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شلا ثيدحت
ّ

 ّي0رغلا لام

 قطانملا نمــض 2020 ماعل راذآ رQــش نم NّO 7حو 1 نم ةدتمملا ةGHفلا >; ،ا.روــس برغ لامــش >; ةّيناديملاو ةّيناــس5إلا عاــضوألا ر.رقّتلا اذ' دــصري

اللا ف.رو ،ّيiرغلا ةاـمح ف.رو ،ّيiرغلاو ّيiونh]ا بـلح ةـظفاـحم ف.رو ،بـلدإ ةـظفاـحم >; ماـظّنلا ةرطيـــــــــــــس نع ةـجراـ\]ا
ّ

 >; نطقي ثـيح ،ةـيقذ

 .ٍةمس5 نويلم 3.5 نم rHكأ ةقطنملا هذ'

xعyشلا ش
ّ

تالا نا.رس دع� ٍداتعم H~غ اًءود' ّيiرغلا لام
ّ

Gلا قاف
ّ

Hوّرلا ّي��� .و�سوم >; ّ�

قوت 6/3/2020 ةعمh]ا موي ةيادب ذنمف
ّ

لا ّي�Hّلاو ّيوh]ا فـــــــصقلا تالمحو ةّ.ركـــــــسعلا تاّيلمعلا تف
ّ

 ،ا'ؤافلحو ماظّنلا تاوق ھب موقت تنا� يذ

تالل تاقور\]ا ضعبب تماق ا'ءافلحو ماظّنلا تاوق نأ الإ ،ٍرQــــــــــشأ ذنم ھفرع� مل اًءود' ةقطنملا تدQــــــــــشو
ّ

 ��ع ٍمّدقتو ٍفــــــــــصق تاّيلمع نم قاف

 :>�ي امك تاقور\]ا تنا�و ،روا��ا ضع�

ـــــلا ةــــــ0ـــــ/ـــــ&ا نا+ملا قر'&ا عون
ّ

 تــــــماــــــق 5ـــــ4

 قر'&اب

تلاو تقولا
ّ

 تاظحالم خ=را

فصق
ٌ

 ٍةّيعفدم فئاذق 4 00:23 ةعاّسلا 6/3/2020 ا'ؤافلحو ماظّنلا تاوق ةرفصنك ٌّ>�فدم 

فصق
ٌ

 ٍةّيعفدم فئاذق 3 02:00 ةعاّسلا 6/3/2020 ا'ؤافلحو ماظّنلا تاوق ن'وفس ٌّ>�فدم 

فصق
ٌ

 ٍةّيعفدم فئاذق 6 02:00 ةعاّسلا 6/3/2020 ا'ؤافلحو ماظّنلا تاوق ةH~طفلا ٌّ>�فدم 

فصق
ٌ

 ناتّيعفدم ناتفيذق 22:00 ةعاّسلا 6/3/2020 ا'ؤافلحو ماظّنلا تاوق داقت - بلح ف.ر ٌّ>�فدم 

فصق
ٌ

ةفيذق 20 12:00 ةعاّسلا 7/3/2020 ا'ؤافلحو ماظّنلا تاوق ةH~طفلا ٌّ>�فدم 
ً

ةّيعفدم 
ً

 

فصق
ٌ

 – نــــــــــــ'وــــــــــــفــــــــــــــــــــــــس ٌّ>�فدم 

 د.وعرفك

ةفيذق 50 20:00 ةعاّسلا 7/3/2020 ا'ؤافلحو ماظّنلا تاوق
ً

ةّيعفدم 
ً

 

فصق
ٌ

 ٍةّيعفدم فئاذق 8 19:00 ةعاّسلا 7/3/2020 ا'ؤافلحو ماظّنلا تاوق ةرسطفلا ٌّ>�فدم 

 

¥ــــــــــش امك 
ّ

اموh¨ 7/3/2020 خ.رات¦و ،ماظّنلا تاوق ت
ً

 مويلا >; ٍقحال ٍتقوب ا¯م ب�ــــــــــ®¥تو ،ا¬لع رطيــــــــــس»ل بلدإ بونج صخوم ةرعم ة.رق ��ع 

