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نرشة شهرية عن أخبار الهيئة العامة للطريان
املدين تصدر من قطاع االتصال املؤسيس
والتسويق  -العدد الرابع
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طريان وإسكان
معرض القوات املسلحة
الهيئة يف منتدى جدة االقتصادي
تمرين بحث وإنقاذ ٣٧
مطارات اململكة يف ٢٠١٥
ملتقى السفر واإلستثمار السياحي ٢٠١٦
زيارات
مناسبات املوظفني
التعبري عن الخالف يف العمل
ضيف العدد

طريان وإسكان

الهيئة العامة للطريان ووزارة اإلسكان
توقعان مذكرة “طريان وإسكان”
GACA and Ministry of Housing
Signs an Agreement

وقع معايل رئيس الهيئة العامة للطريان املدين األستاذ سليمان
ابن عبدالله الحمدان مذكرة تعاون مع وزارة اإلسكان تنص
عىل التعاون املشرتك بني كال الجهتني الحكوميتني ،تحت
مسمى «طريان وإسكان».
وتأيت هذه اإلتفاقية انطال ًقا من أهمية التعاون املشرتك بني
الهيئة العامة للطريان املدين ووزارة اإلسكان ،وحرصا عىل
تظافر الجهود وتكاملها يف االستفادة من اإلمكانات املتاحة
بني الطرفني ،ضمن التعاون املثمر بما يحقق املصلحة العامة
واألهداف املنشودة ،من خدمة الوطن واملواطنني ،وذلك
بهدف تذليل كافة عقبات ومعوقات تنفيذ مشاريع اإلسكان
يف جميع مطارات مناطق اململكة ومحافظاتها ،عرب تيسري
وترسيع إجراءات وأعمال ومهام الطرفني ،بما يحقق أداء عاليا ً
ملشاريع (إسكان) اليت تنفذها وزارة اإلسكان إلنجاز منتجات
تخدم املواطنني.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطريان املدين االستاذ سليمان
ابن عبدالله الحمدان ،أن توقيع مذكرة التعاون يأيت يف
إطار حرص الهيئة عىل تضافر الجهود وتكاملها وتذليل
جميع العقبات واملعوقات اليت تواجه اإلسكان يف مختلف
مناطق اململكة.
وأفاد بأن الهيئة ستقوم بتوفري األرايض املناسبة داخل حدود
املطارات لصالح وزارة اإلسكان بما يسهم يف توفري منتجات
ووحدات سكنية تخدم جميع املواطنني.

أﻫﻢ ﻧﻘﺎط اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﲑان اﳌﺪﱐ.
اﻹﻓﺮاغ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷراﴈ اﳌﺤﺪدة ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎن.
أن ﺗﺤﺪد اﻷراﴈ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺣﺮم ﻣﻄﺎرات اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎن.
أن ﺗﻘﻮم وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻹﻛﻤﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
إﻧﻌﻘﺎد إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﴩاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺒﻨﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
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معرض القوات املسلحة

رئيس الطريان املدين يزور معرض القوات املسلحة
H.E. AlHamdan Visit to Armed Forces Gallery

قام معايل األستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان رئيس الهيئة
العامة للطريان املدين بزيارة ملعرض القوات املسلحة لدعم
توطني صناعة قطع الغيار (  )AFEDوالذي اقيم يف مركز
الرياض للمعارض واملؤتمرات.
واطلع معاليه عىل أركان املعرض الذي يعد األكرب من نوعه
يف اململكة ويتيح أكرث من  ٤٠ألف فرصة استثمارية إذ يدعم
ويحفز فرص توطني صناعة املواد وقطع الغيار للمنظومات
العسكرية وغريها وكذلك األصناف الطبية ،وقد أشاد معاليه
بما رآه وشاهده من منجزات حققتها الصناعة الوطنية تؤهلها
ملنافسة كربى الرشكات حول العالم.
كما أثىن معاليه بفكرة املعرض وتبين القوات املسلحة
السعودية لهذه املبادرة الرائعة .حيث تفتح هذه املعارض
آفاق أوسع للمصانع الوطنية يك تتعرف عىل ما هو مطلوب

