ّ
هاما للقطاعات الحيوية في السلطنة ،ونظ ًرا
رافدا اقتصاد ًيا
يمثل قطاع الطيران المدني
ً
ً
لألهمية البالغة في تطوير وتنمية هذا القطاع ،ولمثالية الموقع الفلكي اإلستراتيجي
وحرصا من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن
للسلطنة،
ً
سعيد المعظم -ط َّيب اهلل ثراه -لدعم وتعزيز النمو في كافة قطاعات الدولة ،ولتزايد
النمو في الحركة الجوية ،فقد تم انشاء الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم
السلطاني رقم ( )2012/33بتاريخ  26مايو 2012م وإصدار نظامها بموجب المرسوم
السلطاني ( )2013/43والذي 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 بعدها المرسوم السلطاني رقم ()2019/76
مؤكدا على أهمية هذا القطاع في التنمية الشاملة.
الخاص بقانون الطيران المدني
ً
وتسعى الهيئة إلى االستمرار في النهوض بقطاع الطيران المدني واستكمال المسيرة
تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق-
حفظه اهلل ورعاه.

" نع ّبر عن ارتياحنا وتقديرنا لكل ما بذله المواطنون وكافة القطاعات األهلية
والحكومية خالل هذا العام من جهود متضافرة ساعدت إلى حد كبير على
التك ّيف مع متطلبات هذه المرحلة من مراحل التنمية وهيأت لمسيرتنا
الوطنية مواصلة التقدم لتحقيق أهدافها في البناء والتعمير "

من خطاب صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم -ط ّيب اهلل ثراه-
في العيد الوطني السابع عشر
صاحب الجاللة

السلطان قابوس بن سعيد المعظم
 -ط ّيب اهلل ثراه -
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القيم
النزاهــة واألمانــة واالحتــرام :تطبيــق أعلــى المعاييــر األخالقيــة
والمعنوية وتعزيز ثقافة الشفافية واالحترام المتبادل.
تنميــة المــوارد البشــرية :بنــاء قــدرات فنيــة وقياديــة معتــرف بهــا
عالميا.
الســامة واألمــن :تعزيــز أعلــى مســتويات الســامة واألمــن فــي
جميع الخدمات التي نوفرها.
الجهات المعنية :معرفة وتلبية احتياجات الجهات المعنية.
الكفــاءة والفعاليــة :االلتــزام بالتطويــر المســتمر فــي العمليــات
وإدارة التكاليف.

بداية نحمد اهلل تعالى على ما نلتمسه اليوم من انجازات في قطاع الطيران المدني
خالل العام المنصرم في عهد موالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن
سعيد  -طيب اهلل ثراه  ،-كما أتوجه بالشكر لجميع العاملين بالهيئة العامة للطيران
المدني على ما بذلوه من جهود في االرتقاء بقطاع الطيران المدني وحرصهم
الشديد على المساهمة في رفعة هذا الوطن .ومتطلعين لتحقيق المزيد من
اإلنجازات في ظل اإلهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم
بن طارق المعظم -حفظه اهلل ورعاه-

معالي د .أحمد بن محمد الفطيسي
وزيـــر الــنــقــل
رئيس مجلس اإلدارة
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ونظرا للمكانة التي يشغلها قطاع الطيران في الناتج المحلي وكونه أحد أهم
ً
مؤخرا قانون الطيران المدني وفق المرسوم السلطاني
القطاعات الحيوية؛ فقد صدر
ً
مؤكدا على مسؤوليات ومهام الهيئة والقواعد المهمة في تنظيم
رقم ()76/2019
ً
الطيران وتشغيل المطارات وخدمات المالحة الجوية واألرصاد ،وحماية البيئة والتي
بدورها تضمن سير العملية التنظيمية بكل دقة واحترافية لتحقيق الهدف المنشود
نحو الوصول إلى الريادة العالمية في صناعة الطيران المدني.

حيث تعمل الهيئة العامة للطيران المدني
ومنذ إنشائها في الحفاظ على أعلى
مستويات األمن والسالمة في الحركة
الجوية وتعزيز البنى األساسية لقطاع
الطيران لتصل ألعلى المستويات العالمية
وتكون في مكان مرموقة دول ًيا ،كما
عملت على تطوير المطارات القائمة وإنشاء
مطارات جديدة في مواقع استراتيجية
تجذب شركات الطيران العالمية .فقد
شهد هذا العام افتتاح مطار الدقم ليفتح
ً
آفاقا للنهوض باقتصاد البالد ،كما
بدوره
بدأنا العمل على دراسة بعض المواقع
لتطوير مطار في محافظة مسندم.
كما نسعى إلى توسيع شبكة النقل الجوي
ودول العالم لتساهم بفتح
بين السلطنة
ّ
مجاالت االستثمار واستقطاب شركات
الطيران العالمية وفتح خطوط جوية
للناقالت الوطنية ؛ مما يسهم في دفع
عجلة التنمية االقتصادية للدولة ،ليصبح أحد
أهم القطاعات غير النفطية التي تصب
إيراداتها في الناتج المحلي اإلجمالي.

