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 جانب من احلضور املاجد يلقي كلمته خالل احلفل

 عبدالرحمن العطية 

أكــــد  أ.ش.أ:  ـ   الريــــاض 
عبدالرحمن العطية أمني عام 
مجلــــس التعــــاون اخلليجي 
العملة اخلليجية  أن انطالق 
املوحدة بات قريبا وأن العوائق 
التي كانت تقف في طريقها قد 
زالت بالكامل سوى بعض تلك 
املتعلقة مبوضوعات االحتاد 
اجلمركي مثل احلماية والوكيل 

احمللي.
  وقال العطية في تصريحات 
صحافيــــة امــــس ان انطالق 
العملة اخلليجية املوحدة قد 
بات قاب قوسني أو أدنى خاصة 
بعد قيام املجلس النقدي الذي 
يؤسس للبنك املركزي مشيرا 
إلى أن ذلك سيســــهل حتديد 
الفترة التــــي يتطلبها إطالق 

هذه العملــة.
  وأضاف العطية أنه قد أوكل 
للمجلس النقدي باالنتهاء من 
البنى املؤسسية والتشريعية 
لقيامــه مشـــددا على أهمية 
الــدول التي ليست  أن تعود 
النقدي  فــــي االحتــــاد  طرفا 
إلــــى مؤسســــــات االحتــاد 

النقــدي.
  الفتــــا إلى أن ذلــــك يعني 
النقدي ومن  حتديدا املجلس 
ثم البنك املركزي لكي تنطلق 
العملة التي تشكل قمة التكامل 
بني دول مجلس التعاون خاصة 
بعد قيام االحتــــاد اجلمركي 

هذه املسيرة ومن بينها ما مت 
التوصل إليه في قمة أبوظبي 
بشأن االحتاد اجلمركي وأن ما 
تبقى هو ثالثة أو أربعة عوائق 
تتصــــل باحلمايــــة والوكيل 
احمللي واحلصيلة املشتركة 
واالتفاق علــــى كيفية توزيع 
إيرادات  مــــن  هذه احلصيلة 

االحتاد.
  وقال العطيــــة ان االحتاد 
اجلمركي يســــير بشكل مرن 
وسلس مشــــيرا إلى أن هناك 
إجنــــازات في إطــــار االحتاد 
اجلمركي ال متس باعتبارها 

ليست معوقا.
القادة الوزراء    وأضاف أن 
املال  املعنيــــني وهــــم وزراء 
والتجــــارة والصناعــــة قــــد 
وجهوا بأن يتم وضع سقوف 
زمنية إلزالة كل هذه العوائق 
التي تعترض مسيرة االحتاد 
اجلمركي على أن يتم االنتهاء 
من هــــذه الســــقوف الزمنية 
خــــالل عام إلنهــــاء كل هــذه 

العوائــق.
  كما أعرب العطية عن تقديره 
للمبادرة الشجاعة التي أطلقها 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز بشأن 
إزالة كل العقبات التي تعترض 
مسيرة العمل اخلليجي املشترك 
وتسريع األداء في إطار مسيرة 

التعاون. 

والسوق اخلليجية املشتركة 
مضيفا أن العملة في تقديره 
هي قمة التكامل، ليس فقط على 
صعيد الوحدة النقدية وإمنا 
التعاون  على صعيد مجلس 

بأكمله.
  ونبــــه أمني عــــام مجلس 
التعاون اخلليجي إلى ضرورة 
العوائق  التغلب على كافــــة 
والعقبات التي تواجه مسيرة 
تكامـــــــل إجنــــازات مجلس 
التعــــاون وأن تتخطاها عبر 
تقدمي بعــــض التضحيـــات 

والتنـــازالت.
  الفتا إلى أن هذه التضحيات 
والتنازالت قد حتققت في قمة 
أبوظبــــي من طرف قادة دول 
مجلس التعاون الذين وجهوا 
بإنهــــاء وإزالــــة كل ما يعوق 

