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ريوطتبInzpireتماق     

يذلا قيقحتنمنّكمييذلا

ّليليململعمعملعلعلاومةمةمّقدقدتقتقمتمتلململا�إيةيةسيسيسساساس�����اتيايايتوتوستستمسمسلململامنمنمسعسعسالولولانا����ط�ط�لطلطلاع�ع�عيبيبيرتدتدت• ّل اّيايال ّتيتيتّ ّت ةّيةيةت ّ
�يبيبيرتدتدت•�

ًارهاهانهنهنو�ً�ًي�ي�ليليل،ّّةيةيّةيحرحربحبحلبلبلاوّّةيةيّةي����ل�ل�لا؛تئائايئيئبيبيلبلبلامنمنمسعسعساوٍقطاطانطنطن�
���������انا����ط�ط�لطلطلا�عبيردت•

تارئاطلائراوطعملماعتلاو�
ّليليململعمعمعنا����ط�ط�طيبيبيرتدتدتتهاهاهيويويرناناينينسيسيس• ّل اّيايال ّ��

يةيةيدعاعامعمعموقةقةيقيقيصدصدصٍتاّقوقوقمعمعم�
ّليليململعمعمعيبيبيرتدتدت• ّل اّيايال ّ��

تائرئرئطاطالطلطلادّعدعدتعتعمتمتموتائرئرئطاطالطلطلايدحاحاحأ�
�مامابمبمب،هاهالهلهململكمكمأكأكبأبأبقمقمقاطوطولطلطللللليبيبيرتدتدت•�

ةرصوصوقصقصمقمقلململاوةمرمرقمقملقلقلاتئائايئيئبيبيبلكلكلذ�
�جمامامندندنا•�

عط�ط�تطتطستستس�اوبةبةقبقبقامرمرلململاوتارباباخبخبتختخستستس�اتاّعدعدمعمعموحةحةلحلحسلسلس�����ايبيبيرتدتدت�
��الذلذلاعفافافلدلدلاو

تصاصاّنصنصمنمنلململلللل�

كةكةبكبكشبشبلشلشلا����ع�ع�عتياياكيكيكحاحامحمحُلململابطبطبركنكنمكمكيميمي.ميميممامام�����ايّجوجولجلجلاكمكمحكحكتحتحلتلتلازهاهاجهجهج
عةعةعّزمومولململاوأطةطةبطبطتبتبتمرمرلململاتياياي يلمعلل كلكلشكشكبشبشبجةجةمجمجممدمدلململايهيهعيعيعناناطنطنصطصطص�اتئائايئيئبيبيلبلبلا��يلمعلل

ةشأشأنشنشمنمنم��يليلكيكيشكشكتشتشلتلتلامنمنضمضمضبّرتدتدلتلتلامنمنمةدّعدعدتعتعمتمتمتائرئرئطاطاطكنكنّمكمكيميمياهذهذهو.ململمكاكاك
جةجةمجمجممدمدلململايةيةفيفييفيفليليلتأتألتلتلاتئائايئيئبيبيلبلبلا��كةكةبكبكشبشبلشلشلا����ع�ع�عهاهاطهطهبطبطبرتمتميتيتيوأ،ةحدحدحاويبيبيرتدتدت

Targeted Fidelity Simulator (TFS)

��فةفةلفلفكلكلتكتكلتلتلايثيثحيحيحمنمنم�ً�ً�عاعافعفعفنا����ط�ط�لطلطلاع�ع�عًبابايبيبيرتدتدت  
يليلصيصيصفافاتفتفلتلتلايةيةليليلعاعاعةكاكاكحاحامحمحُمئةئةيئيئبيبيب� هقدب هجوملا فاده�ل INZPIRE ��حاحامحمحم مدقي

ةّيةيةّبيبييبيبيرتدتدلتلتلادفرفرلفلفلاتجاجاجحاحاحيةيةبيبيلبلبتلتللتلتلبلولوطلطلمطمطلململادّحدحدمحمحلململاقةقةّقلدلدلا ع�ع�عململعمعميعيعييلذلذلامرمرم�����ا،ّ
ّليليململعمعملعلعلا ّل اّيايال ّتيتيتّ ّت ةّيةيةت عمعمعيديديوتائرئرئطاطالطلطلاقمقمطقطق�ط�ط�����ّ ّليليلعاعافعفعلفلفلا�¾�¾�س¾س¾حسحستحتحت ّل ةّيةيةل ذيفنتونام�اوهم�سلاّ

