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اجتماع الهيئة العربية للطريان املدين

برعاية خادم الحرمني الرشيفني
إنعقاد اجتماع الهيئة العربية للطريان املدين الثالثة والعرشين يف جدة

Under the auspices of the Custodian of the Two Holy Mosques,
the Arab Civil Aviation Commission 23rd General Assembly meeting is held in Jeddah

تح���ت رعاي���ة كريمة من خادم الحرمني الرشيفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز يحفظه الل���ه ،افتتح معايل وزير النقل رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للطريان املدين األستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان فعاليات أعمال اجتماع الجمعية العامة الثالث والعرشين
للهيئ���ة العربي���ة للط�ي�ران امل���دين يف محافظة ج���دة وعقد االجتماع بمش���اركة وزراء الطريان ورؤس���اء الهيئات العربي���ة للطريان املدين
وممثيل املنظمات الدولية للطريان وعدد من الخرباء واملهتمني بصناعة النقل الجوي يف العالم العربي.
وأك���د مع���ايل وزي���ر النقل األس���تاذ س���ليمان الحم���دان يف كلمته االفتتاحي���ة أن صناعة النق���ل الجوي تلع���ب دورا ً حيويا ً ورئيس���ا ً يف
ِ
اقتصاديات الدول ،وتؤثر تأثريا ً مبارشا ً يف تحقيق التقدم الحضاري الذي تس���عى إليه الحكوماتُ لش���عوبها  ،مؤكدا ً يف ذات الس���ياق
ملواجهة تلك التحديات ،تتمثل يف رضورة العمل املشرتك بني دول املنطقة ككتلة واحدة ،من خالل الهيئة العربية
عىل رؤية اململكة
ِ
ِ
واالتحادات العاملية ذات العالقة ،ويف مقدمتها منظمة الطريان
التعاون والتنس���يق مع الهيئات
للطريان املدين ،مش���ددا ً عىل أهمية
ِ
ِ
ِ
امل���دين ال���دويل (االي���كاو) .ولف���ت معالي���ه النظر إىل أن من أه���داف رؤية اململك���ة  2030تحقيق وتعزيز املنافس���ة العادل���ة ،والدفع نحو
خصخصة القطاعات واملرافق الحكومية ،ومنها قطاع الطريان املدين باململكة ،بغية رفع الكفاءة واإلنتاجية  ،مؤكدا َ أن الهيئ َة العامة
للطريان املدين يف اململكة لن تدخر أي جهد لدعم التعاون العربي  ،انطالقا من سياسة حكومة خادم الحرمني الرشيفني اليت تسعى
عىل الدوام لتعزيز وإرساء أسس التعاون العربي بشكل خاص والدويل بشكل عام.
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اجتماع الهيئة العربية للطريان املدين

الهيئة العربية ترشح اململكة لعضوية االيكاو :
انتخاب اململكة باإلجماع عضوا َ باملجلس التنفيذي للهيئة العربية للطريان املدين

The Arab Civil Aviation Commission nominates the Kingdom for ICAO membership:

The Kingdom unanimously elected as a member of the Executive Council of the Arab Civil Aviation Commission

انتخب���ت اململك���ة باإلجم���اع عض���وا َ باملجلس التنفي���ذي للهيئة العربية للط�ي�ران املدين خالل االجتم���اع الثالث والعرشي���ن للهيئة يف
محافظة جدة  ،بجانب انضمامها إىل عضوية اللجان الفنية  :النقل الجوي ،السالمة ،األمن ،املالحة  ،البيئة.
وجاء فوز اململكة بعضوية املجلس التنفيذي بعد االنتخابات اليت أجريت وتقدم لها ( )14دولة من دول األعضاء يف مجلس الهيئة،
وضم املجلس باإلضافة للمملكة كل من األردن واإلمارات والبحرين وتونس وسلطنة عمان وقطر ومرص واملغرب.
كم���ا ت���م خالل االجتماع االتفاق عىل أن يكون مرش���حي الهيئة لعضوية منظمة الطريان امل���دين الدولية (ايكاو) يف دورتها القادمة اليت
ستعقد يف شهري سبتمرب ،وأكتوبر القادمني  ،اململكة العربية السعودية وجمهورية مرص العربية للفئة الثانية وهي الدول اليت تقدم
أكرب قدر من املس���اهمات يف ش���ؤون الطريان املدين ،بجانب ترش���يح اإلمارات العربية املتحدة ودولة الجزائر من املغرب العربي للفئة
الثالثة اليت تضمن عدالة التوزيع الجغرايف لعضوية املجلس.

