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غلئبمرئقسمم–برئلدةماٌفـدسم/مصؿحماهللمصقزيمؿعقةمرجللماعأسؿللماٌررؼنىـةماظؿشققدمجبمغظؿت

ماإلثـنمؼقممسررمعـماظـلظـةممتلمماظللسةمسيغدوةمسلعةمممذبؾسماإلدارةمورئقسمىـةماظؿشققدمبلىؿعقة

ذظؽم,ومرئقسماىؿعقة–مسؾلمسقلكاٌفـدسم/ممبرئلدة,ماىؿعقةمبلىقزةممبؼرم2016مؼـلؼرم23ماٌقاصؼم

وضدمحضرم,ممرئقسماهلقؽةماظعلعةمظؾؿـطؼةماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼسم-مأريدمدروؼش/مماظدطؿقراظلقدمععم

موإدؿعراضمعـلضشةبغرضمموذظؽ,مورجللماظرقلصةمواإلسالم,اىؿعقةأسضلءمماظللدةمعـطؾريممسدد اظـدوة

 

" املخطظ العبم وكٍفٍة ختطٍظ األراضً وفزص اإلستثوبر املتبحة وكٍفٍة هشبركة 
 جمتوع االعوبل يف تنفٍذ هشزوعبت:
 "املنطقة االقتصبدٌة بقنبة السىٌس "

 
اظدطؿقرم/مضلممبلظرتحقبمبلظلقدممرئقسماىؿعقة,حقث– علً عٍسىاملهنذس /  بذأ اإلجتوبع  بكلوة

مسؾكمموبلظللدةمايضقرمرئقسماهلقؽةماظعلعةمظؾؿـطؼةماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼسم-مأريدمدروؼش ,عؤطدًا

اٌكططماظعلمموطقػقةمدبطقطمم"اٌـطؼةماالضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼسم"ٌـلضشةمطؾمعلمخيصمأػؿقةماظؾؼلءم,

م,وضدمأذلدمملرطةمذبؿؿعماالسؿللمسيمتـػقذمعشروسلتاعأراضلموصرصماإلدؿـؿلرماٌؿلحةموطقػقةمعش بفل

عـمخاللمملٌـطؼةماالضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼسدقلدتفمبلظعؿؾماىلدمواىفدماٌؾذولمواظقاضحمظؾـفقضمب

مأنمذبؿؿعماالسؿللملقدمرئقسماهلقؽةمومذيقعماظعلعؾنم,وضدمأطدمدقلدتفماظ مبلظؿعرفمسؾكمعفؿؿعقضقًل

مظؾؿـ ماالدؿـؿلرؼة ماًرؼطة مبلظؼـلة ماالضؿرلدؼة مضربطؼة محؼؼفلممسـ ماظؿك ماظؽؾرية ممممممممممممواالنلزات

ماٌلضقة.ماظػرتةدروؼشمداخؾماٌـطؼةماالضؿرلدؼةمخاللم/مأريدماظدطؿقرم

م

بإظؼلءمغلئبمرئقسمذبؾسماإلدارةمورئقسمىـةماظؿشققدمبلىؿعقةمم–املهنذس / فتح اهلل فىسي  ثن قبم 

مبمعرحؾًل,مطؾؿؿف م/ مدروؼشلظدطؿقر ماظلقؼسم-مأريد مبؼـلة ماإلضؿرلدؼة مظؾؿـطؼة ماظعلعة ماهلقؽة مرئقس

مو مدقلدتفممايضقربلظللدة مضلم ماظبم,وضد مؿقجقف مشؽر مظؾلقد مظؿؾؾقؿف مدروؼش مأريد م/ ظؾدسقةماظدطؿقر

م مإدي مؼفدف ماظذي ماهللم ماظؾؼلء مهلذا مرجللموحضقره مذبؿؿع مأعلم ماٌؿلحة ماالدؿـؿلرؼة ماظػرص سرض

ؤؼةماالدؿـؿلرؼةمهلؿ,مالصًؿلمإديمأنمرجللماعأسؿللمسؾقفؿمدورمطؾريمسيمدسؿموتـؿقةماعأسؿلل,موتقضقحماظر

عـطؼةمواسدة,موبفلم برػةمسلعةموسيمتؾؽماٌـطؼةمبرػةمخلصةم,حقثمأغفلماظرـلسةمواالدؿـؿلرمسيمعرر

