
ةتقؤم ةبكرم لكايه حرطت ريوب يد رجريبسول
ةيبرعلا ةكلمملا يف امنيسلا عاطق ةمدخل
ةيدوعسلا

Losberger De Boer render of modular temporary
cinema structure

Waleed Khaled, Regional Sales Director at Losberger
De Boer

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB
EMIRATES, April 14, 2019
/EINPresswire.com/ -- ةكلمملا تحفل
رييغتلا حاير ةيدوعسلا ةيبرعلا
رّوطتلا معد ىلع اهدوهج ّبصت تحارف
نيسحتو اهيف يعامتجالاو يداصتقالا
.2030 ةيؤر ةدايقب اهناكس ةايح ةدوج
ةكلمملا تلاط ،كلذ ىلع ءانبو
نم ناك ةديدع ةيعامتجا تاحالصإ
ًادوقع ماد يذلا رظحلا عفر اهزربأ
ربمسيد يف امنيسلا رود ىلع ةليوط
2017. 

ريدم ،دلاخ ديلو فشكتسي ،هيلعو
يد رجريبسول يف يميلقإلا تاعيبملا
رّفوت فيك طسوألا قرشلا ريوب
ًالح ةتقؤملا ةبكرملا لكايهلا
امنيسلا رود يلّغشمل ًامادتسم
:يدوعسلا قوسلا لوخد نودشني نيذلا

ةماعلا ةئيهلا تاريدقت بسحب
ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاصحإلل
ناكس ددع زواجتي ،ةيدوعسلا
نم مهتيبلغأو صخش نويلم 32 ةكلمملا
قفنيو اذه .ًاماع 30 نس نود بابشلا
يأ ،يكريمأ رالود رايلم 30 ناكسلا
يلامجإ نم ةئملاب ةسمخ لداعي ام
ًايونس ،ةكلمملا يف يلحملا جتانلا
 .جراخلا يف ةحايسلا ىلع

ةيهيفرت تارايخ ريفوت ّنأ ديب
ىلإ يمري امنيسلا رود لثم ةديدج
قافنإلا اذه نم ضعب هيجوت ةداعإ
ريشت امك .ةكلمملا لخاد ىلإ
ىلإ زربوك سواهرتوو سيارب تاريدقت
كابش قوس ةميق عافترا ةيناكمإ
دّلوي نأ لامتحا ىلإو ،2030 ماعلا لولحب رالود نويلم 950 ىلإ لصتل ةكلمملا يف ركاذتلا
رود يلّغشمل رمألا اذه حيتي .يكريمأ رالود رايلم 1.5 نع ديزت تادئاع امنيسلا عاطق
.ةلئاط ًاحابرأ ّردي رامثتسا ردصم جولو ةيدوعسلا ةموكحلاو امنيسلا

مالعإلل ةماعلا ةئيهلا ةقفاومو ،امنيسلا رود ىلع ًاماع 35 ماد يذلا رظحلا عفر دعبف
عاطق لوخدل ىعست ةريبك ءامسأ تحار ،امنيسلا رود حتفل صخر رادصإ ىلع عومسملاو يئرملا
ىلع يوتحي امنيس راد لوأ امنيس سكوف تحتتفا ،لاثملا ليبس ىلع .ةكلمملا يف اذه هيفرتلا
ةلاص 600 قالطإل ةيمارلا اهططخ نع تنلعأو ،2018 ويام يف ضايرلا يف ضرع تالاص ةدع
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ةايحلا ةدوج جمانربل ًاقفو .ةيفاضإ
راد 45 نم رثكأ قالطإ متيس ،2020
ةيبرعلا ةكلمملا يف امنيس
وبصتو ،2020 ماعلا لولحب ةيدوعسلا
رامثتسالاو ريوطتلا ةكرش
راد 100 وحن حاتتفا ىلإ ةيهيفرتلا
لولحب ةكلمملا ءاحنأ ىتش يف امنيس
.2030 ماعلا

يد رجريبسول مّدقت ،قلطنملا اذه نم
نكمي ةمئاد هبش ءانب لولح ريوب
نيرهش نوضغ يف اهليغشتو اهبيكرت
ءانبلا مجح بسح ،رهشأ ةتس ىلإ
ةعرسب لكايهلا هذه زاتمت .هميمصتو
ىلإ كلذ يف لضفلا دوعي ثيح اهزاجنإ
امدنعف .ةبكرملا ةزهاجلا اهتعيبط
حاتتفاو ًاعيرس حابرألا بسك نوعيطتسي ،ةتقؤم لكايه ءانب امنيسلا رود ولّغشم راتخي
 .ريخأت امنود تالاصلا نم ديزملا

