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التعبري عن الخالف يف العمل
اتهاء شكاوي العمالء

انهاء  %98من شكاوى املسافرين خالل 2015

البدر:موقع وبرنامج خاص الستقبال شكاوى العمالء الكرتونيا ً قريبا ً

98% of passenger’s complaints were settled in 2015,
Al Badir: A special program and website to receive customer’s complaints electronically soon.
أنه���ت ادارة حماي���ة العم�ل�اء بالهيئ���ة العام���ة للط�ي�ران امل���دين
(  )1375ش���كوى تق���دم به���ا مس���افرون ض���د الناق�ل�ات الجوية،
خ�ل�ال الع���ام امل���ايض 2015م كم���ا تلقت خ�ل�ال نفس الف�ت�رة اكرث
م���ن ( )1400اتص���ال واستفس���ار عرب حس���ابها الرس���مي عىل تويرت
وهاتف الشكاوى.
ووفق���ا لتقرير احصايئ اصدرت���ه ادارة حماية العمالء فانها تلقت
خ�ل�ال الع���ام 2015م ( )1394ش���كوى وبارتف���اع وق���دره  %252عن
ع���ام  2014م ،وتم���ت معالج���ة (  )1375ش���كوى منه���ا وبنس���بة
بلغ���ت ( ،)%98كم���ا تلق���ت االدارة اتص���االت واستفس���ارات من
العمالء تجاوز عددها ( )1400استفس���ار ،كما بلغت نس���بة رىض
العمالء عن الخدمات املقدمة لهم خالل عام 2015م عرب االتصال
الهاتفي . %97
وبلغت نسبة شكاوى العمالء عن تأخر إقالع الرحالت ، %28.19
وتالها فقدان األمتعة بنسبة  ، %14.41فشكاوى الغاء الرحالت
بنس���بة  ، %12.34فش���كاوى اس�ت�رجاع التذاكر بنس���بة ، %9.2

ثم الش���كاوى بخصوص التذاكر بنسبة  %5.63ثم الغاء الحجز
بنسبة .%4.71
من جانبه أوضح الكابنت /عبد الحكيم بن محمد البدر مساعد
الرئي���س للس�ل�امة واألم���ن والنق���ل الج���وي إىل أن الهيئة كانت
س���باقة يف تحقي���ق التوازن ب�ي�ن حقوق الناق���ل الجوي من جهة
والعميل (املسافر) من جهة اخرى.
وأض���اف ان إدارة حماية العم�ل�اء ووفقا لتوجيهات معايل رئيس
الهيئة االس���تاذ سليمان بن عبدالله الحمدان ،تعمل حاليا ً عىل
إعداد موقع وبرنامج خاص الس���تقبال ومتابعة شكاوى العمالء
الكرتوني���ا ً وال���ذي س���يتم االنتهاء منهم���ا قريبا ً إنش���اء الله ،كما
س���يتم البدء يف تنفيذ خطة تثقيفي���ة متكاملة لتعريف العمالء
بحقوقه���م وواجباته���م بن���ا ًء ع�ل�ى الالئح���ة التنفيذي���ة لحماي���ة
املس���تهلك وآلي���ات التواص���ل م���ع اإلدارة ،كما ت���م طباعة كتيب
باللغة (العربية واإلنجليزية ) وقد تم البدء بتوزيعه عىل العمالء
وسيتم توزيعه يف جميع املطارات قريبا.

“ تلق���ت ادارة حماي���ة العم�ل�اء خ�ل�ال
الع���ام 2015م ( )1394ش���كوى وبارتف���اع
وقدره  %252عن عام  2014م ”
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ملتقى السفر واالستثمار السياحي

«الطريان املدين»
رشيك إسرتاتيجي مللتقى السفر واالستثمار السياحي 2016
GACA Stratigic Partner at STTIM 2016

