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  مدینة الشیخ إبراھیم انیاس ةھیئ

  بیان صحفي

  2019دیسمبر  14

  بیان من مجلس الھیئة

، وبحضور كارلوس امبايالسید باباكار ، بمبادرة من رئیسھ، 2019دیسمبر  14اجتمع مجلس ھیئة مدینة الشیخ إبراھیم انیاس یوم 
  .أعضاء اللجنة التنسیقیة

 :ھينقاط  6جدول األعمال  تضمنو

 المعلوماتتبادل  - 1

 مدینة الشیخ إبراھیم انیاسإضفاء الطابع الرسمي على اختیار اإلداري العام لھیئة  - 2

 اعتماد اإلطار المرجعي الختیار الخبیر المحاسبي والمسطرة المتبعة في ذلك - 3

 اعتماد تشكلة مختلف لجان الھیئة - 4

 2021 – 2020 وخطة العمل دراسة مشروع میزانیة التوجیھ - 5

 االستراتیجیة والجدول الزمني الخاصین بعملیة إعادة تأھیل وعصرنة معھد الحاج عبد هللا انیاس اإلسالميالمصادقة على  - 6

  

 :تباداللمعلومات،تمتمناقشةمایليوالمتعلقة ب عمالمن جدول األ بخصوص النقطة األولى

 2019دیسمبر  14بتاریخ ملیونفرنك غرب إفریقي، وذلك  639إلى وصل مستوى جمع التبرعات لصالح صندوق الھیئة  - 

 وموریتانیاالسنغالوغامبیاكل من في، بحملة للتبرع للصندوق 2020فبرایر  15أن یتم القیام، قبل  قررمنالم - 

، دلیالإلجراءاتاإلداریةوالمحاسبیة، النظام الداخلي، النظاماألساسي( الھیئة ضعاللمساتاألخیرةعلىنصوصمتواصال والیزال - 
 ).مفوض الحساباتلي، والمحاسبلخبیر ل، والداخلیینفتشینلماإلطار المرجعي ل

  

داري ملیةاختیاراإلالقیام بعالتیكلفھاالمجلسباالكتتاب لجنةمن جدول األعمال والمتعلقة باكتتاب إداري عام، فإن  بخصوص النقطة الثانیة
 :الصددفیھذاةالمنجزالعام، تقدمت بعرض موجز عن اإلجراءات

 إعداد اإلطار المرجعي للمنصب - 

 2019 نوفمبر 18 ترشیحات، بتاریختقدیمالنشر دعوة ل - 

 ترشحا 11استقبال  - 

 2019 دیسمبر 13 و 12المتأھلین، یومي  رشحینمتمعالتوظیف مقابالتإجراء  - 

 2019 دیسمبر 14تأھلین، وذلك یوم رشحینالثالثةالمللمتمجلسالمقابلةرئیس - 
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بھذا توصیةالمجلس ل رفع رئیسجھات المعنیة، وبمقابلةمعالاختتام عملیة االكتتاب ب - 

 .لمتحدث الرسمي باسمھمنخالالالشأن إلى جناب الخلیفة المعظم، 

  

، عكف المجلس على دراسة ومناقشة األطر المرجعیة المتعلقة بالخبیر المحاسبي وبمفوض عمالمن جدول األ ثالثةبخصوص النقطة ال
  .فیغضونفترةزمنیةقصیرةالحسابات، على أن یتم إنھاؤھا 

  

أقصاه  لتبدأ مزاولة عملھا في أج متخصصةإنشاءلجانضرورة ركزتالمداخالتعلىت، عمالمن جدول األ ةرابعالنقطة البخصوص 
  .2020 ینایربدایة

  

مفصال في ھذا اعرضقدمتاللجنةالتنسیقیة، 2020خطة العمل و) خارجمیزانیة التشغیل( المتعلقةبالمیزانیةخامسةبخصوص النقطة ال
 :الصدد

فیما . ة ھیئة مدینة الشیخ إبراھیم انیاسأولوی: یالتھذیبوالتكوینلقطاعولیة ألا 2021- 2020خطة العمل المیزانیةومنحت
تعاضدیة دراسةإلنشاء؛ حیث تم اقتراح لخدماتالصحیةواالجتماعیةا لولم یتم إغفا. فیالمرتبةالثانیةوإعادة تأھیلھا یأتیتحدیثالمدنالمستھدفة

  .للصحة

بمشروع المتعلقةو لعماألا لمن جدو واألخیرةسادسة بخصوص النقطة ال
ملف مفصل وواف، سیتم عدادللقیام بمعاینتھ وإ قررإیفادفریقمنالمتخصصینفیدراساتالمشاریعتاساإلسالمي،انیإعادةتأھیلمعھدالحاجعبداللھ

  .تقدیمھإلىالمجلسللمصادقةعلیھ

 
 

  للمزید من المعلومات

  

  السید بابا مامادو غیي|السید علي جوب                                    

  +)221( 77.532.37.27: ھاتف+)                     221(  77.527.67.67: ھاتف
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