








نظرًا لما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه اهلل ورعاه - من اهتمام بالغ 

في دعم وتعزيز النمو في كافة قطاعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، فقد حظي قطاع الطيران المدني باالهتمام في التأهيل 

والتنمية كغيره من القطاعات الحيوية في السلطنة؛ ولتزايد الحاجة لتطوير حركة الطيران المدني في العصر الحديث وتعزيز النمو 

االقتصادي الوطني؛ فقد تم انشاء الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم )2012/33( بتاريخ 5 رجب 1433هـ 

الموافق 26 مايو 2012م وإصدار نظامها بموجب المرسوم السلطاني )2013/43( والذي نص على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية 

واستقالل مالي وإداري بحيث تكون السلطة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لشؤون الطيران المدني في سلطنة 

عمان، وأن تعمل على تقديم خدمات المالحة الجوية والخدمات الوطنية لألرصاد الجوية. وجاء هذا المرسوم محفًزا وداعًما لتحقيق أهداف 

ورؤية الهيئة من خالل تطوير التشريعات الوطنية لتلبية المتطلبات الدولية، وتنفيذ العديد من المشاريع وتوفير الخدمات المهمة 

والضرورية، لمواكبة التطورات المتسارعة باستخدام أحدث وأفضل التقنيات لضمان تحقيق أعلى مستويات السالمة جًوا وبًرا.



حضرة صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم

-حفـظه اهلل ورعاه-



»إن معالــم سياســتنا الداخليــة والخارجيــة، واضحــة فنحــن مــع البنــاء والتعميــر والتنميــة الشــاملة 

المســتدامة فــي الداخــل، ومــع الصداقــة والســالم والعدالــة والوئــام والتعايــش والتفاهــم والحــوار 

اء في الخارج، هكذا بدأنا، وهكذا نحن اآلن وسوف نظل -بإذن اهلل-كذلك« اإليجابي البنَّ

من خطاب حضرة صاحب الجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم

-حفظه اهلل ورعاه- 
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الحمد هلل والصالة والسالم على خير خلق اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله إلى 
قطاع  في  العاملين  لجميع  والتقدير  الشكر  بخالص  بدايًة  أتوجه  الدين،  يوم 
2018م، وأن ما  المبذولة خالل عام  الجهود  المدني بسلطنة ُعمان على  الطيران 

تحقق من إنجازات في هذا القطاع لهو مفخرة لوطننا ولنا جميًعا.

والخدمية  التنظيمية  المجاالت  في  جدارتها  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  أثبتت  وقد 
لقطاع الطيران المدني وقيادته نحو الريادة والتطور والتنمية المستدامة؛ وذلك لما حققته 
من إنجازات متتالية طوال األعوام الماضية. وهذا القطاع الذي تعّده الحكومة من القطاعات 
البارزة التي تساهم في االقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات األخرى ذات الصلة كاللوجستيات 
والسياحة واألنشطة التجارية، وداعًما لسير التنمية الوطنية واالقتصادية ورؤية عمان المستقبلية، 
مع  لتتناغم  وتطويرها  استراتيجياتها  تنفيذ  نحو  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  تخطو  وبهذا 
المتغيرات الطارئة، وتتواءم مع أنظمة وقوانين الطيران المدني العالمية لتحقق الريادة واالستدامة 

في مجال الطيران المدني، وما ينتج عن ذلك األثر اإليجابي لهذا القطاع الحيوي المتجدد.

وقد شهد عام 2018م افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد، والذي يعد نقلة نوعية في صناعة الطيران 
بسلطنة ُعمان، كما شهد نمًوا متزايًدا وملحوًظا للحركة الجوية في أجواء السلطنة، حيث تجاوز عدد 
الطائرات المستخدمة للمجال الجوي الُعماني 550,000 طائرة، مما يدل على تميز مستوى الخدمات 
عمان  أجواء  لتصبح  الجوية  الحركة  وانسيابية  سالمة  ضمان  أجل  من  الهيئة  تقدمها  التي  الجوية 
جاذبة لشركات الطيران العالمية، وبوابة مشرقة للعالم، ونتج عن هذا النمو المتزايد العديد من 
المنافع والتي ساهمت فعاًل في رفع إيرادات الهيئة وما نجم عن ذلك من تطوير في خدماتها 

الجوية.

الركائز  كأحد  الطيران  تنظيم  مستوى  لرفع  واعية  استراتيجية  بخطًى  الهيئة  وتعمل 
المهمة التي تعتمد عليها صناعة الطيران المدني وسير العمل المتقن من خالل تحديث 
وإيجاد السياسات والتشريعات التنظيمية الالزمة بما يالئم أهداف الهيئة؛ وذلك لالرتقاء 
شّتى  في  لالستثمار  الخاص  القطاع  واستقطاب  الطيران  وسالمة  أمن  بمستوى 
أنشطة الطيران المدني تزامًنا مع تسارع التطور المذهل لهذا القطاع عبر خطط 
الصناعة.  لهذه  مشّرًفا  مستقباًل  اهلل-  -بمشيئة  تكفل  واضحة  ورؤى  مدروسة 
مع  الجوي  النقل  شبكة  توسيع  إلى  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  وتسعى 

     

 كلمة
وزير النقل واالتصاالت
رئيس مجلس اإلدارة
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من  العديد  مع  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  إبرام  خالل  من  العالم  دول 
الدول في مجال النقل الجوي وفًقا للخطة االستراتيجية، والتي وضعتها بعد 
دراسة الجدوى االقتصادية من هذه االتفاقيات بغية تنشيط الحركة الجوية 

بشتى أهدافها وتوفير المناخ االقتصادي المناسب للناقالت الجوية الوطنية.

