
بنك بروة يقدم تموي)ً لشركة الخليج للصناعات ا#توسطة
تعبير جديد عن التزام البنك بدعم الشركات الصغيرة وا#توسطة في قطر

 أعلن بنك بروة، أسرع ا#صارف ا#توافقة مع الشريعة نمواً في قطر عن توقيع – 2012 أبريل 17الدوحة – 
  مليون ريال قطري مع شركة الخليج للصناعات ا#توسطة يقوم بموجبها بتمويل إنشاء113اتفاقية تمويل بقيمة 

مجموعة من ا#صانع ا#تطــورة لتصنيع منتجات عالية الجودة للطرق السريعة في قطر.

  ومن ا#توقع أن تصبح الشركة الرائدة2011بدأت شركة الخليج للصناعات ا#توسطة نشاطها في أبريل من عام 
 في مجال تصنيع وتوريد أعمدة ا&نارة وحواجز الطرقات و تصنيع ا#عادن وال)فتات الطرقية وخدمات جلفنت

الحديد.

 وتقوم الشركة حاليـاً بإنشاء عدة مصانع للمنتجات ا#ختلفة التي تنوي تقديمها للسوق، حيث من ا#توقع أن تفتتح
  وا#جهزة بأحدث ا''ت إضافة إلى فريق مؤهل من الفني$2013الشركة منشآتها في الربع الثاني من العام 

وا#هندس$.

 كان بنك بروة سباقـاً إلى التعرف على ا&مكانيات والفرص ا#تاحة للشركة الجديدة ولذلك كان حريصـاً على دعم
 رؤيتها وتمكينها من بناء ا#صانع ا#تطــورة لتلبية الطلب ا#تزايد في السوق ا&قليمية على منتجات معدنية عالية

.الجودة

نفتخر:وفي تعليقه على هذه ا'تفاقية قال السيد كيث برادلي مدير عام القطاع ا#صرفي في مجموعة بنك بروة  “ 
 في بنك بروة بدعمنا لشركة الخليج للصناعات ا#توسطة وذلك لكونها شركة قطرية جديدة تمتلك رؤية صائبة، إذ
ً متزايد ا%همية في ا'قتصاد القطري، وخطة عمل شركة الخليج للصناعات  تلعب مشاريع البنى التحتية دورا

ً  ا#توسطة تستند إلى أساس صلب بتلبيتها 'حتياجات هذا القطاع. لقد حقق بنك بروة منذ نشأته حضــوراً متميزا
. "في مختلف القطاعات، ونحن عازمون على ا'ستمرار في دعم نمو ا'قتصاد الوطني وازدهاره

هنالك توجه في:بدوره علق السيد عادل السليمان، العضو ا#نتدب في شركة الخليج للصناعات ا#توسطة قائ)ً  “ 
 السوق القطري نحو زيادة ا'ستثمار في مشاريع البنى التحتية مدفوع بشكل رئيسي بالحاجة إلى تلبية

  وقد تم تأسيس شركة.2022احتياجات ا#بادرات الوطنية الرئيسية وا%حداث العا#ية الكبرى مثل كأس العالم 
 الخليج للصناعات ا#توسطة لتلبية احتياجات السوق ا#حلي والتوسع نحو ا#نطقة ا#جاورة. كان بنك بروة سباقـاً
 في ا'ستجابة 'حتياجاتنا، وفهم رؤيتنا على ا#دي الطويل، وقام بتقديم التمويل ا#طلوب #ساعدتنا في إط)ق

"نشاطنا وتحقيق النمو ا#ستقبلي الذي نتطلع إليه

 معتمداً على مركزه ا#الي القوي ومجموعة منتجاته وخدماته ا#بتكرة، يستمر بنك بروة في العمل مع القطاع
 الصناعي والقطاعات ا'قتصادية ا%خرى بهدف تحقيق رؤيته بأن يصبح مجموعة مصرفية عا#ية متوافقة مع

.الشريعة ا&س)مية مقرها قطر

 وفي تعليقه على ا#ناسبة، قال السيد سامي خير الدين، رئيس الخدمات ا#صرفية للشركات الصغيرة وا#توسطة
إن مجموعة الخدمات ا#صرفية للشركات الصغيرة وا#توسطة في بنك بروة ملتزمة بلعب دور:في بنك بروة  “ 

 رئيسي في تمك$ ودعم ا'قتصاد الوطني ليزدهر ويحقق أفضل النتائج في كافة القطاعات. قطر بالتأكيد تقدم
 بيئة أعمال حيوية تتمتع بإمكانات وفرص كبيرة، ونحن سنستمر في دعم الشركات الصغيرة وا#توسطة الجديدة

. "العاملة حاليـاً والجديدة لتمكينها من ممارسة دورها في نمو وازدهار قطر

  وقد توقع السيد عادل حيدر، العضو ا#ؤسس لشركة الخليج للصناعات ا#توسطة أن تحصل الشركة لدى ا'نتهاء
 من تأسيس مرافقها ا&نتاجية على عدة عقود توريد رئيسية وذلك بالنظر إلى حجم مشاريع الطرقات والبنى

 التحتية ا#زمع إنشاؤها في قطر وا#نطقة، حيث أن الجودة العالية للمنتجات إضافة إلى تكاليف الشحن ا#نخفضة
تجعل من الشركة الناشئة منافسـاً قويـاً للشركات العا#ية التي تعمل في نفس ا#جال.



نحن شاكرون لبنك بروة مستوى الخدمة ا#تميز والتعاون الذي #سناه من:وقد اختتم السيد عادل حيدر بالقول  “ 
 فريق العمل في مجموعة الخدمات ا#صرفية للشركات الصغيرة وا#توسطة، وهو ما يحتاجه هذا القطاع الواعد

 الستة اشهر القادمة و كذلك بصدد ا'ع)ن عن مشروع مصنع جديد بنفس ا#ستوى خ)ل  ونحن .ليزدهر وينمو
  إلى بناء ع)قة مثمرة و طويلة ا%مد مع بنك بروة تكون داعمـاً لنا في توسيع وتنويع عملياتنانتطلع قدمـاً للتعاون و

"في ا#ستقبل 
    

انتهى


