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يوليو 2009الشركة المديرة للصندوقالصناديق
22 مايو 103.562002%26.48%-0.31%0.640البنك التجاريصندوق التجاري االستثماري

10 يناير 272.972001%7.67%-1.087الكويتية لالستثمارصندوق الرائد

22 مايو 2007-1.77%3.05%-5.10%0.982شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة االستثماري

20 فبراير 89.882001%7.56%-0.47%0.565بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل املأمون العام

31 ديسمبر 216.672000%2.89%-2.59%218.66بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل للشركات الكويتية

24 نوفمبر 287.212000%7.33%0.24%1.291بيت االستثمار العامليصندوق مؤشر جلوبل ألكبر 10 شركات

31 ديسمبر 223.322000%5.42%0.15%202.09بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل ألكبر عشر شركات

29 يونيو 168.902002%11.10%0.31%1.613الكويت والشرق األوسط صندوق الرؤية

27 يناير 94.502003%6.81%-0.66%1.945بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل احمللي

ديسمبر 74.502004%-1.00%-6.88%0.496االستشارات املالية الدوليةصندوق إيفا االستثماري

1 فبراير 87.202003%5.10%-1.07%1.071البنك األهليالصندوق األهلي الكويتي *

31 ديسمبر 224.372000%2.39%-2.92%211.36بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل العام

2 يوليو 242.392002%-2.00%-6.37%0.733االستثمارات الوطنيةصندوق الوطنية االستثماري

30 يونيو 2001-2.10%-1.11%3.246املركز املالي الكويتيصندوق املركز لالستثمار والتطوير )ميداف(

29 يوليو 79.482001%0.88%-0.732اخلليجية الدولية لالستثمارصندوق الشروق االستثماري

21 مارس 111.542002%1.16%-3.77%0.802الساحل للتنمية واالستثمارصندوق الساحل االستثماري

20 يونيو 2005-5.93%-4.02%-0.641كفيكصندوق الوسم

25 أبريل 51.302002%--1.273مجموعة األوراق املاليةصندوق العنود االستثماري

* صافي قيمة الوحدة كما في 24 يونيو 2009

يونيو 152.092002%11.68%-1.061شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة لألسهم

14 ديسمبر 1999-12.60%-0.70%4.193املركز املالي الكويتيصندوق املركز للعوائد املمتازة

12 يوليو 118.362003%-2.57%-7.01%0.555االستثمارات الوطنيةصندوق الدارج االستثماري **

19 أبريل 12.002004%0.27%-3.95%1.120كامكوصندوق كامكو االستثماري

1 يونيو 2007-34.96%-3.84%4.14%0.650نور لالستثمارصندوق نور لألسهم احمللية واخلليجية

** صندوق متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

5 يونيو 37.002007%16.50%0.80%0.630شركة األمان لالستثمارصندوق األمان اإلسالمي

يونيو 2005-3.71%6.18%-0.756وفرة لالستثمار الدوليصندوق الفجر

31 ديسمبر 317.022000%-0.61%-3.47%685.45بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل اإلسالمي

11 يونيو 2007-25.70%0.95%-0.31%0.743شركة منافع لالستثمارصندوق منافع األول **

28 ابريل 32.762004%-5.71%-0.80%1.328بيت االستثمار العامليصندوق الدرة اإلسالمي

9 أكتوبر 37.032004%-3.41%-2.82%0.818آدامصندوق الدار لألوراق املالية

24 يونيو 132.672002%-11.04%0.42%0.600االستثمارات الوطنيةصندوق الصفوة االستثماري

10 أغسطس 80.602000%--3.68%1.383مجموعة األوراق املاليةصندوق املجموعة اإلسالمي

** صندوق يستثمر في سوق الكويت لألوراق املالية واألسواق اخلليجية والعربية

--70.08%0.99%-8.45%0.272االستشارات املالية الدوليةصندوق إيفا اإلسالمي

11 يوليو 2006-28.32%9.04%1.50%0.543البنك التجاريصندوق التجاري اإلسالمي

1 نوفمبر 2007-0.97%-3.49%0.444شركة الصفاة لالستثمارصندوق الصفاة لألسهم احمللية

15 اكتوبر 2003-2.87%-1.28%1.737املركز املالي الكويتيصندوق املركز اإلسالمي

يوليو 2009الشركة المديرة للصندوقالصناديق
22 يونيو 2007-27.93%-1.51%-4.92%0.721شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة اإلسالمي