لا فــصقلا تالمحو ،ةّ.ركــسعلا تاّيلمعلا تنا�ف 6/3/2020 خ.رات لبق امأ .ھتاذ
ّ

N� 48 قيثوت ّمت ثيح ،ا'ّدــشأ ��ع ماظّنلا تاوقو ايــسور اّ¯ــش� 

ةي�²
ً

 .بلدإ بونجو قرش >; ،قطانم ةّدع ��ع ماظّنلا تاوق تمّدقت امك .ن~يندملا نم 

ــــــشلا >; ةّيداــــــصتقالا عاــــــضوألا لازت ال
ّ

ةئyــــــس ّيiرغلا لام
ً

�ــــــ¶ارألا نم د.زملا ��ع ماظّنلا تاوق ةرطيــــــس عم ،ةلاطبلاو رقفلا رــــــش»ني ثيح ،ةياغلل � 

ـسلا رارفو لا ةّيعارّزلا ��ـ¶ارألا نم ٍةعـساو ٍتاحاـسم ةقطنملا ترـسخ ،ا¯م نا�ّ
ّ

N� ئرلا ردـصملا ل�ـش� تنا�y·ـ�ـسلا بلغأ ةـشyعمل ّ�  �«إ فاـضُي ،نا�ّ

للا ةميق ضافخنا كلذ
ّ

~Hة.راجّتلا ةكر�]ا فعضو �¿نجألا عطقلا لباقم ةّ.روّسلا ة.  

ــــسلا ةاناعم د.زي اممو ــــشلا لــــصف لولح نا�ّ
ّ

ظلا هذ' ّلظ >;و ،ةئفدّتلا دوقول ساّنلا ةجاح دايدزاو ،ءات
ّ

ــــصلا فور ــــسلا أÄhي ةبعّ  ةــــضاعتــــسالل نا�ّ

ل\�او تاراطإلل ةفاضإلاب ،ةلمعتسملا ةيذحألاو ةسÆلألا قرحب دوقولا نع
ّ

 .ناس5إلا ة�È ��ع ةH~بكلا ا'رارضأ نم مغّرلا ��ع ةّيكي»سالبلا تاف
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طلا قالغإ رارمتـــــــسا بÆـــــــس� ؛تاقور��ا راعـــــــسأ عافترا رمتـــــــسx امك
ّ

ـــــــشلا ن~ب لـــــــصاولا ق.ر
ّ

ـــــــشلا لام
ّ

ـــــــشلاو ّ>Êر
ّ

 ا.روـــــــس تاوق لبق نم ّيiرغلا لام

لاو ،ةيطارقوميّدلا
ّ

ـــــــــشلا تاجاح نّمؤي نا� يذ
ّ

ايلاح ّمتي امنyب ،ٍةيفا� ٍتايمك¦و تاقور��ا نم ّيiرغلا لام
ً

 داH~تـــــــــسالا لالخ نم تاقور��ا ن~مأت 

 .ٍةعفترم ٍراعسأو ٍةدودحم ٍتايكمب ،ايكرت عم ّيدود�]ا ىوQلا باب �Hعم �Hع

 ايا%ّ#لا

ةي�² 50 �«إ    5/3/2020 ةياغلو 1/3/2020 نم ةGHفلا لالخ ايا�Íّلا ددع لصو
ً

اح.رج 72 نم rHكأل ةفاضإلاب 
ً

 

 

 

 

 

 ةّيناديملا عاضوألا

 2020 ماعل راذآ ر0ش نم 5 ةياغلو 1 نم

شلاو ّيTون/&ا بلدإ ف=ر
ّ

 :WXّر

لا ةّ.ركـــسعلا ةلم�]ا ترمتـــسا
ّ

N� ةموعدم ماظّنلا تاوق اّ¯ـــش�
ً

 ،5/3/2020 سyم\]ا موي ةياNّO Ïح بلدإ بونج ��ع ن~يناريإلاو سوّرلا اÎافلحب 

طلا لبق نم قطانملا كلت فـــصق ّمتي ثيح
ّ

~Hر�]ا ناiـــ�وّرلا ّي�ـــسلاو ّ�  ةيلاّتلا قطانملا تـــضّرع� ثيح ،ماظّنلا تاوقل ةع�اّتلا ةّي�Hّلا تاوقلاو ،ّيروّ

