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 شبكة إتصاالت جديدة ستبنى في األردن
  مليون من البنك يساعد موتوروال والمصدرين األمريكيين على الفوز بالعقد$ 49.4ضمان قرض بقيمة 

 

 New )           (الجيـل الجديــد" (لجيـل الجديـدشــرآة إتصـاالت ا"سـتعمل : واشـنطن دي سـي
Generation Telecommunications Company أو New Gen ( إتصاالت في عمان باألردن على بناء شبكة
.  األمريكي)Ex-Im Bank أو Export-Import Bank( التوريد -السلكية وخليوية في أرجاء البالد بتمويل من بنك التصدير

التوريد أجهزة شبكات اإلتصاالت األمريكية الصنع -مليون من بنك التصدير$ 49.4ن القرض بقيمة وسيمول ضما
، ومن عدد من المصدرين  شامبورغ في والية إيلينويالواقعة في) .Motorola Inc (شرآة موتوروالمن 

  .والموردين األمريكيين اآلخرين
 

موقع األردن االستراتيجي ودوره "فيليب ماريل قائًال إن  التوريد -ولقد أفاد رئيس مجلس إدارة بنك التصدير
". الهام في الشرق األوسط يجعالن هذه الصفقة تستحق خصوصًا دعم المصدرين األمريكيين والحكومة األمريكية

هذه الشرآة لإلتصاالت ستأتي بفوائد إقتصادية وإجتماعية لشعب األردن، بينما تدعم الوظائف "وتابع قائًال إن 
 ."عتمدة على التصدير لدى دزينة من الشرآات األمريكيةالم

  

 Integrated(مليـون والذي يشـمل شـبكة محسـنة رقميـة موحـدة $ 85.5سيكون المشـروع الذي تبلـغ قيمته 
Digital Enhanced Network أو iDEN (األوسط خارج  توردها شرآة موتوروال، الشبكة األولى للشرآة في الشرق

" (الضغط للتحدث "وتقدم الشبكة خدمة.  للبلدان المجاورةiDENآما سيكون هذا المشروع نموذجًا لبيع شبكات إسرائيل، 
push-to-talk) (وخدمات الهاتف الجوال والرسائل المنصوصة ونقل )مماثلة لالساآي الميدان أو ووآي توآي ،

الالتينية وبلدان  في الواليات المتحدة وأمريكا )Nextel(البيانات، آما وهي مماثلة لتلك المستعملة لشبكات نكستل 
 .2005ومن المتوقع أن تبدأ هذه الشبكة بعملها بين فصل الربيع المقبل وأوائل عام . أخرى في آسيا

 

التوريد في األردن، وأول تمويل من البنك لمشروع بحق -يشكل المشروع أآبر تمويل من بنك التصدير
  .رجوع محدود في البالد

 

 في Kathrein Inc. Scala Division: افة إلى شرآة موتوروال، فإن الشرآات األمريكية المصدرة هيباإلض
 في .K & L Microwave Inc في هاآستاون بنيو جيرسي؛ و.Transistor Devices Incمدفورد بأوريغون؛ و

في  .SS8 Networks Inc في ماوتن فيو بكاليفورنيا؛ و.Ditech Communications Corpسالزبوري بماريالند؛ و
باولو  في .Sun Microsystems Inc في بيثسدا بماريالند؛ وOracle Corporationسان خوسي بكاليفورنيا؛ و

 في Southern Distribution Telecom في فان بورن بأرآنسا؛ و.JIT Warehouse Incألتو بكاليفورنيا؛ و
  .سانتا تيريسا بنيو مكسيكو

 

 عامًا على تأسيسه للمساعدة على تمويل بيع الصادرات 70لتوريد هذا العام بمرور ا-يحتفل بنك التصدير
األمريكية خصوصًا لألسواق النامية حول العالم، من خالل إعطاء ضمانات قروض، وتأمين على إئتمان التصدير، 

مستقلة، بالتمويل التوريد وهو مؤسسة حكومية -، أجاز بنك التصدير2003وخالل السنة المالية . وقروض مباشرة
-وللحصول على المزيد من المعلومات عن بنك التصدير. بليون من الصادرات األمريكية حول العالم$ 14.3لدعم 
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