








ميث��ل قط��اع الط��ران امل��دين واحدًا من اأهم القطاع��ات احليوية وال�سرورية يف ال�س��لطنة 
، ونظ��رًا للأهمي��ة البالغ��ة يف تاأهي��ل وتنمي��ة ه��ذا القط��اع وملثالي��ة املوق��ع اجلغ��رايف 
الإ�س��راتيجي لل�س��لطنة م��ع ال��دول الأخ��رى ، وحر�س��ا م��ن احلكوم��ة الر�س��يدة بقي��ادة 
ح�س��رة �ساح��ب اجللل��ة ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد املعظ��م حفظ��ه اهلل ورع��اه لدع��م 
وتعزيز النمو يف كافة قطاعات الدولة كي تقوم بواجبها يف مواكبة التطورات احلا�سلة 
بجمي��ع املج��الت ولتزاي��د احلاج��ة لتطوي��ر حرك��ة الط��ران ال��دويل يف الع�س��ر احلدي��ث 
وتعزي��ز النم��و القت�س��ادي الوطن��ي، فق��د اأن�س��اأت الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين مبوجب 
املر�س��وم ال�س��لطاين رق��م )2012/33( بتاري��خ 26 ماي��و 2012م املواف��ق 5 رج��ب 1433ه��� 
وا�س��دار نظامه��ا مبوجب املر�س��وم ال�س��لطاين 43/ 2013. وت�س��عى الهيئ��ة العامة للطران 
امل��دين يف التطويرامل�س��تمر لتنمي��ة قط��اع الط��ران مم��ا جعله��ا تخط��و تط��ورا ملحوظ��ا يف 
ه��ذا القط��اع م��ن خ��لل تطوي��ر الت�س��ريعات الوطني��ة لتلبي��ة املتطلب��ات الدولي��ة وتنفي��ذ 
العدي��د م��ن امل�س��اريع وتوف��ر اخلدم��ات املهمة وال�سروري��ة ،مواكب��ًة للتطورات املت�س��ارعة 

وبا�س��تخدام اأح��دث واأف�س��ل التقني��ات ل�سم��ان �س��لمة واأم��ن الط��ران يف ال�س��لطنة.
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" واإذا كان التط��ور كم��ا ه��و معل��وم �س��نة م��ن �س��ن الك��ون اإل ان��ه 
لبد لتحقيقه من توفر اأ�سباب عديدة يف مقدمتها الإرادة القوية 
والعزمي��ة ال�سادق��ة ومواجه��ة التحدي��ات وال�س��رار عل��ى تذلي��ل 
ال�سعوب��ات والعقب��ات لذل��ك كان على كل اأم��ة ترغب يف احلياة بكل 
مات�س��مله ه��ذه الكلم��ة م��ن معن��ى ان ت�س��مر ع��ن �س��اعد اجل��د فتعم��ل 
ب��ل كل��ل اأو مل��ل ويف اخل���س وتف��ان وح��ب للب��ذل والعطاء م�س��تغلة 
طاقاته��ا ومهاراته��ا م�س��تثمرة موارده��ا واإمكاناته��ا م��ن اج��ل بن��اء 
حا�سر م�س��رق عظيم والعداد مل�س��تقبل زاهر كرمي وانه ملن توفيق 
اهلل اأن اأمد العمانيني بق�سط وافر من هذه ال�سباب فتمكنوا خلل 
العقود الربعة املن�سرمة من حتقيق منجزات �س��تظل خر �س��اهد ل 

ينكره��ا ذو ب�س��ر وب�س��رة . "

من خط��اب ح�سرة �ساحب اجللله 
ال�س��لطان قابو���س بن �سعيد املعظم

           يف الإنعقاد ال�س��نوي
                                             ملجل���س عمان 2011م
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مت�س��ي الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين يف تطور م�س��تمر وخط��ى وا�سحة 
امل�س��ر ، حي��ث متكن��ت م��ن خ��لل خطته��ا ال�س��راتيجية حتقي��ق العديد 
من الجنازات يف فرات متقاربة. فقد �سجلت حركة الطائرات العابرة 
لأج��واء ال�س��لطنة من��وا مبع��دل 1400 رحلة يومية بن�س��بة 13% مقارنة 
بالع��ام املا�س��ي وبل��غ ع��دد الطائ��رات العاب��رة 		4 األ��ف مقارن��ة ب439 
األ��ف طائ��رة ، وال��ذي ي�س��ر ب��اأن ال�س��لطنة تعت��ر �سم��ن الأج��واء الأكرث 
ازدحام��ا بالطائ��رات يف املنطف��ة و�س��هدت حرك��ة امل�س��افرين يف مط��اري 
م�س��قط ال��دويل و�سلل��ة ارتفاع��ا كب��را يف ع��دد العابري��ن وارتفاع��ا 

ملحوظ��ا يف حرك��ة ال�س��حن اجلوي.
لق��د �س��هد ع��ام 2015م الفتت��اح الر�س��مي ملط��ار �سلل��ة وال��ذي مت يف 
11 من نوفمر 2015م وبطاقة ا�س��تيعابية بلغت مليوين م�س��افر �س��نويا 
م��ع امكاني��ة تو�س��عتة اإىل �س��تة ملي��ني �س��نويا يف املراح��ل اللحق��ة، 
حي��ث يتمت��ع املط��ار باإمكاني��ات كب��رة م��ن حي��ث الأنظم��ة والتجهي��زات 
واخلدم��ات املتط��ورة، وي�س��تطيع ا�س��تقبال اأك��ر اأن��واع الطائ��رات. حظي 
املط��ار عل��ى اهتم��ام وا�س��ع باعتب��اره اإ�سافة هام��ة جلهود تطوي��ر البنية 
ال�سا�س��ية ال�س��ياحية يف ال�سلطنة ما يعزز دوره يف حت�سني حركة النقل 
اجلوي وتعزيز ارتباط حمافظة ظفار باأبرز املدن الرئي�سية يف منطقة 
اخلليج العربي والعامل، ف�سل عن ت�سهيل الو�سول املبا�سر اإىل حمافظة 

ظف��ار. وق��د حظي��ت الهيئ��ة مبجموع��ة م��ن املراف��ق احليوي��ة م��ن خ��لل 
افتت��اح املط��ار اجلدي��د من �سمنه��ا مبنى الهيئة اجلدي��د ومرافق امللحة 
والأر�س��اد اجلوي��ة اجلدي��دة ع��لوة عل��ى ب��رج املراقب��ة ،  وق��د متكن��ت 
الهيئ��ة م��ن الإنتق��ال اإىل املراف��ق اجلدي��دة وت�س��غيل ه��ذه املراف��ق ب��كل 
كف��اءة مم��ا مكنه��ا عل��ى اإدارة حرك��ة جمي��ع الطائرات يف املط��ار اجلديد 

ب��كل اقتدار.
اأم��ا يف جم��ال امللح��ة اجلوي��ة فق��د اأنه��ت الهيئ��ة ا�س��تكمال النتق��ال 
الفعل��ي لعملي��ات ب��رج املراقب��ة اجلوي��ة اجلدي��د مبط��ار م�س��قط ال��دويل 
وتد�سني مركز طوارئ امللحة اجلوية وترقية اأنظمة احلركة اجلوية 
والذي اأدى بدوره اىل رفع م�س��توى ال�س��لمة بالن�س��بة حلركة الطائرات 
يف اجواء ال�س��لطنة. اإىل جانب تد�س��ني املركز الوطني للإنذار املبكر من 
املخاط��ر املتع��ددة وتطوي��ر راداري قله��ات وراأ���س احل��د ملراقب��ة الأمواج 

والتي��ارات البحرية. 
تنمي��ة  يف  امل�س��اهمة  خ��لل  م��ن  مهم��ا  دورا  يلع��ب  اجل��وي  النق��ل  اإن 
قط��اع ال�س��ياحة ويف تنمي��ة حرك��ة التج��ارة البيني��ة وبالت��ايل التنمية 
القت�سادي��ة وال��ذي يع��د م��ن اأح��د اأه��م حم��ركات القت�س��اد الوطن��ي ، 
حي��ث مت من��ح رخ�س��ة الط��ران القت�س��ادي وكذل��ك  فتح املج��ال للتقدم 
لرخ���س الط��ران الع��ام اعتب��ار م��ن ع��ام 2016م ، وال��ذي ينق�س��م اإىل 

كلمة رئيس جملس اإلدارة
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الط��ران اخلا���س والط��ران العم��ودي والت�سوي��ر اجل��وي والإ�س��عاف 
اجل��وي والط��ران الرمائ��ي وغره��ا. 

لق��د لعب��ت الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين اأدوارا مهم��ة خ��لل ع��ام 
2015م لي���س يف جم��ال امللح��ة والأر�س��اد اجلوي��ة فح�س��ب ب��ل يف �س��تى 
جوان��ب تنظي��م قطاع الطران املدين ل�سمان �س��لمة الطران بالن�س��بة 
للطائ��رات العاب��رة والقادم��ة اإىل مط��ارات ال�س��لطنة وكان له��ا ال��دور 
الب��ارز يف اإنه��اء جمموع��ة م��ن اأعم��ال تراخي���س املط��ارات وخمتل��ف 

الأن�س��طة املتعلق��ة ب�س��لمة الط��ران.
ويف اخلت��ام ، ي�س��رين با�س��م جمل���س الإدارة اأن اأق��دم التقري��ر ال�س��نوي 
للهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين لع��ام 2015م وال��ذي يح��وي جمم��ل 
الجن��ازات الت��ي حققته��ا الهيئ��ة واأن�س��طتها ، منته��زا الفر�س��ة لتق��دمي 
ال�س��كر لأع�س��اء جمل���س الإدارة وللرئي���س التنفي��ذي وكاف��ة موظف��ي 
الهيئ��ة عل��ى م��ا يبذلون��ه م��ن جه��ود يف �س��بيل حتقي��ق اأه��داف الهيئ��ة ، 
عاقدي��ن الع��زم عل��ى حتقي��ق طموح��ات احلكوم��ة الر�س��يدة وتطلعاته��ا 

لقط��اع الط��ران امل��دين .
د.اأحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي

وزي�����ر ال�����ن����ق��ل والت�س���الت
رئ��������ي����س جم���ل���������س الإدارة
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صاحب السمو السيد/ مروان بن تركي بن حممود آل سعيد
نائب رئيس جملس اإلدارة

الفاضل/ حممد بن درويش البحر البلوشي
عضو جملس اإلدارة

املستشار/أحمد بن سعيد بن سامل الرواحي
عضو جملس اإلدارة

الشيخ/ حامد بن عبدالقوي بن حممد اليافعي
عضو جملس اإلدارة

العميد الركن طيار/صالح بن عبداهلل بن سعيد املعمري 
عضو جملس اإلدارة

الدكتور/ صالح بن حمد بن ناصر الشعيبي 
عضو جملس اإلدارة
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اأول��ت احلكوم��ة الر�س��يدة بقي��ادة مولن��ا �ساح��ب اجللل��ة ال�س��لطان املعظ��م 
اهتمام��ا بالغ��ا بقط��اع الطران املدين للنهو�س به ليواك��ب التنمية القت�سادية 
للدول��ة، حي��ث ا�س��تثمرت يف بنيت��ه الأ�سا�س��ية وتاأهي��ل ك��وادره الب�س��رية، وذلك 
م��ن منطل��ق �سيا�س��تها يف التنوي��ع القت�س��ادي وتنوي��ع م�س��ادر الدخ��ل غ��ر 
النفطي��ة، وبذل��ك اأ�سب��ح القط��اع يلع��ب دورا هام��ا يف امل�س��اهمة املبا�س��رة للن��اجت 
املحل��ي الإجم��ايل وامل�س��اهمة غر املبا�س��رة من خلل تنمية قطاعات ال�س��ياحة 
والتج��ارة واخلدم��ات اللوج�س��تية يف الب��لد ، الأم��ر الذي يجع��ل مهمتنا اأكر يف 
املحافظ��ة عل��ى هذا الدور احليوي اله��ام وتطويره ليكون رافدًا جيدًا للقت�ساد 

