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زيارة

نائب أمري منطقة مكة املكرمة يتفقد مرشوع مطار امللك عبدالعزيز الدويل الجديد

تفقد صاحب الســمو املليك األمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز

إجماليــة (810.000م )2وتعــد من أضخــم املرافق يف املرشوع ،كما

آل ســعود نائــب أمــر منطقــة مكة املكرمــة يوم األربعــاء  12صفر

يتيــح لجميــع الناقــات الجوية العمل تحت ســقف واحد ،كما

1439هـــ مــروع مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل الجديــد ،رافقه

اســتمع ســموه إىل رشح مفصل عن املرشوع الذي سيســتوعب

معــايل وزيــر النقــل الدكتــور نبيل بــن محمد العمــودي ،ومعايل

أكــر مــن  30مليــون مســافر ســنويا ً يف مرحلتــه األوىل ،وعىل ما

رئيــس الهيئــة العامــة للطــران املــدين األســتاذ عبدالحكيــم بــن

تــم إنجــازه يف املــروع خــال الفــرة املاضيــة ،ويشــمل مجمــع

محمــد التميمي ،وتجول ســموه الكريم عــى أرجاء املرشوع اليت

صاالت سفر عىل ( )220كاونرت إلنهاء إجراءات السفر و( )80كاونرت

اشتملت عىل مرشوع صاالت (املغادرة والقدوم) ،باإلضافة لزيارة

للخدمــة الذاتيــة للــركاب ،ومجمع صــاالت لالســتثمار التجاري

ســموه إىل طريــق األمــر أحمد بــن عبدالعزيز الــذي يربط املدخل

تصــل مســاحتها إىل ( 27,987م ،)2وفنــدق مــن ثالثــة طوابــق

الرئيــي للمطــار الجديد عىل طريق األمري ماجد بطريق الحرمني

لركاب الرتانزيت يضم  120غرفة ،باإلضافة إىل ( )81مصىل داخل

رشقا ً وطريق املدينة غربا ً وتم افتتاحه مطلع أكتوبر املايض بطول

مبىن صاالت السفر ،ونظام متطور ملناولة أمتعة املسافرين يبلغ

( )5كلم وبعرض ( )46مرتا ً ثالث حارات بكل اتجاه.

طول ســيوره حوايل  34كم ،ومســاحات خرضاء داخل الصاالت

وتجول ســموه الكريم بمجمع صاالت الســفر اليت تقدر بمساحة

تقدر بـ( 18,000م.)2
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اللقاء املفتوح

أكد عىل أهمية التواصل بني قيادات الهيئة ومنسوبيها

التميمي للموظفني :أبوابنا مفتوحة لشكاويكم

أشــاد معــايل األســتاذ عبدالحكيــم بــن محمــد التميمــي رئيــس
الهيئــة العامــة للطــران املــدين ،بعمل املرأة الســعودية يف قطاع
الطــران املــدين باململكة ،كما أشــار إىل إمكانيــة وصولها قريبا ً إىل
مناصــب قياديــة داخــل الهيئة كمســاعدات للرئيــس ،جاء ذلك

مرشعــة فقــط للجانب املتعلق بالطريان املدين ،يف حني ســيكون
الجانــب التشــغييل مســتقال ً عنهــا ،وشــدد عــى حــرص الهيئــة

يف تحقيــق أهــداف برنامــج التحــول الوطــي  2020ورؤيــة اململكــة
 ،2030منوهــا ً بأهميــة قطــاع الطــران املــدين ودوره الفاعــل يف

خالل لقاء معاليه مع منسوبي الهيئة بحضور مساعدي الرئيس

االقتصاد الوطين.

ومــدراء العمــوم ،وأوضح معاليه إىل أن الهيئــة العامة للطريان

وأشــار معاليه إىل حرصه الهيئة عىل تحقيق أفضل بيئة للعمل
واالنجاز داخل الهيئة ،وأن مثل هذه اللقاءات أٌقيمت لالستماع

املدين كانت من الجهات اليت مكنت املرأة من العمل يف القطاع،

وأثبتــت كفاءتهــا العاليــة وقدرتهــا عىل النجــاح وأصبح لهــا دورا ً

رئيســيا ً يف إجراءات الرتخيص لرشكات الطريان أو العاملني فيها

واآلراء واالطروحــات مع املنســوبني مشــددا ً عــى أهمية التواصل
بــن قيــادات الهيئة واملوظفني داعيا ً جميع املوظفني إىل التواصل

وغريها ،ونوه إىل قدرتهن عىل القيام بالكثري من األعمال ،مؤكدا ً

معــه مبــارشة ألي مشــكلة أو شــكوى ،وحثهم عــى بذل الجهد

معاليه أنه عىل املستوى الشخيص أب لستة بنات ،وحريص أن
تأخذ املرأة دورا ً بارزا ً يف خدمة وتنمية الوطن وأن تسهم يف لعب

وتكريــس اإلمكانــات لتنفيذ أهداف الهيئة بمــا يحقق التوجهات

دورا ً حيويا ً مهما ً يف مستقبل اململكة.

العليا لرؤية اململكة 2030م

كمــا أكــد رئيس الهيئــة العامة للطريان املدين ،عــى ثقته الكبرية
بمنســوبي ومنســوبات الهيئــة وحرصــه عــى تعزيــز قدراتهــم
وتأهيلهــم بالشــكل الســليم ملمارســة أعمالهــم عــى أكمــل وجه
ووصولهم إىل مناصب قيادية داخل الهيئة ،وشدد معاليه عىل

أهميــة تدريب منســوبي الهيئة وفق أعــى املعايري الدولية معطيا ً
هــذا األمــر أولوية مهمــة للعمل عىل تعزيــزه وتطويره يف القريب
العاجل.
وتنــاول التميمــي خطــة الهيئة العامة للطــران املدين يف الفصل
بــن الجانــب الترشيعــي والتشــغييل ،حيــث ســتصبح الهيئــة
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حفل تكريم

مطار املؤسس ي ّكرم القطاعات املساهمة يف تنفيذ خطط تشغيل الحج

كرمــت إدارة مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل ،منســوبي املطــار

وودع مطــار األمــر محمــد بــن عبد العزيــز الدويل باملدينــة املنورة

والجهــات الحكوميــة والــركات العاملــة يف املطــار  ،والجهــات

مليون ومائيت ألف حاج ،غادروا إىل أوطانهم ساملني مطمئنني.

