دعاة امس َس وزٍص الاكذطاد واملامَة وإاضالخ الإدارت
بمام جلنة املامَة وامخرعَط وامخمنَة الاكذطادًة
مبجوس املسدشارٍن مبناس بة ثلسمي
مرشوع املزياهَة امفصغَة بصمس س نة 0202
بسم هللا امصمحن امصحمي،
وامطالت وامسالم ػىل برسل املصسوني،
امس َس امصئُس،
امس َساث وامسادت املسدشارون احملرتمون،
بساًة وكبل بن بكسم امَوم بمام جلنخمك املوكصت اخلعوط امصئُس َة ملرشوع
املزياهَة امفصغَة موزارت الاكذطاد واملامَة وإاضالخ الإدارت بصمس س نة 0202
وارثباظا ابمخعوراث الذريت ملضَدنا اموظنَة ،بود بن بػرب ابمسي وهَابة غن
لك موظفاث وموظفي وزارت الاكذطاد واملامَة وإاضالخ الإدارت بلعاػاهتا
امثالزة غن اػزتازان ابملصار املويك امسايم بخأمني مؼرب امكصهصاث ثأهَسا حلق
املموكة املرشوع يف ممارسة س َادهتا ػىل لك براضهيا ،وإاػادت اموضع اإىل
ظبَؼخو .نٌل هوجو حتَة اإهبار ملواثنا املسوحة امباسةل ،اميت كامت بفصض
امنظام وضٌلن حصنة ثنلل بمنة واوس َابَة ملشزاص وامبضائع يف ىشا
املؼرب بؼس اإؿالكو مؼست بسابَع من ظصف مِوُش َاث امبومُسارًو ،اميت
اكهت متارس ٍلوػة من بغٌلل امؼصكةل والاس خفزاز.
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امس َساث وامسادت،
كبل امرشوع يف بسط مضامني ىشا امؼصض ،امسحوا يل هبشه املناس بة بن
بوجو امخحَة وامخلسٍص ملوظفاث وموظفي اموزارت ػىل اكفة اجمليوداث املبشوةل
من ظصفيم لإجناخ الوراش املفذوحة .وبؾخمن ىشه امفصضة لمثن اجمليوداث اميت
بشموىا وًبشموهنا ر م امظصفِة امطؼبة املصثبعة جاحئة هوفِس 24-حِر بن زىاء
بمف ومائخني مهنم بضَبوا هبشا اموابء اخلعري ،وبمتىن هبشه املناس بة امشفاء
امؼاجل ل 022مطاة مهنم يف مصحةل امؼالح .نٌل ل ٌسؼين سوى امرتمح
ػىل برواخ املوظفني اذلٍن وافهتم املنَة وامبامؽ ػسدمه  20موظف (املصحومة
ربَؼة امعايئ ،املصحومة مصمي املخولك ،املصحومة هؼمية خلوَفة ،املصحوم غبس
امنايج حست ،املصحوم حسن امساحمي ،املصحوم غبس اميادي بَا ،املصحوم معص
بوبال َلس ،املصحوم ادرٌس بوحفص ،املصحوم ضالخ امخايق ،املصحوم سؼَس
اجلاوي ،املصحوم امكومزبوري واملصحوم امخَجاين كطباوي).
امس َس امصئُس،
امس َساث وامسادت املسدشارون احملرتمون،
سُنطب ثسذًل اخملطص مخلسمي املزياهَة امفصغَة موزارت الاكذطاد واملامَة
وإاضالخ الإدارت،واذلي س َكون ملذضبا ،حول حمورٍن رئُس َني :حطَةل
معل اموزارت ذالل امس نة احلامَة  0202وبمه امخسابري مس نة  ،0202مع امؼمل
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بن مؼظم حماور امؼصض كس متت الاشارت اههيا ذالل مناكشة مرشوع كاهون
املامَة بصمس س نة  0202بمام جلنخمك املوكصت.
فبامنس بة نومحور الول اخلاص بطَةل معل اموزارت ذالل امس نة احلامَة،
ًبوؽ ػسد موظفي اموزارت زىاء  24بمف ،مهنم  80%املطاحل اخلارجِة
وجشلك امنساء ما ًلارة  %02من موظفي اموزارت.
