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الّذورة التوهيذيت الثالثت تقرير هحضر جلست 
 2017 جىاى 30بتاريخ   للٌّيابت الخصىصّيت

 
 
 
 

 عٛاْ 30 ِٓ اٌمبْٔٛ األٍبًٍ ٌٍجٍلٌبد أؼملد ٌَٛ اٌغّؼخ 32رجؼـب ٌّمزؼٍـبد اٌفظً           

 ً ػٍى اٌَبػخ اٌضبٍٔخ َِبءا ثّمـّو ثٍلٌخ اٌغٕــبكح اٌغٍَـخ اٌزٍّٙلٌّــخ ٌٍّلٚهح اٌؼبكٌّـخ اٌضبٌضخ  ٌّغ2017ً

. إٌٍّبثخ اٌقظٛطٍّخ ٌجٍلٌخ اٌغٕــبكح

َّبكح أػؼبء إٌٍبثخ اٌقظٛطٍخ ػـــ  ــلك 580ٚ ثٕــبءا ػٍى اإلٍزلػــبءاد اٌّّٛعٙخ إٌى اٌ

ّّٕخ إٌّض اٌزب2017ًٌ عٛاْ 21ثزبهٌــ  :    ٚ اٌّزؼ

ٌزشــــــّوف هئٌٍ إٌٍّبثخ اٌقظٛطٍّخ ٌجٍلٌخ اٌغٕـبكح ثلػٛرىُ ٌؾؼٛه " 

 يىم الجوعت  اٌّموه ػمل٘ب 2017 ٌٍٍٕبثخ اٌقظٛطٍخ ٌَٕــخ الـــــّذورة التوهيذيـّـت الثالثت

َّبػخ اٌضبٍٔخ ثؼل اٌيٚاي ثّمّو اٌجٍلٌخ ٚ ٔظوا ٌألٍّ٘خ اٌوعبء اٌؾؼٛه  2017 جىاى 30 ػٍى اٌ

 ."فً اٌّٛػل ٚ اٌّىبْ اٌّشبه إٌٍّٙب آٔفب ٚ اٌَالَ

َّـبكح :       ٚ لل ؽؼو اٌغٍَخ اٌ

هئٌٍ إٌٍّبثخ اٌقظٛطٍّخ  :  رفيــق العــارم                     - 

ػؼٛ ثبٌٍّٕبثخ اٌقظٛطٍّخ     :  ًىر الذيي بي خليفت           - 

 
ػؼٛ ثبٌٍّٕبثخ اٌقظٛطٍّخ           : خــالذ خليفــت- 

 

 

.         ٚ ؽؼو ػٓ اإلكاهح اٌجٍلٌخ اٌٍَل اٌىبرت اٌؼبَ ٌٍجٍلٌخ

  إفززــؼ اٌغٍَــخ اٌٍَّــل هئٍــٌ إٌٍّبثــخ اٌقظٛطٍّــخ ثىٍّخ هؽت فٍٙب ثىبّفـــخ اٌؾبػوٌٓ 

 ِزـولب اٌى األػّبي اٌزً لبِذ ثٙب اٌجٍلٌخ ٚ ػوٚهح ِؤاىهح اٌّٛاؿٍٕٓ َِٚبّ٘زُٙ 

 ٚ اٌؾؼٛه إلصواء إٌمبُ ٚ االٍزفبكح صُ أؽبي اٌىٍّخ ٌٍَبكح اٌؾؼٛه



  :ٚ وبٔذ اٌزلفالد وبألرً

ؿبٌت ثفزؼ ؿوٌك ٌٍزّىٓ ِٓ إكفبي اٌّبء اٌظبٌؼ ٌٍشواة ٚ ثٍٓ هئٌٍ :البشير بىعجيلت- 

 إٌٍبثخ أْ اٌّشىً ٌزّضً فً اػزواػبد أعٛاه ٚ اْ اٌجٍلٌخ أهٍٍذ آٌخ اٌؾوس ٚ اٌغوف 

ٚ لٛثٍذ ثبػزواػبد ِٓ األعٛاه  ٚ ٍٍزُ إػبكح اٌّؾبٌٚخ ػٍى أْ ٌَؼى ٌؾً اإلشىبٌٍبد ِغ 

