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)أسامة البطراوي(جهاد القبندي مترئسا اجللسة اخلتامية للمؤمتر الفقهي الثالث

في الجلسة الختامية للمؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية اإلسالمية

األزمة المالية كشفت فشل النظام الرأسمالي
 وأثبتت نجاح النظام االقتصادي اإلسالمي

الشبيلي: بمجرد صدور حكم إشهار اإلفالس ُتقّيد يد الشركة عن التصرف في أموالها
سميران: معالجة إعسار المؤسسات العربية واإلسالمية يحتم إيجاد حلول سريعة وقابلة للتطبيق

العنزي: الشركات اإلسالمية األكثر تأثرًا من البنوك اإلسالمية باألزمة المالية

سميران في بحثه املتعلق بأحكام 
إعسار وإفالس املؤسسات اإلسالمية 
أن األزمة املالية العاملية كشفت عن 
فش����ل النظام الرأسمالي، وثّبتت 
توجه����ات النظ����ام االقتص����ادي 
الربا، حيث  البعيد عن  اإلسالمي 

النقود خالله التلد النقود.
وفرق سميران في حديثه عن 
االفالس بني الدين احلال واملؤجل، 
حيث عرف الدي����ن احلال بأنه ما 
يجب أداؤه عند طلب الدائن، أما 
املؤجل فأنه م����ا ال يجب أداؤه إال 
بحلول وقتي، مستشهدا على عدم 
مطالبة املدين بالدين املؤجل بقوله 
سبحانه وتعالى )يأيها الذين امنوا 

أوفوا بالعقود(.
وحتدث ف����ي مبحثه عن حكم 
املدين املعسر، حيث  التعامل مع 
قس����مه الى حكم الدين في ذاته، 
وحكم الدين في حق الدائن، وحكم 
الدين في حق املدين، وإنذار املدين 
لقاء زيادة مبلغ الدين، مشيرا الى 
أن اسقاط بعض الدين عن املدين 
من النظرة اإلسالمية يوجب ذلك 

في حال العثرة.
وعن األحكام الفقهية التي تطبق 
على اعسار املؤسسات املالية أشار 
س����ميران إلى انه من املفترض أال 
تتأثر األسواق بانهيار فرد أو عدد 
من األفراد الوزن لهم بالس����وق، 
ولكن الواق����ع املعاصر أفرز هذه 
الظاه����رة، بدليل ان األزمة املالية 
العاملية احلالية تسببت في انهيار 
كبريات الشركات العاملية العمالقة، 
ما دع����ا النظام الغربي الى وضع 
أسس بديلة إلى حماية شركاته ولم 
تكن املؤسسات اإلسالمية والعربية 
مبنأى عن ذلك، ب����ل احلقيقة أن 
بعضها تأثر بشكل كبير، وتكبد 
خسائر مليارية، وأصيب بعضها 

باإلفالس.
إلى أن معاجلة إعسار  وأشار 
واف����الس املؤسس����ات العربي����ة 
واإلس����المية يحتم إيجاد حلول 
سريعة وقابلة للتطبيق في العصر 
احلالي، الفتا إلى أن اإلسالم لم يغفل 
تلك األخطار املفاجئة ووضع لها 
احللول املناسبة، وهو ما ظهر جليًا 
في تعرضه حلال اجلوائح معرفا 

اجلائحة في اللغة بأنها تأتي من 
االستئصال واالجتياح، وهي الشدة 

العظيمة التي جتتاح املال.
واقترح سميران في دراسته عدة 
أسس تنظيمية لسداد الديون حال 
إعسار أو إفالس املؤسسات املالية 
منها إنشاء وتأس����يس صندوق 
لتقاص الديون يكفل أعماله صندوق 
الزكاة باعتبار أن الديون املفقودة 
تدخل في باب الغارمني املستحقني   
للزكاة وحتول الديون املستحقة 
إلى صندوق التقاص وتدفع أول 
بأول إلى الدائنني حسب حاجتهم، 
مشيرا إلى أن أهمية هذا الصندوق 

تكمن في عدة أشياء منها:
� تقليل مدة النظر بالنس����بة 

للدائن.
� تنظيم إجراءات النظرة.