الحكوميــة واألهليــة الــي أســهمت يف تنفيذ الخطة التشــغيلية

وأكــد معاليــه أن نجاح موســم الحج جاء ثمرة إعــداد وتخطيط

ملوســم حــج 1438هـــ ،بحضــور معــايل األســتاذ عبــد الحكيم بن

محكــم وتنفيــذ دقيــق ،شــارك فيهــا  17ألــف يمثلــون قرابــة 27

محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطريان املدين ،ومساعدي

جهــة حكوميــة وخاصة داخــل املطار ،وبتعــاون وتكاتف الجميع

الرئيس ومدراء اإلدارات الحكومية ورشكات الطريان.

قدمــوا أجمــل امل ُ ُثل ,منــذ أن رشع مجمع صاالت الحج والعمرة

وأوضح معايل الرئيس ،أن مطار امللك عبدالعزيز استقبل وودع

أبوابه الستقبال الحجيج وحىت مغادرة أخر حاج إىل بالده مكلال

قرابة مليوين حاج يف مرحليت القدوم واملغادرة  ،عىل الرغم من

بفرحة أداء النسك بيرس وسهولة.

الزيــادة النســبية يف أعــداد الحجــاج هذا املوســم ،فيما اســتقبل
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املراقب الجوي

هنأهم يف يومهم العاملي من برج املراقبة الجوية

التميمي للمراقبني الجويني :شكرا ً لجهودكم..أنتم فخر لهذا الوطن

قام معايل األستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة

التعليميــة والتدريبيــة بهــدف تمكينهم من اســتيعاب التطورات

العامــة للطــران املــدين ،يف زيــارة إىل مركز املراقبــة الجوي بمطار

التكنولوجية العاملية الحديثة يف هذا املجال.

امللك خالد الدويل بالرياض لالحتفال مع املراقبني الجويني باليوم

ونــوه معاليــه إىل دور الهيئــة العامــة للطريان املــدين وحرصها يف

العاملــي للمراقبــة الجويــة والــذي یوافــق یــوم  20أكتوبــر مــن كل

ضمــان أمــن وســامة أجــواء اململكــة وأن تقــوم جميــع وحداتها

عام ،وقدم معايل رئيس الهيئة شــكره وتقديره لكافة العاملني

يف منظومــة الطــران املــدين باململكــة بدورهــا الحيــوي بــكل

باملراقبة الجوية عىل جهودهم الرائعة.

كفاءة واقتدار.

وعرب التميمي خالل كلمته اليت قدمها للمراقبني الجويني عرب أثري

كمــا قــدم معايل األســتاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس

موجــة املراقبة الجويــة من مركز املراقبة الجوي باملطار عن فخره

الهيئــة العامــة للطــران املــدين ،بهــذه املناســبة هدايــا تذكاريــة

واعتزازه بهم وأنهم فخر لهذا الوطن ،كما أشاد معاليه بالجهود
الــي يبذلهــا العاملــن يف هذا املجال وأنه يعلــم جيدا ً اإلمكانيات

للمراقبــن الجويــن يف مركــز املراقبــة الجويــة بمطــار امللك خالد
الدويل بالرياض.

الكبــرة الــي يملكهــا املراقب الجوي الســعودي مــن خالل خربته
اليت امتدت ثالثني عاما ً من الطريان يف أجواء اململكة.
كما أوضح التميمي أن املراقب الجوي السعودي لديه إمكانيات
كبرية وعىل درجة عالية من االحرتاف واملهارة وهو ثمرة من ثمار
االستثمار الحقيقي يف بناء قدرات اإلنسان السعودي ،وهم ثروة
حقيقة لهذا الوطن.
وأشــار معاليــه إىل أن الطــران املــدين باململكــة يمتلــك نخبة من
املراقبــن الجويــن املؤهلــن القادريــن عــى إدارة الحركــة الجويــة
يف أصعــب املتغــرات الجويــة ،وخضعــوا لعديــد مــن الربامــج
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خلوة العزم

مرحلة جديدة من التكامل بني الطريان املدين السعودي واإلمارايت

ترأس وفد اململكة العربية السعودية معايل األستاذ عبدالحكيم

باإلضافــة اىل مبــادرة التعــاون بــن البلديــن يف مجــال البحــوث

الثنائيــة بــن اململكــة العربية الســعودية ودولة االمــارات العربية

كمــا ركــزت الخلــوة عــى أهميــة دراســة جــوى املــي قدمــا يف

بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطريان املدين ،الخلوة
املتحدة اليت عقدت من  4اىل  5اكتوبر املايض يف منتجع فورسيزن

الخاصة بالطريان املدين واسترشاف املستقبل.

انشــاء ســوق مشــرك للطريان املدين وأثر ذلك عىل تعزي التنوع

دبــي – شــاطئ جمــرا ،بهــدف بحــث آفــاق جديدة مشــركة بني

االقتصادي يف كال البلدين الشقيقني.
ونظــرا ً لتزامــن تاريــخ عقــد الجلســة مــع احتفــال االمــارات بيوم

رشكات الطــران العاملــة باململكــة وخــراء يف مجــاالت الطــران

مريئ بهذه املناسبة تضمن تاريخ الطريان املدين املرشق بالدولة.
وتأيت هذه الخلوة تحقيقا ً لرؤية املجلس التنسيق للبلدين يف ان

البلدين يف مختلف مجاالت الطريان املدين.

