
31.03.2020  $ل-%,: $لثالثاء $لم%$ف" !:

معل2ما) ُمكملة لإلج+'ئا) 'لمتخ"!

23.03.2020ُتعتب+ 7"> 'إلج+'ئا) ُمتممة لإلج+'ئا) 'لتي ت9 8تخا"7ا بتا+5خ: 

01.04.2020'لتغ5ُ+')  'لسا+5ة 'بت@'ًء م= تا+5خ: 

.سنق92 بتخل5صLا في 'لبن2@ 'لتال5ة. 'لُم9L في 7"> 'إلج+'ئا) 'لسا+5ة: 5ُمنع مغا@+! 'لمناIJ ب@2= 2ج2@ سبH ج2F G+72 ُمقنع

"

تكملة: 5ُسمح ُمغا@+! 'لمنIJ في GF م= 'لحاال) 'لتال5ة

I5ضاً 'ألعماF ) اL2 شحنF IJلبا) 8لى 'لمناVل' I5صاF2 (لحاج5ا' H5ضاً جلF2 ل5ة م= م2'@ غ"'ئ5ة 2غ5+7اJش+'ء 'ألِحت5اجا) 'لمن
( 'ل2Vع5ة

( 5FصاI 'لVلبا) 8لى 'لمناIJ ( خ@مة 'لب+5@

IJ8عاقة ُمح@@!  'ل"5= 5ت2'ج@2= في 'لمنا G2" ZشخاF 2F [ألحت5اجا) 'لخاصة] 'لم+ضى' G2" [!2 ش+5\/! 'لح5اF !/]2J5ا+! 'لJ
9L2+عا5ت IفاV8لى 'أل I2ح_ 'ل2ص .!J2ل5` في @2+ 'لعج

ُم+'فقة 'ألشخاZ 'ل"5= 5حتاج2= للمساع@!

Zع@@ 'ألشخا J2ال 5تجا =F Hف+'@ عاِئلت\ عن@ 'ل@ف= 5جF @كا= 'لم5) 'ح I9 في حاLُم+'فقة 'لم2تى 8لى 'لمقاب+ 2@فن
  شخa٥Z'لمت2'ج@5= 

 5Jا+! @2+ 'لعجJ! 2@2+ 'ل+عا5ة 2'لعنا5ة] مcسسا) 2مناIJ 'ألشخاZ 'ل"5= تت9 +عا5ت9L م= ِقبI 'ألخصائ5J [=55ا+! 'لمشافيُ-منع
F2ماك= 8ج+'ء 'لفُح2صا)  F2ماك= تأI57 'لم+ضى. 25ج@ حاال) Fستثنائ5ة ل5Jا+! 'ألشخاZ 'لمق+ب5J  =5ا+! قس9 'ألVفاI] قس9

.'ل2ال@!] قس9 ُم+'فقة 'لم2تى على F= 5ك2ن2' م= 'لمق+ب5= ل\. 5جH تن95f 'ل5Jا+') ع= V+5_ 'لمسcل5=

: 'لتجمع في 'لكنائ` 2'لمساج@ 2'لكن5` 2'لتجمع في @2+ 'لعبا@! 'آلُخ+gُ-منع

.'لتجمع في 'لجمع5ا) 2 'ألن@5ة 'ل+5اض5ة$

( ُمما+سة 'ل+5اضة في 'ألماك= 'لعامة 2'لخاصة( 7"' 'لمنع 5شم5F Iضاً ُمما+سة 'ل+5اضة في 'لصاال) 'لُغلقة 2'لمفت2حةُ-منع

H5ج Iكن) تعم Iفي حا .IJم= 'لمن iخ+2ج HسباF +5"ك =F i5عل Hا) 'لمعن5ة 5جL2 'لجF ةV+لش' Iم= ِقب Zلشخ' Iُسا Iفي حا
علLfF \5ا+ تص+5ح 'لعمI للش+Vة 2F للجLا) 'لمعن5ة 2F شLا@! مJ'2لة للمLنة F 2F= ُتLf+ بVاقت\ 'لشخص5ة F2عVائLا ل9L لكي

.5فحص72ا 52تحقق2' منLا

ُمخالفت1في حاI خالف) 'لق2'ن5= سj2 تت9 

150'لخ+2[ م= 'لمنIJ @2= 'ألسباH 'لم"كF !+2عال>  2+25  "

500ُمخالفة 2F'م+ 'ل5Jا+') 'لم"كF !+2عال> لألشخاZ 'لJ'ئ+5= 2+25  "

" سُ-عاق< عل-; $لقان%29 +فn 'ألنص5اm لأل2'م+ على سبI5 'لمثاI 'لتجمعا) 2تن95f 'لفعال5ا) $لُمخالفة $لمتعم56 

20.04.2020 2لغا5ة 701.04.2020"> 'لق2'ن5= سا+5ة 'لمفعI2 م= 

: 'لُم@= 2'لبل@') 5ست5VعF =2ص@'+ ق+'+') 2ق2'ن5= ج@5@!. م= فضل\ Fستعل9 ع= V+5_ 'لصفحة 'ل+ئ5س5ّة 'لتابعة للم@5نةُمالحAة


