
ةعب!رل! ةنسل!

موهفملاسيئرلا موهفملاةّدملا/ةدحولا ناونع

ميهافملا/ةلصلا وذ  
ةلصلا تاذ

ثحبلا ةلمجّيملاعلا قايسلا  
ءاصقتسالاو

داوملا ةعومجم فادهأتاراهملاو ىوتحملا  
ةّيساردلا

بيلاسأ تاراهم  
مّلعتلا

مييقتلا  
ّينيوكتلا  
ّيئاهنلاو



نادجولاو دوجولا
عيباسأ ٥  

-/!ذل! نع ر*بعتل!%!دبإل!  
1رغل!

 ةل*س6 ّة*ب<أل! >ونفل!ر9وطتل!6 5اصنإل!
Cنم ّربعت ّة*ع!دب 
 فلتخم نع اHلالخ
 س*ساحأل!6 رعاشمل!

 <وجول! Pاجت
 Pا9اضقP 6رصانع6

.ةفلتخمل!

؟رV!وخل! %!ونU ام  
/افص!وم ام  
؟Xّد*جل! XرVاخل!

ّربعت ف*ك -  
عق6 نع ZرVاخل!  

ىلع <وجول!  
؟>!دجول!

ّدعت ل^ ؟%دبن ![امل  
ةل*سX 6رVاخل!  
؟/!ذل! نع ر*بعتلل
: aوصن ل*لحت
 " ةبذعمل! ةلوفطل! "
 نسح دمحU فلؤملل
 عقومل! نع //ّا9زل!
 ةب!وب " ين6رتكلإل!
 Xدلبل ّّيلحمل! عمتجمل!

. "g<رعم
" U9Hّبتاكلل " لّ*لل! ا 
/>!ربج ل*لخ >!ربج
 iدل6 ىلC ّة*ص6 "
 ىفطصم بتاكلل
 /يVولفنمل! يفطل
 j 6k!lXاتك نم
 م*لعتل!6 م*لعتل!

يلاعل!

U:n-o-p-٤ -
j: n-o-p
Z:n-o-p-٤
>: n-o-p-٥-٤

 لص!وتل! -
>6اعتل! -

 -C>!lX !ذل!/ 

- XرVاخ ةباتك
( j-Z- > )
ل*لحت -  

<-X)UرVاخ )



” دعسّ مأ “

عيباسأ 8

>اكم – ّة*صخشل!طب!6رل!  
6kدحأل! >ام!t  

/اقالعل!6 /ّا9وHل! ريبعتلا يف رود بدألل     
ةّيتايحلا اياضقلا نع  
يف ريثأتلا يفو ،ةفلتخملا  
دارفألا نيب تاقالعلا  

تاعمتجملاو .

ي^ ام:م*^افمل! -  
ّصنل! /امس  
؟ّيتامولعمل!

عمجن ف*ك -:قئاقحل!  
نم6 ؟/امولعمل!  

U9؟ن

ةغلل! ل^-:yدجل!  
يف ةل*فك ا^دح6  
Cانلوضف %ابش  
؟Xا*حل! يف ّيملعل!

|U" ةl6!9 ل*لحت   
>اسغ بتاكلل "دعس  

ينافنك   
l6!نم /الاقم طب  
�رشل! Xد9رج  
yوح ّة*ن6رتكلإل!  
>6l !رملUX !ة9رطقل  
ةسدنHل! يلاجم يف  

ض9رمتل!6 .
www.albawab
a.com/ar/
business/pr

U:n-o-p-٤ -
j: n-o-p
Z:n-o-p-٤
>: n-o-p-٥-٤

لصاوتلا -  

دقانلاريكفتلا -

يعادبإلا ريكفتلا -  

نواعتلا -  

yاقم ةباتك -  
yوح يشاقن  
>6l !رملUX  
ّة*برعل!  
ّة*ج*لخل!6  
يف !ًد9دحت  
Çدم6 عمتجمل!  
ىلع ا^ر*ثأت  

<!رفأل!  
j( /اقالعل!6  

- Z- > )
لصف ل*لحت -  

yوصف نم  
ة9!6رل!   