ش���اركت الهيئة العامة للطريان املدين يف الدورة التاس���عة مللتقى
الس���فر واالس���تثمار الس���ياحي الس���عودي كرشي���ك اس�ت�راتيجي
للملتق���ى ال���ذي أقيم خ�ل�ال الفرتة م���ن  28 - 23جمادى االخرة
امل���ايض يف مرك���ز الرياض ال���دويل للمعارض واملؤتم���رات ،برعاية
صاحب الس���مو املليك األمري فيصل بن بندر أمري منطقة الرياض
رئي���س مجل���س التنمية الس���ياحية باملنطقة ،وصاحب الس���مو
املليك األمري س���لطان بن س���لمان رئيس الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطين.
وهدف���ت مش���اركة الهيئة العامة للطريان امل���دين للمرة األوىل يف
امللتقى إىل إبراز جهود الهيئة ومبادراتها االس�ت�راتيجية اليت تهدف
من خاللها إىل رفع مستويات األداء يف قطاع الطريان املدين وزيادة
ربحيته ،وعرض فرص االستثمار بقطاع النقل الجوي ،باإلضافة
إىل ع���رض املبادرات واملرشوع���ات الكبرية اليت تعمل عليها الهيئة
وتت���م يف مطارات اململكة بما يب�ش�ر بحدوث نقلة نوعية يف البىن
التحتية املالئمة لتقديم أفضل الخدمات.
وحظي���ت مش���اركة الهيئ���ة باهتم���ام كب�ي�ر كونها تت���وىل اإلرشاف
عىل اللوائح االقتصادية ولوائح الس�ل�امة ،وعىل خدمات املالحة
الجوي���ة والعملي���ات يف مط���ارات اململك���ة ال�ت�ي يبل���غ عددها 27
مط���اراً ،بينها خمس���ة مطارات دولية ،واب���رز تواجدها يف امللتقى
دورها الذي تلعبه يف تعزيز مشاركة قطاع الطريان املدين يف دعم
االقتصاد السعودي.
الجدي���ر بالذك���ر أن ملتقى الس���فر واالس���تثمار الس���ياحي والذي
نظمته الهيئة العامة للس���ياحة وال�ت�راث الوطين يعد أهم حدث
س���نوي لصناعة الس���ياحة يف اململكة ويحظى بمش���اركة واسعة
من قبل الجهات الحكومية والرشكات املحلية والعارضني حيث
ش���ارك أكرث من  250جهة مش���اركة ،وأكرث من  14وجهة سياحية
عارض���ة من املناط���ق ،باإلضافة إىل إقامة العدي���د من املؤتمرات
والورش العلمية.
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ورشة عمل

بمشاركة قطاعات الهيئة العامة للطريان املدين وخرباء دوليني

مكتب تحقيقات الطريان ينظم ورشة عمل لتطوير إسرتاتيجية اإلتصال عقب وقوع الحوادث
National Aviation Accidents Communication Workshop

نظم مكتب تحقيقات الطريان ورشة عمل بعنوان (تطوير
اسرتاتيجية االتصال عقب حوادث الطريان) عىل مدى ثالثة ايام
يف جدة ،وذلك بمشاركة فعالة من قطاعات الهيئة العامة
للطريان املدين والجهات الحكومية ذات العالقة وممثيل رشكات
الطريان الوطنية باململكة.
وأوضح األستاذ عبداإلله فلمبان مدير عام مكتب تحقيقات
الطريان بأن مشاركة األطراف ذات العالقة يف تطوير هذه
االسرتاتيجية كان مهما جدا يف نجاحها فقد أخذت يف الحسبان
املهام واألدوار املتعددة يف التعامل مع حوادث الطريان بدءا من
االستجابة األولية لتأمني عمليات االنقاذ والتعامل مع الضحايا
واملصابني وذويهم وتأمني موقع الحادث وإجراءات التحقيق،
حيث لكل جهة اختصاصها ،وذلك بهدف الوصول اىل تنسيق
بني تلك الجهات لتحقيق األهداف االسرتاتيجية.
وأوضح فلمبان انه تم دعوة أحد أبرز الخربات االستشارية عىل
مستوى العالم يف مجال االتصال املتعلق بكوارث الطريان وهي
السيدة  /ليندا تافلني ولها باع طويل وسمعة مرموقة يف هذا
املجال يف الواليات املتحدة وعىل الصعيد الدويل .اليت استعرضت
وقائع اتصال من حوادث طريان وقعت يف مختلف انحاء العالم
وما تضمنته من مالحظات سلبية وايجابية كانت محور للنقاش
املفتوح مع املشاركني.
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وأضاف ،تضمنت الورشة عقد برنامج تدريب عميل عىل االتصال
االحرتايف والفعال ضمن حلقات منفصلة وسيناريوهات لحوادث
وهمية ،حيث تم استعراض التجارب العاملية املتبعة يف مثل
هذه الحاالت.
وبني مديرعام مكتب تحقيقات الطريان أن الهدف من تنظيم
ورشة العمل النوعية هو املساعدة عىل وضع اسرتاتيجية اتصال
متكاملة تعزز املصداقية الوطنية يف صناعة الطريان أمام
العالم وتكفل استيفاء متطلبات االتصال ومصداقية املعلومة
لتجنب أي تأثريات سلبية بالغة عىل الطريان وصناعته يف حال
وقوع الحوادث القدرالله ،إذ أن هناك أرتباطا ً وثيقا ً مع الجهة
التشغيلية والجهة الترشيعية وخدمات املالحة الجوية واملطارات
وجهة التصميم والتصنيع حيث وجدت باإلضافة إىل مكاتب
التحقيق املختصة بهذا الشأن.
وشهدت الورشة حضور ممثيل مختلف القطاعات الحكومية
املعنية ،واملتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور الرتيك
واملتحدثني يف الجهات الحكومية االخرى ذات العالقة ،حيث
تفاعل الجميع مع محاور النقاش.

