
ًاراعش قلطُت تارداصلا نامتئال داحتالا
نيديدج ًاينورتكلإ ًاعقومو

(In the middle) His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al

Zeyoudi, UAE Minister of State for Foreign Trade and

Deputy Chairman of the Board of Directors of ECI, (on

the left) His Excellency Engr. Saed Al Awadi, CEO of

Dubai Export Development Corporation and

DUBAI, UAE, February 21, 2021

/EINPresswire.com/ -- داحتالا تقلطأ

ةيامح ةكرش يهو ،تارداصلا نامتئال

ةموكحلل ةعباتلا نامتئالا

اهراعش ،تارامإلا ةلودب ةيداحتالا

يف نيديدجلا ينورتكلإلا اهعقومو

يف اهرارمتساو اهمازتلا دكؤت ةوطخ

راكتبالا لبس فلتخم فيظوت

عيرست وحن اهيعس يف زّيمتلاو

يطفنلا ريغ يداصتقالا عيونتلا

 .تارامإلا ةلودب

ةيجيتارتسا ةوطخلا هذه سكعتو

عم ىشامتت يتلا ةركتبملا ةكرشلا

ةيداصتقالا ةينطولا ةدنجألا

ماع نيسمخلل ًادادعتسا ةلودلل

فارشتسا ىلع ةمئاقلاو ،ةلبقملا

دهشملا ةبكاومو لبقتسملا

ريغتي يذلا يملاعلا يداصتقالا

  .رارمتساب

تابلطتمو كولس يف ةديدج تاريغت لظ يف ةحومط فادهأ قيقحت ىلع ةكرشلا صرح دكؤت امك

عيونتلا عيرستب اهمازتلاو يملاعلا ديعصلا ىلع اهتداير ىلع ءوضلا طلستو ،ءالمعلا

نامتئالا ةيامح لولح نم ةعساو ةعومجم ميدقت لالخ نم تارامإلا ةلودب يداصتقالا

 .ةركتبملا

ةوطخلا هذه دكؤت ،ةيتارامإلا تاكرشلا ومن معد يف ةلثمتملا اهتلاسر عم ًايشامتو

لوخد ىلع ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا عيجشتو نيكمتب تارداصلا نامتئال داحتالا مازتلا

ةمزاللا نامتئالا ةيامح لولحو ليومتلا ىلع اهلوصح ليهست لالخ نم ةيلودلا قاوسألا

.اهتايلمع معدل

نب يناث روتكدلا يلاعم ماق ،نيديدجلا ينورتكلإلا عقوملاو راعشلا قالطإ مسارم لالخو

داحتالا ةكرش ةرادإ سلجم سيئر بئان ،ةيجراخلا ةراجتلل ةلود ريزو ،يدويزلا دمحأ

،يضوعلا دعاس سدنهملا ةداعس ةقفرب يبد يف ةكرشلا بتكم ةرايزب ،تارداصلا نامتئال
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يبد ةسسؤمل يذيفنتلا ريدملا

ةرادإ سلجم وضعو تارداصلا ةيمنتل

،تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش

سيئرلا ،ينويسلاف وميسام روضحو

نامتئال داحتالا ةكرشل يذيفنتلا

يفظوم عم لعافتلل كلذو ،تارداصلا

مهئاطعإو ثدحلا اذه يف ةكرشلا

هذه ةيمهأب قلعتي اميف هتاهيجوت

 .ةكرشلل ةبسنلاب ةوطخلا

طلست ةوطخلا هذه نأ ىلع ًاديكأتو

داحتالا مازتلاو صرح ىلع ءوضلا

تاكرشلا معدب تارداصلا نامتئال

يندعسي" :هيلاعم لاق ،ةيتارامإلا

عقوملاو راعشلا قالطإ روضح

ةكرشل نيديدجلا ينورتكلإلا

يتلا تارداصلا نامتئال داحتالا

عيونتلا عيرست معدب تمزتلا املاطل

ةلودب يطفنلا ريغ يداصتقالا

اهلولح ميدقتو ،يلودلاو يلحملا نيديعصلا ىلع ةيجيتارتسا تاكارش دقع لالخ نم تارامإلا

هذه نإو .ةيتارامإلا تاكرشلا ةيسفانتو ومن معدل ةركتبملا ةيلاملا اهتاودأو ةينيمأتلا

ةلودب ةديشرلا ةدايقلا ةيؤرو تاهيجوت ذيفنت ىلع اهصرح ىلع ديكأت الإ يه ام ةوطخلا

راعشلا نأ امك .يداصتقالا عيونتلا فادهأ قيقحتل زّيمتلاو راكتبالا يّنبت يف تارامإلا

يف تارامإلا ةلود ةطخ معدب ةكرشلا مازتلا ىلع ءوضلا ناطلسي ينورتكلإلا عقوملاو

 ".ةلبقملا دوقع ةسمخلا يف مادتسم داصتقا ءانب وحن اهتريسم

:تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش يف يذيفنتلا سيئرلا ،ينويسلاف وميسام لاق ،هبناج نم

عقوملاو راعشلا قالطإ نأ ثيح راكتبالا فيظوتو ريوطتلاو نيسحتلا ىلإ ًامئاد ىعسن"

