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االفتتاحية
لقــد جــاءت إنجــازات الهيئــة العامــة للطــران
املــدين خــال عــام  2019انطالقــا ً مــن الدعــم
الالمحــدود الــذي يلقــاه قطــاع الطــران املــدين
مــن لــدن حكومــة ســيدي خــادم الحرمــن
الرشيفــن وســمو ويل عهــده األمــن (أيدهمــا
اللــه)  ،وقناعــة أويل األمــر بــدور هــذا القطــاع
وأهميتــه يف بلــد مرتامــي األطــراف ،شاســع
املســاحات ،كعنــر أســايس يربــط ربــوع
اململكــة بعضهــا بالبعــض ،ومــن ثــم بالعالــم
الخارجــي ،بمــا يوفــره مــن وســيلة نقــل حديثــة
ورسيعــة واقتصاديــة ،األمــر الــذي يحقــق املزيــد
مــن التالحــم االجتماعــي والوطــي ،ويُســهم
يف تعزيــز األنشــطة االقتصاديــة والســياحية
القائمــة واملســتهدفة ،باإلضافــة إىل دور هــذا
القطــاع يف دعــم خطــط التنميــة يف البــاد ،وال
شــك أن نجــاح هــذا القطــاع بمــا يضطلــع بــه
مــن مســئوليات ومهــام يســهم بشــكل كبــر
يف تحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة  2030ذات
العالقــة بالنقــل الجــوي.
وانطالقــا مــن تلــك الحقائــق جــاءت اإلنجــازات
واألنشــطة الــي حققتهــا الهيئــة العامــة
للطــران املــدين خــال العــام املــايل 2019م،
لتشــمل الكثــر مــن الربامــج واملشــاريع الــي
اســتهدفت يف مجملهــا رفــع كفــاءة القطــاع
وتعظيــم إيراداتــه وتحســن مســتوى الخدمــات
الــي يوفرهــا ،وبخاصــة تلــك الــي تقــدم يف
مطــارات اململكــة لجميــع العمــاء مــن ركاب
وناقــات جويــة ومســتثمرين ورشكات ذات
عالقــة ،ففيمــا يخــص شــبكة مطــارات اململكــة
شــهد عــام  2019وتحديــدا يــوم الثالثــاء الرابــع
والعرشيــن مــن شــهر ســبتمرب افتتــح خــادم
الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلمان بــن عبــد
العزيــز (حفظــه اللــه) مطــار امللــك عبــد العزيــز
الــدويل الجديــد صالــة رقــم ( ،)1والــذي يعــد
مــن أضخــم املطــارات عــى مســتوى املنطقــة ،إذ
تبلــغ مســاحة مجمــع صاالتــه ( )810,000مــر
مربــع ،وبطاقــة اســتيعابية يف مرحلتــه األوىل
تبلــغ ( )30مليــون مســافر ســنوياً.
8

ويف شــهر يونيــو تــم افتتــاح مطــار خليــج
نيــوم ،وتــم ترخيصــه كمطــار تجــاري،
واعتمــد تســجيله مــن قبــل االتحــاد الــدويل
للنقــل الجــوي (آياتــا) ،ومــن املنتظــر أن
يلعــب هــذا املطــار دورا ً مهمــا ً وحيويــا ً يف
دعــم مــروع نيــوم العمــاق ،ليصبــح
محــورا ً يربــط القــارات الثــاث (آســيا وأوروبــا
وأفريقيــا) ممــا ســيتيح لنحــو  %70مــن
ســكان العالــم الوصــول للموقــع خــال ()8
ســاعات ،وبافتتــاح هــذا املطــار أصبــح عــدد
مطــارات اململكــة ( )28مطــاراً ،وخــال العــام
املــايل لهــذا التقريــر تــم إنجــاز أكــر مــن %35
مــن مــروع تطويــر صــااليت مطــار امللــك
خالــد الــدويل ( ،)4 ،3الــذي تزيــد تكلفتــه
عــن ( )2.2مليــار ريــال ،ولنفــس املطــار
تــم إنجــاز نحــو  %93مــن مــروع مركــز
األحمــال رقــم ( )3والــذي تزيــد تكلفتــه عــن
( )517مليــون ريــال ،أمــا مــروع تحســن
وتجديــد مــدارج ( )7مطــارات (املرحلــة الثانية)
والــذي تزيــد تكلفتــه عــن ( )627مليــون ريــال،
فقــد أنجــز بالكامــل ،فيمــا يجــري العمــل
عــى إنجــاز مــروع مطــار امللــك عبــد اللــه
بــن عبــد العزيــز الــدويل الجديــد يف جــازان،
ويســتعرض التقريــر تفاصيــل العديــد مــن
املشــاريع األخــرى ،ونســب إنجازهــا وتكاليفهــا
والتواريــخ املتوقعــة إلنجازهــا.
ويف مجــال الســامة واألمــن كانــت إنجــازات
الهيئــة والــركات التابعــة لهــا متميــزة
ومتعــددة ،إذ حصلــت الهيئــة عــى شــهادة
األيــزو العامليــة ( )ISO-9001للجــودة ،كمــا تــم
إنجــاز ( )4مشــاريع تتعلــق بالبنيــة التحتيــة
والتجهيــزات األمنيــة وتراوحــت قيمــة عقودهــا
بــن ( )430,000ريــال و ()298,934,739
ريــا ًال ،فيمــا يجــري تنفيــذ وإنجــاز ( )4مشــاريع
أخــرى تراوحــت تكاليفهــا بــن مليــون ريــال
و( )827,827,417ريــاال.

وفيمــا يخــص الحركــة الجويــة ارتفــع عــدد
الــركاب يف جميــع مطــارات اململكــة يف عــام
 2019بنســبة ( )%3.6عــن العــام الســابق،
إذ بلــغ إجمــايل عــدد الــركاب عربهــا نحــو
( )100.5مليــون مســافر ،أمــا املطــارات
الداخليــة فقــد حققــت ارتفاعــا يف عــدد
الــركاب بنســبة ( )%8عــن عــام ،2018
فيمــا بلــغ حجــم الحركــة الجويــة املفوتــرة
املســتخدمة ألجــواء اململكــة ()961,206
حركــة ،بنســبة زيــادة بلغــت ( )%0.23عــن
العــام الســابق.

( )%18.47أمــا اإليــرادات الرتاكميــة بــدون
إيــرادات الــركات التابعــة للهيئــة فقــد بلغــت
( )22,499,080,941ريــا ًال ،يف عــام ،2019
مقارنــة بمبلــغ ( )18,258,272,245ريــا ًال
خــال العــام املــايل الســابق ،عــى الجانــب
اآلخــر بلغــت املرصوفــات ()8,488,340,402
ريــال يف عــام 2019م ،مقارنــة بمبلــغ
( )7,161,814,833ريــا ًال للعــام الســابق،
ويوضــح القســم الخــاص بالشــؤون املاليــة
مــن هــذا التقريــر تفاصيــل اإليــرادات
واملرصوفــات عــاوة عــى االعتمــادات.

وعــى صعيــد املــوارد البرشيــة فقــد مضــت
الهيئــة قدمــا يف تنفيــذ برامجهــا الخاصــة
بتنميــة وتطويــر الكــوادر الوطنيــة ،باعتبارهــا
ثروتهــا األساســية حيــث بلــغ إجمــايل عــدد
املوظفــن الذيــن اســتفادوا مــن برامــج
التدريــب خــال العــام ( )1465موظفــا،
وبلغــت نســبة التدريــب املحققــة %31
مــن إجمــايل عــدد موظفــي الهيئــة ،كمــا
تــم ابتعــاث ( )89طالبــا ضمــن برنامــج
وظيفتــك بعثتــك ،ووفــق برامــج االبتعــاث
تخــرج ( )58موظفــا ،كمــا حصــل ()55
طالبــا عــى دبلــوم األكاديميــة الســعودية
للطــران يف تخصصــات ذات عالقــة بالطــران
املــدين ،فيمــا بلــغ عــدد املســتفيدين مــن
الــدورات التدريبيــة املتخصصــة الــي عقدتهــا
األكاديميــة ( )10126متدربــاً.

وعــى صعيــد التخصيــص والتشــغيل
التجــاري فــإن الهيئــة تضطلــع بتنفيــذ ()16
مرشوعــا بأســاليب الرشاكــة التجاريــة مــع
القطــاع الخــاص ،وتراوحــت املبالــغ املســتثمرة
يف تلــك املشــاريع بــن ( )10مليــون ريــال و()5
مليــار ريــال ،أمــا قيمــة العقــود التجاريــة
فقــد بلغــت أكــر مــن ( )580,029,000ريــال
مقارنــة بمبلــغ ( )543,214,492ريــا ًال يف عــام
.2018

وعــى صعيــد األداء املــايل فقــد حققــت
الهيئــة زيــادة يف إجمــايل إيراداتهــا وإيــرادات
الــركات التابعــة لهــا (املفوتــرة) مــن
( )8,801,566,974ريــا ًال يف عــام 2018م
إىل ( )9,180,471,563ريــا ًال يف عــام 2019م،
بنســبة زيــادة قدرهــا ( ،)%4.3فيمــا زادت
اإليــرادات املحصلــة مــن ()6,191,421,518
ريــا ًال يف عــام 2018م إىل ()7,334,795,889
ريــا ًال يف عــام  ،2019بنســبة زيــادة بلغــت

أمــا فيمــا يتعلــق بتقنيــة املعلومــات فقــد
عملــت الهيئــة عــى إنجــاز ( )18مرشوعــا
اســتهدف عــدد منهــا تطبيق أفضل املمارســات
العامليــة وتحســن تجربــة املســافرين ،وأخــرى
اســتهدفت تحســن وتطويــر تطبيقــات
األعمــال وتفعيــل الخدمــات اإللكرتونيــة
الحكوميــة ،والبعــض اآلخــر اســتهدف تطويــر
البنيــة التحتيــة وشــبكات تقنيــة املعلومــات
واالتصــاالت بالهيئــة ،وقــد تــم إنجــاز أغلــب
تلــك املشــاريع بنســبة .%100
ويف مجــال األنظمــة والترشيعــات ،قامــت
الهيئــة خــال عــام  2019بتحديــث ( )3مــن
اللوائــح التنفيذيــة ،األوىل تتعلــق بتعريفــات
الطائــرات الرياضيــة الخفيفــة ()GACAR1
والثانيــة تتعلــق بشــهادات الطياريــن ومدربــي

الطــران ومهنــديس الطــران ( ) GACAR 61أمــا
الثالثــة فتتعلــق بمــدارس الطياريــن (GACAR
.)141
ومــن اإلنجــازات الــي تســتحق الذكــر مــا حققــه
مطــار األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل
باملدينــة املنــورة ،إذ تــم تقييمــه مــن قبــل
املجلــس العاملــي للمطــارات ( )ACIكأفضــل
ثالــث مطــار بمنطقــة الــرق األوســط يف
جــودة الخدمــات املقدمــة ،باإلضافــة لحصــول
املطــار عــى عــدد مــن شــهادات األيــزو ،األوىل
يف أنظمــة إدارة الجــودة ،والثانيــة يف أنظمــة
إدارة شــكاوى العمــاء ،والثالثــة يف أنظمــة
إدارة البيئــة.
وال شــك أن اإلنجــازات الــي حققتهــا الهيئــة
كانــت بفضــل اللــه وعونــه ثــم دعــم ورعايــة
حكومتنــا الرشــيدة بقيــادة خــادم الحرمــن
الرشيفــن وســمو ويل عهــده األمــن حفظهمــا
اللــه ،وال يفوتــي أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر
ملعــايل رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة
للطــران املــدين عــى املتابعــة املســتمرة،
والجهــات الــي تعاونــت مــع الهيئــة ويف
مقدمتهــم مجلــس الشــورى ووزارة املاليــة،
فضــاً عــن أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة،
إذ كان للجهــود الــي يبذلونهــا جميعــا يف
مســاندة الهيئــة األثــر البالــغ يف تخطــي
الكثــر مــن العقبــات ،ويف تمكــن الهيئــة مــن
أداء دورهــا عــى النحــو املنشــود ،كمــا أشــكر
العاملــن يف الهيئــة الذيــن أدوا واجبهــم بــكل
إخــاص وتفــان حــى تحققــت اإلنجــازات الــي
ٍ
ٍ
اســتعرضها هــذا التقريــر.

واللــه ويل التوفيق،،،

رئيــس الهيئة العامة للطريان املدين
عبدالهــادي بن أحمد املنصوري
9

الــهيكـــــل الـــتنظيــمي
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الهيكل التنظيمي
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األمانــة العامة ملجلس اإلدارة
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أ .ســعود بن عبدالعزيز الصالح
عضــو مجلس اإلدارة

معايل

م.صالــح بن نارص الجارس
وزيــر النقــل رئيــس مجلــس إدارة
الهيئــة العامــة للطــران املــدين

معايل

ممثــل عــن وزارة النقل

م .عبداللــه بــن عبد العزيز الجربوع
عضــو مجلس اإلدارة

ممثــل عــن وزارة االقتصــاد والتخطيط

د .حمد بن محمد الســماعيل

أ .عبد الله بن ســعود الســعدان
عضــو مجلس اإلدارة

عضــو مجلس اإلدارة

ممثل عن وزارة الســياحة

ممثــل عــن وزارة املاليــة

أ.عبدالهــادي بــن أحمد املنصوري
رئيــس الهيئــة العامــة للطــران املــدين
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة

أ .عمر بن محمد الســحيباين
عضــو مجلس اإلدارة

ممثــل عن وزارة التجارة واالســتثمار

م .مهنــد بن قيص العزاوي
عضــو مجلس اإلدارة

ممثــل عــن القطاع الخاص

م .خالد بن مســاعد السيف

د .لــؤي بــن محمد العكاس

عضــو مجلس اإلدارة

ممثــل عــن القطاع الخاص

عضــو مجلس اإلدارة

ممثــل عــن القطاع الخاص

القــرارات الصــادرة عــن مجلــس إدارة الهيئــة العامة للطريان املدين خالل عام 2019م
1.إعــادة تشــكيل لجنــة النظــر يف مخالفــات أحــكام نظام الطريان املــدين بموجب القرار رقم (ت )458/وتاريخ 1440/09/08هـ.
2.تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة املنبثقــة عــن مجلــس إدارة الهيئــة العامة للطريان املــدين بموجب القرار رقم ( )472/25وتاريخ 1441/05/04هـ.
3.تشــكيل لجنــة املراجعــة املنبثقــة عــن مجلــس إدارة الهيئــة العامة للطريان املــدين بموجب القرار رقم ( )473/25وتاريخ 1441/05/04هـ.
4.تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة لصنــدوق املطــارات بموجب القرار رقم ( )474/25وتاريخ 1441/05/04هـ.
5.إعــادة تشــكيل مجلــس أمنــاء األكاديمية الســعودية للطريان املــدين بموجب القرار رقم ( )475/25وتاريخ 1441/05/04هـ.
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الرؤيــــــة
تحقيــق أجــواء آمنــة وفــق أدق معايــر الســامة العامليــة ،وبنــاء منظومــة
مطــارات حديثــة بخدمــات عرصيــة ومتقدمــة.

الرســــالة
تطويــر النقــل الجــوي وفــق أحــدث املعايــر العامليــة ،وتعزيــز مكانــة اململكــة عامليــا ً
كجهــة مؤثــرة يف صناعــة الطــران املــدين الــدويل ،وتحقيــق النمــو واالســتدامة
االقتصاديــة ،وتطبيــق األنظمــة واللوائــح واإلجــراءات الكفيلــة بســامة النقــل
الجــوي.

األهداف االســراتيجية للهيئة:
تنميــة املــوارد املاليــة للهيئــة والعمــل بأســس
تجاريــة لتحقيــق االســتقالل املــايل.
تشــجيع فرص االســتثمار بقطاع النقل الجوي.
توفــر أرقــى الخدمــات لضيــوف الرحمــن
واملســافرين وفــق أحــدث املعايــر العامليــة.
بنــاء وتطويــر وإدارة وتشــغيل التجهيــزات
األساســية لخدمــات قطــاع النقــل الجــوي وفــق
أحــدث التقنيــات والنظــم.
وضــع وتطويــر اإلجــراءات الكفيلــة بســامة وأمــن
قطــاع النقــل الجــوي.
تطويــر عمليــات النقــل الجــوي وإجــراءات الصيانــة
وفــق املعايــر العامليــة.

تحقيــق االســتثمار األمثــل للمــوارد البرشيــة
وضمــان أعــى مســتويات الرضــا الوظيفــي يف بيئــة
عمــل متميــزة.
تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــدويل وضمــان
املشــاركة الفعالــة للمملكــة يف عمليــات صنــع
القــرارات يف صناعــة النقــل الجــوي.
حمايــة البيئــة مــن اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن
أنشــطة النقــل الجــوي.
تنظيــم وتطويــر قطــاع النقــل الجــوي وفــق أحــدث
املمارســات العامليــة.
تطويــر وحــدات األعمــال االســراتيجية وأنشــطتها
وتحويلهــا إىل كيانــات تجاريــة مســتقلة ومجديــة.

تعزيــز تنافســية القطــاع وضمــان منافســة عادلــة
بمــا يحقــق الشــفافية واملســاواة لجميــع مقدمــي
الخدمــة يف القطــاع.
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ثانياً :الســامة واألمن

أو ً
ال :الحركــة الجويــة يف مطارات وأجواء اململكة:

الســـــالمــــة
الحركة الجوية
يف جميــع مطارات
اململكة

الحركة الجوية
يف مطــارات اململكة
الدولية

الحركة الجوية
يف مطــارات اململكة
الداخلية

عدد رحالت

عدد املسافرين

اكرث من 103.3
% 3.7

مليون مســافر

عــن عام 2018

اكرث من 100.5

مليون مســافر

عــن عام 2018

%8

% 0.1

عــن عام 2018

740,739
% 0.1

مليون مســافر

رحلة

عــن عام 2018

عــن عام 2018

% 8.6

عــن عام 2018

663,132
% 8.4

طنا ً

عــن عام 2018

رحلة

عــن عام 2018

2,299
% 44.2

إنجــاز  % 90.18مــن مــروع تشــغيل وصيانــة طائــرات
ومعــدات الفحــص الجــوي والــذي تبلــغ قيمــة عقــده
 88,759,200ريــال.

تحليــل ودراســة أكــر مــن ( )3000بــاغ عــر نظــام
البالغــات اإللكــروين لزيــادة مســتوى الســامة بأجــواء
ومطــارات اململكــة.

تجديــد االعتمــاد الــدويل للجــودة ،شــهادة األيــزو
العامليــة ( )ISO-9001للجــودة وذلــك يف مجــال الســامة
واألمــن والنقــل الجــوي.

إعــداد الئحــة خاصــة بالكورســيا ( )GACAR157وهــي
خاصــة بالتعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف مجــال
الطــران املــدين تمهيــدا لالعتمــاد.

اســتحداث ســجل قيــد املخاطــر الخــاص بالهيئــة،
وحــر ومتابعــة تحديــث ســجالت املخاطــر مــع وحــدة
املخاطــر الوطنيــة.

دراســة أكــر مــن ( )300مــؤرش قيــاس أداء ســامة لعــدد
( )32مــزود خدمــة.

إنجــاز دراســة عــن مخاطــر الطيــور يف مطــارات اململكــة
للحــد مــن تأثرياتهــا الســلبية.

طنا ً

عــن عام 2018

تشكيل إدارة متخصصة باألمن اإللكرتوين لتنظيم
حوكمة أمن املعلومات وااللتزام بمتطلبات الهيئة
الوطنية لألمن السيرباين.
إطالق وإدارة مبادرة (إياب) اليت تُعين بتسهيل اإلجراءات
األمنية املتعلقة بالحجاج وتسجيل أمتعة املغادرين بعد
التحقق من بياناتهم بشكل مسبق وآيل عرب تلك املنصة.

الحركــة الجويــة يف أجواء اململكة

 961,206حــركة

إجـمـــايل الــحــركـــــــة الـــجـــويـــة املفــوتــــرة

% 0.23

عــن عام 2018

إنجاز ( )4مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات
األمنية بنسبة  % 100وهي عىل النحو التايل:
مرشوع تأمني االحتياجات العاجلة لكامريات املراقبة
ملطارات (أبها  -القصيم  -حائل  -جازان) بتكلفة
( )430,000ريال.
مرشوع تأمني أحدث أجهزة كشف املتفجرات لعدد ()23
مطارا ً بتكلفة ( )51,822,750ريا ًال.
مرشوع توريد تجهيزات أمنية وعسكرية وعربات لربنامج
سالمة وأمن الطريان والتجهيزات األمنية للقطاعات
العاملة باملطارات بتكلفة ( )298,934,739ريا ًال.
مرشوع تقديم خدمات استشارية لتأسيس رشكة أمنية
بتكلفة ( )8,746,500ريال.
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SMS

البــدء يف التطبيــق املرحــي لنظــام إدارة الســامة SMS
يف مطــار امللــك عبــد العزيــز.

أمن الطيــــران

حجم شــحن وبريد

29,578
% 1.2

665,431

طنا ً

حجم شــحن وبريد

عدد رحالت

عدد املسافرين

اكرث من 2.8

770,317

رحلة

عدد رحالت

عدد املسافرين

% 3.6

حجم الشــحن الجوي

مشاريع البنية التحتية والتجهيزات األمنية (قيد
اإلنجاز):
ترسيه املرشوع الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات
(املرحلة األوىل) بتكلفة ( )827,827,417رياال.
طرح مرشوع الخدمات االستشارية لإلرشاف عىل
املرشوع الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات (املرحلة
األوىل) بتكلفة ( 30مليون ريال).
طرح مرشوع االحتياجات األمنية للمطارات الحدودية
بقيمة ( 321مليون ريال).
طرح مرشوع الدليل الفين للتجهيزات األمنية باملطارات،
بتكلفة ( )1,100,000ريال.

مالحظــة :حيــث أن عــددا مــن املطــارات تحولــت لــركات (مطــار
امللــك خالــد الــدويل ،مطــار امللــك فهــد الــدويل ،مطــار األمــر محمــد
الــدويل) فقــد أدرجــت إنجــازات تلــك الــركات املتعلقــة بالســامة
واألمــن يف األجــزاء املتعلقــة بتلــك الــركات مــن هــذا التقريــر.
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رابعــاً :الجودة وحماية العمالء

ثالثــا :مكتب تحقيقات الطريان

تلقى

حرر

958

بالغا ً

()0

حــوادث.

()07

وقائــع خطــرة.

()239

واقعــة.

()712

بالغــات أخــرى.

27

البــدء يف تطبيــق برنامــج التقييــم الشــامل لجــودة
خدمــات املطــار عــى جميــع مطــارات اململكــة والــذي
ينطــوي عــى عــدد مــن اإلجــراءات مــن أهمهــا:
برنامــج معايــر جــودة الخدمــة :ويشــمل  19معيــارا ً
لقيــاس مــدى جــودة الخدمــة بشــكل شــهري.
القيــام بزيــارات ميدانيــة للمطــارات لتطبيــق قائمــة
تقييــم الجــودة الــي تضــم  667عنــرا مــن عنــارص
جــودة الخدمــات ويتــم التقييــم بشــكل ســنوي.

أجرى

26

تحقيقا ً

()07
()16

محــدودة النطــاق.

()03

تــم اتخــاذ قــرار بعــدم إكمالها

()01

مخاوف تتعلق بالســامة.

بنــاء ( )13معيــارا ً لجــودة الخدمــات املقدمــة لضيــوف
قمــة العرشيــن.
بنــاء ( )11مــؤرش أداء لقيــاس تجربــة ضيــوف الرحمــن
بالتعــاون مــع برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن.
املتابعــة مــع املطــارات األربعــة الكــرى للتأكــد مــن تطبيق
توصيــات رشكــة ســكاي تراكــس العامليــة املتخصصــة يف
تقييــم املطــارات والناقــات الجويــة.
بلــغ عــدد الشــكاوى الــي تــم اســتالمها خــال عــام
 )6,422( 2019شــكوى ،تــم البــت يف  % 98منهــا.

خامســاً :معايري الطريان

تقريرا ً
امللحــق الثالــث عــر.

اســتبيان جــودة الخدمــات يف املطــارات :يجــرى بشــكل
ربــع ســنوي.

معالجــة جوانــب مهمــة مــن القصــور يف اإلجــراءات
املخصصــة لــذوي القــدرة املحــدودة عــى الحركــة.

تحديــث ( )3مــن اللوائــح التنفيذيــة وذلــك عــى النحــو
التــايل:
الالئحــة الخاصــة بتعريفــات الطائــرات الرياضيــة
الخفيفــة (.)GACAR1

وتحقيقــات ختاميــة قصــرة.

أصــدر

46

توصيــة

الالئحــة الخاصــة بشــهادات الطياريــن ،مدربــي الطــران،
مهنــديس الطــران (.)GACAR 61
الالئحــة الخاصــة بمدارس الطيارين ()GACAR 141

()44

توصية ســامة.

()02

توصيــات قائمــة بذاتها.

تحديــث eBook volume 6 chapter 2
تطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة لتســجيل الطائــرات بــدون
طيــار ورخــص املشــغلني.
توقيــع اتفاقيــة مــع دولــة نيوزيلنــدا بشــأن القبــول
املتبــادل للرخــص الصــادرة مــن البلديــن.
تحديــث خطــة املالحــة الجويــة للــرق األوســط بالنســبة
للمملكــة العربيــة الســعودية الــي تتضمــن تطويــر
املالحــة القائمــة عــى األداء املطلــوب لتصبــح النســبة
للمملكــة بمــا يقــارب (.)%78

سادســاً :التخطيط االســراتيجي وتحقيق الرؤية
املشــاركة يف عــدد مــن برامــج تحقيــق رؤيــة اململكــة
( ،2030برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن ،برنامــج
تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية)
وتحديــد مــؤرشات األداء.

املشــاركة مــع قطاعــات الهيئــة بشــكل مســتمر يف
تصميــم األهــداف واملبــادرات االســراتيجية ووضــع
خطــط التنفيــذ.

إصــدار تقاريــر ربــع ســنوية ملتابعــة تحقيــق نتائــج
مبــادرات برامــج الرؤيــة ،بنــاء عــى متطلبــات املركــز
الوطــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة وفــق املنهجيــات
واملعايــر املعتمــدة.
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ســابعاً :النقل الجوي

عارشا :التطوير واإلنشــاء

إصــدار ( )102,136ترصيحــا للرحــات بمختلــف
أ نما طهــا .
بلــغ مجمــوع اإليــرادات املحصلــة مــن التصاريــح
اليوميــة والســنوية ( )10,055,800ريــال ســعودي.

إصــدار التصاريــح الخاصــة برحــات الحــج ومراقبــة
تنفيذهــا.

177

بلــغ عــدد الحجــاج القادمــن مــن خــارج اململكــة
( )1,855,027حاجــا ً مــن ( )177دولــة ،قــدم منهــم عــن
طريــق الجــو عــدد ( )1,741,568حاجــاً.

ثامنــاً :الرتاخيص االقتصادية
تجديــد الرتخيــص االقتصــادي لعــدد ( )100ناقلــة
جويــة أجنبيــة باإلضافــة إىل تعيــن رشكتــن جديدتــن.

اإلرشاف عــى مــروع وطــي لدعــم املســارات اإللزاميــة
منخفضــة الحركــة ملطــاري حائــل وأبهــا.

متابعــة أســعار تذاكــر النقــل الداخــي بشــكل دوري
للتأكــد مــن التــزام الناقــات الوطنيــة بالدليــل
االسرتشــادي ألســعار تذاكــر النقــل الجــوي الداخــي.

تنســيق الخانــات الزمنيــة يف جميــع مطــارات اململكــة
_ باســتثناء مطــار األمــر محمــد _ بهــدف االســتفادة
القصــوى مــن الطاقــة االســتيعابية للمطــارات ،وقــد تــم
إنجــاز  % 84مــن متطلبــات العقــد املــرم مــع لرشكــة
املتعاقــد معهــا لهــذا الغــرض.

إعــداد دراســة لتحديــث الدليــل االسرتشــادي لتحريــر
أســعار التذاكــر الداخليــة.

إنجــاز عــدد مــن اإلجــراءات الــي اســتهدفت الحــد مــن
مشــاكل تأخــر الرحــات.

مالحظــة :ال يشــمل الجــدول التــايل املشــاريع املتوقفــة ،أو املتعــرة ،أو الــي تقــل تكلفــة الواحــد منهــا عــن ( )5مليــون ريــال،
إذ أن تلــك املشــاريع مفصلــة يف الفصــل الخــاص بقطــاع املشــاريع مــن هــذا التقريــر:
2011/1/11

مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل
الجديــد
(املرحلة األوىل)

38,482,443,095

مرشوع إنشــاء مطار امللك عبد
اللــه بــن عبد العزيز الدويل الجديد
بجازان

2,568,501,718

مــروع تطوير الصاالت
( )4 ،3بمطــار امللــك خالد الدويل

مرشوع تحســن وتجديد مدارج ()7
مطــارات /املرحلة الثانية

الربــع الثاين من عام 2022
نسبة اإلنجاز

2014/11/24
2021/10/8
نسبة اإلنجاز

Annex9

اعتمــاد الربنامــج الوطــي للتســهيالت؛ املنبثــق عــن
امللحــق التاســع (.)Annex9

PKD

إنجــاز كافــة مراحــل دليــل املفاتيــح العامــة ()PKD
ذات الصلــة بأعمــال التســهيالت؛ باســتثناء مرحلــة
االشــراك.

مــروع تصميم وتنفيذ مركز
األحمــال رقــم ( )3بمطار امللك خالد
الدويل

مرشوع
مطــار الجوف الجديد

22

%2

2017/4/23
2021/4/21

2,205,000,000

نسبة اإلنجاز

% 35.56

2015/4/29

2019/4/14

627,007,791

نسبة اإلنجاز

تاسعاً :التسهــــــيالت
مرشوع انشــاء مبىن الهيئة العامة
للطريان املدين

%94.19

%100

2017/1/29
2020/9/16

559,643,424

نسبة اإلنجاز

%24

2015/07/29
تم تمديد العقد لشــهرين بعد تشــغيل محطة
الكهربــاء والــي متوقــع انجازها يف ابريل 2021

517,498,250

نسبة اإلنجاز

% 93.27

2019/12/23

2021/12/22

392,265,996

نسبة اإلنجاز

%1
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تابع عارشا :التطوير واإلنشــاء

2014/6/26

مــروع تطوير مطار عرعر

تم االســتالم الجزيئ للمرشوع وتم البدء يف
التشــغيل التجرييب يف 2019/12/12

383,392,789

139,965,625

مــروع تكييف منطقة البالزا
بصــاالت الحــج يف مطار امللك عبد
العزيز الدويل

58,199,400

مــروع اإلرشاف عىل تطوير مطار
الجوف

مرشوع إنشــاء وتطوير وتجهيز مباين
اإلطفــاء واإلنقاذ بعدد من املطارات
(املرحلة الثالثة)

مرشوع اســتكمال توسعة الصاالت
الحاليــة بمطار أبها

24

2019/4/8

مرشوع اعادة تأهيل ســاحة الطريان
بمطــار امللــك عبــد الله بن عبد العزيز
بجازان

مــروع توريــد مولدات كهربائية لعدد
من املطارات

نسبة اإلنجاز

%92.86

2020/9/30
نسبة اإلنجاز

% 28

2019/03/26
2020/09/26
نسبة اإلنجاز

% 30

2015/3/22

مــروع تأمني اللوحات
اإلرشــادية لجانب الطريان يف
عدد من املطارات

13,063,651

مرشوع اســتبدال سيور األمتعة
وكاونرتات إنهاء إجراءات الســفر
بعــدد من املطارات

12,533,640

نسبة اإلنجاز

%100

2019/3/24
2021/3/1
نسبة اإلنجاز

%40

مالحظــة :حيــث أن عــددا مــن املطــارات تحولــت لــركات (مطــار
امللــك خالــد ،مطــار امللــك فهــد ،مطــار األمــر محمــد) فقــد أدرجــت
إنجــازات تلــك الــركات املتعلقــة بالتطويــر واإلنشــاء يف األجــزاء
الخاصــة بتلــك الــركات مــن هــذا التقريــر.

2019/11/13

2020/07/26

24,999,975

نسبة اإلنجاز

%5

2019/12/23
2021/12/22

20,113,200

نسبة اإلنجاز

%0

2015/8/10
2020/04/13

20,071,968

نسبة اإلنجاز

% 77.75

2019/3/10
2019/11/3

14,219,556

نسبة اإلنجاز

%100
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ثالث عرش :الشــؤون املالية

حــادي عرش :قطاع املطارات
عالوة عىل ما تم استعراضه من مشاريع تخص املطارات يف الفقرة السابقة ،كانت أهم إنجازات قطاع
املطارات عىل النحو التايل:
افتتــاح مطــار خليــج نيــوم لدعــم مــروع نيــوم كوجهــة
ســفر رئيســة وتشــغيل الصالــة امللكيــة بمطــار خليــج
نيــوم.
إنجــاز  % 95مــن مــروع تهيئــة صالــة الســفر بمطــار
األمــر عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بالعــا للتشــغيل
الــدويل.
ترميــم الصالــة امللكيــة وجميــع املرافــق التابعــة لهــا
بمطــار األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل.
إنجــاز  29أمــر عمــل للصيانــة باملطــارات الدوليــة
والداخليــة بتكلفــة إجماليــة بلغــت  24,493,433ريــاال،
ويشــمل ذلــك جميــع املطــارات باســتثناء مطــارات
جــدة ،الريــاض ،الدمــام ،املدينــة.

تطويــر وإعــادة تأهيــل دورات امليــاه يف مطــارات أبهــا
وحائــل والوجــه.
إنجــاز  % 3مــن مــروع توريــد ســيارات ومعــدات
مكافحــة الحريــق وعربــات املــوا د الخطــرة والــذي تبلــغ
تكلفتــه  204,072,913ريــاال.
إنجــاز  % 50مــن مــروع توريــد مالبــس واقيــة مــن
الحريــق وعربــات اســعاف بتكلفــة قدرهــا 8,978,718
ريــاال.
توفــر املتطلبــات الالزمــة لتفعيــل دور عــدد مــن
املطــارات يف مجــال التأشــرات الســياحية.

ثــاين عرش :مطــار امللك عبد العزيز الدويل

افتتاح ممر الطائرات (.)L
تشغيل جميع مواقف الطائرات ( )Aبالصالة الجديدة
رقم (.)1

بلــغ إجمــايل إيــرادات الهيئــة املحصلــة بــدون
إيــرادات الــركات التابعــة لهــا خــال عــام
2019م ( )3,491,247,729ريــا ًال ،مقارنــة بمبلــغ
( )3,154,487,349ريــا ًال للعــام الســابق بنســبة زيــادة
قدرهــا (.)%10.7

إنجاز مرشوع نظام تتبع الحقائب برتكيب وتشغيل
عدد ( )19قارئ آيل يف كل من الصالتني الجنوبية
والشمالية.
إنجاز مرشوع توسعة بوابات التحقق من املسافرين
برتكيب ( )10بوابات جديدة وتشغيلها يف الصالة
الشمالية.
تنفيذ كل من مبادرة طريق مكة للمرحلة الثانية
ومبادرة إياب (يف موسم حج عام 1440هـ).

توقيــــع ( )23عـقــــدا ً بلـغـــــت قيمتهــا اإلجماليــــــة
( )2,891,555,922ريــا ًال.

خــال العــام املــايل ( )2019بلغــت املرصوفــات
بمبلــغ
مقارنــة
ريــال،
()8,488,340,402
ً
( )7,161,814,833ريــاال للعــام الســابق ،بنســبة زيــادة
قدرهــا (.)%18.52

عــدد عقــود وتعاميــد التأمــن املبــارش ( )87عقــدا ً
وتعميــدا ً بمبلــغ إجمــايل وقــدره ( )15,491,018ريــا ًال.

عــدد املنافســات الــي تــم ترســيتها ( ،)6بلغــت قيمتهــا
اإلجماليــة ( )426,120,134ريــا ًال.

خامــس عرش :التأمني
البيـــــــــــان

قيمــة التأمني بالريال

التأمني الهنديس الخاص بمطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

27,388,240

التأمني عىل الجزء التشغييل ملطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

11,829,972

التأمني عىل الطريان يف مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

1,863,158

التأمني عىل جميع مطارات اململكة بما يف ذلك مطار امللك عبد العزيز القديم

14,357,593

التأمني الطيب ملنسوبي الهيئة العامة للطريان املدين

78,490,086

التأمني عىل مركبات الهيئة العامة للطريان املدين (قيمة تقديرية)
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خــال العــام املــايل ( )2019بلغــت االعتمــادات
املاليــة ( )11,237,181,000ريــال ،مقارنــة بمبلــغ
( )12,911,047,728ريــاال للعــام الــذي قبلــه ،بنســبة
نقــص قدرهــا (.)%12.96

رابع عرش :العقود واملشــريات

عالوة عىل ما تم استعراضه من مشاريع تخص مطار امللك عبد العزيز يف فقرة التطوير واإلنشاء ،كانت أهم
إنجازات املطار عىل النحو التايل:
استكمال املراحل (الثانية-الثالثة-الرابعة) من تشغيل
الصالة ( )1يف مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد،
حيث تم تحويل ( )12وجهة داخلية و( )19وجهة دولية
من الصالة الجنوبية إىل الصالة الجديدة ،إضافة اىل
نقل ( )1وجهة دولية من الصالة الشمالية.

حققــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين والــركات
التابعــة لهــا زيــادة يف إجمــايل إيراداتهــا (املفوتــرة)
مــن ( )8,801,566,974ريــا ًال يف عــام 2018م إىل
( )9,180,471,563ريــا ًال يف عــام 2019م ،بنســبة
زيــادة قدرهــا ( ،)%4.3فيمــا زادت اإليــرادات املحصلــة
مــن ( )6,191,421,518ريــا ًال يف عــام  2018إىل
( )7,334,795,889ريــا ًال يف عــام  2019بنســبة زيــادة
بلغــت ( )%18.5تقريبــا ،وذلــك يعــود إىل البــدء يف ســداد
الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية للمســتحقات
القائمــة عليهــا.

بلــغ إجمــايل اإليــرادات غــر املحصلــة (تراكميــة مــن
أعــوام ســابقة) بــدون الــركات التابعــة للهيئــة خــال
عــام 2019م ( )22,499,080,941ريــا ًال ،مقارن ـ ًة بمبلــغ
( )18,258,272,245ريــا ًال للعــام الســابق ،وذلــك يعــود
إىل تســوية الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية
بمبلــغ ( )8.4مليــار ريــال ،وتحملــت وزارة املاليــة هــذا
املبلــغ بنــا ًء عــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  126وتاريــخ
1441/2/9هـــ.

550,000
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ســادس عرش :املوارد البرشية
بلغ إجمايل عدد موظفي الهيئة ( )4,658موظفاً،
بنسبة سعودة بلغت  % 99.9حيث اقترص عدد غري
السعوديني عىل ( )4موظفني.
بلغ عدد املوظفني املتقاعدين ( )105موظف.

تاســع عرش :تقنية املعلومات واالتصاالت
ترقية ما نسبته  % 86من إجمايل املوظفني املستحقني
للرتقية.

أ

وفرت الهيئة خدمات التأمني الطيب لعدد ()24,588
من املوظفني وأفراد عائالتهم.

إنجاز ( )5مشاريع بنسب إنجاز متفاوتة تستهدف
تطبيق أفضل املمارسات العاملية يف مجال الطريان املدين
وتحسني تجربة املسافرين وهي عىل النحو التايل:

4

1

م ــروع أنظم ــة عملي ــات املط ــارات وع ــرض معلوم ــات
الرح ــات لع ــدد م ــن املط ــارات (القصي ــم – حائ ــل  -أبه ــا
– ينبــع  -الطائــف) والــذي تبلــغ تكاليفــه ()8,390,006
ري ــال واختلف ــت نس ــبة اإلنج ــاز م ــن مط ــار آلخ ــر حي ــث
تراوح ــت ب ــن  % 32إىل .% 100

5

مـــروع تطويـــر وتحســـن بوابـــة مكتـــب تحقيقـــات
الطـــران ،وقـــد أنجـــز بالكامـــل ونفـــذ داخليـــاً.

6

مـــروع قـــادة املســـتقبل وقـــد أنجـــز بالكامـــل ونفـــذ
داخليـــاً.

2

مـــروع الربـــط بـــن نظـــام إدارة الحركـــة يف الخطـــوط
الســـعودية ونظـــام إدارة عمليـــات املطـــار ،وقـــد أنجـــز
بالكامـــل ونفـــذ داخليـــاً.

7

مـــروع التكامـــل والربـــط مـــع الجهـــات الحكوميـــة،
وينفـــذ داخليـــا وقـــد بلغـــت نســـبة إنجـــازه .%60

3

م ــروع نظ ــام إدارة املمتل ــكات واملعلوم ــات الجغرافي ــة
للمطـــارات الدوليـــة ،وقـــد أنجـــز بالكامـــل وبلغـــت
تكاليفـــه ( )34,850,652ريـــاال.

8

مـــروع تكامـــل وربـــط نظـــام خدمـــة العمـــاء )CRM
بالهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين م ــع نظ ــام بي َن ــة) وينف ــذ
داخلي ــا وق ــد بلغ ــت نس ــبة إنج ــازه .%20

4

مـــروع البوابـــات االلكرتونيـــة يف الصالـــة التنفيذيـــة
ملط ــار االم ــر عب ــد املجي ــد يف الع ــا ،وق ــد أنج ــز بالكام ــل
وبلغـــت تكاليفـــه ( )3,194,963ريـــاال.

9

مـــروع ربـــط البوابـــة اإللكرتونيـــة بنظـــام عالقـــات
العمـــاء ( )CRMوينفـــذ داخليـــا وقـــد بلغـــت نســـبة
إنجـــازه .%52

5

م ــروع البواب ــات اإللكرتوني ــة لصال ــة مط ــار األم ــر عب ــد
املجي ــد يف الع ــا ،وق ــد أنج ــز بالكام ــل وبلغ ــت تكاليف ــه
( )1,007,056ري ــاال

ج

إنجاز ( )4مشاريع بنسب إنجاز متفاوتة تستهدف تطوير
البنية التحتية وشبكات تقنية املعلومات واالتصاالت
بالهيئة وهي عىل النحو التايل:

ب

إنجاز ( )9مشاريع بنسب إنجاز متفاوتة تستهدف
تحسني وتطوير تطبيقات األعمال وتفعيل الخدمات
اإللكرتونية الحكومية وهي عىل النحو التايل:

1

مـــروع ترقيـــة إصـــدار نظـــام املواقـــع الداخليـــة
والخارجيــة  SharePointاىل  2016وينفــذ داخليــا وقــد
بلغـــت نســـبة إنجـــازه .%92

1

م ــروع التح ــول الرقم ــي لخدم ــات الط ــران يف الهيئ ــة
وقـــد أنجـــز بنســـبة  %74وتبلـــغ تكاليفـــه ()2,755,077
ري ــاال.

2

مـــروع تبويـــب ايـــرادات الهيئـــة يف نظـــام SADAD
نظـــام تحصيـــل ،وقـــد أنجـــز بالكامـــل ونفـــذ داخليـــاً.

2

م ــروع رب ــط نظ ــام املراس ــات اإلداري ــة م ــع ي ــر - 2
 YESSER E-Correspondenceوقـــد أنجـــز بالكامـــل
ونف ــذ داخلي ــاً.

3

م ــروع التكام ــل م ــع وزارة املالي ــة (نظ ــام رصف) وق ــد
أنج ــز بالكام ــل ونف ــذ داخلي ــاً.

4

3

مـــروع ربـــط اإلدارة املاليـــة للهيئـــة العامـــة للطـــران
املـــدين مـــع مؤسســـة النقـــد الســـعودي عـــن طريـــق
الش ــبكة الحكومي ــة اآلمن ــة ،وق ــد أنج ــز بالكام ــل ونف ــذ
داخليـــاً.

مـــروع الربـــط بمنصـــة “التـــزام” الخاصـــة بـــوزارة
الخدمـــة املدنيـــة وقـــد أنجـــز بالكامـــل ونفـــذ داخليـــاً.

د

اإلرشاف واملتابعة عىل ( )11مرشوعا متعلقا بالتقنية يف
مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

بلغ عدد املعينني ( )337موظفاً.

ســابع عرش :التدريب
إجمايل عدد املتدربني )1465( :متدرباً.

عدد الربامج التدريبية التخصصية ( )368برنامجاً.

نسبة التدريب املحققة خالل عام 2019م )% 31.5( :من
إجمايل عدد موظفي الهيئة.

عدد املتدربني يف الربامج التخصصية ( )2440متدرباً.

عدد املبتعثني يف برنامج وظيفتك بعثتك ( )89مبتعثاً.
عدد الخريجني ضمن برنامج وظيفتك بعثتك ()58
خريجاً.

عدد الدارسني من وقتهم الخاص ( )49موظفاً.
عدد الطالب والطالبات املتدربني وفق برنامج التدريب
التعاوين ( )104طالب.

ثامــن عرش :األكاديمية الســعودية للطريان املدين
الخريجــون واملتدربون عام 2019

الــراكات واالعتمادات الدولية:

الخريجـــــون بدرجـــــــة دبـــــلوم ( )55خريــــجاً.
املســتفيدون من الدورات التدريبية املتخصصــــة
( )10126متدرباً.
عدد الذين خضعـــــوا الختبارات كــــفاءة اللـغــة
اإلنجليزيــة ( )1162متقدماً.
املســتفيدون من الدورات التدريبية الدولية اليت
أقامتهــا األكاديمية ( )17متدربا.

إنجــازات أخرى لألكاديمية:
تخري ــج الدفع ــة الثاني ــة م ــن برنام ــج املراقب ــة الجوي ــة
(ســـيدات).
تجهيـــز ســـكن طـــاب األكاديميـــة بســـعة اســـتيعابية
تبلـــغ  60طالبـــاً.

م ــروع تطبي ــق إدارة فعالي ــات الهيئ ــة العام ــة للط ــران
املـــدين  Event Management Applicationوقـــد
أنج ــز بالكام ــل ونف ــذ داخلي ــاً.

تخصيـــص ( )7دورات تدريبيـــة تخصصيـــة يف مجـــال
املراقب ــة الجوي ــة للمراقب ــن الجوي ــن م ــن الجمهوري ــة
اليمنيـــة الشـــقيقة وقـــد اســـتفاد منهـــا ( )52متدربـــاً.
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عــرون :التعاون الدويل
فــوز اململكــة يف انتخابــات جمعيــة منظمــة الطــران
املــدين الــدويل ( اإليكــو) يف دورتهــا األربعــن (- 2020
 ) 2023بمقعــد يف مجلــس املنظمــة بفئتــه الثانيــة.
تــرؤس اململكــة ألربــع لجــان فنيــة مــن أصــل خمــس
لجــان باملنظمــة العربيــة للطــران املــدين للســنة الثانيــة
عــى التــوايل.
العضويــة يف اللجنــة االقتصاديــة للجمعيــة العموميــة
لإليــكاو – الــدورة (.)40
اســتضافة مؤتمــر الطــران العاملــي للعــام  2019برعايــة
خــادم الحرمــن الرشيفــن بالريــاض خــال الفــرة 2-1
أبريــل 2019م.

الثــاين والعرشون :املراجعة الداخلية
تســتضيف اململكــة مقــر املنظمــة اإلقليميــة للســامة
الجويـ�ة للـشرق األوسـ�ط وشـ�مال أفريقيـ�ا �ME
 ،NA-RSOOوالربنامــج التعــاوين ألمــن الطــران إلقليــم
الــرق األوســط .CASP-MID

قطاع املطارات:

قطاع املشاريع:

التوقيــع عــى ( )11اتفاقيــة مــع ( )11دولــة وقــد تضمنــت
تلــك االتفاقيــات بنــودا ً تنظيميـــــة تختـــــص بتعدديـــــة
تعييـــــن الناقـــــات الوطنيـــــة ،وبنـــــودا ً تتعلـــــق
بضمـــــان الســامة الجويـــــة ،وأمـــــن الطـــــران،
وتعزيـــــز خدمـــــات النقـــــل الجـــــوي ،والحركـــــة
الجويـــــة بـــــن اململكــة وتلــك الــدول.

تنفيــذ أعمــال املراجعــة عــى ( )11مطــارا ً هــي (مطــار
الوجــه ،مطــار امللــك ســعود بالباحــة ،مطــار األمــر عبــد
املجيــد بالعــا ،مطــار األمــر عبــد املحــن بينبــع ،مطــار
األمــر ســلطان بتبــوك ،مطــار الجــوف ،مطــار عرعــر،
مطــار حفــر الباطــن بالقيصومــة ،مطــار وادي الــدوارس،
مطــار األحســاء ،مطــار بيشــة).

تنفيــذ اعمــال املراجعــة عــى (اإلدارة العامــة ملتابعــة
وضبــط املشــاريع).

التوقيــع عــى ( )11مذكــرة تفاهــم مــع ( )11دولــة وقــد
تضمنــت تلــك املذكــرات تنظيــم األطــر التشــغيلية
للنقــل الجــوي( ،زيــادة عــدد الرحــات أو إضافــة بعــض
األحــكام والبنــود املختصــة بالتشــغيل).

الحــادي والعــرون :الوفــد الدائم للمملكة لــدى منظمة الطريان املدين الدويل
املحافظــة مجــددا ً وللمــرة الخامســة عــى التــوايل عــى
مقعــد مفوضيــة املالحــة الجويــة يف انتخابــات املفوضيــة
التابعــة لإليــكاو.

اختيــار املنــدوب الدائــم للمملكــة لــدى االيــكاو لشــغل
منصــب النائــب األول لرئيــس مجلــس املنظمــة للعــام
2020/2019م.

موافقــة املقــام الســامي عــى التــرع طوعيــا ً بمبلــغ مليــون
دوالر أمريــي ملبــادرة االيــكاو الــي أطلقتهــا تحــت اســم
«عــدم تــرك أي بلــد وراء الركــب».

نجــح الوفــد يف إدراج موضــوع وقــود الطــران "منخفض
االنبعاثــات" املشــتق مــن الوقــود األحفــوري ليصبــح
مســارا ً موازيــا ً ألنــواع الوقــود البديلــة.

اســتصدار إدانــة مــن مجلــس املنظمــة بشــأن الهجــوم
اإلرهابــي الــذي شــنته ميليشــيا الحــويث يف اليمــن عــى
مطــار أبهــا الــدويل يف 2019/6/12م.
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بهــدف تحقيــق أقــى درجــات الكفــاءة املاليــة واإلداريــة والتشــغيلية يف الهيئــة وتعزيــز دور الرقابــة الداخليــة لهــا ،ورفــع
مســتوى كفــاءات الكــوادر الوظيفيــة تــم تنفيــذ اعمــال املراجعــة عــى عــدة قطاعــات وإدارات يف الهيئــة تمثلــت يف االيت:

قطــاع معايري الطريان:

قطاع الخدمات املســاندة:
تنفيــذ اعمــال املراجعــة عــى ( )3ادارات هــي (اإلدارة
العامــة للشــؤون املاليــة ،اإلدارة العامــة لإليــرادات،
االدارة العامــة للعقــود واملشــريات).

تنفيــذ أعمــال املراجعــة عــى ( )3إدارات هــي (اإلدارة
العامــة ملعايــر صالحيــة الطــران ،اإلدارة العامــة ملعايــر
العمليــات الجويــة ،اإلدارة العامــة ملعايــر الخدمــات
األرضيــة)

الثالــث والعــرون :النظــر يف مخالفات أحكام الطريان املدين
أصــدرت لجنــة النظــر يف مخالفــات احــكام نظــام الطريان
املــدين ( )437قــرارا عــى كل مــن قــام بمخالفــة أحــكام
نظــام الطــران املــدين ولوائحــه والتعاميــم الداخليــة،
وقــد كانــت عــى النحــو التــايل:

( )13قــرارا ً يختــص بالــركاب املخالفــن :وقــد تنوعــت
مــا بــن عــدم ربــط حــزام األمــان ،عــدم الجلــوس عــى
املقعــد املحــدد ،التدخــن يف دورات ميــاه الطائــرات،
عــدم اتبــاع تعليمــات الســامة الجويــة.

( )391قــرارا ً يختــص بالناقــات الجويــة :وقــد تنوعــت
مــا بــن مخالفــات تتعلــق بعــدم االلتــزام بنظــام
تســجيل املســافرين  ،APP_PNRعــدم االلتــزام بتطبيــق
االشــراطات الصحيــة الواجــب اتباعهــا بالنســبة
للرحــات القادمــة مــن الــدول املوبــوءة بالحمــى الصفــراء
وفــروس زيــكا.

( )33قــرارا ً يختــص بــوكاالت الشــحن املخالفــة :وقــد
تنوعــت مــا بــن مخالفــة عــدم افصــاح عــن الشــحنة
أو العمــل دون الحصــول عــى ترخيــص ملزاولــة نشــاط
الشــحن الجــوي.

31

امللخص التنفيذي

1441-1440ﻫـ 2019

الرابــع والعرشون :التخصيص والتشــغيل التجاري
مالحظــة :حيــث أن عــددا مــن املطــارات تحولــت لــركات (مطــار امللــك خالد الدويل ،مطار امللك فهد الدويل ،مطار األمــر محمد الدويل) فإن إنجازات تلك
الــركات تــأيت يف إطــار التخصيــص ،كمــا أُدرجت تحت فقرات تلــك الرشكات من هذا التقرير:

أ  -قيمــة العقــود التجاريــة بحســب مجموعــات املطــارات يف عــام  2019مقارنــة بعــام ( 2018ريــال)
2019

2018

19><18

املطارات

13,729,761

11,962,365

% 15

454,548,564

424,111,704

%7

املطارات الجنوبية

45,114,863

42,802,860

% 5.4

املطارات الغربية

37,174,877

35,388,952

%5

املطارات الشمالية

29,461,245

28,948,609

%2

املجموع

580,029,310

543,214,492

%7

املطارات الوسطى
مطار امللك عبدالعزيز (جدة)

8

طرح تطوير وتشــغيل نشــاط املشــتل الزراعي بمطار امللك
عبــد العزيــز الــدويل بالرشاكة مع القطاع الخاص
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

9

املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

1

مــروع واجهــة جدة بمطــار امللك عبدالعزيز الدويل
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال
نسبة اإلنجاز

2

نسبة اإلنجاز

3

نسبة اإلنجاز

4

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

6

%95

3,000,000,000
% 24

800,000,000
%5

نسبة اإلنجاز

7

من 150,000,000
إىل 200,000,000

30,000,000
% 60

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

%90

سيحدد بموجب الدراسة الجاري إعدادها

% 50

نسبة اإلنجاز

16

سيحدد بموجب الدراسة الجاري إعدادها

%5

سيحدد بموجب الدراسة الجاري إعدادها

%7

إعــادة هيكلــة عقد تطوير وتشــغيل مجمع صاالت الحج
يف مطــار امللــك عبــد العزيز لرفع الطاقة االســتيعابية وفق
رؤيــة اململكة 2030
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال
نسبة اإلنجاز

12

%5

مــروع تأجــر الصاالت القديمــة بمطار األمري محمد بن
عبــد العزيز باملدينة
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

10,000,000

سيحدد بموجب الدراسة الجاري إعدادها

مرشوع إنشــاء مركز األحمال والخدمات بمطار
امللــك عبد العزيز الدويل
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

15

طرح مرشوع إنشــاء وتشــغيل مركز تدوير ومعالجــــة
النفايــــــات الصلبــــة بمطار امللك عبدالعزيز الدويل
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

% 30

طرح مرشوع تطوير وتشغيل نشاط مواقف السيارات
للصالة الجديدة بمطار امللك عبدالعزيز الدويل
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

3,000,000,000

مرشوع اســتثمار ســكن العوائل بالخرب مدينه مطار امللك
فهد الدويل
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

32

% 25

مرشوع قرية الشــحن والخدمات اللوجســتية بمطار امللك
عبدالعزيز الدويل
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

5,000,000,000

مــروع املنطقــة الخاصة اللوجســتية املتكاملة بمطار
الرياض
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

5

11

14

%90

تشــغيل نشاط االسواق الحرة

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

12,000,000

نسبة اإلنجاز

ب ـ املشــاريع الجاري تنفيذها بأســاليب املشــاركة التجارية "التخصيص":

ملدة  ٣سنوات

طــرح مرشوع تشــغيل فنــدق مطار امللك عبد العزيز
الــدويل داخــل الصالة الجديــدة للمطار (فندق الرتانزيت)

املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

%5

نسبة اإلنجاز

10

مــروع املرحلــة الثانية لتوســعة مطار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل.

