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  "مطارات باريس"ومجمىعة  انىطىي نهمطاراتانمكتب 
 هماتعاوومه أجم تطىير  اتفاقبرتىكىل عهى يىقعان 

 
 

ثضٚبسح ػًم إنٗ انًكزت انٕطُٙ نهًطبساد ثمٛبدح  "يطبساد ثبسٚظ"ثؼثخ ٔاصَخ يٍ يجًٕػخ  رمٕو
انًذٚش ثؤلشة يؼبَّٔٛ يٍ ثُٛٓى دٔ سٔيبَٙ انشئٛظ انًذٚش انؼبو نهًجًٕػخ يشفٕلب  انغٛذ أغٕعزبٌ

 ."ADP Ingénierie"ٔ انًذٚش انؼبو ل  "ADP Management"انؼبو انًغبػذ ل 
  

ٔػهٗ ْبيش صٚبسح انؼًم ْبرّ ٔلغ كم يٍ انغٛذ صْٛش يحًذ انؼٕفٛش انًذٚش انؼبو نهًكزت انٕطُٙ 
 (ADP) "يطبساد ثبسٚظ"أغٕعزبٌ دٔ سٔيبَٙ، انشئٛظ انًذٚش انؼبو نًجًٕػخ نهًطبساد  ٔانغٛذ 

رحذٚذ إطبس ٔآنٛبد  يٍ أجمثًطبس يحًذ انخبيظ ػهٗ ثشٔرٕكٕل ارفبق  2102دجُجش  22ٕٚو 

 .رؼبٌٔ يثًش ثٍٛ انطشفٍٛ ٔرحذٚذ انٕعبئم انضشٔسٚخ نجهٕؽ األْذاف انًغطشح
 

رُفٛز يطبسٚخ َبجؼخ،  ثبألعبط إنٗ رحذٚذ ٔٔضغ ًَبرج الزصبدٚخ فبق ْزارثشٔرٕكٕل اإل ٔٚٓذف
نشحٍ انًزؼهمخ ثب انهٕجغزٛخ انًشاكضٔ انجُٛخ انزحزٛخ نهًطبساد رطٕٚش  ،انًشبسٚغ انكجشٖ ٔإداسح
 .األصٕل انؼمبسٚخ ٔرمٛٛى غٛش انًزؼهمخ ثبنطٛشاٌ اإلٚشاداد، رطٕٚش يذٌ يطبسٚخ ٔكزا رًُٛخ انجٕ٘

 
يجًٕػخ انٕطُٙ نهًطبساد ٔ نًكزتألذ عجك حفم انزٕلٛغ ػهٗ ْزِ االرفبلٛخ، رُظٛى ٔسشخ ػًم ثٍٛ 

يٍ أجم ػشض ٔرذاسط يخزهف يجبالد انزؼبٌٔ انًًكُخ  2102دجُجش  20ٕٚو  "يطبساد ثبسٚظ"

 .انًطبساديجبل رشٛٛذ ٔرذثٛش فٙ انغبثمخ  ٔانزجبسةانخجشاد  االعزفبدح ئٍ
 
 

 : نهمطاراتانمكتب انىطىي 
صُبػٙ ٔرجبس٘ رضطهغ ثزغٛٛش ٔرطٕٚش انًُشآد انًطبساٚخ ٔرذثٛش لطبع انًالحخ انجٕٚخ يؤعغخ ػًٕيٛخ راد طبثغ انًكزت انٕطُٙ نهًطبساد ْٕ 

 22يٍ  يهٌٕٛ يغبفش ٔأصٚذ 81يب ٚفٕق  5182ٔلذ اعزمجهذ يطبساد انًًهكخ خالل عُخ . يطبسا دٔنٛب 81يطبسا ضًُٓب  52غٛش ٚ ٕثبنًًهكخ، ْٔ
 .أنف طٍ يٍ انشحٍ انجٕ٘

 
 : "مطارات باريس"مجمىعة 

ثزشٛٛذ ٔرٓٛئخ ٔاعزغالل انًُشآد انًطبسٚخ ٔانزٙ يٍ ضًُٓب يطبس٘ ثبسٚظ شبسل دٔ كٕل ٔ ثبسٚظ أٔسنٙ ٔ  "يطبساد ثبسٚظ"رمٕو يجًٕػخ 
يهٌٕٛ طٍ  ,52يهٌٕٛ يغبفش، ٔ  39شبسل دٔ كٕل ٔثبسٚظ أٔسنٙ  ٘فٙ يطبس 5182ثبسٚظ نٕ ثٕسجّٛ، ٔلذ اعزمجهذ يطبساد ثبسٚظ خالل عُخ 

 .يهٌٕٛ يغبفش ػجش انًطبساد انزٙ رغٛشْب انًجًٕػخ خبسح فشَغب 28يٍ انشحٍ انجٕ٘، ٔيب ٚفٕق 
كًب  ،ش جٕدح انخذيبداالعزشارٛجٙ انًًٛض رٕاصم يجًٕػخ يطبساد ثبسٚظ اعزشارٛجٛزٓب انشايٛخ إنٗ رطٕٚش طبلبرٓب االعزٛؼبثٛخ ٔرطٕٚ بٔثفضم يٕلؼٓ

يهٌٕٛ أٔسٔ  215يهٛبس أٔسٔ كشلى يؼبيالد ٔ 2,7ٔلذ حممذ انًجًٕػخ خالل انغُخ انًبضٛخ يب ٚفٕق . األَشطخ انزجبسٚخ ٔانؼمبسٚخرزطهغ إنٗ رطٕٚش 
 .خصبفٛ كُزٛجخ