11 نوفمبر 2007-43.23%1.45%-1.55%0.568آدامصندوق النخبة

22 يونيو 30.712002%-3.42%-0.493اخلليجية الدولية لالستثمارصندوق الهدى اإلسالمي

سبتمبر 2002-39.60%27.97%0.50%0.604البنك التجاريصندوق التجاري لألسهم اخلليجية

--45.18%14.14%3.39%0.548الزمردةصندوق الزمردة اخلليجي

9 اغسطس 18.952008%23.62%2.34%1.190ثروة لالستثمارصندوق ثروة العربي )بالدوالر(

اغسطس 2006-1.40%17.00%2.40%0.986كميفكصندوق بوابة اخلليج *

ديسمبر 2005-16.91%3.69%2.522املركز املاليصندوق املركز اخلليجي )بالدوالر(

نوفمبر 68.702003%10.80%-0.882البنك األهليصندوق األهلي اخلليجي **

ديسمبر 121.291999%11.15%3.16%221.29بيت االستثمار العامليمؤشر »جلوبل« اخلليجي االستثماري 100

--23.09%1.86%-7.690كفيكصندوق البشائر )بالدوالر(

1 ابريل 2000-24.36%-1.87%-7.564األولى لالستثمارصندوق األولى لألسهم اخلليجية )بالدوالر(

1 سبتمبر 2007-33.38%-2.85%4.44%0.666نور لالستثمارصندوق نور اإلسالمي اخلليجي ***

** صافي قيمة الوحدة كما في 29 يونيو 2009

* ال يتعدى االستثمار في األسواق اخلليجية 50% من رأسمال الصندوق

*** صندوق متطابق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

صندوق جلوبل اخلليجي
فبراير 2005-3.75%14.34%3.89%96.250بيت االستثمار العاملي للشركات الرائدة )بالدوالر(*

ديسمبر 164.841999%10.53%4.15%264.84بيت االستثمار العامليمؤشر »جلوبل« اخلليجي ألكبر 30 شركة

* بعد خصم رسوم احلوافز التشجيعية

يوليو 2007-23.55%10.66%4.23%76.45بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل اخلليجي اإلسالمي )بالدوالر(*

* بعد خصم رسوم احلوافز التشجيعية
صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات 

مايو 2007-11.51%31.27%4.09%88.490بيت االستثمار العامليوالصناعات التحويلية )بالدوالر(*

* بعد خصم رسوم احلوافز التشجيعية

1 فبراير 73.802003%-7.80%0.40%1.309املركز املاليصندوق املركز العقاري

12 اغسطس 67.802002%-9.03%1.22%1.106آدامصندوق الدار العقاري

29 سبتمبر 2002--6.50%-42.67%1.252البنك التجاريصندوق التجاري املالي

13 مايو 4.791999%5.72%3.07%1.489بيت االستثماري العامليصندوق جلوبل للسوق النقدي

1 يناير 11.552009%8.36%0.45%1.115االمتياز لالستثمارصندوق االمتياز املالي **

2 يناير 2008--13.68%-104.20%0.972البنك التجاريصندوق التجاري املالي اإلسالمي *

29 ديسمبر 4.442002%1.02%0.14%1.293بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل اإلسالمي *

** صافي قيمة الوحدة كما في 29 يونيو 2009

* سنويا

-34.20%1.46%-0.896مؤسسة اخلليج لالستثمارصندوق مؤسسة اخلليج للسندات

يوليو 23.162003%0.89%-1.0440شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة للسندات *

