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يكيمانيدلا تانالعإلا عم لافتحالا اوؤدبا��¨����	��´�§

XF��g���Nhxy��lg��F+�Ys��h[��uXs[��8�l���@2�th[�g����[��5lFمادختساب تاجتنم ةدعل ٍتانالعإ اوركتباو ،ةيكيمانيدلا تانالعإلا مادختساب مكتاجتنمل اوّجور .عوبسأب لافتحالا ءدب لبق سيسأتلا مويل ايادهلا ءارشو ريضحتلاب سانلا أدبي
�u�lHh��g�7�h�{�Dlc[� }7�pCB9��2f�hg�2�Svs�s{��8l[��7�pCBz��u�lHh��g�a�J�h����X_/2ةدايزو ةيراجتلا ةمالعلاب يعولا عفرل ةبسانملا ةادألا اهّنإ .ةيكيمانيدلا تاعومجملا تانالعإ مادختساب تاجتنم ةدعل ٍتانالعإ اوركتباو ،ةيكيمانيدلا تانالعإلا مادختساب مكتاجتنمل اوّجور

�Dw�8A2�v8E�h[��v{Cc[�g�X[��$6f[�vF������D�w'���^_p9�vs�s{��8l[��7�BXj���7�pCBسيسأتلا مويل سانلا دعتسي ىتم .سيسأتلا موي لبق تنرتنإلا ربع تاعيبملا ةدايزو ةيراجتلا ةمالعلاب يعولا عفرل ةبسانملا ةادألا اهّنإ .ةيكيمانيدلا تاعومجملا تانالعإ
Ys��h[��uXs[����[��lch�8�d{�Ys��h[��uX8��F+�p|pz��0B�7�csF⁷سيسأتلا مويل سانلا دعتسي ىتم .سيسأتلا موي لبق تنرتنإلا ربع تاعيبملا�
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عوبسأب لافتحالا ءدب لبق سيسأتلا مويل ايادهلا ءارشو ريضحتلاب سانلا أدبي
ةيكيمانيدلا تانالعإلا��������¹¯��§
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Æ	����Äلقألا ىلع عوبسأ لبق طيطختلا أدبي
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������ �̄Äهسفن مويلا يف ،موي لبق�Ä��Äº عوبسأ لبق
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�����������§�	�§��¿��ةسدع تارايلم 4 ىلاوح ءاسنلاو لاجرلا نم تاش بانس ومدختسم دهاش ،طسوتملا يف ��	���
�����±�����̈ �́ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اًيموي Lens ةسدع تارايلم 4 ىلاوح ءاسنلاو لاجرلا نم¼�����
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��́ ��	���Î�́ ².سيسأتلا مويب لافتحالا ةرتف لالخ�
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§� �̄Lens سيسأتلا مويب لافتحالا ةرتف لالخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اًيموي.

لك نم¼�2      3
�7�{lHh�{2�{lHh�{�bام ّنأ ىلع نوقفتي تاش بانس تامدختسمو يمدختسم نم
��{� _O5�(B�OX Nh8�7�L�Iرثؤي تاش بانس ىلع هنوري ام ّنأ ىلع نوقفتي تاش بانس��

�f8�7�L�I����(B�1p2fسيسأتلا مويل مهقوست ىلع رثؤي تاش بانس ىلع هنوري.
Ys��h[��uXs[�a^+X�J�(³.سيسأتلا مويل مهقوست ىلع

%92
تاش بانس تامدختسمو يمدختسم نم��

لافتحا ةعمَج يف نوكراشي تاش بانس تامدختسمو���
موي لالخ اهنوفيضتسي وأ لافتحا ةعمَج يف نوكراشي����
 سيسأتلا موي لالخ اهنوفيضتسي وأ����

⁴ سيسأتلا�

1#
نيمدختسملل حمسي يذلا 1 مقر قيبطتلا����
تامدختسملاو نيمدختسملل حمسي��

يتلا ايادهلا ةكراشمب تامدختسملاو�
اولصح وأ اهودهأ يتلا ايادهلا ةكراشمب���

.مهنيعباتم عم اهيلع اولصح وأ اهودهأ���
⁵.مهنيعباتم عم اهيلع��
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������ :ةمهلُملا راكفألا ضعب��̧�

