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 :إلى محرري الشئون القومية والشئون التجارية والشئون الخارجية
 

 )Ex-Im Bank(محطة طاقة جزائرية جديدة تحصل على دعم من بنك التصدير واالستيراد 
 ليون دوالر أمريكي يدعم صادرات الواليات المتحدة لمشروع طاقة سكيكدةم 192ضمان قرض قيمته 

 
صدق ) Ex-Im Bank(حدة للتصدير واالستيراد تبنك الواليات الم --/  PRNewswire) /ديسمبر(ل  آانون األو31واشنطن في 

 ميجاوات من الكهرباء في مدينة 825 دوالر لدعم إنشاء مشروع طاقة سكيكدة لتوليد مليون 192على ضمان قرض ألجل طويل قيمته 
 .سكيكدة الساحلية بالجزائر

 
 SNC وهي شرآة بمدينة ردموند في والية واشنطن متفرعة من الشرآة الكندية -- SNC Lavalin Constructorsشرآة 

Lavalin Constructors International Inc -- ستقوم بتصدير توربينات تعمل بالغاز من إنتاج 
General Electricالمقترض هو شرآة آهرباء سكيكدة .  إلى المشروع وستمده بالخدمات الهندسية)SKS(ة ذات ، وهي مؤسس

مهمة خاصة تكونت للقيام بالمشروع من قبل شرآتي طاقة جزائريتين حكومتين وهما سوناتراك وسونلغاز واللتان تمنحان الضمان 
 وهو الُمقِرض على ضمان لمدة Societe Generale of New Yorkوقد حصل بنك . المطلوب لبنك التصدير واالستيراد

 . عام من بنك التصدير واالستيراد12
 
يوضح آيف يدعم بنك التصدير  هذا المشروع مثال جيد: "قال فيليب مريل رئيس مجلس إدارة بنك الواليات المتحدة للتصدير واالستيرادو

وهو  الجزائر سوق يزداد حجمًا: "، وأضاف قائًال"الواليات المتحدة مع دعم التنمية االقتصادية في األسواق الناشئة واالستيراد العمالة في
 ".هناك نتطلع لزيادة أعمالنا سوق هام لبنك التصدير واالستيراد ونحن

 
و للبنك في الوقت الراهن ما . الماضية إن بنك التصدير واالستيراد قدم الدعم لطلبات تمويل آثيرة من سوناتراك خالل السنوات الثالثين

 . مليون دوالر ممنوحة آقروض في الجزائر840يزيد عن 
 

العالم لألسواق الناشئة في المقام األول،  ل يمثل العام السبعين للبنك في مجال دعم تمويل بيع صادرات الواليات المتحدة في أنحاءالعام المقب
 صدق بنك 2003في السنة المالية . بالتصدير، والقروض المباشرة وذلك عن طريق منح ضمانات القروض، وضمان االئتمانات الخاصة

للمزيد من المعلومات .  بليون دوالر من الصادرات األمريكية إلى آافة أنحاء العالم14.3يقرب من  لى تمويل ماالتصدير واالستيراد ع
 . www.exim.govبنك التصدير واالستيراد قم بزيارة موقع اإلنترنت  عن
 

 بنك الواليات المتحدة للتصدير واالستيراد : المصدر
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