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.Iالرؤية
قبل العصر الحديث ،تشكلت المجتمعات حول المواقع الجغرافية .هذه المجتمعات المشتركة في نجاح بعضها
البعض والخسائر .وعندما يعاني أحد أفراد المجتمع من خسارة ،سيساعد كل فرد من أفراد المجتمع المحلي في
تغطية تكلفة الخسارة .ومع تحديث العالم ،بدأت الشركات التي شكلت لتولي هذه المهمة ،في شكل تأمين،
والمجتمعات المحلية في االنفصال عن العملية .واليوم ،ينمو العالم إلى مجتمع عالمي حيث لم تعد الجغرافيا حدودا
ضرورية .ونعتقد أن المجتمع العالمي يمكن أن يقترب من بعضها البعض وأن يكتسب مصلحة راسخة في رفاه
البشرية البشرية من خالل الثقة المشتركة على الصعيد العالمي ،التي تم بناؤها وتأمينها في بلوكشين.

بلوكشين التكنولوجيا مستعدة لخلق اضطراب في وعبر العديد من الصناعات .فالقدرة على تقريب المجتمعات
المحلية تقود االبتكار الجديد .وقد تم تنظيم األسواق التقليدية حول المركزية وتوطيد السلطة .لم يعد يفعل السلطة
والمال والنفوذ لصالح عدد قليل جدا .من خالل  blockchainوالتكنولوجيا عقد
الذكية ،يطمح المشروع  BitLifeAndTrustلتعطيل األسواق وسيط التقليدية في صناعة التأمين بإعادة السلطة
لألسواق للمجتمعات التي تدعمها .ومشروع  BitLifeAndTrustبناء على بروتوكول للمنتجات التأمين التي يتم
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.IIالخطة

اختيارها وتمويلها وإدارتها لصالح المجتمع .المشاركون لدينا هم أنت واآلخرين الذين يمولون عمل هذا
المشروع ،والمؤمن ،الذي يتم كله بعد الخسارة وكل من يؤمن بالشفافية دون حدود جغرافية .ونحن نهدف إلى
خفض تكلفة كل التأمين في األرواح والممتلكات ،والسلع االستهالكية والقانونية وغيرها من خالل وضع المؤمن
عليه أوال .ونحن نهدف إلى تبسيط معالجة المطالبات عن طريق تحويل الحوافز المالية من البائع إلى المعالج
المطالبات وخلق منافسة بين المعالجات .دعونا معا تحقيق الحق في بناء مستقبل أكثر إشراقا بالنسبة لك ،أولئك
الذين تهتم بهم والمجتمع العالمي .ندعوكم للمشاركة في معتقداتنا المشتركة وتطلعاتنا ورغبتنا في النجاح .شكرا
لك المبدعين من  ،blockchainعملة معماة وعقد ذكية لجعل هذا ممكن فقط.
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يشرح هذا الكتاب األبيض كيف مشروع  BitLifeAndTrustسوف تستخدم  Ethereumعقود الذكية القائم على
إطالق منصة على االنترنت لبناء اآللي ومنتجات تقنية المعلومات التأمين .المشاركون في هذا النظام هي المؤمن
(األفراد واألسر والشركات والتابعون)؛المستفيدون من المؤمن عليه .المصادقة لتأكيد الحدث .مساعدين لمساعدة
المؤمن عليه .البنوك أو محافظ لعقد كريبتوكيرنسي .وأخيرا أي الشراكات
التي تراها مشروع  BitLifeAndTrustالالزمة لنجاحها.
والغرض من هذا المنطلق مشروع  BitLifeAndTrustهو السماح المشاركة
في المنبر  .BitLifeAndTrustومشروع  BitLifeAndTrustخلق  100،000،000الرموز .سيتم بيع هذه
الرموز خالل ورمزية فترة االكتتاب الصورة .سيتم إنشاء  Nس الرموز إضافية.
مشتريات المشروع  BLT BitLifeAndTrustرمزية طوعية تماما .بيتليفاندتروست و  /أو أي من مؤسسيها
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والموظفين والمستشارين أو الشركاء والممثلين ليست مسؤولة عن أي نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الربح أو
الخسارة من امتالك الرموز .الرموز ليست األوراق المالية و هي فقط الستخدامها للتفاعل مع منصة و المنتجات
بيتليفاندتروست .لن تقدم التوزيعات توزيعات أرباح ولن تعود أي عائدات إلى مالكي التوكينPLEASE .
 E NOTبأن مواطني الواليات المتحدة أو أشخاص ينتمون أن تنظر بعناية الواليات المتحدة القوانين قبل
المشاركة في هذا الحدث .وسوف تستخدم العائدات من بيع رمزية لدعم تطوير منصة  .BitLifeAndTrustوترد
التفاصيل في القسم :مواصفات المشروع.
أي فرد أو جماعة أو كيان تنوي شراء رمز  BitLifeAndTrustيجب استشارة مع المستشارين القانونيين و  /أو
المالي قبل اتخاذ أي مشتريات .المشترين والمشاركين يجب أن تكون على علم بأن هناك مخاطر مالية كبيرة التي
تفرضها طبيعة األعمال من  BitLifeAndTrustواستخدام التكنولوجيا .blockchain
أي تطلعي البيانات الواردة في بيان صحفي ،على شبكة اإلنترنت T ،يتر ،كوب سيفو  /أو أي وسيلة أخرى عامة
أو خاصة من قبل  BitLifeAndTrustو  /أو أي شيء من هذا مؤسسي والموظفين والمستشارين أو الشركات
التابعة لها يجب اعتبارها التكهنات التي ال تستند على أي بيانات تاريخية وال تقدم أي ضمان بأن هذه البيانات
سوف تتحقق .يجب أن المشترين المحتملين والمشاركين تقييم بعناية المخاطر والشكوك المرتبطة
 BitLifeAndTrustالمباشرة وغير المباشرة .وال ينبغي اعتبار أي معلومات في هذه الورقة الصحية مشورة -
قانونية أو مالية أو تنظيمية أو غير ذلك .وينصح المشترين والمشاركين في استشارة مستشار قانوني و  /أو
المستشارين الماليين حول شروط أو البيانات المستخدمة في المتوسط العام أو الخاص.