8 يناير 4.212002%-0.93%3.93%1.060بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل للسندات

15 يوليو 2003-4.02%-27.48%-0.9600الكويتية لالستثمارصندوق الكويتية للسندات

* سنويا

أداء الصناديق الكويتية خالل شهر يوليو 2009

العوضي: إجراءات إدراج »ڤيڤا« بالبورصة تسير بشكل طبيعي وحصتنا تجاوزت الـ %10 
أحمد مغربي 

كشف الرئيس التنفيذي في شركة االتصاالت 
الكويتية )ڤيڤا( م.جنيب العوضي عن أنه ال 
تأجيل إلدراج الشركة في سوق الكويت لألوراق 
املالية والذي تسير إجراءاته بشكل طبيعي، الفتا 
إلى أن اجلمعية العمومية للشركة والتي ستعقد 

أوائل العام املقبل ستناقش هذا املقترح.
وأوض����ح م.العوضي في تصريح صحافي 
أمس خالل مؤمتر إعالمي عقدته »ڤيڤا« للتعريف 
باألنشطة الرمضانية التي ستطرحها الشركة 
خالل ش����هر رمضان الكرمي أن حصة الشركة 
السوقية جتاوزت ال� 10% وسيتم اإلعالن عن 
النسبة خالل شهر رمضان، وعن إقامة مزادات 
جديدة أوضح العوضي أن الش����ركة لم تتخل 
عن إقامة مثل هذه املزادات ألثرها الواضح في 
التنمية االجتماعية بتوجيه عائد تلك املزادات 

الى اجلمعيات اخليرية. 
وردا على س����ؤال »األنباء« حول املشاكل 
املتعلقة مبركز خدمة العمالء call center قال 
العوضي ان الشركة تس����عى من خالل زيادة 
موظفي املركز وتدريبهم على احدث الوسائل 
التكنولوجية الى حل تلك املشكلة مع تطبيق 
احدث النظم واآلليات املتعلقة بها، مؤكدا على 

أن املشكلة سيتم القضاء عليها قريبا جدا.
وفيما يتعلق مبشكلة الشبكات مع وزارة 
املواصالت والبلدية ق����ال اننا جنتهد في حل 
املش����كلة، الفتا الى انه مت ح����ل أكثر من %90 
منها وجار االنتهاء منها خالل املرحلة املقبلة، 
وعن التوسعات املستقبلية للشركة اشار الى 
أن »ڤيڤا« س����تقوم بافتتاح فرع جديد لها في 

سوق شرق قريبا.

مسؤولية اجتماعية

من جه����ة أخرى قال العوض����ي ان »ڤيڤا« 
متيز عمالءها من خالل تقدمي كل ما هو أفضل 
ومتطور ملنح العمالء خدمات وحلوال عملية غاية 
في البساطة، مؤكدا على أن مسؤولية الشركة 
االجتماعية تتلخص في »كلنا معنيون وكلنا 
مسؤولون« ونحن في الشركة عملنا والنزال 
نعمل على توجيه جهودنا نحو خدمة مجتمعنا، 
ومن هنا بادرنا الى ابتكار العديد من االنشطة 

االجتماعية الهادفة خلدمة املجتمع.
وأضاف قائال: »معا نحقق أهدافنا املشتركة 
بالنهوض مبجتمعنا واالرتقاء بكويتنا، أنتم 

من خالل دعمكم ومش���اركتكم في االنشطة 
الهادفة، ونحن من خالل ابتكار وسائل وأدوات 
قادرة على تلبية حاجات مجتمعنا واستشراف 

تطلعاته«.
 وأوضح أن هن���اك العديد من املفاجآت 
املمتعة التي س���تطلقها الشركة خالل شهر 
رمض���ان والتي تهم جميع أف���راد املجتمع، 
هذا وأش���ار العوضي الى شاب دعاه ليقف 
الى جانبه وقدمه باس���م: »بطل ڤيڤا« الذي 
سيرافقه اجلمهور خالل األسابيع املقبلة. بطل 
حملة ڤيڤا شاب اسمه عبداهلل سيعمل على 
استقطاب آراء اجلمهور حول أدائه من خالل 
حملة ڤيڤا اإلعالنية املبتكرة التي تنفذ ألول 