ولـلمـكانــة الـعــالـميـة لسـلـطـنــة عــمــان
ولموقعها الجغرافي اإلستراتيجي ،فقد
حققت نسبة نمو عالية في حركة الطيران
وأعداد المسافرين مقارنة باألعوام الماضية.
وبهدف رفع مستوى السالمة واألمن
للحركة الجوية وضمان انسيابيتها وبعين
تتطلع للريادة اإلقليمية والعالمية في
تقديم أفضل الخدمات الجوية ،فقد
استثمرت الحكومة خالل الفترة الماضية
في تطوير أنظمة المالحة الجوية وتهيئة
بنيتها األساسية لتسهيل إدارة الحركة
الجوية بكل مرونة وانسيابية.
كما يجدر بنا أن نفتخر بحصول الهيئة على
خطاب إشادة وتقدير من منظمة الطيران
المدني الدولي ( )ICAOنظير دورها المتميز
وجهودها في التعامل مع حاالت الطوارئ،
ً
وفقا للمعايير الدولية
ضمن خطط مدروسة
التي وضعتها المنظمة .حيث جاءت هذه
اإلشادة عقب نجاح خطط الطوارئ والتدابير
الفعالة التي اتخذتها الهيئة أثناء إغالق
المجالين الجوي األفغاني والباكستاني على

مستوى أقاليم الشرق األوسط والمحيط
الهادئ.
كما أننا نعتز بالخدمات المقدمة من األرصاد
يوما بعد يوم بأنها قادرة
الجوية والتي تثبت ً
على اإلجادة في التعامل مع الحاالت الجوية
االستثنائية.
وقد شهدت السلطنة إنجازات متتالية في
قطاع الطيران المدني ونمو متسارع في
تماما استمرار هذه
الحركة الجوية ،موقنين
ً
الوتيرة من التقدم السريع في ظل القيادة
الحديثة لموالنا حضرة صاحب الجاللة
السلطانهيثمبنطارقالمعظم-حفظه
اهلل ورعاه -إلى جانب تعاون وتظافر جهود
كفاءاتها العمانية المتمكنة للوصول إلى
أعلى مستويات الريادة في صناعة الطيران
المدني.

التقرير السنوي 2019
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نمو متسارع
"إن معالم سياستنا الداخلية والخارجية ،واضحة فنحن مع البناء والتعمير والتنمية
الشاملة المستدامة في الداخل ،ومع الصداقة والسالم والعدالة والوئام والتعايش
والتفاهم والحوار اإليجابي الب َّناء في الخارج ،هكذا بدأنا ،وهكذا نحن اآلن وسوف
نظل-بإذن اهلل -كذلك".
استهال ًلا من النطق السامي لصاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد -ط َّيب
اهلل ثراه -نحمد اهلل تعالى على ما تحقق في أرض الواقع من منجزات حضارية ضخمة
ارتقت بقطاع الطيران المدني خالل العام المنصرم؛ فقد أولت حكومته الرشيدة
ً
بالغا في تطوير البنى األساسية
اهتماما
في ظل قيادته الحكيمة -رحمه اهلل -آنذاك
ً
لقطاع الطيران حيث استثمرت ما يزيد عن مليارين ونصف ريال عماني في بناء بنى
أساسية متينة للطيران خالل العقد األخير.

سعادة د .محمد بن ناصر الزعابي
الرئيس التنفيذي للهيئة
العامة للطيران المدني
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وتستمر هذه اإلنجازات في العهد الجديد وفي ظل القيادة الحديثة لموالنا حضرة
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اهلل ورعاه -نحو المزيد
من التقدم والنماء على خطى السلطان الراحل -ط َّيب اهلل ثراه  ،-حيث يشرف
جاللته بنفسه على رؤية عمان  2040والتي ترتكز على استثمار الفرص المتاحة
وتوليد الجديد منها ،وتعزيز التنافسية االقتصادية ،وتحفيز النمو والثقة في
العالقات االقتصادية واالجتماعية والتنموية .ويعد قطاع الطيران أحد أهم
القطاعات االقتصادية غير النفطية في السلطنة ،حيث تسعى الهيئة لتعزيز األمن
والسالمة في الحركة الجوية لتكون سماء ُعمان بيئة آمنة ومهيئة لحركة الطيران
والمسافرين وبوابة مشرقة للعالم.

ً
انتعاشا هائ ًلا في الحركة
نواكب اليوم
الجوية بالسلطنة؛ وقد نتج عن هذا النمو
العديد من الفوائد التي ساهمت في رفع
إيرادات الهيئة واالقتصاد الوطني حيث
بلغت حركة المسافرين بجميع مطارات
الـسـلـطـنـة لـعـام 2019م مـا يــقــارب
(17,828,387مـســافـر) مـقــارنــة بــــ
( 17,473,734مسافر) في 2018م وذلك
بنسبة زيادة تصل إلى .2%
كما بلغت حركة الطائرات العابرة ألجواء
السلطنة في عام 2019م (590,861
طائرة) مقارنة ب ( 550,323طائرة) في
2018م وذلك بنسبة زيادة تصل إلى (.)7%

تقدم وازدهار
حققنا خالل العام المنصرم العديد من
اإلنجازات التي دفعت بعجلة التنمية
وحققت النمو والتقدم في قطاع الطيران
المدني بسلطنة عمان ،وكان أهمها افتتاح
مطار الدقم والذي أتاح سهولة القدوم إلى
منطقة ذات إمكانيات اقتصادية وصناعية
كبيرة ،حيث يخدم المطار في المقام األول
جزءا من
الحركة التجارية ،وقد يصبح
ً

