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ضمن جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية اإلسالمية

خبراء: إعادة النظر في أسس تقسيم الخسائر 
وطرق توزيع الملكيات بالبنوك اإلسالمية باتت ضرورة

القره داغي: على البنوك اإلسالمية إذا أرادت المنافسة والتشجيع على منتجاتها أن تالحظ السوق

عثماني: ضمان القروض على المساهمين فقط وال يلزم المودعين

عيسى: المصارف اإلسالمية جاءت في األساس لتنظيم العالقات المالية
عاطف رمضان ـ احمد يوسف

قال الفقيه واخلبير االسالمي 
د.علي القره داغي ان هناك ضرورة 
في إعادة النظر في أسس تقسيم 
اخلسائر وطرق توزيع امللكيات في 
البنوك اإلسالمية، لتأصيل األنظمة 
وتطويرها، حي����ث ان ميزانيات 
البنوك اإلس����المية تشهد اختالفا 
كبيرا وملحوظا في هيكلة التوزيع 

وأسسه.
وأضاف في بحث قدمه خالل 
اجللسة املسائية الثانية في املؤمتر 
الفقهي الثالث للمؤسسات املالية 
اإلس����المية الذي باش����ر أنشطته 
أول من أمس وأمس حتت عنوان 
»أحكام توزيع أرباح الودائع واخذ 
مخصصات توقع املخاطر« ان حكم 
طلب الربح أمر مشروع في اإلسالم 
بناء على ما ورد في الكتاب والسّنة، 
كونه مطلوبا شرعا بحماية رأس 
املال من التناقص والتآكل بسبب 
الزكاة الواجبة عليه وااللتزامات 
األخرى، مشيرا إلى أن كل الدالئل 
تؤكد عدم استحباب وضع سقف 
معني للربح، بس����بب أن العدالة 
اإلسالمية ال تتحقق بتحديد نسبة 
معينة من الربح، لذلك فضل الشارع 
تركها لألعراف الس����ائدة، ويجب 
التاجر أن يس����عى بحرص  على 
وجدي����ة لتحقيق ارب����اح مجزية 
لتغطية الصدقة والنفقات اخلاصة 
بأصحاب رؤوس األموال. وبنّي أن 
الشريعة اإلسالمية وضعت شروطا 
وضوابط للربح املشروع، من أهمها: 
أن يكون الربح ناجتا عن كس����ب 
مشروع وعقود مشروعة، وأال يكون 
الربح بسبب االستغالل أو الغش 
أو التدليس، وأال يؤدي الربح إلى 
حتقيق غنب فاحش للطرف اآلخر، 
باإلضافة إلى أال يكون الربح ناجتا 

بسبب االحتكار.
وشرح مفهوم الربح والتسعير، 
مشيرا إلى أنه بوابة أي دولة لضبط 
األسعار، وحتديد األرباح من حيث 
املبدأ، وقد ورد في التسعير حديث 
الرسول اهلل ژ جاء فيه »ان اهلل 
هو املسعر القابض الباسط الرازق، 
وان����ي ألرجو أن القى اهلل وليس 
ألحد منك����م يطالبني مبظلمة من 
دم ومال«، واحلديث يدلل بظاهره 
على منع التسعير، وإطالق احلرية 
للتجار يبيعون كيفما شاءوا. ولكن 
لدى التأمل في احلديث يتضح انه 

مينع التسعير إذا أدى إلى ظلم.

ضوابط السوق

التدخل  وقال ان عدد مبررات 
الناحية  في تنظيم األرباح م����ن 
اإلسالمية، وهي أن بعض الفقهاء 
أج����ازوا التس����عير لول����ي األمر 
بالضوابط التي مت ذكرها سابقا، 
وأنه ليس هناك حاجة إلى حتديد 
نسبة معينة من الربح يتقيد بها 
التجار، واألم����ر متروك لظروف 

اجلارية يستفيد منها املساهمون 
املودعون جميعا، فضمانها لهما، أما 
إن كانت مبالغ احلسابات اجلارية 
ال تدخل وعاء املضاربة ويستفيد 
بها املس����اهمون، فضمانها يرجع 

