طهب إبذاء إْتًاو عذد 2020/02
نهتًتع بًُحة خسٌ زٌت انسٌتٌٕ فً إطار البرَايج إضتثُائً
انًقرر خالل يجهص انٕزراء نٍٕو  31جاَفً 2020
تارٌخ اإلصذارٌٕ :و اإلثٍٍُ  02يارش 2020
انتارٌخ األقصى انًحذد نتقذٌى انعرٔضٌٕ :و اإلثٍٍُ  09يارش 2020
ٚخض ؽهة إتذاء اإلْرًاو انفالحٔ ٍٛانًحٕنٔ ٍٛانًظذس ٍٚف ٙيُظٕيح صٚد انضٚرٌٕ ؽثما نإلػالٌ انخاص
تانثشَايج اإلعرثُائ ٙنهرًرغ تًُحح انخضٌ انًمشس خالل يجهظ انٕصساء نٕٛو  31جاَفٔ 2020 ٙانز٘ ذى َششِ
تًٕلغ ٔاب ٔصاسج انفالحح ٔانًٕاسد انًائٛح ٔانظٛذ انثحش٘ ٔيٕلغ ٔاب انذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد ٕٚو  05فٛفش٘
.2020
ٔٚرًثم ؽهة إتذاء اإلْرًاو انخاص تشٓش ياسط  2020فًٛا ٚه:ٙ

 /1اإلَخشاؽ ف ٙؽهة إتذاء اإلْرًاو ٚخض صٚد انضٚرٌٕ انغائة يٍ انُٕػٛاخ انرانٛح:
صٚد صٚرٌٕ تكش يًراص ،صٚد صٚرٌٕ تكش ،صٚد صٚرٌٕ ػاد٘ ،صٚد صٚرٌٕ ٔلاد
 /2انكًّٛح انًؼُٛح تًُحح انخضٌ نشٓش ياسط  2020حذدخ تـ  45أنف ؽٍ ذرٕصع ت ٍٛانفالحٍٛ
ٔانًحٕن ٍٛيٍ جٓح ٔانًظذس ٍٚيٍ جٓح أخشٖ.
ظٛذ
ٔال ٚجٕص نًظذّس٘ صٚد انضٚرٌٕ انًؼرًذ ٍٚيٍ ؽشف ٔصاسج انفالحح ٔانًٕاسد انًائّٛح ٔان ّ
ٔانًحٕن.ٍٛ
ظح انًًُٕحح نهفالحٍٛ
انثحش٘ االَرفاع تاالَخشاؽ ف ٙانح ّ
ّ
 /3ػهٗ انؼاسػ ٍٛانشاغث ٍٛف ٙانًشاسكح ذمذٚى ػشٔػٓى طبقا نهًهحق عذد  1خالل انرٕلٛد اإلداس٘
بًكتب انضبظ انًركسي نهذٌٕاٌ انٕطًُ نهسٌت أٔ بًكتب يٍ يكاتب انضبظ نًراكسِ انجٌٕٓة
انًرٕاجذج تكم يٍ ذَٕظ (ح ٙانضْٕس) ،عٕعح ،انمٛشٔاٌ ،عٛذ٘ تٕصٚذ ،طفالظ ٔجشجٛظ ٔرنك فٙ
أجم أقصاِ ٌٕو اإلثٍٍُ  09يارش . 2020
ٔ 1إسفالٓا

