
ىلإ ةرشابم تالحر قالطإ نلعي سان ناريط
20  نم ًءادتبا مامدلاو ضايرلا نم يابموم
ربوتكأ
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ةيبرعلا ةكلمملا ,ضايرلا ,ضايرلا

September 29, 2022 ,ةيدوعسلا

/EINPresswire.com/ -- ناريط نلعأ

يدوعسلا يوجلا لقانلا ،سان

يف دئارلا يداصتقالا ناريطلاو

تالحر قالطا ،طسوألا قرشلا

نمو ضايرلا نم ةرشابم ةيعوبسأ

.ةيدنهلا يابموم ةنيدم ىلإ مامدلا

يابموم عم ضايرلا سان ناريط طبريسو

ربع لبقملا ربوتكأ 20 نم ًارابتعا

دلاخ كلملا راطم نم ةيموي تالحر

،ًابايإو ًاباهذ ضايرلا يف يلودلا

عبرأب يابموم عم مامدلا طبريس اميف

31 نم ًاءادتبا ًابايإو ًاباهذ مامدلاب يلودلا دهف كلملا راطم نم ةيعوبسا تالحر

حاتم تالحرلا هذه ىلع زجحلا نأ املع سيمخلاو ءاثالثلاو نينثالاو تبسلا مايأ ربوتكا

.سان ناريط تاونق ربع

ضايرلا) تاهجو نيشدت يتأي

– مامدلا)و (يابموم -

ءوض يف (يابموم

سان ناريط ةيجيتارتسا

يتلا هتطخ نمض عسوتلل

تحت ماعلا علطم اهقلطأ

ملاعلا طبرن" راعش

”ةكلمملاب

سان ناريط

– مامدلا) و (يابموم - ضايرلا) تاهجو نيشدت يتأي

نمض عسوتلل سان ناريط ةيجيتارتسا ءوض يف (يابموم

ملاعلا طبرن" راعش تحت ماعلا علطم اهقلطأ يتلا هتطخ

ةفاك يف ومن بسن ةكرشلا قيقحت دعبو ،"ةكلمملاب

عم ًايشامتو ،2022 نم لوألا فصنلا لالخ اهتايلمع

يندملا ناريطلا عاطقل ةينطولا ةيجيتارتسالا

ةكلمملا طبرو ،ًايونس رفاسم نويلم 330 ىلإ لوصوللو

.2030 ماعلا لولحب ملاعلا لوح ةهجو 250 عم

هتالحر فانئتسا نع ًارخؤم سان ناريط نلعأ امك

،ةيعوبسأ تالحر ثالث عقاوب لبقملا ربوتكأ 30 نم ًاءادتبا يشتاركو ةدج نيب ةرشابملا

ةدجو ضايرلا نم ةرشابملا تالحرلا فانئتسا ىلإ ةفاضإلاب .ءاثالثلاو دحألاو تبسلا مايأ
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عقاوب ةيرصملا جاهوس ةنيدم ىلإ

30 نم ًاءادتبا ةيعوبسأ تالحر ثالث

دحألا مايأ قلطنت ،لبقملا ربوتكأ

كلملا راطم نم ءاعبرألاو نينثإلاو

ماىأو ،ةدج يف يلودلا زيزعلادبع

راطم نم تبسلاو سيمخلاو ءاثالثلا

راطم ىلإ ضايرلا يف دلاخ كلملا

.يلودلا جاهوس

ددع ةدايز يف سان ناريط حجنو

وينوي يف ةرئاط 38 ىلإ تارئاطلا

رياني يف ةرئاط 25 عم ةنراقم 2022

هتبسن تغلب عافتراب ،2021 ماعلا نم

ىلع نيرفاسملا ددع عفترا اميف ،52%

رفاسم نييالم 4 وحن ىلإ هتالحر نتم

نم 2022 ماع نم لوألا فصنلا لالخ

نم ةرتفلا سفن يف نويلم 1.8 يلاوح

وحن غلبت ةدايزب يضاملا ماعلا

120%.

ةهجو 70 نم رثكأ سان ناريط طبريو

هسيسأت ذنم لقنو ،ةيلودو ةيلخاد

.رفاسم نويلم 60 نم رثكأ 2007 ماع

يف يداصتقا ناريط لضفأك  ةيملاعلا "سكارت ياكس" ةزئاج ىلع ارًخؤم لصح سان ناريط نأ ركذي

لمشيو رهشأ ةدعل دتمي مييقت دعب حنمت يتلاو ،يلاوتلا ىلع ةسماخلا ةرملل طسوألا قرشلا

ملاعلا يف نيرفاسملا اضر سايقل هعون نم ربكألا وه عالطتسا ءارجإ ربع ؛ةلود 100 نم رثكأ

.ًايونس

يف يداصتقا ناريط لضفأك "سكارت ياكس" نم زئاوج سمخ سان ناريط ىدل حبصأ ةزئاجلا هذهبو

ىلعأ ىلع سان ناريط لصح امك ،2022 ،2021 ،2019 ،2018 ،2017 ماوعأ يف كلذو طسوألا قرشلا

ناريطلا تاكرش طباور ربكأ نم دعت يتلا ةيحبرلا ريغ APEX ةمظنم هترجأ مييقت يف فينصت

ةئف يف سان ناريط ءاجو ،ملاعلا لوح تائفلا فلتخم نم ناريط ةكرش 600 لمش يذلاو ،ةيلودلا

ةكرش لضفأك فنص امك ،ملاعلا ىوتسم ىلع يداصتقالا ناريطلل ةئف ىلعأ يهو ،موجن ةعبرأ

.ةيلاتتم ماوعأ ةعبسل ةيملاعلا رفسلا زئاوج ناجرهم نم طسوألا قرشلا يف يداصتقا ناريط

عقوملا ءاوس ،زجحلا تاونق عيمج لالخ نم مهتالحر زجح سان ناريط عم نيرفاسملل نكمي

يذلا لاصتالا زكرم وأ لومحملا فتاهلل سان ناريط قيبطت وأ www.flynas.com ينورتكلالا

.رفسلا ءالكو وأ (920001234) عوبسألا مايأ لاوط ةعاسلا رادم ىلع لمعي
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