أنشئت هيئة الطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم ( )2012/33بتاريخ  26مايو 2012م
والذي قضى بأن تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية وباالستقالل المالي واإلداري  ،وصدر نظامها بموجب
المرسوم السلطاني رقم ( ،)2012/43كما صدر قانون الطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني
رقم ( ،)2019/76وفي ظل القيادة الحديثة لحضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق – حفظه
اهلل ورعاه – فقد صدر المرسوم السلطاني رقم ( )2020/85بتعديل مسمى "الهيئة العامة للطيران
المدني" إلى "هيئة الطيران المدني" ،كما نص على إسناد "الشؤون المناخية" وجميع اختصاصاتها من
ً
(سابقا) إلى المديرية العامة لألرصاد الجوية بالهيئة.
وزارة البيئة والشؤون المناخية
وتسعى الهيئة إلى تمكين قطاع الطيران المدني بالسلطنة إلثبات دوره الجوهري والحيوي في تحقيق
وتسارعا في النمو ضما ًنا الستدامته
التنمية جن ًبا إلى جنب مع كافة القطاعات األخرى التي تشهد طفرة
ً
ً
وتحقيقا ألهداف رؤية عمان .2040

مهمة من مراحل التنمية
مرحلة
وعزيمة ال تلين على أعتاب
صلبة،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إننا نقف اليوم ،بإرادةٍ
ً
مرحلة شاركتم في رسم تطلعاتها ،في الرؤية المستقبلية "عمان "2040
والبناء في عمان،
وأسهمتم في وضع توجهاتها وأهدافها االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بما يجسد
ونماء ،وإننا لندرك جميعا
الرؤية الواضحة ،والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدها ًرا
ً
التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة ،وتأثيراتها على المنطقة وعلينا ،كوننا جزءًا
حيا من هذا العالم ،نتفاعل معه ،فنؤثر فيه ونتأثر به.
ً

من خطاب حضرة صاحب الجاللة

السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اهلل ورعاه-

حضرة صاحب الجاللة

السلطان هيثم بن طارق المعظم
 -حفظه الله ورعاه -
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لقد حظي قطاع الطيران المدني في السلطنة باهتمام بالغ منذ العهد األول من النهضة
المباركة ،ونال نصي ًبا واف ًرا من البناء والتطوير ،توجت خالل السنوات األخيرة باكتمال منظومة البنى
األساسية والتي أصبحت تؤتي ثمارها من خالل تبوء السلطنة مكانتها التنافسية في الخارطة
العالمية لهذا القطاع الحيوي الهام ،حققنا معها المراكز المتقدمة في مشاريع المطارات والتي
تسهم بدورها في تنويع مصادر الدخل ،وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجاالت
االقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها ،ونحن اآلن في مرحلة االستفادة القصوى من
هذه البنى لتعظيم العائد االقتصادي للسلطنة.

مـعـالي الـمـهـندس /سعيـد بـن حمـود الـمعـولي
وزيـر الـنقـل واالتصـاالت وتـقنيـة المعـلومـات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

وبتوجيه من لدن حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه -أن نستمر
في الدفع بعجلة التحول الرقمي للحكومة ،وهو البذرة التي تنبثق منها المشاريع األخرى التي
وتحديدا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في اإلنتاج الرقمي
تشجع القطاع الخاص
ً
ً
خاصة
والذي بدوره يعظم الفائدة للبالد ويسهم في المحافظة على مكتسبات البنى األساسية،
ونحن اآلن في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة ،ويقي ًنا م ّنا بأهمية التحول الرقمي؛ فإن الهيئة تسابق
بدءا من معالجة وتحسين اإلجراءات ،سع ًيا لنشر ثقافة الفضاء
الزمن إلنجاز مهامها األساسيةً ،
رئيسا لتطوير قطاع الطيران المدني وصو ًلا إلى
الرقمي والتحول اإللكتروني كونه مطل ًبا
ً
المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية عمان .2040
نود اإلشادة بجميع الجهود المخلصة التي ُبذلت من أجل استمرار هيئة الطيران المدني
وختاما ّ
ً
بشكل خاص وقطاع الطيران المدني بشكل عام في إنجاز األعمال والمهام المتعلقة بتأمين
استدامة وسالمة أنشطة النقل الجوي وكافة خدماته المقدمة في خضم األحداث االستثنائية
التي نمر بها خالل جائحة كوفيد 19 -والتي ال تزال تفرض تأثيراتها الواسعة على قطاع الطيران
المدني ،ونتوجه بالشكر الجزيل لجميع موظفي الهيئة على جهودهم والتزامهم بأعمالهم ،
متمنين لهم مواصلة مسيرة التقدم والنمو واالزدهار.
واهلل ولي التوفيق.
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الـــتــخـطـيــط
اإلسـتــراتــيــجــي

