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زيارات

اطلع خاللها عىل الخدمات املقدمة لضيوف الرحمن

نائب أمري منطقة مكة املكرمة يتفقد مجمع صاالت الحج والعمرة

قــام نائــب أمري منطقــة مكة املكرمة صاحب الســمو املليك األمري

املركزيــة ،حيــث اطّلــع عــى كيفيــة إنهــاء إجــراءات الحجــاج يف

عبدالله بن بندر بن عبد العزيز آل ســعود ،بزيارة تفقدية ملجمع

عملية القدوم وعىل الخدمات املقدمة لحجاج بيت الله الحرام،
وقدم الفريق عرضا ً لسموه عن الشاشات اإلرشادية واملعلومات.

ســموه عىل ســر العمل والخطة التشــغيلية الســتقبال ضيوف

فيمـــا ا ســـتعر ض معـــا يل و ز يـــر ا لنقـــل لســـمو ه ا لخطـــة

الرحمن القادمني ألداء مناسك حج هذا العام 1438هـ ،وكان يف

التشـــغيلية الـــي اعتمدتهـــا الهيئـــة العامـــة للطـــران املـــدين،

اســتقبال ســموه معــايل وزير النقل ،رئيس مجلــس إدارة الهيئة

الـــي تهـــدف إىل تســـهيل إجـــراءات الحجـــاج وتقديـــم أفضـــل

العامــة للطريان املدين األســتاذ ســليمان بن عبــد الله الحمدان،

الخدمات لهم.

وعدد من مسئويل الجهات العاملة باملطار.

الجديــر بالذكــر أن الطاقــة االســتيعابية للصالــة يف الســاعة

وبــدأت جولــة ســموه بالصالــة “د”بمجمــع صــاالت الحج حيث

الواحــدة  3800حــاج قــادم و 3500حــاج مغــادر ،فيما تســتوعب

اطلــع عــى مواقــع الجهــات الحكومية الخدمية الــي تعمل عىل

مناطــق االنتظــار  7000راكب ،كما تســتوعب الصاالت الحديثة يف

إنهــاء إجراءات اســتقبال الحجاج وتقديــم الخدمات الالزمة لهم

اليــوم الواحــد أكــر مــن  91ألــف حــاج قــادم ،و 84ألــف مغادر،
وتخــدم الصــاالت الحديثة  312رحلة يومياً ،بمعدل  13رحلة يف

توجه سموه إىل املنطقة
وهيئة الحرص والتوزيع بوزارة الحج ،ثم ّ

الساعة الواحدة.

صــاالت الحــج والعمــرة بمطــار امللك عبد العزيز الــدويل ،واطلع

يف املجمع ،وشــملت مواقع وزارة الصحة والجوازات والجمارك
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زيارات

نائب أمري عسري يتفقد مرشوع تطوير مطار أبها
رئيس الهيئة العامة للطريان املدين لقطاع املطارات شــكره لزيارة
ســمو األمــر للمــروع وتفقده والتأكد من ســر العمــل وتذليل
أي عقبــات تواجهــه ،وأشــار إىل أن تطويــر مطــار أبهــا يأيت ضمن
مشــاريع الهيئــة التطويريــة ملنظومــة املطــارات الســعودية بغيــة
مواكبــة النمو املســتمر يف حركة املســافرين جــوا ً وتجهيز وتطوير
البنيــة التحتيــة لقطاع الطريان عىل نحو يتوافق مع رؤية اململكة
2030م ،ولفت إىل أن الهيئة دأبت عىل إرشاك القطاع الخاص يف
تنفيذ مشــاريعها ،مفيدا ً أن مبىن الصاالت صمم ليكون صديقا ً
للبيئــة بتحســن اســتهالك الطاقــة ،حيث تم اســتخدام إضاءة
ذكية كما يجهز املرشوع بأجهزة املراقبة واألمن وأنظمة معالجة
قام صاحب الســمو املليك األمري منصور بن مقرن بن عبدالعزيز
نائــب أمــر منطقة عســر،بزيارة تفقدية عىل مرشوع تطوير مطار
أبها ،لالطالع عىل ســر العمل وآخر مســتجدات املرشوع ،وكان

ميــاه الــرف الصحــي الســتخدماها يف الــري وامليــاه املــردة»،
موضحا ً أن الصاالت ستكون مهيأة بالتقنيات الحديثة لتسهيل
حركــة املســافرين مثل كونرتات تســجيل الدخول الــذايت وبوابات
الكرتونية وأحدث أجهزة الفحص ونقل األمتعة.

يف اســتقباله املهنــدس طــارق بــن عثمــان العبدالجبــار مســاعد
رئيس الهيئة العامة للطريان املدين لقطاع املطارات
حيث اطلع ســموه عىل املرشوع الذي ســيضم مواقف للطائرات
تستوعب نحو  22طائرة ونحو  11جرسا ً للركاب ،وسريفع املرشوع

طاقة املطار االستيعابية لنحو  6.4مليون مسافر سنويا ً يف حني
تبلغ املساحة اإلجمالية للمطار  70.000م2
مــن جهته ،أشــاد ســمو نائب أمري منطقة عســر بجهــود الهيئة
العامــة للطــران املــدين وأوضــح بأن املطــارات تعد واجهــة الدول

واملدن ،فضال ً عن دورها الحيوي يف التنمية االقتصادية للوطن،
متوقعــا ً أن يكــون للمــروع أثــر إيجابي يف االقتصاد والســياحة
باملنطقة وعىل أهاليها حيث سيسهم يف تنقالتهم بشكل ميرس.
من جانبه ،قدم املهندس طارق بن عثمان العبدالجبار مســاعد
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جولة

