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التقرير السنوي لعام 2017

االفتتاحية

بقلم معايل األستاذ
عبد الحكيم بن محمد التميمي
رئيس الهيئة العامة للطريان املدين
يتمت ــع قط ــاع الط ــران امل ــدين يف اململك ــة بالكث ــر م ــن املقوم ــات ال ــي تبع ــث ع ــى
الثقـــة والتفـــاؤل ،وتجعلنـــا نســـترشف مســـتقبله الواعـــد ،ويـــأيت يف مقدمتهـــا
الدع ــم ال ــذي يحظ ــى ب ــه م ــن قب ــل حكوم ــة س ــيدي خ ــادم الحرم ــن الرشيف ــن
وويل عه ــده األم ــن (أيدهم ــا الل ــه) ،وقناعته ــا بأهمي ــة ه ــذا القط ــاع ككي ــان كب ــر
ومؤث ــر ،وكأح ــد املح ــركات الرئيس ــة لعجل ــة الحرك ــة االقتصادي ــة يف الب ــاد.
وانطالق ــا م ــن تل ــك الحقائ ــق ش ــهد الع ــام امل ــايل  )2017( 1439/1438أح ــد أه ــم
وأب ــرز ح ــدث يتعل ــق بالهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين من ــذ نش ــأتها ،حي ــث ص ــدر
املرس ــوم املل ــي الكري ــم رق ــم ( )17049وتاري ــخ 1438/4/11هـــ ال ــذي ق ــى بفص ــل
الجان ــب الترشيع ــي ع ــن الجان ــب التش ــغييل يف الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين،
ون ْق ــل ملكي ــة جمي ــع املط ــارات واألرايض التابع ــة له ــا إىل رشك ــة الط ــران امل ــدين
الســـعودي القابضـــة ،وإنشـــاء رشكات للمطـــارات عـــى غـــرار رشكـــة مطـــارات
الريـــاض ،وأن يتـــم التنســـيق مـــع صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة التخـــاذ
اإلجـــراءات النظاميـــة الالزمـــة لنقـــل ملكيـــة الرشكـــة القابضـــة بشـــكل كامـــل
إلي ــه ،وأن تق ــوم الهيئ ــة باتخ ــاذ م ــا يل ــزم لتحوي ــل الرشك ــة القابض ــة إىل رشك ــة
مســاهمة ،وممــا انطــوى عليــه هــذا املرســوم الكريــم أيضــاً ،تشــكيل لجنــة مــن
وزارة املالي ــة والهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين لح ــر جمي ــع مس ــتحقات الهيئ ــة
ل ــدى الجه ــات األخ ــرى ووض ــع خط ــة زمني ــة لتس ــويتها بش ــكل تدريج ــي خ ــال
م ــدة ال تتج ــاوز ث ــاث س ــنوات.
إن أبع ــاد ه ــذا املرس ــوم الكري ــم تش ــكل منعطف ــا ً هام ــا ً يف مس ــرة قط ــاع الط ــران
املـــدين يف اململكـــة ،إذ ســـيمكن الهيئـــة مـــن تعميـــق دورهـــا كمـــرع ومنظـــم
لصناع ــة النق ــل الج ــوي يف اململك ــة ،وت ــرك الجان ــب التش ــغييل للقط ــاع الخ ــاص،
ممــا يضمــن عدالــة املنافســة ورفــع مســتوى الخدمــات ،كمــا يشــكل هــذا املرســوم
دفعــة قويــة للهيئــة تمكنهــا مــن إعــداد وتنفيــذ خطــة اســراتيجية جديــدة شــاملة
لقط ــاع الط ــران امل ــدين ،تتواف ــق م ــع التوجه ــات العاملي ــة الحديث ــة ،ال تقت ــر ع ــى
الهيئــة فحســب ،بــل تشــمل كافــة الجهــات املكونــة للقطــاع ،وذلــك بغيــة املســاهمة
بشــكل أكــر يف تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمملكــة يف إطــار أهــداف
رؤي ــة اململك ــة  ،2030األم ــر ال ــذي ينط ــوي ع ــى تنفي ــذ برام ــج ومش ــاريع  -ضم ــن
برنامــج التحــول الوطــي  2020 -لتطويــر منظومــة النقــل الجــوي يف اململكــة ،حــى
ي ــؤدي القط ــاع دوره بفاعلي ــة أك ــر .كم ــا أن م ــا ج ــاء يف املرس ــوم الكري ــم املش ــار إلي ــه
ســيمكن الهيئــة مــن توظيــف مســتحقاتها املرتاكمــة لــدى الجهــات األخــرى ،البالغــة
نح ــو ( )15ملي ــار ري ــال ،يف املش ــاريع اإلنش ــائية والربام ــج التطويري ــة ال ــي تضطل ــع
بتنفيذهــا ،ويعــد تمكــن الهيئــة مــن التحكــم يف مواردهــا وإيراداتهــا املاليــة خطــوة
هام ــة نح ــو تحقي ــق أح ــد أه ــم أهدافه ــا املتمث ــل يف اعتم ــاد القط ــاع ع ــى م ــوارده
الذاتي ــة دون الحاج ــة إىل االعتم ــاد ع ــى ميزاني ــة الدول ــة.
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لق ــد ج ــاءت إنج ــازات الهيئ ــة خ ــال الع ــام امل ــايل  2017وال ــي اس ــتعرضها ه ــذا
التقري ــر متس ــقة م ــع أه ــداف رؤي ــة اململك ــة  ،2030ب ــل مثل ــت ق ــدرا ً مهم ــا ً م ــن
دور الهيئــة يف تحقيــق تلــك األهــداف ،الــي يــأيت يف مقدمتهــا التوســع يف برامــج
الخصخص ــة ،وتطوي ــر الب ــى التحتي ــة ،ورف ــع مس ــتوى الخدم ــات ،واس ــتقطاب
( )30ملي ــون معتم ــر س ــنوياً ،وتنمي ــة امل ــوارد البرشي ــة ،ع ــاوة ع ــى بن ــاء منص ــة
لوجس ــتية يف اململك ــة ترب ــط ب ــن الق ــارات الث ــاث ،فع ــى صعي ــد الخصخص ــة،
تـــم يف 2017/7/1م تحويـــل مطـــار امللـــك فهـــد الـــدويل إىل (رشكـــة مطـــارات
الدم ــام) ،كم ــا ت ــم إنج ــاز أك ــر م ــن ( )%80م ــن املتطلب ــات التنظيمي ــة الالزم ــة
لتحوي ــل مجموع ــة املط ــارات الداخلي ــة إىل رشكات ،تمهي ــدا ً إلطالقه ــا ،فيم ــا ت ــم
إنجــاز أكــر مــن ( )%85مــن املتطلبــات التنظيميــة الالزمــة لتحويــل قطــاع تقنيــة
املعلوم ــات واالتص ــاالت إىل رشك ــة مس ــتقلة ،تمهي ــدا ً إلطالقه ــا ،ووقع ــت الهيئ ــة
عق ــودا ً ملش ــاريع تطويري ــة جذري ــة بأس ــلوب  BTOتع ــد بمثاب ــة مش ــاريع ملط ــارات
جدي ــدة ،ل ــكل م ــن مط ــار الطائ ــف ال ــدويل الجدي ــد ،ومط ــار األم ــر ناي ــف ب ــن
عب ــد العزي ــز بالقصي ــم ،ومط ــار حائ ــل ال ــدويل ،ومط ــار األم ــر عب ــد املح ــن ب ــن
عبــد العزيــز بينبــع ،وتقــدر األمــوال الــي ســوف تســتثمر يف تلــك املشــاريع بنحــو
( )4.5ملي ــار ري ــال تقريب ــاً ،كم ــا وقع ــت الهيئ ــة ع ــددا ً م ــن العق ــود االس ــتثمارية
بأس ــاليب املش ــاركة االس ــراتيجية م ــع القط ــاع الخ ــاص املتع ــددة ،منه ــا عق ــد
امتيـــاز الطـــران الخـــاص ،وعقـــود الرشاكـــة مـــع مؤسســـة الربيـــد الســـعودي،
وعق ــود امتي ــاز م ــروع تطوي ــر وتش ــغيل خدم ــات األس ــواق الح ــرة يف املط ــارات
الدولي ــة الرئيس ــة الثالث ــة ،وغ ــر ذل ــك م ــن املش ــاريع ال ــي يط ــول رشحه ــا.
وتعك ــس إنج ــازات الهيئ ــة يف ه ــذا التقري ــر حرصه ــا ع ــى توف ــر أق ــى درج ــات
األمـــن والســـامة لحركـــة الطـــران يف أجـــواء ومطـــارات اململكـــة ،إذ أطلقـــت
الهيئ ــة مب ــادرة الرشك ــة األمني ــة ،وال ــي س ــتكون معني ــة بجمي ــع امله ــام األمني ــة
غ ــر املس ــلحة يف املط ــارات ،كم ــا ت ــم الب ــدء يف تنفي ــذ مب ــادرة امل ــروع الوط ــي
املتكامــل ألمــن وحمايــة املطــارات ،ويشــمل (املعــدات ،املبــاين الهندســية ،البنيــة
التحتيـــة ،االتصـــاالت) ،ولتعزيـــز ورفـــع مســـتوى األمـــن تـــم توفـــر وتفعيـــل
البوابـــات االلكرتونيـــة وأجهـــزة املســـح الضـــويئ يف كل مـــن مطـــار امللـــك خالـــد
ال ــدويل ومط ــار املل ــك عب ــد العزي ــز ال ــدويل ومط ــار املل ــك فه ــد ال ــدويل.
وع ــى صعي ــد التطوي ــر واإلنش ــاء فق ــد ش ــهد ه ــذا الع ــام امل ــايل تقدم ــا ً مهم ــا ً يف
العديــد مــن املشــاريع الــي تضطلــع الهيئــة بتنفيذهــا ،حيــث تواصــل العمــل يف
مــروع مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل الجديــد لتبلــغ نســبة إنجــازه مــع نهايــة
العــام املــايل نحــو  %90للمرافــق ذات األولويــة وأكــر مــن  %82لجميــع املرافــق،
وم ــن املنتظ ــر إنج ــازه بالكام ــل نهاي ــة الرب ــع األول م ــن ع ــام  2019إن ش ــاء الل ــه،

كم ــا ت ــم إنج ــاز نح ــو  %85م ــن م ــروع إس ــتكمال تطوي ــر مط ــار األم ــر س ــلطان
بــن عبــد العزيــز بتبــوك ،وأكــر مــن  %50مــن مــروع مطــار عرعــر ،كمــا يجــري
العم ــل ع ــى ق ــدم وس ــاق إلنج ــاز م ــروع تطوي ــر الص ــاالت  4 ،3 ،2 ،1بمط ــار
املل ــك خال ــد ال ــدويل ،وال ــذي تبل ــغ تكلفت ــه نح ــو  2.1ملي ــار ري ــال ،وم ــن املتوق ــع
إنج ــازه يف ع ــام  2021إن ش ــاء الل ــه ،ويس ــتعرض التقري ــر تفاصي ــل العدي ــد م ــن
املش ــاريع ونس ــب إنجازه ــا وتكاليفه ــا والتواري ــخ املتوقع ــة إلنجازه ــا.
وحرصــا ً مــن الهيئــة عــى رفــع مســتوى جــودة الخدمــات املقدمــة للمســافر عــر
مط ــارات اململك ــة ،وتحس ــن تجربت ــه وتحقي ــق نس ــب عالي ــة م ــن رض ــاه ،فق ــد
ت ــم تش ــكيل إدارة عام ــة بمس ــمى « اإلدارة العام ــة للج ــودة وحماي ــة العم ــاء»
لتُع ــى به ــذا األم ــر ،كم ــا ت ــم إص ــدار الئح ــة تنفيذي ــة محدث ــة لحماي ــة حق ــوق
العم ــاء ،لتح ــل مح ــل الالئح ــة الس ــابقة ،وصح ــب ذل ــك القي ــام بالعدي ــد م ــن
الحمـــات واألنشـــطة التثقيفيـــة لتوعيـــة املســـافرين بحقوقهـــم ،كمـــا رشعـــت
الهيئـــة يف إعـــداد تقاريـــر شـــهرية تفصيليـــة عـــن مســـتوى رضـــا املســـافرين يف
مط ــارات اململك ــة الدولي ــة الرئيس ــة الثالث ــة ،تُن ــر يف وس ــائل اإلع ــام ووس ــائل
التواص ــل االجتماع ــي ،إيمان ــا م ــن الهيئ ــة بأهمي ــة الش ــفافية كعام ــل رئي ــس يف
تطوي ــر وتحس ــن الخدم ــات املقدم ــة .
وفيمــا يخــص األنظمــة والترشيعــات فقــد تــم تعديــل مــا يتعلــق منهــا بالرخــص
املمنوحـــة للمواطنـــن الســـعوديني (الطياريـــن واملهندســـن واملراقبـــن الجويـــن
واملرحلـــن الجويـــن وأعضـــاء مقصـــورة الطائـــرة والعاملـــن يف الخدمـــات
األرضيـــة) بحيـــث تكـــون تلـــك الرخـــص ســـارية املفعـــول مـــدى الحيـــاة ،أمـــا
بالنس ــبة للطياري ــن ومهن ــديس صيان ــة الطائ ــرات الس ــعوديني الحاصل ــن ع ــى
رخ ــص م ــن الوالي ــات املتح ــدة ،فق ــد أصبح ــت تل ــك الرخ ــص س ــارية املفع ــول
يف اململكـــة ،ومـــن ثـــم يتـــم إصـــدار رخـــص مماثلـــة لهـــم مـــن الهيئـــة بشـــكل
آيل ،كم ــا ت ــم إلغ ــاء امل ــادة ( ،)GACAR Part-127املتعلق ــة بالطائ ــرات الخاص ــة،
وبموجبـــه ال يُلـــزم مشـــغلو الطائـــرات الخاصـــة ذات التســـجيل األجنـــي غـــر
التج ــاري بالحص ــول ع ــى التصاري ــح ،واالكتف ــاء بالرتاخي ــص ال ــي ص ــدرت له ــا يف
بل ــدان اإلص ــدار ،وكخط ــوة نح ــو تحوي ــل ع ــدد م ــن املط ــارات الداخلي ــة ملط ــارات
دولي ــة ت ــم إص ــدار الرخص ــة التش ــغيلية ملط ــار حائ ــل ،ال ــي أهلت ــه ليصب ــح مط ــارا ً
دولي ــاً ،وعلي ــه أصب ــح ع ــدد املط ــارات الدولي ــة يف اململك ــة ( )6مط ــارات.
وعـــى صعيـــد تنميـــة الحركـــة الجويـــة تـــم الرتخيـــص لرشكـــة طـــران أديـــل،
ليصب ــح ع ــدد الناق ــات الوطني ــة ( )5ناق ــات ،ع ــاوة ع ــى خدم ــة الب ــرق ،كم ــا
ت ــم الرتخي ــص لتس ــع ناق ــات غ ــر س ــعودية (إضافي ــة) لتش ــغيل رح ــات دولي ــة
مب ــارشة م ــن وإىل ع ــدد م ــن املط ــارات الداخلي ــة والدولي ــة ،وق ــد نج ــم ع ــن تل ــك
الرتاخي ــص توف ــر املزي ــد م ــن خي ــارات الس ــفر ،وتحقي ــق املزي ــد م ــن املنافس ــة،
الــي يســتفيد منهــا املواطــن وكل مــن يقصــد هــذا الوطــن املعطــاء ،يــأيت ذلــك يف
ظــل قيــام الهيئــة بمتابعــة ومراقبــة أســعار تذاكــر النقــل الداخــي بشــكل دوري.
ويف مجــال الحركــة الجويــة ارتفــع عــدد الــركاب يف مطــارات اململكــة يف عــام 2017
بنســبة ( )%7.7عــن العــام الســابق ،إذ بلــغ إجمــايل عــدد الــركاب عربهــا أكــر مــن
( )91.8ملي ــون مس ــافر ،فيم ــا بل ــغ ع ــدد الرح ــات الجوي ــة يف مط ــارات اململك ــة
( )741,293رحلــة بزيــادة قدرهــا ( )%4.6عــن العــام الســابق ،أمــا الشــحن الجــوي
فق ــد بل ــغ ( )941,951طن ــا ً بنس ــبة زي ــادة بلغ ــت ( )%1.4ع ــن ع ــام .2016
وعـــى صعيـــد األداء املـــايل فقـــد حققـــت الهيئـــة زيـــادة يف إجمـــايل إيراداتهـــا
وإي ــرادات ال ــركات التابع ــة له ــا (املفوت ــرة) م ــن ( )7ملي ــار ري ــال يف ع ــام ،2016
إىل ( )8.4مليـــار ريـــال يف عـــام  ،2017بنســـبة زيـــادة قدرهـــا ( ،)%20.4فيمـــا
زادت اإلي ــرادات املحصل ــة م ــن ( )4.3ملي ــار ري ــال إىل ( )6.2ملي ــار ري ــال ،بنس ــبة
زيـــادة بلغـــت أكـــر مـــن ( ،)%44أمـــا اإليـــرادات الرتاكميـــة غـــر املحصلـــة فقـــد
بلغــت ( )17,410,543,593ريــا ًال ،مقارنــة بمبلــغ ( )16,910,769,463ريــا ًال خــال
الع ــام امل ــايل الس ــابق ،ع ــى الجان ــب اآلخ ــر بلغ ــت املرصوف ــات يف الع ــام امل ــايل
 )8,177,017,318( 2017ريـــا ًال ،مقارنـــة بمبلـــغ ( )13,674,979,430ريـــا ًال للعـــام
الس ــابق ،ويوض ــح القس ــم الخ ــاص بالش ــئون املالي ــة م ــن ه ــذا التقري ــر تفاصي ــل
اإليـــرادات واملرصوفـــات.

وانطالق ــا م ــن قناع ــة الهيئ ــة بأهمي ــة العن ــر الب ــري كأح ــد املح ــاور الرئيس ــة
الالزم ــة إليج ــاد صناع ــة نق ــل ج ــوي متط ــورة ،ولتوط ــن تقني ــات تل ــك الصناع ــة،
فقــد واصلــت الهيئــة جهودهــا لتنفيــذ برامجهــا الــي تســتهدف النهــوض بقــدرات
ومواه ــب موارده ــا البرشي ــة ،حي ــث بل ــغ إجم ــايل ع ــدد الربام ــج التدريبي ــة ()422
برنامج ــاً ،وبل ــغ ع ــدد املس ــتفيدين منه ــا ( )1750موظف ــاً ،كم ــا ت ــم ابتع ــاث ()107
طالـــب للدراســـة بمراحـــل مختلفـــة (بكالوريـــوس ،ماجســـتري ،دبلـــوم مراقبـــة
جوي ــة) ،أم ــا األكاديم ــة الس ــعودية للط ــران امل ــدين ،فق ــد بل ــغ ع ــدد خريجيه ــا
هـــذا العـــام ( )94خريجـــا ً مـــن حملـــة درجـــة الدبلـــوم ،فيمـــا اجتـــاز ()3386
متدرب ــا ً دورات تدريبي ــة تخصصي ــة قص ــرة.
وعـــى صعيـــد تقنيـــة املعلومـــات واالتصـــاالت فقـــد ُصنفـــت الهيئـــة العامـــة
للط ــران امل ــدين ضم ــن أفض ــل ( )15جه ــة يف اململك ــة س ــاهمت يف رف ــع مس ــتوى
نض ــج الخدم ــات الحكومي ــة عالي ــة التأث ــر ،وذل ــك وف ــق تقري ــر م ــؤرش النض ــج
للخدمـــات الحكوميـــة /برنامـــج التعامـــات اإللكرتونيـــة الحكوميـــة (يـــر)،
الص ــادر ع ــن وزارة االتص ــاالت وتقني ــة املعلوم ــات ،كم ــا حقق ــت الهيئ ــة بموج ــب
تقري ــر نتائ ــج التح ــول املنبث ــق ع ــن ه ــذا الربنام ــج ،نس ــبة تح ــول متمي ــزة بلغ ــت
 %80لتصبـــح بذلـــك األوىل عـــى قطـــاع النقـــل يف اململكـــة ،ولرفـــع مســـتوى
الخدمــات يف املطــارات تــم توفــر “تطبيــق الجــوال ملعلومــات املرافــق والرحــات”،
وه ــذا التطبي ــق يع ــرض معلوم ــات تفصيلي ــة ع ــن الرح ــات والخدم ــات ،م ــع
توف ــر إمكاني ــة تقدي ــم الش ــكاوي أو االقرتاح ــات ،كم ــا ت ــم إنج ــاز وتوف ــر العدي ــد
م ــن األنظم ــة واألجه ــزة املتخصص ــة ال ــي اس ــتهدفت تطبي ــق أفض ــل املمارس ــات
العاملي ــة لتحس ــن تجرب ــة املس ــافر ،وغ ــر ذل ــك م ــن األنظم ــة املتخصص ــة ال ــي
اس ــتعرضها ه ــذا التقري ــر بالتفصي ــل.
وفيم ــا يخ ــص حماي ــة البيئ ــة فق ــد ت ــم االتف ــاق م ــع هيئ ــة األرص ــاد وحماي ــة البيئ ــة
التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتقليــل الضوضــاء الصــادرة عــن عمليــات الطــران ،وتحديد
مهــام ومســئوليات كل مــن الطرفــن ،وإعــداد ورفــع تقريــر ســنوي عــن حالــة البيئــة
يف املط ــارات ،كم ــا ت ــم تطبي ــق النظ ــام الع ــام البي ــي ع ــى جمي ــع مط ــارات اململك ــة،
وح ــر املب ــاين ال ــي تحت ــوي ع ــى م ــادة االسبس ــتوس يف مط ــارات اململكة،كم ــا ت ــم
تنظي ــم مؤتم ــر للم ــواد الخط ــرة وحماي ــة البيئ ــة ،ش ــاركت في ــه ( )52جه ــة بحض ــور
( )390شــخصية ،كمــا تــم تســليم الخطــة الوطنيــة لتخفيــض انبعاثــات ثــاين أكســيد
الكربــون فيمــا يخــص قطــاع الطــران املــدين ( )State Action Planملنظمــة الطــران
امل ــدين ال ــدويل.
وم ــن اإلنج ــازات ال ــي أود اإلش ــارة إليه ــا حص ــول مط ــار األم ــر محم ــد ب ــن عب ــد
العزيـــز الـــدويل عـــى عـــدة جوائـــز ،إذ حصـــل عـــى املرتبـــة الثانيـــة يف مســـتوى
الرض ــا الع ــام ،وذل ــك ع ــى نط ــاق ال ــرق األوس ــط ،للرب ــع الثال ــث م ــن ع ــام
2017م ،وفقــا ً لالســتبيان الــذي أجــراه مجلــس املطــارات الــدويل (،)ACI’S ASQ
كم ــا اخت ــر املط ــار ضم ــن أفض ــل ( )100مط ــار يف العال ــم لع ــام 2017م ،وذل ــك
وفــق اســتطالع أجرتــه «ســكاي تراكــس» العامليــة املتخصصــة يف تقييــم املطــارات
ورشكات الطـــران ،كمـــا حـــاز املطـــار عـــى جائـــزة التميـــز الســـياحي الســـعودي
كأفض ــل مط ــار يف اململك ــة لع ــام 2017م.
والهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين إذ تم ــي ُقدم ــا ً يف تنفي ــذ برامجه ــا ومش ــاريعها
ضمــن برنامــج التحــول الوطــي  ،2020لتســترشف غــدا ً مرشقــا ً لقطــاع الطــران
املــدين ،تتحقــق فيــه اآلمــال واألهــداف املرجــوة وفــق رؤيــة اململكــة  2030بتوفيــق
م ــن الل ــه تع ــاىل ،ث ــم بدع ــم حكوم ــة س ــيدي خ ــادم الحرم ــن الرشيف ــن وس ــمو
ويل عه ــده األم ــن  -حفظهم ــا الل ــه  -وال يفوت ــي يف الخت ــام أن أتوج ــه بالش ــكر
والتقدي ــر للجه ــات ال ــي تعاون ــت م ــع الهيئ ــة ويف مقدمته ــم مجل ــس الش ــورى
ووزارة املاليـــة ،ووزارة االقتصـــاد والتخطيـــط ،وأعضـــاء مجلـــس إدارة الهيئـــة،
فض ـا ً ع ــن الجه ــات العامل ــة يف املط ــارات ،فق ــد س ــاهمت جهوده ــم جميع ــا ً يف
مس ــاعدة الهيئ ــة ومس ــاندتها لتخط ــي الكث ــر م ــن العقب ــات ،ويف تمك ــن الهيئ ــة
مــن أداء دورهــا املنشــود ،كمــا ال يفوتــي أيضــا ً أن أشــكر زمــايئ يف الهيئــة الذيــن
بذل ــوا كل م ــا م ــن ش ــأنه تحقي ــق اإلنج ــازات ال ــي اس ــتعرضها ه ــذا التقري ــر.
والله ويل التوفيق،،،
التقرير السنوي لعام 2017
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الهيكل التنظيمي

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﲑان اﳌﺪﱐ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎرات
اﻟﺮ�ﺎض
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎرات
اﻟﺪﻣﺎم
ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت
اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮ�ﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﳌﴩف اﻟﻌﺎم ﻋﲆ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻨﻈﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺮﻴان

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﳌﴩف اﻟﻌﺎم ﻋﲆ
اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺆﺳﴘ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﻤﻄﺎرات

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎذﻳﺔ
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺆول اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
إدارة ﻋﻠﻴﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ
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إدارة ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم  /ﻛﺒﺮﻴ ﻣﺪراء

ﻗﻄﺎع اﺳﺮﺘاﺗﻴﺠﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ

إدارة  /ﻣﺪﻳﺮ

ﻗﺴﻢ  /رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ

ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ

ﺟﻬﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ارﺗﺒﺎط اﺳﺮﺘاﺗﻴﺠﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻄﲑان
رﺋﻴﺲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﲑان اﳌﺪﱐ

اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ

ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎدي اﻟﻄﲑان
اﻟﺴﻌﻮدي

اﳌﻨﺪوب اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻜﻨﺪا

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ

ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺴﻼﻣﺔ وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺠﻮدة وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻄﲑان

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻷﻣﻦ اﻟﻄﲑان

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺮﺧﺺ واﻟﺸﻬﺎدات

وﺛﺎﺋﻖ أﻣﻦ اﻟﻄﲑان

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺨﺰون

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻷﺟﻮاء

ﺗﺪرﻳﺐ أﻣﻦ
اﻟﻄﲑان واﻟﱰاﺧﻴﺺ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪوﱄ
ﻷﻣﻦ اﻟﻄﲑان

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺤﻔﻮﻇﺎت

ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﻮﺣﺪ

ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻄﲑان

اﻟﴩﻛﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
)ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ(

اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹدارﻳﺔ

أﻧﻈﻤﺔ وﺷﻴﻜﺎت
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻃﺐ اﻟﻄﲑان

أﻣﻦ اﻟﻄﲑان

اﳌﻮاد

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ

أﻣﻦ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺠﻮي

اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻄﲑان

أﻣﻦ اﳌﻄﺎرات

اﻟﻌﻘﻮد واﳌﺸﱰﻳﺎت

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة
ﻷﻣﻦ اﻟﻄﲑان

اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮ�ﺔ

11

مجلس اإلدارة

معــالــي
د .نبيل بن محمد العامودي
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معــالــي
أ .عبد الحكيم بن محمد التميمي

رئيس الهيئة العامة للطريان املدين ونائب رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

م .عبد الله بن عبد العزيز الجربوع

م .عبد الله بن محمد الزامل

د .حمد بن محمد السماعيل

مستشار تخطيط  -وزارة االقتصاد
والتخطيط

عضو مجلس إدارة الهيئة

نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطين لالستثمار والتطوير السياحي

أ .حمزة بن عبد العزيز العسكر

م .عبد الرحمن بن إبراهيم
الرويتع

م .هذلول بن حسني الهذلول

أ .حمد بن محمد الكنهل

أمني عام لجنة املساهمات العقارية
وزارة التجارة واالستثمار

عضو مجلس إدارة الهيئة

وكيل وزارة النقل للتخطيط
االسرتاتيجي

وكيل وزارة املالية للشئون املالية
والحسابات

أهم قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين (2017م)
•تحويـل مطـار امللـك فهـد الـدويل بالدمـام إىل رشكـة ،بموجـب قـرار
املجلـس رقـم ( )376/20بتاريـخ 1438/05/26هــ.

•تشـكيل الجمعيـة العامـة للشركاء (رشكة مطـارات الدمام) ،بموجب
قـرار املجلـس رقـم (ت  )402 /بتاريخ 1438/11/18هـ.

•إقـرار القوائـم املاليـة لقطـاع مطـار امللـك خالـد الـدويل لألعـوام
املاليـة 2013م و 2014م ،بموجـب قـرار املجلـس رقـم ()378/20
بتاريـخ 1438/05/26هــ.

•املوافقـة على ميزانيـة الهيئـة للعام املايل 1440/1439هــ ،بموجب قرار
املجلـس رقـم ( )410/22بتاريخ 1439/03/19هـ.

•املوافقـة على الالئحـة التنفيذيـة لحماية حقـوق العمالء ،بموجب قرار
املجلس رقم ( )380/20بتاريخ 1438/05/26هـ.
•تشـكيل مجلـس مديريـن لرشكـة مطـارات الدمـام ،بموجـب قـرار
املجلـس رقـم ( )392/21بتاريـخ 1438/08/15هــ.

•املوافقـة على الحسـاب الختامـي للهيئـة للسـنة املاليـة 1438/1437هـ،
بموجـب قـرار املجلـس رقـم ( )411/22بتاريـخ 1439/3/19هـ.
•إقـرار القوائـم املاليـة لقطـاع املالحـة الجويـة لعـام 2015م بموجـب قرار
مجلـس اإلدارة رقـم ( )377/20وتاريـخ  1438/05/26هـ.
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الرؤية والرسالة واألهداف

رؤيــــة الهيئــــة
تحقيـــق أجـــواء آمنـــة وفـــق أدق معايـــر الســـامة العامليـــة ،وبنـــاء منظومـــة
مطـــارات حديثـــة بخدمـــات عرصيـــة ومتقدمـــة.

رسالة الهيئــــة
تطويــر النقــل الجــوي وفــق أحــدث املعايــر العامليــة ،وتعزيــز مكانــة اململكــة عامليــا ً
كجه ــة مؤث ــرة يف صناع ــة الط ــران امل ــدين ال ــدويل ،وتحقي ــق النم ــو واالس ــتدامة
االقتصادي ــة ،وتطبي ــق األنظم ــة واللوائ ــح واإلج ــراءات الكفيل ــة بس ــامة النق ــل
الج ــوي.

األهداف االسرتاتيجية للهيئــــة
تنميــة املــوارد املاليــة للهيئــة والعمــل بأســس تجاريــة
لتحقيــق االســتقالل املــايل.

تحقيــق االســتثمار األمثــل للمــوارد البرشيــة وضمــان
أعــى مســتويات الرضــا الوظيفــي يف بيئــة عمــل
متميــزة.

تشجيع فرص االستثمار بقطاع النقل الجوي.

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــدويل وضمــان املشــاركة
الفعالــة للمملكــة يف عمليــات صنــع القــرارات يف
صناعــة النقــل الجــوي.

توفــر أرقــى الخدمــات لضيــوف الرحمــن واملســافرين
وفــق أحــدث املعايــر العامليــة.

حمايــة البيئــة مــن اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن
أنشــطة النقــل الجــوي.

بنــاء وتطويــر وإدارة وتشــغيل التجهيــزات األساســية
لخدمــات قطــاع النقــل الجــوي وفــق أحــدث التقنيــات
والنظــم.

تنظيــم وتطويــر قطــاع النقــل الجــوي وفــق أحــدث
املمارســات العامليــة.

وضع وتطوير اإلجراءات الكفيلة بسالمة وأمن قطاع
النقل الجوي.

تطويــر وحــدات األعمــال االســراتيجية وأنشــطتها
وتحويلهــا إىل كيانــات تجاريــة مســتقلة ومجديــة.

تطوير عمليات النقل الجوي وإجراءات الصيانة وفق
املعايري العاملية.
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امللخص
التنفـــيــذي
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امللخص التنفيذي

امللخص التنفيذي
مضـــت الهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين خـــال العـــام املـــايل 1439/1438هـــ
(2017م) ،قدم ــا ً يف القي ــام بمهامه ــا ومس ــؤولياتها ،ال ــي انط ــوت ع ــى تنفي ــذ
الكث ــر م ــن املش ــاريع والربام ــج ال ــي تس ــهم بق ــدر كب ــر لي ــس فق ــط يف تطوي ــر
وتنظي ــم صناع ــة النق ــل الج ــوي يف اململك ــة ،ب ــل أيض ــا ً بم ــا يس ــهم يف تحقي ــق
أهـــداف رؤيـــة اململكـــة  2030ذات العالقـــة بالنقـــل الجـــوي ،وحيـــث أن تنفيـــذ
العدي ــد م ــن تل ــك املش ــاريع يمت ــد ألك ــر م ــن س ــنة مالي ــة ،نظ ــرا ً لك ــر حجم ــه،
وأمــد عقــوده ،فإنــه مــن الــروري اإلشــارة إىل أن نســب اإلنجــاز ومراحــل تقــدم
تنفي ــذ املش ــاريع املش ــار إليه ــا يف فص ــول ه ــذا التقري ــر تغط ــي م ــا ت ــم إنج ــازه ح ــى
نهاي ــة الع ــام امل ــايل (2017م) فق ــط ،ويمك ــن إجم ــال أب ــرز وأه ــم اإلنج ــازات ال ــي
تحقق ــت خ ــال الع ــام امل ــايل  2017م ــن خ ــال املح ــاور التالي ــة:

أو ًال :الحركة الجوية يف
مطــارات وأجـــواء املمـلـكــــة
أســـفرت جهـــود الهيئـــة وأنشـــطتها الراميـــة إىل تنميـــة الحركـــة الجويـــة يف
اململكـــة ،عـــن اســـتقطاب املزيـــد مـــن الناقـــات الجويـــة واملســـافرين والشـــحن
الجـــوي ملطـــارات اململكـــة ،غـــر أن الحركـــة الجويـــة العابـــرة ألجـــواء اململكـــة
شـــهدت خـــال عـــام  2017هبوطـــا ً مقارنـــة بعـــام  ،2016ويمكـــن إجمـــال أبـــرز
معال ــم الحرك ــة الجوي ــة يف مط ــارات وأج ــواء اململك ــة خ ــال الس ــنة املالي ــة له ــذا
التقري ــر ع ــى النح ــو الت ــايل:
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 .1الحركة الجوية يف جميع مطارات اململكة:

741,293

708,819

91,821,139

85,287,463

2016 2017

2016 2017

941,950

رحلة

رحلة

مسافرا ً مسافرا ً

928,831

•بلـــغ إجمـــايل عـــدد الرحـــات ( )741,293رحلـــة بنســـبة
زيـــادة بلغـــت ( )%4.6عـــن عـــام .2016
•بل ــغ إجم ــايل ع ــدد املس ــافرين أك ــر م ــن ( )91.8ملي ــون
مس ــافر بنس ــبة زي ــادة بلغ ــت ( )%7.7ع ــن ع ــام .2016
•بلـــغ إجمـــايل حجـــم الشـــحن الجـــوي ( )941,951طنـــا ً
بنســـبة زيـــادة بلغـــت ( )%1.4عـــن عـــام .2016

طنا ً

طنا ً

2016 2017

 .2الحركــة الجويــة يف مطــارات اململكــة
الدوليــة:

609,352

585,730

79,093,378

73,194,614

2016 2017

2016 2017

936,100

رحلة

رحلة

مسافرا ً مسافرا ً

920,212

•بل ــغ إجم ــايل ع ــدد الرح ــات ( )609,352رحل ــة بنس ــبة
زي ــادة بلغ ــت ( )%4ع ــن ع ــام .2016
•بلـــغ إجمـــايل عـــدد املســـافرين أكـــر مـــن ( )79مليـــون
مســـافر بنســـبة زيـــادة بلغـــت ( )%8.1عـــن عـــام .2016
•بل ــغ إجم ــايل حج ــم الش ــحن الج ــوي ( )936,100طن ــا ً
بنس ــبة زي ــادة بلغ ــت ( )%1.7ع ــن ع ــام .2016

طنا ً

طنا ً

2016 2017

 .3الحركــة الجويــة يف مطــارات اململكــة
الداخليــة:

131,941

123,089

12,727,761

12,092,849

2016 2017

2016 2017

5,850.6

رحلة

رحلة

مسافرا ً مسافرا ً

8,618.7

•بلـــغ إجمـــايل عـــدد الرحـــات ( )131,941رحلـــة بنســـبة
زيـــادة بلغـــت ( )%7.2عـــن عـــام .2016
•بل ــغ إجم ــايل ع ــدد املس ــافرين أك ــر م ــن ( )12.7ملي ــون
مس ــافر بنس ــبة زي ــادة بلغ ــت ( )%5.3ع ــن ع ــام .2016
•بلـــغ إجمـــايل حجـــم الشـــحن الجـــوي ( )5,851طنـــا ً
بنســـبة نقـــص بلغـــت ( )%32.1عـــن عـــام .2016

طنا ً

طنا ً

2016 2017

 .4الحركة الجوية يف أجواء اململكة:

1,325,525

1,647,308

1,539,661

1,362,532

1,164,557

بلـــغ حجـــم الحركـــة الجويـــة املســـتخدمة ألجـــواء اململكـــة
( )1,325,525حركــة ،بنســبة نقــص بلغــت ( )%19.5عــن عــام
.2016

حركة

حركة

حركة

حركة

حركة

2017

2016

2015

2014

2013
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ثانيا ً
السالمة واألمن
أنج ــزت الهيئ ــة العدي ــد م ــن اإلنج ــازات ال ــي اس ــتهدفت توف ــر أق ــى درج ــات األم ــن والس ــامة لحرك ــة الط ــران يف
أجــواء ومطــارات اململكــة ،ويمكــن إيجــاز أهــم إنجــازات الهيئــة خــال عــام  2017يف هــذا املجــال عــى النحــو التــايل:
إعـ ــداد دراســـ ــة تــســتــهـ ــدف الـحـ ــد م ــن
مخاطــر الطيــور ورضرهــا عــى الطائــرات يف
أجــواء اململكــة ،ودراســة أخــرى تســتهدف
الحــد مــن مخاطــر التقــارب بــن الطائــرات
(.)TCAS
تحديث نظام إدارة الجودة (.)QSM

إطـــاق الربنامـــج اإللكـــروين لنظـــام
البالغ ــات ( )Q5لجمي ــع رشكات الط ــران
ومـــزودي الخدمـــة الســـتقبال البالغـــات
إلكرتونيـــا

رفـــع نســـبة إنجـــاز برنامـــج الدولـــة
للســـامة ()SSP Implementation
مـــن ( )%54إىل (.)%96

اعتمـــاد قائمـــة املتطلبـــات األمنيـــة
للـــركات العاملـــة باملطـــارات ،بغيـــة
التـــزام تلـــك الجهـــات بهـــا.

إطـــاق مبـــادرة الرشكـــة األمنيـــة ،والـــي
س ــتكون معني ــة بجمي ــع امله ــام األمني ــة
غـــر املســـلحة يف املطـــارات.

اعتم ــاد األدل ــة األمني ــة الخاص ــة بـــ ()22
مط ــاراً ،واملصادق ــة عليه ــا.

الب ــدء يف تنفي ــذ مب ــادرة امل ــروع الوط ــي
املتكامـــل ألمـــن وحمايـــة املطـــارات،
ويشـــمل (املعـــدات ،املبـــاين الهندســـية،
البنيـــة التحتيـــة ،االتصـــاالت).

الرتخيـــص الفتتـــاح ( )98وكالـــة شـــحن
ج ــوي جدي ــدة ،وتجدي ــد ترخي ــص ()124
وكال ــة قديم ــة.

ثالثا
مكتب تحقيقات الطريان
تلقى مكتب تحقيقات
الطريان يف عام 2017م

628

بــــالغـــــــا ً
أجرى

61

تحقيقــــا ً
حرر

49

تقريرا ً

3
28

حوادث.

492

واقعة.

واقعة خطرية.

105

( أخرى ) بالغات تبني بعد التحقق أنها مجرد مشاكل
تشغيلية ال تصنف ضمن الوقائع والحوادث .

تحقيقات تمت وفق ملحق
اإليكاو الثالث عرش.

تحقيقات محدودة
النطاق.

تحقيقات تم اتخاذ قرار بعدم
إكمالها وتحقيقات ختامية قصرية.

تحقيقات يف مخاطر
تتعلق بالسالمة.

( )4تقارير تمت وفق ملحق
اإليكاو الثالث عرش.

( )24تقريرا ً لتحقيقات تم اتخاذ قرار
بعدم إكمالها وأعد بشأنها تقارير
موجزة.

( )20تقريرا ً محدودة النطاق.

( )1تقرير يتضمن توصية عن مخاطر
تتعلق بالسالمة.

أصدر

26

توصية
20

( )25توصية سالمة.

( )1توصية قائمة بذاتها
(عاجلة تتعلق بالسالمة)

رابعا ً
الجودة وحماية العمالء
تشـــكيل إدارة عامـــة بمســـمى « اإلدارة
العامـــة للجـــودة وحمايـــة العمـــاء»

القيـــام بزيـــارات تفقديـــة لعـــدد مـــن
املطــارات بهــدف متابعــة جــودة الخدمــات
املقدمـــة للمســـافرين ،وتـــم تســـجيل
( )494مالحظـــة ،وتصحيـــح أكـــر مـــن
 %63مـــن املالحظـــات املرصـــودة خـــال
شـــهرين مـــن رصدهـــا.

بن ــاء أك ــر م ــن ( )350م ــؤرش قي ــاس ألداء
املطـــارات ومـــؤرشات للتدقيـــق ،وتـــم
تحديــد فــرات التكــرار لــكل مــؤرش تــراوح
ب ــن يومي ــة إىل س ــنوية ليت ــم تطبيقه ــا يف
جمي ــع مط ــارات اململك ــة.

إص ــدار الئح ــة تنفيذي ــة محدث ــة لحماي ــة
حق ــوق العم ــاء ،لتح ــل مح ــل الالئح ــة
الســـابقة ،وعقـــد ورش عمـــل وحمـــات
لتوعي ــة املس ــافر بحقوق ــه.

إعـــداد تقاريـــر شـــهرية تفصيليـــة عـــن
مســـتوى رضـــا املســـافرين يف مطـــارات
اململك ــة الدولي ــة الرئيس ــة الثالث ــة اعتب ــارا ً
مـــن ديســـمرب  ،2017تنـــر يف وســـائل
اإلعـــام ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي.

بل ــغ ع ــدد الش ــكاوى ال ــي وردت ل ــإدارة
خـــال عـــام  )1085( 2017شـــكوى،
تـــم البـــت يف ( )%98,24منهـــا ،وقـــد
انخفـــض عـــدد الشـــكاوى عـــن العـــام
الس ــابق بنس ــبة ( ،)%11وكان ــت أس ــباب
الشـــكاوى عـــى النحـــو التـــايل:

تعيـــن مراقبـــن يف املطـــارات الدوليـــة
الرئيســـة الثالثـــة ملتابعـــة مـــدى جـــودة
الخدمـــات املقدمـــة للمســـافرين.

%30.32

تأخري موعد إقالع الرحالت

%22.03

مشاكل تتعلق بالتذاكر

%17.23

فقدان أمتعه

%11.99

إلغاء رحالت

%5.16

رفض إركاب

%5.07

إلغاء حجز

%5.07

تأخري أمتعة

%1.56

حجز فائض

%0.93

تخفيض درجة اإلركاب

%0.64

مشاكل تتعلق بخدمة ذوي
االحتياجات الخاصة
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خامسا ً
معايري الطريان
أ .األنظمة والترشيعات
إجـــراء عـــدد مـــن التعديـــات عـــى
لوائـــح وأنظمـــة ســـامة الطـــران
( )GACARsويمكـــن إبـــراز أهمهـــا يف
التـــايل:

تعديـــل األنظمـــة املتعلقـــة بالرتاخيـــص
املمنوحـــة للطياريـــن ومهنـــديس صيانـــة
الطائـــرات الســـعوديني الحاصلـــن عـــى
رخـــص مـــن الواليـــات املتحـــدة ،بحيـــث
تكـــون تلـــك الرخـــص ســـارية املفعـــول يف
اململكـــة ،ومـــن ثـــم يتـــم إصـــدار رخـــص
مماثلـــة مـــن الهيئـــة بصفـــة آليـــة.

الفص ــل ب ــن املادت ــن  141و  61م ــن لوائ ــح
الســامة حيــث أصبــح مــن املتــاح للمتقــدم
بطلـــب الحصـــول عـــى رخصـــة طيـــار يف
ح ــال ع ــدم انتظام ــه يف مدرس ــة أو معه ــد
مرخــص للتدريــب عــى الطــران أن يحصــل
عـــى تدريبـــه النظـــري والعمـــي مـــن قبـــل
م ــدرب ط ــران مرخ ــص م ــن الهيئ ــة.

تعديـــل األنظمـــة املتعلقـــة بالرخـــص
الســـعوديني
للمواطنـــن
املمنوحـــة
املتخصصـــن الصـــادرة مـــن قبـــل الهيئـــة
(الطياري ــن واملهندس ــن واملراقب ــن الجوي ــن
واملرحلـــن الجويـــن واعضـــاء مقصـــورة
الطائ ــرة والعامل ــن يف الخدم ــات األرضي ــة)
بحيــث تكــون تلــك الرخــص ســارية املفعــول
مــدى الحيــاة ،وفقــا ملــا هــو معمــول بــه يف
الــدول الــي حققــت نجاحــا كبــرا ً يف مجــال
صناعـــة الطـــران املـــدين.

الســـماح ملشـــغيل الطائـــرات الخفيفـــة
بالخدمـــة الذاتيـــة يف جميـــع املطـــارات
املدنيـــة باململكـــة دون إلزامهـــم بالحصـــول
عـــى الخدمـــة مـــن مـــزودي الخدمـــات
األرض ّيـــة بتلـــك املطـــارات.

وضـــع الترشيعـــات والتنظيمـــات
الخاصـــة بالطائـــرات بـــدون طيـــار
وتحديـــد عالمـــة تســـجيلها «.»Z7

ب .الرخص والشهادات
HAS

إصــدار الرخصــة التشــغيلية ملطــار حائــل
الــي أهلتــه ليصبــح مطــارا ً دوليــاً.

YNB

ترخيــص مطــار األمــر عبــد املحــن بــن
عبــد العزيــز بينبــع.

الب ــدء يف إص ــدار رخ ــص لفن ــي مش ــغيل
الخدمـــات األرضيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع
الالئحـــة التنفيذيـــة للهيئـــة العامـــة
للطـــران املـــدين (.)GACAR Part 68
64

الرتخيـــص لعـــدد خمـــس محطـــات
إصـــاح طائـــرات أجنبيـــة جديـــدة،
والتجديـــد لعـــدد ( )64محطـــة إصـــاح
محليـــة وأجنبيـــة.

ج .إصدار الشهادات
112

22

إصـــدار ( )112شـــهادة «صالحيـــة
الطـــران» ،للطائـــرات بعـــد التحقـــق
مـــن مطابقتهـــا لألنظمـــة واإلجـــراءات
ا ملعتمـــد ة .

8

إص ــدار ( )8ش ــهادات تس ــجيل/ترخيص
«طائ ــرة دون طي ــار».
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إصـــدار ( )47ترصيـــح طـــران (Ferry
.)Permit

الرتخيـــص ألكاديميـــة التميـــز الفنيـــة
بمدينـــة الريـــاض والخاصـــة بالتدريـــب
لفنـــي صيانـــة الطائـــرات.

د .حماية البيئة
االتفـــاق مـــع هيئـــة األرصـــاد وحمايـــة
البيئـــة التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة
لتقليـــل الضوضـــاء الصـــادرة عـــن
عمليـــات الطـــران ،وتحديـــد مهـــام
ومســئوليات كل مــن الطرفــن ،وإعــداد
ورف ــع تقري ــر س ــنوي ع ــن حال ــة البيئ ــة
يف املط ــارات ،والب ــدء يف تجهي ــز اتفاقي ــة
ثنائيـــة بـــن الطرفـــن.

تطبيـــق النظـــام العـــام البيـــي عـــى
جميـــع مطـــارات اململكـــة.

اإلنجـــاز مـــن إجـــراءات الرتخيـــص
للشـــاحن املعتمـــد الـــذي يرغـــب يف
مناولـــة املـــواد الخطـــرة.

حـــر املبـــاين الـــي تحتـــوي عـــى مـــادة
االسبســـتوس يف مطـــارات اململكـــة.

تنظيــم مؤتمــر للمــواد الخطــرة وحمايــة
البيئـــة ،شـــاركت فيـــه ( )52جهـــة
وحضـــور ( )390شـــخصية.
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سادسا ً
التسهيالت والنقل الجوي
إنجـــاز وإعتمـــاد الربنامـــج الوطـــي
للتســـهيالت ،ويشـــمل فصـــل جديـــد
يتعلـــق بنظـــام تســـجيل املســـافرين
املســـبق وتعديـــات يف نظـــام ســـفر
القـــر و األطفـــال مـــع أو بـــدون ويل
األمـــر.

االتفـــاق مـــع املركـــز الوطـــي لخدمـــات
أم ــن املس ــافرين ،لتس ــهيل رب ــط وثيق ــة
املســـافرين برقـــم الحجـــز ()PNR
عـــى الرحـــات الداخليـــة مـــن قبـــل
رشكات الطـــران الوطنيـــة اعتبـــارا ً مـــن
2018 /2/1م.

بلـــغ مجمـــوع اإليـــرادات املحصلـــة
خـــال عـــام  2017مـــن التصاريـــح
اليوميــة والســنوية ( )6,648,500ريــال
ســـعودي.

رفـــع معـــدل التـــزام رشكات الطـــران
بإرس ــال بيان ــات املس ــافرين APP/PNR-
 DCSإىل نظـــام التســـجيل باملركـــز
الوطـــي لخدمـــات أمـــن املســـافرين
التابـــع لرئاســـة أمـــن الدولـــة.

إصـــدار ( )89,685ترصيحـــا ً لرحـــات
مختلفـــة خـــال عـــام 2017م ،مـــن
خــال برنامــج عبــور ( ،)ON LINEومــن
ث ــم تحصي ــل األج ــور إلكرتوني ــاً ،والرب ــط
مـــع وزارة الدفـــاع ووزارة الخارجيـــة
والســـفارات.

الرتخيـــص لعـــدد ( )65رشكـــة طـــران
أجنبيـــة لنقـــل الحجـــاج خـــال
موســـم حـــج عـــام 1438هـــ ،وقـــد
نقلـــت ( )1,199,969حاجـــاً ،فيمـــا تـــم
الرتخيــص لرشكتــن وطنيتــن (الخطــوط
الس ــعودية ورشك ــة ن ــاس) ،وق ــد نقلت ــا
( )552,045حاجـــاً ،وعليـــه يصبـــح
مجمــوع الحجــاج املنقولــن ()1,752,014
حاجـــاً.

إصـــدار تقاريـــر شـــهرية ملتابعـــة إنجـــاز
املش ــاريع املرتبط ــة بربام ــج رؤي ــة اململك ــة
.2030

إصـــدار تقاريـــر ربـــع ســـنوية ملتابعـــة
تحقيـــق نتائـــج مبـــادرات التحـــول
الوطـــي ،بنـــا ًء عـــى متطلبـــات املركـــز
الوطـــي لقيـــاس أداء األجهـــزة العامـــة
ومكتــب تحقيــق الرؤيــة يف وزارة النقــل
وفـــق املنهجيـــات واملعايـــر املعتمـــدة.

سابعا ً
تحقيق الرؤية ومتابعة التخصيص
املش ــاركة يف ع ــدد م ــن برام ــج تحقي ــق
رؤيـــة اململكـــة  2030مثـــل برنامـــج
التحـــول الوطـــي  ،2020برنامـــج
التخصي ــص ،برنام ــج خدم ــة ضي ــوف
الرحمـــن ،برنامـــج تطويـــر الصناعـــات
الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية.
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ثامنا ً
الرتاخيص االقتصادية
الرتخي ــص االقتص ــادي لرشك ــة ط ــران أدي ــل ،بع ــد أن ت ــم ترخيصه ــا
فني ــاً ،وف ــق ضواب ــط معاي ــر الط ــران ،وعلي ــه أصب ــح ع ــدد الناق ــات
الوطنيـــة ( )5ناقـــات ،عـــاوة عـــى خدمـــة البـــرق ،ممـــا ســـيعزز
املنافس ــة وينعك ــس باإليج ــاب ع ــى األس ــعار والخدم ــات.

متابع ــة ومراقب ــة أس ــعار تذاك ــر النق ــل
الداخـــي بشـــكل دوري.

الرتخيـــص لناقـــات جويـــة أجنبيـــة (إضافيـــة) لتشـــغيل رحـــات
دولي ــة إىل ع ــدد م ــن املط ــارات الداخلي ــة ،وأخ ــرى ملط ــارات دولي ــة،
وه ــي:
طـــران الســـام وطـــران الجزيـــرة
وقامتـــا بالتشـــغيل مـــن وإىل مطـــار
الطائـــف الـــدويل.

م ــر للط ــران وقام ــت بالتش ــغيل م ــن
وإىل مطــار األمــر نايــف بــن عبــد العزيــز
بالقصيــم.

تارك ــو للط ــران وقام ــت بالتش ــغيل م ــن
وإىل مط ــار املل ــك فه ــد ال ــدويل باملنطق ــة
الرشقي ــة.

ط ــران الني ــل وقام ــت بالتش ــغيل م ــن
وإىل مطـــار حائـــل ومطـــار امللـــك عبـــد
اللـــه بـــن عبدالعزيـــز بجـــازان.

فـــاي دبـــي وقامـــت بالتشـــغيل مـــن
وإىل مطـــار امللـــك عبـــد اللـــه بـــن عبـــد
العزيـــز بجـــازان.

اي ــر كاي ــرو وقام ــت بالتش ــغيل م ــن وإىل
مطـــار األمـــر نايـــف بـــن عبـــد العزيـــز
بالقصيـــم.

رشك ــة ط ــران البح ــر األبي ــض املتوس ــط
وقامـــت بالتشـــغيل مـــن وإىل مطـــار
امللـــك عبـــد العزيـــز الـــدويل بجـــدة.

فــاي ايجيبــت وقامــت بالتشــغيل مــن
وإىل مطـــار امللـــك عبـــد العزيـــز الـــدويل
بج ــدة.

