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تكريم

وزير النقل للمهندسني املشاركني يف مرشوع بناء الصالة الخامسة:

أشعر بالفخر والتقدير بقيام هذا املرشوع بجهد شباب سعوديني

Transport Minister told the participating engineers in the construction of Terminal 5

That he feels proud at the effort these talented young Saudi Engineers put in this project
ك���رم مع���ايل وزي���ر النق���ل رئي���س مجل���س إدارة الهيئ���ة العام���ة
للطريان املدين األس���تاذ س���ليمان بن عبدالله الحمدان املهندسني
الس���عوديني املش���اركني يف مرشوع بناء الصالة الخامس���ة بمطار
امللك خالد الدويل بحضور امهات وآباء املهندسني ،وذلك يف لفتة
وفاء وتقدير.
وقال معاليه يف كلمة له بهذه املناس���بة « أشعر بالفخر والتقدير
ك���ون ه���ذا امل�ش�روع قام بجهد ش���باب س���عودي مخل���ص لدينه
ووطنه ،مؤكدا ً اعتزازه بما يبذلونه من جهد يصل لساعات طويلة
ويف أوق���ات اإلجازات ليثبتوا كفاءته���م وحرصهم عىل إنجاح هذا
املرشوع املهم الذي يعد إضافة للعاصمة ويسهم يف رفع الطاقة
االس���تيعابية للمطار» ،مقدما ً ش���كره آلباء املهندس�ي�ن وأمهاتهم
وزوجاتهم عىل توفريهم األجواء املناسبة وتحملهم أوقات العمل
الطويلة اليت يقضيها املهندسون داخل املرشوع.
وق���ام الحم���دان يف نهاي���ة كلمت���ه بتقديم خطابات ش���كر وهدايا
تقديرية المهات وآباء املهندسني باإلضافة إىل شهادات شكر لكل
مهندس سعودي شارك يف هذا املرشوع.
الجدي���ر بالذك���ر أن الصال���ة الخامس���ة ب���دأت التش���غيل
الج���زيئ مؤخ���را ً بخم���س وجه���ات وس���تزداد تدريجي���ا ح�ت�ى
يت���م نق���ل جمي���ع الرح�ل�ات الداخلي���ة م���ن الصال���ة الثالث���ة إىل
الصالة الخامسة.
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املكتب التنفيذي

وزير النقل يدنش املكتب التنفيذي بمطار امللك عبدالعزيز الدويل

Minister of Transport inaugurates the new Executive Lounge
at King Abdul-Aziz International Airport

دنش مع���ايل وزي���ر النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين األس���تاذ س���ليمان بن عبدالل���ه الحمدان ،املكتب التنفيذي
الجديد بمطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة.
وق���ام معالي���ه عقب التدش�ي�ن بجولة ش���ملت مرافق املكت���ب التنفيذي الجديد اطل���ع خاللها عىل اإلمكانات اليت ت���م توفريها به وآلية
س�ي�ر العمل والتأكد من جودة الخدمات املقدمة للعمالء ،مثنيا ً خالل الجولة عىل الش���باب الس���عودي العاملني باملكتب ووصفهم
بالنموذج املرشف من أبناء الوطن.
وأوض���ح مدي���ر ع���ام املكاتب التنفيذية يف الهيئة األس���تاذ عبداالله الرش���يد أن املكتب التنفيذي الجديد بمط���ار امللك عبدالعزيز الدويل
صم���م بأح���دث املواصف���ات واملعاي�ي�ر ليحقق رضا وتطلع���ات عمالئه ويعك���س النقلة النوعية اليت تش���هدها مط���ارات اململكة بمتابعة
واهتمام معايل وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين ومساعد الرئيس للمطارات املهندس طارق العبدالجبار.
وأفاد أن املكتب التنفيذي الجديد يقع عىل مس���احة إجمالية تبلغ ( )4.215م 2وبطاقة اس���تيعابية تصل إىل ( )500مس���افر ،ويتضمن
مناطق لجلوس املسافرين ومناطق تجارية ومطاعم وغرفة لالجتماعات ومركز لألعمال ومصليات للرجال والنساء ،مبينا ً أن الهيئة
تعمل حاليا ً عىل تطوير وتحديث املكاتب التنفيذية يف كل من مطار امللك خالد الدويل بالرياض ومطار حائل ،فيما سيتواصل تنفيذ
مرشوعات املكاتب التنفيذية يف بقية املطارات عىل مراحل تشمل إنشاء مباين جديدة وتطوير املباين القائمة وتحديثها.
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إفطار صائم

مطار امللك عبدالعزيز يُطلق مرشوع إفطار صائم لـ  ٢٠٠الف مسافر خالل رمضان
King Abdul-Aziz International Airport inaugurate breaking of the fast
for the month of Ramadan for more than 200,000 passengers

أطلق مطار امللك عبدالعزيز الدويل مرشوع افطار صائم مستهدفا ( )٢٠٠ألف مسافر خالل شهر رمضان املبارك.
وأع���دت إدارة املط���ار برنامج���ا ً يومي���ا ً يس���تهدف توزيع أكرث م���ن ( )٦اآلف وجبة يومياً ،يف مختلف صاالت الس���فر وتح���وي العديد من
العنارص الغذائية املفيدة ،بالتعاون مع جمعية نماء الخريية وعدد من املستثمرين داخل املطار.
وشارك يف توزيع الوجبات قرابة ( )٧٠متطوعا ً من الشبان صغار النس ،وسط استحسان االآلف من الركاب داخل صاالت السفر.
يف نفس الس���ياق وتوافقا مع ش���هر رمضان ،تم تزيني صاالت القدوم واملغادرة بمطار املؤس���س بالزينة الرمضانية الش���هرية ،يف حني
تم تخصيص خيمتني رمضانيتني يف الصالتني الش���مالية والجنوبية لتوزيع القهوة العربية والتمر عىل املس���افرين بعد صالة الرتاويح
وحىت موعد االمساك مع أذان الفجر ،مع تجهيز ( )٥زمازمة لتوفري مياه زمزم للركاب املغادرين والقادمني خالل الفرتة املسائية.
وتأيت تلك الجهود رغبة من إدارة مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف توفري كل ما يحقق راحة املس���افرين يف ظل ما يش���هده املطار حاليا ً

