صفقة بقيمة  600مليون دوالر لتمويل خطة زيادة توليد الكهرباء في العراق
بين المصرف العراقي للتجارة وبنك ستاندرد تشارترد وشركة جنرال إلكتريك
ساعد هذا الحل التمويلي في توفير وتأمين طاقة توليد جديدة تزيد على  2جيجاواط من
الكهرباء ،مع ضمان استمرارية تزويد شبكة الكهرباء العراقية بـ  6.7جيجاواط إضافية
في إطار خطة زيادة توليد الكهرباء "باور أب"
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 25 ،نوفمبر  :2018أبرم المصرف العراقي للتجارة وبنك ستاندرد
تشارترد وشركة جنرال إلكتريك اتفاقية تمويل بقيمة  600مليون دوالر ،ساعدت هذه االتفاقية على
توفير التمويل لعدة مشاريع في مجال الكهرباء تم تنفيذها في مختلف أنحاء العراق .فقد مثلت خطة
الحكومة العراقية لزيادة توليد الكهرباء المسماة ( ،)Power up Planوالمكونة من مرحلتين ،جز ًء
رئيسيا ً من الخطط الجارية إلعادة إعمار البالد وتحديث البنية التحتية ،بتوفير وتسخير طاقة إنتاجية
جديدة تزيد عن  2جيجاواط من الكهرباء ،مع ضمان استمرارية تزويد شبكة الكهرباء العراقية بـ
 6.7جيجاواط أخرى ،مما يؤمن الطاقة الكهربائية الضرورية للمنازل ومؤسسات األعمال .وتعتبر
اتفاقية التمويل هذه أكبر كتاب اعتماد مخصص وتوفير اكبر خصم من نوعه في المنطقة.
تأسس البنك العراقي للتجارة في شهر يوليو من عام  2003بغرض المساعدة في إعادة إعمار العراق
من خالل تسهيل معامالت التجارة الدولية وما زال يحتل مركز الصدارة في مشاريع تطوير البنى
التحية الكبيرة على مستوى البالد .وتلعب شبكة التمويل والخبرات التي يتمتع بها المصرف دورا ً بالغ
األهمية في تحصيل وضمان التمويل للمشاريع التي ستعود بالنفع على الشعب العراقي ألجيال عدة
قادمة.

وفي تعليقه على الحدث ،قال السيد فيصل الهيمص رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس
إدارته" :إن التمويل المقدم في إطار هذه الصفقة األخيرة مع شركائنا في جنرال إلكتريك وبنك ستاندرد
تشارترد سيكون له دور كبير في خلق مستقبل أكثر إشراقا ً للشعب العراقي .فهذه الشبكة الكهربائية بما
تتميز به من كفاءة وتطور وأمان وموثوقية تمثل األساس الذي ستبنى عليه مشاريع التطوير واالزدهار
في العراق على المدى الطويل .وسيعمل المصرف العراقي للتجارة بتعاون وثيق مع شركائنا على
ضمان مساعدة االتفاقيات التي تتضمنها مذكرة التفاهم هذه في دفع عجلة هذا المشروع الحيوي قدما ً
بما يدعم رفاهية الناس والمجمعات ودوائر األعمال في أنحاء العراق المختلفة".
ومن جانبها صرحت روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات قائلة:
"يسعدنا أن تكون لنا من جديد هذه الشراكة والتعاون مع زمالئنا في المصرف العراقي للتجارة وشركة
جنرال إلكتريك في صفقة حيوية جدا ً في العراق .فقد لعبت هذه الشراكة الرائدة دورا ً بالغ األهمية في
تيسير وتحسين قطاع الطاقة والكهرباء في أنحاء العراق .ونشعر بالفخر والسعادة بقيامنا بتصميم وتقديم
هذا الحل المالي التجاري في أحد المواقع التي تشملها شبكتنا المصرفية .فهذه الصفقة تبرهن من جديد
على القوة المؤثرة التي يتمتع بها بنك ستاندرد تشارترد في االستثمار األمثل واالنسيابي لشبكته العالمية
وخبراته العميقة في أنحاء آسيا وأفريقيا والشرق األوسط".
ومن جهته علق يوشيتو مواركامي ،الرئيس التنفيذي لقسم خدمات الطاقة في شركة جنرل إلكتريك،
على الحدث بقوله" :تتمتع شركة جنرال إلكتريك بتاريخ عريق وسجل حافل بتقديم الدعم لكبرى مشاريع
التطوير في أنحاء الشرق األوسط ويشرفنا أن نتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد والمصرف العراقي
للتجارة وأن نكون جزء من مشروع تطوير البنية التحتية والتي ستوفر الكهرباء للمنازل ومؤسسات
األعمال في العراق .فالبلد يشهد حاليا ً مرحلة إعادة تطوير كبيرة وهو يتجه نحو مستقبل أكثر استقرارا ً
وأمناً .وشركة جنرال إلكتريك ملتزمة بالعمل مع شركائها وعمالئها في المنطقة للبقاء في مقدمة ركب
المشاريع التي ستحقق التقدم واالزدهار للشعب العراقي".
انتهى-نبذة عن المصرف العراقي للتجارة:

