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 صالسممملت العلمل سات   ا رنممملون نممميد  ا 
ال
بسممم  ل الر من الر ي ل اد مد ب رل اليا ون صالُممملس

ه أجميون  .محمد صعلمل آله صص ب 

 محافظ بنك الكويت ا ركزي  –ميالي الدكتور / محمد يونف الهاشل 

 الدكتور / عجيل جان  النشمي 
َ
 رئيس ا ؤتمر –فضيلة

 ليلماءأص اَل السما ة  صالفضيلة  ا 

نا األعزاء
َ
 ضيوف

 أيها اد فلال الكري 

  

 السلت عليك  صر مة ل صبركاتهلل

يطيبال لي أن أر َب بك  في مؤتمر  شورى الفقهي الثامن  أجمَل تر يبل هذا ا ؤتمر الذي صفقنا 

 في نمممممملسمممممملة  ااجيهاي  ادجما ي في عُممممممر  ا اد اضممممممرل 
ً
هل ليكوَن  لقة  في  ل تيالمل إلمل تنظيم 

ً
صلبنة

ه .  بناء  الفقه  الذي يحتاجه الناسال في مياشه   صمياملت 

لقد نمىمل مؤتمرال شمورى الفقهي علمل مدى السمنواا  ا اضمية  إلمل تيزيز  القيمة  ا ضمافة   نت اا  

همما ب ر    التمويممل  االنممممممممممممملما  في األنمممممممممممممواملل صا سمممممممممممممماهمممة  في تطوير  هممذ  ا نت مماا  ص عممايس  هيكلي 

ِ  الر ابية  صاالشمممممممممممرافية  ال ي تيملال في  ها مإل ا باي ها صتحقيا  ا امممممممممممجام  ها صتويقي  تبسممممممممممميه  إجراءات 

هما إلراَء النقماك   وَف التطوير  اابتكماري في   إيمار همال صهو مما يتطلمبال من علمماء  الشمممممممممممممرايمة  صساشا  

 صناعة  ادخدماا  ا الية  االنلمية.

 التممممالصممممممممممممميممممل  صاابتكممممار   نت مممماا  التمويممممل   ص طمإلال في أن يت مممماصَؤ مؤتمرال شمممممممممممممورى 
َ

الفقهي أهممممدال

 جليلةل ليُممممممممممَل إلمل منت اات نممممممممممهلةت ِاا  مرص ةت تسممممممممممتوعبال تنوَ   رصل  
ي

االنمممممممممملمال صجي أهدال

 األنمواملل ص لمل تحقيا   يمةت علميةت مضمافةت في م اف  التمويل  االنملما اد دي   
َ
اليملء ص اجة

ها. سيهدي صا ا لبي ا تياجاا  الناس   بال كات  الشراية  االنلمية  ال راء  صمقاصد 
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 مؤتمراات فقهيةل ا ت اهتماما محليا صيصليال صصممدَر   
َ
ها نممبية لقد عقدْا شممورى سلَف مسمموشت 

 عنها  رارااي صفتاصى أسذا مو َيها علمل السا ة  ا ُرفية  االنلمية.

بنك  الكويت ا ركزي مراات عدسل كما  فيلمل صمممممممممممممييد  ااهتمات  ظَا ا ؤتمرال برعايةت شمممممممممممممرفيةت من

تياصَن مإل شممورى في تنظي   ا ؤتمر  أبرؤال ا ؤنممسمماا  الداعمة  للُممناعة  ا الية  االنمملمية كالبنك  

االنمممملما للتنمية صهيقة  اب انممممبة  صا راجية  للمؤنممممسمممماا  ا الية  اانمممملميةل صشممممارَ  فيه كبارال 

لُمممممممممممممنماعمة  ا ماليمة  االنممممممممممممملميمة المذين يمثلون أبرَؤ ابجمامإل  الفقهيمة   اليلمماء  صالفقهماء  صادخاشاء  في ا 

 الدصلية  صابجالس  الشرعية  اليا ية.

