
ةينورتكلإلا ةراجتلا فيرعت ةداعإ :ناسأ
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف ةيعامتجالا

راعسألا بسنأب فتاوهلا ثدحأ نم هريغ و سكإ نوفيأ

ةعئارلا و ةيدامرلا  ةيكذلا سإ يب يج 3 تاعاس
نون ىلع نآلا ةحاتم

ربع ةينورتكلإلا ةراجتلا نإ
ذإ ،اهل دودح ال ناسأ ىلع تنرتنإلا
ةمات ةيانعب تاجتنملا دوجأ يقتنت
ةزيمم يعامتجا قوست ةبرجت حيتت امك
.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف

DUBAI, 00000, UNITED ARAB EMIRATES,
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اومن و ةزفق تنرتنألا ربع ةراجتلا
ينورتكلإلا قوسلا ىلع اريبك
ةديدج رجاتم مامضنإ عمف .يتارامإلا
، تنرتنإلا ربع قوستلا ةكبش ىلإ
تاذ تاجتنملا ىلإ ةجاحلا تحبصأ
ديازت يف ةبسانم و ةضفخم راعسأ
ىلإ راجتلا أجل كلذل .رمتسم
نيذلا نييلاحلا نيقوستملا فادهتسا
عم قفاوتت ضورع و تاقفص نوجاتحي
ةريتو ةيبلتل كلذو ،مهتابلطتم
قوسلا ىلع ةريخألا هذه ديازت
.ينورتكلإلا

عمج ىلع ناسأ  لمعت ، ىرخأ ةيحان نم
مهديوزت و تنرتنإلا ربع نيقوستملا
يتلا -تنرتنإلا ربع- ضورعلا لضفأب
.ىرخأ نكامأ يف اهيلع روثعلا بعصي
قوستملا لعجت يهف اذه ىلإ ةفاضإ
تائم لضفأ نم برقلاب اًمئاد
رجاتملا ىلع ضرعت يتلا تاقفصلا
و ةلومحم فتاوه نم ،ةفورعملا
ةضومو ةيلزنم ةزهجأو تاينورتكلإ
تارايسلاو ةيساسألا خبطملا تاودأو
.اهريغو

ةدعاسم امئاد ناسأ تابجاو نم نإ
هل رفوت ثيح.تنرتنإلا ربع قوستملا
هتينازيم بسانت ضورع و تاقفص
يعامتجالا قوستلا ةكبشف .اًمامت
ةعومجم ىلع يوتحت هذه ينورتكلإلا
نم ةجردملا و ةقسنملا تاجتنملا نم
،تنرتنإلا ربع قوستلا رجاتم لضفأ
ام و  هوجو و  يشمن و نون و قوس لثم
ناسأف .ةقومرم رجاتم نم كلذ ىلإ
ربع نيقوستملل اهتكبش نم امسق صصخت
نيقوستملل نكمي ، كانهو .تنرتنإلا
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يتلا ليمجتلا تاجتنم لضفأ طقف و انه يتديس يعرسأ
!كصخت

ىلع لوصحلا و ضورعلا ضعب مانتغإ
مصخ مادختساب كلذ و ةلهذم تاموصخ
مصخ دوك و نون مصخ دوك و موك قوس
لاملا نم ةمهم غلابم ريفوتل هوجو
.ةراتخملا تايرتشملا ىلع

ربع قوستلا لعجل  ةدجاوتم ناسأ
.مدختسملل اهجومو امئالم تنرتنإلا
قوست ةكبش ربتعت يهف ، اذهل
نم نيمدختسملا نكمت ةيعامتجإ
ةئيب يف ضعبلا مهضعب عم لعافتلا
ىلإ ةفاضإ ،ةفيظن ةيعامتجا
ةيراجتلا تالدابتلا يف ةمهاسملا
يف ةركفلا نمكت ذإ .مهلوح يرجت يتلا
كلذ و ،نيرخآلا نيقوستملا ةدعاسم
مت ةراتخم تاجتنم ميدقت لالخ نم
نيقوستم لبق نم اهبيرجت و اهؤارش
.نيرخآ

تنرتنإلا ربع قوستلا ناسأ لعجت
.ءايزألل اًقسنم حبصي نأ يف ،درف لكل ةصرفلا ةحاتإ لالخ نم مامتهإلل اريثمو اعتمم
.مهلبق نم اوقوست نيذلا تايصوت ةكراشم لالخ نم ،نيرخآلا نيقوستملا ةدعاسم ىلإ ةفاضإ
يف  ةروهشملا تاكراملا و تايصخشلا رابك عم قيسنتلا و لمعلل امئاد رجتملا ىعسي امك
ءاطعإ ىلإ ةفاضإلاب ،نيقوستملا نم ديزملا ةقث بسك و بلجل كلذ و .اهريغ و ءايزألا ةعانص
  .ينورتكلإلا قوستلل ديدج ىنعم

عيرسلا ومنلا يف يساسأ و مهم لماع هنأ تبثيل هقيرط يف ينورتكلإلا يعامتجإلا قوستلا نإ
ديزملاو ديزملا مامضنا عمف .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف ةينورتكلإلا ةراجتلا ةعانصل
لالخ نمف .روهظلاب يعامتجإ قوست جمانرب وأ ماظن ىلإ ةجاحلا تحبصأ ، ةكبشلل راجتلا نم
قوستملا نأ ىلإ ةفاضإلاب .تنرتنإلا ربع قوستلا رجاتم عيمج فينصت متيس ريخألا اذه
لقأب هلوصو نامض عم رصب ةحمل يف ينورتكلإلا رجتملا نم لضفملا هجتنم ءارش هنكمي
 .فيراصملا

وه و الأ مهناهذأ يف يسيئر لماع دخأ عم نوقوستي ، تنرتنإلا ربع نييلاحلا نيقوستملا نإ
نم هتعجارمو جتنم لك مييقت متي ،ناسأ ىلعف نآلا فوخ ال نكل .هتافينصتو جتنملا تامييقت
و لضفألا تاجتنملا ءارش نيرخآلا نيقوستملا ىلع لهسلا نم لعجي امم نيقوستملا تائم لبق
لضفأ ىلع ةلهذم تاقفص اًضيأ ناسأ مدقت .كلذ ىلإ ةفاضإلاب .رجتملا ىلع ةيصوت رثكالا
نون و يشمن و هوجو و قوس تاموصخك ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف ةينورتكلإلا رجاتملا
.نيقوستملا تاجايتحا عيمج ةيبلتل تاجتنملا نم ةلهذم تاعومجمو

ناسأ نع
اهرقمو  لاجهيس شيشأ و راموت ردنيبوهب لبق نم اذه يعامتجالا قوستلا جمانرب سيسأت مت
ليزنتب مق وأ http://www.asaan.com ةرايزب لضفت ، تامولعملا نم ديزمل .دنهلا يف عقي
.لبأ تاقيبطت ربع وأ يالب لجوج قيبطت ربع لاوجلا قيبطت
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