رشك ــة ط ــران هيمالي ــا نيب ــال وقام ــت
بالتش ــغيل م ــن وإىل مط ــار املل ــك فه ــد
ال ــدويل باملنطق ــة الرشقي ــة.
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تاسعا ً
التطوير واإلنشاء
مضــت الهيئــة قدمــا ً يف تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة للمطـــارات ومرافقهـــا
وتجهيزاتهـــا ،بمـــا يف ذلـــك املشـــاريع الـــي تعـــد
بمثابـــة مشـــاريع إلنشـــاء مطـــارات جديـــدة ،بغيـــة
اســـتيعاب الزيـــادة املضطـــردة يف الحركـــة الجويـــة
ورف ــع مس ــتوى الخدم ــات وتطبي ــق معاي ــر الج ــودة

العامليــة ،وتحســن أداء املرافــق ،ويمكــن اســتعراض
أهـــم اإلنجـــازات الـــي تحققـــت خـــال العـــام املـــايل
 2017ع ــى النح ــو الت ــايل ،م ــع مالحظ ــة أن املش ــاريع
التاليــة ال تشــمل املشــاريع الجــاري تنفيذهــا بأســاليب
الخصخصـــة واملشـــاركة مـــع القطـــاع الخـــاص:

 - 1مطار امللك عبد العزيز الدويل
مرشوع مطار امللك عبد العزيز
الدويل الجديد (املرحلة األوىل)
SR

التكلفـــة بالريــال

38,482,443,095

تاريخ بدء التنفيذ

2011/1/11

نسبة اإلنجاز

 %90للمرافق ذات األولوية القصوى
 %82,14لجميع املرافق

تاريخ اإلنجاز املتوقع

نهاية الربع األول من عام 2019

مرشوع توسعة وتطوير الساحة ()6
واملرافق التابعة لها بمطار امللك عبدالعزيز الدويل
SR
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التكلفـــة بالريــال

315,000,000

تاريخ بدء التنفيذ

2014/01/13

نسبة اإلنجاز

%88.78

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/8/25

تابع :مطار امللك عبد العزيز الدويل
تطوير السياج األمين بساحة مطار امللك عبد العزيز
الدويل
SR

التكلفـــة بالريــال

47,920,676

تاريخ بدء التنفيذ

2016/11/13

نسبة اإلنجاز

%64

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018 /11/2

مرشوع تطوير واستبدال أنظمة القواطع الكهربائية اآللية للضغط
(مطار امللك عبد العزيز)
استبدال وتطوير أنظمة القواطع الكهربائية اآللية
للضغط بمبىن املرفق رقم 3

SR

التكلفـــة بالريــال

45,981,927

تاريخ بدء التنفيذ

2015/7/27

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/12/31
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تابع :مطار امللك عبد العزيز الدويل
مرشوع إعادة تأهيل واستبدال شبكة الكابالت وأنظمة توزيع
الطاقة الكهربائية (املرحلة الثالثة)

3
SR

املرحلة الثالثة
التكلفـــة بالريــال

37,427,810

تاريخ بدء التنفيذ

2015/2/9

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/10/29

مرشوع تحديث نظام شبكة دوائر املراقبة األمنية
SR

التكلفـــة بالريــال

14,656,520

تاريخ بدء التنفيذ

2015/2/2

نسبة اإلنجاز

%97

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018 /2/8

إعادة تأهيل محطات الرصف الصحي
SR

التكلفـــة بالريــال

6,671,800

تاريخ بدء التنفيذ

2015/11/1

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/10/8

مرشوع تغيري الكابالت الكهربائية بمحطة التحلية
يف مطار امللك عبدالعزيز
SR

28

التكلفـــة بالريــال

748,800

تاريخ بدء التنفيذ

2015/5/28

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

مطلع عام 2018

 - 2مطار امللك خالد الدويل
مرشوع تطوير الصاالت 4 ،3 ،2 ،1
بمطار امللك خالد الدويل
SR

التكلفـــة بالريــال

2,100,000,000

تاريخ بدء التنفيذ

2017/4/23

نسبة اإلنجاز

%3.5

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2021/4/21

مرشوع تطوير الصالة ( )5بمطار امللك خالد الدويل
SR

التكلفـــة بالريــال
نسبة اإلنجاز

1,616,095,698
%100

يف انتظار االفتتاح الرسمي

تاريخ بدء التنفيذ
تاريخ اإلنجاز املتوقع

2013/7/11
2016/11/15

(تم تشغيل الصالة)

مرشوع مركز األحمال رقم ( )3بمطار امللك خالد الدويل
SR

التكلفـــة بالريــال

517,498,250

تاريخ بدء التنفيذ

2016/11/9

نسبة اإلنجاز

%29.58

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/12/28
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تابع :مطار امللك خالد الدويل
مرشوع تطوير املدارج واملمرات ومواقف الطائرات بمطار امللك
خالد الدويل
تجديد ممرات ومواقف الطائرات.

SR

إنشاء شبكة ألياف برصية.

إنشاء شبكة وقود رئيسة.

التكلفـــة بالريــال

376,761,188

تاريخ بدء التنفيذ

2015/7/27

نسبة اإلنجاز

%77

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/4/21

مرشوع صالة املكتب التنفيذي يف الصالة ()5
بمطار امللك خالد الدويل
تجهيزات داخل الصالة التنفيذية من ديكورات وتصميم وأثاث
وتمديدات كهربائية ،لرفع مستوى خدماتها عىل غرار املطارات
الدولية العاملية.

SR

التكلفـــة بالريــال

32,000,000

تاريخ بدء التنفيذ

2016/2/11

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/5/1

مرشوع صالة املكتب التنفيذي (صالة  )2بمطار
امللك خالد الدويل
ترميم وتجديد الصالة التنفيذية الحالية  ،ورفع مستوى خدماتها
عىل غرار املطارات الدولية العاملية.

SR

30

التكلفـــة بالريــال

7,870,000

تاريخ بدء التنفيذ

2015/11/12

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/4/25
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 - 3مطار امللك فهد الدويل
مرشوع استبدال سور حرم املطار بسور خرساين
وإنشاء بوابة عىل املدخل الجنوبي الرشقي
SR

التكلفـــة بالريــال

31,960,000

تاريخ بدء التنفيذ

2014/11/24

نسبة اإلنجاز

87%

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/5/1

مرشوع تعديل صاليت الوصول واملغادرة
بمطار امللك فهد الدويل
إستبدال موازين وسيور األمتعة للركاب يف مبىن صالة املسافرين
بمطار امللك فهد

SR

التكلفـــة بالريــال

29,282,000

تاريخ بدء التنفيذ

2015/3/15

نسبة اإلنجاز

%95

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/6/1

إنشاء ( )6مواقف للطائرات يف ساحة الطريان الجنوبية عىل مساحة 43000م،2
( )3منها للطائرات الكبرية واملتوسطة و( )3للطائرات الصغرية
SR

التكلفـــة بالريــال

19,770,800

تاريخ بدء التنفيذ

2016/10/30

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/6/4

مرشوع إعادة تأهيل مصادر املياه يف
مطار امللك فهد الدويل
إعادة تأهيل مصادر املياه

SR

32

التكلفـــة بالريــال

10,458,150

تاريخ بدء التنفيذ

2015/7/1

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2017/7/10

تابع :مطار امللك فهد الدويل
مرشوع إنشاء صالة املغادرة الداخلية يف الجزء غري املكتمل اإلنشاء
من الصالة الحالية بمساحة 1100م 2وتضم  3بوابات جديدة
SR

التكلفـــة بالريــال

2,511,130

تاريخ بدء التنفيذ

2017/9/20

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/12/20

مرشوع استبدال صالة للمرحلني بإعادة تأهيل جزء
من مبىن صالة الركاب وإنشاء توسعة خارجية
استبدال موازين وسيور األمتعة للركاب يف مبىن صالة املسافرين
بمطار امللك فهد

SR

التكلفـــة بالريــال

1,500,686

تاريخ بدء التنفيذ

2017/06/23

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/9/23

مرشوع إنشاء بوابة جديدة للوصول الداخيل للمسافرين
القادمني بواسطة الحافالت من مواقف الطائرات البعيدة
SR

التكلفـــة بالريــال

750,000

تاريخ بدء التنفيذ

2017/09/17

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/11/17

مرشوع إنشاء مبىن (صالة املدينة) بمقر الرشكة
السعودية للنقل الجماعي
SR

التكلفـــة بالريــال

568,000

تاريخ بدء التنفيذ

2016/7/25

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/3/12
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تابع :مطار امللك فهد الدويل
مرشوع إنشاء غرفة لوزارة الداخلية بطابق الخدمة ()1
من مبىن صالة الركاب
إعادة تأهيل مصادر املياه

SR

التكلفـــة بالريــال

252,865

تاريخ بدء التنفيذ

2017/7/25

نسبة اإلنجاز

%95

تاريخ اإلنجاز املتوقع

مطلع عام 2018

 - 4مطار األمري محمد بن عبد العزيز
الدويل الجديد
حي ــث نف ــذ ه ــذا املط ــار بأس ــلوب ( ،)BTOوف ــق عق ــد م ــع تحال ــف طيب ــة ال ــدويل ،وافتت ــح يف  ،2015/7/2ف ــإن التحال ــف يق ــوم بتش ــغيله
مل ــدة ( )25عام ــاً ،ولذل ــك ف ــإن املط ــار يع ــد مط ــارا ً حديث ــا ً وال يتطل ــب الكث ــر م ــن املش ــاريع التطويري ــة ،وس ــيتحمل املس ــتثمر تكالي ــف أغل ــب
املشــاريع التطويريــة أو التحســينية خــال ال ( )25عامــا ،وعليــه فقــد اقتــر مــا حققتــه الهيئــة خــال عــام  2017لهــذا املطــار عــى مــا يــي:

مرشوع مباين املتطلبات األمنية

34

تاريخ بدء التنفيذ

2015/1/3

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/9/2

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

47,927,955

70%

 - 5املطارات الداخلية
مرشوع تحسني وتجديد مدارج بعض املطارات الداخلية/
املرحلة الثانية
تاريخ بدء التنفيذ

2015/4/29

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/4/13

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

627,069,275

%48

مرشوع تطوير مطار عرعر
تاريخ بدء التنفيذ

2014/3/28

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/3/13

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

321,421,821

%50,02

املرحلة األوىل من مرشوع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية و نظم إنذار
الحريق بعدد من املطارات الداخلية (الطائف  ،حائل  ،الوجه)
تاريخ بدء التنفيذ

2015/3/1

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/7/23

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

112.295.756

%75

مرشوع استكمال تطوير مطار األمري سلطان بن عبد العزيز بتبوك
تاريخ بدء التنفيذ

2015/1/17

تاريخ اإلنجاز املتوقع

تم رفع طلب تمديد
للمرشوع ملدة  6أشهر

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

47,593,371

%85
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تابع :املطارات الداخلية
مرشوع تحديد حرم أرايض املطارات مع الرفع املساحي
(املطارات الداخلية  23مطارا)
تاريخ بدء التنفيذ

2014/6/19

تاريخ اإلنجاز

2017/10/20

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

28,688,729

%100

املرحلة الثالثة من مرشوع مباين اإلطفاء واإلنقاذ لعدد  16مطارا ً
تاريخ بدء التنفيذ

2015/8/11

تاريخ اإلنجاز املتوقع

يف مراحله النهائية

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

21,137,193

%99

مرشوع تصميم استكمال تطوير مطار األمري سلطان
بن عبد العزيز بتبوك
تاريخ بدء التنفيذ

2015/1/18

تاريخ اإلنجاز

2017/10/3

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

10,810,332

%100

الهيئة العامة للطريان املدين
مرشوع مبىن الهيئة العامة للطريان املدين

36

تاريخ بدء التنفيذ

2017/01/29

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/07/17

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

559,643,624

%22.1
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عارشاً:
الخصخصة والتشغيل التجاري
ب ــدأت الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين يف تنفي ــذ خططه ــا يف مج ــال الخصخص ــة
والتش ــغيل التج ــاري من ــذ أك ــر م ــن عق ــد م ــن الزم ــان ،وم ــا املش ــاريع الضخم ــة
ال ــي أُنج ــزت بأس ــاليب الخصخص ــة وال ــي ت ــم اس ــتعراضها يف التقاري ــر الس ــنوية
الســابقة ،إال مــؤرشا ً عــى أن الهيئــة اتخــذت مــن الخصخصــة خيــارا ً اســراتيجياً،
ولعـــل يف مقدمـــة تلـــك املشـــاريع ،مـــروع تطويـــر وتشـــغيل مجمـــع صـــاالت
الح ــج والعم ــرة بمط ــار املل ــك عب ــد العزي ــز ال ــدويل ،ال ــذي نُف ــذ بأس ــلوب (،)BTO
واس ــتثمر في ــه نح ــو ( )1360ملي ــون ري ــال ،وأنج ــز يف ع ــام  ،2009ع ــاوة ع ــى
مطــار األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل الجديــد الــذي نفــذ بالكامــل بنفــس
األس ــلوب وافتت ــح يف ع ــام . 2015

عــى الجانــب اآلخــر مضــت رشكــة الطــران املــدين الســعودي القابضــة ،قدمــا يف
القي ــام بدوره ــا ومس ــئولياتها إليج ــاد آلي ــات فاعل ــة لخصخص ــة قطاع ــات الهيئ ــة
واملطــارات وتحويلهــا إىل كيانــات تعمــل عــى أســس تجاريــة تنافســية ،واإلرشاف
عــى عمليــات الخصخصــة يف الهيئــة.
ولـــم تقتـــر أهـــداف الهيئـــة مـــن الخصخصـــة عـــى االرتقـــاء بالخدمـــات الـــي
تقدمه ــا مط ــارات اململك ــة نح ــو مس ــتويات رفيع ــة ومعياري ــة ،ب ــل أيض ــا تحوي ــل
الهيئــة مــن جهــاز حكومــي يعتمــد كليــا ً عــى ميزانيــة الدولــة ،إىل جهــاز مســتقل
يعتم ــد ع ــى تموي ــل نفس ــه ذاتي ــاً ،وبالت ــدرج وص ــو ًال إىل االعتم ــاد ال ــكيل ع ــى
إيرادات ــه واس ــتثماراته املالي ــة ،ويمك ــن إيج ــاز م ــا حققت ــه الهيئ ــة يف ه ــذا املج ــال
خ ــال ع ــام  2017ع ــى النح ــو الت ــايل:

أ .رشكة الطريان املدين السعودي القابضة:
تحوي ــل مط ــار املل ــك فه ــد ال ــدويل إىل (رشك ــة مط ــارات الدم ــام) يف
1/7/2017م تمهيـــدا ً لخصخصتـــه.

صياغــة وتحديــد مكونــات التحــول للوحــدات االســتثمارية يف الهيئــة
العامــة للطــران املــدين ،تمهيــدا ً لتحويلهــا إىل رشكات.

%80

إنج ــاز أك ــر م ــن ( )%80م ــن املتطلب ــات التنظيمي ــة الالزم ــة لتحوي ــل
مجموعـــة املطـــارات الداخليـــة إىل رشكات ،تمهيـــدا ً إلطالقهـــا بعـــد
اعتماده ــا م ــن مجل ــس إدارة الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين.

إنج ــاز اإلج ــراءات القانوني ــة والتنظيمي ــة الالزم ــة لتحوي ــل الوح ــدات
اإلس ــتثمارية املس ــتهدفة بالخصخص ــة إىل رشكات مس ــتقلة.

%85

إنج ــاز أك ــر م ــن ( )%85م ــن املتطلب ــات التنظيمي ــة الالزم ــة لتحوي ــل
قط ــاع تقني ــة املعلوم ــات واالتص ــاالت إىل رشك ــة مس ــتقلة ،تمهي ــدا ً
إلطالقه ــا .

ب .عقود إلنشاء مطارات جديدة بأسلوب
: BTO

الرشكة املستثمرة

الطاقة االستيعابية
السنوية/مليون مسافر

مبالغ االستثمار
التقديرية

تحالف رشكة أطياف

املرحلة األوىل ()3,5

( )2مليار ريال

مطار األمري نايف بن عبد العزيز الجديد بالقصيم

تحالف بني رشكيت  TAVوالراجحي

املرحلة األوىل ()3

مطار حائل الدويل الجديد

تحالف بني رشكيت  TAVوالراجحي

أكرث من ()2

مطار األمري عبد املحنس بن عبد العزيز الجديد بينبع

تحالف بني رشكيت  TAVوالراجحي

()2

مطار الطائف الدويل الجديد

مدة االستثمار لجميع
املشاريع أعاله
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 25عاما ً

تاريخ اإلنجاز املتوقع لجميع
املشاريع أعاله

( )1,5مليار ريال
(ضمن عقد
واحد)
مليار ريال

 2020م

ج .عقود استثمارية لعدد من املرافق ()2017
 .1عقد امتياز الطريان الخاص:
بموجبــه يتــم العمــل عــى تطويــر وتشــغيل مبــاين الطــران الخــاص
الحالي ــة يف كل م ــن مط ــاري املل ــك عب ــد العزي ــز واملل ــك فه ــد ال ــدويل
(ملـــدة  10ســـنوات) ومطـــار امللـــك خالـــد الـــدويل (ملـــدة  25ســـنة)،
وتقـــدر املبالـــغ الجـــاري اســـتثمارها يف املـــروع بأكـــر مـــن ()500
ملي ــون ري ــال ،وس ــتبلغ عائ ــدات الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين من ــه
( ) %37م ــن إجم ــايل أرب ــاح الرشك ــة.

 .4ترســيه مواقــع لــركات الشــحن الرسيــع يف
املطــارات الدوليــة
ت ــم تخصي ــص مس ــاحة لبن ــاء مب ــاين الش ــحن الرسي ــع ،يف كل م ــن
مط ــار املل ــك عب ــد العزي ــز ال ــدويل بج ــدة ،ومط ــار املل ــك خال ــد ال ــدويل
بالريــاض ،ومطــار امللــك فهــد الــدويل بالدمــام ،وستســتفيد الرشكــة
املـــزودة للخدمـــة مـــن فرصـــة تطويـــر وتحســـن عمليـــات توزيـــع
الط ــرود الربيدي ــة الرسيع ــة بش ــكل أفض ــل ،ويتع ــن ع ــى ال ــركات
املس ــتثمرة إنش ــاء مراف ــق يف تل ــك املواق ــع ،وتق ــدر املبال ــغ املس ــتثمرة
يف املـــروع بنحـــو ( )600مليـــون ريـــال ،وتبلـــغ مـــدة عقـــود هـــذا
امل ــروع ( )10س ــنوات تمت ــد إىل ( )15س ــنة.

 .2عقود الرشاكة مع مؤسسة الربيد السعودي
أُبرمـــت هـــذه العقـــود بأســـلوب  BOTوبموجبهـــا ســـتخصص
مســـاحات كبـــرة يف قـــرى الشـــحن الجـــوي باملطـــارات الرئيســـة
الثالثـــة ،ملؤسســـة الربيـــد الســـعودي (5000م )2يف كل من(،مطـــار
امللـــك عبـــد العزيـــز الـــدويل بجـــدة ومطـــار امللـــك خالـــد الـــدويل
ـان
بالريــاض ومطــار امللــك فهــد الــدويل بالدمــام) ،وذلــك إلنشــاء مبـ ٍ
للعمليــات املتعلقــة بإنهــاء اإلجــراءات الجمركيــة والتخليــص للربيــد
املمتـــاز ،عـــاوة عـــى تخصيـــص (30,000م )2يف مناطـــق الدعـــم
مبـــان للتوزيـــع املركـــزي ،ومـــن
اللوجســـي مـــن كل مطـــار إلنشـــاء
ٍ
ث ــم س ــتنقل أنش ــطة مراك ــز الربي ــد اللوجس ــتية ومراك ــز عملياته ــا إىل
ه ــذه املناط ــق ،مم ــا يحق ــق نقل ــة نوعي ــة يف تل ــك الخدم ــات ،كم ــا
س ــينجم ع ــن تل ــك العق ــود عوائ ــد ربحي ــة مجزي ــة للهيئ ــة العام ــة
للط ــران امل ــدين ،وتبل ــغ م ــدة ه ــذه العق ــود  25س ــنة.

 .5مشــاريع خدمــات الطعــام بصــاالت الســفر
بعــدد مــن املطــارات
وتتمثـــل يف تأجـــر مواقـــع اســـتثمارية داخـــل صـــاالت عـــدد مـــن
املطـــارات ،لعـــدد مـــن مـــزودي خدمـــات الطعـــام البارزيـــن مـــن
أصح ــاب العالم ــات التجاري ــة املش ــهورة واملمي ــزة بأس ــلوب املش ــاركة
يف األربـــاح ،وتبلـــغ مـــدة تلـــك العقـــود ( )5ســـنوات.

 .3عقــود امتيــاز مــروع تطويــر وتحســن خدمــات
األســواق الحــرة باملطــارات الدوليــة

 .6عقــود توســعة مرافــق الشــحن الجــوي لرشكــة
الخطــوط الســعودية للشــحن الجــوي

وبموجبه ــا س ــيتم تطوي ــر املواق ــع االس ــتثمارية املخصص ــة لنش ــاط
األســواق الحــرة يف املطــارات الدوليــة الثالثــة الرئيســة ،وإســناد آليــة
تشـــغيلها إىل مشـــغل متخصـــص يف األســـواق الحـــرة مـــن ذوي
الخــرات العامليــة (رشكــة  Lagardere Travel Retailالفرنســية)،
وق ــد أبرم ــت عق ــود ه ــذا امل ــروع ال ــذي تبل ــغ مدت ــه خم ــس س ــنوات
بأس ــلوب املش ــاركة يف األرب ــاح ،وتق ــدر العوائ ــد الربحي ــة للهيئ ــة م ــن
ه ــذا امل ــروع يف املط ــارات الثالث ــة بنح ــو ( )45ملي ــون ري ــال س ــنوياً.

تــم إبــرام عقــود توســعة مرافــق الشــحن لرشكــة الخطــوط الســعودية
للش ــحن الج ــوي (هناق ــر الش ــحن الج ــوي) يف كل م ــن مط ــار املل ــك
عب ــد العزي ــز ال ــدويل بج ــدة ،ومط ــار املل ــك خال ــد ال ــدويل بالري ــاض،
ومط ــار املل ــك فه ــد ال ــدويل بالدم ــام ،وس ــينجم ع ــن ه ــذه التوس ــعة
زيــادة الطاقــة االســتيعابية للشــحن ومــن ثــم رفــع مســتوى خدمــات
الش ــحن يف املط ــارات الثالث ــة ،وتبل ــغ م ــدة ه ــذه العق ــود ( )25س ــنة.
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حادي عرش:
الشؤون املالية
1.1حقق ــت الهيئ ــة زي ــادة يف إجم ــايل إيراداته ــا وإي ــرادات ال ــركات التابع ــة له ــا
(املفوت ــرة) م ــن ( )7ملي ــار ري ــال يف ع ــام  2016إىل ( )8.4ملي ــار ري ــال ،خ ــال
الع ــام امل ــايل 1439/1438هـــ ( ،)2017بنس ــبة زي ــادة قدره ــا ( ،)%20.4فيم ــا
زادت اإليـــرادات املحصلـــة مـــن ( )4.3مليـــار ريـــال إىل ( )6.2مليـــار ريـــال
بنس ــبة زي ــادة أك ــر م ــن (.)%44
2.2بلــغ إجمــايل إيــرادات الهيئــة املحصلــة بــدون إيــرادات الــركات التابعــة لهــا
خــال العــام املــايل 1439/1438هـــ ( )3,436,874,230( )2017ريــا ًال ،مقارنــة
بمبلــغ ( )3,496,906,848ريــا ًال خــال العــام املــايل الســابق.
3.3بل ــغ إجم ــايل اإلي ــرادات غ ــر املحصل ــة (تراكمي ــة م ــن أع ــوام س ــابقة) ب ــدون
إي ــرادات ال ــركات التابع ــة له ــا خ ــال الع ــام امل ــايل 1439/1438هـــ ()2017
( )17,410,543,593ري ــا ًال ،مقارن ــة بمبل ــغ ( )16,910,769,463ري ــا ًال خ ــال
الع ــام امل ــايل الس ــابق.
4.4بلغـــت االعتمـــادات املاليـــة للعـــام املـــايل 1439/1438هـــ ()2017
( )14,830,536,000ريــا ًال ،مقارنــة بمبلــغ ( )19,502,591,900ريــال للعــام
الـــذي قبلـــه.

5.5بلغ ــت املرصوف ــات يف الع ــام امل ــايل 1439/1438هـــ ()8,177,017,318( )2017
ري ــا ًال ،مقارن ــة بمبل ــغ ( )13,674,979,430ري ــا ًال للع ــام الس ــابق.
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8.4

7

مليـار
ريــال

مليـار
ريــال

2017

2016

3,436,874,230
2017

17,410,543,593
2017

14,830,536,000
2017

8,177,017,318
2017

التغيري

%20.4

3,496,906,848
2016

16,910,769,463
2016

19,502,591,900
2016

13,674,979,430
2016

ثاين عرش:
العقود واملشرتيات
16

توقيــع ( )16عقــدا ً بمبلــغ إجمــايل وقــدره ()953,638,499
ريــا ًال.

59

16

بل ــغ ع ــدد عق ــود ال ــراء املب ــارشة ( )16عق ــداً ،بإجم ــايل
مبلـــغ وقـــدرة ( )12,576,068ريـــا ًال.

بل ــغ ع ــدد تعامي ــد ال ــراء املب ــارش خ ــال ع ــام 2017م
( )59تعميـــدا ً بإجمـــايل مبلـــغ وقـــدره ()2,006,154
ريـــا ًال.

12

ترسية ( )12مرشوعاً ،وإلغاء عدد ( )1مرشوع.

ثالث عرش:
املوارد البرشية

4,111

إجـمــايل عـــدد
موظفي الهيئة

46

عــدد املوظفـني
املتـقــاعــــــديــن

%99.81

نـســــبـــــــــة
الســعــــودة

وفــرت الهيئــة خدمــات التأمــن

الطـــي لعـــدد 23,196
م ــن املوظف ــن وأف ــراد عائالته ــم

612

8

عدد املوظـفـــني
غري السعوديني

عـدد املعيـنـيـن
وذلك عىل النحــو التالــي:
املعينون خالل عام 2017

%93.3

531
40
571

النسبة املئوية
املعينون عىل الئحة الهيئة
املعينون عىل البنود األخرى
اإلجمايل

اإلجمـايل

41
00
41

%6.7

%100
572
40
612

تبنت الهيئة عددا ً من املبادرات ووضعت العديد من
الربامج بهدف النهوض بقدرات ومواهب املوارد البرشية.
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رابع عرش:
التدريب
422

بل ــغ إجم ــايل ع ــدد الربام ــج التدريبي ــة ( )422برنامج ــاً،
وبل ــغ ع ــدد املس ــتفيدين منه ــا ( )1750موظف ــاً.

63

116

بل ــغ إجم ــايل ع ــدد الربام ــج التدريبي ــة الخاص ــة بمط ــار
املل ــك فه ــد ( )6برام ــج ،وبل ــغ ع ــدد املس ــتفيدين منه ــا
( )116موظفـــاً.

42

ت ــم ابتع ــاث ( )107طالب ــا ً يف ع ــام  2017مقارن ــة بـــ ()99
طالب ــاً ،يف ع ــام  ،2016وذل ــك ضم ــن اتـفــ ــاقية برنام ــج
وظيفتـــك وبعثتـــك ،للدراســـة بمراحـــل مختلفـــة
(بكالوريـــوس ،ماجســـتري ،دبلـــوم مراقبـــة جويـــة).

107

بلــغ عــدد الدارســن يف مرحلــي البكلوريــوس واملاجســتري
مـــن موظفـــي الهيئـــة عـــى حســـابهم الخـــاص ()63
موظف ــاً ،مقارن ــة بـــ ( )67موظف ــا يف ع ــام .2016
بلـــغ عـــدد املتدربـــن وفـــق برامـــج التدريـــب التعـــاوين
والصيف ــي داخ ــل الهيئ ــة لط ــاب وطالب ــات الجامع ــات
والكلي ــات يف اململك ــة ( )42طالب ــا ً مقارن ــة بـــ ( )14طالب ــا ً
يف عـــام .2016

خامس عرش:
األكاديمية السعودية للطريان املدين
الخريجون واملتدربون عام 2017

94
3,386

الرشاكات واالعتمادات الدولية :

خريجا ً بدرجــة دبلـــوم

متدربا ً اجتـــازوا دورات تدريبية تخصصية
قصــــرية

الربامج والدورات التدريبية خالل عام 2017

7
251

تخصصات (برامج الدبلومات)
دورة قصرية يف تخصصات متعددة.

إنجازات أخرى لألكاديمية

303,900
ريال

وفرت الدورات التدريبية اليت استفاد منها ( )136متدربا ً من منسوبي الهيئة،
مبلغا ً وقدرة ( )303,900ريال.
استحداث قسم (تدريب مقدمي الخدمات األرضية باملطارات).
استحداث برنامج تدرييب تحت مسمى «مشغل أجهزة إنذار» ويحصل املتخرج
من هذا الربنامج عىل شهادة دبلوم.

42

منظمة الطريان املدين الدويل (.)ICAO
االتحاد الدويل للنقل الجوي (.)IATA
معهد القيادة واإلدارة الربيطاين (.)ILM
رشكة أمديدوس.
مركز Idp

سادس عرش:
تقنية املعلومات واالتصاالت
أ  :مشاريع تستهدف تطبيق أفضل املمارسات العاملية يف
مجال الطريان املدين وتحسني تجربة املسافرين:
 .1إنجاز ( )6مشاريع بنسبة  %100بعقد بلغت قيمته
( )5,600,000ريال ،وهي عىل النحو التايل:
تأسيس مركز االتصال املوحد لخدمة املسافرين.
املرحلـــة األوىل مـــن مـــروع تطبيـــق املطـــارات
الســعودية لخدمــة املســافرين عــى الهواتــف الذكيــة.
م ــروع إع ــداد دلي ــل إلك ــروين إرش ــادي للمط ــارات
(املرحل ــة األوىل) م ــن ش ــأنه توف ــر املعلوم ــات الالزم ــة
للمس ــافرين بص ــورة عرصي ــة.

توفــر ( )300جهــاز متخصــص يف قيــاس مــدى رضــا
املســافرين وتركيبهــا يف املطــارات الدوليــة.
إدارة قنوات التواصل االجتماعي (.)SRM
توف ــر املزي ــد م ــن شاش ــات ع ــرض ج ــداول الرح ــات
واس ــتبدال ع ــدد منه ــا بأخ ــرى جدي ــدة.

 .2إنجاز  %20من مرشوع التوسع يف الخدمات الذاتية
يف املطارات السعودية.
تاريخ اإلنجاز املتوقع

من املتوقع توفري  %80من الخدمات الذاتية يف
كافة املطارات الدولية والداخلية بحلول عام .2020

مالحظة يتحمل كل مطار تكاليف ما يخصه.

ب  :مشاريع وإنجازات تتعلق بتحسني وتطوير تطبيقات
األعمال وتفعيل الخدمات اإللكرتونية الحكومية:
 .1إنجاز ( )5مشاريع بنسبة  %100وقد بلغت قيمة عقودها
( )39,276,500ريال ،وهي عىل النحو التايل:
مرشوع التحسني املستمر للبوابة اإللكرتونية.

مـــروع تطويـــر املكاتـــب التنفيذيـــة إلدارة بيانـــات
األعضـــاء املســـتفيدين مـــن املكاتـــب التنفيذيـــة

مــروع التحســن املســتمر ألنظمــة الفوتــرة املطــورة
ذاتيــاً.

م ــروع تطوي ــر قاع ــدة البيان ــات ملط ــاري املل ــك خال ــد
واملل ــك فه ــد الدولي ــن.

م ــروع دع ــم أنظم ــة أوراكل يف البيئ ــات اإلنتاجي ــة
والتجريبي ــة واالحتياطي ــة.

 .2إنجاز  %30من مرشوع برنامج التحول الشامل لخدمات
الطريان يف الهيئة وتبلغ تكاليفه ( )15,000,000ريال،
تاريخ اإلنجاز املتوقع

نهاية الربع األول من عام 2019
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تقنية املعلومات واالتصاالت
 .3إنجاز  %65من مرشوع استكمال الربط والتكامل مع عدد من
القطاعات والجهات الحكومية (وزارة التجارة ،وزارة الداخلية)
تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع األول من عام .2019

مالحظة

التكلفة داخلية

 .4إنجاز  %80من مرشوع تطوير نظام إدارة املحتوى واألرشفة
اإللكرتونية وتبلغ قيمة عقده ( )21,000,000ريال.
تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع الرابع من عام 2018

 .5برنامج التعامالت اإللكرتونية الحكومية
وفقــا لتقريــر نتائــج التحــول الســابع يف مرحلــة “التميــز والتحســن” والــذي تنفــذه وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بموجــب برنامــج
التعام ــات اإللكرتوني ــة الحكومي ــة “ي ــر” حقق ــت الهيئ ــة نس ــبة تح ــول بلغ ــت  %80مم ــا جعله ــا األوىل ع ــى قط ــاع النق ــل يف ه ــذا
املج ــال ،كم ــا ت ــم تصني ــف الهيئ ــة بموج ــب ه ــذا الربنام ــج أيض ــا ً ضم ــن أفض ــل ( )15جه ــة س ــاهمت يف رف ــع مس ــتوى نض ــج الخدم ــات
الحكومي ــة عالي ــة التأث ــر ،األم ــر ال ــذي يتواف ــق م ــع رؤي ــة اململك ــة 2030

جـ  :مشاريع تطوير البنية التحتية وشبكات تقنية املعلومات
واالتصاالت بالهيئة:
 - 1إنجاز ( )4مشاريع بنسبة  %100وقد بلغت قيمة عقودها
( )9,199,000ريال ،وهي عىل النحو التايل:
مـــروع تحســـن أداء البنيـــة التحتيـــة لتقنيـــة
املعلومـــات والعمليـــات التشـــغيلية.

م ــروع التح ــول إىل بني ــة تحتي ــة ()Hybrid-Cloud
ملواكب ــة أح ــدث الخدم ــات الس ــحابية.

مــروع املســاهمة يف توحيــد عمليــات البنيــة التحتيــة
لجميــع مطــارات اململكــة.

مـــروع تحســـن وتطويـــر خدمـــات االتصـــال بمقـــر
الهيئـــة الرئيـــي للهيئـــة.

 - 2إنجــاز  %80مــن مــروع املســاهمة يف التحــول الرقمــي مــن خــال تحويــل بيئــة الخــوادم يف بيئــة اإلنتــاج إىل
بيئــة ســحابية .وتبلــغ تكلفــة املــروع ( )8,000,000ريــال.
تاريخ اإلنجاز املتوقع
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الربع األول من عام .2019

د  :مشاريع لتطوير وتطبيق األنظمة األمنية الخاصة بأمن
معلومات الهيئة العامة للطريان املدين:
 - 1إنجاز ( )6مشاريع لتطوير وتطبيق األنظمة األمنية
الخاصة بأمن معلومات الهيئة بنسبة  %100وبتكلفة
( )43,600,485ريال وهي عىل النحو التايل:
مــروع مراقبــة الشــبكة ومركــز عمليــات أمــن
املعلومــات (املرحلــة األوىل ،والثانيــة).

مرشوع تغيري نظام مكافحة الرسائل الربيدية املشبوهة.

مــروع تطويــر النظــام املركــزي ملراقبــة األحــداث
األمنيــة . SEIM

مرشوع تفعيل نظام (روام) للتوعية األمنية.

مــروع تفعيــل نظام ملحاكاة رســائل التصيــد اإللكرتوين
(.)Phishing Emails

مرشوع برنامج دعم الجهات يف األمن الرقمي.

 - 2إنجاز  %75من مرشوع تحسني وتطوير الربنامج الوطين
ألمن الطريان (املرحلة الثانية) باملطارات الداخلية.
تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع األول من عام .2019

مالحظة

التكلفة داخلية
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سابع عرش:
التعاون الدويل
5

5

التوقيـــع عـــى خمســـة مشـــاريع
اتفاقيـــات جديـــدة لخدمـــات النقـــل
الجــوي ،ليبلــغ عــدد الــدول الــي ترتبــط
باتفاقيـــات ثنائيـــة مـــع اململكـــة ()110
دولـــة.

2

التوقي ــع ع ــى خم ــس مذك ــرات تفاه ــم
ثنائيـــة مـــع ( )5دول ،ويتـــم بموجبهـــا
تنظيــم اإلطــار التشــغييل للنقــل الجــوي
ب ــن اململك ــة وتل ــك ال ــدول.

CO2

توقي ــع اتفاقيت ــن بصيغتهم ــا النهائي ــة،
األوىل بـــن اململكـــة وجمهوريـــة تركيـــا
والثاني ــة ب ــن اململك ــة وجمهوري ــة تنزاني ــا
االتحادي ــة ،ولق ــد تضمن ــت االتفاقيت ــان
بنـــودا ً تنظيميـــة تختـــص بتعدديـــة
تعيـــن الناقـــات الوطنيـــة ،وبنـــودا ً
تتعلـــق بضمـــان الســـامة الجويـــة،
وأمـــن الطـــران ،وتعزيـــز خدمـــات
النق ــل الج ــوي ،والحرك ــة الجوي ــة ب ــن
البلديــن ،وقــد تــم رفــع النســخ النهائيــة
للمقـــام الســـامي تمهيـــدا ً لدخولهمـــا
حيـــز النفـــاذ.
تســـليم الخطـــة الوطنيـــة لتخفيـــض
انبعاثـــات ثـــاين أكســـيد الكربـــون فيمـــا
يخـــص قطـــاع الطـــران املـــدين (State
 )Action Planملنظمـــة الطـــران املـــدين
الـــدويل.

ثامن عرش:
وفد اململكة الدائم لدى اإليكاو
•مســاهمة وفــد اململكــة مــع وفــود دول كل مــن
م ــر واإلم ــارات باملنظم ــة يف التص ــدي ملحاول ــة
دولــة قطــر اســتصدار قــرار إدانــة مــن مجلــس
املنظم ــة ،بش ــأن ق ــرار حكوم ــة اململك ــة العربي ــة
الســـعودية القـــايض بمنـــع جميـــع الناقـــات
الجوي ــة املس ــجلة يف دول ــة قط ــر م ــن الهب ــوط
يف مط ــارات اململك ــة أو عب ــور أجوائه ــا.
•العمـــل مـــن خـــال مجلـــس املنظمـــة عـــى
معالج ــة موض ــوع حظ ــر األجه ــزة االلكرتوني ــة
الش ــخصية ع ــى م ــن الطائ ــرات ،واملس ــاهمة
يف تأســـيس فريـــق ســـامة الشـــحن الجـــوي
متعـــدد التخصصـــات.
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•العمـــل مـــن خـــال مجلـــس املنظمـــة وفريـــق
العم ــل املع ــي ضم ــن مجموع ــة م ــن ال ــدول،
عـــى حمايـــة مصالـــح اململكـــة االقتصاديـــة
ورشكات طريانهـــا بشـــأن الخطـــة العامليـــة
للتعوي ــض ع ــن الكرب ــون وخفض ــه يف الط ــران
الـــدويل (.)CORSIA
•فـــوز املنـــدوب الدائـــم للمملكـــة يف انتخابـــات
رئاس ــة لجن ــة النق ــل الج ــوي ،وال ــي تع ــد أه ــم
وأكــر اللجــان التابعــة ملجلــس املنظمــة لــدورات
املجلـــس الـــي ســـتعقد يف الفـــرة (ســـبتمرب
 – 2017ســـبتمرب 2018م).

9

25

التوقي ــع ع ــى ( )9مذك ــرات تفاه ــم م ــع
عــدد مــن الــدول ،وتنطــوي أغلبهــا عــى
زيـــادة عـــدد الرحـــات بـــن اململكـــة،
وب ــن تل ــك ال ــدول ع ــاوة ع ــى تحدي ــث
األســـس املنظمـــة للنقـــل الجـــوي بـــن
الطرفـــن.
تطبي ــق ترتيب ــات األج ــواء املفتوح ــة م ــع
عـــدد مـــن الـــدول ليصبـــح مجمـــوع
الـــدول املرتبطـــة مـــع اململكـــة بهـــذه
الرتتيبـــات ( )25دولـــة.

تاسع عرش:
الشئون القانونية
14

املش ــاركة يف ( )14لجن ــة وفرق ــة عم ــل (غ ــر دائم ــة) وال ــي أس ــند
إليهـــا العديـــد مـــن املهـــام القانونيـــة الخاصـــة بالهيئـــة ،ومـــن
تل ــك اللج ــان (لجن ــة ن ــزع امللكي ــات ،لجن ــة فت ــح املظاري ــف).

50

دراســة ومراجعــة وتعديــل أكــر مــن ( )50مــن اللوائــح والعقــود
واالتفاقيــات ،مثــل (عقــد مــروع إنشــاء مطــار امللــك عبــد اللــه
بــن عبــد العزيــز بجــازان).

130

80

دراســـة أكـــر مـــن ( )130حالـــة تمثلـــت يف استشـــارات وآراء
قانوني ــة مطلوب ــة للهيئ ــة ،وم ــن ث ــم تقدي ــم املرئي ــات النظامي ــة
والقانوني ــة حياله ــا ،وم ــن أمثل ــة ذل ــك إع ــداد ال ــردود القانوني ــة
ع ــى املالحظ ــات ال ــي وردت خ ــال الع ــام للهيئ ــة ،م ــن دي ــوان
املظال ــم ،ودي ــوان املراقب ــة العام ــة ،وهيئ ــة الرقاب ــة والتحقي ــق.
الرتاف ــع ع ــن الهيئ ــة يف مختل ــف محاك ــم اململك ــة ذات العالق ــة،
وذلــك يف جميــع القضايــا الــي كانــت الهيئــة طرفــا فيهــا ،ســواء
كانــت الهيئــة مدعيــة أو مدعيــة عليهــا ،وقــد بلــغ مجمــوع تلــك
القضايــا خــال العــام أكــر مــن ( )80قضيــة.

عرشون:
املراجعة الداخلية
بن ــاء س ــجل للمخاط ــر ال ــي ق ــد تتع ــرض له ــا أعم ــال الهيئ ــة ،وق ــد
اش ــتمل ع ــى معلوم ــات مفصل ــة ع ــن حج ــم تل ــك املخاط ــر ،وم ــدى
احتم ــال وقوعه ــا ،وحج ــم األرضار ال ــي ق ــد تنج ــم ع ــن وقوعه ــا،
م ــع تحدي ــد أولوي ــات املراجع ــة حس ــب حج ــم كل منه ــا.
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خــال عامــي  2016و 2017تــم إنجــاز ( )61عمليــة مراجعــة داخليــة،
غطــت مختلــف القطاعــات واإلدارات يف الهيئــة.

الحادي والعرشون:
النظر يف املخالفات
أص ــدرت لجن ــة النظ ــر يف املخالف ــات خ ــال الع ــام نح ــو (  ) 116ق ــرارا تخت ــص يف
كل مــن قــام بمخالفــة ألحــكام نظــام الطــران املــدين ،وقــد كانــت تلــك القــرارات
ع ــى النح ــو الت ــايل:

70

ق ــرارا ً يخت ــص بالناق ــات
الجوي ــة

18

قـــرارا ً يختـــص بالـــركاب
املشـــاغبني

28

ق ــرارا ً يخت ــص بالناق ــات
الجوي ــة
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الثاين والعرشون:
املالحة الجوية
ع ــى إث ــر تحوي ــل قط ــاع املالح ــة الجوي ــة يف الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين إىل
رشك ــة وضع ــت الرشك ــة اس ــراتيجية له ــا ملواكب ــة ه ــذا التح ــول ،وم ــا ينط ــوي
عليــه مــن متغــرات ،خاصــة فيمــا يتعلــق بالعمــل وفــق أســس ومعايــر تجاريــة
تســتهدف االعتمــاد الــذايت عــى إيــرادات الرشكــة ،يف إطــار ثقافــة مؤسســية ترتكــز

ع ــى خدم ــة العمي ــل واس ــتقطابه ،ولتحقي ــق تل ــك األه ــداف حرص ــت الرشك ــة
عـــى تحديـــث وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة للمالحـــة الجويـــة لتلبيـــة االحتياجـــات
املتزايــدة عــى حركــة النقــل الجــوي وكانــت أهــم اإلنجــازات الــي تحققــت يف هــذا
املج ــال خ ــال ع ــام :2017

مرشوع استبدال ( )14نظاما ً من أنظمة املساعدات
املالحية
تاريخ بدء التنفيذ

الربع الثالث من عام 2013

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع الثاين من عام 2018

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

42,931,297

%90

SR

مرشوع مركز االقرتاب اآليل بمطار أبها وتحديث أنظمة االتصاالت بربج مطار ينبع
تاريخ بدء التنفيذ

الربع األول من عام 2015

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع الثاين من عام 2018

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

23,774,777

%90

SR

مرشوع تشغيل خدمة االقرتاب بمطار القصيم وربطها بمركز املراقبة اإلقليمي بالرياض
تاريخ بدء التنفيذ

الربع األول من عام 2012

تاريخ اإلنجاز

الربع الرابع من عام 2017

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

22,354,594

%100

SR

مرشوع تحديث نظم مركز االقرتاب بمطار امللك فهد الدويل
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تاريخ بدء التنفيذ

الربع الثاين من عام 2009

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع األول من عام 2018

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

16,500,000

%98

مرشوع تحديث أجهزة ومعدات نظام إدارة الحركة الجوية
تاريخ بدء التنفيذ

الربع الرابع من عام 2014

تاريخ اإلنجاز

الربع األول من عام 2017

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

10,000,000

%100

مرشوع الربنامج املتكامل لتطبيق نظام إدارة السالمة
تاريخ بدء التنفيذ

الربع الرابع من عام 2017

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع الرابع من عام 2018

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

5,625,000

%45

واملرحلني الجويني باملعلومات املالحية
مرشوع تزويد الطيارين
ّ
تاريخ بدء التنفيذ

الربع الثاين من عام 2012

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع األول من عام 2018

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

2,000,000

%90

مرشوع تحقيق شهادة األيزو  9001ـــ  2015إلدارة معلومات الطريان
تاريخ بدء التنفيذ

الربع الثاين من عام 2017

تاريخ اإلنجاز

الربع الثالث من عام 2017

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

208,000

%100

مرشوع تركيب نظام اإلرشاد املالحي ونظام الهبوط اآليل وقياس
املسافة لقاعدة امللك عبدالعزيز البحرية بالجبيل
تاريخ بدء التنفيذ

الربع األول من عام 2011

تاريخ اإلنجاز

الربع الرابع من عام 2017

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

تحملت القوات البحرية
تكاليف املرشوع

%100

مرشوع تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية

توقف املرشوع إلفالس الرشكة

SR

قيمة املرشوع بالريــال

نسبــة اإلنجـــاز

24,560,000

%80
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الثالث والعرشون:
رشكة مطارات الرياض
•إضافـــة خمـــس وجهات/محطـــات جديـــدة،
(أســـمرة ،بغـــداد ،بـــورت لويـــس  -جمهوريـــة
موريش ــيوس ،رساييف ــو  -البوس ــنة والهرس ــك،
أنطاليـــا).
•اســـتقطاب ناقلتـــن جويتـــن جديدتـــن
للتش ــغيل م ــن وإىل املط ــار (الخط ــوط الجوي ــة
اإلريرتيـــة ،طـــران أديـــل).
•إنج ــاز ع ــدة مراح ــل م ــن م ــروع تطوي ــر نظ ــام
مناول ــة األمتع ــة يف الص ــاالت الدولي ــة ( )1و(.)2
•إنج ــاز م ــروع تطوي ــر اللوح ــات اإلرش ــادية يف
الص ــاالت الدولي ــة ( )1و( )2والصال ــة الداخلي ــة
رق ــم (.)5
•إنجـــاز مـــروع املنطقـــة التجاريـــة يف الصالـــة
رقـــم ( 5أهـــا ً أفينيـــو) عـــى مســـاحة 1050م.2
•إعـــادة تطويـــر الحدائـــق واملســـاحات الزراعيـــة
يف املطـــار ،بزيـــادة ( )1000شـــجرة ،وبلـــغ
إجمـــايل املســـاحات الـــي تـــم تطويرهـــا زراعيـــا ً
( )20,000م.2

•توف ــر العدي ــد م ــن الخدم ــات اإلضافي ــة مث ــل
(خدمـــة «توصلـــك» وخدمـــة «اســـألين»
وبرنامـــج «مزايـــا» وخدمـــة «صـــف الســـيارات
 »Valet Parkingوخدمــة «مواقــف الســيارات
للفـــرات الطويلـــة» وخدمـــات رشكـــي كريـــم
وأوبـــر.
•توفــر املزيــد مــن الخيــارات املتعــددة للمنتجــات
والخدمـــات التســـويقية مثـــل (بنـــوك ،رشكات
تأج ــر س ــيارات ..ال ــخ).
•التحـــول إىل نظـــام العقـــود القائمـــة عـــى
األداء ،حيــث تــم توقيــع اتفاقيــات مــع العديــد
مـــن الـــركات ،تتعلـــق بمســـتوى الخدمـــات
( ،)SLAsوال ــي تنط ــوي ع ــى وض ــع م ــؤرشات
قيـــاس آداء مـــزودي خدمـــات التشـــغيل
والصيان ــة ،لضم ــان تقدي ــم مس ــتويات رفيع ــة
مـــن الخدمـــات.
•تطبيـــق «مطـــارات الريـــاض» عـــى األجهـــزة
الذكي ــة ،ويُم ِّك ــن التطبي ــق املس ــافر م ــن اإلمل ــام
بجميــع املعلومــات املتعلقــة برحلتــه بــكل يــر
وس ــهولة.

الرابع والعرشون:
رشكة مطارات الدمام
ع ــاوة ع ــى املش ــاريع ال ــي أدرج ــت يف (فص ــل أب ــرز
املشـــاريع) ،واملتعلقـــة بمطـــار امللـــك فهـــد الـــدويل
أنجــزت الرشكــة إنجــازات أخــرى يمكــن إيجازهــا عــى
النح ــو الت ــايل:

•بدايــة تشــغيل املرحلــة املؤقتــة للمشــغل الثــاين
ملناولــة الشــحن باملطــار ،وســتبلغ حصــة رشكــة
مط ــارات الدم ــام  %6م ــن اجم ــايل الدخ ــل أو
 287,900,000ري ــال أيهم ــا أع ــى.

•إنجـــاز  %90مـــن صالـــة جديـــدة مخصصـــة
للرتحي ــل خ ــارج صال ــة ال ــركاب وتحدي ــد مس ــار
مخصـــص للمرحلـــن.

• اســـتقطاب رشكـــة املخـــازن العموميـــة لتشـــغيل
املنطقة اللوجيســتية عىل مســاحة ( 500,000م،)2
وســـتبلغ حصـــة رشكـــة مطـــارات الدمـــام مـــن
 %9-6أو ( )112,500,000ريـــال أيهمـــا أعـــى.

•إنجـــاز  %35مـــن مـــروع اســـتبدال شاشـــات
عـــرض معلومـــات الرحـــات.
•إضافـــة مدينـــة كاتمانـــدو بجمهوريـــة النيبـــال
كجهـــة جديـــدة يخدمهـــا املطـــار.
•اســـتقطاب ( )3ناقـــات جويـــة إضافيـــة
للتشـــغيل مـــن وإىل املطـــار (رشكـــة تاركـــو
للطـــران ،خطـــوط هيمااليـــا الجويـــة ،رشكـــة
فـــاي اديـــل).
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•بدايـــة تشـــغيل الشـــحن الجـــوي لـــركات
النقـــل الرسيـــع يف قريـــة الشـــحن ،وســـتبلغ
حص ــة رشك ــة مط ــارات الدم ــام 180,826,518
ريـــا ًال مـــن إجمـــايل الدخـــل.
•افتتاح األسواق الحرة.
•بلغــت نســبة الســعودة ( )%99.35مــن إجمــايل
عــدد املوظفــن البالــغ عددهــم ( )312موظفــاً.

•إطـــاق املوقـــع اإللكـــروين لرشكـــة مطـــارات
الريـــاض عـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة.
•بلغـــت الرشكـــة نســـبة الســـعودة ( )%98مـــن
إجم ــايل ع ــدد املوظف ــن البال ــغ عدده ــم ()843
موظف ــاً.
•زيـــادة عـــدد ســـاعات التدريـــب مـــن ()2,328
س ــاعة يف ع ــام 2016م إىل ( )11,476س ــاعة يف
عـــام 2017م ،كمـــا زاد عـــدد املوظفـــن الذيـــن
تـــم تدريبهـــم يف عـــام 2017م بنســـبة %1227
مقارنـــة بعـــام 2016م.

الخامس والعرشون:
إنجازات متفرقة
حص ــل مط ــار األم ــر محم ــد ب ــن عب ــد العزي ــز ال ــدويل ع ــى ع ــدة
جوائ ــز كان ــت ع ــى النح ــو الت ــايل:
•حص ــل ع ــى املرتب ــة الثاني ــة يف مس ــتوى الرض ــا الع ــام ،وذل ــك ع ــى نط ــاق
ال ــرق األوس ــط ،للرب ــع الثال ــث م ــن ع ــام 2017م ،وفق ــا ً لالس ــتبيان ال ــذي
أج ــراه مجل ــس املط ــارات ال ــدويل (.)ACI’S ASQ
•حـــاز املطـــار عـــى جائـــزة التميـــز الســـياحي الســـعودي كأفضـــل مطـــار يف
اململكـــة العربيـــة الســـعودية لعـــام 2017م.
•أخت ــر املط ــار ضم ــن أفض ــل ( )100مط ــار يف العال ــم لع ــام 2017م وذل ــك
م ــن خ ــال تصوي ــت املس ــافرين ،وف ــق االس ــتبيان املع ــد م ــن قب ــل منظم ــة
«س ــكاي تراك ــس» العاملي ــة.
•تطوير صالة الفرسان بمطار امللك عبد العزيز الدويل.
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إحصائيات
الحركة الجوية

إحصائيات الحركة الجوية

إجمايل الحركة الجوية
يف مطارات اململكة

1,325,525

1,647,308

1,539,661

1,362,532

1,164,557

حركة
جوية

حركة
جوية

حركة
جوية

حركة
جوية

حركة
جوية

2017

2016

2015

2014

2013

تتضمن اإلحصاءات أعاله الحركة الجوية العسكرية
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إجمايل الحركة الجوية
يف مطارات اململكة

إجمايل عدد الــرحــالت

2017

2016

741,293

708,819

%4.6
التغيري

إجمايل عدد الركاب

2017

2016

91,821,139

85,287,463

%7.7

التغيري

إجمايل الشحن والربيد

2017

2016

941,950
928,831

%1.4

التغيري

الشحن والربيد باألطنان
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إحصائيات الحركة الجوية

إجمايل الحركة الجوية
يف املطارات الدولية

إجمايل عدد الــرحــالت

2017

2016

609,352
585,730

%4

التغيري

إجــمـايل عدد الركـــاب

2017

2016

79,093,378
73,194,614

%8.1
التغيري

إجمايل الشحن والربيد

2017

2016

936,100

920,212

الشحن والربيد باألطنان

56

%1.7

التغيري

داخلـي

دولــي

خــاص

2017

284,524

2017

284,054

2017

40,774

2016

282,365

2016

249,655

2016

53,710

داخلـي

دولــي

العابرون

خــاص

43,341,349 2017

35,040,470 2017

2017

711,559

1,647,763 2017

41,901,556 2016

30,607,768 2016

685,290 2016

1,376,244 2016

داخلـي

دولــي

خــاص

2017

851,773

2017

82,209

2017

2,118

2016

826,459

2016

92,208

2016

1,546

مالحظات :

* تم احتساب رحالت وركاب الحج و العمرة ضمن الرحالت الدولية يف جميع اإلحصائيات املدرجة يف هذا القسم
* لم يتم احتساب الركاب العابرين ضمن املجموع يف جميع اإلحصائيات املدرجة يف هذا القسم
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إحصائيات الحركة الجوية

تفاصيل الحركة الجوية
يف املطارات الدولية
الــرحــالت
دويل
مطار امللك
عبدالعزيز الدويل

داخيل

2017

129,646

2017

92,860

2017

6,848

2017

2016

126,426

2016

83,341

2016

16,374

2016

226,141

داخيل

2017

76,693

2017

109,446

2017

18,612

2017

2016

74,960

2016

98,130

2016

21,639

2016

194,729

داخيل

2017

38,658

2017

40,591

2017

12,732

2017

2016

41,541

2016

35,423

2016

13,170

2016

90,134

داخيل

2017

33,545

2017

20,895

2017

2,132

2017

2016

31,827

2016

20,576

2016

2,049

2016

54,452

خاص

2017

4,538

2017

6,540

2017

130

2017

2016

6,274

2016

5,809

2016

280

2016

12,363

داخيل

خاص

58

التغيري

%3.9
التغيري

%9.3
التغيري

املجموع

2017

1,444

2017

13,722

2017

320

2017

15,486

2016

1,337

2016

6,376

2016

198

2016

7,911

مالحظة  :تم إحتساب رحالت الحج والعمرة ضمن الرحالت الدولية.