صناعة السياحة .وتبلغ مساحته اإلجمالية
 27,386متر مربع ،وتقدر طاقته االستيعابية
بنصف مليون مسافر سنو ًيا مع إمكانية
التوسع إلى مليوني مسافر سنو ًيا .حيث
بلغت حركة المسافرين فيه خالل عام
2019م ما يقارب  62,292مـسافـر؛ أي
بنسبة زيادة  23%مقارنة بالعام الذي
سبقه.
إلى جانب ذلك يتم العمل على مشروع
دراسة مواقع لتطوير مطار مدني في
جزءا من
محافظة مسندم والذي يعد
ً
الخطط واالستراتيجيات التنموية التي
وضعتها الحـكـومة للنـهـوض بقـطـاع
الطيران المدني بالسلطنة والذي يخدم
بدوره تنمية وإثراء الجانب السياحي
واإلقتصادي في محافظة مسندم .وقد
خلصت النتائج االولية لدراسة موقع
لتطوير المطار إلى مقترحات لتطوير مطار
خصب الحالي خالل المرحلة الحالية،
وإنشاء مطار متكامل بالمحافظة مستقب ً
ال
في واحد من موقعين تم اقتراحهما
بخصب أو ليما.
وقد عملت الهيئة على تطوير البنية
األساسية لقطاع الطيران المدني من عائد
االستثمارات؛ حيث تم تدشين القطاع

الجوي السابع وإضافة تحسينات في
المجال الجوي العماني وشبكة االتصاالت
المساندة للقطاعات الحالية والجديدة.
ونتج عن هذا المشروع تقسيم قطاع
المنطقة الجنوبي والذي يمثل أكبر
قطاعات المنطقة في المجال الجوي
العماني إلى قطاعين واللذان يتم
تفعيلهما في أوقات الذروة وبحسب
متطلبات إدارة الحركة الجوية في الحاالت
األخرى واالستثنائية .باإلضافة إلى ذلك ،فقد
تم إدخال تحسينات في قطاع المنطقة
األوسط من خالل تقليص مساحة القطاع
لتحسين إدارة الحركة الجوية فيه وبالتالي
خفض إضافي لضغط الحركة الجوية على
المراقبين الجويين خالل إدارة الحركة
الجوية في هذا القطاع.
كما شمل هذا المشروع تدشين ترددات
اتصاالت جديدة وتوسيع في نطاق التغطية
لتوفير خيارات إضافية ورفع كفاءة األداء
ومستوى السالمة في المجال الجوي
العماني ،حيث تواصل الهيئة العمل بخطة
الطوارئ في مركز مسقط للمراقبة الجوية
وإعادة تنظيم مسارات الحركة الجوية
وإضافة مسار جوي جديد للتعامل مع
الكثافة االستثنائية لحركة الطائرات التي
تعبر المجال الجوي العماني.
التقرير السنوي 2019
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جسر تواصل
تمثل سلطنة عمان بموقعها اإلستراتيجي
جسر تواصل بين المشرق والمغرب ،فهي
مستمرة في إبرام العديد من االتفاقيات
ومذكرات التفاهم الثنائية لتعزيز الرحالت
الجوية من وإلى السلطنة ،عالوة على أنها
ً
شوطا كبي ًرا في سلسلة من
قطعت
المفاوضات مع االتحاد األوروبي ،بدأتها خالل
الربع األول من عام 2019م للدخول في
اتفاقية شاملة بينها من جانب وجميع دول
االتحاد األوروبي من جانب آخر ،دون الحاجة
إلى التفاوض مع كل دولة أوروبية على حدة،
ً
عوضا عن االتفاقيات الثنائية للنقل
وذلك
الجوي مع الدول األوروبية ،األمر الذي من شأنه
ً
آفاقا أرحب للفرص االستثمارية
أن يفتح
واالقتصادية من خالل مرونة النقل الجوي.
وترتبط السلطنة اليوم مع  110دولة من
مختلف دول العالم باتفاقيات ثنائية في مجال
النقل الجوي ومنها  51اتفاقية لألجواء
المفتوحة ،والتي بدورها تتيح للناقالت الوطنية
تشغيل عدد غير محدود من الرحالت للركاب
والشحن إلى الكثير من دول العالم.
وفيما يختص بشركات الطيران ،فإلى جانب
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شركتي "الطيران العماني وطيران السالم" تصل
أعداد الشركات األخرى العاملة في مطارات
السلطنة في 2019م إلى ما يقارب  35شركة
بزيادة شركتين مقارنة بالعام الماضي
2018م .وقد أصدرت الهيئة مؤخ ًرا موافقتها
على تشغيل شركة تابان اإليرانية لرحلتين
اسبوع ًيا بين مسقط ومدينتي أصفهان والر
بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،باإلضافة إلى
طيران قشم إلى مطار صحار.
كما أصدرت الهيئة رخصة مشغل جوي
جديدة لشركة طيران الشرقية مؤذنة بذلك
تدشين طيران عام وطني جديد هو األول من
نوعه وفق رخصة تؤهله لتقديم خدماته
داخل وخارج السلطنة لتنضم بذلك إلى
المشغلين الجويين الوطنيين الحاليين.