من معدالت تشغيل عالية وسط استنفار لكل اإلدارات العاملة عىل مدار الساعة.
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قادة املستقبل

تجربة برنامج قادة املستقبل مع مطار شانجي بسنغافورة

A trial run for Future leaders program with Changi Airport in Singapore
سعت الهيئة العامة للطريان املدين ممثلة بقياداتها دوما بتطوير
موظفينه���ا كاف���ة وإخضاعه���م ل���دورات علمية وعملي���ة لتواكب
أح���دث التقني���ات واألس���اليب املتبع���ة دولي���ا ،فمن خ�ل�ال ذلك
حرصت إدارة املطارات الداخلية عىل تأهيل منسوبي برنامج قادة
املس���تقبل منذ بداية إس���تقطابهم حس���ب توجهه���ا نحو التطوير
واإلرتقاء وذلك بضخ تلك الدماء الشابة والكوادر الوطنية املؤهلة
ملختلف املطارات سعيا منها إىل العمل والتطوير واإلنجاز ،فمن
هذا املنطلق تم إعداد دورة تدريبية مكثفة قبل فرتة بالتعاون مع
مطار شانجي بسنغافورة ( )Changi Airportإلكتساب املهارات
العلمي���ة والعملي���ة والتطبيق���ات اإللكرتونية املطبق���ة حاليا ً مع
الخ�ب�رات اإلداري���ة هناك ،حىت تفتح آف���اق التطوير واإلرتقاء لدى
ق���ادة املس���تقبل يف كافة املج���االت من خالل املح���اكاة الحقيقية
لبيئ���ة العم���ل ،وس���نقوم هنا برسد تل���ك التجربة اليت عش���ناها
كمتدربني ضمن برنامج املستقبل يف مطار شانجي بسنغافورة .
يف البداية ركزنا كمش���اركني بالدورة يف إمتصاص الخربة الطويلة
واإلحرتافية التش���غيلية اليت ينعم بها مطار ش���انجي بسنغافورة
م���ن خ�ل�ال املح���اور واملواد اليت تم إط�ل�اع قادة املس���تقبل عليها،
حىت تتكون الرؤية الش���املة مصحوبة بالفكر اإلستثماري والدقة
يف التش���غيل وخدمة زوار املطارات من كافة األطياف سوا ًء كانوا
مسافرين وقادمني أو زائرين ومتسوقني.
فمن أبرز مواد تلك الدورة هي:
• النظرة العملية واإلسرتاتجية للمطار كونه مرشوع خاص
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• تطوير حركة املالحة الجوية مع زيادة نمو حركة الركاب
• النظرة العامة التجارية للمطار وأفضل التطبيقات
• فعالية تشغيل عمليات املطار والساحة
•تأث�ي�ر العملية األوتوماتيكية لتش���غيل الخدمات املتوفرة يف
املطار مع تحسني فعالية أداءها
• فعالية الخدمات األرضية وكيفية تحميل الطائرة وتفريغها
النظرة العملية واإلسرتاتجية للمطار كونه مرشوع خاص:
ت���م إعطائُن���ا نظرة عام���ة وعملية ع���ن كيفية بناء اإلس�ت�راتيجية
الفعال���ة إليج���اد مط���ار يتمتع بأرق���ى الخدمات واملميزات س���وا ًء
كان���ت جوي���ة أو أرضي���ة ،يك تس���اعد للنه���وض بمنظوم���ة املطار
كامل���ة مع آلية تحديد املس���تفيدين من تل���ك الخدمات املتوفرة
وكيفي���ة إدارتها وتطبيقها لتالم���س إحتياجات مرتادي املطار من
كاف���ة الش���عوب ،باإلضاف���ة إىل تطبيقها بالش���كل ال���ذي يطمح
ل���ه كل م���ن يرغ���ب بزي���ارة املط���ار ،بحيث يت���م جذب أك�ب�ر عدد
ممكن من الزوار واملس���افرين لزيادة القيم���ة املجتمعية الفعلية
للمط���ار من خالل تس���خري جميع األدوات وقي���اس مدى فعالية
تطبيقها واقعياً.
كم���ا ت���م إعطائُن���ا كمتدربني حالة دراس���ية ليك نم���ارس الكيفية
املث�ل�ى لتطبي���ق ما ت���م دراس���ته آنفا من خ�ل�ال مح���اكاة واقعية
لبيئ���ة بن���اء مط���ار متكامل،حيث أن قادة املس���تقبل أثبتوا مدى
جديتهم ورسعة إس���تجابتهم يف الوصول للهدف املنشود وتلبية
اإلحتياجات اليت تسعى للنهوض باملطار بأقل اإلمكانيات واملوارد.
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قادة املستقبل