رئيس الهيئة يتفقد مرشوع مطار امللك عبدالعزيز

تفقــد معــايل األســتاذ عبدالحكيــم بــن محمــد التميمــي رئيــس

بالغرب ،باإلضافة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمسافرين

الهيئــة العامــة للطــران املــدين ،مــروع تطويــر مطــار امللــك

وضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج وتقديم أقىص ما يمكن

عبدالعزيــز الــدويل الجديــد بمحافظة جدة ،واطلــع معاليه عىل
سري األعمال يف املرشوع الجاري تنفيذه حاليا ً ومرافقه املتعددة،

مــن االهتمــام والرعايــة لهــم خاصــة أن مطــار امللــك عبدالعزيــز
الدويل يعترب البوابة الرئيسة للحرمني الرشيفني.

وشــدد معاليــه خــال لقائــه بمقــاويل املــروع عىل أهميــة إنجاز

وأكد معاليه عىل أن الهيئة تضطلع بتنفيذ العديد من املرشوعات

املــروع وفــق الجــدول الزمين املحــدد حيث يمثل أولوية رئيســة

التطويرية ملنظومة املطارات السعودية ،ملواكبة النمو املستمر يف

للهيئة إذ يعد من أهم املرشوعات الحيوية اليت تشهدها محافظة
جدة اليت تتمتع بثقل اقتصادي كبري ،وتشــهد نموا ً مضطردا ً يف

حركة املســافرين يف مدن اململكة وتجهيز وتطوير البنية التحتية
لقطــاع الطــران عــى نحو يواكــب رؤية اململكة 2030م ،كما أشــار

حركتها الجوية عرب مطار امللك عبد العزيز الدويل.

إىل املتابعــة املســتمرة مــن قبل معايل وزيــر النقل رئيس مجلس

ونــوه بالدعــم واالهتمــام الكبرييــن الــذي تلقــاه الهيئــة وهــذا

ادارة الهيئــة العامــة للطــران املدين ،إلنجاز مــروع تطوير مطار

املــروع تحديــدا مــن لدن خــادم الحرمني الرشيفني وســمو ويل
عهــده األمــن ،واوضح بأن املطار ســيصبح محوريا ً يربط الرشق

امللــك عبدالعزيــز الــدويل وفــق الجــدول الزمــي وتقديــم أفضــل
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إستقبال

التميمي يرحب بحجاج أوىل رحالت الحج عام  38ويتفقد مجمع صاالت الحج والعمرة

رحــب معــايل رئيــس الهيئــة العامــة للطــران املــدين األســتاذ

وتســخري جمــــيع اإلمكانــات إلنهــاء وصولهــم عرب املطــار ومن ثم

عبــد الحكيم بن محمد التميمي وعدد من مســؤويل القطاعات

إىل املشاعر املقدسة بيرس وسهولة.

الحكومية العاملة يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل،بحجاج أوىل

كمــا تفقــد معايل الرئيــس مجمع صاالت الحــج والعمرة باملطار

رحــات الطــران الناقلــة لحجــاج بيت اللــه الحرام لهــذا العام،

واطلــع عــى الخطة التشــغيلية ملوســم حج هذا العــام ،وتفقد

والقادمــة مــن جمهوريــة باكســتان اإلســامية لخطــوط « طريان
شــاهني» وعــى متنهــا  ٣٢٥راكبــاً ،وذلك بمجمع صــاالت الحج

كل التجهيــزات واالســتعدادات الالزمــة الســتقبال ضيــوف
الرحمــن واســتعدادات املطــار والجهــات الحكوميــة العاملــة

والعمرة باملطار .

باملجمــع ملرحلــة قــدوم الحجاج وكيفيــة إنهــاء إجراءاتهم بأرسع

وقــدم معاليــه لضيــوف الرحمــن خــال االحتفالية الــي اقيمت

وقــت عــر الكاونــرات املعــدة لذلــك الــي بلــغ عددهــا  142كاونرتا

تعبــرا عــن الفرحــة بقدومهــم الهدايــا التذكاريــة لهــم لحظــة

للجــوازات و 158كاونــرا إلنهــاء إجــراءات الســفر و 120كاونــرا

وصولهم  ،وسط منظومة من الخدمات املتكاملة ،وشهد مطار

لــوزارة الحــج  ،باإلضافــة إىل  16نقطــة تشــغيلية للجمــارك ،و10
ســيور للحقائــب  ،و 90موقفــا ً للحافــات  ،و 40مصــى بمناطق

دول العالم ،حيث وفرت جمــيع القطاعات الحكومية واألهلية

االنتظار  ،كما تتسع ساحة وقوف الطائرات رقم  6ورقم  7لعدد

العاملة يف املطار االســتعدادات الالزمة لخدمة ضيوف بيت الله

 47طائرة يف وقت واحد.