مواظؿكررلت ماظرـلسلت مزبؿؾػ مسي ماظؽربى, ماالدؿـؿلرؼة ماظػرص معـ ممسدد مهلمواظيت ماظؿطرق ملمدقؿؿ

 .اظـدوةممخالل

م

م



عرحؾًلممطؾؿؿف رئقسماهلقؽةماظعلعةمظؾؿـطؼةماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼسم- أمحذ دروٌشبلذكتىر / ب  ثن بذأ

م, ممبلظللدةمايضقر ماضؿرلدؼةمأغشؽوضدمأطدمدقلدتف مضـلةماظلقؼسمعـطؼة تمبؼلغقنمخلصمهللمأنمعـطؼة

مأغفممتماالغؿادؿؼالظقةمسيمإ معؤطدًا ماظؼقاغنماًلصةمبفل, فلءمعـمسؿؾقةماظؾـلءماٌؤدلكمعـذمدـةمصدار

متؼرؼؾًلم.

وعـمثؿممعـطؼةمعؿؿقزةمجدًامحرلدماظعلممسيمعـطؼةم"ذرقمبقردعقد"مصػر,مومذظؽمإلغفلمتعدمموضدمأذلرمبأن

ؾؿلؽـمبلظـلؾةمظمتؾؽماٌـطؼةمتعدمبعقدةمجدًامأنصإغفمجيبمهريماظدضةمسيمحلـمإدؿغالهللمحقثم

عـمحقثمربطلتماظؽفربلءمماغشلءمبـقةمهؿقةمعؿؽلعؾةمحبلجةمإديمـطؼةأنماٌ,معؤطداممواالضلعةماظؽلعؾة

مواٌقلهمواظررف,مبلإلضلصةمإديماٌلؽـموشريػلم.

دقؿؿممظدؼفلمحلظقًلممعطقرمصـلسلمعؿكرصاهلقؽةمصإنممٌـطؼةمذرقمبقردعقدمفمبلظـلؾةأغموضدمأطدمدقلدتف

خؾؼمبقؽةمعـلدؾةماتمأخرىمحؿكمؼؿؿمتعلضدمسؾكمأنمؼؾلمذظؽمإبرؼؾماٌؼؾؾمذفرماظؿعلضدمععفمخاللم

م.تؾؽماٌـطؼةماهللعةممجقدةمسي

بفلمزبررةمظؾرـلسلتماظـؼقؾةمبفلمنماٌـطؼةماىـقبقةمصؼدمأطدمدقلدتفمأـطؼةماظعنماظلكـةمٌمأعلمبلظـلؾة

تؾؽماٌـطؼةمأنموؾبم,وضدمأذلرمأغفمعـماٌؿقضعمماظرـلسلتماًػقػةبفلمؿؿؿرطزمأعلماٌـطؼةماظشؿلظقةمص

ماٌؼؾؾةم.ماظػرتةمعؾقلرمجـقفمخاللمم6مضدمؼرؾمإديممؾدخ

عؾققنمم130ضدرهممبؾؾغممتمتقضقعمتلقؼةمععم"ذرطةمدقغؽر"ماٌؿكررةمسيمبـلءماظؿـلطرمضدممفمأغمثؿمأذلرم

وملمتػعؾمبعدممدـقاتممذػـلكمذبؿقسةمعـماظعؼقدممتماظؿعلضدمسؾقفلمعـمضػدمطلناآلخرموسؾكماظقجفمدوالر,م

ذمثالثمدـقاتمعـضدمُوضعمصقـكموعـفلمسؼدمععمعطقرمصـلسلم,سؾكمدرسةمتػعقؾفلماظعؿؾمموجلريماآلن

اظذيممتماظعؿؾمسؾكمدرسةماإلجراءاتمإلنلزهموخاللمتؾؽماظػرتةممسؿؾقةماظؿػلوضمؼؿعدىمموغرػمومل

ماظعؿؾمعـذمثالثمأدلبقعموغرػم.موتػعقؾفموضدمبدء

عؾققنمم6معللحةممدمظؾؿعلضدمععفمسؾكسيمجؾبمعطقرمصـلسلمجدؼمدقلدتفمبلنماهلقؽةمضدمنقتوأضلفم

عؤطدام,عؾققنمعرت,مبلإلضلصةمإديمعرـعمرخلمموحدؼدموشريػلمم22.2وعرـعمتؽرؼرمبرتولمسؾكممربعمعمعرت

أعلمسـماظرـلسلتمطقرماظرـلسلمم,طؾريمسيماٌـطؼةمعـمخاللماظرـلسلتماظـؼقؾةمواٌأغفمحدثمانلزم

طؿدؼـةممعربعمعؾققنمعرتم4هدؼدممحقثممتمتمسؿؾمانلزمرقبموطؾريمسيمػذهماٌـطؼةممصؼداٌؿقدطةم

مظرـلسةماظدواءم.

