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 لالخ نط فالآ 7 عقاوب اA@اعمجم >; ةينو7ركلا تاثاعبنالا صلقت "س&فورب"

 2021 ماع نم لوألا فصنلا

 م7رد نويلم 3.4 ةميقب تاروفو قيقحت •

  ةقاطلا نم JKاس طاووليك نويلم 17 نم CDكأ @?ع ظاف:9ا •

 2020 ماعلا نم لوألا فصنلاب ةنراقم ةماعلا قفارملا فيلاWت تاروفو VK %14 ةبسRب ةداPز •

 

 ىوتسم HIع تاراقعلا تامدخ لاجم A@ ةلما=تملاو ةدئارلا تا6رشلا ىدحإ ،"س,فورب" تنلعأ – 2021 ويلوي ef، 14ظوبأ

 A 12@ يeارامإ مcرد نويلم 3.4 اWXميق تغلب ةماعلا قفارملا تامدخو ةقاطلا كالWXسا A@ ةTUبك تاروفو قيقحت نع ،ةقطنملا

اعمجم
ً

اينكس 
ً

 نع دzزي امب ةينوwركلا تاثاعبنالا صيلقت A@ ةكرشلا تrsنو .2021 ماع نم لوألا فصنلا لالخ اkXرادإ تحت 

 ةد�Uملا هايملا كالWXسا ةءافك نTسحت تاردابم نم معدب ةقاطلا نم �Aاس طاووليك نويلم 17 نم �Uكأ HIع ظاف�sاو نط فالآ 7

 .ةقاطلاو

 لالخ اTUcفوت نم اّنكمت ��لا ةقاطلا ةيمك يفكت" :"س,فورب" ةكرشل يذيفنتلا س,ئرلا ،راجنإ .ي� .شeإ لاق ،ةبسانملا هذ�Xو

ثمت �Aو ،لما6 ماع ةدمل ءاwر�كلاب يفzر ل��م فلأ 12 نم �Uكأ دzو��ل ر�شأ ةتس
ّ

 تاذب ةنراقم تاروفولا A@ %14 ةبس�ب ةداzز ل

اءزج اcرابتعاب ةمادتسالاب نوم��لم اننأ كشالو .���املا ماعلا نم ة�Uفلا
ً

ايساسأ 
ً

 عيمج نم رظت�ن ،عقاولا A@و .انتكرش ةzوc نم 

 ماقرألا هذ�U cتعeو ،ةئ,بلا ةيامح لي¤س A@ ةركتبملاو ةيعادبإلا مcرا=فأل نانعلا اوقلطي نأ انيدل نيدروملاو نيدقاعتملاو نTفظوملا

 ."ما��لالا اذ�X ءافولا A@ انحاجن ىدم حيضوتب ةليفك

 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ مcرد نويلم 1.85 غلابلاو فدWXسملا تاروفولا مª© زواجتب رخفن" :راجنإ .ي� .شeإ فاضأو

 ."2022 ماع ةياX¯ لولحب %3و 2 نTب حوا�Uت ةبس�ب ةقاطلا تاروفو ةداzزل فدX̄و ،طقف

 ةلماعلا تايالغلا لادب³ساو ،هايملا TUبانص تاشرم ةمظنأ بيكرت HIع 2021 ماع لالخ ةكرشلا اkXدمتعا ��لا TUبادتلا لمتشeو

 )BMS( ي¸ابملا ةرادإ ماظن نمض حوارملا تافلم تادحو جمدو ،ةzزكرملا ةنخاسلا هايملا ةمظنأل ةzرارح تا¶µمب A´يبطلا زاغلاب

 تامامص لادب³ساو ،ةwوطرلاو ةرار�sا تاzوتسم ةبقارمل ةباs¾لا HIع ةمئاقلا تانايبلا تاليلحت مادختساو ،ما�ملا ةلودجو



 
 
 
 
 

