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االفتتاحية
انطالق ًا من ثقة الهيئة العامة للطيران املدني وتفاؤلها
مبستقبل قطاع الطيران املدني ملا يتمتع به من مقومات ودعم
من لدن حكومة خادم احلرمني الشريفني جاءت إجنازات
الهيئة خالل العام املالي 1431/1430ه��ـ لتواكب تطلعات
أولي األمر وتوجيهاتهم حفظهم الله القاضية برفع كفاءة
هذا القطاع وتعظيم إيراداته حتى يتمكن من لعب دوره على
النحو املنشود كواحد من احملركات الرئيسة لعجلة احلركة
االقتصادية في البالد.

وافق مجلس إدارة الهيئة على تأسيس (شركة املطارات
السعودية القابضة) كشركة مساهمة مملوكة للدولة،
وتأسيس شركة مساهمة فرعية لكل من مطار امللك عبد
العزيز الدولي ومطار امللك خالد الدولي ومطار امللك فهد
الدولي ،وذلك انطالق ًا من املرسوم امللكي الكرمي رقم م78/
وتاريخ 1429/11/20ه���ـ الذي أعطى الهيئة صالحية
إنشاء شركات مبفردها أو مبشاركة القطاع اخلاص
الوطني واألجنبي للقطاعات املستهدفة بالتخصيص.

لقد حققت الهيئة بتوفيق من الله وعونه خالل هذا العام
املالي عدد ًا من اإلجنازات واألهداف وفق خطتها اإلستراتيجية
الشاملة والتي يأتي في مقدمتها التحول من جهاز حكومي
يعتمد كلي ًا على ميزانية الدولة إلى جهاز مستقل يعمل وفق
أسس جتارية يستهدف االكتفاء الذاتي معتمد ًا على إيراداته
واستثماراته املالية ،مع العناية بتحسني مستوى اخلدمات التي
تقدم للمستفيدين كافة (ركاب ،ناقالت جوية ،مستثمرون) ،وكان
من بني اخلطوات التي خطتها الهيئة في هذا الشأن حتى تاريخ
طباعة هذا التقرير ما ميكن إيجازه في النقاط التالية:
تبنت الهيئة مشروعني من شأنهما زيادة إي��رادات قطاع
املالحة اجلوية ورفع كفاءته ووضع آلية لتحصيل الرسوم مع
إيجاد نظام مالي مستقل لتحديد اإليرادات واملصروفات
وإعداد امليزانية اخلاصة بالقطاع ،وذلك متهيدا لتحويل هذا
القطاع إلى شركة حكومية.

مت إجناز املرحلة الثالثة واألخيرة من مشروع تطوير وتشغيل
مجمع صاالت احلج والعمرة مبوجب عقد يتم تنفيذه وفق
نظام ( ،)BTOملدة ( )20عاما وقد متت االستفادة من كامل
املشروع في موسم حج عام 1430ه��ـ ،إذ اكتمل حينها
املشروع بالكامل وبذلك سيتمكن املجمع من استيعاب
األع��داد املتزايدة واملتوقعة للحجاج واملعتمرين خالل
العشرين سنة القادمة ،كما يضمن رفع مستوى اخلدمات
على نحو يتفق واملعايير الدولية.
حصلت الهيئة على موافقة املجلس االقتصادي األعلى على
تنفيذ مشروع تطوير مطار األمير محمد بن عبد العزيز
الدولي وفق أسلوب ( )BOTوقد مت إجناز مراحل هامة
لترسية املشروع وال��ذي من املتوقع ترسيته في أبريل
2011م إن شاء الله.
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دشنت الهيئة املرحلة األولى من مشروع تطوير بطاقات
األداء املتوازن حتت شعار (انطالق) والتي تهدف إلى نشر
ثقافة التكامل اإلستراتيجي ،والثقافة املؤسسية وقياس
أداء الهيئة من خالل مؤشرات أداء رئيسة ورفع مستوى
اإلجناز واالستثمار األمثل للموارد البشرية واملالية.
أما فيما يتعلق باملوارد البشرية ،فإن الهيئة أولت الكوادر
الوطنية وتنمية وتطوير قدراتها أهمية كبيرة ووضعته في
مقدمة استثماراتها ،حيث مضت الهيئة قدم ًا في استكمال
إنشاء األكادميية السعودية للطيران املدني ،وكان من أبرز
ما في ذلك:
إجن��از املرحلة األول���ى اخل��اص��ة باملباني (الفصول
واإلسكان).
إجناز التصميم املبدئي ملباني املرحلة الثانية لألكادميية.
االنتهاء من املرحلة األولى من برنامج تطوير التدريب
مع شركة تاليس الذي يتضمن تطوير املناهج واملعدات
واملضي قدم ًا في املرحلة الثانية.
بلغ عدد املتخرجني واملتدربني في األكادميية خالل هذا
العام ( )940موظف ًا تقريب ًا.
ولم تكتف الهيئة بالتدريب في األكادميية ،بل قامت
بتدريب أعداد كبيرة من موظفي الهيئة في معاهد ومراكز
تدريبية متخصصة داخل وخارج اململكة ،حيث بلغ إجمالي
عدد املوظفني الذين مت تدريبهم خالل هذا العام ()1481
موظفا مقارنة بعدد املتدربني في العام السابق والذي بلغ
( )1176موظف ًا ،ويتم ذلك وفق خطط إستراتيجية تدريبية
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سنوية تضعها الهيئة لكل قطاع من قطاعاتها تُصاغ في
إطار خطة تدريبية شاملة جلميع القطاعات.
وعلى صعيد التطوير واإلنشاء للمرافق والتجهيزات فقد
بلغت نسبة تقدم األعمال في مشروع تطوير مطار امللك عبد
العزيز الدولي املرحلة األولى أكثر من  ،%19فيما بلغت نسبة
إجناز مشروع مدارج املطار نحو  ،%77وقد مت تشغيل
املدرجني الشرقي والغربي بعد أن مت تطويرهما ،أما فيما
يخص املطارات الداخلية فقد مت إجناز مشروع إنشاء مطار
األمير عبد املجيد بن عبد العزيز بالعال بالكامل ،كما أكملت
الهيئة التصاميم األولية للمطارات االقتصادية كجيل جديد
من املطارات التي متتاز بتكلفة إنشائية منخفضة خلدمة
بعض مناطق اململكة ذات الكثافة السكانية املنخفضة،
وقد رفعت الهيئة الطلب الالزم العتماد إنشاء مطارين في
ميزانيتها للعام املالي 1432/1431ه��ـ بحيث يتم إنشاء
األول في محافظة القنفذة والثاني في جزيرة فرسان.
ورغم أن أغلب مطارات العالم شهدت في عام 2009م
نقص ًا ملحوظ ًا في حجم احلركة اجلوية ،فعلى سبيل املثال
انخفض عدد الركاب اجلويني في أعلى ( )25مطار ًا في
الواليات املتحدة األمريكية من حيث عدد الركاب بنسبة بلغت
( )%3.84عن عام 2008م ،إال أن عدد الركاب في مطارات
اململكة ارتفع في عام 2009م بنسبة  %4.67عن العام الذي
سبقه ،إذ بلغ إجمالي عدد الركاب عبرها ()44.287.274
راكب ًا ،فيما بلغ عدد الرحالت اجلوية في مطارات اململكة
املدنية ( )430.537رحلة بزيادة ( )٪5.53عن العام

املاضي باإلضافة إلى ( )408.241حركة عبور وطيران غير
جتاري ليصل مجمل احلركة اجلوية في إقليم اململكة اجلوي
( )838.778حركة جوية بزيادة تصل إلى ( )٪14عن العام
املاضي ،وأما الشحن اجلوي فقد بلغ ( )530.595طن ًا
منخفض ًا بنسبة ( )%4.02تقريب ًا.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص اإلي�������رادات احمل��ص��ل��ة ف��ق��د بلغت
( )1.014.823.042ريا ًال مقارنة مببلغ ()921.584.073
ريا ًال العام املاضي ،أما اإليرادات املتراكمة غير احملصلة
فقد بلغت ( )11.176.930.303ري��ا ًال مقارنة مببلغ
( )10.879.254.580ريا ًال ..وفي داخل التقرير بيانات
اجلهات املطالبة وجهود الهيئة لتحصيلها.
وبالنسبة للعقود التي أبرمتها الهيئة خالل هذا العام املالي
فقد بلغت قيمتها اإلجمالية ( )1.567.180.90ريا ًال ،وهي
عقود ذات عالقة مبشاريع إنشائية وبتوريد معدات وجتهيزات،
وصيانة وتشغيل للمطارات واملالحة اجلوية واإلطفاء واإلنقاذ،
وقد تضمن التقرير تفصيالت عن ذلك.
والهيئة العامة للطيران املدني إذ متضي قدم ًا في تطبيق
برامجها وخططها لتتطلع إلى حتقيق املزيد من اإلجنازات
احملورية الهامة في املستقبل إن شاء الله تعالى ،وهي لن
							

							

تدخر جهد ًا للعمل على تطوير خدماتها وحتسني أدائها وفق ًا
للخطط واألهداف التي رسمت لها متى توفرت لها املرونة
املالية والوظيفية والتنظيمية املناسبة.
وخالف ًا للتقارير السنوية السابقة فقد حرصنا على أن
يتضمن هذا التقرير ملخص ًا تنفيذي ًا لإلجنازات التي حققتها
الهيئة حتى تاريخ طباعة التقرير وقد مت ربط تلك اإلجنازات
مببادرات وأهداف الهيئة االستراتيجية كلما كان ذلك ممكن ًا.
وأخير ًا ال يسعنا إال أن نؤكد بأن اإلجنازات التي حققتها
الهيئة لم تكن لتتحقق لوال فضل الله وتوفيقه ثم اجلهود
والرعاية الكرمية واالستثمارات الضخمة التي بذلتها وتبذلها
حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني أيده الله
وسمو ولي عهده األمني.
وال يفوتنا أن نتوجه بالشكر والتقدير ألعضاء مجلس
إدارة الهيئة ملتابعتهم ورعايتهم ومساندتهم غير احملدودة
للهيئة في حتقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها التنظيمية
لقطاع الطيران املدني في اململكة وكذا اجلهات احلكومية
ذات العالقة كما نشكر العاملني في الهيئة الذين بذلوا كل ما
من شأنه حتقيق اإلجنازات التي استعرضها هذا التقرير.
والله من وراء القصد،،،
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

المهندس /عبداهلل بن محمد نور رحيمي
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أعضاء مجلس اإلدارة

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود
يترأس أحد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة

10
10

التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ
(2009م)(2009م)
1430هـ1431/هـ
التقرير السنوي للعام المالي

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

صاحب السمو األمير

فهد بن عبد اهلل آل سعود
مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
لشئون الطيران المدني نائب رئيس المجلس

صاحب السمو الملكي األمير
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

المهندس عبداهلل بن محمد نور رحيمي

األستاذ أسامة بن عبد العزيز الربيعة

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

وكيل وزارة المالية لشئون المالية والحسابات

رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار

األستاذ عبد الرحمن بن سعيد أبو ملحة

األستاذ بندر بن عبد العزيز الوايلي

األستـاذ إبراهيم بن محمد العيسى

األستـاذ خالد بن محمد البواردي

المهندس محمد بن عمران العمران

وكيل وزارة النقل المساعد للنقل و المالحة البحرية

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط

رجل أعمال

رجل أعمال

رجل أعمال

المساعد لتخطيط القطاعات
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قرارات وتوصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خالل العام المالي
قام املجلس بإصدار القرارات والتوصيات التالية:
 .١تخصيص أرض مبساحة ( )500.000م 2لشركة أرامكو
العربية السعودية مبطار امللك خالد الدولي وذلك إلقامة
مرافق مؤقتة ومكاتب لإلشراف الهندسي وساحات لتخزين
املواد اإلنشائية ملشروع إنشاء مركز امللك عبد الله لألبحاث
والدراسات البترولية وذلك ملدة ثالث سنوات مقابل قيمة
إيجارية قدرها ( )100.000ريال عن كامل املدة.
 .٢إسناد تشغيل املكاتب التنفيذية مبطارات اململكة (صاالت
كبار الزوار) للقطاع اخلاص ،وتفويض رئيس الهيئة العامة
للطيران املدني التخاذ كافة اإلج��راءات اخلاصة بتأهيل
الشركات املتخصصة الراغبة في أداء هذا النشاط وإعداد
وثائق املنافسة والرفع بأفضل العروض ملجلس اإلدارة من
حيث اجلوانب االستثمارية واخلدماتية.
 .٣تخفيض رسم إصدار رخصة شاحن معتمد أو جتديدها
ملجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ليصبح 1000
ري��ال ملدة عامني ب��د ًال من ( )50.000ري��ال ملدة سنتني
و( )20.000ريال عند التجديد ملدد مماثلة كون مجلس
اإلدارة ال ميلك حق اإلعفاء ولكن ميلك حق التخفيض.
 .٤املوافقة على التشكيالت اإلدارية للهيئة بوظائفها الشاغرة
واملشغولة والبالغ عددها ( )7340وظيفة مبختلف املراتب.
 .٥انطالق ًا من امل��رس��وم امللكي الكرمي رق��م م 78/وتاريخ
1429/11/20هـ الذي أعطى الهيئة صالحية إنشاء شركات
مبفردها أو مبشاركة القطاع اخلاص الوطني واألجنبي
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للقطاعات املستهدفة بالتخصيص فقد وافق املجلس على
تأسيس شركة املطارات السعودية القابضة كشركة مساهمة
مملوكة للدولة ويتم بقرار من املجلس تسمية أعضاء مجلس
إدارتها ،وتأسيس شركة مساهمة فرعية لكل من مطار امللك
عبد العزيز الدولي ،ومطار امللك خالد الدولي ،ومطار امللك فهد
الدولي ،مملوكة لشركة املطارات السعودية القابضة وبحيث
يتم بقرار من مجلس اإلدارة حتديد أعضاء مجلس إدارتها.
 .٦اعتماد ميزانية الهيئة العامة للطيران املدني لعام املالي
1432/1431هـ.
 .٧إنشاء مطار دولي جديد مبدينة األمير عبد العزيز بن مساعد
االقتصادية مبدينة حائل.
 .٨املوافقة على املخطط التطويري العام ملطار امللك خالد الدولي.
 .9املوافقة على تشغيل نشاط الدعاية واإلعالن مبطارات اململكة
الدولية والداخلية عن طريق عقد االمتياز ()Concession
لصالح شركة جيسيدكو/الشركة الفنية املتقدمة.
 .١٠إنشاء مكتب مستقل للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
حتت إشراف مجلس اإلدارة ويرتبط مباشرة مع نائب رئيس
مجلس اإلدارة ويتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل
املالي واإلداري.
 .1١املوافقة على الئحة إبتعاث املوظفني.
 .١٢املوافقة على الئحة توظيف غير السعوديني.
 .١٣املوافقة على الئحة تقدمي نشاط االستشارات في مجال الطيران املدني.
 .١٤املوافقة على الئحة الشحن اجلوي للتجميع.

الرؤيـــة
االستمرار في تطوير األجواء اآلمنة وفق أدق معايير السالمة ومتيز مطاراتنا في خدمة عمالئنا.

الرســـالة
تطوير النقل اجلوي من خالل بناء وإدارة وتوفير وتشغيل التجهيزات األساسية للمطارات واملالحة اجلوية وصيانتها
وفق أحدث النظم وأدق املعايير ،وتطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات الكفيلة لسالمة وأمن النقل اجلوي.

األهـــداف
 .١تنمية املوارد املالية للهيئة والعمل بأسس جتارية لتحقيق االستقالل املالي.
 .٢تشجيع فرص االستثمار بقطاع النقل اجلوي.
 .٣توفير أرقى اخلدمات لضيوف الرحمن واملسافرين وفق أحدث املعايير العاملية.
 .٤بناء وإدارة وتطوير التجهيزات األساسية خلدمات قطاع النقل اجلوي وفق أحدث النظم.
 .٥وضع وتطوير اإلجراءات الكفيلة بسالمة وأمن قطاع النقل اجلوي.
 .٦تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل اجلوي وفق املقاييس العاملية.
 .٧حتقيق االستثمار األمثل للموارد البشرية والرضى الوظيفي في بيئة عمل متميزة.
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مهام الهيئة العامة للطيران المدني
ميكن تق�سيم مهام الهيئة العامة للطريان املدين �إىل ثالثة �أق�سام وذلك على النحو التايل:
أ -المهام التنظيمية
إصدار وتطبيق األنظمة واللوائح الدولية واحمللية املنظمة لقطاع الطيران املدني وصناعة النقل اجلوي في اململكة مبا في ذلك
إصدار تراخيص لكل فئات وأشكال نشاط النقل اجلوي واخلدمات املساندة له.
إصدار اإلجازات الالزمة للطيران املدني ألطقم الطائرات ومحطات الصيانة واملؤسسات والشركات العاملة في هذا املجال
ومدارس الطيران.
عقد االتفاقات اجلوية الثنائية بني اململكة والدول األخرى.
وضع السياسات والضوابط الكفيلة بأمن املطارات وسالمة النقل اجلوي ومقاييس التشغيل والصيانة.
وضع األسس الكفيلة بتنمية إيرادات مطارات اململكة ومرافقها واحلفاظ على تلك االستثمارات وتشجيع فرص االستثمار
فيها.
ب -المهام التشغيلية
إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير املطارات املدنية ،ودعمها بالتجهيزات األساسية.
اإلشراف على العاملني في املطارات.
ج -المهام الخدماتية
إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظم املالحة اجلوية وتطويرها وتنظيم احلركة اجلوية ومنح تصاريح العبور والهبوط.
املراقبة والتفتيش والتدقيق في مجال اختصاصاتها على عمليات مؤسسات وشركات الطيران والنقل اجلوي الوطنية واألجنبية
العاملة في اململكة.
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ملخص تنفيذي

ملخص تنفيذي
تخطو الهيئة العامة للطيران املدني خطوات متسارعة في تنفيذ برامجها ومشاريعها وذلك
في إطار اخلطط واألهداف االستراتيجية املرسومة لها ..وقد حققت الهيئة بفضل الله وعونه
ثم بدعم والة األمر حفظهم الله عدد ًا كبير ًا من اإلجنازات املستهدفة خالل األعوام القليلة
املاضية ،شكلت في مجملها قفزات محورية هامة نحو النهوض بقطاع الطيران املدني
ليلعب دوره املنشود في مواكبة التطورات واملتغيرات التي تشهدها صناعة الطيران املدني
عاملي ًا ،فض ًال عن ما تواجهه من حتديات وعلى رأسها أمن وسالمة الطيران وخصخصة
القطاعات املستهدفة واملنافسة وزيادة العائد لتغطية املصاريف ورفع مستوى اخلدمات..
إلخ ،وغني عن القول أن تنفيذ املشاريع والبرامج يشكل مسيرة ال تتوقف عند تاريخ محدد،
فهي تتقدم من يوم آلخر ،ولذلك فقد يكون من الضروري اإلشارة هنا إلى أن نسب اإلجناز
ومراحل تقدم تنفيذ املشاريع املشار إليها في فصول هذا التقرير تغطي ما مت إجنازه حتى
نهاية العام املالي 1431/1430هـ (2009م) فقط ،في حني يتم مناقشة التقرير في مجلس
الشورى في وقت الحق ،وعندها تكون نسب اإلجناز أعلى مما جاء في التقرير ،لذلك فإن
الهيئة حترص عند تقدمي عرضها ملقام مجلس الشورى على أن يتضمن العرض نسب
اإلجناز التي حتققت قبيل مناقشة التقرير أيض ًا ،كما أن هذا امللخص يتضمن أبرز وأهم
اإلجنازات التي حققتها الهيئة حتى تاريخ طباعة هذا التقرير وقد مت ربط تلك اإلجنازات
مببادرات الهيئة وأهدافها االستراتيجية كلما كان ذلك ممكن ًا.
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ملخـص تنفيـذي

أو ً
ال :في مجال التحول:
لقد شكلت عملية التحول من جهاز حكومي يعتمد كلي ًا على خزينة الدولة
إلى جهاز مستقل يعتمد على إيراداته واستثماراته املالية منعطف ًا هام ًا في
مسيرة الطيران املدني في اململكة ،فالهيكل اإلداري اجلديد الذي اعتمده
مجلس إدارة الهيئة وما تبعه من إصدار لوائح وإجراءات عمل جديدة
الشك أنه سوف يؤتي ثماره تدريجي ًا من حيث االرتقاء مبستوى آداء
جميع الوحدات اإلستراتيجية في الهيئة وكذلك اإلدارة املختصة باجلوانب
التنظيمية (السالمة والتراخيص االقتصادية) مبا يصب في النهاية في
مصلحة املستفيدين من خدمات الهيئة ،عالوة على أنه سوف يزيد من
عوائد الهيئة ،ويوفر فرص ًا استثمارية كبيرة للقطاع اخلاص وما ينتج عن
ذلك من فرص وظيفية ..هذا وميكن إجمال أهم إجنازات الهيئة في موضوع
التحول خالل العام املالي 1431/1430هـ على النحو التالي:
 .١أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارات تضمنت الموافقة على:

تأسيس شركة املطارات السعودية القابضة ،كشركة مساهمة مملوكة
للدولة ،وتأسيس شركة مساهمة فرعية لكل من مطار امللك عبد العزيز
الدولي ،ومطار امللك خالد الدولي ،ومطار امللك فهد الدولي ،مملوكة
لشركة املطارات السعودية القابضة ،وقد جاء هذا القرار انطالق ًا من
املرسوم امللكي الكرمي رقم م 78/وتاريخ 1429/11/20ه��ـ الذي
أعطى الهيئة صالحية إنشاء شركات مبفردها أو مبشاركة القطاع
اخلاص الوطني واألجنبي للقطاعات املستهدفة بالتخصيص ،وتعمل
الهيئة جاهدة على استكمال املتطلبات النظامية للتأسيس.

إسناد تشغيل خدمة املكاتب التنفيذية مبطارات اململكة (صاالت كبار
الزوار) للقطاع اخلاص ،بحيث تقوم الهيئة باتخاذ كافة اإلجراءات
اخلاصة بتأهيل الشركات املتخصصة الراغبة في أداء هذا النشاط
وإعداد وثائق املنافسة والرفع بأفضل العروض ملجلس اإلدارة.
 -2تحول قطاع المالحة الجوية إلى شركة:

متشي ًا مع االستراتيجية العامة لقطاع املالحة اجلوية التي يأتي في
مقدمتها حتول القطاع إلى شركة انطالق ًا من املرسوم امللكي سالف
الذكر بشأن حتويل القطاعات االستثمارية بالهيئة إلى شركات ،إضافة
إلى توصيات منظمة الطيران املدني الدولي ( )ICAOالتي تقضي بفصل
اجلهة التشريعية (الهيئة العامة للطيران املدني) عن مقدم اخلدمة (قطاع
خدمات املالحة اجلوية) ،فقد مت إعداد طلب تقدمي العطاءات ( )RFPالذي
يشتمل على املتطلبات الالزمة لتحويل القطاع إلى شركة.
تبنت الهيئة مشروعني من شأنهما زيادة إيرادات القطاع ورفع الكفاءة
في حصرها ،األول هو (مشروع التحصيل اخلارجي) والذي يهدف من
خالل التعاقد مع اليوروكنترول إلى رفع مستوى حتصيل رسوم املالحة
اجلوية بنسبة كبيرة وتخفيض تكلفة التحصيل التي كانت تقع على
عاتق الهيئة إضافة إلى تنظيم التدفق النقدي للقطاع وذلك بوضع آلية
لتحصيل الرسوم ضمن فترات زمنية محددة ،أما الثاني فهو (مشروع
تطوير األنظمة املالية املتبعة في قطاع املالحة اجلوية) ويهدف إلى
إيجاد نظام مالي مستقل لتحديد اإليرادات واملصروفات وإعداد امليزانية
وتقدمي اخلطط املالية للقطاع بالتنسيق مع القطاعات األخرى.
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 .٣مشروع تطوير وتشغيل مجمع صاالت الحج والعمرة:

مت إجناز املرحلة الثالثة واألخيرة من هذا املشروع الذي تقوم بتنفيذه
مجموعة بن الدن السعودية مبوجب عقد على نظام ( )BTOملدة عشرين
عام ًا ،وقد متت االستفادة من تلك املرحلة في موسم حج عام 1430هـ.
 .٤مشروع تطوير مطار
األمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة:

صدر قرار من املجلس االقتصادي األعلى قضى باملوافقة على تنفيذ
املشروع عن طريق مشاركة القطاع اخلاص ( ،)BOTومن املتوقع أن
يتراوح حجم االستثمارات فيه ما بني ( )5إلى ( )6مليار ريال ،وسيرفع
املشروع طاقة املطار االستيعابية إلى ( )12مليون مسافر سنوي ًا في
مرحلته األولى .أما أحدث املستجدات فقد متثلت في تأهيل ( )8حتالفات
عاملية /محلية من التحالفات التي تقدمت لتنفيذ املشروع ،وقد مت وضع
جدول زمني إلجناز املراحل الالزمة لترسية املشروع الذي من املتوقع
ترسيته في شهر ابريل 2011م إن شاء الله تعالى.
 .٥مشروع محطة التحلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي:

نفذ هذا املشروع بالكامل وفق أسلوب ( )BOTملدة عشرين عام ًا ،وقد
بدأ اإلنتاج الفعلي في 2009/3/1م وفق ًا للجدول الزمني احملدد في
االتفاقية مع املستثمر ،علم ًا بأن طاقتها اإلنتاجية األولية تبلغ ()30000
متر مكعب يومي ًا ،وهذا املشروع وفر على الهيئة من جهة تدبير التمويل من
مصادرها ومن جهة أخرى سوف يخفض وبشكل كبير كلفة املتر املكعب
من املياه املطلوبة.

18

التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

 .٦مشروع إنشاء وتشغيل منطقة وزن األمتعة خارج الصاالت
بمطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة:

تعاقدت الهيئة مع إحدى شركات القطاع اخلاص إلنشاء وتشغيل وصيانة
منطقة لوزن أمتعة احلجاج واملعتمرين خارج صاالت السفر باملطار نظير
حصولها على نسبة من اإليرادات.
 .٧مشروع األسواق الحرة:

قامت الشركة الفائزة بهذا املشروع بإجناز  %90من التطويرات املطلوبة
في كل من مطار امللك عبد العزيز الدولي ومطار امللك خالد الدولي،
ليبدأ التشغيل بعد االنتهاء من اإلجراءات واملناقشات الالزمة مع مصلحة
اجلمارك.
 .٨األداء المتوازن:

تدشني انطالق مرحلة جديدة للهيئة يتم فيها العمل على تنفيذ اخلطط
اإلستراتيجية وإطالق املرحلة األولى من تطوير بطاقات األداء املتوازن
للهيئة حتت شعار (انطالق) والتي تهدف إلى نشر ثقافة التكامل
االستراتيجي والثقافة املؤسسية وقياس أداء الهيئة من خالل مؤشرات
أداء رئيسة ،ورفع مستوى اإلجناز واالستثمار األمثل للموارد البشرية
واملالية ملواكبة التسارع املتزايد في إنهاء اإلج��راءات وتقدمي التقارير
الالزمة ملتخذي القرار بغية املساعدة في اتخاذ القرار املناسب.

ملخـص تنفيـذي

ثانيًا :في مجال القوى العاملة:
 .١أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارات تضمنت املوافقة على:
 التشكيالت اإلدارية للهيئة بوظائفها الشاغرة واملشغولة والبالغعددها ( )7340وظيفة مبختلف املراتب.
 اللوائح التالية (الئحة ابتعاث املوظفني ،الئحة توظيف غير السعوديني،الئحة تقدمي نشاط االستشارات في مجال الطيران املدني).
 .2إجناز ( )10دراسات متعلقة بتعديل الهيكل التنظيمي و( )37دراسة
متعلقة باستراتيجيات القوى العاملة وحتول الهيئة إلى االستقاللية.
 .٣بلغ إجمالي عدد موظفي الهيئة ( )5008موظف ًا ،كان من بينهم
( )4418موظف ًا على الئحة التأمينات االجتماعية (جميعهم سعوديني)
فيما بلغ عدد املوظفني على نظام العمل ( )590موظف ًا من بينهم
( )268موظف ًا غير سعودي.
 .٤بلغ عدد املوظفني الذين مت تعيينهم ( )157موظف ًا سعوديا و()18
موظف ًا غير سعودي ،فيما انتهت خدمات ( )173موظفا سعوديا
و( )291موظف ًا غير سعودي.
 .٥بلغ عدد املوظفني ال��ذي متت ترقيتهم ( )377موظف ًا (جميعهم
سعوديني)
 .٦تقييم ( )13جهة تدريبية داخل اململكة و( )13جهة خارج اململكة متهيد ًا
إلصدار قائمة تضم أسماء اجلهات التدريبية املعتمدة لدى الهيئة.
 .٧بلغ إجمالي القوى العاملة التي استفادت من برامج التدريب ()1481
موظف ًا بزيادة بلغت نحو  %26عن العام املالي السابق كان من بينهم
( )475موظف ًا مت تدريبهم خارج اململكة.

 .٨تفعيل وتشغيل مركز تدريب أمن الطيران ومركز تدريب تشغيل
املطارات وسالمة الطيران باألكادميية السعودية للطيران.
 .9إجناز املرحلة األولى من برنامج تطوير التدريب مع شركة تاليس
وما تضمنه من تطوير للمدربني واملناهج واملعدات واملضي قدم ًا في
املرحلة الثانية حيث مت إجناز نحو  %35منها.
 .١٠االنتهاء من املرحلة األولى اخلاصة مبباني األكادميية (الفصول
واإلسكان (ووضع التصميم املبدئي للمباني اخلاصة باملرحلة الثانية
لألكادميية.
 .١١تدريب ( )33مدرب ًا ضمن عقد تاليس (املرحلة الثانية).
 .١٢بلغ عدد امللتحقني في برامج الدبلوم العالي ( 3سنوات) باألكادميية
حتى نهاية العام املالي 1431/1430هـ ( )135طالب ًا فيما بلغ عدد
املتخرجني من البرنامج األساسي (سنتني) ( )114متخرج ًا ،كما
اجتاز ( )796موظف ًا دورات تدريبية في األكادميية ،من بينهم أعداد
من موظفي جهات حكومية أخرى.
 .١٣جتهيز وتوريد نحو  %30من املعامل التشبيهية ومعامل احلاسب اآللي
ملراكز التدريب في األكادميية ضمن عقد تاليس (املرحلة الثانية).

19

ثالثًا :فيما يخص الشئون المالية واإلدارية:
بلــــغت اعتمـــادات امليــــزانية للعـــــام الـمـــالي 1431/1430هـ
( )5,804,764,000ريال مقارنة مببلغ ( )4,972,856,000ريال العام
السابق ،فيما بلغت املصروفات الفعلية للعام املالي 1431/1430هـ
( )4,299,800,101ريال مقارنة مببلغ ( )3,371,237,701ريال
للعام السابق.
قدرت اإليرادات املفوترة التي تخص العـــــام الـمـــالي 1431/1430هـ
بنحو ( )2,563,206.000ريال حصل منها ()654,020,872
رياال وبالتالي ميثل الفرق والبالغ ( )1,909,185,128رياال مبالغ
غير محصلة ،أما اإلي��رادات التي مت حتصيلها خالل العام املالي
1431/1430هـ فقد بلغت ( )1,014,823,042رياال مقارنة مببلغ
( )921,584,073ريا ًال حصلت خالل العام املالي الذي سبقه ،ومن
املعروف أن املبالغ احملصلة خالل أي عام ال تقتصر على املبالغ التي
تخص هذا العام ،أما اإليرادات املتراكمة غير احملصلة فقد بلغت
حتى نهاية العام املالي 1431/1430هـ ( )11,176,930,303ريا ًال
مقارنة مببلغ ( )10,879,254,580ريا ًال للعام الذي سبقه ،هذا وقد
واصلت الهيئة مساعيها لتحصيل إيراداتها املتراكمة على اخلطوط
السعودية واجلهات احلكومية األخ��رى من خالل اللجنة املشكلة
لوضع احللول وقد بدأ فريق عمل منبثق عن اللجنة يضم أعضاء من
الهيئة واخلطوط السعودية في مطابقة احلسابات ووضع تصور آللية
التحصيل وحصر األمور العالقة ،متهيدا لرفع التوصيات.
بلغ ع��دد العقود التي أب��رم��ت ( )24ع��ق��د ًا بقيمة إجمالية بلغت
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( )1.567.180.900ريال وهي ذات عالقة مبشاريع إنشائية وتوريد
معدات وجتهيزات وصيانة وتشغيل ،وقد تضمن التقرير في القسم اخلاص
بقطاع الشئون املالية واإلدارية معلومات مفصلة عن تلك العقود.
وقعت الهيئة عقد ًا مع أحد بيوت اخلبرة العاملية (إرنست آند ياجن)
إلعداد سياسات وإجراءات املراجعة الداخلية وتقييم املخاطر ووضع
تنظيم محكم يساعد في حتديد املسؤولية وتقييم العمليات ومعرفة
املعوقات لتحسني اآلداء في الهيئة.

