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معــالــي
د .نبيل بن محمد العامودي
وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للطريان املدين

االفتتاحية
بتوفيق الله وعونه مضت الهيئة العامة للطريان املدين خالل العام املايل
1440/ 1439هـ (2018م) ،قدما ً يف القيام بمهامها ومسؤولياتها،
مسترشفة تطلعات والة األمر ــــــ حفظهم الله ــــــ لهذا املرفق
الحيوي ،املتمثلة يف رفع كفاءة أدائه ،وتعظيم إيراداته ،ونمو
قطاعاته املختلفة خدمة للمستفيدين منه ،وتعزيزا لدوره باعتباره
رافدا ً مهما ً من روافد االقتصاد الوطين ،وكمؤثر قوي يف دعم خطط
ٍ ٍ
التنمية يف البالد ،وقد انطوت تلك الجهود عىل تنفيذ الكثري من
املشاريع والربامج اليت تسهم بقدر كبري ليس فقط يف تطوير وتنظيم
صناعة النقل الجوي يف اململكة ،بل أيضا ً بما يسهم يف تحقيق
أهداف رؤية اململكة  2030ذات العالقة بالنقل الجوي ،وبخاصة
فيما يتعلق بتطوير البىن التحتية ،واستقطاب ( )30مليون معتمر
سنوياً ،وتنمية املوارد البرشية ،ورفع مستوى الخدمات اليت يقدمها
القطاع وفق أفضل املعايري الدولية عالوة عىل بناء منصة لوجستية
يف اململكة تربط بني القارات الثالث.
لقد جاءت إنجازات الهيئة العامة للطريان املدين خالل العام املايل
2018م ،كما تظهر يف طيات هذا التقرير إيجابية ،إذ حققت الهيئة
تقدما ً مهما ً يف العديد من مشاريع البىن التحتية ،بما يف ذلك
مشاريع التطوير واإلنشاء ،ففي مطلع شهر ديسمرب  2018وضع
صاحب السمو املليك األمري خالد الفيصل مستشار خادم الحرمني
الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة حجر أساس مطار القنفذة الذي
سيجري تنفيذه وفق “نموذج التصميم املوحد للمطارات” وبإنجازه
سيصبح عدد مطارات اململكة  28مطاراً ،ويف مايو  2018تم إطالق
االفتتاح التجرييب ملطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد  ،ومن ثم
تم افتتاح وتشغيل ( )6بوابات ،تخدم ( )11وجهة داخلية ،وقبل
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نهاية  2018أُعلن عن انطالقة العمل يف مرشوع مطار امللك عبد
الله بن عبد العزيز الدويل الجديد يف جازان بتكلفة تزيد عن ()2.5
مليار ريال ،وبطاقة استيعابية تبلغ ( )3.6مليون مسافر سنوياً،
كما يجري العمل عىل إنجاز مرشوع تطوير الصاالت  4 ،3بمطار
امللك خالد الدويل ،والذي تبلغ تكلفته أكرث من ( )2.2مليار ريال،
وبلغت نسبة إنجازه نحو  ،% 12كما تم إنجاز مرشوع صالة مطار
األمري سلطان بن عبد العزيز الدويل بتبوك بنسبة  % 100مما رفع
طاقة املطار االستيعابية لتصل إىل ( )3.3مليون مسافر سنوياً،
ويستعرض التقرير تفاصيل العديد من املشاريع األخرى ،ونسب
إنجازها وتكاليفها والتواريخ املتوقعة إلنجازها.
وعىل صعيد السالمة واألمن ،حققت الهيئة تقدما يف نسبة ما
أنجزته يف برنامج الدولة للسالمة ( )SSPمن  % 54إىل % 96.4
عىل منصة التقييم الذايت ملنظمة اإليكاو ،كما تمت استضافة مقر
املنظمة اإلقليمية ملراقبة السالمة الجوية ( )RSOOلتصبح الرياض
مقرا لها .وعُزز ذلك باستضافة الهيئة لقمة السالمة الرابعة بمنطقة
الرشق األوسط ،عالوة عىل حصول الهيئة عىل شهادة األيزو للجودة
يف مجال السالمة واألمن والنقل الجوي ،وفيما يخص األمن فقد
تم إنجاز مرشوع الخدمات االستشارية للمرشوع الوطين املتكامل
ألمن وحماية املطارات والذي بلغت تكاليفه ( )18,600,000ريال،
كما تم إنجاز مرشوع توريد وتأمني أجهزة أمنية لكل من مطار امللك
خالد الدويل ،ومطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار األمري محمد بن
عبد العزيز الدويل ،بتكاليف بلغت ( )185,440,000ريال.
ويف مجال الحركة الجوية ارتفع عدد الركاب يف مطارات اململكة يف
عام  2018بنسبة ( )% 8عن العام السابق ،إذ بلغ إجمايل عدد
الركاب عربها نحو ( )99.86مليون مسافر ،أما الرحالت الجوية فقد
بلغت ( )771,828رحلة بزيادة قدرها ( )% 4.1عن العام السابق ،فيما
بلغ حجم الحركة الجوي املستخدمة ألجواء اململكة ()1,344,789
حركة بنسبة ( )% 1.45زيادة عن العام السابق.
أما فيما يتعلق باملوارد البرشية ،فكما هو دأبها أولت الهيئة الكوادر
الوطنية وتنمية وتطوير قدراتها أهمية كبرية ،إذ تضع ذلك يف مقدمة
اهتماماتها ،حيث بلغ إجمايل عدد املوظفني الذين استفادوا من
برامج التدريب ( )1965موظفا ً مقارنة بـ ( )1750موظفا خالل العام
السابق ،ومن ثم بلغت نسبة التدريب املحققة يف عام )% 44( 2018
من إجمايل عدد موظفي الهيئة ،عالوة عىل ما قامت به األكاديمية
السعودية للطريان املدين من إنجازات واليت كان يف مقدمتها ()97
خريجا بدرجة دبلوم.
وعىل صعيد األداء املايل فقد حققت الهيئة زيادة يف إجمايل إيراداتها
وإيرادات الرشكات التابعة لها (املفوترة) من ()8,395,264,699
ريا ًال يف عام 2017م إىل ( )8,801,566,974ريا ًال يف عام 2018م،
بنسبة زيادة قدرها ( ،)% 4.84فيما زادت اإليرادات املحصلة من
( )6,186,465,347ريا ًال يف عام  2017إىل ( )6,191,421,519ريا ًال يف
عام  ،2018أما اإليرادات الرتاكمية ـــــ بدون إيرادات الرشكات التابعة
للهيئة ـــــ فقد بلغت ( )18,258,272,246ريا ًال ،يف عام 2018م،
مقارنة بمبلغ ( )17,410,543,953ريا ًال خالل العام املايل السابق،
عىل الجانب اآلخر بلغت املرصوفات ( )7,161,819,683ريا ًال يف

عام 2018م ،مقارنة بمبلغ ( )8,177,017,318ريا ًال للعام السابق،
ويوضح القسم الخاص بالشئون املالية يف هذا التقرير تفاصيل
اإليرادات واملرصوفات عالوة عىل االعتمادات.
أما فيما يتعلق بتقنية املعلومات فقد تم إنجاز مبادرة التصديق
الرقمي  Digital Signatureعن طريق املركز الوطين للتصديق
الرقمي عرب برنامج التعامالت الحكومية “يرس” بنسبة  % 100وذلك
تنفيذا لقراري مجلس الوزراء املوقر رقم ( )40وتاريخ 1427/ 2/ 27هـ
ورقم ( )252وتاريخ 1431/ 7/ 16هـ ،بشأن ضوابط تطبيق التعامالت
اإللكرتونية الحكومية ،عالوة عىل األمر السامي الكريم رقم 7732
وتاريخ 1440/ 2/ 12هـ ،كما تم إنجاز ( )10أنظمة /مشاريع بنسبة
 ، % 100فيما تم إنجاز ( )12نظاما /مرشوعا ً بنسب متفاوتة حىت
نهاية العام.
ويف مجال األنظمة والترشيعات ،قامت الهيئة خالل عام 2018
بمعادلة رخص الطريان األجنبية املعرتف بها من قبل ()ICAO
الصادرة للسعوديني ،كما تم البدء بمعادلة رخص الطريان الصادرة
للسعوديني من قبل الوكالة األمريكية للطريان ( )FAAومن شأن
ذلك إصدار رخص طريان سعودية ألصحاب العالقة ،عىل الجانب
اآلخر استحدثت الهيئة ( )3لوائح تنفيذية ضمن لوائح سالمة
الطريان ( ،)GACARsفيما حدثت ( )15الئحة تنفيذية منها ،وذلك
بهدف مواكبة املتغريات املحلية والدولية ذات العالقة.
ومن اإلنجازات اليت يجدر اإلشارة إليها حصول مطار األمري محمد بن
عبد العزيز الدويل يف املدينة املنورة عىل مراكز تنافسية متقدمة ،إذ
حصد املركز األول عىل مستوى الرشق األوسط ضمن فئة املطارات
ذات السعة اليت ترتاوح طاقتها االستيعابية بني  5و 15مليون مسافر،
وذلك من قبل مجلس املطارات الدويل ( ،)ACIعالوة عىل املركز
الثالث والتسعني من بني أفضل  100مطار يف العالم ،بموجب
تقييم منظمة سكاي تراكس العاملية الشهرية املختصة يف تقييم
املطارات ورشكات الطريان.
وأخريا ً ال يسعنا إال أن نؤكد بأن اإلنجازات اليت حققتها الهيئة العامة
للطريان املدين خالل عام  2018لم تكن لتتحقق لوال فضل الله تعاىل
وتوفيقه ،ثم الجهود والرعاية الكريمة واالستثمارات الضخمة اليت
بذلتها وتبذلها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمني الرشيفني
وسمو ويل عهده األمني (حفظهما الله) ،وستميض الهيئة قدما ً يف
تطبيق برامجها وخططها بغية تحقيق املزيد من اإلنجازات املحورية
إن شاء الله تعاىل ،وهي يف ذات الوقت لن تدخر جهدا ً للعمل عىل
تطوير خدماتها وتحسني أدائها وفقا ً للخطط واألهداف اليت رسمت
لها.
وال يفوتين أن أتوجه بالشكر والتقدير للجهات اليت تعاونت مع
الهيئة ويف مقدمتها مجلس الشورى ووزارة املالية ،ووزارة االقتصاد
والتخطيط وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهات العاملة يف
املطارات ،فضال عن العاملني يف الهيئة الذين بذلوا كل ما من شأنه
تحقيق اإلنجازات اليت استعرضها هذا التقرير.
والله من وراء القصد،،،
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رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

الهيكل التنظيمي

رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﲑان اﳌﺪﱐ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﴍﻛﺔ ﻣﻄﺎرات
اﻟﺮﻳﺎض
ﴍﻛﺔ ﻣﻄﺎرات
اﻟﺪﻣﺎم

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻄﲑان
رﺋﻴﺲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﲑان اﳌﺪﱐ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﴍﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت
اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ

اﳌﴩف اﻟﻌﺎم ﻋﲆ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻨﻈﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﲑان

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺆول اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
إدارة ﻋﻠﻴﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ

إدارة ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم  /ﻛﺒﲑ ﻣﺪراء

ﻗﻄﺎع اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ

إدارة  /ﻣﺪﻳﺮ

ﻗﺴﻢ  /رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ

ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ

ﺟﻬﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ارﺗﺒﺎط اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
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ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ

ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

اﳌﴩف اﻟﻌﺎم ﻋﲆ
اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺆﺳﴘ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﻤﻄﺎرات

ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎدي اﻟﻄﲑان
اﻟﺴﻌﻮدي

اﳌﻨﺪوب اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻜﻨﺪا

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺠﻮدة وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎذﻳﺔ
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻄﲑان

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻷﻣﻦ اﻟﻄﲑان

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت

اﻟﺮﺧﺺ واﻟﺸﻬﺎدات

وﺛﺎﺋﻖ أﻣﻦ اﻟﻄﲑان

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺨﺰون

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺴﻼﻣﺔ
وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ

ﺗﺪرﻳﺐ أﻣﻦ
اﻟﻄﲑان واﻟﱰاﺧﻴﺺ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي

ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻷﺟﻮاء

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪوﱄ
ﻷﻣﻦ اﻟﻄﲑان

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺤﻔﻮﻇﺎت

ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﻮﺣﺪ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت

اﻟﴩﻛﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
)ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(

اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹدارﻳﺔ

أﻧﻈﻤﺔ وﺷﻴﻜﺎت
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻄﲑان

أﻣﻦ اﻟﻄﲑان

اﳌﻮاد

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻃﺐ اﻟﻄﲑان

أﻣﻦ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺠﻮي

اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ

أﻣﻦ اﳌﻄﺎرات

اﻟﻌﻘﻮد واﳌﺸﱰﻳﺎت

ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻄﲑان

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة
ﻷﻣﻦ اﻟﻄﲑان

اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ
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مجلس اإلدارة

معــالــي
د .نبيل بن محمد العامودي

معــالــي
أ .عبد الحكيم بن محمد التميمي

وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين

رئيس الهيئة العامة للطريان املدين ونائب رئيس مجلس اإلدارة

اجتماع مجلس االدارة يف مايو 2018

م .عبد الله بن عبد العزيز الجربوع

م .عبد الله بن محمد الزامل

د .حمد بن محمد السماعيل

مستشار تخطيط  -وزارة االقتصاد
والتخطيط

عضو مجلس إدارة الهيئة

نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطين لالستثمار والتطوير السياحي

أ .حمزة بن عبد العزيز العسكر

م .عبد الرحمن بن إبراهيم
الرويتع

م .هذلول بن حسني الهذلول

أ .حمد بن محمد الكنهل

أمني عام لجنة املساهمات العقارية
وزارة التجارة واالستثمار

عضو مجلس إدارة الهيئة

وكيل وزارة النقل للتخطيط
االسرتاتيجي

وكيل وزارة املالية للشئون املالية
والحسابات

أهم قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين (2018م)
1.1إعـادة تشـكيل مجلـس املديريـن لرشكـة الطيران املـدين السـعودي
القابضـة بموجـب قـرار املجلـس رقـم (ت )412/وتاريـخ 1439 /05/ 28هــ.

4.4تعديـل مسـمى سـكرتارية مجلـس اإلدارة إىل األمانـة العامـة ملجلـس
اإلدارة بموجـب قـرار املجلـس رقـم ( )24/432وتاريـخ 1439/ 08/ 28هــ.

2.2املوافقـة على إعـادة تشـكيل مجلـس املديريـن لرشكة مطـارات الرياض
بموجـب قـرار املجلـس رقـم (ت )417/وتاريـخ 1439 /05/ 28هـ.

5.5املوافقـة على الربنامـج الوطني للتسـهيالت بموجـب قـرار املجلـس رقم
( )433/ 24وتاريـخ 1439/ 08/ 28هــ.

3.3تشـكيل اللجنـة اإلرشافيـة للقيـام بمهـام اإلرشاف على مكتـب
تحقيقـات الطيران نيابـة عـن رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة بموجب قرار
املجلـس رقـم (ت )418/وتاريـخ 1439/ 05/ 28هــ.
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رؤيــــة الهيئــــة

رسالة الهيئــــة

تحقي ــق أج ــواء آمن ــة وف ــق أدق معاي ــر الس ــامة العاملي ــة،
وبنـــاء منظومـــة مطـــارات حديثـــة بخدمـــات عرصيـــة
ومتقدمـــة.

تطويــر النقــل الجــوي وفــق أحــدث املعايــر العامليــة ،وتعزيــز
مكانـــة اململكـــة عامليـــا ً كجهـــة مؤثـــرة يف صناعـــة الطـــران
امل ــدين ال ــدويل ،وتحقي ــق النم ــو واالس ــتدامة االقتصادي ــة،
وتطبي ــق األنظم ــة واللوائ ــح واإلج ــراءات الكفيل ــة بس ــامة
النق ــل الج ــوي.

األهداف االسرتاتيجية للهيئــــة
تنميــة املــوارد املاليــة للهيئــة والعمــل بأســس
تجاريــة لتحقيــق االســتقالل املــايل.
تشــجيع فــرص االســتثمار بقطــاع النقــل
الجــوي.
توفــر أرقــى الخدمــات لضيــوف الرحمــن
واملســافرين وفــق أحــدث املعايــر العامليــة.
بنــاء وتطويــر وإدارة وتشــغيل التجهيــزات
األساســية لخدمــات قطــاع النقــل الجــوي
وفــق أحــدث التقنيــات والنظــم.
وضــع وتطويــر اإلجــراءات الكفيلــة بســامة
وأمــن قطــاع النقــل الجــوي.
تطويــر عمليــات النقــل الجــوي وإجــراءات
الصيانــة وفــق املعايــر العامليــة.

14

تحقيــق االســتثمار األمثــل للمــوارد البرشيــة
وضمــان أعــى مســتويات الرضــا الوظيفــي يف
بيئــة عمــل متميــزة.
تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــدويل وضمــان
املشــاركة الفعالــة للمملكــة يف عمليــات صنــع
القــرارات يف صناعــة النقــل الجــوي.
حمايــة البيئــة مــن اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن
أنشــطة النقــل الجــوي.
تنظيــم وتطويــر قطــاع النقــل الجــوي وفــق
أحــدث املمارســات العامليــة.
تطويــر وحــدات األعمــال االســراتيجية
وأنشــطتها وتحويلهــا إىل كيانــات تجاريــة
مســتقلة ومجديــة.
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امللخص التنفيذي
اضطلعــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين خــال العــام املــايل 1440/ 1439هـــ (2018م) ،بالكثــر
مــن املهــام واملســئوليات الــي انطــوت عــى تنفيــذ مشــاريع وبرامــج متعــددة ،وحيــث أن املــدد
الزمنيــة الالزمــة لتنفيــذ العديــد مــن تلــك املشــاريع ،يمتــد ألكــر مــن ســنة ماليــة ،نظــرا ً لكــر
حجمهــا ،وأمــد عقودهــا ،فإنــه مــن الــروري اإلشــارة إىل أن نســب اإلنجــاز ومراحــل تقــدم
تنفيــذ املشــاريع املشــار إليهــا يف فصــول هــذا التقريــر تغطــي مــا تــم إنجــازه حــى نهايــة العــام
املــايل (2018م) فقــط ،يف حــن يتــم مناقشــة هــذا التقريــر يف مجلــس الشــورى يف وقــت الحــق،
وعندهــا تكــون نســب اإلنجــاز أعــى ممــا فصــل يف التقريــر ،لذلــك فــإن الهيئــة عندمــا تقــدم
عرضهــا ملقــام مجلــس الشــورى تــرح مــا تــم إنجــازه حــى تاريــخ مناقشــة التقريــر أيضــاً ،ويمكــن
اســتعراض مجمــل مــا جــاء يف هــذا التقريــر مــن خــال املحــاور التاليــة:
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ثانياً :الســامة واألمن

أو ًال :الحركــة الجويــة يف مطارات وأجواء اململكة ()2018

عدد املسافرين

الحركة الجوية
يف جميــع مطارات اململكة

99.86
%8

مليون مسافر

عن عام 2017

عدد املسافرين

الحركة الجوية
يف مطــارات اململكة الدولية

97.3
%8

مليون مسافر
عن عام 2017

عدد املسافرين

الحركة الجوية
يف مطــارات اململكة الداخلية

2.6

مليون مسافر

 % 8.6عن عام 2017

حجم
الشحن الجوي

عدد الرحالت

771,828
% 4.1

رحلة

عن عام 2017

% 4.2

رحلة

عن عام 2017

%3

% 26.3

عن عام 2017

693,784
% 26.3

رحلة

عن عام 2017

434
% 36.9

RSOO

استضافة مقر املنظمة اإلقليمية ملراقبة السالمة الجوية
( )RSOOلتصبح الرياض مقرا لها.

MRSS

استضافة قمة السالمة الرابعة بمنطقة الرشق األوسط
(.)MID-Region Safety Summit
تأسيس وتفعيل (مجلس سالمة املدارج Runway
 )Safety Teamو (مجلس مراجعة السالمة Safety -
 )Review Boarddو(مجموعة إجراءات السالمة Safe� -
 )ty Action Groupيف مطار امللك فهد الدويل.

طنا ً

عن عام 2017

تحديث واعتماد الربنامج الوطين ألمن الطريان يف نسخته
الرابعة.
طنا ً

عن عام 2017

JED

الحركة الجوية
يف أجواء اململكة

18

1,344,789
% 1.45

حركة
عن عام 2017

ISO

حصلت الهيئة العامة للطريان املدين عىل شهادة األيزو
( )ISO 9001:2015يف مجال السالمة والنقل الجوي.
زاد عدد البالغات عرب الربنامج اإللكرتوين لنظام البالغات
( )Q5املتعلقة بجميع رشكات الطريان ومزودي الخدمة،
واليت يتم استالمها عىل مدار الساعة من  503بالغا يف
عام  2017إىل  2242بالغا ً يف عام .2018
الحد من مخالفات السالمة يف ساحة الطريان بمطار
امللك خالد ،إذ بلغت ( )256مخالفة مقارنة بعدد ()414
مخالفة يف عام .2017
تفعيل برنامج سالمة البيئة واستحداث قسم خاص
لسالمة البيئة والصحة املهنية يف مطار امللك فهد الدويل.

ب .أمن الطريان

حجم
الشحن الجوي

عدد الرحالت

29,935

694,218

رفع نسبة إنجاز برنامج الدولة للسالمة ( )SSPمن % 54
إ ىل  % 96.4عىل منصة التقييم الذايت ملنظمة اإليكاو (�iS
.)TARS SSP Self-assessment tool

طنا ً

حجم
الشحن الجوي

عدد الرحالت

741,893

أ .السالمة

إنشاء موقع خاص بالتحقق األمين عىل الشبكة العنكبوتية.

إنشاء املركز املوحد لطباعة التصاريح األمنية.

تطبيق مرشوع تتبع الشحنات الجوية إلكرتونياً.

إنشاء نظام للبالغات األمنية عىل الشبكة العنكبوتية
عالوة عىل تطبيق النظام عىل الجواالت.

إنجاز مرشوع الخدمات االستشارية للمرشوع الوطين
املتكامل ألمن وحماية املطارات بمبلغ ( )18,600,000ريال

إنجاز مرشوع توريد وتأمني أجهزة أمنية ملطار امللك عبد
العزيز الدويل بمبلغ ( )88,990,000ريال

إنجاز  % 85من مرشوع االحتياجات األمنية العاجلة
(املرحلة األوىل) وقد بلغت تكاليفه ( )431,000ريال.

إنجاز مرشوع توريد وتأمني أجهزة أمنية ملطار امللك خالد
الدويل ومطار األمري محمد بن عبد العزيز الدويل بمبلغ
( )96,450,000ريال.

إصدار (الربنامج األمين ملطار امللك خالد الدويل) و(خطة
إدارة األزمات األمنية).
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ثالثــاً :مكتب تحقيقات الطريان

تلقى

رابعــاً :الجودة وحماية العمالء

بناء اسرتاتيجية للجودة وحماية العمالء :تنطوي عىل
الركائز والقيم وأسلوب العمل واملهام.

 518بالغــًا
04
07

470
37

حوادث.

19

256

واقعة.

أجرى

35

تحقيقا ً
•تحقيقــات تمت وفــق امللحق الثالث عرش.
•تحقيقــات محدودة النطاق.

•تحقيقــات تــم اتخاذ قرار بعــدم إكمالها وتحقيقات
ختامية قصرية.

حرر

110
03
23

07
57

03

08
07

تقارير

•تحقيقــات يف املخــاوف اليت تتعلق بالســامة.

122

عقد ورش عمل دورية وغري دورية ودورات تدريبية
للعاملني يف املطارات بهدف االمتثال ملعايري الجودة.

596

قيام فريق سكاي تراكس بزيارة املطارات األربعة الرئيسة
ضمن برنامج تقييم الخدمات للمطارات الدولية ،ورصد
 596مالحظة تم تصحيح  % 91منها.
القيام بزيارات تفقدية لجميع مطارات اململكة لقياس
مستوى جودة الخدمات ورصد املالحظات واتخاذ الالزم
بشأن تصحيحها.
بلغ عدد الشكاوى اليت وردت خالل عام )2889( 2018
شكوى ،تم البت يف ( )% 97.93منها.

امللحــق الثالث عرش.

الحد من مخالفات السالمة يف ساحة الطريان بمطار
امللك خالد ،إذ بلغت ( )256مخالفة مقارنة بعدد ()414
مخالفة يف عام .2017
توحيد قنوات االتصال عن طريق مركز االتصال
املوحد ( )8001168888الستقبال شكاوى ومقرتحات
واستفسارات املسافرين عىل مدار الساعة.
إطالق املرحلة الثانية من برنامج (راصد) يف مطار
امللك خالد والذي يستهدف رفع التقارير عن املخالفات
واملالحظات ،وقد تم البت يف  % 70منها.
إعـــداد تقاريـــر شـــهرية تفصيليـــة عـــن مســـتوى رضـــا
املســـافرين يف املطـــارات األربعة الرئيسة.

محدودة النطاق.
تقويم أويل.
تــم اتخــاذ قرار بعدم إكمالها.
مخاوف تتعلق بالســامة.
تفويضية.
أولية.

أصدر

60

توصية

57

توصية سالمة.

03

20

إعداد كتيب إرشادات لخدمات املسافرين يف املطارات.

بناء واعتماد  19معيارا ً أساسيا لقياس جودة الخدمات
املقدمة يف املطارات وفق أعىل املعايري العاملية.

وقائع خطرية.

وقائع أخــرى.

400

إعداد  400مؤرش لتقييم املرافق والخدمات املقدمة يف
املطارات.

توصيــات قائمة بذاتها.
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خامســاً :معايري الطريان

سادســاً :التخطيط االســراتيجي وتحقيق الرؤية

أ .األنظمــة والترشيعات

EPM

ICAO

معادلة رخص الطريان األجنبية املعرتف بها من قبل
( )ICAOالصادرة للسعوديني ومن ثم إصدار رخص
طريان سعودية.

FAA

3

استحداث ( )3لوائح تنفيذية ضمن لوائح سالمة الطريان
(.)GACARs

4

15

تحديث ( )15الئحة تنفيذية ضمن لوائح سالمة الطريان
( )GACARsلتواكب املتغريات املحلية والدولية.

البدء بمعادلة رخص الطريان الصادرة للسعوديني
من قبل الوكالة األمريكية للطريان ( )FAAومن ثم
إصدار رخص طريان سعودية.
تعديل ( )4أدلة إجرائية ملعايري الطريان
(.)GACA eBook

إصدار تقارير ربع سنوية ملتابعة تحقيق نتائج مبادرات
برامج الرؤية ،بناء عىل متطلبات املركز الوطين لقياس
األجهزة العامة ومكتب تحقيق الرؤية يف وزارة النقل.

ســابعاً :النقل الجوي
إعداد اسرتاتيجية لخطة موسم الحج والعمرة لعام
1439هـ وإصدار التصاريح الخاصة برحالت الحج
ومراقبة تنفيذها.
إصدار نحو ( )94276ترصيحا ً للرحالت بمختلف أنماطها.

ب .الرخص والشهادات
3

تمديد فرتة شهادة صالحية الطريان للطائرات لتصبح ()3
سنوات بد ًال من سنة واحدة.

194

إصدار ( )194شهادة صالحية طائرات.

16

إعادة ترخيص ( )16مطارا ً بموجب لوائح الهيئة العامة
للطريان املدين الجديدة.
استكمال ترخيص رشكة خدمات املالحة الجوية
السعودية.

8

10712

6149

إصدار ( )10712شهادة لياقة طبية للمتقدمني
للحصول عليها مثل (الطيارين ،املراقبني الجويني
...الخ) يف حني بلغ العدد يف عام )6435( 2017
شهادة.
إصدار ( )6149شهادة/رخصة( ،للطيارين ،للمراقبني
الجويني ،للمهندسني الجويني ،أعضاء أطقم
الطائرات...الخ) يف حني بلغ العدد يف عام 2017
( )8060شهادة/رخصة.

3

تفويض ( )3أطباء ،وتجديد تفويض ( )14طبيبا ً
وتخويلهم إلصدار شهادات اللياقة الطبية للطيارين
واملراقبني الجويني.

15

ترخيص ( )15رشكة من مقدمي الخدمات األرضية
عالوة عىل مراكز تدريب املواد الخطرة.

إصدار ( )8شهادات تسجيل/ترخيص “طائرة دون طيار”
إطالق منصة إلكرتونية لتسجيل وترصيح الطائرات بدون
طيار.

67

بلغ مجموع اإليرادات املحصلة من تصاريح الرحالت
اليومية والسنوية ( )6,028,450ريا ًال.

1.65

بلغ عدد الحجاج الواصلني جوا ً ملوسم حج 1439هـ
(2018م) ( )1.65مليون حاج تقريباً.

ترخيص ( )67رشكة طريان لنقل الحجاج.

ثامنــاً :الرتاخيص االقتصادية
37

الرتخيص االقتصادي لعدد ( )37رشكة يف مجاالت
متعددة (الخدمات األرضية ،مناولة وتزويد الطائرات
بالوقود ،تموين الطائرات ،رش زراعي ،تصوير جوي،
طريان غري تجاري ،نقل الركاب واملالحني داخل ساحات
املطارات ،قفز مظيل ،وكالء رشكات طريان ،صيانة،
مدارس ومعاهد ،وغري ذلك).

اعتماد ملفات أسعار التذاكر الداخلية لعام 2018م
لجميع الناقالت الوطنية ،ومراقبة أسعار تذاكر الطريان
للرحالت الداخلية بشكل شهري ورصد املخالفات.

110

ج .حمايــة البيئة
دراسة أكرث من ( 2000عائق) (مباين ،أبراج اتصاالت،
مداخن ،خطوط كهرباء.. ،الخ) القريبة من املطارات،
واملوافقة عىل االرتفاعات اليت تحمي املجال الجوي.

من منطلق مسئولية الهيئة العامة للطريان املدين يف
تطبيق أحكام امللحق التاسع (التسهيالت) التفاقية
الطريان املدين  ICAOوبالتنسيق الوثيق مع الجهات ذات
العالقة يف رئاسة أمن الدولة (املركز الوطين لخدمات
أمن املسافرين ومركز املعلومات الوطين) تم إعداد
وإنجاز وثيقة إجراءات وضوابط تطبيق نظام معلومات
املسافرين املسبق  APP/PNRوتشتمل هذه الوثيقة ()16
مادة واجبة التطبيق.

تجديد الرتخيص االقتصادي لعدد ( )110ناقل جوي
أجنيب.
املتابعة واإلرشاف عىل مرشوع “وطين” لدعم نقاط
الخدمة منخفضة الحركة.

تاسعاً :التسهيالت
ICAO

2000

تطوير وتفعيل منصة إلكرتونية  EPMملتابعة مبادرات
ومشاريع الهيئة.

إصدار تقارير شهرية ملتابعة إنجاز مشاريع الهيئة.

PKD

التحول إىل الجواز اإللكرتوين لالنضمام لدليل املفاتيح
العامة (.)PKD

PNR

تفعيل برنامج ربط هوية املسافر مع سجل الحجز
(.)PNR

عــارشاً :اإلحصاء ودعم القرار
8

22

إطالق اسرتاتيجية مركز اإلحصاء ودعم القرار (بعد) (بيانات عالية الدقة) واليت تعىن بالتحول الرقمي يف البيانات ،واملتضمنة تطوير لوحات
معلومات ذكية ( )Dashboardsتقدم عرضا ً تفاعليا ً شامال ً لجميع بيانات الهيئة اإلحصائية وغري اإلحصائية ،مما يوفر رؤى أساسية
داعمة لقيادات الهيئة التخاذ القرارات بشكل رسيع ومناسب ،ويتم تنفيذها من خالل ( )8مبادرات أساسية ،ينبثق عنها ( )39مبادرة
فرعية.
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حادي عرش :التطوير واإلنشــاء
يمكن استعراض أهم إنجازات الهيئة يف مجال التطوير واإلنشاء يف هذا امللخص (امللخص التنفيذي) عىل النحو التايل ،مع مالحظة
أن املشاريع التالية ال تشمل املشاريع الجاري تنفيذها بأساليب الخصخصة واملشاركة مع القطاع الخاص ،كما لم تشمل ما كانت
تكاليفه أقل من ( )5مليون ريال:

التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

38,482,443,095

2011/ 1/ 11

تاريخ اإلنجاز املتوقع

قبل نهاية 2019

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 86.16

مرشوع إنشــاء مطار امللك عبد الله بن
عبــد العزيــز الدويل الجديد بجازان
2,568,501,718

2,205,000,000

أكتوبر 2018

التكلفة بالريال

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2022/ 3/ 26

559,643,424

تاريخ بدء التنفيذ

2017/ 4/ 23

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2021/ 4/ 21

517,498,250

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%1

التكلفة بالريال

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 11.65

(املرحلة الثانية)
تاريخ اإلنجاز املتوقع

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 4/ 29

تاريخ بدء التنفيذ

2017/ 6/ 29

سبتمرب 2019

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2020/ 9/ 30

تاريخ اإلنجاز املتوقع

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 7/ 29

مرشوع تطوير وتوســعة املدارج واملمرات ومواقف
الطائــرات بمطــار امللك خالد الدويل
376,761,188

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 7/ 27

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

تبني عند االســتالم االبتدايئ عدد
مــن املالحظات عىل األعمال املنفذة،
كمــا لم يتــم توفري الكهرباء من قبل
الرشكة الســعودية للكهرباء

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 4/ 21

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 85

التكلفة بالريال

24

2018/ 4/ 25

2021/ 6/ 30

%8

139,736,410

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

تاريخ بدء التنفيذ

2017/ 4/ 18

% 100

تاريخ بدء التنفيذ

2014/ 6/ 26

112,295,756

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 2/ 5

تاريخ اإلنجاز املتوقع

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

جاري إعداد إشــعار تغيري

% 79

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من 2019

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

التكلفة بالريال

82,697,116

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 12/ 2

تاريخ اإلنجاز املتوقع

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

2020/ 6/ 2

%5

مــروع تطويــر منطقة وصالة الطريان الخاص
بمطــار امللك خالد الدويل
% 24

التكلفة بالريال

82,596,000

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 9/ 27

تاريخ اإلنجاز املتوقع

% 81

التكلفة بالريال

47,927,284

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 6/ 4

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2020/ 2/ 1

مرشوع تطوير الســياج األمين
بســاحة مطار امللك عبد العزيز الدويل
% 100

% 74.37

التكلفة بالريال

47,920,676

تاريخ بدء التنفيذ

2016/ 11/ 13

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

2018/ 11/ 27

مــروع مبــاين املتطلبــات األمنية ملطار األمري محمد
بــن عبــد العزيز الدويل باملدينة املنورة

مــروع تطوير مطار عرعر
321,411,884

212,329,654

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ اإلنجاز املتوقع

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

مــروع البنية التحتية يف قرية الشــحن
بمطــار امللك فهد الدويل

مــروع تصميــم وتنفيذ مركز األحمال رقم ()3
بمطــار امللك خالد الدويل
التكلفة بالريال

التكلفة بالريال

التكلفة بالريال

مــروع انشــاء مبــى الهيئة العامة للطريان املدين
التكلفة بالريال

2014/ 6/ 13

2018/ 8/ 25

% 100

مــروع تغيري شــبكات توزيع الطاقــة الكهربائية ونظم
إنــذار الحريــق بعدد من املطارات (املرحلة األوىل).

مــروع تحســن وتجديــد مدارج ( )7مطارات
627,070,831

315,000,000

التكلفة بالريال

مــروع تطوير الصاالت ()4 ،3
بمطــار امللك خالد الدويل
التكلفة بالريال

التكلفة بالريال

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

مــروع تطويــر جانب الطريان بمطار الوجه
تاريخ بدء التنفيذ

التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ اإلنجاز املتوقع

مــروع إعادة تأهيــل نظام مناولة العفش
بمطــار امللك فهد الدويل

مــروع مطار امللــك عبد العزيز الدويل الجديد
(املرحلة األوىل)

مرشوع توســعة وتطوير الســاحة رقم 6
واملرافــق التابعــة لها بمطــار امللك عبد العزيز الدويل

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 1/ 31

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

% 85

% 82

مرشوع اســتكمال تطويــر الصالة الحالية بمطار
األمري ســلطان بن عبد العزيز الدويل بتبوك
التكلفة بالريال

47,593,371

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 6/ 18

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100
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تابع حادي عرش :التطوير واإلنشــاء
مرشوع اســتبدال ســور حرم مطار امللك فهد الدويل بســور خرســاين
وإنشــاء بوابة عىل املدخل الجنوبي الرشقي
التكلفة بالريال

31,960,000

تاريخ اإلنجاز املتوقع

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 4/ 24

2014/ 11/ 25

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

مــروع التصميم النموذجي املوحد
لعــدد من املطارات الداخلية
التكلفة بالريال

25,061,599

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2017/ 1/ 15

2018/ 10/ 10

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

التكلفة بالريال

% 100

تاريخ اإلنجاز املتوقع

تاريخ بدء التنفيذ

2021/ 6/ 30

2018/ 6/ 24

النسبة املحققة

% 50

القيمة األساسية

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 3/ 25

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 2/ 28

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 95

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 3/ 15

6,884,990

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 2/ 1

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 6/ 30

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 90

مــروع نظــام إدارة املباين ( )BMSيف مرافق مطار
امللــك فهد الدويل
التكلفة بالريال
تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 8/ 1

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

5,788,814

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 6/ 12

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 6/ 30

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 40

% 100

مــروع تطويــر املخطــط العام ملطار امللك فهد
الــدويل للمدى الطويل

مــروع إعادة تأهيل دورات املياه
بمطــار امللك فهد الدويل
15,550,000

10,853,000

التكلفة بالريال

مرشوع اســتبدال موازين وســيور األمتعة للركاب يف مبىن صالة
املســافرين يف مطار امللك فهد الدويل
التكلفة بالريال

11,881,189

الهيئــة بصــدد ايجــاد حل تعاقدي بعد أن تم إلغاء
صندوق املطارات

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 30

مرشوع اســتبدال بعض الســالم واملصاعد بأخرى
جديدة

التكلفة بالريال

16,599,030

التكلفة بالريال

تاريخ اإلنجاز املتوقع

مــروع نظــام التفتيش الجمريك وفســح تتبع األمتعة آليا

مرشوع اســتبدال جســور اإلركاب للمسافرين
بجســور جديدة بمطار امللك فهد الدويل
23,566,500

مرشوع تطوير مطار األحســاء
(توســعة الصاالت الحالية)

التكلفة بالريال
تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 2/ 15

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 9/ 30

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

5,437,146

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 1/ 1

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 12/ 31

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

% 40

مرشوع اســتبدال وتوريد شاشــات عرض معلومات الرحالت
(املرحلــة األوىل) بمطــار امللك فهد الدويل
التكلفة بالريال

14,813,085

تاريخ بدء التنفيذ

2018

مــروع تحديــث نظام شــبكة دوائر املراقبة األمنية
بمطــار امللــك عبد العزيز الدويل
التكلفة بالريال

14,656,520

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 4/ 12

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 6/ 30

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 2/ 19

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 39

% 100

مرشوع تأمني اللوحات اإلرشــادية لجانب الطريان
يف عــدد من املطارات
التكلفة بالريال

13,063,651
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تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 3/ 22

تاريخ اإلنجاز املتوقع

االنتهــاء من املرشوع بعد وضع
حل للمســار الخاص بالكابالت يف
مطار القصيم

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 95

27

امللخص التنفيذي

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1439 / 1440

ثاين عرش :التخصيص والتشــغيل التجاري
ب .عقود تمت ترســيتها لعدد من األنشــطة االســتثمارية يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

أ .أهم املشــاريع الجاري تنفيذها بأســاليب املشــاركة التجارية “التخصيص” يف عدد من املطارات
طرح نشــاط خدمات املكاتب التنفيذية ملطور
ومشــغل محرتف (مدة العقد  ١٠ســنوات)
املبلغ املقدر استثماره (ريال):

1,199,429,741

نسبة اإلنجاز

مــروع املرحلــة الثانية من تطويــر مطار األمري محمد بن عبد
العزيز الدويل
% 53

مــروع تخصيــص خدمــات اإلطفــاء واإلنقــاذ بمطــارات
ا ململكــة
التكاليف التشغيلية عىل الهيئة

406,000,000

نسبة اإلنجاز

سنويا ً

% 20

املبلغ املقدر استثماره (ريال):

نسبة اإلنجاز

% 24

ملدة ( )5سنوات

املبلغ املقدر استثماره (ريال):

املبلغ املقدر استثماره (ريال):

32,000,000

نسبة اإلنجاز

% 23

مــروع تطوير وتشــغيل فنــدق الرتانزيت يف مطار امللك عبد
العزيز الدويل الجديد (مدة العقد  ١٠ســنوات):
املبلغ املقدر استثماره (ريال):

19,000,000

نسبة اإلنجاز

% 77

مرشوع إنشــاء مرافق متكاملة ألنشــطة الشحن الجوي
والخدمــات اللوجســتية والطــرود الرسيعة بمطار امللك عبد
العزيز الدويل
املبلغ املقدر استثماره (ريال):

435,000,000

نسبة اإلنجاز

سنويا ً

% 23

طــرح نشــاط خدمات بيع التجزئــة (صالة  1بمطار امللك عبد
العزيــز الدويل الجديد)
الدخل السنوي املتوقع (ريال)

31,000,000

القيمة الرأسمالية إلكمال جميع
التشطيبات والديكورات والتجهيزات

13,000,000

طــرح نشــاط خدمات األطعمة (صالــة  1بمطار امللك عبد العزيز
الدويل الجديد)
الدخل السنوي املتوقع (ريال)

65,000,000
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القيمة الرأسمالية إلكمال جميع
التشطيبات والديكورات والتجهيزات

56,000,000

نسبة اإلنجاز

% 69

نشاط تأجري
السيارات
()Car Rental

نشاطات خدمية
وغذائية

3
عقود سنوية

املساحة اإلجمالية

 18م

 1,645,000ريال

2

املساحة اإلجمالية

4

 36م

عقود سنوية
قابلة للتجديد

املساحة اإلجمالية

10

قيمة اإليجار اإلجمالية

 17,920,000ريال

2

 1700م 2تقريبا ً

قيمة اإليجار اإلجمالية

 21,434,436ريال

 21مليون خالل أول سنتني وسيتم زيادة املبالغ املستثمرة بعدها وفقا ً لتطور الحركة الجوية

طــرح نشــاط مواقــف الســيارات للصالــة الجديــدة بمطــار امللــك
عبــد العزيــز الــدويل الجديــد
املبلغ املقدر استثماره (ريال):

مرشوع تشــغيل جســور االركاب وخدمة نقل املســافرين من
ســاحات الطــران للمواقف غــر املتصلة ببوابات مجمع الصاالت
بمطــار امللــك عبد العزيز الدويل الجديد

%1

عقــد الدعايــة واإلعــان والــذي يشــمل تقديــم الخدمــة بالصالــة
الجديــدة بمطــار جــدة بأطــر تعاقديــة جديــدة
21,000,000

مــروع إنشــاء خدمة تاكيس املطــار (بهوية خاصة بكل مطار)
70,000,000

املبلغ املقدر استثماره (ريال):

من 150,000,000
إىل 200,000,000

نسبة اإلنجاز

النشاط املرصيف

عقود سنوية

قيمة اإليجار اإلجمالية

20,000,000

نسبة اإلنجاز

% 41

مــروع األســواق الحرة بمطــار امللك عبد العزيز الدويل بجدة
املبلغ املقدر استثماره (ريال):

10,000,000

نسبة اإلنجاز

% 23

مــروع املنطقــة الخاصة اللوجســتية املتكاملة بمطار امللك
خالد الدويل بالرياض
املبلغ املقدر استثماره (ريال):

300,000,000

نسبة اإلنجاز

%5
% 27

بني
إىل
نســبة املشــاركة من األرباح

% 10
% 31

بني
إىل
نســبة املشــاركة من األرباح

ج .املشــاريع والخدمــات املســندة للقطــاع الخــاص
يف مطــار امللــك خالــد الــدويل

د .املشــاريع والخدمــات املســندة للقطــاع الخــاص يف
مطــار امللــك فهــد الــدويل

إسناد  28موقعا ً للقطاع الخاص (إيجار أو نسبة مشاركة من األرباح
أيهما أعىل) وقد تراوحت قيمة إيجار تلك املواقع بني ( )12,000ريال
و( )25,000,000ريال ،فيما تراوحت نسبة املشاركة بني ( % 2و)% 80
ويوضح القسم الخاص برشكة مطارات الرياض تفاصيل ذلك ،وقد
استثمرت تلك املواقع يف العديد من األنشطة (طعام ،مقاهي،
تموين ،تأجري سيارات ،مواقف سيارات ،خدمة صاالت ،صيدليات،
أسواق حرة ،طريان خاص ،فندق ،خدمة ذوي االحتياجات الخاصة،
خدمات عامة).

إسناد  41موقعا ً للقطاع الخاص وذلك بنسبة مشاركة عالوة عىل (إيجار)
وقد تراوحت نسبة املشاركة بني ( 2%و  )55%عالوة عىل موقعني بعقود
إيجار ويوضح القسم الخاص برشكة مطارات الدمام تفاصيل ذلك ،وقد
استثمرت تلك املواقع يف العديد من األنشطة (طعام ،مقاهي ،صيدليات،
مقاهي ،مكائن بيع ذايت ،ألعاب ،دعاية وإعالن ،محطات وقود ،مكاتب
سياحية ،خدمات شحن ،خدمات ركاب الدرجة األوىل ،أسواق حرة،
خدمات نقل ،مالبس ،عطور ،تغليف ،ورود ،نظارات ،مثلجات).
مالحظة :حيث تم تحويل كل من مطار امللك خالد ومطار امللك فهد
الدوليني إىل رشكات فلكل رشكة أسلوبها يف التعاقد.

% 51

للمرحلة األوىل

مرشوع إنشــاء وتشغيل مركز
تدوير ومعالجــــة النفايــــات
الصلبــــة بمطار امللك عبد
العزيز الدويل
مرشوع تطوير وتشــغيل نشاط
املشــتل الزراعي بمطار امللك
عبد العزيز الدويل

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

هـ .رشكة الطريان املدين الســعودي القابضة
% 19

%5

طرح نشــاط الخدمات التشــغيلية التجارية (صالة  1بمطار
امللــك عبد العزيز الدويل الجديد)
الدخل السنوي املتوقع (ريال)

131,000,000

القيمة الرأسمالية إلكمال جميع
التشطيبات والديكورات والتجهيزات

59,000,000

اإلرشاف عىل برنامج التحول Corporatization
للوحدات االستثمارية اليت ترشف عليها الرشكة.
االنتهاء من تحديث وتطوير إسرتاتيجية الرشكة بما
يتماىش مع االسرتاتيجية الوطنية للنقل ،وتقديمها
لالعتماد من صاحب الصالحية.
البدء بإجراءات نقل عقد الصيانة والتشغيل ملطار األمري
محمد بن عبد العزيز الدويل يف املدينة املنورة من الهيئة
العامة للطريان املدين إىل رشكة الطريان املدين السعودي
القابضة ،تنفيذا ً لألمر السامي الكريم رقم  17049بتاريخ
1438/ 4/ 11هـ والقايض بفصل الجانب الترشيعي عن
الجانب التشغييل.

البدء بتنفيذ برنامج
جرد وترميز األصول.
اعتماد سياسة املوارد
البرشية من وزارة
العمل.
اعتماد السياسات املالية
من مجلس مديري
الرشكة.

أتمتة إجراءات العمل
املايل واإلداري بالرشكة.

تطوير ونمذجة مقاييس
األداء للعاملني وربطها
بمقاييس األداء
األساسية.
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ثالث عرش :الشــؤون املالية
•حققت الهيئة زيادة يف إجمايل إيراداتها وإيرادات الرشكات التابعة لها
(املفوترة) من ( )8,395,264,699ريا ًال يف عام  2017إىل ()8,801,566,974
ريا ًال ،خالل العام املايل 1440 / 1439هـ ( ،)2018بنسبة زيادة قدرها
( ،)% 4.84فيما زادت اإليرادات املحصلة من ( )6,186,465,347ريا ًال إىل
( )6,191,421,519ريا ًال بنسبة زيادة بلغت (.)% 0.08

رابع عرش :العقود واملشــريات
8,801,566,974
8,395,264,699

% 4.84

•بلغ إجمايل إيرادات الهيئة املحصلة بدون إيرادات الرشكات التابعة لها خالل
العام املايل 1440/ 1439هـ ( )3,154,487,348( )2018ريا ًال ،مقارنة بمبلغ
( )3,436,874,230رياال خالل العام املايل السابق.

•بلغ إجمايل اإليرادات غري املحصلة (تراكمية من أعوام سابقة) بدون
إيرادات الرشكات التابعة لها خالل العام املايل 1440/ 1439هـ ()2018
( )18,258,272,246رياال ،مقارنة بمبلغ ( )17,410,543,953ريا ًال خالل
العام املايل السابق.

2017

24
إجمايل إيرادات
الهيئة والرشكات
التابعة لها (املفوترة)
بالريال

•بلغت املرصوفات خالل العام املايل 1440/ 1439هـ ()7,161,819,683( )2018
ريا ًال ،مقارنة بمبلغ ( )8,177,017,318ريا ًال للعام السابق.

عقود وتعاميد
التأمني املبارش

بمبلغ إجمايل

 1,329,900,846ريا ًال

 22,775,774ريا ًال

67
10

مشاريع
تمت ترسيتها

تراوحت قيمة الواحد منها

 4,509,000ريال
 66,583,209ريال

6,191,421,519
6,186,465,347

% 0.08
2017

إجمـــايل إيــرادات
الهيئة والرشكــات
التابعة لها (املحصلة)
بالريال

2018

2017

2018

18,258,272,246
17,410,543,953

خامس عرش :التأمني
التأمني

إيرادات الهيئة املحصلة
بدون إيرادات الرشكات
التابعة لها بالريال

2017

اإليرادات غري املحصلة
(تراكمية من أعوام
سابقة) بدون إيرادات
الرشكات التابعة لها
بالريال

2018

البيان

قيمة التأمني بالريال

التأمني الهنديس الخاص بمطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

34,235,300

التأمني عىل الجزء التشغييل ملطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

8,751,310

التأمني عىل الطريان يف مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

1,858,500

التأمني عىل جميع مطارات اململكة بما يف ذلك مطار امللك عبد العزيز القديم

7,737,749

ســادس عرش :املوارد البرشية
% 99.93

14,830,536,000
12,911,047,728

2017

8,177,017,318

2018

7,161,819,683
املرصوفات بالريال

2017

% 0.07

بلغ إجمايل عدد موظفي الهيئة
االعتمادات املالية
بالريال

30

بني
و

2018

3,436,874,230
3,154,487,348

•بلغت االعتمادات املالية خالل العام املايل 1440/ 1439هـ ()2018
( )12,911,047,728رياال ،مقارنة بمبلغ ( )14,830,536,000ريال للعام الذي
قبله.