الوطني.
 وت�س��عى الهيئ��ة دائم��ا اإىل ب��ذل اأق�س��ى جهده��ا يف حتقي��ق اأهدافه��ا الت��ي اأن�س��ئت 
م��ن اأجله��ا، حيث ي�س��هد قط��اع الطران املدين من��ّوا عامليا مطردا ي�س��توجب النظر 
اإلي��ه كفر���س اإيجابي��ة   تتطلب م�ساعفة اجلهود لتحقيق ال�س��تفادة الق�سوى من  
من��و ه��ذا القطاع احليوي، وا�س��تغلل اإيجابي��ات الفر�س املتاحة لزيادة م�س��اهمة 

القط��اع يف الناجت املحلي.
 وبف�س��ل اهلل حقق��ت الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين يف ع��ام 2015م العديد من 
الإجن��ازات والنتائ��ج الإيجابي��ة عل��ى �سعي��د خطته��ا ال�س��راتيجية.  حيث مت 
الفتتاح الر�سمي ملطار �سللة يف 11نوفمر 2015م والذي ت�سمن جمموعة من 
املراف��ق للهيئ��ة م��ن �سمنه��ا برجًا للمراقب��ة اجلوية يبلغ ارتفاع��ه 	5 مرًا وقد 
متَّ جتهي��زه باأف�س��ل التقني��ات احلديث��ة ليك��ون معلم��ًا ح�ساريًا ب��ارزًا. ومن �سمن 
	2 مبن��ى مت اإن�س��اوؤه باملط��ار،    مت افتت��اح املبن��ى اجلدي��د ملكت��ب الهيئ��ة العام��ة 
للط��ران امل��دين مبحافظ��ة ظف��ار امل��زود باأح��دث النظ��م العاملي��ة ، وتوف��ر بيئ��ة 
عم��ل حمف��زة للموظف��ني بالإ�ساف��ة اإىل مرك��ز نظ��م املعلوم��ات ومراف��ق الأر�ساد 

اجلوي��ة ع��لوة عل��ى مرك��ز حم��اكاة لتدري��ب املراقب��ني اجلوي��ني.
ويف جم��ال امللح��ة اجلوي��ة فق��د  ا�س��تكملت الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين 
النتق��ال الفعل��ي لعملي��ات ب��رج املراقبة اجلوي��ة اجلديد مبطار م�س��قط الدويل 

وتد�س��ني مرك��ز التدري��ب اجلدي��د وترقي��ة اأنظم��ة متط��ورة لدارة احلرك��ة 
اجلوي��ة ادت اىل رف��ع م�س��توى ال�س��لمة يف الج��واء العماني��ة.

اأم��ا يف جم��ال الأر�س��اد اجلوي��ة د�س��نت الهيئ��ة م�س��روع مرك��ز الإن��ذار املبك��ر م��ن 
املخاط��ر املتع��ددة بتاري��خ 23 مار���س 2015 م ، مم��ا ي�س��هم يف اتخ��اذ التداب��ر 
الحرازية ورفع م�س��توى اجلاهزية والوعي العام لتليف تاأثر كوارث الطق���س 
والت�س��ونامي والتخفي��ف م��ن الآثار املحتمل��ة يف الوقت املنا�س��ب وباأف�سل الطرق 
العاملي��ة. ويع��د النظ��ام م��ن الأنظم��ة احلديث��ة واملتط��ورة يف ر�س��د ومراقب��ة 

الأخط��ار البيئي��ة واملناخي��ة املختلف��ة. 
ويف اإط��ار تفعي��ل م�س��روع ال�س��تثمار يف جم��ال الط��ران امل��دين �س��عت الهيئ��ة 
اإىل ج��ذب وا�س��تقطاب �س��ركات الط��ران العاملي��ة ومنه��ا ا�سدار رخ�س��ة الطران 
القت�س��ادي به��دف الت�س��غيل قب��ل نهاي��ة ع��ام 2016م والع��لن عن فت��ح املجال 
لرخ���س للط��ران العام خلل عام 2016م )الطران العمودي،التاك�س��ي اجلوي، 
الت�سوي��ر اجل��وي، ال��خ ( ع��لوة عل��ى اإب��رام املزي��د م��ن اتفاقي��ات النق��ل اجل��وي 
ومذكرات التفاهم مع �سلطات الطران املدين يف الدول الأخرى. والذي �سي�سهم 
يف تعزيز ال�س��تدامة القت�سادية يف ال�س��لطنة واإثراء حركة امللحة اجلوية 

يف البلد. 
وا�س��تكمال مل�س��رة تق��دم ومن��و الط��ران امل��دين ج��اء تد�س��ني الهوي��ة الب�سري��ة 
للهيئ��ة واملوق��ع الإلكروين مواكب��ة ملجموعة الإجن��ازات املتتالية التي حتققت 
يف ع��ام 2015م ، وال��ذي يه��دف لتعزي��ز جم��الت واأه��داف الهيئ��ة ع��ن طري��ق 
التم�س��ك بالقي��م واملب��ادرات والإلتف��ات ح��ول ر�س��الة الهيئ��ة وت�س��خر اجله��ود 
خلدم��ة �س��لمة واأم��ن الط��ران امل��دين وف��ق اأف�س��ل املمار�س��ات العاملي��ة. وتتطل��ع 
الهيئ��ة م��ن خ��لل ه��ذا التد�س��ني اىل الري��ادة والتمي��ز يف جمال الط��ران املدين 
على ال�سعيدين املحلي والدويل باعتبارها ب�سمة تفردها عن غرها يف خمتلف 
املحاف��ل الداخلية واخلارجية. ومت تد�س��ني تطبي��ق جماين للهواتف والأجهزة 
الذكي��ة يف جم��ال الر�س��اد اجلوي��ة حي��ث اأطلق��ت الهيئ��ة ه��ذا التطبي��ق بنظ��ام 

كلمة الرئيس التنفيذي
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الندروي��د ونظ��ام اأي اأو ا���س، حي��ث تعت��ر الهيئ��ة اجله��ة الر�س��مية املعني��ة 
بتزوي��د توقع��ات الطق���س بال�س��لطنة بج��ودة عالي��ة.

ويف اإط��ار التنمي��ة الب�س��رية ورف��ع كف��اءة ال��كادر الب�س��ري مت تد�س��ني مرك��زا 
للتدري��ب والتطوي��ر، يحت��وي عل��ى ف�س��ول درا�س��ية وخمت��رات للحا�س��ب الآيل 
ومكتب��ة ذات موا�سف��ات قيا�س��ية . مت جتهي��ز املرك��ز به��دف جع��ل املوظف��ني على 

جاهزي��ة تام��ة للقي��ام مبهامه��م وواجباته��م الوطني��ة .  
ناأمل اأن ي�سهد عام 2016م افتتاح مركز املراقبة اجلوية اجلديد وا�ستكمال 
الج��راءات اخلا�س��ة بتحدي��ث قان��ون الط��ران امل��دين كم��ا تعم��ل الهيئ��ة يف 
جمال امللحة اجلوية على ادخال قطاعني ا�سافيني لدارة حركة الطائرات 
يف الأج��واء العماني��ة واإ�سافة قطاع القراب الراداري الثاين ملطار م�س��قط 
ال��دويل وم�س��روع توريد وتركيب وت�س��غيل نظام ال��رادار البتدائي والثانوي 
ملط��ار �سلل��ة. وفيم��ا يتعل��ق بالأر�س��اد اجلوي��ة ف�س��يتم تركي��ب  جمموع��ة 
م��ن املحط��ات مبختل��ف ولي��ات ال�س��لطنة  والعم��ل عل��ى ادخ��ال النظ��ام الآين 
لتبادل النذارات والتحذيرات والتنبوؤ بتدفق وفي�سانات الأودية ومعطيات 
الأمطار وبيانات رادارات الطق���س والأقمار ال�سطناعية با�س��تخدام تقنية 
)Cell-Broadcasting( م��ن اج��ل ا�س��دار التحذيرات م��ن في�سانات الأودية 
واي�س��ال الإن��ذارات اإىل اجله��ات املعني��ة واجلمهور عن طري��ق الهاتف النقال 

املمكنة.  بال�سرعة 
يف اخلت��ام ي�س��عدين الق��ول ب��اأن الط��ران املدين يلع��ب دورا حيويا لدع��م التنوع 
القت�سادي والنمو امل�ستدام يف ال�سلطنة، ويطيب يل اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل 
لأع�ساء جمل���س الإدارة وجميع موظفي الهيئة وكافة القطاعات التي اأ�س��همت 
وت�س��هم يف ت�س��ير عم��ل الط��ران امل��دين وكل اجله��ود املبذول��ة ، اآمل��ني م��ن اهلل 
عزوج��ل اأن ي�س��دد خطان��ا يف خدم��ة ه��ذا الوط��ن املعط��اء حت��ت ظ��ل القي��ادة 
احلكيم��ة ملولن��ا ح�س��رة �ساح��ب اجللل��ة ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد املعظ��م 

حفظ��ه اهلل ورعاه.

د.حم���مد ب��ن نا�س���ر ب���ن عل��ي الزع�����ابي
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للطران املدين

15
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الرؤية 

الرسالة

سالمة  �ال   � نتميز  أن 
وكفاءة  املد�  الط�ان  وأمن 
الكادر البشري وما نحققه من 

فوائد لعمان.

القيم
تطبيق  واالح�ام:  وا�مانة  النزاهة 
واملعنوية  ا�خالقية  املعاي�  أعلى 
واالح�ام  الشفافية  ثقافة  وتعزيز 

املتبادل.

قدرات  بناء  البشرية:  املوارد  تنمية 
فنية وقيادية مع�ف بها عامليا.

السالمة وا�من: تعزيز أعلى مستويات 
التي  اخلدمات  جميع   � وا�من  السالمة 

نوفرها.

وتلبية  معرفة  املعنية:  اجلهات 
احتياجات اجلهات املعنية.

بالتطوير  االلتزام  والفعالية:  الكفاءة 
املستمر � العمليات وإدارة التكاليف.

التنظيم : تنظيم جميع �االت الط�ان املد� مبا يوافق املعاي� الدولية ضمانا 
للسالمة وا�من وحماية للبيئة.

املد�  الط�ان  �ال   � السلطنة  مصالح  وتوسيع  تعزيز  البشرية:  وال±وة  النمو 
عامليا، مع تطوير املهارات الفنية والقيادية للكوادر.