بالخدمات  النهوض  على  الهيئة  حرصت  فقد  الجوية،  األرصاد  مجال  في  أما 
الطيران  التي يقدمها  الخدمات  للمواطن والمقيم عالوة على  التي تقدمها 
األرصاد  تمتلك  حيث  والدولية.  واإلقليمية  المحلية  المستويات  على  المدني 
التخاذ  جاهزيتها  تضمن  المؤهلة  البشرية  الكوادر  من  رفيع  مستوى  الجوية 

أفضل التدابير االحترازية للتقليل من تأثير الحاالت الجوية االستثنائية ومخاطر 
تسونامي بالتعاون مع الجهات المعنية في السلطنة وخارجها.

في  السلطنة  دور  إبراز  في  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  جهود  وتتواصل 

أشادت  فقد  والعالمي،  اإلقليمي  المستويين  على  الطيران  قطاع  ريادة 
في  المتميز  السلطنة  بدور   )WMO( الجوية  لألرصاد  العالمية  المنظمة 
التعامل مع الحاالت الجوية االستثنائية )مكونو/لبان( وذلك من خالل خطاب 
الدور  عقب  ذلك  جاء  المدني،  للطيران  العامة  الهيئة  إلى  المنظمة  وجهته 

المتميز الذي لعبه إعالم الهيئة في التعامل مع األنواء المناخية.

الطيران  قطاع  في  متواصلة  إنجازات  من  السلطنة  تشهده  ما  خالل  ومن 
إيراداته،  في  وارتفاًعا  وأنظمته،  القطاع  مجاالت  في  متسارع  ونمو  المدني 
الهيئة على  الهام. وقد حرصت  الحيوي  القطاع  أكثر بهذا  نثق  وهذا يجعلنا 
المقدمة كاألرصاد  المدني والخدمات  الطيران  إبراز دورها في مجال تنظيم 

والمالحة الجوية بكفاءات ُعمانية متمكنة وواعدة توّجه القطاع نحو الريادة.

من  قدراتهم  وتنمية  البشرية  كوادرها  كفاءة  رفع  في  الهيئة  تسعى  كما 
خالل التأهيل والتدريب المستمر الذي يعزز من عطاءها وإنتاجها المتميز، وهذا 
خلف  تعمل  التي  السواعد  تلك  فاعلية  مستوى  رفع  في  حرصها  على  يدل 
هذه اإلنجازات المتواصلة في الهيئة وتميزها من خالل   تحقيق أعلى مستويات 
المعطاء  الوطن  هذا  لخدمة  جميًعا  اهلل  وفقنا  العالمية.  التنافسية 
الجاللة  صاحب  حضرة  لموالنا  الحكيمة  القيادة  ظل  تحت 
الّله  -حفظه  المعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان 

ورعاه- واهلل ولي التوفيق.
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى 
كبيرة  إنجازات  من  الواقع  أرض  على  تحقق  ما  على  أواًل  اهلل  نحمد  أجمعين،  وصحبه  آله 
ومتوالية في قطاع الطيران المدني بالسلطنة في عهد موالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس بن سعيد المعظم - حفظه اهلل ورعاه - ولما أولته الحكومة الرشيدة من اهتمام في 
تطوير البنى األساسية لصناعة الطيران المدني وتوفير التقنيات العالمية وتأهيل الكوادر الوطنية، 

مما جعل السلطنة رائدة ومنافسة في مصاف الدول المتقدمة.

ونظًرا ألهمية هذا القطاع لكونه رافًدا مهًما لالقتصاد الوطني وقطاًعا تكاملًيا للقطاعات غير النفطية 
نحو تنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة، ولما تتمتع به السلطنة من موقع استراتيجي على خارطة 
العالم يلتقي من خاللها الشرق بالغرب؛ فقد سعت السلطنة لتحقيق أهم ركائز الخدمات الجوية، وهي:  
أمن وسالمة الحركة الجوية والحفاظ على البيئة لجعل أجواء السلطنة مناًخا آمًنا لحركة الطيران والمسافرين. 
وينعكس ذلك في تميز السلطنة في مجال الطيران المدني على الصعيدين اإلقليمي والعالمي باإلضافة إلى 
المدني  الطيران  منظمة  من  إشادة  القت  بدورها  والتي  الجوية  الحركة  في  الطارئة  للمتغيرات  استجابتها  سرعة 

الدولي )اإليكاو(.

ويأتي مطار مسقط الدولي في مقدمة اإلنجازات لعام 2018م، والذي حقق مجموعة من جوائز التميز منذ بدء العمليات 
التشغيلية به في الربع األول من عام 2018م، وهذا اإلنجاز وغيره من اإلنجازات جعلت عمان في مقدمة الئحة التنافس 
العالمي على مستوى أمن وسالمة الطيران وحماية البيئة والبنى األساسية لقطاع الطيران المدني والخدمات الجوية، 
مجال  في  الرائدة  العالمية  المنظمات  وبشهادة  عالمًيا  مرموقة  مكانة  العماني  المدني  الطيران  قطاع  حاز  وقد 
مطار  ويعد  الجوية.  الحركة  مجال  في  الطارئة  التطورات  ظل  في  الجوية  واألرصاد  والمالحة  المدني  الطيران 
مسقط الدولي من أهم النقالت النوعية في هذا القطاع، وهو أحد أكبر وأجمل مطارات المنطقة والعالم، 
حيث تم تصميمه وتشييده وفق أعلى المواصفات ومستويات الخدمة في مستوى المطارات المثالية حسب 
التصنيف المعتمد من قبل االتحاد الدولي للنقل الجوي )آياتا(. ففي مارس 2018م بدأ التشغيل التجاري 
وبقدرة  مربع،  متر  ألف   580 تبلغ  إجمالية  بمساحة  الجديد  الدولي  مسقط  بمطار  المسافرين  لمبنى 
استيعابية تصل إلى 20 مليون مسافر سنوًيا في المرحلة األولى وقابلة للزيادة إلى 56 مليون مسافر 

سنوًيافي مراحله الالحقة. 