امللــك عبدالعزيــز الدويل تتابع رحالت الحج القادمة من مختلف

الحــرام القادمــن مــن جمــــيع أقطــار العالــم وإنهــاء إجراءاتهــم
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مؤتمر

بمشاركة عدة جهات

«الهيئة العامة للطريان املدين» تنظم أول مؤتمر للمواد الخطرة

برعاية معايل األســتاذ عبدالحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة

وأضاف نقادي « هذا املؤتمر الذي يشاركُ فيه نخب ٌة من املسئولني

للطــران املــدين ،نظمــت الهيئــة فعاليــات موتمــر املــواد الخطرة

والكــوادر ،املتخصصة يجســد األهمية البالغة لضوابط التعامل

تحــت شــعار « جــودة األداء  ..محافظــة عــى األرواح» وذلــك يف

مــع املــواد الخطــرة ،كمــا يعكــس حرصنــا جميعــا عــى تحقيق

يوم  ١٤٣٨/١١/٣يف فندق الريتز كارلتون بالرياض.

التعاون املنشود يف هذا املجال ،من خالل تقديم تجارب وخربات

ويهدف املؤتمر الذي أقامته الهيئة برعاية علمية من مدينة امللك

ذات قيمــة عالية ،مما يســهم يف رفع مســتوى كفــاءة العاملني

عبدالعزيــز للعلومــة والتقنية وبمشــاركة متحدثــن ومحارضين

والــركات ذات العالقــة ،خاصة فيما يتعلق باآلليات والتخزين

مــن جهــات حكومية عــدة إىل توعية وتثقيف العاملني يف مجال

والتغليف والشحن والنقل»

نقــل املــواد الخطــرة وتبــادل الخــرات يف املجــال والتعريف بدور

وأشار إىل أن الهيئة العامة للطريان املدين تضع يف االعتبار رضورة

الرشكاء يف نقل املواد الخطرة.

التعامــل مــع املــواد الخطرة وفق أحدث األســاليب والتقنيات يف

مــن جهتــه ،أكــد مســاعد رئيــس الهيئــة العامــة للطــران املدين

املطــارات ،خاصــة وأن قطــاع الطــران املــدين يخــدم الكثــر مــن

للســامة واألمن والنقل الجــوي الكابنت عبدالعزيز حامد نقادي
عىل أن التعامل األمثل مع املواد الخطرة يعد أمرا ً حيويا ً وأساسيا ً

القطاعات يف نقل واسترياد احتياجاتها من البضائع والصناعات

للســامة واألمــن يف مختلــف الصناعــات والقطاعــات ،ويأيت يف

مواد خطرة ،ســواء كانــت خطورتها مبارشة أو
الــي تنطــوي عىل
ٍ

غــر مبــارشة ،وانطالقا من تلك الحقائــق عملت الهيئة بصفتها

مقدمتهــا صناعــة النقل الجوي ،حيث أن نســبة كبرية من املواد
الخطــرة يتــم نقلها جواً ،لذلك أولت املنظمات والهيئات العاملية

الجهــة املســئولة عــن الترشيع والرقابة يف مجــال النقل الجوي،
عــى وضــع أنظمــة خاصــة بنقــل املــواد الخطــرة جواً ،عــى نحو

املتخصصــة يف الطــران املــدين أهميــة بالغــة لهذا األمــر ،خاصة

يتمــى مــع االتفاقيات واملعايــر الدولية ،فقامــت بإصدار لوائح

منظمــة الطــران املــدين الــدويل حيــث خصصت املنظمــة امللحق

تنظيميــة تتعلــق بجميــع جوانب الســامة واألمــن ذات العالقة
بنقــل املــواد الخطــرة جــواً ،وتلــزم تلــك اللوائــح كل ناقــل جــوي

الثامــن عــر مــن اتفاقية شــيكاغو للطــران املــدين لضوابط نقل
املــواد الخطــرة جــواً ،كما تبع ذلك إصــدار وثائق إلحاقية حددت
املعايري وأفضل املماراســات اليت ينبغي اإللتزام بها عند نقل تلك
املواد جواً.
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يرغب يف تقديم خدمة نقل املواد الخطرة الحصول عىل ترخيص
من الهيئة ملمارسة هذا النشاط ،مما يضمن االلتزام بالضوابط
املحلية والدولية ».

أخبارنا  -العدد الثالث عرش

مؤتمر

مــن جانبــه ،اســتعرض مديــر حمايــة البيئــة واملــواد الخطــرة يف

يف حني تناول األســتاذ يوســف بيضون ،رئيس قســم التخطيط

الهيئــة العامــة للطــران املــدين محمــد بــن عبداللــه الســامة،

واملطابقــة للشــحن يف مطــارات دبي بقســم الشــحن والخدمات

اللوائــح واألنظمــة املتعلقــة بنقل املــواد الخطرة عرب الجو مشــرا ً

اللوجســتية ،موضــوع املــواد الخطــرة وكيفيــة التعامــل معهــا

إىل أن دور هيئة الطريان املدين يتمثل يف منح الرتاخيص الالزمة

يف مجــال الطــران واملطــارات ،وتطــرق إىل تصنيفــات املــواد

واإلرشاف عىل الشــحن املرخص للتعامل مع البضائع الخطرة،

الخطرة التســعة كاملتفجرات والســوائل القابلة لالشتعال واملواد

إضافة إىل توضيح مسارات الرتخيض سواء للشاحن او للمواد

املشــعة ،وأشــار إىل أنه يندرج تحت ذلك الهواتف النقالة بسبب

حيث تنطبق اللوائح واألنظمة عىل مشغيل الطائرات والرشكات

بطارياتهــا عنــد التخزيــن ،وشــدد يف ختام حديثه عــى أن املواد

ووكالت الشحن واملسافرين الذين يحملونها معهم».