97

عقود تم
توقيعها

بمبلغ إجمايل

منافسة تم
طرحها

سعوديون
4,448

غري سعوديني
3

عدد املوظفني املتقاعدين

 97موظفــــا ً

عدد املوظفني املعينني

 462موظفــــا ً

اإلجمايل
4,451

ترقية  % 92من إجمايل املوظفني
املستحقني الرتقية
املستفيدين من خدمات التأمني
الطيب (من املوظفني وأفراد عائالتهم)

% 92

 24,732شخصا ً

2018
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سابع عرش :التدريب
أ .فيمــا يخص موظفي الهيئة:
الربامــج التدريبية وإجمايل عدد املســتفيدين:

1567

•برامج متنوعة:

746

قيادية – إرشافية – فنية – إدارية

متدربــــا ً

398

متدربــــا ً

•برامــج التعليم عن بعد:
سجال تدريبيا.

إثرايئ

•برامج تخصصية
بالتعــاون مع اآلياتا

1750

1965

2018 2017

•بلــغ إجمايل عدد املتدربني:

 1965موظفا ً مقارنة بــ ( )1750موظفا خالل

ج.

فيمــا يخــص موظفــي رشكة مطارات الدمام:

العام السابق 2017

3848

•بلغــت نســبة التدريــب املحققــة يف عــام 2018م% 44 :
% 44
مــن إجمــايل عــدد موظفــي الهيئــة.
• 94ابتعــاث ( )94مبتعثــا وذلــك ضمــن برنامــج وظيفتــك
وبعثتــك ،للدراســة بمراحــل مختلفــة (بكالوريــوس،
ماجســتري ،دبلــوم مراقبــة جويــة) ،فيمــا بلــغ عــدد
خريجــي ذلــك الربنامــج ( )28خريجــا ً (دبلــوم مراقبــة
جويــة).

•عــدد املتدربــن وفــق برنامــج التدريــب التعــاوين ()65
65
متدربــا ً ومتدربــة.
• 40عدد الدارســن من وقتهم الخاص ( )40موظفاً.

بلــغ إجمــايل ســاعات التدريــب ملوظفــي الرشكــة ( )3848ســاعة ،خــال عــام  ،2018أي بمعــدل ( )34ســاعة تدريــب لــكل
موظــف ،وقــد شــملت الــدورات التدريبيــة عــددا مــن املجــاالت املتخصصــة (ســامة الطــران ،مفاهيــم الدليــل التشــغييل
للمطــارات ،الصحــة والســامة العامــة ،إدارة املشــاريع االحرتافيــة).
مالحظــة :حيــث تــم تحويــل كل مــن مطار امللك خالد ومطــار امللك فهد الدوليني
إىل رشكتــن فلــكل رشكــة برامجهــا املتعلقة بالتدريب.

•بلــغ إجمــايل عــدد الربامــج التدريبيــة الخاصــة بمطــار
116
امللــك فهــد ( )6برامــج ،وبلــغ عــدد املســتفيدين منهــا
( )116موظفــاً.

ب .فيمــا يخــص موظفي رشكة مطارات الرياض:

16

101

11

32

عــدد املوظفــن الذيــن التحقــوا يف برامــج تدريبيــة
متخصصــة نظمــت بالتعــاون مــع اإليــكاو ،وأخــرى مــع
مجلــس املطــارات الــدويل ( )16موظفــاً.
عــدد املوظفــن الذيــن تــم تدريبهــم يف األكاديميــة
الســعودية للطــران املــدين ،مــن موظفــي خدمــات
اإلطفــاء واإلنقــاذ ( )101موظــف.
عــدد املوظفــن الذيــن تــم تدريبهــم وفــق برنامــج (قــادة
املســتقبل) وبرنامــج (التميــز يف خدمــات التشــغيل)
بالتعــاون مــع أكاديميــة مطــار دبلــن الــدويل ( )11موظفــا.

33

التحــق ( )33موظفــا ً يف برنامــج املعايــر الدوليــة يف
مجــال إعــداد التقاريــر املاليــة.

479

التحــق ( )479موظفــا ً يف برنامــج متخصــص يف اللغــة
اإلنجليزيــة.

195

اإلرشاف عــى ( )195موظفــا ً وفــق برنامــج خدمــة
العمــاء (التدريــب عــى رأس العمــل).
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ثامن عرش :األكاديمية الســعودية للطريان املدين

.1

الخريجـــــون
واملتدربــــــون
عام 2018

97
8482

تاســع عرش :تقنية املعلومات واالتصاالت:

خريجــا ً بدرجة دبلوم.

1257

متقدمــا ً خضعــوا الختبارات كفاءة اللغة
اإلنجليزية.

متدربــا ً (دورات تدريبيــة متخصصة).

289

متدربــا ً (دورات تدريبيــة متخصصة).

13

.2

الربامج والدورات
التدريبية

488

عام 2018

16

برنامجــا ً (تخصصات متعددة).
دورة (تخصصــات متعددة).

أ .مشــاريع تحســن وتطويــر تطبيقــات األعمال وتفعيل الخدمــات اإللكرتونية الحكومية:
 .1إنجازات تمت بنســبة (:)% 100

•اإلرشاف عىل مقاول مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد فيما يتعلق
باألنظمة التقنية ،وقد انطوى ذلك عىل العديد من اإلنجازات مثل:
ICT

تركيــب وتمديد شــبكة معلومات املطار (.)ICT

FIDS

توفري نظام تسهيل إجراءات املسافرين ونظام عرض
معلومات الرحالت ( )FIDSونظام عمليات تشغيل املطار.

% 100
•تنفيــذ وتوفــر احتياجــات األجهــزة الخاصــة للجهــات
املعنيــة بتشــغيل مجمــع الصــاالت.
تقوية اإلرســال لشــبكة الجوال داخل مباين املرشوع.

•مرشوع الربط بني نظام التصاريح ونظم املالحة الجوية (،)AMHS
بهدف ضبط الحركة الجوية يف املجال الجوي للمملكة ،وقد تم تطوير
النظام داخليا.

دورة نظمــت بالرشاكــة مع اإليكاو واآلياتا.

 .2إنجازات تمت بنســب متفاوتة:
% 90
.3

أهــم الــراكات واالعتمادات الدولية:
منظمــة الطريان املدين
الدويل ()ICAO

مرشوع التوسع يف الخدمات الذاتية يف مطارات اململكة( ،أجهزة إصدار بطاقات
صعود الطائرة ،أجهزة اإلجراءات الذاتية للحقائب والبوابات اإللكرتونية ،أجهزة
املسح الضويئ للوثائق ،وغري ذلك) وقد بلغت نسب إنجاز هذا املرشوع يف املطارات
الدولية الرئيسة عىل النحو التايل:

االتحــاد الدويل للنقل
الجوي ()IATA
معهــد القيادة واإلدارة
الربيطاين ()ILM

.4

إنجــازات أخرى لألكاديمية:
فــازت األكاديميــة بمقعــد يف املجلــس العاملــي للتدريــب TRAINAIR
 PLUSالتابــع ملنظمــة الطــران املــدين الــدويل (.)ICAO

3

169

34

اختيــار األكاديميــة مــن قبــل ( )IATAكواحــدة مــن أفضــل
( )3مراكــز حــول العالــم يف دائــرة املراكــز املتميــزة للعــام 2018
(.)Premier Circle Member
إقامــة ( )169دورة تدريبيــة مجانيــة اســتفاد منهــا ( )3512متدربــا
مــن موظفــي العديــد مــن الجهــات ،منهــا الهيئــة العامــة للطــران
املــدين ،األمــن العــام ،الجــوازات.

إنجاز ( )% 90من مرشوع إدارة املمتلكات واملعلومات الجغرافية ملطار امللك عبد
العزيز الدويل املرحلة األوىل ( ،)GISبتكاليف بلغت ( )34,850,652ريا ًال.

JED

% 90

RUH

مطار امللك خالد الدويل
(.)% 40

RUH

مطار امللك فهد الدويل
(.)% 46

JED

مطار امللك عبد العزيز الدويل
الجديد (.)% 17

JED

مطار األمري محمد بن عبد
العزيز الدويل (.)% 45

•مالحظة :يتحمل كل مطار تكاليف ما يخصه.

% 05

% 50

إنجاز ( )% 5من مرشوع أنظمة عمليات املطارات وعرض معلومات الرحالت لعدد من املطارات
(القصيم –حائل -العال – أبها) وتبلغ تكاليف املرشوع ( )3,040,016ريا ًال .وينطوي عىل العديد من
العنارص (تثبيت نظام إدارة عمليات املطارات  ،AMSتركيب شاشات عرض معلومات الرحالت
وربط املطار بنظام إدارة موارد املطارات املوحد بجدة).
إنجاز ( )% 50من مرشوع الربط بني نظام إدارة الحركة يف الخطوط السعودية ونظام إدارة
عمليات املطار ،ومن أهم معالم املرشوع (تغذية نظام إدارة عمليات املطار بالتعديالت اليت تقوم
بها الخطوط السعودية عىل جداول رحالتها) ،ويتم تنفيذ املرشوع داخليا.

% 05
3,040,016

ريا ًال

% 50
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تابع تاســع عرش :تقنية املعلومات:
ب .مشــاريع تحســن وتطويــر تطبيقــات األعمال وتفعيل الخدمــات االلكرتونية الحكومية :

ج .مشــاريع تطويــر البنيــة التحتية وشــبكات تقنيــة املعلومات واالتصاالت بالهيئة:
% 100

 .1إنجــازات تمــت بنســبة ( )% 100وتــم تنفيذها داخليا :
•املرحلة األوىل من مرشوع الربط بني أنظمة الطريان املدين وACA
(.)Integration ACA and Aviation Systems

 .1إنجازات تمت بنســبة % 100
% 100

•نظام القبول والتسجيل يف األكاديمية السعودية للطريان املدين.

•مرشوع لوحة أداء منصة إدارة املشاريع (املرحلة األوىل) ( :)EPM Dashboard Phase1ومن
أهم أهدافه إمكانية عرض جميع املعلومات املتعلقة باملشاريع.

•أتمتة نظام سلسلة إمدادات  Supply Chainوجميع األنظمة التابعة له (نظام
إدارة املشرتيات ،نظام إدارة املستودعات ،نظام إدارة املمتلكات ،نظام إدارة
األصول).

•مرشوع تفعيل سكايب األعمال  Skype for Business Integration PBXوربطه بشبكة
الهاتف ،وقد بلغت تكلفة املرشوع ( )240,975ريا ًال.

 .2إنجازات تمت بنســب متفاوتة:
•إنجاز ( )% 37من مرشوع التحول الرقمي لخدمات الطريان يف الهيئة ،ينطوي
عىل استخدام أحدث التقنيات الرقمية لتطبيق الخدمات الجديدة واملحسنة
يف كافة تعامالت الهيئة ،مما يساهم يف إحداث نقلة جذرية للخدمات
املقدمة لرشكات الطريان وكافة املستفيدين من خدمات الطريان ،ومن
املتوقع االنتهاء من املرشوع بنهاية الربع الثاين من عام 2019م.

% 37

•إنجاز  % 63من مرشوع املرحلة الثانية لتحسني البوابة اإللكرتونية ،بإعادة
بناء املوقع (التصميم ،إضافة الخدمات اإللكرتونية ،توفري خدمات تفاعلية)،
ويتم تطوير النظام داخليا.

% 63

•إنجاز(  ( )% 95من مرشوع ربط نظام املراسالت اإلدارية مع يرس (�YESS
 ،)ER E-Correspondenceوالذي يستهدف توحيد املراسالت الحكومية،
وإعداد املراسالت والوثائق وتبادلها وتتبعها واسرتجاعها إلكرتونيا ،ويتم
تطوير النظام داخليا.

36

•مرشوع تحسني وتطوير الدليل النشط ( )Active Directory Upgradeوبموجبه يتم توفري
دليل مركزي لتحديد هويات املستخدمني يف املنظمة وتوثيقها أمنيا.

تكلفة املرشوع بالريال

206,850
تكلفة املرشوع بالريال

170,000
تكلفة املرشوع بالريال

240,975

•مرشوع ترقية بيئة الخوادم يف بيئة اإلنتاج إىل بيئة افرتاضية
( :)VMware Environment Improvementوقد تم إنجاز املرشوع داخليا.

 .2إنجازات تم إنجازها بنســب متفاوتة:
إنجاز  % 90من مرشوع ترقية إصدار نظام املواقع الداخلية والخارجية
( )SharePointإىل  2016وقد تم تطوير النظام داخليا.

% 90

% 95

•إنجاز ( )% 65من مرشوع ربط اإلدارة املالية مع مؤسسة النقد السعودي عن
طريق الشبكة الحكومية اآلمنة ،ويتم تطوير النظام داخليا.

% 65

•إنجاز ( )% 90من مرشوع تطوير وتحسني بوابة مكتب تحقيقات الطريان،
ويتم تطوير النظام داخليا.

% 90

•إنجاز ( )% 15من مرشوع خدمة املستثمرين ،والذي يمكن املستثمرين من
التقدم إىل فرص االستثمار املتاحة ،ويتم تطوير النظام داخليا.

% 15

•إنجاز ( )% 86من مرشوع تطبيق إدارة فعاليات الهيئة العامة للطريان املدين،
ويتم تنفيذ املرشوع داخلياً.

% 86

د .مشــاريع لتطويــر وتطبيــق األنظمــة األمنيــة الخاصة بأمن معلومــات الهيئة العامة الطريان املدين:
إنجاز مبادرة التصديق الرقمي  Digital Signatureعن طريق املركز الوطين للتصديق الرقمي
عرب برنامج التعامالت الحكومية “يـســر” بنسبة  % 100وذلك تنفيذا لقراري مجلس الوزراء املوقر
رقم ( )40وتاريخ  1427/ 2/ 27ورقم ( )252وتاريخ  ،1431/ 7/ 16بشأن ضوابط تطبيق التعامالت
اإللكرتونية الحكومية ،عالوة عىل األمر السامي الكريم رقم  7732وتاريخ 1440/ 2/ 12هـ ،وقد تم
تطوير النظام داخليا.
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عرشون :التعاون الدويل
•إعادة انتخاب اململكة يف عضوية املجلس التنفيذي
للمنظمة العربية للطريان املدين وترؤس اململكة ممثلة
يف الهيئة العامة للطريان املدين ألربع لجان فنية من
أصل خمس لجان.
•إعداد وتسليم اإليكاو الخطة الوطنية للمملكة املتعلقة
بخفض انبعاثات الطائرات من ثاين أكسيد الكربون ،يف
إطار مبادرة التعويض عن الكربون وخفضه يف مجال
الطريان الدويل (.)CORSIA
•استضافة املقر الدائم ملنظمة مراقبة السالمة اإلقليمية
إلقليم الرشق األوسط وشمال افريقيا ()MENA RSOO
التابع لإليكاو ،وعقد االجتماع األول للجنة التنفيذية
لهذه املنظمة الذي كان من أبرز نتائجه موافقة جميع
الدول عىل ترؤس اململكة للجنة التنفيذية لهذه
املنظمة.

الثاين والعرشون :الشــئون القانونية
•استضافة قمة سالمة الطريان الرابعة بالرشق األوسط
(أكتوبر .)2018

•عدد العقود الصادر بشأنها استشارات قانونية.

•التوقيع عىل ( )11مرشوعا التفاقيات جديدة لخدمات
النقل الجوي مع كل من (العراق ،جيبويت ،اسبانيا،
البحرين ،زامبيا ،بنني ،الصومال ،جزر القمر،
كولومبيا ،سيشل ،رواندا).

•االستشارات واآلراء القانونية لعدد ( )881حالة خاصة
بقطاعات وإدارات الهيئة.

•التوقيع عىل ( )8مذكرات تفاهم مع كل من (لبنان،
جورجيا ،قربص ،الكويت ،بهامس ،ماليزيا ،الربازيل،
اسبانيا).
•تجديد عضوية الهيئة العامة للطريان املدين يف معظم
اللجان التابعة لإليكاو.

226
881

•الرتافع عن الهيئة يف محاكم اململكة وذلك يف جميع
القضايا اليت كانت الهيئة طرفا فيها ،وقد بلغ عدد تلك
القضايا ( )142قضية.
•و ّفرت الشئون القانونية للهيئة مبلغا ً يقدر بـنحو
( )140,677,147ريا ًال.

142
140,677,147

الثالــث والعرشون :املراجعة الداخلية

الحــادي والعرشون :وفــد اململكة الدائم لدى اإليكاو
•النجاح يف استحداث مسار عمل جديد بمنظمة اإليكاو
يضمن بقاء أنواع الوقود التقليدية املشتقة من املصادر
اإلحفورية ،والعمل عىل تطويرها ضمن بدائل الوقود
األخرى ،وذلك حفاظا ً عىل مصالح اململكة االقتصادية.

•التصدي باملشاركة مع وفود مرص واإلمارات باملنظمة
لشكوى قطر بتفعيل املادة ( )84الخاصة بتسوية النزاعات
من اتفاقية الطريان املدين الدويل (شيكاغو .)1944

•النجاح يف إصالح وإعادة هيكلة لجنة حماية البيئة التابعة
ملجلس اإليكاو ،كنتيجة ملبادرة الوفد اليت تمثلت يف تقديم
طلب بهذا الخصوص ،األمر الذي من شأنه اإلضعاف
التدريجي لهيمنة الدول الصناعية عىل لجنة حماية البيئة
اليت راعت مصالح الدول الصناعية عىل حساب مصالح
الدول النامية.

•مساندة دولة اإلمارات يف طلبها تفعيل املادة ( 54ن) من
اتفاقية الطريان املدين الدويل (شيكاغو  )1944حيث تقدمت
بشكوى ضد قطر بسبب ( )5وقائع اقرتاب لطائرات عسكرية
قطرية من طائرات مدنية إماراتية.

•إعادة هيكلة اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية وتشكيل إدارة تختص بالتنسيق واملتابعة مع
الجهات الرقابية تحت مسمى (إدارة التنسيق واملتابعة) باإلضافة اىل اإلدارات الفرعية القائمة
وهي (املراجعة املالية واإلدارية ،مراجعة الطريان ومراجعة املطارات).

•القيام بأعمال املراجعة الداخلية عىل قطاعات وإدارات الهيئة وتحديد أولوية املراجعة وفق
سجل املخاطر.

الرابــع والعرشون :النظر يف املخالفات
أصدرت لجنة النظر يف املخالفات خالل العام ( )141قرارا تختص يف كل من قام بمخالفة ألحكام نظام الطريان
املدين ،وتعاميمه املنبثقة عنه ،وقد كانت تلك القرارات عىل النحو التايل:

131

قرارا ً يختص بالناقالت الجوية
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قرارات تختص بالركاب املشاغبني

قرارات تختص بوكاالت الشحن الجوي
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الخامــس والعرشون :املالحة الجوية
•إعادة هيكلة املجال الجوي بني وحدة الدمام ومركز

•تحسني ( )13من املسارات الجوية وذلك بإنشاء مسارات

املراقبة اإلقليمية يف الرياض.

جديدة وإعادة تطوير مسارات قديمة يف منطقة الربع

التكلفة بالريال

20,821,094

الخايل.

•إنشاء مسارات جوية حديثة بني جدة واملجال الجوي

•توفري املزيد من أنواع خدمات االقرتاب اآليل يف مطار امللك

يف مسقط.

خالد الدويل مثل خدمة االقرتاب عن طريق القمر الصناعي.

مرشوع تطوير أنظمة االتصاالت ببعض أبراج املراقبة
تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثالث من عام 2018

16,500,000

منطقة اقرتاب.

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثاين من عام 2009

التكلفة بالريال

أبرز مشــاريع املالحة الجوية:

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثالث من عام 2018

11,200,000

مرشوع تطوير األنظمة واإلجراءات املالحية الجوية
التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الرابع من عام 2017

تاريخ اإلنجاز املتوقع

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

الربــع الرابع من عام 2020

% 50

التكلفة بالريال

الربــع الثالث من عام 2013

تاريخ اإلنجاز

الربــع الرابع من 2018

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثالث من عام 2018

تاريخ اإلنجاز املتوقع

30,000,000

% 19

الربــع األول من عام 2020

5,625,000

الربــع الثاين من عام 2018

تاريخ اإلنجاز املتوقع

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثاين من عام 2017

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع األول من عام 2018

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الرابع من عام 2017

تاريخ اإلنجاز

الربــع الرابع من عام 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 34

الربــع الرابع من عام 2019

مرشوع تطوير أنظمة شبكة االستطالع
التكلفة بالريال

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع األول من عام 2020

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 46

مرشوع تطبيق نظام إدارة السالمة
التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثالث من عام 2018

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من عام 2019

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%7

مرشوع النظام املتكامل للمعالجة األولية لخطط الطريان
7,270,188

مرشوع أنظمة الرادار الثانوي ألربع مطارات (جدة ،الرياض،
الدمام ،جازان)
32,450,007

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

تاريخ بدء التنفيذ

التكلفة بالريال

مرشوع نظام االستطالع السطحي ونظام االستطالع املالحي
ذو النطاق الواسع

التكلفة بالريال

الربــع الثاين من عام 2018

التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من عام 2019

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 15

مرشوع برج املراقبة الجوية املتنقل
8,927,663

مرشوع أنظمة املساعدات املالحية

35,000,000

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الثالث من عام 2019

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 41

مرشوع تحديث نظم التشغيل اآليل ونظام املعلومات املالحية
التكلفة بالريال

42,931,297

تاريخ اإلنجاز

الربــع الرابع من عام 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

مرشوع نظام البحث واإلنقاذ
12,600,000

93,090,200

الربــع الرابع من عام 2020

%8

مرشوع مركز االقرتاب اآليل بمطار امللك فهد
التكلفة بالريال

•إنشاء خدمة االقرتاب اآليل يف مطار حائل عن طريق إنشاء

تاريخ اإلنجاز املتوقع

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%5

الربــع الرابع من عام 2020

مرشوع مركز االقرتاب اآليل بمطار أبها وتحديث أنظمة
االتصاالت بربج مطار ينبع
التكلفة بالريال

23,774,777

40

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع األول من عام 2018

تاريخ اإلنجاز

الربــع الثاين من عام 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100
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الســادس والعرشون :إنجازات متفرقة
ب .فيما يخص مطار امللك خالد الدويل:

أ .فيما يخص مطار امللك عبد العزيز الدويل:
التشغيل التجرييب ملجمع الصاالت الجديد( ،الصالة )1
وتحويــل تشــغيل ( )11وجهــة داخليــة مــن الصالــة
الجنوبيــة إىل هــذه الصالــة.

توس ــعة منطق ــة الج ــوازات للمغادري ــن بإضاف ــة ع ــدد
( )10كاون ــرات بالصال ــة الش ــمالية.

افتتــاح نفــق الخدمــات الــذي يربــط الصالــة ()1
بالصــاالت األخــرى لضمــان انســيابية العمليــات
التشــغيلية بــن مرافــق املطــار.

توســعة مدخل املغادرة بالصالة الشــمالية.

تنفيــذ مــروع توســعة محطــة التحليــة وذلــك مــن
خــال إضافــة وحــدة تحليــة جديــدة ليصبــح اجمــايل
انتــاج املحطــة ( 42500مــر مكعب/يوميــاً)
تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن مبــادرة (طريــق مكــة)
لحجــاج دولــة إندونيســيا وماليزيــا.

توســعة ( )5بوابات للتصعيــد بالصالة الجنوبية.

تشـــغيل وتفعيـــل البوابـــات اإللكرتونيـــة للمســـافرين
()I-Validate, E-Gate
تشــغيل نظام الســيتا يف صالة ( )1الجديدة.

تحقيــق أهــداف برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن عــن
طريــق تقديــم املشــاريع واملبــادرات والدراســات الالزمــة
بمــا يواكــب رؤيــة اململكــة .2030

تأهيــل ســيور األمتعــة ( )20 - 17بالصالة الجنوبية.

ربــط مشــاريع مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل
بمبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة .2030

افتتــاح مركز تدريب ملوظفي املطار.

تحديــث معــدات الســامة والطــوارئ يف مطــار امللــك
خالــد وشــمل ذلــك (توريــد معــدّة Rosenbauer
 PANTHERإلطفــاء الحرائــق ،و 3ســيارات إســعاف،
ومركبتــن مــن مركبــات مركــز القيــادة املتنقــل ،وعــدد
مــن املركبــات القياديــة ومركبــات الدعــم اللوجيســي).
اســتقطاب عــدد مــن الناقــات الجويــة الدوليــة
للتشــغيل مــن وإىل املطــار وهــي (النيــل للطــران،
الخطــوط الجويــة األذربيجانيــة خطــوط بريفلــج
ســتايل ،نســما للطــران – مــر ،فــاي إيجيبــت،
األردنيــة للطــران).
افتتــاح مركــز جديــد لعمليــات ســاحة الطــران مجهــز
بأحــدث التقنيــات ملراقبــة وإدارة العمــل بســاحة
الطــران.
إنشــاء ثالثــة مواقــف طائــرات جديــدة مخصصــة
لشــحن البضائــع.
إنشــاء ممــرات جديــدة للطائــرات باإلضافــة لتطويــر
بعــض املمــرات الحاليــة بســاحة الطــران.
تطويــر ســيور أمتعــة القــدوم بالصالــة الدوليــة رقــم
( )2وتشــمل تركيــب أجهــزة أمنيــة حديثــة وزيــادة
الطاقــة االســتيعابية لنظــام مناولــة األمتعــة.
تحديــث شاشــات عــرض معلومــات الرحــات يف
صــاالت مطــار امللــك خالــد الــدويل.
تركيــب واســتبدال ( )15بوابــة مغــادرة للمســافرين يف
صالــة رقــم (.)5

42

إعــادة تأهيــل وتطويــر محطــات خدمــات اإلطفــاء
واإلنقــاذ داخــل وخــارج ســاحة الطــران.
إضافــة ســبع وجهات/محطــات جديــدة( ،مطــار حيــدر
علييــف الــدويل ،مطــار فيينــا الــدويل ،مطــار تبليــي
الــدويل ،مطــار إزمــر ،مطــار فنوكوفــو الــدويل ،مطــار
مالقــة كوســتا ديــل ســول الــدويل ،مطــار كانــور
الــدويل).
اســتقطاب عــدد مــن الناقــات الجويــة الدوليــة
للتشــغيل مــن وإىل املطــار وهــي (النيــل للطــران،
الخطــوط الجويــة األذربيجانيــة خطــوط بريفلــج
ســتايل ،نســما للطــران – مــر ،فــاي إيجيبــت،
األردنيــة للطــران).
حقــق املطــار املركــز  11ضمــن فئــة أفضــل املطــارات
الكــرى عــى مســتوى العالــم يف االلتــزام بمواعيــد
اإلقــاع والوصــول وفقــا ً للتقريــر الصــادر عــن املوقــع
العاملــي املتخصــص يف تقييــم رشكات الطــران
(.)Official Airlines Guide - OAG
إنشــاء بوابتــن جديدتــن لتصعيــد الــركاب للرحــات
املغــادرة عــن طريــق مواقــف الطائــرات الجانبيــة
بالصالــة الدوليــة رقــم (.)2
تجهيــز منطقــة مهيــأة للرضاعــة الطبيعيــة يف
الصــاالت الدوليــة.
تدشــن مبىن للتخليص الجمريك.
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تابع الســادس والعرشون :إنجازات متفرقة
هـ .فيما يخص املطارات الداخلية وتلك اليت تم تحويلها ملطارات دولية:

ج .فيما يخص مطار امللك فهد الدويل:
اســتقطاب ناقلتــن جويتــن للتشــغيل مــن وإىل
املطــار:

•طــران ريجينــت قــام بتشــغيل رحالتــه إىل مطــار
دكا الــدويل ببنغــادش.
•طــران بقاســوس قــام بتشــغيل رحلــة يوميــا إىل
مطــار صبيحــة الــدويل برتكيــا.

قامــت ناقــات جويــة بتشــغيل رحــات موســمية مــن
وإىل املطــار ،خــال موســم صيــف ( 2018الطــران
األذربيجــاين ،طــران نــاس)
قامــت ناقــات جويــة بتوســيع عملياتهــا (رحالتهــا)
مــن وإىل املطــار ،وذلــك عــى النحــو التــايل:

•أضــاف طــران نــاس ثــاث وجهــات جديــدة
03
(عرعــر /القاهــرة /الهــور).
•أضافــت الســعودية الخليجيــة خمــس وجهــات
05
جديــدة (سيالكوت/إســام آباد/الهــور /كراتــي/
املدينــة املنــورة).

د .فيما يخص مطار األمري محمد بن عبد العزيز الدويل:
حصول املطار عىل مراكز متقدمة تنافســية عىل مســتوى الرشق األوســط والعالم كانت عىل النحو التايل:
•املركــز األول عــى مســتوى الــرق األوســط
ACI
ضمــن فئــة املطــارات ذات الســعة الــي تــراوح
طاقتهــا االســتيعابية بــن  5و 15مليــون مســافر
وذلــك مــن قبــل املجلــس العاملــي الــدويل (.)ACI

•100املركــز الثالــث والتســعني مــن بــن أفضــل 100
مطــار يف العالــم بموجــب تقييــم منظمــة ســكاي
تراكــس العامليــة.

•خــال عــام  2018تــم تحويــل ( )7مطــارات داخليــة إىل مطــارات دوليــة وهــي (مطــار أبهــا
الــدويل ،مطــار امللــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بجــازان الــدويل ،مطــار األمــر نايــف بــن
عبــد العزيــز الــدويل بالقصيــم ،مطــار األمــر ســلطان بــن عبــد العزيــز الــدويل بتبــوك،
مطــار األمــر عبــد املحــن بــن عبــد العزيــز الــدويل بينبــع ،مطــار الجــوف الــدويل ،مطــار
األحســاء الــدويل) ،ويوضــح القســم الخــاص بقطــاع املطــارات الناقــات الجويــة املشــغلة
لــكل منهــا .وبذلــك يصبــح عــدد املطــارات الدوليــة يف اململكــة ( )13مطــارا ً فيمــا يقتــر
عــدد املطــارات الداخليــة عــى ( )14مطــاراً.

13
14

•ترخيــص ( )13مطــارا وفقــا ً ملعايــر  ICAOوهــي مطــارات( :حائــل ،تبــوك ،الجــوف،
القريــات ،ينبــع ،الطائــف ،عرعــر ،رفحــاء ،رشورة ،القصيــم ،األحســاء ،وادي الــدوارس،
الدوادمــي).
•وضــع خطــة شــاملة بالتنســيق والتعــاون مــع فريــق عمــل نيــوم لتطويــر مطــار خليــج
نيــوم وتحديــد امليزانيــة املطلوبــة لذلــك.
•ســد احتياجــات املطــارات مــن الوظائــف الســتيفاء متطلبــات تراخيــص املطــارات حســب
لوائــح وأنظمــة ســامة الطــران (.)GACAR 139
•املســاهمة يف إنجــاز مبــادرة طريــق مكــة خــال موســم حــج  1439املتعلقــة بإنهــاء
اإلجــراءات املســبقة للحجــاج القادمــن للمملكــة عــى مــن رحــات الحــج العارضــة مــن
مطــاري جاكرتــا وكواالملبــور بالتعــاون مــع وزاريت الداخليــة والحــج.
•توســعة صالــة القــدوم الــدويل بالتعــاون مــع إدارة الجمــارك يف مطــار األمــر نايــف
بالقصيــم.
•حــر كافــة املتطلبــات املطلوبــة لتحســن املرافــق الحاليــة لخدمــة ذوي االحتياجــات
الخاصــة لعــدد مــن املطــارات (القصيــم ،وادي الــدوارس ،االحســاء ،جيــزان ،ينبــع،
الطائــف ،ابهــا ،بيشــة ،الباحــة ،حائــل ،العــا ،الوجــه ،القيصومــة ،رشورة ،الدوادمــي،
تبــوك ،طريــف ،رفحــاء ،القريــات ،الجــوف).
•مســاعدة رشكات الطــران وتمكينهــا مــن زيــادة عــدد رحالتهــا وإضافــة وجهــات جديــدة
ومــن بينهــا طــران أديــل وغريهــا مــن رشكات الطــران الداخليــة والدوليــة.
•تصميــم وبنــاء نظــام البطاقــات األمنيــة املوحــد بالتنســيق مــع أمــن الطــران واإلدارة
املاليــة ورشكــة علــم املتخصصــة ،وبــدء التطبيــق التجريــي يف مطــار أبهــا.
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إجمــايل الحركــة الجويــة يف مطارات اململكة ( وصول ومغادرة )

الحركة الجوية يف أجواء اململكة من عام  2013إىل العام 2018

املطارات الدوليــة
2018

2017

1,647,308

1,344,789

1,325,525
1,164,557

2018

2017

741,893
712,234

97,261
90,030

2015

مالحظة :تشمل اإلحصائية أعاله الطريان العسكري

693,784
941,263

2014

2013

املطارات الداخليــة

رحـــــالت

ركاب (باآلالف)

شــحن وبريد (باالطنان)

2018

29,935
29,059

2,597
2,391

434
688

املجــمــوع

رحـــــالت

ركاب

2018

771,828
741,293

99,859
92,421

2017

2017

معدل التغيري

48

(باآلالف)

1,539,661
1,362,532

2016

رحـــــالت

ركاب

شــحن وبريد (باالطنان)

% 4.1

شــحن وبريد (باالطنان)

(باآلالف)

معدل التغيري

% 8.0

694,218
941,951
معدل التغيري

% -26.3

49
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إجمــايل الحركة الجويــة يف مطارات اململكة الدولية
(الوصــول واملغــادرة)

إجمايل عدد الرحالت
(باالالف)

تفاصيــل الحركة الجويــة يف مطارات اململكة الدولية
(الوصول واملغادرة)

الـرحـــــالت *
424.2

399.4

450

312.8 317.7

400
350

مطار امللك
عبدالعزيز الدويل

300
250
200

2018
2017

150
100
50
0

داخــيل

دولــي

2018
2017

إجمايل عدد الركاب
(باملليون)
48.7

مطار امللك فهد
الدويل

50

48.5

مطار امللك خالد
الدويل

2018
2017

2018
2017

46.2
43.8

مطار األمري محمد
بن عبدالعزيز
الدويل

47
46
45
44
43
42
41

إجمايل الشحن
(الف طن)

130,581

103,331

233,912

129,646

99,708

229,354

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

83,275

123,103

206,378

82,927

121,824

204,751

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

39,837

52,817

92,654

39,563

52,418

91,981

% 2.0
مــعـــــدل
التغـــييــر

% 0.8
مــعـــــدل
التغـــييــر

% 0.7

49

دولـــي

48

داخــيل

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

مــعـــــدل
التغـــييــر

دولــي

853.4
676.8

2018
2017

2018
2017

900
800
700

مطار الطائف
الدويل

2018
2017

مطــــــار ابهــــا
الدويل

2018
2017

داخــــيل

املجمــــوع

39,734

25,556

65,290

33,545

23,027

56,572

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

3,708

7,099

10,807

4,538

6,670

11,208

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

4,389

36,565

40,954

4,771

29,957

34,728

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 15.4
مــعـــــدل
التغـــييــر

% -3.6
مــعـــــدل
التغـــييــر

% 17.9

600
500
400

17.0

300

87.9

200
100
0

داخــيل

دولــي

2018
2017

مطــار حــائل
الدويل

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

1,806

16,298

18,104

1,444

14,042

15,486

2018
2017

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 16.9

* تم احتساب رحالت الحج و العمرة ضمن الرحالت الدولية
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إحصائيــات الحركة الجوية

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1439 / 1440

تفاصيــل الحركة الجويــة يف مطارات اململكة الدولية
(الوصول واملغادرة)

تابــع تفاصيــل الحركة الجويــة يف مطارات اململكة الدولية
(الوصول واملغادرة)

ركــــاب ( باآلالف ) *

الرحـــالت *
دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

1,668

21,552

23,220

1,686

16,093

17,779

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

6,631

9,672

16,303

7,193

8,465

15,658

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

1,599

12,859

14,458

1,784

11,475

13,259

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

2,831

4,670

7,501

3,319

4,647

7,966

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

1,265

4,578

5,843

1,228

4,905

6,133

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

356

6,113

6,469

1,156

6,203

7,359

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

2018

317,680

424,213

741,893

2017

312,800

399,434

712,234

مطــار امللك عبدالله
بــن عبدالعزيز الدويل
(جازان)

2018
2017

مطار األمري نايف
بن عبدالعزيز
الدويل(القصيم)

2018
2017

مطار االمري سلطان
بن عبدالعزيز
الدويل(تبوك)

2018
2017

مطار األمري
عبداملحنس بن
عبدالعزيز الدويل
(ينبع)

2018
2017

مطار الجوف
الدويل

2018
2017

مطار االحساء
الدويل

2018
2017

املـجـمـــــوع

* تم احتساب رحالت الحج و العمرة ضمن الرحالت الدولية
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مــعـــــدل
التغـــييــر

% 30.6

مطار امللك
عبدالعزيز الدويل

2018
2017

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 4.1

مطار امللك خالد
الدويل

2018
2017

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 9.0

مطار امللك فهد
الدويل

2018
2017

مــعـــــدل
التغـــييــر

% -5.8

مطار األمري محمد
بــن عبدالعزيز الدويل

2018
2017

مــعـــــدل
التغـــييــر

% -4.7

مطار الطائف الدويل

2018
2017

مــعـــــدل
التغـــييــر

% -12.1

مطار ابها الدويل

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 4.2

مطار حائل الدويل

2018
2017

2018
2017

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

22,718

13,105

35,822

21,746

12,307

34,053

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

12,260

15,673

27,933

11,700

14,056

25,756

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

4,894

5,540

10,434

4,979

5,191

10,170

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

6,097

2,665

8,763

4,962

2,622

7,584

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

404

770

1,174

407

676

1,083

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

493

4,005

4,498

532

3,238

3,770

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

175

1,078

1,253

167

881

1,048

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 5.2
مــعـــــدل
التغـــييــر

% 8.5
مــعـــــدل
التغـــييــر

% 2.6

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 15.5
مــعـــــدل
التغـــييــر

% 8.4
مــعـــــدل
التغـــييــر

% 19.3

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 19.6

* تم احتساب ركاب الحج و العمرة والعابرين ضمن ركاب الدولية
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تفاصيــل الحركة الجويــة يف مطارات اململكة الدولية
(الوصول واملغادرة)

تابــع تفاصيــل الحركة الجويــة يف مطارات اململكة الدولية
(الوصول واملغادرة)

الشحن (باألطنان)

ركــاب (باآلالف)*
مطــار امللك عبدالله
بــن عبدالعزيز الدويل
(جازان)

2018
2017

مطــار األمري نايف بن
عبدالعزيز الدويل
(القصيم)

2018
2017

مطار االمري سلطان
بن عبدالعزيز
الدويل(تبوك)

2018
2017

مطار األمري
عبداملحنس بن
عبدالعزيز الدويل
(ينبع)

2018
2017

مطار الجوف
الدويل

2018
2017

مطار
االحساء الدويل

2018
2017

املـجـمـــــوع

2018
2017

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

182

2,442

2,624

185

1,781

1,966

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

687

948

1,635

783

834

1,617

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

175

1,414

1,589

197

1,201

1,398

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

307

462

769

334

413

747

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

112

482

594

136

452

588

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

31

140

171

85

166

251

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

48,537

48,725

97,261

46,212

43,818

90,030

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 33.5

مطــار امللك عبدالعزيز
الدويل

2018
2017

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 1.1

مطار امللك خالد
الدويل

2018
2017

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 13.7

مطار امللك فهد
الدويل

2018
2017

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 3.0

مطــار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل

2018
2017

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 1.2

مطار الطائف الدويل

2018
2017

مــعـــــدل
التغـــييــر

% -31.7

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 8.0

مطار ابها الدويل

2018
2017

مطار حائل الدويل

2018
2017

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

284,507

6,755

291,262

394,109

38,172

432,281

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

253,099

5,594

258,693

338,206

27,056

365,262

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

127,582

1,448

129,030

110,476

13,801

124,277

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

8,712

556

9,268

10,544

3,133

13,677

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

279

82

361

0

293

293

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

714

950

1,664

32.0

1,773

1,805

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

59

144

203

0

311

311

مــعـــــدل
التغـــييــر

% -32.6
مــعـــــدل
التغـــييــر

% -29.2
مــعـــــدل
التغـــييــر

% 3.8
مــعـــــدل
التغـــييــر

% -32.2

مــعـــــدل
التغـــييــر

% 23.4
مــعـــــدل
التغـــييــر

% -7.8

مــعـــــدل
التغـــييــر

% -34.8

* تم احتساب ركاب الحج و العمرة والعابرين ضمن ركاب الدولية
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تابــع تفاصيــل الحركة الجويــة يف مطارات اململكة الدولية
(الوصول واملغادرة)

إجمــايل الحركة الجويــة يف مطارات اململكة الداخلية
(الوصول واملغادرة)
2017

الشحن (باألطنان)

مطــار امللك عبدالله
بــن عبدالعزيز الدويل
(جازان)

2018
2017

مطار األمري نايف
بن عبدالعزيز
الدويل(القصيم)

2018
2017

مطار االمري سلطان
بن عبدالعزيز
الدويل(تبوك)

2018
2017

مطار األمري
عبداملحنس بن
عبدالعزيز الدويل
(ينبع)

2018
2017

مطار
الجوف الدويل

2018
2017

مطار االحساء
الدويل

2018
2017

املـجـمـــــوع

56

2018
2017

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

389

748

1,137

0.0

1,562

1,562

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

467

134

601

0.0

627

627

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

954

456

1,410

0.1

892

892

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

1

12

13

0.0

30

30

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

36

106

142

0.0

246

246

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

0

0

0

0.0

1

1

دولـــي

داخــــيل

املجمــــوع

676,799

16,985

693,784

853,367

87,897

941,263

مــعـــــدل
التغـــييــر

إجمايل عدد الرحالت
( باالالف )

30

2018

29

% -27.2
مــعـــــدل
التغـــييــر

% -4.2
مــعـــــدل
التغـــييــر

% 58.0

رحــات ( باالالف )

إجمايل عدد الركاب
(باملليون)
2.6

مــعـــــدل
التغـــييــر

2.4

% -56.2

مــعـــــدل
التغـــييــر

ركاب ( باملليــون )

% -42.3

مــعـــــدل
التغـــييــر

% -100.0

مــعـــــدل
التغـــييــر

% -26.3

إجمايل الشحن
(الف طن)

0.4

0.7

شــحن وبريد (الف الطن )
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إحصائيــات الحركة الجوية

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1439 / 1440

تفاصيــل الحركــة الجوية يف املطارات الداخلية
( وصــول ومغادرة )

تفاصيــل الحركــة الجوية يف املطارات الداخلية
( وصــول ومغادرة )

املطارات الداخلية

مطار امللك
سعود (الباحة)

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

4,485

476

35.0

4,857

468

64.2

% -7.7

% 1.7

% -45.5

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

1,972

154

2.0

1,823

131

4.2

% 8.2

% 17.7

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

2,957

274

55.0

2,948

265

85.7

% 0.3

% 3.4

% -35.8

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

1,721

107

6.0

2,030

101

19.2

% -15.2

% 5.4

% -68.7

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

2018

3,893

474

66.0

2017

4,126

447

96.0

التغري

% -5.6

% 6.1

% -31.2

2018
2017
التغري

مطار وادي
الدوارس

مطـــار
شــــرورة

2018
2017
التغري

2018
2017
التغري

2018
مطار طريف

مطار بيشة

58

املطارات الداخلية

2017
التغري

مطار عرعر

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

2018

3,417

346

91.0

2017

3,004

282

162.2

% 13.7

% 22.9

% -43.9

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

2018

1,730

56

6.0

2017

1,130

54

7.6

% 53.1

% 3.1

% -21.4

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

1,212

90

6.0

1,360

86

9.2

% -10.9

% 4.7

% -34.6

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

161

1.15

0.0

124

1.07

0.6

% 29.8

% 7.7

% -100.0

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

3,568

293

91.0

3,148

260

89.6

% 13.3

% 12.8

% 1.5

التغري

مطار الوجه

التغري

% -52.4

مطار رفحاء

2018
2017
التغري

مطار نجران

2018
2017
التغري

مطار
القيصومة

2018
2017
التغري
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تابــع تفاصيل الحركــة الجوية يف املطارات الداخلية
( وصــول ومغادرة )

املطارات الداخلية
مطار
القريات

مطار األمري
عبداملجيد بن
عبدالعزيز
(العال)

مطار
الدوادمي

2018
2017
التغري

2018
2017
التغري

2018
2017
التغري

2018
مطار رابغ

املـجـمـــــوع

2017
التغري

2018
2017
التغري

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

3,024

258

74.0

3,230

242

148.1

% -6.4

% 6.8

% -50.0

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

1,113

34

0.0

766

26

0.3

% 45.3

% 34.2

% -91.3

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

632

35

2.0

472

30

1.0

% 33.9

% 16.8

% 92.3

رحالت

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

50

0.093

0.0

41

0.04

0.0

% 22.0

% 121.4

رحــــالت *

ركاب باآلالف

الشحن والربيد بالطن

29,935

2,597

434

29,059

2,391

688

% 3.0

% 8.6

% -36.9

* مالحظات :
1.1تشــمل الحركــة الجوية يف املطــارات الداخلية الحركة الدولية.
2.2اقتــرت الحركــة الجويــة الدوليــة يف املطــارات الداخليــة عــى الرحالت العارضة فقط يف عــام  2018وكانت عىل النحو التايل:
عــدد الرحالت ( )250رحلة

60

عــدد الركاب ( )599راكبا ً

الشــحن الجوي ( )511.5طنا ً
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أو ًال :املشــاريع اإلنشائية والتطويرية
JED

أ .املطــارات  -مطــار امللــك عبد العزيز الدويل

RUH

مــروع مطار امللــك عبد العزيز الدويل الجديد

مــروع تطوير الصاالت ()4 ،3

(املرحلة األوىل)

التكلفة بالريال

38,482,443,095

تاريخ بدء التنفيذ

2011/ 1/ 11

تاريخ اإلنجاز املتوقع

قبل نهاية 2019

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

315,000,000

47,920,676

التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

2014/ 6/ 13

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 8/ 25

تاريخ بدء التنفيذ

2016/ 11/ 13

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 1/ 31

% 100

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 82

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 12/ 4

4,509,000

64

التكلفة بالريال

517,498,250

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 2/ 19

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

376,761,188

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 7/ 1

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2020/ 4/ 2

% 16

% 81

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 7/ 27

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 4/ 21

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

مــروع تطويــر منطقة وصالة الطريان الخاص
التكلفة بالريال

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 7/ 29

تاريخ اإلنجاز املتوقع

تبني عند االســتالم االبتدايئ
عــدد من املالحظات عىل
األعمــال املنفذة ،كما لم يتم
توفــر الكهرباء من قبل الرشكة
السعودية للكهرباء

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

مرشوع تطوير وتوســعة املدارج واملمرات ومواقف
الطائرات
التكلفة بالريال

مــروع إعــادة تأهيل الجرس املؤدي إىل صالة
السفر الجنوبية
التكلفة بالريال

% 11,65

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

مــروع تحديــث نظام شــبكة دوائر املراقبة األمنية
14,656,520

2,205,000,000

2017/ 4/ 23

2021/ 4/ 21

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

مــروع تصميــم وتنفيذ مركز األحمال رقم ()3

مرشوع تطوير الســياج األمين
بســاحة مطار امللك عبد العزيز الدويل
التكلفة بالريال

التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ اإلنجاز املتوقع

% 86.16

مرشوع توســعة وتطوير الســاحة رقم 6
واملرافــق التابعة لها
التكلفة بالريال

ب .املطــارات  -مطــار امللك خالد الدويل

82,596,000

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 9/ 27

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 11/ 27

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100
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تابع :املشــاريع اإلنشائية والتطويرية
DMM

ج .املطــارات  -مطــار امللك فهد الدويل
مــروع إعادة تأهيــل نظام مناولة العفش
التكلفة بالريال

212,329,654

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 4/ 25

مــروع نظام التفتيش
الجمريك وفســح األمتعة آليا
تاريخ اإلنجاز املتوقع

2021/ 6/ 30

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%8

مــروع البنية التحتية يف قرية الشــحن
بمطــار امللك فهد الدويل
التكلفة بالريال

82,697,116

التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 12/ 2

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2020/ 6/ 2

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%5

التكلفة بالريال

% 95

تاريخ بدء التنفيذ

2014/ 11/ 25

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 6/ 24

التكلفة بالريال

6,884,990

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 2/ 1

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 6/ 30

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 90

مــروع نظام إدارة املباين ()BMS
يف مرافــق مطــار امللك فهد الدويل
تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 4/ 24

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

مرشوع اســتبدال جســور اإلركاب للمسافرين
بجسور جديدة
23,566,500

10,853,000

2018/ 3/ 25

2019/ 2/ 28

مرشوع اســتبدال بعض الساللم
واملصاعــد بأخرى جديدة

مرشوع اســتبدال ســور حرم مطار امللك فهد الدويل بســور
خرســاين وإنشــاء بوابة عىل املدخل الجنوبي الرشقي
31,960,000

التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ اإلنجاز املتوقع

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

التكلفة بالريال

5,788,814

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 6/ 12

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 6/ 30

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 40

مــروع تطويــر املخطط العام ملطار
امللــك فهــد الدويل للمدى الطويل
تاريخ اإلنجاز املتوقع

2021/ 6/ 30

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 50

التكلفة بالريال

5,437,146

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 1/ 1

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 12/ 31

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

مرشوع اســتبدال موازين وســيور األمتعة للركاب يف مبىن صالة
املسافرين
التكلفة بالريال

16,599,030

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 3/ 15

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 8/ 1

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

مــروع إعادة تأهيل دورات املياه
القيمة األساسية

15,550,000

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 2/ 15

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 9/ 30

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 40

مرشوع اســتبدال وتوريد شاشــات عرض معلومات الرحالت
(املرحلة األوىل)

التكلفة بالريال

14,813,085

66

تاريخ بدء التنفيذ

2018

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 6/ 30

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 39
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تابع :املشــاريع اإلنشائية والتطويرية
MED

د .املطــارات  -مطــار األمــر محمــد بن عبد العزيز الدويل

مرشوع تغيري شــبكات توزيــع الطاقة الكهربائية
ونظــم إنــذار الحريق بعدد من املطارات
(املرحلة األوىل).