%2.0

املجموع
11,208

دويل
مطار حائل الدويل

خاص

داخيل

التغيري

املجموع
56,572

دويل
مطار الطائف الدويل

خاص

%5.1

املجموع
91,981

دويل
مطار األمري محمد
بن عبدالعزيز الدويل

خاص

%1.4

التغيري

املجموع
204,751

دويل
مطار امللك فهد
الدويل

خاص

229,354

دويل
مطار امللك خالد
الدويل

املجموع

%95.8
التغيري
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إحصائيات الحركة الجوية

تفاصيل الحركة الجوية
يف املطارات الدولية
الركــــاب باآلالف
دويل
مطار امللك
عبدالعزيز الدويل

داخيل

2017

21,654

2017

12,184

2017

123

2017

92

2017

2016

20,262

2016

10,749

2016

142

2016

81

2016

31,153

داخيل

60

العابرون

خاص

2017

11,352

2017

13,919

2017

154

2017

332

2017

2016

11,206

2016

12,380

2016

132

2016

257

2016

23,717

خاص

داخيل

%9.0
التغيري

املجموع
25,425

دويل
مطار امللك فهد
الدويل

العابرون

33,961

دويل
مطار امللك خالد
الدويل

خاص

املجموع

العابرون

%7.2
التغيري

املجموع

2017

4,841

2017

4,774

2017

419

2017

136

2017

10,034

2016

5,175

2016

4,123

2016

393

2016

183

2016

9,690

%3.5
التغيري

دويل
مطار األمري محمد
بن عبدالعزيز الدويل

داخيل

2017

4,926

2017

2,608

2017

14

2017

36

2017

2016

4,476

2016

2,084

2016

13

2016

28

2016

6,573

داخيل

العابرون

خاص

2017

402

2017

675

2017

1

2017

5

2017

2016

624

2016

610

2016

5

2016

5

2016

1,239

خاص

داخيل

%14.8
التغيري

املجموع
1,078

دويل
مطار حائل الدويل

العابرون

7,548

دويل
مطار الطائف الدويل

خاص

املجموع

العابرون

%13.0
التغيري

املجموع

2017

167

2017

880

2017

0.4

2017

0

2017

1,048

2016

159

2016

663

2016

0.3

2016

0

2016

822

%27.4
التغيري

مالحظات :
تم احتساب ركاب الحج و العمرة ضمن ركاب الرحالت الدولية

لم يتم احتساب الركاب العابرين ضمن املجموع
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إحصائيات الحركة الجوية

تفاصيل الحركة الجوية
يف املطارات الدولية
الشحن والربيد باألطنان

دويل
مطار امللك
عبدالعزيز الدويل

داخيل

2017

394,109

2017

38,172

2017

0

2017

2016

371,666

2016

42,556

2016

88

2016

414,310

داخيل

62

املجموع

خاص

2017

338,206

2017

27,056

2017

0

2017

365,262

2016

319,796

2016

34,392

2016

147

2016

354,335

دويل
مطار امللك فهد
الدويل

خاص

432,281

دويل
مطار امللك خالد
الدويل

املجموع

داخيل

املجموع

خاص

2017

108,914

2017

13,245

2017

2,118

2017

124,277

2016

124,464

2016

13,095

2016

1,311

2016

138,870

%4.3
التغيري

%3.1

التغيري

%10.5
التغيري

دويل
مطار األمري محمد
بن عبدالعزيز الدويل

داخيل

2017

10,544

2017

3,133

2017

0

2017

2016

10,533

2016

1,107

2016

0

2016

11,640

داخيل

املجموع

خاص

2017

0

2017

293

2017

0

2017

2016

0

2016

398

2016

0

2016

398

خاص

داخيل

التغيري

%26.51
293

دويل
مطار حائل الدويل

خاص

13,677

دويل
مطار الطائف الدويل

املجموع

%17.50

املجموع

2017

0

2017

311

2017

0

2017

311

2016

0

2016

660

2016

0

2016

660

التغيري

%52.84
التغيري
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إحصائيات الحركة الجوية

إجــمــايل الحـركـــة الجــويــة
يف املطارات الداخلية
إجمايل عدد الــرحــالت

2017

2016

131,941

123,089

التغيري

%7.2

إجمايل عدد الركاب

2017

2016

12,727,761

12,092,849

التغيري

%5.3

إجمايل الشحن والربيد

2017

2016

64

5,850.6

8,618.7

التغيري

%32.1

التقرير السنوي لعام 2017
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إحصائيات الحركة الجوية

إجمايل الحركة الجوية
يف املطارات الداخلية
الــرحــالت
مطارات املجموعة الشمالية
دويل
مطار األمري سلطان
بن عبدالعزيز (تبوك)

داخيل

2017

1,784

2017

10,985

2017

490

2017

2016

2,219

2016

10,109

2016

130

2016

12,458

داخيل

2017

1,228

2017

4,518

2017

387

2017

2016

1,448

2016

4,010

2016

236

2016

5,694

داخيل

2017

0

2017

3,109

2017

121

2017

2016

0

2016

1,970

2016

20

2016

1,990

2017

0

2017

2,696

2017

308

2017

2016

0

2016

2,397

2016

222

2016

2,619

66

خاص

2017

0

2017

1,325

2017

35

2017

2016

0

2016

1,237

2016

21

2016

1,258

داخيل

التغيري

%62.3
التغيري

%14.7
التغيري

املجموع
1,360

دويل
مطار طريف

خاص

داخيل

%7.7

املجموع
3,004

دويل
مطار رفحاء

خاص

داخيل

التغيري

املجموع
3,230

دويل
مطار عرعر

خاص

%6.4

املجموع
6,133

دويل
مطار القريات

خاص

13,259

دويل
مطار الجوف

املجموع

خاص

%8.1

التغيري

املجموع

2017

0

2017

1,596

2017

443

2017

2,030

2016

0

2016

1,143

2016

302

2016

1,445

%40.5
التغيري

مطارات املجموعة الوسطى

دويل
مطار األمري نايف بن
عبدالعزيز (القصيم)

داخيل

2017

7,193

2017

7,520

2017

945

2017

2016

9,028

2016

6,349

2016

750

2016

16,127

داخيل

2017

1,156

2017

539

2017

5,664

2017

2016

1,636

2016

655

2016

5,770

2016

8,061

داخيل

2017

0

2017

3,024

2017

124

2017

2016

0

2016

2,217

2016

60

2016

2,277

خاص

2017

0

2017

1,620

2017

203

2017

2016

0

2016

1,310

2016

22

2016

1,332

داخيل

%8.7
التغيري

%38.3
التغيري

املجموع
1,823

دويل
مطارالدوادمي

خاص

داخيل

التغيري

املجموع
3,148

دويل
مطار وادي الدوارس

خاص

%2.9

املجموع
7,359

دويل
مطار حفر الباطن
بالقيصومة

خاص

15,658

دويل
مطار األحساء

املجموع

خاص

%36.9
التغيري

املجموع

2017

0

2017

412

2017

60

2017

472

2016

0

2016

422

2016

14

2016

436

%8.3
التغيري
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إحصائيات الحركة الجوية

إجمايل الحركة الجوية
يف املطارات الداخلية
تابع :الــرحــالت
مطارات املجموعة الغربية

دويل
مطار األمري عبداملحنس
بن عبدالعزيز (ينبع)

داخيل

2017

3,319

2017

3,970

2017

677

2017

2016

5,303

2016

4,018

2016

837

2016

10,158

داخيل

2017

0

2017

4,803

2017

54

2017

2016

1

2016

3,904

2016

110

2016

4,015

داخيل

2017

0

2017

734

2017

396

2017

2016

0

2016

901

2016

268

2016

1,169

68

خاص

2017

0

2017

510

2017

256

2017

2016

0

2016

420

2016

100

2016

520

داخيل

%21.0
التغيري

%3.3
التغيري

املجموع
766

دويل
مطار رابغ

خاص

داخيل

التغيري

املجموع
1,130

دويل
مطار األمري عبداملجيد
بن عبدالعزيز (العال)

خاص

%21.6

املجموع
4,857

دويل
مطار الوجه

خاص

7,966

دويل
مطار امللك سعود
(الباحة)

املجموع

خاص

%47.3
التغيري

املجموع

2017

0

2017

0

2017

41

2017

41

2016

0

2016

0

2016

92

2016

92

%55.4
التغيري

مطارات املجموعة الجنوبية

دويل
مطار أبها املحوري

داخيل

2017

4,771

2017

29,287

2017

670

2017

2016

5,468

2016

25,353

2016

632

2016

31,453

داخيل

2017

1,686

2017

15,026

2017

1,067

2017

2016

1,503

2016

13,068

2016

1,143

2016

15,714

داخيل

2017

0

2017

4,060

2017

66

2017

2016

2

2016

3,553

2016

126

2016

3,681

خاص

2017

0

2017

2,522

2017

426

2017

2016

0

2016

1,923

2016

493

2016

2,416

داخيل

%13.1
التغيري

%12.1
التغيري

املجموع
2,948

دويل
مطار نجران

خاص

داخيل

التغيري

املجموع
4,126

دويل
مطار رشورة

خاص

%10.4

املجموع
17,779

دويل
مطار بيشة

خاص

34,728

دويل
مطار امللك عبدالله بن
عبدالعزيز (جازان)

املجموع

خاص

%22.0
التغيري

املجموع

2017

0

2017

18

2017

106

2017

124

2016

0

2016

4

2016

170

2016

174

%28.7
التغيري
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إحصائيات الحركة الجوية

إجمايل الحركة الجوية
يف املطارات الداخلية
الركاب
مطارات املجموعة الشمالية
دويل
مطار األمري سلطان
بن عبدالعزيز (تبوك)

داخيل

2017

196,996

2017

1,199,498

2017

1,250

2016

225,948

2016

1,093,082

2016

1,876

1,320,906 2016

داخيل

2017

135,861

2017

449,472

2017

2,230

2016

155,665

2016

409,089

2016

4,938

2016

569,692

داخيل

2017

0

2017

241,442

2017

408

2017

2016

0

2016

188,599

2016

59

2016

188,658

2017

0

2017

278,405

2017

3,261

2017

2016

0

2016

249,545

2016

1,758

2016

251,303

70

خاص

التغيري

%28.2
التغيري

%12.1
التغيري

املجموع

2017

0

2017

85,960

2017

24

2017

85,984

2016

0

2016

76,672

2016

0

2016

76,672

داخيل

%3.1

املجموع
281,666

دويل
مطار طريف

خاص

داخيل

التغيري

املجموع
241,85

دويل
مطار رفحاء

خاص

داخيل

%5.8

املجموع
2017

دويل
مطار عرعر

خاص

1,397,744

587,563

دويل
مطار القريات

خاص

2017

دويل
مطار الجوف

املجموع

خاص

%12.1
التغيري

املجموع

2017

0

2017

88,219

2017

12,834

2017

101,053

2016

0

2016

67,476

2016

10,103

2016

77,579

%30.3
التغيري

مطارات املجموعة الوسطى

دويل
مطار األمري نايف بن
عبدالعزيز (القصيم)

داخيل

2017

783,482

2017

830,353

2017

3,436

2017

2016

967,570

2016

688,655

2016

6,165

2016

1,662,390

داخيل

2017

85,087

2017

55,835

2017

109,991

2017

2016

123,853

2016

62,267

2016

147,285

2016

333,405

داخيل

2017

0

2017

259,103

2017

581

2017

2016

0

2016

165,599

2016

29

2016

165,628

خاص

2017

0

2017

130,715

2017

102

2017

2016

0

2016

117,213

2016

8

2016

117,221

داخيل

%24.7
التغيري

%56.8
التغيري

املجموع
130,817

دويل
مطارالدوادمي

خاص

داخيل

التغيري

املجموع
259,684

دويل
مطار وادي الدوارس

خاص

%2.7

املجموع
250,913

دويل
مطار القيصومة

خاص

1,617,271

دويل
مطار األحساء

املجموع

خاص

%11.6
التغيري

املجموع

2017

0

2017

29,571

2017

3

2017

29,574

2016

0

2016

22,967

2016

4

2016

22,971

%28.7
التغيري

التقرير السنوي لعام 2017

71

إحصائيات الحركة الجوية

إجمايل الحركة الجوية
يف املطارات الداخلية
تابع :الـركـــاب
مطارات املجموعة الغربية

دويل
مطار األمري عبداملحنس
بن عبدالعزيز (ينبع)

داخيل

2017

333,547

2017

369,264

2017

44,097

2017

2016

640,056

2016

342,291

2016

42,534

2016

1,024,881

داخيل

2017

0

2017

467,948

2017

305

2017

2016

55

2016

402,620

2016

418

2016

403,093

داخيل

2017

0

2017

45,090

2017

9,033

2017

2016

0

2016

46,366

2016

6,298

2016

52,664
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خاص

2017

0

2017

24,923

2017

587

2017

2016

0

2016

22,118

2016

826

2016

22,944

داخيل

%16.2
التغيري

%2.8
التغيري

املجموع
25,510

دويل
مطار رابغ

خاص

داخيل

التغيري

املجموع
54,123

دويل
مطار االمري عبداملجيد
بن عبدالعزيز (العال)

خاص

%27.1

املجموع
468,253

دويل
مطار الوجه

خاص

746,908

دويل
مطار امللك سعود
(الباحة)

املجموع

خاص

%11.2
التغيري

املجموع

2017

0

2017

0

2017

42

2017

42

2016

0

2016

0

2016

135

2016

135

%68.9
التغيري

مطارات املجموعة الجنوبية

دويل
مطار أبها املحوري

داخيل

2017

531,980

2017

3,227,939

2017

10,482

2017

2016

570,263

2016

2,783,548

2016

7,629

2016

3,361,44

داخيل

2017

184,621

2017

1,737,752

2017

43,552

2016

155,759

2016

1,654,313

2016

38,690

1,848,762 2016

داخيل

2017

0

2017

446,489

2017

129

2016

36

2016

371,299

2016

504

2016

371,839

داخيل

خاص

%6.3
التغيري

%20.1
التغيري

املجموع

2017

0

2017

249,682

2017

15,115

2017

264,797

2016

0

2016

197,715

2016

22,689

2016

220,404

داخيل

التغيري

املجموع
2017

دويل
مطار نجران

خاص

1,965,925

446,618

دويل
مطار رشورة

خاص

%12.2

املجموع
2017

دويل
مطار بيشة

خاص

3,770,401

دويل
مطار امللك عبدالله بن
عبدالعزيز (جازان)

املجموع

خاص

%20.1
التغيري

املجموع

2017

0

2017

155

2017

910

2017

1,065

2016

0

2016

0

2016

262

2016

262

%306.5
التغيري
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إحصائيات الحركة الجوية

إجمايل الحركة الجوية
يف املطارات الداخلية
الشحــن والبــريــد باألطـنــان
مطارات املجموعة الشمالية

دويل
مطار األمري سلطان
بن عبدالعزيز (تبوك)

داخيل

2017

0

2017

892

2017

0

2017

2016

0.6

2016

1,213.6

2016

0

2016

1,214.2

داخيل

2017

0

2017

246

2017

0

2017

2016

0

2016

435.3

2016

0

2016

435.3

داخيل

2017

0

2017

148

2017

0

2017

2016

0

2016

239.4

2016

0

2016

239.4

2017

0

2017

162

2017

0

2017

2016

0

2016

253.3

2016

0

2016

253.3
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خاص

2017

0

2017

9

2017

0

2017

2016

0

2016

27.1

2016

0

2016

27.1

داخيل

التغيري

%38.1
التغيري

%36.0
التغيري

املجموع
9

دويل
مطار طريف

خاص

داخيل

%43.5

املجموع
162

دويل
مطار رفحاء

خاص

داخيل

التغيري

املجموع
148

دويل
مطار عرعر

خاص

%26.5

املجموع
246

دويل
مطار القريات

خاص

892

دويل
مطار الجوف

املجموع

خاص

%66.1
التغيري

املجموع

2017

0

2017

19

2017

0

2017

19

2016

0

2016

27.6

2016

1.2

2016

28.8

%33.4
التغيري

مطارات املجموعة الوسطى

دويل
مطار األمري نايف بن
عبدالعزيز (القصيم)

داخيل

2017

0

2017

627

2017

0

2016

11

2016

773.5

2016

0

2016

784.6

داخيل

2017

0

2017

1

2017

0

2017

2016

0

2016

2.5

2016

0

2016

2.5

داخيل

خاص

2017

0

2017

90

2017

0

2017

2016

0

2016

71.3

2016

0

2016

71.3

داخيل

خاص

التغيري

%25.7
التغيري

املجموع

2017

0

2017

4

2017

0

2017

4

2016

0

2016

6.5

2016

0

2016

6.5

داخيل

%65.9

املجموع
90

دويل
مطارالدوادمي

خاص

التغيري

املجموع
1

دويل
مطار وادي الدوارس

%20.1

2017

دويل
مطار القيصومة

خاص

627

دويل
مطار األحساء

املجموع

خاص

%35.6
التغيري

املجموع

2017

0

2017

1

2017

0

2017

1

2016

0

2016

1.7

2016

0

2016

1.7

%40.2
التغيري

التقرير السنوي لعام 2017
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إحصائيات الحركة الجوية

إجمايل الحركة الجوية
يف املطارات الداخلية
الشحــن والبــريــد باألطـنــان
مطارات املجموعة الغربية

دويل
مطار األمري عبداملحنس
بن عبدالعزيز (ينبع)

داخيل

2017

0

2017

30

2017

0

2017

2016

0

2016

51.8

2016

0

2016

51.8

داخيل

2017

0

2017

64

2017

0

2017

2016

0

2016

98.2

2016

0

2016

98.2

داخيل

2017

0

2017

8

2017

0

2017

2016

0

2016

13.1

2016

0

2016

13.1
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خاص

2017

0

2017

0

2017

0

2017

2016

0

2016

0.4

2016

0.8

2016

1.1

داخيل

%34.6
التغيري

%41.7
التغيري

املجموع
0

دويل
مطار رابغ

خاص

داخيل

التغيري

املجموع
8

دويل
مطار االمري عبداملجيد
بن عبدالعزيز (العال)

خاص

%42.7

املجموع
64

دويل
مطار الوجه

خاص

30

دويل
مطار امللك سعود
(الباحة)

املجموع

املجموع

خاص

2017

0

2017

0

2017

0

2017

0

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0

%75.5
التغيري

مطارات املجموعة الجنوبية

دويل
مطار أبها املحوري

داخيل

2017

32

2017

1,773

2017

0

2017

2016

28.0

2016

2,647.2

2016

0

2016

2,675.2

داخيل

2017

0

2017

1,562

2017

0

2017

2016

0

2016

2,488.0

2016

0.3

2016

2,488.2

داخيل

2017

0

2017

96

2017

0

2016

0

2016

123.7

2016

0

2016

123.7

خاص

التغيري

التغيري

املجموع
%16.4

2017

0

2017

86

2017

0

2017

86

2016

0

2016

102.5

2016

0

2016

102.5

داخيل

%37.2

%22.5

2017

دويل
مطار نجران

خاص

داخيل

التغيري

املجموع
96

دويل
مطار رشورة

خاص

%32.5

املجموع
1,562

دويل
مطار بيشة

خاص

1,805

دويل
مطار امللك عبدالله بن
عبدالعزيز (جازان)

املجموع

خاص

التغيري

املجموع

2017

0

2017

1

2017

0

2017

1

2016

0

2016

0

2016

0

2016

0
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أبرز
املشـــاريـــع
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أبرز املشاريع حىت نهاية 2017

املطـــــارات
إنجـــاز

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

80

مطار امللك عبد العزيز الدويل

إنجـــاز

%90

%82.14

للمرافق ذات
األولوية القصوى

لجميع
املرافق

إنجـــاز

مرشوع مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد
(املرحلة األوىل)
تاريخ بدء التنفيذ

2011/1/11

تاريخ اإلنجاز املتوقع

نهاية الربع األول
من عام 2019

قيمة املرشوع بالريــال

SR

38,482,443,095

مرشوع توسعة وتطوير الساحة ( )6واملرافق التابعة لها

%88.78
تاريخ بدء التنفيذ

2014/1/13

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/8/25

قيمة املرشوع بالريــال

SR

315,000,000

مرشوع تطوير السياج األمين بساحة مطار امللك عبد العزيز الدويل
إنجـــاز

%64

إنجـــاز

%100

تاريخ بدء التنفيذ

2016/11/13

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018 /11/2

قيمة املرشوع بالريــال

SR

47,920,676

مرشوع تطوير واستبدال أنظمة القواطع الكهربائية اآللية للضغط
تاريخ بدء التنفيذ

2015/7/27

تاريخ اإلنجاز

2017 /12/31

قيمة املرشوع بالريــال

SR

45,981,927

إنجـــاز

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

%100

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

إنجـــاز

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

%97

إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%100

مرشوع إعادة تأهيل واستبدال شبكة الكابالت وأنظمة توزيع الطاقة
الكهربائية املرحلة الثالثة
تاريخ بدء التنفيذ

2015/2/9

تاريخ اإلنجاز

2017/10/29

قيمة املرشوع بالريــال

SR

37,427,810

مرشوع تحديث نظام شبكة دوائر املراقبة األمنية
تاريخ بدء التنفيذ

2015/2/2

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018 /2/8

قيمة املرشوع بالريــال

SR

14,656,520

مرشوع إعادة تأهيل محطات الرصف الصحي
تاريخ بدء التنفيذ

2015/11/1

تاريخ اإلنجاز

2017/10/8

قيمة املرشوع بالريــال

SR

6,671,800

مرشوع استبدال ( )3محوالت كهربائية جهد  4,16ك.ف
تاريخ بدء التنفيذ

2015/5/28

تاريخ اإلنجاز

مطلع عام 2018

قيمة املرشوع بالريــال

SR

748,800

التقرير السنوي لعام 2017
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أبرز املشاريع حىت نهاية 2017

املطـــــارات
%100
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82

مطار امللك خالد الدويل

مرشوع تطوير الصاالت 4 ،3 ،2 ،1

إنجـــاز

%3.5

إنجـــاز

تاريخ بدء التنفيذ

2017/4/23

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2021/4/21

قيمة املرشوع بالريــال

SR

2,100,000,000

مرشوع تطوير الصالة ()5

%100
يف انتظار
االفتتاح
الرسمي

تاريخ بدء التنفيذ

2013/7/11

تاريخ اإلنجاز

2016/11/15

(تم تشغيل الصالة)

قيمة املرشوع بالريــال

SR

1,616,095,698

مرشوع مركز األحمال رقم ()3

إنجـــاز

%29.58

إنجـــاز

%77

تاريخ بدء التنفيذ

2016/11/9

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/12/28

قيمة املرشوع بالريــال

SR

517,498,250

مرشوع تطوير املدارج واملمرات
ومواقف الطائرات
تاريخ بدء التنفيذ

2015/7/27

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/4/21

قيمة املرشوع بالريــال

SR

376,761,188

%100
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%100
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إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%100

مرشوع صالة املكتب التنفيذي يف الصالة ()5

تاريخ بدء التنفيذ

2016/2/11

تاريخ اإلنجاز

2017/5/1

قيمة املرشوع بالريــال

SR

32,000,000

مرشوع صالة املكتب التنفيذي (صالة )2

تاريخ بدء التنفيذ

2015/11/12

تاريخ اإلنجاز

2017/4/25

قيمة املرشوع بالريــال

SR

7,870,000
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املطـــــارات
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مطار امللك فهد الدويل

إنجـــاز

%87

إنجـــاز

%95

إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%100

مرشوع استبدال سور حرم املطار بسور خرساين وإنشاء بوابة عىل
املدخل الجنوبي الرشقي
تاريخ بدء التنفيذ

2014/11/24

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/5/1

قيمة املرشوع بالريــال

SR

31,960,000

مرشوع تعديل صاليت الوصول واملغادرة
تاريخ بدء التنفيذ

2015/3/15

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/6/1

قيمة املرشوع بالريــال

SR

29,282,000

مرشوع إنشاء ( )6مواقف للطائرات يف ساحة الطريان الجنوبية عىل مساحة
43000م )3( ،2منها للطائرات الكبرية واملتوسطة و( )3للطائرات الصغرية
تاريخ بدء التنفيذ

2016/10/30

تاريخ اإلنجاز

2017/6/4

قيمة املرشوع بالريــال

SR

19,770,800

مرشوع إعادة تأهيل مصادر املياه
تاريخ بدء التنفيذ

2015/7/1

تاريخ اإلنجاز

2017/7/10

قيمة املرشوع بالريــال

SR

10,458,150

مرشوع إنشاء صالة املغادرة الداخلية يف الجزء غري املكتمل اإلنشاء
من الصالة الحالية بمساحة 1100م 2وتضم  3بوابات جديدة
تاريخ بدء التنفيذ

2017/9/20

تاريخ اإلنجاز

2017/12/20

قيمة املرشوع بالريــال

SR

2,511,130
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إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%100

مرشوع إنشاء صالة للمرحلني بإعادة تأهيل جزء من مبىن صالة الركاب
وإنشاء توسعة خارجية
تاريخ بدء التنفيذ

2017/06/23

تاريخ اإلنجاز

2017/9/23

قيمة املرشوع بالريــال

SR

1,500,686

مرشوع إنشاء بوابة جديدة للوصول الداخيل للمسافرين القادمني
بواسطة الحافالت من مواقف الطائرات البعيدة
تاريخ بدء التنفيذ

2017/09/17

تاريخ اإلنجاز

2017/11/17

قيمة املرشوع بالريــال

SR

750,000

إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%95

مرشوع إنشاء مبىن (صالة املدينة) بمقر الرشكة السعودية للنقل الجماعي
تاريخ بدء التنفيذ

2016/7/25

تاريخ اإلنجاز

2017/3/12

قيمة املرشوع بالريــال

SR

568,000

مرشوع إنشاء غرفة لوزارة الداخلية بطابق الخدمة ( )1من مبىن صالة
الركاب
تاريخ بدء التنفيذ

2017/7/25

تاريخ اإلنجاز املتوقع

مطلع عام 2018

قيمة املرشوع بالريــال

SR

252,865
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املطـــــارات

مطار األمري محمد بن عبد العزيز الدويل

مرشوع مباين املتطلبات األمنية
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إنجـــاز

%70

تاريخ بدء التنفيذ

2015/1/3

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/9/2

قيمة املرشوع بالريــال

SR

47,927,955
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املطارات الداخلية

مرشوع تحسني وتجديد مدارج بعض املطارات
الداخلية /املرحلة الثانية

إنجـــاز

%48

تاريخ بدء التنفيذ

2015/4/29

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/4/13

قيمة املرشوع بالريــال

SR

627,069,275

مرشوع تطوير مطار عرعر
إنجـــاز

%50.02

إنجـــاز

%75

إنجـــاز

%85

تاريخ بدء التنفيذ

2014/3/28

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/3/13

قيمة املرشوع بالريــال

SR

321,421,821

املرحلة األوىل من مرشوع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية و نظم إنذار
الحريق بعدد من املطارات الداخلية (الطائف  ،حائل  ،الوجه)
تاريخ بدء التنفيذ

2015/3/1

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/7/23

قيمة املرشوع بالريــال

SR

112,295,756

مرشوع إستكمال تطوير مطار األمري سلطان بن
عبد العزيز بتبوك
تاريخ بدء التنفيذ

2015/1/17

تاريخ اإلنجاز املتوقع

تم رفع طلب تمديد
للمرشوع ملدة  6أشهر

قيمة املرشوع بالريــال

SR

47,593,371
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إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%99

إنجـــاز

%100

مرشوع تحديد حرم أرايض املطارات مع الرفع املساحي
(املطارات الداخلية  23مطارا)
تاريخ بدء التنفيذ

2014/6/19

تاريخ اإلنجاز

2017/10/20

قيمة املرشوع بالريــال

SR

28,688,729

املرحلة الثالثة من مرشوع مباين اإلطفاء واإلنقاذ لعدد  16مطارا ً
تاريخ بدء التنفيذ

2015/8/11

تاريخ اإلنجاز املتوقع

يف مراحله النهائية

قيمة املرشوع بالريــال

SR

21,137,193

مرشوع تصميم استكمال تطوير مطار األمري سلطان
بن عبد العزيز بتبوك
تاريخ بدء التنفيذ

2015/1/18

تاريخ اإلنجاز

2017/10/3

قيمة املرشوع بالريــال

SR

10,810,332

مرافق الهيئة العامة للطريان املدين
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مرشوع مبىن الهيئة العامة للطريان املدين
إنجـــاز

%22.1

تاريخ بدء التنفيذ

2017/01/29

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/07/17

قيمة املرشوع بالريــال

SR

559,643,624
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املالحة الجوية
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إنجـــاز
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إنجـــاز

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

90

%90

%90

إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%98

مرشوع استبدال ( )14نظاما ً من أنظمة املساعدات
املالحية
تاريخ بدء التنفيذ

الربع الثالث من عام
2013

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع الثاين من عام
2018

قيمة املرشوع بالريــال

SR

42,931,297

مرشوع مركز االقرتاب اآليل بمطار أبها وتحديث أنظمة االتصاالت
بربج مطار ينبع
تاريخ بدء التنفيذ

الربع األول من عام
2015

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع الثاين من عام
2018

قيمة املرشوع بالريــال

SR

23,774,777

مرشوع تشغيل خدمة االقرتاب بمطار القصيم وربطها بمركز املراقبة
اإلقليمي بالرياض
تاريخ بدء التنفيذ

الربع األول من عام
2012

تاريخ اإلنجاز

الربع الرابع من عام
2017

قيمة املرشوع بالريــال

SR

22,354,594

مرشوع تحديث نظم مركز االقرتاب بمطار
امللك فهد الدويل
تاريخ بدء التنفيذ

الربع الثاين من عام
2009

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع األول من عام
2018

قيمة املرشوع بالريــال

SR

16,500,000

املالحة الجوية
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إنجـــاز

%100

مرشوع تحديث أجهزة ومعدات نظام إدارة الحركة الجوية
تاريخ بدء التنفيذ

الربع الرابع من عام
2014

تاريخ اإلنجاز

الربع األول من عام
2017

قيمة املرشوع بالريــال

SR

10,000,000

مرشوع الربنامج املتكامل لتطبيق نظام إدارة السالمة
إنجـــاز

%45

إنجـــاز

تاريخ بدء التنفيذ

الربع الرابع من عام
2017

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع الرابع من عام
2018

قيمة املرشوع بالريــال

SR

5,625,000

واملرحلني الجويني باملعلومات املالحية
مرشوع تزويد الطيارين
ّ

%90

إنجـــاز

%100

تاريخ بدء التنفيذ

الربع الثاين من عام
2012

تاريخ اإلنجاز املتوقع

الربع األول من عام
2018

قيمة املرشوع بالريــال

SR

2,000,000

مرشوع تحقيق شهادة األيزو  9001ـــ 2015
إلدارة معلومات الطريان
تاريخ بدء التنفيذ

الربع الثاين من عام
2017

تاريخ اإلنجاز

الربع الثالث من عام
2017

قيمة املرشوع بالريــال

SR

208,000
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إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%80

مرشوع تركيب نظام اإلرشاد املالحي ونظام الهبوط اآليل وقياس املسافة
لقاعدة امللك عبدالعزيز البحرية بالجبيل
تاريخ بدء التنفيذ

الربع األول من عام 2011

تاريخ اإلنجاز

الربع الرابع من عام 2017

قيمة املرشوع بالريــال

SR

تحملت القوات البحرية
تكاليف املرشوع

مرشوع تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية
توقف املرشوع
إلفالس الرشكة

قيمة املرشوع بالريــال

SR

24,560,000

تقنية املعلومات واالتصاالت
أو ً
ال  :مشاريع تستهدف تطبيق أفضل املمارسات العاملية
يف مجال الطريان املدين وتحسني تجربة املسافرين:
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إنجـــاز

%100

 - 1إنجاز ( )6مشاريع
قيمة املرشوع بالريــال

SR

5,600,000

 - 2مرشوع التوسع يف الخدمات الذاتية يف املطارات السعودية.
إنجـــاز

%20

SR

تاريخ اإلنجاز املتوقع

قيمة املرشوع بالريــال

من املتوقع توفري  %80من الخدمات
الذاتية يف كافة املطارات الدولية
والداخلية بحلول عام 2020

يتحمل كل مطار تكاليف ما
يخصه.
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إنجـــاز

%100

ثانيا :مشاريع تستهدف تحسني وتطوير تطبيقات األعمال
وتفعيل الخدمات اإللكرتونية الحكومية:
 - 1إنجاز ( )5مشاريع
قيمة املرشوع بالريــال

SR

39,276,500

 - 2مرشوع برنامج التحول الشامل لخدمات الطريان يف الهيئة
إنجـــاز

%30

إنجـــاز

SR

SR

%80

15,000,000

نهاية الربع األول من عام .2019

 - 3مرشوع استكمال الربط والتكامل مع عدد من القطاعات
والجهات الحكومية

%65

إنجـــاز

قيمة املرشوع بالريــال

تاريخ اإلنجاز املتوقع

قيمة املرشوع بالريــال

تاريخ اإلنجاز املتوقع

التكلفة داخلية

الربع األول من عام .2019

 - 4مرشوع تطوير نظام إدارة املحتوى واألرشفة اإللكرتونية

SR

قيمة املرشوع بالريــال

تاريخ اإلنجاز املتوقع

21,000,000

الربع الرابع من عام .2018
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ثالثاً :مشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية وشبكات تقنية
املعلومات واالتصاالت بالهيئة:
 - 1إنجاز ( )4مشاريع
قيمة املرشوع بالريــال

SR

إنجـــاز

%80

 - 2مرشوع املساهمة يف التحول الرقمي من خالل تحويل
بيئة الخوادم يف بيئة اإلنتاج إىل بيئة سحابية

SR

إنجـــاز

%100

9,199,000

قيمة املرشوع بالريــال

تاريخ اإلنجاز املتوقع

8,000,000

يف الربع األول من عام .2019

رابعاً :مشاريع لتطوير وتطبيق األنظمة األمنية الخاصة
بأمن معلومات الهيئة العامة للطريان املدين:
 - 1إنجاز ( )6مشاريع مشاريع لتطوير وتطبيق األنظمة
األمنية الخاصة بأمن معلومات
قيمة املرشوع بالريــال

SR

إنجـــاز

%75

43,600,485

 - 2مرشوع تحسني وتطوير الربنامج الوطين ألمن الطريان
(املرحلة الثانية) باملطارات الداخلية.

SR

قيمة املرشوع بالريــال

تاريخ اإلنجاز املتوقع

التكلفة داخلية

الربع األول من عام .2019
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إنجـــاز

%85

نظام إدارة املمتلكات واملعلومات الجغرافية
للمطارات الدولية ( املرحلة الثانية )
قيمة املرشوع بالريــال

SR

إنجـــاز

%100

35,000

توريد تراخيص ودعم فين ملايكرسوفت
(رخص وبرامج الحاسب اآليل)
قيمة املرشوع بالريــال

SR

إنجـــاز

%80

34,118

مرشوع إنشاء وتركيب قواعد البيانات
الخاصة بالبيئات
قيمة املرشوع بالريــال

SR

712,500
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اإلدارة العامة
للسالمة وإدارة املخاطر

اإلدارة العامة للسالمة وإدارة املخاطر

نبذة عن اإلدارة العامة للسالمة وإدارة املخاطر
تضطلـــع اإلدارة العامـــة للســـامة وإدارة املخاطـــر
بتعزيـــز ســـامة الطـــران يف مطـــارات وأجـــواء
اململكـــة ،وذلـــك بتطبيـــق برنامـــج ســـامة الدولـــة
( ،)SSPومراقبـــة تطبيـــق برنامـــج إدارة الســـامة
( )SMSم ــن قب ــل مقدم ــي الخدم ــة ،والتأك ــد م ــن
ذل ــك ،كم ــا أنه ــا معني ــة بالرص ــد املس ــبق للمخاط ــر
بغيــة الحــد مــن وقوعهــا ،ويف ســبيل ذلــك تســتقبل
البالغ ــات وتحق ــق يف املخالف ــات الفني ــة ،وم ــن ث ــم
يتـــم الرفـــع بالتوصيـــات الالزمـــة ،باإلضافـــة لذلـــك

ف ــإن اإلدارة العام ــة تعم ــل ع ــى التأك ــد م ــن ج ــودة
اإلج ــراءات الفني ــة ال ــي تتبعه ــا إدارات الهيئ ــة بغي ــة
تطويــر أدائهــا عــى النحــو املســتهدف ،وحــى تتمكــن
اإلدارة العام ــة للس ــامة وإدارة املخاط ــر م ــن تحقي ــق
أهدافهـــا ،تقـــوم بإعـــداد التقاريـــر واإلحصائيـــات
الخاصـــة بســـامة الطـــران املـــدين ،ومـــن وظائفهـــا
أيضــا تمثيــل الهيئــة يف املحافــل اإلقليميــة والدوليــة
املعنيـــة بســـامة الطـــران.

األهداف االسرتاتيجية

تحقيق أعىل مستويات السالمة
يف أجواء ومطارات اململكة.

االرتقاء بثقافة السالمة والتبليغ عن الحوادث
والوقائع بشقيها اإللزامي والتطوعي.

ضمان جودة االجراءات الفنية لإلدارات داخل
الهيئة العامة للطريان املدين وذلك بمطابقة
اإلجراءات الفنية املتبعة يف قطاعات وإدارات
الهيئة مع األنظمة املحلية واملعايري الدولية.

السعي لحصول الهيئة عىل اعتماد
عاملي يف مجال إدارة الجودة مثل
(.)ISO 9001

إعداد وتحديث قاعدة بيانات
للبالغات مع مراعاة مبادئ
الخصوصية والرسية.

اليوم التعريفي لشهادة االعتماد الدويل للجودة (االيزو )9001

100

اإلنجازات

الرفـــع للمقـــام الســـامي بمقـــرح الســـتضافة مقـــر املنظمـــة
اإلقليميـــة ملراقبـــة الســـامة ( )RSOOليصبـــح يف اململكـــة،
والحصـــول عـــى املوافقـــة الكريمـــة.
الرف ــع للمق ــام الس ــامي بمق ــرح الس ــتضافة قم ــة الس ــامة
الرابعـــة بمنطقـــة الـــرق األوســـط (4th MID-Region
 )Safety Summittوورشـــة عمـــل إدارة الســـامة (�Safe
 )ty Management Workshopوالحصـــول عـــى املوافقـــة
الكريمـــة.
إط ــاق الربنام ــج االلك ــروين لنظ ــام البالغ ــات ( )Q5لجمي ــع
رشكات الطـــران ومـــزودي الخدمـــة الســـتقبال البالغـــات
إلكرتونيـــاً.
رفع نسبة إنجاز برنامج الدولة للسالمة( (�SSP Implemen
 )tationمن ( )%54إىل (.)%96.4
إع ــداد دراس ــة تش ــتمل ع ــى تحلي ــل إحص ــايئ ع ــن ح ــوادث
اصط ــدام الطي ــور يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية خ ــال ع ــام
 ،2017ووضـــع التوصيـــات الالزمـــة ،للحـــد مـــن مخاطـــر
الطيـــور ورضرهـــا عـــى الطائـــرات يف أجـــواء اململكـــة.
إعـــداد دراســـة تشـــتمل عـــى تحليـــل إحصـــايئ عـــن حـــاالت
التق ــارب الج ــوي ( )TCASب ــن الطائ ــرات يف اململك ــة العربي ــة
الس ــعودية ،خ ــال ع ــام  2017ووض ــع التوصي ــات الالزم ــة،
للح ــد م ــن مخاط ــر التق ــارب ب ــن الطائ ــرات.
تحديث نظام إدارة الجودة .QSM
مراجعـــة وتحديـــث مهـــام القطاعـــات واإلدارات يف الهيئـــة
بنســـبة .%100
مراجعة وتحديث إجراءات اإلدارات يف الهيئة بنسبة .%84
إنشاء دليل إجراءات اإلدارات يف الهيئة بنسبة .%74

مراجعـــة وتقييـــم ( )25نظامـــا ً مـــن برنامـــج إدارة الســـامة
( )SMSاملتبـــع مـــن قبـــل الجهـــات الـــي تقـــدم الخدمـــات،
وصاحـــب ذلـــك ( )20زيـــارة تدقيـــق ،وقبـــول ( )18نظامـــا ً
منه ــا ،وكان أب ــرز تل ــك الجه ــات الخط ــوط الجوي ــة العربي ــة
الس ــعودية ،ورشك ــة الس ــعودية الخليجي ــة للط ــران ،ومط ــار
أبهـــا املحـــوري.
مراجع ــة وقب ــول أك ــر م ــن ( )80م ــؤرشا ً م ــن م ــؤرشات أداء
الســـامة ( )SPI’sللناقـــات الوطنيـــة واملطـــارات الدوليـــة.
إجـــراء ( )٣تحقيقـــات يف وقائـــع طـــران وإصـــدار التوصيـــات
الالزم ــة.
تقييـــم مخاطـــر اســـتخدام املعـــدات القديمـــة للرشكـــة
الســعودية للخدمــات األرضيــة  )SGS(،ووضــع خطــة لتقييــم
املخاطـــر باملشـــاركة مـــع اإلدارات املعنيـــة.
التدقيـــق الداخـــي عـــى ( )13إدارة متخصصـــة يف مجـــال
الســـامة واألمـــن والنقـــل الجـــوي.
إعـــداد وإصـــدار منشـــورات تعريفيـــة عـــن برنامـــج الدولـــة
للســـامة ( )SSPوإدارة املخاطـــر ()Risk Management
وتوزيعهـــا داخـــل الهيئـــة و خارجهـــا.
عقـــد ورشـــة عمـــل توعويـــة بخصـــوص برنامـــج البالغـــات
اإللك ــروين  Q5لجمي ــع رشكات الط ــران وم ــزودي الخدم ــة،
وآليـــات التبليـــغ للهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين.
إصـــدار فيديوهـــات وإقامـــة محـــارضات توعويـــة للتعريـــف
بربنامـــج  ،Q5و نظـــام إدارة الســـامة ()SMS Sessions
وبرنامـــج الدولـــة للســـامة ( )SSPخـــارج الهيئـــة (Saudi
.)Royal - MENASASI
عقــد ورشــة عمــل تعريفيــة بشــهادة االعتمــاد الــدويل للجــودة
ايـــزو  9001بحضـــور أكـــر مـــن ( )90مشـــاركا مـــن مختلـــف
قطاع ــات الهيئ ــة.
ن ــر ثقاف ــة الج ــودة م ــن خ ــال الحمل ــة التثقيفي ــة وش ــملت
(لوحـــات «سياســـة الجـــودة» باملبـــى  +بروشـــور «سياســـة
الجــودة» للموظفــن  +لوحــات تثقيفيــة باملصاعــد والشاشــات
املتوف ــرة باملب ــى).
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أمن الطريان

قطاع أمن الطريان

نبذة عن القطاع
ه ــو القط ــاع املس ــئول ع ــن أم ــن الط ــران امل ــدين يف
اململك ــة وحمايت ــه م ــن أفع ــال التدخ ــل غ ــر امل ــروع
الـــي قـــد يتعـــرض لهـــا ،وذلـــك مـــن خـــال وضـــع
الترشيعـــات الالزمـــة ،وتوفـــر أحـــدث التجهيـــزات
األمني ــة واملادي ــة وتأهي ــل الك ــوادر البرشي ــة املعني ــة،
وف ــق أع ــى املعاي ــر الوطني ــة والدولي ــة.

األهداف

حماي ــة الط ــران امل ــدين وف ــق املعاي ــر واملقايي ــس الدولي ــة
والوطنيـــة مـــن خـــال التأكـــد مـــن تنفيـــذ األنظمـــة
والترشيعـــات واإلجـــراءات الخاصـــة بأمـــن الطـــران.

تحقيـــق التنســـيق واالنســـجام بـــن
القطاعـــات األمنيـــة العاملـــة يف
مطـــارات اململكـــة.

التأكـــد مـــن التـــزام كافـــة األطـــراف املعنيـــة
باملنظومـــة األمنيـــة بتطبيـــق واحـــرام بنـــود
الربنامـــج الوطـــي ألمـــن الطـــران املـــدين.

اإلنجازات
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التفتي ــش األم ــي ع ــى ( )13محط ــة خارجي ــة ،م ــن املحط ــات
ال ــي تش ــغل له ــا الناق ــات الوطني ــة رح ــات جوي ــة وتقيي ــم
( )18محطـــة مصنفـــة «خطـــرة أمنيـــاً» وذلـــك يف إطـــار
التنس ــيق واملش ــاركة يف تقيي ــم املحط ــات الخارجي ــة املصنف ــة
أمنيـــا ً «خطـــرة» ،والـــي تشـــغل لهـــا الناقـــات الوطنيـــة
رحـــات جويـــة.

رف ــع الحظ ــر ع ــن اصطح ــاب األجه ــزة املحمول ــة ع ــى الطائ ــرة
للرح ــات املتجه ــة م ــن مط ــاري املل ــك خال ــد ال ــدويل بالري ــاض
وامللـــك عبدالعزيـــز الـــدويل بجـــدة إىل اململكـــة املتحـــدة
والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة.

املش ــاركة يف املؤتم ــر العامل ــي ألم ــن الط ــران لل ــرق األوس ــط
وإفريقيــا الــذي عقــد بمدينــة رشم الشــيخ ،حيــث تــم تقديــم
عــرض مــريئ عــن الخطــة العامليــة ألمــن الطــران الــي شــاركت
اململك ــة يف إعداده ــا.

التفتي ــش واملس ــح األم ــي لجمي ــع مط ــارات اململك ــة العربي ــة
الس ــعودية ( )27مط ــاراً.

مراجع ــة واعتم ــاد ( )74برنامج ــا ً أمني ــا ً تابع ــا ل ــركات النق ــل
الج ــوي ،وال ــركات العامل ــة باملط ــارات.

رئاس ــة العدي ــد م ــن اللج ــان الخاص ــة بأم ــن الط ــران امل ــدين،
عـــى املســـتويني املحـــي واإلقليمـــي ،مثـــل (لجنـــة املحطـــات
الخط ــرة ،لجن ــة مناط ــق الن ــزاع ،اللجن ــة األمني ــة اإلرشافي ــة
للمط ــارات).

عقــد ( )13دورة تدريبيــة متخصصــة يف األمــن ،اســتفاد منهــا
( )185موظفـــا ً مـــن العاملـــن بقطـــاع أمـــن الطـــران ،و()8
ورش عمـــل اســـتفاد منهـــا ( )300موظـــف مـــن العاملـــن
بقطـــاع أمـــن الطـــران والقطاعـــات الحكوميـــة العاملـــة يف
املطـــارات.

إبـــرام مذكـــرة تفاهـــم مـــع جامعـــة نايـــف العربيـــة للعلـــوم
األمنيـــة ،مدتهـــا ثـــاث ســـنوات ،وبموجبهـــا يتـــم تبـــادل
املتخصصـــن واألكاديميـــن بـــن الجانبـــن لتنفيـــذ دورات
تدريبي ــة ،وعق ــد الربام ــج العلمي ــة املش ــركة ،وتش ــكيل فري ــق
بح ــي دائ ــم يُع ــى بأم ــن الط ــران امل ــدين ،ع ــاوة ع ــى تب ــادل
املطبوع ــات واألبح ــاث والدراس ــات ،أض ــف إىل ذل ــك مش ــاركة
وحضـــور متخصصـــن مـــن الهيئـــة يف اللقـــاءات العلميـــة
واملؤتم ــرات ال ــي تقيمه ــا الجامع ــة ،وتتي ــح املذك ــرة التفاه ــم
ملنســوبي الهيئــة االســتفادة مــن برنامــج دبلــوم أمــن الطــران
املقــرح ،والــذي ســتقدمه الجامعــة ،ويــأيت ذلــك كلــه يف ظــل
تواص ــل دائ ــم ب ــن الجانب ــن.

تـــرؤس الهيئـــة لربنامـــج التعـــاون ألمـــن الطـــران بالـــرق
االوســـط (.)CASP-MID

إطـــاق مبـــادرة الرشكـــة األمنيـــة ،والـــي ســـتكون معنيـــة
بجميـــع املهـــام األمنيـــة غـــر املســـلحة يف املطـــارات ،مثـــل
(تفتيـــش األمتعـــة ،واملســـافرين).

البـــدء يف تنفيـــذ مبـــادرة املـــروع الوطـــي املتكامـــل ألمـــن
وحمايـــة املطـــارات ،وتشـــمل التجهيـــزات واملرافـــق األمنيـــة
كاف ــة مث ــل (املع ــدات ،املب ــاين الهندس ــية ،البني ــة التحتي ــة،
االتصـــاالت).

اعتمـــاد قائمـــة املتطلبـــات األمنيـــة للـــركات العاملـــة
باملطـــارات ،حيـــث تـــم زيـــارة املطـــارات الدوليـــة يف اململكـــة،
وزيــارة الــركات العاملــة بهــا مثــل رشكات الوقــود والــركات
األمنيــة ،ومــن ثــم تــم إعــداد قوائــم باملتطلبــات األمنيــة لــكل
فئ ــة م ــن ال ــركات ،بغي ــة الت ــزام تل ــك الجه ــات به ــا.

اعتم ــاد األدل ــة األمني ــة الخاص ــة بـــ ( )22مط ــاراً ،واملصادق ــة
عليه ــا.

إع ــداد وتقدي ــم ( )5أوراق باس ــم اململك ــة تص ــب يف معالج ــة
ومواجهـــة التهديـــدات األمنيـــة املســـتجدة يف مجـــال أمـــن
الطـــران املـــدين ،وقـــد قدمـــت تلـــك األوراق يف االجتمـــاع
الثامـــن والعرشيـــن لفريـــق خـــراء أمـــن الطـــران AVSEC
 ) )PANELيف منظم ــة الط ــران امل ــدين ال ــدويل (اإلي ــكاو) .ال ــي
وافقـــت عـــى مـــا ورد فيهـــا مـــن توصيـــات.

الرتخيص الفتتاح ( )98وكالة شحن جوي جديدة.

تجديد ترخيص ( )124وكالة شحن جوي.

املســـح األمـــي والتفتيـــش عـــى ( )364وكالـــة شـــحن
متخصصـــة يف تجميـــع الشـــحنات.

املســـح األمـــي والتفتيـــش عـــى ( )62وكالـــة شـــحن جـــوي
معتمـــد بنســـبة  %200بواقـــع مرتـــن لـــكل وكالـــة.

املس ــح األم ــي والتفتي ــش ع ــى ( )15مرف ــق ش ــحن ج ــوي يف
املط ــارات.

إطـــاق املرحلـــة التجريبيـــة لخدمـــي (تراخيـــص وكاالت
الش ــحن الج ــوي وتتب ــع الش ــحنات الجوي ــة) اإللكرتونيت ــن،
املتعلقـــة بالشـــحن الجـــوي.
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نبذة تعريفية
عن اإلدارة

يف الربــع األخــر مــن عــام  2017شــكلت الهيئــة العامــة
للطـــران املـــدين هـــذه اإلدارة لتُعـــى بحمايـــة العمـــاء
وجـــودة الخدمـــات املقدمـــة للمســـافر عـــر املطـــارات
والناقـــات الجويـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية،
وتحس ــن تجربت ــه يف تل ــك املط ــارات ع ــى نح ــو متمي ــز،
ومـــن ثـــم تحقيـــق نســـب عاليـــة مـــن رضـــا املســـافر،
وتعمــل هــذه اإلدارة عــى رفــع مســتوى خدمــات قطــاع
الطـــران املـــدين بشـــكل عـــام لتصـــل بـــه إىل مســـتوى
خدم ــات متق ــدم ومناف ــس عاملي ــاً ،وف ــق أفض ــل املعاي ــر
واملمارســـات العامليـــة يف هـــذا املجـــال ،ويف ســـبيل
تحقيـــق ذلـــك تحـــرص عـــى التعـــاون والتنســـيق مـــع
الجه ــات املعني ــة باملعاي ــر والسياس ــات الدولي ــة لتطبي ــق
األســـاليب الحديثـــة الـــي تتعلـــق بجـــودة الخدمـــات
املقدمـــة للمســـافرين ،كمـــا تســـتقبل اإلدارة شـــكاوى
العمـــاء وتتعامـــل معهـــا حســـب األنظمـــة واللوائـــح
املتبعـــة.
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األهداف

تطويـــر وتحســـن الخدمـــات
املقدمـــة للمســـافرين.

بنـــاء الحـــد األدىن املطلـــوب مـــن
املعايـــر واالتفاقيـــات املتعلقـــة
بمســـتوى الخدمـــات املقدمـــة
للمســـا فر ين .

البحـــث عـــن أفضـــل املمارســـات
واالبتـــكارات الجديـــدة فيمـــا
يخــص جــودة خدمات املســافرين
والعمـــل عـــى تطبيقهـــا.

التحقـــق مـــن الجـــدوى
االقتصاديـــة لألفـــكار والحلـــول
املقرتح ــة وتوافقه ــا م ــع األنظم ــة
واللوائـــح املحليـــة والدوليـــة.

ضمـــان االمتثـــال للمعايـــر
العامليـــة فيمـــا يخـــص جـــودة
الخدمـــات املقدمـــة للمســـافر.

بنـــاء ومتابعـــة تطبيـــق
مـــؤرشات األداء املتعلقـــة
بجــودة الخدمــات يف املطــارات.
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اإلنجازات
•إصـــدار الالئحـــة التنفيذيـــة املحدثـــة لحمايـــة حقـــوق العمـــاء ،بموجـــب
ق ــرار مجل ــس إدارة الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين رق ــم  380/20وتاري ــخ
1438/5/26هـــ لتح ــل مح ــل الالئح ــة الس ــابقة.
ولضم ــان تطبي ــق الالئح ــة التنفيذي ــة لحماي ــة حق ــوق العم ــاء الجدي ــدة بش ــكل
فع ــال وع ــى أوس ــع نط ــاق ،ت ــم إنج ــاز م ــا ي ــي:

إقام ــة ورش ــة عم ــل تثقيفي ــة ع ــن أح ــكام الالئح ــة
واآلليـــات املناســـبة للتعامـــل معهـــا وتطبيقهـــا
بشـــكل مالئـــم ،وقـــد خصصـــت هـــذه الورشـــة
ملنســـوبي مطـــارات اململكـــة املعنيـــن بخدمـــة
املســـافرين.

إقامـــة مؤتمـــر صحفـــي لتدشـــن
الالئحـــة الجديـــدة بالتزامـــن مـــع
دخولهـــا حيـــز التنفيـــذ بتاريـــخ
 ،1438/9/12وتـــم عـــرض أحكامهـــا
للجمهـــور والصحافـــة.

عقـــد ورش عمـــل للعاملـــن يف
الناقـــات الوطنيـــة لـــرح أحـــكام
الالئحـــة وآليـــات التعامـــل معهـــا.

القي ــام بحمل ــة تثقيفي ــة يف املط ــارات
تحـــت شـــعار (حقك_محفـــوظ)
لتوعيـــة املســـافرين بحقوقهـــم.

