بالؽ صشؿٕ
النتائج األولية لتقويم وافتحاص
مشاريع الربنامج االستعجالي
أعليت ّشازٗ الرتبٔ٘ الْطئ٘ مؤخسا عً اليتاٜر األّلٔ٘ لعنلٔ٘ التكْٓه املادٖ ّاالؾتشاص
املالٕ لتيؿٔر مػازٓع الربىامر االضتعذالٕ أماو نل مً جلي٘ التعلٔه ّالجكاؾ٘ ّاالتصال مبذلظ
اليْاب ّالػسنا ٛاالدتناعٔني ّ ،اليت مهيت مً الْقْف عل ٙاملؤغسات اإلجيابٔ٘ ّالطلبٔ٘ اليت
حتككت مير بدآ٘ أدسأٗ ٍرِ املػازٓع ضي٘ ّ 900:إىل غآ٘ ْٓىْٔ .9009
ّتيْٓسا للسأٖ العاو الْطين ّالتعلٔنٕ مبا أضؿست عيُ ٍرِ اليتاٜر ،تكدو الْشازٗ ؾٔنا ٓلٕ أبسش
اخلالصات يف دْاىبَا املستبط٘ باالؾتشاص املالٕ ّاملادٖ ّ التكْٓه البٔداغْدٕ .
 .1مٔصاىٔ٘ الربىامر
 بلػت املٔصاىٔ٘ املسصْدٗ للربىامر االضتعذالٕ  33333ملٌْٔ دزٍه  ،صسؾت ميَا ىطب٘
 %56يف مػازٓع أزلصت نلٔا.
 % 66 مً مٔصاىٔ٘ الربىامر ماشال اجلص ٛاألنرب ميَا مْدعا يف خصٓي٘ الدّل٘ ؾٔنا
اجلص ٛاآلخس ٍْ اعتنادات مت تؿْٓطَا لألنادمئات اجلَْٓ٘ للرتبٔ٘ ّالتهًْٓ ٍّٕ
رلصص٘ باألضاع ملػازٓع بياٛات مدزضٔ٘ يف طْز اإلزلاش أّ مربدل٘.
 ضاٍه املاسلٌْ الدّلٌْٔ مببلؼ 6.6ملٔاز دزٍه لتنْٓل الربىامر االضتعذالٕ ٍّْ ،ما
ميجل ىطب٘  %07مً دلنْع االعتنادات املسصْدٗ إلزلاش مػازٓعُ ،ميَا  0.9ملٔاز دزٍه
عبازٗ عً قسض ّ 5.4ملٔاز دزٍه يف غهل ٍب٘.
 إبساو  07400صؿك٘ خالل الجالخ ضيْات األّىل مً الربىامر االضتعذالٕ  ،أٖ مبعدل
 6547صؿك٘ ضيْٓا  ٍّْ ،ما ميجل  %57.96مً دلنْع الصؿكات املربم٘ ضيْٓا مً
طسف دلنْع املؤضطات العنْمٔ٘ اخلاضع٘ للنساقب٘ الكبلٔ٘ ،نرلو مت إبساو 0976:
ضيد طلب  ،مبعدل ضيْٖ بلؼ . 790:
 .2االؾتشاص املالٕ ّاملادٖ
عل ٙمطتْ ٚالدعه االدتناعٕ :
 اضتؿادٗ  0.909.9:5تلنٔرا ّتلنٔرٗ مً اإلطعاو املدزضٕ بالطلو االبتدا ٕٜمً أصل
 0.704.:49مطتَدؾا أٖ بيطب٘  %86عل ٙالصعٔد الْطين ؛
 اضتؿادٗ  5.009.488تلنٔرا ّتلنٔرٗ مً عنلٔ٘ تْشٓع ملٌْٔ ذلؿظ٘ مً أصل 5.060.079
مطتَدؾا ٍّْ ،ما ميجل ىطب٘ ّطئ٘ بلػت  %000؛
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 حتكٔل مجٔع أٍداف مػسّع بسىامر "تٔطري" عل ٙاملطتْ ٚالْطين ّظنٔع اجلَات
املطتؿٔدٗ  ،بعد أٌ اضتؿادت نل األضس املربدل٘ ّاليت بلؼ عددٍا 506.896أضسٗ .
عل ٙمطتْ ٚاقتيا ٛالعتاد الدٓدانتٔهٕ :
 مت تطذٔل ىطب دٔدٗ يف عنلٔ٘ جتَٔص املؤضطات التعلٔنٔ٘ بالعتاد الدٓدانتٔهٕ،
ّاليت ّصلت إىل  %:9عل ٙاملطتْ ٚالْطين ؛
 جتَٔص  :400مؤضط٘ تعلٔنٔ٘ مً دلنْع  00050ناىت مربدل٘  ،ميَا  7769مؤضط٘
ابتدا ٜ٘ٔمً أصل  809:املربدل٘ ّ 0690ثاىْٓ٘ إعدادٓ٘ مً أصل  0797ناىت مطتَدؾ٘،
ّ 0049ثاىْٓ٘ تأٍٔلٔ٘ مً أصل .0977
عل ٙمطتْ ٚحتدٓح ّحتطني ميظْم٘ اإلعالو :
 مت زبط  :080مؤضط٘ تعلٔنٔ٘ باألىرتىٔت مً أصل  :899ناىت مربدل٘ ٍّْ ،ما ميجل
ىطب٘ إزلاش دد متكدم٘ بلػت  %:5عل ٙاملطتْ ٚالْطين.
