
 مصير لتقرير االستفتاء في الستعمالها آمبيوتر أجهزة بيع من صغيرة أميرآية شرآة يمكن رئاسي أمر
  السودان جنوب

 في العاملين لتدريب آمبيوترية ومعدات أجهزة بيع يدعم األميرآي واالستيراد التصدير بنك من تمويل
  االنتخابات بعد ما سياسات ووضع نتائجها فرزو االنتخابات

 

  -- / نيوزواير آر بي / نوفمبر / الثاني تشرين 24 نطن،واش

 إلى آمبيوتر أجهزة بتصدير األميرآية، مين بوالية ،ترغالوسس مدينة في مقرها صغيرة تجارية شرآة ستقوم
 ،السودان جنوب مصير بتقرير الخاص االستفتاء وهو مهم مقبل يانتخاب اقتراع في الستخدامها السودان
 بنك قبل من البيع عملية تمويل ضمانب يسمح رئاسيا أمرا أوباما باراك الرئيس أصدر نأ بعد ذلك ويأتي

 .Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank) األميرآي واالستيراد التصدير
 

 وهي ،Planson International Corporation"  آوربوريشن إنترناشيونال بالنسون "شرآة وستقوم
 بتصدير والتنمية، المعونة لمجتمع التكنولوجية اللوازم بتزويد وتقوم امرأة تملكها صغيرة يةتجار شرآة
 المال لرأس دوارة قروض ضمانات من 1.5 بمبلغ مدعومة السودان، إلى والبرمجيات الكمبيوتر أجهزة

 رادواالستي التصدير بنك من http://www.exim.gov/products/work_cap.cfm للشرآة التشغيلي
 الديموغرافية، البيانات وتحليل ،السودانيين الناخبين لتسجيل التكنولوجية المعدات تستخدم وسوف. األميرآي
 .االستفتاء بعد ما السياسات ووضع األصوات وفرز والتصويت

 
 United Nations (اإلنمائي المتحدة األمم برنامج هذه الكمبيوتر أجهزة تصدير تساعدعملية وسوف

Development Programme (UNDP) (السودان جنوب مصير تقرير على االستفتاء عملية تسهيل في 
 السودان شمال بين 2005 عام الموقع السالم التفاق وفقا ،2011 يناير / الثاني آانون 9 يوم سيجري الذي

 .وجنوبه
 

 بأن جدا سعداء نحن"  :هوآبيرغ بي فرد األميرآي واالستيراد التصدير بنك ورئيس إدارة مجلس رئيس وقال
 من آوربوريشن إنترناشيونال بالنسون شرآة سيمكن األميرآي واالستيراد التصدير بنك من المقدم التمويل
 انتخابات عملية من آجزء أميرآية تكنولوجيا استخدام لرؤية فخورون ونحن هذه، البيع بعملية القيام

 ." السودان في ديمقراطية
 

press-the/gov.whitehouse.www://http- (رئاسية مذآرة وفي
sudan-memorandum-presidential/19/11/2010/office (االمن مصلحة "من ذلك نب فيها استشهد 
 وتعزيز التجارية العقوبات إصالح قانون من بقسم لعملا أوباما الرئيس أوقف المتحدة، للواليات القومي

 المساعدة تقديم يحظر الذي http://uscode.house.gov/download/pls/22C79.txt  الصادرات
 ذات والمعدات الكمبيوتر أجهزة بتصدير سمح ما وهو للسودان، القروض وضمانات والقروض التنموية،
 .العقد هذا نودب بتنفيذ للوفاء هذه األميرآية الصلة

 
 .آايرمأ اوف بنك هو هذه البيع صفقة لتنفيذ القروض ضمانات على حصل الذي البنك 



 

 في يساعد بنفسها، نفسها وتمول مستقلة أميرآية فدرالية حكومية وآالة هو األميرآي واالستيراد التصدير بنك
 األميرآية الصادارات بيع ياتعمل تسهيل في مساعدته طريق عن عليها والحفاظ األميرآية الوظائف خلق

 على موقعه زيارة يرجى البنك، عن المعلومات من لمزيد. العالم أنحاء جميع في أساسا البارزة لالقتصادات
 .gov.exim.www://http: التالي الموقع على اإلنترنت

  األميرآي واالستيراد التصدير بنك: المصدر

-1+: التالي الهاتف رقم على األميرآي واالستيراد التصدير بنك من آوغان فيل بـ االتصال يرجى: لاالتصا
202-565-3200. 

 
 