تطوير حركة املالحة الجوية مع زيادة نمو حركة الركاب:
تلخي���ص املعىن الحقيقي لتطوير حركة املالحة الجوية من خالل
إنجاز عملية تأثري الحركة الجوية بيرس وس���هولة وأمن وس�ل�امة
عن طريق إدارة النمو الجوي لحركة الركاب وحركة نقل البضائع
جوي���اً ،وذلك بدراس���ة أفضل الطرق والس���بل املتبع���ة عامليا ً مع
إمكاني���ة تطبيقه���ا يف اململك���ة العربي���ة الس���عودية م���ع مراع���اة
العن���ارص اليت ستس���اعد لتحقيق هذا النم���و والتطور وخصوصا ً
كون اململكة تتمتع بموقع اسرتاتيجي يؤهلها لربط حركة املالحة
الجوية بني القارات.
وت���م زيارة بعض املرافق الخاص���ة إلدارة الصاالت اليت تتبع مطار
ش���انجي لتثقي���ف املتدربني عىل اآللية الحديث���ة واإللكرتونية اليت
يطبقه���ا املطار يف تس���يري حركة املالح���ة الجوية ومواكب���ة الزيادة
اليت يس���عى مطار ش���انجي لتحقيقها س���نوياً ،م���ن خالل رسعة
إنجاز مشاريعهم وأهدافهم املنشودة من قبل العاملني يف املطار
وزواره بمختلف أطيافهم.

النظرة العامة التجارية للمطار وأفضل التطبيقات:
ً
صمم���ت املادة العلمية لهذا املوض���وع بطريقة جذابة جدا مثلها

مثل املطار ،لتالمس الهدف املراد الوصول إليه وهو أن املطار ليس
م���كان يجتمع به املس���افرين والقادمني فق���ط وإنما يعد منطقة
تكاملي���ة تحتوي عىل أس���واق ومنتزهات ومطاع���م تجذب الزوار
والس���ياح من شىت طبقات املجتمع لخوض التجربة واإلستمتاع
بالخدمات والتسهيالت املتوفرة يف مرافق املطار.
كم���ا ت���م الرتكيز ع�ل�ى كيفية زيادة اإلي���رادات الغ�ي�ر مالحية وآلية
تخطي���ط األس���واق وأفض���ل املمارس���ات ال�ت�ي يج���ب أن تتبع مع
األخذ يف اإلعتبار س���هولة الوصول إىل املطاعم وأماكن اإلسرتخاء
والراح���ة داخ���ل الصاالت ،ح�ت�ى يتمكن الزائر م���ن التحرك دون

أي صعوب���ة داخ���ل أروقة املطار متبعا اإلرش���ادات واللوحات اليت
وضعت بكل وضوح لرتشده إىل املكان الذي يرغب اإلتجاه إليه.
لذلك تم أخذ جولة ميدانية عىل السوق الحرة وأماكن التسوق
واملطاع���م داخ���ل املط���ار ملش���اهدة جمي���ع التطبيق���ات املمارس���ة
وكيفي���ة تنفيذه���ا مع آلي���ة متابعتها من خ�ل�ال العاملني داخل
املط���ار مع توفر األجهزة اإللكرتوني���ة املنترشة اليت تتفاعل مع زائر
املط���ار لتنقل إنطباعاته أول بأول عن الخدمات املقدمة وإمكانية
تحسينها ومدى رضاه عنها.
باإلضاف���ة إىل ذل���ك تم زي���ارة مركز صيانة املع���دات ومركز تدريب
العاملني يف ساحة املطار ومركز تموين املطار مع اإلطالع عىل آلية
س�ي�ر التدري���ب والعمل لدى تلك املراكز وم���دى تأثريها وفعاليتها
يف اإلنج���از والتطوي���ر وزي���ادة اإلنتاجي���ة ،كم���ا تم اإلط�ل�اع أيضا
ع�ل�ى كيفية إتم���ام الفحوصات الدورية للمعدات وآلية تس���جيل
الخطوات املنجزة بإحرتافية عالية.
فعالية تشغيل عمليات املطار والساحة:
عمليات املطار والساحة تعترب الرشيان الرئييس املشغل للمطار،
فمن خالل الجوالت امليدانية تم إطالع املش���اركني يف الدورة عىل
فلس���فة إدارة املط���ار باألرقام واإلحصائيات اليت س���اعدت يف إبراز
املنهجي���ة املث�ل�ى إلتم���ام العملي���ات األرضي���ة وخدم���ات العمالء
بالتع���اون مع مرك���ز إدارة عمليات الص���االت لتطوير بيئة العمل
داخ���ل املط���ار وتحقي���ق رض���ا العاملني فيه مما س���ينعكس عىل
زواره وخصوصا عند مراعاة الوقت الزمين.
فعالية الخدمات األرضية وكيفية تحميل الطائرة وتفريغها:
م���ن خالل الجول���ة امليدانية عىل الخدم���ات األرضية املتوفرة وتم
زي���ارة مركز تحكم عمليات الس���احة ومركز إدارة الس���احة ومركز
تنسيق األمتعة للتعرف عىل كيفية تعاون تلك املراكز مع بعضها
البع���ض لتقدي���م األولويات اليت تس���عى لها إدارة مطار ش���انجي
لتحقيق أفضل معايري السالمة والحماية متزامنة مع الخدمات
املقدم���ة ،ل�ك�ي تتم عملية تحميل الطائ���رة وتفريغها وفق الزمن
املجدول لها حىت ال يرتتب عىل ذلك أي تأخري أو طارئ مما سيؤثر
عىل جدولة الرحالت القادمة واملغادرة.