28,000,000

13

مــروع إنشــاء محطــة معالجة مياه الرصف الصحي
بمطــار امللــك عبد العزيز الدويل

سيحدد بموجب الدراسة الجاري إعدادها

% 25

عقد تشــغيل جســور اإلركاب وخدمة نقل املســافرين من
ســاحات الطــران بمطــار امللك عبد العزيز الدويل
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال
نسبة اإلنجاز

سيحدد بموجب الدراسة الجاري إعدادها

% 50

إنشــاء خدمــة تاكيس املطــار بهوية خاصة لكل مطار

(مطار امللك عبد العزيز الدويل ،مطار امللك خالد الدويل ،مطار امللك فهد الدويل).

املبالغ املقدر
استثمارها بالريال
نسبة اإلنجاز

تتفــاوت املبالــغ من مطار آلخر

% 100

املطارات الداخلية (عىل شــكل مجموعات)
املبالغ املقدر
استثمارها بالريال
نسبة اإلنجاز

جاري إعداد الطرح عىل شــكل مجموعات

%5

ج  -عقد تشــغيل نشــاط الدعاية واالعالن بمطار امللك عبد العزيز الدويل:
توقيــع عقــد تشــغيل نشــاط الدعايــة واإلعــان مــع رشكــة جــي يس ديكــو الســعودية (ملــدة  10ســنوات) وينطــوي عــى حــد أدىن
مضمــون للهيئــة خــال ســنوات العقــد يبلــغ ( )264,078,455ريــاال ،أو  %65مــن صــايف املبيعــات أيهمــا أعــى ،مــع ضــخ اســتثمارات
رأســمالية قدرهــا ( 21مليــون ريــال) خـــــــــــــال أول ســنتني مــن التعاقــد و( 4مليــون ريــال) بعــد ســنتني مــن التشــغيل وذلــك
بحســب زيــادة الحركــة التشــغيلية باملطــار.

د  -عقد نشــاط األســواق الحرة (رشكة الجردير):
بلــغ دخــل الهيئــة مــن هــذا النشــاط يف عام  )46,242,963( 2019ريــاال ،مقارنة بمبلغ ( )40,597,311رياال يف عام 2018
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الخامــس والعــرون :رشكة الطريان املدين الســعودي القابضة

الســادس والعرشون :رشكة مطارات الرياض

األداء الــمــــايل

فيما يخص صندوق االســتثمارات العامة

الســــــامة واألمــــــن

تــم تســجيل أصــول الرشكــة والــركات التابعــة لهــا
وعمــل باركــود لهــا وتســعريها.

صــدر األمــر الســامي الكريــم رقــم  17049يف 1438/4/11
والــذي نــص عــى فصــل الجانــب الترشيعــي (الرقابــي)
عــن الجانــب التشــغييل وذلــك بنقــل الجانــب التشــغييل
إىل رشكــة الطــران الســعودي املــدين القابضــة تهيئــة
لنقــل الرشكــة القابضــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة.

إنشــاء وتفعيــل برنامــج إدارة مخاطــر الحيــاة الربيــة
لرفــع مســتوى الســامة يف ســاحة الطــران.

التعاقــد مــع بيــت الخــرة برايــس وتــر هــاوس PWC
إلعــداد السياســات واإلجــراءات املاليــة بمــا يتوافــق
مــع نظــام الــركات الســعودي والــركات العامليــة
املشــابهة.
بلغــت إيــرادات الرشكــة ( ) 1,488مليــون ريــال مقارنــة
بمبلــغ ( )1,648مليــون ريــال عــام .2018
بلــغ صــايف أربــاح الرشكــة ( ) 1,049مليــون ريــال مقارنــة
بمبلــغ ( )1,255مليــون ريــال عــام .2018
بلغــت إيــرادات املكاتــب التنفيذيــة ( )154مليــون ريــال
مقارنــة بمبلــغ ( )146مليــون ريــال عــام .2018
بلــغ صــايف أربــاح املكاتــب التنفيذيــة ( )62مليــون ريــال
مقارنــة بمبلــغ ( )68مليــون ريــال عــام .2018

العمليات
االنتهاء من تصميم خطة نقل األصول ألول مجموعة
من املطارات ستطرح لالمتياز.

املوارد البرشيـــــة

ونظــرا ألن عمليــة النقــل تتطلــب جهــدا كبــرا يف حــر
األرايض واملســتحقات املاليــة واملوظفــن واملشــاريع
الــي تحــت التنفيــذ ودراســة وضــع العقــود التجاريــة
واالســتثمارية طويلــة األجــل فقــد تــم االتفــاق بــن
الهيئــة العامــة للطــران املــدين وصنــدوق االســتثمارات
العامــة عــى تمديــد املــدة الــي وردت يف األمــر الســامي
اىل  2020وصــدر عــى أثرهــا قــرار مجلــس الــوزراء املؤيــد
لذلــك.
رغبــة مــن الهيئــة العامــة للطــران املــدين يف ان يتــم
الفصــل بــن الجانــب التشــغييل والترشيعــي وبمــا
ال يؤثــر عــى صناعــة النقــل الجــوي يف اململكــة فقــد
تــم الرفــع للمقــام الســامي بخطــاب الهيئــة رقــم 2
 2020/23/2وتاريــخ 1440/8/27هـــ لتمديــد املــدة.
خــال هــذه املــدة ســتعمل رشكــة الطــران الســعودي
املــدين القابضــة بالتنســيق مــع الهيئــة عــى تنفيــذ
خطــة التخصيــص وفقــا ملــا تضمنتــه اســراتيجية
الهيئــة والرشكــة القابضــة الــي اعدتهــا رشكــة ماكنــزي
واعتمــدت مــن مجالــس املديريــن إذ الهــدف منهــا
التحقــق مــن أن مخرجــات التخصيــص تخــدم قطــاع
الطــران املــدين وتأثــره يف منظومــة التنميــة الشــاملة
يف اململكــة اقتصاديــا وماليــا واجتماعيــا.

الجــــــــودة

توريــد مركــز قيــادة متنقــل حديــث ليتــم االســتفادة منــه
يف إدارة األزمــات.
توريــد وتدشــن جهــاز محــاكاة القيــادة يف ســاحة
الطــران.

رفــع مــؤرش رضــا املســافرين عــن الخدمــات ليصــل
اىل  4.4وفــق تقريــر جــودة خدمــات املطــارات()ASQ
الصــادر مــن املجلــس الــدويل للمطــارات ( )ACIبعــد أن
كان  3.34عــام .2018

توفــر عــدد مــن األجهــزة األمنيــة الحديثــة 27( :جهــاز
أشــعة ســينية 6 ،بوابــات لكشــف املعــادن 18 ،جهــاز
كشــف عــن املتفجــرات).

التطوير واإلنشـــــــــاء:
أنجــزت رشكــة مطــارات الريــاض خــال عــام  )17( 2019مرشوعــا بنســب إنجــاز متفاوتــة وهــي مفصلــة يف
القســم الخــاص بالرشكــة مــن هــذا التقريــر ،وقــد كان أهمهــا عــى النحــو التــايل:
مــروع نظــام مناولــة األمتعــة يف الصالتــن الدوليتــن
( )2-1بمطــار امللــك خالــد لرحــات القــدوم لزيــادة الطاقــة
االســتيعابية بنســبة % 300
التكلفــــــة بالريــــــال

نسبة اإلنجاز

التكلفــــــة بالريــــــال

بلــغ عــدد موظفــي الرشكــة ( )245موظفــا ،بنســبة
ســعودة بلغــت .%98.78

نسبة اإلنجاز

19,190,000

التكلفــــــة بالريــــــال

فرباير 2018

يناير 2019

ديسمرب 2019

ابريل 2020

%100

تغيــر األرضيــات واألســقف بمنطقــة القــدوم يف الصــاالت
الدوليــة بمطــار امللــك خالــد

التعاقــد مــع بيــت خــرة عاملــي ومتخصــص ()Mercer
للعمــل عــى مــروع التحــول يف املــوارد البرشيــة؛
ويشــمل هيكلــة الوظائــف واألجــور ،وخطــط التدريــب
والتطويــر.

مــروع إضافــة  14منصــة يف الصالــة الدوليــة رقــم  2إلنهــاء
إجــراءات الســفر لرفــع الطاقــة االســتيعابية ملنصــات إنهــاء
إجــراءات الســفر بنســبة  % 50يف مطــار امللــك خالــد

43,950,000

%90

نسبة اإلنجاز

مــروع تطويــر منطقــة إجــراءات تفتيــش الــركاب املغادريــن
وأمتعتهــم يف الصالتــن الدوليتــن ( ،)1-2يف مطــار امللــك
خالــد لتوفــر  12مســارا ً بــد ً
ال مــن  9مســارات

17,998,762

16,332,581

التكلفــــــة بالريــــــال

ابريل 2019

ينايــر 2019

يوليو 2020

ديســمرب 2019

%84

مــروع تنفيــذ آليــة إلجــراءات األمتعــة
للرحــات املواصلــة (الرتانزيــت) يف مطــار
امللــك خالــد.

34

تحســن تصنيــف أداء املطــار يف برنامــج ســكاي تراكــس
( )Skytraxليصــل إىل  4نجــوم بعــد أن كان  3.5عــام
.2018

%100

نسبة اإلنجاز

ينايــر 2019

التكلفـــة بالريــال

أغسطس 2019

نسبـــــة اإلنجــاز

17,998,762
%100
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تابع الســادس والعرشون :رشكة مطارات الرياض
مــروع إعــادة هندســة الطــرق يف الصالــة
الداخليــة (رقــم  )5يف مطــار امللــك خالــد.

مــروع إنشــاء بوابتــن جديدتــن يف
مطــار امللــك خالــد لتصعيــد الــركاب يف
الصالــة رقــم  2بعــدد  486مقعــدا ً

الســابع والعرشون :رشكة مطارات الدمام
نوفمــر 2018

التكلفـــة بالريــال

أبريــل 2019

نسبـــــة اإلنجــاز

نوفمــر 2018

التكلفـــة بالريــال

يونيــو 2019

نسبـــــة اإلنجــاز

5,750,000
%100

5,700,000

إنجازات أخرى يف مجال التطوير واإلنشــاء:
إعــادة تأهيــل  22مجموعــة مــن دورات امليــاه يف الصالــة
الداخليــة (رقــم  )5ورفــع طاقتهــا االســتيعابية مــن 59
وحــدة اىل  102وحــدة.

إحــراز املركــز األول كأفضــل فريــق مــوارد برشيــة يف
القطــاع الخــاص لعــام 2019م يف قمــة املــوارد البرشيــة
الحكوميــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

إعــادة تأهيــل  9مجموعــات مــن دورات امليــاه يف الصالــة
الدوليــة (رقــم .)2

تحقيــق زيــادة يف عــدد ســاعات التدريــب مــن ()52,902
ســاعة يف عــام 2018م إىل ( )61,865ســاعة يف عــام
2019م بمعــدل  68.58ســاعة لــكل موظــف.
بلــغ عــدد موظفــي الرشكــة ( )905موظــف ،بنســبة
ســعودة بلغــت .% 98.12

الحركة الجوية واســتقطاب الناقالت
اســتقطاب  5ناقــات جويــة دوليــة جديــدة للتشــغيل
مــن وإىل املطــار.
إضافــة  3وجهات/محطــات جديدة من وإىل املطار.

الخدمات التجارية
ترســية رخصــة تشــغيل محطــة الشــحن الجــوي الثانيــة
لبنــاء وتشــغيل ونقــل املحطــة بأســلوب (.)BOT
افتتــاح املرحلــة األوىل مــن واجهــة األعمــال وتشــمل
املبــاين املكتبيــة بمنطقــة واجهــة الريــاض.
افتتــاح واجهــة التســوق وتشــمل الســوق التجــاري
بمنطقــة واجهــة الريــاض.
توقيــع عقــد إلنشــاء وتشــغيل وتحويــل مصنــع أدويــة
باملنطقــة الصناعيــة مــع رشكــة املــرق.
منــح االمتيــاز التجــاري لتســعة مــن املتاجــر والصيدليــات
والخدمــات ،ومــن ثــم افتتاحهــا ،وقــد تراوحــت نســبة
املشــاركة الــي تســتحق لرشكــة مطــارات الريــاض مــن
إيــرادات تلــك املتاجــر بــن  % 5إىل  % 22مــن اإليــرادات.
36

إنجاز مرشوع نظام التفتيش الجمريك وفسح األمتعة
يف مطار امللك فهد والذي تبلغ تكاليفه ()10,853,000
ريال.

إنجــاز  % 7مــن مــروع الربنامــج الوطــي ألمــن وحمايــة
مطــار امللــك فهــد والــذي تبلــغ تكاليفــه ( )31مليــون
ريــال ومــن املتوقــع إنجــازه يف .2021/1/20

%100

املوارد البرشية

إعــادة تأهيــل  3مجموعــات مــن دورات امليــاه يف الصالــة
الدوليــة (رقــم .)1

األمــــــن

األداء املـــــايل
بلغــت اإليــرادات املفوتــرة ( )2,339,305,762ريــا ًال فيمــا
بلغــت يف عــام  )2,321,114,517( 2018ريــا ًال.
بلغــت اإليــرادات املحصلــة ( )1,812,362,768ريــا ًال
فيمــا بلغــت يف عــام  )1,417,969,197( 2018ريــا ًال.
بلغــت املرصوفــات ( )1,285,402,274ريــا ًال فيمــا بلغــت
يف عــام  )1,339,659,308( 2018ريــال.

التطوير واإلنشاء
أنجــزت رشكــة مطــارات الدمــام خــال عــام  )15( 2019مرشوعــا تطويــرا بنســب إنجــاز متفاوتــة وهــي مفصلــة يف القســم الخــاص
بالرشكــة مــن هــذا التقريــر ،وقــد كان أهمهــا عــى النحــو التــايل:
مــروع اســتبدال نظــام مناولــة العفــش
ألمتعــة املســافرين يف مطــار امللــك فهــد

مــروع البنيــة التحتيــة يف قريــة الشــحن
بمطــار امللــك فهــد الــدويل

مرشوع استبدال جسور االركاب للمسافرين
بمطار امللك فهد الدويل بجسور جديدة

مرشوع تطوير مكاتب رشكة داكو (مطار
امللك فهد)

مرشوع إعادة تأهيل دورات املياه يف مطار
امللك فهد

مرشوع استبدال وتوريد شاشات عرض
معلومات الرحالت يف مطار امللك فهد

مرشوع تغيري أعمدة إنارة الطرق
الرئيسية يف مطار امللك فهد وينطوي عىل
تغيري األعمدة واإلضاءة بتقنية LED

2018/04/25

التكلفـــة بالريــال

2021/09/30

نسبـــــة اإلنجــاز

2018/12/02

التكلفـــة بالريــال

2020/06/02

نسبـــــة اإلنجــاز

2019/09/01

التكلفـــة بالريــال

2019/11/03

نسبـــــة اإلنجــاز

2018/11/25

التكلفـــة بالريــال

2020/07/31

نسبـــــة اإلنجــاز

2018/02/15

التكلفـــة بالريــال

2020/05/30

نسبـــــة اإلنجــاز

2018/02/1

التكلفـــة بالريــال

2020/07/30

2015/11/01

2019/05/31

نسبـــــة اإلنجــاز

التكلفـــة بالريــال

نسبـــــة اإلنجــاز

212,329,654
%40

82,697,116
%18

25,304,000
%100

19,000,000
%43

15,550,000
%83

14,813,085
%52

12,000,000
%100
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تابع الســابع والعرشون :رشكة مطارات الدمام
مرشوع تغيري عدد  7ساللم كهربائية
بصالة املسافرين يف مطار امللك فهد

6,800,000

2018/02/01

التكلفـــة بالريــال

2019/05/15

نسبـــــة اإلنجــاز

مرشوع نظام إدارة املباين ( )BMSيف
مرافق مطار امللك فهد الدويل

2018/06/12

التكلفـــة بالريــال

2020/04/30

5,788,814

نسبـــــة اإلنجــاز

%73

مرشوع تركيب عدد  6مصاعد بانورامية
يف مطار امللك فهد

2017/06/01

التكلفـــة بالريــال

5,700,000

2019/10/31

نسبـــــة اإلنجــاز

%100

%100

الحركة الجوية واســتقطاب الناقالت

األداء املايل

اســتقطاب خمــس رشكات طــران جديــدة للتشــغيل
مــن وإىل املطــار.

بلغــت اإليــرادات املفوتــرة ( )964مليــون ريــال فيمــا
بلغــت يف عــام  )863( 2018مليــون ريــال.

إضافة  78رحلة أســبوعية جديدة لجدول الرحالت.

بلغــت اإليــرادات املحصلــة ( )700مليــون ريــال فيمــا
بلغــت يف عــام  )651( 2018مليــون ريــال.

الخدمــات والخيارات التجارية الجديدة
منــح االمتيــاز التجــاري لعــرة متاجــر متعــددة ،ومــن
ثــم افتتاحهــا ،وقــد تراوحــت نســبة املشــاركة الــي
تســتحق لرشكــة مطــارات الدمــام مــن إيــرادات تلــك
املتاجــر بــن  % 10إىل  % 20مــن اإليــرادات.

املوارد البرشية
تنفيــذ  4424ســاعة تدريبيــة متخصصــة ملنســوبي
الرشكــة بزيــادة قدرهــا  % 13عــن عــام  2018بمتوســط
 16ســاعة لــكل موظــف.
تنفيــذ  3624ســاعة تدريبيــة اســتفاد منهــا 453
موظفــا مــن موظفــي الجهــات العاملــة يف املطــار ممــن
يتعاملــون بشــكل مبــارش مــع املســافرين بهــدف (إثــراء
تجربــة الزائــر  -الســائح).
بلــغ عــدد موظفــي الرشكــة ( )276موظفــاً ،بنســبة
ســعودة بلغــت .% 96.74
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بلغــت املرصوفــات ( )549مليــون ريــال فيمــا بلغــت يف
عــام  )529( 2018مليــون ريــال.

السالمة
تحقيــق نســبة امتثــال قدرهــا  % 99ملعايــر الهيئــة
الوطنيــة لألمــن الســراين.

الحصــول عــى شــهادة الجــودة آيــزو  45001املختصــة
باملعايــر الدوليــة الجديــدة للصحــة والســامة املهنيــة.

مشــاريع املالحة الجوية
أنجــزت رشكــة خدمــات املالحــة الجويــة خــال عــام  )31( 2019مرشوعــا مالحيــا بنســب إنجــاز متفاوتــة وهــي مفصلــة يف القســم
الخــاص بالرشكــة مــن هــذا التقريــر ،وقــد كان أهمهــا عــى النحــو التــايل:
مرشوع تطوير أنظمة وإجراءات
املالحة الجوية

مرشوع اســـتبدال أنظمة
مفاتيح االتصاالت الصوتية

مرشوع تطوير
أنظمة شبكة االستطالع

مرشوع أنظمة الرادار الثانوي
ألربعة مطارات (جدة ،الرياض،
الدمام ،جازان)
مـــرشوع تطوير أنظمة االتصاالت
ببعـــض أبراج املراقبة

مرشوع تحديث نظم التشـــغيل
اآليل ونظـــام املعلومات املالحية

مرشوع إنشاء
محطات ارضية ADS-B

مرشوع نظام
البحث واإلنقاذ

93,090,200

الربع الرابع 2017

التكلفـــة بالريــال

الربع الرابع 2020

نسبـــــة اإلنجــاز

الربع الرابع 2017

التكلفـــة بالريــال

الربع الثاين 2020

نسبـــــة اإلنجــاز

الربع الثالث 2018

التكلفـــة بالريــال

الربع الثالث 2020

نسبـــــة اإلنجــاز

الربع الثاين 2018

التكلفـــة بالريــال

الربع الرابع 2020

نسبـــــة اإلنجــاز

الربع الرابع 2018

التكلفـــة بالريــال

الربع الرابع 2020

21,442,156

نسبـــــة اإلنجــاز

%61

الربع الثاين 2019

التكلفـــة بالريــال

الربع الثاين 2021

14,319,914

نسبـــــة اإلنجــاز

الربع الثاين 2019

التكلفـــة بالريــال

الربع الثالث 2021

نسبـــــة اإلنجــاز

الربع الرابع 2018

التكلفـــة بالريــال

الربع الرابع 2019

نسبـــــة اإلنجــاز

%80

43,267,547
%69

35,000,000
%67

32,450,007
%80

%44

12,691,552
%38

12,600,000
%96
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مرشوع بــــــرج
املراقبة الجــــوية املتنـــــقل

مرشوع النظام املتكامل
للمعالجة األولية لخطط
الطريان
مرشوع تحسني
التغطية الجوية

مرشوع شبكــــة
اتصاالت السلكــــية

مرشوع تحديث نظام الرسائل
املالحية ()AMHS

الربع الرابع 2018

التكلفـــة بالريــال

الربع الرابع 2019

نسبـــــة اإلنجــاز

الربــع األول 2018

التكلفـــة بالريــال

الربــع األول 2020

نسبـــــة اإلنجــاز

الربع الثالث 2019

التكلفـــة بالريــال

الربــع األول 2020

نسبـــــة اإلنجــاز

الربع الثالث 2019

التكلفـــة بالريــال

الربــع األول 2020

نسبـــــة اإلنجــاز

الربع الثاين 2019

التكلفـــة بالريــال

الربع الثاين 2020

نسبـــــة اإلنجــاز

8,678,945
%99

7,270,188
%92

6,595,685
%62

5,748,396
%61

5,424,825
%50

الكفاءة التشــغيلية

املوارد البشــــريــــة

إعــادة هيكلــة املجــال الجــوي إلتاحــة  % 50مــن األجــواء
املحظــورة للطــران املــدين بالتنســيق مــع القطــاع
العســكري.

عقــد أكــر مــن  2000مشــاركة يف دورات تطويــر املهــارات
الفنيــة والقياديــة لكــوادر الرشكــة.

بلــغ عــدد الرحــات الجويــة املفوتــرة يف أجــواء اململكــة
( )702,623رحلــة.
صيانــة ( )1221جهــاز مســاعدة مالحيــة تغطــي أكــر مــن
( )56موقعــا ً منتــرا ً يف كافــة قطاعــات اململكــة.
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بلــغ عــدد موظفــي الرشكــة ( )1792موظفــاً ،بنســبة
ســعودة بلغــت .%96.17

األداء املــــــالــــي

الرشاكات االسرتاتيجية

بلغــت اإليــرادات املفوتــرة ( )1,299,235,220ريــاال فيمــا
بلغــت يف عــام  )1,272,102,409( 2018ريــال.

تحقيــق  % 70ملــؤرش رضــا العمــاء مــن خــال االســتبيان
السنوي.

بلغــت اإليــرادات املحصلــة ( )1,183,324,274ريــا ًال فيمــا
بلغــت يف عــام  )781,310,352( 2018ريــاال.

توقيــع أكــر مــن  20اتفاقيــة تشــمل اتفاقيــات مســتوى
خدمــة مــع العمــاء وأصحــاب العالقــة.

بلغــت املرصوفــات ( )1,210,547ريــاال فيمــا بلغــت يف
عــام  )1,134,891( 2018ريــاال.

الســـالمــــــة
تجديــد رخصــة تشــغيل املطــار وفــق معايــر الهيئــة
العامــة للطــران املــدين يف مجــايل التشــغيل والســامة
ملــدة ( )3ســنوات.
إقامــة ( )254دورة وورشــة عمــل يف مجــال األمــن
والســامة ،اســتفاد منهــا جميــع العاملــن يف الســاحة
الجويــة التابعــن ملختلــف الجهــات العاملــة يف املطــار.
انخفــاض معــدل الحــوادث داخــل الســاحة الجويــة يف
املطــار بنســبة  % 25عــن عــام  2018كنتيجــة للتطبيــق
الصــارم لنظــام إدارة الســامة ونظــام إدارة حركــة
املركبــات.

الجـــودة
تجديــد شــهادات األيــزو الدوليــة الــي حصلــت عليهــا
الرشكــة املُشــغلة للمطــار وهــي (شــهادة األيــزو يف
أنظمــة إدارة الجــودة  ،9001:2015شــهادة األيــزو يف
أنظمــة إدارة شــكاوي العمــاء  ،10002:2018شــهادة
األيــزو يف أنظمــة إدارة البيئــة )14001:2015
حصــول املطــار عــى تقييــم  4.60مــن  5يف عــام 2019
كأفضــل ثالــث مطــار بمنطقــة الــرق األوســط يف جــودة
الخدمــات املقدمــة وفــق اســتبيان املجلــس العاملــي
للمطــارات ()ACI-ASQ
تصــدر مطــار األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل
املركــز األول عــى مســتوى اململكــة بتحقيــق نســبة رضــا
املســافرين والــي بلغــت .% 78
تحســن وتطويــر الخدمــات واملرافــق املتعلقــة بــذوي
االحتياجــات الخاصــة ،وكان مــن بــن مــا تــم تخصيصــه
لهــذه الفئــة (مواقــف ســيارات ،منصــة لتقديــم الخدمــة
وإنهــاء إجــراءات الســفر ،مســارات للجــوازات والتفتيــش
األمــي ،دورات ميــاه ،وغــر ذلــك)
تجهيــز منطقــة مخصصــة إلصــدار التأشــرات الســياحية
واســتقبال املســافرين مــن حامــي التأشــرات الســياحية،
مجهــزة بعــدد ( )4منصــات للجــوازات ومنطقــة اســراحة
مجهــزة بوســائل الراحــة.

التطوير واإلنشـــاء
تطويــر وتجهيــز صالــة “مبــادرة طريــق مكــة” لتســتوعب
عــددا ً أكــر مــن ضيــوف الرحمــن لتصبــح مســاحتها
1050م .2

توفــر وتهيئة مرافــق خاصة لتطبيق مبادرة “إياب”.
توفــر عــدد مــن األنظمــة املتخصصــة يف الخدمــات
الذاتيــة للمســافرين منهــا:
•( )24جهــاز إصــدار بطاقــات الصعــود للطائــرة
ذاتيــاً.
•( )4أجهــزة لنظــام اإلجراءات الذاتية للحقائب.
•( )6أجهــزة لنظــام التثبــت مــن بطاقــات صعــود
الطائــرة.
•( )10أجهــزة لنظــام التصعيد الذايت للطائرة.
تطويــر أنظمــة اإلنارة واالقرتاب يف املدرج .36/18

الحركة الجوية واســتقطاب الناقالت
اســتقطاب ناقلتــن جويتــن للتشــغيل مــن وإىل املطــار
(رحــات مجدولــة).
اســتقطاب ( )5ناقــات جويــة للتشــغيل مــن وإىل املطــار
(رحــات عارضــة).
اســتحداث ( )11وجهة جديدة (عارضة).

األداء املــــــايل
بلــغ الدخــل الــذي حققتــه رشكــة طيبــة للمطــارات
للهيئــة العامــة للطــران املــدين خــال عــام 2019
( )562,766,424ريــا ًال.

املوارد البرشية
بلــغ إجمــايل ســاعات التدريــب خــال عــام )1021( 2019
ســاعة ،بمعــدل ( )39ســاعة تدريــب لــكل موظــف،
وكانــت الــدورات والربامــج التدريبيــة يف املجــاالت
املتخصصــة ،وقــد نظــم أحــد الربامــج التدريبيــة
بواســطة مجلــس املطــارات الــدويل ACIفيمــا نظمــت
دورة تدريبيــة بواســطة االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي
.IATA
حيــث أن املطــار (تــم بنــاؤه ويجــري تشــغيله) بأســلوب
 BTOفقــد اقتــر عــدد العاملــن التابعــن لســلطة
املطــار عــى ( )33موظفــا ،وجميعهــم مــن الســعوديني،
أمــا الرشكــة املشــغلة فيعمــل لديهــا ( )596موظفــا.
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إجمــايل الحركــة الجويــة املفوتــرة من عام  2014وحىت عام 2019

إجمــايل الحركــة الجويــة يف مطــارات اململكة الدولية (الوصول واملغادرة)

الرحــــــالت (باآلالف)

961,206

958,987

939,320

200
150

100
50
0

422.574

875,686

250

403.877

810,900

300

داخيل

60

3

50
40

771,379
770,317

99,639
103,346

51.760

رحــــــالت

ركاب

0

48.208

2018

29,934
29,578

2,597
2,806

723,780
663,132

10

داخيل

شحن وبريد

(باآلالف)

(باالطنان)

48.780

املطارات الداخية

رحــــــالت

ركاب

(باآلالف)

(باالطنان)

20

48.834

2018

741,445
740,739

97,042
100,540

شحن وبريد

30

(بامليون)

املطارات الدولية

رحــــــالت

ركاب

2019

دويل

2019
2018

الركاب (بامليون)

إجمــايل الحركــة الجويــة يف مطارات اململكة (وصول ومغادرة)

2019

318.165

2017

2016

2015

2014

350

337.568

922,124

400

(باآلالف)

2019

2018

450

دويل

2019
2018

الشــحن (الف طن)

4,121
2,229

600
500

400
300

0

72.755

%3.7

%-8.6

10

90.694

44

727,901
665,431

50

داخيل

590.377

%-0.1

(باالطـــنان)

633.086

2019

(باآلالف)

100

(الف طن)

2018

شحن وبريد

200

دويل

2019
2018
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تفاصيــل الحركــة الجويــة يف مطــارات اململكة الدولية (الوصول واملغادرة)
الرحــــالت *

DMM

مطار
امللك عبدالعــزيــــز الدويل

2018
2019

140,640

136,534

94,396

105,383

241,917

مطار
امللك خالـــــد الدويل

2018

2019

95,467
87,550

113,314

124,604

208,781
212,154

مطار
امللك فهــــد الــــدويل

2018

2019

40,393
37,229

52,926

93,319

مطــار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل

2018

36,941

23,727

60,668

مطـــار
الطائــــــف الـدولـــــي

2018

2019

57,555

235,036

94,784

36,544

24,061

60,605

3,674

7,133

10,807

7,732

10,867

مطـــار
ابهـــــــا الــدولــــي

2018

2019

4,390
3,452

36,565

40,955

مطـــار
حائـــــل الـــدولـــي

2018

1,786

16,308

18,094

2019

2019

3,135

1,440

31,575

10,957

35,027

12,397

%2.9

GIZ

%1.6

%0.6

%-14.5

%-31.5

مطــار األمري نايف بن
عبــــدالـعـــزيـــز الــــــــدويل
(القصيم)

2018

مطار االمري ســلطان بن
عبدالعــزيــــــــــز الدويل
(تبوك)

%1.6

%-0.1

مطــار امللك عبدالله بن
عبدالعزيــز الدويل بجازان

2018

YNB

مطار األمري
عبداملحــن بن عبدالعزيز
الدويل (ينبع)

AJF

مطار
الجـــــوف الدويل

مطار
االحســـاء الدويل

2019

2019

2018
2019

2018

2019

2018

2019

2018
2019

2018
2019

1,663
1,110

6,628

6,082

1,565

1,559

2,823
2,071

1,242

21,558

21,593

22,703

9,675

16,303

9,069

12,884
14,455

4,678
4,813

4,600

1,006

4,268

356

6,113

453

337,568
318,165

23,221

6,509

403,877
422,574

15,151

14,449
16,014

7,501

6,884

5,842
5,274

6,469
6,962

741,445
740,739

%-2.2

%-7.1

%10.8

%-0.1

%-8.2

%-9.7

%7.6

-0.1

* تــم احتســاب رحــات الحــج و العمرة ضمن الرحالت الدولية
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تفاصيــل الحركــة الجويــة يف مطــارات اململكة الدولية (الوصول واملغادرة)
ركاب (بــاآلالف ) *

DMM

مطار
امللك عبدالعــزيــــز الدويل

2018

مطار
امللك خالـــــد الدويل

2018

2019

23,083

23,366

12,613

12,921

14,173

15,519

36,004

37,540

28,132

12,408

16,674

29,083

مطار
امللك فهــــد الــــدويل

2018

4,911

5,541

10,452

2019

2019

4,847

6,321

11,168

مطــار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل

2018

5,659

2,486

2,600

8,145

8,381

مطـــار
الطائــــــف الـدولـــــي

2018
2019

404

360

770

1,174

مطـــار
ابهـــــــا الــدولــــي

2018

493

4,005

4,498

مطـــار
حائـــــل الـــدولـــي

2018

175

1,078

1,253

2019

2019

2019

5,782

445

166

814

3,923

913

1,174

4,368

1,078

%4.3

GIZ

مطــار األمري نايف بن
عبــــدالـعـــزيـــز الــــــــدويل
(القصيم)

%3.4

مطار االمري ســلطان بن
عبدالعــزيــــــــــز الدويل
(تبوك)

%6.8

%2.9

%0.03

%-2.9

مطــار امللك عبدالله بن
عبدالعزيــز الدويل بجازان

YNB

AJF

2018

182

2,442

2019

146

2,691

2018

687

948

2019

2018
2019

675

175

186

978

1,414

1,601

2,624

2,837

1,635

1,653

1,589

1,787

مطار األمري
عبداملحــن بن عبدالعزيز
الدويل (ينبع)

2018

307

462

769

مطار
الجـــــوف الدويل

2018

112

482

594

مطار
االحســـاء الدويل

2019

253

443

2019

122

473

2018

31

140

2019

%-13.9

2018
2019

24

48,834
48,780

155

48,208
51,760

697

595

171

180

97,042
100,540

%8.1

%1.1

%-2.9

%12.4

%-9.5

%0.1

%4.8

3.6

* تــم احتســاب ركاب الحــج و العمــرة ضمن ركاب الدولية
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إحصائيــات الحركة الجوية
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تفاصيــل الحركــة الجويــة يف مطــارات اململكة الدولية (الوصول واملغادرة)
الشحن (باألطنان)

DMM

50

مطار
امللك عبدالعــزيــــز الدويل

2018

320,543

33,116

353,659

35,449

366,957

مطار
امللك خالـــــد الدويل

2018
2019

209,167

193,885

24,899

234,067

مطار
امللك فهــــد الــــدويل

2018
2019

100,830

64,984

14,870

115,700

مطــار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل

2018

0

0

0

2019

331,508

25,156

219,041

GIZ

%3.8

%-2.9
%-6.4

مطــار امللك عبدالله بن
عبدالعزيــز الدويل بجازان

2018

مطــار األمري نايف بن
عبــــدالـعـــزيـــز الــــــــدويل
(القصيم)

2018

2019

2019

مطار االمري ســلطان بن
عبدالعــزيــــــــــز الدويل
(تبوك)

2018

0

YNB

مطار األمري
عبداملحــن بن عبدالعزيز
الدويل (ينبع)

مطـــار
الطائــــــف الـدولـــــي

2018
2019

0
0

0

0

0

AJF

مطار
الجـــــوف الدويل

مطـــار
ابهـــــــا الــدولــــي

2018
2019

0
0

0

0

0

مطـــار
حائـــــل الـــدولـــي

2018

0

301

301

2019

2019

0

0

12,144

0

0

0

0

77,128

0

0

0

0

%-33.3

%-100

مطار
االحســـاء الدويل

2019

0

0

2,531
0

0

0

0

0

17,467
0

0

0

0

0

19,998
0

0

0

0

%-100

0

2018
2019

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

2019

2018
2019

2018
2019

0

14

0

633,086
590,377

0

0

41

6

90,694
72,755

0

0

55
6

723,780
663,132

%-89.0

-8.4
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إجمــايل الحركــة الجويــة يف مطارات اململكــة الداخلية (الوصول واملغادرة)

الرحــــــالت (باآلالف)
35

30
25

20

5

0

29.578

(باآلالف)

10

29.934

15

الرحالت

2019
2018

الركاب (باملليون)

3
2

2.806

0

2.597

(بامليون)

1

ركاب

2019
2018

الشــحن (الف طن)
5
4
3

0

2.299

52

1

4.121

(الف طن)

2

شحن وبريد

2019
2018

53

إحصائيــات الحركة الجوية
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تفاصيــل الحركــة الجوية يف املطــارات الداخلية (الوصول واملغادرة)
املطارات الداخلية

مطار امللك ســعود
(الباحة)

2018
2019

4,482

476

0

4,136

442

0
0

%-7.2

%-7.7

مطــار
وادي الدواســـــر

2018
2019

154

1,972
1,813

مطـــــار شـــــرورة

2018
2019

2,957

274

2,740

مطــــــار طريـــف

2019

1,721

107

1,512

105

0.003

مطــــــار بيشـــة

2018
2019

3,893

%-1.7

3,946
%1.4

54

0
%0.5

2019

0

60

مطـــــار نجـــــران

2018
2019

مطـــــار القيصومة

2019

0

1,212

90

946

91

0

%0.8

0

161

1

0

1,595

212

0

%18386.8

%890.7

2018

0
%7.7

%-21.9

0

3,568

293

71

3,328

322

0

%-6.7

%-100

0

0

%-98.4

0

476

2018

%-0.1

56

1,544

0

0.2

474

2019

%-2.5

%-10.8

مطـــــار رفحـــــاء

0
%-5.1

2018

1,730

2019

%-41.8

0

260

%-12.1

مطـــــار الوجـــة

1,722

%-1.5

%-7.3

2018

2,960

152
%-8.1

مطـــــار عـــرعـــر

2018

3,417
3,332

346
346

35
0

%9.9

%-100.0
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تابــع تفاصيــل الحركــة الجوية يف املطــارات الداخلية (الوصول واملغادرة)
املطارات الداخلية

مطار القريات

2018
2019

3,026

258

2,520

243

مطــار االمري عبداملجيد
بن عبدالعزيز(العال)

2018

2018

632

2019

مطار الدوادمي

2019

2018

50

%78.6

38
%-21.8

مطـــــار رابــــغ

2019

2018
2019

29,934

%-45.2

0
%-17.2

2,597

29,578

577

0

0.1

0

4,120.9

2,806
%-1.2

56

%9.3

0.1

%-32.0

%-75.0

1,054

35

34

0

0.024
0.006

34
61
%47.2

494

0
%-5.9

%-16.7

1,113
1,638

0

2,299.2

%8.0

%-44.2
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اإلدارة العامة لالسرتاتيجية وتحقيق الرؤية

اإلدارة العامــة لالســراتيجية وتحقيق الرؤية
هــي اإلدارة املعنيــة بوضــع اســراتيجية وطنيــة لقطــاع الطــران املــدين يف
اململكــة العربيــة الســعودية ،والعمــل عــى تحديثهــا بشــكل مســتمر،
بمــا يتناســب مــع التوجهــات االســراتيجية للهيئــة العامــة للطــران
املــدين ،ويســهم يف تحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة  2030املتعلقــة
بقطــاع الطــران املــدين ،ويف مقدمتهــا إيجــاد بيئــة اســتثمارية جاذبــة،
ورفــع مســتوى الخدمــات املقدمــة يف مطــارات اململكــة وفــق أعــى
املعايــر الدوليــة.
كمــا تضطلــع اإلدارة بمتابعــة تنفيــذ مبــادرات الهيئــة والعمــل عــى
تطويــر وتطبيــق سياســات شــاملة واســراتيجيات فعَّ الــة مــن خــال
إرشاك القطــاع الخــاص والجهــات ذات العالقــة ،لتحقيــق االزدهــار
واالســتدامة يف نمــو قطــاع الطــران باململكــة .كمــا تقــوم بالعمــل
والتنســيق مــع اإلدارات املختلفــة يف الهيئــة لضمــان جــودة وتنفيــذ
الخطــط املطروحــة.

1441-1440ﻫـ 2019

األهــــداف
نــر ثقافــة الوعــي باالســراتيجية لــدى منســوبي الهيئــة
العامـ�ة للطـيران املـ�دين ،وأصحـ�اب املصلحـ�ة املعنيـين( (�Stake
.)holders

املســاهمة يف تحقيــق نمــو قطــاع الطــران وذلــك مــن خــال
إعــداد الدراســات للعوامــل املؤثــرة يف القطــاع وتنفيذهــا
وإرشاك أصحــاب املصلحــة.

مواءمــة الخطــة االســراتيجية للهيئــة مــع رؤيــة اململكــة
2030م.

ضمــان مواءمــة مشــاريع مختلــف قطاعــات الهيئــة مــع
اســراتيجية قطــاع الطــران يف اململكــة.

التمكــن لتنفيــذ اســراتيجية الهيئــة وتطويرهــا للمســاهمة يف
تحقيــق رؤيــة اململكــة .2030

اإلنجـــازات
االســتمرار يف املشــاركة يف عــدد مــن برامــج تحقيــق رؤيــة
اململكــة ( ،2030برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن ،برنامــج
تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية) وتحديــد
مــؤرشات األداء.
إصــدار تقاريــر ربــع ســنوية ملتابعــة تحقيــق نتائــج مبــادرات
برامــج الرؤيــة ،بنــاء عــى متطلبــات املركــز الوطــي لقيــاس أداء
األجهــزة العامــة وفــق املنهجيــات واملعايــر املعتمــدة.

58

اإلرشاف واملتابعــة املســتمرة لتقــدم تنفيــذ مبــادرات برنامــج
تحــول الهيئــة العامــة للطــران املــدين وقيــاس مــدى تحقيــق
مســتهدفاتها.
املشــاركة مــع قطاعــات الهيئــة بشــكل مســتمر يف تصميــم
األهــداف واملبــادرات االســراتيجية ووضــع خطــط التنفيــذ.

59

قطــاع
أمــــــن الطــــريان
هــو القطــاع املســؤول عــن توفــر بيئــة طــران مــدين آمنــة يف اململكــة ،وذلــك

مــن خــال وضــع األنظمــة واللوائــح التنظيميــة إلجــراءات أمــن الطــران املــدين
بمــا يتوافــق مــع األنظمــة الوطنيــة واملتطلبــات الدوليــة ،إضافــ ًة إىل توفــر
أحــدث التجهيــزات والنظــم األمنيــة واملاديــة ،وتأهيــل وتدريــب الكــوادر البرشيــة
الوطنيــة يف مجــال أمــن الطــران وفــق أعــى املعايــر الدوليــة لضمــان حمايــة
الطــران املــدين مــن أفعــال التدخــل غــر املــروع ضــده.
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الرتاخـــــيص والتـــــدريب

املهــــــــام واملسؤوليــــــات
وضــع وتحديــث األنظمــة واللوائــح التنظيميــة الخاصــة بإجــراءات أمــن الطــران
املــدين.

إصــدار ( )32817ترصيحــا أمنيــا مــن خــال برنامــج نظــام الترصيــح املوحــد لــكل مــن( :مطــار امللــك خالــد الــدويل ،مطــار
امللــك فهــد الــدويل ،مطــار أبهــا الــدويل ،مطــار األمــر نايــف بــن عبــد العزيــز الــدويل بالقصيــم ،مطــار الطائــف الــدويل ،مطــار
امللــك عبــد اللــه الــدويل بجــازان ،مطــار نجــران).

ضمــان امتثــال كافــة الجهــات املعنيــة بتطبيــق أنظمــة وإجــراءات أمــن الطــران
املــدين يف مطــارات اململكــة.

إصــدار تراخيــص لعدد ( )1207موظف للعاملــن عىل األجهزة األمنية باملطارات.

ضمــان التنســيق املســتمر عــى املســتوى الوطــي بــن الجهــات األمنيــة الحكوميــة
العاملــة يف مطــارات اململكــة ،وعــى املســتوى الــدويل بــن الهيئــة ونظرائهــا يف
الــدول الصديقــة يف مجــال أمــن الطــران املــدين.

عقــد دورات تدريبيــة وورش عمــل متخصصــة بمجــال أمن الطريان للعاملــن باملطارات وذلك عىل النحو التايل:

عــدد الدورات التدريبية

العمــل عــى تأمــن البنيــة التحتيــة والتجهيــزات األمنيــة ذات الجــودة واملواصفــات
املتوافقــة مــع املعايــر الدوليــة.

اإلنــجـــــــازات
كفــاءة وجــودة أمــن الطــران املــدين
االســتمرار يف إجــراءات الرقابــة والتفتيــش الدوريــة لجميــع
مرافــق املطــارات (الشــحن الجــوي  /التمويــن /صــاالت الســفر/
ســاحات الطــران) للتحقــق والتأكــد مــن تطبيــق كافــة األنظمــة
واللوائــح واملعايــر األمنيــة.
تشــكيل فريــق وطــي لتدقيــق أمــن الطــران املــدين وهــو الفريــق
املعــي بالتنســيق مــع مدققــي منظمــة الطــران املــدين الــدويل
(.)ICAO

األنظمــة والترشيعــات
تعديــل الربنامــج الوطــي ألمــن الطــران بمــا يتوافــق مــع
التعديــل رقــم ( )17للملحــق الســابع عــر (األمــن) التفاقيــة
الطــران املــدين الــدويل (معاهــدة شــيكاغو.)1944،
املشــاركة يف تحديث دليــل معالجة اختطاف الطائرات.
إصــدار دليــل يتعلــق باملــواد املحظــورة يف أمتعــة الــركاب
املحمولــة واملوزونــة.
تأســيس منهجيــة لتقييــم التهديــدات واملخاطــر واملعلومــات
األمنيــة املحتملــة ،وإعــداد الدليــل اإلجــرايئ لهــا.
إعــداد الدليــل اإلجــرايئ لتبــادل ومشــاركة املعلومــات املتعلقــة
بالتحقــق األمــي.

62

جانب من مؤتمر أمن الرشق األوسط الـــذي
أقــيــــم يف دبــــي املتعلق بالجهازية ملواجهة
تهديــدات الطائرات بدون طيار

 72دورة تدريبيــة
عدد ورش العمل

نظــم وبرامــج أمــن الطــران

 7ورش عمل

عــدد املتدربــن
 550موظفا ً من منســوبي الهيئة
 976موظفــا ً مــن منســوبي الجهات العاملة يف املطارات
عدد املســتفيدين
 88موظفــا مــن منســوبي الهيئــة والجهات العاملة يف املطارات

إنشــاء إدارة متخصصــة باألمــن اإللكــروين مســئولة عــن جميــع
الضوابــط والوثائــق والسياســات واإلجــراءات األمنيــة املطلوبــة
لتنظيــم حوكمــة أمــن املعلومــات واألعمــال الخاصــة بهــا يف
الهيئــة والــركات التابعــة لهــا وااللتــزام بمتطلبــات الهيئــة
الوطنيــة لألمــن الســيرباين.
إطــاق املرحلــة الثانيــة لنظــام طباعــة التصاريــح األمنيــة املوحــد
يف (مطــار امللــك خالــد الــدويل ،مطــار امللــك فهــد الــدويل،
مطــار أبهــا الــدويل ،مطــار األمــر نايــف بــن عبــد العزيــز الــدويل
بالقصيــم ،مطــار الطائــف الــدويل ،مطــار امللــك عبــد اللــه
بجــازان ،مطــار نجــران).
إطــاق وإدارة مبــادرة (إيــاب) والــي تُعــي بتســهيل اإلجــراءات
األمنيــة املتعلقــة بالحجــاج وتســجيل أمتعــة املغادريــن بعــد
التحقــق مــن بياناتهــم بشــكل مســبق وآيل عــر منصــة إيــاب
اإللكرتونيــة.

مشــاريع البنيــة التحتيــة والتجهيزات األمنية املنجزة
مــروع تأمــن االحتياجــات العاجلــة لكامــرات املراقبــة
للمطــارات (أبهــا  -القصيــم  -حائــل  -جــازان) بتكلفــة
( )430,000ريــال.
مــروع تأمــن أحــدث أجهــزة كشــف املتفجــرات لعــدد
( )23مطــارا ً بتكلفــة ( )51,822,750ريــا ًال.
مــروع توريــد تجهيــزات أمنيــة وعســكرية وعربــات
لربنامــج ســامة وأمــن الطــران والتجهيــزات األمنيــة
للقطاعــات العاملــة باملطــارات واملشــتمل عــى ()250
دوريــة ،بتكلفــة ( )298,934,739.60ريــا ًال.
مــروع تقديــم خدمــات استشــارية لتأســيس رشكــة
أمنيــة بتكلفــة ( )8,746,500ريــال.
حجاج أندونســيا يستفيدون من
مبادرة إياب
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مشــاريع البنيــة التحتيــة والتجهيــزات األمنيــة
(قيــد اإلنجــاز)

ترســيه املــروع الوطــي املتكامــل ألمــن وحمايــة املطــارات
(املرحلــة األوىل) بتكلفــة ( 827مليــون ريــال) والــذي متوقــع
إنجــازه يف عــام .2022
طــرح مــروع الخدمــات االستشــارية لــإرشاف عــى املــروع
الوطــي املتكامــل ألمــن وحمايــة املطــارات (املرحلــة األوىل)
بتكلفــة ( 30مليــون ريــال).
طــرح مــروع االحتياجــات األمنيــة للمطــارات الحدوديــة
بقيمــة ( 321مليــون ريــال).
طــرح مــروع الدليــل الفــي للتجهيــزات األمنيــة باملطــارات،
بتكلفــة ( )1,100,000ريــال.

التنســيق املحيل والدويل
موافقــة مجلــس الــوزراء عــى توقيــع مذكــريت تعــاون يف
مجــال أمــن الطــران املــدين األوىل بــن الهيئــة العامــة للطــران
املــدين ونظريتهــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة والثانيــة
مــع دولــة فرنســا.
توقيــع اتفاقيــة تبــادل املعلومــات بــن الهيئــة العامــة للطــران
املــدين ومركــز املعلومــات الوطــي.
اســتضافة مقــر الربنامــج التعــاوين ألمــن الطــران يف الــرق
األوســط.

إدارة الطائــرات بدون طيار
يديــر قطــاع أمــن الطــران املــروع الوطــي لخدمــات الطائــرات
بــدون طيــار الــذي يعــد مرشوعــا ً اســراتيجيا عــى مســتوى
اململكــة وهــو يســتهدف توحيــد جهــود كافــة الجهــات يف ســبيل
االســتفادة مــن هــذه التقنيــة وتفــادي ســلبياتها ،ولتحقيــق
ذلــك يتــم تســجيل وتزكيــة مــاك هــذا النــوع مــن الطائــرات
عــن طريــق منصــة إلكرتونيــة مخصصــة لذلــك ،بغيــة العمــل
عــى إيجــاد الســبل واألنظمــة الكفيلــة بحمايــة املطــارات مــن
دخــول تلــك الطائــرات يف املجــال الجــوي املحظــور.
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اجتمــاع مســئويل الهيئة مع الجانب الفرنيس
يف مباحثات التعاون املشــرك يف مجال أمن
الطريان
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اإلدارة العامــة للجودة
وحماية العمالء
تُعــى اإلدارة العامــة للجــودة وحمايــة العمــاء بتحســن تجربــة املســافرين يف مطــارات
اململكــة وخــال رحالتهــم الــي تشــغلها جميــع الناقــات الجويــة العاملــة باململكــة،
وذلــك بموجــب معايــر ومــؤرشات قيــاس أداء يتــم مــن خاللهــا املراقبــة واإلرشاف عــى مــا
يقــدم مــن خدمــات للمســافرين ،وإرشاك املســتفيدين مــن الخدمــات وأصحــاب العالقــة
يف تطويــر تلــك الخدمــات ،عــن طريــق جمــع وتحليــل مالحظاتهــم ومرئياتهــم الــي
يقدمونهــا عــر مختلــف قنــوات التواصــل ،مثــل االســتبيانات وغريهــا .كمــا تعمــل اإلدارة
عــى تنفيــذ عــدة مبــادرات مــن املســتهدف إنجازهــا قبــل نهايــة عــام 2020م بالرشاكــة
مــع جهــات داخليــة وخارجيــة لتحقيــق أهــداف اإلدارة العامــة للجــودة وحمايــة العمــاء
والــي تــأيت يف إطــار األهــداف االســراتيجية للهيئــة العامــة للطــران املــدين املتماشــية مــع
رؤيــة اململكــة .2030

اإلدارة العامة للجودة وحماية العمالء
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األهــــداف
تطوير وتحســن الخدمات املقدمة للمســافرين.
البحــث عــن أفضــل املمارســات واالبتــكارات الجديــدة فيمــا
يخــص جــودة خدمــات املســافرين والعمــل عــى تطبيقهــا.
التحقــق مــن الجــدوى االقتصاديــة لألفــكار والحلــول املقرتحــة
وتوافقهــا مــع األنظمــة واللوائــح املحليــة والدوليــة.
بنــاء الحــد األدىن املطلــوب مــن املعايــر ومــؤرشات قيــاس
األداء املتعلقــة بمســتوى الخدمــات املقدمــة للمســافرين.

ضمــان االمتثــال للمعايــر العامليــة فيمــا يخــص جــودة
الخدمــات املقدمــة للمســافر.
بنــاء ومتابعــة تطبيــق مــؤرشات األداء املتعلقــة بجــودة
الخدمــات يف املطــارات.
قيــاس مــدى رضــا املســافرين وإرشاك أصحــاب العالقــة
واملســتفيدين يف تحســن الخدمــات املقدمــة.
التأكــد مــن تطبيــق األنظمــة والترشيعــات الخاصــة بحمايــة
العمــاء ومــدى االلتــزام بهــا.
زيــارة ميدانيــة لتطبيق قائمة تدقيق جودة
الخدمــــــات يف مطـــــار األمري محـمـــــــد بن
عبــد العزيز الدويل

اإلنجـــازات
البــدء يف تطبيــق برنامــج التقييــم الشــامل لجــودة خدمــات
املطــار يف جميــع مطــارات اململكــة والــذي يشــمل العنــارص
التاليــة:
برنامــج معايــر جــودة الخدمــات  :ويشــمل  19معيــارا ً لقيــاس
مــدى جــودة الخدمــات بشــكل شــهري ألهــم مراحــل رحلــة
املســافر
قائمــة تدقيــق جــودة الخدمــات يف املطــارات  :وينطــوي عــى
زيــارات ميدانيــة لجميــع املطــارات لتطبيــق قائمــة تقييــم
الجــودة تحتــوي عــى  667عنــرا مــن عنــارص جــودة
الخدمــات ويتــم التقييــم بشــكل ســنوي.
اســتبيان جــودة الخدمــات يف املطــارات :يســتهدف تقييــم
جــودة الخدمــات بشــكل ربــع ســنوي تجمــع النتائــج عــن
طريــق اســتبيانات لتغطــي ســبعة مناطــق رئيســية عــر رحلــة
املســافر.
رصــد ومتابعــة شــكاوى املســافرين :اســتقبال ومتابعــة
شــكاوى املســافرين الــي تــرد للهئيــة عــر مركــز االتصــال
املوحــد.
وضــع حلــول بالتعــاون مــع املطــارات والناقــات الجويــة
ومقدمــي الخدمــات األرضيــة للمشــاكل املتعلقــة بعــدم التــزام
املســافرين بأحجــام وأوزان األمتعــة اليدويــة ممــا يســبب تأخــر
الرحــات وحرمــان الناقــات الجويــة مــن بعــض مداخيلهــا.
عقــد ورش عمــل ربــع ســنوية ملوظفــي املطــارات األربعــة
الكــرى والناقــات الجويــة.
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مــن خــال رئاســة لجنــة "معالجــة القصــور يف اإلجــراءات
املخصصــة لــذوي القــدرة املحــدودة عــى الحركــة" تــم إنجــاز
التــايل:

ترجمــة املــواد التوعويــة لالئحــة حمايــة العمــاء اىل خمــس
لغــات (الرتكيــة – اإلندونيســية – البنغاليــة – املاليزيــة -
الهنديــة) بغيــة إرشــاد الحجــاج واملعتمريــن بحقوقهــم.