اتفاقية جوية بني اململكة وسلطنة عمان
An air transport agreement is signed between the Kingdom and Oman
وقعت اململكة العربية الس���عودية وس���لطنة عمان الشقيقة عىل
هام���ش اعم���ال اجتم���اع الجمعي���ة العمومية للهيئ���ة العربية،
محرض اتفاق لتنظيم حقوق النقل الجوي بني البلدين.
تتضمن االتفاقية زيادة الرحالت املنتظمة بني البلدين الشقيقني
لتصب���ح بمع���دل ( )112رحلة أس���بوعيا ً م���ن واىل النقاط الدولية
دون اي قيود عىل طراز الطائرات او السعة املقعدية و ( )7رحالت
اس���بوعيا لخدم���ات الش���حن الجوي يف إط���ار الحريت�ي�ن الثالثة
والرابعة دون أي قيود عىل طراز الطائرات والسعة املقعدية.
وقع االتفاق من جانب اململكة معايل وزير النقل ورئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للطريان املدين األس���تاذ س���ليمان بن عبدالله
الحمدان ومن الجانب العماين س���عادة الدكتور محمد بن نارص
الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطريان املدين.
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مرشوع الصالة الخامسة

أمري الرياض يتفقد الصالة  5بمطار امللك خالد الدويل
The Governor of Riyadh inspects Terminal 5 at King Khalid International Airport
ث���م تفق���د س���موه صال�ت�ي الق���دوم واملغ���ادرة املجهزت�ي�ن بمقاعد
االنتظ���ار ومراف���ق خدمات عام���ة ومصليات وبوفيات وأكش���اك
ومراك���ز املبيعات والتس���وق ،باإلضافة إىل صال���ة األمتعة املزودة
بـ 5مس���ارات متحركة الس���تالم األمتعة بطول « »415مرتاً ،وأكرث
من « »60كاونرت ملعاينة األمتعة ،و« »20جهاز آيل إلصدار بطاقات
صعود الطائرة ،و « »6مسارات كهربائية للمشاة.

تفق���د األمري فيص���ل بن بندر بن عبدالعزيز أم�ي�ر منطقة الرياض
تجهي���زات الصال���ة الخامس���ة بمط���ار امللك خالد ال���دويل ضمن
مرشوع تطوير وتوس���عة املطار واملرافق التابعة له ،والوقوف عىل
جاهزي���ة مرافقه���ا ،اليت م���ن املقرر أن تخدم ( )12مليون مس���افر
يف الس���نة ،إىل جان���ب إس���هامها يف زي���ادة الطاقة االس���تيعابية
والتشغيلية للمطار إىل ( )35مليون مسافر سنوياً.
واستمع إىل رشح قدمه مدير مطار امللك خالد الدويل عبدالعزيز
ٍ
ب���ن س���عد أب���و حربة ع���ن التصمي���م الهن���ديس للصال���ة ،الذي
ج���اء وفق أح���دث املواصفات العاملية للتس���هيل عىل املس���افرين
«املغادري���ن والقادم�ي�ن» وإنه���اء إجراءات س���فرهم بكل يرس ويف
وق���ت قيايس ،مش�ي�را ً إىل أن إدارة املطار اهتمت برأي املس���افرين
ع���ن الخدمات املقدمة لهم عرب توفريها ألجهزة موزعة يف مرافق
الصال���ة لتقيي���م أداء العامل�ي�ن والخدم���ات املقدم���ة يف جمي���ع
مرافق الصالة.