تــــــطـــــور تـــــقــنــــــي
نـسـعــى لـتحقـيـق الـتـحـول اإللـكـتـرونـي
واالندمــاج الــرقـمــي فـي ظـل الـعـولـمـة
والـتـطــور الـتكـنولـوجــي

الــتخطيط اإلسـترتيجـي
الـقنـوات اإلعـالمـيـة
للهـيئــة
دراسـة تطوير الـهيكـل
الـتنـظيمي للـهيئـة.

تطـويـر وتنفيـذ بـرنـامـج
إحصائي شامل ألنشطة
الهيئة (المرحلة األولى).

تحديث شعار الهيئة وتطبيقه
في جميع المنشورات اإلعالمية
والمستندات الرسمية.

تغيير نطاق األنظمة من الهيئة
العامة للطيران المدني ()PACA
إلى هيئة الطيران المدني (.)CAA

إصـدار الـدلـيـل اإلرشـــادي
للمسافـر في ظل جـائـحـة
كوفيد.19 -

إصــدار نــشــرة آفــاق
(نـصـف شهرية) تـعـنى
بأخبار الطيران المدني.

إعداد خطة أعمال الهيئة
2021م.

تـرقـيـة أنـظـمة الـتـشـغـيـل
لألجهزة لضمان عدم وجود
أي ثغرات أمنية في الشبكة.

تجديد تراخيص أجهزة ربط
الشبكات وأنظمة الحماية
وتحديث أنظمة تشغيلها.

إعـداد وإصـدار التقـريـر السنـوي
2020م.

تأسيس مكتب رؤية عُ مان
 2040في الهيئة.

قــيــادة الــفريـــق اإلعــالمــي
المعني بدعم جاهزية قطاع
الطيران المدني خالل جائحة
كوفيد.19 -

@OmanMeteorology
831.4K
@CAAOMN
260K

OmanMeterology
4.85K

CAAOMN

OmanMeterology
17.3K

630
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www

CAAOMN
8K
www.caa.gov.om

www

www.met.gov.om

info@caa.gov.om
بريد الهيئة االلكتروني لألسئلة واالستفسارات

media@caa.gov.om

بريد الهيئة االلكتروني للتواصل اإلعالمي

الـقنـوات اإلعـالمـيـة
لألرصـاد الـجـويـة
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الـــمــــلخــــــص
الــــمــــالــــــــي

الـتـنـميـة االقـتـصـاديــة
نعمــل عـلــى تــعـظيــم الـعــائد االقتصـادي للبنى
األساسية وتطويـر خدماتنـا كمـورد حيـوي يسهـم
فـي اقتصـاد الوطن