 انطالق العملة الخليجية بات قاب قوسين أو أدنى

 أكبر قرض يقدمه الجهاز المصرفي المصري في تاريخه 

 العطية: االتحاد الجمركي
  عائق للعملة الموحدة

 شركة اتصاالت مصر  تحصل على قرض 
بقيمة ٧٫٢ مليارات جنيه 

 القاهرةـ  أ.ش.أ: مت التوقيع امس على اتفاقية 
أكبر قــــرض في تاريخ اجلهاز املصرفي املصري 
بني شــــركة اتصاالت مصر وحتالف من ٢٩ بنكا 
مصريا بقيادة كل من بنكي مصر واألهلي وبنك 
أبو ظبي الوطني يتــــم مبقتضاه تقدمي إجمالي 
قرض قيمته ٧٫٢ مليــــارات جنيه (٥٫٥ مليارات 

جنيه باإلضافة إلى ٣٠٠ مليون دوالر).
  وصرح رئيس مجلس إدارة شركة اتصاالت 
مصر م.جمال الســــادات الذي وقع القرض نيابة 
عن الشــــركة بأنه ســــيتم توجيه هــــذا القرض 
لتمويل التوسعات املستقبلية للشركة وتطوير 

خدماتها.
  وأضاف الســــادات ـ في كلمته بهذه املناسبة 
ـ أن شــــركة اتصاالت مصر تشارك بفاعلية في 
تقدمي خدمات اجتماعية في مصر، حيث مت توفير 
توصيل خدمة مياه الشرب الصاحلة للشرب لعدد 
من القرى وتكسية املصارف لتقليل الهدر من مياه 

الري وإقامة عدد من وحدات الغسيل الكلوي.
  من جانبه، وصــــف صالح العبدولي العضو 
املنتدب لشــــركة اتصاالت مصر هــــذه االتفاقية 
بأنها تاريخية وتســــاعد في التطور املستقبلي 
للشــــركة في السوق املصري الذي يعتبر أفضل 
سوق ليس على املســــتوى اإلقليمي ولكن على 
املستوى العاملي في التطور في خدمة االتصاالت 

بصفة عامة.
  وقال إن شركة االتصاالت بلغت نسبة توسعها 

في السوق املصري منذ بداية نشاطها منذ عامني 
١٠٠٪، في حني كان مخططا أن تصل تلك النسبة 
إلى ٢٤٪ فقط، مؤكدا أن جناح الشركة في مصر 

يعتبر ظاهرة جديدة تستحق الدراسة.
  وبدوره، اكــــد رئيس مجلس إدارة بنك مصر 
ورئيس احتاد البنوك محمد بركات ان قيام حتالف 
البنوك املصرية بتقدمي مثل هذا القرض يؤكد الثقة 
في الشركة وفي قطاع االتصاالت وفي االقتصاد 
املصري بصفة عامة الذي أصبح يستطيع استيعاب 

التطور الكبير في الشركات بهذا القدر.
  وأوضح ان حصول شركة اتصاالت على أفضل 
شــــركة اتصاالت في أفريقيــــا للعام الثاني على 
التوالي ســــهل كثيرا من ثقة البنوك لتقدمي مثل 

هذا القرض.
  وأشار رئيس مجلس إدارة البنك األهلي طارق 
عامر إلــــى أن اجلهاز املصرفــــي املصري أصبح 
اآلن قادرا على تقدمي قروض ضخمة لم يكن في 
استطاعته من قبل اإلقدام على مثل هذه اخلطوة، 
موضحا أن اجلهاز املصرفي استطاع خالل الفترة 
املاضية بفضل أبنائه املخلصني التقدم بســــرعة 

كبيرة في جميع االجتاهات.
  ولفت إلى أن شركة اتصاالت تقوم باستثمار 
نحو ٢٤ مليار جنيه في السوق املصري وتوفر 
فــــرص عمل لنحو ٣ آالف شــــاب مــــن مختلف 
التخصصات تستحق أن يقدم اجلهاز املصرفي 

لها أي شكل من أشكال التعاون. 