حقثممتمععمدبلممعـمخاللماظعؿؾمسؾكمتطقؼرماٌـطؼةماالضؿرلدؼةمبأنماهلقؽةمتـلصلتمأضلفمضدمو

متمأنماذيلديماظعؼقدماظؿكم,حقثمذطرمدقلدتفممدوظةماالعلراتممبشلرطةبشؽؾمجقدممهؼقؼمنلح

عؾققنمعرت,معؤطدامأنمػذاماظرضؿمجقدمجداممعؼلرغةمبؽؿمم25.6ذفرماٌلضقةمضدرػلمم13خاللممإنلزػلم

مبلٌـطؼةم.عقجقدةماٌشلطؾماظؿكمطلغتم

ماعلمبلظـلؾةمٌـطؼةماظؼـطرةمشربمصؼدمأذلرمدقلدتفمبأغفلمتعدماٌـطؼةماظقحقدةماظيتمتؼقمماهلقؽةمبعؿؾ

عـطؼةمأبقمخؾقػةمدةمإلجيلدمعطقرمذرؼؽمبفلم,وػلمعـطؼةمضرؼؾةمعـماٌراصؼمبفلمحلظقًلمبؾموتلعكمجلػ

سلتمطؾريةمعأدؾلبملرتػلموصـلسلم,وظؽـفمشريمعلؿقحمبفلمبإوبفلمعللحلتمطؾريةمظؿطقؼرمسؼلريموزراس

حؿكمالمتلؿطقعمطشػماظلػـممؼلؿحمهللمبلرتػلسلتمظذامالاٌـطؼةمضرؼؾةمعـماظؼـلةمحقثمأنممأعـقة

م.لعماعأعـقة,مودقؿؿمحؾمتؾؽماٌشؽؾةمحللمادؿؼرارماعأوضواظؾقاخرماٌلرةمبلظؼـلةم



وضدمأذلرمدقلدتفمبأغفمتقجدمبعضماٌشلطؾمواظعؼؾلتمولهماٌطقرؼـماظعؼلرؼنمواظيتمجيبمإجيلدم

سـمررقممتقؼؾقةماٌؿقظنموغؿقدثممؼؿؿمإجيلدايؾقلمهللمبلإلتػلقمبنماهلقؽةموماٌطقرؼـ,مصالبدمأنم

ـلسلمسيمعـطؼةمذرقمبقردعقدم,ممبعـكمأغفمإذامتعلضدتماهلقؽةممععماٌطقرماظرجلدةموجلذبةموعلؿؼرةم

وذظؽمؾؿطقرماظعؼلرىمضؾؾماظعؿؾمعشؽؾةمظم,حبقثمالمدبؾؼصقفبمأنمؼؿقاطبمذظؽمععمماٌطقرماظعؼلرىم

وعلمإذامطلغتمماٌؾلغلضقؿةممحقلموطذظؽلؽـماظعؿللمواٌقزػنمواٌفـددنموشريػؿ,مظمبلظـلؾة

م.مطؾلشواٌمؼؿلؾبمسيمحدوثمبعضماظؾؾسمضدممملممضقؿةماالجيلرمإديممدؿضلف

ضلممدقلدتفمبؿؼدؼؿمطلصةماٌعؾقعلتمواظؾقلغلتمسـماٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسمعـمخاللممثؿم**م

,واظذيمم “Suez Canal Economic Zone. Development Overview “تؼدؼؿمسرضمبعـقانم

مممgoo.gl/oLc1gWؽـماإلرالعمسؾقفمعـمخاللمزؼلرةماظرابطماظؿلظلم ممي

 

 :حٍث مت تنبول النقبط التبلٍةقشة مت فتح ببة املنب ثن
م

 بأغفمجيبمهدؼدموتقضقحمعػفقمم,متماظؿأطقدمصقؿلمخيصمعقضقعماٌطقرماظعؼلريمواٌطقرماظرـلسلم

اٌطقرماظرـلسلمم,حقثمأنماظؿطقؼرماظعؼلريمؼشؿؾماٌطقرماظعؼلريمواظذيمؼعدمأمشؾمعـمعػفقمم