الخطــرة وكيفيــة التعامل معها يف مجــال الطريان واملطارات هي

وقــدم مديــر عــام اإلدارة العامــة للســامة الكيميائــة والنفايــات

مسؤولية الجميع.

الخطــرة يف الهيئــة العامة لألرصاد وحماية البيئة الدكتور ماجد

يف حــن تحــدث الكابــن طــي بــن عبــد الرحمن الشــمري ،نائب

أبو عيش ورقة بعنوان « نحو مطارات خرضاء مستدامة» واعترب

الرئيس للسالمة يف طريان أديل ،عن تأثري املواد الخطرة املشحونة
جوا ً وانعكاساتها عىل سالمة الطائرات ،وذكر أن اململكة تعد يف

العربية السعودية.

الدرجة األوىل بناء عىل تصنيف الربنامج الدويل يف تقييم سالمة

واســتعرض أبو عيش أحدث األمثلة يف مجال املطارات الخرضاء

الطــرن  ASAPوأشــار إىل تصنيف األمم املتحــدة للمواد الخطرة

املســتدامة يف دول العالــم وأهــم االســراتيجيات املســتخدمة

وكيفيــة تسلســل وصــول املعلومــة لغرفــة القيــادة مــع توضيــح

للحفاظ عىل البيئة.

اإلجراءات املتبعة يف حاالت الطوارئ.

مــن جهتــه ،تحــدث الدكتــور محمد الــدورسي مــن مدينة امللك
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة حول املــواد الكيميائية ،وتطرق إىل

وف ختــام جلســات املؤتمــر ،كــرم املهنــدس طــارق بــن عثمــان
ِ

العبدالجبــار مســاعد رئيس الهيئة العامــة للطريان املدين لقطاع

أساليب التعامل مع املواد الخطرة وكيفية الحماية والوقاية من

املطــارات املتحدثــن والجهات املشــاركة والجهــات الراعية (مدينة

مخاطرها وأدوات الوقاية والسالمة لتجنب أرضارها ،مؤكدا عىل

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،قناة اإلخبارية).

أن املؤتمر يحقق أحد أهداف رؤية  2030يف تنمية وتطوير اململكة

أهمية تدريب العاملني عىل ذلك.
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بروفايل

التميمي يتنفس الطريان منذ ثلث قرن
جاء تعيني معايل األســتاذ عبدالحكيم
بــن محمــد التميمــي رئيســا ً للهيئــة

وكذلــك مديــرا لعمليــات الطائــرات التابعــة
للديــوان امللــي ،وســاهم يف الرتخيــص الفين

العامــة للطــران املــدين بمرتبــة وزيــر،
تتويجا ً ملســرة حافلــة يف عالم الطريان

ويف ( )٢٠٠٨شــغل منصــب الرئيــس التنفيذي

والنقل الجوي ،فبعد أن أكمل دراسة

لرشكــة

الطــران

الطــران بأمــركا ،انطلــق إىل حياتــه

املتخصصــة يف الصيانــة الخفيفــة للطائــرات

العملية يف عالم الطريان.

واملرخصــة مــن الهيئــة العامة للطــران املدين

حصـــل التميمـــي عـــى العديـــد مـــن

وإدارة الطــران والفضــاء األوروبيــة EASA

الشـــهادات و ا لرت ا خيـــص ا ملتعلقـــة

عــاوة عــى نحــو  ١٤دولــة أخرى ،كمــا أصبح
طيــارا ً عىل طائــرات اإليرباص ومستشــارا ً ملدير

الفيـــدرايل األمـــريك بـــأن يكـــون طيـــارا
مفوض ــاً ،كم ــا حص ــل ع ــى ش ــهادة م ــدرب طــران م ــن الوالي ــات
املتحــدة األمريكيــة ،وشــهادة طيــار تجــاري مــن أمــركا أيضــا ً مــع

عام العمليات يف رشكة ناس واستمر يف هذا
املنصب حىت عام (.)٢٠١٥

ويف شــهر مــارس من عــام ( )٢٠١٥أصبح مســاعدا ً لرئيس الهيئة

تأهي ــل ع ــى قي ــادة ع ــدد م ــن الطائ ــرات النفاث ــة.

العامة للطريان املدين لقطاع السالمة واألمن والنقل الجوي.

وتعــود عالقــة التميمــي املولــود عــام ( )١٩٦١بالطــران الكــر مــن

كانــت ملســات التميمــي واضحــة للعيــان ،إذ قام بعــدة مبادرات

ثلــث قــرن ،حيــث عمــل مــن عــام ( )١٩٨٢وحــى عــام ()١٩٨٤

إبــان عملــه مســاعدا لرئيس الهيئــة العامة للطــران املدين ،من

يف الرشكــة العربيــة للهيلكوبــرات (رشكــة أرامكــو) كأول قائــد

أهمهــا ،إصــدار اللوائح واألنظمة الخاصة بســامة الطريان ألول

طائــرة هيلكوبــر ســعودي يف الرشكــة فيمــا يعــرف اآلن بقســم

مــرة يف تاريــخ اململكــة ،حيــث كانــت اململكــة تســتخدم أنظمــة

الطــران يف رشكــة أرامكــو ،ومــن عــام ( )١٩٨٤وحــى عــام

الطــران الفــدرايل األمــريك ،كما وضع اســراتيجية عامــة للنقل

( )١٩٨٦عمــل يف الطــران املوحــد ككابــن طيــار عــى طائــرات

الجوي والبدء يف تحرير األجواء.

اللري جت والهوكر.