وتجول يف أقسام الصالة اليت تضمنت ردهة املطاعم واملصليات
وصال���ة ركاب الدرج���ة األوىل ومم���رات البواب���ات املوزعة حس���ب
الوجه���ات ،باإلضافة إىل أن الصال���ة زودت بـ( )30مصعدا ً و»»21
س���لما ً كهربائي���اً ،إىل جان���ب اطالع���ه ع�ل�ى مواق���ف الصالة اليت
تس���توعب « »3000اآلف س���يارة ،حي���ث ترتب���ط املواق���ف بش���كل
مب���ارش مع م�ت�رو الري���اض ،ومدرجات إق�ل�اع وهب���وط الطائرات
الق���ادرة ع�ل�ى اس���تقبال إيرب���اص ( )380العمالق���ة ،باإلضافة إىل
اس���تيعاب مواقف امل���درج لـ( )8طائرات من الط���راز الكبري أو ()16
م���ن الطائرات املتوس���طة والصغرية ،فيما تق���ع الصالة وجميع
مرفقاته���ا ع�ل�ى مس���احة تتج���اوز ( )106آالف م�ت�ر مرب���ع بتكلف���ة
فاقت (  ) 1 , 6مليار ريال.
ويف خت���ام الجول���ة التفقدي���ة ألمري منطقة الري���اض للصالة ()5
بمطار امللك خالد الدويل ،تس���لم درعا ً تذكاريا ً بهذه املناسبة من
معايل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين األس���تاذ
س���ليمان الحمدان ،ثم هنأ املس���ؤولني والعاملني عىل املرشوع،
منوه���ا ً بهذا اإلنجاز الحرضي الذي س���يخدم أبناء املنطقة ،فيما
التقطت الصور التذكارية له مع القائمني عىل املرشوع.

وتج���ول األم�ي�ر فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ع�ل�ى أجزاء الصالة
ال�ت�ي احت���وت ع�ل�ى مراف���ق عدي���دة مجه���زة بأح���دث التقني���ات
والتس���هيالت اليت ترتقي بأس���لوب الخدمات املقدمة للمسافرين
وتجهيزه���ا بخدم���ات عالي���ة الج���ودة والخدمات املمي���زة لركاب
الدرج���ة األوىل ،باإلضاف���ة إىل اطالع���ه ع�ل�ى الخدم���ات املقدم���ة
للمسافرين من «ذوي االحتياجات الخاصة» وتخصيص أماكن
تراعي احتياجاتهم لتخليص معامالت سفرهم بكل يرس.
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اللقاء التشاوري

قطاع املالحة الجوية يعقد لقا ًء مع عدد من رشكات الطريان

Air Navigational Sector held a meeting with a number of airline companies

يف اطار الدور الكبري والجهود اليت تبذلها الهيئة العامة للطريان املدين لتحديث أنظمة املالحة الجوية بصفة مستمرة لتواكب أحدث
املستجدات التقنية يف العالم تمشيا مع توصيات املنظمة الدولية للطريان املدين (اإليكاو) ،تم عقد لقاء تشاوري يف مدينة جدة
مؤخرا مع رشكات الطريان املستخدمة للمجال الجوي السعودي ،وضم اللقاء كال ً من ممثيل االتحاد الدويل للنقل الجوي (آياتا)،
الخطوط الجوية السعودية ،أرامكو السعودية ،طريان العربية ،ناس للطريان ،الخطوط القطرية ،الخطوط اإلماراتية ،الخطوط
امللكية األردنية ،مرص للطريان ،الخطوط الرتكية ،وذلك لعرض الخطة االسرتاتيجية لقطاع املالحة الجوية والتعرفة الجديدة
للخدمات املقدمة واليت تشمل زيادة التعرفة الحالية للرحالت العابرة واستحداث رسوم جديدة لخدمات االقرتاب.
علما ً بأنه سوف تُعقد اجتماعات دورية مع رشكات الطريان ضمن الجهود املبذولة لتطوير الخدمات وإرضاء العميل مما سينعكس
ايجابيا ً عىل مستوى السالمة واألداء.
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معرض تعريفي

املعرض التعريفي االٔول عن معالم محافظة العال
The first Al-Ula Province exhibition is held