اجلودة والكفاءة: تقدمي خدمات ذات مستوى عاملي للجميع.
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التقرير 
املايل
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ال�س��ابقة اإىل تعدي��ل التفاقي��ة املوقع��ة م��ع ال�س��ركة العماني��ة لإدارة املطارات 
والت��ي تن���س عل��ى اأن تق��وم حكوم��ة ال�س��لطنة ممثل��ة يف وزارة املالي��ة ب�س��داد 
تكاليف التعيني والتدريب لت�س��غيل املطارات اجلديدة لل�س��ركة العمانية لإدارة 
املط��ارات، ومب��ا اأن��ه مل يت��م �س��داد م�س��تحقات ال�س��ركة فق��د طالب��ت بتاأجي��ل 
�س��دادها مب��ا ن�س��بته 50 % م��ن �س��ايف الأرب��اح اىل الهيئة حلني �س��داد امل�س��تحقات 
املذك��ورة وذل��ك حفاظ��ًا عل��ى ات��زان ال�س��يولة النقدي��ة لل�س��ركة، م��ع العل��م ب��اأن 
الإتفاقي��ة ال�س��ابقة كان��ت ق��د ح��ددت ح�س��ة احلكوم��ة مب��ا ن�س��بته 26,5 % من 

�س��ايف اأرب��اح ال�س��ركة العماني��ة لدارة املط��ارات.

اإليراد على األساس النقدي

بلغ��ت اأرب��اح الهيئ��ة )الفائ���س( لع��ام 2015م من الإي��رادات املح�سل��ة مبلغا وقدره 
)		31,619,2( ريال عماين قبل خ�سم م�س��تحقات عام 2015م املرحلة اىل عام 

2016م والت��ي مل تتمك��ن الهيئ��ة م��ن �س��دادها قب��ل اإغ��لق املوازن��ة يف 15 دي�س��مر 
2015م نظرًا لعدم اإنتهاء املوردين من تنفيذ الأعمال امل�سندة وكذلك عدم �سدور 
فواتر من ال�سركات املتعاقد معها حتى �سهر دي�سمر 2015م اإلتزامًا مبا ن�س عليه 

التعاقد وبلغت اإجمايل امل�س��تحقات املرحلة حوايل )250.000( ريال عماين.

املصروف الفعلي

امل�سروفات 
بلغ��ت موازن��ة امل�سروف��ات للهيئة العامة للطران املدين لع��ام 2015 مبلغ وقدره 
)	3	,24,996( ري��ال عم��اين، مثل��ت الروات��ب ال�سا�س��ية والب��دلت م��ا ن�س��بته 
ح��وايل 		 % م��ن املوازن��ة ، وبلغ��ت تكالي��ف العقود الت�س��غيلية ما ن�س��بته حوايل 

21 % م��ن اجم��ايل املعتمد لعام 2015.
ظه��ر انخفا���س يف اإجم��ايل امل�سروف��ات لع��ام 2015م مب��ا ن�س��بته ح��وايل 6 , 5 % ع��ن 
عام 2014م، وذلك ب�سبب جتاوب الهيئة مع تخفي�س امل�سروفات متا�سيًا مع الأو�ساع 

املالي��ة الت��ي متر بها الدول��ة يف املرحلة احلالية.
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تنظيم 
الطريان املدين
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�س��هد عام 2015م تطورا ملمو�س��ا يف خمتلف جوانب تنظيم الطران املدين 
املتمثلة يف اأن�سطة النقل اجلوي و�سلمة الطران و�سلمة املطارات و�سلمة 

امللحة اجلوية وكذلك اأمن الطران والت�سهيلت. 

النقل اجلوي
يف جم��ال النق��ل اجل��وي ف��اإن الهيئ��ة ما�سي��ة قدم��َا يف حتري��ر اأك��ر ق��در م��ن 
الفر���س ال�س��تثمارية بقط��اع الط��ران امل��دين يف ال�س��لطنة بغي��ة ت�س��جيع 
القط��اع اخلا���س لل�س��تفادة م��ن هذه الفر�س  ومن منطلق �سيا�س��تها يف التنويع 
القت�س��ادي للم�س��اعدة يف تنوي��ع م�س��ادر الدخ��ل غ��ر النفط��ي يف الب��لد ومت 
خ��لل الع��ام 2015م فت��ح املج��ال اأم��ام امل�س��تثمرين لتقدمي طلباته��م للح�سول 
عل��ى رخ�س��ة ط��ران اقت�س��ادي حي��ث اأعلن��ت الهيئ��ة بتاري��خ 3 ماي��و 2015م 
ع��ن ط��رح رخ�س��ة م�س��غل نق��ل جوي جت��اري )�س��ركة ط��ران اقت�س��ادي(، وقد 
مت �س��راء وثيق��ة اإب��داء الرغب��ة )RFI( م��ن قب��ل 24 م�س��تثمر / �س��ركة، بن��اًء 
عليه مت حتليل وتقييم العرو�س املقدمة من امل�ستثمرين بالتعاون بني الهيئة 
واأح��د بي��وت اخل��رة العاملي��ة )ال�ست�س��اري: �س��ركة ا�س��راتيجي اآن��د(، حي��ث 
تاأهل��ت )4( موؤ�س�س��ات والت��ي متت دعوتها للح�س��ول على وثيقة تقدمي الطلب 
)RFA(. مت تق��دمي ث��لث م�س��تندات للتناف���س عل��ى الرخ�سة يف �س��هر نوفمر 

2015 ومت الإع��لن ع��ن ال�س��ركة الفائ��زة بالرخ�س��ة يف مطل��ع ع��ام 2016.
كما فتحت الهيئة بدءًا من مطلع عام 2016م املجال لل�سركات وامل�ستثمرين 
يف تق��دمي طلباته��م لرخ���س الط��ران الع��ام يف جم��الت )الط��ران اخلا���س 

والتاك�سي اجلوي وغرها(.

02

03

04

01

الط�ان 
االقتصادي

مت طرح مستند 
إبداء الرغبات � شهر 

نوفم� ٢٠١٥
مت  ا�عالن عن 

الشركة املفضلة � 
مطلع شهر يناير

مت  إعطاء الشركة 
الفائزة ف�ة ال 

تتجاوز ١٢  شهرا

مت  نشر قواعد 
التنظيم ا�قتصادي 
على املوقع 
ا�لك�و� للهيئة

www.paca.gov.om

رق��م  الق��رار  مبوج��ب  القت�س��ادي  التنظي��م  قواع��د  اعتم��اد  مت  وق��د 
2015/1029 ال�س��ادر بتاري��خ 13 دي�س��مر 2015 وت�سمن��ت اأربع��ة اأب��واب 

رئي�س��ية بالإ�ساف��ة اىل امللح��ق وذل��ك كم��ا يل��ي:-
1- اللوائ��ح اخلا�س��ة برخي���س �س��ركات الط��ران التجاري��ة والت��ي يت�سم��ن 
نط��اق عمله��ا توف��ر خدم��ة نقل ج��وي مبقابل مادي وقد ا�س��تمل هذا اجلزء 
عل��ى متطلب��ات حام��ل الرخ�س��ة القت�سادي��ة ومتطلب��ات ال�س��لمة اجلوي��ة 
وامللكي��ة والو�س��ع امل��ايل للمتق��دم للرخ�س��ة والتاأم��ني وغره��ا م��ن الأم��ور 

الفني��ة والقواع��د الت��ي ت�س��اهم يف تقيي��م خمتل��ف الطلب��ات.
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2- اللوائ��ح اخلا�س��ة بحماي��ة حق��وق امل�س��افرين وت�س��مل حق��وق امل�س��افرين 
فيم��ا يخ���س احلرم��ان م��ن مقع��د موؤك��د احلج��ز ، اإلغ��اء الرح��لت ، احل��ق يف 

اقت�س��اء تعوي���س والتزام��ات الناق��ل اجل��وي جتاه امل�س��افر.
3- اللوائ��ح اخلا�س��ة بالتزام��ات اخلدم��ة العام��ة )PSO( وت�س��مل عل��ى 
اي�س��اح ه��ذه اللتزام��ات وطريق��ة التناف���س عل��ى اخلدم��ة العام��ة واآلي��ات 

التقيي��م واملراجع��ة.
4- التطبي��ق والتظلم��ات وي�س��مل الغرام��ات املفرو�س��ة عل��ى م��ن يخالف هذه 

القواعد.

5- امللحق وت�س��مل اآليات وا�س��تمارات البيانات ال�سرورية للمتابعة ودليل 
خا�سا للظروف القاهرة.
ت�ساريح الطران

مّت خ��لل الأع��وام )2011 – 2015( اإ�س��دار العدي��د م��ن ت�ساري��ح العب��ور 
والهبوط لطائرات و�س��ركات الطران املنتظمة والرحلت العار�سة واخلا�سة 
الت�ساري��ح  واإ�س��دار  والع�س��كرية  العمودي��ة  الطائ��رات  اىل جان��ب رح��لت 

الدبلوما�س��ية ، وذل��ك عل��ى النح��و املب��ني يف الر�س��م البي��اين 

مجموع تصاريح رشكات الطريان والتصاريح الدبلوماسية 
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اأهم اتفاقيات النقل اجلوي ومذكرات التفاهم لعام 2015م مع �سلطات الطران املدين يف الدول الأخرى

مت خ��لل اخلم���س �س��نوات املا�سي��ة اإ�س��دار 
بالت�س��غيل  اخلا�س��ة  الت�ساري��ح  م��ن  ع��دد 
مبوجب ما يعرف بالرموز امل�س��ركة ح�س��بما 
تن�س علي��ة التفاقي��ات الثنائية ومذكرات 
التفاه��م يف جمال النقل اجلوي، وذلك لعدد 
من �س��ركات الط��ران املنتظمة مث��ل الطران 
العم��اين ، اليطالي��ة ، ال�س��رلنكية ، طران 

الحت��اد، والإماراتي��ة.
وا�س��تقطاب  ج��ذب  اإىل  الهيئ��ة  وت�س��عى 
�س��ركات الط��ران العاملية من خ��لل موا�سلة 
اجله��ود لإب��رام املزي��د م��ن اتفاقي��ات النق��ل 
�س��لطات  م��ع  التفاه��م  ومذك��رات  اجل��وي 
الط��ران امل��دين يف ال��دول الأخ��رى، حي��ث 
اأن الهيئ��ة تتبع �سيا�س��ة مرن��ة يف هذا املجال 
الط��ران  �س��ركات  م��ن  املزي��د  ل�س��تقطاب 
وفق��ا ملب��داأ املعامل��ة باملث��ل ومب��ا ليوؤث��ر عل��ى 
تكاف��وؤ الفر���س م��ع الناق��ل الوطن��ي احل��ايل 
اأن  كم��ا  لل�س��لطنة،  امل�س��تقبلية  والناق��لت 
الهيئ��ة ت�س��عى دائم��ا لزي��ادة حق��وق النق��ل 
اجلوي مع الدول الأخرى، الأمر الذي يوؤدي 
اإىل ا�س��تقطاب املزي��د م��ن �س��ركات الط��ران 

للت�س��غيل اإىل ال�س��لطنة.
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حتر���س ال�س��لطنة ممثل��ة يف الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين عل��ى توثي��ق جمالت 
التع��اون م��ع ع��دد م��ن دول العامل لذل��ك قامت بالتوقيع على العدي��د من اتفاقيات 
التعاون ومذكرات التفاهم حيث بلغ عدد الدول التي اأبرمت معها الهيئة اتفاقيات 
ومذك��رات تفاه��م يف جم��ال تنظي��م خدمات النق��ل اجلوي حت��ى الآن )90( دولة، 

وبل��غ ع��دد الدول التي مت التفاو���س معها خلل عام 2015م )	1( دولة. 