وكســابقة يف تاريــخ الطــران املــدين باململكة ،قام معاليــه بإعادة

ويف عام ( )١٩٨٦عمل يف اإلخالء الطيب بالقوات املســلحة ككابنت

صياغــة اللوائــح واألنظمــة االقتصاديــة بمــا يدعــم الطــران يف

طيــار وكمديــر للتدريــب يف اإلخــاء الطــي وذلــك عــى طائــرات

اململكــة ،إضافــة إىل دوره يف إنهــاء االحتــكار املتعلــق بتقديــم

اللــر جيــت والجولف ســريم واســتمر يف هذا املنصــب حىت عام

الخدمــات األرضيــة وذلــك بالرتخيــص ألكــر مــن رشكــة يف هــذا

( ،)١٩٨٨بعــد ذلــك أســس أول رشكــة ســعودية متخصصــة يف
التصوير واملســح الجوي ،وعمل مديرا ً عاما ً لها من عام ()١٩٨٩

املجال ،عالوة عىل الرتخيص ملشغلني جويني جدد كما أدار ابرام
العديــد مــن االتفاقيــات الثنائيــة بــن اململكــة ودول اخــرى فيما

وحىت عام (.)٢٠٠٢

يخــص النقــل الجــوي ،إضافــة إىل إعــادة صياغــة الئحــة حماية

لرشكة فالي ناس.

بالطــران ،كتفويــض مــن إدارة الطــران

ً
ً
ففي عام ()٢٠٠٣
تنوعــت خربة التميمــي محليا وإقليميا وعاملياِ ،
شــغل منصــب كبــر مدربــي الطــران يف رشكــة  CAEاإلماراتيــة

واســتمر يف هذا املنصب حىت عام ( )٢٠٠٥ومن عام ( )٢٠٠٥وحىت
عــام ( )٢٠٠٨عمــل مديــرا تنفيذيــا ً للعمليــات يف رشكــة نــاس،
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الخليــج

لتكنولوجيــا

حقوق العمالء.
وعــاوة عــى كونه مــن املتخصصــن البارزين يف علــوم الطريان،
درس معاليــه إدارة االعمــال يف جامعــة فينكــس بالواليــات
املتحدة االمريكية.

أخبارنا  -العدد الثالث عرش

ورشة عمل

الهيئة العامة للطريان املدين تنظم ورشة عمل حول اإلعالم املتخصص

نظمت الهيئة العامة للطريان املدين ورشة عمل بعنوان «اإلعالم

ونــوه بنمــو اإلعــام املتخصــص وازدهــاره يف املجــاالت املختلفــة

املتخصــص يف قطــاع الطريان املدين ،وأثــر الطريان االقتصادي يف

ومــن بينهــا صناعــة الطريان املدين،واصبح يمثل ســمة أساســية

التنمية» بالتعاون مع طريان ناس ،وبمشاركة نحو ( )25إعالميا ً

للتقــدم والتحديــث ،وقــال« :اإلعــام املتخصــص يزيــد من قوة
املشاركة الجماهريية يف خدمة قضايا القطاع ،و يؤدي دورا ً مهما ً

وأكــد األســتاذ أحمــد بــن إبراهيــم املســيند مديــر املركــز اإلعالمي

يف تقارب وجهات النظر وبناء رأي عام موحد تجاه هذه القضايا

بالهيئــة يف ورقتــه الــي قدمها عىل أهمية اإلعــام املتخصص يف

ونــر الدراســات اليت تختص بالقطــاع ،باإلضافة العتماد منهج

ظــل مــا تشــهده صناعة الطــران املدين مــن تطورات متســارعة،

التحليــل العلمــي لألحداث ،وتقديم رؤية متوازنة للحدث وذلك

وأشار إىل أن اإلعالم املتخصص يواكب التطورات ويتم ّيز بالرصد

بتقديم الحقائق اليت تغطي كافة الجوانب».
ولفــت إىل أن عــددا ً مــن اإلعالميــن يبحثــون عــن املعلومــة
املتخصصة يف مجال الطريان وكان تجاوبهم وتفاعلهم الفتا ً نظرا ً

من وسائل إعالم مختلفة (قنوات تلفزيونية،اذاعات،صحف).

والتحليل واســترشاف املستقبل وطرح القضايا املتعلقة بالطريان

املدين،وأوضــح املســيند أن الهيئــة العامة للطــران املدين تحرص
عــى خدمــة اإلعالميــن الراغبــن يف التخصص بمجــال الطريان

لتعطشــهم لذلــك ،موضحــا ً أن هــدف تلــك اللقاءات هــو تعزيز

املــدين وتعريفهــم باملراجع والدوريات العلميــة املتخصصة عالوة

العالقــة مــع اإلعالميــن ورفــع مســتوى املعرفــة واإلدراك لواقــع

عــى أهــداف ووظائــف الجهــات واملنظمــات املحليــة واإلقليمــة

الهيئة ومستقبلها.

والدولية املتخصصة.
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تجربة فرضية

( )15جهة حكومية وخاصة تشارك يف تجربة الطوارئ السنوية بمطار امللك عبدالعزيز الدويل

نفــذت إدارة مطــار امللــك عبدالعزيز الدويل بجــدة تجربة الطوارئ

مــن الســيطرة عــى النــران املشــتعلة وإخمادهــا والتعامــل مــع

السنوية بمشاركة  ١٥جهة حكومية وعسكرية وخاصة من بينها

املواد الخطرة بواســطة الفرق املتخصصة ،وقد نتج عن الحادثة

طريان األمن.