•القي ــام بزي ــارات تفقدي ــة لع ــدد م ــن املط ــارات (ج ــدة ،الري ــاض ،الدم ــام،
املدينـــة املنورة،أبهـــا ،الباحـــة) بهـــدف متابعـــة جـــودة الخدمـــات املقدمـــة
للمســـافرين ،وتـــم تســـجيل أكـــر مـــن ( )494مالحظـــة ،ومـــن ثـــم تـــم
وضـــع االقرتاحـــات الالزمـــة الـــي أنطـــوت عـــى إجـــراءات تصحيحيـــة،
وتم ــت املتابع ــة ،وبلغ ــت نس ــبة التصحيح ــات املنف ــذة أك ــر م ــن  %63م ــن
املالحظـــات املرصـــودة خـــال شـــهرين مـــن رصدهـــا.
•إع ــداد تقاري ــر ش ــهرية تفصيلي ــة ع ــن مس ــتوى رض ــا املس ــافرين يف مط ــارات
اململك ــة الدولي ــة الرئيس ــة الثالث ــة اعتب ــارا ً م ــن ش ــهر ديس ــمرب  ،2017حي ــث
ترف ــع تل ــك التقاري ــر للمس ــئولني يف الهيئ ــة كم ــا تن ــر يف وس ــائل اإلع ــام
ووس ــائل التواص ــل االجتماع ــي ،ب ــكل م ــن اللغت ــن العربي ــة واإلنجليزي ــة،
وق ــد الق ــت اس ــتطالعات ال ــرأي ال ــي تُب ــى عليه ــا تل ــك التقاري ــر تفاع ــا كب ــرا
م ــن قب ــل رواد املط ــار.
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تسجيل أكرث من

494
مالحظة

املشـــاركة يف برنامـــج مستشـــار املســـتهلك،
بجمعيـــة حمايـــة املســـتهلك ،لتوعيـــة
الجمه ــور بأح ــكام الالئح ــة وأفض ــل الس ــبل
لحص ــول املس ــافر ع ــى حقوق ــه بموجبه ــا،
يف .1438/11/18

نسبة التصحيحات
املنفذة أكرث من

%63

•تعي ــن مراقب ــن يف املط ــارات الدولي ــة الرئيس ــة الثالث ــة (ج ــدة ،الري ــاض،
الدمـــام) ملتابعـــة مـــدى جـــودة الخدمـــات املقدمـــة للمســـافرين يف تلـــك
املطـــارات ،والذيـــن يمثلـــون أكـــر مـــن  %76مـــن مجمـــوع املســـافرين يف
مطـــارات اململكـــة.
•بن ــاء أك ــر م ــن  350م ــؤرش قي ــاس ألداء املط ــارات وم ــؤرشات للتدقي ــق وت ــم
تحدي ــد ف ــرات التك ــرار ل ــكل م ــؤرش ت ــراوح ب ــن يومي ــه إىل س ــنوية ليت ــم
تطبيقه ــا يف جمي ــع مط ــارات اململك ــة.

•توحيــد قنــوات التواصــل مــع املســافرين لتحديــد الجهــة املســتقبلة ،تمثــل
منصــة موحــدة تجمــع شــكاوى واقرتاحــات املســافرين.
•بل ــغ ع ــدد الش ــكاوى ال ــي وردت إلدارة حماي ــة العم ــاء خ ــال ع ــام 2017
( )1085شــكوى وقــد تــم البــت يف ( )1066بنســبة ( )%98.24مــن مجمــوع
الشـــكاوى ،وقـــد انخفـــض عـــدد الشـــكاوى عـــن العـــام الســـابق 2016
بنســبة ( )%11تقريبــا ،حيــث كان عــدد الشــكاوى الــي وردت لــإدارة ()1198
شـــكوى ،وقـــد اختلفـــت أســـباب الشـــكاوى وكانـــت نســـبها مـــن إجمـــايل
الش ــكاوى ع ــى النح ــو الت ــايل:

أسباب شكاوى املسافرين

%30.32

تأخري موعد إقالع الرحالت

%5.07

إلغاء حجز

%22.03

مشاكل تتعلق بالتذاكر

%5.07

تأخري أمتعة

%17.23

فقدان أمتعه

%1.56

حجز فائض

%11.99

إلغاء رحالت

%0.93

تخفيض درجة اإلركاب

%5.16

رفض إركاب

%0.64

مشاكل تتعلق بخدمة
ذوي االحتياجات الخاصة
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نبذة عن قطاع املطارات
يضطل ــع «قط ــاع املط ــارات» ب ــاإلرشاف ع ــى جمي ــع
مراف ــق وخدم ــات مط ــارات اململك ــة ،ويتمث ــل ذل ــك
يف املتابع ــة الدقيق ــة ملس ــتوى أدائه ــا والخدم ــات ال ــي
تقدمهـــا وتوفرهـــا للمســـافرين ورشكات الطـــران،
كمـــا يقـــوم القطـــاع بتقديـــم الدعـــم املطلـــوب
ال ــازم له ــا بغي ــة تمكنه ــا م ــن القي ــام بدوره ــا ع ــى
النحـــو املنشـــود ،إضافـــة إىل العمـــل الـــدؤوب عـــى
اس ــتقطاب أك ــر ع ــدد ممك ــن م ــن الناق ــات الجوي ــة
لتل ــك املط ــارات لتوف ــر املزي ــد م ــن خي ــارات الس ــفر
للمواطنـــن واملقيمـــن والزائريـــن.
كمـــا يُعـــى القطـــاع بـــاإلرشاف عـــى املقاولـــن
واملســـتثمرين ومقدمـــي الخدمـــات يف مطـــارات
اململك ــة ،للتأك ــد م ــن تنفي ــذ تل ــك الجه ــات لجمي ــع
التزاماتهـــم التعاقديـــة ،يف ســـبيل رفـــع مســـتوى
الخدمـــات وفـــق املعايـــر الدوليـــة الـــي تلتـــزم بهـــا
الهيئـــة ،ومـــن مســـؤوليات القطـــاع العمـــل عـــى
تعدي ــل مراف ــق وأنظم ــة تل ــك املط ــارات كلم ــا دع ــت
الحاجـــة.

ـة أخ ــرى يت ــم تطبي ــق أع ــى املعاي ــر األمني ــة
م ــن جه ـ ٍ
بمـــا يف ذلـــك الدوليـــة منهـــا ،يف كافـــة مســـاحات
وأقس ــام مط ــارات اململك ــة لس ــد أي ثغ ــرات أمني ــة،
وذلـــك باملتابعـــة والتنســـيق مـــع الجهـــات األمنيـــة
ذات العالقـــة ،كمـــا يحـــرص القطـــاع عـــى توظيـــف
كاف ــة اإلمكاني ــات لضم ــان تقدي ــم أفض ــل خدم ــات
التشــغيل والصيانــة والنظافــة ،وتحقيــق االســتثمار
التج ــاري األمث ــل ملراف ــق تل ــك املط ــارات وذل ــك بتوف ــر
املزاي ــا ال ــي م ــن ش ــأنها اس ــتقطاب أك ــر ع ــدد ممك ــن
مــن رشكات ومؤسســات القطــاع الخــاص لالســتثمار
يف العديــد مــن الخدمــات املســاندة لنشــاط الطــران
املـــدين ،حيـــث تعـــد زيـــادة عوائـــد املطـــارات مـــن
خـــال أنشـــطتها التجاريـــة واالســـتثمارية والتنميـــة
العقاري ــة هدف ــا ً أساس ــيا ً م ــن أه ــداف ه ــذا القط ــاع،
ومــا التوجــه نحــو خصخصــة العديــد مــن املطــارات،
والكثـــر مـــن الخدمـــات واملرافـــق إال ترجمـــة لهـــذا
التوجــه الــذي يســتهدف يف النهايــة تحقيــق التمويــل
ال ــذايت وتغطي ــة املصاري ــف التش ــغيلية والرأس ــمالية،
دون تحميــل الدولــة هــذا العــبء ،وهــو األمــر الــذي
يتواك ــب م ــع رؤي ــة اململك ــة .2030

األهداف االسرتاتيجية لقطاع املطارات
تنميـــة اإليـــرادات وخفـــض التكاليـــف التشـــغيلية ،وفـــق أســـاليب الخصخصـــة
والرشاك ــة االس ــراتيجية م ــع القط ــاع الخ ــاص ع ــى نح ــو يس ــهم يف تحقي ــق رؤي ــة
اململكـــة .2030

التحول إىل كيان
تنظيمي مستقل قادر
عىل االعتماد عىل
إيراداته.

االستثمار األمثل
للموارد البرشية.

تطوير البنية التحتية
واملرافق والتجهيزات.

رفع مستوى الخدمات
وتطبيق معايري الجودة
العاملية.

رفع مستوى سالمة
بيئة العمل.

تحقيق أقىص درجات
أمن الطريان.

رفع مستوى الخدمات
التشغيلية واملرافق.
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قطاعا املطارات واملشاريع

نبذة عن قطاع املشاريع
يعت ــر قط ــاع املش ــاريع الرشي ــان الحي ــوي والرئي ــس
لتنفيـــذ مشـــاريع الهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين،
لكون ــه املس ــئول ع ــن تلبي ــة احتياج ــات الهيئ ــة م ــن
األرايض واملبـــاين والتجهيـــزات الهندســـية الالزمـــة
ملطـــارات اململكـــة ومنشـــآت الهيئـــة بشـــكل عـــام،
وإعــداد الدراســات والخطــط ملشــاريع الهيئــة الحاليــة
واملســـتقبلية واعتمـــاد األســـاليب املثـــى لتنفيذهـــا،
عـــاوة عـــى إعـــداد التصاميـــم املعماريـــة للمبـــاين
واملراف ــق ال ــي تتبناه ــا الهيئ ــة .ويش ــارك القط ــاع يف
إعـــداد الـــروط واملواصفـــات يف العقـــود ومراجعـــة
املســـتخلصات ،ومتابعـــة تنفيـــذ املشـــاريع والتأكـــد
م ــن إنجازه ــا وفق ــا للج ــداول الزمني ــة واملواصف ــات

املعتمـــدة ،حيـــث يعمـــل القطـــاع بشـــكل وثيـــق
م ــع رشكائ ــه للتم ّك ــن م ــن تحقي ــق التم ّي ــز املس ــتمر
واملحافظــة عــى النمــو االســراتيجي لقطــاع الطــران،
ّ
يتطلـــب فهمـــا ً دقيقـــا ً للواقـــع والتو ّقعـــات
والـــذي
املختص ــة يف قط ــاع
وااله ــداف املختلف ــة للقطاع ــات
ّ
الط ــران لتحقي ــق األه ــداف املنش ــودة .كم ــا يضطل ــع
قطـــاع املشـــاريع بوضـــع الخطـــط االســـراتيجية
الالزمـــة لرفـــع الطاقـــة االســـتيعابية للمطـــارات
الســعودية عــى النحــو الــذي يواكــب النمــو املضطــرد
للحركـــة الجويـــة يف اململكـــة وتحســـن الخدمـــات
وفـــق املعايـــر العامليـــة.

يشارك القطاع يف إعداد الرشوط
واملواصفات يف العقود ومراجعة
املستـخلـصات ،ومـتـابعـة تنـفـيذ
املشاريع والتأكد من إنجازها وفقا ً
للجداول الزمنية واملواصفات

مسئول عن تلبية احتياجات الهيئة
من األرايض واملباين والتجهيزات
الهندسية الالزمة ملطارات اململكة
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يضطلع قطاع املشاريع بوضع الخطط
االسرتاتيجية الالزمة لرفع الطاقة
االستيعابية للمطارات السعودية

األهداف االسرتاتيجية لقطاع املشاريع
تطوير مطارات اململكة وبنيتها التحتية
واملرافق التابعة لها وفق أحدث املعايري
الدولية عىل النحو الذي يسهم يف
استيعاب وإنسيابية الحركة الجوية.

التحقق من جودة مستويات تنفيذ
املشاريع وفق ما تنص عليه العقود.

أن تصبح مشاريع الهيئة املستقبلية
متوافقة مع املخطط العام لكل مطار.

إعداد خطط تنفيذية لعقود برامج صيانة
املقرات وممتلكات الهيئة والعمل عىل
تنفيذها.

املساهمة يف وضع مطارات اململكة يف
مصاف املطارات املتقدمة دولياً.

التأكد من إنجاز مشاريع الهيئة وفقا ً
لجداولها الزمنية واملواصفات املعتمدة.

املساهمة يف تحقيق التم ّيز املستمر
واملحافظة عىل النمو االسرتاتيجي لقطاع
الطريان املدين يف اململكة.

تلبية احتياجات الوحدات املختلفة بالهيئة
يف مجال اإلنشاءات.

تصميم وتنفيذ املشاريع وفق أحدث
األساليب والتقنيات فيما يحقق مبدأ
االستدامة بشكل فعال يواكب حجم قطاع
الطريان املدين ووظائفه.
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مطارات اململكة
العربية السعودية
تض ــم ش ــبكة مط ــارات اململك ــة ( )27مط ــارا ً ( )6منه ــا دولي ــة ،و ( )21مط ــارا داخلي ــاً،
وتتب ــى الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين خطط ــا لتطوي ــر تل ــك الش ــبكة بش ــكل مس ــتمر،
وال ــي تنط ــوي ع ــى مش ــاريع إلنش ــاء مط ــارات جدي ــدة وأخ ــرى لتطوي ــر مط ــارات قائم ــة،
بغيــة مواكبــة الزيــادة املضطــردة يف الحركــة الجويــة ،ورفــع مســتوى الخدمــات وتحقيــق
أك ــر ق ــدر ممك ــن م ــن التغطي ــة الجغرافي ــة ،وتتكام ــل وتتس ــق ش ــبكة مط ــارات اململك ــة
م ــع منظوم ــة املواص ــات يف اململك ــة بش ــكل وثي ــق.

118

تضم شبكة مطارات اململكة

( )6مطارات دوليــة
()HAS
()RUH
مطار امللك خالد الدويل
بالرياض

مطار حائل الدويل (مازال
ضمن مجموعة املطارات
الشمالية)

()MED
مطار األمري محمد بن عبد
العزيز الدويل باملدينة املنورة

()DMM
مطار امللك فهد الدويل
بالدمام

()JED
مطار امللك عبد العزيز
الدويل بجدة

()TIF
مطار الطائف الدويل
(مازال ضمن مجموعة املطارات
الغربية)
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املطارات الداخلية
يف إطــار جهــود الهيئــة الــي ترمــي إىل تطويــر قطــاع الطــران املــدين يف اململكــة ،وكخطــوة
تمهيديــة لتنفيــذ (املــروع الوطــي للمطــارات املحوريــة) الــذي يســتهدف إتاحــة املزيــد مــن
خي ــارات الس ــفر للمواطن ــن ورب ــط مناط ــق اململك ــة بعضه ــا بالبع ــض وتس ــهيل الس ــفر
ب ــن امل ــدن الس ــعودية وم ــن ث ــم بال ــدول األخ ــرى ،فق ــد قام ــت الهيئ ــة بتقس ــيم املط ــارات
الداخلي ــة ألرب ــع مجموع ــات وذل ــك ع ــى النح ــو الت ــايل:

املطارات الشمالية:
()HAS

()TUU

()AJF

مطار حائل الدويل

مطار األمري سلطان
بن عبد العزيز بتبوك
(يعمل بوجهات دولية)

مطار الجوف (يعمل
بوجهات دولية)

()URY

()RAE

()RAH

مطار القريات

مطار عرعر

مطار رفحاء

HOF
AQL

()TUI

WAE

مطار طريف

املطارات الوسطى:
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SHW

()ELQ

()HOF

مطار األمري نايف بن
عبد العزيز بالقصيم
(يعمل بوجهات دولية)

مطار األحساء (يعمل
بوجهات دولية)

()WAE

()DWD

()AQL

مطار وادي الدوارس

مطار الدوادمي

مطار حفر الباطن
بالقيصومة

BHH

URY
TUI

RAE

املطارات الغربية:

RAH

AJF

()TIF

()YNB

()ABT

مطار الطائف الدويل

مطار األمري عبد املحنس
بن عبد العزيز بينبع
(يعمل بوجهات دولية)

مطار امللك سعود بن
عبد العزيز بالباحة

()EJH

()ULH

()RGB

مطار الوجه

مطار األمري عبد املجيد
بن عبد العزيز بالعال

مطار رابغ

TUU
HAS

ULH

ELQ

EJH
YNB

DWD

RGB
GIZ
ABT

AHB
GIZ
EAM

املطارات الجنوبية:
()AHB

()GIZ

مطار أبها املحوري
(يعمل بوجهات دولية)

مطار امللك عبد الله
بن عبد العزيز بجازان
(يعمل بوجهات دولية)

()SHW

()EAM

()BHH

مطار رشورة

مطار نجران

مطار بيشة
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مطارات املجموعات األربع اليت تعمل بوجهات
دولية والناقالت الجوية اليت تخدمها
تح ــرص الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين ع ــى تعمي ــم
تجربــة تشــغيل املطــارات الداخليــة بوجهــات دوليــة،
إذ أن ذل ــك يص ــب يف تحقي ــق أح ــد أهدفه ــا املتمث ــل
يف تفعي ــل املط ــارات الداخلي ــة ،مل ــا لذل ــك م ــن آث ــار
إيجابي ــة ع ــى تنمي ــة الحرك ــة االقتصادي ــة يف مناط ــق
اململك ــة كاف ــة ،باإلضاف ــة إىل تخفي ــف معان ــاة أه ــايل
تل ــك املناط ــق عن ــد س ــفرهم لبل ــدان أخ ــرى ،ع ــاوة
عــى تخفيــف تكاليــف الســفر الــي يتحملونهــا ،كمــا
أن الهيئــة يف ذات الوقــت ترحــب باســتقطاب رشكات
ط ــران وطني ــة وغ ــر وطني ــة للتش ــغيل ال ــدويل م ــن
وإىل تل ــك املط ــارات ،إال أن تش ــغيل أي مط ــار داخ ــي
بوجهـــات دوليـــة يعتمـــد عـــى عـــدة عوامـــل ،مـــن
أهمهـــا حجـــم الطلـــب ،وتحقيـــق نســـبة حمولـــة
مناســـبة مـــن شـــأنها اســـتقطاب رشكات طـــران
للتشـــغيل الـــدويل ،والهيئـــة مـــن جانبهـــا تشـــجع
رشكات الطـــران عـــى ذلـــك ،وترحـــب بـــه طاملـــا
توف ــرت ال ــروط الالزم ــة ،وم ــن العوام ــل األخ ــرى
مـــدى جاهزيـــة مرافـــق املطـــار الســـتقبال رحـــات
دوليـــة ،وقـــد وقعـــت الهيئـــة عقـــودا مـــع القطـــاع
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الخـــاص إلنشـــاء وتشـــغيل عـــدد مـــن املطـــارات
بأس ــلوب ( )BTOــــــ كم ــا س ــيأيت تفصيل ــه ـــــــ األم ــر
ال ــذي س ــيمكن م ــن التوس ــع يف تش ــغيلها بوجه ــات
دوليـــة واســـتقطاب أعـــداد هائلـــة مـــن الرحـــات
واملس ــافرين ،وم ــن ث ــم تعزي ــز ال ــدور املح ــوري لتل ــك
املط ــارات ،للرب ــط لي ــس فق ــط ب ــن مناط ــق اململك ــة،
ب ــل لرب ــط مناط ــق اململك ــة بالعال ــم الخارج ــي.
وم ــن العوم ــل األخ ــرى املهم ــة الالزم ــة لتش ــغيل
أي مطـــار داخـــي بوجهـــات دوليـــة توفـــر األجهـــزة
الحكوميـــة املختصـــة مثـــل الجـــوازات والجمـــارك
والحجـــر الصحـــي وغريهـــا كمـــا هـــو منصـــوص
عليـــة يف دليـــل الطـــران الســـعودي.

الهيئة تحرص عىل التوسع
يف تشغيل املطارات
الداخلية بوجهات دولية
وتشجع رشكات الطريان
عىل ذلك طاملا توفرت
الرشوط الالزمة

مطار الطائف
الدويل
مطار األمري نايف
بالقصيم
مطار األمري عبد
املحنس بينبع
مطار أبها
املحوري
مطار حائـل
الدويل

مطار األمري
سلطان بتبوك
مطار امللك عبد
الله بجازان

فالي
ناس

الخطوط
الرتكية

النيل
للطريان

نسما
للطريان

السالم
للطريان

فالي
دبي

العربية
للطريان

الخطوط
السعودية

طريان
الجزيرة

مرص
للطريان

الخطوط
الرتكية

النيل
للطريان

نسما
للطريان

اير
كايرو

العربية
للطريان

طريان
الخليج

أطلس
جت

الخطوط
الرتكية

فالي
دبي

نسما
للطريان

العربية
للطريان

النيل
للطريان

فري
بريد

اير
كايرو

القاهرة
للنقل الجوي

مرص
للطريان

فالي
دبي

نسما
املرصية

العربية
للطريان

فالي
ناس

النيل
للطريان

الخطوط
السعودية

فالي
دبي

نسما
للطريان

العربية
للطريان

النيل
للطريان

أطلس
جت

فالي
دبي

نسما
للطريان

العربية
للطريان

النيل
للطريان

أطلس
جت

فالي
دبي

نسما
للطريان

العربية
للطريان

النيل
للطريان

القاهرة
للنقل الجوي

طريان
الخليج

فالي
دبي

مطار الجوف
فالي
دبي

نسما
للطريان

العربية
للطريان

النيل
للطريان

مطار األحساء
فالي
دبي

النيل
القاهرة
للنقل الجوي للطريان
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اإلنجازات
أو ًال :املشاريع التطويرية وعقودها
يمك ــن اس ــتعراض أه ــم املش ــاريع ال ــي يضطل ــع كل
مـــن قطـــاع املطـــارات وقطـــاع املشـــاريع بتنفيذهـــا
وتكاليفهـــا والتاريـــخ املتوقـــع إلنجـــاز كل منهـــا،
ونس ــب اإلنج ــاز ح ــى نهاي ــة ع ــام  2017ع ــى النح ــو
املوضـــح يف الصفحـــات التاليـــة:
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اإلنجازات
مرشوع مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد (املرحلة األوىل)
مجمـــع صـــاالت بمســـاحة ( )810ألـــف
م ،2تعمــل تحــت ســقفه جميــع الناقــات
الجويـــة ،ويضـــم العديـــد مـــن املرافـــق
واألنظمــة والتجهيــزات منهــا ( )220كاونــر
لخطـــوط الطـــران ،و( )80جهـــاز خدمـــة
و( )128كاونرت للجوازات و ( )117جهاز ABC
 .KIOSKعـــاوة عـــى ( )46بوابـــة ،منهـــا
بوابــات تســتوعب الطائــرات العمالقــة مثــل
( ،)A380وترتب ــط البواب ــات بـــ ( )94ج ــرا ً
متح ــركا ً تخ ــدم ( )70طائ ــرة يف آن واح ــد.

SR
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طاقـــة اســـتيعابية تبلـــغ ( )30مليـــون
مســـافر ســـنوياً.

مواقـــف ســـيارات متعـــددة ،تســـتوعب
( )21664ســـيارة.

محطة لقطار الحرمني الرسيع.

برج مراقبة يبلغ ارتفاعه ()136م.

مرك ــز للنق ــل الع ــام :يوف ــر جمي ــع وس ــائل
النقـــل األرضيـــة ،ويتيـــح حريـــة اختيـــار
واســـطة النقـــل األنســـب.

مســـجد ،يســـتوعب ( )3000مصـــل،
وتتبع ــه باح ــة تس ــتوعب ( )1500مص ــل.

فنـــدق للمســـافرين املواصلـــن عـــى
الرحـــات الدوليـــة بمســـتوى ( )4نجـــوم
يضـــم ( )120غرفـــة.

التكلفـــة بالريــال

38,482,443,095

تاريخ بدء التنفيذ

2011/1/11

نسبة اإلنجاز

 %90للمرافق ذات األولوية القصوى
 %82.14لجميع املرافق

تاريخ اإلنجاز املتوقع

نهاية الربع األول من 2019

مرشوع تطوير الصاالت 4 ،3 ،2 ،1
بمطار امللك خالد الدويل
إعــادة تأهيــل وتجهيــز الصالــة ( )4بشــكل
متكامل.

4

تأهيـــل الصالـــة رقـــم ( )3وتحويلهـــا إىل
صالـــة ســـفر دوليـــة.

SR

إنش ــاء نف ــق ملع ــدات الخدم ــات األرضي ــة
تحـــت املمـــر األريض ()Tango

2,1

تأهيـــل الصالتـــن رقـــم ( 1و  )2واملبـــاين
املوصلـــة للصـــاالت ( 1و  2و .)3

توس ــعة الصالت ــن رق ــم ( 2و  )3وتحوي ــل
طري ــق املس ــافرين املغادري ــن املقاب ــل لهم ــا.

2,3

التكلفـــة بالريــال

2,100,000,000

تاريخ بدء التنفيذ

2017/4/23

نسبة اإلنجاز

%3.5

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2021/4/21

مرشوع مطار امللك عبد الله بن عبد
العزيز الدويل الجديد بجازان

الهيئ ــة بص ــدد الب ــدء يف التنفي ــذ بع ــد اإلنته ــاء م ــن اش ــكالية تخصي ــص األرض
ال ــي س ــيقام عليه ــا املط ــار الجدي ــد.

SR

التكلفـــة بالريــال

2,568,501,718
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مرشوع مطار أبها املحوري الجديد
SR

نسبة اإلنجاز

1,877,438,059

التكلفـــة بالريــال

%4

س ــوف يت ــم إع ــادة ط ــرح امل ــروع للتنفي ــذ ،م ــع دراس ــة إمكاني ــة االس ــتفادة م ــن نظ ــام الرشاك ــة م ــع القط ــاع الخ ــاص
(حس ــب توجي ــه املق ــام الس ــامي الكري ــم رق ــم )42826

مرشوع تطوير الصالة ( )5بمطار امللك خالد الدويل
إنشـــاء صالـــة ركاب جديـــدة بمســـاحة
100,000م 2بطاقــة ( )12مليــون مســافر
ســـنوياً .تضـــم ( )8بوابـــات مزدوجـــة
للصع ــود للطائ ــرات( )MARSإلس ــتيعاب
( )7طائــرات فئــة  Eوعــدد ( )1طائــرة فئــة
 Fأو ( )16طائـــرة فئـــة .C
إنش ــاء مواق ــف للس ــيارات بطاق ــة
( )3000ســـيارة.

SR

التكلفـــة بالريــال
نسبة اإلنجاز

إنشاء مبىن وحدة اإلطفاء.

إنشـــاء مبـــى امليـــاه الزرقـــاء لترصيـــف
وتزويـــد امليـــاه الخاصـــة بالطائـــرات.

إنشـــاء مركـــز احمـــال رقـــم  5لتزويـــد
الصالـــة باألحمـــال الكهربائيـــة والتربيـــد.

إنشاء مركز عمليات املطار.

إنشاء مبىن وحدة اإلطفاء.

إنش ــاء مب ــى البواب ــة األمني ــة للصال ــة
الخامســـة.

1,616,095,698
%100

تاريخ بدء التنفيذ
تاريخ اإلنجاز

يف انتظار االفتتاح الرسمي

2013/7/11
2016/11/15

(تم تشغيل الصالة)

مرشوع تحسني وتجديد مدارج بعض
املطارات الداخلية /املرحلة الثانية
إنشاء/تأهيل بعض املدارج.

SR
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إنشاء /تأهيل ساحات وقوف الطائرات.

إنشاء/تأهيل ممرات موازية.

التكلفـــة بالريــال

627,069,275

تاريخ بدء التنفيذ

2015/4/29

نسبة اإلنجاز

%48

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/4/13

مرشوع مبىن الهيئة العامة للطريان املدين

SR

( )5مباين إدارية.

أعمال الكباري املوصلة بني املباين.

خزان مياة.

أعمال إنشائية تتعلق باملوقع العام.

أعمال الطرق.

خزان للمياه املعالجة.

األعم ــال الالزم ــة لش ــبكات املوق ــع
الع ــام

املباين الخدمية للمرشوع.

ورشة مركزية.

التكلفـــة بالريــال

559,643,624

تاريخ بدء التنفيذ

2017/01/29

نسبة اإلنجاز

%22.1

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/07/17

مرشوع مركز األحمال رقم ()3
بمطار امللك خالد الدويل
إنشاء مركز أحمال جديد لتزويد املطار بالطاقة.

SR

التكلفـــة بالريــال

517,498,250

تاريخ بدء التنفيذ

2016/11/9

نسبة اإلنجاز

%29.58

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/12/28
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مرشوع تطوير املدارج واملمرات ومواقف الطائرات بمطار
امللك خالد الدويل
تجديد ممرات ومواقف الطائرات.

SR

إنشاء شبكة ألياف برصية.

إنشاء شبكة وقود رئيسة.

التكلفـــة بالريــال

376,761,188

تاريخ بدء التنفيذ

2015/07/27

نسبة اإلنجاز

%77

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/04/21

مرشوع تطوير مطار عرعر
إنشاء صالة سفر جديدة

SR

إنشاء شبكة طرق داخلية

إنشاء مباين خدمية للمطار

التكلفـــة بالريــال

321,421,821

تاريخ بدء التنفيذ

2014/3/28

نسبة اإلنجاز

%50.02

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2019/3/13

مرشوع توسعة وتطوير الساحة ()6
واملرافق التابعة لها بمطار امللك عبدالعزيز الدويل
إنشاء ( )6مواقف طائرات من فئة (.)B

مبان للعمليات األرضية.
إنشاء ()5
ٍ

تطويـــر  %50مـــن ممـــر الطائـــرات رقـــم
(.)D3

إنشاء ( )34موقف طائرة من فئة (.)C

إنشـــاء ممـــرات للطائـــرات ()Taxiway
أرقـــام (.)D-D1-D2

إنشــاء ( )6مواقــف طائــرات مــن فئــة ()E
أو ( )13موقــف طائــرات مــن فئــة (.)C

العنارص أعاله تشمل األعمال املييكانيكية والكهربائية واألنظمة الخاصة

SR
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التكلفـــة بالريــال

315,000,000

تاريخ بدء التنفيذ

2014/01/13

نسبة اإلنجاز

%88.78

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/08/25
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املرحلة األوىل من مرشوع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية
و نظم إنذار الحريق بعدد من املطارات الداخلية
توفري شبكات حديثة لتوزيع الطاقة الكهربائية يف عدد من املطارات الداخلية (الطائف  -حائل  -الوجه)
واستحداث أنظمة إنذار الحريق وإدخال نظام إنارة يعمل بالطاقة الشمسية

SR

التكلفـــة بالريــال

112,295,756

تاريخ بدء التنفيذ

2015/3/1

نسبة اإلنجاز

%75

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/7/23

مرشوع مباين املتطلبات األمنية ملطار األمري محمد بن عبد العزيز الدويل
إنشاء ( 17مبىن) لوحدة أمن املطار.

SR
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توفري مباين سكنية و خدمية مناسبة ملنسوبي الوحدة.

التكلفـــة بالريــال

47,927,955

تاريخ بدء التنفيذ

2015/1/3

نسبة اإلنجاز

%70

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/9/2

مرشوع تطوير السياج األمين بساحة مطار امللك عبد العزيز الدويل

SR

التكلفـــة بالريــال

47,920,676

تاريخ بدء التنفيذ

2016/11/13

نسبة اإلنجاز

%64

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018 /11/2

مرشوع إستكمال تطوير مطار األمري سلطان بن عبد العزيز بتبوك
استكمال تطوير جانب املباين والبنية التحتية ،محطة لوقوف الحافالت ،ساحة لوقوف الطائرات ،محطة معالجة مياه
الرصف الصحي ،غرفة تفتيش لذوي االحتياجات الخاصة )6( ،مكاتب إدارية ،فصل صالة املغادرة الداخلية عن الدولية

SR

التكلفـــة بالريــال

47,593,371

تاريخ بدء التنفيذ

2015/1/17

نسبة اإلنجاز

%85

تاريخ اإلنجاز املتوقع

تم رفع طلب تمديد
للمرشوع ملدة  6أشهر
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مرشوع تطوير واستبدال أنظمة القواطع الكهربائية اآللية للضغط
(مطار امللك عبد العزيز)
استبدال وتطوير أنظمة القواطع الكهربائية اآللية
للضغط بمبىن املرفق رقم 3

SR

التكلفـــة بالريــال

45,981,927

تاريخ بدء التنفيذ

2015/7/27

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/12/31

مرشوع إعادة تأهيل واستبدال شبكة الكابالت وأنظمة
توزيع الطاقة الكهربائية (مطار امللك عبدالعزيز)

3
SR

134

استبدال شبكة الكابالت وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية
املرحلة الثالثة
التكلفـــة بالريــال

37,427,810

تاريخ بدء التنفيذ

2015/2/9

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/10/29
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مرشوع صالة املكتب التنفيذي يف الصالة ()5
بمطار امللك خالد الدويل
تجهيزات داخل الصالة التنفيذية من ديكورات وتصميم وأثاث
وتمديدات كهربائية ،لرفع مستوى خدماتها عىل غرار املطارات
الدولية العاملية.

SR

التكلفـــة بالريــال

32,000,000

تاريخ بدء التنفيذ

2016/2/11

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/5/1

مرشوع استبدال سور حرم مطار امللك فهد الدويل بسور
خرساين وإنشاء بوابة عىل املدخل الجنوبي الرشقي

3
SR
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املرحلة الثالثة

التكلفـــة بالريــال

31,960,000

تاريخ بدء التنفيذ

2014/11/24

نسبة اإلنجاز

%87

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/05/1

مرشوع تعديل صاليت الوصول واملغادرة
بمطار امللك فهد الدويل
إستبدال موازين وسيور األمتعة للركاب يف مبىن صالة املسافرين
بمطار امللك فهد الدويل

SR

التكلفـــة بالريــال

29,282,000

تاريخ بدء التنفيذ

2015/3/15

نسبة اإلنجاز

%95

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018/06/01

مرشوع تحديد حرم أرايض املطارات مع الرفع
املساحي (املطارات الداخلية  23مطارا)
تحديد حدود حرم أرايض املطارات
الداخلية مع الرفع املساحي.

SR

إعداد التقارير املساحية وإنشاء نظام
معلومايت جغرايف.

إعداد الرفوعات املساحية التفصيلية
وتطبيق صكوكها.

التكلفـــة بالريــال

28,688,729

تاريخ بدء التنفيذ

2014/6/19

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/10/20
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املرحلة الثالثة من مرشوع مباين اإلطفاء واإلنقاذ
لعدد  16مطارا ً
تطوير وتحسني و تجديد محطات اإلطفاء وإنشاء أبراج مراقبة وتزويد سيارات اإلطفاء بنظام الرغوة .وذلك يف  16مطارا ً
(حائل ،امللك عبدالله بجازان ،االمري نايف بالقصيم ،امللك سعود بالباحة ،رشورة ،الطائف ،أبها ،األمري سلطان بتبوك،
الوجه ،وادي الدوارس ،الدوادمي ،القريات ،األحساء ،القيصومة ،طريف ،رفحاء)

SR

التكلفـــة بالريــال

21,137,193

تاريخ بدء التنفيذ

2015/8/11

نسبة اإلنجاز

%99

تاريخ اإلنجاز املتوقع

يف مراحله النهائية

مرشوع تحديث نظام شبكة دوائر املراقبة
األمنية بمطار امللك عبد العزيز
SR
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التكلفـــة بالريــال

14,656,520

تاريخ بدء التنفيذ

2015/2/2

نسبة اإلنجاز

%97

تاريخ اإلنجاز املتوقع

2018 /2/8

مرشوع إعادة تأهيل مصادر املياه
يف مطار امللك فهد الدويل
SR

التكلفـــة بالريــال

10,458,150

تاريخ بدء التنفيذ

2015/7/1

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/7/10

مرشوع صالة املكتب التنفيذي (صالة )2
بمطار امللك خالد الدويل
ترميم وتجديد الصالة التنفيذية الحالية  ،ورفع مستوى خدماتها
عىل غرار املطارات الدولية العاملية.

SR

التكلفـــة بالريــال

7,870,000

تاريخ بدء التنفيذ

2015/11/12

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/04/25
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مرشوع تصميم استكمال تطوير مطار األمري
سلطان بن عبد العزيز بتبوك
SR

التكلفـــة بالريــال

10,810,332

تاريخ بدء التنفيذ

2015/01/18

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/10/03

مرشوع إعادة تأهيل محطات الرصف الصحي
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل
SR

التكلفـــة بالريــال

6,671,800

تاريخ بدء التنفيذ

2015/11/1

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

2017/10/8

مرشوع تغيري الكابالت الكهربائية بمحطة التحلية
يف مطار امللك عبدالعزيز

SR
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يتضمن املرشوع استبدال عدد ( )3محوالت كهربائية جهد
 4,16ك.ف.

التكلفـــة بالريــال

748,800

تاريخ بدء التنفيذ

2015/5/28

نسبة اإلنجاز

%100

تاريخ اإلنجاز

مطلع عام 2017

تابع :اإلنجازات
ثانياً :إنجازات التشغيل التجاري
مشاريع الخصخصة واملشاركة مع القطاع
الخاص
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ثانياً :إنجازات التشغيل التجاري
عقود إلنشاء مطارات جديدة باسلوب BTO

أ .املطارات الجديدة
خالل عام  2017تمت ترسية مشاريع تطويرية جذرية تعد بمثابة مشاريع
ملطارات جديدة بأسلوب  BTOوذلك عىل النحو التايل:
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الرشكة املستثمرة

الطاقة االستيعابية
السنوية/مليون مسافر

مبالغ االستثمار
التقديرية

مطار الطائف الدويل الجديد

تحالف رشكة أطياف

املرحلة األوىل ()3,5

( )2مليار ريال

مطار األمري نايف بن عبد العزيز الجديد
بالقصيم

تحالف بني رشكيت
 TAVوالراجحي

املرحلة األوىل ()3

مطار حائل الدويل الجديد

تحالف بني رشكيت
 TAVوالراجحي

أكرث من ()2

مطار األمري عبد املحنس بن عبد العزيز
الجديد بينبع

تحالف بني رشكيت
 TAVوالراجحي

()2

( )1.5مليار ريال
(ضمن عقد
واحد)

مليار ريال

تاريخ اإلنجاز املتوقع

 2020م

مدة االستثمار

 25عاما ً
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ب .عقود استثمارية لعدد من املرافق:
أبرمت الهيئة العامة للطريان املدين خالل عام  2017عددا
من العقود االستثمارية ،يمكن إجمال أبرزها عىل النحو
التايل:

 .1عقد امتياز الطريان الخاص:
بموجبــه ســيتم العمــل عــى تحســن وتشــغيل مبــاين الطــران الخــاص الحاليــة
يف كل مــن مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل (ملــدة  10ســنوات) ومطــار امللــك خالــد
ال ــدويل (مل ــدة  25س ــنة) ومط ــار املل ــك فه ــد ال ــدويل (مل ــدة  10س ــنوات) ويش ــمل
العقــد تطويــر الخدمــات املقدمــة ملســتخدمي تلــك الصــاالت ،عــاوة عــى تطويــر
جان ــب الط ــران ليواك ــب أع ــداد مس ــتخدمي خدم ــات الط ــران الخ ــاص ،وتق ــدر
املبال ــغ املس ــتثمرة م ــن قب ــل الرشك ــة املتعاق ــدة بأك ــر م ــن ( )500ملي ــون ري ــال،
وس ــتبلغ عائ ــدات الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين م ــن ه ــذا امل ــروع ( )%37م ــن
إجم ــايل أرب ــاح الرشك ــة.

 .2عقود الرشاكة مع مؤسسة الربيد السعودي:
أُبرم ــت ه ــذه العق ــود بأس ــلوب  BOTوبموجبه ــا س ــتخصص مس ــاحات كب ــرة
يف قــرى الشــحن الجــوي باملطــارات الرئيســة الثالثــة ،ملؤسســة الربيــد الســعودي
(5000م )2يف كل مطار(،مط ــار املل ــك عب ــد العزي ــز ال ــدويل بج ــدة ومط ــار املل ــك
خالـــد الـــدويل بالريـــاض ومطـــار امللـــك فهـــد الـــدويل بالدمـــام) ضمـــن مناطـــق
ـان للعملي ــات
النق ــل الرسي ــع املطل ــة ع ــى الس ــاحات الجوي ــة ،وذل ــك إلنش ــاء مب ـ ٍ
املتعلق ــة بإنه ــاء اإلج ــراءات الجمركي ــة والتخلي ــص للربي ــد املمت ــاز ،ع ــاوة ع ــى
تخصي ــص (30,000م )2يف مناط ــق الدع ــم اللوجس ــي م ــن كل مط ــار إلنش ــاء
ـان للتوزي ــع املرك ــزي ،وم ــن ث ــم س ــتنقل أنش ــطة مراك ــز الربي ــد اللوجس ــتية
مب ـ ٍ
ومراك ــز عملياته ــا إىل ه ــذه املناط ــق الجدي ــدة ،وسيس ــهم وج ــود مراف ــق الربي ــد
املمتــاز يف قلــب قــرى الشــحن الجــوي يف ترسيــع وانســيابية حركــة الربيــد املمتــاز
الص ــادرة وال ــواردة ،مم ــا يحق ــق نقل ــه نوعي ــه يف تل ــك الخدم ــات ،ع ــى الجان ــب
اآلخــر ســينجم عــن تلــك العقــود عوائــد ربحيــة مجزيــة للهيئــة العامــة للطــران
امل ــدين  ،وتبل ــغ م ــدة ه ــذه العق ــود ( )25س ــنة

 .3عقود امتياز مرشوع تطوير وتحسني خدمات األسواق
الحرة باملطارات الدولية:
يهــدف املــروع إىل إعــادة تهيئــة املواقــع االســتثمارية املخصصــة لنشــاط األســواق
الحـــرة باملطـــارات الدوليـــة الثالثـــة الرئيســـة ،وتحســـن املظهـــر العـــام لتلـــك
األســواق وإســناد آليــة تشــغيلها إىل مشــغل متخصــص يف األســواق الحــرة مــن
ذوي الخــرات العامليــة ،رشكــة  lagardere travel retailالفرنســية وقــد أبرمــت
عق ــود ه ــذا امل ــروع ال ــذي تبل ــغ مدت ــه خم ــس س ــنوات بأس ــلوب املش ــاركة يف
األرب ــاح ،وتق ــدر العوائ ــد الربحي ــة للهيئ ــة م ــن ه ــذا امل ــروع يف املط ــارات الثالث ــة
بنح ــو ( )45ملي ــون ري ــال س ــنوياً.
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 .4ترسيه مواقع لرشكات الشحن الرسيع
يف املطارات الدولية:
ت ــم تخصي ــص مس ــاحة لبن ــاء مب ــاين الش ــحن الرسي ــع ،يف كل م ــن مط ــار املل ــك
عبـــد العزيـــز الـــدويل بجـــدة ،ومطـــار امللـــك خالـــد الـــدويل بالريـــاض ،ومطـــار
املل ــك فه ــد ال ــدويل بالدم ــام ،وستس ــتفيد الرشك ــة امل ــزودة للخدم ــة م ــن فرص ــة
تطويـــر وتحســـن عمليـــات توزيـــع الطـــرود الربيديـــة الرسيعـــة بشـــكل أفضـــل،
ويتع ــن ع ــى ال ــركات املس ــتثمرة إنش ــاء مراف ــق يف تل ــك املواق ــع ،وتق ــدر املبال ــغ
املس ــتثمرة يف امل ــروع بنح ــو ( )600ملي ــون ري ــال س ــعودي ،وتبل ــغ م ــدة عق ــد
ه ــذا امل ــروع ( )10س ــنوات تمت ــد لـــ ( )15س ــنة.

 .5عقود توسعة مرافق الشحن الجوي لرشكة الخطوط
السعودية للشحن الجوي:

 .6مشاريع خدمات الطعام بصاالت السفر بعدد من
املطارات:

ت ــم اب ــرام عق ــود توس ــعة مراف ــق الش ــحن لرشك ــة الخط ــوط الس ــعودية للش ــحن
الج ــوي (هناق ــر الش ــحن الج ــوي) يف كل م ــن مط ــار املل ــك عب ــد العزي ــز ال ــدويل
بجـــدة ،ومطـــار امللـــك خالـــد الـــدويل بالريـــاض ،ومطـــار امللـــك فهـــد الـــدويل
بالدم ــام ،وس ــينجم ع ــن ه ــذه التوس ــعة زي ــادة الطاق ــة االس ــتيعابية للش ــحن
وم ــن ث ــم رف ــع مس ــتوى خدم ــات الش ــحن يف املط ــارات الثالث ــة وتبل ــغ م ــدة ه ــذه
العقـــود ( )25ســـنة.

وتتمث ــل يف تأج ــر مواق ــع اس ــتثمارية داخ ــل ص ــاالت ع ــدد م ــن املط ــارات ،لع ــدد
مـــن مـــزودي خدمـــات الطعـــام البارزيـــن مـــن أصحـــاب العالمـــات التجاريـــة
املش ــهورة واملمي ــزة بأس ــلوب املش ــاركة يف األرب ــاح ،وتبل ــغ م ــدة تل ــك العق ــود ()5
س ــنوات.
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ثالثاً:
إنجازات أخرى (حسب املطار)

مطار امللك عبد العزيز الدويل
تطوير صالة الفرسان يف منطقة املغادرة الدولية.

تطوير منطقة تأجري السيارات.

تشــغيل فنــدق جديــد (فنــدق مينــا) بالصالــة الجنوبيــة،
بتصنيـــف ( )4نجـــوم ويضـــم ( )120غرفـــة متنوعـــة
االحجـــام ،وبإطـــاالت مميـــزة عـــى ســـاحة املطـــار.

إع ــادة تجهي ــز  25منص ــة (كون ــر) بحي ــث تخ ــدم إنه ــاء
إج ــراءات س ــفر ذوي اإلحتياج ــات الخاص ــة.

افتتـــاح األســـواق الحـــرة تحـــت إدارة رشكـــة فرنســـية
متخصصـــة يف األســـواق الحـــرة ( Lagardere Travel
.)Retail
تشـــغيل أنظمـــة البوابـــات اإللكرتونيـــة للمســـافرين،
املقامـــة عنـــد مدخـــل الجـــوازات.
تركيـــب ( )6أجهـــزة تفتيـــش أمـــي عـــى الشـــحنات،
بواق ــع جهازي ــن يف مس ــتودع الش ــحنات ال ــواردة ،و ()4
أجهـــزة يف مســـتودع الشـــحنات الصـــادرة.
إنجـــاز مـــروع اســـتبدال أنظمـــة اإلنـــذار بالحريـــق
واملراقبـــة الصوتيـــة ،الـــذي يعـــد جـــزءا مـــن مـــروع
التجديـــدات والتحســـينات العاجلـــة.
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SWOT

تنفيـــذ التحليـــل الرباعـــي ( )SWOTللمطـــار لعـــام
2017م ،وال ــذي يح ــدد نق ــاط الق ــوة والضع ــف والف ــرص
والتهديـــدات الـــي تواجـــه املطـــار.
تنفيـــذ أســـلوب بطاقـــة األداء املتـــوازن للمطـــار ،والـــذي
يســـتهدف تحقيـــق التميـــز يف أداء املطـــار.
املســاهمة يف إعــداد خطــة تنفيــذ برنامــج خدمــة ضيــوف
الرحمــن الــذي تــرف عليــه إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة.
اس ــتحداث آلي ــة متابع ــة بطاق ــة األداء للمش ــغلني ال ــي
تســتهدف جــودة الخدمــات املقدمــة مــن قبــل املشــغلني.
اس ــتقطاب ع ــدد م ــن الناق ــات الجوي ــة للتش ــغيل م ــن وإىل املط ــار وذل ــك ع ــى
النحــو التــايل( :الســام إيــر  -إيزمــن إيــر  -طــران البحــر األبيــض املتوســط اليونــاين
 ط ــران ف ــاي ايجيب ــت  -ط ــران أدي ــل  -نس ــمة للط ــران  -الس ــعودية الخليجي ــة)مالحظـــة :بعـــض الناقـــات الجويـــة أعـــاه تـــم ترخيصهـــا يف  ،2016إال أن
تشـــغيلها املجـــدول بـــدأ يف عـــام .2017

مطار األمري محمد بن عبد العزيز الدويل
حصـــل مطـــار األمـــر محمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الـــدويل
ع ــى املرتب ــة الثاني ــة يف مس ــتوى الرض ــا الع ــام ،وذل ــك
ع ــى نط ــاق ال ــرق األوس ــط ،للرب ــع الثال ــث م ــن ع ــام
2017م ،وفقــا ً لالســتبيان الــذي أجــراه مجلــس املطــارات
الـــدويل (.)ACI’S ASQ
حـــاز املطـــار عـــى جائـــزة التميـــز الســـياحي الســـعودي
كأفضـــل مطـــار يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية لعـــام
2017م.
أختــر املطــار ضمــن أفضــل ( )100مطــار يف العالــم لعــام
2017م وذلـــك مـــن خـــال تصويـــت املســـافرين ،وفـــق
االس ــتبيان املع ــد م ــن قب ــل منظم ــة «س ــكاي تراك ــس»
العاملي ــة.

تحســن جــودة خدمــات االنرتنــت الالســليك “ ”Wi-Fiيف
املطــار.
اس ــتحداث منطق ــة جدي ــدة للج ــوازات وإضاف ــة أك ــر م ــن
( )12منص ــة (كاون ــر) ،وذل ــك لترسي ــع إج ــراءات الس ــفر
وتحقي ــق املزي ــد م ــن اإلنس ــيابية يف حرك ــة املس ــافرين.
تطويـــر أنظمـــة شاشـــات عـــرض معلومـــات الرحـــات،
بحيــث أصبحــت أكــر وضوحــاً ،وأكــر رسعــة يف تحديــث
وع ــرض املعلوم ــات.
اس ــتحداث منطق ــة ألع ــاب لألطف ــال يف ص ــاالت املغ ــادرة
وذلـــك ضمـــن خطـــة الرشكـــة لتطويـــر مناطـــق انتظـــار
ال ــركاب.

قام ــت رشك ــة طيب ــة بتوقي ــع اتفاقي ــة مس ــتوى الخدم ــة
( )SLAم ــع رشكات الخدم ــات األرضي ــة العامل ــة باملط ــار،
وذل ــك لالرتق ــاء بمس ــتوى الخدم ــة املقدم ــة.
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مجموعة املطارات الشمالية
مطار حائل الدويل
ترخي ــص املط ــار بنس ــبة ( )%100بموج ــب الج ــزء رق ــم
( )GACAR- 139مـــن اللوائـــح التنفيذيـــة ،ومـــن ثـــم
أصبـــح مرخصـــا للعمـــل كمطـــار دويل.
اس ــتقطاب رشك ــة نس ــما للط ــران ،للتش ــغيل م ــن وإىل
املط ــار .
إضافـــة عـــدد مـــن الوجهـــات الجديـــدة الـــي يخدمهـــا
املط ــار (القصي ــم ،تب ــوك ،الج ــوف ،القري ــات ،طري ــف،
رفحــاء ،عرعــر ،القيصومــة ،املدينــة املنــورة ،العــا) وقــد
نظم ــت نس ــما للط ــران رح ــات ربط ــت تل ــك الوجه ــات
باملط ــار.

إضافة وجهة جديدة بواسطة نسما املرصية (القاهرة)
تطوي ــر املدخ ــل الرئي ــس للمط ــار وذل ــك بالتع ــاون م ــع
رشك ــة نس ــما للط ــران.
توس ــعة مواق ــف الس ــيارات لتص ــل طاقته ــا االس ــتيعابية
إىل ( )500س ــيارة.
إنجـــاز مـــروع تجديـــد الطاقـــة الكهربائيـــة للمطـــار
بواســـطة رشكـــة بســـمان.

مطار األمري سلطان بن عبد العزيز بتبوك
إجراء تحليل للمخاطر للمرشوع اإلنشايئ يف ساحة
الطريان.

تجهيز منطقة مخصصة أللعاب األطفال يف صالة
املغادرة الداخلية.

إعداد دليل نظام إدارة السالمة.

ربط أنظمة الجوازات بالنظام التابع ملركز املعلومات
الوطين.

تفعيل كاونرت الجوازات يف املكتب التنفيذي والصالة
امللكية.

توفري أجهزة إلكرتونية إلصدار بطاقات صعود الطائرة.

إضافة غرفة تفتيش شخيص يف املكتب التنفيذي.

مطار الجوف
إنجاز مرشوع إعادة ترميم الصالة امللكية.
إيصال املياه للمطار من مرشوع مياه املنطقة.
توســـعة مواقـــف الســـيارات للموظفـــن واملســـتثمرين
وإعـــادة تخطيطهـــا لتســـتوعب ( )380ســـيارة.
إعادة ترميم املكتب التنفيذي.

مطار رفحاء
توريـــد وتركــيب ( )12وحدة تكييف للمطـــار.
إنجاز مرشوع تغيري املولدات الكهربائية باملطار.
اســتبدال مقاعــد املســافرين داخــل الصــاالت بأخــرى
جديــدة.
إعادة تأهيل دورات املياه يف املطار.
تجدي ــد أرضي ــات ص ــاالت املط ــار ،وتجدي ــد الرصي ــف
املحي ــط بالص ــاالت.
اســـتبدال البوابـــات الزجاجيـــة الخاصـــة بدخـــول
وخـــروج املســـافرين بأخـــرى جديـــدة.
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مطار القريات
تطويــر بوابــات الشــحن (الصــادر والــوارد) وذلــك برتكيــب
بوابــات إلكرتونيــة بتقنيــة حديثــة.

إعادة تأهيل دورات املياه يف املطار.

توفـــر املزيـــد مـــن الخدمـــات لـــذوي االحتياجـــات
الخاصـــة ،مـــن خـــال إطـــاق مبـــادرات بالتعـــاون مـــع
الـــركات العاملـــة باملطـــار ورشكات الطـــران ،مثـــل
تقديـــم خصومـــات عـــى تذاكـــر ألداء العمـــرة.

تطوي ــر غرف ــة تفتي ــش واس ــراحة النس ــاء يف صال ــة
املغ ــادرة.

توقيــع اتفاقيــة للتدريــب بــن إدارة املطــار ومركــز التدريــب
يف الغرفــة التجاريــة الصناعيــة.

إعـــادة ســـفلتة ()12,000م 2مـــن الطـــرق الرئيســـة
والفرعيـــة يف املطـــار.

إط ــاق حمل ــة مطارن ــا أجم ــل بزراع ــة أك ــر م ــن ()1000
ش ــتلة ورد بالتع ــاون م ــع جامع ــة الج ــوف.

مطار عرعر
اس ــتقطاب (نس ــما للط ــران) للتش ــغيل م ــن وإىل املط ــار
وال ــي ربط ــت املط ــار برح ــات منتظم ــة م ــع مط ــار حائ ــل.
تطوير جميع مرافق الصاالت امللكية.
توفــر املزيــد مــن الخدمــات لــذوي االحتياجــات الخاصــة
ومنهــا تخصيــص ممــر لحملــة أجهــزة تنظيــم القلــب.
نقل إدارة األرصاد للمبىن الجديد الذي تم إنشاؤه.

