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 2020 ماع لالخ ا@?قلطأ :9لا ةمادتسالا تاردابم لضفب

 فلأ 16 عقاوب نوAركلا ديسكوأ ي9اث تاثاعبنا صيلقتب ,+نت "س&فورب"

  مNرد نTيالم 6.5 اNردق تاروفو ققحتو نط 

 

  هايملا دي%@تو ءا<ر>كلا كال67سا نم 34اس طاو وليك نويلم 36 %$فوت •

 قباسلا ماعلاب ةنراقم 2020 ماع لالخ فعضلا لدعمب قفارملا عاطق J4 تاروفو قيقحت •

 ن$يضاملا ن$ماعلا لالخ ٪16 ةبس\ب هايملا دي%@تو ءا<ر>كلا كال67سا J4 تاروفو قيقحت •

 
 

 ةيDرعلا تارامإلا ةلود >; تاراقعلا ةرادإ >; ةدئارلا تا6رشلا ىدحإ ،"س+فورب"تنلعأ :2020 0/مس,د 30 ،'&ظوبأ

اعمجم 12 نمض مMرد ن_يالم 6.5 نم XYكأ اUVميق لداعR ةقاطلا ةفلNت >; ةلئاM تاروفو قيقحت نع ،ةدحتملا
ً

اينكس 
ً

 

 صيلقت >; تمMاسو ةكرشلا اUVقبط uvلا ةمادتسالا تاردابمل ةرمث زاجنإلا اذM ءاجو .2020 ماعلا لالخ اUVظفحم نمض

 تايلمع >; ةقاطلا >�امجإ نم >~اس طاو وليك نويلم Y 36_فوتو نط فلأ 16 نع دzزي امب ةينوDركلا تاثاعبنالا

 .لما6 ماع ةدمل ءاDر�كلاب يفzر ل��م فالآ 5 دzو��ل ةيفا6 ةقاط >�و ،هايملا دي�Yتو ءاDر�كلا كالUVسا

 

 ذيفنت ةلصاوم ��ع ‘س+فورب’ صرحت" :"س+فورب" ةكرشل يذيفنتلا س+ئرلا ،راجنإ .ي� .شRإ لاق ،ةبسانملا هذ�Vو

 ،ةzرورضلا Y_غ نوDركلا تاثاعبنا نم د��او ةيعيبطلا دراوملا ةيامح >; ةمMاسملا ا�Vأش نم uvلا ةمادتسالا تاردابم

اديكأت زاجنإلا اذM يRأzو .ةقاطلا Y_تاوفو ةيليغش�لا فيلاNتلا صيلقت ��إ ةفاضإ
ً

 ةعساولا انلمع قzرف تا�Yخ ��ع 

 ."هرسأب عمت§¦او ةئ+بلا ��عو انئالمع ��ع ةعفنملاب دوع¤ امب ةءافكو ءا6ذب لمعلاب £¢ارلا انما��لا سكع¡و

 

اءدب ةمادتسالا تاسرامم v©بت ��ع انصرح لضفب" :فاضأو
ً

 >; ان�»ن ،2020 ماع لالخ ذيفنتلا ��إ ميمصتلا نم 

 صيلقت >; ان�»نو ةماعلا تاقفنلا تاروفو نم انفعاضو ،ةقاطلا فيلاNت >; مMرد ن_يالم 6.5 لداعR تاروفو قيقحت

 ٪16 ةبس¬ب هايملا دي�Yتو ءاDر�كلا كالUVسا >; تاروفو انققحو ،v¯®املا ماعلاب ةنراقم %50 ةبس¬ب نوDركلا تاثاعبنا



 

                                               
 

اضيأ فد�Vو .ن_يضاملا ن_ماعلا لالخ
ً

 لالخ %15 قوفي امب اMريدن uvلا ةينكسلا تاعم§¦ا >; ةقاطلا تاروفو ةداzز ��إ 

 ."ن_لبقملا ن_ماعلا

 

 ليلحتو ،ءاDر�كلاو هايملا كالUVسا ن_سحت تاردابم ��ع "س+فورب" ا²Vذفن uvلا ةمادتسملا ع¡راشملا ةمئاق لمتشRو

