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يالحظ معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اليوم اختتام محاكمة ثالثة من المسؤولين
التنفيذيين السابقين لبنك باركليز في لندن.
بدافع االحترام والمراعاة لألصول واإلجراءات القانونية الواجبة في قانون المحاكمات
اإلنجليزي ،لم يسع الشيخ حمد واألطراف القطرية األخرى إلى التدخل والتعليق أثناء
فترة المحاكمة لتصويب األخطاء الوقائعية والتفسيرات المضللة التي حاولت بعض
األوساط زعمها.
استندت القضية المرفوعة ضد المدعى عليهم إلى االدعاء الباطل بأن اتفاقيات الخدمات
اإلضافية التي اقترحها باركليز لألطراف القطرية عند زيادة رأس المال البنك في عام
 2008لم تكن حقيقية .توقعت األطراف القطرية دائ ًما أن تُظهر ال ُمحاكمة زيف وعدم
صحة هذا االدعاء ،وبالطبع األطراف القطرية سعيدة بحدوث ذلك وبأنه قد تم توضيح
الموقف الحقيقي.
ومن الضروري في هذه المرحلة التأكيد والتشديد على ما يلي:

•
•
•
•

•
•

لم يتم االتفاق على أو دفع أي عموالت لتشالنجر يونيفرسال أو معالي الشيخ
حمد بن جاسم آل ثاني .و المدفوعات التي تمت بموجب االتفاقات قدمت فقط
إلى الموقعين عليها و المعنى بذلك قطر القابضة ذ.م.م.
اتفاقيات الخدمات اإلضافية المبرمة كانت مشروعة.
تم اقتراح االتفاقيات لألطراف القطرية من قبل بنك باركليز وليس العكس.
كما أذكر القاضي الهيئة المحلفين خالل استخالصه في المحاكمة دليل الخدمات
االستشارية فيما يتعلق بالمعامالت الكبيرة المحتملة ،على النحو المتوخى في
تلك االتفاقيات بقصد توفير المزيد من الخدمات للبنك في المستقبل كجزء من
الترتيبات المستمرة والمفيدة بين الطرفين.
لم يتم توجيه أي تهم ضد األطراف القطرية فيما يتعلق بمعامالتها مع باركليز.
أخذت األطراف القطرية في جميع األوقات التزاماتها القانونية على محمل
الجد ،وحصلت على المشورة من مكاتب المحاماة الدولية المتخصصة الكبرى
وبنا ًء على المشورة التي قدمت لها فيما يتعلق بجميع المتطلبات التنظيمية
وغيرها من المتطلبات.
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النهاية

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
كامرون دولي ،كارتر روك للمحاماة:

/ +44 (0)20 7353 5005

cameron.doley@carter-ruck.com

الستفسارات وسائل اإلعالم يرجى التواصل مع أليستر فاولر وكيت دنفورد من FTI
:Consulting

وأليستر فاولر:

allister.fowler@fticonsulting.com +44 (0)20 3319 5704

كوليت البوينت:

colette.lapointe@fticonsulting.com +44 (0)20 3727 1709
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