
عامتجالا سأرتي يدويزلا دمحأ نب يناث
داحتالا ةرادإ سلجمل 2021 ماعل يناثلا
تارداصلا نامتئال

His Excellency Dr.Thani bin Ahmed Al Zeyoudi,

Minister of State for Foreign Trade, Minister in charge

of Talent Attraction and Retention and Deputy

Chairman of Etihad Credit Insurance (ECI) Board of

Directors, chairing the meeting

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May

23, 2021 /EINPresswire.com/ -- 

ةثيثحلا دوهجلاب ديشي يدويزلا •

ءوضلا طلسيو ةكرشلا اهلذبت يتلا

ةمادتساو عيرست يف اهتمهاسم ىلع

يطفنلا ريغ يداصتقالا عيونتلا

تارامإلا ةلودب

داحتالا تماق ،2021 ليربأ ىت •

ةراجتلا معدب تارداصلا نامتئال

ثيح تارامإلا ةلودل ةيطفنلا ريغ

ًاينامتئا ًانامض 3,605 تمدق

رايلم 2.28 تزواجت ةميقب ًاددجتم

مهرد رايلم 6.86 لداعي ام يأ ،مهرد

ىلإ ةيطفن ريغ تارداصل تانامضك

ميدقتب تماقو ،ةلود 85 نم رثكأ

1.16 تغلب ةيراجت تاليومتل تانامض

مهرد رايلم

فلمب فلكملاو ،ةيجراخلا ةراجتلل ةلود ريزو ،يدويزلا دمحأ نب يناث روتكدلا يلاعم سأرت

نامتئال داحتالا ةكرش ةرادإ سلجم سيئر بئانو ،تاءافكلاو بهاوملا لضفأ باطقتسا

أدب ثيح ،يبد يف اهبتكم يف ةكرشلا ةرادإ سلجمل 2021 ماعل يناثلا عامتجالا ،تارداصلا

معد يف ريبكلا اهرود ىلع ىنثأو اهتمهاسم ىلع ةكرشلا ةرادإ ةئنهتب عامتجالا هيلاعم

ةنورم ىلع ظافحلا يف مهاسي ام ،19 – ديفوك تايعادت نم ةيتارامإلا تاكرشلا يفاعت

 .ةحئاجلا دعب ام ةرتف يف تارامإلا ةلود داصتقا رارقتساو

هل روفغملا نطولا ديقف هبعل يذلا يروحملا رودلا هيلاعم نمث ،ةيحاتتفالا هتملك يفو

ةيداصتقالا تاسايسلا ليكشت يف (هارث هللا بيط) موتكم لآ دشار نب نادمح خيشلا هللا نذإب

تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش اهتققح يتلا تازاجنإلا يفو تارامإلا ةلودل ةيراجتلاو

تلكش ةكرشلا ةرادإ سلجمل سيئرك رمتسملا همعدو هتاهيجوت نأ ىلإ راشأو ،اهسيسأت ذنم

http://www.einpresswire.com


His Excellency Dr.Thani bin Ahmed Al Zeyoudi,

Minister of State for Foreign Trade, Minister in charge

of Talent Attraction and Retention and Deputy

Chairman of Etihad Credit Insurance (ECI) Board of

Directors, chairing the meeting

اهومن يف ةكرشلا اهب تدهتسا ةرانم

يلاتلابو ،اهتطشنأ راهدزاو

ةلود ةناكم خيسرت يف ةمهاسملا

ًادئار ًايملاع ًازكرم تارامإلا

 .لامعألاو ةراجتلل

ةثيثحلا دوهجلاب هيلاعم داشأ امك

نامتئال داحتالا ةكرش اهلذبت يتلا

يتلا ةيعونلا اهتاردابمو تارداصلا

معد يف ةمهاسملا اهل تحاتأ

عيرستل تارامإلا ةلود ةيجيتارتسا

ريغ ينطولا داصتقالا ةمادتساو

 .يطفنلا

ةكرشلا حاجن ىلع ًاديكأتو

تاكرشلا معدب رمتسملا اهمازتلاو

ىلع" :هيلاعم لاق ،ةيتارامإلا

19 – ديفوك سوريف تايعادت نم مغرلا

ةكرش تدكأ ،يملاعلا داصتقالا ىلع

يف ةيتارامإلا تاكرشلا ةيسفانتو ومن زيزعتب اهمازتلا تارداصلا نامتئال داحتالا

ريغ ةراجتلا معدب تارداصلا نامتئال داحتالا تماق ،2021 ليربأ ىتحو .ةيلودلا قاوسألا

2.28 تزواجت ةميقب ًاددجتم ًاينامتئا ًانامض 3,605 تمدق ثيح تارامإلا ةلودل ةيطفنلا

85 نم رثكأ ىلإ ةيطفن ريغ تارداصل تانامضك مهرد رايلم 6.86 لداعي ام يأ ،مهرد رايلم

تاكرشلا لمعتو .مهرد رايلم 1.16 تغلب ةيراجت تاليومتل تانامض ميدقتب تماقو ،ةلود

ةعانص عاطق يف تارداصلا نامتئال داحتالا اهتمدق يتلا تانامضلا نم ةديفتسملا

،ةقاطلا ،تارايسلا ،فيلغتلا ،ءانبلا داوم ،تايواميكورتبلا ،ديدحلا ،تالباكلا

".ةيذغألاو ،ةيحصلا ةياعرلا ،تامدخلا

عاطق معدب تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش ترمتسا ،هتاذ تقولا يفو" :هيلاعم فاضأو