وحرض جلســات الخلوة عدد من مســئويل الهيئة وكبار مسئويل
املــدين .وأكــد املجتمعون عــى أن العالقات بــن البلدين متأصلة

وراسخة ،وتؤسس ملرحلة جديدة من التكامل.
وتضمنــت الخلــوة عــددا ً مــن الجلســات وحلقــات نقــاش عامــة

وعــروض تقديميــة تناولــت عــدد مــن املوضوعات ،بمــا فيها أطر
وآليات التعاون يف مجاالت سالمة وأمن الطريان واملالحة الجوية

والبنيــة التحتيــة والعالقــات التجاريــة بــن رشكات البلديــن،
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الطــران املــدين الخامس من اكتوبر ،قامت الهيئة بتقديم عرض

يكــون املجلــس القدوة يف التعاون الفعال عىل املســتويني العربي

واالقليمــي عــر تحقيــق التكامــل يف مختلــف املجــاالت من اجل

ســعادة ورخــاء شــعيب البلديــن الشــقيقني ،والــي تــم تتويجهــا

بالتوقيع عىل بيان مشرتك بني البلدين.

أخبارنا  -العدد الخامس عرش

مؤتمر

ضمن أعمال املؤتمر السنوي الخامس ملحققي السالمة الجوية
برنامج تعاون مشرتك بني مكتب تحقيقات الطريان باململكة والتحقيق يف الحوادث الجوية باالمارات

وقــع مكتــب تحقيقــات الطــران باململكــة العربيــة الســعودية برنامج تعاون مشــرك مــع قطاع التحقيــق يف الحــوادث الجوية بدولة
االمــارات العربيــة املتحــدة ،وتــأيت هــذه االتفاقيــة املشــركة لتبــادل الخــرات واملعلومــات والتدريــب يف مجــال التحقيــق يف حــوادث
ووقائع الطريان.
جاءت مراسم توقيع التعاون املشرتكة عىل هامش أعمال املؤتمر السنوي الخامس لجمعية الرشق األوسط وشمال أفريقيا ملحققي
الســامة الجويــة ،والــذي ينظمــه مكتــب تحقيقات الطريان وتســتضيفه محافظة جدة يف الفرتة مــن  8إىل  9نوفمرب الجاري ،والذي
افتتحــه صبــاح األربعــاء  8نوفمــر 2017م معايل األســتاذ عبدالحكيم بن محمــد التميمي رئيس الهيئة العامــة للطريان املدين ،وذلك
بحضور رئيس الجمعية الدولية ملحققي الســامة الجوية  ،ISASIورئيس جمعية الرشق األوســط وشــمال أفريقيا ملحققي الســامة
الجوية  ،MENASASIورئيس تحقيقات حوادث الطريان باملنظمة الدولية للطريان املدين .ICAO
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أخبارنا  -العدد الخامس عرش

اتفاقيات

الطريان املدين توقع اتفاقيات مع الربيد السعودي لنقل مراكز عملياته إىل  3مطارات رئيسية

وقعــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين ،يــوم  18أكتوبــر املــايض،

لنقل عمليات الربيد يف املناطق الرئيســية الثالث (الرياض وجدة

اتفاقيــات تتضمــن عقود رشاكة اســراتيجية مع مؤسســة الربيد
السعودي تمتد إىل ( )25عاماً ،بهدف نقل مراكز التوزيع املركزية

إنشــاء مبــاين لعمليــات إنهــاء إجــراءات التخليــص الجمركيــة

سيتم بناء مراكز جديده حسب افضل التقنيات العاملية.

مخصصة للربيد الســعودي املمتاز عىل مســاحة إجمالية ()5000

للربيــد الســعودي إىل املطــارات الرئيســية الثالثــة باململكة ،حيث

والدمــام) إىل قــرى الشــحن الجــوي ،وســيتم حســب االتفاقيــة
يف مناطــق النقــل الرسيــع بقــرى الشــحن يف املطــارات لتكــون

وتمــت مراســم التوقيــع بحضــور معــايل وزيــر النقــل الدكتــور

مرت مربع لكل مطار ،باإلضافة إىل إنشاء مباين املعالجة والتوزيع

املعلومــات املهنــدس عبدالله بن عامر الســواحة ،ومعايل رئيس

مســاحة إجمالية تقدر بـ ( )30.000مرت مربع لكل مطار ،وســتوفر

نبيــل بــن محمــد العمــودي ،ومعــايل وزيــر االتصــاالت وتقنيــة
الهيئــة العامــة للطــران املــدين األســتاذ عبدالحكيــم بــن محمــد
التميمــي ،وســعادة رئيــس مؤسســة الربيــد الســعودي املكلــف

املهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار ،وذلك بمقر الهيئة

الرئيس بالرياض.

املركزيــة بمناطق الدعم اللوجســي باملطــارات الدولية الثالثة عىل
املراكــز الجديــدة نقلــة نوعيــة للصناعــة الربيديــة لجهــة الوقــت،

ونمــو التجارة االلكرتونية ،واختــاف انماطها ونوعيات عمالئها،
والربــط مــع وســائط النقل املختلفــة املوجود واملقبلــة ،القطارات

وغريهــا كمــا ســتيرس ترسيــع عمليــات التخليــص الجمــريك،

وتنــص االتفاقيــات الــي وقعــت بــن الطرفــن عــى تخصيــص

وزيــادة الطاقــات االســتيعابية للشــحن والدعــم اللوجســي

الدوليــة الثالثــة (مطار امللك خالد الدويل  -الرياض ،ومطار امللك

للصادرات والواردات.