بوـت الاغامتداث الاجٌلمَة املفذوحة بصمس املاهون املايل املؼسل مس نة 0202
 3023موَون درمه.
نٌل وضوت وس بة الإجناز مس خوايث هممة ػىل ضؼَس املعاػاث امثالج:
 .2هفلاث املوظفني :وس بة الامزتام 44 %ووس بة الداء33 %
 .0اغامتداث امدس َري :وس بة الامزتام 74 %ووس بة الداء52 %
 .3اغامتداث الاسدامثر :وس بة الامزتام 97 %ووس بة الداء43 %
وبفضل اجمليوداث املبشوةل من ظصف لك املسٍصايث ،متكنت اموزارت من
املِام مبنجزاث بساس َة ومشارًع همَلكة بذکص مهنا:
ػىل ضؼَس كعاع الاكذطاد واملامَة:
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 اختاذ الإجصاءاث امالزمة نوخرفِف من بثص بزمة جاحئة هوفِس 24-من
ذالل:
 اإحساج امطنسوق اخلاص بخسبري جاحئة فريوس هوروان "هوفِس "24-يف
مارس  0202ثنفِشا نوخؼواميث املوكِة امسامِة؛
 كِادت جلنة امَلظة الاكذطادًة مخدبع اهؼاكساث جاحئة هوروان وحتسًس
الاجصاءاث املواهبة اميت مهت جمالث جبائَة ومامَة واجامتغَة وإادارًة
وذاث بؼس اسرتاثَجي؛
 ثؼبئة اهمتوًالث اخلارجِة من ذالل امرتنزي ػىل بمَاث اهمتوًل اميت
جسمح بسحب رسًع نوموارد املخاحة يف اإظار اثفاكِاث امخؼاون املربمة
سوفا مع امرشاكء  :دط اموكاًة وامس َوةل امللسم من ظصف ضنسوق امنلس
ادلويل وكصض س َاسة امخمنَة املصضود من ظصف امبنم ادلويل ملواهجة
امكوارج امعبَؼَة.
 مواضةل اإجناز خمعط امؼمل الاسرتاثَجي  0202-0222من ذالل:
وضع معل املعاع يف اإظار رؤًة شامةل مذوسعة المس؛
مأسسة زلافة امخرعَط الاسرتاثَجي وامخلومي وامؼمل امدشاريك يف ثسبري
بوشعة املعاع؛
امصفع من امفؼامَة يف امخسبري مع جتوًس اخلسماث امللسمة ورمقنهتا.
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وهيم ىشا اخملعط  207مرشوػا مهنا 133 :مرشوػا هيم همن املعاع37 ،
مرشوػا هيم امصمقنة وثعوٍص هظم املؼوومِاث و  16مرشوػا هيم اجملال
امدرشًؼي وامخنظميي .وكس اس خعاع املعاع حتلِق وس بة اإجناز ثلسر ة 23
.%
 ثنفِش مِثاق امالمتصنز الإداري حِر متت املطادكةً ،وم ً 00ومَوز
 0224من ظصف انوجنة اموزارًة املشرتنة اميت ٍصبسيا رئُس احلكومة،
ػىل مرشوع امخطممي املسٍصي املصجؼي مالمتصنز الاداري 0202-0224
نولعاع .وكس غصفت س نة  0202حتَُنا نونسزة الوىل من ىشا امخطممي
اسدنادا مللذضَاث املصسوم اجلاري بو امؼمل.
وجسؼى اموزارت من ذالل ىشا امخطممي مواضةل هلل الادذطاضاث اىل
املطاحل امالممصنزت ودمعيا ابملوارد امبرشًة واملامَة.
