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7كلمة رئيس الطيران المدني

فقـــد  الكويـــت،  لدولـــة  االســـتراتيجي  للموقـــع  نظـــرا 

الكويـــت خطـــة لتحويـــل مطـــار دولـــة  اعتمـــدت دولـــة 

للنقـــل  الـــى مركـــز إقليمـــي نشـــط  الدولـــي  الكويـــت 

الجـــوي، وتتضمـــن الرؤيـــة تطويـــر قطـــاع الطيـــران المدنـــي 

لمواكبـــة النمـــو فـــي حركـــة النقـــل الجـــوي المحلـــي 

ــنويا  ــب سـ ــون راكـ ــي 40 مليـ ــاوز حوالـ ــع أن تتجـ والمتوقـ

فـــي العـــام 2037 وبإيـــرادات ســـنوية متوقعـــة بمـــا ال 

يقـــل عـــن 800 مليـــون دوالر ســـنويا وفـــرص عمـــل بمـــا 

يقـــارب 40 ألـــف فرصـــة عمـــل.

وقـــد شـــهدت دولـــة الكويـــت خـــالل العقـــد الماضـــي 

ــر  ــل تطويـ ــن أجـ ــة مـ ــاريع التطويريـ ــن المشـ ــة مـ مجموعـ

البنيـــة التحتيـــة لقطـــاع النقـــل الجـــوي ولتحســـين الخدمـــات 

المقدمـــة للمســـافرين ورفـــع كفـــاءة التشـــغيل خصوصـــا 

مطـــار  فـــي  الجويـــة  الحركـــة  معـــدالت  ارتفـــاع  بعـــد 

الكويـــت الدولـــي.

ومـــن أبـــرز المشـــاريع القائمـــة حاليـــا تنفيـــذ مشـــروع مبنـــى 

ـــون راكـــب  ـــذي يســـتوعب 25 ملي ـــد )T2( ال ـــركاب الجدي ال

ســـنويا والـــذي نأمـــل افتتاحـــه 2023، وتشـــييد مدينـــة 

ـــاء بـــرج مراقبـــة جديـــد ومـــدرج ثالـــث وتحديـــث  الشـــحن وبن

شـــامل لألنظمـــة المالحيـــة.

افتتـــاح مبنـــى  التـــي تحققـــت،  اإلنجـــازات  أبـــرز   ومـــن 

ــامية بتاريـــخ 2018/7/4  الـــركاب الجديـــد )T4( برعايـــة سـ

والـــذي تصـــل طاقتـــه االســـتيعابية الـــى 4.5 مليـــون راكـــب 

ســـنويا، كمـــا حققـــت الكويـــت انجـــازا جديـــدا بتســـجيل نتائـــج 

إيجابيـــة فـــي برنامـــج التدقيـــق األمنـــي الدولـــي ألمـــن 

الطيـــران المدنـــي )USAP – CMA ( مـــن دون ثغـــرات 

أمنيـــة والـــذي قامـــت بـــه المنظمـــة الدوليـــة للطيـــران 

المدنـــي بتاريـــخ 20 مـــارس 2019، وأيضـــا وقعنـــا مذكـــرة 

تفاهـــم مـــع االتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي تتضمـــن 

التدريـــب واالستشـــارات والتطويـــر فـــي يونيـــو 2018، كمـــا 

تـــم تحديـــث األنظمـــة اآلليـــة فـــي قطـــاع المالحـــة الجويـــة 

بأحـــدث األنظمـــة فـــي العالـــم.

كمـــا حقـــق مطـــار الكويـــت الدولـــي فـــي العـــام 2018 

ــجل  ــدل 8% حيـــث سـ ــركاب بمعـ ــة الـ ــا فـــي حركـ ارتفاعـ

14.8 مليـــون مســـافر بمجمـــوع 118 ألـــف رحلـــة بارتفـــاع 

وقـــدره 6% عـــن العـــام 2017.

ــاع  ــريعية لقطـ ــة التشـ ــث البنيـ ــى تحديـ ــا علـ ــل حاليـ ونعمـ

تشـــهدها  التـــي  التطـــورات  لمواكبـــة  الجـــوي  النقـــل 

صناعـــة الطيـــران المدنـــي وتماشـــيا مـــع رؤيـــة الكويـــت 

.2035

ــزة  ــات مميـ ــد بعالقـ ــه الحمـ ــة الكويـــت وللـ وتحظـــى دولـ

ــة  ــد مـــن الـــدول الشـــقيقة والصديقـ ــة مـــع العديـ ومتينـ

النقـــل 128 اتفاقيـــة  حيـــث تجـــاوزت اتفاقيـــات حقـــوق 

ــم. ــول العالـ حـ

وكل ذلـــك يحملنـــا المســـئولية المضاعفـــة علـــى مواصلـــة 

العمـــل لتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات لدولـــة الكويـــت 

خصوصـــا بعـــد أن أصبـــح قطـــاع النقـــل الجـــوي يمثـــل 

ركيـــزة أساســـية للـــدول فـــي تنشـــيط الحركـــة االقتصاديـــة 

وزيـــادة اإليـــرادات وفتـــح األســـواق وتوفيـــر فـــرص جديـــدة، 

ونأمـــل أن ننجـــح فـــي مهمتنـــا المســـتقبلية.

سلمان صباح السالم الحمود الصباح
رئيس الطيران المدني

عـــام حافـــل بالعطـــاء واالنجـــازات
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العامــة  لــإدارة  الدائمــة  المهمــة  تتمثــل 
ال  تجربــة  تقديــم  فــي  المدنــي  للطيــران 
الدولــي،  الكويــت  بمطــار  للــركاب  تنســى 
وتجربــة تتســم بالكفــاءة العاليــة لشــركات 

الطيــران. 
تطبيقهــا  عبــر  بمهامهــا  اإلدارة  وتقــوم 
لخطــة عمــل اســتراتيجية، وهــي عبــارة عــن 
مخطــط يتضمــن مراقبــة الســالمة، المعاييــر 
بهــا  الموصــى  والممارســات  األمنيــة 
الدولــي،  المدنــي  الطيــران  اتفاقيــة  فــي 
العامــة  والوظائــف  األنشــطة  وتشــمل 
لــإدارة العامــة للطيــران المدنــي مــا يلــي:

مرافــق  وصيانــة  بنــاء  علــى  اإلشــراف   •
. ر لمطــا ا

المجــال  فــي  الطيــران  حركــة  تنظيــم   •
الكويــت. لدولــة  الجــوي 

• اإلشــراف علــى األمــور المتعلقــة بســالمة 
الطيــران المدنــي بمــا فــي ذلــك تســجيل 
لهــا  الشــهادات  وإصــدار  الطائــرات 

وصيانتهــا. وتشــغيلها 
الجــوي  النقــل  شــؤون  جميــع  إدارة   •
ــة الكويــت بمــا فــي ذلــك  نيابــة عــن دول
الدوليــة  واالتفاقيــات  االتفاقيــات  إبــرام 
فــي  المفتوحــة«  »األجــواء  وسياســة 

الكويــت.
• تشغيل مطار الكويت الدولي.

الجهــة  وبصفتهــا  ذلــك،  علــى  عــالوة 
اإلدارة  تقــوم  المطــار،  عــن  المســئولة 
العامــة للطيــران المدنــي باإلشــراف علــى 
كافــة الجهــات الحكوميــة والهيئــات الخاصــة 
العاملــة فــي مطــار الكويــت الدولــي، بمــا 
العالميــة. المعاييــر  أعلــى  تطبيــق  يضمــن 

للطيــران  العامــة  اإلدارة  حققــت  وقــد 
ممــا  كبيــرا،  نجاحــا  إنشــائها  منــذ  المدنــي 
حركــة  فــي  مضطــردا  نمــوا  لهــا  ضمــن 
الطيــران مــن حيــث العــدد وجــودة الخدمــة، 
عزمهــا  علــى  دليــل  خيــر  ذلــك  وفــي 
وإصرارهــا لتجســيد الرؤيــة الوطنيــة لمطــار 

التقنيــة.  فائــق  حديــث 
والعشــرون  الحــادي  القــرن  فــرض  كمــا 

اإلدارة  لهــا  اســتجابت  جديــدة  تحديــات 
العامــة للطيــران المدنــي بفعاليــة كبيــرة، 
الســابقة،  إنجازاتهــا  إلــى  تركــن  لــم  حيــث 
مــرة  المألــوف  تجــاوز  إلــى  عمــدت  بــل 
أخــرى مــن خــالل ســعيها الــدؤوب لتحقيــق 
معاييــر  تقديــم  فــي  المتمثــل  هدفهــا 
دائمــة التطــور مــن حيــث مســتوى الخدمــة 

والجــودة. 

إستراتيجية
النجاح

اإلدارة  نجـــاح  كان  لقـــد 
العامـــة للطيـــران المدني 
كبيـــرا جـــدا، حيث إنـــه منذ 
نمـــوا  شـــهدت  إنشـــائها، 
ســـنويا فـــي كل من عدد 
الرحـــالت وجـــودة الخدمة 

المقدمـــة.
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نائب المدير العام 
لشئون التخطيط 

والمشاريع

إدارة التخطيط 
والمتابعة

مركز نظم 
المعلومات

إدارة النقل الجوي

إدارة المشاريع

إدارة اإلنشاءات

مركز تنسيق نظم السالمة

مكتب مدير عام
الطيران المدني

مكتب التفتيش و التدقيق

الهيكل التنظيمي لإدارة العامة للطيران المدني

المكتب الفني

مكتب العالقات العامة واإلعالم

مكتب رئيس الطيران المدني

نائب المدير العام 
للشئون اإلدارية 
والمالية والقانونية

نائب المدير العام 
لشئون خدمات 
المالحة الجوية

نائب المدير العام 
لشئون مطار 
الكويت الدولي

نائب المدير العام 
لشئون سالمة 
الطيران والنقل 

الجوي

إدارة الشئون 
اإلدارية

إدارة المالحة الجوية إدارة التنظيم 
األمني

إدارة أمن الطيران 
المدني

إدارة الشئون المالية إدارة األجهزة 
المالحية

إدارة الهندسة إدارة سالمة الطيران

إدارة الشئون 
القانونية

إدارة االرصاد الجوية إدارة العمليات
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بيانات ومواقع المطار

بيانات المطار 12

البيانات الفنية للمطار والمواقع: 
الكويت/ الدوليالمدينة / المطار

KWIرمز المطار
اإلدارة العامة للطيران المدنيالعنوان البريدي: 

مطار الكويت الدولي
ص.ب. 17، الصفاة، الرمز البريدي: 13001

دولة الكويت
)965+( 161هاتف البدالة

www.dgca.gov.kwموقع اإلنترنت
AFTN: OKAAYAYXتلغرافيا

)اإلدارة العامة للطيران المدني( سيتا
KWIAPYA )إدارة النقل الجوي(

KWIDDYA )إدارة المطار 24 ساعة(
KWIASYA )إدارة سالمة الطيران(

24 ساعة ساعات العمل
خط العرض: شمال 35 13 19الموقع

خط الطول: شرق 08 58 47
206 أمتاراالرتفاع

الفئة المدرجات الهبوط اآللي من  بنظام  2 كالهما مزودا 
 )CAT II ILS( الثانية

المدرج 1
الطول: 3400 متر

العرض: 45 متر )ممر فرعي مواز(
15R/33L :االتجاه

HIRL/HIAL/PAPI/RCLL :اإلضاءة

المدرج 2
الطول: 3500 متر

العرض: 45 متر )ممر فرعي مواز(
15R/33L :االتجاه

HIRL/HIAL/PAPI/RCLL :اإلضاءة

x ILS، DVOR، NDB RADAR 4المساعدات المالحية
ونظامي الرادار ميل   250 و   80 بمدى  رادار  نظامي 

ADS-B ستاليت
نظام الهبوط اآللي من الفئة الثانية ILS Cat IIمساعدات الهبوط

تصنيف خدمات الطوارئ حسب   9 الفئة  ساعة   24 إطفاء  نظام 
الدولية ICAO. سيارات  المدني  الطيران  منظمة 
RIV اإلطفاء: 5 مياه، 9 مواد رغوية ومياه، 2 إنقاذ

مرافق مبنى الركاب والطائرات: 
5المحطات

12 مليون سنوياسعة الركاب
أدنى مدة لتحويل 

الرحالت
1 ساعة )دولي-دولي(

T1 مبنى الركاب
اإلدارة العامة للطيران المدني، الكويتالمشغل
10 بوبات مع جسور و 6 باصاتالبوابات

المرافق الرئيسة 
بالمحطة

ماكينة  بنك،  مطاعم، مقاهي، متجر سوق حرة، 
صرف آلي، محل هدايا، مكتب استعالمات، قاعات 
رجال أعمال )قاعة دسمان الفاخرة، قاعة دسمان، 
قاعة اللؤلؤة(، مركز الخدمات الطبية للمطار، فندق 

سفير لركاب الترانزيت، خدمة إيقاف السيارات 
مرافق المركز التجاري 

بصالة المطار
مكاتب تأجير سيارات، شركات هواتف نقالة، بنك، 
ماكينات صرف آلي، مطاعم، مكاتب فنادق، خدمة 
خدمة  صرافة،  شركات  مكتب  المطار،  ليموزين 

سيارات األجرة. 

T2 تحت اإلنشاء، من المتوقع إفتتاحه في 2023(مبنى الركاب(
T3 مبنى الشيخ / سعدمبنى الركاب

شركة ناشيونال لخدمات الطيران )ناس( ذ.م.م.المشغل
3 )بوابات باصات(البوابات

)قاعة مرافق المحطة أعمال  رجال  قاعة  مطاعم،  محالت، 
VVIP اللؤلؤة( / قاعة

T4 مبنى الركاب
شركة “انشيون” للمطارات الدوليةالمشغل
14 )9 بجسور و5 باصات(البوابات 

مرافق المحطة
ودرجة  أعمال  رجال  قاعات  مطاعم،   / محالت 

أولى )قاعة المباركية، قاعة بيان / ترانزيت(
T5 مبنى الركاب

شركة طيران “الجزيرة” المشغل
4 )3 بجسر و1 باصات(البوابات 

مرافق المحطة
محالت / مطاعم، قاعة رجال أعمال )قاعة اللؤلؤة(

مرافق شحن البضائع
T1 مبنى الركاب
9 عريضة البدنمواقف الطائرات

: مرافق البضائع بارد  تخزين  الجمارك،  إشراف  تحت  مستودعات 
2 حجرة بدرجة 2 مئوية، 1 ثالجة تجميد حتى 10- 
البضائع  مناولة  الخطرة(،  للبضائع  مخزن  مئوية( 
حجرة   – المشعة  المواد  حجرة   – الحجم  كبيرة 
محصنة للنفائس – مكتب الصحة – مكتب الرقابة 
مكتب   – البيطرية  الخدمات  مكتب  اإلعالمية، 
فحص النباتات – معدات االشعة السينية – نظام 
كمبيوتر SITA Fast IV. الحيوانات الحية والبضائع 

القابلة للتلف والُرفات البشرية

 24 ساعة، 7 أيام أسبوعيا. يمكن تخليص البضائع ساعات عمل الجمارك
إجراءات  جميع  إنجاز  تم  إذا  ساعة   24 خالل 

الجمارك الرسمية مسبقا. 

للبضائع العامة
الساعة 07:30 – 22:00 )السبت – األربعاء(

الساعة 07:30 – 14:00 )الخميس(
مغلق الجمعة والعطالت الرسمية

وكالء المناولة
شركة الخطوط الجوية الكويتية

هاتف: 24345555/24319679 داخلي 2153مبنى االستيراد
فاكس: 24719679/24336235

هاتف: 24345555/24336217 داخلي 2639مبنى التصدير
فاكس: 24337526/24711083

مرافق ومعدات مناولة 
الطائرات

الخدمات األرضية: 
38 باص ركاب، 101 جرارات قطر أمتعة، 57 سير 
ساللم   50 عالية،  طبية  رافعة   12 امتعة،  نقل 
 10 منخفضة،  تحميل  عربة   32 للمسافرين، 
عربات تحميل رئيسية، 21 ناقالت حاويات شديدة 
االنخفاض، 8 سيارات نقل ركاب داخلية، 1 صهريج 

ديزل. 
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حركـــة الرحـــالت والمســـافرين منـــذ تطبيـــق دولـــة الكويـــت 
2018-2006 المفتوحـــة  األجـــواء  سياســـة 

42 وحدة تكييف هواء، 39 وحدة كهرباء أرضية، الهندسة: 
12 وحدات تشغيل محركات، 9 عربات مراحيض، 
9 عربات خدمات مياه، 15 قاطرة دفع طائرات، 1 
وحدة غسيل طائرات، 11 رافعة قاصة، 6 رافعات 
تحميل عالية، 8 منصات صيانة، 4 ساللم متحركة، 
2 وحدات تبديل إطارات، 1 وحدة تنظيف سجاد، 1 

ساللم مقصورة A320 10 سيارات كهربائية. 

شوكية البضائع رافعة   14 ديزل،  شوكية  رافعة   23
كهربائية، 8 عربات قطر أمتعة، 8 عربات كهربائية 
لقطر األمتعة، 1 منصة تحميل ماشية، 1 صهريج 

ديزل، 2 رافعة كهربائية

ناشيونال لخدمات الطيران ذ.م.م
هاتف: )965+( 24372234 / 24372276مبنى االستيراد

98927717 / 99745473 )+965(
24 ساعة

هاتف: )965+( 965 24372345 / 24372285مبنى التصدير
)24hrs( 98927717 / 99745473 )+965(

بريد إلكتروني:
NASKWCargoDutyOfficer@nas.aero

NASKWCargoDutySupervisors@nas.aero
 www.nas.aero :موقع اإلنترنت

مرافق ومعدات مناولة الطائرات
10 وحدة طاقة أرضية، 2 وحدة تشغيل محركات، معدات ذات محركات

السطح  تحميل  عربات   3 هواء،  تكييف  وحدة   8
قاطرة   9 منخفضة،  تحميل  عربة   12 الرئيسي، 
،5 وحدات خدمة  المياه  5 وحدات خدمة  إرجاع، 
مراحيض، 1 منصة صيانة ،19 ساحة حافالت، 20 
ساللم طائرات، 49 جرار قطر، ،8 نواقل، 29 سير 
نقل، 33 رافعة شوكية، 1 فان تجميد، 4 رافعة 
دخول  منحدر   2 صغيرة،  شاحنة   1 عالية،  طبية 
الركاب للطائرة، 2 عربة وقود، 8 حافلة صغيرة، 5 
سيارات ،13 سيارة بيك أب، 1 شاحنة أمتعة سائبة، 

3 سيارات نقل ركاب داخلية

عربة معدات بدون محركات  1 نيتروجين،  عربة   3 يدوي،  رفع  جاك   44
 5 مناولة،  عربة   3 صيانة،  سلم   12 أكسوجين، 
جاك هيدروليكي، 33 قضيب جر، 1 رافعة مؤخرة 
الطائرة قدرة 15 طن، 50 قاطرة أمتعة وبضائع، 
رافعة   193 واحدة،  لحاوية  بعجالت  عربة   142
بعجالت، 15 عربة بعجالت لحاويتين، 9 عربة رفع 
20 قدم، 170 مقطورة أمتعة وبضائع )سطحة(، 
1 مقطورة، 1 مقطورة إصالح عجالت، 5 مقطورة 
المحرك  كابينة  فتح   – يدوية  مضخة   2 تبريد، 
HIX40001، 4 دعامة تحميل، 120 دعامة تحميل 
أمتعة  مقطورة   1 متنقلة،  مخازن   5 حاويات، 
الطاقم، 1 عربة نفايات، 1 عتلة طوارئ )للمعدات(
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الصــادرة  اإلحصائيــات  أحــدث  ُتظهــر 
عــن االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي 
)IATA( أن منطقــة الشــرق األوســط 
تتصــدر صناعــة الطيــران العالميــة مــن 
حيــث النمــو، وأن دولــة الكويــت عازمة 

ــوأ مــكان الصــدارة. ــى تب عل
للرؤيــة  وتجســيدا  لذلــك،  وتحقيقــا 
الوطنيــة بتحويــل الكويــت إلــى مركــز 
المخطــط  يأتــي  وتجــاري،  مالــي 
الكويــت  لمطــار  العــام  الهيكلــي 
الطريــق  خارطــة  بمثابــة  الدولــي 
لتطويــر هــذا المعبــر الهــام علــى مدار 
يليهــا. ومــا  المقبلــة  عامــا  الثالثيــن 

مطــار  خضــوع  مــن  الرغــم  وعلــى 
مــن  للعديــد  الدولــي  الكويــت 

التحســينات والتجديــدات علــى مــدار 
ــك  ــة، بمــا فــي ذل الـــ 35 عامــا الماضي
فــي  تقريبــا  بالكامــل  بنــاءه  إعــادة 
عــام 1991 بعــد تحريــر الكويــت، فــإن 
يهــدف،  العــام  الهيكلــي  المخطــط 
بمرافــق  االرتقــاء  إلــى  المــرة،  هــذه 
مطــار الكويــت الدولــي بالكامــل إلــى 

تمامــا. أعلــى  مســتوى 
عبــر  المــرور  حركــة  نمــو  يســتمر 
مطــار الكويــت الدولــي فــي تصاعــد 
يومــا بعــد يــوم. وتــدل هــذه الزيــادة 
علــى نجــاح سياســة حكومــة الكويــت 
المدنــي  للطيــران  العامــة  واإلدارة 
علــى  مؤشــرا  وتعــد  اآلن،  حتــى 
التوجــه نحــو مســتقبل أكثــر إشــراقا.