 /4ػهٗ انؼاسػ ٍٛانشاغث ٍٛف ٙانًشاسكح ذؼًٛش ٔإيؼاء تطالح انؼشع تانًهحك ػذد
تانٕثائك انرانٛح:
َ غخح يٍ تطالح انرؼشٚف انٕؽُّٛح.
َ غخح يٍ انغجم انٕؽُ ٙنهًؤعغاخ.
 انّٕٓٚح انثُكّٛح.
خاص فمؾ تانفالح.)ٍٛ
 شٓادج فالح يغُذج يٍ لثم انًُذٔتّٛح انجّٕٓٚح نهرًُٛح انفالحّٛح (
ّ
ُٚض خاطح
ٔانًحٕنٔ ٍٛانز٘
 انًهحك ػذد  2يؼشف تاإليؼاء يٍ لثم انؼاسع تانُغثح نهفالحٍٛ
ّ
ّ
انًحٕل فؼهٗ انًؼُ ٙتزنك إسجاع كايم انًُحح
ػهٗ أَّّ ف ٙطٕسج عحة انًُحح يٍ انفالح أٔ
ّ
ظم ػهٓٛا ف ٙدفؼح ٔاحذج.
انخظٕطٛح اإلػافٛح انًرح ّ

ٚ /5رى َشش َرائج ؽهة إتذاء اإلْرًاو ػهٗ يٕلغ انٕاب نهذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد ف ٙأجم ألظاِ ثالثح أٚاو
ػًم يٍ انراسٚخ األلظٗ انًحذد نرمذٚى انؼشٔع.
ٚ /6رًرغ انؼاسػ ٍٛتًُحح خضٌ نًذج ( )06أشٓش .

ًٚ /7كٍ نظغاس انفالح ٍٛفمؾ خضٌ كًٛاذٓى يٍ انضٚد دٌٔ  20ؽٍ يجاَا تخضاَاخ انذٕٚاٌ انٕؽُٙ
نهضٚد كًا ًٚكُٓى انرفٕٚد فٓٛا نّ يثاششج تؼذ فرشج انخضٌ نـغرح أشٓش يماتم انرًرغ تانًُحح تاحرغاب
عؼش انششاء انًؼرًذ يٍ لثم انذٕٚاٌ ف ٙذاسٚخ َشش َرائج ؽهة إتذاء اإلْرًاو.
ذرٕنّٗ يخاتش انذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد ذحهٛم انؼُّٛاخ ػهٗ حغاب انؼاسع تاعرثُاء طغاس ّ
انفالحٍٛ
انزّ ٍٚ
ٚخضٌَٕ انضٚد ف ٙانذٕٚاٌ ،فرجشٖ انرحانٛم نفائذذٓى يجاَا.
 /8حذّدخ يُحح انخضٌ تـ  50د/ؽٍ/شٓش أ٘  300د/ؽٍ نكايم انًذّج نـ  6أشٓش ٚرى طشفٓا تؼذ اَرٓاء
فرشج انخضٌ ٔتؼذ اعركًال اإلجشاءاخ اإلداسٚح ٔانفُٛح.
ٔٚرًرغ انفالحٔ ٍٛانًحٕن ٍٛتًُحح خظٕطٛح إػافٛح تـ  200د/ؽٍ ٚر ّى طشفٓا يثاششج ػُذ اإلَطاق
ف ٙػًهّٛح انخضٌ ٔتؼذ اعركًال اإلجشاءاخ اإلداسٚح ٔانفُّٛح.
ٚ /9رؼ ٍٛػهٗ انًؼُ ٍٛٛتٓزا اإلجشاء خالل يذج انخضٌ تؼذو انرظشف ٔنٕ جضئٛا ف ٙانكًٛح انًخضَح
ؽٛهح انًذج انًحذدج تـ  6أشٓش نرفاد٘ إنغاء إعُاد يُحح انخضٌ أٔ إسجاع انًُحح اإلػافٛح انًثاششج.

