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الشركة المديرة للصندوقالصناديق
القيمة الصافية 
للوحدة )د.ك( 

اغسطس 2009

االداء 
الشهري

االداء منذ بداية 
العام

العائد منذ 
تاريخ التأسيسالتأسيس

اوال صناديق االسهم التي تستثمر في اسهم الشركات الكويتية فقط المدرجة في سوق الكويت لالوراق المالية
22 مايو 107.812002%30.43%3.13%0.660البنك التجاريصندوق التجاري االستثماري

22 مايو 11.942007%17.43%13.96%1.119شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة االستثماري

20 فبراير 92.652001%12.84%4.90%0.593بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل املأمون العام

31 ديسمبر 238.202000%9.89%6.80%233.53بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل للشركات الكويتية

10 يناير 277.872001%9.50%1.74%1.106الكويتية لالستثمارصندوق الرائد

ثانيا: صناديق مؤشرات التي تستثمر في اسهم الشركات الكويتية فقط المدرجة في سوق الكويت لالوراق المالية
24 نوفمبر 316.322000%15.40%7.52%1.388بيت االستثمار العامليصندوق مؤشر جلوبل الكبر 10 شركات

31 ديسمبر 248.292000%13.56%7.72%217.70بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل ألكبر عشر شركات

ثالثا صناديق االسهم التي تستثمر في سوق الكويت لالوراق المالية
صندوق الرؤية

شركة الكويت والشرق االوسط 
لالستثمار املالي

29 يونيو 1.684%4.40%16.00%179.202002

صندوق الساحل االستثماري
شركة الساحل للتنمية 

واالستثمار
21 مارس 0.905%12.84%14.15%123.822002

27 يناير 99.902003%9.78%2.78%1.999بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل احمللي

31ديسمبر 244.972000%8.89%6.35%224.78بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل العام

1 فبراير 89.292003%7.12%1.96%1.092البنك االهليالصندوق االهلي الكويتي

صندوق املركز لالستثمار والتطوير 
)ميداف(

30يونيو 234.432001%6.37%4.19%3.344املركز املالي الكويتي

2يوليو 262.362002%5.93%-0.792االستثمارات الوطنيةصندوق الوطنية االستثماري

صندوق ايفا االستثماري
شركة االستشارات املالية 

الدولية
ديسمبر0.528%6.32%5.26%79.202004

29يوليو81.372001%2.60%-0.745اخلليجية الدولية لالستثمارصندوق الشروق االستثماري

25 ابريل 71.702002%4.92%-1.65%1.294مجموعة االوراق املاليةصندوق العنود االستثماري

رابعا: صناديق االسهم التي تستثمر في سوق الكويت لالوراق المالية واالسواق الخليجية والعربية
14 ديسمبر 793.801999%19.96%6.57%4.469املركز املالي الكويتيصندوق املركز للعوائد املمتازة

يونيو 167.542002%18.53%-1.126شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة لالسهم

1 يونيو 34.002007%-2.42%-1.47%0.660نور لالستثمارصندوق نور لالسهم احمللية واخلليجية

12 يوليو 115.332003%-4.81%--0.542االستثمارات الوطنيةصندوق الدارج االستثماري**

19 ابريل 2004--4.55%1.171كامكوصندوق كامكو االستثماري

** صندوق متوافق مع احكام الشريعة االسالمية

خامسا: صناديق االسهم المتطابقة اسالميا
5 يونيو 33.502007%-25.00%7.30%0.676شركة االمان لالستثمارصندوق االمان االسالمي

يونيو 2.382005%-7.72%-0.767شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق الفجر

11 يونيو 23.302007%-4.21%3.23%0.767شركة منافع لالستثمارصندوق منافع األول**

31 ديسمبر313.852000%1.61%-1.00%-678.60بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل االسالمي

28 ابريل 30.002004%7.67%-2.08%-1.300بيت االستثمار العامليصندوق الدرة االسالمي

9اكتوبر 31.802004%8.01%-4.77%-0.778أدامصندوق الدار لالوراق املالية

10 اغسطس 73.902000%13.70%-4.84%-1.316مجموعة األوراق املاليةصندوق املجموعة االسالمي

24 يونيو 127.392002%14.41%-0.577االستثمارات الوطنيةصندوق الصفوة االستثماري

** صندوق يستثمر في سوق الكويت لالوراق املالية واالسواق اخلليجية والعربية

سادسا: صناديق االسهم المتوافقة اسالميا
11 يوليو 26.612006%-11.65%2.39%0.556البنك التجاريصندوق التجاري االسالمي