اعتمــاد الالئحــة التنفيذيــة لحمايــة حقــوق العمــاء مــن
الهيئــة العربيــة للطــران املــدين كنمــوذج اسرتشــادي للــدول
األعضــاء.

مراجعــة وإيضــاح رشوط النقــل بشــكل دوري لجميــع الناقالت
الوطنيــة للتأكــد مــن توافقهــا مــع أفضــل املمارســات العامليــة
فيمــا يخــص سياســات قبــول ورفــض إركاب ذوي القــدرة
املحــدودة عــى الحركــة.

ضمــان تواجــد مقيمــي رشكــة ســكاي تراكــس للعمــل عــى
تقييــم األربعــة مطــارات الكــرى يف اململكــة.

تحســن آليــة رصــد ومنهجيــة املتابعــة ألجهــزة قيــاس رضــا
املســافرين يف املطــارات األربعــة الدوليــة الرئيســة

العمــل مــع املطــارات األربعــة الكــرى للتأكــد مــن تطبيــق
توصيــات رشكــة ســكاي تراكــس العامليــة املتخصصــة يف تقييــم
املطــارات والناقــات الجويــة.

تدريــب موظفــي الناقــات الوطنيــة ورشكات الخدمــات
األرضيــة ممــن لهــم عالقــة مبــارشة باملســافرين عــى االلتــزام
بالالئحــة التنفيذيــة لحمايــة حقــوق العمــاء.

تحليــل حركــة املســافرين يف مطــار األمــر محمــد بــن عبــد
العزيــز مقارنــة بطاقتــه االســتيعابية للتأكــد مــن التــزام
الرشكــة املشــغلة باتفاقيــة مســتوى الخدمــة املربمــة معهــا.

عقــد ورشــة عمــل للناقــات الوطنيــة (الخطــوط الســعودية –
طــران الســعودية الخليجيــة – رشكــة طــران أديــل – رشكــة
طــران نــاس – رشكــة طــران نســما) وقــد حرضهــا ( )33موظفــا ً
ملراجعــة الشــكاوى.

إقامــة حملــة توعويــة توضــح اإلجــراءات والحقــوق املتعلقــة
بــذوي اإلعاقــة وذوي القــدرة املحــدودة عــى الحركــة لتثقيفهــم
بحقوقهــم والتزاماتهــم تجــاه الناقــات الجويــة.
ترجمــة الئحــة حمايــة العمــاء وحملــة "حقــك محفــوظ"
للغــة اإلشــارة وتجهيــز املنتــج ليتــم مشــاركته إعالميــاً.
املشــاركة يف ربــط املوقــع اإللكــروين للخطــوط الســعودية
بالبوابــة اإللكرتونيــة لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ممــا
يتيــح لــذوي اإلعاقــة حامــي بطاقــة معــاق بالحصــول عــى
تخفيــض يف قيمــة تذاكــر الطــران بمجــرد إدخــال معلومــات
الهويــة الوطنيــة.
املشــاركة يف القمــة العامليــة لتجربــة املســافرين الــي أقيمــت
يف اندونيســيا حيــث تــم اســتعراض تجربــة اململكــة يف هــذا
املجــال.
تحليــل بيانــات املســافرين ونتائــج االســتبيانات املتعلقــة برضــا
املســافرين يف جميــع مطــارات اململكــة ،ومــن ثــم تــم رصــد
نقــاط الضعــف واقــراح الحلــول لتطويــر تجربــة املســافرين.

بنــاء ( )13معيــارا ً لجــودة الخدمــات املقدمــة لضيــوف قمــة
العرشيــن والــي ستســتضيفها اململكــة يف عــام 2020م.

تحليــل شــكاوى مســافري املكاتــب التنفيذيــة يف جميــع
مطــارات اململكــة ورصــد نقــاط الضعــف واقــراح الحلــول
لتطويــر تجربــة املســافرين.

بنــاء ( )11مــؤرش أداء لقيــاس تجربــة ضيــوف الرحمــن
بالتعــاون مــع برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن.

إطــاق القواعــد االرشــادية لتحســن جــودة الخدمــات املقدمــة
يف مطــارات اململكــة.

إقامــة ( )7ورش عمــل للمعنيــن يجمــع البيانــات املتعلقــة
بمعايــر جــودة الخدمــة الشــهرية يف مطــارات اململكــة بهــدف
تحســن جــودة البيانــات ودقتهــا.
املتابعــة امليدانيــة خــال موســمي الحــج والعمــرة يف مطــار
امللــك عبــد العزيــز ومطــار امللــك خالــد ومطــار امللــك فهــد
ومطــار األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز ومطــار الطائــف للتأكــد
مــن جــودة الخدمــات.

رصــد مخالفــات عــى رشكات الطــران الوطنيــة واألجنبيــة
ملخالفــة أحــكام الالئحــة التنفيذيــة لحمايــة حقــوق العمــاء.
نــر اللوحــات اإلرشــادية والتثقيفيــة لزيــادة وعــي املســافرين
وواجبــات الناقلــن الجويــن فيمــا يدخــل يف نطــاق حمايــة
العمــاء يف مطــارات اململكــة العربيــة الســعودية.

تقييــم عمــل وأدلــة وأداء مركــز االتصــال املوحــد الخــاص
باســتقبال شــكاوى عمــاء الهيئــة العامــة للطــران املــدين.
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شكاوى املسافرين
بلغ عدد الشــكاوى اليت وردت اإلدارة خالل عام  )6,422( 2019شــكوى ،تم البت يف ()%98
منها ،وقد كانت أســباب الشــكاوى عىل النحو التايل:

(ب)
الشكاوى
املتعلقة بالناقــــات الجوية

(أ)
الشكاوى
املتعلقة باملطـــــارات

219

شكوى تتعلق بإجراءات إصدار بطاقة الصعود
وقد تم البت يف ( )% 95منها.

78

شكـوى تتعلق بإدارات املطــار وقد تم البت يف
( )% 91منها.

772

258

شكــــوى تتعلق باألمتعـة وقد تم البت يف
( )% 96منها.

256

شكوى تتعلق برفض اإلركاب وقد تم البت
فيها جميعا ً (.)% 100

شكاوى تتعلق بالبوابات اإللكرتونية وقد تم البت
فيها جميعا ً (.)% 100

1022

شكــــوى تتعلق باألمتــــعة وقد تم البت يف
( )% 98منها.

شكــوى تتعلق بالتفتيـــش وقد تم البت يف
( )% 84منها.

61

شكوى تتعلق بتخفيض درجة اإلركاب وقد تم
البت فيها جميعا ً (.)% 100

3

شــكاوى تتعلق بالجمارك وقد تم البت يف
جميعها (.)% 100

22

شكوى تتعلق بوثائق السفر وقد تم البت فيها
جميعا ً (.)% 100

14

شكــوى تتعلق بالجــوازات وقد تم البـت يف
( )% 93منها.

8

شكاوى تتعلق بذوي االحتياجات الخاصة وقد
تم البت فيها جميعا ً (.)% 100

131

شكـــوى تتعلق باملواصـــالت وقد تم البـــت يف
( )% 94منها.

3

شكاوى تتعلق باإلعالن الداخيل وقد تم البت
يف ( )% 67منها.

43

شكوى تتعلق بذوي االحتياجات الخاصة وقد تم
البت يف ( )% 86منها.

5

شكاوى تتعلق بشاشات عرض الرحالت وقد
تم البت يف ( )% 80منها.

3
32

999
3

2490

شكوى تتعلق بالرحالت وقد تم البت يف
جميعها (.)% 100
شكــــوى تتعلق بالتذاكـــــر وقد تم البت يف
( )% 99منها.

شكــــوى تتعلق بمرافق املطــــار وقـــد تم البت يف
( )% 96منها.
شكاوى تتعلق بمكتب مبيعات التذاكر وقد تم
البت يف ( )% 67منها.

عدد الشــكاوى الواردة
مراقبــو الجودة يتابعون مســتوى الخدمات
املقدمة لضيوف الرحمن عىل مدار الســاعة
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خـــــــال عـــــــام 6,422 2019
تــم البت يف ( )%98من الشــكاوى الواردة
شكوى
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قطاع املشاريع
يعتــر قطــاع املشــاريع الرشيــان الحيــوي والرئيــس لتنفيــذ مشــاريع الهيئــة العامــة
للطــران املــدين ،لكونــه املســؤول عــن التخطيــط وإعــداد الدراســات والتصاميــم
والتنفيــذ للمشــاريع الــي تضطلــع الهيئــة بتنفيذهــا ملواكبــة احتياجاتهــا خاصــة
الطلــب املتزايــد عــى الحركــة الجويــة ،وعليــه فــإن القطــاع يضطلــع بتطويــر
وتحديــث البنيــة التحتيــة للمطــارات الســعودية واملرافــق التابعــة لهــا وفــق
أحــدث املعايــر الدوليــة املتبعــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتصميــم وتخطيــط صــاالت
الــركاب ،األمــر الــذي يســهم يف انســيابية حركــة املســافرين.
ويعمــل القطــاع بشــكل وثيــق مــع رشكائــه بغيــة تحقيــق التميــز املســتمر،
والحفــاظ عــى النمــو االســراتيجي لقطــاع الطــران املــدين ،والــذي يتطلــب
فهمــا ً دقيقــا ً للخطــط والتوقعــات واألهــداف املختلفــة للقطاعــات املختصــة ذات
العالقــة ،والتعــاون الوثيــق مــع تلــك القطاعــات ،كمــا يضطلــع القطــاع بوضــع
الخطــط االســراتيجية الالزمــة لرفــع الطاقــة االســتيعابية للمطــارات الســعودية
عــى النحــو الــذي يواكــب النمــو املضطــرد للحركــة الجويــة يف اململكــة وتحســن
الخدمــات وفــق املعايــر العامليــة.
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األهداف االســراتيجية لقطاع املشاريع

اإلنــجـــــــازات

املســاهمة يف وضــع مطــارات اململكــة يف مصــاف املطــارات
املتقدمــة دوليــا.

التحقــق مــن جــودة مســتويات تنفيــذ املشــاريع وفــق مــا
تنــص عليــه العقــود.

التأكــد مــن إنجــاز مشــاريع الهيئــة وفقــا لجداولهــا الزمنيــة
واملواصفــات املعتمــدة.

إعــداد خطــط تنفيذيــة لعقــود برامــج صيانــة املقــرات
وممتلــكات الهيئــة والعمــل عــى تنفيذهــا.

أن تصبــح مشــاريع الهيئــة املســتقبلية متوافقــة مــع املخطــط
العــام لــكل مطــار.

تطويــر مطــارات اململكــة وبنيتهــا التحتيــة واملرافــق التابعــة
لهــا وفــق أحــدث املعايــر الدوليــة عــى النحــو الــذي يســهم يف
اســتيعاب وانســيابية الحركــة الجويــة.

املســاهمة يف تحقيــق التميــز واملحافظــة عــى النمــو
االســراتيجي لقطــاع الطــران املــدين يف اململكــة.
تصميــم وتنفيــذ املشــاريع وفــق أحــدث األســاليب والتقنيــات
فيمــا يحقــق مبــدأ االســتدامة بشــكل فعــال يواكــب حجــم
قطــاع الطــران املــدين ووظائفــه.

وضــع الخطــط االســراتيجية الالزمــة لرفــع الطاقــة
االســتيعابية للمطــارات الســعودية.
تلبيــة احتياجــات الوحــدات املختلفــة بالهيئــة يف مجــال
اإلنشــاءات.

مــروع مطار امللــك عبد العزيز الدويل الجديد
(املرحلة األوىل)
نسبة اإلنجاز

%94.19

نبذة عن املشــــــروع
املرشوع يف نقاط:
•طاقــة اســتيعابية تبلــغ ( )30مليــون مســافر
ســنو يا ً .
•مجمــع صــاالت بمســاحة ( )810ألــف م ،2تعمــل
تحــت ســقفه جميــع الناقــات الجويــة ،ويضــم
العديــد مــن املرافــق واألنظمــة والتجهيــزات،
منهــا ( )220كاونــر لخطــوط الطــران ،و()80
جهــاز خدمــة و( )128كاونــر للجــوازات و()117
جهــاز  .ABC KIOSKعــاوة عــى ( )46بوابــة،
منهــا بوابــات تســتوعب الطائــرات العمالقــة مثــل
( ،)A380وترتبــط البوابــات بـــ ( )94جــرا ً متحــركا ً
تخــدم ( )70طائــرة يف آن واحــد.

التكلفــة قبل أوامر التغيري

27,111,000,000

التكلفة بعد أوامر التغـــيري

38,482,443,095

•فنــدق للمســافرين املواصلــن عــى الرحــات الدوليــة
بمســتوى ( )4نجــوم يضــم ( )120غرفــة.
•مركــز للنقــل العــام :يوفــر جميــع وســائل النقــل
األرضيــة ،ويتيــح حريــة اختيــار واســطة النقــل األنســب.
•محطــة لقطار الحرمني الرسيع.
•مواقف ســيارات متعددة ،تســتوعب ( )21664سيارة.
•بــرج مراقبــة يبلغ ارتفاعه ( )136م.
•مســجد ،يســتوعب ( )3000مصــل ،وتتبعــه باحــة
تســتوعب ( )1500مصــل.

تاريــخ بدء التنفيذ

2011/1/11

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

الربــع الثاين من عام 2022

مــروع إنشــاء وتطويــر وتجهيز مباين اإلطفاء واإلنقاذ
بعــدد مــن املطارات (املرحلة الثالثة)
نسبة اإلنجاز

%77.75

نبذة عن املشــــــروع
إعــادة تأهيــل مبــاين اإلطفــاء واإلنقاذ وإدخال نظام تعبئة الســيارات بمادة الرغوة وتطوير بــرج مراقبة وملحقاتها.

التكلفــة قبل أوامر التغيري

21,137,193
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التكلفة بعد أوامر التغـــيري

20,071,968

تاريــخ بدء التنفيذ

2015/8/10

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2020/4/13
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تابع اإلنــجـــازات
مــروع تطويــر الصــاالت ( )4 ،3بمطار امللك خالد
الدويل

مــروع إعــادة تصميم مطار أبها الدويل

%18

نبذة عن املشــــــروع

تصميــم جديــد للمطــار مــع أخــذ بعــن االعتبــار االســتفادة مــن الوضــع الراهــن و تــم عقــد ورشــة عمــل مــع ســمو أمــر منطقــه عســر
ملقرتحــات التصميــم.

التكلفة

16,978,700

تاريــخ بدء التنفيذ

2019/10/24

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2020/10/23

اســتبدال جميــع األنظمــة (الكهربائيــة وامليكانيكيــة وأنظمــة
تقنيــة املعلومــات).

إنشــاء نفق ملعدات الخدمات األرضية تحت
ممر الطائرات (.)T

الطاقة االســتيعابية ( )3.6مليون مســافر سنوياً.
مســاحة صــاالت القــدوم واملغــادرة وطابــق امليزانــن
( 57,500م .)2

تاريــخ بدء التنفيذ

2014/11/24

•أهــم املرافــق والتجهيــزات (مبــى لكبــار الــزوار ،مبــى
لــإدارة ،بــرج مراقبــة ،مبــى لإلطفــاء واإلنقــاذ ،مبــى
لألرصــاد الجويــة ،مبــاين للحراســة واألمــن وإقامــة
األفــراد والعائــات وخدمــات املالحــة الجويــة ،محطــة
لتوليــد الكهربــاء ،مســجد 32 ،كونــر 10 ،جســور
لــإركاب ،مواقــف متعــددة للســيارات).

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2021/10/8

مــروع انشــاء مبــى الهيئة العامة للطريان املدين

%24

يقــع املــروع بمنطقــة مطــار امللــك خالــد الــدويل
ويتكــون مــن:
( )5مبان إدارية.
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تاريــخ بدء التنفيذ

2017/1/29

%100

نبذة عن املشــــــروع
تأهيــل جانــب الطــران يف مطــارات (أبهــا ،رشورة ،األمــر
ســلطان بتبــوك ،امللــك ســعود بالباحــة ،رفحــاء ،طريــف،
حفــر الباطــن بالقيصومــة).

تأهيــل وتوسعة/إنشــاء ســاحات وقــوف طائــرات بهــدف رفــع
الكفــاءة التشــغيلية الســتيعاب الزيــادة يف حركــة الطــران
بتلــك املطــارات وذلــك تماشــيا ً مــع رؤيــة اململكــة .2030

تأهيل/إنشــاء مدارج رئيسة.

تأهيل /إنشــاء ممرات موازية.

659,516,548

التكلفة بعد أوامر التغـــيري

627,007,791

تاريــخ بدء التنفيذ

2015/4/29

تاريخ اإلنجاز

2019/4/14

مواقف ســيارات (قبو) تســتوعب  1400سيارة.
ورشة مركزية.
محطــة معالجة مياه الرصف الصحي.

مــروع اإلرشاف عــى تطوير مطار الجوف
تكلفة املرشوع

التكلفة

2,205,000,000

2017/4/23

2021/4/21

مرشوع تحســن وتجديد مدارج ( )7مطارات /املرحلة
الثانية

التكلفــة قبل أوامر التغيري

نبذة عن املشــــــروع

559,643,424

التكلفة بعد أوامر التغـــيري

تاريــخ بدء التنفيذ

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

%2

أعلــن عــن انطالقته يف أكتوبر .2018

2,568,501,718

تطويــر الصالتــن (3و )4واملبــى املوصــل ( )3ويتضمــن ذلــك
التجهيــز الكامــل للصالتــن (3و )4واملبــى املوصــل (.)3

توســعة املبىن املوصــل ( )3ليصبح منطقة إنهاء
إجراءات ســفر مركزية للصالتني (3و.)4

2,100,000,000

نبذة عن املشــــــروع

التكلفة

نبذة عن املشــــــروع

التكلفــة قبل أوامر التغيري

مــروع إنشــاء مطار امللك عبــد الله بن عبد العزيز
الــدويل الجديد بجازان

%35.56

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

20,113,200

تاريــخ بدء التنفيذ

2019/12/23

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2021/12/22

2021/10/8
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تابع اإلنــجـــازات
مــروع تغيري شــبكات توزيع الطاقــة الكهربائية ونظم
إنــذار الحريــق بعدد من املطارات (املرحلة األوىل).

نسبة اإلنجاز

%79

نبذة عن املشــــــروع

•يغطــي املــروع مطــارات (الطائــف ،حائــل،
الوجــه).

•رفــع الكفــاءة التشــغيلية والكهربائيــة لتحســن
البنيــة التحتيــة للمطــارات وتغيــر الجهــد
الكهربــايئ مــن  220/110فولــت إىل 400/231
فولــت.

التكلفــة قبل أوامر التغيري

112,295,756

مــروع تطوير مطار عرعر
نسبة اإلنجاز

%92.86

نبذة عن املشــــــروع
رفع الطاقة االستيعابية إىل  1,039,000مسافر سنويا
الستيعاب أعداد املسافرين املتزايدة واستحداث وجهات
جديدة.

صالة ملكية جديدة.
مبىن جديد لإلطفاء واإلنقاذ.
مبىن جديد إلدارة املطار.

تمكني املطار من التشغيل بوجهات دولية.

التكلفة بعد أوامر التغـــيري

112,295,506

تاريــخ بدء التنفيذ

2015/2/5

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2020/2/10

مبىن جديد للتربيد (للتكييف املركزي).

رفع كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة وتمكني املطار من
العمل عىل أسس تجارية.

مبــاين جديــدة للخدمــات (محطــات كهربــاء،
محــوالت ،اتصــاالت).

صالة سفر رئيسة جديدة.

املرشوع متعرث بســبب تعرث املقاول ماليا

التكلفة بعد أوامر التغـــيري

التكلفــة قبل أوامر التغيري

321,411,884

مــروع تصميــم وتنفيــذ مركز األحمال رقم ( )3بمطار
امللــك خالد الدويل

نسبة اإلنجاز

%93.27

نبذة عن املشــــــروع

للجهد املتوسط/تقنية املعلومات واالتصاالت
وكابالت ،بغية تجديد البنية التحتية للمنشآت
اليت يزيد عمرها عن  35سنة وتجاوز عمرها
االفرتايض.

•استيعاب الطلب الكهربايئ عىل الجهد املتوسط
( 13.8ك.ف) وأجهزة التحكم الخاصة بنظام
إسكادا للصاالت  1و 2و 3و 4و 5والصالة امللكية
واملسجد وبرج املراقبة الجوية ومباين املقر الرئيس
للهيئة العامة للطريان املدين ومركز األحمال رقم
.2

•سيعمل كمصدر احتياطي للطاقة يف حاالت
الطوارئ ينتج  %100من الحمل الكهربايئ املطلوب
عرب التوليد الكهربايئ من  34مولد ديزل احتياطي،
 31مولدا منها قادر عىل توفري الطاقة االحتياطية
للحمل الكامل وثالثة أخرى تبقى احتياطية مع
طاقة كلية ناتجة قدرها  87ميجافولت أمبري (2.8
ميجافولت امبري لكل مولد).

•تمديد لبعض األنظمة مع شبكة مطار امللك خالد
الدويل الحالية إليجاد نقطة مركزية للتشغيل
واملراقبة والتحكم.
•إمداد طاقة رئيسة تبلغ  13.8ك.ف (134ميجافولت
أمبري) من املحطة املجاورة املخصصة 13.8/132
ك.ف ويوزع إىل أحمال البنية التحتية الحيوية
يف املطار عرب قنوات احتياطية مغطاة باإلسمنت
التكلفــة قبل أوامر التغيري

544,735,000

تاريخ اإلنجاز املتوقع

التكلفة بعد أوامر التغـــيري

517,498,250

تاريــخ بدء التنفيذ

2020/2/10

تــم تمديــد العقــد لشــهرين بعــد تشــغيل محطة الكهرباء واليت متوقع انجازها يف ابريــل  2021بناء عىل محرض اللجنة
الوزاريــة بخطاب رقم  10/1094وتاريخ 1441/4/20
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383,392,789

تاريــخ بدء التنفيذ

2014/6/26

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

 2019/9/3تم االســتالم الجزيئ للمرشوع وتم البدء يف التشــغيل التجرييب يف  2019/12/12ومتبقي انشــاء مواقف
الطائــرات املتداخلــة مع عنارص املطار القديمة

مــروع مبــاين املتطلبــات األمنية ملطار األمري محمد بن
عبــد العزيــز الدويل باملدينة املنورة

نسبة اإلنجاز

%85

نبذة عن املشــــــروع
إنشــاء عــدد من املباين واملرافــق أهمها عىل النحو التايل:
(مبــى للقيــادة ،مســتودع ،مبــى لــإدارة ،ســجن ،مســجد،
مكتبــة ،بوابــة رئيســة ،بوابــة فرعيــة ( ،)1بوابــة فرعيــة (،)2

التكلفــة قبل أوامر التغيري

49,907,748.12

التكلفة بعد أوامر التغـــيري

46,302,499.59

مســتوصف ،مطعــم ،ســكن األفــراد ( )2مرفــق الصيانــة،
ورشــة ،ســاحة تدريــب).

تاريــخ بدء التنفيذ

2015/6/4

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2018/8/29

تــم إيقــاف املــروع جزئيا بخطاب رقم  1439/17336/2بتاريخ 1439/11/25

يف انتظار اعتماد البنود املســتحدثة
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قطاع املشاريع

1441-1440ﻫـ 2019

تابع اإلنــجـــازات
مــروع اعــادة تأهيل ســاحة الطريان بمطار امللك عبد
اللــه بــن عبد العزيز بجازان

نسبة اإلنجاز

%28

نبذة عن املشــــــروع

تصميــم وتنفيــذ اعمــال تجديــد وتحســن ســاحة الطــران بمطــار امللــك عبــد اللــه بــن عبدالعزيــز بجــازان الحــايل طبقــا ملتطلبــات الهيئــة
العامــة للطــران املــدين (  )GACAR139ممــا سيســمح برتخيــص املطــار مــن الهيئــة العامــة للطــران املــدين

التكلفة

139,965,625.89

تاريــخ بدء التنفيذ

2019/4/8

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

مرشوع تطوير مطار األحســاء
(توســعة الصاالت الحالية)

2020/9/30

نسبة اإلنجاز

%30

نبذة عن املشــــــروع
مرشوع تأمني اللوحات اإلرشــادية لجانب الطريان يف
عدد من املطارات

نسبة اإلنجاز

%100

نبذة عن املشــــــروع

•توريــد وتركيــب اللوحــات اإلرشــادية لجانــب الطــران باإلضافــة إىل مثبتــات التيــار والكابــات وملحقاتهــا يف ( )8مطــارات (بيشــة،
رابــغ ،الطائــف ،الوجــه ،عرعــر ،الجــوف ،القصيــم ،األحســاء)

•توســعة وتطويــر صــاالت الســفر ليواكــب املتطلبــات
واالحتياجــات التشــغيلية.

•رفــع مســتوى األداء التشــغييل وتحســن بيئــة
العمــل ،مــع الحفــاظ عــى تطبيــق أنظمــة الطــران
والســامة واألمــن.

•رفــع مســاحة صــاالت الســفر مــن  4100م 2إىل
5900م .2

•تجهيــز الصــاالت الجديدة :بنحو ( )300مقعد.

•رفــع الطاقــة االســتيعابية لتصبــح ( )578مســافرا ً

•رفع مســتوى الخدمات املقدمة لرواد املطار.

يف الســاعة.

•يختلــف نطــاق العمل من مطار آلخر.

التكلفــة قبل أوامر التغيري

13,804,280

التكلفة بعد أوامر التغـــيري

13,063,651

التكلفة

تاريــخ بدء التنفيذ

11,881,189

2015/3/22

تاريــخ بدء التنفيذ

2017/1/3

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2017/12/22

املــروع متعــر بســبب ايقاف الرصف من صندوق املطارات عىل املرشوع

ويجري اآلن تحقيق التســهيالت الســتكمال املرشوع من قبل املقاول املتعاقد

مرشوع اســتكمال توســعة الصاالت الحالية بمطار أبها
نسبة اإلنجاز

%100

نبذة عن املشــــــروع
•تطويــر الصــاالت لتأهيلهــا ملناولــة الرحــات الدوليــة
(مغــادرة وقــدوم).

•صالــة إضافيــة للقــدوم بمســاحة 985م 2تقريبــا،
( 320مقعــداً).

نبذة عن املشــــــروع

•صالــة إضافيــة للمغــادرة بمســاحة  801م 2تقريبــا.
( 300مقعــد).

•ربــط الصــاالت االضافيــة بالصــاالت القائمــة عــن
طريــق ممــرات.

وضــع حجــر أساســه يف ديســمرب 2018م وهــو مطــار جديــد بالكامــل حيــث ال يتوفــر يف القنفــذة أي مطــار وبــه ســيصبح عــدد مطــارات
اململكــة ( )29مطــاراً ،ويجــري تنفيــذه وفقــا ً ملــروع النمــوذج املوحــد الفئــة ( )Sالصغــرة ومــن باإلضافــة إىل مرافــق متعــددة لتشــغيل
وصيانــة املطــار مثــل :مبــى الصيانــة – مبــى اإلدارة – مبــى الســكن وغريهــا.

التكلفــة قبل أوامر التغيري

15,875,000
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مــروع تنفيذ مطار القنفذة

التكلفة بعد أوامر التغـــيري

14,219,556

تاريــخ بدء التنفيذ

2019/3/10

تاريخ اإلنجاز

2019/11/3

تكلفة املرشوع

840,000,000

تم توقيع العقد وتم طرح منافســة االرشاف بتاريخ 2019/04/09
وتــم ايقــاف املــروع من قبل معايل وزير النقل.
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قطاع املشاريع

1441-1440ﻫـ 2019

تابع اإلنــجـــازات
مرشوع مطار
الجـــــــوف الــجـــديــد

مرشوع
توريــد مولــدات كهربائية لعدد من املطارات

نبذة عن املشــــــروع

نبذة عن املشــــــروع

•ســيتم تنفيذه وفقــا للنموذج املوحد الفئة (.)M
•رفــع الطاقــة االســتيعابية إىل مليــون مســافر
ســنويا ً .
•إنشــاء صالــة ركاب جديــدة بطاقــة اســتيعابية تبلــغ
( )700راكــب يف الســاعة ،تشــمل صــاالت الدرجــة
األوىل وكبــار الــزوار وصــاالت لــذوي الهمــم العاليــة.
•ســاحة لوقــوف طائــرات الــركاب تســتوعب ()4
طائــرات يف آن واحــد.

•عــدد ( )2جســور إركاب مــزدوج ( )MARSتربــط
الصالــة بالطائــرات بشــكل مبــارش.
•عــدد ( )3بوابات للحافالت (.)bus gates
•القــدرة عــى مناولــة رحلتــن دوليتــن و( )5رحــات
داخليــة يف آن واحــد.
•مواقــف ســيارات لــرواد املطــار ولــركات إيجــار
الســيارات والليموزيــن.

يغطــي املــروع  6مطارات هي (األحســاء ،جــازان ،أبها ،رشورة ،القيصومة ،نجران).

تكلفة املرشوع

24,999,975

تاريــخ بدء التنفيذ

2019/11/13

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2020/07/26

نسبة اإلنجاز

%5

مــروع اســتبدال املولــدات القديمة بعدد من املطارات
(املرحلة الثانية)

نسبة اإلنجاز

%40

نبذة عن املشــــــروع
تكلفة املرشوع

392,265,996.36

تاريــخ بدء التنفيذ

2019/12/23

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2021/12/22

نسبة اإلنجاز

%1

املــروع يغطــي ( )6مطــارات وهي (جازان ،القصيم ،الوجه ،القريات ،القيصومة ،األحســاء).

التكلفــة قبل أوامر التغيري

مــروع االختبــارات الحقليــة و املعملية ملرافق الرصف بمطار
امللــك عبد العزيز الدويل

50,289,554

التكلفة بعد أوامر التغـــيري

47,774,594

تاريــخ بدء التنفيذ

2015/1/4

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2018/6/27

تم ايقــــــاف املرشوع يف 1439/10/13

نبذة عن املشــــــروع
تقديــم تقريــر فــي وتشــغييل شــامل ومفصــل عــن حالــة مرافــق الرصــف بســاحة طــران مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل والتأكــد مــن
ســامتها مــن الناحيــة اإلنشــائية ومطابقتهــا للمواصفــات الفنيــة وســامة اســتخدامها وتشــغيلها.

تكلفة املرشوع

1,800,000

*

تاريــخ بدء التنفيذ

2018/1/16

تاريخ اإلنجاز

2019/08/29

نسبة اإلنجاز

%100

مالحظــة :حيــث تــم تحويــل كل مــن مطــار امللــك خالــد ومطــار امللــك فهــد الدوليــن لــركات ،فــإن عــددا مــن املشــاريع الــي تضطلــع
بتنفيذهمــا الرشكتــان مدرجــة يف القســمني الخاصــن بالرشكتــن مــن هــذا التقريــر

مرشوع تعديل شــبكة كهرباء الضغط املتوســط داخل مجمع الصاالت
امللكيــة بمطار امللك عبدالعزيز.
تكلفة املرشوع

4,990,645

تاريــخ بدء التنفيذ

2015/10/14

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2020/1/30

نسبة اإلنجاز

%80

مــروع التصاميم التفصيلية لدرء اخطار الســيول
للمطــارات الداخليــة (املرحلة الثانية)
نبذة عن املشــــــروع

مرشوع تعديل شــبكة كهرباء الضغط املتوســط داخل مجمع الصاالت
امللكيــة بمطار امللك عبدالعزيز.
تكلفة املرشوع

4,990,645
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تاريــخ بدء التنفيذ

2015/10/14

تحســن ترصيف األمطار والســيول يف جميع مطارات اململكه
تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2020/1/30

نسبة اإلنجاز

%80

تكلفة املرشوع

4,132,406

تاريــخ بدء التنفيذ

2019/05/1

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2020/2/29

نسبة اإلنجاز

%45
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تابع اإلنــجـــازات
مرشوع اســتبدال ســيور األمتعة وكاونرتات إنهاء
إجراءات الســفر بعدد من املطارات

مرشوع تطوير الســياج األمين املحيط بســاحة مطار
امللــك عبد العزيز الدويل

نبذة عن املشــــــروع

نبذة عن املشــــــروع

املــروع ينفــذ يف مطارات (األحســاء ،القيصومة ،جازان ،الجوف ،طريف).

إزالــة الســياجات القديمــة املحيطــة بالســاحة واســتبدالها بســياج أمــي جديــد حســب القــرار الــوزاري رقــم ( ) 149ويبلــغ ارتفاعــه 4.2م
ومجهــز بنظــام استشــعار أمــي مــع كامــرات مراقبــة أمنيــة.

تكلفة املرشوع

12,533,640

تاريــخ بدء التنفيذ

2019/3/24

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2021/3/1

نسبة اإلنجاز

%40

تكلفة املرشوع

47,920,676

تاريــخ بدء التنفيذ

2016/11/13

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2019/4/30

نسبة اإلنجاز

%97

املرشوع متأخر بســبب معوقات يف رصف املســتخلصات املالية واعتماد

مــروع إعــادة تأهيــل دورات املياه بمطار أبها الدويل

إشــعار التغيري رقم ( )1وعدم اعتماد إشــعار إيقاف العمل

نبذة عن املشــــــروع
مــروع تكييــف منطقــة البالزا بصاالت الحج يف مطار
امللــك عبد العزيز الدويل

يرفــع املــروع الطاقــة االســتيعابية لدورات املياه بنســبة  %400كما يتضمن املرشوع إعــادة تأهيل الجدران الداخلية.

تكلفة املرشوع

2,458,281

تاريــخ بدء التنفيذ

2019/5/2

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2020/1/2

نسبة اإلنجاز

%97

مــروع توريــد وتنفيذ مالط مطاطي ملدرج مطار
الثمامة

نبذة عن املشــــــروع
تكييــف مناطــق الجلــوس واالنتظــار الخارجيــة (منطقــة البــازا) بمجمــع صــاالت الحــج والعمــرة بمطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل ويشــمل
املــروع جميــع األعمــال الخاصــة واملتعلقــة بتحقيــق هــذا الهــدف واملتمثلــة يف تســقيف هــذه املناطــق وتوفــر التكييــف والطاقــة الكهربائيــة
الالزمة.

تكلفة املرشوع

58,199,400

نبذة عن املشــــــروع

تاريــخ بدء التنفيذ

2019/3/26

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2020/9/26

نسبة اإلنجاز

%30

يرفــع املــروع الطاقــة االســتيعابية لدورات املياه بنســبة  %400كما يتضمن املرشوع إعــادة تأهيل الجدران الداخلية.

تكلفة املرشوع

1,890,000

تاريــخ بدء التنفيذ

2019/5/26

تاريخ اإلنجاز

2019/6/25

نسبة اإلنجاز

%100

تكلفة املرشوع

980,735
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2019/6/8

نبذة عن املشــــــروع
إن الهــدف األســايس لنطــاق العمــل هــو رفــع العمــر االفــرايض للجــر املــؤدي إىل صالــة الســفر الجنوبيــة بمطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل
وذلــك بتحســن وضعــه الهيــكيل.

مــروع تهيئــة صالة الســفر بمطار األمري عبد املجيد
بــن عبد العزيز بالعال للتشــغيل الدويل
تاريــخ بدء التنفيذ

مرشوع إعادة تأهيل الجرس املؤدي إىل صالة الســفر الجنوبية يف إطار مشــاريع
التجديــدات والتحســينات العاجلــة يف مطــار امللك عبد العزيز الدويل

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2020/2/3

نسبة اإلنجاز

%95

تكلفة املرشوع

4,509,000

تاريــخ بدء التنفيذ

2018/1/7

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

2020/4/20

نسبة اإلنجاز

%66
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قطــاع
املـطـــــارات
يُــرف قطــاع املطــارات عــى جميــع مرافــق وخدمــات املطــارات باململكــة العربيــة
الســعودية ،ويتمثــل ذلــك يف املتابعــة الدقيقــة ملســتوى أدائهــا والخدمــات الــي
تقدمهــا وتوفرهــا للمســافرين ورشكات الطــران ،كمــا يقــوم القطــاع بتقديــم
الدعــم الــازم لهــا بغيــة تمكينهــا مــن القيــام بدورهــا عــى النحــو املنشــود،
إضافــة إىل العمــل الــدؤوب عــى توفــر البيئــة املناســبة الســتقطاب أكــر عــدد مــن
الناقــات الجويــة لتلــك املطــارات لتوفــر املزيــد مــن خيــارات الســفر للمواطنــن
واملقيمــن والزائريــن.
كمــا يُعــى القطــاع بــاإلرشاف عــى أداء مقدمــي الخدمــات يف املطــارات ،للتأكــد
مــن تنفيــذ تلــك الجهــات لجميــع التزاماتهــا التعاقديــة ،يف ســبيل رفــع مســتوى
الخدمــات وفــق املعايــر الدوليــة الــي تلتــزم بهــا الهيئــة ،ومــن مســؤوليات
القطــاع العمــل عــى تحســن مرافــق وأنظمــة تلــك املطــارات كلمــا دعــت الحاجــة.
جهــة أخــرى ،يتــم تطبيــق أعــى املعايــر األمنيــة باملطــارات بمــا يف ذلــك
مــن
ٍ
الدوليــة منهــا ،يف كافــة مســاحات وأقســام مطــارات اململكــة لســد أي ثغــرة
أمنيــة ،وذلــك باملتابعــة والتنســيق مــع الجهــات األمنيــة ذات العالقــة ،كمــا
يحــرص القطــاع عــى توظيــف كافــة اإلمكانيــات لضمــان تقديــم أفضــل خدمــات
التشــغيل والصيانــة والنظافــة.

مطــار أبها الدويل

قطاع املطارات

1441-1440ﻫـ 2019

اإلنجــــــــــازات

األهـــداف االسرتاتيجية
التحـــول إىل كيـــان تنظيمـــي مســـتقل
يعتمـــد عـــى إيراداتـــه.

رفـــع مســـتوى الخدمـــات وتطبيـــق
معايـــر الجـــودة العامليـــة.

تطويــــر البنــــية التحتـــــية واملرافــق
والتجهيزات.

رفـــع مســـتوى الخدمـــات التشـــغيلية
واملرافـــق.

رفع مســتوى سالمة بيئة العمل.
تحقيــق أقىص درجات أمن الطريان.
اإلســتثمار األمثل للموارد البرشية.

مطارات اململكة العربية الســعودية
28

تضـــم شـــبكة مطـــارات اململكـــة العربيـــة الســـعودية ()28
مطــــــــاراً ،منهـــا ( )13مطـــارا ً دوليـــا ً و ( )15مطـــارا ً داخليـــاً.

املطــــارات الدوليــــة ( )13مطــــارا ً
مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة

مطار أبها الدويل

مطار األحساء الدويل

مطار امللك خالد الدويل بالرياض

مطار األمري عبد املحنس بن عبد العزيز
الدويل بينبع

مطار امللك عبدالله الدويل بجازان

مطار الجوف الدويل

مطار األمري نايف بن عبدالعزيز الدويل
بالقصيم

مطار امللك فهد الدويل بالدمام
مطار األمري محمد بن عبد العزيز
الدويل باملدينة املنورة

مطار الطائف الدويل

مطار حائل الدويل

مطار األمري سلطان بن عبد العزيز
الدويل بتبوك

أو ً
ال :التطــــــوير واإلنشـــــــــاء
NUM

افتتــاح مطــار خليــج نيــوم لدعــم مــروع نيــوم كوجهــة ســفر
رئيســة وتشــغيل الصالــة امللكيــة بمطــار خليــج نيــوم.

% 95

إنجــاز  % 95مــن مــروع تهيئــة صالــة الســفر بمطــار األمــر
عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بالعــا للتشــغيل الــدويل.

% 97

إنجــاز  % 97مــن مــروع إعــادة تأهيــل دورات امليــاه يف
مطــار أبهــا الــدويل ورفــع طاقتهــا االســتيعابية وإعــادة تأهيــل
الجــدران الداخليــة ممــا زاد مــن طاقتهــا االســتيعابية بنســبة
.%400

% 40

إنجــاز  % 40مــن مــروع اســتبدال ســيور األمتعــة وكاونــرات
إنهــاء إجــراءات الســفر بمطــارات (األحســاء ،القيصومــة،
جــازان ،الجــوف ،طريــف).

ترميــم الصالــة امللكيــة وجميــع املرافــق التابعــة لهــا بمطــار
األمــر محمــد بــن عبدالعزيــز الــدويل.

% 80

إنجــاز  % 80مــن مــروع تعديــل شــبكة كهربــاء الضغــط
املتوســط داخــل مجمــع الصــاالت امللكيــة بمطــار امللــك عبــد
العزيــز الــدويل.
تهيئــة عــدد مــن املطــارات لخدمــة رايل داكار الســعودي 2020
(العــا ،نيــوم ،حائــل ،وادي الــدوارس).

مالحظــة :تــم إدراج تفاصيــل املشــاريع اإلنشــائية املشــار إليهــا أعــاه

يف القســم الخــاص باملشــاريع مــن هــذا التقريــر (التكلفــة ،تاريــخ بــدء

التنفيــذ ،التاريــخ املتوقــع لإلنجــاز)

املطارات الداخليــــــة ( )15مطــــــارا ً
مطار نجران

مطار بيشة

مطار رابغ

مطار حفر الباطن بالقيصومة

مطار عرعر

مطار طريف

مطار األمري عبداملجيد بن عبد العزيز
بالعال

مطار الدوادمي

مطار الوجه

مطار القريات
مطار وادي الدوارس

88

مطار رشورة

NUM

مطار خليج نيوم

مطار رفحاء
مطار امللك سعود بالباحة

مطــار امللك خالد
الــدويل يف الرياض

89

قطاع املطارات

1441-1440ﻫـ 2019

اإلنجــــــــــازات
ثانياً :الصيــــــانة والتشغــــــــيل
تمديــد عقــد تشغيــــل وصيانـــة ونظافــــــة املطــارات وتبلــغ مــدة
تلــك العقــود ( )3ســنوات تمتــد حــى  ،2021/6/20وتشــمل
تلــك العقــود مقــرات الهيئــة يف جــدة والريــاض وجميــع
املطــارات باســتثناء مطــارات جــدة ،الريــاض ،الدمــام ،املدينــة.
إنجــاز  29أمــر عمــل للصيانــة باملطــارات الدوليــة والداخليــة
بتكلفــة إجماليــة بلغــت  24,493,433ريــاال ،ويشــمل ذلــك
جميــع املطــارات باســتثناء مطــارات جــدة ،الريــاض ،الدمــام،
املدينــة.
إنجــاز الصيانــة التكميليــة ملــروع تأمــن كاونــرات تطبيــق
الخصائــص الحيويــة (البصمــة) للجــوازات بمبــاين الصــاالت
امللكيــة بكافــة املطــارات.
تغيــر نظــام اإلنــارة القديــم يف عــدد مــن املطــارات واملرافــق
بنظــام LEDتوفــرا للكهربــاء وذلــك عــى النحــو التــايل:
•صاالت عدد من املطارات الداخلية (رفحاء ،وادي
الدوارس ،حائل ،الباحة)
•جميع مرافق مطار األمري سلطان الدويل بتبوك.
•مبىن السالمة بالهيئة العامة للطريان املدين.
•مبىن التطوير بمقر الهيئة العامة للطريان املدين (فرع
الهيئة بجدة).
اســتبدال بالط أرضيات صاالت الســفر بمطار ابها الدويل.
اســتبدال مقاعــد املســافرين يف عــدد مــن املطــارات (الطائــف،
الجــوف ،القريــات ،طريــف ،رفحــاء ،القيصومــة ،وادي
الــدوارس ،االحســاء ،الدوادمــي).
اســتبدال األرضيــات بمبــى إدارة مطــار األمــر عبــد املجيــد
بالعــا.
تأســيس نقــاط الشــبكة الحاســوبية لتفعيــل نظــام عــرض
معلومــات الرحــات وتأســيس نقــاط الكهربــاء بمطــار حائــل.

ثالثاً :اإلطفــــــــاء واإلنـــــقــــاذ
تغيــر وإعــادة تأهيــل األرضيــات يف مطــارات الوجــه ،طريــف،
رفحــاء.

%3

تطويــر وإعــادة تأهيــل دورات امليــاه يف صــاالت ســفر مطــاري
حائــل والوجــه.
تغيــر األرضيــات بصاالت املغادرة يف مطار وادي الدوارس.

% 90

توريــد وتركيــب مكيفــات بصــاالت الوصــول واملغــادرة يف مطــار
األحســاء.
توريــد عربــات نقــل حقائــب املســافرين يف كل مــن مطــارات
(الطائــف ،الباحــة ،ينبــع ،حائــل ،الوجــه ،العــا ،تبــوك،
الجــوف ،القريــات ،طريــف ،عرعــر ،رفحــاء ،القصيــم،
القيصومــة ،وادي الــدوارس ،األحســاء ،الدوادمــي ،جــازان،
بيشــة ،نجــران ،أبهــا ،رشورة).
إنجــاز  % 5مــن مــروع توريــد مولــدات كهربائيــة لعــدد
مــن املطــارات والــذي تبلــغ تكلفتــه  24,999,975ريــاال وقــد
وقــع عقــد املــروع يف  2019 /11/13ومــن املتوقــع إنجــازه يف
 2020/07/26ويغطــي املــروع  6مطــارات هــي (األحســاء،
جــازان ،أيهــا ،رشورة ،القيصومــة ،نجــران).
إنجــاز مــروع توريــد وتنفيــذ مــاط مطاطــي ملــدرج مطــار
الثمامــة ،والــذي تبلــغ تكلفتــه  1,890,000ريــال وقــد تــم
البــدء يف تنفيــذ املــروع يف  2019/5/26فيمــا أنجــز يف
.2019/6/25
تــم تنفيــذ صيانــة لرصيــف صالــة املغــادرة للمســافرين يف
مطــار أبهــا ،كان مــن شــأنها تخشــن الرصيــف ليحــول دون
انــزالق املســافرين.

% 50

إنجــاز  %3مــن مــروع توريــد ســيارات ومعــدات مكافحــة
الحريــق وعربــات املــوا د الخطــرة وقطــع الغيــار والــذي تبلــغ
تكلفتــه  204,072,913ريــاال وقــد تــم البــدء يف املــروع يف
 2019/11/13ومــن املتوقــع إنجــازه يف .2020/11/13
إنجــاز  % 90مــن مــروع تأمــن مــواد إطفائيــة لبعــض
املطــارات (رغــوة وبــودرة) وتبلــغ تكاليــف املــروع 1,208,282
ريــاال وقــد تــم البــدء يف تنفيــذ املــروع يف  2019/11/13ومــن
املتوقــع إنجــازه يف .2020/02/12
إنجــاز  % 50مــن مــروع توريــد مالبــس واقيــة مــن الحريــق
وعربــات اســعاف صغــرة بتكلفــة  8,978,718ريــاال ومــن
املتوقــع إنجــازه املــروع يف .2020/3/12

خامســاً :إنجازات أخرى
إعــادة تشــغيل مطــار نجــران لدعــم أهــايل منطقــة نجــران
وتخفيــف العــبء عــى املطــارات املجــاورة.
تفعيــل وتشــغيل أبــراج املراقبــة الجويــة بمطــاري امللــك ســعود
بالباحــة ومطــار الوجــه.
تشــغيل البوابــة الجيومكانيــة التجريبيــة الســتعراض البيانــات
الجغرافيــة املتوفــرة بالهيئــة العامــة للطــران املــدين.
البــت يف  20,000حجــج اســتحكام ألرايض متنــازع عليهــا
مــع املواطنــن.
تجهيــز عــدد مــن املطــارات الســتقبال الوفــود والــزوار
مــن ممثــي دول العرشيــن للمشــاركة يف قمــة مجموعــة
ا لعرش يــن .

رابعــاً :اســتقطاب وتنمية الحركة الجوية
تشــغيل طــران نــاس مــن وإىل مطــار األحســاء الــدويل
لوجهــات جــدة واملدينــة املنــورة ،بواقــع (جــدة  6رحــات،
املدينــة  6رحــاالت) أســبوعيا.
تشــغيل طــران نــاس مــن وإىل مطــار حفــر الباطــن بالقيصومــة
لوجهــة الدمــام بواقــع  4رحــات أســبوعيا.
تشــغيل فــاي أديــل مــن وإىل مطــار األمــر عبــد املحــن
بــن عبــد العزيــز الــدويل بينبــع لوجهــات الريــاض والدمــام.
(الدمــام  14رحلــة ،الريــاض  14رحلــة) أســبوعيا.
تشــغيل طــران أديــل لوجهــة الدمــام وتشــغيل طــران العربيــة
لوجهــة القاهــرة بمطــار الطائــف الــدويل ( أديــل  14رحلــة مــن
وإىل الدمــام ،العربيــة  6رحــات مــن وإىل القاهــرة) أســبوعيا.
اســتئناف تشــغيل الرحــات الدوليــة مــن وإىل مطــار األحســاء
الــدويل لخدمــة املســتثمرين وأهــايل محافظــة األحســاء بواقــع
 6رحــات أســبوعيا ً لدبــي ،باإلضافــة لرحــات دوليــة موســمية.
تشــغيل طــران العربيــة مــن وإىل مطــار األمــر ســلطان الــدويل
بتبــوك ملســار القاهــرة ( 4رحــات أســبوعياً).

مطــار امللك خالد
الــدويل يف الرياض
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تفعيــل دور عــدد مــن املطــارات يف التأشــرة الســياحية ،وذلــك
يف كل مــن مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل ،مطــار امللــك خالــد
الــدويل ،مطــار امللــك فهــد الــدويل ،مطــار األمــر محمــد بــن
عبــد العزيــز الــدويل باملدينــة.

مطــار األمري عبد املجيد بن
عبــد العزيز بالعال
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مطار
امللــك عبد العزيز الدويل
يضطلــع “مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل” بــاإلرشاف عــى جميــع مرافــق وخدمــات املطــار،
ويتمثــل ذلــك يف املتابعــة الدقيقــة ملســتوى أدائهــا والخدمــات الــي تقدمهــا وتوفرهــا
للمســافرين ورشكات الطــران ،كمــا يقــوم املطــار بتقديــم الدعــم الــازم لهــا بغيــة تمكنهــا
مــن القيــام بدورهــا عــى النحــو املنشــود ،إضافــة إىل العمــل الــدؤوب عــى توفــر البيئــة
املناســبة الســتقطاب أكــر عــدد ممكــن مــن الناقــات الجويــة للمطــار لتوفــر املزيــد مــن
خيــارات الســفر للمواطنــن واملقيمــن والزائريــن.
كمــا يُعــى املطــار بــاإلرشاف عــى املقاولــن واملســتثمرين ومقدمــي الخدمــات يف املطــار،
للتأكــد مــن تنفيــذ تلــك الجهــات لجميــع التزاماتهــا التعاقديــة يف ســبيل رفــع مســتوى
الخدمــات وفــق املعايــر الدوليــة الــي تلتــزم بهــا الهيئــة ،ومــن مســؤوليات املطــار العمــل
عــى تعديــل مرافــق وأنظمــة املطــار كلمــا دعــت الحاجــة.
ـة أخــرى يتــم تطبيــق أعــى املعايــر األمنيــة بمــا يف ذلــك الدوليــة منهــا ،يف كافــة
مــن جهـ ٍ
مســاحات وأقســام مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل لســد الثغــرات األمنيــة إن وجــدت،
وذلــك باملتابعــة والتنســيق مــع الجهــات األمنيــة ذات العالقــة ،كمــا تحــرص إدارة املطــار
عــى توظيــف كافــة اإلمكانيــات لضمــان تقديــم أفضــل خدمــات التشــغيل والصيانــة
والنظافــة.

مطــار امللــك عبد العزيز الدويل

1441-1440ﻫـ 2019

تابع اإلنجـــازات

األهداف االسرتاتيجية
التحول إىل كيان تنظيمي مستقل
يمكنه االعتماد عىل إيراداته.

االستثمار األمثل للموارد
البرشية.

رفع مستوى سالمة بيئة
العمل.

رفع مستوى الخدمات وتطبيق معايري
الجودة العاملية.

رفع مستوى الخدمات
التشغيلية واملرافق.

تحقيق أقىص درجات
أمن الطريان.

اإلنجـــازات
% 97

إنجــاز  % 97مــن مــروع تطويــر الســياج األمــي املحيــط
بســاحة مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل.

اعتمــاد وإصــدار دليــل خطــط إخــاء املبــاين واملنشــآت بمطــار
امللــك عبــد العزيــز الــدويل.

% 30

إنجــاز  % 30مــن مــروع تكييــف منطقــة البــازا
بصــاالت الحــج.

إعــداد خطــة إخــاء محطة قطار الحرمني يف صالة (.)1

% 66

إنجــاز  % 66مــن مــروع إعــادة تأهيــل الجــر املــؤدي
إىل صالــة الســفر الجنوبيــة يف إطــار مشــاريع التجديــدات
والتحســينات العاجلــة يف مطــار امللــك عبــد العزيــز
الــدويل.

و ا ال ســتبا قية .

التحضــر الســتقبال وفــود مجموعــة قمــة ال ( )20يف كافــة
مرافــق مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل.

تنفيــذ مبــادرة طريــق مكــة للمرحلــة الثانيــة يف موســم حــج
عــام 1440هـــ للــدول (ماليزيــا – باكســتان – بنجالديــش –
إندونيســيا – تونــس) لتســهيل إجــراءات حجــاج الــدول
املســتهدفة يف مرحلــة الوصــول.

تقديــم التســهيالت الالزمــة لفعاليــة رايل داكار عــر مطــار
امللــك عبدالعزيــز الــدويل.

املشــاركة يف تنفيــذ مبــادرة إيــاب ملوســم حــج عــام 1440هـــ
عــر الصالــة رقــم (.)13

توفــر املتطلبــات الالزمــة الســتقبال املســافرين الذيــن يحملــون
تأشــرة ســياحية يف صــاالت مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل
(الصالــة  – 1الصالــة الجنوبيــة – الصالــة الشــمالية-الطريان
الخــاص).

اعتمــاد دليل إجراءات التشــغيل لخدمات اإلطفاء واإلنقاذ.
االنتهــاء مــن مــروع نظــام تتبــع الحقائــب برتكيــب وتشــغيل
عــدد ( )19قــارئ آيل:

إنجــاز مــروع االختبــارات الحقليــة واملعمليــة ملرافــق
الرصــف بمطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل.

( )7أجهزة يف الصالة الشــمالية

اســتكمال املراحــل (الثانية-الثالثة-الرابعــة) مــن تشــغيل
الصالــة ( ، )1حيــث تــم تحويــل ( )12وجهــة داخليــة
و( )19وجهــة دوليــة مــن الصالــة الجنوبيــة ،إضافــة اىل
نقــل ( )1وجهــة دوليــة مــن الصالــة الشــمالية.

إنجــاز مــروع توســعة بوابــات التحقــق مــن املســافرين
برتكيــب ( )10بوابــات جديــدة وتشــغيلها يف الصالــة الشــمالية
وذلــك بالتنســيق مــع قطــاع تقنيــة املعلومــات بالهيئــة العامــة
للطــران املــدين.

افتتــاح ممر الطائرات (.)L

االنتهــاء مــن مــروع نظــام متابعــة وثائــق التأمــن بمطــار
امللــك عبدالعزيــز الــدويل وذلــك بالتنســيق مــع قطــاع تقنيــة
املعلومــات بالهيئــة العامــة للطــران املــدين.

