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شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان اجتماعا تشاوريا 
سيضم مسؤولي شركة دار االستثمار واللجنة التنسيقية 
لدائني الدار سيعقد في دبي بعد العيد مباشرة، مشيرة 
الى ان موعد االجتماع سيتم حتديده خالل االيام القليلة 
املقبلة. وذكرت املصادر ان االجتماع يأتي في اطار التنسيق 
املستمر بني ادارة الشركة واللجنة التنسيقية لالطالع على 

آخر املستجدات فيما يتعلق بدخول الشركة حتت مظلة 
قانون االستقرار املالي. ولفتت املصادر الى ان االجتماع 
س���يتطرق ايضا الى ما تقوم به الشركة من خطوات في 
اطار التس���وية الودية بينها وبني البنك التجاري حول 
احلصة املتن���ازع عليها في بنك بوبيان والبالغة %19.2، 
خاصة وان هناك مباحث���ات جتري بني الطرفني في هذا 

الشأن والبد من اطالع اللجنة التنسيقية عليها.

اجتماع تشاوري لـ »الدار« مع اللجنة التنسيقية في دبي بعد العيد

جاسم زينل

»بيتك ـ ماليزيا« يتفاوض إلبرام تحالفات إستراتيجية 
لشراء حصص في بنوك إسالمية إقليمية

لعدم وجود بنوك كبرى متخصصة في قطاع المنتجات اإلسالمية المتطورة

محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن 
»بيتك � ماليزي���ا« التابع لبيت التمويل 
الكويتي يجري محادثات مع مؤسسات 
ف���ي اليابان بش���أن نوع م���ن التحالف 
االس���تراتيجي إلبرام بع���ض الصفقات 
املصرفية االس���المية ف���ي هوجن كوجن 

وتايلند والهند واندونيسيا، مبينه أنه 
مازال »بيتك � ماليزي���ا« مهتما بالصني 
خاصة بعد ان استثمر البنك 275 مليون 
دوالر في مشروع عقاري في الصني العام 

املاضي وحقق منه عوائد جيدة.
 وأفادت أن هناك توجها إلبرام حتالفات 
مع ش���ركات لش���راء حصص في بنوك 

إسالمية إقليمية شريطة أن يكون لديها 
شبكة من الفروع ال تقل عن 70 الى 100 
فرع، في محاولة مللء الفراغ نتيجة عدم 
وجود بنوك كبرى متخصصة في قطاع 
املنتجات اإلسالمية املتطورة، موضحة أن 

البنك لم يحدد بعد أي أهداف معينة.
هذا ويس���عى »بيت���ك � ماليزيا« إلى 

تنويع األنشطة ومجاالت العمل املصرفية 
االسالمية وذلك ضمن اخلطة اخلمسية 
التي تتضمن التركيز على خدمات التجزئة 
في السوق املاليزي لتصل حصتها بنهاية 
اخلطة إلى 50% من إجمالي اإليرادات مع 

حلول عام 2015.

زينل: المخاوف الحقيقية أمام البنوك األجنبية 
تكمن في الشركات المنفذة لمشاريع التنمية

فاألم����ر يعتمد على املش����اريع 
املقدمة، مستدركا  والضمانات 
ان البنك األجنبية قد تتجه الى 
متويل تلك املشاريع بشكل مجمع 

في حال احتاج األمر الى ذلك.
وقال ان البن����وك األجنبية 
مستعدة للدخول في التمويل، 
مشيرا الى ان احلديث عن قيام 
البنوك احمللية وحدها بتمويل 
مشاريع التنمية ال يعني إقصاء 
البنوك األجنبية باعتبارها جزءا 
من النظام املصرفي احمللي، الفتا 
ان البنوك هي القادرة على حتديد 
املشاريع التي ستقوم بتمويلها 
خاصة ان احلكومة س����تكون 

ضامنة لتلك املشاريع.
وقال ان البنوك احمللية تقوم 
باتباع تعليم����ات بنك الكويت 
املرك����زي ف����ي من����ح التمويل 
باالضافة الى قوة ومالءة الشركة 
والضمانات املمنوحة لتمويل 

املشروع.

الضمانات احلكومية وكذلك آلية 
املقترحة  تقدميها للمش����اريع 

ضمن اخلطة.
وفيم����ا يتعل����ق بضخامة 
املخصصات التي سيتم اخذها 
مقابل متويل املشاريع املدرجة 
في خطة التنمية، بني زينل ان 
هذا األمر ال تخوف منه مطلقا 

عمر راشد
أوض����ح عض����و مجل����س 
ادارة بن����ك البحرين والكويت 
ادارة األنظمة  ورئيس مجلس 
اآللية جاسم زينل ان املخاوف 
احلقيقية لدى البنوك األجنبية 
للدخول في متويل املش����اريع 
التنمية  املدرجة ضمن خط����ة 
االقتصادية واالجتماعية ينبع 
باألساس من حداثة الشركات 
املساهمة التي من املتوقع قيامها 
بتنفيذ تلك املشاريع، مؤكدا ان 
البنوك األجنبية واحمللية ال تقوم 
بالتمويل على أساس الضمانات 
املقدمة وامنا على أساس مالءة 
املالية وكذلك على  الش����ركات 

