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مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين ناقش سري العمل يف برنامج الخصخصة:

اعتماد تشكيل مجلس املديرين لرشكة مطارات الدمام

عقد مجلس إدارة الهيئة الــعــامــة لــلـطــران امل ــدين اجتماعه

كما استعرض اإلنجازات اليت تحققت حىت اآلن يف تنفيذ برنامج

مؤخرا ً برئاسة معايل وزيــر النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة

خصخصة عدد من الرشكات واليت شملت رشكة الطريان املدين

العامة للطريان املدين األستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان،

السعودي القابضة ،ورشكة مطارات الرياض ،ورشكة املالحة

واستعرض املجلس خالل اجتماعه جملة من القضايا اليت تهم

الجوية ،ورشكة تقنية املعلومات.

الهيئة وقطاع الطريان املدين يف اململكة ،بما يتفق مع رؤية 2030

ومــن جــانــب آخــر اطــلــع املجلس عــى الــرنــامــج األويل ملــروع

وتعزيز إسهام الهيئة يف تحقيق أهدافها.
وأقر املجلس خالل االجتماع تشكيل مجلس املديرين لرشكة

الحوكمة للهيئة وعالقتها برشكة ال ـطــران املــدين السعودي
الــقــابــضــة وال ــرك ــات الــتــابــعــة لــهــا والــرنــامــج الــزمــي ال ــازم

مطارات الدمام ،والــذي يرتأسه سعادة املهندس عبدالله بن

لتنفيذ ذلك.

محمد الــزامــل وعضوية كــل مــن سـعــادة األس ـتــاذ محمد بن

وتــطــرق أعــضــاء مــجــلــس اإلدارة خ ــال اجــتــمــاعــهــم إىل آخــر

عبدالعزيز الشتوي وسعادة املهندس نجيب بن عبدالله السيهايت
وسعادة األستاذ معاذ بن نعيم النعيم وسعادة األستاذ حازم
بن عبدالله آل الشيخ مبارك وسعادة األستاذة هند بنت خالد

مستجدات مرشوع تطوير صاالت مطار امللك خالدالدويل ،حيث
يشمل ذلك املرشوع الصاالت  1و  2و  3و  ،4عالوة عىل مشاريع
تطوير املطارات بما فيها االطالع عىل آخر ما وصل إليه مرشوع

الزاهد وسعادة األستاذ محمد بن خميس بامقا.

تطوير مطار امللك عبدالعزيز الدويل من انجاز يف أعماله ،كما

كما ناقش املجلس سري العمل يف برنامج خصخصة الهيئة

استعرضوا آخر مستجدات مشاريع املطارات اليت يتم تنفيذها

العامة للطريان املدين ،والربنامج التنفيذي للرشكة القابضة،

بالرشاكة مع جهات أخرى.
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حقوق العمالء

الهيئة تؤكد عىل أهمية تعريف املسافرين بحقوقهم وتسهيل كافة الصعوبات:

حملة «حقك محفوظ» تعريف بالالئحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العمالء

أقامت الهيئة مؤتمرا ً صحفيا ً مؤخرا ً الطالق العمل بالالئحة

« حقك محفوظ» للتعريف بالالئحة التنفيذية الجديدة لحماية

التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العمالء ،وشددت عىل أهمية

حقوق العمالء ،تتيح للجميع االطــاع عىل الالئحة ومعرفة

تعريف املسافرين بحقوقهم وتسهيل كافة الصعوبات اليت

حقوقهم وواجباتهم خالل تعاملهم مع الناقل الجوي وااللتزام

تواجههم ،استنادا ً إىل دور الهيئة كمرشع ومنظم لقطاع النقل

بالالئحة اليت ضمنت حماية أكرث لحقوقهم».

الجوي يف اململكة.