الفرضيــة  ١٠حــاالت وفاة و ٩٠إصابة ،وتم إجالء املصابني وتقديم

وتأيت التجربة يف إطار الجهود الحثيثة اليت تبذلها الهيئة العامة

الرعاية الطبية الالزمة لهم ونقل االصابات الخطرة إىل املستشفى،

للطريان املدين لالرتقاء بمستوى أداء منسوبيها وتطوير مهاراتهم

حيث شــارك طريان األمن يف نقل املصابني للمستشــفيات ،ويف

يف التعامل مع حوادث الطريان يف حال حدوثها – ال قدر الله – .

نهايــة الفرضيــة اعيــد تشــغيل املطــار وأعيــدت الحركــة الجويــة

وأوضــح األســتاذ تريك بــن معلوي الذيب مديــر العالقات العامة

لوضعها الطبيعي .

واإلعالم باملطار أن التجربة تمثلت يف فرضية التعامل مع حادث

وبــن الذيــب أن التجربــة تــم تنفيذهــا بشــكل مفاجــئ بهــدف

حريــق يف مخــزن طائــرة ركاب عابــرة الجواء اململكــة وعىل متنها

الكشــف عــن مــدى االســتعداد للتعامــل مع مثل هــذه الحاالت

 ١٠٠راكب بما فيهم طاقم الطائرة و تحمل مواد خطرة يف مخزن
األمتعة ،ووفقا ً لسيناريو الفرضية فقد أبلغ قائد الطائرة عمليات

الطارئة من قبل مختلف الجهات الحكومية واألمنية والخاصة،
مشــرا ً إىل أن التجربــة كانــت بــإرشاف مبــارش من الهيئــة العامة

املطــار عــن رغبته يف الهبــوط اإلضطراري خالل عرش دقائق .وعىل

للطريان املدين و بمشاركة قرابة  200موظف من الجهات املشاركة

الفــور هرعــت فــرق اإلطفاء واإلنقــاذ إىل موقع الحــادث وتمكنت

يف التجربة الفرضية.
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سفراء العزم

مطار األمري عبداملحنس بن عبدالعزيز الدويل يستقبل سفراء العزم
اســتقبلت إدارة مطــار األمــر عبداملحــن بــن عبدالعزيــز الــدويل

بينبــع طــاب وطالبــات ســفراء العــزم مــن أبنــاء وبنات شــهداء

الواجب من تعليم جازان بالورود والهدايا.

وعرب مدير عام املطارات الغربية االســتاذ ســليمان الرواف باسمه

وباســم منســوبي مطــار ينبع عن ترحيبــه بابناء وبنات الشــهداء
واملرشفــن واملرشفــات املرافقــن لهــم مشــرا ً إىل أن تضحيــات
شهداء الواجب ستظل عىل الدوام محل اعتزاز جميع أبناء هذا

الوطــن ،كمــا ســتكون أرسهــم وذويهم محط الرعايــة واالهتمام
الدائمني من الجميع وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب

الدين والوطن .

وتــأيت هــذه املشــاركة اســتجابة لتوجيهــات معــايل وزيــر النقــل
األســتاذ ســليمان بــن عبداللــه الحمــدان ،وبمتابعة مــن معايل

رئيــس الهيئــة األســتاذ عبدالحكيــم التميمي،وســعادة مســاعد
الرئيس للمطارات املهندس طارق العبدالجبار.
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مبادرة

مبادرة فنية لتزيني صاالت السفر بمطار الطائف الدويل

قامــت إدارة مطــار الطائف الدويل بإطالق مبادرة فنية يف صاالت

الثقافيــة والفنيــة اليت تحمل يف طياتها أفــكارا ً إبداعيه ،ووجدت
هــذه املبــادرة ترحيبــا ً كبــرا ً مــن مرتادي مطــار الطائف وإشــادات

الطائــف للمشــاركة بابداعاتهــم الفنيــة مــن لوحات فنيــة لتزيني

كبرية ،باعتبارها أحد املبادرات املتميزة والهادفة واملشجعة ملحيب

الصــاالت واظهارهــا بحلــة فنيــة جديــدة ،وركــزت املبــادرة عــى

الفــن يف اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام وزوار ومرتادي

الرســومات الفنيــة الجميلــة الــي أبــدع يف رســمها تشــكيليون

مطار الطائف الدويل بشكل خاص.

مــن الطائــف بغيــة تعزيــز األرث الثقايف الــذي تملكــه املحافظة،

ومثلــت املبــادرة الفنيــة الــي أطلقتهــا إدارة مطار الطائــف الدويل

واالســتفادة مــن القــدرات الفنيــة العاليــة اليت يمتلكهــا الفنانون

فرصــه إلبراز أعمــال الفنانني واملوهوبني واالســتمتاع بمايقدمونه

التشــكيليون يف الطائــف وابــراز مواهبهم الفنية من خالل تقديم

تحت مظلة رسميه تقدر الفن وتثمنه وتشجع املهتمني به كافة.