تأسس المصرف العراقي للتجارة في عام  2003ويعد المصرف االول في البالد ،ويستحوذ على
حوالي  ٪ 80من أعمال التمويل التجاري في العراق ،ويحتل المرتبة األولى بين البنوك العربية من
حيث معدل التكلفة إلى الدخل والمرتبة  332عالميا ً من حيث رأس المال من الدرجة األولى .وقد
أنشأ المصرف  25فرعا ً في جميع أنحاء العراق ،تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية لجميع
العمالء بما في ذلك الشركات واألفراد والمؤسسات الحكومية .وكجزء من مساعيه المتواصلة لتوسيع
قاعدة عمالئه ا والتوسع في أسواق جديدة.
الستفسارات وسائل اإلعالم ،يرجى التواصل مع:
أليكسندر لوشف
مدير عالقات عامة وإعالمية
00971-526452647
alexandrelechef@sevenmedia.ae
حول "بنك ستاندرد تشارترد":
يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً .و يتواجد البنك في أكثر من  60دولة وسوق
عمل وذلك ضمن أكثر األسواق العالمية نشاطاً .يتجسد هدفه في تعزيز التجارة واالزدهار في العالم من
خالل تنوعه الفريد .ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائما ً لألفضل" والتي تعكس التراث
العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.
"ستاندرد تشارترد" مدرج في األسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية
في الهند.
لمزيد من المعلومات ولمطالعة أراء الخبراء وقراءة آخر التقاريراإلقتصادية حول "بنك ستاندرد
تشارترد" ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي :
لينكد إن  ،تويتر وفيس بوك.
الستفسارات وسائل اإلعالم ،يرجى التواصل مع:
وسيم بن خضراء
رئيس قسم التواصل الخارجي ،بنك ستاندرد تشارترد
هاتف+971 4 508 3221 :
متحرك+971 56 508 0106 :
البريد االلكترونيwasim.benkhadra@sc.com :
حول "جنرال إلكتريك"

تعمل "جنرال إلكتريك"  -الشرررركة العالمية المدرجة ضرررمن بورصرررة نيويورك تحت الرمز (-)GE
على دعم دول العالم عبر مسرررررررراعدتها على التغلب على أكبر تحدياتها .ومن خالل دمج الخبرات
الهندسررررررية عالمية المسررررررتوى مع البرمجيات والتحليالت ،تزود "جنرال إلكتريك" دول العالم بحلول
أكثر كفاءة ً وموثوقيةً وأماناً .وعلى مدار أكثر من  125عاماً ،سررررررراهمت "جنرال إلكتريك" ب حداث
قفزات نوعية في قطاع الصررررررناعة ،وهي اليوم توفر نماذج جديدة في التصررررررنيع المضرررررراف ،وعلوم
المواد ،وتحليل البيانات .وتتميز "جنرال إلكتريك" بقوة عاملة عالمية ومتنوعة ،تعمل بأعلى درجات
التف اني والنزاهة لتحقيق رسرررالة الشرررركة وتلبية تطلعات عمالئها .ويتوفر المزيد من المعلومات عبر
الرابط .www.ge.com

الستفسارات وسائل اإلعالم ،يرجى التواصل مع:
دريد عدنان
مدير اإلعالم والعالقات العامة لدى شركة "جنرال إلكتريك" في العراق وشرق المتوسط
هاتف+964 7809288245 :
duraid.adnan@ge.com