فعالة
مشاركة ّ
لقد شهد عام 2019م حركة نشطة في
استضافة العديد من االجتماعات والمؤتمرات
والورش على المستويات المحلية واإلقليمية
والعالمية؛ فقد كانت السلطنة س ّباقة في
احتضان هذه الفعاليات لتثبت دورها الجوهري
بجدارة ولتحقق غاياتها في النهوض بقطاع
الطيران المدني ولتعزيز سبل التواصل بينها وبين

رافدا
الدول األخرى  ،حيث يمثل هذا القطاع
ً
هاما في التنمية المستدامة ويساهم بدوره
ً
في دفع عجلة التقدم والنماء.
وانطالقا من ذلك ،شاركت الهيئة ً
ً
أيضا في
اجتماع الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها
األربعين في مقر المنظمة بمدينة مونتريال في
كندا ،وكذلك مؤتمر اإليكان الثاني عشر
للمفاوضات بشأن خدمات النقل الجوي والذي
تنظمه منظمة اإليكاو.
كما استضافت الهيئة االجتماع الحادي عشر
للجنة الدائمة لألرصاد الجوية والمناخ بدول
مجلس التعاون الخليجي في صاللة ،باإلضافة
إلى ورشة عمل البحث واإلنقاذ المشتركة بين
مكاتب منظمة الطيران المدني الدولي
(إيكاو) ألقاليم افريقيا ،آسيا والمحيط الهندي
والشرق األوسط.
وكذلك استضافت السلطنة حدثين متتاليين
من ضمن مشروع نفذته اللجنة الدولية
الحكوميةلعلومالمحيطاتالتابعةلليونسكو
تحت عنوان "تقوية أنظمة اإلنذار المبكر من
مخاطر تسونامي في منطقة شمال غرب
المحيط الهندي من خالل التعاون اإلقليمي"،
واجتماع خبراء دول المنطقة في هذا المجال
لوضع استراتيجية التعاون اإلقليمي المشتركة.

جاهزية عالية
أثبتت الهيئة جاهزيتها في التعامل المباشر
وتتويجا لذلك
والسريع مع الحاالت الطارئة،
ً

فقد حصلت الهيئة على خطاب إشادة وتقدير
من المنظمة الدولية للطيران المدني (اإليكاو)
لكونها ّ
مثلت جس ًرا ً
رابطا للحركة الجوية بين
أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ .وجاء ذلك عقب
الفعالة التي
نجاح خطة الطوارئ والتدابير
َّ
اتخذتها الهيئة أثناء إغالق المجالين الجوي
األفغاني والباكستاني على مستوى أقاليم
الشرق األوسط والمحيط الهادئ.
حيث نجحت الهيئة في استخدام مسارات
وتدابير طوارئ جديدة في الوقت المناسب
فعال ،وساهمت بدورها في
بتعاون وتنسيق ّ

المحافظة على استمرارية حركة الطيران عبر
إقليم الشرق األوسط من وإلى أقاليم آسيا
والمحيط الهادئ ،والحفاظ على التدفق اآلمن
المعادتوجيههاحولالمنطقة
للحركةالجوية ُ
المتأثرة باإلغالق ،واالمتثال لإلجراءات القياسية
لإلخطار وإجراءات عمل الفرق اإلقليمية لتنسيق
الطوارئ ( ،)CCTsوكذلك دعمها المستمر
ألنشطة المنظمة (اإليكاو).
وفي إطار رفع الجاهزية للحاالت الطارئة ،فقد
أشرفت الهيئة على تمرين الطوارئ (الدولفين)
والذي حاكى تجربة سقوط طائرة مدنية قبالة
شاطئ العذيبة  -المطار والذي نفذته مطارات
عمان بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية،
وجاء هذا التمرين لقياس مدى سرعة االستجابة
للحدث والتعامل مع جميع المتغيرات.

أجواءاستثنائية
تتعامل الهيئة مع الحاالت الجوية االستثنائية
بكلمهنيةواحترافية،حيثتتأثرأجواءالسلطنة
مناخ ًيا باألعاصير المدارية ،ففي عام 2019م
تشكلت أربعة أعاصير مدارية تنوعت في تأثيرها
على أجواء وسواحل السلطنة بشكل مباشر
وغير مباشر ،وقد نجحت الهيئة عبر المركز
الوطني لإلنذار المبكر من المخاطر المتعددة
فيرصدهاوتوقعمساراتهاوتأثيراتهاالمختلفة
وإصدار البيانات والتحذيرات الالزمة بعدة لغات
لتفادي مخاطرها أو التقليل من تأثيرها.
كما شهدت محطات الرصد الجوي زيادة في
عددها حتى نهاية 2019م ،وبلغت  75محطة
رصد جوي ،وكذلك تم تركيب  6رادارات بحرية،
و 10محطات أنظمة الموقع العالمي (.)GPS

قدما لمزيد من التطور والتقدم واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن
ختاما ،فإن عجلة التنمية واإلستدامة ماضية
ً
ً
طارق المعظم -حفظه اهلل ورعاه -مكرسين كل جهودنا وإمكانياتنا ألجل رفعة هذا الوطن والنهوض بقطاع الطيران المدني محل ًيا وإقليم ًيا وعالم ًيا
ً
منافسا متصد ًرا في الئحة التنافس العالمي على كافة
تحقيقا لما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بالغ لهذا القطاع الحيوي الواعد ولنكون
وذلك
ً
مستويات األمن والسالمة والبنى األساسية والخدمات الجوية وحماية البيئة.
ويسرني أن أتوجه بالشكر والثناء لمجلس اإلدارة وجميع موظفي الهيئة ذوي الكفاءة العالية والخبرات المتنوعة على عطائهم في بذل جهودهم
وتوحيدها للنهوض بمنظومة الطيران المدني في سلطنة عمان و لتحقيق الرؤى االستراتيجية للهيئة وأهدافها المنشودة ،وأشكر ً
أيضا جميع شركائنا في
قطاع الطيران المدني من القطاعين الحكومي والخاص وجميع الجهات ذات الصلة على دعمها وتعاونها المتواصل والمثمر لرفعة هذا الوطن.
 ،،،واهلل ولي التوفيق ،،،
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الـتـخــطــيــط
اإلســـتــــراتـيـجــي

التخطيط اإلستراتيجي

القنوات اإلعالمية
لألرصاد الجوية

www.met.gov.om
www.paca.gov.om

ورشة تعريفية للبرنامج اإلحصائي ألنشطة
الهيئة ومؤشرات األداء المؤسسي .KPI’s

االنتهاء من مرحلة تصميم
برنامج إلدارة المبادرات ومتابعتها.