اإليــــــــــــرادات

أساس االستحقاق 31 /ديسمبر  2020م
نــســبة
الــتــغــيير

تأثرت إيـرادات الـهـيئة لعام 2020م بـنسبـة انخفــاض

28,501,543

4,200,000

-86%

قيودا
جراء جـائحـة كـورونا (كوفيد  )19 -والتي فرضت
ً

63,531,097.167

28,986,187.90

-54%

عـلـى الـسـفـر مما تسبب بإيقــاف حـركـة الطيـران وإغالق

إيـــــرادات خدمـــات األرصــاد الجويـــة

3,108,486.68

1,646,265.712

-47%

الـمطــارات لفتــرة طـويـلـــة خــالل عـــام 2020م .فــقــد

إيـــــرادات مطـــــــارات أخرى

14,147,551.96

3567441.486

-75%

وانخفضت رسوم مــطـارات أخـــرى بنسبــة  75%جـــ ّراء

إيـــــرادات أراضــــي حكـومـيــة

131,812.93

109,430.08

-17%

انـخفــاض حـركـة المسافرين .كمـا انخفضت إيـرادات

إيـــــرادات مـســـــــاكـن

211,827.15

174,135.77

-18%

رسـوم امـتياز مـرافق المطـارات بنسبة  86%بسبب تأثر

898.386

30,141.22

3255%

إيــــرادات الـحســــــابـات الـجـــــــاريــة

20,044.67

18,626.000

-7%

إيجارات المكـاتب والمحـالت التجارية

66,337.50

60,325.06

-9%

3,825

0.00

-100%

بيــع أثــاث ومـعـدات مســتعـمـلــة

0.00

0.00

0%

إيــرادات أخــــــرى

2,060

الــتــفـــاصيــــل
إيـــــراد امتياز مرافق المطارات
إيـــــرادات المـــالحـة الجويـــة

إيـــــرادات الـغــرامــــات والـجـــزاءات

بيع عقود ونمـــــاذج حكـومية

إجـمــالـــي اإليـــــرادات
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2019

2019

109,725,484

2020

2019

1,000.00
38,793,553.210

2019

اإليـــــــرادات باالستحقـــاق 2020م

 65%بسبب الظـروف االستثنائية التـي يمر بهـا العـالم

انخفضت إيـرادات رسوم المالحـة الجـويـة بنسبة 54%

إيرادات شركة مطارات عمان نتيجة إيقاف حركة الطيران
وإغالق المطارات.

إيـــــرادات المــالحـة الجــويــة:

 28,986,187.90ريال ُعماني

-51%

إيــــرادات األرصــــاد الجــويــة:

 1,646,265.712ريال ُعماني

-65%

إيـــــــــــــــــرادات أخــــــــــــــرى:

 8,161,099.59ريال ُعماني
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إجمالي إيرادات الهيئة المستحقة والمصروفات (أساس االستحقاق)

2015م 2020 -م

الـــمـصــروفـــات

ريال عُ ماني

أساس االستحقاق 31 /ديسمبر  2020م
ارتفاعا
سجلت المصروفـات الجاريـة
ً
ً
طفيفا بنسبة  1%مقارنة بالعام
ّ
وتمثـل االرتفــاع فـي حـســاب
2019

مستلزمــات خدمـيـة بنسبــة 58%

الــبــنـــد

2019

2019

2020

نــســبة
الــتــغــيير

رواتـب أسـاسية وبدالت

19,295,641

18,916,589

-1.96%

مستحقات أخرى

1,835,061

1,890,830

3.04%

مستلزمات سلعيــة

400,574

334,121

-16.59%

بندي الرواتب والبدالت بنسبة 2%

مستلزمات خدمية

1,604,129

2,534,083

57.97%

للـتقــاعــد عــلــى ضــوء الـتـعـمـيـم

مصروفات خدمـات حكومـية

4,908,893

4,800,441

-2.21%

المنظمــــــــات

119,865

109,930

-8.29%

أخــرى نتـيـجــة صــرف مـستـحـقــات

أثاث ومعدات مكاتب وآالت

84,467

28,871

-65.82%

المحالين للتقاعد .وانخفض الصرف

إجـمــالـــي الـمصــروفــــات

28,248,630

28,614,865

1.3%

وذلك لـتـغطيــة تــكلـفــة الـعقــود
الـتشغيلـيــة الـضــروريــة لمـديــريتي
المالحـة الجويـــة واألرصـاد الـجويــة.
في المقـابـل انـخفض الصـرف على