العــام  الهيكلــي  المخطــط  ويعتبــر 
لمطــار الكويــت الدولــي أمــرا ضروريــا 
إلــى  بالنظــر  الهــدف،  هــذا  لتحقيــق 
أنــه المنظــم لحركــة المطــار، بمــا فيهــا 
وممــرات  والبوابــات  المطــار  مبانــي 
وكذلــك  الطائــرات،  ومــدارج  النقــل 
العمليــات المرتبطــة بهــا مثــل التموين 
والمناولــة األرضيــة والتــزود بالوقــود. 
العــام،  الهيكلــي  المخطــط  ويقــوم 
بتوقــع  الحاليــة،  المرافــق  علــى  بنــاء 
للطلــب  المســتقبلية  المســتويات 
والخدمــة، ممــا يســمح لــإدارة العامــة 
توقيــت  بتفهــم  المدنــي  للطيــران 
متطلبــات التوســعة، وأيــة تعديــالت 
إعــادة  قبيــل  مــن  مطلوبــة،  أخــرى 

أكثــر  لعمليــات  الموقــع  تنطيــم 
كفــاءة.

المخطــط الهيكلــي العــام هــو فــي 
األســاس برنامــج تطويــر مدتــه خمــس 
ســنوات، ويســتطلع المســتقبل إلــى 
ســعيا  قادمــة،  عامــا   30 إلــى   20
الســتباق االتجاهــات المســتقبلية فــي 
النقــل الجــوي، لــذا، فهو ليــس جامدا، 
بــل يتطــور باســتمرار لضمــان الوفــاء 

بالمتطلبــات الحاليــة والمســتقبلية. 
العــام  الهيكلــي  المخطــط  ويخضــع 
لمطار الكويت الدولي إلدارة المشاريع، 
وهــي إدارة فرعيــة مــن قطــاع شــئون 
لــإدارة  التابعــة  والمشــاريع،  التخطيــط 

العامــة للطيــران المدنــي.

آفاق فكرية 
مفتوحة

الكويـــت  لمطـــار  العـــام  الهيكلـــي  المخطـــط  يعتبـــر 
الدولـــي أمرا ضروريـــا للتطور مســـتقبال، كونه المنظم 
األساســـي لحركـــة المطـــار، بمـــا فيهـــا مبانـــي المطار 
والبوابـــات وممرات النقل ومدارج الطائرات، والعمليات 

بها المرتبطـــة 
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رؤية بعيدة المدى:
)T4( مبنى الركاب

مبنــى  وتصميــم  انشــاء  مــن  الفكــرة  ان 
الــركاب الجديــد )T4( هــي رغبــة ســامية مــن 
صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ/ صبــاح 
كانــت ضمــن  حيــث  الصبــاح  الجابــر  األحمــد 
الخطــة االســتراتيجية إلدارة الطيــران المدنــي 
وماليــا  تجاريــا  مركــزا  الكويــت  جعــل  فــي 
فــي المنطقــة. وسيســاهم مبنــى الــركاب 
الجديــد )T4( الــذي أنجــز فــي وقــت قياســي 
بجهــود الجهــات الحكوميــة والرقابيــة، فــي 
النقــل  وســوق  الكويــت(  )مطــار  تطويــر 
الجــوي فــي البــالد وهــو مــا يؤكــد حــرص 
التنمويــة  مشــاريعها  إنجــاز  علــى  الدولــة 
وتحقيــق أحــد أهدافهــا فــي رؤيتهــا )كويــت 

.)2035 جديــدة 
وفــق  أنشــئ  الــذي  المبنــى  ويعتبــر 
المقاييــس المعتمــدة التحــاد النقــل الجــوي 
الدولــي )األياتــا( وأحــدث التقنيــات المتطــورة 
واألنظمــة األمنيــة المعتمــدة عالميــا، إضافــة 
لمطــار  التحتيــة  البنيــة  لتحديــث  جديــدة 
المنطقــة  فــي  المبنــى  ويقــع  الكويــت. 
الشــمالية فــي مطــار الكويــت الدولــي وتبلــغ 
مســاحته نحــو 70 ألــف متــر مربــع ويضــم 14 
بوابــة للمغادريــن تنقســم إلــى تســع بوابــات 
جســور وخمــس بوابــات أرضيــة عــالوة علــى 
تســع  منهــا  للقادميــن  بوابــات   10 ضمــه 
المبنــى  وتديــر  أرضيــة.  وبوابــة  للجســور 
للمطــارات  العالميــة  )انشــيون(  مؤسســة 

وتدريــب  وصيانــة  وإدارة  لتشــغيل  الكوريــة 
المبنــى. خدمــات  وتطويــر  وتحســين 

العــبء  تخفيــف  إلــى  المبنــى  ويهــدف 
واالزدحــام عــن المبنــى الحالــي إذ يســتوعب 
يوفــر  راكــب ســنويا كمــا  مليــون  نحــو 4.5 
و50  للســيارات  موقــف   2000 مــن  أكثــر 

كاونتــر لــوزن األمتعــة وكاونتــرات مخصصــة 
لــذوي االحتياجــات الخاصــة فضــال عــن توفيــر 
كل الخدمــات للمســافرين مثــل ســوق الحــرة 

المتكاملــة. التجاريــة  والخدمــات 

شــهد مطــار الكويــت الدولــي نقلــة نوعيــة فــي مجــال 
النقــل الجــوي مــع دخــول مبنــى الــركاب )T4( مرحلــة 

التشــغيل مــع زيــادة الحركــة فــي المطــار بنحــو %10.



مطار الكويت الدولي الكتاب السنوي والدليل العام

الهــدف مــن المشــروع هــو تطويــر منطقــة مواقــف وقــوف الطائــرات 
الثالثينيــات فــي ســاحة مطــار الكويــت الدولــي وتوســعته الســتيعاب 
أكبــر عــدد ممكــن مــن الطائــرات باإلضافــة إلى تطويــر منطقة مواقف 
الســتينات والســبعينات لتســهيل انســيابية حركــة الطائــرات نحــو المــدرج 

الغربــي وباتجــاه مبنــى الــركاب )T2( الجديــد.
المشــروع عبــارة عــن تطويــر وتوســعة لمواقــف الثالثينــات والســتينات 

علــى النحــو التالــي:
• رفــع الطاقــة االســتيعابية لمواقــف الثالثينــات إلــى عــدد )13 موقــف 

.)C( مــن الكــود )طائــرة
.)W-14( توسعة وتمديد ممر الطائرات •

ــركاب  • إنشــاء ممــرات جديــدة لمواقــف الســبعينات )مقابــل مبنــى ال
ــرات. ــد( وبعــدد )4( ممــرات للطائ )T2( الجدي

• تطوير وتحديث ممر طائرات مواقف الستينات.

اإلداري  المبنـــى  يتميـــز 
الجديـــد بطاقة اســـتيعابية 
تصـــل إلـــى 1200 موظف 
ومواصفـــات  بخدمـــات 

الجـــودة. عاليـــة 

إنشاء ممرات ومواقف للطائرات
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الشكل الجديد:
المبنى اإلداري لإدارة 
العامة للطيران المدني

هوعبــارة عــن مشــروع مصمــم علــى 
شــكل شــعار اإلدارة العامــة للطيــران 
المدنــي بمســاحة 71،920 متــر مربــع 
الــركاب  ويقــع شــمال شــرق مبنــي 
فــي مطــار الكويــت الدولــي ولقــد تم 
تصميمــه بمواصفــات عاليــة الجــودة. 
يتكــون المبنــي مــن تســعة طوابــق 
وقاعــات  مكاتــب  علــى  تحتــوي 
ومالجــئ  صحــي  ونــادي  ومســرح 
وموظفــي  العليــا  اإلدارة  ويخــدم 
اإلجماليــه  الســعة  أن  حيــث  اإلدارة، 



تطوير مدينة الشحن
تعــد مدينــة الشــحن الجديــدة فــي مطــار الكويــت 
أهــم  مــن  واحــدة  األولــى(  )المرحلــة  الدولــي 
شــيدت  للتنميــة.  الدولــة  خطــة  فــي  المشــاريع 
وســتكون  مربــع،  متــر  مالييــن   3 علــى مســاحة 

األوســط. الشــرق  فــي  للشــحن  أكبــر مدينــة 
الغربــي  المــدرج  بيــن  األولــى  المرحلــة  تقــع 
وســتضم  الجديــد،  الثالــث  والممــر  الحالــي 
قــادرة  شــحن  محطــة   67 األولــى  المرحلــة 

.B747و A380 مــع طائــرات التعامــل  علــى 
ومســاحة  الطــرق،  إنشــاء  أيضــا  المشــروع  ويشــمل 
لمواقــف الســيارات، ومركبــات نقــل البضائــع، باإلضافــة 
إلــى أعمــال البنيــة التحتيــة للكهربــاء والميــاه وميــاه 
الصــرف الصحــي وبنــاء مبانــي مناولــة وتخزيــن البضائــع 

وغيرهــا مــن الخدمــات اللوجســتية المدعومــة.

بناء المدرج الجديد 15R / 33L، إعادة بناء المدرج 15L / 33R، الممرات 
المرتبطة بها، البنية التحتية والمرافق

تتمثل أهداف المشروع في:
• إنشــاء مــدرج ثالــث جديــد )غــرب( وتطويــر المــدرج الشــرقي والممــرات المرتبطــة بــه لزيــادة قــدرة حركــة 

الطائــرات ورفــع كفــاءة التشــغيل فــي مطــار الكويــت الدولــي.
• تزويــد جميــع مــدارج الطائــرات بأحــدث أنظمــة المالحــة الجويــة والبنيــة التحتيــة بمــا يتماشــى مــع أعلــى 

العالميــة. المواصفــات 
• إنشاء برج جديد لمراقبة الحركة الجوية لمدرجي المطار الثالث )غرب( واألوسط الجديد.

• توفير الخدمات والبنية التحتية الالزمة لتشغيل مبنى الركاب T2 الجديد والمشاريع المساندة.
• إنشاء نفق خدمة يربط مدينة الشحن الجوي بمبنى الركاب T2 الجديد.
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لعــدد الموظفيــن 800 ويصــل الــى 
موظــف.   1200

بمواقــف  اإلداري  المبنــى  يتصــل    
الســيارات عــن طريــق جســر خرســاني 
متحركــة  بســاللم  ومجهــز  مكيــف 
حيــث أن الســعة اإلجماليــة للمواقــف 

موقــف.  1250 هــو 
محطــات  المشــروع  يشــمل  كمــا     
مربــع،  متــر   4849 بمســاحة  إطفــاء 
وتتكــون  والطائــرات  المــدرج  تخــدم 
رياضيــة  صالــة  مــن  المحطــات  هــذه 
اإلدارة  لموظفيــن  نــوم  وغــرف 

اخــرى.  وخدمــات 

المخطط الهيكلي العام للمطار



طبقا للمعايير الدولية: 
T2 مبنى الركاب

يواصــل مطــار الكويــت الدولــي جهــوده 
الجــوي  النقــل  مجــال  فــي  المتميــزة 
بمنطقــة الخليــج مــن خــالل بنــاء محطــة 

الــركاب T2 الجديــدة الرائــدة.
صممتــه  والــذي   ،T2 مشــروع  ويتميــز 
وزارة  وبإشــراف  بارتنــرز،   + فوســتر 
بطاقــة  الكويتيــة،  العامــة  األشــغال 
اســتيعابية تصــل إلــى 25 مليون مســافر 

إفتتاحــه. عنــد  ســنويا 
وقــد تــم تصميــم مبنــى الــركاب الجديــد 
تبلــغ  والــذي  األربــع  الطوابــق  ذو 
بشــكل  مربــع  متــر   140،000 مســاحته 

حيــث  األوراق،  ثالثيــة  النبتــة  يحاكــي 
يضــم ثالثــة »أجنحــة« متماثلــة لبوابــات 

بالطائــرات. االتصــال 
مطــار  علــى  جنــاح  كل  واجهــة  تمتــد 
متــر  كيلــو   1.2 بعــد  الكويــت  دولــة 
وينطلــق الثالثــة مــن رواق مركــزي تحــت 
مظلــة مســقوفة، مــع ردهــة بارتفــاع 25 

متــرا.
يبلــغ  التــي  الســقف  مظلــة  وتمتــد 
عرضهــا 60 متــرا لتغطــي ســاحة المدخــل 
الشاســعة، مدعومــة بأعمــدة خرســانية 

مســتدقة.
بدخــول  الســقف  فتحــات  وتســمح 
الضــوء الطبيعــي، مــع أشــعة الشــمس 
مــن  لــكل  ســيكون  كمــا  المباشــرة. 
المحيطــة  الثمانيــة والســبعين  الخلجــان 

متــرا   45 بطــول  زجاجيــة  واجهــة  بهــا 
بمظلــة. محميــة 

ويهــدف المبنــى إلــى وضــع معيــار بيئي 
جديــد لمبانــي المطــارات كونهــا األولــى 
فــي العالــم التــي تحصــل علــى االعتماد 
الهيــكل  ويوفــر   .LEED مــن  البيئــي 
الخرســاني الكتلــة الحراريــة بينمــا يتضمــن 
األلــواح  مــن  كبيــرة  مســاحة  الســقف 

الضوئيــة لتوليــد الطاقــة الشمســية.
الرئيســية  األخــرى  الميــزات  بيــن  ومــن 
ارتفاعــه 39 متــرا،  يبلــغ  الــذي  للمبنــى 
تلــك الطلــة الجديــدة المثيــرة لإعجــاب 
مــن الجهــة الجنوبيــة، حيــث المســاحات 
االنحــدار  ومناطــق  المورقــة  الخضــراء 
جوانــب  علــى  المغطــاة  الواســعة 

األرصفــة.

Foster+Partners
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تــم تشــييد المبنــى الجديــد بنــاء علــى نقــاط القــوة الحاليــة فــي مطــار 
تســجيل  بيــن  المســافة  وقصــر  الوصــول،  ســهولة  وهــي  الكويــت 
الوصــول و الطائــرات، وفــرص التســوق المتنوعــة والمطاعــم العديــدة 

لترتقــي بهــا إلــى مســتويات جديــدة.

Foster+Partners
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مهــام  فتتــوزع  الداخــل،  فــي  أمــا 
المبنــى علــى ثالثــة طوابــق: المغادريــن 

األمتعــة. ومناطــق  والقادميــن 
وســتعمل نقــاط تســجيل الوصــول، البالــغ 
زمــن  تقليــل  علــى  نقطــة   120 عددهــا 
كمــا  ممكــن.  حــد  أدنــى  إلــى  االنتظــار 
ســيقوم نظــام األمتعــة المتكامــل، الــذي 
الديناميكــي  والتخزيــن  الفحــص  يتضمــن 
ــق الســرعة، بنقــل األمتعــة مــن  والفــرز فائ
بطــول  نقــل  ســيور  علــى  الطائــرة  وإلــى 

إلــى 6 كــم. يصــل 
المحيطــة  المبــردة  الميــاه  شــالالت  أمــا 
بمنطقــة اســتالم األمتعــة، فليســت ســوى 
واحــدة مــن العديــد مــن الســمات المميــزة 
قاعــة  فــي  الرحبــة  األجــواء  تعــزز  التــي 

الجديــدة. الوصــول 
ــط  ــد الخارجــي، ســيكون تخطي وعلــى الصعي
المداخــل قابــال للتكيــف بدرجــة كبيــرة، حيــث 
يغطــي مســاحة قدرهــا 360 هكتــارا تتيــح مــن 
30-51 بوابــة اتصــال فــي المرحلــة األولــى. 
اســتيعاب  قــادرة علــى  المحطــة  وســتكون 
الطائــرة A380 مــع البوابــات ذات الطابقيــن 
القــادرة علــى التعامــل مــع الحجــم العمــالق 
للــركاب  الكبيــر  والعــدد  الطائــرة،  لتلــك 

المحتمليــن الــذي يفــوق 500 راكــب.
الموقــع  فــي  المشــروع  تنفيــذ  بــدأ  وقــد 
فــي عــام 2016، ومــن المتوقــع االنتهــاء 

.2023 عــام  منــه 

المخطط الهيكلي العام للمطار
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إدارة النقل الجوي
تعتبــر إدارة النقــل الجــوي مــن أهــم 
العامــة  لــإدارة  التابعــة  اإلدارات 
للطيــران المدنــي والتــي تحمــل علــى 
عاتقهــا مســؤولية تطويــر أداء اإلدارة 
والعمــل علــى إيجــاد حلــول مبتكــرة 
الجويــة  النقــل  حركــة  مجــال  فــي 
لمواكبــة التغيــرات التــي تحــدث فــي 

تســاهم  والتــي  الدولــي  المجتمــع 
الكويــت  دولــة  اقتصــاد  ازدهــار  فــي 
المســاهمة  إلــى  ايضــا  وتهــدف 

الكويــت  دولــة  خطــة  تنفيــذ  فــي 
مركــز  تكــون  أن  علــى  المســتقبلية 

عالمــي. واقتصــادي  مالــي 
وقــد شــهد القطــاع خــالل الســنوات 
تطــورت  كبــرى  تحــوالت  األخيــرة 
تدريجيــا منــذ تنفيــذ سياســة األجــواء 
المفتوحــة عــام 2006م حتــى عامنــا 
هــذا، وقــد ارتفــع اجمالي عدد الركاب 
 14,813,527 إلــى  2018م  للعــام 
راكــب مقارنــة بعــام 2006م والــذي 
الــركاب  عــدد  اجمالــي  فيــه  بلــغ 
6,053,094 راكــب، أمــا بالنســبة الــى 
اجمالــي حركــة الطائــرات فقــد بلــغ 
2018م  عــام  فــي  رحلــة   110,678
مقارنــة بالعــام 2006م والــذي بلــغ 

رحلــة.  47,174 فيــه 
وعلــى الرغــم مــن األزمــات السياســية 
وتذبــذب  المنطقــة  بهــا  تمــر  التــي 
ــت تشــير  ــه مــا زال أســعار الوقــود إال أن
النقــل  حركــة  تطــور  إلــى  التوقعــات 
القادمــة. مــع  الفتــرات  الجــوي فــي 
 25 إلــى  المســافرين  اعــداد  ارتفــاع 
ونتيجــة  الســنة،  فــي  راكــب  مليــون 

منظور
إبتكاري

بلـــغ عدد الـــدول التي تم 
توقيـــع اتفاقية معها في 
دولـــة   )129(  2019 عـــام 
وبزيادة بلغـــت )38( دولة 
ســـنوات  العشـــرة  خـــالل 

األخيرة

الكتاب السنوي والدليل العام مطار الكويت الدولي
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ABYالعربية للطيران
AEEطيران ايجان

AICالطيران الهندي
ALKالطيران السيريالنكي

AXBطيران الهندي اكسبرس
BAWالخطوط الجوية البريطانية

BBCالخطوط الجوية البنغالديشية-)بيمان(
TBZطيران آتا

CLXكارجولوكس*
DHXدي أتش أل اكسبرس العالمية**

DLHالخطوط الجوية األلمانية )لوفتهانزا(
ETDطيران االتحاد

ETHالخطوط الجوية األثيوبية
FDBفالي دبي

AHYطيران اذربيجان
GFAطيران الخليج

IAWالخطوط الجوية العراقية
IRAطيران الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

IRCخطوط أسمان اإليرانية 
FBSفالي بوسنية

KNEطيران ناس
LMUالمصرية العالمية للطيران

KMFطيران كام
JZRشركة طيران الجزيرة

KACمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
KLMالخطوط الجوية الملكية الهولندية )ك.ل.م(

KNEطيران ناس

LZBالطيران البلغاري
MEAطيران الشرق األوسط-الخطوط الجوية اللبنانية

AZQسيلك واي 
MSCاير كايرو

MSRمصر للطيران
NIAالنيل للطيران

OMAالطيران العماني
PIAالخطوط الجوية الباكستانية الدولية

QTRالخطوط الجوية القطرية
RBGالعربية للطيران مصر

RJAالخطوط الجوية الملكية االردنية
GECلوفتهانزا للشحن

SVAالخطوط الجوية العربية السعودية
SYRمؤسسة الطيران العربية السورية

FEGفالي ايجيت
THYالخطوط الجوية التركية

ICVكاجولكس ايطاليا
UAEطيران اإلمارات
IGOطيران انديجو 

JAVاألردنية للطيران
KKKطيران اطلس جلوبال

PGTطيران بيجاسوس
SAWاجنحه الشام

MYWطيران ماي واي
OHYطيران اونور

OMSالسالم للطيران
GOWجو آير إنديا

البلدان التي تربطها اتفاقيات خدمات جوية ثنائية مع دولة الكويت :

شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي عبر العالم

العالم العربي آسيا و الباسيفيك أفريقيا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية امريكا الوسطىأوروبا الكاريبي

االردن أفغانستان اثيوبياالواليات المتحدة االمريكية االوروغواي الواليات المتحده المكسيكية اذربيجانانتيغوا وبربيودا
االماراتاندونيسيااوغنداكندا البرازيلبيليزارمينياباربادوس
البحرينفيجيجنوب افريقياباراغواينيكاراغوااسبانياجامايكا

السعوديةايرانزيمبابويتشيليالمانياالدومينيكان
سورياباكستانالسنغالغويانا اوزباكستانكوراساو 

العراقبرونايكينيا اوكرانياسانت مارتن 
عمانبنغالدشجمهورية بنين ايرلنداالباهاماس 

قطرتايلندسوازيالند ايسلندا
لبنانجزر المالديفغانا ايطاليا

اليمنسريالنكازامبياالبرتغال
سنغافورهسيراليونبريطانيا
الصينليبيريابلجيكا
الفلبينموريتانيابلغاريا

فييتنامغامبياالبوسنه والهرسك
كمبوديابوركينا فاسوبولندا

كوريا الجنوبية سيشلبيالروس
كوريا الشمالية ساحل العاجتركيا

الوالكونغوالتشيك
نيوزيلنداغينيا-بيساوجورجيا

ماليزياماليالدانمارك
ميانماربوتسواناروسيا
نيبالالصومالرومانيا

الهندتنزانياسلوفاكيا
هونغ كونغنيجيرياسلوفينيا
اليابانتوغو السويد
استراليا روانداسويسرا