3

جدول المحتويات
© Bit Life and Trust 2017
www.bitlifeandtrust.com

TM

رؤية

.I
.II
.III
.IV

2
الخطة
تنصل
TOKEN

.I

2
4
7
تفاصيل رمز المقترحة
8
توكين إكينينغ إيفنت بروسيس
8
تفاصيل الرمز المميز
9
صناديق الضمان
10
وصف المشروع
11
المؤمن عليه
12
المصادقون
13
مساعدين
14
أصحاب الرموز المميزة
14
التقنيات
14
إثريوم بلوكشين
15
العقود الذكية
15
لغة برمجة
15
مواصفات المشروع
7

.V
.II
.III
.VI

.A
.B
.C
.IX
.A
.B
.C
.D
.VII
.X
.XI
.XII

تصميم وحدات
رموز بتليفاندتروست
تحديد المصادقة
16
المخاطر

Bit Life And Trust

.IV
.V
.VI
.VII
.VIII

15
15
16

خطة التنمية المقترحة
17
الجدول الزمني
مصروفات المشروع المقترحة
بت الحياة وفريق الثقة

17
18
19

4

© Bit Life and Trust 2017
www.bitlifeandtrust.com

TM

.IVرمز
الشيء الحياة تأمين وشركة إنشاء ن رمز  )BLT( ERC20الذي سيكون بمثابة العملة لمنصة
 BitLifeAndTrustعقود الذكية على .Ethereum Blockchain
فإن رمز  BLTيكون الوسيلة التي المؤمن والمستفيدين والمشاركين اآلخرين في السوق يتفاعل
مع منصة .وأصحاب الرموز  BLTلديهم الحق في المشاركة في التصويت .وستكون نتائج التصويت
تسن تعديل العقد ومنصة معايير محددة .ويمكن أن تشمل هذه القبعات التأمين ،وتوافر السوق ،والكشف عن
الغش ،والمرخص لها مكانة منظمة (المصادقون) ،وغيرها من المتغيرات المحددة بالعقد.