رابعًا :فيما يخص أمن وسالمة الطيران:
إجناز الئحة منع التدخني في املطارات ورفعها للجهة املختصة وقد مت
اعتمادها من املقام السامي.
االنتهاء من املرحلة األولى من حتديث املشروع الوطني املتكامل ألمن
املطارات واملتمثلة في إعداد الدراسات واملسوحات األولية الالزمة
لتنفيذ املشروع ويجري في الوقت الراهن إكمال اإلجراءات الالزمة
للرفع للمقام السامي العتماد املشروع ومن ثم تنفيذه.
إجناز املرحلة اخلامسة من مشروع توريد وتركيب األجهزة األمنية
باملطارات ويضم التقرير تفصيالت تلك املرحلة.
ترسية مشروع استبدال سيارات ومعدات اإلطفاء واإلنقاذ لعموم
املطارات على شركة روزنباور الدولية وقد مت البدء في املشروع الذي
يستمر خلمس سنوات.
لم تقع في مطارات اململكة سوى ثالث حوادث لم ينجم عن أي منها

ملخـص تنفيـذي

إصابات بشرية واقتصرت نتائجها على تلفيات بالطائرات الثالث ،أما
الوقائع فقد بلغ عددها ( )72واقعة ،وقد مت التحقيق في تلك احلوادث
والوقائع ملعرفة أسبابها والعمل على جتنب تكرارها.
إعداد الالئحة املنظمة لنظام الرخص الطبية ملالحي مقصورة القيادة واملراقبني
اجلويني عالوة على حتديث نظام تعيني أطباء الطيران املفوضني.
الترخيص لشركة الوفير للطيران كناقلة وطنية رسمية للنقل العارض
(للحجاج واملعتمرين والزوار).
التصريح لعدد ( )56ناقلة جوية منتظمة و ( )16ناقلة عارضة نقلت
أكثر من مليون ومائتي ألف حاج.
اجتياز مرحلة التدقيق التي قام بها فريق من مفتشي البرنامج العاملي
ملنظمة الطيران املدني الدولي واملتضمنة التفتيش على معايير السالمة
للطيران باململكة.

خامسًا :فيما يخص حماية المستهلك:
التعاقد مع أحد املكاتب االستشارية العاملية لوضع الالئحة التنفيذية
ملهام إدارة حماية املستهلك لتتمكن من تطبيق األنظمة املتعلقة
باخلالفات التي تنشأ بني املستهلكني وشركات الطيران.
البت في الشكاوي املقدمة من جمهور املسافرين ضد شركات الطيران الوطنية
واألجنبية وقد استرد نحو  %90من أصحاب الشكاوى مستحقاتهم.
تأسيس خط هاتفي موحد لتلقي شكاوي املستهلكني من جميع أنحاء
اململكة.

سادسًا :فيما يخص التخطيط المركزي:
إعداد خطة التنمية التاسعة (اخلطة التشغيلية).
مراجعة وحتديث استراتيجيات الهيئة.
تقييم األداء التشغيلي للشركات التجارية املشغلة للمطارات الدولية
(فرابورت وشاجني).

سابعًا :فيما يخص الحركة الجوية:
إعداد دراسة للتوقعات املستقبلية للحركة اجلوية في مطارات اململكة.
ارتفع عدد املسافرين في مطارات اململكة خالل عام 2009م بنسبة
 %4.67عن العام الذي سبقه ،إذ بلغ إجمالي عدد املسافرين عبرها
( )44.287.274مسافر ًا ،فيما بلغ عدد الرحالت اجلوية في مطارات
اململكة املدنية ( )430.537رحلة بزيادة ( )٪5.53عن العام املاضي
باإلضافة إلى ( )408.241حركة عبور وطيران غير جتاري ليصل
مجمل احلركة اجلوية في إقليم اململكة اجلوي ( )838.778حركة
جوية بزيادة تصل إلى ( )٪14عن العام املاضي ،وأما الشحن اجلوي
فقد بلغ ( )530.595طن ًا منخفض ًا بنسبة ( )%4.02تقريب ًا ،ولعل
مرد ذلك عائد إلى عدم قدرة الناقالت اجلوية الوطنية من زيادة قدرتها
االستيعابية للشحن وعدم توفير العدد الكافي من طائرات الشحن.
هذا ويضم التقرير إحصائيات تفصيلية للحركة اجلوية في مطارات
اململكة كافة مقارنة بالعام املالي السابق.
حقق مطار امللك فهد الدولي ارتفاع ًا في حجم حركته اجلوية بنسبة  %5واستقطب
( )3ناقالت جوية إضافية ،فضال عن زيادة ( )7ناقالت لعدد رحالتها.
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ثامنًا :فيما يخص التطوير واإلنشاء:
 .١مطار الملك عبد العزيز الدولي:

�أ -امل�شروعات العاجلة:
لقد جاءت أغلب هذه املشروعات في إطار مبادرات الهيئة املتعلقة بزيادة
طاقة املطار االستيعابية على املدى القصير فيما جاء البعض منها في
إطار مبادرات الهيئة املتعلقة بإعداد املخطط الرئيس لتحويل مطار امللك
عبد العزيز الدولي إلى مطار محوري ،إال أن تلك املبادرات كافة استهدفت
حتقيق أحد أهداف الهيئة االستراتيجية واملتمثل في بناء وإدارة وتطوير
التجهيزات األساسية خلدمات قطاع النقل اجلوي وفق أحدث النظم هذا
وقد بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروعات العاجلة ( )831.367.656رياال
وميكن إجمال تفاصيل تلك املشروعات على النحو التالي:
إجناز مشروع التوسعات والتحسينات العاجلة لصاالت السفر بالكامل
بتكلفة بلغت ( )494.776.101ريا ًال.
إجناز  %89من مشروع إعادة تأهيل مرافق املنافع العامة (2و3و)4
وتطوير املرفق ( )1والذي تبلغ تكلفته ( )250.000.000ريال.
إجناز مشروع مسح نظام توزيع الطاقة الكهربائية باملطار بالكامل وقد
بلغت تكلفته ( )6.756.805ريا ًال.
إجناز مشروع تغيير الكابالت الكهربائية مبحطة التحلية باملطار
بالكامل بتكلفة بلغت ( )18.834.750ريا ًال.
إجناز  %40من مشروع استبدال شبكة كابالت توزيع الطاقة الكهربائية
والذي تبلغ تكلفته ( )61.000.000ريال.
إجناز مشروع تطوير الصالة امللكية بالكامل.
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إجناز مشروع املتطلبات األمنية باملطار بالكامل (املرحلة األولى).
ترسية مشروع إعادة تأهيل واستبدال شبكة الكابالت وأنظمة الطاقة
الكهربائية (املرحلة الثانية) بتكلفة تبلغ ( )59.464.452ريا ًال.
يجري إعداد املنافستني اخلاصتني مبشروع جمع املياه اجلوفية.
ب .م�شروع تطوير جانب الطريان:
يأتي هذا املشروع وكذلك مشروع تطوير مطار امللك عبد العزيز الدولي
(املشروع الرئيس للصاالت اجلديدة) ضمن مبادرات الهيئة املتعلقة
بتحويل مطار امللك عبد العزيز الدولي إلى مطار محوري حتقيق ًا لهدفها
االستراتيجي املتمثل في بناء وإدارة وتطوير التجهيزات األساسية خلدمات
قطاع النقل اجلوي وفق أحدث النظم ،هذا وقد مت إجناز نحو  %77من
املشروع حيث مت االنتهاء من األعمال التالية:
تطوير وتأهيل املدرج الشرقي بالكامل.
تطوير املدرج الغربي وإنشاء املمر (الفا).
إنشاء الساحة رقم ( )7والتي تضم مواقف للطائرات وخطوط للوقود ،فيما
يجري اختبار تلك اخلطوط بالتنسيق مع شركة أرامكو السعودية.
ج .م�شروع تطوير مطار امللك عبد العزيز الدويل (امل�شروع الرئي�س
لل�صاالت الـجديدة):
أعيد تقييم العمل املنجز في املشروع ومت حتديد املعوقات التي أدت إلى
تأخير تنفيذ املشروع وكان من أهمها عدم التزام استشاري التصميم
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الهندسي بإجناز العمل في املوعد احملدد ،األمر الذي دعا الهيئة إلى إنهاء
عقده ومن ثم اتبعت الهيئة منهج ًا جديد ًا لإلسراع في تنفيذ املشروع حيث
مت جتميع مكونات املرحلة األولى من املشروع ( )25عقد ًا في منافستني
اثنتني فقط ليتم طرحهما على أن ال تزيد مدة التنفيذ عن ( )3سنوات
اعتبار ًا من تاريخ البدء في األعمال واملتوقع قبل نهاية عام 2010م ،هذا
وقد بلغت نسبة إجناز املرحلة األولى .%19
 .٢مطار الملك خالد الدولي:

يشهد مطار امللك خالد الدولي حالي ًا أكثر معدالت النمو في حركة املسافرين
مدفوعة بعوامل عديدة يأتي في مقدمتها النمو االقتصادي في اململكة بشكل
عام والرياض بشكل خاص إلى جانب األهمية السياسية التي حتظى بها
الرياض فلقد أصبحت تستقطب العديد من املناشط االقتصادية ،الثقافية،
التعليمية ،واالجتماعية .ولقد أولت الهيئة ج ّل اهتمامها لتحسني مستوى
السفر في املطار من خالل مشاريع عاجلة سريعة متهيد ًا لتنفيذ مشروع
توسعة شامل ،وميكن إجمال أهم اإلجنازات على النحو التالي:
البدء في إعداد املخطط الرئيس لتنفيذ مشروع التوسعة الشاملة.
إعادة سفلتة ممر الطائرات (.)Echo Taxiway
تطوير نظام دائرة املراقبة التلفزيونية املغلفة ( )CCTVعلى طول السور
األمني لساحات الطيران.
تركيب حواجز متحركة (مصدات هيدروليكية) للبوابات األمنية.
استبدال البوابات املنزلقة واألذرع الساقطة بأخرى حديثة ذات أنظمة
حتكم ومحركات متطورة.
إجناز مشروع إعادة سفلتة شبكة الطرق للمنطقة املساندة بالكامل.

إجناز مشروع حتديث ( )52دورة مياه بالصاالت التجارية واملسجد بالكامل.
إجناز  %40من مشروع استبدال نظام إطفاء احلريق بالهاليون بنظام
آخر مالئم للبيئة.
إجناز مشروع حتديث املباني املؤقتة ملركز عمليات وحظائر طائرات
برنامج االستمطار الصناعي بالكامل.
تطوير كاونترات السفر والسياحة ومواقع اخلدمات البنكية (على حساب
املستأجرين).
التعاقد مع ثالث شركات لتقدمي خدمات العصائر والوجبات اخلفيفة.
 .٣مطار الملك فهد الدولي:

إجناز  %90من مشروع أنظمة التيار الغير منقطع ( )UPSالتي تخدم
إنارة مدارج الطيران مبا يضمن استمرارية تغذيتها بالطاقة الكهربائية
الالزمة في كافة األحوال متشي ًا مع ُمتطلبات منظمة الطيران العاملية
لتشغيل املطار على الفئة الثانية (.)CAT II
إجناز مشروع الترحيل اآللي ( )SITAوربط املُسافر بأمتعته (.)DCS
تركيب نظام آلي للتحكم بعمل الساللم الكهربائية لتتحرك آلي ًا عند احلاجة.
تنفيذ مشاريع تطويرية للمجمع السكني.
توفير ( )8أكشاك لتقدمي خدمة االنترنت مجان ًا للمسافرين.
جتهيز ( )3غرف للمدخنني ،ومنطقة أللعاب األطفال.
 .٤المطارات الداخلية:

لقد جاءت أغلب املشروعات املدرجة في هذه الفقرة في إطار سياسات الهيئة
الرامية إلى حتقيق هدف الهيئة االستراتيجي املتمثل في بناء وإدارة وتطوير
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التجهيزات األساسية خلدمات قطاع النقل اجلوي وفق أحدث النظم.
إجناز  %90من مشروع تطوير مطار تبوك والذي تبلغ تكلفته ()228.4
مليون ريال.
إجن��از  %70من مشروع تطوير مطار جن��ران وال��ذي تبلغ تكلفته
( )342.1مليون ريال.
إجناز مشروع إنشاء مطار األمير عبد املجيد بن عبد العزيز بال ُعال
بالكامل والذي تبلغ تكلفته ( )156.4مليون ريال.
إجناز  %40من مشروع املتطلبات الضرورية لتحويل مطار األمير محمد
بن عبد العزيز باملدينة املنورة إلى دولي ويشمل جتديدات في صاالت
السفر وبعض املرافق مع إنشاء ساحات لوقوف الطائرات واستبدال
لعدد من األنظمة وتبلغ تكلفة املشروع ( )208.3مليون ريال
إجن��از  %65من مشروع أعمال حتسني وجتديد م��دارج مطارات
(الطائف ،جنران ،حائل ،القصيم ،عرعر ،القريات ،الوجه) والبلغة
تكلفته ( )325.2مليون ريال.
إجناز  %95من مشروع االحتياجات العاجلة للسياج األمني (دوائر
تلفزيونية ،أسالك شائكة ،حواجز خرسانية) في املطارات الداخلية
بتكلفة ( )21مليون ريال.
إجناز  %65من مشروع إنشاء مباني األرص��اد اجلوية مبطارات
(األمير محمد بن عبد العزيز باملدينة املنورة ،القصيم ،األمير سلمان
بالدوادمي ،بيشة ،عرعر ،اجلوف ،الوجه ،جنران ،اإلحساء) والذي
تبلغ تكلفته ( )29مليون ريال.
اختيار موقعني جديدين ملطاري الطائف وامللك عبد الله بجازان وموقعني
ملطارين اقتصاديني في كل من القنفذة وجزيرة فرسان.
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تاسعًا :فيما يخص تقنية المعلومات:
إجناز خطوة هامة نحو التحول إلى احلكومة االلكترونية متثلت في
االنتهاء من تطبيق نظام حتديث وميكنة املراسالت آلي ًا في  %60من
اإلدارات التابعة للهيئة.
إجناز نظام األرشفة االلكتروني اخلاص بقطاع السالمة والتراخيص
االقتصادية.
إجناز املشروع اخلاص بتطبيق النظام املالي والعقود واملنافسات
احلكومي ومن ثم مت البدء في استخدامه.
توريد وتركيب ( )1045جهاز ًا مكتبي ًا ومحمو ًال و( )75طابعة و()22
ماسحة ضوئية تستفيد منها قطاعات مختلفة في الهيئة مقارنة بتوريد
وتركيب ( )800جهاز مكتبي ومحمول و( )60طابعة و( )20ماسحة
في العام املاضي.
تطوير وتطبيق العديد من النظم مثل(نظام املوارد البشرية ،نظام
دعم القرارات ،نظام إدارة ومتابعة حوادث الطيران ،نظام تسجيل
الطائرات وسجل صالحيات الطائرات ،نظام احلج والعمرة ،نظام
تقييم مستويات املالحني في اللغة اإلجنليزية ،نظام فوترة العبور)
تدشني املوقع اإللكتروني لنظام ميكنة املراسالت اآللي على الشبكة
العنكبوتية اإلنترنت حتت مسمى (.)https://cts.gaca.gov.sa
تدشني برنامج جديد حلماية احلاسبات الشخصية من الفيروسات من
شركة ميكروسوفت على أكثر من  %90من احلاسبات بالهيئة.

ملخـص تنفيـذي

عاشرًا :فيما يخص المالحة الجوية:
جاءت أغلب مشاريع قطاع املالحة اجلوية املدرجة في الفقرات التالية في
إطار مبادرات الهيئة التي ميكن إجمالها في النقاط التالية:
 .١وضع وتطبيق أنظمة لسالمة احلركة اجلوية.
 .٢استكمال تنفيذ مراكز التحكم اجلوي اجلديدة.
 .٣إنشاء البنية التحتية األساسية لتقنية املعلومات املتعلقة باملالحة اجلوية.
 .٤اعتماد تقنيات وحلول جديدة مجربة.
 .٥اعتماد تقنيات وتطبيقات متطورة.
 .٦توفير نظم ومعدات وجتهيزات للمالحة اجلوية على نحو حديث.
ولقد استهدفت الهيئة من تلك املبادرات وما ترتب عليها من مشاريع حتقيق
عدد من أهدافها االستراتيجية والتي ميكن إجمالها على النحو التالي:
 .١بناء وإدارة وتطوير التجهيزات األساسية خلدمات قطاع النقل اجلوي
وفق أحدث النظم.
 .٢وضع وتطوير اإلجراءات الكفيلة بسالمة وأمن قطاع النقل اجلوي.
 .٣تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل اجلوي وفق املقاييس العاملية.
أهم اإلنجازات ومراحل تنفيذ المشاريع:

إجن��از مشروع مركز مراقبة االقتراب اآلل��ي مبطار األمير محمد
بن عبد العزيز باملدينة املنورة ( )PMA-APPبالكامل بتكلفة قدرها
( )49.500.000ريال.
إجناز مشروع استبدال جتهيزات مركز احلاسب اآللي والورشة املركزية
بالكامل وذلك بتكلفة قدرها ( )19.000.000ريال.
إجناز مشروع حتديث األجهزة ونظم مكونات مركزي املراقبة اجلوية بكل من

الرياض وجدة ( )ACC / APPبالكامل بتكلفة قدرها ( )200.000.000ريال.
إجناز مشروع نظم االتصاالت ملركزي املراقبة اإلقليمية بكل من الرياض وجدة
 )ACC (COMMSبالكامل وذلك بتكلفة قدرها ( )41.950.000ريال.
إجناز  %95من املرحلة األولى من مشروع حتسني نظم االتصاالت
املالحية ( )CEP-Iوالذي تبلغ تكلفته ( )31.000.000ريال.
إجناز نحو  %93من املرحلة الثانية من مشروع حتسني نظم االتصاالت
املالحية ( )CEP-IIوالذي تبلغ تكلفته ( )54.000.000ريال.
إجناز  %75من مشروع نظام املالحة اجلوية عبر منظومة األقمار الصناعية
املرحلة األولى ( )GNSSوالذي تبلغ تكلفته ( )25.000.000ريال.
إجناز  %23من مشروع منظومة الرادارات املالحية املدنية ()ACRC
والذي تبلغ تكلفته ( )222.000.000ريال.
إجناز  %30من مشروع نظام معاجلة خطط الطيران ( )RFDPSوالذي
تبلغ تكلفته ( )20.000.000ريال.
إجناز  %40من مشروع املراقبة والتحكم في احلركة األرضية ملطاري امللك عبدالعزيز
وامللك خالد الدوليني ( )A-SMGCSوالذي تبلغ تكلفته ( )33.000.000ريال.
إجناز  %98من مشروع حتديث نظم مركز االقتراب اآللي مبطار امللك
فهد الدولي ( )KFIA-APPوالذي تبلغ تكلفته ( )16.500.000ريال.
إجناز  %50من مشروع شبكة االتصاالت املالحية لتوفير اخلدمة مباشرة
من الهيئة ( )VSATوالذي تبلغ تكلفته ( )12.000.000ريال.
إجناز  %95من مشروع نظام املعلومات املالحية ( )AISوالذي تبلغ
تكلفته ( )10.000.000ريال.
إجناز  %98من املرحلة الثانية من نظم الهبوط اآللي وقياس املسافة
( Phase 2 (ILS/DME-والذي تبلغ تكلفته ( )50.000.000ريال.
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إجناز مشروع جهاز إرشاد مالحي ( )VORTACبالكامل والذي بلغت
تكلفته ( )43.000.000ريال.

حادي عشر :قياس األداء ومستوى الخدمات:
مت في كل من مطار امللك عبد العزيز الدولي ومطار امللك فهد الدولي تطبيق
برامج لقياس مدى فعالية أداء اجلهات العاملة في املطار وجودة اخلدمات
املقدمة ومدى رضا املستهلكني ،وذلك بهدف رفع مستوى اخلدمات
املقدمة من قبل جميع اجلهات العاملة باملطار متشي ًا مع سياسة التشغيل
التجاري ،وقد متثلت تلك البرامج التي نفذت حتت رعاية املجلس الدولي
للمطارات  ACIفي اآلتي :برنامج قياس فعالية األداء ،برنامج قياس جودة
اخلدمة ومستوى رضا املستهلكني.

المعوقات:
عدم توفر احلوافز التي متكن الهيئة من استقطاب الكفاءات الالزمة
وخاصة بالنسبة ألصحاب املؤهالت املتخصصة الذين يحملون تراخيص
دولية ملزاولة املهنة.
نقص االعتمادات املالية املخصصة للتدريب ،ألن التدريب في الطيران
تدريب فني متخصص وتكلفته تكون عادة عالية مقارنة بالتدريب اإلداري
أو غير املتخصص.
بادرت الهيئة بعقد اتفاقيات تعاون (توأمة) مع بعض اجلامعات السعودية
لالستفادة من إمكانات اجلامعات في الدراسات ومخرجات التعليم لتلبية
احتياجات قطاع النقل اجلوي ،والزالت الهيئة تتطلع إلى تفعيل تلك االتفاقيات
فيما يخدم توجهات الهيئة املستقبلية ويخدم اجلامعات نفسها.
ربط اإلجراءات املالية في الهيئة باإلجراءات احلكومية وضرورة تعديل
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األنظمة واإلجراءات املالية وفق مفهوم جتاري.
متثل إي��رادات الهيئة غير احملصلة وخصوصا من اخلطوط السعودية
واجلهات احلكومية واحدة من أكبر املعوقات التي حتول بني الهيئة واالستفادة
من تلك اإليرادات لإلنفاق على املشاريع التي تضطلع بتنفيذها.
عدم تفعيل صالحيات الهيئة التي متكنها من التعامل بصفة آنية مع
الصعوبات التي تواجهها مثال الناقالت الوطنية في ارتفاع نفقات تشغيلها
في ظل إلزامها بسقف أسعار تذاكر الرحالت الداخلية مما تسبب في
عزوفها بدرجات متفاوتة عن خدمة النقاط اإللزامية وبالتالي التأثير على
تشغيل املطارات بكامل طاقتها االستيعابية.
أسلوب التعاقد احلالي ال يعتبر األمثل بالنسبة ملرافق حساسة تعمل
على مدار الساعة ،وستسعى الهيئة لتغييره بعد حتويل املطارات الدولية
وقطاع املالحة اجلوية إلى شركات.
انتهاء العمر االفتراضي لكثير من املرافق واألنظمة والتجهيزات
وضرورة توفير بنود في امليزانية لتغطية تكاليف حتديثها.
يعتمد جناح املطارات على منظومة عمل تشترك فيها جهات عدة مع
الهيئة مثل (اجلوازات واجلمارك..الخ) ومن الضروري تطوير األنظمة
واإلج��راءات املتبعة في تلك اجلهات حتى تتمكن املطارات من حتقيق
معدالت األداء املنشودة.
عدم وفاء الناقالت الوطنية بالتزاماتها من حيث جدولة الرحالت وااللتزام
مبواعيد الرحالت وتعديل طرازات الطائرات.
الوعي العام لدى املسافر فيما يتعلق بااللتزام مبواعيد السفر وأسلوب
استخدام مرافق املطارات والسلوك مع العاملني في املطارات يحتاج إلى املزيد
من التركيز عليه من ِقبل األطراف املعنية وتضافر اجلهود بهذا الشأن.

قطاع الموارد البشرية

األهـداف والـوظـائف
وضع اخلطط االستراتيجية للقوى العاملة بالهيئة.
وضع خطط التدريب للقوى العاملة في كل قطاع من قطاعات الهيئة.
حتديد االحتياجات التدريبية للوظائف وفق ًا للمقاييس الدولية.
استقطاب الكفاءات املؤهلة املتميزة للعمل بالهيئة.
االضطالع مبهام ومسئوليات وقوعات املوظفني من تعيني ونقل وترقية.
دراسة الرواتب وامليزات املصاحبة واالقتراح املناسب منها ملنسوبي الهيئة.
تقومي أداء منسوبي الهيئة بالتنسيق مع القطاعات املختلفة.
اإلشراف على تنفيذ خطط القوى العاملة بعد اعتمادها من صاحب الصالحية.
التنسيق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة كوزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنية وغيرها مما له صلة بالوظائف واملوظفني.
التنسيق مع اجلامعات ومراكز التدريب املتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية ملنسوبي الهيئة.
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قطـاع المـوارد البشـرية

أو ً
ال :شئون الموظفين
أهم اإلنجازات

 .١حتديث قاعدة البيانات اخلاصة بأنظمة معلومات املوارد البشرية وتعزيزها بأحدث األنظمة اآللية.
 .٢إمتام إجراءات صرف مستحقات املوظفني املسكنني على الالئحة واحملولني من البند (.)105
بيان بعدد املوظفني على ر�أ�س العمل
خالل العام املايل 1431/1430هـ مقارنة بالعام ال�سابق

اجلن�سية

الئحة الت�أمينات االجتماعية

املجموع

نظام العمل

1431/1430هـ

1429/1428هـ

1431/1430هـ

1429/1428هـ

1431/1430هـ

1429/1428هـ

سعوديون

4418

3227

322

1694

4740

4921

غير سعوديني

0

0

268

298

268

298

املجموع

4418

3227

590

1992

5008

5219

�إجمايل القوى العاملة

29

القوى العاملة بالهيئة خالل العام املايل 1431/1430هـ
�أ -على الئحة الت�أمينات االجتماعية (بند )101

فئة التوظيف

العدد

الوظائف املعتمدة

3694

الوظائف املشغولة

3459

الوظائف الشاغرة

235

احملولون من البند ( )105اعتبار ًا من 1430/8/1هـ

959

إجمالي القوى العاملة على الئحة التأمينات االجتماعية

4418

ب -على نظام العمل (بند )105

فئة التوظيف

العدد

الوظائف املعتمدة

1830

الوظائف املشغولة

590

احملولون إلى الئحة التأمينات االجتماعية

959

الوظائف الشاغرة

*281

* صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  6-43وتاريخ 1430/1/21هـ قضى بإيقاف
التعيني على البند 105
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ثانيًا :تخطيط وتطوير الموارد البشرية
الدرا�سات الـخا�صة بتخطيط وتطوير املوارد الب�شرية والـمنجزة
خالل العام الـمايل 1431/1430هـ (2009م):
 .١إجناز ( )10دراسات متعلقة بتعديل الهيكل التنظيمي كان من أهمها:
التعديل في الهيكل التنظيمي لقطاع امل��وارد البشرية ووضع
األكادميية السعودية للطيران املدني حتت مظلة مجلس األمناء.
دراسة حتويل مطار األمير محمد بن عبد العزيز إلى مطار دولي.
استحداث قسم لإلمدادات واملستودعات بقطاع املطارات الداخلية
تابع تنظيميا للخدمات املساندة بعدد( )27وظيفة.
فصل ادارة االنظمة وحماية املستهلك في قطاع السالمة والتراخيص
االقتصادية.

قطـاع المـوارد البشـرية

 .٢إجناز ( )37دراسة متعلقة بالقوى العاملة باإلضافة لدراسات مختصة
باستراتيجيات القوى العاملة وحتول الهيئة الى االستقاللية كان
أهمها:
استحداث عدد( )43وظيفة بإدارة هندسة الصيانة بقطاع خدمات
املالحة اجلوية لتلبية متطلبات مشروع ال��رادارات اجلديد من
وظائف الصيانة.
دراسة شاملة العادة توزيع وظائف املراقبة اجلوية على مستوى
اململكة.
دراسة خاصة باجراءات حتليل وتقييم الوظائف والتعويضات
واألداء بالتعاون مع الشركة االستشارية (هاي جروب).
دراسة خاصة بتطبيق الئحة التأمينات االجتماعية على موظفي
الهيئة.

الخطط المستقبلية:
البدء في تطبيق برنامج تقومي األداء الوظيفي.
البحث عن بيوت خبرة عاملية يستفاد منها في عملية تخطيط املسار
الوظيفي بهدف رفع كفاءة وأداء موظفي الهيئة.
البدء في وضع األطر العامة لبرنامج املوارد البشرية اآللي ()ERP
والذي سيساهم بفاعلية في تسهيل وربط تطبيقات املوارد البشرية.
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م

اجلن�سية

موظفون على الئحة موظفون على نظام
العمل
الت�أمينات االجتماعية

م

اجلن�سية

موظفون على الئحة موظفون على نظام
العمل
الت�أمينات االجتماعية

1

سعودي

4418

322

2

أرتيري

0

1

16

3

أردني

0

10

17

صومالي

4

أملاني

0

1

18

غاني

0

5

أمريكي

0

12

19

فلبيني

0

109

6

إيرلندي

0

1

20

فلسطيني

0

1

7

باكستاني

0

25

21

كندي

0

6

8

بريطاني

0

7

22

كيني

0

1

9

بنجالديشي

0

5

23

لبناني

0

2

10

تركستاني

0

1

24

مصري

0

10

11

تركي

0

2

25

مغربي

0

1

12

جنوب أفريقي

0

4

26

هندي

0

29

13

جيبوتي

0

2

27

مياني

0

11

14

زميبابوي

0

1

4418

590
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15

سوداني

0

19

سوري

0

2

0

4
1

املجموع الكلي

5008
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الموارد البشرية حسب المؤهل

م

امل�ؤهل

موظفون على الئحة
الت�أمينات االجتماعية

موظفون
على نظام العمل
غري �سعودي
�سعودي

1

دكتوراه

5

3

3

2

ماجستير

67

17

14

3

بكالوريوس

746

60

138

4

دبلوم عالي

6

1

1

5

دبلوم

1425

22

9

6

ثانوية

903

116

63

7

دبلوم بعد الكفاءة

121

0

0

8

كفاءة

488

68

1

9

ابتدائي

614

30

2

10

بدون

43

5

37

322

268

املجموع

املجموع الكلي

4418

590

5008
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الموارد البشرية حسب المرتبة

موظفون على الئحة الت�أمينات االجتماعية

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

34

املرتبة

املجموع

17
18
19
20
21
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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العدد
0
254
482
4
6
3
22
47
341
299
531
824
785
481
202
84
33
14
0
5
1

4418

موظفو نظام العمل

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

الدرجة

املجموع

63
62
61
47
46
45
44
43
42
41
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
13

العدد
2
1
6
29
19
25
29
44
50
67
34
47
55
41
27
23
60
12
12
7
0

590

قطـاع المـوارد البشـرية

ثالثًا :التوظيف
أهم اإلنجازات:

 .١تدشني موقع الهيئة العامة للطيران املدني للتوظيف وذلك ألمتتة نظام التقدمي للوظائف الشاغرة.
 .٢اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في موقع التوظيف اخلاص بالهيئة.
 .٣إعداد دراسة إحصائية مفصلة عن العمليات املتعلقة بالتوظيف كتقرير سنوي لتستفيد منه القطاعات واإلدارات كافة بهدف حتقيق اجلودة الشاملة.
بيان بعدد املوظفني املعينني خالل العام املايل 1431/1430هـ مقارنة بالعام ال�سابق

اجلن�سية

موظفون على الئحة الت�أمينات االجتماعية

املجموع

موظفون على نظام العمل

1431/1430هـ

1429/1428هـ

1431/1430هـ

1429/1428هـ

1431/1430هـ

1429/1428هـ

سعوديون

222

66

0

91

222

157

غير سعوديني

0

0

42

18

42

18

املجموع

222

66

42

109

264

175

35

بيان بعدد املعينني ح�سب نوع الوظيفة خالل العام املايل
1431/1430هـ

نوع الوظيفة

�سعوديون

غري �سعوديني

هندسية

20

25

تخصصية

31

10

إدارية

58

4

وظائف أخرى

113

3

املجموع

222

42

بيان بعدد املوظفني الذين انتهت خدماتهم خالل العام املايل
1431/1430هـ

36

اجلن�سية

الئحة الت�أمينات
االجتماعية

نظام العمل

املجموع

سعوديون

64

109

173

غير سعوديني

0

291

291

املجموع

64

400

464

التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

بيان بعدد املوظفني الذين متت ترقيتهم خالل العام املايل
1431/1430هـ

اجلن�سية

الئحة الت�أمينات
االجتماعية

نظام العمل

املجموع

سعوديون

376

1

377

غير سعوديني

0

0

0

املجموع

376

1

377

قطـاع المـوارد البشـرية

رابعًا :التدريب
اإلنجازات:

 .١إعداد دراسة منهجية إلعداد صف ثان من قادة املستقبل بالهيئة حتت
عنوان (املنهج املختار إلعداد قادة املستقبل بالهيئة العامة للطيران
املدني).
 .٢إعداد كتيب بعنوان (نحو تدريب هادف) يشرح عناصر العملية
التدريبية ويسهم في حتقيق أعلى قدر ممكن من التنسيق والتعاون
بني إدارة التدريب وقطاعات الهيئة املختلفة.
 .٣اإلشراف على البرامج التدريبية املعدة من قبل كل من شركة (فرابورت/
األملانية) املشغل التجاري ملطاري امللك عبد العزيز الدولي ومطار امللك
خالد الدولي وشركة (شاجني السنغافورية) املشغل التجاري ملطار
امللك فهد الدولي.
 .٤حتديث دليل إجراءات العمل املتعلق بالتدريب ،والذي أسهم في إجناز
املعامالت بصورة أسرع وأكثر فاعلية.
 .٥تقييم عدد من اجلهات والهيئات التدريبية لتحديد املناسب منها
بغية التعاون معها في مجال تدريب وتأهيل منسوبي الهيئة في كافة
القطاعات ،حيث مت تقييم عدد ( )13جهة تدريبية داخل اململكة،
و 13من املراكز التدريبية املتخصصة باألردن ،متهيد ًا إلعداد قائمة
بأسماء اجلهات التدريبية املعتمدة لدى الهيئة لتدريب املوظفني في
برامج تدريب فنية متخصصة وتطويرية.
 .٦حتديد االحتياجات التدريبية الفعلية للهيئة بحسب مسميات الوظائف
واملهام ،والرفع لصاحب الصالحية العتماد خطط التدريب السنوية

وتكاليفها التقريبية لكافة القطاعات.
 .٧االستمرار في التنسيق مع املختصني بوزارة التعليم العالي بخصوص
برنامج االبتعاث اخلاص بالهيئة لطلبة املرحلة اجلامعية (البكالوريوس
واملاجستير) في التخصصات ذات العالقة مبجاالت الطيران املدني
وذلك ضمن برنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي،
عالوة على ابتعاث ( )60طالب ًا لدراسة دبلوم املراقبة اجلوية ،و ()100
موظف لدراسة (املاجستير) و(الدكتوراه) حسب احتياجات الهيئة.
 .٨إعداد الئحة خاصة باالبتعاث واعتمادها من قبل مجلس إدارة
الهيئة.
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�إجمايل القوى العاملة التي ا�ستفادت من برامج التدريب خالل العام املايل 1431/1430هـ مقارنة بالعام ال�سابق

التدريب املوجه

عدد امل�ستفيدين 1429/1428هـ

عدد امل�ستفيدين 1431/1430هـ

داخل الهيئة

563

264

داخل اململكة

365

742

خارج اململكة

248

475

املجموع

1176

1481

مالحظة :يالحظ حتقيق زيادة في عدد املتدربني عن العام السابق بنسبة  %26تقريب ًا
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قطـاع المـوارد البشـرية

برامج التدريب داخل الهيئة العامة للطيران المدني

ا�سم الربنامج

عدد امل�ستفيدين 1429/28هـ

عدد امل�ستفيدين 1431/30هـ

برامج تطويرية على رأس العمل في مجال املالحة اجلوية

400

231

برامج اللغة اإلجنليزية (خاص بالطلبة)

92

92

برامج تطوير مهارات املشرفني والقياديني

ـ

22

برامج تطويرية على رأس العمل
في مجال اإلطفاء واإلنقاذ

71

11

املجموع

563

264

 برامج اللغة اإلجنليزية خاصة بطلبة معهد التدريب الفني بجدة. -برامج تطوير مهارات املشرفني والقيادين نفذت من قبل مركز تدريب النخبة (اإلدارية).
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برامج التدريب داخل المملكة

الربامج

عدد امل�ستفيدين 1429/28هـ

عدد امل�ستفيدين 1431/30هـ

برامج في معاهد مختلفة (موارد بشرية ،تطبيقات
احلاسب اآللي ،اللغة اإلجنليزية ،اإلدارة واإلشراف)

365

605

برامج معهد اإلدارة العامة

87

137

املجموع

452

742

برامج التدريب خارج المملكة:

رغبة في تنويع مصادر التدريب مع احملافظة على اجلودة واملعايير التي
تتوافق مع متطلبات واحتياجات الهيئة ،فقد مت خالل العام 1431/1430هـ
(2009م) إحلاق عدد ( )475موظفا للتدريب في جهات تدريبية متخصصة
خارج اململكة في برامج تدريبية في مجاالت متعددة منها( :برامج إدارية
وإشرافية وتقنية وهندسية تخصصية ومالية تتعلق بكافة قطاعات الهيئة
ومطارات اململكة).
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التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

الخطط المستقبلية إلدارة التدريب بالهيئة:

إعداد استراتيجية عامة لتطوير التدريب ووضع معايير ولوائح تُسهم
في تنظيم العملية التدريبية.
إنشاء قسم متخصص باالبتعاث ضمن الهيكل التنظيمي إلدارة
التدريب يكون مسئوال عن تطبيق الئحة التدريب واإليفاد واالبتعاث
ويشرف على مبتعثي الهيئة من الطلبة واملوظفني.