تجديد تراخيص أجهزة ربط الشبكات وأنظمة
الحماية وتحديث أنظمة تشغيلها.

إدارة حسابات الهيئة في مواقع
التواصل االجتماعي وتطويرها.

OmanMeteorology

 17,600متابع

68%

PACAOMAN

االستمرار في تطوير برنامج شامل
ألنشطة الهيئة التنظيمية والتشغيلية.

الشروع في ترقية أنظمة التشغيل ألجهزة
المستخدمين لضمان عدم وجود أي ثغرات في الشبكة.

تحديث وتطوير الموقع اإللكتروني
والتطبيق الخاص بالهيئة.

اإلصدارات الخاصة بالتحذيرات واإلنذارات
التي تم إصدارها من الهيئة وبعدة لغات.

OmanMeteorology

 5,509متابع

30%

القنوات اإلعالمية
للهيئة

6%

 4,830متابع

PACAOMAN

@OmanMeteorology

 498متابع

23%

20%

 770,800متابع

7%

@PACAOMAN

 199,100متابع
www.met.gov.om

بريد الهيئة االلكتروني لألسئلة واالستفسارات

media@paca.gov.om
بريد الهيئة االلكتروني للتواصل اإلعالمي
16
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فعالية يوم المرأة العمانية
لموظفات الهيئة.

ورشة عمل البحث واالنقاذ في صاللة.
سلسلة مقاطع فيديو (تعرف على مهنتي)
في العيد الوطني  49المجيد.

إصدار عدد من المنشورات
(قانون الطيران المدني-
كتيب الطيران المدني-مجلة آفاق).

االجتماع الحادي عشر للجنة
الدائمة لألرصاد للجوية والمناخ.

تنظيم احتفال الهيئة
العيد الوطني الـ 49المجيد.

اإلفطار الجماعي لموظفي الهيئة.

تمرين الطوارىء (الدولفين).
تكريم المتقاعدين.

كأس بطولة التحدي الكروية
بمملكة تايلند.

اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة
الطيران المدني الدولي (اإليكاو)-كندا.

حملة التبرع بالدم لموظفي الهيئة.
المسابقة الرمضانية.

18
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تـنـظـيـم الــطــيــران
الـــمـــدنــــي

أمــن الـطـيـران
قبول  4برامج أمن لخطوط الطيران
التي بدأت تسير رحالتها إلى مطارات
السلطنة خالل عام 2019م.

اعتماد البرنامج الوطني للتدريب
على أمن الطيران المدني.

االنتهاء من تحديث وإصدار
البرنامج الوطني لتسهيالت
النقل الجوي النسخة الثانية.

اعتماد تحديث برنامج
أمن طيرن السالم.

دعم مقدمي خدمة المالحة الجوية
لتطوير أدلة التشغيل الخاصة بهم.

قبول برنامج أمن
الشرقية للطيران.

اعتماد النسخة الثانية المحدثة
لبرنامج أمن مطار صاللة.

تنفيذ تدقيق أمني شامل على
مطار مسقط الدولي ومطار صاللة.

اعتماد برنامج أمن
مطار مسقط الدولي.
اعتماد برنامج
أمن مطار صحار.

22

تحديث دليل إجراءات
سالمة المالحة الجوية.

تنفيذ أنشطة الرقابة التي تغطي
 7خدمات للمالحة الجوية.

االمشاركة ضمن فرق خبراء األيكاو
لتقديم التدريب على أمن الطيران.

إعداد النشرة األمنية
الخاصة باالعتراف المتبادل
للتدابير األمنية.

التقرير السنوي 2019

سـالمـة الـمـالحـة الجـويـة

اعتماد برنامج مراقبة جودة أمن مطارات PDO
وبرنامج أمن شركة سويسبورت.

تطوير المواد التوجيهية
ألصحاب المصلحة.
تحديث لوائح الطيران
المدني ()CARs

التقرير السنوي
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سالمة المطارات

ســالمـة الـطـيـران
المصادقة على أدلة الصيانة ،وأدلة قائمة الحد األدنى
للمعدات ومؤسسات صيانة الطـائرات ،وأدلة استمرار
الصالحية للطيران لشركات النقل الجوي العمانية.

المشاركة في تمارين الطوارئ الشاملة
لمطار مرمول ،ومطار مخيـزنـة ،ومطـار
صحار ،ومطـار صـاللة ،ومحطـة اإلنـقـاذ
البحري التابعة لمطار مسقط الدولي.

اإلشــــراف عــلــى إصــدار و تــجــديـــــد
وإجراء االمتحانات لمهندسي الطائرات
بنسبة زيادة بلغت  65%عن العام الماضي.

إحصائيات تنظيم الطيران المدني
1800

750

2400

93

146

تصاريح صادرة
لدخول المطار

تصاريح نقل
المواد الخطرة

شهادة
عضو طاقم

الطائرات
المسجلة
بالسلطنة

إجازات
مهندسي
الطائرات

إجــراء عمـليات الـتـدقـيـق لـشـركــات
الطيران الوطنية في مجالي العمليات
األرضية والبضائع الخطرة.