أعٛاهٖ  وّب ٍٍَؼى أػؼبء إٌٍبثخ ثبٌزلفً ٌؾً اإلشىبي وّب ؿبٌت ثزووٍي ٔمـخ رٌٕٛو 

. ػًِّٛ ٚ ٍٍزُ إٌظو فً اٌـٍت ػٕل أغبى ِشوٚع رٍٛؼخ اٌزٌٕٛو اٌؼًِّٛ

رشىى ِٓ ِٛاك ثٕبء ِٓ أِبَ ِٕيٌٗ ٚػؼٙب عبهٖ ٚ لل رلفٍذ اٌجٍلٌخ : ًاجي الحاج سالن- 

. ٍبثمب ٚ ٚاعٙذ اػزواػبد ٚ ً٘ ِجوِغخ فً أؿبه ؽٍّخ األٍجٛع اٌمبكَ ٚ ٍٍزُ اٌزلفً

موو أٗ طله فً ؽمٗ لواه ٘لَ ِـبٌجب ثؼلَ رٕفٍنٖ  ٚ رزلفً هئٌٍ إٌٍبثخ  : أًيس بي حسيي- 

اٌقظٛطٍخ ِنووا أٔٗ لبَ ثجٕبء طٛه َِزٌٍٛب ػٍى عً اٌوطٍف ٚ ثبٌزبًٌ ال ٌّىٓ اٌزغبػً 

ػٕٗ وّب ٍٍزُ رىٌٛٓ ٌغٕخ ٚ ؽظو وً اٌنٌٓ رؼلٚ ػٍى اٌوطٍف ٚ اٌمٍبَ ثؾٍّخ ٌٍؾل ِٓ مٌه 

. اٌٍَٛن

موود أٔٙب للِذ ِـٍت ٌٍزوفٍض ٌٙب ثئكفبي اٌّبء اٌظبٌؼ ٌٍشواة ٚ ٌُ ٌزُ : هٌجيت الغربي-

االٍزغبثخ وّب أٔٙب رشىٛ ِٓ ٚػغ اعزّبػً طؼت ٚ أعبثٙب هئٌٍ إٌٍبثخ أٔٗ ٍٍمَٛ ثّؼبٌٕخ 

.  اٌّىبْ ثٕفَٗ ٌؾً اإلشىبي

 ؿبٌت ثزووٍي ِقفغ ٍوػخ ثبٌشّبؿوح ٚ رّذ كػٛرٗ ٌزملٌُ ِـٍت : هحوذ الشوتىري-

فً اٌغوع إلهٍبٌٗ اٌى اٌٍغٕخ اٌغٌٙٛخ ٌّقفؼبد اٌَوػخ ثبػزجبه  اٌّٛافمبد ِٓ ِشّٛالد 

. ٘نٖ اٌٍغٕخ

 اٍزفَو ػٓ اٌوثؾ ثشجىخ اٌزـٍٙو ٌؾً إشىبٌٍبد اٌٍّبٖ اٌَبئجخ أٚ ِواعؼخ :الوهذي بالحاج سالن-

أٍؼبه اٍزقواط آثبه اٌؼٍبع ؽٍش أطجؾذ اٌؼٍٍّخ ِىٍفخ ثبٌَٕجخ ٌٗ وّب ؿبٌت ثّؼبٌٕخ أشغبه 

 ثؾٍٗ رفوػذ عنٚه٘ب ٚ أطجؾذ رٙلك علهاْ إٌّبىي ٚ رلفً هئٌٍ إٌٍبثخ اٌقظٛطٍخ

 أْ اٌجٍلٌخ ؿبٌجذ ػلٌل اٌّواد ثزووٍي شجىخ رـٍٙو ٚ أٗ ِٓ اٌّؤًِ اٌوثؾ ػٕل إػلاك شجىخ 

أِب َِأٌخ االشغبه . اٌزـٍٙو ِٕيي ؽٍبح وووو اٌَٛاًٍ  اٌني ثوِظ ٚ رُ رقظٍض اػزّبكارٗ 