مناطــق للربيــد الســعودي داخل قرى الشــحن الجــوي باملطارات

عبدالعزيــز الــدويل  -جــدة ،ومطار امللك فهد الــدويل  -الدمام)،
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للتجــارة عــى مســتوى الوطن ،ورفع مســتوى جــودة الخدمات

أخبارنا  -العدد الخامس عرش

ورشة عمل

بمشاركة جهات أمنية عاملة باملطارات

الطريان املدين ينظم ورشة عمل متخصصة بالتجهيزات األمنية للمطارات

نظمــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين ممثلــة يف قطــاع أمــن

عىل قيام املشاركني خالل األيام اليت ُعقدت خاللها الورشة بإجراء

باملطــارات) ،والــي اســتمرت ملدة خمســة أيام وذلــك عىل مرسح

الــركات املشــاركة للنظــر يف مــدى توافــق التقنيــات املتاحة مع
املتطلبــات واالحتياجــات األمنيــة بمطــارات اململكــة ،مشــرا ً إىل

الطــران ،ورشــة عمــل متخصصــة بعنــوان (التجهيــزات األمنية
مبىن تطوير مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة ،وتعاونت الهيئة

التجــارب واالختبــارات العملية عىل األنظمــة األمنية املقدمة من

يف إجــراء ورشــة العمــل مــع عدة جهــات أمنية حكوميــة عاملة
باملطارات ورشكات أمنية متخصصة قدمت عروضا ً عن أجهزتها

الســعودية مــن قفــزات رسيعــة وتطــورات متالحقــة يف مختلــف

مــن جانبــه ،أكــد ســعادة األســتاذ مبارك بن مشــهور الشــهراين

وأكد عىل الدعم واالهتمام الذي يجده القطاع من معايل األستاذ

عمــل تخصصيــة بأمــن الطــران خاصــة فيمــا يتعلــق باألجهــزة

املــدين ،وحرصــه عــى دعــم مثــل هذه الربامــج الكفيلــة بتحقيق

األمنية الخاصة باملطارات.

مســاعد الرئيــس ألمــن الطــران ،حــرص الهيئة عــى عقد ورش
األمنية املتعلقة بأمن املطارات وهو أمر توليه الهيئة أهمية عالية،

كما أن ورشة عمل التجهيزات األمينة باملطارات تساعد العاملني
يف هــذا املجــال عــى كســب الخــرات وكيفيــة التعامل مــع مثل

هذه األجهزة قبل عملها بمطاراتنا ،وتســاهم يف مواكبة التقدم
والتطورات املتسارعة فيما يخص باألجهزة األمنية الخاصة بأمن

الطريان واالملام بأساليبها وطرق تطبيقها يف مطارات اململكة.

حرص قطاع أمن الطريان بالهيئة عىل مواكبة ما تعيشه املطارات

املجاالت.

عبدالحكيــم بــن محمــد التميمــي رئيس الهيئــة العامة للطريان
األهداف املنشــودة واليت تعكس ما تعيشــه مملكتنا الغالية من

منجــزات أســهمت يف تحقيــق تطلعــات القيــادة -حفظهــا الله،

وعــى كل مــا مــن شــأنه رفعــة الوطــن واملواطــن وإبــراز املطــارات
السعودية وتطويرها لألفضل.

من جهته ،كرمت الهيئة املشــاركني يف ورشــة عمل (التجهيزات
األمنيــة باملطــارات) املتخصصــة بأمــن الطــران ،وقدمت الشــكر

وأوضح الشــهراين أن ورشــة عمل (التجهيزات األمينة باملطارات)

للجهــات األمنيــة العاملــة يف املطــارات الــي شــاركت يف الورشــة

بمعرفــة حــول املســتجدات التقنيــة األمنيــة املطبقــة باملطــارات

خالل ورشــة العمل ،يذكر أن املشــاركني يف ورشــة العمل قاموا

هدفت إىل تزويد املشاركني من الجهات األمنية العاملة باملطارات
الدولية ،وآخر ما توصلت إلية الرشكات العاملية املتخصصة من

حلول يف مجال فحص املسافرين وأمتعتهم.

أكــد مســاعد رئيــس الهيئة العامة للطريان املــدين ألمن الطريان،
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والرشكات الخاصة اليت عرضت أجهزتها األمنية الخاصة باملطارات
بعمــل اختبــارات عــى األجهــزة تحــت ارشاف قســم التجهيــزات

األمنيــة بالهيئــة وجهات أمنية حكومية وذلك يف الهنقر الخاص
بالطائرات الحكومية بمطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة.

أخبارنا  -العدد الخامس عرش

مطاراتنا

للمرة الثالثة مطار املدينة ثاين افضل مطار يف الرشق األوسط يف جودة الخدمات

حصــل مطــار األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل عــى املرتبة
الثانيــة عــى مســتوى الــرق األوســط يف مســتوى الــرىض عــى
جودة الخدمات املقدمة و جاء ذلك وفقا ً لالستبيان الذي يجريه

مجلــس املطــارات الــدويل (  )ACI›S ASQيف الربــع الثالــث مــن

عام 2017م .

واســتحوذ مطــار األمــر محمد بن عبــد العزيز الــدويل عىل املركز
( )55عامليــا ً يف مســتوى الــرىض عــن جــودة الخدمــات املقدمــة

للمطــارات لنفــس الفرتة من بني ( )314مطار يف العالم شــملتها

عملية التقييم.

ومنــذ افتتــاح مطــار األمــر محمــد بــن عبــد العزيزالــدويل يف
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منتصــف عــام 2015م ،يُصنــف ضمن قائمة أفضــل ( )5مطارات
يف الرشق األوسط يف رضا املسافرين عن جودة الخدمات  ،كما
حصــل عــى املرتبــة الثانيــة يف الربع الثاين والثالث مــن عام 2016

وفق تقييم مجلس املطارات الدويل.

كمــا حصــد مطــار األمري محمد بن عبد العزيــز الدويل عىل عدة
جوائز وأعرتافات من جهات ٌمعتمدة محليا ً ودولياً .فحصل عىل

جائزة التميز السياحي لعام 2017م يف ملتقى السفر واالستثمار
السياحي و أُختري يف عام 2016م ضمن قائمة أفضل  100مطارعىل

مستوى العالم وفقا ً ملنظمة «سكاي تراكس» العاملية املتخصصة

يف تقييم خطوط الطريان واملطارات.