مطار طريف
اســـتقطاب (نســـما للطـــران) للتشـــغيل مـــن وإىل
املطـــار والـــي ربطـــت املطـــار برحـــات منتظمـــة مـــع
مطـــار حائـــل.
تطوير مواقف سيارات املطار وتظليلها.
إعـــادة ســـفلتة ســـاحة وقـــوف الطائـــرات القديمـــة
وربطهـــا بطريـــق مـــع الســـاحة الجديـــدة.
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مجموعة املطارات الوسطى
مطار األمري نايف بن عبد العزيز بالقصيم
إضافة عدد من الوجهات الجديدة وذلك عىل النحو التايل:
•الطائف :ونظمت الخطوط السعودية رحالت منها وإليها.
•أبها والدمام ونظمت طريان ناس رحالت منهما وإليهما.
•مدينة أردو ونظمت الخطوط الرتكية رحالت منها وإليها.
•أسيوط :ونظمت خطوط إير كايرو رحالت منها وإليها.

مطار األحساء

اســـتقطاب ناقلتـــن للتشـــغيل مـــن وإىل
املطـــار (أديـــل وأطلـــس جـــت).

مطار وادي الدوارس

اس ــتقطاب الناقل ــة الجوي ــة (إي ــر كاي ــرو /ط ــران القاه ــرة)
للتش ــغيل م ــن وإىل املط ــار وال ــي ربط ــت املط ــار برح ــات
منتظم ــة م ــع القاه ــرة وس ــوهاج.

مطار القيصومة بحفر الباطن

تأمني أجهزة
تفتيش حديثة.

إنشاء مكتب
خاص بمكافحة
املخدرات.

إنجاز محطة
الوقود باملطار.

مطار الدوادمي

توف ــر جه ــاز الخدم ــات الذاتي ــة الخ ــاص بإص ــدار بطاق ــة
صع ــود الطائ ــرة.
إعــادة تأهيــل الطريــق املــؤدي للصــاالت وتحديــث اللوحــات
اإلرشادية.
فتح مكتب لرشكة نسما للطريان بصالة السفر
تركيب مظالت
بمواقف السيارات
تحديث أدلة املطار.
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تخصيص مواقف
للمعاقني أمام الصاالت.

اإلنجاز من
دليل خطة
الطوارئ العامة.

إصالح محطة
وقود الطائرات.

اإلنجاز من
إعداد دليل
أمن املطار.

مجموعة املطارات الغربية
مطار الطائف الدويل
رب ــط املط ــار بوجه ــات جدي ــدة (رح ــات منتظم ــة م ــن
وإىل املدين ــة والقصي ــم تنظمه ــا الخط ــوط الس ــعودية)
تركي ــب كام ــرات مراقب ــة أم ــام صال ــة الق ــدوم ال ــدويل
والداخ ــي.
تخصي ــص منص ــة (كون ــر) إلنه ــاء إج ــراءات س ــفر ذوي
االحتياج ــات الخاص ــة والجن ــود املش ــاركني بعملي ــات
عاصف ــة الح ــزم.

مطار امللك سعود بالباحة
إنشاء وتخصيص غرفة للتدخني.
تخصيـص مقاعـد لـذوي االحتياجـات الخاصـة وكبـار
السن يف صالـة القـدوم.
تخصيص كاونرت إلنهاء إجراءات سفر ذوي االحتياجات
الخاصة والجنود املرابطني بالحد الجنوبي.
اسـتحداث بوابـة ثانيـة يف صالـة القـدوم للـركاب
القادمين.

مطار األمري عبد املحنس بن عبد العزيز
بينبع

مطار الوجه

إنجاز مبادرة العمليات والسالمة
لرتخيص املطار (تم الحصول عىل
الرتخيص)

طالء الطرق والساحات وإضافة
لوحات إرشادية.

تطوير ساحة املطار بما يتوافق مع
املعايري املعتمدة.

إعادة زراعة املطار بالكامل.

إنشاء مواقف سيارات خاصة
بمستخدمي املكتب التنفيذي.

تنظيم وإقامة دورات تدريبية وتثقيفية
مجانية ملوظفي القطاعات العاملة
باملطار.

إنشـاء طريـق مختصر يربـط املطـار
باملحافظـة بالتعـاون مـع بلديـة الوجـه.
إعادة تأثيث املكتب التنفيذي وتشغيله.
توفير سـيارات السـتقبال ونقـل كبـار
ا لشـخصيا ت .
إعادة تأثيث صاالت كبار الشخصيات.
اسـتبدال اللوحـات اإلرشـادية بالصـاالت
واملرافـق بأخـرى جديـدة.
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مجموعة املطارات الجنوبية
مطار أبها املحوري

تحديث إضاءة
الصاالت.

تحديث نظام
إنذار الحريق.
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تغيري أنظمة
تكييف الصاالت.

توفري وتجهيز
غرفة تدخني
مسبقة الصنع.

مطار رشورة

زيادة عدد
الكاونرتات.

تغيري أسقف
الصاالت.

توفري نظام
توفري مقاعد انتظار
سنرتال آيل جديد.
مزودة بمنافذ
USB

إنشاء ركن
لألطفال.

تطوير مسجد
املطار.

مطار امللك عبد الله بجازان
زي ــادة ع ــدد املنص ــات (كاون ــرات) بصال ــة
املغــادرة الدوليــة لتصبــح أربــع بــد ًال مــن
اثن ــن.
إضافـــة كاونـــر لـــذوي االحتياجـــات
الخاصـــة وآخـــر لخدمـــة العســـكريني.
تجديد سري األمتعة (خلف املنصات).
تخصيـــص حافـــات لنقـــل املســـافرين
بـــن الصـــاالت واملطـــارات.
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نبذة عن القطاع
هـــو الجهـــة املســـئولة عـــن وضـــع األنظمـــة واللوائـــح املتعلقـــة بالسياســـات
اإلقتصاديـــة لصناعـــة الطـــران املـــدين يف اململكـــة ومراقبـــة االلتـــزام بهـــا ،وهـــو
يضطلـــع بالعديـــد مـــن املســـئوليات واملهـــام املرتبطـــة بشـــكل مبـــارش بوضـــع
إســراتيجية صناعــة الطــران املــدين يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وخلــق بيئــة
اس ــتثمارية جاذب ــة م ــن خ ــال إع ــادة صياغ ــة اللوائ ــح والترشيع ــات االقتصادي ــة
بم ــا يتناس ــب م ــع توج ــه الهيئ ــة االس ــراتيجي ،وإج ــراء الدراس ــات االقتصادي ــة
الالزم ــة ع ــن تعرف ــة وأج ــور الخدم ــات املختلف ــة ال ــي تقدمه ــا املط ــارات واملالح ــة
الجويـــة يف اململكـــة.
كم ــا يُع ــى القط ــاع بإص ــدار الرتاخي ــص االقتصادي ــة ل ــركات الط ــران الوطني ــة
واألجنبي ــة ،ومراقب ــة الس ــوق اقتصادي ــا ً م ــن خ ــال متابع ــة أس ــعار تذاك ــر النق ــل
الداخـــي بشـــكل دوري للتأكـــد مـــن مـــدى التـــزام الناقـــات الوطنيـــة وعـــدم
مخالفته ــا ألح ــكام الدلي ــل االسرتش ــادي ألس ــعار تذاك ــر النق ــل الج ــوي ،وم ــن
مســئوليات القطــاع أيضــا ً إصــدار التصاريــح الجويــة بمختلــف أنواعهــا العســكرية
والدبلوماس ــية والتجاري ــة والعارض ــة والخاص ــة وغريه ــا.
ويعـد القطـاع مسـئو ًال عـن تطبيـق أحـكام امللحـق التاسـع
إلتفاقيـة الطيران املدين الدولية ،والخاصة بالتسـهيالت ،إضافة
إىل مسـئوليته عـن إعـداد وتنفيـذ الربنامـج الوطين للتسـهيالت.
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األهداف
زيـــادة مســـاهمة قطـــاع
الطـــران املـــدين يف االقتصـــاد
ا لســـعو د ي .

تســـهيل األنظمـــة الوطنيـــة
املتعلقـــة بحركـــة الـــركاب
والبضائـــع عـــر الحـــدود.

تطويـــر عمليـــات النقـــل
الجـــوي بمـــا يعـــود بالنفـــع
عـــى املســـافرين والناقـــات
ا لو طنيـــة .

تحقيـــق املنافســـة العادلـــة يف
صناع ــة الط ــران امل ــدين وزي ــادة
جاذبيته ــا لالس ــتثمار.

تعزيـــز االلتـــزام باللوائـــح
واألنظمــة املتعلقــة بالسياســات
االقتصاديـــة والنقـــل الجـــوي.
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اإلنجازات
أو ًال:

التسهيالت والنقل الجوي
إنجـــاز وإعتمـــاد الربنامـــج الوطـــي للتســـهيالت،
ويشــمل ذلــك إدراج التعديــل رقــم ( )26عــى امللحــق
التاس ــع (التس ــهيالت) الص ــادر مؤخ ــرا ع ــن منظم ــة
الط ــران امل ــدين ال ــدويل (اإلي ــكاو) ,الخ ــاص بإضاف ــة
فصـــل جديـــد يتعلـــق بنظـــام تســـجيل املســـافرين
املس ــبق و كذل ــك تعدي ــات يف نظ ــام س ــفر الق ــر و
األطف ــال م ــع أو ب ــدون ويل األم ــر.
التوصــل إىل اتفــاق مــع املركــز الوطــي لخدمــات أمــن
املس ــافرين ،لتس ــهيل رب ــط وثيق ــة املس ــافرين برق ــم
الحج ــز ( )PNRع ــى الرح ــات الداخلي ــه م ــن قب ــل
رشكات الطــران الوطنيــه اعتبــارا مــن 2018 / 2/ 1م.

املســـاهمه يف رفـــع معـــدل التـــزام رشكات الطـــران
بإرســـال بيانـــات املســـافرين ( )APP/PNR-DCSإىل
نظـــام التســـجيل باملركـــز الوطـــي لخدمـــات أمـــن
املســـافرين التابـــع لرئاســـة أمـــن الدولـــة

إصدار نحو

ريـــال

حـــاجـــا ً

89,685

6,648,500

لرح ــات مختلف ــة (عس ــكرية ودبلوماس ــية وخاص ــة
وتجاري ــة) خ ــال ع ــام 2017م ،م ــن خ ــال برنام ــج
عبـــور الخـــاص بالهيئـــة ( )ON LINEلتنفيـــذ
اإلج ــراءات الالزم ــة إلص ــدار جمي ــع أن ــواع التصاري ــح،
وم ــن ث ــم تحصي ــل األج ــور إلكرتوني ــاً ،والرب ــط م ــع
وزارة الدف ــاع ووزارة الخارجي ــة والس ــفارات ،كم ــا ت ــم
تقديــم مقــرح للربــط اإللكــروين بــن الهيئــة العامــة
للطــران املــدين والديــوان امللــي لترسيــع عمليــة أخــذ
املوافقــات للرحــات الدبلوماســية وإصــدار التصاريــح
االزم ــه يف وق ــت قي ــايس.

بل ــغ مجم ــوع اإلي ــرادات املحصل ــة خ ــال ع ــام 2017
مـــن التصاريـــح اليوميـــة والســـنوية ()6,648,500
ريـــال ســـعودي ،علمـــا ً بـــأن الرحـــات التجاريـــة
والعســـكرية والدبلوماســـية لـــم يتـــم فـــرض
رســـوم مقابـــل التصاريـــح املمنوحـــة لهـــا ،وذلـــك
طبقـــا ً لإلتفاقيـــات املربمـــة مـــع الجهـــات املعنيـــة.
كمـــا أن هنـــاك اجتماعـــات ولجـــان قائمـــه لبحـــث
تطبي ــق مب ــدأ املعامل ــة باملث ــل م ــع ال ــدول للرح ــات
العس ــكرية والدبلوماس ــية وذل ــك باإلعف ــاء املتب ــادل
لرســـوم تصاريـــح الرحـــات و املالحـــة الجويـــة.

تصــريـحـــا ً
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مجموع الحجاج املنقولني جوا ً

1,752,014

الرتخي ــص لع ــدد ( )65رشك ــة ط ــران أجنبي ــة لنق ــل
الحجـــاج خـــال موســـم حـــج عـــام 1438هـــ ،وقـــد
نقلــت تلــك الــركات ( )1,199,969حاجــاً ،فيمــا تــم
الرتخيــص لرشكتــن وطنيتــن ســعوديتني (الخطــوط
الس ــعودية ورشك ــة ن ــاس) ،وق ــد نقلت ــا ()552,045
حاجـــا ،بواقـــع ( )448,045حاجـــا ً تـــم نقلهـــم مـــن
قبـــل الخطـــوط الســـعودية ،و( )104,000حـــاج
ت ــم نقله ــم م ــن قب ــل رشك ــة ن ــاس ،وعلي ــه يصب ــح
املجم ــوع ال ــكيل للحج ــاج املنقول ــن بواس ــطة جمي ــع
الــركات الســعودية واألجنبيــة ( )1,752,014حاجــاً.

ثانياً:

تحقيق الرؤية ومتابعة التخصيص
تشـــكيل وتفعيـــل مكتـــب تحقيـــق الرؤيـــة بالهيئـــة
العامـــة للطـــران املـــدين ،وقـــد انطـــوى ذلـــك عـــى
إع ــداد هيكل ــه التنظيم ــي وخط ــة تدري ــب ملنس ــوبيه.

إصـــدار تقاريـــر ربـــع ســـنوية ملتابعـــة تحقيـــق نتائـــج
مبـــادرات التحـــول الوطـــي ،بنـــا ًء عـــى متطلبـــات
املركــز الوطــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ومكتــب
تحقيـــق الرؤيـــة يف وزارة النقـــل وفـــق املنهجيـــات
واملعايـــر املعتمـــدة.

املش ــاركة يف ع ــدد م ــن برام ــج تحقي ــق رؤي ــة اململك ــة
 2030حـــى اآلن مثـــل برنامـــج التحـــول الوطـــي
 ،2020برنامـــج التخصيـــص ،برنامـــج خدمـــة
ضيــوف الرحمــن ،برنامــج تطويــر الصناعــات الوطنيــة
والخدمـــات اللوجســـتية.

عق ــد ورش عم ــل ودورات تدريبي ــة للمختص ــن م ــن
قطاعــات الهيئــة ،وذلــك بهــدف التعريــف بمتطلبــات
إصــدار تقاريــر قيــاس األداء االســراتيجي ،ومبــادرات
برامــج تحقيــق رؤيــة اململكــة  ،2030ولتوضيــح أدوار
ومســـئوليات كل القطاعـــات يف الهيئـــة ،وتحديـــد
األط ــر الزمني ــة لتس ــليم تل ــك التقاري ــر.

إص ــدار تقاري ــر ش ــهرية وذل ــك ملتابع ــة إنج ــاز املش ــاريع
املرتبطـــة بربامـــج رؤيـــة اململكـــة  2030كمـــا هـــو
مخطـــط لهـــا.
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ثالثاً :الرتاخيص االقتصادية
اســـتهدفت إنجـــازات الرتاخيـــص االقتصاديـــة خـــال عـــام  2017املســـاهمة يف
النهـــوض بصناعـــة النقـــل الجـــوي يف اململكـــة  ،ويمكـــن إيجازهـــا عـــى النحـــو
اآليت:
•الرتخيــص االقتصــادي لرشكــة طــران اديــل لتســيري رحــات جويــة منتظمــة،
وعلي ــه أصب ــح ع ــدد الناق ــات الوطني ــة العامل ــة يف س ــوق النق ــل الج ــوي يف
اململك ــة ( )5ناق ــات ،األم ــر ال ــذي م ــن ش ــأنه إدخ ــال روح املنافس ــة للس ــوق
املحليــة مــن حيــث األســعار والخدمــات املقدمــة للمســافرين.
•الرتخي ــص لع ــدد م ــن الناق ــات األجنبي ــة لتش ــغيل رح ــات دولي ــة إىل ع ــدد
مـــن املطـــارات الداخليـــة ،وأخـــرى ملطـــارات دوليـــة ،وذلـــك بعـــد دراســـة
الجــدوى االقتصاديــة يف التشــغيل ،ممــا ســوف يســاعد عــى إيجــاد بدائــل
س ــفر للمس ــافرين وتنمي ــة الحرك ــة االقتصادي ــة والتجاري ــة يف العدي ــد م ــن
مناط ــق اململك ــة ،وذل ــك ع ــى النح ــو الت ــايل:
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طـــران النيـــل وقامـــت
بالتشـــغيل مـــن وإىل مطـــار
حائ ــل ومط ــار املل ــك عب ــد الل ــه
بـــن عبدالعزيـــز بجـــازان.

م ــر للط ــران وقام ــت بالتش ــغيل
مـــن وإىل مطـــار األمـــر نايـــف بـــن
عب ــد العزي ــز بالقصي ــم.

فــاي دبــي وقامــت بالتشــغيل
مـــن وإىل مطـــار امللـــك عبـــد
الل ــه ب ــن عب ــد العزي ــز بج ــازان.

ط ــران الس ــام وط ــران الجزي ــرة
وقامتـــا بالتشـــغيل مـــن وإىل
مطـــار الطائـــف الـــدويل.

تارك ــو للط ــران وقام ــت بالتش ــغيل
م ــن وإىل مط ــار املل ــك فه ــد ال ــدويل
باملنطق ــة الرشقي ــة.

اي ــر كاي ــرو وقام ــت بالتش ــغيل
مـــن وإىل مطـــار األمـــر نايـــف
ب ــن عب ــد العزي ــز بالقصي ــم.

رشك ــة ط ــران البح ــر األبي ــض
املتوســـط وقامـــت بالتشـــغيل
مـــن وإىل مطـــار امللـــك عبـــد
العزيـــز الـــدويل بجـــدة.

ف ــاي ايجيب ــت وقام ــت بالتش ــغيل
م ــن وإىل مط ــار املل ــك عب ــد العزي ــز
ال ــدويل بج ــدة.

رشكـــة طـــران هيماليـــا نيبـــال
وقامـــت بالتشـــغيل مـــن وإىل
مطـــار امللـــك فهـــد الـــدويل
باملنطقـــة الرشقيـــة.

•القيـــام بمتابعـــة ومراقبـــة أســـعار تذاكـــر النقـــل الداخـــي بشـــكل دوري،
للتأكـــد مـــن مـــدى التـــزام الناقـــات الوطنيـــة وعـــدم مخالفتهـــا ألحـــكام
الدليـــل االسرتشـــادي ألســـعار تذاكـــر النقـــل الجـــوي الداخـــي.

•توس ــيع نط ــاق عم ــل «رشك ــة تنس ــيق املط ــارات االس ــرالية» املتعاق ــدة م ــع
الهيئـــة ،لتعهيـــد الخانـــات الزمنيـــة ،بهـــدف االســـتفادة القصـــوى مـــن
الطاقـــة االســـتيعابية يف جميـــع مطـــارات املمكلـــة حيـــث بـــدأت الرشكـــة
بتنســـيق الخانـــات الزمنيـــة يف مطـــارات (جدة/الريـــاض /الدمـــام) اعتبـــارا ً
مــن شــهر أغســطس 2016م ,وبــدأت املرحلــة الثانيــة مــن املــروع بتنســيق
الخان ــات الزمني ــة لجمي ــع مط ــارات اململك ــة باس ــتثناء مط ــار األم ــر محم ــد
ب ــن عب ــد العزي ــز اعتب ــارا ً م ــن موس ــم ش ــتاء 2017م ،وذل ــك بس ــبب إتفاقي ــة
التعاق ــد م ــع الرشك ــة املش ــغلة للمط ــار.

•تجديد ( )105ترخيص اقتصادي لناقالت جوية أجنبية.

•املوافق ــة املبدئي ــة ع ــى الرتخي ــص لع ــدد ( )6رشكات متخصص ــة يف وق ــود
الطائ ــرات.
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نبذة تعريفية عن القطاع

هـــو الجهـــة املســـؤولة عـــن وضـــع وتطبيـــق األنظمـــة
ذات العالق ــة بالطائ ــرات والعامل ــن عليه ــا ،ع ــاوة ع ــى
اللوائــح املنظمــة لقطــاع الطــران املــدين ،وتحديــث ذلــك
عـــى نحـــو دوري ملواكبـــة املســـتجدات والتطـــورات الـــي
تشــهدها صناعــة الطــران املــدين عــى املســتوى الــدويل،
كمـــا يضطلـــع القطـــاع بإصـــدار وتجديـــد الرتاخيـــص
واالعتمـــادات والشـــهادات املتعلقـــة بجميـــع أنشـــطة
الط ــران امل ــدين يف اململك ــة.
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األهداف
العمــل عــى ضمــان مســتوى عــال مــن الســامة يف أجــواء ومطــارات
اململكـــة ،وتحقيـــق االســـتمرارية يف الحفـــاظ عـــى أعـــى معايـــر
الســـامة ذات العالقـــة.
التأك ــد م ــن الت ــزام كاف ــة الجه ــات العامل ــة يف قط ــاع الط ــران امل ــدين
بتطبي ــق اللوائ ــح التنفيذي ــة للهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين ،ومعاي ــر
منظمـــة الطـــران املـــدين الـــدويل ( ،)ICAOواالمتثـــال لألنظمـــة
واإلجـــراءات ذات العالقـــة ،بمـــا يف ذلـــك التدقيـــق الـــدوري.
العم ــل ع ــى حماي ــة البيئ ــة م ــن اآلث ــار الناجم ــة ع ــن أنش ــطة الط ــران
امل ــدين كاف ــة وف ــق املعاي ــر الدولي ــة.

التقرير السنوي لعام 2017

165

قطاع معايري الطريان

اإلنجازات
1.1خـــال عـــام  2017تمـــت إضافـــة ( )372طائـــرة تابعـــة
لعــدد ( )70رشكــة طــران أجنــي تســر رحــات للمملكــة
 ،بينم ــا بل ــغ ع ــدد الطائ ــرات ذات التس ــجيل الس ــعودي
املضافــة للســجل ( )51طائــرة ،فيمــا تــم إلغــاء تســجيل
( )48طائ ــرة ،ليصب ــح اجم ــايل ع ــدد الطائ ــرات املس ــجلة
يف س ــجل الط ــران الس ــعودي ( )439طائ ــرة.

3

أطباء يف مدينة
الرياض.

5

أطباء يف محافظة
جدة.

3

أطباء يف مدينة
الخرب.

2.2البـــدء يف إصـــدار رخـــص لفنـــي مشـــغيل الخدمـــات
األرضيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع الالئحـــة التنفيذيـــة للهيئـــة
العامـــة للطـــران املـــدين (.)GACAR Part 68

1616إجـــراء فحوصـــات ميدانيـــة يف ســـاحة مطـــار امللـــك
عب ـ�د العزي ـ�ز ال ـ�دويل بالتع ـ�اون م ـ�ع ب ـ�رج املراقب ـ�ة( (�Sig
 )nal Light Testللمتقدم ــن للحص ــول ع ــى ش ــهادة
اللياق ــة الطبي ــة والذي ــن يعان ــون م ــن نق ــص يف تميي ــز
األلـــوان ،وقـــد أجريـــت الفحوصـــات وفقـــا ً ملعايـــر إدارة
الط ــران الفيدرالي ــة األمريكي ــة .وق ــد بل ــغ ع ــدد الذي ــن
ت ــم اختباره ــم ( )3طلب ــة تقدم ــوا بطل ــب للحص ــول ع ــى
شـــهادة اللياقـــة الطبيـــة ألنهـــا رشط لدراســـة الطـــران.

4.4التفتيـــش عـــى ( )10مـــن مشـــغيل الطائـــرات ،وقـــد
تضمـــن ذلـــك التفتيـــش عـــى الوثائـــق ذات العالقـــة
والتفتيـــش امليـــداين عـــى الطائـــرات واملرافـــق للتحقـــق
مـــن االلتـــزام باألنظمـــة.

 1717تــم إجــراء اختبــارات طــران طبيــة ()Medical Flight Test
عـــى جهـــاز محـــاكاة الطـــران ( )Simulatorباألكاديميـــة
الســعودية للطــران لثــاث طياريــن متقدمــن يعانــون مــن
أمــراض معينــة للتأكــد مــن لياقتهــم الطبيــة ألداء عملهــم،
وتــم منحهــم شــهادة اللياقــة الطبيــة وفقــا ً ملعايــر الهيئــة.

3.3ت ــم إص ــدار ( )112ش ــهادة صالحي ــة الط ــران ،للطائ ــرات،
وذلــك بعــد إجــراء التفتيــش عــى الوثائــق ذات العالقــة،
والتفتيـــش امليـــداين عـــى الطائـــرات للتحقـــق مـــن
مطابقتهـــا لألنظمـــة واإلجـــراءات املعتمـــدة.

5.5الرتخيـــص لعـــدد خمـــس محطـــات إصـــاح طائـــرات
أجنبي ــة جدي ــدة ،كم ــا ت ــم التجدي ــد لع ــدد ( )64محط ــة
إص ــاح محلي ــة وأجنبي ــة.
6.6ترخيـــص األكاديميـــة الســـعودية للطـــران املـــدين يف
مجـــال املراقبـــة الجويـــة.
7.7تجديـــد الترصيـــح للكليـــة التقنيـــة العامليـــة لعلـــوم
الط ــران ،وأكاديمي ــة األم ــر س ــلطان لعل ــوم الط ــران،
وفقـــا ً ألنظمـــة الهيئـــة الجديـــدة.
8.8الرتخيـــص ألكاديميـــة التميـــز الفنيـــة بمدينـــة الريـــاض
والخاصـــة بالتدريـــب لفنـــي صيانـــة الطائـــرات.
9.9إصدار ( )47ترصيح طريان (.)Ferry Permit
1010إنجـــاز مراحـــل هامـــة يف اإلجـــراءات الالزمـــة لرتخيـــص
رشكـــة خدمـــات املالحـــة الجويـــة الســـعودية.
1111تجدي ــد الرخص ــة التش ــغيلية ملط ــار املل ــك عب ــد العزي ــز
ال ــدويل بج ــدة.
1212إصدار الرخصة التشغيلية ملطار حائل الدويل.
1313إعـــادة ترخيـــص مطـــار امللـــك خالـــد الـــدويل بنســـبة
( .)%95
1414ترخي ــص مط ــار األم ــر عب ــد املح ــن ب ــن عب ــد العزي ــز
بينب ــع.
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1515تفويـــض ( )11طبيبـــا ً للقيـــام بإصـــدار شـــهادات اللياقـــة
الطبيـــة للطياريـــن واملراقبـــن الجويـــن ،ولـــكل مـــن
يتقــدم بطلبهــا نيابــة عــن الهيئــة العامــة للطــران املــدين
ووفقـــا ً ملعايريهـــا ،وكان التفويـــض عـــى النحـــو التـــايل:

1818إصـــدار ( )6435شـــهادة لياقـــة طبيـــة للمتقدمـــن
للحص ــول عليه ــا مث ــل (الطياري ــن ،املراقب ــن الجوي ــن،
طلب ــة املراقب ــة الجوي ــة ،طلب ــة الطريان...ال ــخ) يف ح ــن
بلـــغ العـــدد يف عـــام  )4729( 2016شـــهادة.
1919إص ــدار ( )8060ش ــهادة/رخصة( ،ش ــهادات للطياري ــن،
ش ــهادات للمراقب ــن الجوي ــن ،ش ــهادات للمهندس ــن
الجوي ــن ،ش ــهادات ألعض ــاء أطق ــم الطائرات...ال ــخ) يف
ح ــن بل ــغ الع ــدد يف ع ــام  )5961( 2016ش ــهادة/رخصة.
2020الرتخيـــص مـــن الناحيـــة الفنيـــة لناقلـــة جويـــة وطنيـــة
جديـــدة ،وهـــي فـــاي أديـــل ،ليصبـــح املجمـــوع الـــكيل
للناقـــات الجويـــة العاملـــة يف اململكـــة ( )5ناقـــات،
ع ــاوة ع ــى خدم ــة الب ــرق ال ــي س ــبق الرتخي ــص له ــا
يف عـــام .2016
2121تـــم إصـــدار الرخصـــة التشـــغيلية ملقدمـــي الخدمـــات
األرضيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع الئحـــة الهيئـــة العامـــة
للطـــران املـــدين ( )101لرشكـــة ســـويس بـــورت بمطـــار
املل ــك عب ــد العزي ــز ال ــدويل بج ــدة ومط ــار املل ــك خال ــد
الـــدويل بالريـــاض.
2222اختبـــار ( )75فـــي هيـــاكل ومحـــركات ،مـــن خريجـــي
أكاديميـــة األمـــر ســـلطان بـــن عبـــد العزيـــز ،و()120
مـــن خريجـــي جهـــات أخـــرى ،ومـــن ثـــم تـــم منحهـــم
الرتاخيـــص الالزمـــة.
2323اعتمـــاد ( )700طلـــب تمديـــد لالئحـــة الحـــد األدىن
م ــن األجه ــزة ع ــى الطائ ــرة( .أجه ــزة الطائ ــرة املطلوب ــة
للطـــران )MEL Extensions

 2424اعتمــاد تصميــم إصــاح رئيــس  Repair Design Approvalعــى
الطائــرة  HZ-HMS2املقــدم مــن رشكــة الســام لصناعــة الطــران.

3232تعديـــل اللوائـــح واألنظمـــة الخاصـــة بتشـــغيل رشكات
الطـــران األجنبيـــة والطائـــرات األجنبيـــة املســـتأجرة.

 2525اعتمــاد شــهادة طــراز ( )FAA Type Certificate TCحيــث تــم
قب ــول ش ــهادة ط ــراز للطائ ــرة ( )Type Certificateص ــادرة م ــن
إدارة الط ــران الفي ــدرايل األمري ــي.

3333تدشـــن مركـــز إلصـــدار الرخـــص والشـــهادات بمدينـــة
الريـــاض.

2626إصـــ�دار( ( )15شــهــــادة طــــراز إضــافـــيــــة للـــطـــائـــرات (�Sup
 )plemental Type Certificate STCومواصلـــة العمـــل
ع ــى ع ــدد ( )7منه ــا.
2727إصـ�دار( ( )3شــهادات (مهنــدس مفــوض �Designated En
.)gineering Representative (DER
2828اعتمـــاد أكـــر مـــن ( )25تعديـــا ً وإصالحـــا ً ثانويـــا ً عـــى
الطائـــرات (.)Minor Repairs & Alterations
2929إصدار ( )8شهادات تسجيل/ترخيص «طائرة دون طيار».

3434وضــع الترشيعــات والتنظيمــات الخاصــة بالطائــرات بــدون
طيــار وتحديــد عالمــة تســجيلها «»Z7
3535دراســـة وضـــع أكـــر مـــن ( 2000عائـــق) مـــن العوائـــق،
مثـــل (املبـــاين اإلنشـــائية ،أبـــراج االتصـــاالت ،املداخـــن
الصناعي ــة ،خط ــوط الكهرب ــاء ،أعم ــدة اإلن ــارة والرافع ــات
الربجيـــة) وشـــملت الدراســـة تأثـــر تلـــك العوائـــق عـــى
املجـــال الجـــوي ،وتمـــت املوافقـــة عليهـــا.
3636حرصـــا ً مـــن الهيئـــة عـــى املحافظـــة عـــى البيئـــة فقـــد
أنج ــزت العدي ــد م ــن الخط ــوات ال ــي يمك ــن إجماله ــا ع ــى
النح ــو الت ــايل:
•تعميـــم تطبيـــق النظـــام العـــام البيـــي عـــى جميـــع
مطـــارات اململكـــة.

3030عق ــد ورش ــة عم ــل بمط ــار األم ــر محم ــد ب ــن عب ــد العزي ــز
ال ــدويل باملدين ــة املن ــورة ح ــول ت ــدين م ــدى الرؤي ــة وكيفي ــة
التعامـــل مـــع مثـــل تلـــك الظـــروف ،وقـــد اســـتفاد مـــن
الورشـــة عـــدد مـــن املراقبـــن الجويـــن والقائمـــن عـــى
عمليـــات املطـــار.

•ح ــر املب ــاين ال ــي تحت ــوي ع ــى م ــادة االسبس ــتوس يف
مط ــارات اململك ــة.

3131تــم إجــراء عــدد مــن التعديــات عــى لوائــح وأنظمــة ســامة
الطــران ( )GACARsويمكــن إبــراز أهمهــا يف التــايل:

•اإلنجـــاز مـــن إجـــراءات ترخيـــص للشـــاحن املعتمـــد
الـــذي يرغـــب يف مناولـــة املـــواد الخطـــرة.

•تعديـــل األنظمـــة املتعلقـــة بالرتاخيـــص املمنوحـــة
للطياريـــن ومهنـــديس صيانـــة الطائـــرات الســـعوديني
الحاصل ــن ع ــى رخ ــص م ــن الوالي ــات املتح ــدة ،بحي ــث
تك ــون تل ــك الرخ ــص س ــارية املفع ــول يف اململك ــة ،وم ــن
ثـــم يتـــم إصـــدار رخـــص مماثلـــة مـــن الهيئـــة بصفـــة آليـــة.

•تنظي ــم مؤتم ــر للم ــواد الخط ــرة وحماي ــة البيئ ــة ،أقي ــم
يف الريـــاض بتاريـــخ  2017/7/26وشـــاركت فيـــه ()52
جهــة منهــا املطــارات والهيئــات الحكوميــة ذات العالقــة،
وبل ــغ ع ــدد الحض ــور أك ــر م ــن ( )390ش ــخصية.

•ت ــم الفص ــل ب ــن املادت ــن  141و  61م ــن لوائ ــح الس ــامة
حيــث أصبــح مــن املتــاح للمتقــدم بطلــب الحصــول عــى
رخصـــة طيـــار  -يف حـــال عـــدم انتظامـــه يف مدرســـة أو
معهـــد مرخـــص للتدريـــب عـــى الطـــران  -أن يحصـــل
ع ــى تدريب ــه النظ ــري والعم ــي م ــن قب ــل م ــدرب ط ــران
مرخ ــص م ــن الهيئ ــة.
•تعديــل األنظمــة املتعلقــة بالرخــص املمنوحــة للمواطنــن
الســـعوديني املتخصصـــن الصـــادرة مـــن قبـــل الهيئـــة
(الطياريـــن واملهندســـن واملراقبـــن الجويـــن واملرحلـــن
الجويـــن واعضـــاء مقصـــورة الطائـــرة والعاملـــن يف
الخدمـــات األرضيـــة) بحيـــث تكـــون تلـــك الرخـــص
ســـارية املفعـــول دون الحاجـــة إىل أي تجديـــد دوري إذ
أن مســـؤولية االلتـــزام الكامـــل باألنظمـــة واالشـــراطات
ال ــي تص ــدر بموجبه ــا تل ــك الرخ ــص تق ــع ع ــى حام ــل
الرخصــة ،وهــو األمــر املعمــول بــه يف الــدول الــي حققــت
نجاحـــا كبـــرا ً يف مجـــال صناعـــة الطـــران املـــدين.
•الس ــماح ملش ــغيل الطائ ــرات الخفيف ــة بالخدم ــة الذاتي ــة
يف جميـــع املطـــارات املدنيـــة باململكـــة دون إلزامهـــم
بالحصــول عــى الخدمــة مــن مــزودي الخدمــات األرض ّيــة
بتل ــك املط ــارات.

•ق ــام وف ــد م ــن املتخصص ــن يف هيئ ــة األرص ــاد وحماي ــة
البيئ ــة باالجتم ــاع م ــع املتخصص ــن يف حماي ــة البيئ ــة
وامل ــواد الخط ــرة بالهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين ،وق ــد
اس ــتهدف االجتم ــاع اتخ ــاذ جمي ــع اإلج ــراءات الالزم ــة
لتقليــل الضوضــاء الصــادرة عــن عمليــات الطــران ،وتــم
االتف ــاق ع ــى عق ــد اجتماع ــات دوري ــة ب ــن الجانب ــن،
لتحديــد مهــام ومســئوليات كل مــن الطرفــن ،وإعــداد
ورفــع تقريــر ســنوي عــن حالــة البيئــة يف املطــارات للتأكــد
مـــن تغطيـــة جميـــع الجوانـــب البيئيـــة الـــي تضمـــن
جـــودة البيئـــة ،بمـــا يف ذلـــك مـــا يتعلـــق بالضوضـــاء.
كم ــا ت ــم االتف ــاق ع ــى الب ــدء يف تجهي ــز اتفاقي ــة ثنائي ــة
ع ــى أع ــى مس ــتوى ب ــن الطرف ــن.
3737إع ــداد قوال ــب ( )Templatesدلي ــل املط ــار (ِAerodrome
 )Manualوكذل ــك اإلج ــراءات التش ــغيلية (.)SOP
3838تنظيـــم ورشـــة عمـــل ملـــدراء املطـــارات عـــن كيفيـــة إعـــداد
دليـــل خطـــط الطـــوارئ.
3939إنش ــاء إتفاقي ــات مش ــركة م ــع ع ــدد م ــن هيئ ــات الط ــران
املـــدين ملراقبـــة طائراتهـــا والـــي تعمـــل داخـــل اململكـــة
العربيـــة الســـعودية.
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قطاع

الخدمات املشرتكة

قطاع الخدمات املشرتكة

قطاع الخدمات املشرتكة

نبذة عن القطاع
يعتـــر قطـــاع الخدمـــات املشـــركة قطاعـــا ً حيويـــا ً
يف الهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين ،نظـــرا ً لحجـــم
املســـئوليات املناطـــة بـــه ،ومـــا يضطلـــع بـــه مـــن
أدوار محوري ــة ،فه ــو املس ــئول ع ــن الش ــئون املالي ــة،
واالسشـــتثمار والخزينـــة ،وااليـــرادات ،وصنـــدوق
املطـــارات ،واملـــوارد البرشيـــة والتدريـــب ،والعقـــود
واملشـــريات ،واالتصـــاالت اإلداريـــة ،وإدارة الوثائـــق
واملحفوظـــات ،وإدارة الخدمـــات املســـاندة ،وإدارة
املـــوارد ،ومراقبـــة املخـــزون ،ففـــي مجـــال الشـــئون
املاليـــة يقـــوم القطـــاع بجميـــع األعمـــال املحاســـبية
واالرتباطــات املاليــة ذات العالقــة بالهيئة ومنســوبيها،
ع ــاوة ع ــى رصف املس ــتحقات يف املواعي ــد املح ــددة،
وتحصي ــل إي ــرادات الهيئ ــة واس ــتثمارها فيم ــا يخ ــدم
أغـــراض الهيئـــة االســـتثمارية والتشـــغيلية ،وأيضـــا ً
توفـــر البيانـــات والتقاريـــر املاليـــة الالزمـــة ،والقيـــام
بالرقاب ــة ع ــى مرصوف ــات وإي ــرادات الهيئ ــة املالي ــة،
وإعـــداد سياســـات وخطـــط الهيئـــة اإلســـراتيجية
املاليـــة ،وإعـــداد موازنتهـــا الســـنوية بالتنســـيق مـــع
القطاعـــات املختلفـــة ،ومـــع وزارة املاليـــة والجهـــات
الرقابي ــة ،كم ــا يش ــارك القط ــاع يف إع ــداد التكالي ــف
املاليـــة لخطـــط الهيئـــة التنمويـــة عـــى املديـــن
القصـــر والطويـــل ،بالتنســـيق مـــع وزارة االقتصـــاد
والتخطيـــط والجهـــات ذات العالقـــة.
ويف مج ــال امل ــوارد البرشي ــة يس ــعى القط ــاع بش ــكل
مســتمر لتطويــر آليــات تخطيــط القــوى العاملــة بغية
توفـــر احتياجـــات الهيئـــة مـــن الكـــوادر والكفـــاءات
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الســعودية الفنيــة واإلداريــة املتميــزة علميــا ً وعمليــاً،
كمـــا يضطلـــع بتطويـــر منظومـــة متكاملـــة مـــن
الترشيعــات واألنظمــة واملزايــا واملنافــع املتطــورة ،الــي
تهـــدف إىل اســـتقطاب الكفـــاءات املتميـــزة وتحقيـــق
االس ــتثمار األمث ــل للم ــوارد البرشي ــة ،باإلضاف ــة إىل
التخطيـــط العلمـــي والتدريـــب اإلداري واملتخصـــص
لتأهي ــل وتطوي ــر منس ــوبي الهيئ ــة وكذل ــك اإلرشاف
واملتابعـــة عـــى برامـــج االبتعـــاث الخارجـــي ،مـــن
خ ــال اس ــراتيجية لتدري ــب منس ــوبي الهيئ ــة تنف ــذ
بالتنس ــيق م ــع القطاع ــات املختلف ــة ،وال ــي تنط ــوي
ع ــى برام ــج تدريبي ــة ريادي ــة ودورات تدريبي ــة إداري ــة
وتخصصيـــة ،وبرامـــج وأدوات لبنـــاء القـــدرات،
وطاق ــم إداري وف ــي ممي ــز ،به ــدف االرتق ــاء بالك ــوادر
البرشيـــة إىل أعـــى املســـتويات ،كمـــا يُعـــى القطـــاع
بإنش ــاء األس ــس الصحيح ــة لعملي ــة تقيي ــم امل ــوارد
البرشيــة مــن الناحيــة العمليــة والفنيــة والشــخصية
وبنـــاء الهيـــاكل التنظيميـــة لجميـــع القطاعـــات
واإلدارات بالهيئـــة بمـــا يحقـــق ســـامة العمـــل
والتواص ــل اإلداري داخ ــل القطاع ــات وعالقته ــا م ــع
القطاعـــات األخـــرى ،وتوفـــر خدمـــات ذات جـــودة
عالي ــة ومتمي ــزة للموظف ــن وضم ــان رصف روات ــب
ومســـتحقات املوظفـــن يف الوقـــت املحـــدد وكذلـــك
إيجـــاد بيئـــة عمـــل صحيـــة ملنســـوبي الهيئـــة،
ومـــن مســـئوليات القطـــاع أيضـــا ً طـــرح منافســـات
ومشــاريع الهيئــة وترســيتها وتوقيــع عقودهــا وتوفــر
متطلباته ــا ع ــن طري ــق ال ــراء املب ــارش ،وذل ــك وفق ــا ً
لألنظمـــة واللوائـــح ذات العالقـــة.
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األهداف االسرتاتيجية
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املســـاهمة يف جهـــود وخطـــط الهيئـــة
الراميـــة إىل تحقيـــق أهـــداف رؤيـــة
اململكـــة  2030ذات العالقـــة بقطـــاع
الطـــران املـــدين.

االســـتثمار األمثـــل إليـــرادات الهيئـــة
املاليـــة.

وضـــع وتنفيـــذ اســـراتيجية لتدريـــب
منســوبي الهيئــة بالتنســيق مــع القطاعات
املختلفـــة.

تطوي ــر وتحدي ــث ثقاف ــة املنش ــأة وف ــق
اســـراتيجية الهيئـــة.

مراقبـــة املرصوفـــات واإليـــرادات املاليـــة
وطـــرق الـــرف يف املواعيـــد املحـــددة.

تبــي أفضــل التطبيقــات العامليــة للمــوارد
البرشيــة ومهــام الخدمــات املشــركة.

مســـاعدة الهيئـــة التخـــاذ القـــرارات
املناســـبة يف كافـــة أنشـــطتها.

تحقيـــق االســـتثمار األمثـــل للمـــوارد
البرش يـــة.

تهيئـــة سياســـات وإجـــراءات العمـــل
لتطبيقهـــا بالهيئـــة كجهـــة ترشيعيـــة.

تهيئـــة وحـــدات العمـــل االســـراتيجية
يف الهيئ ــة للعم ــل ع ــى أس ــس تجاري ــة
تنافســـية واملســـاهمة يف تحويـــل
انش ــطتها إىل كيان ــات تجاري ــة مس ــتقلة
عـــن الهيئـــة ماليـــا ً وإداريـــاً.

والكفـــاءات
الكـــوادر
اســـتقطاب
الســـعودية الفنيـــة واإلداريـــة املتميـــزة.

أتمتـــة إجـــراءات العمـــل مـــن خـــال
حلـــول أنظمـــة العمـــل . ERP

اســـتثمار املـــوارد املاليـــة للهيئـــة وفـــق
أفض ــل وأح ــدث املمارس ــات واألس ــاليب
العلميـــة.

االرتقـــاء بقـــدرات الكـــوادر البرشيـــة
العامل ــة يف الهيئ ــة إىل أع ــى املس ــتويات.

تجهي ــز بيئ ــة عم ــل تنافس ــية ومناس ــبة
للعم ــل واملوظف ــن.

تنميـــة إيـــرادات الهيئـــة والبحـــث عـــن
مص ــادر جدي ــدة لزي ــادة الدخ ــل وترش ــيد
املرصوفـــات التشـــغيلية.

التأك ــد م ــن نظامي ــة العق ــود واملش ــريات
بالهيئ ــة.

أو ً
ال :اإلدارات املالية

إنجازات عامة
خـــال العـــام املـــايل 2017م تحققـــت
زيــادة يف إجمــايل إيــرادات الهيئــة العامــة
للطـــران املـــدين وإيـــرادات الـــركات
التابعـــة لهـــا (املفوتـــرة) مـــن ( )7مليـــار
ريـــال يف عـــام  2016إىل ( )8.4مليـــار
ريـــال ،خـــال العـــام املـــايل 1439/1438
( )2017بنس ــية زي ــادة قدره ــا ()%20.4
فيمــا زادت اإليــرادات املحصلــة مــن ()4.3
مليــار ريــال إىل ( )6.2مليــار ريــال بنســبة
زيـــادة أكـــر مـــن ()%44

تصميـــم وتطويـــر بوابـــة إلكرتونيـــة
لخدمـــة عمـــاء الهيئـــة بالتعـــاون مـــع
قطـــاع تقنيـــة املعلومـــات واالتصـــاالت.

إعـــداد األرصـــدة االفتتاحيـــة لرشكـــة
مطـــارات الريـــاض ورشكـــة خدمـــات
املالحـــة الجويـــة الســـعودية.

وضـــع آليـــات وإجـــراءات تحصيـــل
املديونيــة املســتحقة عــى العمــاء ،األمــر
ال ــذي أس ــهم يف رف ــع نس ــبة لتحصي ــل.

وضـــع آليـــات تأهيـــل ســـاعدت يف
تحصيـــل املديونيـــات الخاصـــة بالهيئـــة.

العم ــل ع ــى مطالب ــات م ــروع تطوي ــر
مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل وانهائهــا
يف الوق ــت املح ــدد.

اإلنجاز من إعداد سياسة االستثمار .
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األداء املايل

االعتمادات واملرصوفات
بيــان بإجمــالــي االعتمادات للسنه املالية 2017( 1439/1438م) مقارنة بالعام السابق (ريال)
التصنيف
االقتصادي

اسم البند

اعتماد السنة املالية 2016

اعتماد السنة املالية 2017

21

تعويضات العاملني

2,281,912,900.00

1,429,871,000.00

22

استخدام السلع والخدمات

2,646,219،360.00

2,067,340,800.00

24

الفائدة

939,732,250.00

966,851,000.00

28

مرصوفات أخرى

470,396,000.00

70,772,110.00

6,338,260,510.00

4,534,834,910

13,164,331,390.00

10,295,701,090.00

إجمــــــايل اعتمادات األصول غري املالية ( ) 31

13,164,331,390.00

10,295,701,090.00

إجمــــــــــــايل االعتمادات ( ) 31 + 2

19,502,591,900.00

14,830,536,000.00

جملـــــــــة اعتمادات املرصوفــــــــــات ( ) 2
31

174

األصول غري املالية

املرصوفات للعام املايل ( 2017 )1439/1438مقارنة بالعام السابق (ريال) *
التصنيف االقتصادي

اسم البند

عام 1438/1437هـ

عام 1439/1438هـ

21

تعويضات العاملني

2,024,808,169.70

1,281,115,609.30

22

استخدام السلع والخدمات

2,110,118,380.14

1,240,155,201.44

24

الفائدة

872,529,918.17

874,296,518.67

28

مرصوفات أخرى

468,014,683.12

28,521,042.12

31

األصول غري املالية

8,199,508,279.18

4,752,928,947.38

13,674,979,430.31

8,177,017,318.91

اإلجمايل

املرصوفات للعام املايل ( 2017 )1439/1438مقارنة بالعام السابق (بماليني الرياالت)
8,200

4,753

1,281

2,025

تعويضات
العاملني

2,110
1,240

استخدام السلع
والخدمات

عام  1439/1438هـ

874

873

الفائدة

29

468

مرصوفات أخرى

األصول غري
املالية

عام  1438/1437هـ
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إيرادات الهيئة والرشكات التابعة لها املفوترة واملحصلة للعام املايل  )2017( 1439/1438مقارنة بالعام السابق
القطاع

الـمحــصلة

املــفــوتــرة
2016

2017

2016

2017

213,031,785

453,887,426

213,031,785

326,761,607

2,544,086,899

3,174,890,767

1,491,644,602

2,115,102,281

مطار امللك فهد الدويل بالدمام

623,005,696

353,774,040

473,969,155

456,082,137

قطاع املطارات الداخلية

560,840,075

581,512,895

319,526,896

591,049,673

مطار امللك خالد الدويل بالرياض

886,208,107

__

601,108,177

46,123,142

قطاع املالحة الجوية

442,144,567

__

389,050,051

46,129,988

__

62,307,057

__

73,637,500

رشكة مطارات الرياض RAC

1,054,555,187

2,162,576,939

488,891,715

1,409,581,625

رشكة مطارات الدمام DACO

__

380,442,340

__

197,005,302

648,616,129

1,225,873,235

315,619,718

924,992,092

6,972,488,444

8,395,264,699

4,292,842,100

6,186,465,347

القطاع الرئيس

مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة

رشكة الطريان املدين القابضة SCHACO

رشكة املالحة الجوية SANS

املجموع
نسبة النمو يف عام 2017

%20.41

مالحظات :

%44.11

* بسبب تخصيص مطار امللك خالد الدويل وقطاع املالحة الجوية لم يكن هناك فوترة ولكن كان هناك تحصيل لسنوات سابقة
* قد تزيد اإليرادات املحصلة عن املفوترة نتيجة لتحصيل إيرادات سنوات سابقة
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إيرادات الهيئة والرشكات التابعة لها املفوترة للعام املايل  )2017( 1438/1438مقارنة بالعام السابق
3,500

3,175

3,000

2,544

2,163

2,500
2,000

1,226

1,500

1,055
649

رشكة
املالحة
الجوية

380

63

0

رشكة
مطارات
الدمام

886

رشكة
مطارات
الرياض

442
0

رشكة
الطريان
املدين
القابضة

0

561 582

623

مطار
امللك خالد
الدويل

قطاع
املطارات
الداخلية

عام  1439/1438هـ

مطار امللك
فهد الدويل

500

213 454

354

0

قطاع
املالحة
الجوية

1,000

مطار امللك
عبدالعزيز
الدويل

0

القطاع
الرئيس

عام  1438/1437هـ

إيرادات الهيئة والرشكات التابعة لها املحصلة للعام املايل  )2017( 1438/1438مقارنة بالعام السابق
2,500

2,115
925

1,492

1,410

316

489

197
0

رشكة
املالحة
الجوية

رشكة
مطارات
الدمام

2,000

601
74
0

رشكة
مطارات
الرياض

رشكة
الطريان
املدين
القابضة

46

389

قطاع
املالحة
الجوية

عام  1439/1438هـ

46
مطار
امللك خالد
الدويل

591

320

474 456

1,500

213 327

1,000
500
0

قطاع
املطارات
الداخلية

مطار امللك
فهد الدويل

مطار امللك
عبدالعزيز
الدويل

القطاع
الرئيس

عام  1438/1437هـ
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اإليرادات املحصلة للعامني املاليني ( )2017( 1439/1438 - )2016( 1438/1437ريال)
نوع اإليرادات

 1438/1437هـ ()2016

الفوائد املستحقة من الجهات األخرى

1439/1438هـ ()2017

24,677,648.76

319,636,592.21

رسوم و أجور الطريان املدين

2,647,728,277.15

2,542,416,675.36

اإليجارات وأقساط املساكن

648,008,817.35

478,961,705.54

بيع الوثائق واألنظمة

1,375,251.44

913,000.00

الجزاءات والغرامات

66,937,107.07

19,290,855.36

املبيعات الحكومية

8,500,000.00

1,159,880.00

اإليرادات املتنوعة غري املصنفة يف مكان أخر

99,679,747.19

74,495,521.60

3,496,906,848.96

3,436,874,230.07

اإلجمايل

اإليرادات أعاله تمثل إيرادات الهيئة فقط وال تشمل إيرادات الرشكات التابعة لها

اإليرادات املحصلة للعامني املاليني ( )2017( 1439/1438 - )2016( 1438/1437بماليني الرياالت)

2,647.73
2,542.42

319.64

648.01
478.96

24.68

الفوائد املستحقة
من الجهات
األخرى

1.38 0.91
رسوم وأجور
الطريان املدين

اإليجارات
واقساط املساكن

بيع الوثائق
واألنظمة

عام  1439/1438هـ

مالحظة :
اإليرادات أعاله تمثل إيرادات الهيئة فقط وال تشمل إيرادات الرشكات التابعة لها.
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66.94 19.29
الجزاءات
والغرامات

عام  1438/1437هـ

8.50 1.16
املبيعات
الحكومية

74.50

99.68

اإليرادات املتنوعة
غري املصنفة يف
مكان آخر

األداء املايل
اإليرادات غري املحصلة للعامني املاليني )2017( 1439/1438 - )2016( 1438/1437
تراكمية من أعوام سابقة (ريال)

املصدر

 1438/1437هـ ()2016

1439/1438هـ ()2017

القطاع الخاص

3,044,450,684

2,390,063,628

الجهات الحكومية

10,513,091,869

10,533,559,030

الخطوط السعودية

3,353,226,910

4,486,921,295

اإلجمايل

16,910,769,463

17,410,543,593

العام املايل 1437/1438

القطاع
الخاص

الجهات
الحكومية

%18

العام املايل 1438/1439

%20

الخطوط
السعودية

الجهات
الحكومية

%62

الجهات الحكومية

القطاع
الخاص

القطاع الخاص

%14

%26

الخطوط
السعودية

%60

الخطوط السعودية

مالحظة :
اإليرادات أعاله تمثل إيرادات الهيئة فقط وال تشمل إيرادات الرشكات التابعة لها.
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العقود واملشرتيات

أ .املنافسات والعقود
طــرح ( )10منافســات يف الصحــف واملواقــع
اإللكرتونيــة.
توقيـــع ( )16عقـــدا ً وتوزيعـــه عـــى
الجهـــات الالزمـــة بملـــغ إجمـــايل وقـــدره:
ريـــا ًال.
()953,638,499

ه .إنجازات أخرى
إنشـــاء ثـــاث مصفوفـــات موحـــدة ،لتقييـــم
العروض ،األوىل خاصة برتســية وإلغاء املنافســات،
والثاني ــة خاص ــة بطل ــب بن ــود مس ــتحدثة ،والثالث ــة
خاصــة بتقييــم حــاالت ســحب العمــل ،وتســتهدف
تلـــك املصفوفـــات تقييـــم املشـــاريع املـــراد ترســـيتها
فنيــا ً وماليــا ً وتعاقديــاً ،لتســهيل إجــراءات العمــل،
وعـــرض جميـــع الجوانـــب الالزمـــة عـــى أعضـــاء
لجنـــة فحـــص العـــروض ملســـاعدتهم يف وضـــع
توصياتهـــم.

ب .املشرتيات
بلــغ عــدد عقــود الــراء املبــارشة خــال عــام
2017م ( )16عقــداً ،بإجمــايل مبلــغ وقــدرة:
( )12,576,068ريــا ًال.
بلـــغ عـــدد تعاميـــد الـــراء املبـــارش خـــال
ع ــام 2017م ( )59تعمي ــدا ً بإجم ــايل مبل ــغ
وقـــدره )2,006,154( :ريـــا ًال.

ج .الرتسية
اإلنج ــاز م ــن ترس ــية ( )12مرشوع ــاً ،وإلغ ــاء
ع ــدد ( )1م ــروع.