نٌل كامت اموزارت ذالل س نة  0202مبواضةل اإجناز الاضالحاث امكربى
واميت ثخؼوق ابلساس ابحملاور امخامَة:
 الاضالخ امرضًيب من ذالل مواضةل ثيزًل ملذضَاث املناظصت اموظنَة
امثامثة حول اجلباايث وذكل ابإدراح ػست ثسابري ػىل ضؼَس كاهون املامَة
مس نة .0202
 مواضةل ثيزًل ملذضَاث املاهون امخنظميي ملاهون املامَة ػرب:
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اإدراح مساىٌلث ادلوةل يف اإظار بهظمة الاحذَاط الاجامتغي

وامخلاػس مضن فطل هفلاث املوظفني؛
إارفاق مرشوع كاهون امخطفِة رمق  02.02املخؼوق بدنفِش كاهون

املامَة نوس نة املامَة  0223ابمخلارٍص اجلسًست  :ثلصٍص افذحاص جناػة الداء
وامخلصٍص امس نوي حول جناػة الداء؛
بسء الغٌلل امخحضريًة نومطادكة ػىل حساابث ادلوةل ابمخنس َق

بني اخلزًنة امؼامة نومموكة واجملوس الاػىل نوحساابث؛
مواهبة املعاػاث اموزارًة واملؤسساث من بجل حكصٌس

امزتاماهتا املخؼولة ابمنوع الاجامتغي ػىل مس خوى مشارًع جناػة بداهئا.
 اإضالحاث بدصى هشهص مهنا ػىل سبِل املثال:
 اهعالق امؼمل ابلسرتاثَجَة اموظنَة نوشمول املايل؛
 الإرساء امخسرجيي م إالًساع الإمكرتوين نوفواثري ػىل مس خوى املؤسساث
وامللاولث امؼمومِة؛
 مواضةل اس خكٌلل اإضالخ امعوبَاث امؼمومِة ؛
 دمع امللاوةل وجشجَع الاسدامثر من ذالل  :اهعالق امربانمج املنسمج
دلمع متوًل املبادرت امللاولثَة ،امؼمل بربانمج "اهعالكة"؛ ثؼبئة ما ًناىز
 0022ىكذارا (ذارح خمعط املـصة الدرض) دلمع اخملععاث املعاغَة
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وامربامج اجليوًة والاسدامثر املنخج وختطَص  223ىكذارا مفائست الاداراث
امؼمومِة ػىل ربسيا وزارت امرتبَة اموظنَة وامخكوٍن امليين وامخؼومي امؼايل.
 دمع احلاكمة اجلَست ػرب اإجناز  002هممة نومفدش َة امؼامة نوٌلمَة ،اإػساد
ثلصٍص افذحاص جناػة الداء وامخلصٍص امس نوي حول جناػة الداء املصافق
ملرشوع كاهون امخطفِة بصمس س نة .0223
ومن بجل مواهبة لك املنجزاث امسامفة اذلهص ،كام املعاع مبجيوداث ىامة
حمتحور حول:
 oمواهبة امؼنرص امبرشي وحتسني ظصوف امؼمل من ذالل:
 حصس َخ ملاربة امنوع ػىل مس خوى املوارد امبرشًة :ثؼزٍز متثَوَة امنساءػىل مس خوى املعاع ( ، )%34حتسني وموح املوظفاث نوخكوٍن (04
 )%و دمع وموح املوظفاث ملناضب املسؤومَة (.)% 00
 اإجصاء دراسة حول «امخوفِق بني احلَات املينَة واحلَات امشرطَة نومصبتاملوظفة ابموزارت» هتسف ملساءةل وضؼَة امنساء املوظفاث ابموزارت؛
 امصفع من مس خوى امخكوٍن وثعوٍص نفاءاث املوظفني؛ بصجمة مبارايث نوخوظَف (مفديش املامَة ،همنسيس ادلوةل ومذرصفني) ػىلضؼَس  23مسًنة؛
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 بصجمة امذحاانث امكفاءت املينَة هتم مجَع ادلرجاث؛ مذابؼة ثيزًل خمعط معل مؤسسة الغٌلل الاجامتغَة نووزارت(10470مس خفِسا) ورمقنة ذسماهتا؛
 مواضةل بصانمج هتَئة وثأىَل املباين الإدارًة. oحتسني امخواضل ػرب اإجناز امنسزة امخاسؼة من مزياهَة املواظن اميت ثلسم
بشلك واحض ومبسط مرشوع كاهون املامَة مس نة  .0202اإضافة همتكني
ما ًفوق املوَون زائص من وموح بوابة الاهرتهُت نووزارت مبؼسل 0222
زايرت يف امَوم.