 خالل اللقاء السنوي لموظفي البنك 

 على هامش الجمعية العمومية للبنك وبموافقة أغلبية المساهمين 

 الماجد: «بوبيان» يولي الموارد البشرية اهتمامًا خاصًا 
في جميع خططه الحالية والمستقبلية 

 آل ثاني: بنك الدوحة يدرس إصدار سندات
  تصل إلى ٥٠٠ مليون دوالر خالل الربع األول من ٢٠١١ 

 قال نائب رئيس مجلــــس اإلدارة والعضو املنتدب 
لبنك «بوبيان» عادل عبدالوهاب املاجد ان إدارة البنك 
تولى املوارد البشرية أهمية خاصة في جميع اخلطط 
واالستراتيجيات احلالية واملســــتقبلية باعتبارها من 

العناصر األساسية لنجاح البنك.
  وأشــــار الى اهتمام البنــــك بالعنصر الوطني حيث 
زادت نسبة العمالة الوطنية عن ٦٠٪ الى جانب الدورات 
التدريبية سواء الداخلية او اخلارجية التي مت تنظيمها 

والتي استفاد منها عدد كبير من العاملني في البنك. 
  جاء ذلك خالل كلمة ألقاها املاجد في اللقاء السنوي 

والذي حضره ما يزيد علــــى ٤٠٠ موظف وموظفة من 
العاملــــني في البنك مبناســــبة مرور ٦ ســــنوات على 

تأسيسه. 
  واستعرض املاجد خالل عرض قدمه للحضور ابرز ما 
حققه البنك خالل العام احلالي وحتوله من اخلسارة الى 
الربحية حيث استطاع ان يحقق ٤٫٥ ماليني دينار ارباحا 
حتى نهاية الربع الثالث من العام احلالي، كما استعرض 
خطط التوسع التي وضعتها إدارة البنك والتواجد في 
اكبر عدد ممكن من املناطق الســــكنية والفروع التي مت 
افتتاحها خالل العام احلالي واملنتجات واخلدمات التي 

طرحها ملختلف شرائح املجتمع. 
  و تطرق املاجد الى اجلوائز والشهادات التي حصل 
عليها البنك وأبرزها جائزة أفضل بنك إســــالمي لعام 
٢٠١٠ مــــن مجلة «اربيان بزنــــس» وجائزة االجناز من 
احــــد البنوك األملانية الى جانب شــــهادة االيزو ٢٧٠٠١ 

ألمن املعلومات.
  ومت خــــالل اللقاء تكرمي عدد مــــن موظفي البنك من 
املتميزين من مختلف اإلدارة تقديرا جلهودهم التي بذلوها 
خالل العام احلالي، كما مت إجراء مجموعة من املسابقات 

والسحوبات على جوائز قيمة جلميع املوظفني.  

 جانب من اجلمعية العمومية للبنك 

إدارة   كشف رئيس مجلس 
الشـــيخ فهد بن  الدوحة  بنك 
محمـــد بن جبـــر آل ثاني عن 
حتقيق البنك نسب منو عالية 
في معظم املؤشرات املالية على 
الرغم من الظروف االقتصادية 
التي مر بها العالم خالل الفترة 
البنك  ان  الى  املاضية، مشيرا 
حقق نسبة منو في صافي أرباح 
التسعة أشـــهر األولى من هذا 
العام بواقع ٥٫٢٪، باإلضافة الى 
نسبة عائد على متوسط حقوق 
املساهمني بواقع ٢٢٫٤٪ ونسبة 
عائد على متوسط املوجودات 

بواقع ٢٫٦٪.
  وأضاف خـــالل كلمته على 
هامـــش اجلمعيـــة العمومية 
للبنك، والتي وافقت على جميع 
البنود املتعلقة باصدار سندات 
دين، ان النمو الذي حتقق خالل 
العام ٢٠١٠، يعود الى املجهود 
الكبير الذي بذله أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل 
الفترة السابقة من أجل االرتقاء 
بالبنك واحملافظة على أفضل 
مستويات األداء في ظل املنافسة 