� السيطرة على اآلثار اجلانبية 
التي تنعكس على الدائن جراء عدم 

حصوله على الدين.
أما االقت����راح الثاني متثل في 
بإنش����اء صندوق تعاوني ميول 
جزئيا من مستخدمي األموال ومن 

صندوق الزكاة.
وبني ان االقت����راح الثالث هو 
مبادرة تقوم بها البنوك اإلسالمية 
لش����راء الديون، وينص االقتراح 
الرابع على أن تقوم الدول املصدرة 
للنفط والغاز باقتطاع نسبة ناجتها 
احمللي إلنش����اء صندوق لس����داد 
الديون املتعثرة، انطالقا من أحقية 

الدائنني في أموال الزكاة.
وش����رح في دراس����ته بعض 
التجارية املعاصرة  التنظيم����ات 
الوجهة  واحلل����ول املالئمة م����ن 
الشرعية في حاالت اإلفالس ومنها 
أحكام اإلفالس التجارية، شارحا 
أن نظ����ام االفالس ف����ي القانون 
التجاري خ����اص بالتجار، يهدف 
لتنظيم التنفيذ اجلماعي على أموال 
املدين بغرض حماية الدائنني من 
الدائنني  املفل����س وحماية  املدين 
من بعضهم البع����ض، لكن هناك 
بعض املالحظ����ات على اإلفالس 
في ظل القان����ون التجاري، منها 
انه ال يدخل مفه����وم اإلفالس إال 
على الدائنني، التش����هير باملفلس 
في املجاالت الرس����مية بخالف ما 

ينصح به اإلسالم، إسقاط احلقوق 
املهنية والسياسية للمفلس، فضال 
عن وقف سداد الفوائد على الديون 

العادية دون غيرها.
وذك����ر أن من أرف����ق احللول 
للطرف����ني )الدائ����ن واملدين( هو 
الواقي لإلف����الس والذي  الصلح 
الدين  يتضمن إس����قاط بع����ض 
والنظرة وتأجيل بعضه، مشيرا 
إلى أن قان����ون التجارة الكويتي 
في املادة 743 نص على أنه يجوز 
للتاجر الذي اضطربت أعماله أن 
يطلب الصلح الواقي من اإلفالس 
بش����رط أال يكون قد غشا جسيما 
وأن يكون قد زاول التجارة بصفة 

مستمرة وملدة سنتني.

العالقات االقتصادية

وفي اإلطار ذاته قال د.عصام 
العنزي في بحثه إن مسألة الديون 
في الفقه اإلسالمي تعتبر من املسائل 
املهمة جدا، وقد أخذت جهدا ووقتا 
من العلماء لبي����ان أحكامها، ألن 
أمرها من اخلطورة مبكان خشية 
الوقوع في الربا وما حرم اهلل. كما 
أن األزمة املالية العاملية إمنا أصابت 
املؤسسات مبقتل بسبب هذه الديون 
التي أصبحت سلعا تباع وتشترى. 
وأضاف العنزي أن هذه األزمة أثرت 
في املؤسس����ات املالية اإلسالمية 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر 
بسبب ترابط العالقات االقتصادية 
بني الدول بعضها ببعض وتشابك 
العالقات بني املؤسسات  وترابط 
املالية بعضها ببعض. وقد تأثرت 
الش����ركات اإلس����المية على وجه 
اخلصوص به����ذه األزمة أكثر من 
البن����وك اإلس����المية، ألنها قامت 
على فك����رة التمويل قصير األجل 
واالستثمار طويل األجل مما أوقعها 
في أزمة أخرى وهي نقص السيولة 
مما جعلها حتجم عن سداد ديونها، 
مع أنها متلك من األصول ما يفيض 

عن حجم هذه الديون. 
وأش����ار إلى أن هذا األمر جعل 
بعض األص����وات تنادي بتفليس 
الش����ركات، والبعض اآلخر  هذه 
أخذ ين����ادي بوج����وب إنظارها، 
ألنه����ا معس����رة، وحق املعس����ر 