أخبارنا  -العدد الخامس عرش

تجارب فرضية

مشاركة مجلس سالمة املطارات ،ومكتب تحقيقات الطريان

نجاح التجارب الفرضية للطوارئ يف مطار الطائف ومطار ينبع

نجحــت مطــارات الغربيــة يف تنفيــذ تجــارب فرضيــة للطــوارئ يف مطار الطائف الــدويل ومطار األمــر عبداملحنس بــن عبدالعزيز بينبع
بمشاركة مجلس سالمة املطارات ،ومكتب تحقيقات الطريان ،والعديد من الجهات الحكومية ذات العالقة ،وتم إنجاز أوىل التجارب

الفرضيــة يف مطــار الطائــف الــدويل بإرشاف من مجلس ســامة املطارات ،وقيادة مدير عام مطــار الطائف الدويل املهندس عبدالوهاب

بن عبدالرشيد بخاري ،وذلك يوم الخميس املايض  22محرم 1439هـ املوافق  12أكتوبر 2017م .

وبدأت حالة الطوارئ يف مطار الطائف الدويل يف تمام الساعة  18.41مسا ًء ،وتم التعامل معها بكل مهارة من قبل الجهات املشاركة

ووفــق اإلجــراءات املتبعــة واملقــررة ملثــل ذلــك ،وقد تــم تفعيل مركــز إدارة األزمات يف املطار ملبــارشة الفرضية مع كافــة الجهات األمنية
والحكومية كال ً حسب االختصاص.

بينما تم إنجاز أوىل التجارب الفرضية للطوارئ يف مطار األمري عبداملحنس بن عبدالعزيز بينبع بإرشاف من مجلس سالمة املطارات،

وقيادة مدير مطار األمري عبداملحنس بن عبدالعزيز املكلف األستاذ ناجي بن عايد العلوين.

وبــدأت حالــة الطــوارئ يف مطــار األمري عبداملحنس بن عبدالعزيز بينبع يف تمام الســاعة  10.49صباحاً ،وتم التعامل معها بكل مهارة

من قبل الجهات املشاركة ووفق اإلجراءات املحددة واملتبعة لتعامل مع الحاالت الطارئة ،وقد تم تفعيل مركز إدارة األزمات يف املطار
ملبارشة الفرضية مع كافة الجهات األمنية والحكومية كال ً حسب االختصاص.
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أخبارنا  -العدد الخامس عرش

فعاليات

حملة للكشف املبكر عن رسطان الثدي بمطار الباحة

شــارك مطــار امللــك ســعود بالباحــة ضمــن الحملــة اإلقليميــة

الباحــة ،عــى أهميــة مثــل هــذه املشــاركات لوصــول الحملة إىل

الصحيــة بمنطقــة الباحــة تحــت شــعار (أنــي تهمينــا ..أفحــي

للكشــف املبكــر عن رسطــان الثدي اليت اطلقتها مديرية الشــؤون

للكشــف املبكــر عن رسطــان الثدي اليت اطلقتها مديرية الشــؤون

وطمنينــا) ،وجــاء مشــاركة مطــار امللك ســعود يف إطار املشــاركة

املجتمعيــة وســبل التعاون املشــرك لتقديم خدمــات للمجتمع
بــن االدرات الحكوميــة ،وتشــمنت فعاليــات الحملــة قيــام
مجموعــه مــن الطالبات الصغريات اطلق عليهن اســم فراشــات

الباحــة باســتقبال الــركاب القادمــن عــى الرحــات إىل منطقــة
الباحة باملنشورات التوعويه والورود والهدايا الرمزية.

من جانبه أكد األستاذ عبدالرحمن شحات الهاشمي مدير مطار
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أكــر رشيحــة مــن املســتفيدين ،وأشــار إىل أن الحملــة اإلقليمية
الصحيــة بمنطقــة الباحــة تحــت شــعار (أنــي تهمينــا ..أفحــي

وطمنينــا) تهــدف للرفــع من مســتوى الوعي عن رسطــان الثدي

يف املجتمع.

ورحب مدير مطار امللك ســعود بالباحة بمشــاركة املطار يف مثل
هــذه الحمــات اليت تنعكس إيجابا ً عىل جانب رفع من مســتوى
التوعية الصحية للســيدات الســعوديات واملقيمــات من مرتادي

املطار ومنطقة الباحة

أخبارنا  -العدد الخامس عرش

الهيئة زمان

افتتاح مطار امللك فهد الدويل
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أخبارنا  -العدد الخامس عرش

ضيف العدد

أكد عىل أن قاعدته بالعمل «ما ال يمكن قياسه ال يمكن تطويره»

البسام :نهدف للمحافظة عىل الكفاءات يف الهيئة  ..وسنعيد النظر يف أسلوب تقييم األداء
فيها ،وعىل مدار  25عاما ً شغلت مواقع هامة وحساسة توليت
خاللهــا مهامــا ً حافلة بالتحدي وطبيعتها املســتقبلية والســابقة
لوقتهــا ،أحمــل درجــة املاجســتري يف التقنيــات املتقدمــة وإدارة
األعمــال مــن جامعــة ويلــز يف بريطانيــا ودرجــة البكالوريــس يف
علوم الحاسوب من جامعة امللك سعود ،ولدي إيمان بأن علوم
التقنيــة ال تتوقــف عنــد درجة علمية بعينهــا لذلك بعد حصويل
عــى درجة املاجســتري ،ومع ثــورة التحول الرقمــي كعمود فقري
للحيــاة واألعمــال اليــوم أعمل حاليــا ً عىل درجة ماجســتري ثانية
(التعليــم عــن بعــد ) من املعهــد العاملــي للتكنلوجيا ZIGURAT
هــذه املــرة يف التحــول الرقمــي وهــو العلــم املختص يف اســتثمار
أحدث التقنيات واسرتاتيجياتها يف تحقيق تحول األعمال بما يليب
احتياجات املستقبل.
وأشــغل حاليــا ً موقــع مســاعد الرئيــس للخدمــات املركزيــة يف