حركة امل�سافرين
اإن التو�س��ع ال��ذي قام��ت به �س��ركة الطران العم��اين يف اأ�س��طول طائراتها الذي 
و�سل موؤخرًا اإىل اإجمايل 41 طائرة ومن املتوقع اأن يقرب العدد من 0	 طائرة 
بحل��ول ع��ام 2020م يعت��ر خط��وة مهم��ة يف �س��بيل تطوي��ر حرك��ة امل�س��افرين 
مبط��ارات ال�س��لطنة، حي��ث ي�س��تحوذ الط��ران العم��اين حالي��ا اأكرث م��ن 60 % من 

حرك��ة الط��ران يف مطار م�س��قط ال��دويل واأكرث م��ن 5	% يف مطار �سللة.
كم��ا اأن زي��ادة ع��دد الوجه��ات التي ي�س��ر اليها الطران العم��اين رحلته يعتر 
خط��وة مهم��ة ل�سم��ان ال�س��تفادة الق�س��وى م��ن اتفاقي��ات النق��ل اجل��وي الت��ي 

ترمه��ا الهيئ��ة مع �س��تى �س��لطات الط��ران املدين ب��دول العامل.

لق��د ارتف��ع ع��دد امل�س��افرين ع��ر مط��ار م�س��قط ال��دويل، وق��د بل��غ اجم��ايل 
امل�س��افرين خ��لل �س��نة 2015م اىل )		5	102( م�س��افر، حي��ث بلغ��ت ن�س��بة 
النم��و الإجمالي��ة )2011- 2015(  59 % كم��ا بلغ��ت ن�س��بة النم��و يف 2015 
اأكرثعن 	1%. وتعتر هذه الزيادة يف اأعداد امل�سافرين يف مطار م�سقط الدويل 
كنتيج��ة لزي��ادة بع���س رح��لت �س��ركات الطران العامل��ة حاليا مبطار م�س��قط 
ال��دويل كاخلط��وط اجلوي��ة الأثيوبي��ة واخلط��وط اجلوي��ة البنجلدي�س��ية 

و�سباي���س ج��ت  ع��لوة عل��ى زيادة ا�س��طول طائ��رات الط��ران العماين.
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 و�س��هد مط��ار �سلل��ة كذل��ك ارتفاع��َا يف حرك��ة امل�س��افرين حي��ث بلغت ن�س��بة النمو 
الإجمالي��ة يف مط��ار �سلل��ة خ��لل الف��رة )2011- 2015( اىل 100% كم��ا بلغ��ت 
ن�س��بة النم��و يف 2015 )22%(، حي��ث تنظ��ر �س��ركات الطران العاملي��ة باهتمام اإىل 
مط��ار �سلل��ة كاأح��د الوجهات الواع��دة وذلك نظرًا للموقع اجلغ��رايف املتميز الذي 
تتمتع به حمافظة ظفار ومنو احلركة ال�س��ياحية فيها مما انعك���س بالإيجاب على 

ع��دد امل�س��افرين ع��ر مطار �سلل��ة والذي جتاوز مليون م�س��افر خلل عام 2015.

 
 

وعل��ى �سعي��د حرك��ة ال�س��حن اجل��وي مبط��ار م�س��قط ال��دويل ، ت�س��ر  اإح�سائي��ات 
الط��ران اىل ارتف��اع يف من��و حرك��ة ال�س��حن حي��ث بلغت ن�س��بة النم��و الإجمالية 
خ��لل الف��رة 2011-2015 اىل )36 %( كم��ا بلغ��ت ن�س��بة النم��و يف 2015 
)10%(. اأما بالن�سبة حلركة ال�سحن يف مطار �سللة فقد �سجلت حركة ال�سحن 
ارتفاع��َا مق��داره )14%( ن�س��بة النم��و الجم��ايل خ��لل الف��رة 2015-2011 

وبلغ��ت ن�س��بة النم��و يف 2015 )%25(.

�سلمة املطارات
ي�س��هد قط��اع الط��ران امل��دين يف ال�س��لطنة و�سم��ن ا�س��راتيجية �س��املة تط��ورًا 
وا�س��عًا متمث��ًل يف اإن�س��اء ع��دد م��ن املط��ارات الإقليمي��ة والدولي��ة وتو�س��عتها 
وتطويره��ا بحي��ث ت�س��اهم يف رف��د القت�س��اد العم��اين وتنويع م�س��ادر الدخل يف 
الب��لد وبالت��ايل �سم��ان التعام��ل م��ع النم��و املتوقع يف قط��اع الط��ران املدين على 

امل�س��تويني الإقليم��ي والعامل��ي. 
ونتيج��ة للدع��م الدائ��م م��ن الإدارة العلي��ا بالهيئ��ة وال��ذي نت��ج عنه الت�س��ريع يف 
اإجراءات التعاقد مع احدى ال�س��ركات املخت�سة يف جمال الطران و�س��راء نظام 



w w w . p a c a . g o v . o m

29

املح��اكاة  للتاأك��د م��ن ع��دم تاأث��ر ذبذب��ات اأجه��زة امللح��ة اجلوي��ة بارتفاع��ات 
امل�س��اريع  فق��د مت ت�س��غيل النظ��ام مبكت��ب مراقب��ة عوائق الط��ران. والنظر يف 
اإج��راءات ا�س��دار الت�ساريح يف مكتب مراقب��ة عوائق الطران وتعديل البع�س 
منها ت�سهيًل لإجراءات اإ�سدار الت�ساريح. واأّدى ذلك اىل عدم وجود اأي تاأخر 
يف اإ�س��دار الت�ساري��ح بالوقت احلايل، حيث كان ت�س��غيل نظ��ام املحاكاأة بالهيئة 

ايجابي��ًا تزامنًا مع زيادة عدد امل�س��اريع.
 

اإىل جانب ذلك تلعب هذه امل�س��اريع ال�س��تثنائية دورًا كبرًا يف توظيف اأعداد 
كب��رة م��ن الك��وادر الوطني��ة وكذل��ك توف��ر فر���س جم��ة للموؤ�س�س��ات ال�سغ��رة 
واملتو�س��طة بالب��لد، فق��د ق��درت منظمة الط��ران املدين الدويل باأن م�س��اهمة 

قط��اع الط��ران يف الن��اجت املحل��ي الجمايل لدول الع��امل بحوايل %4,5.
وعل��ى �س��وء ذل��ك مت ا�س��تلم ع��دد م��ن الطلب��ات من قب��ل مكتب مراقب��ة عوائق 
الط��ران للح�س��ول عل��ى املوافق��ات اللزم��ة لتحدي��د اإرتفاع��ات واإ�س��تخدامات 
امل�س��اريع الت��ي يت��م اإن�س��اوؤها عل��ى الأرا�س��ي املج��اورة ملط��ارات ال�س��لطنة. وعلى 
�س��وء ذل��ك مت اإ�س��دار 1000 موافق��ة للطلب��ات امل�س��توفية لل�س��روط. وحتديث 

بيانات دليل معلومات الطران ومتابعة التدقيق امليداين على مطارات م�سقط 
ال��دويل ومط��ار �سللة ومطار �سحار ومطار الدقم ومطار خميزنة ومطار فهود 

ومط��ار مرمول ومطار ق��رن العلم.
ومت كذل��ك متابع��ة التدقي��ق املي��داين على الكلي��ة الدولية للهند�س��ة والدارة وذلك 

ل�سمان موا�سلة ا�ستيفائها لل�سراطات ومتطلبات الت�سريعات الوطنية والدولية.
وق��د مت اإج��راء ع��دد 	1درا�س��ة جوي��ة للطلب��ات الت��ي يزي��د اإرتفاعه��ا ع��ن 
امل�س��توى املح��دد بنظ��ام املعلوم��ات اجلغرافي��ة امل�س��تخدم لتحدي��د ارتفاع��ات 
واإ�ستخدامات املن�ساآت على الأرا�سي املجاورة ملطارات ال�سلطنة. كما مت اإجراء 
ع��دد 5	 درا�س��ة حم��اكاة للطلب��ات الت��ي يزي��د ارتفاعه��ا ع��ن امل�س��توى املح��دد 

حلماي��ة ذبذب��ات اجه��زة امللح��ة اجلوي��ة امل�س��تخدمة مبط��ارات ال�س��لطنة. 

اأمن الطران والت�سهيلت
لق��د مت اعتم��اد برام��ج اأم��ن )م�س��غلي املط��ارات والطائ��رات( وخط��ط الط��وارئ 
بال�سافة اإىل امل�س��اركة يف تراخي�س املطارات لدفع عجلة التنمية املت�س��ارعة 
يف قط��اع الط��ران امل��دين ا�س��تلهامَا بالت�س��ريعات الوطني��ة املعتم��دة )املتمثل��ة 
للت�سريعات الدولية( وال�ستعداد للتدقيق الدويل لأمن الطران على ال�سلطنة 

يف دورت��ه الثالث��ة واملزم��ع تنفيذه من الأيكاو خلل �س��هر مار���س 2016.

اللجنة الوطنية لأمن الطران املدين واللجان املنبثقة منها
يراأ���س ه��ذه اللجن��ة الرئي���س التنفي��ذي للهيئ��ة العام��ة للطران امل��دين وميثل 
اأع�ساءها �سّناع القرار من اجلهات املخت�سة يف اأمن قطاع الطران املدين. حيث 
تكم��ن اأه��م اخت�سا�س��ات اللجن��ة الوطنية لأمن الطران املدين و الت�س��هيلت يف 
اتخ��اذ  الق��رارات الإ�س��راتيجية الت��ي يج��ب اتخاذه��ا ب��كل م��ا يخ���س موا�سيع 

الأمن و الت�س��هيلت بالطران املدين بال�س��لطنة.
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 وقامت اللجنة  مبراقبة اأمن الطران املدين عر
1- تنفي��ذ الأن�س��طة الرقابي��ة اخلم�س��ة: ) التدقيق، التفتي���س، الإختبار، امل�س��ح، 
التحقي��ق( عل��ى جمي��ع املراف��ق باملط��ارات الت��ي تق��دم اخلدمات مثل مبنى ال�س��حن 
ومبن��ى التموي��ن ومبن��ى املراقب��ة اجلوي��ة وكذل��ك اخلدم��ات الت��ي تقدمها �س��رطة 
عم��ان ال�س��لطانية ممثل��ة يف الإدارة العام��ة لأمن املطارات واجلم��ارك واجلوازات، 

بالإ�ساف��ة اإىل الناق��ل الوطني لل�س��لطنة )الط��ران العماين(.
2- درا�س��ة املوا�سف��ات اخلا�س��ة بالأجه��زة الأمني��ة امل�س��تخدمة يف تفتي���س 
وجب��ات الطع��ام واملوظفني واملواد مببنى التموين مبطار م�س��قط الدويل اجلديد 

وموا�سف��ات اللوائ��ح الر�س��ادية جلمي��ع املط��ارات. 
3- اعتم��اد املوا�سف��ات الفني��ة لأجه��زة التفتي���س مببن��ي ال�س��حن اجل��وي مب��ا 

حتق��ق املتطلب��ات الوطني��ة والدولي��ة.
4- تاأم��ني مبن��ى الهيئ��ة ب�سللة )املكاتب الفني��ة وبرج املراقبة (  وتاأمني مركز 

امللحة اجلوية  ATM  مب�سقط. 
5- تقييم بع�س متارين الطوارئ يف خمتلف مطارات ال�سلطنة املدنية.

6- تنفي��ذ تدقي��ق اأمن��ي عل��ى اإج��راءات ترخي���س الكا�س��فني الأمني��ني و فري��ق 
مراقب��ة ج��ودة اأم��ن الط��ران التاب��ع ل��لإدارة العامة لأم��ن املطارات.