أخبارنا  -العدد الخامس

حفل تكريم

الخدمات املركزية واملالية تكرم متقاعديها

Central and Finance Services honors their retirees
أقام���ت الهيئ���ة العام���ة للط�ي�ران امل���دين حف���ل تكري���م املوظفني
املتقاعدين من قطاعي الخدمات املركزية واملالية ممن امضوا ما
يزيد عن ثالثني عاما يف خدمة الهيئة ،بحضور مس���اعد الرئيس
للمالية االستاذ عبدالعزيز العنقري.
وق���د بدأ الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مس���اعد
الرئيس للمالية االس���تاذ عبدالعزيز العنقري كلمة عرب فيها عن
شكره وتقديره للموظفني املتقاعدين عىل بذلوه من جهد وتفاين
يف العمل ساهم يف تحقيق التقدم والتطور للهيئة.
ثم ألقى االس���تاذ عمر البيومي كلمة املتقاعدين واليت اكد خاللها
ان تكريم���ه وزم�ل�اءه املتقاعدين إنما يؤكد وفاء الهيئة ملنس���وبيها
مقدما شكره لهذا الوفاء والتكريم غري املستغرب من الهيئة اليت
كانت وما زالت بيتهم االول وس���تبقى كذلك حىت وهم يغادرون
بعد سنوات طويلة من العمل والتفاين والجهود املخلصة .
ث���م ألقى ضيف الحف���ل النجم الريايض املع���روف الكابنت محمد
حي���در اح���د ابطال ألعاب كمال األجس���ام يف اململك���ة حث فيها
املتقاعدي���ن ع�ل�ى أهمي���ة ممارس���ة الرياضة وامليش بش���كل يومي
للحفاظ عىل صحتهم وسالمتهم.
بع���د ذل���ك ج���رى تكري���م املتقاعدي���ن وتقدي���م الهداي���ا التذكارية
لهم وهم:
عم���ر البيوم���ي ،حويم���د الش���مايس ،فه���د الجمي���ح ،ياس�ي�ن
افل���ح ،ع���وض الل���ه الحرب���ي ،عب���ده ج�ب�ريت ،احم���د اليافعي،

حميد السلمي.

«ن�ش�رة اخبارن���ا» تتق���دم بخال���ص ش���كرها وتقديره���ا للزم�ل�اء
املتقاعدي���ن عىل م���ا بذلوه من جهد خالل ف�ت�رة عملهم الطويلة
يف الط�ي�ران امل���دين متمنية له���م مزيدا من التوفي���ق والنجاح يف
حياتهم املستقبلية.
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فكر متجدد

الهيئة العامة للطريان املدين (فكر متجدد – أمل متقدم)
Renewed thinking - Advanced hope

واألجهزة املالحية الجديدة اليت تصب يف سالمة وحماية الطريان
املدين السعودي وأجواءه.

عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري
مدير مطار األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز بالعال