15 اكتوبر 85.242003%9.70%6.64%1.852املركز املالي الكويتيصندوق املركز االسالمي

صندوق ايفا االسالمي )العسجد(
شركة االستشارات املالية 

الدولية
0.287%5.38%6.42-%68.47-

22 يونيو 24.852007%-2.71%4.28%0.752شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة االسالمي

22 يونيو 35.072002%1.52%-0.519اخلليجية الدولية لالستثمارصندوق الهدى االسالمي

11 نوفمبر 44.362007%-0.57%-2.00%-0.556أدامصندوق النخبة

1 نوفمبر 2007-2.40%-3.25%-0.429شركة الصفاة لالستثمارصندوق الصفاة لألسهم احمللية

سابعا صناديق األسهم التي تستثمر في األسواق الخليجية
سبتمبر 2002-36.40%34.75%5.30%0.636البنك التجاريصندوق التجاري لألسهم اخلليجية

9 أغسطس 24.052008%28.92%4.28%1.241ثروة لالستثمارصندوق ثروة العربي )بالدوالر األميركي(

ديسمبر 2005-13.79%19.91%2.57%2.586املركز املاليصندرق املركز اخلليجي )بالدوالر األميركي(

اغسطس 0.902006%19.70%2.30%1.009كميفكصندوق بوابة اخلليج *

ديسمبر 126.601999%13.82%2.40%226.60بيت االستثمار العامليمؤشر »جلوبل« اخلليجي االستثماري 100

نوفمبر 70.162003%12.67%1.68%0.897البنك األهليصندوق األهلي اخلليجي

--21.78%3.60%-7.822كفيكصندوق البشائر )بالدوالر األميركي(

صتدوق األولى لالسهم اخلليجية )بالدوالر 
األميركي(

1 ابريل 2000-23.40%-0.63%-7.660األولى لالستثمار

1 سبتمبر 2007-32.54%-1.63%1.26%0.675نور لالستثمارصندوق نور االسالمي اخلليجي ***

* ال يتعدى االستثمار في االسواق اخلليجية 50% من رأسمال الصندوق
*** صندوق متطابق مع احكام الشريعة االسالمية

ثامنا: صناديق األسهم التي تستثمر في اكبر الشركات في االسواق الخليجية
صندوق جلوبل اخلليجي للشركات الرائدة 

)بالدوالر األميركي(*
فبراير 2005-1.90%16.54%1.92%98.100بيت االستثمار العاملي

ديسمبر 168.741999%12.16%1.47%268.74بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل اخلليجي الكبر 30 شركة

* بعد خصم رسوم احلوافز التشجيعية

تاسعا: صناديق األسهم التي تستثمر في الشركات المتوافقة االسالمية في األسواق الخليجية
صندوق جلوبل اخلليجي االسالمي 

)بالدوالر األميركي(*
يوليو 2007-21.73%13.29%2.37%78.27بيت االستثمار العاملي

* بعد خصم رسوم احلوافز التشجيعية

عاشرا: صناديق األسهم التي تستثمر في قطاع البتروكيمياويات في األسواق الخليجية
صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيمياويات 
والصناعات التحويلية )بالدوالر األميركي(*

مايو 2007-11.53%31.24%-0.02%88.470بيت االستثمار العاملي

* بعد خصم رسوم احلوافز التشجيعية

حادي عشر: صناديق تستثمر في القطاع العقاري
12 أغسطس 67.582002%-9.19%-0.18%1.104ادامصندوق الدار العقاري

ادوات السوق المالي
أوال: صناديق الدخل الثابت

13 مايو 4.781999%-4.60%2.89%1.493بيت االستثمار العامليصناديق جلوبل للسوق النقدي *

29 سبتمبر 2002--5.44%2.11%1.175البنك التجاريصندوق التجاري املالي*

* سنويا

ثانيا: صناديق الدخل الثابت اإلسالمية
-12.19%0.58%1.121االمتياز لالستثمارصندوق االمتياز املالي

29 ديسمبر 4.392002%0.90%0.03%1.293بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل اإلسالمي *

2 يناير 2008--15.29%-1.18%0.906البنك التجاريصندوق التجاري املالي اإلسالمي *

3 يناير 2003-35.48%-52.52%0.25%0.645الكويتية لالستثمارصندوق الهالل اإلسالمي

* سنويا

ثالثا: صناديق سندات
 يوليو 23.482003%1.20%-1.0470شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة للسندات*