اإلنظ����ار، فكان لزام����ا بيان هذه 
املصطلحات: اإلعس����ار، اإلفالس، 
التعثر، لبيان احلكم الشرعي، ألن 
احلكم الشرعي لإلعسار يختلف عن 
اإلفالس، فاحلكم على الشيء فرع 
عن تصوره، فكلما اتضحت الصورة 
للمسألة كان احلكم الشرعي فيها 
أوضح وأبني. كما أن األزمة املالية 
العاملية فرصة بالنسبة للمراقبني 
اخلارجي����ني للصناع����ة املالي����ة 
اإلسالمية بفحصها واختبار مدى 
قدرتها على الصمود في مواجهة 
األزمات، فهي في احلقيقة بالون 
اختبار لهذه املؤسسات لكي تراجع 
حساباتها وطرقها، فاألزمات سبيل 
وطريق لتصحيح املسيرة والرجوع 
إلى جادة الصواب. إال أننا في خضم 
األزمة نحتاج إلى طرق ووسائل 
للخروج منها بأقل اخلسائر ومن 
ثم محاسبة هذه الشركات على ما 

فعلته لتصحيح مسيرتها.
وأوض����ح العنزي أن����ه اختار 
موضوع تعثر املؤسس����ات، ألنه 
املوضوع ال����ذي برز خالل األزمة 
املالية، بل إن البعض قال إن األزمة 
املالية إمنا هي أزمة س����يولة، بل 
إن هذا األمر هو السبب الرئيسي 

لتعثر هذه املؤسسات. 
ولف����ت العنزي بع����د تعريفه 
ملفه����وم اإلعس����ار واإلفالس من 
الناحية الفقهية والقانونية إلى أن 
هناك فروقا بينهما ميكن تلخيصها 

فيما يأتي:
� اإلفالس حالة خاصة باملدين- 
التاج���ر- الذي توق���ف عن دفع 
ديونه، أما اإلعسار فحالة خاصة 
باملدي���ن- غير التاج���ر- وهي 
احلال���ة التي تك���ون فيها ديون 
املدين املس���تحقة األداء أكثر من 
حقوقه. فاإلفالس يخضع للقانون 
التجاري بينما اإلعسار يخضع 

للقانون املدني.
� ي���ؤدي اإلف���الس إلى وقف 
الفردية،  الدعاوى واإلج���راءات 
وي���ؤدي إلى ائت���الف الدائنني � 
بقوة القانون � في جماعة تقوم 
عل���ى احتاد مصاحله���م ووحدة 
مصيرهم، كما يؤدي إلى حتقيق 
املس���اواة بينهم في توزيع ثمن 
أموال التفليسة عليهم وفقا لقسمة 
الغرماء. بينما ش���هر اإلعسار ال 
يحول دون اتخاذ الدائنني إلجراءات 
فردية ضد املدين، فيجوز لكل دائن 
� على حسب مصلحته اخلاصة � 
أن يبادر قبل غيره من الدائنني الى 
رفع الدعوى واتخاذ إجراءات ضد 
املدين الستيفاء حقه ولو ترتب 
على ذلك حرمان الدائنني اآلخرين 
م���ن حقوقهم كله���ا أو بعضها، 
ويك���ون للدائن في س���بيل ذلك 
احلج���ز والتنفيذ على ما يختار 
من أموال املدين التي يجوز احلجز 
والتنفيذ عليها لكن بالقدر الذي 

يكفي الستيفاء حقه كامال.