 كتبت ضمممممممت أك ش من 
َ
  صأعقد   80صعلمل صممممممييد اال  اؤ أصممممممدَر ا ؤتمرال نممممممبية

بحثا علميا في أيمل 

 رارا فقهيال  طمإلال أن  20صصممممدَر عنه أك شال من  ا سممممائل  ال ي تي ش ال اليمَل ا ُممممرفَي االنمممملمال

ها من  بل ابجامإل   تكون نمممماهمْت في تطوير  منت اا  ا ُممممارل  االنمممملميةل صأنمممميد ا تب ي بيضمممم 

 لدصلة الكويت لدى 
ً
 ممو س

ً
الفقهية  صابجالس  الشممممممممرعيةل   ت باا مؤتمرال شممممممممورى الفقهي علمة

  اا  التمويل  اانلما.ا هتمون لدى ا هتمون بفقه  ا ياملا  ا الية  ا ياصرس صمنت

  

 .الكريم.أيها الحفل 

يًدا لل،شمممراإل صاد ك ل صالسممميانمممة  صاا تُممماي   ا صَص    مُمممدًرا رئيسمممً
ال
 االنممملمية

ال
ت الشمممراية

َّ
لقد  ل

ة  
يمممَ ا في بقممما ت مال شام  ي اد يممماس يواَف ال ي عشمممممممممممممر  ر مممً ة  َمنممماث 

َّ
صا يممماملال صالثقمممافمممة  صالتيلي ل صكمممافممم

ُماف اد ديثةل صمإل   اتهااأليرالل تضم ال في ييَّ   
 
ل اات ت في ؤمنت ل  َعير ل َصنمائ  شميوبا صلقافاا شم َّ

  ص يت مإل  همذا 
ل بكمل  فماعمَ

َ
ال ت ا َمر  مً ا منيمن ْت مإل الوا إلل صألمَرْا فقهمً

َ
 تفماَعلم

ً
 صاعيمة

ً
ة عقوا أ ت مت األممَّ

ي  
ب 
َ
ل
ال
بايل صت ا بالي 

َّ
اا الناس صاؤمنيه ل صأ شمال أ كاًما صتفُميلا ت شف مُمادَ ه ل صترفإل   سُموصميَّ

 اد رَج عنه .

صلقد تحقا انمممم،ييالال الشممممراية اانمممملمية لهذا التنو   البشممممري عاش الزمان صا كان دخُممممائَ  

َِ عممماممممةت لمممابتمممةل المل جممما مممب  تمممدابوَش  جوهريمممةت تمو ا  هممما الشمممممممممممممرايمممةل منهممما أةهممما اشمممممممممممممتملمممت علمل مبممماي

لمل أ كاتت مربويةت باألعرال  مو وتةل صأ كاتت انمممممممممممتانائيةت أل واف الضمممممممممممرصراال كما اشمممممممممممتملت ع

 صالظرصل  ادخاصة مإل اب افظة  علمل اليدالة  صاال ُال. 
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 في الشراية ت ش  م اا صانيا للجيهاي في التفاصيلل صتيطا  ُيبا 
ال
 الكلية

ال
اِل اليامة صتلك ا باي

ليقملال كبوشا لليقمل في التطبيا ألةهما  ر مت أ كماَمهما في ابجماف ا ييلمممممممممممممهي بيلملت صأنمممممممممممممبمالت يفهمهما ا 

 البشري صاستطيإل ان يقيَس عليها في تيامله مإل اد ااا  ادجديدس صالظرصل  الطارئة.

اليل   أهممملتقبمممَل الفقمممَه صالفقهممماء من لمممدن عُمممممممممممممر الاممممممممممممم مممابمممة  الكراتل لتيمممدي اجيهممماياا صلقمممد 

 
ال
ه  في التفاصمممممممممميل. صلنتالمل باعجال ص كبار رفَا االمات مالكت ما عرضممممممممممه عليه ادخليفة صاستلف 

 من ل علمل 
ي
 أن ااستلل في الفرص  ر مة

ً
هارصن الرشممممممممممميد من إلزات  الناس بمويال مالكل مؤكدا

 هذ  األمة.

