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بالغ حول اهؼقاد ادلع امؼام امس نوي امثاين وارلسني نلتؼاضدًة امؼامة نلرتبَة اموطنَة 

 

 
 

 

 2015غقدت امتؼاضدًة امؼامة نلرتبَة اموطنَة  مجؼيا امؼام امس نوي امثاين و ارلسني  نسلورة احملاسبِة 

حتصني مكسب امتؼاضد وامريق ابخلدمات، مدخل أ سايس مؼمل ثؼاضدي غرصي " طنجة حتت شؼار ب

". ومواطن 

ىل جاهب  ممثةل  متزيت ىذه ازلورة حبضور وازن ومكثف جملموػة من امفاػلني و امرشاكء يف احلقل امتؼاضدي ا 

. ىَئة مراقبة امتأ مِنات والاحتَاط الاجامتغي

وأ ضفى حضور امس َد غبد امؼٍزز ػدانن مدٍر امصندوق اموطين ملنظامت الاحتَاط الاجامتغي طابؼا خاصا 

وأ بدى ،متؼاضدًة امؼامة نلرتبَة اموطنَةاقوم هبا تحِث هوه ابجمليودات  اميت ،ػىل أ شغال ىذه ازلورة 

 خاصة املرثبطة مبلف املرض وجدد موقفو ازلامع نلتؼاضدايت أ وراشيا ال صالحِةاس تؼداده مالخنراط يف 

. نلحفاظ ػىل منشأ هتا الاجامتغَة ذات امطابع امصحي 

براز مجمل  ال وشطة اميت شيدهتا  ىذه ازلورة احملاسبِة مت ثفصَليا ابمتقٍرٍرن  اهصبت أ شغال ىذا املؤمتر ػىل ا 

ًث أ شاد احلضور ابمس َاسة اميت أ صبحت تهنجيا انصلٍن متت املصادقة ػلهيام ابل جامع، حبال ديب و املايل 



ب اخلدمات مؼموم منخرطاهتا و منخرطهيا وذوهيم ثفؼَال مس َاسة امقرب  ال هجزة املسرية نلتؼاضدًة بتقًر

ة املوسؼة  . ثفؼَل دور الادارة الامكرتوهَةووتكٌرسا ملبدأ  اجليًو

وموازاة مع ذاك شيد ىذا امؼرس ازلميقراطي تكرمي أ حد رواد وأ معدة دػاة ال صالح  ملنظومة اذلاًة 

الاجامتغَة، امس َد احملجوب امكواري غضو اجمللس ال داري نلتؼاضدًة امؼامة نلرتبَة اموطنَة اػرتافا ملا قدمو 

 .من ثضحَات نلقطاع امتؼاضدي وطنَا ودومَا

واكن ادلع امؼام  فرصة ملناقشة خمتلف امتقاٍرر وردود امفؼل حوميا وثناول املنادًب  مجمل املطامب ػىل 

. مس توى مجَع اجليات 

وثفؼَال مل سس اميت ترتكز ػلهيا قواهني امتؼاضدًة مت جتدًد امثقة ابل جامع يف  أ غضاء جلنة املراقبة املامَة 

 2016جناز ثقٍرر ىذه ازلورة  ملواصةل معليا ابمنس بة نسلورة احملاسبِة  املقبةل  ا  اميت أ رشفت ػىل ،  احلامَة

.  ومتت املصادقة كذضل وابل جامع ػىل مجموػة من امللمتسات اميت ستسيم يف دًنامِة أ وراش امتؼاضدًة

 اشلي غرف جناحا كبريا ػىل مجَع املس توايت،ويف مغرة ٍنيف هناًة أ شغال ادلع امؼام امس نوي امثاين وارلس

احتفالت امشؼب املغريب بذكرى غَد امؼرش اجملَد  رفع رئُس اجمللس ال داري نلتؼاضدًة امؼامة نلرتبَة 

اموطنَة امس َد مِلود مؼصَد  أ صاةل غن هفسو وهَابة غن أ غضاء اجمللس ال داري واكفة املندوابت واملنادًب 

خالص نلسدة امؼامَة ابعل مولان صاحب اجلالةل  ومعوم املنخرطات واملنخرطني واملس تخدمني برقِة ولء وا 

 .املطل محمد امسادس هرصه ظل
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