عاطف رمضان -  أحمد يوسف
اختتم املؤمت���ر الفقهي الثالث 
للمؤسسات املالية اإلسالمية جلساته 
الثالثة  األربعاء املاضي اجللس���ة 
»بعن���وان أحكام إعس���ار وإفالس 
املؤسس���ات املالية« والتي ترأسها 
الرئيس التنفيذي لش���ركة الرتاج 
لالستثمار جهاد القبندي حيث قدم 
د.يوسف الشبيلي بحثا تناول فيه 
إفالس الشركات وإعسارها في الفقه 
والنظام حيث عرف في مبحثه األول 
اإلفالس بان يكون الدين احلال الذي 
على املدي���ن أكثر من أمواله، وقّيد 
الدي���ن بكونه حاال  الفقهاء معنى 
ألنه ال���ذي يطالب به املدين اما اذا 
كان مؤجال فال يعد ذلك إفالسا ولو 
كان أكثر من ماله املوجود فانه غير 
مطالب به واستثنى املالكية من ذلك 
ما إذا كان مال املدين يزيد على دينه 
احلال ولكن تلك الزيادة ال تفي بدين 
املؤجل فيفلس، ولو أتى بضامن، 
إال ان كان يرجى من تنميته بتلك 

الزيادة وفاء الدين املؤجل.
وعن عالقة اإلفالس بالتفليس 
قال الشبيلي ان اإلفالس يكون بفعل 
املدين نفسه بأن يتحمل من الديون 
مايزيد عن أمواله وأما التفليس فهو 
حكم القاضي عليه انه مفلس فاألول 
سبب للثاني، اما عن عالقة اإلفالس 
بالتصفية فقال ان العالقة بينهما 
فقهيا عالقة عموم وخصوص مطلق 
فإفالس الشركة من املنظور الفقهي 
ينتهي حتما بتصفيتها لتس���ديد 
ديونها، مش���يرا إلى انه ليس كل 
تصفية يكون سببها اإلفالس فقد 
تكون التصفي���ة اختيارية بإرادة 
الشركاء وقد تكون إجبارية كما في 
اإلفالس والعالقة بينهما في النظام 
عالقة عموم وخصوص وجهي اذ ال 
تالزم بينهما، فالتصفية قد تكون 
بسبب اإلفالس وقد تكون طوعية، 
وكذلك اإلفالس قد ينتهي بالتصفية 
وقد تبقى الشركة تزاول نشاطها مع 

احلكم عليها قانونا باإلفالس.
بأن���ه يجوز  الش���بيلي  وأفاد 
إشهار اإلفالس في احلاالت التالية: 
إذا تعثرت الشركة عن دفع ديونها 
الضط���راب أوضاعه���ا املالية، إذا 
طلب احد الدائنني إشهار إفالسها، 
البد حلالة اإلفالس أن تنشأ بحكم 
قضائي، إشهار إفالس الشركة يحتم 
إفالس جميع الشركاء املتضامنني 
فيها، يجوز للمحكمة أن تؤجل حالة 
اإلفالس إذا ارتأت أنه من احملتمل 
حتسن مركزها املالي. وتطرق إلى 
احلديث عن كيفية إدارة الش���ركة 
املفلس���ة، قائال انه مبجرد صدور 
حكم إشهار اإلفالس تقيد يد الشركة 
عن التصرف في أموالها باستثناء 
األموال التي ال يجوز احلجر عليها 
قانونا، ويعني قاضي التفليس مديرا 
الدارة التفليس، يكون له عدة مهام 

تتعلق بأمور إدارية مؤقتة.

األزمة المالية

وفي السياق نفسه قال د.محمد 

مساعد احلداد

أعلنت ش���ركة آن���ة جروب 
لتنظيم املعارض واملؤمترات ان 
املعرض الدولي السادس للعقار 
الذي نظمته الشركة نهاية الشهر 
املاض���ي حقق مبيع���ات بلغت 
مايقارب 65% من قيمة املشاريع 
التي عرضتها الشركات املشاركة 
في أنشطة املعرض والتي قدرت 

ب� 3 مليارات دوالر.
اإلدارة  وقال رئيس مجلس 
في الشركة مس���اعد احلداد ان 
املعرض حقق جناحا كبيرا رغم 
العكسية للمعارض  التوقعات 
العقارية املقامة في الكويت خالل 

الفترة األخيرة، مشيرا إلى أن الشركات كافة أبدت 
سعادتها ملا قدمته الشركة من تيسيرات للشركات 
املشاركة من أجل جناح املعرض الذي استقطب 