 :ة�Äسألا عاونأ فلتخمب ٍّيموي ٍفصقل

شلاو ّيTون/&ا بلدإ ف=ر
ّ

 WXّر

 فصقلاب ةفد^[سملا قطانملا

 ناسعنلا ةراعم ةرفصنك ش¥ب ن~مرس بقارس

 ةرابلا بH~نلا فزوج ن~عiرألا لبج سماس�

 ن~نyب نانش مسحا د.وعرفك ن.رازح

 سانيمق ةموطسملا ن'وفس ةH~طفلا ةبنرأ

 ايالش رفك يمارلا اح.رأ زH~جم لفيلف

 نايعرم ÄÑش سفآ نويلب ايلحن

 سا¦وج ناس ةح.ورلا لب¥س ريد خيطب رفك

 

 cd              72ر/&ا

iلا لافطألا
ّ

 لاجّرلا ءاس

11 7 54 

 md              48تقلا

iلا لافطألا
ّ

 لاجّرلا ءاس

9 9 32 
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ةجي»نو
ً

كمت ةلم�]ا هذQل 
ّ

 .اÒ ٍةطيحم ىرق ةّدعو بقارس ةنيدم ��ع ةرطيّسلا نم ا'ؤافلحو ماظّنلا تاوق تن

شلاو ّيTون/&ا بلدإ ف=ر
ّ

 WXّر

لا قطانملا
ّ

نلا تاوق ا^vلع ترطيس 45
ّ

 اxؤافلحو ماظ

 خيطب رفك خيداد ةبنGHلا سا¦وج بقارس

    ناس روباش

 

¥ش لباقملاب
ّ

اموh¨ ةضراعملا لئاصف ت
ً

اسكاعم 
ً

كمتلل ىرق ةّدع ��ع 
ّ

 :>Óو ا¬لع ةرطيّسلا ةداعتسا نم ن

شلاو ّيTون/&ا بلدإ ف=ر
ّ

 WXّر

لا قطانملا
ّ

 ا^vلع ةرطيّسلا ةضراعملا لئاصف تداعتسا 45

 لبنرفك شرح سوم رفك ن'وفس ةH~طفلا ةH~بكلا رادلا

    ةبكو� لفيلف

 

شلا ةامح ف=ر
ّ

 :ّيTرغلا Xّ~ام

¥ــــــــــش
ّ

ةلمح ماظّنلا تاوق ت
ً

ةّ.ركــــــــــسع 
ً

ةعــــــــــساو 
ً

ــــــــــشلا ةامح ف.ر ��ع 
ّ

ةموعدم ّيiرغلا ّ>«ام
ً

 كلت فــــــــــصق ّمتي ثيح ،ن~يناريإلاو سوّرلا نم اÎافلحب 

طلا لبق نم قطانملا
ّ

~Hر�]ا ناiوّرلا ّي�� فلتخمب ٍّيموي ٍفصقل ةيلاّتلا قطانملا تضّرع� ثيح ،ماظّنلا تاوقل ةع�اّتلا ةّي�Hّلا تاوقلاو ،ّيروّسلاو ّ�

 :ة�Äسألا عاونأ

 

شلا ةامح ف=ر
ّ

 ّيTرغلا Xّ~ام

 فصقلاب ةفد^[سملا قطانملا

 يوا�نعلا قامقدلا ةرا.زلا طساو لت نوطسقلا

 نوز.ز ةطحم ةينامرسلا نيديلق روقرقلا ةروصنملا

    موقزلا كيشملا
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¥ش لباقملاب
ّ

اموh¨ ةضراعملا لئاصف ت
ً

اسكاعم 
ً

كمتلل ىرق ةّدع ��ع 
ّ

 :>Óو ا¬لع ةرطيّسلا ةداعتسا نم ن

شلا ةامح ف=ر
ّ

 ّيTرغلا Xّ~ام

لا قطانملا
ّ

 ا^vلع ةرطيّسلا ةضراعملا لئاصف تداعتسا 45

 ةيقمعلا نيديلق ةرجنط ةر'اقلا يوا�نعلا

    ةرانملا ةرطاطفلا

 

  :بلدإ ةنيدم

اـص\ـÙ 11 اØي�ـ² حار ٍةرزجم عوقول ىّدأ ماظّنلا تاوق لبق نم ٍّ>Öوراـصو ٍّ>�فدم ٍفـصقل بلدإ ةنيدم تـضّرع� 3/3/2020 خ.راتب
ً

 ةعبـس م¯يب 

اص\Ù 21 بyصأو ٍلافطأ
ً

 .ٍحورجب 

شلا بلدإ ف=ر
ّ

 :Xّ~ام

طلا تفــــصق 1/3/2020 خ.راتب
ّ

ةعقوم ،ةت¥تاب ةدلب ةّيــــسوّرلا ةّي¦ر�]ا تارئا
ً

ةرزجم 
ً

 لفط م¯يب ،ٍصا\ــــÙأ ةعiرأ اØي�ــــ² حار ن~يندملا فوفــــص >; 

