--PRESS RELEASE-DUBAI AIR NAVIGATION SERVICES ESTABLISHES A STRATEGIC PARTNERSHIP WITH DUBAI
AVIATION CITY CORPORATION ENABLING ALMAKTOUM INTERNATIONAL AIRPORT (DWC) TO
BE THE LOCATION OF THE UPCOMING dans TRAINING FACILITY

Dubai, United Arab Emirates, 22nd May 2019: In a new cornerstone towards the build up to the
launch of the dans Training facility, Dubai Air Navigation Services(dans) signed a leasing
agreement with Dubai Aviation City Corporation (DACC) that establishes a facility within Al
Maktoum International Airport (DWC) as the location from where dans operational training will
fully operate. The agreement was signed by the Chiefs in Command from both entities, H.E.
Mohammed A. Ahli, Director General of Dubai Civil Aviation Authority and CEO of dans, and H.E.
Khalifa Al Zaffin, Executive Chairman of Dubai Aviation City Corporation. The signing formalities
were conducted also in the presence of Ms.Suzan Al Anani, Chief Executive Officer of Dubai
Aviation Engineering Projects (DAEP), and Ibrahim Ahli, Deputy CEO of dans.
As dans’ Training facility gears up to open its doors, a myriad of training courses that address all
technical, operational as well as theoretical subject matters in the field of Air Traffic Management
(ATM) are going to be offered. The facility primarily focuses on creating a global training hub from
within the Emirate of Dubai that has the capacity to train individuals who are already experienced
in the ATM sector and are keen to enhance and develop their operational aptitude and skills
further, in addition to individuals who are looking to enter this unique field and pursue a new
career opportunity within.

In light of the leasing agreement that was newly signed between dans & DACC, H.E. Mohammed
A. Ahli, Director General of the Dubai Civil Aviation Authority (DCAA) and CEO of dans
commented: “ In line with the economic vision set for the Emirate of Dubai and in alignment with
our dedication to support HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President of the
UAE, Prime Minister & Ruler of Dubai slogan of “connecting minds to build a better future”, and
as a result of the continuous leadership and support we receive from HH Sheikh Ahmed Bin Saeed
Al Maktoum, dans Chairman, the launch of the dans Training Facility is going to mark a very
important and unparalleled milestone in the history of the ATM sector in the United Arab
Emirates. The signing of the leasing agreement which now identifies the location is a crucial
positive step in the right direction for the training facility, whose name shall soon resonate across
local, regional and international fronts for being the leading operational training provider
synonymous for quality driven contemporary taught operational courses. The facility shall open
its doors to not only professionals working in the UAE, international caliber working in the sector
interested to further enhance their skills will also be accommodated in the courses. Moreover,
operating such a unique facility that is specialized as such from within the UAE, also supports our
efforts in preparing and equipping Emirati talent with the necessary skills required to succeed in
an ever growing ATM sector which continuously requires keeping up with the fast pace of
innovation and its developments. On that note, we would like to express our appreciation for the
synergy we have received from DACC led by H.E. Khalifa Al Zaffin, the Executive Chairman, as they
have incubated the initiative of the facility enabling this important milestone to occur, as we
establish Al Maktoum International Airport as the CenterPoint of the facility from where all future
operational trainings will commence”.
H.E. Khalifa Al Zaffin, stated that this project embraces the vision of HH Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, Vice President of the UAE, Prime Minister & Ruler of Dubai who outlined
“we are not building the largest airports in the world, we are building the aviation capital of the
world”. The establishment of a world-class aviation training facility that is locally developed
addresses this vision and will establish a legacy for the UAE’s knowledge based economy. DACC
is proud to be associated with the dans project where learning and innovation go hand in hand
to benefit the UAE’s Aviation industry.
Furthermore, dans’ Training facility will offer a diverse portfolio of operational courses in the
ATM Sector ranging from foundation training, rating & qualification training towards validation,
first competency assessments, subsequent training and competency assessments leading to
additional endorsements and qualifications, professional aviation development courses,
emergency continuation training, as well as refresher/remedial & supplementary ATM trainings.
Dubai Air Navigation services (dans) is the air navigation services provider that manages the
Dubai and part of the Northern Emirates airspace. dans also provides air navigation services for
airport authorities and numerous prestigious airlines, including the World’s busiest airport in
terms of international passenger numbers-Dubai International Airport(DXB).

Dubai Aviation City Corporation (DACC) is the owner of both Dubai International Airport and Al
Maktoum International Airport, and the free zone authority within Dubai South. DACC has under
its umbrella four leading government entities which are dans, DAEP, Dubai South, and Dubai
Airports Corporation.