د .املتابعة والتدقيق
اعتماد ( )22أمر تعديل.

180

تطبيـــق نظـــام إلكـــروين فعـــال لعـــرض جميـــع
األعمـــال الواجـــب عرضهـــا عـــى لجنـــة فحـــص
العـــروض ،ممـــا يتيـــح لألعضـــاء االطـــاع عـــى
جميـــع املســـتندات الالزمـــة ذات العالقـــة ،قبـــل
وأثنـــاء االجتماعـــات ،مـــع املحافظـــة عـــى رسيـــة
تلـــك املســـتندات.

ثانيا :املوارد البرشية

اإلنجازات
 - 1املوظفون والتوظيف

املعينون خالل عام 2017
الذكور

اإلناث

اإلجمايل

الوصف

%93.3

%6.7

%100

املعينون عىل الئحة الهيئة

531

41

572

املعينون عىل البنود األخرى

40

ـــــــــــــــ

40

اإلجمايل

571

41

612

النسبة املئوية

إجمايل عدد موظفي الهيئة بنهاية 2017
سعوديون

غري سعوديني

اإلجمايل

نسبة السعودة

4111

8

4119

%99.81

خالل عام  2017بلغ عدد املوظفني املتقاعدين ( )46موظفاً.

 - 2برامج ومبادرات
تبنت الهيئة عددا ً من املبادرات ووضعت العديد من الربامج بهدف النهوض باملوارد البرشية وتعزيز دورها ،ويمكن إيجاز أهمها عىل النحو التايل:

مبادرة املواهب
يتـــم مـــن خالهـــا تصميـــم عـــدة برامـــج عـــر
آلي ــات مقنن ــة ومعتم ــدة ،م ــن ش ــأنها إم ــداد
الهيئ ــة بالكف ــاءات ال ــي تحتاجه ــا (م ــن داخ ــل
الهيئـــة وخارجهـــا) ،وبموجـــب تلـــك املبـــادرة
تستكشـــف املواهـــب باســـتخدام أفضـــل
الوســائل الحديثــة يف التقييــم والتطويــر مثــل:

برنامج قادة املستقبل
وه ــو مع ــي بتأهي ــل الك ــوادر املرش ــحة للعم ــل
يف الوظائـــف اإلرشافيـــة والقياديـــة ،وأهدافـــه
تتمث ــل يف الت ــايل:

مصفوفـــة املربعـــات التســـعة
(.)Box Grid 9

اســـتخدام آليـــات التقييـــم
واستكشـــاف املواهـــب.

خطة التدريب والتطوير

رفــع كفــاءة العاملــن يف املطــارات
وقطاعـــات الهيئـــة املختلفـــة
يف املجـــاالت التخصصيـــة
والتشـــغيلية واإلرشاف واإلدارة
والقيـــادة.

اســـتقطاب واختيـــار أفضـــل
الكــوادر البرشيــة مــن خريجــي
الجامعـــات.

إعـــداد وتأهيـــل املتدربـــن للعمـــل
عـــى الوظائـــف التخصصيـــة
واإلداريـــة بمختلـــف قطاعـــات
الهيئ ــة ،وبل ــغ ع ــدد دفع ــات ه ــذا
الربنامـــج عـــى النحـــو التـــايل
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الدفعة األوىل
2015م

15

الدفعة الثانية
2016م

27

الدفعة الثالثة
2017م

16

الدفعة الرابعة
2018م

20

متدربا ً

متدربا ً

متدربا ً

متدربة

وظائف تشغيلية باملطارات

وظائف إدارية و تشغيلية
بالقطاعات

وظائف تشغيلية
باملطارات

وظائف إدارية وتشغيلية بالقطاعات

برنامج تطوير مدراء املطارات
ت ــم إع ــداد الربنام ــج بالتضام ــن م ــع رشك ــة استش ــارية
 Saville Consultingويهـــدف إىل:
وضــع املعايــر واألســس الــي يجــب توفرهــا
يف مــدراء املطــارات كنمــوذج لالقتــداء بــه.

تحدي ــد جوان ــب الق ــوة ونق ــاط التطوي ــر
مل ــدراء املط ــارات والعم ــل ع ــى تطويره ــا.

 - 3الهيكل التنظيمي – األوصاف الوظيفية
تق ــوم الهيئ ــة بالتحدي ــث املس ــتمر للهي ــاكل التنظيمي ــة واألوص ــاف الوظيفي ــة بم ــا يتواف ــق ويتواك ــب
م ــع الق ــرارات اإلداري ــة بم ــا يواك ــب اس ــراتيجية وتوجه ــات الهيئ ــة الحالي ــة واملس ــتقبلية.
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اســـتخدام النتائـــج املوضوعيـــة املتعلقـــة
بنقـــاط القـــوة والتطويـــر ملـــدراء املطـــارات
إلعــداد برامــج تدريــب وتطويــر مناســبة لهم.

 - 4التأمني الصحي
توفـــر التأمـــن الطـــي لعـــدد ()23196
مـــن املوظفـــن وأفـــراد عائالتهـــم.

 - 5األنطمة واللوائح والسياسات
مطابق ــة اللوائ ــح م ــع أنظم ــة العم ــل بع ــد
التحديث ــات األخ ــرة لنظ ــام العم ــل

مراجعة وتحديث:
•مستويات الدخول للتوظيف.
•البدالت واملكافآت والتعويضات.
•نظام الرتقيات.

استكمال الضوابط وإدراج البنود الناقصة.

تطويـــر األنظمـــة واإلجـــراءات واقـــراح
مبـــادرات تتواكـــب مـــع ســـوق العمـــل
وتوجهـــات الهيئـــة نحـــو الخصخصـــة.

 - 6التدريب
أ .الربامج التدريبية وإجمايل املستفيدين
بلــغ إجمــايل عــدد الربامــج التدريبيــة ()422
برنامجــاً.

بل ــغ إجم ــايل ع ــدد املس ــتفيدين م ــن الربام ــج التدريبي ــة خ ــال الع ــام ( )1750موظف ــا ً
وذل ــك ع ــى النح ــو الت ــايل:
•املستفيدون من الربامج التدريبية الداخلية خالل عام  )1596( 2017موظفاً.
•املستفيدون من الربامج التدريبية الخارجية خالل عام  )154( 2017موظفاً.

ب .برامج تدريبية خاصة بمطار امللك فهد الدويل
ت ــم تقدي ــم مجموع ــة م ــن ال ــدورات اإلداري ــة بش ــكل مكث ــف تجهي ــزا لخصخص ــة
املطــار وتــم تركيزهــا عــى املســتوى اإلداري (مديــر فأعــى) وكانــت عــى النحــو التــايل:
برنامــج املاليــة لغــر املاليــن وقــد اســتفاد
منــه ( )14موظفــاً.

برنامـــج التخطيـــط االســـراتيجي وقـــد
اســـتفاد منـــه ( )28موظفـــاً.

برنام ــج اللغ ــة االنجليزي ــة وق ــد اس ــتفاد
من ــه ( )22موظف ــاً.

برنام ــج إدارة املخاط ــر وق ــد اس ــتفاد من ــه
( )10موظف ــن.

برنام ــج إدارة التغي ــر وق ــد اس ــتفاد من ــه
( )15موظف ــاً.

برنامـــج إدارة مهـــارات القيـــادة وقـــد
اســـتفاد منـــه ( )27موظفـــاً.
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ج .برنامج )Training Management System) TMS

هـ .الربنامج التعريفي للموظفني حدييث التعيني

تــم تصميــم هــذا الربنامــج إلدارة عمليــة ترشــيح منســوبي الهيئــة لحضــور الربامــج
التدريبيــة ،بهــدف تقليــص االعتمــاد عــى النمــاذج الورقيــة وكذلــك تقليــص الوقــت
املســتغرق الســتكمال سلســلة مــن اإلجــراءات حســب النظــام املتبــع للرتشــيح.

ت ــم اس ــتحداث ه ــذا الربنام ــج خ ــال الرب ــع االخ ــر م ــن الع ــام 2017م ،يت ــم في ــه
دع ــوة املوظف ــن حدي ــي التعي ــن لحض ــور ورش ــة لتعريفه ــم بالهي ــكل التنظيم ــي
للهيئ ــة ونب ــذة ع ــن الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين وامله ــام واملنج ــزات ،وكذل ــك
االشــارة ملــا تتوقعــه الهيئــة مــن املوظــف وباملقابــل مــا ســوف يحصــل عليــه املوظــف
م ــن الهيئ ــة ،واس ــتفاد من ــه ( )84موظف ــا ً خ ــال الع ــام 2017م.

د .ورشة (اإلبداع واالبتكار)

و .االبتعاث الخارجي

أقيم ــت ورش ــة عم ــل تدريبي ــة م ــع الخب ــر مبتك ــر عال ــم الخرائ ــط الذهني ــة وأح ــد
أفض ــل  5متحدث ــن عامل ًي ــا« :ت ــوين ب ــوزان» ،به ــدف تعزي ــز ثقاف ــة االب ــداع يف مج ــال
العمــــل مــــن خـــال استخدام أحدث مســــتجدات علــــم الخرائــــط الذهنيــــة .حيث
عق ــدت يف كل م ــن ج ــدة والري ــاض والدم ــام ،واس ــتفاد منه ــا ( )59موظف ــاً.

تــم ابتعــاث عــدد مــن الطــاب للدراســة ضمــن اتـفــــاقية برنامــج وظيفتــك وبعثتــك،
حيـــث حصلـــت الهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين عـــى ( )600مقعـــد ،وبموجبـــه
ت ــم ابتع ــاث ( )99طالب ــاً ،يف ع ــام  2016كدفع ــة أوىل ،فيم ــا ت ــم ابتع ــاث ()107
طالــب يف عــام  ،2017كدفعــة ثانيــة مــن هــذا الربنامــج ،وذلــك للدراســة بمراحــل
مختلفــة (بكالوريــوس ،ماجســتري ،دبلــوم مراقبــة جويــة) ويوضــح الجــدول التــايل
تفاصي ــل ذل ــك:

االبتعاث الخارجي عام  2017مقارنة بعام 2016
املرحلة الدراسية

املبتعثون 2017

الخريجون 2017

املبتعثون 2016

الخريجون 2016

دبلوم املراقبة الجوية

73

ـــــــــــــــــــ

78

24

بكلوريوس

6

5

7

4

ماجستري

28

4

14

2

املجموع

107

9

99

30

الدارسون يف مرحليت البكلوريوس واملاجستري
من موظفي الهيئة عىل حسابهم الخاص

التدريب التعاوين والصيفي داخل الهيئة لطالب
وطالبات الجامعات والكليات يف اململكة

184

63

2017

67

2016

42

2017

14

2016
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نبذة عن األكاديمية
انطالقــا مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  33الصــادر يف  1426/2/11هـــ والقــايض
باملوافقـــة عـــى تنظيـــم الهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين والـــذي أنـــاط بهـــا
مســئولية الهيئــة عــن إنشــاء معاهــد ومراكــز تدريــب لتطويــر القــوى العاملــة
يف مج ــال الط ــران امل ــدين .قام ــت الهيئ ــة بوض ــع خط ــة إلنش ــاء األكاديمي ــة
الس ــعودية للط ــران امل ــدين ،بن ــاء ع ــى دراس ــة استش ــارية تفصيلي ــة أجرته ــا
بالتعــاون مــع جامعــة تاليــس العامليــة ،وقــد أوصــت تلــك الدراســة بــأن يتــم
إنشــاء األكاديميــة عــى أســس علميــة صحيحــة ،وبمناهــج تدريبيــة تأخــذ يف
الحســبان التغــرات التقنيــة الــي شــهدتها صناعــة الطــران املــدين يف العالــم،
وباس ــتخدام التقني ــات الحديث ــة ،واملعام ــل املتط ــورة ،م ــع تطبيق ــات ألح ــدث
م ــا توصل ــت ألي ــه صناع ــة وعل ــوم الط ــران امل ــدين ،وع ــى أن يك ــون التدري ــب
باللغ ــة اإلنجليزي ــة باعتباره ــا لغ ــة الط ــران امل ــدين ع ــى املس ــتوى العامل ــي.
وبعـــد أن اتخـــذت الهيئـــة العديـــد مـــن اإلجـــراءات النظاميـــة ،صـــدر قـــرار
مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين رقـــم (3ت  )32 -وتاريـــخ
 1428/11/22هـــ والـــذي قـــى بتحويـــل معهـــد التدريـــب الفـــي للمالحـــة
الجويـــة الـــذي أفتتـــح يف عـــام 1382هـــ إىل األكاديميـــة الســـعودية للطـــران
املـــدين.

وهك ــذا انطلق ــت األكاديمي ــة الس ــعودية للط ــران امل ــدين لت ــؤدي دوره ــا كجه ــة
تدريبي ــة رائ ــدة يف مج ــال الط ــران امل ــدين مقدم ــة ثالث ــة ان ــواع م ــن التدري ــب
وه ــي:

و ع ــى ض ــوء م ــا تق ــدم ص ــدر خط ــاب مع ــايل رئي ــس الهيئ ــة العام ــة للط ــران
املـــدين رقـــم  104/24/5/4/7وتاريـــخ  1430/1/14هـــ الـــذي قـــى باعتمـــاد
مســـمى “األكاديميـــة الســـعودية للطـــران املـــدين” وإلغـــاء أي مســـميات
ســـابقة .وتضـــم األكاديمـــة ســـتة مراكـــز تدريبيـــة وهـــي:

التدريب من أجل مزاولة
املهنة

مركز تدريب
املراقبة الجوية.

مركز تدريب
تشغيل املطارات.
مركز تدريب أمن
وسالمة الطريان.

مركز تدريب صيانة
أنظمة الطريان.
مركز تدريب
االطفاء واالنقاذ.

مركز التدريب
األسايس.
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وتتخصـــص األكاديميـــة يف تدريـــب (املراقبـــن الجويـــن ،رجـــال األمـــن،
ومفت ــي وأخص ــايئ الس ــامة ،ومفت ــي ومش ــغيل املط ــارات ،وفن ــي املناول ــة
األرضي ــة ،والعامل ــن يف مج ــال صيان ــة األجه ــزة املالحي ــة ،ورج ــال اإلطف ــاء
واإلنق ــاذ) ع ــاوة ع ــى تدري ــس اللغ ــة اإلنجليزي ــة ومصطلح ــات الط ــران ،كم ــا
تُج ــري األكاديمي ــة اختب ــارات كف ــاءة اللغ ــة اإلنجليزي ــة للطياري ــن ،و املراقب ــن
الجوي ــن و املش ــغلني يف عملي ــات املط ــار.

التدريب االسايس
ويشمل برامج الدبلوم
يف عدة تخصصات.

التدريب التخصيص
وهي دورات قصرية
متخصصة يف علوم
الطريان املدين

األهـــــداف
أن تك ــون األكاديمي ــة راف ــدا ً أساس ــيا ً يف تطوي ــر عل ــوم
الط ــران ع ــى املس ــتويني املح ــي وال ــدويل.

تصمي ــم وتطوي ــر الحقائ ــب التدريبي ــة املتخصص ــة يف
عل ــوم الط ــران امل ــدين وفق ــا ً للمعاي ــر الدولي ــة.

وضـــع وتنفيـــذ الخطـــط الـــي مـــن شـــأنها تلبيـــة
احتياج ــات قط ــاع الط ــران امل ــدين يف اململك ــة ،م ــن
الكفـــاءات والكـــوادر املتخصصـــة.
ِ
ِ

التعـــاون مـــع الهيئـــات اإلقليميـــة والدوليـــة
املتخصصـــة يف مجـــال تدريـــب الطـــران املـــدين
لالســـتفادة مـــن خرباتهـــا وكســـب اعتماداتهـــا
واعرتافاتهـــا بشـــهادات األكاديميـــة.

رفـــع كفـــاءة وأداء العاملـــن يف مجـــاالت أمـــن
وســـامة النقـــل الجـــوي وفقـــا ً للمعايـــر الدوليـــة.

مراكز التدريب التابعة لألكاديمية
BTC

ATC

AVSEC

مركز التدريب
األسايس

مركز املراقبة
الجوية

مركز أمن
الطريان

AOS

F&R

MAS

مركز سالمة
وتشغيل املطارات

مركز اإلطفاء
واإلنقاذ

مركز صيانة
أنظمة الطريان

الخريجون واملتدربون عام 2017

الرشكاء
املنظمة الدولية
للطريان املدين

ICAO

IATA

االتحاد الدويل
للنقل الجوي

الربامج والدورات التدريبية خالل عام 2017

94

عــدد الخريجــن بدرجــة دبلــوم
( )94خريجــاً.

7

3386

عـــدد الذيـــن اجتـــازوا دورات
تدريبيـــة تخصصيـــة قصـــرة
( )3386متدربـــاً.

251

3480

إجمـــايل عـــدد الخريجـــن
واملتدربـــن ( )3480خريجـــا ً
ومتدربـــا ً.

16

برامـــج الدبلومـــــات ()7
تخصصات.
الـدورات القصيرة التي أقيمـت ( )251دورة
يف تخصصـات متعـددة.
بلـغ عـدد الـدورات القصيرة التي أقيمـت بالرشاكـة مـع
هيئات دولية ( )16دورة منها ( )4دورات أقيمت بالرشاكة
مـن منظمـة الطيران املـدين الـدويل و( )12دورة بالرشاكـة
مـع االتحـاد الـدويل للنقـل الجـوي.
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اإلنجـــازات
توقيـــع اتفاقيـــة رشاكـــة بـــن األكاديميـــة ورشكـــة
مطـــارات الريـــاض يف مجـــال التدريـــب ،بموجبهـــا
تقـــوم األكاديميـــة بتقديـــم برامـــج تدريبيـــة ملوظفـــي
الرشكـــة تتوافـــق مـــع ترشيعـــات الهيئـــة العامـــة
للطـــران املـــدين.
تأهيـــل  72متدربـــا ً مـــن منســـوبي الحـــرس امللـــي
وفـــق برامـــج تدريبيـــة أمنيـــة متخصصـــة أقامتهـــا
األكاديميـــة
تأهيـــل ( )300موظـــف مـــن منســـوبي مطـــار امللـــك
عبـــد العزيـــز الـــدويل وفـــق برنامـــج “كيـــف نكـــون
ق ــدوة” وذل ــك يف إط ــار اس ــراتيجية “بن ــاء اإلنس ــان
وتنميـــة املـــكان” يف منطقـــة مكـــة املكرمـــة.
وفـــرت الـــدورات التدريبيـــة الـــي اســـتفاد منهـــا
( )136متدرب ــا ً م ــن منس ــوبي الهيئ ــة ،مبلغ ــا ً وق ــدرة
( )303,900ريـــال.
إج ــراء  1095اختب ــارا ً “للكف ــاءة اللغوي ــة” للطياري ــن
واملراقب ــن الجوي ــن ومش ــغيل املط ــارات.
تعيـــن وتأهيـــل أول كادر نســـايئ يف مجـــال تدريـــب
أمـــن الطـــران لتصبـــح أول مدربـــة أمـــن طـــران يف
ه ــذا املج ــال.
بل ــغ ع ــدد املس ــتفيدات م ــن التدري ــب النس ــايئ ()161
متدرب ــة.
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تأهيل  12مراقبة جوية ألول مرة يف اململكة.

اســـتحداث قســـم (تدريـــب مقدمـــي الخدمـــات
األرضيـــة باملطـــارات) بهـــدف االرتقـــاء بالخدمـــات
األرضيــة ودعــم معايــر األمــن والســامة ،علمــا بــأن
ال ــدورات ال ــي يقيمه ــا ه ــذا القس ــم متاح ــة لكاف ــة
العاملـــن يف املطـــارات.
تأهي ــل ثالث ــة م ــن مط ــوري املناه ــج ،وف ــق متطلب ــات
منظم ــة الط ــران امل ــدين ال ــدويل ( ،)ICAOوم ــن ث ــم
ت ــم اعتماده ــم دولي ــا ً كمط ــوري مناه ــج.

اعتم ــاد س ــتة م ــن مدرب ــي األكاديمي ــة بدرج ــة (كب ــر
مدرب ــن) م ــن قب ــل منظم ــة الط ــران امل ــدين ال ــدويل
(.)ICAO
اس ــتحداث برنام ــج تدري ــي تح ــت مس ــمى “مش ــغل
أجهـــزة إنـــذار” يتبـــع مركـــز اإلطفـــاء واإلنقـــاذ،
ويحص ــل املتخ ــرج م ــن ه ــذا الربنام ــج ع ــى ش ــهادة
دبلـــوم.
تأهي ــل م ّقي ــم أنظم ــة تدري ــب واعتم ــاده دولي ــا ً م ــن
قبـــل منظمـــة الطـــران املـــدين الـــدويل (،)ICAO
وذلـــك بعـــد تحقيـــق املتطلبـــات الالزمـــة.

الرشاكات واالعتمادات الدولية
واصلـــت األكاديميـــة الســـعودية للطـــران املـــدين خـــال عـــام 2017م ســـعيها للحصـــول عـــى املزيـــد مـــن
االعرتافـــات واالعتمـــادات الدوليـــة ،كمـــا حرصـــت عـــى املحافظـــة عـــى مـــا ســـبق وأن حـــازت عليـــه مـــن
اعتم ــادات ورشاكات حصدته ــا م ــن الهيئ ــات واملنظم ــات الدولي ــة املتخصص ــة ،وذل ــك به ــدف ضم ــان تحقي ــق
التق ــدم املس ــتمر ملس ــتوى التعلي ــم والتدري ــب فيه ــا ،وتب ــوء مكان ــة إقليمي ــة ودولي ــة تلي ــق بس ــمعة الهيئ ــة
العامــة للطــران املــدين بشــكل خــاص واململكــة بشــكل عــام ،ويمكــن إيجــاز أبــرز مــا تحقــق خــال عــام 2017
يف ه ــذا املج ــال ع ــى النح ــو الت ــايل:

أ .منظمة الطريان املدين الدويل ()ICAO
تجديـــد العضويـــة الكاملـــة يف برنامـــج التدريـــب
الجـــوي املتقـــدم .TRAINAIR PLUS
اعتمــاد األكاديميــة كمركــز تدريــب أمــي معتمــد دوليــا ً
(ICAO Regional Aviation Security Training
.)Center
اعتم ــاد األكاديمي ــة كأح ــد أفض ــل الجه ــات املط ــورة
للمناه ــج.
فــوز األكاديميــة بمقعــد يف املجلــس العاملــي للتدريــب
TRAINAIR PLUS

ب .االتحاد الدويل للنقل الجوي ()IATA
اعتماد األكاديمية كرشيك إقليمي معتمد (. )RTP

ج .معهد القيادة واإلدارة الربيطاين ()ILM
اعتماد األكاديمية كمزود تدريب معتمد.

د .رشكة أمديدوس
ترخيـــص األكاديميـــة ملزاولـــة التدريـــب عـــى
نظـــام تذاكـــر الطـــران.

هـ .مركز Idp
اعتمــاد األكاديميــة كمقــدم رســمي الختبــارات
.IELTS

اعتمـــاد األكاديميـــة كمركـــز تدريـــب معتمـــد دوليـــا ً
()ATC
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العمالء
يُقص ــد بالعم ــاء الجه ــات ال ــي تُلح ــق موظفيه ــا باألكاديم ــة م ــن أج ــل الدراس ــة
والتدري ــب ورف ــع مس ــتوى قدراته ــم ،وق ــد زاد ع ــدد تل ــك الجه ــات يف ع ــام 2017
بنســبة  %100مقارنــة بعــام ، 2016حيــث بلــغ عددهــم ( )20عميـا ً فيمــا اقتــر
الع ــدد ع ــام  2016ع ــى ( )10عم ــاء ،ويعك ــس ه ــذا اإلقب ــال ج ــودة مخرج ــات
األكاديمي ــة يف مج ــال التدري ــب املتخص ــص.

عمالء 2017
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األمن العام

الجوازات

االستخبارات
العامة

الجمارك

القوات الجوية
امللكية

السعودية لهندسة
وصناعة الطريان

الهيئة العامة
للطريان املدين

خدمات
املالحة الجوية
السعودية

طريان السعودية
الخاص

رشكة مطارات
الرياض

رشكة الخدمات
األرضية السعودية

الخطوط
السعودية

الخطوط
السعودية للشحن

الخطوط السعودية
للتموين

مجموعة
الطيار

الربيد السعودي

رشكة
أراميكس

رشكة يو
بي إس

رشكة دي
اتش إل

رشكة
فيديكس

رشكة يت أي يف

األسطول
املليك

طريان
السعودية
الخليجية

نسما
للطريان

طريان ناس

طريان ألفا
ستار

رشكة
بال حدود

رشكة املجال
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نبذة عن القطاع
يســـعى قطـــاع تقنيـــة املعلومـــات للتميـــز يف تقديـــم الخدمـــات اإللكرتونيـــة
ع ــن طري ــق توف ــر املعلوم ــات والخدم ــات التقني ــة الحديث ــة للهيئ ــة العام ــة
للطـــران املـــدين ،وتحقيـــق الريـــادة اإللكرتونيـــة للهيئـــة يف مجـــال التحـــول
إىل التعامـــات اإللكرتونيـــة الحكوميـــة ،عـــى النحـــو الـــذي يتوافـــق مـــع
رؤي ــة اململك ــة  2030انطالق ــا م ــن خط ــط الهيئ ــة االس ــراتيجية ،ع ــاوة ع ــى
تحقي ــق التط ــور املنش ــود بتب ــي التح ــول نح ــو العملي ــات اإللكرتوني ــة ،م ــع
توظي ــف أفض ــل وأح ــدث التقني ــات واالس ــتخدام األمث ــل للتقني ــة للح ــد م ــن
التعام ــات الورقي ــة ،كذل ــك االس ــتخدام األمث ــل للم ــوارد لخف ــض تكالي ــف
التش ــغيل وتبس ــيط إج ــراءات العم ــل ،لتقلي ــل دورة اإلج ــراءات م ــع خف ــض
الوقـــت الـــازم ملعالجتهـــا ،باإلضافـــة إىل تحســـن الوصـــول إىل املعلومـــات
لدع ــم اتخ ــاذ وصناع ــة الق ــرارات ،وذل ــك وف ــق أفض ــل املعاي ــر واملمارس ــات
التقني ــة واألمني ــة العاملي ــة.

األهداف االسرتاتيجية
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تطبيــق أفضــل املمارســات العامليــة التقنيــة
يف مجــال الطــران املــدين وتحســن تجربــة
املســافرين.

تطويـــر البنيـــة التحتيـــة وشـــبكات تقنيـــة
املعلومـــات واالتصـــاالت بالهيئـــة.

تحســـن وتطويـــر تطبيقـــات األعمـــال
وتفعيــل الخدمــات اإللكرتونيــة الحكوميــة
(التحـــول الرقمـــي).

تطويـــر وتطبيـــق األنظمـــة األمنيـــة
الخاص ــة بأم ــن معلوم ــات الهيئ ــة وف ــق
أفضـــل املعايـــر واملمارســـات العامليـــة.
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اإلنــجــازات
انطلقـــت إنجـــازات تقنيـــة املعلومـــات واالتصـــاالت خـــال العـــام مـــن األهـــداف
االس ــراتيجية األربع ــة لقط ــاع تقني ــة املعلوم ــات ويمك ــن اس ــتعراض تل ــك اإلنج ــازات
ع ــى النح ــو الت ــايل:

أو ً
ال :مشاريع تستهدف تطبيق أفضل املمارسات العاملية يف
مجال الطريان املدين وتحسني تجربة املسافرين:
 .1إنجاز ( )6مشاريع بنسبة  %100بعقد بلغت قيمته
( )5,600,000ريال ،وهي عىل النحو التايل:
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مـــروع تأســـيس مركـــز االتصـــال املوحـــد لخدمـــة
املســـافرين يف املطـــارات الداخليـــة والدوليـــة.

توفــر ( )300جهــاز متخصــص يف قيــاس مــدى رضــا
املســافرين وتركيبهــا يف املطــارات الدوليــة.

إط ــاق املرحل ــة األوىل م ــن م ــروع تطبي ــق املط ــارات
الســـعودية لخدمـــة املســـافرين عـــى الهواتـــف
الذكي ــة واألجه ــزة اللوحي ــة ،وه ــي تس ــتهدف تمك ــن
املســـافرين مـــن التنقـــل يف مرافـــق املطـــار بـــكل
ســـهولة.

مرشوع إدارة قنوات التواصل االجتماعي (.)SRM

مـــروع إعـــداد الدليـــل اإللكـــروين اإلرشـــادي
للمطـــارات (املرحلـــة األوىل) الـــذي يســـتهدف تعزيـــز
الق ــدرة ع ــى توف ــر املعلوم ــات الالزم ــة للمس ــافرين
بصـــورة عرصيـــة يف جميـــع املطـــارات.

توف ــر املزي ــد م ــن شاش ــات ع ــرض ج ــداول الرح ــات
واســـتبدال عـــدد منهـــا بأخـــرى جديـــدة يف العديـــد
م ــن مط ــارات اململك ــة.

 .2إنجاز  %20من مرشوع التوسع يف الخدمات الذاتية يف املطارات السعودية ،ومن أهم أهدافه
أن تصبح مطارات اململكة ذكية ،ومن املتوقع توفري  %80من الخدمات الذاتية بحلول عام 2020
يف كافة مطارات اململكة الدولية والداخلية ويمكن استعراض ما يشتمل عليه املرشوع يف التايل:
توف ــر أجه ــزة إص ــدار بطاق ــات صع ــود الطائ ــرة م ــع
بطاق ــة تعري ــف الحقائ ــب.

توفـــر بوابـــات إلكرتونيـــة وأجهـــزة مســـح ضـــويئ
للوثائـــق للتأكـــد مـــن صحـــة معلومـــات املســـافرين
ومطابقـــة بطاقـــات صعـــود الطائـــرة وجـــوازات
الســـفر والهويـــة الوطنيـــة واإلقامـــة مـــن خـــال
التنس ــيق م ــع القطاع ــات الحكومي ــة املرتبط ــة به ــذا
النظ ــام كاملديري ــة العام ــة للج ــوازات واملرك ــز الوط ــي
للمعلومـــات.

توفـــر أجهـــزة املســـح الـــذايت للحقائـــب يف صـــاالت
القــدوم لجميــع املطــارات والــي توفــر وســيلة دقيقــة
للتأكـــد مـــن وصـــول كافـــة األمتعـــة والشـــحنات
األخـــرى إىل املطـــار عـــن طريـــق تركيـــب بوابـــات
إلكرتوني ــة مل ــرور عرب ــات الش ــحن م ــن خالله ــا وذل ــك
قبـــل إفراغهـــا يف ســـر األمتعـــة.

توفــر الخدمــة الذاتيــة لبوابــات الصعــود إىل الطائــرة
وال ــي تمك ــن املس ــافرين م ــن الصع ــود إىل الطائ ــرة
إلكرتوني ــا.

توفـــر أجهـــزة اإلجـــراءات الذاتيـــة للحقائـــب والـــي
تمكـــن املســـافرين مـــن إجـــراء تســـجيل الحقائـــب
ذاتيـــا عـــن طريـــق إيداعهـــا يف أجهـــزة مخصصـــة
لذلـــك.

مالحظة :يتحمل كل مطار تكاليف ما يخصة
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ثانيا :مشاريع وإنجازات تتعلق بتحسني وتطوير تطبيقات
األعمال وتفعيل الخدمات اإللكرتونية الحكومية:

 .1إنجاز ( )5مشاريع بنسبة  %100وقد بلغت قيمة عقودها
( )39,276,500ريال ،وهي عىل النحو التايل:

مــروع التحســن املســتمر للبوابــة اإللكرتونيــة لرفــع
مســتوى االســتفادة مــن الخدمــات اإللكرتونيــة.

مـــروع تطويـــر املكاتـــب التنفيذيـــة إلدارة بيانـــات
األعضـــاء املســـتفيدين مـــن املكاتـــب التنفيذيـــة
بمطـــارات اململكـــة وتتمحـــور مهـــام النظـــام يف
تســـجيل أو تجديـــد اشـــراكات األعضـــاء وطباعـــة
البطاقـــات وإصـــدار التقاريـــر ،كمـــا يتيـــح أيضـــا
إمكانيـــة تحصيـــل أجـــور اشـــراكات األعضـــاء.

م ــروع دع ــم أنظم ــة أوراكل يف البيئ ــات اإلنتاجي ــة
والتجريبيـــة واالحتياطيـــة والـــذي ينطـــوي عـــى
تحس ــن نظ ــام تخطي ــط امل ــوارد املؤسس ــية وجمي ــع
مشـــاريع .ERP

م ــروع تطوي ــر قاع ــدة البيان ــات ملط ــاري املل ــك خال ــد
واملل ــك فه ــد الدولي ــن ،لرف ــع الكف ــاءة التش ــغيلية
واالســـتفادة القصـــوى مـــن كافـــة مـــوارد املطـــار
املختلفـــة.

مــروع التحســن املســتمر ألنظمــة الفوتــرة املطــورة
ذاتيــا.
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 .2إنجاز  %30من مرشوع برنامج التحول الشامل
لخدمات الطريان يف الهيئة وتبلغ تكاليفه ()15,000,000
ريال.
تاريخ اإلنجاز املتوقع :بنهاية الربع األول من عام 2019

ي ــأيت ه ــذا امل ــروع ضم ــن مب ــادرة التح ــول الرقم ــي للهيئ ــة ،ويش ــمل إح ــداث
تغيــر شــامل يتــم فيــه دراســة وتطويــر خدمــات الهيئــة يف مجــال الطــران ،ومــن
ث ــم اس ــتخدام أح ــدث التقني ــات الرقمي ــة يف مج ــال تطبي ــق الخدم ــات الجدي ــدة
واملحســـنة يف كافـــة تعامـــات الهيئـــة ،ممـــا يســـهم يف إحـــداث نقلـــة جذريـــة
للخدم ــات املقدم ــة ل ــركات الط ــران واملش ــغلني وغريه ــم م ــن املس ــتفيدين م ــن
خدم ــات الط ــران.

أهداف املرشوع
إعـــادة هيكلـــة جميـــع خدمـــات الطـــران املقدمـــة
لجمي ــع املس ــتفيدين بم ــا يحق ــق املنافس ــة املنش ــودة
ملطـــارات اململكـــة عـــى املســـتوى العاملـــي.

ري ــادة الهيئ ــة يف تقدي ــم الخدم ــات لقط ــاع الط ــران
ع ــى مس ــتوى العال ــم.

توطـــن أحـــدث التقنيـــات لتطبيـــق الخدمـــات
الجديـــدة لرفـــع جـــودة اإلجـــراءات.

تســـجيل جميـــع املعلومـــات عـــى منصـــة واحـــدة
والســـماح بإضافـــة خدمـــات أو تطبيقـــات جديـــدة
لتغطيـــة الطلبـــات املســـتقبلية.

تحقيـــق الكفـــاءة يف جميـــع العمليـــات الداخليـــة
واالس ــتفادة م ــن مخرج ــات األعم ــال لتعزي ــز قي ــاس
األهـــداف.

زيـــادة نســـبة رضـــا املســـتفيدين مـــن الخدمـــات
املتوفــرة يف مطــارات اململكــة وذلــك بتعزيــز اإلنتاجيــة
وتحقي ــق املزي ــد م ــن الكف ــاءة وس ــهولة اإلج ــراءات.

ســـهولة مشـــاركة املعلومـــات والبيانـــات مـــع أي
كيانـــات خارجيـــة مثـــل (منظمـــة الطـــران املـــدين
الـــدويل)
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مخرجات املرشوع
منظوم ــة خدم ــات جدي ــدة ومتكامل ــة للط ــران امل ــدين بأح ــدث التقني ــات الرقمي ــة تمك ــن الهيئ ــة م ــن إدارة املعلوم ــات بطريق ــة مركزي ــة
للحصــول عــى تقاريــر دقيقــة ومعلومــات حديثــة للمســتفيدين واملســتخدمني ســواء مــن داخــل الهيئــة أو مــن خارجهــا خاصــة الــوزارات
والجه ــات الدولي ــة ذات العالق ــة ،ويش ــمل ذل ــك جمي ــع الخدم ــات املرتبط ــة ب ــاإلدارات املذك ــورة يف الج ــدول أدن ــاه.

1

طب الطريان

2

الرتاخيص والسياسات االقتصادية

3

الرتخيص وإصدار الشهادات

4

معايري املطارات واملجال الجوي

5

النقل الجوي

6

السالمة واملخاطر

7

عمليات الطريان

8

الترشيعات

9

صالحية الطريان

10

التسهيالت

11

أمن الطريان

12

التعاون الدويل

 .3انجــاز  %65مــن مــروع اســتكمال الربــط
والتكامــل مــع عــدد مــن القطاعــات والجهــات
الحكوميــة (وزارة التجــارة ،وزارة الداخليــة)

 .4إنجــاز  %80مــن مــروع تطويــر نظــام إدارة
املحتــوى واألرشــفة اإللكرتونيــة والــذي تبلــغ قيمــة
عقــده ( )21,000,000ريــال.

علمـــا ً بـــأن الهيئـــة أنجـــزت مشـــاريع ربـــط حيويـــة مثـــل نظـــام عبـــور
لتصاريــح الطائــرات مــع وزاريت الخارجيــة والدفــاع  ،كذلــك الربــط مــع
وزارة الح ــج للتفوي ــج اإللك ــروين وجه ــات حكومي ــة أخ ــرى.

انط ــوى امل ــروع ع ــى إنج ــاز األرش ــفة اإللكرتوني ــة لع ــدد ()5,848,500
وثيق ــة و( )49,670ملف ــاً.

تاريخ اإلنجاز املتوقع :الربع األول من عام 2019

تاريخ اإلنجاز املتوقع :الربع الرابع من عام 2018

مالحظة:التكلفة داخلية

 .5برنامج التعامالت اإللكرتونية الحكومية
وفقـــا لتقريـــر نتائـــج التحـــول الســـابع يف مرحلـــة “التميـــز والتحســـن” والـــذي
تنفـــذه وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات بموجـــب برنامـــج التعامـــات
اإللكرتونيـــة الحكوميـــة “يـــر” حققـــت الهيئـــة نســـبة تحـــول متميـــزة بلغـــت
 %80لتصبــح األوىل عــى قطــاع النقــل يف هــذا املجــال ،كمــا تــم تصنيــف الهيئــة
العام ــة للط ــران امل ــدين بموج ــب ه ــذا الربنام ــج أيض ــا ً ضم ــن أفض ــل ( )15جه ــة
ســاهمت يف رفــع مســتوى نضــج الخدمــات الحكوميــة عاليــة التأثــر ،ويعــد ذلــك
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م ــؤرشا لنج ــاح الهيئ ــة يف تفعي ــل وتكام ــل الخدم ــات اإللكرتوني ــة م ــع الجه ــات
الحكومي ــة األخ ــرى مث ــل (وزارة الدف ــاع ،وزارة الداخلي ــة ،وزارة الخارجي ــة ووزارة
الح ــج والعم ــرة) .وت ــأيت ه ــذه اإلنج ــازات يف إط ــار س ــعي الهيئ ــة نح ــو تحقي ــق
الري ــادة اإللكرتوني ــة يف مج ــال التح ــول إىل التعام ــات االلكرتوني ــة الحكومي ــة،
األم ــر ال ــذي يتواف ــق م ــع رؤي ــة اململك ــة 2030

ثالثاً :مشاريع تطوير البنية التحتية وشبكات تقنية املعلومات
واالتصاالت بالهيئة:
 - 1إنجاز ( )4مشاريع بنسبة  %100وقد بلغت قيمة عقودها
( )9,199,000ريال ،وهي عىل النحو التايل:
مـــروع تحســـن أداء البنيـــة التحتيـــة لتقنيـــة
املعلومــات والعمليــات التشــغيلية مــن خــال أتمتــة
إدارة األجه ــزة ودع ــم األنظم ــة والخدم ــات ال ــي تع ــد
مفتـــاح تحقيـــق التحـــول الرقمـــي بنجـــاح.

م ــروع املس ــاهمة يف توحي ــد عملي ــات البني ــة التحتي ــة لجمي ــع مط ــارات
اململك ــة م ــن خ ــال مرك ــز البيان ــات الرئي ــس يف ج ــدة.

مرشوع الـتـــحول إىل بـنـيـــة تحـتـيـــة ()Hybrid-Cloud
ملواكب ــة أح ــدث الخدم ــات الس ــحابية لتكوي ــن قاع ــدة
متين ــة يمك ــن التأس ــيس عليه ــا لبن ــاء اس ــراتيجيات
االبت ــكار ال ــي تتناس ــب م ــع توجه ــات التح ــول الرقم ــي
وإثــراء تجربــة املســتخدم عــر تطبيقــات رقميــة يمكــن
الدخ ــول عليه ــا م ــن اي م ــكان.

مرشوع تحسني وتطوير خدمات االتصال بمقر الهيئة الرئيس ويشمل:
1.1خدمة االتصال الهاتفي داخل شبكة الهيئة (.)VOIP
2.2تجهيز البنية التحتية والنظم الالسلكية .Telepresence
3.3توف ــر أح ــدث التقني ــات الالزم ــة لتقدي ــم خدم ــات االتص ــاالت الصوتي ــة
واملرئي ــة.
4.4توفري خدمات االتصال االسليك  WIFIيف جميع مرافق الهيئة.

 - 2إنج ــاز  %80م ــن م ــروع املس ــاهمة يف التح ــول الرقم ــي
م ــن خ ــال تحوي ــل بيئ ــة الخ ــوادم يف بيئ ــة اإلنت ــاج إىل بيئ ــة
س ــحابية
تبلـــغ تكلفـــة املـــروع  8,000,000ريـــال ومـــن
املتوقـــع إنجـــازة يف الربـــع األول مـــن عـــام .2019
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رابعاً :مشاريع لتطوير وتطبيق األنظمة األمنية الخاصة بأمن
معلومات الهيئة العامة للطريان املدين:
 .1إنجاز ( )6مشاريع لتطوير وتطبيق األنظمة األمنية
الخاصة بأمن معلومات الهيئة بنسبة  %100وبتكلفة
( )43,600,485ريال وهي عىل النحو التايل:
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مــروع مراقبة الشــبكة ومركز عمليــات أمن املعلومات
(املرحلة األوىل ،والثانية).

مــروع تغيــر نظــام مكافحــة الرســائل الربيديــة
املشــبوهة.

مــروع تطويــر النظــام املركــزي ملراقبة األحــداث األمنية
. SEIM

مرشوع تفعيل نظام (روام) للتوعية األمنية.

مــروع تفعيــل نظام ملحاكاة رســائل التصيــد اإللكرتوين
(.)Phishing Emails

مــروع برنامــج دعــم الجهــات يف األمــن الرقمــي:
حيــث أنــه مقــدم بالتعــاون مــع وحــدة التحــول
الرقمــي بــوزارة االتصــاالت للتدقيــق عــى أنظمــة
الهيئــة وأجهزتهــا عــن طريــق اســتخدام معايــر
املنظمــة العامليــة “ ”CISecurityوبحــث مســتوى
التــزام الهيئــة بهــا ،ويهــدف املــروع إىل تبــي أفضــل
املمارســات العامليــة يف مجــال أمــن املعلومــات وبحــث
مــدى تطبيقهــا بالهيئــة.

 .2إنجاز  %75من مرشوع تحسني وتطوير الربنامج الوطين
ألمن الطريان (املرحلة الثانية)
وتختــص هــذه املرحلــة باملطــارات الداخليــة ويتعلــق املــروع بإصــدار التصاريــح
األمنيــة ،واألنظمــة املســتقبلية ،مــع تطويــر نظــام التحقيــق والتفتيشــات
األمنيــة ،ويســتهدف رفــع كفــاءة النظــام بالتحديــث املســتمر وتحقيــق الســيطرة
األمنيــة والتشــغيلية واملاليــة عــى مختلــف الجوانــب بمطــارات اململكــة ،كمــا
ينطــوي املــروع عــى تأســيس بنيــة تحتيــة تقنيــة تمكــن مــن ابتــكار حــزم خدمــات

متطــورة وأنظمــة مســتقبلية ترتقــي بأمــن الطــران بشــكل خــاص وبالهيئــة بشــكل
عــام ،تجــدر اإلشــارة أن املرحلــة األوىل مــن املــروع قــد ســبق إنجازهــا وبموجبهــا
تــم تشــغيل النظــام يف مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل ،مطــار امللــك فهــد ،مطــار
األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل ومطــار امللــك خالــد .ومــن املتوقــع إنجــاز
املــروع يف الربــع األول مــن عــام  .2019ويشــمل املــروع:

اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﴩﻛﺎت
اﳌﻮﻇﻔﻮن
ﻣﻨﺴﻮﺑﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ

أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

أﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﻣﺆﴍات اﻷداء
ﻣﺤﺮك اﻟﺒﺤﺚ

ﻣﺤﺮك ﺗﺪﻗﻴﻖ
ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ

اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ أﻣﻨﻴﺎ ً

ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﳌﺮﻛﺒﺎت
رﺧﺺ اﻟﻘﻴﺎدة
ﻣﺤﺮك اﳌﺮاﺳﻼت
واﻻﺧﻄﺎرات

اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻘﻖ

ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻷﻣﲏ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌﺮﻛﺰي

ﻧﻘﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺤﺘﻮﻳﺎت
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نبذة عن اإلدارة
هـــي الجهـــة املســـئولة عـــن إبـــرام االتفاقيـــات الثنائيـــة للخدمـــات الجويـــة مـــع
ال ــدول األخ ــرى للتف ــاوض ع ــى أس ــس التنظي ــم الثن ــايئ للحق ــوق املمنوح ــة ب ــن
الهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين وســـلطات الطـــران املـــدين يف الـــدول األخـــرى،
وكذل ــك تمثي ــل اململك ــة يف املنظم ــات اإلقليمي ــة و الدولي ــة ال ــي ترتب ــط أعماله ــا
مبـــارشة بالطـــران املـــدين ،كمـــا تمثـــل الهيئـــة يف أعمـــال إجتماعـــات اللجـــان
واملجالـــس التنســـيقية املشـــركة.

األهداف االسرتاتيجية
الحفــاظ عــى املكانــة البــارزة الــي تتبوأهــا اململكــة يف
محافــل الطــران املــدين اإلقليميــة والدوليــة.
التمثيـــل املناســـب للمملكـــة يف املناســـبات ذات
العالقـــة اقيلميـــا ودوليـــا.
االســـتمرار واملتابعـــة يف تطويـــر التعـــاون الـــدويل
ملش ــاركة اململك ــة واس ــهامها يف صن ــع الق ــرارت ع ــى
املســـتوى الـــدويل.
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املســـاهمة يف املحافظـــة عـــى مصالـــح اململكـــة
االقتصادي ــة والسياس ــية يف مج ــال الط ــران امل ــدين.
بنــاء رشاكات اســراتيجية دوليــة وإقليميــة يف مجــال
الط ــران امل ــدين تع ــود بالنف ــع ع ــى صناع ــة الط ــران
املـــدين يف اململكـــة بشـــكل خـــاص والعالـــم بشـــكل
ع ــام.
ضمـــان تطبيـــق االتفاقيـــات واملالحـــق الثنائيـــة
واملعاهـــدات الدوليـــة الـــي انضمـــت إليهـــا اململكـــة
عـــى النحـــو املنشـــود.
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اإلنجازات
•التوقيــع عــى خمســة مشــاريع اتفاقيــات جديــدة لخدمــات النقــل الجــوي،
خ ــال ه ــذا الع ــام ،ليبل ــغ ع ــدد ال ــدول ال ــي ترتب ــط باتفاقي ــات ثنائي ــة م ــع
اململك ــة ح ــى اآلن ( )110دول ــة ،له ــا مكان ــة وتكت ــات إقليمي ــة مختلف ــة.
•التوقيــع عــى خمــس مذكــرات تفاهــم ثنائيــة مــع ( )5دول ،ويتــم بموجبهــا
تنظيــم اإلطــار التشــغييل للنقــل الجــوي بــن اململكــة وتلــك الــدول.
•املشـــاركة يف وفـــد ترأســـه معـــايل وزيـــر النقـــل ومعـــايل رئيـــس الهيئـــة
العامـــة للطـــران املـــدين زار إدارة الطـــران الفدراليـــة األمريكيـــة FAA
 2017/9/22-18م وبن ــاء علي ــه يت ــم الرتتي ــب لتوقي ــع مذك ــرة تفاه ــم ب ــن
البلدي ــن يف مج ــال التع ــاون الف ــي يف الط ــران امل ــدين.
•املشــاركة يف وفــد ترأســه معــايل وزيــر النقــل ومعــايل رئيــس الهيئــة العامــة
للط ــران امل ــدين لالجتم ــاع باملس ــئولني يف دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة
الــي جــاءت تحــت عنــوان «خلــوة العــزم» (2017 /10/5-4م) .وبنــاء عليــه
يتـــم تشـــكيل فريـــق عمـــل مـــن الجانبـــن لتعزيـــز مســـتوى التعـــاون يف
مج ــال الط ــران امل ــدين.
•تمثيـــل اململكـــة يف مؤتمـــر مفاوضـــات الخدمـــات الجويـــة (،)ICAN2017
كوملبــو ،جمهوريــة ســرالنكا 8-4( ،ديســمرب 2017م) .وخــال املؤتمــر شــارك
وف ــد الهيئ ــة يف ( )19اجتماع ــا ً م ــع دول متع ــددة أس ــفرت ع ــن الت ــايل:
•توقيــع اتفاقيتــن بصيغتهمــا النهائيــة ،األوىل بــن اململكــة وجمهوريــة تركيــا
والثاني ــة ب ــن اململك ــة وجمهوري ــة تنزاني ــا االتحادي ــة ،وذل ــك تنفي ــذا ً لق ــراري
مجلـــس الـــوزراء رقـــم ( )114وتاريـــخ 1436/2/23هـــ ،وقـــرار رقـــم ()268
وتاري ــخ 1438/5/9هـــ ،ولق ــد تضمن ــت االتفاقيت ــان بن ــودا ً تنظيمي ــة تخت ــص
بتعدديـــة تعيـــن الناقـــات الوطنيـــة ،وبنـــودا ً تتعلـــق بضمـــان الســـامة
الجوي ــة ،وأم ــن الط ــران ،والتمثي ــل التج ــاري للخط ــوط الجوي ــة ،إضاف ــة
إىل بنــود تســتهدف تعزيــز خدمــات النقــل الجــوي ،والحركــة الجويــة .وقــد
ت ــم رف ــع النس ــخ النهائي ــة للمق ــام الس ــامي تمهي ــدا ً لدخولهم ــا حي ــز النف ــاذ.
•التوقي ــع ع ــى ( )9مذك ــرات تفاه ــم م ــع ع ــدد م ــن ال ــدول ،وتنط ــوي أغلبه ــا
ع ــى زي ــادة ع ــدد الرح ــات ب ــن اململك ــة ،وب ــن تل ــك ال ــدول ع ــاوة ع ــى
تحدي ــث األس ــس املنظم ــة للنق ــل الج ــوي ب ــن الطرف ــن.
•املشـــاركة يف االجتمـــاع الرابـــع لرؤســـاء هيئـــات ومـــدراء عمـــوم الطـــران
امل ــدين يف ال ــرق االوس ــط ( )DGCAبمق ــر الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين
العمانيـــة ،مســـقط (2017 /10/ 19-17م) .والـــذي تمخـــض عنـــه االتفـــاق
عـــى اســـتضافة اململكـــة لقمـــة الســـامة الرابعـــة ،وكذلـــك اســـتضافة
اململكـــة ملقـــر الســـامة اإلقليمـــي .

•املشـــاركة مـــع عـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة يف اجتماعـــات الـــدورة
الثامن ــة للجن ــة الس ــعودية الكوري ــة املش ــركة ،س ــيؤول ،كوري ــا الجنوبي ــة
(2017 /10/ 27-26م) وال ــي نت ــج عنه ــا إع ــان الرشاك ــة االس ــراتيجية ب ــن
الجانب ــن والرؤي ــة الس ــعودية الكوري ــة ( )2030وال ــي تتضم ــن التع ــاون يف
التقني ــة التش ــغيلية والصيان ــة وبن ــاء املط ــارات الذكي ــة».
•تمثيــل الهيئــة يف اللجنــة الدائمــة املختصــة بتطبيــق قــرارات مجلــس األمــن
الص ــادرة وف ــق الفص ــل الس ــابع م ــن ميث ــاق األم ــم املتح ــدة» حس ــب األم ــر
الســامي الكريــم رقــم  7753وتاريــخ 1427/10/29هـــ ،القــايض بتشــكيل هــذه
اللجنــة .نوفمــر 2017م.
•تس ــليم الخط ــة الوطني ــة لتخفي ــض انبعاث ــات ث ــاين أكس ــيد الكرب ــون فيم ــا
يخـــص قطـــاع الطـــران املـــدين ( )State Action Planملنظمـــة الطـــران
امل ــدين ال ــدويل.
•تمثيـــل الهيئـــة يف اجتماعـــات الـــدورة الحاديـــة عـــر للجنـــة الســـعودية
اإليطاليـــة املشـــركة ،رومـــا2017/12/4 - 11/30( ،م) و مـــن خاللهـــا تـــم
تحديـــد اجتمـــاع الفريـــق الفـــي للتعـــاون املشـــرك للجنـــة الســـعودية
اإليطاليـــة املشـــركة ،ليعقـــد بتاريـــخ  8-7مايـــو 2018م يف مدينـــة رومـــا،
وذلـــك لتفعيـــل توصيـــات الـــدورة املذكـــورة.
•إقامـــة دورتـــن متخصصتـــن متقدمتـــن يف النقـــل الجـــوي ،األوىل عـــى
صعي ــد مجل ــس التع ــاون ل ــدول الخلي ــج العربي ــة ،والثاني ــة ع ــى صعي ــد
الهيئ ــة العربي ــة للط ــران امل ــدين ،اس ــتفاد منهم ــا موظف ــون م ــن الجه ــات
املش ــاركة كاف ــة.
•تطبي ــق ترتيب ــات األج ــواء املفتوح ــة م ــع ع ــدد م ــن ال ــدول ليصب ــح مجم ــوع
ال ــدول املرتبط ــة م ــع اململك ــة به ــذه الرتتيب ــات ( )25دول ــة.
•إحـــال ( )5اتفاقيـــات ثنائيـــة يف مجـــال النقـــل الجـــوي ،لتحـــل محـــل
االتفاقيـــات القديمـــة بعـــد اســـتكمال اإلجـــراءات النظاميـــة لهـــا.
•تحديـــث مذكـــرة التفاهـــم التشـــغيلية مـــع جمهوريـــة ســـنغافورا وفـــق
مفاوضـــات ثنائيـــة تمـــت بـــن الجانبـــن.
•املشــاركة يف اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لآلياتــا الســنوي ( )73يف جمهوريــة
املكسيك.
•تمثي ــل اململك ــة ضم ــن وف ــد الهيئ ــة يف االجتماع ــات ال ــي عق ــدت بجامع ــة
الــدول العربيــة يف القاهــرة ملواجهــة تحــركات االتحــاد األوروبــي ضــد رشكات
الط ــران العربي ــة.
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مكتب وفد اململكة الدائم لدى اإليكاو

نبذة عن املكتب
يعمـــل مكتـــب وفـــد اململكـــة كهمـــزة وصـــل بـــن منظمـــة اإليـــكاو ومكاتبهـــا
اإلقليميـــة مـــن جانـــب ،والهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين والـــوزارات والهيئـــات
الحكومي ــة الس ــعودية ذات الصل ــة م ــن جان ــب آخ ــر ،ويس ــاهم بش ــكل فع ــال
يف أعمـــال مجلـــس اإليـــكاو الرســـمية واللجـــان وفـــرق العمـــل املنبثقـــة عنـــه،
والـــذي يصـــدر جميـــع القـــرارات والتوصيـــات املتعلقـــة بســـامة وكفـــاءة وأمـــن
واســتدامة الطــران املــدين الــدويل ،كمــا يســاهم وفــد اململكــة يف تنســيق املواقــف
املتعلق ــة بأعم ــال املجموع ــات غ ــر الرس ــمية ألعض ــاء املجل ــس ،مث ــل مجموع ــة
املنتــدى الخاصــة بالــدول الناميــة واملجموعــة العربيــة ،مــن أجــل اتخــاذ مواقــف
متناس ــقة يف أعم ــال املجل ــس ،ويضطل ــع الوف ــد أيض ــا ً برف ــع التوصي ــات وإج ــراء
التنســيق الــازم إلســهام اململكــة بشــكل طوعــي ،ووفقــا ً ملــا تقتضيــه الحاجــة ،يف
تموي ــل ع ــدد م ــن الربام ــج واملش ــاريع ال ــي تتبناه ــا اإلي ــكاو ،به ــدف تحقي ــق أع ــى
ق ــدر ممك ــن م ــن س ــامة وكف ــاءة املالح ــة الجوي ــة ،وأم ــن واس ــتدامة الط ــران

األهداف االسرتاتيجية
تمثيـــل اململكـــة يف مجلـــس املنظمـــة (اإليـــكاو) عـــى
النح ــو ال ــذي يلي ــق بس ــمعة ومكان ــة اململك ــة العربي ــة
الســـعودية.
أن يكــون للمملكــة دورا ً رئيســا ً وبــارزا ً يف صناعــة القــرار
الــدويل يف مجــال الطــران املــدين.