العماني  الجوي  المجال  هيكلة  إعادة  الُعمانية،  األجواء  في  تحققت  التي  اإلنجازات  أبرز  ومن 
الزيادة في حركة الطيران وليكون المجال  وتدشين القطاع الجوي السادس؛ وذلك لمواكبة 
ويستهدف  عام،  بوجٍه  العالمية  الجوية  للرحالت  وبوابة  وآمًنا  رحًبا  مجااًل  الُعماني  الجوي 
العابرة  الطائرات  عدد  حيث  من  الجوية  للحركة  المتسارع  النمو  نشاط  مواكبة  التوسع 

سعادة د. محمد بن ناصر الزعابي

 الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة للطيران المدني

 كلمة
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يومًيا ألجواء السلطنة. ونظًرا لكثافة الحركة الجوية في قطاع المنطقة الشرقي 
الذي يربط المجال الجوي الُعماني بالمجال الجوي الهندي شمال بحر العرب ودول 
الجوي  للمجال  االستيعابية  الطاقة  لرفع  الهيئة  خطة  إلى  باإلضافة  آسيا،  شرق 
على  حالًيا  ونعمل  الشرقي.  المنطقة  قطاع  هيكلة  إعادة  تمت  فقد  العماني؛ 
على  يعمل  أن  شأنه  من  والذي  القادمة،  القليلة  األشهر  في  سابع  قطاع  إضافة 
رفع إيرادات الهيئة ورفد االقتصاد الوطني. يذكر أن نسبة النمو في إيرادات الهيئة 
بلغت %125خالل  األعوام الخمسة الماضية بما يعادل 50,883,720 ريال عماني.

بالتطبيق  بدأت  فقد  المحيطة،  البيئة  على  الحفاظ  في  الهيئة  حرص  إطار  وفي 
لمطار  المستخدمة  الطائرات  عن  الناجمة  الضوضاء  ظاهرة  لمعالجة  الفعلي 
مسقط الدولي، والتي تهدف إلى جعل بيئة الطيران المدني في السلطنة مهيأة 
التقنيات والتطورات بما يضمن الكفاءة العالية. وتعد هذه اإلجراءات أحد  بأحدث 
باألمان  تتسم  طيران  بيئة  تحقيق  تضمن  والتي  المدى،  طويلة  الحلول  أفضل 
والسالمة بعيًدا عن الملوثات، كما تتفق بدورها مع االستراتيجيات والمعايير التي 

وضعتها منظمة اإليكاو للحد من التلوث واالنبعاثات الناتجة عن حركة الطيران.

وحققت الهيئة نجاًحا باهًرا في التمرين اإلقليمي الختبار نظام اإلنذار المبكر من 
وجاهزيتها  الستعدادها  تأكيًدا  وذلك  الهندي،  المحيط  في  تسونامي  أمواج 
اإلنذار  البحري وبهدف تقييم وتحسين فعالية نظام وإدارة  المد  لمواجهة خطر 
المبكر من مخاطر أمواج تسونامي واختبار نظم االتصاالت واإلجراءات التشغيلية 
لدى  الوعي  مستوى  رفع  إلى  باإلضافة  الطوارئ،  لحاالت  التأهب  وتعزيز  الموحدة 

المجتمع بمخاطر المد البحري. 

ومن جانٍب آخر، شهد مطار صاللة افتتاح وتشغيل رادار االقتراب الذي يأتي ضمن 
الخدمات  وتطوير  عام  بوجٍه  الطيران  لقطاع  األساسية  البنى  تطوير  مشاريع 
وذلك  عماني؛  ريال  ماليين  خمسة  تكلفته  تجاوزت  والذي  خاص،  بوجٍه  المالحية 
لمواكبة النمو المتسارع للحركة الجوية في المنطقة، إلى جانب النهوض بجودة 
تتبعها  التي  االستراتيجية  خالل  من  الطيران  وسالمة  بأمن  المتعلقة  الخدمات 
الرادار  هذا  ويعمل  كفاءته.  ورفع  السلطنة  في  الجوية  الحركة  إدارة  في  الهيئة 
اآلمنة  الجوية  المراقبة  لخدمات  أساسي  مكون  باعتباره  االستطالع  تأمين  على 
والفّعالة تحديًدا القطاع الجنوبي من المجال الجوي العماني ومنطقة االقتراب 

بمطار صاللة، وربطها مع سلسلة من الرادارات الموزعة في أنحاء السلطنة لتغطية 
المتعلقة بخدمات المالحة  جميع القطاعات الجوية األخرى ولتوفير المعلومات 

الجوية وعمليات الطيران داخل السلطنة وتحقيق السالمة الجوية.
السلطنة  في  المدني  الطيران  لمنظومة  أخرى  إضافة  الدقم  مطار  يعد  كما 
وداعم للمشاريع االستثمارية بمنطقة الدقم االقتصادية ومحرك للسياحة، إلى 
يتعلق  فيما  اللوجستية  للحركة  داعم  اآلخر  هو  يعد  والذي  صحار  مطار  جانب 

بالشحن وتعزيز القطاعات االقتصادية والسياحية واالجتماعية. 

الطيران  قطاع  في  إنجازات  من  اليوم  السلطنة  تشهده  ما  أن  على  أؤكد  ختاًما، 
المدني هو محل فخر واعتزاز لنا جميعًا، والذي جعلنا في مصاف التنافس العالمي 
على مستوى أمن وسالمة الطيران وحماية البيئة والبنى األساسية لقطاع الطيران 
لمستقبل  السامية  الرؤية  على  اإلنجازات  هذه  وتؤكد  الجوية،  والخدمات  المدني 
تقديم  من  الرشيدة  الحكومة  أولت  لما  وتحقيًقا  الواعد،  الحيوي  القطاع  هذا 
الدعم الالزم لتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع. وكان للتعاون الكبير بين كافة 
الهدف  تحقيق  في  البارز  الدور  والخاص  الحكومي  القطاعين  من  الهيئة  شركاء 

المنشود نحو الوصول إلى الريادة العالمية في صناعة الطيران المدني.