اســتالم وتســليم نظــام وقــود الطائــرات الحــايل مــن
املشــغل القديــم للمشــغل الجديــد (جافتــو) وتســليم
نظــام الوقــود الجديــد مــن قبــل الهيئــة للمشــغل
الجديــد أيضــا.

تحديث واعتماد سياســة وأهداف نظام الســامة باملطار.

اعتمــاد دليل إجراءات الطوارئ.

( )12جهــازا يف الصالة الجنوبية

إعــداد الوثائــق املطلوبــة ملبــادرات برنامــج خدمــة ضيــوف
الرحمــن.

تطبيــق عمليــة إدارة املخاطــر بالطريقــة التصحيحيــة

582

تدريــب ( )582موظفــا مــن منســوبي مطــار امللــك عبدالعزيــز
الــدويل.

رفــع التوعيــة من خــال ورش العمل والحمالت التوعوية.

تطوير البنية التحتية واملرافق
والتجهيزات.

تشــغيل جميــع مواقــف الطائــرات ( )Aبالصالــة الجديــدة
رقــم (.)1

SMS

البــدء يف التطبيــق املرحــي لنظــام إدارة الســامة ()SMS
باملطــار وذلــك مــن خــال:

ERP

تدشــن نظــام املــوارد املؤسســايت ( )ERPألنظمــة (املاليــة –
املســتودعات -املشــريات –الصيانة-التشــغيل التجــاري).

الصالــة الجنوبية بمطار
امللــك عبد العزيز الدويل

إنجــاز املراحــل األوىل والثانيــة والثالثــة ملــروع حصــول املطــار
عــى شــهادة الجــودة للمواصفــة .ISO 9001:2015
نــر حقــوق العمــاء وفــق الالئحــة التنفيذيــة لحمايــة
العمــاء عــى شاشــات عــرض معلومــات الرحــات والشاشــات
الدعائيــة داخــل صــاالت املطــار.
مالحظــة :تــم إدراج تفاصيــل املشــاريع اإلنشــائية املشــار إليهــا أعــاه

يف القســم الخــاص باملشــاريع مــن هــذا التقريــر (التكلفــة ،تاريــخ بــدء
التنفيــذ ،التاريــخ املتوقــع لإلنجــاز)
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قطاع السياســات االقتصادية
والنقل الجوي
قطــــاع السياســـات االقتصاديــــة والنقـــل الجــــوي للهيئــــة العامــــة للطـــران املــــدين ،هــــو
الجهــــة املرشعــــة و املنظمــــة والرقابية القتصاديات صناعــــة الطــــران يف اململكــــة العربيــــة
الســــعودية ،وهــــو يضطلــــع بالعديــــد مــن املســــئوليات واملهــام املرتبطــــة بشــكل مبــارش
بخلــــق بيئــــة اســــتثمارية جاذبــــة مــــن خــــال إعــــادة صياغــــة اللوائــــح والترشيعــــات
االقتصاديــــة بمــــا يتناســــب مــــع توجــــه الهيئــــة االســــراتيجي ،وإجــــراء الدراســــات
االقتصاديــــة الالزمـــة عــــن تعرفــــة وأجــــور الخدمــــات املختلفــــة الــي تقدمهــــا املطــــارات
واملالحــــة الجويــــة يف اململكــــة ،عــــاوة عىل إعــــداد وإصــدار بيانــات عاليــــة الدقــة تشــمل
الدراســــات اإلحصائيــــة الذكيــــة والتقاريــــر الرقميــــة ويلعــــب ذلــــك كلــــه دورا مهمــــا يف
دعــــم اتخــــاذ القــــرار مــن قبــــل كبــــار مســــئويل الهيئــــة.
كمــــا يعـنـــى القطــــاع بتطبيــــق األنظمــــة املحليــــة والدوليــــة املتعلقــــة بشــــؤون الحــــج
والعمــــرة ،وإصــــدار الرتاخيــــص االقتصاديــــة لــــركات الطــــران الوطنيــــة واألجنبيــــة،
ومراقبــــة الســــوق اقتصاديــــا من خــــال متابعــــة أســــعار تذاكــــر النقــل الداخــــي بشــكل
دوري للتأكــــد مــــن مــــدى التــــزام الناقــــات الوطنيــــة وعــــدم مخالفتهــا ألحــكام الدليــل
االسرتشادي ألســــعار تذاكــــر النقــــل الجــــوي ،ومــــن ًمســــئوليات القطــــاع أيضــــا ً إصــــدار
التصاريــــح الجويــــة بمختلــــف أنواعهــــا العســــكرية والدبلوماســــية والتجاريــــة والعارضــة
والخاصــــة وغريهــــا.
ويعــــد القطــــاع مســــئوال عــــن تطبيــــق أحــكام امللحــــق التاســع التفاقيــــة الطــريان املــدين
الدوليــــة ،والخاصة بالتســــهيالت ،إضافــــة إىل مســــئوليته عــــن إعــــداد وتنفيــــذ الربنامــج
الوطــي للتســــهيالت.

قطــاع السياســات االقتصادية والنقل الجوي
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تابع اإلنجـــازات

األهداف االســراتيجية واملهام
تطويــر آليــة توزيــع حصــة اململكــة مــن الحجــاج واملعتمريــن
عــى الناقــات الوطنيــة.

اإلرشاف عــى تطبيــق اإلجــراءات النظاميــة املتعلقــة باتفاقيــات
النقــل الجــوي واألنظمــة املتعلقــة بجميــع أنــواع الرحــات،
واملســاهمة املســتمرة يف تطويرهــا بمــا يتوافــق مــع سياســات
اململكــة الثابتــة يف منظومــة النقــل الجــوي وبمــا يتوافــق مــع
نظــام الطــران املــدين.

إصـــدار وتجديـــد جميـــع أنـــواع التصاريـــح للرحــات بكافـــة
أنماطهـــا بمـــا يتوافـــق مـــع لوائـح الطـــران املـــدين واالتفاقيـات
الثنائيـــة واملعاهـــدات الدوليـــة املربمـــة بـــن اململكـــة ودول
العالـــم لضمـــان انســـيابية الحركـــة الجويـــة.

جهود الهيئة للحد من مشاكل تأخري الرحالت:
عقد اجتماعات دورية مع رشكات الطريان واملطارات ومقدمي
الخدمات األرضية واملالحة الجوية لحرص أسباب التأخري
ووضع الحلول الداعمة لرفع معدل االلتزام بأوقات الهبوط
واالقالع.

التقييــم االقتصــادي الــازم إلصــدار الرخــص االقتصاديــة
لــركات الطــران الوطنيــة واألجنبيــة ومقدمــي خدمــات
املناولــة األرضيــة وجميــع الخدمــات ذات الصلــة بالطــران
املــدين.

تقديــم الخدمــات املعلوماتيــة ذات الجــودة العاليــة ملســاندة
متخــذي القــرار مــن خــال قاعــدة بيانــات تعتمــد الدقــة وتنــوع
املصــادر ،وتوفــر الدراســات اإلحصائيــة الذكيــة باالعتمــاد عــى
التقنيــات والنظــم العلميــة املتطــورة يف مجــال النقــل الجــوي.

التفتيــش عــى رشكات الطــران ومقدمــي الخدمــات ذات
الصلــة بالطــران املــدين ومراقبــة مــدى التــزام الــركات
املرخصــة باللوائــح االقتصاديــة.

اإلرشاف عــى الربنامــج الوطــي للتســهيالت ،وتــويل إصــدار
الترشيعــات واألنظمــة الخاصــة بتســهيالت الطــران وفــق
املتطلبــات املحليــة والدوليــة.

تطبيــق أحــكام اللوائــح االقتصاديــة للنقــل الجــوي ومقدمــي
الخدمــات املتعلقــة بالطــران املــدين.

إنذار وفرض غرامات مالية عىل املتسببني يف تأخري الرحالت.
تعديل أو إلغاء الخانات الزمنية لرشكات الطريان غري امللتزمة
باملواعيد املحددة.

ثالثـــاً :األنظمة والسياســات االقتصادية
12

اإلنجـــازات
أو ً
ال :النقــل الجوي
إصدار نحو ( )102,136ترصيحا لرحالت مختلفة (خاصة/
تجارية/عسكرية/دبلوماسية).
تحديث آلية إصدار تصاريح الرحالت العسكرية عىل إثر
اجتماعات مع املختصني يف وزارة الخارجية وهيئة األركان
العامة ،والقوات الجوية.

ثانيــاً :الرتاخيص االقتصادية
100

تجديد الرتخيص االقتصادي لعدد ( )100ناقل جوي أجنيب
باإلضافة إىل تعيني رشكتني جديدتني.

33

الرتخيص لعدد ( )33رشكة لألنشطة الداعمة لتطوير صناعة
النقل الجوي.

98

36

تلبية  36طلبا مقدمة من قطاعات خارج اململكة.

240

تلبية  240طلبا مقدمة من قطاعات خارج الهيئة داخل
اململكة.

635

تلبية  635طلبا مقدمة من قطاعات داخل الهيئة.

120

إعداد  120دراسة وتقريرا.

خامساَ :التسهيالت

إصدار ( )12تعميما لضمان مراعاة تطبيق أحكام الرتاخيص
والتصاريح للرشكات العاملة يف قطاع الطريان.

اعتمــاد الربنامــج الوطــي للتســهيالت؛ املنبثــق عــن امللحــق
التاســع (.)Annex9

اعتماد رسوم لخدمات تذاكر النقل الجوي الداخيل للناقالت
الوطنية.

تفعيــل اللجــان املحليــة للتســهيالت باملطــارات الدوليــة
و ا إلقليميــة .

العمل عىل تقييم ( )15من أوراق العمل الدولية اليت تحدد
مواقف اململكة يف مواضيع اقتصاديات النقل الجوي.

متابعــة التــزام الناقــات الجويــة بتطبيــق نظامــي معلومــات
املســافرين ( )APP/PNRبالتعــاون مــع املركــز الوطــي لخدمــات
أمــن املســافرين.
PKD

إنجــاز كافــة مراحــل دليــل املفاتيــح العامــة ( )PKDذات الصلــة
بأعمــال التســهيالت؛ باســتثناء مرحلــة االشــراك (اإليــكاو).

متابعة أسعار تذاكر النقل الداخيل بشكل دوري للتأكد من
مدى التزام الناقالت الوطنية وعدم مخالفتها ألحكام الدليل
االسرتشادي ألسعار تذاكر النقل الجوي الداخيل.

إعـــداد اســـراتيجية لخطـــة موســـم الحـــج والعمـــرة
لعام1440هـــ وإصــدار التصاريــح الخاصــة بالرحــات ومراقبــة
تنفيذهـــا.

املساهمة يف مرشوع إنهاء إجراءات الحجاج املسبقة من بلد
املنشأ ،واليت سميت (مبادرة طريق مكة).

تزويد عدد من القطاعات والجهات ببيانات ومعلومات وتقارير إحصائية
متعددة وذلك عىل النحو التايل:

إطالق املرحلة األوىل بالتعاون مع منصة مراس لخدمات
الرتاخيص االقتصادية املتعلقة بالنقل الجوي وشملت ستة
خدمات.

بلغ مجموع اإليرادات املحصلة من التصاريح اليومية
والسنوية ( )10,055,800ريال سعودي .علما بأن هناك
تصاريح للرحالت التجارية املنتظمة معفاة من أجور تصاريح
الرحالت التزاما باتفاقيات مربمة بني اململكة وبلدان الناقالت
الجوية املعفاة ،وكذلك تصاريح رحالت عسكريه ورئاسيه
ودبلوماسية معفاة من مبدأ املعاملة باملثل.

املشاركة مع قطاع الحج والعمرة يف وضع اسرتاتيجية لخطة
موسم الحج وإصدار التصاريح الالزمة لذلك وفق آلية
مخصصه لذلك.

15

رابعــاً :مركز اإلحصاء ودعم القرار

اإلرشاف عىل مرشوع وطين لدعم املسارات اإللزامية منخفضة
الحركة ملطاري حائل وأبها الدوليني.
ACA

اإلرشاف عىل عمل رشكة تنسيق املطارات األسرتالية ()ACA
لتنسيق الخانات الزمنية لجميع مطارات اململكة باستثناء
مطار األمري محمد بن عبد العزيز بهدف االستفادة القصوى
من الطاقة االستيعابية للمطارات ،وقد تم إنجاز  %84من
متطلبات العقد املربم مع هذه الرشكة وذلك وفقا للجدول
الزمين املخطط له ،علما بأن قيمة العقد تبلغ 3,508,909
ريال.
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قطاع
معايري الطريان
قطــاع معايــر الطــران بالهيئــة العامــة للطــران املــدين هــو الجهــة الترشيعيــة
والتنظيميــة والرقابيــة لصناعــة الطــران املــدين باململكــة العربيــة الســعودية
فيمــا يخــص ســامة الطــران ويقــوم القطــاع بتحديــث القوانــن واللوائــح
بمــا يتمــاىش مــع تطــورات الطــران املــدين الدوليــة .كمــا يقــوم القطــاع بإصــدار
وتجديــد الرتاخيــص واالعتمــادات والشــهادات الخاصــة بمقدمــي الخدمــات
ومنســوبي مجــال الطــران وفقــا لألنظمــة واللوائــح التنفيذيــة للهيئــة ،وإجــراء
فحوصــات منتظمــة ملراقبــة وضمــان تطبيــق معايــر الســامة للحفــاظ عــى
أعــى معايــر الطــران لضمــان ســامة األجــواء واملطــارات ،ومراقبــة االمتثــال
للقواعــد القياســية الدوليــة واألســاليب املــوىص بهــا مــن خــال التدقيــق
الــدوري ،والعمــل عــى تنفيــذ برامــج حمايــة البيئــة.

قطــاع معايري الطريان

1441-1440ﻫـ 2019

تابع اإلنجــــازات

األهــــداف
ضمــان مســتوى عــال مــن الســامة يف أجــواء ومطــارات
اململكــة ،وتحقيــق االســتمرارية يف الحفــاظ عــى أعــى معايــر
الســامة ذات العالقــة.
ICAO

العمــل عــى حمايــة البيئــة مــن اآلثــار الناجمــة عــن أنشــطة
الطــران املــدين وذلــك وفــق املعايــر الدوليــة.
رفــع الوعــي بتقديــم ورش عمــل فيمــا يخــص الطائــرات بــدون
طيــار والطــران الرشاعــي.

العمــل عــى اجتيــاز برنامــج التدقيــق العاملــي ملراقبــة الســامة

الخــاص بمنظمــة الطــران املــدين الــدويل ()ICAO USOAP-CMA

والتأكــد مــن التــزام كافــة الجهــات العاملــة يف قطــاع الطــران
املــدين بتطبيــق اللوائــح التنفيذيــة للهيئــة العامــة للطــران املــدين
ومعايــر منظمــة الطــران املــدين الــدويل ،واالمتثــال لألنظمــة
واإلجــراءات ذات العالقــة بمــا يف ذلــك التدقيــق الــدوري.

تحديــث لوائــح الهيئــة العامــة للطــران املــدين الفنيــة بمــا
يتوافــق مــع معايــر منظمــة الطــران املــدين الــدويل وبمــا
يخــدم ســوق الطــران املــدين الســعودي.

3

تحديــث ( )3مــن اللوائــح التنفيذية وذلك عىل النحو التايل:
الالئحــة الخاصــة بتعريفــات الطائــرات الرياضيــة الخفيفــة
(.)GACAR1
الالئحــة الخاصــة بشــهادات الطياريــن ،مدربــي الطــران،
مهنــديس الطــران (.)GACAR 61
الالئحــة الخاصــة بمدارس الطيارين (.)GACAR 141

تحديــث (.)eBook volume 6 chapter 2
تطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة لتســجيل الطائــرات بــدون طيــار
ورخــص املشــغلني.

102

املشــاركة يف إنجــاز دراســة عــن مخاطــر الطيــور يف مطــارات
اململكــة بالتعــاون مــع مكتــب تحقيقــات الطــران للحــد مــن
تأثــر الطيــور عــى ســامة وحركــة الطــران باململكــة.

إعــداد وإصــدار ضوابــط ومبــادئ اســتخدام املجــال الجــوي
الســعودي.
UTM

العمــل عــى تطبيــق مــروع نظــام إدارة ومراقبــة الحركــة
الجويــة للطائــرات بــدون طيــار (.)UTM

اإلنجـــازات

إدراج جميــع الرتاخيــص الصــادرة مــن قطــاع معايــر الطــران
عــى موقــع الهيئــة.

توقيــع إتفاقيــة مــع دولــة نيوزيلنــدا مضمونهــا القيــام بالقبــول
املتبــادل للرخــص الصــادرة مــن البلديــن.

إصــدار االعتمــادات الفنيــة إلنتــاج الطائــرات وأجزائهــا يف
اململكــة.

االرتقــاء بثقافــة الســامة والتبليــغ عــن الحــوادث والوقائــع
بشــقيها اإللزامــي والتطوعــي.

إنجــاز  % 90.18مــن مــروع تشــغيل وصيانــة طائــرات
ومعــدات الفحــص الجــوي والــذي تبلــغ قيمــة عقــده
 88,759,200ريــال.

اســتحداث ســجل قيــد املخاطــر الخــاص بالهيئــة العامــة
للطــران املــدين ،وحــر ومتابعــة تحديــث ســجالت املخاطــر
مــع وحــدة املخاطــر الوطنيــة.

3000

300

دراســة اكــر مــن ( )300مــؤرش قيــاس أداء ســامة لعــدد ()32
مــزود خدمــة.

19

املوافقــة عــى قبــول أنظمــة إدارة الســامة لـــ( )19مقــدم خدمــة
يف صناعــة الطــران.

800

CAMA

50

دعــم هيئــة الطــران املــدين واألرصــاد بجمهوريــة اليمــن يف
خدمــات املالحــة الجويــة وتقديــم الدعــم إلعــداد منطقــة
االقــراب (.)CAMA

تجديــد الرتخيــص الســنوي لألجهــزة التشــبيهية للجهــات
التاليــة:
أكاديمية األمري ســلطان ( 11جهازاً).
أكاديميــة انفنيت للطريان ( 1جهاز).
القوات الجوية امللكية الســعودية ( 1جهاز).

تطبيــق الالئحــة التنفيذيــة ( )151بمطــارات اململكــة ومــن ثــم
ترخيــص ( )20رشكــة مــن الــركات املتخصصــة يف تقديــم
الخدمــات األرضيــة يف اململكــة ألول مــرة.

إعــداد دليــل إجــراءات التدريــب للمفتشــن والفنيــن
واألخصائيــن بالقطــاع ألول مــرة.
تجديــد االعتمــاد الــدويل للجــودة ،شــهادة األيــزو العامليــة
( )ISO-9001للجــودة وذلــك يف مجــال الســامة واألمــن
والنقــل الجــوي.

دراســة تأثــر العوائــق الصناعيــة ألكــر مــن ( )800عائــق خاصة
باملبــاين اإلنشــائية وأبــراج االتصــاالت واملداخــن الصناعيــة
وخطــوط الكهربــاء وأعمــدة اإلنــارة والرافعــات الربجيــة حــول
جميــع مطــارات اململكــة ،واملوافقــة عــى االرتفاعــات الــي
تحمــي املجــال الجــوي مــن االخرتاقــات.
ترخيــص عــدد ( )2مركــز تدريــب للطــران (أكاديميــة األمــر
ســلطان للطــران وأكاديميــة انفنــي للطــران) وفــق الئحــة
الهيئــة ( )142لتعمــل يف اململكــة ،وتجديــد رخصتــن وفــق
الالئحــة ذاتهــا.

إصــدار ( )50ترصيــح عمــل للموظفــن العاملــن لــدى
مقدمــي الخدمــات األرضيــة ألول مــرة باململكــة.

تحديــث خطــة املالحــة الجويــة للــرق األوســط بالنســبة
للمملكــة العربيــة الســعودية الــي تتضمــن تطويــر املالحــة
القائمــة عــى األداء املطلــوب ( )PBNللمطــارات الدوليــة
لتصبــح النســبة للمملكــة بمــا يقــارب (.)%78

تحليــل ودراســة أكــر مــن ( )3000بــاغ عــر نظــام البالغــات
اإللكــروين خــال عــام 2019م لزيــادة مســتوى الســامة
بأجــواء ومطــارات اململكــة.

141
3
SU 121

138

BIS 83

25

15

تحديــث ثــاث اتفاقيــات  BIS 83مــع ســلطات الطــران
األمريكيــة وبرمــودا وجــزر الكايمــان.
إجــراء ( )25اختبــارا شــفهيا ً وعمليــا ً لطيــاري النقــل التجــاري
ومــن ثــم إصــدار رخــص طــران ســعودية مســتقلة (Type
.)Rating
اختبــار وتأهيــل ( )15جهــازا تشــبيهيا لطائــرات التدريــب داخــل
اململكــة ،واعتمــاد (  )60شــهادة ألجهــزة خــارج اململكــة.

66

ترخيــص ( )66طيــارا للعمــل مــا بــن مــدرب وفاحــص
(.)Check Pilot

75

اإلرشاف عــى تقييــم أكــر مــن ( )75قائــدا ً جديــدا ً للطائــرات
()Initial Captain

85

املراجعــة والتدقيــق ووضــع التعديــات عــى ( )85مــن
أدلــة تشــغيل الطائــرات التابعــة لــركات الطــران املشــغلة
باململكــة.
مراجعــة ومتابعــة تقاريــر اللجنــة األوروبيــة للســامة الصــادرة
بحــق املشــغلني الجويــن الســعوديني ومــن ثــم اعتمــاد
ومتابعــة اإلجــراءات االحرتازيــة.

04

تجديــد ترخيــص ( )4مــن مقدمــي الخدمــات تحــت الجــزء
( )143والخــاص بـــعدد ( )4أكاديميــات مرخصــة وفــق الئحــة
الهيئــة ( )143وتــدرس ثالثــة تخصصــات وهــي (املهنــدس
الجــوي – املضيــف الجــوي -املرحــل الجــوي).

148

تجديــد ( )148رخصــة مشــغل جــوي أجنــي يقومــون بأعمــال
تشــغيلية باململكــة.

854

إضافــة ( )854طائــرة ألســاطيل الــركات األجنبيــة الــي تســر
رحــات للمملكــة وفقــا للطلبــات املقدمــة مــن قبلهــا.

503

التفتيــش عــى اكرث من ( )503طائرة أجنبية.

40

إصــدار ( )40ترصيحــا تشــغيليا الســتخدامات الطائــرات بــدون
طيــار (اســتخدامات تجاريــة).

ترخيــص ( )3مــن مقدمــي خدمــات متخصصــة يف األعمــال
الجويــة وفــق الئحــة الهيئــة .133

200

إصــدار ( )200ترصيــح تشــغييل لبالونــات هيليــوم للفعاليــات
التابعــة للهيئــة العامــة للرتفيــه.

ترخيــص رشكــة الطائــرات املروحيــة تحــت الجــزء ،SU 121
كأول رشكــة طــران عامــودي تجــاري مرخصــة يف اململكــة.

105

إصــدار ( )105ترصيــح تشــغييل ملناطيــد حراريــة لفعاليــات
شــتاء طنطــورة.

اعتمــاد ( )138مختربيــن تابعــن ملراكــز تدريــب خارجيــة
العتمــاد الرخــص الصــادرة مــن تلــك املراكــز للمتدربــن
ا لســعو د يني .

148

إصــدار التصاريــح التشــغيلية وترخيــص تشــغيل الطائــرات
العتيقــة التابعــة للهيئــة امللكيــة ملحافظــة العــا خــال
فعاليــات شــتاء طنطــورة.

تأهيــل مختربيــن مفوضني عىل نظام (.)141

103

قطــاع معايري الطريان

1441-1440ﻫـ 2019

تابع اإلنجــــازات
ترخيــص رشكــة الســحب الفريــدة للتدريــب عــى اإلنــزال
املظــي ألول مــرة باململكــة وذلــك وفــق لوائــح الهيئــة التنفيذيــة
الخاصــة بذلــك.
ترخيــص االتحــاد الســعودي للرياضــات الالســلكية والتحكــم
عــن بعــد ألول مــرة باململكــة لألعمــال التشــغيلية الخاصــة
بنمــاذج الطائــرات وذلــك وفــق لوائــح الهيئــة التنفيذيــة
الخاصــة بذلــك.
عقــد ( )16ورشــة عمــل للتعريــف باللوائــح التنفيذيــة الخاصــة
برتاخيــص مقدمــي الخدمــات األرضيــة ،وترخيــص العاملــن،
واملــواد الخطــرة ،والبيئــة ،وتــم عقــد تلــك الــورش يف املطــارات
الدوليــة مثــل مطــار امللــك خالــد الــدويل ومطــار املدينــة وخــارج
اململكــة يف جمهوريــة مــر العربيــة.
ترخيــص وقبــول ( )5معاهــد تدريــب فيمــا يخــص املــواد
الخطــرة.
إعــداد الئحــة خاصــة بالكورســيا ( )GACAR 157وهــي خاصــة
بالتعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف مجــال الطــران املــدين
تمهيــدا لالعتمــاد.
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195

94

223

15

806

720

52

إصدار ( )195شهادة
صالحية طريان

االعتمــاد الهنديس لعدد
( )94طائرة

ترخيص
( )223مراقبا جويا.

ترخيص ( )15مدرب
طريان أريض.

ترخيص
( )806طيــار نقل جوي.

ترخيص ()720
ميكانييك.

تجديد ( )52رخصة
مرحل جوي.

42

5

145

38

1,021

3,297

216

إصدار ( )42شهادة
راديو طائرات

تجديد ( )5شــهادات لرشكات
متخصصــة يف تقديم
الخدمات األرضية

ترخيص
( )145مرحال جويا.

ترخيص ( )38طيارا
خاصا.

ترخيص
( )1021طيارا تجاريا.

ترخيص ( )3297عضو
طاقم طائرة.

ترخيص ( )216أخصايئ
صالحية طريان.

5,552

95

14

14

2788

2

إصدار ( )5552شهادة
لياقة طبية

تجديد ترخيص ()95
محطــة إصالح محلية
وأجنبية

ترخيص ( )14مدرب
طريان جوي.

ترخيص ( )14طالب
طريان.

ترخيص ()2788
مضيفا جويا.

ترخيص ( )2طيار
ريايض.

ترخيص مهندسني
مفوضني
(.)DAR–Part 183
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31

6

411

10

37

61

إصدار ( )103رخصة
ملرحلني جويني

إصدار (Export )31
(شــهادة تصدير طائرة)

ترخيص ( )6محطات
إصــاح أجنبية جديدة.

ترخيص ()411
ميكانييك صالحية
طريان.

ترخيص ()10
مهندسني جويني.

ترخيص ( )37مشغل
طائرة بدون طيار.

ترخيص (Modes )61
(معــرف الطائرات بالرادار)
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قطاع
الخدمات املساندة
يعتــر قطــاع الخدمــات املســاندة قطاعــا ً حيويــا ً يف الهيئــة العامــة للطــران املــدين ،نظــرا ً لحجــم املســئوليات
املناطــة بــه ،ومــا يضطلــع بــه مــن أدوار محوريــة ،فهــو املســئول عــن الشــئون املاليــة ،وامليزانيــة وااليــرادات،
واملــوارد البرشيــة ،والعقــود واملشــريات ،واالتصــاالت اإلداريــة ومركــز الوثائــق واملحفوظــات ،واملــواد،
والخدمــات العامــة ،ومراقبــة املخــزون ،ففــي مجــال الشــئون املاليــة يقــوم القطــاع بجميــع األعمــال
املحاســبية واالرتباطــات املاليــة ذات العالقــة بالهيئــة ومنســوبيها ،عــاوة عــى رصف املســتحقات يف املواعيــد
املحــددة ،وتحصيــل إيــرادات الهيئــة واســتثمارها فيمــا يخــدم أغــراض الهيئــة االســتثمارية والتشــغيلية،
وايضــا ً توفــر البيانــات والتقاريــر املاليــة الالزمــة ،والقيــام بالرقابــة عــى مرصوفــات وإيــرادات الهيئــة املاليــة،
وإعــداد سياســات وخطــط الهيئــة اإلســراتيجية املاليــة ،وإعــداد موازنتهــا الســنوية بالتنســيق مــع القطاعــات
املختلفــة ،ومــع وزارة املاليــة والجهــات الرقابيــة ،كمــا يشــارك القطــاع يف إعــداد التكاليــف املاليــة لخطــط
الهيئــة التنمويــة عــى املديــن القصــر والطويــل ،بالتنســيق مــع وزارة االقتصــاد والتخطيــط والجهــات ذات
العالقــة.
ويف مجــال املــوارد البرشيــة يســعى القطــاع بشــكل مســتمر لتطويــر آليــات تخطيــط القــوى العاملــة بغيــة
توفــر احتياجــات الهيئــة مــن الكــوادر والكفــاءات الســعودية الفنيــة واإلداريــة املتميــزة علميــا ً وعمليــاً،
كمــا يضطلــع بتطويــر منظومــة متكاملــة مــن الترشيعــات واألنظمــة واملزايــا واملنافــع املتطــورة ،الــي تهــدف
إىل اســتقطاب الكفــاءات املتميــزة وتحقيــق االســتثمار األمثــل للمــوارد البرشيــة ،باإلضافــة إىل التخطيــط
العلمــي والتدريــب اإلداري واملتخصــص لتأهيــل وتطويــر منســوبي الهيئــة وكذلــك اإلرشاف واملتابعــة عــى
برامــج االبتعــاث الخارجــي ،مــن خــال اســراتيجية لتدريــب منســوبي الهيئــة تنفــذ بالتنســيق مــع القطاعــات
املختلفــة ،والــي تنطــوي عــى برامــج تدريبيــة رياديــة ودورات تدريبيــة إداريــة وتخصصيــة ،وبرامــج وأدوات
لبنــاء القــدرات ،وطاقــم إداري وفــي مميــز ،بهــدف االرتقــاء بالكــوادر البرشيــة إىل أعــى املســتويات ،كمــا
يُعــى القطــاع بإنشــاء األســس الصحيحــة لعمليــة تقييــم املــوارد البرشيــة مــن الناحيــة العمليــة والفنيــة
والشــخصية وإعــداد الهيــاكل التنظيميــة لجميــع القطاعــات واإلدارات بالهيئــة بمــا يحقــق سالســة العمــل
والتواصــل اإلداري داخــل القطاعــات وعالقتهــا مــع القطاعــات األخــرى ،وتوفــر خدمــات ذات جــودة عاليــة
ومتميــزة للموظفــن وضمــان رصف رواتــب ومســتحقات املوظفــن يف الوقــت املحــدد وكذلــك إيجــاد بيئــة
عمــل صحيــة ملنســوبي الهيئــة ،ومــن مســئوليات القطــاع أيضــا ً طــرح منافســات ومشــاريع الهيئــة وترســيتها
وتوقيــع عقودهــا وتوفــر متطلباتهــا عــن طريــق الــراء املبــارش ،وذلــك وفقــا ً لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.

قطاع الخدمات املســاندة

1441-1440ﻫـ 2019

األهداف االسرتاتيجية

املســاهمة يف جهــود وخطــط الهيئــة الراميــة إىل تحقيــق
أهــداف رؤيــة اململكــة  2030ذات العالقــة بقطــاع
الطــران املــدين.
تطويــر وتحديــث ثقافــة املنشــأة وفــق اســراتيجية
ا لهيئــة .
مســاعدة الهيئــة التخــاذ القــرارات املناســبة يف كافــة
أنشــطتها.
تهيئــة وحــدات العمــل االســراتيجية يف الهيئــة للعمــل
عــى أســس تجاريــة تنافســية واملســاهمة يف تحويــل
انشــطتها إىل كيانــات تجاريــة مســتقلة عــن الهيئــة ماليــا ً
وإداريــاً.

108

التأكــد من نظامية العقود واملشــريات بالهيئة.

اســتثمار املــوارد املاليــة للهيئــة وفــق أفضــل وأحــدث
املمارســات واألســاليب العلميــة.

تبــي أفضــل التطبيقــات العامليــة للمــوارد البرشيــة
ومهــام الخدمــات املســاندة.

تحقيق االســتثمار األمثل للموارد البرشية.

تنميــة إيــرادات الهيئــة والبحــث عــن مصــادر جديــدة
لزيــادة الدخــل وترشــيد املرصوفــات التشــغيلية.

تهيئــة سياســات وإجــراءات العمــل لتطبيقهــا بالهيئــة
كجهــة ترشيعيــة.

اســتقطاب الكــوادر والكفــاءات الســعودية الفنيــة
واإلداريــة املتميــزة.

االســتثمار األمثل إليرادات الهيئة املالية.

أتمتة إجراءات العمل من خالل حلول أنظمة العمل
ERP

االرتقــاء بقــدرات الكــوادر البرشيــة العاملــة يف الهيئــة إىل
أعــى املســتويات.

مراقبــة املرصوفــات واإليــرادات املاليــة وطــرق الــرف يف
املواعيــد املحــددة.

تجهيز بيئة عمل تنافسية ومناسبة للعمل واملوظفني.

وضــع وتنفيــذ اســراتيجية لتدريــب منســوبي الهيئــة
بالتنســيق مــع القطاعــات املختلفــة.
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األداء املــــــــالــــــي
االعتمــادات
بيــان بإجمــايل االعتمادات للســنة املالية  1441/1440هـ (( )2019ريال)

نســب التغيري يف االعتمادات بني عامي  2018و 2019

التصنيف االقتصادي

اسم البند

االعتماد من دعم الوزارة

االعتماد من اإليرادات

إجمايل االعتمادات

التصنيف االقتصادي

اسم البند

نسبة التغيري يف دعم الوزارة

نسبة التغيري يف االعتماد من اإليرادات

نسبة التغيري يف االعتمادات

21

تعويضات العاملني

1,332,830,000.00

296,652,000.00

1,629,482,000.00

21

تعويضات العاملني

2.30%

72.74%

10.50%

28

مرصوفات اخرى

361,650,000.00

106,000,000.00

467,650,000.00

28

مرصوفات اخرى

2437.00%

54.44%

464.17%

22

استخدام السلع والخدمات

661,656,000.00

1,744,175,000.00

2,405,831,000.00

22

استخدام السلع والخدمات

-50.94%

88.63%

5.83%

24

الفائدة

-

876,031,000.00

876,031,000.00

24

الفائدة

0.00%

-9.39%

-9.39%

31

األصول غري املالية

780,695,000.00

5,077,492,000.00

5,858,187,000.00

31

األصول غري املالية

-66.42%

-12.28%

-27.80%

إجمايل التغيري بالريال

-1,853,995,728.00

180,129,000.00

- 1,673,866,728.00

3,136,831,000.00

8,100,350,000.00

11,237,181,000.00

نسب التغيري يف إجمايل االعتمادات

-37.15%

2.27%

-12.96%

اإلجمــــــايل

بيــان بإجمــايل االعتمادات للســنة املالية  1440/1439هـ (( )2018ريال)

االعتمادات للســنة املالية  2019مقارنة بالعام الســابق بماليني الرياالت

التصنيف االقتصادي

اسم البند

االعتماد من دعم الوزارة

االعتماد من اإليرادات

إجمايل االعتمادات

21

تعويضات العاملني

1,302,878,000.00

171,737,000.00

1,474,615,000.00

28

مرصوفات اخرى

14,255,000.00

68,637,000.00

82,892,000.00

22

استخدام السلع والخدمات

1,348,680,728.00

924,643,000.00

2,273,323,728.00

24

الفائدة

-

966,851,000.00

966,851,000.00

31

األصول غري املالية

2,325,013,000.00

5,788,353,000.00

8,113,366,000.00

4,990,826,728.00

7,920,221,000.00

12,911,047,728.00

اإلجمــــــايل

االعتمادات للســنة املالية 2018
االعتمادات للســنة املالية 2019
9,000

8,113.37

8,000
7,000
6,000

5,858.19

5,000
4,000
2,273.32
966.85

3,000

2,405.83
1,474.62

876.03
82.89

األصول غري املالية
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الفائدة

اســتخدام الســلع والخدمات

1,629.48

467.65

مرصوفات اخرى

2,000
1,000
0

تعويضات العاملني
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تابع :األداء املــــــــالــــــي
املصـــروفـــــات
نســب التغيري يف املرصوفات بني عامي  2018و 2019

بيــان بإجمــايل املرصوفات للســنة املالية  1441/1440هـ (( )2019ريال)

التصنيف االقتصادي

اسم البند

املرصوفات من دعم الوزارة

املرصوفات من اإليرادات

إجمايل املرصوفات

21

تعويضات العاملني

1,307,947,631.11

281,529,624.79

1,589,477,255.90

28

مرصوفات اخرى

88,510,815.09

88,388,459.57

176,899,274.66

22

استخدام السلع والخدمات

297,983,266.36

1,419,880,185.22

1,717,863,451.58

24

الفائدة

-

875,462,169.67

875,462,169.67

31

األصول غري املالية

2,322,059.89

4,126,316,190.79

4,128,638,250.68

1,696,763,772.45

6,791,576,630.04

8,488,340,402.49

اإلجـــمــالـــــي

التصنيف االقتصادي

اسم البند

نسبة التغيري يف املرصوفات
من دعم الوزارة

نسبة التغيري يف املرصوفات
من اإليرادات

نسبة التغيري يف إجمايل
املرصوفات

21

تعويضات العاملني

%5.44

%92.09

%14.60

28

مرصوفات اخرى

%623.08

%211.55

%335.59

22

استخدام السلع والخدمات

%-59.89

%548.94

%78.64

24

الفائدة

%0.00

%0.14

%0.14

31

األصول غري املالية

%-99.90

%156.22

%5.91

إجمايل التغيري بالريال

-2,586,617,955.18

3,913,143,524.25

1,326,525,569.07

نسب التغيري يف إجمايل املرصوفات

%-60.39

%135.95

% 18.52

املرصوفات للســنة املالية  2019مقارنة بالعام الســابق بماليني الرياالت

بيــان بإجمــايل املرصوفات للســنة املالية  1440/1439هـ (( )2018ريال)

3,898.31

املرصوفات للســنة املالية 2018
4,500

4,128.64

4,000

التصنيف االقتصادي

اسم البند

املرصوفات من دعم الوزارة

املرصوفات من اإليرادات

إجمايل املرصوفات

21

تعويضات العاملني

1,240,459,295.22

146,559,930.51

1,387,019,225.73

3,000

28

مرصوفات اخرى

12,240,834.39

28,371,000.30

40,611,834.69

2,500

22

استخدام السلع والخدمات

742,857,658.76

218,799,127.65

961,656,786.41

24

الفائدة

-

874,214,205.45

874,214,205.45

31

األصول غري املالية

2,287,823,939.26

1,610,488,841.88

3,898,312,781.14

4,283,381,727.63

2,878,433,105.79

7,161,814,833.42

اإلجمايل

3,500

1,717.9

874.21

875.46

1,589.5
1,387.02

961.66

الفائدة

اســتخدام الســلع والخدمات

2,000
1,500
1,000

40.61
األصول غري املالية
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املرصوفات للســنة املالية 2019

500

176.90

مرصوفات اخرى

تعويضات العاملني
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تابع :األداء املــــــــالــــــي
اإليـــــــــــــرادات

إيــرادات الهيئــة والــركات التابعــة لهــا املحصلة للعام املايل 1441/1440هـ( )2019مقارنة بالعام الســابق(بماليني الرياالت)

إيــرادات الهيئــة والــركات التابعــة لهــا املفوتــرة واملحصلة للعام املايل 1441/1440هـ ( )2019مقارنة بالعام الســابق (ريال) حســب القطاع

املبالغ املــفــوتــرة

القطاع
2018

2019

646,778,987

738,580,656

703,235,678

810,038,675

3,329,635,106

3,293,283,962

2,050,052,652

2,169,517,183

6,721,135

0

10,339,217

11,085,379

587,756,456

556,494,089

379,264,732

473,643,094

مطار امللك خالد الدويل بالرياض

0

0

1,819,189

26,963,398

قطاع املالحة الجوية

0

0

9,675,880

0

رشكة الطريان املدين القابضة

138,663,000

168,400,126

138,663,000

146,257,020

رشكة مطارات الرياض

2,074,858,371

2,339,305,762

1,458,402,645

1,812,000,000

رشكة مطارات الدمام

762,276,284

785,171,748

652,217,274

701,966,868

رشكة املالحة الجوية

1,254,877,635

1,299,235,220

787,751,250

1,183,324,273

8,801,566,974

9,180,471,563

6,191,421,518

7,334,795,889

مطار امللك فهد الدويل بالدمام
قطاع املطارات الداخلية

املجموع
نسبة النمو

% 4.3

2,170

املبالغ الـمحــصلة
2018

مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة

2019
2018

1,458

1,500

1,183
788

702

810
652

بالريــاض و مطــار امللــك فهــد الــدويل بالدمــام وقطــاع املالحــة
الجويــة حيــث تــم خصخصتهــا.
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474

139 146
رشكة املالحة
الجوية

رشكة
مطارات
الرياض

رشكة
مطارات
الدمام

رشكة
الطريان املدين
القابضة

0

10

27

2

قطاع املالحة مطار امللك
خالد الدويل
الجوية

379

قطاع
املطارات
الداخلية

1,000
703

500
11

10
مطار امللك
عبد العزيز
الدويل

مطار امللك
فهد الدويل

القطاع
الرئييس

مالحظــة :املبالــغ املحصلــة يف قطاعــات تــم تخصيصهــا مثــل مطــار امللــك
خالــد الــدويل  /مطــار امللــك فهــد الــدويل  /املالحــة الجويــة لفواتــر قديمــة
تخــص القطــاع قبــل التخصيــص.

إيــرادات الهيئــة والــركات التابعــة لهــا (املفوتــرة) للعام املايل 1441/1440هـ ( )2019مقارنة بالعام الســابق (بماليني الرياالت)
2019
2018

4,500
4,000
3,500

3,330 3,293

3,000
2,339

2,500
2,075

2,000
1,500

1,255 1,299
785

%18.47

762

رشكة املالحة
الجوية

رشكة مطارات
الدمام

647 739

588 556
139 168

مالحظــة  :التوجــد مبالــغ مفوتــرة ملطــار امللــك خالــد الــدويل

2,050

2,000

1,812

2019

القطاع الرئيس

2,500

رشكة مطارات
الرياض

رشكة
الطريان املدين
القابضة

0

0

قطاع املالحة
الجوية

0

0

0

مطار امللك
خالد الدويل

قطاع املطارات
الداخلية

7

مطار امللك
فهد الدويل

1,000
500
0

مطار امللك
عبد العزيز
الدويل

القطاع
الرئييس
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تابع :األداء املــــــــالــــــي
تابــــع اإليـــــــــــرادات
اإليــرادات غــر املحصلــة للعــام املــايل  )2019( 1441/1440مقارنة بالعام الســابق  -تراكمية من أعوام ســابقة (ريال)

إيرادات الهيئة املحصلة حســب نوع اإليراد للعام املايل  )2019( 1441/1440مقارنة بالعام الســابق (ريال)

نوع اإليراد

عام 1440/1439هـ ()2018

عام 1441/1440هـ ()2019

املصدر

2018

2019

الفوائد املستحقة من الجهات األخرى

106,437,568

100,950,744

القطاع الخاص

2,747,410,147.00

2,958,400,587.81

رسوم وأجور الطريان املدين

2,162,625,566

2,170,115,071

الجهات الحكومية

9,929,673,083.00

18,351,899,908.38

اإليجارات وأقساط املساكن

834,150,669

1,109,271,451

الخطوط الجوية العربية السعودية

5,581,189,015.00

1,188,780,445.53

بيع الوثائق واألنظمة

7,370,000

3,731,342

اإلجمايل

18,258,272,245.00

22,499,080,941.72

الجزاءات والغرامات

34,082,479

46,127,507

املبيعات الحكومية

0

0

مبيعات أخرى

100,000

0

اإليرادات املتنوعة غري املصنفة يف مكان أخر

9,721,067

61,051,614

املجموع

3,154,487,349

3,491,247,729

مالحظات:

1.زادت اإليــرادات املســتحقة عــى الجهــات الحكوميــة بنســبة ( )%85بســبب تســوية الخطــوط الســعودية مبلــغ ( )8.4مليــار
ريــال وتحميــل وزارة املاليــة لهــذا املبلــغ بنــاء عــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  126وتاريــخ 1441/2/9هـــ.

		
2.اإليــرادات أعــاه تمثــل إيــرادات الهيئــة فقــط والتشــمل إيــرادات الــركات التابعــة لهــا.

اإليــرادات أعــاه تمثــل إيــرادات الهيئــة فقــط

القطاع الخاص

والتشــمل إيــرادات الــركات التابعــة لهــا.

اإليرادات املحصلة حســب نوع اإليراد للعام املايل  )2019( 1441/1440مقارنة بالعام الســابق ( بماليني الرياالت)

%13

%31

2,163 2,170

عام 2019

2,000

1,500
1,109

10

اإليرادات
املتنوعة

0

0.1

مبيعات
أخرى

0

0

املبيعات
الحكومية

34 46
الجزاءات
والغرامات

4

834

بيع الوثائق
واألنظمة

عام 2018

106 101

%54

%15

%82

الجهات الحكومية

1,000

7

اإليــرادات أعــاه تمثــل إيرادات الهيئة فقط والتشــمل إيرادات الرشكات التابعة لها.

116

%5

2,500

2019
2018

61

الـــخـــطـــوط الــجــويــة
العربيـــة السعوديـــــة

الـــخـــطـــوط الــجــويــة
العربيــة السعـوديــــة

الجهات الحكومية

500

القطاع الخاص

0
اإليجارات
وأقساط
املساكن

رسوم وأجور
الطريان املدين

الفوائد املستحقة
من الجهات
األخرى

الخــــزينـــــة

معالجة أكرث من ( )700أمر دفع عن طريق
منصة االعتماد ،وأكرث من ( )150أمر دفع
ورقي خالل فرتة إغالق ميزانية 2019م.

إعادة أرشفة الضمانات البنكية بطريقة حديثة
لتسهيل عملية البحث عن الضمانات.
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العقــــــود واملشــــرتيات
العقــود الجــاري تنفيذها ونســب إنجازها بنهاية عام 2019

118

قيمة العقد بالريال

نسبة اإلنجاز
املستهدفة

نسبة اإلنجاز
الفعلية

حالة املرشوع

عقد أداء

عقد أداء

عقد مستمر
( )3سنوات

%10

جاري تنفيذه

%77.75

جاري تنفيذه

م

املرشوع

م

املرشوع

قيمة العقد
بالريال

نسبة اإلنجاز
املستهدفة

نسبة اإلنجاز
الفعلية

حالة املرشوع

16

مرشوع خدمات الحاسب اآليل يف الهيئة

97,616,185.73

1

عقد تشغيل وصيانة ونظافة املطارات الداخلية (املجموعة
األوىل)

621,949,786

عقد أداء

عقد أداء

عقد أداء
مستمر

17

مرشوع توفري أجهزة راديو متنقلة وثابتة لكافة السيارات
والوحدات

6,261,945.75

%10

2

عقد تشغيل وصيانة ونظافة املطارات الداخلية (املجموعة
الثانية)

665,240,550

عقد أداء

عقد أداء

عقد أداء
مستمر

18

تجهيزات وتحسينات بمباين اإلطفاء واإلنقاذ
(املرحلة الثالثة)

20,071,968

%78.54

3

عقد تشغيل وصيانة ونظافة املطارات الداخلية (املجموعة
الثالثة)

602,765,148

عقد أداء

عقد أداء

عقد أداء
مستمر

19

4

عقد تشغيل وصيانة ونظافة املطارات الداخلية (املجموعة
الرابعة)

595,245,378

عقد أداء

عقد أداء

عقد أداء
مستمر

5

عقد تشغيل وصيانة ونظافة املطارات الداخلية (املجموعة
الخامسة)

626,651,725

عقد أداء

عقد أداء

عقد أداء
مستمر

6

مرشوع االختبارات الحقلية واملعملية ملرافق الرصف بمطار
امللك عبد العزيز

1,800,000

%100

%100

تم االستالم
االبتدايئ
للمرشوع

7

مرشوع تطوير السياج األمين املحيط بساحة مطار امللك عبد
العزيز الدويل

47,920,676.50

%100

%97

جاري تنفيذه

8

مرشوع إعادة تأهيل الجرس املؤدي إىل صالة السفر
الجنوبية بمطار امللك عبد العزيز

4,509,000

%61

%66

جاري تنفيذه

9

مرشوع تكييف مناطق الجلوس واالنتظار الخارجية بمجمع
صاالت الحج والعمرة بمطار امللك عبد العزيز

58,199,400

%25

%30

جاري تنفيذه

10

عقد خدمات تشغيل وصيانة ونظافة مجمع الصاالت
امللكية بمطار امللك عبد العزيز

95,000,000

عقد أداء
مستمر

عقد أداء
مستمر

عقد أداء
مستمر

11

تعديل شبكة كهرباء الضغط املتوسط داخل مجمع
الصاالت امللكية بمطار امللك عبدالعزيز

4,990,645

%100

%80

جاري تنفيذه

12

مرشوع تشغيل وصيانة طائرات ومعدات الفحص الجوي
(قطاع معايري الطريان)

88,759,200

%100

%90.18

جاري تنفيذه

13

تنسيق الخانات الزمنية يف مطار امللك عبدالعزيز ،مطار
امللك خالد ،مطار امللك فهد

3,508,909

%81

%84

جاري تنفيذه

14

مرشوع نظام إدارة املمتلكات واملعلومات الجغرافية
للمطارات الدولية

34,850,652

%100

%100

أنجز

15

مرشوع اتفاقية مايكروسوفت لرخص استخدام الربمجيات
وخدمات الدعم الفين واألمن املعلومايت ملدة ( )3سنوات

56,577,504

عقد أداء

عقد أداء

عقد أداء
مستمر

استبدال املولدات القديمة باملطارات الداخلية (املرحلة
الثانية)

47,774,594

%100

%40

متوقف

20

تطوير املطارات الداخلية – مطار األحساء (املرحلة األوىل)

11,881,189

%100

%30

متعرث

21

إنشاء مباين وحدة أمن مطار األمري محمد بن عبدالعزيز
الدويل باملدينة املنورة.

46,302,499.59

%100

%85

متوقف

22

تصميم وتنفيذ مركز األحمال رقم ( )3يف مطار امللك خالد
الدويل

517,498,250

%100

%93.27

جاري تنفيذه

23

أعمال تحسني وتجديد مدارج بعض املطارات الداخلية
(املرحلة الثانية)

627,007,791.59

%100

%100

أنجز

24

مجمع صاالت وبرج املراقبة واملرافق املساندة يف مطار
امللك عبد العزيز الدويل الجديد

13,479,672,801.04

25

ساحات وممرات الطريان والطرق واألنفاق والجسور
ومراكز املنافع والبنية التحتية ومركز نقل الركاب واملرافق
املساندة يف مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

16,187,270,294.56

26

%100
%100

%91.16
%93.50

تم التشغيل
الجزيئ
تم التشغيل
الجزيئ

مرشوع تغيري شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ونظم إنذار
الحريق (املرحلة األوىل)

112,295,506.98

%100

%79

متعرث

27

تطوير الصاالت ( )٣،٤بمطار امللك خالد الدويل

2,205,000,000

%30.71

%35.56

جاري تنفيذه

28

مرشوع توريد وتركيب اللوحات اإلرشادية لجانب الطريان
لبعض املطارات الداخلية.

13,063,651

%100

%100

أنجز

29

مرشوع استكمال توسعة الصاالت الحالية يف مطار أبها
اإلقليمي

14,219,556.75

%100

%100

أنجز

30

مرشوع تطوير مطار عرعر

383,392,789.23

%100

%92.86

جاري تنفيذه

31

مرشوع انشاء مبىن الهيئة العامة للطريان املدين يف مدينة
الرياض

32

مرشوع تأهيل ساحة الطريان بمطار امللك عبدالله بن
عبدالعزيز بجازان الحايل

559,643,424

%34.33

%24

جاري تنفيذه

139,965,625.89

%38.12

%28

جاري تنفيذه

33

مرشوع إنشاء مطار امللك عبدالله بجازان (الجديد)

2,568,501,718

%4.22

%2

جاري تنفيذه

34

اسرتاتيجية االتصاالت للهيئة العامة للطريان املدين

17,825.00

%75

%75

جاري تنفيذه

35

عقد توفري أفراد وخدمات اإلطفاء واإلنقاذ باملطارات
الداخلية

82,686,791

%83.33

%77.90

جاري تنفيذه
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العقــــــود واملشــــرتيات
العقـــــــود املـبــــرمــــــة يف 2019

120

املنــافســـــــات اليت تم ترسيـــــتها خــــــال عام 2019
تاريخ اإلشعار
بالرتسية

قيمة العقد

مدة العقد

2019/04/23

22,968,855

 720يوما ً

1,890,000

 30يوما ً

2,458,281

 240يوما ً

قيمة العقد

تاريخ توقيع العقد من
صاحب الصالحية

مدة العقد

م

2019/4/30م

 720يوما ً

1

 365يوما ً

منافسة مرشوع االرشاف عىل تطوير مطار امللك سعود بن عبد العزيز
بالباحة

2

منافسة مرشوع توريد وتنفيذ طبقة املالط رقيق القوام ملدرج مطار الثمامة

2019/03/05

3

منافسة مرشوع تطوير وإعادة تأهيل دورات املياه والجدران الداخلية بمطار
أبها

2019/02/19

م

اسم العقد

1

عقد مرشوع تطوير مطار الجوف

392,265,996

2

عقد وثيقة التأمني الصحي ملنسوبي الهيئة العامة للطريان املدين

78,490,086

2019/4/30م

3

عقد مرشوع تقديم خدمات استشارية لتأسيس رشكة أمنية

8,746,500

2019/11/4م

 150يوما ً

4

عقد مرشوع اعداد االسرتاتيجية واملخططات الهندسية والتصاميم املعمارية
إلنشاء صالة جديدة تابعة ملطار امللك خالد

40,010,250

2019/11/24م

 155يوما ً

املرشوع

4

منافسة مرشوع االرشاف تطوير مطار الجوف

2019/01/24

20,113,200

 720يوما ً

5

عقد مرشوع توريد سيارات ومعدات مكافحة الحريق وعربات املوا د الخطرة
وقطع الغيار

204,072,913

2019/11/13م

 365يوما ً

5

منافسة مرشوع التصاميم التفصيلية لدرء أخطار السيول املرحلة الثانية

2019/01/24

4,132,406

 540يوما ً

6

مرشوع دراسة تحديث وتطوير أنظمة اوراكل يف البيئة السحابية املحلية

51,000,000

2019/11/18م

 3سنوات

6

منافسة مرشوع تطوير مطار امللك سعود بالباحة

2019/05/6

374,557,392

 720يوما ً

7

مرشوع توفري أجهزة راديو متنقلة وثابتة لكافة السيارات والوحدات

6,261,945

2019/11/13م

 90يوما ً

8

مرشوع إعادة تصميم مطار أبها اإلقليمي

17,827,635

2019/10/6م

 365يوما ً

9

مرشوع استئجار عدد من السيارات الستخدام إدارات الهيئة والعاملني يف
امليدان

4,522,350

2019/08/27م

 36شهرا ً

10

مرشوع اإلرشاف عىل إنشاء مطار القنفذة

11

مرشوع انشاء مطار القنفذة

عــقــــــود وتعاميد التأمني املباشـــــــر

39,354,525

2019/12/11م

 720يوما ً

البيان

العدد

القيمة بالريال

840,000,000

2019/04/9م

متوقف

العقود املبارشة

16

11,912,649

12

مرشوع توفري أجهزة راديو متنقلة وثابتة لكافة السيارات والوحدات

11,569,129

2019/11/13م

 90يوما ً

التعاميد املبارشة

71

3,578,369

13

مرشوع توريد وتنفيذ طبقة مالط مطاطي ملدرج مطار الثمامة

1,890,000

2019/05/26م

 30يوما ً

14

مرشوع تطوير وإعادة تأهيل دورات املياه والجدران الداخلية بمطار أبها

2,458,281

2019/04/9م

 240يوما ً

15

مرشوع دراسة تأسيس كيان مستقل لسالمة النقل

2,100,000

2019/10/9م

 90يوما ً

16

مرشوع التصاميم التفصيلية لدرء اخطار السيول للمطارات الداخلية
(املرحلة الثانية)

4,132,406

2019/04/9م

 540يوما ً

17

مرشوع اإلرشاف عىل تطوير مطار الجوف

20,113,200

2019/05/12م

 720يوما ً

18

مرشوع توريد مولدات كهربائية لبعض املطارات

24,999,975

2019/11/13م

 9أشهر

19

عقد املرشوع الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات (املرحلة األوىل)

827,827,417

2020/01/12م

 1080يوما ً

20

مرشوع توريد تجهيزات أمنية وعربات عسكرية لربنامج سالمة وأمن الطريان

298,934,739.60

2019/02/26م

 240يوما ً

القيمة اإلجمالية

15,491,018

التــــأمــــــني
البيــــــــان

قيمة التأمني بالريال

التأمني الهنديس الخاص بمطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

27,388,240

التأمني عىل الجزء التشغييل ملطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

11,829,972

التأمني عىل الطريان يف مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد

1,863,158

21

مرشوع توفري أجهزة راديو متنقلة وثابتة لكافة السيارات والوحدات

4,791,571

2019/11/13م

 90يوما ً

التأمني عىل جميع مطارات اململكة بما يف ذلك مطار امللك عبد العزيز القديم

14,357,593

التأمني الطيب ملنسوبي الهيئة العامة للطريان املدين

78,490,086.15

22

عقد مرشوع تأمني مواد إطفائية لبعض املطارات (رغوة وبودرة)

1,208,282

2019/11/13م

 90يوما ً

التأمني عىل مركبات الهيئة العامة للطريان املدين (قيمة تقديرية)

550,000

23

عقد مرشوع توريد مالبس واقية من الحريق وعربات اسعاف صغرية

8,978,718

2019/11/13م

 120يوما ً
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املــــــــوارد البـــشـــرية
أ

املوظفون والتوظيف

ج

الوصف

الذكـــور

االنــــاث

اإلجمايل

4508

150

4658

النسبة املئوية

% 96.78

%3.2

%100

التأمــني الطــيب
توفري التأمني الطيب لعدد ( )24588مســتفيدا
(املوظفــون وأفراد عائالتهم).