ءانب تاقوأ ،روريبمإو اتلد رارغ ىلع ،ةتقؤملا ريوب يد رجريبسول لكايه رّفوت ،يلاتلاب
امنيسلا رودل ًاليدب لكايهلا هذه لّكشت .امنيسلا رود يلّغشمل ةيلاع ةنورم ةجردو عرسأ
عقاوم يف ةددعتم ضرع تالاص تاذ ةلقتسم امنيس رود ءانب حيتت ذإ ،تالوملا يف ةنئاكلا
.ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف ،هيفرتلا زكارمك ةزّيمم

عم بسانتي امب اهتيقرتو اهليدعت ةيناكمإب ريوب يد رجريبسول لكايه لك مسّتتو اذه
،راتمأ 5×5 سايقب اتلد جذومن رفوتي ،لاثملا ليبس ىلع .هتاعقوت زواجتيو ليمعلا تابلطتم
بناوجلا نم بناج لك عيسوت نكمي امك .راتمأ 10و 3.5 نيب حوارتي عافترا قفو هؤانب نكميو
ددع ةفاضإ نيلّغشملل حيتي ام ،ةيساسأ رصانع ةرشع ىلإ لصي امب اهطبرو لكيهلل ةعبرألا
ىلع لمعلا لهسي هّنأب روريبمإ جذومن زاتمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ضرعلا تاشاش نم ربكأ
 .هعيسوت

ضرعتس ثيح ،مداقلا ةيدوعسلا دليب امنيس ىقتلم ةياعر ةمهم ريوب يد رجريبسول ىّلوتتس
ةحورطملا ميماصتلا عسّتت .ّلكك طسوألا قرشلاو ةيدوعسلا قوس مامأ ةزّيمم امنيس ميهافم
روفو .ةقلغم تارمم ربع يساسأ لكيه عم ٍنابم ةدع طبر ةيناكمإ عم ،دعقم 300و 150 نيب ام
.ةكلمملا يف اهعون نم ىلوألا هذه تالاصلا ةدّدعتم امنيسلا رود نوكتس ،اهئانب

موينملألا كلذ يف امب ،ةدوجلا ةيلاع ماخ داوم نم ةعونصملا لكايهلا ىلإ ةفاضإلابو
تافصاوم ليدعت نكمي ،هيلعو .ةصاخ تابلطتم بسح ةّدعم لكايه ءانب نكمي ،ذالوفلا ةدمعأو
ريياعم كلذ يف امب ،ةئيهلا نم نذإ ىلع لوصحلا تابلطتم يفوتسي امب اهتيقرتو لكيهلا
.قئارحلا نم ةمالسلا

عاطق يف طسوألا قرشلا ريوب يد رجريبسول ةكرش اهيف لمعت يتلا ىلوألا ةرملا هذه تسيل
ةيهيفرتلا ةهجولا ،ةيدقلا عورشم قالطإ عيرست يف انمهاس دقف .ةكلمملاب هيفرتلا
مئاد هبش ىنبم رشع ةسمخ نم فلؤمو لماكتم عّمجم ديوزت لالخ نم ،ةيفاقثلاو ةيضايرلاو
36 نم رثكأ ىدم ىلع ةعاس 9360 ريوب يد رجريبسول قيرف لمع امك .ةعونتم ماجحأو لاكشأب
مخضلا عورشملا اذه زاجنإ حاتأ ام ،ةيلخادلا تازيهجتلا ءارجإ تقو ىلإ ةفاضإلاب ًاموي
.نيتنس وأ ةنس اهلامكإ قرغتسا ةهباشم ٍنابم عم ًةنراقم ،طقف ًاموي 60 نوضغ يف