ىلع ظافحلا يف ةيتارامإلا تاكرشلا معدب مقت مل اهنإ ثيح ،ةلودلاب ريدصتلاو ةراجتلا

،ليومتلا ىلع ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا لوصح ليهستب تماقو لب ،بسحف ةيدقنلا اهتلويس

لوخد ليهست ىلع تاردابملا هذه تدعاس دقو .ينطولا داصتقالا يفاعت يف ةمهاسملا يلاتلابو

معدي يذلا رمألا ،ةدعاو ةيرامثتسا صرف قلخو ةيملاعلا قاوسألا ىلإ ةيتارامإلا تاكرشلا

نأش نمو .ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاو فيظوتلا عاطقو يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن

300 عورشم" معد يف ريبك لكشب مهسي نأ عيراشملاو ةراجتلا ليومت ىلإ تاكرشلا لوصو ليهست

يعانصلا عاطقلا جتان ةميق ةفعاضم ىلع لمعي نأو ،"تارامإلا يف عنصا" ةردابمو "رايلم

".ةمداقلا رشعلا تاونسلا يف ينطولا

،2021 ليربأ ىتح يراجتلا طاشنلاو ءادألا تادجتسم ىلع سلجملا علّطا ،عامتجالا لالخو

ىرخألا تاعوضوملا نم ًاددع شقانو ،2020 ماعل ةكرشلل ةققدملا ةيلاملا تانايبلا دمتعاو

ىوتسملا ىلع دوهجلا ديحوتل ةيسيئرلا عيراشملا كلذ يف امب ،لامعألا لودج يف ةجردملا

تايلاعف بارتقا ءوض يف ،تاكارشلا ةدايزو يراجتلا ليومتلا ىلإ لوصولا ليهستل ينطولا

عمتجم عم نيرشعلا ةعومجمل يمسرلا راوحلا يهو (B20) ةيلودلا لامعألا ةمقو 2020 وبسكإ



 .يملاعلا لامعألا

ةكرش يف يرشبلا لاملا سأر مسق زاجنإ ىلع يدويزلا دمحأ نب يناث روتكدلا يلاعم ىنثأ امك

ةلود يف لمعلا نكامأ لضفأ دحأ" اهميركت يف لثمتملاو تارداصلا نامتئال داحتالا

ةيجيتارتسا تاكارش دقع يف ةكرشلا رارمتسا ةيمهأ دكأو ،"ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

.ةيلودلا تارداصلا نامتئا تالاكو نمض ةدئارلا اهتناكم خيسرتل

ةرئاد ليكو ،يشولبلا ميركلادبع دشار ةداعس :ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ عامتجالا رضح

دمحم دعاس سدنهملا ةداعس ،يبظوبأ ةرامإل ًالثمم ،يبظوبأ يف ةيداصتقالا ةيمنتلا

ةنجللا سيئرو ةرادإ سلجم وضع ،تارداصلا ةيمنتل يبد ةسسؤمل يذيفنتلا ريدملا يضوعلا

دمحأ ناورم ةداعسو ،يبد ةرامإل ًالثمم ،تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش يف ةيذيفنتلا

دبع روتكدلا ةداعسو ،نامجع ةرامإل ًالثمم ،نامجع يف ةيلاملا ةرئاد ماع ريدم يلع لآ

،ةميخلا سأر يف ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد ماع ريدم يبقنلا بياشلا يلع دمحم نمحرلا

ةريجفلا ةسسؤم ريدم بئان يضوعلا هللا دبع فسوي ةداعسو ،ةميخلا سأر ةرامإل ًالثمم

قيسنت ةرادإ ريدم يلودبعلا يلع ريبعو ،ةريجفلا ةرامإل ًالثمم ،ةيعيبطلا دراوملل

رطاخملا ةنجل سيئرو لقتسم وضع ،يحشلا دمحم فيس ،ةيلاملا ةرازوب ةيلاملا تاسايسلا

دمحأو ،لقتسم وضع ،فسويلا دمحم هللا دبع ،تاراصلا نامتئال داحتالا ةكرش يف قيقدتلاو

،ينويسلاف وميسام اضيأ عامتجالا رضح امك .بابشلا ةئف نع ًالثمم ،دهف نب دمحم دمحأ دشار

.تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا
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