محتويات العرض
التخطـــــيط
2017-2016م

التنظيــــــم
2017-2016م

التنفيــــــذ
2017-2016م

الرؤيـــــف
أن تكووووون الةوووودطنف ا وووو وووو
قطووووان الناووووال انت ووووا ت موووو
خوووتق تاووو يم الوووواا لخووو مات
ذات جووووووووة ماليوووووووف متا وووووووف
مةووووووت امف رمنووووووف مراميووووووف
مةووووووا ليتجا الة،تةعيووووووف أن
ي وووولق الاطووووان رووووا م وووو
أن تكووووووون
لدوووووو خال الاوووووووم
الةوودطنف نووة العاوور ا ا ووال
ووووو ا ةا الدوجيةوووووت مدووووو
الةةووتوا الوو ل لحدوووق العووام
2040م.

ا هــــ اف
•

•
•
•
•
•

تحايوووووو مةوووووتوا مووووواق مووووو
التنا ةـــووـيف انقديةيووف ال ليووف
وووووووووووو قطووووووووووووان النــــووووووووووووـاال
الدوجيةتيـــــات انت ـا ت.
تطـــــوووـوير تحةـــوووـي جووووة
خ مـــــات الناـــــــال العـــــــام.
تحايو مةوتوا مواق مو حتا وف
تطويــــــر خ مات انت ا ت.
حتــــوووووووـا ف معدـــــــومــــوووووووـات
ةقياف نتخــــــاذ الــــــاـرا ات.
حةخووووواق التكنولوجيوووووا الح ي وووووف
تنةيــوووـف اللحووول العدةووو ووو
م،اق الناال الدوجـــــــيةتيات.
ان تاووووووووا لووووووووا ةا مدوووووووو
مةتويات التةيز الةاسةـــــ .

التخطـــــيط
2016م

الةــياســـات
2016م
 .1تووم حمو اة ( )11سياسووف ماتر ووف
لاطــامات النـــــاال الةختدـــــفف:
• سياســــــــــــــف الطيران الة ــ .
• سيــــــــاســـــف الةـــــــــــــوا ــئ.
• ســــــــياسات الناــــال اللــــــــري.
• سياسووووووووووات الناووووووووووال اللحووووووووووري
الاــــــــــا ن اللحــــــــــــــريف.
• سياســــــــــــــات الةكف الح يــــ .
• سياســــات الةطـــــــــــــــــــا ات.
• سيــــــاســـــات الطـــــــــــــــــر .
• ســياسات أ ظــةف الناــال الذكـــيف.
• سياسوووووووووات الخ موووووووووف الاوووووووووامدف
ان تيــــــاجات الخاصـــــــــــــف.
• سيــــــــاسـووووووووووووـف الحوكةـــووووووووووووـف
الةـــــــــــــــــوا ة اللاريــــــــف.
• سياســـــــــووووووـات الناووووووال الةتعوووووو ة
الوســا ط الدـــــوجيةتيـــــــــات.

انستراتي،يات
2016م
 .1انسوووووووووتراتي،يف الو نيوووووووووف
لداطووووووووووووان الدوجيةووووووووووووـت
(مر دـــــــف التنفيـــــــــــذ).
 .2انسوووووووووتراتي،يف الو نيوووووووووف
لدنطــــــووووووووووـا العووووووووووري
(مر دـــــــف التنـفــيـــــــذ).
 .3حسوووتراتي،يف الناوووال العـــوووـام
(تووووم عجوووووا حلووووو م،وووووـد
الــوا ا الةــــــــــــــوقـر).
 .4انستراتي،يف الو نيف لاطان
اللريـــــ (ح تجــا انم اة).

التطوير الةاسة
2016م
وووق الووواا مدو ووجاة
.1
ا يــــــــــــــــــــز (.)9001
 .2ت و ي تأهيووال م و ة () 517
موظــــوووووووـ مووووووو اجةوووووووال
( )1200موظـــــــــــــــــ .
وووووووووق الووووووووواا مدوووووووو
.3
الةةووووووتوا ال الوووووول لايووووووا
ال،اهـــــوووووووووووـزيف لدتحووووووووووووق
لدحكومــــــــف ا لكـــتر يف .
نوووو الةةووووتفي
 .4تووووم قيووووا
لخ موووووووف الطووووووور خ موووووووف
سيــــــــــــــا ات ا جـــــــر .

 .5لدغ ما ور الرنوا مو اللنيوف
ا ساسيف لدطر ( . % )80
 %)17( .6م و سووكان الةوودطنف
يةوووتخ مون مركلوووات ا جووور
لةاووا يرهم الةعتوواة (% )4
مووووو العةا ييــــوووووـ ماــوووووـالال
( % )27م الـــوا يــــــ .