ويف هفس الإظار ،وجب امخشنري نشكل ابإضسار  20نبسوةل ثوفزًوهَة ابنوـة
امؼصبَة والامازًـَة وامرتًفِت واحلساهَة وامفصوس َة نوخؼصًف ابمخسابري املخزشت
من ظصف جلنة امَلظة الاكذطادًة.
بما ابمنس بة ملعاع اإضالخ الادارت ،فلس غصفت س نة :0202
 مواضةل ثيزًل ورش امالمتصنز الإداري ووضع المَاث املاهوهَة
وامخنظميَة امكفِةل برتس َخ احلاكمة امرتابَة امناجؼة ،حِر متت املطادكة
ػىل امخطاممي املسٍصًة مالمتصنز الإداري نولعاػاث اموزارًة ل  23كعاع
حكويم وامرشوع يف ثفؼَل ذارظة ظصًق ثيزًل ىشا امورش.
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 اإػساد اخملعط امخوجهييي م إالدارت امصمقَة اذلي هبسف اإىل ذوق اإدارت
مرتابعة ثخوفص ػىل بنِاث حتخَة رمقَة مذلسمة وموارد برشًة مؤىةل .حِر
مت اإػساد مرشوع كاهون ًخؼوق ابلإدارت امصمقَة بخؼاون مع امسوعة
احلكومِة امللكفة ابلكذطاد امصمقي ووضع خمعط ثوجهييي نوخحول امصمقي
من بجل رفع مس خوى هضج اخلسماث امصمقَة.
 ثبس َط املساظص والإجصاءاث الإدارًة من ذالل حتسني وثلصًب
اخلسماث الإدارًة امللسمة نومواظن ،حِر مت اإضسار املاهون املخؼوق
بخبس َط الإجصاءاث واملساظص الإدارًة ،واملصسوم امخعبَلي مبؼظ
ملذضَاثو ،ونشا املصار املشرتك املخؼوق بخحسًس منوذح مطنفاث املصاراث
الإدارًة ومنوذح وضل اإًساع ظوباث احلطول ػوهيا.
 ثيزًل الاسرتاثَجَة اموظنَة ملاكحفة امفساد ػرب اإػساد ضَـة حمَنة
حللِبة مشارًع الاسرتاثَجَة اموظنَة ملاكحفة امفساد ،وإاػساد بصانمج
امؼمل بصمس س نة  .0202-0202نٌل مت اإػساد مرشوع كاهون اميَئة
اموظنَة نويزاىة واموكاًة من امصشوت وحماربهتا وامرشوع يف دراس خو مبجوس
امنواة.
 ثيزًل كاهون احلق يف احلطول ػىل املؼووماث مخؼزٍز اهفذاخ الإدارت
امؼمومِة ػىل املواظن واحملَط اجملمتؼي :اإظالق امبوابة الإمكرتوهَة
نوحطول ػىل املؼووماث ،ونشا ثؼَني  2203خشطا ملكفا ابحلطول ػىل
املؼووماث ابلإداراث واملؤسساث امؼمومِة.
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 احلكومة املنفذحة :مواضةل اإجناز امزتاماث دعة امؼمل اموظنَة الوىل
نوحكومة املنفذحة نوفرتت ما بني ًناٍص 0202وؾشت  0202والإػساد
املشرتك خلعة امؼمل اموظنَة امثاهَة نوفرتت .0200-0202
 وضع خمعط ظوارئ الإدارت امؼمومِة يف ظل جاحئة هوفِس 24-من
ذالل اإػساد ٍلوػة من املناشري حتسد اإجصاءاث احرتازًة وحتسُس َة هتم
الإداراث واملوظفني ،ورمقنة املصاسالث الإدارًة ،وضٌلن اس متصارًة
اخلسمة امؼمومِة (امؼمل غن بؼس).
