جايعح تاتُح1
كهيح انعهٕو اإلقتظاديح ٔانتجاريح ٔعهٕو انتسييز

إػــــالٌ خاص تطهثاخ إػادج اإلديــــاج
تعهى كهيح انعهٕو اإلقتظاديح ٔانتجاريح ٔعهٕو انتسييز تجايعح تاتُح ،1انطهثح انذيٍ قذيـــٕا طهثاخ
إعادج اإلدياج خالل انسُح انجايعيح ( 2017/2016قائًح يهذقح) ٔ ،انتي نى يتى انـــــــزد عهيٓا
ألسثاب يختهفح(َقض انٕثائق ،عذو ٔضٕح انًثزراخ ،تأخيز في اإليذاع.........انخ).
تأَهى يهشيىٌ ترجذَذ طهثاذهى نذراسح إيكاَيح إعادج إدياجٓى خالل انسُح انجايعيح 2018/2017
يع ادتزاو انُقاط اآلتيح:
أوال :ذكىٍَ انًهف
يتكٌٕ انًهف إنزاييا يٍ جزئيٍ أساسييٍ:
أ -جشء خاص تانجاَة انثُذاغىجٍ :يتضًٍ طهة خطيَ ،سخ يٍ انٕثــــــــائق انتي تٕضــــخ
انٕضعيح انثيذاغٕجيـــح ٔيستٕٖ انطانة يثم :تطاقح انطــــــــــــانة،
كشف انثكانٕريا  ،آخز شٓادج َجاح أٔ رسٕب ،كشف انُقاط ...انخ. .
ب -جشء خاص تانًثزراخ وأطثاب اإلَمطاع :يتضًٍ كم ٔثيقح يزاْا انطانة يذعًح نسثة
اَقطاعّ عٍ انذراسح :شٓادج يزضيح ،تكفم تأدـذ األطٕل أٔ انفزٔع،
إقايح تانًستشفٗٔ ،ثيقح أداء انخذيح انٕطُيح ،أٔ اإلَتساب إنٗ انًظانخ
انعسكزيح ٔاأليُيح  ،تقزيز يكتٕب تخظ ٔاضخ يشزح أسثاب اإلَقطـاع.
ثاَُا :يذج اإلَمطاع.
درً ذرًكٍ انهجُح يٍ دراطح طهة إػادج اإلدياجَ ،جة أٌ ذكىٌ يذج اإلَمطاع يؼمىنح،
وذرًاشً يغ انفرزاخ اِذُح.
انًظرىي انًزغىب انرظجُم فُه طُح انثكانىرَا أو أول ذظجُم فٍ انجايؼح
انزلى
2010
انظُح األونً
01
2009
انظُح انثاَُح
02
2008
انظُح انثانثح
03
يالدظاخ ػايح
 -1عهٗ انطهثح انذيٍ أٔدعٕا طهثاتٓى ساتقا أٌ يجذدْٔا تًا يتًاشٗ يع شزٔط تكٕيٍ انًهف
انًٕضذح أعالِٔ ،إال فإَٓا تعتثز يهغاج.
 -2عهٗ انطهثح انذيٍ يزيذٌٔ تقذيى طهثاتٓى ألٔل يزج اإليرثال نهشزوط ٔانًعهٕياخ انساتقح.
 -3في دال قثٕل انطهة تًُخ انكهيح يٕافقح يثذئيح فقظ ٔ ،يكٌٕ يٍ اختظاص انجايعح انقثٕل
انُٓائي.
ذىدع انطهثاخ و انىثائك انًكىَح نهًهف نذي يصهذح انذراطاخ تانكهُح(انًكرة  )103يٍ انفرزج
انًًرذج يٍ :انظثد  09طثرًثز  2017نغاَح  :انخًُض 14طثرًثز2017
تاذُحفٍ 25:جىَهُح2017
إدارج انكهُح

لائًح انطهثح انذٍَ أودػىا طهثاخ إػادج اإلدياج طاتما
انزلى
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05
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09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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29
30
31

انهمة واإلطى
ػثُذرٌ ػًاد
ػجزود َىر انذٍَ
تٍ طؼُذ طفُاٌ
دىتُة إًَاٌ
درغال ػهٍ
دُاشٍ فخز انذٍَ
تىَخف ػثذ انىهاب
تٍ ػهجُح يذًذ األيٍُ
تهىنح يذًذ ذمٍ انذٍَ
فزجٍ هشاو
شزفٍ إًَاٌ
نًثاركُح فىسٌ
هىَذٌ خانذ
تشَخ إًَاٌ
شزَف ػثذ انُاصز
كذالخ صاتز
كزَاب تالل
سدشاح ػًار
تىخانفح جًال انذٍَ
شُُار صادق
يزسولٍ كىثز
شهُذٍ َىر انذٍَ
كذىل ػثذ انكزَى
تىذظاوٍَ جىهز
يالخظى أطايح
يهذٌ سَاد
ػطا هللا ػذَم
ذًزاتط ػادل
فزوجٍ سكزَاء
رواتخ طُف انذٍَ
درغال أدًذ

يالدظاخ

إَــــــــــــذاع
إنكرـــــزوَـــٍ
يــــــــهفـــــاخ

َـــالصــــــح

انزلى
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

انهمة واإلطى
يالخظى اطايح
تىيظُك طارق
َىَض صثاح
ػىَطٍ سكزَاء
هذاٌ َصز انذٍَ
دُذوطٍ ونُذ
درغال ػهٍ
نؼُاٍَ اطًاػُم
يزاص صانخ
لارع فاطًح انشهزاء
كذىل ػثذ انكزَى
تٍ ػهجُح يذًذ األيٍُ
شافؼٍ طفُاٌ
غشاو َىَض
سرلٍُ طًُح
تٍ َاصز ػثذ انظًُغ
تُطاو َصُز
تىػصثاَح رَاص
تٍ فهُض يزوج وفاء
يخهىفٍ صاتز
نذالح جًال
نًُظٍ جهُذ
يزسولٍ كىثز
لزدود فاذخ

يالدظاخ

إَــــــــــــذاع
كـــــرـــــاتــــٍ
يــــــــهفـــــاخ
َـــالصــــــح

