
 
 خبر صحفي 

 
  لحقيبة الطيران اإللكترونيةاالتحاد الدولي للنقل الجوي يختار طيران اإلمارات إلطالق نسخة لوائح نقل البضائع الخطرة المخصصة 

 المشترك من المقرر أن يستمر لعدة سنوات  االتفاق
 

لوائح نقل نسخة ل كأول مشغل   شركة "طيران اإلمارات" اختيار( IATAأعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي ) )جنيف(: 2017نوفمبر  27
في قمرة القيادة على تزويد المميز . ويساعد تطبيق هذا االبتكار (eFB) حقيبة الطيران اإللكترونيةل المخصصة (DGR) الخطرة البضائع
 بسالمة الركاب قبل انطالق الرحلة وعلى متنها. يتعلق المناسبة فيماالقرارات  المعلومات الالزمة التخاذبالطاقم 

 
 ساهمت: "االتحاد الدولي للنقل الجوي ، نائب الرئيس األول لشؤون المطارات والركاب والشحن واألمن فينيك كارينوبهذه المناسبة، قال 

 منها المخصصة النسخةتوفر  ،عامًا. واليوم 60في ضمان سالمة نقل الشحنات الجوية على مدى  الخطرة نقل البضائعاالتحاد ل لوائح
في التحقق من سالمة  ساعدتهم ، وذلك بهدفالالزمة بهذا الشأن لحقيبة الطيران اإللكترونية موردًا شاماًل لطاقم القيادة حول المعلومات

 اذ القرارات المالئمة في الوقت المناسب". الوضع التشغيلي للطائرة واتخ
 

: "لطالما كانت السالمة على "طيران اإلمارات"نائب رئيس أول للشؤون التقنية للعمليات الجوية في حسن الحمادي، الكابتن وبدوره، قال 
رأس أولويات شركتنا، لذلك نواصل البحث عن أحدث االبتكارات لتزويد طاقم القيادة بوصول  سهل  إلى المعلومات األساسية المرتبطة 

 البضائعبإمكان الطاقم الحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بهذا الشأن من خالل نسخة لوائح نقل  اليوم باتو بسالمة الرحلة. 

 المخصصة لحقيبة الطيران اإللكترونية".  الخطرة
 

 الجوي شحنالالخطرة التابعة لالتحاد الدولي للنقل الجوي أحدث التطورات المتعلقة بلوائح سالمة  لوائح نقل البضائعوترصد منتجات 
تريليون دوالر. وتخضع  6.4 إجمالية قدرها من البضائع بقيمة اً مليون طن 50قرابة  نقلقطاع الشحن الجوي سنويًا  ويسجل. للحمولة

اللوائح  وتؤدي هذهجميع الشحنات لمعايير عالمية صارمة، بدءًا من الثلج الجاف وبطاريات الليثيوم وانتهاًء بأكثر السلع أو المواد تعقيدًا. 
بفضل شراكته الوثيقة مع الحكومات يضمن االتحاد الدولي للنقل الجوي حيث  ،الشحن الجوي توريدسلسلة عبر مختلف أجزاء دورًا مهمًا 

وبصيغ  مصممة خصيصًا لتواكب مختلف مجاالت  المتاحة تقديم أحدث اللوائح،  (ICAO)حول العالم ومنظمة الطيران المدني الدولي
   سلسلة التوريد.

 
الضغط الخطرة المخصصة لحقيبة الطيران اإللكترونية، يرجى  نسخة الطاقم الجديدة من لوائح نقل البضائعمن المعلومات حول  لمزيدل

 .هنا
 

 -انتهى-
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

http://www.iata.org/publications/dgr/Pages/index.aspx
http://knowyourdgr.iata.org/dangerous-goods/
http://www.iata.org/publications/dgr/Pages/eFB.aspx
http://www.iata.org/publications/dgr/Pages/eFB.aspx
http://www.iata.org/publications/dgr/Pages/eFB.aspx


 قسم االتصاالت المؤسسية 
 41227702967+هاتف: 

 corpcomms@iata.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 مالحظات للمحررين:
  من الحركة الجوية عالمياً  %83شركة طيران تشكل  275يمثل االتحاد الدولي للنقل الجوي. 
   يمكنكم متابعنا عبر الرابطhttp://twitter.com/iata2press ألخبار مخصصة لوسائل اإلعالمل 
  الضغط هنا، يرجى 2018الخطرة لعام  لوائح نقل البضائعلمزيد  من المعلومات حول . 
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