ميدقتب انمازتلا دكؤيو راكتبالا ىلع ةمئاقلا انتيجيتارتسا سكعي نيديدجلا ينورتكلإلا

ميدقت يف انزّيمت اذه دكؤيو .تارداصلا نامتئاو ةراجتلا لاجم يف ةيمقرلا لولحلا لضفأ

ىلع اهتيسفانت ززعتو ةيتارامإلا تاكرشلا ومن معدت نأ اهنأش نم تاردابمو تاليهست

ةدايقلا فادهأو ةيؤر نع ديدجلا راعشلا رّبعي امك .يملاعلاو يميلقإلا نيديعصلا

عيونتلا عيرست ىلإ ةيمارلا اندوهج سكعيو ،ينطولا داصتقالا معد يف ةلثمتملا ةديشرلا

".ةمداقلا ماع نيسمخلا وحن ةلودلا ةريسم لحارم ىلوأ يف اميسالو يطفنلا ريغ يداصتقالا

ديدجلا راعشلا رصانع

سيسأت ذنمف .ةيقوثوملا ىلإ زمري يذلاو حتافلا قرزألا نوللا ديدجلا راعشلا لمحي

ميدقت ىلع اهصرح لضفب اهئاكرشو اهئالمع ةقث ةكرشلا تدصح ،تارداصلا نامتئال داحتالا

يذلا يدامرلا نوللا راعشلا لمحي امك .تارداصلا نامتئا عاطق يف ةمدخلا تايوتسم لضفأ

نم اهئالمع عيمج عم ةيعوضومو ةيفافشب تارداصلا نامتئال داحتالا لماعت ىلع دكؤي

 .اهمجح نع رظنلا فرصب تاكرشلا



ةفّلكمو ةلهؤم ةكرش اهتفصب تارداصلا نامتئال داحتالا ةيمهأ ىلإ راعشلا زمري امك

نم اهنّكمتو ،تاكرشلا هذه ومن عرستو لهست اهنأ كلذ ،ةيتارامإلا تاكرشلا معدو ةيامحب

تاودألاو ةينيمأتلا لولحلا لالخ نم اهتقث ززعتو ةيلودلا قاوسألا يف اهتمصب عضو

 .يملاعلا ديعصلا ىلع اهتيسفانت زيزعتل ةمزاللا ةيلاملا

ةيتارامإلا تاكرشلا ةمدخل يكيمانيد ينورتكلإ عقوم

ليهستو ةكرشلل ةيمقرلا ةيتحتلا ةينبلا زيزعتل ديدجلا ينورتكلإلا عقوملا قالطإ ءاج

هذه لامعأ عّسوتو ومن معد يف مهاسي يذلا رمألا ،اهتامدخ ىلإ ةيتارامإلا تاكرشلا لوصو

 .تاكرشلا

ةطسوتملاو ةريغصلاو ةرّدصملا ةيتارامإلا تاكرشلا فيرعت ىلإ ينورتكلإلا عقوملا فدهيو

نامتئال داحتالا ةكرش اهمدقت يتلا ةركتبملا ةيلاملا تاودألاو نامتئالا ةيامح لولحب

ةيراجتلا رطاخملا دض تاكرشلا ةيامح يف تاجتنملا هذه ةيمهأ ىلع ءوضلا طيلستو تارداصلا

 .ريدصتلا لاجم يف لمعلاب ةقلعتملا ةيسايسلاو

ةمدخ ىلإ لوصولا ليهستل ةصاخ ةصنم ديدجلا ينورتكلإلا عقوملا حيتي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

ثيح نم ةلاعف ةيمقر ةينيمأت لولح نع ةرابع يهو ،"ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ةيامح"

تاباطخو قبسملا عفدلا طورش نم لاقتنالا ىلع ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا دعاست ةفلكتلا

،ةيراجتلا لامعألاب مايقلا دنع ةحوتفملا ةينامتئالا دودحلا ىلإ ةيديلقتلا دامتعالا

 .ةيلودلا قاوسألا يف اهومن ززعي يذلا رمألا

مئاد معدو رمتسم مازتلا

يف ةمهاسملاو ةلودلاب يطفنلا ريغ يداصتقالا عيونتلا عيرستب اهمازتلا ىلع ًاديكأتو

تاكرشل ةينامتئا ةيامح تارداصلا نامتئال داحتالا تمدق ،تاكرشلا لامعأ ةيرارمتسا

لداعي يذلاو ،2020 ربمفون ىتحو رياني ذنم مهرد نويلم 420 تغلب ةطسوتمو ةريغص ةيتارامإ

ةلويسلا زيزعت يف ةيامحلا هذه تدعاس دقو .مهرد رايلم ةميقب ةيطفن ريغ ةراجتل ًانيمأت

نامتئال داحتالا ءاكرش نم تاليومت ىلع اهلوصح ليهستو تاكرشلا هذه ىدل ةيدقنلا

  .ليومتلا تاعفد دادس اهيلع لّهسُت ةيليضفت ةدئاف راعسأب كونبلا نم تارداصلا

تاودألاو نامتئالا ةيامح لولح ايازم لوح ديزملا ةفرعم يف ةبغارلا تاكرشلل نكمي
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