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 خبر صحفي

 58رقم 
 

صعود بطاقة استخدام  اآتمال مشروع  يعلن)ياتاإ(االتحاد الدولي للنقل الجوي 
 في آافة أنحاء العالمالطائرة ذات الشريط الثنائي البعد 

 
لى مرحلة إاالنتقال عن ) ياتاإ(لن االتحاد الدولي للنقل الجوي أع: 2010 ديسمبر 15جنيف، 
بطاقة الصعود إلى الطائرة ذات الشريط الثنائي استخدام ال تطبيق  في تاريخ السفر باآتمجديدة
الجيل السابق من بطاقات  وتحل هذه البطاقة محل. في آافة أنحاء العالم% 100بنسبة البعد 

 .  آانت أآثر آلفة وأقل فعاليةوالتيالصعود إلى الطائرة ذات الشريط المغناطيسي 
 

د لق: "ياتانفيذي التحاد اإلسغناني المدير العام والرئيس التوبهذه المناسبة قال السيد جيوفاني بي
تمامًا مثل  ،جزءًا من الماضيطائرة ذات الشريط المغناطيسي  بطاقات الصعود إلى الأصبحت

 بطاقات، جاءت 2008االلكترونية في عام  تذاآرفبعد التحول إلى استخدام ال. التذاآر الورقية
ثنائي البعد لتكون الخطوة التالية المهمة التي توفر للرآاب  االلكترونية ذات الشريط الصعود

فقد أصبح استكمال العديد من الخطوات خالل الرحلة ال يستغرق . المزيد من الراحة والخيارات
 ". جهاز القراءة في تمرير البطاقة  ثوان معدودة هي الوقت الذي يتطلبهسوى

 
 من  أآثرريط الثنائي البعد للمسافرين خياراتشال نظام بطاقة الصعود إلى الطائرة ذات ويتيح
 أو استالم  في المطار االلكترونية بطاقة الصعود من المنزل أو من أحد األآشاكطباعةبينها 

آما تسمح البطاقة لخطوط الطيران .  مكاتب الطيران في المطارمنأو   الهاتف النقالرقمها عبر
المسافر سيقوم برحالت متعددة، آما يسهل السفر بإصدار بطاقة صعود واحدة أو متعددة إذا آان 

 مع خطوط طيران السفرمطارات أو عدة على المسافرين الذين تتطلب رحلتهم التوقف في 
فتحت هذه البطاقات الباب أمام الحصول على أفضل الخدمات وإضافة إلى ذلك فقد . متعددة

مسافرين الذي يحملونها إمكانية فعلى سبيل المثال فإن هذه البطاقات توفر لل. وبسرعة آبيرة
 . سرعة تدقيق وثائق سفرهم من خالل تخطي الطوابير الطويلة للتدقيق

 
. تصدر خطوط الطيران أآثر من ملياري بطاقة صعود آل عام: "نياوأوضح السيد بيسغن

 1.5وسيوفر التحول إلى البطاقات ثنائية البعد الذي استغرق العمل عليها خمس سنوات، نحو 
توفر خدمة عداد أآبر من خطوط الطيران أوقد أصبحت . ن دوالر على قطاع الطيران سنويامليو

 فإننا نتقدم ولذلك.  للمسافرمحمولال الهاتفعلى  الشريط الثنائي البعد لبطاقة الصعود إرسال
 ". بخطى أآيدة نحو توفير استخدام الورق

 
 دالثنائي البعذات الشريط تاريخ اإلنتقال الى البطاقات 

التي العديد من المزايا في الثنائي البعد تتفوق ذات الشريط بطاقات الصعود إلى الطائرة إن 
البطاقات ذات الشريط المغناطيسي التي تستخدمها خطوط الطيران والرآاب مقارنة مع توفرها ل

فالبطاقات ذات الشريط المغناطيسي تتطلب طابعات غالية الثمن . 1983خطوط الطيران منذ عام 
في المطارات سواء في مكاتب التدقيق او داخل األآشاك مما يحد من األماآن التي يستطيع 

 . آما تتطلب ورقا خاصًا ومرتفع الثمن ا على بطاقات الصعود إلى الطائرة،المسافر الحصول منه
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ذات الشريط ات بدأت عدد من شرآات الطيران في استخدام بطاقات الصعود يوفي التسعين