تونسصربيا
الجزائر فرنسا
جزر القمر فنلندا
السودانقبرص

ليبياقرغيزستان
مصركرواتيا
المغربالتفيا

جيبوتيلوكسمبورغ
مالطا

النرويج
النمسا
هنغاريا
هولندا
اليونان
البانيا

طاجكستان 
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لذلــك قامــت اإلدارة العامــة للطيــران 
مســتقبلية  خطــط  بوضــع  المدنــي 
فــي  المتغيــرات  واســتيعاب  لتهيئــة 
دولــة  لمطــار  الجــوي  النقــل  حركــة 
إنشــاء  طريــق  عــن  وذلــك  الكويــت 
مبانــي إضافيــة مســاندة للمطــار علــى 
الشــيخ/  مبنــى  افتتــاح  تــم  ضوئهــا 
ســعد )T3( فــي عــام 2008م، وفــي 
عــام 2018م تــم افتتــاح مبنــى الجزيــرة 
)T5( ومبنــى شــركة الخطــوط الجويــة 
2023م  عــام  وفــي   ،)T4( الكويتيــة 
الكويــت  مطــار  مبنــى  افتتــاح  ســيتم 
يعتبــر  والــذي   )T2( الجديــد  الدولــي 

مــن أهــم إنجــازات الدولــة.
فــي عــام 2019م بلــغ عــدد الــدول 
التــي تــم توقيــع اتفاقيــة معهــا 129 
دولــة وبزيــادة بلغــت 38 دولــة خــالل 
العشــرة ســنوات األخيــرة التــي كانــت 
الماضيــة،  األعــوام  فــي  دولــة   91
باإلضافــة إلــى انضمــام دولــة الكويــت 
للطيــران  العربيــة  المنظمــة  إلــى 
ــل 2016م، أمــا  ــخ 12 ابري ــي بتاري المدن

بالنســبة ألهــم األحــداث التــي طــرأت 
فــي  الجــوي  النقــل  قطــاع  علــى 

هــو: 2018م  العــام 
لرئاســة  الكويــت  دولــة  اســتالم   •
الجمعيــة العامــة للمنظمــة العربيــة 

المدنــي. للطيــران 
• حصــول دولــة الكويــت علــى عضويــة 
للمنظمــة  التنفيــذي  المجلــس 
فــي  المدنــي  للطيــران  العربيــة 
عــام  فــي  جــرت  التــي  االنتخابــات 

2018م. 
ــى رئاســة  ــت عل ــة الكوي • حصــول دول
األمانــة  فــي  الجــوي  النقــل  لجنــة 

التعــاون. لــدول مجلــس  العامــة 
• حصــول دولــة الكويــت بالتزكيــة علــى 
النقــل  لجنــة  رئيــس  نائــب  منصــب 
العربيــة  المنظمــة  فــي  الجــوي 

المدنــي. للطيــران 

إدارة سالمة الطيران
اتفاقيــة  الكويــت  دولــة  وقعــت 
تاريــخ  فــي   )1944( عــام  شــيكاغو 
)1960/05/18( وعليــه اصبحــت دولــة 
ــران  الكويــت عضــو فــي منظمــة الطي

)اإليــكاو(. الدولــي 
للســالمة  أن  أحــد  علــى  يخفــى  وال 
صناعــة  فــي  القصــوى  األولويــة 
الطيــران، والجهــة المســئولة عــن ذلــك 
التابعــة  الطيــران  ســالمة  إدارة  هــي 

المدنــي. للطيــران  العامــة  لــإدارة 
وتتألــف اإلدارة مــن ســتة أقســام هــي 

كالتالــي :

قســم  الطيــران،  عمليــات  قســم 
صالحيــة  قســم  الجويــة،  المالحــة 
األفــراد،  تراخيــص  قســم  الطيــران، 
واألمــن،  المطــارات  تراخيــص  قســم 
ســالمة  وأنظمــة  قواعــد  قســم 
الفنــي  التطويــر  وقســم  الطيــران، 

. بعــة لمتا ا و
واإلدارة مســئولة عــن الســالمة بكافــة 
مســتوياتها، بــدءا مــن صياغــة أنظمــة 
الكويتيــة  المدنــي  الطيــران  ســالمة 
وفــق القواعــد القياســية والتوصيــات 
الصــادرة عــن منظمــة الطيــران المدني 
تســجيل  إلــى  )اإليــكاو(  الدولــي 
الطائــرات ومــرورا بتحديــث المعلومــات 
الفنيــة ووصــوال إلــى اصــدار التراخيــص 
والشــهادات  والمهندســين  للطياريــن 
الطائــرات  مقصــورة  لطواقــم 
وترخيــص  األرضييــن  والموظفيــن 
المطــارات وخدمــات المالحــة الجويــة، 
فهــي تشــرف علــى كافــة الشــركات 
الطيــران  بصناعــة  العالقــة  ذات 
الجوييــن  كالمشــغليين  الكويتيــة، 
وشــركات الصيانــة والهيئــات التدريبيــة، 
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ومــوردي قطــع الغيــار، باإلضافــة إلــى 
ذلــك تصــدر شــهادات صالحيــة الطيران 

للطائــرات.
تدقيــق  مراحــل  جميــع  اجتيــاز  برغــم 
الدولــي  المدنــي  الطيــران  منظمــة 
اآلن،  حتــى  باهــر  بنجــاح  )اإليــكاو( 
درجــات  أعلــى  علــى  اإلدارة  حصلــت 
مــن  الصــادرة  الدولــي  التصنيــف 
الدولــي،  المدنــي  الطيــران  منظمــة 
تــرى  الطيــران  ســالمة  إدارة  فــأن 
الحــد  الدوليــة  الســالمة  فــي معاييــر 
األدنــى المطلــوب وتســعى جاهــدة 
جديــدة  افــاق  بلــوغ  إلــى  باالســتمرار 

ارتفاعــا. أكثــر 
ولقــد تبيــن مــن آخــر تدقيــق شــامل 
قامــت بــه منظمــة الطيــران المدنــي 
الطيــران  علــى  )اإليــكاو(  الدولــي 
ســالمة  إدارة  أن  الكويتــي،  المدنــي 
االختبــار  مرحلــة  تعــدت  الطيــران 

بأشــواط.
ــه الحمــد بســجل  وتحتفــظ الكويــت ولل
الطيــران،  ســالمة  حيــث  مــن  نظيــف 
وتحديــث  مراجعــة  أعمــال  وتتواصــل 
توصلــت  مــا  أفضــل  لتطبيــق  اللوائــح 
إليــه صناعــة الطيــران. ويعتبــر التدريــب 
مفتشــون  يتوالهــا  رئيســية  مهمــة 

لديهــم المهــارة والخبرة الكافية، يســتمر 
تطويرهــم مــن خــالل دورات فــي مراكز 
ســبق  إذ  دوليــا،  المعتمــدة  التدريــب 
للعديــد منهــم أن كانــوا قــادة طائــرات 
أو مهندســي طيــران ذو خبــرة طويلــة.  

وتتــم  الطيــران،  لســالمة  نظيــف  بســجل  الكويــت  تحتفــظ 
مراجعــة وتحديــث لوائــح ســالمة الطيــران المدنــي باســتمرار 

الطيــران. صناعــة  فــي  الممارســات  أفضــل  لتطبيــق 
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إدارة أمن الطيران 
المدني

التابعــة  المدنــي  الطيــران  أمــن  إدارة  تعتبــر 
لــإدارة العامــة للطيــران المدنــي هــي الســلطة 
المختصــة بأمــن الطيران المدنــي بدولة الكويت 
وهــي الممثــل الرســمي للطيــران المدنــي فــي 
الدوليــة،  والهيئــات  المنظمــات  وأمــام  الدولــة 
التــي أســندت إليهــا مســؤولية وضــع وتحديــث 
األجــزاء الســابع عشــر والتاســع مــن األنظمــة 
والبرنامــج  للســالمة  الكويتيــة  والتشــريعات 
والتحقــق  المدنــي،  الطيــران  ألمــن  الوطنــي 
مــن تنفيــذه للتأكــد مــن هــدف حمايــة عمليــات 
غيــر  التدخــل  أفعــال  مــن  المدنــي  الطيــران 
المشــروع مــن خــالل قيامهــا بالــدور التشــريعي 
المدنــي  للطيــران  العامــة  واإلدارة  والرقابــي. 
فــي دولــة الكويــت هــي التــي تتولــى جميــع 
هــذه المســؤوليات وفقــا للمعاهــدات الدوليــة 
الدولــي  المدنــي  الطيــران  منظمــة  فــي 
الموقعــة مــن قبــل الــدول األعضــاء المنبثقــة 

مــن األمــم المتحــدة.
حســب  المدنــي  الطيــران  أمــن  إدارة  وتعمــل 
فــي  عليهــا  المنصــوص  الدوليــة  القوانيــن 
المدنــي  للطيــران   1944 شــيكاغو  اتفاقيــة 
ألمــن  موحــد  مســتوى  ولبلــوغ  الدولــي، 
الطيــران، فــإن إدارة أمــن الطيــران المدنــي هــي 
الجهــة المختصــة المســؤولة عــن اعداد سياســة 
وتحديثهــا  وتنفيذهــا  الشــاملة  الطيــران  أمــن 
القياســية  بالقواعــد  تفــي  تدابيــر  خــالل  مــن 

الــواردة فــي الملحــق الســابع عشــر – األمــن، 
الملحــق  ذلــك  فــي  أيضــا  الــواردة  والتوصيــات 
باإلضافــة إلــى الملحــق التاســع )التســهيالت( 

األعضــاء. الــدول  جميــع  بهــا  الملزمــة 
وتشــمل سياســة إدارة أمــن الطيــران المدنــي 
رئيــس  قبــل  مــن  مخولــة  مختصــة  كجهــة 
الطيــران المدنــي بواجباتهــا الرقابيــة والتشــريعية 
ومراقبــة الجهــات المعنيــة بهيــكل أمــن الطيران، 

وهــي الجهــات التاليــة:
1- مشغلو المطارات 
2- مشغلو الطائرات

3- مقدمو خدمات المالحة الجوية
4- وزارة الداخلية

5- مقدمو خدمات األمن 
تــدرك  أن  الجهــات  هــذه  علــى  يجــب  حيــث 
بوضــوح التدابيــر واإلجــراءات األمنيــة وأســاليب 
الوطنــي  البرنامــج  لنصــوص  وفقــا  تنفيذهــا 

المدنــي.   الطيــران  ألمــن 
المدنــي،  الطيــران  أمــن  إدارة  وضعــت  كمــا 
بالجــودة  التحكــم  برنامــج  للتدريــب،  برنامجــا 
المدنــي،  الطيــران  أمــن  لتســهيالت  وبرنامــج 
فــي  المشــاركة  الجهــات  جميــع  تزويــد  ويتــم 
تنفيــذ البرنامــج الوطنــي ألمــن الطيــران المدني 

البرامــج. بهــذه  تنفيــذه  عــن  المســؤولين  أو 
لضمــان حمايــة أمــن الطيــران المدنــي بدولــة 

الكويــت مــن أفعــال التدخــل الغيــر مشــروع.
وتوخيــا للوصــول إلــى نتيجــة ختاميــة متوافقــة 
المدنــي  الطيــران  أمــن  إدارة  ترصــد  وفعالــة، 
تنفيــذ  علــى  لتطمئــن  الجهــات  مختلــف 
السياســات والقواعــد األمنيــة الحكوميــة علــى 
النحــو المطلــوب مــن خــالل البرنامــج الوطنــي 

الجــودة. لمراقبــة  المعتمــد 
والجهــات  والهيئــات  اإلدارات  بيــن  التعــاون 

األخــرى:
أمــن  إلدارة  الرئيســية  المســؤوليات  احــدى 
الطيــران المدنــي كســلطة مختصــة هــي تحديد 
وتوزيــع المهــام وتنســيق األنشــطة بيــن مختلف 
اإلدارات والــوكاالت والهيئــات األخــرى والــوزارات 
الطيــران  ألمــن  الوطنــي  بالبرنامــج  المعنيــة 

المدنــي.
وتعتبــر إدارة أمــن الطيــران المدنــي )الســلطة 
المختصــة( هــي الجهــة المســؤولة عــن برنامــج 
االيــكاو العالمــي لتدقيــق األمــن، نهــج الرصــد 
ــران ووضــع خطــة  ــة أمــن الطي المســتمر لمراقب

لإجــراءات التصحيحيــة. 

الرئيســـية  المهمة  تتمثـــل 
لـــإدارة مـــن خـــالل دورها 
واإلشـــرافي  التشـــريعي 
أمـــن  حمايـــة  لضمـــان 
الطيـــران المدنـــي بدولـــة 
أفعـــال  مـــن  الكويـــت 
مشـــروع الغيـــر  التدخـــل 
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إدارة العمليات
إدارات  أهــم  مــن  هــي  العمليــات  إدارة 
مــا  طاقمهــا  يضــم  حيــث  المدنــي  الطيــران 
يقــارب )1000( موظــف، عينــا ســاهرة علــى 
نحــو متواصــل علــى كل مــا هــو قــادم إلــى 
الدولــي علــى  الكويــت  ومغــادر مــن مطــار 
مــدار الســاعة، وجميــع أيــام االســبوع، وطــوال 

الســنة. أشــهر 
بأمــور  العمليــات  إدارة  اهتمــام  يقــل  وال 
البشــري،  بالعنصــر  اهتمامهــا  عــن  الطائــرات 
وتضمــن هــذه اإلدارة أن يشــكل مطار الكويت 
الدولــي انطباعــا مميــزا بالدرجــة األولــى لــدى 
ــرة  جميــع المســافرين، وكذلــك األعــداد الغفي
وهــذا  المســافرين.  غيــر  المطــار  زوار  مــن 
مــا يؤكــد أن الشــركات المقاولــة تطبــق مــا 
بكفــاءة  التعاقديــة  عالقتهــا  عليــه  يشــتمل 

وجــودة الخدمــات المقدمــة الواجــب توفرهــا 
إدارة  أقســام  قيــام  وكذلــك  العمــالء،  لرضــا 
ــر واإلشــراف علــى  ــات المختلفــة بتوفي العملي
الخدمــات والتســهيالت المقدمــة فــي مطــار 
والجمهــور،  الــركاب  لكافــة  الدولــي  الكويــت 
باإلضافــة إلــى المســافرين مــن ذوي اإلعاقــة 

وكبــار الســن. 
صــورة  إعطــاء  فــي  دورهــا  اإلدارة  وتــؤدي 
إقتصــار  مــن  بــدال  لــزواره  المطــار  عــن  نيــرة 
فــي  المحصــورة  مهمتــه  علــى  إحساســهم 
الوجهــات  إلــى  منــه  والعبــور  إليــه  القــدوم 

يقصدونهــا. التــي 
إجتماعــي  بــدور  تضطلــع  اإلدارة  أن  ومــع 
عمليــات  علــى  أيضــا  تشــرف  فهــي  هــام، 
مطــار الكويــت الدولــي، وتقــف علــى أهبــة 

طــارئ. موقــف  أي  لمعالجــة  االســتعداد 
تحديــث  علــى  العمليــات  إدارة  ســاعد  وممــا 
أجهــزة المراقبــة والتــزود بأحــدث التقنيــات، هــو 
عنــد   )2003( عــام  المطــار  مبنــى  توســعة 
تشــغيل  وكذلــك  التجــاري  المركــز  تأســيس 
الــركاب  ومبنــى   )T3( العــام  الطيــران  مبنــى 
)T4( ومبنــى طيــران الجزيــرة )T5(، كمــا أنــه تــم 
توفيــر أجهــزة ومعــدات حديثــة ومتطــورة فــي 
مطــار الكويــت الدولــي تواكــب مطــارات العالــم 
والتــي تســاهم فــي رفــع مســتوى الخدمــات 

المقدمــة فــي مطــار الكويــت الدولــي.
ويلعــب العامــل البشــري أيضــا دورا كبيــرا مــن 
خــالل قيــام موظفــي إدارة العمليــات بمتابعة 
المطــار  وســاحة  الــركاب  مبنــى  ومراقبــة 
والكشــف عــن أيــة أخطــار محتملــة كاألمتعــة 
التــي تكــون بــدون مرافــق او الطــرود والمــواد 

المشــبوهة.

المعنيــون  المفتشــون  ويقــوم  هــذا 
المطــار  ممــرات  ســالمة  توفيــر  علــى 
دوريــات  خــالل  مــن  والســالمة(  )األمــن 
تطــوف ســاحة المطــار لتراقــب وتســجل 
األمــن  وقواعــد  إلجــراءات  تجــاوزات  أي 
والســالمة المطبقــة فــي ســاحة المطــار.
ويبــدو أن مســؤوليات العمــل التــي 
مرشــحة  العمليــات  إدارة  تتوالهــا 
حيــث  ملحــوظ،  نحــو  علــى  للزيــادة 
المدنــي  للطيــران  العامــة  اإلدارة  أن 
بصــدد الشــروع بالمرحلــة الثانيــة مــن 
خطتها الرئيســية بعيــدة المدى. ومن 
التوســع  هــذا  يصاحــب  ان  المتوقــع 
الالفــت تحديــات إضافيــة ســواء أرضيــة 

أو علــى الصعيــد الجــوي.

خبرات
متميزة

ســـتزداد مســـؤوليات إدارة العمليات بشـــكل كبير مع 
بـــدء إدارة الطيـــران المدني في المرحلـــة الثانية من 

خطتها الرئيســـية بعيدة المدى.
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وصــول  هــو  التحــدي  مــن  ســيزيد  وممــا 
الطائــرات العمالقــة مــن الفئــه )F( وطائــرات 
العــدد  وســيتطلب   .)A380( األيربــاص 
القادميــن  المســافرين  أعــداد  فــي  المتزايــد 
الطائــرات  رحــالت  متــن  علــى  المغادريــن،  او 
إلــى  الطابقيــن  ذات  والعمالقــة  الضخمــة 
تصميــم  وإعــادة  متخصصــة  مرافــق  تطويــر 
الجســور المتحركــة فــي العديــد مــن بوابــات 

الــركاب.  مبنــى  فــي  المغــادرة 
وســوف يــزداد نطــاق التوســع الجــوي ليشــمل 
إضافيــة  ســاحات  وتوفيــر  المــدارج،  توســعة 
وتطويــر  والمســافرين  البضائــع  الســتيعاب 

الجــوي. الشــحن  مدينــة 
وتشــمل المشــاريع المســتقبلية علــى توفيــر 
للحركــة  رادار  وجهــاز  جديــد  مراقبــة  بــرج 
الســطحية والــذي يراقــب الطائــرات والمركبــات 
عبــر المطــار الــى جانــب ادارة النقــل الجويــة.
المدنــي  للطيــران  العامــة  اإلدارة  وتــدرس 
إحتمــال إدخــال جهــاز متابعــه متطــور يقــوم 
علــى الفــور بتنبيــه الدوريــات فــي حــال دخــول 
المخالفــة  مصرحــة  الغيــر  المركبــات  إحــدى 
إلــى المنطقــة المحظــورة، أو فيمــا إذا خرجــت 
المنطقــة  عــن  المصرحــة  المركبــات  إحــدى 

المصــرح لهــا بهــا.

اإلدارة الهندسية
مــع النمــو المضطــرد لمطــار الكويــت الدولــي، 
يشــكل  التحتيــة  بنيتــه  علــى  الحفــاظ  اصبــح 
تحديــا أكثــر أهميــة وتعقيــدا. ولحســن الحــظ، 
المســتمرة  التكنولوجيــة  التحســينات  فــإن 

تواكــب ذلــك النمــو، األمــر الــذي يضمــن إبقــاء 
الجهوزيــة  دائمــة  األساســية  الكويــت  بوابــة 

لتلبيــة مــا ينــاط بهــا. 
ــم للمســتقبل،  وفــي ســياق اســتطالعها الدائ
شــرعت اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي فــي 
القيــام بتحديــث شــامل للبنيــة التحتيــة للمبنــى 
متطــور  برنامــج  خــالل  مــن  بالمطــار،   )T1(
للتحســينات الباديــة بالفعــل للعيــان فــي قاعــة 
إلــى  المغــادرة  بوابــات  وكذلــك  المغــادرة، 

الطائــرات.
وتنقســم منطقــة المغــادرة إلــى أربــع مناطــق 
يتــم  الوصــول،  لتســجيل  مختلفــة  فرعيــة 
أمنيــة.  بوابــة  عبــر  منهــا  كل  إلــى  الدخــول 
والموظفيــن  للمســافرين  فقــط  وُيســمح 
تســجيل  مناطــق  إلــى  بالدخــول  المعتمديــن 
إلــى 4 لضمــان   1 مــن  المخصصــة  الوصــول، 

االزدحــام. وتجنــب  األمــن  علــى  الحفــاظ 
وتشــتمل المنطقتــان 1 و 4 علــى 32 مكتبــا 
عــداد  إلــى  باإلضافــة  الوصــول  لتســجيل 
األمتعــة كبيــر الحجــم، بينما تحتــوي المنطقتان 
2 و 3 علــى 18 مكتبــا لتســجيل الوصــول، مــع 
الحجــم  كبيــرة  لألمتعــة  مخصصــة  مســاحة 
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أيضــا. ويســاعد هــذا التوزيــع علــى إبقــاء قائمــة 
االنتظــار فــي أدنــى حدودهــا.

وقــد تــم تجهيــز جميــع نقــاط تســجيل الوصــول 
بنظــام CUTE )المعــدات الطرفيــة لالســتخدام 
المشــترك(، الــذي تــم تركيبــه وتجــري صيانتــه 
قــدر  أقصــى  لضمــان   ،SITA شــركة  بواســطة 
مــن المرونــة لــوكالء مناولــة الخطــوط الجويــة 
الكويتيــة وشــركة ناشــيونال لخدمــات الطيــران 
)نــاس( وعمالئهــا مــن مختلــف شــركات الطيران.

