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«بيتك ـ ماليزيا» بصدد تسويق صكوك 
بـ ٦ ماليين دوالر في اليابان وأستراليا 

«البترول الوطنية» تتخذ إجراءات قانونية
ضد شركة رفضت توقيع عقد بـ ٦ ماليين دينار

طلبت من «المناقصات المركزية» تخفيض الشركة إلى الفئة الثانية

على العناصر الرئيسية املتعلقة 
باملخاطر التشغيلية، وان هناك 
مجـــاالت رئيســـية للنهوض 
مبستوى اخلدمات املالية واألعمال 
التجارية، تتمثل في السياسة 
االئتمانية وحجم األصول وتعزيز 
مســـتويات اجلودة وحتســـني 

معدالت التكلفة.

العمالء، وتنويع مصادر الدخل 
من خالل الســـعي إلـــى النمو 
واالنتشـــار في قطـــاع أعمال 
التجزئة، وبناء مراكز تعامالت 
في املناطق النوعية مباليزيا مثل 
املراكـــز التجارية املهمة واملدن 

الصناعية الكبرى.
وأكدت ان البنك يركز حاليا 

أحمد يوسف 
قالت مصادر إن بيت التمويل 
املاليزي «بيتكـ  ماليزيا» التابع 
لبيت التمويل الكويتي «بيتك» 
بصدد تســـويق صكوك بقيمة 
٦ ماليني دوالر إلى مؤسســـات 

وبنوك في اليابان واستراليا.
وأكدت املصـــادر لـ«األنباء» 
ان هنـــاك العديد مـــن اجلهات 
والشركات قد أبدت استعدادها 
في املشاركة في هذه الصكوك.

وأشـــارت الـــى ان «بيتك – 
ماليزيا» يتمتع بسمعة طيبة، 
باإلضافة الى متيزه بالقوة من 
حيث رأس املال ونســـبة كفاية 
رأس املال التي بلغت في مجملها 
أكثر من ٢٠٪، وهي نسبة أعلى 
بكثير من باقي البنوك اإلسالمية 

املاليزية.
وبينـــت ان البنـــك قد قطع 
شـــوطا كبيرا في تنويع قاعدة 

أحمد مغربي 
كشف مصدر مطلع في شركة البترول الوطنية 
لـ «األنباء» أن الشـــركة اتخذت قرارا األسبوع 
الماضي بإلغاء وإعـــادة طرح مناقصة جديدة 
للقيـــام بأعمال الصيانة للطـــرق في مصافي 
الشركة الثالث وذلك بعد رفض احد الشركات 
المحلية التي قد فازت بالعقد مؤخرا عن توقيع 
العقـــد البالغ قيمته ٦ ماليين دينار ألســـباب 

غير واضحة. 
وأوضح المصدر أن «البترول الوطنية» سوف 
تتخذ إجراءات قانونية شديدة ضد الشركة والتي 

سيكون أولها طلبا من لجنة المناقصات المركزية 
تخفيض تصنيف الشركة إلى الفئة الثانية ألي 
أعمال للطرق والمجاري ستطرح من قبل الجهات 
الحكومية باإلضافة إلى الحذف من السجل لمدة 

سنة ومصادرة التأمين األولي. 
وبين المصدر أن «البترول الوطنية» سوف 
تطرح المناقصة قريبا بعد اعادة تأهيل شركات 
مقاوالت وعقارية جديدة مؤهلة لدى الشركة 
وذلك بعد االنتهاء من الدراسات الفنية والمالية 
للمناقصة من جديد وإضافـــة بعض األعمال 

الجديدة.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AGM Invitation AD 22X26 2011-final.pdf   2/15/11   5:47:03 PM