إلى املساهمني فقط.
وعن استخدام احلساب اجلاري 
كرهن أو ضم����ان قال ان املرهون 
يجب عند اجلمهور أن يكون عينا 
يجوز بيعه، فال يصلح الدين أن 
يك����ون رهينة، وم����ن أمثلتها أن 
يك����ون للبنك دي����ن على صاحب 
احلساب اجلاري، فيرهن حسابه 
إلى البنك، أو أن يكون الدائن غير 
البنك، فيرهن املدين حسابه، بحيث 
ميكن للدائن أن يس����حب من ذلك 
احلساب، أو أن يكون الدائن غير 
البنك فيطال����ب املدين بأن يجمد 
حسابه في البنك إلى أن يحل اجل 

الدين.
وحول طبيع����ة رهن الوديعة 
أنه ال يجوز  االستثمارية أوضح 
رهنها على ق����ول من مينع رهن 
املشاع وهم احلنفية، أما الشافعية 
واحلنابلة واملالكي����ة فيجيزون 
الودائع االستثمارية.وفيما  رهن 
يخص جتميد البنك ألموال صاحب 
احلس����اب قال ان هذا التجميد إذا 
كان برضا صاحب احلساب جتري 

عليه أحكام الرهن. 

البيوع المشروعة

وفي السياق نفسه قال خبير 
املعامالت اإلسالمية د.موسى ادم 
عيس����ى ان املصارف اإلس����المية 
جاءت في األساس لتنظيم العالقات 
املالية على أساس البيوع املشروعة 
واملشاركات واالجارات وفق شروط 
وضوابط حتقق لكل طرف العدالة 
من غير جور أو ظلم وهذا ما جعل 
الصيرفة اإلس����المية تقف س����دا 
الكبيرة  املالية  أمام األزمة  منيعا 
التي ضرب����ت باقي املؤسس����ات 
التقليدية وكبدتها خسائر فادحة 
بسبب اعتمادها في األساس على 
معامالت ربوية. وأضاف د.موسى 
في بحث قدمه للمؤمتر حول طبيعة 
الودائع املصرفي����ة وأحكامها أن 
الودائع املصرفية تنقسم لقسمني 
األول ودائع ال تساهم في النشاط 
االستثماري للمصرف كالوديعة 
الوديعة املخصصة  املس����تندية، 
لغرض مع����ني ووديعة اخلزائن 
احلديدية وكلها أنواع من اخلدمات 
املصرفية يؤديها املصرف اإلسالمي 
على أساس اإلجارة أو الوكالة ومن 
خاللها يأخذ املصرف على أدائها 
أجرا أو عمولة باعتباره وكيال أو 
أجيرا شرط أن تكون تلك املعامالت 
خالية متاما من الربا وقائمة على 
أساس املنفعة املعتبرة شرعا بحيث 
العميل  يكون األجر مقطوعا بني 
والبنك وكلها جائزة ش����رعا وال 

غبار عليها.

التج����ارة مع مراع����اة ضرورة ال 
لتقيد باآلداب الشرعية من الرفق 
والقناعة والس����ماحة والتيسير، 
باإلضافة إلى أن نصوص الشريعة 
اإلسالمية تضافرت على وجوب 
سالمة التعامل من أسباب احلرام 
ومالبس����ته، وضرورة أال يتدخل 
ولي األمر بالتسعير إال عندما يجد 
خلال واضحا في السوق، ناشئا من 

عوامل مصطنعة.
وتطرق إلى طبيعة االرتباط بني 
هامش الربح في البنوك اإلسالمية 
ومع����دالت الفائدة، قائ����ال انه ال 
ينحصر حتديد سعر الفائدة على 
العالم الغرب����ي، بل ينطبق أيضا 
على العالم اإلس����المي، ومن هذا 
املنطلق فإنه على البنوك اإلسالمية 
إذا أرادت املنافسة وتشجيع الناس 
على اإلقدام عل����ى منتجاتها، فإن 
عليها ان تالحظ السوق، ومن هنا 
نرى أن البنوك اإلسالمية تتقارب 
فيها نسبة الربح في عقود املرابحة، 
واالستصناع، وحتى في االيجارة 
املنتهية ال لتمليك مع نسبة الفائدة، 
وهنا تثور حولها الشبهات، مع أن 
االختالف بني الفائدة وعقود البنوك 
اإلسالمية األخرى اختالف جزري، 
مشيرا الى أن احلل للخالص من هذا 

اللبس يكمن في عدة أشياء: 
� ان أساس املشكلة يعود إلى أن 
البنوك اإلسالمية حتصر أنفسها 
في دائرة املرابحات، حيث توفر لها 
التكاليف  أرباحا محددة، مع قلة 
واجله����د، واحلص����ول على عائد 
محدد، وكانت عيونها على البديل 
السهل للفوائد املوجودة في البنوك 
الربوية، لذا اجته����ت للمرابحة، 
وهنا احتاجت في تنافس����ها مع 
الربوي����ة أن تالحظ هذا  البنوك 
الربط بالفوائد العاملية، وكان من 
الطبيعي أال تتمكن من منافس����ة 
البن����وك الربوي����ة، ويجب عليها 

