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 رئيس شركة العاصمة اإلدارية اجلديدة جلنة التشييد مع  ندوةحمضر 
 2017 أكتوبر 24الثالثاء املوافق 

 

جئيس جملس  نلئب –بيئلسة اصمهندس / فتح اهلل فوزي ميية جال  اعأممل  اصمريينجلنة التشييد جب نظمت

 24 اصموافق اثل  الثال يومبيد ظهي  من الثلنية يف متلم السلمةندوة ملمة  اإلداجة وجئيس جلنة التشييد بلجلميية

جئيس جملس اإلداجة شيكة  السيد اللوا  / أمحد زكى ملبدينمع لك وذ  اجلميية بلجليزة مبقي 2017 أكتوبي

اإلحتلد اصمريي جئيس  –سيد اصمهندس / حسن مبد اليزيز ال الندوةوقد حضي ,  اليلصمة اإلداجية اجلديدة

 لفة واإلمالموجال  الرح,وأمضل  منظملت اعأممل  أمضل  اجلميية السلدة منكبري  مددصمقلولي التشييد والبنل  و

 وإستيياض منلقشةبغيض  وذلك,

 

" خطة تطوير العاصمة اإلدارية اجلديدة  واملشروعات اإلستثمارية املتاحة يف القطاعات 
 املختلفة ودور جمتمع االعمال يف حتقيق ذلك  "

 
نلئب جئيس جملس اإلداجة وجئيس جلنة التشييد  –املهندس / فتح اهلل فوزي ترحيب من   بكلمة  بدأ اإلجتماع

 احلضوجللسلدة بو جئيس جملس إداجة شيكة اليلصمة اإلداجية اجلديدة للسيد اللوا  / أمحد زكى ملبدينب بلجلميية ميحبًل

دة منذ  مسوولة إداجة شيكة اليلصمة اإلداجية اجلديقبل أن يتوىلاللوا  ملبدين اثم أمطى نبذة من اصمنلصب اليت شغلهل 

اثم حملفظًل   فمحلفظ لبنى سويف  اثم نلئبًل لوزيي اإلسكلن ,  منذ أن كلن ملى جأس اهليوة اهلندسية للقوات اصمسلحة ,أن 

م ملى بللشفلفية والرياحة واجلدية يف أدا  مل يوكل إليه من مهل مشريًا إىل إتسلمه  اثم وزييًا لإلداجة احمللية  لكفي الشيخ

ملت واحد  من اصمشيو تيك برمة قوية فى  كل  منرب تواله واليوم  تستمي اليحلة فى إداجةمداج تلجخيه  حيث أنه قد 

لت كبرية ة وحتديهمة صيبصم موضحًل محله يف هذا اصمشيوع اهللم ة حيقق برمة جنلح  كبرينطمح فى أن  القومية اليت

ي عأموازنة الدولة حتمل حيث أخذت شيكة اليلصمة اإلداجية ملى ملتقهل مهلم متويل احلي احلكومي بللكلمل دون 

وذلك لن يأتي اال من خال  اذب االستثملجات وتسييع وترية طيح اعأجاضي االستثملجية, لتوفري   ,تكلليف أو أمبل 

 بزيلدة مسلحة اعأسبقية اعأوىل من اصميحلة االولي  مبيد  الشيكةقلمت فقد لذلك التمويل الالزم لبنل  حي الوزاجات, و

 مشريًا إىل أناليت نثق متلمًل يف حتقيقهل الف فدان لتحقيق هذه اعأهداف  40االف فدان  اىل  10من   أجبع أضيلف

ألف فدان  ومن اصمخطط ان  40ألف فدان والجي اليمل يف اصميحلة اعأوىل  170مسلحة اليلصمة االداجية اجلديدة 

 . اكتملهلل بيد نسمة مليون ٦,٥تستومب 

 

ذا اللقل  اهللم الذي دموة وحضوجه هللللتلبيته  بوافي الشكي يلدتهمجيية جال  اعأممل  اصمريين لس بلسمتقدم سيلدته اثم  

ميض الفيص االستثملجية اصمتلحة أملم جمتمع جال  اعأممل , وتوضيح اليؤية االستثملجية هلم, الفًتل إىل أن يهدف إىل 

ثل نقلة فى  مت منطقة وامدة ,حيث أنهل اليلصمة اإلداجية اجلديدةمشيوع جال  اعأممل  مليهم دوج كبري يف دمم وتنمية 