8 يناير 4.212002%-.34%3.55%1.064بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل للسندات

15 يوليو 2003-3.81%-27.32%0.22%0.9620الكويتية لالستثمارصندوق الكويتية للسندات

* سنويا

متداول يفكر في مستقبل السوق في ظل تراجع األداء العام

منذ بداية العام مقارنة بمؤشر »جلوبل« الذي سجل مكاسب بنسبة %9.89

»جلوبل«: أرباح صناديق األسهم المستثمرة في أسهم
الشركات الكويتية المدرجة تراوحت بين 30.43% و%9.5

قال تقري���ر بيت االس���تثمار العاملي 
)جلوبل( ع���ن اداء الصناديق الكويتية 
خالل شهر اغس���طس املاضي ان االسهم 
القيادية حتكمت في اداء السوق الكويتي 
لالوراق املالية خالل شهر اغسطس املاضي 
مع استحواذ سهم شركة زين على اهتمامات 
املستثمرين قبل االعالن عن صفقة بيع 
قدرها 46% من رأسمال شركة زين تقوده 

شركة فيفاسي الهندية.
واوضح التقرير ان سهم »زين« صعد 
خالل تلك الفت���رة بواقع 18.75% ليكون 
الرافد األساسي للسوق، وفي نفس الوقت 
ال ميكن اغفال دور اسهم قطاع الصناعة 

خالل شهر اغسطس والتي سجلت حضورا 
مميزا حيث ارتفع مؤشر جلوبل لقطاع 

الصناعة بنسبة %13.3.
وعل���ى صعيد اداء الصناديق احمللية 
مبختلف انواعه���ا منذ بداية العام 2009 
قال التقرير ان مكاسبها تواصلت حيث 
تراوح���ت ارباح صناديق االس���هم التي 
تس���تثمر في اسهم الش���ركات الكويتية 
فقط املدرجة في سوق الكويت لالوراق 
املالية ما بني 30.43% و9.5%، وذلك مقارنة 
مبؤشر جلوبل للشركات الكويتية الذي 
سجل مكاسب خالل العام احلالي بنسبة 
9.89%، بينما تراوح اداء صناديق االسهم 

التي تستثمر في سوق الكويت لالوراق 
ككل م���ا بني ارباح بلغت 16% وخس���ائر 
بلغت 4.92%، في حني سجل مؤشر جلوبل 
العام ارتفاعا منذ بداية العام 2009 بنسبة 
8.89%، وقد تفوقت 3 صناديق منها فقط 

في ادائها على املؤشر.
من جانب آخر بلغت مكاسب صندوق 
مؤشر جلوبل الكبر عشر شركات ما نسبته 
15.40% منذ بداية العام متفوقا بذلك على 
اداء مؤش���ر جلوبل الكبر عشر شركات 
الذي ارتفع بدوره بنس���بة 13.56% منذ 
بداية العام 2009. اما صناديق االس���هم 
التي تستثمر في سوق الكويت واالسواق 

اخلليجية والعربية فقد تراوح اداؤها بني 
19.96% كأرباح و4.81% كخسائر منذ بداية 
العام 2009، وبالنظر الى صناديق االسهم 
املتطابقة مع الشريعة االسالمية فقد تراوح 
اداؤها منذ بداية العام 2009 ما بني %25.00 

كأرباح و14.41% كخسائر.
على صعيد آخر تراوح اداء الصناديق 
التي تستثمر في االسواق اخلليجية ما بني 
34.75% كأرباح و1.63% كخسائر، ومتكنت 
4 صناديق من التفوق على مؤشر جلوبل 
اخلليجي االستثماري 100 في االداء، حيث 
سجل املؤشر املذكور ارتفاعا بنسبة %2.40 

خالل نفس الفترة.

األسواق الخليجية تداولت 22.2 مليار سهم بـ 38.4 مليار دوالر في أغسطس 
أوض��ح تقرير آخر لبيت االس��تثمار العاملي )جلوبل( 
حول أسواق مجلس التعاون اخلليجي، أنه باستثناء السوق 
الس��عودي، واصلت مرحلة الصعود التي شهدتها خالل 
شهر أغسطس 2009 بفضل االرتفاع في أسعار خام النفط 
واملؤشرات اإليجابية من األسواق العاملية، وقد شهدت كل 
من عمان وقطر والكويت على وجه اخلصوص مكاس��ب 
كبي��رة، حيث ارتفعت هذه األس��واق مبعدالت 8.5، 7.0، 

