يزكشج ذفاْى نهًذاعثح انضشٚثٛح نهعايه ٍٛف ٙلطاع انزْة ٔانًجْٕشاخ

ف ٙظم طذٔس لإٌَ ضشٚثح انذخم انًؤلد سلى ( )28نغُح ٔ 2009انز٘ أنغٛد
تًٕجثّ انضشٚثح انًمطٕعح عهٗ انعايه ٍٛفْ ٙزا انمطاعٔ ،دٛث أجاص انمإٌَ
انًشاس إن ّٛأعالِ فشع ضشٚثح عهٗ أعاط َغثح ستخ إجًان ٙأٔ طاف ،ٙفئَُا َرمذو
تزكشج انرفاْى نهًذاعثح عهٗ انعايه ٍٛفْ ٙزا انمطاع عهٗ انُذٕ انران:ٙ
- 1إعرثاس سأط انًال انعايم نهراجش أعاعا ً نهرمذٚش ٔانز٘ ذظادق عه ّٛانُماتح
عُٕٚا ً ًٔٚكٍ نهذائشج اعرخذاو كم انٕعائم نهرذمك يُّ
ٚ- 2رى ذمذٚش دخم طاف ٙنهكٛهٕغشاو عهٗ انُذٕ انران:ٙ
انذخم انظاف /ٙدُٚاس
سأط انًال انعايم /كٛهٕ غشاو رْة
 250دُٚاس  /كغ
 5-1كغ
 350دُٚاس/كغ
 10-6كغ
 400دُٚاس  /كغ
 15-11كغ
 500دُٚاس /كغ
 20-16كغ
 550دُٚاس  /كغ
 21كغ فًا فٕق
ذطثك انششائع أعالِ عهٗ انششكاخ انعايهح ( ذضايٍ  +ذٕطٛح تغٛطح  +أفشاد )
ٚ- 3ذاعة انعايهٌٕ تاالنًاط ٔانًجْٕشاخ ٔاألدجاس انكشًٚح عهٗ أعاط َغثح
دخم طاف )%6( ٙيٍ لًٛح سأط انًال انعايمٔ ،إرا ذى االعرٛشاد ضًٍ
عمف سأعًانّ انعايم فٛذاعة عهٗ سأعًانّ انعايم ،أيا إرا ذجأصخ سأط
يانّ انعايم فٛذاعة عهٗ انمًٛح األعهٗ
- 4انًشاغم
أ ٚ -رى إعرًاد دخم طاف ٙنهكٛهٕغشاو يٍ انزْة انًشغٕل دغة َٕعّ ٔذعرًذ
انكًٛح انًذيٕغح نذٖ يؤعغح انًٕاطفاخ ٔانًماٛٚظ كأعاط نهًذاعثح
انضشٚثٛح ٔعهٗ انُذٕ انران:ٙ
انُٕع /انظُف
انًغكٕكاخ
رْة خشٍ
رْة يرٕعط
رْة َاعى
رْة يذجش

انذخم انظافٙ
 20دُٚاس  /كغ
 50دُٚاس /كغ
 100دُٚاس /كغ
 200دُٚاس /كغ
 /300كغ

ب -عهٗ انشغى يًا ٔسد أعالِ ٚمذس دخم طاف ٙتٕالع ( )1500دُٚاس نهًشاغم
انر ٙال ذمٕو تانذيغ ٔذعرًذ عهٗ انظٛاَح ٔانرظهٛذاخ ٔانرٕاطٔ ٙذشكٛة
األدجاس فمطٔ ،انر ٙال ٚضٚذ عذد انعايه ٍٛفٓٛا عٍ إثٍُٛ
 عذد انعايه ٍٛيٍ (  )5 -2تٕالع ( )4000دُٚاس كذخم طافٙ يا صاد عهٗ (  )5عايه ٍٛتٕالع (  ) 7000دُٚاس كذخم طافٙ- 5ف ٙدال انذخٕل األخشٖ انخاضعح نهضشٚثح ًُٚخ انًكهف االعفاء انجضئ( ٙ
ف ٙدانح انشتخ) تذٛث ال ذمم انضشٚثح عٍ انضشٚثح انًغرذمح عهٗ ان ذخم يٍ
ذجاسج انزْة أٔ انًجْٕشاخٔ .ف ٙدال ذذمك خغاسج يٍ ْزِ انذخٕل ٚرى
ذماطٓا يٍ االستاح انًرذممح يٍ لطاع انزْة ٔٚرى ذذٔٚش سطٛذ انخغاسج إٌ
ذذمك
- 6ف ٙدال يًاسعح انًكهف أعًانّ فْ ٙزا انمطاع فرشج يٍ انغُح فٛذاعة عٍ
ذهك انفرشج فمط
- 7عُذ يذاعثح انًكهف انشخض انطثٛع ( ٙانفشد ) عٍ انضشٚثح انًذرغثح عهٗ
األستاح انظافٛح يٍ ذجاسج انزْة ٔانًجْٕشاخ ال ًُٚخ االعفاءاخ
ٔانرُضٚالخ انًُظٕص عهٓٛا ف ٙانمإٌَ
انهجُح /دائشج ضشٚثح انذخم
و ادًذ عٛغٗ تشاس جاتش

َمٛة /انُماتح انعايح ألطذاب يذالخ
ذجاسج ٔطٛاغح انذهٔ ٙانًجْٕشاخ
دغٍ شُك

انُمٛة اعايح ايغٛخ

انًغرشاس ذٛغٛش خشًاٌ

