
نوديشي تارداصلا نامتئال داحتالا ومهاسم
ةمادتساو يفاعت معد يف ةكرشلا رودب
2020 ماع يف ينطولا داصتقالا

His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi,

Minister of State for Foreign Trade and Deputy

Chairman of Etihad Credit Insurance Board of

Directors, chairing the meeting

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, July 4,

2021 /EINPresswire.com/ -- 

،تارداصلا نامتئال داحتالا تدقع

ةعباتلا نامتئالا ةيامح ةكرش يهو

ةلودب ةيداحتالا ةموكحلل

ةيعمجلا عامتجا ،تارامإلا

مت ثيح نيمهاسملا عيمجل ةيمومعلا

ةكرشلا طاشنو ءادأ ىلع عالطالا

،2020 ماعل ةيلاملا اهتانايبو

ططخلا ةشقانم ىلإ ةفاضإلاب

عيراشملاو ةيجيتارتسالا

  .ةكرشلل ةيلبقتسملا

يناث روتكدلا يلاعم عامتجالا سأرت

ةلود ريزو ،يدويزلا دمحأ نب

سلجم سيئر بئانو ةيجراخلا ةراجتلل

.تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش ةرادإ

تارداصلا نامتئال داحتالا هتبعل يذلا ريبكلا رودلاب نومهاسملا داشأ ،عامتجالا لالخو

يداصتقالا عيونتلا عيرستل ةينطولا ةدنجألا عم ىشامتت تايجيتارتسا ذيفنتو ريوطت يف

دعب ام ةرتف يف تارامإلا ةلود داصتقا رارقتساو ةنورم معد يف تمهاس يتلاو ،يطفنلا ريغ

ومن زيزعتل اهلذبت يتلا ةثيثحلا دوهجلاو ةكرشلا ءادأ ىلع روضحلا ىنثأ امك .ةحئاجلا

 .ةيملاعلا قاوسألا ىلإ اهلوصو ليهستو ةردصملا ةيتارامإلا تاكرشلا

تاكرشلا معد يف تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش هبعلت يذلا رودلا ىلع ًاديكأتو

تايدحتلا نم مغرلا ىلع" :يدويزلا دمحأ نب يناث روتكدلا يلاعم لاق ،ةيتارامإلا

ترمتسا تارداصلا نامتئال داحتالا نأ الإ ،19 – ديفوك ةحئاج اهتضرف يتلا ةيداصتقالا

ةلويسلا ىلع ظافحلا يف مهاس ام ،ةيتارامإلا تارداصلاو ةراجتلا زيزعتل اهمعد ميدقتب

".تاكرشلا ىدل ةيدقنلا

ةريغصلا تاكرشلا لوصح يف تمهاس ةكرشلا اهتمدق يتلا لولحلا نإ" :هيلاعم فاضأو
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ىلإ ةردصملا ةيتارامإلا تاكرشلا لوخد تلهسو ،ةيراجتلا تاليومتلا ىلع ةطسوتملاو

قلخو يتارامإلا داصتقالا رارقتساو ةنورم ىلع ظافحلا يف مهاس يذلا رمألا ،ةديدج قاوسأ

قلختو ،ةلودلل يطفنلا ريغ يلحملا يلامجإلا جتانلا ززعت اهنأش نم ةديدج ةيرامثتسا صرف

".ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا عاطق ومن ًاضيأ ززعتو ةديدج لمع صرف

نامتئال داحتالا ةكرش اهيدؤت يتلا ماهملا قاطن عيسوت ىلع نومهاسملا قفاو امك

جتانلا يف اهتمهاسم زيزعتو ةردصملا ةيتارامإلا تاكرشلا تاجايتحا ةيبلتل تارداصلا

 :يلاتلاب ةكرشلا موقتس ،هيلع ءانبو .يطفنلا ريغ يلامجإلا يلحملا

ةيطغتلا نم ءزجك ،ةيلحملا مهتاراجتب ةقلعتملا رطاخملا نم ةيتارامإلا تاكرشلا ةيامح

ميدقت ؛تارامإلا ةلود جراخ مهتارداصب قلعتي اميف نيردصملا ءالؤهل ةمدقملا ةينيمأتلا

دض ةيامحلا ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا يراجتلا ليومتلاو نامتئالا ةيامح لولح