أقام مطار األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز بالعال املعرض التعريفي األول عن معالم محافظة العال يف صالة املطار ،بحضور محافظ
العال سعد بن مرزوق السحيمي ،بهدف إظهار املناظر الجذابة يف املحافظة من خالل عدسات عدد من املصورين االحرتافيني.
ويأيت تنظيم املعرض يف إطار املسؤولية االجتماعية اليت يتبناها املطار الرامية إىل تفعيل دور املطارات تجاه املجتمع من خالل تنظيم
الربامج الثقافية واالجتماعية والتوعوية.
من جانبه أعرب محافظ العال عقب تجوله يف املعرض عن شكره وتقديره ملدير مطار األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز بالعال عىل هذه
البادرة اليت تعكس مدى التغيري الذي يشهده الطريان املدين ،مبينا أنها ستكون نواة لتنظيم معارض أخرى يف املستقبل.
ومن جانبه أوضح مدير املطار املهندس عبدالوهاب عبدالرشيد بخاري أن توجهات الهيئة العامة للطريان املدين الحالية تهدف إىل
املشاركة يف بناء املجتمع بزيادة الوعي لدى أفراده تزامنا ً مع النهضة الشاملة اليت تشهدها مملكتنا الحبيبة يف ظل هذا العهد
الزاهر ،وذلك بتنويع األدوار اليت تقوم بها املطارات السعودية ،وتعزيز الدور االجتماعي والثقايف باملطارات بما يسهم يف تنفيذ األهداف
املنشودة اليت يسعى لها قيادات الهيئة العامة للطريان املدين ،وترتقي بالخدمات املقدمة للمسافرين ومرتادي املطارات
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زيارات

زيارة السفراء املعتمدين يف اململكة ملطار األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز بالعال
Accredited Ambassadors to the Kingdom visits
Prince Abdulmajeed Bin Abdul-Aziz Airport in Al-Ula

قام وفد يضم عددا ً من أصحاب الس���عادة الس���فراء املعتمدين يف اململكة بزيارة إىل مطار األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز بالعال وتم
خاللها اإلطالع عىل اإلمكانيات اليت يقدمها املطار للمسافرين وبخاصة الوفود السياحية اليت تقوم بزيارة املحافظة لالطالع عىل معاملها
وأثارها التاريخية.
واستمع الوفد الذي ترأسه سعادة السفري ضياء الدين بامخرمه سفري جمهورية جيبويت لدى اململكة عميد السلك الدبلومايس وعدد
من الدبلوماس���يني اىل رشح من مدير املطار املهندس عبدالوهاب بن عبدالرش���يد بخاري عن التطورات واالجراءات املتبعة إلس���تقبال
املسافرين وتقديم الخدمات لهم بكل كفاءة.
وأش���اد الس���فري بامخرم���ه بجه���ود إدارة مطار العال لتوفري كاف���ة إمكانياتها واإلحتفاء ب���ه والوفد املرافق له من الس���فراء خالل زيارتهم
ملدائن صالح.
وقال :إن كافة العاملني يف مطار العال بذلوا جهودا ً مشكورا ً ألعضاء الوفد وقدموا لهم الخدمات بكل مهنية واقتدار.
كما تلقت أيضا إدارة املطار ش���كر وتقدير من س���عادة وكيل وزارة الخارجية األس���تاذ عزام بن عبد الكريم القني ،الذي أعرب عن شكره
وامتنانه عىل التسهيالت الرائعة وكرم الضيافة اليت قدمت من إدارة املطار للسفراء خالل الزيارة .
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زيارات

مطار حائل يكرم أبطال ذوي االحتياجات الخاصة
Hail Airport honors handicapped champs

احتفلت إدارة مطار حائل اإلقليمي بنادي حائل لذوي االحتياجات
الخاصة من إداريني وفنيني والعبني بمختلف االعاقات ( حركية
 برصي���ة  -ذهني���ة ) الحاصل�ي�ن عىل ( )12ميدالي���ة ذهبية و ()8ميدالي���ات فضية وبرونزية بمختل���ف األلعاب يف بطوالت اململكة
وذلك عىل رشف مس���اعد الرئيس للمط���ارات املهندس طارق بن
عثمان العدالجبار  ،ومساعد الرئيس للخدمات املركزية األستاذ
نعيم ش���بانه ،ومدير مطار امللك خالد الدويل عبدالعزيز أبوحربه
ومدي���ر ع���ام املطارات الش���مالية حمد ب���ن راش���د الخميش وتم
تكريم جميع أعضاء النادي بدروع تذكارية وجوائز عينية .