إعداد  -عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري
مدير مطار األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز بالعال
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تعاون إلكرتوين

تقنية املعلومات و(يرس) يبحثان سبل التعاون يف مجال التعامالت اإللكرتونية
Information Technology Department and E-Government Program (Yusur),
discussed ways of improving cooperation in the field of electronic transactions

اس���تضافت إدارة تقنية املعلومات بالهيئة اجتماعا ً تنس���يقيا ً مع
برنامج التعامالت اإللكرتونية الحكومية (يرس).
وتخل���ل االجتم���اع بح���ث عالق���ات التع���اون املتمي���زة القائم���ة
ب�ي�ن الجانب�ي�ن وآلي���ات توظي���ف ه���ذا التع���اون لخدم���ة الجهود
الحكومي���ة الرامي���ة لتحقي���ق رؤية الس���عودية ( )٢٠٣٠يف الجانب
املتعل���ق باالرتق���اء بالب�ن�ى التحتي���ة وتوظي���ف التقني���ة لتلبي���ة
احتياجات املستقبل.
واطلع وفد (يرس) عىل مجموعة املبادرات اليت وضعتها إدارة تقنية
املعلومات يف الهيئة لتوظيف أحدث التقنيات لخدمة املسافرين
ورواد املط���ارات باعتباره���ا العص���ب الحي���وي وواجه���ة اس���تقبال
اململك���ة .باإلضاف���ة إىل مجموع���ة من التطبيق���ات واملبادرات اليت
يجري اإلعداد إلطالقها بما ينسجم مع الرؤية.
ورح���ب املهن���دس س���ليمان البس���ام رئي���س التقني���ة يف الهيئ���ة
ورئي���س لجنة التعام�ل�ات اإللكرتونية الحكومي���ة بالوفد الضيف
وق���ال  «:إن م���ا يت���م تحقيقه ح�ت�ى اآلن ثمرة الرؤية املس���تقبلية
اليت وضعتها قيادة الهيئة وتوجيهات معايل األس���تاذ س���ليمان
ب���ن عبدالل���ه الحمدان وزي���ر النقل رئي���س مجل���س إدارة الهيئة
العام���ة للط�ي�ران املدين ،وثمرة العمل الجاد واملش�ت�رك من كافة
قطاعات الهيئة »واضاف « نش���كر برنامج يرس عىل دورهم الهام
يف التنس���يق م���ع مختلف الجهات الحكومية وت���زداد أهمية هذ
الدور يف هذه املرحلة لتكامل األدوار يف تحقيق الرؤية .»٢٠٣٠

قب���ل إدارة تقني���ة املعلوم���ات ولجن���ة التعام�ل�ات اإللكرتوني���ة يف
الهيئ���ة وأش���ار إىل أن املب���ادرات اليت ملس���ها ستس���هم بالتأكيد يف
االرتقاء بتجربة مختلف فئات املجتمع الذي يتعامل مع املطارات
وقال”:م���ا اطلعن���ا علي���ه من خطط ومب���ادرات تعمل بأس���لوب
القط���اع الخاص لتحقي���ق أفضل النتائج ويس���عدنا التعاون مع
الهيئة عىل طريق تحقيق أهداف الرؤية .”٢٠٣٠
وخ�ل�ال االجتم���اع اطلعت الهيئة عىل منهجي���ة برنامج القياس
الق���ادم ومواعيد ورش العمل املحتمل���ة كما اطلعت الهيئة عىل
خدم���ات الربنام���ج فيم���ا يخ���ص التدري���ب واالستش���ارات ،كما
اس���تعرض مس���ئول (ي�س�ر) الخدم���ات االلكرتوني���ة ال�ت�ى أطلقها
الربنامج مؤخرا ً والربامج اليت سيتم اطالقها خالل الفرتة القادمة
و ناقش الجانبان سبل تحسني هذه الخدمات  ،وعقب االجتماع
قام وفد برنامج يرس بزيارة مرشوع مطار امللك عبد العزيز الدوىل
الجديد واملركز االعالمي .

وع�ب�ر املهندس عبد العزيز الش���عييب نائب املدير العام للتخطيط
االس�ت�راتيجى يف برنامج (يرس) عن إعجاب���ه باملجهود املبذول من
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مقال

الصيانة  ..بني اإلدارة والتجارة

Maintenance – Between administration and commerce
هذه األسباب اليت أصفها بـ «الكالسيكية» يف مجال الصيانة والتشغيل
غالبا ً ما يتسبب بها ارصار مقاول الصيانة عىل عدم نزع «قبعة التاجر»

املُنكب عىل اس���تخالص أي أرباح يعتقد بأنها متاحة يف عقده ,وتردده
كث�ي�را ً قب���ل ارتداء «قبعة املدير» الذي يلتزم بالخطط املدروس���ة واملهام
املجدولة له وعليه ,واليت ُوضعت ال الس���تخدامها حال وقوع مش���كلة

ما ,بل لتفادي وقوع هذه املش���كلة من األس���اس ,وهي الفلس���فة اليت
تتفهمها ذهنية املدير أكرث من ذهنية التاجر.
املهندس /نايف عبد الله باقطيان
مرشف تقييم الصيانة – قطاع املطارات

كما نعلم جميعا ً أن عقود الصيانة الحكومية هي عقود مجزية م ّولتها

الدولة بس���خاء لوعيها بأهمي���ة دور الصيانة الرئييس يف املحافظة عىل
املشاريع الحيوية اليت أُنفقت عليها مليارات الرياالت ,إىل جانب تفهمها
لح���ق مقاويل الصيانة يف الرتبح املرشوع مقابل تقديم خدماتهم .وهنا

ال يخفى عىل ذوي االختصاص من رجاالت الصيانة والتشغيل أهمية

ي���أيت دور الجهة االدارية املرشفة ع�ل�ى مقاول الصيانة يف ضمان تقديم

النواحي التجارية والربحية لدى مقدمي الخدمات بمختلف مجاالتها

تل���ك الخدمات بالش���كل املريض دون حيف أو تقصري .وال تتس�ن�ى تلك

وع�ل�ى رأس���هم مقاويل الصيان���ة .وهو ٌ
حق مرشوع ال يمك���ن إال أن يتم

الضمان���ة إال بالرتكي���ز عىل النواح���ي االدارية واعطائها حقه���ا بالكامل,

تفهم���ه من قبل الجهات املس���تفيدة .غري أن مبالغة املقاول يف تغليب

وذلك كون النواحي التجارية والربحية اليت تهم املقاول يف املقام األول

الجان���ب التج���اري عىل حس���اب الجان���ب االداري للم�ش�روع يُعد خلال ً
حيويا ً يؤثر عىل دوره يف املحافظة عىل املرافق واطالة عمرها التشغييل

قد تم استيفائها -من وجهة نظري -بمجرد ترسية عقد الصيانة عليه
باألسعار اليت اختارها بنفسه وق ّيم املختصون لديه جدواها االقتصادية.