الســفر باملطــار ،حيــث دعــت الفنانــن التشــكيليني يف محافظة

أعمالهــم الفنيــة يف املطــار باإلضافــة للعديــد مــن الفعاليــات
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حملة توعوية

حملة طبية وتوعوية بمطار ينبع
رعت إدارة مطار األمري عبد املحنس بن عبدالعزيز بينبع بالتعاون
مع مستشفى الهيئة امللكية بينبع حملة طبية بعنوان (السيطرة
عــى مســتوى الســكر و ضغــط الــدم) وقد اســتمرت ملــدة يومني
بارشاف مدير عام املطارات الغربيه االستاذ سليمان الرواف الذي
شــارك املســافرين الفحوصات الطبية الخاصة بالحملة وعرب عن
رضورة االلتــزام باإلرشــادات الطبيــة املقدمــة مــن الفريــق الطــي
وعــدم التهــاون يف ادائهــا ،كما قــام فريق العمل باملطــار بتوزيع
الهديا عىل املسافرين.
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الهيئة زمان

افتتاح مطار امللك عبدالعزيز الدويل ()١٩٨١
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ضيف العدد

نتفاوض مع رشكات عاملية لتصبح اململكة مركزا ً اقليميا ً لعملياتها

املبارك :مطار رابغ سيصبح محورا ً عامليا ً للشحن وبوابة رائدة لشمال ورشق أفريقيا
اكملــت دراســة املاجســتري يف إدارة االعمــال قســم التســويق من
جامعة الخليج العربي يف مملكة البحرين.
التحقــت بالعمــل يف مطــار امللــك فهــد الــدويل بالدمــام وقد
تدرجت وظيفيا ً باملطار فاصبحت مرشفا ً عاما ً عىل مرشوع إنشاء

قرية الشحن باملطار ويف عام  ٢٠١٥عينت مديرا ً لقرية الشحن.

بعدهــا انتقلــت للعمل باملقر الرئيــس للهيئة العامة للطريان
املدين كمدير المتيازات الشــحن واللوجســتية ملطارات اململكة يف
عام 2016م ونائبا ً للمدير العام لإلدارة العامة للتشغيل التجاري
للمطــارات ،حيــث أصبحــت مســؤو ًال عــن تطويــر النشــاطات

التجاريــة وجــذب االســتثمارات داخــل وخــارج صــاالت املطــارات
وذلك بجانب الشحن واللوجستية.
يف عام 2017م أصبحت عضوا ً يف اللجنة الوطنية اللوجستية

األستاذ /عبدالرحمن املبارك

نائب املدير العام للتشغيل التجاري للمطارات

التنفيذية املنبثقة عن رؤية اململكة  2030والىت من أهدافها جعل
اململكــة مركــزا ً لوجســتيا ً عامليا ً رائدا ً تحــت إرشاف وزارة االقتصاد
والتخطيط ،والىت يرتأســها معايل وزير النقل وبعضوية أصحاب
املعــايل مديــر عــام الجمــارك ورئيــس هيئــة النقل العــام ورئيس
املؤسسة العامة للموائن وأعضاء من جهات حكومية مختلفة،

وصف عبدالرحمن بن معن املبارك،نائب املدير العام للتشــغيل

التجاري للمطارات ،إدارته باألهم يف جذب االستثمارات ،مؤكدا ً
أن اهداف هذه اإلدارة هو خصخصة املطارات وتحويلها للتشغيل
وفق أســس تجارية اســتثمارية ،معربا ً عن إعتزازه يف مســاهمته

بتســويق  21مرشوعا ً اســراتيجيا ً يف مجال الشــحن واللوجستية

وتعمل هذه اللجنة عىل تنفيذ الرؤية يف هذا املجال.
ما هي أبرز اإلنجازات اليت حققتها خالل حياتك العملية؟
يف بدايــة مشــواري العمــي قمــت بالعمــل عــى مــروع
قريــة الشــحن بمطــار امللــك فهــد الــدويل منــذ أن وضــع حجــر
أساســهاحىت أصبحــت حقيقــة اليــوم بالتعــاون مــع العديد من

يف مطارات اململكة.

الزمالء ومستشــاري رشكة مطارات شــانقي الدولية ،واكتســبت

بداية نود التعرف عىل شخصيتكم؟

الخــرة يف هــذا التخصص ،وتــم اســتقطاب رشكات عاملية رائدة

اســمي عبدالرحمن بن معن املبارك من مواليد مدينة الخرب
باملنطقــة الرشقيــة ،التحقــت بجامعــة امللــك فيصــل بالدمــام
وحصلــت عــى دبلــوم نظــم املعلومــات اإلداريــة ( )MISبعدهــا
حصلــت عــى درجة البكالوريوس يف نظم املعلومات الحاســوبية
( )CISمــن جامعــة الريمــوك يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية ثــم

14

يف هذا املجال.
ساهمت يف تسويق  21مرشوعا ً اسرتاتيجيا ً يف مجال الشحن
واللوجســتية يف مطــارات اململكــة حيــث تــم بفضــل اللــه توقيع
عقــود طويلــة األمد عىل أســاس (البنــاء والتشــغيل ونقل امللكية
 )BOTمــع مســتثمرين متخصصــن بارزيــن يف مجــال الشــحن

أخبارنا  -العدد الثالث عرش

ضيف العدد

واللوجســتية عــى املســتوى املحــي والعاملــي ،وتقــدر قيمــة تلك

حــدثــنــا بشكل مفصل عــن االتــفــاقــيــات ال ــي ابــرمــت مع

املشــاريع بحــوايل  6مليــارات ريــال ســعودي وتقام تلك املشــاريع

رشكــــات الــشــحــن ال ــج ــوي الــعــاملــيــة وانــعــكــاســاتــهــا عىل

عــى مســاحات متفرقــة تبلــغ مســاحاتها االجمالية حــوايل 1.3

مطارات اململكة؟

مليون مرت مربع يف املطارات الثالثة الرئيسة مما سيسهم يف رفع

تــم تصميــم قرى الشــحن واملطار اللوجســي لتكون متعددة

الطاقة االستيعابية للشحن يف مطاراتنا من الوضع الحايل الذي
يبلغ مليون طن سنويا ً اىل  6مليون طن سنويا ً يف عام 2022م.