زيارة طالب واساتذة مدارس القمم ملطار الجوف

Faculty and students of Alqumam school visits Aljouf Airport
اس���تقبل مط���ار الج���وف ط�ل�اب واس���اتذة من م���دارس القمم بالج���وف والهدف منه���ا زيارة تعريفي���ة ورشح مهام بع���ض الجهات
العامل���ة يف املط���ار وت���م زي���ارة بعض مراف���ق املطار منها الص���االت الداخلي���ة والدولية والتنفيذي���ة وجولة تعريفية ع���ن مهام االطفاء
واالنق���اذ وهيئ���ة الحي���اة الفطري���ة وال�ش�ركات املش���غلة وعملي���ة اج���راءات املس���افرين لتعريفه���م بطبيع���ة العم���ل باملط���ار وذل���ك
ضم���ن املش���اركة املجتمعي���ة وال�ت�ي تس���عى هيئ���ة الط�ي�ران امل���دين اىل املش���اركة الفعال���ة للفعالي���ات املجتمعي���ة كم���ا ت���م تقديم درع
ش���كر وتقدي���ر ملدي���ر مط���ار الج���وف االس���تاذ  /عبداملح�س�ن ب���ن عبدالرحم���ن املضي���ان من قب���ل ادارة املدرس���ة علم���ا ً ب���ان إدارة مطار
الج���وف يف تع���اون مس���تمر ايمان���ا ً بأهمية املش���اركة املجتمعي���ة يف دعم القط���اع التعليمي يف خدم���ة املجتمع وانعكاس���ا ً ال التزامنا
تجاه املجتمع .
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احتفال

قطاع املطارات يحتفل بالحميل

Airport sector celebrates with Alhamli
اقام قطاع املطارات حفل تكريم لألستاذ غسان بن حمد الحميل
عىل مجهوداته وإنجازاته أثناء عمله بالقطاع كمدير عام للخدمات
املساندة للمطارات وبمناسبة تعيينه مدير صندوق املطارات وقد
رشف حفل التكريم س���عادة مساعد الرئيس للمطارات املهندس
ط���ارق ب���ن عثم���ان العبدالجب���ار وم���دراء عم���وم اإلدارات لقطاع
املط���ارات ومنس���وبي القطاع وقد القى س���عادة مس���اعد الرئيس
للمطارات بهذه املناس���بة كلمة أث�ن�ى فيها عىل ما قام به الحميل
من مجهودات وإنجازات أثناء عمله بالقطاع وتم تس���ليمه دروع
تذكارية بهذه املناسبة.

إدارة مطار امللك فهد تكرم أبو داود

King Fahad International Airport Directorate honors Abudawood
كرم���ت إدارة مط���ار املل���ك فهد الدويل بحضور س���عادة مدير عام
املطار األس���تاذ تريك بن عبدالله الجعويين ومدراء العموم ومدراء
اإلدارات ومدراء الدوائر الحكومية األس���تاذ ماجد بن عبدالله أبو
داود مدي���ر التنمي���ة التجارية واملمتلكات وأش���اد مدير عام املطار
باالس���تاذ ماج���د مش�ي�را ً بأن���ه نموذجا ً نبي�ل�ا ً يس���تحق كل الثناء
والتكريم.

مطار امللك سعود بالباحة يحتفلون باملسمى الجديد

King Saud Airport in Albaha celebrates its new name
أقام منسوبو مطار امللك سعود بن عبد العزيز بمنطقة الباحة
احتفاال بمناسبة تغيري مسمى املطار من مطار الباحة إىل مطار
امللك سعود بن عبد العزيز بحضور سعادة مدير املطار األستاذ
عبد الرحمن الهاشمي وقد اشتمل الحفل عىل كلمة ملدير املطار
أشار فيها إىل تاريخ إفتتاح املطار يف عام  1402هـ بمسمى مطار
الباحة واستمر هذا االسم حىت صدور املرسوم املليك رقم()118257
وتاريخ  1437/5/6هـ بتغيري مسماه إىل مطار امللك سعود بن
عبدالعزيز بمنطقة الباحة.
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أخبار املوظفني

العمودي يحصل عىل املاجستري

حص���ل الزمي���ل /صالح ف���وزي العم���ودي  ،احد منس���وبي ادارة
الصيان���ة قط���اع املط���ارات ع�ل�ى املاجس���تري يف ادارة األعم���ال من
جامعة الفيصل مع مرتبة الرشف الثانية  ...ألف مربوك.

ماجستري إدارة اعمال للغامدي

حصل الزميل  /خليل عامر الغامدي مرشف املطار املناوب بمطار
امللك س���عود بن عبدالعزيز بمنطقة الباحة عىل درجة املاجستري
من جامعة الباحة تخصص إدارة أعمال ألف مربوك .

