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نيذلا كئلوأل  ةيلاثم  ةهجو  اهلعجي  امم  ةشيعملا ، نم  لاع  ىوتسمو  ةبالخلا  رظانملاو  ميظنتلا ، نم  ساسح  ىوتسم  نع  الضف  لدتعم ، يبيرض  ماظن  اهيدل  ارسيوس  .يوغللاو  يفارغجلا  عونتلا  رفوت  تاغل  عبرأ  يه  دالبلا  يف  ةقطانلا  ةيمسرلا  تاغللا  .ةعطاقم  ىلإ 26  ةمسقم  ارسيوس ، يف  ةيملاعلا  ةرخافلا  تاراقعلا  قوس  بذجي  ةرخافلا  ليلد  قالغإ 
عم دودحلا  ىلع  عقومو  ةلهذملا  ةعيبطلاو  ةرحاسلا ، رحسب  فورعملاو  ونيسيت ، ةعطاقم  يف  عقتو  وناغول ، وه  تاراقعلا  قوس  يف  ةبخنلا  تاهجو  نم  ةدحاو  .نيرجاهملا  لامعلا  نم  ىوتسم  لضفأ  بذجت  ةروطتم ، ءاوجأو  ةايحلاب  ةضبانلا  تاسسؤملا  نم  ديدعلا  كلتمت  اهرحس  دقفت  يتلا ال  ةيبوروألا  ةنيدملا  لاثملا ، ليبس  ىلع  .رخاف  لزنم  نع  نوثحبي 

ةبيه سكعي  ةنيدملا  يف  هيلاش  كالتما  نأ  امك  ةيرث ، ةبخن  داتشغ  بذجي  امك  .ةيوتشلاو  ةريهشلاو  ةينغلا  تاضايرلا  قاشع  اهروزي  يتلاو  اناتنوم ، يركزو  تامريزو  زتيروم  تناسو  ريبريف  لثم  ملاعلا ، يف  ةرهش  رثكألا  جلزتلا  تاعجتنم  ضعبب  ارسيوس  رختفت  .ةرخاف  اليف  ءارش  يف  نوبغري  نيذلا  كئلوأل  نكامألا  مهأ  نم  ةدحاو  اهلعجي  امم  ايلاطيإ ،
ةجوزتملا ققشلا  نم 694385358  كل  ةبسنلاب  ةمهم  نوكت  دق  يتلا  ىرخأ  تاغل  يف  فئاظولا  ضعب  انه  غربسرطب  تناس  يف  ققش  .كريياعم  بسانت  تانالعإ  انيدل  سيل  ًارذع ، نازول : يف  ةحاتملا  ًاعقوم  نم 70  .دالبلل 1  يداصتقالاو  يلاملا  بلقلا  نع  الضف  ىطسولا ، روصعلا  ذنم  ةنيدملا  زكرم  اهيدل  يتلا  ارسيوس ، ةمصاع  نرب ، اضيأ  ركذن  .ناسنإلا 

3500 ةيلودلا : ةيلاملا  تاليوحتلا  راعسأ  ىلإ  باهذلا  نم ؟ ديزملا  ىرت  نأ  ديرت  يتلا   CHF / 4 مونلا : ةفرغ  رهش  Size: 124 m2 / 1335 ft2 Swipe3Free نيب سيبلوس ، تناس  يف  راجيإلل  ةقيدح  عم  نم 4.5  لماكلاب  ةشورفم  ةقش  ادج ، ةئداه  ةقطنم  يف  .لدابتلا  بالطلل /  سيل  .لافطألا  عم  ةرسألاو  يميداكألا  فيضملل  ةيلاثم  ربوتكأ 2020  ! نم 11 
نم برقلاب  اغرومو ، نازول   EPFL / UNIL ةريحبو  Geneva.In 5 بيردتلا زكرم  ىلإ  مادقألا  ىلع  اريس  قئاقد   EPFL 124 .ةيرقلا طسو  يف  ةيراجتلا  تالحملاو  سرادملاو  ةديج ، ماعلا  لقنلا  لئاسو  ىلإ  ةقيقد  ةظوفحم وM2: 1 1 و 2  ةقيدح  ةصاخ -  ةلاسغ  ثيدح ، زهجم  خبطم   1 سبالملا ، فيفصتل  ةفرغ   1 مامح ،  2 مون ، فرغ   3 ةريبك ، ةلطع 