أهداف األكاديمية
تنفيذ اخلطط املعتمدة لتلبية احتياجات الهيئة العامة للطيران املدني
واجلهات املستفيدة من الكوادر البشرية املتخصصة في مجاالت علوم
الطيران املدني.
تطوير مستوى أداء موظفي الهيئة واجلهات املستفيدة من العاملني في
مجاالت أمن وسالمة مطارات اململكة وفق ًا للمعايير الدولية.
تصميم وتطوير مناهج تدريبية تلبي احتياجات الهيئة من املتخصصني
في علوم الطيران املدني وفق ًا للمعايير الدولية.
تطوير أساليب العمل والعاملني مبراكز وإدارات األكادميية والعمل
على استقطاب ذوي الكفاءة من املتخصصني للعمل باألكادميية.
التعاون والتنسيق مع املؤسسات والهيئات التعليمية والتدريبية
اإلقليمية والدولية املتخصصة في مجال الطيران املدني لالستفادة
من خبراتها.

أنواع التدريب
التدريب األساسي.
التدريب التطويري.
التدريب بغرض الترخيص ملزاولة املهنة.
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التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

التخصصات المتوفرة
املراقبة اجلوية.
صيانة أجهزة املالحة اجلوية.
اإلطفاء واإلنقاذ.
أمن الطيران املدني.
تشغيل املطارات وسالمة الطيران.
اللغة اإلجنليزية.

األكاديمية السعودية للطيران المدني

القوى العاملة باألكاديمية

الإدارة  /املركز

املوظفون على ر�أ�س العمل

�إجمايل عدد الوظائف املطلوبة

االحتياج من القوى العاملة

رئيس أكادميية الطيران املدني

1

1

0

مكتب رئيس أكادميية الطيران املدني

4

6

2

مركز التدريب األساسي

16

20

4

مركز تدريب املالحة اجلوية

33

35

2

مركز تدريب اإلطفاء واإلنقاذ

19

24

5

مركز تدريب أمن الطيران

7

12

5

إدارة اجلودة وتطوير املناهج

7

11

4

مركز تدريب تشغيل املطارات وسالمة
الطيران
إدارة اخلدمات اإلدارية املساندة

10

11

1

15

16

1

إدارة العالقات واإلعالم

2

5

3

الإجمايل

114

141

27

43

اإلنجـــازات
.١
.٢
.٣
.٤

تفعيل وتشغيل مركز تدريب أمن الطيران ومركز تدريب تشغيل
املطارات وسالمة الطيران.
االنتهاء من املرحلة األولى من برنامج تطوير التدريب مع شركة تاليس
وما تضمنه من تطوير للمدربني واملناهج واملعدات وبدء املرحلة الثانية
والرئيسة من برنامج تطوير التدريب مع شركة تاليس.
االنتهاء من املرحلة األولى اخلاصة مبباني األكادميية (الفصول
واإلسكان) كما مت وضع التصميم املبدئي للمباني اخلاصة باملرحلة
الثانية لألكادميية.
البدء في تأسيس مركز التدريب عن بعد ونظام التدريب اإللكتروني
ضمن عقد تاليس (املرحلة الثانية) الذي سيمكن األكادميية من ربط
العملية التدريبية باملطارات الدولية ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.

 .٥تدريب عدد من املدربني ضمن عقد تاليس املرحلة الثانية وذلك على
النحو التالي:

التخ�ص�ص

جهة التدريب

العدد

مراقبة جوية

األكادميية الفرنسية للطيران املدني

8

التدريب األساسي
لصيانة األجهزة
إطفاء وإنقاذ

جامعة تاليس بفرنسا

4

معهد تيكس بأمريكا

14

أمن الطيران

جامعة تاليس بفرنسا

7

املـجـم ــوع

33

 .٦حتديد مستوى ( )433مراقب ًا جوي ًا في اللغة اإلجنليزية حسب
متطلبات منظمة الطيران املدني الدولي وذلك بالتعاون مع جامعة
أرمت األسترالية ،كما مت إعداد اختبار للطيارين باألكادميية حسب
املتطلبات الدولية ومت البدء في اختبار عدد منهم وحتديد مستوياتهم
في اللغة اإلجنليزية.
 .٧استقطاب مدربني ومطوري مناهج معتمدين دولي ًا من عدة جنسيات
مختلفة إلعداد وإقامة دورات مركز تدريب تشغيل املطارات وسالمة
الطيران.
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التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

األكاديمية السعودية للطيران المدني

الموظفون الذين اجتازوا دورات تطويرية
حتى نهاية العام المالي 1431/1430هـ

الملتحقون والمتخرجون
حتى نهاية العام المالي 1431/1430هـ

تخ�ص�ص الدورة

العدد

مراقبة جوية

50

صيانة أجهزة مالحية

152

إطفاء وأنقاذ

403

امن الطيران

*100

تشغيل املطارات وسالمة الطيران

91

امل�ستوى الدرا�سي

التخ�ص�ص

العدد

امللتحقون في برنامج الدبلوم العالي ()3
سنوات السنة األولى

مراقبة جوية /
إطفاء

90

* يشمل العدد موظفني من جهات حكومية أخرى

امللتحقون في برنامج الدبلوم العالي ()3
سنوات السنة الثانية

مراقبة جوية

20

البرامج التعليمية والتدريبية

امللتحقون في برنامج الدبلوم العالي ()3
سنوات السنة الثانية

إطفاء وإنقاذ

25

املتخرجون من البرنامج األساسي (سنتني)

مالحة جوية

43

املتخرجون من البرنامج األساسي (سنتني)

إطفاء وإنقاذ

71

االستمرار في جتهيز مناهج الدبلوم العالي لتخصصات األكادميية
وكذلك احلال بالنسبة لتصميم وتطوير وحتديث الدورات التطويرية جلميع
تخصصات األكادميية باستخدام منهجية تدريبية وتطويرية معتمدة
دوليا.
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التجهـيــزات
مت البدء في جتهيز وتوريد املعامل التشبيهية ومعامل احلاسب اآللي
ملراكز التدريب في األكادميية ضمن عقد تاليس املرحلة الثانية والتي
سيكتمل توريدها وجتهيزها في نهاية عام 2010م وهي كالتالي:
املراقبة اجلوية :معملني للتدريب ومعمل لتطوير الدروس العملية CBT
ومشبه مراقبة جوية  ATC/ADACELوقد مت توريد وتركيب اجلزء
اخلاص باملراقبة بواسطة الرادار .APP/ACC
صيانة األجهزة املالحية :توريد معدات تدريب جديـدة وتشمل ()5
معامل لإللكترونيات والرادار واالتصاالت ومعاجلة املعلومات والهوائي
ومعمل للتدريب بواسطة احلاسب اآللي.
اإلطفاء واإلنقاذ :توريد معدات ومشبهات (طائرة بحجم بوينغ 747
ومشبه إطفاء حرائق بتروكيميائية) ومعمل التدريب باحلاسب اآللي
إلدارة األزمات.
أمن الطيران :تزويد أدوات تدريب جديـدة (أجهزة تشبيه بالكمبيوتر
ملعدات أمن املطارات).
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التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

الخطط المستقبلية
إنشاء قسم إلطفاء احلرائق الصناعية وآخر للتعامل مع املواد اخلطرة
وإعداد املناهج التدريبية الالزمة لهما.
تأهيل مركز تدريب أمن الطيران لالنضمام إلى مجموعة مراكز تدريب
أمن الطيران املعتمدة من منظمة الطيران املدني الدولي.
التمهيد واإلعداد لفتح األكادميية أمام املتدربني من الدول الشقيقة
في شكل منح دراسية وبرامج تطويرية والتوسع في تدريب منسوبي
اجلهات احلكومية ذات العالقة.
استخدام نظام قبول إلكتروني للطالب في مرحلة التدريب األساسي
والبدء في تقدمي التدريب عن بعد.
إضافة تخصصات جديدة مثل دبلوم سالمة تشغيل املطارات ودبلوم
صيانة األجهزة املالحية.
توفير خدمات الترجمة وطبع الوثائق باألكادميية.
إنشاء مكتبة متخصصة في جميع علوم الطيران املدني تابعة
لألكادميية.

قطاع الشئون المالية واإلدارية

األهداف والوظائف
وضع اخلطط املالية إليرادات ومصروفات الهيئة التشغيلية.
وضع اخلطط املالية للمشاريع االستثمارية للهيئة.
تدقيق املعامالت التي ترفع للصرف واستكمال إجراءات صرف
مبالغها حسب الوثائق الرسمية ووفق األنظمة املتبعة.
مطالبة وحتصيل ومتابعة إيرادات الهيئة وفق أحكام نظام
تعريفة الطيران املدني والئحته التنفيذية واألنظمة احلكومية
ذات الصلة واإلجراءات املعتمدة.
تسجيل ومراقبة وفهرسة أصول الهيئة وإعادة تقييمها حسب
اإلجراءات املتبعة.
إعداد التقارير املالية واملطابقات احلسابية واحلساب اخلتامي
للهيئة.
إعداد وثائق منافسات العقود اإلداري��ة ،وتنفيذ إجراءات
مراحل ترسية املنافسات إبتدا ًء من مرحلة اإلعالن وحتى
مرحلة جتهيز وتوقيع العقود.
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مراجعة وإنهاء إجراءات التغيير للعقود اإلدارية واإلشراف
على إقفالها بنهاية فترة كل منها.
مناولة وتداول الوثائق الرسمية مبا في ذلك استقبال وتصدير
املعامالت وتوزيعها على اإلدارات ذات العالقة فض ًال عن
فهرستها وحفظها.
تقدمي خدمة اإلنتاج املطبوع كاألدلة والتقارير واملطويات
اإلعالمية ومستلزمات اإلدارات من النماذج الرسمية
املتعددة.
تقدمي اخلدمات الالزمة للهيئة املتعلقة بالسمعيات واملرئيات.
إجن��از املعامالت الرسمية املتعلقة باملوظفني والهيئة مع
اجلهات احلكومية واخلاصة.
توفير املعلومات والدراسات الالزمة للمختصني في الهيئة.

قطاع الشئون المالية واإلدارية

اإلنجازات
أو ً
ال :الشئون المالية
اعتمادات امليزانية للعام املايل 1431/1430هـ مقارنة بالعام ال�سابق (بالريال)

�أبواب ال�صرف

1429/1428هـ

1431/1430هـ

الباب األول (الرواتب والبدالت)

765.000.000

1.346.411.000

الباب الثاني (املصروفات التشغيلية)

112.513.000

114.944.000

الباب الثالث (التشغيل والصيانة والنظافة)

1.376.069.876

1.391.209.000

الباب الرابع (املشروعات)

2.719.273.124

2.952.200.000

الإجمايل

4.972.856.000

5.804.764.000
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امل�صروفات الفعلية للعام املايل 1431/1430هـ مقارنة بالعام ال�سابق (بالريال)
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امل�صروفات

1429/1428هـ

1431/1430هـ

الباب األول (الرواتب والبدالت)

752.328.734

1.302.645.746

الباب الثاني (املصروفات التشغيلية)

104.623.854

100.608.488

الباب الثالث (التشغيل والصيانة والنظافة)

1.207.445.364

1.297.595.201

الباب الرابع (املشروعات)

1.306.839.749

1.598.950.666

الإجمايل

3.371.237.701

4.299.800.101

التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

قطاع الشئون المالية واإلدارية

الإيرادات املح�صلة للعام املايل 1431/1430هـ مقارنة بالعام ال�سابق (بالريال)

الإيرادات

1429/1428هـ

1431/1430هـ

أجور خدمات الطيران

355.675.902

478.488.078

رسم املغادرة

248.017.744

226.131.810

اإليجارات واملبيعات

229.803.594

230.270.649

اإليرادات املتنوعة

88.086.833

79.932.505

الإجمايل

921.584.073

1.014.823.042
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بيان بالإيرادات غري املح�صلة للعامني املاليني 1429/1428هـ و 1431/1430هـ
تراكمية من �أعوام �سابقة (بالريال)
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امل�صدر

1429/1428هـ

1431/1430هـ

القطاع اخلاص

1.096.229.287

1.140.468.716

اجلهات احلكومية

807.656.805

775.619.305

اخلطوط السعودية

8.975.368.488

9.260.842.282

الإجمايل

10.879.254.580

11.176.930.303

التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

قطاع الشئون المالية واإلدارية

جهود الهيئة في تحصيل إيراداتها المتراكمة على بعض الجهات:

نظر ًا لعدم تسديد املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية
واجلهات احلكومية للمديونيات التي عليها للهيئة ،فقد وجه مجلس
الوزراء خالل جلسته التي عقدت في 1430/8/19هـ بالتالي:
 .١قيام الهيئة العامة للطيران املدني بالتنسيق مع وزارة املالية
ملعاجلة املستحقات املالية املتراكمة على اخلطوط السعودية
بعد االتفاق عليها من الطرفني واألجهزة احلكومية األخرى قبل
إنشاء الهيئة ،عن طريق عمل تسوية في سجالت وزارة املالية
(مقاصة) وتسوية اإللتزامات املالية على الهيئة قبل صدور
تنظيم الهيئة العامة للطيران املدني وفق ًا للفقرة ( )2من املادة
(الثانية) من التنظيم.
 .٢قيام الهيئة العامة للطيران املدني واملؤسسة العامة للخطوط
اجلوية العربية السعودية بتحصيل مستحقاتهما لدى اجلهات
احلكومية واملؤسسات العامة من خالل آلية يتم االتفاق عليها
مع وزارة املالية.

 .٣تشكيل جلنة برئاسة سمو مساعد وزي��ر الدفاع والطيران
واملفتش العام لشئون الطيران املدني وعضوية كل من :معالي
رئيس الهيئة العامة للطيران املدني ومعالي مدير عام اخلطوط
اجلوية العربية السعودية ووكيل من وزارة املالية ملراجعة
مطالبة الهيئة للخطوط السعودية ملعاجلة املديونية املتراكمة على
اخلطوط اجلوية العربية السعودية للهيئة العامة للطيران املدني
بعد إنشاء الهيئة ووضع آلية لتحصيل املبالغ للفترات القادمة،
وحل األمور العالقة بني اجلهتني ورفع ما يتم التوصل إليه إلى
املقام السامي.
وقد بدأ فريق عمل منبثق من اللجنة املشار إليها ضم أعضاء من
الهيئة العامة للطيران املدني واخلطوط اجلوية العربية السعودية
في مطابقة احلسابات ووضع تصور آللية حتصيل املبالغ ،وحصر
األمور العالقة بني اجلهتني ،ومن ثم رفع التوصيات إلى اللجنة
املشار إليها في الفقرة الثالثة برئاسة سموه حتى ميكن أن تبدأ
في مهامها.
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ثانيا ً:العقود والمشتريات
�إجمايل قيمة العقود خالل العام املايل 1431/1430هـ مقارنة بالعام ال�سابق (بالريال)

ال�سنة املالية

�إجمايل عدد امل�شاريع التي متت تر�سيتها

القيمة الإجمالية

1429/1428هـ

30

3.833.485.311

1431/1430هـ

24

1.567.180.900

قائمة بالعقود (امل�شاريع) التي متت تر�سيتها خالل العام املايل 1431/1430هـ ون�سب �إجنازها حتى نهاية العام

54

م

م�سمى امل�شروع  /العقد

تاريخ الرت�سية

مدة العقد

ن�سبة الإجناز قيمة العقد بالريال

1

أمر شراء لتوريد أجهزة حاسب آلي وطابعات
وماسحات ضوئية

1430/3/13هـ
2009/3/10م

 56يوم ًا من تاريخ
محضر االجتماع

%100

5.581.040

2

مشروع استبدال أجهزة موضع االقتراب الدقيق ـ
املطارات الداخلية

1430/2/21هـ
2009/2/16م

 365يوم ًا

%25

7.707.872

3

مشروع إيصال التيار الكهربائي لبعض املطارات
الداخلية

1430/3/13هـ
2009/3/10م

 240يوم ًا

%10

39.383.245

4

مشروع تطوير شبكة كهرباء مطار اجلوف

1430/3/13هـ
2009/3/10م

 720يوم ًا

%10

40.302.567

التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

قطاع الشئون المالية واإلدارية

قائمة بالعقود (امل�شاريع) التي متت تر�سيتها خالل العام املايل 1431/1430هـ ون�سب �إجنازها حتى نهاية العام

م

م�سمى امل�شروع  /العقد

تاريخ الرت�سية

مدة العقد

ن�سبة الإجناز قيمة العقد بالريال

5

مشروع استبدال وتطوير سيارات ومعدات أجهزة
اإلطفاء واإلنقاذ مبطارات اململكة الدولية والداخلية

1430/1/29هـ
2009/1/26م

 1800يوم

%25

497.866.467

6

مشروع حتديث وتوريد نظام االتصاالت الالسلكية ـ
مطار امللك عبد العزيز

1430/3/13هـ
2009/3/10م

 180يوم ًا

%100

4.818.442

7

العقد األول /مشروع توريد وتركيب أجهزة تفتيش
األمتعة باألشعة السينية وأجهزة كشف املتفجرات
بتقنية الشم لكافة املطارات (املرحلة اخلامسة)

1430/4/8هـ
2009/4/4م

 210يوم ًا

8

العقد الثاني /مشروع توريد وتركيب أجهزة تفتيش
األمتعة باألشعة السينية وأجهزة كشف املتفجرات
بتقنية الشم لكافة املطارات (املرحلة اخلامسة)

9

%100

14.748.501

1430/4/8هـ
2009/4/4م

 210يوم ًا

%90

19.119.868

مشروع تصميم وإنشاء مبنى صالة املرحلني واملرافق
املساندة ـ مطار امللك عبد العزيز

1430/2/12هـ
2009/2/7م

 420يوم ًا من تاريخ
البدء بالعمل

%62

118.500.000

مشروع خدمات أعمال احلفر والردم والتسوية العامة ـ
10
مطار امللك عبد العزيز

1430/4/13هـ
2009/4/08م

 660يوم ًا من تاريخ
البدء بالعمل

%30

177.619.021

مشروع استبدال نظام الهاليون إلطفاء احلريق بنظام
يحافظ على طبقة األوزون ـ مطار امللك خالد

1430/6/15هـ
2009/6/8م

 540يوم ًا

%5

9.227.180

11
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قائمة بالعقود (امل�شاريع) التي متت تر�سيتها خالل العام املايل 1431/1430هـ ون�سب �إجنازها حتى نهاية العام
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م

م�سمى امل�شروع  /العقد

تاريخ الرت�سية

مدة العقد

12

مشروع إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة الطرق
إصالح  /إستبدال أجزاء اإلسفلت املتآكلة في ممر
الطائرات ـ مطار امللك خالد

مشروع نظام معاجلة خطط الطيران باملطارات احمللية
13
واإلقليمية

ن�سبة الإجناز قيمة العقد بالريال

1430/1/28هـ
2009/1/25م

 150يوم ًا

%100

14.422.010

1430/3/13هـ
2009/3/10م

 720يوم ًا

%25

19.998.928

14

مشروع منظومة الرادارات املالحية املدنية

1430/3/13هـ
2009/3/13م

 1080يوم ًا

%12

221.185.497

15

مشروع صيانة وتشغيل طائرات ومعدات الفحص
اجلوي بالهيئة العامة للطيران املدني

1430/7/12هـ
2009/7/5م

 1800يوم ًا

عقد مستمر

93.000.000

16

مشروع نظام فوترة أجور خدمات املالحة اجلوية

1430/7/12هـ
2009/7/5م

 360يوم ًا

%5

9.998.516

17

مشروع شبكة االتصاالت املالحية لتوفير اخلدمة
املباشرة

1431/1/2هـ
2009/12/19م

 720يوم ًا

%35

12.366.433

18

مشروع نظام مساعدات مالحية ملطار األمير عبد
املجيد بن عبد العزيز بالعال

1431/1/2هـ
1431/1/2هـ

 150يوم ًا

%5

4.198.000
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م�سمى امل�شروع  /العقد

تاريخ الرت�سية

مدة العقد

19

مشروع إصالح واستبدال أجزاء اإلسفلت املتآكلة
بشبكة الطرق الواقعة باملنطقة اخلضراء والبيضاء
والبنية حتى البوابة الشمالية مبطار امللك خالد الدولي

ن�سبة الإجناز قيمة العقد بالريال

1430/7/22هـ
2009/7/15م

 180يوم ًا

%70

15.989.627

20

مشروع تنفيذ املرحلة الثانية من خطة برنامج تطوير
التدريب الفني باألكادميية السعودية للطيران املدني

1430/7/22هـ
2009/7/15م

 1440يوم ًا

%12

150.856.600

21

مشروع إعداد وتنفيذ أنظمة السالمة بالهيئة العامة
للطيران املدني

1430/7/29هـ
2009/7/22م

 485يوم ًا

%5

69.546.910

22

مشروع توريد وتركيب معمل وأجهزة ومعدات سالمة
الطيران (معمل مسجل بيانات صوت كابينة القيادة)
بالهيئة العامة للطيران املدني

1430/8/7هـ
2009/7/29م

 182يوم ًا

%5

5.169.176

23

مشروع خدمات دعم وتطوير األكادميية السعودية
للطيران املدني بالهيئة العامة للطيران املدني

1430/11/9هـ
2009/10/28م

 330يوم ًا

%5

8.600.000

24

مشروع نظام مراقبة جتهيزات خدمات املالحة اجلوية
عن بعد بالهيئة العامة للطيران املدني

1430/11/22هـ
2009/11/10م

 360يوم ًا

%5

6.975.000

�إجمايل قيمة العقود خالل العام املايل 1431/1430هـ بالريال

1.567.180.900
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ثالثًا :الخدمات اإلدارية المساندة
 .١إجناز خطوات هامة في مشروع تداول ومتابعة الوثائق الرسمية
إلكتروني ًا ( )CTSحيث مت تطبيق املشروع على كافة قطاعات الهيئة
واملطارات الدولية األربعة ولم يتبق سوى املطارات الداخلية.
 .٢مناولة وت��داول وفهرسة وحفظ ( )133050معاملة مقارنة بعدد
( )115245معاملة العام السابق.
 .٣إصدار عدد من الكتيبات اإلعالمية وذلك على النحو التالي:
البرنامج الوطني ألمن الطيران.
كتيب أساسيات أمن الطيران.
تعليمات نقل احلجاج عن طريق اجلو.
الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2008م.
كتيب اللوائح التنفيذية اخلاص بالتحقيق في حوادث الطائرات.
كتيب مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي.

58

التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

كتيب مطار األمير عبد املجيد بن عبد العزيز بالعال.
كتيب مطار األمير عبد احملسن بن عبد العزيز بينبع.
 .٤تصوير ( )149مناسبة رسمية.
 .٥تصوير ( )3مطارات من مطارات اململكة.
 .٦أنتجت املطبعة ( )1.182.000ورقة مطبوعة لتغطية احتياجات
القطاعات واإلدارات املختلفة بالهيئة.
 .٧نسخ ( )112قرص ممغنط ( )CDلصور عن مطارات الهيئة.
 .٨إجناز ( )3285معاملة خاصة مبوظفي الهيئة في مختلف اجلهات
وخاصة احلكومية منها فيما بلغ عدد املعامالت املنجزة العام السابق
( )1797معاملة.

قطاع اإلدارة المركزية

األهداف والوظائف
 .1فيما يخص أمن الطيران
القيام باملهام واملسئوليات الالزمة لتنفيذ برنامج أمن الطيران املدني
وما يصدر من تعليمات حول هذا البرنامج وفق ًا للمعايير واملقاييس
الدولية ألمن الطيران.
القيام باملسح والتفتيش واملراقبة على املطارات في اململكة وشركات
الطيران العاملة للتأكد من استيفائها للمتطلبات األمنية الوطنية
والدولية للطيران املدني.
التأكد من تطبيق اإلجراءات األمنية وفق ًا ملستويات اجلودة القياسية
ألمن املطارات.
التأكد من سالمة عمليات الشحن اجلوي ومطابقتها ألنظمة ومعايير
أمن الشحن اجلوي.
إعداد املواصفات القياسية لتأمني التجهيزات األمنية للمطارات.
 .٢فيما يخص اإلطفاء واإلنقاذ
إصدار املعايير واملواصفات لتشغيل خدمات اإلطفاء واإلنقاذ بجميع
املطارات التابعة للهيئة العامة للطيران املدني والتأكد من تطبيق هذه
املعايير واملواصفات مبا يكفل تقدمي خدمات إطفائية موثوق بها وف ّعالة
قادرة على تأمني احلماية اإلطفائية الالزمة حلركة الطيران واملرافق
باملطارات ،فض ًال عن مستخدمي تلك املطارات.
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 .٣فيما يخص التخطيط المركزي
إعداد وإدارة استراتيجيات الهيئة وضمان تناسق خطط قطاعات
وإدارات الهيئة املختلفة.
تنفيذ ومراقبة وحتديث اخلطط االستراتيجية للهيئة باستخدام وتطبيق
أفضل التجارب العاملية.
إعداد خطة التنمية اخلمسية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتخطيط
ومتابعة تنفيذها.
وضع أهداف مالية وأهداف ملستوى األداء في مجاالت اإلستثمارات
التجارية باملطارات ومتابعة التزامها بالسياسات واإلجراءات املعتمدة
من الهيئة.
حتديد مؤشرات األداء الالزمة للتأكد من حتقيق األهداف وتنفيذ
االستراتيجيات.
إعداد ورفع تقارير أداء لإلدارة العليا للمساعدة في اتخاذ القرارات
وحتديث االستراتيجيات.
إعداد وإصدار تقارير إحصائية (شهرية ونصف سنوية وسنوية)
عن حركة النقل اجلوي في اململكة وإجراء دراسات عن التوقعات
املستقبلية للحركة اجلوية مبا يسهم في اتخاذ القرار املناسب.
إعداد قاعدة بيانات إحصائية شاملة جلميع قطاعات الهيئة.

قطاع اإلدارة المركزية

 .٤فيما يخص المشاريع المساندة
اإلش��راف على إدارة املشاريع املشتركة الكبيرة التي تتبناها الهيئة
بالتنسيق مع القطاع اخلاص واملتعلقة باملطارات ووضع املعايير الالزمة
لتلك املشاريع ومن ثم التفاوض مع اجلهات املنفذة وتقدمي املساندة الالزمة
في مرحلتي التنفيذ والتشغيل.
 .٥فيما يخص العالقات العامة واإلعالم
خدمة الهيئة إعالمي ًا مبا في ذلك إبراز صورتها والتعريف بدورها في
الداخل واخلارج.
إصدار املطبوعات التي تصدر عن الهيئة مثل التقرير السنوي ومجلة
الطيران املدني.
حتقيق أعلى قدر ممكن من التعاون والتنسيق مع الهيئات واجلهات
ذات العالقة.
إعداد وترتيب برامج االستقبال واملراسم واحلفالت والزيارات.
إعداد وترتيب البرامج الالزمة إلقامة وتنظيم املؤمترات والندوات
واملعارض التي تقيمها الهيئة أو التي تشارك فيها الهيئة.

