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 اجلُعٝررررررر١ عالقررررررر١َرررررررٔ نررررررر ْٗ  تٓعرررررررِٝ  ايررررررريٚتٛضرررررررٝت طٝ طررررررر   اي  رررررررٛ   حتذٜرررررررذايغرررررررشه َرررررررٔ ٖرررررررزٙ ايظٝ طررررررر١  

 .  اي شفني الٚتٛضٝت ٚاجب   ٚحكٛم ن حتذٜذبٗ ، ٚريو عٔ طشٜل  ب مل  ٛعني

 .يألطشاف يف ريوٚاملظؤٚيٝ   احملذد٠ يع١ًُٝ اي  ٛ  حتذد ٖزٙ ايظٝ ط١ املظؤٚيٝ   ايع ١َ 

 

 .َظ ُش بشهٌ ع َاًل امل  ٛ ٜهٕٛ  : إٔت ٛ  دا٥ِ -

  :إٔ ٜهٕٛ اي  ٛ  إَ  : ٖٚٛت ٛ  َؤقت -

  احل ج١يفرت٠ ص١َٝٓ حمذد٠ أٚ يفرتا  ص١َٝٓ َ ك ع١ حظب. 

 فع يٝ   حمذد٠ جل١ًُفكط أٚ  نييٓش ط حمذد َٚع. 

 .اي  ٛ  املظ ُش: ن ٌَ ايٛقت ايَٝٛٞ -

 .اي  ٛ  اجلض٥ٞ: جض٤ َٔ ايٛقت حظب االتف م بني اجلُع١ٝ ٚامل  ٛ  -

 اي  ٛ  املششٚط: حظب ايششٚط امل فل عًٝٗ  بني اجلُع١ٝ ٚامل  ٛ . -

  ٕجٗٛدٙ تظ ِٖ فعًًٝ  يف حتكٝل أٖذاف اجلُع١ٝاي ع ٌَ َع٘ ب حرتاّ ٚثك١ ٚنف ف١ٝ، ٚأ. 

  ٘يًكٝ ّايضشٚس١ٜ  ٚاملعًَٛ  ٚتٓعُٝ تٗ   اجلُع١ٝب شٜك١ ١َٝٓٗ ٚٚاضح١ ع٢ً َٓ خ اّطالع 

 ع٢ً إبشاص قذسات٘ َٚٛاٖب٘ تَ٘ظ عذ. 

 ب نرب قذس يالط ف د٠ايعٌُ، ٚايعٌُ ع٢ً تٛظٝف ط ق ت٘ ٚقذسات٘  ٘ يفإدَ ج  َٗٓ. 

 ِٜب٘ بهف ٠٤ ٚف ع١ًٝ املٓٛط١ ب ملٗ ّاي ٛجٝ٘ ٚاي ذسٜب يًُ  ٛ  يٝ ُهٔ َٔ ايكٝ ّ  تكذ. 

             عذّ االي ضاّ ب ٟ حكٛم َ ي١ٝ ط٣ٛ َ  ٜرتتب َرٔ َررشٚف   الصَر١ ي ظرٝع العُر ٍ  عًر٢ طربٌٝ املحلر ٍ ال احلررش

  .  تزانش طفش أٚ َرشٚف   ْحلش١ٜ
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 ّاجلُع١ٝ. حتذدٖ ايي  ب يكٛاْني ٚايًٛا٥ت االي ضا 

 اجلُع١ٝ.َٛاسد ، ٚدٚا  ايعٌُ ايي وحٛصت٘اجلُع١ٝ، ٚال يف املعًَٛ  ع٢ً طش١ٜ  احمل فع١ 

  ٕٚ ايعٌُ ضُٔ فشٜل ٚاحذ، ٚيًعٌُ اي  ٛعٞ ٚاالط عذاد ٚاملب دس٠اي ع. 

 ي٘ ب خالقٝ   امل١ٓٗ ٚاي ع ٌَ َعٗ  مبحل ب١ ايعٌُ ايشمسٞ ن الي ضاّب يعٌُ اي  ٛعٞ  ّاالي ضا. 

 ٚايفع يٝ   اي  ٛع١ٝ الْش ١ يف املش سن١. 

  ٔاآلخشٜٔ.اي ع ٌَ َع حظ 

 .عذّ امل  يب١ ب ٟ َظ حك   َ ي١ٝ ْ ٝج١ العُ ٍ اي  ٛع١ٝ 

  ٌُاجلُع١ٝ يف املظؤٚينيتكبٌ تٛجٝٗ   ، ٚب٘ ع٢ً أنٌُ ٚج٘ املٓٛطايكٝ ّ ب يع. 

 أٚ أٖذاف أخش٣. ال ٜظ غٌ َٛقع٘ ي حكٝل َٓفع١ نخر١ٝ 

اي كٝٝررررذ مبرررر  ٚسد   عًُٝرررر١ اي  ررررٛ  ت بررررل ٖررررزٙ ايظٝ طرررر١ ضررررُٔ أْشرررر ١ اجلُعٝرررر١ ٚعًرررر٢  ٝررررع الفررررشاد ايررررزٜٔ ٜ ٛيررررٕٛ       

ٜ ظررررر خذَٕٛ     فٝٗررررر . عًررررر٢ تٛقٝرررررع َذْٚررررر١ ايكٛاعرررررذ الخالقٝررررر١ ٚايظرررررًٛى      يف عًُٝررررر١ اي  رررررٛ  ٜٚشرررررجع أٚي٦رررررو ايرررررزٜٔ 

 املٗين.

   ّ.2021 /3 /22    (  ٖزٙ ايظٝ ط١ يف  الٚىل( يف دٚست٘ )الٍٚ)ج ُ   اع ُذ جمًع إداس٠ اجلُع١ٝ يف اال

 

 


