كانوا 

مسلمن أو غير مسلمن«.
ودلل مبقول���ة االقتصادي 
الفرنس���ي موريس آليه والتي 
التي يشهدها  مفادها ان االزمة 
االقتصاد العاملي بقيادة الليبرالية 
املتوحشة جتعل االقتصاد العاملي 
على حافة بركان مهددا باالنهيار 
حت���ت وطأة األزم���ة املضاعفة 
)املديوينة والبطالة( وكان ذلك 
في أزمة الثمانينات التي تعكس 
األزم���ة احلالية بش���كل أعمق، 
حيث اقترح موريس ش���رطن 
للخروج من األزمة، وهما تعديل 
سعر الفائدة إلى حدود الصفر، 
مراجعة معدل الضريبة إلى ما 

يقرب من %2.
أقول  النش���مي على  وعلق 
االقتصادين الغربين قائال: »انها 
تتطاب���ق متاما مع حترمي الربا 

ونسبة الزكاة في اإلسالم«.

صعوبات ومحاذير

وأشار النش���مي إلى ان اي 
تقارب  مع أي صورة من صور  
الربا أو شبهاته  أو محاجات هذه 
الصور  بأدوات مالية تلتقي معها 
في النتيجة محظور شرعا، مشيرا 
الى ان ميدان العمل التطبيقي هو 
الذي يبرز مثل هذه احملاكاة او 
التقارب احملظور، حيث ان الربا 
واضح جلي، فيما تكون شبهاته 
خفية  وم���ن أجل هذا احملظور 
حتدث الفقهاء في البيوع املنهي 

عنها  وفندوا الشبهات.
وأوضح ان ما سيطرح من 
موضوعات خ���الل هذا املؤمتر 
تلفت النظر إلى تطبيقات بعض 
األدوات املالية وما قد يعترضها 
من صعوبات ومحاذير، مشيرا 
إلى وجوب القرارات التي تصدر 
عن املجام���ع الفقهية والندوات 
واملؤمتر في هذا الش���أن، ومن 
أجل ذلك كان البد من الوقوف بن 
فترة وأخرى ملراجعة التطبيقات 
ووض���ع الضواب���ط لها جتنبا 

للوقوع في األخطاء.

آفاق جديدة

ب���دوره أك���د محاف���ظ بنك 
الكويت املركزي د.محمد الهاشل 
ان مثل هذه امللتقيات لها أثرها 
العميق في تعزيز الترابط بن 

ليلى الشافعي ـ يوسف الزم

قال رئيس مؤمتر ش���ورى 
الس���ادس د.عجي���ل  الفقه���ي 
النش���مي أن املؤمتر ش���ورى 
يس���عى إلى مواجهة التحديات 
ورصد االش���كاالت التي تواجه 
تطبيق األدوات املالية اإلسالمية 
كضرورة خلقية مهمة، الفتا إلى 
اللقاء هو محاولة  ان موضوع 
إعادة االقتصاد اإلس���المي إلى 
موق���ع الريادة، فق���د جتاوزنا 
مرحلة التعري���ف به، ومرحلة 
الدخول املجتمعي على حذر  ثم 
مرحلة مزاحمة البنوك التقليدية 
في استقطاب احلسابات، وصوال 
إلى مرحلة التعايش واملنافسة 

جنبا إلى جنب.
جاءت كلمة النش���مي خالل 
افتتاح مؤمتر ش���ورى الفقهي 
الس���ادس للمؤسس���ات املالية 
اإلس���المية الذي تنظمه شركة 
شورى لالستشارات الشرعية 
بدعم من املعهد اإلسالمي للبحوث 
والتدريب وحتت رعاية وحضور 
الكويت املركزي  محافظ بن���ك 
د.محمد الهاش���ل  صباح أمس 
بحضور عدد كبي���ر من علماء 
الش���ريعة واخلبراء املختصن 
باملعامالت املالية في جتمع هو 
األكبر من نوعه ف���ي الكويت، 
باإلضاف���ة إل���ى عدد م���ن أهم 
املالي واملصرفي  العمل  قيادات 

اإلسالمي.

االقتصاد اإلسالمي

وأض���اف ان االس���الم بنى 
بنصوص الكتاب والسنة حركة 
املال في البيع احلالل واملشاركات، 
معتبرا الربا آفة اقتصادية مدمرة 
ماليا واجتماعيا وأخالقيا، وان 
البيع  االقتصاديات تبنى على 
احلالل املطلق وفقا ملا جاء في 
القرآني ليقوم عالقة  الدستور 

الناس باملال.
وأوضح ان الربا يعرف ببيع 
النقود بالنقود وهو محرم وفقا 
إلجماع آراء الفقهاء والعلماء ملا 
ينتج عنه من مفسدة كبيرة، حيث 
ان النق���ود ال تلد النقود، مدلال 
بقوله ان االزمة املالية العاملية 
األخي���رة التي حدثت في 2008  
لم تأت إال بس���بب جعل النقود 
سلعة وهذا ما أكده االقتصاديون 

واحملللون املاليون.
إلى مقولة  النش���مي  ولفت 
بوففيس فانسون رئيس حترير 
مجلة تشالنجر االقتصادية  خالل 
األزم���ة املالي���ة العاملية والتي 
خلصت إلى قوله: »اننا بحاجة 
أكثر في هذه  األزمة إلى قراءة 
القرآن أكثر م���ن االجنيل لفهم 
ما يحدث باملجتمع واملصارف، 
فما ورد ف���ي القرآن من تعاليم 
وأحكام لو طبقت ما حلت هذه 