--ENDS--

-خبر صحفي--شراكة إستراتيجية تجمع بين مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية ومؤسسة مدينة
دبي للطيران لتعزيز التدريب التشغيلي في االمارات العربية المتحدة

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 22 ،مايو :2019بالتزامن مع اقتراب موعد افتتاح مركز دانز
للتدريب ،وقعت مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية اتفاقية تأجير مع مؤسسة مدينة دبي
للطيران للمبنى الجديد للمركز الذي سيتواجد بمطار آل مكتوم الدولي بإمارة دبي .وقام كل من
سعادة محمد عبد هللا أهلي ،المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة
دبي لخدمات المالحة الجوية(دانز) ،وسعادة خليفة الزفين ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي
للطيران ،بتوقيع عقد التأجير الذى تمتد مدته لخمسة أعوام ،حيث تم هذا بحضور السيدة سوزان
العناني ،المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ،والسيد ابراهيم حسين
أهلي ،نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية خالل مراسم التوقيع.
وتستعد دانز لفتح أبواب مركز التدريب هذا العام والتي تقدم العديد من البرامج المختصة في جميع
عناصر التدريب التشغيلي لعمليات خدمات المالحة الجوية .ويسعى المركز أيضاً الى تقديم فرص
التدريب واكتساب المهارات االستثنائية للراغبين في العمل في قطاع خدمات المالحة الجوية،
باالضافة الى الموظفين العاملين بالفعل في القطاع الحارصين على تعزيز وتطوير كفاءتهم المهنية.
هذا و صرح سعادة محمد عبد هللا أهلي ،المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي
لمؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية  " :تماشي ًا مع الرؤية االقتصادية إلمارة دبي التي وضعها

سيدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آ ل مكتوم  ،نائب رئيس الدولة  ،رئيس الوزراء حاكم
دبي ،وحرص ًا على دعم تحقيق شعار سموه و الذى ينص على – تواصل العقول لبناء مستقبل
أفضل ،وبحصولنا على الدعم المستمر من سمو الشيخ أحمد بن سعيد اآ ل مكتوم ،الرئيس األعلى
لمؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية ،-تمكنا بنجاح من أخذ هذه الخطوة الغير مسبوقة في تاريخ
قطاع خدمات المالحة الجوية بدولة االمارات العربية المتحدة والتي تعد كوضع حجر االساس لمركز
دانز للتدريب ،والذي سيكون صرح تدريبي يتم تداول اسمه على جميع المستويات المحلية
واالقليمية والعالمية لتقديم أحدث البرامج التدريبية في قطاع خدمات المالحة الجوية ،المتميزة
بأعلى مستويات الجودة واساليب التدريب المعاصرة .سيفتح المركز ابوابه لجميع العاملين بالدولة
باالضافة الي الكوادر الدولية ،وبهذا نحرص على توفير أحدث فرص التدريب على أرض االمارات.
وتواجد مثل هذا الصرح يدعم جهودنا في تحضير قوة عاملة من أبناء وبنات الدولة مستعدة ومجهزة
بالمهارات العالية لمواكبة احتياجات العمل في قطاع سريع النمو مثل المالحة الجوية ،والذي يتطلب
االبتكار والتطوير بصورة مستمرة .وعلى هذا الصعيد ،نشكر مؤسسة مدينة دبي للطيران برئاسة
سعادة خليفة الزفين على الدعم الذي قدمته لنا في تحقيق هذه الخطوة الفعالة ،واحتضانهم لهذا
المشروع من خالل اتخاذ مطار آل مكتوم الدولي مقر ًا للمركز".
وكذلك صرح سعادة خليفة الزفين بأن هذا المشروع يحتضن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم  ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  ،الذي قال "إننا ال نبني أكبر
المطارات في العالم  ،بل نحن نبني عاصمة الطيران العالمية " .إن إنشاء مركز عالمي متخصص في
التدريب في مجال الطيران ومطورة محليًا ،ما هو إال تطبيق لهذه الرؤية مما يؤسس إرثا لالقتصاد
القائم على المعرفة في اإلمارات .تفخر مؤسسة مدينة دبي للطيران بمساهمتها المرتبطة بمشروع
مركز دانز للتدريب حيث يسير فيه التعلم واالبتكار جنبًا إلى جنب لصالح صناعة الطيران في اإلمارات.

هذا،ومع دمج أحدث تقنيات المالحة الجوية،والحلول المعاصرة ،وأحدث أجهزة محاكاة برج المراقبة
الجوية والرادارات ،سوف يقدم المركز مناهج تدريب معاصرة من ضمنها التدريب األساسي ،تدريب
التقييم والتأهيل للحصول على رخصة مراقبة المالحة الجوية ،تقييم الكفاءات األولى وما يليها ،تدريب
حاالت الطوارئ وأيضاً برامج التطوير المهني للطيران العام.

--انتهى--

نبذة عن مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية
تعد مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية (دانز) المزود الوحيد لخدمات المالحة الجوية الذي يقوم
بإدارة المجال الجوي لكل من دبي وجزء اإلمارات الشمالية .كما تقدم المؤسسة خدمات المالحة
الجوية إلى سلطات المطارات والعديد من شركات الطيران المرموقة ،بما في ذلك مطار دبي الدولي
الذي يعد المطار األكثر استخداماً في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.

نبذة عن مؤسسة مدينة دبي للطيران
مؤسسة مدينة دبي للطيران هي المالك لكل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي،
باإلضافة إلى كونها سلطة المنطقة الحرة في دبي الجنوب .كما أنه تنطوي تحت مضلة مؤسسة
مدينة دبي للطيران أربع مؤسسات حكومية رائدة وهي دانز ،مؤسسة دبي لمشاريع الطيران
الهندسية ،ودبي الجنوب ،ومؤسسة دبي للمطارات.