إجمايل عدد موظفي الهيئة بنهاية 2019م

اإلجمايل

د

هــ

األنظمة واللوائح
تــم رفــع الئحة منســوبي الهيئة املحدثة ملجلس
اإلدارة بعــد مطابقتهــا مع نظام العمل.

التدريب والتطوير
•عــدد الربامــج التدريبية )430( :برنامجا تدريبيا.
ً
ً
•عــدد املقاعــد التدريبيــة اإلجماليــة يف عام  )4968( 2019مقعــدا تدريبيا وذلك عىل النحو التايل:
 2304عــدد املقاعــد التدريبيــة لربامــج األكاديمية الســعودية للطريان املدين ( )2304مقعد تدرييب.

املعينون خالل عام 2019م

الوصف

الذكور

االناث

اإلجمايل

النسبة املئوية

%91

%9

%100

املوظفون عىل الئحة الهيئة

292

33

325

املوظفون عىل البنود األخرى

12

ــــــ

12

اإلجمايل

304

33

337

 1608عــدد مقاعــد برامــج التعليم عن بُعد( :إثرايئ) ( )1608ســجل تدرييب.

سعوديون

غري سعوديني

اإلجمايل

4654

4

4658

%99.9

عدد املوظفني املتقاعدين خالل عام 2019م

عدد املقاعد التدريبية الفنية

196

عدد املقاعد التدريبية االدارية

458

عدد املقاعد التدريبية بمعهد االدارة

1759

إجمايل عدد املقاعد التدريبية

4968

املبتعثون والخريجون
عــدد املبتعثــن والخريجــن يف برنامج وظيفتك بعثتك

مبــادرات املواهب وإعداد وتمكني القادة:
•إطــاق برنامــج “قــادة املســتقبل الدفعــة الخامســة” الســتقطاب وتدريــب وتأهيــل
عــدد ( )20متدربــا ً يف املجــاالت التشــغيلية باملطــارات ومطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل
(مجــال العمليــات ومجــال الســامة).
•إطــاق مبــادة إعــداد وتمكــن القــادة الــي تهــدف إىل إعــداد القــادة يف الهيئــة مــن
خــال تطويــر الكفــاءات واملهــارات القياديــة ،وتعزيــز ثقافــة القيــادة االبتكاريــة وإدارة
األداء لضمــان تمكــن الهيئــة مــن تحقيــق أهدافهــا.

122

عدد املقاعد التدريبية القيادية

96

 105موظف

برامــــــج ومـــــبادرات
تم تنفيذ الرتقيــــات للموظفني وترقيــــــة ما نسبته
( )%86من إجمــــايل املستحـقـــــن للرتقـــــيات.

عدد املقاعد التدريبية التخصصية

2459

•إجمــايل عدد املتدربني )1465( :متدرباً.
•نســبة التدريــب املحققــة خالل عام 2019م )% 31.5( :مــن إجمايل عدد موظفي الهيئة.

و
ب

905

عــدد املقاعــد التدريبيــة يف بقيــة الجهــات التدريبية ( )905مقعد تدرييب.
املقاعد التدريبية وفقا للتخصص

إجمايل عدد موظفي الهيئة بنهاية عام 2019م

نسبة السعودة

151

عــدد املقاعــد التدريبيــة لربامج معهــد اإلدارة ( )151مقعدا ً تدريبياً.

املرحلة الدراسية

املبتعثون

الخريجون

دبلوم املراقبة الجوية

35

47

بكالوريوس

52

5

ماجستري

2

6

املجموع

89

58

123
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تابــع /املوارد البرشية
املبتعثــون ضمــن املقاعــد املخصصــة للهيئــة بربنامــج خادم الحرمــن الرشيفني لالبتعاث الخارجي  -وظيفتك وبعثتك حســب التخصص
تسلسل

مرحلة االبتعاث

التخصص الدرايس

عدد املبتعثني

1

ماجستري

األمن السيرباين

2

2

إدارة حركة جوية

9

3

إدارة طريان

4

4

إدارة مطارات

2

5

عالقات دبلوماسية

2

6

عالقات دولية

1

علوم طريان

7

8

هندسة إلكرتونية

7

9

هندسة برمجيات

5

10

هندسة بيئية

10

11

هندسة سالمة

1

12

هندسة شبكات واتصاالت

4

مراقبة جوية

35

بكالوريوس

7

13

دبلوم ما بعد الثانوية

89

املجموع

املبتعثون حســب دول االبتعاث
دول االبتعاث

عدد املبتعثني

أمريكا

51

نيوزلندا

35

اسرتاليا

3

ز

الربامج التخصصية
•عــدد الربامج التدريبيــة التخصصية ( )368برنامجا ً
•عــدد املتدربني يف الربامــج التخصصية ( )2440متدربا ً

ح

الدارســون من وقتهم الخاص
•التدريب والتطوير حســب املرحلة الدراســية

املاجستري

18

1

14

43

0

0

6

6

7

18

1

20

49

الجنس
الذكور

3

7

اإلناث

0

0

اإلجمايل

3

#

التخصص الدرايس

البكالوريوس

دبلوم عايل ما بعد
البكالوريوس

اإلجمايل

الثانوية

الدبلوم

العدد

1

إدارة األعمال

8

2

إدارة األعمال التنفيذي

1

3

إدارة األزمات والكوارث

1

4

إدارة املوارد البرشية

1

5

إدارة مكتبية

3

6

اإلعالم

3

7

اآلداب يف القانون الخاص

2

8

اإلدارة العامة التنفيذي

1

9

اإلدارة الهندسية

2

10

اإلعالم والعالقات العامة

2

11

األمن السيرباين

2

12

العلوم اإلدارية

4

13

العلوم يف التصميم الحرضي

1

14

القانون

2

15

املحاسبة

3

16

إنتاج ميكانييك

1

17

تطوير أخصايئ املوارد البرشية

1

18

تقنية املعلومات

1

19

تقنية شبكات

1

20

ثانوية علمي

3

21

علوم حاسب آيل

1

22

قانون تجاري

1

23

قانون خاص

1

24

لغة إنجليزية

1

25

هندسة مساحة

1

26

هندسة وإدارة الجودة التنفيذي

1

اإلجمايل

124

•عــدد املراكــز التدريبيــة التخصصيــة ( )27مركــزاً ،منهــا (آياتــا،
آيــكاو ،املجلــس الــدويل للمطــارات  ،ACIاالكاديميــة الســعودية
للطــران املــدين ،رشطــة دبــي ،منظمــة تدريــب هيئــات الطــران
املشــرك (.)JAATO

عــدد موظفي وموظفات
الهيئة الدارســن عىل
حســابهم الخاص حسب
التخصص الدرايس

49

125
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تابــع /املوارد البرشية
ط

برنامــج التدريب التعاوين
عــــدد الطالب والطالبـــــات املتـــــدربني وفق برنامج التـــــدريب التعــــــاونـــــي

الحالة

الطالب

الطالبات

الطالب الذين أتموا التدريب

54

50
104

اإلجمايل

عدد موظفي الهيئة الدارســن وفق برنامج التدريب التعاوين حســب التخصص الدرايس

126

التخصص

العدد

الهندسة

19

القانون

18

اإلدارة

14

املحاسبة و املالية

11

التسويق

6

السكرتارية التنفيذية

5

املوارد البرشية

4

العالقات العامة

4

علوم حاسب

4

اللغات

4

أنظمة شبكات

3

تقنية معلومات

3

االقتصاد

2

التأمني و إدارة املخاطر

2

تقنية كهرباء

2

العلوم السياسية

1

التمويل واالستثمار

1

املعلومات الجغرافية

1

املجموع

104

127

األكاديمية السعودية
للطريان املدين
بعــد قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  33الصــادر يف 1426/2/11هـــ القــايض باملوافقــة
عــى تنظيــم الهيئــة العامــة للطــران املــدين والــذي أنــاط بهــا مســئولية إنشــاء
معاهــد ومراكــز تدريــب لتطويــر القــوى العاملــة يف مجــال الطــران املــدين .قامــت
الهيئــة بوضــع خطــة إلنشــاء األكاديميــة الســعودية للطــران املــدين ،بنــاء عــى
دراســة استشــارية تفصيليــة أجرتهــا 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 ،وباســتخدام التقنيــات الحديثــة ،واملعامــل املتطــورة،
مــع تطبيقــات ألحــدث مــا توصلــت إليــه صناعــة وعلــوم الطــران املــدين ،وعــى أن
يكــون التدريــب باللغــة اإلنجليزيــة باعتبارهــا لغــة الطــران املــدين عــى املســتوى
العاملــي.
وبعــد أن اتخــذت الهيئــة العديــد مــن اإلجــراءات النظاميــة ،صــدر قــرار مجلــس
إدارة الهيئــة العامــة للطــران املــدين رقــم (3ت  )32 -وتاريــخ 1428/11/22هـــ
والــذي قــى بتحويــل معهــد التدريــب الفــي للمالحــة الجويــة الــذي افتتــح يف
عــام 1382هـــ املوافــق 1962م إىل األكاديميــة الســعودية للطــران املــدين.
عــى ضــوء مــا تقــدم صــدر خطــاب معــايل رئيــس الهيئــة العامــة للطــران
املــدين رقــم  104/24/5/4/7وتاريــخ 1430/1/14هـــ الــذي قــى باعتمــاد مســمى
“األكاديميــة الســعودية للطــران املــدين” وإلغــاء أي مســميات ســابقة ،وانطلقــت
بعــد ذلــك األكاديميــة لتمــارس دورهــا الريــادي كجهــة تدريبيــة مؤهلــة يف مجــال
الطــران املــدين ،وتتخصــص يف تدريــب (املراقبني الجويني ،رجــال األمن ،ومفتيش
وأخصــايئ الســامة ،ومفتــي ومشــغيل املطــارات ،وفنــي املناولــة األرضيــة،
والعاملــن يف مجــال صيانــة األجهــزة املالحيــة ،ورجــال اإلطفــاء واإلنقــاذ) عــاوة
عــى تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة ومصطلحــات الطــران ،كمــا تُجــري األكاديميــة
اختبــارات كفــاءة اللغــة اإلنجليزيــة للطياريــن ،واملراقبــن الجويــن واملشــغلني يف
عمليــات املطــار.

دفعــة مــن متدربي الجهات العســكرية العاملة باملطارات

األكاديمية الســعودية للطريان املدين

1441-1440ﻫـ 2019

املســتفيدون من الــدورات التدريبية املتخصصة

املراكــز التدريبيــة التابعة لألكاديمية
تقدم األكاديمية ثالثة أنواع من التدريب وهي:

تضم األكاديمية ستة مراكز تدريبية وهي:
مركز التدريب األسايس.

مركز سالمة وتشغيل املطارات.

مركز املراقبة الجوية.

مركز اإلطفاء واإلنقاذ.

مركز أمن الطريان.

مركز صيانة أنظمة الطريان.

التدريــب األســايس ويشــمل برامــج الدبلــوم يف
عــدة تخصصــات.
التدريــب التخصــي وهــي دورات قصــرة
متخصصــة يف علــوم الطــران املــدين.

بلــغ عــدد الــدورات التدريبيــة الــي خصصتهــا األكاديميــة الســعودية لكافــة العاملــن يف مجــال الطــران املــدين ( )621دورة متخصصــة ،وبلــغ
إجمــايل عــدد املتدربــن الذيــن اســتفادوا مــن تلــك الــدورات ( )10126متدربــا ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
تخصص أمن الطريان

تخصص اإلطفاء واإلنقاذ

تخصص صيانة أنظمة الطريان

153

دورة

224

دورة

34

دورة

2586

مستفيدا ً

3844

مستفيدا ً

220

مستفيدا ً

التدريب من أجل مزاولة املهنة.
تخصص املراقبة الجوية

األهـــداف
أن تحافــظ األكاديميــة عــى مكانتهــا ودورهــا الريــادي يف تقديــم
وتطويــر علــوم الطــران عــى املســتويني املحــي والــدويل.

رفــع كفــاءة وأداء العاملــن يف مجــاالت أمــن وســامة النقــل
الجــوي وفقــا ً للمعايــر الدوليــة.

اســتيعاب الطلــب املتزايــد عــى مجــال التدريــب ودعــم ســوق
العمــل بكــوادر وكفــاءات متخصصــة.

تصميــم وتطويــر الحقائــب التدريبيــة املتخصصــة يف علــوم
الطــران املــدين وفقــا ً للمعايــر الدوليــة.

تعزيز توطني صناعة الطريان.

توســيع دائــرة االعتمــادات واالعرتافــات الدوليــة يف مجــال
التدريــب مــع املنظمــات واملرجعيــات الدوليــة.

تخصص سالمة وتشغيل املطارات

تخصص التدريب األسايس

32

دورة

163

دورة

15

دورة

538

مستفيدا ً

2649

مستفيدا ً

289

مستفيدا ً

اختبــارات الكفاءة اللغوية
بلــغ عــدد املســتفيدين الذيــن خضعــوا الختبــارات كفــاءة اللغــة
االنجليزيــة ( )1162متقدمــا وقــد تــم اختبارهــم وفقــا ملقاييــس
ومعايــر منظمــة الطــران املــدين الــدويل كمتطلــب للحصــول
عــى تصاريــح مزاولــة املهنــة (طياريــن ،مراقبــن جويــن،
مشــغيل مطــارات).

إجــراء اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة االنجليزيــة لعــدد 349
متقدمــا ً لربنامــج قــادة املســتقبل  ،2019ووظيفــة Apron
 controllersبمطــار امللــك عبدالعزيــز ،ومرشــحا ً يف برنامــج
“تمكــن القــادة”.

الدورات الدولية
نظمت األكاديمية السعودية وبالرشاكة مع املنظمة الدولية للطريان املدين (اإليكاو) دورة تدريبية دولية واحدة استفاد منها ( )17متدرباً.

الخريجــــــون (برامج الدبـــــلوم)
مركــز تدريب اإلطفاء واإلنقاذ
عدد الطالب

تاريخ االلتحاق

تاريخ التخرج

التخصص
مشغل أجهزة إنذار

15

2019/01/13

2019/09/12

مسعف

19

2019/02/10

2019/05/02

مركــز تدريب املراقبة الجوية
التخصص
مسار رسيع مأمور ساحات
وقوف الطائرات
130

عدد الطالب

تاريخ االلتحاق

تاريخ التخرج

21

2019/06/16

2019/12/12

تدريــب طــاب دبلوم فين اإلطفاء عىل إخماد
حرائــق الطائرات باألجهزة التشــبيهية

اختبــار الكفــاءة اللغوية ألحد الطيارين
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الــراكات واالعتمادات الدولية

إنجـــــــازات أخــــــرى

تجــددت رشاكات واعتمــادات األكاديميــة الســعودية للطــران املــدين خــال عــام 2019م مــع عــدد مــن الجهــات ،وتتواصــل الجهــود للوصــول
للمزيــد مــن االعرتافــات واالعتمــادات الدوليــة ،وذلــك بهــدف ضمــان تحقيــق التقــدم املســتمر ملســتوى التعليــم والتدريــب فيهــا ،وتبــوء مكانــة
إقليميــة ودوليــة تليــق بســمعة الهيئــة العامــة للطــران املــدين بشــكل خــاص واململكــة بشــكل عــام.

تخريــج الدفعــة الثانيــة مــن برنامــج املراقبــة الجويــة
(ســيدات).
تقييــم  319موظفــا ً مــن فنــي اإلطفــاء واإلنقــاذ العاملــن يف
وحــدات اإلطفــاء يف مختلــف مطــارات اململكــة.
تنفيــذ برنامــج “مكافــح حرائــق املطــارات” وتأهيــل 418
موظفــا ً ضمــن الربنامــج.

منظمــة الطريان املدين الدويل ()ICAO
العضوية الكاملة يف برنامج التدريب الجوي املتقد م �TRAIN
.AIR PLUS

إتمام  % 98من قائمة متطلبات اعرتاف الـ  ICAOملركز
التدريب األسايس إلجراء اختبارات .ELP

تجهيــز ســكن طــاب األكاديميــة بســعة اســتيعابية تبلــغ 60
طالبــاً.

اعتماد مركز تدريب أمن الطريان دوليا ً (ICAO Regional
.)Aviation Security Training Center

تطوير جميع الدورات األساسية يف مجال املراقبة الجوية عىل
املنهجية املوىص بها من قبل املنظمة الدولية للطريان املدين.

مشــاركة  38طالبــا ً مــن طــاب األكاديميــة يف مبــادرة “إيــاب”
الــي أطلقتهــا الهيئــة العامــة للطــران املــدين.

تصميم حقيبة “صعوبة الرؤية يف برج املراقبة” عىل منهجية
برنامج  Trainair plusواعتمادها من منظمة الطريان املدين
الدويل (اإليكاو).

االتحــاد الدويل للنقل الجوي ()IATA

تجديــد ترخيــص االكاديميــة يف مجــال تدريــب املراقبــة
الجويــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للطــران املــدين.

عضويــة برنامج اإلطفاء الدويل ()IFSAC

اعتماد األكاديمية كرشيك إقليمي معتمد. RTP

العضوية الكاملة يف برنامج تدريب اإلطفاء الدويل.

اعتماد األكاديمية كمركز تدريب معتمد دوليا ً (.)ATC

اعتماد مركز تدريب اإلطفاء واإلنقاذ دولياً.

تصميم حقيبة “املواد الخطرة” واعتمادها من االتحاد الدويل
للنقل الجوي (. )IATA

اعتماد ( )11مادة تدريبية يف مجال اإلطفاء واإلنقاذ.

دعــم مطــار امللــك عبدالعزيــز الجديــد بـــ 21متخرجــا ً يف
تخصــص مأمــور ســاحات وقــوف الطائــرات.
تخصيــص ( )7دورات تدريبيــة تخصصيــة يف مجــال املراقبــة
الجويــة للمراقبــن الجويــن مــن الجمهوريــة اليمنيــة
الشــقيقة وقــد اســتفاد منهــا ( )52متدربــاً.
االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل مــن اعتمــاد مركــز اإلطفــاء
واإلنقــاذ مــن قبــل جمعيــة القلــب األمريكيــة.
زيــادة القــدرة االســتيعابية للتدريــب الخاصــة باملعامــل
التشــبيهية يف مركــز املراقبــة الجويــة بنســبة .% 35
تجديــد اعتمــاد مركــز تدريــب اإلطفــاء واإلنقــاذ مــن قبــل
الهيئــة العامــة للطــران املــدين.
تخريج أول دفعة يف تخصص (املســعف).

اســتالم اعتماد املجلس الدويل
لإلطفاء واإلنقاذ

تخريج أول دفعة يف تخصص (مشــغل أجهزة إنذار).

اعتمــاد مــروع الحقيبــة املوحــدة وتصميــم النمــاذج والهويــة
الخاصــة بحقائــب األكاديميــة.

اعتمــاد الهيئــة العامــة للطــران املــدين لـــ ( )26دورة تدريبيــة
يف تخصصــات املراقبــة الجويــة واإلطفــاء واإلنقــاذ.

تأهيــل ( )6مدربــن لعقــد دورات تخصصيــة يف تخصــص
صيانــة أنظمــة الطــران.

تصميــم  8حقائــب تدريبيــة ملراكــز تدريــب أمــن الطــران
واإلطفــاء واإلنقــاذ لتلبيــة االحتياجــات التدريبيــة يف املطــارات.

تأهيــل عــدد ( )2مدربــن لعقــد ورشــة عمــل جــودة العمــل
األمــي باملطــارات.

الجهات املســتفيدة من التدريب
منســوبو الهيئــة العامــة للطــران املــدين واملطــارات
الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة
الجهات الحكومية

(الحــرس امللــي ،املباحــث  ،الرشطــة الجويــة ،الجمــارك ،الربيــد
الســعودي ،حــرس الحــدود ،الشــؤون األمنيــة ،الجــوازات)

رشكات الطريان

(الخطوط الســعودية ،الخطوط الباكســتانية ،الشــحن  ،التموين،
رشكــة خدمــات املالحــة الجويــة الســعودية ،طــران نــاس  ،الرشكــة
الســعودية للخدمــات األرضيــة ،طــران الســعودية الخــاص).
132

رشكات الشحن والربيد

(ناقل ،دلتا ،البوابة الجوية ،ســفر ،نماء ،ارامكس ،سمســا)

رشكات الوقود

(باســكو ،يوجافكو ،الوقود املتحدة ،برتوســتار)

رشكات أخرى

(بــن الدن ،محــوالت الحجــاز ،أبــو الحمائــل ،الجريــي ،رؤى،
أمجــاد ،األمــد ،كاوســت ،أكاديميــة األمــر ســلطان لعلــوم
الطــران ،الســامة ،الشــاطئ ،أشــواق)
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قطاع تقنية معلومات
املطارات

يســعى قطــاع تقنيــة معلومــات املطــارات للتميــز يف تقديــم الخدمــات اإللكرتونيــة
عــن طريــق توفــر املعلومــات والخدمــات التقنيــة الحديثــة للهيئــة العامــة للطــران
املــدين ،وتحقيــق الريــادة اإللكرتونيــة يف التحــول إىل التعامــات االلكرتونيــة
الحكوميــة عــى النحــو الــذي يتوافــق مــع رؤيــة اململكــة  2030انطالقــا ً مــن خطــط
الهيئــة االســراتيجية ،باإلضافــة إىل تحقيــق التطــور املنشــود بتبــي التحــول نحــو
العمليــات اإللكرتونيــة ،مــع توظيــف أفضــل وأحــدث التقنيات لالســتخدام األمثل
للتقنيــة واملــوارد ،وذلــك للحــد مــن التعامــات الورقيــة وتكاليــف التشــغيل
وتبســيط إجــراءات العمــل مــع خفــض الوقــت الــازم ملعالجتهــا ،باإلضافــة إىل
العمــل عــى تســهيل الوصــول إىل املعلومــات لدعــم صناعــة القــرار وفــق أفضــل
املعايــر واملمارســات التقنيــة واألمنيــة العامليــة.

قطــاع تقنية معلومات املطارات

1441-1440ﻫـ 2019

اإلنجــــــــازات

أهـــــداف الـقــــطـــــاع
تطبيق أفضل املمارسات العاملية التقنية يف مجال الطريان
املدين وتحسني تجربة املسافرين.

تـطـويـر الــبـنـيـة الـتـحـتـيـة وشبـكات تقنية
املعلومات واالتصاالت بالهيئة.

تحسني وتطوير تطبيقات األعمال وتفعيل الخدمات
اإللكرتونية الحكومية (التحول الرقمي).

تطوير وتطبيق األنظمة األمنية الخاصة بأمن
معلومات الهيئة وفق أفضل املعايري واملمارسات
العاملية.

نبذة عن املشــــــروع
يســتهدف تطبيــق نظــام متكامــل للتعامــات التجاريــة ويمكــن اســتخدامه مبــارشة مــن خــال االنرتنــت وهــو مصمــم بأحــدث تقنيــات
الحلــول الربمجيــة املتوافقــة مــع شــبكات االنرتنــت العامليــة ويشــمل كافــة وأفضــل املمارســات وأســاليب ضبــط األعمــال آليــا ً والــي تــؤدي إىل
خفــض التكاليــف التشــغيلية وتدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار وتحافــظ عــى األصــول وتطيــل عمرهــا االفــرايض وتقلــل مــن النفقــات.

اإلنجــــــــازات
أو ً
ال  :مشــاريع تســتهدف تطبيق أفضل املمارســات العاملية يف مجال الطريان املدين وتحســن تجربة املســافرين
1

 3مرشوع نظام
إدارة املمتلــكات واملعلومــات الجغرافيــة للمطارات الدولية.

34,850,652

مــروع أنظمــة عمليــات املطارات وعــرض معلومات الرحالت لعدد من
املطــارات (القصيــم – حائــل  -أبهــا – ينبع  -الطائف).
نبذة عن املشــــــروع
تثبيــت (نظــام إدارة عمليــات املطــارات) AMSيف كل مطــار
وفقــا ً للحاجــة التشــغيلية.

تركيــب شاشــات عــرض معلومــات الرحــات يف املناطــق املهمــة
مــن املطــارات املشــار إليهــا أعــاه (صالــة القــدوم – املغــادرة –
كاونــرات إنهــاء إجــراءات الســفر – ربــط املطــار بصالــة كبــار
الشــخصيات) واملناطــق العامــة داخــل كل مطــار.

ربــط املطــارات بنظــام إدارة موارد املطارات املوحد بجدة.

تكلفة املرشوع

تاريــخ بداية التنفيذ

8,390,006

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

 2يناير 2019م

نسبة اإلنجاز

القصيم %32

حائل %44

 4مــروع البوابات االلكرتونية
يف الصالــة التنفيذيــة ملطــار االمري عبداملجيد يف العال.
نبذة عن املشــــــروع
هــو عبــارة عــن تركيــب بوابــة التحقــق مــن املســافرين يف الصالــة التنفيذيــة ملطــار العــا لتحســن تجربــة املســافرين باســتخدام افضــل
التقنيــات العامليــة.

ينبع %100

الطائف %100

تكلفة املرشوع

3,194,963

نبذة عن املشــــــروع

اســتقبال التعديــات عــى جــدول رحــات الخطــوط
الســعودية آليــا.
تغذيــة نظــام إدارة عمليــات املطــار بالتعديــات الــي تقــوم
بهــا الخطــوط الســعودية عــى جــداول رحالتهــا.

آليــة الربــط عــر قــراءة الرســائل املتعلقــة بالتغــرات الــي تطــرأ
عــى جدولــة الخطــوط الســعودية وتحويلهــا إىل النمــوذج
املقبــول مــن قبــل رشكــة  SITAلتغذيــة نظــام إدارة عمليــات
املطــار بالتعديــات الــي تقــوم بهــا الخطــوط الســعودية عــى
جــداول رحالتهــا.

هو عبارة عن تركيب بوابة التحقق من املســافرين يف صالة مطار العال لتحســن تجربة املســافرين باســتخدام أفضل التقنيات العاملية.

تكلفة املرشوع

1,077,056

136

 1يناير 2019

%100

 5مــروع البوابــات اإللكرتونية لصالــة مطار األمري عبد املجيد
يف العال.

نبذة عن املشــــــروع

تكلفة املرشوع

تاريــخ بداية التنفيذ

تاريخ اإلنجاز

 15ديسمرب 2019

نسبة اإلنجاز

العال %97

 2مــروع الربــط بــن نظام إدارة الحركة يف الخطوط الســعودية ونظام
إدارة عمليــات املطار.

تــم تنفيذ املرشوع داخليا

 1ابريل 2013

 1يونيو 2018

%100

 15ديسمرب 2019

تم اضافة مطار العال وبسبب االضافه تم تاجيل
االنجاز املتوقع اىل  31مارس 2020

ابها %100

تكلفة املرشوع

تاريــخ بداية التنفيذ

تاريخ اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

تاريــخ بداية التنفيذ

 4سبتمرب 2018

تاريخ اإلنجاز

 22أبريل 2019

تاريــخ بداية التنفيذ

 1يناير 2019

تاريخ اإلنجاز

 15ديسمرب 2019

نسبة اإلنجاز

%100

نسبة اإلنجاز

%100
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تابــع اإلنجــازات
ثانيــا ً  :مشــاريع تحســن وتطويــر تطبيقات األعمال وتفعيل الخدمــات اإللكرتونية الحكومية
1

 4مــروع تطبيــق إدارة فعاليــات الهيئة العامة للطريان املدين
Event Management Application

مــروع التحــول الرقمــي لخدمات الطريان يف الهيئة
نبذة عن املشــــــروع

نبذة عن املشــــــروع

منظومــة خدمــات جديــدة ومتكاملــة للطــران املــدين بأحــدث
التقنيــات الرقميــة تمكــن الهيئــة مــن إدارة املعلومــات
بطريقــة مركزيــة للحصــول عــى تقاريــر دقيقــة ومعلومــات
حديثــة للمســتفيدين واملســتخدمني ســواء مــن داخــل
الهيئــة أو مــن خارجهــا خاصــة الــوزارات والجهــات الدوليــة
ذات العالقــة ،ويشــمل ذلــك جميــع الخدمــات املرتبطــة
بــاإلدارات املذكــورة وذلــك يف املجــاالت التاليــة:

تكلفة املرشوع

2,755,077

(التســهيالت ،طــب الطــران ،النقــل الجــوي ،معايــر الطــران،
طائــرات التحكــم عــن بعــد ،الســامة واملخاطــر ،األجــواء،
عمليــات الطــران ،أمــن الطــران ،الترشيعــات ،صالحيــات
الطــران ،الرتاخيــص والسياســات االقتصاديــة ،التعــاون
الــدويل ،الرتاخيــص وإصــدار الشــهادات).

تاريــخ بداية التنفيذ

 1يناير 2018

عبــارة عــن نظــام يســهل عمــل وإجــراءات إدارة العالقــات العامــة يف تنســيق فعاليــات الهيئــة بحيــث يقــوم برفــع روابــط للتســجيل
يف فعاليــات الهيئــة ويقــوم أيضــا ً بتخزيــن بيانــات الفعاليــات والحضــور ســوا ًء مــن داخــل أو خــارج الهيئــة.

تكلفة املرشوع

تــم تنفيذ املرشوع داخليا

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

 31ديسمرب 2020

تاريــخ بداية التنفيذ

 12فربايــر 2018

تاريخ اإلنجاز

 9ينايــر 2019

نسبة اإلنجاز

%100

نسبة اإلنجاز

%74

 5مــروع تطوير وتحســن بوابــة مكتب تحقيقات الطريان.
نبذة عن املشــــــروع
2

مرشوع ربط نظام املراســات اإلدارية مع يرس YESSER E-Correspondence - 2

من شــأنه تحســن بوابة مكتب تحقيقات الطريان وإضافة بعض الخدمات لرتتقي بخدمة املســتفيدين.

نبذة عن املشــــــروع

تكلفة املرشوع

تــم تنفيذ املرشوع داخليا

من شــأنه توحيد املراســات الحكومية ،وإعداد املراســات والوثائق وتبادلها وتتبعها واســرجاعها إلكرتونيا.
تكلفة املرشوع

تــم تنفيذ املرشوع داخليا

تاريــخ بداية التنفيذ

 13أكتوبر 2019

تاريخ اإلنجاز

 14نوفمرب 2019

تاريــخ بداية التنفيذ

 14مارس 2018

تاريخ اإلنجاز

 8يناير 2019

%100

نسبة اإلنجاز

%100

 6مرشوع قادة املســتقبل
نبذة عن املشــــــروع

3

مــروع ربــط اإلدارة املاليــة للهيئة العامة للطريان املدين مع مؤسســة
النقد الســعودي عن طريق الشــبكة الحكومية اآلمنة.
تكلفة املرشوع

تــم تنفيذ املرشوع داخليا

138

هــو نظــام خــاص بالتقديــم عــى (برنامــج قــادة املســتقبل 2019م “الدفعــة الخامســة” – رجــال) بنظــام التدريــب املنتهــي بالتوظيــف
يف املطــارات بالهيئــة العامــة للطــران املــدين ،وذلــك لتســهيل عمليــة التقديــم عــى برنامــج قــادة املســتقبل الكرتونيــا.

تاريــخ بداية التنفيذ

 27ديسمرب 2018

تاريخ اإلنجاز

 2مايو 2019

نسبة اإلنجاز

%100

تكلفة املرشوع

تــم تنفيذ املرشوع داخليا

تاريــخ بداية التنفيذ

 20مارس 2019

تاريخ اإلنجاز

 10ابريل 2019

%100

139

قطــاع تقنية معلومات املطارات

1441-1440ﻫـ 2019

تابــع اإلنجــازات
تابــع ثانيــا ً  :مشــاريع تحســن وتطويــر تطبيقات األعمال وتفعيل الخدمــات اإللكرتونية الحكومية
7

رابعا ً  :مشــــــاريع إدارة تخطيط املوارد املؤسســـــاتية

مــروع التكامل والربط مــع الجهات الحكومية

تبويــب ايــرادات الهيئــة يف نظام ( SADADنظام تحصيل).

1

نبذة عن املشــــــروع

تكلفة املرشوع

تــم تنفيذ املرشوع داخليا

مــن شــأنه تحقيــق التطويــر املســتمر بالربــط مــع الجهــات ذات العالقــة لتقديــم الخدمــات بالشــكل االمثــل (مــراس ،تبــادل ،القــوات
الجويــة امللكيــة ،وزارة الخارجيــة ،وزارة التجــارة) .وذلــك لتقديــم الخدمــات بالشــكل األمثــل مــن خــال الربــط بهــذه الجهــات الكرتونيــا.

2
تكلفة املرشوع

يتــم تنفيذ املرشوع داخليا

8

تاريــخ بداية التنفيذ

 8أغسطس 2018

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

 8نوفمرب 2020

نسبة اإلنجاز

%60

مــروع تكامــل وربــط نظام خدمة العمــاء ( )CRMبالهيئة العامة
للطــران املــدين مع نظام بينَة.
تكلفة املرشوع

يتــم تنفيذ املرشوع
داخليــا بالتعاون مع
الرشكة املشــغلة لنظام
خدمة العمالء CRM

9

تاريــخ بداية التنفيذ

 15نوفمرب2019

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

 24مايو 2020

نسبة اإلنجاز

تكلفة املرشوع

 1مارس 2019

تــم تنفيذ املرشوع داخليا

تاريــخ بداية التنفيذ

 15ديسمرب 2018

تاريــخ بداية التنفيذ

 3نوفمرب2019

 25فرباير 2019

%100

نبذة عن املشــــــروع

تكلفة املرشوع

 19ابريل 2020

تاريخ اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

مــروع الربــط بمنصة “التــزام” الخاصة بوزارة الخدمة املدنية.

منصة إلتزام هي بوابة خدمة إلكرتونية تعرض الفروقات
بني أنظمة املوارد البرشية يف الجهة الحكومية وأنظمة وزارة
الخدمة املدنية وتستهدف توفري البيانات التالية:

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

 30ديسمرب 2019

%100

%20

مــروع ربــط البوابة اإللكرتونيــة بنظام عالقات العمالء (.)CRM
يتــم تنفيذ املرشوع داخليا

تاريــخ بداية التنفيذ

التكامــل مــع وزارة املالية (نظام رصف).
تكلفة املرشوع

3

تاريخ اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

تــم تنفيذ املرشوع داخليا

تاريــخ بداية التنفيذ

بيانات املوظفني
بيانات الوظائف
بيانات مسري الرواتب
بيانات املؤهالت

 29أغسطس 2019

البيانات التاريخية للموظف
بيانات اإلجازات
بيانات تقييم األداء

تاريخ اإلنجاز

 21أكتوبر 2019

نسبة اإلنجاز

%100

%52

ثالثــا ً  :مشــاريع تطويــر البنية التحتية وشــبكات تقنيــة املعلومات واالتصاالت بالهيئة
مــروع ترقيــة إصدار نظام املواقــع الداخلية والخارجية SharePoint
اىل 2016
تكلفة املرشوع

يتــم تنفيذ املرشوع داخليا

140

تاريــخ بداية التنفيذ

فرباير 2018

تاريــخ اإلنجاز املتوقع

 29نوفمرب 2020

نسبة اإلنجاز

%92
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تابــع اإلنجــازات
خامســا  :اإلرشاف واملتابعة عىل مشــاريع مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد
االرشاف واملتابعــة عــى مشــاريع مطار امللــك عبد العزيز الدويل الجديد
وذلــك عىل النحو التايل-:

نبذة عن املشــــــروع
اإلرشاف ألعمــال املتعلقــة بتقنيــة املعلومــات
والشــبكات  ICTوالربــط  Integrationيف مطــار
امللــك عبدالعزيــز الــدويل صالــة .1
اإلرشاف عــى تجهيــز مراكــز البيانــات األوىل والثانيــة
والتأكــد مــن تطبيــق أفضــل املمارســات العامليــة يف
مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل.
اإلرشاف عــى مــروع ومتابعــة أعمــال تغطيــة
شــبكة الجــوال (  )4G DASيف مطــار امللــك عبــد
العزيــز الــدويل صالــة .1
اإلرشاف ومتابعــة األعمــال اإلنشــائية والكهربائيــة
 MEPوالتقنيــة عــى غــرف االتصــاالت الرئيســية
( ) MCR’sوالفرعيــة (  )FDR’sبمطــار امللــك عبــد
العزيــز الــدويل صالــة .1
اإلرشاف ومتابعــة األعمــال عــى تركيــب األجهــزة
والتقنيــات الذكيــة املــوىص بهــا مــن قبــل اتحــاد
النقــل الجــوي الــدويل  IATAبمطــار امللــك عبــد
العزيــز الــدويل صالــة  1و تتمحــور يف قــارئ األمتعــة
اآليل ،)Automated tag reader) ATR’s
البوابــات اإللكرتونيــة ( ،)I-Validateبوابــات
التصعيــد اإللكرتونيــة (،)E-Boarding gate
خدمــات األمتعــة الذاتيــة (.)Self-bag drop

اإلرشاف ومتابعــة األعمــال التقنيــة فيمــا يخــص
الجهــات الحكوميــة وربطهــا يف املطــار عــى ســبيل
املثــال ال الحــر :املباحــث العامــة ،الجــوازات،
مركــز املعلومــات الوطــي.
متابعة واإلرشاف عىل أنظمة ترحيل املســافرين
)common use passenger processing system
)CUPPS
متابعــة واإلرشاف عــى األعمــال املتعلقــة بنظــام
عــرض الرحــات flight information display
)system) FIDS
اإلرشاف ومتابعــة األعمــال التقنيــة فيمــا يخــص
مركــز عمليــات الســيطرة والتحكــم Terminal
 )operation control center) TOCCبمطــار
اللــك عبــد العزيــز الــدويل صالــة .1
اإلرشاف والتأكــد مــن جاهزيــة البنيــة التحتيــة
الســتقرار تقنيــة املعلومــات مــن حيــث الكهربــاء
والبيانــات.

الدعــم التقــي والفــي ملختلــف اإلدارات والجهــات
العاملــة بمطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل صالــة .1
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االدارة العامــة للتخصيص
والتشغيل التجاري
اإلدارة العامــة للتخصيــص والتشــغيل التجــاري هــي اإلدارة الــي تســعى لتنفيــذ وتنميــة
املــوارد املاليــة للهيئة/للمطــارات عــن طريــق برامــج التخصيــص املختلفــة وذلــك لتحقيــق
االســتقالل املــايل للهيئــة العامــة للطــران املــدين .كمــا تقــوم اإلدارة بتحســن نوعيــة
الخدمــات التجاريــة املقدمــة للمســافرين مــن خــال االســتغالل األمثــل للمــوارد وإدارتهــا
بكــوادر برشيــة مؤهلــة وذلــك وفــق األســاليب التاليــة:
العمــل عــى تنفيذ خطة واســراتيجية الهيئة العامة للطريان املدين.
التنويــع والتفعيل األمثل لألنشــطة التجارية باملطارات.
تحســن وضبط جودة األنشــطة التجارية باملطارات.
زيادة العائد املايل من األنشــطة التجارية باملطارات.
إدارة أصــول وممتلــكات الهيئــة العامــة للطــران املدين/املطــارات واســتثمارها وفــق
السياســات املعتمــدة.
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اإلنجــــــازات

األهــــــــداف
املســاهمة يف رفــع كفــاءة االقتصــاد الوطــي وزيــادة قدرتــه
التنافســية.

تشــجيع رأس املال الوطين واألجنيب لالســتثمار محلياً.

رفــع مســتوى الخدمــات للمواطنــن وتطبيــق معايــر الجــودة
العامليــة.

تحقيــق الكفايــة الذاتية االقتصادية للمطارات.
إيجــاد مصــادر جديــدة للدخــل عــن طريــق تنويــع الخدمــات
التجاريــة املقدمــة باملطــارات.

2.5

رفــع الطاقــة االســتيعابية ملدينــة الشــحن بجــدة إىل 2.5
مليــون طــن بحلــول عــام  2030وتحويلهــا إىل مركــز لوجســي
لخدمــة ســوق رشق إفريقيــا.
إعــادة تشــكيل شــبكة مطــارات الحــج الســتيعاب أعــداد
إضافيــة مــن مســافري الحــج والعمــرة بمــا يف ذلــك إقامــة
تطويــر الروابــط الجويــة الالزمــة.
تطويــر نمــوذج اإلدارة األمثــل لتحقيــق أقــى قــدر مــن فوائــد
تقســيم القطــاع والتخصيــص إىل أقــى حــد (أي التجميــع
األمثــل للمطــار ،والتدفقــات املاليــة).

البيان

2019

2018

19><18

قيمة العقود التجارية بالريال

580,029,310

543,214,492

%7

عدد العقود التجارية

976

909

%7

قـيـمــــــة
العـقــود
(ريال)

تطبيق املســؤولية االجتماعية عىل املســتثمرين.

الخــــطط و املبـــــادرات االســــرتاتيجيـــــة
زيــادة الطاقــة االســتيعابية ملطــار األمــر محمــد بــن عبــد العزيز
باملدينــة املنــورة مــن خــال مشــاريع التوســعة والتحســينات
التشــغيلية املســتمرة الــي تقــدم مــن قبــل املســتثمر خــال
فــرة التعاقــد ( )25ســنه لضمــان تقديــم مســتوى الخدمــة
املطلــوب للمســافرين تزامنــا ً مــع زيــادة الحركــة الجويــة
باملطــار.

عــدد وقيمــة العقــود التجاريــة يف مطــارات اململكة عام  2019مقارنة بعام 2018

2019

543,214,492

املســاهمة يف زيــادة فــرص العمــل والتشــغيل األمثــل للقــوى
العاملــة الوطنيــة.

زيــادة إيــرادات الدولــة عــن طريــق عائــد املســاهمة مــع القطــاع
الخــاص.

امللخص العام – ألداء قطـــــاع التخصـــيص
580,029,310

دفــع القطــاع الخــاص نحــو االســتثمار واملشــاركة الفاعلــة يف
االقتصــاد.

الحــد مــن االعتمــاد عــى التمويــل العــام مــن خــال زيــادة
املشــاركة وتحســن الرشاكــة االســراتيجية مــع القطــاع
الخــاص.

2018

قيمــة العقــود التجاريــة بحســب مجموعــات املطــارات يف عام  2019مقارنة بعام ( 2018ريال)
تطويــر قائمــة املشــاريع املحتملــة املناســبة ملشــاركة القطــاع
الخــاص.

البيان

13,729,761

11,962,365

% 15

454,548,564

424,111,704

%7

املطارات الجنوبية

45,114,863

42,802,860

% 5.4

املطارات الغربية

37,174,877

35,388,952

%5

املطارات الشمالية

29,461,245

28,948,609

%2

580,029,310

543,214,492

%7

املطارات الوسطى

مراجعــة وتحديــث اإلطــار التنظيمــي الخــاص بالتنســيق مــع
وزارة املاليــة  /املركــز الوطــي للتخصيــص ،واالمتيــاز لترسيــع
اســتثمارات القطــاع الخــاص يف قطــاع الطــران.

مطار امللك عبدالعزيز (جدة)

إعــداد الخطــط التوجيهيــة للمطــارات الرئيســة لتشــمل تحليــل
اإليــرادات املحتملــة مــن مصــادر غــر تابعــة للطــران ومراجعــة
وتوضيــح دور ومســؤولية الرشكــة القابضــة يف مقابــل الهيئــة
العامــة للطــران املــدين كمــرع ومراقــب يف تطبيــق رشوط
الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص.
تحليــل وتحديــد قائمــة فــرص التطويــر املســتقبيل للمناطــق
اللوجســتية متعــددة الوســائط ،بمــا يف ذلــك قــرى الشــحن يف
املطــارات ذات الصلــة.

2019

2018

19><18

املجموع
نســب ارتفاع قيمة العقود يف عام
 2019مقارنــة بعام :2018

مالحظـــــــة :حيــث أن عــددا مــن املطــارات تحولــت لــركات مثــل مطــار امللــك خالــد الــدويل ،وحيــث أن
جـــدة

الوسطـــى

146

الجنوبية

%2

الغربية

مــن التقريــر ال تغطــي إنجــازات تلــك املطــارات

الشمالية

لتلــك املطــارات فصــول مســتقلة يف هــذا التقريــر تغطــي كل إنجازاتهــا ،فــإن اإلنجــازات يف هــذا القســم

%7

% 15

%5.4

%5
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اإلنجــــــازات
تحصيــل املســتحقات املالية املتعرثة
تــم تحصيــل وســداد مبلــغ )536,300,768( :وهــو يمثــل
مســتحقات للهيئــة متعــرة لــدى عــدد مــن املســتثمرين ولهــا
صلــة بعقــود تجاريــة واســتثمارية مــع الهيئــة.

اســتقطاب املستثمرين

م

•تــم اســتالم طلبــات اســتثمار ألنشــطة متعــددة يف مطــار امللــك
293
عبدالعزيــز الــدويل صالــة رقــم  1مــن نحــو  293مســتثمرا.

5

•تــم اســتالم طلبــات اســتثمار ألنشــطة متعــددة للمطــارات
107
الداخليــة مــن نحــو  107مســتثمر .

اســم املشــــروع

املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

مرشوع املرحلة الثانية لتوسعة مطار األمري محمد

من 150,000,000

بن عبدالعزيز الدويل.

إىل 200,000,000

نسبة
اإلنجاز
% 30

إنشاء خدمة تاكيس املطار (بهوية خاصة لكل مطار):
مدة العقد (ست سنوات) باإلضافة إىل (50%

•تــم اســتالم طلبــات اســتثمار ملــروع تطويــر واجهــة جــدة
15
بمطــار امللــك عبدالعزيــز مــن  15مســتثمرا (مطــور عقــاري).

بمطار امللك عبد العزيز الدويل.

29,555,555

% 100

بمطار امللك خالد الدويل.

% 100

بمطار امللك فهد الدويل.

% 100

املطارات الداخلية (عىل شكل مجموعات).

املبالغ املقدر
استثمارها بالريال

نسبة
اإلنجاز

مالحظــــات

1

طرح تطوير وتشغيل نشاط املشتل الزراعي
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل بالرشاكة مع
القطاع الخاص.

28,000,000
ملده ثالث سنوات

%5

بصدد التعاقد مع استشاري إلعداد دراسة مالية وفنية بشأن
جدوى املرشوع.

2

مرشوع املنطقة الخاصة اللوجستية املتكاملة
بمطار الرياض.

3,000,000,000

% 95

نسبة اإلنجاز تتضمن تنفيذ ما ورد باألمر السامي الكريم
وفقا ً ملا ييل :
•االنتهاء من إعداد املخطط العام والخطط التطويرية
للمرشوع.
•االنتهاء من إعداد القواعد التنفيذية وإصدارها رسميا.
•االنتهاء من إعداد كراسة طلب العروض لطرح تنفيذ
املرشوع وفق أفضل الخيارات املالية والتطويرية.

3

مرشوع قرية الشحن والخدمات اللوجستية
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل.

3,000,000,000

% 24

ما تم إنجازه يتضمن:
•تشكيل لجنة املرشوع ،تحديد مساحات القرية وفق
أحدث مخطط عام للمطار.
•إعداد الخطط طويلة وقصرية املدى والخطة املؤقته
ملنطقة رشكات النقل الرسيع والبدء يف التنفيذ
بتخصيص املواقع لتلك الرشكات.
•تشكيل لجنة معالجة تحديات البىن التحتية وتوفري
الطاقة للمرشوع.
•إعداد كراسة طلب العروض لتعيني الرشكة
االستشارية للمرشوع.

4

مرشوع استثمار سكن العوائل بالخرب مدينه
مطار امللك فهد الدويل.

800,000,000

%5

العائد املتوقع للهيئة من  15إىل  20مليون ريال سنويا.

م
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اســم املشــــروع

7

تشغيل نشاط األسواق الحرة.

8

طرح مرشوع إنشاء وتشغيل مركز تدوير ومعالجــة
النفايــــات الصلبــة بمطار امللك عبدالعزيز الدويل.

9

طرح مرشوع تشغيل فندق مطار امللك عبد العزيز
الدويل داخل الصالة الجديدة للمطار (فندق
الرتانزيت).

10

عقد تشغيل جسور اإلركاب وخدمة نقل املسافرين
من ساحات الطريان بمطار امللك عبد العزيز الدويل.

11

12
13

نسبة مشاركة الهيئة من رسوم بداية الخدمة لكل
رحلة).

6

مشــاريع يتم تنفيذها بأســاليب املشــاركة التجارية (التخصيص)

مالحظــــات

نحو 10,000,000
سيحدد بموجب
الدراسة
12,000,000
سيحدد بموجب
الدراسة

%5

جاري إعداد الطرح عىل شكل مجموعات.

% 90

جاري التجهيز للتعاقد.

% 50

بصدد التعاقد مع استشاري إلعداد دراسة مالية.

% 90

% 50

طرح مرشوع تطوير وتشغيل نشاط مواقف
السيارات للصالة الجديدة بمطار امللك عبدالعزيز
الدويل.

30,000,000

% 60

مرشوع واجهة جدة بمطار امللك عبدالعزيز الدويل.

5,000,000,000

%25

مرشوع إنشاء محطة معالجة مياه الرصف الصحي

سيحدد بموجب

بمطار امللك عبد العزيز الدويل.

14

مرشوع إنشاء مركز األحمال والخدمات بمطار امللك
عبد العزيز الدويل.

15

مرشوع تأجري الصاالت القديمة بمطار األمري محمد
بن عبد العزيز باملدينة.

16

إعادة هيكلة عقد تطوير وتشغيل مجمع صاالت
الحج يف مطار امللك عبد العزيز الستيعاب خطط
الهيئة التحضريية لرفع الطاقة االستيعابية للمطار
وفق رؤية اململكة .2030

الدراسة
سيحدد بموجب
الدراسة
سيحدد بموجب
الدراسة
سيحدد بموجب إفادة
االستشاري

العائد السنوي املتوقع للهيئة حوايل  2مليون ريال.
العائد السنوي املتوقع للهيئة حوايل  200مليون
ريال.
جاري التجهيز للتعاقد.
العائد السنوي املتوقع للهيئة حوايل  60مليون
ريال.

%5

بصدد التعاقد مع استشاري إلعداد دراسة مالية.

%5

بصدد التعاقد مع استشاري إلعداد دراسة مالية.

%7

% 25

بصدد التعاقد مع استشاري إلعداد دراسة مالية.

يف انتظار رد االستشاري الحتساب املبلغ املقدر
لالستثمار.
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تابع اإلنجــازات
تابــع :التشــغيل التجــاري باملطــارات الجنوبية ومطار خليج نيوم

التشــغيل التجــاري باملطــارات الجنوبية ومطار خليج نيوم

مطــــار أبـــــها
تجديد  10عقود إيجارية تجارية ملدة  3سنوات ،بقيمة سنوية
قدرها ( )12,500,000ريال لنشاط تأجري السيارات ونشاط
السياحة والسفر ونشاط األطعمة واملرشوبات.
إنشاء مبىن جديد ملكاتب رشكات تأجري السيارات بخارج
الصاالت وقد تحملت رشكات التأجري كامل تكاليف اإلنشاء.
تشغيل عقد باسكن روبنز باملطار وهو عقد إيجاري بقيمة
 60,000ريال سنوياً.
إبرام عقد مؤقت مع رشكة كافاك العاملية والخاص بنشاط
البيع بالتجزئة ومستحرضات التجميل (كراميل باث & بودي)
بقيمة إيجارية قدرها ( )30,000ريال ملدة ثالثة أشهر.

مطــار امللــك عبد اللــه بن عبد العزيز بجازان
تجديــد  7عقــود تجاريــة بقيمــة إجماليــة ســنوية قدرهــا
( )4,730,000ريــال .وهــي عقــود إيجاريــة تــم تجديدهــا ملــدة 3
ســنوات لنشــاط تأجــر الســيارات ونشــاط الســياحة والســفر).
إبــرام اتفاقيــة ملحقــة مــع إحــدى الــركات بقيمــة إيجاريــة
( )27,000ريــال ملــدة ثالثــة أشــهر.
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إبــرام عقــد مؤقــت مــع الهيئــة العامــة للرتفيــه ملــدة شــهر واحــد
بمبلــغ وقــدرة ( )46,200ريــال وإقامــة معــرض لبيــع وتوزيــع
الهدايــا بمناســبة اليــوم الوطــي .وهــي مــن العقــود اإليجاريــة
املؤقتــة.

إعادة تأهيل كامل (األرضيات ،األعمال الجبسية ،الديكورات،
اإلنارات الداخلية ،اللوحات الخارجية) ملواقع الهدايا (سكاي
سيلز) بصاليت التشييك واملغادرة الداخلية وقد تحملت
الرشكة تكاليف ذلك.

إبرام عقد مؤقت مع مؤسسة سبق االمتياز والخاص بنشاط
بيع منتجات الحلويات واملخبوزات وكالء العالمة التجارية
(منش بيكري) بقيمة إيجارية قدرها ( )60,000ريال ملدة ثالثة
أشهر.
إبرام عقد مؤقت مع الهيئة العامة للرتفية ملدة شهر واحد
بمبلغ وقدرة ( )46,200وإقامة معرض لبيع وتوزيع الهدايا
بمناسبة اليوم الوطين.
إبرام عقد جديد مع رشكة كريم ملدة سنة واحدة ،بقيمة
إيجارية تبلغ  10رياالت عن كل رحلة منطلقة من املطار.
إبرام عقد جديد مؤقت لكافيه ( )100بصالة املغادرة الدولية
ملدة ستة أشهر بقيمة إيجارية قدرها  40,000ريال عن فرتة
العقد.