مــروع مبــاين املتطلبــات األمنية ملطار األمري محمد
بــن عبــد العزيز الدويل باملدينة املنورة
التكلفة بالريال

47,927,284

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 6/ 4

التكلفة بالريال
تاريخ اإلنجاز املتوقع

2020/ 2/ 1

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

112,295,756

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 2/ 5

تاريخ اإلنجاز املتوقع

جاري إعداد إشــعار تغيري

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 79

% 85

مرشوع اســتكمال تطويــر الصالة الحالية بمطار
األمري ســلطان بن عبد العزيز الدويل بتبوك
التكلفة بالريال

47,593,371

هـــ .املطــارات  -املطــارات الداخلية واملطارات اليت تــم تحويلها ملطارات دولية

التكلفة بالريال

2,568,501,718

تاريخ بدء التنفيذ

التكلفة بالريال
تاريخ اإلنجاز املتوقع

2022/ 3/ 26

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

التكلفة بالريال

تاريخ اإلنجاز املتوقع

سبتمرب 2019

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

التكلفة بالريال

التكلفة بالريال

التكلفة بالريال
تاريخ بدء التنفيذ

2014/ 6/ 26

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من 2019

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

11,881,189

2015/ 3/ 22

تاريخ اإلنجاز املتوقع

االنتهاء من املرشوع
بعد وضع حل للمســار
الخــاص بالكابالت يف مطار
القصيم

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 95

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الهيئــة بصــدد ايجاد حل تعاقدي بعد أن تم
إلغاء صندوق املطارات

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 30

% 74.37

و .مرافــق الهيئــة العامة للطريان املدين
تاريخ بدء التنفيذ

2017/ 4/ 18

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

مرشوع انشــاء مبىن الهيئة العامة
للطريان املدين
التكلفة بالريال

559,643,424

68

% 100

مرشوع تطوير مطار األحســاء
(توســعة الصاالت الحالية)

مــروع تطوير جانب
الطــران بمطار الوجه
139,736,410

13,063,651

تاريخ بدء التنفيذ

% 85

مرشوع تطوير
مطار عرعر
321,411,884

تاريخ بدء التنفيذ

2017/ 1/ 15

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/ 10/ 10

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

مرشوع تأمني اللوحات اإلرشــادية لجانب الطريان
يف عــدد من املطارات

(املرحلة الثانية)

627,070,831

25,061,599

التكلفة بالريال
تاريخ بدء التنفيذ

% 100

%1

مرشوع تحســن وتجديد مدارج ( )7مطارات

2015/ 4/ 29

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 6/ 18

مــروع التصميــم النموذجي املوحد لعدد من
املطارات الداخلية

مرشوع إنشــاء مطار امللك عبد الله بن
عبــد العزيــز الدويل الجديد بجازان
أكتوبر 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

تاريخ بدء التنفيذ

2017/ 6/ 29

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2020/ 9/ 30

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 24
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ثانياً :أبرز مشــاريع املالحة الجوية
مــروع تطوير األنظمة
واإلجــراءات املالحية الجوية
التكلفة بالريال

93,090,200

مــروع تطوير أنظمة االتصاالت
ببعــض أبراج املراقبة
تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الرابع من عام 2017

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من 2020

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 50

التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثالث من 2013

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

35,000,000

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثالث من 2018

التكلفة بالريال
تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع األول من 2020

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

التكلفة بالريال

32,450,007

الربــع الثاين من 2018

التكلفة بالريال
تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من 2019

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 34

القيمة األساسية

11,200,000

التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من 2020

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%5

7,270,188

مــروع مركــز االقرتاب اآليل بمطار أبها
وتحديــث أنظمــة االتصاالت بربج مطار ينبع
القيمة األساسية

23,774,777

تاريخ بدء التنفيذ

% 41

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثاين من 2018

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من 2019

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 15

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثالث من 2018

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من 2019

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%7

مرشوع النظــام املتكامل للمعالجة
األوليــة لخطط الطريان
التكلفة بالريال

الربــع األول من 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

مــروع بــرج املراقبة الجوية املتنقل
8,927,663

الربــع الثاين من 2017

% 100

مرشوع تحديث نظم التشــغيل اآليل
ونظــام املعلومات املالحية

مــروع تطوير أنظمة
شبكة االستطالع
30,000,000

12,600,000

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثالث من 2018

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الثالث من 2019

% 19

مــروع أنظمة الرادار الثانوي ألربع
مطــارات (جدة ،الرياض ،الدمام ،جازان)
تاريخ بدء التنفيذ

التكلفة بالريال

16,500,000

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثاين من 2009

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

مــروع نظام البحث واإلنقاذ

مرشوع نظام االســتطالع الســطحي ونظام
االســتطالع املالحي ذو النطاق الواســع
التكلفة بالريال

%8

مــروع مركز االقرتاب اآليل
بمطــار امللك فهد

مرشوع أنظمة
املساعدات املالحية
42,931,297

التكلفة بالريال

20,821,094

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الثالث من 2018

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من 2020

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع األول من 2018

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع األول من 2020

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 46

مرشوع تطبيق نظام إدارة الســامة
تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الثاين من 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

التكلفة بالريال

5,625,000

تاريخ بدء التنفيذ

الربــع الرابع من 2017

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الرابع من 2018

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

مالحظــة :هنــاك عــدد آخــر مــن مشــاريع املالحــة الجويــة الــي تــم تنفيذهــا أو يجــري تنفيذهــا ،وهــي مفصلــة يف
القســم الخــاص برشكــة املالحــة الجويــة مــن هــذا التقريــر.
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ثالثاً :أبرز مشــاريع األمن:
مــروع توريــد وتأمني أجهــزة أمنية ملطار امللك خالد
الــدويل بالريــاض ومطار األمــر محمد بن عبد العزيز
الــدويل باملدينة املنورة
التكلفة بالريال

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

مرشوع الخدمات االستشــارية للمرشوع الوطين
املتكامــل ألمن وحماية املطارات.
التكلفة بالريال

18,600,000

% 100

96,450,000

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

مــروع توريــد وتأمني أجهــزة أمنية ملطار امللك عبد
العزيز الدويل
التكلفة بالريال

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

88,990,000

% 100

رابعاً :أبرز مشــاريع تقنية املعلومات واالتصاالت:
مــروع إدارة املمتلــكات واملعلومــات الجغرافيــة ملطــار امللــك
عبــد العزيــز الــدويل املرحلــة األوىل ()GIS

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

التكلفة بالريال

34,850,652

مــروع التوســع يف الخدمــات الذاتيــة يف مطــارات اململكــة( ،أجهــزة إصــدار بطاقــات
صعــود الطائــرة ،أجهــزة اإلجــراءات الذاتيــة للحقائــب والبوابــات اإللكرتونيــة ،أجهــزة
املســح الضــويئ للوثائــق ،وغــر ذلــك) وقــد بلغــت نســب إنجــاز هــذا املــروع يف املطــارات
الدوليــة الرئيســة عــى النحــو التــايل:
نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

RUH

مطــار امللك خالد الدويل

JED

مطــار امللــك عبــد العزيــز
الــدويل الجديــد

% 40
نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 17

مــروع أنظمــة عمليــات املطــارات وعــرض معلومــات الرحــات
لعــدد مــن املطــارات (القصيــم –حائــل -العــا – أبهــا) وينطــوي
عــى العديــد مــن العنــارص (تثبيــت نظــام إدارة عمليــات املطــارات
 ،AMSتركيــب شاشــات عــرض معلومــات الرحــات وربــط املطــار
بنظــام إدارة مــوارد املطــارات املوحــد بجــدة).

التكلفة

% 90

يتحمــل كل مطار تكاليف
ما يخصه

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

 DMMمطــار امللك فهد الدويل

 MEDمطــار األمــر محمــد بــن
عبــد العزيــز الــدويل

التكلفة بالريال

3,040,016

% 46
نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 45

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%5

مالحظــة :هنــاك عــدد آخــر مــن مشــاريع تقنيــة املعلومــات الــي تــم تنفيذهــا أو يجــري تنفيذهــا ،وهــي مفصلــة يف القســم
الخــاص بتقنيــة املعلومــات مــن هــذا التقريــر.

72

73

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1439 / 1440

قطـــاع
أمـــن الطريان
هــو القطــاع املســئول عــن أمــن الطــران املــدين يف اململكــة وحمايتــه مــن أفعــال التدخــل غــر
املــروع الــي قــد يتعــرض لهــا ،وذلــك مــن خــال وضــع الترشيعــات الالزمــة وتوفــر أحــدث
التجهيــزات األمنيــة واملاديــة ،وتأهيــل الكــوادر البرشيــة املعنيــة وفــق أعــى املعايــر الوطنيــة
والدوليــة.

قطـــــاع أمـــن الطيـــران

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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األهداف
حماية الطريان املدين وفق املعايري واملقاييس الدولية والوطنية من
خالل التأكد من تنفيذ األنظمة والترشيعات واإلجراءات الخاصة
بأمن الطريان.

مشاريع البنية التحتية (قيد اإلنجاز)

تحقيق التنسيق واالنسجام بني القطاعات األمنية العاملة يف مطارات
اململكة.

التأكد من التزام كافة األطراف املعنية باملنظومة األمنية بتطبيق
واحرتام بنود الربنامج الوطين ألمن الطريان.

مرشوع االحتياجات األمنية العاجلة (املرحلة األوىل)
وقد بلغت نسبة إنجازه  % 85بمبلغ ( )431,000ريال.

مرشوع االحتياجات األمنية العاجلة لعدد من
املطارات (املرحلة الثانية) (الجوف ،الدوادمي،
الوجه ،رشوره ،القيصومه ،طريف ،رفحاء)
واملرشوع قيد الطرح.

مرشوع الخدمات االستشارية لإلرشاف عىل املرشوع
الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات (املرحلة
األوىل) جاري إعداد املنافسة.

اإلنجازات واملشاريع
الرقابة والتفتيش

أتمتة الربامج واألنظمة األمنية

املشاركة يف تقييم املحطات املصنفة خطرة أمنياً.

إنشاء املركز املوحد لطباعة التصاريح األمنية.

177

القيام بزيارات تفتيشية عىل وكاالت الشحن ومباين
التموين ( )177زيارة.

إنشاء نظام للبالغات األمنية عىل الشبكة العنكبوتية
عالوة عىل تطبيق عىل الجواالت.

277

إصدار وتجديد ( )277ترخيصا ً لوكاالت الشحن.

األنظمة والترشيعات

إنشاء موقع خاص بالتحقق األمين عىل الشبكة
العنكبوتية باملشاركة مع إدارة تقنية املعلومات ،كما
يجري تنفيذ طلب إلضافة خاصية للموقع تعرف بأسماء
املوظفني الذين لم يقوموا بتعبئة بياناتهم.
إصـــدار تراخــيص وكاالت الشحــــن الجـــــوي إلكرتونيا.

تحديث واعتماد الربنامج الوطين ألمن الطريان يف نسخته
الرابعة.
اعتماد جميع الربامج األمنية لجميع مطارات اململكة.

77

85%

املرشوع الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات
(املرحلة األوىل) تحت الطرح.

مرشوع االحتياجات األمنية للمطارات الحدودية
جاري إعداد املنافسة.

قبول واعتماد ( )77برنامجا ً أمنيا ً يخص رشكات الطريان
ومزودي الخدمات.

تطبيق خدمة (وشج) وارد اكسربس يف منصة الشحن
الجوي وهي خدمة عرب املنصة اإللكرتونية للشحن الجوي
تقوم بالتحقق من هوية املستقبل للشحنات والتفويض
اإللكرتوين من أصحاب الشحنات الواردة لرشكات الطرود
الرسيعة.
تطبيــق مشــروع تتبــع الشحــنات الجـويـــــــة الكرتونيـــــاً.

مشاريع البنية التحتية األمنية (املنجزة)

 18,600,000ريال

 96,450,000ريال

 88,990,000ريال

مرشوع الخدمات االستشارية
للمرشوع الوطين املتكامل ألمن
وحماية املطارات .

مرشوع توريد وتأمني أجهزة أمنية
ملطار امللك خالد الدويل بالرياض
ومطار األمري محمد بن عبد العزيز
الدويل باملدينة املنورة.

مرشوع توريد وتأمني أجهزة أمنية
ملطار امللك عبد العزيز الدويل بجدة.
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إنجازات يف مجال التنســيق األمين والتدريب
التنسيق األمين الخارجي

DFT

توقيع مذكرة تعاون مشرتك مع وزارة النقل الربيطانية
(.)DFT
البدء بإبرام مذكرة تعاون مشرتك ثنايئ مع الجانب
الفرنيس.

CASP

التنسيق مع الجهات املماثلة خارجيا ً إلتمام الزيارات التقييمية
ملطارات اململكة.

UAE

رئاسة الربنامج التعاوين ألمن الطريان بالرشق األوسط
( )CASP-MIDوهو برنامج إقليمي تعاوين ترعاه منظمة
الطريان املدين الدويل ،وهدفه االمتثال لالتفاقيات
الدولية ،وكذلك القواعد القياسية والتوصيات املدرجة
يف امللحق السابع عرش واألحكام األمنية املدرجة يف
امللحق التاسع من اتفاقية شيكاغو.

التنسيق األمين الداخيل
تفعيل مذكرة التفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،وإضافة ملحق جديد فيما يخص التدريب.

الرشوع يف إبرام مذكرة تعاون متعددة األطراف مع الدول العربية.

تفعيل مذكرة التعاون املشرتك مع وزارة الداخلية األملانية.

التدريب
115

346

536
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الرشوع يف إبرام مذكرة تعاون مشرتك ثنايئ مع الجانب اإلمارايت
إلتمامها يف الربع األول من عام .2019

عقد ( )17برنامجا أمنيا تدريبيا اجتازها ( )115متدربا من منتسيب
الجهات األمنية العاملة يف املطارات وقطاع أمن الطريان.

عقد ( )15ورشة عمل أمنية خاصة بتفتيش ذوي االحتياجات
الخاصة اجتازها ( )346متدربا من منتسيب الجهات األمنية
العاملة يف املطارات وقطاع أمن الطريان.

التدريب الداخيل والخارجي للمشغلني واملرشفني يف مطار امللك
خالد الدويل يف الرياض ومطار األمري محمد بن عبد العزيز يف
املدينة املنورة ومطار امللك عبد العزيز الدويل بجدة بواقع ()536
متدربا.
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اإلدارة العامة
للجودة وحماية العمالء
أُنشــئت اإلدارة العامــة للجــودة وحمايــة العمــاء لالرتقــاء بجــودة الخدمــات املقدمــة للمســافرين،
ولــذا فهــي تعــى بتحســن تجربــة املســافرين يف مطــارات اململكــة بموجــب معايــر ومــؤرشات
قيــاس أداء يتــم مــن خاللهــا املراقبــة واإلرشاف عــى مــا يقــدم مــن خدمــات للمســافرين وإرشاك
املســتفيدين مــن الخدمــات وأصحــاب العالقــة يف تطويــر تلــك الخدمــات ،عــن طريــق جمــع
وتحليــل مالحظاتهــم ومرئياتهــم الــي يقدمونهــا عــر مختلــف قنــوات التواصــل مثــل االســتبيانات
وغريهــا .كمــا تعمــل اإلدارة عــى تنفيــذ عــدة مبــادرات والــي ســيتم إنجازهــا قبــل نهايــة عــام
2020م بالرشاكــة مــع جهــات داخليــة وخارجيــة لتحقيــق أهــداف اإلدارة العامــة للجــودة وحمايــة
العمــاء والــي تــأيت يف إطــار األهــداف االســراتيجية للهيئــة العامــة للطــران املــدين املتماشــية مــع
رؤيــة اململكــة .2030

اإلدارة العامــة للجودة وحماية العمالء
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األهداف
تطوير وتحسني الخدمات املقدمة للمسافرين.

ضمان االمتثال للمعايري العاملية فيما يخص جودة
الخدمات املقدمة للمسافر.

البحث عن أفضل املمارسات واالبتكارات الجديدة فيما
يخص جودة خدمات املسافرين والعمل عىل تطبيقها.

بناء ومتابعة تطبيق مؤرشات األداء املتعلقة بجودة
الخدمات يف املطارات.

التحقق من الجدوى االقتصادية لألفكار والحلول
املقرتحة وتوافقها مع األنظمة واللوائح املحلية والدولية.

قياس رضا املسافرين وإرشاك أصحاب العالقة
واملستفيدين يف تحسني الخدمات املقدمة.

قائمة تقييم جودة املطارات
تم إعداد قائمة تدقيق شاملة بموجب الزيارات الدورية
للمطارات يف اململكة ،وقد ضمت هذه القائمة أكرث
من  400مؤرش لتقييم املرافق والخدمات املقدمة
يف املطارات .مع الحرص عىل أن تكون تلك املؤرشات
متوافقة مع أفضل املمارسات العاملية وذلك لتحسني
تصنيف مطارات اململكة عىل املستوى العاملي.

بناء الحد األدىن املطلوب من املعايري ومؤرشات قياس
األداء املتعلقة بمستوى الخدمات املقدمة للمسافرين.

إعداد كتيب إرشادات لخدمات املسافرين يف
املطارات

اإلنجازات
بناء اسرتاتيجية للجودة وحماية العمالء
حيث أن تحسني تجربة املسافرين يف مطارات اململكة
تعد أحد أهم أهداف الهيئة فقد تم بناء اسرتاتيجية
لإلدارة العامة للجودة وحماية العمالء لتحقيق هذا
الهدف ،إذ تم بناء الركائز والقيم وطريقة العمل واملهام
بطريقة تحقق الهدف املنشود.

25

82

بناء واعتماد معايري لجودة الخدمات املقدمة يف
مطارات اململكة
تم دراسة أفضل املمارسات العاملية يف مجال جودة
الخدمات املقدمة للمسافرين ،مع أخذ عينة من 6
مطارات يف اململكة أثناء الدراسة ملعرفة مستويات جودة
الخدمة املقدمة حالياً ،وعليه تم بناء  19معيارا ً أساسيا
لقياس جودة الخدمات املقدمة يف املطارات وفق أعىل
املعايري العاملية مع األخذ يف االعتبار البيئة املحلية.

عقد  25ورشة عمل يف  25مطارا ً لتدريب العاملني عىل
آلية التطبيق واالمتثال ملعايري الجودة

املشاركة يف مرحلة التشغيل التجرييب ملطار امللك عبد
العزيز الجديد صالة رقم (:)1

تم عقد ( )25ورشة عمل تدريبية يف ( )25مطارا ملراجعة
ومناقشة معايري جودة الخدمة واإلجابة عىل استفسارات
العاملني يف املطارات واستعراض أساليب قياس معايري
جودة الخدمة ومناقشة املنهجية اليت ينبغي اتباعها يف
إرسال نتائج القياس إىل الهيئة العامة للطريان املدين،
وإعداد ونرش التقارير ،وقد حرض تلك الورش  187متدربا
بمجموع ساعات تدريبية بلغ نحو  153ساعة (نظري
وعميل) ،وقد تخللت الورش جوالت ميدانية لرشح
املعايري عىل أرض الواقع.

تم القيام بجوالت ميدانية بمطار امللك عبد العزيز الدويل
الجديد مع مختصني من قطاع املشاريع بصالة رقم ()1
ملتابعة جاهزية الصالة ،وتم رصد عدد من املالحظات،
ليتم دراستها والعمل عىل تحسني الخدمات بموجبها
يف املطار الجديد.

تم إعداد كتيب إرشادات لخدمات املسافرين يف
املطارات ،لتزويد مشغيل املطارات بمرجع يحدد
اإلرشادات اليت يجب اتباعها يف مختلف مرافق املطار،
وتمثل هذه اإلرشادات بعض املبادئ التوجيهية
املخصصة للمطارات واليت تهدف إىل مساعدة
املطارات عىل االرتقاء بتجربة املسافرين وتحسينها،
كما يحتوي امللحق الوارد يف الوثيقة عىل قائمة
شاملة من الرموز املستخدمة يف املطارات والخاصة
بالالفتات املنترشة يف مرافقها .ويمكن استخدام هذه
القائمة خالل تصميم مرشوعات الالفتات وتنفيذها
يف مطارات اململكة.

5770

تدريب أكرث من  5770موظفا ً عىل مهارات التعامل
مع السائح
إقامة ( )122دورة تدريبية يف العديد من مطارات
اململكة الدولية والداخلية بالتعاون مع الهيئة
العامة للسياحة والرتاث الوطين ،استهدفت تطوير
مهارات التعامل مع السائح ،حيث تم تدريب أكرث
من ( )5770موظفا ً من املتعاملني بشكل مبارش مع
السياح ،وتوعيتهم بأهمية االلتزام بأنماط وأساليب
التعامل املهين االحرتايف مع السائح.
وقد استفاد من تلك الدورات موظفو العمليات
باملطارات ،والجوازات ،والجمارك ،ورجال األمن،
والخدمات األرضية ،وسائقو سيارات األجرة العاملني
يف تلك املطارات ،وقد عقدت تلك الربامج التدريبية
يف ( )13مطارا ً باململكة.

عقد ورش عمل ربع سنوية ملوظفي عدد من املطارات
والناقالت الجوية ومقدمي الخدمات األرضية
عقد ورش عمل ربع سنوية بإرشاف اإلدارة العامة
للجودة وحماية العمالء وبالتعاون مع املطارات
الكربى والناقالت الجوية الوطنية ومقدمي الخدمات
األرضية ،اعتبارا من الربع الثالث لعام 2018ومن
أبرز محاور تلك الورش ما يمكن إجماله يف التايل:

تقــديـم قـــائمة تقييــم جــــودة
املطارات

تقديم نتائج مطارات اململكة فيما
يخص معايري جودة الخدمات

مشاركة مبادرات الناقالت الجوية
واملطارات الحالية واملستقبلية

الخدمات املقدمة لذوي الهمم
العالية

مناقشة تحسني نظام مناولة
األمتعة

تفعيل لجنة رشكات الطريان
املشغلة ()AOC

تجربة املطارات والناقالت الجوية
مع معايري جودة الخدمات
وفرص تحسينها

مناقشة نقاط ضعف الخدمات
املقدمة للمسافرين وفرص
تطويرها
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تابع اإلنجازات
مراجعة عقود النقل الخاصة بالناقالت الوطنية وإبداء
املالحظات القانونية

توحيد قنوات التواصل عن طريق مركز االتصال املوحد
تم توحيد قنوات االتصال عن طريق مركز االتصال املوحد
( ،)8001168888كما تم زيادة الفرتة املحددة الستقبال
شكاوى ومقرتحات واستفسارات املسافرين لتصبح
عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع وباللغتني العربية
واإلنجليزية.

عقد  4ورش عمل لرشح أحكام الالئحة التنفيذية
لحماية حقوق العمالء للعاملني باملطارات

MED

مطار األمري محمد بن عبد
العزيز الدويل

DMM

إنهاء إجراءات السفر

استالم األمتعة

RUH

مطار امللك خالد الدويل

JED

مطار امللك عبدالعزيز
الدويل

متابعة برنامج تقييم الخدمات للمطارات واملقدم من قبل
رشكة سكاي تراكس

شمل اإلرشاف متابعة انسيابية حركة املسافرين بالصالتني الشمالية
والجنوبية مرورا ً بالخدمات اليت تقدمها الجهات ذات العالقة يف املطار
وذلك عىل النحو التايل:
الجــوازات

الجمــارك

قامت اإلدارة بالتنسيق لقيام فريق سكاي تراكس (إحدى
أهم الجهات املتخصصة بتقييم أداء وتصنيف املطارات
ورشكات الطريان) بزيارة املطارات األربعة الرئيسة وذلك
ضمن برنامج تقييم الخدمات للمطارات الدولية وقد شملت
الزيارة املطارات التالية:

التفتيش األمين

وقد كان حضور مراقيب الجودة يف الصالتني عىل مدار الساعة اعتبارا من 1439 / 9/ 20هـ وحىت 1439/ 10 / 7هـ
وتم خالل ذلك رفع  153تقريرا ً مفصال عالوة عىل تقرير نهايئ يشمل جميع املالحظات واملقرتحات.

JED
مطار امللك عبد
العزيز الدويل

اإلرشاف عىل مستوى جودة الخدمات خالل موسم
الحج يف مطار امللك عبد العزيز بجدة

وزارة الصحة

الجمارك

الجوازات

التفتيش األمين

مزودي الخدمات
األرضية
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JED

إدارة مطار امللك عبد
العزيز

رشكات الخدمات
األرضية

رشكة إدارة وتطوير
املوائن

لجنة املتابعة
والتنسيق

45

DMM

مطار امللك
خالد الدويل

تم إطالق منصة الستقبال املقرتحات واألفكار ملنسوبي
الهيئة بغية تطوير الخدمات املقدمة للمسافرين عرب
مطارات اململكة.
وقد تم االتفاق مع الجهات ذات العالقة للتعامل مع املالحظات
املرصودة يف حينه .وقد رفعت تلك املالحظات لكل من:

وقد استمرت الزيارة من  1440/ 1 /23وحىت / 2 / 1
1440هـ ،.وبعد استالم التقارير اليت أعدتها رشكة سكاي
تراكس تم العمل عىل وضع خطط لتحسني جميع نقاط
الضعف يف تلك املطارات.

RUH

إنشاء منصة الستقبال املقرتحات

تم الوقوف عىل مستوى الخدمات املقدمة للحجاج
وتحسني تجربة الحاج وذلك من خالل بناء مؤرشات
قياس أداء للخدمات ،سعيا ً لتقديم تجارب متميزة
تساهم يف رفع معايري الرضا.
حيث قامت اإلدارة باإلرشاف عىل مستوى الخدمات
املقدمة يف جميع املراحل اليت يمر الحجاج بها من لحظة
وصولهم لصالة الحج حىت مرحلة التفويج اليت تنتهي
بركوب حافالت الحمالت ملقر سكنهم ،وتشمل تلك
املراحل جميع الخدمات اليت تقدمها مختلف الجهات ذات
العالقة يف املطار وهي كما ييل:

تمت مراجعة عقود النقل اليت تخص الناقالت
الجوية الوطنية ،وتم وضع املالحظات اليت تتعلق
بمخالفة تلك العقود بموجب الالئحة التنفيذية
لحماية حقوق العمالء وبما يتوافق مع نظام
الطريان املدين.

تمت مراجعة العقد التشغييل ملجمع صاالت الحج والعمرة
بمطار امللك عبد العزيز باملقارنة مع املالحظات اليت تم رصدها
خالل موسمي العمرة والحج ،وتم إعداد تقرير يلخص
الفجوات بني املتطلبات واملطبق فعليا ،ويشمل ذلك تحديد
مستويات الخدمة اليت لم يتم االلتزام بها من قبل املشغل،
حيث تم رفع  44مالحظة عىل البىن التحتية للمجمع
والتحسينات التشغيلية ومرافق املجمع ليقوم مشغل
الصالة بالعمل عىل تصحيحها.

تم عقد هذه الورش لرشح آلية التعامل مع اضطرابات الرحالت اليت قد
تحدث باملطارات وآلية إرشاد العمالء ،استفاد من تلك الورش العاملني
يف املطارات التالية:

مطار امللك فهد الدويل
بالدمام

اإلرشاف عىل مستوى جودة الخدمات خالل موسم
العمرة بمطار امللك عبد العزيز

مراجعة عقد مشغل مجمع صاالت الحج والعمرة بهدف
العمل عىل خطة تحسني للخدمات اليت تقدم للحجاج
واملعتمرين.

تمت مراجعة عقود النقل اليت تخص الناقالت الجوية
الوطنية ،وتم وضع املالحظات اليت تتعلق بمخالفة
تلك العقود بموجب الالئحة التنفيذية لحماية حقوق
العمالء وبما يتوافق مع نظام الطريان املدين.

مراجعة عقود النقل الخاصة بالناقالت الوطنية
وإبداء املالحظات القانونية

قياس جاهزية مطار نجران قبل إعادة تشغيله
قام فريق العمل بزيارة تفقدية ملطار نجران قبل إعادة
التشغيل حيث رصد الفريق خالل هذه الزيارة 45
مالحظة تتعلق بجودة الخدمات املقدمة للمسافرين
لتصحيحها قبل بدء إعادة تشغيل املطار.

مطار امللك
فهد الدويل

%91

MED
مطار األمري محمد بن
عبد العزيز الدويل

القيام بـستني زيارة تفقدية لجميع مطارات اململكة
لقياس جودة الخدمات
خالل تلك الزيارات تم رصد نحو  1015مالحظة
تتعلق بجودة الخدمات املقدمة للمسافرين كما تم
العمل عىل تصحيحيها ،وقد جاء ذلك الرصد عىل
مراحل ،يف املرحلة األوىل تم رصد  596مالحظة وتم
تصحيح ما نسبته  % 91منها ،ويف املرحلة الثانية
(ديسمرب  )2018تم رصد  419مالحظة ويجري
العمل عىل تصحيحها.

مكتب الوكالء
املوحدين

وقد كان حضور مراقيب الجودة يف صالة الحج عىل مدار الساعة
خالل ذروة موسم الحج ابتدا ًء من  1439 / 11/ 22وحىت 1 / 5
1440/هـ ،وتم تسجيل  220مالحظة.
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تابع اإلنجازات
االنضمام ملركز االتصال املوحد (بينة)

إطالق املرحلة الثانية من حملة (#حقك_محفوظ)

تم إضافة قناة إضافية “بينة “ (مركز االتصال املوحد
لبالغات املستهلك الذي تم إنشاؤه من قبل اللجنة
الدائمة لحماية املستهلك خالل شهر أغسطس )2018
وذلك بهدف تغطية أكرب قدر من قنوات التواصل مع
املسافرين ،وقد استقبل املركز  29شكوى منذ انطالقته.

قامت اإلدارة بإطالق حملة #حقك_محفوظ لتعريف
املسافرين بحقوقهم ـــــ وفق الالئحة التنفيذية
لحماية حقوق العمالء ـــــ وطرق التواصل إلبداء
املالحظات واالقرتاحات والشكاوى بخصوص جودة
الخدمات املقدمة لهم.

قياس مدى رضا املسافرين عن الخدمات املقدمة

إعداد استبيان الستطالع آراء املسافرين يف جميع
مطارات اململكة

شكاوى املسافرين
بلغ عدد الشكاوى اليت وردت اإلدارة خالل عام  )2889( 2018شكوى ،تم
البت يف ( )% 97.93منها ،وقد كانت أسباب الشكاوى عىل النحو التايل:

909

521

419

شــكوى تتعلق بالرحالت

شــكوى تتعلق بمرافق املطارات

شــكوى تتعلق بتذاكر السفر

% 34.27

% 18.03

% 14.50

شكلت

تم إعـــداد تقاريـــر شـــهرية تفصيليـــة عـــن مســـتوى رضـــا
املســـافرين يف املطـــارات األربعة الرئيسة:

JED

مطار امللك عبد العزيز
الدويل

DMM

مطار امللك فهد
الدويل

RUH

مطار امللك خالد
الدويل

MED

مطار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل

% 70

نسبة رضا املسافرين عن جودة خدمات
املطارات خالل عام 2018

تجدر اإلشارة بأن تلك التقارير ترفع للمسئولني يف الهيئة
كما تنرش يف وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي،
بكل من اللغتني العربية واإلنجليزية ،وقد القت استطالعات
الرأي اليت تُبىن عليها تلك التقارير تفاعال كبريا من قبل رواد
املطار وكانت نسبة رضا املسافرين عن جودة خدمات املطارات
خالل عام  )% 70( 2018وبلغ عدد املشاركني يف التقييمات
 8,204,086صوتا ،تضمنت  5,754,267صوتا إيجابيا.

تم استحداث استبيان للتعرف عىل آراء املسافرين
يف مستوى الخدمات املقدمة يف مطارات اململكة،
بغية املساعدة يف تحسني الخدمات املقدمة يف
املطارات والوفاء باحتياجات املسافرين بشكل أكرث
فعالية ،وقد أُخذ يف االعتبار عند إعداد االستبيان
أفضل املمارسات العاملية واستند االستبيان عىل
عنارص التقييم املتبعة لدى مجلس املطارات الدويل
 ACIباإلضافة إىل بعض العنارص اليت تتناسب مع
البيئة املحلية .ومن املزمع البدء يف تنفيذ االستبيان
يف عام  2019لتلقي آراء ومقرتحات املسافرين بشكل
ربع سنوي.

شكلت

شكلت

من إجمايل عدد الشــكاوى

من إجمايل عدد الشــكاوى

من إجمايل عدد الشــكاوى

352

183

135

شــكوى تتعلق باألمتعة

شــكوى تتعلق برفض اإلركاب

شــكوى تتعلق باملواصالت

% 12.18

% 6.33

% 4.67

شكلت

شكلت

شكلت

من إجمايل عدد الشــكاوى

من إجمايل عدد الشــكاوى

من إجمايل عدد الشــكاوى

122

118

17

شــكوى تتعلق بتعامل املوظفني

شــكوى تتعلق بذوي الهمم العالية

شــكوى تتعلق بالحجز الفائض

% 4.22

% 4.08

% 0.59

شكلت

شكلت

شكلت

من إجمايل عدد الشــكاوى

من إجمايل عدد الشــكاوى

من إجمايل عدد الشــكاوى

15

14

1

شــكوى تتعلق بتخفيض درجة اإلركاب

شــكوى تتعلق بإجراءات بطاقات صعود الطائرة

شــكوى تتعلق بوثائق السفر

شكلت

% 0.52

شكلت

% 0.48

من إجمايل عدد الشــكاوى

من إجمايل عدد الشــكاوى

1

1

شــكوى تتعلق بالحجز الفائض

شــكوى تتعلق بتخفيض درجة اإلركاب

شكلت

% 0.03

من إجمايل عدد الشــكاوى

شكلت

% 0.03

من إجمايل عدد الشــكاوى

شكلت

% 0.03

من إجمايل عدد الشــكاوى

2889

عدد الشكاوى اليت وردت
اإلدارة خالل عام 2018

%97,93

نسبة الشكاوي اليت تم البت
بشأنها خالل عام 2018
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قطـــاع
املشــــاريع
يعتــر قطــاع املشــاريع الرشيــان الحيــوي والرئيــس لتنفيــذ مشــاريع الهيئــة العامــة للطــران
املــدين ،لكونــه املســؤول عــن التخطيــط وإعــداد الدراســات والتصاميــم والتنفيــذ للمشــاريع الــي
تضطلــع الهيئــة بتنفيذهــا ملواكبــة احتياجاتهــا خاصــة الطلــب املتزايــد عــى الحركــة الجويــة،
وعليــه فــإن القطــاع يضطلــع بتطويــر وتحديــث البنيــة التحتيــة للمطــارات الســعودية واملرافــق
التابعــة لهــا وفــق أحــدث املعايــر الدوليــة املتبعــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتصميــم وتخطيــط صــاالت
الــركاب ،األمــر الــذي يســهم يف انســيابية حركــة املســافرين.
ويعمــل القطــاع بشــكل وثيــق مــع رشكائــه بغيــة تحقيــق التميــز املســتمر ،والحفــاظ عــى النمــو
االســراتيجي لقطــاع الطــران املــدين ،والــذي يتطلــب فهمــا ً دقيقــا ً للخطــط والتوقعــات واألهــداف
املختلفــة للقطاعــات املختصــة ذات العالقــة ،والتعــاون الوثيــق مــع تلــك القطاعــات ،كمــا يضطلــع
القطــاع بوضــع الخطــط االســراتيجية الالزمــة لرفــع الطاقــة االســتيعابية للمطــارات الســعودية
عــى النحــو الــذي يواكــب النمــو املضطــرد للحركــة الجويــة يف اململكــة وتحســن الخدمــات وفــق
املعايــر العامليــة.

قطـــــاع املشــــاريع
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األهداف االســراتيجية لقطاع املشاريع
املساهمة يف وضع مطارات اململكة يف مصاف املطارات
املتقدمة دوليا.
التأكد من إنجاز مشاريع الهيئة وفقا لجداولها الزمنية
واملواصفات املعتمدة.
أن تصبح مشاريع الهيئة املستقبلية متوافقة مع املخطط
العام لكل مطار.
التحقق من جودة مستويات تنفيذ املشاريع وفق ما تنص
عليه العقود.
إعداد خطط تنفيذية لعقود برامج صيانة املقرات
وممتلكات الهيئة والعمل عىل تنفيذها.
تلبية احتياجات الوحدات املختلفة بالهيئة يف مجال
اإلنشاءات.

اإلنـجــــازات
املساهمة يف تحقيق التميز واملحافظة عىل النمو
االسرتاتيجي لقطاع الطريان املدين يف اململكة.
تصميم وتنفيذ املشاريع وفق أحدث األساليب والتقنيات
فيما يحقق مبدأ االستدامة بشكل فعال يواكب حجم
قطاع الطريان املدين ووظائفه.
تطوير مطارات اململكة وبنيتها التحتية واملرافق التابعة
لها وفق أحدث املعايري الدولية عىل النحو الذي يسهم يف
استيعاب وانسيابية الحركة الجوية.
وضع الخطط االسرتاتيجية الالزمة لرفع الطاقة
االستيعابية للمطارات السعودية.

مطــار امللــك عبد العزيز الدويل الجديد
(املرحلة األوىل)

طاقة استيعابية تبلغ ( )30مليون مسافر سنوياً.

فندق للمسافرين املواصلني عىل الرحالت الدولية
بمستوى ( )4نجوم يضم ( )120غرفة.

مجمع صاالت بمساحة ( )810ألف م ،2تعمل تحت
سقفه جميع الناقالت الجوية ،ويضم العديد من املرافق
واألنظمة والتجهيزات منها )220( ،كاونرت لخطوط
الطريان ،و( )80جهاز خدمة و( )128كاونرت للجوازات
و( )117جهاز  .ABC KIOSKعالوة عىل ( )46بوابة ،منها
بوابات تستوعب الطائرات العمالقة مثل ( ،)A380وترتبط
البوابات بـ ( )94جرسا ً متحركا ً تخدم ( )70طائرة يف آن
واحد.

مركز للنقل العام :يوفر جميع وسائل النقل
األرضية ،ويتيح حرية اختيار واسطة النقل األنسب.
مسجد ،يستوعب ( )3000مصل ،وتتبعه باحة
تستوعب ( )1500مصل.
مواقف سيارات متعددة ،تستوعب ( )21664سيارة.
محطة لقطار الحرمني الرسيع.

برج مراقبة يبلغ ارتفاعه ()136م.

تاريخ بدء التنفيذ

أحــدث التطورات بنهاية :2018

2011/ 1 / 11

•تم إطالق االفتتاح التجرييب للمطار الجديد يف مايو 2018م.
•افتتاح وتشغيل  6بوابات تخدم  11وجهة داخلية (وصول ومغادرة).
•يتم خدمة جميع الرحالت الداخلية من خالل البوابات املخصصة لها يف الربع الثاين
من عام  2019م.

تاريخ اإلنجاز املتوقع

قبل نهاية 2019

التكلفة بالريال

38,482,443,095

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 86.16

مــروع إنشــاء مطار امللك عبــد الله بن عبد العزيز
الــدويل الجديد بجازان
أعلن عن انطالقته يف أكتوبر
.2018

الطاقة االستيعابية ()3.6
مليون مسافر سنوياً.

تاريخ بدء التنفيذ

أكتوبر 2018

تاريخ اإلنجاز املتوقع

مساحة صاالت القدوم واملغادرة وطابق امليزانني (57,500م.)2
أهم املرافق والتجهيزات (مبىن لكبار الزوار ،مبىن لإلدارة ،برج مراقبة ،مبىن
لإلطفاء واإلنقاذ ،مبىن لألرصاد الجوية ،مباين للحراسة واألمن وإقامة األفراد
والعائالت وخدمات املالحة الجوية ،محطة لتوليد الكهرباء ،مسجد 32 ،كونرت،
 10جسور لإلركاب ،مواقف متعددة للسيارات).

90

2022 / 3 / 26

التكلفة بالريال

2,568,501,718

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%1
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تابع  -اإلنـجــــــازات
مــروع تطويــر الصــاالت ( )4 ،3بمطار امللك خالد الدويل

مرشوع تطوير وتوســعة املدارج واملمرات ومواقف
الطائــرات بمطــار امللك خالد الدويل

تطوير الصالتني (3و )4واملبىن املوصل
( .)3ويتضمن ذلك التجهيز الكامل
للصالتني (3و )4واملبىن املوصل (.)3

استبدال جميع األنظمة (الكهربائية
تقنية
وأنظمة
وامليكانيكية
املعلومات).

توسعة املبىن املوصل ( )3ليصبح
منطقة إنهاء إجراءات سفر مركزية
للصالتني (3و.)4

إنشاء نفق ملعدات الخدمات
األرضية تحت ممر الطائرات (.)T

تاريخ بدء التنفيذ

2017 / 4 / 23

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2021 / 4 / 21

التكلفة بالريال

2,205,000,000

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 11,65

إنشاء ممر طائرات
جديد.

توسعة وإعادة سفلتة
بعض املمرات األرضية.

إنشاء شبكة ألياف
برصية.

بناء شبكة لترصيف
مياه األمطار.

بناء مواقف جديدة
لطائرات الشحن الجوي.

توريد وتركيب واختبار
خطوط وقود رئيسة
جديدة وربطها بمنطقة
توزيع الوقود.

إعادة تأهيل مناطق
الهبوط يف املدرج
الرئيس والثانوي.

ربط اإلنارة األرضية
لساحة الطريان بربج
املراقبة.
إنشاء شبكة وقود
رئيسة.

تاريخ بدء التنفيذ

2015 / 7 / 27

تاريخ اإلنجاز

2018 / 4 / 21

التكلفة بالريال

376,761,188

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 100

مــروع تحســن وتجديد مــدارج ( )7مطارات /املرحلة الثانية
تأهيـل جانـب الطيران يف مطـارات
(أبهـا ،رشورة ،األمير سـلطان
بتبـوك ،امللـك سـعود بالباحـة،
رفحـاء ،طريـف ،حفـر الباطـن
با لقيصو مـة ) .

تأهيل وتوسعة/إنشاء ساحات
وقوف طائرات بهدف رفع الكفاءة
التشغيلية الستيعاب الزيادة يف
حركة الطريان بتلك املطارات وذلك
تماشيا ً مع رؤية اململكة .2030

تأهيل/إنشاء مدارج رئيسة.

تأهيل /إنشاء ممرات موازية.

تاريخ بدء التنفيذ

2015 / 4 / 29

تاريخ اإلنجاز املتوقع

سبتمرب 2019

التكلفة بالريال

627,070,831

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 85

مــروع انشــاء مبــى الهيئة العامة للطريان املدين

RUH

92

يقع املرشوع بمنطقة مطار امللك خالد الدويل ويتكون من:

تاريخ بدء التنفيذ

2017 / 6 / 29

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2020 / 9 / 30

( )5مبان إدارية.

مواقف سيارات (قبو) تستوعب
 1400سيارة.

التكلفة بالريال

ورشة مركزية.

محطة معالجة مياه الرصف.

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

559,643,424
% 24

مــروع تصميــم وتنفيــذ مركز األحمال رقم ( )3بمطار
امللــك خالد الدويل
استيعاب الطلب الكهربايئ عىل الجهد
املتوسط ( 13.8ك.ف) وأجهزة التحكم
الخاصة بنظام إسكادا للصاالت  1و2
و 3و 4و 5والصالة امللكية واملسجد
وبرج املراقبة الجوية ومباين املقر
الرئيس للهيئة العامة للطريان املدين
ومركز االحمال رقم .2
إمداد طاقة رئيسة تبلغ  13.8ك.ف
(134ميجافولت أمبري) من املحطة
املجاورة املخصصة  132/13.8ك.ف
ويوزع إىل أحمال البنية التحتية
الحيوية يف املطار عرب قنوات احتياطية
مغطاة باإلسمنت للجهد املتوسط/
تقنية املعلومات واالتصاالت وكابالت،
بغية تجديد البنية التحتية للمنشآت
اليت يزيد عمرها عن  35سنة وتجاوز
عمرها االفرتايض.

سيعمل كمصدر احتياطي للطاقة
يف حاالت الطوارئ ينتج ٪ 100
من الحمل الكهربايئ املطلوب عرب
التوليد الكهربايئ من  34مولد ديزل
احتياطي 31 ،مولد منها قادر عىل
توفري الطاقة االحتياطية للحمل
الكامل وثالث أخرى تبقى احتياطية
مع طاقة كلية ناتجة قدرها 87
ميجافولت أمبري ( 2.8ميجافولت
امبري لكل مولد)

تمديد لبعض األنظمة مع شبكة
مطار امللك خالد الدويل الحالية
إليجاد نقطة مركزية للتشغيل
واملراقبة والتحكم.

تاريخ بدء التنفيذ

2015 / 7 / 29

تاريخ اإلنجاز املتوقع

تبني عند االســتالم االبتدايئ
عــدد من املالحظات عىل
األعمــال املنفذة ،كما لم يتم
توفــر الكهرباء من قبل الرشكة
السعودية للكهرباء
التكلفة بالريال

517,498,250

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

% 81

93

قطـــــاع املشــــاريع
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تابع  -اإلنـجــــــازات
مــروع تطوير مطار عرعر
رفع الطاقة االسـتيعابية إىل
 1,039,000مسـافر سـنويا الستيعاب
أعداد املسـافرين املتزايدة واسـتحداث
وجهات جديدة.
صالـة ملكية جديدة.

تاريخ بدء التنفيذ

2014/6/26

مبنى جديـد إلدارة املطار.

تاريخ اإلنجاز املتوقع

مبنى جديد للتربيـد (للتكييف
املركزي).
رفع كفاءة التشـغيل ومسـتوى
الخدمـة وتمكين املطـار من العمل
عىل أسـس تجارية.

صالة سـفر رئيسـة جديدة.

مــروع تغيري شــبكات توزيع الطاقــة الكهربائية ونظم
إنــذار الحريــق بعدد من املطارات (املرحلة األوىل).

الربــع الرابع من 2019

يغطــي املرشوع مطــارات (الطائف ،حائل ،الوجه)

التكلفة بالريال

321,411,884

تاريخ اإلنجاز املتوقع

جاري إعداد إشــعار تغيري

التكلفة بالريال

112,295,756

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%79

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 12/ 2

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2020/ 6/ 2

التكلفة بالريال

82,697,116

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%5

تاريخ بدء التنفيذ

2014/6/13

مرشوع توســعة وتطوير الســاحة رقم  6واملرافق التابعة
لهــا بمطــار امللك عبد العزيز الدويل

تاريخ اإلنجاز

2018/8/25

توسـعة السـاحة رقم ( )6واملرافق التابعة لها بجانب السـاحة الحالية للطريان
الخاص شـمال غرب حرم املطار.

التكلفة بالريال

زيـادة عدد مواقف الطائرات السـتيعاب
( )6طائـرات مـن فئة ()B
( )34طائـرة مـن فئة ()C
( )6طائـرات مـن فئـة ( )Eأو ( )13طائـرة مـن فئة ()C

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

مرشوع إنشــاء صالة طريان خاص جديدة بمطار امللك
خالد الدويل

315,000,000

بمســاحة  2610م 2بهدف تقديم خدمات مميزة للمســافرين.
%100

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2021/ 6/ 30

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 9/ 27

تاريخ اإلنجاز

2018/ 11/ 27

التكلفة بالريال

82,596,000

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%100

مــروع مبــاين املتطلبــات األمنية ملطار األمري محمد بن
عبــد العزيــز الدويل باملدينة املنورة

مــروع إعــادة تأهيل نظــام مناولة العفش بمطار
امللــك فهد الدويل
تاريخ بدء التنفيذ

مــروع البنيــة التحتية لقرية الشــحن يف مطار امللك
فهد الدويل
سيســهم املــروع يف تحقيــق أحــد أهــداف رؤيــة اململكــة  2030املتمثــل مــن بنــاء
منصــة لوجســتية تربــط الــرق بالغــرب

مبنى جديـد لإلطفاء واإلنقاذ.

2018/ 4/ 25

2015/2/5

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%74.37

مبــــاين جديـــدة للخدمــــات (محطات
كهربـاء ،محوالت ،اتصاالت).

تمكني املطــــار مــن التشغيل
بوجهات دولية.

رفــع الكفــاءة التشــغيلية والكهربائيــة لتحســن البنيــة التحتيــة للمطــارات وتغيــر
الجهــد الكهربــايئ مــن  220/110فولــت إىل  400/231فولــت.

تاريخ بدء التنفيذ

التكلفة بالريال

212,329,654

مــروع تطويــر جانب الطريان بمطار الوجه

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%8

تاريخ بدء التنفيذ

اسـتيعاب الطائرات ذات البدن
العريـض مـن الفئة (.)F

سـاحة وقوف طائرات
جديدة.

إنشـاء سـاحة وقوف للطائرات
العامودية.

إنشـاء سـاحة وقوف لعزل
الطائرات.

2017/ 4/ 18

التكلفة بالريال

139,736,410

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%100

إنشــاء عــدد من املباين واملرافــق أهمها النحو التايل:
(مبــى للقيــادة ،مســتودع ،مبــى لــإدارة ،ســجن ،مســجد ،مكتبــة ،بوابــة رئيســة،
بوابــة فرعيــة ( ،)1بوابــة فرعيــة ( ،)2مســتوصف ،مطعــم ،ســكن األفــراد ( )2مرفــق
الصيانــة ،ورشــة ،ســاحة تدريــب).

مرشوع تطوير الســياج األمين بســاحة مطار امللك عبد
العزيز الدويل
إزالــة الســياجات القديمــة املحيطــة بالســاحة واســتبدالها بســياج أمــي جديــد حســب
القــرار الــوزاري رقــم ( ) 149ويبلــغ ارتفاعــه 4.2م ومجهــز بنظــام استشــعار أمــي مــع
كامــرات مراقبــة أمنيــة.

تاريخ بدء التنفيذ

2015/6/4

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2020/2/1

التكلفة بالريال

47,927,284

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%85

تاريخ بدء التنفيذ

2016/ 11/ 13

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 1/ 31

التكلفة بالريال

47,920,676

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%82

94

95
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تابع  -اإلنـجــــــازات

مــروع اســتكمال تطوير الصالــة الحالية بمطار األمري
ســلطان بن عبد العزيز الدويل بتبوك

مرشوع اســتبدال موازين وســيور األمتعة يف مبىن
صالة املســافرين بمطار امللك فهد الدويل

يرفع املرشوع طاقة املطار االسـتيعابية إىل  3.3مليون مسـافر سـنويا ملواكبة الطلب
املتزايـد على املطـار خاصـة بعد تشـغيل املطار بوجهات دولية.
اسـتكمال تطويـر جانب املباين
والبنيـة التحتية

ساحة لوقوف
الطائرات.

محطـة معالجـة مياه الرصف
الصحي.

غرفـة تفتيش لذوي
االحتياجـات الخاصة.

( )6مكاتـب إداريـة ،فصل صالة
املغـادرة الداخليـة عن الدولية

محطة لوقوف
الحافالت

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 3/ 15

2015/6/18

تاريخ بدء التنفيذ

2014/ 11/ 25

تاريخ اإلنجاز

16,599,030

2018/ 8/ 1

%100

التكلفة بالريال

47,593,371

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%100

مــروع إعــادة تأهيــل دورات املياه يف مطار امللك
فهد الدويل
تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 2/ 15

تاريخ اإلنجاز

التكلفة بالريال

15,550,000

2019/ 9/ 30

مــروع تحديث نظام شــبكة دوائــر املراقبة األمنية بمطار
امللــك عبد العزيز الدويل

مرشوع اســتبدال ســور حرم مطار امللك فهد الدويل بســور خرســاين
وإنشــاء بوابة عىل املدخل الجنوبي الرشقي
2018/ 4/ 24

تاريخ اإلنجاز

التكلفة بالريال

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

التكلفة بالريال

31,960,000

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%100

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%40

تاريخ بدء التنفيذ

2015/ 12/ 4

توريــد وتركيــب نظــام الدوائــر التلفزيونيــة املغلقــة ملرافــق املطــار ( )CCTV-IPعــن طريــــق
( انرتنــت بروتوكــول )  ،ويشــمل املــروع القيــام بكافــة متطلبــات الربــط الفنيــة بقاعــدة
بيانــات مركزيــة لجميــع فئــات املســتخدمني ( عمليــات الصــاالت ،عمليــات الشــحن،
الجمــارك ،عمليــات الســاحة ،وحــدة أمــن املطــار ،الجــوازات ،املباحــث ،االســتخبارات،
رشطــة املطــار ،خدمــات اإلطفــاء ) بقاعــدة بيانــات مركزيــة حيــث توفــر كافــة الخدمــات
لجميــع العاملــن بــدون أي إعاقــات أو تضــارب أو تعطيــل ملزايــا الخدمــات املخصصــة
لجميــع املســتفيدين.