بالشكر  الهيئة  اإلدارة وجميع زمالئي موظفي  إلى مجلس  أتقدم  أن  ويسعدني 
الجزيل على دورهم الملموس في المضي ُقدًما نحو تحقيق الرؤى االستراتيجية 
للهيئة، كما أشكر جميع شركاء قطاع الطيران المدني والجهات ذات الصلة على 
التعاون المتواصل مع الهيئة لما فيه المصلحة العامة ورفعة ُعمان، داعًيا اهلل - 
سبحانه وتعالى - أن يسدد الخطى نحو التميز في صناعة الطيران المدني عالمًيا 
بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  لموالنا  الحكيمة  القيادة  ظل  تحت 

سعيد المعظم -حفظه اهلل ورعاه.





نعمـــل مًعا وفق نهـــج اســـتراتيجي دقيق ورؤيـــة واضحة؛ 

لتحقيق غايتنا وصقـــل مهاراتنا والنهـــوض بقطاع الطيران 

العالميـــة  المعاييـــر  أفضـــل  وفـــق  الُعمانـــي  المدنـــي 

والتشـــريعات الدوليـــة، بمـــا يكفل ســـالمة وأمـــن الطيران 

وحمايـــة البيئة لتحقيق نمو مســـتدام لمنظومـــة الطيران 

المدني.

االستراتيجي
الـتـخطيـط 



فــي ضــوء التحديــات االقتصاديــة والسياســية والمناخيــة التــي يواجههــا قطــاع الطيــران المدنــي علــى مختلــف األصعــدة المحليــة واإلقليمية 

والدوليــة؛ ســاهم تنفيــذ الخطــط االســتراتيجية بالهيئــة العامــة للطيــران المدنــي فــي احتــواء العديــد مــن المســتجدات الطارئــة مؤخــًرا فــي 

ــران المدنــي علــى إشــادات دوليــة مــن المنظمــات  ــر ذلــك حــازت الهيئــة العامــة للطي المنطقــة بخطــًى رصينــة وكفــاءة عاليــة، وعلــى إث

العالميــة. كمــا تهــدف الخطــط االســتراتيجية للهيئــة إلــى تحقيــق الريــادة والتنميــة واالســتدامة فــي قطــاع الطيــران المدنــي مــن خــالل 

صناعة الفرص االستثمارية في مختلف مجاالت القطاع.

وتعمــل إدارة التخطيــط االســتراتيجي بــكل جهودهــا لتطويــر الجانــب اإلعالمــي فــي الهيئــة، عــن طريــق تعزيــز التواصــل الداخلــي 

ــا  ــالتها وأهدافه ــة ورس ــف بالمؤسس ــتراتيجية، والتعري ــط االس ــات والخط ــن اآللي ــد م ــع العدي ــالل وض ــن خ ــي م والخارج

وإيصــال صــوت الطيــران المدنــي العمانــي إقليمًيــا ودولًيــا؛ لتســاهم فــي 

صنع إعالم حكومي منظم وشامل ذي رسائل وأنشطة مستدامة. 

وقــد أثنــت المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة فــي إشــادتها لــدور الســلطنة 

المتميــز فــي التعامــل مــع األنــواء المناخيــة االســتثنائية بفاعليــة إعــالم الهيئــة 

والدقيقــة  اآلنيــة  والتنبــؤات  المعلومــات  بــث  سالســة  فــي  تجلــى  والــذي 
والفرنســية  األلمانيــة  وهــي:  مختلفــة  لغــات  بتســع  التوعويــة  واإلرشــادات 

ــن  ــى اللغتي ــة إل ــية باإلضاف ــة واإلندونيس ــة واألوردو والفليبيني ــة والبنجالي والهندي

ــع  ــي المجتم ــريحة ف ــر ش ــة ألكب ــول المعلوم ــان وص ــة لضم ــة واإلنجليزي العربي

وحرًصا منها على سالمة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة. 

ــات  ــة المعلوم ــرة تقني ــة بدائ ــتراتيجي ممثل ــط االس ــعى إدارة التخطي ــا تس كم

فــي خلــق بنيــة أساســية لتكنولوجيــا المعلومــات والتواصــل وتجــاوز جميــع 

التحديــات إلتمــام مشــروع التحــول اإللكترونــي وتحقيــق االندمــاج الرقمــي 

ــدوره  ــذي ب ــي، وال ــي والمعلومات ــور التكنولوج ــة والتط ــل العولم ــي ظ ف

ــؤ  ــول وتكاف ــرعة الوص ــل س ــي يكف ــر رقم ــاء جس ــي بن ــاهم ف سيس

الحصول على الخدمات المقدمة وفق جودة عالية.
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التخطيط 
االستراتيجي 

مراجعة اختصاصات 
قطاع التنظيم بالهيئة

تحديث وتطوير
 الموقع اإللكتروني

تطوير حسابات الهيئة
 في مواقع التواصل االجتماعي

إشادة تقدير دولية في 
التعامل اإلعالمي مع الحالة 

المدارية )مكونو(

أنشطة  البدء في حصر كافة 
في  التنظيمية  العمليات 
شامل  برنامج  إلعداد  الهيئة 
بناء  في  يساهم  ومتكامل 