61

اإلنجـــازات
أو ً
ال :أمن الطيران
 .١صدور املوافقة على حتديث البرنامج الوطني ألمن الطيران املدني
طبعة 1430هـ واعتماده من قبل صاحب السمو امللكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران واملفتش العام ومن
ثم مت توزيعه على جميع اجلهات األمنية باململكة.
 .٢إجراء املسح والتفتيش األمني جلميع مطارات اململكة الدولية والداخلية
لعام1430هـ.
 .٣إجن��از الئحة منع التدخني في املطارات ورفعها للجهة املختصة
العتمادها.
 .٤االستمرار في تطبيق برنامج الشاحن املعتمد ،وقد مت منح التصاريح
الالزمة لعدد ( )44مكتب شحن حتى نهاية العام املالي على مستوى
مناطق اململكة التي تتواجد بها املطارات الدولية األربعة الرئيسة.
 .٥مت االنتهاء من املرحلة األولى من املشروع الوطني املتكامل ألمن
املطارات واملخصصة إلعداد الدراسات واملسوحات األولية الالزمة
لتنفيذ املشروع ويجري في الوقت الراهن إكمال اإلجراءات الالزمة
للرفع للمقام السامي العتماد املشروع ومن ثم تنفيذه.
 .٦إجناز املرحلة اخلامسة من مشروع توريد وتركيب األجهزة األمنية
باملطارات وعليه مت توريد األجهزة واملعدات التالية:
أجهزة تفتيش تعمل باألشعة السينية تختص باألمتعة التي يتم
وزنها.
أجهزة تفتيش تعمل باألشعة السينية تختص باألمتعة احملمولة.
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أجهزة كشف متفجرات تعمل بتقنية شم األبخرة والغازات.
بوابات تختص بكشف املعادن.
أجهزة تفتيش شخصي.
وقد مت عقد دورات تدريبية من خالل املشروع للمشغلني والفنيني
باملطارات على كيفية التعامل مع تلك األجهزة اجلديدة لتحقيق
الفائدة األمنية للمشروع.
ثانيًا :اإلطفاء واإلنقاذ
الأدلة:
مت إعداد واعتماد عدد من األدلة ومن ثم توزيعها على املطارات واجلهات
املعنية للعمل مبوجبها وكانت تلك األدلة على النحو التالي:
الدليل اخلاص مبعيار إدارة املواد اخلطرة وقد مت اعتماده بتاريخ
1430/1/24هـ.
الدليل القياسي خلطة اإلخ�لاء واإلي���واء وق��د مت اعتماده بتاريخ
1430/3/20هـ.
م�شروع ا�ستبدال �سيارات ومعدات الإطفاء والإنقاذ:
ترسية مشروع استبدال سيارات ومعدات اإلطفاء واإلنقاذ لعموم املطارات
على شركة روزنباور الدولية وقد مت البدء في املشروع اعتبارا من عام
2009م ويستمر خلمس سنوات ويوضح البيان التالي ما مت تأمينه خالل
عام 2009م.

قطاع اإلدارة المركزية

بيان ب�سيارات ومعدات الإطفاء اجلديدة

النوع

العدد

املطارات التي مت الت�أمني لها

سيارة إطفاء وإنقاذ رئيسة ( )6×6مبدفع سقف
بدون ذراع

6

مطار امللك خالد الدولي ،مطار امللك فهد الدولي ،مطار امللك عبد الله
بن عبد العزيز بجازان ،مطار القصيم اإلقليمي ،مطار جنران.

مالبس واقية من احلريق

1765

لكافة املطارات.

ضاغط هواء لتعبئة اجهزة التنفس

27

لكافة املطارات.

جهاز تنفس

200

املطارات الدولية ،مطار األمير عبد املجيد بن عبد العزيز بالعال،
مطار رابغ ومركز تدريب خدمات اإلطفاء واإلنقاذ.

جتارب الطوارئ:
تنفيذ جتارب خطط طوارئ فرضية شاملة باملطارات الداخلية للتأكد من
كفاءة وجاهزية خدمات اإلطفاء واإلنقاذ وكافة اجلهات ذات العالقة وفق ًا
ملعايير املنظمة الدولية للطيران املدني ،علما بأنه مت حتديث مناذج التقييم
لهذه اخلطط.
الدرا�سات:
دراسة عدد من مهابط للطائرات العمودية في أنحاء اململكة.
مشاركة اإلدارة الهندسية في أعمال تطوير محطات اإلطفاء واإلنقاذ
للمطارات الداخلية وكذلك املستلزمات والتجهيزات لتقدمي االستشارات.
القوى العاملة:
يوفر عقد اإلطفاء واإلنقاذ القوى العاملة الالزمة للحماية اإلطفائية
مبطارات اململكة الداخلية فبموجبه مت توفير ( )279موظف ًا منهم

( )197سعودي ًا ومبا يحقق نسبة سعودة تعادل .%71
بناء على األمر السامي الكرمي رقم /6896م ب وتاريخ 1427/9/18
مت إعداد دراسة التعاقد املباشر ملوظفي مقاول خدمات اإلطفاء واإلنقاذ
باملطارات الداخلية وقد تتم رفعها لوزارة املالية لتوقيع احملضر.
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ثالثًا :التخطيط المركزي
أ -اإلنجازات

 .١تدشني انطالق مرحلة جديدة للهيئة يتم فيها العمل على تنفيذ اخلطط
االستراتيجية وإطالق املرحلة األولى من تطوير بطاقات األداء املتوازن
للهيئة حتت شعار (انطالق) والتي تهدف إلى نشر ثقافة التكامل
االستراتيجي والثقافة املؤسسية وقياس أداء الهيئة من خالل مؤشرات
أداء رئيسة ،ورفع مستوى اإلجناز واالستثمار األمثل للموارد البشرية
واملالية ملواكبة التسارع املتزايد في إنهاء اإلجراءات وتقدمي التقارير
الالزمة ملتخذي القرار بغية املساعدة في اتخاذ القرار املناسب.
 .٢وضع وحتديد رؤية الهيئة العامة للطيران املدني وحتديث رسالتها.
 .٣حتديث واعتماد أهداف الهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة االقتصاد
والتخطيط ومبا ينسجم مع اخلطط التنموية االستراتيجية للمملكة.
 .٤تطبيق دورة التخطيط االستراتيجي للهيئة.
 .٥عقد دورة تدريبية لتدريب مدراء التخطيط االستراتيجي بقطاعات
الهيئة املختلفة على تطبيق دورة التخطيط االستراتيجي باإلضافة
لعقد ورش عمل منفصلة لكل قطاع.
 .٦إعداد خطة التنمية التاسعة (اخلطة التشغيلية).
 .٧إصدار التقرير اإلحصائي السنوي لعام 2008م وبيانات إحصائية
أخرى متعلقة باحلركة اجلوية في مطارات اململكة وتزويد قطاعات الهيئة
وعدد من الهيئات احلكومية وشركات النقل اجلوي بتلك اإلحصائيات
الستخدامها في إعداد الدراسات.
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قطاع اإلدارة المركزية

رابعًا :المشاريع المساندة
ب -الـخطط المستقبلية:

 .١مراجعة وحتديث استراتيجيات الهيئة.
 .٢تطوير دورة في التخطيط االستراتيجي للهيئة مبا يتناسب مع التوجه
اجلديد للهيئة نحو اخلصخصة.
 .٣تطوير واعتماد أهداف مؤشرات األداء الرئيسة لقطاعات الهيئة
املختلفة.
 .٤إصدار تقارير األداء الربع سنوية والسنوية اخلاصة ببطاقة األداء
املتوازن لعام 1431هـ.
 .٥تقييم األداء التشغيلي (السنة األولى) للشركات املشغلة للمطارات
الدولية.
 .٦إنشاء مركز معلومات يخص بيانات الطيران واملطارات.
 .٧دراسة التوقعات املستقبلية للحركة اجلوية في مطارات اململكة.
 .٨إعداد الدراسات التحليلة املتعلقة بالبيانات اإلحصائية.
 .9إعداد طلبات العروض ( )RFPللشركات االستشارية املتخصصة في
التخطيط االستراتيجي بهدف حتديث اخلطة االستراتيجية للهيئة بعد
مضي ما يقارب نصف املدة على إعداد اخلطة االستراتيجية ،وتوفير
برامج ونظم معلومات لتسهيل عملية التخطيط ومراقبة األداء.

 .١مشروع تطوير وتشغيل مجمع صاالت الحج والعمرة

ُذكر في التقرير السنوي السابق أن هذا املشروع تقوم بتنفيذه مجموعة
بن الدن السعودية مبوجب عقد على نظام ( )BTOملدة عشرين عام ًا،
وخالل العام املالي 1431/1430هـ مت تنفيذ املرحلة الثالثة واألخيرة،
وقد متت االستفادة من تلك املرحلة في موسم حج عام 1430ه��ـ إذ
اكتمل حينها املشروع بالكامل وقد انطوت تلك املرحلة على إنشاء مجمع
للخدمات العامة لتوفير املياه املبردة للمكيفات في صاالت احلج وكذلك
توفير مولدات الطاقة الكهربائية االحتياطية وخزانات املياه.
 .٢مشروع محطة التحلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي

وهو املشروع الذي متت ترسيته على شركة (سيتي إنيرجي السعودية)
مبوجب عقد على نظام ( )BOTملدة عشرين عام ًا ..قامت الشركة خالل هذا
العام بإمتام إجنازه بالكامل وقد بدأ اإلنتاج الفعلي في 2009/3/1م
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حسب اجلدول الزمني احملدد في االتفاقية مع املستثمر علما بأن طاقة
احملطة اإلنتاجية األولية تبلغ ( )30ألف متر مكعب يومي ًا قابلة للزيادة.
 .٣مشروع األسواق الـحرة

مبوجب العقد املبرم مع املجموعة الوطنية الفائزة بهذا املشروع واملتضامنة
مع شركة الديسا ( )ALDEASAاألسبانية قامت املجموعة بإجناز %90
من أعمال الديكورات مبواقع األسواق احلرة مبطاري امللك عبد العزيز
وامللك خالد الدوليني ومن املتوقع االنتهاء منها بشكل كامل قبل نهاية
2010م ومن ثم يبدأ التشغيل بعد االنتهاء من اإلجراءات واملناقشات مع
مصلحة اجلمارك فيما يتعلق ببضائع األسواق احلرة ،ووفق ًا للعقد ستقوم
املجموعة بتشغيل تلك األسواق ملدة  10سنوات.

 .٥المكاتب التنفيذية:

مت طرح مشروع تطوير املكاتب التنفيذية في منافسة على القطاع
اخلاص من خالل الصحف احمللية والعاملية وسيتم البت فيها خالل
عام 2010م.
ازداد عدد املشتركني بجميع الفئات خالل عام 2009م ليصل إلى حوالي
( )11.626مشتركا بزيادة مقدارها ( )666مشترك ًا عن 2008م.
بلغ إجمالي اإليرادات من عام 2005م حتى نهاية عام 2009م ما
يقارب ( )145525000ريال بزيادة مقدارها ( )33830000ريال
تقريب ًا عن عام 2008م.

 .٤نشاط الدعاية واإلعالن

اعتمد مجلس إدارة الهيئة ترسية املشروع على شركة جيسيدكو/الفنية
املتقدمة لتنفيذه وقد متت مناقشة العقود مع الشركة ومع املستشاريني
القانونيني ومن املتوقع إجراء املراجعة النهائية للعقود بعد إجراء التعديالت
املطلوبة من الطرفني خالل االجتماع الذي سيعقد في وقت الحق من عام
2010م متهيدا لتوقيع العقود النهائية بعد ذلك ومن ثم البدء في التنفيذ
مع بداية عام 2011م.
الصالة اجلنوبية  -مطار امللك عبدالعزيز الدولي
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قطاع اإلدارة المركزية

إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في كافة مطارات المملكة *

املطارات

عام 2009م
امل�سافرون

عام 2008م

ال�شحن (طن) الرحالت

امل�سافرون

ن�سبة التغري املئوية

ال�شحن (طن) الرحالت امل�سافرون ال�شحن الرحالت

املطارات الدولية 515.794 38.359.872

%5.99 %4.08- %4.61 335.420 537.720 36.669.628 355.498
%5.34

املطارات اإلقليمية 3.937.079

11.911

3.701.244 44.238

11.897

%6.37 41.995

املطارات احمللية 1.990.323

2.890

1.941.230 30.801

3.194

%0.75 %9.50- %2.53 30.572

44.287.274

530.595

42.312.102

552.811

%5.53

املجموع

430.537

407.987

%4.67

%0.12

%4.02-

* مالحظة :اإلحصائية أعاله ال تشتمل على عدد املسافرين العابرين (الترانزيت).
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إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في المطارات الدولية *

املطارات الدولية

عام 2009م
امل�سافرون ال�شحن
(طن)

ن�سبة التغري املئوية

الرحالت

عام 2008م
ال�شحن الرحالت الركاب
امل�سافرون
(طن)

مطار امللك عبد العزيز بجدة %0.65 138.599 212.074 17.643.552 142.505 217.998 17.757.422
مطار امللك خالد بالرياض %9.82 114.429 223.615 11.540.372 127.666 209.340 12.673.509
مطار امللك فهد بالدمام
مطار األمير محمد بن عبد
العزيز باملدينة

املجموع

ال�شحن

الرحالت

%2.79

%2.82

%11.57 %6.38-

%0.47 %14.29- %6.19 50.926 97.596 4.164.532 51.166 83.652 4.422.346
4.804 3.506.595

%5.58 31.466 4.436 3.321.172 34.161

%8.30

%8.56

%4.61

%4.08-

%5.99

355.498 515.794 38.359.872

335.420 537.720 36.669.628

* مالحظة :اإلحصائية أعاله ال تشتمل على عدد املسافرين العابرين (الترانزيت).
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إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في المطارات اإلقليمية

عام 2009م
ال�شحن (طن) الرحالت

عام 2008م
ال�شحن (طن) الرحالت

ن�سبة التغري املئوية
الركاب ال�شحن الرحالت

3.327

13.901

%1.53

%2.93- %11.46-

629.584

3.106

7.755

%7.51

%6.76-

%4.60

881

4.501

%5.96-

%4.30

%0.40

3.842

%24.30

%15.12

%25.46

%102.17 %17.20

%8.69

%4.40-

%12.19

%0.12

%5.34

املطارات
الإقليمية

امل�سافرون

مطار أبـهـا

1.444.775

2.946

مطار تبوك

676.842

2.896

8.112

مطار الطائف

312.670

919

4.519

332.483

مطار الـقـصيم 348.046

1.075

4.820

280.008

934

مطار حائل

323.347

1.113

5.127

275.901

551

4.717

مطار جازان

831.399

2.963

8.166

760.333

3.099

7.279

%9.35

املجموع

3.937.079

11.911

44.238

3.701.244

11.897

41.995

%6.37

1,600
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إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في المطارات المحلية

امل�سافرون

عام 2009م
ال�شحن (طن) الرحالت

امل�سافرون

231.859
الباحة
وادي الدواسر 73.784
95.132
شرورة
38.899
طريف
233.065
بيشة
140.989
عرعر
44.954
الوجه
29.466
رفحاء
426.656
جنران
56.420
القيصومة
254.138
اجلوف
19.461
االحساء
139.721
القريات
184.374
ينبع
10.490
حفرالباطن
10.915
الدوادمي

2.427
1.139
1.876
1.046
2.422
2.092
1.014
1.065
7.472
1.154
3.425
237
1.756
3.123
213
340

236.632
61.256
81.317
35.210
232.221
135.558
40.475
20.472
426.000
62.008
243.860
18.593
150.115
177.723
10.317
9.473

املطارات املحلية

املج ـمــو ع
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1.990.323
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20
60
23
195
407
20
16
692
99
684
5
386
211
3
3

2.890

30.801
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1.941.230

عام 2008م
ال�شحن (طن) الرحالت

ن�سبة التغري املئوية
الركاب ال�شحن الرحالت

2.529
984
1.707
1.001
2.350
2.270
956
935
7.820
1.108
3.371
250
1.911
2.926
230
224

%4.03%15.75
%9.90
%4.50
%3.06
%7.84%6.07
%13.90
%4.45%4.15
%1.60
%5.20%8.11%6.73
%7.39%51.79

97
27
108
21
236
468
30
22
708
107
691
31
427
214
4
5

3.194

30.572

%2.02%20.45
%16.99
%10.48
%0.36
%4.01
%11.07
%43.93
%0.15
%9.01%4.21
%4.67
%6.92%3.74
%1.68
%15.22

%2.53

%32.39%24.97%43.98%6.54
%17.51%13.06%32.28%25.61%2.32%7.38%0.88%84.17%9.49%1.19%19.76%33.22-

%9.50-

%0.75

قطاع اإلدارة المركزية
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قطاع السالمة
والتراخيص االقتصادية

األهداف والوظائف
تسجيل الطائرات وإصدار شهادات الصالحية لها.
إصدار وجتديد تراخيص شركات النقل اجلوي الوطنية ومشغلي الطائرات ووكاالت الشحن اجلوي ومقدمي اخلدمات
املعاونة.
إصدار رخص الطيران والشهادت الطبية للعاملني في تشغيل وصيانة الطائرات املدنية ،فض ًال عن ترخيص محطات
إصالح الطائرات ومدارس ومعاهد الطيران.
إصدار تصاريح الهبوط للرحالت.
إعداد وإدارة االتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية والدولية للنقل اجلوي مع البلدان األخرى ورصد االمتثال لها.
متابعة تطوير أنظمة ومعايير وإجراءات السالمة للطيران املدني السعودي.
التأكد من امتثال شركات النقل اجلوي الوطنية ومشغلي الطائرات ،ومحطات إصالح الطائرات ومدارس ومعاهد الطيران
ملقاييس التشغيل واألنظمة احمللية والدولية.
إجراء التحقيقات في حوادث الطيران املدني التي تقع في اململكة ومن ثم إصدار توصيات لتجنب تكرارها.
متثيل اململكة في التحقيقات املتعلقة بحوادث الطائرات املدنية املسجلة في اململكة والتي حتدث في دول أخرى.
التأكد من امتثال املطارات ملعايير التشغيل ومعايير السالمة وإصدار تراخيص للمطارات.
مراقبة وتطوير سالمة نظم املالحة اجلوية وإجراءات الطيران وتقييم العوائق.
تطوير وحتديث اإلستراتيجية االقتصادية لتحرير النقل اجلوي مبا في ذلك تعيني نقاط التشغيل للناقالت اجلوية الوطنية
والترخيص لنقاط التشغيل اجلوية وحتديد عدد الرحالت لكل قطاع.
العمل على حماية املستهلك عن طريق التحقيق في الشكاوي واملنازعات التي تنشأ بني املطارات واجلهات املستخدمة لها.
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قطاع السالمة والتراخيص االقتصادية

اإلنجازات
أو ً
ال :السالمة
أ) التحقيق في حوادث الطائرات

وقعت ثالث حوادث خالل العام وتفصيلها كالتالي:

م

التاريخ

جن�سية الطائرة الطراز وعالمة الت�سجيل املرحلة

املكان

امل�شغل

التلفيات

الإ�صابات

2009/5/8 1م

سعودية

ماك دونالد دوجالس
إم دي HZ-APW 90

مطار امللك خالد الدولي اخلطوط تلفيات شديدة للطائرة ال يوجد
الهبوط
السعودية بسبب اخلروج عن املمر إصابات
الرياض

2009/6/9 2م

سعودية

ماك دونالد دوجالس
إم دي HZ-ANB 11

ال يوجد
إصابات

2009/8/22 3م

أمريكية

أوجستا إيه  109اي
N-906AH

مطار اخلرطوم الدولي اخلطوط تلفيات شديدة للطائرة
الهبوط
اخلرطوم السودان السعودية بسبب الهبوط الشديد
الهبوط

البارجة ارابيا 4

أرامكو حتطم وحريق نظام إدارة ال يوجد
إصابات
املروحة األمين
السعودية
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ب -التحقيق في الوقائع:

بلغ عدد الوقائع خالل العام ( )72واقعة وكانت على النحو التالي:

76

نوع الواقعة

العدد

الن�سبة

تصادم أرضى

12

%16.7

ارتطام بالطيور

11

%15.2

مشاكل اإلقالع والهبوط

5

%6.9

احلرائق أو الدخان

2

%2.8

تعطل محركات الطائرة

2

%2.8

مشاكل التحكم بالطيران واستقراره

2

%2.8

مخالفات

2

%2.8

أبواب /شبابيك /أغطية فتحات

1

%1.4

مراقبة جوية

35

%48.6

الإجمايل

72
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قطاع السالمة والتراخيص االقتصادية

حوادث ووقائع الطريان خالل عام 2009م مقارنة بالأعوام ال�سابقة

ج -سالمة المطارات

دراسة عدة مواقع إلنشاء وإقامة مطارات مختلفة في اململكة ومنها
املطارات االقتصادية ومن أمثلة ذلك حتديد موقع إلنشاء مطار
القنفذة.
الترخيص لشركة متخصصة لنقل املواد اخلطرة.
املشاركة في تقييم العديد من مهابط الطائرات العمودية متهيدا لترخيصها.
املشاركة في تنفيذ متارين خطط الطوارئ باملطارات حسب البرنامج
السنوي املعد لذلك واعتماد التقارير النهائية لها وإرسالها للجهات
ذات العالقة في املطار لتصحيح األوضاع وفق ًا للمالحظات.
املوافقة على برنامج مركز التدريب على الطيران والسالمة.
املشاركة في تنظيم أنشطة طيران ضمن فعاليات جوية مثل البطولة
السابعة للقفز املظلي.

د -العقود:

الـحادث :هو الذي ينجم عنه إصابة مميتة أو جسيمة أو ينجم عنه حتطم
طائرة أو إصابتها بتلف يؤثر سلب ًا على أدائها.
الواقعة :أقل شأن ًا من احلادث ال ينجم عنها إصابات جسيمة والفرق
بني الواقعة واحلادث يكمن في النتائج فقط.

 .١عقد م�شروع الفح�ص اجلوي:
كانت أبرز إجنازات هذا العقد خالل العام املالي على النحو التالي:
تنفيذ ( )115رحلة عمل إلجراء الفحص اجلوي لألجهزة املالحية في
جميع مطارات اململكة وقواعدها العسكرية واملطارات التابعة لشركة
أرامكو السعودية.
تنفيذ ( )84إجراء طيران.
تقييم ( )109منشأة لتحديد مدى تأثيرها على سالمة احلركة اجلوية
ومن أمثلة ذلك (أب��راج التلفزيون واإلذاع��ة ،أبراج هاتف اجلوال،
مداخن بعض املصانع).
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إصدار ( )11إعالن مالحي.
دراس��ة وإع��ادة تخطيط عدد من املجاالت اجلوية العسكرية ذات
االستخدام اخلاص.
فحص ( )17محطة مالحية جديدة.
 .٢سيتم توقيع عقد مع شركة فاليت سكيب الذي من املتوقع تنفيذه
خالل العام املالي القادم 1432/1431هـ وهو متعلق مبشروع جتهيز
املعمل اخلاص باستخالص وحتليل املعلومات املسجلة في أجهزة
تسجيل بيانات الرحلة ( )FDRوأجهزة تسجيل األصوات في مقصورة
القيادة ( )CVRفي الطائرات التي تتعرض حلادث أو واقعة.
 .٣سيتم توقيع عقد مع إحدى الشركات املتخصصة ليتم تنفيذه خالل
العام املالي القادم وهو خاص مبشروع املسح اجلوى وإعداد خرائط
للعوائق.

ثانيًا :مقاييس الطيران:
عمليات الطيران:
أِ -

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدمج عدد من طائرات  A-320للخطوط اجلوية
العربية السعودية.
مراقبة واعتماد برنامج أوزان الركاب واألمتعة الشخصية للخطوط
اجلوية العربية السعودية.
إجراء اختبارات شفهية وعملية حلوالي ( )178طيار نقل جتاري ومن
ثم إصدار رخص طيران سعودية مستقلة.
اختبار ( )12جهاز تشبيهي داخل وخارج اململكة.
إجازة أكثر من ( )63طيار ًا للعمل ما بني مدرب وفاحص.
تقييم أكثر من ( )40طيار فاحص.
القيام برحالت إشراف وتقييم لعدد ( )97من قائدي الطائرات اجلدد.

ب -صالحية الطيران:

التفتيش على ( )45طائرة أجنبية أثناء القدوم أو املغادرة ملوسم حج
(1430هـ).
إصدار ( )270شهادة صالحية طيران للطائرات ،منها ( )140شهادة
للطائرات اخلاصة ،و( )132شهادة لطائرات اخلطوط اجلوية السعودية
وشركتي ناس وسما وشركة سناس.
التفتيش على ( )13محطة إصالح محلية ،وعدد ( )56محطة إصالح
أجنبية.
التفتيش على ( )11من مشغلي الطائرات.
إصدار ( )2شهادة ملشغل جوي.
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رخ�ص الطريان ال�صادرة خالل العام املايل 1431/1430هـ
مقارنة بالعام ال�سابق

إصدار أكثر من ( )15شهادة تغيير هندسية ( )STCلعدد من الطائرات
ذات التسجيل السعودي.
إصدار شهادات تفويض لعدد ( )15مهندسا و( )5مفتشني للعمل في
مشاريع الطائرات املختلفة.
ج -شهادات ورخص الطيران:

إعتماد مركز اختبار كفاءة اللغة اإلجنليزية في كل من أكادميية الهيئة
العامة للطيران املدني وكلية امللكة نور باألردن.
إعتماد دورة مرحل جوي في أكادميية األمير سلطان لعلوم الطيران.
جتديد إتفاقية إعتماد دورة مرحل جوي في أكادميية الطيران امللكية
األردنية.
تسجيل عدد ( )20طائرة في السجل السعودي.
إلغاء تسجيل عدد ( )7طائرات من السجل السعودي.
جتديد شهادات التسجيل لعدد ( )20طائرة.
إج��راء ( )1049اختبار ًا حتريري ًا و( )117اختبار ًا شفهي ًا مبركز
االختبارات لكافة طالبي رخص الطيران.

نوع الإ�صدار �أو التجديد
طيار نقل جوي جتاري

عدد الرخ�ص
1429/1428هـ
1098

عدد الرخ�ص
1431/1430هـ

طيار جتاري

999

1069

طيار خاص

8

50

مهندس جوي

128

145

مدرب طيران

2

4

طيار اختبار

2

18

منسق فني مرخص

19

-

ميكانيكي طائرات

589

637

فني طائرات

162

152

مرحل جوي

39

36

مضيف  /مضيفة

520

1906

مراقب جوي

-

24

املجموع

3566

5406

1365
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د -طب الطيران:

إعداد الالئحة املنظمة لنظام الرخص الطبية ملالحي مقصورة القيادة
واملراقبني اجلويني.
حتديث نظام تعيني األطباء املفوضني
(.)AVIATION MEDICAL EXAMINER SYSTEM
تفويض ( )15طبيب ًا إلصدار الرخص الطبية ملالحي مقصورة القيادة
واملراقبني اجلويني الذين يعملون في كل من اخلطوط اجلوية العربية
السعودية والقوات املسلحة والقطاع اخلاص داخل وخارج اململكة
العربية السعودية.
إعتماد ( )1500رخصة طبية مدنية.
إعتماد ( ) 600رخصة طبية عسكرية.
االنتهاء من مسودة الالئحة التنظيمية لبرنامج الوقاية من تعاطي
املخدرات واملؤثرات العقلية لشاغلي الوظائف احلساسة.
هـ .المكتبة الفنية:

التنسيق مع قطاع تقنية املعلومات لوضع املواصفات الفنية والفهارس
املطلوبة لنظام األرشفة الرقمية لكل الوثائق الورقية لألرشيف اخلاص
بكل من (إدارة الرخص والشهادات ،إدارة صالحية الطيران ،إدارة
طب الطيران) هذا وسوف تبدأ املرحلة األولى من األرشفة الرقمية
للوثائق الورقية في منتصف شهر إبريل 2009م.
تقدمي الدعم الفني لشبكة معمل اختبار الطيارين.
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ثالثًا :التنظيمات االقتصادية:
 .١وكاالت السفر ومكاتب الشحن املرخصة خالل عام 2009م.

نوع االجناز
املكاتب والفروع املرخص لها في
مختلف مدن اململكة
املكاتب والفروع اجلديدة التي مت
افتتاحها في مختلف مدن اململكة
املكاتب التي مت جتديد تراخيصها
املكاتب التي مت شطب نشاطها
وإيقافها عن العمل

�شحن
جوي
جتميع

�شاحن مكاتب
جوي �شركات
معتمد الطريان

235

49

59

44

6

3

191

25

20

4

2

ـ

 .٢حتديث الالئحة التنفيذية املنظمة لنشاط الشحن اجلوي للتجميع
متهيد ًا لرفعها ملجلس إدارة الهيئة العتمادها.
 .٣بلغ مجموع ما مت حتصيله من رسوم افتتاح ورسوم جتديد تراخيص
مكاتب الشحن اجلوي للتجميع والشاحن املعتمد خالل هذا العام
( )1.913.000ريال.
 .٤الترخيص لشركة الوفير للطيران كناقلة وطنية رسمية للنقل العارض
(للحجاج واملعتمرين والزوار).
 .٥إعداد البيانات اإلحصائية حلركة النقل اجلوي لعامي  2009/2008للناقالت
الوطنية واألجنبية العاملة في اململكة وتشمل (عدد الرحالت ،عدد الركاب،
عدد املقاعد املتاحة ،معدل احلمولة ،عدد الرحالت امللغاة واملتأخرة).

قطاع السالمة والتراخيص االقتصادية

رابعًا :االتفاقيات والتصاريح:
�إح�صائية بالرحالت التي مت الت�صريح لها لعام 2009/2008م
الرحالت العارضة

7800

الرحالت اخلاصة

14028

رحالت الشحن

2884

رحالت اإلخالء الطبي

240

الرحالت العسكرية

3360

رحالت القوات الصديقة

5000

رحالت كبار الشخصيات

1100

رحالت العمرة

20468

رحالت األمم املتحدة

154

الرحالت اإلضافية

56

الرحالت اخلاصة السنوية

478

رحالت احلج

13100

خامسًا :تطوير األنظمة وتطبيقها
وحماية المستهلك:
التعاقد مع أحد املكاتب االستشارية العاملية لوضع الالئحة التنفيذية
ملهام إدارة حماية املستهلك لتتمكن من تطبيق األنظمة املتعلقة
باخلالفات التي تنشأ بني املستهلكني وشركات الطيران.
إقامة وتنظيم أول ندوة عن حماية املستهلك في مجال الطيران على
املستويني العربي واإلقليمي.
البت في الشكاوي املقدمة من جمهور املسافرين ضد شركات الطيران
الوطنية واألجنبية وقد استرد نحو  %90من أصحاب الشكاوى
مستحقاتهم.
متابعة املشاكل الناجمة عن إلغاء بعض الرحالت أو تأخيرها مما قلص
الكثير من تلك املشاكل.
تأسيس خط هاتفي موحد لتلقي شكاوي املستهلكني من جميع أنحاء
اململكة.

وقد مت حتصيل رسوم إصدار التصاريح السنوية للرحالت والشركات
اخلاصة وقد بلغت القيمة اإلجمالية لتلك الرسوم منذ اعتماد الالئحة
وحتى نهاية عام 2009م ( )8.881.900ريال.
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سادسًا :الحج:
وضع وصياغة تعليمات احلج بصورة سنوية بالتنسيق مع اجلهات
احلكومية ذات العالقة باللغتني العربية واإلجنليزية وتوزيع تلك
التعليمات على املعنيني داخل اململكة وخارجها.
التصريح لعدد ( ) 56شركة طيران منتظمة وعدد ( )16شركة طيران
عارضة نقلت أكثر من مليون ومائتي ألف حاج.
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سابعًا :إنجازات أخرى:
مت إعداد املتطلبات اخلاصة بالبرنامج العاملي ملنظمة الطيران املدني
الدولي للتدقيق على مراقبة السالمة للدول األعضاء باملنظمة خالل
عام 2009م ،ومت اجتياز مرحلة التدقيق التي سخرت لها الهيئة
العديد من اجلهود واإلمكانات ،وعليه مت استقبال فريق التدقيق
من املنظمة وذلك خالل الفترة من  28-19أكتوبر 2009م وقد قام
الفريق بإجراء التدقيق على جميع األنشطة املتعلقة مبراقبة السالمة
بالهيئة والتي شملت نظام الطيران املدني وتنظيمه ولوائحه التنفيذية
واإلجراءات واآلليات املتعلقة بتنفيذها ومدى توفر املوظفني املؤهلني
وبرامج تدريبهم ،كما قام الفريق بتقدمي مسودة تقرير لالستنتاجات
والتوصيات املبدئية املتعلقة بها وذلك خالل فترة التدقيق من 28-19
أكتوبر 2009م ،وسوف تقوم املنظمة بتقدمي التقرير الرسمي في
نهاية عام 2009م والذي يستلزم قيام الهيئة العامة للطيران املدني
بالرد عليه خالل ( )60يوما من بداية العام 2010م وبحيث يشمل
الرد خطة الهيئة حيال اإلجراءات التصحيحية ،على أن تشمل اخلطة
على معلومات تفصيلية عن كيفية التعامل مع استنتاجات وتوصيات
التدقيق ،وجدوال زمنيا إلجناز وتنفيذ خطة اإلجراءات التصحيحية
وحتديد اجلهة القائمة بالتنفيذ ،األمر الذي يستدعي تضافر اجلهود
في القطاع خالل بداية العام القادم  2010لإليفاء بذلك ومن ثم البدء
في تنفيذها.
االنتهاء من إكمال إجراءات ترسية مشروع اللوائح التنفيذية للسالمة
بالهيئة العامة للطيران املدني مع شركة اسكن جروب األمريكية.

قطاع تقنية المعلومات

األهداف والوظائف

اإلنجازات

تطبيق التقنيات احلديثة التي تدعم التوجهات اإلستراتيجية للهيئة.

