زيزعتل ةيقافتا ناعقوت ايكرتو تارامإلا
نيب ةيراجتلاو ةيئانثلا تاقالعلا
نيدلبلا

(From left to right) Ali Güney, CEO of Turk EximBank
with Massimo Falcioni, CEO of ECI

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May
20, 2022 /EINPresswire.com/ -،تارداصلا نامتئال داحتالا تعقو
ةعباتلا نامتئالا ةيامح ةكرش يهو
تارامإلا ةلودب ةيداحتالا ةموكحلل
عم مهافت ةركذم ،ةدحتملا ةيبرعلا
ةيكرتلا تارداصلا نامتئا ةلاكو
زيزعتل كلذو "كنابميسكإ كرت"
نيب ةيراجتلا تاقالعلاو ةراجتلا
لمعتس .ايكرتو تارامإلا ةلود
ةراجتلا ليهست ىلع اًعم ناتلكولا
ىلإ لوصولا ليهستو ريدصتلاو
ليومتو يراجتلا نامتئالا
.عيراشملا
ءزجك لوبنطسا يف عيقوتلا لفح ميقأ
،نريب داحتال  2022عيبر عامتجا نم
ةيامح تاكرش مضت ةيلود ةمظنم يهو
دض نيمأتلاو تارداصلا نامتئا
.ةدئارلا ةيسايسلا رطاخملا

تقو يف ةكارشلا هذه عيقوت ءاجو
ايكرتو تارامإلا ةلود هيف تأدب
ةكارش ةيقافتا لوح تاثداحم اًيمسر
تاقالعلا زيزعتل ةلماش ةيداصتقا
فيثكتو ةيرامثتسالاو ةيراجتلا
عيمج يف ومنلاو يداصتقالا يفاعتلا
Officials of both companies during the signing
سيئرلا ةرايز بقع ،ةقطنملا ءاحنأ
ceremony
تارامإلل ناغودرأ بيط بجر يكرتلا
بحاصب ىقتلا ثيح ،يضاملا رياربف يف
لآ دياز نب دمحم خيشلا ومسلا
.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود سيئر ،نايهن

داحتالا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ينويسلاف وميسام اهعقو يتلا ةيقافتالا بجومبو
زكرتس "،كنابميسكإ كرت" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ينيج يلعو تارداصلا نامتئال
ةبسانملا لولحلا ريفوت لالخ نم ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ومن معد ىلع ناتلاكولا
لالخ نم لالحلا ةراجت معد ىلا ناتكرشلا ىعستس امك .رامثتسالاو ريدصتلا يعاطق زيزعتل
نافرطلا نواعتيسو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا ليومتلاو نيمأتلا لولح ريفوت
نيمأتلاو نيمأتلا ةداعإو يراجتلا نامتئالا ةيامح لولح نم ديدعلا ريفوت ىلع ًاضيأ
.كرتشملا
ميظنت لالخ نم كلذو ،نيدلبلا الك يف ريدصتلاو ةراجتلا ليهست ىلع ناتكرشلا لمعتسو امك
ديدحلا لثم ومنلا تاعاطق يف ةصاخ ،تاكرشلل ةصصخم تاعامتجاو تارمتؤمو ةكرتشم لمع شرو
ةيئابرهكلاو ةيئايميكلا ةزهجألاو ةددجتملا ةقاطلاو ةيحصلا ةياعرلاو موينملألاو
.يئاذغلا نمألاو ةيكيناكيملا تاعانصلا ىلإ ةفاضإلاب
داحتالا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ينويسلاف وميسام لاق ،ةيقافتالا ىلع اًقيلعتو
صرفو ةيراجتلا تاقالعلا نم ةديدج ةبقح ةيقافتالا هذه نشدتس" :تارداصلا نامتئال
نيسحت نإ .ايكرتو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف تاكرشلل ةيئانثتسالا رامثتسالا
قيقحت يف ريبك لكشب مهاسيس ةقيثولا تاكارشلا لالخ نم ةيراجتلاو ةيداصتقالا قافآلا
ةلماشلا ةيداصتقالا ةكارشلا ةيقافتا ززعيس هنأ امك ،نيدلبلا الكل ربكأ رارقتسا
معدو اهداصتقا مجح ةفعاضمل تارامإلا ةلود ةيجيتارتسا معديو نيدلبلا نيب ةبقترملا
".ةمداقلا ةنس نيسمخلا ىدم ىلع ةيفارشتسالا اهتيؤر
نيب ةيئانثلا ةراجتلا ةلماشلا ةيداصتقالا ةكارشلا ةيقافتا فعاضت نأ عقوتملا نمو
ةقثلا زيزعت يف مهستس امك ،يتارامإ مهرد رايلم ً 50.32ايلاح اهمجح غلبي يتلا نيدلبلا
راعسأ بلقت ةدايز ببسب ةريبك تايدحت ملاعلا هجاوي ثيح يداصتقالا يفاعتلا قيقحتب
ةرمتسملا تايعادتلاو ديروتلا لسالس بارطضا ببسب مخضتلا عافتراو ةيئاذغلا داوملا
 – 19.ديفوك ءابول
زيزعت ىلإ علطتن" ":كنابميسكإ كرت" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ينيج يلع لاق ،هبناج نم
ةموكحلل ةعباتلا نامتئالا ةيامح ةكرش عم نواعتلا لالخ نم ةيلودلاو ةيلحملا انتراجت
مهديوزت لالخ نم ةيلحملا انتاكرش ىدل ةقثلا زيزعت كلذكو تارامإلا ةلودب ةيداحتالا
ومنلا ةعيرس تاعانصلا ىلع اًضيأ ةكرتشملا انعيراشم زكرتسو .ةصصخم نامتئا ةيامح لولحب
".ةمادتسا رثكأ ملاع ءانبل ةلوذبملا دوهجلا زيزعت يف مهسي ام ،ةددجتملا ةقاطلا لثم
تانايبلا بسحبو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل يراجت كيرش ربكأ عباس ايكرت ربتعت
 2021ماع يف نيدلبلا نيب ةيطفنلا ريغ ةراجتلا تعفترا دقف ،داصتقالا ةرازو نع ةرداصلا
رايلم  27.1غلابلا ءابولا لبق ام ىوتسمب ةنراقم مهرد رايلم  49.4ىلإ ةئملا يف  82ةبسنب
 2019.ماع يف مهرد
مهرد رايلم  36.73ةميقب اًقودنص تارامإلا ةلود تسسأ ،يضاملا ماعلا نم ربمفون يفو
زيكرتلا عم يكرتلا داصتقالل معدلا ةدايز لجأ نم ايكرت يف تارامثتسالا معدل يتارامإ
.يئاذغلا نمألاو ةحصلاو ةقاطلا لثم ةيجيتارتسالا تاعاطقلا ىلع

Vince Ang
New Perspective Media Group
+971 554739253
email us here
This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/573236112
EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors
try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something
we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,
Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable
in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.
© 1995-2022 Newsmatics Inc. All Right Reserved.