مؤشرات األداء

بالتحذيرات  الخاصة  اإلصدارات 
واإلنذارات التي تم

 اتخاذها من الهيئة العامة 
للطيران المدني وبعدة لغات

االستمرار في تنفيذ
 خطة التحول اإللكتروني

إعداد دليل السياسات 
واإلجراءات الخاصة

 بدائرة تقنية المعلومات

تنفيذ تقييم أمني
 للبيئة األساسية

 لتكنولوجيا المعلومات

إضافة "البيانات المفتوحة"
 في موقع الهيئة

17 2018



اللقاء  اإلعالمي السنوي لـوزارة النقل واالتصاالت

المشاركة اإلعالمية خالل فترة تشغيل مطار مسقط الدولي الجديد

احتفال الهيئة بالعيد الوطني 48 المجيد

تكريم الموظفين المجيدين بالهيئة فعالية اإلفطار الجماعي لموظفي الهيئة
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احتفال الهيئة بالعيد الوطني 48 المجيد

تكريم الموظفين المجيدين بالهيئة

19 2018
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تويتر الهيئة
@PACAOMAN

28%
متابع  

تويتر ا�رصاد الجوية
@OmanMeteorology

720304
%5متابع

الموقع ا	لكتروني
للهيئة 

www.paca.gov.om

الموقع ا	لكتروني
ل�رصاد الجوية
www.met.gov.om

انستجرام
ا�رصاد الجوية 

انستجرام الهيئة
PACA OMAN

3281
متابع

203% Oman Meteorology

16650
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27%

يوتيوب الهيئة
PACA OMAN

384
متابع

28%

يوتيوب ا�رصاد الجوية
PACA OMAN

4038
متابع

38%

 بريد الهيئة ا	لكتروني
ل�سئلة واالستفسارات

info@paca.gov.om

 بريد الهيئة ا	لكتروني
للتواصل ا	عالمي
media@paca.gov.om

القنوات اإلعالمية
للهيئة





للهيئة شـــخصية اعتبارية واســـتقالل مالـــي وإداري، حيث 
نســـعى لضمـــان التنميـــة االقتصادية لقطـــاع الطيران 
المدني من خـــالل توفير إطار تنظيمـــي اقتصادي مالئم، 
يراعـــي حماية مصالح المســـتهلك. كمـــا نطمح لتحقيق 
أكبر قـــدر من اإليـــرادات التـــي بدورها تســـاهم في رفع 
اقتصاد ســـلطنة ُعمان، ودعـــم القطاعـــات األخرى ذات 

العالقة كقطاع التجارة والسياحة وغيرها.

الـمــلـخــص
الـــمـــالـــــي
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رواتــــــــــــــــــــب أساسيــــــــــــــــــــةإيـــــــرادات امتياز مرافق مطارات
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مستلزمـــــــــــــــات سلعيــــــــــــــــــــــةإيـــــــرادات المالحـة الجوية
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إجمالي المصروفات إجمالي اإليــــرادات

التفاصيلالتفاصيل

اإليـــرادات والمصروفات
قائمة الدخل للهيئة العامة للطيران المدني

أساس االستحقاق 31 ديسمبر 2018م
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قاقحتسالا تافورصملايلامجإ

تمكنت الهيئة من الحفاظ على األداء الجيد خالل العام 2018م 
حيث بلغ مجمل اإليرادات حوالي 91,530,719 ريال عماني، بزيادة 
حوالي %1 مقارنة بالعام السابق. وبالرغم من الوضع االقتصادي 
الهيئة  أن  إال  االقتصادية  األنشطة  كافة  على  والمؤثر  السائد 
ألجواء  العابرة  الرحالت  من  أكبر  عدد  استقطاب  في  استمرت 
السلطنة من خالل خدمات المالحة الجوية المميزة التي تقدمها 
على  الحفاظ  في  ساعدت  والتي  اآلمنة،  السلطنة  أجواء  عبر 
بعض  تسيير  إيقاف  ظل  في  الجوية  المالحة  إيرادات  مستوى 
عام  خالل  السلطنة  مطارات  عبر  لرحالتها  الطيران  شركات 

2018م.
عبر  الدوليين  المسافرين  عدد  ارتفاع  من  الهيئة  استفادت  كما 
مطارات السلطنة والذي نتج عنه ارتفاع ما نسبته حوالي  13.5% 
بما تحقق خالل  مقارنة  الطيران  إيرادات رسوم سالمة وأمن  من 

عام 2017م لتبلغ  7,314,649 ريال عماني في نهاية 2018م.

المصروفات
انخفـــض معـــدل الصـــرف علـــى 
بنـــدي الرواتـــب والبـــدالت بنســـبة 
حوالي %5 مقارنـــة بعام 2017م 
الدرجـــات  عـــدد  الرتفـــاع  نظـــًرا 
الشـــاغرة وإيقـــاف التعييـــن فـــي 
الوظائـــف الجديـــدة خـــالل عـــام 

2018م.

ارتفع معـــدل الصـــرف في بند 
نسبته  بما  ســـلعية  مستلزمات 

حوالي 48%.

اإليـــرادات

إيرادات المالحة الجوية 58,542,983 ريال عماني

إيرادات األرصاد الجوية 2,866,292 ريال عماني

1%125%
نسبة  الزيادة في اإليرادات

2018-2017
)467,600( ريال عماني

نسبة  الزيادة في اإليرادات
2018-2014

)50,883,720( ريال عماني

2%

     إجمالي إيرادات الهيئة المستحقة والمصروفات )أساس االستحقاق( 
2014م - 2018م

صافي الفائض
2018-2017

  )152,003,7-( ريال عماني
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نطمـــح لتحقيق أعلى مســـتويات األمن والســـامة الجوية عن 

طريـــق التنظيـــم وفـــق قانـــون الطيـــران المدنـــي ولوائحـــه 

التنفيذيـــة ومتطلبات المنظمـــات الدولية. ونســـعى دوًما إلى 

أن تتوافق مطارات ســـلطنة عمان مع معايير األمن والســـامة 

الدوليـــة بمـــا يضمـــن صناعة طيـــران آمنـــة. كما نحـــرص على 

حمايـــة حقـــوق المســـافرين عبر ســـن القوانين والتشـــريعات 

التي تكفل حقوقهم وتعالج شكاويهم. 

