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الّذورة التمهٍذٌت األولى تقرٌر محضر جلست 
 2018 جانفً 26بتارٌخ   للّنٍابت الخصىصٍّت

 
 
 
 

 جبَفً 26 يٍ انمبٌَٕ األعبعً نهجهذٌبد اَعمذد ٌٕو انجًعخ  32رجعـب نًمزضٍـبد انفصم           

 عهى انغبعخ انثبٍَخ يغبءا ثًمـّش ثهذٌخ انغُــبدح انجهغـخ انزًٍٓذٌّــخ نهّذٔسح انعبدٌّـخ األٔنى  2018

.  انٍُّبثخ انخصٕصٍّخ نجهذٌخ انغُــبدحطنًجم

ٔ ثُــبءا عهى اإلعزذعــبءاد انًّٕجٓخ إنى انّغبدح أعضبء انٍُبثخ انخصٕصٍخ 

ًُّخ انُّص انزبن2018ً جبَفً 17ــذد ثزبسٌـخ 53عـــ :    ٔ انًزض

 ٔثعذ ٌزشــــــّشف سئٍظ انٍُّبثخ انخصٕصٍّخ نجهذٌخ انغُـبدح ثبعزذعــــبئكى نحضــــٕس "

عهى  2018 جانفً 26 ٌىم الجمعت  ٔ رنك 2018انجهغـــــــخ انزًٍٓذٌـّـخ األٔنى نغُــخ 

." انّغبعخ انثبٍَخ يغبءا ثًمّش انجهذٌخ

:       ٔ لذ حضش انجهغخ انّغـبدح

 سئٍظ انٍُّبثخ انخصٕصٍّخ  : رفٍق العـارم                   - 

  عضٕ ثبنٍُّبثخ انخصٕصٍّخ: نىر الذٌن بن خلٍفت         - 
 

 عضٕ ثبنٍُّبثخ انخصٕصٍّخ   :       سامٍت صماش         - 

 

.         ٔ حضش عٍ اإلداسح انجهذٌخ انغٍذ انكبرت انعبو نهجهذٌخ

 

 إفززــح انجهغــخ انغٍّــذ سئٍــظ انٍُّبثــخ انخصٕصٍّــخ ثكهًخ سحت فٍٓب ثكبّفـــخ 

 انحبضشٌٍ

 يزطشلب نمهخ انحبضشٌٍ سغى انمٍبو ثكم يب ٌهضو يٍ دعبٌخ العزذعبء انًٕاطٍٍُ ثزعهٍك 

 الفزبد ٔ ثالغ ثبإلراعخ انجٌٕٓخ ثبنًُغزٍش ٔ رطشق 03إعالَبد ثبأليبكٍ انعبيخ ٔ رعهٍك 



نألعًبل انزً لبيذ ثٓب انجهذٌخ ٔ انًشبسٌع انجهذٌخ انًُجضح ٔ انًزٕاصهخ  خبصخ يششٔع 

 انطشلبد ٔ انزي ثصذد االَجبص ٔ أًٍْخ يشدٔدٌزّ خبصخ ثأٔالد عًش ٔ حً انغالو

 ٔحً انحشػ أٌٍ ثذأد األشغبل يع ٔجٕد اعزشاضبد عٍزى حهٓب أًْٓب طهجبد رًذٌذ 

انزذخالد فً أيبكٍ غٍش يجشيجخ كًب أٌ يششٔع انزٌُٕش انعًٕيً رى إسعبل يهف 

 ٔ ثعذ رنك عٍزى َشش االعزشبسح حانذساعخ انى انششكخ انزَٕغٍخ نهكٓشثبء ٔ انغبص نهًصبدق

ثى أحبل انكهًخ نهحبضشٌٍ 

: ٔ كبَذ انزذخالد كبألرً

 ركش أَّ ٌغكٍ فً يُطمخ فالحٍخ ثعٍذح عٍ يُبطك انعًشاٌ ٔ عذو إدرٌس العاشق -

ٔجٕد طشٌك يعجذ يًب عجت نّ إشكبنٍبد خبصخ عُذ َضٔل األيطبس ٔ رغبئم إٌ كبٌ 

يمش عكُبِ ٌزجع رشاثٍب ثهذٌخ انغُبدح أٔ يذٌُخ ثٕيشداط داعٍب إلٌجبد حم نٓزا اإلشكبل  

ٔ رذخم سئٍظ انٍُبثخ انخصٕصٍخ يٕضحب أٌ سغى صعٕثخ رحذٌذ انحذٔد ثذلخ ثٍٍ 

انغُبدح ٔ ثٕيشداط رشاثٍب إال اَّ إداسٌب ٌزجع نجهذٌخ انغُبدح ٔ عٍزى انعًم عهى يغح 

انطشٌك ثبَنخ انًبعحخ انزبثعخ نإلداسح انجٌٕٓخ نهزجٍٓض إٌ أيكٍ رنك ثغجت ضٍك 

انطشٌك انًعٍُخ ٔ ٔجٕد طبثٍخ ُْذي فً يُطمخ يصُفخ فالحٍخ ٔ ثعٍذح عٍ يثبل 

.  انزٍٓئخ انعًشاٍَخ

  عٌٕ إداسي يكهف ثبنًبنٍخ يزكشا ثأَّ ًٌهك شٓبدح انجبكبنٕسٌبالحبٍب بن خلٍفت -

ٌّ شٓبدرّ انعهًٍخ رغًح نّ نٍشغم سرجخ كبرت   ٔ ٌشٌذ رغٌٕخ ٔضعٍزّ ثبعزجبس ٔأ

رصشف ٔ اعزجبسا نٕجٕد يُبشٍش صذسد نزغٌٕخ انٕضعٍبد انمذًٌخ ٔ رًذ دعٕرّ 

 .انى رمذٌى يطهت فً انغشض الَجبص انًطهٕة

 

.   ٔثبالَزٓبء يٍ األعًبل سفعذ انجهغخ عهى انغبعخ انثبٍَخ ٔ انُصف يغبءا

 

 2018 فٍفري 02:  الغنـــــــادة فً                                                                                   

                                                                                              رئــٍس النٍابــت الخصىصٍت  

 

                                                                                                    رفٍــــق العـــــارم   