مرة في دول املنطقة والتي ستمكن عمالء ڤيڤا 
من توجيه مجرى األحداث بشكلها النهائي 
من خالل التفاعل والتصويت عبر الرسائل 
النصية القصيرة على الرقم 525 أو من خالل 
املوقع التفاعلي املخصص لهذه احلملة من 

خالل موقع ڤيڤا الرسمي.
واشار الى أن هناك مفاجآت كثيرة خالل 
شهر رمضان ستعلن عنها الشركة قريبا حيث 
اليزال هناك العديد من املفاجآت سيتم طرحها 
خالل شهر رمضان املبارك داعيا اجلميع الى 
زيارة فروع ڤيڤا وزيارة موقعها االلكتروني 
كذلك للتعرف على املزيد والتمتع باخلدمات 

املميزة واملمتعة التي ستقدمها.

من جانبها قالت مديرة العالقات العامة 
في ش���ركة االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( هند 
الناهض ان ريع هذه الرسائل كامال سيذهب 
للمؤسس���ات اإلنسانية في الكويت، ليكون 
عمل اخلير هو الدافع لتلك املشاركات، داعية 
اجلمهور الى املشاركة والتفاعل مع بطل ڤيڤا 

اعتبارا من األسبوع املقبل.
وقدمت الناهض حملة »ڤيڤا« الرمضانية 
خلدمات القيمة املضافة التي ستطرحها خالل 
األسبوع القادم، والتي تتمثل بخدمات مطورة 
وحصرية يومية تضفي قيمة مضافة على 
اخلدمات املقدمة ومتنح العمالء خيارات ال 

متناهية من املتعة والتنوع واإلبداع.

وأوضح���ت أن »ڤيڤ���ا« س���تقدم خدمة 
احلزمة الرمضانية التي ترسل الى العميل 
عبر الرس���ائل القصي���رة والتي تتكون من 
ثماني حزم تتنوع ما بني الرسائل اإلسالمية 
والترفيهية واإلخبارية واملعلوماتية يختار 
منها العميل ما يرغبه، مضيفة أن ڤيڤا ستطرح 
خدمة حتميل ال محدودة يومية عبر الواب 
يخت���ار العميل خاللها م���ا يود حتميله من 
عدة خيارات تتكون م���ن أربع باقات: باقة 
صوتية وباق���ة ڤيديو وباقة ألعاب وترفيه 

وباقة التهاني الرمضانية.

خدمات جديدة

وقالت ان الشركة س���تقدم كذلك خدمة 
املسابقات عبر الرسائل القصيرة والتي تعد 
العميل بهدايا ومفاجآت يومية، كاشفة عن 
خدمة حصرية جديدة ستقدمها »ڤيڤا« مع 
احدى أهم احملطات التلفزيونية في الشهر 
الفضيل وسيتم اإلعالن عنها قريبا، منوهة 
بخدمة Mobile TV م���ن »ڤيڤا« والتي متكن 
العمي���ل من التواصل الدائ���م مع ما يرغب 
من البرامج التلفزيونية في ش���هر رمضان 

الفضيل.
جتدر االشارة الى أن »ڤيڤا« قامت خالل 
املؤمتر الصحافي بتقدمي الداعية فهد الكندري 
الى احلضور وقدم ل���ه م. جنيب العوضي 
الشكر على تعاونه الدائم واملتجدد مع الشركة 
من خالل تقدمي سورة البقرة لعمالء الشركة 
خاصة أنها ليست املرة األولى التي تتعاون 
فيها الشركة مع الداعية فهد الكندري عندما 

قدمت دعاء يا رب حتفظ الكويت. 