األستاذ /سليمان بن أحمد البسام

مساعد الرئيس لقطاع الخدمات املركزية

أوضح سعادة األستاذ سليمان بن أحمد البسام مساعد الرئيس
لقطــاع الخدمــات املركزية ،أن لديه معادلــة خاصة بإدارة الوقت
ما يجعله يحقق التوازن بني املسؤوليات الكبرية اليت يشغلها يف
عملــه وعائلتــه ،كما أشــار البســام إىل أن قاعدتــه يف العمل هي
( ما ال يمكن قياســه ال يمكن تطويره) ،كاشــفا ً عن إيمانه الكبري

الهيئة ،وقبله شغلت الرئيس التنفيذي لقطاع تقنية املعلومات
يف الهيئــة عــى مــدار عامــن وتوليت إحدى أهــم ملفات جاهزية
الهيئــة ملتطلبــات املســتقبل وهــو قيــادة التحــول الرقمــي لقطاع
الطريان وتحويل التقنية من خدمة مســاندة إىل العمود الفقري
للقطــاع ،وكمــا أين عضــو يف لجان خصخصة قطــاع الطريان يف
اململكة لتحقيق رؤية .2030
وعملــت خــال ( 2015و2016م) عــى تأســيس الرشكــة الســعودية
لنظــم معلومات الطــران اليت تعىن بإدارة وبناء والتحول الرقمي

بالكفــاءات الســعودية وأن أهــم إنجاز بالنســبة لــه يف تحقيق أي

للبــى التقنيــة يف مطــارات اململكــة الـــ  27وصــو ًال بهــا إىل مراحل

نجــاح هــو تمكــن الكفــاءات الســعودية مــن وضــع بصمتهم يف

متقدمة بانتظار اطالقها حسب ما يراه مجلس إدارتها ومجلس

مسرية العمل.

إدارة رشكة الطريان السعودية القابضة.

هل لنا يف نبذة تعريفية عنكم؟
أعتــر نفــي صديق للتطور الدائم والكتب واملقاالت التخصصية
عىل شبكة اإلنرتنت يف مجال التقنية وبناء القدرات واخرتت أن تكون
التقنية شــغفي قبل املرحلة الجامعية وحرصت عىل التخصص
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ومــن املحطــات األخــرى الهامــة يف مســريت كانــت املســاهمة يف
قيــادة ملــف تقنيــة املعلومات يف وزارة الدفاع  ،والتح ّول الرقمي

ملختلف األنظمة الهامة إلدامة األعمال وبناء القدرات السعودية
املتميــزة وتحقيــق التحــول من املعامالت الورقيــة إىل الرقمية يف
العديد من املجاالت.

أخبارنا  -العدد الخامس عرش

ضيف العدد

وحصــدت واللــه الحمــد عىل العديد مــن الجوائــز والتقدير اثناء

املــال البــري مــن فراغ بل ألن أي اســتثمار مــايل أو تقين أو حىت

مسريته العملية ابتدا ًء بشهادات التميز يف قيادة التحول الرقمي

مســتوى الخطــط ال قيمــة لــه دون الفريــق الذي ســيتوىل تنفيذ

لثالث مرات متتاليه من صاحب السمو املليك األمري سلطان بن

الخطط واالســراتيجيات ،عىل مدار  25ســنة حرصت عىل دعم

عبد العزيز آل ســعود -رحمه الله ،-وانتهاء بجائزة أبرز الرؤســاء

واملساهمة يف تمكني الطاقات الشابة السعودية يف مجال تقنية
املعلومات وأفخر أن كثريا ً ممن ترشفت بالعمل معهم يشغلون

جوائز  CNMEالذي أقيم بدولة اإلمارات عام .2016

مواقع هامة اليوم.

التنفيذيني عىل مستوى الرشق األوسط وشمال إفريقيا يف حفل

ومــن محطــايت الهامــة األخــرى هــي العمــل يف وزارة الدفــاع

عالقتكم بعائلتكم يف ظل انشغالكم بمسئولياتكم العملية؟

واملســاهمة يف قيــادة ملــف التحــول الرقمــي يف مكتــب صاحــب

املهمــات الكبــرة جــزء مــن حيــايت وحيــاة عائليت وليســت باألمر

الســمو املليك األمري ســلطان بن عبد العزيز آل ســعود ويل العهد

الطــارئ أو املفاجــئ ،وجــزء أســايس مــن قــدريت عــى مواصلــة

نائــب رئيــس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفتش العام

مســريت بهــذا املســتوى من النجــاح واإلنجــاز يعــود بتوفيق الله

–آنــذاك -حيــث قــدت عمليــة تطويــر العديــد مــن التطبيقــات
اإللكرتونيــة الــي تخــدم املكتــب واملســاهمة يف تطويــر عــددا ً مــن

ولكــن يل معادلــي الخاصــة يف موضــوع إدارة الوقــت ،ليــس

األنظمــة ذات الصبغــة الحساســة  Critical Missionsوغريها

لدعم زوجيت وابين وعائليت املمتدة وتفهمهم النشغايل.
املطلــوب أن تكــون حصــة كل عنــر من عنارص حياتنا مســاوية

مما ساهم يف إحداث نقلة نوعية يف األداء حينها.