3

وتحفزها للعمل عىل تصنيع العديد من القطع واألجهزة اليت
كانت تستورد من الخارج بتكلفة أعىل ووقت أطول  ،فمن
خالل هذه املبادرة فتح املجال للجميع للمساهمة يف تفعيل
العديد من الصناعات بتكلفة ووقت زمين أمثل وبجودة عالية..
كما أشاد معاليه بما شاهد وأطلع عليه من براءات األخرتاع
للكفاءات السعودية من شباب وشابات هذا الوطن املعطاء
واملسجلة يف العديد من مراكز البحوث املحلية كمدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية واليت تعد مفخرة بذاتها وكذلك
لدى العديد من مراكز البحوث العاملية.
وختم معاليه الحديث بدعوة كل مهتم بهذا الشأن لزيارة هذا
املعرض إذ أنه يعطي كل إنسان وطين غيور محب لوطنه نشوة
وفخرا يف تطور قطاع الصناعة الوطنية ودورها يف دعم التنمية
املستدامة و تنمية االقتصاد الوطين.
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الهيئة يف منتدى جدة االقتصادي

الصقري يعرض تجربة الطريان املدين
يف خصخصة املطارات السعودية
يف منتدى جدة االقتصادي ٢٠١٦

AlSugair’s Participation in Jeddah
Economic Forum 2016
استعرض معايل الدكتور فيصل الصقري رئيس مجلس املديرين
التنفيذيني للرشكة القابضة للطريان املدين ومستشار رئيس
الهيئة العامة للطريان املدين ،خالل مشاركته يف منتدى جدة
االقتصادي الذي انطلقت فعالياته يوم الثالثاء االول من شهر
مارس  2016م تجارب الهيئة الناجحة يف املطارات وبعض
القطاعات مستشهدا بتجربة مطار االمري محمد بن عبد العزيز
يف املدينة املنورة الذي تم بناؤه عرب نظام ( )BTOالذي يتضمن
اإلنشاء ونقل امللكية والتشغيل.

وأكد الصقري أن الهيئة وضعت ضمن خطتها اإلسرتاتيجية
االعتماد عىل مواردها خالل خمس سنوات ،من خالل
العمل عىل تحسني قدرتها يف إنشاء املشاريع ومتابعة العقود
وتحسني الكفاءة والقدرة عىل تشغيل املطارات والتنوع يف
إيراداتها وضمان صيانتها عىل املدى الطويل مع تطوير البنية
التحتية وفقا ً للمعايري الدولية.
عدد من األهداف اليت
وقال معاليه أن الهيئة تعمل عىل
ٍ
تتضمن تشغيل وتوفري وتطوير األصول األساسية للمطارات
واملالحة الجوية ،تطبيق وتطوير إجراءات لضمان سالمة وأمن
النقل الجوي ،مراقبة مقاييس التشغيل والصيانة ،العمل
عىل تنمية اإليرادات وتشجيع فرص االستثمار باملطارات،
لتصبح الهيئة مستقلة إداريا وماليا واالنتقال إىل دورها
الترشيعي بشكل افضل.
ونوه بنجاح الهيئة يف زيادة مشاركة القطاع الخاص يف صناعة
الطريان املدين ،وهو األمر الذي ساهم بشكل إيجابي يف
تحسني الجودة وكفاءة املطارات ،والعمل عىل تحفيز وتنمية
قطاع الطريان ولزيادة االستقالل املادي ككيان مستقل .
وأشار إىل أن تجربة الخصخصة يف مطار االمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل ساهمت يف معالجة وضع املطار الذي شهد
زيادة مضطردة يف عدد املسافرين خالل السنوات األخرية،
حيث بلغ معدل النمو السنوي املركب  %19من  2004اىل 2009
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وبلغ عدد املسافرين  3.8يف عام  2009بزيادة وقدرها  %12عن
عام .2008
وأضاف معاليه أن الهيئة ويف سبيل معالجة وضع املطار
عملت عىل إرشاك القطاع الخاص إلعادة البناء وتوسعة املرافق
الحالية وبناء صاالت جديدة من خالل رشاكات طويلة األجل
ملدة  25عاما وشمل نطاق املشغل :التصميم ،التمويل ،بناء و
تشغيل املرافق وتحصيل املوارد املالية ويقوم املستثمر بتمويل
وبناء املرافق الجديدة يف املرحلة األوىل ،ومنها بناء صالة
مسافرين جديدة مساحتها  150000مرت مربع ،بطاقة إستيعابية
تصل إىل  8ماليني مسافر ،وتطوير وتوسيع املدرج واملمرات
الجانبية وتطوير أعمال البنية التحتية للساحة وتطوير جميع
مرافق املطار والخدمات .الفتا ً إىل أنه تم تدشني املرحلة االوىل
برعاية كريمة من مقام خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبد العزيز يحفظه الله يف شهر رمضان 1436هـ.
يذكر أن الهيئة العامة للطريان املدين وضعت خطة اسرتاتيجية
لخصخصة جميع مطاراتها وقطاعاتها خالل الخمس سنوات
املقبلة ،ابتدا ًء بمطار امللك خالد الدويل الذي تم توقيع عقد
إدارة وتشغيل الصالة الخامسة مع رشكة مطارات دبلن ،ويلها
مطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار امللك فهد الدويل وبقية
املطارات بحلول عام .2020
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الهيئة يف منتدى جدة االقتصادي