ونــوه السلوم إىل أن أحد أهــداف الهيئة االسرتاتيجية العناية

وأكــد الكابنت عبدالحكيم البدر مساعد رئيس الهيئة العامة

باملسافرين وتحسني تجربة السفر عرب املطارات السعودية ،ومنها

للطريان املدين للسالمة واألمن والنقل الجوي أن اململكة العربية

التوعية بحقوقهم وواجباتهم يف حال مواجهة أي إشكالية خالل

السعودية تعد من أوائل الدول العربية اليت قامت بإصدار الئحة

استخدامهم مطارات السعودية ،متوقعا ً أن الالئحة الجديدة

تنفيذية لحماية حقوق العمالء ،وأشــار إىل أن الهيئة سعت

ستنعكس إيجابيا ً يف تجربة املسافرين.

إىل تحقيق التوازن بني حقوق الناقل الجوي من جهة وحقوق

مــن جهته رشح األس ـتــاذ فيصل العتييب مدير إدارة حماية

املسافر من الجهة األخــرى ،مفيدا ً أن اعتماد الهيئة لالئحة
التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العمالء يسهم يف حماية

العمالء بالهيئة ،للحضور عن املــزايــا العديدة الــي تتمع بها
الالئحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العمالء واليت تتوافق

حقوق املسافرين بشكل أكرب.

مع أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي املعروفة

من جانبه ،أوضح األستاذ باسم بن عبدالله السلوم مساعد

باسم (معاهدة مونرتيال  )1999واألنظمة املرعية يف اململكة بهذا

الرئيس لالتصال املؤسيس والتسويق أن الهيئة ستدنش حملة

الشأن وكذلك املبادئ الرئيسية املعتمدة من منظمة الطريان

توعوية يف وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي بعنوان

املدين الدويل (إيكاو).
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إفطار صائم

ضمن برامج املسؤولية االجتماعية :

مطار امللك عبدالعزيز ينفذ مرشوع إفطار صائم ألكرث من  250ألف مسافر

قامــت إدارة مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل باطــاق مــروع

السقاية والرفادة بمنطقة مكة املكرمة وجمعية نماء الخريية .

إفطــار صائــم يف صاالت الســفر الداخليــة والدولية بهدف خدمة

ومنــذ إعالن دخول الشــهر الكريم اكتســت صــاالت املطار بالزينة

املسافرين وضيوف بيت الله الحرام الذين يتزامن وقت سفرهم

واملصابيــح الرمضانيــة الــي تعرب عــن روحانية رمضــان ،يف حني

مع وقت اإلفطار.

تم تخصيص ثالث خيام يف صاالت املطار الشمالية والجنوبية،

ويســتهدف الربنامــج ربــع مليــون مســافر خــال شــهر رمضــان

ومجمــع صــاالت الحــج والعمرة لتوزيــع القهوة العربيــة والتمر

املبــارك ،بمشــاركة عدد من موظفــي إدارة املطار ونحو 70متطوعا ً

عىل املسافرين بعد صالة الرتاويح وحىت موعد اإلمساك مع أذان

من الشــباب ،حيث ســيتم توزيع أكرث من  8اآلف وجبة يومياً،

الفجــر ،مــع تجهيــز  5زمازمة لتوفري مياه زمزم للركاب املغادرين

تحوي العديد من العنارص الغذائية املفيدة ،بالتعاون مع لجنة

والقادمني خالل الفرتة املسائية.
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املكتب التنفيذي

بدء التشغيل التجرييب لصالة املكتب التنفيذي الجديدة يف الصالة الخامسة

قامــت إدارة املكاتــب التنفيذيــة يف التشــغيل التجريــي لصالــة

صعــود الطائــرة ،فيما يتم اســتقبال األعضاء عنــد الوصول من

املكتب التنفيذي الجديدة يف الصالة الخامسة الخاصة بالرحالت

البوابــات ومرافقتهــم إىل داخــل املكتــب التنفيــذي ،وبالنســبة

الداخلية بمطار امللك خالد الدويل بالرياض.