ما يقارب ال� 7000 زائر.
وأشار احلداد الى ان الشركة تهدف خالل املرحلة 
املقبلة إلقامة معارض عقارية وغير عقارية متطورة 
بأفضل الوسائل التي تلبي احتياجات الشركات 
املش���اركة وتوفير املتطلبات كافة التي يحتاجها 
الزوار حتى تظهر املعارض بصورة طيبة تليق 

كونا: قفزت اسعار الذهب في الكويت اول من امس 
مسجلة ارتفاعا كبيرا بعد وصول سعر الكيلو فيها 
الى حوالي 10100 دينار نتيجة تأثرها بأسعار اسواق 
الذهب العاملية التي ارتفعت خالل اليومني املاضيني. 
وحقق سعر الذهب قفزة هائلة بعد ان كان مستقرا 
على ما يقارب 9300 دينار خالل االيام املاضية مرتفعا 
بنسبة بلغت حوالي 8.6% هي االعلى بتاريخ اسعار 

الذهب حسب تعبير جتار الذهب في الكويت.
وعزا عدد من التجار واملتابعني السواق الذهب 
هذه االرتفاعات الى شراء احلكومة الهندية 200 طن 
من الذهب من صندوق النقد الدولي اخيرا مقابل 6.7 

مليارات دوالر.
وق����ال مدير احد محالت الذه����ب ناجي الزعبي 
ل�»كونا« ان هذا االرتفاع الذي حتقق خالل اليومني 
املاضيني ترك تاثيرا واضحا على الس����وق احمللي، 
موضحا ان معدالت الشراء تراجعت بنسبة وصلت 
الى حوالي 80%. واضاف ان اس����عار الذهب هي في 
تصاعد مستمر منذ ما يقارب السنة نتيجة االزمة 
املالية العاملي����ة اال انه لم يحقق هذا االرتفاع خالل 
يوم واحد في تاريخه، متمنيا ان ينخفض الس����عر 
ويستقر حتى تزداد عمليات تداول البيع والشراء 

في السوق احمللي.
واك����د الزعبي ان اي هزة ف����ي االقتصاد العاملي 
ستزيد من اسعار الذهب بسبب توجه املستثمرين 
الى االس����تثمار في الذهب، مضيفا ان ذلك سيترك 
اثرا كبيرا على عمليات البيع والشراء في االسواق 

احمللية.
واشار الى بورصات الذهب العاملية التي يتأثر 
بها الس����وق احمللي في حتديد سعر الذهب مضيفا 
ان التوقعات تشير الى ارتفاعات مستمرة على مدى 

االشهر املقبلة بسبب زيادة االستثمارات في الذهب 
سواء من االفراد او الدول.

م����ن جهته، قال تاجر الذه����ب محمد عبداهلل ان 
االرتفاع احلاصل حاليا ليس في مصلحة السوق، 
خصوصا في ظل احجام الزبائن عن الشراء مضيفا 
ان معدل البيع في محله تراجع من حوالي 1500 دينار 

في اليوم الى اقل من 400 دينار حاليا.
واوضح ان القفزة الكبيرة التي حققها سعر الذهب 
خالل اليومني املاضيني متثل عامال سلبيا في زيادة 
تداول بيع شراء الذهب، خصوصا ان اسعاره تشهد 

ارتفاعات مستمرة منذ ما يقارب العام.
واشار عبداهلل الى االسباب االخرى التي أدت الى 
تراجع مبيعات الذهب كغياب املناسبات العامة التي 
يتم فيها شراء الذهب مثل االعياد وغيرها، موضحا 
ان هذا الوقت من الس����نة تقل فيه عمليات الشراء 
بش����كل عام. اما مدير ادارة املعادن الثمينة بوزارة 
التجارة والصناعة مس����لم العنزي، فقال ان معدل 
انتاج املعادن الثمينة من املصانع تراجع بشكل كبير 
موضحا ان االدارة تتس����لم حاليا نحو 70 طردا من 
محتويات تصنيع الذهب بعد ان كانت تتسلم حوالي 
150 طردا. واضاف ان استيراد الكويت للذهب تراجع 
هو اآلخر، حيث بلغت كمية االس����تيراد 1.2 طن في 
ش����هر سبتمبر بعد ان كانت تصل الى 2.2 طن لكل 
من شهري يوليو واغسطس وهو ما يعكس تراجع 

