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نرشة إعالمية رقم 4102 / 93
يف إظار النلاءات ادلوريث وع وزارة امرتبيث الِظٌيث  ،حه غلد ملاء يِم  2182/88/81ةني االحتاد الِظين مػىال امرتبيث
واتلكِيي ووزارة امرتبيث الِظٌيث ةإرشاف الصيدة وزيرة امرتبيث الِظٌيث وحبضِر الصادة املديريي املركزيني لنِزارة  ،ضيد اتصه
النلاء ةالرصاضث  ،وحه اتلعرق إىل منفات حضىٌخُا  10حماور  /اجلاًب امرتبِي وابليداؽِيج – وي حعتيلات املاًِن اخلاص اميت
شلعج وي اتلػنيىث  2182/ 112ةػد أن حه االحفاق ضِهلا يف املطارض املشرتكث الصاةلث  -إرضاب مِظيف املطامص االكخطاديث -
وي إـرازات حعتيق اتلػنيىث  2182/112املؤرخث يف  - 2182/11/10 /وا ةيق اعملا يف املطارض املشرتكث وع وزارة امرتبيث
الِظٌيث  -كضايا خمخنفث وٌُيث وًلاةيث وؽريَا /


ةامنصتث لنىنؿ امرتبِي وابليداؽِيج  /حػُدت الصيدة الِزيرة ةتٌطيب املشنس واملرضد الِظٌيني لنرتبيث واتلكِيي كتل

ًُايث شُر ديصىرب  ،2182وظابلٌا ةخِضيطات ضِل اجليل اثلاين لنىٌاَز وودى حلييه اجليل األول ؟ذه حعركٌا أيضا إىل اتلأظري
اإلداري وابليداؽِيج واألنشعث الالضفيث والِحرية ادلراشيث وؽريَا ...


خبطِص حعتيلات املاًِن األشايس  /حىج مِاـلث الِزارة ىلع حركيث لك اذليي أًُِا اتلكِيي ةػد  2182/10/10ووي َه

كيد اتلكِيي يف ظِري االةخدايئ واملخِشط إىل رحتث أشخاذ رئييس وتارشة غي ظريق امتصشيل ىلع كِائه اتلأَيل واتلطِيل اآليل
ملٌاضتُه مرورا ةالرحتث املاغديث  ،وًفس اليشء ةامنصتث لألشاحذة اتللٌيني ةػد تصشينُه ىلع كِائه اتلأَيل حخه حركيخُه آحلا
لنرحتث املاغديث ويتىق االحتاد وخىصاك ةرضورة اشخفادحُه ةرحتث مكِن ةخعتيق وتدأ  81شٌِات رئييس و  21شٌث مكِن ورل
زمالئُه .
 وبامنصتث لألذر املايل الرسيع لنىددلني يتىق االحتاد وخىصاك ومي حتٌازل غي َذا احلق املرشوع اذلي حكفنٍ املِاًني ،
ـزمالؤًا وزويالحٌا وي ضلُه األذر املايل الرسيع اةخداء وي  10سِان  2182وكد أكدت الصيدة الِزيرة ةرـػٍ دلددا لنشٌث
احلكِويث املخخطث  ،وَذه املضايا وي أَه ًلاط االخخالف
 وخبطِص إرضاب مِظيف املطامص االكخطاديث وحداغياحٍ اذلي أخذ ضزيا كتريا وي اجللاش ـلد حه حتديد ملاء مشرتك حتج
إرشاف الصيدة الِزيرة يِم اخلىيس  2182/88/21حبضِر النشٌث الِظٌيث ملِظيف املطامص االكخطاديث .


ظب امػىل  /حه تشكيل جلٌث وزاريث مشرتكث اعحلث املصخِى وي األوٌاء امػاوني لنِزارات اثلالث  -امرتبيث  ،الططث  ،امػىل

 وحكفنج الِزارة ةخُيئث املراـق اميت ضظيج ةاملتِل وي النشٌث اتللٌيث املخخطث .

منؿ الصكي  /أكدت الصيدة الِزيرة ةأًٍ حه ملاء وع الصيد وزير الصكي ةُذا اخلطِص وحه إغعاء األولِيث لِاليات

اجلٌِب يف إظار اشخلعاب األشاحذة يف االخخطاضات اميت حػاين غشزا يف املؤشصات امرتبِيث  ،كىا أكدت ةأن احلل األورل حلل
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مشلك الصكي يكىي يف ةٌاء الصكٌات املرـلث لنىؤشصات امرتبِيث يف األظِار اثلالذث و لك واليات الِظي  ،إضاـث إىل االحفاق
ىلع إجياد آحلات تصىع ملِظيف وغىال امرتبيث ةاالشخفادة وي خمخنؿ ضيؼ املشاريع الصكٌيث .
أوا خبطِص إـرازات حعتيق اتلػنيىث  2182/112ووا ةيق اعملا يف املطارض املشرتكث وع وزارة امرتبيث الِظٌيث وخمخنؿ
املضايا املٌُيث واجللاةيث املعروضث ـلد حه حتديد ملاء مشرتك هلا يف إظار النشٌث اتللٌيث ةني املكخب الِظين ووزارة امرتبيث يِم
 2182/82/12 /ملٌاكشث انشؾاالت خمخنؿ األشالك وي اوخطاًات وٌُيث ومصاةلات  ،حأَيل وإدواج  ،رخص اشترٌائيث ،
اضتصاب اخلربة املٌُيث  ،حرىني الشُادات امػنىيث  ،وٌص املٌاظق واالوخياز  ،كضايا األشالك املشرتكث وامػىال املٌُيني وأغِان
األوي والِكايث  ،تصِيث وضػيات خمخنفث ملصؤويل املِاد واألكصام تصِيث الِضػيات امػاملث يف خمخنؿ الِاليات ووٌُا أشاحذة
األوازيؾيث ....

خخاوا /

َذه ضِضل أَه املضايا املعروضث يف اًخظار جتصيدَا يف حمرض مشرتك ةػد اشخكىال ملاء يِم 12ديصىرب. 2182
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