للرحــات الــي تقــف يف ســاحة املطــار فيتــم إســتقبال وتوديــع

وأكــد األســتاذ ماجــد بــن بتــال مديــر عــام املكاتــب التنفيذيــة أن

األعضــاء عن طريق ســيارات فارهة تــم توفريها خصيصا ً لخدمة

ذلك ســيمكن املشــركني يف املكتب التنفيذي من إنهاء إجراءات

وراحة األعضاء والضيوف.

ســفرهم بــكل يــر وســهولة وقــال « املكتــب التنفيــذي يحتــوي

وأشــار إىل أن املكاتــب التنفيذيــة تقــدم لعمالئهــا أرقــى أنــواع

عــى مناطــق مخصصة للدخول والخــروج بعيدة عن اإلزدحام،

الضيافــة واملأكــوالت خــال اســرخائهم يف الصــاالت الحرصية،

ومرافق خاصة توفر لألعضاء الخصوصية واالســرخاء يف اجواء

وتوفــر لهــم خدمــة إنهــاء إجــراءات الســفر والــي تمكنهــم مــن

حرصية عرب صاالت فســيحة وفخمة ذات خدمات راقية وبأعىل

طباعــة بطاقــة صعــود الطائــرة باإلضافــة إىل شــحن األمتعــة

املقاييــس والتميــز ،كمــا تتيح لهــم خدمات أمنيــة مخصصة ملا

مــن خــال املكتــب التنفيــذي ،باإلضافــة لتمتــع املســافرين عــر

قبل وبعد الرحلة واليت تسمح لهم بإنهاء اإلجراءات األمنية من

املكتــب التنفيــذي لخدمة اإلنرتنت عــر ( )Wi-Fiيمنحهم فرصة

داخل املكتب التنفيذي».

متابعة أنشــطتهم االســتثمارية أو أعمالهم التجارية ،كما يمنح

وأوضــح ابــن بتــال أن املكاتــب التنفيذيــة تهــدف إىل إثــراء تجربة

لهــم املكتــب التنفيــذي فرصــة التســوق مــن خــال مجموعــة

عمالئهــا بخدمــات تضيف مزيدا ً مــن الراحة والخصوصية لهم،

واســعة مــن العالمــات التجاريــة الراقيــة املتوفــرة داخــل الصالة

وأســتقبالهم عنــد دخولهــم املكتــب التنفيــذي من قبــل موظفي

الخاصــة بالتنفيــذي ،ذلــك إىل جانــب العديــد مــن الخدمــات

االســتقبال ومرافقتهــم يف طريقهــم إىل بوابــات املغــادرة يف وقت

األخرى الحرصية.
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فعاليات

السفري مدين :الجناح السعودي كان هو األميز عن باقي األجنحة وماتقوم به الهيئة يشء مرشف

مشاركة فعالة للهيئة يف معرض املطارات بدبي

شــهد جنــاح الهيئــة يف معــرض املطــارات الســابع عــر والــذي

واألكاديمية السعودية للطريان املدين.

أقيــم مؤخــرا ً يف دبــي ،حضــورا ً بــارزا ً ووجــد تفاعل كبــر من قبل

وكان سعادة السفري عماد عدنان مدين القنصل العام بقنصلية

الــزوار يف املعــرض الــذي شــارك بــه أكــر مــن  300رشكة ومــا يزيد

اململكة العربية السعودية يف مدينة دبي ،افتتح جناح الهيئة يف

عــن  50دولــة ،لعرض نطاق متنوع مــن التكنولوجيات والحلول

املعرض وأبدى إعجابه بما شاهده يف جناح املطارات السعودية،

املبتكــرة ،يف ظــل مــا يشــهده قطــاع الطــران يف الرشق األوســط

وقال مدين « الجناح السعودي كان مميز جدا ً عن باقي االجنحة

مــن تطــور واســتثمارات إقليميــة هائلــة يف البنيــة التحتيــة

األخرى يف معرض املطارات وما قامت به الهيئة العامة للطريان

للطــران ،وشــارك يف جنــاح الهيئــة العام للطريان املــدين ،مطار

املــدين يشء مــرف وتشــكر عليــه ،وال يقارن مــع أجنحة الدول

امللــك خالــد الــدويل ،ومطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل ،ومطــار

