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شيكة  لعااشيك ن  ضننيان عاعيتاااد لعيةلوي  ةلعضريتينيكلد لعت ي يعيي  بيان توضييي  ن  

 عيضاي  أهاك ةنجتضاك" ،حول نبادضة "خايك ف  لعبيت»ضلنييل« ش.م.م 

 
 2020 أبكيل 28 ف  لعقاهكة

 

شاكة إلىااشاكإ  إة ناا إىاااتا ادإلىيةلوا إةلىضرات ناكلدإلىت اراااا إ ةل ايلحإل م مإرة إ يا ة إباإلشااة إلى إلىياا إلىااا ةإ  إ

إ ا إةغي إلىرااا  إلىااااا ى إنزةًلإباىضيا ة إلىاضلإإةقفإإ  إلى ااكة إإتاا إإإ،لىتيإأطاقتهاإ ؤخًكلإإ"خااكإفيإلىيات،إى ضاي إأهاكإة جتضاك"

أ إتؤةيإل لة إلى اكة إإةتة إإإةلىتقابادإلىفك ا  إإىااااا ى إإيتمإلىتتراا إلىاا لإ  إلىتقاب إلىاا   إأاإ ا إهذهإلىضيا ة إلى إإبيةلإل تكلضاًإأ ض إ

ةتايا إإإخي  إلىضكضا لىها ف إلى إلىتقاب إفيإةثاكإ  إلىتةلريإلألخكىإإلىضراتضك إبا إلى اكة إةإلىتااة لىضيا ة إلإيضسإجهة إإةقفإإأ إ ا إ

إإةاف إلرتااجاتهمإلىيةلوا  إ

إ

إ–نهاي إلىياا إإ–

إ

إ

إ

 عالستاالم ةلعتولصل 

 ياسضي  نجم

إةواسإقطاعإللتاالدإة القادإلىضرتثضكي 

yasmine.negm@rameda.comإ
+20(0)1111263555 

إ

 

إا  شكة  لعااشك ن  ضننان عاعتاااد لعيةلوي  ةلعضرتينكلد لعت  يعي  »ضلنييل«

 إRMDA.CA،إةهيإشااكة إةلوي إفيإقطاعإلأل ةي إلىضاااكقإة قاي إفيإلىيةةلاا إلىضاااكي إت تإةة إ1986تأساارااتإةل ايلإفيإ امإ

ةتراااتاا إلى اااكة إبفكي إل لةقإي ي إبضزيلإ  إلىريكلدإلىيةىا إلىضتاي   إةتقةمإلى اااكة إ تذإن اااأتهاإبتةوافإأرييإ اإةلااااتإلىا إ

 جا إلىاااااتا ادإلىيةلوا إة اهاإلىريك إةلىيةلي إبضتطايادإلىرااااة إلىض ايإةأقااااا إ ةجادإللهتضامإإإلىتاتةىةجااإةلىضااياكإلىااىضا إفي

ةت اااضلإ  في إإإ.ةلىتكةازإ ا إتايا إلرتااجادإةتطااادإلىاضالء،إ ضاإأثضكإ  إت قا إ ايلدإنضةإساااكيا إفيإقطاعإلأل ةي إلىضااااكق

ضثاا إة راات نااكلدإلىتجضالإلىاااايلنا إةلىضاضالدإلى ذلوا إةلألجهز إلىطيا إ تتجادإةل ايلإباق إ تتة  إ  إلىضراات نااكلدإلىيةلوا إلى

ةلىضرات ناكلدإلىياطكي  إةت ي إلى اكة إبضاان إةلسار إفيإأهمإلىضجالدإلىاالجا إبضااكإةعىكإبايإنجارهاإخال إلىراتةلدإلىضاضاا إفيإ

الدإعلدإ قة ادإنضةإةل ي إفيإلىراااة إلىضااااكق إةتقةمإتتفاذإ جضة  إ  إللسااات ةلعلدإللساااتكلتاجا إ ا إلىضكةيادإلىيةلوا إفيإ ج

إلى كة إبإنتاجإ جضة  إ تتة  إ  إلأللتافإلىيةلوا إ  إخال إ ااناهاإلىثالث إلىضقا  إباىضتطق إلىاتا ا إبضييت إلىرا سإ  إأةتةبك 

إ

إلعتوقااد لعضرتقباي 

ي تةقإهذلإلىياا إ ا إتةقاادإ راااتقياا ،إةلىتةق إلىضراااتقيايإهةإأقإتةق إلإيتاااالإبةقاو إلةإلريليإتاةيرا ،إةيضا إلىتاكفإ اا إ  إ