 T.Iتفاصيل أوكن:
العرض رمزي millio 100 :ن
Bit Life And Trust

مينابل :نو
توزيع70000000 :
االحتفاظ بها من قبل بت الحياة إنشور شركة30000000 :
سعر رمزي 1 :في األثير  BLT 4 00رمز .سيبقى السعر ثابتا طوال فترة البيع

.Vإصدار رمزية عملية الحدث
 etails.Iعلى األبعاد رمزية
تفاصيل الحدث قبل الرمز المميز:
قبل الحدث الفترة  1 2سبتمبر الموافق  2017 09:00بتوقيت شرق الواليات المتحدة إلى 20

أيلول

2017 18:00

بتوقيت شرق الواليات المتحدة
المشاركون :المشترين المسجلين
الموقع المسجلينwww.bitlifeandtrust.com/registration :
5
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تفاصيل الحدث المميز:
فترة الحدث  25أيلول  2017إلى  30أكتوبر 2017
توزيع رمزي :نوفمبر 2017
هدف االستثمار الهدف 12 0000 :األثير
الحد األقصى المستهدف 000 ،1 66 :األثير
المشاركون :مفتوح
لقد اخترنا أن ال يتضمن أي خصم شراء في وقت مبكر ونحن نعتقد أن هذا يقلل من توزيع الرموز الى بيئتهم.
 ٪18أو  6600األثير ،أيهما أقل ،أي ما يعادل من ستعقد المبيعات من هذا الحدث في الثقة لتأمين دفعات المستفيد
غير متوقعة.

.IIصناديق الضمان

الحياة بت األموال إنشور مجلس شركة اإلدارة.
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وستعقد جميع األموال التي وردت خالل هذا الحدث إصدار رمزي في الضمان في عنوان متعدد توقيع
(الصورة) .مفاتيح عنوان (الصورة) سيعقد بواسطة  Lifeبت تأمين شركة الوصول إلى سوف تكون محكومة

.VIوصف المشروع
التركيز األساسي للمشروع ر  BitLifeAndTrusهو تطوير شبكة من المشاركين أن تيسير عملية السداد بعد
خسارة تتعلق األرواح والممتلكات .تقع هذه المشاركين في أربع فئات :إن المؤمن ،المصادقون،
مساعدين وأصحاب رمزية.
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المؤمن علي تو ي عقد م مساعد من مساعد

BLT

مؤمن عليه

توقي عقد وأقساط
اتفاقية العقد
الذكي

مساعد

يقد المستفيدون مطالبة

BLT
الفوا د المدفوعة
للمستفيد
والمصادقة
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اتفاقية العقد
الذكي

فقدان
التحقق /
توقي م
بو

المصادقون

تم إرسال الخسارة

المستفيدون

مد وعات سط المؤمن كا ية لد

ا قساط
المست دفة
التي تم
الوصول إلي ا

BLT

مساعد الدف

مساعد

عوا د مساعد

اتفاقية العقد
الذكي

يصوت أصحا الرموز المميز على معلمات العقد

معلمات العقد

Voting

أصحاب الرموز المميزة

اتفاقية العقد
الذكي

.Iمؤمن علي
7
يواجه المؤمن عليه العديد من القضايا في سوق التأمين اليوم .االبتدائية من هذه القضايا هو أنه في
مصلحة شركة التأمينالمصدرة لكتابة السياسات ولكن ليس في مصلحة الشركة لدفع فوائد للسياسة .هذا
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خلق الصورة قوة داخل الشركة المصدرة لتفعيل الممارسات للحد من هذه المبالغ ،وليس في مصلحة المؤمن
له .الممارسات معهد الشركات والتي تشمل العروض في تخفيض مبالغ التسوية ،والحرمان من دفع المطالبات
وعدم االستجابة أو تأخير إعادة الصورة  ponsesللمستفيدين ،إلغاء السياسات بسبب قواعد المعقدة والعمليات
المعقدة لتقديم المطالبات.
باإلضافة إلى ذلك ،انه ر المؤمن ،وتسعى للحفاظ على مواردها ،وغالبا ما تكون عرضة للتضخم من العمالت
الورقية ،E xample.ل سوف  $ 1000000بوليصة التأمين على الحياة يؤدي إلى دفع
تعويضات العاطفي من  $ 174100بعد حساب التضخم حيث يوجد معدل التضخم  ٪6سنويا على
مدى فترة  30عاما .وكثيرا ما تشهد البلدان النامية معدالت تضخم أعلى بكثير.

