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العوضي: عقد 
التسهيالت يأتي 

ضمن مشاركة البنك 
في متويل مشاريع 

خطة التنمية

يوليها مجتمع األعمال للمشاريع 
التنموية بالكويت الســـيما أن 
هذه املشاريع االســـتراتيجية 
تهدف الى دفـــع عجلة التنمية 
االقتصاديـــة في البالد وتعزيز 
مشـــاركة القطاع اخلاص.  وقد 
متت مراســـم التوقيع على عقد 
التسهيالت املشتركة بحضور كل 
من نائب رئيس مجلس االدارة 
انترناشيونال  الغامن  بشـــركة 
محمد فؤاد الغامن، ورئيس مجلس 
ادارة بنك برقان ماجد عيســـى 
العجيل، ونائب رئيس املديرين 
العامني في البنك األهلي الكويتي 
عبداهللا محمد السميط، ومن بنك 
املشرق ـ دبي ساميون وامتان، 
ونيابة عن املؤسســـة العربية 
البحرين جيفرى  املصرفية في 
جيروم جريـــن، ونائب رئيس 
مجلس ادارة البنك التجاري علي 

يوسف العوضي.
اجلديـــر بالذكر أن شـــركة 
الغامن انترناشـــيونال للتجارة 
العامة واملقاوالت تعتبر واحدة 
الرائدة في تنفيذ  من الشركات 
العديد من املشاريع احليوية في 
النفط والغاز والبنية  قطاعات 
التحتيـــة واالنشـــاءات املدنية 

والطاقة الكهربائية.

البنك األهلي الكويتي، وبنك برقان، 
ـ دبي، واملؤسسة  وبنك املشرق 

العربية املصرفية ـ البحرين.
وبهذه املناســـبة، قال نائب 
رئيس مجلس االدارة في البنك 
الكويتي علي يوسف  التجاري 
العوضي إن التسهيالت املشتركة 
التي قام البنـــك بترتيبها لهذا 
املشروع التنموي تأتي في اطار 
مشاركة البنك في متويل مشاريع 
خطة التنمية التي أقرتها الكويت 
والتي تشمل عددا من املشاريع 
الهامة تهدف في مجملها الى رفع 
الناجت احمللي االجمالي وتنويع 
مصادره مع ترسيخ آليات ونظم 
داعمة ومحفزة للقطاع اخلاص، 
مشـــيرا الى أن البنك التجاري 
الكويتي يهدف دوما الى تقدمي 
التســـهيالت االئتمانية الالزمة 
للشركات الرائدة في مجال تطوير 
البنية التحتية واملقاوالت العامة 
وخدمات الطاقة الكهربائية مثل 

شركة الغامن انترناشيونال. 
وأضاف العوضي في تصريح 
صحافي ان جناح البنك التجاري 
الكويتي في ترتيب التمويل لهذه 
التسهيالت املشتركة مع مجموعة 
من البنوك الكويتية واالقليمية هو 
خير دليل على الثقة الكبيرة التي 

أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن توقيع عقد تسهيالت مشتركة 
مع شركة الغامن انترناشيونال 
باالشتراك مع مجموعة من البنوك 

احمللية واالقليمية. 
وكان قد مت اختيار البنك من 
قبل شركة الغامن انترناشيونال 
لتمويل املرحلة الثانية لتحويل 
محطة الزور اجلنوبية الى نظام 
الدورة املشتركة والبالغة قيمته 
نحو ١٫٢ مليار دوالر، وترتيب 
التســـهيالت الالزمـــة لتغطية 
االلتزامات التعاقدية لهذا املشروع 

مع وزارة الكهرباء واملاء. 
ويهدف هذا املشروع الى زيادة 
الطاقة االنتاجية للمحطة احلالية 
مبقدار ٤٠٠ ميغـــاوات اضافية 
وذلك عن طريق توريد وتركيب 
وتشـــغيل وصيانة توربينات 
تعمل علـــى الطاقـــة البخارية 
 ««Alstom ومصنعة من قبل شركة

العاملية.
وقد قام البنك التجاري بصفته 
البنك املفوض الرئيســـي الدارة 
وترتيب هذا التمويل بدعوة عدد 
البنوك احملليـــة واالقليمية  من 
والدولية للمشـــاركة في متويل 
هذا املشروع بالكامل، ومن ضمن 
البنوك املشاركة في هذا التمويل: 

مسؤولو وممثلو «التجاري» وبقية البنوك احمللية واالقليمية اثناء توقيع العقد 

VIVA لتكن من مزّودي
سّجل عبر موقعنا لُتزّودنا بخدماتك

المعتمدين، تفضل   VIVA لتصبح من مزودي 
وسجل   www.viva.com.kw موقعنا  بزيارة 

بيانات شركتك.