مليــون   15 مــن  أكثــر  مــع  التعامــل  ويتــم 
ســنويا  حقيبــة  مليــون   20 وحوالــي  مســافر 
بالمبنــى )T1(، وقــد تــم تجديــد منطقــة فــرز 
النظــام  بإمــكان  حيــث  المغــادرة،  األمتعــة 
 3600 إلــى  يصــل  مــا  معالجــة  بهــا  المثبــت 
الواحــدة، عبــر مناطــق  الســاعة  حقيبــة فــي 
تســجيل الوصــول األربــع. وهنــاك خطــي نقــل 
فــي األنفــاق الواقعــة بالجــزء الخارجــي مــن 

المبنــى.
متقــدم  نظــام  تضميــن  تــم  فقــد  كذلــك 
بواســطة  تطويــره  وتــم  األمتعــة،  لتســوية 
شــركة SITA، حيــث يقــوم بتتبــع الحقائــب فــي 

الوقــت الفعلــي مــن مكتــب تســجيل الوصــول 
إلــى مــكان وقــوف الطائــرة، ممــا يضمــن عــدم 
بالمســافرين  أمتعــة غيــر خاصــة  أيــة  تحميــل 
العابــرة  الحقائــب  يتتبــع  كمــا  متنهــا.  علــى 
إلــى مطــارات أخــرى وإلــى الوجهــة النهائيــة 

للــركاب.
وقــد أصبــح مــن الســهل جــدا اآلن التعامــل 
مــع األمتعــة الضخمــة، والتــي تشــكل مهمــة 
المكاتــب  بفضــل  وذلــك  مطــار،  ألي  صعبــة 
الوصــول.  تســجيل  مناطــق  فــي  المخصصــة 
مســؤولية  األرضيــة  المناولــة  وكالء  ويتحمــل 
والــواردة  الصــادرة  األمتعــة  وفــرز  تســجيل 

للــركاب.
تكــون   ،)1( الطرفيــة  االتصــال  بوابــات  عنــد 
الجســور الهوائيــة أوتوماتيكيــة بالكامــل لجميــع 
صيحــات  أحــدث  ولمواكبــة  الطائــرات.  أنــواع 
المطــارات،  عالــم  فــي  الحديثــة  التقنيــات 
تــم تصميــم البوابــات 25 و26 للتعامــل مــع 
إيربــاص A380، والتــي تتســع ألكثــر  طائــرات 

رحلــة. لــكل  مــن 500 مســافر 
وتأكيــدا علــى التــزام اإلدارة العامــة للطيــران 
تتميــز  التقنيــات،  أحــدث  باســتخدام  المدنــي 
اآلمنــة«،  »البوابــة  بنظــام  الطائــرات  حامــالت 
يمكــن  متطــور  مرئــي  توجيــه  نظــام  وهــو 
الطياريــن مــن إيقــاف طائراتهــم علــى الحامــل 

فائقــة. بدقــة 
فــي  االســتثمار  يكــون  لــن  الحــال،  بطبيعــة 
وجــود  دون  تمامــا  فعــاال  المعــدات  أحــدث 
موظفيــن ذات مهــارة، وذلــك للحفــاظ علــى 
عمــل األنظمــة بأعلــى مســتويات األداء فــي 
توفــر  لــذا  صعوبــة.  الجويــة  الظــروف  أكثــر 
مــن  فريــق  المدنــي  للطيــران  العامــة  اإلدارة 
الفنييــن والمهندســين، خضعــوا جميعــا لتدريــب 
مكثــف يتيــح لهــم االســتفادة مــن التكنولوجيــا 

إلــى أقصــى حــد ممكــن. 
بمتابعــة  الســاعة  مــدار  علــى  اإلدارة  وتقــوم 
متطلبــات الطاقــة فــي المطــار باســتخدام نظــام 
SCADA المتقــدم )الرقابــة اإلشــرافية والحصــول 
علــى البيانــات(. حيــث يقــوم هــذا النظــام ذاتــي 
التشــخيص بتنبيــه الفنييــن فــي غــرف التحكــم 
الطاقــة  توليــد  محطــة  مبنــى  فــي  الرئيســية 
الرئيســية بالمطــار وفــي مبنــى المطــار فــي حالة 
حــدوث األعطــال فــور وقوعهــا، ممــا يتيــح القيام 
بالتشــخيص الســريع للعطــل وإصالحــه بواســطة 

مهندســي اإلدارة ذوي مهــارات عاليــة.
ويتميــز نظــام SCADA بالمرونــة العاليــة 
ــرة للمطــار، وذلــك  لتلبيــة التوســعات الكبي
تحديثــات  مــن  مجموعــة  خــالل  مــن 
دعــم  توفيــر  مــع  واألجهــزة،  البرامــج 
علــى  النظــام  بقــاء  يضمــن  مســتمر 
نظــام  تركيــب  تــم  وقــد  طــراز.  أحــدث 
لتغطيــة  النطــاق  واســع  ضوئيــة  أليــاف 

الصلــة. ذات  الشــبكة  أجــزاء  جميــع 

الدولـــي  الكويـــت  مطـــار  يتميـــز 
التطبيقـــات  أحـــدث  بإســـتخدام 
التكنولوجيـــة المتطـــورة فـــي كافة 

الهندســـي. القطـــاع  أنظمـــة 
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تضطلــع اإلدارة الهندســية كذلــك بالمســؤولية 
عــن صيانــة وتحديــث أنظمــة تكييــف الهــواء 
تركيــب  تــم  وقــد  بالمطــار.  المائــي  والمبــرد 
يبقــي  الــذي  األمــر  إضافيــة،  تبريــد  أجهــزة 
األجــواء الداخليــة للمبانــي مبــردة بغــض النظــر 

عــن درجــة حــرارة الطقــس بالخــارج.
كذلــك تقــوم اإلدارة الهندســية بإجــراء فحــص 
شــامل لوحــدات تكييــف الهــواء فــي المحطات 
تقــوم  حيــث  المطــارات،  ومبانــي  الفرعيــة 
النحــو  علــى  اســتبدالها  أو  المعــدات  بصيانــة 
المطلــوب للحفــاظ علــى درجــة الحــرارة المثلــى 
للتصميــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم اإلدارة 
الهندســية بأعمــال الصيانــة الســنوية لبرجــي 

التبريــد فــي مبنــى المحطــة المركزيــة.
يتــم  الكهربائــي،  التيــار  انقطــاع  حــال  فــي 
االحتياطيــة  الكهربائيــة  المولــدات  تشــغيل 
المركزيــة  المحطــة  بمبنــى  المثبتــة  الضخمــة 
هــذه  وخــالل  ثــواٍن.  بضــع  خــالل  تلقائيــا، 
)مــزود   UPS نظــام يقــوم  القليلــة،  الثوانــي 
الطاقــة غيــر المنقطــع( بتلبيــة كافــة األحمــال 

األساســية. الخدمــات  لمختلــف 

مركز نظم المعلومات
علــى  المدنــي  للطيــران  العامــة  اإلدارة  موقــع 
هــو   www.dgca.gov.kw االنترنــت  شــبكة 
تعكــس  التــي  الرســمية  المرئيــة  الواجهــة 
مســئوليتها  ويتولــى  التكنولوجــي  التطــور 
إدارة مركــز نظــم المعلومــات مــن خــالل هــذه 
النافــذة المطلــة علــى العالــم، ويعتبــر الموقــع 
مصــدر معلومــات شــامل يغطــي كافــة أنحــاء 
وأمتعــة  المطــار  مرافــق  لخدمــات  المطــار، 
الجويــة  المســافرين والمفقــودات والتنبــؤات 
الكويــت عــن الطقــس  الرســمية فــي دولــة 
وتحفــل  الجويــة،  األرصــاد  إدارة  مــن  مباشــرة 
بتغطيــة دور  اإلدارة  فــي  المعنيــة  األقســام 
مســؤوليات اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي 
اإلحصائيــات  آلخــر  المعلومــات  مــن  بفيــض 

عــن مســتويات الحركــة فــي المطــار، إضافــة 
تشــمل  للموقــع  آخــرى  مزايــا  تفعيــل  إلــى 
لدخــول  الســنوية  التصاريــح  طلبــات  تقديــم 
المناطــق المحظــورة بمطــار الكويــت الدولــي 
إلكترونيــا وفصــل الخدمــات المقدمــة لجمهــور 

الطيــران. حركــة  عــن  المســافرين 
للرحــالت  الفعليــة  الحركــة  متابعــة  ويمكــن 
المغــادرة والقادمــة للمطــار مباشــرة مــن خــالل 
صفحــة حركــة الطيــران الخاصة بجميــع الرحالت 
حيــث  الموقــع،  فــي  والمغــادرة  القادمــة 
والخــاص   Dash board مشــروع  إنشــاء  تــم 
بإحصائيــات حركــة الطائــرات والمســافرين فــي 
مطــار الكويــت الدولــي ومشــاريع أخــرى كثيــرة 

ذات صلــة بالتطويــر. 
العامــة  اإلدارة  التــزام  مبــدأ  مــن  وانطالقــا 
الحكومــة  مبــادرة  بتطبيــق  المدنــي  للطيــران 
نظــم  مركــز  إدارة  قامــت  فقــد  االلكترونيــة 
المعلومــات بإطــالق البوابــة االلكترونيــة للنقــل 
الجــوي علــى موقــع البوابــة اإللكترونيــة لدولــة 
لخدمــة  باإلضافــة   www.egov.kw الكويــت 
المفقــودات و نظــام إصــدار تراخيــص أطقــم 

ــا علــى إنجــاز  ــرات، كمــا تعمــل اإلدارة حالي الطائ
وتطبيــق مشــروع التراســل اإللكترونــي لتحويــل 
إلكترونيــة  إلــى  الورقيــة  المعامــالت  جميــع 
تحويــل مطــار  اتجــاه  فــي  الجهــود  وتتواصــل 
الكويــت الدولــي إلــى بيئــة خاليــة مــن الــورق 
بتصويــر  يســمح  متكامــل  أرشــفة  نظــام  مــع 
وتخزيــن مســتندات األوراق الحاليــة فــي أرشــيف 
مركــزي جاهــز الســترجاعها حيــن الطلــب، كمــا 
تعمــل اإلدارة علــى ربــط جميــع مبانــي منطقة 
وشــبكة  الضوئيــة  األليــاف  بشــبكة  المطــار 
ــد مــن أجهــزة  ــب المزي نقــل المعلومــات وتركي
الحديثــة  المركزيــة  الرئيســية  اآللــي  الحاســب 
باإلضافــة لتجديــد كافــة أجهــزة الحاســب اآللــي 
وملحقاتــه لضمــان إســتمرار تقديــم الخدمــات 
لجميــع اإلدارات التابعــة لــإدارة العامــة للطيــران 

المدنــي بشــبكة نقــل المعلومــات.
المرحليــة  الخطــط  بوضــع  اإلدارة  تقــوم  كمــا 
وتحديــد  المشــاريع  وتنفيــذ  تطويــر  لعمليــات 
الالزمــة  الفنيــة  والكــوادر  اآلليــة  االحتياجــات 
وتقديــم المســاندة العلميــة والعمليــة والمشــورة 
المجــاالت  شــتى  فــي  اإلدارات  لجميــع  الفنيــة 
وتدريبهــم علــى إســتخدام أجهــزة الحاســب اآللــي 
واألجهــزة المتاحــة فــي اإلدارة وكيفيــة االســتفادة 
تعدهــا  التــي  اآلليــة  المعلومــات  نظــم  مــن 
وتشــرف عليهــا باعتبارهــا بنــك معلومــات مركــزي 
ــران المدنــي. علــى مســتوى اإلدارة العامــة للطي

نظـــم  مركـــز  يضـــع 
خططـــا  المعلومـــات 
وتنفيـــذ  لتطويـــر  مرحليـــة 
وتحديـــد  المشــروعـــــــات، 
احتياجات التشـــغيل اآللي 
للطيـــران  العامـــة  لـــإدارة 

نـــي. لمد ا
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إدارة التنظيم األمني
هــي إدارة تتبــع قطــاع شــئون مطــار 
مــن  وتتكــون  الدولــي  الكويــت 
مراقبتيــن واقســامها وهــي كالتالــي:
وتتكــون  األمنــي  التنظيــم  1- مراقبــة 

التاليــة: مــن األقســام 
- قسم تنظيم أمن مبنى الركاب.

- قسم تقييم المخاطر األمنية.
- قسم التصاريح.

الســاحة  أمــن  تنظيــم  مراقبــة   -2
مــن  وتتكــون  الجــوي  والشــحن 

التاليــة: األقســام 
- قسم أمن البوابات والمنشآت.

- قسم تنظيم أمن الساحة.
- قسم تنظيم أمن الشحن الجوي.

إن الهــدف مــن إنشــاء هــذه اإلدارة هــو 
األساســية  القواعــد  وتنفيــذ  تطبيــق 

والقياســية المذكــورة فــي دليــل األمن 
لحمايــة الطيــران المدنــي مــن أفعــال 
التدخل غير المشــروع والملحق الســابع 
المدنــي  الطيــران  لمعاهــدة  عشــر 
الصــادرة مــن منظمــة الطيــران المدنــي 
وأنظمــة  لقواعــد  وفقــا  الدولــي 
اإليــكاو  وارشــادات  المدنــي  الطيــران 
الطيــران  ألمــن  الوطنــي  والبرنامــج 

المطــار. أمــن  وبرنامــج  المدنــي 
حيــث يجــب علــى كل دولــة متعاقــدة 
كل  فــي  ســلطة  وجــود  تضمــن  ان 
تنســيق  عــن  مســئولة  تكــون  مطــار 
تقــع  كمــا  األمــن،  ضوابــط  وتنفيــذ 
المطــار مســئولية ضمــان  إدارة  علــى 
وفقــا  الوقائيــة  األمــن  تدابيــر  تنفيــذ 
الــواردة  للقواعــد والتوصيــات الدوليــة 

عشــر. الســابع  الملحــق  فــي 
معنيــة  األمنــي  التنظيــم  إدارة  إن 

أســاليب  بمراجعــة  األولــى  بالدرجــة 
العمــل والتنظيــم األمنــي المتبــع فــي 
األمنيــة  المالحظــات  وإبــداء  المطــار 
عليهــا وكذلــك التنســيق مــع الجهــات 
األمنيــة  المتطلبــات  بتوفيــر  المعنيــة 
مــن  الدولــي  الكويــت  مطــار  فــي 
تقــدم  أو مــوارد بشــرية، كمــا  أجهــزة 
إلــى  األمنيــة  والتوصيــات  المشــورة 
والجهــات  الطيــران  شــركات  جميــع 
العاملــة فيــه، ومتابعــة كل مــا يســتجد 
مــن توصيــات أو تحديثــات تصــدر مــن 
المدنــي  للطيــران  الدوليــة  المنظمــة 
المدنــي  الطيــران  بأمــن  يتعلــق  بمــا 
ــم متابعــة تشــريعه وتطبيقــه فــي  ليت

الدولــي. الكويــت  مطــار 
علــى  بالعمــل  اإلدارة  هــذه  وتقــوم 
إصــدار وتحديــث وتطبيــق برنامــج أمــن 
ــل ادارة امــن  المطــار المعتمــد مــن قب
علــى  تعمــل  كمــا  المدنــي  الطيــران 
فــي  األمنيــة  التدابيــر  تقييــم  إعــادة 
اعقــاب أي عمــل مــن أعمــال التدخــل 
التخــاذ  والتنســيق  المشــروع  غيــر 
لمعالجــة  الالزمــة  األمنيــة  اإلجــراءات 

الضعــف. نقــاط 
علــى  اإلدارة  هــذه  عمــل  يقتصــر  ال 
بــل تقــوم اإلدارة  هــذه المســئوليات، 
ايضــا بإســتقبال جميــع طلبــات التصاريــح 
مــن جميــع الجهــات والتدقيــق عليهــا 
والعمــل علــى إصــدار الهويــات األمنيــة 
إلــى  بالدخــول  حامليهــا  تخــول  التــي 
جميــع  فــي  المحظــورة  المناطــق 

المطــار. مبانــي 
وتشــارك إدارة التنظيــم األمنــي فــي 
للشــروط  وفقــا  المطــار  أمــن  لجنــة 
البرنامــج  فــي  عليهــا  المنصــوص 
الوطنــي ألمــن الطيــران المدني لدولة 
الكويــت، كمــا تقــوم بإعــداد الدراســات 
الجانــب  لتطويــر  اقتراحــات  وتقديــم 
األمنــي فــي مطــار الكويــت الدولــي 
والتــي تتوافــق مــع القواعــد وأســاليب 
العمــل الموصــي بهــا والصــادرة عــن 
الدولــي  المدنــي  الطيــران  منظمــة 

)إيــكاو(.
بالتنســيق  اإلدارة  هــذه  وتقــوم 
المفتشــين  فــرق  مــع  والمشــاركة 
الدولييــن خــالل زيارتهــم لمطــار الكويــت 
التفتيــش  عمليــة  إلجــراء  الدولــي 
أمــن  إدارة  اشــراف  تحــت  والتدقيــق 
التنســيق  وكذلــك  المدنــي،  الطيــران 
خطــة  إعــداد  فــي  والمشــاركة 
الطــوارئ  خطــة  حســب  الطــوارئ 
المعتمــدة مــن قبــل إدارة امــن الطيران 
الدولــي. الكويــت  بمطــار  المدنــي 
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إدارة المالحة الجوية
إدارة  أنظمــة  فــي  المســتمر  التحديــث  ســاهم 
حركــة المالحــة الجويــة فــي الكويــت إلــى تبــوأ 
مكانــة متميــزة فــي مقدمــة مــزودي خدمــات 
المالحــة الجويــة فــي منطقــة الشــرق األوســط.
وقــد تــم تدشــين العمــل بالنظــم الجديــدة فــي 
مراقبــة  لموظفــي  توفــر  بحيــث   ،2018 عــام 
الدولــي  الكويــت  مطــار  فــي  الجويــة  الحركــة 

بهــا. للعمــل  األنظمــة  مــن  متميــز  مســتوى 
وتتضمــن األنظمــة علــى مجموعــة مــن أحــدث 
مراكــز التحكــم فــي إدارة حركــة المالحــة الجويــة 
 Indra Navia شــركة  قامــت  والتــي   ،)ATM(
ــت للتحكــم  األســبانية بتثبيتهــا داخــل مركــز الكوي
واألرصــاد الجويــة )KCMC( والــذي تــم افتتاحــه 

مؤخــرا.
للتحكــم  الكويــت  مركــز  تصميــم  تــم  وقــد 
مركــز  بمثابــة  ليكــون   KCMC الجويــة  واألرصــاد 
اتصــاالت متطــور يخــدم المطــار بأكملــه، حيــث 
الجويــة  األرصــاد  أنشــطة  ليضــم  تصميمــه  تــم 
والمالحــة الجويــة وأنشــطة االتصــاالت والتدريــب 
فــي مطــار الكويــت الدولــي تحــت ســقف واحــد 
المهــام  دمــج  خــالل  مــن  وذلــك  مــرة،  ألول 

موحــد. مركــز  فــي  المختلفــة 
ويتلقــى مركــز التحكــم فــي إدارة حركــة المالحــة 
رادارات  مــن  كل  مــن  البيانــات   ATM الجويــة 
المراقبــة األساســية )PSR( الحاليــة بالمطــار، ورادار 
المراقبــة الثانويــة أحاديــة النبــض )MSSR(، فضــال 
إلــى  المســتندة  الجديــدة   ADS-B أنظمــة عــن 
األقمــار الصناعيــة والتــي وفرتهــا شــركة ليونــاردو 
اإليطاليــة المتخصصــة فــي أجهــزة إدارة حركــة 
المالحــة الجويــة، لضمــان التحكــم الكامــل فــي 
كافــة أجهــزة إدارة حركــة المالحــة الجويــة فــي 

جميــع الظــروف.
المالحــة  إلدارة  القصــوى  األولويــة  وتتمثــل 
الجويــة فــي ضمــان التشــغيل اآلمــن والفعــال 
لكافــة عمليــات النقــل الجــوي عبــر مطــار الكويــت 
الدولــي، ممــا يضمــن راحــة ورفاهيــة مــا يقــارب 
15 مليــون مســافر ســنويا، باإلضافــة إلــى خدمــة 
الرحــالت الجويــة عبــر المجــال الجــوي الكويتــي، 

تســتخدم  التــي  الطائــرات  عــدد  يصــل  حيــث 
خدمــات المالحــة الجويــة الكويتيــة إلــى أكثــر مــن 

55000 طائــرة ســنويا.
الجويــة  الحركــة  مراقبــي  جميــع  تدريــب  ويتــم 
ألعلــى  وفقــا  الجويــة  المالحــة  إدارة  فــي 
الجديــدة  األنظمــة  أن  كمــا  الدوليــة،  المعاييــر 
مــع  للتعامــل  بالكامــل  مجهــزة  بهــا  المعمــول 
التوســع الحالــي فــي الحركــة الجويــة فــي مطــار 
الكويــت الدولــي، بزيــادة 17% خــالل عــام 2017 
و 8% فــي عــام 2018، باإلضافــة إلــى الجهوزيــة 
لمزيــد مــن التوســعات المســتقبلية. حيــث توجــد 
مجموعــة كاملــة لمحــاكاة أجهــزة حركــة المالحــة 
واألرصــاد  للتحكــم  الكويــت  مركــز  فــي  الجويــة 
الجويــة KCMC وذلــك للتدريــب والتأهيــل علــى 

مســتوى عــال مــن الكفــاءة.
الخطــة  مــن  كجــزء  المطــار  توســيع  ويتطلــب 
بــرج مراقبــة  الدولــي  الكويــت  لمطــار  الرئيســية 
جديــد بطــول 69 متــرا لضمــان تمكيــن موظفــي 
مراقبــة حركــة المالحــة الجويــة مــن مراقبة جميع 
البــرج  تجهيــز  ســيتم  حيــث  األرضيــة.  التحــركات 
الجــاري إنشــاؤه، بنظــام توجيــه ومراقبــة حركــة 
أوتوماتيكــي متطــور للســطح )A-SMGCS( ممــا 
المــدرج  فــي  التوغــالت  منــع  علــى  سيســاعد 

والحــوادث األرضيــة األخــرى.
وتضمــن الخطــة الرئيســية كذلــك إنشــاء مــدرج 
غــرب  يقــع  متــرا،   4850 بطــول  جديــد  ثالــث 
الممــرات الحاليــة، لخدمــة مدينــة الشــحن الدولــي 
فــي مطــار الكويــت الدولــي المعتــزم افتتاحهــا 
قريبــا باإلضافــة إلــى خدمــة عمليــات ســالح الجــو 

الكويتــي.
 15R / - وســيتم تمديــد كال المدرجيــن الحالييــن
ــر فــي إطــار  33L و 15L / 33R - إلــى 4000 مت
الخطــة الرئيســية. وعنــد االنتهــاء، ســيتم تعييــن 
المــدرج الغربــي الجديــد 15R / 33L مــع الشــريط 
الغربــي القديــم ليصبحــا المــدرج 33C )المركزي(. 
وســيتم اعتمــاد جميــع الممــرات الثالثــة لعمليــات 
فــي  الدقــة  يتيــح  ممــا   ،CAT IIIA و   ،CAT III
ــة  اإلقــالع والهبــوط حتــى عندمــا تنخفــض الرؤي
.)CAT IIIA( و 175 متــرا )CAT III( إلــى 50 متــرا

قادة
األجواء
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إدارة األجهزة المالحية
مطــار  فــي  المالحيــة  األجهــزة  علــى  الحفــاظ  يعتبــر 
الكويــت الدولــي مســتمر علــى مــدار الســاعة وطــوال 
أشــهر الســنة بكفــاءة وجــودة عاليــة، حتــى فــي أقســى 

الظــروف.
ــي بالنســبة لطاقــم عمــل مــن  ــك عمــل روتين ــر ذل ويعتب
ذوي الهمــة العاليــة فــي إدارة األجهــزة المالحيــة بــاإلدارة 
ــون للحفــاظ علــى  ــران المدنــي حيــث يعمل العامــة للطي
ســمعة المطــار كأحــد أكثــر منافــذ منطقــة الخليــج تقدما.

