لالحلا ةعانص دوجو دكؤت ةعانصلا ةرازو
يبد  2020وبسكإ يف ةيسينودنإلا
وبسكإ يف ةعانصلا ةرازو ةكراشم معدت DUBAI, UAE, November 22, 2021 /EINPresswire.com/ --
ةلودلا اهرابتعاب .ايسينودنإ يف لالحلا ةعانص دوجو  2021ربوتكأ  28و  22يموي يبد 2020
لامعألل يملاعلا زكرملا نوكت نأ ىلإ ايسينودنإ حمطت  ،نيملسملا نم ددع ربكأ مضت يتلا
.لالحلا
يف ) (22/10ةعمجلا موي يحاتتفالا هباطخ يف  Agus Gumiwang Kartasasmitaةعانصلا ريزو حرص
لالحلا ةعانص يه نآلا اهيلع زكرن يتلا ةيلوألا تاعانصلا ىدحإ" ً:الئاق  2020وبسكإ ضرعم
معدي  ،كلذ ىلع ةوالع .يبد ".ملاعلا ىوتسم ىلع ومن عرسأ تاذ ةيملاع ةكرش ىلإ تلوحت يتلا ،
صخش رايلم  2.2اوزواجتي نأ عقوتملا نم نيذلا  ،نوملسملا ملاعلا ناكس تاناكمإلا هذه
نم اذه" نأ ةعانصلا ريزو حرص .ملاعلا ناكس نم ةئاملا يف  26.5نولثميو  2030 ،ماع لولحب
".ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لالحلا ةمعطألل ةياغلل اًمخض اًقوس حبصيل ومني نأ هنأش
مجح غلب  2020-2021 ،يملاعلا يمالسإلا داصتقالا ةلاح ريرقتل اًقفو  ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ةيذغألل  2019ماع يف يكيرمأ رالود نويليرت  2.2لالحلا ةراجت يف يمالسإلا داصتقالا قوس
هنأ ىلإ راشأو .تايرورضلا نم اهريغو ةيحايسلاو ءايزألاو ليمجتلا تارضحتسمو ةيودألاو
".ةئاملا يف  3.2ةبسنب تانايبلا هذه تعفترا  ،قباسلا ماعلاب ةنراقم"
يداصتقالا فينصتلا عفترا  (GIEI) ،يملاعلا يمالسإلا داصتقالا رشؤمل اًقفو  ،ةقيقحلا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ايزيلام عم  ،عبارلا ىلإ سماخلا نم ايسينودنإل يمالسإلا
كلهتسملا يه ايسينودنإ نأ  GIEIرشؤم فشكي  ،كلذ ىلع ةوالع .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو
 ،لالحلا ليمجتلا تارضحتسمل كلهتسم ربكأ يناثو  ،لالحلا ةيذغألل ملاعلا يف دئارلا
.لالحلا ةيودألل كلهتسم ربكأ عبارو
 ،يكيرمأ رالود رايلم  218.8ايسينودنإ يف لالحلا تاجتنملا ىلع بلطلا غلب  2017 ،ماع يف
كالهتسا ىلع ًءانب( ايسينودنإل يلحملا جتانلا يلامجإ نم اًبيرقت  22٪لداعي ام يأ
ناكسلا ددع عافترا عم ًايشامت كالهتسالا اذه عفتري نأ عقوتملا نمو ).لالحلا تاجتنملا
.ايسينودنإ يف نيملسملا
لالحلا تاجتنملا ومنل لماوع ةدع كانه  ،ةيلحملا لالحلا ةعانصو قوس معد لجأ نم"
لاجم يف ةصاخو  ،يعرشلا يداصتقالا ماظنلا يف رامثتسالا صرف ريوطت يهو  ،اهريوطتو
يف رامثتسالا" ةعانصلا ريزو لاقو و  ،لالحلا ةايحلا طامنأ ةدايزو  ،لالحلا ءاذغلا
".يمالسإلا ليومتلا
 ،لالحلا ةعانصل ةيسفانتلا ةردقلا زيزعتل ةلوذبملا دوهجلا نم ءزجكو  ،ببسلا اذهل

ةمظنأ ىلع ةمدقملا ةيتحتلا ةينبلا يوتحت ثيح  ،لالح ةيعانص ةقطنم ةعانصلا ةرازو تأشنأ
.لالحلا تاجتنملا نامض ماظنل اًقفو لالحلا تاجتنملا طقف جتنت قفارمو
يهو  ،ةيعانصلا اهقطانم يف لالح قطانم ريفوتل ةزهاج ةيعانص قطانم ثالث كانه  ،اًيلاح
 Halal Safe & Lockو  ،ةيعانصلا  Bintan Intiةقطنمو  ،ةثيدحلا ةيعانصلا  Cikandeةقطنم
.ةيقرشلا ةواج  ،وجراوديس Industrial Estate ،
لك  ،ةواج جراخ اهمظعم عقي  ،ةيعانص ةقطنم  27ةعانصلا ةرازو تروط  ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
نداعملا ةعانصو ناريطلا ةعانصو محفلا ةعانصو ةيعارزلا ةعانصلل صاخ لكشب صصخم اهنم
.زاغلاو طفنلا ةعانصو ةيساسألا
وأ اًددج نيرمثتسم اوناك ءاوس  ،ةيعانصلا ةقطنملا ىلإ نيرمثتسملا نم ديدعلا لخد دقل"
هذه يف .ةيبونجلا ايروكو نابايلاو ةدحتملا تايالولا نم نورمثتسم مهو  ،نولوحتم
ةكراشملاو نواعتلا ىلإ بناجألا نيرمثتسملاو لامعألا داور وعدأ  ،ةنوميملا ةبسانملا
 ".ايسينودنإ يف لالحلا ةعانصو  ،ةيعانصلا قطانملاو  4.0 ،ةعانصلا ريوطت يف
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