	- التع��اون والتن�س��يق ب��ني وزارة البيئ��ة وال�س��وؤون املناخي��ة و الهيئ��ة العام��ة 
للط��ران امل��دين م��ن حيث الآليات و الإجراءات ال�سحيحة و املنا�س��بة يف عملية 

نق��ل الب�سائ��ع اخلطرة وامل�س��عة م��ن خلل مرفق الط��ران املدين.

1800    جتديد تصريح دخول املطار 

2000   تصريح دخول موظفي الشركات العاملة يف مشاريع املطارات 

46   نشاط موزع على جميع املطارات املدنية بالسلطنة 
واجلهات التشغيلية للمطارات وخطوط الطريان. وإميانًا 

لفعالية أمن الطريان املدين فقد حرصت الدائرة على ضمان 
تنفيذ العناصر احلاسمة ألمن الطريان.

	- اإع��داد الرنام��ج الوطني لت�س��هيلت النقل اجلوي مع الهيئ��ة العامة للطران 
امل��دين ال�س��عودي ال��دويل  تن�س��يق زي��ارة ميدانية ملطار حمد ال��دويل ومطار دبي 

. APIS لل�س��تفادة من خراتهم يف تفعيل  نظام الإبلع امل�س��بق عن الركاب
9- اإ�س��تقطاب م��درب دويل معتم��د م��ن الي��كاو  لعق��د دورة  م�س��ريف اأم��ن الطران 

بالتن�س��يق مع الهيئ��ة العامة للطران املدين الأردين .
10- اإع��داد واإ�س��دار  ن�س��رات اأمني��ة دوري��ة تتعل��ق باأم��ن وت�س��هيلت الط��ران 
امل��دين، تناق���س العلوم واملع��ارف والتقنيات املتعلقة باأم����ن الطران املدين والتي 
تعت��ر تكميلي��ة للت�س��ريعات الوطنية، ومن هذه الن�س��رات : اإج��راءات ترخي�س 
الكا�سفني الأمنيني، واآلية النقل الآمن للمواد اخلطرة عر النقل اجلوي، واآلية 

اإ�س��دار الت�سري��ح الأمن��ي املوحد ملفت�س��ي الطران املدين.
11- حتديث ت�سريعات اأمن وت�سهيلت الطران املدين .

12- معاجل��ة ح��الت الق�س��ور وع��دم الإلت��زام وحتدي��د اأوجه الق�س��ور والتنفيذ 
ال�سريع . 
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مت إصــدار شــهادات عضــو الطاقــم )CMC( جلميــع موظفــي شــركة 
الطــريان العمــاين لتســهيل إجــراءات ســفر أعضــاء الطاقــم دون 

ــريات  ــدار التأش ــة إىل اص احلاج

�سلمة الطران
عملي��ات  اجلوي��ة،  اجل��دارة   - املختلف��ة  باأق�س��امها  الط��ران  �س��لمة  ته��دف 
الط��ران، طاق��م ال�سياف��ة و الراخي���س اإىل التفتي���س والفح���س والتحقي��ق 
واملتابعة امل�ستمرة على املوؤ�س�سات وال�سركات والطائرات امل�سجلة والغر م�سجلة 

يف ال�س��جل الوطن��ي العم��اين وذل��ك ل�سم��ان اجل��ودة وال�س��لمة.

مت تســجيل عــدد )1( طائــرة مــن طــراز االيربــاص أ 330-300 وعــدد 
)2( طائــرة مــن طــراز البوينــج 737-800 وعــدد )3( طائــرة مــن 
طــراز البوينــج 737-900 اي ار وعــدد )2( مــن طــراز البوينــج 8-787 

التابعــة لشــركة الطــريان العمــاين.

الالســلكية  الصالحيــة وشــهادات حمطــات  جتديــد )62( شــهادة 
للطائــرات احملليــة بالســلطنة وذلــك بعــد القيــام بأعمــال التفتيــش 
والتدقيــق ومراجعــة الوثائــق والتأكــد مــن أن جميــع وثائــق الصيانــة 

ــرة . ــة للطائ مكتملــة حســب مــا جــاء يف برامــج وجــداول الصيان

اأبرز الجنازات   
1- زي��ارة الط��ران امل��دين ال�س��باين م��ن قب��ل فري��ق مفت�س��ي اجل��دارة اجلوي��ة 
و�س��ركة كا�س��ا ملناق�س��ة املتطلب��ات الفني��ة والت�س��غيلية لت�س��غيل اأول طائ��رة من 

ن��وع كا�س��ا C 295 والت��ي �س��وف تدخ��ل  اخلدم��ة لحق��ا .

2- اعتم��اد الدلي��ل الر�س��ادي التاب��ع للكلي��ة التقني��ة الع�س��كرية واعتم��اد 
املدر�س��ني ومراجع��ة بع���س امل��واد التدري�س��ية ب�س��دد اعتماده��ا.

3- املناق�س��ة واملتابعة مع الطران ال�س��لطاين و�سركة L3 ملتابعة امل�ستجدات ومتابعة 
الق�سور الفنية املتعلقة لطائرة البوينج 	4	 والتي �سوف تدخل اخلدمة لحقا.   

4- اإ�س��دار اعتم��ادات ملوؤ�س�س��ات ال�سيان��ة وموؤ�س�س��ات تدري��ب الطياري��ن وطاقم 
ال�سياف��ة واملهند�س��ني، واإعتماد مراك��ز التدريب للجهاز املحاكي واإ�سدار رخ�س 

الطيارين واملهند�س��ني وطاقم ال�سيافة .
5-  اعتم��اد الأدل��ة والكتيب��ات الفني��ة والت�س��غيلية لطائ��رة البوين��ج 			 
اجلدي��دة والت��ي دخل��ت اخلدم��ة يف �س��هر اكتوب��ر، واعتم��اد موؤ�س�س��ات ال�سيانة 
والتفتي���س ال��دوري وحمط��ات �سيان��ة اخل��ط، ومت ا�س��دار وجتدي��د العدي��د 
م��ن اج��ازات مهند�س��ي الطائ��رات، واعتم��اد وحتدي��ث دلي��ل �سيان��ة الطائ��رات، 

وحتدي��ث قوائ��م احل��د الأدن��ى ملع��دات الطائ��رات. 
6- اعتم��اد بع���س �س��ركات ال�سيان��ة اجلدي��دة الت��ي تق��وم باأعم��ال ال�سيان��ة 

للطائ��رات وحمركاته��ا .
	-  اعتم��اد تعدي��ل ع��دد م��ن قوائ��م احلد الأدن��ى للمع��دات)MEL( وتعديلت 
جدول ال�سيانة )AMS( كل من الطران العماين و الطران ال�سلطاين وطران 

�سرطة عمان ال�سلطانية .
	- مت اعتم��اد الكلي��ة التقني��ة الع�س��كرية بع��د اإ�س��تيفائها جمي��ع املتطلب��ات 

.)CAR 147( ح�س��ب نظ��م ولوائ��ح الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين
9- اعتم��اد بع���س املحط��ات اجلدي��دة الت��ي تق��وم باأعم��ال �سيان��ة  اخل��ط 
للطائ��رات التابع��ة ل�س��ركة الط��ران العم��اين و�س��ركات الطران الأخ��رى التي 

تق��وم باأعم��ال �سيان��ة اخل��ط للطائ��رات التابع��ة ل�س��ركة الط��ران العم��اين.
10- قام ق�س��م العمليات بالتفتي���س على مدار���س تدريب الطيارين التخ�س�سي 
يف اأ�س��بانيا واإيطاليا لتدريب طياري طران �س��رطة عمان ال�س��لطانية واعتماد 
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اأجه��زة املح��اكاة  له��ذه الطائ��رات ح�س��ب م��ا ن�س��ت علي��ه النظ��م والقوانني جلعل 
التدري��ب اأك��رث فاعلي��ة وحتقي��ق الق��در الع��ايل م��ن ال�س��لمة اجلوي��ة ، كم��ا مت 
اعتم��اد بطاق��ة تعليمات ال�س��لمة للطران ال�س��لطاين لطائرات الإيربا�س 330 

وطائ��رات البوينج 			. 
11- اعتم��اد الرنام��ج التدريب��ي لأطق��م ال�سياف��ة مل�سيف��ي طائ��رات البوين��ج 

			 اجلدي��دة يف ط��ران الإحت��اد.
12- اعتم��اد الرنام��ج العمل��ي يف �س��نغافورة لتدري��ب اأطق��م ال�سياف��ة لطائ��رات 

.Mock-up  للط��ران العم��اين 			البوين��ج 
13- تقيي��م 3 اأجه��زة حم��اكاة للطائ��رة العمودي��ة لط��ران ال�س��رطة وذل��ك يف 

اإيطاليا.
14- اإعتم��اد دلي��ل العملي��ات ودلي��ل  اجل��ودة للط��ران العم��اين واعتم��اد مدي��ر 

ع��ام اجل��ودة للط��ران العماين. 

ICAO متطلبات املنظمة العاملية للطران املدين
 » وينبغي على �س��لطات الدولة امل�س��وؤولة عن مراقبة ال�س��لمة ، توفر املوارد 
اللزم��ة للم��وارد الب�س��رية واملالي��ة ، لتك��ون ق��ادرة عل��ى ال�سط��لع عل��ى نحو 
فع��ال لإلتزام��ات مراقب��ة ال�س��لمة نياب��ة ع��ن الدول��ة. ب��دون ه��ذا اللت��زام 
م��ن جان��ب الدول��ة، �س��يوؤدي ذل��ك اإىل مواجه��ة �سعوبات مع عدم وج��ود تاأثر 

اإيجاب��ي كب��ر  ويبق��ى احل��ل جمرد جه��ود مبذولة لتحقي��ق النجاح "
وثيقة منظمة الطران املدين الدويل 34	9
 دليل مراقبة ال�سلمة اجلوية

  
م��ن اأه��م ال�سعوب��ات الت��ي تواجهه��ا الهيئة وفق��ًا مللحظات املنظم��ة �سعوبة تعيني 
وتدري��ب الك��وادر اللزمة ملعاجلة امللحظات من منظمة ICAO نظرا لقلة املوارد 

املالي��ة والرتب��اط باأنظم��ة اخلدم��ة املدني��ة. وملعاجل��ة هذه امللحظ��ات فاإنه : 
نظ��را لقل��ة امل��وارد املالية �س��يتم تنفيذ معظم برامج التدريب وور���س العمل  ❖

داخليا وعلى ح�سب املوارد املالية املتوفرة.
الإتف��اق م��ع املنظم��ة العاملي��ة للط��ران لتوظي��ف م�س��رف عملي��ات الط��ران  ❖

ويت��م حالي��ا ف��رز الطلب��ات بالتع��اون مع املكت��ب الإقليمي للمنظم��ة بالقاهرة.
العم��ل ج��ار لتوظي��ف ع��دد )2( م�س��ريف عملي��ات الط��ران م��ن الط��ران  ❖

العم��اين بع��د اأن مت الف��رز م��ن خ��لل جلن��ة داخلي��ة )ع��ن طري��ق ال�س��ركة 
امل�س��ندة(.

تكمل��ة الج��راءات لتوظيف عدد )2( م�س��ريف اجل��دارة اجلوية عن طريق  ❖
ال�سركة امل�سندة.

تكملة الإجراءات املطلوبة لتغير م�س��مى لعدد )2( من م�س��اعدي اجلدارة  ❖
اجلوية اإىل وظيفة م�سرف جدارة جوية بعد اأن مت تاأهيلهم للوظيفة.