600'3 عقوم رهشأ  ةدمل 3  ةئفدتلاو ) هايملا  موسر : لمشي   ) رهش / يرسيوس كنرف  .- تارايسلل 3'700 فقوم  .-CH/month 500'3 عقوم رهشأ  ىلإ 6  ةدمل 4  .-CH/month ديرب ةلاسر  تلسرأ  اذإ  روصلاو  تامولعملا  نم  ديزملاو  ةرايزب  مق  ًادج  ةريصق  ةرتفل  سيل  ةفيلأ   .ةكراشم ال  .لافطأ ال  رابكلا و 3   2 لالتحالا : سكام  ناكم  ارهش  ىلإ 12  ةدمل 7 
ةرخافلا ةيرسيوسلا  ةيرسيوسلا  ققشلا  عقت  .مهنم 1 . ضعب  انهو  فينج ، لثم  ةعئار  ةنيدم  يف  قفنت  فوس  يتلا  ةصيخرلا  نكامألا  راجئتسا  قيرط  نع  الإ  كلذ  لعفت  نأ  كيلعو  كسفن ، دالبلا  يف  سانلا  لثم  شيعلاو  ةيبعش  ةليلق  ءايحأو  نكامأب  عاتمتسالل  قدانفلا  فرغ  راجئتسا  نع  اديعب  ءاقبلا  كنكمي  نايحألا ، ضعب  يف  .ينورتكلإ 

apartments_Geneva تايثادحإ روماتنالب ، بيليف  عراش  ناونعلا : .بيرق  ناكم  يف  معاطملاو  ةيراجتلا  تالحملا  نم  ديدعلا  كانه  .مويلا  يف  ةعاس  رادم 24  ىلع  فرغلا  ةمدخ  رفوتتو  قدنفلا ، تامدخ  رفوتت  .فينج  ةريحب  نم  رتم  دعب 200  ىلعو  غربسرطب  تناس  يف  ةيديدحلا  ككسلا  ةطحم  نم  رتم  دعب 600  ىلع  ةنيدملا ، طسو  يف  ةرخافلا 
فتاهلا قرش   6.148857 لامشلا ،  209412 فينج : : No41 22 596 1200 ةّرسألاو. مونلا  فرغ  ددعو  تامدخلاو  ةماخفلا  ىلع  ًادامتعا  ًايكيرمأ ،  اًرالود  ىلإ 1445  اًرالود  نم 576  زجحلا : رعس  .لماكلاب  خبطملا  زيهجت  مت  .ةيكلسلا  تنرتنإلاو  يناجم  ياف  ياو  ةانق ، يلاوح 100  عم  نويزفلت  اهيدل  ةقش  لك  ينورتكلإلا : ديربلا  تامدخ  ينورتكلإلا : ديربلا 

2. Adagio ققش نالب  تنوم   Adagio قدنف نالب  تنوم   Apartments_Geneva ناونعلا .الماك  ازيهجت  ةزهجم  .ةيلئاعلا  تالطعلاو  لامعألا  لاجرل  ةيلاثم  اهلعجي  امم  ةيزكرملا ، ةيديدحلا  ككسلا  ةطحم  نم  ةبرقم  ىلع  فينج ، ةريحب  فافض  ىلع  عقي  : Sigismund Talberg Street4, فتاهلا قرش   6.147217 لامشلا ,  209613 تايثادحإ : : No41 22
ةقش 4000 716 عقت  .ًايكيرمأ  اًرالود  يلاوح 154  زجحلا : رعس  .لماكلاب  خبطملا  زيهجت  مت  .ناخدلا  راذنإ  .ةقشلا  زيهجت  مت  .ياف  ياوو  نويزفلتلاو  ءاوهلا  فييكتب  ةزهجم  ةقش  ةيمحملا : ينورتكلإلا  ديربلا  تامدخ   sc1 SC1_GENEVA 3 ةيراجتلا تالحملاو  زباخملاو  معاطملا  نم  ديدعلا  كانه  .ةنيدملا  طسو  نم  برقلاب  ةئداه  ةينكس  ةقطنم  يف 