لألخــرى أو تحقيــق التــوازن بمعناه املبارش ولكــن املطلوب واألكرث

ومــن املحطــات الــي أعتز بهــا انضمامــي للهيئة العامــة للطريان

واقعيــة هــو إعطــاء كل جــزء حقه ويف كثري مــن الحاالت يتطلب

املــدين كرئيــس لتقنيــة املعلومات عــى مدار عامــن حيث توليت

العمل املزيد من الوقت والبد أن نعطيه األولوية مقابل املحافظة

قيادة الجزء املتعلق بتقنية املعلومات والتحول الرقمي يف رحلتنا

عــى مســاحات من الوقت النوعي مــع األرسة وعدم التقصري يف
واجباتنــا نحوهــم فمثــا ً ليس مهما ً عدد الســاعات اليت تقضيها

إىل املســتقبل ،وســاهمت يف تطويــر قطــاع الطــران واملطــارات
يف اململكة.

مع ابنك ولكن كيف توظف الوقت للمساهمة يف بناء شخصيته

ومــا ميــز هذه املرحلــة أنها تزامنت مع دخول الســعودية مرحلة

ومشاركته ألمور يحبها مثل القراءة أو مشاهدة برنامج يحبه أو
اصطحابه إىل مكانه املفضل.

تاريخيــة تتمثــل برؤيــة الســعودية  ٢٠٣٠وبرنامج التحــول الوطين
وخطــة خصخصــة املطــارات والعمــل املتواصــل لتطويــر املطارات
كواجهة تليق باململكة وخصخصة العديد من القطاعات الحيوية

ماهي أبرز االنجازات اليت قمت بها خالل حياتك العملية؟

الواقعــة تحــت مظلة الهيئة العامة للطريان املدين ،وألن الركيزة

قــد ال تتســع مقابلــة واحــدة إلجمــال املحطــات املهنية الــي أعتز

األساسية لنجاح أي مرشوع وطين هي القدرة عىل متابعة األداء

بهــا ،ولكــن ال أنظر أنــا إليها كإنجازات شــخصية فقط بل أقيس

بشــكل دوري وآين  Real-timeولذلك كانت أوىل الخطوات اليت

أهميتها بمقدار ما ساهمت يف حل تحديات كانت تواجه قطاعا ً

قمت بها كرئيس لقطاع التقنية إنشاء مكتب  PMOلإلدارة املركزية

مــا وتقديــم حلــول أو املســاهمة يف رفــع كفــاءة وأداء مؤسســة

للمشاريع وتطوير منظومة يف املطارات وكل ما يتعلق بها لقياس

وطنية وبالتايل تحقيق أهداف القيادة.

األداء والتعرف عىل أي خلل فور حدوثه ،ورغم أن هذه املنظومة

أهم إنجاز بالنسبة يل والذي أعتربه الدعامة الرئيسية يف تحقيق

يف بداياتها إال أنها ساعدتنا عىل تحقيق نتائج استثنائية.

أي نجــاح هــو اإليمــان بالكفــاءات الســعودية وتمكــن الكفــاءات

وأعتــر قاعــديت يف العمــل هــي «مــا ال يمكــن قياســه ال يمكــن

مــن وضــع بصمتهــم يف مســرة العمــل ،لــم يأيت تســمية رأس

تطويره» لذا كل مخرجات العمل لدي خاضعة للقياس ،ونحن
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أخبارنا  -العدد الخامس عرش

ضيف العدد

مســتمرون بهــذا النهــج الــذي يتبنــاه ويركز عليه معايل األســتاذ

الفارقة هو يف القدرة عىل توظيفها لخدمة اإلنســان وإضفاء بعد

عبدالحكيــم بــن محمــد التميمــي رئيس الهيئــة العامة للطريان

إنساين لها ،ففي السعودية اليت تمتلك أكرب عدد من املطارات يف

املدين يف كافة االجتماعات .

املنطقة نعمل لتطوير كل ما يف املطارات ،وخاصة نقاط التماس
مع املســافرين ورؤيتنا أن تصبح مطاراتنا ذكية يســتطيع املسافر

ماهي التوجهات املستقبلة فيما يتعلق بقطاع الخدمات

فيهــا إنجــاز أكــر قدر مــن الخدمات من خالل هاتفــه الذيك دون

املركزية بالهيئة؟

الحاجة ألي انتظار.

أرى أن مهمتنــا واضحــة وهــي تلخصها عبارات ســمو ويل العهد
األمــر محمــد بن ســلمان –حفظة الله -بأن نحجــز لنا مكانا ً يف

هل لك أن تحدثنا عن النظام اليت تتبعه إدارة املوارد البرشية

املستقبل ،لذا منذ تسلمي مهامي كمساعد للرئيس للخدمات

فيما يخص التدريب والرتقيات؟

املركزيــة حرصــت عىل دراســة القدرات والطاقــات املوجودة ضمن

نحن اليوم يف رحلة واثقة لالنتقال بقطاع الطريان إىل املستقبل،

القطــاع لتكــون خطــة العمــل مبنيــة عــى اســتثمار الكفــاءات
الســعودية ذات الخــرات املميــزة والطويلــة يف الهيئــة والقطــاع
عــى وجــه التحديــد ورفــد هــذه الخــرات بكفــاءات ســعودية

وبرنامــج التحــول الوطــي وخطــة خصخصــة املطــارات والعمــل
الجــاد الجــاري لتطوير املطــارات كواجهة تليــق باململكة باإلضافة
إىل خصخصــة العديــد مــن القطاعــات الحيويــة الواقعــة تحــت

شابة متميزة.

مظلة الهيئة العامة للطريان املدين.

وأؤمــن أن مــا نحتاجــه هــو أن نقــود التحول يف قطــاع الخدمات

وقبــل الحديــث عــن نظــام املوارد البرشيــة أو أي عنرص تشــغييل

املركزيــة املشــركة ليخرج بــا عودة من الصــورة النمطية للهاتف
القديم وإحداث فرق يشبه يف كفاءته أميز الهواتف الذكية وهي

البــد أن أتحــدث عــن حجــر األســاس يف تحقيق ما نطمــح له أال
الفعالة يف تحقيق
وهو تمكني الكفاءات السعودية من املشاركة
َ

الصورة اليت تصدرت اإلعالم العاملي عند إطالق مرشوع نيوم.