األخرى ،والحمدالله هذا بفضل توجيهات القيادة الرشــيدة ألن

امللــك فهــد الــدويل ،ومطار األمــر محمد بــن عبدالعزيز الدويل،

اململكة لها مكانتها الكبرية يف املنطقة والعالم».
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ورشة عمل

الهيئة تنظم ورش عمل يف املطارات الدولية ملرشوع تنسيق الخانات الزمنية
نظمــت الهيئــة ورش عمــل يف كل مــن مطــار امللــك عبدالعزيــز
الــدويل بجــدة ،ومطار امللك خالد الــدويل بالرياض ،ومطار امللك
فهــد الــدويل بالدمــام ،بهدف مناقشــة األداء التشــغييل لجميع
الناقــات الجويــة الوطنيــة واألجنبيــة ،باإلضافة لتوضيح نســبة
اســتغالل الخانــات الزمنيــة مــن قبل الناقــات الجويــة الوطنية
واألجنبية ،وتوضيح الطاقة االستيعابية لكل مطار.
وكانــت الهيئــة قــد قامــت بتوســيع نطــاق عمــل رشكــة تنســيق
املطارات األسرتالية ( )ACAبهدف االستفادة القصوى من الطاقة
االستيعابية يف جميع مطارات اململكة.
يذكــر أن الهيئــة تقــوم بمراقبــة أداء الرشكــة وذلــك مــن خــال
عقــد اجتماعــات دورية تحت مســمى (اجتماعات لجنة تنســيق
الخانــات الزمنيــة) يف كل مــن املطــارات الدوليــة مرتني كل ســنة
عــى األقــل  ،وهذا االجتماع يتكــون من الهيئة وجميع الناقالت
الجويــة ورشكات الخدمــات األرضيــة ورشكــة املالحــة الجويــة
واملطــار املعــي والجهــات الحكوميــة ذات العالقة مثــل الجوازات
والجمــارك ،ويــأيت ضمــن مهــام هــذه اللجنــة مناقشــة األداء
التشــغييل لجميــع الناقــات الجويــة ( ، )OTPوتوضيح الطاقة
االســتيعابية لكل مطار ،وكذلك رشح نســبة اســتغالل الخانات
الزمنية من الناقالت املشغلة.
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تحقيقات الطريان

ورشة عمل ملكتب تحقيقات الطريان بعنوان:

التعاون اإلقليمي يف مجال التحقيقات يف حوادث وقائع الطريان

اســتضاف مكتــب تحقيقــات الطريان مؤخرا ً ورشــة عمل بعنوان

كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،واململكــة املغربيــة ،ودولة

«التعــاون اإلقليمــي يف مجــال التحقيقــات يف حــوادث وقائــع

اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ودولــة قطــر ،ودولــة تونــس ودولــة

الطــران» ،والــي نظمهــا املكتــب اإلقليمــي للمنظمــة الدوليــة

الســودان ،إىل جانــب ممثلني عــن الهيئة العامــة للطريان املدين

للطريان املدين لدول الرشق األوسط ،وبتعاون مع الهيئة العربية

باململكــة العربية الســعودية ،وممثل عن األمانة العامة ملجلس

للطــران املــدين ،وحرض ورشــة العمــل رئيس تحقيقــات حوادث

التعاون الخليجي.

وقائــع الطــران باملنظمة الدولية للطريان املدين الســيد /ماركوس

واشــتملت ورشــة العمــل عــى العديــد مــن العــروض املرئيــة

كوســتا ،وأضــاف بحضــوره قيمــة كبــرة مــن خــال النقــاش

التعريفية اليت تناولت الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب التحقيق

واملداخالت اليت قدمها خالل جلسات العمل.