 تاينقت مادختساو ،ةقاطلا كالUVسا >; ةءافكلا تاذ LED حيباصم بيكرتو ،دي�Yتلا تايلمع ن_سحتو لوصألا تانايب

 يرلا ضارغأل ة§�اعملا >¼صلا فرصلا هايم مادختساو ،سقطلا لاوحأ ��ع ةمئاقلا يرلا ةمظنأ فيظوتو هايملا ديشرت

اضيأ ةكرشلا تدافتساو .مMرد نويلم 1.3 اUVميق تغلب تاروفو تققح uvلاو
ً

 ةبسو��ا ��ع مئاقلا ا�ماظن نم 

�ت ةبس¬ب تاروفو قيقحتب هدحول م�س¤ نأ عقوتملا نم ثيح ،ي¿ابملا ةرادإل رشابملا ةيبا�¾لاYنم %6 ��إ %4 ن_ب حوا 

اzونس ةيليغش�لا فيلاNتلاو ةقاطلا كالUVسا
ً

. 

 

اعمجم 12 نمض ةمادتسالاب ةينعملا اYM_بادت ةكرشلا تقلطأو
ً

اينكس 
ً

 "سوقلا جرDو ةباوبلا جاربأ" :كلذ >; امب هريدت 

 ن_طبلا" و "ريدغلا"و "فلو§�ا قئادح"و "ةحارلا قئادح"و "ردنبلا"و "ةنzزلا"و "ةY_نملا "و "ياNس دنآ نص اجرُب"و

  ."ليد�لا"و "ماس¿أ"و "مرقلا"و "كراب

 

اديكأت ءاج زاجنإ >;و
ً

 v©يتالبلا في¬صتلا ��ع Èvظوبأ >; "س+فورب" ّرقم زاح ،ةمادتسالاب لصاوتملا ةكرشلا ما��لا ��ع 

 .يرا§�ا ماعلا علطم >; "ءارض�Ìا ةي¬بألل يzNرمألا سل§¦ا" ھحنمي يذلا "ةيÉيبلاو ةقاطلا تاميمصت >; ةداzرلا" ماظنل

 ىوتسم ��ع ةzراجتلا ي¿ابملل ةيلخادلا ميماصتلا دي+شRو ةيلخادلا ميماصتلا ةئف >; طاقنلا ��عأ ةكرشلا تل§¢و

ايملاع ىوتسم ��عأ عÎارو ،>Íيل�Ìا نواعتلا سلجم لود
ً

 ةي¬بألل يzNرمألا سل§¦ا تافي¬صت >; ةطقن 90 ھقيقحتب 

 .تاعاطقلا عيمج �Yع ءارض�Ìا

 -78تنا-

 

 "س-فورب" نع ةذبن

 ميدقت VWع لمعT صصختم قOرف 56ع ةيئانLتسالا ةمدHIا ميدقتب مDEلتو ،قوسلا => ةقيمع ةينف ة56خو ةعساو ةياردب "س+فورب" عتمتت

 ةرادإلاو ،ةOراجتلاو ةينكسلا تاراقعلل h6جأتلاو عيبلا نhب لولHgا هذa عونcتو .اaرسأب ةقطنملاو تارامإلا ةلود => ةلماZتم لولح

الملا داحتاب ةصاHIا لولHgاو ،تاراقعلل ةOرادإلا تاراشcسالاو
ّ

الولح "س+فورب" دمتعxو .ةيvwفD6لا قفارملاو يداونلا ةرادtو ك
ً

 ةركتبم 

 .راقعلا رمع لحارم نم ةدحاو ل� => اaريدت ��لا تاراقعلا �Wإ ةقيقح ةميق ةفاضإل تاينقتلا ثدحأ مدختسxو

 

ايلاح "س+فورب" ريدتو
ً

الملا داحتا ةرادإل ةع�ات ةدحو 22.900 نم 6�كأو ،تاراقعلا ةرادإ اaالوتت ةدحو 13,500 نم 6�كأ 
ّ

 فالآو ،ك

 .ةرّجؤملاو ةعابملا تاراقعلا



 

                                               
 

 :ةیلاتلا ةھجلاب لاصتالا ىجری ،راسفتسالل

 كایرملا دیلو دیسلا

 o.elmeriague@provis.ae :ينورتكلإلا دیربلا

  971556009436+ :فتاھلا

 

 