ةسمخ بyصأو
ٌ

 .ةأرما م¯يب ٍحورجب ٍصا\Ùأ 

طلا تفـــــــــــصق 2/3/2020 خ.رات¦و
ّ

ةعقوم ،بلدإ لامـــــــــــش ةعوفلا ة.رق ةّيـــــــــــسوّرلا ةّي¦ر�]ا تارئا
ً

ةرزجم 
ً

 ةعـــــــــــس� اØي�ـــــــــــ² حار ن~يندملا فوفـــــــــــص >; 

 .ٍحورجب نورخآ بyصأو ٍصا\Ùأ

 .ةأرما م¯يب ن.رخآ ٍةثالث ةباصإو ٍلجر لتقمل ىّدأ ٍّ>Öوراص ٍفصقل ÄÑش ةدلب تضّرع� 3/3/2020 خ.رات¦و

طلا تفــصق 5/3/2020 خ.رات¦و
ّ

اعمجت ةّيــسوّرلا ةّي¦ر�]ا تارئا
ً

 16 اØي�ــ² حار ٍةرزجم نع رفــسأ امم ،ن.رــصمترعم ةنيدم فارطأ ��ع ن~حزاّنلل 

اّيندم
ً

اّيندم 21 بyصأو ن~لفطو ٍتاديس عبس م¯يب 
ً

 .ٍلفطو ٍءاس5 ةعiرأ م¯يب ٍحورجب 

 :ّيTرغلا بلدإ ف=ر

افصق ّيiرغلا بلدإ ف.ر دQش
ً

اّيعفدم 
ً

اعطقتم 
ً

 :ةيلاّتلا قطانملا لاط ةّي�Hّلا ماظّنلا تاوق لبق نم 

 ّيTرغلا بلدإ ف=ر

 �Xّوراّصلاو �Xّفدملا فصقلاب ةفد^[سملا قطانملا

  ناودع ةيجانلا امادب ةيدوناh]ا

 

 .ايا�² طوقس لx®hّ ملو ةّيدوقنعلا خ.راوّصلاب روغشلا رسج ةنيدم ماظّنلا تاوق تفصق 3/3/2020 خ.راتب

 .ٍلفط لتقمل ىّدأ امادب ة.رق ةيعفدملا فئاذقب ماظّنلا تاوق تفصق خ.راّتلا تاذ¦و
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 :ّيTرغلا بلح ف=ر

افصق ّيiرغلا بلح ف.ر >; ىرقلا ضع� تدQش
ً

اّيعفدم 
ً

اعطقتم 
ً

طلل ٍعطقتم ٍفصقل ةفاضإلاب ،ماظّنلا تاوق لبق نم 
ّ

  .ةّيسوّرلا ةّي¦ر�]ا تارئا

 ّيTرغلا بلح ف=ر

 فصقلاب ةفد^[سملا قطانملا

   ةنيh]ا براتألا ةزع ةراد

 

¥ـــش 4/3/2020 خ.رات¦و 
ّ

اموh¨ ةـــضراعملا لئاـــصف ت
ً

ـــشلا ة.رق روحم ��ع 
ّ

ـــسلا نم نكمتتل ليقع خي  ّلت ��ع ةرطيـــسلل ةفاـــضإلاب ،ةدلبلا ��ع ةرطيّ

 .ٍتاعاس ةّدع دع� ا¯م تب�®5ا نأ تÜبل ام ا¯كل مقاّرلا

شلا ةيقذاللا ف=ر
ّ

 :ّيTرغلا Xّ~ام

 .ضرألا ��ع ةرطيّسلا ةطراخ >; Hٍّ~غ� نود ،ةضراعملا تاوقو ،اÎافلحو ماظّنلا تاوق ن~ب ٍةعطقتم ٍةفيفخ ٍتا�اب»شا ةقطنملا دQش�

 

5لا ةكرح
ّ

 حو6

شلا >; ن~حزاّنلا ددع لصو
ّ

 .ٍحزان 11700 نم rHكأل راذآ رQش نم 7 ةياغلو 1 نم ةGHفلا لالخ ّيiرغلا لام

  .ٍحزان 1041233 �«إ 7/3/2020 ةياغلو 1/11/2019 ذنم ن~حزاّنلل >«امجإلا ددعلا لصيل

 

ةّيئاصحإ
ٌ

نلا ددع� 
ّ

 6/3/2020 ةياغلو 1/11/2019 ذنم ن�حزا

iلا ددع لافطألا ددع تالئاعلا ددع Xّ~امجإلا ددعلا
ّ

 لاجّرلا ددع ءاس

1041233 185672 562126 261443 217664 

 