دين تصدرها شركة تابعة ضمان 
غير مشروط وغير قابل لإللغاء 
من قبل البنـــك، باالضافة الى 
البند اخلاص بتفويض مجلس 
إدارة البنك في حتديد شروط 

ضمان السندات املصدرة.
انعقاد  الهـــدف مـــن    وعن 
اجلمعية واقـــرار هذه البنود، 
اوضح الشيخ فهد آل ثاني ان 
البنك يخطط إلصدار سندات دين 
رئيسية تصل قيمتها إلى ٥٠٠ 
مليون دوالر خالل الربع األول 
من عام ٢٠١١ من خالل تأسيس 
وتسجيل شركة «ذات غرض 
خاص» تابعة للبنك ومملوكة 
له بالكامل في برمودا لغرض 
إصدار أدوات سوق رأسمالية 

نيابة عن البنك. 
البنك ســـيلتزم  ان    وأكـــد 
بضمان هذه الســـندات ضمانا 
غير مشروط وغير قابل لإللغاء 
واقتراض األموال الناجتة عن 
إصدار هذه الســـندات من قبل 
الشركة املذكورة، مع تفويض 
مجلس اإلدارة في حتديد شروط 

ضمان السندات املصدرة. 

الشديدة واستمرار تبعات األزمة 
املالية العاملية التي هزت مختلف 
أسواق املال في العالم منذ بداية 

الربع األخير من عام ٢٠٠٨.
  واشـــار الى أن آثار األزمة 
املاليـــة كانت كبيـــرة وأثرت 
على مختلـــف اقتصادات دول 

العالم مبا فيها اقتصادات الدول 
املتقدمة. حيث تشهد العديد من 
الدول مثل بريطانيا وفرنســـا 
وإســـبانيا وغيرها إصالحات 
اقتصادية غير مســـبوقة من 
أجل اخلروج مـــن هذه األزمة 
إلى ما كانت  وإعادة األوضاع 

عليه سابقا. 
  وفي ســـياق ذي صلة، فقد 
الدوحة  وافق مســـاهمو بنك 
خالل اجلمعية العمومية للبنك 
على جميـــع البنود التي متت 
مناقشـــتها، حيث اقروا البند 
اخلاص بضمان اصدار سندات 

 أكدوا أن السوق سيشهد مع بداية العام الجديد تغيراً في إستراتيجيات ومنهجيات أدائها 

 اقتصاديون: أداء متفاوت في أداء المحافظ والصناديق مع إغالقات ٢٠١٠ 

 خالد الصالح مهند املسباح ميثم الشخص

 أجمـــع اقتصاديون على 
وجـــود تفـــاوت واضح في 
أداء الصناديـــق واحملافـــظ 
االســـتثمارية املستثمرة في 
البورصـــة مع اغالقات العام 
٢٠١٠ نظـــرا ملؤثـــرات عدة 
ســـاهمت بصورة كبيرة في 
العام للسوق وأدواته  األداء 

االستثمارية املتنوعة.
  وأكدوا في لقاءات متفرقة 
مع «كونا» أن السوق سيشهد 
مع بداية العام اجلديد تغيرا في 
استراتيجيات ومنهجيات أداء 
مديري الصناديق واحملافظ 
أن السوق ينتظر  خصوصا 
ســـيولة كبيرة من ترســـية 
بعض عقود مشروعات التنمية 
على الشركات املدرجة ما قد 
يؤثر ايجابـــــا على منــوال 

السـوق.
  وقال رئيس مجلس االدارة 
في شـــركة «هيرميس ايفا» 
للوساطة املالية خالد الصالح 
ان أداء الصناديق االستثمارية 
أو احملافـــظ املســـتثمرة في 
البورصـــة يغلب على أدائها 
الترقب واالنتظار ألي مقومات 
في الســـوق كي تستفيد من 
عوائـــد الســـيولة وبالتالي 
تصب في صالـــح املساهمـــني 
فـــي تلــــــك الصناديـــق أو 

احملافــظ.