،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهلاكشأ عيمجب ةينامتئالا تاليهستلاب ةقلعتملا رطاخملا

مصخ جماربو ديروتلا لسالس ليومت ،تارداصلا ليومت ،ةيطفنلا ريغ عيراشملا ليومت

ةقلعتملا طاخملا دض ةيامحلا ،تارامإلا ةلود يف ةصخرملا كونبلا نم ةمدقملا ريتاوفلا

معدل تردصأ نوكت نأ ةطيرش ،ةيبنجألا كونبلا نع ةرداصلا دامتعالا تاباطخ ديكأتب

 .جراخلا ىلإ ةيتارامإلا تامدخلا وأ عئاضبلا تارداص

ام ىلع عالطالا دعب تارداصلا نامتئال داحتالا هب موقت يذلا رودلا قاطن زيزعت ءاج دقو

ومن معد ىلع زكرت يتلاو ةمدقتملا تاداصتقالا يف تارداصلا نامتئا تالاكو هب موقت

همدقت يذلا معدلا نإو .يداصتقالا ومنلا زيزعتو ةديدج فئاظو قلخ يلاتلابو ،نيردصملا

.تامزألا تاقوأ يف مهأ حبصي هنكل ،مهم تارداصلا نامتئا تالاكو

نإف ،ةمادتسملا ةيمنتلاو داصتقالا ومنل ًايسيئر ًاكرحم دعت ةيلودلا ةراجتلا نأ امبو

نم ينطولا داصتقالل ًاريبك ًامعد لكشي تارداصلا نامتئال داحتالا هب موقت يذلا رودلا

تاكرشلا يف ةصاخو ،ةديدج لمع صرف قلخو ةيامحو تاكرشلل ةيراجتلا تاقحتسملا ةيامح لالخ

تاكرشلاو رغصلا ةيهانتم

ًاينامتئا ًانامض 4,039 ميدقتب تارداصلا نامتئال داحتالا تماق ،2021 ويام ىتحو

.ةلود 85 نم رثكأ ىلإ ةيطفن ريغ تارداصل تانامضك مهرد رايلم 7.5 لداعي ام يأ ،ًاددجتم

،تالباكلا ةعانص عاطق يف ةكرشلا اهتمدق يتلا تانامضلا نم ةديفتسملا تاكرشلا لمعتو

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

 .ةيذغألاو ،ةيحصلا ةياعرلا

لالخ نم ةيتارامإلا تاكرشلا ىدل ةيدقنلا ةلويسلا زيزعت يف تانامضلا هذه تمهاس دقو

ةدئاف راعسأب ضورق ىلع تاكرشلا هذه لوصح ليهستو ،ةيكنبلا تاليومتلا ةفلكت ضيفخت

 .ةيليضفت

ليكو ،يشولبلا ميركلادبع دشار ةداعس :مهو نيلثمم نيمهاسملا نع ةباينلاب عامتجالا رضح

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

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

دبع روتكدلا ةداعس ،يبد ةرامإل ًالثمم ،تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش يف ةيذيفنتلا

،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

تاداريإلا ةرادإ ريدم يقوزرملا قراط ،ةريجفلا ةرامإل ًالثمم ،ةيعيبطلا دراوملل

دمحم دمحأ دشار دمحأو ،نامجع ةرامإ نع ًالثمم ،نامجع ةموكحب ةيلاملا ةرئادب ةيموكحلا

امك .بابشلا ةئف نع ًالثمم ،ةيلاملا ةرازوب تانايبلا ليلحتو ةمكوح قيرف سيئر ،دهف نب

نامتئال داحتالا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ينويسلاف وميسام اضيأ عامتجالا رضح

.تارداصلا

يداصتقالا عيونتلا عيرست يف مهاست نأ اهنأش نم ةيجيتارتسا تاردابمل ةدنجأ عضو مت دقو

 .ةركتبم ةينيمأتو ةيلام لولح لالخ نم تارامإلا ةلودب
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