اطالق البرنامج الوطني للسالمة ( )SSPمع
مكـتب سـالمـة الـنـقـل للتـصدي لمـخـاطــر
السالمةوضمان التحسين المستمر في األداء.

تسجيل طائرتي بوينج للطيـران العمـاني
و 4طائرات إيرباص لطيران السالم وطائرة
عموديةإيرباص لطيران الشرقية.
24
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المشاركة في تمارين الطوارئ الجزئية
لمطار قرن العلم ومطار الدقم.

40

215

307

93

17

SSP

الموافقات
على أنشطة
الطائرات
بدون طيار

الشكاوى التي
تعامل معها
النقل الجوي

الموافقات
الصادرة من
مكتب عوائق
الطيران

تجديد شهادة
صالحية الطيران
والمحطات
الراديوية

األجهزة
المعتمدة
لمحاكاة طائرة
البوينج
واإليرباص

تنفيذ اإلجراءات الدورية للتدقيق في
سالمة وأمن مطارات السلطنة.
التقرير السنوي 2019
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الــنــقـل الــجــوي

تم التفاوض مع  18دولة في مجال النقل الجوي
إجمالي عدد الدول التي توجد معها اتفاقيات نقل جوي

التصاريح الصادرة ()2019-2018
عدد تصاريح

عدد التصاريح

شركات الطيران
10053
تصريح

()2019-2013

الـدبـلومــاسـية
1734

8079

تصريح

عدد الدول

اتفاقيات األجواء المفتوحة

1375

تصريح

تصريح

2019
2018

2019
2018

نسبة الزيادة في عدد تصاريح

شـركـات الطـيـران
نسبة الزيادة في عدد تصاريح

الــدبـلـومــاسـيـة

26%

24%

نسبة الزيادة في عدد اتفاقيات األجواء
()2019-2018

نسبة الزيادة في عدد الــدول
()2019-2018

26
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9%

13%
اتفاقيات جديدة

محدثة
اتفاقيات
ّ

أخرى
التقرير السنوي 2019
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235,020

212,764

198,252

أداء الـمـطــارات

حركة الشحن بالطن
162,015

134,564

122,190

120,040

113,270

98,781

96,391

مــــطـــــار مـــســـقــط
2019

16,079,786
15,392,580
14,070,629
حركة المسافرين
12,032,301
10,315,358
8,720,102
8,310,927
7,546,715
6,479,860
5,751,516

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

نسبة الزيادة
()2019-2010
28
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نسبة الزيادة
()2019-2010

2018

2017

نسبة الزيادة
()2019-2018

144%

125,727

2016

2015

120,559 125,543
110,379

103,915

2014

2013

2012

2011

2010

10%

حركة الطائرات
القادمة والمغادرة
90,224 92,347

79,711 78,517 81,486

2010

180%

نسبة الزيادة
()2019-2018

4%

نسبة الزيادة
()2019-2010

58%

نسبة الزيادة
()2019-2018

0.15%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

حركة الشحن بالطن

1,563
1,394

أداء الـمـطــارات

1,379

1,351

1,417

1,336

1,232

1,366

1,283

981

مــــطـــــار صــــاللـــــة
2019

1,485,635
1,386,994
1,366,153

نسبة الزيادة
()2019-2010

2018

9%

1,027,578
842,044

2019

2018

2017

30

42%

2015

2014

حركة الطائرات
القادمة والمغادرة

17,511
746,994

2013

14,930
629,305

2012

513,278

2011

15,518

15,019
13,147

13,555

13,317

12,286

455,297

10,290 10,908

2010

نسبة الزيادة
()2019-2010
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نسبة الزيادة
()2019-2018

2013

حركة المسافرين

1,198,846

2016

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

200%

نسبة االنخفاض
()2019-2018

1.5%

2019

نسبة الزيادة
()2019-2010

45%

نسبة االنخفاض
()2019-2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

4%
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مــطــار الــدقــم

872

853

653

حركة الطائرات
القادمة والمغادرة

408

نسبة الزيادة
()2019-2015

108%

نسبة االنخفاض
()2019-2018

2%

مــطــار صـحـار
نسبة الزيادة
()2019-2017

410

320,156

183%

نسبة االنخفاض
()2019-2018

113,086

5%
2019

2019

2018

2017

2016

336,235

2018

2760

2015

2,509

62,292
50,505

حركة المسافرين

حركة المسافرين

نسبة الزيادة
()2019-2017

2017

حركة الطائرات
القادمة والمغادرة

154%

34,347
24,429
16,489

2019
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2018

2017

2016

2015

نسبة الزيادة
()2019-2015

نسبة الزيادة
()2019-2018

287%

نسبة االنخفاض
()2019-2018

987

9%

23%
2019

2018

2017
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الــــمـــلــــخــــص
الـــــمــــــالـــــــي

اإليــــــــــــرادات
أساس اإلستحقاق  31ديسمبر 2109م

الــتـفــاصيــل

ال تزال الهيئة محافظة على ذات النهج المتمثل بالحفاظ على المستوى المعهود من اإلداء الجيد في جانب استقطاب

إيـــــــرادات امتياز مرافق مطارات

21,048,366

28,501,543

35%

إيـــــــرادات الحســــابات الجـــــــارية

24,616.31

20,044.67

-19%

إيـــــــرادات مطـــــــارات أخرى

8,532,636

14,147,551.960

66%

إيرادات مطارات أخرى بنسبة زيادة  66%مقارنة بالعام الماضي والناتجة عن ارتفاع اإليرادات المحققة من رسوم المغادرة

