
 الجيهررية الهونسيةة
وز رةة اشؤونة اجحلسيةة

 بلدرية اغنادة
جلنية ادورةة الجيسدريةةة
ةة2020ةجه نة26بلارريةةةة2020اننيةةة اثااثيالدورةة الادريةة

ة
ة اجلللقة2018 ااةةة09 ؤرخة سةة لة2018اننيةةة29 امقاوهنة األاألسةعددةة ملتساتةةعجالةبةةةةةة

إاىة ا يةةةة اجهجوة تبناءةعلىة الأللدعاءوةةةاةالجللسة ابلدا انظامة اد خلبجللية الجاعاتة اجحلسيةوةة
:ةوىه ةونوةةة2020ةجه نة09بلارريةةة527 اىةةة517عددة مةةأعتاءة اجللسة ابلداة ححةة

الجللسة ابلداةةة اثااثيةالدورة اللنية الجيسدريةةةبدعه كمةالمدررسسةبلدرية اغنقادةةةةرلشرفوةبلدةةةةةةةة
ةة اثاوسيعلىة اناعيةةة2020ةجه نة26ةالجلي رهمةةةوةذاكةة2020اننيةة

.ةأعاله اجهوهوة ارجاءة احتهرة سة اجهعدةوة اجكانة اجشارة اسيجاةةةاىجسيوةة. ابلدريبجمرةةة ناء وة اننصةة
ررسسةالنيةة بهبكرةبمةخلسييةة انسدةةةددة ناء ةةة45علىة اناعية اثاوسيةوةةة   للحة اللنيةةةةة
النسابية النهوسيةالجللسةةة اواىرسسة اجللسةألببوة تهرهة سة ادورةةةغسابةرةأن بسناةةةة إلد رري الد اتةة

  احاوررمة نسةببااية احتهرةةة ر باةباانادةةأعتاءة اجللسة ابلداةة اليهاةبااجننلسر
  اللنيةة اجلجثلةةةإطارة مد اةةوة اجه طنسمة احاوررمة اجدوسة اجللجعوة انادةة الجدةوة جثلسةةة

 الر  ا يمةوة ال ظا يمةوة اوحة الدخالتةةةإلبد ءودعه يمةةة اثااثي الادريةة سة ادورةة الجيسدريةالدورةةة
:ةا س ك

 ة اشلاربلعةةةإ الفال حةةةأندعاة اىة الناريةباالشلسرةةبلدةة:ة انسدةعبدة ارؤوفة از ىس-
 وةطااسةبيلحة ابراقاتةخاويةوة ووةرجلكة منسجاة مةبوة لحةطراقاتةوةررردة لحياةةبزاقادة احا سةة

 جاةةة لسنيةأواقاتوةعدمةوجهدىمة سةةة اجرة جاةال حةومقة سةخد يةألسار تةة نااكة ايقال سيةةوة يسئية ل
عبلة نااحة اجه طنسمةة

طلسة نهريةوولسيةادرجيةالبناءةوة زوردة نزاوةبااجاءة انااحةالشر بةوة انهرةة:ةججالةبمةعجر-
.ة نزاوةأ امأ د سة مة احبسةةةإز ايوةةة اكيربارس
 درميةبجلررة ساهة اجمقابلةاحسة انالمةوةغر أليةشلرةةعندةةةإ د ث اىةةدعاةة:ة حجدة احاجة حجدةة-

 لة هاهدةجدردةبااجنبميةوة الرحةة نجسلياةبحدرمية ه اسدة اثهرةةة
 جاة جحة اجباابيةبله سرةخخة باشرةاشر ية انمقلةةبسمة اجننلسرةوة اغنادةةة-
:ةاقامة انسدةبهبكرةبمةخلسييةبااردةعلىة الدخالتة جاةرلسة



  مةابلة الال سهةةة إلعد دريبجدخلة اجدرأليةةةاألشلار للجدةةةإ الفاللشلسرة مدةال ظناةةةبااننبي-
 مةايحةوظرة اجنؤواسمةعلىة اجدرأليةالمسامةبلجلساتة هعسيةوةألسكهنة الهجوة نلمبالة اىة هزرعةةوةادةة

 وازلعلىة اجلنا نسمةالغر أليةوة العلناءةو قةشروطة لسنية ىجياة اغر ألية كهنةخارجة امة اشلار
 الا يةةةنباا اكوةةة

وة ووةرللهرة لحةطراقاتةغسرة منجية مةةة اواهراتابراقاتة نسملنرة الدخلةعلىةةبااننبيةايلحة -
بااننبيةاليسئية اجنااكة ايقال سية مدةطاابناة لابساة سةعدردةةةأ ا ااكسياةوةىهةو جسةعلىة اجمنمةة