معدل تداول الذهب في الكويت.
وارجع العنزي احد اسباب ارتفاع اسعار الذهب 
الى تراجع قيمة الدوالر الذي يشهد انخفاضا مستمرا، 
الفتا الى ان محال الذهب واملصانع في الكويت جلأت 
الى تخفيض اس����عار املصنعية لتتمكن من زيادة 

معدالت بيعها.

بالشركة املنظمة واملشاركني في 
املعرض. ولفت إلى أن إستراجتية 
الشركة لعبت دورا بارزا لتعريف 
املستهلك واملستثمر في الداخل 
واخلارج بأفضل ما هو متاح من 
العقار وفرص االستثمار العقاري 
س���واء في الكويت أو خارجها 
وبش���كل فريد من نوعه خالل 
معارض الشركة، وذلك من خالل 
استقطاب اكبر شريحة من أفضل 
الشركات العقارية واالستثمارية 
في الداخل واخلارج للمشاركة 

في معارضها.
كما ان اإلستراجتية خدمت 
كبار وصغار املستثمرين من خالل تعريفهم بأفضل 
س���بل االس���تثمار وأكثرها أمنا وربحا حيث إن 
املعارض العقارية التي تنظمها »آنة جروب« سواء 
ف���ي الكويت أو خارجها باتت مؤخرا تلعب دورا 

بارزا في انتعاش السوق العقاري.
وبني احلداد ان املعارض العقارية في املنطقة 
أصبحت ف���ي تطور ملحوظ وحتظ���ى باهتمام 
الشركات العقارية، السيما الشركات في اخلليج 

والدول العربية خاصة دول مجلس التعاون.

الحداد: حققنا نجاحًا كبيرًا ونسعى لتطوير المعارض

»آنة جروب«: 7 آالف زائر 
في المعرض الدولي السادس للعقار 

أسعار الذهب في الكويت تسجل
قفزة كبيرة نتيجة االرتفاعات العالمية

سعر كيلو الذهب قفز لـ 10100 دينار

تقــرير
ذكر تقرير شركة االستثمارات الوطنية انه 
خالل تداوالت االسبوع املاضي ارتفع مؤشر 
املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة وعدد 
الصفقات بنسبة 1.1% و1.1% على التوالي في 
حني انخفض مؤش���ر املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة بنسبة 
20.5% ومن اصل ال� 202 شركة مدرجة بالسوق مت تداول اسهم 160 
شركة بنس���بة 79.2% من اجمالي اسهم الشركات املدرجة بالسوق 
ارتفعت اسعار اسهم 62 شركة بنسبة 38.8% فيما انخفضت اسعار 
اس���هم 65 شركة بنسبة 40.6% واس���تقرت اسعار اسهم 33 شركة 
بنسبة 20.6% من اجمالي اسهم الشركات املتداولة بالسوق ولم يتم 
التداول على اسهم 42 شركة بنسبة 20.8% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالس���وق الرسمي، علما أنه اليزال هناك 6 شركات موقوفة 
عن التداول استنادا الى قرار جلنة السوق رقم 97/4 والذي يلزم كل 
الش���ركات والصناديق املدرجة بالسوق بتقدمي البيانات املالية في 

موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة احملددة.
وافاد التقرير بأن القيمة السوقية بلغت بنهاية تداول االسبوع 
املاضي للش���ركات املدرجة في السوق الرسمي 33.055 مليار دينار 
بانخفاض قدره 78 مليون دينار وما نسبته 0.2% مقارنة مع نهاية 
االسبوع قبل املاضي والبالغة 33.133 مليار دينار وانخفاض قدره 

743.4 مليون دينار وما نسبته 2.2% عن نهاية عام 2008.
انهى سوق الكويت لالوراق املالية تعامالته خالل االسبوع على 
انخفاض طفيف في ادائه باملقارنة مع اقفال االسبوع وذلك بالنسبة 
الى املؤشرات العامة )NIC50- الس���عري – الوزني( والتي حققت 