نتيجة إلحالة بعض موظفي الهيئة
الــديــوانــي رقـــم ( )2020/5/6بينمــا
ارتـفـع الصــرف فـي بنـد مستحقــات
الـتعـويــض الــنـقــدي للـمــوظفيــن

األعوام

االنخفاض عن معدل اإليرادات 2019-2015

( )-46,043,953.4ريال عماني

54%

االنخفاض في اإليرادات 2020-2019
65%
( )-70,931,930.8ريال عماني

في المصروفـات الـرأسماليـة بنسبة
 66%نتيجــة لإلجــراءات الـمتـبـعـة
لـخـفــض اإلنـفـــاق.
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صـــافـــي الـــفــائــض 88% 2020
( )10,178,688.21ريال عماني
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تـــنـظــيـــم
الــطـيــران الــمــدنــي

الــــســـــالمــــــــة
نعمـل على تذليـل التحديـات ورفـع كـفـاءة
القدرات الرقابية التنظيمية للطيران المدني

ســـالمـــــة الـــطــيـــــران

ســـالمـــــة الـــمـطــــارات

اعتماد دليل اإلجراءات التشغيلية الخاصة
بالمكتبة الفنية لسلطة الطيران المدني.

االنتهاء من البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة

الجوية  USOAPلمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO

تحقيق نسبة  90.34%في نتائج التدقيق في اإلمتثال الخاص بالعنصر الحاسم
 CE1والمتعلق بقانون الطيـران المـدني ،ونسبـة  80.56%للعنصر الحـاسم
 CE2الخاص بإمتثال النظم الفنية.
التـدقـيق الـميـداني عـلـى مـطـارات
(مـسـقـط الـدولي ،صاللة ،الـدقـم،
صـحـار ،فـهود ،مـرمول ،قـرن عـلـم،
مخيـزنة) والتـأكـد مـن استيفائها
الشتراطات ومتطلبات التشريعات
الوطنية والدولية.

إعــــــداد األدلـــــة اإلرشـــاديــــة
لمشغلي المطارات في مجال
االشتراطـات الصحيـة الجديدة
الخاصة بـكوفيد.19 -

اإلشراف والتقييم على
تمارين الطوارئ للمطارات
والوقوف على مدى التزام
جميع الفئات المعنية
بأحكام خطة الطوارئ
وسرعة االستجابة.

االنتهاء من إعداد ملخص خطة العمل لتطبيق الخطط
التصحيحية والتحديات المرتبطة بهيئة الطيران المدني.

االنتهاء من صياغة واعتماد النظم الفنية الخاصة
باعتماد كليات التدريب الخاصة بالطيارين.

إصـدار دليـل إجـراءات
سـالمــة المطـارات.
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إصـدار عـدد مـن تـصـاريـح ارتـفـاعـات
العوائق في األراضي المجاورة للمطارات.
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أمــن الــطـيــــران الــمــدنـــي

إعداد قائمتي االمتثال إلجراءات
األمن والتسهيالت وإلجراءات
الصحـة الـعـامـة للطيـران بما
يتوافق مع اإلجراءات الصحية
لجائحة كوفيد .19 -

تمثيل الهيئة بالمشاركة في
فـريـق وضـع الحـلـول وآلـيـات
التعامل مع المخاطر اإلقليمية
من قبل األمانة العامة لدول
مجلس التعاون الخليجي.

الــتـفــتــيــش األمــنــي عـلــى
محطتيـن خـارجيتيـن لشـركـة
طيران السالم (محطة كولمبو
بجمهورية سريالنكا ،ومحطة
برج العرب بجمهورية مصر).
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ســـالمـــة الــمــالحــة الــجــويــــة

إعـداد الــنشــرة األمـنـيــة
الـخـاصة بالراكب المشاغب.