تمهيد:

وضع وتنفيذ اخلطط االستراتيجية لتقنية املعلومات بغية خدمة كافة
القطاعات في الهيئة وتوفير الدعم التقني لها.
أمتتة ودعم العمليات اإلدارية.
احلفاظ على سرية وأمن املعلومات في الهيئة.
تفعيل اخلدمات اإللكترونية للهيئة.
إنشاء وتشغيل بنية حتتية فعالة لتقنية املعلومات تربط جميع املطارات
وجميع مباني الهيئة.
حماية املعلومات احملفوظة في مركز املعلومات من الفقدان.
تنفيذ تطبيقات ألنظمة الطيران املدني أو أنظمة املطارات والنظم
النمطية سواء عن طريق شراء برامج جاهزة أو تطويرها داخلي ًا.
تزويد مستخدمي التطبيقات بأجهزة احلاسب اآللي وصيانتها وحتديث
نظم التشغيل.

في مجال التحول إلى احلكومة اإللكترونية مت االنتهاء من تطبيق نظام
حتديث وميكنة املراسالت آلي ًا في نحو  %60من إدارات الهيئة ،ومن
املتوقع تطبيق ذلك على بقية اإلدارات خالل العام القادم ،كما مت االنتهاء
من نظام األرشفة اإللكتروني اخل��اص بقطاع السالمة والتراخيص
االقتصادية ،وكذلك مشروع تطبيق النظام املالي والعقود واملنافسات
احلكومي الذي مت البدء في استخدامه ،باإلضافة إلى ذلك متت دعوة
تسعة شركات للتنافس في توريد وتركيب نظام تخطيط موارد الهيئة
( )ERPومن املتوقع ترسية املشروع خالل العام القادم.
أو ً
ال :تخطيط وتطوير تقنية المعلومات:
 .١أمن المعلومات:

التنسيق مع شركة متخصصة في مجال أمن املعلومات متهيد ًا لدعوة
الشركات املتخصصة لتقدمي عروضها املتعلقة بهذه اخلدمة ومن املتوقع
البدء في هذا املشروع من خالل ميزانية العام القادم  1431ـ 1432هـ.
 .٢الجودة والمراقبة:

التنسيق مع شركة ارنست ويوجن بشأن تقييم املخاطر املتوقعة املتعلقة
بتقنية املعلومات وذلك لوضع خطة سنوية ملواجهتها.
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قطاع تقنية المعلومات

 .٣نظام تحديث وميكنة المراسالت آليًا:

املوافقة على البدء في استخدام نظام امليكنة من قبل جميع اإلدارات ومن
املتوقع االنتهاء من املشروع الذي ستقوم بتنفيذه شركة دلة/ايفر خالل
العام القادم.
 .٤هيكلة قطاع تقنية المعلومات:

مت إعداد األوصاف الوظيفية اخلاصة بتقنية املعلومات وذلك بغرض إعادة
هيكلة القطاع بالتنسيق مع إدارة التطوير الوظيفي.
ثانيًا :البنية التحتية:
أ -خدمات الشبكة:

 .١تطوير وحتديث الشبكة املركزية في مبنى  230بأجهزة سيسكو املتقدمة
من نوع  6500وتوصيل ( )15مبنى في مطار امللك عبد العزيز الدولي
بهذه الشبكة املركزية (.)MPLS
 .٢اإلشراف واملشاركة في توصيل ( )45كيلومتر ًا من كابالت الفايبر
وذلك ضمن مشروع تطوير املدرجات.
 .٣تركيب نظام هاتفي جديد من نوع ( )IP Telephonyبعدد ( )3وحدات
(مدير االتصال) بسعة ( )350مستخدما.
 .٤تركيب ( )2جدار ناري حلماية الشبكة املعروفة باسم (.)ASA5520
 .٥ربط نظام عرض معلومات الرحالت في الصالة الشمالية واجلنوبية
مبطار امللك عبد العزيز الدولي بالشبكة العامة للهيئة.
 .٦تركيب نظام السلكي واي فاي في مبنى  230وصالة التنفيذيني ومبنى
إدارة املشاريع مع عدد ( )50وحدة التقاط .WAP

 .٧تركيب دائرة جديدة من االتصاالت السعودية على األلياف البصرية
بسرعة  8ميجا من مبنى  230في مطار امللك عبد العزيز إلى موقع
الهيئة ببني مالك مما أعطى نظام ميكنة املراسالت أداء مستقرا.
 .٨تركيب دائرة إنترنت جديدة بسرعة  8ميجا ملوقع الهيئة الرئيس
وبذلك حتسنت السرعة لكافة املستخدمني في مطار امللك عبد العزيز
الدولي.
 .9طرح مشروع تطوير الشبكة في مطاري امللك خالد الدولي بالرياض
وامللك فهد الدولي بالدمام في منافسة ،مبواصفات إضافية محدثة
ومتت مراجعة العروض ودراستها ورفع التوصيات إلى جلنة فحص
العروض ومن املتوقع البدء في املشروع خالل الربع األول من العام
القادم.
 .١٠مت استالم األجهزة الالزمة لشبكة املطارات الداخلية ومت توصيل 6
مطارات (ينبع ،بيشة ،جنران ،أبها ،الباحة ،حائل) وجارى توصيل
بقية املطارات ومن املتوقع االنتهاء من هذا املشروع خالل العام
القادم ،فيما مت وضع خطة لبناء شبكة معلوماتية في ( )7من املطارات
احمللية األخرى.
 .١١تركيب دوائر جديدة خلدمة املعلومات:
توصيل دائ��رة جديدة بسرعة  1ميجا في الثانية لتوفير اخلدمات
املعلوماتية لكافة املستخدمني في مطار األمير محمد بن عبد العزيز
باملدينة ،ودائرة جديدة أخرى بسرعة  2ميجا في الثانية في كل من
مطار امللك خالد وامللك فهد الدوليني.
ربط برج املراقبة واملكتب التنفيذي مع شبكة مطار امللك فهد الدولي
االلكترونية.
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ب -خدمات األجهزة:

 .١توريد وتركيب ( )1045جهاز ًا مكتبي ًا ومحمو ًال و( )75طابعة
و( )22ماسحة ضوئية تستفيد منها قطاعات مختلفة في الهيئة
مقارنة بتوريد وتركيب ( )800جهاز مكتبي ومحمول و()60
طابعة و( )20ماسحة في العام املاضي.
 .٢التعامل مع ( )493طلب خدمة صيانة لألجهزة وتوفير الدعم
واملساندة الفنية للعاملني في الهيئة.
ثالثًا :تطوير النظم:
 .١تصميم وتطوير وتشغيل نظام جديد للموارد البشرية ملنسوبي
الهيئة ( )HRGACAلتسكني وتصحيح ونقل بيانات وإجازات
ورواتب موظفي بند  101و 105حسب الئحة سلم رواتب
التأمينات االجتماعية وجتهيز بياناتهم وإعداد املسيرات.
 .٢إنشاء قاعدتي بيانات مركزية للمركز الرئيس للهيئة واملطارات
الداخلية ومت ربطهما بنظام املستودعات ونظام املشتريات
ونظام الصيانة والتشغيل بقاعدتي البيانات املركزية وتدريب
املوظفني على استخدامهما.
 .٣إنشاء نظام دعم القرارات ( )DSSحتت بيئة أوراكل لعرض معلومات
احلاسب املركزي لألنظمة التالية:
( )ARنظام اإليرادات املركزي.
( )FISنظام معلومات الرحالت.
( )ABSنظام فوترة الهبوط.
( )ETSنظام فوترة العبور.
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رسم يوضح شبكة االتصاالت التي تخدم مواقع الهيئة وجميع املطارات

( )PMSنظام إدارة املمتلكات.
( )HISنظام احلج والعمرة.
 .٤تطوير وتطبيق نظام خاص بإدارة ومتابعة حوادث الطيران (QA Incident
 )Tracking Systemوتدريب املستخدمني على كيفية تشغيل النظام.
 .٥تطوير وإضافة بعض التعديالت على نظام تصاريح الطيران للطائرات
( )CFSونظام إجراءات رحالت احلج والعمرة (.)HCPS
 .٦تطوير نظام تسجيل الطائرات ( )ACRSونظام سجل صالحية الطائرات
( )AWRSمع حتديث شامل على دليل املستخدم للنظامني.

قطاع تقنية المعلومات

 .٧تطوير وتعديل عدة برامج لتحسني نظام إدارة املمتلكات (.)PMS
 .٨تطوير عدة برامج في نظام إدارة املفاتيح ( )KCSلتحسني عمليات
البحث عن حاملي مفاتيح الغرف واملكاتب.
 .9تعديل ودراسة آلية نظام معلومات الرحالت ( ،)FISوتقدمي التدريب
والدعم الالزم واملساندة ملستخدمي النظام لتحديث املعلومات والبيانات
بصورة دورية وفورية.
 .١٠تطوير نظام احلج والعمرة ( )HISNوتقدمي الدعم الالزم واملساندة
ملستخدمي النظام.
 .١١تطوير نظام تقييم مستويات املالحني في اللغة اإلجنليزية (.)ELRS
 .١٢تطوير نظام ملتابعة وطباعة الشيكات.
 .١٣تطوير نظام ( )MMSوهو خاص بأوامر الصيانة وأوامر الشراء
املتعلقة بها.
 .١٤االنتهاء من تطوير إصدار جديد لنظام فوترة الهبوط ( )ABSوإدخال
حتسينات جديدة لفوترة الفترات السابقة أو الحقة ألي عميل لم يتم
فوترته سابقا.
 .١٥االنتهاء من تطوير إصدار جديد لنظام فوترة العبور ( )ETSإلضافة
نقاط الدخول واخلروج الواردة من نظام متابعة احلركة اجلوية اجلديد
بالبرج (تاليس) (باستخدام بيئة أوركل).
 .١٦تعديل وحتسني وتطبيق نظام عرض معلومات رحالت الطيران ()FIDS
في عدد من املطارات (حائل ،ينبع ،اجلوف ،القصيم ،الدوادمي ،تبوك)
وتدريب املستخدمني على كيفية تشغيل النظام.
 .١٧تعديل وحتسني نظام البطاقات األمنية ونظام البطاقات املؤقتة في
عدد من املطارات (امللك عبد العزيز الدولي ،األمير محمد بن عبد

العزيز الدولي ،أبها).
 .١٨تعديل وحتسني نظام هوية الفرد إلدارة األمن مبطار امللك عبد العزيز
الدولي (.)SPTS
 .١٩املشاركة مع وزارة الداخلية في وضع متطلبات مشروع معلومات
املسافرين املسبق وسجل أسماء الركاب ( )API/PNRحيث مت تقدمي
مرئيات واقتراحات الهيئة على املشروع.
 .٢٠االنتهاء من نظام جديد لألرشفة اإللكترونية واملقدم من شركة افر
وهو خاص بقطاع السالمة والتراخيص االقتصادية وقد مت إعداده
حسب متطلبات منظمة .ICAO
 .٢١تطوير نظام إدارة احملتوى ملوقع الهيئة على شبكة اإلنترنت.
 .٢٢االنتهاء من مراجعة وثيقة طلب العروض ( )RFPاخلاص مبشروع
خصخصة قطاع تقنية املعلومات.
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رابعًا :مركز المعلومات:

 .1تدشني املوقع اإللكتروني لنظام ميكنة املراسالت اآللي على الشبكة
العنكبوتية اإلنترنت حتت مسمى (.)https://cts.gaca.gov.sa
 .٢تدشني نظام التواصل الداخلي بني املستخدمني في الهيئة أو ما
يسمى باملاسنجر الداخلي ( )Office Communicatorوبالتالي
متكني املستخدمني من إرسال واستقبال امللفات دون احلاجة للبريد
اإللكتروني الداخلي.
 .٣تدشني رخص ميكروسوفت ويندوز عن طريق ما يسمى باخلادم (Key
 )Management Server-KMSوالذي يحفظ ويضمن للهيئة حقها
في عدد الرخص املسموح لها عن طريق االتصال مبيكروسوفت
مباشرة.
 .٤تدشني برنامج جديد حلماية احلاسبات الشخصية من الفيروسات من
شركة ميكروسوفت ( )Forefrontعلى أكثر من  %90من احلاسبات
بالهيئة وهو يتميز بالسرعة الفائقة والفاعلية.
 .٥االنتقال إلى اإلص��دار  1.9من نظام التشغيل للحاسب املركزي
اخلاص بـ ( )Mainframeمن  ،ZOSكما مت حتديث جميع األنظمة
املشغلة له.
 .٦تدشني قواعد بيانات جديدة للمطارات الداخلية واملقر الرئيس للهيئة
لنظام املستودعات والتخزين ،وقواعد بيانات جديدة أخرى لنظام
املوارد البشرية على الئحة أنظمة التأمينات االجتماعية ضمن بيئة
احلاسب املركزي وبيئة اخلادم ـ املستخدم.
 .٧تدشني خاصية توحيد قواعد البيانات ( )Replicationsلنظام الصاالت
التنفيذية باملطارات الدولية.
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خامسا :الدعم والمساندة:

تنفيذ نحو ( )12155طلب مساعدة خالل العام املالي قدمت ملختلف
موظفي الهيئة في مختلف القطاعات.
خطة تقنية المعلومات المستقبلية (1432/1431هـ ـ 2010م)

تنطوي أبرز املشاريع املتوقعة خالل العام املالي القادم على املشاريع
التالية:
 .١طرح مشروع إنشاء مركز حاسب آلي جديد.
 .٢طرح مشروع نظم أمن املطارات وأمن قواعد املعلومات.
 .٣طرح مشروع جتهيز البنية التحتية للمطارات الدولية والنظم الالسلكية
(املرحلة الثانية).
 .٤طرح مشروع جتهيز مطارات اململكة بغرف حتكم للشبكات والنظم
وأجهزة احلاسب اآللي املساندة للمطارات.
 .٥طرح مشروع برامج الصيانة.
 .٦طرح مشروع حتديث أنظمة الطيران املدني.
 .٧طرح مشروع إدارة الشبكة املركزية .HP Open View
 .٨من املتوقع ترسية مشروع عرض معلومات الرحالت مبطاري امللك
خالد وامللك فهد الدوليني باالضافة إلى املطارت الداخلية.
 .9البدء في تنفيذ مشروع البنية التحتية ملطاري امللك خالد وامللك فهد
الدوليني.

قطاع خدمات المالحة الجوية

أهم الوظائف
توفير أقصى درجات السالمة واالنسيابية للحركة اجلوية.
تقدمي العديد من اخلدمات املالحية املكملة مثل النشرات اإلعالنية
والتحذيرية املالحية واالتصاالت املالحية وخدمة البحث واإلنقاذ.
دعم وتشغيل وصيانة نظم املالحة اجلوية لضمان عملها على مدار
الساعة.

أهم األهداف االستراتيجية
تطوير ثقافة مؤسسية ترتكز على رضى العميل.
زيادة الطاقة االستيعابية للمجال اجلوي للمملكة.
رفع سالمة وجودة وكفاءة التنفيذ.
بناء نظام فاعل الستثمار م��وارد املالحة اجلوية مبا يحقق زيادة
الدخل.
بناء نظام حاكميه فاعل يتيح التعامل مع املالحة اجلوية كمنشأة
مستقلة.
املساعدة في حتقيق التجانس والتوافق اإلقليمي والدولي.
حتسني األداء.
تطبيق إجراءات عمل ذات مستوى عاملي.
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اإلنجـــازات
تحول قطاع المالحة الجوية إلى شركة:
تنفيذ ًا لالستراتيجية العامة لقطاع املالحة اجلوية التي تقضي بتحول
القطاع إلى شركة حكومية تبنى القطاع مشروعني من شأنهما زيادة
اإلي��رادات ورفع الكفاءة في حتصيلها وحصرها ،األول هو (مشروع
التحصيل اخلارجي) والذي يهدف من خالل التعاقد مع اليوروكنترول
إلى رفع مستوى حتصيل رسوم املالحة اجلوية بنسبة كبيرة وتخفيض
تكلفة التحصيل إضافة إلى تنظيم التدفق النقدي للقطاع وذلك بوضع آلية
لتحصيل الرسوم ضمن فترات زمنية محددة ،أما الثاني فهو (مشروع
تطوير األنظمة املالية املتبعة في قطاع املالحة اجلوية) ويهدف إلى إيجاد
نظام مالي مستقل لتحديد اإليرادات واملصروفات وإعداد امليزانية وتقدمي
اخلطط املالية للقطاع والتنسيق مع القطاعات األخرى.
الحركة الجوية:
الرسم البياني التالي يوضح مقارنة إجمالي حركة الطيران خالل السنوات
اخلمس املاضية

قطاع خدمات المالحة الجوية

تطوير البنية التحتية:
يقوم قطاع املالحة اجلوية مبواصلة البناء في البنية التحتية وحتديثها ملواكبة الزيادة املتوقعة في احلركة اجلوية في السنوات القادمة من خالل مشاريع
متعددة مت االنتهاء من بعضها والبعض اآلخر مازال حتت التنفيذ كما توضحه اجلداول التالية:
مشاريع تحت التنفيذ

املرحلة األولى من مشروع حتسني نظم االتصاالت
املالحية ()CEP-I

القيمة الكلية
بالريال

�إجمايل املن�صرفات حتى
نهاية العام املايل 2009م

31.000.000

18.991.656

املرحلة الثانية من مشروع حتسني نظم االتصاالت
املالحية ()CEP-II

54.000.000

ا�سم امل�شروع

37.108.524

مدة العقد

ن�سبة الإجناز

 42شهر ًا

%85

 %80لألجهزة
 36شهر ًا و %90لألعمال املدنية

نظام املالحة اجلوية عبر منظومة األقمار الصناعية
املرحلة األولى ()GNSS

25.000.000

12.579.921

 24شهر ًا

%60

()ACRC

221.185.497

ـ

 36شهر ًا

%12

19.998.928

ـ

 24شهر ًا

%25

ـ

 24شهر ًا

%20

مشروع منظومة الرادارات املالحية املدنية
مشروع نظام معاجلة خطط الطيران

()RFDPS

مشروع املراقبة والتحكم في احلركة األرضية ملطاري امللك
عبد العزيز وامللك خالد الدوليني ()A-SMGCS

33.000.000
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القيمة الكلية
بالريال

�إجمايل املن�صرفات حتى
نهاية العام املايل 2009م

مدة العقد

ن�سبة الإجناز

مشروع حتديث نظام الرسائل املالحية
األوتوماتيكية ()AMHS

7.000.000

1.451.027

 18شهر ًا

%80

مشروع حتديث نظم مركز االقتراب اآللي
مبطار امللك فهد الدولي ()KFIA-APP

16.500.000

 24شهر ًا

% 95

 12شهر ًا

%60

مشروع شبكة االتصاالت املالحية
لتوفير اخلدمة مباشرة من الهيئة ()VSAT

12.000.000

ـ

 24شهر ًا

%35

مشروع جهاز هبوط آلي وقياس مسافة جديد
ملطار امللك عبد العزيز الدولي بجدة

2.000.000

ـ

 8أشهر

%50

تطوير نظم الطاقة الشمسية واألنظمة املساندة
بعدة مواقع ()SOLR SYSTEMS

5.000.000

ـ

 24شهر ًا

%20

10.000.000

9.000.000

 12شهر ًا

% 95

50.000.000

43.436.000

 36شهر ًا

% 98

43.000.000

38.468.192

 31شهر ًا

%95

نظام تشبيهي جديد لتدريب املراقبني اجلويني
()New ATC Simulator

مشروع نظام املعلومات املالحية

()AIS

املرحلة الثانية من نظم الهبوط اآللي وقياس املسافة
(ILS/DME) Phase 2

مشروع جهاز إرشاد مالحي
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8.500.000

1.265.999
ـ

قطاع خدمات المالحة الجوية

المشاريع المنتهية

مركز مراقبة االقتراب اآللي مبطار األمير
محمد بن عبد العزيز باملدينة املنورة ()PMA-APP

القيمة الكلية
بالريال

�إجمايل املن�صرفات حتى
نهاية العام املايل 2009م

مدة العقد

ن�سبة الإجناز

49.500.000

27.957.950

 22شهر ًا

%100

مشروع استبدال جتهيزات مركز احلاسب اآللي
والورشة املركزية ()Replacement of Computer

19.000.000

14.362.990

 18شهر ًا

% 100

حتديث األجهزة ونظم مكونات مركزي املراقبة اجلوية بكل
200.000.000
من الرياض وجدة ()ACC / APP

165.697.797

 60شهر ًا

% 100

مشروع نظم االتصاالت ملركزي املراقبة اإلقليمية بكل من
الرياض وجدة ()RY & JD ACC COMMS

41.950.000

37.420.453

 36شهر ًا

% 100

جهاز دي فورتاك ( )DVORTACجديد
ملطار امللك عبد العزيز الدولي بجدة

7.000.000

ـ

 12شهر ًا

% 100

ا�سم امل�شروع
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تنظيم اإلجراءات والعمليات:
في اإلطار القانوني لتنظيم خدمات املالحة اجلوية واللوائح التنفيذية
املتصلة بها فقد مت صياغة عدة لوائح تخص قواعد اجلو وخرائط الطيران
وأنظمة االتصاالت واملالحة واالستطالع باإلضافة إلى لوائح معلومات
الطيران وقواعد إجراءات السالمة ،كما مت وضع معايير تصميم واعتماد
إجراءات املالحة اجلوية لإلقالع والهبوط إضافة إلى حتديث العديد من
األدلة والوثائق واخلرائط املالحية ،كذلك إعداد خطة البدء في تطبيق نظام
املالحة املعتمدة على األداء ( )PBNحسب معايير منظمة الطيران املدني
الدولي ( ،)ICAOويهدف النظام اجلديد إلى زيادة الطاقة االستيعابية
لألجواء ورفع مستوى كفاءة وسالمة املالحة اجلوية باإلضافة إلى خفض
ضغط العمل على الطيارين واملراقبني اجلويني واحلد من عوامل تأخر
الرحالت ،ومت أيضا حتديث اإلجراءات التشغيلية في بعض املطارات مثل
مطار امللك خالد الدولي بالرياض ومطار األمير محمد بن عبد العزيز في
املدينة املنورة وبعض مناطق التحكم باملجال اجلوي.
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دعم خدمات المالحة الجوية:
يهدف دعم خدمات املالحة اجلوية إلى توفير الدعم الفني للمشاريع
القائمة واملشاريع حتت التنفيذ املندرجة حتت منظومة خدمات املالحة
اجلوية ويشمل ذلك عمليات الصيانة لألجهزة ونظم املالحة اجلوية وميكن
إجمال أبرز اإلجنازات في هذا املجال على النحو التالي:
إجناز خطوات هامة نحو إحداث نقلة حضارية في األداء واإلخراج في
مجال إدارة املعلومات املالحية من خالل ميكنة تلك املعلومات.
إجناز خطوات هامة إلنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع متصلة
باملوقع اإللكتروني.
تصميم مولدات كهربائية وتصنيعها محليا وذلك لتوفير طاقة بديلة
للمحافظة على أداء األنظمة على مدار الساعة.
بلغ عدد أوامر الشراء واإلصالح في عام 2009م ( )515أمر ًا منخفض ًا
عن عام 2008م بنسبة .%2
استحداث تقييم سنوي لتطبيق األحكام املتصلة بتقدمي خدمات احلركة
اجلوية باملطارات ومعلومات الطيران في وح��دات مراقبة احلركة
اجلوية ومن ثم تقدمي تقارير عن النتائج ومقارنتها بالنتائج السابقة.
بهدف الوقوف على مستوى خدمات املالحة اجلوية ملعرفة نقاط القوة
والضعف ومن ثم معاجلة األخطاء وحتسني املستوى.

قطاع خدمات المالحة الجوية

تطوير الموارد البشرية:
وضع خطة شاملة لتدريب منسوبي القطاع في املجاالت التقنية واإلدارية،
وقد مت تدريب  151موظف ًا من خالل  23برنامج تدريبي متخصص
باإلضافة إلى  52دورة في املجال الفني واإلداري استفاد منها 210
موظف ًا ،من جانب آخر مت ابتعاث  111موظف ًا للتدريب في جهات تدريبية
مختلفة داخل وخارج اململكة ،كما استقطب قطاع املالحة اجلوية 30
طالب ًا لالبتعاث اخلارجي والتدريب في نيوزلندا سيعملون عند عودتهم
كمراقبني جويني يتميزون بكفاءة عالية من حيث اللغة والتخصص.

áÄ«°S áeóN

IRÉà‡ áeóN

خدمة العمالء:
إعداد وتوزيع استبيان على العمالء يهدف إلى تقييم مستوى جودة
اخلدمات املقدمة ،وقد أوضحت النتائج أن نسبة رضا العمالء %61
( ٪50خدمة جيدة  ٪11 ،خدمة ممتازة).
كما يوضح الرسم البياني التالي تفاصيل نتائج االستبيان:
ومن جهة أخرى يقوم قطاع املالحة اجلوية بنشاطات مختلفة تهدف إلى
تغيير الثقافة لدعم توجه الهيئة االستراتيجي.
بهدف تثقيف املوظفني ونشر الوعي بأهمية الشفافية في خدمات املالحة
اجلوية وبناء روابط مع العمالء مت االستعانة بشركة متخصصة لوضع
التصاميم املناسبة وإبراز معالم القطاع بطريقة حرفية ،ويقوم القطاع
بتطوير نظام إلدارة العمالء ال يزال في مراحله األولى بغرض بناء قاعدة
بيانات جلميع عمالء املالحة اجلوية مما يسهل االتصال بهم ودراسة
احتياجاتهم ومن ثم تصميم وتوجيه اخلدمات بنا ًء على رغباتهم.
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 .١تحديث نظام الرسائل المالحية األتوماتيكية
بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ()AMHS

مت تنفيذ هذا املشروع تلبية ملتطلبات املنظمة الدولية للطيران املدني
( ،)ICAOالرامية لالنتقال من نظام ( )AFTNلنظام ( )ATNاملتطور ،وقد
مت تركيب النظام الرئيس اجلديد مبركز املراقبة اإلقليمي بجدة لتبادل
رسائل املعلومات املالحية مع جميع اجلهات ذات العالقة منذ نوفمبر
2009م ،كما مت تركيب النظام الفرعي التابع للنظام الرئيس في كل من
الرياض والدمام ،وسيجري فحص واختبار النظام اجلديد بصفة نهائية
في فبراير 2010م وذلك بتبادل رسائل املعلومات املالحية مع القاهرة
والدول املجاورة ،هذا وبلغت التكلفـة اإلجمالية للمشروع حوالي  7مليون
ريال فيما بلغت نسبة إجناز املشروع الكلية .%80

منسوبي هندسة النظم وفريق التركيب التابع للهيئة بالتعاون مع الشركة
املصنعة التي اقتصر دورها على اإلشراف واالستشارات الفنية ،بينما
انحصر دور املقاول في توريد األجهزة مما أدى لتوفير مبالغ كبيرة.
ومن خالل عقد هذا املشروع يجري تنفيذ مشروع آخر لتوفير نظام
استطالع مالحي للمسح األرض��ي لتوفير أقصى درج��ات السالمة
واالنسيابية للحركة األرضية مع توفير الدقة للمراقب للفصل بني حركة
الطائرات واملعدات حتى في الظروف املناخية الصعبة.

 .٢مشروع تطوير نظام االقتراب اآللي
بمطار الملك فهد الدولي ()KFIA – APP

يهدف املشروع استبدال أنظمة احلاسب اآللي املتقادمة واخلاصة بإدارة
احلركة اجلوية ملنطقة االقتراب اآللي مبطار امللك فهد الدولي بأخرى حديثة
متاثل النظام املستخدم مبطاري امللك عبد العزيز الدولي بجدة وامللك خالد
الدولي بالرياض ،مما يساعد على توحيد األنظمة وتطوير قدرات املراقبني
اجلويني والفنيني وقد مت تركيب األجهزة وعمل التدريب الفني والتدريب
التشغيلي بصورة متوازية ،فض ًال عن إجراء االختبار النهائي لألجهزة وقد
مت تنفيذ  %95من املشروع ،ويذكر أن تنفيذ هذا املشروع قد مت بواسطة
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نظام الربط مع أجهزة اجلهات األخرى ذات العالقة

قطاع خدمات المالحة الجوية

يهدف املشروع إلى بناء منظومة آلية تقوم بعمليات الفوترة واحملاسبة املالية
ومن ثم حتصيل أجور اخلدمات من الناقالت اجلوية املستخدمة للمجال
اجلوي السعودي أو املطارات السعودية ،كما يتوافق ويرتبط مع نظام
احملاسبة بالهيئة ليتم التحقق من عدم فقدان أي مستحقات للهيئة ،كما
يقدم النظام العديد من التقارير اإلحصائية التخصصية والبيانات الهامة،
وقد مت تسليم املوقع للمقاول بعد توقيع العقد مببلغ  10مليون ريال.

املرحلة الثانية ،وسيرتبط النظام مبركزي املراقبة اإلقليمية بكل من
الرياض وجدة بجانب تغذية نظام الفوترة اآللية مبعلومات خطط الطيران
وينطوي املشروع على إنشاء شبكة قومية لالتصاالت املالحية لربط جميع
األنظمة املالحية اخلاصة بالهيئة داخل املطارات وباملواقع النائية بدوائر
رقمية حديثة لنقل املعلومات الصوتية والرقمية بني وحدات املراقبة اجلوية
وحركة الطيران املستخدمة للمجال اجلوي السعودي ،وقد أجنز  %25من
املشروع ،فيما تبلغ تكلفته حوالي ( )20مليون ريال.

 .٤مشروع نظام معالجة خطط الطيران ()RFDPS

 .٥نظام تشبيهي جديد لتدريب المراقبين الجويين

 .٣مشروع نظام الفوترة اآللية ()Automated Billing System - ABS

()New ATC Simulator

وهو يخص نظم املراقبة اجلوية مبركز التدريب التابع لألكادميية السعودية
للطيران املدني وستستخدم تلك النظم في تدريب املراقبني اجلويني في
مجاالت مراقبة البرج واالقتراب ( )TWR/APPواملراقبة األرضية واملراقبة
اإلقليمية محلي ًا بد ًال عن ابتعاثهم للخارج ،وقد بلغت نسبة اإلجناز في
هذا املشروع  %60فيما تبلغ تكلفته نحو  8.5مليون ريال.
 .٦مشروع تحسين نظم إدارة الحركة الجوية
()ATM Enhancement

آلية ربط نظام معاجلة خطط الطيران

يهدف املشروع ملعاجلة خطط الطيران بتسعة مطارات داخلية خالل
املرحلة األولى ،ثم يتم التوسع في الربط ليشمل باقي املطارات خالل

يهدف املشروع لتصميم وإنشاء نظم آلية متطورة متكن املراقبني اجلويني
من أداء مهامهم بكل سهولة ويسر لتنفيذ عمليات التحكم في احلركة
اجلوية بكل دقة تضمن أقصى درجات السالمة واالنسيابية للطائرات
املستخدمة لألجواء السعودية ،ومن املؤمل إكمال املشروع الذي رصدت
له الهيئة مبلغ  20مليون ريال خالل عامني بعد الترسية.
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 .٨مشروع إحصاء الـحركة الـجوية
المستخدمة لألجواء السعودية

يهدف املشروع إلى إجراء إحصاء دقيق ألنواع وعددية وهويات الطائرات
التي تدخل املجال اجلوي السعودي بشقيها املدني والعسكري ،ومن ثم
حتديد املسارات التي تستخدمها والفترة الزمنية التي تستغرقها كل طائرة
خالل رحلتها ،األمر الذي سيساعد في وضع اخلطط التي تهدف إلى زيادة
الطاقة االستيعابية للمجال اجلوي السعودي عبر خلق مسارات وطرق جوية
جديدة ،مع تقليل احلد األدنى للفصل بني الطائرات احمللقة في األجواء مما
يشجع على جذب املزيد من الشركات لتستخدم املجال اجلوي السعودي
كأقصر مسار وبالتالي تتم زيادة دخل الهيئة من الرسوم احملصلة.
رسم إيضاحي يبني نظام املعلومات املالحية واملواقع املرتبطة به

 .9مشروع نظم االتصاالت المالحية
لمركزي المراقبة الجوية بالرياض وجدة

 .٧مشروع نظام المعلومات المالحية ()AIS

وهو من األنظمة التي تساعد على تأمني سالمة احلركة اجلوية ،في ظل
النمو املتزايد في حجم احلركة اجلوية باململكة ،وللنظام القدرة على إصدار
دليل املعلومات املالحية وتصميم إجراءات الطيران وإصدار اإلعالنات
والنشرات املالحية للطيارين بصورة آلية ،ويرتبط النظام بأنظمة إدارة
احلركة اجلوية بالهيئة ،ونظم معلومات الطقس بالرئاسة العامة لألرصاد
وحماية البيئة لتحديث البيانات آلي ًا ،وقد مت إجراء التدريب النظري والعملي
للفنيني املختصني للتعامل مع النظام ،واكتمل إنشاء املبنى املخصص
للنظام فيما بلغت نسبة إجناز املشروع ( ،)%95أما تكلفته فتبلغ نحو
 10مليون ريال.
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يهدف املشروع إلى حتديث واستبدال نظم مفاتيح االتصاالت الصوتية
( )VCSSاملتقادمة بأخرى حديثة ،إضافة إلى أجهزة االتصاالت والراديو
مع مواقع للمراقبة اجلوية بكل من مطارات الرياض وجدة وأبها ،إضافة
إلى ( )8مواقع أخ��رى لالتصاالت املالحية نائية التحكم أرض/جو
( )RCAGsمزدوجة االستخدام وذلك لتوفير خدمات االتصاالت املالحية
ملركزي املراقبة اإلقليمية بكل من الرياض وجدة.
وقد مت تدريب عدد من املهندسني والفنيني على هذه النظم باملصنع في
سويسرا والنرويج عالوة على التدريب في املوقع ،وقد مت إجناز املشروع
كام ًال ( )%100ومن ثم مت تشغيل تلك النظم بنجاح ،علم ًا بأن تكلفة
املشروع اإلجمالية بلغت حوالي  41.950.000ريال.