اظؿطقؼرماظعؼلريمواظلقلحلمواظرـلسلموطلصةماًدعلتماالخرىم,حقثمميؽـمظؾؿطقرماظعؼلريمهدؼدم

فلماظؿطقؼرماظرـلسلمضؿـمذلعؾةمطلصةماظؼطلسلتماإلضؿرلدؼةماٌكؿؾػةموعـبرغلعجمزعينمظؿطقؼرماعأراضلم

 واحد.مسلممؿطقؼرمعـظؿةموعـمضؾؾمعطقرثؿمررحفلمظؾؿرـعنمحبقثمتؽقنمسؿؾقةماظ

 عـطؼةمضـلةماظلقؼسمسيمحلجةمإديمأنمتؿققلمإديمذبؿؿعمعؿؽلعؾمطؾـقةمهؿقةمحبقثمتؿؿؿعممإنمم

ؽـريمعـماٌؿقزاتمواظرـلسلتمعـمحقثماٌأطؾمواٌشربمواٌلؽـموايقلةماظرتصقفقةمسؾكمأنمؼؿؿملظب

 رمسؼلرىمسلممظؾرـلسلتمواظعؼلراتموشريػلم.وجقدمعطقممبعـكذظؽمبرؤؼةمعلؿؼؾؾقةمواضقةماٌعلمل,م

 محقثمأنماهلقؽةمظدؼفلمؼـمؿلؿـؿرظؾماظشرطلتغشلءمأنماٌـطؼةماالضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسممضلدرةمسؾكمإ,

اىفلتمماظلفؾماظؿفلرىماًلصمبفلموميؽـفلماسطلءماظرتاخقصمإلغشلءماظشرطلتمدونماظرجقعمإدي

اٌعـقةماعأخرى,موذظؽمظلرسةموشريػلمعـماىفلتم,...مإخلمثلرماآلوزارةمو,موزارةماظدصلعمماٌكؿؾػةمعـؾم 

عأسؿللممروتقـقةمضدمتقاجفمايرقلمسؾكمتؾؽماظرتاخقصسراضقؾممواظؿكؾصمعـمأؼةماإلجراءاتم

دؿكراجماظرتاخقصمثالثةمأؼلمموإلؿطقعماغشلءماظشرطةمخاللماٌـطؼةماالضؿرلدؼةم,حقثمأنماهلقؽةمت

 أؼلم.مزيلةخاللم

 اظػرغلقةمواإلؼطلظقةمبلإلضلصةمإديمذرطلتمجـقبملًرباتملإلدؿعلغةمببماهلقؽةمحلظقًلمضؿـمخطؿفلتؼقمم

 ذرقمآدقل.

 بلظـلؾةمظؾشؼماحملؾلمظؾـؼؾماظؾقريمصؼدممتتماإلذلرةمإديمإنمإغؿؼللماظلؾطةمعـموزارةماظـؼؾمإديم

اٌشلطؾمصقؿلمخيصماًطقطممضدمأثلرمبعضماعأعرماظذيمماهلقؽةماظعلعةمظؾؿـطؼةماإلضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼس

,وػـلممتماظؿأطقدمواظيتممتموضػفلمواظيتمطلغتمهرؾمسؾكمبعضماٌزاؼلمم Regular Linesاٌـؿظؿةم

وبلظؿلظلمجلريمظؾفقؽةمتظؾمطلصةماظؼراراتماظيتمإدبذػلماظقزراءمدلرؼةم,م13بأغفممبقجبماظؼرارمرضؿم

 .مشلرمإظقفلظؾشرطلتماٌحبثمػذاماعأعرمظؾعؿؾمسؾكمإسلدةمعـحماٌزاؼلم



 ضلغقنممسيمزؾمتتماإلذلرةمإديماٌعلؼريماظضرؼؾقةماٌطؾؼةمبلٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسموخلصةم

اإلدؿـؿلرماىدؼدم,بلإلضلصةمإديمإعؽلغقةمتطؾقؼمدعرمزبػضموسلدلمىذبماٌزؼدمعـماإلدؿـؿلراتم

رتػلعمإمئبم,عقضقًلمأنماظلؾبمسيمدعرماظضرؼؾةمػقمدعرمعقحدموصؼًلمظؼلغقنماظضرام,وػـلممتماظؿأطقدمبأن

اظذيممتمسيماٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسمؼرجعمإديمتقحقدمغلؾةماظضرؼؾةمععماظرعقدمغلؾةماظضرؼؾةم