طكي إلسااااترايلمإ ثالإلىايااةلدإةلىااضاادإللتاا إ"ةفقااإىاتقاييكلد"،إ"تهايف"،إ" كتقات"،إ"تقاية"،إ"تت ضال"،إ"تاتقاي"،إ"قاي"،إ"لىتقاييكلد"،إ

ااد"،إ"تاتزم"،إ"تكى"،إ"ترطط"،إ" ضا "،إ" تةق "،إ"  كة اد"،إ"يتي ي"،إ" ا إ ام"،إ"سةف"،إلةإفيإةلإراى ،إ"تفتكض"،إ"تةق

 اإيتفاهاإلةإتاياكلدإلخكىإ ضاثا إلىتيإتهيفإلى إلىتاكفإ ا إلىتةق إبا تياةهإ رااتقياي إهذلإيتطي ،إ ا إةج إلىراااةل،إلى إلىتةقاادإ
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اىا إلىضرااتقياا إلةإلىرططإأةإلىتةقاادإب ااأ إلأل ضا إلىتجاةي إةلإل لة ،إةلىتضةإأةإلىكب ا إةلىيكةفإلىتيإتتنااض إ ااة ادإ  إلىتتاولإلىض

إللقتاا ي إةلىتتياضا إلىاا  إفيإلىضرتقيلإةغاكهاإ  إلىضراولإلىتيإتؤثكإ ا إلى كة  إإإ

يليإ راااتقياا ،إةلىتيإتقةمإ ا إلفتكلضاااادإلإل لة إلىتةقاادإلىضراااتقياا إتااسإةجهادإلىتيكإلى اىا إإل لة إلى اااكة إر"لل لة "أإ ا إأر

ةتتطةقإ ا إ راطكإ اكةف إةغاكإ اكةف إة جهةى ،إةغاكهاإ  إلىاةل لإلىتيإقيإتؤثكإ ا إل إتاة إنتاولإلى اااكة إلىفااا إأةإأ لءهاإأةإ

لىةلة  إفيإهذهإلىتةقاادإلىضراتقياا إلاكلر إإلنجازلتهاإ رتافاإلختالفاإجةهكيًاإ  إأقإنتاولإفيإلىضراتقيل،إلةإ  إأ لءإلى اكة إأةإلنجازلتها

ذهإأةإضاضتا إقيإيترايتإت ق إأةإ يمإت ق إهذلإللفتكلضإفيإلختالفإلى اى إلىضاىا إلىفااا إىا اكة إلةإنتاولإ ضاااتهاإلختالفاإجةهكياإ  إه

إلىتةقاادإلىضرتقياا ،إأةإ يمإتةلف إلىتةقاادإسةلءإةانتإلكي  إلةإضضتا  إ

 إىاي إ  إلىضراطكإةلى اااةاإلىتيإقيإتتراايتإفيإلختالفإلىتةق إلىضرااتقيايإلةإلىتقييكإأةإلىتتيؤإلختالفاإجةهكيًاإ  إترناا إأ ضا إلى ااكة

لأل كإلىةلق  إةهذهإلىضراطكإتتناااض إلىتقايادإبأساااااةإلىرا اد،إأةإتااف إلىاضاى إلىالز  إىضزلةى إلىت ااااط،إةقية إلى اااكة إ ا إلساااتيقاءإ

اضل،إةلىضتافرا إبتجا إةساطإ ت اكلدإلألةضااعإلىراااساا إةللجتضا ا إةلىقانةنا إةللقتااا ي ،إساةلءإفيإ ااكإلىاتالاكإلىكواراا إبفكي إلى

أةإ ا إلااايإللقتااا إلىااىضي،إة راتجيلدإةتطةةلدإقطاعإلىك اي إلىاا ا إ ا إلىراار إلإلقااضا إةلىيةىا ،إةتيل اادإلى كاإة راطكإ

فاوي ،إةتقايادإأساااااةإلاااكفإلىاضالد،إةقية إلإل لة إ ا إلىت كاإلىيقا إةلىراااكي إىت يييإلإلةهاا،إةتأثاكإلىتنااارم،إةت اكإأساااااةإلى

إلىضراطكإلىضرتقياا إألن ط إلى كة إ  إل لة إلىضراطك 

ن إباضإلىضااة ادإلىةلة  إفيإهذهإلىةثاقا ،إبضااإفيإعىكإلىضااة ادإلىضااىاا ،إطكأإ ااهااإباضإلىتااييالدإب كضإلىتقكيتإلىااي ق،إةباىتااىيإفإ

إفيإرالدإ اات إقيإيرتافإلىضجضةعإأةإلىترتإلىضئةي إلىةلة  إهتاإ  إلإلجضاىيإلىفااي إ

إ

 