مشاركة الهيئة العامة للطريان املدين
يف منتدى جدة االقتصادي ٢٠١٦

GACA’s Participation in Jeddah Economic
Forum 2016
تحت رعاية كريمة من صاحب السمو املليك األمري خالد
الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمني الرشيفني أمري
منطقة مكة املكرمة ا ُفتتحت فعاليات منتدى جدة االقتصادي
2016م تحت عنوان “رشكات القطاع الخاص والعام رشاكة
فاعلة ملستقبل أفضل” الذي استمر ثالثة أيام بحضور أكرث من
 80خبريا ً سعوديا ً وعربيا ً وعامليا ً وذلك بفندق الهيلتون بجدة،
وكانت مشاركة الهيئة بجناح يستعرض مرشوع مطار امللك
عبدالعزيز الجديد ،كما استعرض الدكتور فيصل الصقري
رئيس مجلس املديرين التنفيذيني للرشكة القابضة للطريان
املدين ومستشار رئيس الهيئة العامة للطريان املدين تجارب
الهيئة الناجحة يف املطارات وبعض القطاعات ،مستشهدا ً
بتجربة مطار األمري محمد بن عبدالعزيز يف املدينة املنورة الذي
تم بناؤه عرب الذي يتضمن اإلنشاء ونقل امللكية والتشغيل .
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تمرين بحث وإنقاذ ٣٧

الطريان املدين يشارك يف تمرين
(بحث وانقاذ )37

Civil Aviation Participation in (Search and
Rescue 37) Exercise
شاركت الهيئة العامة للطريان املدين ممثلة بقطاع املالحة
الجوية (إدارة الحركة الجوية) اليوم االربعاء يف التمرين
العميل (بحث وانقاذ  )٣٧والذي تنفذه الخطة الوطنية
ملواجهة الكوارث البحرية بمياه اململكة (لجنة البحر االحمر
وخليج العقبه) والذي يدار من خالل مركز تنسيق عمليات
البحث واإلنقاذ ملحور البحر االحمر وخليج العقبه ()JMRCC
وبمشاركة جميع الجهات املدرجة يف الخطة.
وقامت ادارة الحركة الجوية بدور رئيس يف التجربة من
خالل تأمني برج املراقبة الجوية املتنقل ()Mobile Tower
وتعيني مراقبني جويني للقيام بدور املساندة يف إدارة الحركة
الجوية ضمن نطاق املنطقة املخصصة لعمليات البحث
واإلنقاذ وتنسيق حركة الطائرات املشاركة بالفرضية من وإىل
منطقة الحدث .
كما قام باالبالغ عن إشارات االستغاثة الواردة للمركز السعودي
للبحث واإلنقاذ بواسطة األقمار الصناعية ( )SAMCCأثناء
الفرضية والتنسيق يف ذلك مع املراكز الدولية املعنية وإصدار
إعالن مالحي يشمل احداثيات منطقة التمرين واالرتفاعات
املسموح بها.
يذكر أن املركز السعودي للبحث واإلنقاذ انئش بعد صدور قرار
مجلس الوزراء املوقر والقايض باملوافقة عىل انضمام اململكة
لالتفاقية الدولية لربنامج البحث واإلنقاذ عن طريق االقمار
الصناعية ( )COSPAS-SARSATوأجهزة االنذار االرضية ويقع
املركز يف مبىن مركز جدة االقليمي للمراقبة الجوية بمطار امللك
عبدالعزيز الدويل .
ويقوم املركز بواسطة االقمار الصناعية التابعة للربنامج الدويل

االستغاثة من االجهزة املخصصة لذلك سوا ًء املحمولة يدويا ً

(الشخصية) ( )PLBاو اليت عىل الطائرات ( )ELTاو عىل
السفن والبواخر ( )EPIRBحيث تنطلق إشارة طلب االستغاثة
من هذه االجهزة إما يدويا ً او عند االرتطام الشديد أو أثناء
انغمارها باملياه ويتوىل املركز تمرير املعلومات اىل الجهات املعنية
بعمليات البحث واإلنقاذ من خالل مركز القيادة والسيطرة
والتحكم بوزارة الداخلية .