قطاع خدمات المالحة الجوية

نظام مفاتيح االتصاالت الصوتية ( )VCSSمبقصورة املراقب اجلوي

محطة اتصال أرض /جو نائية التحكم ( )RCAGونظم حديثة لالتصاالت املالحية

 .١٠مشروع تحسين نظم االتصاالت المالحية
المرحلة األولى ()CEP-1

يهدف املشروع إلى حتديث واستبدال أجهزة االتصاالت املالحية ومواقع
املراقبة اجلوية بأبراج املراقبة في كل من مطارات الطائف ،جنران وبيشه،
كما ينطوي املشروع على حتديث أجهزة الراديو في ( )34محطة اتصال
أرض /جو نائية التحكم ( )RCAGsمزدوجة مبختلف املواقع ملواكبة أحدث
املستجدات التقنية في هذه املجاالت ،وتبلغ القيمة اإلجمالية للمشروع حوالي
 31مليون ريال ،فيما بلغت نسبة إجنازه .%85
 .١١مشروع تحسين نظم االتصاالت المالحية
المرحلة الثانية ()CEP-2

يهدف املشروع إلى حتديث واستبدال أجهزة ونظم االتصاالت املالحية
مبراقبة االقتراب اآللي والبرج في مطار امللك فهد الدولي ،وأجهزة برج
املراقبة اجلوية مبطار اجلوف احمللي ،مع استكمال بعض األعمال امليدانية

ملركزي املراقبة اإلقليميني مبطاري امللك عبد العزيز وامللك خالد الدوليني،
وينطوي املشروع على إنشاء ( )17محطة اتصاالت مالحية رقمية ،إضافة
لتركيب نظام أوتوماتيكي ( )ATEلفحص وصيانة ومعايرة األنظمة املالحية
اإللكترونية املختلفة مبركز الصيانة الرئيس بجدة (،)Depot Workshop
فض ًال عن تركيب نظام جديد ومطور لبث املعلومات املالحية املركزية آلي ًا
والذي يسمى اصطالح ًا بـــ ( ،)CATSحيث سيشغل النظام وفق أسس
جتارية بغرض تزويد احلركة اجلوية مبعلومات الطقس وأي معلومات
مالحية أخرى وذلك مبوجب اشتراكات محددة تدفعها الناقالت اجلوية
املستخدمة للمطار ،وقد مت مبدئي ًا تشغيل النظام بنجاح في املطارات
الدولية الثالثة كمرحلة أولى ،كما سيتم توصيل بقية املطارات الداخلية
بالنظام في املرحلة القادمة وقد بلغت نسبة إجناز املشروع  ،%80فيما
تبلغ تكلفته حوالي  54مليون ريال.
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 .١٢مشروع شبكة االتصاالت المالحية
لتوفير الـخدمة مباشرة من الهيئة ()VSAT

 .١٣المرحلة الثانية من نظم الهبوط اآللي
وقياس المسافة )(ILS/DME - Phase 2

يهدف املشروع إلى إيجاد بديل احتياطي لنظام االتصاالت املالحية
املستأجر حالي ًا من شركة اإلتصاالت السعودية ( )STCلنقل املعلومات
الرادارية وإجراء االتصاالت الصوتية مع احلركة اجلوية وذلك في حالة
حدوث أي عطل باخلطوط والدوائر األرضية بحيث يتم نقل اخلدمات
املطلوبة عبر األقمار الصناعية تأمين ًا لسالمة احلركة اجلوية .وقد مت
إجناز  %35من املشروع الذي تبلغ تكلفته نحو ( )12مليون ريال.

يهدف املشروع إلى حتديث أنظمة الهبوط اآللي بعدة مطارات ،ملساعدة
الطائرات على اإلقالع والهبوط في الظروف املناخية التي تتدنى فيها
الرؤية وقد اقتصر دور الشركة املصنعة على توريد وتسليم معظم األنظمة
املطلوبة للمستودعات الرئيسة بجدة فيما يقوم فريق التركيب التابع إلدارة
خدمات املالحة اجلوية بتركيبها وفحصها مما وفر على الهيئة مبالغ
كبيرة ،وقد مت تركيب وفحص وتشغيل معظم األنظمة وعددها ( )24نظام ًا
بواقع  %98من عناصر املشروع ،أما القيمة اإلجمالية للمشروع فبلغت
حوالي  50مليون ريال.
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قطاع خدمات المالحة الجوية

 .١٤جهاز هبوط آلي وقياس مسافة جديد
لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

في إطار التحديث الذي يجري ملطار امللك عبد العزيز الدولي بجدة،
مت التعاقد مببلغ ( )2مليون ريال لتوريد وتركيب وتشغيل جهاز هبوط
آلي وقياس مسافات ( )ILS/DME-CAT 111يواكب أحدث التقنيات
الستخدامه باملدرج األوسط ،وقد أجنز  %50من املشروع.
 .١٥مشروع أجهزة اإلرشاد المالحي
من نوع ()VOR/DVOR/TACAN/DME

والصيانة النائية لألجهزة املالحية
املستخدمة.
وقد مت تركيب وتشغيل تلك األنظمة
في كل من مطارات اجلوف ،تبوك،
الطائف ،مدينة امللك خالد العسكرية،
قاعدة امللك خالد اجلوية ،وقاعدة
أجهزة نظام الدي فورتاك
اجلبيل البحرية بنسبة  ،%100فيما
بلغت نسبة اإلجناز في اجلزء املتبقي حوالي  ،%90وتبلغ التكلفة اإلجمالية
للمشروع حوالي  43مليون ريال.
 .١٦جهاز دي فورتاك ( )DVORTACجديد
لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

هوائي جهاز الدي فورتاك

يهدف املشروع إلى استبدال نظم اإلرش��اد املالحي بأنظمة مالحية
متطورة لعدد ( )6مطارات وقواعد جوية ويشمل املشروع عقد دورات
تدريبية لتشغيل وصيانة تلك النظم باإلضافة إلى توفير نظام للمراقبة

مت ال��ت��ع��اق��د م��ع إح���دى الشركات
املتخصصة لتوريد وتركيب وفحص
وإدخال في اخلدمة جهاز إرشاد مالحي
من ن��وع ( )DVORTAC-400يواكب
أحدث املستجدات التقنية الستخدامه
في مطار امللك عبد العزيز الدولي وقد
أجنز املشروع بالكامل وبلغت تكلفته
حوالي ( )7مليون ريال.

اجلزء العلوي من هوائي جهاز
الدي فورتاك
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 .١٧مشروع نظام مراقبة تجهيزات
خدمات المالحة الجوية عن بعد

يهدف املشروع إلى تصميم وتوريد وتركيب أنظمة حاسوبية آلية متطورة
ملراقبة مختلف األجهزة واملرافق اخلاصة بنظام املالحة اجلوية باململكة
عن بعد مع عرض الوضع التشغيلي لكل نظام من األنظمة املالحية على
شاشة مراقبة مبركز مراقبة الصيانة بجدة ()Maintenance Control
على مدار الساعة ،وقد متت ترسية املشروع البالغ تكلفته  6مليون ريال
على شركة متخصصة ،كما مت تسليم جميع املواقع للمقاول الذي بدأ في
إجراء املسح امليداني للمواقع.
 .١٨مشاريع أخرى تم تنفيذها
لصالح الجهات العسكرية بعدة مواقع

في إطار التعاون املشترك بني الهيئة واجلهات العسكرية املختلفة ،فإن الهيئة
تقدم الدعم الفني واإلشراف على تنفيذ مشاريع األجهزة املالحية التي تقوم
بتمويلها تلك اجلهات لتركيبها مبواقعهم املختلفة ،وعلى سبيل املثال:
أنظمة هبوط آلي وقياس مسافة ملدرج قاعدة األمير سلطان اجلوية باخلرج وأخرى
لكل من قاعدة امللك خالد اجلوية بخميس مشيط وقاعدة الرياض اجلوية.

 .١٩المرحلة األولى من تطبيق نظام المالحة الـجوية
عبر األقمار الصناعية ()GNSS

أنظمة املالحة اجلوية عبر األقمار االصطناعية ()GNSS

يهدف املشروع إلى تطبيق نظام املالحة اجلوية عبر األقمار االصطناعية
( )GNSSفي حاالت االقتراب غير الدقيق ()Non Precision Approach
باململكة ،وقد بلغت نسبة اإلجناز في هذا املشروع حوالي  %60من
عناصره وتبلغ تكلفته اإلجمالية حوالي  25مليون ريال.
 .٢٠جهاز إرشاد مالحي نوع ()DVOR/DME

بمطار األمير عبد المجيد بالعال

نظام الهبوط اآللي وقياس املسافة ()ILS/DME
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يهدف املشروع الذي اعتمدت له الهيئة حوالي  4مليون ريال إلى تصميم
وتوريد وتركيب نظام إرشاد مالحي من نوع ( )DVOR/DMEفي مطار
األمير عبد املجيد بن عبد العزيز بالعال ،وقد متت ترسية املشروع على
إحدى الشركات املتخصصة وقام املقاول بإجراء املسح امليداني للموقع.

قطاع خدمات المالحة الجوية

 .٢١مشروع مركز مراقبة االقتراب اآللي لمطار األمير محمد
بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ()PMA-APP/TMAR

هوائي وأجهزة رادار مطار األمير محمد بن عبد العزيز باملدينة نوع ()TMAR

رسم ملواقع منظومة الرادارات املالحية املدنية باململكة مع صورة ألحد أجهزة املنظومة

الغرض من هذا املشروع توفير نظام رادار متقدم وحديث ملنطقة املناورة
واالقتراب ( )TMARباملطار خاصة وأنه أصبح مطار ًا دولي ًا.
وينطوي املشروع على تركيب نظم اتصاالت مالحية متقدمة من نوع (VCSS/
 )VHFملركز مراقبة اإلقتراب اآللي ( )APPوبرج املراقبة اجلوية ( )TWRباملطار.
وقد انتهى العمل بنسبة  %100في املشروع الذي بلغت تكلفته حوالي
 49.500.000ريال.

 .٢٢مشروع منظومة الرادارات المالحية المدنية
الخاصة بالهيئة ()ACRC

من خالل هذا املشروع ستنشئ الهيئة منظومة متكاملة من الرادارات
املدنية احلديثة لتمكنها من تغطية جميع أرجاء املجال اجلوي السعودي،
مع توفير أقصى درجات السالمة واالنسيابية حلركة الطيران مع األخذ
في االعتبار تطبيق احلد األدنى من إجراءات الفصل الرأسي واألفقي
بني الطائرات احمللقة في أجواء اململكة وفق ًا للمعايير املعتمدة من منظمة
الطيران املدني الدولي ( ،)ICAOفض ًال عن زيادة الطاقة االستيعابية
للمجال اجلوي السعودي ،وينطوي املشروع على تركيب  21رادار ًا وعدد
من األنظمة املتخصصة .وقد بلغت نسبة اإلجناز في املشروع حوالي
 ،%12فيما تبلغ تكلفته حوالي  222مليون ريال.
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 .٢٣مشروع المراقبة والتحكم في الحركة األرضية
لمطار الملك عبد العزيز الدولي

 .24مشروع المراقبة والتحكم في الحركة األرضية
لمطار الملك فهد الدولي بالدمام

وهو نسخة أخرى من املشروع الذي سبق ذكره ملطار امللك عبد العزيز
الدولي بجدة ،وتق ّدر نسبة اإلجناز فيه بنحو  %3تقريب ًا ،فيما تبلغ تكلفته
حوالي  15مليون ريال.

نظام املراقبة والتحكم باحلركة األرضية ملطار امللك عبد العزيز بجدة ()A-SMGCS

يهدف املشروع إلى توفير نظام حتكم ومراقبة حلركة الطائرات األرضية
إضافة للمعدات والسيارات املستخدمة مبواقف الطائرات ومناطق
املناورة باملطار مبا فيها مدارج الهبوط ( )Runwaysواملمرات األرضية
( )Taxiwaysوذلك ملساعدة املراقبني األرضيني ()Ground Controllers
ومراقبي البرج ( )Tower Controllersعلى التحكم في احلركة األرضية
باملطارات لضمان سالمة وانسيابية السير باملطار ،وتق ّدر نسبة اإلجناز
في املشروع بنحو  ،%20فيما تبلغ تكلفته حوالي  18مليون ريال.
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رسم لنظام املراقبة والتحكم في احلركة األرضية مبطار امللك فهد ()A-SMGCS

 .25مشروع استبدال تجهيزات مركز الـحاسب اآللي
والورشة المركزية بجدة

جاء تنفيذ هذا املشروع ملواكبة أحدث مستجدات التقنية في مجال نظم
املعلومات وجتهيزات احلاسبات اآللية اخلاصة بأنظمة إدارة احلركة
اجلوية وحتديث معدات الورشة املركزية ،بجانب تشييد مكاتب جديدة
لإلدارات الفنية اخلاصة بخدمات املالحة اجلوية وقد اكتمل العمل في
املشروع بنسبة  ،%100فيما بلغت تكلفته حوالي  19مليون ريال.

قطاع خدمات المالحة الجوية

 .26مشروع تحديث تجهيزات ورش الصيانة في القطاعات

ينفذ هذا املشروع إلنشاء ورشة صيانة بقطاع أبها ،وتشييد مستودعات
مركزية لإلمدادات بجدة إضافة ألنظمة دعم ومساندة لعمليات الصيانة
املركزية ،وقد مت إعداد املواصفات الفنية للتجهيزات املطلوبة وطرح
املشروع الذي رصدت له  27مليون ريال في منافسة عامة.

نظم الطاقة الشمسية املستخدمة باملناطق النائية لتشغيل النظم املالحية

 .27تطوير نظم الطاقة الشمسية
واألنظمة المساندة بعدة مواقع ()SOLR SYSTEMS

يهدف املشروع لتطوير وحتديث نظم الطاقة الشمسية
القدمية في بعض املناطق النائية التي ال يتوفر بها خطوط كهربائية ثابتة
ومبوجب املشروع سيتم تركيب نظم طاقة للتيار الكهربائي غير املنقطع
( )UPSببعض املواقع الهامة ،إضافة ملولدات طاقة احتياطية وأنظمة
إنذار وإطفاء للحرائق ،فض ًال عن تشييد غرف لألجهزة املالحية ،وقد بلغت
نسبة إجناز املشروع حوالي .%20
()Solar Systems

()Solar Systems
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اإليرادات:
الإيرادات املح�صلة خالل العام املايل 1431/1430هـ مقارنة بالعام ال�سابق (بالريال):

م�صدر الإيراد

1431/1430هـ

1429/1428هـ

أجور خدمات الطيران

147.714.855

233.956.000

مالحظة :هذه اإليرادات مشمولة ضمن اإليرادات العامة للهيئة والتي وردت في إجنازات الشئون املالية من هذا التقرير.

مبنى املالحة اجلوية بجدة
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قطاع المنظمات الدولية

األهداف والوظائف
تطوير نظام متكامل إلدارة أداء شئون املنظمات الدولية.
تطوير آلية متميزة لتمثيل الهيئة في احملافل الدولية املتخصصة.
بناء متكامل وفاعل لالتصال بكافة األطراف الداخلية واخلارجية لضمان
تنفيذ القرارات والتوصيات املنبثقة عن املنظمات الدولية.
احملافظة على امل��وق��ع ال��ري��ادي للمملكة ف��ي املنظمات الدولية
املتخصصة.
تفعيل مساهمة الطيران املدني في املشاريع التنموية الدولية ذات
العالقة.
استثمار العالقات والشراكات اإلستراتيجية الدولية لتوفير تقنيات
وآليات عمل متميزة تساهم في ترشيد عمل كافة القطاعات.
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مبنى اإليكاو في مونتريال

قطاع المنظمات الدولية

اإلنجازات
 .١انتخاب نائب الرئيس للمنظمات الدولية نائب ًا ثاني ًا لرئيس مجلس
املطارات الدولية (.)ACI
 .٢انتخاب نائب الرئيس للمنظمات الدولية عضو ًا في مجلس املكتب
اإلقليمي لشرق آسيا واحمليط الهادي ملجلس املطارات العاملي ()ACI
على مستوى الرؤساء.
 .٣تعيني نائب الرئيس للمنظمات الدولية نائب ًا ثاني ًا لرئيس اللجنة التنفيذية
ملجلس املطارات العاملي ( إقليم آسيا واحمليط الهادي ).
 .٤انتخاب نائب الرئيس للمنظمات الدولية لعضوية املجلس العاملي
للمطارات ( )ACI World Governing Boardاملكون من  29عضوا
ميثلون املكاتب اإلقليمية اخلمسة ( آسيا واحمليط الهادي – أوروبا –
أمريكا الالتينية والكاريبي – أمريكا الشمالية – أفريقيا ).
 .٥تعيني نائب الرئيس للمنظمات الدولية عضو ًا إقليمي ًا في هيئة اإلدارة
العاملية التابعة ملجلس املطارات العاملي الذي يضم  597عضو ًا ميثلون
أكثر من  1679مطارا في  177بلدا وإقليما حول العالم.
 .٦حصلت اململكة على عضوية مفوضية املالحة اجلوية التابعة ملجلس
املنظمة ،وهي متثل املصالح واخلبرات الفنية في منطقة دول الشرق
األوسط واإلقليم العربي في املفوضية ،ويعد مرشح اململكة هو أول
مفوض من املنطقة في مفوضية املالحة اجلوية باملنظمة.
 .٧املشاركة في إعداد برنامج عمل بني الهيئة العربية للطيران املدني
( )ACACواللجنة األوروبية للطيران املدني ( ،)ECACويهدف هذا
البرنامج إلى تبادل املعلومات واخلبرات التي تهدف إلى تنمية الطيران

املدني في العالم العربي ،وقد مت حتديد برامج مجاالت التعاون في
أمن الطيران والسالمة اجلوية والبيئة واقتصاديات النقل اجلوي.
 .٨انتخاب مندوب اململكة الدائم في مجلس منظمة األيكاو رئيس ًا للجنة
النقل اجلوي التابعة ملجلس املنظمة ،ملدة ثالث سنوات ،وتعتبر تلك
اللجنة أهم جلان مجلس املنظمة ،وهي اللجنة الوحيدة املنصوص عليها
في معاهدة شيكاغو لعام 1944م التي تنظم الطيران املدني الدولي،
ويتكون أعضاؤها من جميع أعضاء املجلس الستة والثالثني.
 .9انتخاب مندوب اململكة الدائم في مجلس منظمة األيكاو عضو ًا في
جلنة برنامج التعاون الفني املعني مبساعدة الدول النامية في تعزيز
سياسات وإجراءات السالمة اجلوية وأمن الطيران وشئون البيئة ،ملدة
عام.
 .١٠0انتخاب مندوب اململكة الدائم رئيس ًا ملجموعة دول املنتدى (�FO
 ،)RUMملدة عام ونصف ،وهو تكتل غير رسمي في مجلس املنظمة
وميثله ( )23مندوب ًا دائما في املجلس ،ويهدف إلى تنسيق املواقف
الفنية في مجلس املنظمة بني الدول األعضاء.
 .١١املساهمة مببلغ (  ) 250.000دوالر أمريكي لدعم خطة حتسني
السالمة اجلوية في القارة اإلفريقية.
 .١٢تعيني نائب الرئيس للشئون املالية واإلدارية في الهيئة عضوا في
الفريق االستشاري املعني بالتقييم واملراجعة ملدة ثالث سنوات كخبير
استشاري مستقل مبجلس منظمة الطيران املدني الدولي.
 .١٣تعيني أخصائي املنظمات الدولية بالقطاع نائب ًا لرئيس هيئة الرقابة
املالية واإلدارية بالهيئة العربية للطيران املدني ملدة سنتني.
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المطارات الدولية

أهداف ووظائف المطارات الدولية
االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة للمسافرين وشركات الطيران.
العمل على استقطاب شركات طيران جديدة بهدف زيادة وجهات السفر.
اإلشراف واملتابعة الدقيقة على املقاولني واملستأجرين للتأكد من تنفيذهم جلميع التزاماتهم التعاقدية بهدف التوصل
إلى مستوى عال في األداء.
اإلشراف على وضع املواصفات اخلاصة بتعديل بعض املرافق واألنظمة ،وتقييم العروض التي يقدمها املقاولون.
تطبيق اإلجراءات األمنية باملتابعة والتنسيق مع اجلهات األمنية لسد أي ثغرات أمنية.
توظيف كافة إمكانيات إدارات املطارات واألجهزة واألنظمة لتقدمي أفضل خدمات التشغيل ،الصيانة ،النظافة،
السالمة.
استقطاب القطاع اخلاص لالستثمار في العديد من اخلدمات املساندة لنشاط الطيران املدني.
زيادة عوائد املطارات من خالل االمتيازات التجارية واالستثمارية والتنمية العقارية ،لالعتماد تدريجي ًا على التمويل
الذاتي لتغطية املصاريف التشغيلية والرأسمالية.
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مطار الملك عبد العزيز الدولي

اإلنجازات

 -التدريب الـخارجي (خارج اململكة):

أو ً
ال :االستراتيجية:
تطبيق الهيكل التنظيمي اجلديد.
زيادة الطاقة االستيعابية للمطار.
مشاركة القطاع اخلاص.
التحول للتشغيل التجاري.
إعداد الدراسات األولية لتكوين شركة املطار والتحول نحو التشغيل
التجاري.
ثانيًا :الموارد البشرية:
التدريب:

 -التدريب الداخلي:

برنامج التدريب
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مدة التدريب عدد املتدربني

مبادئ اللغة اإلجنليزية

 100ساعة

45

اللغة اإلجنليزية املتقدمة

 100ساعة

45

كتابة التقارير متقدم

 50ساعة

30

استخدام حاسب آلي

 5أيام

50
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برنامج التدريب

مدة التدريب عدد املتدربني

التدريب التخصصي املكثف

 6أشهر

7

تدريب املدراء

أسبوعني

7

مطار الملك عبد العزيز الدولي

ثالثًا :التطوير واإلنشاء:
أ -المشاريع التطويرية العاجلة:

م

ا�سم امل�شروع

تكلفة امل�شروع (بالريال)

ن�سبة الإجناز

املالحظات

1

مشروع التوسعات والتحسينات العاجلة
لصاالت السفر

494.776.101

%100

مت إجناز األعمال األساسية
وجاري استكمال األعمال اإلضافية

2

مشروع إعادة تأهيل مرافق املنافع العامة
( 2و 3و )4وتطوير املرفق ()1

250.000.000

%89

جاري إنهاء إجراءات االستالم االبتدائي
ملرافق املنافع العامة رقم ( )3و ()4

3

مشروع مسح نظام توزيع الطاقة الكهربائية
باملطار

6.756.805

%98

جاري إنهاء إجراءات صرف
املستخلص النهائي

4

مشروع تغيير الكابالت الكهربائية مبحطة
التحلية باملطار

18.834.750

%100

مت استالم املشروع ابتدائي ًا

61.000.000

%30

ـ

6

مشروع تطوير الصالة امللكية

-

%100

ـ

7

مشروع جمع املياه اجلوفية وتصريفها

ـ

ال زال في طور املنافسة

ـ

8

مشروع الترميمات والتعديالت باملطار

123.016.000

%50

مت اعتماد نسبة الزيادة املطلوبة في امليزانية

مشروع إعادة تأهيل واستبدال شبكة الكابالت
9
وأنظمة الطاقة الكهربائية (املرحلة الثانية)

59.464.452

متت ترسية املشروع وجاري
إعداد إشعار البدء بالعمل

ـ

 10مشروع املتطلبات األمنية باملطار (املرحلة األولى)

26.501.000

%100

ـ

 5مشروع استبدال شبكة كابالت توزيع الطاقة الكهربائية
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ب -المشاريع التابعة للعمليات (التطوير واإلنشاء):

االنتهاء من تطوير ساحة وقوف الطائرات رقم ( )7ويشمل  20موقف ًا
للطائرات و( )5مواقف أخرى يستوعب الواحد منها طائرات من فئة
( ،)F) (A380ومت تشغيلها خالل موسم حج 1430هـ.
تشغيل املدرجني الشرقي والغربي بعد أن مت تطويرهما.
تشكيل وحدة خاصة إلعداد إحصائيات عمليات املطار مما أسهم في
تقليص الفترة الالزمة إلصدار الفواتير.
تطوير برنامج أسهم في تخفيف الضغط الناجم عن حركة املسافرين
في الصالة الشمالية.

ج -مشاريع التنمية التجارية والممتلكات:

 .١م�شروع تطوير جممع �صاالت احلج ()BTO

مت إجناز املشروع بنسبة  %100ومت تشغيل املجمع بطاقته اجلديدة
في موسم حج عام 1430هـ.
أهم معالم املشروع :رفع الطاقة االستيعابية للمجمع (ثالثة أضعاف)
بحيث يستوعب ( )3800راك��ب في الساعة في مرحلة الوصول
و( )3500راكب في الساعة في مرحلة املغادرة.
مساحة املبنى بعد تنفيذ املشروع )90000( :متر مربع ،تشمل ()16
صالة سفر )18( ،بوابة )10( ،جسور حتميل ركاب فيما أصبحت
مساحة املنطقة املكشوفة ( )140000متر مربع.
فندق يضم ( )123غرفة.
توفير مجمع للخدمات العامة.
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 .٢م�شروع تطوير حمطة حتلية املطار (:)BOT
أجنزت شركة سي تي انرجي السعودية املشروع بالكامل ( )%100وقد
شرعت في اإلنتاج خالل هذا العام املالي ،علم ًا بأن احملطة قلصت من
تكلفة إنتاج املتر املكعب من مياه الشرب لتصبح ( )3رياالت بد ًال من ()8
رياالت.
 .٣م�شروع الأ�سواق احلرة:
وهو املشروع الذي سبق اإلشارة إليه في التقرير السنوي السابق والذي
متت ترسيته على إحدى املجموعات الوطنية املتضامنة مع شركة (الديسا)
املتخصصة في إدارة األسواق احلرة باملطارات ملدة عشر سنوات ،حيث
أجنزت الشركة  %90من أعمال التطويرات والديكورات الالزمة مبواقع
املشروع في كل من الصالتني اجلنوبية والشمالية ،كما مت االنتهاء من
إنشاء املستودع الرئيس للمشروع باملطار.
 .٤ن�شاط الدعاية والإعالن:
اعتمد مجلس إدارة الهيئة ترسية املشروع على شركة جيسيدكو الفنية
املتقدمة ومن املتوقع البدء في تنفيذ املشروع مع بداية عام 2011م.

مطار الملك عبد العزيز الدولي

رابعًا :الخدمات المساندة:
 .٤الخدمات الطبية:
 .١إرضاء العميل:

مت التعاقد مع مجلس املطارات العاملي ( )ACIللمشاركة في برنامج تقييم
جودة اخلدمات وقد نفذ البرنامج اعتبار ًا من الربع األخير من العام املالي
2009م وعليه مت تنفيذ استطالع آراء عينة من املسافرين بلغت ()2400
مسافر.
 .٢مشروع تطوير مواقف السيارات:

مت التعاقد مع شركة املواقف التي شرعت في تطوير مواقف السيارات
بصاالت السفر وزيادة طاقتها االستيعابية بنسبة  %150في الصالة
اجلنوبية و  %30في الصالة الشمالية مما سيمكن تلك املواقف من
استيعاب  600سيارة إضافية.

 .٣تقنية المعلومات:

توفير ( )215جهاز حاسب آلي ملوظفي املطار.
االستجابة لعدد ( )5610طلب مساندة تقنية مبعدل ( )21طلب ًا
يومي ًا.
االستجابة لعدد ( )7355طلب مساندة للشبكة مبعدل ( )30طلب ًا
يومي ًا.
إعداد برامج تدريبية للموظفني على أنظمة (.)Sita text.Cts Vipl

فحص ( )27904مريض ًا.
استجاب قسم الطوارئ مبستوصف املطار لعدد ( )63حالة.
بلغ عدد مراجعي اجلراحة والعمليات الصغرى ( )5593حالة.
بلغ عدد الفحوصات في قسم املختبرات ( )26711فحص ًا.
بلغ عدد احلاالت في قسم األشعة السينية ( )2192حالة.
بلغ عدد احلاالت في قسم األشعة الصوتية ( )2600حالة.
تطعيم ( )310شخص ًا.
فحص ( )696عينة ماء وأغذية لصحة البيئة.

 .٥اإلمدادات

إجراء ( )1561عملية إستالم متثل ( )498459مادة.
إجراء ( )5631عملية تسليم متثل ( )328984مادة.
جرد ( )32640مادة مخزنة.

 .٦خدمة كبار الشخصيات (المكتب التنفيذي)

تطبيق برنامج جديد يوفر (االتصال اآللي لتسهيل اإلجراءات الالزمة
الستقبال كبار الشخصيات).
إصدار دليل إرشادي خاص بصالة كبار الشخصيات.
خدمة ( )186334مسافر ًا (مغادرة  /وصول) وذلك بزيادة قدرها %7
عن العام املاضي ،كما مت حتقيق زيادة في رسوم استخدام املكتب
التنفيذي (غير االشتراكات) بلغت أكثر من .%20
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خامسًا :اإليرادات:
مت تقليص املدة الزمنية إلصدار الفواتير من ( )18شهر ًا إلى شهر
واحد من تاريخ االستحقاق.
مت حتصيل ( )104مليون ري��ال كمستحقات للمطار تعادل %70
من إجمالي مستحقات املطار لدى شركات الطيران غير اخلطوط
السعودية.
الإيرادات املح�صلة خالل العام املايل 1431/1430هـ

م�صدر الإيراد

املبلغ (بالريال)

أجور خدمات الطيران

194.380.300

رسم املغادرة

119.441.700

اإليجارات واملبيعات

93.687.979

إيرادات متنوعة

4.006.607

املجموع

411.516.586

مالحظة :هذه اإليرادات مشمولة ضمن اإليرادات العامة للهيئة والتي وردت في إجنازات
الشئون املالية من هذا التقرير.

سادسًا :األمن والسالمة:
انخفاض عدد وقائع الطيران في املطار عن السنة املاضية بنسبة .%25
انخفاض عدد حوادث اخلدمات األرضية للطيران بنسبة .%39
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انخفاض عدد احلوادث الصناعية في املطار بنسبة .%41
حتديث دليل املطار ،واإلصدار األول لدليل نظام إدارة السالمة.
تطبيق مبدأ فحص الطرف الثالث ملعدات خدمة الطائرات ،ويقصد
بالطرف الثالث الشركة املنفذة للمشروع ،وقد متت ترسية املناقصة
اخلاصة بهذا املشروع على الشركة الوطنية للفحص الفني (.)TUV
البدء في إجراءات إعادة الترخيص للمطار وفق مستجدات معايير
اإليكاو للمطارات.
خضع املطار لزيارة فريق التدقيق التابع لإليكاو ضمن برنامج تدقيق
رقابة السالمة العاملي وكان االنطباع جيد ًا.
إصدار ( )313رخصة للقيادة داخل ساحة العمليات.
تعيني شركة إلزالة املواد اخلطرة املنتهية الصالحية مبستودعات املطار
وهي شركة (.)GMC
سابعًا :عمليات المراجعة والتدقيق:
( )5شركات مناولة.
( )6شركات مختصة بتزويد الوقود.
( )3شركات نقل للمسافرين من (من وإلى الطائرات).
ثامنًا :الصيانة والمرافق العامة:
بلغ عدد أوامر أعمال الصيانة الوقائية ( )25649أمر ًا.
بلغ عدد أوامر الصيانة التصحيحية ( )4188أمر ًا.