يف هذه األيام املتسارعة يعد الطريان املدين الدويل أحد أهم
الركائز لتنمية إقتصاد أي دولة يف العالم ,وخصوصا ً مع إقرتاب
املسافات وتداخل الثقافات وتجانس الشعوب بسهولة ملموسة،
أوشكت عىل توحيد متطلبات أغلب الشعوب املختلفة عرقيا ً
وعرفياً ,فهذا التقدم والتطور املأمول يرتكز ويعتمد اعتماد شبه
كيل عىل مواكبة التطورات والتغريات يف قطاع الطريان ومرافقه
لدى املؤسسات والهيئات املعنية بكل ما يتطلبه القطاع من
تلبية احتياجات ومتطلبات كل دولة أومؤسسة عىل حدا ,وذلك
للمنافسة حىت تكون يف أوائل القوائم الدولية.
فمن هذا املنطلق يستمد الطريان املدين أهميته الدولية بكونه
العامل الرئييس يف مشاركة الدول يف تنمية اإلقتصاد والتبادل
التجاري ,ناهيك عن كونه النواة اليت تساعد لتناغم الشعوب
مع بعضها البعض ,فلهذا السبب ُمهد الطريق للطريان املدين
ِ
السعودي ليك يؤسس ويسلك منهجا ً يخوله لإلصطفاف مع
مثيالته من منظمات وهيئات دولية ومنافستها أيضا .باإلضافة
إىل ذلك استمد الطريان املدين السعودي قوته وعافيته بعد
انفراده باتخاذ القرارات اليت تَصب يف مصلحته ,حيث أنه أصبح
هيئة مستقلة تُعىن بقطاع الطريان يف السعودية خصوصا ً وهو
الجهة الوحيدة املعتمدة لدى الدولة لتيسري وتسيري قطاع
الطريان داخل األجواء السعودية بكل مرونة دون أي عوائق قد
تواجهه يف املستقبل ,بتطبيق كافة املعايري الدولية اليت تخدم
قطاع الطريان تزامنا ً مع التطور امللحوظ يف التقنيات الحديثة
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ويف املقابل رسمت الهيئة العامة للطريان املدين خارطة الطريق
و النهج الصحيح الذي خولها لتكوين الرؤية السليمة والثاقبة
لتجديد فكر الهيئة املؤسيس ,باستثمار الطاقات املوجودة حاليا ً
من كفاءات ذات خربة عريقة يف مجال الطريان وذلك بدمجها
مع حدييث الخربة حىت تتكون البيئة الخصبة لتبادل الخربات
والتجارب املطلوبة ,وضخ الدماء الشابة املتجددة للهيئة

باستقطاب ذوي املؤهالت العلمية املختلفة حىت يستفيدوا
ممن سبقهم ,ومن ثم قيادة املنظومة كاملة لتحقيق رؤيتها
وأهدافها املأمولة.
ومما ال يدعو للشك دوليا ً أن الطريان املدين أصبح الواجهة
الحقيقية للدول اليت ينتمي لها ,فإبراز تلك الواجهة بالصورة
املأمولة مطلب اجتماعي قبل أن يكون مطلب حكومي
وخصوصا ً بأن ثقافة الشعوب مازالت تفاخر بما تملكه من
حضارات تاريخية وبنية تحتية وتكنولوجيا عرصية تساعدهم
بالتمتع برغد العيش وسهولته ,فهنا تكمن رغبة الشعوب
بتحقيق آمالها وطموحاتها متمثلة بمطاراتها والخدمات املتوفرة
لديها حىت تظهر وتحايك الشكل املنشود واألمل املعقود من قبل
القيادة الرشيدة – حفظها الله . -
فالتفتت الهيئة العامة للطريان املدين باستثمار كفاءاتها الحالية
وذلك بانتهاج سياسة العمل املشرتك والتدريب املنتظم ودمج
الدماء الشابة اليت تطمح يف تغيري املستقبل ,وذلك بتأهيلهم من
خالل استحداث اكاديمية متخصصة يف أغلب علوم الطريان
املدين (أسست عام  )1428ومركز تدريب متكامل ملنسوبيها
يكسبهم املهارات العملية والعلمية اليت تقودهم نحو نجاح
املنظومة بأكملها  ,فهذه السياسة املستحدثة أثبتت فعاليتها
وجدواها عىل أرض الواقع ,فهاهو مطار امللك عبدالعزيز الدويل
الجديد سوف يطل علينا بعد بضعة أشهر ملبيا ً بعض األمال
املرجوة ,وسيكون الثمرة اليت ستجنيها الهيئة العامة للطريان
املدين ج ّراء ما غرسته يف سياستها املعارصة.؟!

أخبارنا  -العدد الخامس

القيمة الوظيفية للشهادات املهنية

الشهادات األكاديمية  .Vsالشهادات املهنية

Professional certificates Vs. Academic certificates

املهارات والسلوك ،وبالتايل عند اختيار املوظفني ال يمكن إهمال
جوان���ب املهارات والس���لوك ،وقد يكون هذا مقب���و ًال يف الوظائف
التش���غيلية ال�ت�ي تتطلب جانب مع���ريف  ،ولكن من غري املنطقي
أو املقبول أن يتم اختيار موظف لوظائف إرشافية أو قيادية ليس
لديه سوى مؤهله العلمي فقط.
د .عبدالرحمن بن حمد السلمان
مدير املوارد البرشية املكلف بمطار امللك خالد الدويل