إيـــــــرادات المالحـة الجوية

58,542,983

63,531,097.167

9%

مقابل امن وسالمة الطيران تعزى الى ارتفاع عدد المسافرين الدوليين عبر مطارات السلطنة ،كما شملت الزيادة ارتفاع

2,908,671

3,108,486.680

7%

122,071.56

131,812.93

8%

262,727

211,827.15

-19%

30,428

898.386

-97%

0

0

إيـــــــرادات خدمــات األرصاد الجوية
إيـــــــرادات أراضــــي حكومـيــة
إيـــــــرادات مســــــــــاكن
إيـــــــرادات الغرامــــات والجـــزاءات
إيـــــــرادات بيع أثـاث ومـعـدات مســـتعـمـلة

0

إيـــــــرادات بيع عقود ونمـــــاذج حكـومية

0

إيـــــــرادات إيجارات المكـاتب والمحــالت التجارية

إيـــــــرادات أخــــــرى

إجـمــالــي اإليــرادات
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2018

2019

نـســبـة
الـتغيير

التقرير السنوي 2019

3,825

100%

66,938

66,337.5

-1%

3,120

2,060

-34%

109,725,484

20%

91,542,557

عدد اكبر من الرحالت المستخدمة لألجواء العمانية والذي نتج عنه ارتفاع اجمالي اإليرادات في 2019م بما نسبته 20%
حيث بلغ إجمالي االيرادات مبلغًا وقدره ( )109,725,484وتمثلت هذه الزيادة في أكثر من جانب كان أبرزها الزيادة في

في إيرادات امتياز مرافق مطارات ( من خالل رخصة تشغيل المطارات ) والتي كانت نتيجة لتحسن أداء شركة مطارات
عمان خالل العام 2019م إضافة الى ارتفاع عدد المسافرين الذي نتج عنه ارتفاع في إيرادات الشركة والذي بدوره ينعكس

على إيرادات الهيئة  ،ومن جهة أخرى ارتفعت إيرادات المالحة الجوية في عام 2019م بما نسبته حوالي  9%مشكلة
بذلك حوالي  58%من اجمالي اإليرادات لعام 2019م  ،في حين ارتفعت إيرادات خدمات األرصاد الجوية بنسبة .7%

إيرادات المالحة الجوية 63,531,097.167 :ريال عماني
إيــرادات األرصـاد الجـوية 3,108,486.680 :ريال عماني

اإليـــــــرادات األخــــــــرى 43,085,901 :ريال عماني
التقرير السنوي 2019
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الـــمـــصـــروفــــات

إجمالي إيرادات الهيئة المستحقة والمصروفات (أساس االستحقاق)
2014م 2019 -م

أساس اإلستحقاق  31ديسمبر 2109م

2018

2019

نـســبـة
الـتغيير

8,483,912

8,758,544

3%

 4.8%مقارنة بمبلغ  25.7مليون ريال في عام

10,050,117

10,537,097

5%

2018م حيث ارتفع الصرف على بندي الرواتب و

2,001,945

1,835,061

-7%

429,739

400,574

-7%

مصروفات الخدمات الحكومية والتي تعزى الى

مستلزمـــــــــــــــات خدميـــــــــــــــــــــة

1,748,225

1,604,129

-8%

ارتفاع االنفاق على تكاليف خدمات االتصاالت .كما

مصروفـــــــات خدمـــــــات حكوميـــــــة

2,906,644

4,908,893

69%

الـتفاصيل

ارتفعت المصروفات بشكل عام بما نسبته حوالي
رواتــــــــــــــــــــب أساسيــــــــــــــــــــة
بــــــــــــــــــــــــــــــــــدالت

مستلزمـــــــــــــــات سلعيــــــــــــــــــــــة

مساعــــــــــــــــدات وتعويضــــــــــــــات
إشتراكات في المنظمات
مصروفات غير مرتبطة بالمشروعات
صافي المتأخرات االخرى

إجمالي المـصروفـات
38
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0

0

0

144,791

119,865

-17%

17,092

84,467

394%

1,465,799

27,282,465

---

28,248,630

البدالت بمعدل حوالي  3%مقارنة بالعام الماضي

مليون ر.ع

مستحقــــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــرى

إجمالي المصروفات

االستحقاق

متمثلة في العالوة الدورية .كما ارتفعت

وانخفض معدل الصرف على بندي مستلزمات
سلعية ومستلزمات خدمية بنسبة  7%و ، 8%

وارتفعت المصروفات على حساب بند المصروفات

الرأسمالية لتصل الى حوالي  84ألف ريال مقارنة
مع  17ألف ريال في 2018م مقابل تعزيز بعض
األنظمة واستبدال األجهزة المنتهي عمرها

األعوام

االفتراضي.
3.5 %

صــافــي الـفـائـض 2019
( )81,476,854ريال عماني

26%

نسبة الزيادة في اإليرادات 2019-2014
( )69,078,485ريال عماني

170%

نسبة الزيادة في اإليرادات 2019-2018
( )18,182,927ريال عماني
التقرير السنوي 2019
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الـــمـــــالحـــــــة
الـــجـــــويــــــة

الـمـالحـة الـجـويـة
تشغيل وتفعيل القطاع السابع في الجزء الجنوبي من المجال الجوي
العماني .