مشاريع تطــــــــــوير مطار
الملك عبد العـــــــــــزيز الدولي

مشاريع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي
يشهد مطار امللك عبد العزيز مشاريع تطويرية متعددة تصنف على النحول التالي:
أو ً
ال :المشروعات العاجلة:
حيث أن حجم احلركة اجلوية في مطار امللك عبد العزيز تشهد زيادة
مستمرة حتى فاقت طاقته االستيعابية ،وحيث لم يشهد املطار من قبل
أي مشاريع تطويرية جذرية منذ افتتاحه عام 1981م في ظل انتهاء العمر
االفتراضي لعدد من مرافقه وأنظمته ،فقد أمر املقام السامي الكرمي
بتنفيذ مشروعات تطوير وحتسني عاجلة لعدد من املرافق خاصة الصالتني
اجلنوبية والشمالية ريثما يتم تنفيذ املشروع التطويري الضخم املشار
إليه في الفقرتني (أو ًال وثاني ًا) .وخالل العام املالي 1431/1430هـ مت
إجناز ما يتعلق بهذه املشروعات بالنسبة للصالتني اجلنوبية والشمالية..
األمر الذي أسهم في فك االختناق ورفع مستوى اخلدمات في الصالتني،
ويتضمن القسم اخلاص مبطار امللك عبد العزيز من هذا التقرير تفاصيل
عن نسب إجناز تلك املشاريع ،هذا وميكن إجمال عناصر ما مت إجنازه
في الصالتني على النحو التالي:
إضافة وتوفير مساحات جديدة في كل من الصالتني.
توفير ( )56كاونتر ًا جديد ًا في كل صالة.
أنظمة جديدة لسيور العفش.
أنظمة جديدة لعرض معلومات الرحالت اجلوية.
أنظمة جديدة للنداء اآللي ومخاطبة اجلمهور.
زيادة عدد بوابات السفر بواقع ( )12بوابة للصالة اجلنوبية و()9
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التوسعة اجلديدة بالصالة الشمالية

بوابات للصالة الشمالية.
زيادة عدد دورات املياه مع إعادة تأهيل القدمي منها.
زيادة عدد مقاعد اجللوس.
مضاعفة املساحات االستثمارية.
توفير البنية التحتية وبعض التجهيزات.
ثانيًا :مشروع تطوير جانب الطيران:
وينطوي املشروع على إنشاء مدارج وممرات وساحات وقوف للطائرات
تستوعب اجليل اجلديد من الطائرات العمالقة مثل ( )A380فض ًال عن
استيعاب أعداد كبيرة من الطائرات في آن واحد ..بحيث تلبي االحتياجات
املستقبلية التي تتمشى مع املرافق اجلديدة السابق ذكرها في الفقرة
(أو ًال) عالوة على استيعاب الزيادة املتوقعة في حجم احلركة اجلوية.

مشاريع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي

إنجازات المشروع خالل العام المالي 1431/1430هـ:

إجناز  %66من أعمال تطوير وتأهيل مرافق جانب الطيران التي سبق
ترسيتها على شركة املباني بقيمة ( )902مليون ريال ويتم تنفيذه على
ثالث مراحل بدأت في نوفمبر 2006م وتنتهي في أبريل 2010م.
وقد كانت األعمال املنجزة حتى نهاية العام املالي 1431/1430هـ على
النحو التالي:
االنتهاء من تطوير وتأهيل املدرج الشرقى بالكامل.
االنتهاء من تطوير املدرج الغربى وإنشاء املمر الفا.
جاري العمل إلجناز تطوير املمر شارلى (فى املنطقة املالصقة للمدرج
الغربي).
جارى تطوير املمرين روميو وسييرا (سيتبقى جزء من املمر روميو
سيتم تطويره بعد االنتهاء من تطوير املدرج األوسط).
مت االنتهاء من إنشاء الساحة رقم ( )7والتي تشتمل على خطوط للوقود،
فيما يجري اختبار تلك اخلطوط بالتنسيق مع شركة أرامكو السعودية.
بيان باألعمال التى سوف يتم تنفيذها فى الفتره القادمة:

تطوير وتأهيل املدرج األوسط باإلضافة إلى املمرين هوتيل و فوكس.
تطويروتأهيل املمرين تاجنو ويونيفورم.
تطوير املمر ليما املالصق للمدرج الشرقي.
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ثالثًا :مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي:
وهو مشروع ضخم يتم تنفيذه على ثالث مراحل ترفع األولى منها طاقة
املطار االستيعابية إلى ( )30مليون مسافر سنوي ًا ،أما املرحلة الثالثة
واألخيرة فسترفع طاقة املطار االستيعابية إلى ( )80مليون مسافر
سنوي ًا ،وتنطوي املرحلة األولى على عدد من املرافق اجلديدة بالكامل
والتي ميكن إجمالها على النحو التالي:
 .١جممع �صاالت ال�سفر :وهو مجمع ضخم ستبلغ مساحته أكثر من
( )678.000م ،2يحل محل الصالتني اجلنوبية والشمالية متيحا
جلميع شركات الطيران مبا فيها اخلطوط السعودية العمل حتت سقف
واحد ،مع توفير قطار آلي للتنقل بني صاالت السفر ،وسيضم املجمع
( )46بوابة تربط مجمع الصاالت بـ ( )92جسر ًا متحرك ًا خلدمة
الطائرات املختلفة ،مبا في ذلك الطائرات العمالقة مثل اإليرباص
( .)A380كما سيتم تخصيص ( )51700متر مربع ـ داخل املجمع ـ
لالستثمار التجاري في املرحلة األولى ،و( )6.5كيلومتر ًا مربع ًا خارج
املجمع إلقامة أنشطة استثمارية مرتبطة باملطار مثل الفنادق وحظائر
صيانة الطائرات وإقامة الصناعات اخلفيفة ذات العالقة بالطيران.
 .٢مواقف �سيارات :تستوعب ( )8200سيارة ،جزء منها سيقع أمام
مجمع صاالت السفر للوقوف ملدد قصيرة وسترتبط بسيور متحركة
متكن املسافرين من التنقل بينها وبني منطقة إنهاء إجراءات السفر.
 .٣قرية �ضخمة لل�شحن اجلوي :بطاقة استيعابية تبلغ مليون طن من
الشحنات سنوي ًا في املرحلة األولى.
 .٤برج مراقبة وحتكم جديد :مزود بأحدث أنظمة املالحة واالتصاالت.

122

التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

منظور خارجي لصالة السفر مع جزء من مواقف السيارات

 .٥ج�سور علوية جديدة :لتأمني الدخول واخل��روج من وإلى مجمع
الصاالت اجلديد بسهولة ويسر فض ًال عن حتويالت على طريق النزهة
وطريق احلرمني.
 .٦حمطة لل�سكك احلديدية :تربط املطار بكل من مكة املكرمة واملدينة
املنورة بقطارات سريعة األمر الذي سيحقق راحة كبيرة للحجاج
واملعتمرين.
� .٧أنظمة متكاملة للأمن وال�سالمة :بأحدث املواصفات واملقاييس
العاملية.
 .٨محطات وشبكات لتأمني الطاقة واملياه.
 .9أنظمة حديثة لعرض معلومات الرحالت.
 .١٠أنظمة حديثة لسيور نقل األمتعة.
 .١١حقل جديد خلزانات الوقود.

مشاريع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي

إنجازات المشروع خالل العام المالي 1431/1430هـ:

خالل العام املالي 1431 / 1430هـ (2009م) مت إعادة تقييم العمل
املنجز في مشروع تطوير مطار امللك عبد العزيز وذلك إلجناز التصاميم
املطلوبة واإلعداد لطرح العقود مع تقييم نسب اإلجناز الفعلي بالنسب
املدرجة ضمن خطة األعمال ومت حتديد بعض املعوقات التي أدت إلى
تأخير تنفيذ مشروع التطوير ،وقد كان من أهم تلك املعوقات عدم االنتهاء
من مراحل التصميم النهائية للمشاريع اخلاصة بأعمال التطوير ،وذلك
نتيجة عدم التزام شركة مطارات باريس للهندسة ( )ADPIاستشاري
التصميم الهندسي بإجناز التصاميم جلميع احلزم اإلنشائية (العقود)
في املوعد احملدد األمر الذي دعا الهيئة إلى إيقاف أعمال التفاصيل
التصميمية النهائية جلميع العقود بنهاية شهر نوفمبر2009م ،وبحيث يتم
إنهاء عقد استشاري التصميم ويتم حتديد غرامات التأخير عليه طبقا
لبنود العقد اخلاص به ،وكما ذكر في التقرير السنوي السابق فقد انطوى
اجلدول الزمني املتسارع املتعلق بتنفيذ املرحلة األولى من املشروع على
جتزئة جميع أعمال املشروع إلى ( )25عقدا (حزم إنشائية) على أن يتم
االنتهاء من جميع أعمال التصميم والبدء في تنفيذ كل عقد طبقا للخطة
املوضوعة لذلك ،ولكن بسبب التأخير الشديد من قبل استشاري التصميم
فقد مت اعتماد منهج جديد لإلسراع في تنفيذ املشروع مبا يتطابق مع
معطيات األمر السامي رقم /8193م بتاريخ 1430/10/9هـ ،حيث مت
جتميع مكونات املرحلة األولى من املشروع ( )25عقدا في منافستني
اثنتني فقط ،على أن تشمل كل منافسة عددا من احلزم اإلنشائية التي
ميكن البدء في تنفيذها مع أقل قدر من التداخل في أعمال التنفيذ
للمنافستني ،ومبوجب تلك املنهجية يتم تسليم جميع املستندات اخلاصة

موقف السيارات متعدد الطوابق

باملنافستني للمقاولني في موعد أقصاه شهر يناير 2010م ومن ثم يبدأ
التقييم الفني واملالي للمنافستني في شهر مارس 2010م ويلي ذلك حتديد
املقاول املناسب لكل منافسة خالل شهر مايو 2010م ،على أن تزيد مدة
التنفيذ عن ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ البدء في األعمال.
واستكماال ملا سبق مت دعوة ( )11شركة متخصصة محلية وعاملية
لتقدمي عطاءاتها لكلتا املنافستني على أن تقوم الشركة الفائزة بإنهاء
التفاصيل التصميمة التي لم يتم استكمالها ومن ثم البدء في تنفيذ
املنشآت.
وقد قام املدير اإلنشائي بتجميع وثائق املنافستني بحيث يتم تسليم
الوثائق املتعلقة بها في شهر محرم 1431ه��ـ املوافق يناير 2010م
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للشركات املنافسة لتأتي بعد ذلك مرحلة تقييم العطاءات الفنية واملالية
للمقاولني في شهر مارس 2010م ،على أن يتم البدء في التنفيذ خالل
شهر يوليو 2010م ،ووفقا للجدول الزمني يتم إجناز املشروع في شهر
أغسطس 2013م .أما تفاصيل العقدين اجلديدين (املنافستني) للمرحلة
األولى من املشروع فهي على النحو التالي:
العقد الأول :ي�شمل ا�ستكمال التفا�صيل النهائية للت�صميم والبدء يف
تنفيذ املرافق التالية:
مجمع صاالت السفر اجلديد مع جتهيزه بأحدث األنظمة التقنية وامليكانيكية
واألمنية ونظام حديث لنقل األمتعة ،فضال عن توفير قطار آلي لنقل
املسافرين بني الصاالت وأنظمة حديثة لعرض معلومات الرحالت.
برج جديد للمراقبة والتحكم.
بعض املباني املساندة.
العقد الثاين :ي�شمل ا�ستكمال التفا�صيل النهائية للت�صميم والبدء يف
تنفيذ املرافق التالية:
مبنى مواقف السيارات الذي يتسع لعدد ( )23000سيارة.
مدرج وممرات وساحات ومواقف للطائرات.
محطات وشبكات لتأمني املياه والطاقة.
محطة للسكك احلديدية.
شبكة طرق وجسور علوية جديدة لتسهيل الوصول للمطار.
حقل جديد خلزانات الوقود.

مشاريع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي

وميكن �إجمال تقدم �سري الإجنازات املتعلقة بامل�شروع
حتى نهاية العام املايل 1431/1430هـ (2009م) على النحو التايل:
 .١إجناز  %55من األعمال املتعلقة بخدمات اإلدارة واإلشراف على املشروع والتي
سبق ترسيتها على شركة دار الهندسة مبوجب عقد ينتهي في فبراير 2012م.
 .٢إجناز  %51من أعمال التصميم التفصيلي واخلدمات الهندسية للمشروع والتي
سبق ترسية العقد اخلاص بها على شركة مطارات باريس للهندسة ()ADPI
والتي لم تتمكن من إجناز تلك األعمال وفقا للموعد احملدد في العقد (رجب
1430هـ ،يوليو 2009م) لذا تقرر إنهاء أعمال تلك الشركة وطرح املشروع خالل
عقدين بهدف سرعة إجناز املشروع خالل ثالث سنوات كما سبق شرحه.
 .٣إجناز  %62من األعمال املتعلقة بعقد مبنى الطيران اخلاص ومبنى سالمة
الطيران وقد مت إضافة مبنى الطيران اخلاص للخطوط السعودية على ذلك
املشروع وهذا املبنى لم يكن ضمن مكونات العقد األصلي.
 .٤متت ترسية عقد أعمال احلفر ونقل املخلفات على شركة املباني العامة ـ مقاولون
عامون ـ مببلغ ( )177.619.021ريا ًال في شهر إبريل  2009ويشمل العقد
أعمال احلفر الرئيسة للمشروع مبا في ذلك نقل املخلفات والنفايات املردومة
داخل أرض املطار إلى مردم األمانة ومن املنتظر إجناز أعمال هذا العقد في
بداية العام 2011م ،وقد بلغت نسبة اإلجناز لهذا العقد حتى نهاية العام املالي
 1431/1430هـ .%30
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 .٥متت ترسية عقد صالة املرحلني على شركة بوجن كيوجن الكورية مببلغ ( )118.5مليون
ريال في شهر مايو 2009م و يشمل العقد تنفيذ خدمات التصميم واإلنشاء والبناء للصالة
اجلديدة للمرحلني ومن املنتظر إجناز أعمال هذا العقد في نهاية عام2010م وقد بلغت
نسبة إجناز املشروع حتى نهاية العام 1431/1430هـ .%10
 .٦بلغت النسبة الكلية لتقدم األعمال مبشروع تطوير مطار امللك عبد العزيز الدولي ـ املرحلة
األولى ـ حتى نهاية العام املالي 1431/1430هـ .%13.6
 .٧مت االنتهاء من إعداد جميع املستندات والرسومات اخلاصة بالعقدين (املنافستني) اجلديدين
املشار إليهما كما متت مخاطبة ( )11مقاو ًال متخصص ًا (محليني وعامليني) للبدء في
املنافسة التي تتضمن استكمال التفاصيل التصميمة النهائية وأعمال اإلنشاء والتشييد
بحيث يتم إجنازها في شهر محرم1431هـ ( يناير  2010م).
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مطار الملك خالد الدولي

اإلنجازات
التطوير واإلنشاء
أ -مشاريع تم االنتهاء من تنفيذها:

إجناز نظام إرشاد الطائرات املرئي بساحات املطار.
إنشاء ( )12مكتب ًا في مبنى الطيران اخلاص.
إعادة سفلتة ممر الطائرات (.)Echo Taxiway
تطوير نظام دائرة املراقبة التلفزيونية املغلفة ( )CCTVعلى طول السور
األمني لساحات الطيران.
تركيب حواجز متحركة (مصدات هيدروليكية) للبوابات األمنية.
استبدال البوابات املنزلقة واألذرع الساقطة بأخرى حديثة ذات أنظمة
حتكم ومحركات متطورة.
استبدال سجاد سيور العفش بالصاالت التجارية ببالط مطاطي.

ب -مشاريع قيد التنفيذ:

إجناز  %70من مشروع إعادة سفلتة شبكة الطرق للمنطقة املساندة
(اخلضراء والبيضاء والبنية إلى البوابة الشمالية).
إجناز  %70من مشروع إزالة مكاتب االستقبال البيضاوية (الكاونترات)
في طابق املغادرة مبجمع الصاالت التجارية.
إجناز  %10من مشروع استبدال السجاد برخام في مجمع الصاالت
التجارية (املناظق احملظورة في الدور األوسط).
إجناز  %65من مشروع حتديث ( )48دورة مياه بالصاالت التجارية
و( )4مبسجد املطار.

128

التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

إجناز  %5من مشروع استبدال نظام إطفاء احلريق بالهالون بنظام
آخر مالئم للبيئة.
إجناز  %25من مشروع حتديث املباني املؤقتة ملركز عمليات وحظائر
طائرات برنامج االستمطار الصناعي.
ج -مشاريع تم االنتهاء من إعداد المخططات /الدراسات
الفنية لها:

تغطية الفتحات األرضية بصاالت املغادرة ( )2-1متهيد ًا لتشغيل
األسواق احلرة.
تدعيم وتأهيل محطة الكهرباء رقم (.)8002
إنشاء مظالت حلفظ املواد واملعدات.
توسعة أحواض جتميع مياه الصرف الصحي املستخدمة للري.
تطوير نظام الكهرباء األرضي املغذي للطائرات ( 400هرتز).
حتديث وتطوير املخطط العام للمطار.
شبكة توزيع الطاقة الكهربائية في املطار.

مشاريع التنمية التجارية والممتلكات:
ترسية محطة الوقود الرئيسة خلدمة السيارات على شركة النبع
املبارك.
تطوير كاونترات السفر والسياحة ومواقع اخلدمات البنكية (على حساب
املستأجرين).

مطار الملك خالد الدولي

التعاقد مع ثالث شركات (د.كيف ،جافا تيم ،ستاربكس) لتقدمي خدمات
العصائر والوجبات اخلفيفة.
التعاقد على إنشاء ( )8مواقع للصرف اآللي في الصاالت التجارية
وفي مواقع أخرى داخل املطار.
مت تسليم أرض مبساحة ( )60.000متر مربع باملنطقة الصناعية
في املطار للمؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني وذلك إلنشاء كلية
متخصصة في صيانة الطائرات.
التشغيل والصيانة
التخلص من املواد اخلطرة في مبنى الشحن اجلوي.
إعادة تأهيل نقاط البيع عند بوابات السفر.
إعادة ترتيب مواقع نظام عرض معلومات الرحالت ( )FIDSفي صاالت القدوم.
إع��ادة طالء مركبات التوجيه األرض��ي ( )Follow – Meواملعدات
الثقيلة.
تغيير املسطحات اخلضراء أمام طابق التشريفات في الصالة امللكية
بنوعية حديثة.
تصميم وصيانة وتركيب العديد من اللوحات اإلرشادية في أماكن
مختلفة باملطار.
صيانة الوصالت التمددية الواقعة برصيف املشاة لصاالت القدوم
واملغادرة.
بلغ عدد أوامر الصيانة الوقائية ( )260.845أمر عمل.
بلغ عدد أوامر الصيانة التصحيحية ( )15.997أمر عمل.
بلغ مجموع تصاريح العمل للمقاولني واملستأجرين ( )537تصريح ًا.

إصدار ( )2752رسم ًا هندسي ًا للمقاولني وإلدارات املطار.
بلغ عدد اإلعالنات املالحية خالل العام 2009م ( )46إعالن ًا مالحي ًا.
السالمة
من أهم األنشطة التي تتم في هذا اجلانب فحص سيارات ومعدات
أرضية ،تفتيش املباني واملرافق عامة ،االستجابة للحوادث األرضية املتعلقة
بالطائرات ،االستجابة حلوادث إنذار احلريق (سيارات ،سكن ،مباني)،
االستجابة حلاالت الطوارئ ،االستجابة للحوادث الصناعية ،االستجابة
حلوادث السيارات داخل الساحة ،االستجابة حلوادث السيارات خارج
الساحة ،االستجابة حلوادث انسكاب الوقود ،تصاريح تشغيل جسور
اإلركاب ،تصاريح القيادة داخل ساحة الطيران ،شهادات الوقاية من
احلريق.
الخدمات األمنية:
من أهم األنشطة التي تتم في هذا اجلانب البطاقات الدائمة التي مت
إصدارها  /جتديدها ،البطاقات الدائمة امللغية ،بطاقات املؤقتة التي
مت إصدارها  /جتديدها ،البطاقات املؤقتة امللغية ،البطافات التعريفية
التي مت إصدارها  /جتديدها ،البطاقات التعريفية التي مت إلغاؤها،
بطاقات السفارات التي مت إصدارها  /جتديدها ،بطاقات السفارات
امللغية ،تصاريخ السيارات واملعدات إصدار  /جتديد ،تصاريح السيارات
واملعدات امللغية ،التحقيق في احلوادث املرورية داخل الساحة ،التحقيق
في املخالفات داخل الساحة ،تفتيش طائرات اختياري ،حاالت تفتيش
رحالت نيويورك ،االستجابة لبالغات أمنية مختلفة.
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خدمات اإلطفاء واإلنقاذ
من أهم األنشطة التي تتم في هذا اجلانب عمليات تعبئة وتفريغ وقود،
حاالت طوارئ للطائرات ،حاالت حريق فعلي ،حاالت إنذار حريق ،حاالت
تسرب وقود ،حاالت استجابة (إسعاف مرضى) ،نقل ركاب (مرضى)،
حوادث طرق داخل نطاق املطار ،توفير حماية لعمليات (اللحام ،مواد
خطرة ،حرائق مبرمجة) ،االستعداد لرحالت كبار الشخصيات ،االستجابة
لنظام الغمر املائي ،صيانة وتعبئة أجهزة التنفس ،صيانة وتعبئة طفايات
احلريق اليدوية.
اإلمدادات
بلغ عدد املواد املستلمة ( )3768مادة.
بلغ عدد املواد الصادرة ( )25008مادة.
مت جرد ( )111640مادة.
عدد األصول الثابتة ( )160105أصل.
الخدمات الطبية
ق��دم املطار اخلدمات الطبية لكافة املراجعني (منسوبي املطار،
املسافرين ،غير ذلك) حيث بلغ مجموع املراجعني ملستشفى املطار
( )46609مريض ًا.
استجاب قسم الطوارئ في مستشفى املطار ملا مجموعه ()9937
حالة طارئة ،كما نتج عن حوادث الطرق داخل وخارج حدود املطار
( )208مصاب ًا.
إجراء ( )109عملية جراحية شاملة (كبيرة ومتوسطة وصغيرة).
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بلغ عدد الفحوصات في قسم املختبر مبستشفى املطار ()39349
فحص ًا ،وبلغ عدد احلاالت في قسم األشعة ( )2849حالة ،وعدد
الوالدات ( )37حالة ،كما ساهم قسم صحة البيئة في تطعيم ()565
شخص ًا.
الشئون اإلدارية والمالية والتنمية التجارية
الإيرادات املح�صلة خالل العام املايل 1431/1430هـ

م�صدر الإيراد

املبلغ (بالريال)

أجور خدمات الطيران

20.075.452

رسم املغادرة

59.002.200

اإليجارات واملبيعات

57.867.418

إيرادات متنوعة

189.625

املجموع

137.134.695

مالحظة :هذه اإليرادات مشمولة ضمن اإليرادات العامة للهيئة والتي وردت في إجنازات
الشئون املالية من هذا التقرير.

مطار الملك فهد الدولي

الدراسات
تنفيذ ًا لبنود العقد املبرم مع مقدم اخلدمة اإلدارية باملطار (شركة شاجني
السنغافورية) لتقدمي الدراسات واملساعدة االستشارية فقد قامت الشركة
بتقدمي العديد من الدراسات االستشارية لغرض تقييم الوضع الفعلي
للمطار وحتليل نقاط الضعف والقوة ووضع التوصيات واخلطط التي
تهدف إلى تشغيل املطار جتاري ًا ،وتقوم إدارة املطار حالي ًا بتنفيذ تلك
اخلطط والتوصيات والتأكد من سير العمل حسب اخلطط املوضوعة.

اإلنجازات
أو ً
ال :القوى العاملة:
مضت إدارة املطار قدم ًا في تنفيذ خطط لسعودة الوظائف ،وقد بلغت
نسبة السعوديني العاملني باملطار .%80
تنفيذ اخلطط اخلاصة بتدريب املوظفني وتنمية مهاراتهم مبا يتناسب
مع تشغيل املطار جتاري ًا.
مت توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من اجلهات ذات االختصاص في
تنمية القدرات اإلدارية وخدمة العمالء لتدريب العاملني بإدارة املطار
واجلهات احلكومية العاملة في املطار بهدف حتسني مستوى أدائهم،
وعلى إثره مت تدريب عدد ( )706موظف ًا وذلك بإحلاقهم في دورات
إدارية وفنية متخصصة داخل وخارج اململكة وقد بلغ إجمالي عدد
البرامج ( )113برنامج ًا.
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عقد دورة تدريبية بالتعاون مع شركة املنطقة للتدريب على التعامل مع
املواد اخلطرة وقد استفاد من هذه الدورة ( )68موظف ًا.
عقد دورة تدريبية للتدريب على التعامل مع بوابات كشف املعادن
املطورة وقد استفاد من هذه الدورة ( )100موظف.
تدريب ( )39من منسوبي إدارة املطار ووحدة األمن وفنيي مقاول
التشغيل والصيانة على التعامل مع أجهزة تفتيش األمتعة.
ثانيًا :التخطيط االستراتيجي:
 .١البدء في تطبيق ما جاء في الدراسة املقدمة من الشركة اإلستشارية
(ناسو) واخلاصة مبشروع املخطط العام للمطار والتي تتلخص أهم
توصياتها في النقاط التالية:
تنفيذ مشروع مدينة املطار.
تنفيذ مشروع إنشاء قرية للشحن اجلوي.
البدء في اإلستثمار التجاري األمثل ألراضي املطار.
البدء في تطبيق سياسات االستثمار األمثل للمواقع التجارية داخل
صالة الركاب.
 .٢البدء في مشروع حتديث املخطط العام للمطار والذي يوضح النظرة
املستقبلية لتشغيل املطار على مدى ثالثني عام ًا وذلك بنا ًء على التوجهات
اجلديدة التي تقضي بتشغيل املطارات الدولية بأسلوب جتاري ،ويتم
تنفيذ املشروع على ثالث مراحل وذلك على النحو التالي:
مرحلة حتديث خطة االستغالل األمثل ألراضي املطار.
مرحلة حتديث خطة التشغيل األمثل للساحة اجلوية.
مرحلة حتديث خطة االستخدام األمثل لصالة الركاب.
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 .٣البدء في حتويل املطار إلى وحدة استراتيجة مستقلة (شركة جتارية).
 .٤تنفيذ برامج اجلودة في تقدمي اخلدمات وتقييم مستوى األداء العام
للجهات العاملة باملطار.
 .٥تطبيق برنامج تقييم األداء الوظيفي.
 .٦االنتهاء من الصياغة األخيرة للرؤية والرسالة والقيم اخلاصة باملطار
والعمل على تعميمها ونشرها داخلي ًا ودولي ًا.
ثالثًا :التطوير واإلنشاء:
 .١إجناز  %90من توريد وتركيب أنظمة التيار غير املنقطع ( )UPSالتي
تخدم إنارة مدارج الطيران مبا يضمن استمرارية تغذيتها بالطاقة
الكهربائية الالزمة في كافة األحوال والظروف متشي ًا مع ُمتطلبات
ُمنظمة الطيران العاملية لتشغيل املطار على الفئة الثانية (.)CAT II
 .٢إمتام جميع األعمال والتمديدات الكهربائية الالزمة لتشغيل نظام
الترحيل اآللي ( )SITAوربط املُسافر بأمتعته (.)DCS
 .٣تركيب نظام آلي للتحكم بعمل الساللم الكهربائية لتتحرك آلي ًا عند
احلاجة للترشيد في استهالك الطاقة الكهربائية وتوفير قطع الغيار.
 .٤إعداد نطاق العمل و ُمراجعة املواصفات وتعميد مقاول الصيانة لتنفيذ
مشروع استبدال محطتي حتلية مياه مبا يكفل رفع إنتاجهما من
 4000متر مكعب إلى  5400متر مكعب يومي ًا من املياه املحُ الة
باإلضافة إلى خفض تكلفة قطع الغيار بنسبة  %70تقريب ًا.
 .٥إعداد نطاق العمل والتصاميم الهندسية اخلاصة بنظام السياج األمني
للساحة اجلوية للمطار متهيد ًا لطرحه في منافسة عامة.
ُ .٦مراجعة التصاميم الهندسية واإلشراف على تنفيذ العديد من املشاريع

اخلاصة باملقاهي واملطاعم واحملالت التجارية واألسواق احلرة.
 .٧استبدال جميع صنابير املياه االعتيادية بأخرى حساسة تعمل
باألشعة “ ”AUTO-FAUCETداخل دورات املياه بصالتي الركاب
وكبار الشخصيات.
 .٨إجناز تقرير التقييم الفني ملشروع املدرج الغربي للمطار.
 .9تركيب جهاز خاص بتصوير ورسم وطباعة اخلرائط والرسومات.
 .١٠تركيب سنترال جديد في احلي السكني.
 .١١اإلشراف على تنفيذ مشاريع التطوير والتحسني التي تخدم املُجمع
السكني وتفاصيلها على النحو التالي:
إجناز مشروع إنشاء محطة فرعية لتوزيع الطاقة الكهربائية
بالكامل.
إجن��از  %95من مشروع إنشاء محطة ملُعاجلة مياة الصرف
الصحي.
إجناز مشروع إنشاء مبنى محطة لوحدات حتلية املياه بالكامل.
إجن��از كامل مشروع استبدال محطتي حتلية ورف��ع طاقتهما
اإلنتاجية من  1000متر مكعب إلى  1200متر مكعب يومي ًا.
إجناز كامل مشروع إنشاء صهريج لتخزين مياه الشرب بسعة
 200000جالون.
رابعًا :الصيانة:
 .١بلغ عدد أعمال الصيانة التصحيحية املنجزة (.)9108
 .٢بلغ عدد أعمال الصيانة الوقائية املنجزة (.)103.945
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خامسًا :تنمية الحركة الجوية:
 .١على الرغم من حدوث األزمة املالية العاملية والتي أثرت سلب ًا وبشكل
كبير على حجم احلركة اجلوية في جميع مطارات العالم فقد مت حتقيق
نسبة ارتفاع تقدر بنحو  %5في مطار امللك فهد الدولي وذلك باملقارنة
مع العام السابق.
 .٢مت استقطاب ( )3شركات طيران جديدة للتشغيل من وإلى املطار وهي
(شركة طيران ناس السعودية ،شركة طيران اخلطوط اإلندونيسية،
شركة طيران فيلكس (السعيدة) اليمنية.
 .٣جنحت إدارة املطار في إقناع ( )7ناقالت جوية مشغلة للمطار لزيادة
عدد رحالتهم املجدولة.
 .٤فتح قنوات اتصال مع ناقالت جوية دولية لتسويق املطار وإبراز نقاط
القوة به لتشجيعها لوضعه ضمن خططها التشغيلية ،وكان من أبرز
تلك اجلهود:
املشاركة في املؤمترات الدولية اخلاصة بتجمع الناقالت اجلوية
العاملية مع املطارات الدولية.
إعداد حقائب عمل مخصصة لكل شركة طيران حتتوي على خطط
فعالة تؤكد ربحية تشغيلهم حملطة الدمام باإلضافة الى اقتراحات
التشغيل حملطات جوية قريبة من املطار عن طريق استخدام
احلرية اخلامسة.
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سادسًا :الخدمات التشغيلية:
 .١االنتهاء من حتديث وتطوير نظام “سيتا” خلدمة الركاب باملطار.
 .٢توفير وتطوير عدد من اخلدمات في مقدمتها:
توفير ( )8أكشاك تقدم خدمة اإلنترنت مجان ًا للمسافرين.
جتهيز ( )3غرف مخصصة للمدخنني.
إنشاء صاالت استراحة مجهزة بأجهزة تلفاز.
جتهيز منطقة أللعاب األطفال.
سابعًا :قياس األداء ومستوى جودة الخدمة:
تطبيق برامج لقياس مدى فعالية أداء اجلهات العاملة في املطار وجودة
اخلدمات املقدمة ومدى رضى املستهلكني ،وذلك بهدف رفع مستوى
اخلدمات املقدمة من قبل جميع اجلهات العاملة باملطار متشي ًا مع سياسة
التشغيل التجاري ،وقد متثلت تلك البرامج التي نفذت حتت رعاية املجلس
الدولي للمطارات  ACIفي اآلتي:
برنامج قياس فعالية األداء.
برنامج قياس جودة اخلدمة ومستوى رضى املستهلكني.
وقد مت التعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ تلك البرامج ميداني ًا وذلك
لضمان عدم االنحياز في حتليل النتائج باملقارنة مع املطارات الدولية
املنافسة ملعرفة نقاط القوة والضعف ليتم التعامل معها بنا ًء على النتائج
الربع سنوية للتقييم.

مطار الملك فهد الدولي

ثامنًا :المكتب التنفيذي:
بلغت قيمة إيرادات املكتب التنفيذي خالل عام 2009م ()428000
ريال محققة بذلك نسبة زيادة عن العام السابق قدرها .%30
بلغ عدد املسافرين عبر املكتب التنفيذي خالل عام 2009م ()20089
مسافر ًا بزيادة قدرها  %11عن العام السابق.
تاسعًا :التنمية التجارية والممتلكات:
 .١إبرام ( )13عقد ًا جديد ًا مما أدى إلى زيادة إيرادات املطار مببلغ
( )7.101.839ريا ًال.
 .٢متديد ( )12عقد إيجار مباني وأراضي بيضاء وتعديل مساحاتها مما
أدى إلى زيادة إيرادات املطار مببلغ ( )600.000ريال.
 .٣إبرام ( )49عقد ًا وجتديد ( )140عقد ًا تشغيلي ًا.
 .٤إعادة تقييم ومراجعة إيجارات املرافق واملساحات التجارية اخلاصة
باملطار ورفع القيمة اإليجارية لها ،بحيث تتناسب مع التشغيل
بأسلوب جت��اري ،األم��ر ال��ذي أدى إلى زي��ادة الدخل الناجم عن
األنشطة االستثمارية إلى أكثر من  %60مقارنة بعام 2008م ،فيما
بلغت نسبة الزيادة في اإليرادات اخلاصة بالتنمية التجارية (جميع
األنشطة) أكثر من  %24مقارنة بعام 2008م ،علم ًا بأن هذه الزيادة
ال تشمل قيمة عقدي األسواق احلرة واإلعالنات التجارية.

