
 

 "ا;:رمثك ةّيتفو نوت+ز ةر.-ك ةق+رع" ةقباسم

 ما*حألاو طورشلا

 ةقباسملا فد# .1

 ._^ادبإ ل\شZ اطنسارت فحتمل ةّينفلاو ةيخRراتلاو ةRرثألا تاعوم/Lا مادختسا ةداعإ DEع م6عي/@?ل ن=ي>يطسلفلل ة6جوم ةزئا/.ا

 ميمصتلا .2

ملا ميمصتلا مfgلي نأ بجي
ُ

للا عيمجب مَّدق
ّ

 اطنسارت فحتمو  Pro Terra Sancta (PTS) ضRوعs ةيلوؤسم كيلع عقي .اop لومعملا ةمالسلل ةينوناقلا حئاو

 .كلذ صوصخب ثلاث فرط نم تابلاطم يأ دض ةزئا/.ا ميظنت _� ن=كراشملا عيمجو

s نا بجي
ُ

 :ميمصتلا نو\ي نا DEع اطنسارت فحتم ةعومجم نم كلمع ةركف �Eوتس

 ;دعZ قوسلا _� حرطي ملو ھعون نم دRرف -

 ;اطنسارت فحتم تاعومجم نم )��كأ وأ ةدحاو( ةعطقل _^ادبإ جRزم نع ةرابع -

 ;ھجاتنإ ةداعإ نكمي -

 .نونفلا عاونأ عيم/. مّدقتلا حمسُ�

 زئاو/.ا .3

 :زئاوج ثالث ةقباسملا صِّصختس

 وروي DE 2.500ع ة/زئافلا لصحيس ،ميمصتلل اطنسارت ةزئاج .1

 ;وروي DE 1.500ع ة/زئافلا لصحيس ،)نود امو ةنس 25( "ة/باشلا ة/مّمصملا" اطنسارت ةزئاج .2

 ;وروي DE 1.000ع زئافلا لصحيس ،"رو6م/.ا رايتخا" نم ميمصتل اطنسارت ةزئاج .3

  .زئاو/.او جئاتنلاب قلعتي اميف تالسارم يأ _� درلا متي نل



 ¨§مزلا لود/.ا .4

 2022 �²مت±س 30 خRراتب (GMT + 03) 23:59 ةعاسلا :ميمصتلا ميدقتل يªاp©لا دعوملا -

 2022 رµوتكأ 5 :ةرات´Lا ميماصتلا نع نالعإلا دعوم -

 2022 رµوتكأ 10 :تن�fنإلا �²ع تRوصتلا حاتتفا -

 2022 رµوتكأ º»¼ 24قأ دحب :فحتملا E¸إ ميمصتلا لوصو -

 2022 رµوتكأ 31 :ضرعلا موي -

?لاو مّدقتلا .5
ّ

 لي/¾

 (GMT +03); 23:59 ةعاسلا ،2022 �²مت±س 30 و# ةقباسملا _� لي/¾?لا تابلط لابقتسال يªاp©لا دعوملا -

 ;قوف امف اًماع 18 م#رامعأ غلبت نيذلا )تاÁرشلاو صا´Àألا( ن=ي>يطسلفلل ةحوتفم ةقباسملا -

 ةزئاج DEع لوصÈÇل ةل#ؤم ةدحاو ةكراشم هرابتعاب ھعم لماعتلا متي ةلاÇ.ا هذ# _�و ،ة6ج/ص´À نم ��كا ن=ب ن=ب ام نواعتك ميمصتلا ميدقت نكمي -

 ;ةدحاو

 ،نواعتك ميمصّتلا ميدقت مت اذإ ."ة/باشلا ة/ممصملا" ةئف DEع سفانÉس اًماع 25و 18 ن=ب ا/هرمع حوا�fي ن=قباس?ملا دحأ ھب مدقتي يذلا ميمصتلا -

 ;اًنس �²كألا قRرفلا وضع رمع ةلاÇ.ا هذ# _� ةئفلا دِّدحيسف

 ."رو6م/.ا رايتخا" ةئف ةزئاج DEع ميماصتلا عيمج سفان?تس -

 .يÍاّجم ةقباسملا _� لي/¾?لل مّدقتلا

 ةقباسملا _� لي/¾?لا تابلطتم .6

 .ميكحتلا دعÒو ءانثأو لبق طورشلا _�وتسs ال ¨Ïلا ميماصتلا داعب?سا ةزئا/Èل ةمظنملا ةÈ/6ل نكمي

 هذ# جاتنإ ةفل\ت لماÁ لّمحت E¸إ ةفاضإ .لما\لاب ھل ةبحاصملا ةيمقرلا ةيئرملا داوملاو ميمصتلا ميدقت ةّيلوؤسم ةقباسملل ن=مدقتملا قتاع DEع عقت

  ._¸وأ جذومن يأو ةيئرملا داوملا

 ¼«ºقأ ّدحب( مكب صا´.ا _¸ّوألا جذومنلا جاتنإل _¸ام معد DEع لوصÈÇل بلط ميدقت مكنكميف ،"ة/باشلا ة/ممصملا" ةئف DEع نوسفان?ت متنك اذإ

 DEع _¸ّوألا جذومنلا جاتنإل مكعم لصاوت>سف ،مكميمصت ن=فلLÇا ةئي# تراتخا اذإ .)وروي 150

  .انتقفن



 ميمصتلا ميدقت .7

  .ةّيداملا تابلطلا لبقتسÍ ال نحنف .فحتملل يÍو�fكلإلا عقوملا لالخ نم لماÁ ¨×قر جذومن لاسرإب طقف ميمصتلا ميدقت مكنكمي