اإلنتاج اإلعالمي يكرم السيد

قامت إدارة اإلنتاج اإلعالمي بقطاع االتصال املؤس�س�ي والتسويق
بتكريم الزميل مصطفي السيد فين طباعة بعد إتمام مدة عمله
بمطبعة الهيئة والىت قىض فيها اكرث من  25عاما ً يف خدمة الهيئة
نرشة اخبارنا تتمىن له التوفيق والنجاح يف حياته املستقبلية.

عمر يف منزل بالبيد

احمد بن عبدالله بالبيد مدير تقنية املعلومات بإالدارة العامة
للخدمات املساندة بقطاع املطارات رزق بمولود أسماه عمر جعله
الله من مواليد السعادة والهناء وأقر به عينا والديه.

محمد ييضء منزل الغامدي

ازدان منزل الزميل وليد بن محمد الغامدي أحد منسوبي مطار
املل���ك فه���د الدويل بمولود جميل اختار له اس���م (محمد) جعله
الله من مواليد السعادة واقر به أعني والديه.

العتييب يحتفل بزواجه

احتف���ل الزمي���ل ط���ارق ب���ن ع���واز العتي�ب�ي أح���د منس���وبي إدارة
العملي���ات لقط���اع املطارات بزواجه عىل إبنة أح���د األرس الكريمة
بحضور عدد من االقرباء واألصدقاء وزمالء العمل ألف مربوك .
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ضيف العدد

ضيف العدد

Guest of This Issue

املهندس  /غسان قواص

مدير هندسة صالحية الطريان

مهندس غسان يف البداية نود التعرف عىل سريتكم الذاتية ؟
من أبناء مكة املكرمة ،فيها نشأت وبمدارسها ألتحقت ،حصلت
بفضل الله تعاىل عىل العديد من شهادات التفوق الدرايس قبل
حص���ويل عىل درجة البكالوريوس يف هندس���ة الفض���اء والطريان
م���ن جامعة امللك فهد للبرتول واملع���ادن بمدينة الظهران .بدأت
مشواري املهين بوظيفة مهندس صيانة طائرات بالرشكة الوطنية
للخدم���ات الجوية (ن���اس) ألتحقت خاللها بدورات تدريبية وكان
من أهمها دورة صيانة طائرات  Airbus A320بمدينة هامبورج
األملاني���ة .ثم أنضممت إىل مجموعة من خرباء الطريان العاملني
ل���دى مكت���ب محمد الزي���ر إلستش���ارات الطريان بمدين���ة جدة و
أرشفت عىل مشاريع تطوير أعمال الفرش الداخيل وأنظمة الرتفيه
الج���وي عىل الطائرات الخاصة واليت كان���ت تُنفذ يف مدينة تولوز
الفرنس���ية .ويف ع���ام 1431ه���ـ انتقلت للعمل بالقط���اع الحكومي
كمهن���دس صالحية ط�ي�ران بالهيئة العامة للط�ي�ران املدين ،وتم
إدراجي يف مبادرة لتطوير وتدريب الكوادر الهندس���ية الس���عودية
الش���ابة وذل���ك بحض���ور دورات تدريبية خارجي���ة متخصصة يف
مج���ال إعتم���اد تصاميم الطائرات باإلضاف���ة اىل برنامج التدريب
ع�ل�ى رأس العمل بإرشاف مجموعة خرباء أجانب .أنجزت بحمد