اســـتقطاب مؤتمـــرات إقليميـــة ودوليـــة يف مجـــال
الطـــران املـــدين لالنعقـــاد يف اململكـــة ،بغيـــة تعزيـــز
املكانـــة الدوليـــة واإلقليميـــة الـــي تتبوأهـــا اململكـــة.

حماي ــة مصال ــح اململك ــة السياس ــية واالقتصادي ــة ذات
العالق ــة بالط ــران امل ــدين.

املســاهمة يف ضمــان عــدم اســتئثار دول صناعــة النقــل
الجــوي الكــرى بالقــرارات الــي تصــدر عــن اإليــكاو.
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امل ــدين ال ــدويل ،ع ــى الجان ــب اآلخ ــر يح ــرص الوف ــد ع ــى دع ــم األمان ــة العام ــة
لإليــكاو بخــراء معاريــن مــن اململكــة حســب الفــرص املتاحــة ،بمــا يعــود بالنفــع
ع ــى الطرف ــن وبم ــا يس ــهم يف تعزي ــز خ ــرات الك ــوادر الوطني ــة.
تجـــدر اإلشـــارة أن اململكـــة العربيـــة الســـعودية تفـــوز بمقعدهـــا يف مجلـــس
املنظمـــة الـــذي يضـــم ( )36مقعـــداً ،منـــذ عـــام 1986م وحـــى اآلن ،وذلـــك يف
االنتخابـــات الـــي تُجـــرى كل ثـــاث ســـنوات ،ملـــا تحظـــى بـــه مـــن مكانـــة عـــى
املس ــتويني اإلقليم ــي وال ــدويل ،بع ــد أن كان ــت عض ــوا ً مراقب ــا ً يف املجل ــس من ــذ
ع ــام 1980م .كم ــا نج ــح مرش ــح اململك ــة يف انتخاب ــات مفوضي ــة املالح ــة الجوي ــة
التابع ــة ملجل ــس املنظم ــة يف ع ــام 2008م ،ليصب ــح مرش ــحها أول خب ــر م ــن
منطق ــة ال ــرق األوس ــط وال ــدول العربي ــة يف مفوضي ــة املالح ــة الجوي ــة ،وق ــد
حافظــت اململكــة منــذ ذلــك التاريــخ عــى هــذا املقعــد ،عــر االقــراع الــذي يُجــرى
كل ث ــاث س ــنوات أيض ــاً.

اإلنجازات
•مســاهمة وفــد اململكــة مــع وفــود دول كل مــن
م ــر واإلم ــارات باملنظم ــة يف التص ــدي ملحاول ــة
دول ــة قط ــر إس ــتصدار ق ــرار إدان ــة م ــن مجل ــس
املنظم ــة ،بش ــأن ق ــرار حكوم ــة اململك ــة العربي ــة
الســـعودية القـــايض بمنـــع جميـــع الناقـــات
الجوي ــة املس ــجلة يف دول ــة قط ــر م ــن الهب ــوط
يف مط ــارات اململك ــة أو عب ــور أجوائه ــا.
•العمـــل مـــن خـــال مجلـــس املنظمـــة عـــى
معالج ــة موض ــوع حظ ــر األجه ــزة االلكرتوني ــة
الشــخصية عــى مــن الطائــرات ،بحيــث تصــدر
املنظمـــة قواعـــد وتوصيـــات دوليـــة جديـــدة
أو تعـــدل بعـــض القواعـــد والتوصيـــات ذات
الصل ــة ،واملس ــاهمة يف تأس ــيس فري ــق س ــامة
الش ـ�حن الج ـ�وي متع ـ�دد التخصص ـ�ات( (�Car
)go Safety Multi-Disciplinary Group
وتحدي ــد اختصاص ــات الفري ــق وبرنام ــج عمل ــه
ملعالجـــة املســـائل الـــواردة يف الفقـــرة الســـابقة.

•العمـــل مـــن خـــال مجلـــس املنظمـــة ضمـــن
مجموعــة عــدد مــن الــدول ،عــى إلغــاء موقــع
اإليــكاو اإللكــروين الخــاص بمعلومــات الطــران
فـــوق مناطـــق النـــزاع (،)Conflict Zone
وذلـــك بعـــد اســـتخدامه مـــن قبـــل بعـــض
الــدول الكــرى كأداة ضغــط عــى بعــض الــدول
النامي ــة ،م ــن خ ــال ن ــر معلوم ــات ليس ــت
له ــا صل ــة بالط ــران امل ــدين ،مم ــا ق ــد ي ــؤدي إىل
إلحـــاق الـــرر بهـــا سياســـا ً أو اقتصاديـــاً.
•العمـــل مـــن خـــال مجلـــس املنظمـــة وفريـــق
العم ــل املع ــي ضم ــن مجموع ــة م ــن ال ــدول،
عـــى حمايـــة مصالـــح اململكـــة االقتصاديـــة
ورشكات طريانهـــا بشـــأن الخطـــة العامليـــة
للتعوي ــض ع ــن الكرب ــون وخفض ــه يف الط ــران
الـــدويل ( ،)CORSIAعـــى ســـبيل املثـــال ال
الحـــر إيقـــاف محاولـــة الـــدول األوروبيـــة
اســـتصدار قـــرار مـــن املجلـــس بشـــأن إجـــازة

التحـــرك املبكـــر ( )Early Actionلـــراء
وتخزي ــن وح ــدات الكرب ــون ل ــركات الط ــران،
قبـــل انطـــاق الربنامـــج يف 2021م ،ممـــا كان
سيتســـبب يف حـــال إقـــراره بـــأرضار تلحـــق
بأســواق الطــران ،واإلخــال بمبــادئ الشــفافية
واملنافســـة العادلـــة.
•فـــوز املنـــدوب الدائـــم للمملكـــة يف انتخابـــات
رئاس ــة لجن ــة النق ــل الج ــوي ،وال ــي تع ــد أه ــم
وأكــر اللجــان التابعــة ملجلــس املنظمــة لــدورات
املجلـــس الـــي ســـتعقد يف الفـــرة (ســـبتمرب
 – 2017ســـبتمرب 2018م).
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نبذة عن اإلدارة
تعتــر اإلدارة العامــة للشــئون القانونيــة مــن اإلدارات املركـــزية ،فبموجــب الهيــكل
اإلداري للهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين تتبـــع مكتـــب رئيـــس الهيئـــة مبـــارشة،
وه ــي تضطل ــع بجمي ــع املس ــئوليات املتعلق ــة بتقدي ــم الدع ــم واملش ــورة القانوني ــة
لجمي ــع قطاع ــات ومط ــارات وإدارات الهيئ ــة ،وم ــن مس ــئولياتها دراس ــة اللوائ ــح
والعق ــود واالتفاقي ــات املحال ــة له ــا م ــن تل ــك القطاع ــات واإلدارات كاف ــة ،وبن ــاء
عــى مــا تتلقــاه مــن استفســارات وطلبــات لتقديــم اآلراء واالستشــارات القانونيــة،

تقــوم اإلدارة بدراســة موضوعاتهــا بشــكل متكامــل عــى نحــو قانــوين متخصــص،
وف ــق األنظم ــة املعم ــول به ــا ،بم ــا يف ذل ــك القضاي ــا املتعلق ــة بامل ــوارد البرشي ــة
والش ــئون املالي ــة ،كم ــا تضطل ــع اإلدارة بالرتاف ــع ع ــن الهيئ ــة يف جمي ــع القضاي ــا
س ــواء ال ــي رفعته ــا الهيئ ــة ،أو تل ــك املرفوع ــة ع ــى الهيئ ــة يف مختل ــف محاك ــم
اململك ــة ذات العالق ــة ،وذل ــك به ــدف ضم ــان وحماي ــة مصال ــح وحق ــوق الهيئ ــة.

اإلنجازات
أ .اللجان وفرق العمل
املشــاركة يف ( )14لجنــة وفرقــة عمــل (غــر دائمــة) والــي أســند إليهــا العديــد مــن
املهــام القانونيــة الخاصــة بالهيئــة وهــي عــى النحــو التــايل:

لجنة نزع امللكيات.
لجنـــة جـــرد كافـــة املعامـــات
والعملي ــات املتعلق ــة بصن ــدوق
املطـــارات بالهيئـــة.
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لجنة فتح املظاريف.

لجنة الرتسية.

لجنة إتالف الوثائق بالهيئة.
لجن ــة ح ــر أص ــول مط ــار األم ــر محم ــد ب ــن
عبدالعزي ــز ال ــدويل باملدين ــة املن ــورة ومتابع ــة
تس ــجيلها ضم ــن الس ــجالت املالي ــة بالهيئ ــة.

لجن ــة لتحوي ــل جمي ــع العق ــود
التجاريـــة والتشـــغيلية املـــراد
إحالتهــا إىل املســتثمرين حســب
فـــرة التعاقـــد.

لجنـــة بخصـــوص الشـــكوى
املقدمـــة مـــن مديـــر مطـــار
عرعـــر.

العضويـــة يف لجنـــة دراســـة مشـــكلة رشكـــة
ســـيحان الزهـــراين مـــع رشكـــة مطـــارات
الدمـــام بشـــأن عقـــد اإلنـــارة

لجنـــة شـــكاوى واســـتدعاءات
املوظفـــن.

رئاســـة لجنـــة للتحقيـــق يف
بي ــع م ــواد س ــكراب باملس ــتودع
رق ــم ( )20بمط ــار املل ــك عب ــد
العزيـــز الـــدويل.

العضويـــة يف لجنـــة مصنـــع متخصـــص
يف خدمـــات ذوي االحتياجـــات الخاصـــة
باملطـــارات.

العضويـــة يف لجنـــة اإلرشاف
عـــى نقـــل املشـــاريع القائمـــة
م ــن قط ــاع املط ــارات إىل قط ــاع
املشـــاريع.

لجنـــة مكونـــة مـــن قطـــاع
(أمـــن الطـــران و الخدمـــات
املشـــركة و تقنيـــة املعلومـــات
و اإلدارة القانونيـــة).

ب .اإلنجازات املتعلقة باللوائح والعقود
واالتفاقيات
قام ــت اإلدارة العام ــة للش ــئون القانوني ــة خ ــال ع ــام  2017بدراس ــة ومراجع ــة ووض ــع التعدي ــات الالزم ــة
ألكــر مــن ( )50مــن اللوائــح والعقــود واالتفاقيــات املحالــة إليهــا مــن القطاعــات واإلدارات واملطــارات التابعــة
للهيئ ــة ،ويمك ــن إجم ــال أهمه ــا ع ــى النح ــو الت ــايل:

1.1مراجعــة عقــد مــروع إنشــاء مطــار امللــك عبــد
اللــه بــن عبــد العزيــز بجــازان.
2.2مراجعة عقد مرشوع تطوير مطار األحساء.
3.3مراجعــة مســودة عقــد تجهيــز وتحديــث البنيــة
التحتيــة لعــدد ( )12مطــاراً.
4.4مراجعـــة عقـــد مـــروع اإلرشاف عـــى إنشـــاء
مبـــى الهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين.
5.5مراجعـــة عقـــدي توريـــد وتأمـــن األجهـــزة
األمني ــة يف كل م ــن مط ــار املل ــك عب ــد العزي ــز
ومطـــار امللـــك خالـــد الدوليـــن.
6.6مراجع ــة عق ــد م ــروع الخدم ــات االستش ــارية
ألم ــن املط ــارات.
7.7مراجعــة عقــد توريــد وتركيــب بوابــات املوظفــن
األمنيــة يف الصالــة الجنوبيــة بمطــار امللــك عبــد
العزيــز الــدويل.
8.8مراجعـــة عقـــد تغيـــر شـــبكات توزيـــع الطاقـــة
الكهربائيـــة ونظـــام إنـــذار الحريـــق للمطـــارات
الداخليـــة.
9.9مراجعـــة اتفاقيـــة تفاهـــم تتعلـــق بتوصيـــل
الكهربـــاء ملـــروع مطـــار الطائـــف الـــدويل
الجديـــد.
1010مراجعـــة عقـــد رشاكـــة بـــن األكاديميـــة
الســـعودية للطـــران املـــدين وبـــن املجلـــس
الـــدويل للمطـــارات (.)ACI

1111مراجع ــة اتفاقيت ــن لتدري ــب منس ــوبي كل م ــن
رشك ــة مط ــارات الري ــاض والرشك ــة الس ــعودية
للخدم ــات األرضي ــة ،يف األكاديمي ــة الس ــعودية
للط ــران امل ــدين.
1212مراجع ــة رشوط وأح ــكام عام ــة تحك ــم عالق ــة
األكاديميـــة الســـعودية للطـــران املـــدين مـــع
عمالئهـــا مـــن الـــركات.
1313مراجع ــة ( )3عق ــود لتأج ــر الس ــيارات يف مط ــار
األم ــر س ــلطان ب ــن عب ــد العزي ــز بتب ــوك.

1919مراجعـــة عقـــد توظيـــف قـــادة املســـتقبل
( ســـيد ا ت ) .
2020عقد وثيقة التأمني الصحي
2121عقود رشكيت اوبر وكريم
2222عقد مرشوع تأمني وتوريد أجهزة تفتيش.
2323مراجعـــه عقـــد مـــروع توفـــر املتطلبـــات
لتغطيـــة شـــبكة االنرتنـــت واملوزعـــات وأجهـــزه
الهوات ــف الذكي ــة وتمديداته ــا بالصال ــة امللكي ــة
يف مطـــار امللـــك فهـــد الـــدويل .

1414مراجعـــة اتفاقيـــة الرتاخيـــص املزمـــع إبرامهـــا
ب ــن الهيئ ــة ومش ــغيل س ــيارات األج ــرة العام ــة
بمط ــار األم ــر عبداملح ــن ب ــن عب ــد العزي ــز يف
ينب ــع.

2424مراجعة عقد تأمني أجهزة الحاسب اآليل.

1515مراجعـــة عقـــد تأجـــر مكاتـــب لرشكـــة نســـما
الســـعودية يف مطـــارات اململكـــة.

2525مراجع ــه عق ــد توري ــد وتركي ــب MICROSOFT
PREMIER

1616مراجع ــة عق ــود تقني ــة املعلوم ــات واالتص ــاالت
منهــ�ا عقــ�د توريــ�د وتركيــ�ب �Microsoft pre
 ،mierوعقـــد تخطيـــط املـــوارد بالهيئـــة ERP
وعق ــد خدم ــات نظ ــام إدارة عالق ــات العم ــاء،
وعق ــد م ــروع تطوي ــر نظ ــام أم ــن املعلوم ــات
وقواعـــد البيانـــات بالهيئـــة ،وعقـــد تجهيـــز
البني ــة التحتي ــة والنظ ــم الالس ــلكية للمط ــارات
الداخليـــة ،وغريهـــا.

2626اعتمـــاد مســـودة عقـــد تأجـــر موقـــع إلنشـــاء
ورشـــة لصيانـــة مركبـــات كبـــار الشـــخصيات.
2727مراجعـــة جميـــع العقـــود التجاريـــة بمطـــار
األمـــر محمـــد بـــن عبدالعزيـــز الـــدويل
2828مراجعــة مســودة االتفاقيــة الخاصــة برتاخيــص
ســيارات األجــرة العامــة.

1717مراجع ــة اتفاقي ــة م ــروع اس ــتبدال وتش ــغيل
وصيانـــة جســـور اإلركاب يف مطـــار امللـــك فهـــد
ال ــدويل.
1818مراجعــة عقــد االستشــاري مــع املطــور لحديقــي
مطــار امللــك عبــد العزيــز والنزهــة.
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اإلدارة العامة للشئون القانونية

ج .اإلنجازات املتعلقة باآلراء واالستشارات القانونية
تلق ــت اإلدارة العام ــة للش ــئون القانوني ــة خ ــال ع ــام  2017أك ــر م ــن ( )130طلب ــا ً م ــن مختل ــف قطاع ــات
وإدارات الهيئ ــة واملط ــارات املرتبط ــة به ــا ،وانط ــوت ع ــى طل ــب استش ــارات وآراء قانوني ــة ،وق ــد قام ــت اإلدارة
بدراس ــة جمي ــع تل ــك الح ــاالت ،وم ــن ث ــم وضع ــت وقدم ــت املرئي ــات النظامي ــة والقانوني ــة حياله ــا ،ويمك ــن
إجم ــال أهمه ــا ع ــى النح ــو الت ــايل:

1.1إع ــداد ال ــردود القانوني ــة ع ــى املالحظ ــات ال ــي
وردت خـــال العـــام للهيئـــة ،مـــن ديـــوان
املظالـــم ،وديـــوان املراقبـــة العامـــة ،وهيئـــة
الرقابـــة والتحقيـــق.
2.2إبـــداء املرئيـــات النظاميـــة حيـــال عـــدد مـــن
العقـــود واالتفاقيـــات ،ومنهـــا عقـــد مـــروع
مطـــار أبهـــا.
3.3إبـــداء املرئيـــات النظاميـــة حيـــال (مطالبـــات،
شـــكاوي ،تظلمـــات) عـــدد مـــن الـــركات
املتعاق ــدة واملنطوي ــة ع ــى طل ــب تعويض ــات أو
رســـوم ،أو مبالـــغ مختلـــف عليهـــا.
4.4إبـــداء املرئيـــات النظاميـــة حيـــال الطلبـــات
املقدمــة مــن قبــل العديــد مــن موظفــي الهيئــة،
واملتعلقـــة بعقـــود العمـــل ،واملخصصـــات
والتعويضـــات املاليـــة ،واالجـــازات املرضيـــة،
وبـــدل الســـكن وتذاكـــر الســـفر ،وغـــر ذلـــك.
5.5إب ــداء املرئي ــات النظامي ــة الواج ــب اتخاذه ــا يف
حـــال إخـــال املقاولـــن ببنـــود العقـــود ،رغـــم
انذارهـــم بتصحيـــح الوضـــع .وكذلـــك عـــدم
االلتـــزام بتعليمـــات التوطـــن.
6.6إبـــداء املرئيـــات القانونيـــة حيـــال مخالفـــات
التعاق ــد ال ــي تم ــت م ــع ال ــركات واملؤسس ــات
املختلفـــة.
7.7إبـــداء املرئيـــات القانونيـــة حيـــال عـــدم التـــزام
بعـــض رشكات الطـــران بتطبيـــق االشـــراطات
الصحيـــة املتعلقـــة بـــرش الطائـــرات .وكذلـــك
ع ــدم الت ــزام البع ــض منه ــا بواجباته ــم حي ــال
تأخـــر أمتعـــة املســـافرين.
8.8إب ــداء ال ــرأي النظام ــي حي ــال االستفس ــار ع ــن
امكانيـــة منـــح املطـــور (رشكـــة فـــواز بـــن عبـــد
العزيـــز الحكـــر ورشكاه العقاريـــة) موافقـــة
خطيـــة مرشوطـــة للتأجـــر مـــن الباطـــن
للـــركات التابعـــة ملجموعـــة الحكـــر.
9.9إبـــداء الـــرأي النظامـــي حيـــال تمديـــد عـــدد
م ــن العق ــود مث ــل عق ــد الصيان ــة والتش ــغيل
والنظافـــة الخـــاص باملطـــارات الداخليـــة.
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1010إب ــداء املرئي ــات القانوني ــة ح ــول امتن ــاع الجه ــات
الحكوميـــة واملســـتثمرين بمجمـــع صـــاالت
الحـــج والعمـــرة عـــن دفـــع قيمـــة اإليجـــارات.
1111إبـــداء املرئيـــات القانونيـــة حيـــال توصيـــات
اللجنـــة املشـــكلة لدراســـة أجـــور نقـــل الـــركاب
بمطـــار امللـــك عبدالعزيـــز الـــدويل.
1212إب ــداء ال ــرأي القان ــوين بش ــأن مذك ــرة التفاه ــم
بـــن الهيئـــة وجامعـــة املجمعـــة.
1313إبـــداء املرئيـــات القانونيـــة املتعلقـــة بالشـــكاوي
املقدمـــة مـــن قبـــل عـــدد مـــن املواطنـــن،
بش ــأن م ــدى أحقيته ــم يف عق ــارات بع ــدد م ــن
املطـــارات.
1414إبـــداء املرئيـــات القانونيـــة بشـــأن قيـــام الهيئـــة
أو رغبتهـــا يف ســـحب العمـــل أو إلغـــاء عقـــود
مربم ــة م ــن ع ــدد م ــن ال ــركات واملؤسس ــات
املتعاقـــدة.
1515إب ــداء املرئي ــات النظامي ــة حي ــال إع ــادة صياغ ــة
بن ــود العق ــود التجاري ــة ال ــي يت ــم إبرامه ــا ب ــن
الهيئـــة والـــركات املتخصصـــة باألنشـــطة
التجاريـــة مـــن القطـــاع الخـــاص.
1616دراس ــة تس ــليم مط ــار األم ــر عبداملح ــن ب ــن
عبــد العزيــز الــدويل بينبــع للمســتثمر ،املتمثــل
يف تحال ــف رشك ــي الراجح ــي و(.)TAV

2121دراســة قواعــد الســلوك ملوظفــي الهيئــة العامــة
للطــران املــدين.
2222دراســـة وتحديـــد إجـــراءات التعاقـــد املبـــارش
لتأجـــر املرافـــق واألنشـــطة االســـتثمارية يف
مطـــارات اململكـــة.
2323دراســـة طلـــب رشكـــة شـــانقي الســـنغافورية
بش ــأن اس ــتبدال االتفاقي ــة املوقع ــة بينه ــا وب ــن
الهيئـــة (.)Novation Agreement
2424دراسة طلب حرص املديونيات املالية للهيئة.
2525دراســـة موضـــوع تحصيـــل مـــواد ســـكراب
مـــن ســـاحة املســـتودع (  ) 20يف مطـــار امللـــك
عبدالعزيـــز.
2626دراســة طلــب وزارة االقتصــاد والتخطيــط حــر
املخالفــات وعقوباتهــا املتعلقــة بالطــران املــدين.
2727دراســـة طلـــب رشكـــة ( أرامكـــو ) الســـعودبة
االســـتمرار يف تشـــغيل املرافـــق الخاصـــة
بتشـــغيل وقـــود الطائـــرات يف مطـــار امللـــك
عبدالعزيـــز الـــدويل.
2828دراســـة استفســـار مطـــار امللـــك عبدالعزيـــز
الـــدويل حـــول إمكانيـــة إدراج العقوبـــات يف
االتفاقيــات املربمــة مــع ســائقي ســيارات األجــرة
واالفـــراد.

1717دراســـة تصنيـــف عـــدد مـــن الـــركات يف
تصنيـــف املقاولـــن املعتمديـــن.

2929دراســـة اآلليـــة القانونيـــة والنظاميـــة لطـــرح
مشـــاريع اســـتثمارية يف مطـــارات اململكـــة.

1818دراســـة تمديـــد مـــدة تنفيـــذ عقـــدي املديـــر
االنشـــايئ للمـــروع (رشكـــة دار الهندســـية)
وعق ــد خدم ــات اإلطف ــاء واإلنق ــاذ بمط ــار املل ــك
عبـــد العزيـــز الـــدويل

3030دارســـة استفســـار جمعيـــة حمايـــة املســـتهلك
بشـــأن املخالفـــات والشـــكاوى الـــي تدخـــل
ضمـــن اختصـــاص الهيئـــة.

1919دراس ــة م ــروع مح ــر هيئ ــة الخ ــراء املع ــد
بشـــأن التداخـــل بـــن أنشـــطة واختصاصـــات
ن ــادي الط ــران الس ــعودي واالتح ــاد الس ــعودي
للرياضـــات الجويـــة.
2020دراســة مقارنــة للفروقــات بــن النظــام الســعودي
واألنظمــة األخــرى.

3131دراســة اســتدعاء الرشكــة الســعودية للمســاندة
البحريـــة بش ــأن ق ــرار رشك ــة مط ــارات الدم ــام
إيقافه ــم ع ــن م ــروع جس ــور إركاب املس ــافرين.

د .اإلنجازات املتعلقة بالقضايا
قامــت اإلدارة العامــة للشــئون القانونيــة خــال عــام  2017بالرتافــع عــن الهيئــة يف مختلــف محاكــم اململكــة
ذات العالق ــة ،وذل ــك يف جمي ــع القضاي ــا ال ــي كان ــت الهيئ ــة طرف ــا فيه ــا ،س ــواء كان ــت الهيئ ــة مدعي ــة أو
مدعي ــة عليه ــا ،وق ــد بل ــغ مجم ــوع تل ــك القضاي ــا خ ــال الع ــام أك ــر م ــن ( )80قضي ــة.
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االتصال

املؤسيس والتسويق
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االتصال املؤسيس والتسويق

االتصال املؤسيس والتسويق

املسئوليات واألهداف
يهت ــم االتص ــال املؤس ــي والتس ــويق بخدم ــة الهيئ ــة
إعالميـــا ً وتســـويقيا ً بمـــا يف ذلـــك إبـــراز صورتهـــا
والتعري ــف بدوره ــا يف الداخ ــل والخ ــارج ،وتحقي ــق
أعـــى قـــدر ممكـــن مـــن التعـــاون والتنســـيق مـــع
الهيئــات والجهــات ذات العالقــة .وتحويــل املعطيــات
ـادة بحثيــة يســتفيد منهــا منســوبو
واإلنجــازات إىل مـ ٍ
واف وق ــدرة
ـرح
ـ
ب
ـطتها
ـ
أنش
يف
الهيئ ــة أو الباحث ــون
ٍ
تعبرييـــة تعكـــس الصـــورة األمثـــل للهيئـــة ،ومـــن
مســئوليات االتصــال املؤســي أيضــا ً حمايــة العالمــة
التجاريـــة واالرتقـــاء بقيمتهـــا الســـوقية وموثوقيتهـــا
لـــدى العمـــاء ،وتنميـــة العالقـــات بـــن منســـوبي
الهيئ ــة به ــدف تأصي ــل الش ــعور باالنتم ــاء له ــا.
ويعم ــل االتص ــال املؤس ــي والتس ــويق ع ــى تحقي ــق
أهدافـــه عـــر العديـــد مـــن املســـئوليات واملهـــام
واألنشـــطة ،حيـــث يعـــي باعـــداد االســـراتيجية
االتصاليـــة واإلعالميـــة للهيئـــة وذلـــك اتســـاقا ً مـــع
رؤيته ــا وأهدافه ــا ،وكذل ــك يع ــي االتص ــال املؤس ــي
والتس ــويق بإع ــداد وإص ــدار املطبوع ــات ال ــي تص ــدر
عـــن الهيئـــة ويف مقدمتهـــا التقريـــر الســـنوي
والنـــرات اإلعالميـــة ،وإدارة جميـــع األنشـــطة
اإلعالميـــة املتعلقـــة بالهيئـــة ،مثـــل املؤتمـــرات
الصحافيـــة ،ومتابعـــة مـــا تنـــره وســـائل اإلعـــام
ع ــن الهيئ ــة بالتنس ــيق م ــع القطاع ــات ذات الصل ــة،
وإع ــداد ون ــر األخب ــار وفق ــا للمناس ــبات واألح ــداث
املتعلقـــة بالهيئـــة ،واختيـــار املنصـــات اإلعالميـــة
األنس ــب لدع ــم توجه ــات الهيئ ــة وتوثي ــق العالق ــات
مـــع وســـائل اإلعـــام بمختلـــف أنماطهـــا.
كمـــا يضطلـــع االتصـــال املؤســـي برتتيـــب برامـــج
االســـتقبال واملراســـم والحفـــات والزيـــارات وإعـــداد
وتجهي ــز الربام ــج الالزم ــة إلقام ــة وتنظي ــم املؤتم ــرات
والن ــدوات واملع ــارض ال ــي تقيمه ــا الهيئ ــة أو تش ــارك
فيه ــا.
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اإلنجازات

أ .اإلعالم
إعـــداد وتحريـــر وإصـــدار تقريـــر الهيئـــة
الســـنوي للعـــام املـــايل 1438/1437
تنفيــذا للمــادة ( )29مــن نظــام مجلــس
الـــوزراء.

إع ــداد ع ــروض مرئي ــة بإنج ــازات الهيئ ــة
والـــي تعـــرض عـــى كبـــار املســـئولني يف
داخ ــل الهيئ ــة وخارجه ــا.

إع ــداد مس ــودات كلم ــات ومق ــاالت كب ــار
مس ــئويل الهيئ ــة ال ــي تُلق ــى أو تُن ــر يف
املناســبات الهامــة ،مثــل اليــوم الوطــي،
املؤتم ــرات ...ال ــخ ( 18كلم ــة ومق ــا ًال).

إعــداد وتحريــر تقريــر يشــمل الصعوبــات
الـــي واجهـــت الهيئـــة خـــال العـــام
امل ــايل  1438/1437وم ــا ت ــراه الهيئ ــة م ــن
مقرتحــات ،بالتنســيق مــع اإلدارات ذات
العالق ــة والرف ــع ملجل ــس الش ــورى.

إعـــداد الـــردود املناســـبة عـــى أســـئلة
مجلـــس الشـــورى املتعلقـــة بالتقريـــر
الس ــنوي وال ــي وردت للهيئ ــة بالتنس ــيق
مـــع اإلدارات ذات العالقـــة والرفـــع
ملجلـــس الشـــورى.

تنظي ــم ع ــدد م ــن املؤتم ــرات الصحفي ــة
لكبـــار مســـئويل الهيئـــة يف املناســـبات
الهامـــة.

التغطي ــة اإلعالمي ــة الالزم ــة لع ــدد م ــن
املؤتمـــرات مثـــل مؤتمـــر املـــواد الخطـــرة
الـــذي نظمتـــه وأقامتـــه الهيئـــة (يوليـــو
.)2017

إعـــداد اإلجابـــات املناســـبة للقـــاءات
والح ــوارات الصحفي ــة ال ــي أجري ــت م ــع
مســـئويل الهيئـــة بـــكل مـــن اللغتـــن
العربيــة واإلنجليزيــة ( 15حــوارا ً صحفيــاً).

ترتي ــب املقاب ــات ال ــي أجرته ــا الوس ــائل
اإلعالميــة ـــــــ خاصــة املرئيــة منهــا ـــــــ مــع
ع ــدد م ــن مس ــئويل الهيئ ــة.

نظ ــرا ألهمي ــة إقام ــة عالق ــات إيجابي ــة م ــع وس ــائل اإلع ــام ،ع ــاوة ع ــى أهمي ــة تحقي ــق التفاع ــل
اإليجاب ــي م ــع اإلعالمي ــن ،وباألخ ــص املهتم ــن بش ــئون الط ــران امل ــدين ت ــم إنج ــاز الت ــايل:

تنفي ــذا ً لألوام ــر امللكي ــة ت ــم تعي ــن متح ــدث رس ــمي للهيئ ــة
والـــذي كان مـــن مســـئولياته التفاعـــل مـــع وســـائل اإلعـــام
املختلفــة واإلجابــة عــى مــا تطرحــه مــن أســئلة واستفســارات،
وقــد أجــرى خــال العــام أكــر مــن ( )20مداخلــة تلفزيونيــة،
ع ــاوة ع ــى اإلجاب ــة ع ــى نح ــو ( )40استفس ــارا ً صحفي ــاً.

زيارة ( )5صحف و ( )3قنوات تلفزيونية.

تنظي ــم وعق ــد ورش تدريبي ــة إعالمي ــة متخصص ــة ،كان م ــن
بينه ــا (ورش ــة اإلع ــام املتخص ــص يف الط ــران امل ــدين)

اإلجاب ــة ع ــى استفس ــارات اإلعالمي ــن املتعلق ــة بالهيئ ــة س ــواء
كان ــت ع ــن طري ــق الربي ــد اإللك ــروين أو الهات ــف أو ع ــن طري ــق
وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي.

عقــد وإقامــة لقــاءات مفتوحــة مــع الصحفيــن بحضــور أحــد
مس ــئويل الهيئ ــة ،وال ــي ت ــم اطالقه ــا تح ــت مس ــمى (ديواني ــة
اإلعالمي ــن) أقيم ــت يف فرباي ــر  2017وأخ ــرى يف ماي ــو 2017
وثالث ــة يف أغس ــطس 2017
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إعــداد ردود صحفيــة عــى مــا ينــر عــن
الهيئــة يف وســائل اإلعــام.

إصدار ( )6أعداد من نرشة «أخبارنا».

إصـــدار ملـــف صحفـــي عربي/إنجليـــزي
يوم ــي يش ــمل كل م ــا ين ــر ع ــن الهيئ ــة
وكاف ــة مط ــارات اململك ــة ،وأه ــم األخب ــار
ذات العالقـــة بصناعـــة الطـــران املـــدين
(يـــوزع عـــى كافـــة موظفـــي الهيئـــة
وأصحـــاب العالقـــة إلكرتونيـــا).

إعـــداد وصياغـــة املحتـــوى اإلعالمـــي
لوســـائل التواصـــل االجتماعـــي الـــي
تديرهـــا الهيئـــة.

إعـــداد البيانـــات والتقاريـــر واألخبـــار
الصحفيـــة الـــي تعكـــس إنجـــازات
وأنشـــطة الهيئـــة والنـــر يف وســـائل
إعــام محليــة ودوليــة ( 223خــرا ً وبيانــا
وتقريـــرا) وقـــد تـــم رفـــع األخبـــار املهمـــة
منهـــا عـــى موقـــع الهيئـــة.
التغطية الفوتوجرافية لـ ( )169مناسبة.
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ب .العالقات العامة
تنظيـــم وإقامـــة ( )114مناســـبة
(مؤتمـــرات ،ملتقيـــات ،اجتماعـــات،
نـــدوات ،اتفاقيـــات ،ورش عمـــل)
إعــداد الخطــط االســراتيجية للمؤتمــرات
واملناســـبات الداخليـــة والخارجيـــة ذات
العالق ــة بالهيئ ــة ( 56خط ــة).
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توقيـــع عقـــود مـــع عـــدد مـــن الفنـــادق
يف جـــدة والريـــاض ( 22عقـــدا) تمنـــح
الهيئـــة بموجبهـــا خصومـــات مجزيـــة،
وذلـــك الســـتضافة الوفـــود والضيـــوف
الزائـــرة.
توفــر الوجبــات الالزمــة لضيــوف الهيئــة
عـــاوة عـــى املناســـبات الـــي تقيمهـــا
إدارات الهيئــة ـــــ حســب املناســبة ــــــ بمــا
يزي ــد ع ــن ( )273مناس ــبة.

اســـتقبال ضيـــوف الهيئـــة والوفـــود
الزائ ــرة وتأم ــن متطلباته ــم وف ــق برام ــج
محــددة ( 58وفــداً) ،بمــا يف ذلــك توفــر
الس ــيارات الالزم ــة لخدم ــات تنقالته ــم.

تأمــن أكــر مــن ( )2800هديــة لضيــوف
وزوار الهيئــة.

ج .التسويق
الهوية املؤسسية
بل ــغ ع ــدد التصامي ــم ال ــي ت ــم إنجازه ــا
م ــن بداي ــة ع ــام  2017وح ــى نهاي ــة ع ــام
 )500( 2017تصميـــم.

التواصل الداخيل
توفـــر عـــروض خصومـــات ملوظفـــي
الهيئــة بالتنســيق واالتفــاق مــع الــركات
واملؤسســـات التجاريـــة.

إقام ــة وتنظي ــم أنش ــطة عام ــة داخلي ــة
وخارجيـــة ( )19نشـــاطاً ،منهـــا) املخيـــم
الســـنوي للموظفـــن ،الســـحور
الرمضـــاين ،بطولـــة هيئـــة الطـــران
امل ــدين ،الي ــوم العامل ــي للط ــران امل ــدين،
معاي ــدة عي ــد الفط ــر ،معاي ــدة الح ــج).

توفــر هدايــا للموظفــن وضيــوف الهيئــة
لع ــدد ( )4مناس ــبات( .الي ــوم الوط ــي،
اليـــوم العاملـــي للطـــران املـــدين ،يـــوم
العامل ــي ل ــأم ،معاي ــدة).

إقامـــة وتنظيـــم أنشـــطة توعويـــة ()11
نشـــاطا ً منهـــا (اليـــوم العاملـــي للتـــرع
باألعضـــاء ،جمعيـــة نقـــاء ملكافحـــة
التدخـــن).

التواصـــل الرقمـــي( :أنشـــطة الحســـاب
الرســـمي للهيئـــة عـــى منصـــة تويـــر)

15,831

872,700

496

21,485

9,334,000

122,000

مننش

زيادة يف عدد املتابعني

زيارة

مشاهدة

تغريدة

متابع

املشاركات والحمالت التسويقية
املشــاركة يف حمــات تســويقية مختلفــة
( )12مناســـبة وذلـــك بإعـــداد الرســـائل
التســويقية واملــواد املرئيــة املناســبة (اليوم
الوط ــي ،ذك ــرى البيع ــة ،ي ــوم الصح ــة
العامل ــي ،الي ــوم العامل ــي للتوح ــد ،الي ــوم
العاملــي للطــران املــدين ،ملتقــى الطــران
الســـعودي ،اليـــوم الوطـــي اإلمـــارايت،
الي ــوم الوط ــي الكوي ــي ،الي ــوم الوط ــي
البحريــي ،اليــوم الوطــي لدولــة عمــان).

املش ــاركة يف حم ــات تس ــويقية متع ــددة
ومســـتمرة عـــى مـــدار العـــام وذلـــك
باعـــداد الرســـائل التســـويقية واملـــواد
املرئيـــة املناســـبة وكان أهـــم تلـــك
املشـــاركات (معلومـــة عـــن الطـــران،
نصائـــح للمســـافرين ،إحصائيـــات
للحركـــة الجويـــة يف املطـــارات ،يـــوم
املراقبـــة الجـــوي ،الجـــودة وحمايـــة
العمـــاء).

التقرير السنوي لعام 2017

229

االتصال املؤسيس والتسويق

د .املعارض
ت ــم وض ــع خط ــة ش ــاملة ألنش ــطة الهيئ ــة املتعلق ــة باملع ــارض خ ــال ع ــام  2017وذل ــك بالتع ــاون والتنس ــيق
م ــع القطاع ــات واإلدارات املختلف ــة يف الهيئ ــة ،بغي ــة تحدي ــد املع ــارض الهام ــة ال ــي يج ــدر بالهيئ ــة املش ــاركة
فيه ــا ،وبن ــا ًء علي ــه ش ــاركت الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين يف ع ــدد م ــن املع ــارض الهام ــة كان م ــن أهمه ــا:

معرض املطارات السابع عرش (دبي)
نظمت ــه  Reed Exhibitionsوأقامت ــه خ ــال الف ــرة
( 17 _ 15مايـــو  )2017يف مركـــز دبـــي التجـــاري عـــى
مســاحة ()96م 2وبمشــاركة نحــو ( )300رشكــة عاملية
متخصصـــة ،واســـتهدف املعـــرض عـــرض أحـــدث
االبت ــكارات املس ــتخدمة يف بن ــاء وتجهي ــز املط ــارات.

معرض سوق السفر العربي 2017
الثاين والعرشون
أقامتــه رشكــة رييــد للمعــارض يف مركــز دبــي التجــاري
العاملـــي خـــال الفـــرة ( 27 _ 24إبريـــل  )2017عـــى
مســاحة إجماليــة بلغــت (122000م ،)2و يعــد أحــد
أهـــم املعـــارض ذات العالقـــة بقطـــاع الســـفر حيـــث
أبرمـــت خـــال فعالياتـــه صفقـــات بلغـــت قيمتهـــا
اإلجمالي ــة أك ــر م ــن ( )2.4ملي ــار دوالر

معرض توظيف الخريجني
والخريجات الحادي والعرشون
نظمـــه معهـــد اإلدارة خـــال الفـــرة ( 19 _ 16إبريـــل
 )2017وأقيـــم برعايـــة صاحـــب الســـمو امللـــي أمـــر
منطقــة الريــاض يف مركــز امللــك ســلمان للمؤتمــرات
باملرك ــز الرئي ــس للمعه ــد يف الري ــاض.

معرض أمسرتدام لصاالت
السفر2017
نظمتـــه  Rai Amsterdamوأقامتـــه يف أرض
املعـــارض بالعاصمـــة الهولنديـــة أمســـردام خـــال
الفـــرة ( 16 _ 14مـــارس .)2017

ملتقى السفر واالستثمار السياحي
السعودي
نظمتـــه هيئـــة الســـياحة والـــراث وأقامتـــه خـــال
الفـــرة ( 30 _ 26مـــارس  )2017يف مركـــز الريـــاض
الـــدويل للمؤتمـــرات واملعـــارض .وقـــد شـــاركت فيـــه
أك ــر م ــن ( )200جه ــة عارض ــة متخصص ــة ،وأك ــر
مـــن  14جهـــة ســـياحية.

معرض بورصة برلني الدويل للسفر
2017م
نظمــه معــرض برلــن التجــاري وأقامــه خــال الفــرة
( 12 _ 8م ــارس  )2017يف أرض املع ــارض بالعاصم ــة
األملاني ــة برل ــن ،وبمش ــاركة أك ــر م ــن ( )200دول ــة
وأك ــر م ــن ( )10,000ع ــارض م ــن املتخصص ــن يف
صناع ــة الس ــفر والس ــياحة.

املهرجان الوطين للرتاث والثقافة
(الجنادرية  2017الدورة الحادية
والثالثون)
نظمتـــه وزارة الحـــرس الوطـــي وأقامتـــه يف موقـــع
مهرج ــان الجنادري ــة الكائ ــن يف ش ــمال رشق مدين ــة
الريـــاض ،وانطلقـــت فعالياتـــه يـــوم األربعـــاء /2/1
 2017برعايــة كريمــة مــن خــادم الحرمــن الرشيفــن
امللـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز _ حفظـــة اللـــه _
واســـتمر املهرجـــان حـــى .2017/2/17

الندوة العاملية للشحن الجوي
الحادية عرش
نظ ــم الن ــدوة االتح ــاد ال ــدويل للنق ــل الج ــوي ()IATA
يف مركـــز أبـــو ظـــي للمعـــارض واملؤتمـــرات خـــال
الفـــرة ( 15 _ 13مـــارس .)2017
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نبذة عن مكتب تحقيقات الطريان
تأســـس مكتـــب تحقيقـــات الطـــران يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف عـــام
2013م ،وه ــو هيئ ــة حكومي ــة مس ــتقلة ،تعم ــل تح ــت اإلرشاف املب ــارش ملع ــايل
وزيــر النقــل ،رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للطــران املــدين ،ويعــد مســتقال ً
ع ــن الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين مالي ــا ً وإداري ــا ً وتش ــغيلياً ،إال أن ــه يتع ــاون
معهــا يف القضايــا املتعلقــة بســامة الطــران ،كمــا يتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة

وســـلطات التحقيـــق التابعـــة للـــدول األخـــرى بموجـــب االتفاقيـــات ومذكـــرات
التفاه ــم ال ــي وقع ــت عليه ــا اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،م ــن أج ــل تحس ــن
س ــامة الط ــران ،ويت ــم إج ــراء تحقيق ــات ح ــوادث الط ــران امل ــدين وف ــق إتفاقي ــة
ش ــيكاغو و معاي ــر وممارس ــات الس ــامة الدولي ــة ،واملح ــددة م ــن قب ــل منظم ــة
الط ــران امل ــدين ال ــدويل (اإلي ــكاو) يف امللحق ــن الثال ــث ع ــر والتاس ــع ع ــر.

أبرز األهداف واملسئوليات
التحقي ــق املحاي ــد يف ح ــوادث
ووقائ ــع الط ــران

234

تقدي ــم توصي ــات الس ــامة م ــن
خ ــال عملي ــات ممنهج ــة

التأكـــد مـــن متابعـــة
توصيـــات الســـامة

إع ــداد الدراس ــات الالزم ــة
لتعزي ــز س ــامة الط ــران

تعريف الحادثة
كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة ،يقع يف الوقت الذي يبدأ بصعود أي شخص للطائرة بقصد الطريان ،وينتهي يف
الوقت الذي يغادر فيه جميع األشخاص الطائرة ،ويحدث خالل هذه املدة أي من الحاالت التالية:
إصابة أي شخص إصابة بالغة أو مميتة نتيجة ملا ييل:
تكبد الطائرة ألرضار جوهرية أو تعرضها لعطل
هيكيل.

وجود الشخص عىل منت الطائرة.

احت ــكاك الش ــخص مب ــارشة ب ــأي ج ــزء م ــن أج ــزاء الطائ ــرة ،أو أي
ج ــزء ينفص ــل عنه ــا ،أو أن يتع ــرض بش ــكل مب ــارش لق ــوة املح ــرك
النفـــاث ،ويســـتثىن مـــن تلـــك الحـــاالت اإلصابـــات الناتجـــة عـــن
أســـباب طبيعيـــة ،أو الـــي يحدثهـــا الشـــخص لنفســـه ،أو الـــي
يتســـبب فيهـــا أشـــخاص آخـــرون.

فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها.

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

تعريف الواقعة
أي حدث غري الحادثة مرتبط بالطائرة ،والذي يؤثر أو قد
ال يؤثر عىل سالمة العمليات التشغيلية.
الحوادث اليت وقعت عام  2017مقارنة بعام :2016

العام

اجمايل عدد الحوادث

تاريخ الحادث

مكان الحادث

ملخص الحادث

2016

1

2016/6/24

السويدرة 70كم رشق املدينة
املنورة

تحطم طائرة براشوت تعمل بمحرك الروتاكس  912وكان عىل متنها طيار
و راكب ،وتسبب سقوط الطائرة يف وفاة الراكب.

2017/2/17

مطار الثمامة بمنطقة الرياض

أثناء هبوط طائرة خفيفة خاصة يف مطار الثمامة فقد قائد الطائرة
التحكم بها مما أدي إىل تحطمها فقط ولم يتعرض قائدها ألي أصابه.

2017

3

2017/9/19

عنيزة

سقوط طائرة رشاعية خفيفة وتحطمها ووفاة قائدها وإصابة الراكب
املرافق.

2017/11/11

الجبيل

سقوط طائرة رشاعية خفيفة وتحطمها ووفاة قائدها.
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البالغات الواردة خالل عام  2017مقارنة بعام 2016
تشمل جميع البالغات الواردة (حوادث ،وقائع ،مشاكل تشغيلية ال تصنف ضمن الوقائع والحوادث)
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النوع/التصنيف

2016

2017

وقائع متعلقة بتصميم أو تشغيل املطارات

14

9

انحراف عن املدرج

1

2

مالمسة غري طبيعية ملدرج املطار

5

5

وقائع متعلقة بإدارة الحركة الجوية

37

44

خدمات املناولة األرضية

71

48

عواصف رعدية/تغري رسعة الرياح

56

36

متغريات جوية

4

5

ارتطام بالطيور

74

123

وقائع متعلقة بسالمة مقصورة الركاب

37

48

ارتطام بعوائق خالل اإلقالع أو الهبوط

2

ـــــــــــ

حريق أو دخان/غري مؤثرة

22

25

اصطدام أريض

2

1

فشل أو خلل يف محركات الطائرات

40

42

وقائع متعلقة باألمن

18

26

وقائع تتعلق بالوقود

14

8

فقدان السيطرة أثناء الطريان

1

1

تقارب جوي

34

46

فشل أو خلل يف أحد أنظمة الطائرة

111

106

استخدام غري مرصح للمدرج

7

10

فقدان التحكم عىل األرض

ـــــــــــ

1

أخرى/غري مصنفة ()OTHER

56

16

خطأ يف املالحة الجوية ()NAV

ــــــــــ

1

غري معروفة األسباب ()UNKOWN

ـــــــــــ

24

املراوغة األرضية ()AMAN

ـــــــــــ

1

املجموع

606

628

البالغات الواردة خالل عام  2017وما تم بشأنها

تلقى مكتب تحقيقات
الطريان يف عام 2017م

628

بــــالغـــــــــًا
أجرى

61

تحقيقـــــا
حرر

49

تقريرا ً

3
28

حوادث.

492

واقعة.

واقعة خطرية.

105

( أخرى ) بالغات تبني بعد التحقق أنها مجرد مشاكل
تشغيلية ال تصنف ضمن الوقائع والحوادث .

تحقيقات تمت وفق ملحق
اإليكاو الثالث عرش.

تحقيقات محدودة
النطاق.

تحقيقات تم اتخاذ قرار بعدم
إكمالها وتحقيقات ختامية قصرية.

تحقيقات يف مخاطر
تتعلق بالسالمة.

( )4تقارير تمت وفق ملحق
اإليكاو الثالث عرش.

( )24تقريرا ً لتحقيقات تم اتخاذ قرار
بعدم إكمالها وأعد بشأنها تقارير
موجزة.

( )20تقريرا ً محدودة النطاق.

( )1تقرير يتضمن توصية عن مخاطر
تتعلق بالسالمة.

أصدر

26

توصية

( )25توصية سالمة.

( )1توصية قائمة بذاتها
(عاجلة تتعلق بالسالمة)
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نبذة عن الرشكة
ت ــم تأس ــيس (رشك ــة الط ــران امل ــدين الس ــعودي القابض ــة) ،وف ــق املرس ــوم املل ــي
الكريـــم رقـــم (م )78/وتاريـــخ 1429/11/20هـــ ،وهـــي رشكـــة ذات مســـؤولية
محـــدودة تعـــود ملكيتهـــا بالكامـــل للهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين.
جـــاء تأســـيس رشكـــة الطـــران املـــدين الســـعودي القابضـــة لتكـــون املالـــك
واملح ــرك امل ــايل واالس ــراتيجي لجمي ــع الوح ــدات االس ــتثمارية يف الهيئ ــة تمهي ــدا ً
لخصخصته ــا ،وف ــق برنام ــج الخصخص ــة املعتم ــد ،وق ــد أُس ــند إليه ــا اإلرشاف
عــى عمليــات الخصخصــة ،ومــن مســئولياتها إيجــاد آليــات فاعلــة لخصخصــة
القطاعــات والوحــدات واملطــارات وتحويلهــا إىل كيانــات ـــــــ تــرف عليهــا ـــــــ تعمــل
عــى أســس تنافســية ،لالرتقــاء بالخدمــات الــي تقدمهــا نحــو مســتويات رفيعــة
ومعياري ــة ،كم ــا تُع ــى الرشك ــة بتقدي ــم املش ــورة املالي ــة واإلداري ــة والتش ــغيلية
لل ــركات التابع ــة له ــا .ع ــاوة ع ــى البح ــث ع ــن ف ــرص اس ــتثمارية تش ــغيلية أو
مالي ــة خ ــارج أو داخ ــل اململك ــة .ويش ــكل ذل ــك كل ــه خط ــوات رئيس ــة نح ــو فص ــل
الجوانـــب الترشيعيـــة والرقابيـــة عـــن الجانـــب التشـــغييل واإلداري يف الهيئـــة
العام ــة للط ــران امل ــدين.

الرؤية

الرسالة

أن نكـــون نموذجـــا ً عامليـــا ً يف تقديـــم خدمـــات البنيـــة
التحتيـــة لعمليـــات الطـــران.

نس ــعى لتمل ــك وإدارة وتطوي ــر الب ــى التحتي ــة واألعم ــال
املســـاندة لصناعـــة الطـــران املـــدين يف اململكـــة العربيـــة
ـد تجاري ــاً.
الس ــعودية بش ــكل آم ــن وفع ــال ومج ـ ٍ

األهداف قصرية األجل

240

تطويــر املطــارات املســتهدفة بالتخصيــص وتحديثهــا بشــكل
مســـتمر ،وفـــق التوجهـــات العامليـــة الحديثـــة يف صناعـــة
الط ــران.

زيـــادة وتنميـــة إيـــرادات املطـــارات وتطويـــر النشـــاطات
التجاريـــة وفقـــا ً ألحـــدث املعايـــر العامليـــة.

اإلرشاف عــى الربنامــج التنفيــذي للتحــول الخــاص بفصــل
الجانـــب الترشيعـــي عـــن الجانـــب التشـــغييل وضمـــان
االس ــتقاللية املالي ــة للوح ــدات التش ــغيلية بع ــد تحوله ــا إىل
رشكات.

االســـتفادة مـــن التقنيـــة الحديثـــة لتعزيـــز اإلنتاجيـــة
والحفـــاظ عـــى الجـــودة والكفـــاءة.

تنميـــة قطـــاع املالحـــة الجويـــة وفـــق معايـــر اقتصاديـــة
ومهنيـــة رفيعـــة.

ضمان آلية شفافة للحوكمة.

الرشاكـــة مـــع القطـــاع الخـــاص والـــركات العامليـــة يف
املش ــاريع التطويري ــة وإدارة عملي ــات املط ــارات ،به ــدف رف ــع
كفاءتهـــا وإدارتهـــا بشـــكل فعـــال.

الرتكيز عىل خطط التخصيص الحالية واملستقبلية.
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رشكة الطريان املدين السعودي القابضة

األهداف طويلة االجل

املنظــور املالــي
تعظيم قيمة املساهمني
عىل املدى الطويل.

تعظيـــم كفـــاءة اســـتثمار رأس
امل ــال.

تحقيـــق االســـتدامة الذاتيـــة والنمـــو املســـتدام عـــر
وحـــدات األعمـــال الـــي يتـــم تخصيصهـــا.

منظور القيمة املقدمة للعمالء
تعزيز بيئة تتمركز حول خربات
وتجارب العمالء.

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

إرســاء صــورة إيجابيــة لرشكــة الطــران الســعودي املــدين
القابضــة ووحــدات األعمــال الــي يتــم تخصيصهــا.

منظور العمليات الداخلية
الحوكمـــة الفعالـــة مـــن خـــال إنشـــاء مجموعـــة/
منظمـــة تحتكـــم إىل مقاييـــس محـــددة.
االســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا لتعزيـــز اإلنتاجيـــة
والحفـــاظ عـــى الضوابـــط املاليـــة والتنظيميـــة.

تســـهيل وضمـــان االمتثـــال لألنظمـــة املحليـــة
والدوليـــة.
إرساء ثقافة التحسني املستمر.