الـعمـل مع الفريــق الـفــنـي
الـمعـنــي بدعــم جـاهــزيـــة
قـطـاع الطيران المدني خالل
جائحة كوفيد.19 -

تقييم اإلجراءات الصحية لعدد
من الرحالت للتأكد من امتثالها
لمتطلبات برتـوكول الـصحـة
والسالمة للمطارات والطائرات.

إعـداد واعتـماد متـطلبات مـقـدم خـدمــة
المالحـة الجـويـة لعــودة نـشـاط الطيران
في ظل جائحة كوفيد .19 -

إعـداد واعـتمـاد مـادة استـرشـاديــة خـاصـة
بـالفحـص الـجوي لألنظمة المـالحيـة.

إعـداد سجل خاص بمقدمي خدمة إجراءات
الطـيـران اآللـي.

إنشـاء سـجـل إلكتـرونـي خـاص بإجـراءات
الـطيـران اآللـي والـخـرائـط لـكـل مـطــار.
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الــنــقـل الــجــــوي

إحصائيات تنظيم الطيران المدني
إجمالي عدد الدول التي توجد معها اتفاقيات النقل الجوي
()2020-2015

2232

10643

الموافقات الصادرة
من مكتب عوائق
الطيران

1734

10053

تصاريح نقل
المواد الخطرة

700

6
تصاريح صادرة
لدخول المطار

2020

2019

عــدد تـصـاريـــح
شـركـات الـطـيـران

الزيادة في عدد تصاريح
شـركـات الطـيـران
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2020

إجازات مهندسي
الطائرات

عـدد التـصـاريــح
الـدبـلـومـاسـيـة

6%

الزيادة في عدد التصاريح
الـدبـلـومـاسـيـة 29%

الشكاوى التي
تعامل معها
النقل الجوي

89

1883
موافقات
أنشطة الطائرات
بدون طيار

شهادة
عضو طاقم

395

245
2019

12

الطائرات المسجلة
بالسلطنة

38

111

أجهزة محاكاة
طائرة البوينج
واأليرباص

89

تجديد شهادة
صالحية الطيران
والمحطات
الراديوية
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إحـصـائــيــــات
الــمــطـــارات

ريــــــــادة
نعمــل عـلـى أن تبـقـى مـطــاراتنا على خـارطــة
التنافسيـة الـعـالميــة بمــا تــقـدمه من خدمات
متمـيــزة ذات جــودة عــالـيــة

مــــطـــار مــسـقــطـ

مــــطـــار صــاللــــة
حـركـة الـشـحــن
بالطن

حـركـة الـشـحــن
بالطن
235,020

حـركـة المـسافـرين
2020

2019

386,774

40,730

2020

2019

2020

2019

2020

2019

-68%

-72%

-47%

5,594
2020

30

-59%

125,727

14,930

2019

-75%

96,077

1,366,153

744
2020

4,076,154

حـركـة المـسافـرين

2019

16,079,786

حـركـة الطـائــرات

1,394

حـركـة الطـائــرات

-63%
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مــــطـــار الــــدقـــــم

مــــطـــار صــحـــار
حـركـة الطـائــرات

حـركـة الطـائــرات
2,509

حـركـة المـسافـرين

2020

2019

2020

2019

-77%

62,292
25,878
2020

32

581

2019

-79%

678
2020

68,799

حـركـة المـسافـرين

2019

320,156

853

-21%

-58%
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الــــمـــــالحـــــــة
الــــجـــــويـــــــــة

ســــعـــــة وكــــفـــــاءة
نـسـعــى لـزيـادة الـقـدرة االسـتـيـعـابـيــة
الـعمـانـي وتـحسين كـفــاءته
للمجــال الجــوي ُ

الــمــالحــــة الــجــويــــة

الــطــائــــرات الــعــابــــرة

590,861

550,323

547,796

522,185

التعامل مع متطلبات المعايرة الجوية ألجهزة المساعدات
المالحية في ظل إغالق المطارات.
إبرام اتفاقية تهجير بيانات دليل معلومات الطيران مع
إحدى الشركات األوروبية.