الجزء الخاص بقطاع الطريان ضمن رؤية اململكة .2030

لقد وضعت خارطة طريقة ترتجم توجيهات معايل رئيس الهيئة

والهيئــة ككل وقطــاع الخدمــات املركزيــة بشــكل خــاص مــيء

العامــة للطــران املــدين بــرورة الرتكيــز عــى االســتثمار يف فريق

بالكفــاءات الســعودية املتميــزة الــي لديهــا خــرات تراكمية تعترب

العمل وتوظيف أحدث اســراتيجيات األعمال والقدرات الرقمية

أداة هامــة يف املرحلــة املقبلــة ،وخطتنــا الخاصة باملــوارد البرشية

والفنية ليكون قطاع الخدمات املركزية دعامة رئيسية يف تحقيق

سرتكز عىل  ٤أبعاد رئيسية:

تطلعات القيادة الحكيمة بما يتناسب ومكانة اململكة.

  .1االستثمار يف الكفاءات السعودية العاملة بالقطاع وتزويدهم

ونعمل عىل جعل املطارات منصة تفاعلية تنبض بالحياة بكل ما

باملهــارات واألدوات لصقــل قدراتهــم بمــا يتناســب والتحــول

فيهــا من خــال التوظيف املتكامل للتقنيــات ،والخربات العاملية

الرقمــي ومتطلبــات املســتقبل ،وأشــر إىل أن الخطــأ الــذي

متاحــة وهنــاك ابتــكار كل يــوم يجعــل إنجاز املهام أكرث ســهولة،

تقع فيه الكثري من املؤسســات حول العالم أنها تبحث خارج

ولكن يف طريقنا لتوظيف التقنية والخطط االسرتاتيجية لخدمة

املؤسســة عــن كفاءات بينما لديها كنــز من رأس املال البرشي

اإلنســان ويجب علينا أن ال ننىس أن رس نجاح التحول يف قطاع

مــن املوظفــن ذوي الخــرة وكل مــا يتطلبه األمــر هو منحهم

الطــران واملطــارات كواجهــة وطنيــة هــو االرتقــاء وتطويــر قــدرات

فرصة املشاركة يف تحقيق األهداف ورفدهم بالتدريب وإضافة

الكفاءات البرشية واالســتثمار بقدرات الشــباب الســعودي الذي

خربات نوعية معهم من سوق العمل.

أثبت قدراته يف أكرث من مجال ليس يف اململكة فقط بل العالم،
باإلضافــة إىل أن الجميــع قادر عىل امتــاك التقنية لكن العالمة
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 .2اســتحداث منظومــة أدوات تحقــق الشــفافية يف النظــر

الرقمي سأشــكل فريقا ً برئاسيت من مختلف قطاعات الهيئة

بمالحظــات املوظفــن والتواصــل معهــم وتضمــن االتصــال

لضمــان التخطيــط والتنفيذ األمثل لخطــط التحول الرقمي

الداخــي الفعــال ،حيــث اســتحدثت لجنــة تمثــل مختلــف

وتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمملكة.

القطاعــات يف الهيئــة وال تقتــر عــى املــوارد البرشيــة للنظــر

وأنا أؤمن أننا نمتلك منصة مميزة لرفد القطاع بأفضل الكفاءات

معــايل رئيــس الهيئــة ،وأدخلنا أدوات اتصال مؤســي ذكية

عىل تخريج أفضل الكفاءات الســعودية مثل املراقبني الجويني،

يف أي شــكاوى أو مالحظــات تــرد من الزمــاء وهي توجيهات
مثل تطبيق يامر.

وهــي أكاديميــة الطريان الســعودية حيث لم يعــد دورها مقترصا ً
بــل لدينــا توجيهات من معــايل الرئيس بتعزيز دور األكاديمية يف

 .3املحافظــة عــى الكفــاءات يف الهيئة وإعادة النظر يف أســلوب

التدريــب الدويل للعاملــن يف قطاع الطريان من املنطقة والعالم

تقييم األداء وجعله نصف سنوي أو ربع سنوي وهو أمر قيد
الدراســة حاليــاً ،وذلك لتكــون هناك عدة فــرص للموظفني

خاصة أنه معرتف بها من االيكاو واألياتا .وكما سنحدث برامجها
لتتضمــن التخصصــات الحديثــة للتقنيات وعلــوم الطريان مثل

واإلدارة عىل تقييم األداء بشــفافية وعدل واســتدراك أي أمر

الدرونز وغريها.

يحتاج تطوير وإعادة توجيه لتحقيق األهداف.

وال بد أن أنوه إىل أن النجاح خالل املرحلة املقبلة غري ممكن دون

 .4بناء القدرات البرشية املستقبلية عرب برنامجي قادة املستقبل

تعــاون الجميــع ،واملطلــوب مــن كل واحــد من فريــق العمل أن

وقــادة التحــول الرقمــي واستكشــاف وتطويــر الصــف الثــاين

يحــرص عــى فهم الــدور املطلوب منه والقيام بــه بأفضل وجه،

مــن القــادة ،وعــر برنامــج قــادة املســتقبل وبرامــج التدريب

ولــن نتأخــر عــن أي احتياجات لتطوير الــذات وبناء القدرات لكل

للموظفــن ســنفتح الفرصــة للمتميزيــن مــن الكفــاءات

واحد من الزمالء لتمكينهم من أداء مهامهم بأفضل وجه ،ويف

الســعودية لاللتحــاق بــدورات تخصصيــة وبرامــج لتزويدهم

الوقــت ذاتــه هذا يتطلب أن نكون مســتعدين لحجــم املهام وأن

باملهارات اليت تمكنهم من تبوء مناصب عليا وهو ما ينعكس

تيبذل الجميع قصارى جهدهم إلنجاح املهمة.

عــى مســتقبل الهيئــة والقطــاع ،ويف برنامــج قــادة التحــول
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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
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