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 الحسابات الخارجي تعیین مراجع  
 إضافة

 

 

باإلـشارة إلى تـسمیة رئیس دیوان المحاـسبة التركي بجمھوریة تركیا مرـشحاً للتعیین في منـصب مراجع الحـسابات  
ة من   الـی اـلة عن الســـــنوات الـم ة للوـك الـی اـنات الـم ة البـی ة ۲۰۲۷۱إلى    ۲۰۲۲الـخارجي لیتولى مراجـع ، أبلـغت البعـث

اً لدیوان المحاـسبة التركي، ومن ثمَّ یكون ھو مرـشح   الدائمة لجمھوریة تركیا األمانة بتعیین الـسید متین إینیر رئیـس
 ).۱تركیا لمنصب مراجع الحسابات الخارجي للوكالة (الملحق  

 نسخة من السیرة الذاتیة للسید متین إینیر. ۲وترد في الملحق  

 

 

 

 
 . ۹، الملحق GC(65)/4الوثیقة  ۱
 

21-02730A 
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 البعثة الدائمة لجمھوریة تركیا
 لدى األمم المتحدة وسائر
 المنظمات الدولیة في فیینا

 

 

 

Z-2021/68324910/33072495 - 

 

 

ــائر   وســــ المتحــدة  مكتــب األمم  لــدى  لجمھوریــة تركیــا  ــدائمــة  ال البعثــة  ــا  تھــدي  فیین في  الــدولیــة  المنظمــات 
رة الصــادرة من البعثة برقم:   إلى تحیاتھا أطیب أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة)، وباإلشــارة إلى المذّكِ

Z-2021/68324910/32185556 خة ، بشـأن ترشـیح دیوان المحاسـبة التركي  ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۷، والمؤرَّ
نوات المالیة من   ابات الخارجي للـس فھا ۲۰۲۷إلى   ۲۰۲۲بجمھوریة تركیا للتعیین في منصـب مراجع الحـس ّرِ ، یـش

ــبة   ــاً جدیداً لدیوان المحاس ــید متین إینر رئیس أن تبلغ الوكالة بأنَّ الجمعیة الوطنیة الكبرى في تركیا قد انتخبت الس
، وترد ســیرتھ  ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۲٥وقد تولى الســید إینر منصــبھ في  .۲۰۲۱زیران/یونیھ  ح ۲۲التركي في 

رة.  الذاتیة مرفقةً بھذه المذّكِ

وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوریة تركیا لدى مكتب األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولیة في فیینا ھذه الفرصة لكي 
 اقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.تعرب مجدداً ألمانة الوكالة الدولیة للط

 

 ۲۰۲۱آب/أغسطس   ۲٥فیینا، في 

 [الختم] (التوقیع)

 

 سیرة ذاتیة المرفق:

 

 أمانة
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة)

 فیینا
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 السید متین إینر، الرئیس

 

ج من قسم االقتصاد بجامعة غازي. ُولد السید متین إینر في أنقرة.  وتخرَّ

ج بعد ذلك في المناصـب في رئاسـة الوزراء حیث   وبدأ حیاتھ المھنیة أخصـائی�ا مسـاعداً في رئاسـة الوزراء. وتدرَّ
نین والقرارات، فمدیراً عاماً لشــــؤون الموظفین  عمل أخصــــائی�ا، ثمَّ رئیس إدارة، فنائب مدیٍر عاٍم لشــــؤون القوا

 .۲۰۱۸آب/أغسطس   ۳وُعیِّن مدیراً عاماً لشؤون الموظفین والمبادئ في رئاسة الجمھوریة في  والمبادئ.

وقد حصــل على درجة الماجســتیر من كّلٍ من قســم الســیاســات االقتصــادیة بجامعة غازي وقســم العالقات العامة 
 یات المتحدة األمریكیة.بجامعة إندیانا في الوال

 وھو متزوج ولدیھ طفالن.
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