488,209

264,489

تأهيل مدربين للتدريب أثناء العمل ( )OJTIللمراقبة الجوية
في مسقط وصاللة.
عقد ورش عمل لتطوير أعمال خدمات المالحة الجوية.
تخريج دفعات جديدة من المتدربين على رأس العمل ATC OJT
لوحدات برج المراقبة المنطقة.
إلكترونيا.
تفعيل الخدمات المقدمة من مركز مسقط للطوارئ
ً
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2020

2019

2018

2017

االنــخفـاض عن المعدل
()2019-2015

2016

2015

51%
االنــخفـــاض 55%
()2020-2019

37
37

األر صــــــــاد

الــجــــويــــــة

االستدامة الـبيئـيــة
نـعــمـــل عـلـى الـمـســاهمـة فــي خـــفض أثــر
انبعـاثات الغـازات الدفيئة على الـمنـاخ

إحصـائيـــات األرصـــاد الـجــويــــة

األرصــــاد الــجـــويـــــة

االنتهاء من مشروع تركيب
وتشغيل محطات الرادارات
البحرية بنسبة 100%

المشاركة في التمرين اإلقليمي
ألمواج المحيط الهندي IOWave20

الــنـشـرات الـخــاصـة

التعاقد مع شركة  OQلتزويدهم
بنشرات يومية.

جلب بيانات الميتا داتا بنسبة 100%
على حسب الخطة المعتمدة.

معايرة أجهزة حساسات الرصد
الجوي (الضغط الجوي والرطوبة
النسبية) بنسبة ال تقل عن .61%

االنضمام للشبكة العمانية للبحث
العلمي والتعليم ()OMREN

1530

الــنـشـرات الـعـامــة

75

732

الــنـشـرات الـبـحـريـة

مــحـطــات الــرصــد

27

732

الــنـشـرات الــجــويــة
االنتهاء من التجارب النهائية بنجاح
مع شركة اوريدو لخدمة البث
الخلوي ()CAP

40

البيانات المطلوبة للجهات
الحكومية والخاصة

74

البيانات المطلوبة للطلبة في
مختلف الجامعات والكليات

234

بلغت نسبة الدقة في تنبؤات مطار
مسقط الدولي أعلى من .80%
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الـــــوحـــدات
الــمــســانـــدة
االبـــتــــكــــــار
نــعــمــل على خـلــق بيئــة عـمـل مـبتـكـرة
لـتـطــويــر الــطيــران الــمـدنــي

الـمــــوارد الـبشــريـــــة

الـمـوارد البشـريــــة (الـتــدريــب(
الـمـوظفين

خطة القوى العـاملة

18

2019
2

33730.000

المناقصات

7

1

0

المنح الداخلية

10

10

0

الدورة عن بعد ""online

238

11

0

الدورات الداخلية الجمـاعيـة الفنية

10

1

1155

الدورات الداخلية خارج نطاق الخطة

1

1

300

248

26

35185.000

الــمــوازنـــات

الـتعيـيـنــات الــجــديــــدة

مـسـقـط

1

صـاللــة

0

المنتقلين من وحدات حكومية أخرى

مـسـقـط

0

صـاللــة

المنتقلين إلى وحدات حكومية أخرى

2

مـسـقـط

مـسـقـط

2

1

صـاللــة

0

بناء على التعميم الديواني
المتقاعدين
ً

المتقاعدين لبلوغ السن القانوني

صـاللــة

عدد

2

مـسـقـط 94

اإلجـــــمـــــالــــي

2019

الـمـستقيـلين

مـسـقـط 10

44

صـاللــة

1

مـسـقـط

1

صـاللــة

مــلـخص
بــأعـداد الـمــوظـفـين
1

2019

العماني
بالريال ُ

صـاللــة 27
ُ
الـــعمــانيين :

الـمــتـوفـين

عدد

الـــدورات

الــتكـلـفــة

 1048مـوظـف

 916مـوظـف
 132مـوظـفة

الـــوافــديـــن :

 0مـوظـف

عــقــود مــؤقتة  46 :مـوظـف
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الـــــجــــودة
والــــســالمـــة
الــــكـــفــــاءة
نــســعــى لـتـقـديــم خــدمـــات ذات جـــودة
وكـفـاءة عـاليـة تـرقـى للـمستويـات الـعـالـمـيـة

إدارة الـــســـالمــــــة

إدارة الــــجـــــودة
عقد دورات داخلية توعوية لجميع
موظفي التقسيمات المعنية.