س���وق الكويت لالوراق عكس اداؤه الضعيف بداية االسبوع تأثره 
مبوجة الهبوط التي اصابت االسواق اخلليجية اثر حركة تصحيحية 
ألس���واق املال العاملية وهو ما ادى الى تكبد السوق احمللي خسائر 
حادة خالل اول ايام تداوالته فاقت 120 نقطة خالل جلس���ة واحدة 
وهو ما القى حينها مبخاوف نحو استمرار نزيف النقاط خاصة ان 
املؤشر العام للسوق مير مبرحلة عنق الزجاجة تزامنا مع اعطائه 

خسائر بنسب بلغت 0.1% و0.2% و0.3%على التوالي، فيما سجلت 
املتغيرات العامة )املعدل اليومي للقيمة املتداولة – الكمية املتداولة 
– عدد الصفقات( اداءا متناقضا حيث انخفضت القيمة بنسبة %21 
مقابل ارتفاع عدد الصفقات وكميتها بنس���ب 1% و1% على التوالي، 
هذا وقد بلغ املتوس���ط اليومي للقيمة املتداولة خالل االسبوع 43 
مليون دينار مقابل 55 مليونا لالسبوع قبله. واشار التقرير الى ان 

اش���ارات سلبية في االسبوع املاضي عندما كسر حاجز 7500 نقطة 
نزوال والذي لم يتداول حتته منذ ش���هر يوليو املاضي هذا وبالرغم 
من عدم وجود ارتباط مباشر بني اداء االسواق اخلليجية، فيما بينها 
وبني الس���وق احمللي اال ان ح���دوث حركة مهمة والفتة في اداء تلك 
االس���واق البد وان يترتب عليه تأثر نفسي على االمد القصير وهو 
ما ش���هدناه خالل االسبوع فبعد عودة االمور الى وضعها الطبيعي 
استقر اداء سوق الكويت لالوراق املالية وعاد الى تداوالته املعهودة 
غير ان اجواء ايجابية قد شاعت خالل نهاية االسبوع القت بظاللها 
على وقع التعامالت حيث استقر املؤشر العام للسوق فوق مستوى 
7330 نقطة. هذا وحتى نهاية تداول االس���بوع لم تعلن س���وى 60 
ش���ركة عن ارباحها لفترة 2009/9/30 من اصل 202 شركة مدرجة 
وهو معدل ال يشكل اكثر من 30% من شركات السوق املدرجة، ولم 
يتبق سوى اس���بوع واحد حتى تعلن باقي الشركات البالغ عددها 
136 شركة عن ارباحها واال ستتلقى عقوبة االيقاف عن التداول هذا 
وهناك اصال 6 شركات موقوفة بسبب عدم تقدميها البيانات املالية 
الس���نوية اخلاصة بعام 2008. وحول القطاعات االكثر نشاطا من 
حيث قيمة االسهم املتداولة افاد التقرير بأن قطاع شركات اخلدمات 
احتل املرتبة األولى للتداول من حيث قيمة االسهم املتداولة بتداول 
283.0 مليون سهم بنسبة 19.5% موزعة على 6.038 صفقة بنسبة 
22.3% بلغت قيمتها 62.3 مليون دينار بنس���بة 28.4% من اجمالي 

قيمة االسهم املتداولة.

»االستثمارات الوطنية«: تراجع البورصة أفقد القيمة الرأسمالية للشركات 78 مليون دينار في أسبوع

قيمة األسهم المتداولةكمية األسهم المتداولة
االستثمار %35.4

الصناعي 4.4%التأمني %0.0

اخلدمات 
الصناعي %19.5

%11.6

اخلدمات 
%28.4

 
غير 

الكويتية 
%3.5

العقاري %31.0

غير الكويتية 2.6%البنوك 17.5%البنوك %4.4

االغذية 
%1.7

العقاري 15.2%التأمني 0.0%االستثمار %23.0

األغذية %1.8