يف حوادث ووقائع الطريان باملنطقة ،ونوقش خاللها عدة محاور

كما شــارك يف ورشــة العمل ممثلو مكاتب التحقيق يف حوادث

بهدف تعزيز أوجه التعاون اإلقليمي ملجال تعزيز سالمة الطريان.

وقائع الطريان بالدول العربية الشقيقة يف املنطقة ،واليت شملت
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تقنية

الهيئة تطلق تطبيق «املطارات السعودية» للهواتف الذكية

دش ــن ــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــل ـطــران امل ـ ــدين الــنــســخــة الــتــجــريــبــيــة م ــن تــطــبــيــقــهــا «امل ـ ـطـ ــارات ال ــس ــع ــودي ــة» لــلــهــواتــف الــذكــيــة
(االي ــف ــون – االنـــدرويـــد ) ،والــــذي يــقــدم الــعــديــد مــن امل ــزاي ــا والــخــدمــات ملــســتــخــدمــيــه ،بــهــدف تسهيل الــخــدمــات املــقــدمــة
لــلــمــســافــريــن ،يف ظــل انــت ـشــار اســتــخــدام األج ــه ــزة املتنقلة ال ــي تــشــمــل الــهــواتــف الــذكــيــة واألج ــه ــزة الــلــوحــيــة والـ ــي تدعم
سهولة التنقل.
وسيسهم التطبيق الذي اليزال يف نسخته التجريبية يف رفع جودة الخدمة املقدمة للمسافر وتوفري وقته وجهده ،وستستمر
اإلدارات املتخصصة بالهيئة يف تطويره ليكون أحد التطبيقات الرائدة املوجهة لخدمة املسافرين.
ويتضمن تطبيق «املطارات السعودية» يف مرحلته الحالية ،العديد من الخدمات واملزايا ،ومن بينها خدمة املالحة الداخلية
لصاالت للوصول ولكل خدمات املطار من مطاعم ومقاهي وبنوك ،وخدمة املالحة داخل مواقف السيارات وتثبيت املوقع بحيث
يتيح للمسافر أن يوقف سيارته ويثبت ويحفظ موقعها للعودة إليها بسهولة،وخدمة معلومات الرحالت وتتبعها ،وخدمة تبليغ
مركز العناية بالعمالء ،كما سيتم إضافة املزيد من الخدمات مع استمرا تطوير التطبيق.
لتحميل التطبيق
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شكر وتقدير

مؤتمر أمن الطريان األفريقي يشكر نظريه السعودي عىل دعمه ملنظمة االيكاو
تسلم املندوب الدائم للمملكة يف مجلس منظمة الطريان املدين

أغســطس 2016م بمبلــغ مليــون دوالر أمريــي إىل خطــة منظمة

الدويل(إيــكاو) شــهادة شــكر وتقديــر مــن املؤتمــر الرابع للســامة

اإليكاو املعنية بسالمة وأمن الطريان املدين الدويل املعروفة باسم

الجويــة وأمــن الطــران املدين والتســهيالت بقــارة أفريقيــا ،الذي

«عدم ترك أي بلد خلف الركب».

ُعقد مؤخرا ً بمدينة كابوروين بجمهورية بوتسوانا .

وأوضــح املهنــدس هاشــم أن اململكــة العربيــة الســعودية قدمت

مــن جهتــه قــال املنــدوب الدائــم للمملكــة يف مجلــس منظمــة

دعمــا لســامة الطــران املــدين بأفريقيا ودعما آخــر ألمن الطريان

الطريان املدين الدويل (إيكاو) املهندس سعود بن عيل رضا هاشم

املــدين بأفريقيــا وفقــا لتوجيهــات معــايل األســتاذ ســليمان بــن

بعــد تســلمه الشــهادة مــن الدكتــورة ليو فاينــج األمينــة العامة

عبداللــه الحمــدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

ملنظمــة الطــران املــدين الــدويل «إيــكاو» باالشــراك مــع األمينــة

للطريان املدين.