مت توظيف مفت���س �س��لمة املطارات والإجراءات م�س��تمرة لتوظيف مفت���س  ❖
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اخ��ر عن طريق ال�س��ركة امل�س��ند لها العط��اء) العاملية لل�س��بكة التجارية( 
وج��اري العم��ل باإج��راءات الإع��لن الداخل��ي لتعيي��ني )6( م�س��اعدين 

للدائ��رة للب��دء يف تاأهيلهم.
مت ا�س��تقطاب عدد )2( م�س��ريف مراقبة جوية وعدد)2( م�س��ريف امللحة  ❖

اجلوية ويف مراحل التدريب املختلفة لتاأهيلهم.
مت تعي��ني ع��دد )4( م�س��اعدي اأم��ن الط��ران والت�س��هيلت )متدرب��ني(  ❖

وحالي��ا يف ط��ور التدري��ب لتاأهيله��م كم�س��ريف اأم��ن الط��ران والت�س��هيلت.

�سلمة امللحة اجلوية
، الإ�س��راف،  �س��لمة امللح��ة اجلوي��ة  يف الرقاب��ة  تتمث��ل م�س��وؤولية  دائ��رة 
والتفتي�س امل�ستمر على  مقدمي خدمات احلركة اجلوية ، الت�سالت وامل�ساعدات 
امللحي��ة ، الر�س��اد اجلوي��ة ، وخدم��ات معلوم��ات الط��ران ، خرائ��ط الط��ران ، 

اإج��راءات عملي��ات امللح��ة اجلوي��ة  )PANS-OPS( والبح��ث والإنق��اذ.

وق��د قام��ت دائ��رة �س��لمة امللح��ة اجلوي��ة  بتفعي��ل دوره��ا الرئي�س��ي واملتمثل 
يف عمليات التدقيق والتفتي�س على مقدمي خدمات امللحة اجلوية الداخلية 

ل�سمان امتثالها لنظم وقوانني الطران املدين يف ال�س��لطنة يف كل من : 
1-  برج �سللة ومراقبة القراب.

2-  مركز مراقبة املنطقة يف م�سقط.
3-  خدمات معلومات الطران يف مطار �سحار.

4-  برج �سللة ومراقبة القراب ) بعد النتقال اإىل املطار اجلديد(.
5-  برج م�سقط )اجلديد(.

6-  ق�سم اجلودة وال�سلمة يف م�سقط.
	-  مركز التدريب العربي.

	-  خدمات معلومات الطران يف مطار خميزنه.
9-  خدمات معلومات الطران يف الدقم.

و م��ن اأج��ل �سم��ان ا�س��تمرارية تقي��د جمي��ع مقدم��ي خدم��ات امللح��ة اجلوي��ة 
بتطبي��ق اأعل��ى معاي��ر ال�س��لمة اجلوي��ة واملتطلب��ات املحلية  وقوان��ني الطران 

امل��دين فق��د مت الآت��ي :
1- مراجعه واعتماد خطة برج م�سقط ) T3 ( لتدريب  املراقبني على راأ�س العمل.

.) T3 ( 2- مراجعه واعتماد العمليات املرحلية لرج م�سقط اجلديد
3- اإعتماد �سروط الكفاءة ملراقبي احلركة اجلوية يف م�سقط. 

4- مراجع��ة واعتم��اد الإج��راءات الت�س��غيلية املوؤقت��ة للطائ��رات العمودي��ة يف مطار 
م�سقط.

5- امل�ساركة يف ور�سة عمل حتليل املخاطر الوظيفية ملطار �سلله. 
6- ا�ستعرا�س واعتماد خطة التدريب لتجديد املعلومات ملراقبي الرج يف �سلله. 

 )STAR ( مراجع��ة واعتم��اد خط��ة التدري��ب عل��ى اإج��راءات الهب��وط الآيل -	
.) SID ( واملغ��ادرة

	- مراجع��ة واعتم��اد دلي��ل الإج��راءات الت�س��غيلية خلدم��ات احلرك��ة اجلوي��ة 
.) MATSOP  (

كم��ا �س��اركت الدائ��رة يف بع���س ور���س الط��ران والإجتماع��ات املختلف��ة التي اأ�س��فرت 
ع��ن تنفي��ذ العدي��د من الرامج واأن�س��طة الطران يف ال�س��لطنة و من اأهمها :

1- تطوير اإجراءات الطران الآيل ملطار خ�سب.
2- تقيي��م العملي��ات الليلي��ة ملط��ارات �س��ركة نف��ط عم��ان ، مرمول، فه��ود ومطار 

قرن العلم.
3- املراجعة واملوافقة على اإجراءات الطران اللآيل ملطار خميزنة.
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األرصاد 
اجلوية
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توج��د ع��دة مراك��ز عاملي��ة تتع��اون معه��ا املديري��ة العام��ة للأر�س��اد اجلوي��ة 
منه��ا املرك��ز الأمل��اين للأر�س��اد اجلوي��ة فيم��ا يخ���س جم��ال التنب��وؤات العددية، 
ومرك��ز الأر�س��اد الأمريك��ي يف اجلوانب املتعلقة بتنب��وؤات الأعا�سر يف املحيط 
الهن��دي، ومرك��ز خدم��ات الطق���س يف جن��وب اأفريقي��ا فيما يخ���س بع�س برامج 
التدري��ب، ومرك��ز الأر�س��اد اجلوي��ة به��وجن ك��وجن فيم��ا يخ���س تنب��وؤات امل��دن 
وبع���س برام��ج التدري��ب ع��لوة عل��ى ذل��ك املنظم��ة العاملي��ة للأر�س��اد اجلوي��ة 
)WMO( ومنظم��ة الط��ران امل��دين  )ICAO( واملنظم��ة الأوروبي��ة للأقم��ار 
ال�سطناعي��ة )EUMETSAT( واللجن��ة احلكومي��ة الدولي��ة لعل��وم املحيط��ات 
التابع��ة ملنظمة اليون�س��كو. وحتتفظ الأر�س��اد العمانية بعلقات تعاون جيدة 

م��ع معظ��م مراف��ق الأر�س��اد اخلليجي��ة والعربي��ة والعاملية.

املركز الوطني للإنذار املبكر من املخاطر املتعددةمدخل جممع الأر�ساد وامللحة اجلوية

حفل تد�سني املركز الوطني للإنذار املبكر من املخاطر املتعددة
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بتاري��خ 23 مار���س 2015 مت افتت��اح املرك��ز الوطن��ي  للن��ذار املبك��ر من املخاطر 
املتع��دد برعاي��ة مع��ايل ال�س��يخ / الف�س��ل ب��ن حمم��د احلارث��ي املوق��ر اأم��ني ع��ام 
جمل���س الوزراء، ولقد نفذت ال�س��لطنة هذا امل�س��روع بالتعاون مع منظمة الأمم 
املتحدة للثقافة والربية والعلوم )اليون�سكو( وبالخ�س مع املنظمة الدولية 

 .) IOC(احلكومي��ة للمحيطات
حيث ي�س��اهم النظام ب�س��كل كبر يف اتخاذ التدابر الحرازية ورفع م�س��توى 
اجلاهزي��ة والوع��ي العام لتليف تاأثر كوارث الطق���س والت�س��ونامي والتخفيف 
م��ن اآثاره��ا املحتمل��ة يف الوق��ت املنا�س��ب وباأف�س��ل الط��رق العلمّي��ة املعم��ول به��ا 
يف ه��ذا الإط��ار، ويع��د ه��ذا النظ��ام م��ن الأنظم��ة احلديث��ة واملتط��ورة يف ر�س��د 

ومراقب��ة الأخط��ار البيئي��ة واملناخي��ة املختلفة.

واأطلق��ت كذل��ك املديري��ة العام��ة للأر�س��اد اجلوي��ة بالهيئ��ة تطبي��ق جم��اين 
للهوات��ف املحمول��ة لنظ��ام الأندروي��د ونظ��ام IOS حي��ث تعت��ر الهيئ��ة العام��ة 
للط��ران امل��دين اجله��ة الر�س��مية املعني��ة بتزوي��د توقعات الطق���س بال�س��لطنة 

بج��ودة عالية.

حفل تد�سني املركز الوطني للإنذار املبكر من املخاطر املتعددة
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وتكم��ن اأهمي��ة ردارات الطق���س يف دق��ة املعلوم��ات امل�س��تقاة منه��ا واملتعلق��ة 
بكمّي��ات الأمط��ار وال��َرد الت��ي حتمله��ا ال�س��حب الركامّي��ة والأماك��ن املحتم��ل 
هطوله��ا وتتب��ع الظواهر اجلوية ب�س��كل م�س��تمر وعلى مدار ال�س��اعة، وبالتايل 
ج��ودة اأف�س��ل يف التنب��وؤات الآنية والتحذيرات املبكرة م��ن الفي�سانات، اإ�سافة 
اإىل ذل��ك ت�س��اهم ه��ذه البيان��ات يف زي��ادة دق��ة التنب��وؤات العددي��ة العماني��ة 
واحلفاظ على �سلمة الطران وتوفر قاعدة للبحث العلمي يف جمال الأر�ساد 
اجلوي��ة. وق��د مت خ��لل ال�س��نة تطوي��ر راداري قله��ات وراأ���س احل��د ملراقب��ة  
الأم��واج والتي��ارات البحري��ة ، وتركي��ب وت�س��غيل ع��دد 4 رادارات للطق���س م��ن 
جمم��ل 5 رادارات يف كل م��ن راأ���س احل��د، فه��ود، الدق��م، �سلل��ة و م�س��قط، م��ع 

اكتم��ال تركي��ب حمط��ات ر�س��د جديدة يف حمافظة م�س��قط يف كل من الب�س��تان 
وم�س��فاة وقريات.

رادار الطق�س يف الدقممناطق تغطية رادارات الطق�س                    



w w w . p a c a . g o v . o m

39

 مت تنفي��ذ م�س��روع لركي��ب ع��دة حمط��ات جدي��دة للر�سد اجلوي بحي��ث تت�سمن 
كل ولي��ة حمط��ة عل��ى الأقل، وبذلك اأ�سبح عدد املحطات خلل هذه ال�س��نة 64 

حمطة موزعة على خمتلف وليات وحمافظات ال�س��لطنة.
        ومت كذلك خلل ال�سنة اإعداد وتنفيذ دورة تطبيقات الأقمار الإ�سطناعية 
للأر�س��اد اجلوي��ة احلادي��ة ع�س��ر ل�س��نة 2015 �سم��ن اأن�س��طة مرك��ز المتي��از 
ال�س��ابع للمنظم��ة العاملي��ة للأر�س��اد اجلوي��ة بالتع��اون م��ع املنظم��ة الأوروبي��ة 
للأقم��ار الإ�سطناعي��ة. وتنفي��ذ دورات يف الر�س��اد اجلوية لأف��راد من البحرية 

ال�س��لطانية العماني��ة.
كم��ا مت اإع��داد ع��دد 10 تقاري��ر ع��ن حالت جوية اأثرت على ال�س��لطنة وت�س��غيل 
النم��وذج اجل��وي والبح��ري يف PC cluster  اجلدي��د يف املبن��ى اجلدي��د للأر�س��اد. 
وحتدي��ث املناط��ق ال�س��احلية لل�س��لطنة اخلا�س��ة بتحذي��رات اأم��واج ت�س��ونامي يف 