تـنظــيــم 
الطـيـران المـدني



سـالمـة
الطــــيران        

        

التدقيق على 
مؤسسات

 صيانة الطائرات 
)صيانة على الخط 

وصيانة على القاعدة( 

إعداد مسودة 
نظم الطائرات

 الموجهة عن بعد 

ارتفاع إيرادات
 قسم الجدارة 

الجوية بنسبة
128% 

إعداد ومراجعة وتحديث 
بعض األدلة المتعلقة 
باإلجراءات والعمليات 

بسالمة الطيران

المصادقة على أدلة 
الصيانة وأدلة الحد 

األدنى للمعدات وأدلة 
مؤسسات صيانة 

الطائرات وأدلة
 صالحية المالحة

مراجعة وتقييم 
الوثائق والمستندات 
المتعلقة بشركتي 

طيران الشرقية وطيران 
صاللة إلصدار 

التصريح الجوي 

مراجعة الرسوم 
الخاصة بمعظم 

الخدمات التنظيمية 
المتعلقة بالسالمة

 إعداد التشريعات
 واإلجراءات الالزمة
لترخيص الطائرات

بدون طيار 

إعداد كتيب فريق سالمة المدارج
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سـالمـة
المطارات         

        

 وضع اآلليات الالزمة لمعالجة قصور تدقيق منظمة
الطيران المدني وتعزيز قدرات المراقبة للسالمة الجوية

الشروع في مراجعة الرسوم الخاصة بمعظم
 الخدمات التنظيمية المتعلقة بالسالمة

إعداد كتيب فريق سالمة المدارج

إعداد الوثائق التوجيهية لمعظم
                     اإلجراءات التنظيمية لسالمة المطارات

                               والمالحة الجوية

إعداد ومراجعة وتحديث بعض األدلة المتعلقة
باإلجراءات والعمليات في سالمة المطارات 
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الطيران
 أمن

االنتهاء من تحديث
البرنامج الوطني للتدريب

 بما يتوافق مع 
التشريعات الدولية

إعداد ومراجعة وتحديث
 بعض األدلة المتعلقة باإلجراءات

 والعمليات في أمن الطيران

التفتيش األمني على
 عدد 2 محطات خارجية 

لشركات الطيران العماني )هيثرو، مانشستر(

قبول عدد 7 برامج أمن
 لخطوط الطيران التي

 بدأت تسير رحالتها 
إلى مطارات السلطنة

اعتماد النسخة الثانية
 المحدثة لبرنامج
 أمن مطار صاللة

اعتماد برامج أمن 
مطارات PDO و 
OXY بما يتوافق 

مع البرامج 
الوطنية

اعتماد تحديث برنامج 
أمن الطيران العماني 

بما يتوافق مع 
التشريعات الوطنية

اعتماد برنامج أمن 
طيرن السالم

توقيع اتفاقية التعاون مع الجانب 
البريطاني نحو تعزيز أمن الطيران

 للرحالت المتجهة إلى المملكة المتحدة  
بأجهزة الكشف عن المتفجرات

مراجعة وتحديث وتنفيذ
 الرسوم الخاصة بجميع

 الخدمات التنفيذية المتعلقة
 باألمن والتسهيالت

اعتماد برامج أمن 
عدد من مشغلي

 الخدمات األرضية والشحن 
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مراجعة وتحديث  بعض نظم 
السالمة لتتماشى مع

 متطلبات اإليكاو

إعداد ومراجعة وتحديث بعض األدلة 
المتعلقة باإلجراءات والعمليات

 في سالمة المالحة الجوية

تصميم وتنفيذ العملية التشاورية بمشاركة
أصحاب المصلحة في صياغة ومناقشة لوائح 

السالمة الجديدة والمحدثة

استكمال وضع متطلبات 
ATSEP لمهندسي وفنيي 

المالحة الجوية

المالحة الجوية
سالمة
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عدد تصاريح
 شركات الطيران

7156

2017

عدد تصاريح
 شركات الطيران

8079

2018

2018

2017
عدد التصاريح

الدبلوماسية

1070

عدد التصاريح
الدبلوماسية

1375
نسبة الزيادة   28.5% 

نسبة الزيادة   13% 

التصاريح الصادرة  )2018-2017(

الجوي  
النـقل

إجمالي عدد الدول التي توجد معها اتفاقيات نقل جوي  
)2018-2013(
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تم التفاوض مع 24 دولة في مجال النقل الجوي

التوقيع النهائي )البروتوكول( اتفاقيات محدثةاتفاقيات األجواء المفتوحة والجديدةاتفاقيات األجواء المفتوحة

أستراليا
جنوب أفريقيا

غامبيا 

تونس
إيطاليا

بيالروسيا

تنزانيا

تركيا

أوغندا

رواندا
موزمبيق

 بوركينا
فاسو

ساحل العاج

السنغال

غيانا 

قطر هايتي
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 إحصـائـيــات
  

2018
  التـنـظـيم

124

 إجازات
مهندسي
الطائرات 

105

الشكاوى التي
 تعامل معها
 النقل الجوي

الطائرات 
المسجلة 
بالسلطنة

تجديد شهادة
 صالحية الطيران 

والمحطات
 الراديوية

78 9023

األجهزة
 المعتمدة

 لمحاكاة طائرة 
البوينج 

واإليرباص

1300

تصاريح صادرة
لدخول المطار 

 تصاريح نقل
المواد الخطرة

1253950

شهادة
عضو طاقم 

301

الموافقات
 الصادرة من 

مكتب  عوائق
الطيران 

150

الموافقات
 على أنشطة

الطائرات 
بدون طيار

نسبة  الزيادة
2018-2017
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مطــار مــســقـط الـدولـي