.  فٍَزُ اٌّؼبٌٕخ اٌٍّلأٍخ  ٌٍّىبْ ٚ ارقبم اإلعواءاد ؽَت ٔزبئظ اٌّؼبٌٕخ

ؿبة ثوفغ ِٛاك ثٕبء ٚ فؼالد ثغبٔت ِٕيٌٗ ٚ إطالػ ٔمـخ رٌٕٛو : تىفيق الحاج سالن- 

ػًِّٛ  رُ إفبكرٗ أٔٗ ٍٍزُ اٌزلفً ٌوفغ األٍٚبؿ ٚ اْ ِٛاك اٌجٕبء رزّضً فً ؽٛاشً ٚ أهطفخ 



ٌٍـولبد ٍٍزُ اٍزؼّبٌٙب فً ِؾٍؾ اٌَّزٛكع اٌجٍلي ٚ ٍٍزُ اٍزغالٌٙب ٚ ٍٍزُ إػـبء اإلمْ 

. إلطالػ ٔمـخ اٌزٌٕٛو اٌؼًِّٛ

رـوق اٌى أٍّ٘خ اٌّشبهٌغ اٌزً رُ أغبى٘ب ٚ فبطخ ِشوٚع طٍبٔخ  : هحوذ بالحاج سالن-

اٌّمبثو ٚ اٌـولبد ِـبٌجب ثؼوٚهح اٌزلفً فً اٌؾلٌمخ ثؾً اٌَالَ ٚ اٍزغالي اٌجئو اٌّٛعٛك ثٙـب 

ٚ طٍبٔخ اٌؾلٌمخ  ٚثٕبء ِؾً ثٙب ٌّىٓ ووائٗ ٚ االٍزفبكح ِٕٗ ٚ ونٌه اٌؾلٌمخ ثغبٔت عبِغ 

اٌوؽّخ ثبٌغٕبكح ونٌه ػوٚهح طٍبٔخ االشغبه اٌزً رُ غواٍزٙب  ٚ ٚعٛك ٔمـخ رٌٕٛو ػًِّٛ 

 عبٔفً  ٚ إٌظو فً إِىبٍٔخ رٍَّخ اؽل اٌشٛاهع  ثبٍُ اٌيػٍُ  اٌواؽً اٌؾجٍت 14ِؼـجخ  ثشبهع 

ثٛهلٍجخ وّب رشىى ِٓ اٌٍّبٖ اٌَّزؼٍّخ ٌّؼًّ إٌٍَظ ثغبٔت ِٕيٌٗ ٚ رلفً هئٌٍ إٌٍبثخ 

 اٌقظٛطٍخ ٚ أٗ ٍٍزُ اٌزٕجٍٗ ػٍى طبؽت اٌّؾً  ٚ ٍٍزُ إٌظو فً وٍفٍخ اٌزلفً ثبٌؾلٌمخ 

. ٚ إٌمبؽ اٌّنوٛهح أػالٖ 

رـوق اٌى أٔٗ رؾظً ػٍى اٌّٛافمخ فً رووٍي ثواوخ  ِٕن ٍٕٛاد ٚ ٌوٌل  : غاًن الحاج هحوذ-

رٌَٛخ اٌٛػؼٍخ ٚ فالص اٌّؼبٌٍُ اٌَّزٛعجخ ٚ ؿبٌت ثزووٍي ٔمـخ رٌٕٛو ػًِّٛ ثبٌـوٌك ثٍٓ 

اٌَّزٛطف ٚ كاه اٌشجبة ٚ أعبثٗ هئٌٍ إٌٍبثخ اٌقظٛطٍخ ثبِىبٍٔخ اٌزلفً فالي أـالق 

. 2017 اٌّجوِظ ٌَٕخ يِشوٚع رٍٛؼخ شجىخ اٌزٌٕٛو اٌؼَّٛ

 

.  ٚثبإلٔزٙبء ِٓ أػّبي اٌغٍَخ هفؼذ اٌغٍَخ ػٍى اٌَبػخ اٌضبٌضخ ٚ إٌظف َِبءا

                                                                                        

:  الغٌـــــــادة في                                                                                          

                                                                                              رئــيس الٌيابــت الخصىصيت  

 

                                                                                                    رفيــــق العـــــارم   