لقطلملت ا, وبهل مدد من الفيص االستثملجية الكربى, يف خمتلف مفهوم اليملجة والتخطيط وفى انشل   اصمدن الذكية 

ة اصمتلحة التييف ملى  الفيص االستثملجيمؤكدًا ملى هدف اللقل  وهو , خال  الندوةل سيتم التطيق هلواليت  اإلقترلدية
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لليلصمة اجلديدة بوطييقة تسويق واذب اصمستثميين لالستثملج بلصمشيوملت اصمتلحة   لالستثملج يف اليلصمة اجلديدة

  .وكيفية التيلمل مع الطلبلت اليت يتقدم بهل اصمستثميين لالستثملج بلصمشيوع 

 

لى بللسلدة احلضوج مؤكدًا م اإلحتاد املصري ملقاويل التشييد والبناءرئيس  –املهندس / حسن عبد العزيز  رحبكما 

 ومتنميًل له النجلح والتوفيق . تفلؤله الشديد بهذا اصمشيوع اليمالق 

 

هل كلمته بشكي اجلميية ملى دموت  إدارة شركة العاصمة اإلدارية اجلديدةء / أمحد زكى عابدين رئيس جملس اللواثم بدأ 

اثم أمطى سيلدته نبذة من الوضع احلللي صموقع اليلصمة ,له ومؤكدًا أنه من دوامي سيوجه لقلئه مع كبلج جال  اعأممل  

من   Smart Cityكد أن اصمستهدف أن تكون اليلصمة اجلديدة مدينة ذكية أكمل اإلداجية اجلديدة ومل مت بهل من إجنلزات 

قل الوزاجات ن , كمل أشلج إىل أنه سيتمستخداملت اليومية لقلط ي اصمدينةخدام تكنولوايل اصميلوملت يف كلفة اإلخال  إست

, مشرًيا إىل أن اليئيس مبد الفتلح السيسى شدد ملى 2019واهليولت احلكومية إىل اليلصمة اإلداجية اجلديدة فى يونيو 

بللنسبة  %40أن نسبة التنفيذ بلحلى السكنى تبلغ حنو سيلدته أوضح كمل أهمية اإلسياع فى نقل الوزاجات فى أقيب وقت. 

للوحدات التى تنفذهل اهليوة اهلندسية, مضيًفل أن اصمتبقى  %30للوحدات اصمنفذة من قبل هيوة اجملتميلت اليميانية, ونسبة 

أنه سيتم إنشل  شيكة مل أوضح كفدان فقط.  3800اعأجاضى اصمطيوحة لالستثملج فى اصميحلة اعأوىل يبلغ إمجللي من 

إلداجة ونقل اعأصو  تتبع وزاجة اصمللية بهدف إداجة ونقل أصو  الوزاجات واهليولت احلكومية التى سيتم نقلهل لليلصمة 

اإلداجية اجلديدة لتقيمهل من خال  وضع القيمة الدفرتية هلذه اعأصو , اثم حتديد القيمة السوقية هلل, مؤكًدا ملى أن شيكة 

تقوم س واهليولت احلكومية للحى احلكومىوانتقل  الوزاجات  اجلديدة فوج تأسيس الشيكةستقوم صمة اإلداجية اليل

بلنى ذات لمبلنى واصمنشآت وخلصة اصمأمل بللنسبة لمل مت إنفلقه ملى هذه اصمبلنى من خال  بيع تلك اعأصو .  بلسرتاداد

ل ستؤو  ملكتيهل لن يتم ميلملتهل أو التريف فيهل بللبيع وأمنالثقلفية  أو القروجالطلبع الرتااثى والثقلفى مثل جملس الشيب 

ألف موظف وليس كل اليمللة لليلصمة اإلداجية اجلديدة,  40لوزاجة اصمللية, موضًحل أن هنلك تواهل للحكومة وهو نقل حنو 

لصمة ويستطييون ل اجلديدة بلليوسيتم نقل الينلصي الشلبة من هؤال  اصموظفن حتى يستطييون التيلمل مع التكنولواي

 لليلصمةب سيكون أنه كمل ومطلمم, وسينمل مو  بهل يواد واشنطن حمطة غياج ملى قطلج حمطةيتم إقلمة س, كمل أنه  االنتقل 

 وإتلحة ليلصمةا بنل  تكلفة, إال أن  "داخلية ميكيوبلصلت لتشغيل ميوض قدمت شيكلت هنلك أن حتى مجلمية, نقل خطوط