نسبة  الزيادة
2018-2017

نسبة  الزيادة
2018-2017

 نسبة  الزيادة
2018-2013

 نسبة  الزيادة
2018-2013 12%7% 89%77%

أداء الـمـطــارات 

نسبة  الزيادة
2018-2017

 نسبة  الزيادة
2018-2013 4%39%

األعواماألعوام

األعوام
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نسبة  االنخفاض
2018-2017

7%
 نسبة  الزيادة
2018-201386%

نسبة  االنخفاض
2018-2017

 نسبة  الزيادة11%
2018-201317%

أداء الـمـطــارات 

األعوام
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نحشلا ةكرح

29%31%
نسبة  االنخفاض

2018-2013
نسبة  االنخفاض

2018-2017

األعواماألعوام
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نيرفاسملاةكرح

نسبة  الزيادة
2018-2017

مالحظة: البيانات اإلحصائية لعام 2017م لمطار صحار هي من 1يونيو.
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نيرفاسملاةكرح

مطــار صحار
نسبة  الزيادة
2018-2017

 نسبة  الزيادة
2018-2013 47%206%

نسبة  الزيادة
2018-2017

 نسبة  الزيادة
2018-2013 34%113%

113,086

2017
2018

336,235
حركة المسافرين

987

2017
2018

2760
حركة الطائرات

مالحظة: البيانات اإلحصائية لعام 2017م لمطار صحار هي من 1يونيو.

مطــار الدقمأداء الـمـطــارات 

األعواماألعوام

35 2018





نضطلـــع   لتحقيق   أفضل   مســـتويات   الجودة   والســـامة  
 لخدمـــات   الماحـــة   الجويـــة   وإدارة   الحركـــة   الجويـــة  
 ومعلومـــات   الطيران   والتنســـيق   مـــع   شـــركات   الطيران  
 والمطـــارات . كمـــا   نعمل   علـــى   توفير   خدمـــات   المراقبة  
 الجويـــة   أثناء   الطيـــران   وخدمة   التحذيـــر   ومراقبة   التدفق  
 في   إقليـــم   معلومـــات   الطيران   فـــي   مســـقط،   وتوفير  
 خدمات   بـــرج   المراقبـــة   الجوية   وجدولة   الحركـــة   الجوية  

 باإلضافة   إلى   تخطيط   المجاالت   الجوية .

المـالحـة
الــجــويــة



 توفير نظام للمراقبة
والتحكم بالحركة الجوية

 )CTC( مشروع نقل وتشغيل مركز الطوارئ 
الموازي لمركز مسقط للمراقبة

 توسيع التغطية الراديوية
في المجال الجوي الُعماني

البدء في التطبيق الفعلي لإلجراءات التشغيلية
 المخفضة للضوضاء في مطار مسقط الدولي

 تقديم خدمات المالحة الجوية
لمطار الدقم

تطوير المسار الوظيفي
للمراقبين الجويين 

 تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية
 Euro Planner  للمراقبين الجويين 

  المالحة
الـجوية
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نســـعى   ألن   يكـــون   المركـــز الوطنـــي لإلنـــذار المبكر من 
دة  مزوًدا  بأحـــدث   األجهـــزة   والتقنيات   المخاطـــر المتعـــدِّ
 الحديثـــة  وبوجـــود كوادر علميـــة وطنية ومؤهلـــة  قادرة 
على التعامل مع  متغيرات الطقس واألجواء االســـتثنائية 
بكل مهنيـــة  واحترافية. كما أننا حريصـــون على التعاون 
الدائـــم مـــع كافـــة قطاعـــات المنظومـــة الوطنية في 
الســـلطنة والمنظمات العالمية؛ لتعزيـــز  النظام الوطني 
 لإلنـــذار   المبكـــر  فـــي الســـلطنة ضمن خطط مدروســـة 
ومحكمـــة للتعامـــل األنســـب مـــع متغيـــرات الطقس 

واألجواء االستثنائية.

األرصــاد
الــجــويــة



األرصـاد
الـجوية

إعداد ومراجعة وتحديث دليل
 اإلجراءات للعمليات المتعلقة باألرصاد الجوية

 بما فيها مكتب ظفار

إنشاء مبنى للرصد الجوي
 بكل من )صور، عبري(

استبدال مولد
إنشاء وتركيب 4 محطات رصد جوي الهيدروجين 

 آلية بمحافظة جنوب الباطنة

 إعداد وتنفيذ خطة طوارئ لضمان استمرار
توفر البيانات والخدمات لجميع العمالء

اإلصدارات خالل اإلعصار المداري )ُلبان(
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 إحصـائـيــات
  2018 األرصاد الـجوية

النشرات الخاصة
البيانات المطلوبة للطلبة في 
مختلف الجامعات والكليات 

النشرات البحرية
بيانات إحصائية وتقارير 

الحاالت الجوية المطلوبة

المحطات الجويةالنشرات العامة

120

80

74

18001100136

84

70 730 730

اإلصدارات خالل اإلعصار المداري )مكونو(

اإلصدارات خالل اإلعصار المداري )ُلبان(

تقرير)1( 

تنبيه)2( 

إشعار)1( 

تحذير)10( 

بيان انتهاء الحالة المدارية تنبيه)7( تقرير)2(  إشعار)2( 

بيان انتهاء الحالة المدارية

730730

)2017()2018()2017()2018(
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نهتم بالكـــوادر البشـــرية من حيـــث تأهيلهـــا وتدريبها 
وتنظيـــم العالقـــات بينها؛ لتحقيـــق أكبر اســـتفادة من 
القـــدرات والخبـــرات وللوصـــول إلـــى ما نطمـــح إليه في 
رؤيتنـــا وخططنـــا المســـتقبلية؛ فقوة المؤسســـة بقوة 
الكفاءات  البشـــرية. كما نســـعى الســـتقطاب  مواردها 
العاليـــة وتعييـــن وتدريـــب الموظفيـــن، ونحـــرص على 
تحقيـــق أعلى مســـتويات الرضـــا الوظيفي لـــدى جميع 

العاملين بالهيئة. 