العامــة للجنــة اإلفريقيــة للطــران املــدين « أفــكاك» « :اململكــة

يذكر أن برنامج املنظمة الدولية للطريان املدين الذي بعنوان «عدم

العربية الســعوية حريصة عىل دعم ســامة وأمن الطريان املدين

تــرك أي بلــد وراء الركــب» ،يعــى بمســاعدة الدولــة النامية عىل

الدويل ،حيث تربع خادم الحرمني الرشيفني حفظه الله يف شهر

تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بسالمة الطريان.
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فعالية

الهيئة تحتنض أبناء منسوبيها
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حوار غري متوقع

شاركت يف حرب األيام الستة بني العرب والعدو الصهيوين:

املطريي :الهيئة تطورت كثريا ً  ..ومساعد الرئيس وصفين بـ (الشايب)
كيف شاهدت مراحل التطور يف يف الهيئة خالل هذه الفرتة
اليت قضيتها بالهيئة؟
باملايض لم يكن مثل الوقت الحايل ،اآلن الفرق كبري جدا ً والتطور
ملموس ،وهناك تطورات تقنية وعىل العمل بأكمله مما ساعد
يف تحــن بيئــة العمــل واآلن عملنــا أفضل من الســابق بشــكل
كبري ومثلنا ملسنا هذا الفرق الشاسع.
و ماهي الخربات اليت اكتسبتها يف عملك بالقطاع العسكري
سابقا ً والهيئة حاليا ً ؟

األستاذ /مس ّيود املطريي
أشــاد األســتاذ مســ ّيود رُبيــان املطــري ،أحــد منســوبي قســم
اإلمدادات واملستودعات بقطاع املطارات ،بالتطور الكبري الذي طرأ
عىل الهيئة العامة للطريان املدين وتطور بيئة العمل ومنظومته.
هل لنا يف نبذة تعرفية عنك؟
اسمي مسيود رضيان صالح املطريي ،أعمل يف خدمات املطارات
الداخليــة ،قســم اإلمــدادات واملســتودعات ،وســبق عمــي يف
الهيئــة أين ترشفــت بالخدمــة يف الجيش قبل ســنوات يف الدفاع
الجوي ،وشاركت يف حرب العرب ضد العدو الصهيوين ،بعدها
عملــت يف األعمــال الحــرة قبــل أن أنضم للطريان املــدين والزلت
حىت اليوم ،ولدي والله الحمد ولد وأبنتان .
كيف عالقتكم مع موظفني الهيئة ؟
انضميــت للطــران املــدين قبــل ( )22عــام وعالقــي والحمداللــه
جميعهــا طيبــة مــع الجميــع واملســؤولني الســابقني والحاليني،
وعالقــايت مــع جميــع االقســام من أفضــل ما يكــون تعاميل مع
الجميــع طيــب وتعاملهــم معــي أطيــب وأشــكر جميــع زمــايئ
الــذي عملــت معهــم خــال كل تلــك الفــرات ولم أشــاهد منهم
إال كل خري .
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اكتســبت يف عمــي بالهيئــة عالقــات طيبــة مــع جميــع اإلدارات
وموظفــي الهيئــة ،وكذلــك أكتســبت خــرة يف عمــي بالقطــاع
العســكري ،وكذلك أســتطعت أن أحصل عىل دورة ( )800ســاعة
يف اللغة االنجليزية ،وهذي الدورة ساعدتين كثريا ً يف عميل.