.لماكلاب زهجم  خبطملاو  نيدرفم ، نيريرسو  ناجودزم  ناريرس  رفوتي  .يزكرم  ةئفدت  ماظن  كانه  ةيقرشلا : تامدخلا   6.134942 لامشلا ،  206922 فينج : تايثادحإ  ناج ، تناس  تناتسنوك 1  ليئومص  ناونعلا : .كتغل  يف  سلجي  لابقتسالا  فظوم  .غربسرطب  تناس  يف  ةيسيئرلا  ةيديدحلا  ككسلا  ةطحم  نم  رتموليك  نم  لقأ  دعب  ىلع  عقيو  .ةبيرقلا 
ناونعلا .ةيزيلجنإلاو  ةينابسإلاو  ةيسنرفلا  تاغل : ثالث  نولوؤسملا  ثدحتي  .يلودلا  فينج  راطم  نم  تارتموليك  يلاوح 3  دعب  ىلع  فينج ، نوتناك  يف  فينج  فينج  فينج -  ةينكسلا  ةقشلا  عقت  .ةدحاولا 4 -  ةليلل  رالود  نم 167  زجحلا : رعس  .ةيئاضف  تاونق  عم  نويزفلت  رفوتي  امك  ةيكلساللا ، تنرتنإلا  ةمدخ  رفوتت  امك  : Shimin de Cornelius2,

.رالود 5  514 زجحلا : رعس  .ةيناجملا  ياف  ياولا  ةمدخو  فتاهو  ويدارو  نويزفلت  ىلع  ةقشلا  يوتحت  .توصلل  ءاهدب  ةقشلا  زيهجت  مت  .لماكلاب  زهجم  خبطم  ةيقرشلا : تامدخلا   6.146657 لامشلا ,  243327 تايثادحإ : . Cozi يزوك ويدوتسا   Studio_Geneva رييب. تناس  ةيئاردتاك  نم  مك  غربسرطب و 4.1  تناس  يف  ةروفان  نم  مك  دعب 3.7  ىلع 
قدنف عقي  .ةدحاولا  ةليلل  رالود  نم 185  زجحلا : رعس  .ةرسأ  ةثالث  ىلع  ةقشلا  يوتحت  .لماكلاب  خبطملا  زيهجت  مت  ةيزكرم  ةئفدت  كانه  .اناجم  ياف  ياو  ةيقرشلا : تامدخلا   6.200683 لامش ،  194568 تايثادحإلا : نويموك ، يد  نيميش  قيرط  ، 7 ناونعلا : .كتغل  يف  سلجي  لابقتسالا  فظوم   Swissart قدنفلا عقي  .ةيناجم  تاجارد  رفويو  نازول ، يف 
رفوتت .اهب  ةطيحملا  ةيعيبطلا  رظانملاو  ةريحبلل  ليمج  رظنم  وه  نم  ، 6 ريخألا ، قباطلا  يف  وه  هيت  ماع 2016 .) يلاوح  ينب  امبر   ) ثيدحو ديدج  ىنبملا  .ةيديدحلا  ككسلا  ةطحم  نم  مك  يلاوح 3  دعب  ىلع  ةقشلا  عقت  .عقوملا  يف  تارايسلل  ةصاخ  فقاومو  ةيناجملا  ياف  ياولا  ةمدخب  عاتمتسالا  فويضلل  نكميو  ويلوب ، رصق  نم  مك  دعب 4.4  ىلع  فيكملا 

ـ لا نم  ديدعلا  كانهف  كسفنب ،  يهطلا  ىلع  ًاداتعم  تنك  اذإ  .ةثيدح  تادعمب  ةزهجمو  ةعساوو  ةفيطل  ةقشلا  .ذفاونلا  قالغإ  متي  ىتح  لخادلا  يف  تماص  هنإف  لزنملا ، نم  برقلاب  يسيئر  قيرط  كانه  نأ  ةقيقح  نم  مغرلا  ىلع  .ةقشلا  لوح  ةعساوو  ةريبك  ةفرش   ingrerdients ةوهقلاو زرألاو  قيقدلاو  لفلفلاو  ةدبزلاو  ركسلاو  حلملا   ) ةيساسألا
اذإ رظنلا  ضغب  .نيتماقإلا  الك  لالخ  ًايلاثم  ناك  ءيش  لك  ةريخألا ، رهشألا  يف  ةيناثلا  يتماقإ  هذه  تناك  .ةيلاحلا  تاجايتحالا  عيمجل  ةعرسب  بيجتسيو  ةمداقلا  عون ، وه  كلاملا  .ةلاعف  نكلو  لومحملا ، ةريغص -  ءاوه ، فييكت  اهيدل  ةقشلا  .جيسنلا  فطلمو  ليسغلا  تافظنم  كلذ  يف  امب  ليسغلا ، ةلآو  نوحص  ةلاسغ  اضيأ  كانه  كلذ .) ىلإ  امو  ياشلاو 

.فاطملا ةياهن  يف  يصوأ  نأ  يننكميو  لمع ، وأ  ةلطع  ءاضقل  ارفاسم  تنك 
لقأ لقأ  ضرع  ديزملا  ضرع   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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