العودة إلى أهدافها األساسية.
البد على جميع البنوك   �
اإلس����المية ان تتعاون للوصول 
إلى معيار موح����د ملعدل األرباح 

املصرفية.
وشرح أسس توزيع اخلسائر 

في البنوك اإلسالمية، مشيرا إلى 
أنه����ا تعتمد ف����ي مضمونها على 
عدة أشياء منها املصادر الداخلية 
للبنك املتعلقة برأس املال، واملصادر 
الودائع  أن  إلى  اخلارجية. ولفت 
ف����ي البن����وك اإلس����المية تعتمد 
على أس����اس املضاربة املشتركة 
املشروعة، مشيرا إلى انه ال مانع من 
خلط أموال أرباب املال مع بعضها 
البعض، وال مانع شرعا من حتديد 
توقيت املضاربة باتفاق الطرفني 
وال مانع كذلك من استخدام طريقة 
النمر القائمة عل����ى مراعاة مبلغ 
كل مس����تثمر، وال بأس كذلك من 
تأليف جلنة تسمى جلنة املشاركني 
حلماية حقوق أرباب املال، فضال عن 
تعيني أمني االستثمار بوضع معدل 
ربح املضاربة، وحوافز للمضارب، 
وحتديد املضارب، والعمل بأسس 

الضمان في املضاربة.
وش����دد على ض����رورة حتلي 
البنوك اإلسالمية بعدة مواصفات 
للخالص من مشكالت الرغبة في 
توفي����ر األرباح للمس����اهمني في 
حالة اخلس����ائر، وذلك من خالل 
تطبيق عدة بنود، تتضمن، العودة 
الى الروح الش����رعية للمعامالت 
اإلسالمية، قيام البنوك اإلسالمية 
بإنشاء مراكز متخصصة للوصول 
إلى آليات استثمارية ناجحة، إنشاء 
صندوق خاص ملخاطر االستثمار 
ف����ي كل بنك، وجمعه����ا في إدارة 
مشتركة فيما بعد، باإلضافة إلى 
االس����تفادة من التأمني التعاوني 
اإلس����المي، واخلروج من تقليد 
البنوك الربوي����ة من خالل آليات 
مبتكرة، وربط املستثمرين مبحافظ 
اس����تثمارية متمثلة في حسابات 

التوفير والودائع االستثمارية.

الودائع المصرفية

ومن جانبه تطرق د.محمد تقي 
أنواع  إلى احلدي����ث عن  عثماني 
الودائع املصرفية، مقس����ما إياها 
إلى أربعة أقس����ام، ودائع حساب 
جاري، وودائ����ع مؤجلة إلى اجل 
معلوم، وودائع للتوفير، واخلزانات 
التكييف  أن  إلى  املقفولة، مشيرا 

الفقهي جلميع هذه األنواع يختلف 
في املصارف اإلس����المية عنها في 
التقليدي����ة، فاألخي����رة تعتبرها 
قروض����ا تقدمها البن����وك، وذلك 
يشمل األنواع الثالث األولى، في 
حني اعتبر النوع الرابع على أنه 
استئجار ملخزن معلوم جتري عليه 
أحكام األمانة، وهذا التكييف غير 
صحيح من الناحية اإلسالمية، ألن 
عامة املودع����ني ال يعرفون الفرق 
الوديعة والدين  بني مصطلحات 
والقرض، ولو علم املودع أن هذا 
املال سيبقى أمانة في أيدي أصحاب 
البنك، بحيث إذا سرق منه أو ضاع 
بدون تعد فإن البنك ال يرده اليه، 
فحينئ����ذ ال يرض����ى بإيداعها في 
البن����ك، ولوال أن البن����ك قد أعلم 
صراح����ة أن يضمن للمودعني ما 
أودعوا م����ن أموال ملا تقدم معظم 