ّليليململعمعمع ّل اّيايال .ّّةيةيّةيرو�لÂلÂÂلا����غ�غ�غفيلاكتلانملصلصّخلخلتختخلتلتلاعمعم،نا����ط�ط�لطلطلاتّ

(TFS) حاحامحمحُمÃميدقتلهاهابهبهبصخاخالخلخلاقةقةّقبدبدبجهجهجمومولململافاهدهده�ا

ىتوتوستستمسمسلململًقاقافقفقفوقهقهقبدبدبجهجهجمومولململافاهدهده�اÃحاحامحمحُميميميقدقدتقتقتتمتميتيتي.ةدّعدعدتعتعمتمتمتائرئرئطاطاط

ململعمعميعيعيوأ��مدمدموأيكركرسكسكعسعسعدفرفرفي�����فةفةلفلفكلكلتكتكلتلتلايثيثحيحيحمنمنملعاعافعفعفويفيلأتنا����ط�ط�طيبيبيرتدتدت
منمنمجّرتدتدمتمتمنا����ط�ط�طيبيبيرتدتدت����ف�ف�فتوتوتع�ع�عردقاقاقÃحاحامحمحُلململا.ئراطوطولطلطلاتمامامخدخدخىحدحدحبإبإب
ّليليململعمعملعلعلاومةمةمّقدقدتقتقمتمتلململا�إيةيةسيسيسساساس�����اتيايايتوتوستستمسمسلململا ّل اّيايال ّتيتيتّ ّت ةّيةيةت وأ،ةحدحدحاوًةئرئرئطاطاطمنمنّضمضمتضتضتتتتت�لËلËلاوّ

ً

هقدبهجوملافاهدهده�اÃحاحامحمحممخدخدتختخستستيسيسي     (TFS)نمÎÏكÎكÎكةكةInzpireٍةمرمرقمقمقليثمت
يليلصيصيصفافاتفتفلتلتلامنمنميةيةليليلعاعاعجةجةجرد�إدفرفرلفلفلاةئرئرئطاطاطثلثلثمامايميمينا����ط�ط�لطلطلبابابكمكمحكحكتحتحتزهاهاجهجهجوّعيعيقعقعقاو
مرمرم�����ا،سعسعساويةيةيؤرلجاجامجمجمتاذقةقةّقلدلدلايةيةليليلعاعاعّّةيةيّةيبÂبÂبئةئةيئيئبيبيب��Ãحاحامحمحُلململاململعمعميعيعي.قةقةّقلدلدلاو

::

مّقدقدتقتقت     

ّضيضيضر�����اكمكمّحكحكتحتحلتلتلاتطاطاّحطحطمحمحمو�¾�¾�ح¾ح¾حناناجنجنلجلجلا ّض ةّيةيةض عدعدبعبعبعنعنعةّ����س�س�مسمسُلململاتائرئرئطاطالطلطلامظاظانظنظلنلنلّ

ٍيفيفطيطيط����ع�ع�عيبيبيرتدتدتللولوحلحلحقهقهقبدبدبهةهةجهجهجمومولململافاهدهده�اتياياكيكيكحاحامحمحُمم
اّياياّحيحيحومرمرلململالكلكلذ��مامابمبمب،تصاصاّنصنصمنمنلململاوتارقدقدلقلقلامنمنمسعسعساو تةتةبتبتبثاثاثتائرئرئطاطالطلطلاوتّ

..

.لماكلكشب

.



هقدبجهجهجمومولململافاهدهدهالا�ىكحاحامحمحُميفيفيعرعرتعتعتنكمي

ةّيةيةّحيحيحومرمرمةرصوصوقصقصمقمقمو يةيةيماماحمحملحلحلاحةحةلحلحسلسلسأفةفةفضاضاضإمعمعم،ّ
�ىڡيتيتبيبيثبثبتثتثلتلتللللل

�تىصتىصقتقتقااذإةرصوصوقصقصمقمقلململا� ّتيتيتالذلذلا ّت ةّيةيةت لةلةبلبلبقاقالقلقلاّ
رى�رى�عرىعرىعةدعدعدتعتعمتمتمتياياكيكيكحاحامحمحمبطبطبركنكنمكمكيميمي.لكلكلذمرمرمال�ال�الا
�ىڡعضعضبعبعبمعمعمململعمعمتعتعتهاهالهلهعلعلجعجعجوكةكةبكبكشبشبلشلشلا