يهحق عذد 1
بطاقة انعرض
بخصٕص انبرَايج االضتثُائً نتخسٌٍ  100أنف طٍ يٍ زٌت انسٌتٌٕ
يٕضى 2020 -2019

صة شٓر يارش 2020
ح ّ
تٛاَاخ انؼاسع
انًؤعغح أٔ انؼاسع:
اعى ٔنمة انًًثم انمإََ: ٙ
ّ
يغهًح ف: ٙ
سلى تطالح انرؼشٚف انٕؽُّٛح :
تراسٚخ :
ّ
يظذّس
يحٕل
فالح
انظفح :
ّ
انؼُٕاٌ :
انٓاذف :
انثشٚذ اإلنكرشَٔ: ٙ
انغجم انٕؽُ ٙنهًؤعغاخ : RNE
انحغاب انثُك: RIB ٙ
اعى ٔنمة طاحة انحغاب :
انفشع انثُك: ٙ
تٛاَاخ انخضٌ
انكًّٛح انجًهّٛح نهضٚد انًؼذ نهخضٌ  ............................. :ؽٍ
َٕػّٛح انضٚد :
.............................................................................................................
انخضاَاخ انًؼذج نهخضٌ  - :خضاٌ ػذد  .......انكًٛح .........ؽٍ  -خضاٌ ػذد .......
انكًٛح .........ؽٍ
 خضاٌ ػذد .......انكًٛح .........ؽٍ  -خضاٌ ػذد .......انكًٛح .........ؽٍ
ػُٕاٌ يكاٌ انخضٌ :

إيؼاء انؼاسع

حشس ف…………………………: ٙ
ّ
انراسٚخ ………………………….:

يهحق عذد 2

انتساو

( خاص ّ
ٔانًحٕن) ٍٛ
تانفالحٍٛ
ّ
بخصٕص انبرَايج االضتثُائً نتخسٌٍ  100أنف طٍ يٍ زٌت انسٌتٌٕ
يٕضى 2020 -2019

صة شٓر يارش 2020
ح ّ
إَّ ٙانًًؼ ٙأعفهّ ............................................. ،انًًثّم انمإََ ٙنًؤعّغح
 ......................................................طاحة تطالح ذؼشٚف ػذد
.............................يغهًح تـ  ....................تراسٚخ ٔ ............................طاحة
يُحح خضٌ خظٕطٛح إػافٛح تـ  200د/ؽٍ تؼُٕاٌ شٓش  ...............................نكًٛح
تـ ......................ؽٍ ٔتمًٛح (تهغاٌ
جًهٛح
فٙ
انمهى)  ....................................................................................دُٚاس،
طٕسج عحة انًُحح انًًُٕحح ن ٙخالل يذّج انخضٌ انًحذدج تـ  06أشٓش يٍ ذاسٚخ ذشًٛغ
انخضاَاخ أٔ ذاسٚخ خضَٓا تانذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد ،فئَُ ٙأنرضو تئسجاع كايم يؼهٕو انًُحح
انخظٕطٛح اإلػافّٛح إنٗ انذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد ف ٙدفؼح ٔاحذج ٔف ٙغؼٌٕ شٓش يٍ
ذاسٚخ اإلػالو تمشاس عحة انًُححٔ .تخالف رنك ،أذحًم كم يا عٛرشذة ػُّ يٍ إجشاءاخ
لإََٛح ٚمٕو تٓا انذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد فْ ٙزا انًجال.
كًا أٔافك ػهٗ أَّ تانُغثح نهضٚد انًخضٌ تانًٕاجم ،فئٌ انًثهغ انًرحظم ػه ّٛنهًُحح
انخظٕطٛح اإلػافٛح تؼذ انرشًٛغ غٛش َٓائٔ ٙتانران ٙلاتم نهًشاجؼح َحٕ انرخفٛغ فمؾ تؼذ
اَمؼاء كايم انفرشج انًحذدج تـ  6أشٓش ػُذ انرثثد يٍ انكًٛح انجًهٛح انًخضَح ٔخظى
انفاسق ػُذ اإللرؼاء يٍ يثهغ يُحح انخضٌ انر ٙعرظشف الحما.
حشس ف............................... ..... : ٙ
اإلعى ٔانهّمة ....... .............................:
ّ
يعرف بّ:
اإليضاء ّ