املودعني اليه.
أما عن البنوك اإلسالمية فقال 
العثمان����ي إن األموال املودعة في 
املصارف اإلسالمية على سبيل أنها 
حسابات جارية، فانه ينطبق عليها 
ما ينطبق على احلسابات اجلارية 
في البنوك التقليدية، على اعتبار 
أنها ق����روض مقدمة من أصحابها 
إلى البنك، ولكن تختلف الودائع 
الثابتة وحسابات التوفير من حيث 
التكييف في البنوك اإلسالمية عنها 
التقليدية، حي����ث تعتبر في  في 
التقليدية قروضها فائدة  البنوك 
ربوية، أما في اإلسالمية فليست 
هذه الودائع قروضا، بل هي رأسمال 
للمضاربة، وحتتمل حصة مشاعة 
من اخلس����ران، وال يضمن البنك 
أصلها أو ربحها، إال اذا حدث تعد 

من قبل البنك.
وب����ني العثمان����ي أن ضم����ان 
القروض يكون على املس����اهمني 
فق����ط، وال يل����زم املودع����ني، ألن 
املستقرض هو البنك الذي ميلكه 
املس����اهمون، أم����ا املودعون فهم 
مقرضون للبنك، مش����يرا إلى أن 
تعيني ضامن للحسابات اجلارية 
في املصارف اإلس����المية يتوقف 
على معرفة من يستفيد بها، فان 
كانت املبالغ املودعة في احلسابات 

»الوطني« لم يتخذ قرارًا بزيادة رأسماله والبنوك ستحتاج للزيادة في المرحلة القادمة

خالل زيارته الرسمية إلى أوتاوا

دبدوب: 24 مليار دوالر إجمالي محفظة 
القروض للبنوك منها 15 ملياراً مقابل رهونات

الهارون في كندا  لتعزيز العالقات

النفط الكويتي يرتفع لـ 75.36 دوالرًا

أوتاوا � كونا: أدى وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون أمس زيارة رس����مية ألوتاوا تستمر 4 أيام 
على رأس وفد رسمي رفيع يضم مسؤولني في وزارة 
التجارة وغرفة جت����ارة وصناعة الكويت وبعض 

القطاعات واملؤسسات االقتصادية.
ومن املق����رر أن يجري الهارون خ����الل الزيارة 
مباحثات رسمية مع وزير التجارة الدولية ستوكويل 
داي يتخللها التوقيع على مذكرة تفاهم مشترك بني 
الكويت وكندا عالوة على إجراء مباحثات مع وزير 
الصناعة الكندي توني كليمنت تتعلق بسبل توطيد 
التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدين وبحث 
آفاق توس����يع وتعزيز تلك العالق����ات في مختلف 

القطاعات االقتصادية.
وكان في استقبال الوفد الذي وصل الليلة املاضية 

مدير ادارة الشرق االوسط وشمال افريقيا في وزارة 
التجارة الدولية الكندية وعدد من املسؤولني في وزارة 
التجارة الدولي����ة ووزارة الصناعة الكندية عالوة 
على سفيرنا لدى كندا د.مس����اعد الهارون وأركان 
الس����فارة. كما س����يقوم الوزير بزيارة قصيرة الى 
مدينة تورنتو لالجتماع مع مسؤولني ورجال أعمال 
في املدينة لبحث فرص تعزيز التجارة واالستثمار 
بني البلدين وإيجاد الوس����ائل والطرق لتذليل كافة 

الصعاب أمام تلك الفرص.
وتأتي زيارة الهارون والوفد املرافق له تلبية لدعوة 
رسمية من مسؤولني في جلنة التجارة الدولية في 
البرملان الكندي وغرفة التجارة الكندية وممثلني عن 
قطاعات جتارية واستثمارية وصناعية من مختلف 

املؤسسات والهيئات الكندية.

الكويت � كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 
71 س���نتا ليستقر عند مستوى 75.36 دوالرا في 
تعامالت امس االول مقارنة بتعامالت يوم االثنني 

املاضي.
وتشهد اسعار النفط حالة من االرتفاع يعزوها 
احملللون الى انخفاض سعر الدوالر في االسواق 
العاملية ودخول املضاربني الى اسواق النفط مرة 
اخرى مؤكدين ان العوامل االساسية للسوق من 
عرض وطلب واحتياطيات ال تؤدي الى هذه املوجة 

اجلديدة من االسعار املرتفعة.
واعتبرت منظمة »أوپيك« أن »املسائل الساخنة« 
مثل ارتفاع معدالت املضاربة في البورصات العاملية 
املعنية بالطاقة واضطراب السوق النفطي العاملي 
وتقلبات االسعار كانت السمة االساسية التي متيز 