 اعأمبل  مع بةمنلس اصمللية اإلمكلنيلت تكون أنفقد مت مياملة  ولذلك ادا صيب أمي قليلة سنوات يف بهل اخللصة اصميافق

 إمطلئه لنبجب الشيكة, خال  من اعأجض ملى احلرو  إايا ات كلفة إنهل  يستطيع اصمستثمي, كمل أكد سيلدته أن  "اصمللية

 .أخيى اهلت اي أو الواحد الشبلك إىل الياوع دون اصمشيوع تشغيل جخرة

 آخيين فدان آالف 5 كمل مت طيح  فقط, شهيين خال  بلليلصمة فدان 1600 حجز من االنتهل  متاثم أوضح سيلدته أنه قد 

 مدجسة 28و الميلت 16 إلقلمه حجز طلبلت وهنلك منهم, فدان 1200 حجز مت ةاجلديد اصمسلحة يحمشريًا إىل أنه قبل ط , 

إدخلله إىل سيلدته أنه بللنسبة للغلز الطبييي فإن وزاجة البرتو  ستقوم ب قل  بلليلصمة, اخللصة ميافق, وبللنسبة لل "دولية

لشبكلت  كمل ستقوم بيمل ا الطبييي للغلز والقلبضة والقلهية مري غلز شيكةألف فدان(  من طييق  40داخل اصميحلة اعأوىل )

 إىل حتتلج اصمدينة إنف أمل بللنسبة للميلة  ,ملى أن تتحمل شيكة اليلصمة اإلداجية اجلديدة كلمل التكلليف اخللصة بذلك 

ألف  100,  منهم  سنوات 3 صمدة اصمدينة احتيلالت ستكفي مكيب بللفيل مرت ألف 200 توصيلمت   مكيب مرت ألف 650

ألف من  القلهية اجلديدة والكمية البلقية ستأتي إمل من حمطلت  100 اليئيسية مبدينة اليلشي من جمضلن ومن احملطة 

اليسكيي  أحدهمل للمدينة واآلخي  للكيلن يف منطقة حلوان أو سيتم ممل مأخذين ملى النيل يف الين السخنة التحلية
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لليلصمة  بللكلمل ن مري اجلديدة ومدينة نري وضواحيهملمجيع إداجاتهم وهيولتهم ومكلتبهم م الذي سينتقل تدججييل

 . اإلداجية اجلديدة 

الفيديو :  مت به من إجنلز حتى تلجخيه )صمشلهدةاثم قلم سيلدته بييض فيدو من اصموقع واصمخطط اليلم له ومل 
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زام بإنهل  اليمل أن االلت وهنل أكد اصمهندس / فتح اهلل فوزي  نلئب جئيس جملس اإلداجة وجئيس جلنة التشييد بلجلميية 

ذا هبلليلصمة اإلداجية اجلديدة وفًقل للربنلمج الزمنى وفى مومدهل احملدد ييطى دفية كبرية ليال  اعأممل  لالستثملج فى 

لإلسكلن واخلدملت وافتتلح فندق اصملسة, وإنهل  از  من اعأممل   يسع فى طيح اعأجاضالتوموضحلً  أن اصمشيوع اليظيم , 

, واخترلج هل باإلنشلئية بلحلي السك ي, وظهوج مالمح تنفيذ الوزاجات واصمبلني احلكومية يؤكد سيمة سري ميدالت التنمية 

تثملج فى بة لالسمن أهم اليوامل اجللذ الذي ييتربإنشل  ذلك اصمشيوع الضخم  سنوات طويلة يف اقرتاب حتقيق حلم

, لتحقيق ا الدوج هذاسرتاتيجية اصمطوج اليلم وإشياك القطلع اخللص للقيلم بمنوذج اتبلع كمل إقرتح , كمل  اصمدينة اجلديدة

ى ضتنمية سييية فى اليلصمة واذب أكرب مدد من شيكلت التطويي اليقلجي لليمل بهل مبل يتيح تيفيق أكرب قدج من اعأجا

 وجتهيزهل للطيح ملى اصمستثميين يف أسيع وقت.