الـ ( )COSPAS- SARSATباستقبال جميع إشارات طلب

6

أخبارنا  -العدد الرابع

مطارات اململكة يف ٢٠١٥

مطارات اململكة تسجل  81.9مليون
مسافر خالل 2015م

ووفقا إلحصائية اصدرتها الهيئة العامة للطريان املدين فإن عدد
املسافرين يف مطار امللك عبد العزيز الدويل بجدة ( )30.1مليون
مسافر خالل العام 2015م ،وبلغ عدد الرحالت ()212,799
رحلة ،بزيادة وقدرها ( )%7.3يف عدد املسافرين و()%16.6
يف عدد الرحالت مقارنة بالعام املايض ،يف حني بلغ عدد
املسافرين يف مطار امللك خالد الدويل بالرياض ( )22.5مليون
مسافر ،فيما بلغ عدد الرحالت ( )172,754رحلة ،بزيادة
وقدرها ( )%12.1يف عدد املسافرين و( )%5.7يف عدد الرحالت،
فيما سجل عدد املسافرين يف مطار امللك فهد الدويل بالدمام
( )9.4مليون مسافر وبلغ عدد الرحالت ( )84,803رحلة بزيادة
وقدرها ( )%14.1يف عدد املسافرين و( )%7يف عدد الرحالت،
فيما بلغ عدد املسافرين يف مطار األمري محمد بن عبد العزيز
باملدينة املنورة ( )6.3مليون مسافر وبلغ عدد الرحالت
( )48,296رحلة بانخفاض ( )%0.5يف عدد املسافرين وانخفاض
( )%5يف عدد الرحالت.

سجلت مطارات اململكة نموا ً يف معدالت أعداد املسافرين
ورحالت الطريان خالل العام 2015م اذ بلغ العدد االجمايل
للمسافرين عربها ( )81.9مليون مسافر يف حني بلغ عدد
الرحالت (  )646,693رحلة بزيادة وقدرها  %9.5يف أعداد
املسافرين و %9.8يف أعداد الرحالت مقارنة بالعام املايض
2014م والذي بلغ فيه عدد املسافرين ( )74.8مليون مسافر
و( )589,216رحلة.

وسجلت املطارات االقليمية والداخلية والبالغ عددها ()23
خالل الفرتة ( )13.5مليون مسافر يف حني بلغ عدد الرحالت
يف تلك املطارات ( )128041رحلة.

KSA Airports Record 81.9 Million
Passengers in 2015

وتواصل الهيئة العامة للطريان املدين جهودها الرامية لتطوير
منظومة مشاريع املطارات يف اململكة بما يتواكب مع النمو
االقتصادي الذي تشهده البالد ،وكذا النمو املطرد يف الحركة
الجوية وتنامي الطلب املتزايد عىل السفر جوا بني مدن اململكة.

RUH

ﻣﻄﺎر اﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺪوﱄ )اﻟﺮﻳﺎض(

22,545,296
172,754

JED

ﻣﻄﺎر اﳌﻠﻚ
30,093,539
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )ﺟﺪة(
212,799

RAE

ﻣﻄﺎر
ﻋﺮﻋﺮ

240,822
2,374

DMM

ﻣﻄﺎر اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ
اﻟﺪوﱄ )اﻟﺪﻣﺎم(

9,407,304
84,803

MED

ﻣﻄﺎر اﻷﻣﲑ ﻣﺤﻤﺪ 6,306,222
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )اﳌﺪﻳﻨﺔ( 48,296

BHH

ﻣﻄﺎر
ﺑﻴﺸﺔ

376,791
3,653

3,115,068
27,095

ELQ

ﻣﻄﺎر اﻷﻣﲑ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ 1,443,711
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )اﻟﻘﺼﻴﻢ(
13,670

URY

ﻣﻄﺎر
اﻟﻘﺮﻳﺎت

207,437
1,908

GIZ

1,735,775
ﻣﻄﺎر اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )ﺟﺎزان(
13,505

TUU

ﻣﻄﺎر اﻷﻣﲑ ﺳﻠﻄﺎن 1,310,519
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )ﺗﺒﻮك(
11,694

AQI

ﻣﻄﺎر
اﻟﻘﻴﺼﻮﻣﺔ

138,650
2,192

RAH

TIF

ﻣﻄﺎر
اﻟﻄﺎﺋﻒ

1,157,188
10,091

EAM

ﻣﻄﺎر
ﻧﺠﺮان

227,232
1,989

ULH

ﻣﻄﺎر اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪاﳌﺠﻴﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )اﻟﻌﻼ(

