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 أكخٕبش 27  يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ نهبهذٚبث اَؼمذث ٕٚو انجًؼت32حبؼـب نًمخضٛـبث انفصم           

 ػهٗ انغبػت انثبَٛت يغبءا بًمـّش بهذٚت انغُــبدة انجهغـت انخًٓٛذّٚــت نهّذٔسة انؼبدّٚـت انشابؼت  2017

.  انُّٛببت انخصٕصّٛت نبهذٚت انغُــبدةطنًجم

-920ٔ بُــبءا ػهٗ اإلعخذػــبءاث انًّٕجٓت إنٗ انّغبدة أػضبء انُٛببت انخصٕصٛت ػذد 

ًُّت انُّص انخبن2017ٙ أكخٕبش 16 بخبسٚـخ 921-922-923-924 :    ٔ انًخض

ٔ بؼذ ٚخشــــــّشف سئٛظ انُّٛببت انخصٕصّٛت نبهذٚت انغُـبدة ببعخذػبئكى نذضٕس " 

ػهٗ  2017 أكتىبر 27 يىم الجمعت  ٔانخٙ عخُؼمذ 2017انــــّذٔسة انخًٓٛذٚت انشابؼت نغُت 

." انّغبػت انثبَٛت يغبءا بًمّش انبهذٚت ٔ انشجبء انذضٕس فٙ انًٕػذ ٔ انًكبٌ أػالِ ٔ انغالو

:       ٔ لذ دضش انجهغت انّغـبدة

سئٛظ انُّٛببت انخصٕصّٛت  : رفيـق العـبرم                      - 

ػضٕ ببنُّٛببت انخصٕصّٛت    : وىر الذيه به خليفت           - 

 
ػضٕ ببنُّٛببت انخصٕصّٛت              : خبلذ خليفت- 

 ػضٕة ببنُّٛببت انخصٕصّٛت: سبميت سمبش         -  

.         ٔ دضش ػٍ اإلداسة انبهذٚت انغٛذ انكبحب انؼبو نهبهذٚت

 

         إفخخــخ انجهغــت انغّٛــذ سئٛــظ انُّٛببــت انخصٕصّٛــت بكهًت سدب فٛٓب بكبّفـــت 

انذبضشٍٚ يخطشلب إنٗ األػًبل انخٙ لبيج بٓب انبهذٚت ٔ يخببؼت إَجبص انًشبسٚغ انًبشيجت 

:  ٔ أدبل انكهًت إنٗ انذبضشٌٔ ٔ كبَج انخذخالث كبألح2017ٙنغُت 



حطشق إنٗ ضشٔسة انخذخم إلصالح طشٚك بذٙ انفخخ ٔانذٙ انشؼبٙ : محمذ الحبج محمذ- 

ٔ صٛبَت دذٚمت دٙ انغالو ٔ إيكبَٛت بشيجت اػخًبداث نصٛبَت شبيهت نبُبء يذم ٚخى كشاءِ 

. نهؼًٕو ٔ إصالح ٔ جٓش بٓب انبئش نالعخفبدة يُّ

 خبنذ خهٛفت حطشق إنٗ إشكبنٛت يشٔس شبدُبث َمم يبدة انطفم ٔ ضشٔسة إٚجبد دّم -

ٔ انخُغٛك يغ يشكض انذشط انٕطُٙ  نهمٛبو بذٔسٚبث يشالبت ٔ اإلعشاع بخشكٛض يخفظبث 

انغشػت ٔ يشاعهت اإلداسة انجٕٓٚت نهخجٓٛض نخشكٛض يُؼشج أيبو يكخب انبشٚذ انمذٚى نخُظٛى 

. انًشٔس

 حطشق إنٗ ضشٔسة حكثٛف دبٔٚبث انُظبفت ٔ حجذٚذ انمذٚى يُٓب : عبذ الستبر القريشي-

. ٔ إػبدة األشجبس انخٙ أحهفج ببنًمبشة

أبشص أٌ َبد٘ األطفبل ببنجُبٚذت أخز إشؼبع : (يذٚش َبد٘ األطفبل ببنجُبٚذت) وضبل عمبرة- 

ػهٗ انًغخٕٖ انجٕٓ٘ ٔ انٕطُٙ ٔ طبنب بخخصٛص اػخًبداث يٍ انبهذٚت نصٛبَخّ يغ 

 حٕفٛش كًٛبث يٍ انشيم نفشػ أسضٛت انًهؼب ٔ كًٛت يٍ انذٍْ ٔ يشاعهت ششكت اعخغالل 

ٔ حٕصٚغ انًٛبِ نهخذخم نصٛبَت انطشٚك دٛث أدث أشغبل صٛبَت حببؼت نهششكت فٙ إضشاس 

. ببنطشٚك

 بؼذ رنك حذخم انغٛذ سئٛظ انُٛببت انخصٕصٛت يؤكذا أَّ عٛخى دساعت انًطبنب  انًزكٕسة 

ٔانخذخم دغب اإليكبَٛبث انًخبدت ٔإصذاس يكبحٛب إنٗ اإلداساث انجٕٓٚت انًؼُٛت 

 2018ببنخذخالث انًطهٕبت ٔ ركش ببَطالق انبهذٚت فٙ اإلػذاد إنٗ انًخطط االعخثًبس٘ 

.  ٔ ضشٔسة يؤاصسة انبهذٚت ببنذضٕس انًكثف ٔ حمذٚى االلخشادبث 

.               ٔببالَخٓبء يٍ أػًبل انجهغت سفؼج انجهغت ػهٗ انغبػت انثبنثت ٔ انُصف يغبءا

 

  

:  الغىـــــــبدة في                                                                                   

                                                                                              رئــيس الىيببــت الخصىصيت  

 

                                                                                                    رفيــــق العـــــبرم   

 