يظن كثري من الناس أن األشخاص الذين يحملون درجات علمية
أكاديمي���ة عالي���ة تزي���د ُف َر ُص ُه���م يف الحصول ع�ل�ى وظائف ذات
دخل عال يف س���وق العمل ،ولألس���ف الش���ديد أن الفكر اإلداري
ٍ
لكثري من املس���ئولني يف املؤسس���ات الحكومية والخاصة مع هذا
االعتقاد ،وبالتايل أصبحت هذه املؤسسات تشرتط درجات علمية
أكاديمية عالية لش���غل الوظائف القيادية والوظائف الوسطى يف
الهيكل التنظيمي.
ه���ذا التوج���ه يف الفك���ر اإلداري املس���يطر ع�ل�ى معظ���م املناص���ب
القيادي���ة يف املؤسس���ات دفع بالباحثني ع���ن عمل وكذلك صغار
املوظف�ي�ن إىل مواصلة تعليمهم الجامعي للحصول عىل درجات
علمي���ة أكاديمي���ة عالي���ة ح�ت�ى يتمكنوا م���ن الرتق���ي الوظيفي أو
البحث عن فرص وظيفية أعىل ودخل مايل أكرب -وهذا باملناسبة
أم���ر جي���د أن يس���عى اإلنس���ان إىل تطوير نفس���ه وأن يبحث عن
تحسني مستواه الوظيفي واالجتماعي.
ولك���ن  ،التعلي���م يؤث���ر يف جان���ب واحد م���ن جوان���ب الجدارات
الوظيفي���ة أال وه���ي املعرف���ة دون أن يك���ون له تأثري ع�ل�ى جوانب
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يف اآلون���ة األخ�ي�رة ظه���رت ش���هادات مهني���ة صادرة ع���ن جهات
متعددة مختلفة تدعم احرتافية العمل وترتقي بمس���توى األداء
م���ن خ�ل�ال الجوانب املعرفية واملهارية والس���لوكية لتحقيق أعىل
انتاجية للموظف ،وهذه الشهادات املهنية وإن تعددت وتنوعت
مصادرها أصبحت متطلب أس���ايس لشغل العديد من الوظائف
س���واء اإلدارية أو الفنية يف الصناعات والقطاعات املختلفة ،وزاد
اهتم���ام مؤسس���ات قطاع األعم���ال عىل وجه الخص���وص بهذه
الش���هادات وش���جعت موظفيها للحصول عليها نظ���را ً إليمانهم
بالقيمة العالية اليت ستعود عىل املنظمة من هذا التدريب.
وباملقارن���ة بني الش���هادات األكاديمية والش���هادات املهنية نجد أن
الدرج���ات العملي���ة تركز عىل الجان���ب العلمي النظ���ري وبالتايل
زيادة املعرفة ،بينما الش���هادات املهنية تركز عىل الجانب العميل
التطبيقي وتُحدث تغيريا ً يف املعارف واملهارات والس���لوك وبالتايل
ف���إن القيمة الوظيفية للش���هادات املهنية أع�ل�ى وأكرث من القيمة
الوظيفي���ة للدرج���ة العلمية .وم���ن ذلك يجب عىل املؤسس���ات
الحكومية والخاصة تشجيع موظفيها للحصول عىل الشهادات
املهني���ة نظ���را ً لقيمتها املهني���ة العالية ،وعىل املوظف أن يس���عى
للحص���ول ع�ل�ى ه���ذه الش���هادات ألنه���ا س���تزيد م���ن قيمت���ه يف
سوق العمل.

أخبارنا  -العدد الخامس

زيارات

زيارة طالب جامعة امللك سعود إىل صالة  5الجديدة بمطار امللك خالد الدويل

King Saud university students vesting Terminal 5 at king Khalid international airport

زيارة طالبية ملطار أبها

School Students Visit Abha Airport
يف إطار حرص الهيئة العامة للطريان املدين عىل املساهمة
بشكل إيجابي يف خدمة املجتمع أستضاف مطار أبها اإلقليمي
طالب مدارس الرواد األهلية التابعة للقاعدة الجوية بمنطقة
خميس مشيط.
وكان يف استقبالهم مدير عام املطارات الجنوبية فهد بن عبدالله
العدواين ومدير املطار املناوب أحمد بن معيض القحطاين.

كما قاموا بتوزيع باقات ورود وحلوى عىل املسافرين مما ترك اثرا
ايجابيا يف نفوس املسافرين واالطفال ايضا.
من جانبه اكد االستاذ فهد العدواين مدير عام املطارات الجنوبية
بإن مطار أبها االقليمي وكافة املطارات ترحب بإستضافة جميع
املدارس او الجهات الراغبة بزيارته والتجول يف مرافقه.