لدفعات السياسة ،والمؤمن يقدم مفتاح علي العقد .هذا يتسبب في إخطار المصادقون (انظر والمصادقون
أدناه) الذي يمكنمعالجة المطالبة .ومن المقرر أن المصادقون متعددة سوف تكون اإلشارة والحصول على طلب
المطالبات .ونظرا لطبيعة المنافسة ،والمصادقون المنافسة لمعالجة المطالبة .هذه العملية تقلب معالجة المطالبات
من كونه حساب لشركة التأمين التقليدي إلى مصدر للدخلبالنسبة للمعالج المطالبات .وهذا
تحفيز المصادقون لتبسيط وتسريع تجهيز المطالبات .لن يكون للمصمين القدرة على إلغاء سياسة ،ولن يتمكن
القائمون على التحقق من تغيير مبالغ العوائد عن الخسارة ،وذلك بناء على نوع العقد.
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في نموذجنا ،نخطط لتقسيم الحوافز بين االكتتاب في السياسة ودفعات السياسة .لالكتتاب السياسة ،ال
يمكن للمؤمن تتفاعل مباشرة مع العقد ذكية لتوقيع اتفاقية سياسة فضال عن دفع أقساطهم .العقد الذكي يأخذ مكان
شركة التأمين االكتتاب التقليدية .إذا طلب المؤمن عليه ،وأنها يمكن أن تعمل مع مساعد (انظر مساعد أدناه) الذي
يمكن أن تحصل على دفعة لمساعدتهم .ويمكنهم أيضا إدراج أنفسهم كمساعد .من خالل التفاعل مع عقود الذكية
مختارة ،المؤمن يمكن تعيين وتغيير المستفيدين من خالل تعيين مفاتيح التشفير.

سيتم تخزين قيمة كل عقد في رموز بلت .وبما أن هناك سقف ثابت على رقم الرمز بلت ،فلن يتعرض المؤمن له
لالتجاهات التضخمية السلبية لكثير من العمالت الورقية.
باعتبارها األستاذ مفتوحة وزعت  ،ockchain BLوالمؤمن له ،وكذلك المنظمين،
وسيكون لها  isibilityضد كاملة لتدقيق العقود وتقييم القيمة السوقية للرمز .المؤمن يمكن أن
تعقد الصورة رمزية ،جنبا إلى جنب مع المشاركين في الشبكة األخرى ،والحصول على المزايا الممنوحة
للرمزية أصحاب ،مثل الحق في التصويت على تغييرات في السياسات المستقبلية والمعلمات.
وينصح العمالء للعمل مع المهنيين التخطيط المالي والعقاري المرخص لها قبل المشاركة أو الدخول في العقود
التي تم إنشاؤها على بت منصة حياة .ndTrust
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.IIالمصاد ون
بت منصة حياة  ndTrustسوف تستخدم نوعين من المصادقون أو المعالجات .المنظمات المرخصة
(لو) والمصادقة المستقلة (أف).
المنظمات المرخص ( LOل) هي شركة مرخصة لمعالجة المطالبات في الواليات القضائية التي تتطلب
الترخيص وكذلك تلك التي ال تتطلب الترخيص .اتحاد نقابات العمال ستعمل على معالجة والتحقق من صحة
االدعاء .مرة واحدة يتم معالجة مطالبة ،فإن  LOإشارة إلى عقد الذكية ،وذلك باستخدام مفتاح التشفير
الخاصة بهم .وبمجرد أن المصادقة والمستفيد ارسال المفاتيح الخاصة بهم إلى صناديق عقد الذكية ( )BLTسوف
يتم االفراج المستفيد ودفع سيصدر إلى المصادقة .في عملية تقديم مفتاحها ،سيطلب من لو أن ينشر حصة نقدية
للعقد.ستعقد هذه الحصة من العقد لفترة معينة من الزمن .المتنافسة في  LOتتاح لي الفرصة للتحقق من
صحة كل مطالبة .إذا كانت مجموعة من ل LOالعثور على التحقق من صحة ادعاء أن تكون عن طريق
Bit Life And Trust