لبد من مل ظة  أن ما فص حن إِ  نا ش اليوت في مؤتمر ا جملة من القضممايا في التمويل االنممل 

 ص  -قضمايا  هذ  ال
ال
ُموا الشمرعيةل   -من ا سمت داا    كثوشي  هامثل ا يكفا فيها النظر في تفسموش الن

 -أ يا ا كثوشس    -ااستيار أن ص مكا ية التطبيا في اد سممبانل ص  لبل ا بد من أسذ ا آاا ا نتظرس

غ ا سمممتوى الشمممر ي األمثلعل أص عدت هو بون تقدي  بديل )ع  ي عن اد رات الُمممريلل لكنه ا يبل

 تقدي  أي بديلل صاانتمرار في الوضإل الراهن اب رت بل ريب. 

يفتل م اا ل إن أسذ إمكا اا التطبيا في اد سمممممممممبان عند صممممممممميامة بدائل إنممممممممملمية في التمويل  

ل إضمممممافيا استلل ااجيهاياا ا الية ا ياصمممممرسل صهو يتطلب ان  ونمممممإل صمممممدصر ا لتقبل ااستل 

 بون اليلماء.  

 

 حضورنا الكريم 

ان اتسا  اليلوت صتنوعها صؤيايس التخُ  صتقسي  اليمل هو ننة من ننن اد ياسل تؤيي المل 

نَت  ينفإل اا سمانل 
ال

مون صا ؤنمسماا لتقدي  مممممممممممممممم ا نت اا ا الية ص ضمرصرس تياصن مقاا ا تخُُم

ي اليل  صادخاشس في الفقممممه االنممممممممممممملميممممة يتطلممممب ابتكممممارهمممما صتطويرهمممما للتطبيا اليملي تيمممماصن ِص 

صاب انممبة صالقا ون صاا تُمماي صااليارس صنممواهال صا تت  انممتفايس الناس منها اا في  ل النظ  

 القا و ية صاب انبية صالقضائية صاشرال البنك ا ركزي.

ل ابتممممداء ابتكممممار ا نت مممماا صتطويرهمممما للتطبيا لممممه تكمممماليف يتحملهمممما ا بتكر صا طور  صميلوت أن

صاسمممممممممممممتطيإل في كثوش من ا نت مممماا النمممماا ممممة انممممممممممممم شيايهمممما من مبييمممماا ا نت  صمن عوائممممد براءس 
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لكن ا نت مماا ا مماليممة جي منت مماا ميلوممماتيممة موش ممماييممة يتيممذر عممايس منإل ا سرين من  ااس شا .

 تقليدها صاانتفايس منها.

شمممممممممممممخ   هما ا يحوف  صا يلومماا تختلف عن السممممممممممممملإل اليماييمة كما لبس أص ا اا في أن ا تفما 

 يصن ا تفا  ألول الناس نوا  في الو ت  فسه. 

صالن،ي ة جي أن اليائد الت اري علمل اابتكار صالتطوير النااح ضمممممم يل اِ يتقانمممممم  اليائد جميإل 

 ا ستفيدين بينما التكاليف تقإل علمل كاهل ا طور ص د .

ر ا نت اا ا الية االنممممممممملمية لذا أ دت لهذا ادجمإل الكري  ا  شاح ا شممممممممماء منُمممممممممة ابتكار صتطوي

تسمممممممممممممماه  فيهمما جميإل ا ؤنمممممممممممممسمممممممممممممماا مإل مشمممممممممممممماركممة فنيممة من البنممك ا ركزيل صاسمممممممممممممتفيممد ادجميإل 

 صاا تُاي الوي ي من منت اتها.

صيمكن لشممممممممم ذ الهم  أن  بدأ با نت  موضمممممممممو  اب ور األصف لهذا ا ؤتمر ا شممممممممماركة ا تنا ُمممممممممة 

 لتمويل األصوف الثابتة .