األزمة«.
وأضاف النشمي أن  رئيس 
حترير جري���دة لوجورنال دي 
فاينانس  وروالن السكن ينادي 
الش���ريعة  بض���رورة تطبيق 
املالي  اإلس���المية في املج���ال 
واالقتصادي لوضع حلول عاجلة 
التي تهز أسواق  املالية  لالزمة 
العالم نتيجة للتالعب بقواعد 
التعامل واالفراط في املضاربات 

الوهمية غير الشرعية.
وأوضح النشمي ان مجلس 
الشيوخ الفرنسي دعا ايضا إلى 
النظام املصرفي االسالمي  ضم 
إلى النظام املصرفي في فرنسا، 

)احمد علي( لقطة جماعية للمشاركني في املؤمتر  

في جلسة العمل األولى استكمل اخلبراء مناقشة 
جوانب الضوابط الشرعية للعمل بقاعدة سد 

الذرائع وتطبيقاتها في املعامالت املالية واملصرفية 
املعاصرة وحتدث، حيث قدمت أربعة أبحاث تناولت 
شتى جوانب املوضوع، فيها كل من فضيلة الشيخ 

د.علي القرة داغي، والشيخ د.عبدالستار أبو غدة 
وفضيلة الشيخ د.عبدالعزيز الفوزان وفضيلة 

الشيخ د.محمد قراط. 
وناقش املشاركون موضوع الضوابط الشرعية 

للعمل بقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في املعامالت 
املالية واملصرفية املعاصرة، حيث تعتبر قاعدة 

الذريعة وإبقائها على أصلها أو سدها قاعدة من أهم 
القواعد التي بنيت عليها أحكام الشريعة إباحة أو 

منعا. وهي قاعدة تطبيقية للقواعد الشرعية املبنية 
عليها مجموعة من األحكام الشرعية حتليال أو 

حترميا أو كراهة أو استحبابا. إذ إن قاعدة الذريعة 
تطبيق عملي للقواعد الشرعية فكل ذريعة توصل 

إلى أمر غير مرغوب فيه من اجلانب الشرعي أو 
يغلب على الظن إيصالها إليه فيجب سدها. ومنع 

كل ما توصل إليه. وكل ذريعة توصل إلى أمر 
مشروع أو يغلب على الظن إيصالها إليه فيجب 

إبقاؤها على أصل فتحها وحكم كل أمر توصل إليه.

وتناولت البحوث املقدمة كيفية تنزيل قواعد سد 
الذرائع على أحكام املعامالت واملعاجلة التفصيلية 

التي حتدد متى يكون احلكم مبنيا على سد الذرائع 
ومتى ال يكون. وتطبيقات سد الذرائع على فقه 

املعامالت. ومن خالل املناقشة التفصيلية بني 
الباحثني متى متنع املعاملة ومتى ال متنع، وفي 

حال املنع متى يكون املنع أصالة أو سدا للذريعة، 
ومتى تكون املقاصد معتبرة ومتى ال تكون، وما 
هو معيار معرفة مقاصد الطرفني. وهي تفاصيل 

دقيقة تتطلب العناية بالربط بني القواعد وبني 
األحكام. 

اخلبراء يحددون ضوابط منع وإجازة املعاملة وفق »سد الذرائع«
اجللسة األولى: املكرمون في املؤمتر

عقب االفتتاح قام رئيس املؤمتر فضيلة الشيخ الدكتور عجيل النشمي بتكرمي رعاة املؤمتر، 
وفي ختام اجللسة االفتتاحية مت اإلعالن عن تكرمي املرحوم الشيخ البروفيسور الصديق 
محمد األمني الضرير في هذه الدورة من املؤمتر الفقهي، تقديرا ملكانته العلمية املرموقة 
ولدوره الريادي في تأصيل العمل املصرفي اإلسالمي والرقابة الشرعية منذ إنشاء أول 

مصرف إسالمي في السودان عام 1977م.
وشارك في التكرمي كل من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ الكويت وميثلها مدير 

إدارة املوسوعة الفقهية الكويتية الفاضل بدر السنني. والبنك اإلسالمي للتنمية وميثله بدر 
مشاري احلماد ممثل الكويت في مجلس املديرين التنفيذيني في البنك اإلسالمي للتنمية، 

ومجمع الفقه اإلسالمي املنبثق عن رابطة العالم اإلسالمي ـ مكة املكرمة وميثله األمني العام 
للمجمع صاحب الفضيلة د.صالح بن زابن املرزوقي، واللجنة االستشارية العليا للعمل 

على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ـ الديوان األميري وميثلها رئيس اللجنة 
االقتصادية فيصل الزامل، وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي( 

وميثلها األمني العام للهيئة د.حامد ميره، باإلضافة إلى مجمع الفقه السوداني وميثله فضيلة 
الشيخ الدكتور اخلضر علي إدريس.

الكويت تكفل 
استقاللية هيئات 
الرقابة الشرعية 
مبوجب القانون

احلماد: االجتهادات 
واآلراء الفقهية 

للمؤمتر  ستؤدي 
إلى ابتكار منتجات 

مالية متميزة

ذو الفقار: مكانة 
بارزة لـ »املتحد« 

بني البنوك 
اإلسالمية واحتفاظه 

بأعلى التقييمات 
االئتمانية العاملية

النشمي: »شورى« يتبنى عودة ريادة االقتصاد اإلسالمي من قلب الكويت