تاريخ اإلنجاز

2018/ 2/ 19

التكلفة بالريال

14,656,520

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%100

تاريخ بدء التنفيذ

مــروع التصميــم النموذجــي املوحد لعدد من املطارات
الداخلية

مــروع تأمــن اللوحــات اإلرشــادية لجانب الطريان يف عدد من املطارات

بموجبـه يتـم إنشـاء عـدد مـن املطـارات الداخليـة الجديدة ،وإعـادة تأهيل عدد آخر من
املطـارات القائمة،
التصميـم قابـل للتوسـع حسـب حجـم الحركـة ،وينطوي على أكرث من فئة ،أكربها
بطاقة اسـتيعابية تزيد عن ( )2مليون مسـافر سـنويا.
يليب التصميم املتطلبات التشـغيلية ،ويوفر املسـاحات التجارية املناسـبة .من شـأنه
أن يجعـل املطـارات صديقـة للبيئـة ومسـتوعبة للتقنيـات الحديثة.

توريــد وتركيــب اللوحــات اإلرشــادية لجانــب الطــران باإلضافــة إىل مثبتــات التيــار
والكابــات وملحقاتهــا يف ( )8مطــارات (بيشــة ،رابــغ ،الطائــف ،الوجــه ،عرعــر،
الجــوف ،القصيــم ،األحســاء)

تاريخ بدء التنفيذ

2017/ 1/ 15

تاريخ اإلنجاز

2018/ 10/ 10

تاريخ اإلنجاز املتوقع

يتوقــع االنتهاء من املرشوع
بعد وضع حل للمســار الخاص
بالكابــات يف مطار القصيم
التكلفة بالريال

13,063,651

يختلــف نطــاق العمل من مطار آلخر.

التكلفة بالريال

2015/ 3/ 22

25,061,599

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%95

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%100

مرشوع تطوير مطار األحســاء (توســعة الصاالت الحالية)
توسعة وتطوير صاالت
السفر ليواكب املتطلبات
واالحتياجات التشغيلية.

مرشوع اســتبدال جســور اإلركاب للمسافرين
بجســور جديدة بمطار امللك فهد الدويل
تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 6/ 24

96

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2021/ 6/ 30

التكلفة بالريال

23,566,500

رفع مساحة صاالت السفر
من  4100م 2إىل 5900م.2

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%50

رفع الطاقة االستيعابية
لتصبح ( )578مسافرا ً يف
الساعة.

تجهيز الصاالت الجديدة:
بنحو ( )300مقعد.
رفع مستوى الخدمات
املقدمة لرواد املطار.
رفع مستوى األداء التشغييل
وتحسني بيئة العمل ،مع
الحفاظ عىل تطبيق أنظمة
الطريان والسالمة واألمن.

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الهيئــة بصدد إيجاد حل
تعاقــدي بعد أن تم إلغاء
صندوق املطارات
التكلفة بالريال

11,881,189

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%30
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تابع  -اإلنـجــــــازات
مرشوع اســتبدال بعض الســالم واملصاعد بأخرى
جديــدة يف مطــار امللك فهد الدويل
تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 2/ 1

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 6/ 30

مــروع تطويــر  4مصليــات يف مطار امللك فهد
الدويل
التكلفة بالريال

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%90

6,884,990

مــروع تطويــر املخطــط العام ملطار امللك فهد
الــدويل (للمدى الطويل)
تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 1/ 1

تاريخ اإلنجاز

2018/ 12/ 31

التكلفة بالريال

2018/ 12/ 23

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

تاريخ بدء التنفيذ

2017/ 7/ 25

مرشوع إعادة تأهيل الجرس املؤدي إىل صالة الســفر الجنوبية يف إطار مشــاريع
التجديــدات والتحســينات العاجلــة بمطــار امللك عبد العزيز الدويل
إن الهــدف األســايس لنطــاق العمــل هــو رفــع العمــر االفــرايض للجــر املــؤدي إىل
صالــة الســفر الجنوبيــة بمطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل وذلــك بتحســن وضعــه
الهيــكيل.

تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 7/ 1

4,509,000

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

أ

تاريخ اإلنجاز

2018/ 7/ 20
مالحظــة :املرشوع متأخر

1,800,000

21,414
%70

مــروع تشــغيل محطــة املدينة رقم  2يف مدينة
الخــر (التابــع ملطار امللك فهد الدويل)
تاريخ بدء التنفيذ

2018/ 6/ 13

تاريخ اإلنجاز

62,000

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%100

1,718,981

تاريخ بدء التنفيذ

2017/ 7/ 23

98

تاريخ اإلنجاز

مسـاحة أعمال جانب الطريان
21,414م2

التكلفة بالريال

التكلفة بالريال

%100

750,000

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

%100

20,347

مسـاحة صالة الركاب 20,347م

تاريخ بدء التنفيذ
2

( )12كاونترا ً عاديًـا ،و 8كاونترات
(ذاتيـة الخدمـة) ،باإلضافـة إىل
كونترات للجـوازات بواقـع ()4
كاونترات يف منطقـة القـدوم ،و()4
يف منطقـة املغـادرة.

تمت الرتســية وجاري تسليم
املوقــع للمقاول للبدء يف
التنفيذ
التكلفة بالريال

840,000,000

( )5بوابـات للسـفر ،منهـا بوابتين
متصلتين بجرسيـن للـركاب ،و()3
بوابـات للحافلات.
عدد سـيور األمتعة (.)2

مسـاحة أعمال جانب املباين
62,000م2

طاقـة اسـتيعابية تبلـغ نصف مليون
مسـافر سنوياً.

1,143,380

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

مــروع تطويــر مطار القريات الجديد

مرشوع تحســن صالة املرحلني ،خارج صالة
الــركاب بمطــار امللك فهد الدويل
2018/ 4/ 22

يجـري تنفيـذه وفقـا ً ملرشوع النموذج
املوحـد الفئة (أ).
طاقـة اسـتيعابية تبلـغ نصـف مليـون
مسـافر سـنوياً.

التكلفة بالريال

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

2018/ 12/ 30

تاريخ اإلنجاز

2018/ 7/ 10

وضـع حجـر أساسـه يف ديسـمرب
2018م وهـو مطـار جديـد بالكامـل
حيـث ال يتوفـر يف القنفـذة أي مطـار،
وبـه سـيصبح عـدد مطـارات اململكـة
( )28مطـاراً.

التكلفة بالريال

تاريخ بدء التنفيذ

التكلفة بالريال

825,000

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2020/ 4/ 2

2018/ 1/ 16

تقديــم تقريــر فــي و تشــغييل شــامل و مفصــل عــن حالــة مرافــق الرصــف بســاحة
طــران مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل والتأكــد مــن ســامتها مــن الناحيــة اإلنشــائية و
مطابقتهــا للمواصفــات الفنيــة وســامة اســتخدامها و تشــغيلها.

%5

مــروع تنفيذ مطار القنفذة

%16

مــروع االختبــارات الحقليــة و واملعملية ملرافق الرصف
بمطــار امللك عبدالعزيز الدويل

2019/ 6/ 30

التكلفة بالريال

مــروع إنشــاء غرفة لــوزارة الداخلية بطابق الخدمة
( )1يف مبــى صالــة الــركاب بمطار امللك فهد الدويل
%100

5,437,146

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ اإلنجاز املتوقع

نسبة اإلنجاز بنهاية 2018

أ

سـيتم تنفيـذه وفقـا للنموذج املوحد
الفئة (أ).

مرافقه ومعامله سـتكون
متطابقـة مـع مرشوع مطار
القنفذة السـابق ذكره

تاريخ بدء التنفيذ

قيد الطرح يف منافســة
التكلفة بالريال

427,932,918
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تابع  -اإلنـجــــــازات
مرشوع اســتكمال توســعة الصاالت الحالية بمطار أبها

مــروع مطار الجوف الجديد
سـيتم تنفيذه وفقا ً ملرشوع
النمـوذج املوحـد الفئة (ب) .

ب

تاريخ بدء التنفيذ

23,368

( )17كاونترا ً عاديًـا 11 ،كاونترا (ذاتية
الخدمـة) ،باإلضافـة إىل كونرتات
للجـوازات بواقـع ( )6كاونرتات يف
منطقـة القـدوم ،و( )4يف منطقة
املغادرة.

طاقـة اسـتيعابية تبلغ
مليون مسـافر سنوياً.
عدد سـيور األمتعة (.)2
22,483

مسـاحة أعمال جانب
الطريان 22,483م2

47,000

مسـاحة أعمال جانب املباين
47,000م2

مسـاحة صالة الركاب

23,368م2

392,190,555

صالـة إضافية للمغادرة بمسـاحة
 801م 2تقريبـا 300( .مقعـد).

ربـط الصـاالت االضافية بالصاالت
القائمـة عـن طريق ممرات.

التكلفة بالريال

100,000

صالة سـفر رئيسـة جديدة
باإلضافة.

سـيتم تنفيـذه وفقا للنموذج
املوحـد الفئة (ب).

التكلفة بالريال

جميـع املرافق الالزمة
للتشغيل.

ســــر العمــل

مسـاحة املنطقـة الخارجية
االستثمارية (100,000م.)2

طاقة اسـتيعابية تبلغ مليون مسـافر
سنوياً.

قيــد إجراءات توقيع العقد

15,875,000

مــروع تطوير مطار أبها

( )7بوابات للسـفر ،منها ()3
للحافلات و( )4مرتبطة بجسـور
االركاب.

مــروع مطــار امللك ســعود بن عبــد العزيز الجديد بالباحة

ب

تمت املوافقة من املقام الســامي
(قيد الرتســية وتوقيع العقد)

تطويـر الصاالت الحاليـة لتأهيلها
ملناولـة الرحلات الدولية (مغادرة
وقدوم).

صالـة إضافية للقدوم بمسـاحة
985م 2تقريبـا 320( ،مقعـداً).

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ بدء التنفيذ

تـم إيقـاف أعمـال املشروع
يف الصالـة الجديـدة والتي ال
تـزال يف مرحلـة األساسـات
وتغيير التصاميـم الخاصـة
بهـا بغـرض تنفيـذ صالـة
أخـرى جديـدة.

تاريخ بدء التنفيذ

املرشوع قيد الدراســة والطرح ألعمال
التصاميم

حيـث انتهـت مـدة التنفيـذ
املنصـوص عليهـا يف العقـد
مـع عـدم التـزام املقـاول
بالربنامـج الزمني تـم سـحب
أعمـال املشروع مـن املقـاول
األصلي.

تمت املوافقة من املقام الســامي
(قيد الرتســية وتوقيع العقد)

التكلفة بالريال

374,557,392

مرافقـه ومعاملـه سـتكون متطابقة مع
مرشوع مطار الجوف السـابق ذكره

مــروع مطار نجران املؤقت

70

يقـع املشروع يف محافظـة ثـار ( 70كم من
مدينة نجران)
التصميـم والتنفيـذ ملرافـق املطـار التي تشـمل (جانب الطيران ،مبىن صالة الركاب،
األنظمـة الكهربائيـة وامليكانيكية ،السـياج األمين).
يتـم تنفيـذ املشروع خلال  4أشـهر مـن تاريـخ اعتمـاد التصاميم وتشـغيله ملدة عامني.

100

تاريخ بدء التنفيذ

2019/ 2/ 20
بدايــة فرتة التصميم

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/ 8/ 17
التكلفة بالريال

36,515,850
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امللخص التنفيذي
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قطـاع
املطـــــارات
يُــرف قطــاع املطــارات عــى جميــع مرافــق وخدمــات املطــارات باململكــة العربيــة الســعودية،
ويتمثــل ذلــك يف املتابعــة الدقيقــة ملســتوى أدائهــا والخدمــات الــي تقدمهــا وتوفرهــا للمســافرين
ورشكات الطــران ،كمــا يقــوم القطــاع بتقديــم الدعــم الــازم لهــا بغيــة تمكنهــا مــن القيــام بدورهــا
عــى النحــو املنشــود ،إضافــة إىل العمــل الــدؤوب عــى توفــر البيئــة املناســبة الســتقطاب أكــر
عــدد ممكــن مــن الناقــات الجويــة لتلــك املطــارات لتوفــر املزيــد مــن خيــارات الســفر للمواطنــن
واملقيمــن والزائريــن.
كمــا يعــى القطــاع بــاإلرشاف عــى أداء مقدمــي الخدمــات يف املطــارات ،للتأكــد مــن تنفيــذ تلــك
الجهــات لجميــع التزاماتهــا التعاقديــة ،يف ســبيل رفــع مســتوى الخدمــات وفــق املعايــر الدوليــة
الــي تلتــزم بهــا الهيئــة ،ومــن مســؤوليات القطــاع العمــل عــى تعديــل مرافــق وأنظمــة تلــك
املطــارات كلمــا دعــت الحاجــة.
جهــة أخــرى يتــم تطبيــق أعــى املعايــر األمنيــة باملطــارات بمــا يف ذلــك الدوليــة منهــا ،يف
مــن
ٍ
كافــة مســاحات وأقســام مطــارات اململكــة لســد أي ثغــرات أمنيــة ،وذلــك باملتابعــة والتنســيق
مــع الجهــات األمنيــة ذات العالقــة ،كمــا يحــرص القطــاع عــى توظيــف كافــة اإلمكانيــات لضمــان
تقديــم أفضــل خدمــات التشــغيل والصيانــة والنظافــة.

قطـاع املطـــــارات
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األهداف االسرتاتيجية

املطارات الدولية

التحول إىل كيان تنظيمي مستقل قادر عىل
االعتماد عىل إيراداته.

رفع مستوى سالمة بيئة العمل.

تطوير البنية التحتية واملرافق والتجهيزات.

تحقيق أقىص درجات أمن الطريان.

رفع مستوى الخدمات وتطبيق معايري
الجودة العاملية.

االستثمار األمثل للموارد البرشية.

JED

مطار امللك عبد العزيز الدويل
بجدة

AHB

RUH

مطار امللك خالد الدويل بالرياض

HAS

DMM

رفع مستوى الخدمات التشغيلية واملرافق.

MED

TIF

مطار امللك فهد الدويل بالدمام

GIZ

مطار األمري محمد بن عبد
العزيز الدويل باملدينة املنورة

ELQ

مطار أبها الدويل

TUU

مطار األمري سلطان بن
عبد العزيز الدويل بتبوك

YNB

مطار األمري عبد املحنس بن
عبد العزيز الدويل بينبع

مطار امللك عبد الله بن
عبد العزيز الدويل بجازان

AJF

مطار الجوف الدويل

مطار األمري نايف بن عبد
العزيز الدويل بالقصيم

HOF

مطار حائل الدويل

مطار األحساء الدويل

مطار الطائف الدويل

املطارات الداخلية
مطارات اململكة العربية الســعودية
تضم شبكة مطارات اململكة ( )27مطارا ً ( )13منها دولية،
و( )14مطارا داخليا ،وتتبىن الهيئة العامة للطريان املدين
خططا ً لتطوير تلك الشبكة بشكل مستمر ،واليت
تنطوي عىل مشاريع إلنشاء مطارات جديدة وأخرى
لتطوير مطارات قائمة ،بغية مواكبة الزيادة املضطردة يف
الحركة الجوية ،ورفع مستوى الخدمات وتحقيق أكرب
قدر ممكن من التغطية الجغرافية ،وتتكامل وتتسق
شبكة مطارات اململكة مع منظومة املواصالت يف اململكة
بشكل وثيق.

104

27
13
14

مطــــارا ً
مطــارا ً دوليا ً
مطارا ً داخليا ً

EAM

مطار نجران

AQI

URY

مطار القريات

WAE

مطار حفر الباطن بالقيصومة

ULH

مطار وادي الدوارس

BHH

مطار األمري عبد املجيد
بن عبد العزيز بالعال
مطار بيشة

RAE

مطار عرعر

DWD

مطار الدوادمي

SHW

مطار رشورة

RAH

مطار رفحاء

ABT

مطار امللك سعود بن عبد
العزيز بالباحة

RGB

مطار رابغ

TUI

مطار طريف

EJH

مطار الوجه
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مطــارات املجموعات األربع
يف إطار جهود الهيئة اليت ترمي إىل تطوير قطاع الطريان املدين يف اململكة اليت تستهدف إتاحة املزيد من خيارات
السفر للمواطنني وربط مناطق اململكة بعضها بالبعض وتسهيل السفر بني املدن السعودية ومن ثم بالدول
األخرى ،فقد قامت الهيئة بتقسيم عدد من املطارات ألربع مجموعات وذلك عىل النحو التايل:

املطارات الوسطى

املطارات الشمالية
HAS

مطار حائل الدويل

TUU

مطار األمري سلطان
بن عبد العزيز الدويل
بتبوك

ELQ

مطار األمري نايف بن عبد العزيز
الدويل بالقصيم

AJF

مطار الجوف الدويل

URY

مطار القريات

AQI

مطار حفر الباطن بالقيصومة

RAE

مطار عرعر

RAH

مطار رفحاء

TUI

مطار طريف

DWD

مطار الدوادمي

HOF

مطار األحساء الدويل

WAE

مطار وادي الدوارس

مطــارات املجموعــات األربع الــي تعمل بوجهات
دوليــة والناقــات الجويــة اليت تخدمها
تحرص الهيئة العامة للطريان املدين عىل تعميم تجربة تشغيل املطارات الداخلية
بوجهات دولية ،ومن ثم تحويلها ملطارات دولية ،إذ أن ذلك يصب يف تحقيق أحد
أهدافها املتمثل يف تفعيل املطارات الداخلية ،ملا لذلك من آثار إيجابية عىل تنمية
الحركة االقتصادية يف مناطق اململكة كافة ،باإلضافة إىل تخفيف معاناة أهايل
تلك املناطق عند سفرهم لبلدان أخرى ،عالوة عىل تخفيف تكاليف السفر اليت
يتحملونها ،كما أن الهيئة يف ذات الوقت ترحب باستقطاب رشكات طريان وطنية
وغري وطنية للتشغيل من وإىل شبكة مطارات اململكة ،إال أن تشغيل أي مطار
داخيل بوجهات دولية ومن ثم تحويله ملطار دويل يعتمد عىل عدة عوامل ،من
أهمها حجم الطلب ،وتحقيق نسبة حمولة مناسبة من شأنها استقطاب رشكات
طريان للتشغيل الدويل ،والهيئة من جانبها تشجع رشكات الطريان عىل ذلك،
وترحب به طاملا توفرت الرشوط الالزمة ،ومن العوامل األخرى مدى جاهزية
مرافق املطار الستقبال رحالت دولية .وكذلك توفر األجهزة الحكومية املختصة
مثل الجوازات والجمارك والحجر الصحي ...الخ كما هو منصوص علية يف دليل
الطريان السعودي.

طريف

عرعر
الجوف

رفحاء

حفر
الباطن

تبوك

حائل
القصيم

العال

األحساء
الدوادمي

املطارات الغربية

106

TIF

مطار الطائف الدويل

AHB

ABT

مطار امللك سعود بن عبد العزيز بالباحة

EAM

مطار نجران

ULH

مطار األمري عبد املجيد بن عبد العزيز
بالعال

SHW

مطار رشورة

YNB

مطار األمري عبد املحنس بن عبد العزيز
الدويل بينبع

GIZ

مطار امللك عبد الله بن عبد العزيز
الدويل بجازان

EJH

مطار الوجه

BHH

مطار بيشة

RGB

مطار رابغ

الوجه

ينبع

املطارات الجنوبية
مطار أبها الدويل

القريات

رابغ
الطائف
وادي الدوارس

بيشة

الباحه

رشورة
أبها
نجران
جازان
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اإلنجازات

املطــارات اليت تــم تحويلها ملطارات دولية
ABH

ELQ

TIF

TUU

أبهــا الـــدويل
مرص للطريان

العربية للطريان

الخطوط السعودية

الخطوط
الرتكية

فالي دبي

طريان النيل

فالي ناس

نسما للطريان

فالي دبي

العربية للطريان

اير كايرو

األمري نايف الدويل بالقصيم

اير كايرو

الخطوط
الرتكية

مرص للطريان

النيل للطريان

نسما للطريان

فالي دبي

العربية للطريان

أطلس جت
للطريان

طريان الخليج

طريان أزيل
أذربيجان

الطائف الدويل

طريان الجزيرة

السالم
للطريان

الخطوط
الكويتية

املرصية العاملية

النيل للطريان

فالي ناس

الخطوط الرتكية

العربية للطريان

نسما للطريان

فالي دبي

األمري سلطان الدويل بتبوك
نسما املرصية

طريان النيل

HAS

العربية للطريان

نسما
للطريان

فالي دبي

العربية للطريان

طريان أطلس

HOF

املساهمة يف إنجاز مبادرة طريق مكة خالل موسم حج
 1439املتعلقة بإنهاء اإلجراءات املسبقة للحجاج القادمني
للمملكة عىل منت رحالت الحج العارضة من مطاري
جاكرتا وكواالملبور بالتعاون مع وزاريت الداخلية والحج.
حرص كافة املتطلبات املطلوبة لتحسني املرافق الحالية
لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة لعدد من املطارات
(األمري نايف بن عبدالعزيز بالقصيم ،وادي الدوارس،
االحساء ،امللك عبدالله بجازان ،األمري عبداملحنس بن
عبدالعزيز بينبع ،الطائف ،ابها ،بيشة ،امللك سعود
بالباحة ،حائل ،األمري عبد املجيد بن عبد العزيز بالعال ،
الوجه ،القيصومة ،رشورة ،الدوادمي ،األمري سلطان بن
عبد العزيز بتبوك  ،طريف ،رفحاء ،القريات ،الجوف).

املركز األول عىل مستوى الرشق األوسط ضمن
فئة املطارات ذات السعة اليت ترتاوح طاقتها
االستيعابية بني  5و 15مليون مسافر وذلك من
قبل املجلس العاملي الدويل للمطارات ()ACI

 93املركز الثالث والتسعني من بني أفضل  100مطار
يف العالم بموجب تقييم منظمة سكاي تراكس
العاملية.

األحساء الدويل
طريان النيل

24

توسعة صالة القدوم الدويل بالتعاون مع إدارة الجمارك
يف مطار األمري نايف بالقصيم.

تصميم وبناء نظام البطاقات األمنية املوحد بالتنسيق
مع أمن الطريان واإلدارة املالية ورشكة علم املتخصصة،
وبدء التطبيق التجرييب يف مطار أبها.

مساعدة رشكات الطريان وتمكينها من زيادة عدد
رحالتها وإضافة وجهات جديدة ومن بينها طريان أديل
وغريها من رشكات الطريان الداخلية والدولية.

رفع الكفاءة التشغيلية لعدد  ٢٣مطاراً ،وذلك بإعادة
تخطيط ساحات تلك املطارات ملواكبة متطلبات التشغيل
الحالية واملستقبلية.

تحديث أسطول عربات اإلطفاء واإلنقاذ وفقا ً للمعايري
املحلية والدولية يف  ٢٤مطارا ً ومن ضمنها مطار امللك
عبدالعزيز الدويل بجدة.

23

إعادة تأهيل مطار الثمامة من حيث الجوانب التشغيلية
واألمنية كافة.

الجوف الدويل
نسما
للطريان

العربية للطريان

1

القاهرة للنقل
الجوي

طريان النيل

نمذجة توقعات الزيادة يف عدد املسافرين يف املطارات
ودراسة توقعات النمو حىت عام .2030

حصول مطار األمري محمد بن عبد العزيز الدويل عىل
مراكز متقدمة تنافسية عىل مستوى الرشق األوسط
والعالم كانت عىل النحو التايل:

حائل الدويل

فالي دبي

سد احتياجات املطارات من الوظائف الستيفاء متطلبات
تراخيص املطارات حسب لوائح وأنظمة سالمة الطريان
(.)GACAR 139

إنجاز األعمال التكميلية املتعلقة بالتطوير والصيانة
الرئيسة الالزمة للمطارات.

النيل للطريان

YNB

ملعايري منظمة الطريان املدين الدويل ( )ICAOوحسب
خطة قطاع الهيئة املتعلقة بمعايري الطريان.

وضع خطة شاملة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل نيوم
لتطوير مطار خليج نيوم وتحديد امليزانية املطلوبة لذلك.

املرصية العاملية

طريان الخليج

امللك عبدالله الدويل بجازان
فالي دبي

108

األمري عبد املحنس الدويل بينبع
النيل للطريان

فالي دبي

GIZ

YNB

ترخيص ثالثة عرش مطارا وفقا ً ملعايري  ICAOوهي مطارات:
(حائل ،األمري سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ،الجوف،
القريات ،األمري عبد املحنس بينبع ،الطائف ،عرعر ،رفحاء،
رشورة ،األمري نايف بن عبدالعزيز بالقصيم ،األحساء ،وادي
الدوارس ،الدوادمي).

تقديم املتطلبات الالزمة لرتخيص املطارات الداخلية وفقا ً

العربية
للطريان

طريان النيل

فالي دبي
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مطار امللك
عبد العزيز الدويل
يضطلــع “مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل” بــاإلرشاف عــى جميــع مرافــق وخدمــات املطــار،
ويتمثــل ذلــك يف املتابعــة الدقيقــة ملســتوى أدائــه والخدمــات الــي يقدمهــا ويوفرهــا للمســافرين
ورشكات الطــران ،كمــا يقــوم املطــار بتقديــم الدعــم الــازم لتلــك الــركات بغيــة تمكنهــا مــن
القيــام بدورهــا عــى النحــو املنشــود ،إضافــة إىل العمــل الــدؤوب عــى توفــر البيئــة املناســبة
الســتقطاب أكــر عــدد ممكــن مــن الناقــات الجويــة للمطــار لتوفــر املزيــد مــن خيــارات الســفر
للمواطنــن واملقيمــن والزائريــن.
كمــا يُعــى املطــار بــاإلرشاف عــى املقاولــن واملســتثمرين ومقدمــي الخدمــات يف املطــارات ،للتأكــد
مــن تنفيــذ تلــك الجهــات لجميــع التزاماتهــا التعاقديــة ،يف ســبيل رفــع مســتوى الخدمــات وفــق
املعايــر الدوليــة الــي تلتــزم بهــا الهيئــة ،ومــن مســؤوليات املطــار العمــل عــى تعديــل مرافــق
وأنظمــة املطــار كلمــا دعــت الحاجــة.
ـة أخــرى يتــم تطبيــق أعــى املعايــر األمنيــة بمــا يف ذلــك الدوليــة منهــا ،يف كافــة مســاحات
مــن جهـ ٍ
وأقســام مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل لســد أي ثغــرات أمنيــة ،وذلــك باملتابعــة والتنســيق مــع
الجهــات األمنيــة ذات العالقــة ،كمــا يحــرص املطــار عــى توظيــف كافــة اإلمكانيــات لضمــان تقديــم
أفضــل خدمــات التشــغيل والصيانــة والنظافــة.

مطــار امللك عبد العزيز الدويل
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اإلنجـــــازات

األهداف االسرتاتيجية

التحول إىل كيان تنظيمي مستقل قادر عىل االعتماد عىل
إيراداته.
تطوير البنية التحتية واملرافق والتجهيزات.
رفع مستوى الخدمات وتطبيق معايري الجودة العاملية.

رفع مستوى الخدمات التشغيلية واملرافق.
رفع مستوى سالمة بيئة العمل.
تحقيق أقىص درجات أمن الطريان.
االستثمار األمثل للموارد البرشية.

1

تشغيل نظام السيتا يف صالة ( )1الجديدة.

اعتماد مرشوع إنشاء خطني جديدين لنقل املياه لخدمة
مرافق املطار الحالية وصالة ( )1الجديدة.

تأهيل سيور األمتعة ( )20 - 17بالصالة الجنوبية.

إنهاء اإلجراءات الخاصة بإنشاء مرشوع الشحن الجوي
الجديد باملطار.

افتتاح مركز تدريب ملوظفي املطار.
تنفيذ املرحلة األوىل من مبادرة (طريق مكة) لحجاج
دولة إندونيسيا وماليزيا.

تنفيذ خطط الطوارئ السنوية (قاعدة امللك عبد الله
الجوية بالقطاع الغربي – حقل الوقود الرئيس يف
ساحة املطار – حادثة سقوط فرضية لطائرة خارج املطار
بمشاركة إدارة الدفاع املدين -خطط اإلخالء لرشكة تموين
السعودية).

تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن طريق
تقديم املشاريع واملبادرات والدراسات الالزمة بما يواكب
رؤية اململكة .2030
تنفيذ خطة االستعداد التقين املبكر ملوسم الحج 1439هـ
ربط مشاريع مطار امللك عبد العزيز الدويل بمبادرات
برامج تحقيق الرؤية  2030ضمن الربامج اليت تشارك
فيها الهيئة العامة للطريان املدين (برنامج التخصيص
– برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية –
برنامج خدمة ضيوف الرحمن).

اإلنجـــــازات

تضمني ومتابعة مشاريع الباب الرابع (الرأسمالية) يف
منصة متابعة املشاريع بالهيئة.
إنجاز العديد من املشاريع التطويرية بنسب متفاوتة
تراوحت بني  % 16و % 100ويتضح يف قسم املشاريع من
هذا التقرير تفاصيل تلك املشاريع.

11

التشغيل التجرييب ملجمع الصاالت الجديد( ،صالة )1
وتحويل تشغيل ( )11وجهة داخلية من الصالة الجنوبية
إىل هذه الصالة.

1

افتتاح نفق الخدمات الذي يربط الصالة ( )1بالصاالت
األخرى لضمان انسيابية العمليات التشغيلية بني
مرافق املطار.

6

تنفيذ مرشوع توسعة محطة التحلية وذلك من خالل
إضافة وحدة تحلية جديدة رقم ( )6ليصبح اجمايل
انتاج املحطة ( 42500مرت مكعب/يومياً).

10

توسعة منطقة الجوازات للمغادرين بإضافة عدد ()10
كاونرتات بالصالة الشمالية.

وضع خطة إلنشاء غرفة عمليات مشرتكة لرشكات الطريان
الخاص.

توسعة مدخل املغادرة بالصالة الشمالية.

5
2

توسعة عدد ( )5بوابات للتصعيد بالصالة الجنوبية.
تأهيل عدد ( )2غرفة أمتعة للركاب املواصلني بالصالة
الجنوبية.
تشغيل وتفعيل البوابات اإللكرتونية للمسافرين
()I-Validate, E-Gate

وضع األهداف التنفيذية ملطار امللك عبد العزيز الدويل
وذلك من خالل تحديث التحليل الرباعي لنقاط القوة
والضعف والفرص والتهديدات.
تفعيل الرشاكة واالتفاقية املربمة مع رشكة محطة وقود
الطائرات بجدة (جافتو) ،لرفع كفاءة تشغيل وصيانة
نظام الوقود باملطار.
رفع كفاءة الرشاكة مع رشكة إدارة وتطوير مشاريع
املوائن ( )PPMDCلتشغيل وصيانة مجمع صاالت الحج
والعمرة.
البدء بمرشوع تأهيل املطار للحصول عىل شهادة الجودة
للمواصفة ISO 9001:2015
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قطاع السياسات االقتصادية
والنقل الجوي
قطــاع السياســات االقتصاديــة والنقــل الجــوي بالهيئــة العامــة للطــران املــدين ،هــو الجهــة
املرشعــة واملنظمــة والرقابيــة القتصاديــات صناعــة الطــران يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وهــو
يضطلــع بالعديــد مــن املســئوليات واملهــام املرتبطــة بشــكل مبــارش بوضــع إســراتيجية صناعــة
الطــران املــدين يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وخلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة مــن خــال إعــادة
صياغــة اللوائــح والترشيعــات االقتصاديــة بمــا يتناســب مــع توجــه الهيئــة االســراتيجي ،وإجــراء
الدراســات االقتصاديــة الالزمــة عــن تعرفــة وأجــور الخدمــات املختلفــة الــي تقدمهــا املطــارات
واملالحــة الجويــة يف اململكــة ،عــاوة عــى إعــداد وإصــدار بيانــات عاليــة الدقــة تشــمل الدراســات
اإلحصائيــة الذكيــة والتقاريــر الرقميــة ،ويلعــب ذلــك كلــه دورا ً مهمــا يف دعــم اتخــاذ القــرار مــن
قبــل كبــار مســئويل الهيئــة.
كمــا يعــى القطــاع بتطبيــق االنظمــة املحليــة والدوليــة املتعلقــة بشــؤون الحــج والعمــرة ،واصــدار
الرتاخيــص االقتصاديــة لــركات الطــران الوطنيــة واألجنبيــة ،ومراقبــة الســوق اقتصاديــا ً مــن
خــال متابعــة أســعار تذاكــر النقــل الداخــي بشــكل دوري للتأكــد مــن مــدى التــزام الناقــات
الوطنيــة وعــدم مخالفتهــا ألحــكام الدليــل االسرتشــادي ألســعار تذاكــر النقــل الجــوي ،ومــن
مســئوليات القطــاع أيضــا ً إصــدار التصاريــح الجويــة بمختلــف أنواعهــا العســكرية والدبلوماســية
والتجاريــة والعارضــة والخاصــة وغريهــا.
ويعــد القطــاع مســئو ًال عــن تطبيــق أحــكام امللحــق التاســع التفاقيــة الطــران املــدين الدوليــة،
والخاصــة بالتســهيالت ،إضافــة إىل مســئوليته عــن إعــداد وتنفيــذ الربنامــج الوطــي للتســهيالت.
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األهداف االسرتاتيجية
إعداد وتحديث الخطط االسرتاتيجية لقطاع الطريان يف
اململكة وضمان تحقيقها بما يتوافق مع رؤية اململكة
2030م
تطوير آلية توزيع حصة اململكة من الحجاج واملعتمرين
عىل الناقالت الوطنية.
إصـدار وتجديـد جميـع أنـواع التصاريـح للرحالت (التجاري/
الدبلومايس والعسكري /الخاص /الحكومي/الحج والعمرة)
بكافـة أنماطهـا (العبور/الهبـوط بنوعيـه التشـغييل والفني)
بمـا يتوافـق مـع لوائـح الطيران املـدين واالتفاقيـات الثنائيـة
واملعاهـدات الدوليـة املربمـة بين اململكـة ودول العالـم
لضمـان انسـيابية الحركـة الجويـة.
تقديم الخدمات املعلوماتية ذات الجودة العالية ملساندة
متخذي القرار من خالل قاعدة بيانات تعتمد الدقة
وتنوع املصادر ،وتوفري الدراسات اإلحصائية الذكية
باالعتماد عىل التقنيات والنظم العلمية املتطورة يف
مجال النقل الجوي.
اإلرشاف عىل الربنامج الوطين للتسهيالت ،وتويل إصدار
الترشيعات واألنظمة الخاصة بتسهيالت الطريان وفق
املتطلبات املحلية والدولية.

اإلنجـــــازات
اإلرشاف عىل تطبيق اإلجراءات النظامية املتعلقة
باتفاقيات النقل الجوي واألنظمة املتعلقة بجميع أنواع
الرحالت ،واملساهمة املستمرة يف تطويرها بما يتوافق مع
سياسات اململكة الثابتة يف منظومة النقل الجوي وبما
يتوافق مع نظام الطريان املدين.
التقييم االقتصادي الالزم إلصدار الرخص االقتصادية
لرشكات الطريان الوطنية واألجنبية ومقدمي خدمات
املناولة االرضية وجميع الخدمات ذات الصلة بالطريان
املدين.
التفتيش عىل رشكات الطريان ومقدمي الخدمات ذات
الصلة بالطريان املدين ومراقبة مدى التزام الرشكات
املرخصة باللوائح االقتصادية.
تطبيق أحكام اللوائح االقتصادية للنقل الجوي ومقدمي
الخدمات املتعلقة بالطريان املدين.

أو ًال :التخطيط االســراتيجي وتحقيق الرؤية
املشاركة يف عدد من برامج تحقيق رؤية اململكة ،2030
(برنامج خدمة ضيوف الرحمن ،برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية).

تطوير وتفعيل منصة إلكرتونية EPM) Enterprise
 ) project Managementملتابعة مبادرات ومشاريع
الهيئة.

عقد ورش عمل ودورات تدريبية للمختصني بقطاعات
الهيئة ،ملناقشة مبادرات ومشاريع الهيئة بربامج تحقيق
الرؤية ،وارتباطها االسرتاتيجي بالهيئة العامة للطريان
املدين واعتمادها ،وتحديد املتطلبات والنماذج الخاصة
بربامج تحقيق رؤية اململكة  ،2030وتوضيح أدوار
ومسئوليات كل القطاعات يف الهيئة ،وتحديد األطر
الزمنية لتسليم املتطلبات والتقارير.

إصدار تقارير ربع سنوية ملتابعة تحقيق نتائج مبادرات
برامج الرؤية ،بناء عىل متطلبات املركز الوطين لقياس
األجهزة العامة ومكتب تحقيق الرؤية يف وزارة النقل
وفق املنهجيات واملعايري املعتمدة.
إصدار تقارير شهرية ملتابعة إنجاز مشاريع الهيئة.

ثانيــاً :النقل الجوي:
إصدار نحو ( )94276ترصيحا ً لرحالت مختلفة (خاصة،
تجارية ،عسكرية ،دبلوماسية).

إعداد اسرتاتيجية لخطة موسم الحج والعمرة لعام
1439هـ وإصدار التصاريح الخاصة بالرحالت ومراقبة
تنفيذها.
بلغ مجموع اإليرادات املحصلة من تصاريح الرحالت
اليومية والسنوية ( )6,028,450ريا ًال سعودياً.

تحديث آلية نظام إصدار التصاريح (عبور) وتحديث آلية
إصدار تصاريح الرحالت العسكرية.

رفع مستوى االنجاز إلنجاح موسم حج 1439هـ وتوزيع
رحالت الحج عىل فرتيت القدوم واملغادرة.

الرتخيص لعدد ( )67رشكة طريان لنقل الحجاج.

بلغ عدد الحجاج الواصلني جوا ً ملوسم حج 1439هـ2018/م ()1.65
مليون حاج تقريباً ،وذلك يمثل نسبة تصل اىل  % 94من اجمايل
عدد الحجاج وهي موزعة كالتايل:

الناقالت األجنبية نقلت
( )959,000حاج تقريباً.

املشاركة يف استكمال متطلبات وصول املعتمرين اىل
مطار امللك فهد الدويل ومطار امللك خالد الدويل عرب
الناقالت الوطنية ،ومن ثم نقلهم عىل رحالت داخلية
إىل جدة واملدينة املنورة.
املشاركة يف تطبيق نظام التسجيل املسبق ملعلومات
املسافرين  - APP/PNRبالتعاون مع املركز الوطين
لخدمات امن املسافرين.
املساهمة يف عمليات إجالء الرعايا والعمليات اإلنسانية
التابعة لوزارة الدفاع بالرياض ،وذلك تنفيذا ألمر سامي.
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الخطوط السعودية نقلت
( )603,000حاج تقريباً.

طريان ناس نقلت
( )88,000حاج تقريباً.

املشاركة يف تطبيق مبادرة طريق مكة (إنهاء إجراءات
الحجاج املسبق من بلد املنشأ) كالتايل:
•الناقالت اليت ساهمت يف نقل حجاج املبادرة
من جاكرتا (الخطوط الجوية العربية السعودية
والخطوط االندونيسية “جارودا”).
•الناقالت اليت ساهمت يف نقل حجاج املبادرة من
كواالملبور (طريان ناس والخطوط املاليزية).
•املشاركة يف تطبيق مرشوع الغاء الصق تاشريات
الحج والعمرة الصادرة من ممثليات اململكة يف
الخارج ( 20دولة حىت رمضان ١٤٤٠هـ).
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تابع اإلنجـــــازات
رابعاً :التسهيالت

ثالثــاً :الرتاخيص االقتصادية

16

5

الرتخيص االقتصادي لعدد ( )5رشكات للعمل يف مجال
الخدمات األرضية للطريان التجاري والخاص.

2

الرتخيص االقتصادي لرشكتني تعمل يف مجال تموين
الطائرات.

5

الرتخيص االقتصادي لعدد ( )5رشكات للتصوير الجوي.

2

الرتخيص االقتصادي لرشكتني لنقل الركاب واملالحني
داخل ساحات املطارات.

الرتخيص االقتصادي لرشكة تعمل كوكيل لرشكات
طريان.

3

الرتخيص االقتصادي لثالث رشكات لتقديم خدمات يف
مجال صيانة.

الرتخيص االقتصادي لرشكة (مدارس تعليم الطريان).

3

الرتخيص االقتصادي لرشكة (معاهد تدريب).

5

4

110

تجديد الرتخيص االقتصادي لعدد ( )110ناقل جوي
أجنيب.
املشاركة يف وضع آلية الفسح الجمريك.
الربط مع منصة (مراس) لتسهيل إجراءات املستثمرين.
التواصل مع الناقالت الوطنية لتقديم خصومات عىل
أسعار التذاكر الداخلية لكبار النس بالتعاون مع جمعية
“وقار” وقد استجابت الخطوط السعودية وطريان ناس
يف توفري خصومات لكبار النس.
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الرتخيص االقتصادي لعدد ( )5رشكات مشغلة للطريان
غري التجاري.

الرتخيص االقتصادي لعدد ( )4رشكات للعمل يف مجال
السمرسة والوساطة يف الطائرات.
الرتخيص االقتصادي لرشكة تعمل يف مجال مناولة
طائرات الشحن الجوي.

الرتخيص االقتصادي لرشكة قفز مظيل.

ISIC

PNR

تفعيل برنامج ربط هوية املسافر مع سجل الحجز
(.)PNR
املتابعة مع الناقالت الجوية لرفع نسبة االلتزام بنظام
تسجيل املسافرين (. )APP/PNR
املساهمة يف إعداد الخطة الوطنية للتصدي لحاالت
ظهور األمراض املعدية والتنسيق يف ذلك مع وزارة
الصحة.

الرتخيص االقتصادي لعدد ( )5رشكات للعمل يف مجال
املناولة وتزويد الطائرات بالوقود.
الرتخيص االقتصادي لرشكة تعمل يف مجال الرش
الزراعي.

5

من منطلق مسئولية الهيئة العامة للطريان املدين يف
تطبيق أحكام امللحق التاسع (التسهيالت) التفاقية
الطريان املدين ( )ICAOوبالتنسيق الوثيق مع الجهات
ذات العالقة يف رئاسة أمن الدولة (املركز الوطين لخدمات
أمن املسافرين ومركز املعلومات الوطين) تم إعداد
وإنجاز وثيقة إجراءات وضوابط تطبيق نظام معلومات
املسافرين املسبق  . APP/PNRوتشتمل هذه الوثيقة عىل
( )16مادة واجبة التطبيق.

PKD

التحول إىل الجواز اإللكرتوين لالنضمام لدليل املفاتيح
العامة (.)PKD

خامســاً :مركز اإلحصاء ودعم القرار
إعداد اسرتاتيجية مركز اإلحصاء ودعم القرار
بيانات عالية الدقة) واليت تعىن بالتحول الرقمي
(
يف البيانات ،واملتضمنة تطوير لوحات معلومات ذكية
( )Dashboardsتقدم عرضا ً تفاعليا ً شامال ً لجميع
بيانات الهيئة اإلحصائية وغري اإلحصائية ،بما يف ذلك
التقارير الرقمية ،مما يوفر رؤى أساسية داعمة لقيادات
الهيئة التخاذ القرارات بشكل رسيع ومناسب ،ويتم
تنفيذها من خالل ( )8مبادرات أساسية ،ينبثق عنها
( )39مبادرة فرعية.
تجدر اإلشارة أن الدخول عىل لوحة املعلومات(  (�Dash
 )boardواالستفادة من ما توفره ،لن يقترص - مستقبال ً -
عىل كبار مسئويل الهيئة بل أيضا جميع زائري املوقع
).
اإللكرتوين (صفحة

تزويد عدد من القطاعات والجهات ببيانات ومعلومات
وتقارير إحصائية متعددة وذلك عىل النحو التايل:

36
112
340
75

(قطاعات خارج اململكة)
(قطاعات خارج الهيئة داخل اململكة)
(قطاعات داخل الهيئة)
(دراسات وتقارير)

تطبيق وتحديث التصنيف الوطين لألنشطة االقتصادية
( )ISICالخاصة بالهيئة العامة للطريان املدين.

إعداد واعتماد دليل املستثمر لألنشطة التجارية للهيئة.
اعتماد ملفات أسعار التذاكر الداخلية لعام 2018م
لجميع الناقالت الوطنية ،ومراقبة أسعار تذاكر الطريان
للرحالت الداخلية بشكل شهري ورصد املخالفات.
املتابعة واإلرشاف عىل مرشوع “وطين” لدعم نقاط
الخدمة منخفضة الحركة.
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قطاع معايري الطريان
قطــاع معايــر الطــران بالهيئــة العامــة للطــران املــدين هــو الجهــة الترشيعيــة والتنظيميــة لصناعــة
الطــران باململكــة العربيــة الســعودية .يقــوم القطــاع بتحديــث القوانــن واللوائــح بمــا يتمــاىش مــع
أفضــل ممارســات ومعايــر الطــران املــدين الــدويل .كمــا يقــوم القطــاع بإصــدار وتجديــد الرتاخيــص
واإلعتمــادات والشــهادات ذات الصلــة بأعمــال الطــران املــدين وفقــا ً لألنظمــة واللوائــح املعتمــدة،
واملحافظــة عــى أعــى مســتويات الســامة مــن خــال املراقبــة واملتابعــة والتدقيــق عــى اللوائــح
التنفيذيــة للهيئــة العامــة للطــران املــدين.
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األهــداف
العمـــل عـــىل ضمـــان مســـتوى عـــال مـــن
الســـالمة يف أجـــواء ومطـــارات اململكـــة ،وتحقيـــق
االســـتمرارية يف الحفـــاظ عــلـى أعــلـى معايـــري
الســـالمة ذات العالقـــة.
التأكـــد مـــن التـــزام كافـــة الجهـــات العاملـــة يف
قطـــاع الطـــريان املـــدين بتطبيـــق اللوائـــح التنفيذيـــة
للهيئـــة العامـــة للطـــريان املـــدين ،ومعايـــري منظمـــة
الطـــريان املـــدين الـــدويل  ، ICAOواالمتثـــال لألنظمـــة
واإلجـــراءات ذات العالقـــة ،بمـــا يف ذلـــك التدقيـــق
الـــدوري.

العمـــل عــلـى حمايـــة البيئـــة مـــن اآلثـــار الناجمـــة
عـــن أنشـــطة الطـــريان املـــدين كافـــة ،وفـــق املعايـــري
الدوليـــة.
االرتقاء بثقافة السالمة والتبليغ عن الحوادث
والوقائع بشقيها اإللزامي والتطوعي.
ضمان جودة اإلجراءات الفنية لإلدارات داخل
الهيئة وذلك بمطابقتها مع األنظمة املحلية واملعايري
الدولية.

اإلنجازات:
إطالق منصة إلكرتونية لتسجيل وترصيح الطائرات
بدون طيار ،واستحداث اللوائح التنفيذية الالزمة
بالتنسيق مع الجهات املعنية.
الترصيح لعدة فعاليات لجهات معتمدة (العاب
نارية ،بالونات )..عن طريق الهيئة العامة للطريان
املدين واستحداث اللوائح التنفيذية لذلك.

يجري العمل عىل االنتهاء من ترخيص الهيئة
العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة يف مجال
تقديم خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية.

122

إعادة ترخيص ( )16مطارا ً بموجب لوائح الهيئة
العامة للطريان املدين الجديدة.
تحديث معلومات دليل الطريان
السعودي.

ترخيص مراكز تدريب املواد الخطرة بما يتوافق
مع الالئحة التنفيذية للهيئة العامة للطريان املدين
ومنظمة الطريان املدين الدويل اإليكاو (.)ICAO

قيام الهيئة بدورها املنشود املتعلق بتحديث خطة
املالحة الجوية ( )PBNللرشق األوسط.

تمديد فرتة شهادة صالحية الطريان للطائرات ملدة
 3سنوات بد ًال من سنة واحدة فقط.

استضافة مقر املنظمة اإلقليمية ملراقبة السالمة
الجوية ( )RSOOومقرها الرياض.

إصدار  194شهادة
صالحية طائرات.

90

ICAO

استكمال ترخيص رشكة خدمات املالحة الجوية
السعودية بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة
العامة للطريان املدين ،ومنظمة الطريان املدين
الدويل اإليكاو (.)ICAO

ترخيص ( )15رشكة من مقدمي الخدمات األرضية
يف مطارات اململكة بما يتوافق والالئحة التنفيذية
للهيئة العامة للطريان املدين ومنظمة الطريان املدين
الدويل اإليكاو (.)ICAO

2000

FAA

GACARs

دراسة أكرث من ( 2000عائق) وتأثري العوائق
الصناعية الخاصة باملباين اإلنشائية وأبراج
االتصاالت واملداخن الصناعية وخطوط الكهرباء
وأعمدة اإلنارة والرافعات الربجية القريبة من
جميع املطارات ،واملوافقة عىل االرتفاعات اليت
تحمي املجال الجوي من االخرتاقات.
عقد ورشة عمل تعريفية بشهادة االعتماد الدويل
للجودة أيزو  9001استفاد منها أكرث من ()90
مشاركا من مختلف قطاعات الهيئة.

معادلة رخص الطريان األجنبية املعرتف بها من
قبل منظمة الطريان املدين الدويل ( )ICAOالصادرة
للسعوديني ومن ثم إصدار رخص طريان سعودية.

البدء بمعادلة رخص الطريان الصادرة للسعوديني
من قبل الوكالة األمريكية للطريان ( )FAAومن ثم
إصدار رخص طريان سعودية.

3000

MID

SSP

دراسة أكرث من ( 3000موقع) وتأثري الرافعات
الربجية الخاصة بمعدات وآالت مرشوع تطوير
مطار امللك عبد العزيز الدويل بجدة عىل املجال
الجوي للحفاظ عليه من االخرتاقات.

استضافة قمة السالمة الرابعة بمنطقة الرشق
األوسط ()MID-Region Safety Summit
واملشاركة بإدارة جلسة لخرباء السالمة وتقديم
عرض عن املستوى املقبول ملؤرشات أداء السالمة.
رفع نسبة إنجاز برنامج الدولة للسالمة ()SSP
من  % 54إىل  % 96.4عىل منصة التقييم الذايت
ملنظمة اإليكاو(  (�iSTARS SSP Self-assess
 )ment toolمع مالحظة أن النسبة املستهدفة
املطلوبة  % 100بنهاية عام 2022م ،ولذلك فإن
النسبة اليت حققتها اململكة يف عام  2018والبالغة
( )% 96.4تجعل اململكة ليس فقط يف طليعة
الدول عىل املستوى اإلقليمي بل عىل املستوى
العاملي أيضاً.