 
 :حيث مت تناول النقاط التاليةمت فتح باب املناقشة  ثم

 الرد السؤال
مل هي اخلطة التنفيذية لنقل الوزاجات إىل اليلصمة  -

اإلداجية اجلديدة ؟ ومل هو مدد الوزاجات اليت سيتم 

وبللنسبة للوزاجات اليت سيتم نقلهل هل سيتم ذلك  نقلهل ؟

 بللكلمل أم بشكل ازئي ؟ 

 

 

 

كيف سيتم بيع اصمبلني القدمية للوزاجات اليت سيتم  -

 نقلهل ؟

 

 

كيف سيتم التيلمل مع اعأبنية اعأاثيية القدمية اليت تشغلهل  -

 بيض الوزاجات حلليًل بيد أن تتم ملية النقل ؟ 

نتهل  من ممليلت نقل هل هنلك بينلمج زم ي لإل -

 الوزاجات ؟

وزاجة التخطيط هي اجلهة اصمنوطة بهذا الشأن والجي حلليًل  -

دجاسة اعأمي من قبلهل ولكن اصميلوم أن مدد اليلملن بلجلهلز 

ألف  50و  40سيرتاوح بن للدولة اصمخطط نقلهم اإلداجي 

 ذلك من خال  نقل تمملى أن ي,  من متوسطي اليمي موظف

 .بيض الوزاجات مع اإلبقل  ملى ممثلن هلم بللقلهية 

الجي إنشل  شيكة لتقييم ونقل اعأصو  )تلبية لوزاجة اصمللية(  -

بنل  اليلصمة حيث أن الدولة لن تتحمل أية أمبل  ايا  

وسيتم تيويض شيكة اليلصمة اإلداجية اإلداجية اجلديدة 

اجلديدة من اعأملكن اليت ستمنح للوزاجات اصمنقولة من 

 . خال  مقلج قدمية هلل بيد أن تتم ممليلت التقييم

ستقوم الوزجات اصمينية بتحديد اعأبنية اليت سيتم  -

 اإلبقل  مليهل وإمتبلجهل أبنية أاثيية .

يونيه  30حبلو  من اصمتوقع أن تنتهي مملية نقل الوزجات  -

2019 . 

هل هنلك أي نية لتطبيق فكية اصمطوج اليلم من خال  بيع  -

وهو بدوجه  )أو أكثي( وج ملمصمطمسلحلت أجاضي كبرية 

يقوم بيملية تقسيم تلك اصمسلحلت وممل اصمخطط  اليلم 

 بهذا النظلم إىل الفكية واجدة ومطيوحة ومت بللفيل البيع -

ى مداج نظلم فلئدة بسيطة ويتم السداد ملبشيكتن صينيتن 

سنة إال أن شيكة اليلصمة اإلداجية اجلديدة تشرتط  25

https://goo.gl/2fafzs
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هلل كمل يقوم بللرتويج هلل وتيفيقهل وبييهل للمطوجين 

 صنلمي  ... إخل( ؟ –مقلجي  -اصمتخررن )سيلحي

من قيمة اعأجض مقدمًل من اصمطوج اليلم نظيًا  %20حتريل 

 خال  الفرتة الياهنة .إىل متويل الشديدة حللاتهل 

ويقوم هذا النظلم من خال  بيع شيكة اليلصمة اإلداجية 

اجلديدة لقطع اعأجاضي لوزاجة اإلسكلن واليت بدجوهل 

تتيلمل مع اصمطوج اليلم وتقوم شيكة اليلصمة اإلداجية 

 اجلديدة بلإلداجة .