23,128
474

DWD

HAS

ﻣﻄﺎر
ﺣﺎﺋﻞ

800,982
6,815

AJF

ﻣﻄﺎر
اﻟﺠﻮف

450,505
4,623

EJH

ﻣﻄﺎر
اﻟﻮﺟﻪ

63,651
1,122

YNB

ﻣﻄﺎر اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪاﳌﺤنس 960,144
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )ﻳﻨﺒﻊ(
9,238

HOF

ﻣﻄﺎر
اﻷﺣﺴﺎء

408,780
7,511

TUI

ﻣﻄﺎر
ﻃﺮﻳﻒ

62,968
1,020

AHB

ﻣﻄﺎر
أﺑﻬﺎ
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ABT

ﻣﻄﺎر
اﻟﺒﺎﺣﺔ

377,532
3,205

SHW

ﻣﻄﺎر
ﴍورة

202,293
2,347

WAE

ﻣﻄﺎر
وادي اﻟﺪواﴎ

111,468
1,885

ﻣﻄﺎر
رﻓﺤﺎء

70,396
1,182

ﻣﻄﺎر اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )اﻟﺪوادﻣﻲ(

23,471
416

RAE

ﻣﻄﺎر
ﻋﺮﻋﺮ

240,822
2,374
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ملتقى السفر واالستثمار السياحي ٢٠١٦

“الطريان املدين” رشيك اسرتاتيجي مللتقى السفر واالستثمار السياحي 2016
GACA is a Strategic Partner in STTIM 2016

تشارك الهيئة العامة للطريان املدين يف الدورة التاسعة مللتقى
السفر واالستثمار السياحي السعودي كرشيك اسرتاتيجي
للملتقى الذي سيقام خالل الفرتة من  ٢٣ - ١٨جمادى االخرة
املقبل يف مركز الرياض الدويل للمعارض واملؤتمرات ،برعاية
صاحب السمو املليك األمري فيصل بن بندر أمري منطقة الرياض
رئيس مجلس التنمية السياحية باملنطقة ،وصاحب السمو
املليك األمري سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطين.
تهدف مشاركة الهيئة العامة للطريان املدين للمرة األوىل يف
امللتقى إىل إبراز جهود الهيئة ومبادراتها االسرتاتيجية اليت تهدف
من خاللها إىل رفع مستويات األداء يف قطاع الطريان املدين
وزيادة ربحيته ،وعرض فرص االستثمار بقطاع النقل الجوي،

باإلضافة إىل عرض املبادرات واملرشوعات الكبرية اليت تعمل
عليها الهيئة وتتم يف مطارات اململكة بما يبرش بحدوث نقلة
نوعية يف البىن التحتية املالئمة لتقديم أفضل الخدمات.
الجدير بالذكر أن ملتقى السفر واالستثمار السياحي والذي
تنظمه الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطين يعد أهم حدث
سنوي لصناعة السياحة يف اململكة ويحظى بمشاركة واسعة
من قبل الجهات الحكومية والرشكات املحلية والعارضني
حيث سيشارك أكرث من  250جهة مشاركة ،وأكرث من 14
وجهة سياحية عارضة من املناطق ،باإلضافة إىل إقامة العديد
من املؤتمرات والورش العلمية حيث من املتوقع حضور أكرث
من  25ألف زائر لكافة الفئات االجتماعية من رجال أعمال أو
عامة الجمهور

يرسنا دعوتكم لحضور املعرض وزيارة جناح الهيئة.
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زيارات

زيارة طالب مدرسة طلحة بن عبيدالله
إىل مطار عرعر
School Students Visit Arar Airport

ضمن برامج املطارات التوعوية والتثقيفية الهادفة اىل اطالع
الطالب عىل دور ومهام اإلدارات العاملة يف املطارات وآلية سري
العمل فيها استضاف مطار عرعر طالب ومعلمي مدرسة
طلحة بن عبيدالله االبتدائية يف جولة تعريفية بمهام ومرافق
املطار.
وكان يف استقبالهم مدير مطار عرعر األستاذ محمد الثوعي
الذي رحب بوجودهم وأكد عىل أهمية مثل هذه الزيارات يف
تثقيف وتوعية الطالب.
وقد تجول الضيوف يرافقهم املنسق اإلعالمي للمطار رافع
الشمالن وأخصايئ السالمة عايض العنزي يف كافة مرافق
واف عن مهام كل إدارة والجهود
املطار واستمعوا إىل رشح ٍ
املبذولة يف سبيل خدمة املسافرين من املواطنني واملقيمني.
كما استمعوا إىل رشح قدمه رئيس خدمات االطفاء واإلنقاذ
األستاذ عبدالله السهيان عن دور الوحدة واستعداداتها يف
حاالت الطوارئ ال قدر الله.

