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 2222يناير  24الرباط في 

 2022ٌُبٌز  18حٕظٍخ أٔنً دٕل يذعز االحفبق انًزدهً نٍٕو 
اإلدارة انخزبٌٕت  أغز -1ٔانخً ػٕنجج جشئٍب ٔيزدهٍب )انخً حى غزدٓب فً انًذعز ( 47صم )يٍ أت ظخببإلظبفت إنى انًهفبث ان

 يٕظفٕ 4-؛ أطبحذة االبخذائً ٔاإلػذادي انًكهفٌٕ ببنخذرٌض خبرج طهكٓى 3-؛ انخٕجٍّ ٔانخخطٍػ انخزبٕي أغز 2-كب ٔإطُبدا؛ هيظ

انًظبػذٌٔ اإلدارٌٌٕ ٔانًظبػذٌٔ  6-؛ هٌٕ ػهى شٓبداث ػهٍبانخذرٌض انذبص أغز 5-؛ انٕسارة انذبصهٌٕ ػهى شٓبدة انذكخٕراِ

 FNE، غزدُب ببطى انجبيؼت انٕغٍُت نهخؼهٍى 2022ٌُبٌز  18ً ٌٕو ًزدهخالل انهمبءاث انخً طبمج انخٕلٍغ ػهى انًذعز ان ،(انخمٌٍُٕ

. ٔأكذَب ػهى ظزٔرة اطخجببت ٔبٍبَبحُب ٔبالغبحُبانًهفبث انًطهبٍت انخً َخبُبْب َٔطزدٓب ببطخًزار فً نمبءاحُب يغ انٕسارة  الئذت

نجخٓب خالل انذٕار بٍٍ إيب يٍ خالل يؼب ،2022انذٕار انمطبػً ابخذاء يٍ بذاٌت  شٓز فبزاٌز  ٕيت نًطبنبٓى داخمانٕسارة ٔانذك

دٕل انًهفبث انؼبنمت أٔ يٍ خالل انُظبو األطبطً انذي طٍخى انخذبٔر دٕنّ  2022انُمبببث انخًض ٔٔسارة انخزبٍت ابخذاء يٍ فبزاٌز 

 7ت فً يذعز االحفبق انًزدهً فً انُمطانًهفبث الئذت بنبُب أٌ حزد ، كًب غ2022إنى آخز ٌٕنٍٕس  2022فبزاٌز  بذاٌت ابخذاء يٍ

 انًزدهً. ظغ انالئذت كًزفك نًذعز االحفبقأٔ ٔ 4بنصفذت ب

ئدراجٓب ظًٍ يهفبث بأثُبء انهمبءاث انًمبهت ٔ ، يٍ جذٌذ،بطزح جًٍغ انًهفبث ٍٍيخشبث FNEانجبيؼت انٕغٍُت نهخؼهٍى إَُب فً 

 انًفبٔظبث لصذ إٌجبد دهٕل َٓبئٍت نٓب إَصبفب نهًخعزراث ٔانًخعزرٌٍ..

 :انًهفبثئذت الن FNEٔغٍُت نهخؼهٍى بيؼت جكانذي طُؼٍذ غزدّ  ٔفًٍب ٌهً انًمخزح

ػهى  2022ابخذاء يٍ بذاٌت فبزاٌز ( 2022-2021هخشو انٕسارة ٔاإلدارة ٔانُمبببث ػهى انخظزٌغ )خالل يب حبمى يٍ يٕطى ح

 انخً ال سانج ػبنمت ٔيطزٔدت:انخبنٍت انًطهبٍت  انخفبٔض دعٕرٌب ٔ/أٔ ػٍ بؼذ نًؼبنجت انًهفبث
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