مل هو حجم الطلب ملى أجاضي اليلصمة اإلداجية  -

 ؟ لياهنةيف ا اجلديدة

 الفرتة الياهنة وتهدف شيكة خال  ييترب الطلب مللي ادا -

اليلصمة اإلداجية اجلديدة إىل إمطل  اعأولوية لإلستثملجات 

اعأانبية لضح سيولة من النقد اعأانيب ومدم إلقل  أية أمبل  

د مع , وقد مت بللفيل التيلقملى الدولة وال البنوك  اصمريية 

مة من الشيكلت شيكتن صينيتن وشيكة كوجية وجممو

 .مت ختريص مسلحة كبرية هلل ( )مثل  شيكة إمملجاخلليجية 

اليت سيتم اإلستثملج فيهل من خال   مل هي أهم الرنلملت -

 اليلصمة اإلداجية اجلديدة ؟

 –لت غري اصملواثة للبيوة )تكنولوايل اصميلوملت الرنلم -

 التليفون احملمو  ... إخل ( 

ة ديدصمة اإلداجية اجلبلليلهل تقوم جللن حتديد اعأسيلج  -

بوضع قلئمة أسيلج حبيث يتمكن اصمستثمي من إختيلج قطية 

وإستالمهل وفقًل ( Online)اعأجض اليت ييغب يف شيائهل 

 سلمة ؟ 24للسيي اصميلن خال  

هنلك قلئمة أسيلج بللفيل ويقوم اصمستثمي بلستالم قطية  -

, من قيمتهل  %20نسبة  بيد سدادسلمة  24اعأجض خال  

ولكنه حيرل ملى القياج الوزاجي خال  شهي من تسليم 

 اعأوجاق .

أال يواد أي تيلجض من خال  قيلم شيكة اليلصمة  -

اإلداجية اجلديدة بدوج البلئع واصمطوج اليقلجي يف نفس 

 الوقت ؟

ال يواد أي تيلجض والسوق مفتوح وكون الشكية تقوم  -

بدوج اصمطوج اليقلجي يزيد من اصمنلفسة وبللتللي حتسن 

 اعأدا  وتقليل من اعأسيلج .

وله كلت للشيكة مند حريصملذا يقوم اصمستثمي بتوقيع ش -

ملى قطية اعأجض اخللصة به ؟ وهل هنلك إلزام يف ذلك 

 ؟

يسرتدهل اصمستثمي ولسداد ة جلدية االشيكلت ضملن -

 مبجيد سداده لألقسلط .

مند التيلقد مع   الفيديكهل هنلك إمكلنية لتطبيق نظلم  -

بيامهل مع ا اليتيقود بللأسوة  مستقبال شيكلت اصمقلوالت 

 ؟شيكلت مقلوالت اانبية 

هنلك ميونة يف التيلمل مع أية أنظمة ميحية للطيفن  -

 طلصمل أنهل  وفقًل للقلنون اصمريي.

سيي اصمرت للمبلني اإلداجية والتجلجية يف  هو متوسطمل  -

 اليلصمة اإلداجية اجلديدة ؟

أدواج وكل دوج  7انيه بللنسبة لليقلجات  7000سيي اصمرت  -

 إضليف يتم زيلدة السيي وفقًل صميلدلة حمددة .

متى سيتم طيح اعأجاضي بلليلصمة اإلداجية اجلديدة   -

يتم وهل س  شي ؟للمواطن اليلدي بنظلم التخريص اصمبل

مياملة الشبلب مند الطيح بللنسبة صمدد  السداد واعأقسلط 

 ؟

مل يتم وضح خطة حمددة هلذا اعأمي يف اصميحلة احلللية  -

 132حيث أن شيكة اليلصمة اإلداجية اجلديدة حتتلح 

مليلج انيه قيمة اصميافق اليت ستقوم بإنشلئهل يف اصمنطقة 

 .  بشكل ملال 
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هل هنلك خطة لتسجيل اليقلجات ونقل اصملكيلت  -

 بلصمنطقة ؟

تسيى الشيكة إلقلمة مكتب شهي مقلجي بلصمنطقة ملى أن  -

تقوم بلستخياج اليخص للمستثمي مبلشية  إال أن هذا اعأمي 

 حيتلج إىل قياج مجهوجي . 

 متى سيتم بد  تشغيل مطلج اليلصمة اإلداجية اجلديدة ؟ -

 جبطه مبطلج القلهية الدولي ؟ ومتى سيتم

اصمطلج الهز للتشغيل إال أن اعأمي حيتلج إىل بيض  -

 لج, فلصمط وبيض أاهزة الكشف اعأم ياإلايا ات اعأمنية 

افقت و وقد بللفيل, منه تقلع وتواد طلئيات حلليل ييمل

 ةحمط من الكهيبلئي القطلج توصيل ملى النقل وزاجة

 .اجلديدة  اليلصمة لداخل منروج يمدل

"اليلصمة اإلداجية اجلديدة"  هل سيتم تغيري إسم شيكة -

 ؟ مستقباًل 

هو "اليلصمة اإلداجية اجلديدة " إال أنه احلللي إسم الشيكة  -

إذا كلنت هنلك مقرتحلت أفضل قد يتم التفكري يف هذا اعأمي 

. 