الخطأ ،لديهم القدرة لإلشارة إلى الخطأ إلى عقد الذكية والحصول على حصة النقدية في شكل مكافأة .إذا ادعى أي
خطأ ،يتم إرجاع ستا ك ه إلى  LOتقديم.
الشيء الحياة تأمين وشركة تعمل على بناء خارج الشبكة األولية ألدوات تقييم .في السوق المعمول بها ،وأصحاب
رمزية تكون قادرة على التصويت على منح جديدة  O Lكه ذ اللمصادقون جديد ولديها القدرة على
سحب مفتاح  LOاللمصادقون القائمة.
ذاتية الحكم المصادقون ( )AVيتم التحقق من مصادر الحقيقة .في المستقبل ،عن ثقته مستقلة منظمة واي ليرة
لبنانية موجودة لديهم القدرة على استبدال أو يكون بمثابة  .LOالشيء الحياة تأمين شركة سوف نرى ك لتطوير
عقود الذكية التي تستفيد من هذه االبتكارات المستقبلية .و AV xampleاإللكترونية يمكن أن يكون أوراكل
التي يوفرها مشروع مدني أو غيرها.

.IIIمساعدين
مساعد هو أي شخص (فرد أو منظمة) الذي يساعد المؤمن عليه في عملية الدخول في عقد .دور مساعد ليس
للعمل في دور المبيعات ولكن كمساعد تقني .كمكافأة لتقديم هذه الخدمة ،فإن مساعد يتلقى الرموز  BLTوسيكون
بمثابة شخصية مستقلة.
سيتم اطالق سراح الرموز  BLTفي العقد الذكية على توقيت االفراج عن وتخضع ألهداف دفع قسط يتم التوصل
9

إليها.
وهناك إمكانية للسماح للمساعدين بتلقي رموز بلت إضافية في توزيع متتابع من مساعدين آخرين.
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زيمملا زمرلا لماح
وسيكون ألصحاب الرموز الحق في التصويت على بعض جوانب الشبكة .وعلى الرغم من أنه من الصعب توقع
كل إجراء تصويت متاح لحامل ،فإننا نعتقد أن اإلجراءات التالية ستكون متاحة:
.1

القدرة على التصويت على المعلمات الذكية العقد الذكية .المعلمات سبيل المثال :التغيرات االكتوارية

الطاولة ،والنسب الم وية دف تعويضات  ssistantوا سواق النشطة ،الحد ا قصى لقيمة العقد.
.2

القدرة على التصويت على منح وإلغاء مفاتيح لمنظمة المرخصة.

.3

اكتشاف الغش وإنفاذ العقوبات.

ومن المتوقع أن أصحاب رمزية سوف تكون قادرة على تداول الرموز الخاصة بهم على التبادالت .في حالة
وجود مثل هذه الخدمة ،سيتم تقديمها من قبل التبادالت طرف ثالث ال ينتمي الى الحياة بت إنشور شركة
Bit Life And Trust

لن يتلقى أصحاب الرموز أي أرباح أو أرباح من الشبكة.

.Vالتقنيات
.A

إثريو بلوكشين

يعتزم مشروع  BitLifeAndاالستئماني الطالق سراح انها عقود الذكية على Ethereum
 Blockchainالجمهور ،ولكن قد تفرج الذكية عقد الصورة في األماكن العامة والخاصة األخرى .والهدف
الرئيسي هو اختيار منصة (ق) التي تلبي األمن ،والتدرج وآفاق الوقت المطلوبة لدعم أفضل النتائج للمؤمن عليه.
.B

العقود الذكية

العقود الذكية هي تطبيق البرامج التي تعمل في أ بلوكشين بيئة قاعدة البيانات .سوف مستخدمي العقود تتفاعل
معهم من خالل موقع  ،BitLifeAndTrust.comتطبيقات الهاتف الذكي و  /أو باستخدام أدوات طرف ثالث.
.C

لغة برمجة

صالبة هي اللغة المفضلة لتطوير االتصال الذكية مشروع  BitLifeAndاالستئماني.

.VIمواصفات المشروع
ومن المفترض أن منصة بيتليفاندتروست المبينة في هذه الورقة لتكون موجودة بشكل مستقل بعد اكتمال
التنمية .وسيتم تحديد االنتهاء منه في الحياة بت إنشور الفريق التنفيذي شركة.
.A

تصمي وحدات
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وسوف تتكون منصة بيتليفاندتروست من شبكة من العقود الذكية .وسيتم تصميم شبكة للسماح للتنمية في
المستقبل واستبدال عقود الذكية.
.B

رموز بتليفاندتروست (بلت).