نظ��ام الإن��ذار املبكر اىل الن�س��خة ال�ساد�س��ة والتي مت اأعتمادها م��ن نظام الإنذار 
باأم��واج ت�س��ونامي يف املحي��ط الهن��دي، م��ع حم��اكاة �س��ور الأقم��ار الإ�سطناعي��ة 
احلقيقي��ة م��ن خ��لل اإنت��اج خم��رج جديد ل�سور الأقم��ار الإ�سطناعي��ة من منوذج 

.COSMO

وق��د مت كذل��ك تفعي��ل �سفح��ة اإلكروني��ة خا�س��ة بق�س��م التنب��وؤات العددي��ة 
للح��الت املداري��ة ون�س��ر ورق��ة عم��ل حت��ت م�س��مى تقيي��م اأداء النم��وذج الع��ددي
HWRF  خلل اإع�سار نيلوفار، مع تطبيق ا�سراتيجية لعملية الإر�سفة لبيانات 

النماذج اجلوية والبحرية واإ�سافة حدود الوليات يف برنامج عر�س خمرجات 
النماذج.
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املالحة
 اجلوية
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مركز اإدارة احلركة اجلوية مبطار م�سقط الدويلبرج املراقبة اجلوية اجلديد مبطار م�سقط الدويل
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حر�س��ت الهيئ��ة عل��ى مواكب��ة كاف��ة التط��ورات الت��ي ي�س��هدها قط��اع الط��ران 
مب��ا فيه��ا قط��اع امللح��ة اجلوي��ة وذل��ك م��ن خ��لل ال�س��تفادة م��ن كاف��ة الرام��ج 
والتقين��ات احلديث��ة، هذا بالإ�ساف��ة اإىل اأن الهيئة قامت بتدريب موظفيها على 
ا�س��تخدام التقني��ات احلديث��ة الت��ي بالتاأكي��د اأنه��ا وفرت عليهم الكث��ر من الوقت 
واجله��د ال��ذي كان يت��م يف ال�س��ابق. وم��ن اأه��م اإجن��ازات امللح��ة اجلوي��ة خ��لل 

ال�سنة:
١. اإكم��ال النتق��ال الفعل��ي للعملي��ات ل��رج املراقب��ة اجلوي��ة اجلدي��د بع��د اأن 
مت افتتاح��ه جزئي��ا م��ع نهاي��ة 2014م وال��ذي ي��دار م��ن قب��ل مراقب��ني جوي��ني 

ومهند�س��ني عماني��ني %100.
2. ترقي��ة اأنظم��ة جدي��دة ومتط��ورة لإدارة احلرك��ة اجلوي��ة لرف��ع م�س��توى 

ال�س��لمة. 
3. الت�سغيل التجريبي ملركز املراقبة اجلوية اجلديد.

4. ح�س��ول )16( موظ��ف عم��اين عل��ى اأهلي��ات ورخ���س املراقب��ة اجلوي��ة للعم��ل 
كمراقب��ني جوي��ني وبه��ذا و�س��ل الع��دد الجم��ايل للمراقب��ني اجلوي��ني العماني��ني 

باملرك��ز 119 بالإ�ساف��ة اإىل 23 مراق��ب ج��وي اأجنب��ي.
5. متابع��ة )209		4( رحل��ة جوي��ة مبتو�س��ط )4	406( �س��هريا ومتو�س��ط 
)13561( يومي��ا موزع��ة بن�س��بة )5.1% ( رحل��ة ع�س��كرية  )94.4%( رحل��ة 

مدني��ة بزي��ادة قدره��ا )16.6%( مقارن��ة بع��ام 2014م.
6. تد�س��ني مرك��ز ط��وارئ امللح��ة اجلوي��ة والتدري��ب اجلدي��د جزئي��ا وال��ذي 
يحت��وي عل��ى اأك��رث م��ن 10 قاع��ات درا�س��ية وقاع��ة للموؤمت��رات ت�س��توعب )96( 
�سخ�س على اأن يتم تركيب حماكي اآيل للمراقبة اجلوية واأجهزة بديلة لحقَا.

٧. مت موؤخ��رَا ترقي��ة اأنظم��ة جدي��دة ومتط��ورة لإدارة احلرك��ة اجلوي��ة مبرك��ز 
املراقب��ة النتق��ايل الت��ي �س��تمكن املراقب��ني اجلوي��ني م��ن التعاط��ي م��ع احلرك��ة 

اجلوي��ة املتزاي��دة باإقلي��م معلوم��ات م�س��قط )الأج��واء واملط��ارات العماني��ة(.
٨. التوقي��ع عل��ى ع��دد م��ن املذك��رات الت�س��غيلية ب��ني املديري��ة العام��ة للملح��ة 

اجلوي��ة وع��دد م��ن ال��دول املج��اورة )ال�س��عودية/ باك�س��تان/ اليم��ن/ ايران(.
٩. حتدي��ث الأدل��ة الت�س��غيلية لعملي��ات املراقب��ة اجلوي��ة بع��د اأن مت ترقي��ة 
الأنظم��ة امل�س��تخدمة وا�س��تخدام م��درج الطائ��رات اجلدي��د وانظم��ة امللح��ة 

اجلوي��ة اجلدي��دة.
1٠. النتهاء من تركيب واختبار وت�س��غيل نظام النزول الآيل للمدرج مع اأجهزة 

قيا���س امل�س��افة  ILS / DME  يف مطارم�س��قط ويف مطار�سللة.
1١. دعم مطار �سللة للنتقال اإىل املدرج اجلديد والنظم اجلديدة.

1٢. ا�س��تكمال جميع عمليات املعايرة اجلوية لأنظمة املدرج واأجهزة م�س��اعدات 
امللحة اجلوية لعام 2015.

.)SAT( 1٣. جناح  اختبارات و قبول النظمة

�س��هد قط��اع الط��ران والنق��ل اجل��وي تط��ورا ملحوظ��ا م��ع م��ا �ساحبها من م�س��اريع 
متع��ددة لتوف��ر اخلدم��ات املهم��ة وال�سروري��ة ملواكب��ة التط��ورات املت�س��ارعة يف 
الع�سر احلديث وبا�ستخدام اأحدث واأف�سل التقنيات الرامية اإىل ربط ال�سلطنة 
ب��دول الع��امل اخلارج��ي. حي��ث يتمي��ز املوق��ع اجلغ��رايف ال�س��راتيجي لل�س��لطنة 
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كنقط��ة اإلتق��اء متو�س��طة ) ب��ني ال�س��رق والغ��رب ( خلط��وط الط��ران 
اجلوي��ة الدولية. و�س��هدت حرك��ة الطائرات العابرة لأجواء ال�س��لطنة 
من��وَا بل��غ 1400 رحل��ة يومي��َا. وبل��غ ع��دد الطائ��رات التي ع��رت اأجواء 
ال�س��لطنة حت��ى نهاي��ة الع��ام املا�س��ي 209،		4 طائ��رة بن�س��بة زي��ادة 
قدره��ا 13% مقارن��ة بع��دد الطائرات خلل ع��ام 2014م والبالغ عددها 
439،206 طائ��رة . وق��د جت��اوز متو�س��ط الإي��رادات ال�س��هرية م��ن 
الطائ��رات الت��ي ع��رت الأجواء التي ع��رت 3 مليني ريال عماين حتى 
نهاية 2015م . والذي اأدى اإىل تزايد احلاجة لتطوير حركة الطران 
يف الأج��واء العماني��ة ، واأدى اإىل تعزي��ز النم��و يف قطاع��ات القت�س��اد 

الوطني. 
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مركز اإدارة احلركة اجلوية مبطار م�سقط الدويل
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الوحدات
 املساندة
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1- املوارد الب�سرية
تع��د اإدارة امل��وارد الب�س��رية م��ن اأه��م الإدارات الوظيفي��ة يف الهيئ��ة واأكرثه��ا 
ح�سا�س��ية كونها تتعامل مع اأهم واأحرج عن�سر من عنا�سر الإنتاج واأكرث موارد 
الهيئ��ة عر�س��ة للتاأث��ر مبختل��ف التغي��رات البيئي��ة، واإدارة امل��وارد الب�س��رية 
لي�س��ت ولي��دة ال�س��اعة اإمنا هي نتيجة ملجموعة من التط��ورات املتداخلة والتي 
�س��اهمت ب�س��كل مبا�س��ر اأو غ��ر مبا�س��ر عل��ى خل��ق طاق��ات ب�س��رية وتتمك��ن م��ن 

زي��ادة اإنتاجية العامل��ني بالهيئة. 
يع��د التدري��ب يف ع��امل املجتمع��ات و املوؤ�س�س��ات املعا�س��رة ه��و اأداة التنمي��ة 
وو�س��يلتها كم��ا انه��ا الأداة الت��ي اذا اأح�س��ن ا�س��تثمارها وتوظيفه��ا متكن��ت من 
حتقي��ق الكف��اءة والكفاي��ة يف الأداء والإنت��اج، وم��ن ه��ذا املنطل��ق مت اإن�س��اء 
مرك��ٍز للتدري��ب والتطوي��ر يتبع الهيئ��ة بهدف جعل موظفيه��ا على جاهزية 
تام��ة للقي��ام مبهامه��م وواجباته��م الوطني��ة وليكون��وا عل��ى اأمت ا�س��تعداد 

ملواكب��ة النم��و الهائ��ل يف قط��اع الط��ران امل��دين. يحت��وي املرك��ز عل��ى )	( 
ف�س��ول درا�س��ية مبوا�سف��ات قيا�س��ية مٌتك��ن الف�س��ل لإ�س��تيعاب حت��ى )20( 
متدربا. كما يحتوي املركز على خمترات للحا�سب الآيل ومكتبة بالإ�سافة 
اإىل املكتبة الرئي�سية للهيئة املوجودة يف مبناها الرئي�سي. ويحتوي املركز 
عل��ى م�س��رح بت�سمي��م ع��ايل اجل��ودة وذو طاب��ع جم��ايل فري��د يحت��وي عل��ى 

)6	( مقع��د مبوا�سف��ات خا�س��ة.
ا مرك��ًزا لطوارئ امللحة  وبالإ�ساف��ة اإىل اأن املرك��ز ه��و للتدري��ب والتطوي��ر فهو اأي�سً
اجلوي��ة، فه��و يحت��وي عل��ى قاع��ات للخ��وادم الرقمي��ة اخلا�س��ة واأجه��زة للحف��ظ 
الإحتياطي التابعة للملحة اجلوية. ففي حالة وجود اأي طارئ يف جممع املراقبة 

اجلوي��ة اجلدي��د يت��م الإنتق��ال التلقائي بكل اإن�س��يابية و�س��هولة اإىل هذا املركز. 
كم��ا �سمم��ت يف املرك��ز قاع��ات خا�س��ة للأجه��زة التخ�س�سي��ة واأجه��زة املحاكاة 

للملح��ة اجلوية والأر�ساد.
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2011 2012 2013 2014 2015

96 107 100 100 102

إحصائية عدد الموظفين ا�ناث في الهيئة

2011 2012 2013 2014 2015

747 825 853 828 815

إحصائية عدد الموظفين الذكور في الهيئة

2011 2012 2013 2014

140 113 344

2015

11

إحصائية عدد المعينين في الهيئة

ة:
ري

ب�س
د ال

وار
ت امل

ئيا
�سا

اإح
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ت�س��ر الإح�سيات اإىل اإنخفا�س يف ن�س��بة التعيني يف الهيئة يف العوام اخلم�س��ة املا�سية وذلك لعدم توفر الدرجات املالية ال�س��اغره للتعيني. مما اأدى اإىل 
تفاقم م�سكلة النق�س يف الكوادر وخ�سو�سًا يف جمالت �سلمة الطران واملراقبة اجلوية ومرجمي الأر�ساد اجلوية وغرها. 

