
 تارئاطلا ةعانصل ثلاث بطق ةدالو

  :ةمدقملا

STو ،لPQمتلاو LMNسجوللا معدلاو لIغشFلاو ةعانصلا اهنم نا>;طلا تا!@?لا نم ة>;بك ةعومجم انيدل دجوي نأ. عيمجلا ملع% ام!
N 

ST نأ. ةقIقحلا
N ت نا>;ط ةك@\ وأ ةلود يأ لاح_Qس` نأ دFش` وأ رمث;Mع رطخ% رمألا لوأ هنأف ةرئاط يi .تك@\ هلاj<T وkN بطق لثمتj<T ST

N 
ST اننأف انوروك سورياف بtسsو نrالو ،عئاضoلاو ةQراجتلا تارئاطلا ةعانص

N مإلاxنأ. نا yةر�لا ق@\ نم مداق ثلاث بطق ةدالو دهاش 
�Tارألا نم( ةIضرألا

N ن�صلاIة(.  

 تالحرلا iع بلطلا نأ ثدح j<Tصلا لخاد با!رلا تارئاطلا ةعانص iع لمعت LMNلا تا!@?لا نم ةعومجم كانه نأ عمو
ST ةIلخادلا

N نس دا%دزاPQا
�

 براق%ام عيب iع صنت LMNلاو ة�Iوروألا صا�_يإ ةك@\و ةIن�صلا ةموكحلا j<Tب ام قافتأ iع عيقوت نم جتنFسyو ،
 .رالود راIلم ٣٢ ب اهتمIق ردقت LMNلاو ةرئاط ٦٦ نم

ST ام! جنPQب مهسأ iع ةصرفلا انيأرو انللح ام دعoف
N قتلا_Qقتلا كلذ دع. نأف ،قباسلا ر_Qسم لوخد مت دقف رFمث_Qنازوألا تاذ ن 

ST مهسأ ءا@\ متو يدوعسلا يداIسلا قودنصلا مهنمو راIهنألا نم ةك@?لا معدل ةلIقثلا
N ب ةك@?لاPQلعو جنIه yب رعسلا دهاشPQمغر جن 

ST رعسلا نأف رفسلا فقوت
N دعاصت.  

  ")جنPQب( ةIكQ_مألا ةنوق%ألا طوقس" ناونع. قباسلا رQ_قتلا اذه ةدهاشم ناxمألا.

ST ثلاثلا بطقلا نوكت نأ. حمطت LMNلاو لصألا ةIن�صلا COMAC ةك@\ وهو الإ ثلاثلا بطقلا نع ثدحتن نألا نحنو
N ةعانص 

  ريا,+مأ ةك@\ لالخ نم ةIملاعلا تارئاطلا

 م٢٠٢٠ ® ٠٦ ® ٥ :خــــQراتب طقف رالود ٦.٣٣:ريا̈;مأ ةك@?لل N§احلا رعسلا نأ. ملعلا عم

 

  :ةك67لا نع انترظن

 تارئاط iNخادلا لامعتسالل مجحلا ةطسوتمو ة>;غص تارئاط عي°صت ةك@\ kNو ،ةPQجلا ةIلQزا̈;لا ةك@?لا kN ريا̈;مأ ةك@\
 .غن�PQو صا�_يإ دع. ةQراجت تارئاط عي°صت ةك@\ ̈;rأ ثلاث ̈;تعت ة�I_ح تارئاطو ةIعارز ،ةIصخش

 LMNلاو ةIكQ_مألا ةدحتملا تا%الولا لخاد تارئاطلا عي°صتل ة>;بك دوقع اهيدل تقولا سفن�و ةIلQزا̈;لا ةموكحلل ةع.ات ةك@?لا
ST زجعلاو انوروك سوريافلا ل·اشملا عم جنPQب ةك@\ اهنع تلخت دقف ،٪٣٧ ب ةIقوس ةصح هIف كلتمت

N لاFغشIدقف اهيلعو ،عي°صتلاو ل 
ST اهمهسأ طوبه مت

N كادسان ةصروب )ERJ( الو ،دحاولا مهسلل رالود ٤ §إ لصو دقوrقلا. ةك@?لا يذه نأ. كردن امل نIقوسلا ةمIة 
 .مهس نويلم ٧٥٠ زواجتي ال ةك@?لا مهسألا ددع نأو ،رالود راIلم ٦.٧ §إ لصت

STو ةIن�صلا ةك@?لا "COMAC" ه. >;كفتلا. تماق ام kNو
N م. اهتعومجمل اهمضو ةك@?لا ءا@\ مت لاحoلم ٧ نم براق% غلIرا 

ST ىوقألا ثلاثلا بطقلا حبصت فوس اهنأف ،رالود
N تارئاطلا ةعانص ملاع ST

N ءاوتحأ نم هتكمتملا ةرادإلا عمو تقولا رورم عمو ،ملاعلا 
ST اهضوخ مدعو د%دج نم ةك@?لا ءاIحأل غلاoم خضو نألا ةمئاقلا ل·اشملا

N أ نويدr;¿، حبصت فوس اهنأف ST
N اثلا زكرملاÀT

N .طغضلا دع 
 .جنPQب ةك@\ iع بلطلا فعضو

 

 :ة:نفلا انترظن

ÀTاIبلا مسرل لالخ نم
N ع يوق ءا@\ بلط كانه نأ. ىرنi لاو ة%درف ماقرأ §إ لصو ام دع. مهسلاLMN تارالود ٤ نم براقت، 

ST ̈;تع% ذهو ،ريا̈;مأ ةك@?ل ة%دنهو ةIسور تا!@\ نم ذاوحتسألا تالواحمو راoخألا عمو
N صخشلا انرظنIي نمل ضوعت ال هصرف ة_Qد 

  .ةIلاملا تاسسؤملا LMح وأ ة%داIسلا قيدانصلا لثم ىدملا لPQط رامثFسألا

 

 



 ملعأ Äو

 

 :ماتخلا

  .>;فولا حــ�_لاو ةIفاعلاو ةحصلا رفاو عيمجلل LTمتن

 

 ە@?°ب مق ةدئافلا معت ÅNلو

 .كل عجار وهف ءا@?لا وأ عيبلا رارق امأو ،تاIصوت تسÈلو ةIصخش تالIلحتو ءارآ درجم تالاقملا يذه نأ. ملعت ام!

 

 لصاوتلا تاونق قQ_ط نع ة%دوعسلا مهسألاو ةIملاعلا قاوسألا تا@\ؤملاو تالمعلا نع لIلاحتلاو راoخألا رخآ ةفرعمل LMNع.اتم مxنكم%
  ، PQ;Mت( ÉNامتجألا

  )تارامثFسألا لجر  - stments ManInve( راoخألاو لIلحتلا. ةصاخلا ةانقلا مارقIلIت باسح

   )ةIناويدلا سلجملا.( صاخلا بورقلا مارقIلIتلا باسح

         