ئةئةيئيئبيبيب�
ّليليململعمعمع ّل اّيايال ّتيتيتّ ّت ةّيةيةت لدباباتبتبمتمتمدناناسنسنسإيبيبيرتدتدت�ںى�ںى�مںىمںىمتأتألتلتلةكاكاكحاحامحمحُمّ

+44 (0) 1522 688 231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  دّدعتُملا �ىكيتكتلا بيردتلا
 ةّيحورملا تارئاطلل
هجوملا  فادهالا �ىكاحُم فيرعت نكمي  هقدب 

(TFS( ةك�رس نم  Inzpire ل ةرمق مشيل  
ةيامحلا ةحلسأ ةفاضإ عم ،ةّيحورم ةروصقمو  

�ىڡ تيبثتلل
�ىصتقا اذإ ةروصقملا �   ةلباقلا ةّيتاذلا

�رىع ةددعتم تايكاحم طبر نكمي .كلذ رم�الا  
�ىڡ ضعب عم لمعت اهلعجو ةكبشلا

ةئيب �  
لدابتم دانسإ بيردت ��ںىمأتل ةاكاحُم ةّيتاّيلمع  
اهلمكأب مقاوطللو تاّمهملل �ىكيتكت . 
�ىكاحُم عم ةلومشم ��ںىبّردم ةّطحم كانه  
يذلا رم�الا )TFS) هقدي هجوملا  فادهالا  
ىلع فا�رس�الا نم ��ىىيردتلا مقاطلا نّكمي  
ىلإ ةّيساس�الا تاءارج�الا نم ًاءدب ،بيردتلا  

�رىك�الا نا�رىطلا ىلع بيردتلا تاهويرانيس  
ًاديقعت . 

�ىڡ امب ،ةاكاحملا
ميدقتو ةاكاحملا ةئيبو سقطلا كلذ � ويرانيسلا ريوطتو ئراوط تالاحو ةرئاط لاطعأ ةاكاحُم  رصانع لكب مّكحتلا ��ںىبّردملا ةّطحم عيطتست  

�ىىاّيلمعلا
هترادإو � . 

 

 

ددعتم لح وه Inzpire نم هقدب هجوملا  فادهالا �ىكاحُم .Inzpire همّدقت يذلا بيردتلا صيخلت هنكمي راعش وه "ةسالسب براح - ّدجب بّردت"  

تاّصنملا دارفالل نا�رىطلا نامأ ةدايزو ةّيتاّيلمعلا ةّيلاّعفلا ��ںىسحت ثيح نم لاعفو    ىلع يرهوج لكشب لمعي نا�رىطلا ىلع بيردتلل ةفلكتلا

ءاوس ٍّدح ىلع ��ںىيندملاو ��ںىيركسعلا . 
 

 

يميميقدقدتقتقتوةكاكاكحاحامحمحلململائةئةيئيئبيبيبوقسقسطقطقلطلطلالكلكلذ�ىڡمامابمبمب،ةكاكاكحاحامحمحلململا �بںىبںىبّرمدمدلململاطةطةّحطحطمحمحميعيعطيطيتطتطستستتستست �ب �بںىبںى�ںىب ويرانيسلاريوطتوئراوطتالاحوةرئاطلاطعأةكاكاكحاحامحمحُمرصناناعنعنعكلكلبكبكبكمكمّحكحكتحتحلتلتلا�بںىب

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  دّدعتُملا �ىكيتكتلا بيردتلا
 ةّيحورملا تارئاطلل
هجوملا  فادهالا �ىكاحُم فيرعت نكمي  هقدب 

(TFS( ةك�رس نم  Inzpire ل ةرمق مشيل  
ةيامحلا ةحلسأ ةفاضإ عم ،ةّيحورم ةروصقمو  

�ىڡ تيبثتلل
�ىصتقا اذإ ةروصقملا �   ةلباقلا ةّيتاذلا

�رىع ةددعتم تايكاحم طبر نكمي .كلذ رم�الا  
�ىڡ ضعب عم لمعت اهلعجو ةكبشلا

ةئيب �  
لدابتم دانسإ بيردت ��ںىمأتل ةاكاحُم ةّيتاّيلمع  
اهلمكأب مقاوطللو تاّمهملل �ىكيتكت . 
�ىكاحُم عم ةلومشم ��ںىبّردم ةّطحم كانه  
يذلا رم�الا )TFS) هقدي هجوملا  فادهالا  
ىلع فا�رس�الا نم ��ىىيردتلا مقاطلا نّكمي  
ىلإ ةّيساس�الا تاءارج�الا نم ًاءدب ،بيردتلا  

�رىك�الا نا�رىطلا ىلع بيردتلا تاهويرانيس  
ًاديقعت . 