2011 2012 2013 2014 2015

إحصائية عدد المنقولين إلى الهيئة من وحدات حكومية أخرى

9 47 11
1
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     اح�سائيات التدريب:

 إحصائية لعدد املستفيدين من الدورات التدريبية حسب التقسيمات املذكورة � اجلدول

عدد 
الدورات

عدد 
المستفيدين

الدورات الداخلية

خارج الخطة الخارجية

وفق الخطة الخارجية

المدراء ( الداخلية والخارجية)

المنح الكاملة والجزئية

دورات ا�نذار المبكر

دورات عن طريق المناقصات

خطة القوى العاملة

الدورات الفنية الجماعية

الدورات الجماعية ا�دارية 

المنح الداخلية

ا�جمــــــــــــــــــــــالي

   نوع الدورة 
التدريبية

201320142015

20

3

25

-

-

-

12

-

-

-

-

60

83

5

42

-

-

-

61

-

-

-

-

191

2

7

18

3

9

2

3

8

6

7

20

85

24

14

41

6

14

24

18

96

119

102

44

502

9

12

30

20

14

1

3

9

10

11

19

138

21

29

101

69

28

1

6

53

135

248

35

726

عدد 
الدورات

عدد 
المستفيدين

عدد 
الدورات

عدد 
المستفيدين
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اإح�سائيات التدريب
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2- تقنية املعلومات:
قام��ت دائ��رة تقني��ة املعلوم��ات بتنفي��ذ ع��دد م��ن امل�س��اريع احليوي��ة و الهام��ة 
لتطوي��ر خدم��ات �س��بكة احلا�س��ب الآيل وذل��ك لتق��دمي اأف�س��ل اخلدم��ات جلميع 

امل�س��تخدمني مث��ل:
� رب��ط جمم��ع الأر�س��اد وامللح��ة اجلوي��ة ب�س��بكة احلا�س��ب الآيل الرئي�س��ية 

  . ACN للهيئ��ة خ��لل ال�س��بكة املوح��دة للمط��ار
� ا�س��تبدال ا�س��م امل�س��تخدم جلمي��ع املوظف��ني ليك��ون الرق��م الوظيف��ي اجلدي��د 

 ERPوذل��ك ح�س��ب متطلبات نظ��ام
 )Video Conferencing( تركي��ب الأجه��زة اخلا�س��ة بخدمة املحادثة املرئي��ة �
يف مبن��ى الهيئ��ة مب�س��قط و�سلل��ه وذل��ك م��ن �سم��ن مب��ادرات دائ��رة تقني��ة 
املعلوم��ات للر�س��يد والإنف��اق، و�س��وف يت��م بدء اخلدمة بع��د التن�س��يق والإتفاق  

م��ع ال�س��ركة العماني��ة لإدارة املطارات لتخ�سي�س �س��عة  عر�س النطاق الرددي 
يف �س��بكة املط��ار املوح��دة ACN اللزمة لتفعيل اخلدم��ة ، حيث اأن مكتب الهيئة 
يف حمافظ��ة ظف��ار حالي��ا يق��ع �سمان نطاق �س��بكة املطار املوح��دة ACN التابعة 

لإدارة ال�س��ركة العماني��ة لإدارة املط��ارات.
تن�سيب Board pad Server & Database  اخلا�س ملجل�س اإدارة الهيئة . 

يف  الأمني��ة  واملمار�س��ات  املعاي��ر  اأف�س��ل  لتطبي��ق    Proxy Serverتن�سي��ب
اإ�س��تخدام ال�س��بكة العنكبوتي��ة )الإنرن��ت(.

حتمي��ل بيان��ات امللح��ة اجلوية يوميا يف نظام ال���� FMS وحتويلها اإىل بيانات 
مالية.

تثبيت نظام FMS يف املالية، واإن�ساء م�ستخدم جديد مع كافة المتيازات.
تثبيت نظام الأر�سيف الإلكروين لدوائر الأر�ساد اجلوية.
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3� الفعاليات اخلا�سة باملوظفني وال�سركاء

اأ- الحتفال بالعودة امليمونة:
احتفل��ت الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين مبنا�س��بة الع��ودة امليمون��ة حل�س��رة 
�ساحب اجلللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم بعد رحلة العلج الناجحة 
اإىل جمهوري��ة اأملاني��ا الحتادي��ة، حي��ث ع��ّر اجلمي��ع م��ن خ��لل ه��ذه الفعالية 
ع��ن حبه��م وولئه��م جللل��ة �س��لطان الب��لد املف��دى، م�ستب�س��رين �سغ��ارا وكبارا 
بالنب��اأ ال�س��عيد، وهم ير�س��مون فرحة اأبناء �س��عب اأبي، وكان��ت الفعالية بتاريخ 
2015/3/31م، وق��د ا�س��تملت عل��ى ع��دة فق��رات منها لوحة الك�س��افة املقدمة 
م��ن املديري��ة العام��ة للك�س��افة واملر�س��دات كم��ا اأدت طالب��ات مدر�س��ة التف��وق 
للتعلي��م الأ�سا�س��ي لوح��ة فني��ة بعده��ا األق��ى جمموع��ة م��ن ال�س��عراء الق�سائ��د 

الوطني��ة فرح��ًا به��ذه املنا�س��بة واأخ��رًا مت تك��رمي امل�س��اركني يف احلف��ل.
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�سور من الحتفال بالعودة امليمونة
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ب-تد�س��ني ال�س��عار واملوق��ع الإلك��روين كم��ا ا�س��تمل احلف��ل عل��ى �س��حب 
جوائ��ز ع��ن طريق النظام الإلكروين بالفرز و تكرمي املتقاعدين لعام 2015م 
واأي�سًا تكرمي املوظفني الذين اأكملوا 35 �سنة يف اخلدمة بعد ذلك األقى املدرب 
حما�س��رة بعن��وان » بن��اء ال�س��خ�سية القيادي��ة الفعال��ة« واأخ��رًا مت تك��رمي 

املبادري��ن من موظف��ي الهيئة.

 

ميث��ل ال�س��عار لبن��ة م��ن لبن��ات الهيئة العامة للط��ران املدين، تتجلَّ��ى من خلله 
قيم وروؤى وا�سراتيجية الهيئة، ومواكبًا ل�سل�سلة من الإجنازات املتتالية �سمن 

م�سرة وتقدم قطاع الطران املدين.
  ال�س��عار يعّر عن الهوية الُعمانية من خلل راأ���س اخلنجر الُعماين املكون  ❖

من تناغم اللونني الأحمر والأخ�سر.
  األ��وان عل��م �س��لطنة ُعم��ان مكّون رئي�س��ي لل�س��عار مما يعك���س انتم��اء الهيئة  ❖

وما حتققه من فوائد لل�س��لطنة.
  اللون الأخ�سر يدل على حر�س الهيئة على حماية البيئة. ❖

  اخلطوط املنحنية الثلثة تعّر عن ر�سالة الهيئة واملتمثلة يف:
1. التنظيم.          

2. النمو والرثوة الب�سرية.       
  3. اجلودة والكفاءة.

 الطائرة تعّر عن دور الهيئة يف جمال تنظيم الطران. ❖

 اخلط��ان املتوازي��ان يع��ران ع��ن روؤي��ة الهيئ��ة يف جم��ال �س��لمة واأم��ن  ❖
ر  ��ز والتطوُّ الط��ران، واجت��اه الطائ��رة اإىل الأعل��ى ي��دل عل��ى حتقيق التميُّ

الإيجاب��ي امل�س��تمر.
 اجل��زء الأبي���س ال��ذي يتو�س��ط اللون��ني الأخ�س��ر والأحم��ر يع��ّر ع��ن  ❖

كف��اءة ال��كادر الب�س��ري واهتم��ام الهيئ��ة يف بن��اء وتطوي��ر قدرات��ه الفنيَّة 
والقيادي��ة.

 يندم��ج �س��كل ال�س��عار ليلق��ي ال�سوء على ال��دور احليوي ال��ذي يلعبه الكادر  ❖
الب�سري يف الهيئة والأهمية الكرى التي ت�سعها الهيئة يف موظفيها.

ج- الحتف��ال بتد�س��ني الهوي��ة الب�سرية وتد�س��ني املوقع اللكروين 
والبوابة اللكرونية للهيئة يف اليوم املفتوح:

احتفل��ت الهيئ��ة بالي��وم ال�س��نوي وال��ذي ي�س��ادف 26/ماي��و اأفتتح��ه الرئي���س 
التنفي��ذي بكلم��ه تهنئ��ة للموظف��ني به��ذا الي��وم وج��اء خ��لل الإحتفال. 
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www.paca . gov . om  
�سور من الإحتفال بتد�سني الهوية الب�سرية للهيئة 
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د- الحتفال بالعيد الوطني:
اأقيم �سباح يوم 	2015/11/1م مببنى الهيئة حفل ا�ستقبال التهاين مبنا�سبة العيد الوطني ال��45، حيث ا�ستقبل �سعادته املوظفني املهنئني 

ومت اإلقاء ق�سيدة وطنية معرة بهذه املنا�سبة ال�سامية.

من اإحتفال الهيئة بالعيد الوطني 45 املجيد 
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ه�- الحتفال بالعيد الوطني امل�سرك:
اأقي��م حف��ل م�س��رك لقط��اع الط��ران امل��دين ب��ني الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين 
وال�س��ركة العماني��ة لإدارة املط��ارات والطران العماين وال��ذي يّعد الأول من نوعه، 
وذل��ك حت��ت رعاي��ة مع��ايل الدكت��ور وزي��ر النق��ل والت�س��الت رئي���س جمل���س اإدارة 

الهيئة العامة للطران املدين احتفاًل بهذه املنا�سبة ال�سعيدة يوم 2015/11/29م، 
ا�س��تمل احلف��ل عل��ى ع��دة فق��رات متنوع��ة منه��ا كلم��ة القط��اع واإلق��اء الق�سائ��د 
ال�سعرية من قبل عدة �سعراء عروا من خلل ق�سائدهم عن حبهم وولئهم لباين 

النه�س��ة كم��ا قام��ت فرقة �س��عبية ب��اأداء و�سله فني��ة تعبرًا بهذه املنا�س��بة.

من الإحتفال امل�سرك بالعيد الوطني 45 املجيد 
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شكر وتقدير
يتق��دم الرئي���س التنفي��ذي للهيئ��ة بفائ��ق ال�س��كر والتقدي��ر لفري��ق عم��ل التقرير ال�س��نوي للهيئة العام��ة للطران امل��دين 2015  وجميع 

الذي��ن �س��اهموا يف اإجن��از التقرير ب�سورة مكتملة تعك���س اجن��ازات الهيئة وجناحاتها.

ال�سراف العام
حامد بن اأحمد الرا�سدي

رئي�س الفريق
�سامية بنت عبداهلل الزكواين

الأع�ساء
�سلمى بنت جمعة الزدجالية
ي�سرى بنت �سامل اجلردانية

حفيظة بنت خلفان الرجيبية
احل�سن بن الوليد الهنائي

جمال بن نا�سر الهادي



العنوان 
�س . ب : 1  ،  ر . ب : 111   ،   مطار م�سقط الدويل � �سلطنة عمان

املوقع الإلكروين :
www.paca.gov.om
www.met.gov.om

مواقع التواصل اإلجتماعي
http: / / facebook.com/OmanMet         info@paca.gov.om         @OmanMeteorology         @PACAOMAN    
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