 اليهريةاليقال يةوة الليسزةةاليسئية اجنااكة ايقال سيةةة إلد رة اجناألباتةة
 يهةاباوةخااةوةرلاوسة مةاقلية احر قاءةوةةألسلمة البا حة ليمةةة اجرةأ اة سة اةرلقةألسار تةةة

الا سمةألير تةبلدة انادألية ناء ةوةاهةباالناوبةة
وةألسمة ه سرىاةرهمةةبد رة اشبابةةة ابيسلسية اعشاب اشحمةاجنحةةةآايعجارةطااسةبله سرةةةعلسة حجد
.ة انبحة اجمبل

جلسة ابلداة سةدور وة امقاد يةةمةعرووةعلىةأوظارة امت درمية نسةإ د ث الر حةةةأ ا
ةأخررةبحسوةطاابلاة التهرمة انسد سمةولهرة احاجةألاامةوة هزرية احاجة حجدةببر لية جليةوظا يةة

 ايلحةوة سة انالمةة
 احجالتةالنظا ية مقامةدورراةوةألسلمةر عة انمقاطة انهد ءةوة جساتة احبسةةةأنوةأ قادةررسسة اللنيةة

انسدةججالةبمةعجرةعلىةأوظارة اجللسةة جاةألسلمةعرضة نهرية نكمة  نياةة
د ررةةبلدرية لهجياةبااشكرة اىة انسدةةةإ د ثعمة نسايةةةاسلناءل:ة دخلة انسدة حجدة احاجة حجدةة

و اسة اجننلسرة اهاةبادرةبلمدةجلنيةولحسيةبسمةأعتاءة اجللسةاحلة الال قاتةوةاكمةىه ة انلحة شروطةة
  النارحيةأو هاعة اد ررةةبجدرنية ا مةةد ررةةبلدريةبلجسرةة ا مةوة نارلةعمةةةبإ د ث

 اجهاعة اجبر مةىهة مرةادرمةةةأنرة ربعةباعلبارةةتمة1000وةطااسةبله سرة بروةبسرضةالد ررةةالةرمقلةعمةة 
رلمةعرضة اجهوهوةعلىة اجللسةةةأنوةةةوة الليسز تةاألثاث لكةالدوايةوةريلمرةةةأوبحالشلبيةوةباالااسةة

 ابلدريةالة نجحةةو مة حسسمة ولد بةبنبسةةة إل كاوساتةأن علبرةةوةةةوة ه  مية اهز رةة اجلنسيةالجنادايةة
.ة اتلسييةالبلدريةوة نارلةعمة ردودرلياة إل كاوسات
 زوردة نبمية اغر بيةبااجاءة انااحةالشر بةامةرلمة نيسههةبلدة جاةطلسةدعهةة انسدةةةأنذ رةة جاةة

وةألسللقةةةBCMة اجر اجحسبيةبجلجلةةةباارض نبميةوناعسيةةةإل د ثو اسة اجننلسرةالدخلةوة ناعد ناةة
.ة ابلدريةةةإل كاوساتذاكةوجهة بسرةة

.ة جاةطااسة نهريةوولسية نكمةججالةبمةعجرةباعلبارهةوولسية جلجاعسية نلحقة اجناعدة
ة

ةأىااسد ررةةبلدريةىهة بلسةاجلجهعية مةةةإ د ث ملرحةةةأن دخلة انسدةبهبكرةبمةخلسييةاسبسمةة
  اجه  ميةعلسوة مةطرفة انسابية النهوسيةوةابلوة اجللسة ابلداةة درنية ا مةوة النارحيةواعةة



 ةأعه ن اجر ألالتةوة اجليقاتة اترورريةوةامة نلكجلةوظر ةالدمةادرةة ابلدرية ه سرةةةإعد دوةادة مةة
ةبإ د ث ر أللية بسمةذاكةوة مةعمدةجلنيةولحسية عة العتاءة اجباابسمةةةإود ر مة اجهجهدرمةوة مةة
  اتلسييةالبلدرية السة حهلةدونة نيسهة اجملرحة إل كاوساتوالرية مةخالاياةبسانةةد ررةةبلدريةبجمرة ل

ة. اد ررةةوة ناعدةة ابلدرية سةذاكةإ د ثبكلييةةة إلشر فوة مةخالاياة مدرمةوعهدةبلكيقلةأللبيةةة
 . ناء ة ار بلي مةخلمة اللنيةعندة اناعيةةوةبلدة الولياءة مة اردودةة

 
ررسسة ابلدريةةةةةةةةةةةةةةةة
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