و يتسبب يف عرقلة انسياب عمليات الصيانة اليت تتصف يف مجملها

غ�ي�ر أن بع���ض املقاولني لألس���ف رغب ًة يف زي���ادة ارباحه���م أو لتعويض

بالعاجلة والهامة.

الفش���ل يف دراس���ة الج���دوى االقتصادية ملش���اريعهم ,ق���د يلجؤون إىل

فعىل س���بيل املثال فإن مش���كلة صغرية مثل تعطل وحدات التكييف

التقص�ي�ر يف التزاماته���م التعاقدي���ة ,ذلك التقصري الذي يُس���تبعد -يف

يف مرفق ما يخدم مجموعة من الناس لساعة واحدة فقط يف فصل
الصيف ,يُعد أمرا ً غري مقبول بأي حال من األحوال ومثري للسخط .وبالتايل

فإن ارجاع وحدات التكييف تلك للخدمة ال يمكن تصنيفه إال بالعمل
العاجل والهام رغم بساطة املشكلة -نظرياً -مقارنة بغريها من مشاكل
الصيانة املعقدة.
وبأخ���ذ هذا املثال البس���يط والعودة للجدلية ال�ت�ي يطرحها عنوان هذا
املق���ال فإنن���ا نجد من واق���ع الدراس���ات امليدانية ملثل هذه املش���اكل أن
أسبابها غالبا ً ال تكاد أن تخرج عن:
 )١ع���دم وج���ود الف�ن�ي املؤهل أو عدم توف���ر العدد ال���كايف من الفنيني
للقيام باملهمة.
 )٢عدم توفر مخزون قطع الغيار واملستهلكات املطلوبة.

حال���ة التعاق���دات الحكومي���ة -أن يك���ون ناتج عن جه���ل اداري أو قلة
خربة نظرا ً لالش�ت�راطات الحكومية الدقيقة املتعلقة بخربات املتنافسني
عىل عقودها واليت يفرتض اس���تيفائها من قبل املقاول الفائز باملنافسة.
لذلك تبقى عىل الجهة االدارية املرشفة عىل املقاول املس���ؤولية الكاملة
يف مراقبة أدائه عن كثب ورصد أي تقصري -بل اس���تقرائه س���لفا ً قبل
حدوثه – وذلك حىت تتمكن من التعامل معه بالحزم االداري املناسب
وبالرؤية الفنية املنصفة.
وأخ�ي�راً ..أزعم أن الجميع يتفق عىل أن املقاول والجهة االدارية املرشفة

علي���ه كم���ن يبحران س���وي ًة يف مرك���ب واحد غري أن���ه يف خضم العمل
اليوم���ي الدؤوب واالجتماعات والزيارات امليدانية ,قد ينىس البعض أن
الجهة االدارية املرشفة هي ربان ذلك املركب.

 )3عدم توفر األدوات واملعدات الرضورية إلنجاز العمل.
 )4عدم االلتزام بجدولة أعمال الصيانة الوقائية الالزمة.
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املوظف املميز