التخطـــــيط
2017م

الةياســــات
2017م
 .1وووو جةيوووو سياسووووات
الناوووووال الةاتر وووووف مووووو
الوووووواا حلووووو م،دووووو
الووووووووووووا ا الةووووووووووووقر
نقـــــــــرا هــا.
 .2نوووو رليووووات لةتالعووووف
تنفيـــــــذ الةياســـــات.

انسـتراتي،يات
2017م
 .1حم اة حستراتي،يف نيوف
لاطووووووووان انت ــووووووووـا ت
تانيف الةعدومــــــــــات.
 .2حم اة حستراتي،يف نيوف
لاطان الطيران الـةــ .
 .1حقـــووـرا انســتراتي،يووـف
الةعووو لاطـــوووـان اللريووو
لوووووووو العةووووووووال لجوووووووووا
تنفيذهــــــــا.

التطوير الةاسة
2017م
 .1ح جووا ماـــووـر ن هيكدووـف
الـــــــواا الــــــ ،يــ .
 .2ت يـوووووووووـ تأهـــوووووووووـيال
( )500مــــوظــــــــــ .
 .3الح وووق مد و الةةووتوا
الرالوووووووو وووووووو قيووووووووا
ال،اهزيووووووف لدتحـــــووووووـوق
لدحكومف انلكتـــــر يف.

نوووووو
 .4سوووووويتم قيووووووا
الةةووووووووتفي لخــوووووووووـ مف
الناـــــــــــــــال العـــــام.

التنظـــــــيم

2016م

الناال اللري
2016
 .1تووووم حصــووووـ ا قووووا ون
الناــال اللـــري لتوا ي
2016م
 6مــــــا
 .2حصووووووو ا ت وووووووريحي
لتا يــوووووووووـم خووووووووو مات
ســــــــــيا ات ا جر .
 .3ان تجــــوووووووووووـا مووووووووووو
حمـــــ اة الدوا ـــــــق:
• حوووووووووف قـــوووووووووـا ون
النـــووووووـاال الــووووووـلري.
حووووووف تنظـــــــووووووـيم
مةـــوووووـال مناـــوووووـ ت
تأجير الةيــــــــا ات.
• حوووف تنظووويم الطووور
ةايـــــــف مرا اجا.
• حوووف تنظووويم الطووور
ة حستعةالـــــجا.
( ـووووووووووووووووووووووووووووووـ اا
الاــــــا ن الاا ـو يف).

الناال اللحري
2016
 .1تح يـــووـل قا ــووـون الناووال
اللحـري (جـا ي العةـال).

 .2توووووووووووووووووم حصـــوووووووووووووووووـ ا
الدوا ــــــــــق التالــيــــف:
• حوووف تنظووويم حجووورا ات
تأهيال ت ي ترخيص
اللحـــا العامدوـي مدو
متـ الةــــف الةلحـر .
• حــــوووووووووووووـف رمـوووووووووووووـ
الــةفــــــــــ الةوا ئ.
• حوووووف التطاووووويم ا مووووو
لدةفــــــــــ العةا يــــف.

• حوووووف تنظووووويم مزا لوووووف
أمةووواق حوووص صووويا ف
أ ظــــوووووووووـةف معووووووووو ات
الةوووووتمف مكا ــــوووووـحف
الحرا ـو مد الــــةف .

الناال ال،وي
2016

انت ا ت
2016

 .1تحـــوووووووووـ يل قوووووووووا ون
الناـــــووووـال الــــووووـ،وي
(جــــا ي العةـــــــال).

 .1قا ــووووووووووووـون ج يوووووووووووو
لإلت ووا ت ( و اا
الاا ن الاا ـــــو يف).

 .2تووم موونق توورخيص ق
اقوووال نووو حقت ووواةي
لـــــ التاغيـــــــــال.

 .2أصـ ت هيئــوـف تنظويم
انت ـوووووووـا ت حوووووووف
النفاذ الرلــــط اللين .

 .3تـــــم ــــــرص خوص
الطــــــوووووووـيران العوووووووام
حمطـــــــووووووووووووووووووووووووووـا
موا اــــــف لاركتيـــ .

.3لوووو أت هيئــووووـف تنظوووويم
انت ـووـا ت وو حجوورا
ة اسووووف ووووامدف لدةوووور
ال ا يوووف ـوووـوق تعــوووـر ف
خ مـــــات انت ـــا ت.
 .4وووورص خ ووووف ج يوووو
لةاغـــــوووووووووـال رالووووووووول
لخ مات الجات النااق.
 .5حقوووورا حموووواة ا تووووا
لةالاجا مد الةورخص
لجوووووووم مةوووووووا سووووووويزي
مةوووواهةف الاطووووان وووو
ال خـــــــــــــال الاوم .