استحداث ( )3لوائح تنفيذية ( )GACARsوذلك
عىل النحو التايل:

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 48
متطلبات التسجيل للطائرات الصغرية
الغري مأهولة ونماذج الطائرات

GACAR Part-48
�REGISTRATION AND MARKING RE
QUIREMENTS FOR MODEL AIRCRAFT
AND SMALL UNMANNED AIRCRAFT

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 107
الطائرات الصغرية وغري املأهولة لألغراض
غري الرتفيهية

GACAR part-107
NON-RECREATIONAL CIVIL SMALL
UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 138
تسجيل املطارات واملهابط غري املرخصة

GACAR Part-138
REGISTRATION OF NON- CERTIFICATED
AERODROMES
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تابـع اإلنجازات:
تحديث ( )15الئحة تنفيذية حسب املتغريات املحلية
والدولية وذلك عىل النحو التايل:

لوائح سالمة الطريان – الجزء1 -
التعريفات واالختصارات واملصطلحات املعتمدة
لوائح سالمة الطريان – الجزء – 45
عالمات التعريف والتسجيل للطائرات

GACAR Part-45
IDENTIFICATION AND REGISTRATION
MARKING

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 47
تسجيل الطائرات

GACAR Part-47
AIRCRAFT REGISTRATION

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 91
القوانني العامة للتشغيل والطريان

GACAR Part-91
GENERAL OPERATING AND FLIGHT
RULES

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 199
لوائح تفعيل و إلغاء القوانني وتحديد املهل
الزمنية للتنفيذ

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 149
منظمات الطريان الرتفيهي
لوائح سالمة الطريان – الجزء – 119
ترخيص املشغلني الجويني (الطريان التجاري
وغري التجاري)
لوائح سالمة الطريان – الجزء – 139
ترخيص وتشغيل املطارات باململكة

124

GACAR Part-1
DEFINITIONS, ABBREVIATIONS AND
EDITORIAL CONVENTIONS

GACAR Part-199
REPEALS, COMING INTO FORCE AND
TRANSITIONAL PROVISIONS

GACAR-149
AVIATION RECREATION
ORGANIZATIONS
GACAR-119
CERTIFICATION: SAUDI ARABIAN
COMMERCIAL AND
NONCOMMERCIAL OPERATORS

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 103
الطائرات الخفيفة جدا ً

GACAR-103
ULTRALIGHT VEHICLES

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 183
الجهات واألشخاص املكلفون من قبل رئيس
الهيئة

GACAR-183
REPRESENTATIVES OF THE
PRESIDENT

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 21
لوائح وإجراءات ترخيص صالحية الطريان
للطائرات وقطع الطائرات

GACAR-21
CERTIFICATION PROCEDURES FOR
PRODUCTS AND ARTICLES

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 43
لوائح الصيانة والصيانة الوقائية والتوضيب
والتعديل

GACAR-43
�MAINTENANCE, PREVENTIVE MAIN
TENANCE, REBUILDING, AND
ALTERATION

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 39
لوائح أوامر صالحية الطريان

GACAR-39
AIRWORTHINESS
DIRECTIVES

لوائح سالمة الطريان – الجزء – 151
مقدمي الخدمات األرضية

GACAR Part-151
GROUND SERVICE PROVIDERS

GACAR-139
CERTIFICATION AND OPERATIONS:
AERODROMES
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تابـع اإلنجازات:
تعديل ( )4أدلة إجرائية ملعايري الطريان
( )GACA eBookوذلك عىل النحو التايل:
GACA-eBook-Volume-8
ANS CERTIFICATION AND
ADMINISTRATION

الدليل اإلجرايئ ملعايري الطريان -الباب 8 -
إجراءات
الدليل اإلجرايئ ملعايري الطريان -الباب 10 -
إجراءات السماح لرشكات الطريان األجنيب
بالطريان والتشغيل باململكة
الدليل اإلجرايئ ملعايري الطريان -الباب 14 -
إجراءات تعيني وإدارة املمثلني عن الهيئة
الدليل اإلجرايئ ملعايري الطريان -الباب 6 -
إجراءات ترخيص صالحية الطريان للطائرات
وقطع الطائرات

إدراج جميع املعلومات املتعلقة بمقدمي الخدمات
واملفوضني (يف قطاع الطريان املدين) عىل موقع
الهيئة العامة للطريان املدين عىل الشبكة
العنكبوتية.
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2658

GACA-eBook-Volume-10
– FOREIGN AIR OPERATORS
& AUTHORIZATION
ADMINISTRATION

46

GACA-eBook-Volume-14
& DESIGNEES – APPOINTMENT
MANAGEMENT

29

زاد عدد البالغات عرب الربنامج اإللكرتوين لنظام
البالغات ( )Q5املتعلقة بجميع رشكات الطريان
ومزودي الخدمة ،واليت يتم استالمها عىل مدار
الساعة من  505بالغ يف عام  2017إىل 2658
بالغا ً يف عام  2018وذلك بسبب نمو الوعي بثقافة
التبليغ بشقيها التطوعي واإللزامي.
مراجعة وقبول أنظمة إدارة السالمة لـ ( )46مقدم
خدمة يف صناعة الطريان .

املشاركة يف برنامج الضيف الزائر بقاعدة امللك
سلمان الجوية بالقطاع األوسط (مدرسة السالمة
بالقوات الجوية) وتقديم محارضتني بعنوان (إدارة
املخاطر بالطريان) و(مؤرشات أداء السالمة).

50

القيام بأكرث من ( )50زيارة تفتيشية عىل أنظمة
إدارة السالمة ملقدمي الخدمات.

املوافقة عىل ( )29دورة تدريبية يف مجال اإلطفاء
واإلنقاذ ملعاهد تدريبية معتمدة.

GACA-eBook-Volume-6
 AIRCRAFT & EQUIPMENTCERTIFICATION

ISO

حصلت الهيئة العامة للطريان املدين عىل شهادة
اآليزو ( )ISO 9001:2015العاملية يف الجودة وذلك
يف مجال السالمة واألمن والنقل الجوي.

تفويض ( )3أطباء )2( ،يف مدينة جدة وطبيب يف
املدينة املنورة ،كما تم تجديد تفويض ( )14طبيبا ً
وتخويلهم إلصدار شهادات اللياقة الطبية للطيارين
واملراقبني الجويني.

إصدار ( )10712شهادة لياقة طبية للمتقدمني
للحصول عليها مثل (الطيارين ،املراقبني الجويني،
طلبة املراقبة الجوية ،طلبة الطريان...الخ) يف حني
بلغ العدد يف عام  )6435( 2017شهادة.

إصدار ( )6149شهادة/رخصة( ،شهادات للطيارين،
شهادات للمراقبني الجويني ،شهادات للمهندسني
الجويني ،شهادات ألعضاء أطقم الطائرات...الخ)
يف حني بلغ العدد يف عام  )8060( 2017شهادة/
رخصة( .جاء االنخفاض نظرا ألن مدد صالحية
تلك الرخص أصبحت مدى الحياة للمواطنني
السعوديني).

إصدار ( )8شهادات تسجيل/ترخيص “طائرة دون
طيار”.
االنتهاء من إصدار دليل سري األعمال Process Manual
والذي يعترب كملحق لدليل نظام الجودة لجميع
املهام الخاصة بقطاع معايري الطريان
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قطاع الخدمات املشرتكة
يعتــر قطــاع الخدمــات املشــركة قطاعــا ً حيويــا ً يف الهيئــة العامــة للطــران املــدين ،نظــرا ً لحجــم
املســئوليات املناطــة بــه ،ومــا يضطلــع بــه مــن أدوار محوريــة ،فهــو املســئول عــن الشــئون املاليــة،
واالســتثمار والخزينــة ،واإليــرادات ،وصنــدوق املطــارات ،واملــواد البرشيــة والتدريــب ،والعقــود
واملشــريات ،واالتصــاالت اإلداريــة ،وإدارة الوثائــق واملحفوظــات ،وإدارة الخدمــات املســاندة ،وإدارة
املــواد ،ومراقبــة املخــزون ،ففــي مجــال الشــئون املاليــة يقــوم القطــاع بجميــع األعمــال املحاســبية
واالرتباطــات املاليــة ذات العالقــة بالهيئــة ومنســوبيها ،عــاوة عــى رصف املســتحقات يف املواعيــد
املحــددة ،وتحصيــل إيــرادات الهيئــة واســتثمارها فيمــا يخــدم أغــراض الهيئــة االســتثمارية
والتشــغيلية ،وايضــا ً توفــر البيانــات والتقاريــر املاليــة الالزمــة ،والقيــام بالرقابــة عــى مرصوفــات
وإيــرادات الهيئــة املاليــة ،وإعــداد سياســات وخطــط الهيئــة االســراتيجية املاليــة ،وإعــداد موازنتهــا
الســنوية بالتنســيق مــع القطاعــات املختلفــة ،ومــع وزارة املاليــة والجهــات الرقابيــة ،كمــا يشــارك
القطــاع يف إعــداد التكاليــف املاليــة لخطــط الهيئــة التنمويــة عــى املديــن القصــر والطويــل،
بالتنســيق مــع وزارة االقتصــاد والتخطيــط والجهــات ذات العالقــة.
ويف مجــال املــوارد البرشيــة يســعى القطــاع بشــكل مســتمر لتطويــر آليــات تخطيــط القــوى
العاملــة بغيــة توفــر احتياجــات الهيئــة مــن الكــوادر والكفــاءات الســعودية الفنيــة واإلداريــة
املتميــزة علميــا ً وعمليــاً ،كمــا يضطلــع بتطويــر منظومــة متكاملــة مــن الترشيعــات واألنظمــة
واملزايــا واملنافــع املتطــورة ،الــي تهــدف إىل تحقيــق االســتثمار األمثــل للمــوارد البرشيــة ،باإلضافــة
إىل التخطيــط العلمــي والتدريــب اإلداري واملتخصــص لتأهيــل وتطويــر منســوبي الهيئــة ،وكذلــك
اإلرشاف واملتابعــة عــى برامــج االبتعــاث الخارجــي ،مــن خــال اســراتيجية لتدريــب منســوبي
الهيئــة تنفــذ بالتنســيق مــع القطاعــات املختلفــة ،والــي تنطــوي عــى برامــج تدريبيــة رياديــة
ودورات تدريبيــة إداريــة وتخصصيــة ،وبرامــج وأدوات لبنــاء القــدرات ،وطاقــم إداري وفــي مميــز،
بهــدف االرتقــاء بالكــوادر البرشيــة إىل أعــى املســتويات ،كمــا يُعــى القطــاع بإنشــاء األســس
الصحيحــة لعمليــة تقييــم املــوارد البرشيــة مــن الناحيــة العمليــة والفنيــة والشــخصية وبنــاء
الهيــاكل التنظيميــة لجميــع القطاعــات واإلدارات بالهيئــة بمــا يحقــق ســامة العمــل والتواصــل
اإلداري داخــل القطاعــات وعالقتهــا مــع القطاعــات األخــرى ،وتوفــر خدمــات ذات جــودة عاليــة
ومتميــزة للموظفــن وضمــان رصف رواتــب ومســتحقات املوظفــن يف الوقــت املحــدد وكذلــك
إيجــاد بيئــة عمــل صحيــة ملنســوبي الهيئــة ،ومــن مســئوليات القطــاع أيضــا ً طــرح منافســات
ومشــاريع الهيئــة وترســيتها وتوقيــع عقودهــا وتوفــر متطلباتهــا عــن طريــق الــراء املبــارش،
وذلــك وفقــا ً لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.
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األداء املايل :

األهداف االسرتاتيجية:
املساهمة يف جهود وخطط الهيئة الرامية إىل تحقيق
أهداف رؤية اململكة  2030ذات العالقة بقطاع
الطريان املدين.
تطوير وتحديث ثقافة املنشأة وفق اسرتاتيجية
الهيئة.
تهيئة سياسات وإجراءات العمل لتطبيقها بالهيئة
كجهة ترشيعية.
االستثمار األمثل إليرادات الهيئة املالية.
تنمية إيرادات الهيئة والبحث عن مصادر جديدة
لزيادة الدخل وترشيد املرصوفات التشغيلية.
تهيئة وحدات العمل االسرتاتيجية يف الهيئة للعمل
عىل أسس تجارية تنافسية واملساهمة يف تحويل
انشطتها إىل كيانات تجارية مستقلة عن الهيئة ماليا ً
وإدارياً.
مراقبة املرصوفات واإليرادات املالية وطرق الرصف يف
املواعيد املحددة.
رصف مستحقات املقاولني واملوردين وفقا لألنظمة
املتبعة.
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التأكــد من نظاميـة العقـــود واملشرتيــــات
بالهيئـــة.
تحقيق االستثمار األمثل للموارد البرشية.
وضع وتنفيذ اسرتاتيجية لتدريب منسوبي الهيئة
بالتنسيق مع القطاعات املختلفة.
تبين أفضل التطبيقات العاملية للموارد البرشية
ومهام الخدمات املشرتكة.
استقطاب الكوادر والكفاءات السعودية الفنية
واإلدارية املتميزة.
تجهيز بيئة عمل تنافسية ومناسبة للعمل
واملوظفني.
االرتقاء بقدرات الكوادر البرشية العاملة يف الهيئة إىل
أعىل املستويات.
مساعدة الهيئة التخاذ القرارات املناسبة يف كافة
أنشطتها.
استكمال أتمتة إجراءات العمل من خالل حلول
أنظمة العمل ERP

االعتمادات
بيان بإجمايل االعتمادات للســنة املالية 1440/ 1439هـ (2018م) مقارنة بالعام الســابق (ريال)
التصنيف االقتصادي

اسم البند

اعتماد السنة املالية 2017

اعتماد السنة املالية 2018

21

تعويضات العاملني

1,429,871,000.00

1,474,615,000.00

22

استخدام السلع والخدمات

2,067,340,800.00

2,273,323,728.00

24

الفائدة

966,851,000.00

966,851,000.00

28

مرصوفات أخرى

70,772,110.00

82,892,000.00

4,534,834,910.00

4,797,681,728.00

10,295,701,090.00

8,113,366,000.00

إجمــايل اعتمادات األصول غري املالية ( ) 31

10,295,701,090.00

8,113,366,000.00

إجمـــايل االعتمادات ( ) 31 + 2

14,830,536,000.00

12,911,047,728.00

جملـة اعتمادات املرصوفــات ( ) 2
31

األصول غري املالية
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املصــروفــات

املرصوفــات للعــام املايل 1440/ 1439هـ (2018م) مقارنة بالعام الســابق (ريال)

22

استخدام السلع والخدمات

1,240,155,201.44

961,661,636.41

24

الفائدة

874,296,518.67

874,214,205.45

28

مرصوفات أخرى

28,521,042.12

40,611,834.69

31

األصول غري املالية

4,752,928,947.38

3,898,312,781.14

8,177,017,318.91

7,161,819,683.42

مليون ريال

4,753

21

تعويضات العاملني

1,281,115,609.30

1,387,019,225.73

املرصوفــات للعــام املــايل 1440/ 1439هـ (2018م) مقارنة بالعام الســابق (بماليني الرياالت)

2017
2018

3,898

التصنيف االقتصادي

املرصوفات

2017

2018

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000

1,281

1,240

1,387

2,500
2,000
962

874

874
29
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تعويضات العاملني

21

استخدام السلع والخدمات

22

الفائدة

24

41

اإلجمايل

1,500
1,000

مرصوفات أخرى

28

500
األصول غري املالية

0

31
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اإليــرادات

إيــرادات الهيئــة والــركات التابعــة لهــا املفوترة واملحصلة للعام املايل  )2018( 1440/1439مقارنة بالعام الســابق (ريال)
املفوترة

إيــرادات الهيئــة والــركات التابعــة لها (املفوترة) للعام املايل  )2018( 1440/1439مقارنة بالعام الســابق
(بماليني الرياالت)
2018

الـمحــصلة
1,226
1,255

380
762

2,163
2,075

2018
925
788

197
652

134

إيــرادات الهيئــة والــركات التابعــة لها (املحصلة) للعام املايل  )2018( 1440/1439مقارنة بالعام الســابق
(بماليني الرياالت)
1,410
1,458

مالحظــة  :التوجــد مبالــغ مفوتــرة ملطــار امللــك خالد الدويل بالرياض وقطاع املالحة الجويــة حيث تم خصخصتهما .

62
139

نسبة النمو

% 4.84

مالحظات :
•بســبب تخصيــص مطــار امللــك فهــد الــدويل بالدمــام فإن املبالغ املفوترة تظهر أقل من العام الســابق والعكــس فيما يخص رشكة مطارات الدمام (.)DACO
•زادت املبالــغ املحصلــة عــن املفوتــرة بالنســبة لــكل مــن ( مطــار امللــك خالــد الــدويل ومطــار امللــك فهــد الــدويل واملالحــة الجويــة ) نتيجــة لتحصيــل مبالــغ تخــص
ســنوات ســابقة.

74
139

املجموع

8,395,264,699

8,801,566,974

6,186,465,347

6,191,421,519

00
00

رشكة املالحة الجوية

1,225,873,235

1,254,877,635

924,992,092

787,751,250

رشكة
املالحة الجوية

رشكة
مطارات الدمام

رشكة
مطارات الرياض

رشكة الطريان
املدين القابضة

قطاع
املالحة الجوية

مطار امللك
خالد الدويل

قطاع
املطارات الداخلية

مطار امللك
فهد الدويل

مطار امللك
عبدالعزيز الدويل

46
9.7

رشكة مطارات الدمام

380,442,340

762,276,284

197,005,302

652,217,274

00
00

رشكة مطارات الرياض

2,162,576,939

2,074,858,371

1,409,581,625

1,458,402,645

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

46
1.8

رشكة الطريان املدين القابضة

62,307,057

138,663,000

73,637,500

138,663,000

582
588

قطاع املالحة الجوية

0

0

46,129,988

9,675,880

0

القطاع
الرئيس

591
379

مطار امللك خالد الدويل

0

0

46,123,142

1,819,189

354
07

قطاع املطارات الداخلية

581,512,895

587,756,456

591,049,673

379,264,732

1,000

456
10

مطار امللك فهد الدويل

353,774,040

6,721,135

456,082,137

10,339,217

3,175
3,330

مطار امللك عبدالعزيز الدويل

3,174,890,767

3,329,635,106

2,115,102,281

2,050,052,652

4,000

2,000

2,115
2,050

القطاع الرئيس

453,887,426

646,778,987

326,761,607

703,235,678

5,000

3,000

2017

مليون ريال

327
703

2017

2018

2017

2018

454
647

القطاع

2017

مليون ريال

3,000

2,000

% 0.08

1,000

10

رشكة
املالحة الجوية

9

رشكة
مطارات الدمام

8

7

6

5

4

3

2

1

رشكة
مطارات الرياض

رشكة الطريان
املدين القابضة

قطاع
املالحة الجوية

مطار امللك
خالد الدويل

قطاع
املطارات الداخلية

مطار امللك
فهد الدويل

مطار امللك
عبدالعزيز الدويل

القطاع
الرئيس

0

135

قطاع الخدمات املشــركة

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1439 / 1440

تابع  -اإليـــرادات
اإليــرادات املحصلــة للعامــن املاليني 1439/1438هـ ( )2017و 1440/1439هـ (( )2018ريال)
نوع االيراد

اإليــرادات غــر املحصلــة للعامــن املاليني  )2017( 1439/1438و )2018( 1440/1439تراكمية من أعوام ســابقة (ريال)

)2017( 1439/1438

)2018( 1440/1439

املصدر

2017

2018

11,785,647.21

106,437,568.35

القطاع الخاص

2,390,063,628

2,747,410,147

رسوم وأجور الطريان املدين

2,542,416,675.36

2,162,625,566.07

الجهات الحكومية

10,533,559,030

9,929,673,083

اإليجارات وأقساط املساكن

478,961,705.54

834,150,668.99

الخطوط السعودية

4,486,921,295

5,581,189,015

بيع الوثائق واألنظمة

913,000.00

7,370,000.00

اإلجمايل

17,410,543,953

18,258,272,246

الجزاءات والغرامات

19,290,855.36

34,082,478.60

املبيعات الحكومية

1,159,880.00

0.00

0.00

100,000.00

382,346,466.60

9,721,066.95

3,436,874,230.07

3,154,487,348.96

الفوائد املستحقة من الجهات األخرى

مبيعات أخرى
اإليرادات املتنوعة غري املصنفة يف مكان آخر
اإلجمايل

اإليــرادات املحصلــة للعامــن املاليــن 1439/1438هـ ( )2017و 1440/1439هـ (( )2018بماليني الرياالت)
2018
106.4
11.79

2,163
2,542

834.15
479

7.4
0.91

34.08
19.29

0.00
1.16

9.72
382.35

0.1
0.00

8

7

6

5

4

3

2

1

الفوائد املستحقة من
الجهات األخرى

رسوم وأجور
الطريان املدين

اإليجارات وأقساط
املساكن

بيع الوثائق
واألنظمة

الجزاءات
والغرامات

املبيعات
الحكومية

اإليرادات املتنوعة غري
املصنفة يف مكان آخر

مبيعات
أخرى

2017

العــام املايل )2017( 1439/1438
مليون ريال
3,000

الجهات
الحكومية

%60

%26

العــام املايل )2018( 1440/1439
الخطوط
السعودية

الجهات
الحكومية

%54.4

%30.6

الخطوط
السعودية

2,500
2,000
1,500
1,000

%14

القطاع
الخاص

%15

القطاع
الخاص

500

مالحظة :
•اإليــرادات أعــاه تمثــل إيرادات الهيئة فقط وال تشــمل إيرادات الرشكات التابعة لها.

136

0

مالحظة:
•اإليــرادات أعــاه تمثــل إيرادات الهيئة فقط وال تشــمل إيرادات الرشكات التابعة لها.
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املنافســات اليت تم ترســيتها خالل عام :2018

العقود واملشرتيات:

مـــروع إعـــادة تأهيـــل الجـــر املـــؤدي إىل صالـــة الســـفر
الجنوبيـــة بمطـــار امللـــك عبـــد العزيـــز الـــدويل

املنافســات والعقود لعام 2018م
البيان

العدد

املنافسات اليت تم طرحها

67

املنافسات اليت تم إلغاؤها

19

منافسات قيد اإلجراء

13

املنافسات اليت تم ترسيتها

10

العقود اليت تم توقيعها

 24عقدا بقيمة
 1,329,900,846ريا ًال

مدة العقد
تاريخ اإلشعار
بالرتسية

قيد اإلجراء

ألغيت

عقــود وتعاميد التأمني املبارش

طرحت

البيان

العدد

العقود

26

18,431,569

التعاميد

71

4,344,204

القيمة اإلجمالية

22,775,774

1439/ 03/ 24

قيمة العقد
بالريال

4,509,000

مـــروع اتفاقيـــة مايكروســـوفت لرخـــص اســـتخدام
الربمجي ــات وخدم ــات الدع ــم الف ــي واألم ــن املعلوم ــايت مل ــدة
 3ســـنوات
مدة العقد
تاريخ اإلشعار
بالرتسية

القيمة بالريال

 540يوما من تاريخ اإلشــعار بالبدء بالعمل

 3ســنوات ميالدية من تاريخ اإلشــعار بالبدء بالعمل

1439/ 03/ 25

قيمة العقد
بالريال

56,577,504

م ــروع التأم ــن الصح ــي ملنس ــوبي الهيئ ــة العام ــة للط ــران
امل ــدين
سنة ميالدية

مدة العقد
تاريخ اإلشعار
بالرتسية

1439/ 08/ 21

قيمة العقد
بالريال

66,583,209

تاريخ اإلشعار
بالرتسية

 180يوما ً من تاريخ اســتالم املوقع

1440/ 04/ 23

قيمة العقد
بالريال

51,822,750

م ــروع تحدي ــث س ــيور األمتع ــة وإدخ ــال نظ ــام الف ــرز اآليل
– باملط ــارات الداخلي ــة – املرحل ــة الثاني ــة
مدة العقد
تاريخ اإلشعار
بالرتسية
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 708يوم من تاريخ اإلشــعار بالبدء بالعمل

1440/ 03/ 28

قيمة العقد
بالريال

مدة العقد
تاريخ اإلشعار
بالرتسية

12,533,640

 90يوما ً من تاريخ اإلشــعار بالبدء بالعمل
1439/ 03/ 25

قيمة العقد
بالريال

17,750,832

مـــروع خدمـــات اإلطفـــاء واإلنقـــاذ بمطـــار امللـــك عبـــد
العزيـــز الـــدويل
مدة العقد
تاريخ اإلشعار
بالرتسية

 1095يوما ً من تاريخ اإلشــعار بالبدء بالعمل
1439/ 05/ 13

قيمة العقد
بالريال

60,000,0000

مرشوع رشاء وتوريد أجهزة حاســب آيل ومرفقاتها

مدة العقد

مرشوع تأمني أجهزة كشــف املتفجرات باملطارات
مدة العقد

مـــروع منافســـة تجديـــد رخـــص وأدوات ودعـــم برامـــج
ومعـــدات أوراكل وملحقاتهـــا لنظـــام وخـــوادم أوراكل
ا لهند ســـية

تاريخ اإلشعار
بالرتسية

 70يوما ً من تاريخ اســتالم املوقع
1440/ 03/ 05

قيمة العقد
بالريال

2,143,835

مـــروع تكييـــف مناطـــق الجلـــوس واالنتظـــار الخارجيـــة
(منطقـــة البـــازا) بصـــاالت الحـــج والعمـــرة
مدة العقد
تاريخ اإلشعار
بالرتسية

 540يوما من تاريخ اإلشــعار بالبدء بالعمل
1440/ 04/ 03

قيمة العقد
بالريال

58,199,400

مرشوع اســتكمال توســعة الصاالت الحالية بمطار أبها

مدة العقد
تاريخ اإلشعار
بالرتسية

 180يوما ً من تاريخ اإلشــعار بالبدء بالعمل
1440/ 03/ 27

قيمة العقد
بالريال

15,875,000
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الوثائق واملعلومات

التحــول الرقمــي لوثائق الهيئة الورقية
تطوير وبناء نظام الوثائق ( )DMSوفقا ً ملتطلبات
املركز الوطين للوثائق واملحفوظات.

تجهيز و تنصيب إعدادات نظام إدارة املحتوى
واألرشفة اإللكرتونية عىل البيئة الفعلية.

عرض شاشات نظام إدارة املحتوى ونظام الوثائق
عىل البيئة التجريبية.

نقل امللفات اإللكرتونية الخاصة بطب الطريان
واملوارد البرشية إىل البيئة التجريبية والفعلية
لنظام إدارة املحتوى ( 59,839ملفا ً إلكرتونياً).

ربط نظام إدارة املحتوى ( )ECMمع أنظمة الهيئة
املالية واإلدارية وربط رؤوس املوضوعات بنظام
الوثائق.

احــال التبادل اإللكرتوين محل الورقي
تفعيل آليات التبادل اإللكرتوين يف نظام املراسالت

إعداد كراسة الرشوط واملواصفات لنظام املراسالت
اإللكرتونية وطرحها يف منافسة.

تطبيــق اإلجراءات الفنيــة والتنظيمية لوثائق الهيئة
إعداد أدلة تصنيف وثـــائــق
الهيئة.

29

حفظ وتنظيم وثائق الهيئة
األساسية واإلدارية ( 29إدارة).

استحداث مكتب رسي يُعىن
بالوثائق الرسية

التأمني

140

البيان

قيمة التأمني بالريال

التأمني الهنديس الخاص بمطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

34,235,300

التأمني عىل الجزء التشغييل ملطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

8,751,310

التأمني عىل الطريان يف مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

1,858,500

التأمني عىل جميع مطارات اململكة بما يف ذلك مطار امللك عبد العزيز القديم

7,737,749
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املــــوارد البشــــرية
 .1املوظفــون والتوظيف

 .5التدريب

املعينون خالل عام2018م
املعينون
عىل الئحة الهيئة

املعينون
عىل البنود األخرى

الربامج التدريبية وإجمايل عدد املستفيدين:

%85.71

اإلجمايل

ذكور

363

33

ذكور

ذكور

396

إناث

64

2

إناث

إناث

66

اإلجمايل

427

35

اإلجمايل

%14.29
396

462

66

•برامج متنوعة:
قيادية – إرشافية – فنية – إدارية ( )1567متدرباً.
•برامج تخصصية :
بالتعاون مع اآلياتا ()IATA
( )398متدرباً.
•برامج التعليم عن بعد :
إثرايئ ( )746سجل تدرييب.

إجمايل عدد املتدربني

1965

نسبة التدريب املحققة
يف عام 2018م

%44

متـــــــدربا ً
من إجمايل عدد موظفي
الهيئة

إجمايل عدد موظفي الهيئة بنهاية 2018م
سعوديون

غري سعوديني

4448

3

اإلجمايل

عدد املبتعثني والخريجني وفق برنامج وظيفتك بعثتك
()2018

%99.93

4451
%0.07

عدد املوظفني املتقاعدين خالل عام 2018م

 97موظفــــا ً

ترقية ما نسبته  % 92من إجمايل املوظفني
املستحقني للرتقية.
مبادرات املواهب :
تصميم وإطالق برنامج «رواد املنظمات الدولية»،
املعين بتدريب وتأهيل  25 – 20موظفاً ،من كوادر
الهيئة للعمل يف مناصب إدارية وتخصصية وقيادية
ذات صلة بالطريان املدين ،والتأكد من جاهزيتهم
للعمل باملنظمات الدولية حسب الحاجة.

 .3التأمــن الصحي
24732

142

توفري التأمني الصحي لعدد ( )24732من
املوظفني وأفراد عائالتهم.

بكالورويوس

48

ماجستري

04

عدد الخريجني

28

94

الدارسون من وقتهم الخاص
التدريب التعاوين

40
65

موظفـــا ً
متدربا ً ومتدربة

 .6مشــاركات دولية:

 .2برامج ومبادرات
%92

دبلوم املراقبة الجوية

42

املجموع

إحصائية املوظفني الدارسني من وقتهم الخاص
والتدريب التعاوين ()2018

التعلم اإللكرتوين (: )E-Learning
برنامج إثرائـــي.
19

الحصول عىل مقعد يف عضوية اللجنة اإلقليمية للموارد البرشية للمجلس
الدويل للمطارات ( )ACIلقارة آسيا ودول الباسيفيك.

برنامج قادة املستقل :
تنفيذ مراحل الربنامج والوصل للمرحلة األخرية
للدفعة الرابعة املخصصة للكادر النسايئ لتخريج
عدد  19متدربة.
(جاري العمل عىل الرتتيبات الالزمة لتصميم مراحل
الربنامج لدفعة جديدة من خالل تحديد االحتياجات
والجدول الزمين وآليات انطالق وتنفيذ الدفعة
الجديدة).

 .4األنظمــة واللوائح
االنتهاء من مراجعة الئحة منسوبي الهيئة
ومطابقتها مع نظام العمل وتحديثاته.

143

امللخص التنفيذي

صالة املغادرة

االٔكاديمية السعودية
للطريان املدين

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1439 / 1440

االٔكاديمية السعودية للطيــــران املدين

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1439 / 1440

األهداف

بعد قرار مجلس الوزراء رقم  33الصادر يف 1426/ 2/ 11هـ املوافق 2005/ 3/ 21م والقايض باملوافقة عىل تنظيم الهيئة العامة للطريان
املدين والذي أناط بها مسئولية إنشاء معاهد ومراكز تدريب لتطوير القوى العاملة يف مجال الطريان املدين .قامت الهيئة بوضع خطة
إلنشاء األكاديمية السعودية للطريان املدين ،بناء عىل دراسة استشارية تفصيلية أجرتها بالتعاون مع جامعة تاليس العاملية ،وقد أوصت
تلك الدراسة بأن يتم إنشاء األكاديمية عىل أسس علمية صحيحة ،وبمناهج تدريبية تأخذ يف الحسبان التغريات التقنية اليت شهدتها
صناعة الطريان املدين يف العالم ،وباستخدام التقنيات الحديثة ،واملعامل املتطورة ،مع تطبيقات ألحدث ما توصلت إليه صناعة وعلوم
الطريان املدين ،وعىل أن يكون التدريب باللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة الطريان املدين عىل املستوى العاملي.

أن تكون األكاديمية رافدا ً أساسيا ً يف تطوير علوم
الطريان عىل املستويني املحيل والدويل.

وضع وتنفيذ الخطط اليت من شأنها تلبية احتياجات
الكفاءات والكوادر
قطاع الطريان املدين يف اململكة ،من
ِ
ِ
املتخصصة.

وبعد أن اتخذت الهيئة العديد من اإلجراءات النظاميــة ،صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين رقم (3ت  )32 -وتاريـــــخ
1428/ 11/ 22هـ املوافق 2007/ 11/3م والذي قىض بتحويل معهد التدريب الفين للمالحة الجوية الذي أفتتح يف عام 1382هـ املوافق
1962م إىل األكاديمية السعودية للطريان املدين.

رفع كفاءة وأداء العاملني يف مجاالت أمن وسالمة
النقل الجوي وفقا ً للمعايري الدولية.

تصميم وتطوير الحقائب التدريبية املتخصصة يف
علوم الطريان املدين وفقا ً للمعايري الدولية.

عىل ضوء ما تقدم صدر خطاب معايل رئيس الهيئة العامة للطريان املدين رقم  104/ 24/ 5/ 4/ 7وتاريخ 1430/ 1/ 14هـ املوافق 2009/ 1/ 10م
الذي قىض باعتماد مسمى “األكاديمية السعودية للطريان املدين” وإلغاء أي مسميات سابقة .وتضم األكاديمية ستة مراكز تدريبية وهي:

التعاون مع الهيئات اإلقليمية والدولية املتخصصة
يف مجال تدريب الطريان املدين لالستفادة من خرباتها
وكسب اعتماداتها واعرتافاتها بشهادات األكاديمية.

BTC

مركز التدريب األسايس

AVSEC

ATC

مركز املراقبة الجوية

AOS

مركز أمن الطريان

F&R

مركز اإلطفاء واإلنقاذ

مركز سالمة وتشغيل املطارات

CNS

مركز صيانة أنظمة الطريان

وتتخصص األكاديمية يف تدريب (املراقبني الجويني ،رجال األمن ،ومفتيش وأخصايئ السالمة ،ومفتيش ومشغيل املطارات ،وفنيي املناولة
األرضية ،والعاملني يف مجال صيانة األجهزة املالحية ،ورجال اإلطفاء واإلنقاذ) عالوة عىل تدريس اللغة اإلنجليزية ومصطلحات الطريان ،كما
تُجري األكاديمية اختبارات كفاءة اللغة اإلنجليزية للطيارين ،واملراقبني الجويني واملشغلني يف عمليات املطار.
وهكذا انطلقت األكاديمية لتؤدي دورها كجهة تدريبية رائدة يف مجال الطريان املدين مقدمة ثالثة انواع من التدريب وهي:

التدريب األسايس ويشمل برامج
الدبلوم يف عدة تخصصات.

التدريب التخصيص وهي دورات
قصرية متخصصة يف علوم
الطريان املدين

التدريب من أجل مزاولة املهنة

الخريجــون يف عام
:2018

37

خريجا ً بدرجة الدبلوم يف تخصص
اإلطفاء واإلنقاذ

12

خريجا ً بدرجة الدبلوم يف تخصص املراقبة
الجوية

13

خريجا ً بدرجة الدبلوم يف تخصص
أمن الطريان

24

خريجا ً بدرجة الدبلوم يف تخصص سالمة
تشغيل املطارات

11

خريجا ً بدرجة الدبلوم يف تخصص
صيانة أنظمة الطريان

13

عدد برامج الدبلوم يف عام  )13( 2018برنامجاً ،اجتازها ( )97خريجا كما يتضح من الفقرة السابقة.

57

عدد املستمرين يف دراسة الدبلوم يف عام  )57( 2018طالبا ً يف تخصصات (املراقبة الجوية ،اإلطفاء
واإلنقاذ ،صيانة أنظمة الطريان ،سالمة وتشغيل املطارات).

147

عدد املقبولني للدراسة والتدريب خالل عام  )147( 2018متقدما ً من أصل ( )4000متقدم ،وتم ذلك
عرب موقع األكاديمية عىل شبكة اإلنرتنت ،بعد أن تم فرز ومطابقة بيانات املتقدمني واختبار املرشحني
لاللتحاق باألكاديمية يف تخصيص سالمة املطارات واإلطفاء واإلنقاذ وفقا ً لآليت:

إجمايل عدد الخريجني

97

عدد من حملة الدبلوم املتخرجني من األكاديمية عام 2018

146

147
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الطالب املقبولون خالل عام  2018حســب التخصص
اختبــارات الكفــاءة اللغوية خالل عام 2018

ســامة وتشغيل املطارات
15

دبلوم تشغيل وسالمة
مطارات (الدفعة األوىل)

14

دبلوم تشغيل وسالمة
مطارات (الدفعة الثانية)

18

مسار رسيع مشغل نظام
(الدفعة الثانية)

12

مسار رسيع سالمة وتشغيل
املطارات

18

مسار رسيع مشغل نظام
(الدفعة األوىل)

بلغ عدد املستفيدين الذين خضعوا الختبارات كفاءة اللغة اإلنجليزية ( )1257متقدما ً وقد
تم اختبارهم وفقا ملقاييس ومعايري منظمة الطريان املدين الدويل كمتطلب للحصول عىل
تصاريح مزاولة املهنة (للطيارين أو املراقبني الجويني أو مشغيل املطارات).

1257

املســتفيدون مــن الــدورات الدولية الــي قدمتها األكاديمية خالل عام  2018م

االطفاء واالنقاذ
17

دبلوم إطفاء وإنقاذ
(الدفعة األوىل)

15

مسار رسيع مشغل أجهزة
إنذار

17

دبلوم إطفاء وإنقاذ
(الدفعة الثانية)

21

مسار رسيع مسعف

االتحاد الدويل للنقل الجوي (أياتا)

14
242

مستفيدا ً

اإلجمايل

العدد اإلجمايل

2
47

دورة

16

منظمة الطريان املدين الدويل (اإليكاو)

دورة

دورة
مستفيدا ً

289

مستفيدا ً

147
عدد من طالب مركز تدريب اإلطفاء
واإلنقاذ أثناء تدريب ميداين عىل طائرة
تشبيهية

املســتفيدون من الدورات التدريبية املتخصصة حســب
التخصــص خالل عام  2018م
مركز تدريب اإلطفاء واإلنقاذ

51
1136

دورة
مستفيدا ً

مركز تدريب املراقبة الجوية

38
573
املجموع

148

دورة
مستفيدا ً

مركز تدريب أمن الطريان

161
3175

دورة
مستفيدا ً

مركز تدريب صيانة أنظمة الطريان

26
188

دورة
مستفيدا ً

مركز تدريب سالمة وتشغيل املطارات

مركز التدريب األسايس

199
 3220مستفيدا ً

13
190

دورة

488

دورة

8482

دورة
مستفيدا ً

مستفيدا ً

عدد من مفتيش أمن املطارات يف دورة تدريبية نظمها مركز أمن الطريان
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الجهات املســتفيدة من برامــج األكاديمية التدريبية:

الرشاكات واالعتمادات
استمرت رشاكات األكاديمية السعودية للطريان املدين خالل عام 2018م مع العديد من الجهات الدولية املتميزة واملتخصصة ،بغية
املحافظة عىل اعرتاف تلك الجهات بشهادات األكاديمية والدراسة والتدريب فيها ،وقد تواصلت جهود األكاديمية الستقطاب املزيد من
االعرتافات واالعتمادات الدولية ،وذلك بهدف ضمان تحقيق التقدم املستمر ملستوى التعليم والتدريب فيها ،وتبوء مكانة إقليمية ودولية
تليق بسمعة الهيئة العامة للطريان املدين بشكل خاص واململكة بشكل عام ،وفيما ييل أسماء تلك الهيئات ونوع العضوية أو الرشاكة:

األمن العام

 .1منظمــة الطريان املدين الدويل (:)ICAO

الجوازات

االستخبارات
العامة

الجمارك

القوات الجوية
امللكية

العضويــة الكاملــة يف برنامــج التدريــب الجــوي املتقــدم
.TRAINAIR PLUS
االعرتاف باألكاديمية كمركز تدريب أمين معتمد دوليا ً
(.)ICAO Regional Aviation Security Training Center

الهيئة العامة
للطريان املدين

 .2االتحــاد الــدويل للنقل الجوي ()IATA
اعتماد األكاديمية كرشيك إقليمي معتمد (.)RTP

رشكة خدمات
املالحة الجوية
السعودية

طريان السعودية
الخاص

رشكة مطارات
الرياض

الرشكة السعودية
للخدمات األرضية

اعتماد األكاديمية كمركز تدريب معتمد دوليا ً (.)ATC

 .3عضويــة التصويــت يف برنامج اإلطفاء
الدويل ()IFSAC

رشكة الخطوط
السعودية للشحن

 .4معهــد القيــادة واإلدارة الربيطاين (:)ILM

رشكة الخطوط
السعودية للتموين

مجموعة
الطيار

الربيد السعودي

رشكة
أراميكس

اعتماد األكاديمية كمزود تدريب معتمد.

الجوائــز الدوليــة الــي حصلــت عليهــا األكاديميــة خــال
عــام 2018
اعتماد األكاديمية كأحد أفضل مطوري املناهج من قبل
منظمة الطريان املدين الدويل (.)ICAO
فوز األكاديمية بمقعد يف املجلس العاملي للتدريب
 TRAINAIR PLUSالتابع ملنظمة الطريان املدين الدويل
(.)ICAO
اختيار األكاديمية من قبل االتحاد الدويل للنقل الجوي
( )IATAكواحدة من أفضل ( )3مراكز حول العالم يف
دائرة املراكز املتميزة للعام 2018
(.)Premier Circle Member
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حصول االكاديمية عىل املركز الثاين عىل مستوى الرشق
األوسط وأفريقيا كأكرب رشيك تدرييب لالتحاد الدويل
للنقل الجوي (.)IATA
قامت األكاديمية خالل عام  2018بزيارة ( )7من
املنظمات /الهيئات الدولية املتخصصة لالستفادة من
تجاربها يف مجال التدريب.

رشكة دي
اتش إل

رشكة
فيديكس

رشكة يت أي يف

طريان ناس

طريان ألفا
ستار

رشكة
بال حدود

رشكة يو
بي إس

نسما
للطريان

الخطوط
السعودية

عضوية التصويت يف برنامج اإلطفاء الدويل ()IFSAC

األسطول
املليك

رشكة املجال

طريان
السعودية
الخليجية

السعودية لهندسة
وصناعة الطريان
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إنجازات أخرى

873

400

169

الحصول عىل عضوية التصويت يف برنامج اإلطفاء
الدويل (االفساك) ()IFSAC

280

تأهيل ( )280من الكوادر النسائية اجتزن ( )22دورة
تدريبية يف مجال أمن الطريان.

توقيع اتفاقية تدريب ملدة سنتني مع (رشكة الخطوط
السعودية للشحن) لتدريب وتأهيل  873موظفاً.

10

استقبال  10طالبات يمثلن الدفعة النسائية الثانية
لدراسة برنامج املراقبة الجوية بالتعاون مع رشكة
خدمات املالحة الجوية السعودية.

اختبار  400موظف إطفاء وإنقاذ من الحاصلني عىل
دبلوم االكاديمية ،من العاملني يف مجال خدمات
اإلطفاء واإلنقاذ بمطارات اململكة لتحديد احتياجاتهم
التدريبية ،ومن ثم تأهيلهم.
نفذت األكاديمية السعودية  169دورة تدريبية مجانية
استفاد منها  3512متدربا من موظفي العديد من
الجهات والهيئات الحكومية ،منها الهيئة العامة
للطريان املدين ،األمن العام ،الجوازات االستخبارات
العامة ،الجمارك ،والقوات الجوية امللكية.

استحداث برنامج مسعف من ضمن تخصصات مركز
تدريب اإلطفاء واإلنقاذ.
اعتماد الربامج التدريبية املتعلقة باملواد الخطرة ،عالوة
عىل اعتماد مدربي األكاديمية من قبل الهيئة العامة
للطريان املدين.
اعتماد أحد مدربي مركز تدريب أمن الطريان يف األكاديمية
كمدرب دويل ،من قبل منظمة الطريان املدين الدويل (اإليكاو).

اثنان من منسوبي قطاع املالحة الجوية يف تدريب عميل يف مركز املراقبة الجوية باألكاديمية
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امللخص التنفيذي

صالة املغادرة

قطاع تقنية املعلومات
واالتصاالت
يســعى قطــاع تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت للتميــز يف تقديــم الخدمــات اإللكرتونيــة عــن طريــق
توفــر املعلومــات والخدمــات التقنيــة الحديثــة للهيئــة العامــة للطــران املــدين ،وتحقيــق الريــادة
اإللكرتونيــة يف التحــول إىل التعامــات اإللكرتونيــة الحكوميــة عــى النحــو الــذي يتوافــق مــع
رؤيــة اململكــة  2030إنطالقــا ً مــن خطــط الهيئــة االســراتيجية ،باإلضافــة إىل تحقيــق التطــور
املنشــود بتبــي التحــول نحــو العمليــات اإللكرتونيــة ،مــع توظيــف أفضــل وأحــدث التقنيــات
لالســتخدام األمثــل للتقنيــة واملــوارد ،وذلــك للحــد مــن التعامــات الورقيــة وتكاليــف التشــغيل
وتبســيط إجــراءات العمــل مــع خفــض الوقــت الــازم ملعالجتهــا ،باإلضافــة إىل العمــل عــى
تســهيل الوصــول إىل املعلومــات لدعــم صناعــة القــرار وفــق أفضــل املعايــر واملمارســات التقنيــة
واألمنيــة العامليــة.
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األهداف االســراتيجية للقطاع
تطبيق أفضل املمارسات العاملية التقنية
يف مجال الطريان املدين وتحسني تجربة
املسافرين.

تطوير البنية التحتية وشبكات تقنية املعلومات
واالتصاالت بالهيئة.

تحسني وتطوير تطبيقات األعمال وتفعيل
الخدمات اإللكرتونية الحكومية (التحول
الرقمي).

تطوير وتطبيق األنظمة األمنية الخاصة بأمن
معلومات الهيئة وفق أفضل املعايري واملمارسات
العاملية.

اإلنجازات:
لقد انطلقت إنجازات الهيئة يف مجال تقنية املعلومات واالتصاالت من األهداف االسرتاتيجية األربعة سابقة الذكر ،ويمكن استعراض
تلك اإلنجازات عىل النحو التايل:

 .1إنجاز ( )% 90من مرشوع إدارة املمتلكات واملعلومات الجغرافية ملطار
امللك عبدالعزيز الدويل املرحلة األوىل (:)GIS
تــم إنشــاء مســتودع قواعــد البيانــات الجغرافيــة املتكامــل بهيئــة
الطــران املــدىن .تكامــل نظــام املعلومــات الجغرافيــة مــع نظــام
تخطيــط املــوارد املؤسســية(.نظام الصيانــة ونظــام املمتلــكات).

ب.
إنجازات تمت
بنسب متفاوتة

التأكــد مــن تركيــب وتمديــد شــبكة معلومات
املطــار ( )ICTعــى النحــو املنشــود.
اإلرشاف عــى مــروع تقويــة اإلرســال
لشــبكة الجــوال داخــل مبــاين املــروع
واملحطــه الرئيســية بصالــة الســفر رقــم 1
وجميــع مرافقهــا.

تــــوفري نظـــــام تسهـــــيل إجــراءات املسافرين
Common use pasenger
(processing systems )CUPPS
ونظــام عــرض معلومات الرحالت ()FIDS
ونظام عمليات تشــغيل املطار.

ربــط شــبكة مركــز املعلومــات الرئيــس
باملطــار مــع شــبكة مركــز معلومــات تقنيــة
املعلومــات بشــكل مؤقــت حــى يتــم االنتهــاء
مــن عمليــة ربــط جميــع املبــاين وشــبكات
الجهــات الحكوميــة بمركــز املعلومــات
الرئيــس للمطــار.

.2الربط بني نظام التصاريح و نظم املالحة الجوية ()AMHS
ربــط أنظمــة إصــدار تصاريــح الرحــات الجويــة الخــاص
بالهيئــة العامــة للطــران املــدين مــع أنظمــة املالحــة
الجويــة ( )AMHSلضبــط الحركــة الجويــة يف املجــال
الجــوي للمملكــة العربيــة الســعودية.
فيمــا يخــص التكلفــة فقد تــم تطوير النظام داخليا.
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تنفيــذ وتوفــر احتيجــات األجهــزة الخاصــة
للجهــات املعنيــة لتشــغيل الصالــة.

توفــر أجهــزة إصــدار بطاقــات صعــود
الطائــرة مــع بطاقــة تعريــف الحقائــب.

توفــر بوابــات إلكرتونيــة وأجهــزة مســح
ضــويئ للوثائــق للتأكــد مــن صحــة
معلومــات املســافرين ومطابقــة بطاقــات
صعــود الطائــرة وجــوازات الســفر
والهويــة الوطنيــة واإلقامــة مــن خــال
التنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة
املرتبطــة بهــذا النظــام كاملديريــة العامــة
للجــوازات واملركــز الوطــي للمعلومــات.

توفــر أجهــزة املســح الضــويئ الــذايت
للحقائــب يف صــاالت القــدوم لجميــع
املطــارات والــي توفــر وســيلة دقيقــة
للتأكــد مــن وصــول كافــة األمتعــة
والشــحنات األخــرى إىل املطــار عــن
طريــق تركيــب بوابــات إلكرتونيــة ملــرور
عربــات الشــحن مــن خاللهــا وذلــك قبــل
إفراغهــا يف ســر األمتعــة.

توفــر الخدمــة الذاتيــة لبوابــات الصعــود
إىل الطائــرة والــي تمكــن املســافرين مــن
الصعــود إىل الطائــرة إلكرتونيــاً.

توفــر أجهــزة اإلجــراءات الذاتيــة
للحقائــب والــي تمكــن املســافرين مــن
إجــراء تســجيل الحقائــب ذاتيــا عــن
طريــق إيداعهــا يف أجهــزة مخصصــة
لذ لــك .

 .1االرشاف عىل مقاول مرشوع مطار امللك عبد العزيز
الدويل الجديد من حيث األنظمة التقنية ،إذا تم:
تجهيــز غــرف االتصــاالت الرئيســة والفرعيــة
بمــروع املطــار.

نسبة اإلنجــاز

% 90

.2مرشوع التوسع يف الخدمات الذاتية يف مطارات اململكة العربية
السعودية ،ومن أهم أهدافه أن تصبح مطارات اململكة ذكية ويمكن
استعراض ما ينطوي عليه املرشوع عىل النحو التايل:

أو ً
ال:
مشاريع تستهدف تطبيق أفضل املمارسات العاملية يف مجال الطريان املدين وتحسني
تجربة املسافرين:
أ.
إنجازات تمت
بنسبة ()% 100

تكلفة املرشوع بالريال

34,850,652

نسب إنجاز هذا املرشوع يف املطارات الدولية الرئيسة:
RUH

مطار
امللك خالد الدويل

نسبة اإلنجــاز

% 40

DMM

مطار
امللك فهد الدويل

نسبة اإلنجــاز

% 46

KAIA

مطار امللك عبد
العزيز الدويل الجديد

نسبة اإلنجــاز

% 17

MED

مطار اآلمري محمد
بن عبد العزيز الدويل

نسبة اإلنجــاز

% 45

مالحظة :يتحمل كل مطار دويل تكاليف ما يخصه
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تابع اإلنجازات:
ثانيا:
مشاريع تحسني وتطوير تطبيقات األعمال وتفعيل الخدمات االلكرتونية
الحكومية:

تابع أو ً
ال مشاريع تستهدف تطبيق أفضل املمارسات العاملية يف مجال الطريان املدين
وتحسني تجربة املسافرين
 .3إنجاز ( )% 5من مرشوع أنظمة عمليات املطارات وعرض معلومات الرحالت لعدد من املطارات
الداخلية (القصيم –حائل -العال – أبها ) وتبلغ تكاليف املرشوع ( )3,040,016ريا ًال .ومن أهم
معالم املرشوع:
تكلفة املرشوع بالريال

تثبيــت (نظــام إدارة عمليــات املطــارات)  AMSيف كل مطــار وفقــا ً
للحاجــة التشــغيلية.