إبــرام عقــد جديــد مــع رشكــة كريــم ملــدة ســنة واحــدة ،بقيمــة
إيجاريــة قدرهــا  10ريــاالت عــن كل رحلــة منطلقــة مــن املطــار.
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التشــغيل التجاري باملطارات الغربـيــــــة

مطــــــــار بيشــــة:

مطــــــــار نجران:

مطار امللك ســعود بالباحة:

مطــار األمري عبداملحنس بينع:

تجديــد  5عقــود تجاريــة إيجاريــة ملــدة  3ســنوات بقيمــة
ســنوية قدرهــا ( )800,000لنشــاط تأجــر الســيارات ونشــاط
الســياحة والســفر ونشــاط البنــوك.

إبــرام عقديــن تجاريــن بقيمــة إجماليــة قدرهــا ()78,000
ريــال ملــدة  6أشــهر لنشــاط األطعمــة واملرشوبــات ومكائــن
الخدمــة الذاتيــة.

تجديد عقدين لتأجري السيارات ملدة  3سنوات بقيمة سنوية قدرها
(  )700,000ريال وبنسبة مشاركة قدرها  % 15من إجمايل
املبيعات أيهما أعىل.

تجديــد عقديــن ملــدة ثــاث ســنوات لتأجــر الســيارات بقيمــة
ســنوية قدرهــا ( )1,089,000ريــال وبنســبة مشــاركة % 15
مــن إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.

إبــرام عقــد جديــد مــع رشكــة كريــم ،ملــدة ســنة واحــدة،
بقيمــة إيجاريــة قدرهــا  10ريــاالت عــن كل رحلــة منطلقــة
مــن املطــار.

تجديــد عقديــن تجاريــن ملــدة  3ســنوات بقيمــة ســنوية قدرهــا
( )100,000ريــال ،وهــي عقــود إيجاريــة تــم تجديدهــا لنشــاط
الســياحة والســفر ونشــاط البنــوك.

إبرام عقد مؤقت مع الهيئة العامة للرتفيه ملدة شهر واحد
بمبلغ ( )46,200ريال وإقامة معرض لبيع وتوزيع الهديا
بمناسبة اليوم الوطين.

تجديــد عقديــن ملــدة  5ســنوات ألبــراج رشكــة موبايــي بقيمــة
ســنوية قدرهــا ( )130,000ريــال.

مطــــــــار خليج نيوم:

إبرام عقد ملدة سنة مع رشكة كريم لكافة املطارات الداخلية
ومن ضمنها مطار األمري امللك سعود بالباحة وتم تسليمهم
املوقع وتفعيل الخدمة وبموجب العقد يتم تحصيل 10
رياالت لكل رحلة منطلقة من املطار.

مطــــــــار شـــرورة :
تجديــد  3عقــود تجاريــة ملــدة  3ســنوات إيجاريــة بقيمــة ســنوية
قدرهــا ( )110,000ريــال ،لنشــاط تأجــر الســيارات ونشــاط
الســياحة والســفر ونشــاط البنــوك.
إبــرام عقــد جديــد مــع رشكــة كريــم .ملــدة ســنة واحــدة ،بقيمــة
إيجاريــة قدرهــا  10ريــاالت عــن كل رحلــة منطلقــة مــن املطــار.
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إبــرام  5عقــود تجاريــة إيجاريــة ملــدة  3ســنوات بقيمــة ســنوية
قدرهــا ( )75,000ريــال لنشــاط تأجــر الســيارات والهدايــا
ونشــاط البنــوك ونشــاط مكائــن الخدمــة الذاتيــة ونشــاط
تغليــف األمتعــة.

عقدان لتأجري الســيارات ملدة  3ســنوات

إبــرام عقــد ملــدة ســنة مــع رشكــة كريــم لكافــة املطــارات
الداخليــة ومــن ضمنهــا مطــار األمــر عبــد املحــن بينبــع
وتــم تســليمهم املوقــع وتفعيــل الخدمــة وبموجــب العقــد
يتــم تحصيــل  10ريــاالت لــكل رحلــة منطلقــة مــن املطــار.

700,000

ريال

عقدان لتأجري الســيارات ملدة  3ســنوات 1,089,000

ريال

46,200

ريال

130,000

ريال

إبرام عقد ملدة ســنة مع رشكة كريم

تجديد عقدين ملدة  5ســنوات

إبرام عقد ملدة ســنة مع رشكة كريم

مطار األمــر عبداملجيد بالعال:
املســاهمة يف نجــاح فعاليــات مهرجــان شــتاء طنطــورة عــن
طريــق التنســيق مــع الهيئــة امللكيــة ملحافظــة العــا لتوفــر
بعــض الخدمــات خــال فــرة املهرجــان حيــث تــم ابــرام
العقــود التاليــة:
إبــرام عقــد لتوفــر مســتلزمات املســافرين وبيــع الهدايــا مــع املركــز
املتوســط للدعايــة واإلعــان بقيمــة  132,900ريــال وملــدة ثالثــة
اشــهر.
االتفــاق مــع الهيئــة امللكيــة ملحافظــة العــا إلنشــاء حظــرة
للطائــرات الرتاثيــة عــى أرض داخــل ســاحة الطــران بمســاحة
 750مــرا مربعــا بمبلــغ  13,125ريــاال ملــدة ثالثــة أشــهر.
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توقيــع عقــد مــع رشكــة ســيريا للســفر والســياحة ملوقعــن
ومكتــب بصالــة املطــار خــال فــرة املهرجــان بمبلــغ وقــدرة
 228,800ريــال ملــدة ثالثــة أشــهر.
إبــرام عقــد مــع رشكــة دور العــا لتأجــر الســيارات بصالــة املطــار
خــال فــرة املهرجــان بمبلــغ وقــدره  15,000ريــال
إبــرام عقــد مــع رشكــة كريــم حيــث يتــم تحصيــل  10ريــاالت لــكل
رحلــة منطلقــة من املطار.
رفــع الطاقــة االســتيعابية لخدمــات األجــرة العامــة باملطــار مــن
قبــل مشــغل ســيارات األجــرة.
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مطار الطائف

مطــار األمري نايف بــن عبدالعزيز بالقصيم

تجديــد عقديــن ملــدة  3ســنوات لتأجــر الســيارات بقيمــة ســنوية
قدرهــا ( )1,000,000ريــال أو بنســبة مشــاركة قدرهــا  % 15مــن
إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.

إبــرام عقــد مــع رشكــة صيانــة للطائــرات ملــدة ثــاث ســنوات
بقيمــة إيجاريــة ســنوية قدرهــا ( )95,000ريــال ،وحيــث يوجــد
مشــغلني آخريــن لنفــس النشــاط يف املطــار فــإن هــذا العقــد مــن
شــأنه ليــس فقــط زيــادة اإليــرادات بــل أيضــا تنويــع الخدمــات
وتحقيــق التنافــس املنشــود.

مطار الوجه

تجديــد عقــد رشكــة مجموعــة الطيــار للســفر القابضــة ملــدة ثــاث
ســنوات ،الســتئجار مســاحة داخــل صالــة املطــار بقيمــة إيجاريــة
ســنوية قدرهــا ( )14,000ريــال.

التعاقــد مــع رشكــة البيــك بمنطقــة املغــادرة الداخليــة ملــدة خمــس
ســنوات بقيمــة قدرهــا ( )8,200,000ريــال للخمــس ســنوات أو بنســبة
مشــاركة مــن إجمــال املبيعــات تبلــغ ( )%18أيهمــا أعــى.

إبــرام عقــد جديــد مــع رشكــة كريــم ،ملــدة ســنة يف مقابــل ()10
ريــاالت عــن كل رحلــة تنطلــق مــن املطــار.

التعاقــد مــع رشكــة تهامــة بمنطقــة املغــادرة الدوليــة و الداخليــة لعــدة
مواقــع تجاريــة وملــدة خمــس ســنوات بقيمــة قدرهــا ()33,483,200
ريــال للخمــس ســنوات أو بنســبة مشــاركة يف إجمــايل املبيعــات قدرهــا
( )%15أيهمــا أعــى.

إبــرام عقــد مــع إحــدى الــركات لنشــاط األطعمــة واملرشوبــات
(الخدمــات الذاتيــة) بقيمــة إجماليــة قدرهــا ( )5,000ريــال
ســنويا و ملــدة خمــس ســنوات.

مطار وادي الدوارس
تجديــد عقديــن تجاريــن ملــدة ثــاث ســنوات بقيمــة ســنوية
قدرهــا ( )102,000ريــال ســنويا ً لتأجــر مواقــع باملطــار ألنشــطة
تأجــر الســيارات ومواقــف املطــار.
تجديــد عقــد رشكــة مجموعــة الطيــار للســفر القابضــة الســتئجار
مســاحة داخــل صالــة املطــار بقيمــة إيجاريــة قدرهــا()14,000
ريــال ســنويا لفــرة تعاقديــة مدتهــا ثــاث ســنوات.
إبــرام عقــد جديــد مــع رشكــة كريــم ،ملــدة ســنة يف مقابــل ()10
ريــاالت عــن كل رحلــة تنطلــق مــن املطــار.
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التعاقــد مــع رشكــة رضــا للخدمــات الغذائيــة بمنطقــة املغــادرة الداخليــة
ملــدة خمــس ســنوات بقيمــة ( )20,000ريــال للمــر املربــع للســنوات
الخمــس ،أو بنســبة مشــاركة يف إجمــايل املبيعــات قدرهــا ( )%20أيهمــا
أعــى.
التعاقــد مــع بنــك الراجحــي لرتكيــب عــدد  3مكائــن رصف آيل متعــدد
العمــات ( )ATMبمنطقــة املغــادرة الدوليــة ملــدة ســنة واحــدة بقيمــة
( )125,000ريــال.
التعاقــد مــع بنــك البــاد لرتكيــب  3مكائــن رصف آيل متعــدد العمــات
( )ATMبمنطقــة املغــادرة الدوليــة ملــدة ســنة واحــدة بقيمــة قدرهــا
( )125,000ريــال.

املغادرة الدولية

إبــرام عقــد مؤقــت خــال موســم الطائــف  2019وملــدة شــهر
واحــد مــع رشكــة لتشــغيل عربــة كــويف شــوب خــارج الصــاالت
بمبلــغ وقــدرة ( )15,000ريــال شــهريا.

تجديــد عقــد مؤسســة لنشــاط تأجــر الســيارات ،ملــدة ثــاث
ســنوات ،بقيمــة إيجاريــة قدرهــا ( )40,000ريــال ســنويا.

املغادرة الدولية

مطار القيصومة

التعاقــد مــع رشكــة البيــك بمنطقــة املغــادرة الدوليــة ملــدة خمــس
ســنوات بقيمــة ( )20,000ريــال للمــر املربــع للخمــس ســنوات ،أو
بنســبة مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات تبلــغ ( )%20أيهمــا أعــى.

املغادرة الداخلية

إبــرام عقــد مؤقــت خــال موســم الطائــف 2019م لتقديــم وبيــع
ميــاة زمــزم بمبلــغ وقــدرة ( )10,000ريــال شــهريا ً ملــدة  6اشــهر.

التعاقــد مــع رشكــة بتيــل املحــدودة (عقــد إيجــار) بمنطقــة املغــادرة
الدوليــة ملــدة خمــس ســنوات بقيمــة ( )9,946,136ريــاال للســنوات
الخمــس ،أو بنســبة مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات تبلــغ ( )%25أيهمــا
أعــى.

املغــادرة الدولية والداخلية

إبــرام عقــد ملــدة ســنة مــع رشكــة كريــم وتــم تســليم املوقــع
وتشــغيل الخدمــة وبموجــب العقــد يتــم تحصيــل  10ريــاالت
لــكل رحلــة منطلقــة مــن املطــار.

إبــرام عقــد جديــد مــع رشكــة كريــم ،ملــدة ســنة يف مقابــل ()10
ريــاالت عــن كل رحلــة تنطلــق مــن املطــار.

التشغيل التجاري يف مطار امللك عبد العزيز الدويل صالة السفر رقم ()1

املغادرة الداخلية

تجديــد عقــد ملــدة  5ســنوات لألطعمــة واملرشوبــات بقيمــة
ســنوية قدرهــا ( )500,000ريــال أو بنســبة مشــاركة قدرهــا
 % 12مــن إجمــايل املبيعــات أيهما أعىل.

تجديــد  6عقــود تجاريــة ملــدة ثالث ســنوات بقيمة ()2,670,000
ريــال ســنويا لتأجــر مواقــع باملطــار يف أنشــطة تأجــر الســيارات
والصيدليــات.

املغادرة الدولية

تجديــد عقــد تحويــل عمــات بقيمــة ( )60,000ريــال ســنويا
وملــدة  5ســنوات.

املغادرة الدولية

تابــع :التشــغيل التجاري باملطارات الغربية

التشــغيل التجاري باملطارات الوسطى

أو مشــــاركـــــــــة بنســـــــبة %25

أو مشــــاركـــــــــة بنســـــــبة %20

أو مشــــاركـــــــــة بنســـــــبة %18

أو مشــــاركـــــــــة بنســـــــبة %15

أو مشــــاركـــــــــة بنســـــــبة %20
ATM - 3
 125,000ريـــــــــال
ATM - 3
 125,000ريـــــــــال
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ترســية عــدد مــن املواقــع التجاريــة بمنطقــة املغــادرة الدوليــة
والداخليــة وتــم إصــدار إشــعارات الرتســية للــركات ،علمــا
بــأن مــدد عقــود تلــك األنشــطة خمــس ســنوات واملبالــغ املشــار
إليهــا للســنوات الخمــس ،وكانــت اإلشــعارات عــى النحــو
التــايل:
ترســية لرشكــة األطعمــة الحديثــة ملوقــع ( )E2-25وملــدة
خمــس ســنوات بقيمــة قدرهــا ( )13,686,168ريــا ًال أو
نســبة مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات تبلــغ ( )%20أيهمــا
أعــى.
ترســية لرشكــة األطعمــة الحديثــة ملوقــع ( )E2-15وملــدة
خمــس ســنوات بقيمــة قدرهــا ( )10,058,656ريــا ًال أو
نســبة مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات تبلــغ ( )%20أيهمــا
أعــى.
ترســية لرشكــة األطعمــة الحديثــة ملوقــع ( )E2-26وملــدة
خمــس ســنوات بقيمــة قدرهــا ( )10,170,542ريــا ًال أو
نســبة مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات تبلــغ ( )%20أيهمــا
أعــى.

ترســية لرشكــة االمــار الغذائيــة ملوقــع ( )E3-08وملــدة
خمــس ســنوات بقيمــة قدرهــا ( )10,132,893ريــا ًال أو
نســبة مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات تبلــغ ( )%29أيهمــا
أعــى.
ترســية لرشكــة األطعمــة الحديثــة ملوقــع ( )E3-01وملــدة
خمــس ســنوات بقيمــة قدرهــا ( )16,778,784ريــا ًال أو
نســبة مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات تبلــغ ( )%20أيهمــا
أعــى.
ترســية لرشكــة األطعمــة الحديثــة ملوقــع ( )E3-02وملــدة
خمــس ســنوات بقيمــة قدرهــا ( )17,701,031ريــا ًال أو نســبة
مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات تبلــغ ( )%20أيهمــا أعــى.
مجموعــة ترســيات ملــاركات عامليــة (أيجــر – مونــت بالنــك
– سامســونج – الكرتونيــات – بورشــا ديزايــن – بلينــدز
– عطــورات عربيــة – احتياجــات مســافر) وملــدة خمــس
ســنوات بقيمــة قدرهــا ( )45,311,728ريــاال أو نســب
مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات لصالــح الهيئــة مــن إجمــايل
املبيعــات أيهمــا أعــى.
ترســية ملــاركات عامليــة (أديــداس – نايــك) ملــدة خمــس
ســنوات بقيمــة قدرهــا ( )10,928,520ريــا ًال أو نســبة
مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات قدرهــا ( )%15أيهمــا أعــى.
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ترســية لرشكــة هــريف للخدمــات الغذائيــة بمنطقــة املغــادرة
الدوليــة ملــدة خمــس ســنوات بواقــع ( )2,200,000ريــال
لــكل ســنة أو نســبة مشــاركة تبلــغ (. )٪24
ترســية لرشكــة دي يل مونــي ملوقــع ( )E3-10بمنطقــة
املغــادرة الدوليــة ملــدة خمــس ســنوات بواقــع ()3,000,000
ريــال لــكل ســنة أو نســبة مشــاركة تبلــغ ()%20
ترســية للرشكــة العربيــة الحديثــة ملوقــع ( )E3-03وملــدة
خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل قــدره ( )12,851,727ريــا ًال أو
نســبة مشــاركة ( )%20مــن إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.
ترســية ملــاركات تجاريــة عامليــة (جــس -إيقــر) ملوقــع
( )E2-22Bوملــدة خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل قــدره
( )7,266,842ريــا ًال أو نســبة مشــاركة قدرهــا ( )%15مــن
إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى
ترســية ملــاركات تجاريــة عامليــة (بلينــدز) ملوقــع ( )E2-18وملــدة
خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل قــدره ( )10,928,520ريــا ًال
أو نســبة مشــاركة قدرهــا ( )%15مــن إجمــايل املبيعــات
أيهمــا أعــى.

ترســية ملــاركات تجاريــة (هدايــا تذكاريــة) ملوقــع ()E2-19B
وملــدة خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل قــدره ()8,196,30
ريــا ًال أو نســبة مشــاركة قدرهــا ( )%15مــن إجمــايل املبيعــات
أيهمــا أعــى.
إشــعار ترســية ملــاركات تجاريــة عامليــة (مونــت بالنــك – بــايل)
ملوقــع ( )E2-22Aوملــدة خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل
( )10,092,837ريــا ًال عــن الســنوات الخمــس أو نســبة
مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات قدرهــا ( )%15أيهمــا أعــى.
إشــعار ترســية ملــاركات تجاريــة (ذهــب اململكــة) ملوقــع (E2-
 )22Cوملــدة خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل ()7,212,824
ريــا ًال عــن الســنوات الخمــس أو نســبة مشــاركة مــن إجمــايل
املبيعــات قدرهــا ( )%3أيهمــا أعــى.
إشــعار ترســية ملــاركات تجاريــة عامليــة (سوارفيســي-
بــكيل لنــدن) وملــدة خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل قــدره
( )8,109,654ريــا ًال عــن الســنوات الخمــس أو نســبة
مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات قدرهــا ( )%15أيهمــا أعــى.
إشــعار ترســية ملــاركات تجاريــة عامليــة (كالفــن كاليــن -رالــف
لوريــن) ملوقــع ( )E2-24وملــدة خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل
قــدره (  )8,052,953ريــا ًال عــن الســنوات الخمــس أو نســبة
مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات قدرهــا ( )%15أيهمــا أعــى.
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10,092,837
أو مشــاركة بنســبة %15

رياال

إشــعار ترســية ملــاركات تجاريــة عامليــة (مونــت بالنــك – بــايل)
ملوقــع ( )E2-22Aوملــدة خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل
( )10,092,837ريــا ًال عــن الســنوات الخمــس أو نســبة
مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات قدرهــا ( )%15أيهمــا أعــى.
إشــعار ترســية ملــاركات تجاريــة (ذهــب اململكــة) ملوقــع (E2-
 )22Cوملــدة خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل ()7,212,824
ريــا ًال عــن الســنوات الخمــس أو نســبة مشــاركة مــن
إجمــايل املبيعــات قدرهــا ( )%3أيهمــا أعــى.
إشــعار ترســية ملــاركات تجاريــة عامليــة (سوارفيســي-
بــكيل لنــدن) وملــدة خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل قــدره
( )8,109,654ريــا ًال عــن الســنوات الخمــس أو نســبة
مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات قدرهــا ( )%15أيهمــا أعــى.
إشــعار ترســية ملــاركات تجاريــة عامليــة (كالفــن كاليــن-
رالــف لوريــن) ملوقــع ( )E2-24وملــدة خمــس ســنوات بمبلــغ
إجمــايل قــدره (  )8,052,953ريــا ًال عــن الســنوات الخمــس
أو نســبة مشــاركة مــن إجمــايل املبيعــات قدرهــا ()%15
أيهمــا أعــى.
إشــعار ترســية لرشكــة دملونــي ملوقــع ( )E3-10وملــدة خمــس
ســنوات بمبلــغ إجمــايل قــدره (  )3,000,000ريــال
للســنوات الخمــس أو نســبة مشــاركة قدرهــا ( )٪20مــن
إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.

إشــعار ترســية ملــاركات تجاريــة عامليــة (بــوس -رادو – تــاج
هرييــر -الونجــن – فوســل – اوميغــا – مايــكل كــورس)
وملــدة خمــس ســنوات بمبلــغ إجمــايل قــدره ( )7,376,750
ريــا ًال أو نســبة مشــاركة قدرهــا ( )٪10مــن إجمــايل املبيعــات
أيهمــا أعــى.

معالجــة وضــع عقود االفتتاح التجرييب:
رشكــة رحــاب التغذيــة :اإليجــار الســنوي لعــام 2018م بواقــع
( )12,000ريــال و( )30,000ريــال لعــام 2019م أو نســبة
مشــاركة ( )%13مــن إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.
مؤسســة مقهــى الــن الحديــث :اإليجــار الســنوي لعــام 2018م
( )40,000ريــال و( )48,000ريــال لعــام 2019م أو نســبة
مشــاركة ( )%13مــن إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.
رشكــة ســفود العامليــة :اإليجار الســنوي لعام 2018م ()40,000
ريــال و( )48,000ريــال لعــام 2019م أو نســبة مشــاركة ()%20
مــن إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.
رشكــة الحســام التضامنيــة :اإليجــار الســنوي لعــام 2018م
( )40,000ريــال و( )48,000ريــال لعــام 2019م أو نســبة
مشــاركة ( )%20مــن إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.

7,212,824
أو مشــاركة بنســبة %3
رياال

8,109,654
أو مشــاركة بنســبة %15
رياال

8,052,953
أو مشــاركة بنســبة %15
رياال

مؤسســة دلــة و هيــل :اإليجــار الســنوي لعــام 2018م ()10,000
ريــال و( )30,000ريــال لعــام 2019م أو نســبة مشــاركة ()%13
مــن إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.
مؤسســة كافيــة دي باريــس :اإليجــار الســنوي لعــام 2018م
( )40,000ريــال و( )48,000ريــال لعــام 2019م أو نســبة
مشــاركة ( )%20مــن إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.
مؤسســة ذا بــودي شــوب :اإليجــار الســنوي لعــام 2018م
( )40,000ريــال و( )48,000ريــال لعــام 2019م أو نســبة
مشــاركة ( )%20مــن إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.
رشكــة مييــد :اإليجــار الســنوي لعــام 2018م ( )40,000ريــال
و( )48,000ريــال لعــام 2019م أو نســبة مشــاركة ( )%20مــن
إجمــايل املبيعــات أيهمــا أعــى.
رشكــة االتصــاالت الســعودية :اإليجــار الســنوي لعــام 2018م
( )35,000ريــال و( )127,500ريــال لعــام 2019م.
رشكــة اتحــاد االتصــاالت :اإليجــار الســنوي لعــام 2018م
( )10,000ريــال و( )132,500ريــال لعــام 2019م.
رشكــة الخطــوط الســعودية للتمويــن :اإليجــار الســنوي لعــام
2018م ( )40,000ريــال و( )60,000ريــال لعــام 2019م.

7,376,750
أو مشــاركة بنســبة %10
ريــاال

48,000
أو مشــاركة بنســبة %13
ريال

48,000
أو مشــاركة بنســبة %20
ريال

48,000
أو مشــاركة بنســبة %20
ريال

132,500

158

ريال
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تابع اإلنجــازات
تابع :التشغيل التجاري يف مطار امللك عبد العزيز الدويل صالة السفر رقم ()1
ترســية جهــاز رصف آيل (مجموعــة ســامبا املاليــة) بمنطقــة
محطــة القطــار وملــدة ســنة واحــدة بمبلــغ إجمــايل قــدره
(  )300,000ريــال.
ترســية لنشــاط تشــغيل األجــرة العامــة (رشكــة تعهــدات
الصفــوة) و ملــدة ســت ســنوات بمبلــغ إجمــايل قــدره
( )29,555,555ريــال و بنســبة ( )٪50أجــور بدايــة الخدمــة
لــكل رحلــة
تــم التعاقــد مــع رشكــة متخصصــة يف نشــاط عربــات نقــل
أمتعــة املســافرين بقيمــة إيجاريــة تبلــغ ( )100,000ريــال
أو نســبة مشــاركة ( )٪5أيهمــا أعــى ملــدة  6أشــهر نظــرا
للحاجــة التشــغيلية.
ترســية خدمــات تغليــف أمتعــة املســافرين يف منطقــة
إنهــاء إجــراءات الســفر بمبلــغ إجمــايل قــدره ()600,000
ريــال ملــدة  6أشــهر.

عقــود تجاريــة مؤقتــة ملــدة ثالثــة أشــهر و تجــدد ملــدة
مماثلــة:

العقود املركزية  /االســراتيجية:
مجال العقد

الرشكــة املقدمة للخدمة

عقــد االمتياز الخاص بالدعاية واالعالن

رشكة جي يس ديكو  /آتا الســعودية
()JC Decaux

عقد إدارة وتجديد وتشــغيل وصيانة مرافق الطريان
الخاص

رشكة الطريان الخاص الســعودي املحدودة ()PASA

عقد تشــغيل وإدارة األسواق الحرة

الرشكة الســعودية الفرنســية إلدارة وتشغيل األسواق الحرة
()Lagardere

التعاقــد مــع بــون كافيــة لنشــاط األطعمــة و املرشوبــات
بمبلــغ إجمــايل قــدره ( )30,000ريــال ملــدة  3أشــهر تمــدد
ملــدة مماثلــة.
التعاقــد مــع بــارن كافيــة لنشــاط األطعمــة واملرشوبــات
بمبلــغ إجمــايل قــدره ( )278,250ريــا ًال ملــدة  3أشــهر تمــدد
ملــدة مماثلــة.
التعاقــد مــع صــب واي لنشــاط األطعمــة واملرشوبــات
بمبلــغ إجمــايل قــدره ( )45,000ريــال ملــدة  3أشــهر تمــدد
ملــدة مماثلــة.
التعاقــد مــع املــذاق املغربــي لنشــاط األطعمــة واملرشوبــات
بمبلــغ إجمــايل قــدره ( ) 122,000ريــال ملــدة  3أشــهر
تمــدد ملــدة مماثلــة.
التعاقــد مــع جوفريــز لنشــاط األطعمــة و املرشوبــات
بمبلــغ إجمــايل قــدره ( )30,000ريــال ملــدة  3أشــهر تمــدد
ملــدة مماثلــة.
التعاقــد مــع اكســريس لنشــاط األطعمــة و املرشوبــات
بمبلــغ إجمــايل قــدره ( )15,000ريــال ملــدة  3أشــهر تمــدد
ملــدة مماثلــة.
التعاقــد مــع ســكاي ســيلز لنشــاط التجزئــة بمبلــغ
إجمــايل قــدره ( )81,000ريــال ملــدة  3أشــهر تمــدد ملــدة
مماثلــة.

160

التشغيل التجاري يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

إيــرادات العقــود التجارية بمطــار امللك عبدالعزيز الدويل
أ :العقــود التجاريــة واالســتثمارية للصالــة الجنوبية والشــمالية ومرافق مطــار امللك عبد العزيز الدويل:
بلــغ إجمــايل العقــود التجاريــة واالســتثمارية يف عام  294 : 2019عقدا ً وبلغــت قيمتها اإلجمالية  454,548,564ريا ًال
ب:مبالــغ العقــود التجاريــة املحصلــة وغــر املحصلة عام  2019مقارنة بعام 2018
العام

إجمــايل عدد الفواتري*

املبالــغ غري املحصلة

املبالغ املحصلة

اإلجمايل

2018

3553

140,789,938.48

330,068,386.65

470,858,325.13

2019

3558

262,632,167.34

311,376,411.20

574,008,578.54

*الفواتــر ال تتضمــن أجور الطريان
املصــدر :إدارة الشــؤون املاليــة بمطــار امللــك عبد العزيز الدويل
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تابع اإلنجــازات
تابع :التشغيل التجاري يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

اتفاقيــة االمتيــاز إلدارة وتجديــد وتشــغيل وصيانــة مرافــق الطريان الخاص يف مطار امللــك عبدالعزيز الدويل بجدة:

عقد تشــغيل نشــاط الدعاية واإلعالن بمطار امللك عبدالعزيز الدويل:
تــم توقيــع عقــد تشــغيل نشــاط الدعايــة واإلعــان مــع رشكــة جــي يس ديكــو الســعودية يف 2019/06/23م بإجمــايل حــد أدىن مضمــون
يمثــل حصــة إيــرادات الهيئــة يبلــغ خــال ســنوات العقــد ( )264,078,455ريــاال أو  %65مــن صــايف املبيعــات أيهمــا أعــى ملــدة  10ســنوات،
كمــا هــو موضــح ادنــاه ،مــع ضــخ اســتثمارات رأســمالية قدرهــا ( 21مليــون ريــال) خـــــــــــــال أول ســنتني مــن التعاقــد و( 4مليــون ريــال)
بعــد ســنتني مــن التشــغيل وذلــك بحســب زيــادة الحركــة التشــغيلية باملطــار.
يبــدأ العقــد مــع انتقــال جميــع حركة الركاب من الصاله الشــمالية والجنوبية اىل الصالة رقم 1
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السنوات

النســبة الســنوية املســتحقة للهيئة من صايف املبيعات

الحــد األدىن املضمــون للهيئة (ريال)

Y1

% 65

21,562,655

Y2

% 65

23,035,707

Y3

% 65

23,794,823

Y4

% 65

24,763,389

Y5

% 65

25,941,684

•إبــرام اتفاقيــة امتيــاز مــع رشكة الطريان الخاص الســعودي املحدودة .يف .2016/12/13
•بلــغ مجمــوع اإليــرادات املاليــة للهيئــة العامــة الطــران املــدين مــن تاريــخ عقــد االتفاقيــة وحــى عــام 2019م ()10,226,523.95
ريــا ًال.
•إنجــازات تــم تنفيذهــا مــن قبــل رشكــة الطريان الخاص الســعودي املحدودة وتحملــت تكاليفها حىت نهاية عام 2019م:
1.رفــع القــدرة التشــغيلية لصــاالت الطــران الخــاص عــن طريــق زيــادة عــدد كاونــرات الجــوازات مــن  8كاونــرات
اىل  20كاونــر.
2.تطوير منطقة مواقف الســيارات.
3.تطويــر منطقــة املكاتب ومكاتــب الجهات الحكومية.
4.ترقيــة جــودة اإلضــاءة يف ســاحة الطــران الخــاص وتجديــد اللوحــات والخطــوط اإلرشــادية بمــا يتناســب مــع
أنظمــة الســامة يف املطــارات.

األســواق الحرة يف املطارات الدولية الرئيســة الثالثة
دخل الهيئة من تشــغيل األســواق الحرة يف املطارات الدولية الثالثة (ريال)

Y6

% 65

27,307,683

املطار

2018

2019

املجموع

Y7

% 65

28,126,913

Y8

% 65

28,970,721

مطــار امللك عبد العزيز الدويل

23,064,322

26,327,450

49,391,772

Y9

% 65

29,839,842

مطــار امللك خالد الدويل

11,532,161

13,163,725

24,695,886

Y10

% 65

30,735,038

مطــار امللك فهد الدويل

6,000,829

6,751,788

12,752,617

املجموع

40,597,311.60

46,242,963.19

86,840,274.79
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اإلدارة العامة
للتعــــــاون الـــدويل
تعمــل اإلدارة العامــة للتعــاون الــدويل عــى حمايــة مصالــح اململكــة وتســهيل
تمكينهــا يف الســاحة الدوليــة بمــا يضمــن ريادتهــا عامليــا يف مجــال الطــران
املــدين ،مــن خــال بنــاء رشاكات اســراتيجية وعالقــات دوليــة وإبــرام اتفاقيــات
ثنائيــة للخدمــات الجويــة مــع دول العالــم ،وكذلــك تمثيــل الهيئــة يف اجتماعــات
اللجــان واملجالــس التنســيقية املشــركة الدوليــة الثنائيــة ،كمــا تعمــل اإلدارة
عــى الدفــاع عــن مصالــح اململكــة والتأكــد مــن التمثيــل املناســب يف املنظمــات
اإلقليميــة والدوليــة واللجــان املتخصصــة الــي ترتبــط أعمالهــا مبــارشة بالطــران
املــدين ،ومــن أبــرز تلــك املنظمــات منظمــة الطــران املــدين الــدويل ( اإليــكاو)
واملنظمــة العربيــة للطــران املــدين وغريهــا.

مشــاركة فريــق الهيئــة يف مؤتمــر مفاوضــات

النقــل الجــوي ( )ICANيف األردن
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تابع اإلنجـــازات

األهداف االسرتاتيجية
تعزيــز املكانــة البــارزة الــي تتبوأهــا اململكــة يف محافــل الطــران
املــدين اإلقليميــة والدوليــة ،وفــق أهــداف رؤيــة اململكــة .2030

االســتمرار واملتابعــة يف تطويــر التعــاون الــدويل ملشــاركة اململكة
وإســهامها يف صنــع القــرارات عــى املســتوى الدويل.

املســاهمة يف تعزيــز مصالــح اململكــة االقتصاديــة والسياســية
يف مجــال الطــران املــدين.

ضمــان تطبيــق االتفاقيــات واملالحــق الثنائيــة واملعاهــدات
الدوليــة الــي انضمــت إليهــا اململكــة عــى النحــو املنشــود.

التمثيــل املناســب للمملكــة يف املناســبات ذات العالقــة إقليميــا
ودوليا.

اكتشــاف فــرص بنــاء رشاكات اســراتيجية دوليــة وإقليميــة
يف مجــال الطــران املــدين تعــود بالنفــع عــى صناعــة الطــران
املــدين يف اململكــة بشــكل خــاص والعالــم بشــكل عــام.

اإلنجـــازات
أوال :انتخابــات عضويــة مجالس املنظمات الدولية
ترشــح اململكــة ضمــن الالئحــة العربيــة للــدول املرتشــحة النتخابــات
عضويــة مجلــس منظمــة الطــران املــدين الــدويل (مــن خــال املنظمــة
العربيــة للطــران املــدين التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة).
فــوز اململكــــة يف انتخابــات جمعيــة منظمــة الطــران املــدين الــدويل
( اإليــكاو) يف دورتهــا األربعــن ( ) 2023 - 2020بمقعــد يف مجلــس
املنظمــة بفئتــه الثانيــة ،ويــأيت ذلــك عــى التــوايل منــذ عــام ،1986
ممــا يمكــن الهيئــة مــن املشــاركة يف صناعــة القــرارات املتعلقــة بالطــران
املــدين الــدويل.

ثانيــا :العضوية يف اللجان
(أ) عىل املســتوى الحكومي
تــرؤس اململكــة ألربــع لجــان فنيــة مــن أصــل خمــس لجــان باملنظمــة
العربيــة للطــران املــدين للســنة الثانيــة عــى التــوايل وهــي (لجنــة
أمــن الطــران ،لجنــة املالحــة الجويــة ،لجنــة البيئــة ،لجنــة النقــل
الجــوي) ،علمــا ً بــأن هــذه اللجــان تعقــد اجتماعاتهــا مرتــن ســنوياً.
العضويــة يف اللجنــة االقتصاديــة للجمعيــة العموميــة لإليــكاو –
الــدورة (.)40
العضويــة يف االجتمــاع الخامــس عــر لفريــق خــراء تنظيــم النقــل
الجــوي ( ،)ATRPمنظمــة الطــران املــدين الــدويل (اإليــكاو).
العضوية يف اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب الدورة (.)31
العضويــة يف اجتماعــات مجلــس وزراء النقــل العــرب الــدورة ()32
ومكتبــه التنفيــذي الــدورة (.)63
العضويــة يف االجتمــاع املشــرك للجــان الفنيــة للنقــل الــري والبحــري
متعــدد الوســائط التابــع لجامعــة الــدول العربية.

(ب) عىل املســتوى الفردي

جانب من مشــاركة الهيئة خالل
انتخابــات مجلس اإليكاو
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املشــاركة يف لجنــة الخــراء لتطويــر عمــل املنظمــة العربيــة للطــران املــدين،
وهــي اللجنــة املعنيــة بتطويــر ومتابعــة آليــة عمــل إدارتهــا العامــة وشــؤونها
املاليــة ولجانهــا الفنيــة ،واقــراح هيكلهــا التنظيمــي والســعي إىل تحســن
أداء عملهــا بكافــة فروعهــا وكذلــك جعلهــا بيــت خــرة.

ثالثاً :اســتضافة مؤتمرات ومقرات:
اســتضافة مؤتمــر الطــران العاملــي للعــام  2019برعايــة خــادم
الحرمــن الرشيفــن بالريــاض خــال الفــرة  2-1أبريــل 2019م ،وقــد
عقــد املؤتمــر بمشــاركة  16وزيــر نقــل و 19رئيــس ســلطة طــران مــدين
مــن مختلــف دول العالــم ومــا يزيــد عــن  120شــخصية بــن ممثلــن
وخــراء يف املنظمــات والهيئــات الدوليــة املختصــة بالطــران املــدين
ومشــاركة عــدد مــن الــوزراء ورؤســاء ســلطات الطــران يف الجلســة
الوزاريــة للمؤتمــر ،ويف ختــام املؤتمــر تــم إصــدار بيــان يشــيد بجهــود
اململكــة يف مجــال الطــران املــدين ،وحــث الــدول للعمــل عــى تطويــر
قطــاع الطــران املــدين يف مجــال الســامة واألمــن والبنيــة التحتيــة
والتقنيــة الذكيــة و تحســن تجربــة املســافر.
تســتضيف اململكــة مقــر املنظمــة اإلقليميــة للســامة الجويــة للــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ( ،)MENA-RSOOوالربنامــج التعــاوين
ألمــن الطــران إلقليــم الــرق األوســط ( ،)CASP-MIDوتهــدف هــذه
املنظمــات اإلقليميــة إىل تعزيــز اســتخدام الطــران املــدين وتطوبــره
بصــورة آمنــة وفعالــة يف املنطقــة وتطويــر املــواد اإلرشــادية وإجــراء
الدراســات الخاصــة بالطــران املــدين ،والســعي ملســاعدة الــدول
األعضــاء عــى الوفــاء بالتزاماتهــا ومســؤولياتها املتعلقــة بمراقبــة
الســامة الجويــة وأمــن الطــران بموجــب اتفاقيــة شــيكاغو.

(ب) مذكــرات تفاهم:
التوقيــع عــى ( )11مذكــرة تفاهــم مــع كل مــن الصــن والهنــد والعــراق
والدومينيــكان وغانــا وغواتيمــاال وغويانــا وموزمبيــق وســراليون وغامبيــا
واملغــرب .منهــا الجديــد لتنظيــم اإلطــار التشــغييل للنقــل الجــوي ،ومنهــا
املحــدث ،إمــا لزيــادة عــدد الرحــات أو إضافــة بعــض األحــكام والبنــود
املختصــة بالتشــغيل.

(ج) مذكــرات تعــاون وبرامج ومحارض عمل
توقيــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون يف مجــال املطــارات بــن الهيئــة ووزارة
األرايض والبنيــة التحتيــة والنقــل يف جمهوريــة كوريــا ،وهــي تهــدف إىل
تعزيــز التعــاون بــن البلديــن والتأهيــل والتدريــب وبنــاء القــدرات يف
مجــال املطــارات.
توقيــع برنامــج عمــل بــن الهيئــة ووكالــة الطــران االتحاديــة الروســية
العتمــاد شــهادات التصنيــع للطائــرات الروســية يف اململكــة والــي تهــدف
إىل تعزيــز التعــاون الثنــايئ عــى أســاس املنفعــة املشــركة بــن البلديــن.
توقيــع برنامــج عمــل بــن الهيئــة وهيئــة الطــران النيوزيلنــدي العتمــاد
شــهادات الطياريــن.

رابعــاً :االتفاقيات ومذكرات التفاهم

توقيــع ( )16محــر اتفــاق واجتمــاع مــع كل مــن كينيــا وبنغالديــش
واألردن وأوغنــدا وبولنــدا وباراغــواي وبلجيــكا وبيــاروس وفنلنــدا
والربتغــال واملغــرب والهنــد وكازاخســتان واململكــة املتحــدة واألرجنتــن
والصــن.

(أ) اتفاقيــات النقــل الجوي:
وتُعــى هــذه االتفاقيــات بفتــح املجــال للناقــات الوطنيــة والناقــات األجنبيــة
لتســيري رحــات للمســافرين والبضائــع مــن وإىل اململكــة.
تــم التوقيــع عــى ( )11اتفاقيــة مــع كل مــن ألبانيــا وقــرص وتشــاد
وجورجيــا والســنغال وفيتنــام والبهامــا واليونــان وموريتانيــا وزيمبابوي
وآيســاندا ،بصيغهـــا النهائيـــــة ،ولقـــــد تضمنـــــت االتفاقيــات بنــودا ً
ِ
تنظيميـــــة تختـــــص بتعدديـــة تعييـــن الناقـــــات الوطنيـــة ،وبنـــودا ً
تتعلـــــق بضمـــــان الســامة الجويـــــة ،وأمـــــن الطـــــران ،وتعزيـــــز
خدمـــــات النقـــــل الجـــــوي ،والحركـــــة الجويـــــة بـــــن اململكــة وتلــك
الــدول.
تــم الدخــول يف مفاوضــات مــع كل مــن الربتغــال واألرجنتــن ولبنــان
والدومينيــكان وغانــا وغواتيمــاال وغويانــا وموزمبيــق وســراليون
واملغــرب ،ومــن ثــم تــم التوصــل لـــ ( )10مشــاريع التفاقيــات جديــدة أو
محدثــة لخدمــات النقــل الجــوي.

خامســا:ورش عمل وزيارات ميدانية بهدف
الرشاكات االسرتاتيجية
(أ) مبادرات املجلس التنســيقي الســعودي اإلمارايت
تــم العمــل مــع الجانــب اإلمــارايت عــى مبادرتــن يف مجــال الطــران املــدين
“مبــادرة ذوي الهمــم” و”مبادرة الســوق املشــرك”
شــاركت الهيئــة العامــة للطــران املــدين يف اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة
الثــاين ،وتــم عــرض مبــادرات الهيئــة عــى أصحــاب املعــايل مــن الجانــب
الســعودي واإلمــارايت.
(ب) زيـــــارات
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(ب) الزيارات
تنســيق اجتماعــات رشكــي الخطــوط اليابانيــة واجتماعــات مطــاري
ناريتــا الــدويل بطوكيــو ومطــار كانســاي الــدويل بمدينــة أوســاكا هدفــت
لبحــث إمكانيــة التعــاون والتســهيالت الــي ترغــب “الســعودية” منحهــا
يف كافــة اإلجــراءات املتعلقــة باملوافقــات والتصاريــح املتعلقــة بالنقــل
الجــوي لتشــجيع التشــغيل املبــارش مســتقبلياً.
(ب) تابع زيارات
زيــارة عــدد مــن الرؤســاء التنفيذيــن للمطــارات األمريكيــة وعــدد مــن
الرؤســاء التنفيذيــن مــن الــركات األمريكيــة العاملــة يف قطــاع الطريان
املــدين للهيئــة واطالعهــم عــى الفــرص االســتثمارية الــي تطرحهــا
الهيئــة ومطــارات الريــاض والدمــام وجــدة ،وخــال الزيــارة تــم التوقيــع
عــى برنامــج عمــل بــن الهيئــة ومجلــس األعمــال الســعودي األمريــي
للعمــل عــى رشاكــة اســراتيجية لتنميــة الــراكات التجاريــة األمريكيــة
الســعودية يف قطــاع الطــران املــدين وف ًقــا لرؤيــة اململكــة .2030

سادســاً :إنجازات أخرى
املشــاركة يف مؤتمــر املفاوضــات بشــأن الخدمــات الجويــة
( ،)ICAN2019وتوقيــع عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم
ومحــارض عمــل مــع عــدد مــن الــدول والــي اشــر إليهــا يف الفقــرات
الســابقة.
حضور ندوة اإليكاو الرابعة بشأن النقل الجوي.
عقــد عــدد مــن االجتماعــات الثنائيــة عــى هامــش قمــة مؤتمــر
الطــران املــدين الــدويل يف الريــاض لعــدد مــن الــوزراء ورؤســاء
ســلطات الطــران املــدين للــدول العربيــة وذلــك لدعــم ترشــح اململكــة
لالئحــة العربيــة والــي تدعــم دخولهــا ملجلــس منظمــة اإليــكاو.
تمثيــل الهيئــة العامــة للطــران املــدين يف العديــد مــن أعمــال اللجــان
املشــركة بــن اململكــة العربيــة الســعودية والــدول التاليــة :جمهوريــة
الصــن الشــعبية ،روســيا االتحاديــة ،أذربيجــان ،األرجنتــن ،ألبانيــا،
الجمهوريــة القريغيزيــة ،زامبيــا ،كوريــا الجنوبيــة ،أملانيــا ،جيبــويت،
األردن ،تونــس ،ويف املجلــس التنســيقي الســعودي العراقــي.
املشــاركة يف الجنــاح الخــاص بمنظومــة النقــل يف منتــدى االســتثمار
الســعودي الصيــي والهنــدي املصاحــب لزيــارة صاحــب الســمو امللــي
ويل العهــد لجمهوريــة الصــن الشــعبية والهنــد.
إنفــاذا لتوجيهــات الديــوان امللــي ،تــم تشــكيل فريــق مــن عــدة
جهــات مــن اململكــة كانــت الهيئــة مــن ضمنهــا ومثلــت اإلدارة دور
اململكــة فيمــا يتعلــق بالطــران املــدين.
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الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية
لــدى منظمــة الطــران املــدين الدويل
يمثــل وفــد اململكــة الدائــم حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية يف أعمــال منظمــة الطــران
املــدين الــدويل (اإليــكاو) ،ويســاهم بشــكل فعــال يف أعمــال مجلــس اإليــكاو الرســمية واللجــان
وفــرق العمــل املنبثقــة عنــه ،ويُصــدر مجلــس املنظمــة جميــع القــرارات والتوصيــات الدوليــة
املتعلقــة بســامة وأمــن الطــران املــدين وتعزيــز كفــاءة وســعة املالحــة الجويــة الدوليــة والنمــو
املســتدام وحمايــة بيئــة الطــران املــدين الــدويل.
ويســاهم وفــد اململكــة يف تنســيق املواقــف املتعلقــة بأعمــال دول املجموعــات غــر الرســمية
ألعضــاء املجلــس ،مثــل مجموعــة املنتــدى ( )Forumالخاصــة بالــدول الناميــة واملجموعــة
العربيــة مــن أجــل اتخــاذ مواقــف متناســقة يف أعمــال املجلــس.
ويقــوم الوفــد الدائــم كذلــك برفــع التوصيــات والتقاريــر الالزمــة إلســهامات اململكــة الطوعيــة،
وفقــا ً ملــا تقتضيــه الحاجــة ،يف تمويــل عــدد مــن الربامــج واملشــاريع الــي تتبناهــا اإليــكاو
ملســاعدة الــدول الناميــة ،بهــدف تحقيــق أعــى قــدر ممكــن مــن ســامة وكفــاءة املالحــة الجويــة
وأمــن واســتدامة الطــران املــدين الــدويل ،عــى الجانــب اآلخــر يحــرص الوفــد عــى دعــم األمانــة
العامــة لإليــكاو بخــراء معاريــن مــن اململكــة وفقــا ً للفــرص املتاحــة ،بمــا يعــود بالنفــع عــى
الطرفــن وبمــا يســهم يف تعزيــز خــرات الكــوادر الوطنيــة.
تجــدر اإلشــارة بــأن اململكــة العربيــة الســعودية تفــوز بمقعــد يف مجلــس املنظمــة الــذي يضــم
( )36مقعــدا ً يف االنتخابــات الــي تجــرى كل ثــاث ســنوات منــذ عــام 1986م وحــى اآلن ،نظــرا ً
ملــا تحظــى بــه مــن مكانــة عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل ،بعــد أن كانــت عضــوا ً مراقبــا ً يف
املجلــس منــذ عــام 1980م .كمــا نجــح مرشــح اململكــة يف انتخابــات مفوضيــة املالحــة الجويــة
التابعــة ملجلــس املنظمــة يف عــام 2007م ،ليصبــح مرشــحها أول خبــر مــن منطقــة الــرق
األوســط والــدول العربيــة يف مفوضيــة املالحــة الجويــة ،وقــد حافظــت اململكــة منــذ ذلــك
التاريــخ عــى هــذا املقعــد يف االقــراع الــذي يجــرى كل ثــاث ســنوات.

الوفــد الدائــم للمملكة لدى اإليكاو

1441-1440ﻫـ 2019

اإلنجـــازات

األهداف واملسؤوليات
تمثيــل اململكــة يف مجلــس املنظمــة (اإليــكاو) عــى النحــو
الــذي يليــق بســمعة ومكانــة اململكــة العربيــة الســعودية ،بمــا
يخــدم مصالحهــا ومصالــح اإلقليــم.
أن يكــون للمملكــة دور رئيــس وبــارز يف صناعــة القــرار الــدويل
يف مجــال الطــران املــدين.

املســاهمة يف ضمــان عــدم اســتئثار دول صناعــة النقــل
الجــوي الكــرى بالقــرارات الــي تصــدر عــن اإليــكاو.
اســتقطاب مؤتمــرات إقليميــة ودوليــة يف مجــال الطــران
املــدين لالنعقــاد يف اململكــة ،بغيــة تعزيــز املكانــة الدوليــة
واإلقليميــة الــي تتبوأهــا اململكــة.

حمايــة مصالــح اململكــة السياســية واالقتصاديــة ذات العالقــة
بأعمــال املنظمــة.

اإلنجـــازات
فــوز اململكــة بعضويــة مجلــس املنظمــة للفــرة مــن 2020
وحــى 2022م ،يف االنتخابــات الــي جــرت ضمــن أعمــال
الجمعيــة العموميــة ( )40للمنظمــة يف ( 24ســبتمرب 4 -
أكتوبــر 2019م) ،حيــث حصلــت اململكــة عــى ( )145صوتــا ً
مــن أصــل ( )167دول ـ ًة شــاركت يف عمليــة التصويــت وبنســبة
نجــاح تصــل إىل  ،%87وقــد جــاء هــذا الفــوز بعــد أن وضــع
الوفــد خطــة لخــوض تلــك االنتخابــات بالتعــاون مــع اإلدارات
املختصــة بالهيئــة ووزارة الخارجيــة.
نجــح وفــد اململكــة يف املحافظــة مجــددا ً وللمــرة الخامســة
عــى التــوايل عــى مقعــد مفوضيــة املالحــة الجويــة يف انتخابــات
املفوضيــة التابعــة للمنظمــة ،الــي تجــرى كل ثــاث ســنوات،
وقــد حــاز الخبــر الســعودي املرشــح عــى  35صوتــا ً مــن أصــل
 36وبنســبة نجــاح تفــوق الـــ .%97
الحصــول عــى موافقــة املقــام الســامي للتــرع طوعيــا ً بمبلــغ
مليــون دوالر أمريــي مقدمــة مــن خــادم الحرمــن الرشيفــن
حفظــه اللــه ملبــادرة اإليــكاو الــي أطلقتهــا تحــت اســم “عــدم
تــرك أي بلــد وراء الركــب” الهادفــة لرفــع مســتوى ســامة
وأمــن الطــران الــدويل يف الــدول الناميــة واألقــل نمــواً ،مــا
يســاهم يف تعزيــز مكانــة اململكــة الــي تتبوأهــا يف اإليــكاو.
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أســتطاع الوفــد الدائــم للمملكــة اســتصدار إدانــة مــن
مجلــس املنظمــة بشــأن الهجــوم اإلرهابــي الــذي شــنته
ميليشــيا الحــويث يف اليمــن عــى مطــار أبهــا الــدويل يف
2019/6/12م ،حيــث قــام املجلــس بإصــدار نــرة صحفيــة
يديــن فيهــا الهجمــة اإلرهابيــة ،ونــدد فيهــا بانتهــاكات مليشــيا
الحــويث اليمنيــة للقانــون الــدويل والهجمــات عــى املدنيــن
والبــى التحتيــة للطــران املــدين ،وأبــدى املجلــس تعاطفــه مــع
ضحايــا الهجمــات وتضامنــه مــع اململكــة العربيــة الســعودية
حكومــ ًة وشــعباً .وتــم إدراج النــرة يف موقــع املنظمــة
الرســمي بتاريــخ 2019/6/25م.

نجــح وفــد اململكــة باملنظمــة يف ترشــيح خبــر يمثــل
اململكـ�ة بالهيئـ�ة االستشـ�ارية الفنيـ�ة(  (�Technical Advi
 )sory Bodyالتابعــة ملجلــس املنظمــة ،وذلــك لكــون عــدد
الخــراء املتقدمــن لشــغل مقاعــد يف تلــك الهيئــة بلــغ 40
خبــرا ً دوليــا ً يف مجــال أســواق الكربــون العامليــة فيمــا يقتــر
عــدد املقاعــد عــى  16مقعــداً ،وعليــه تــم إصــدار قــرار مــن
املجلــس يقــي برفــع عــدد مقاعــد الهيئــة االستشــارية الفنيــة
مــن  16إىل  19مقعــدا ً والجديــر بالذكــر أن الهيئــة املذكــورة
تقــوم بتقييــم الربامــج املُن ِْتجــة لوحــدات الكربــون والراغبــة
يف تأهيــل وحداتهــا لخطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه
للطــران الــدويل ،ورفــع التوصيــات ملجلــس منظمــة اإليــكاو
حــول أهليتهــا وفقــا ً للمعايــر الــي أقرهــا مجلــس املنظمــة،
ويعتــر وجــود اململكــة ضمــن هــذه الهيئــة أمــرا ً هامــا ً لــوزارة
الطاقــة.

نجــح وفــد اململكــة بالتنســيق مــع مجموعــة وفــود أخــرى
باملنظمــة يف الســيطرة عــى مســار إقــرار النظــام العاملــي
ملراقبــة الســامة الجويــة ( )GASOSوفقــا ً لنهــج مرحــي

عــى مســتويني األول (العمــل اإلستشــاري) والثــاين (أعمــال
املســاعدة) ،وعــدم إقــرار املســتوى الثالــث (التفويــض) حــى
يتــم حــل كافــة اإلشــكاالت القانونيــة والتشــغيلية املثــارة حــول
هــذا املســتوى والــذي حاولــت بعــض الــدول املســتفيدة تمريــره
وكان ســيؤدي لســيطرة الــدول الكــرى عــى أنظمــة مراقبــة
الســامة الجويــة يف العالــم.

نجــح الوفــد يف إدراج موضــوع وقــود الطــران منخفــض
االنبعاثــات املشــتق مــن الوقــود األحفــوري ليصبــح مســارا ً
موازيــا ً ألنــواع الوقــود البديلــة _ الــي تســعى بعــض التكتــات
باملنظمــة إلحاللهــا مــكان الوقــود التقليــدي _ عــى جــدول
أعمــال املنظمــة ومجلســها ولجنــة حمايــة البيئــة التابعــة
للمجلــس ،كمــا تــم تســجيل خــراء عــن طريــق وزارة الطاقــة
مــن رشكــة أرامكــو الســعودية يف الفــرق الفنيــة املعنيــة لدفــع
عجلــة إكمــال األعمــال الفنيــة لهــذا الوقــود.

