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 -Iاإلجراءات اإلدارية :










ٚر ّى ذُفٛز ػًهّٛح انخضٌ ػهٗ يذٖ ثالثح أشٓش تذاٚح يٍ شٓش فٛفش٘  ٔ 2020هذّجها 6
أشهر.
ٔانًسٕن % 50 ٔ ٍٛنهًظذّس.ٍٚ
ظظح نهفالزٍٛ
ذُمسى ْزِ انكًّٛح إنٗ  % 50يخ ّ
ّ
ٚدة أٌ ٚكٌٕ انضٚد انًؼذّ نهخضٌ يٍ انُٕػّٛاخ انرانٛح دٌٔ سٕاْا :صٚد صٚرٌٕ تكش
يًراص ،صٚد صٚرٌٕ تكش ،صٚد صٚرٌٕ تكش ػاد٘ ،صٚد صٚرٌٕ تكش ٔلّاد.
زذّدخ لًٛح يُسح انخضٌ تـ  50د/ؽٍ/شٓش أ٘ يا ٚؼادل 300د/ؽٍ نكايم انًذّج.
زذّدخ لًٛح انًُسح انخظٕطٛح اإلػافّٛح نفائذج ّ
ٔانًسٕن ٍٛتـ  200د /ؽٍ
انفالزٍٛ
ّ
ٚر ّى طشفٓا ػُذ اإلَطاق ف ٙػًهّٛح انخضٌ تؼذ اسركًال اإلخشاءاخ اإلداسٚح ٔانفُّٛح.
ال ٚدٕص نًظذّس٘ صٚد انضٚرٌٕ انًؼرًذ ٍٚيٍ ؽشف ٔصاسج انفالزح ٔانًٕاسد
ٔانًسٕن.ٍٛ
ظح انًًُٕزح نهفالزٍٛ
ظٛذ انثسش٘ االَرفاع تاالَخشاؽ ف ٙانس ّ
انًائّٛح ٔان ّ
ّ
ًٚكٍ نظغاس انفالز ٍٛخضٌ كًٛاذٓى يٍ انضٚد دٌٔ  20ؽٍ يداَا تخضاَاخ انذٕٚاٌ
 6أشٓش
انٕؽُ ٙنهضٚد كًا ًٚكُٓى انرفٕٚد فٓٛا نّ يثاششج تؼذ فرشج انخضٌ انثانغح
يماتم انرًرغ تانًُسح تازرساب سؼش انششاء انًؼرًذ يٍ لثم انذٕٚاٌ ف ٙذاسٚخ َشش
َرائح ؽهة إتذاء اإلْرًاو نهفرشج انًؼُٛح تزنك.
سى كًٛح صٚد انضٚرٌٕ انًثشيدح نهخضٌ خالل فرشج انرذ ّخم كًا ٚه 60 :ٙأنف ؽٍ
ذم ّ
خالل شٓش فٛفش٘ 20 ،أنف ؽٍ خالل شٓش ياسط ٔ  20أنف ؽٍ خالل شٓش أفشٚم
.2020

ٚ رى َشش ؽهثاخ إتذاء االْرًاو نهرًرغ تًُسح انخضٌ ػهٗ يٕلغ انٕاب نهذٕٚاٌ انٕؽُٙ
نهضٚد خالل فرشاخ يسذدج نكم شٓش.
ٚ مذّو ػشع إتذاء االْرًاو ؽثما نألًَٕرج انًٕزذ انخاص تطهة انؼشع تانًهسك ػذد
 1انز٘ ٚسرٕ٘ ػهٗ خًٛغ انثٛاَاخ انًطهٕتح يشفما تانٕثائك انرانٛح:
 َسخح يٍ تطالح انرؼشٚف انٕؽُّٛح. َسخح يٍ انسدم انٕؽُ ٙنهًؤسساخ. انّٕٓٚح انثُكّٛح.خاص فمؾ
 شٓادج فالذ يسُذج يٍ لثم انًُذٔتّٛح اندّٕٓٚح نهرًُٛح انفالزّٛح (ّ
تانفالز.)ٍٛ
ٔانًسٕنٍٛ
 انًهسك ػذد  2يؼشف تاإليؼاء يٍ لثم انؼاسع تانُسثح نهفالزٍّٛ
انًسٕل فؼهٗ
ُٚض خاطح ػهٗ أَّّ ف ٙطٕسج سسة انًُسح يٍ انفالذ أٔ
ٔانز٘
ّ
ّ
ظم ػهٓٛا ف ٙدفؼح
انًؼُ ٙتزنك إسخاع كايم انًُسح انخظٕطٛح اإلػافّٛح انًرس ّ
ٔازذج.