وقد تجول االطفال يف مرافق املطار وصاالته واستمعوا اىل رشح
مبسط عن عىل آلية العمل .
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أخبارنا  -العدد الخامس

أخبار املوظفني

املاجستري مع مرتبة الرشف للزهراين

حص���ل املهندس حاتم ب���ن هياس الزهراين مدي���ر تحليل وتقارير
الس�ل�امة بمط���ار املل���ك عبدالعزيز ال���دويل عىل درجة املاجس���تري
بتقدي���ر ممت���از مع مرتبة ال�ش�رف األوىل باملركز األول من جامعة
الفيصل كلية األمري سلطان لإلدارة وتسلم شهادة التخرج ودرع
التفوق من يد األمري مشعل بن ماجد محافظ جدة ..

مولودة يف منزل السيف

رزق مدي���ر مط���ار االحس���اء االس���تاذ خال���د الس���يف بمول���ودة
جميل���ة ،جعله���ا الل���ه م���ن موالي���د الس���عادة وأق���ر به���ا
اعني والديها ،تزف له التهاين والتربيكات بهذه املناسبة ...

الحميين يتماثل للشفاء

عاد نبيل بن احمد الحميين  ،موظف الخدمات الحكومية
بمطار امللك فهد الدويل ملزاولة عمله بعد ان من الله عليه
بالشفاء جراء إصابة اثناء العمل  ،حمد لله عىل السالمه.

يحىي مجهيل حصل عىل البكالوريوس

لزمي���ل يح�ي�ى محم���د مجه�ل�ي م���ن منس���وبي مط���ار أبه���ا
حص���ل وبج���دارة ع�ل�ى بكالوري���وس م���وارد برشي���ة م���ن جامعة
امللك عبدالعزيز.

محمد يف منزل الغامدي

ازدان منزل الزميل وليد بن محمد الغامدي مرشف مطار امللك
فهد الدويل بمولود جميل اختار له اسم (محمد) جعله الله من
مواليد السعادة واقر به أعني والديه.

الشهري للمرتبة الحادية عرش

سعيد عيل الشهري املساعد االداري بمطار أبها ال يزال يتلقى
التهاين بمناسبة ترقيته للمرتبة الحادية عرش.
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أخبارنا  -العدد الخامس

ضيف العدد

ضيف العدد

Guest of This Issue

الرتخيص وكان لدعم واهتمام ومتابعة مساعد الرئيس
للمطارات املهندس طارق العبدالجبار ومساعد الرئيس لالمن
والسالمة والنقل الجوي الكابنت عبدالحكيم البدر ،ومدير عام
مطارات الغربية االستاذ سليمان بن محمد الرواف االثر الكبري
يف نفوسنا واسهموا بتوجيهاتهم ومتابعتهم يف تحقيق هذا
االنجاز الذي نعتز به جميعا...
واىل نص الحوار:

احمد سعيد الغامدي

مدير عام مطار الطائف الدويل

ضيفنا لهذا العدد هو االستاذ احمد سعيد الغامدي مدير عام
مطار الطائف الدويل ،والذي بدأ حياته الوظيفية يف الهيئة
بوظيفة اخصايئ شئون املوظفني وتدرج يف عدة وظائف اىل ان
وصل اىل وظيفته الحالية.
يروي لنا الغامدي قصة حصول مطار الطائف الدويل عىل
ترخيص التشغيل الدويل واليت تسلمها مؤخرا من معايل رئيس
الهيئة االستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان ،بعد اجتياز املطار
لكافة املعايري واملقاييس الدولية املنصوص عليها يف الترشيعات
الخاصة برتخيص املطارات يف الهيئة واملتطابقة مع معايري
املنظمة الدولية للطريان املدين (ايكاو)
يقول الغامدي حصول املطار عىل الرتخيص لم يكن باالمر
السهل او الهني فقد تطلب ذلك العمل الدؤوب واملتواصل
الكرث من  4اشهر متتالية ،وجاء بتكاتف وتعاون فريق العمل
املكلف بانجازه.
واضاف الغامدي :كنا نعمل دون توقف وتمتد ساعات العمل
اليومية لكل منا الكرث من خمسة عرش ساعة حىت استطعنا
والحمد لله انهاء كافة االشرتاطات واملعايري للحصول عىل
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استاذ احمد بداية نود ان نتعرف عىل سريتكم الذاتية؟
احمد سعيد الغامدي متزوج وأب الربعة ابناء من مواليد منطقة
الباحة ببين ظبيان ،دراسيت كانت يف عشقي االول الجيولوجيا
بجامعة امللك عبد العزيز وكم كان يل الفخر والرشف ان اتعلم
عىل يد عالم الجيولوجيا معايل الدكتور عبدالله نصيف اسأل
الله أن يشفيه ويعافيه وكان حينها مدير للجامعه واستاذا
ورئيسا لرابطة العالم االسالمي بعدها تحصلت عىل دبلوم االدارة
املتقدم الذي استفدت منه مفاتيح علم االداره وقد استفدت من
قرائيت وتعلمي من الدكتور مدين عالقي عميد كلية االقتصاد
واالداره ..تدرجت يف عدة وظائف بدءا ً باول وظيفة التحقت بها
كاخصايئ ومرشف لشئون املوظفني واملعلومات فمراقب ورئيس
املوارد البرشية فمدير مناوب ملطار الطائف ثم نائب ملدير الطائف
ملدة تزيد عن  14عاما فنائبا ملدير عام املطارات الغربية واخريا
والحمد لله مديرا عاما ملطار الطائف،
حاصل عىل ما يزيد عن  20دورة تدريبية يف التخطيط واالرشاف
االداري والقيادة وسالمة املطارات وادارة الصالة والساحة وادارة
وتشغيل املطارات وكذلك العرشات من الورش والندوات
العلمية والتعريفية.
لنتحدث عن حصول املطار مؤخرا عىل شهادة ترخيص
الرحالت الدولية ،وتسلمكم الشهادة من يد معايل الرئيس؟
حصول املطار عىل الرتخيص جاء كثمرة جهد وعمل الفريق
الواحد فقد تمكنا والحمد لله بتعاون الجميع من تجاوز كل
العقبات والصعوبات واليت تمثلت يف مسابقة الزمن لتطبيق
كافة املعايري واالشرتاطات الالزمة للحصول عىل الرخصة والحمد
لله تم لنا ذلك ،وترشفنا باستالم الشهادة من معايل رئيس
الهيئة العامة للطريان املدين معايل االستاذ سليمان بن عبدالله
الحمدان والذي كان الستقباله لنا وتسليمه لنا الشهادة وسام
فخر واعتزاز يل ولفريق والعمل.