ويف نهاية الجولة قدم األعضاء املرافقني للطالب ،خالص
شكرهم وتقدير إلدارة املطار عىل حنس االستقبال والجولة
التعريفية اليت خدمت الطالب وزادت من معارفهم عن كيفية
عمل أفراد املطار واملهام املناطة بهم.

أطفال تسامي يف زيارة إىل برج املراقبة

Tasamy Kids Visit to Air Traffic Control Tower

بالتعاون مع تسامي لريادة األعمال االجتماعية ،استضافت
الهيئة العامة للطريان املدين مرشوع «قطب» والذي يهدف
إىل مساعدة األطفال يف إكتشاف شغفهم عن طريق تجارب
مهنية .جرب أطفال تسامي مهنة “املراقب جوي” واستمتعوا
بتجربة األجهزة من املدرج وطرح أسئلتهم للمراقبني .وقدموا
شكرهم إىل وليد الرضغام مرشف عمليات برج املراقبة الجوية،
نارص الغامدي مدير عام الشؤون األمنية ،عبدالرحمن الزهراين
مدير مركز املراقبة الجوية اإلقليمي بالرياض ،فارس القحطاين
مراقب جوي ،لتعاونهم يف نجاح هذه التجربة.
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أخبار املوظفني

البسام ضمن أفضل  100تنفذي

حصل األستاذ سليمان البسام رئيس قطاع تقنية املعلومات،
عىل جائزة أفضل  100رئيس تنفيذي للتكنولوجيا يف الرشق
األوسط لعام 2015م .تهانينا.

الجوهرة يف منزل الحمادي

ازدان منزل الزميل محمد الحمادي من منسوبي قطاع
االتصال املؤسيس والتسويق بمولودة جميلة اختار لها اسم
(الجوهرة) جعلها الله من مواليد السعادة واقر بها اعني
والديها.

جراحة ناجحة للمازين

أجرى االستاذ عيل عيىس املازين مرشف عمليات الساحة
بمطار أبها عملية جراحية تكللت بالنجاح والحمد لله ،املازين
كان محل اهتمام ومتابعة كافة زمالءه الذين حرصوا عىل
االطمئنان عىل صحته.

الرسيحي وفرحة (غىن)

د.محمد الرسيحي  -صيانة أنظمة معالجة البيانات قطاع
مطار امللك عبدالعزيز الدويل  -ال تسعه الفرحة هذه األيام
بمناسبة قدوم حفيدته (غىن) ..جعلها الله قرة عني وانبتها
نباتا صالحاً.
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أخبار املوظفني

الحادية عرشة للقحطاين

تلقى األستاذ فيصل بن عيل القحطاين مدير مكتب مدير عام
مطار أبها تهاين الزمالء واالصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة
الحادية عرشة.

أسيل يف منزل البقمي

ازدان منزل الزميل محمد عماش البقمي من منسوبي إدارة
اإلنتاج اإلعالمي بمولودة جميلة اختار لها اسم (أسيل) جعلها
الله من مواليد السعادة واقر بها أعني والديها.

أمل يف منزل ال سويدان

ازدان منزل الزميل عبدالهادي بن محمد صالح ال سويدان
من منسوبي مطار نجران بمولودة جميلة اختار لها اسم (أمل)
جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها اعني والديها.

شاركونا أخباركم واقرتاحاتكم عرب:
gaca-newsletter@gaca.gov.sa
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التعبري عن الخالف يف العمل