نلا
ّ

نلا بلدإ ف=ر نم نوحزا
ّ

 بلح ف=ر نم نوحزا

632453 408780 
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ـشلا بلح ف.ر وحن ٍّ��ـ·yئر ٍل�ـش� نوحزاّنلا ھّجوت
ّ

ـشلا بلدإ ف.رو ،)ن.رفعو زازعإ ةقطنم( ّ>«ام
ّ

ـشلا نم ةب.رقلا ىرقلا وحن ،ّ>«ام
ّ

 ّيدود�]ا ط.ر

 .نوت.ّزلا راÙhأ تحتو ءارعلا >; م¯م ٌمسق لازي الو ،ةّيدود�]ا تاميخملل ةفاضإلاب

نلا عزوت
ّ

 ن�حزا

�X 387622 ٍةمظتنمو ٍةّيئاوشع ٍتاميخم 

 210640 دود�&ا نم ةب=رقلا ىرقلا

 183406 ن=رفع ةقطنم

 151009 سلبارج -زازعأ -بابلا ةقطنم

�X 108556 را/�ألا تحتو ءارعلا 

 

ـــــــــشلا بلدإ ف.ر ةقطنم دQــــــــش�و
ّ

Gلا دود�]ا نم ةب.رقلا ّ>«ام
ّ

Hاماحدزا ةّيك
ً

اينا�ـــــــــس 
ً

اثيدح نوحزاّنلا أh] ثيح ،ةّيباعي»ـــــــــسالا اßردق قاف 
ً

�ـــــــــ¶ارألل � 

 .)دجاسملاو سرادملا >; م¯م ضعبلا نا�سإ ّمت( ىرقلا ضع� >;و ،ءارعلا >; نوشyعâو ،لابh]او ،ةّيعارّزلا

xـــشلا قطانملا >; نوحزاّنلا ي5اع
ّ

اـــصوـــصخ ،ٍةبعـــص ٍةّيناـــس5إ ٍعاـــضوأ نم ةّيلام
ً

طلا ةدور¦و ةّ.وh]ا لاوحألا ءوـــس عم 
ّ

ـــشلا سق
ّ

 مØناعم >; دازو ،ةديد

ملا ةباجتـــــسا فعـــــض
ُ

ظن
ّ

 ال ثيح ،ةئفدّتلا دوقوو ،حا�ـــــÈإلاو هايملاو ميلعّتلاو ،ءاذغلاو ىوأملا ٍّصاخ ٍل�ـــــشiو ،ن~حزانلل ةّيناـــــس5إلا تاجا�Äل تام

 .لابh]او ةّيعارّزلا ��¶ارألا نمض ٍمايخ >; نكسx وأ ،ىوأم نود ن~حزاّنلا ةيبلاغ لازي

تلا
ّ

 ميلع

اــصوــصخ ةّيميلعّتلا ةّيلمعلل ٍلما� ھبــش ٍفقوتو ٍللــش نم ي5اعxُ ميلعّتلا عاطق لازي ال
ً

تالا فاقيإ دع� 
ّ

 ،بلدإ >; ميلعّتلا عاطقل ھتحنمل ّيiروألا داح

لاو
ّ

N� تنا� �
ُ

ل�لا ةحنملا نم % 65 يطغ
ّ

ظنمل ل'انم عورشم نم ميلعتلل ةمدقملا ةّي
ّ

 .سكنيمو�لا ةم

äلا ّنأ امك
ّ

åطلا ةيحان نم ةّيميلعّتلا ةّيلمعلا ��ع ھلالظب ىقلأ رّركتملاو رمتــسملا حو
ّ

 ةفيــضملا قطانملا >; سرادملا ةردق مدع كلذكو ،ن~حزاّنلا بال

 .بالطلل ةدياGåملاو ةH~بكلا دادعألا باعي»سا ��ع

Gلا عمو
ّ

åلا دياÍـــــــ  امم ،ةماعلا تآـــــــش¥ملاو سرادملا >; ن~حزاّنلا نا�ـــــــسإل قطانملا نم Hٍ~ثك >; ةّيعمت�hا تايلاّعفلا ضع� تأh] ن~حزاّنلا دادعأل م\ّ

ـــــشلا ةقطنملا سرادم نم Hٍ~بك ٍمـــــسق >; ةّيميلعّتلا ةّيلمعلا فقوتل ىّدأ
ّ

 رارمتـــــسا عم ىرخأ سرادم فقوتو ،فقوّتلا رارمتـــــسا عقوتملا نمو ،ةّيلام

 .نا�ّسلا حوزنو ماظّنلل ةّ.ركسعلا ةّيلمعلا

 