تاصنم بناج ىلإ ًارتم 190 لوطب رهبم ةنايص ّرمم ريوب يد رجريبسول تزجنأ ،2018 ماعلا يف
تارايسلا قابسل ةيلود ةيلاعف لوأ نم يناثلا قباطلا يف تايصخشلا رابكل ةفايضو جّرفت
هلمكأب ةنايصلا ّرمم لكيه ميلستل عورشملا ةاردإ انيّلوت دقل .ةكلمملا يف ةيئابرهكلا
انمق مث نمو ًاموي 40 نوضغ يف هلماكب لكيهلا زاجنإ انعطتساو .ةيلاعفلا هذهل ًامعد
.قابسلا موي دعب روفلا ىلع هكيكفتب

ملاعلاو ةقطنملا يف ةزراب عيراشم هيف تزجنأ لفاح خيراتب ريوب يد رجريبسول ىّلحتت
تايناكمإلا ةفاك كلتمن نحن ،ةبولطملا ينابملا ددع وأ ءانبلا مجح ناك امهم .هرسأب



.ةيسايقلا ماقرألا تمّطح ةزيجو ةينمز ةرتف يف ةيليغشت لكايه ميلستل ةمزاللا تاربخلاو
عرسأ ةريتوب حابرألا بسكب ءدبلا امنيسلا رود يلغشمل ةتقؤملا ةبكرملا انلكايه حيتت
.ةمئاد لكايه ءانب اوراتخا ول اّمم ريثكب

نم ًةقاب مّدقتل ،طسوألا قرشلا ءاحنأ عيمج يف ريوب يد رجريبسول بتاكم عّزوتت
ًاقطان ًاقيرف ّمضت امك .ةمئادلا هبشو ةتقؤملا لكايهلا ءاشنإب ةطبترملا تاليهستلا
ةكلمملا يف ةيراجتلا عيراشملاو تايلاعفلا نم ةعومجم ذيفنت ىّلوتي ةيبرعلا ةغللاب
.ةيدوعسلا ةيبرعلا

ريوب يد رجريبسول نع ةذبن

تايلاعفلل ةصاخلا تابلطتملا بسح ةّدعمو ةتقؤم لكايه ريوب يد رجريبسول مّلست
ماعلا ذنم طسوألا قرشلا يف لمعت يهو ،ليمعلا هدشني عقوم يأ يف يراجتلا مادختسالاو
2000.

دعاست ذإ ،ةقومرم زئاوج ةدع ىلع ةزئاحو ًايملاع ةدئار ةهج ريوب يد رجريبسول ّدعُت
ريصقلا ىدملا ىلع ةيراجتلا اهتابلطتم قيقحت يف تايسنجلا ةددعتم ةدئارلا تاسسؤملا
ّصتختو اذه .ةتقؤملا ةينبألا ميهافم نم ةحورم ريفوت ربع ةيراجتلا اهفادهأ غولبو
نيزختلا ةحاسم لولح نم ًاءدب تابلطتملا ةفاك بسانت ةزهاج لكايه نيمأتب ةكرشلا
ةيميلعت تاليهست ريفوت ىلإ ًالوصو ةلماكتملا تايلاعفلاو هيفرتلا لكايه وأ ةيفاضإلا
.يسايق تقو نوضغ يف ةثيدح

لالخ نم اهتايلمع نّسحتو بقارت يهو ،9001:2015 وزيآ ةداهش ىلع ريوب يد رجريبسول تزاح
يف ةرادصلا زكرم ءّوبت ىلإ يمري يذلا اهحومط عم ًايشامتو .ةيرود شيتفت تايلمعب مايقلا
ربتعُت .2011 رياني ذنم 1400:2015 وزيآ ةداهش ىلع ًاضيأ ريوب يد تزاح ،ةئيبلا ةيامح
ءادألا نيسحتل هميمصت مت ثيح ةيئيبلا ةرادإلا ةمظنأل ًادحوم ًارايعم 14001 وزيآ ةداهش
 .رمتسم لكشب ةكرشلل يئيبلا

نم ًةقاب مّدقتل ،طسوألا قرشلا ءاحنأ عيمج يف ريوب يد رجريبسول بتاكم عّزوتت
ًاقطان ًاقيرف ّمضت امك .ةمئادلا هبشو ةتقؤملا لكايهلا ءاشنإب ةطبترملا تاليهستلا
ةكلمملا يف ةيراجتلا عيراشملاو تايلاعفلا نم ةعومجم ذيفنت ىّلوتي ةيبرعلا ةغللاب
.ةيدوعسلا ةيبرعلا
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