أفضل  8طرق للتعبري عن الخالف يف العمل بشكل ناجح
إمكانية حدوث الخالف بشكل عام وارد يف كل مكان ،يعد
الخالف صحي من دالئل العمل الناجح إال أنه احيانا ً قد
يخرج عن نطاق العمل واالحرتام املتبادل ويتطور إىل خالف
شخيص ،ينعكس سلبا ً عىل معالجته.
•الترصف بحكمة :إذا اعرتضت عىل كل ئش لن يراك من
حولك سوى فى صورة املجادل الذى ال يرىض عن ئش ،ومن
املمكن بذلك أن تكتسب سمعة تتسم باإلعرتاض الدائم
حىت أنك قد تعرتض يوما ً اعرتاضا ً منطقيا ً و لن ينصت
أحد وقتها إليك ،لذلك عليك أن تحدد مناطق الخالف
الىت سوف تعود عليك بنتائج جيدة فعليك اإلعرتاض  -إن
اعرتضت –عىل نقاط مهمة و حيوية و ذات معىن .
•االبتعاد عن الجدل وقت االنفعال :بالطبع أنت ال تريد أن
تؤثر عواطفك عىل مهنيتك و عىل عرض بياناتك فقبل كل
ئش أنت ال تريد أن تسمح لعواطفك أن تهاجم زمالء عملك
عند التحدث عن أى نقطة أثناء الخالف حاول أن تهدأ
فالخالف الناجح يعتمد عىل الهدوء.
•ال تحول الخالف إىل خالف شخيص :ال يجب عليك
اإلختالف مع زمالء عملك ملجرد عدم إعجابك بهم
فبالتأكيد أنت تعرتض بنا ًء عىل حقائق ،ورؤية ،ونجاحات
وأخطاء سابقة فى فريق العمل ،إضافة إىل اإلعتماد عىل
سجل أداء الزمالء فى مرشوعات مماثلة ،وكما أنك تستند
فى خالفك إىل ثقافة مؤسستك يجب عليك أن تبقى الحوار
موضوعيا ً دون شخصنة أو توجيه ،مثال ً ال تقول لزميل
لك “أنت باختصار ال تدرك عواقب اقرتاحك” حيث أنه غري
مسموح عىل اإلطالق باملهاجمة الشخصية .
•حاول أن تؤكد عىل رأي زميلك :حاول أن تحدد مواطن
اإلتفاق مع زميلك ،بل و عليك أن تقر بأنك تتفهمها جيدا ً
و حاول أن تشعر الطرف األخر بأن رأيه مسموع ومفهوم.
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•حاول أن تحافظ عىل مهنيتك :حاول أن تحرتم زمالء
عملك ،الخالف يمكن أن يصبح إيجابي و هادف وال تحاول
أن تتالعب فيه و تصل به إىل نقطة محمومة فرتى هذا
يهاجم دائما ً بكل ما أؤيت من قوة ،وفى كل األحوال تتأثر
السمعة املهنية بشكل سليب.
•الوصول من خالل الحل املقرتح إىل تحقيق حاجات و
مخاوف و آمال زمالئك فى العمل :إذا تعرفت عىل محور
املشكلة وتوصلت إىل حل أو توصية أو مرشوع ،فأنت عىل
األرجح مستعد اآلن ملناقشة نقاط الخالف مع زميلك و
اطرح عليه األسئلة التالية :ما هو مدى إهتمامك باملرشوع
املقرتح ؟  ،ما الئش الذي يعوقك فى الحل الحايل؟ ما الذي
ينبغي أن يتم حىت تدعم الحل املقرتح ؟ هل توافق عىل أي
جانب من جوانب حل املشكلة؟
•تكلم عن نفسك فقط :ال تتكلم سوى عن نفسك قد تجد
أحدا ً يتفوه بعبارات مثل “نحن جميعا ً نشعر بذلك”،
“هذا هو التغيري الذى نرتقبه” فعندما يتكلم أحد بهذة
الطريقة يشعر باقي األفراد بأن رأيهم مهمش و يتملكهم
الغضب بكل تأكيد وربما يرتتب عىل إستخدام كلمة “نحن”
أو أي كلمة مماثلة ،الوصول بالخالف إىل طريق مسدود
والخروج بالنقاش عن املسار .
•اعرض الحقائق و شارك املعلومات :يمكنك أن تضع
خربتك و معلوماتك و كل بياناتك أمام الجميع ،ويمكنك
التحدث عنها حىت تدفع فريقك إىل األمام وال يعين عدم
نجاحك يف أمر قد جربته مسبقا ً أنك لن توفق فيه ثانية،
املشكلة هنا مختلفة و الالعبون مختلفون وربما حىت تتغري
درجة اإلرصار عىل تفعيل الحل .
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ضيف العدد

ضيفنا لهذا العدد

Guest of This Issue

بعمل جلسات عصف ذهين لتكوين فكرة أساسية أو ًال ،ومن
ثم التطوير عليها ،مع املحافظة دائما ً عىل االستماع آلراء
املختصني وأهل الخربة.
هل واجهتكم مصاعب  ،وكيف تغلبتم عليها؟
كانت هناك بعض الصعوبات يف تكوين الفريق بحكم أن
القطاع مستحدث بشكل كامل .ولكن الحمد لله أن يرس لنا
وبدعم من الزمالء يف إدارة اإلنتاج اإلعالمي والقطاعات األخرى
إنهاء املهمة ،ونأمل أن نكون وفقنا يف ذلك.
هل صحيح أن تكلفة الهوية الجديدة كانت قليلة وأنجز
العمل بكادر سعودي بالكامل؟
ً
نعم صحيح تم بناء الهوية داخليا بكوادر سعودية ،مع
اإلستعانة ببعض اآلراء والخربات فيما يخص التنفيذ من
أطراف خارجية.