الطائرات العابرة

اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لضمان انسيابية الحركة الجوية اثناء غلق
باكستان لمجالها الجوي .
تشغيل مسار جوي جديد إلى جنوب السلطنة وتحويل تدفق الحركة الجوية
لبعض المسارات للحركة الجوية لتخفيف ضغط الحركة الجوية في القطاع
األوسط .
اإلنتهاء من اإلتفاقية المعتمدة لتوفير النقل الجوي والخدمات ذات الصلة
في مطار مسقط الدولي مع المطارات العمانية .
اإلنتهاء من الدراسة الميدانية لربط جبل شمس بمركز مسقط للمراقبة
الجوية .
تشغيل أجهزة المساعدات المالحية  DVORو  ILSفي مطار الدقم .
افتتاح المسار الجديد ( ) Y511للحركة الجوية مع جدة ،لتعزيز تدفق حركة
الطائرات بين المجالين العماني والسعودي .

42
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نسبة الزيادة
()2019-2010

52%

نسبة الزيادة
()2019-2018

7%

التقرير السنوي 2019
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األرصــــــــــاد
الـــجـــــويـــــة

إحصائيات األرصـاد الـجويـة

األرصـاد الـجـويـة

اإلصــدارات خــالل
األعاصير المدارية
إعصار فايو (يونيو)
تقرير ()4

اعتماد دليل اإلجراءات التشغيلية لتنبؤات الطيران،
ودليل اإلجراءات التشغيلية الموحدة للمركز الوطني
لإلنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

إعداد دراسة استشارية لشركة تنمية نفط عمان
( )PDOللتعرف على المتغيرات واستخدامها في
اإلنشاءات الخاصة بالنفط و مشتقاته.

730

النشرات
الخاصة

1370

النشرات
البحرية

730

محطات
الرصد الجوي

إعصار كيار (أكتوبر)
تقرير ()5

110
االنتهاء من مراقبة مشروع
تركيب وتشغيل محطات الرصد
الجوي بمحافظة جنوب الشرقية.
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إصدار  270تحذير للطقس للمجال
الجوي العماني للطائرات العابرة.

تحذير ()5
تنبيه ()1
بيان انتهاء الحالة ()1

النشرات
العامة

75

معايرة أجهزة حساسات الرصد
الجوي (الضغط والرطوبة) حسب
الخطة المعتمدة وجلب بيانات
الميتا ديتا بنسبة 85%

إعصار هيكا (سبتمبر)

البيانات
المطلوبة
للطلبة في مختلف
الجامعات والكليات

البيانات
المطلوبة للجهات
الحكومية
والخاصة

120

إعصار مها (نوفمبر)
تقرير ()3

التقرير السنوي 2019

47

الـــــوحــــــدات
الـــمـــســـانـــدة

الـمـوارد البـشـرية

المـوارد البشـرية (التـدريـب)
مسقط41 :
صـاللــة0 :

عدد الموظفين
المعينين

عدد الموظفين الذين
تركوا الخدمة

عدد الموظفين
المنقولين

الـــمـــــوازنـــــات

مسقط23 :
صـاللــة6 :

مسقط إلى وحدات
حكومية أخرى2 :

صاللة من وحدات
حكومية أخرى1 :

المجموع الكلي
للموظفين ()1131
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مسقط857 :
صـاللــة274 :

عدد الموظفين

عدد الدورات

الدورات الـخـارجـيـة خـارج نطــاق الخـطــة

23

8

الدورات الــداخـليـة خـارج نطــاق الـخطــة

8

7

الــدورات الــداخــلـيــة الـجمــاعـيـة اإلداريــة

18

1

خطة القوى العـاملة (الموازنة اإلنمائية)

157

81

الـمـنـح الـداخـلـيـة

63

31

الـمــنــح الـجـزئـيـــة

30

22

الـمـنــح الـكــلــيـــة

12

10

الـــمـــــشــــــــاريــــــــع

12

1

323

161

اإلجـــــمـــــالــــي
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الــــجـــودة
والـــســـالمــــة

الجودة والسالمة
اإلشراف على تنفيذ مشروع تطبيق
نظام إدارة الجودة بالهيئة.

إنهاء الصيغة الموحدة
لألدلة التشغيلية بالهيئة.

تنفيذ عدد من ورش العمل
والدورات التخصصية بمجال
التدقيق الداخلي بالهيئة.

54
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الجودة والسالمة
إنهاء دليل إجراءات
المسئول المناوب للهيئة.

إستقطاب وتدريب عدد من
الموظفين في مجال إدارة الجودة.

تنفيذ ورش عمل ودورات
بمجال إدارة الجودة ورفع
مستوى ثقافة الجودة بالهيئة.

المشاركة في تطوير الموقع
اإللكتروني الداخلي و الخارجي للهيئة.

المشاركة في استحداث وحدة
التحقيق في حوادث الطيران.

المشاركة في إنشاء و تفعيل
قسم المنظمات والتعاون الدولي.

إتمام عملية اإلشراف العام على تنفيذ مشروع
البرنامج الوطني لسالمة الطيران ()ASOP
حتى مراحله النهائية ،وأهم مخرجاته:

المشاركة في تحديث:
الهيكل التنظيمي للهيئة -قانون الطيران
المدني-المكتبة الفنية للهيئة-ونظم الطيران
المدني و استحداث نظم أخرى.

إنشاء وحدة التحكم
في الوثائق الفنية.

مشاركة الدوائر المعنية في
وضع الحلول لمالحظات تدقيق
منظمة الطيران المدني.
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دائرة اإلعالم والتواصل