وتعتبــر األجهــزة المالحيــة فــي مطــار الكويــت الدولــي 
رادار  تشــمل  وهــي  اإلطــالق،  علــى  األحــدث  هــي 
 MSSR الثانــوي  االقتــراب  ورادار  األساســي  االقتــراب 
حيــث   ADS-B ورادار ميــل   ٢٥٠ بمــدى  النبــض  أحــادي 
علمــا  الــرادار،  بمعلومــات  الجويــة  المراقبــة  مركــز  تــزود 
بــأن المركــز حديــث ومتطــور ويواكــب متطلبــات منظمــة 

الدولــي. المدنــي  الطيــران 
وقــد تــم تركيــب وتشــغيل نظــام الهبــوط اآللــي مــن 
األجهــزة  ألحــدث  وفقــا   CAT III-B ILS الثالثــة  الفئــة 
واألنظمــة فــي هــذا المجــال علــى المدرجيــن المتوازييــن 
الطائــرات  موقــع  لتحديــد  المالحيــة  المنــارات  وأجهــزة 
المالحيــة  األجهــزة  إدارة  أن  كمــا  للمطــار.  بالنســبة 
مســئولة عــن نظــام شــبكة إرســال البرقيــات AFTN إلــى 
الكويــت،  دولــة  مطــار  مــع  المرتبطــة  المطــارات  كافــة 
تعامــل مطــار  العاليــة ســهولة  التنقيــة  وتضمــن نظــم 
ــة  ــران الحالي ــي مــع مســتويات حركــة الطي ــت الدول الكوي

المســتقبل. فــي  التوســع  إمكانيــة  إلــى  باإلضافــة 

وعلــى الرغــم مــن هــذا، تقــوم اإلدارة بصفــة مســتمرة 
النظــم  كافــة  حداثــة  لضمــان  أجهزتهــا  بمراجعــة 
المســتخدمة. علمــا أن كل األجهــزة المســتخدمة فــي 
بمرونــة كبيــرة ويمكــن  تتمتــع  الدولــي  الكويــت  مطــار 
األداء  لتعزيــز  متقدمــة  برامــج  باســتخدام  تحديثهــا 
لتحديــث  بالفعــل  جاهــزة  خطــط  وهنــاك  واإلمكانيــات، 
الدولــي  الكويــت  بمطــار  الطيــران  معلومــات  نظــام 

الطيــران. لطواقــم  أفضــل  خدمــة  لتوفيــر 
ــرض ضمــان النجــاح مــن خــالل  ــك، يفت ــى ذل وعــالوة عل
ــة لجمــع  التعــاون مــع إدارة مشــروع إدارة األرصــاد الجوي
المعلومــات ذات المســتوى العالــي والخاصــة بالطقــس 

مباشــرة مــن األجهــزة اإللكترونيــة بالطائــرات عــن طريــق 
.Digital Datalink وصلــة البيانــات الرقميــة

ــا رئيســيا  ــر اإلدارة العب وعلــى المســتوى اإلقليمــي، تعتب
فــي قــوة العمــل التــي تســعى لتنفيــذ نظــام مالحــي 
جــوي واحــد فــي منطقــة MID وهــو جــزء مــن مشــروع 
المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي ICAO طويل المدى 
لالنتقــال إلــى نظــام مراقبــة االتصــاالت والمالحــة / إدارة 

 .CNS/ATM الحركــة الجويــة
وســيكون هنــاك أثــر إيجابــي آخــر علــى العمليــات نتيجــة 
الكويــت  بمطــار  الجديــد  التحكــم  مركــز  إلــى  االنتقــال 
الدولــي وهــو جــزء مــن الخطــة الرئيســية للمطــار بحيــث 
الجويــة  الحركــة  وإدارة  االتصــاالت  إدارة  تجميــع  يتــم 
فــي مركــز واحــد يشــمل أحــدث مــا وصــل إليــه العصــر 
ــات بيــن  ــز الكفــاءة واإلمكاني ــد مــن تعزي ــة للمزي مــن تقني

المختلفــة. اإلدارات 
ــر  ــذ عــدة مشــاريع للمســاهمة فــي تطوي ــم تنفي وقــد ت
بمطــار  والمعلومــات  البيانــات  ونقــل  االتصــاالت  نظــم 

الكويــت الدولــي ومنهــا:
1. مشــروع نظــام االتصــاالت الخــاص بالمراقبــة الجويــة 
 )Communication project( بمطــار الكويــت الدولــي
ويحتــوي هــذا المشــروع علــى أحــدث مــا توصلــت إليهــا 
ــا العالميــة ألنظمــة االتصــاالت وذلــك لخدمــة  التكنولوجي

ــي. ــت الدول حركــة المالحــة بمطــار الكوي
ــة )ATM Project( إلدارة  2. مشــروع إدارة الحركــة الجوي
المعلومــات  ونقــل  والــرادار  االتصــاالت  أنظمــة  كافــة 
الخاصــة بجــداول الطيــران ومعلومــات األرصــاد مــن خــالل 

شــبكة واحــدة متطــورة.
الكويــت  مطــار  معلومــات  تبــادل  شــبكة  مشــروع   .3
الدولــي )KADIN Project( لربــط كافــة األنظمــة التــي 
تخــدم المالحــة الجويــة مــن خــالل شــبكة متطــورة لخدمة 

كافــة الجهــات المســتفيدة بمطــار الكويــت الدولــي.
الجديــد  الجويــة  المالحــة  رادار  وتشــغيل  تركيــب  تــم   .4
)SELEX( والــذي يعمــل حاليــا مــع رادار )Thales( لضمــان 
ســالمة حركــة المالحــة الجويــة بمطــار الكويــت الدولــي.

األجـهـــــزة المـالحـيــــة فـــــي مـطــــــار الكـويـــــت الدولي 
تتميـــز بـــرادار إقتـــراب أساســـي مـــزود بـــرادار مراقبـــة 

النبـــض. أحـــادي 
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إدارة األرصاد الجوية
وقــد   1953 عــام  تأسســت  الجويــة  األرصــاد  ادارة 
الجويــة  لألرصــاد  العالميــة  المنظمــة  الــى  انضمــت 
فــي عــام 1962، وتقــوم إدارة األرصــاد الجويــة بدورهــا 
المحلــي واإلقليمــي والدولــي فــي مراقبــة الطقــس 
مراقبــة  هــي  مراقبــات  خمــس  خــالل  مــن  والمنــاخ 
التنبــؤات الجويــة، مراقبــة المنــاخ، مراقبــة المحطــات، 
األجهــزة  ومراقبــة  والمعلومــات  االتصــاالت  مراقبــة 

والصيانــة. 
يبلــغ عــدد العامليــن قرابــة 150 موظفــٌا متخصصــا 
األجهــزة  أحــدث  بتشــغيل  يقومــون  ومؤهــال 
واألنظمــة الخاصــة بعلــوم األرصــاد الجويــة والغــالف 
الجــوي منهــا 27 محطــة رصــد جــوي آليــة لقيــاس 
األراضــي  فــي  ُمنتشــرة  والمنــاخ  الطقــس  عناصــر 
والجــزر والميــاه اإلقليميــة الكويتيــة، وتبــث معلوماتهــا 
علــى مــدار الســاعة، إضافــة الــى 14 محطــة لإنــذار 
الُمبكــر للريــاح وتحديــد مــدى الرؤيــة األفقيــة علــى 
مــدارج مطــار الكويــت الدولــي لتأميــن ســالمة حركــة 
المالحــة الجويــة، و محطــة لرصــد عناصــر الطقــس 
فــي طبقــات الجــو العليــا حتــى ارتفــاع رأســي يبلــغ 16 
كــم، حيــث تبــث معلوماتهــا دوليــا مرتيــن فــي اليــوم، 
وتقــوم بقيــاس االشــعاع الشمســي، وســمك طبقــة 
النــووي ألشــعة غامــا  األوزون وتركيــزات االشــعاع 
وانتقالهــا، باإلضافــة إلــى وجــود رادار حديــث للطقس 
للكشــف عــن نوعيــة الســحب وارتفاعاتهــا وكثافتهــا 
ــة بأنواعهــا. ــد ومتابعــة حركــة الظواهــر الترابي وتحدي

وتقــوم إدارة األرصــاد الجويــة بالتعــاون مــع اإلدارات 
المعنيــة بــاإلدارة العامــة للطيــران المدنــي باإلعــداد 
لتنفيــذ مشــاريع متعــددة وحديثــة لتطويــر أنظمتهــا 
كفــاءة  لرفــع  القادمتيــن  الســنتين  خــالل  الحاليــة 

اإلدارة. خدمــات 
كمــا أن إدارة األرصــاد الجويــة هــي الجهــة الرســمية 

البــالد عــن اصــدار تقاريــر الطقــس  المســئولة فــي 
بالطقــس  الخاصــة  والتنبيهــات  والتحذيــرات  والمنــاخ 
ــة  ــة والبحري ــؤات الجوي القاســي. وتقــوم بإصــدار التنب
للجمهــور لخمســة أيــام قادمــة مرتيــن يوميــا، وإصــدار 
الجويــة  الظواهــر  مــن  للتحذيــر  الجويــة  اإلنــذارات 
والترابيــة  والرمليــة  الرعديــة  كالعواصــف  العنيفــة 
والســيول قبــل حدوثهــا بـــ 72 ســاعة علــى االقــل. 
ولتأميــن ســالمة حركــة المالحــة الجويــة يتــم تقديــم 
فــي  الطقــس  لحالــة  آليــُا  الجويــة  األرصــاد  خدمــات 
القادمــة  الطائــرات  لجميــع  الدولــي  الكويــت  مطــار 
ــرة للمجــال الجــوي  ــرات العاب والمغــادرة وكذلــك الطائ
لدولــة الكويــت، و تقديــم تقاريــر لخــط ســير الطائــرات 
الدولــي أليــة جهــة فــي  الكويــت  الُمغــادرة لمطــار 
الجويــة  والتحذيــرات  االنــذارات  تتضمــن  العالــم 
للظواهــر الجويــة المتطرفــة، طبقــا لإجــراءات الدوليــة 
المقــررة وكذلــك تحديــد مناطــق االعاصيــر ومناطــق 

البركانــي.  الرمــاد  وجــود 
خدماتهــا،  لهــا  اإلدارة  تقــدم  التــي  الجهــات  ومــن 
وزارات المواصــالت، واالشــغال العامــة، وإلــى إدارات 
الداخليــة  بــوزارة  المدنــي  والدفــاع  الســواحل  خفــر 
وإلــى القــوة الجويــة والقــوة البحريــة بــوزارة الدفــاع، 
والحــرس الوطنــي، و وزارة الكهربــاء والماء، ومؤسســة 
الموانــئ الكويتيــة والعمليــات البحريــة، واإلدارة العامــة 
البيانــات  لإطفــاء، وكافــة وســائل اإلعــالم، وتوفيــر 
المناخيــة للجهــات والهيئــات التعليميــة، وغيرهــا مــن 

قطاعــات الدولــة الحكوميــة واألهليــة. 
الكويــت  دولــة  فــي  الجويــة  األرصــاد  إدارة  وتقــوم 
بتقديــم كافــة خدماتهــا علــى المســتوى اإلقليمــي 
بيانــات ومعلومــات  تبــادل  الــى  والدولــي باإلضافــة 
الطقــس مــع كافــة دول العالــم فــي إطــار االلتــزام 
المنظمــة  مــن  لــكل  الدوليــة  الفنيــة  بالتعليمــات 
العالميــة لألرصــاد الجويــة ) WMO ( ومنظمــة الطيــران 
المدنــي الدولــي )ICAO( والهيئــة الحكوميــة الدوليــة 

المعنيــة بتغيــر المنــاخ ) IPCC( وهــي وكاالت حكومية 
دوليــة متخصصــة تابعــة لألمــم المتحدة.

علمــا بــأن اإلدارة عضــو فعــال فــي اللجنــة الدائمــة 
لــدول  التعــاون  لمجلــس  والمنــاخ  الجويــة  لألرصــاد 
لألرصــاد  الدائمــة  العربيــة  واللجنــة  العربيــة،  الخليــج 

العربيــة. الــدول  لجامعــة  التابعــة  الجويــة 
التواصــل  علــى  الجويــة  األرصــاد  إدارة  مــن  وحرصــا 
عبــر  خدماتهــا  اإلدارة  تقــدم  الكريــم  الجمهــور  مــع 
خدمــة  طريــق  عــن  المختلفــة،  االعالميــة  الوســائل 
االتصــال الهاتفــي اآللــي )104( ومــن خــالل موقــع 
 ،www.met.gov.kw اإلنترنــت  شــبكة  علــى  اإلدارة 
 ) KuwaitMet ( و بواســطة تطبيــق األرصــاد الجويــة
الخــاص بالهواتــف الذكيــة وكذلــك عبــر حســاب اإلدارة 
) KuwaitMet ( علــى برامــج التواصــل االجتماعــي 

واالنســتغرام. التويتــر 
هــذا وقــد حصلــت إدارة األرصــاد الجويــة بدولــة الكويــت 
فــي   ISO9001:2008 الجــودة  إدارة  شــهادة  علــى 
عــام 2013 وهــي اآلن تســعى الــى تطويــر خدماتهــا 
للحصــول علــى شــهادة ISO9001:2015 لالرتقــاء إلى 
ــك  ــي ذل مســتويات أعلــى فــي الجــودة واألداء، ويأت
فــي إطــار االلتــزام بالتعليمــات الفنيــة الدوليــة لــكل 
ومنظمــة  الجويــة  لألرصــاد  العالميــة  المنظمــة  مــن 

ــي. ــي الدول ــران المدن الطي

يعمـــل حوالـــي 150 مـــن 
ــن  ــن الـمـؤهـلـيـــ الموظفــيــ
تأهيـــال عاليـــا علـــى مـــدار 
الســـاعة لتشـــغيل أحـــدث 
الجويـــة  األرصـــاد  أجهـــزة 
ومــراقـبـتـهـــــا  ونـظـمـهـــــــا 
وصـيـانـتـهـــــــا الضــروريــــــة.
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إدارة الشؤون اإلدارية
يشــكل تقديــم الدعــم األساســي لإدارة 
التحــدي  المدنــي  للطيــران  العامــة 
الرئيســي إلدارة الشــؤون اإلداريــة كونهــا 
إدارة  عــن  أساســية  بصفــة  مســؤولة 
الطيــران  إدارة  فــي  البشــرية  المــوارد 
المدنــي، فهــي تقــوم باإلشــراف علــى 
والتطويــر  التوظيــف،  شــئون  كافــة 
الوظيفــي فــي مطــار الكويــت الدولــي.

وتعــي اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي 
يقــاس  المؤسســة  نجــاح  أن  تمامــا 
تبــذل  فهــي  ولــذا  البشــري،  بالعنصــر 
كافــة  تمُتــع  لضمــان  جهدهــا  قصــارى 
الموظفيــن بمهــارات مميــزة، ممــا يضمن 
بهــم  المناطــة  الواجبــات  جميــع  تنفيــذ 

األداء. مــن  المســتويات  أفضــل  فــي 
فــي  الســنوية  التقييمــات  وتســاهم 
الوظيفــي  األداء  مســتوى  تحديــد 
ومــدى الحاجــة إلــى التطويــر. كمــا يتــم 

بنــاء  الموظفيــن علــى  تشــجيع جميــع 
العمــل. موقــع  فــي  مهاراتهــم 

اليوميــة  الروتينيــة  المهــام  وتتضمــن 
األخــرى التــي تضطلع بها إدارة الشــؤون 
ممارســات  علــى  اإلشــراف  اإلداريــة 
للطيــران  العامــة  اإلدارة  فــي  العمــل 
المدنــي، وشــئون الحضــور واالنصــراف، 
المعلومــات  الرواتــب وجمــع  وكشــوف 

اإلحصائيــة. والتحليــالت 

ملتزمون 
بتقديم الدعم

تتبنـــى اإلدارة برنامـــج تطويـــر 
لتأهيـــل  شـــامل  مهنـــي 
المهارات  الموظفيـــن وتعزيـــز 
اإلداريـــة والســـلوكية لديهـــم 
علـــى  الحصـــول  لضمـــان 
األداء  مـــن  أفضـــل مخرجـــات 

. ظيفـــي لو ا
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إدارة الشؤون المالية
مســئولية  الماليــة  الشــؤون  إدارة  تتولــى 
جوانــب  لكافــة  الشــاملة  االقتصاديــة  اإلدارة 

الدولــي. الكويــت  مطــار 
علــى  كبيــر  دولــي  تشــغيل مطــار  ينطــوي 
اإلدارة  تتولــى  لــذا  هائلــة،  تجاريــة  وتحديــات 
النحــو  علــى  موزعــة  رئيســية  مهــام  ثــالث 

التالــي:
• اإلشــراف العــام علــى المحاســبة، وتتولــى 
بالمصروفــات  خاصــة  أقســام  مســئوليته 

والتدقيــق. والميزانيــة  واإليــرادات 
• اإلشــراف علــى المشــتريات، ويضــم أقســام 
والمشــتريات  والعقــود  المناقصــات  إلدارة 
والتخليــص  واالعتمــادات  والخارجيــة  المحليــة 

الجمركــي.
ويضــم  المســتودعات،  علــى  اإلشــراف   •
التخزيــن  شــؤون  مــع  تتعامــل  أقســام 
والمســتودعات. والمحاســبة  والرســوم 

ــة  ــإدارة فــي مراقب ــدور الرئيســي ل ــل ال ويتمث
الميزانيــة والمحاســبة العامــة، والتــي تغطــي 
العمــل والخدمــات،  الرواتــب وإحتياجــات  بنــد 
ومرافــق النقــل والمعــدات، ومشــاريع البنــاء، 

والصيانــة وعمليــات المصــادرة العامــة.
عــن  بالمســئولية  كذلــك  اإلدارة  وتضطلــع 
لمطــار  الســنوية  الميزانيــة  بشــأن  التفــاوض 
الكويــت الدولــي مــع وزارة الماليــة. وتقــوم 
اإليــرادات  إجمالــي  بحســاب  أيضــا  اإلدارة 

الــوزارة. إلــى  تحويلهــا  وثــم  التجاريــة 
مــن  تحصيلهــا  يتــم  عوائــد  أي  فــإن  وايضــا، 
قبــل اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي، خــالف 
وزارة  إلــى  تحويلهــا  يتــم  الطيــران،  أنشــطة 
الماليــة. ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال 
تأجيــر االمتيــازات مثــل الســوق الحــرة واإلعــالن 

فــي المطــار وتوفيــر بيانــات الطقــس وآالت 
األمتعــة ومصــادر الدخــل مــن B.O.T. )بنــاء - 

تشــغيل - تحويــل( العمليــات.
اتخــاذ  فــي  الماليــة  الشــؤون  إدارة  وتشــارك 
المســبق،  بالتخطيــط  المتعلقــة  القــرارات 
الهيكلــي  المخطــط  تطويــر  ذلــك  فــي  بمــا 
الرئيســي، حيــث تخضــع المناقصــات والعقــود 
الجديــدة  البنــاء  مخططــات  بجميــع  الخاصــة 
جانــب  إلــى  الماليــة،  والمراجعــة  للتدقيــق 
تلــك التــي تتضمــن صيانــة أو تجديــد مبانــي 
الكهربائيــة. والتركيبــات  والمرافــق  المطــارات 

يتوالهــا  التــي  األخــرى  المهــام  وتشــمل 
موظفــو اإلدارة القيــام بالمراجعــة المســتندية 
الغيــار  وقطــع  والمعــدات  اللــوازم  وشــراء 
اإلدارة  اختصاصــات  تشــمل  كمــا  الخارجيــة، 

المخــازن. ومراقبــة  المســتودعات 

مناقشـــة  فـــي  فعـــال  بـــدور  الماليـــة  اإلدارة  تقـــوم 
الميزانيـــات التقديريـــة مع وزارة الماليـــة ومتابعة جميع 

إعتمادها. حتـــى  البنـــود 
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العنوان