�ىڡ امب ،ةاكاحملا
ميدقتو ةاكاحملا ةئيبو سقطلا كلذ � ويرانيسلا ريوطتو ئراوط تالاحو ةرئاط لاطعأ ةاكاحُم  رصانع لكب مّكحتلا ��ںىبّردملا ةّطحم عيطتست  

�ىىاّيلمعلا
هترادإو � . 

 

 

ددعتم لح وه Inzpire نم هقدب هجوملا  فادهالا �ىكاحُم .Inzpire همّدقت يذلا بيردتلا صيخلت هنكمي راعش وه "ةسالسب براح - ّدجب بّردت"  

تاّصنملا دارفالل نا�رىطلا نامأ ةدايزو ةّيتاّيلمعلا ةّيلاّعفلا ��ںىسحت ثيح نم لاعفو    ىلع يرهوج لكشب لمعي نا�رىطلا ىلع بيردتلل ةفلكتلا

ءاوس ٍّدح ىلع ��ںىيندملاو ��ںىيركسعلا . 
 

 

(TFS ةرمق)))

(TFS (

كةكةرسكرسك�رسمنمنم
أ

�
Inzpireل لمشيل لمشيل

.هاهالهلهململكمكمأكأكبأبأبقمقمقاطوطولطلطلللللوتماماّهمهممهمهلململلللليىكيىكتيتيكتكتتكتكت
�بںىبںىبّرمدمدمطةطةّحطحطمحمحمكناناهنهنه �ب �بںىبںى�ںىب ىكحاحامحمحُممعمعملةلةلموموشمشممشمشم�بںىب

يلذلذلامرمرمال�ال�الا هقديهجوملا  فادهالا

. ًًاايديدقيقيعقعقتعتعت

ّليليململعمعملعلعلا ّل اّيايال �ىىّ
.هتهتهترادإو�

عىلعىلعفا�رس�الامنمنمىى�ىى�يىىيىىيرتدتدلتلتلاقمقمقطاطالطلطلاكنكنّمكمكيميمي
ةّيةيةّسيسيسساساسال�ال�الاتاءاجرجرج�الامنمنمًاءبدبدب،يبيبيرتدتدلتلتلا ىلإّ

�كرىكرىال�الكال�ال�ك�الكالكال�ال�الانارى�رى�طرىطرىلطلطلاعىلعىلعيبيبيرتدتدلتلتلاتهاهاهيويويرناناينينسيسيس

هقدي

�يںىيںىيكركرسكسكعسعسلعلعلا �ي �يںىيںى�ںىي �يںىيںىنينينمدمدلململاو�يںىي �ي �يںىيںى�ںىي ءاسوسوسٍّحدحدحعىلعىلع�يںىي

براح---ّّّّجدجججدجدجدجججدجدددبجبببجبجبجبببجبجججببببببّّّرررتدتتتدتدتدتتتدتدددتتت" براح ةسالسببراح ةسالسب ددعتملحوهInzpireمنمنمقهقهقبدبدبجهجهجمومولململافاهدهدهالا�ىكحاحامحمحُم.Inzpireمهمهمّقدقدتقتقتيلذلذلايبيبيرتدتدلتلتلايصيصخيخيلخلختلتلتنهنهكنكنمكمكيميميرعاعاشعشعشهوهوه"ةسالسب

ّليليلعاعاّفعفعلفلفلا�ںى�ںى�سںىسںىحسحستحتحتثيحنملاعفوتصاصاّنصنصمنمنلململا ّل ةّيةيةل ّليليململعمعملعلعلاّ ّل اّيايال ّتيتيتّ ّت ةّيةيةت دافرفرفلاللاللنارى�رى�طرىطرىلطلطلانمامامأةديايايزوّ عىلعىلعيهرهرهجوجوجكلكلشكشكبشبشبململعمعميعيعينارى�رى�طرىطرىلطلطلاعىلعىلعيبيبيرتدتدلتلتلللللفةفةلفلفكلكلتكتكلتلتلا