عقد العديد من ورش
العمل لمناقشة بنود
المواصفة وعرض خطة
عمل المشروع وآلية التنفيذ.

إجراء تدقيق أولي لجميع التقسيمات
المعنية والخاص بتحليل الفجوات
ومراجعة التقارير واعتمادها.
تحديد جميع األدلة التشغيلية
الواجب إعدادها.

تدريب واعتماد عدد من الموظفين
كمـدققيـن داخـلييـن ومـدققـيـن
قياديين لنظام إدارة الجودة.
االنتـهـاء من مرحلـة التطبيـق
الخاص بنظام إدارة الجودة.

البدء في عملية التدقيق
الداخلي بنظام إدارة الجودة.
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صياغة وتقديم مفهوم وهيكلة لتطبيق البرنامج الوطني للسالمة
(.)SSP
إنشاء وحدة للتحكم بالوثائق الفنية تعنى بتجميع
الوثائق والمستندات بعد مراجعتها وتعديلها
لتكون تحت مظلة واحدة مرقمه بتسلسل خاص
إلدارة الوثائق.

مشروع
نــــظـــــام إدارة
الـــجــــــودة االيـــــــــزو
 9001:2015وااليزو 27001
أمــن الــمعلومـات وااليـــزو
 17025الـمـعــايــر (لــمـكــتـب
رئـيـس الـهـيئـة وللـمـديـريـة
الــعــامـــة لألرصـــاد وإدارة
مـعــلــومـات الـطــيـــران
بالمالحـة الجوية)

اعتماد جميع األدلة من قبل
المعنيين لضمان الوفاء بمتطلبات
منظمة الطيران المدني الدولي
والقوانين والتشريعات المحلية.

مشروع وحدة التحكم في الوثائق الفنية

العمل والتنسيق إلعداد األدلة التشغيلية الخاصة
بالـدوائـر واعتمادها ،وتدريب عــدد من الـمـوظفين
لصياغتها.
اعتماد عدد من الوثائق في بعض الدوائر من جميع
التقسيمات.
تنفيذ العديد من ورش العمل عن كيفية إعداد
الوثائق الفنية بطريقة احترافية ليتوافق مع
متطلبات المنظمة الدولية ومتطلبات نظام األيزو
.2015/9001

مراجعة السياسات المتعلقة بالجودة والسالمة وإدارة المخاطر المؤسسية.
المشاركة بإعداد ودراسة مقترح توسيع نطاق العمل بمشروع إدارة الجودة
ليشمل أقسام أخرى بالهيئة.
مقترح االستثمار لمركز التدريب بالهيئة ليكون مصدر دخل للهيئة.
صياغة وتقديم مفهوم وهيكلة لتطبيق نظام إدارة المخاطر المؤسسية
(.)ERM
طرح مبادرة مشروع تطبيق نظم إدارة الجودة للمديرية العامة للتنظيم.
اإلشراف على مشروع تطبيق نظام إدارة الجودة ورفع المالحظات
والتعديالت المتعلقة بتقييم المشروع وأداء الشركة.
إعداد مشروع برنامج إدارة األداء وقياس المؤشرات بالهيئة.
تقديم دورات تدريبية افتراضية بالهيئة بمجاالت (نظم إدارة الجودة
– نظام إدارة مؤشرات األداء).

اعـتمــاد سـيـاســة الــجــودة
وتوزيعها على التقسيمات
المعنية بنظام إدارة الجودة.

إعداد وتنفيذ خطة إستراتيجية شاملة لتفعيل مهام
إدارة الجودة والسالمة.
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