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على القدرات التنافسية للشركة .اليوم
لدينا ش ــروط عمل منتجة ،وموظفو
األرض والجو منتجون.
 ٤ـ ـ تحديث األسطول .منذ ّ ،٢٠٠٢
تقرر
تحديث أسطول الشركة ،وبدأت شراء
واستئجار طــائــرات جــديــدة مــن طــراز
«آربـ ـ ـ ـ ــاص» ،وب ـ ــات ل ــدي ـه ـ ّـا  ١٨ط ــائ ــرة
حــديـثــة .نـحــن ال ـيــوم نـشــغــل أح ــد أهــم
األســاط ـيــل الـجــويــة فــي ال ـعــالــم ،حيث
َّإن ّ
معدل عمر الطائرات هو  ٥٫٥سنة
ّ
مزودة بأرفع التجهيزات.
٥ـ ـ ـ ـ إخ ــراج وتـشـغـيــل ال ـطــائــرات خــال
ح ـ ـ ــرب ت ـ ـ ّـم ـ ــوز  :٢٠٠٦بـ ـع ــد تـ ـع ـ ّـرض
بـيــروت العـتــداء إسرائيلي غــاشــمّ ،
تم
إخراج خمس طائرات من مطار رفيق
الحريري الدولي ـ ـ بيروت بسالمّ ،
وتم
تشغيلها مــن ســوريــا وقـبــرص وعبر
األردن.
 -٦ال ـســامــة واألم ـ ــن والـ ـج ــودة :أثـمــر
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي ال ـع ـن ـص ــر ال ـب ـش ــري
والتقنيات الحديثة في ترسيخ ثقافة
األمن والسالمة لدى جميع العاملني،
مــا يـســاهــم فــي الـحـفــاظ بـشـكــل فـ ّـعــال
ع ـلــى أف ـضــل س ـجــل ل ـلـ َـســامــة واألم ــن
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فـ ــي الـ ـه ــات ــف ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا Power
 5.0 Saveالـ ـت ــي ت ـم ـكــن م ــن تــوف ـيــر
الطاقة بنسبة  %7أكثر باملقارنة مع
الـجـيــل الـســابــق  ،4.0مــا يـطـيــل مــدة
االستخدام لـ  3 – 2ساعات.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ال ـه ــات ــف م ــزود
بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـع ــر ل ـ ـل ـ ـب ـ ـص ـ ـمـ ــة مـ ـتـ ـع ــدد
الــوظــائــف ،بـحـيــث يـمـكــن اسـتـخــدام
الـبـصـمــة لـلـتـصــويــر ،إغـ ــاق املـنـبــه،
اس ـت ـق ـب ــال املـ ـك ــامل ــات ،ال ـت ـص ـفــح فــي
صور الهاتف ،وغيرها من الوظائف
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـم ـتــع
الـبـصـمــة بـطـبـقــة حـمــايــة ض ــد امل ــاء،
ما ساعد على حل مشكلة عدم عمل
البصمة مع األصابع املبتلة كثيرًا.
أمــا ذاكــرة الهاتف العشوائية بسعة
ّ
 3جيجا بــايــت ،فتمكن مــن تشغيل
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـت ـط ـب ـي ـقــات فـ ــي وق ــت
واحد بكل سهولة وبساطة .ويتمتع
الهاتف أيضًا بذاكرة داخلية بسعة
 32جيجا بايت مع إمكانية لزيادتها
لتصل حتى  128جيجا بايت.
ولـلـهــاتــف قـ ــدرات تـصــويــريــة فائقة
بفضل كاميرا خلفية بدقة  12ميجا
بكسل مع تقنية ( )PDAFللتركيز
ال ـت ـل ـقــائــي الـ ـلـ ـي ــزري ،والـ ـت ــي تـمـكــن

ال ـك ــام ـي ــرا م ــن ال ـت ــرك ـي ــز (ال ـف ــوك ــس)
بـ ـس ــرع ــة م ــذهـ ـل ــة ال ت ـت ـخ ـط ــي 0.3
ثانية ،وكاميرا أمامية بدقة  8ميجا
بـكـســل بـفـتـحــة ع ــدس ــة  ،F2.0تــدعــم
وضـ ــع ال ـت ـج ـم ـيــل Beautifull Skin
 3.0الل ـت ـقــاط أج ـمــل وأوضـ ــح صــور
السيلفي.