وسائط النقل (جوية ،برية ،مربوطة بالبحر وبالسكك الحديدية)

ســاهمت يف وضــع اســراتيجية الشــحن واللوجســتية 2030
للمطارات تمشيا ً مع رؤية اململكة  2030الىت ترمي إىل بناء منصة
لوجســتية عاملية يف اململكة من خالل تفعيل دور املطارات كأحد
أهــم عنــارص تلك املنصــة وذلك برفع طاقتها االســتيعابية وزيادة
كفاءتها التشغيلية يف هذا املجال ورفع مستوى جودة الخدمات
املقدمة وتسهيل إجراءات املرور من خاللها بالتعاون مع مختلف
الجهات الحكومية يف تلك املطارات.
أعمل حاليا ً وبالتعاون مع املصلحة العامة للجمارك ورشكة
تبــادل عــى مــروع أتمتــه جميع إجــراءات الشــحن يف مطارات

لتخــدم جميــع عمليات الشــحن مــن خالل تقســيم تلك القرى
إىل مناطــق متعــددة منهــا( :مناطــق النقــل الرسيــع ،مناطــق
للمشــغلني وملنــاويل الشــحن ،مناطــق للمخلصــن الجمركيني
ووكالء الشــحن ،مناطــق للمــواد الصيدالنيــة واملــردة ،مناطــق
للتجــارة االلكرتونيــة ،ومناطــق للدعم اللوجســي ومســتودعات
للشحن).
تم توقيع اتفاقيات طويلة األمد لالستثمار يف جميع املناطق
املذكورة من قبل رشكات محلية وإقليمية وعاملية متخصصة يف
مختلــف املجاالت املذكورة لتطبيــق أفضل املعايري ولجلب وزيادة
االستثمارات العاملية للمملكة.

اململكــة وربطهــا بربنامــج مركزي يســهل عىل املشــغلني ورشكات

أغلب االتفاقيات ترتاوح مدتها ما بني  20اىل  25سنه لتحقيق

الشحن اختيار سبل وطرق الشحن املثىل حيث سيمكن الربنامج

الجــدوى االقتصاديــة للــركات املســتثمرة يف البــى التحتيــة

عمــاء الشــحن مــن اختيــار خطــوط الطــران املناســبة ورشكات

واملنشآت الخاصة ،ومن املتوقع االنتهاء من جميع املشاريع من

الشــحن املناســبة ســواء من حيــث التكاليف أو رسعــة التنفيذ،
وســيتم ربط هذا الربنامج الحقا ً مع املوائن والســكك الحديدية،

 3اىل  5سنوات من اآلن.

ليشــكل منظومــه واحــدة للشــحن مما سيســهم يف االســتغناء
التــام عــن املعامــات الورقيــة وتوفــر برنامــج ســهل االســتخدام
يشابه واجهات برامج  KAYAKولكن للشحن.
واعمــل أيضــا ً عــى مــروع تطويــر مطــار رابغ ووضــع جميع
الخطط الخاصة به ليصبح محورا ً عامليا ً للشــحن واللوجســتية
ال يخدم اململكة فحسب وإنما ليكون بوابة رائدة لشمال ورشق
أفريقيــا وأحــد املحــاور الرئيســة يف اململكــة للتجــارة االلكرتونيــة
حيــث جــاري العمــل عىل التفاوض مــع كربيــات رشكات التجارة

االلكرتونيــة الرائــدة مثــل امــازون وابــل لتتخذ من اململكــة مركزا ً

كيف تجد الطلب عىل التشغيل التجاري يف املطارات
ا لسعو د ية ؟
إدارة التشــغيل التجــاري هــي اإلدارة األهــم يف جــذب
االســتثمارات ،واحــد أهــم أهــداف هــذه اإلدارة هــو خصخصــة
املطارات وتحويلها للتشــغيل بأسس تجارية استثمارية بالتعاون
مع فريق الرشكة الســعودية للطريان املدين القابضة فيما يتعلق
بخصخصة املطارات.
وجــاري العمــل عــى تحقيــق جميــع األهــداف املتعلقــة بهذا
الجانب يف أرسع وقت ممكن إنفاذا للتوجيهات العليا.

اقليميا ً لعملياتها.
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تغريدات

أكرث التغريدات تداو ً
ال
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Contact - للتواصل

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

@KSAGACA

حساب الهيئة الرئييس

Customer Protection

@GACACare

حماية العمالء

King Khalid International Airport

@KKIASA

مطار امللك خالد الدويل

King Fahad International Airport

@KFIAirport

مطار امللك فهد الدويل

King Abdulaziz International Airport

@KAIAirport

مطار امللك عبدالعزيز الدويل

Prince Mohammed International Airport

@Madinahairport

Saudi Academy of Civil Aviation

@SACA_SA

Safety، Security & Air Transport

@GacaSafety

Aviation Investigation Bureau
Northern airports

مطار األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل

@AIB_KSA
@northairports

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

مجلة أخبارنا

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

gaca-newsletter@gaca.gov.sa

 العدد الثالث عرش- أخبارنا
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