مــاهــي أبـــرز املــواقــف واألحـــــداث ال ــي تــعــرضــت لــهــا خــال
حياتك العملية ؟
تعلمت يف الدفاع الجوي عىل الهوك كيف يتم اطالقه والتعامل
مع األهداف وهكذا ،ومن االحداث اليت شــهدتها كنت يف جبال
رايــس يف تبــوك خــال حرب األيام الســتة من رمضــان 1393هـ،
جانــا هــدف طــران وتعاملنــا معــه حــى وصل ( )40كيلو حســب
ماظهر يف الشاشة حينها ،وكنا سنبدأ ولكن الحمدالله تجاوب
معنــا الهــدف وغــادر ولــم يصــل حــدود اململكــة ،وأنــا كنــت يف
العمليــات وقتهــا وأفخــر بهذا العمل دفاعا ُ عــن الوطن واملليك،
ولدي موقف طريف يف الهيئة يف أحدى األيام كان هناك مناسبة
عشــاء لــإدارة وكان هنــاك عدد من املدراء منهــم املهندس طارق
عبدالجبــار مســاعد الرئيــس للمطــارات وبعــد ما تعشــينا ســأل
املهندس طارق املوظفني عن أحوالهم وهل لديهم شكوى فقمت
وقلــت أنــا لدي شــكوى ،فقال املهندس عــى من؟ فقلت له لدي
شــكوى عــى مديــري منصور الزهــراين الذي وصفين بـ (الشــايب)
فضحــك املهنــدس طــارق العبدالجبــار وقــال أنا كذلــك أقول لك
(شــايب) فضحــك الجميــع عــى دعابــة املهنــدس طــارق وكانــت
مناســبة جميلــة ،وأقــول لــكل زمــايئ يف الهيئــة شــهر رمضــان
مبارك عىل الجميع.

أخبارنا  -العدد الثاين عرش

نصائح صحية

نصائح لكيفية الجلوس الصحي
الثقافــة الصحيــة ال تقتــر فقــط عــى طــرق الوقاية مــن املرض
ومعرفة طرق العالج ،بل تتعدى ذلك إىل معرفة وإدراك أهمية
املمارسات اليومية الصحية ،واليت تتمثل يف نمط حياة اإلنسان
مــن الغــذاء والرياضــة وتجنــب التدخــن إىل كيفيــة الجلــوس
وامليش وأداء املهام اليومية البســيطة ،طريقة الجلوس الخاطئة
تــؤدي إىل عــدد من مشــاكل العضالت والعظــام ،وباليت قد تؤثر
يف وظائــف األعصــاب ،كمــا الجلــوس لفــرات طويلــة يزيــد مــن
نســبة اإلصابة بالســمنة واملشــاكل الصحية املرتبطة بها ،وهكذا
فإن جودة الحياة تتأثر وقد يســتمر هذا األثر الســليب إىل مراحل
متقدمة من العمر.
أسباب اكتساب العادة:
 ساعات العمل الطويلة.
 نمط الحياة الخامل.
األعـــراض األوليـــة للمشـــاكل الصحيـــة الناتجـــة عـــن

ثانيا ً  -التمارين والسلوكيات الصحية:

الجلوس الخاطئ:

 تغيري مكان تركيز العني.

 آالم الرقبة والكتف.

 القيام بتمارين تقوية عضالت العني

 الصداع.
 تغريات يف النظر.

 القيام بتمارين التمدد والحركة البسيطة.
 اختيار الكريس واملكتب بارتفاع مناســب بحيث تكون الذراع
موازيــة لــأرض ،دون الحاجــة إىل مدهــا بشــكل كامل عند

 آالم بالطرف السفيل (آالم أسفل الظهر).
طرق الوقاية:
أو ًال  -تقليل وقت الجلوس:
 محاولة امليش أو الوقوف ملدة  4-3دقائق كل نصف ساعة.
 أداء املهــام واألنشــطة الــي ال يكون الجلــوس فيها رضوريًّا،
مثل إجراء املكاملات بوضعية الوقوف أو امليش.


استخدام الفأرة أو لوحة املفاتيح.
 تعديل وضع الكريس بحيث ال تكون خلفية الركبة مالصقة
للكريس ،وتكون األقدام مستقرة عىل األرض.
 وضــع شاشــة جهــاز الحاســب اآليل بحيــث يكــون الطــرف
األعىل للشاشة عىل مستوى مناسب للعني.


استخدام حجم خط كبري.