اعتماد برنامج «املوظف املميز» ملوظفي املطارات

Adoption of “distinctive employee” program for airports personnel
بهدف الكش���ف عن املواهب الفردية
يف قط���اع املط���ارات ومكافئته���ا عىل
الجه���د املب���ذول لضم���ان تطويرها،
وتطبي���ق روح التمي���ز واملنافس���ة
العادل���ة بني جمي���ع موظفي القطاع
بمختل���ف املس���تويات أعتم���دت
الهيئ���ة برنام���ج «املوظ���ف املمي���ز»
ملوظفي املطارات.
واوض���ح األس���تاذ نعي���م الش���بانه
مس���اعد الرئيس للخدم���ات املركزية
أن تطبي���ق الربنامج جاء من منطلق
الرتكي���ز ع�ل�ى اس�ت�راتيجيات الهيئ���ة
ال�ت�ي م���ن ضم���ن اولوياته���ا مح���ور
«خدم���ة العم�ل�اء» وال���ذي يعد من
املحاور األساس���ية اليت تسعى الهيئة
إىل إيصاله���ا لجمي���ع املوظف�ي�ن يف
إط���ار الجهود املس���تمرة ال�ت�ي تبذلها
الهيئ���ة لالرتق���اء بأداء املوظفني وم���ا توليه من اهتم���ام بالتطوير
والتنمي���ة يف مجال املوارد البرشية والتنظيم اإلداري واالس���تفادة
من التجارب الناجحة.
وأشاد الشبانه بالدور الكبري لسعادة املهندس طارق العبد الجبار
مس���اعد الرئيس للمطارات ملس���اهمته الكبرية والفعالة من اجل
انجاح الربنامج من منطلق االهتمام بالعنرص البرشي ودوره يف
تنمي���ة الوطن ،ودعمه املوظفني للقي���ام بالواجبات اليت تتطلبها
مه���ام عمله���م ،خاصة يف ظل حرص الهيئة عىل تحقيق معايري
الجودة والتميز يف كافة القطاعات.
وحول اهداف الربنامج بينّ مساعد الرئيس للخدمات املركزية انه
يهدف إىل الكشف عن املواهب الفردية يف القطاع ومكافئتها عىل
الجهد املبذول لضمان تطويرها ،وتطبيق روح التميز واملنافس���ة
العادل���ة بني جميع موظف���ي القطاع بمختلف املس���تويات ،وقد
تم إعداد نموذج تقييم يشمل معايري لتقييم املرشحني من قبل
مدراءهم واملفاضلة بينهم الختيار املرشحني ومكافئتهم مالياً.
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وأش���ار إىل ان إطالق الربنامج يتزامن مع
توج���ه الهيئة نح���و الخصخص���ة ،وإبراز
مفه���وم خدم���ة العم�ل�اء ليك���ون محورا ُ
أساس���يا ً واس�ت�راتيجيا ً لجمي���ع أه���داف
اإلدارات واملطارات.
وأض���اف ان الربنام���ج يهدف ايضا ً اىل بث
روح التميز واملنافس���ة العادلة بني جميع
املوظف�ي�ن يف املطارات وخلق ثقافة خدمة
العمالء يف جمي���ع املطارات ،الرتكيز عىل
الس���لوكيات ال�ت�ي يمك���ن مكافئته���ا عىل
مستوى املوظف.
تجدر االش���ارة إىل أن الربنامج يش���مل يف
نس���خته األوىل موظف���ي قط���اع املطارات
س���واء العامل�ي�ن باملط���ارات أو اإلدارات
التابعة للقطاع ،وس���يتم إعداد دراس���ات
ع���ن م���دى ج���دوى تطبيق���ه ع�ل�ى باق���ي
القطاعات يف الهيئة.
ويعتم���د الربنام���ج ع�ل�ى آلية تطبي���ق من خالل تصمي���م نموذج
تقييم يشمل معايري لتحديد املوظف املميز ويتم تقييم املرشحني
م���ن قب���ل مدراءهم ويرفع بأس���مائهم حىت يت���م املفاضلة بينهم
واختيار الفائزين ومن ثم مكافئتهم ،وتم تحديد املكافأة.
وتخض���ع اج���راءات التقيي���م واختيار املرش���ح اىل لجنة مش���كلة
م���ن ع���دة إدارات بقطاع املطارات تكون برئاس���ة ممثل من قطاع
املطارات ومش���اركة املوارد البرشي���ة يف إجتماعات اللجنة كعضو
رئييس لضمان تحقق أهداف الربنامج.
ويتمي���ز الربنام���ج كوس���يلة لح���ث الدوافع الداخلي���ة للموظفني
بإظه���ار وتقدي���م أفضل ما يمك���ن من أداء متميز طبقا ملس���توى
أفض���ل املمارس���ات ،األمر ال���ذي من ش���أنه إذكاء روح املنافس���ة
وتش���جيعهم ومن ثم مكافأتهم بهدف خلق منهج للسعي نحو
التميز والوصول إىل ثقافة خدمة العميل واليت تسهم يف تحقيق
األهداف االسرتاتيجية للهيئة.
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ورشة عمل وتدريب

مطار أبها يختتم بنجاح دورة «التميز يف خدمة العمالء«

”Abha Airport successfully concludes a seminar titled “Excellence in Customer Service
اختتم مطار أبها الجلسة الثانية من دورة «التميز يف خدمات العمالء» واليت أقيمت مؤخرا ً يف خميس مشيط  ،بمشاركة العديد
من اإلدارات العاملة بمطار أبها وممثيل رشكة الخدمات األرضية ورشكات الطريان املحلية ،وذلك بحضور سعادة مدير عام املطارات
الجنوبية األستاذ فهد بن عبدإله العدواين،وتضمنت الدورة أبرز عنارص اإلرتقاء باملعايري وتطوير األساليب املتبعة يف خدمة عمالء املطار.
من جانبه أوضح مدير عام املطارات الجنوبية أن تنظيم الدورة يهدف اىل تحسني ورفع كفاءة الخدمات املقدمة يف املطارات وتجويدها
من خالل رفع كفاءة العاملني يف املطارات لتحقيق األداء املتميز وتقديم أرقى الخدمات ملرتادي املطارات من املواطنني واملقيمني.

مطار امللك سعود ينظم ورشة عمل مع جامعة الباحة

King Saud Airport organizes a workshop with Albaha University
أقام مطار امللك سعود بن عبدالعزيز بمنطقة الباحة ورشة عمل بعنوان اساسيات االتصال الفعال بالتعاون مع جامعة الباحة
األهلية وشهدت الورشة حضور األقسام العاملة باملطار وهدفت الورشة إىل تثقيف املوظفني باملطار عىل مهارات االتصال والتعامل
مع الجمهور واختتم سعادة مدير عام املطار األستاذ عبدالرحمن الهاشمي الورشة بكلمة شكر فيها عميد جامعة الباحة الدكتور
محمد حميد الثقفي واألستاذ عبدالرزاق مالوي املدير التنفيذي للجامعة وقدم لهم شهادات شكر وتقدير عىل مشاركتهم كما شكر
الجهات املشاركة يف الورشة .
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فعاليات

تدشني حملة رسالة شكر وتأييد بمطار امللك فهد الدويل

The launch of thanks and support campaign at King Fahad International Airport
نظمت إدارة مطار امللك فهد الدويل بالدمام حملة رسالة شكر وتأييد لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وقام بالتوقيع يف حملة رسالة الشكر جميع موظفي مطار امللك فهد الدويل.