الله أكرث من  20مرشوع ش���هادة طراز إضافية عىل الطائرات ذات
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التس���جيل الس���عودي .قمت بتمثيل الهيئ���ة يف عدة اجتماعات
دولي���ة تابع���ة ملنظم���ة الطريان املدين ال���دويل .تم تكليف���ي للقيام
بمه���ام مدي���ر اإلدارة الهندس���ية التابعة لقطاع الس�ل�امة واألمن
والنقل الجوي يف شهر شوال 1436هـ ،قبل إعادة هيكلة القطاع
وتحويل اإلدارة الهندسية اىل قسم هندسة صالحية الطريان.
ماهي املس���ؤوليات اليت تتوالها اإلدارة الهندسية فيما يخص
الشؤون الهندسية للطائرات املدنية املسجلة يف اململكة ؟
تتوىل اإلدارة الهندسية عدة مسؤوليات يف هذا االختصاص ابتدا ًء
م���ن قبول ش���هادات الط���راز Type Certificate Acceptance
للطائ���رات أو محركاته���ا ،إعتم���اد تعدي���ل تصمي���م الطائ���رات
 ،Aircraft Design Change Approvalقب���ول وإص���دار
شهادات الطراز اإلضافية Supplemental Type Certificate
إعتم���اد االصالح���ات الرئيس���ية ،Repair Design Approvals
باإلضاف���ة اىل تقدي���م الدعم الهنديس لإلدارات األخرى املس���ؤولة
عن املشغلني الجويني ومحطات صيانة الطائرات الحاصلني عىل
ترخيص من الهيئة.
ما أبرز أهداف ومهام اإلدارة الهندسية ؟
يعترب قس���م هندس���ة صالحية الطريان من األقسام الجديدة يف
الهيئة وكانت مهام القس���م يف الس���ابق تتم ب���ارشاف مدير إدارة
صالحية الطريان .وقد تم إنش���اء القس���م ملواكب���ة الطلب املتزايد
لتطوير مجال صناعة الطريان يف اململكة العربية السعودية بناءا
عىل توصيات فريق العمل املش���ارك يف تطوير الهيكل التنظيمي
لقطاع الس�ل�امة واألمن والنقل الج���وي .ويمكن ربط ذلك برؤية
اململك���ة العربي���ة الس���عودية  2030والوص���ول اىل اإلقتصاد املزهر
ب���اذن الل���ه .ويمك���ن اعتبار أج���ور الخدمات املقدمة من القس���م
كأحد املوارد املالية للهيئة حيث يتم تطبيق نظام تعريفة الطريان
املدين عليها .فعىل سيبل املثال ،يتم استيفاء مبلغ  400اربعمائة
ريال عن كل ساعة عمل يف مرشوع شهادة الطراز اإلضافية.
وقد تم تحديد األهداف الرئيس���ية لإلدارة الهندس���ية ليك تساهم
يف عملي���ة تطوي���ر صناع���ة الط�ي�ران املح�ل�ي بم���ا يضمن س�ل�امة
الطريان ،وهي:
 .1التأكد م���ن مطابقة مواصفات الطائ���رات وتصاميم تعديالت
وإصالحات الطائرات املس���جلة يف اململكة العربية الس���عودية
ملتطلبات قوانني الهيئة العامة للطريان املدين واملعايري الدولية.
 .2تقدي���م الدع���م الهن���ديس يف مج���ال صالحي���ة الط�ي�ران.