بها فصل الصيف احلالي.
وتسعى دول أوپيك الى ابقاء سعر برميل النفط 
ب���ني 70 و80 دوالرا من اجل حتقيق التوازن بني 
مصالح املنتجني الذين يحتاجون بصفة مستمرة 
الى متويل اإلنفاق على تطوير واكتشاف احلقول 
النفطية اجلديدة ومصالح املستهلكني الذين يعانون 
في الوقت احلالي من تراجع اقتصادي كبير بسبب 

تداعيات األزمة املالية العاملية.
ويعتبر السعر احلالي لبرميل النفط الكويتي 
داخل النطاق املستهدف من قبل دول أوپيك كما 
انه في وضع جيد مقارنة باملستوى املتدني الذي 
وصل اليه في بداية العام احلالي عندما وصل الى 
ما يقارب ال� 32 دوالرا للبرميل نزوال من مستوى 

136 دوالرا التي وصل إليها في يوليو 2008.

الكويتي على جتاوز أزمات عاملية في السابق« موضحا 
أن بنك الكويت الوطني حافظ على نس����بة مرتفعة 
خالل السنوات املاضية وكانت هذه إحدى العوامل 
الهامة التي جعلت مؤسسات التصنيف متنحه أعلى 

تصنيف في الشرق األوسط.
وحول التوسعات املستقبلية للبنك قال دبدوب 
ان البنك س����يركز في املرحلة القادمة على منطقة 
اخلليج وانه قد يقوم ببعض التوس����عات إذا كانت 

هناك فرصة لذلك.
وعن نتائج البنك املالية أكد أن نتائجه األخيرة 
»أثبت����ت مرة أخرى جناح منوذج البنك الذي دائما 
يبرز ويتمي����ز خاصة في وقت األزمات« معربا عن 
ثقته في احتفاظ البنك به����ذا التميز خالل املرحلة 
القادمة ألنه يرتكز على قاعدة رأسمالية قوية تزيد 
على 1.7 مليار دينار وأيضا على ثقافة مؤسساتية 

راسخة.

ابراهيم دبدوب

)سعود سالم(جانب من اجللسة الثانية

الكوي����ت � كونا: قال الرئيس الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكوي����ت الوطني ابراهيم دبدوب ان 
انخفاض أسعار األصول سيؤثر على السوق الكويتي 
وبالتال����ي على محفظة القروض ل����دى كل البنوك 

احمللية.
واوضح دبدوب في لقاء خاص مع قناة »سي ان 
بي سي عربية« امس أنه يعتقد أن محفظة القروض 
للبنوك احمللية البالغة 24 مليار دوالر تتضمن ما يزيد 
على 15 مليارا قروضا مقابل رهونات »سواء كانت 
أسهم أو عقار«. وعن صفقة زين أوضح أن الصفقة 
»حظيت باهتمام كبير النها جاءت في مرحلة صعبة 
خلت من أي أنباء ايجابية ورفعت سقف التوقعات 
لدى املس����تثمرين وبالتالي فإن امتام هذه الصفقة 
س����يكون له تأثير ايجابي على القطاع املالي بصفة 

عامة حيث انها ستوفر سيولة كبيرة«.
وأضاف أن الس����وق يحتاج ف����ي الوقت احلالي 
الى مبادرات أخرى مثل زيادة االنفاق العام وأيضا 

توجيه االستثمار احلكومي الى الداخل.
من ناحية اخرى تطرق دبدوب الى مسالة زيادة 
رأسمال البنك موضحا أن البنك »لم يتخذ بعد قراره 
بش����أن رفع رأس املال ولكن املوضوع مطروح وقد 
يناقش في وقت الحق«. وذكر أنه يعتقد أن كل البنوك 
الكويتية ستحتاج الى زيادة رأس املال في املرحلة 
القادم����ة اما من اجل التوس����عات أو بهدف مواجهة 
بعض املخصصات مضيفا ان مجموعة العش����رين 
خالل اجتماعها األخير أوصت برفع رؤوس أموال كل 

البنوك كخطوة ضرورية في الظروف احلالية.
واشار الى ان بنك الكويت الوطني »قد يلجأ الى 
طرح زيادة رأس املال من أجل توس����عات محتملة 
واقتناص الفرص أو بهدف احلفاظ على معدل كفاية 
رأس املال حيث ان البنك يريد احلفاظ على نس����بة 
14% والتي تعتبر أعلى من املعدل املطلوب من قبل 
بنك الكويت املركزي والبالغ 12% واعلى من املعدل 