«التجاري» يبرم عقد تسهيالت مع بنوك محلية وإقليمية لـ «الغامن إنترناشيونال» 
بقيمة ١٫٢ مليار دوالر لتمويل املرحلة الثانية من محطة الزور اجلنوبية

«سلسبيل» توقع ٥ اتفاقيات جديدة
اعلنت شركة سلسبيل العاملية 
لنظـــم املعلومات عن توقيعها ٥ 
اتقافيات جديدة مع كبرى الشركات 
الكويتية، وتأتي هذا االتفاقيات في 
اطار ســـعي الشركة الدؤوب إلى 
تقدمي افضل اخلدمات واحللول 
املبتكرة الدارة أعمال الشـــركات 

واملؤسسات اخلاصة.

وبهذه املناســـبة، قال رئيس 
مجلس ادارة شـــركة سلســـبيل 
عبداهللا الزاحم ان الشركة قامت 
بالتعاقد مع شركة املصالح العقارية 
املدرجة في بورصة الكويت من 
اجل تصميـــم برنامج الكتروني 
خاص للشركة في قطاع احلسابات 
والعقارات وكذلك قطاع املخازن، 

مشـــيرا الى ان الشركة تعاقدت 
النخيل لالنتاج  ايضا مع شركة 
الزراعي لعمل برنامج متخصص 
الدارة احلسابات واملخازن ونقاط 
البيع. واضاف الزاحم في تصريح 
الشـــركة تعاقدت  ان  صحافـــي 
كذلك مع شركة مشاريع الصالل 
التجارية لتصميم برنامج يتيح 

للشركة حســـن ادارة حساباتها 
املالية وشؤون موظفيها ومراكز 
االتصال واملطاعم، باالضافة الى 
اتفاقية رابعة مع شركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي الدارة شؤون 
املوظفني بالشركة، اما العقد االخير 
فكان مع شركة البستان الوطنية 

التجارية.

كونا: قالت جريدة «الكويت 
اليوم» الرسمية انه مت تأسيس 
شركة «درة البشائر» للمنتجات 
الزراعية برأسمال قدره مليون 
دينار. وأضافت اجلريدة في عددها 
األخير ان الشركة تأسست كشركة 
مساهمة كويتية مقفلة برأسمال 
يبلغ مليون دينار موزعة على 
١٠ ماليني ســـهم نقدي وبقيمة 
١٠٠ فلس للســـهم الواحد. ومن 
أغراضها إنشاء املشاتل لألشجار 
الزينة  املثمرة وأشجار نباتات 
وزراعة اخلضـــراوات والفواكه 
وتوفير األسمدة واملواد الكيماوية 
الالزمة والقيام بكل خدمات الري 

والصرف واإلنتاج الزراعي.

وافق بنـــك الكويت املركزي   
على طلب بنك اخلليج علىشراء 
أو بيع ما ال يتجاوز ١٠٪  من أسهمه 
املصدرة ملدة ستة أشهر اعتبارا من 
تاريخ انتهاء املوافقة احلالية في 
٢٠١١/٤/١٤ وذلك وفق ما ورد على 
موقع البورصة. وأكدت املوافقة 
على ضرورة االلتزام مبا وضعه 
البنك املركزي من ضوابط وشروط 
في شأن متلك الشركة املساهمة 
ألسهمها إضافة إلى ضرورة االلتزام 
بأحكام املادة (١١٥) مكرر من قانون 
الشركات التجارية وأحكام القرار 
الوزاري رقم (١٠) لســـنة ١٩٨٧ 
وتعديالتـــه مبوجـــب القرارين 
الوزاريني رقم (١١)  لســـنة ١٩٨٨ 

ورقم (٢٧٣) لسنة ١٩٩٩.

تأسيس «درة 
البشائر للمنتجات 

الزراعية» 

«املركزي» يوافق 
لـ«اخلليج» بشراء أو 
بيع 10 ٪ من أسهمه