مكتب التطوير اإلداري 
والتدريب

بمكتــب  المنــاط  الــدور  مــن  انطالقــا 
التطويــر االداري والتدريــب فــي تنميــة 
وتطويــر الكــوادر الوظيفيــة واالشــراف 
والحــرص  التدريــب،  عمليــات  علــى 
ــن  علــى رفــع مســتوى أداء الموظفي
قــام المكتــب خــالل الســنوات الســابقة 
الخارجيــة  التدريبيــة  الخطــط  بإعــداد 
والداخليــة بنــاء علــى االحتيــاج الفعلــي 
أن  حيــث  المدنــي  الطيــران  إلدارة 
التدريــب يعمــل علــى تنميــة وتطويــر 
االداريــة  الســلوكيات  آفــاق  وتوســيع 
وتحســين  العمــل  فــي  والمهنيــة 
التفكيــر المنظــم والقــدرة علــى حــل 
المشــكالت المختلفــة والتعامــل معهــا 
والقــدرة علــى التأقلــم مــع المتغيــرات 

فــي ظــروف العمــل.
وقد قام المكتب بإنجاز األعمال التالية :- 

الســالمة  • عقــد دورات SMS نظــم 
االختصــاص. وذات  الفنيــة  لــإدارات 

ألمــن  التوعــوي  البرنامــج  عقــد   •
الطيــران المدنــي للعامليــن فــي مطــار 

الدولــي. الكويــت 
الجوييــن  للمراقبيــن  دورات  عقــد   •
الدوليــة  المتطلبــات  إلســتكمال 

الالزمــة. والتراخيــص 
الخــاص  التدريــب  نظــام  تطبيــق   •
والتدريــب  اإلداري  التطويــر  بمكتــب 

التدريبيــة. للــدورات  للترشــيح 
الهيــاكل  وتعديــل  اســتحداث   •
للطيــران  العامــة  لــالدارة  التنظيميــة 

. نــي لمد ا

إدارة الشئون القانونية
ــة بصفــة  ينصــب عمــل اإلدارة القانوني
أساســية علــى إبــداء الــرأي القانونــي 
التــي  العقــود  مشــروعات  وإعــداد 
مــع  ابرامهــا  المدنــي  الطيــران  يزمــع 
الغيــر ومباشــرة كافــة القضايــا المقامــة 
مــن الطيــران المدنــي أو ضدهــا أمــام 
المحاكــم وإعــداد مشــروعات اللوائــح 
والقواعــد  والقــرارات  والقوانيــن 

لهــا اإلدارة. تحتــاج  التــي  التنفيذيــة 
كمــا تختــص إدارة الشــئون القانونيــة 
القانونيــة  والمشــورة  الــرأي  بتقديــم 
فيمــا يتعلق بتفســير األنظمــة واللوائح 
مواضيــع  مــن  يحــال  مــا  وجميــع 
ومطالبــات،  وادعــاءات  وتظلمــات 
الخاصــة  اإلداريــة  التحقيقــات  وإجــراء 

بذلــك.
القانونــي  الــرأى  تقديــم  عــن  فضــال 
الجمهــور  مــن  المقدمــة  بالشــكاوى 
الجــوي،  النقــل  ســوق  وشــركات 
القوانيــن  كافــة  ودراســة  واإلطــالع 
والمراســيم التــى تصــدر بالدولــة ذات 
بشــكل  المدنــي  بالطيــران  العالقــة 

مباشــر. غيــر  أو  مباشــر 

يقـــدم مكتـــب التدريـــب والتطويـــر برامـــج متطـــورة 
للتدريـــب الداخلـــي والخارجـــي بهدف رفع مســـتوى 

أداء الموظفيـــن منـــذ إنشـــائه.
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إدارة التخطيط والمتابعة
لقطــاع  والتابعــة  والمتابعــة  التخطيــط  إدارة 
التخطيــط والمشــاريع بــاإلدارة العامــة للطيــران 
تنفيــذ  عــن  المســئولة  اإلدارة  هــي  المدنــي، 
المدنــي  الطيــران  مشــاريع  كافــة  ومتابعــة 
لمطــار  الهيكلــي  المخطــط  فــي  المتضمنــة 
بهــا  المرتبطــة  والمشــاريع  الدولــي،  الكويــت 
والمتعلقــة بأنظمــة المالحــة الجويــة واالرصــاد 
والبنيــة التحتيــة فــي مطــار الكويــت الدولــي، 
وقــد قامــت اإلدارة باإلشــراف علــى تنفيــذ عــدد 
مــن المشــاريع الكبــرى علــى مــدى األعــوام 
القليلــة الماضيــة وجــاري العمــل علــى تنفيــذ 
الوقــت  فــي  الهامــة  المشــاريع  مــن  العديــد 

الحالــي.
وجــاري العمــل حاليــا بمشــروع تنفيــذ المرحلــة 
األولــى مــن المخطــط الهيكلــي لمطــار الكويــت 
الدولــي ومشــروع تنفيــذ البنيــة التحتيــة لنظــام 
 KASP الكويتــي  الجــوي  المجــال  مخطــط 
)مشــروع مركــز التحكــم( والمــزود بنظــم حديثــة 
متخصصــة وفقــا ألحــدث مــا توصــل إليــه مــن 

والمراقبــة  الــرادارات  مجــاالت  فــي  تقنيــات 
ــة  ــة واألرصــاد الجوي ــة واالتصــاالت المالحي الجوي
ونظــم  الكهربائيــة  التغذيــة  نظــم  وكذلــك 
للخدمــات،  التحتيــة  والبنيــة  والمراقبــة  التحكــم 
وإقامــة المنشــآت الخاصــة بهــا وفقــا للقواعــد 
القياســية واألســاليب الموصــي بهــا مــن قبــل 
 ،)ICAO( الدولــي  المدنــي  الطيــران  منظمــة 
بحيــث يصبــح المركــز الجديــد مؤهــال علــى أعلى 
المعلومــات  مصــدر  فــي  للتحكــم  مســتوى 
الخــاص بالطيــران المدنــي فــي دولــة الكويــت 
وضمــان ســالمة الطيــران المدنــي الدولــي عبــر 
األجــواء الكويتيــة لتهيئــة مطــار الكويــت الدولــي 
كمرحلــة  ســنويا  زائــر  مليــون   15 الســتقبال 
أوليــة ثــم التدريــج إلــى 25 مليــون زائــر ســنويا 
ــة األولــى مــن مبنــى  ــد االنتهــاء مــن المرحل عن
الــركاب الجديــد T2، وتفعيــل سياســة األجــواء 
الحركــة  وتنميــة  لتنشــيط  الهادفــة  المفتوحــة 
الســياحية واالســتثمارية لتحقيــق أقصــى فائــدة 
مصــادر  وتوفيــر  للدولــة،  االقتصــادي  للنشــاط 
دخــل أخــرى متعــددة ومتنوعــة بخــالف النفــط 

مــع توفيــر البنيــة التحتيــة المالئمــة لذلــك.

رفع
الكفاءة

بالتطلع إلى المسـتقبل، 
التخطيـط  إدارة  وضعـت 
لتنفيـذ  خطـة  والمتابعـة 
مجموعة من التحسينات 
التحتيـة  البنيـة  علـى 
ألنظمـة المالحـة الجويـة 
فـي  الجويـة  واألرصـاد 
الدولـي  الكويـت  مطـار 
السـنوات  مـدى  علـى 

المقبلـة. الخمـس 
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ويعتبــر مشــروع مركــز التحكــم مــن المشــاريع ذات 
األولويــة التنمويــة ألهميتــه القصــوى فــي ضمــان 
وإلــى  مــن  والمســافرين  الطيــران  حركــة  ســالمة 
مطــار الكويــت الدولــي، حيــث يســاهم فــي تخفيــف 
العامــة  اإلدارة  الملقــاة علــى عاتــق  األعبــاء  وطــأة 
مســئوليات  مــن  تحملــه  ومــا  المدنــي،  للطيــران 
حركــة  وانتظــام  ســالمة  علــى  للعمــل  جســام 
ــر المرافــق والخدمــات  ــك تطوي ــة، كذل المالحــة الجوي
التــي يقدمهــا المطــار لتوفيــر أقصــى درجــات الراحــة 
واألمــان للقادميــن والمغادريــن، ولقــد شــارف االنتهاء 
مــن تنفيــذ مــا ال يقــل عــن )99%( مــن أعمــال هــذا 

المشــروع حتــى تاريخــه.
الحاليــة  المشــاريع  إلســتكمال  العمــل  جــاري  كمــا 

اآلتــي:- حســب  وذلــك 
•  تــم االســتالم االبتدائــي لمشــروع إدارة المراقبــة 
 )ATM( Air Traffic Management الجويــة 
لتعزيــز قــدرات مراقبــي المالحــة الجويــة وتأهيلهــم 
علــى  والقــدرة  عاليــة،  بكفــاءة  مهامهــم  ألداء 
وتزويــد  الحلــول،  وتوفيــر  واألزمــات  المواقــف  إدارة 
المراقبيــن بالبيانــات المطلوبــة وتحديــث هــذه البيانــات 

بــأول. أوال 

•  تــم االســتالم االبتدائــي لمشــروع نظــام االتصــاالت 
Comm. Sys.( Communication System( وهــو 
عبــارة عــن نظــم اتصــاالت صوتيــة ومراقبــة ومحطــات 
ــن مــن االتصــاالت  إرســال واســتقبال لتمكــن المراقبي

ببعضهــم البعــض وبمراكــز المراقبــة المجــاورة.
•  تــم االســتالم االبتدائــي لمشــروع اســتبدال أجهــزة 
الهبــوط اآللــي بالمطــار )ILS( والهــدف منــه تحديــث 
وتطويــر أنظمــة الهبــوط اآللــي للمدرجيــن الحالييــن 
لقــدم أجهــزة الهبــوط اآللــي العاملــة حاليــا وتطبيــق 

متطلبــات المنظمــة العالميــة للطيــران المدنــي.
بمطــار  المعلومــات  تبــادل  شــبكة  مشــروع    •
 KADIN Kuwait Airport Data الدولــي  الكويــت 
العمــود  ستشــكل  حيــث   Interchange Network
ــة فــي المطــار.  الفقــري لشــبكة االتصــاالت المتنامي
وســتكون هــذه الشــبكة حلقــة الوصــل بيــن مشــاريع 
 KASP الكويتــي  الجــوي  المجــال  نظــام  مخطــط 
مــن جهــة، ومركــز التحكــم ومختلــف إدارات المطــار 
مــن جهــة أخــرى، وتتميــز هــذه الشــبكة بجهوزيتهــا 
الدائمة بنســبة 100%، ونســبة انجاز المشــروع %99 

حتــى تاريخــه.
قامــت  فقــد  المســتقبلية،  للمشــاريع  بالنســبة  أمــا 

المشــاريع  مــن  حزمــة  لتنفيــذ  خطــة  بوضــع  اإلدارة 
المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة وأنظمــة المالحــة الجويــة 
خــالل  تنفيذهــا  ســيتم  والتــي  الجويــة  واألرصــاد 
مــع  تماشــيا  وذلــك  القادمــة  الخمــس  الســنوات 
 ICAO متطلبــات منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
ومنظمــة األرصــاد الجويــة WMO، حيــث تــم توقيــع 
 Deerns العالمــي عقــد مــع المكتــب االستشــاري 
Nederland B.V.الــذي ســيقوم بــاإلدارة واإلشــراف 
واألرصــاد  المالحــة  أنظمــة  مشــاريع  تنفيــذ  علــى 
الجويــة الجديــدة خــالل الخمــس ســنوات القادمــة. 
وتتضمــن االتفاقيــة تنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع 
الجديــد  المراقبــة  وبــرج  الثالــث  بالمــدرج  المتعلقــة 
بعــض  واســتبدال  تطويــر  تنفيــذ  إلــى  باإلضافــة 
األنظمــة الموجــودة حاليــا وتزويــد المطــار بأنظمــة 
جديــدة حســب متطلبــات المنظمــة العالميــة لألرصــاد 
للطيــران  العالميــة  والمنظمــة   )WMO( الجويــة 

 .)ICAO( المدنــي 

إدارة اإلنشاءات
تتولــى إدارة اإلنشــاءات مســئولية أعمــال اإلنشــاءات 
الصغيــرة والصيانــة والترميمــات فــي مطــار الكويــت 
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ــدءا مــن المبانــي التابعــة للمطــار  ــه، ب الدولــي بأكمل
والطــرق المؤديــة لهــا وصــوال إلــى ســاحات ومــدار 
وممــرات الطائــرات. باإلضافــة إلــى العمــل الــدؤوب 
لتحويــل المســاحات الشاســعة الممتــدة علــى طــول 
وتشــهد  خضــراء،  رقعــة  إلــى  والممــرات  المــدارج 
أنشــطة إدارة اإلنشــاءات اتســاعا متزايــدا باســتمرار. 
تتلخــص أعمــال الصيانــة بثــالث مهــام رئيســية تشــمل 
المــدارج  المدنــي،  الطيــران  ومبانــي  الــركاب  مبنــى 
إلــى  باإلضافــة  الطائــرات،  ومواقــف  والممــرات 
الزراعــات التجميليــة والتــي يتــم تنفيذهــا جميعــا ضمــن 

منظومــة عقــود تطــرح دوريــا، مهمتهــا الرئيســية رفــع 
مســتوى الخدمــات والمحافظــة عليهــا، وليــس هــذا 
باألمــر الســهل نظــرا لقســاوة ظــروف العمــل خــالل 
المتمثــل  األكبــر  التحــدي  وبســبب  الصيــف  فصــل 
الســاعة  مــدار  علــى  الكويــت  مطــار  فــي  بالعمــل 
مــع اســتمرار الحركــة المتزايــدة للمســافرين وسياســة 
التــي ضاعفــت مــن المســئولية  األجــواء المفتوحــة 
اللحــاق  بإيقــاع يصعــب  اإلدارة  عاتــق  الملقــاة علــى 
بــه، ويهــدف كل هــذا الجهــد لخلــق انطبــاع عميــق 
طيــب عــن مطــار الكويــت الدولــي وخاصــة لــدى الــزوار 

القادميــن للمــرة األولــى حيــث تتواصــل األعمــال لخلــق 
ارجــاء  فــي  العــام  االنســجام  يســوده  متناغــم  جــو 

المطــار الــذي يمثــل واجهــة البلــد األولــى. 
وممــا ال شــك فيــه أن بنيــة المطــار التحتيــة شــديدة 
الشــبه بمدينــة صغيــرة، وهــذا بحــد ذاتــه مســؤولية 
بقطاعاتهــا  اإلنشــاءات  إدارة  أن  غيــر  كبــري، 
واتقــان.  بمهنيــة  التحــدي  هــذا  تواجــه  المتخصصــة 
وإلدارة اإلنشــاءات مهمــة رئيســية وهــي المحافظــة 
حــال  بأفضــل  القائمــة  التحتيــة  المطــار  بنيــة  علــى 
أحــدث  المرافــق وفــق  بالتــوازي مــع تطويــر جميــع 

التحكـم  مركـز  يتميـز 
مطـار  فـي  الجديـد 
 KCMC - الكويـت الدولي
- بمصـدر شـامل ووافـي 
عـن المعلومـات الطيـران 
المجـال  عبـر  اإلقليمـي 
ممـا  الكويتـي،  الجـوي 
ضمـان  علـى  يسـاعد 
سـالمة الطيـران المدنـي 

لدولـي. ا
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إدارة  قامــت  الهــدف  هــذا  ولتحقيــق  التطــورات، 
اإلنشــاءات بإعــادة هيكلــة نفســها لمواجهــة التزايــد 
المضطــرد فــي حجــم األعمــال ولتحقيــق المزيــد مــن 
المبانــي  العمــل، فمراقبــة  فــي  والمهنيــة  الكفــاءة 
المشــاريع  مــن  الكثيــر  انجــزت  التابعــة  بأقســامها 
مبنــي  تطويــر  ســياق  فــي  أتــت  التــي  اإلنشــائية 
الــركاب بمشــروع التكســيات الخارجيــة لمبنــي الــركاب، 
إعــادة  خاللــه  تــم  الــذي  الطمــوح  المشــروع  ذلــك 
حقــق  والــذي  الخــارج  مــن  الــركاب  مبنــي  تصميــم 
طفــرة معماريــة متميــزة جعلــت مــن مبنــى الــركاب 
باإلضافــة  الكويــت،  بدولــة  المتميــزة  المعالــم  أحــد 
مبنــى  فــي  الديكــورات  تحديــث  اســتكمال  إلــى 
الــركاب الحالــي مــن الداخــل بفكــرة مســتوحاة مــن 
تصميــم مقصــورة الطائــرة، ومــن األنشــطة المتواصلــة 
الهادفــة إلــى رفــع كفــاءة العمــل فــي مطــار الكويــت 
مشــروع إنشــاء بوابــات الــركاب الجديــدة والتــي تــم 
إلــى  تهــدف  جديــدة  بوابــات  ســبع  إنشــاء  خاللهــا 
احتــواء الزيــادة فــي أعــداد المســافرين وزيــادة الطاقــة 
االســتيعابية للمطــار، كمــا تعكــف اإلدارة علــى اإلعداد 
التحتيــة لشــبكة نظــم  البنيــة  لتنفيــذ أعمــال تطويــر 
المعلومــات بالكامــل لرفــع كفاءتهــا. هــذا باإلضافــة 
إلــى اســتمرار قســم الصيانــة الفوريــة والــذي يمثــل 
وحــدة االســتجابة الســريعة بالقيــام بأعمــال الصيانــة 
الطارئــة علــى مــدار الســاعة وتأســيس قاعــدة بيانــات 
والصيانــة  الحديثــة  التكنولوجيــا  باســتخدام  متكاملــة 
الدوريــة للمــدارج والممــرات وضمــان أقصــى درجــات 

الكويــت.  لمــدارج مطــار  اإلنشــائية  الســالمة 
بعــدد  المضطــردة  بالزيــادة  اللحــاق  مــن  وللتمكــن 
المفتوحــة  األجــواء  تطبيــق سياســة  نتيجــة  الــركاب 
فقــد قامــت مراقبــة الرصــف باإلضافــة إلــى تنفيــذ 
المــدارج  بصيانــة  الخاصــة  الرئيســية  الصيانــة  أعمــال 
بإنشــاء  الســيارات  مواقــف  وإنشــاء  والممــرات 
مــن  العديــد  وتعديــل  للطائــرات  جديــدة  مواقــف 
ــرات وفــق أحــدث  ــة للطائ الممــرات الرئيســية والفرعي
منظمــة  مواصفــات  وحســب  العاليــة،  المواصفــات 
ســور  إنشــاء  تــم  كمــا  العالميــة،  المدنــي  الطيــران 

المعتمــدة  الجديــدة  الحــدود  وفــق  الجديــد  المطــار 
باســتخدام أحــدث النظــم األمنيــة كمــا تحضــر مراقبــة 
التطويريــة  المشــاريع  مــن  العديــد  لتنفيــذ  الرصــف 
مراقبــة  إلــى  باإلضافــة  القريــب.  بالمســتقبل 
وتجهيــز  بمتابعــة  وأقســامها  تعنــى  التــي  الزراعــة 
والســاحات  المرافــق  جميــع  فــي  التخضيــر  أعمــال 
الداخليــة والخارجيــة التابعــة لــإدارة العامــة للطيــران 
المدنــي وتطويــر نظــم الــري لتخضيــر المطــار ابتــداء 
والممــرات  المــدارج  علــى  الممتــدة  بالمســاحات 
وصــوال وإلــى منطقــة كبــار الشــخصيات بمرافقهــا 
ونتيجــة  الــركاب.  مبنــى  إلــى  باإلضافــة  المتميــزة 
لزيــادة المســطحات غيــر المســتغلة فــي المطــار فــإن 
الرقعــة  لتوســيع  بشــقيها  عملــت  الزراعــة  مراقبــة 
الزراعيــة حيــث قامــت بزراعــة العديــد مــن الجــزر بيــن 
المــدارج كمــا قامــت بنقلــه نوعية باســتخدام العشــب 
التجميلــي الصناعــي فــي بعــض المســطحات والتــي 
العــام  طــوال  خضــراء  بقعــة  خلــق  فــي  ســاهمت 
أعطــت  والتــي  الفصــول  تنــوع  عــن  النظــر  بغــض 
مــن  االنتهــاء  بعــد  باســتخدامها  للتوســع  دافعــا 
المشــاريع التطويريــة الضخمــة التــي تجــري بســاحة 
المطــار. وســتقوم مراقبــة الزراعــة بإنشــاء المشــتل 
لدعــم  المختصــة  اإلدارات  مــع  بالتعــاون  الجديــد 
الزراعــة فــي المطــار ذاتيــا وتوفيــر النباتــات الداخليــة 

صيانتهــا.  ومتابعــة  لــإدارات 
ويأتــي قســم الرســم الهندســي والمســاحة الــذي 
مخططــات  لجميــع  المعلوماتــي  المصــدر  يشــكل 

المطــار بقيامــه بتنفيــذ المخططــات وعمــل الدراســات 
المســاحية المختلفــة ممــا يشــكل دعمــا إضافيــا إلنجــاز 

المشــاريع التابعــة لــإدارة. 
العامــة  اإلدارة  فــي  اإلنشــاءات  إدارة  وتعــد 
للطيــران المدنــي مــن أولــى اإلدارات التــي طبقــت 
شــهادة  علــى  بحصولهــا  العالمــي  الجــودة  نظــام 
ذلــك  واتــي  العالميــة.  )iso.9001:2008(للجــودة 
الجــودة  وضبــط  المتابعــة  قســم  اســتحداث  بعــد 
المهنــي  بالتطويــر  المعنــي  القســم  وهــو  مؤخــرا، 
إلــى  إضافــة  بــاإلدارة.  والعامليــن  للعمــل  اإلداري 
المهنيــة  الجــودة  ضبــط  درجــات  أقصــى  توفيــر 
واالرتقــاء المســتمر فــي كفــاءة تنفيــذ األعمــال إداريــا 

وفنيــا. 
كمــا إن إدارة اإلنشــاءات وضمــن التغيــرات المتواصلــة 
التــي تقــوم بهــا تســعى إلــى تكويــن قناعــة راســخة 
لــدى المســافرين بمــدى االهتمــام بمرفــق المطــار 
والمحافظــة عليــه ومواصلــة الجهــود بالتعــاون مــع 
متطلبــات  لتلبيــة  بالمطــار  العاملــة  الجهــات  جميــع 
لهــم  المقدمــة  بالخدمــات  واالرتقــاء  المســافرين 

وذلــك مــا يجســد الهــدف األهــم. 