3,040,016

تركيــب شاشــات عــرض معلومــات الرحــات يف جميــع مناطــق
املطــارات املشــار إليهــا أعــاه (صالــة القــدوم – املغــادرة – كاونــرات
إنهــاء إجــرات الســفر – ربــط املطــار بصالــة كبــار الشــخصيات)
واملناطــق العامــة داخــل املطــار.

تكاليف املشاريع

تم تنفيذ املشــاريع داخليا

()% 5

ربــط املطــار بنظــام إدارة موارد املطارات املوحد بجدة.
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 .2نظام األكاديمية للتسجيل
:SACA registration System
نظــام القبــول والتســجيل يف األكاديميــة الســعودية للطــران املــدين بحيــث يخــدم الطــاب
واملدربــن واملوظفــن بشــكل عــام.

 .3أتمتة نظام سلسلة إمدادات  Supply Chainوجميع األنظمة التابعة له وهي
(نظام إدارة املشرتيات ونظام إدارة املستودعات ونظام إدارة املمتلكات ونظام إدارة
األصول) ليشمل ما ييل:
تكلفة املرشوع

يتــم تنفيذ املرشوع داخليا

تغذية نظام إدارة عمليات املطار بالتعديالت الىت تقوم بها
الخطوط السعودية عىل جداول رحالتها.
آلية الربط عرب قراءة الرسائل املتعلقة بالتغريات اليت تطرأ
عىل جدولة الخطوط السعودية وتحويلها إىل النموذج
املقبول من قبل رشكة ( )SITAلتغذية نظام إدارة عمليات
املطار بالتعديالت الىت تقوم بها الخطوط السعودية عىل
جداول رحالتها.

يســتهدف تحقيــق التكامــل بــن الهيئــة العامــة للطــران املــدين و  ACAالســتقبال الرحــات
املجدولــة والحصــول عــى موافقــة أو رفــض أو تعديــل قطــاع الســامة واألمــن والنقــل الجــوي
بشــكل إلكــروين.

نسبة اإلنجــاز

 .4انجاز ( )% 50من مرشوع الربط بني نظام إدارة الحركة يف الخطوط السعودية ونظام إدارة
عمليات املطار ،ومن أهم معالم املرشوع:
استقبال التعديالت عىل جدول رحالت الخطوط السعودية
آلياً.

أ.
إنجازات تمت
بنسبة % 100
وتم تنفيذها
داخليا:

 .1املرحلة األوىل من مرشوع الربط بني أنظمة الطريان املدين و
)ACA( Integration ACA and Aviation Systems

 1-3تطبيــق وأتمتــة إجــراءات (الصيانــة) مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل والهيئــة العامــة للطــران
املــدين بنظــام إدارة املــوارد املؤسســية .GACA - KAIA ERP SCM Maintenance
 2-3تطبيــق وأتمتــة إجــراءات (العقــود واملشــريات) الهيئــة العامــة للطــران املــدين ومطــار امللــك
عبدالعزيــز الــدويل بنظــام إدارة املــوارد املؤسســية GACA - KAIA ERP SCM Procurement
 3-3تطبيــق وأتمتــة إجــراءات (املمتلــكات) ملنســوبي الهيئــة العامــة للطــران املــدين يف نظــام إدارة
املــوارد املؤسســية GACA - KAIA ERP SCM Property

()% 50

نسبة اإلنجــاز
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تابع اإلنجازات:
تابع ثانيا :مشاريع تحسني وتطوير تطبيقات األعمال وتفعيل
الخدمات االلكرتونية الحكومية:

 .2إنجاز  % 63من مرشوع املرحلة الثانية لتحسني البوابة
اإللكرتونية لرفع مستوى االستفادة من الخدمات اإللكرتونية

 .1إنجاز ( )% 37من مرشوع التحول الرقمي لخدمات
الطريان يف الهيئة:

ب.
إنجازات
تمت بنسب
متفاوتة:

يــأيت هــذا املــروع ضمــن مبــادرة التحــول الرقمــي للهيئــة ،ويشــمل إحــداث تغيــر شــامل يتــم فيــه دراســة وتطويــر
خدمــات الهيئــة يف مجــال الطــران ،ومــن ثــم اســتخدام أحــدث التقنيــات الرقميــة لتطبيــق الخدمــات الجديــدة
واملحســنة يف كافــة تعامــات الهيئــة ،ممــا يســاهم يف إحــداث نقلــة جذريــة للخدمــات املقدمــة لــركات الطــران
واملشــغلني وغريهــم مــن املســتفيدين مــن خدمــات الطــران.
تاريخ اإلنجاز املتوقع

لإلنتهاء مــن املشــــروع

نسبة اإلنجــاز

نهايــة الربع الثاين
من عام 2019م

37%

أهداف املرشوع:
•إعــادة هيكلــة جميــع خدمــات الطــران املقدمــة
لجميــع املســتفيدين بمــا يحقــق املنافســة
املنشــودة ملطــارات اململكــة عــى املســتوى
العاملــي.
•توطــن أحــدث التقنيــات لتطبيــق الخدمــات
الجديــدة لرفــع جــودة اإلجــراءات.
•تحقيــق الكفــاءة يف جميــع العمليــات
الداخليــة واالســتفادة مــن مخرجــات األعمــال
لتعزيــز قيــاس األهــداف.

•تســجيل جميــع املعلومــات عــى منصــة واحــدة
والســماح بإضافــة خدمــات أو تطبيقــات
جديــدة لتغطيــة الطلبــات املســتقبلية.
•زيــادة نســبة رضــا املســتفيدين مــن الخدمــات
املتوفــرة يف مطــارات اململكــة وذلــك بتعزيــز
اإلنتاجيــة وتحقيــق املزيــد مــن الكفــاءة
وســهولة اإلجــراءات.
•ريــادة الهيئــة يف تقديــم الخدمــات لقطــاع
الطــران عــى مســتوى العالــم.

•ســهولة مشــاركة املعلومــات والبيانــات مــع أي
كيانــات خارجيــة مثــل (منظمــة الطــران املــدين
الــدويل).

منظومــة خدمــات جديــدة ومتكاملــة للطــران املــدين بأحــدث التقنيــات الرقميــة تمكــن الهيئــة مــن إدارة املعلومــات
بطريقــة مركزيــة للحصــول عــى تقاريــر دقيقــة ومعلومــات حديثــة للمســتفيدين واملســتخدمني ســواء مــن داخــل
الهيئــة أو مــن خارجهــا خاصــة الــوزارات والجهــات الدوليــة ذات العالقــة ،ويشــمل ذلــك جميــع الخدمــات املرتبطــة
بــاإلدارات املذكــورة وذلــك عــى النحــو التــايل.
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 .3إنجاز ( )% 95من مرشوع ربط نظام املراسالت اإلدارية مع
يرس (:)YESSER E-Correspondence
توحيد املراسالت الحكومية ،وإعداد املراسالت والوثائق وتبادلها
وتتبعها واسرتجاعها إلكرتونيا.

 .4إنجاز ( )% 65من مرشوع ربط اإلدارة املالية للهيئة العامة
للطريان املدين مع مؤسسة النقد السعودي عن طريق الشبكة
الحكومية اآلمنة.
االستفاده من االطالع عىل حسابات الهيئة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي بشكل مبارش وفوري.

 .5إنجاز ( )% 90من مرشوع تطوير وتحسني بوابة مكتب
تحقيقات الطريان:
تحسني بوابة مكتب تحقيقات الطريان وإضافة بعض الخدمات
لرتتقي بخدمة املستفيدين.

مخرجات املرشوع :

التسهيالت

طب الطريان

النقل الجوي

معايري الطريان

طائــرات التحكم عن بعد

السالمة واملخاطر

األجواء

عمليات الطريان

أمن الطريان

الترشيعات

صالحيات الطريان

الرتاخيص والسياســات االقتصادية

التعاون الدويل

التطويــر املســتمر للبوابــة الخارجيــة للهيئــة العامــة للطــران
املــدين وذلــك بإعــادة بنــاء املوقــع (التصميــم  ،إضافــة الخدمــات
اإللكرتونيــة ،توفــر خدمــات تفاعليــة).

الرتاخيص وإصدار الشــهادات

 .6إنجاز ( )% 15من مرشوع خدمة املستثمرين:
سيمكن املستثمرين من التقدم إىل فرص االستثمار املتاحة من
قبل الهيئة العامة للطريان املدين ،كما سيوفر صفحة مستخدم
رئيس لتمكني وتفعيل نماذج االستثمار املتاحة ،وتوفري صفحة
خاصة بكلمة رس للمستثمرين املؤهلني لبعض الفرص االستثمارية
الخاصة.

 .7إنجاز ( )% 86من مرشوع تطبيق إدارة فعاليات الهيئة العامة
للطريان املدين ()Event Management Application
نظام يسهل عمل وإجراءات إدارة العالقات العامة يف تنسيق
فعاليات الهيئة بحيث يقوم برفع روابط للتسجيل يف فعاليات
الهيئة ويقوم أيضا ً بتخزين بيانات الفعاليات والحضور سوا ًء من
داخل أو خارج الهيئة.

نسبة اإلنجــاز

% 63

يتــم تطوير النظام داخليا

نسبة اإلنجــاز

% 95

يتــم تطوير النظام داخليا

نسبة اإلنجــاز

% 65

يتــم تطوير النظام داخليا

نسبة اإلنجــاز

% 90

يتــم تطوير النظام داخليا

نسبة اإلنجــاز

% 15

يتــم تطوير النظام داخليا

نسبة اإلنجــاز

% 86

يتــم تطوير النظام داخليا
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تابع اإلنجازات:
ثالثاً:
مشاريع تطوير البنية التحتية وشبكات تقنية املعلومات واالتصاالت بالهيئة:
أ.
إنجازات تمت
بنسبة % 100

ب.
انجازات تمت
بنسب متفاوتة:

 .1مرشوع تحسني وتطوير الدليل النشط
(:)Active Directory Upgrade
تكلفة املرشوع بالريال

توفــر دليــل مركــزي لتحديــد هويــات املســتخدمني يف املنظمــة وتوثيقهــا أمنيــا
الســتخدام الشــبكة الخاصــة بالهيئــة العامــة للطــران املــدين.

206,850

تكلفة املرشوع بالريال

إنشــاء وإدخال خطط العمل
والبيانات الخاصة باملشــاريع.

170,000

إمكانيــة عــرض جميــع املعلومــات املتعلقــة باملشــاريع عــى شــكل لوحــة
بيانــات  Dashboardشــاملة ومفصلــة ،مــع بيــان املراحــل واملخاطــر املرتبطــة
بهــا باإلضافــة لبيــان ميزانيــات املشــاريع.

 .3مرشوع تفعيل سكايب األعمال �Skype for Business Integra
 tion PBXوربطه بشبكة الهاتف ،والذي يم ّكن من التايل:
إجــراء املكاملــات الصوتية واملرئية من
أي مــكان ويف أي وقت.

عقــد االجتماعات عىل األجهزة
الشــخصية واملكتبية بفعالية.

إمكانيــة الــرد عىل تحويالت الهواتف
املكتبيــة مــن خالل التطبيق.

تســهيل التواصل عن طريق دمج
تطبيق ســكايب لألعمال مع
الهواتــف املكتبية . Cisco

الهدف من املرشوع:
زيادة
اإلنتاجية

تعزيز
التعاون

توفري
التكاليف

 .4مرشوع ترقية بيئة الخوادم يف بيئة اإلنتاج إىل بيئة أفرتاضية
(:)VMware Environment Improvement
الهدف من املرشوع:
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إصــدار نظام أتمتة الخدمات
السحابية.

توفــر مواقــع داخــل الشــبكة الخاصــة بالهيئــة العامــة للطــران املــدين للقطاعــات
واإلدارات واألقســام ملشــاركة امللفــات وعمــل االســتبيانات ممــا يســهم يف زيــادة
اإلنتاجيــة ورفــع مســتوى التواصــل مــا بــن فــرق العمــل داخــل الهيئــة.

تكلفة املرشوع

يتــم تنفيذ املرشوع داخليا

رابعاً:
مشاريع لتطوير وتطبيق األنظمة األمنية الخاصة بأمن معلومات الهيئة
العامة الطريان املدين:

لوحة أداء منصة إدارة املشاريع (املرحلة األوىل)
 .2مرشوع
ِ
(:)EPM Dashboard Phase1
قيــاس أداء القطاعــات واإلدارات من
خالل متابعة تنفيذ املشــاريع يف
الوقت املحدد.

إنجاز  % 90من مرشوع ترقية إصدار نظام املواقع الداخلية والخارجية
( )Sharepointإىل 2016

تكلفة املرشوع بالريال

240,975

رفع
الكفاءة

إنجاز مبادرة التصديق الرقمي  Digital Signatureعن طريق املركز الوطين للتصديق
الرقمي عرب برنامج التعامالت الحكومية (يرس) بنسبة  % 100وذلك تنفيذا لقراري
مجلس الوزراء املوقر رقم ( )40وتاريخ  1427/ 2/ 27ورقم ( )252وتاريخ ،1431/ 7/ 16
بشأن ضوابط تطبيق التعامالت اإللكرتونية الحكومية ،عالوة عىل األمر السامي الكريم
رقم  7732وتاريخ 1440/ 2/ 12هـ.
تشــكل املبــادرة منظومــة أمنيــة متكاملــة إلدارة املفاتيــح الرقميــة املســتخدمة يف الحفــاظ عــى
رسيــة املعلومــات والتثبــت مــن هويــة املتعاملــن ،إىل جانــب الحفــاظ عــى ســامة البيانــات
مــن العبــث والتغيــر ،والقيــام بإجــراء التوقيعــات الرقميــة ،وهــذه الخصائــص تقــوم
عليهــا كافــة األعمــال اإللكرتونيــة كالحكومــة اإللكرتونيــة والتجــارة االلكرتونيــة ،وغريهــا مــن
التطبيقــات اإللكرتونيــة الشــبكية وتم ّكــن هــذه البنيــة األمنيــة املتعاملــن عــن طريــق شــبكة
اإلنرتنــت بمختلــف فئاتهــم مــن إجــراء األعمــال والعمليــات اإللكرتونيــة بأمــن وموثوقيــة
وســامة تامــة ،تجــدر اإلشــارة بأنــه تــم نقــل مهــام املركــز مــن مدينــة امللــك عبــد العزيــز
للعلــوم والتقنيــة إىل وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات مطلــع عــام  1426هـــ .

تكلفة املرشوع

تــم تنفيذ املرشوع داخليا

تبسيط وسائل
االتصال

تكلفة املرشوع

تــم تنفيذ املرشوع داخليا
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امللخص التنفيذي

صالة املغادرة

اإلدارة العامة
للتخصيص
اإلدارة العامــة للتخصيــص هــي اإلدارة الــي تســعى لتنفيــذ وتنميــة املــوارد املاليــة
للمطــارات عــن طريــق برامــج التخصيــص املختلفــة وذلــك لتحقيــق االســتقالل
املــايل للهيئــة العامــة للطــران املــدين .كمــا تقــوم اإلدارة بتحســن نوعيــة
الخدمــات التجاريــة املقدمــة للمســافرين مــن خــال االســتغالل األمثــل للمــوارد
وإدارتهــا بكــوادر برشيــة مؤهلــة وذلــك وفــق األســاليب التاليــة:
العمل عىل تنفيذ خطة واسرتاتيجية الهيئة العامة للطريان املدين.
التنويع والتفعيل األمثل لألنشطة التجارية باملطارات.
تحسني وضبط جودة األنشطة التجارية باملطارات.
+

زيادة العائد املايل من األنشطة التجارية باملطارات.
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األهــداف

اإلنجازات

املساهمة يف رفع كفاءة االقتصاد الوطين
وزيادة قدرته التنافسية.

املساهمة يف زيادة فرص العمل والتشغيل
األمثل للقوى العاملة الوطنية.

دفع القطاع الخاص نحو االستثمار واملشاركة
الفاعلة يف االقتصاد.

رفع مستوى الخدمات للمواطنني وتطبيق
معايري الجودة العاملية.

تشجيع رأس املال الوطين واألجنيب لالستثمار
محليا ً.

الحد من االعتماد عىل التمويل العام من
خالل زيادة املشاركة وتحسني الرشاكة
االسرتاتيجية مع القطاع الخاص.

املساهمة يف زيادة إيرادات الدولة عن طريق
عائد املشاركة مع القطاع الخاص.

تطبيق املسؤولية االجتماعية عىل املستثمرين.

إيجاد مصادر جديدة للدخل عن طريق
تنويع الخدمات التجارية املقدمة باملطارات.

تحقيق الكفاية الذاتية االقتصادية للمطارات.

الخطط واملبادرات االســراتيجية
زيادة الطاقة االستيعابية ملطار األمري محمد بن
عبد العزيز الدويل باملدينة املنورة ( )MEDبما
يتناسب مع الزيادة املتوقعة يف حجم الحركة
الجوية واملسافرين من خالل مشاريع التوسعة
والتحسينات التشغيلية والخدمية.

توسعة مدينة الشحن بمطار امللك عبد العزيز الدويل
بجدة إىل  2.5مليون طن سنوياً ،بحلول عام 2030
وتحويلها إىل مركز لوجسيت لخدمة سوق رشق إفريقيا.

إعادة تشكيل شبكة مطارات الحج الستقطاب
واستيعاب أعداد إضافية من مسافري الحج
والعمرة بما يف ذلك إقامة تطوير الروابط الجوية
الالزمة.

تطوير نموذج اإلدارة األمثل لتحقيق أقىص قدر من فوائد
تقسيم القطاع والخصخصة إىل أقىص حد (أي التجميع
األمثل للمطار ،والتدفقات املالية) . GACA / SAVC

تطوير قائمة املشاريع املحتملة املناسبة ملشاركة
القطاع الخاص.

مراجعة وتحديث اإلطار التنظيمي الخاص بالتنسيق مع
وزارة املالية  /املركز الوطين للتخصيص ،واالمتياز لترسيع
استثمارات القطاع الخاص يف قطاع الطريان.

إعداد الخطط التوجيهية للمطارات الرئيسة
لتشمل تحليل اإليرادات املحتملة من مصادر غري
تابعة للطريان ومراجعة وتوضيح دور ومسؤولية
الرشكة القابضة يف مقابل الهيئة العامة للطريان
املدين كمرشع ومراقب يف تطبيق رشوط الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص.

تحليل وتحديد قائمة فرص التطوير املستقبيل للمناطق
اللوجستية متعددة الوسائط ،بما يف ذلك قرى الشحن
يف املطارات ذات الصلة.

تطوير قرية الشحن الجوي للمنطقة الوسطى
بمطار امللك خالد الدويل.

166

طرح تطوير وتشغيل نشاط مواقف السيارات للصالة
الجديدة بمطار امللك عبدالعزيز الدويل الجديد.
عقد تشغيل جسور اإلركاب وخدمة نقل املسافرين من
ساحات الطريان للمواقف غري املتصلة ببوابات مجمع
الصاالت بمطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد.
مرشوع إنشاء مرافق متكاملة ألنشطة الشحن الجوي
والخدمات اللوجستية والطرود الرسيعة بمطار امللك
عبد العزيز الدويل بالرشاكة مع القطاع الخاص.
إنشاء خدمة تاكيس املطار (بهوية خاصة بكل مطار)
وتكون بداية الخدمة بمطار امللك عبد العزيز الدويل.
مرشوع املنطقة الخاصة اللوجستية املتكاملة بمطار
امللك خالد الدويل بالرياض.
عقد الدعاية واإلعالن والذي يشمل تقديم الخدمة
بالصالة الجديدة بمطار جدة بأطر تعاقدية جديدة.

مرشوع تخصيص خدمات االطفاء واالنقاذ
بمطارات اململكة
مرشوع املرحلة الثانية من تطوير مطار األمري محمد
بن عبد العزيز الدويل باملدينة املنورة.
طرح مرشوع “تطوير وتشغيل فندق الرتانزيت بمطار
امللك عبد العزيز الدويل”(مدة العقد  ١٠سنوات).
طرح تطوير وتشغيل نشاط املشتل الزراعي بمطار
امللك عبد العزيز الدويل بالرشاكة مع القطاع
الخاص.

الخطــط واملبــادرات /برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجســتية:
تطوير قرية الشحن الجوي للمنطقة الرشقية
بمطار امللك فهد الدويل.

أ .مشاريع جاري
تنفيذها بأساليب
املشاركة التجارية
“التخصيص” يف
عدد من املطارات:

طرح نشاط األسواق الحرة بمطار امللك عبدالعزيز
الدويل بجدة.

تطوير قرية الشحن الجوي للمنطقة الغربية بمطار امللك
عبد العزيز الدويل.

طرح إنشاء وتشغيل مركز تدوير ومعالجــة
النفايــــات الصلبــة بمطار امللك عبد العزيز الدويل
بالرشاكة مع القطاع الخاص.
طرح نشاط خدمات املكاتب التنفيذية ملطور
ومشغل محرتف (مدة العقد عرش سنوات
هجرية).

املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

10,000,000
املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

20,000,000

32,000,000
املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

•الرخصة الثانية ملتعهد املناولة
االرضية للشحن  250مليون.
•الطرود الرسيعة  25مليون.
•االيداع والتخزين واعادة
التصدير  160مليون.

 70مليــون ملدة خمس
سنوات
املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

 300مليون
للمرحلة األوىل
املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

 21مليــون خــال أول ســنتني مــن
التعاقــد وســوف يتــم اســتثمار 4
مليــون بعد ســنتني من التشــغيل
وذلــك بحســب زيــادة الحركــة
التشــغيلية يف املطــار

التكاليف التشغيلية السنوية
(عىل الهيئة)

اإلنجاز بنهاية 2018

406,000,000
سنويا

املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

من  150مليون
إىل  200مليون
املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

املبالغ املقدر استثمارها بالريال

اإلنجاز بنهاية 2018

19,000,000

-

-

1,199,429,741

% 23
% 41
% 23

% 23

% 24
% 51

% 69

% 20
% 01
% 77
%5

% 19
% 53
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تابع اإلنجازات

طرح نشاط خدمات
بيع التجزئة يف
الصالة  1بمطار امللك
عبد العزيز الدويل
الجديد

طرح نشاط خدمات
األطعمة يف الصالة
 1بمطار امللك عبد
العزيز الدويل الجديد

طرح نشاط الخدمات
التشغيلية التجارية
يف الصالة  1بمطار
امللك عبد العزيز
الدويل الجديد

الدخل املتوقع من طرح املرشوع  31مليون ريال سنوياً.
القيمة الرأسمالية إلكمال جميع التشطيبات والديكورات والتجهيزات  13مليون ريال.

الدخل املتوقع من طرح املرشوع  65مليون ريال سنوياً.
القيمة الرأسمالية إلكمال جميع التشطيبات والديكورات والتجهيزات  56مليون ريال.

الدخل املتوقع من طرح املرشوع  131مليون ريال سنوياً.

ب .عقود تمت ترسيتها
لألنشطة املرصفية
(بنوك) يف مطار امللك
عبد العزيز الدويل
مرصف اإلنماء

املساحـة

3

م2

مبلغ اإليجار بالريال

245,000

البنك السعودي
الفرنيس

املساحـة

3

م2

مبلغ اإليجار بالريال

250,000

مرصف الراجحي

املساحـة

4x3

مبلغ اإليجار بالريال

1,150,000

القيمة الرأسمالية إلكمال جميع التشطيبات والديكورات والتجهيزات  59مليون ريال.

األنشطة التشغيلية تشمل
(تأجري السيارات – خدمات املركبات بسائق خاص – اجرة تاكيس املطار -التطبيقات اوبر
وكريم  -النقل العام  -خدمات االتصاالت – عربات نقل األمتعة – البنوك – اجهزة
الرصاف اآليل – خدمة تغيري العمالت  -وكالة السفر والسياحة – خدمة االستقبال
والتوديع – صاالت الدرجة األوىل – ذوي االحتياجات الخاصة – تغليف األمتعة – إلخ).

ج .عقود تمت ترسيتها
لنشاط تأجري السيارات
( )Car Rentalيف مطار
امللك عبد العزيز الدويل

رشكة املفتاح

املساحـة

9

م2

مبلغ اإليجار بالريال

6,110,000

نسبة املشاركة من األرباح % 5

رشكة الفارس

املساحـة

9

م2

مبلغ اإليجار بالريال

6,535,000

نسبة املشاركة من األرباح % 8

رشكة الجميح

املساحـة

9

م2

مبلغ اإليجار بالريال

5,000,000

نسبة املشاركة من األرباح % 27

سيارات أجرة بسائق خاص

املساحـة

9

م2

مبلغ اإليجار بالريال

275,000

رشكة الصفوة

168

م2
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د .عقود تمت ترسيتها ألنشطة خدمية
وغذائية يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

رشكة اسناد للمهمات األرضية

املساحـة --

م2

مبلغ اإليجار بالريال

600,000

نسبة املشاركة من األرباح

% 15

املساحـة --

م2

مبلغ اإليجار بالريال

 2,000,000نسبة املشاركة من األرباح

% 18

رشكة النهدي الطبية

املساحـة

 122م2

مبلغ اإليجار بالريال

3,066,000

نسبة املشاركة من األرباح

% 28

رشكة إخوان السعودية

املساحـة

 100م2

مبلغ اإليجار بالريال

1,000,000

نسبة املشاركة من األرباح

% 19

رشكة جرير للتسويق

املساحـة

 237م2

مبلغ اإليجار بالريال

2,370,000

نسبة املشاركة من األرباح

% 10

رشكة الشايع الدولية
للتجارة (ستاربكس)

املساحـة

 150م2

مبلغ اإليجار بالريال

2,700,000

نسبة املشاركة من األرباح

% 31

املساحـة

 194م2

مبلغ اإليجار بالريال

1,552,000

نسبة املشاركة من األرباح

% 25

املساحـة

 70م2

مبلغ اإليجار بالريال

2,050,000

نسبة املشاركة من األرباح

% 22

املساحـة

 390م2

مبلغ اإليجار بالريال

1,510,436

نسبة املشاركة من األرباح

% 30

املساحـة

 170م2

مبلغ اإليجار بالريال

 2,210,000نسبة املشاركة من األرباح

% 15

مبلغ اإليجار بالريال

 2,376,000نسبة املشاركة من األرباح

% 25

عربات نقل األمتعة
عربات ذوي االحتياجات الخاصة
(خدمة اسألين)

رشكة اسناد للمهمات
األرضية التغليف اآلمن

(ترانزيت)

رشكة شهية املحدودة
لألطعمة

()Dunkin Donuts

رشكة االمار الغذائية

()Domino’s Pizza

رشكة قوت املحدودة
()Century Burger

رشكة شاورمر
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اإلدارة العامة
للتعاون الدويل
هــي الجهــة املســئولة عــن بنــاء العالقــات والــراكات االســراتيجية مــع دول العالــم
كمــا تعمــل عــى إبــرام اتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم الخاصــة بالنقــل الجــوي مــع تلــك
الــدول ،وكذلــك تعمــل عــى تفعيــل مشــاركة اململكــة بشــكل عــام والهيئــة بشــكل
خــاص يف املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة املتخصصــة يف الطــران املــدين ،وتمثــل
الهيئــة يف أعمــال اجتماعــات اللجــان الحكوميــة املشــركة واملجالــس التنســيقية.

اإلدارة العامــة للتعاون الدويل
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اإلنجـــازات

األهداف االسرتاتيجية
تعزيز املكانة البارزة اليت تتبوأها اململكة يف
محافل الطريان املدين اإلقليمية والدولية،
وفق أهداف رؤية اململكة 2030

االستمرار واملتابعة يف تطوير التعاون الدويل
ملشاركة اململكة واسهامها يف صنع القرارات عىل
املستوى الدويل.

املساهمة يف تعزيز مصالح اململكة االقتصادية
والسياسية يف مجال الطريان املدين.

ضمان تطبيق االتفاقيات واملالحق الثنائية
واملعاهدات الدولية اليت انضمت إليها اململكة
عىل النحو املنشود.

التمثيل املناسب للمملكة يف املناسبات ذات
العالقة إقليميا ودوليا.

إكشاف فرص بناء رشاكات اسرتاتيجية دولية
وإقليمية يف مجال الطريان املدين تعود بالنفع
عىل صناعة الطريان املدين يف اململكة بشكل
خاص والعالم بشكل عام.

إعادة انتخاب اململكة يف عضوية املجلس التنفيذي
للمنظمة العربية للطريان املدين يف مايو  2018م
بأعىل نسبة تصويت.

Co2

RSOO

إعداد وتسليم اإليكاو الخطة الوطنية
للمملكة العربية السعودية املتعلقة بخفض
انبعاثات الطائرات من ثاين أكسيد الكربون
 State Action Planيف إطار مبادرة التعويض
عن الكربون وخفضه يف مجال الطريان الدويل
(.)CORSIA

08

02

استضافة املقر الدائم ملنظمة مراقبة السالمة
اإلقليمية إلقليم الرشق األوسط وشمال افريقيا
( )MENA RSOOالتابع لإليكاو ،وعقد االجتماع
األول للجنة التنفيذية لهذه املنظمة حيث تضمن
عددا ً من النتائج من أبرزها:

ترؤس اململكة لعدد أربع لجان فنية من أصل
خمس لجان وهي (لجنة املالحة الجوية ولجنة
أمن طريان ولجنة النقل الجوي ولجنة البيئة) يف
املنظمة العربية للطريان املدين.

استضافة قمة سالمة الطريان الرابعة بالرشق
األوسط (أكتوبر .)٢٠١٨

11

توقيع مذكريت تفاهم للتعاون الفين مع كل من
هيئة إدارة الطريان الفيدرالية األمريكية وهيئة
الطريان الربيطانية يف مجال الطريان املدين بهدف
تأهيل وتدريب وبناء قدرات عدد من موظفي
قطاعات الطريان املدين يف اململكة ،يف مجاالت
السالمة واألمن ،وحماية البيئة.
عقد اجتماعات الطاولة املستديرة يف أمريكا
وبريطانيا لتعريف عدد من الرشكات املتخصصة
يف مجاالت الطريان املدين بالفرص االستثمارية اليت
تطرحها الهيئة واملتوافقة مع رؤية  2030وكذلك
برامج التحول الوطين .ونتج عن هذه االجتماعات
الرتتيب لزيارات واجتماعات ثنائية مع ( )18من
تلك الرشكات لعرض إمكانياتها وخرباتها وبحث
سبل التعاون املشرتك.

1.1موافقة جميع الدول عىل خطاب النوايا الذي
أعدته الهيئة العامة للطريان املدين بالتعاون
مع املكتب اإلقليمي للرشق األوسط لأليكاو
إلنشاء هذه املنظمة بحيث يكون مقرها
باململكة.
2.2موافقة جميع الدول عىل ترؤس اململكة
للجنة التنفيذية لهذه املنظمة.

التوقيع عىل ( )11مرشوعا التفاقيات جديدة
لخدمات النقل الجوي مع كل من (العراق،
جيبويت ،اسبانيا ،البحرين ،زامبيا ،بنني،
الصومال ،جزر القمر ،كولومبيا ،سيشل،
رواندا) .وتمثل تلك االتفاقيات اإلطار التنظيمي
الشامل للنقل الجوي بني اململكة وتلك الدول
عىل النحو الذي يسمح بتسيري املزيد من الرحالت
الجوية للناقالت املعينة يف اململكة وتلك الدول
مىت وجدت الجدوى االقتصادية للناقالت الوطنية
من منطلق احتواء حركة النقل الجوي املرسبة
عىل ناقالت دول (طرف ثالث).

التوقيع عىل ( )8مذكرات تفاهم تم من خاللها
تنظيم اإلطار التشغييل للنقل الجوي بني اململكة
وكل من (لبنان ،جورجيا ،قربص ،الكويت،
بهامس ،ماليزيا ،الربازيل ،اسبانيا).

تجديد عضوية الهيئة العامة للطريان املدين يف
معظم اللجان التابعة لإليكاو واليت يبلغ عددها
( )31لجنة.

ACI

زيادة تفعيل ومشاركة الهيئة العامة للطريان
املدين يف اللجان الفنية التابعة للمجلس العاملي
للمطارات (.)ACI
الدفاع عن مصالح الناقالت الجوية الوطنية من
خالل اجتماعات اللجان املشرتكة ،عىل سبيل
املثال ال الحرص وضع حل ملشاكل تسجيل طائرات
الناقالت الجوية الوطنية يف عدد من الدول.

سمو ويل العهد يشهد توقيع اتفاقية الخدمات
الجوية بني اململكة وأسبانيا
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مكتب وفد اململكة الدائم لدى
مجلس منظمة الطريان املدين
الدويل (االيكاو)
يمثــل مكتــب وفــد اململكــة الدائــم حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية يف أعمــال منظمــة الطــران
املــدين الــدويل (االيــكاو) ،ويســاهم بشــكل فعــال يف أعمــال مجلــس اإليــكاو الرســمية واللجــان
وفــرق العمــل املنبثقــة عنــه ،ويُصــدر مجلــس املنظمــة جميــع القــرارات والتوصيــات الدوليــة
املتعلقــة بســامة وكفــاءة وأمــن واســتدامة الطــران املــدين الــدويل ،كمــا يســاهم وفــد اململكــة
يف تنســيق املواقــف املتعلقــة بأعمــال دول املجموعــات غــر الرســمية ألعضــاء املجلــس ،مثــل
مجموعــة املنتــدى ( )Forumالخاصــة بالــدول الناميــة واملجموعــة العربيــة ،مــن أجــل اتخــاذ
مواقــف متناســقة يف أعمــال املجلــس ،ويضطلــع الوفــد أيضــا برفــع التوصيــات وإجــراء التنســيق
الــازم إلســهامات اململكــة الطوعيــة ،وفقــا ً ملــا تقتضيــه الحاجــة ،يف تمويــل عــدد مــن الربامــج
واملشــاريع الــي تتبناهــا اإليــكاو ملســاعدة الــدول الناميــة ،بهــدف تحقيــق أعــى قــدر ممكــن مــن
ســامة وكفــاءة املالحــة الجويــة وأمــن واســتدامة الطــران املــدين الــدويل ،عــى الجانــب اآلخــر
يحــرص الوفــد عــى دعــم األمانــة العامــة لإليــكاو بخــراء معاريــن مــن اململكــة وفقــا ً للفــرص
املتاحــة ،بمــا يعــود بالنفــع عــى الطرفــن وبمــا يســهم يف تعزيــز خــرات الكــوادر الوطنيــة.
تجــدر اإلشــارة أن اململكــة العربيــة الســعودية تفــوز بمقعــد يف مجلــس املنظمــة الــذي يضــم ()36
مقعــدا ً يف االنتخابــات الــي تجــري كل ثــاث ســنوات منــذ عــام 1986م وحــى اآلن نظــرا ً ملــا تحظــى
بــه مــن مكانــة عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل ،بعــد أن كانــت عضــوا ً مراقبــا ً يف املجلــس منــذ
عــام 1980م .كمــا نجــح مرشــح اململكــة يف انتخابــات مفوضيــة املالحــة الجويــة التابعــة ملجلــس
املنظمــة يف عــام 2007م ،ليصبــح مرشــحها أول خبــر مــن منطقــة الــرق األوســط والــدول
العربيــة يف مفوضيــة املالحــة الجويــة ،وقــد حافظــت اململكــة منــذ ذلــك التاريــخ عــى هــذا املقعــد
يف االقــراع الــذي يجــرى كل ثــاث ســنوات أيضــا.

مكتــب وفــد اململكــة الدائم لدى مجلــس منظمة الطريان املدين الدويل (االيكاو)
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األهداف االسرتاتيجية
تمثيل اململكة يف مجلس املنظمة (اإليكاو) عىل
النحو الذي يليق بسمعة ومكانة اململكة العربية
السعودية ،بما يخدم مصالحها ومصالح اإلقليم.

أن يكون للمملكة دورا ً رئيسا ً وبارزا ً يف صناعة القرار
الدويل يف مجال الطريان املدين.

حماية مصالح اململكة السياسية واالقتصادية ذات
العالقة بأعمال املنظمة.

املساهمة يف ضمان عدم استئثار دول صناعة النقل
الجوي الكربى بالقرارات اليت تصدر عن اإليكاو.

مشاركة وفد اململكة بفعالية مع وفود دول كل من مرص واإلمارات باملنظمة يف التصدي لشكوى قطر بتفعيل املادة ()84
الخاصة بتسوية النزاعات من اتفاقية الطريان املدين الدويل (شيكاغو  ،)1944وإحالتها إىل محكمة العدل الدولية للبت يف
اختصاص مجلس املنظمة للنظر يف هذه القضية من عدمه كون القضية متعلقة باألمن القومي للدول األربع وتتعدى نطاق
عمل منظمة االيكاو .علما ً أن قطر حاولت يف شكواها استصدار قرار إدانة وشجب من مجلس املنظمة ضد الدول العربية
األربع املقاطعة ،إضافة إىل طلبهم من املجلس حث الدول األربع وبشكل فوري عىل إنهاء الحظر املرتتب عليه منع جميع
الناقالت الجوية املسجلة يف دولة قطر من الهبوط يف مطارات هذه الدول أو عبور أجوائها.
شارك وفد اململكة بفعالية يف مساندة دولة اإلمارات يف طلبها تفعيل املادة ( 54ن) من اتفاقية الطريان املدين الدويل (شيكاغو
 )1944واليت تقدمت فيها دولة اإلمارات بشكوى ضد قطر بسبب ( )5وقائع اقرتاب لطائرات عسكرية قطرية من طائرات
مدنية إماراتية مما أدى إىل تهديد حقيقي لسالمة الطائرات املدنية اإلماراتية ،ونتج عن ذلك قرار إدانة غري مبارش من مجلس
املنظمة ،يحث جميع الدول عىل رفع كفاءة تنسيق عمليات الطريان العسكرية املدنية يف إشارة إىل ضعف واضح لدى الجانب
القطري يف هذا األمر.

استقطاب مؤتمرات إقليمية ودولية يف مجال
الطريان املدين لالنعقاد يف اململكة ،بغية تعزيز
املكانة الدولية واإلقليمية اليت تتبوأها اململكة.

أبرز اإلنجازات
نجاح وفد اململكة  -بعد مفاوضات طويلة وشائكة  -من استحداث مسار عمل جديد بمنظمة االيكاو يضمن بقاء أنواع الوقود
التقليدية املشتقة من املصادر اإلحفورية ،والعمل عىل تطويرها ضمن بدائل الوقود األخرى ،وذلك حفاظا ً عىل مصالح اململكة
االقتصادية ،يف خطوة أوقفت السياسات التحيزية اليت حاولت بعض الدول والتكتالت بمنظمة االيكاو تمريرها ،بغرض
استبدال كمية كبرية من وقود الطريان التقليدي بوقود الطريان البديل ،من خالل وضع رؤية بعيدة املدى ملنظمة االيكاو
بشأن أنواع وقود الطريان البديلة ،واستخدام الخطة العاملية للتعويض عن الكربون وخفضه يف الطريان الدويل “كورسيا”
كأداة لتنفيذ هذه الرؤية ،وقد لقي هذا اإلنجاز استحسان معايل وزير الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية بخطابه رقم
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نجاح وفد اململكة يف إصالح وإعادة هيكلة لجنة حماية البيئة يف مجال الطريان املدين التابعة ملجلس املنظمة ،وذلك بناء
عىل مبادرة الوفد اليت تمثلت يف تقديم طلب ملجلس املنظمة بهذا الخصوص ،وقد وافق املجلس عىل توصيات فريق العمل
املعين ودخلت حيز النفاذ ،األمر الذي من شأنه اإلضعاف التدريجي لهيمنة الدول الصناعية عموما ً ودول االتحاد األوروبي
بشكل خاص عىل لجنة حماية البيئة اليت راعت مصالح الدول الصناعية عىل حساب مصالح الدول النامية ،وقد تحقق
هذا النجاح كنتيجة للمشاركة الفعالة لوفد اململكة بعد حملة كبرية من التنسيق والحشد يف أعمال فريق عمل الحوكمة
والكفاءة املكلف بهذه املهمة.

سعادة رئيس مجلس
االيكاو وعدد من مسئويل
الدول األعضاء يف املنظمة

معايل وزير النقل ومعايل رئيس الهيئة
السابق وسعادة املندوب الدائم للمملكة
لدى مجلس منظمة االيكاو وسعادة
األمينة العامة ملنظمة االيكاو الدكتورة/
فانغ ليو ،عىل هامش أحد اجتماعات
املنظمة.
معايل وزير النقل ومعايل رئيس الهيئة السابق وسعادة املندوب الدائم للمملكة لدى مجلس منظمة االيكاو ،يف زيارة لسعادة
رئيس مجلس املنظمة الدكتور /إليمويا بينارد إليو عىل هامش أحد اجتماعات املنظمة
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اإلدارة العامة للشئون
القانونية
تعتــر اإلدارة العامــة للشــئون القانونيــة مــن اإلدارات املركـــزية ،فبموجــب الهيــكل اإلداري للهيئــة
العامــة للطــران املــدين تتبــع مكتــب رئيــس الهيئــة مبــارشة ،وهــي تضطلــع بجميــع املســئوليات
املتعلقــة بتقديــم الدعــم واملشــورة القانونيــة لجميــع قطاعــات ومطــارات وإدارات الهيئــة ،ومــن
مســئولياتها دراســة اللوائــح والعقــود واالتفاقيــات املحالــة لهــا مــن تلــك القطاعــات واإلدارات
كافــة ،وبنــاء عــى مــا تتلقــاه مــن استفســارات وطلبــات لتقديــم اآلراء واالستشــارات القانونيــة،
تقــوم اإلدارة بدراســة موضوعاتهــا بشــكل متكامــل عــى نحــو قانــوين متخصــص ،وفــق األنظمــة
املعمــول بهــا ،بمــا يف ذلــك القضايــا والتحقيقــات املتعلقــة باملــوارد البرشيــة والشــئون املاليــة ،كمــا
تضطلــع اإلدارة بالرتافــع عــن الهيئــة يف جميــع القضايــا والتحقيقــات ســواء الــي رفعتهــا الهيئــة،
أو تلــك املرفوعــة عــى الهيئــة يف مختلــف محاكــم اململكــة ذات العالقــة ،وذلــك بهــدف ضمــان
وحمايــة مصالــح وحقــوق الهيئــة.
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اإلنـجــــازات

األهداف
تحديد آلية من شأنها وضع أسس وقواعد  -بما ال يتعارض مع املصلحة العامة للهيئة  -لحل املشكالت ،والبت يف كل ما يُحال
لإلدارة العامة للشئون القانونية مما يدخل يف اختصاصها ،ضمن نطاق زمين محدد وبجودة عالية ،مع مراعاة رفع مستوى الرسية

اللجــان وفرق العمل
املشاركة يف ( )43لجنة وفرقة عمل واليت أسند إليها العديد من املهام القانونية الخاصة بالهيئة،
وأهمها عىل النحو التايل:

أ .اإلنجــازات املتعلقة بالعقود

لجنــة التوجيــه واالرشاف عــى عمليــة خصخصــة الهيئــة،
وفصــل الجانــب التشــغييل عــن الجانــب الترشيعــي.

لجنــة تعاقــدات أعمــال مبــادرات برنامــج التحــول
الوطــي.

لجنــة مراجعــه تنظيــم الهيئــة ونظــام الطــران املــدين ونظــام
تعريفــه الطــران واألنظمــة واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة.

لجنــة النظــر يف عقــد مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل
الجديــد املســند لرشكــة الحكــر.

لجنــة العمــل عــى تأســيس الــركات الخاصــة باملطــارات
وفــق متطلبــات املرحلــة.

لجنة املشــاريع املتعرثة.

لجنــة حــر جميــع مســتحقات الهيئــة املاليــة لــدى الغــر
واقــراح خطــة زمنيــة لتســويتها بشــكل تدريجــي خــال مــدة
ال تتجــاوز  3ســنوات.

لجنــة نقــل املشــاريع وبعــض املوظفــن مــن قطــاع
املطــارات إىل املشــاريع.

لجنــة نقــل ملكيــة رشكــة الطــران املــدين الســعودي القابضــة
إىل صنــدوق االســتثمارات العامــة.

لجنــة نزع امللكية.

اللجنــة الفرعيــة لصندوق املطارات.

لجنــة دراســة جميع عقــود تحالف رشكة طيبة.
لجنــة النظــر يف مــدى نظاميــة رصف الهيئــة بعــض
املبالــغ املتحققــة مــن إيــرادات اتفاقيــة البنــاء ونقــل امللكيــة
والتشــغيل ملطــار األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل.
لجنــة تطويــر مطــار األمري عبد املجيــد بمحافظة العال.

شاركت اإلدارة العامة للشئون القانونية يف العديد من الدراسات اليت قامت بها الهيئة خالل العام املايل (2018م) ،وأهمها ما يتعلق
بتحديث نظام الطريان املدين ،ونظام تعريفة الطريان املدين ،ولوائحهما ،كما تلقت اإلدارة العامة للشئون القانونية خالل العام ذاته أكرث
من ( )90طلبا ً من مختلف قطاعات وإدارات الهيئة واملطارات املرتبطة بها ،تتعلق بطلب استشارات وآراء قانونية ،وقامت اإلدارة بدراسة
جميع تلك الطلبات ،وقدمت املرئيات القانونية حيالها ،حيث كانت تلك االستشارات تتعلق بمواضيع مختلفة ،منها إبرام أو تجديد أو
تعديل اتفاقيات مع منظمات دولية ،ومع بعض الجهات الحكومية أو الخاصة ،وكذلك ما يتصل بعالقة الهيئة برشكة الطريان املدين
السعودي القابضة ورشكاتها التابعة ،وإعداد آليات لتنفيذ بعض األعمال واملهام وتحديد إجراءاتها ،وتحديد املوقف القانوين املرتبط بأي
مشاكل تطرأ أثناء تنفيذ العقود ،وإبداء الرأي حيال طلب بعض الرشكات منحها تخفيضا ً أو إعفا ًء من بعض األجور ،ومراجعة بعض
التقارير أو املحارض املعدة يف اإلدارات املختلفة داخل الهيئة ،إضافة إىل إعداد أو مراجعة ردود الهيئة عىل مالحظات الجهات الرقابية،
ويمكن استعراض تلك اإلنجازات عىل النحو التايل:

لجنــة مــروع إنشــاء الــركات الســعودية لخدمــات
اإلطفــاء واإلنقــاذ بمطــارات اململكــة.
اللجنــة العليا للتخصيص.
لجنــة دراســة اتفاقيــة التســوية بــن الهيئــة وتحالــف
شــانغي للمطــارات العامليــة ورشكــة نافــال الســعودية
للمســاندة.

بلغ إجمايل عدد العقود الصادر بشأنها استشارات قانونية خالل العام بعد مراجعتها
 226عقداً ،كان أبرزها:
عقد اكستنرش.

عقد رادارات مرشوع االســتطالع
السطحي.

عقد مواقف الســيارات بمطار امللك
عبــد العزيــز صالة رقم (.)1

عقــد مواصالت رشكة كريم.

عقد تأمني أجهزة الكشــف عىل
املتفجرات باملطارات.

عقــد خدمــات بيع الطعام بمطار
امللــك عبد العزيز الدويل.

عقد الرشكة الســعودية
للخدمات األرضية.

عقــد الحضور واالنرصاف
للموظفني.

عقــد البعــد لتقنية املعلومات.

عقد اليوروكونرتول.

عقــد فنــدق مطار امللك عبد
العزيز الدويل.

عقــد توريد بوابات املوظفني
األمنية.

عقــد فحص تربة
مطار القنفذة.

ب .اإلنجــازات املتعلقــة باللوائح واألنظمة
املشاركة يف صياغة عدد من اللوائح واألنظمة ،كان أبرزها:
الئحــة صندوق املطارات.

الئحــة مــروع تحديث نظام الطريان
املــدين ونظــام التعرفة للطريان املدين.

مذكــرة قانونيــة عن الرأي القانوين
لحرص الطائرات املوجودة بســاحة
املطــار والترصف فيها.

القواعــد التنفيذيــة لتنظيم املنطقة
الخاصة اللوجســتية

ج .اإلنجــازات املتعلقة باالتفاقيات
دراسة ومراجعة ووضع التعديالت الالزمة لعدد من االتفاقيات املحالة لإلدارة القانونية من
القطاعات واإلدارات واملطارات التابعة للهيئة ،ويمكن إجمال أهمها عىل النحو التايل:
اتفاقية االســطول املليك (األكاديمية
الســعودية ،والخطوط السعودية).

182

اتفاقيــة التعاون بني
الهيئــة ووزارة الصحة.

اتفاقيــة ترويج الطعام
للصاالت امللكية.
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تابع اإلنـجــــازات
د .اإلنجــازات املتعلقة باآلراء واالستشــارات القانونية

هـــ .اإلنجازات يف مجال القضايا

تقديم االستشارات واآلراء القانونية لعدد ( )881حالة خاصة بقطاعات وإدارات الهيئة ،ومن ثم
تم وضع وتقديم املرئيات النظامية والقانونية حيالها ،ويمكن إجمال أهمها عىل النحو التايل:

خالل عام  2018تم الرتافع عن الهيئة يف مختلف محاكم اململكة ذات العالقة ،وذلك يف جميع
القضايا اليت كانت الهيئة طرفا فيها ،سواء كانت الهيئة مدعية أو مدعية عليها ،وقد بلغ عدد
تلك القضايا ( )142قضية ،وكان أهم تلك القضايا عىل النحو التايل:

الــرأي القانــوين بخصوص مــروع تكييف صالة الحجاج
(البالزا).

مراجعــة مســودة محــر يتعلــق بمســتحقات الهيئــة
عــى الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية.

إلغاء فســخ عقد األســواق الح ّرة يف املطارات الثالث (مطار
امللــك خالــد الــدويل ،مطار امللــك فهد الدويل ،مطار امللك
عبــد العزيــز الــدويل) املربم مع رشكة املصباح.

دعــوى إلغــاء قــرار فســخ عقــد مواقــف مطــار امللــك عبــد
العزيــز الــدويل بجــدة ،واملــرم مــع رشكــة املصبــاح.

مراجعــة ردود الهيئــة عىل خطابــات الجهات الرقابية
وتقديم االستشــارات حيالها.

دراســة اآللية املقرتحــة للمراقبة والتفتيش.

مذكــرة قانونية عن تأســيس الهيئــة لرشكات تملكها
بمفردها او بمشــاركة قطاعات أخرى.

دراســة اآلليــة املقرتحــة لفــرض غرامــات التأخــر يف
ســداد مســتحقات الهيئــة.

دعــوى التعويــض ( 214مليــون ريال) عن قرارات الهيئة
الصــادرة يف عقــد تشــغيل مواقف مطــار امللك عبد العزيز
الــدويل بجــدة ،واملربم مع رشكة املصباح.

دعــوى إلغــاء قــرار فســخ العقــد ملواقــف مطــار امللــك
خالــد الــدويل بالريــاض ،واملــرم مــع رشكــة املصبــاح.

متطلبــات منــح عضويــة املكاتب التنفيذيــة للمتعاقد معهم
عــى وظائف وكالء الوزارات.

دراســة رغبــة االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي (أياتــا) يف
إبــرام اتفاقيــة تعــاون لتحديــد األطــر الخاصــة بالتعــاون
يف خدمــة النقــل الجــوي.

الــرأي القانــوين حــول مدى اعتبار الناقــات الجوية الوطنية
العاملــة يف اململكــة من وســائل النقل الحكومية.