وستخصص  ٪15للفريق التطوير ل االصل والمستشارين وخيرات واألنشطة التجارية ذات
الصلة األخرى .وسيتم تخصيص  ٪15ألولئك الذين يتبنون وحوافز للشركات لالنضمام إلى المنصة كمنظمات
مرخصة.
حصيلة الحدث ستمول تكاليف التطوير المرتبطة بناء منصة  BitLifeAndTrustوالحياة بت تأمين شركة وهذا
يشمل البيع والمصاريف العمومية واإلدارية ( ،)A & SGتطوير المنتجات ،النمذجة والبحوث ،والتكاليف
التنظيمية وتكاليف منصة.
Bit Life And Trust

.C

تحديد المصاد ة

الحياة بت ضمان سيقوم فريق إدارة شركة يحتفظ بسلطة كاملة لتحديد المصادقون مدة ال تقل عن األشهر األولى
أربع وعشرين ( )24بعد رمز إصدار حتى ،وبعد ذلك ،سيتم نقل السلطة إلى يستأجره أصحاب رمزية.
.D

المخاطر

صناعة التأمين هي عالية التنظيم وسوق ناضجة مع المشاركين في السوق متطورة .مشروع بيتليفاندتروست هو
محاولة عالية المخاطر ونجاح المشروع غير مضمون.

.VIIخطة التنمية المقترحة
الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تقديم  BitLifeAndTrustصالحة لالستعمال ،آمن المنتج إلى السوق.

.Iالجدول الزمني
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تصميم منصة األولي
الربع الثاني 2017
 evelopment Dمن DAPP
itLifeAndTrust.com B
التصميم المنطقي ،وإطالق موقع،
الربع الثالث 2017

 Buildoutمن الفريق األساسي والمستشارين
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نشر الطبعة المستند التقني
حدث إصدار الرمز المميز
الربع الرابع 2017

بدء توظيف المصادقة
تطوير منصة
نشر  Testnetمنصة  -المرحلة األولى

س - 2 2018

نشر إنتاج منصة  -المرحلة األولى
نشر المستهلك مواجهة تطبيق ويب

2018 Q4

نشر إنتاج منصة  -المرحلة الثانية

2019 Q2

Bit Life And Trust

مجاالت التركيز العقد :مصطلح الحياة ،تقطيع
نشر تطبيق الجوال
متابعة إنشاء شبكة من المصممين والمساعدين
نشر إنتاج منصة  -المرحلة الثالثة
مجاالت التركيز العقد :السلع االستهالكية ،الملكية

.IIمصرو ات المشروع المقترحة
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Projected Funding Breakdown Year 1
3%
Application Development

7%

Marketing and Sales
Seed Trust

9%
36%

Regulatory

9%

General & Admin
Legal
Partnership agreements

18%
18%

Bit Life And Trust

وسيتم إنشاء الثقة من أموال هذا الحدث البذور التي ستعقد في الثقة لتأمين دفعات المستفيد غير متوقعة.
قد يشارك مشاريع  BitLifeAndالثقة في األسواق درجة عالية من التنظيم وخطط للعمل مع المنظمين في تلك
األسواق لتوفير منتجات ب بتوقيت شرق الواليات المتحدة للمشاركين منصة .وتشمل هذه الميزانية المقترحة فئات
اإلنفاق لحساب التكاليف المرتبطة الجهودالقانونية والتنظيمية.
هذا االنهيار التمويل المتوقعة للسنة  1هو الميزانية التقديرية ،قد تختلف اإلنفاق الفعلي.

.IIIالشيء الحيا والثانية ريق الثقة
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مايكل هوتون

مصطفى مقبول

باتريك دورلينغ

مؤسس رائد
االستراتيجية والتسويق

شريك مؤسس
تطوير األعمال وقيادة المنتج

شريك مؤسس
قائد تقني

 - MBAمدرسة كيلوغ لإلدارة
ببا  -جامعة سانت إدواردز
 20عاما تكنولوجيا المعلومات وقيادة
األعمال
اليدين على المطور ،المستقبلي

 - MBAمدرسة كيلوغ لإلدارة
ماجستير الهندسة  -جامعة كورنيل
إدارة المنتج ،االستثمارات ،المعلم

مدير تقنية المعلومات عمري  11في
الرعاية الصحية
مهندس الخادم

Bit Life And Trust
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