وابمنس بة ملعاع امشؤون امؼامة واحلاكمة ،فلس متزيث س نة  0202ة:
 فامي خيص س َاسة السؼار:
 فمل جشيس بسؼار املواد واخلسماث الساس َة امللننة بًة زايدت ذالل س نة
 0202ابس خثناء :حتسًس بو مصاجؼة بسؼار 423دواء مع ختفِظ بسؼار
 320دواء وامزايدت يف بسؼار ػسد من منخجاث امخبؽ اإثص رفع ثؼصًفة
امصسوم ادلصهَة ػىل الاس خرياد.
 نٌل متت مصاجؼة ىَلكة بسؼار ؿاز امبوظان من ذالل حتَني مكوانهتا
اسدنادا مخـرياث امسوق ادلاذوَة واخلارجِة وذكل هبسف امخلوَص من
حاكمَف دمع ىشه املادت وامخحمك يف امـالف الإجٌليل اخملطص ميا.
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اإضافة اىل الإجصاءاث الاس خثنائَة نومسامهة يف احلس من ثساغَاث جاحئة
هوروان نخلنني السؼار املطوى اميت ثباع هبا املؼلٌلث امكحومَة وامكٌلماث
امعبَة ونشا امكٌلماث امواكِة مع ختطَص دمع اس خثنايئ لسؼار ىشه الذريت
جلؼويا يف مذناول لك املواظنني.
 وابمنس بة منظام امللاضة فِخوكع بن ًطل ادلمع الإجٌليل ممت س نة 0202
ما بني  2333موَار درمه و 2032موَار درمه وذكل ارثباظا بفصضَاث
ثلوباث السؼار ادلومَة مـاز امبوظان ما بني  344دولر نوعن بو 022
دولر نوعن .ومن املصثلب بن جسجل لكفة دمع املواد الساس َة ميشه
امس نة اخنفاضا ملارهة مع س نة  0224هدِجة حصاجع السؼار ادلومَة ذاضة
ثكل املخؼولة بـاز امبوظان.
 وابمنس بة مس َاسة املنافسة:
 فمت ثسارس ما ًفوق  33معوَة حصنزي حماةل من ظصف اجملوس مهت
كعاػاث خمخوفة :امطناػاث امكاميوًة وامبرتومَة ،ضناػة الادوًة ،امفنسكة،
امطحة ،امبناء ،الاسدشارت ،امس َاراث ،امخؼومي امؼايل ،امطناػاث
امـشائَة ،امخوزًع… ،بزًس من  %32مت امرتدِص ميا وامبايق كِس
ادلراسة.
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 نٌل متت اسدشارت جموس املنافسة حول بؼظ الإجصاءاث الاس خثنائَة
املخزشت نومسامهة يف احلس من اجلاحئة.
امس َس امصئُس،
امس َساث وامسادت املسدشارون احملرتمون،
ابمنس بة نومحور امثاين املخؼوق بأمه امخسابري مس نة  0202ومن بجل ثثبِت
املاكسب اميامة اميت مت حتلِليا يف امس نواث الذريت ،وسؼَا مهنا ملواضةل
الإضالحاث املؤسساثَة اميت مت اإكصارىاٌ ،سؼى مرشوع مزياهَة وزارت
الاكذطاد واملامَة وإاضالخ الادارت مس نة  0202اإىل حتلِق الىساف امخامَة:
فؼىل ضؼَس كعاع الاكذطاد واملامَة:
 اإغعاء الوموًة مخيزًل الوراش الإضالحِة امكربى اميت بظوليا جالةل
املكل حفظو هللا واميت ختص :امرشوع يف ثؼممي امخـعَة امطحَة
الإجبارًة ،ثيزًل دعة اإهؼاش الاكذطاد اموظين ػرب ثفؼَل ضنسوق َلس
امسادس مالسدامثر ،مواضةل دًنامِة املصوض املضموهة من ظصف ادلوةل
ابلإضافة لإضالخ املؤسساث وامللاولث امؼمومِة من ذالل ثفؼَل
املاهوهني اخلاضني ابإضالخ ىشه املؤسساث وإاحساج امواكةل اموظنَة
امللكفة ابمخسبري الاسرتاثَجي ملساىٌلث ادلوةل.
