
 

 

 0202أ كتوبر  21امرابط يف 

 بالغ حصفي

 اهؼلاد الاجامتع ال ول جمللس امهيئة اموظنية مضبط امكهرابء

 برئاسة امس يد غبد انلعيف برضاش

 

غلد جملس امهيئة اموظنية مضبط امكهرابء اجامتػه ال ول، برئاسة امس يد غبد انلعيف برضاش، يوم ال ربؼاء 

ىل امساػة امواحدة زوالا مبلر امهيئة ابمرابط، من امساػة 0202أ كتوبر  02 حبضور مجيع  امتاسؼة ضباًحا ا 

ػلهيا، مبا يف ذكل  طادكةأ غضاء جملس امهيئة وذكل مفحص مجموػة من امواثئق واختاذ مجموػة من املرارات وامل

 اخلاضة بـامهيئة. 0202-0202خارظة امعريق الاسرتاثيجية نلفرتة 

ع ابمرتحيب بأ غضاء اجمللس، وأ كد جمددًا أ ن اململكة املغربية حتت امليادة امنرية افتتح رئيس اجمللس الاجامت

ػادة ثنظمي كعاع  مطاحب اجلالةل املكل دمحم امسادس هرصه هللا وأ يده، امزتمت حبزم يف مواضةل معلية ا 

 امكهرابء وحتديثه وحتريره امتدرجيي.

ىل أ ن وخبطوص الاجامتع ال ول جمللس امهيئة اموظنية مضبط ام  كهرابء، أ شار امس يد غبد انلعيف برضاش ا 

ىل دمع امتمنية الاكتطادية  ػادة ثنظمي كعاع امكهرابء واميت هتدف بشلك أ سايس ا  هذه امهيئة ثأ يت دلمع معلية ا 

ىل وكذكل  ملكةوالاجامتغية نلم وػىل الاس تجابة بشلك مس تدام الحتياجاثه املزتايدة من امعاكة امكهرابئية. ا 

ثتوفر اململكة ػىل هيئة ثنظميية مس تلةل جمهزة ابمكفاءات واموسائل اماكفية ملامرسة هماهما اميت  هذا ال ساس،

ختومها مها امنطوص امترشيؼية وامتنظميية. ويف هذا امطدد، أ كد امس يد غبد انلعيف برضاش غزم امهيئة 

شارة كوية  ثهاموظنية مضبط امكهرابء ػىل بذل لك هجودها دلمع كعاع امكهرابء ومواكبة حتدي  رسال ا  وابمتايل ا 

 .املعاع مفرص اميت يوفرها هذاابنلمستمثرين احملليني وادلوميني املهمتني 

كدم امس يد غبد انلعيف برضاش يف هذه املناس بة غرًضا شاماًل يتؼلق بـامهيئة اموظنية مضبط امكهرابء وال و 

ال وشعة امرئيس ية اميت مت ثنفيذها حىت الآن ملشاريع و ابتختطاضات أ هجزهتا وابهاهما وامنلط املتؼللة مب  س امي

ىل حماور تخعة معلها. بؼد ذكل  اجمللس ػىل ػدد من امواثئق املتؼللة بتدبري امهيئة كام مت  ضادقابال ضافة ا 

  ادراهجا يف جدول أ غامل الاجامتع.

املكل دمحم امسادس  واتختمت رئيس امهيئة اموظنية مضبط امكهرابء اجللسة بلراءة بركية اموفاء واموالء جلالةل

 .هرصه هللا وأ يده، مبناس بة اهؼلاد الاجامتع ال ول جمللس امهيئة


