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ب : يطالئب رئيس جامعة بنها لشئون الطالبنا
وزارة متخصااصااة ة ارة موور ومشاارو   بإنشااا 

قناااة الياااااااااويس وبنااا لتمويااي التجااارة البوريااة 
 ومشروعات التنمية الج ي ة بالمنطقة 

 نائب رئيس جامعة -سليمان مصطفى  /طالب الدكتور
اإلقتصئئئئئئئئئئادل واسئئئئئئئئئئتاج المراسئئئئئئئئئئبة بكلية التجار  رئيس بنها لشئئئئئئئئئئئون التعليا والط ب وال بير 

الجمهورية بإنشئا  واار  مت صئصئة كبشئكق م قدا إلدار  مرور ومشئروة قنا  السئويس بشكق 
يسئئما اتسئئتفاد  ال صئئول والم طط لها الى ارار ما تا رة واار  السئئد العالة وكجل   نشئئا  

 .بمنط ة قنا  السويس ومرورها بن  لتمويق التجار  البررية ومشروااد التنمية الجديد 

كما طالب سئئئئئئليمان   ق رئاسئئئئئئتا اردل الجلسئئئئئئاد العلمية روق م طط تطوير وتنمية  قليا 
قنا  السئئويس وت رير ال دماد اللوجسئئتية ائئمن المنتدل المصئئرة للتنمية المسئئتدامة الجة تا 

س السئئئئئئئئئئئئئئئوي تنظيمئئا ترئئد رائئايئئة المهنئئدس  براهيا مرلئئب رئيس مجلس الوارا  بجئئامعئئة قنئئا 
بإنشئئئئئئئئئئئئئا  مركمة تجارية بررية بالمنط ة لفل المنااااد التة قد تنشئئئئئئئئئئئئئ  رة اطرا  الع قة 

 .للشركاد والمشروااد اتقتصادية التة ست اا بالمنط ة

واكد نائب رئيس جامعة بنها رى تصئئريا لا اليوا الى ائئرور  امق ميا  تفائئيلية للشئئركاد 
سئئئئئئوا م فائئئئئئة ور ا تاداد السئئئئئئفن المار  بال نا  العابر  رة شئئئئئئكق ماايا ائئئئئئريبية وجمركية ور 

اوادد المراد   ق مد  امنية معينة وكجل  تعديق البنية التشئئئئئئريعية ل وانين الن ق البررة بما 
   .يتواكب مع التشريعاد الرديثة رة نفس المجاق ومتغيراد المشاكق المستجد 

د الد وق رة سئئ سئئق توري رائئ  ان  نشئئا  منط ة رر  رة موانة قنا  السئئويس تسئئااد الى
االمية كما تا رة كدبةا باألماراد ومراكا برثية متطور  ل دمة تطوير المشئئئئئئروااد بشئئئئئئكق 

 .مستجد بما يامن استمرارية الترديث والترسين المستمر لألدا  وال دماد
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وطالب ال بير اإلقتصئئادل بائئرور   ااد  النظر بشئئكق مسئئتمر رة سئئياسئئاد تسئئعير  الشئئرن 
ار  رة ائئئئئئئو  المنارسئئئئئئئة العالمية واااتماد المشئئئئئئئروااد الى الطاقة المتجدد  التة للسئئئئئئئفن الم

تتميا بها المنط ة من الرياح والشئمس كبدي  ان البتروق وكجل   اطا  ميا  تفائئيلية بشئئكق 
 فل ائئئئئريبة او مميااد رة تمويق األرباح للمشئئئئئروااد التة سئئئئئت اا بتمويق من مصئئئئئادر 

 .اجنبية

ان   ق الل ا  ايائئا الى سئئراة البد  رة امق قااد  بياناد للشئئركاد واشئئار الدكتور سئئليم
وال طوط الم رية والعم   وانواة البائئئئئئئئئئئئئئااة والراوياد لتنويع األسئئئئئئئئئئئئئئتثماراد رة المنط ة 
وترديد  سئئئئئئتراتيجياد د وق المسئئئئئئتثمر األجنبة للمشئئئئئئئروااد المشئئئئئئتركة والتة ت  ج اشئئئئئئئكاق 

 .إلدار  واتستثمار األجنبة المباشر والتوكي دمتعدد  مثق مشروااد ا ود اإلمتياا وا