6.4% على التوالي.
 وأوضح التقرير ان مش��اعر املس��تثمرين اإليجابية 
استمرت منذ الشهر الس��ابق متاشيا مع نتائج الشركات 
التي فاقت التوقعات، والتي مت اإلعالن عنها خالل النصف 
األول املنتهي في 30 يونيو 2009، ووفقا لتصريحات وزير 
االقتصاد اإلماراتي، فقد تغلب االقتصاد اإلماراتي على أسوأ 

ما في األزمة وسيشهد املزيد من النمو بنهاية العام. 
وذكر التقرير ان أسواق األوراق املالية شهدت تداول 
22.2 مليار سهم خالل شهر أغسطس 2009 باملقارنة مع 
20.6 مليار سهم املسجلة في الشهر السابق، وانخفضت 
قيمة األسهم املتداولة في األسواق هامشيا بالغة 38.4 مليار 
دوالر في شهر أغسطس 2009 باملقارنة مبستواها املسجل 

في الشهر السابق والبالغ 39.2 مليار دوالر.
 واشار التقرير الى ان النشاط االقتصادي سيتحرك 
نح��و الصعود تدريجيا خالل الرب��ع الرابع من هذا العام 
وكذلك خالل الربع األول من العام 2010. فقد ساعد ارتفاع 
أس��عار النفط األسواق على مواصلة انتعاشها، وقد ظلت 

أسعار سلة األوپيك ثابتة حول 70 دوالرا للبرميل لتكون 
في حدود 71.35 دوالرا خالل ش��هر أغسطس أي مبعدل 

زيادة بلغ 10% عن متوسط مستوى شهر يوليو.
 وبالتطلع إلى األمام، نتوقع أن يواصل الس��وق تأثره 
بأسعار النفط والتحركات في األسواق العاملية. ومع ذلك، 
يتوقع لنش��اط التداول أن يكون منخفضا بفضل ش��هر 
رمض��ان املبارك وعطلة العيد التي تتبع��ه وكان للتباطؤ 
االقتصادي أثره الس��لبي على مع��دل حتويالت مجلس 

التعاون اخلليجي.
 وبني التقرير ان مجل��س التعاون اخلليجي يعد أحد 
أكبر خمسة العبني في صناعة التحويالت العاملية، والتي 
بلغت 550 مليار دوالر في العام 2008. ووفقا لتحويالت 
األموال، فقد احتلت التحويالت الدولية مع السعودية املرتبة 
األولى. ووفقا لتقرير البنك الدولي، يقدر إجمالي التحويالت 
الصادرة من السعودية بأكثر من 20 مليار دوالر في العام 
2008، مما صنفها كثاني أكبر دولة في العالم واألولي في 
مجلس التع��اون اخلليجي مبنظور تدفق��ات التحويالت 
اخلارجة من الدولة. وتع��د الواليات املتحدة – التي كانت 
أكب��ر دولة للهجرة – أكبر مص��در للتحويالت اخلارجة، 
حيث زادت التحويالت املس��جلة عن 47 مليار دوالر في 
العام 2008 في الوقت الذي جاءت فيه سويسرا في املرتبة 

الثالثة مببلغ 19 مليار دوالر. 
هذا ومع عدم وجود بيانات متاحة من البنك الدولي، تقدر 
صادرات الصناعة سوق التحويالت اإلماراتي بحوالي 10.0 

ملي��ارات دوالر في العام 2008 في الوقت الذي تقدر فيه 
أسواق الكويت وقطر بنحو 5 مليارات دوالر لكل منهما.

وفي معظم الدول ال يشكل املهاجرين النسبة الغالبة من 
إجمالي السكان. ومع ذلك، أدى االعتماد الكبير على موارد 
النفط واحلجم الصغير نسبيا لعدد السكان إلى اعتماد دول 
مجلس التعاون اخلليجي بقدر كبير على العمالة األجنبية 
ونتيجة لذلك يش��كل السكان املغتربون أكثر من 50% في 
املتوسط من إجمالي السكان وجاءت كل من اإلمارات وقطر 
كأعلى دولتني )حوالي 80%( وجاءت الس��عودية في املرتبة 
األخيرة )26%(. وقد جعل الوجود القوي للسكان املهاجرين 
بأعداد كبي��رة دول مجلس التعاون اخلليجي ضمن أكبر 
الدول احملول��ة لألموال من حيث كل م��ن إجمالي القيمة 

وكنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي.
 وقد أصبح الش��رق األوسط أكبر املناطق تطورا في 
صناعة حتوي��الت وحواالت األموال. وقد منت حتويالت 
األموال مبعدل سنوي يقرب من 15.0% في املنطقة باملقارنة 
مبعدل النمو العاملي البالغ 8% في العام 2008. ويرجع النمو 
القوي في الشرق الوسط للكثير من العوامل. ومن أهم هذه 
العوامل: اجتاه العمال األجانب، الذين ال يحظون مبهارات 
عالي��ة ودخل مرتفع إلى ترك زوجاته��م وأفراد عائالتهم 
في أوطانهم لتجنب التكاليف املرتفعة للمعيش��ة في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
 واشار التقرير الى انه وبالرغم من أنها سجلت معدل 
منو قويا خ��الل األعوام القليلة املاضي��ة، إال أن صناعة 

التحويالت ف��ي دول مجلس التعاون اخلليجي ش��هدت 
تغيرات حيوية في العامني األخيرين. حيث كان للتضخم 
املتزاي��د في دول اخلليج أثر كبير على حتويالت العاملني 
املغتربني وأثر هذا الوضع على كل الدول التي تصدر عنصر 
العمل إلى املنطقة، وخاصة الهند وباكس��تان وبنغالديش 

واندونيسيا والفلبني.
 وف��ي الوقت الذي انخفضت في��ه التحويالت للفرد 
نتيجة للتضخ��م املتزايد، فإن إجمالي التحويالت قد زاد 
حيث س��عى العديد من األفراد وراء فرص العمل في هذه 
الدول. وبالرغم من أن مع��دل زيادة التحويالت من دول 
اخلليج يتباطأ، إال أنه مازال إيجابيا. فقد شهدت باكستان 
وبنغالديش على سبيل املثال منوا سريعا للتحويالت في 

العام 2009.
 ويع��زى هذا في جزء منه إلى حقيقة أن دول مجلس 
التعاون اخلليجي – كمقصد رئيسي للمهاجرين اآلسيويني 
– لم تقلل من توظيف املهاجرين. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
الس��بب اآلخر وراء النمو في التحويالت بالنس��بة لهذه 
الدول متمثل في انهيار أس��عار املوجودات، واالختالفات 
بني ارتفاعات أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة احمللية 
لهذه الدول مقابل عمالت مجلس التعاون اخلليجي والتي 
ترتبط بالدوالر )فيما عدا الكويت( مما جذب االستثمارات 

من املهاجرين.
وفقا لتنبؤات البنك الدولي ستتباطأ التحويالت من دول 
مجلس التعاون اخلليجي نتيجة لالنهيار في أسعار النفط مما 

سيؤدي إلى تباطؤ عام في أنشطة التوسع، واالستغناء عن 
العاملني من شركات القطاعني اخلاص والعام نتيجة لضعف 
الرؤية املستقبلية، وقد أصبحت التوجهات العامة متشائمة 
مما أدى إلى فقد الوظائف، وشهد املغتربون العاملون حاليا 
إما تخفيض مرتباتهم أو خفض عدد الوظائف مما أدى إلى 

انخفاض التحويالت باملقارنة بالسابق.
 ووفقا آلخر التوقعات م��ن جانب البنك الدولي فمن 
املتوقع أن تنخف��ض تدفقات التحويالت لل��دول النامية 
بنس��بة 7-10% عامليا من 328 مليار دوالر في العام 2008. 
وتوقع البنك الدولي انخفاضا بحوالي 9% في احلواالت من 
مجلس التعاون اخلليجي نتيجة لالنخفاض في النش��اط 
االقتصادي وارتفاع تكلفة املعيش��ة في هذه الدول. ومع 
ذلك، توجد إشارات بارزة على الصعود مرة أخرى وتعافي 

االقتصادات. 
ووفقا للتوقعات املعدلة من جانب البنك الدولي، يتوقع 
للنمو االقتصادي العاملي أن يتراجع إلى 2 % في العام 2010 
و3.2 % بنهاية العام 2011 بعد االنكماش بنسبة 2.9 املتوقعة 
في العام 2009. ومع ارتفاع أس��عار النفط وحتس��ن ثقة 
املستثمرين فهناك إشارات قوية على أن اقتصاديات مجلس 
التعاون اخلليجي على طريق التعافي. ونحن نتوقع أن هذا 
كله سيؤثر على التحويالت من مجلس التعاون اخلليجي 
بصورة إيجابية ونتوقع أن يش��هد العام 2010 معدل منو 
موجبا نتيجة للقاعدة املنخفضة والنمو االقتصادي السريع 

وفقا لتوقعات البنك الدولي.
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