نواف بن عبدالله العوين

مدير الهوية املؤسسية بقطاع االتصال
املؤسيس والتسويق
السرية الذاتية؟
أخوكم نواف بن عبدالله العوين ،درست درجيت
البكالوريوس واملاجستري يف تخصص تصميم اإلتصال املريئ
( )Communication Designمن أسرتاليا .وعملت لعدة
سنوات يف مجال التصميم وصنع العالمات التجارية.
نريد رشح كامل عن فكرة الهوية الجديدة للهيئة؟
الرمز يسار الشعار مستوحى من شعار اململكة العربية
السعودية ليعرب عن اعتزازنا وإلتزامنا بخدمة الوطن .والجميل
يف شعارنا أنه ليس سيفني ونخلة مجردة ،يف الحقيقة
النخلة عبارة عن أجنحة وجسم طائرة وتحتهما مدرج املطار
(السيفني) ،وهذا طبعا يرمز للطريان .أما األلوان فهي مستقاة
من لون السماء يف إشارة إىل الطريان ،باإلضافة إىل أن درجة
األزرق الفاتح مرتبطة باألمن والسالمة واملوثوقية ،وهذه بال
شك قيمة أساسية من قيم الهيئة.
مىت بدأتم العمل عىل فكرة الهوية الجديدة وكيف كان سري
العمل إلنجازها؟
كانت البداية قبل  ٦أشهر تقريبا ً من اإلطالق ،حيث بدأ الفريق
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حفل التدشني أخذ مساحة إعالمية كبرية يف وسائل اإلعالم
وحظي بإشادة الجميع ،كيف استطعتم التجهيز ملثل هذا
الحدث الكبري يف وقت قصري؟
تم التواصل مع الزمالء األفاضل يف مرشوع إنشاء الصالة
الخامسة يف مطار امللك خالد الدويل وقد أبدوا حماسة كبرية
وتجاوبا ً رائعا ً فلهم جزيل الشكر .بعد ذلك تم التنسيق
مع إحدى الرشكات السعودية إلدارة الفعالية وقد تميزوا
مشكورين يف ذلك.
كيف وجدتم ردة الفعل وأصداء موظفني الهيئة وكذلك
العمالء بعد إطالق الهوية الجديدة؟
التجاوب جيد والفضل لله ،ولكن الزلنا يف أول الطريق
ونطمح إىل املزيد واملزيد .وال نستغين أبدا ً عن دعم الجميع يف
تطبيق الهوية؛ ألن ذلك ال ولن يتم إال بمجهود جماعي من
كل موظفي الهيئة فنحن يف نهاية األمر فريق واحد.
ماهي خططكم املستقبلة فيما يختص بالصورة
البرصية للهيئة؟
نأمل إىل تعزيز قيم وأهداف الهيئة وأيضا ً تعزيز الفخر باإلنتماء
لهذا املكان ملا يف ذلك من انعكاس لجودة العمل.
كلمة أخرية توجهها لزمالئك؟
أشكر لكم إتاحة الفرصة يل أو ًال .وثانيا ً كما ذكرت مسبقا ً نعلم
أننا يف أول الطريق ،لذلك نأمل ممن لديه أي مالحظات أو
اقرتاحات مراسلتنا عىل االيميل التايل:
gaca-marketing@gaca.gov.sa

أخبارنا  -العدد الرابع

Contact - للتواصل

حسابات الهيئة العامة للطريان املدين يف تويرت
GACA Twitter Accounts
GACA ofﬁcial account

@KSAGACA

حساب الهيئة الرئييس

Customer Protection

@CP_gaca

حماية العمالء

King Khalid International Airport

@KKIAirport

مطار امللك خالد الدويل

King Fahad International Airport

@KFIAirport

مطار امللك فهد الدويل

King Abdulaziz International Airport

@KAIAirport

مطار امللك عبدالعزيز الدويل

Prince Mohammed International Airport

@Madinahairport

Saudi Academy of Civil Aviation

@SACA_SA

Safety, Security & Air Transport

@GacaSafety

مطار األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل
األكاديمية السعودية للطريان املدين
السالمة واألمن والنقل الجوي

..إذا كانت لديك أخبار تود مشاركتها
..If you have news you would like to share
Contact us at تواصل معنا عىل

gaca-newsletter@gaca.gov.sa

 العدد الرابع- أخبارنا

14