 حيباصملا لادب³ساو ،يقنلا ءاو�لا ةلوانم تادحو A@  ةيئاwر�ك تامامصب ةد�Uملا هايملاب مكحتلل ةمدختسملا ةيديلقتلا ليدعتلا

 ÄIإ ةفاضإلاب ،تالوحمب ةدوزم ىرخأب ةيديلقتلا ءاو�لا فييكت تادحو لادب³ساو ،ةقاطلل ةرفوملا LED حيباصمب LED لا TUغ

 ة�ªاعملا ÆAصلا فرصلا هايم تا=بش ليصوتو ةد�Uملا هايملاب مكحتلا بولسأ نTسحتو ةرار�sا ةتباث دي�Uتلا ةمظنأ بيكرت

 .ةيل��ملا هايملا كالWXسا صيلقت فد�X يرلا ضارغأل

 "ةTUنملا "و "يا=س دنآ نص اجرُب"و "سوقلا جرwو ةباوبلا جاربأ" تاعمجم �Uع ةمادتسالاب ةينعملا اTUcبادت ةكرشلا تذفنو

  ."ليد�لا"و "ماس¸أ"و "مرقلا"و "كراب نTطبلا" و "ريدغلا"و "فلو�ªا قئادح"و "ةحارلا قئادح"و "ردنبلا"و "ةنzزلا"و

 

 -%$تنا-

 

 

 "س-فورب" نع ةذبن

 ةمدQRا ميدقتب مLMلتو ،قوسلا HI ةقيمع ةينف ةBCخو ةعساو ةفرعمب ،تاراقعلل رادلا نم ةكولمملا ةلما9تملا ة7راقعلا ةكرشلا ،"س+فورب" عتمتت

 ة7راجتلاو ةينكسلا تاراقعلا تاعاطق HI اdرسأب ةقطنملاو تارامإلا ةلود HI ةلما9تم لولح ميدقت [\ع لمعZ صصختم ق7رف BCع ةيئانTتسالا

الملا داحتاب ةصاQRا ةرادإلاو تاراشjسالا تامدخو ،ة7راقعلا تاراشjسالاو ةرادإلا نoب لولQnا هذd عونjتو .ةئزجتلاو
ّ

 ،ةئزجتلا تاراقع ةرادvو ،ك

 تاراشjسالاو مييقتلا تامدخو ،ءانبلا تاراشjساو ،ة7راجتلاو ةينكسلا تاراقعلل oCجأتلاو عيبلا تامدخو ،ةيyzفLCلا قفارملاو يداونلا ةرادإ تامدخو

الولح "س+فورب" دمتع�و  .ة7راجتلا تازايتمالا حنمو
ً

 ةدحاو ل� HI اdريدت ��لا تاراقعلا [�إ ةقيقح ةميق ةفاضإل تاينقتلا ثدحأ مدختس�و ةركتبم 

 .راقعلا رمع لحارم نم

 

ايلاح "س+فورب" ريدتو
ً

الملا داحتا ةرادإل ةع�ات ةدحو 28,000 نم �Cكأو ،تاراقعلا ةرادإ اdالوتت ةدحو 25،000 نم �Cكأ 
ّ

 ةقطنملاو تارامإلا ةلود HI ك

امومع
ً

 ةظفحم ةرادإ مويلا ةكرشلا [�وتت ،كلذ [\ع ةوالعو .قومرم يراجت راقع 23 نمض ع�رم LCم نويلم نع ا�zحاسم د7زت ة7راجت تاراقعو ،

 ةمالع 1400 نم �Cكأ مضت ةئزجتلا تاعمجم نم ة�جو 26و قّوس� زكارم BC 4ع ع�رم LCم فلأ 600 نع د7زت ةيلامجإ oCجأت ةحاسمب ةئزجت تاراقع

 .ة7راجت

 

 

 :ةيلاتلا ةAB@اب لاصتالا :9ري ،راسفتسالل

 كا7رملا ديلو ديسلا

 : o.elmeriague@provis.aeي�وLCكلإلا ديBCلا

 9436 600 55 971+  :فتا�لا