دراســة املطالبــات املالية لبعض املقاولني.

اإلعالنات الخاصة بأحكام اتفاقية بشأن الضمانات الدولية
عىل املعدات املنقولة والربوتوكول امللحق بها بشأن املسائل
اليت تخص معدات الطائرات ،املعتمدة يف مدينة كيب تاون.

دراســة اقرتاح تخصيص ميزانية للمركز الســعودي للبحث
واإلنقــاذ التابــع لرشكة املالحة الجوية الســعودية ضمن
ميزانية الهيئة.

الرأي القانوين حول مدى أحقية وزارة الصحة يف املطالبة
بمبالغ الغرامات املالية بحق رشكات الطريان غري امللتزمة
برش الطائرات.
دراســة اقرتاح إعفاء الطائرات الخفيفة حىت وزن 1500
كغــم مــن أجور الهبوط واملالحة.
الــرأي القانــوين حول طلب إحــدى الرشكات إيقاع الحجز
التحفظــي عــى طائرات بعض الخطــوط الجوية األجنبية.
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دراســة اقرتاح إعفاء جميع الســيارات التابعة للصاالت
امللكيــة باملطــارات من األجور وإضافتها ضمن الســيارات
املغطاة بتأمني املركبات داخل الســاحة.

4

و .الوفــورات املالية الــي حققتها اإلدارة العامة
للشــئون القانونية للهيئة
و ّفرت اإلدارة العامة للشئون القانونية للهيئة مبلغا ً يقدر بـنحو ( )140,677,147ريا ًال ،من أهمها:
( )19,453,510ريــال كإيــرادات عــن القضايا املنتهية يف عام
2018م

( 26مليــون) ريــال بموجــب فواتري رشكة االلكرتونيات
املتقدمة والذي يعد ســندا ً تنفيذيا ً بموجب األمر الســامي
الكريم رقم ( )35وتاريخ 1433/ 8/ 13هــ والقايض بـــأن
العقــود ومحــررات الجهات الحكومية تعترب ســندا ً تنفيذياً.

(94مليــون) ريــال بموجــب فواتــر رشكــة الســام
والــذي يعــد ســندا ً تنفيذيــا ً بموجــب األمــر الســامي
الكريــم رقــم ( )35وتاريــخ 1433/ 8/ 13هــــ والقــايض
بـــأن العقــود ومحــررات الجهــات الحكوميــة تعتــر
ســندا ً تنفيذيــاً.

مراجعــة مــروع اتفاقية منــح أمانة محافظة جدة حق
االنتفــاع واالســتخدام محــدود الكميــة للخلية رقم  4ضمن
مــردم األمانــة بوادي العســاء التابعة للهيئة.

دراســة اقــراح رشكة مطارات الدمــام املتعلق بإعادة النظر
يف آليــة الغرامــات الخاصــة بعدم التزام بعض رشكات
الطــران بتطبيق املعايري التشــغيلية.

اإلجابة عن االستفسار املتعلق برتخيص مزاولة نشاط الحراسات
املدنية الخاصة يف املطارات ،وفيما إذا كانت الرخصة تشمل أكرث
من مطار ،أم أن الحالة تعامل مع كل مطار بشكل منفرد،
وبالتايل يحتسب مقابل الرتخيص بناء عىل ما تم إصداره.

دراسة طلب تجديد اتفاقية الخدمات اإلدارية مع املنظمة
الدولية للطريان املدين.

دراســة مــروع االتفاقيــة الخاصــة بــإدارة وتشــغيل
املكاتــب التنفيذيــة.

دراســة مــروع اتفاقيــة الرشاكــة االســراتيجية بــن
الهيئــة ورشكــة تقنيــة الفضائيــة.

دراســة اآلليــة القانونيــة لطــرح مشــاريع اســتثمارية يف
مطــارات الهيئــة.

دراســة مــروع اتفاقيــة مــع هيئــة الطــران املــدين
بجزيــرة برمــودا لتطبيــق املــادة ( 83مكــرر).

مراجعــة مــروع مذكــرة تفاهــم بــن مكتــب تحقيقــات
الطــران وإحــدى الــركات.

مراجعــة مســودة وثيقــة تتعلــق بإجــراءات وضوابــط
تطبيــق نظــام معلومــات املســافرين املســبق.

مراجعــة مســودة وثيقــة الــروط واألحــكام املعــدة مــن قبل
األكاديميــة الســعودية للطــران املــدين لتحكــم عالقتهــا مــع
عمالئهــا مــن الــركات الراغبــة يف الحصــول عــى خدماتهــا.
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صالة املغادرة

االتصــــال
املؤسســي والتسويـــق
يهتــم االتصــال املؤســي والتســويق بخدمــة الهيئــة إعالميــا ً وتســويقيا ً بمــا يف ذلــك إبــراز صورتهــا
والتعريــف بدورهــا يف الداخــل والخــارج ،وتحقيــق أعــى قــدر ممكــن مــن التعــاون والتنســيق مــع
ـادة بحثيــة يســتفيد منهــا
الهيئــات والجهــات ذات العالقــة .وتحويــل املعطيــات واإلنجــازات إىل مـ ٍ
واف وقــدرة تعبرييــة تعكــس الصــورة األمثــل
منســوبو الهيئــة أو الباحثــون يف أنشــطتها بــرح ٍ
للهيئــة ،ومــن مســئوليات االتصــال املؤســي أيضــا ً حمايــة العالمــة التجاريــة واالرتقــاء بقيمتهــا
الســوقية وموثوقيتهــا لــدى العمــاء ،وتنميــة العالقــات بــن منســوبي الهيئــة بهــدف تأصيــل
الشــعور باالنتمــاء لهــا.
ويعمــل االتصــال املؤســي والتســويق عــى تحقيــق أهدافــه عــر العديــد مــن املســئوليات واملهــام
واألنشــطة ،حيــث يُعــى بإعــداد االســراتيجية االتصاليــة واإلعالميــة للهيئــة وذلــك اتســاقا مــع
رؤيتهــا وأهدافهــا ،عــاوة عــى إعــداد وإصــدار املطبوعــات الــي تصــدر عــن الهيئــة ويف مقدمتهــا
التقريــر الســنوي ومجلــة الطــران املــدين ،والنــرات اإلعالميــة ،كمــا يضطلــع االتصــال املؤســي
والتســويق بجميــع األنشــطة اإلعالميــة املتعلقــة بالهيئــة ،مثــل املؤتمــرات الصحافيــة ،وإعــداد
ونــر األخبــار وفقــا للمناســبات واألحــداث املتعلقــة بالهيئــة ،ومتابعــة مــا تنــره وســائل اإلعــام
عــن الهيئــة ،والتعقيــب عليهــا إن لــزم األمــر وذلــك بالتنســيق مــع القطاعــات ذات الصلــة،
واختيــار املنصــات اإلعالميــة األنســب لدعــم توجهــات الهيئــة وتوثيــق العالقــات مــع وســائل
اإلعــام بمختلــف أنماطهــا.
كمــا يضطلــع االتصــال املؤســي برتتيــب برامــج االســتقبال واملراســم والحفــات والزيــارات وإعــداد
وتجهيــز الربامــج الالزمــة إلقامــة وتنظيــم املؤتمــرات والنــدوات واملعــارض الــي تقيمهــا الهيئــة أو
تشــارك فيهــا.
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اإلنجازات
أو ًال :املركز اإلعالمي:
أ .الصحافــة واإلعالم:

د .املحتــوى اإلعالمي :
إعــداد عــروض مرئيــة بإنجــازات الهيئــة والــي تعــرض عــى كبــار املســئولني داخــل
الهيئــة وخارجها.

إعــداد اإلجابــات املناســبة للقــاءات والحــوارات الصحفيــة الــي أجريــت مــع
مســئويل الهيئــة ،بــكل مــن اللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ( 17حــوارا ً صحفيــاً).

إعــداد الــردود املناســبة عــى أســئلة مجلــس الشــورى الــي وردت للهيئــة
بالتنســيق مــع اإلدارات ذات العالقــة والرفــع ملجلــس الشــورى.

التغطيــة اإلعالميــة الالزمــة لعــدد مــن املؤتمــرات والنــدوات مثــل “منتــدى
الســامة” الــذي نظمتــه وأقامتــه الهيئــة (أكتوبــر .)2018

إعــداد مســودات كلمــات ومقــاالت كبــار مســئويل الهيئــة الــي تُلقــى أو تُنــر يف املناســبات
املهمــة ،مثــل اليــوم الوطــي ،املؤتمــرات والــي بلغــت  30كلمــة ومقــا ًال.

تنظيــم عــدد مــن املؤتمــرات واملقابــات الصحفيــة لكبــار مســئويل الهيئــة يف
املناســبات املهمــة.

وضــع الخطــط اإلعالميــة ألحــداث ومناســبات الهيئــة ،أبرزهــا (خطــة حمايــة
العمــاء ،ملتقــى الطــران ،قمــة الســامة ،حــج 2018م ،اليــوم الوطــي .)88

إعــداد البيانــات والتقاريــر واألخبــار الصحفيــة الــي تعكــس إنجــازات وأنشــطة
الهيئــة والنــر يف وســائل إعــام محليــة ودوليــة ( 320خــرا ً وبيانــا وتقريــرا)
وقــد تــم رفــع األخبــار املهمــة منهــا عــى موقــع الهيئــة.

ترجمة ما يزيد عن  150محتوى إعالميا ً متنوعا ً (أخبار ،ردود ،حوارات ،عروض).

إصدار عدد من النرشات والربوشورات اإلعالمية املطبوعة.

ب .الرصــد واملتابعة :

تدريب طالب جامعي ،تخصص إعالم (ملدة ثالثة أشهر) كمتطلب تخرج.

إصــدار ملــف صحفــي يومــي باللغتــن
العربيــة واإلنجليــزي لرصــد ومتابعــة
األخبــار املتعلقــة بالهيئــة وقطــاع
النقــل الجــوي.

إعــداد الــردود املناســبة واإلجابــة عــن
أســئلة واستفســارات الصحفيــن
ووســائل اإلعــام املحليــة والدوليــة.

التواصــل مــع وســائل اإلعــام إلعــداد
الــردود املناســبة عــى مــا ينــر عــن
الهيئــة.

التنســيق مــع القنــوات املحليــة لتغطيــة
مناســبات الهيئــة

هـــ .مجلة الطريان املدين

•اســتقطاب وتحديــث ( )16مقــا ًال وتقريــرا ً مقرتحــا ً للنــر
يف مجلــة الطــران املــدين.

و .املوقع اإللكرتوين:

ج .التقرير الســنوي :
•إعــداد وتحريــر وإصــدار تقريــر الهيئــة الســنوي للعــام املــايل
1439/ 1438هـــ ( )2017تنفيــذا للمــادة ( )29مــن نظــام مجلــس
الــوزراء.
•إعــداد وتحريــر تقريــر يشــمل الصعوبــات الــي واجهــت
الهيئــة خــال العــام املــايل 1439/ 1438هـــ ومــا تــراه الهيئــة مــن
مقرتحــات ،بالتنســيق مــع اإلدارات ذات العالقــة والرفــع ملجلــس
الشــورى.

188

•إنجــاز جميــع املهــام الالزمــة إلعــادة إصــدار مجلــة
الطــران املــدين الــي توقفــت يف مطلــع عــام ،2016
تمهيــدا إلصدارهــا يف الربــع األول مــن عــام .2019

إدارة املحتــوى املرفــوع يف موقــع
الهيئــة العامــة للطــران املــدين
اإللكــروين ومراجعــة وتصحيــح
أجــزاء مهمــة مــن املوقــع.

رفــع  140محتــوى خربيــا ً باللغــة
العربيــة و 290صــورة ورســوم
بيانيــة و 21فيديــو عــى موقــع
الهيئــة.

رفــع  117بــر رئيــس وفرعــي عــى
واجهــة املوقــع.

اســتكمال بوابــة املركــز اإلعالمــي
وامللــف الصحفــي اإللكــروين.

ز .التصويــر الفوتوغرايف:
164

إنجــاز  164مهمــة عمــل تصويــر فوتوغــرايف وتوثيقــي
لصالــح املركــز اإلعالمــي.

51,610

تخزيــن وأرشــفة حــوايل  51,610صــورة و 26فلمــا مرئيــا
عــن الهيئــة.
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تابع اإلنجازات
ثالثاً :التسويق:

ثانيــاً :العالقات العامة
250

تنظيم وإقامة نحو ( )250مناسبة (مؤتمرات ،ملتقيات،
اجتماعات ،ندوات ،اتفاقيات ،ورش عمل) كان من أهمها:

700
اجتماع املنظمة اإلقليمية ملراقبة السالمة الجوية بمنطقة
الرشق األوسط وشمال افريقيا  MENA – RSOOالذي عقد
بمدينة الرياض.

ملتقى الطريان السعودي الرابع.
حفل وضع صاحب السمو املليك مستشار خادم الحرمني
الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة حجر أساس مطار القنفذة
الذي رشع يف تنفيذه وفق “مرشوع النموذج املوحد للمطارات”.

ملتقى نحو مطارات صديقة لذوي الهمم العالية.
ملتقى الطريان املدين (.)GACA Networking

منتدى قمة السالمة الرابع يف الرشق األوسط “4th
 ”MID REGION SAFETY SUMMITالذي ّ
نظم
بالتعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل (اإليكاو).

الزيارة التفقدية لسمو نائب أمري منطقة مكة املكرمة
ملطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد.

أ .الهوية املؤسســية
بلـــغ عـــدد التصاميـــم الــتـي تـــم إنجازهـــا خالل عام 2018م ( )700تصميم.

30

ب .الحمالت التســويقية:
إقامــة أكــر مــن ( )30حملــة تســــويقية (متعــــددة ومســـــتمرة) عــى مـــــدار العـــــام ،وقــد
تمثلــت يف إعــداد الرســـــائل التســـــويقية واملــواد املرئيــة لــكل مناســبة وكان مــن أهـــــم
هــذه الحمــات:
حمالت تسويقية لتغطية مشاركة الهيئة يف
عدد من األيام العاملية مثل:
اليوم العاملي للطريان املدين.

200

إعداد الخطط االسرتاتيجية للمؤتمرات واملناسبات
الداخلية والخارجية ذات العالقة بالهيئة (200خطة).

50

توقيع عقود مع عدد من الفنادق يف جدة والرياض
( 50عقدا) تمنح الهيئة بموجبها خصومات مجزية،
وذلك الستضافة الوفود والضيوف الزائرة.

300

استقبال ضيوف الهيئة والوفود الزائرة وتأمني
متطلباتهم وفق برامج محددة ( 300وفد).

اليوم العاملي للمراقب الجوي.
االنتهاء من املوسم األول لسلسلة حلقات
 #معلومة طريان.
حملة تسويقية لتوعية أصحاب الهمم
العالية بحقوقهم وواجباتهم.

حملة تسويقية ملرشوع التحول الرقمي
الشامل لخدمات الهيئة ومنها خدمة
طائرات التحكم عن بعد “ الدرون”.
حملة تسويقية متكاملة ملوسمي العمرة
والحج.
حملة تسويقية خاصة بالالئحة التنفيذية
لحماية حقوق العمالء.
حملة تسويقية للتشغيل التجرييب ملطار
امللك عبد العزيز الدويل الجديد.

حملة تسويقية مللتقى الطريان السعودي.

حملة تسويقية لتدشني مشاريع مطارات
(القنفذة – القريات – الجوف) الجديدة.

إعداد وتنظيم وتسويق وتغطية االحتفاء
باليوم الوطين السعودي عالوة عىل األيام
الوطنية لكل من دولة االمارات العربية املتحدة
ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة
عمان (يف مطارات اململكة).
حملة تسويقية ملنتدى قمة السالمة الرابع
يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا.

ج .التواصل الرقمي

53,488

2,035,000

18,161,655

179,832

منشـن

مشاهدة

190

زيــــارة

1,291

تغريـــدة

متابعا ً
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تابع اإلنجازات
رابعاً :املعارض:
تــم وضــع خطــة شــاملة ألنشــطة الهيئــة املتعلقــة باملعــارض خــال عــام  2018وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع القطاعــات
واإلدارات املختلفــة يف الهيئــة ،بغيــة تحديــد املعــارض املهمــة الــي يجــدر بالهيئــة املشــاركة فيهــا ،وبنــاء عليــه شــاركت الهيئــة
العامــة للطــران املــدين يف عــدد مــن املعــارض كان مــن أهمهــا:

معرض ســوق السفر العربي 2018
الثالث والعرشون

معرض ســوق السفر العاملي 2018

نظمتــه رشكــة رييــد للمعــارض يف مركــز دبــي التجــاري
العاملــي خــال الفــرة ( 26 - 22إبريــل  ، )2018وجــاءت
مشــاركة الهيئــة ضمــن الجنــاح الســعودي الــذي
أقامتــه الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطــي عــى
مســاحة بلغــت (22م.)2

نظمتــه الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطــي يف
معــرض ســوق الســفر العاملــي 2018م بالعاصمــة
الربيطانيــة لنــدن ،ويعــد املعــرض حدثــا ً رائــدا ً يف صناعــة
الســفر حيــث يلتقــي أكــر مــن ( )50ألــف مــن املهتمــن
واملتخصصــن بصناعــة الســفر والســياحة.

معــرض توظيف الخريجني
والخريجــات الثاين والعرشون

معــرض البحرين الدويل للطريان

نظمــه معهــد اإلدارة خــال الفــرة ( 12 - 09إبريــل
 )2018وأقيــم برعايــة صاحــب الســمو امللــي أمــر
منطقــة الريــاض يف مركــز امللــك ســلمان للمؤتمــرات
باملركــز الرئيــس للمعهــد يف الريــاض.

أقيــم خــال الفــرة مــن  17 - 14نوفمــر 2018م ونظمتــه
رشكــة فرانــرة الدوليــة ،وقــد تــم رفــع طاقتــه االســتيعابية
إىل الضعــف ،الســتيعاب الطلــب املتزايــد عــى املشــاركة
فيــه.

ملتقى الســفر واالستثمار السياحي
السعودي 2018

املهرجــان الوطــي للرتاث والثقافة (الجنادرية)

نظمتــه الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطــي،
بعنــوان “الســياحة ملتقــى الصناعــات” خــال الفــرة
مــن ( 1إىل  4أبريــل .)2018

شــاركت الهيئــة العامــة للطــران املــدين يف املهرجــان
الوطــي للــراث والثقافــة (الجنادريــة) خــال الفــرة مــن
 2018/ 12/ 20وحىت .2019/ 1/ 12

معــرض املطارات الثأمن عرش (دبي)
نظمتــه  Reed Exhibitionsوأقامتــه خــال الفــرة
( 7ـــــــ  9مايــو  )2018يف مركــز دبــي التجــاري ،وعــى
مســاحة (120م )2واســتهدف املعــرض عــرض أحــدث
االبتــكارات املســتخدمة يف بنــاء وتجهيــز املطــارات،
وأحــدث الحلــول والتكنولوجيــات والخدمــات املتعلقــة
باملطــارات.

192

وقــد حققــت مشــاركة الهيئــة يف تلــك املعــارض والنــدوات
نجاحــا ً كبــراً ،حيــث تلقــى املرشفــون عــى أجنحــة الهيئــة
إشــادات مــن مختلــف الجهــات ذات العالقــة.
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صالة املغادرة

مكتب
تحقيقات الطريان
تأســس مكتــب تحقيقــات الطــران يف اململكــة العربيــة الســعودية يف عــام 2013م ،وهــو هيئــة
حكوميــة مســتقلة تعمــل تحــت اإلرشاف املبــارش ملعــايل وزيــر النقــل ،رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة
العامــة للطــران املــدين ،ويعــد مســتقال عــن الهيئــة العامــة للطــران املدين ماليــا وإداريا وتشــغيليا،
إال أنــه يتعــاون معهــا يف القضايــا املتعلقــة بســامة الطــران ،كمــا يتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة
وســلطات التحقيــق التابعــة للــدول األخــرى بموجــب االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم الــي وقعــت
عليهــا اململكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل تحســن ســامة الطــران ،ويتــم إجــراء تحقيقــات
حــوادث الطــران املــدين وفــق معايــر وممارســات الســامة الدوليــة ،واملحــددة مــن قبــل منظمــة
الطــران املــدين الــدويل (اإليــكاو) يف امللحقــن الثالــث عــر والتاســع عــر.
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مقارنــة الحــوادث من عام 2016م وحىت 2018م:

أبرز األهداف واملسؤوليات
التحقيـــق املحايـــد يف حـــوادث
ووقائع الطريان.

التأكد من متابعة توصيات
السالمة.

تقديم توصيات السالمة من
خالل عمليات ممنهجة.

إعداد الدراسات الالزمة لتعزيز
سالمة الطريان املدين.

2016

01

تحطم طائرة براشوت تعمل بمحرك الروتاكس 912
وكان عىل متنها طيار وراكب ،وتسبب السقوط يف وفاة
الراكب.

تاريخ الحادث

 2016 / 6 / 24م

السويدرة 70 ،كم رشق املدينة املنورة.
إجمايل عدد الحوادث

01

2017

تعريف الحادث

01

كل حادث مرتبط بتشغيل أي طائرة يقع يف الوقت الذي يبدأ بصعود أي شخص للطائرة بقصد الطريان،
وينتهي يف الوقت الذي يغادر فيه جميع األشخاص الطائرة ،ويحدث خالل هذه املدة أي من الحاالت التالية:
02

إصابة أي شخص إصابة
بالغة أو مميتة نتيجة ملا ييل:
وجــود الشخص عىل متــــن
الطائرة.

احتكاك الشخص مبارشة بأي جزء من أجزاء الطائرة ،أو أي جزء
ينفصل عنها ،أو نتيجة التعرض املبارش لقوة املحرك النفاث.

03

ويستثىن من تلك الحاالت اإلصابات الناتجة عن أسباب طبيعية ،أو اليت يحدثها الشخص
لنفسه ،أو اليت يتسبب يف وقوعها أشخاص آخرون.
تكبد الطائرة ألرضار جوهرية
أو تعرضها لعطل هيكيل.

فقدان الطائرة أو تعذر
الوصول إليها.

هبوط الطائرة اضطراريا يف مطار ما
بغض النظر عن اإلصابات واألرضار.

أثناء هبوط طائرة خفيفة
خاصة يف مطار الثمامة
فقد قائد الطائرة التحكم
بها مما أدى إىل تحطمها
فقط ولم يتعرض قائدها
ألية إصابات.
سقوط طائرة رشاعية
خفيفة وتحطمها ووفاة
قائدها وإصابة الراكب
املرافق.
سقوط طائرة رشاعية
خفيفة وتحطمها ووفاة
قائدها.

مطار الثمامة
بمنطقة الرياض

عنيزة

الجبيل

تاريخ الحادث

 2017 / 2 / 17م

تاريخ الحادث

 2017 / 9 / 19م

تاريخ الحادث

 2017/ 11 / 11م

إجمايل عدد الحوادث

03

2018

01

تم اإلبالغ عن فقدان طائرة رشاعية خفيفة خاصة،
وبعد البحث عنها من قبل فريق اإلنقاذ تم العثور
عليها محطمة مع وفاة كل من قائدها والراكب املرافق.

2016

2017

تاريخ الحادث

 2018 / 2 / 7م

مطار الثمامة بمنطقة الرياض.

تعريف الواقعة
أي حدث غري الحادثة مرتبط بالطائرة ،والذي يؤثر أو قد ال يؤثر عىل سالمة العمليات التشغيلية.

02

إصابة موظف االتصال بني قمرة القيادة وموظفي
الساحة بالعجالت األمامية لطائرة من طراز إيرباص
( )A320أثناء دفعها للخلف.

تاريخ الحادث

 2018 / 3 / 9م

مطار امللك عبد العزيز الدويل بمدينة جدة.
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23

مقارنــة البالغــات من عام 2016م وحىت 2018م:

تابــع مقارنــة الحوادث من عام 2016م وحىت 2018م:

14
10

03

تاريخ الحادث

سقوط طائرة تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية
ووفاة كافة من كان عىل متنها وعددهم أربعة أشخاص.

 2018 / 5 / 15م

مطار الجوف.

04

وقائع متعلقة بتصميم
أو تشغيل املطارات

انحراف عن املدرج
تاريخ الحادث

تم تغيري مسار طائرة لتهبط يف هذا املطار بسبب عطل
فين بمنظومة العجالت األمامية ،واليت لم يتمكن قائد
الطائرة من تشغيلها يف وضع الهبوط حيث هبطت
الطائرة بدونها مالمسة هيكلها بأرض املدرج مع وجود
إصابات طفيفة لعدد  53راكبا.

 2018 / 5 / 21م

مالمسة غري طبيعية
ملدرج املطار

مطار امللك عبد العزيز الدويل بمدينة جدة.

04

2018

2018

2017

02

02

2018

2017

03

04

24

2017
42

2017

48

خدمات املناولة األرضية
2018

عواصف رعدية /
تغري رسعة الرياح
03

2016

01
2016
05

ارتطام بعوائق خالل اإلقالع
أو الهبوط

حريق أو دخان /
غري مؤثر

15

2017

36

2018

2017

00

00

2018

2017

2016

اصطدام أريض

37

2016
71

فشل أو خلل يف محركات
الطائرات

00
2018

2017

21

2016

2016

فقدان السيطرة
أثناء الطريان

2018

2017

38

22

00
2018

01
2018

2017

متغريات جــويــة

2016

04

53

تقارب جوي
2018

123

ارتطام بالطيور

74

51

2018

09

2017

فشل أو خلل يف أحد أنظمة
الطائرة
2018

00
2018

26

2017

02
2016

22
2016
02

2016
40

2016

18
2016

01

01

2017

2016

46

2017

107

2017

34
2016

111

2016
14

وقائع تتعلق بالوقود

2017

2016

2016

01
00
2017

2017

14

10

2017

42

2016

08

2018
2018

فقدان التحكم عىل
األرض

114

2016

07

استخدام غري مرصح
للمدرج

198

2016

2017

01

2018

56

26

01

2018

وقائع
متعلقة باألمن

2017

00

2018

80

مقارنة الحوادث (من عام 2016م وحىت 2018م):

06
2018

2018

إجمايل عدد الحوادث

04

03

2018

وقائع متعلقة بإدارة
الحركة الجوية

وقائع متعلقة بسالمة
مقصورة الركاب

48

37

2016

أخــرى /
غري مصنفــة

56
15

15

2018

2017

2016
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ملحــة عــن مكتب تحقيقات الطريان يف عام 2018
تلقى

 518بالغــًا
04
07

470
37

حوادث.
وقائع خطرية.
واقعة.
وقائع أخــرى.

أجرى

35

تحقيقا ً
•تحقيقــات تمت وفــق امللحق الثالث عرش.
•تحقيقــات محدودة النطاق.

•تحقيقــات تــم اتخاذ قرار بعــدم إكمالها وتحقيقات
ختامية قصرية.

حرر

110
03
23

07
57

03

08
07

تقارير

•تحقيقــات يف املخــاوف اليت تتعلق بالســامة.

امللحــق الثالث عرش.
محدودة النطاق.
تقويم أويل.
تــم اتخــاذ قرار بعدم إكمالها.
مخاوف تتعلق بالســامة.
تفويضية.
أولية.

أصدر

 60توصية
57

03

200

توصية سالمة.
توصيــات قائمة بذاتها.

201
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رشكة الطريان املدين السعودي
القابضة SAVC
تــم تأســيس (رشكــة الطــران املــدين الســعودي القابضــة) ،وفــق املرســوم امللــي الكريــم رقــم
(م )78/وتاريــخ 1429/11/20هـــ ،وهــي رشكــة ذات مســؤولية محــدودة تعــود ملكيتهــا بالكامــل
للهيئــة العامــة للطــران املــدين.
جــاء تأســيس رشكــة الطــران املــدين الســعودي القابضــة لتكــون املالــك واملحــرك املــايل
واالســراتيجي لجميــع الوحــدات االســتثمارية يف الهيئــة تمهيــدا ً لخصخصتهــا ،وفــق برنامــج
الخصخصــة املعتمــد ،وقــد أُســند إليهــا اإلرشاف عــى عمليــات الخصخصــة ،ومــن مســئولياتها
إيجــاد آليــات فاعلــة لخصخصــة القطاعــات والوحــدات واملطــارات وتحويلهــا إىل كيانــات ـــــــ
تــرف عليهــا ـــــــ تعمــل عــى أســس تنافســية ،لالرتقــاء بالخدمــات الــي تقدمهــا نحــو مســتويات
رفيعــة ومعياريــة ،كمــا تُعــى الرشكــة بتقديــم املشــورة املاليــة واإلداريــة والتشــغيلية للــركات
التابعــة لهــا .عــاوة عــى البحــث عــن فــرص اســتثمارية تشــغيلية أو ماليــة خــارج أو داخــل
اململكــة .ويشــكل ذلــك كلــه خطــوات رئيســة نحــو فصــل الجوانــب الترشيعيــة والرقابيــة عــن
الجانــب التشــغييل واإلداري يف الهيئــة العامــة للطــران املــدين.

رشكة الطريان املدين الســعودي القابضة SAVC
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األهداف طويلة االجل

الرؤية ،الرســالة ،األهداف واالسرتاتيجية
الرؤيـــة

املنظــور املالــي

الرسالة

أن نكون نموذجا ً عامليا ً يف تقديم خدمات البنية
التحتية لعمليات الطريان.

نسعى لتملك وإدارة وتطوير البىن التحتية واألعمال
املساندة لصناعة الطريان املدين يف اململكة العربية
ومجد تجارياً.
السعودية بشكل آمن وفعال
ٍ

تعظيم قيمة املساهمني عىل
املدى الطويل

تعظيم كفاءة استثمار رأس
املال

تحقيق االستدامة الذاتية والنمو املستدام عرب
وحدات األعمال اليت يتم تخصيصها

األهداف قصرية األجل
تطوير املطارات املستهدفة بالتخصيص وتحديثها
بشكل مستمر ،وفق التوجهات العاملية الحديثة يف
صناعة الطريان.

زيادة وتنمية إيرادات املطارات وتطوير النشاطات
التجارية وفقا ً ألحدث املعايري العاملية.

اإلرشاف عىل الربنامج التنفيذي للتحول الخاص
بفصل الجانب الترشيعي عن الجانب التشغييل
وضمان االستقاللية املالية للوحدات التشغيلية بعد
تحولها إىل رشكات.

االستفادة من التقنية الحديثة لتعزيز اإلنتاجية
والحفاظ عىل الجودة والكفاءة.

تنمية قطاع املالحة الجوية وفق معايري اقتصادية
ومهنية رفيعة.
الرشاكة مع القطاع الخاص والرشكات العاملية يف
املشاريع التطويرية وإدارة عمليات املطارات ،بهدف
رفع كفاءتها وإدارتها بشكل فعال.

منظور القيمة املقدمة للعمالء

تعزيز بيئة تتمركز حول خربات
وتجارب العمالء

بناء قيمة مشرتكة مع أصحاب املصلحة
الرئيسيني (الجھات الحـكومیة ،املؤسسات
العامة ،والهيئات الدولية وغريها)

إرساء صورة إيجابية لرشكة الطريان السعودي
املدين القابضة ووحدات األعمال اليت يتم
تخصيصها

ضمان آلية شفافة للحوكمة.

الرتكيز عىل خطط التخصيص الحالية واملستقبلية.

منظور العمليات الداخلية
الحوكمة الفعالة من خالل إنشاء مجموعة/
منظمة تحتكم إىل مقاييس محددة.

تســـهيل وضمـــان االمتثـــال لألنظمـــة املحليـــة
والدوليـــة.

االستفادة من التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاجية
والحفاظ عىل الضوابط املالية والتنظيمية.

إرساء ثقافة التحسني املستمر.

منظور التعلم والتطوير

204

تعزيز جاذبية رشكة الطريان السعودي املدين القابضة
لتكون الرشكة املوظفة األفضل يف اململكة العربية
السعودية واملنطقة.

بناء القدرة والتنافس ضمن رشكة الطريان
السعودي املدين القابضة وعرب وحدات األعمال
اليت يتم خصخصتها.

الحفاظ عىل الروح التنافسية من خالل كونها
منظمة ومنصة للتعلم والتطوير.

تعزيز رشكة الطريان السعودي املدين القابضة
بشكل مستمر كمراقب اسرتاتيجي ومايل.
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االسرتاتيجية
تطمح رشكة الطريان املدين السعودي القابضة إىل تعزيز
قطاع الطريان املدين من خالل إيجاد البيئة املحفزة لجذب
االستثمارات ومشاركة القطاع الخاص يف تطوير وتشغيل
وإدارة املطارات واألصول األخرى املرتبطة بها.

اإلنـجــازات
اإلرشاف عىل برنامج التحول Corporatization
للوحدات االستثمارية اليت ترشف عليها الرشكة القابضة.
االنتهــاء مــن تحديــث وتطويــر إســراتيجية رشكــة الطــران
املــدين الســعودي القابضــة بمــا يتمــاىش مــع االســراتيجية
الوطنيــة للنقــل ،وتقديمهــا لالعتمــاد مــن صاحــب
الصالحيــة.
البــدء بإجــراءات نقــل عقــد الصيانــة والتشــغيل ملطــار
األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل يف املدينــة املنــورة مــن
الهيئــة العامــة للطــران املــدين إىل رشكــة الطــران املــدين
الســعودي القابضــة ،تنفيــذا ً لألمــر الســامي الكريــم رقــم
 17049بتاريــخ 1438/4/11هـــ والقــايض بفصــل الجانــب
الترشيعــي عــن الجانــب التشــغييل.
تطويــر ونمذجــة مقاييــس األداء للعاملــن وربطهــا
بمقاييــس األداء األساســية
(KPIs) Key Performance Indicators
اعتمــاد سياســة املــوارد البرشيــة من وزارة العمل.
اعتمــاد السياســات املاليــة مــن مجلس مديري الرشكة.
أتمتــة إجــراءات العمــل املايل واإلداري بالرشكة.

البدء بتنفيذ برنامج جرد وترميز األصول.
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رشكة خدمات املالحة الجوية
السعودية املحدودة
تقــوم رشكــة خدمــات املالحــة الجويــة الســعودية املحــدودة بــدور مهــم وحيــوي يف تأمــن وســامة
حركــة الطائــرات العابــرة ألجــواء اململكــة واملســتخدمة ملطاراتهــا ،مــن خــال توفــر أنظمــة ذات
مســتوى تقــي رفيــع ومدعــم بأحــدث األجهــزة املالحيــة والكــوادر البرشيــة املؤهلــة لضمــان اســتمرار
تقديــم خدمــات الحركــة الجويــة عــى مــدار الســاعة ،كمــا تعمــل الرشكــة عــى تقديــم الخدمــات
املالحيــة املكملــة مثــل إصــدار دليــل الطــران يف اململكــة والنــرات املالحيــة وخدمــات البحــث
واإلنقــاذ وخدمــات االتصــاالت املالحيــة ،إضافــة إىل القيــام بالتنســيق مــع الجهــات الداخليــة
املســتخدمة للمجــال الجــوي ،مثــل الجهــات العســكرية ومراكــز تقديــم خدمــات املالحــة الجويــة
بالــدول املجــاورة وخدمــات األرصــاد الجويــة ،عــاوة عــى تجهيــز وتشــغيل وصيانــة أنظمــة
وأجهــزة املالحــة الجويــة.
وتضطلــع الرشكــة باالســتمرار يف تحديــث وتطويــر البنيــة التحتيــة للمالحــة الجويــة لتلبيــة
االحتياجــات املتزايــدة عــى حركــة النقــل الجــوي والنمــو املتســارع لحركــة الطــران يف املنطقــة مــع
الرتكيــز عــى عنــر الســامة وتحقيــق أعــى املعايــر يف انســيابية الحركــة الجويــة بمــا يتوافــق مــع
معايــر ومتطلبــات منظمــة الطــران املــدين الــدويل (اإليــكاو) إضافــة إىل تطويــر ثقافــة مؤسســية
ترتكــز عــى خدمــة العميــل ورضــاه.

رشكة خدمات املالحة الجوية الســعودية املحدودة
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رؤية ورســالة وقيم واسرتاتيجية الرشكة

إنجازات يف ركيزة الســامة

قيم الرشكة

رؤية الرشكة

SMS
إحراز الريادة إقليميا ً يف خدمات املالحة الجوية
بمستوى عاملي

االلتزام

املسؤولية

التعاون

االنتماء

رسالة الرشكة

13

اسرتاتيجية الرشكة

01

املرحلة األوىل:
بناء أساسات متينة.

03

املرحلة الثالثة:
االستدامة واملعايرة مع
التوجهات الدولية.

السالمة
Safe Operation
الكفاءة املالية
Financial Effectiveness

الرشاكات اإلسرتاتيجية
Strategic partnership

وقد جاءت إنجازات الرشكة خالل عام  2018لكل ركيزة عىل النحو التايل.

210

توفري املزيد من أنواع خدمات االقرتاب اآليل يف مطار
امللك خالد الدويل مثل خدمة اإلقرتاب عن طريق
القمر الصناعي.
إنشاء خدمة االقرتاب اآليل يف مطار حائل عن طريق
إنشاء منطقة اقرتاب (Terminal Approach Area
.)TMA
إعادة هيكلة املجال الجوي بني وحدة الدمام ومركز
املراقبة اإلقليمية يف الرياض.

إنجــازات يف ركيزة املوارد البرشية

عملت الرشكة عىل تحقيق املرحلة االوىل من اإلسرتاتيجية يف سنة  2018وقد حققت
منها  ٪95من ما تم تخطيط إنجازه يف سنة  .2018وينطلق تميز الرشكة من خمس
ركائز اسرتاتيجية وهي:

الكفاءة التشغيلية
Efficient Operation

تحسني ( )13من املسارات الجوية وذلك بإنشاء مسارات
جديدة وإعادة تطوير مسارات قديمة يف منطقة الربع
الخايل ،املمتدة من املجال الجوي العماين إىل املجال
الجوي اليمين ،مما أدى إىل تحسني تدفق الحركة
الجوية يف املنطقة الوسطى واالستغالل األمثل للمجال
الجوي املتاح.
إنشاء مسارات جوية حديثة بني جدة واملجال الجوي يف
مسقط.

بعد دراسة التحديات اليت تواجها الرشكة وتحديد الخارطة االسرتاتيجية املستقبلية ،وضعت الرشكة اسرتاتيجية لها ملواكبة
املتغريات املحلية واإلقليمية والعاملية وخاصة فيما يتعلق بالتغيري والتحول نحو النهج التجاري ،وقد تم إنشاء بيت التميز
للرشكة ( )House of Excellenceبهدف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية .كما تم تحديد عدد من القيم والسمات والسلوكيات
بهدف إيجاد ثقافة تساهم يف التحول املنشود للرشكة ،ولالسرتاتيجية ثالث مراحل:

02

HSE

إنجازات يف ركيزة الكفاءة التشــغيلية

توفري خدمات مالحية آمنة وموثوقة بتكلفة تنافسية
عرب االستثمار يف الكفاءات والتقنية والرشاكات
االسرتاتيجية

املرحلة الثانية:
تطوير اإلجراءات
والتحسني املستمر.

تم رفع مستوى نظام إدارة السالمة ( )SMSإىل مستوى
 2وقد تم تسليم املتطلبات املطلوبة للهيئة العامة
للطريان املدين  GACAلرفع مستوى نظام إدارة السالمة
إىل املستوى .3

تم وضع سياسات وإجراءات يف مجال الصحة
والسالمة والبيئة HSE

املوارد البرشية
People Focused

ERP

إنجاز عدد من املشاريع اليت استهدفت تطوير كفاءة
املوظفني وخدمتهم مثل برامج لتأهيل للموظفني
الجدد وإنشاء مركز اتصال موحد ألسئلة واستفسارات
املوظفني.

تحديث جميع األوصاف الوظيفية لتناسب اهداف
الرشكة ،كما تم االنتهاء من مصفوفة املهارات اليت
تساعد عىل تطوير املهارات الىت تناسب متطلبات
الوظائف.

إنشاء خطة قوى عاملة  Manpower Planلتحديد
احتياجات القوى العاملة الحالية واملستقبلية لتحقيق
أهداف الرشكة .كما تم تطوير إجراءات التوظيف لتكون
أكرث فاعلية.

تفعيل نظام إدارة أداء املوظف ،وتفعيل نظام لتقدير
املوظف وفق إسهاماته وأدائه عن طريق برنامج
“تقدير”.

تطوير نظام موارد الرشكة  ERPلتضيف املزيد من
الخدمات لخدمة املوظفني بشكل أفضل وفعال .بعض
الخدمات املضافة تشمل طلبات التدريب الداخيل،
طلبات رفع عمل الساعات اإلضافية ،وغريها.
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تابع اإلنجازات

إنجــازات يف ركيزة الكفاءة املالية
تم التعاقد مع رشكات خارجية لتنفيذ بعض األعمال
غري األساسية يف مجال عمل رشكة خدمات املالحة
الجوية ،مثل:

تطوير أداة للتوقعات املستقبلية (Forecasting
 )Modelللحركة الجوية يف األعوام القادمة بشكل أكرث
دقة.

توفري أجهزة الحاسب اآليل ومستلزماتها لجميع املوظفني

دراسة عدد من املبادرات اليت استهدفت تنويع دخل
الرشكة .مثل توقيع اتفاقية مع رشكة إندرا Indra
لتطوير نظام املالحة الجوية مما يؤدي إىل تمكني
الرشكة لتقديم خدمات أكرث مثل نظام التحكم
بالطائرات بدون طيار ،إدارة حركة املرور بدون طيار
)Airport Collaborative Decision Making (ACDM
)Unmanned Traffic Management (UTM

توفري خدمات اآلمن يف جميع املراكز والقطاعات التابعة
للرشكة يف أنحاء اململكة.
توفري مركبات ملختلف االستخدامات يف الرشكة مثل صيانة
األجهزة ،حمل املعدات ،وغريها.

إنجازات يف ركيزة الرشاكات اإلســراتيجية
توقيع اتفاقية لرفع مستوى الخدمة (  Service Level Agreement (SLAمع املطارات التالية:

مطار األمري محمد بن
MED
عبد العزيز الدويل

DMM

مطار امللك فهد
الدويل

JED

مطار امللك
عبدالعزيز الدويل

مطار امللك خالد الدويل
RUH
بالرياض
إقامة رشاكات اسرتاتيجية مع أفضل املوردين يف مجال
املالحة الجوية مثل رشكة إندرا االسبانية ()Indra
لتطوير نظام املالحة الجوية يف اململكة.

212

تدشني موقع إدارة عالقات العمالء الستقبال جميع
استفسارات وشكاوى الناقالت الجوية وأصحاب
املصلحة.
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25

مشــاريع املالحة الجوية:

مالمــح الحركــة الجوية يف املجال الجوي الســعودي خالل عام 2018
يف عام  2018بلغ حجم الحركة الجوية املستخدمة ألجواء اململكة  1,344,789حركة بنسبة زيادة بلغت  % 1.45عن عام .2017
وبالرغم من تباطؤ نمو حجم الرحالت الجوية العابرة يف املجال الجوي السعودي إال أن حركة النمو املتسارع يف إجمايل حجم الرحالت
الداخلية لعام  2018مقارنة بعام  ،2017أدى بطبيعة الحال إىل املحافظة عىل وترية نمو إيجابية إلجمايل الرحالت الجوية املفوترة ،حيث
تشري اإلحصائيات إىل أن حجم الرحالت الجوية الداخلية املفوترة خالل عام  2018قد ارتفع بمعدل  %6مقارنة بعام  ،2017وذلك نظرا ً
لزيادة عدد رحالت الناقالت الجوية الوطنية املجدولة ال سيما رحالت طريان أديل.

مــروع مركز االقرتاب اآليل بمطار
أبهــا وتحديــث أنظمة االتصاالت بربج
مطار ينبع

% 90
التكلفة بالريال

الحركة الجوية يف أجواء اململكة من عام  2013إىل العام 2018
تعريف الحركة الجوية يف هذا الرسم:

1,647,308

هي عدد الحركات الناتجة عن هبوط وإقالع وكذلك

عبور الطائرات ضمن املجال الجوي للمملكة العربية
السعودية ،حيث تحتسب الرحلة الجوية عادة بحركة
جوية أو أكرث وذلك حسب نوع الرحلة وما تتضمنه من
هبوط وإقالع .وتحتسب الحركة الجوية لجميع الطائرات
املستخدمة للمجال الجوي بما فيها الطائرات غري املدنية
والعسكرية.

1,344,789

مرشوع أنظمة املســاعدات املالحية

1,325,525
1,164,557

2018

2015

2016

2013

2014

مالحظة :تشمل اإلحصائية أعاله الطريان العسكري

عدد الرحالت الجوية املفوترة يف أجواء اململكة من عام  2014إىل العام 2018
701,852

697,228

التكلفة بالريال

42,931,297

مــروع مركز االقرتاب اآليل بمطار
امللك فهد

699,678
665,652

تعريف الرحالت الجوية املفوترة يف هذا الرسم:

التكلفة بالريال

2018

2017

%37

2016

2015

2014

16,500,000

مــروع تزويد الطيارين واملرحلني
الجويــن باملعلومات املالحية

%17

فئات الرحالت املفوترة
املستخدمة للمجال الجوي
السعودي خالل عام 2018

تاريخ االنتهاء

الربــع الثاين من عام 2018

الربــع األول من عام 2018

يهـــدف املـــروع إىل اســـتبدال ( )12نظامـــا ً مـــن أنظمـــة املســـاعدات املالحيـــة
كأجه ــزة الهب ــوط اآليل وأجه ــزة قي ــاس املس ــافة وأجه ــزة اإلرش ــاد املالح ــي بع ــدد
مـــن املواقـــع يف مطـــارات اململكـــة

% 90

التكلفة بالريال

الداخلية
الدولية
العابرة

2017
تاريخ البدء

2018

نسبة اإلنجاز

2,000,000

% 100

تاريخ االنتهاء

الربــع الرابع من 2018

الربع الثالث من عام 2013

تحديــث أنظمــة التشــغيل اآليل لتتوافــق مــع النظــم املســتخدمة بمطــاري جــدة
والريــاض ملعالجــة املعلومــات املالحيــة ،باإلضافــة إىل توفــر نظــام تحكــم ومراقبــة
حركــة الطائــرات األرضيــة بمــدارج الهبــوط واملمــرات ومناطــق املنــاورة باملطــار
( ،)A-SMGCSوحركــة املعــدات األرضيــة وســيارات الخدمــات املســتخدمة بمواقــف
وممــرات الطائــرات لضمــان انســيابية الحركــة بــكل ســهولة وأمــان.

% 98
تاريخ البدء

2018

% 100

نسبة اإلنجاز
تاريخ االنتهاء

الربــع الرابع من عام 2018

الربع الثاين من عام 2009

يهـــدف املـــروع إىل توفـــر نظـــام يقـــوم بتزويـــد الطياريـــن واملالحـــن بمعلومـــات
مالحي ــة ع ــن طري ــق اإلنرتن ــت أو ع ــر الهات ــف املحم ــول

% 90

%46

نسبة اإلنجاز

2017

615,275

هي عدد الرحالت يف اتجاه واحد من مطار إىل مطار آخر،
حيث تطبق رسوم املالحة الجوية عىل خط سري الطائرة.

214

23,774,777

2017
تاريخ البدء

2018

% 100

1,539,661
1,362,532

2017

تركي ــب أنظم ــة جدي ــدة خاص ــه ب ــإدارة الحرك ــة الجوي ــة بمرك ــز االق ــراب بمط ــار
أبهـــا ،وقـــد بـــدأ التشـــغيل التجريـــي وانتقـــال القـــوات الجويـــة إلدارة الحركـــة
الجوي ــة م ــن القاع ــدة الجوي ــة بخمي ــس مش ــيط إىل مرك ــز االق ــراب بمط ــار أبه ــا.

2017
تاريخ البدء

الربــع الثاين من عام 2012

2018

نسبة اإلنجاز

% 100

تاريخ االنتهاء

الربــع الرابع من عام 2018
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تابع  -مشــاريع املالحة الجوية:
مــروع فــك وتركيــب أجهزة اإلرشــاد
املالحــي يف كل مــن مطــارات  :رفحاء،
طريــف ،القيصومة ،الباحة

مواكب ــة عملي ــات تطوي ــر املط ــارات وإنش ــاء م ــدارج جدي ــدة وينط ــوي امل ــروع ع ــى نق ــل
واس ــتبدال بع ــض أنظم ــة اإلرش ــاد املالحي ــة وأنظم ــة الهب ــوط اآليل وقي ــاس املس ــافة
لخدم ــة امل ــدارج الجدي ــدة
2017

% 10
التكلفة بالريال

يتم تنفيذ املرشوع داخليا

مــروع محطــة اإلتصــاالت نائيــة
التحكــم بــأم امللــح

تاريخ البدء

التكلفة بالريال

2,500,000

مــروع نظام البحث واإلنقاذ

نسبة اإلنجاز

2017

2018

نسبة اإلنجاز

تاريخ االنتهاء

الربــع الثالث من عام 2019

الربع الثالث من عام 2018

يهـــدف املـــروع إىل تلبيـــة متطلبـــات منظمـــة الســـامة لحمايـــة الهوائـــات الخاصـــة
بنظـــام الهبـــوط اآليل وضمـــان اســـتمرارية عملهـــا
2017

التكلفة بالريال

مرشوع اســتبدال أنظمة مفاتيح
االتصاالت الصوتية

نسبة اإلنجاز

التكلفة بالريال

216

تاريخ االنتهاء

الربــع الثالث من عام 2018

2017

3,997,634

% 100

يه ــدف امل ــروع إىل اس ــتبدال أنظم ــة االتص ــاالت يف كل م ــن مط ــار املل ــك عبدالعزي ــز
ال ــدويل ،مط ــار املل ــك خال ــد ال ــدويل باإلضاف ــة إىل اس ــتبدال أجه ــزة الرادي ــو يف جمي ــع
محط ــات االتص ــاالت النائي ــة أرض/ج ــو

%0
الربــع الرابع من عام 2017

يهــدف املــروع إىل تطويــر أنظمــة إدارة الحركــة الجوية باململكة.