التنظيــــــــم
2017م

الناال اللري
2017

الناال اللحري
2017

 .1ا جووووووووا انجوووووووورا ات
الخاصف لإص ا لوا ق
قووووا ون الناووووال اللووووري
الةنظةف لداطان الزام
تطلياجا.

 .1حسوووتكةاق حجووورا ات حصووو ا
الاا ــــــون اللحــــــــــــري.

 .2متالعــووووووووووـف تفعيووووووووووال
الوووووورخص الةةنو ووووووف
لتا يــوووووووووـم خووووووووو مات
سيــوووووووـا ات ا جووووووور
مةاــط.
ال ،يــــ
 .3تحووووووووووق حلكتر ووووووووو
لدخووووووو مات الةا موووووووف
لتنظيم النـــــاال اللري.

 .2حستكةـــاق حجرا ات حص ا :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

حوووووووووف انةا ا منوووووووووف
لدةفـــــــــ العةا يـــــــف.
حـــــف قيــا الحةولف.
حف رياـف هويف اللحا .
حوووووف تنظووووويم حجووووورا ات
تأهيووال ت و ي توورخيص
اللحا العامدي مد موت
الةفــــــ غيـــر الةلحر .
حوووووووف التحايوووووووو وووووووو
الحـــــــواةث اللحــــــريف.
حف خطــو التحةــــيال.
اة اللحري.
حـــــف ا
حووف اووال الةووواة الخطوور
الةوا ئ .
مد الةف
حووووووووف تنظوووووووويم مةووووووووال
توووووووووورخيص الو وووووووووو ات
اللحريووووووووووووف الةوووووووووووويا يف
اليخـــووووووووـوت قوووووووووا
النزهووووووووووووف قــووووووووووووـوا
الريانـــــــات الةا ــــــيف.

الناال ال،وي
2017
 .1حسوووووتكةاق حجووووورا ات
حصـــــووووووـ ا قووووووا ون
الناـــــــــــــال ال،وي.
 .2ال الةت ف ال،ويف
ا صووواة ووو وووركف
كوميووووووووف تحويووووووووال
الجيئـــووووـف حلوووو هيئووووف
تنظوووووووووويم ل،ةـــووووووووووـي
قطامووووووووات الطيووووووووران
الة ـــــــ النـــــاال.

انت ا ت
2017
 .1حستكةووـاق حجووـرا ات
حصــوووووووـ ا قوووووووا ون
انت ـــــــــــــوووـا ت
تانيوووف الةعدوموووات
ال ،ي .
 .2مووووووووونق الرخ وووووووووف
لدةاـــــووـغال ال الووـل
لدجات النااق .

التنفيـــــذ
2016م

انت ـــــا ت
2016م

الةاا يــــ
2016م

 .1تطووووو انوووو وووو تنفيووووذ
انسووووووووتراتي،يف الو نيووووووووف
لدنطا العري م ريو
الاركــــووووووووووـف العةا يووووووووووف
لدنـــــطا العـــــــــــري .

 .1ان تجوووووا مووووو (%)96
مووو ا مةووواق ان اوووا يف
لةلنوووووووووو الةةووووووووووا ري
لةاووور ن مطوووا مةووواط
الوووو ل لوووو مر دووووف
الفحوصــوووووووووووووووووووووووووووووـات
انختلا ات التاغيــديف.

الاطان الدوجيةت
2016م
 .1ما رات أةا مةتاا لدةووا ئ
الةطـــــــــــا ات العةا يــــف.
 .2ح اوووووا الة،ةوموووووف العةا يوووووف
العالةـــــــــــــيف لدوجيةتيات.
 .3تفعيووال لع و حجوورا ات محووو
تةووووووووووجيال الت،ووووووووووا موووووووووو
انستراتي،يف الدوجيةتــــــيف:
• الةاغال انقت اةي الةعتةـ .
• الةخــــوووووـاان ال،ةركيــــوووووـف
( 10مخــــــــــاان مة،دف).
 .4وووووورص لعوووووو أ اطــــــــووووووـف
الاطـــــــان لإلست ــةـــــــــا :
• الخو مات ا نــــوـيف لةطوا
مةاــــــــــــــــــــــط ال ل .
• الاح ال،وي لالةطـــا ات.
• مركــوووووووووووـز خـــــــوووووووووووـ مات
الطا ـــــــــــرات الخاصـــــف.
• مينــــــــا الةدطان قالو .
 .5تطوووير الناووال العووام م و ريووو
تاغـــــووووووـيال خطووووووو ج يوووووو
لاركـــــــــــف مواصــــــــتت.