منظور التعلم والتطوير
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تعزيـــز جاذبيـــة رشكـــة الطـــران الســـعودي املـــدين
القابضـــة لتكـــون الرشكـــة املوظفـــة األفضـــل يف
اململكـــة العربيـــة الســـعودية واملنطقـــة.

بنـــاء القـــدرة والتنافـــس ضمـــن رشكـــة الطـــران
الس ــعودي امل ــدين القابض ــة وع ــر وح ــدات األعم ــال
الـــي يتـــم خصخصتهـــا.

الحف ــاظ ع ــى ال ــروح التنافس ــية م ــن خ ــال كونه ــا
منظمـــة ومنصـــة للتعلـــم والتطويـــر.

تعزيـــز رشكـــة الطـــران الســـعودي املـــدين القابضـــة
بشـــكل مســـتمر كمراقـــب اســـراتيجي ومـــايل.

االسرتاتيجية
تطمح رشكة الطريان املدين السعودي القابضة إىل تعزيز
قطاع الطريان املدين من خالل إيجاد البيئة املحفزة لجذب
االستثمارات ومشاركة القطاع الخاص يف تطوير وتشغيل
وإدارة املطارات واألصول األخرى املرتبطة بها.
اإلنجازات
إنج ــاز اإلج ــراءات القانوني ــة والتنظيمي ــة الالزم ــة لتحوي ــل
الوحـــدات اإلســـتثمارية املســـتهدفة بالخصخصـــة إىل
رشكات مســـتقلة مثـــل (التأســـيس ،التعاقـــدات،
التوظيـــف ،تدقيـــق الحســـابات).

اإلرشاف عـــى برنامـــج التحـــول  Corporatizationللوحـــدات
االس ــتثمارية ال ــي ت ــرف عليه ــا الرشك ــة القابض ــة.
تحوي ــل مط ــار املل ــك فه ــد ال ــدويل إىل (رشك ــة مط ــارات الدم ــام)
يف  2017 / 7 / 1م تمهيـــدا لخصخصتـــه.
%80

%85

إنجـــاز أكـــر مـــن ( )%80مـــن املتطلبـــات التنظيميـــة الالزمـــة
لتحويـــل مجموعـــة املطـــارات الداخليـــة إىل رشكات ،تمهيـــدا
إلطالقهـــا بعـــد اعتمادهـــا مـــن مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة
للطـــران املـــدين.

ERP

إنجـــاز أكـــر مـــن ( )%85مـــن املتطلبـــات التنظيميـــة الالزمـــة
لتحويـــل قطـــاع تقنيـــة املعلومـــات واالتصـــاالت إىل رشكـــة
مس ــتقلة ،تمهي ــدا إلطالقه ــا بع ــد اعتماده ــا م ــن مجل ــس إدارة
الهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين.
صياغـــة وتحديـــد مكونـــات التحـــول للوحـــدات االســـتثمارية يف
الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين ،تمهي ــدا ً لتحويله ــا إىل رشكات،
ومـــن خـــال تجهيـــز خطـــط عمـــل رئيســـة تشـــمل متطلبـــات
التأس ــيس القانوني ــة والتنظيمي ــة وخط ــط التح ــول وجمي ــع م ــا
يتعل ــق بامل ــوارد البرشي ــة واألص ــول والعق ــود وقي ــاس األداء.

اإلنج ــاز م ــن تنفي ــذ برنام ــج إدارة تخطي ــط امل ــوارد ()ERP
الخـــاص برشكـــة الطـــران املـــدين الســـعودي القابضـــة
والـــركات التابعـــة لهـــا.
صياغـــة الئحـــة الحوكمـــة لرشكـــة الطـــران املـــدين
الس ــعودي القابض ــة وال ــركات التابع ــة وإعتماده ــا م ــن
صاحـــب الصالحيـــة.
مراجعـــة كافـــة السياســـات واإلجـــراءات باالضافـــة إىل
الئحـــة العمـــل الداخليـــة للرشكـــة واعتمادهـــا مـــن
صاحـــب الصالحيـــة.
تطوي ــر األنظم ــة املالي ــة والتأك ــد م ــن س ــامة الرتاب ــط ب ــن
األنظم ــة الفرعي ــة ونظ ــام الحس ــابات الختامي ــة.

الجهة المستهدفة بالخصخصة

االسم التجاري

الحالة

مطار امللك فهد الدويل

رشكة مطارات الدمام
Dammam Airports Company - DACO

تم التأسيس والتشغيل يف 2017/7/1

املطارات املحلية واإلقليمية

رشكة إدارة املطارات
Airports Management Company - AMC

العرض عىل مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين
للموافقة

قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت

الرشكة السعودية لنظم معلومات الطريان
Saudi Aviation Information Technology - SAVIT

العرض عىل مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين
للموافقة

قطاع املشاريع بالهيئة

رشكة هندسة وإدارة مشاريع املطارات
Airports Projects Management and Engineering
Company

تم اإلنتهاء من إعداد دراسة الجدوى

إدارة املكاتب التنفيذية بقطاع املطارات

رشكة إدارة وتشغيل املكاتب التنفيذية
Executive Offices Company

تم اإلنتهاء من إعداد دراسة الجدوى
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رشكة خدمات املالحة الجوية
السعودية املحدودة
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رشكة خدمات املالحة الجوية السعودية املحدودة

رشكة خدمات املالحة الجوية السعودية
املحدودة SANS
نبذة تعريفية
تقــوم رشكــة خدمــات املالحــة الجويــة الســعودية املحــدودة بــدور مهــم وحيــوي يف
تأمــن وســامة حركــة الطائــرات العابــرة ألجــواء اململكــة واملســتخدمة ملطاراتهــا،
م ــن خ ــال توف ــر أنظم ــة ذات مس ــتوى تق ــي رفي ــع ومدع ــم بأح ــدث األجه ــزة
املالحي ــة والك ــوادر البرشي ــة املؤهل ــة لضم ــان اس ــتمرار تقدي ــم خدم ــات الحرك ــة
الجوي ــة ع ــى م ــدار الس ــاعة كم ــا تعم ــل الرشك ــة ع ــى تقدي ــم الخدم ــات املالحي ــة
املكمل ــة مث ــل إص ــدار دلي ــل الط ــران يف اململك ــة والن ــرات املالحي ــة وخدم ــات
البح ــث واإلنق ــاذ وخدم ــات االتص ــاالت املالحي ــة ،إضاف ــة إىل القي ــام بالتنس ــيق
م ــع الجه ــات الداخلي ــة املس ــتخدمة للمج ــال الج ــوي مث ــل الجه ــات العس ــكرية
ومراكـــز تقديـــم خدمـــات املالحـــة الجويـــة بالـــدول املجـــاورة وخدمـــات األرصـــاد
الجويــة ،عــاوة عــى تجهيــز وتشــغيل وصيانــة أنظمــة وأجهــزة املالحــة الجويــة.
وتضطلـــع الرشكـــة باالســـتمرار يف تحديـــث وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة للمالحـــة
الجويــة لتلبيــة االحتياجــات املتزايــدة عــى حركــة النقــل الجــوي والنمــو املتســارع
لحرك ــة الط ــران يف املنطق ــة م ــع الرتكي ــز ع ــى عن ــر الس ــامة وتحقي ــق أع ــى
املعايــر يف انســيابية الحركــة الجويــة بمــا يتوافــق مــع معايــر ومتطلبــات منظمــة
الط ــران امل ــدين ال ــدويل (اإلي ــكاو) إضاف ــة إىل تطوي ــر ثقاف ــة مؤسس ــية ترتك ــز ع ــى
خدم ــة العمي ــل ورض ــاه.

األهداف
الريــادة إقليميــا ً يف مجــال خدمــات املالحــة
الجوي ــة م ــن خ ــال تقدي ــم خدم ــات عاملي ــة
املس ــتوى.
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توفـــر خدمـــات مالحيـــة آمنـــة وموثوقـــة وذات
تكلفــة تنافســية مــن خــال االســتثمار يف املوظفــن
والتكنولوجيـــا والـــراكات االســـراتيجية.

االسرتاتيجية
بعـــد دراســـة التحديـــات الـــي تواجـــه الرشكـــة وتحديـــد الخارطـــة االســـراتيجية
املســتقبلية لألعمــال ،وضعــت الرشكــة اســراتيجية لهــا ملواكبــة املتغــرات املحليــة
واإلقليميـــة والعامليـــة وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالتغيـــر والتحـــول نحـــو املنهـــج
التجـــاري ،وقـــد تـــم إنشـــاء بيـــت التميـــز للرشكـــة ()House of Excellence
به ــدف تنفي ــذ الخط ــة االس ــراتيجية .كم ــا ت ــم تحدي ــد ع ــدد م ــن القي ــم والس ــمات
والســـلوكيات بهـــدف إيجـــاد ثقافـــة تســـاهم يف التحـــول املنشـــود للرشكـــة،
ولالســـراتيجية ثـــاث مراحـــل:

معالم التغريات يف الحركة الجوية يف املجال الجوي
السعودي
ش ــهدت الحرك ــة الجوي ــة يف اململك ــة خ ــال الس ــنوات الس ــابقة نم ــوا ملحوظ ــا ً
وم ــن املتوق ــع أن تش ــهد الس ــنوات القليل ــة القادم ــة مزي ــدا ً م ــن النم ــو ،حي ــث
تش ــر اإلحصائي ــات إىل أن الحرك ــة الجوي ــة يف اضط ــراد مس ــتمر خ ــال الس ــنوات
األخــرة بشــكل عــام ،غــر أن تلــك الحركــة إنخفضــت يف عــام 2017م ،وتتضــح
تلــك التطــورات مــن اإلحصائيــات املدرجــة يف قســم (إحصائيــات الحركــة الجويــة)
م ــن ه ــذا التقري ــر.
وقـــد شـــكلت الرحـــات الدوليـــة الرشيحـــة األكـــر مـــن الرحـــات املســـتخدمة
للمج ــال الج ــوي الس ــعودي بنس ــبة  %47بينم ــا بل ــغ نم ــو الرح ــات الداخلي ــة
بواقـــع  %9يف حـــن أن الرحـــات العابـــرة انخفضـــت بنســـبة .%15

1

2

3

املرحـلة األوىل
بناء أساسات
متينة

املرحلة الثانية
تطوير اإلجراءات
والتحسني املستمر

املرحلة الثالثة
االستدامة واملعايرة
مع التوجهات الدولية

فئات الرحالت املستخدمة للمجال الجوي السعودي لعام  2017م
الرحالت
الداخلية

%35

الرحالت
الدولية

%47

الرحالت
العابرة

%18
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املشاريع ونسب إنجازها حىت نهاية 2017
نسبــة اإلنجـــاز
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

إنجـــاز

%100

مــروع تحديــث أجهــزة ومعــدات نظــام إدارة الحركــة الجويــة ATM System Hardware
 Renewalوالــذي ينطــوي عــى تركيــب ســبعة مواقــع بالــرج الجديــد إلدارة الحركــة الجويــة
وربطهـــا بالنظـــام الحـــايل بمركـــز إدارة الحركـــة الجويـــة بمطـــار امللـــك عبـــد العزيـــز الـــدويل
بج ــدة وتجهيزه ــا للعم ــل م ــع افتت ــاح املط ــار.

SR

قيمة املرشوع بالريــال

10,000,000

ب ــدأ تنفي ــذ امل ــروع يف الرب ــع الراب ــع م ــن ع ــام  2014وت ــم إنج ــازه
بالكام ــل يف الرب ــع األول م ــن ع ــام 2017

نسبــة اإلنجـــاز
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

إنجـــاز

%90

مــروع مركــز االقــراب اآليل بمطــار أبهــا  Abha – APP Projectوتحديــث أنظمــة اإلتصــاالت
ب ــرج مط ــار ينب ــع ،وم ــن املنتظ ــر اإلنته ــاء م ــن تركي ــب األنظم ــة الجدي ــدة الخاص ــه ب ــإدارة
الحرك ــة الجوي ــة بمرك ــز االق ــراب بمط ــار أبه ــا ليب ــدأ التش ــغيل التجري ــي وإنتق ــال الق ــوات
الجوي ــة إلدارة الحرك ــة الجوي ــة م ــن القاع ــدة الجوي ــة بخمي ــس مش ــيط إىل مرك ــز االق ــراب
بمط ــار أبه ــا .ومتوق ــع التش ــغيل يف الرب ــع الث ــاين م ــن 2018

SR

القيمة األساسية للمرشوع:
بالريــال

24,839,040

بـــدأ تنفيـــذ املـــروع يف الربـــع األول مـــن عـــام  2015ليتـــم
إنجـــازه بالكامـــل يف الربـــع الثـــاين مـــن عـــام 2018م

نسبــة اإلنجـــاز
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

إنجـــاز

%90

مـــروع اســـتبدال ( )14نظامـــا ً مـــن أنظمـــة املســـاعدات املالحيـــة كأجهـــزة الهبـــوط األيل
وأجهـــزة قيـــاس املســـافة وأجهـــزة اإلرشـــاد املالحـــي بعـــدد مـــن املواقـــع يف مطـــارات.

SR

قيمة املرشوع بالريــال

42,931,297

بــدأ تنفيــذ املــروع يف الربــع الثالــث مــن عــام  2013ليتــم إنجــازه
بالكامــل يف الربــع الثــاين مــن عــام 2018م
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طرأ عىل املرشوع إشعار
تغيري
()Variation Order
يف قيمته ،لتصبح

23,774,777

نسبــة اإلنجـــاز
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

إنجـــاز

مرشوع تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية ATM Enhancement Project

%80

SR

تمت ترسيته بقيمة بالريــال

24,560,000

توقف املرشوع بسبب إفالس رشكة COMSOFT

نسبــة اإلنجـــاز
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

إنجـــاز

%98

م ــروع تحدي ــث نظ ــم مرك ــز االق ــراب بمط ــار املل ــك فه ــد ال ــدويلKFIA – APP System ،
 Upgrade Projectوال ــذي يت ــم م ــن خالل ــه تحدي ــث أنظم ــة التش ــغيل اآليل لتتواف ــق م ــع
النظـــم املســـتخدمة بمطـــاري جـــدة والريـــاض ملعالجـــة املعلومـــات املالحيـــة ،وقـــد اكتمـــل
العمــل وتــم تشــغيل النظــام وأدخــل يف الخدمــة ،كمــا تضمــن املــروع توفــر نظــام تحكــم
ومراقبـــة حركـــة الطائـــرات األرضيـــة بمـــدارج الهبـــوط واملمـــرات ومناطـــق املنـــاورة باملطـــار
( ،)A-SMGCSإضــ ــافة لحرك ــة املع ــدات األرضي ــة وس ــيارات الخدم ــات املس ــتخدمة بمواق ــف
ومم ــرات الطائ ــرات ،وذل ــك لضم ــان إنس ــيابية الحرك ــة ب ــكل س ــهولة وي ــر وبأم ــان ت ــام.

SR

قيمة املرشوع

16,500,000

بــدأ تنفيــذ املــروع يف الربــع الثــاين مــن عــام  2009ليتــم إنجــازه
بالكامــل يف الربــع األول مــن عــام 2018م

نسبــة اإلنجـــاز
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

إنجـــاز

%90

واملرحلني الجويني باملعلومات املالحية WBPBS
مرشوع تزويد الطيارين
ّ

SR

قيمة املرشوع بالريال

2,000,000

ب ــدأ تنفي ــذ امل ــروع يف الرب ــع الث ــاين م ــن ع ــام  2012ليت ــم إنج ــازه
بالكام ــل يف الرب ــع األول م ــن ع ــام 2018م
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املشاريع ونسب إنجازها
نسبــة اإلنجـــاز
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

إنجـــاز

%100

م ــروع خدم ــة االق ــراب بمط ــار األم ــر ناي ــف بالقصي ــم ،ت ــم اإلنج ــاز م ــن تركي ــب وتش ــغيل
خدمـــة االقـــراب بمطـــار القصيـــم وربطهـــا بمركـــز املراقبـــة اإلقليمـــي بالريـــاض وإضافـــة
وتعريــف وســائل اإلتصــال مابــن بــرج املراقبــة بمطــار القصيــم و املواقــع اإلضافيــة الجديــدة
بمرك ــز املراقب ــة االقليم ــي بالري ــاض ،علم ــا ً ب ــأن ه ــذا امل ــروع ت ــم تنفي ــذه داخلي ــا ع ــن طري ــق
هندس ــة النظ ــم.

SR

التكلفـــة بالريــال

22,354,594

ب ــدأ تنفي ــذ امل ــروع يف الرب ــع األول م ــن ع ــام  2012وت ــم إنج ــازه
بالكام ــل يف الرب ــع الراب ــع م ــن ع ــام 2017م

نسبــة اإلنجـــاز
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

إنجـــاز

مــروع الربنامــج املتكامــل لتطبيــق نظــام إدارة الســامة يف جميــع اإلدارات برشكــة خدمــات
املالح ــة الجوي ــة وع ــى مختل ــف املس ــتويات اإلداري ــة بالتع ــاون م ــع رشك ــة استش ــارية وال ــذي
يمت ــد اىل نهاي ــة ع ــام .2018

%45
SR

قيمة املرشوع بالريــال

5,625,000

ب ــدأ تنفي ــذ امل ــروع يف الرب ــع الراب ــع م ــن ع ــام  2017ليت ــم إنج ــازه
بالكام ــل يف الرب ــع الراب ــع م ــن ع ــام 2018

نسبــة اإلنجـــاز
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

إنجـــاز

%100

م ــروع تحقي ــق ش ــهادة األي ــزو  2015 _ 9001إلدارة معلوم ــات الط ــران (قس ــم تصمي ــم
اإلج ــراءات املالحي ــة) به ــدف االمتث ــال للوائ ــح الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين.

SR

قيمة املرشوع بالريــال

208,000

ب ــدأ تنفي ــذ امل ــروع يف الرب ــع الث ــاين م ــن ع ــام  2017وت ــم إنج ــازه
بالكام ــل يف الرب ــع الثال ــث م ــن ع ــام 2017
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املشاريع ونسب إنجازها
نسبــة اإلنجـــاز
إنجـــاز

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

م ــروع تركي ــب نظ ــام اإلرش ــاد املالح ــي ( )DVORTACونظ ــام الهب ــوط اآليل وقي ــاس املس ــافة
 ILS/DMEلقاع ــدة املل ــك عبدالعزي ــز البحري ــة بالجبي ــل ،فق ــد ت ــم اإلنته ــاء م ــن امل ــروع
وعم ــل الفح ــص الج ــوي وتس ــليم امل ــروع .

%100

التكلفـــة بالريــال

SR

تحملت القوات البحرية
تكاليف املرشوع

ب ــدأ تنفي ــذ امل ــروع يف الرب ــع األول م ــن ع ــام  2011وت ــم إنج ــازه
بالكام ــل يف الرب ــع الراب ــع م ــن ع ــام 2017

إنجازات أخرى
ت ــم اختب ــار أعض ــاء طاق ــم املراقب ــة ع ــى املس ــتوى االح ــرايف يف اللغ ــة اإلنجليزي ــة تمش ــيا ً م ــع
املتطلبــات املــوىص بهــا مــن منظمــة الطــران املــدين الــدويل ( ،)ICAOكمــا تــم إصــدار عــدد مــن
الرخ ــص ،وتدري ــب ع ــدد م ــن املوظف ــن وذل ــك ع ــى النح ــو الت ــايل:

70

اختبار

182

مراقبـــا ً جويـــا ً (اختبـــار كفـــاءة اللغـــة
اإلنجليزيـــة)

إصدار

185

رخصة مختلفة للمراقبني الجويني.

تدريب

327

موظفا ً من موظفي إدارة الحركة الجوية.

تدري ــب وتوظي ــف ( )70مراقب ــا ً جوي ــا ً إضافي ــا ً يف ع ــدد م ــن تخصص ــات املراقب ــة
الجوي ــة الحيوي ــة ،ليصب ــح ع ــدد املراقب ــن الجوي ــن املؤهل ــن يف رشك ــة خدم ــات
املالحـــة الجويـــة ( )697مراقبـــا ً جويـــا يعملـــون يف مطـــارات اململكـــة وقطاعـــات
املالحـــة الجويـــة بنســـبة ســـعودة بلغـــت  %100كمـــا تـــم التعاقـــد مـــع رشكـــة
استش ــارية لوض ــع خط ــة للق ــوى العامل ــة املس ــتقبلية إلدارة الحرك ــة الجوي ــة.

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

نسبة
السعودة

%100

أنشطة التعاون و التنسيق املدين العسكري:
تم إنشاء مجالني جويني عسكريني لقاعدة امللك سعود الجوية.
تم إصدار أكرث من ( )500إعالن مالحي ( )NOTAMللمناطق املنشورة وغري املنشورة.
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اعـــادة تصميـــم املمـــر الجـــوي 33V
ليصبـــح ممريـــن جويـــن بـــداال مـــن
ممـــر واحـــد.

تنفيـــذ اإلجـــراءات الالزمـــة بشـــأن إدخـــال
العنـــر النســـايئ يف مجـــال خدمـــات
الحركـــة الجويـــة يف اململكـــة العربيـــة
الســعودية ،ومــن ثــم تــم توظيــف الدفعــة
األوىل مـــن املتدربـــات يف ديســـمرب .2017

حص ــل قس ــم تصامي ــم إج ــراءات الط ــران
يف رشكـــة خدمـــات املالحـــة الجويـــة عـــى
شـــهادة الجـــودة  ISO- 2001-2015ممـــا
سيســـاهم يف تحســـن جـــودة العمـــل
ومراعــاة أفضــل املعايــر لتحقيــق الســامة.

قامـــت رشكـــة خدمـــات املالحـــة الجويـــة
بإنجــاز نحــو ( )200دراســة تتعلــق بتقييــم
العوائ ــق املس ــتخدمة يف إنش ــاءات مراف ــق
مطـــار امللـــك عبدالعزيـــز الـــدويل بجـــدة و
تأثريه ــا ع ــى إج ــراءات اإلق ــاع و االق ــراب.

مراجعـــة ( )153دليـــل إجـــراءات ووثائـــق
متعلقـــة بمتطلبـــات الهيئـــة العامـــة
للط ــران امل ــدين ،األم ــر ال ــذي أه ــل رشك ــة
خدم ــات املالح ــة الجوي ــة الحص ــول ع ــى
رخصـــة تقديـــم خدمـــات مالحـــة جويـــة.

كفاءة عمليات الصيانة للعام 2017
املــؤشـــر

نتائج عام  2017م

التواجدية ()Availability

%99.11

الصيانة الوقائية
تم التقيد بجدول الصيانة الوقايئ السنوي

• 727عملية
• 7610ساعة

الصيانة التصحيحية
تتم الصيانة التصحيحية عىل جميع أنظمة املالحة وما يتبعها من أنظمة الصيانة
التصحيحية وخدمات واليت بلغت  2983نظاما ً  /خدمة

• 1891عطل
• 1775تصحيحا تم إنجازه

التوثيق
تم إنشاء وتحديث ( )51دليال وفق معايري الهيئة العامة للطريان املدين

• 19دليال ً للسياسات واإلجراءات الخاصة بهندسة الصيانة
• 32دليال ً لتعليمات الصيانة والتشغيل املتعلقة بأنظمة املالحة.

التوظيف
144

تعيني ( )144موظفا ً يف
الرشكة.

11

فتـــح مجـــال املراقبـــة الجويـــة للعنـــر النســـايئ ألول مـــره يف اململكـــة
العربيـــة الســـعودية و بإطـــاق الربنامـــج التدريـــي تأهلـــت ( )11مراقبـــة
جويـــة.

التدريب
691

252

تم تدريب ()691
موظفاً.

إطالق الربنامج التدرييب ألبناء الشهداء يف مجال املراقبة الجوية.
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رشكة
«مطارات الرياض»
نبذة عن الرشكة
تأسســـت رشكـــة “مطـــارات الريـــاض” عـــام  2016يف إطـــار برامـــج خصخصـــة
قطـــاع النقـــل الجـــوي واملطـــارات يف اململكـــة ،وهـــي تضطلـــع بـــإدارة وتشـــغيل
مطــار امللــك خالــد الــدويل يف الريــاض ،إضافـ ًة إىل مهامهــا الــي تســتهدف تطويــر
البنيــة التحتيــة للمطــار وتوســعة املرافــق ،ورفــع مســتوى الخدمــات واســتحداث
املزيــد منهــا ،عــى نحــو يلــي احتياجــات ليــس فقــط املســافرين بــل أيضــا ً رشكات
الط ــران ،وال ــركاء كاف ــة ،وف ــق أع ــى املعاي ــر العاملي ــة ،كم ــا تس ــعى الرشك ــة
لزي ــادة اإلي ــرادات ،ورف ــع مس ــتوى الكف ــاءات الوطن ّي ــة لديه ــا ،ع ــى نح ــو يس ــهم
يف تحقي ــق أه ــداف الرشك ــة االس ــراتيج ّية.

اإلنجازات
أو ًال :األمن

إعداد واعتماد برنامج
أمن املطار.

256

إعداد واعتماد خطة
الطوارئ األمنية.

أتمتة نظام البطاقات
األمنية باملطار ،وإصدار
( )26,262بطاقة أمنية.

إعداد وتنفيذ برنامج
لرتخيص العاملني يف
مجال أمن الطريان
املدين.

إعداد وتنفيذ برنامج
متكامل للتوعية األمنية
لجميع العاملني يف
املطار .

املشاركة يف إعداد دراسة
خاصة بمرشوع تطوير
نظام املراقبة األمنية
باملطار (.)CCTV

ثانياً :السالمة
إج ــراء الفح ــص الف ــي للمركب ــات واملع ــدات داخ ــل
س ــاحة الط ــران م ــن قب ــل رشك ــة متخصص ــة.

توريـــد وتطبيـــق اســـتخدام أجهـــزة فحـــص ســـامة
األغذيـــة ،ملراقبـــة جـــودة األطعمـــة يف املطاعـــم
املتواجـــدة يف مرافـــق املطـــار.

توريـــد وتركيـــب أجهـــزة فحـــص جـــودة الهـــواء يف
ســـاحة الطـــران.

إنجـــاز عـــدد مـــن الدراســـات للرفـــع مـــن مســـتوى
الســامة يف املطــار ،وممــا شــملته (الســامة املروريــة،
تطويرفص ــول تدري ــب القي ــادة يف س ــاحة الط ــران).

توريد وتركيب مخترب فحص وتحليل جودة املياة.

تنظيـــم حملـــة توعويـــة عـــن مخاطـــر األجســـام
الغريبـــة ( )FODبمشـــاركة خطـــوط الطـــران
والـــركات العاملـــة يف ســـاحات املطـــار.

ثالثاً :الحركة الجوية واستقطاب الناقالت الجوية
تمكن ــت رشك ــة مط ــارات الري ــاض يف ع ــام 2017م م ــن تحقي ــق نم ــو يف مع ــدالت
الحركـــة الجويـــة يف مطـــار امللـــك خالـــد الـــدويل مقارنـــة بعـــام  ،2016ويظهـــر
الفص ــل الخ ــاص باإلحصائي ــات م ــن ه ــذا التقري ــر تفاصي ــل ذل ــك ،وال ــي كان ــت
أب ــرز مالمحه ــا ع ــى النح ــو الت ــايل:
()%7.2
( )25.4مليون مسافر
()%5.1
( )204,751رحلة
()%3.1
( )365,262طنا ً

زاد عدد املسافرين يف عام  2017بنسبة ( ،)%7.2عن
العام السـابق ،إذ بلغ نحو ( )25.4مليون مسـافر.
زاد عـــدد الرحـــات يف عـــام  2017بنســـبة (،)%5.1
عـــن العـــام الســـابق ،إذ بلـــغ ( )204,751رحلـــة.
زاد حجـم الشـحن الجـوي يف عـام  2017بنسـبة
( ،)%3.1عن العام السـابق ،إذ بلغ ( )365,262طناً.

شهد عام 2017م إضافة خمس
وجهات/محطات جديدة ،وهي:
مدينة أسمرة -
دولة أرترييا

تمكنــت رشكــة مطــارات الريــاض يف
عــام  2017مــن اســتقطاب ناقلتــن
جويتــن جديدتــن للتشــغيل مــن وإىل
املطــار وهمــا:

مدينة بغداد -
دولة العراق

الخطوط الجوية
االريتريية (طريان دويل)

مدينة بورت
لويس  -جمهورية
موريشيوس

مدينة رساييفو -
جمهورية البوسنة
والهرسك

مدينة أنطاليا
 الجمهوريةالرتكية

طران أديل
(طريان محيل)
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رابعاً :التطوير واإلنشاءات:
تحديـــث ســـيور نقـــل األمتعـــة ،وتطويـــر منطقـــة
اســـتالمها :حيـــث تـــم إنجـــاز عـــدة مراحـــل مـــن
م ــروع تطوي ــر نظ ــام مناول ــة األمتع ــة يف الص ــاالت
الدوليــة ( )1و( ،)2ومــن املتوقــع اإلنجــاز مــن املراحــل
املتبقيـــة يف مطلـــع عـــام 2019م.
إعــادة تأهيــل إحــدى وحــدات دورات امليــاه يف الصالــة
رقــم (.)5
تطوير مدخل الصالة رقم (.)5

258

إعـــادة تطويـــر الحدائـــق واملســـاحات الزراعيـــة يف
املطـــار ،بزيـــادة ( )1000شـــجرة ،وبلـــغ إجمـــايل
املس ــاحات ال ــي ت ــم تطويره ــا زراعي ــا ً ( )20,000م.2
إع ــادة س ــفلتة الط ــرق والش ــوارع يف الح ــي الس ــكين،
وتطوي ــر وتحس ــن إنارت ــه.

إنجــاز مــروع تطويــر اللوحــات اإلرشــادية يف الصــاالت
الدوليــة ( )1و( )2والصالــة الداخليــة رقــم (.)5

خامساً :الخدمات والخيارات التجارية:
إنج ــاز م ــروع املنطق ــة التجاري ــة يف الصال ــة رق ــم 5
(أه ـا ً أفيني ــو) ع ــى مس ــاحة 1050م 2ال ــذي زاد م ــن
خي ــارات التس ــوق ل ــرواد املط ــار.

خدمـــة “صـــف الســـيارات” Valet Parking
للمســـافرين املغادريـــن ،حيـــث يتـــم اســـتقبال
املس ــافرين الراغب ــن يف االس ــتفادة م ــن الخدم ــة ع ــر
مراكــز اســتقبال خاصــة أمــام الصــاالت  ،ويتــم تســلم
س ــياراتهم منه ــم ،لصفه ــا ،ويمك ــن االس ــتدالل ع ــى
هـــذه الخدمـــة عـــر اللوحـــات اإلرشـــادية.

منص ــات (كاون ــرات) يف
خدم ــة “اس ــألين” م ــن خ ــال ّ
الصــاالت الدولیــة يف املطــار ،ويقدّمها عدد من الشــباب
الســعودي املؤهــل مــن الجنســن ،وذلــك لإلجابــة عــى
ّ
املتعلق ــة بالرح ــات
استفس ــارات العم ــاء واملس ــافرين
والخدمــات الــي يوفرهــا املطــار لهــم.

خدم ــة “مواق ــف الس ــيارات للف ــرات الطويل ــة” وه ــي
خدمــة تقــدم للمســافرين املغادريــن الراغبــن يف تــرك
س ــياراتهم لف ــرات طويل ــة ،حي ــث خصص ــت له ــذه
الخدم ــة مواق ــف س ــيارات أم ــام الصال ــة رق ــم (.)3

برنامـــج “مزايـــا” يقـــدّم حزمـــة مـــن الخدمـــات
النوعيـــة ،مثـــل خدمـــات نقـــل األمتعـــة ،واملســـار
الرسي ــع ،والنق ــل م ــن املن ــزل إىل املط ــار والعك ــس،
مـــع االســـتمتاع بخدمـــات اســـراحات االنتظـــار يف
املطـــار.

توقي ــع اتفاقيت ــن م ــع كل م ــن رشك ــة كري ــم ورشك ــة
أوبـــر لخدمـــات حجـــز الســـيارات عـــر التطبيقـــات
الذكيـــة.

خدمـــة “توصلـــك” إليصـــال العامـــات املنزل ّيـــات
م ــن املط ــار إىل من ــازل كفالئه ــن ،وإنه ــاء اإلج ــراءات
ّ
املتعلقـــة بذلـــك نيابـــة عـــن العميـــل.

توفـــر خيـــارات متعـــددة للمنتجـــات والخدمـــات
منهـــا:

واينز كافيه

رشكة معدات الجزيرة
لتأجري السيارات

بنك الراجحي
رشكة النهدي
لتشغيل عربات نقل رصاف اآليل لتحويل
العمالت
األمتعة

برقرايزر

بنك الرياض
رصاف آيل لتحويل
العمالت
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سادساً :التشغيل والصيانة
التحـــول إىل نظـــام العقـــود القائمـــة عـــى األداء ،ولتحقيـــق ذلـــك ،تـــم توقيـــع
اتفاقيـــات تتعلـــق بمســـتوى الخدمـــات ( ،)SLAsوالـــي تنطـــوي عـــى وضـــع
م ــؤرشات قي ــاس آداء م ــزودي خدم ــات التش ــغيل والصيان ــة ،لضم ــان تقدي ــم
أعــى مســتوى مــن الخدمــات الــي يوفرهــا املطــار ،ومــن أهــم الــركات الــي تــم
توقي ــع عق ــود معه ــا:
رشكة اليمامة لألعمال
املدنية.

رشكة اينوفا ألعمال
التكييف ،والكهرباء.

رشكة ميستوبييش ألعمال
املصاعد والساللم الكهربائية.

رشكة إيفريدا ألعمال
جمع وترحيل النفايات.

رشكة فندرالند لصيانة أنظمة
ومعدات مناولة العفش.

رشكة انيشال العمال
النظافة.

سابعاً :التح ُّول الرقمي

365

تطبيـــق نظـــام  365مايكروســـوفت  Office365الـــذي
يوف ــر للموظف ــن األدوات ال ــي تس ــاعد يف إدارة املش ــاريع،
لتمكينهـــم مـــن إدارة الوقـــت ،ونطـــاق العمـــل ،وإدارة
امليزانيـــة ،ومراقبـــة ســـر املـــروع ،باإلضافـــة إىل رفـــع
وإعـــداد التقاريـــر الالزمـــة ملعرفـــة حالـــة املشـــاريع ،ممـــا
يعـــزز مـــن كفـــاءة العمـــل ،ويضاعـــف مـــن فعاليتـــه،
ويحاف ــظ ع ــى س ــر املش ــاريع وف ــق الوق ــت املج ــدول له ــا.

تطبيـــق “مطـــارات الريـــاض” عـــى األجهـــزة الذكيـــة،
ويُم ِّك ــن التطبي ــق املس ــافر م ــن اإلمل ــام بجمي ــع املعلوم ــات
املتعلقــة برحلتــه بــكل يــر وســهولة ،مثــل عــرض جــدول
زمـــي للوقـــت املحـــدد للرحلـــة ،ومراحـــل اإلجـــراءات يف
املط ــار كاف ــة ،بم ــا يف ذل ــك اإلج ــراءات الخاص ــة باألمتع ــة،
باإلضافــة إىل عــرض خرائــط توضيحيــة ألماكــن الخدمــات
واملراف ــق يف جمي ــع ص ــاالت املط ــار.

توقي ــع مذك ــرة تفاه ــم م ــع رشك ــة ج ــرال الكرتي ــك الرقمي ــة
لتطبي ــق مجموع ــة م ــن الحل ــول الرقمي ــة ال ــي م ــن ش ــأنها
تحســن تجربــة املســافرين وتغطيــة كافــة املراحــل الــي يمــر
به ــا املس ــافر يف املط ــار ب ــدءا ً م ــن بواب ــات ص ــاالت الس ــفر،
ووصــو ًال إىل اإلجــراءات الخاصــة باألمتعــة ،إضافــة إىل رفــع
مس ــتوى الكف ــاءة يف عملي ــات املط ــار ع ــر تحس ــن أنظم ــة
إدارة الرح ــات وتوظي ــف أنظم ــة أمني ــة جدي ــدة.
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تطبي ــق برنام ــج “راص ــد” وال ــذي يس ــتهدف رف ــع التقاري ــر
عـــن املخالفـــات واملالحظـــات ،كمـــا ينطـــوي عـــى نظـــام
متابع ــة وص ــول األمتع ــة ،وت ــم تركي ــب أجه ــزة استش ــعار
لتن ّقـــل املســـافرين داخـــل الصـــاالت وتحديـــد مناطـــق
وأوق ــات االختن ــاق والتعـ ـ ّرف ع ــى س ــلوكيات املس ــافرين.

تطبي ــق نظ ــام إدارة م ــوارد الرشك ــة ( )ERPال ــذي يس ــهل
ويعـــزز عمليـــات خدمـــات املـــوارد البرشيـــة واملشـــريات
إلكرتونيـــا ،عوضـــا ً عـــن التعامـــات الورقيـــة.

إط ــاق املوق ــع اإللك ــروين ملط ــارات الري ــاض ع ــى الش ــبكة
العنكبوتيــة ،ويحتــوي عــى نبــذة عــن الرشكــة وأنشــطتها،
ومــا تضطلــع بــه مــن مهــام ،باإلضافــة إىل الخدمــات الــي
توفرهــا لرشكائهــا مــن القطاعــن الحكومــي والخــاص.

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة مايكروســوفت ،لتقديــم
حلـــول مبتكـــرة باســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي
مـــن خـــال أنظمـــة  ،Microsoft Advancedوالـــي
ســـتكون ذات صلـــة باألنظمـــة التشـــغيلية.

ثامناً :املوارد البرشية
بغي ــة تطوي ــر بيئ ــة العم ــل ،والهي ــكل التنظيم ــي ،وتنفي ــذ تقيي ــم أداء العامل ــن،
وتوف ــر برام ــج التطوي ــر ،وال ــورش التدريبي ــة للموظف ــن ،ت ــم التعاق ــد م ــع ع ــدد
م ــن الجه ــات التدريبي ــة العاملي ــة منه ــا:

اتح ــاد النق ــل الج ــوي ال ــدويل (إيات ــا) ،حي ــث ت ــم تدري ــب
عـــدد مـــن موظفـــي الرشكـــة يف برامـــج تخصصيـــة يف
مجـــال الطـــران ،باإلضافـــه إىل عمـــل برنامـــج أســـايس
للمــ�دراء التنفيذيــ�ن ومــ�دراء اإلدارت(  (�Aviation Man
)agement Awareness

منظم ــة الط ــران امل ــدين ال ــدويل (إي ــكاو) ،ت ــم تدري ــب ع ــدد
مـــن موظفـــي اإلدارة األمنيـــة يف الربامـــج التخصصيـــة
واملعتم ــدة م ــن اإلي ــكاو ،بالتع ــاون م ــع أكاديمي ــة األم ــرة
نـــور يف األردن ،واألكاديميـــة العامـــة للطـــران املـــدين.

األكاديميـــة الســـعودية للطـــران املـــدين ،حيـــث تـــم
االتف ــاق م ــع األكاديمي ــة ع ــى ع ــدد م ــن الربام ــج التدريبي ــة
التخصصيــة ملوظفــي إدارة العمليــات ،وبرامــج متخصصــة
بمصطلح ــات الط ــران باللغ ــة االنجليزي ــة ،باإلضاف ــة إىل
برامـــج تتعلـــق بالســـامة العامـــة يف املطـــارات ،وبرامـــج
أخ ــرى تقدمه ــا “آيات ــا” بالتع ــاون م ــع األكاديمي ــة.

مرك ــز الخلي ــج لدراس ــات الط ــران (جي ــكاس) ،حي ــث ت ــم
التع ــاون م ــع املرك ــز لتدري ــب ع ــدد م ــن املوظف ــن ضم ــن
برامـــج متخصصـــة يف إعـــداد امليزانيـــات ،وقـــد تـــم مـــن
خاللـــه اســـتهداف مـــدراء اإلدارات.

وبنـــاء عـــى تلـــك االتفاقيـــات تح ّققـــت زيـــادة يف عـــدد ســـاعات التدريـــب مـــن
( )2,328س ــاعة يف ع ــام 2016م إىل ( )11,476س ــاعة يف ع ــام 2017م ،وبنس ــبة
تص ــل إىل  ،%393كم ــا زاد ع ــدد املوظف ــن الذي ــن ت ــم تدريبه ــم يف ع ــام 2017م
بنس ــبة  %1227مقارن ــة بع ــام 2016م ،كم ــا ش ــهد ع ــام  2017زي ــادة نوعي ــة يف
ع ــدد الربام ــج التدريبي ــة بنس ــبة بلغ ــت  %46مقارن ــة بع ــام 2016م ،وق ــد بل ــغ
ع ــدد املوظف ــن الذي ــن التحق ــوا بتل ــك الربام ــج ( )680موظف ــاً ،فيم ــا بل ــغ ع ــدد
املوظفـــن الذيـــن تـــم تدريبهـــم يف الـــركات العاملـــة يف املطـــار ( )50موظفـــاً،
والذي ــن التحق ــوا بـــ ( )69برنامج ــا ً تدريبي ــاً.

حققـــت الرشكـــة نســـبة ســـعودة بلغـــت ( )%98مـــن إجمـــايل عـــدد املوظفـــن
البالـــغ عددهـــم ( )843موظفـــاً.

إطـــاق برنامـــج “قـــادة املســـتقبل” ،الـــذي ينطـــوي عـــى مســـاري التدريـــب
والتوظي ــف لحدي ــي التخ ــرج م ــن الش ــباب الس ــعوديني والس ــعوديات ،يف إط ــار
مس ــاعي الرشك ــة نح ــو تطوي ــر الكف ــاءات الوطني ــة ال ــي تعم ــل يف قط ــاع النق ــل
الجـــوي وإدارة املطـــارات.

زيادة يف عدد ساعات التدريب
من  2,328ساعة يف عام 2016م
إىل  11,476ساعة يف عام 2017م

%98

نـســــبـــــــــة
الســعــــودة

قادة
املستقبل
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وضع القوى البرشية عام 2017م

إجمايل الوظائف
املعتمدة بامليزانية

833

إجمايل الوظائف املشغولة
سعودي

غري سعودي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

814

19

19

0

تاسعاً :إطالق الهوية والعالمة التجارية للرشكة
أطلقــت “مطــارات الريــاض” خــال العــام  2017هويتهــا الجديــدة ،وهويــة مطــار
امللــك خالــد الــدويل ،عــى نحــو يواكــب التطــورات الــي طــرأت عــى قطــاع النقــل
الج ــوي واملط ــارات يف اململك ــة ،ولتنس ــجم بذل ــك م ــع التوجه ــات االس ــراتيجية
الجديــدة يف مرحلــة التخصيــص ،وقــد تــم العمــل عــى تطبيــق الهويــة الجديــدة
يف جمي ــع األش ــطة التس ــويقية واإلعالني ــة واإلرش ــادية س ــواء داخ ــل املنظم ــة أو
خارجه ــا .حي ــث يتس ــم الش ــعار بنس ــق ث ــايث األض ــاع مس ــتوحى م ــن تصمي ــم
مب ــاين ص ــاالت املط ــار ،ويعك ــس يف ذات الوق ــت حال ــي اإلق ــاع والهب ــوط .كم ــا
يعك ــس الش ــعار ص ــورة ذهني ــة ملفه ــوم االحرتافي ــة يف تقدي ــم خدم ــات متط ــورة
ومبتك ــرة للمس ــافرين.
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نبذة عن الرشكة
وفق ــا ً لرؤي ــة اململك ــة  2030وبرنام ــج التح ــول الوط ــي ،ت ــم يف  2017/7/1تحوي ــل
مط ــار املل ــك فه ــد ال ــدويل إىل رشك ــة مط ــارات الدم ــام “ داك ــو” ومقره ــا الدم ــام
تمهي ــدا ً لخصخصت ــه ،ويمث ــل تدش ــن “داك ــو” ج ــزءا ً م ــن الرؤي ــة املس ــتقبلية
للنه ــوض بصناع ــة املط ــارات ،انطالق ــا ً م ــن تش ــغيلها ملط ــار املل ــك فه ــد ال ــدويل
حاليـــاً ،لتمتـــد خدماتهـــا ملطـــارات أخـــرى داخليـــة وخارجيـــة مســـتقبالً .حيـــث
تس ــتهدف الرشك ــة تطوي ــر الب ــى التحتي ــة ،وتش ــغيل وتطوي ــر مراف ــق املط ــارات
وصيانته ــا ،وإدارة العالق ــات التجاري ــة واالس ــتثمارية ،وتش ــغيل مراف ــق الش ــحن
الج ــوي ،ورف ــع الق ــدرات التش ــغيلية والكف ــاءة العملي ــة للمط ــارات ملواكب ــة تط ــور
الصناع ــة الجوي ــة ،وتوف ــر تجرب ــة س ــفر ممتع ــة للمس ــافرين ،م ــع الرتكي ــز ع ــى
االس ــتثمار يف الطاق ــات الش ــبابية الوطني ــة.

األهداف االسرتاتيجية
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رفع كفاءة األداء
يف جميع عمليات
املطار

أن يكون مطارا ً محوريا ً
جاذبا ً يف املنطقة وتعزيز
مركزه التنافيس

تعزيز إيرادات املطار
وتخفيض التكلفة
التشغيلية

تفعيل التقنية
يف تعزيز عمليات
املطار

استقطاب الكفاءات
املتميزة وتعهدها
بالتدريب املتخصص

تفعيل املشاركة مع القطاع
الخاص يف تطوير البنية التحتية
للمطار واألنشطة التجارية فيه

تحقيق أعىل معدالت
السالمة واألمن يف
تشغيل املطار

اإلنجازات
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
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%60
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%30
%20
%10

%100
%90
%80
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أو ً
ال :التطوير واإلنشاءات

إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%100

إنجـــاز

%100

إنشاء ( )6مواقف للطائرات يف ساحة الطريان الجنوبية عىل مساحة 43000م2
مربع )3( ،منها للطائرات الكبرية واملتوسطة و( )3للطائرات الصغرية
تاريخ بدء التنفيذ

2016/10/30

تاريخ اإلنجاز

2017/6/4

قيمة املرشوع بالريــال

SR

19,770,800

مرشوع إنشاء صالة املغادرة الداخلية يف الجزء الغري مكتمل اإلنشاء من الصالة
الحالية يف طابق الوصول بمساحة 1100م 2وتضم  3بوابات جديدة
تاريخ بدء التنفيذ

2017/09/20

تاريخ اإلنجاز

2017/12/20

قيمة املرشوع بالريــال

SR

2,511,130

مرشوع إنشاء صالة للمرحلني بإعادة تأهيل جزء من مبىن صالة الركاب وإنشاء
توسعة خارجية
تاريخ بدء التنفيذ

2017/6/23

تاريخ اإلنجاز

2017/9/23

قيمة املرشوع بالريــال

SR

1,500,686

مرشوع إنشاء بوابة جديدة للوصول الداخيل للمسافرين القادمني بواسطة
الحافالت من مواقف الطائرات البعيدة
تاريخ بدء التنفيذ

2017/9/17

تاريخ اإلنجاز

2017/11/17

قيمة املرشوع بالريــال

SR

750,000
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اإلنجازات
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أو ً
ال :التطوير واإلنشاءات

مرشوع إنشاء مبىن (صالة املدينة) بمقر الرشكة السعودية للنقل الجماعي يف
الدمام تقدم خدمة للمسافرين املغادرين لتمكني املسافر من إنهاء إجراءات
السفر قبل موعد مغادرة الرحلة بـ  24ساعة إىل  6ساعات

إنجـــاز

%100

إنجـــاز

تاريخ بدء التنفيذ

2016/7/25

تاريخ اإلنجاز

2017/3/12

SR

568,000

مرشوع إنشاء غرفة لوزارة الداخلية بطابق الخدمة ( )1من مبىن صالة الركاب

%95

تاريخ بدء التنفيذ

2017/7/25

تاريخ اإلنجاز املتوقع

مطلع عام 2018

إنجاز  %30من مرشوع
استبدال نظام قاعدة
بيانات عمليات املطار.
إنجـــاز

%30

إنجاز  %14.3من مرشوع
استبدال ( )7ساللم
متحركة قديمة بأخرى
جديدة يف صالة الركاب.
إنجـــاز

قيمة املرشوع بالريــال

%14.3

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

قيمة املرشوع بالريــال

SR

252,865

إنجاز  %35من مرشوع
استبدال شاشات عرض
معلومات الرحالت.
إنجـــاز

%35

إنجـــاز

%90

إنجاز  %90من صالة
جديدة مخصصة للرتحيل
خارج صالة الركاب وتحديد
مسار مخصص للمرحلني.

تخصيــص وتجهيــز موقــع إلعــادة حــزم
األمتعــة ووزنهــا يف صالــة الســفر للمســافرين.

توريــد وتركيــب نظــام التحكــم بأبــواب الطــوارئ
يف املطــار.

إنشــاء صالــة إنتظــار جديــدة للــركاب املغادريــن
عــى الرحــات الداخليــة الــي تقــف طائراتهــا يف
املواقــف البعيــدة وال تخدمهــا جســور اإلركاب
ليتــم نقــل الــركاب املغادريــن مــن الصالــة
بواســطة الحافــات إىل الطائــرات ،وتضــم
 3بوابــات ،بطاقــة اســتيعابية تزيــد عــن 251
مســافراً.

بلــغ عــدد املشــاريع الفنيــة يف مطــار امللــك فهــد
( )15مرشوعــا ،أنجــز منهــا ( )13مرشوعــا،
فيمــا تعــر ( )2منهــا.
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اإلنجازات
ثانياً :الحركة الجوية واستقطاب الناقالت الجوية

تمكنــت رشكــة مطــارات الدمــام يف عــام 2017م مــن تحقيــق نمــو يف معــدالت الحركــة الجويــة يف مطــار امللــك فهــد
الــدويل مقارنــة بعــام  ،2016ويظهــر الفصــل الخــاص باإلحصائيــات مــن هــذا التقريــر تفاصيــل ذلــك ،والــي كانــت أبــرز
مالمحهــا عــى النحــو التــايل:
زاد عــدد املســافرين يف عــام  2017بنســبة (،)%3.5
عــن العــام الســابق ،إذ بلــغ أكــر مــن ()10,034,000
مليــون مســافر.
زاد عــدد الرحــات يف عــام  2017بنســبة ( ،)%2عــن
العــام الســابق ،إذ بلــغ ( )91,981رحلــة.

شــهد عــام 2017م إضافــة مدينة كاتمانــدو بجمهورية
النيبــال كجهــة جديدة يخدمهــا املطار.

تمكنــت رشكــة مطــارات الدمــام يف عــام  2017مــن
اســتقطاب ثــاث ناقــات جويــة إضافيــة للتشــغيل
مــن وإىل املطــار وهــي:

رشكة تاركو
للطريان

خطوط هيمااليا
الجوية

رشكة
فالي اديل

تصميــم هيــكل جديــد للحوافــز والربامج التشــجيعية
الخاصــة باســتقطاب املزيــد مــن الحركــة الجويــة،
وتتضمــن الحوافــز حزمــة مــن التخفيضــات املدروســة
عــى رســوم املطــار الجويــة مثــل رســوم الهبــوط
واالقــاع واملواقــف وغريهــا.

ثالثاً :التشغيل التجاري

%6

بدايــة تشــغيل املرحلــة املؤقتــة للمشــغل الثــاين ملناولــة الشــحن باملطــار (رشكــة ســاتس العربيــة الســعودية)،
علمــا بــأن املبــى الرئيــس ســوف يتــم إنجــازه مــن قبــل املســتثمر يف الربــع الرابــع مــن عــام  ،2018وســتبلغ
حصــة رشكــة مطــارات الدمــام  6%مــن اجمــايل الدخــل أو  287,900,000ريــال أيهمــا أعــى.
اســتقطاب رشكــة املخــازن العموميــة لتشــغيل املنطقــة اللوجيســتية عــى مســاحة ( 500,000م ،)2وقــد تــم
توقيــع العقــد يف عــام  2017وســتبلغ حصــة رشكــة مطــارات الدمــام مــن  % 9-6أو ( )112,500,000ريــال
أيهمــا أعــى.
بدايــة تشــغيل الشــحن الجــوي لــركات النقــل الرسيــع يف قريــة الشــحن ،وســتبلغ حصــة رشكــة مطــارات
الدمــام  180,826,518ريــا ًال مــن إجمــايل الدخــل.

توقيــع عقــد مــع رشكــة البوابــة الرشقيــة إلنشــاء منطقــة “اإليــداع وإعــادة التصديــر” وبدايــة األعمــال اإلنشــائية
للمــروع بمســاحة (100,000م.)2
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رابعاً :التشغيل والصيانة

إعادة تأهيل أبراج
التربيد رقم ( )1ورقم
(.)4

بلغ عدد أوامر عمل
الصيانة التصحيحية
( )5,018أمراً.

تنظيف وتعقيم
مجاري الهواء
بصالة الركاب.

تعديل منصات
تسجيل املسافرين رقم
( )7و (.)8

بلغ عدد أوامر عمل
الصيانة الوقائية املربمجة
واملنفذة ( )111,142أمرا ً

انتاج  295,000من
النباتات الداخليه
والخارجيه.

خامساً :الخدمات والخيارات التجارية
افتتاح
األسواق الحرة.
تدشني خدمات استقبال وتوديع املسافرين
وباألخص ذوي األحتياجات الخاصة.

توفري خيارات متعددة للمنتجات
والخدمات منها:

صيدليه
الدواء

استقطاب مرصف
اإلنماء

إضافة ( )3أجهزة
للرصف اآليل

كوستا كويف

استقطاب كريم
(تأجري سيارات)

استقطاب عجالت
(تأجري سيارات)

استقطاب سمارى
(تأجري سيارات)

محل لبيع ألعاب
األطفال
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اإلنجازات
سادساً :إنجازات أخرى
تخصيــص حافــات لخدمــة ركاب الدرجــة األوىل
ودرجــة رجــال األعمــال.

إنجــاز  %20مــن مــروع تطويــر إجــراءات التفتيــش
الجمــريك (املســارات الخرضاء-والحمــراء).

%20

تعزيــز النقــل العــام مــن وإىل املطــار مــن خــال التعــاون مــع رشكــة ســابتكو لزيــادة عــدد رحــات الحافــات إىل املــدن الرئيســة
القريبــة مــن املطــار.
تنفيــذ ثــاث نــدوات تعريفيــة لإلعــان عــن أحــدث التطــورات والتغيــرات الــي حدثــت يف املطــار وأبــرز املســتجدات خــال العــام،
وقــد حــر تلــك النــدوات العديــد مــن الجهــات مثــل الهيئــة امللكيــة بالجيبيــل ،رشكــة ســابك ،رشكــة أرامكــو ،رشكات الطــران
العاملــة يف املطــار ومكاتــب الســفر والســياحة الكــرى باملنطقــة ،باإلضافــة إىل عــدد مــن الصحفيــن.

سابعاً :املوارد البرشية
تحويــل موظفــي مطــار امللــك فهــد الــدويل إىل رشكــة
مطــارات الدمــام

التصنيف الوظيفي

الوظائف العامة
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إجمايل الوظائف
املعتمدة بامليزانية

312

يوضــح الجــدول التــايل وضــع القــوى العاملــة يف
رشكــة مطــارات الدمــام:

إجمايل الوظائف املشغولة
سعودي

نسبة السعودة

غري سعودي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

307

3

2

0

%99.35
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الهيئة العامة للطريان املدين

الرياض – الدائري الشمايل – مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين (املبىن الغربي)

الفاكس +966 11 5253222 - 5253111
رقم االتصال املجاين 8001168888
السنرتال +966 11 5253333
العنوان ص ب  – 47360الرياض 11552
املوقع اإللكرتوين www.gaca.gov.sa
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