ّ
ّ
المجمعة
تخطت األرباح
عتبة المليار دوالر
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اتـخــذهــا مجلس اإلدارة فــي العقدين
ال ـس ــاب ـق ــن ب ـح ـســب بـ ـي ــان صـ ـ ــادر عــن
الشركة:
 ١ـ ـ ـ ـ ـ إغ ـ ــاق ال ـخ ـط ــوط ال ـخ ــاس ــرة :ق ــرار
إغـ ـ ـ ــاق بـ ـع ــض ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـخ ــاس ــرة
والطويلة املدى.
 ٢ـ ـ صــرف فائض املوظفني :عــام ٢٠٠١
ّ
ّاتـ ـخ ــذ ق ـ ـ ـ ٌ
ـرار ي ـت ـعــلــق ب ـص ــرف فــائــض
امل ــوظ ـف ــن ل ـق ــاء ت ـعــوي ـضــات إضــاف ـيــة
تــؤمــن بـعــض االس ـت ـقــرار االجـتـمــاعــي.
٣ـ ـ ـ ـ زيـ ــادة إنـتــاجـ ّـيــة املــوظ ـفــن َجـ ْـعـلــت
الشركة تستفيد من الطاقات املبدعة
َ
ل ـج ـم ـيــع ال ـع ــام ـل ــن ف ـي ـه ــا ،م ــا س ــاه ــم
ف ــي إن ـق ــاذه ــا وت ــأم ــن اسـتـمــراريـتـهــا.
فزيادة إنتاجية ّ
الطيارين واملضيفني
وج ـم ـيــع امل ــوظ ـف ــن ان ـع ـك ـســت إيـجــابــا