تفتتح فرعًا جديدًا في سوق شرق ومفاجآت متنوعة خالل شهر رمضان

 العوضي والناهض مع بطل »ڤيڤا«  م.جنيب العوضي وهند الناهض خالل املؤمتر اإلعالمي 

أداء صناديق األسهم اإلسالمية يتراوح بين 16.5% كأرباح و-11.04% كخسائر منذ بداية العام 2009

»جلوبل«: الصناديق الكويتية واصلت تحقيق المكاسب خالل النصف األول بنسب 26.5% و%3.05 
قال التقرير الش��هري لبيت االس��تثمار العامل��ي )جلوبل( عن اداء 
الصناديق الكويتية عن شهر يوليو املاضي، ان سوق الكويت لالوراق 
املالية ش��هد تراجعا كبيرا خالل النصف االول من شهر يوليو، وذلك 
اس��تباقا العالنات ارباح الش��ركات عن النصف االول من العام 2009 
والتي توقع املس��تثمرون ان تكون دون مس��توى الفترة املماثلة من 
العام املاضي نظرا لتأثر العديد من القطاعات باالزمة املالية العاملية، اال 
انه اس��تطاع ان يتعافى جزئيا خالل النصف الثاني من الش��هر وذلك 
تزامنا مع بدء الش��ركات في االعالن ع��ن نتائجها املالية والتي جاءت 
احس��ن مما كان متوقعا، كما س��اهم ارتفاع اس��عار النفط عامليا في 

حتسني معنويات املستثمرين وعودة املشترين الى السوق.
فعل��ى صعي��د اداء الصناديق احمللية مبختل��ف انواعها منذ 
بداي��ة العام 2009، ق��ال التقرير: واصلت الصناديق مكاس��بها، 
حيث تراوحت ارباح صناديق االس��هم التي تس��تثمر في اسهم 
الشركات الكويتية فقط املدرجة في سوق الكويت لالوراق املالية 
ما بني 26.48% و3.05%، وذلك مقارنة مبؤش��ر جلوبل للش��ركات 
الكويتية الذي سجل مكاس��ب خالل العام احلالي بنسبة %2.89، 
بينما تراوح اداء صناديق االسهم التي تستثمر في سوق الكويت 
ل��الوراق املالية ككل ما ب��ني ارباح بلغت 11.10% وخس��ائر بلغت 

4.02%، في حني سجل مؤشر جلوبل العام ارتفاعا منذ بداية العام 
2009 بنسبة 2.39%، وقد تفوقت 3 صناديق منها فقط في ادائها 

على املؤشر.
وتاب��ع التقري��ر: من جانب آخر، بلغت مكاس��ب صندوق مؤش��ر 
جلوبل ألكبر عش��ر شركات ما نس��بته 7.33% منذ بداية العام متفوقا 
بذلك على اداء مؤشر جلوبل الكبر عشر شركات والذي ارتفع بدوره 

بنسبة 5.42% منذ بداية العام احلالي.
اما صناديق االس��هم التي تستثمر في س��وق الكويت واالسواق 
اخلليجي��ة والعربية فقد تراوح اداؤها م��ا بني 12.60% كأرباح و%3.84 

كخسائر منذ بداية العام احلالي.
وبالنظر الى اداء صناديق االسهم املتطابقة مع الشريعة االسالمية، 
فقد تراوح اداؤها منذ بداية العام 2009 ما بني 16.5% كأرباح و-%11.04 
كخس��ائر، اما مؤشر جلوبل االسالمي فقد تراجع بنسبة 0.61% خالل 
الفترة نفس��ها، مضيفا ان اداء الصناديق التي تس��تثمر في االسواق 
اخلليجية تراوح ما بني 27.97% كأرباح و2.85% كخس��ائر، ومتكنت 5 
صناديق من التفوق على مؤشر جلوبل اخلليجي االستثماري 100 في 
االداء، حيث س��جل املؤشر املذكور ارتفاعا بنسبة 11.15% خالل الفترة 

نفسها.