عاشرًا :اإليرادات:
الإيرادات املح�صلة خالل العام املايل 1431/1430هـ

م�صدر الإيراد

املبلغ (بالريال)

أجور خدمات الطيران

11.917.694

رسم املغادرة

10.606.850

اإليجارات واملبيعات

10.772.552

إيرادات متنوعة

25.693

املجموع

33.322.789

مالحظة :هذه اإليرادات مشمولة ضمن اإليرادات العامة للهيئة والتي وردت في إجنازات
الشئون املالية من هذا التقرير.

أحد عشر :السالمة وضمان الجودة:
من أهم األنشطة التي تتم في هذا اجلانب فحص سيارات ومعدات
أرضية ،تفتيش املباني واملرافق عامة ،االستجابة للحوادث األرضية
املتعلقة بالطائرات ،االستجابة حلوادث إنذار احلريق ،االستجابة حلاالت
الطوارئ ،االستجابة للحوادث الصناعية ،االستجابة حلوادث السيارات
في الساحة ،االستجابة حلوادث السيارات خارج الساحة.
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ثاني عشر :خدمات اإلطفاء واإلنقاذ:
من أهم األنشطة التي تتم في هذا اجلانب االستجابة إلنذار أجراس
املباني ،االستجابة إلنذار أجراس املباني اخلاطئ ،االستجابة حلوادث
الطائرات ،االستجابة حلاالت تسرب الوقود ،االستجابة حلاالت تسرب
الزيوت ،االستجابة حلاالت حرائق املباني ،االستجابة حلاالت احلوادث
املرورية ،عمليات تعبئة وتفريغ وقود الطائرات ،حاالت رحالت خاصة،
حاالت طوارئ طبية.
ثالث عشر :الخدمات الطبية:
فحص ( )8223مريض ًا.
االستجابة لعدد ( )930حالة طارئة.
بلغ عدد حاالت األشعة ( )93حالة.
بلغ عدد الفحوصات في قسم املختبر ( )1209فحص ًا.
فحص طبي مطلوب الستخراج اإلقامة (.)31
فحص ( )249عينة مياه وأغذية لصحة البيئة.
رابع عشر :الشئون األمنية:
إصدار وجتديد ( )4639بطاقة أمنية.
إصدار وجتديد ( )433تصريح ًا أمني ًا.
إصدار وجتديد ( )103تصريح ًا أمني ًا للحي السكني.
تأمني وتركيب ( )8أجهزة جديدة لتفتيش األمتعة.
تأمني وتركيب ( )8بوابات إضافية مطورة.
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خامس عشر :تقنية المعلومات:
تفعيل خدمة البريد اإللكتروني جلميع موظفي املطار وقد جتاوز نسبة
املوظفني احلاصلني على صالحية استخدام النظام نحو .%85
حتديث أجهزة احلاسب اآللي مبا يتناسب مع التطورات التشغيلية
لبعض إدارات املطار.
تصميم برنامج خاص لقسم التحكم باملفاتيح بإدارة السالمة وضمان
اجل��ودة ليمثل قاعدة بيانات جلميع األب��واب واألق��ف��ال واملفاتيح
باملطار.
تركيب وتفعيل برنامج خاص بأسماء املصرح لهم باستخدام املكاتب
التنفيذية.
إنشاء وتفعيل املوقع اإللكتروني اخلاص باملطار بعد التنسيق مع هيئة
االتصاالت وتقنية العلومات حلجز وتسجيل النطاق
(.)KFIA.COM.SA
االستجابة لعدد ( )3160طلب دعم فني مبعدل ( )264طلب ًا شهري ًا.
سادس عشر :اإلمدادات:
بلغ مجموع عمليات االستالم ( )4649عملية.
بلغ مجموع عمليات الصرف ( )17696عملية.
بلغ مجموع العمليات املستودعية ( )22345عملية.

مشروع تطوير مطار
األمير محمد بن عبد العزيز الدولي

أحد التصاميم المقترحة للمشروع

يأتي مشروع تطوير مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي في
إطار خطة الهيئة العامة للطيران املدني االستراتيجية الشاملة التي تقضي
بالتحول من قطاع حكومي يعتمد كلي ًا على ميزانية الدولة إلى جهاز مستقل
يعمل وفق أسس جتارية يستهدف حتقيق االكتفاء الذاتي معتمد ًا على
إيراداته واستثماراته مع العناية بتعزيز فاعلية وجودة أداء املطارات لتواكب
املستويات العاملية فض ًال عن حتفيز أنشطة الطيران املختلفة باململكة.
وحيث سبق للهيئة النجاح مؤخر ًا في تنفيذ مشروعني من مشاريعها
الرئيسة بأسلوب املشاركة طويلة األمد مع القطاع اخلاص (،)BTO/ BOT
وهما مشروع تطوير وإعادة تأهيل مجمع صاالت احلج مبطار امللك عبد
العزيز الدولي الذي مت تنفيذه مبوجب اتفاقية (إنشاء وحتويل وتشغيل
 ،)BTOومشروع إنشاء محطة حتلية جديدة إلمداد مطار امللك عبد

العزيز الدولي باحتياجاته من مياه الشرب والتي مت تنفيذها بالكامل
مبوجب اتفاقية (إنشاء وتشغيل وحتويل  ،)BOTفقد رفعت الهيئة تصورها
للمجلس االقتصادي األعلى برغبتها في تنفيذ مشروع تطويري ضخم
ملطار األمير محمد بن عبد العزيز باملدينة املنورة ينطوي على تطوير
وإعادة تأهيل وتشغيل ،وبحيث يتم تنفيذه باملشاركة مع القطاع اخلاص
( ،)BTO/ BOTوقد اشتمل التصور على عرض لبرنامج تنفيذي مفصل
للمراجعة واملصادقة عليه من قبل املجلس.
ورغم أن املشروع سيتم تنفيذه من قبل القطاع اخلاص الذي
سيتولى تشغيل املطار وفق برنامج شراكة طويلة األجل إال أن عدد ًا من
املهام والوظائف سيظل حتت سيطرة السلطات احلكومية مثل (مراقبة
احلركة اجلوية ،اجلوازات والهجرة ،اجلمارك ،األمن ..إلخ).
أحد التصاميم املقترحة للمشروع

أحد املخططات
املقترحة للمشروع
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مشروع تطوير مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي

أهداف المشروع:
تعزيز قدرات املطار ورفع مستوياته التأهيلية فض ًال عن كفاءته على نحو
يحقق املتطلبات التشغيلية الالزمة للمطارات الدولية إنفاذ ًا للمرسوم
امللكي الذي قضى بتحويل مطار األمير محمد بن عبد العزيز إلى
مطار دولي.
زيادة طاقة املطار االستيعابية ليس فقط الستيعاب احلركة اجلوية
احلالية بل أيض ًا الستيعاب حجم احلركة اجلوية املتوقعة واإلقبال
املتزايد على املطار خاصة من احلجاج واملعتمرين.
رفع مستوى اخلدمات التي يقدمها املطار لعمالئه من مسافرين
وشركات طيران مبا يتواكب مع املعايير الدولية ومبا يؤهل املطار
للمنافسة اإلقليمية.
يوفر املشروع على الدولة املتطلبات املالية الضخمة الالزمة لتنفيذه،
إذ يقدر حجم ما سيستثمره القطاع اخلاص في هذا املشروع مبا
يتراوح بني ( )6-5مليار ريال.
عدم حتمل ميزانية الدولة ـ بشكل تدريجي ـ للمتطلبات املالية الالزمة
لتشغيل وصيانة املطار وذلك بنقل تلك األعباء إلى القطاع اخلاص.
أن يصبح مطار األمير محمد بن عبد العزيز مطار ًا محوري ًا على
املستوى احمللي واإلقليمي والدولي وعلى نحو يليق مبدينة املصطفى
صلى الله عليه وسلم.
استقطاب املزيد من العمالء (ناقالت جوية ومسافرين) مما سيرفع من
الدخل املتحقق للهيئة.
تشغيل املطار بشكل جتاري مما سيجعل املطار مصدر إيرادات هام
للهيئة.

المراحل التمهيدية للمشروع:
حصلت الهيئة على موافقة املجلس االقتصادي األعلى على تنفيذ
املشروع وفق أسلوب املشاركة مع القطاع اخلاص.
قامت الهيئة باختيار مؤسسة التمويل الدولي ( )IFCالتابعة للبنك الدولي
رئيس للمشروع وهي املؤسسة التي قامت بنفس الدور في
كاستشا ٍر
ٍ
مشروعي مجمع صاالت احلج ومحطة التحلية مبطار امللك عبد العزيز
الدولي السابق ذكرهما ،كما مت اختيار االستشاري الفني (COWI/
 )SH & Eواالستشاري القانوني (.)White & Case
بهدف التخطيط السليم وإعداد التصميم الفعال للمشروع عقد املختصون
عدة اجتماعات مع ممثلي اجلهات احلكومية العاملة في املطار ذات
العالقة ووزارة احلج وممثلي شركات الطيران العاملة باملطار في
مقدمتهم اخلطوط اجلوية العربية السعودية واملستثمرين التجاريني
وشركات الصيانة والتشغيل وشركات خدمات املناولة األرضية وشركات
متوين الوقود وشركات نقل الركاب ومكتب الوكالء املوحد ،وذلك بهدف
التعريف باملشروع ومراحله املختلفة وطلب املعلوما ت (�Data Collec
 )tionالتي تساعد فريق العمل واالستشاريني املتعاقدين مع الهيئة
على تكوين صورة واضحة عن األوضاع التشغيلية واألمنية احلالية
باملطار وأي قضايا أخرى ،وخالل تلك االجتماعات متت مناقشة
جميع املوضوعات ذات العالقة.
مت احلصول على جميع املعلومات والبيانات من اجلهات سالفة الذكر
خالل شهرين من بعد االجتماعات سالفة الذكر.

139

الشركات والتحالفات التي تم تأهيلها للمشروع

 .١حتالف �شركة (�أيينا – )AENAاال�سبانية مع:
شركة (( .)OHLشركة تركية)
شركة (( .)YDAشركة تركية)
 .٢حتالف (طيبة –  )Tibahاملكون من:
شركـة (( .)TAVشركة تركية)
شركة سعودي أوجيه.
بنك الراجحي.
شركة ( )CCCاللبنانية للمقاوالت.

� .٣شركة جنوب �أفريقيا للمطارات

(.)Airports Company South Africa

 .٤حتالف (بدر –  )Badr Consortiumاملكون من:
شركـة النقل املتكامل (.)ITC
مطار إنشيون (( .)Incheon Airportشركة كورية)
شركـة سامســـــوجن (( .)Samsungشركة كورية)
مطار اليابـان املركزي الدولي (Central Japan International
( .)Airportشركة يابانية)
 .٥حتالف �شركة جمموعـة بـن الدن ال�سعوديـة مع:
شركة (( .)ADPMشركة فرنسية)
شركة ( )Bouygyesالفرنسية للمقاوالت( .شركة فرنسية)
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 .٦حتالف (�سعودي �إيربلك�س –  )Saudi Airplexاملكون من:
شركة السيف لإلستثمار.
شركة (( .)HASشركة أمريكية)
شركة (( .)ADCشركة كندية)
شركة (( .)Emirates Financial Servicesشركة أماراتية)
شركة (( .)Emirates NBD Capitalشركة أماراتية)
 .٧حتالف �شركة ( )LIMAKالرتكية املكون من:
شركة (( .)MAPAشركة تركية)
شركة (( .)GMRشركة هندية)
 .٨حتالف �شركة البكري للطاقة الدولية املكون من:
شركة املطارات املاليزية (.)Malaysian Airports Holdings
(شركة ماليزية)
شركة املباني احملدودة (( .)Impregiloشركة ايطالية)
بنك الرياض.
 تقدمت التحالفات املشار إليها في اجلدول بأكثر من ( )1000استفساراستيضاحي تضمنت أسئلة فنية وقانونية ومالية متعلقة بوثائق طرح
املنافسة ومنوذج عقد املشروع (.)BTO
 قام فريق عمل مشاريع شراكة القطاعني العام واخلاص بالهيئة ()PPP Teamومبشاركة االستشاريني املشار إليهم سابق ًا بإعداد اإلجابات املناسبة على
االستفسارات سالفة الذكر ومت إرسالها جلميع التحالفات املتنافسة.

مشروع تطوير مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي

اجلدول الزمني املتوقع لرت�سية امل�شروع والإقفال املايل

التاريخ

اخلطوات /مراحل الطرح

 15أغسطس 2010

إصدار مسودة وثائق املنافسة

 15أغسطس 2010

فتح غرفة املعلومات

 11سبتمبر 2010

آخر موعد لتقدمي االستفسارات واألسئلة على وثائق املنافسة

 22سبتمبر 2010

الرد علي استفسارات الشركات املتنافسة

 26سبتمبر 2010

الزيارة األولى للموقع/املطار

 29 -27سبتمبر 2010

االجتماع األول مع الشركات املتنافسة ملناقشة االستفسارات

 6أكتوبر 2010

آخر موعد لتقدمي االستفسارات واألسئلة على وثائق املنافسة (املرحلة الثانية)

 27-23أكتوبر 2010

زيارة تفصيلية للموقع (للحصول على املعلومات الفنية والتشغيلية) واالجتماع مع
اجلهات األمنية والتشغيلية ذات العالقة
االجتماع الثاني مع الشركات املتنافسة ملناقشة االستفسارات بدبي

 16-12ديسمبر 2010
يتم حتديده الحق ًا

إصدار وثائق املنافسة النهائية

 28فبراير 2011

آخر موعد لتقدمي العروض وفتح مظاريف العروض الفنية

مارس 2011

اشعار الشركات املتنافسة بنتائج تقييم العروض الفنية

مارس 2011

فتح مظاريف العروض املالية  -التقييم النهائي  -اختيار صاحب أفضل العروض

إبريل 2011

موافقة وإقرار املجلس االقتصادي األعلى على عقد املشروع

إبريل 2011

إشعار الترسية
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مشروع تطوير مطار جنران

األهداف والوظائف
تعد املطارات الداخلية من أكبر الوحدات اإلستراتيجية بالهيئة ،حيث تضم نحو ألفي موظف وهو ما ميثل حوالي ( )%36من منسوبي الهيئة يعملون
في املقر الرئيس للهيئة بجدة و( )23مطار ًا في اململكة (ال يدخل من ضمنها مطارات جدة والرياض والدمام واملدينة املنورة) ،باإلضافة إلى
اإلشراف على مشاريع التطوير اخلاصة مبطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي باملدينة املنورة.
تضم املطارات الداخلية إضافة إلى ( )23مطار ًا (أحدها حتت اإلنشاء حالي ًا) ثمان إدارات مركزية ـ في مقر الهيئة الرئيس ـ هي :التخطيط
اإلستراتيجي ،والسالمة وضمان اجلودة ،واخلدمات املساندة ،وشؤون عمليات اإلقليم الشمالي ،وشؤون عمليات اإلقليم اجلنوبي ،والصيانة،
والشؤون الهندسية ،والتنمية التجارية واملمتلكات.
يعنى هذا القطاع بإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير املطارات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها لتأمني أمن وسالمة وانسيابية حركة الركاب
والطائرات ،باإلضافة إلى تطوير اخلدمات التجارية في تلك املطارات للوصول بها إلى املعدالت العاملية ،والعمل على تنمية سوق السفر اجلوي في
تلك املطارات من خالل تسويقها للناقالت اجلوية ،وتنمية موارد القطاع املالية من املصادر املالحية والغير مالحية.

األداء المالي
تشير البيانات املالية األولية أن إيرادات املطارات الداخلية ـ احملصلة واملفوترة ـ قد
جتاوزت خالل هذا العام املالي ( )511مليون ريال مقارنة بحوالي ( )482مليون ريال
عن العام الذي سبقه ،أي بارتفاع يقدر بحوالي ( .)%6ويعزى هذا االرتفاع إلى عوامل
عدة أهمها تطوير آلية وإجراءات رصد وفوترة اإليرادات املختلفة ،وارتفاع اإليرادات
ٍ
املتحققة من أجور اخلدمات املالحية بالدرجة األولى.

مطار األمير عبداملجيد بن عبدالعزيز بالعال
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قطاع المطارات الداخلية

اإلنجازات
تشرف املطارات الداخلية على العديد من املشاريع التطويرية ملطارات اململكة الداخلية والتي تأتي في إطار األهداف العامة واألسس االستراتيجية
الواردة في خطة التنمية الثامنة الصادرة بقرار مجلس الوزراء املوقر رقم ( )175وتاريخ 1424/6/27هـ ،ومت خالل هذا العام حتقيق العديد من
اإلجنازات في املطارات الداخلية ،وتوضح اجلداول التالية الوضع الراهن لتلك اإلجنازات.
أو ً
ال :تحسينات وتوسعات صاالت الركاب للمطارات الداخلية
حتتاج مباني الصاالت في املطارات بني احلني واآلخر إلى مشاريع حتسينات وتوسعات للمباني القائمة نظر ًا لتقادمها مع مرور الوقت وزيادة حركة
السفر اجلوي ،واجلدول التالي يوضح أهم تلك املشاريع:

املطار

و�صف موجز للم�شروع

التكلفة (ماليني الرياالت) مدة التنفيذ

ن�سبة الإجناز

1

القصيم

5

عام واحد

%55

2

حائل

14.1

عامان

%100

3

الطائف

4

الباحة

5

الوجه

6

شرورة

7

رفحاء

8

األحساء

توسعة وحتسني صاالت الركاب
30

عام ونصف

%70
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ثانيًا :تحسين وتجديد صاالت كبار الشخصيات
حتسني وجتديد صاالت كبار الشخصيات في املطارات التالية( :جازان ،شرورة ،الباحة ،رفحاء ،طريف ،القيصومة ،األحساء ،تبوك ،اجلوف) ،وتبلغ
تكلفة املشروع ( )29مليون ريال ومدته ( )18شهر ًا ،وقد مت إجناز  %75منه خالل هذا العام املالي.
ثالثًا :المخططات العامة للمطارات
يهدف إعداد املخطط العام ألي مطار إلى دراسة مدى احلاجة للتوسع املستقبلي وفق ًا الحتياج سوق النقل اجلوي على املدى البعيد الناجم عن احلركة
اجلوية املتوقعة أو التي ميكن استقطابها ،إضافة إلى حتديد االستخدام األمثل ألرض املطار في االستثمار التجاري النشاء مرافق خدمية تتكامل
واالستراتيجيات العمرانية للمدينة وتساهم في زيادة اإليرادات املالية ،ويوضح اجلدول التالي املطارات اجلاري حالي ًا إعداد املخططات العامة لها:

املطار

التكلفة (ماليني الرياالت)

مدة التنفيذ

ن�سبة الإجناز

1

األمير محمد بن عبد العزيز الدولي باملدينة املنورة

14.6

عامان

%100

2

امللك عبد الله بجازان (اجلديد)

10

عام ونصف

حتت إجراءات الترسية

3

حائل

3.5

عام ونصف

%98

4

الطائف

7.2

عام واحد

حتت إجراءات الترسية

5

القريات

2.7

عام ونصف

%100

6

عرعر

4.3

عام واحد

%50

أبها ،القصيم ،األحساء ،اجلوف ،شرورة ،الباحة ،وادي
 7الدواسر ،بيشة ،الوجه ،طريف ،رفحاء ،األمير سلمان
بالدوادمي ،القيصومة
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22.9

ثالثة أعوام

%35

قطاع المطارات الداخلية

رابعًا :مشاريع التصاميم التفصيلية للمطارات
 .١بعد االنتهاء من إعداد املخططات العامة للمطارات والتي حتدد حجم سوق النقل اجلوي املستقبلي ملطار ما ،تبدأ عملية إعداد التصاميم التفصيلية،
واجلدول التالي يوضح مشاريع التصاميم التفصيلية لبعض مطارات اململكة:

املطار
1

امللك عبد الله بجازان (اجلديد)

التكلفة (ماليني الرياالت)

مدة التنفيذ

ن�سبة الإجناز

ضمن مشروع إعداد املخطط العام للمطار

2

جنران

4

عام واحد

%100

3

تبوك

2.5

عام واحد

%100

4

حائل

ضمن مشرع إعداد املخطط العام للمطار

5

األمير محمد بن عبد العزيز الدولي باملدينة املنورة

صدرت موافقة املجلس االقتصادي األعلى بالقرار رقم ( )29/4وتاريخ
1429/11/04هـ .على تنفيذ املشروع عن طريق مشاركة القطاع اخلاص

6

الطائف

ضمن مشرع إعداد املخطط العام

7

القريات

ضمن مشرع إعداد املخطط العام

8

عرعر

ضمن مشرع إعداد املخطط العام

 .٢المطارات االقتصادية:

إنفاذ ًا لقرار مجلس الشورى رقم ( )67/88وتاريخ 1427/1/21هـ .مت االنتهاء من إعداد التصاميم األولية للمطار االقتصادي كجيل جديد من
املطارات والتي متتاز بتكلفة إنشائية منخفضة خلدمة بعض مناطق اململكة ذات الكثافة السكانية املنخفضة ،وتجُ رى حالي ًا دراسات ميدانية ملناطق
مختلفة من اململكة إلنشاء هذا اجليل من املطارات مراعني التغطية اجلغرافية املناسبة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بني املناطق ،وقد مت الرفع
بطلب اعتماد إنشاء مطارين في ميزانية الهيئة للعام املالي (1432/1431هـ ).في محافظة القنفذة وفي جزيرة فرسان.
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خامسًا :المشاريع التطويرية للمطارات الداخلية خالل العام المالي 1431/1430هـ
(وهي متثل املرحلة التي تلي إعداد التصاميم التفصيلية للمطارت وتتضمن اإلنشاءات):

ا�سم امل�شروع

و�صف موجز للم�شروع

1

تطوير مطار تبوك

إنشاء صالة سفر تستوعب ( )1.3مليون مسافر سنوي ًا
باإلضافة إلى مرافق اخلدمات املساندة للمطار

227

عامان

%25

2

تطوير مطار جنران

إنشاء صالة سفر تستوعب ( )1.4مليون مسافر سنوي ًا
باإلضافة إلى مرافق اخلدمات املساندة للمطار

314

ثالثة أعوام

%25

إنشاء مطار جديد بكامل بنيته التحتية

156.4

عامان

%75

إنشاء مطار األمير عبد
3
املجيد بن عبد العزيز بال ُعال
4

اإلحتياجات العاجلة
من السياج واألسالك
الشائكة األمنية واحلواجز
اخلراسانية

تركيب سياج أمني ــ أسالك شائكة مع تركيب حواجز
خراسانية وشبكة دوائر تلفزيونية

املتطلبات الضرورية لتحويل حتسني وجتديد صاالت السفر وصاالت احلج ومبنى
مطار األمير محمد بن
اإلطفاء وبرج املراقبة اجلوية مع إنشاء ساحات لوقوف
5
عبدالعزيز باملدينة املنورة
الطائرات باإلضافة إلى تركيب أنظمة خاصة (شاشات
إلى دولي
إعالن عن الرحالت ــ كمرات مراقبة ــ وشبكة معلومات )IT
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الرياالت) مدة التنفيذ ن�سبة الإجناز
(ماليني

التقرير السنوي للعام المالي 1430هـ1431/هـ (2009م)

19

128

عامان

 18شهر

%95

%25

قطاع المطارات الداخلية

سادسًا :السالمة الوقائية والتجديدات للمدارج
يهدف برنامج السالمة الوقائية ملدارج املطارات إلى تقييم وضع املدارج والتأكد من مالئمتها لعمليات الطائرات ومن ثم حتسينها ،حيث أن الكثير
منها تأثر سلب ًا مبرور الزمن وكثرة االستخدام فض ًال عن تأثير العوامل الطبيعية.

ا�سم امل�شروع

و�صف موجز للم�شروع

أعمال حتسني وجتديد مدارج
املطارات اإلقليمية واحمللية
السالمة الوقائية
(املرحلة الثالثة)

التكلفة
ريال) مدة التنفيذ ن�سبة الإجناز
(مليون

حتسني مدارج مطارات الطائف ،وجنران ،وحائل ،والقصيم،
وعرعر ،والقريات ،والوجه.

296.3

عام ونصف

%55

دراسة وتقييم حاالت املدارج ملطارات (امللك خالد بالرياض ،وأبها،
واجلوف ،ووادي الدواسر ،وتبوك ،وينبع ،والقصيم)

7.4

عامان

%90

سابعًا :مشاريع ُأخرى

ا�سم امل�شروع

و�صف موجز للم�شروع

إنشاء مباني األرصاد اجلوية

إنشاء مباني لألرصاد اجلوية مبطار األمير محمد بن عبد العزيز
الدولي باملدينة املنورة ،والقصيم ،واألمير سلمان بالدوادمي،
وبيشة ،وعرعر ،واجلوف ،والوجه ،وجنران ،واألحساء

إنشاء مركز القيادة الثابت

إنشاء مركز لقيادة عمليات الطوارئ بجميع املطارات الداخلية

إنشاء مبنى للمتطلبات األمنية واخلاص بكشف وإزالة وإبطال
إنشاء مبنى املتطلبات األمنية
املتفجرات مبطار تبوك ،وأبها ،والقصيم ،وحائل ،وامللك عبد الله بجازان

التكلفة
ريال) مدة التنفيذ ن�سبة الإجناز
(مليون
29

عام

%15

جاري التنسيق مع وزارة املالية لزيادة
التكاليف املعتمدة للمشروع
حتت إجراءات الترسية

149

ثامنًا :مشاريع الصيانة التكميلية
 .١مت تأمني وتركيب لوحات إرشادية مضاءة للممرات اجلانبية املوازية
للمدارج وفق ًا للمعايير الدولية في ( )6مطارات هي أبها ،والقصيم،
واجلوف ،وعرعر ،والقريات ،ووادي الدواسر.
 .٢تطوير وحتديث محطات املياه وزيادة إنتاج احملطات إلى  250م/3
شهر بكل من مطار الوجه وشرورة.
 .٣تأمني وتركيب ( )10مقاسم هاتفية رقمية حديثة م��زودة بأنظمة
التسجيل الصوتي والرد اآللي وتعقب املكاملات املشبوهة مع استبدال
أجهزة الهاتف وذلك في ( )11مطار ًا هي حائل ،والوجه ،وعرعر،
واجلوف ،ورفحاء ،وطريف ،والقيصومة ،ووادي الدواسر ،والباحة،
وجنران ،وبيشة.
 .٤لضمان راحة املسافرين وكذلك لترشيد استهالك الطاقة من خالل
احملافظة على التبريد مت استبدال بوابات املطارات التقليدية ببوابات
أوتوماتيكية حديثة للفتح التلقائي في ( )8مطارات حتى اآلن هي
األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة ،والطائف ،وتبوك،
والوجه ،وأبها ،وامللك عبدالله بجازان ،وجنران ،وشرورة ،وجاري
العمل حالي ًا في املطارات األخرى.
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 .٥تأمني بعض املستلزمات األولية ملعظم املطارات الداخلية وذلك على
النحو التالي:

النوع

الكم ّية

عربات نقل األمتعة

 2100عربة

حاويات املتعلقات الشخصية احملظورة
واملتروكة من قبل املسافرين

 38حاوية

كراسي

 1750كرسي ًا

حاويات النفايات

 2080حاوية

حواجز االنتظار

 2126قائم ًا

استبدال إنارة الطوارئ

 347وحدة

استبدال اللوحات اإلرشادية

 4مطارات

استبدال أجهزة تكييف

 182مكيف ًا

قطاع المطارات الداخلية

تاسعًا :مشاريع الصيانة التجميلية
 .١مشروع الصيانة التجميلية ملرافق املطارات:
مت االنتهاء من بعض أعمال الصيانة التجميلية (الترميم) لبعض مرافق
مطارات الطائف ،والوجه ،وحائل ،واجلوف ،وعرعر ،والقصيم ،وأبها،
وامللك عبدالله بجازان ،وجنران وقد شملت تلك األعمال صيانة مباني
ومبان إدارية ودورات مياه.
اإلطفاء
ٍ
 .٢مشروع الصيانة التجميلية داخل مقر الهيئة:
أ -تطوير مواقف سيارات املوظفني وزيادة قدرتها االستيعابية.
ب -تطوير املدخل الشرقي والبوابة الشرقية ملقر الهيئة.
ت -النتهاء من تركيب لوحات إرشادية للمباني واإلدارات.
 .٣تركيب لوحات إرشادية في بعض املطارات.
عاشرًا :الدراسات
 .١مت إعداد خرائط حقوق االرتقاء حول مطارات اململكة.
 .٢دراس��ة إنشاء مطار اقتصادي في محافظة القنفذة مبنطقة مكة
املكرمة.
 .٣دراس��ة واختيار موقع جديد ملطار امللك عبد الله بن عبد العزيز
بجازان.
 .٤دراسة واختيار موقع جديد ملطار الطائف.
 .٥دراسة واختيار موقع إلنشاء مطار اقتصادي في جزيرة فرسان.
 .٦دراسة جدوى إنشاء مطار اقتصادي خلدمة محافظات الزلفي ،والغاط،
واملجمعة ،واحلوطة.

أحد عشر :المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص
متشي ًا مع ما انطوت عليه خطة التنمية الثامنة بشأن العمل على زيادة
مساهمة القطاع اخلاص في مشاريع التنمية وتشجيع االستثمارات
اخلاصة (الوطنية واألجنبية) ،تبنى مجلس إدارة الهيئة هذا التوجه ،وأقر
جملة من املبادرات التنفيذية في اخلطة اإلستراتيجية للمطارات بقراره
رقم (1ـ/3ت) وتاريخ 1427/6/6هـ .وكان في مقدمتها زيادة مشاركة
القطاع اخلاص في عمليات املطارات والتمويل ،وعليه تعاقدت الهيئة مع
إحدى شركات القطاع اخلاص إلنشاء وتشغيل وصيانة منطقة لوزن
أمتعة احلجاج واملعتمرين خارج صاالت السفر مبطار األمير محمد بن
عبد العزيز باملدينة املنورة نظير حصول الهيئة على نسبة من اإليرادات،
وقد جاء هذا املشروع كأحد املشاريع الرامية لتحقيق الهدف الثاني من
األهداف العامة خلطة التنمية الثامنة املعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم
( )175وتاريخ 1424/06/27هـ .القاضي باالستمرار في تطوير اخلدمات
املقدمة للحجاج واملعتمرين مبا يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة.
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ثاني عشر:
تنفيذ خطة تدريب منسوبي المطارات الداخلية
استهدفت خطة قطاع املطارات الداخلية التدريبية للعام املالي 2009م
تدريب ما نسبته ( )%21من املوظفني املسكنني باملطارات الداخلية
والبالغ عددهم ( )1094موظف ًا ،وبلغ مجموع طلبات الترشيح للموظفني
الذين حضروا واجتازوا (الدورات التدريبية ،وورش العمل ،واملؤمترات،
واملعارض ،والندوات) الداخلية واخلارجية للعام 2009م )369( ،طلب
ترشيح وذلك لعدد ( )252موظف ًا أي ما ميثل ( )%23من إجمالي عدد
املوظفني املسكنني باملطارات الداخلية وتضمن هذا العدد:
 .١تدريب ع��دد ( )6موظفني للحصول على شهادة دبلوم (اإلدارة
اإلستراتيجية للمطارات) والذي تنظمه املنظمة الدولية للنقل اجلوي
(.)IATA
 .٢إحلاق ( )57موظف ًا بدورات في اللغة اإلجنليزية مبعهد (DIRECT
 )ENGLISHبشركة اخلليج للتدريب والتعليم بكل من مدينة جدة وأبها
وجازان.
مشروع تطوير مطار جنران
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ثالث عشر :اإليرادات
الإيرادات املح�صلة خالل العام املايل 1431/1430هـ

م�صدر الإيراد

املبلغ (بالريال)

أجور خدمات الطيران

104.399.777

رسم املغادرة

37.081.060

اإليجارات واملبيعات

67.942.700

إيرادات متنوعة

38.021.864

املجموع

247.445.401

مالحظة :هذه اإليرادات مشمولة ضمن اإليرادات العامة للهيئة والتي وردت في إجنازات
الشئون املالية من هذا التقرير كما تشمل إيرادات مطار األمير محمد بن عبد العزيز.