هل هنلك أي إلزام قلنوني يضمن أن تقوم احلكوملت  -

تنمية وتنفيذ خمطط اليلصمة  اصمتيلقبة ملى إستكمل 

 اإلداجية اجلديدة ؟

حلليلً ال يواد ولكن طبيية اعأموج تؤكد أن أهمية اصمشيوع  -

 تضمن إستكمل  تنفيذه .

هل يواد بلصمنطقة  )أو هنلك خمطط (  حمطلت تكييف  -

لألحيل  والوزاجات واصمكلتب اإلداجية والتجميلت  ميكزية 

 ؟السكنية 

 مت ترميم ذلك بللفيل  -

كيف يتم التواصل مع الشيكة بللنسبة للمستثمي اجللد الذي  -

 ييغب يف التيلقد وشيا  مسلحلت اجض من الشيكة ؟

يشيفنل بلحلضوج يف موقع الشيكة : " فندق تيوليب للقوات  -

 شلجع التسين( –التجمع اخللمس  –اصمسلحة  

للشياكة  P.P.Pاو   BOTهل هنلك نية لتطبيق نظلم ا  -

 بلليلصمة اإلداجية اجلديدة ؟يف اإلستثملج 

 ملأن اصميافق بهنلك ميونة يف تطبيق أي نظلم مع اليلم  -

يتم ختريرهل حتى اآلن وليس هنلك نية لذلك خال  

الفرتة الياهنة فملزا  هنلك دمم ولن يتم إلغلئه إال بشكل 

ن م تدججيي حيث أن التكلليف مللية وليس هنلك إستيداد

 اصمواطن ملى حتمل ذلك يف الفرتة الياهنة.

ن ليس ولكاجملتمع طبقلت اصمدينة يتم ختطيطهل جلميع  - هل تيترب اليلصمة اإلداجية اجلديدة مدينة لألغنيل  فقط ؟ -

 يف هنلك خمطط لإلسكلن االاتملمي أو إسكلن الشبلب

ال أنه , إنظيًا لضخلمة حجم اعأمبل  اصمللية  الوقت احلللي

 .ث مستقباًل سيحد

مل هي اودة اليمللة بلليلصمة اإلداجية اإلداجية اجلديدة  -

 ومستويلت اعأاوج ؟

اليمللة بلليلصمة كلهل ملهية وأغلب اليلملن من الشبلب  -

وسيقوم هذا اصمشيوع اليمالق بتخييج ممللة ملهية ادًا 

اخلربات اصمرتاكمة اليت يكتسبونهل حلليًل من  من خال 

نسبيًل وهم يستحقوا اليمل هنلك وأاوجهم مللية ادًا 

 . ذلك
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هل هنلك إمكلنية أن تتم إايا ات الرتاخيص من خال   -

هولة يتسم بللس ( تقوم به الشيكة حبيثModel)نظلم اديد

 تىحوالتبسيط للمستثمي يف اليلصمة اإلداجية اجلديدة 

إستقطلب مدد كبري من اإلستثملجات اجلديدة يف يتم 

 ؟اصمنطقة 

ستقوم الشيكة بللقيلم بكلفة إايا ات الرتاخيص وفقًل  -

للقوانن اصمريية ملى أن يتم إستخيااهل خال  شهي ملى 

 اعأكثي بداًل من سنة , وبنفس التكلليف اصميتلدة .

هل هنلك خطة ليمل أملكن إنتظلج للسيلجات يف اصمنطقة  -

 ؟

يم مت بللفيل التخطيط ليمل مبلني ذات اياالت متيددة ن -

 نع حدوث أي مشلكل متيلقة بهذا اعأمي .اعأدواج صم

هل مت الوضع يف اعأمتبلج شبكة الطيق من وإىل اليلصمة  -

اإلداجية اجلديدة خلصة يف ظل واود كثلفة ميوجية ملى 

 طييق السويس والين السخنة ؟

قلت وسيتم تاليف أية إختنل مت وضع هذا اعأمي يف اإلمتبلج  -

 ميوجية من وإىل اليلصمة اإلداجية اجلديدة .

 
 

 مجيعشكي بنلئب جئيس جملس اإلداجة وجئيس جلنة التشييد بلجلميية ,  –اصمهندس / فتح اهلل فوزي  قلم  ويف نهاية اللقاء

تجد من تكياج هذا اللقل  اصمثمي للتييف من قيب ملى كل مل يس ,متمنيًل الفيللة أاثنل  اللقل  اصمشلجكةهذه ملى السلدة احلضوج 

 .إجنلزات