 .2تطــوير لـــــري مـــةان:
•
•
•
•

انةا التنفيذيووووووووووووووووووووووف
الةــوا ة اللاـــــــريف.
حم و اة خطووف حسووتراتي،يف
لعـــــةال الـــــــــــاركف.
حسوووووووووووتح اث أ ظةوووووووووووف
أ اطـــــــــــــف ج ي .
الاوووور ن وووو ووووراكات
حستراتيـــــــ،يف مالةيف.

 .2ح تتاص أجزا م ريا
اللا نووووووووووووف الةووووووووووووري
ريــــــو ل ل -صــو .
 .3ح تتوووواص م،ةومووووف مووووو
الطوووور لووووأ واق ت ووووال
حل ( )596كم لاننا ف
حلووووو مووووو ة كليووووور مووووو
ال،ةــو ا فــــــــا .

التنفيـــــــذ
2017م

انت ـــــا ت
2017م

الاطان الدوجيةت
2017م
 -1حسووووووووتج اف ايـــــووووووووـاة ما وووووووورات ا ةا
لدةــــوووووووووووـوا ئ الةطــوووووووووووـا ات العةــوووووووووووـا يف
لنةلــــــــــــــف تاــــــــال مــ (.% )10
 -2تنفيذ م ة ( )15م ملاة ات اللر امج
الو ن لتعزيز التنوي انقت اةي (تنفيذ)
الخاصف لالاطان الدوجيةت .
 -3تطووووووووير الاوووووووركات الحكوميوووووووف التالعوووووووف
لاطامـــــات الــــــــــــواا الةختدفـــــــــف.
 -4ا اـا الة،ةومف العةا يف لدطيـران الةـ

.

 -5انسوووووتةرا ووووو مـــــوووووـرض الةزيووووو مووووو
الفوووووورص انست ةا يــــــــووووووـف لداطــــــوووووووـان
الخـــــــــاص:
•
•
•
•
•
•

مطـا صحـــــــا (مطو لكامال الةطـا ).
خزا ــــ (مطـــــــو لدةر دـــــف ا ل ).
ووراكف مو الطيووران العةووا لتاغيـــــــووـال
ملا التةوي صيا ـــــف الطا ــــــرات.
الطيــــــــران العـــام (ماغدي حنا ييـ ).
مينــــــووووووووووووووووووووووـا ـنـــــــــووووووووووووووووووووووـاص
(مطــــــــــــــــــــــــو ي ماغديــــــــ ).
مينــــــــــــووووووووووووووووـا خ ـــــــــــــووووووووووووووووـ
(مطـــــــــــــــــــــو ي ماغديـــــــــــ ).

 .1اللـــــوووووـ ووووو تنفيوووووذ ماووووور ن
ا قةوووووا انصوووووطناميف الةر دوووووف
ا لوووووووو ( ،ووووووووز الةةووووووووا ات
الةواصووووووفات الفنيـــووووووـف لوووووو ا ال
التنفـيـــــــذ الةـوا ة اللاـريــف).
ركــــووـف قالتووف لتانيووف
 .2تأسووي
الةعدــــــومات انت ــــــــــا ت.
 .3ح اووـا ووـركف لووراـ انت ووـا ت
(حست ةــا قطـــــــــــــان خـاص).
 .4الوصوق لالاركف العةا يف لدنطوا
العريـــوووووـ لةر دوووووف انمتةوووووـاة
التـــــــــــــــةويال.
الذاتـــــــــ
 .5تنفــــوووووـيذ الخطوووووف انسوووووتراتي،يف
لتطووووووير وووووركف لريووووو مةوووووان
التوقيو مو ووركا حسووتراتي،ي
للعــــــــ الخـــ مــــــــــــــــات.

الةاا يــــ
2017م
 .1لووووووو مر دوووووووف ال،اهزيوووووووف
التاغيديـــف لةلن الةةا ري
لةطووووووووا مةوووووووواط الوووووووو ل
تاغيده لنجايــف العـــــــــام.
 -2ح تــوووووـتاص ريوووووو اللا نوووووف
الةريــــ لدحركف الةر يف و
جةـــــــــــــي أجزا ـــــه.
وووووف
ووووو متخ
 -3ح اوووووا
)(PMO
نةا الةاووووا ي
(ح ــــــ ا ملاة ات تنفيـــذ).