إدارة المشاريع

علــى  الكامــل  اإلشــراف  المشــاريع  إدارة  تتولــى 
.)KIA( الدولــي  الكويــت  لمطــار  الرئيســية  الخطــة 
والخطــة الرئيســية ليســت مخططــا ثابتــا، ولكنهــا عبــارة 
عــن برنامــج تطويــر مدتــه خمــس ســنوات يســتطلع 
المســتقبل خــالل 20-30 عامــا الســتباق االتجاهــات 

المســتقبلية فــي مجــال النقــل الجــوي.
المطــار  تنظيــم  علــى  المشــاريع  إدارة  وتشــرف 
بأكملــه، كمبانــي الــركاب وممــرات النقــل، باإلضافــة 
إلــى مــا يتصــل بهــا مــن عمليــات مثــل التــزود بالوقــود 

األرضيــة. والمناولــة  والتمويــن 

تخطـــط الوحـــدة الزراعية 
الســـتخدام أكبر مســـاحة 
ممكنة وستزرع المناطق 
بين الممرات بـاسـتـخــدام 
الصـنـــاعـــــــي  الـعـشـــــــب 

لـبـعــــــــض األسطح.
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إدارة مكتب رئيس 
الطيران المدني

يقــوم مكتــب رئيــس الطيــران المدنــي 
بــإدارة وتنظيــم األعمــال والمهام الخاصة 
برئيــس الطيــران المدنــي وتتضمــن إعداد 
االجتماعــات  وتنظيــم  األعمــال  جــدول 
يقــوم  كمــا  القــرارات،  تنفيــذ  ومتابعــة 
والفاكســات  المراســالت  باســتقبال 

المواعيــد. وتنظيــم  الــردود  وإعــداد 
 

مكتب التفتيش والتدقيق
يتولــى المكتــب مهمة التدقيــق الداخلي 
واإلداري  المالــي  األداء  لســالمة 
واللوائــح  القــرارات  تنفيــذ  ومراجعــة 
والتعاميــم الصــادرة، كمــا يقــوم المكتــب 
الــردود الستفســارات  بالتنســيق وإعــداد 
تقاريــر  يقــدم  كمــا  الرقابيــة،  الجهــات 
التدقيــق  لنتائــج  العليــا  لــإدارة  دوريــة 

والتوصيــات. المالحظــات  تتضمــن 
 

إدارة المكتب الفني
إعــداد  مهمــة  الفنــي  المكتــب  يتولــى 
الدراســات الفنيــة والتخصصيــة ودارســات 
الجديــدة،  للمشــاريع  الالزمــة  الجــدوى 
كمــا يقــوم بتوفيــر قاعــدة بيانــات فنيــة 
لدعــم أســاليب اتخــاذ القــرار بالتنســيق مــع 

القطاعــات ذات الصلــة.
 

مكتب المدير العام 
للطيران المدني

الطيــران  عــام  مديــر  مكتــب  يتولــى   
المدنــي المهــام الخاصــة بإدارة وتشــغيل 
يشــرف  كمــا  الكويــت،  مطــار  وتطويــر 
علــى جميــع شــؤون الطيــران المدنــي 
الخاصــة بتنظيــم حركــة الطائــرات والركاب 
والشــحن الجــوي، كمــا يقــوم بالمشــاركة 
االســتراتيجية  الخطــط  وضــع  فــي 
وتقديــم  األهــداف  وتحديــد  والتنمويــة 
اإلدارة  لمجلــس  الالزمــة  التوصيــات 

اإلدارات. ومديــري 
بمهمــة  العــام  المديــر  مكتــب  ويقــوم 
الرقابــة علــى ســالمة التشــغيل والصيانــة 
لــدى جميــع شــركات الطيــران وتنظيــم 
يقــوم  كمــا  الجــوي.  النقــل  شــؤون 
والنظــم  التشــريعات  تنفيــذ  بمراقبــة 
المدنــي،  بالطيــران  المتعلقــة  واللوائــح 
وايضــا تمثيــل الكويــت فــي المنظمــات 
فــي  المتخصصــة  واإلقليميــة  الدوليــة 
المعاهــدات  وإبــرام  المدنــي  الطيــران 

الصلــة. ذات  واالتفاقيــات 

مكتب العالقات العامة 
واإلعالم

اإلعالميــة  بــاإلدارة  المكتــب  يقــوم 
مــن خــالل متابعــة كل مــا ينشــر فــي 
إدارة  يتولــى  كمــا  اإلعــالم  وســائل 
اإلحــداث واألزمــات مــع وســائل اإلعــالم 
الــردود  إعــداد  خــالل  مــن  الصحافــة  و 
ينظــم  كمــا  الصحفيــة،  المؤتمــرات  و 
المكتــب المؤتمــرات والمعــارض، وإصــدار 

الوفــود. واســتقبال  المطبوعــات 



51رئيس ومدير عام الطيران المدني

مطار الكويت الدولي الكتاب السنوي والدليل العام



تــم انشــاء الشــركة الكويتيــة لخدمــات الطيــران فــي عــام 1981 و كان الهــدف 
االساســي مــن االنشــاء هــو تقديــم خدمــة التمويــن والخدمــات االرضيــة 
لمؤسســة الخطــوط الجويــة الكويتيــة، و بعــد ســنتين فقــط مــن االنشــاء 
شــركات  جميــع  يخــدم  الــذي  الطائــرات  لمطبــخ  الفعلــي  التشــغيل  تــم 
ــى ادارة قاعــات االنتظــار  ــي باإلضافــة ال ــت الدول ــران فــي مطــار الكوي الطي
فــي مطــار الكويــت الدولــي ومطــار الـــ T4 وتقديــم الخدمــات للمســافرين. 
 V.V.I.P كمــا ان كاســكو تقــوم حاليــا باإلشــراف علــى خدمــات كبــار الــزوار
داخــل المطــار، باإلضافــة إلــى إدارة مطابــخ ومطاعــم فنــدق ترانزيــت المطــار. 
وتعمــل كاســكو علــى تقديــم الخدمــات التموينيــة لبعــض المستشــفيات 
ــة  ــي تتناســب مــع الحــاالت الصحي ــر الجــودة الت ــت وفــق اعلــى معايي بالكوي
ــب  ــي تتطل ــة الت ــد مــن العقــود مــع الجهــات الحكومي ــى العدي باالضافــة ال
ــم  ــى تقدي ــة بشــكل يومــي علــى مــدار العــام باالضافــة ال خدمــات تمويني

الوجبــات الصحيــة ألبناءنــا الطلبــة فــي ريــاض االطفــال.
كمــا تقــوم كاســكو بــإدارة قاعــات االنتظــار بمطــار الكويــت الدولــي مــن 
خــالل ادارتهــا لقاعــة دســمان الموجــودة فــي مبنــى الــركاب T1 وقاعــة 
بيــان والمباركيــة فــي مبنــى الــركاب الجديــد T4. حيــث أن تلــك القاعــات 

تســتقبل مــا يقــارب 1000 مســافر يوميــا.
دون  الســاعة  مــدار  علــى  الطيــران  لخدمــات  الكويتيــة  الشــركة  تعمــل 
توقــف، حيــث تقــوم بتقديــم الخدمــات التموينيــة لجميــع شــركات الطيــران 
الــوزارات و الهيئــات  فــي مطــار الكويــت الدولــي باالضافــة الــى عقــود 
الحكوميــة. فقــد وصلــت القــدرة االنتاجيــة لـــ كاســكو الــى 17 مليــون وجبــة 
خــالل عــام 2018. وتعمــل االدارة الحاليــة علــى زيــادة القــدرة االنتاجيــة 

خــالل الخطــة القادمــة.
الكويتيــة لخدمــات الطيــران علــى تطويــر مســتوى  حرصــا مــن الشــركة 
الجــودة  شــهادة  علــى  الحصــول  علــى  الشــركة  إدارة  عملــت  الجــودة، 
الدوليــة ISO22000:2005 بشــأن اداره ســالمة الغــذاء ونظــام هاســب 

بشــأن نظــام تحليــل المخاطــر ونقــاط التحكــم الحرجــة. 
ايــزو22000:2005  بشــأن اداره ســالمه  كمــا ان المواصفــات القياســية 
فــي  منشــأة  الغــذاء ألي  ســالمه  اداره  نظــم  متطلبــات  تحــدد  الغــذاء 
السلســله الغذائيــه حيــث تحتــاج الــى اثبــات مقدرتهــا علــى ضبــط المخاطــر 
التــي تهــدد ســالمه الغــذاء حيــث تؤكــد أن الغــذاء ســليم تمامــا لحظــه 
اســتهالكه ادميــا. وايضــا حصــول الشــركه الكويتيــه لخدمــات الطيــران علــى 
شــهادة ايــزو  17025:2005 بشــأن المتطلبــات العامــة لكفــاءة مختبــرات 
بمعامــل  أو  بالمختبــرات  الخاصــة  المواصفــات  هــي  والمعاييــر  الفحــص 
القيــاس والتحاليــل والمعايــرة والتــي تتبناهــا المنظمــة الدوليــة األمريكيــة 

.)A2lA( للمعاييــر 
كمــا حرصــت إدارة كاســكو علــى سياســة الجــوده المتبعــه والتاكــد مــن 
اســتيعابها علــى كافــة مســتويات الخدمــة، حيــث تعتبــر عمليــه التطويــر 
والتحســين المســتمر أحــد الركائــز التــي يقــوم عليهــا اداء الشــركة الكويتيــة 
الجــودة  ادارة  سياســة  تخضــع  المنطلــق  هــذا  ومــن  الطيــران،  لخدمــات 

بالشــركة للمراجعــة المســتمرة للتحقــق مــن مواكبتهــا للتطــورات المطلوبة.
عاشــت الشــركة الكويتيــة لخدمــات الطيــران مرحلــة انتقاليــة قبــل 3 ســنوات 
مــن حيــث التغييــر االداري و الفنــي للشــركة ككل، فعلــى الصعيــد االداري 
تــم تغييــر الهيــكل التنظيمــي للشــركة وآليــة العمــل ككل لتكــون اكثــر 
فاعليــة واحترافيــة ومتطــورة عــن الســابق. امــا مــن الناحيــة الفنيــة فقــد 
تــم التغييــر الكبيــر بتحويــل مطبــخ كاســكو الــى مصنــع متكامــل قــادر علــى 
انتــاج اكبــر قــدر ممكــن مــن الوجبــات بصــورة آليــة، حيــث تــم االعتمــاد علــى 
ــاج باالضافــة الــى عقــد  افضــل االجهــزة علــى مســتوى العالــم فــي االنت
العديــد مــن الصفقــات لتطويــر آليــة االنتــاج، كمــا ان كاســكو حريصــه بشــكل 
كبيــر جــدا علــى الســالمة الغذائيــة و كيفيــة تطويــر اليــة العمــل بشــكل 
مســتمر. واليــوم كاســكو تعتمــد علــى احــدث المعــدات و اآلليــات فــي 

االنتــاج ممــا يجعــل العمــل اكثــر دقــة وســرعة فــي االنتــاج.
 كاســكو 2020 هــي االســتراتيجية التــي تهــدف إلــى ان تكــون كاســكو 
هــي الشــركة األكثــر احترافيــة ورائــدة فــي تقديــم خدماتهــا بدرجــة عاليــة 
مــن الجــودة باالعتمــاد علــى افضــل الكــوادر المهنيــة وفــق قيــم نعمــل 
علــى تعزيزهــا عنــد الموظفيــن، فاليــوم كاســكو تعمــل بــروح الفريــق الواحــد 
مــن اجــل ارضــاء العميــل و الوصــول للثقــة الكاملــة مــن خــالل تقديمنــا 

الفضــل المنتجــات والخدمــات بأعلــى جــودة.

تلبية كافة
االحتياجات الخدمية
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شركة الخطوط الجوية 
الكويتية

هــي  الكويتيــة  الجويــة  الخطــوط 
لدولــة  الرســمي  الوطنــي  الناقــل 
تأســيس  بدايــة  وتعــود  الكويــت 
الكويتيــة  الجويــة  الخطــوط  شــركة 
إلــى عــام 1953 حيــث تــم إنشــائها 
كشــركة خاصــة تحــت اســم الخطــوط 
الجويــة الوطنيــة الكويتيــة المحدودة.
اســتحوذت   1962 عــام  وفــي 
ــت علــى كامــل  ــة الكوي حكومــة دول
ملكيتهــا بنســبة 100 % ممــا يجعلهــا 
مــن أقــدم شــركات الطيران الرســمية 
ــي. ــج العرب عمــرا فــي منطقــة الخلي
و الخطــوط الجويــة الكويتيــة عضــوا 
فــي اإلتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي 
الرئيســي  المكتــب  ويقــع   )IATA(
للخطــوط الجويــة الكويتيــة فــي قلب 
مطــار  مــن  بالقــرب  الكويــت  دولــة 
الكويتيــة  وتقــوم  الدولــي  الكويــت 
المنتظمــة  رحالتهــا  بتشــغيل  حاليــا 
الــى 39 وجهــة دوليــة تصــل الشــرق 

وغــرب  األوســط  والشــرق  األقصــى 
الشــمالية. أوروبــا و أمريــكا 

يتكون األسطول الحالي 
للخطوط الجوية الكويتية 

من 32 طائرة تتوزع على 
النحو التالي :

طــراز  مــن  جديــدة  طائــرات  خمــس 
اســتالمها  تــم   200-A330 ايربــاص 
إلــى   2015 مايــو  شــهر  مــن 
العــام،  نفــس  مــن  نوفمبــر  شــهر 
طــراز  مــن  جديــدة  طائــرات  ســبع 
200CEO-A320 تــم اســتالمها مــن 
شــهر  إلــى   2014 ديســمبر  شــهر 
يونيــو 2015، ثــالث طائــرات مــن طــراز 
طائــرات  أربــع   ،200-A320 أيربــاص 
مــن  طائرتــان   ،300-A340 نــوع 
ــرة مــن  ــج B777-200، طائ طــراز بوين
10 طائــرات   ،400-B747 طــراز بوينــج
300ER- بوينــج  طــراز  مــن  جديــدة 

B777 ذات المــدى الطويــل و التــي 
.2017 عــام  اســتالمها  انتهــى 

عالقات عالمية 
متميزة
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أن  علــى  الكويتيــة  تعمــل  كمــا 
طائــرات  أســطولها  علــى  تضيــف 
 A350 ايربــاص  طــراز  مــن  أخــرى 
ــرات، وآخــرى مــن طــراز  عــدد 5 طائ
A320NEO عــدد 15 طائــرة، والتــي 
ســيتم اســتالمها خــال عــام 2019 
اختتــام  وبمجــرد   2020 وحتــى 
الجديــدة  الطائــرات  هــذه  تســليم 
ســتصبح الخطــوط الجويــة الكويتيــة 
طائــرات  أســطول  أحــدث  تمتلــك 

العالــم. فــي  تجاريــة 

الهوية الجديدة للكويتية
جــاء التغييــر علــى العالمــة التجاريــة 

تتناســب  ودراســات  لمعاييــر  وفقــا 
مــع ريــادة الخطــوط الجوية الكويتية 
االقليــم  فــي  طيــران  كشــركة 
التشــغيلي  التفــوق  إلــى  وتهــدف 
التميــز  وتفعيــل  الطيــران،  بمجــال 
التجــاري مــن خــال تحســين شــبكة 
رفــع  إلــى  باإلضافــة  األســطول 
كفــاءة الخدمــات المقدمــة، وتعتبــر 
العالمــة التجاريــة الجديــدة اكثــر مــن 
مجــرد تغييــر إذ يتمثــل الغــرض منهــا 
توجيــه رســالة واضحــة إلــى الــركاب 

والمجتمــع بشــكل عــام.
الجديــدة  الهويــة  ركــزت  و  هــذا 
ــة مــن خــال  ــى شــخصية الكويتي عل

تطويــر و إظهــار الطائــر االزرق حيــث 
يظهــر الشــعار بشــكل واضــح علــى 
االســم  يجســد  و  الطائــرة  هيــكل 
ــة  ــه الكويتي الــذي طالمــا اتســمت ب
ــر االزرق ويرمــز الجناحــان  وهــو الطائ
الشــعار  فــي  بالزرقــة  المكتســيان 
المتجــدد إلــى نقطــة إلتقــاء البحــر 
والســماء فــي إشــارة إلــى اآلفــاق 
الخطــوط  شــركة  تطمــح  التــي 
بلوغهــا  إلــى  الكويتيــة  الجويــة 
والمســتمدة  المســتقبلية  والرؤيــه 

الكويــت. تاريــخ  مــن 
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العنوان

طيران الجزيرة
تأسســت شــركة طيــران الجزيــرة فــي 
أبريــل مــن عــام 2004 كأول شــركة 
الشــرق  فــي  حكوميــة  غيــر  طيــران 
األوســط، وقــد نمــت منذ ذلــك الحين 
لتصبــح شــركة طيــران وطنيــة لدولــة 
الكويــت مدرجــة فــي ســوق الكويــت 

لــألوراق الماليــة.
فــي  لهــا  رحلــة  أول  وانطلقــت 
ثــورة  حينهــا  أحدثــت   ،2005 عــام 
الكويــت  فــي  الســفر  صناعــة  فــي 
ومنطقــة الشــرق األوســط مــن خالل 
وخدمــات  تنافســية  أســعار  تقديــم 

متطــورة
جعلــت تجربــة الســفر أكثــر سالســة 

للمســافرين. وســرعة 
الجزيــرة  طيــران  تخــدم  واليــوم، 
وجهــات مــن األكثــر طلبــا لألعمــال 
األوســط  الشــرق  فــي  والعطــالت 
وشــبه القــارة الهنديــة وأوروبــا وذلــك 
مــن مبنــى ركابهــا الخــاص T5 فــي 

الدولــي. الكويــت  مطــار 
 T5 الجزيــرة  ركاب  مبنــى  وُيعــد 

التــي  القليلــة  الــركاب  مبانــي  مــن 
تشــغلها شــركة طيــران خاصــة علــى 
مســتوى العالــم، وقــد تــم تصميمــه 
المســافرين  ســفر  تجربــة  لتســهيل 
التــي  والخدمــات  المرافــق  بفضــل 
ــة، ومنهــا  ــر فعالي تجعــل رحلتهــم أكث
وخدمــة  األمتعــة  تســجيل  خيــارات 
التســجيل الذاتــي، ومحــالت التجزئــة 
وســوق الحــرة، والمطاعــم، وإجــراءات 
والكشــف  للجــوازات  مخصصــة 
األمنــي، وقاعــة اللؤلــؤة للمســافرين 
وخدمــة  األعمــال،  درجــة  علــى 
بوابــات  عنــد  المجانيــة  اإلنترنــت 
ومســاحات  الطائــرة،  إلــى  الصعــود 
باإلضافــة  الســيارات، ذلــك  لمواقــف 
المثاليــة   Park & Fly خدمــة  إلــى 
إيقــاف  يختــارون  الذيــن  للمســافرين 
خــالل  مطولــة  لفتــرات  ســيارتهم 
ســفرهم وذلــك مقابــل رســوم رمزيــة 

اليــوم. فــي 
ناميــا  أســطوال  الشــركة  وتشــغل 
 A320 إيربــاص  طائــرات  مــن 
يمكــن  حيــث   ،A320neos و 
بمجموعــة  االســتمتاع  للمســافرين 

متنوعــة مــن الوجبــات والمشــروبات، 
مــن  المقاهــي  ذلــك  فــي  بمــا 
العالمــات التجاريــة الرائــدة، والســوق 
الطائــرة وخيــارات  متــن  الحــرة علــى 
الترفيــه  وخدمــة  للتســوق،  أخــرى 
والمعروفــة  والمجانيــة  الالســلكية 
وكذلــك   Jazeera Screensباســم
الجزيــرة الستكشــاف مختلــف  مجلــة 
المــدن عبــر شــبكة وجهــات الشــركة. 
أولــى  مــن  الجزيــرة  طيــران  وكانــت 
الشــرق  فــي  الطيــران  شــركات 
موقعــا  أطلقــت  التــي  األوســط 
إلكترونيــا متكامــال فــي عــام 2005 
القيــام  مــن  المســافرين  مكــن 
الموقــع،  عبــر  مؤكــدة  بحجــوزات 
وتبعــه تطبيــق للهواتــف المحمولــة 
والــذي يوفــر واجهــة تفاعليــة حديثــة 
وتســجيل  الحجــز  عمليــة  تســهل 

الطائــرة. إلــى  الصعــود 
الجزيــرة  طيــران  شــركة  وتواصــل 
خدماتهــا  توســيع  علــى  العمــل 
تقــدم  إقليميــة  طيــران  كشــركة 
وبســيطة  سلســة  ســفر  تجربــة 

لهــم.  رحلــة  كل  فــي  للــركاب 

تعمل طيران الجزيرة باســـتمرار على توســـيع خدماتها كشـــركة طيران إقليمية 
مع تقديم تجربة ســـفر سلســـة وبسيطة ومباشـــرة للركاب في كل رحلة.

57شركات الطيران

مطار الكويت الدولي الكتاب السنوي والدليل العام



MEDIA+MARKETING = Meridian
MARITIME+AVIATION

• Port and airport handbooks and directories
• Interactive eBooks and websites
• Interactive adverts and banner designs
• Print advertising, marketing and promotion
• Exhibition displays
• Corporate branding and logo design

Join our expanding worldwide client base and discover
how Meridian’s expert maritime and aviation media
team can give your organisation a competitive edge.

To maximise your marketing campaign contact 
Sales Director Simon O’Connell today:
Tel: +44 151-343-9100 
Email: soconnell@meridian-media.com

Meridian’s international publishing team partners with seaports and 
airports around the world, delivering a portfolio of publishing, 
marketing and promotional services that is second to none.