  من جانبه قال احمللل املالي 
ميثم الشخص ان الصناديق 
االستثمارية ال تأخذ في عني 
االعتبار اي عمليات جتميل 
العوائـــد أو تبحث عن رفع 
املؤشرات عن طريق االغالقات 
سواء كانت سنوية أو نصف 
سنوية أو شهرية ألن االغالقات 
لن تكون ذات جدوى اقتصادية 
والن الصناديق يتحتم عليها 

توزيعات معينة.
  وأضاف الشـــخص انه ال 
توجد في غالبية الصناديق 
نســـبة أكثر من ٢٥٪ للسهم 
الواحد لشركة ما كما أن اقفاالت 
الصناديق غير مؤثرة ان لم 
تكن معدومة في تأثيرها مع 
البورصة وعمليات  اغالقات 
التجميل الغاية أو الهدف منها 
جعل الصندوق يحقق أرباحا 

جديدة.
أداء الصناديق  أن    وأكـــد 
ينكشـــف أمرهـــا ربحـــا أو 
خسارة بشـــكل سريع على 
مدار العـــام وهناك صناديق 
تأخذ متوســـطات اإلغالقات 
الشهرية ولكنها أيضا لن تؤثر 
عليها كما أن هناك نسبة ٢٪ 
تقريبا مـــن الصناديـــق هي 
التي تهتــــم باإلغالقـــات ألنها 
الســـيولـــة لرفـــع  تفتقـــد 

األسهـــم. 

  وأضاف الصالح أن رواج 
السوق بصفة عامة يؤثر في 
مجريات أداء هذه الصناديق 
واحملافـــظ متوقعا أن تكون 
االغالقات للعام ٢٠١٠ طريقا 
ملديري الصناديق واحملافظ 
ملا سيشهده العام املقبل الذي 
ينتظره اجلميع من مستثمرين 
أفرادا أو شركات ومؤسسات 
وبالتالي سيكون عاما جديدا 
برؤية أكثر شمولية لالستثمار 

في هده األدوات.
  من جهته قال نائب الرئيس 
الدارة األصـــول في شـــركة 
مرابحات االستثمارية مهند 
املسباح ان هناك تفاوتا كبيرا 
في أداء ونتائـــج الصناديق 

االستثمارية مبجملها كما أن 
تصنيف بعض الشركات ألداء 
الصناديق غير دقيق وقد يخدم 
شركة ما حيث يخلط البعض 
دائما الصناديق اإلســـالمية 
محليـــا وخليجيا وعريبا ما 
قد يضيع معها األداء الصحيح 

لتلك الصناديق.
  وأضاف املسباح ان هناك 
اعالنـــات عـــن أداء بعـــض 
الصناديق نسبتها تصل الى 
٢٠٪ فـــي حني جند صناديق 
النشـــاط  فـــي نفس  أخرى 
تسجل خسائر وهذا بالطبع 
يتوقف على مستويات األداء 
املهنية وقد ال  ومســـتويات 
تطبق السياســـات بشـــكل 

صحيح فضال عن شـــفافية 
مدير الصندوق.

  وأوضح أن كل هذه العوامل 
تصـــب فـــي نتيجـــة األداء 
العام للصندوق أو احملفظة 
التفـــاوت في جميـــع  وهذا 
القطاعات وأنواع الصناديق 
بأنـــه هناك  يعــطي مؤشرا 
مازالــــــت عمليـــة الرقابـــة 
على هـــذه الصناديق غيـــر 

متكامــل.
  واضاف أن هناك أدورا مهمة 
يجب على هيئة أسواق املال 
اتباعها واملراقبة على األداء 
وضـــروري جـــدا أن تكون 
هناك متابعـــة مـــن املـــالك 

أيضـــا.