أخبارنا  -العدد السادس

ضيف العدد

ومن ابرز املهام الحالية لإلدارة الهندسية:
 .1قبول شهادات طراز الطائرات (.)Type Certificate
 .2التوصية لقبول أو إصدار ش���هادات طراز إضافية  STCصادرة
من الهيئة أو إدارة الطريان الفدرالية األمريكية  FAAأو الوكالة
األوروبية لس�ل�امة الطريان  EASAالستخدامها عىل الطائرات
ذات التسجيل السعودي.
 .3التوصي���ة إلعتم���اد وإص���دار ش���هادة مهن���دس مف���وض
(.)Designated Engineering Representative
هل لك أن تحدثنا عن الخطوات املتبعة فيما يخص تسجيل
طراز طائرة جديدة ؟
أن أول خط���وة يف التأك���د م���ن صالحي���ة الطائ���رات للطريان هي
الحص���ول ع�ل�ى ش���هادة الط���راز (Type Certificate (TCوه���ي
وثيق���ة تصدرها دول���ة تصميم الطائرة لتعري���ف التصميم وتبني
أن ه���ذا التصمي���م اس���توفى رشوط الصالحي���ة املالئم���ة يف تلك
الدول���ة .وتق���وم اإلدارة الهندس���ية بتطبي���ق اإلج���راءات املعتمدة
لقب���ول ش���هادة الط���راز للطائ���رات املصنع���ة يف ال���دول األعض���اء
ملنظم���ة الط�ي�ران امل���دين ال���دويل (اي���كاو) وال�ت�ي يرغ���ب مالكها أو
املش���غل الج���وي لها بتس���جيلها يف اململك���ة العربية الس���عودية
حسب ماهو وارد يف الجزء رقم  21من الالئحة التنفيذية للهيئة.
وقد يتم التنس���يق لقبول شهادة الطراز قبل االنتهاء من مراحل
تجمي���ع وتصنيع الطائرة .ويتم إضافة طراز الطائرة اىل الس���جل
السعودي للطائرات عند اول طلب حصول عىل شهادة تسجيل
الطائرة .Certificate of Registration
وما أبرز الطائرات اليت اعُتمدت مؤخرا ً من إدارتكم ؟
من ابرز الطائرات:
300ER،-Boeing 777 ،8-Boeing 747 ،8-Boeing 787
212A، Airbus-ATR 72 ،500-ATR 42 ،841-Airbus A380
.Helicopter MBB-BK117، Eclipse EA500
مما يتشكل فريق العمل باإلدارة الهندسية ؟
يتك���ون فري���ق العمل من مجموعة مهندس�ي�ن س���عوديني ذوو
كف���اءة ومؤهل�ي�ن للقي���ام بمث���ل ه���ذه االعتم���ادات الهندس���ية
لش���هادات الط���راز والتعديل عىل تصاميم الطائ���رات ،مع وجود
خرباء أجانب لتقديم الدعم الهنديس والتدريب عىل راس العمل.
كم���ا يت���م دعمه���م بمجموعة م���ن املهندس�ي�ن املفوض�ي�ن DER
للقيام باملراجعة الفنية للتقارير الهندسية والتوصية إلعتمادها.
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ويتم االستعانة باملراجع واألدلة الفنية الصادرة من إدارة الطريان
الفيدرالي���ة االمريكية وكذلك القواعد والتوصيات الدولية ملنظمة
الطريان املدين الدويل (ايكاو) الواردة يف مالحق اتفاقية ش���يكاغو.
ويتم تطبيق مبادئ إدارة املشاريع يف املهام ذات العالقة.
ما هي أبرز الصعوبات اليت تواجهكم ؟
 .1ن�ش�ر الوعي بمتطلبات صناعة الطريان حيث أنها تختلف عن
خدمات التشغيل والصيانة.
 .2ندرة الكفاءات السعودية املؤهلة لالنضمام لفريق العمل يف
هندس���ة صالحية الطريان مع وجود تناقص يف عدد الخرباء
االجانب العاملني يف القسم.
هل توجد لكم مشاركات خارجية ؟

يش���ارك قسم هندسة صالحية الطريان يف تطوير إتفاقية العمل
مع الوكالة األوروبية لسالمة الطريان بما يخص تعديل تصاميم
الطائ���رات  ،Design Changesكم���ا يت���م التف���اوض حاليا مع
وكال���ة الط�ي�ران الفيدرالي���ة االمريكية  FAAللتوص���ل اىل اتفاقية
مش�ت�ركة يف نف���س املجال .كما يش���ارك القس���م يف العديد من
اجتماعات لجان منظمة الطريان املدين الدولية (ايكاو) مثل لجنة
تطوير الفقرة  83من اتفاقية ش���يكاغو لنقل مهام دولة تسجيل

الطائرة اىل دولة تش���غيل الطائرة ()83Biz Agreement ICAO
و لجنة الطائرات املوجهة عن بعد (ICAO Remotely Piloted
.)Aircraft Systems Panel
م���اذا حققتم يف اإلدارة الهندس���ية من إنج���ازات يف العامني
املاضيني 2015- 2014م ؟
من ابزر االنجازات املحققة يف الفرتة مابني 2014م و 2015م ما ييل:
 .1إعتماد عدد  30شهادة طراز اضافية للطائرات Supplement
.Type Certificates
 .2املشاركة يف مراجعة اللوائح التنفيذية الجديدة للهيئة العامة
للطريان املدين (.)GACAR
 .3املشاركة يف إصدار اول ترخيص لتشغيل طائرات بدون طيار
 small UASيف عمليات مدنية.
 .4عق���د اول اجتماع بخصوص مرشوع تطوي���ر وتصنيع وانتاج
طائرات النقل الخفيف واملتوس���ط متع���ددة املهام يف اململكة
العربية السعودية.

أخبارنا  -العدد السادس

Contact - للتواصل

حسابات الهيئة العامة للطريان املدين يف تويرت
GACA Twitter Accounts
حساب الهيئة الرئييس

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

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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