ػروبماٌلؿـؿرؼـمعـماظرعقدمإديماٌـطؼةماالضؿرلدؼةم,محقثمأنمغلؾةمضقؿةماظضرؼؾةمسيمحؿكمالمؼؿؿم

 %مم,ظذامصالبدمعـمحدوثمعللواةم.22ظرعقدا

 الممفأغبمصؼدممتماظؿأطقدماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼسم,مؾؼطلعماظزراسكمواظلقلحكمصكماٌـطؼةظمملمبلظـلؾةأع

عقضعموحقدمصكماٌـطؼةموػكمضطعةمأنمػـلكمممإالمؼقجدمإدؿـؿلراتمسيمػذؼـماظؼطلسنمبلٌـطؼة

ضقنمأؼلممسؾكمدؿطرحمسيمشموجبقارمعقـلءماظلكـةمسؾكماظؾقرمعؾلذرةممأظػمعرتم50معللحؿفلمأرضمتؾؾغم

 .مبؿؾؽماٌـطؼةوصـدقممBusiness Centerمحقثمدقؿؿمإغشلءعلؿـؿرم

 خبرقصمصرصماظعؿؾماٌؿقضعةمدارماهلـددةممعـمضؾؾمذرطةمأغفمجلريمسؿؾمدرادةممتتماإلذلرةمإدي

أغفمدقؽقنمػـلكمعؾققنمممحقثممتماظؿأطقدمحللماإلغؿفلءمعـمتـػقذماٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼس

دؿؼطلبمالسؾكمضدرةماهلقؽةممػذاماعأعرممحقثمؼرتتب,مم2030حبؾقلمسلممملٌـطؼةمصرصةمسؿؾمب

عرلغعماٌالبسموشريػلمعـماالدؿـؿلراتمععماظؼدرةمسؾكمتقصريممجدؼدةمطـقػةماظعؿلظةمعـفلادؿـؿلراتم

معـمصرصماظعؿؾ.مػذاماظؽؿمتقصرياٌـطؼةمعؿقضعمهللم,عؤطدًامبأنمماظلؽـماٌـلدبمهلؿ

 ظؼلغقنماإلدؿـؿلرموصؼلمغلؾؿفلممأنمبمصؼدممتماظؿأطقدلظةماعأجـؾقةممبشروسلتماظؿـؿقة,مغلؾةماظعؿمبشأنمم

,مإالمأغفمضدمؼلؿحمظؾؿلؿـؿرمبزؼلدتفلمحللمسدمموجقدمبدؼؾمربؾكمهلل,مععم(مم%10م)مترؾمإديماىدؼدم

م.بشؽؾمتدرجيلمسددماظعؿلظة,مودؾبماالدؿعلغةمبفل,موخطةمدبػقضفلمبفلمتؼدؼؿمعذطرةمؼقضحم

 طـقعمعـمأغقاعمممعشروسلتماظؿـؿقةممبققرماظؼـلةوإدؿكداعفلمسيمظؿقظقدماظطلضةمعـماٌكؾػلتمملؾةبلظـ

سروضمظؿقظقدماظطلضةمعـماٌكؾػلتمظؿقصريػلمم3متتؾؼمتقصريماظطلضةم,صؼدممتماظؿأطقدمبأنماهلقؽةمضد

اٌكؾػلتمعـمسؾكمأرضماظقاضعمبلؾبمضؾةمملمُتـػذمبعدمٌشروسلتماظؿـؿقةممبققرماظؼـلةم,مإالمأغفلم

ذيعماٌكؾػلتمعـماحمللصظلتممدرادةمحلظقًلإالمأغفمجلريمبلحملقر,ماٌشروسلتماٌقجقدةمحلظقًل

لمصكمذيعفمبعضماظرعقبلتممفمتقجدظـؼؾفلمحملطلتماظؿقظقد,مشريمأغماظؼرؼؾةمدقاءماظلقؼسمأوماإلمسلسقؾقة

 .ػذهماظرعقبلتحؾمسؾكماظعؿؾمموجلريموغؼؾفلم

 صؼدممتماظؿللؤلمػؾمطؾمعرـعمدقؽقنمظفممؾؿشروسلتممبققرمضـلةماظلقؼسمبلظـلؾةمٌعلىةماظررفمظ

وحدةمععلىةمظؾررفماظرـلسلمسؾكمحدةمأممدقؽقنمػـلكمربطلتمععلىةمذبؿعةمٌعلىةمعقلهم

بلٌرلغع,مضؾؾمتقزؼعفلممػـلكمعؼرتحمٌعلىؿفلمأوظقًلماظررفمعأطـرمعـمعرـعم,وػـلممتماظؿأطقدمبأنم