 تطذٔل تأخس يف جتَٔص املؤضطات بالكاعات متعددٗ الْضاٜط ،سٔح مل ٓته جتَٔص ضْٚ
 %49مً املؤضطات التعلٔنٔ٘ ،ؾٔنا ّصلت ىطب٘ التذَٔص باحلكاٜب متعددٗ الْضاٜط
إىل .%9:
عل ٙمطتْ ٚالبياٛات املدزضٔ٘ :
 ضذل تأخس يف عنلٔ٘ اإلزلاش بؿعل تعجس الصؿك٘ الدّلٔ٘ اليت ناىت عسّض طلباتَا
تؿْم املٔصاىٔ٘ املسصْدٗ للبياٛات (01ملٔاز دزٍه) ،مما دؾع الْشازٗ إىل تؿْٓض
االعتنادات اخلاص٘ بالبيا ٛإىل األنادمئات يف ىْىرب 2100
 إسداخ  ::مؤضط٘ ابتدا ٜ٘ٔمً اصل  484ناىت مربدل٘ ّ 00:ثاىْٓ٘ إعدادٓ٘ مً أصل
 95ّ 69:ثاىْٓ٘ تأٍٔلٔ٘ مً أصل  989ناىت مربدل٘ ؛
 إسداخ  78داخلٔ٘ بالتعلٔه الجاىْٖ بعد أٌ ناىت مربدل٘  460داخلٔ٘ ،سٔح مل
تتذاّش اليطب٘ العام٘ لإلزلاش  %08عل ٙالصعٔد الْطين ؛
 عسؾت التْضٔعات عل ٙعهظ اإلسداثات ّتريٗ إزلاش متْضط٘ بلػت ىطبتَا علٙ
الصعٔد الْطين  ، %57بعد أٌ مت إسداخ  50::سذسٗ دزاضٔ٘ مً أصل  9999ناىت
مربدل٘.
 تأٍٔل  5006مؤضط٘ تعلٔنٔ٘ مً أصل  ، 8999مبا ْٓاشٖ ىطب٘ ّطئ٘ بلػت ّ ،%67تأٍٔل
 07:داخلٔ٘ مً أصل  407بيطب٘ إزلاش بلػت .%66
 .3التكْٓه البٔداغْدٕ
 حتكٔل ىطب ؾْم  %60باليطب٘ جلنٔع املػازٓع البٔداغْدٔ٘ باضتجيا ٛمػسّعٕ
مسادع٘ املياٍر ّتعصٓص التشهه يف اللػات بطبب عدو احلطه يف االختٔاز امليَذٕ ؛
 االٍتناو بػهل نبري باجملاالت املستبط٘ بالتأطري ّالتهًْٓ ّذلازب٘ التهساز ّاالىكطاع
ّالتكْٓه ّنرلو بدعه التعلنات ؛
 تطذٔل تطْز يف تعنٔه العدٗ البٔداغْدٔ٘ ّتكئات اإلعالو ّالتْاصلّ ،حتطً يف ىظاو
التكْٓه ّاإلغَاد.
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 %:7 مً األضاترٗ ( 05ألـ أضتاذا ّأضتاذٗ مت اضتذْابَه)عربّا عً مْاقؿَه الداعٔ٘
إىل تعدٓل بٔداغْدٔا اإلدماز ( )%9:أّالعدّل عيَا ( ) % 78مبربز أىَا غري ؾعال٘ ّال
تالٜه خصْصٔ٘ املدزض٘ املػسبٔ٘  ،ؾٔنا عرب  %5عً االستؿاظ بَا .
 إمجاع مجٔع األضاترٗ املطتذْبني عل ٙتعصٓص دّز األضتاذ يف اختٔاز البٔداغْدٔا
املياضب٘ ّعل ٙتيْٓع البٔداغْدٔات ّاالعتناد عل ٙاخلربٗ الْطئ٘ يف نل إصالح.
ّلإلغازٗ  ،ؾإٌ عنلٔيت االؾتشاص ّالتكْٓه مت إزلاشٍنا مً طسف املؿتػٔ٘ العام٘
للرتبٔ٘ ّالتهًْٓ بالْشازٗ بكطبَٔا اإلدازٖ ّالرتبّْٖ ،قد مشلتا مجٔع األنادمئات
اجلَْٓ٘ للرتبٔ٘ ّالتهًْٓ ّالئابات االقلٔنٔ٘%00ّ ،مً املؤضطات التعلٔنٔ٘
(0900مؤضط٘)  ،باإلضاؾ٘ إىل مجٔع املدٓسٓات املسنصٓ٘.
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