أساس البيانات املالية لها.
وب����ني ان الضمان����ات التي 
س����تقدمها احلكوم����ة للبنوك 
احمللية س����تكون هي نفس����ها 
املقدمة للبن����وك األجنبية وان 
اجلميع في انتظار اإلفصاح عن 

أعرب عن تأييده لرفع الئحة االتهام

قاض أميركي: وزارة العدل لم تتبع القانون األميركي
لدى إعالم »أجيليتي« بحقوقها وباالتهامات الموجهة إليها

الرئيسي إلمداد املواد الغذائية، كما القت واجتازت جميع 
متطلبات مراجعي احلسابات احلكومية، ومفتشي الرقابة 
العامة والسلطات املتواجدة باملواقع على مدار 7 سنوات، 
وقامت الشركة باالس���تمرار في تقدمي خدمات ممتازة 
للقوات األميركي���ة وقيمة أفضل لدافعي الضرائب منذ 
علمها بهذا اإلدعاء، وقد قامت وكالة الدفاع اللوجيستية 
مؤخرا بتمديد عقد إمداد الغذاء للشركة حتى 4 ديسمبر 

املقبل.
وأشارت إلى أنها تؤمن أن هذه القضية إمنا تشتمل 
عل���ى نزاع مدني على عق���ود وينبغي أال تكون قضية 
جنائية، فكل األسعار واملوردين واملمارسات التجارية 
التي قدمتها ش���ركة أجيليتي مت اإلعالن عنها واملوافقة 
عليها ومراجعتها بصورة روتينية من قبل عميل احلكومة 

األميركية.
وأكدت الشركة انها تبقي على التزامها مبحاولة حل 
النزاع م���ع وزارة العدل األميركية من خالل احملادثات 
القائمة إال أنها على أمت االس���تعداد للدفاع عن نفس���ها 

بقوة إذا لم تثمر هذه احملادثات.

ستأخذ بهذا احلكم أم ال.
وكانت ش���ركة أجيليتي قد دافعت عن حق يش���مل 
كل املتقاضني مبوجب الدس���تور األميركي عند قيامها 
بالطلب من احملكمة البت في هذا الش���أن، حيث وصف 
القاضي في حكمه األخير قرار الش���ركة بالتأكد من أن 
إجراءات التقاضي سليمة على أنه حق »شرعي« و»رد 
طبيعي« على نه���ج وزارة العدل فيما يخص إجراءات 

هذه القضية.
وقد أعربت الشركة عن ترحيبها باحلكم الذي صدر 

من احملكمة.
ولفتت الشركة إلى انها تفوقت بعملها على عقد املورد 

أفادت شركة اجيليتي بأن قاضي صلح أميركي في 
أتالنت���ا أصدر حكما لصاحلها يفيد ب���أن وزارة العدل 
األميركية لم تتبع القانون األميركي عندما حاولت إعالم 

شركة اجيليتي بحقوقها وباالتهامات املوجهة إليها.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان القاضي خلص 
ف���ي تقرير وتوصية له صادرا اخلميس املاضي إلى أن 
وزارة العدل »فش���لت في إثبات أنه���ا قد قامت بإعالم 
أجيليتي بحقوقه���ا والئحة االتهام املوجهة إليها«، كما 
رفض القاضي إدعاء وزارة العدل بأن ش���ركة أجيليتي 
»هاربة من العدالة«، وأكد ان أجيليتي »ليست فارة من 

وجه العدالة«.
واشارت الى أن قاضي الصلح أعرب عن أنه مييل إلى 
تأييد اقتراح وزارة العدل لرفع الئحة االتهام ضد شركة 
أجيليتي القابضة وهي ش���ركة تابعة لشركة أجيليتي 

بالواليات املتحدة.
وقالت الش���ركة في بيانها الصحافي ان حكم قاضي 
الصل���ح يعتبر مبثابة توصية إل���ى احملكمة اجلزئية 
األميركية في اتالنتا، الت���ي يجب أن تقرر ما إذا كانت 

البنوان يناقش مع الفهد دور الشركات االستثمارية 
في تنفيذ خطة التنمية األسبوع الجاري

دور الشركات االستثمارية سيتركز في تقديم االستشارات المالية

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان رئيس 
مجلس ادارة احتاد الشركات االستثمارية أسعد 
البنوان سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد األسبوع اجلاري 
ملناقشة دور الشركات االستثمارية في تنفيذ 

خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
الش���ركات االستثمارية  وبينت ان دور 
سيتركز في تقدمي االستشارات املالية للشركات 

العاملية او االقليمية او احمللية التي ستشارك 
في تنفيذ اخلطة.

وفي السياق ذاته، أوضحت املصادر ان 
االحتاد يقوم حاليا بإعداد ورقة حول رؤيته 
في هيئة أسواق املال في حال تأسيسها ودور 
االحتاد في هذا األمر، الفتة الى ان إعداد التصور 
يأتي في اطار دور االحتاد في وضع قانون 
هيئة أسواق املال والذي استمد منه القانون 
النهائي ما يقارب 90% من مواده تقريبا وفقا 

لتقدير املصادر.