%0
التكلفة بالريال

93,090,200

مرشوع تطوير نظام النافيســات
NAFISAT

التكلفة بالريال

1,055,174

مرشوع نظام الرســائل املالحية
األوتوماتيكية

تاريخ البدء

2018

% 50

نسبة اإلنجاز
تاريخ االنتهاء

الربــع الرابع من عام 2020

الربــع الرابع من عام 2017

2018

نسبة اإلنجاز

الربــع األول من عام 2018

مــروع أنظمــة الرادار الثانوي ألربعة
مطــارات (جدة ،الرياض ،الدمام،
جازان)

تاريخ البدء

2018

نسبة اإلنجاز

الربــع الثاين من عام 2020

32,450,007

% 95
تاريخ االنتهاء

الربــع األول من عام 2019

الربــع الثاين من عام 2017

تركيـــب واختبـــار وتشـــغيل وربـــط عـــدد ( )4أنظمـــة ( TMAR MSSRرادار لالقـــراب
اآليل والثان ــوي) ملط ــارات  KAIA, KKIA, KFIAومط ــار املل ــك عبدالل ــه بج ــازان .حي ــث
أن هـــذه األنظمـــة املوجـــودة بمطـــارات  KAIA, KKIA& KFIAتعتـــر املصـــدر البديـــل
لل ــرادارات الحالي ــة .كم ــا أن نظ ــام ال ــرادار الجدي ــد ملط ــار املل ــك عبدالل ــه بج ــازان يخ ــدم
 TMAالخ ــاص باملط ــار
%0

التكلفة بالريال

تاريخ االنتهاء

تحديـــث نظـــام تبـــادل الرســـائل املالحيـــة األوتوماتيكيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع متطلبـــات
منظم ــة الط ــران امل ــدين ال ــدويل

التكلفة بالريال

2,335,000

% 79
الربــع األول من عام2019

2017

% 46
تاريخ االنتهاء

%0
تاريخ البدء

%0

2018

نسبة اإلنجاز

يهـــدف املـــروع إىل تحديـــث محطـــة اتصـــال األقمـــار الصناعيـــة املرتبطـــة بشـــبكة
األقمـــار الصناعيـــة اإلفريقيـــة لتوفـــر الخطـــوط الصوتيـــة الســـاخنة وتبـــادل خطـــط
الط ــران م ــع ع ــدد م ــن ال ــدول املج ــاورة

2017

2018

الربــع الثاين من عام 2018

تاريخ البدء

الربــع الثالث من عام 2018

2017

2018

تاريخ البدء

%0

مــروع تطوير األنظمة
واإلجــراءات املالحية الجوية

الربــع الرابع من عام 2019

2017

% 41

نسبة اإلنجاز

تاريخ البدء

8,927,663

نسبة اإلنجاز

تاريخ االنتهاء

تاريخ االنتهاء

يهـــدف املـــروع إىل توفـــر نظـــام يســـاهم يف البحـــث عـــن الطائـــرات أو األشـــخاص
الذي ــن ه ــم يف حال ــة اس ــتغاثة لتقدي ــم املس ــاعدة له ــم بمس ــاعدة األقم ــار الصناعي ــة

التكلفة بالريال

400,000

% 100

التكلفة بالريال

2017
تاريخ البدء

2018

%7

الربــع الرابع من عام 2018

الربع األول من عام 2017

%0

مــروع حماية الهوائيات الخاصة
بنظــام الهبوط اآليل

تاريخ االنتهاء

الربــع األول من عام 2019

2017

12,600,000

% 75

إنش ــاء محط ــة اتص ــاالت نائي ــة التحك ــم بمنطق ــة أم املل ــح ته ــدف إىل توف ــر تغطي ــة
االتصـــاالت املالحيـــة بمنطقـــة الربـــع الخـــايل .وجـــاري العمـــل عـــى بـــدء التشـــغيل
التجريـــي.
% 75

%0

2018

الربع الثاين من عام 2017

تاريخ البدء

مــروع برج املراقبة الجوية
املتنقل

توفــر بــرج مراقبــة جويــة متنقــل ألغــراض التطوير لالســتخدام يف حاالت الطوارئ

تاريخ البدء

الربــع الثاين من عام 2018

2018

% 34

نسبة اإلنجاز
تاريخ االنتهاء

الربــع الرابع من عام 2019
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تابع  -مشــاريع املالحة الجوية:
مرشوع النظــام املتكامل للمعالجة
األوليــة لخطط الطريان

يهــدف املــروع إىل توفــر نظــام مركــزي ملعالجــة وتوزيع خطط الطريان
2017

التكلفة بالريال

7,270,188

مــروع مركز االقرتاب اآليل بمطار
حائل

%0

تاريخ البدء

2018

نسبة اإلنجاز

التكلفة بالريال

تاريخ البدء

%0

تاريخ االنتهاء

توفــر خدمــة االقــراب اآليل بمطار حائل
2017

2017

% 46
الربــع األول من عام 2020

الربــع األول من عام 2018

% 50

657,862

مرشوع نظام االســتطالع السطحي
ونظام االســتطالع املالحي ذو النطاق
الواسع

2018

% 100

نسبة اإلنجاز

التكلفة بالريال

35,000,000

مــروع تطبيق نظام إدارة
السالمة

تاريخ االنتهاء

الربــع الثاين من عام 2018

الربــع الثالث من عام 2017

توف ــر نظ ــام االس ــتطالع الس ــطحي ب ــكل م ــن مط ــاري الري ــاض واملدين ــة الدولي ــن
باإلضاف ــة إىل نظ ــام االس ــتطالع الس ــطحي ذو النط ــاق الواس ــع ب ــكل م ــن املطاري ــن
ومط ــار ينب ــع

تاريخ البدء

مرشوع تطوير أنظمة شــبكة
االستطالع

2017

%0
تاريخ البدء

التكلفة بالريال

30,000,000

مــروع تطوير أنظمة االتصاالت
ببعــض أبراج املراقبة

التكلفة بالريال

مرشوع تحديث نظم التشــغيل
اآليل ونظــام املعلومات املالحية

مـــــروع الربنامـــــج املتكامـــــل لتطبيـــــق نظـــــام إدارة الســـــامة يف جميـــــع اإلدارات
برشكـــــة خدمـــــات املالحـــــة الجويـــــة وعــلـــى مختلـــــف املســـــتويات اإلداريـــة
بالتعـــــاون مـــــع رشكـــــة استشـــــارية .وقد تم االنتهاء من املرشوع يف نهاية سنة
 2018عندما تم رفع مســتوى نظام إدارة الســامة ( )SMSإىل مســتوى .2

218

الربــع الرابع من عام 2017

نسبة اإلنجاز

تاريخ االنتهاء

الربــع الرابع من عام 2018

%5

نسبة اإلنجاز

الربــع الرابع من عام 2020

الربــع الثاين من عام 2017

يهــدف املــروع إىل تطويــر أنظمــة االتصــاالت بــكل من أبراج املراقبــة الجوية باملدينة
املنــورة ،جــازان ،القصيم وحائل
%0

تاريخ البدء

2018

نسبة اإلنجاز

%8
تاريخ االنتهاء

الربــع الرابع من عام 2020

الربــع الثالث من عام 2018

يهــدف املــروع إىل تحديــث نظــام املعلومــات املالحيــة عىل النحو الــذي يواكب متطلبات
منظمــة الطــران املدين الدويل

%0
التكلفة بالريال

تاريخ البدء

2018

% 100

تاريخ االنتهاء

2017

11,200,000

5,625,000

تاريخ االنتهاء

الربــع األول من عام 2020

2017
التكلفة بالريال

% 19

2018

2017

20,821,094

نسبة اإلنجاز

الربــع الثالث من عام 2018

% 45

تطويــر شــبكة البنيــة التحتيــة ألنظمــة املالحة الجوية

2018

تاريخ البدء

الربــع الثاين من عام 2018

2018

نسبة اإلنجاز

% 15
تاريخ االنتهاء

الربــع الرابع من عام 2019
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إنجازات آخرى:
املساهمة الفاعلة يف ترخيص املراقبني العسكريني يف بعض
القواعد العسكرية من خالل استكمال متطلبات الرتخيص
وفق أنظمة وترشيعات الهيئة العامة للطريان املدين وذلك عىل
النحو التايل:

70

118
إجراء اختبار كفاءة اللغة
اإلنجليزية لعدد  118من
املراقبني الجويني العسكرين

استكمال متطلبات
ترخيص  70مراقبا ً جويا ً
عسكريا ً وتسليمهم
الرخص النظامية من
الهيئة العامة للطريان
املدين

تدريب مراقبني جويني من وحدات مختلفة وذلك عىل
النحو التايل:

182

20

مراقبا ً جويا ً من رشكة
SANS

مراقبا ً جويا ً من حدييث
التخرج AB-Initio

إصدار أكرث من  600إعالن مالحي ( )NOTAMللمناطق
املنشورة وغري املنشورة

إجراء اختبار كفاءة اللغة اإلنجليزية لعدد  320مراقبا ً جويا ً
مدنيا ً تمشيا ً مع املتطلبات املوىص بها من منظمة الطريان
املدين الدويل ( )ICAOوذلك وفق االختبارات اليت تعقدها
األكاديمية السعودية للطريان املدين.

تأهيل  123موظفا ً فنيا ً عىل مختلف األنظمة العاملة
يف الرشكة
اعتماد جميع أدلة هندسة الصيانة وفق قواعد الهيئة
العامة للطريان املدين

كفاءة عمليات الصيانة خالل عام 2018
املؤشــــــر

نتائـــــــج عام 2018

تواجدية النظام ()System Availability

% 99.52

تواجدية الخدمة ()Service Availability

% 99.62

الصيانة الوقائية

 1514عملية
 234موقعا ً مالحيا ً حول اململكة

الصيانة التصحيحية

 1884عطال ً
 1856تصحيحا ً تم إنجازه

املــوارد البرشيــة
:2018

220

268

1826

19

1386

توظيف
 268موظفا ً

إجمايل عدد املوظفني
العاملني يف رشكة املالحة
الجوية السعودية 1826
موظفا ً

استقالة  19من موظفي
الرشكة مما يشكل أقل
من  % 1من مجموع
املوظفني

تدريب  1386موظفا ً
بما يشكل  % 75من
موظفي الرشكة
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رشكة مطارات الرياض
تأسســت رشكــة “مطــارات الريــاض” عــام  2016م يف إطــار برامــج خصخصــة قطــاع النقــل
الجــوي واملطــارات يف اململكــة ،وهــي تضطلــع بــإدارة وتشــغيل مطــار امللــك خالــد الــدويل يف
الريــاض ،إضاف ـ ًة إىل مهامهــا الــي تســتهدف تطويــر البنيــة التحتيــة للمطــار وتوســعة املرافــق،
ورفــع مســتوى الخدمــات واســتحداث املزيــد منهــا ،عــى نحــو يلــي احتياجــات ليــس فقــط
املســافرين بــل أيضــا ً رشكات الطــران ،والــركاء كافــة ،وفــق أعــى املعايــر العامليــة ،كمــا تســعى
الرشكــة لزيــادة اإليــرادات ،ورفــع مســتوى الكفــاءات الوطن ّيــة لديهــا ،عــى نحــو يســهم يف
تحقيــق أهــداف الرشكــة االســراتيجية.

رشكة مطارات الرياض
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اإلنجازات
أو ًال :األمن

ثالثا :الجودة
•تطوير معدات األمن ويشــمل ذلك:

•إصـــــــــــدار (الربنامــج األمــي ملطــار امللك خالد الدويل)
و(خطــة إدارة األزمــات األمنية).

06

•عقد برنامج تدرييب يستهدف التوعية يف مجال
أمن الطريان ()Aviation Security Awareness
استفاد منه  320متدربا من منسوبيب جميع
الجهات العاملة يف املطار (حكومية وغري حكومية).

14935

إطالق املرحلة الثانية من برنامج (راصد) والذي يستهدف رفع التقارير عن املخالفات
واملالحظات ،حيث تم إغالق  % 70من املالحظات املرفوعة والبالغ عددها ()14935
مالحظة.

320
توريد عربة للكشــف
عن املتفجرات

•عقد حملة توعوية عن مخاطر األجسام الغريبة يف
ساحة الطريان ( )FODشارك فيها واستفاد منها
أكرث من  120موظفا من منسوبيب “رشكة مطارات
الرياض” والقوات الجوية والرشكة السعودية
للخدمات األرضية ورشكة سويس بورت وإدارة
السالمة بالخطوط السعودية.

120

توريــد ( )6أجهزة
للكشف عن
املتفجرات

06

380
تركيب واســتبدال ()380
كامــرا مــن كامريات املراقبة
إضافيــة ومــن ثم تغطية
املناطــق التشــغيلية واألمنية
يف املطار

•افتتاح بوابة أمنية جديدة باملطار تضم أحدث
التجهيزات واملتطلبات األمنية لتسهيل دخول
وخروج املعدات واملواد والعاملني بساحة الطريان
عىل نحو آمن.

توريــد ( )6أجهــزة فحص
لألمتعة تعمل باألشــعة
السينية

ثانياً :السالمة
•الحد من مخالفات السالمة يف ساحة الطريان
إذ بلغت ( )256مخالفة مقارنة بعدد املخالفات
اليت وقعت يف عام  2017م واليت بلغت ()414
مخالفة.

414
256
2017

•تأسيس وتفعيل (مجلس مراجعة السالمة
  )Safety Review Boardو(مجموعةإجراءات السالمة .)Safety Action Group -
•إصدار دليل (سالمة املوظفني).
•إعادة تأهيل وتطوير محطات خدمات اإلطفاء
واإلنقاذ داخل وخارج ساحة الطريان.

224

2018

•تحديث معدات الســامة والطوارئ وذلك
عىل النحو التايل:

03
توريد ( )3ســيارات
إسعاف

02
توريــد ( )2مــن مركبات
مركــز القيادة املتنقل
توريــد عــدد من املركبات
القياديــة ومركبات الدعم
اللوجيسيت.
توريد معدّة
Rosenbauer PANTHER
إلطفاء الحرائق
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تابع اإلنجازات
رابعاً :التطوير واإلنشــاء
إنجــاز مــروع تطويــر منطقة وصالة الطريان الخاص بنســبة % 100
نبــذة عن املرشوع:
•إنشــاء صالة طريان خاص جديدة بمســاحة  2610م 2بهدف تقديم خدمات مميزة للمســافرين.
التكلفة بالريال

تاريــخ بدء التنفيذ

82,596,000

تاريخ اإلنجاز

تطوير منطقة التفتيش األمين بطابق املغادرة
بالصالتني الدوليتني ( 1و )2بهدف رفع الطاقة
االستيعابية وتحسني انسيابية حركة املسافرين.

إنشاء محطات انتظار للحافالت أمام بوابات املغادرة
يف الصاالت الدولية.
رفع مستوى كفاءة البوابات يف الصاالت الدولية
عن طريق تغيري ميكانيكية عملها لرفع الطاقة
االستيعابية للمطار.

إعادة تأهيل بوابات تصعيد الركاب املخصصة
للرحالت املغادرة ألمريكا وبريطانيا يف الصاالت
الدولية لتسهيل وترسيع إجراءات التفتيش األمين.

تطوير الكاونرتات ملبيعات التذاكر واألمتعة الزائدة يف
الصاالت الدولية.

افتتاح مكاتب جديدة لخدمات األمتعة يف الصاالت
الدولية لتسهيل اإلجراءات عىل املسافرين.

زيادة عدد املقاعد يف منطقة بوابات املغادرة بالصاالت
الدولية.

إنجاز مرشوع املخطط العام للوحات اإلرشادية
املشتمل عىل مواصفات وتصاميم اللوحات
اإلرشادية ومواقعها حسب املواصفات العاملية،
والبدء يف تطوير واستبدال اللوحات اإلرشادية.

02

إنشاء بوابتني جديدتني لتصعيد الركاب للرحالت
املغادرة عن طريق مواقف الطائرات الجانبية
بالصالة الدولية رقم ()2
افتتاح بوابات جديدة مخصصة لدخول العاملني
واملواد التموينية بالصاالت الدولية.

2018/ 9/ 27
2018/ 11/ 27

03

•تطويــر نظــام إدارة مواقف الطائرات.

افتتاح مركز جديد لعمليات ساحة الطريان مجهز
بأحدث التقنيات ملراقبة وإدارة العمل بساحة
الطريان.

•تطويــر ســيور أمتعــة القــدوم بالصالــة الدوليــة
رقــم ( )2وتشــمل تركيــب أجهــزة أمنيــة حديثــة
وزيــادة الطاقــة االســتيعابية لنظــام مناولــة
األمتعــة.

إنشاء ثالثة مواقف طائرات جديدة مخصصة لشحن
البضائع من وإىل املطار.

•تدشــن مكاتــب جديــدة لخدمــات األمتعــة
لدعــم الجهــات املعنيــة يف الصــاالت الدوليــة .

إنشاء ممرات جديدة للطائرات باإلضافة لتطوير
بعض املمرات الحالية بساحة الطريان.

•تجهيــز منطقــة مهيــأة للرضاعــة الطبيعيــة يف
الصــاالت الدوليــة.
•تدشــن مبــى التخليص الجمريك.
•تركيــب بوابــات (ال تســمح بالرجــوع) يف منطقــة
اســتالم األمتعــة وذلــك لاللتــزام باملعايــر
األمنيــة وتنظيــم حركــة املســافرين.
•االنتهــاء مــن تنفيــذ املرحلــة الثالثــة والرابعــة
لتطويــر بيئــة عمــل ومكاتــب املوظفــن.

226

•تركيــب واســتبدال ( )15بوابــة مغــادرة
للمســافرين يف صالــة رقــم ( )5وذلــك لتســهيل
حركــة املســافرين.

15

•االنتهــاء مــن عمليــة االختبــار والفحــص
الجيوتقــي لــكل مــن :املــدرج الرئيــس ،املــدرج
الثانــوي ،وممــر الطائــرات .Delta
•تجهيــز وافتتــاح شــبكة طــرق الخدمــة املؤديــة
إىل جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن.
•إعــادة تأهيــل وإصــاح جــزء مــن شــبكة ترصيــف
امليــاه والطــرق.
•تمديــد كابــات الطاقــة ملركــز األحمــال رقــم
واحــد ،ومحطــة امليــاه الجديــدة ،وعــدد ()3
آبــار.
•اســتبدال وتجديد صمامات شــبكة املياه.
•إعــادة تأهيــل مجــاري ميــاه الســيول واألمطــار
يف مطــار امللــك خالــد الــدويل.
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تابع اإلنجازات
خامســاً :الحركة الجوية واســتقطاب الناقالت الجوية
أ .الحركــة الجوية:

+

% 8.5

•ارتفــع عــدد املســافرين يف عــام 2018م بنســبة ( )% 8.5عــن
العــام الســابق 2017م ،إذ بلــغ أكــر مــن ( )27.9مليــون
مســافر.

2018

+

•ارتفــع عــدد الرحــات يف عــام 2018م بنســبة ( )% 0.8عــن
العــام الســابق 2017م ،إذ بلــغ ( )206,378رحلــة.

% 0.8
2018

-

•انخفض حجم الشحن الجوي يف عام 2018م بنسبة ()% 29.2
عن العام الســابق 2017م ،إذ بلغ ( )258,693طناً.

% 29.2
2018

مالحظة:اإلحصائيــات التفصيليــة مدرجــة يف قســم إحصائيــات الحركــة الجويــة مــن
هــذا التقريــر .

ب .الوجهات
واملحطات الجديدة:

VIE
TBS
ADB

228

•تقــدّم مطــار امللــك خالــد الــدويل بالريــاض  58مرتبــة للمطــارات الدوليــة عــى
جميــع فئــات أعــداد الــركاب ،وفقــا لتقييــم مجلــس املطــارات الــدويل (.)ACI

11

58

•توقيــع اتفاقيــات لتحســن مســتوى الخدمــات ( )SLAsمــع كل مــن (رشكــة
خدمــات املالحــة الجويــة الســعودية) و(الرشكــة الســعودية للخدمــات األرضيــة)،
ووضــع مــؤرشات قيــاس ألداء مــزودي الخدمــات ،بهــدف ضمــان تقديــم أعــى
مســتوى مــن الخدمــات الــي يوفرهــا املطــار.
•تشــغيل الكاونــرات الخارجيــة بالصــاالت الدوليــة ،بهــدف تحقيــق االنســيابية يف
حركــة املســافرين يف تلــك الصــاالت خــال أوقــات الــذروة واملواســم.

خــال عــام 2018م تــم إضافــة ( )7وجهات/محطــات جديدة ،من وإىل املطار ،وهي:
GYD

ج .الناقالت الجوية
الجديدة اليت تم
استقطابها للمطار:

د .إنجــازات أخرى يف
مجال التشغيل:

•حقــق مطــار امللــك خالــد املركــز  11ضمــن فئــة أفضــل املطــارات الكــرى عــى
مســتوى العالــم يف االلتــزام بمواعيــد اإلقــاع والوصــول ( )OTPوفقــا ً للتقريــر
الصــادر عــن املوقــع العاملــي املتخصــص يف تقييــم رشكات الطــران (Official
.)Airlines Guide - OAG

مطــار حيدر علييف الدويل

مدينــة باكــو – جمهوريــة أذربيجان.

VKO

مدينــة فيينــا – جمهورية النمســا.

AGP

مدينــة تبليــي – جمهوريــة جورجيا.

CNN

مطــار فيينا الدويل

مطــار تبلييس الدويل

مطــار فنوكوفو الدويل

مدينة موســكو – االتحاد الرويس.

مطار مالقة كوســتا ديل ســول الدويل
مدينــة مالقــة – مملكة إســبانيا.

مطار كانور الدويل

مدينــة متانــور – جمهوريــة الهند.

مطــار إزمري عدنان مندريس

مدينــة إزمــر – جمهورية تركيا.

تمكنــت رشكــة “مطــارات الريــاض” يف عــام 2018م مــن اســتقطاب عــدد مــن الناقــات
الجويــة الدوليــة للتشــغيل مــن وإىل مطــار امللــك خالــد الــدويل ،وهــي:
النيل للطريان.

نسما للطريان –
مرص

خطوط بريفلج
ستايل.

الخطوط الجوية
األذربيجانية.

فالي إيجيبت

األردنية للطريان
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سادســاً :الخدمات والخيارات التجارية
افتتاح مشاريع املنطقة التجارية (السوق الحرة) يف
الصالتني الدوليتني ( )1و ( )2لزيادة خيارات التسوق
لرواد املطار ،وتوضح الصفحات التالية تفاصيل
ذلك واليت ادرجت تحت عنوان املشاريع والخدمات
املسندة للقطاع الخاص.
تدشني فندق ماريوت يف املطار ويوضح جدول
املشاريع والخدمات املسندة للقطاع الخاص
تفاصيل ذلك.
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ســابعاً :املشــاريع والخدمات املســندة للقطاع الخاص واملتضمنة نسبة مشاركة
ترسية مواقع لرشكات الشحن الرسيع :
طــعــــام

الربيد السعودي

زاجل

رشكة كودو لإلعاشة
والتغذية

TNT

إطالق تطبيق الهواتف الذكية لربنامج (مزايا) الذي
يقدّم حزمة من الخدمات النوعية للمسافرين.

تدشني صالة الطريان الخاص الجديدة ،حيث تم
إنجازها خالل ( )60يوما ً بواقع ( )36ألف ساعة عمل
(سبق تفصيل املرشوع يف فقرة التطوير واإلنشاء).

بهدف استقطاب املزيد من الناقالت الجوية العاملية
للمطار تمت املشاركة يف املؤتمرات التالية:
* Routes Europe, Bilbao
* Passenger Terminal EXPO & CONFER
ENCE, Stockholm

استقطاب عدد من املاركات التجارية املهمة منها:
•شوكوالتة بتلر.
•متجر أبل – بالتعاون مع متاجر فريجن.
•مطعم سييت فريش كيتنش.
•متجر سواتش للساعات.
•مطعم شاورمر.
•مقهى ستاربكس.
•صيدلية النهدي.
•عربات دانكن دوناتس.
•بدجت لتأجري السيارات.
•أجهزة البيع اآليل لصيدليات وايتس.
•متجر وساحة العاب “ كيدز إن”.

تعزيز مجموعة حافالت خدمات نقل املسافرين بني
الصاالت واملواقف بخمس حافالت جديدة.
توفري منافذ شحن جواالت مجانية يف صاالت
املغادرة.

املطاعم
واملقاهي

رشكة الشــايع الدولية للتجارة
(ستار بوكس)
رشكــة اباريل للتجارة
(تيم هورتنز)

نســبة املشــاركة من األرباح

% 17

نســبة املشــاركة من األرباح

%8
نســبة املشــاركة من األرباح

% 18

مقهـــى

رشكة شهية املحدودة لألطعمة
(دانكن دونتس)

رشكة أزاديا املحدودة

نســبة املشــاركة من األرباح

نســبة املشــاركة من األرباح

رشكة األطعمة والرتفيه
املحدودة (مقهى مركاز )

نســبة املشــاركة من األرباح

رشكة األطعمة والرتفيه
املحدودة (مقهى ماما رويت)

نســبة املشــاركة من األرباح

رشكة األطعمة والرتفيه املحدودة
(مقهى سمست رساي)

نســبة املشــاركة من األرباح

رشكة مساعد السيار

نســبة املشــاركة من األرباح

رشكة ألفا لخدمات التشغيل
املحدودة

نســبة املشــاركة من األرباح

% 15

% 20

%7

% 7

% 10

% 25

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

900,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

1,400,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

800,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

630,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

702,844

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

1,000,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

1,000,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

1,101,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

1,100,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

% 25

1,000,000
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تابع اإلنجازات
تابع ســابعا ً  :املشــاريع والخدمات املســندة للقطاع الخاص واملتضمنة نســبة مشاركة
التموين

مطاعم
ومقاهي

تأجري
السيارات

صاالت
الركاب

مواقف
السيارات

الصيدليات
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رشكــة عادل ابو الجدايل

نســبة املشــاركة من األرباح

رشكة الخطوط الســعودية للتموين

نســبة املشــاركة من األرباح

الرشكــة املتحدة الدولية
للمواصالت (بدجت الســعودية)

نســبة املشــاركة من األرباح

رشكة الخطوط الســعودية للتموين
(الصالة )٢

نســبة املشاركة

رشكــة ابالزا بريميم لونج
مانجمنت ليمتد

نســبة املشــاركة من األرباح

رشكة الخطوط الســعودية للتموين
(الصالــة  - ١الركاب العابرون)

نســبة املشاركة

رشكة الخطوط الســعودية للتموين
(الصالــة  - ٢الركاب العابرون)

نســبة املشاركة

الرشكة الســعودية للمساندة
البحرية

نســبة املشــاركة من األرباح

رشكة املفتاحة لالســتثمار والتجارة
بالتضأمن مع مؤسســة بن دايل
للمقاوالت

نســبة املشــاركة من األرباح

%5
% 10 -8

% 10

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

900,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

17,407,657

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

300,000

األسواق الحرة

أنشطة أخرى

الرشكة الســعودية الفرنسية إلدارة
وتشــغيل األسواق الحرة (الغاردير)

 % 50مــن دخل
االعالنات داخل القاعة

% 20
 % 50مــن دخل
االعالنات داخل القاعة

 % 50مــن دخل
االعالنات داخل القاعة

% 80
% 58

رشكــة الدواء للخدمات الطبية
املحدودة

نســبة املشــاركة من األرباح

رشكــة الجمال الثانية
(وايتس)

نســبة املشــاركة من األرباح

رشكــة صيدلية الجمال األوىل
للتجــارة (وايتس) مكائن البيع
الذايت

نســبة املشــاركة من األرباح

%2
%5
%5

3,500,000

فندق

رشكة الطريان الخاص
السعودي املحدودة (Privet
)Area

رشكة الفيفا للســياحة

3,500,000
1,500,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

1,500,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

نســبة املشــاركة من األرباح

نســبة املشــاركة من األرباح

% 37

% 25

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

23,000,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

21,000,000

خدمــة ذوي االحتياجات الخاصة

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

% 26

25,000,000

الطريان الخاص

رشكة دور للضيافة
قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

نســبة املشــاركة من األرباح

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

نســبة املشــاركة من األرباح

% 65-50

1,400,000

خدمات عامة

الرشكــة الوطنية للفحص واالختبار
الفين املحدودة
رشكة املفتاحة لالســتثمار والتجارة
بالتضأمن مع مؤسســة بن دايل
للمقاوالت

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

نســبة املشــاركة من األرباح

% 20

100,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

نســبة املشــاركة من األرباح

% 18-14

4,000,000

10,000,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

7,000,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

375,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

400,000

قيمة اإليجــــــار بالريــــال أو
نســبة مشــاركة أيهما أعىل

12,000
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تابع اإلنجازات
ثامناً :مواقف الســيارات

VIP

تركيب أجهزة تسديد آلية لرسوم املواقف ،وتفعيل
طرق التسديد البديلة (مثل شبكة مدى والبطاقات
االئتمانية).
إطالق خدمة مواقف  VIPالنوعية يف الصالة الداخلية
(.)5

حــادي عرش :املوارد البرشية
تركيب مخارج إلكرتونية بمواقف الصاالت الدولية.
تطوير مواقف الصاالت الدولية (إنارة ،مصاعد،
دهانات ،لوحات إرشادية ،كامريات).

إطالق الحاسبة الرقمية املتاحة لحساب التكلفة الدقيقة
لفرتة الوقوف يف كافة مواقف املطار.

تاســعاً :التعاقد والخدمات املشرتكة
680

تأهيل وتصنيف أكرث من ( )680مقاوال ،ومن ثم إضافتها
لقائمة مقاويل رشكة “مطارات الرياض”.
ارتفاع عدد الجهات املتعاقد معها من قبل “مطارات
الرياض” بنسبة ( )% 50مقارنة بعام 2017م ليصبح
العدد اإلجمايل ( )300جهة.

التعاقد مع منصة (فرصة) للدعم واالستفادة من
املنشآت املحلية يف عدد من مشاريع مطار امللك خالد
الدويل.
إعادة تطوير وتأهيل مستودعات “مطارات الرياض”
لتقديم خدمات لوجستية تواكب تطلعات الرشكة.

تجاوزت نسبة الوفر ( )% 8عن طريق التفاوض املبارش
مع املقاولني ومقدمي الخدمات.

استمرت رشكة “مطارات الرياض” يف لتعاقد مع املنظمات العاملية يف مجال الطريان لتوفري الربامج
التطويرية ملوظفي الرشكة ورشكاء األعمال مثل:

6

195

منظمـــة الطـــريان املـــدين الـــدويل (إيـــكاو) :حيث تم
تنفيذ عدد من الربامج التدريبية املتخصصة ملوظفي
اإلدارة األمنية بالتعاون مع األكاديمية السعودية
للطريان املدين ،وقد بلغ عدد املوظفني الذين التحقوا
بتلك الربامج ( )6موظفني.

10

مجلس املطارات الدويل ( :)ACIتم من خالل
التعاقد تنفيذ برنامج (Global Safety Network
 ،)– GSNويعترب من الربامج املتخصصة يف مجال
سالمة الطريان ،وقد اجتاز الربنامج ( )10موظفني
من إدارة السالمة وعمليات ساحة الطريان.

101

التعاقد مع األكاديمية السعودية للطريان املدين
لتنفيذ برنامج الشهادات املهنية ملوظفي خدمات
اإلطفاء واإلنقاذ بالرشكة ،وقد تم من خالله تدريب
( )101موظف ومن ثم حصلوا عىل الشهادات
املطلوبة من قبل الهيئة العامة للطريان املدين
ملوظفي خدمات اإلطفاء واإلنقاذ بالرشكة.

11

التعاقد مع أكاديمية مطار دبلن الدويل لتنفيذ
عدد من الربامج الخاصة بربنامج قادة املستقبل،
باإلضافة لربنامج التميز يف خدمات التشغيل والذي
تم تخصيصه لـ ( )11موظفا ً من موظفي التشغيل،
واشتملت الربامج عىل تدريب املوظفني عىل أفضل
املمارسات يف إدارة العمليات.

التعاقد مع أحد املدربني املتميزين بالخربة الطويلة
يف املطارات العاملية خاصة يف مجال تقديم برامج
خدمة العمالء ،وذلك لتنفيذ برنامج التدريب عىل
رأس العمل ملوظفي عمليات الصاالت وقد بلغ عدد
املوظفني الذين تم االرشاف عليهم من خالل هذا
الربنامج ( )195موظفاً.

479

تطوير برنامج خاص باللغة اإلنجليزية لرفع مستوى
موظفي الرشكة استيفاء ملتطلبات العمل يف مجال
الطريان وقد بلغ عدد املوظفني الذين التحقوا بهذا
الربنامج ( )479موظفاً.

33

التعاقد مع رشكة ( )Ernst & Youngلتنفيذ
برنامج املعايري الدولية يف مجال إعداد التقارير املالية
والذي تم تخصيصه ملوظفي اإلدارة املالية ،وقد
التحق بهذا الربنامج ( )33موظفاً.

52902

تحقيق زيادة يف عدد ساعات التدريب (يف الرشكة)
من ( )11467ساعة يف عام 2017م إىل ()52902
ساعة يف 2018م ،بمعدل ( )62ساعة تدريب لكل
موظف.

% 98.6

حققت رشكة «مطارات الرياض» نسبة سعودة
بلغت ( )98.6%من إجمايل عدد املوظفني البالغ
عددهم  853موظف.
إعداد وتصميم هيكل تنظيمي جديد لرشكة
“مطارات الرياض” ليتوافق مع أنظمة وترشيعات
الهيئة العامة للطريان املدين ،واليت تستهدف تطوير
وتحسني إجراءات العمل ،وتحقيق مستوى عال
من السالمة التشغيلية.

عــارشاً :التح ُّول الرقمي
تطوير خدمات الشبكات الالسلكية لخدمة املسافرين يف
صاالت املطار.
تحديث بنية شبكة االتصاالت يف املطار لربط املرافق
املختلفة بأحدث األجهزة والتقنيات.
تحديث شاشات عرض معلومات الرحالت يف صاالت
املطار.

إطالق املوقع اإللكرتوين الجديد ملطار امللك خالد الدويل،
والذي يتضمن عددا من الخدمات اليت تهم مرتادي املطار
مثل مرافق التسوق واملطاعم واملرافق التجارية األخرى،
وصاالت االنتظار ،باإلضافة إىل معلومات عن الصاالت
ومرافق املطار ،وإرشادات للمسافرين.

% 98.6

ذكور

801

11

ذكور

إناث

45

0

إناث

سعودي

234

إجمايل الوظائف املشغولة

غري سعودي

نسبــة
السعـــودة
إجمـايل الوظائــــف
املعتمــدة بامليزانيـة

857
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رشكة مطارات الدمام
(داكو)
وفقــا ً لرؤيــة اململكــة  2030وبرنامــج التحــول الوطــي ،تــم يف  2017/ 7 /1تــم تدشــن رشكــة
مطــارات الدمــام “داكــو” ويمثــل هــذا التدشــن جــزءا ً مــن الرؤيــة املســتقبلية للنهــوض بصناعــة
املطــارات انطالقــا ً مــن تشــغيلها ملطــار امللــك فهــد الــدويل حاليــاً ،وتطمــح الرشكــة المتــداد
خدماتهــا ملطــارات أخــرى محليــة ودوليــة مســتقبالً ،حيــث تســتهدف تطويــر البــى التحتيــة،
وتشــغيل وتطويــر مرافــق املطــارات وصيانتهــا ،وإدارة العالقــات التجاريــة واالســتثمارية،
وتشــغيل مرافــق الشــحن الجــوي ،ورفــع القــدرات التشــغيلية والكفــاءة العمليــة للمطــارات
ملواكبــة تطــور الصناعــة الجويــة ،وتوفــر تجربــة ســفر ممتعــة للمســافرين ،مــع الرتكيــز عــى
االســتثمار يف الطاقــات الشــبابية الوطنيــة.

رشكــة مطارات الدمام (داكو)
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اإلنجازات

األهداف االسرتاتيجية
رفع كفاءة األداء يف جميع عمليات
املطار التشغيلية.

تعزيز استخدام التقنية يف عمليات
املطار.

أن يكون مطارا ً محوريا ً جاذبا ً يف املنطقة
وتعزيز مركزه التنافيس.

استقطاب وتوطني الكفاءات والوظائف
وتعهدها بالتدريب املتخصص.

تعزيز إيرادات املطار وتحسني كفاءة
اإلنفاق التشغييل.

تفعيــل املشــاركة مع القطـــاع الخـــاص يف
تطوير البنية التحتية واألنشطة والخدمات
التجارية فيه.

تحقيق أعىل معدالت السالمة واألمن
يف تشغيل املطار.

ثانياً :التطوير واإلنشــاءات
مرشوع نظام إدارة املباين ( )BMSيف مرافق مطار
امللك فهد بما يسهم يف تحسني إدارة املرافق
وتعزيز كفاءة اإلنفاق التشغييل
النســبة املحققة

تاريخ البدء

التكلفــة بالريال

% 40

2018/ 6/ 12

5,788,814

تاريخ االنتهاء

2019/ 6/ 30

مرشوع البنية التحتية لقرية الشحن
النســبة املحققة

اإلنجازات

تاريخ البدء

إخالء الساحة الجوية تماما ً ()% 100
من جميع املعدات القديمة واليت يزيد
عمرها عن  15سنة.
تفعيل برنامج سالمة البيئة واستحداث
قسم خاص لسالمة البيئة والصحة
املهنية ،واستكمال الدليل الخاص بهذه
املهمة وإعداد برنامج تدرييب لتأهيل
كوادر سعودية يف هذا املجال.
تفعيل قسم تأكيد الجودة واستكمال
الدليل الخاص بهذه املهمة وإعداد
برنامج تدرييب لتأهيل كوادر سعودية
لتقوم بعمل التدقيقات املطلوبة لتطوير
أداء منشآت وأقسام املطار املختلفة.

تأسيس وتفعيل (مجلس سالمة املدارج
 )Runway Safety Teamو (مجلس
مراجعة السالمة Safety Review -
 )Boardو(مجموعة إجراءات السالمة -
.)Safety Action Group
تحديث دليل السالمة وإعداد برنامج
تدريبـي للسالمة لكافة املوظفني يف
جميع اإلدارات.
تخفيض عدد مخالفات السالمة بساحة
الطريان من خالل ربط منظومة مؤرشات
أداء املوظفني بمؤرشات أداء سالمة
ساحة الطريان.
إعادة تأهيل وتطوير خدمات اإلطفاء
واإلنقاذ داخل وخارج ساحة الطريان
والتعاقد مع رشكة عاملية يف هذا املجال
لتعزيز قدرة وضمان سالمة املطار ضد
الحرائق.

82,697,116

تاريخ االنتهاء

2020/ 6/ 2

مرشوع استبدال جسور اإلركاب للمسافرين
بجسور جديدة
النســبة املحققة

تاريخ البدء

التكلفــة بالريال

% 50

2018/ 6/ 24

23,566,500

تاريخ االنتهاء

2021/ 6/ 30

مرشوع استبدال بعض الساللم واملصاعد بأخرى
جديدة
النســبة املحققة

تاريخ البدء

التكلفــة بالريال

% 90

2018/ 2/ 1

6,884,990

تاريخ االنتهاء

2019/ 6/ 30

مرشوع تشغيل محطة املدينة رقم  2يف مدينة
الخرب
النســبة املحققة

تاريخ البدء

2018/ 6/ 13

238

%5

2018/ 12/ 2

أو ًال :السالمة والجودة:
تدريب جميع موظفي السالمة يف مجال
سالمة الساحة وفق معايري االيكاو
والهيئة العامة للطريان املدين.

التكلفــة بالريال

التكلفــة بالريال

% 100

1,718,981

تاريخ االنتهاء

2018/ 12/ 30

مرشوع تطوير املخطط العام ملطار امللك فهد الدويل
للمدى الطويل
النســبة املحققة

تاريخ البدء

التكلفــة بالريال

% 100

2018/ 1/ 1

5,437,146

تاريخ االنتهاء

2018/ 12/ 31

مرشوع نظام التفتيش الجمريك وفسح األمتعة
النســبة املحققة

تاريخ البدء

التكلفــة بالريال

% 95

2018/ 3/ 25

10,853,000

تاريخ االنتهاء

2019/ 2/ 28

مرشوع إعادة تأهيل نظام مناولة العفش
النســبة املحققة

تاريخ البدء

التكلفــة بالريال

%8

2018/ 4/ 25

212,329,654

تاريخ االنتهاء

2021/ 6/ 30

مرشوع تطوير  4مصليات يف املطار
النســبة املحققة

تاريخ البدء

التكلفــة بالريال

%5

2018/ 12/ 23

825,000

تاريخ االنتهاء

2019/ 6/ 30

مرشوع تشغيل خدمة استخدام الخدمة الذاتية
(إصدار بطاقة صعود الطائرة)
النســبة املحققة

تاريخ البدء

2018/ 7/ 1

التكلفــة بالريال

% 100

ـــــــــ

تاريخ االنتهاء

2018/ 9/ 30
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تابع اإلنجازات
تابع ثانياً :التطوير واإلنشــاءات
مرشوع
اللوحات اإلرشادية باملطار
النســبة املحققة

تاريخ البدء

مرشوع
إعادة تأهيل دورات املياه
التكلفــة بالريال

% 54

2018/ 9/ 2

1,151,279

تاريخ االنتهاء

2019/ 2/ 26

مرشوع استبدال وتوريد شاشات عرض معلومات
الرحالت (املرحلة األوىل)
التكلفــة بالريال

النســبة املحققة

% 41

14,813,088

تاريخ االنتهاء

2019/ 6/ 30

مرشوع استبدال موازين وسيور األمتعة للركاب
يف مبىن صالة املسافرين
النســبة املحققة

تاريخ البدء

التكلفــة بالريال

% 100

2015/ 3/ 15

16,599,030

تاريخ االنتهاء

2018/ 8/ 1

مرشوع تحسني صالة املرحلني،
(خارج صالة الركاب)
النســبة املحققة

تاريخ البدء

2017/ 7/ 23

التكلفــة بالريال

% 100

ثالثــاً :الحركة الجوية واســتقطاب الناقالت الجوية

1,143,380

تاريخ االنتهاء

2018/ 4/ 22

مالحظة:
بعد اسيفاء متطلبات املرشوع وتسليمه للجهات
الحكومية لتشغيله تم استحداث متطلبات جديدة
وعليه سيتم تعميد مقاول بعقد جديد (مرشوع
جديد) حىت يتم تشغيل الصالة

النســبة املحققة

تاريخ البدء

تمكنــت رشكــة مطــارات الدمــام يف عــام 2018م ،مــن تحقيــق نمــو يف معــدالت الحركــة الجويــة يف مطــار امللــك فهــد
الدويل مقارنة بالعام 2017م ،ويظهــر يف جدول االحصائيــات أدناه تفاصيــل ذلــك ،وكانــت أبــرز مالمحهــا عــىل النحــو التــايل:
التكلفــة بالريال

% 40

2018/ 2/ 15

15,550,000

تاريخ االنتهاء

2019/ 9/ 30

مرشوع إنشاء غرفة لوزارة الداخلية بطابق
الخدمة ( )1مبىن صالة الركاب
النســبة املحققة

تاريخ البدء

التكلفــة بالريال

% 100

2017/ 7/ 25

750,000

مرشوع استبدال سور حرم مطار امللك فهد الدويل بسور
خرساين وإنشاء بوابة عىل املدخل الجنوبي الرشقي
النســبة املحققة

تاريخ البدء

2014/ 11/ 25

زاد حجم الشحن والربيد بنسبة
( )% 3.8باملقارنة بالعام املايض
2017م ،إذ بلغ ( )129,030طناً.

تاريخ االنتهاء

2018/ 7/ 10

التكلفــة بالريال

% 100

زاد عدد املسافرين بنسبة ()% 2.6
باملقارنة بالعام املايض 2017م ،إذ
بلغ ( )10,434,368مسافراً.

31,960,000

تاريخ االنتهاء

2018/ 4/ 24

مالحظة:
اإلحصائيات التفصيلية مدرجة يف قسم إحصائيات
الحركة الجوية من هذا التقرير.

تمكنت رشكة مطارات الدمام يف عام  2018من استقطاب ناقلتني
جويتني للتشغيل من وإىل املطار وذلك عىل النحو التايل:
طريان ريجينت قام بتشغيل رحالته إىل
مطار دكا الدويل ببنغالدش.

طريان بقاسوس قام بتشغيل رحلة
يوميا ً إىل مطار صبيحة الدويل برتكيا.

قامت ناقالت جوية بتشغيل رحالت موسمية من وإىل املطار ،خالل
موسم صيف  2018وذلك عىل النحو التايل:
الطريان األذربيجاين قام بتشغيل رحلة
أسبوعيا ملدينة باكو بأذربيجان.

طريان ناس شغل رحلة يوميا ملدينة باكو
بأذربيجان.

قامت ناقالت جوية بتوسيع عملياتها (رحالتها) من وإىل املطار ،وذلك
عىل النحو التايل:
أضاف طريان ناس ثالث وجهات جديدة
(عرعر /القاهرة /الهور).

240

زاد عدد الرحالت بنسبة ()% 0.7
باملقارنة بالعام املايض 2017م ،إذ
بلغ ( )92,654رحلة.

أضافت السعودية الخليجية خمس
وجهات جديدة (سيالكوت/إسالم آباد/
الهور /كراتيش /املدينة املنورة).

241
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تابع اإلنجازات
رابعــاً :الخدمات والخيارات التجارية
 .1املشاريع والخدمات املسندة للقطاع الخاص واملتضمنة نسبة مشاركة:

مكائـــن البيـع الذاتـي

مطعم

دعاية و اعالن

متجــر لبيع مالبس رجالية

مطعم

رشكــة الخليج للتجارة
القابضــة املحدودة (الرفاعي)

اسنــــاد للخدمـات األرضيــة

ثــايث الجوار (صب واي)

جــي يس دي كو

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

عقد ايجار فقط بنســبة زيادة ســنوية بمعدل 5%

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

% 55

% 10

% 12

صيدليه

صيدليــة الدواء املتطورة
نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

% 10

محطة وقود

عقد ايجار فقط بنســبة زيادة ســنوية بمعدل % 5

عقد ايجار فقط بنســبة زيادة ســنوية بمعدل % 5

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

%2

%8

% 15

مقهى

رشكة رصوف للتجارة
نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

مقهى

% 15

% 10

محــل العاب لألطفال

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

% 15

242

مقهى

فــرع رشكة املطاعم االهلية
املحدودة
نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

% 18

رشكــة ركن الجلود للتجارة
املحدودة

مجــاالت الجودة للتجارة
(كيدز إن)

مطعم

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

رشكــة ركن الجلود للتجارة
املحدودة

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

% 20

% 25

% 15

% 25

فرســان للسفر و السياحة

%5

مقهى

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

محطة وقود

% 15

الرشكة السعودية لخدمات
السيارات (ساسكو)

 Milanoللمالبــس الرجالية

العربية للعود

مكتب سياحي

%5

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

صالــة خدمــات ركاب الدرجة األوىل واألعمال

بالزا بريميوم الونج
مانجمريت ليمتد

تزداد النســبة ســنويا بمعدل 1%

% 25-21

صالة شحن

مقهى

رشكة رصوف للتجارة
نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

الجاردير

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

% 20.55

خدمات نقل

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

متجــر بيع نظارات

رشكة الفيفا للســياحة
عقــد أربــاح بدون إيجار

% 50

خدمات نقل

عجاالت املتحدة
نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

% 10

ســمارى للتجارة واملقاوالت
نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

تغليف آمن

املناولــة األرضية للتغليف اآلمن
نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

 10ريال للرحلة
أو % 10

متجر ورد

مطعم القاهرة خمســن
نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

% 20

مطعم

مطعم

بــازا بريميوم الونج مانجمريت
ليمتــد( روت ناينيت ايت)
نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

مــن  % 16وحىت % 20
تزداد النســبة سنويا
بمعــدل  % 1حىت نهاية
العقد

% 12

رشكــة نارينا للتجارة واملقاوالت

 9ريال للرحلة
أو % 10

%5

مكتب سياحي

خدمات نقل

مطعم

رشكة ســاتس العربية املحدودة

% 30

السوق الحرة

رشكــة املدعج التجاريه
( ديــب اند ديب)

كريم

% 15-10

محل عطور

رشكــة املدعج التجاريه
( ديــب اند ديب)

رشكــة الرياض الدولية للتموين

رشكة نفط

مطعم و مقهى

مطعم

مطعم

رشكة ضمان الغذاء

مطعم

بــازا بريميوم الونج مانجمريت
ليمتــد( قرين ماركت)
نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

مــن  % 16وحىت % 20
تزداد النســبة سنويا
بمعــدل  % 1حىت نهاية
العقد

% 20

مطعم

مركز الفيز املوحد

الدليمان للبرصيات

مركــز التغذية والحمية

احمــد القصييب و اخوانه
(كايل برغر)

رشكة الفيفا للســياحة

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

عقــد أربــاح بدون إيجار

% 15

% 15

% 15

محطة وقود

خدمات مثلجات

خدمات مثلجات

% 50

مقهى عصائر طبيعية

( )SGSالرشكة السعودية
للخدمات األرضية

رشكــة جمريا التجارية
املحدودة

رشكــة جمريا التجارية
املحدودة

عصري باملا الخرب

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

% 20

% 15

% 15

% 15
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رشكــة مطارات الدمام (داكو)

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1439 / 1440

تابع اإلنجازات
خامســاً :املوارد البرشية

تابــع رابعــاً :الخدمات والخيارات التجارية

حققت رشكة مطارات الدمام زيادة يف نسب تدريب موظفيها بواقع ( ،)% 36حيث بلغ إجمايل ساعات التدريب ()3848
ساعة ،خالل عام  ،2018أي بمعدل ( )34ساعة تدريب لكل موظف ،كما شملت الدورات التدريبية مجاالت إدارة الطريان
وفروعها ،وقد تركزت يف املجاالت التالية:

مقهى

مطعم

مقهى

العليــان للخدمات الغذائية
(برجر كينج)

ســعد الدين و اخوانه

ســعد الدين و اخوانه

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

نســبة املشــاركة من األرباح بجانب اإليجار

% 10

% 10

% 15

سالمة
الطــــريان

الصحة والسالمة
العامة

سعودي 2017

 .2استقطاب املزيد من الخدمات التجارية الجديدة خالل عام  2018وذلك عىل النحو التايل :

القاهرة خمسني
Cairo 50 restaurant

سيجافريدو
Segafredo Coffee shop

The Palma
juices

نارينا
Narena Flower shop

كاميسيســما ميالنو
Camicissima Milano shop

كاسنب
Kasbon Snack trolley

Root 98
restaurant

لوكاس
Luca’s restaurant

سمارى
Samara Taxi Services

The green Market
restaurant

الدليمان للبرصيات
Alduliman Optics

برجر كنج
Burger king

دايت سنرت
Diet Center

مفاهيم الدليل
التشغييل للمطارات

إدارة املشاريع
االحرتافية

سعودي 2018

ذكور

305

254

ذكور

إناث

4

16

إناث

غري سعودي 2017
ذكور

2

إناث

0

احصائيات
املوارد البرشية

غري سعودي 2018
9

ذكور

0

إناث

 311موظفا ً

 279موظفا ً

%99.36
%96.77
2017

2018

نســبة السعوديني من
إجمايل عدد املوظفني

سادســاً :الفعاليات اليت تمت املشــاركة بها يف عام 2018
شاركت رشكة مطارات الدمام يف العديد من املناسبات والفعاليات واألحداث املهمة ،خالل
عام  ،2018بما يزيد عن ( )22مناسبة ،كان أهمها عىل النحو التايل:
معرض دبي للمطارات
لتسويق مطار امللك فهد الدويل
واستقطاب املزيد من الناقالت
الجوية.

االحتفاء باليوم الوطين
السعودي.
االحتفاء بتجديد ذكرى البيعة
لخادم الحرمني الرشيفني.
االحتفاء باليوم الوطين لكل
من (الكويت ،عمان ،البحرين،
اإلمارات العربية املتحدة).
تفويج الحجاج املسافرين عرب
مطار امللك فهد الدويل.
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DMM

املشاركة يف عدد من املعارض
العاملية لتسويق مطار امللك فهد
الدويل واستقطاب املزيد من
الناقالت الجوية.
اليوم العاملي للدفاع املدين
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الهيئة العامة للطريان املدين

الرياض – الدائري الشمايل – مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين (املبىن الغربي)
الفاكس +966 11 5253222 - 5253111
رقم االتصال املجاين 8001168888
السنرتال +966 11 5253333
العنوان ص ب  – 47360الرياض 11552
املوقع اإللكرتوين www.gaca.gov.sa