( j- Z- > )

http://www.albawaba.com/ar/business/pr
http://www.albawaba.com/ar/business/pr
http://www.albawaba.com/ar/business/pr


نطولاو رعاشلا  
عيباسأ 8

jولسأل_  ة*نبل!%!دبإل! ّيصخشل! ر*بعتل!   
!ّيفاقثل!6 ةل*س6 رعشل!  

لئاس6 نم  
ةّماHل! ر*بعتل!  

فلتخم نع  
Pاجت رعاشمل!  

<وجول!  
Pرصانع6  
Pا9اضق6 .

:؟رعشل!!%!ونU!ام !
لك!/امس!ام !
ف*ك!؟امHنم!%ون !
65رظل!!ّرثؤت !

ّة*سا*سل! !
ّة*عامتجال!6 !
يف!Xدئاسل! !
ىلع!ر*ثأتل! !

/اجاتنل! !
ف*ك!:؟ّة*ب<أل! !
yالتحال!!رثؤ9 !
؟/ا*صخشل!!يف

نكم9!ل^ !
ربع!انلص!وتل !
ّة*ب<أل!!%!ونأل! !
U<!9؟ًاقرف!عنص !

؟%دبن!![امل
 دئاصق ل*لحت
 فلتخ9 ةعّونتم
 jولسأل! اH*ف

 5التخاب
 ن9ر*بعتل!
 يصخشل!
:يفاقثل!6

U:n-o-p-٤ -
Z:n-o-p-٤
>: n-o-p-٥-٤

دقانلا ريكفتلا -

لصاوتلا -

ل*لحت -  
X ) Uد*صق  )

- CاتنZ ّصن  
ّيب<U ر*غ  
5التخ! yوح  
يف lوظنمل!  
نVول! ةمدخ  
XرجHل! ن*ب  
يف tوكمل!6  
نVول! .

( j – Z –  
>)



 حرسملاّ نف " دسجلا ةغل
" 
 عيباسا 7

لص!وتل! /اقالعل!6 /ّا9وHل!ة*صخشل!  يف áرسمل! مHس9   
<رفل! ّة9و^ ر9وصت  
لص!وتل! yالخ نم  
صنل! ن*ب رشابمل!  
5دHب /ا*صخشل!6  

/اقالعل! ة9وقت  
ة*ناسنإل! .

رصانع ام  
؟ة*حرسمل!

>وك9 ف*ك  
ةل*سá 6رسمل!  

ن*ب لص!وت  
yوح gانل!  

؟ ملاعل!
Cىل Uiّ دمÇ  
ّرثؤU< 9 نكم9  
يحرسمل! ء!<أل!  

ر**غت يف  
؟انتاعانق

>l!ة*ل*لحت ةس  
/افطتقمل Xدقان  
/ا*حرسم نم  :
Uاتل*ل6 ةل*ل فل</  

فلؤملل  
ق*فوت يحرسمل!  

م*كحل!  . 
/ة*قدنبل! رجات  

بتاكلل  
م**لi 69ز*لكنإل!  

ر*بسكش ?

U:n-o-p-٤ -
j: n-o-p
Z:n-o-p-٤
>: n-o-p-٥-٤

 ةفرعمل! /!lاHم -
 ة*مالعإل!

ة*فVاعل! /!lاHمل! -

- CاتنZ ّصن  
يب<U ر*غ        
) j- Z- > )

ل*لحت -  
نم فطتقم  
ة*حرسم         

) U  )



انألا ىلإ ةلحر
عيباسأ ۸

ث*ح نم âّجوتل!ّة*صخشل!lوظنمل  
>اكمل!6 >امزل!

 &ام#إل! 
 ّة/ت!ذل! ,!+دقلاب
 ر#وطتل ق#ر2
 ّة#رشبل! سفنل!
 A+اخ ا?/ق+=
 &امزل! C=دح
.&اكمل!=

l6!9يئا*م*خل! ة  
ول9وك ول6ابل
>l!ّة*ل*لحت ةس  

ة9!6رلل

U:n-o-p-٤ -
j: n-o-p
Z:n-o-p-٤
>: n-o-p-٥-٤

لّمأتلا -

لصاوتلا -

- CاتنZ ّصن  
يب<U ر*غ        
) j- Z- > )

ل*لحت -  
نم فطتقم  
U (ة9!6رل!  )
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