اختيــار املنــدوب الدائــم للمملكــة لــدى منظمــة اإليــكاو
لشــغل منصــب النائــب األول لرئيــس مجلــس املنظمــة للعــام
2020/2019م.
تجديــد إعــارة أحــد كــوادر الهيئــة العامــة للطــران املــدين
للعمــل ضمــن األمانــة العامــة ملنظمــة اإليــكاو.

معــايل رئيــس الهيئة العامة للطريان املدين يلتقي بســعادة
رئيــس مجلــس املنظمــة د .اليمويــا أليو الذي انتهت واليته
بنهايــة  2019عــى هامش أعمــال الجمعية العمومية ()1

173

اإلدارة العامة
للشؤون القانونية
تعتــر اإلدارة العامــة للشــؤون القانونيــة مــن اإلدارات
املركـــزية ،فبموجــب الهيــكل اإلداري للهيئــة العامــة
للطــران املــدين تتبــع مكتــب رئيــس الهيئــة مبــارشة ،وهــي
تضطلــع بجميــع مســئولياتها املتعلقــة بتقديــم الدعــم
واملشــورة القانونيــة لجميــع قطاعــات ومطــارات وإدارات
الهيئــة ،ومــن مســئولياتها دراســة اللوائــح والعقــود
واالتفاقيــات املحالــة لهــا مــن تلــك القطاعــات واإلدارات
كافــة ،وبنــاء عــى مــا تتلقــاه مــن استفســارات وطلبــات
لتقديــم اآلراء واالستشــارات القانونيــة ،كمــا تقــوم اإلدارة
بدراســة موضوعاتهــا بشــكل متكامــل عــى نحــو قانــوين
متخصــص ،وفــق األنظمــة املعمــول بهــا ،بمــا يف ذلــك
القضايــا املتعلقــة باملــوارد البرشيــة والشــؤون املاليــة ،كمــا
تضطلــع اإلدارة بالرتافــع عــن الهيئــة يف جميــع القضايــا
ســواء الــي رفعتهــا الهيئــة ،أو تلــك املرفوعــة عــى الهيئــة
يف مختلــف محاكــم اململكــة ذات العالقــة ،وذلــك بهــدف
ضمــان وحمايــة مصالــح وحقــوق الهيئــة.

اإلدارة العامة للشــئون القانونية
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اإلنجـــازات

األهــــداف
تحديــد آليــة مــن شــأنها وضــع أســس وقواعــد بمــا ال يتعــارض مــع املصلحــة العامــة للهيئــة لحــل املشــكالت ،والبــت يف
كل مــا يُحــال لــإدارة العامــة للشــؤون القانونيــة ممــا يدخــل يف اختصاصهــا ،ضمــن نطــاق زمــي محــدد وبجــودة عاليــة،
مــع مراعــاة رفــع مســتوى الرسيــة .

املشــاركة يف (29

) لجنــة وفرقــة عمــل والــي أســند إليهــا العديد من املهــام القانونية الخاصة بالهيئــة ،وأهمها عىل النحو التايل:

لجنــة دراســة ومراجعــه تنظيــم الهيئــة ونظــام
الطــران املــدين ونظــام تعريفــة الطــران واألنظمــة
واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة.
لجنــة العمــل عــى تأســيس الــركات الخاصــة
باملطــارات وفــق متطلبــات املرحلــة.
لجنــة حــر جميــع مســتحقات الهيئــة املاليــة
لــدى الغــر واقــراح خطــة زمنيــة لتســويتها
بشــكل تدريجــي خــال مــدة ال تتجــاوز  3ســنوات.
لجنــة نقــل ملكيــة رشكــة الطــران املــدين
الســعودي القابضــة إىل صنــدوق االســتثمارات
ا لعا مــة .
اللجنــة الفرعية لصندوق املطارات.

لجنــة تطويــر مطــار األمــر عبــد املجيــد بمحافظــة
العــا.
لجنــة تعاقــدات أعمــال مبــادرات برنامــج التحــول
الوطــي.
لجنــة النظــر يف عقــد مطــار امللــك عبــد العزيــز
الــدويل الجديــد املســند لرشكــة الحكــر.
لجنة املشــاريع املتعرثة.

إبــداء الــرأي حيــال استفســار ســلطة مطــار األمــر محمــد بــن
عبــد العزيــز الــدويل عــن إجــراءات نقــل طائرتــن إىل مواقــف
أخــرى يف املطــار بعــد إنهــاء نشــاط الرشكــة املالكــة لهمــا يف
اململكــة وعــدم إمكانيــة التواصــل مــع الــوكالء ومشــغيل
الطائرتــن.
إبــداء الــرأي حيــال إمكانيــة تجزئــة املقابــل املــايل لرتخيــص
مزاولــة نشــاط الحراســات املدنيــة الخاصــة بمطــارات اململكــة.
مراجعــة اتفاقيــة اعتمــاد األكاديميــة الســعودية للطــران
املــدين كمركــز تدريــب معتمــد مــن قبــل املجلــس الــدويل
للمطــارات (.)ACI

مراجعــة اتفاقيــة الرشاكــة بــن األكاديميــة الســعودية
للطــران املــدين واالتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي ( )IATAلعــام
2019م.
دراســة مذكــرة التفاهــم بــن الهيئــة العامــة للطــران املــدين
العلــم ألمــن املعلومــات (علــم).
ورشكــة ِ
مراجعــة ردود الهيئــة عــى خطابــات الجهــات الرقابيــة
وتقديــم االستشــارات حيالهــا.
متطلبــات منــح عضويــة املكاتــب التنفيذيــة للمتعاقــد معهــم
عــى وظائــف وكالء الــوزارات.
طلــب اإلفــادة عــن مــدى اعتبــار الناقــات الجويــة الوطنيــة
العاملــة يف اململكــة مــن وســائل النقــل الحكوميــة.

ب ـ اإلنجــازات املتعلقــة بالعقود:
قامــت اإلدارة بتقديــم االستشــارات القانونيــة الالزمــة لعــدد من العقــود واالتفاقيات كان من أهمها:

لجنــة نزع امللكية.
لجنــة مــروع إنشــاء الــركات الســعودية
لخدمــات اإلطفــاء واإلنقــاذ بمطــارات اململكــة.
لجنــة دراســة غرامــة تأخــر ملقــاول مــروع
اســتكمال تطويــر مطــار االمــر ســلطان بــن عبــد
العزيــز بتبــوك.

اتفاقيــة التســوية مــع تحالــف مــروع تطويــر صــاالت مطــار
امللــك خالــد الــدويل.

عقــد مــروع تســليم البنيــة التحتيــة بمطــار امللــك عبــد
العزيــز الــدويل بجــدة.

اتفاقيــة التســوية مــع تحالــف رشكــة شــانغي ورشكــة املســاندة
البحرية الســعودية.

اتفاقيــة التعــاون لتطويــر خدمــات النقــل العــام يف مطــارات
اململكــة بــن الهيئــة العامــة للطــران املــدين وهيئــة النقــل
العــام.

بشــأن فســخ عقــد االمتيــاز املــرم بــن رشكــة مطــارات الريــاض
ورشكــة الطــران الخــاص الســعودي املحدودة.
عقــد إدارة وتجديــد وتشــغيل وصيانــة مرافــق الطــران
الخــاص بمطــار امللــك فهــد الــدويل.

لجنــة دراســة جميــع عقود تحالف رشكة طيبة.
لجنــة النظــر يف مــدى نظاميــة رصف الهيئــة
بعــض املبالــغ املتحققــة مــن إيــرادات اتفاقيــة
البنــاء ونقــل امللكيــة والتشــغيل ملطــار األمــر
محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل.

تقديــم االستشــارات واآلراء لعــدد مــن الحــاالت املتعلقــة بقطاعــات وإدارات الهيئــة ،ومــن ثــم تــم وضــع وتقديــم املرئيــات النظاميــة
والقانونيــة حيالهــا ،ويمكــن إجمــال أهمهــا عــى النحــو التــايل:
إبــداء الــرأي بشــأن إعفــاء مركــز املعلومــات الوطــي مــن
اإليجــار.

أهــم اللجان وفرق العمل

لجنــة التوجيــه واالرشاف عــى عمليــة خصخصــة
الهيئــة ،وفصــل الجانــب التشــغييل عــن الجانــب
الترشيعــي.

أـ اآلراء واالستشــارات القانونية:

29

لجنة وفرقة

عقــد خدمــات قانونيــة ملــروع القواعــد التنفيذيــة للمنطقــة
الخاصــة اللوجســتية بمطــار امللــك خالــد الــدويل.
عقــد اإليجــار املــرم مــع رشكــة ســكاي برايــم بمطــار امللــك عبــد
العزيــز الدويل.
عقــد تأمــن مــروع أنظمــة مركــز املعلومــات األمنيــة وجميــع
اإلجــراءات املرتبطــة بهــا.

عقــد ســو يســبورت الســعودية العربيــة املحــدودة بمطــار
امللــك عبــد العزيــز الــدويل.
اتفاقيــة تبــادل البيانــات بــن الهيئــة العامــة للطــران املــدين
ومركــز املعلومــات الوطــي.
مذكــرة تفاهــم مــع املجلــس الــدويل للمطــارات (Airport
.)Council International
عقــد مــروع تأهيــل ســاحة الطــران بمطــار امللــك عبــد اللــه
بــن عبــد العزيــز بجــازان ،واملــرم مــع رشكــة ســفاري.

ج ـ القضايــا والتحقيقات:
خــال عــام  2019تــم الرتافــع عــن الهيئــة يف مختلــف محاكــم اململكــة ذات العالقــة ،وذلــك يف جميــع القضايــا الــي كانــت الهيئــة طرفــا فيهــا ،ســواء
كانــت الهيئــة مدعيــة أو مدعــى عليهــا ،وقــد بلــغ عــدد القضايــا الــي ال زالــت متداولــة أمــام املحاكــم ( )85قضيــة ،فيمــا بلــغ عــدد القضايــا الــي صــدر
فيهــا حكــم نهــايئ لصالــح الهيئــة ( )13قضيــة ،وكان أهــم تلــك القضايــا مطالبــات أعمــال اإلرشاف عــى مــروع إنشــاء مطــار امللــك عبــد اللــه بــن عبــد
العزيــز بجــازان.
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الحمالت االتصالية
حملــة اتصاليــة متكاملة ملوســمي العمرة والحج.
حملــة اتصالية خاصــة بالئحة حماية العمالء.

بنــاء وتطويــر هويــة ملؤتمــر الطــران املــدين الــدويل
وكذلــك عمــل حملــة اتصاليــة باملؤتمــر.

إعــداد وتنظيــم وتســويق وتغطيــة املشــاركة يف اليــوم
الوطــي الســعودي يف كافــة مطــارات اململكــة.

املشــاركة يف األيــام العامليــة مثــل  :اليــوم العاملــي للمــرأة
 /اليــوم العاملــي ملتالزمــة داون  /اليــوم العاملــي لــأم /
اليــوم العاملــي ملــرىض التوحــد.

إعــداد وتنظيــم وتســويق وتغطيــة املشــاركة يف األيــام
الوطنيــة لــدول الخليــج يف كافــة مطــارات اململكــة.

العمــل عــى حملــة اتصاليــة متكاملــة مللتقــى الطــران
.Saudi Airshow

حملــة اتصاليــة لحفــل افتتــاح مطــار امللــك عبــد العزيــز
الــدويل الجديــد بجــدة.

العمــل عــى حملــة اتصاليــة متكاملــة ملــروع التحــول
الرقمــي الشــامل لخدمــات الهيئــة ومنهــا خدمــة
طائــرات التحكــم عــن بعــد “ الــدرون”.

حملــة اتصاليــة لتغطيــة مشــاركة الهيئــة يف اليــوم
العاملــي للطــران املــدين وكذلــك اليــوم العاملــي للمراقــب
الجــوي.

العمــل عــى حملــة اتصاليــة متكاملــة لتســويق وإبــراز
جهــود الهيئــة العامــة للطــران املــدين خــال عــام .2018

أبرز األنشــطة والفعاليات
حفــل افتتــاح مطار خليج نيوم.

حفــل افتتــاح مطار امللــك عبدالعزيز الدويل الجديد.

مبــادرة رواد املنظمات الدولية.

معــرض الســعودية املصاحــب الجتمــاع اإليــكاو
بمونرتيــال  -كنــدا.

ورشــة عمــل لتثقيــف املتحدثــن يف جلســات مؤتمــر
الطــران املــدين الــدويل.
االحتفــال باليــوم العاملي للطريان املدين .GACA DAY
ورشــة عمــل “مــروع املنطقــة الخاصــة اللوجســتية
املتكاملــة بمطــار امللــك خالــد الــدويل”.
ورشــة عمل تتعلق بخصخصة املطارات.

برنامج قادة املســتقبل 2019م.
ورشــة عمل اســتدامة اإلجراءات األمنية.
اجتمــاع الــدورة الثالثــة مــع الــركات الوطنيــة العاملــة
يف اململكــة.

ورشــة عمــل االياتــا الــي تتعلــق باللوائــح والتنظيمــات
االقتصاديــة.

ورشة عمل .CORSIA

ورشــة عمــل “إدارة املخاطــر” بــإرشاف منظمــة الطــران
املــدين الــدويل “إيــكاو”.

تنظيــم اجتمــاع الجمعيــة العموميــة ملنظمــة الطــران
املــدين الــدويل ( )ICAOبكنــدا.

اجتمــاع اللجنــة املُشــ ّكلة لدراســة عمليــات تهريــب
املخــدرات عــر املنافــذ الجويــة.
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تنظيــم االجتماعــات وتوقيــع االتفاقيــات الخاصــة
بالهيئــة مــع الجهــات الخارجيــة.

أنشــطة وفعاليات ( مشاركة)
القمــة العاملية لالســتثمار يف قطاع الطريان
( دبــي ) 2019
أقامتــه الهيئــة العامــة للطــران املــدين يف دولــة اإلمــارات مــن  27إىل
 29ينايــر  ، 2019لتســليط الضــوء عــى املشــاريع االســتثمارية يف قطــاع
الطــران وشــكل فرصــة للمشــاركني للتواصــل مــع كبــار املســتثمرين
والقياديــن والتنفيذيــن مــن خــال منصــة رائــدة الكتشــاف فــرص
االســتثمار.

امللتقــى الثالــث عرش لنظــم املعلومات الجغرافية
( الدمــام ) 2019
اقامتــه جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن الفيصــل تحــت رعايــة صاحــب الســمو
امللــي أمــر املنطقــة الرشقيــة مــن  8إىل  10ابريــل  ،2019شــارك فيــه عــدد
كبــر مــن املختصــن يف مختلــف القطاعــات والجهــات ذات العالقــة.

املعرض الدويل الســعودي للطريان
(الرياض) 2019
أقيــم يف مطــار الثمامــة ،مــن  12إىل  14مــارس  ، 2019وتضمــن املعــرض
الــذي تــم تنظيمــه ألول مــرة باململكــة بالتعــاون بــن نــادي الطــران
الســعودي برشاكــة اســراتيجية مــع الهيئــة العامــة للطــران املــدين عــددا
مــن القطاعــات األساســية وهــي :الطــران التجــاري والطــران الخــاص و
الطــران العــام ،والدفــاع والفضــاء والبــى التحتيــة للمطــارات واملورديــن.

املعــرض املصاحــب للمؤتمر الوزاري الدويل
للطــران املــدين ( الرياض ) 2019

معرض ســوق الســفر العربي الرابع والعرشون
(دبي) 2019
وهــو معــرض ســنوي ،أقامتــه رشكــة رييــد للمعــارض يف مركــز دبــي
التجــاري العاملــي خــال الفــرة ( 22إىل  26إبريــل  )2019ويعــد أحــد أهــم
املعــارض ذات العالقــة بقطــاع الســفر ،وجــاءت مشــاركة الهيئــة ضمــن
الجنــاح الســعودي الــذي أقامتــه الهيئــة العامــة للســياحة والــراث
الوطــي عــى مســاحة بلغــت (22م)2

معرض املطارات التاســع عرش ( دبي ) 2019
نظمتــه  Reed Exhibitionsوأقامتــه خــال الفــرة ( 29ابريــل إىل 1
مايــو  )2019يف مركــز دبــي التجــاري ،وعــى مســاحة (120م )2واســتهدف
عــرض أحــدث االبتــكارات املســتخدمة يف بنــاء وتجهيــز املطــارات ،وقــد
حققــت مشــاركة الهيئــة يف املعــرض نجاحــا ً كبــراً ،حيــث كان الجنــاح
الســعودي الوجهــة األوىل لــرواد املعــرض.

معــرض دبــي الــدويل للطريان ( دبي ) الحدث
األبرز لعام 2019
أحــد أكــر معــارض الطــران عــى مســتوى العالــم ،وأقيمــت فعالياتــه
يف مطــار املكتــوم الــدويل مــن  17إىل  29نوفمــر  ،2019حيــث شــاركت
الهيئــة العامــة للطــران املــدين مــع رشكائهــا يف جنــاح باســم الطــران
املــدين الســعودي بمســاحة 500م ،2وقــد حصــدت املشــاركة إشــادات
غــر مســبوقة ،حيــث وصــف الــزوار والعارضــون الجنــاح بأنــه األفضــل
عــى اإلطــاق.

أقامتــه الهيئــة العامــة للطــران املــدين مــن  1إىل  2ابريــل  ، 2019وقــد ضــم
نخبــه مــن العارضــن عــى مســتوى الطــران املــدين يف اململكــة واســتعرضوا
منتجاتهــم وفرصهــم االســتثمارية.

181

اإلدارة العامة للتســويق واالتصال املؤســي
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إنجــــــــازات إعالميـــــة

األيــام العاملية والوطنية واألعياد

صياغــة وتحريــر  350خــرا وتقريرا وحوارا صحفيا.

40

إعــداد أكــر من  40خطــة إعالمية ألحداث الهيئة.

20
18

إنجاز التقرير الســنوي لعام 2018م.

20

93
94

إنجــاز العدديــن  93و 94مــن مجلة الطريان املدين.

تغطيــة  20مناســبة محليــة ودوليــة وقــد انطــوى ذلــك عــى
تجهيــز  10مراكــز إعالميــة.

350

إعــداد أكــر مــن  20بيانــا صحفيــا يتضمــن ردودا وتعليقــات
إعالميــة والــرد عــى  104استفســار صحفــي مــن وســائل
إعــام محليــة ودوليــة.

104

13

إعــداد  13كلمــة ونقاط حديث ملعايل الرئيس.

150

نــر  150صــورة فوتوغرافيــة وأرشــفة مــا يزيــد عــن 11500
صــورة .

245

ترجمــة وصياغــة  245بيانــا صحفيــا صــادرا مــن الهيئــة للغــة
اإلنجليزيــة.

3000

طباعــة  3000نســخة مــن نــرات املناســبات وتجهيــز
وتســليم  120هديــة لإلعالميــن.

96

رفــع  96خــرا باللغــة العربيــة عــى موقــع الهيئــة و  30خــرا
باللغــة اإلنجليزيــة و 65بــر عــى املوقــع.

منصــات الهيئــة الرقميــة التفاعــل مــع العديــد
تــم خــال عــام  2019عــر
ّ
مــن املناســبات كان مــن أبرزهــا:
اليوم الوطين الســعودي.

اليــوم الوطين الكوييت.

عيد الفطر.

اليــوم الوطين العماين.

عيد األضحى

اليــوم العاملي ملضيفي الطريان.
اليــوم العاملي لنظم املعلومات
الجغرافية.

رصــد  22مــادة ســلبية عــن الهيئــة وعمــل الــردود والتعامــل
معهــا.

التواصـــــــل الرقــــمـي

منصــات التواصــل الرقمــي الخاصة بالهيئة يف أرقام

تغطيــة كافــة األحــداث والفعاليــات الخاصــة بالهيئــة ومرشوعاتها عىل مدار عام 2019م ،ومن أبرزها:
مؤتمــر الطريان املدين الدويل 2019

معــرض دبي للطريان 2019

املعرض الســعودي الدويل للطريان

معــرض باريس الج ّوي

معــرض املطــارات  2019يف دبي

افتتــاح مطار نيوم

 224,000متـــابع

 2400متـــــابع

ـابعا
 20,893متـــــــ ً

 5660مشرتكا يف القناة

متــــــابعا
62,730
ً

التواصل الداخيل

الحمالت التســويقية الرقمية

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱐ

حملــة افتتــاح مطار امللــك عبدالعزيز الدويل الجديد

إطــاق هويــة التواصل الداخيل (بكم نهتم)

مبادرة "من كل فج عميق" يف موســم الحج
مجلــة الطريان املدين

صاحب

مبــادرة "حقــك محفوظ" التوعوية يف موســم رمضان
مبادرة "موجز الطريان املدين يف أســبوع"

182

ذكــرى بيعة ويل العهد.

اليــوم العاملي للدفاع املدين.

اليــوم العاملي للمراقب الج ّوي.

إفــادة مركــز التواصــل الحكومــي أســبوعيا بأهــم إنجــازات
الهيئــة.
22

اليــوم العاملي لألرصاد الج ّوية.

للتواصــل الداخــي وضــم فكــرة صنــدوق
العهدـق جـ
السمو املليك ويل تطبيـ
ـوالرئيس
نائب
للتطبيــق.
ـكار
مجلس الوزراء وزيراألفـ
الدفاع
فعاليــة اليــوم العاملي للطريان املدين GACA day

ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻴﺔ

التفاعــل مع األيام العاملية

مثــل زيــارة األطفــال املصابــن بالرسطــان بمدينــة امللــك فهــد
الطبيــة وتوزيــع هدايــا عليهــم مقدمــة مــن منســوبي الهيئــة

التثقيــف بربنامــج التحول للهيئة

حملة توعوية لشــهر رمضان
إطــاق حملــة توعوية للموظفني ( ٌكن قائداً)
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مكتب
تحقيقات الطريان
تأسس مكتب تحقيقات الطريان يف اململكة العربية السعودية يف عام 2013م ،وهو مكتب
يعمل تحت اإلرشاف املبارش ملعايل وزير النقل ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان

املدين ،ويعد مستقال عن الهيئة العامة للطريان املدين ماليا وإداريا وتشغيليا ،إال أنه يتعاون
معها يف القضايا املتعلقة بسالمة الطريان ،كما يتعاون مع املنظمات الدولية وسلطات
التحقيق التابعة للدول األخرى بموجب االتفاقيات ومذكرات التفاهم اليت وقعت عليها

اململكة العربية السعودية من أجل تحسني سالمة الطريان ،ويتم إجراء تحقيقات حوادث
الطريان املدين وفق معايري وممارسات السالمة الدولية ،الواردة يف امللحق الثالث عرش
ملنظمة الطريان املدين الدويل (األيكاو) .

مكتــب تحقيقات الطريان
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أبرز األهداف واملســؤوليات
التحقيق املحايد يف حوادث ووقائع
الطريان.

مقارنــة الحــوادث (لألعوام من 2017م إىل 2019م)

تقديم التوصيات املتعلقة بسالمة
الطريان ومتابعتها.

إعداد الدراسات الالزمة لتعزيز سالمة
الطريان املدين.

2017م

ســقوط طائــرة رشاعيــة خفيفــة وتحطمهــا،
ووفــاة قائدهــا وإصابــة الراكــب املرافــق.

تعـــريـــف الحــادث

ســقوط طائــرة رشاعيــة خفيفــة وتحطمهــا
ووفــاة قائدهــا.

كل حــدث مرتبــط بتشــغيل أي طائــرة يقــع يف الوقــت الــذي يبــدأ بصعــود أي شــخص للطائــرة بقصــد الطــران ،وينتهــي يف الوقــت الــذي يغــادر فيــه جميــع
األشــخاص الطائــرة ،ويحــدث خــال هــذه املــدة أي مــن الحــاالت التاليــة:
إصابــة أي شــخص إصابــة بالغــة أو مميتة نتيجة ملا ييل:

تكبــد الطائــرة ألرضار جوهريــة أو تعرضها لعطل هيكيل.

وجود الشــخص عىل منت الطائرة.
احتــكاك الشــخص مبــارشة بــأي جــزء مــن أجــزاء الطائــرة،
أو أي جــزء ينفصــل عنهــا ،أو نتيجــة التعــرض املبــارش لقــوة
املحــرك النفــاث.
يســتثىن مــن تلــك الحــاالت اإلصابــات الناتجــة عــن أســباب
طبيعيــة ،أو الــي يحدثهــا الشــخص لنفســه ،أو الــي يتســبب
فيهــا أشــخاص آخــرون.

فقــدان الطائــرة أو تعذر الوصول إليها.
هبــوط الطائــرة اضطراريــا يف مطــار مــا بغــض النظــر عــن
اإلصابــات واألرضار.

2018م

تــم اإلبــاغ عــن فقــدان طائــرة رشاعيــة
خفيفــة خاصــة ،وبعــد البحــث عنهــا
مــن قبــل فريــق اإلنقــاذ تــم العثــور عليهــا
محطمــة مــع وفــاة كل مــن قائدهــا
والراكــب املرافــق.

تعريف الواقعة

تعريــف توصيات الســامة القائمة بذاتها

أي حــدث  -غــر الحــادث  -مرتبــط بتشــغيل الطائــرة ،والــذي
يؤثــر أو يحتمــل تأثــره عــى ســامة التشــغيل.

هــي توصيــة تصــدر يف حــال وجــود اَي مالحظــة متعلقــة بالســامة
يتــم رصدهــا أثنــاء مراحــل التحقيــق وتتطلــب إجــراء وقــايئ عاجــل.
وترســل للجهــة املعنيــة بالتنفيــذ.

ســقوط طائــرة تابعــة للهيئــة الســعودية
للحيــاة الفطريــة ووفــاة كافــة مــن كان عــى
متنهــا وعددهــم أربعــة أشــخاص.

تعريــف الواقعة الخطرية

مقارنــة الحــوادث (لألعوام من 2017م إىل 2019م)

3

اقــراح مقــدم مــن مكتــب التحقيــق يف حادثــة مــا لــدى الدولــة
القائمــة بالتحقيــق ،عــى أســاس املعلومــات املســتقاة مــن
التحقيــق.

تــم تغيــر مســار طائــرة عندمــا كانــت تهبــط
يف هــذا املطــار بســبب عطــل فــي بمنظومــة
العجــات األماميــة ،والــي لــم يتمكــن قائــد
الطائــرة مــن تشــغيلها يف وضــع الهبــوط،
حيــث هبطــت بدونهــا فتالمــس هيكلهــا
بــأرض املــدرج ،ونتــج عــن ذلــك إصابــات
طفيفــة لعــدد  35راكبــا.

4

تعريف توصية الســامة

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

2017

2018

عنيـــــــز ة

2017/9/19م

الجبيـــــل

2017/11/11م

03

إصابــة موظــف االتصــال بــن قمــرة القيــادة
وموظفــي الســاحة بالعجــات األماميــة
لطائــرة مــن طــراز إيربــاص ( )023Aأثنــاء
دفعهــا للخلــف.

أي واقعــة تشــر مالبســاتها إىل وجــود احتماليــة عاليــة لوقــوع
حــادث.
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أثنــاء هبــوط طائــرة خفيفــة خاصــة ،يف
مطــار الثمامــة ،فقــد قائــد الطائــرة التحكــم
بهــا ممــا أدى إىل تحطمهــا فقــط ،ولــم
يتعــرض قائدهــا أليــة إصابــة.

مطار الثمامة
بمنطقةالرياض

2017/2/17م

-

2019

مطار الثمامة
بمنطقة الرياض

2018/2/7م

مطــار امللك عبد
العزيز الدويل
بمدينة جدة

2018/3/9م

مطار الجوف
الدويل

2018/5/15م

مطــار امللك عبد
العزيز الدويل
بمدينة جدة

2018/5/21م

2017

اجـــــمايل
عـــــــــــد د
الحـوادث
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مقارنــة البالغــات (لألعوام من 2017م إىل 2019م)
تشمل كافة البالغات الواردة ،سواء حوادث أو وقائع أو مشاكل تشغيلية ال تصنف ضمن الوقائع أو الحوادث.
48

مالمســة غــر طبيعيــة
ملــدرج املطــار

02
2019

03
2018

05

وقائــع متعلقــة بســامة
مقصــورة الركاب
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فقــدان التحكم بالطائرة
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فقــدان التحكم عىل
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فقــدان الســيطرة أثنــاء
الطــران
2018
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اســتخدام غري مرصح
للمدرج
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0
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وقائــع متعلقة باألمن
2019

2017

22

25

2018

2017

169
13

43

14
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وقائــع متعلقــة بتصميــم أو
تشــغيل املطــارات
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09

وقائــع تتعلق بالوقود
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03

وقائع طبية
2019

2018
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2017

115

2018

0

فشــل أو خلــل يف أحــد
أنظمــة الطائــرة
2019

2017

2018

107

2017

170
53
55

47

تقارب جوي

اصطدام أريض
2019

2018

2017

03
01
2019

2018

15

01
2017

01

وقائــع متعلقة باملالحة
2019

43

2019

2017

2018

2017

81

14

2019

فشــل أو خلل يف
محركات الطائرات

38
48

خدمــات املناولة األرضية
2018

2018

39

42

133

24

وقائــع متعلقة بإدارة
الحركة الجوية

68

2017

15

آخــرى  /غري مصنفة
2019

2018

2017

2019

2018

16

متغريات جوية
2017

02
2019
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0
2018

2017

123
73
51

وقائــع متعلقة بالثلج

ارتطام بالطيور
2019

188
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انحراف عن املدرج
2019
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غري معروف
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تابــع مقارنــة البالغــات (لألعوام من 2017م إىل 2019م)
36

31

وقائـــــع متعلقــــة
بالحيوانات

12

2019

2018

01

عواصــف رعدية/تغري
رسعة الرياح

2017

13

2019

15

2018

2017

موجــز إلنجــازات مكتــب تحقيقات الطريان يف عام 2019م

تلقى

958

بالغا ً

()0

حــوادث.

()07

وقائــع خطــرة.

()239

واقعــة.

()712

بالغــات أخــرى.

أجــرى

حرر

27

تقريرا ً

()07

امللحــق الثالــث عــر.

()16

محــدودة النطــاق.

()03

تــم اتخــاذ قــرار بعــدم إكمالهــا
وتحقيقــات ختاميــة قصــرة.

()01

190

26

تحقيقــا ً

مخاوف تتعلق بالســامة.

أصــدر

46

توصيــة

()44

توصية ســامة.

()02

توصيات قائمة بذاتها.
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رشكــة الطــران املدين الســعودي
القابضة
تــم تأســيس (رشكــة الطــران املــدين الســعودي القابضــة) ،بنــاء عــى قــرار مجلــس
إدارة الهيئــة العامــة للطــران املــدين رقــم(4ت  )6 -بتاريــخ 1430/7/25هــــ وذلــك
اســتنادا ملــا قــى بــه املرســوم امللــي الكريــم رقــم (م )78/وتاريــخ 1429/11/20هـــ،
وهــي رشكــة ذات مســؤولية محــدودة تعــود ملكيتهــا بالكامــل للهيئــة العامــة
للطــران املــدين.
جــاء تأســيس رشكــة الطــران املــدين الســعودي القابضــة لتكــون الــذراع
االســتثماري لقطــاع الطــران املــدين؛ وهــو الــذي يملــك األصــول واملحــرك املــايل
واالســراتيجي لجميــع الوحــدات االســتثمارية املســتهدفة بالتخصيــص تمهيــدا ً
لخصخصتهــا وفــق برنامــج التخصيــص املعتمــد ،وقــد أســند إليهــا اإلرشاف
عــى عمليــات التخصيــص ،ومــن مســؤولياتها إيجــاد آليــات فاعلــة لتخصيــص
القطاعــات واألنشــطة واملطــارات وتحويلهــا إىل كيانــات  -تــرف عليهــا  -تعمــل
عــى أســس تنافســية ،لالرتقــاء بالخدمــات الــي تقدمهــا نحــو مســتويات رفيعــة
ومعياريــة ،كمــا تُعــى الرشكــة بتقديــم املشــورة املاليــة واإلداريــة والتشــغيلية
للــركات التابعــة لهــا مــن خــال ممارســة دورهــا الرقابــي عــى أداء الــركات
عــاوة عــى البحــث عــن فــرص اســتثمارية تشــغيلية أو ماليــة خــارج أو داخــل
اململكــة .ويشــكل ذلــك كلــه خطــوات رئيســة نحــو فصــل الجوانــب الترشيعيــة
والرقابيــة عــن الجانــب التشــغييل يف الهيئــة العامــة للطــران املــدين.

رشكة الطريان املدين الســعودي القابضة
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األهـــــداف طويــــــلة األجـــل

الرؤية ،الرســالة ،األهداف االسرتاتيجية
الرؤيــــة:

أن نكــون نموذجــا عامليــا يف تقديــم خدمــات البنيــة التحتيــة
لعمليــات الطــران.

الرســـالة:

نســعى لتملــك وإدارة وتطويــر البــى التحتيــة واألعمــال
املســاندة لصناعــة الطــران املــدين يف اململكــة العربيــة
الســعودية بشــكل آمــن وفعــال ومجــد تجاريــا.

املنظــــور املالــي:
تعظيــم قيمــة املســاهمني عــى املــدى الطويــل مــن خــال
زيــادة اإليــرادات وخفــض التكاليــف.

الحوكمــة الفعالــة مــن خــال إنشــاء مجموعــة /منظمــة
تحتكــم إىل مقاييــس محــددة.

تعظيم كفاءة اســتثمار رأس املال.

االســتفادة مــن التكنولوجيــا لتعزيــز االنتاجيــة والحفــاظ عــى
الضوابــط املاليــة والتنظيميــة.

تحقيــق االســتدامة الذاتيــة والنمــو املســتدام عــر وحــدات
األعمــال الــي يتــم تخصيصهــا.

ضمــان االســتقاللية املاليــة للوحــدات التشــغيلية بعــد
تحويلهــا اىل رشكات.
تنميــة قطــاع املالحــة الجويــة وفــق معايــر اقتصاديــة ومهنيــة
رفيعــة.
الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص والــركات العامليــة يف املشــاريع
التطويريــة وإدارة عمليــات املطــارات بهــدف رفــع كفاءتهــا
وإدارتهــا بشــكل فعــال.
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تســـــهيل وضمـــــان االمتثـــال لألنظمـــــة املحليـــة والدوليـــة.
إرســاء ثقافة التحسني املستمر.

األهـــــداف قصــرية األجـــل
تطويــر املطــارات املســتهدفة بالتخصيــص وتحديثهــا بشــكل
مســتمر وفــق التوجهــات العامليــة الحديثــة يف صناعــة
الطــران.

منظــور العمليــات الداخلية:

زيــادة وتنميــة إيــرادات املطــارات وتطويــر النشــاطات التجاريــة
وفقــا ألحــدث املعايــر العامليــة.
االســتفادة مــن التقنيــة الحديثــة لتعزيــز االنتاجيــة والحفــاظ
عــى الجــودة والكفــاءة.
ضمان آلية شــفافة للحوكمة.
الرتكيــز عىل خطط التخصيص الحالية واملســتقبلية.

منظــور القيمــة املقدمة للرشكاء:
تعزيــز بيئــة تتمركز حول خربات وتجارب الرشكاء.
بنــاء قيمــة مشــركة مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســيني
(الجھــات الحـــكومیة ،املؤسســات العامــة ،و رشكات الطريان،
والهيئــات الدوليــة وغريهــا).
إرســاء صــورة إيجابيــة لرشكــة الطــران الســعودي املــدين
القابضــة ووحــدات األعمــال الــي يتــم تخصيصهــا.

منظــور التعلــم والتطوير:
تعزيــز جاذبيــة رشكــة الطــران الســعودي املــدين القابضــة
لتكــون مــن ضمــن أفضــل الــركات يف اململكــة العربيــة
الســعودية واملنطقــة.
الحفــاظ عــى الــروح التنافســية مــن خــال الحــرص عــى أن
تكــون الرشكــة القابضــة منظمــة ومنصــة للتعلــم والتطويــر.
بنــاء القــدرة والتنافــس ضمــن رشكــة الطــران الســعودي
املــدين القابضــة وعــر وحــدات األعمــال الــي يتــم تخصيصــه.
تعزيــز رشكــة الطــران الســعودي املــدين القابضــة بشــكل
مســتمر كمراقــب اســراتيجي ومــايل لقطــاع املطــارات.
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االسرتاتيجـــــية
تعمل رشكة الطريان املدين الســعودي القابضة عىل تعزيز قطاع الطريان املدين من خالل إيجاد البيئة املحفزة لجذب اإلســتثمارات ومشــاركة
القطــاع الخــاص يف تطويــر وتشــغيل وإدارة املطارات واألصول األخرى املرتبطة بها.
كمــا عملــت الرشكــة القابضــة عــى إعداد اســراتيجية جديدة وذلك انطالقا من التوجيهات الواردة يف األمر الســامي رقم  17049و تاريخه
1438/4/11هـــ بالتعــاون مع بيــت خربة متخصص رشكة ماكنزي (.)Mckinsey

اإلنجــــــــــــازات
 - 1األداء املــــــالــــــي
تــم التعاقــد مــع بيــت الخــرة برايــس وتــر هــاوس ()PWC
لعمــل السياســات و اإلجــراءات املاليــة وذلــك بمــا يتوافــق
مــع التطبيقــات املعمــول بهــا يف نظــام الــركات الســعودي
والــركات العامليــة املشــابهة.

تــم تطويــر آليــات إقــرار املشــاريع يف امليزانيــة عــى أن يبــدأ
تطبيقهــا مــع بدايــة العــام .2020
تــم تســجيل األصــول لرشكــة الطــران املــدين الســعودي
القابضــة والــركات التابعــه لهــا وعمــل باركــود لهــا وتســعريها
باالســتعانة بإحــدى الــركات املاليــة املتخصصــة.

تــم إعــداد الئحــة االســتثمار للرشكــة القابضــة وهــي قيــد
االعتمــاد.

إيــرادات ومرصوفــات املكاتــب التنفيذيــة التابعــة للرشكة القابضــة من عام  2017وحىت ( 2019بماليني الرياالت)

إيــرادات و مرصوفــات الرشكــة مــن عام  2017و حىت عام ( 2019بماليني الرياالت)
البيان

2017

2018

2019

البيان

2017

2018

2019

اإليرادات

1,672

1,648

1,488

اإليرادات

143

146

154

املرصوفات

416

393

439

املرصوفات

76

78

92

صايف الربح

1,256

1,255

1,049

صايف الربح

67

68

62

1,049

1,255

1,256

1,488

1,648

1,672

393

416

439

62

68

67

92

78

االيــــرادات

صافـي الربـح

املرصوفات

76

196

املرصوفات

2019

154

صافـي الربـح

2018

146

2019
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2018

مليون ريال

2017

1,800
1,600
1,400
1,200
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800
600
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200
0

مليون ريال

إيضـــاحـــات:
انخفــاض صــايف األربــاح لعــام 2019م مقارنــة بصــايف أربــاح عــام 2018م بســبب انخفــاض الحركــة الجويــة لرشكــة مطــارات الدمــام ورشكــة
خدمــات املالحــة الجويــة الســعودية.

إيضـــاحـــات:
انخفــاض صــايف األربــاح لعــام 2019م مقارنــة بصــايف أربــاح عــام 2018م وذلــك بســبب زيــادة املرصوفــات نتيجــة
لتشــغيل مكاتــب تنفيذيــة جديــدة يف مطــارات لــم يكــن فيهــا مكاتــب تنفيذيــة بالســابق.

االيــــرادات
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 - 3املـــــوارد البرشيــة:

 - 2العمـليـــــــــات
االنتهــاء مــن تصميــم خطــة نقــل األصــول ألول مجموعــة
مــن املطــارات ســتطرح لإلمتيــاز مــع الرتكيــز عــى خمســة
محــاور رئيســة :القانونيــة واملشــريات ،املــوارد البرشيــة ،املاليــة
واملحاســبة ،العقــود التجاريــة ،االنظمــة املعلوماتيــة.
بنــاء إدارة متابعــة أداء الــركات التابعــة لوضــع الخطــط
الســنوية ومتابعتهــا بشــكل مســتمر لتحقيــق النتائــج املنشــودة.
البــدء يف تطبيــق معايــر وضوابــط الهيئــة الوطنيــة لألمــن
الســيرباين.

تصميــم وتنفيــذ نظــام تفاعــي شــهري لقيــاس مــؤرشات األداء
الرئيســة للمطــارات وذلــك باختيــار العديــد مــن مــؤرشات األداء
الرئيســة ضمــن أربعــة محــاور وهــي املالية،حركــة الطــران
واملسافرين،مســتوى الخدمة،اإلنتاجيــة ،بقيــاس نســبة اإلنجــاز
مقارنــة مــع الفــرة الســابقه و مــع األهــداف بشــكل شــهري.
تصميــم وتنفيــذ األنظمــة التقنيــة والرقميــة املســاعدة لقيــادة
التحــول التقــي لتكــون بيئــة الرشكــة ذات فاعليــة ولتقليــل
املرصوفــات.

إعــداد واعتماد سياســات املــوارد البرشية من وزارة العمل.
اســتقطاب كفــاءات وطنيــة مؤهلــة بمــا يتناســب مــع الــدور
املســتقبيل للرشكــة.

إعــداد هيــكل تنظيمــي يتوافــق مــع التوجهــات االســراتيجية
للرشكــة القابضــة.
تفعيــل إدارة األداء بمنهجيــة قيــاس األداء املتوازن.

التعاقــد مــع بيــت خــرة عاملــي ومتخصــص مــررس()Mercer
للعمــل عــى مــروع التحــول يف املــوارد البرشيــة؛ ويشــمل
هيكلــة الوظائــف واألجــور ،وخطــط التدريــب والتطويــر.

ذكــــــور

(عــدد موظفي القابضــة واملكاتب التنفيذية) *

سعودي
مجموع املوظفني

242

غري سعودي
مجموع املوظفني

03

مجموع املوظفني
245

إنــــــاث

197
03
سعودي

%98.78

45
0
غري سعودي

%1.22

(*) عــدد املوظفــن يف هــذا الجــدول ال يشــمل عــدد العاملــن مــع املقاولني وفق العقــود املربمة و عددهم ( )580موظفاً.

 - 4الشــئون القانونية
الحوكمــة :تــم إعــداد الئحــة الحوكمــة للرشكــة القابضة كمطلب نظامي يف نظام الرشكات الســعودي باالســتعانة بمكتــب محاماة متخصص.

 - 5برنامــج التخصيص
تخصيــص املطــارات أو األنشــطة املســتهدفة بالتخصيــص وفــق
اســراتيجية رشكــة الطــران املــدين الســعودي القابضــة يتــم
وفــق عــدة أســاليب معمــول بهــا عامليــا وأثبتــت نجاحهــا يف
تطويــر قطــاع الطــران وهــي كالتــايل:
•أن يتــم تخصيــص مطــار معــن بنــاء و تشــغيال و إدارة مــن
قبــل القطــاع الخــاص بعقــود إمتيــاز مثــل (مطــار املدينــة
املنــورة).

198

•أن يتــم عــن طريــق إســناد عمليــة إدارة وتشــغيل مطــار
قائــم للقطــاع الخــاص.
•أن يتــم عــن طريــق إســناد نشــاط معــن للقطــاع الخــاص
مثــل (األســواق الحــرة).
•ان يتــم مــن خــال طــرح مجموعــة مطــارات ملســتثمر معــن
يتــوىل إدارة املجموعــة وتشــغيلها واســتثمارها بمشــاركة
القابضــة وهــو مــا تبنتــه اإلســراتيجية األخــره للقابضــة.
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 - 6فيما يخص صندوق االســتثمارات العامة

الخدمات اليت توفرها املكاتب التنفيذية

صــدر االمــر الســامي الكريــم رقــم  17049يف  1438/4/11هـــ والــذي نــص
عــى فصــل الجانــب الترشيعــي (الرقابــي) عــن الجانــب التشــغييل وذلــك
بنقــل الجانــب التشــغييل إىل رشكــة الطــران الســعودي املــدين القابضــة
تهيئــة لنقــل الرشكــة القابضــة لصنــدوق اإلســثمارات العامــة.

رغبــة مــن الهيئــة العامــة للطــران املــدين يف ان يتــم الفصــل بــن الجانــب
التشــغييل والترشيعــي وبمــا ال يؤثــر عــى صناعــة النقــل الجــوي يف اململكــة
فــقـــد تـــم الـرفـــع للـمـقـــام الـسـامـــي بـخـــطاب الــهـيـئـــة رقم 22020/23/2
وتاريــخ  1440/8/27لتمديد املدة.

ونــظـــــرا ألن عــمـلـيـــة الـنـقــــل تـتـطلــــب جــهـــدا كـبـــرا يف حـرص األرايض
واملســتحقات املاليــة و املوظفــن و املشــاريع الــي تحــت التنفيــذ و دراســة
وضــع العقــود التجاريــة و اإلســتثمارية طويلــة األجــل فقــد تــم اإلتفــاق
بــن الهيئــة العامــة للطــران املــدين وصنــدوق اإلســتثمارات العامــة عــى
تمديــد املــدة الــي وردت يف األمــر الســامي اىل  2020و صــدر عــى أثرهــا
قــرار مجلــس الــوزراء املؤيــد لذلــك.

خــال هــذه املــدة ســتعمل رشكــة الطــران الســعودي املــدين القابضــة
بالتنســيق مــع الهيئــة عــى تنفيــذ خطــة التخصيــص وفقــا ملــا تضمنتــه
اســراتيجية الهيئــة والـشـــركة الـقـابـضـــة الـــي اعـدتـهـــا شـــركة ماكنــزي
واعتمــدت مــن مجالــس املديريــن إذ الهــدف منهــا التحقــق مــن أن
مخرجــات التخصيــص تخــدم قطــاع الطــران املــدين و تأثــره يف منظومــة
التنميــة الشــاملة يف اململكــة اقتصاديــا وماليــا واجتماعيــا.

 - 7املكـــــاتب التنفيذيــــــة

**خدمة التوصيل
من وإىل البوابات

خدمــة التوصيل من
وإىل الطائرة

**ضيافة

خدمة الحجز

مركــز اتصال لخدمة
العمالء 24/7

خدمات أمنية
مخصصة

الخدمات
اإللكرتونية

**خدمة إصدار
بطاقة الصعود

**غرفة اجتماعات

**خدمة التوصيل
من املطار

**خدمة إستالم
الحقائب

**ATM

ومركز األعمال

مشـــاريع املكاتب التنفــــيذية
املطــــــار

املكتب
التنفيذي

نسبة
االنجــــــاز

تاريخ
البـــــدء

التاريخ املتوقع
لالنجاز

قيمــة املرشوع بالريال

مطار امللك عبد العزيز الدويل

جدة

%70

2019/03/12

2020/8/12

60,383,385

مطار امللك خالد الدويل

416

%80

2019/12/25

2020/03/20

لم يتم تحديدها بعد

عدد املكاتب
التنفيذيــــــة

27

200

** هــذه الخدمــات متاحة يف بعــض املكاتب التنفيذية

أعداد املســتفيدين من خدمــات املكاتب التنفيذية
الفئة

عدد املشرتكني
الرئيسيني

عدد التابعني

االجمايل

الفئة الرسمية

1,765

6,400

8,165

الفئة التجارية

5,004

18,575

23,579

املجموع

6,769

24,975

31,744

عدد املســافرين (الزوار) عرب املكاتب التنفيذية عام  2019مقارنة بالعام الســابق
الفئة

2019

2018

نسبة النمو %

عــــدد الــــزوار

603,788

595,594

%1.4
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رشكة خدمات املالحـــــة
الجويــــــة السعوديــــة

تقــوم رشكــة خدمــات املالحــة الجويــة الســعودية بــدور مهم وحيــوي يف تأمني
وســامة حركــة الطائــرات العابــرة ألجــواء اململكــة واملســتخدمة ملطاراتهــا،
وذلــك عــر توفــر أنظمــة ذات مســتوى تقــي رفيــع ومدعــم بأحــدث االجهــزة
املالحيــة والكــوادر البرشيــة املؤهلــة لضمــان اســتمرار تقديــم خدمــات الحركــة
الجويــة عــى مــدار الســاعة .كمــا تعمــل الرشكــة ً
أيضــا عــى تقديــم الخدمــات
املالحيــة املكملــة مثــل إصــدار دليــل الطــران يف اململكــة والنــرات املالحيــة
وتصميــم إجــراءات االقــراب واإلقــاع والهبــوط وخدمــات البحــث واإلنقــاذ
وخدمــات االتصــاالت املالحيــة ،إضافــة إىل القيــام بالتنســيق مــع الجهــات
الداخليــة املســتخدمة للمجــال الجــوي ،مثــل الجهــات العســكرية ومراكــز
تقديــم خدمــات املالحــة الجويــة بالــدول املجــاورة وخدمــات األرصــاد الجويــة،
عــاوة عــى تجهيــز وتشــغيل وصيانــة أنظمــة وأجهــزة املالحــة الجويــة.
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اإلنجــــــازات

الــرؤيــــــــــــــة
الريــادة إقليميــا ً يف مجــال خدمــات املالحــة الجويــة مــن خــال تقديــم
خدمــات عامليــة املســتوى.

السالمـــــــة

الرســـــالــــة

•تحقيــق املســتوى الرابــع مــن مســتويات نظــام ادارة
الســامة املعتمــدة مــن قبــل الهيئــة العامــة للطــران
املــدين.

توفــر خدمــات مالحيــة آمنــة وموثوقــة و ذات تكلفــة تنافســية مــن خــال
االســتثمار يف املوظفــن والتكنولوجيــا والــراكات االســراتيجية.

•تحقيــق نســبة امتثــال  % 99ملعايــر الهيئــة الوطنيــة
لألمــن الســراين.

األهـــــــــداف
تحقيــق كفــاءة وفاعليــة الســامة مــن خــال تطبيــق أفضــل
معايــر وممارســات انظمــة األمــن والســامة.
بناء ثقافة الســامة يف جميع مســتويات املنظمة.

بنــاء ثقافــة تركز عىل االبتكار واإلنتاجية.
تطويــر املواهــب وتمكــن املوظفــن مــن أداء مهامهــم عــى
النحــو املنشــود.

تحســن املجال الجوي.
توفــر خدمــات ذات فعاليــة عاليــة لضمــان اســتمرارية األعمــال
املتعلقــة بالحركــة الجويــة مــن خــال التكنولوجيــا الحديثــة.

ضمان االلتــزام بمتطلبات الحوكمة.

بنــاء بيئــة عمــل صحيــة وشــفافة ومنضبطــة وقــادرة عــى
التغيــر.
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•الحصــول عــى شــهادة الجــودة آيــزو  45001املختصــة
باملعايــر الدوليــة الجديــدة للصحــة والســامة املهنيــة.

ضمــان تحصيــل اإليرادات بشــكل فعال وفق خطة واضحة.

تحســن وأتمتــة العمليــات اإلداريــة الداخليــة بكفــاءة وجــودة
عاليــة.

اإلنجــــــازات حسب ركـــائز الرشكــــة الخمس

تحســن املوارد املالية وكفاءة التكاليف التشــغيلية.
تعزيــز إرشاك العمــاء وتحســن مســتوى الرضــا عــن خدمــات
املالحــة الجويــة.
بناء روابط مشــركة مع أصحاب العالقة.

الكفاءة التشــغيلية
•اســتقطاب وتشــغيل أحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيا
الجديــدة للمالحــة الجويــة يف جــدة والدمــام وأبها.
•اســتحداث نظــام ادارة الصيانــة ملتابعــة  188موقعــا عــن
بعــد.
•إعــادة هيكلــة املجــال الجــوي إلتاحــة  % 50مــن األجــواء
املحظــورة للطــران املــدين بالتنســيق مــع القطــاع
العســكري.

املوارد البرشيـــــــة

الرشاكات االسرتاتيجية
•تحقيــق  % 70ملــؤرش رضــا العمــاء مــن خــال االســتبيان
السنوي.
•توقيــع أكــر مــن  20اتفاقيــة تشــمل اتفاقيــات مســتوى
خدمــة مــع العمــاء وأصحــاب العالقــة.

اإلنجازات الفنية والتشــغيلية
•بلــغ إجمــايل الرحالت الجويــة املفوترة يف أجواء اململكة:
 702,623رحلة
•توفــر خدمــات الصيانــة لـــعدد ( )1221جهــاز مســاعدة
مالحيــة متطــور تغطــي أكــر مــن ( )56موقعــا ً منتــرا ً
يف كافــة قطاعــات اململكــة.
•بلغت نسبـــــــة تواجدية النظــــــام
(% 99.74 :)System Availability
•بلغت نسبـــــــة تواجدية الخدمــــة
(% 99.75 :)Service Availability

•عقــد أكــر مــن  2000مشــاركة يف دورات تطويــر املهــارات
الفنيــة والقياديــة لكــوادر الرشكــة.
•إعــادة تأهيــل  5مرافــق ومبــاين لخلــق بيئــة عمــل محفــزة
يف املواقــع املكتبيــة والتشــغيلية.
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تابع اإلنجــازات

الحركــة الجويــة يف أجواء اململكة:

نقل محطة اتصاالت أرض/جو
نائية يف مطار عرعر

إجمــايل الحركــة الجويــة املفوتــرة من عام  2014وحىت عام 2019
2019

2018

2017

2016

2015

2014

961,206

958,987

939,320

922,124

875,686

810,900

التكلفــة بالريال

1,445,734

تطــوير نظــام النافيســــات
NAFISAT

إجمــايل الرحــات املفوتــرة من عام  2014وحىت عام 2019
2019

2018

2017

2016

2015

2014

702,623

701,901

697,233

699,680

665,653

615,276

التكلفــة بالريال

1,055,174

برج
املراقبة الجوية املتنقل

بلــــغ حجــــم الحركــــة الجويــــة لشــــركات الطيــــران املحليــة (  ) % 56مقابــــل ( )% 44للشــركات األجنبية.

التكلفــة بالريال

8,678,945

إنشاء محطة اتصاالت أرض/
جو نائية يف ذعبلوتن

مشـــــاريع املالحــــــة الجويــــــة

التكلفــة بالريال

نظام البحـــــث واإلنقــــــاذ
التكلفــة بالريال

12,600,000

3,341,369

يهــــدف املشــــروع إلــــى تحديث نظــام يســاهم فــي البحــث عــن الطائــرات أو األشــخاص
الذيــــن هــــم فــــي حالــة اســتغاثة لتقديــم املســاعدة لهــــم بمســاعدة األقمــار الصناعيــة
يف مطــار امللــك عبدالعزيــز.

%96

تركـــيب أنظمـــة مســــاعــــدات
مالحية يف مطار نيوم
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التكلفــة بالريال

3,871,404

تشغيل خدمة  AFISملطاري
الباحة والوجه

مــروع تنفيذ وتركيب وتشــغيل األنظمــة املالحية ملطار خليج نيوم

التكلفــة بالريال

التكلفــة بالريال

تــم تنفيــذ املــروع
داخليــا

تاريخ البدء
الربع الرابع 2018

تاريخ االنتهاء
الربع الرابع 2019

تهيئة ابراج املراقبة إلنشاء نظام
استطالع سطحي

%100

تاريخ البدء
الربع األول 2019

تاريخ االنتهاء
الربع الثاين 2019

421,807

نقــل محطــة اتصــاالت أرض/جــو نائية إىل موقع جديد يف مطار عرعر

%99

تاريخ البدء
الربــع األول 2019

تاريخ االنتهاء
الربع الرابع 2019

يهــــدف املشــــروع إلــــى تحديــــث محطــــة اتصــــال األقمــــار الصناعيــــة املرتبطــــة بشــــبكة
األقمــــار الصناعيــــة األفريقيــــة لتوفيــــر الخطــــوط الصوتيــــة الســــاخنة وتبــــادل خطــــط
الطيــــران مــــع عــــدد مــــن الــــدول املجــــاورة.