The Media Centre, 7 The Precinct, Bromborough, Wirral CH62 7AD, United Kingdom
Tel: +44 (0)151 343-9100 • Email: mail@meridian-media.com
Web: www.meridian-media.com • www.meridian-ebooks.com

Meridian A4 Advert 2019B.qxp_Layout 1  25/06/2019  11:12  Page 1



طيران اإلمارات والكويت
لطيــران  مهمــة  ســوق  الكويــت 
اإلمــارات، حيــث بــدأت خدمتهــا منــذ 
ــا ســت  عــام 1989، وتســير إليهــا حالي
باســتخدام  إحداهــا  يوميــا،  رحــالت 
 300ER-777البوينــج طائــرة 
الداخليــة  وتجهيزاتهــا  بتقســيمها 
اإلمــارات  طيــران  وتلتــزم  الجديــدة. 
فريــدة  ومنتجــات  خدمــات  بتوفيــر 
فــي جميــع  الكويتييــن  للمســافرين 
الدرجــات وتضمــن لهــم الســفر بتميــز 

دائــم. 
وقــد لمســت طيــران اإلمــارات ارتفاعــا 
مــن  رحالتهــا  علــى  الطلــب  فــي 
للســياحة  ســواء  الكويــت،  وإلــى 
بفضــل  وذلــك  األعمــال،  ألداء  أم 
ــة الســفر  ــارات الواســعة لمواصل الخي
ــر دبــي التــي توفرهــا إلــى مراكــز  عب
ســياحية وتجاريــة إقليميــة وعالميــة. 
وقــد صنــف دليــل الناقــالت الجويــة 
الكويــت  دبــي-  خــط   OAGالعالميــة
كواحــد مــن أكثــر 20 خطــا ازدحامــا 
أكثــر  أيضــا  يعــد  كمــا  العالــم،  فــي 
الشــرق  فــي  ازدحامــا  الخطــوط 
األوســط وشــمال أفريقيــا. ويفضــل 
المواطنــون الكويتيــون والمقيمــون 
فــي  كثيــرة  وجهــات  إلــى  الســفر 
وتخــدم  األقصــى.  والشــرق  أوروبــا 
طيــران اإلمــارات 40 وجهــة أوروبيــة 
و23 وجهــة فــي الشــرق األقصــى 
مــن خــالل توقــف واحــد فــي دبــي. 
وتعــد الواليــات المتحــدة األميركيــة 
للمســافرين  بــارزة  وجهــة  أيضــا 
الكويتييــن، وتخدمهــا الناقلــة برحــالت 

إلــى 12 مطــارا. 

وتعــد طيــران اإلمــارات أكبــر مشــغل 
البوينــج 777  العالــم لطائــرات  فــي 
حاليــا 160 طائــرة  أســطولها  ويضــم 
مــن هــذا الطــراز تخــدم رحالتهــا إلــى 
قــارات العالــم الســت، وذلــك انطالقــا 
وســوف  دبــي.  فــي  مركزهــا  مــن 
طائراتهــا  تشــغيل  الناقلــة  تبــدأ 
بتقســيمها   300ER-777البوينــج
إلــى  الجديــدة  الداخليــة  وتجهيزاتهــا 
 777 طائــرة  وتتضمــن  الكويــت. 
الحديثــة فــي جميــع الدرجــات مقاعــد 
وتحســينات  عصــري  تصميــم  ذات 
إلــى  باإلضافــة  الــدوالرات،  بمالييــن 
طيــران  نظــام  مــن  نســخة  أحــدث 
واالتصــاالت  للمعلومــات  اإلمــارات 

 .ice الجــوي  والترفيــه 
الجديــدة  الخاصــة  األجنحــة  وتمتــاز   
 300ER-777 ــج ــرات البوين علــى طائ
بتصميــم مبتكــر وتجهيــزات متطــورة 
ــر مســبوقة مــن  توفــر مســتويات غي
الخصوصيــة والراحــة والفخامــة، حيــث 
توفــر اســتقاللية تامــة ألنهــا مغلقــة 
بأبــواب  تجهيزهــا  بفضــل  بالكامــل 
وحتــى  الطائــرة  أرضيــة  مــن  تمتــد 
الســقف. وتبلــغ مســاحة كل جنــاح، 
قدمــا   40 أجنحــة،  ســتة  وعددهــا 
مربعــة، وهــي مرتبــة بتوزيــع 1-1-1. 
التقنيــات  أحــدث  اعتمــاد  تــم  وقــد 
فــي مقاعــد أجنحــة الدرجــة األولــى 
المقعــد  يمتــاز  حيــث  الجديــدة، 
للتحــول  القابــل  الوثيــر،  الجلــدي 
إلــى ســرير مســتو بالكامــل، بإمكانيــة 
ضبطــه فــي وضــع “الجاذبيــة صفــر”، 
وهــي إحــدى تقنيــات وكالــة الفضــاء 
األميركيــة )ناســا( المتطــورة، لضمــان 

غيــر  بمســتويات  المســافر  تمتــع 
مســبوقة مــن الراحــة. واســتخدمت 
طيــران اإلمــارات للمــرة األولــى علــى 
النوافــذ  الطيــران  صناعــة  مســتوى 
االفتراضيــة فــي األجنحــة الوســطى، 
األجنحــة  هــذه  ركاب  يــرى  بحيــث 
المشــاهد خــارج الطائــرة، باســتخدام 

الفعلــي. الزمــن  كاميــرا  تقنيــة 
واســتوحي تصميــم وشــكل مقاعــد 
طائــرة  علــى  األعمــال  رجــال  درجــة 
البوينــج 777 الجديــدة مــن التصميــم 
الداخلــي للســيارات الرياضيــة الحديثــة، 
مــع مســاند رأس مصممــة هندســيا 
للتكيــف حســب االختيــار الشــخصي، 
ومظهــر أنيــق بشــكل عــام. ويحتــوي 
الســلكية  وحــدة  علــى  مقعــد  كل 
تعمــل باللمــس للتحكــم بوضعيــات 
الجــوي  الترفيــه  ونظــام  الجلــوس 

وخيــارات اإلضــاءة الشــخصية. 
الســياحية  الدرجــة  مقاعــد  وتتميــز 
مــع  الهادئــة  بألوانهــا  الجديــدة 
واألزرق،  الرمــادي  اللونيــن  تدرجــات 
مســاند  مــع  العصــري  وبتصميمهــا 
رأســيا  للتعديــل  قابلــة  جلديــة  رأس 

وأفقيــا. 

طيـــران اإلمـــارات هـــي أكبـــر 
مشـــغل في العالم ألســـرة 
طائـــرات بوينـــج 777، حيـــث 
تطيـــر أكثر من 160 من هذه 
الحديثـــة  العريضـــة  الهيئـــات 
والفعالـــة إلـــى ســـت قارات 

مـــن مركزهـــا فـــي دبي.
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شركة أالفكو لتمويل 
شراء وتأجير الطائرات 

)ش.م.ك.ع(
نبذة:

ــر  شــركة أالفكــو لتمويــل شــراء وتأجي
هــي  )ش.م.ك.ع(  الطائــرات 
ــر  ــة تقــدم خدمــات تأجي شــركة عالمي
الشــريعة  مــع  المتوافقــة  الطائــرات 
اإلســالمية و تتخــذ مــن الكويــت مقــرا 
عــام  فــي  الشــركة  تأسســت  لهــا. 
الجويــة  الخطــوط  قبــل  مــن   1992
عليهــا  اســتحوذ  ثــم  ومــن  الكويتيــة 
ــك( فــي  ــي )بيت ــل الكويت ــت التموي بي
عــام 2000، وتــم بعــد ذلــك ادراجهــا 
فــي ســوق االوراق الماليــة فــي عــام 

 .2006
تزخــر شــركة أالفكــو بعالقــات تجاريــة 
األساســيين  الالعبيــن  مــع  مميــزة 
ــران وتحــرص علــى  فــي صناعــة الطي
تقديــم حلــول صممــت لتلبيــة حاجــة 
العمــل  فريــق  خــالل  مــن  العمــالء 
ذو الخبــرة العاليــة. لقــد بنــت شــركة 
أالفكــو علــى مــر الســنوات ســمعة 
جيــدة لتحــوز علــى ثقــة عمالئهــا مــن 
ولتتبــوء  العالميــة  الطيــران  شــركات 

مكانــة مرموقــة بيــن كبــرى شــركات 
التأجيــر، حيــث تمتلــك محفظــة مكونة 
مــن 70 طائــرة مــن عائــالت إيربــاص 
شــركة   23 علــى  مؤجــرة  بوينــغ  و 
طيــران فــي 15 دولــة حــول العالــم.
تقــدم شــركة أالفكــو ثــالث منتجــات 

رئيســية هــي:
التأجير التشغيلي:

الطائــرات  بشــراء  الشــركة  تقــوم 
الحديثــة المتقدمــة تكنولوجيا و تقوم 
بتأجيرهــا لشــركات الطيــران العالميــة، 
ممــا يعطــي شــركات الطيــران مرونــة 
تشــغيلية أعلــى ويجنبهــا مــن مخاطــر 

القيمــة المتبقيــة لألصــول.
البيع و إعادة التأجير:

يبيــع  تمويليــة  معاملــة  وهــي 
)شــركة  الطائــرة  مالــك  بموجبهــا 
المؤجــر  الــى  الطائــرة  الطيــران( 
)أالفكــو( و مــن ثــم يقــوم المؤجــر 
ــرة الــى المســتأجر  ــر الطائ باعــادة تأجي
)شــركة الطيــران(. األمــر الــذي يمكــن 
إســتغالل  مــن  الطيــران  شــركات 
رأس المــال فــي النشــاط التشــغيلي 

األساســي.
إدارة تأجير الطائرات:

لــدى شــركة أالفكــو القــدرة والكفــاءة 
مــن  واســعة  مجموعــة  لتقديــم 

أطــراف  إلــى  االستشــارية  الخدمــات 
أخــرى فيمــا يتعلــق بشــراء و تأجيــر و 

الطائــرات. تســويق  إعــادة 
المضي قدما:

تتطلــع شــركة أالفكــو دائمــا الــى توفيــر 
مــن  عمالئهــا  الــى  الطائــرات  أحــدث 
شــركات الطيــران مــن حيــث التكنولوجيــا 
مســبوق  الغيــر  والتوفيــر  المتطــورة، 
للوقــود، والموثوقيــة التشــغيلية، وتعزيز 
الطلــب  ولتلبيــة  المســافرين.  تجربــة 
الطائــرات،  علــى  المتزايــد  العالمــي 
شــراء  طلبــات  أالفكــو  شــركة  لــدى 
مكونــة مــن 112 طائــرة ذات مواصفــات 
ــغ و  ــاص و بوين ــة متطــورة مــن ايرب تقني
التــي ســتيم اســتالمها خــالل الخمــس 
العالمــة  إرتبطــت  لقــد  الســنوات. 
التجاريــة لشــركة أالفكــو باإلبتــكار والتميــز 
فــي خدمــة العمــالء، وذلــك مــن خــالل 
المســاهمين  مــع  المتينــة  الروابــط 
والشــركاء للتوصــل إلــى إرضــاء إحتياجــات 
العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  العمــالء 
ــزة مــع  ــة المتمي ونظــرا للعالقــات التجاري
للطائــرات  المصنعــة  الشــركات  كبــرى 
مــن  والعمــالء  المحــركات  ومورديــن 
شــركات الطيــران، فــأن شــركة أالفكــو 
فــي وضــع متميــز يمكنهــا من اإلســتمرار 

ونجاحهــا. نموهــا  فــي 
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AIRLINE ICAO/IATA WEBSITE AREA AIRPORT  SITA  

 CODE  OFFICE OFFICE 

Air Arabia ABY/G9 www.airarabia.com 22254072 24346377 -

   66660974 65095375

Air Arabia Egypt RBG/G9 www.airarabia.com 66660974 66660974 KWIKEXH

Air Cairo	 MSC	 www.flyaircairo.com	 51699988	 50470090	 -

   

Air-India AIC/AI www.airindia.in 22456700 24726444 KWIKZAI

   99630475 55351340 KWIRZAI

Air-India Express AXB/IX www.airindiaexpress.in 99630475 55351340 KWICOIC

Al-Masria Universal LMU/UJ www.almasriaairlines.com 50470090 50470090 -

Airlines  

AtlasGlobal Airlines KKK/KK www.atlasglb.com 60997999 50644454 JSTOWKKK

Azerbaijan Airlines AHY/J2 www.azal.az 69986678 60656546 -

Biman Bangladesh  BBC/BG www.biman-airlines.com 99813462 66523410 KWIKKBG 

Airlines     KWIUUBG

British Airways	 BAW/BA	 www.britishairways.com	 24718143	 66097281	 -

    99609758

Cargolux Airlines  CLX/CV www.cargolux.com 99405536 66478332 KWIAPCV

International    

Cargolux Italia ICV/C8 www.cargolux.com 99405536 66478332 KWIAPCV

Cham Wings Airlines SAW/6Q www.chamwings.com 22442301 98522201 KWIKPXH

   97880316  DAMSAXH

DHL Aviation DHX/ES www.logistics.dhl 99057302 - BAHOWER

   66931488

Egypt Air	 MSR/MS	 www.egyptair.com	 99610172	 24739528	 KWIDMMS

    94047909 KWIKKMS

Emirates Airline UAE/EK www.emirates.com 22055100 24331462 KWISZEK

    97848116 KWIKKEK

   

Ethiopian Airlines ETH/ET www.ethiopianairlines.com 22270600 98968479 -

   98855114 

   

Etihad Airways ETD/EY www.etihad.com 22057714 24315457 KWIKKEY

   98766880 98766883

Fly Damas	 FDK/4J	 www.flydamas.com	 96666245	 90012108	 -	

    99494858

Fly Dubai	 FDB/FZ	 www.flydubai.com	 22450070	 22440309	 DXBSPFZ

   97200272 55600155

Fly Egypt	 FEG/FT	 www.flyegypt.com	 90980486	 -	 -

Flynas	 KNE/XY	 www.flynas.com	 99100190	 98035053	 -	

 

Gulf Air GFA/GF www.gulfair.com 99904444 99778274 KWIKZGF
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AIRLINE ICAO/IATA WEBSITE AREA AIRPORT SITA  

 CODE  OFFICE OFFICE

IndiGo IGO/6E www.goindigo.in 50891500 50891500 KWIKZR

     KWIKZPR

Iran Air IRA/IR www.iranair.com 22451228 24715897 KWISMIR

   99065480 66781185 KWIKPIR

Iran Aseman Airlines IRC/EP www.iaa.ir 22454323 22454351 KWIGSEP

   66266888 99448718

Iraqi Airways	 IAW/IA	 www.iraqiairways.com.iq	 97371035	 69981771	 KWINAXH

Jazeera Airways	 JZR/J9	 www.jazeeraairways.com	 24339436	 66993271	 KWIOWJ9

     KWIOUJ9

Kish Airlines KIS/Y9 www.kishairlines.ir 22454323 22454351 KWIGSEP

   66266888 99448718

KLM Royal Dutch  KLM/KL www.klm.com 22438152 24713857 KWIGLKL

Airlines    97373484 66939847 KWIKKKL

 

Kuwait Airways	 KAC/KU	 www.kuwaitairways.com	 171		 24345555/6666	 KWIOUKU

    96688817 KWIOSKU 

Lufthansa  DLH/LH www.lufthansa.com 97516133 99821719 KWISTLH

Mahan Air IRM/W5 www.mahan.aero 22661122 24349848 - 

   66704258 94431386

Middle East Airlines MEA/ME www.mea.com.lb 22423070 24710144 KWIKZME

   99988863 99220299

Nile Air NIA/NP www.nileair.com 97207713 55517017 KWIKKNP

Oman Air OMA/WY www.omanair.com 97207713 55483484 KWIKKWY

     MCTKLWY

 

Pakistan International  PIA/PK www.piac.com.pk 96925433 69394694 KWIKKPK

Airlines     KWIUUPK

Pegasus Airlines	 PGT/PC	 www.flypgs.com	 97371035	 69981771	 KWINAXH

Qatar Airways	 QTR/QR	 www.qatarairways.com	 22465117	 24343888	 KWIKKQR

   65122888 66450797 KWIKZQR

Royal Jordanian  RJA/RJ www.rj.com 22923017 24740870 KWITBRJ

Airlines   96686114 99665791 KWIKZRJ

   

Saudi Arabian SVA/SV www.saudia.com 22415857 50010500 KWIKKSV

Airlines   22445463  KWISMSV

     

SriLankan Airlines ALK/UL www.srilankan.com 97230037 99832485 KWIKDUL

      

Syrian Arab Airlines	 SYR/RB	 www.syriaair.com	 99468403	 66177170	 KWIKZRB

     KWITORB

Tarco Air TRQ/3T www.tarcoaviation.com - 98000630 -

Turkish Airlines THY/TK www.turkishairlines.com 96684941 90030261 KWITZTK

     ISTSPTK

Yemenia Yemen 	 IYE/IY	 www.yemenia.com	 2317170	 22317172	 KWIZQIY

Airways
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صندوق بريد 17، الصفاة، الرمز البريدي 13001 دولة الكويت • هاتف: )965+( 161 • الفاكس: )965+( 24316830
E-mail: info@dgca.gov.kw • www.dgca.gov.kw :موقع اإلنترنت

AFTN: OKAAYAYX • SITA: KWIAPYA - KWIDDYA - KWIASYA
عند اإلتصال هاتفيا من الخارج، يرجى وضع رمز دولة الكويت )965+( قبل رقم الهاتف الموجود

اإلدارة العامة للطيران المدني

داخلي: 11113

داخلي: 11122

داخلي: 11188

داخلي: 11602

داخلي: 11144

داخلي: 11162/11166

داخلي: 16677

داخلي: 11174

داخلي: 11202/11203

داخلي: 11302/11303

داخلي: 11702/11703

داخلي: 12302

داخلي: 11602

داخلي: 12702

داخلي: 11502

داخلي: 12302

داخلي: 11402

داخلي: 13462

داخلي: 12001/12002

داخلي: 13302

داخلي: 12502/12503

داخلي: 16702

داخلي: 16602/16603

داخلي: 16802/16803

داخلي: 12102/12103

داخلي: 11196

داخلي: 16502

رئيس اإلدارة العامة الطيران المدني
info@dgca.gov.kw

المدير العام
info@dgca.gov.kw

نائب المدير العام للشئون اإلدارية والمالية والقانونية
info@dgca.gov.kw

نائب المدير العام لشئون مطار الكويت الدولي
info@dgca.gov.kw

نائب المدير العام لشئون التخطيط والمشاريع
info@dgca.gov.kw

نائب المدير العام لشئون سالمة الطيران والنقل الجوي وامن الطيران 
info@dgca.gov.kw

نائب المدير العام لشئون خدمات المالحة الجوية
info@dgca.gov.kw

مدير مكتب رئيس الطيران المدني
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة األجهزة المالحيه
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة األرصاد الجوية
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة اإلنشاءات
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة سالمة الطيران
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة الشؤون اإلداريه
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة الشئون القانونيه
info@dgca.gov.kw

مدير ادارة الشؤون المالية
info@dgca.gov.kw

مدير العمليات
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة المشاريع
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة المالحة الجوية
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة النقل الجوي
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة الهندسه
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة مركز نظم المعلومات
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة امن الطيران المدني
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة التخطيط والمتابعة
info@dgca.gov.kw

مدير إدارة التنظيم األمني
info@dgca.gov.kw

مدير المكتب الفني
info@dgca.gov.kw

مدير مركز تنسيق نظم السالمة
info@dgca.gov.kw

مدير مكتب التفتيش والتدقيق
info@dgca.gov.kw

اإلدارة العليا والجهاز اإلداري          
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ALAFCO .......................................................................60  
Alghanim Travel .......................................................6
Al-Kazemi Travel & Tourism ...............................49 English
Bahrain	Exchange	Company .............................49 
Crowne Plaza Kuwait ............................................. 10
Deerns Middle East BV .........................................46 English
Emirates Airline .........................................................4

Jazeera	Airways ....................................................... 29 
KASCO .......................................................................... IFC
Kuwait	Airways ......................................................... 2
Marafie	Group ............................................................6 English
Meridian Media .......................................................... 58 
PACE .............................................................................. 58 English
ThyssenKrupp............................................................ 56 English

يتقدم الناشرون بجزيل الشكر واالمتنان الى كافة الشركات والهيئات التي شاركت
في اإلعالنات التجارية للكتاب السنوي والدليل لمطار الكويت الدولي

فهرس المعلنين

161 / داخلي: 11556

161 / داخلي: 11512/11543

161 / داخلي: 11510/11520

161 / داخلي: 11513

161 / داخلي: 11521

161 / داخلي: 19677

161 / داخلي: 11414

161 / داخلي: 11413

161 / داخلي: 11447

161 / داخلي: 16819

104

مباشر: 24752236
161 / داخلي: 14110/14111

161 / داخلي: 14214

161 / داخلي: 14119

مباشر: 24760267

مباشر: 24710551
24732425 

إدارة المطار
رئيس قسم تنظيم الحركة

رئيس قسم االمن والسالمة
مراقب تسهيالت مبنى الركاب

رئيس قسم المفقودات
مراقب خدمات المطار المناوب

مراقب الطيران العام

إدارة النقل الجوي
رئيس قسم الجداول
رئيس قسم اإلحصاء

رئيس قسم الشكاوى

إدارة األرصاد الجوية
استفسارات التنبؤات الجوية

جهاز الرد اآللي / خدمة 24 ساعة

وزارة الداخلية / المطار
اإلدارة العامة لالمن العام

إدارة امن المطار
مدير امن المطار

العمليات
رئيس قسم امن المبنى

اإلدارة العامة للهجرة
إدارة جوازات السفر المطار

اإلدارة العامة لإلطفاء / المطار
اإلدارة العامة لإطفاء

أرقام مهمة للمطار          




