
 

 

 

 0202 دجنرب 28امرابط يف 

 بالغ حصفي

 جمللس اميَئة اموظنَة مضبط امكيرابء امثاينانؼلاد الاجامتع 

 

، ًوم اميَئةرئُس  ، برئاسة امس َد غبد انلعَف برضاشامثاينغلد جملس اميَئة اموظنَة مضبط امكيرابء اجامتػو 

تؼَني م ذكل و حبضور مجَع أ غضاء جملس اميَئة  جامتع غب بؼدالا تكنوموجِا ةػرب تلنَ، 0202دجنرب 02 الإجنني

خبارظة امعًرق الاسرتاتَجَة  ةالتؼلل تلدم ال شغالناكةة ل  حساابت و بكمراتؼَني و  ةابميَئ ءجالجة مدرا

 .اميَئةة بـصااخل 2025-2021نلفرتة 

غعاء أ مهَة خاصة  ال ول،الاجامتع  خاللافتتح رئُس اجمللس الاجامتع ابمتذكري ابملرارات اميت اختذت و  مع اإ

غب رسوره  رئُس اجمللسأ غرب  . ويف ىذا امصدد،يايف معلَة توظَف مدٍري اميَئة وفرق معل للاربة امنوع 

مب كبل جلان  (مب خمتلف مناظق الملكة مرتحش 02مب بني )ػىل تلدمي مرحشني نلمجلس، مت اختَارمه مس بلًا 

توهجات امرئُس َة مبدلان وفلا نل وال خالق ومراػاة ملاربة امنوع  كفاءةمب حِث ام مس تلةل، مع احرتام التعلبات

 يف ىذا امةأ ن.

 مب راءتؼَني جالجة مد جرىتوظَف و ام معلَة يف  السعرة اميت مت اتباغيااجمللس ػىل  وغلب الناكةات، صادق

فة امكيرابئَة والاستامثراتامتؼمدًٍرة  لك مب املوامئ اللرتحة، مب بُهنم س َداتن مسؤومتان غب مضب  و ًر

ة ؼمل، مت احرتام توهجات اجمللس مب امتوظَف فرق ب وػىل نفس النوال وفامي ًتؼلق . امةؤون املانونَة مدًٍر

 .تبارى شةأ هانصف الناصب ال يف امنساء  ذكل مب خالل تؼَنيو  بني اجلنسني حِث امتاكفؤ

فلد تدارس  اخلاصة بـاميَئة 0202-0202الاسرتاتَجَة نلفرتة أ ما فامي خيص تلدم ال شغال الرتبعة خبارظة 

تؼلق ال مر   : ب اجمللس أ ربؼة حماور رئُس َة ًو

 

ق توظَف امفرق  -  نظام مؼلومايت فؼال؛ ووضعتفؼَل معل اميَئة غب ظًر

رالسامهة يف تمنَة  - ابلإضافة  وػادل وموج شفافم احملددة لواػدام مع مراػاةفؼال  ءسوق كيراب وتعٍو

ىل فةنظام  وضع اإ  ؛الابتاكر الاستامثرات و ٌةجع ٍمثب تؼًر



 

 

 

ةامزتود ابمعاكة امكيرابئَة وذكل مب خالل الصادكة ػىل امربامج  مراكبة أ مب -  لسريي الاستامثًر

 امة باكت؛

 السامهة يف تأ مني واس تلرار امنظام امكيرابيئ اموظين؛ -

كلميي وادلويل حضور اميَئةتؼٍزز  - شؼاغيا ػىل الس توى الإ  .اموظنَة مضبط امكيرابء وظنَا واإ

 

اجمللس ابنتخاب امس َد غبد انلعَف برضاش يف منصب انئب رئُس مجؼَة نوه ؼد دراسة لك ىذه امنلاط، ب

ظفرة " مما ٌةيد ػىل MEDREG - ݣمبحر ال بَض التوسط "مِدٍرىَئات ضبط امعاكة يف منعلة ا

اميت حتظى هبا دلى النظامت وادلؼَات صداكِة وال  الاسرتاتَجيعايقام الانتلالالملكة الغربَة يف جمال 

 . كل  دمح امسادس نهره  هلل وأ ًدهال مصاحب اجلالةلادلومَة وفلا نلرؤًة امسامِة 

ة تلكَف اميَئة اموظنَة مضبط ومِامسلعات امؼمتزمع  اميت امغاز متعورات مدونة لس تلِامياجملرئُس  كدم

ًَا وأ ن اميَئة اموظنَة مضبط يام ضبعوامكيرابء ب  . وميذه امغاًة، أ وحض امرئُس أ ن ىذا امتعور اكن ظبَؼ

ذا مت اختاذ كرار احلكومة يف ىذا الاجتاه.  غند الوػدامكيرابء س تكون   لس غب رسورمهأ غرب أ غضاء اجملو اإ

ىل هب جراء رضوري لإػداد توس َع ذا امتعور ايذي ًؼترب ظبَؼَا وغيدوا اإ همام نعاق امرئُس بيمة تنفِذ أ ي اإ

 .اميَئة اموظنَة مضبط امكيرابء

 