 ذٕدع ػشٔع إتذاء االْرًاو تًكرة يٍ يكاذة انؼثؾ تانًشاكض اندّٕٓٚح نهذٕٚاٌ
تًمشِ االخرًاػ ٙف ٙاٜخال انمظٕٖ
انٕؽُ ٙنهضٚد أٔ تًكرة انؼثؾ انًشكض٘ ّ
انًسذّدج نك ّم ؽهة إتذاء اإلْرًاو.
ٚ ر ّى َشش َرائح ؽهثاخ إتذاء االْرًاو ػهٗ يٕلغ انٕاب نهذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد ف ٙأخم
ألظاِ  3أّٚاو ػًم يٍ انراسٚخ األلظٗ انًسذد نرمذٚى انؼشٔع.
٘ يُرفغ تانًُسح ذ ّى سسثٓا يُّ ؽٛهح يذّج انخضٌ ،أٌ ٚرمذّو تانًشاسكح فٙ
 ال ًٚكٍ أل ّ
يشج ثاَٛح.
ؽهة إتذاء االْرًاو نالَخشاؽ ّ

 -IIاإلجراءات الفٌيّة:











ّ
)(jaugeage
انًخضٌ تطشٚمح انًماٚسح
ٚرى يؼاُٚح انخضاَاخ ٔذسذٚذ كًّٛح انضٚد
تانُسثح نهظٓاسٚحٔ .تانُسثح نهًٕاخم ٚرى ذسذٚذ انكًٛح انُٓائٛح تؼذ انٕصٌ ػُذ اَمؼاء
كايم فرشج انخضٌ تـ  6أشٓش دٌٔ أٌ ذردأص ْزِ انكًٛح يا ْٕ يمرشذ يٍ لثم
انؼاسع تانًهسك ػذد .1
ّ
انخضاَاخ انسايهح نهضٚد يٕػٕع انؼشع انًمذّو.
ٚر ّى سفغ ػُّٛح فَ ٙظٛش ٍٚيٍ خًٛغ
ذرٕنّٗ يخاتش انذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد ذسهٛم انؼُّٛاخ ػهٗ زساب انؼاسع تاسرثُاء
طغاس ّ
انفالز ٍٛانزّ ٍٚ
ٚخضٌَٕ انضٚد ف ٙانذٕٚاٌ ،فردشٖ انرسانٛم نفائذذٓى يداَا.
ّ
انخضاَاخ ػثش خًٛغ انفرساخ ( vanne, trou
يثاششج إثش سفغ انؼُّٛاخ ٚر ّى ذشًٛغ
)d'homme et couvercle supérieur
ّ
نهخضاَاخ يٕػٕع انؼشع ّإال
٘ زال يٍ انساالخ انفرر اندضئ ٙأٔ انكهّٙ
ال ٚر ّى ف ٙأ ّ
تؼذ اَمؼاء انًذّج انكايهح نهخضٌ.
ٚهرضو انًؼُ ٙتاإلخشاء خالل يذج انخضٌ تؼذو انرظشف ٔنٕ خضئٛا ف ٙانكًٛح انًخضَح
ؽٛهح ْزِ انفرشج نرفاد٘ إنغاء إسُاد يُسح انخضٌ أٔ إسخاع انًُسح انخظٕطٛح
اإلػافٛح ؽثما نألًَٕرج انًث ٍّٛتانًهسك ػذد .2
ّ
ّ
انًخضَح ٔأخز ػُٛاخ يٍ
انخضاَاخ ٔانرثثّد يٍ انكًّٛح
ؽٛهح يذّج انخضًٌٚ ،كٍ يشالثح
انضٚد إٌ اسرٕخة رنك.
ػُذ اَرٓاء يذّج انخضٌٚ ،رمذّو انؼاسع إنٗ انذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد تطهة نفرر
ّ
انخضاَاخ زٛث ٚرى سفغ ػُّٛاخ ٔذرٕنّٗ يخاتش انذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد ذسهٛم انضٚد
ػهٗ زساب انؼاسع تاسرثُاء طغاس ّ
انفالز ٍٛانزّ ٍٚ
ٚخضٌَٕ انضٚد ف ٙانذٕٚاٌ،
فردشٖ انرسانٛم نفائذذٓى يداَا.
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بطاقة العرض
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صة شهر 2020.......................
ح ّ
تٛاَاخ انؼاسع
انًؤسسح أٔ انؼاسع:
اسى ٔنمة انًًثم انمإََ: ٙ
يسهًّح ف: ٙ
سلى تطالح انرؼشٚف انٕؽُّٛح :
تراسٚخ :
ّ
يظذّس
يسٕل
فالذ
انظفح :
ّ
انؼُٕاٌ :
انٓاذف :
انثشٚذ اإلنكرشَٔ: ٙ
انسدم انٕؽُ ٙنهًؤسساخ : RNE
انسساب انثُك: RIB ٙ
اسى ٔنمة طازة انسساب :
انفشع انثُك: ٙ
تٛاَاخ انخضٌ
انكًّٛح اندًهّٛح 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 :

زشس ف............................ : ٙ
ّ
انراسٚخ ............................ :

هلحق عذد 2

الحسام

( خاص ّ
ٔانًسٕن) ٍٛ
تانفالزٍٛ
ّ
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صة شهر 2020 .......................
ح ّ
سسح
إَّ ٙانًًؼ ٙأسفهّ ............................................. ،انًًثّم انمإََ ٙنًؤ ّ
 ......................................................طازة تطالح ذؼشٚف ػذد
.............................يسهًح تـ ....................تراسٚخ ٔ ............................طازة
يُسح خضٌ خظٕطٛح إػافٛح تـ  200د/ؽٍ تؼُٕاٌ شٓش  ...............................نكًٛح
تـ ......................ؽٍ ٔتمًٛح (تهساٌ
خًهٛح
فٙ
انمهى) ....................................................................................دُٚاس،
طٕسج سسة انًُسح انًًُٕزح ن ٙخالل يذّج انخضٌ انًسذدج تـ  06أشٓش يٍ ذاسٚخ ذشًٛغ
انخضاَاخ أٔ ذاسٚخ خضَٓا تانذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد ،فئَُ ٙأنرضو تئسخاع كايم يؼهٕو انًُسح
انخظٕطٛح اإلػافّٛح إنٗ انذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد ف ٙدفؼح ٔازذج ٔف ٙغؼٌٕ شٓش يٍ
ذاسٚخ اإلػالو تمشاس سسة انًُسحٔ .تخالف رنك ،أذسًم كم يا سٛرشذة ػُّ يٍ إخشاءاخ
لإََٛح ٚمٕو تٓا انذٕٚاٌ انٕؽُ ٙنهضٚد فْ ٙزا انًدال.
كًا أٔافك ػهٗ أَّ تانُسثح نهضٚد انًخضٌ تانًٕاخم ،فئٌ انًثهغ انًرسظم ػه ّٛنهًُسح
انخظٕطٛح اإلػافٛح تؼذ انرشًٛغ غٛش َٓائٔ ٙتانران ٙلاتم نهًشاخؼح َسٕ انرخفٛغ فمؾ تؼذ
اَمؼاء كايم انفرشج انًسذدج تـ  6أشٓش ػُذ انرثثد يٍ انكًٛح اندًهٛح انًخضَح ٔخظى
انفاسق ػُذ اإللرؼاء يٍ يثهغ يُسح انخضٌ انر ٙسرظشف الزما.
زشس ف.......... ............................: ٙ
ّ
اإلسى ٔانهّمة ............... ......................:
هعرف به:
اإلهضاء ّ