حملة توعوية ضد الفريوسات بمطار امللك سعود

Viruses Awareness campaign at King Saud Airport

نظم مطار امللك سعود بن عبدالعزيز بمنطقة الباحة حملة التطهري لليدين ضد الفريوسات الدقيقة بالتعاون مع كلية الطب بجامعة
الباحة قسم االحياء الدقيقة وقام املشاركني من الكلية وبإرشاف الدكتور محمد عبدالرحمن حلواين رئيس قسم كلية االحياء
الدقيقة بالرشح للمسافرين والعاملني باملطار كيفية تطهري اليدين باستخدام املطهر وتوزيع عبوات مجانية من املطهرات لهم
كما قدم سعادة مدير املطار األستاذ عبدالرحمن الهاشمي شكرة للمشاركني بالحملة وقدم لهم دروع وشهادات شكر وتقدير نظري
مشاركتهم يف الحملة
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زيارات

وفد الشورى يطلع عىل الصالة الخامسة الجديدة بمطار امللك خالد الدوىل

Alshoura Council delegation toured the new Terminal 5 at King Khalid International Airport

اط��ل��ع وف��د م��ن لجنة النقل واالت���ص���االت وتقنية املعلومات
بمجلس الشورى عىل الصالة الخامسة الجديدة بمطار امللك
خالد ال��دوىل بالرياض واملخصصة للرحالت الداخلية الىت بدأ
التشغيل الجزىئ لها ( )22مايو املايض.
وكان فى استقبال الوفد لدى وصوله مساعد الرئيس لالتصال
املؤسىس والتسويق األستاذ باسم السلوم ومدير عام العالقات
ال��ع��ام��ة واإلع��ل�ام األس �ت��اذ ع��ب��دال��ل��ه ال��خ��ري��ف وم��دي��ر امل�ش�روع
املهندس عبد اإلله الفوزان .
وت��أىت زي���ارة وف��د ال��ش��ورى ضمن خطة ال��زي��ارات امليدانية الىت
تنظمها الهيئة ملسئويل األجهزة الحكومية إىل املطارات الجديدة
و املرشوعات الجارى تنفيذها بهدف اطالع املسئولني عىل مراحل
سري العمل والتنسيق املبكر الحتياجات مختلف القطاعات
استعدادا ً ملرحلة التشغيل الكامل .
واستمع الوفد خالل الزيارة إىل استعراض قدمه املهندس الفوزان
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ألحدث التقنيات و األنظمة املستخدمة فى الصالة لتوفري كافة
الراحة للمسافر و تقديم الخدمات بأعىل معاير الجودة العاملية.
وناقش الوفد أثناء ال��زي��ارة أهمية الصالة الجديدة فى تعزيز
النهضة االقتصادية باململكة ككل والرياض عىل وجه الخصوص
كما تطرق النقاش إىل آلية التشغيل الجزيئ للصالة الذى بدأ
بعدد محدد من الوجهات يزداد بشكل تدريجي لحني التشغيل
الكيل للصالة .
وكان التشغيل فى املرحلة الحالية قد شمل خمس وجهات هى
رشورة والوجة وطريف والقريات والهفوف وسيتم زيادتها تدريجيا
حىت يتم نقل حركة الطريان الداخيل إىل الصالة الخامسة.
يذكر أن وفد أعضاء مجلس الشورى ضم رئيس اللجنة اللواء
املهندس ن��ارص العتييب ،وال��دك��ور ف��ردوس الصالح ،والدكتور
ج�بري��ل ال��ع��ري�شي  ،وال��دك��ت��ور ح��ام��د ال��ش��راري  ،وامل��ه��ن��دس
عبدالله النجيدي.
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أخبار املوظفني

املاجستري يف القانون للزهراين

حص���ل الزمي���ل منص���ور غرام���ه الزه���راين مدي���ر ع���ام الخدمات
املساندة للمطارات عىل شهادة املاجستري يف القانون بتقدير ممتاز
نتم�ن�ى له التوفيق والنجاح يف مش���وار حيات���ه العلمية والعملية
ألف مربوك.

الحاريث يحصل عىل املاجتسري

حصل الزميل حامد صاطي الحاريث أحد منسوبي إدارة عالقات
املوارد البرشية بقطاع املالحة الجوية عىل درجـــة الــماجستري
يف إدارة األعــمــال نتمىن له التوفيق والنجاح يف مشوار حياته
العلمية والعملية  ...ألف مربوك.

الزهراين يحصل عىل املاجستري

أحتف���ل الزمي���ل يحىي بن عطي���ة الزهراين رئي���س اإلطفاء املناوب
بمط���ار امللك عبدالعزيز الدويل بحصوله عىل ش���هادة املاجس���تري
يف إدارة األزم���ات والك���وارث م���ن جامع���ة املل���ك عبدالعزي���ز
نتمىن له التوفيق والنجاح يف مش���وار حيات���ه العلمية والعملية
ألف مربوك

الهاشمي للمرتبة السادسة عرش

يتلق���ى مدي���ر مطار امللك س���عود بالباحه عبدالرحمن الهاش���مي
التهنئات بمناسبة ترقيته للمرتبه السادسة عرش  ...ألف مربوك.

أفراح العتييب

أحتف���ل الزمي���ل ج�ب�ر العتي�ب�ي م���ن منس���وبي قط���اع االتص���ال
املؤس�س�ي والتس���ويق بزواج شقيقتيه وس���ط حضور العديد من
الزم�ل�اء واألهل واألصدق���اء الذين باركوا للعريس�ي�ن وتمنوا لهم
حياة زوجية سعيدة  ..ألف مربوك.