توفري طاولة يمكن العمل عليها من وضعية الوقوف.
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الهيئة زمان

التدريب يف الهيئة زمان
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ضيف العدد

الشميمري  :الخربات اإلدارية والعملية والعالقات الطيبة أهم إنجازايت

تطبيق املطارات سريفع من مستوى تجربة املسافر يف مطاراتنا
حديثنا بشكل مفصل عن تطبيق املطارات اليت أطلق من
قطاع املطارات بالهيئة ،واألثــر اإليجابي الذي انعكس عىل
العمالء ؟
 تم بحمد الله االطالق التجرييب لتطبيق املطارات السعودية يف ١مايــو  ،٢٠١٧مــع علمنــا بوجود الكثري مــن الخدمات اليت تحتاج
إىل تعديــل ،تطويــر وإضافــة ،وبالرغــم مــن أنــه اطــاق تجريــي
إال إن كان لــه صــدى إيجابــي وتفاعــل الكثــر بطــرح مالحظاتهــم
واقرتاحاتهــم للرفــع مــن جودة وفعالية التطبيــق .وكما تعلمون
أن التطبيق يغطي جميع مطارات اململكة ،فكان التحدي االكرب
هــو الربــط التقــي لألنظمــة املســتخدمة باملطارات مــع التطبيق،
والزال هــذا التحــدي قائــم إال أنــه بمجهــودات تقنيــة املعلومــات
بالهيئــة العامــة للطــران املــدين ،ورشكــة املوجة الدقيقــة املنفذه
لهــذا املــروع وفريــق العمــل اإلداري نعمــل عــى مــدار الســاعة
لكمال املرحلة األوىل للتطبيق قبل نهاية شــهر رمضان .وننتقل

األستاذة /عبري محمد الشميمري

مدير ضمان الجودة  -قطاع املطارات

ســخرت األســتاذة عبــر محمــد الشــميمري خرباتهــا العمليــة
والعلميــة يف خدمــة الهيئــة العامة للطريان املدين ،وأشــارت إىل
أن مرشوع (تطبيق املطارات السعودية) والذي أطلق تجريبيا ً كان
لــه صــدى إيجابــي وتفاعل الكثري بطرح مالحظاتهــم واقرتاحاتهم
للرفــع مــن جــودة وفعاليــة التطبيــق ،وب ّينــت الشــميمري أن

املرحلة الثانية ستكون بها املزيد من الخدمات اليت من دورها أن
ترفع من مستوى تجربة املسافر من خالل املطارات السعودية.
هل لنا يف نبذة تعريفية عنكم؟

بعدهــا للمرحلــة الثانية واليت ســيكون فيها املزيــد من الخدمات
الــي مــن دورهــا أن ترفــع من مســتوى تجربة املســافر من خالل
املطارات السعودية.
ماهي أبرز االنجازات اليت قمت بها خالل حياتك العملية؟
 عمــري الوظيفــي قرابــة ال  ٢٠عــام ،الخــرات اإلدارية والعمليةوالعالقات الطيبة اليت حصلت عليها خالل مسرييت العملية هي
مــن أهــم انجازايت ،وهي اليت ســاهمت وتســاهم يف توفيقي بعد
الله باتمام مهامي الوظيفية بشكل مهين ومريض يل ولرؤسايئ.
عالقتكم بعائلتكم يف ظل انشغالكم بمسئولياتكم العملية؟
يتفهم أبنايئ الثالثة طبيعة عميل وأمورنا منسقه وتسري بشكلمنظم ولله الحمد.

عبري محمد الشميمري ،مدير ضمان الجودة  -قطاع املطارات،
والتحقــت بالهيئــة العامــة للطريان املدين عــام 2016م  ،وخريجة
من معهد االدارة العامة.
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تغريدات

أكرث التغريدات تداو ً
ال
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Contact - للتواصل

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

@KSAGACA

حساب الهيئة الرئييس

Customer Protection

@GACACare

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
Northern airports

مطار األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل

@AIB_KSA
@northairports

األكاديمية السعودية للطريان املدين
السالمة واألمن والنقل الجوي
مكتب تحقيقات الطريان
املطارات الشمالية

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

 العدد الثاين عرش- أخبارنا
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