ظؿؾؼلمأؼةمعؼرتحلتماظدطؿقرمأريدمدروؼشمأنماهلقؽةمسؾكمأمتمإدؿعدادمم,طؿلمأطدمبشؾؽلتماظررف

 .سؿؾقةموعدرودةمأخرىمسيمػذاماظشأن

 لكمإعؽلغقةمػـمتماظؿللؤلمحقلماظرتطقزمسؾكمصـلسلتمربددةمبلٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمظؼـلةماظلقؼسم,وػؾم

صـلسلتم  أنمػـلكب متماظؿأطقد,وضدمبلٌـطؼةمبلظـلؾةمظؾشرطلتماظؼلئؿةمبلظػعؾمأخرىمإلغشلءمصروعم

أنمتأدقسماظشرطلتمسيممطؿلمربددةمدقؿؿماظعؿؾمسؾكمادؿؼطلبفلمخاللماظلـةماظـلغقةمعـماٌشروع,م

عررمظـمحيؿلجمظؿأدقسمأيمربلصظةمسيمعـمميؾؽمذرطةمسيمظؽـمو,ماٌـطؼةمؼؿؿمسيموضتمضقلدكم



رطةموبـلءمسؾقفمؼزاولمغشلرفمدونمتأدقسمذبذظؽماٌـطؼةماالضؿرلدؼةممؼؿؿمإخطلرذرطةمأخرىموإمنلم

م.جدؼدة

 تلعكمحقثمؼـلةماظلقؼسمصكماالضؿرلدماظؼقعكمظؾؿـطؼةماالضؿرلدؼةمظماظػلسؾمدوراظممتماظؿأطقدمسؾك

نماهلقؽةمضدمحرؾتمإصماظؾـقةماظؿقؿقة,وصقؿلمخيصمصكماالضؿرلدماظؼقعكمماهلقؽةمظقؽقنمهللمدورمضقيموعؤثر

ظدوالرمعـؾؿلمايللمسيمجؾؾمسؾكمسؾكمعقاصؼةمعـماظؾـؽماٌرطزىمسؾكمبقعماظؽفربلءمواٌقلهمواظغلزمبل

 .مسـمتؾؽماٌـلرؼمجدًاموبأدعلرموعزاؼلمتـلصلقةمورـفةموشريػل

 اعأجـيبم,حقثمأنمنلحماٌلؿـؿرمػرضةمسيمععلعؾةماٌلؿـؿرماٌرريمسـمتتقجدمأيممتماظؿأطقدمبأغفمالم

 .تؾلسًلماٌرريمعـمذأغفماٌللػؿةمبشؽؾمطؾريمسيمجذبمإدؿـؿلراتمأجـؾقةم

 مواظؾقجقلؿقةموتداولمايلوؼلتمماًدعلتماظؾقرؼةمغشلطمإدخللمملمسـمعدىمإعؽلغقةممتماظؿللؤ

أنمتدرمسلئدمطؾريمم,اظيتمعـمذأغفلبلٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمواظيتمدبؿصمخبدعلتمصقلغةماظلػـموشريػلم

ماىفةماٌكؿرةمبذظؽ.ظؾدوظةم,وضدممتماظؿأطقدمبأنماهلقؽةماظعلعةمظؼـلةماظلقؼسمػكم

م

م

م–واٌفـدسم/مصؿحماهللمصقزيمم,مرئقسماىؿعقةم–اٌفـدسم/مسؾلمسقلكممعـممطٍؾمضلمممقبءويف نهبٌة الل

م م, ماظؿشققدمبلىؿعقة مغلئبمرئقسمذبؾسماإلدارةمورئقسمىـة مبشؽر م/ م-مأريدمدروؼشاظلقدماظدطؿقر

ػذهممسؾكاظللدةمايضقرمذؽرمو,مظؿشرؼػفمظؾؼلءممرئقسماهلقؽةماظعلعةمظؾؿـطؼةماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼس

,عؿؿـقنمتؽرارمػذاماظؾؼلءماٌـؿرمظؾؿعرفمسـمضربمسؾكمطؾمعلمؼلؿفدمعـمماظػعلظةمأثـلءماظؾؼلءماٌشلرطة

 .مإنلزاتمبلٌـطؼةماإلضؿرلدؼةمبؼـلةماظلقؼس