العاملي الذي يبلغ نحو %8«.
وأضاف »ساعد هذا املعدل املرتفع اجلهاز املصرفي 

قال تقرير الشركة اخلليجية 
الدولية لالس����تثمار »غلف 
انفست« عن أداء القطاعات 
بسوق الكويت لألوراق املالية 
لشهر أكتوبر املاضي ان قطاع البنوك تصدر 
املرتبة االولى بقيمة الت����داوالت التي بلغت 
263 مليون دينار وبنسبة 23.7% من إجمالي 
القيمة املتداولة، ونسبة 7% من إجمالي كمية 
األسهم املتداولة ونسبة 10% من إجمالي عدد 

الصفقات، بقيادة بنك الكويت الوطني وقيمة 
التداوالت لشهر أكتوبر وبيت التمويل الكويتي 
)بيتك( وبنك اخلليج.  وقال التقرير ان قطاع 
اخلدمات قد جاء في املرتب����ة الثانية بقيمة 
تداوالت بلغت 258 مليون دينار وبنسبة %23 
من إجمالي القيمة املتداولة خالل الشهر ونسبة 
19% من إجمالي كمية األسهم املتداولة، ونسبة 
21% من إجمالي عدد الصفقات، تصدرت زين 
وتليها شركة أجيليتي وأخيرا هيتس تلكوم 

من حيث قيمة تداوالت شهر أكتوبر. 
أما قطاع االس����تثمار فقد جاء في املرتبة 
الثالثة من حيث قيمة التداوالت والتي بلغت 
245 مليون دينار وبنس����بة 22% من إجمالي 
القيمة املتداولة ونسبة 36% من إجمالي كمية 
األسهم ونسبة 33% من إجمالي عدد الصفقات، 
حيث تصدرت شركة مشاريع الكويت القابضة 
قيمة التداوالت وتلتها شركة الديرة القابضة 

وأخيرا شركة االستثمارات الوطنية.

  »غلف انفست« :  263  مليون دينار قيمة تداوالت البنوك في أكتوبر 

تطور القيمة الرأسمالية ومعدل التداول اليومي
معدل التداول اليومي النسبة من رأسمال السوق قيمة التداوالت القيمة الرأسمالية مؤشر غلف انفست الشهر

159.836.347 %5.76 3.516.399.640 61.063.279.441 625.12 ابريل 2008
170.185.705 %5.15 3.233.528.400 62.747.883.325 611.12 مايو 2008
178.507.142 %6.38 3.927.157.115 61.586.790.704 620.06 يونيو 2008
105.320.515 %3.84 2.317.051.320 60.364.114.795 606.65 يوليو 2008
98.025.975 %3.57 2.058.545.465 57.584.483.861 578.38 اغسطس 2008
120.057.017 %4.85 2.521.197.365 52.021.239.707 519.73 سبتمبر 2008
153.995.774 %7.13 3.079.915.470 43.208.073.401 416.69 اكتوبر 2008
89.556.498 %4.37 1.791.129.960 40.988.169.519 389.28 نوفمبر 2008
78.239.053 %3.97 1.330.063.900 33.502.011.903 323.40 ديسمبر 2008
47.645.357 %3.28 952.907.145 29.013.934.007 281.24 يناير 2009
60.168.833 %4.17 1.083.038.994 25.988.406.519 251.40 فبراير 2009
66.187.516 %5.20 1.456.125.350 28.023.091.764 273.72 مارس 2009

133.424.845 %9.39 2.935.346.585 31.244.047.647 302.51 ابريل 2009
144.411.890 %8.78 3.032.649.680 34.545.150.642 330.50 مايو2009
167.545.178 %10.46 3.685.993.905 35.226.492.467 337.01 يونيو2009
85.403.359 %5.25 1.793.470.540 34.193.453.009 327.50 يوليو2009
103.754.402 %6.27 2.282.596.845 36.409.711.490 348.50 أغسطس 2009
83.365.108 %3.99 1.417.206.835 35.514.107.678 339.90 سبتمبر 2009
52.994.210 %3.43 1.112.878.405 32.433.997.767 315.54 اكتوبر 2009

تقــرير

نصيب القطاعات من إجمالي قيمة األسهم املتداولة
غير كويتي %7.0 البنوك %23.7

االستثمار %22

العقار 10%التأمني %0

األغذية %1

اخلدمات %23

الصناعة %13

نصيب القطاعات من إجمالي كمية األسهم املتداولة
غير الكويتي %11

االستثمار %36

العقار 21%التأمني %0

األغذية %1

اخلدمات %19

الصناعة %6

البنوك %7