الزهراين احتفل بعقد قرانه

احتف���ل الزمي���ل محم���د عي�س�ي الزه���راين م���ن خدم���ات املالحة
الجوية بمطار امللك سعود بالباحه يعقد قرانه نتمىن له التوفيق
والنجاح يف حياته  ...ألف مربوك
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ضيف العدد

Guest of This Issue
نبذه مخترصه عن الصالة الخامسة ؟
نش���أت الحاج���ة إلنش���اء صالة جدي���دة يف مطار املل���ك خالد إىل
النم���و الكب�ي�ر يف أعداد املس���افرين خالل العرش س���نوات املاضية
حيث كانت نس���بة الزيادة الس���نوية أكرث من ( )%10و خاصة عىل
الس���فر الداخيل ،والصالة رق���م ( )3الحالية طاقتها التصميمية
( )6مليون مسافر سنويا ً و قد وصلت أعداد املسافرين عربها يف
السنة املاضية ال اكرث من ( )11مليون مسافر ،لذلك فإن الصالة
رقم ( )5بطاقتها التصميمية اليت تستوعب أكرث من ( )12مليون
مسافر سنويا ً هي الحل األمثل ملواجهة هذا النمو.

املهندس  /عبداالله بن حمد الفوزان

مدير مرشوع تطوير وتوسعة مطار امللك خالد الدويل بالرياض
م��ه��ن��دس ع���ب���داإلل���ه يف ال���ب���داي���ة ن����ود أن ن��ت��ع��رف عىل
سريتك الذاتية ؟
إس���مي عبداالل���ه بن حمد الف���وزان ،من موالي���د مدينة الرياض
ع���ام 1982م .حصلت عىل البكالوريوس يف الهندس���ة املدنية من
جامع���ة املل���ك فهد للب�ت�رول واملع���ادن ،ومن ث���م حصلت عىل
املاجس���تري يف إدارة التش���ييد م���ن جامع���ة واش���نطن يف مدين���ة
س���ياتل يف الواليات املتحدة األمريكية .عملت يف قطاع املقاوالت
قبل انضمامي للهيئة العامة للطريان املدين يف عام 2013م.

ماهي اإلضافة اليت س���تضيفها الصالة الخامس���ة ملطار امللك
خالد الدويل ؟
الصال���ة رق���م ( )5ه���ي االضاف���ة األساس���ية ال�ت�ي تم���ت للمط���ار
من���ذ افتتاحه ع���ام  .1983لذا فهي س���تقدم الخدمات العرصية
للمسافرين و العاملني عىل حد سواء ،وروعي يف تصميم الصالة
الرتكي���ز عىل س���هولة و انس���يابية حركة املس���افرين ،واس���تخدام
نظام نقل أمتعة حديث و آيل ،تلبية متطلبات ذوي االحتياجات
الخاصة ،تصميم صديق للبيئة يرشد من استخدام الكهرباء و
املاء ،مواقف ذكية للسيارات،و الكثري من األمور األخرى.
ما هي أبرز الصعوبات اليت واجهتكم يف املرشوع ؟
إنشاء مرشوع بحجم الصالة رقم ( )5بداخل مطار دويل مزدحم
يعم���ل ( )24س���اعة باليوم عىل مدى ( )7أيام أس���بوعيا كان أكرب
التحدي���ات اليت واجهناها خالل عملن���ا يف املرشوع .باإلضافة اىل
حل العوائق املالية والتعاقدية الخاصة باملقاول واالستشاري ليك
يتفرغ الجميع للعمل عىل إنجاز املرشوع بالوقت املحدد.

ماه���ي الخط���ة ال�ت�ي اتبعته���ا إلنج���از العمل به���ذه الرسعة
يف م�ش�روع ضخ���م كالصال���ة الخامس���ة بمط���ار املل���ك
خالد الدويل ؟
تعاملنا يف املرشوع كفريق عمل واحد يضم املقاول واالستشاري
ومهنديس الهيئة .وعملنا عىل حل جميع العقبات بشكل عاجل
واتخاذ القرارات بالرسعة املطلوبة.

حدثنا عن املميزات اليت توجد بالصالة الخامسة ؟
أفض���ل أن يخت�ب�ر املس���افرون الصال���ة بأنفس���هم  ،فه���م األجدر
بالحديث عن مميزات الصالة.

كيف رأيت فريق العمل أثناء سري املرشوع ؟
وف���ق الل���ه الهيئة بفري���ق من الش���باب الس���عودي يتمتع بأعىل
مس���تويات التف���اين واإلخ�ل�اص واملثابرة يف العم���ل لإلرشاف عىل
امل�ش�روع .حي���ث قضين���ا أوق���ات طويلة يف امل�ش�روع ملتابع���ة أداء
األعمال فيه بجميع املراحل.

كيف وجدتم األصداء عن املرشوع بعد تشغيله بشكل جزء ؟
األص���داء األولي���ة ولل���ه الحم���د ممت���ازة ،ولكنن���ا الزلن���ا بانتظار
التش���غيل الكامل للصالة ومرور مواس���م الس���فر األساسية عىل
الصال���ة ل�ك�ي نتمكن من عمل تقييم ش���امل ملدى نجاح املرشوع
بناء عىل التشغيل وتجربة املسافرين.
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Contact - للتواصل

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

@KSAGACA

Customer Protection

@CP_gaca

حماية العمالء

King Khalid International Airport

@KKIASA

مطار امللك خالد الدويل

King Fahad International Airport

@KFIAirport

مطار امللك فهد الدويل

King Abdulaziz International Airport

@KAIAirport

مطار امللك عبدالعزيز الدويل

Prince Mohammed International Airport

@Madinahairport

Saudi Academy of Civil Aviation

@SACA_SA

Safety، Security & Air Transport

@GacaSafety

Aviation Investigation Bureau
Northern airports

حساب الهيئة الرئييس

مطار األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل

@AIB_KSA
@northairports

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

مجلة أخبارنا

 إذا كانت لديك،هي مجلة تُعىن بأخبار منسوبي الهيئة
مشاركة أو أخبار تود مشاركتها معنا نأمل التواصل عىل
If you have news you would like to share...

gaca-newsletter@gaca.gov.sa

 العدد السابع- أخبارنا
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