%100

تاريخ البدء
الربــع األول 2019

تاريخ االنتهاء
الربــع األول 2019

توفيــــر بــــرج مراقبــــة جويــــة متنقــــل ألغــراض التطويــر لالســــتخدام فــي حــاالت تطويــر
األبــــراج القائمــــة وحــاالت الطــوارئ .

%99

تاريخ البدء
الربع الرابع 2018

تاريخ االنتهاء
الربع الرابع 2019

إنشــاء محطــة اتصــال أرض /جــو نائية يف ذعبلوتن لتوفــر نطاق تغطية يف الربع الخايل

%99

تاريخ البدء
الربع الرابع 2018

تاريخ االنتهاء
الربع الثاين 2019

إنشــاء نظام االســتطالع الســطحي لألعمال الكهربائية واألشغال املدنية

%99

تاريخ البدء
الربع الرابع 2018

تاريخ االنتهاء
الربع الرابع 2019

توفــر خدمات املالحــة الجوية ملطاري أبها والوجه

%100

تاريخ البدء
الربع الرابع 2018

تاريخ االنتهاء
الربــع األول 2019
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تابع اإلنجــازات
تابع مشــاريع املالحة الجوية
مرشوع تحديث نظم التشـــغيل
اآليل ونظـــام املعلومات املالحية
التكلفــة بالريال

14,319,914

تحديث نظام الرسائل املالحية
()AMHS
التكلفــة بالريال

5,424,825

النظام املتكامل للمعالجة
األولية لخطط الطريان
التكلفــة بالريال

7,270,188

تطوير أنظمة وإجراءات املالحة
الجويـــة
التكلفــة بالريال

93,090,200
برج املراقبة الجديد يف مطار
امللك عبد العزيز الدويل
التكلفــة بالريال

يتــم تنفيذ املرشوع داخليا

إنشــاء وتحديــث نظــام اتوماتييك إلدارة معلومــات الطريان يف املقر الرئييس للرشكة

%44

تاريخ البدء
الربع الثاين 2019

تاريخ االنتهاء
الربع الثاين 2021

تحديــث نظــام الرســائل املالحيــة ليتطابــق مــع أحــدث املعايــر الدوليــة ومتطلبــات األمــن
الســيربانية

%50

تاريخ البدء
الربع الثاين 2019

تاريخ االنتهاء
الربع الثاين 2020

توفري نظام  ATISيف  13مطارا
التكلفــة بالريال

4,280,522

توفري أنظمة التسجيل الصوتية
التكلفــة بالريال

2,330,689

مشــروع اســـتبـــدال أنظمـــــة
مفاتيح االتصاالت الصوتية
يهــــدف املشــــروع إلــــى توفيــــر نظــام مركــزي ملعالجــة وتوزيــــع خطــط الطيــران.

%92

تاريخ البدء
الربــع األول 2018

تاريخ االنتهاء
الربــع األول 2020

التكلفــة بالريال

43,267,547

اتفاقية SITA
يهــــدف املشــــروع إلــــى تطويــــر وانشــاء أنظمــــة إدارة الحركــــة الجويــــة وأبــراج مراقبــة
باململكــــة.

%80

تاريخ البدء
الربع الرابع 2017

تاريخ االنتهاء
الربع الرابع 2020

التكلفــة بالريال

3,643,200

تحسني التغطية الجوية
التكلفــة بالريال

6,595,685

بــرج املراقبــة الجديــد يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل

%80

تاريخ البدء
الربع الرابع 2017

تاريخ االنتهاء
الربــع األول 2020

تحسني مصدر الطاقة

توفــر نظــام  ATISيف  13مطارا .

%45

توفري نظام تســجيل صوتيــة لثمانية ابراج مراقبة.

%46

مـــرشوع تطوير أنظمة
االتصاالت ببعض أبراج املراقبة
التكلفــة بالريال

21,442,156
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يهــدف املــروع إىل تطويــر انظمــة اتصــاالت بــكل مــن أبــراج املراقبــة الجويــة يف مطــارات
حائــل وجــازان والقصيــم واملدينــة املنــورة

%61

تاريخ البدء
الربع الرابع 2018

تاريخ البدء
الربع الثالث 2019

تاريخ االنتهاء
الربع الثالث 2020

يهـــــدف املـــــروع إىل تحديث واســـــتبدال أنظمـــــة االتصـــــاالت يف كل مـــــن مطـــار امللـــك
عبد العزيـــــز الـــــدويل ،مطـــــار امللـــــك خالـــــد الـــــدويل باإلضافـــــة إىل اســـــتبدال أجهـــــزة
الراديـــــو يف جميـــــع محطـــــات االتصـــــاالت النائيـــــة أرض/جـــو

%69

تاريخ البدء
الربع الرابع 2017

تاريخ االنتهاء
الربع الثاين 2020

تطبيــق اتفاقيــة بــن الرشكــة و  SITAلتوفري خدمات اتصاالت جو /ارض

%63

تاريخ البدء
الربع الثالث 2019

تاريخ االنتهاء
الربع الثالث 2020

تامــن وتطويــر اربعة مواقع جديدة لل RCAG

%62

تاريخ البدء
الربع الثالث 2019

تاريخ االنتهاء
الربــع األول 2020

تحســن مصدر الطاقة يف مواقع مختلفة

التكلفــة بالريال

4,820,000

تاريخ البدء
الربع الثالث 2019

تاريخ االنتهاء
الربع الثالث 2020

%36

تاريخ البدء
الربع الثالث 2019

تاريخ االنتهاء
الربع الثاين 2020

تاريخ االنتهاء
الربع الرابع 2020
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تابع اإلنجــازات
تابع مشــاريع املالحة الجوية
خرائط املالحة الجوية
التكلفــة بالريال

643,260

توفري خرائط مالحة جوية للمجال الســعودي

%99

تاريخ البدء
الربع الثاين 2019

تاريخ االنتهاء
الربــع األول 2020

مرشوع فــك وتركيــب أجهزة اإلرشــاد
املالحــي يف عدد مــن املطــارات
(رفحاء ،طريــف ،القيصومة ،الباحة)

مواكبـــــة عمليـــــات تطويـــــر املطـــارات وإنشـــاء مـــدارج جديـــدة وينطـــوي املـــرشوع عـــىل
نقـــــل واســـــتبدال بعـــــض أنظمـــــة اإلرشـــــاد املالحيـــــة وأنظمـــــة الهبـــــوط اآليل وقيـــــاس
املســـــافة لخدمـــة املـــــدارج الجديـــدة

التكلفــة بالريال

يتم تنفيذ املرشوع داخليا

شبكة اتصاالت السلكية
التكلفــة بالريال

5,748,396

تطوير
أنظمة شبكة االستطالع
التكلفــة بالريال

35,000,000

إنشاء محطات ارضية ADS-B
التكلفــة بالريال

12,691,552

توفري شبكة اتصاالت السلكية لنقل املعلومات بني انظمة املالحة الجوية وابراج املراقبة
الجوية

%61

تاريخ البدء
الربع الثالث 2019

تاريخ االنتهاء
الربــع األول 2020

توفيــر نظــام االســتطالع الســطحي بــكل مــن مطــاري الريــاض واملدينــة الدولييــن باإلضافــة
إلــى نظــام االســتطالع الســطحي ذو النطــاق الواســع بــكل مــن املطاريــن ومطــار ينبــع.

%67

تاريخ البدء
الربع الثالث 2018

%38

تاريخ االنتهاء
الربع الثالث 2021

التكلفــة بالريال

2,601,157

أنظمة الرادار الثانوي ألربعة مطارات
(جدة ،الرياض ،الدمام ،جازان)
التكلفــة بالريال

32,450,007
نظــــام االســتطالع الســطحي

%39
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تاريخ االنتهاء
الربــع األول 2020

ذكــــــور

عــدد املوظــفــني

سعــــــودي

إنــــــاث

1,726
66

مجمــوع املوظفني 1792

1680

46

65

01

نسبة السعودة

% 96.17

غري سعودي

%3.83

تركيــب واختبــار وتشــغيل وربــط عــدد ( )4أنظمــة ( TMAR MSSRرادار لالقــراب االيل
والثانــوي) جــدة ،الريــاض ،الدمــام ،جــازان

%80

تاريخ البدء
الربع الثاين 2018

تاريخ االنتهاء
الربع الرابع 2020

تركيب وتشغيل نظــــام االســــتطالع الســــطحي يف مطار امللك خالد يف الرياض

التكلفــة بالريال

يتــم تنفيذ املرشوع داخليا

تاريخ البدء
الربع الثاين 2017

تاريخ االنتهاء
الربع األول 2019

املـــــــوارد البشــــرية

مجموع املوظفني

التكلفــة بالريال

%100

2,335,000

غري سعودي

توفري شــبكة األلياف البرصية يف مطار الدمام
تاريخ البدء
الربع الرابع 2019

تحديـــــث نظـــــام تبـــــادل الرســـــائل املالحيـــــة األوتوماتيكيـــــة بمـــــا يتوافـــــق مـــــع
متطلبـــــات منظمـــــة الطـــــران املـــــدين الـــــدويل

تاريخ االنتهاء
الربع الثالث 2020

توفــر  13محطــة ارضيــة مــن نــوع  ADS-Bلتوســيعة التغطيــة الجويــة بمــا يف ذلــك الربــع
الخــايل
تاريخ البدء
الربع الثاين 2019

نظـــام
الرسائل املالحية األوتوماتيكية

مجموع املوظفني

توفري شبكة األلياف البرصية يف
مطار الدمام

%100

تاريخ البدء
الربع الثاين 2017

تاريخ االنتهاء
الربع األول 2019

%56

تاريخ البدء
الربع الرابع 2019

تاريخ االنتهاء
الربــع األول 2020

اإليرادات و املرصوفات
إيرادات ومرصوفات رشكة خدمات املالحة الجوية الســعودية خالل عام  2019مقارنة بالعام الســابق (ريال)
البيان

2019

2018

اإليرادات املفوترة

1,299,235,220

1,272,102,409

اإليرادات املحصلة

1,183,324,274

781,310,352

املرصوفات

1,210,547

1,134,891
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رشكة
مطارات الرياض
تأسســت رشكــة “مطــارات الريــاض” عــام  2016ضمــن إطــار برامــج خصخصــة
قطــاع النقــل الجــوي واملطارات يف اململكة ،وأســندت لها أعمال اإلدارة والتشــغيل
الخاصــة بمطــار امللــك خالــد الــدويل يف مدينــة الريــاض .وتعمــل الرشكــة أيضــا ً
عــى تطويــر البنيــة التحتيــة للمطــار وتوســعة املرافــق ورفــع مســتوى الخدمــات
واســتحداث املزيــد منهــا عــى نحــو يلــي احتياجــات املســافرين ورشكات الطــران
وكافــة الجهــات والــركاء أصحــاب املصلحــة وفــق أعــى املعايــر العامليــة .كمــا
تســعى الرشكــة أيضــا ً لرفــع مســتوى الكفــاءة والفاعليــة وزيــادة اإليــرادات وتطويــر
الكفــاءات الوطنيــة عــى نحــو يســهم يف تحقيــق التطلعــات.

رشكــة مطارات الرياض
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اإلنجـــازات

األهــــداف
استقطاب املزيد من املسافرين

تحسني تجربة املسافرين

املساهمة يف حوكمة القطاع

االستغالل األمثل للفرص التجارية

تطوير البنية التحتية

تطوير املرافق ورفع اإليرادات

تطوير النموذج التشغييل

توفري أعىل مستويات األمن
والسالمة

تنمية األعمال يف مجال التطوير
العقاري

التحول الرقمي

االلتزام بالترشيعات واألنظمة

أوال :األمـــــن
تطبيــق نظــام املخالفــات األمنيــة عــى الجهــات الــي تخالــف
القوانــن والترشيعــات األمنيــة املنصــوص عليهــا يف الربنامــج
الوطــي ألمــن الطــران املــدين.

إنجــاز بوابــة جديــدة لســاحة الطــران (بوابــة رقــم )101
وتجهيزهــا بأحــدث املتطلبــات األمنيــة.
توفــر عــدد مــن األجهــزة األمنيــة الحديثــة وذلــك عــى النحــو
التــايل:
• 27جهاز أشعة سينية

• 6بوابات لكشف املعادن

1265

تقديــم  1265ســاعة تدريبيــة لرفــع مســتوى الوعــي باإلجــراءات
األمنيــة وذلــك باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة ملنســوبي الجهــات
العاملــة يف مطــار امللــك خالــد الــدويل.

• 18جهاز كشف عن املتفجرات
تطويــر إجــراءات إصــدار البطاقــات األمنيــة بالتعــاون مــع
الجهــات ذات العالقــة ومعالجــة أكــر مــن  45,000طلــب.
إصــدار وتدقيــق واعتمــاد الربامــج الــي تعتــر جزءا ً مــن ترخيص
مطــار امللــك خالــد الــدويل وهــي( :الربنامــج األمــي ملطــار امللــك
خالــد الــدويل) و(خطــة إدارة األزمــات األمنيــة) و(األدلــة األمنيــة
لــركات الطــران).
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بوابة جديدة لســاحة الطريان
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تابع اإلنجــــازات
ثانيا :السالمة
5902

ثالثا :الجودة

االستجابة لعدد  5902بالغ.

إنشاء وتفعيل برنامج إدارة مخاطر الحياة الربية لرفع
مستوى السالمة يف ساحة الطريان.

الحصـول على الرخصـة التشـغيلية ملطـار امللـك خالـد
الـدويل حسـب الئحـة الهيئـة لتنظيـم الطيران رقـم .139

الحصول عىل اعتماد هيئة الطريان املدين لخطة
الطوارئ الخاصة بساحة الطريان.

توريد مركز قيادة متنقل بأحدث املواصفات واملتطلبات
الفنية ليتم االستفادة منه يف إدارة األزمات.

الحصول عىل اعتماد هيئة الطريان املدين لنظام إدارة
السالمة.

توريد وتدشني جهاز محاكاة القيادة يف ساحة الطريان.

إغلاق كافـة املالحظـات املتعلقـة بمسـتوى املطابقـة
وااللتـزام باملعايير واالشتراطات الـواردة يف تقريـر هيئـة
الطيران املـدين لعـام .2018
IATA

دورات التدريب عىل القيادة يف ساحة الطريان والتصاريح اليت تم إصدارها خالل 2019

دورات توعويــة وتدريبية لرفع
مستوى السالمة

الوصف

2018

2019

عدد الدورات التدريبية

107

130

عدد الطلبات

2444

2670

عدد الحاصلني عىل تصاريح قيادة

1831

2028

Skytrax

الحصول عىل شهادة ( )IATA Resolution 753للصالة
الدوليـة (رقـم  )2بالتعـاون مـع الخطـوط السـعودية
وذلـك بعـد تطبيـق عـدد مـن الحلـول واالشتراطات
الفنيـة التي سـاهمت يف تقليـل فقـدان االمتعـة.

تحسين تصنيف أداء مطار امللك خالد الدويل يف برنامج
سـكاي تراكـس ( )Skytraxليصـل إىل  4نجـوم بعـد أن
كان  3.5عـام .2018
رفـع مـؤرش رضـا املسـافرين عـن الخدمـات املقدمـة لهـم
ليصـل اىل  4.4بحسـب تقريـر جـودة خدمـات املطـارات
( )ASQالصـادر مـن املجلـس الـدويل للمطـارات ()ACI
بعد أن كان  3.34العام املايض.

رابعا :التطوير واإلنشــاء
املشــــروع
البدء يف تشغيل بوابتني جديدتني لتصعيد الركاب يف الصالة رقم  2بعدد 486
مقعدا ً

التكلفة
بالريال

نسبة
اإلنجاز

تاريخ بدء
التنفيذ

تاريخ اإلنجاز

5,700,000

% 100

نوفمرب 2018

يونيو 2019

زيادة الطاقة االستيعابية لنظام مناولة األمتعة يف الصالتني الدوليتني ()2-1
لرحالت القدوم بنسبة ( %300من  1600حقيبة يف الساعة إىل  4800حقيبة يف
الساعة).

43,950,000

% 100

فرباير 2018

ديسمرب 2019

تطبيق آلية جديدة إلجراءات األمتعة للرحالت املواصلة (الرتانزيت) مما أسهم يف
ترسيع اإلجراءات ووصول األمتعة مبارش ًة إىل الوجهة النهائية للمسافرين عىل
هذه الرحالت.

12,000,000

% 100

يناير 2019

أغسطس 2019

تطوير منطقة إجراءات تفتيش الركاب املغادرين وأمتعتهم يف الصالتني الدوليتني
( ،)2-1مما مكن من توفري  12مسارا ً بد ً
ال من  9مسارات وأسهم ذلك يف ترسيع
إجراءات التفتيش وحركة املغادرين.

16,332,581

% 100

يناير 2019

ديسمرب 2019

إضافة  14منصة يف الصالة الدولية رقم  2إلنهاء إجراءات السفر مما سيساهم يف
رفع الطاقة االستيعابية ملنصات إنهاء إجراءات السفر بنسبة .% 50

19,190,000

% 90

يناير 2019

أبريل 2020

تغيري األرضيات واألسقف بمنطقة القدوم يف الصاالت الدولية.

17,998,762

% 84

ابريل 2019

يوليو 2020

استبدال  28باب طوارئ بالصاالت الدولية ببوابات جديدة.

1,910,550

% 100

يناير 2019

أبريل 2019

توريد وتركيب  4بوابات أمنية ذات مسار واحد يف منطقة القدوم بالصالة
الداخلية لضمان عدم الدخول إىل املنطقة املعقمة من بوابة االستقبال.

1,861,965

% 100

يوليو 2018

يناير 2019

اكتمال إعادة هندسة الطرق يف الصالة الداخلية (رقم  )5لتحسني الحركة
املرورية.

5,750,000

% 100

نوفمرب 2018

أبريل 2019

جهاز محاكاة القيادة يف ســاحة الطريان
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تابع اإلنجــــازات
تابع رابعا :التطوير واإلنشــاء

خامســا :الحركة الجوية واســتقطاب الناقالت
التكلفة
بالريال

نسبة
اإلنجاز

تاريخ بدء
التنفيذ

تاريخ اإلنجاز

إعادة تأهيل غرف التدخني بالصاالت الدولية وتطبيق أحدث التقنيات يف تنقية
الهواء

1,926,216

% 100

مايو 2019

ديسمرب 2019

إعادة تاهيل املداخل الرئيسة للصاالت الدولية.

3,400,000

% 100

يناير 2019

أغسطس 2019

150,000

% 100

ابريل 2019

يوليو 2019

تطوير وترميم  4محطات لإلنقاذ واإلطفاء.

2,848,464

% 100

يوليو 2018

مارس 2019
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إنجاز مرشوع توسعة مواقف السيارات بالصالة الداخلية (رقم  )5ليستوعب
 381سيارة خاصة إضافية و 20سيارة أجرة إضافية و 25سيارة لرشكات تأجري
السيارات

1,899,900

% 100

مارس 2019

أغسطس 2019

05

استبدال االنارة يف الطرق واملمرات والصاالت بإنارة .LED

3,776,000

% 100

ابريل 2018

أبريل 2019

إنشاء غرف انتظار يف محطات الحافالت الرتددية بني الصاالت لتحسني تجربة
االنتظار للمسافرين.

908,609

% 100

مايو 2019

سبتمرب 2019

تطوير واستبدال عدد من اللوحات اإلرشادية يف املطار وتطبيق أفضل املعايري
العاملية يف هذا املجال.

2,000,000

% 100

يناير 2019

ديسمرب 2020

املشــــروع

إنشاء مكتب جديد للمفقودات خارج املنطقة املعقمة لتسهيل إجراءات استالم
األمتعة.

تحقيــق نمــو يف عــدد املســافرين والرحــات والوجهــات خــال
عــام :2019
ارتفــع عــدد املســافرين يف عــام 2019م بنســبة ( )%3.4عــن
العــام الســابق 2018م ،إذ بلــغ أكــر مــن ( )29مليــون مســافر.
ارتفــع عــدد الرحــات يف عــام 2019م بنســبة ( )%1.6عــن العــام
الســابق 2018م ،إذ بلــغ ( )212,154رحلة.
خدمة أكرث من  400الف مسافر بالخدمات الجوية الجديدة
وعددها  21خدمة خالل عام .2019
اســتقطاب  5ناقــات جويــة دوليــة جديــدة للتشــغيل مــن وإىل
املطــار ،وهــي:
إنديجـــو

سبايس جيت

سالم للطريان

إضــــافة  3وجهـــــات/محطـــــات جديدة من وإىل املطـــــار
وهي:
مطار باتومي الدويل – مدينة باتومي  -جمهورية جورجيا.
مطار نيوم – قرية رشما.

بيجاسوس

فالي بوسنيا

مطار نجران (تم إعادة التشغيل يف .)2019

إنجازات أخرى يف مجال التطوير واإلنشــاء

52
OOG

الوصــول اىل اتفاقيــة مــع الرشكــة العربيــة الســعودية للتجــارة

اعــادة تأهيــل عــدد  52منصــة مــن منصــات إنهــاء إجــراءات

واإلنشــاء (ســاتكو) لرتكيــب وتشــغيل جســور الــركاب يف

الســفر يف الصــاالت الدوليــة.

الصالتــن  3و .4

اســتحداث حلــول وتركيــب مصاعــد لألمتعــة ذات االحجــام

االنتهاء من تصميم تجاري محنس لجميع الصاالت.

الكبــرة ( )OOGيف كافــة الصــاالت.

اســتبدال  1,422مــرا مــن الحاجــز األمــي الخــاص بســاحة

الطــران.

22

تشغيل نظام نداء آيل جديد يف الصاالت الدولية.
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الداخليــة (رقــم  )5وتضمــن املــروع زيــادة الطاقة االســتيعابية

مــن  59وحــدة اىل  102وحــدة.

إنجــاز اعمــال العــزل املــايئ ملواقــف الســيارات يف الصالــة
الداخليــة (رقــم .)5

إعــادة تأهيــل  22مجموعــة مــن دورات امليــاه يف الصالــة

9
3

إعــادة تأهيــل  9مجموعــات مــن دورات امليــاه يف الصالــة
الدوليــة (رقــم .)2

إعــادة تأهيــل  3مجموعــات مــن دورات امليــاه يف الصالــة

الدوليــة (رقــم .)1

إعــادة تأهيــل عــدد  52منصة من منصات إنهاء
إجراءات السفر
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سادســا :الخدمات التجارية

سابعـــــا :التسويق واالتصال املؤسيس

تطوير املنتجات

تطبيق مطارات الرياض

إطالق هوية جديدة ملطار امللك خالد الدويل

إطــاق نظــام تتبــع اإليــرادات ( )Pathfinderلربــط ايــرادات الرشكاء/املســتمرثين
الكرتونيــا بهــدف تســهيل مشــاركة البيانــات ،وذلــك لتمكــن الرشكــة مــن الحصــول
عــى معلومــات اإليــرادات وأصنــاف املنتجــات املباعــة.

توفــر كافــة املتطلبــات الخاصــة بمناطــق إصــدار التأشــرة
الســياحية ومجموعــة العرشيــن.

إطالق نسخة محدثة من تطبيق مطارات الرياض.

املشــاركة يف معرضيــن دولــن يف قطــاع الطــران وهمــا
معــرض دبــي للطــران ( ) Dubai airshow 2019ومعــرض
()World Routes 2019, Australia

تطوير املمتلكات العقارية

هويــة جديــدة ملطار امللك خالد الدويل

توقيــع إشــعار بالرتســية لرخصــة تشــغيل محطــة الشــحن الجــوي الثانيــة وذلــك
لبنــاء و تشــغيل ونقــل املحطــة ()BOT

ثامــــــــنا :العقود واملنافســات التجارية
معالجــة وتصحيــح  99عقــدا ً مــن العقــود املعلقــة واألثــر املــايل
املتوقــع نتيجــة هــذا التصحيــح يبلــغ  255,400,393ريــا ً
ال وقــد
تــم تحصيــل جــزء منــه وجــاري العمــل عــى اعــادة  /تحصيــل
الجــزء املتبقــي.

افتتــاح املرحلــة األوىل مــن واجهــة األعمــال وتشــمل املبــاين املكتبيــة بمنطقــة واجهــة
الرياض.
افتتاح واجهة التسوق وتشمل السوق التجاري بمنطقة واجهة الرياض.

إصــدار الدليــل االسرتشــادي الفــي الــذي يهــدف إىل توعيــة
املســتثمر باملتطلبــات واالشــراطات عنــد اإلعــان عــن الفــرص
التجاريــة.

توقيــع عقــد إلنشــاء وتشــغيل وتحويــل مصنــع أدويــة باملنطقــة الصناعيــة مــع
رشكــة املــرق.
االفتتاح التجرييب ملبىن رشكة ناقل اكسربس بمنطق الشحن.

اســتبدال نظــام العقــود واملمتلــكات القديــم  PMSبنظــام
.SAP

اإلمتياز التجاري:
الجهة
افتتاح متجر فوت لوكر املتخصص يف األحذية الرياضية يف الصالة الداخلية رقم 5

% 15

افتتاح متجر الركن السويرسي للساعات يف الصالة الداخلية رقم 5

%8

افتتاح متجر باث أند بودي ووركز املتخصص يف مستحرضات العناية الشخصية
والتجميل يف الصالة الداخلية رقم 5

% 10

افتتاح فرعني ملتجر دبليو أتش سميث للقرطاسية ومستلزمات السفر يف الصالة
الداخلية رقم  5والصالة الدولية رقم 2

% 15

افتتاح صيدلية وايتس يف الصالة الدولية رقم 1

%5

افتتاح فرع لرشكة أفيس لتأجري السيارات يف الصالة الدولية رقم 1

% 15

افتتاح مطعم هريف لتقديم الوجبات الرسيعة يف الصالة الدولية رقم ( 2إيجار فقط)
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نسبة املشاركة من االيرادات

 1,100,000ريال

افتتاح مقهى آخر لدنكن دونت يف الصالة الدولية رقم 2

% 15

افتتاح فرعني ملقهى د.كيف يف الصالة الدولية رقم  1والصالة الدولية رقم 2

% 22

تاسعـــــا :تجربة املســافرين وخدمة العمالء
توفــر نظــام إلكــروين لربــط وإدارة جميــع قنــوات التواصــل
اإلجتماعــي (.)Clarabridge
خدمــة املســافرين بـــ  11لغــة ( اإلنجليزيــة ،الفرنســية،
اإلســبانية ،الصينيــة ،الرتكيــة ،البولنديــة ،اليابانيــة ،اإليطالية،
األملانيــة ،لغــة اإلشــارة واللغــة العربيــة) عــن طريــق موظفــن
خدمــة العمــاء “ إســألين “ الذيــن يتعاملــون بشــكل مبــارش
مــع املســافرين.
إنشــاء مركــز االتصــاالت  24/7لإلجابــة عىل جميع استفســارات
ومعالجــة الشــكاوى والطلبــات املقدمــة من قبل املســافرين.
تفعيــل خدمــة تفاعليــة عــر الرســائل الخاصــة يف تويــر لدعــم
عمــاء مطــار امللــك خالــد الــدويل عــن طريــق تقديــم تحديــث
فــوري عــن حالــة الرحــات واإلجابــة عــى االستفســارات
األخــرى.

عاشــــرا :التعاقد والخدمات املشرتكة
تصنيــف وتأهيــل أكــر مــن ( )750مقــاو ً
ال وإضافتهــم لقائمــة
املقاولــن املعتمديــن للرشكــة.
تحقيــق وفــر مــايل مــن أوامــر و عقــود الــراء بنســبة
( )%9.6وذلــك عــن طريــق املفاوضــات مــع املقاولــن ومــزودي
الخدمــات.

حــادي عرش :التحول الرقمي
تركيــب  8بوابــات إلكرتونيــة لترسيــع عمليــة الصعــود إىل
الطائــرات وخفــض فــرة االنتظــار عــى البوابــات كجــزء مــن
مبــادرة الســفر الرسيــع.
تركيــب  2مــن اجهــزة الخدمــة الذاتيــة إلجــراءات األمتعــة
لتحســن تجربــة الــركاب وتخفيــف االزدحــام عــى منصــات
إنهــاء إجــراءات الســفر.
تحديث نظام إرشاد وقوف الطائرات وإضافة  104كامريا.
تركيــب  4شاشــات ذات جــودة عاليــة لعــرض اإلعالنــات
التجاريــة والرســائل التوعويــة للمســافرين يف منطقــة الوصول
يف الصــاالت الدوليــة.
تغطية الصاالت بشبكة  WiFiمطابقة للرشوط واملواصفات.

معالجــة كافــة الشــكاوى الــي تــم اســتالمها عــن طريــق جميــع
القنــوات بمــا يف ذلــك القنــوات الرقميــة.
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ثــاين عرش :املوارد البرشية
الحصــول عــى املركــز األول كأفضــل فريــق مــوارد برشيــة
يف القطــاع الخــاص لعــام 2019م يف قمــة املــوارد البرشيــة
الحكوميــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

888

مجموع املوظفني

837

غري سعودي

تحقيــق زيــادة يف عــدد ســاعات التدريــب مــن ( )52,902ســاعة
يف عــام 2018م إىل ( )61,865ســاعة يف عــام 2019م بمعــدل
 68.58ســاعة لــكل موظــف.

مجموع املوظفني
905

إطــاق الدفعــة الثانيــة مــن برنامــج قــادة املســتقبل واشــتمل
عــى تدريــب  12متدربــا.

51
01

16

17

مجموع املوظفني

بالرشاكــة مــع مجلــس املطــارات العاملــي تــم تدريــب  10مــن
موظفــي إدارة الســامة وضمــان الجــودة وإدارة عمليــات
ســاحة الطــران للحصــول عــى شــهادة دبلــوم الســامة
(.)Global Safety Network

سعودي

غري سعودي

%98.12

%1.88

ثالــث عرش :اإليرادات و املرصوفات

إلحــاق  102موظــف يف برنامــج تدريــي يف اللغــة االنجليزيــة
لتمكينهــم مــن التقديــم عــى اختبــار ICAO – English
تدريــب عــدد مــن موظفــي اإلدارات املســاعدة للحصــول عــى
الشــهادات املهنيــة عــى النحــو التــايل:

ذكــــــور

عــدد املوظــفــني

سعودي

إنــــــاث

إيرادات ومرصوفات رشكة مطارات الرياض خالل عام  2019مقارنة بالعام السابق (ريال)
متطلبات إصدار التأشــرة السياحية

 22موظفــا ً مــن إدارة املــوارد البرشيــة للحصــول عــى دبلــوم
املــوارد البرشيــة – املســتوى .CIPD 3
 43موظفــا ً مــن اإلدارة املاليــة للحصــول عــى رخصــة املعايــر
الدوليــة للتقاريــر املاليــة .IFRS

البيان

2019

2018

اإليرادات املفوترة

2,339,305,762

2,321,114,517

اإليرادات املحصلة

1,812,362,768

1,417,969,197

املرصوفات

1,285,402,274

1,339,659,308

 45موظفــا ً مــن إدارة تقنيــة املعلومــات للحصــول عــى املســتوى
الثالــث يف شــهادة .ITIL
 19مــن موظفــي إدارة الخدمــات املشــركة للحصــول عــى
الشــهادة االحرتافيــة يف سلســلة اإلمــدادات .APICS
 44موظفــا ً مــن مختلــف اإلدارات للحصــول عــى شــهادة إدارة
املشــاريع املحرتفــة .PMP
العمــل مــع الهيئــة العامــة للســياحة عــى برنامــج إثــراء تجربــة
الســائح وتقديــم  54جلســة تدريبيــة تــم خاللهــا حضــور عــدد
مــن موظفــي القطاعــات العاملــة يف املطــار 216( .متدربــا)
التعــاون مــع صنــدوق تنميــة املــوارد البرشيــة لالســتفادة
مــن برنامــج تمهــر وتدريــب  126خريجــا مــن حملــة درجــة
البكالوريــس واملاجســتري ،وتوظيــف  33موظفــا ممــن أكملــوا
الربنامــج يف الرشكــة.

تطويــر منطقة مناولة األمتعة
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رشكــة مطارات الدمام
وفقــا ً لرؤيــة اململكــة  2030وبرنامــج التحــول الوطــي،
تــم يف  1يوليــو  2017تدشــن رشكــة مطــارات الدمــام
“داكــو” كجــزء مــن الرؤيــة املســتقبلية للنهــوض بصناعــة
املطــارات بدايــة مــن تشــغيلها مطــار امللــك فهــد الــدويل
حاليــاً ،وتطمــح المتــداد خدماتهــا ملطــارات أخــرى محليــة
ودوليــة مســتقبالً ،حيــث تســتهدف تطويــر البــى التحتيــه،
وتشــغيل وتطويــر مرافــق املطــارات وصيانتهــا ،وإدارة
العالقــات التجاريــة واالســتثمارية ،وتشــغيل مرافــق
الشــحن الجــوي ،ورفــع القــدرات التشــغيلية والكفــاءة
العمليــة للمطــارات ملواكبــة تطــور الصناعــة الجويــة،
وتوفــر تجربــة ســفر ممتعــة للمســافرين ،مــع الرتكيــز
عــى االســتثمار يف الطاقــات الشــبابية الوطنيــة.
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األهــــــــداف

تابــــــع اإلنــجــــازات

تعزيــز املركــز التنافــي للمطــار مــن خــال زيــادة أعــداد
املســافرين.

تطويــر البنيــة التحتيــة واألنشــطة والخدمــات التجاريــة
باملشــاركة مــع القطــاع الخــاص.

تحقيــق معــدالت عاليــة يف مســتوى رضــا املســافرين لخدمــات
ومرافــق املطــار.

رفــع الكفــاءة واالمتيــاز يف األداء التشــغييل يف جميــع عمليــات
املطــار التشــغيلية.

تعزيز إيرادات املطار وتحســن كفاءة اإلنفاق التشــغييل.

تحقيق أعىل معدالت الســامة واألمن يف تشــغيل املطار.

توســيع شــبكة النقــل واســتقطاب رشكات طــران جديــدة
لزيــادة عــدد الرحــات املحليــة والدوليــة.

ثانيا ً التطوير واإلنشــاء
تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

التكلفة بالريال

املرشوع

2019/9/1

2019/11/3

%100

25,304,000

2018/9/2

2019/7/17

%100

1,150,000

تعزيــز اســتخدام التقنية يف عمليات املطار.

مرشوع تغيري عدد  7ساللم كهربائية بصالة املسافرين

2018/02/01

2019/05/15

%100

6,800,000

اســتقطاب الكفــاءات وتوطــن الوظائــف والتعهــد بالتدريــب
املتخصــص لتطويــر املوظفــن.

مرشوع إنشاء عدد  4مصليات يف مبىن املسافرين

2018/12/15

2019/7/15

%100

900,000

إستبدال اإلنارة يف جميع مرافق املطار بإضاءة بتقنية LED

2019/01/20

2019/7/31

%100

3,000,000

2015/11/1

2019/5/31

%100

12,000,000

مرشوع تركيب عدد  6مصاعد بانورامية

2017/6/1

2019/10/31

%100

5,700,000

مرشوع نظام التفتيش الجمريك وفسح األمتعة

2018/3/21

2019/3/30

%100

10,853,000

2018/06/12

2020/04/30

%73

5,788,814

مرشوع البنية التحتية يف قرية الشحن بمطار امللك فهد الدويل

2018/12/02

2020/06/02

%18

82,697,116

مرشوع إعادة تأهيل دورات املياه

2018/02/15

2020/05/30

%83

15,550,000

مرشوع استبدال وتوريد شاشات عرض معلومات الرحالت

2018/02/01

2020/07/30

%52

14,813,085

2018/04/25
تاريخ البدء باإلعداد
للمرشوع

2021/09/30

%40

212,329,654

مرشوع تطوير مكاتب رشكة داكو

2018/11/25

2020/07/31

%43

19,000,000

الربنامج الوطين ألمن وحماية املطار

2019/04/03

2021/01/20

%7

31,000,000

مرشوع استبدال جسور االركاب للمسافرين بمطار امللك فهد
الدويل بجسور جديدة
مرشوع اللوحات اإلرشادية

مرشوع تغيري أعمدة إنارة الطرق الرئيسية وينطوي عىل تغيري
األعمدة واإلضاءة بتقنية LED

اإلنــجــــازات
أوال :الســامة وضمان الجودة

مرشوع نظام إدارة املباين ( )BMSيف مرافق مطار امللك فهد

اســتكمال تطبيــق نظــام إدارة الســامة املعتمــد مــن الهيئــة
العامــة للطــران املــدين.

تفعيــل لجــان إدارة الســامة املختلفــة بالتعــاون مــع جميــع
الــركات واملؤسســات العاملــة باملطــار.

اســتكمال الربنامــج التدريــي ملوظفــي إدارة الســامة وضمــان
الجــودة.

اســتحداث منظومــة املكتبــة اإللكرتونيــة إلدارة وحفــظ جميــع
أدلــة التشــغيل للرشكــة.

اســتكمال إعــداد جميــع أدلــة املطــار حســب قوانــن الهيئــة
العامــة للطــران املــدين.

الدويل

مرشوع استبدال نظام مناولة العفش ألمتعة املسافرين

ثالثــا :اإليرادات و املرصوفات
إيــرادات ومرصوفــات رشكــة مطارات الدمام خالل عام  2019مقارنة بالعام الســابق (مليون ريال).

البيان

2019

2018

اإليرادات املفوترة

964

863

اإليرادات املحصلة

700

651

املرصوفات

549

529

اســتبدال كافة الجســور بمطار امللك فهد الدويل
( 18جرسا ً جديدا ً متحركاً) بجســور جديدة
بمواصفــات عاملية وحديثة.
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تابــــــع اإلنــجــــازات
رابعــا :الحركة الجوية واســتقطاب الناقالت الجوية

أ

خامسا :املــــــوارد البشــرية

مالمــح الحركــة الجويــة يف مطــار امللــك فهــد الــدويل خــال
عــام 2019

د

إضــافــــــة  78رحلة أسبوعية جديدة لجدول الرحـــــات.

ارتفــع عــدد املســافرين يف عــام 2019م بنســبة ( )%6.8عــن
العــام الســابق 2018م ،إذ بلــغ نحــو ( )11.2مليــون مســافر.

هـ

الوجهـــــات املجدولــــــة الجـــديـــــدة لعام 2019

أ

اســتحداث  5وجهات جديدة ضمن جدول الرحالت:

انخفــض حجــم الشــحن الجــوي بنســبة ( )%33.3يف عــام
2019م عــن العــام الســابق 2018م ،إذ بلــغ ( )77,128طنــا.

•لنــــــــــدن
•بـاكــــــــــــو
•لكنـــــــــــاو
•كانـــــــــــور
•القيصومة

ارتفــع عــدد الرحــات يف عــام 2019م بنســبة ( )%1.6عــن
العــام الســابق 2018م ،إذ بلــغ ( )94,784رحلــة.

(يتم تشــغيلها بواســطة الخطوط الجوية الربيطانية).
(يتم تشــغيلها بواســطة طريان بوتا).
(يتم تشــغيلها بواســطة طريان جو إير).
(يتم تشــغيلها بواســطة طريان ناس).
(يتم تشــغيلها بواســطة طريان ناس).

ب

نفــذت رشكــة مطــارات الدمــام عــدد مــن الــدورات التدريبية ،حيث تم تنفيذ  4424ســاعة تدريبية ملنســوبي الرشكة بزيادة قدرها %13
عــن العــام  2018بمتوســط  16ســاعة تدريبيــة لــكل موظــف ،وقد تركزت الدورات التدريبيــة يف التخصصات التالية:
نظام إدارة الســامة املتقدمة.

خطة االســتجابة للطوارئ.

إدارة املشــاريع االحرتافية.

إدارة الحيــاة الفطريــة باملطارات.

نظام تشــغيل املطارات.

تنفيذ  3624ســاعة تدريبية لكافة منســوبي اإلدارات العاملة باملطار(من غري منســوبي الرشكة) اســتفاد منها  453موظفا ضمن
برنامــج (إثــراء تجربــة الزائــر  -الســائح) بالتعــاون مع الهيئة العامة للســياحة والرتاث الوطين.

القوى العاملة بالرشكة حىت نهاية 2019

ب

اســتقطاب خمس رشكات طريان جديدة للتشــغيل يف املطار:

الخطــوط الجويــة الربيطانية

طريان الجزيرة

ج

طريان السالم

طريان بوتا

طــران جو أير

و

الوجهات املوســمية الجديدة لعام 2019
وجهــة “باكو” – اذربيجان
يتــم تشــغيلها بواســطة الخطــوط االذربيجانيــة وطــران
نــاس.

ذكــــــور

عــدد املوظــفــني

سعــــــودي
مجموع املوظفني

إنــــــاث

267

غري سعودي

وجهــة “تبلييس” – جورجيا
يتم تشــغيلها بواســطة طريان ناس.

مجموع املوظفني

وجهة “طرابزون” –
يتم تشــغيلها بواســطة الخطوط الرتكية.

مجمــوع املوظفني 276

9

249
9
نسبة السعودة

%96.74

18
0
غري سعودي

%3.26

رشكــــات الطـــــران اليت قامت بتوسيـــــــع عملياتـــــها باملطـــــار:

طــران نــاس :تشــغيل رحلتــن اســبوعيا إىل لكنــاو بالهنــد،
ورحلتــن أســبوعيا ً إىل القيصومــة.

طــران أديــل :تشــغيل رحــات يوميــة إىل كل مــن الطائــف وينبــع
وأبهــا واملدينــة وجــازان وثــاث رحــات يوميــا إىل الريــاض.
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تابــــــع اإلنــجــــازات
سادســا :الخدمــات والخيارات التجارية الجديدة
االسم باللغة العربية

قيمة األيجار

نسبة املشاركة من اإليرادات

برجر كنج

480,000

%10

متجر ميد

400,000

%10

ساتكو للسيارات الفاخرة

250,000

%10

رشكة األمتعة الحديثة

300,000

%14

الجميح لتأجري السيارات

2,000,000

%15

رشكة إسناد املهمات (عربات نقل أمتعة الركاب)

700,000

نسبة مشاركة متزايده كل سنه ()%17,%16,%15,%14,%13

مطعم روت ٩٨

350,000

نسبة مشاركة متزايده كل سنه ()%20,%19,%18,%17,%16

الدليمان للبرصيات

150,000

%15

زن كافيه ( دايت سنرت)

200,000

%15

عصائر النخلة

200,000

%15

ســابعا :الفعاليات واالحداث اليت تمت املشــاركة بها
مشــاركة داكــو يف معــرض  World Routesللعــام 2019
والــذي أقيــم يف أســراليا.
االحتفــال مــع املســافرين بمناســبة ذكــرى البيعــة الخامســة
لتــويل خــادم الحرمــن الرشيفــن مقاليــد الحكــم.
مشاركة داكو يف معرض املطــــــارات املقام يف دبــــــي.
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احتفال مع املســافرين باليوم الوطين الســعودي.
إطــاق مبــاردة “مشــاعر” لتفويــج أكــر مــن  8آالف حــاج
وتســهيل إجــراءات ســفرهم.
إطــاق مبــادرة “نســعدهم يف يــوم الوطــن” والــي تتكفــل
بمنــح أطفــال جمعيــة “بنــاء” لرعايــة األيتــام تذاكــر مجانيــة
ألداء العمــرة برعايــة طــران أديــل.
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مطار األمري
محمــد بــن عبد العزيز الدويل
جــاء مــروع إنشــاء وتشــغيل مطــار األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل
باملدينــة املنــورة الــذي افتتحــه خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلمان بــن عبــد
العزيــز (حفظــه اللــه) بتاريــخ  ،2015/7/2يف إطــار برامــج الهيئــة العامــة للطــران
املــدين الطموحــة لخصخصــة قطاعاتهــا ويف مقدمتهــا مطــارات اململكــة ،وكان
ذلــك متوافقــا مــع رؤيــة اململكــة  2030الــي ترمــي إىل تنميــة االقتصــاد الوطــي،
واالتجــاه نحــو الخصخصــة وتعزيــز الشــفافية ،حيــث مثــل هــذا املطــار أحــد
أهــم املشــاريع األوىل الــي نفذتهــا الهيئــة بأحــد أســاليب الخصخصــة ،BTO
بموجــب اتفاقيــة وقعــت يف  2011/10/29مــع تحالــف طيبــة الــدويل ،ليصبــح
أول مطــار يف اململكــة يتــم إنشــاؤه بالكامــل بهــذا األســلوب ،وقــد تمــت إجــراءات
الرتســية وفــق أســس وضوابــط دُرســت بعنايــة ،شــاركت فيهــا بيــوت خــرة دوليــة
استشــارية تعاقــدت معهــا الهيئــة ،وقــد تمكــن التحالــف مــن إنجــازه قبــل املوعــد
املحــدد ،ووفقــا ً لالتفاقيــة يقــوم التحالــف بتشــغيله ملــدة ( )25عامــاً ،إال أن
بعــض الخدمــات تظــل حكــرا عــى الســلطات الحكوميــة مثــل األمــن والجــوازات
والجمــارك.
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األهــــــداف االسرتاتيجـــــية
رفع مســتوى الخدمات وتطبيــق معايري الجودة العاملية.
الريــادة يف مجــال تطبيــق معايــر أنظمــة الســامة واألنظمــة
البيئيــة.
التطوير والتحســن املســتمر للبنية التحتية واملرافق.
املســاهمة يف زيــادة إيــردات الهيئة العامة للطريان املدين.

اإلنجــــــــــازات
اســتقطاب أكربعــدد ممكــن مــن الناقــات الجويــة واملســافرين
ممــا يســهم يف تحقيــق أحــد أهــداف رؤيــة اململكــة 2030
املتمثــل يف اســتقبال  30مليــون معتمــر ســنويا.
تنويــع خيارات الســفر للمواطنني واملعتمرين والزوار.
رفــع مهــارات الكــوادر الوطن ّيــة املتخصصــة يف صناعــة
الطــران املــدين.

أوال :الســـالمـــــــة

إقامــة ( )254دورة وورشــة عمــل يف مجــال األمــن والســامة،
اســتفاد منهــا جميــع العاملــن يف الســاحة الجويــة التابعــن
ملختلــف الجهــات العاملــة يف املطــار.

تجديــد شــهادات األيــزو الدوليــة الــي حصلــت عليهــا الرشكــة
املُشــغلة للمطــار يف إطــار تأكيــد ضمــان الجــودة وذلــك عــى
النحــو التــايل:
•شــهادة األيزو يف أنظمة إدارة الجودة 9001:2015
•شــهادة األيــزو يف أنظمــة إدارة شــكاوي العمــاء
10002:2018
•شــهادة األيزو يف أنظمة إدارة البيئة 14001:2015
حصــول املطــار عــى تقييــم  4.60مــن  5يف عــام 2019
كأفضــل ثالــث مطــار بمنطقــة الــرق االوســط يف جــودة
الخدمــات املقدمــة وفــق اســتبيان املجلــس العاملــي للمطــارات
(. )ACI-ASQ

اإلنجــــــــــازات

تجديــد رخصــة تشــغيل املطــار وفــق معايــر الهيئــة العامــة
للطــران املــدين يف مجــال التشــغيل والســامة ملــدة ()3
ســنوات قادمــة.

ثانياً :الجودة

انخفــاض معــدل الحــوادث الــي ُســجلت داخــل الســاحة
الجويــة يف املطــار بنســبة  %25عــن عــام  2018وذلــك
بالتطبيــق الصــارم لنظــام إدارة الســامة ونظــام إدارة حركــة
املركبــات.
تنفيــذ ( )3فرضيــات طــوارئ بالتعــاون والتنســيق مــع
الجهــات ذات العالقــة.

تصــدر مطــار األمــر محمــد بــن عبدالعزيــز الــدويل املركــز
األول عــى مســتوى اململكــة بتحقيــق نســبة رضــا املســافرين
 %78عــام  2019مــن خــال اســتطالع رضــا املســافرين عــى
جــودة الخدمــات املقدمــة يف مطــارات اململكــة الدوليــة.
تحســن وتطويــر الخدمــات واملرافــق املتعلقــة بــذوي
االحتياجــات الخاصــة ومــن ذلــك:
•تخصيــص مواقــف مخصصــة لــذوي االحتياجــات
الخاصــة بمواقــف الســيارات.
•تخصيــص مناطــق مخصصــة لتحميــل وتنزيــل
املســافرين مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وأمتعتهــم
أمــام مداخــل الصــاالت.
•تخصيــص منصــة مخصصــة لتقديــم الخدمــة يف
منطقــة إنهــاء إجــراءات الســفر.
•تخصيــص مســارات مخصصــة يف منطقــة الجــوازات
والتفتيــش االمــي.
•تخصيــص مناطــق انتظــار بجانــب بوابــات صعــود
الطائــرة.
•تــخـصـيـــص دورات مـيـــاه مـخـصـصـــة لــخـدمــة ذوي
اإلحتياجات الخاصة.

ثالثاً :التطوير واإلنشــاء
تطويــر صالــة “مبــادرة طريــق مكــة” لتســتوعب عــددا ً أكــر
مــن ضيــوف الرحمــن املســتفيدين مــن املبــادرة وانطــوى ذلــك
عــى تهيئــة منطقــة إنهــاء اإلجــراءات يف الصالــة لتصبــح
مســاحتها اإلجماليــة 1050م .2وهــي مجهــزة بجميــع
الخدمــات واملرافــق الالزمــة.
توفــر وتهيئــة مرافــق خاصــة لتطبيــق مبــادرة “إيــاب” يف
عامهــا األول لخدمــة الحجــاج يف موســم املغــادرة والــي
تهــدف إىل ترسيــع إجــراءات مغــادرة الحجــاج وذلــك
بتخصيــص منصــة “إيــاب”
اســتحداث أنظمــة مثبتــة متخصصــة يف الخدمــات الذاتيــة
للمســافرين لتســهيل إجــراءات الســفر وتتمثــل يف التــايل:
•( )24جهــازا لنظــام إصــدار بطاقــات الصعــود للطائــرة
ذاتيــاً.
•( )4أجهــزة لنظــام اإلجراءات الذاتية للحقائب.
•( )6أجهــزة لنظــام التثبــت من بطاقات صعود الطائرة.
•( )10أجهــزة لنظــام التصعيد الذايت للطائرة.
تطويــر وتجهيــز مركــز العمليــات املشــركة بأحــدث التجهيــزات
يســتوعب جميــع الجهــات العاملــة للتنســيق والتعامــل مــع
الحــاالت التشــغيلية.
تطويــر أنظمــة اإلنــارة واالقــراب يف املــدرج  36/18بمــا يتناســب
مــع متطلبــات ســامة الحركــة الجويــة للتمــى مــع اللوائــح
التنظيميــة للهيئــة العامــة للطــران املــدين.

تحســن وتطوير شــبكة اإلنرتنت املجانية للمسافرين.
تجهيــز منطقــة مخصصــة إلصــدار التأشــرات الســياحية
واســتقبال املســافرين مــن حامــي التأشــرات الســياحية،
مجهــزة بعــدد ( )4منصــات للجــوازات ومنطقــة اســراحة
مجهــزة بوســائل الراحــة للمســتفيدين مــن هــذه الخدمــة.
توفــر أعــداد إضافيــة لعربــات نقــل األمتعــة ومقاعــد النتظــار
الــركاب.
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تابع :اإلنجــــــــــــازات
رابعــاً :الحركة الجوية واســتقطاب الناقالت
ارتفــع إجمــايل عــدد املســافرين يف عــام  2019بنســبة  %2.9عــن العــام الســابق  ،2018إذ بلــغ  8.4مليــون مســافر ،فيمــا بلــغ عــدد الرحــات
 60,605رحلــة.
الناقــات الجويــة الجديدة اليت تم اســتقطابها يف عام 2019
#

خامســاً :الخدمات والخيارات التجارية

ســابعاً :املوارد البرشية

التعاقد مع عدد من العالمات التجارية العاملية واملحلية.
التعاقد مع رشكات لتقديم خدمات النقل وتأجري السيارات.

الوجهة

نوع الرخصة

الناقل الجوي

مطار شاه جالل الدويل

مجدولة
مجدولة

1

خطوط بيمان بنغالديش الجوية

2

سكات إيراليندز

مطار أملايت الدويل

3

طريان سيشل

مطار سيشل الدويل

عارضة

4

فالي بوسنا

مطار رساييفو الدويل

عارضة

5

طريان سكاي برايم للخدمات الجوية

مطار بوبو ديوالسو الدويل  ،مطار واغادوغو الدويل بنيجرييا

عارضة

6

خطوط سكاي بور

7

خطوط سبايس جت للطريان

مطار أمينو كانو الدويل بنجرييا

عارضة

مطار شيخ العلم الدويل رسيناجار

عارضة

التعاقد مع مؤسسات لتقديم خدمات مرصفية.

سادساً :األداء املايل
بلغ الدخل الذي حققته رشكة طيبة للمطارات للهيئة العامة
للطريان املدين خالل عام 2019

562,766,424

بعــد أن تــم اســتقطاب الناقــات الجويــة املشــار إليهــا أعــاه أصبــح مجمــوع الناقــات الــي تشــغل رحــات مجدولــة مــن وإىل املطــار ( )29ناقلــة،
فيمــا أصبــح عــدد الناقــات العارضــة ( )32ناقلــة.

ريا ًال

حيث أن املطار (تم بناؤه ويجري تشغيله) بأسلوب  BTOفقد
اقترص عدد العاملني التابعني لسلطة املطار عىل ( )33موظفا،
وجميعهم من السعوديني ،أما الرشكة املشغلة فيعمل لديها
( )596موظفا.
بلغ إجمايل ساعات التدريب خالل عام  )1021( 2019ساعة،
بمعدل ( )39ساعة تدريب لكل موظف ،وكانت الدورات والربامج
التدريبية يف مجاالت أنظمة سالمة الطريان والسالمة وتشغيل
املطارات وإدارة املشاريع ،وكان من أهم تلك الدورات والربامج:
•برنامج  GSN - Global Safety Networkوالذي نظم
بواسطة مجلس املطارات الدويل  ACIوهو من الربامج
املتخصصة يف مجال سالمة الطريان ،وقد اجتازه  21موظفا
من إدارة السالمة وعمليات ساحة الطريان.
•دورة  Airport Operations Advancedواليت نظمت
بواسطة االتحاد الدويل للنقل الجوي  IATAوهي من الدورات
املتقدمة يف مجال تشغيل املطارات ،وقد اجتازها  25موظفا.

الوجهات الجديدة اليت تم اســتحداثها يف عام 2019
مدينة الوجهة

نوع الرخصة

الدولة

الناقل الجوي

#

أدار

عارضة

الجزائر

البرصة

عارضة

العراق

عارضة

باكستان

عارضة

نيجرييا

5

طريان سيشل

دزاودزي

عارضة

سيشل

6

الخطوط الجوية السعودية

آيندهوفن

عارضة

هولندا

7

الخطوط الجوية الجزائرية

وهران

عارضة

الجزائر

8

الخطوط الجوية السعودية

الرشيدية

عارضة

املغرب

9

الخطوط التونسية

قفصة

عارضة

تونس

10

طريان ناس وماكس أير

إلورين

عارضة

نيجرييا

11

فالي بغداد والخطوط العراقية

السليمانية

عارضة

العراق

12

بدر للطريان

كسال

عارضة

السودان

13

الخطوط األثيوبية

مقديشو

عارضة

الصومال

1

الخطوط الجوية الجزائرية

2

فالي بغداد والخطوط العراقية

3

الخطوط الجوية السعودية

سيالكوت

4

طريان ماكس أير

كاستينا

املشــاركة يف مؤتمــر “Routes Asia
( ”2019طــرق آســيا  )2019بمدينــة
ســيبو بالفلبــن.
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املشاركة يف معرض إكسبو إندونيسيا
.2019

املشاركة يف ملتقى رشكات العمرة
اإلندنوسية“ “AmpHuri unionوالذي
يضم أكرث من  400رشكة عمرة.
اجهــزة الخدمــات الذاتيه إلصدار كروت الصعود
للطائرات.
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