 

 معالي املحافظ

ك  ص ضممممممور ك ل صأصي ان أعاَش لك  عن عميا  تقدير  ا لةجهوي  ادجلية  ل قد تشممممممرل ا ؤتمرال برعايت 

األلر في رعاية  ا ُمممممرفية  االنممممملمية في يصلة  الكويت ال ي تمثلت في اليديد من ا بايراا القيمة 

ليماا  وكمةت صالتيليماا  اد ُممميفة  ال ي أصمممدرها البنكال ا ركزي في السمممنواا األسوشسل فمن تي

شمممرعيةت شمممملت مفاصمممَل اليمل  صمحاصَر ل إلمل شمممهايس ا د ا  الشمممر ي ا يتمدل صالهيقة  الشمممرعية 

ا ركزيةل ص بل ِلك الكثوش من ادخطواا صاالجراءاا ادجايس  ل ششممممممممممميد  عمل البنو  االنممممممممممملمية 

ها بما يؤيي المل تفييل  يصر ها في ابجتمإل صتحقيا  آماف أص ال اليل   ة فيها.  ص وكمي 

صا ؤاف اامممل ميقويا علمل ا زيممد من السممممممممممممميممانممممممممممممممماا صالتيليممماا الضمممممممممممممممابطممة  نت مماا  التمويممل 

 االنلما بما يحقا مقاصَد الشراية.

 مسممممممممممتحقة  بل ادختات لكل ا ؤنممممممممممسمممممممممماا ال ي رعت صيعمت ا ؤتمرل ص دمت كل ما يلزت 
ي
صكلمة

ه صتحقيا أهمدافمهل فله  منما جزيمل الشمممممممممممممك ه ص   ما م  ر صعظي  اامتنمانل مإل ال بطمة  بمما لتنظيمم 
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لديه  من  ست عافت صممو ت للمسمممممممممؤصلية ابجتميية ال ي يمارنممممممممموةها بسممممممممممو صر ي من سلف يع  

 جهوي التطوير صالبح   اليلمي في م اف الُناعة ا الية االنلمية. 

  

اسممممل الكويممممت صكلمممممة ادختممممات للسممممممممممممممممايس  اليلممممماء  صالفقهمممماء  صادخاشاء  ا شمممممممممممممممماركون في ا ؤتمر من ي

 فكره  صجهده    واكبة  ا سمت داال صه  بذلك 
َ
ُمارس صسارجها الذين بذلوا أص اَته  ص دموا ع

علمل نممممممممنة من نممممممممبقه  من أكابر  اليلماء صالفقهاءل فل ؤاف اليل  ر ما بون أهلهل صا ؤالت اامة 

 بحاجة المل إضافاا علماء هذا اليُر 

ه : اليلماء مُمممممممد ون فيما ينقلونل   899 اف أ مد ؤرصمل اليال  ا الكا الشمممممممهوش ا توفمل نمممممممنة  

 موشال لممابتممةت 
ال
 عقوله ل صاليُممممممممممممممممة

ال
 ميه  فيممما يقولونل أل ممه  ،ي ممة

ي
أل ممه موكوفي ألممما يه ل مبحوع

ر يلبا لة ا صالتحقيال ا اع شاضمما علمل القائل صالنا ل. ل  إن أت   ز َت التبُمم 
َ
ل
َ
ا تالسرال بما له ل ف

 األيل  ميهل ألن ما لَبَت 
ال
هال الَقدحال في ا تقدتل صا إنمممممممماءس سممممممممَبا إليهل فهو علمل رتبتهل صا يلزمال  ل  عال

َضالة ا تقدت  ا ت برجوعه لة ا عند بيا ه لو نميه . )القواعد
َ
 ع22لزرصمل ا  من ف

 َا ادجميإل  ا ينفإلال صيبق . دعو َل اليلَي القدير أن يكتَب للمؤتمر  التوفيَا صالسداي صأن يوف


	كلمة فضيلة الشيخ عبد الستار
	1- كلمة شورى في افتتاح مؤتمر شورى الفقهي الثامن مع الزخرفة