الوحدات
المساندة



 عدد الموظفين  الذين
تركوا الخدمة

مسقط

صاللة

20172018

26

12

33

11

عدد الموظفين  المعينين

مسقط

صاللة

20172018

6

0

8

0

عدد الموظفين المنقولين 

صاللة   )2018( 
إلى وحدات حكومية أخرى: 0  

من وحدات حكومية أخرى: 0  

الُعمانيين

الوافدين
العقود

العقود المؤقتة 

1143

الموارد
البشرية

1117

24

2

المجموع الكلي للموظفين

 مسقط   )2018(  
إلى وحدات حكومية أخرى: 3 

    من وحدات حكومية أخرى: 3
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عدد الدوراتعدد الموظفينالموازنات

اإلجمالي

الموارد
 البشرية )التدريب(

الـمــنــح الـكــلـــيــة

خــطــة الــقــوى الــعـــامـلـــة

الــمــشــــاريـــــع

الدورات الداخلية خارج نطاق الخطة التدريبية

الدورات الداخلية الجمـاعية الفنية

الدورات الخارجية خارج نطاق الخطة

الدورات الداخلية الجمـاعيـة اإلدارية

الـــمـــنـــح الـداخـــلـــيـــــة

5

5

23

10

7

17

51

28

146

2

5

9

2

3

1

13

36

1
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الطيران  للرقي بخدمـــات  التنميـــة  نواصل مســـيرة 
والمطـــارات في ســـلطنة ُعمان، ولتكـــون مطاراتنا 
مجهـــزة بأحـــدث اإلجـــراءات والتقنيـــات العالميـــة 
ومناِفســـة في الئحة أفضل مطـــارات العالم. كما 
نســـعى لتحقيق أعلى مســـتويات الرخـــاء والتنمية 
المســـتدامة فـــي صناعـــة الطيـــران المدنـــي، إلى 
جانـــب حرصنا علـــى تحقيق أعلى مســـتويات األمن 
بالتعـــاون مـــع شـــركائنا في  الجويـــة  والســـالمة 

منظومة الطيران بالسلطنة.

دور الهيئة في تشغيل
مطار مسقط الدولي



دور الهيئة في تشغيل
إصدار التراخيص الالزمة مطار مسقط الدولي

للمرافق الجديدة لصالح 
والشـــركــات   الجهـــات 
المشغلة   والمستخدمة

  للمبنى الجديد

تقديم الدعم الفني لجميع الجهات 
المشغلة والمستخدمة والشركات 

 لمرافق المطار

تشكــــيل فــــــرق عمــــــل
 ميدانية من مختلف
 الدوائر التخصصية

التأكد من امتثال جميع الجهات 
لمتطلبات أمن وسالمة المطار بما 
يتوافق مع قانون الطيران المدني

 الُعماني والتشريعات الدولية 

تنظيم الطيران المدني

التأكد من جاهزية وفاعلية جميع
 األجهــزة واألنظــمة في المــرافق 
الجديدة بما يتوافق مع مواصفات

 األمن والسالمة وحماية البيئة

المالحة الجوية
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دور الهيئة في تشغيل
مطار مسقط الدولي

االنتهاء من برامج التدريب 
و الجاهزية للمراقبين الجويين 

ببرج المطار  إلدارة الحركة الجوية
 بمطار مسقط الدولي الجديد

تنفيذ ورش عمل السالمة للتعرف على المسارات 
والمواقف ومناطق المناورات في ساحة المطار 

لتحديد المخاطر وطرق معالجتها

تفعيل محاكي برج المطار لتدريب مراقبي
 البرج على إجراءات العمل الجديدة

 لرفع كفاءة التدريب

والخدمات  الجوية  اإلجراءات  نشرات  تحديث 
والتسهيالت ونشرها في دليل معلومات طيران 
حسب  الُعماني(  الجوي  )المجال  مسقط 

التشريعات الدولية المحددة لهذه اإلجراءات

جاهزية أنظمة إدارة الحركة
 الجوية من خالل تحديثها 

بالبيانات والمسارات الجديدة 
وربطها بأنظمة المطار

التأكد من توافق اإلجراءات 
مع تنظيمات الطيران المدني

 والممارسات القياسية
 أو التوصيات الدولية

التنظيمية  التراخيص  على  الحصول 
الالزمة، بعد خضوعها للتدقيق الالزم

المالحة الجوية
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اإلشراف والتنفيذ

الطباعةاإلخراج
سلمى بنت جمعه الزدجالية

رئيسة قسم اإلعالم بالتكليف
يوسف بن محمد العوفي

رئيس قسم التواصل وإدارة الفعاليات بالتكليف

تنفيذ
دائرة اإلعالم والتواصل

د. محمد بن ناصر الزعابي
التنفيذي الرئيس 

اإلشراف العام

اإلشراف التنفيذي
حامد بن أحمد البراشدي

مدير عام التخطيط االستراتيجي

الجرافيكي التصميم 
أم كلثوم بنت سليمان الهنوية

عبير بنت مبارك الحمدانية

التحليل واإلعداد
أروى بنت ناصر الخيارية

بشرى بنت هالل السيابية

تصوير
أيوب بن هالل الفرعي

رسم
زمزم بنت خلفان الرحبية

المتابعة واإلنتاج
سامية بنت عبداهلل الزكوانية

مديرة اإلعالم والتواصل بالتكليف
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