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 مواضةل ثفؼَل ٍلوػة من الإضالحاث الدصى:
 oمذابؼة ثيزًل الإضالخ امرضًيب؛
 oمذابؼة ثيزًل خمعط امؼمل الاسرتاثَجي نولعاع  2021-0222؛
 oمواضةل ثيزًل ملذضَاث املَثاق اموظين مالمتصنز الإداري؛
 oمواضةل الشـال املخؼولة مبرشوع ثؼسًل اخملعط احملاس يب نوخأمني فامي
ًخؼوق مبنخج امخاكفل؛
 oاس خكٌلل اإضالخ امطفلاث امؼمومِة واملنظومة املاهوهَة املؤظصت نومحاس بة
امؼمومِة ندلوةل؛
 oمواضةل الشـال املخؼولة مبرشوع اخملعط احملاس يب نوجٌلػاث امرتابَة؛...
 oدمع امللاوةل وجشجَع الاسدامثرػرب اإغعاء دفؼة جسًست نوربانمج املنسمج
دلمع متوًل املبادرت امللاولثَة ومواضةل ثفؼَل الإًساع الإمكرتوين نوفواثري
ػىل مس خوى املؤسساث وامللاولث امؼمومِة .
 oمواهبة امؼنرص امبرشي وحتسني ظصوف امؼمل من ذالل ثيزًل خمصجاث
ادلراسة حول «امخوفِق بني احلَات املينَة واحلَات امشرطَة نومصبت املوظفة
ابموزارت» وذكل مبواضةل دمع ادلور احملوري نومصبت ػىل مس خوى اموزارت،
اغامتد بصانمج حكوٍن مخمنَة كسراث ومؤىالث املوارد امبرشًة نووزارت،
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مذابؼة ثيزًل خمعط معل مؤسسة الغٌلل الاجامتغَة نووزارت ونشا
مواضةل بصانمج هتَئة وثأىَل املباين الإدارًة.
وػىل ضؼَس كعاع اإضالخ الإدارت:
 مذابؼة بشـال انوجنة اموزارًة مالمتصنز الإداري ،وثدبع ثيزًل مضامني
ورش امالمتصنز الإداري ،ونشا اس خكٌلل مسعصت املطادكة ػىل امنطوص
امدرشًؼَة وامخنظميَة املخؼولة بخيزًل ورش امالمتصنز الإداري.
 مواضةل ثيزًل ذارظة امعصًق مخنفِش ملذضَاث املاهون املخؼوق بخبس َط
املساظص والإجصاءاث الإدارًة ،ومواهبة ودمع الإداراث يف ثسوٍن وثوزَق
وثبس َط وورش املساظص الإدارًة ،ونشا اإظالق امبوابة اموظنَة نومساظص
الإدارًة.
 ثدبع مرشوع مِثاق املصافق امؼمومِة من ذالل مواهبة مسعصت املطادكة
وإاضسار مرشوع املاهون رمق  40.24ونشا اإػساد بصانمج ثيزًل ىشا
املاهون.
 مواضةل ثدبع ثنفِش الاسرتاثَجَة اموظنَة ملاكحفة امفساد وإاػساد مشارًع
املواهني املخؼولة ابمخرصحي ابملمخواكث وبدنازع املطاحل وحٌلًة املوظفني
املبوـني غن بفؼال امفساد ابلإداراث امؼمومِة ونشا مسوهة بذالكِاث
املوظف.

14

 مواهبة الإداراث يف ثيزًل كاهون احلق يف احلطول ػىل املؼووماث
وثعوٍص وإاظالق امبوابة املوحست اخلاضة ابمنرش الاسدبايق نومؼووماث.