بعد، وهو عبارة عن شريط من الخطوط العمودية المتوازية ويشبه الشريط المطبوع  الحاديألا
وقد استخدمت البطاقات األحادية البعد ألول مرة في قطاع السكك . على السلع االستهالآية

 . الحديدية في الستينات وال تستطيع سوى حمل آمية محددة من البيانات
 

ياتا لخطوط الطيران استخدام البطاقة ذات الشريط الثنائي البعد  اإل اتحاد حدد2005وفي عام 
وتستطيع هذه البطاقة استيعاب قدر أآبر من المعلومات باستخدام . PDF417المعروف بالرمز 

ويتيح هذا الشريط المرونة في الحجم وجاهزية . المربعات والنقاط وغيرها من األشكال الهندسية
آما تحمل . استخدامه في العديد من أنواع الطابعات وأجهزة المسحالشيفرات التي يحملها ويمكن 

 . البطاقة الثنائية األبعاد العديد من المالمح التي توفر األمان
 

لى استخدام إمعين الستخدامه في البطاقات دون الحاجة  تم االتفاق على شريط 2008وفي عام 
 المرسلة إلى لبطاقات المطبوعة وتلكوالبيانات في ا. لى األجهزة المحمولةإرساله إالورق ب

.  ولكن شكل الشريط المرسل على األجهزة المحمولة يختلف قليًالا نفسهاألجهزة المحمولة هي
 أو Aztec أنظمة المرسلة إلى األجهزة المحمولة استخدام لألشرطة ثنائية األبعادويمكن 

Datamatrix أو QR . رسال الشريط الثنائي  خطوط طيران حاليا إمكانية إ30وتوفر نحو
 . البعد على األجهزة المحمولة للمسافر ويتوقع أن يتسع انتشار هذه الخدمة خالل فترة وجيزة

 
لى الطائرة ذات الشريط الثنائي إ لبطاقة الصعود %100إن الوصول إلى االستخدام التام بنسبة 

وقد تم . ياتا واتحاد اإلدمةالبعد هو ثمرة جهود مشترآة لخطوط الطيران والمطارات ومزودي الخ
 StB أداة مطار والتنسيق من أجل تطبيقها من خالل 2000دخال هذه البطاقات في أآثر من إ

Matchmakerكانية تبادل الطلبات وترتيب متيح لخطوط الطيران إباألمان وتتميز  التي ت
 ألداة اوتوفر هذه. يير الدولية الخطط الفعالة وتطبيق المعاعأولويتها وتنسيق تطبيقها من أجل وض

 شرآة طيران مما يشكل قاعدة بيانات دولية تتألف 200 مطار وأآثر من 3000معلومات عن 
تسهيل مقبل لالعام ال StB Matchmakerوسيتم توسيع نظام .  آالف سجل10من أآثر من 

 ". فاست ترافل" مشاريع إلىقدمها اإلياتا إضافة الخدمات اإللكترونية التي ت
 

 انتهى
 
  زيد من المعلومات يرجى االتصال بلم

 انتوني آونكسيل 
  مدير اتصاالت الشرآات

 2967 770 22 41+هاتف 
 org.iata@corpcommsبريد الكتروني  

 
 مالحظات للمحرين 

من الرحالت الجوية % 93 شرآة طيران تشكل 230 نحو )ياتاإ( الجوي يمثل االتحاد الدولي للنقل •
 الدولية 

 الطيران ة تحمل شريطًا مشفرًا تحتوي على شريط معياري لصناعيبطاقات الصعود الى الطائرة الت •
 )792قرار اياتا (

بطاقات الصعود إلى الطائرة التي تجري طباعتها في المنزل أو يتم إرسالها إلى األجهزة النقالة تخفض  •
 % 100تخدام الورق بنسبة اس

أجهزة قراءة األشرطة ( تكاليف استبدال األجهزة من% 40بنسبة استخدام هذه البطاقات خفض ي •
 ) دوالر للجهاز الواحد5000المغناطيسية تكلف نحو 
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لمزيد من المعلومات وحاالت الدراسة على البطاقات ذات الشريط الثنائي البعد يمكن زيارة الموقع  •
bcbp/stb/whatwedo/org.iata.www 

للحصول على أخبار مخصصة  press2iata/com.twitter://httpا على موقع بإمكانك متابعتت •
 لإلعالم