وال ـ ـجـ ــودة وتـ ـط ــوره امل ـس ـت ـمــر بشكل
إي ـ ـجـ ــابـ ــي .ت ـب ـق ــى ال ـ ـسـ ــامـ ــة واألم ـ ـ ــن
والجودة هي االلتزام األساسي لشركة
طـ ـي ــران الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وال ـش ــرك ــات
التابعة.
٧ـ ـ ـ ـ ق ــرار الـتـحـلـيــق ف ــوق س ــوري ــا .بعد
ّ
التعرض لضغط إعالمي شديد لعدم
التحليق فــوق ســوريــا بسبب الحرب
ال ـق ــائ ـم ــة هـ ـن ــاك إث ـ ــر ت ــوق ــف ع ـ ــدد مــن
الشركات عن ذلك ،وعلى ضوء دراسات
املسؤولني األمنيني ،تبني عدم وجود
ّ
مخاطر ّ
فعلية ،إذ تحلق الطائرات في
مساراتها على ارتفاعات عالية .اليوم
وبعد خمس سنوات ،أصدرت منظمة
ال ـط ـي ــران امل ــدن ــي ال ـعــامل ـيــة «اإليـ ـك ــاو»
ُ
إرشـ ــادات تـثـبــت صــوابـيــة إجــراءات ـنــا.
ّ
ه ـ ّـذه نـقـطــة مـفـصـلــيــة مـهـمــة ك ــادت أن
ت ــغ ـي ــر م ـس ــار ال ـش ــرك ــة بـ ـم ـ ّـدة الــرح ـلــة
وب ـس ـعــر ب ـطــاقــات ال ـس ـفــر .ه ــذا ال ـقــرار
هو من الـقــرارات التي ُت ّ
سجل للشركة
وللمرجعيات السياسية .والنتيجة:
ّ
ً
ّ
واستمرت شركات
وفرنا وقتًا ومــاال.
التأمني في التغطية.
٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ انـ ـضـ ـم ــام الـ ـش ــرك ــة إلـ ـ ــى ت ـحــالــف
«س ـك ــاي ت ـي ــم» :ب ـعــد ان ـض ـمــام «م ـيــدل
إي ـســت» رسـمـيــا إل ــى تـحــالــف «سـكــاي
تـيــم» الـعــاملــي ع ــام  ٢٠١٢ب ــات بإمكان
املـســافــر الــوصــول إلــى أكـثــر مــن ١١٠٠
وجـ ـه ــة فـ ــي  ١٧٧ب ـ ـل ـ ـدًا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
إمكانية استخدام أكثر من  ٦٠٠صالة
في مطارات جميع أنحاء العالمّ .
 ٩ـ ـ الـقـيــام بتحالفات تـجــاريــة :وقعت
ال ـش ــرك ــة ات ـف ــاق ــات م ـش ــارك ــة بــالــرمــوز
مــع ع ــدد مــن الـشــركــات خ ــارج تحالف
«سكاي تيم».
١٠ـ ـ ـ ـ بـنــاء مــركــز الـشـحــن ال ـجـ ّـوي :بعد
بناء املركز وفق أعلى املعايير األمنية
واملواصفات الدولية وتزويده بأحدث
الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات وب ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرادات مـ ـتـ ـط ـ ّـورة
واف ـ ـت ـ ـتـ ــاحـ ــه عـ ـ ـ ــام  ،٢٠١٥أص ـب ـح ــت
صــاحـيــة وأم ــن الـبـضــائــع املـسـتــوردة
واملـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـدرة مـ ـضـ ـم ــون ــة ،مـ ــا ان ـع ـكــس
إيجابًا على إمكانية اسـتـمــرار لبنان
في التصدير إلى الخارج.
 ١١ـ ـ ـ ـ ـ م ــرك ــز ال ـت ــدري ــب اإلق ـل ـي ـمــي :بعد
اف ـت ـتــاح املــرح ـلــة األولـ ــى م ــن امل ـشــروع
عام  ٢٠١٥وتزويد املركز بأحدث جهاز
طـيــران تشبيهي ( ،FFS( A٣٢٠سيتم
ً
االنتهاء من العمل فيه الفتتاحه كامال
ف ــي خــريــف ه ــذا ال ـع ــام ،وه ــو م ــن أهــم
املراكز املوجودة في العالم.
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ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 Personal Bankerإذا أردت
أي ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ّ
)ﻗﺮوض ،ﺑﻄﺎﻗﺎت ،ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ(
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﺑﻬﺪف اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

أمان مادي وجسدي
وب ـ ـمـ ــا أن الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ت ـك ـت ـم ــل إال
ب ــراح ــة الـ ـب ــال وم ـع ــرف ــة أن مـحـتــوى
الهاتف بأمان ،فــإن  prime Y7مزود
ب ـ ــإج ـ ــراءات ح ـمــائ ـيــة الف ـت ــة تـســاعــد
على التعرف إلى الرسائل واملكاملات
االحـتـيــالـيــة بـنـحــو كــامــل والـتـعــامــل
معها .ويقدم أيضًا خاصية Private
« Spaceمساحة الخصوصية» التي
تمكن املستخدم مــن وضــع وتثبيت
التطبيقات وامل ـل ـفــات الـخــاصــة بكل
حرية.
ال يكتفي  Prime Y7بـضـمــان األمــن
لـلـمـحـتــوى ،بــل يـضـمــن راح ــة للعني
وحـ ـم ــاي ــة ل ـل ـب ـصــر مـ ــن خ ـ ــال ن ـظــام
التشغيل  5.1 EMUIالذي يعمل على
تـصـفـيــة ال ـل ــون األزرق م ــن الـشــاشــة
لحماية العني من اإلجهاد.
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اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺨﺼﻮص أي ﻣﻨﺘﺞ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ
ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ إذا ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻚ

?