 املسامهة يف رمقنة املساظص الإدارًة ،وإاػساد امبوابة اموظنَة مخبس َط
املساظص الإدارًة ونشا اإػساد امنطوص امخعبَلِة ملرشوع املاهون 02.24
املخؼوق ابلإدارت امصمقَة ،وإاظالق وثدبع اخملعط امخوجهييي م إالدارت امصمقَة،
ابلإضافة اإىل اإجناز مرشوع ثعوٍص بوابة امدشـَل امؼمويم وثعبَليا
احملمول.
وػىل ضؼَس كعاع امشؤون امؼامة واحلاكمة:
 الاس متصار يف دمع املواد الساس َة ػرب رضس  203402موَار درمه يف
مرشوع املاهون املايل مس نة  ،0202حصش َس لكفة ادلمع ػرب مصاجؼة
بنِاث بسؼار املواد املسمعة وامرشوع يف الإضالخ امخسرجيي ندلمع املوجو
مبؼظ بضناف امسكص.
 مواضةل ثلنني بسؼار املواد واخلسماث امللننة وحتَني بؼظ امنطوص
املاهوهَة املعاغَة املخؼولة بخلنني السؼار (الدوًة وامخبؽ.)....
 حتَني بؼظ ملذضَاث امرتساهة املاهوهَة املؤظصت مس َاسة املنافسة ،ثدبع
دراسة معوَاث امرتنزي الاكذطادي املؼصوضة ػىل احلكومة وإاجصاء بباج
مِساهَة حول املٌلرساث املنافِة نومنافسة ػىل امطؼَس احملًل.
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امس َس امصئُس،
امس َساث وامسادت املسدشارون احملرتمون،
من بجل حتلِق الوراش امسامفة اذلهص ،سُمت رضس ما ٍلوػو  3442موَون
درمه يف اإظار مرشوع املزياهَة امفصغَة موزارت الاكذطاد واملامَة وإاضالخ
الإدارت مس نة  0202موزػة نٌل ًًل:
 هفلاث املوظفني  3222 ..............................موَون درمه ؛
 هفلاث املؼساث وامنفلاث اخملخوفة 024 ................موَون درمه ؛
 هفلاث الاسدامثر  224................................موَون درمه.
وس خرطص الاغامتداث املخؼولة بنفلاث املوظفني بساسا مخـعَة الجور
وامرتكِة يف ادلرجة بصمس س نة  0224وامخوظَف بصمس س نة .0202
ابلإضافة اىل الاغامتداث اميت سُمت رضسىا ػىل ضؼَس مزياهَة امخاكمَف
املشرتنة واميت ثلسر ة:
  00.40موَار درمه ػىل ضؼَس فطل امدس َري س خوجو دطوضامخحمالث امللاضة وثـعَة جعز هظام املؼاشاث امؼسكصًة والاثر املامَة
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امناجتة غن رفع احلس الدىن نومؼاش وحتمل امخؼوًضاث امؼائوَة مفائست
مذلاػسي بهظمة امخلاػس واملساىٌلث يف بهظمة الاحذَاط الاجامتغي.
  03.33موَار درمه ػىل ضؼَس فطل الاسدامثر س خرطص نوخحوًالثمفائست احلساابث اخلطوضَة نورزًنة ومسامهة ادلوةل يف ربسٌلل
اخلعوط املوكِة املـصبَة وجسسًساث مفائست واكلث الإهؼاش وامخمنَة
الاكذطادًة والاجامتغَة نوشٌلل واجلنوة واجلية امرشكِة.
نٌل سُمت رضس  4,15موَار درمه ،هتم امنفلاث امعارئة واخملططاث
الاحذَاظَة ،س خرطص مخـعَة امنفلاث امعارئة ػىل مس خوى املؼساث
وامنفلاث اخملخوفة ملزياهَاث جس َري املعاػاث احلكومِة ونشا حتمل امنفلاث
اخلاضة ابلهخزاابث.
امس َس امصئُس،
امس َساث وامسادت املسدشارون احملرتمون،
ثومك يه اخلعوط امؼصًضة نومزياهَة امفصغَة موزارت الاكذطاد واملامَة وإاضالخ
الإدارت بصمس س نة .0202

17