أخبارنا  -العدد الخامس

ضيف العدد

كيف كانت بداية مشوار الحصول عىل الرتخيص؟
البداية كانت عندما تقدمنا لطلب الرتخيص فقام وفد يمثل
منظمة االيكاو برئاسة الدكتور أنور بزيارة للمطار البداء املالحظات
واملعايري الالزم توفريها للحصول عىل الرتخيص ،وقد منحين
مهلة ستة اشهر وعىل الفور وبتوجيهات ومتابعة من مساعد
الرئيس للمطارات املهندس طارق العبدالجبار ومساعد الرئيس
لالمن والسالمة وبارشاف وتوجيه ودعم مبارش من سعادة
مدير عام املطارات الغربية االستاذ سليمان بن محمد الرواف
وبدعم كبري كان له بالغ االثر من استاذي ومعلمي واخي سعادة
االستاذ عبدالعزيز بن سعد ابو حربه مدير عام مطار امللك خالد
الدويل الذي رشفت بان كنت مساعدا ونائبا له وتعلمت منه
الكثري فله مين رسالة شكر وتقدير..
بدأنا يف تشكيل فريق العمل يف مجال العمليات واالمن
والسالمة واالجواء وبكوادر وطنية شابه وبمساهمة العديد من
القطاعات وتم وضع االشرتاطات من قبل الجهة الترشيعية
برئاسة مدير عام املطارات االجواء االستاذ يارس املعيوف واملهندس
بندر الصياد ومدير عام االمن عالء شاكر ،لندخل حيز التنفيذ
وألبدأ مع فريق عميل يف املطار بالعمل عىل مدار الساعة وذلك
نظرا ً لضخامة حجم العمل والدقة املتناهية الالزمة لتحقيق
االشرتاطات يف كافة مناطق العمليات الجوية اليت تشمل مدارج
املطار واملمرات وساحة املطار ومواقف وقوف الطائرات بمعايري
معتمدة من قبل منظمة الطريان الدولية (ايكاو) وكذلك
اشرتاطات السالمه واالمن.
ماهي ابرز الصعوبات اليت واجهتموها؟
ابرز الصعوبات كانت تكمن يف رغبتنا يف ان ننهي العمل يف وقت
وجيز فقد كان من املقرر ان ينتهي العمل خالل  6أشهر وكان
تحدي صعب أجربنا عىل تحدي الصعوبات وقبولها وظهرت
لنا اهمية استغالل الوقت وهنا عرفنا صدق كل ما قيل عن
الوقت فمع مرور ايام يسريه اصبحت ساعات عميل تزيد حىت
بلغت اكرث من  15ساعة يوميا ،بل اين اذكر ان هناك اجتماعا
استمر الكرث من  11ساعة حيث بدأ يف التاسعة صباحا ولم ينته
اال يف العارشة ليال ً وكان اطول اجتماع نعقده النهاء مراجعة
دليل االجراءات ،فعملية تحديث كافة االدلة التشغيليه ليست
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باالمر اليسري بل اعتربناها اعادة بناء لالدلة بما يتوافق واملسارات
التنظيمة للمطار حيث ان لكل مطار ادلة تشغيلية تختلف عن
املطارات االخرى
واضاف :كان الجميع يضع جواله عىل الصامت وال يرد يف اغلب
ايام العمل ولم نذق فيها طعم الراحة او االستمتاع باالجازة
فقد واصلت العمل لعدة أشهر دون التمتع باجازة اسبوعية
ولكن والحمد لله استطعنا ان ننجزه خالل  4اشهر.
ساعات العمل الطويلة وعدم التمتع باالجازات بالتأكيد هو
جهد كبري ولكن الم يؤثر عىل عالقتكم باالرسة واالبناء؟
بالتأكيد اثر جدا فالبعد عن االوالد كان ُمرا وصعبا وقاسيا
عيل وعليهم فلك ان تتخيل ان تخرج من البيت وهم نائمون
وتعود وهم نائمون وال تراهم لعدة أشهر وهم معك يف نفس
املنزل واذكر ان بعد ما يقارب الثالثة اشهر استطعت ان اتناول
الغداء معهم ولكن قد جلست يف مقعد غري مقعدي املخصص
لجلويس ذلك فقد انساين العمل تلك الرتتيبات وقد الحظ ابين
يارس ذلك ،أيضا ابين عبدالعزيز كان دائما يسألين (هل ستستمر
عىل هذا الوضع عىل طول  ..نريدك معنا مثل اول)
ما ابرز املفارقات اليت حدثت معكم؟
من املفارقات اليت حدثت يل خالل العمل عىل انهاء اجراءات
الرتخيص الجلوس حىت وقت متأخر يف املكتب والوقت يمر حىت
يحل منتصف الليل فاشعر اين ال استطيع الذهاب للمنزل فاجد
نفيس عىل الكنب وبال شعور اغط يف سبات وتتشابه االحداث
مثل ماحدث يل سابقا يف مبىن الهيئة ببين مالك مما ازعج رجل
االمن ورفض اخراجي حىت يعرف سبب بقايئ حىت هذا الوقت
املتأخر مع استغرابه .
ايضا احتجازي يف طريق الهدا بعد ان استلمت الرتخيص من
معايل الرئيس وذهبت مرسعا باتجاه الطائف فجميع الزمالء
ينتظرون عوديت بشهادة الرتخيص بفرحة كبرية ولكن االمطار
احتجزتين لعدة ساعات.
وكذلك ال انىس عندما كانت زوجيت توقظين فأسألها عن الرن
وي والتاكس وي والساحة والطائرات.

أخبارنا  -العدد الخامس

Contact - للتواصل

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

@KSAGACA

Customer Protection

@CP_gaca

حماية العمالء

King Khalid International Airport

@KKIASA

مطار امللك خالد الدويل

King Fahad International Airport

@KFIAirport

مطار امللك فهد الدويل

King Abdulaziz International Airport

@KAIAirport

مطار امللك عبدالعزيز الدويل

Prince Mohammed International Airport

@Madinahairport

Saudi Academy of Civil Aviation

@SACA_SA

Safety, Security & Air Transport

@GacaSafety

Aviation Investigation Bureau

حساب الهيئة الرئييس

مطار األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل

@AIB_KSA

األكاديمية السعودية للطريان املدين
السالمة واألمن والنقل الجوي
مكتب تحقيقات الطريان

مجلة أخبارنا

 إذا كانت لديك،هي مجلة تُعىن بأخبار منسوبي الهيئة
مشاركة أو أخبار تود مشاركتها معنا نأمل التواصل عىل
If you have news you would like to share...

gaca-newsletter@gaca.gov.sa
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