 )10 نع دRزت ال( روصو )ةيµرعلاو ةيg=لجنإلا ن=تغللاب ةملÁ 1000 نع دRزي ال( فصو عم يÍو�fكلا/¨×قر دن?سمك مكب صا´.ا ميمصتلا ميدقت بجي

 .فحتملاب صا´.ا يÍو�fكلإلا عقوملا DEع ةصص´Lا ةحفصلا مادختساب )ن=تقيقدلا زواجتي ال( ويديف وأ

 جRو�fلاو ضرعلا .8

 .اطنسارت فحتم _� عيباسأ 4 ةدمل ةÀÇرملا ميماصتلا ضرع متÉس

 ة�fفو 2022 رµوتكأ 31 _� ةزئا/.ا مويل )_¸وأ جذومن يأ كلذ _� امب( كب صا´.ا ميمصتلا �=ضحت كنم بلطنس اننإف ،زئاو/.ا ىدحإل كحيشرت مت اذإ

 .ةقحاللا ضرعملا

Àرملا ميماصتلا نع لوؤسملا قRرفلا / ص´@لا لمحتي
ّ

Çنع ةلما\لا ةيلوؤسملا ة sو ميمصتلا لقنو فيلغÁملا فيلا\تلا ةفاfع ةبت�DE لمش� امب .كلذ 

 .لقنلا DEع ن=مأت يأ اًضيأ

 دق ررض يأ نع ن=لوؤسم �=غ انّنإف ،كلذ عمو .ضرعملا ة�fفو ةزئا/.ا ميدقت لالخ ا6ضرع متي ¨Ïلا لامعألا عم لماعتلا دنع ةداتعملا ةيانعلا _¸ونس

 .ن=كراشملا E¸إ بس>ي نأ نكمي ررض يأ نع وأ ءانبلا _� ءاطخأ وأ )ةيفخ( بويع يأ ةجي?ن لمعلاب قÈÇي

 جRو�fلا .9

 - :لالخ نم ن=مّمصملل بسانملا جRو�fلا ميدقتب Pro Terra Sanctaو اطنسارت فحتم د6عتي

 ;فحتملا _� م6لامعأ ضرع -

 ;ضرعلا موي _� ةكراشملل تاسسؤملاو ن=مّيقلاو ن=يفßÇلا نم ديدعلا ةوعد -

 ;مàpاÁرش تاونقو مop ةصا´.ا ةينو�fكلإلا تاونقلا لالخ نم جRو�fلا -

- Íجولاتك رش. 

 ةRركفلا ةيكلملا .10

كؤت كلذب كنإف ،ميمصتلا ميدقت دنع
ّ

 قوقحو ميمصتلا قوقحو رش>لا قوقح لثم ،نRرخآلا قوقح كâpني ال ھنأو ،صا´.ا كرا\تبا نم و# ميمصتلا نأ ي/د

 نو\لتمي مåpأ نودقتع� نيذلا ةثلاثلا فارطألا نم تابلاطم يأ دض اطنسارت فحتمو Pro Terra Sancta ضRوعتب ي/د6ّعتت كنأ امك ،ةRراجتلا تامالعلا

قوقح
ً

 .كلمع _� ا

 جئاتنلا .11

 .فحتملاب صا´.ا يÍو�fكلإلا عقوملا DEع ميكحتلا ةن/. ءاضعأ ءامسأ نع نالعإلا متÉس

 ةزئاجب نRزئافلا ميكحتلا ةن/. راتختسو .ةئف لÁ نع ة/دحاو ة/زئاف حيشرت متÉس امك .ا6ضرعو ا6ميدقت متÉس ¨Ïلا تاميمصتلا ميكحتلا ةن/. راتختس

 ."باشلا ممصملا" ةطنسارت ةزئاجو ميمصتلل اطنسارت

 ةزئاجب زوفلل تاوصألا نم ةبسDE Íعأ DEع لصحيس يذلا ميمصتلا حيشرت متÉسو ،2022 رµوتكأ 10 _� تن�fنإلا DEع ةرات´Lا ميماصتلا عيمج رشÍ متÉس

 ."رو6م/.ا رايتخا" نم ميمصتل اطنسارت



  زئافلا ميمصتلا جاتنا .12

 - :اطنسارت فحتمو Pro Terra Sanctaل قحي

 ;كلمع ضرع -

 ة/ممصملا مسا ركذ E¸إ ةطنسارت فحتمو æE Pro Terra Sanctaس?س ،بلطلا دنع .جRو�fلا وأ ةماعلا تاقالعلا ضارغأل كلمع مادختسا -

 .كلذ نكمأ امثيح

اّيدام ا6جاتنإ امµرو ةسفانملا ميماصتلا نم يأ ¨ّ§بت _� ،لاوحألا نم يأ _� ،قÇ.اب نوظفتحي
ً

 قوقح DEع نومّمصملا لصحيس ،ةلاÇ.ا هذ# _� .

 .نالعإلا اذ# نع لصفنمو لقتسم دقع لالخ نم ميمصتلل ةRّركفلا ةّيكلملا

 تاقرفتم .13

 .ميمصتلل ةطنسارت ةزئاج ءاÁرشو م#رسأ دارفأو اطنسارت فحتم وأ / و Pro Terra Sancta عم ن=لماعلا ن=لقتسملاو ن=فظوملل ةحوتفم �=غ ةقباسملا