�������ÈÄكأ ةركاذلا يف ىقبت
89 رثكأ

89%

كأ  ةكراشم����
89 رثكأ

89%
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كأ  قّوست����
87 رثكأ

كأ  ةعتم	���
90 رثكأ

90%
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يف تاش بانس تامدختسمو يمدختسم اومهلأ
سيسأتلا�	��

يسأتلا مويب لافتحالا ةسدع���

��7�L�I����7�{lHh�{2�{lHh�{��Xjتايلاعف لالخ لعافتلاو لافتحالاو لصاوتلل ةيدوعسلا يف تاش بانس تامدختسمو يمدختسم اومهلأ
�7�s[�c6��C4��B�Nh[�2���Nhxy�2��%�Xhn[�v8wXc�[لضفألا قيبطتلا وه تاش بانس !سيسأتلا موي تايلاعف لالخ لعافتلاو لافتحالاو لصاوتلل ةيدوعسلا

��6'��"sF)h[��X�7�L�I����Ys��h[��uXتايركذلا نيوكتل ويديفلا عطاقم / روصلا طاقتلال لضفألا قيبطتلا وه تاش بانس !سيسأتلا موي
�7�8f]~[��b8X�h[�X8lsN[��$e� {�G�EX�[��� h[لافتحالا اذه لالخ اهتكراشمو تايركذلا نيوكتل ويديفلا عطاقم / روصلا طاقتلال

��Nhxy���~��C4��^h]E�{⁶لافتحالا اذه لالخ اهتكراشمو


���������������§�	�§ �̈�§�	�§�Ç�	تالافتحالا لعجي تاش بانسل ززعملا عقاولا ّنأ ىلع تاش بانس تامدختسمو ومدختسم قفتي..
��������������º����� ¯�����	���···...تالافتحالا لعجي تاش بانسل ززعملا عقاولا ّنأ�

�7��lB�O9�OX[X عقاولل تاش بانس تاسدع نإ نولوقي
�$+�Xn[�7�L�Iلعجت رتالفلاو ززعملا عقاولل تاش بانس��
��cJ�fJCN[�2�A#cيف ىقبت تالافتحالا لعجت رتالفلاو ززعملا�
�� FJ�7y�Nhxyرثكأ ةركاذلا يف ىقبت تالافتحالا 

�]5�Df]�~[⁸ رثكأ ةركاذلا

*s)Hh[طيطختلا

��Nhxyلافتحالا
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�8f]~[��b8X�تايركذلا نيوكت
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قّوستلا]

�7��lB�O9�OX[X 8 عقاولل تاش بانس تاسدع نإ نولوقي
�$+�Xn[�7�L�Iلعجت رتالفلاو ززعملا عقاولل تاش بانس��
��cJ�fJCN[�2�A#cلهسأ تالافتحالا لعجت رتالفلاو ززعملا�
��^�5�7y�Nhxyرثكأ ةكراشملل لهسأ تالافتحالا

1]5�v]E�jn10رثكأ ةكراشملل

�vgfJ�O9�OX[X نم قّوستلا تاسدع ةبرجت نإ نولوقي
�b{��_X�h[��7��lمهتلعج تاش بانس نم قّوستلا تاسدع
�a^hnc/�7�L�Iءارشل ًالويم رثكأ مهتلعج تاش بانس��

��[�yXs{�]لافتحالل تاجتنملا ءارشل ًالويم رثكأ
��NhxC[�7�h³لافتحالل تاجتنملا��

�$+�X[��7��lB�O9�OX[X 8 تاش بانس رتالفو ززعملا عقاولا تاسدع نإ نولوقي
�7�L�I����fJC62�A#cةعتم رثكأ لافتحالا لعجت تاش بانس رتالفو ززعملا�

�vch{�]5���Nhxy���cهلعف مهنكمي امب ةنراقم ةعتم رثكأ لافتحالا لعجت
�1nc6�a^��j8��jg�vpE� ىرخألا تاقيبطتلا يف  هلعف مهنكمي امب ةنراقم

¹�f4'��7� sF)h[¹¹ىرخألا تاقيبطتلا يف��


