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 2019لبرنامج السنوي التشاركي لالستثمار لسنة لعداد في اطار االمحضر جلسة 

 2018 أكتوبر 25بتاريخ 

 انز٘ ٚؼتًذ ػهٗ انًُٓجٛح انتشاسكٛح ٔضًٍ 2019فٙ اطاس االػذاد نثشَايج االعتثًاس انثهذ٘ نغُح 

، اَؼمذخ جهغح ػًم يغ يًثهٙ انًجتًغ انًذَٙ حٕل يغاس اػذاد انًشاحم انتحضٛشٚح نٓزِ انًُٓجٛح 

 ػهٗ انغاػح  انثانثح تؼذ انضٔال تشآعح انغٛذ حهًٙ 2018 أكتٕتش 25انثشَايج انًزكٕس ٔرنك ٕٚو انخًٛظ 

 :انٓاَٙ سئٛظ تهذٚح لفصح ٔتحضٕس انغادج 

 يحًذ ػهٙ سئٛظ نجُح انشؤٌٔ انًانٛح ٔااللتصادٚح ٔيشالثح انتصشف- 

  سئٛظ نجُح انذًٚمشاطٛح انتشاسكٛحْاجش ػثاد٘- 

 أػضاء نجُتٙ انًانٛح ٔانذًٚمشاطٛح انتشاسكٛح- 

 يًثهٍٛ ػٍ جًؼٛاخ ٔيُظًاخ- 

 :ٔافتتح انجهغح انغٛذ سئٛظ انثهذٚح يشحثا تانحضٕس ٔٔضح اطاس انجهغح انتٙ تًحٕسخ حٕل 

اػالو يًثهٙ انًجتًغ انًذَٙ تًغاس تشَايج االعتثًاس انغُٕ٘ ٔانتٕافك يؼٓا نهًؼاضذج فٙ ْزا انًغاس - 

 .فٙ يجال دػٕج ٔتٕػٛح انًٕاطٍ نهًشاسكح

 تحذٚذ جهغاخ انًُاطك- 

 اػذاد خهٛح اتصال- 

 تمغٛى انًٓاو ٔٔضغ خطح اتصانٛح- 

ٔافتتح انجهغح انغٛذ سئٛظ انًجهظ يزّكشا تًغاس اػذاد تشَايج االعتثًاس انثهذ٘ انغُٕ٘ انز٘ ٚؼتًذ ػهٗ 

ٔتٍّٛ . انًُٓجٛح انتشاسكٛح أ٘ عٛكٌٕ انًٕاطٍ فٛٓا ششٚك ألخز انمشاس فٙ تحذٚذ انًشاسٚغ ٔأياكٍ انتذخم

أٌ يكَٕاخ انًجتًغ انًذَٙ عٛكٌٕ ششٚك أعاعٙ نتجغٛى ْزا انًغاس يٍ خالل دػٕج ٔتٕػٛح انًٕاطٍ 

نهًشاسكح فٙ يختهف جهغاخ انًُاطك ٔانجهغاخ انؼايح انتشاسكٛح ٔضًاٌ تًثٛهٛح انًُاطك ٔانغكاٌ 

 .ٔانششائح االجتًاػٛح

انمشب ، انًٓٛكهح : كًا رّكش تاالػتًاداخ انًشصٕدج نٓزا انًخطظ ٔتمغًّٛ ػهٗ يختهف أصُاف انًشاسٚغ 

 . ٔاالداسٚح
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 . ٔرّكش تانًُاطك راخ األٔنٕٚح انتٙ عٛتى انتذخم تٓا

 : جهغاخ يُاطك عتكٌٕ كاٜتٙ 5ٔتؼذ انتحأس ٔتثادل اٜساء تى االتفاق ػهٗ تمغٛى ْزِ انًُاطك ػهٗ 

  تضى انذٔانٙ ، انؼغانح ٔاألفشا2018ٌ دٚغًثش 15: جهغح يُاطك أٔنٗ - 

  تضى حٙ انغشٔس ، انًٕنٗ ٔحٙ انُٕس2018 دٚغًثش 16: جهغح يُاطك ثاَٛح - 

  تضى ٔعظ انًذُٚح ، انًذُٚح انؼتٛمح ٔانمٛطُح2018 دٚغًثش 19: جهغح يُاطك ثانثح - 

  تضى سأط انكاف2018 دٚغًثش 22: جهغح يُاطك ساتؼح - 

 تضى حٙ تٍ َٕٚظ ، حٙ انشثاب ، حٙ انمٕافم ٔحٙ 2018 دٚغًثش 23: جهغح يُاطك خايغح - 

 انُٕٓض

  تضى صسٔق ٔحٙ انمًٕد2018٘ دٚغًثش 28: جهغح يُاطك عادعح - 

ثى تى انتطشق انٗ اػذاد خهٛح اتصال تؼٓذ انٛٓا ٔضغ ٔتُفٛز خطح اتصانٛح نذػٕج انًٕاطٍ ٔانًشاسكح فٙ 

 .يختهف جهغاخ انًُاطك ٔانجهغاخ انتشاسكٛح انؼايح

 :فتششح نٓزِ انًًٓح يًثهٙ 

 جًؼٛح حُٛا- 

 جًؼٛح صٕتٙ- 

 جًؼٛح لفصح انجذٚذج - 

 جًؼٛح يشاحم- 

 جًؼٛح عُذ- 

 انغشفح انفتٛح انؼانًٛح- 

 جًؼٛح يشٓذ- 

 فشع انكشافح انتَٕغٛح تمفصح- 

ٔتؼذ انتحأس ٔتثادل اٜساء تى االتفاق ػهٗ تمغٛى انًٓاو تٍٛ ْزِ األطشاف تتغطٛح كم جًؼٛح نهًُطمح انتٙ 

 .تُتًٙ انٛٓا تانتُغٛك يغ جًٛغ األطشاف األخشٖ
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 .ٔتى االتفاق ػهٗ يحتٕٖ انًطٕٚاخ انتٙ عٛتى اػتًادْا فٙ انخطح االتصانٛح

ٔتتكٌٕ انخطح االتصانٛح يٍ ػذٚذ األَشطح انًٛذاَٛح ػالٔج ػهٗ األَشطح انذػائٛح ػهٗ صفحاخ انتٕاصم 

 :االجتًاػٙ يٍ أًْٓا 

  يطٕٚح3000تٕصٚغ ػذد - 

  porte à porte اعتذػاء نهًٕاطٍ يثاششج 600تٕصٚغ ػذد - 

 الفتاخ اشٓاسٚح تانًُاطك ٔتٕعظ انًذُٚح- 

 ، 15، 14)حًالخ تحغٛغٛح تؼذٚذ انًُاطك ٔتٕعظ انًذُٚح تُصة انخًٛاخ ٔانٕعائم انصٕتٛح - 

ٔ17/12/2018) 

. 22/12/2018َشاط تٕػٕ٘ ػهٗ دساجاخ ْٕائٛح تجٕب يختهف انًُاطك ٕٚو - 
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