


میالدی۲۰۲۰گزارش سال مالی 



ادارۀ هوانوردی ملکی-د ملکي هوایي چلند ادارې

خورشیدی1399گزارش سال مالی 



گزارشموارد عمده در این 

معلومات کلی در مورد اداره هوانوردی ملکی

خورشیدی 1399در سال دست آوردهای اداره 
در پنج بخش عمده

1399خالصۀ دست آوردهای سال 

(2021-2020)چالش ها، راه حل ها و پالن  اداره از 



معلومات در مورد ادارۀ هوانوردی ملکی

:ادارهمعرفی•

اث،احدکشور،هواییحریمکنترولهوایی،(ترانسپورت)نقلوحملخدماتفراهمسازیلیتومسؤ•
.داردبهعهدهراکشورهواییمیدانهایمعیاریسازیوتوسعه

.استکشوراقتصادیمهماداراتازیکی•

والمللیبینهواییمیدانچهارجملهازکهداشتههواییمیدان28تعدادبهمجموعاًخودتشکیلدر•
.باشدمیمحلیمیادینمتباقی

اهمدرملکیهونوردیقانونوگردیدایجادریاستجمهورعالیمقامفرمانطی2012سالدرادارهاین•
.گرفتقرارتاییدموردکشورپارلمانتوسط2012دسمبر



دیدگاه و مأموریت اداره هوانوردی ملکی

تالش برای باال بردن سطح 
مصؤنیت ترانسپورت هوایی 
ازطریق ایجاد یک سیستم 

کارآمد و مؤثر نظارت و اِعمال 
معیارهای سازمان جهانی 

ایکاو

توسعه و پویایی سکتور 
هوانوردی ملکی و 

ترانسپورت هوایی، و ایفای 
نقش فعال در مؤفقیت 

افغانستان

دیدگاه مأموریت



ملکیاساسی اداره هوانوردی ولیت های ؤمس

امنیت هوانوردی

تنظیم ترافیک هوایی

هندلنگخدمات گروند 

مصؤونیت پرواز

ز و مدیریت،  توسعه، تجهی
حفظ و مراقبت میدان های 

هوایی

نظارت شرکت های هوایی و
،مدیریت مارکیت

خدمات هواشناسی



ملکیاداره هوانوردی اساسی اهداف 

اول

دوم

سوم

چهارم

سرتیفایشدنمیادینهواییبینالمللیکشور؛ •

جهانطقهوتوسعهسکتورهوانوردیملکیواحیایاعتبارازدسترفتههوانوردیملکیکشوردرسطحمن

باالبردنسطحمصؤونیتپروازوامنیتهوانوردی

کشورمعیاریساختنتمامیخدماتهوانوردیملکی

یملکایجادظرفیتهایانسانیوتخنیکیبرایمدیریتمؤثرسکتورهوانوردی •پنجم

اتصالمنطقهییوجهانیافغانستان ششم



تشکیل اداره هوانوردی ملکی

خارج نوع بست
رتبه

مافوق 
رتبه

رتبه رتبه دومرتبه اولهفوق  رتب
سوم

رتبه چهار
م

رتبه ششجمرتبه پن
م

مرتبه هشتمرتبه هفت

12131۸931۷۵۴913۴11۴3102تعدادبست

بست13۷0تعدادمجموعی



1399سال مالی بودجه 

8,462,946,304
(نجپملیارد و چهاصد و شصت و دو میلیون و نوصد و چهل و پنج هزار و نوصد و هفتاد و سه اعشاریه بیست و هشت )

بودجۀ مجموعی

481,945,973.25
و هشتاد و یک میلیون و نوصد و چهل و پنج هزار و چهارصد )

(پنجنوصد و هفتاد و سه اعشاریه بیست و 

7,981,000,000
(میلیونملیارد و نوصد و هشتاد و یک هفت )

مقدار بودجۀ انکشافیمقدار بودجۀ عادی

درصدی 
مصرف 

درصدی 
مصرف

91.30% ۸6.۸3%



خالصهبطور 1399سال مالی مهم ترین دست آوردهای 



احیای مجدد شرکت هوایی باختر افغان به عنوان دومین شرکت هوایی دولتی. 1



کرونادرصد بودجه انکشافی با توجه به محدودیت های ناشی از ویروس 91.30مصرف . 2

۹۰.۳

۸.۷  ,

درصدی مصرف بودجه : شکل یک
انکشافی را نشان می دهد

1st Qtr 2nd Qtr

۸۶.۸۳

۱۳.۱۷

درصدی مصرف بودجه : شکل یک
را نشان می دهدعادی



هزار مسافر گیرمانده در پی قرنطینه شدن از کشورهای خارجی 100انتقال نزدیک به . 3
به افغانستان



پروژه انکشافی/ قرارداد13دست آوردها در زمینه تحقق . ۴

1,633,255,675.6 
ستیکمیلیاردوششصدوسیوسهمیلیونودوصدوپنجاهوپنجهزارششصدوهفتادوپنجاعشاریهششافغانیعقدقرارداد،صورتگرفتها

به ارزش مجموعی

311,630,941
افغانیسیصدویازدهمیلیونششصدوسیهزارنهصدوچهلیکبهارزش

1,293,833,834.7 
یکمیلیاردودوصدونودسهمیلیونهشتصدوسیوسههزاربه ارزش 

افغانیوهشتصدوسیوچهاراعشاریههفت

پروژه در حال جریان است۷تکمیل شده٪100پروژه ۵

درمیادینهوائیکابل،کندهار،
بامیان،بادغیسوارزگان

درمیادینهوائیکابل،خوست،ننگرهار
ولوگر

یک پروژه–توقف 
اعمار و ترمیم تعمیر هواشناسی اداره هوانوردی )

(ملکی

به ارزش 27,790,900



کام ایرنمرۀ معیاری شرکت های هوایی آریانا و پایین آمدن . ۵

به139۸سالدر3.۷۸از:ترتیببه•
1399سالدر2.3

•

در0.00به139۸سالدر1.۸۸•
استرسیده1399سال

•



عواید به خزانه ملی ٪91جمع آوری . 6

• افغانی جمع آوری عواید مبلغ  5,171,757,133
• (افغانی133میلیارد و یکصد و هفتادویک میلیون و هفصد و پنجاه و هفت هزار پنج )

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

Category 1

را نشان میدهد۱۳۹۹عواید درسال  ٪۹۱نمایش : ۲شکل 

Series 1 Series 2 Series 3



1399خالصۀ دست آوردهای سال مالی 

هفتم

هشتم

نهم

دهم

کارمند بعد از سپری نمودن پروسه رقابت آزاد در مرکز و الیات290استخدام 

وراتخاذ تدابیر الزم جهت انتقال مسوولیت های میدان های هوایی بین المللی کش

وایی  همعیاری سازی میدان های هوایی بین المللی مطابق به الزامات سازمان حمل و نقل 
(ایکاو)

عربیبیرون شدن شرکت هوایی کام ایر از فهرست سیاه امارات متحده 

عادی شدن پروازها به والیت کندز بعد از یک دهه توقفیازدهم

دوازدهم



ششدست آوردهای عمده ادارۀ هوانوردی ملکی به طور عموم به 
بخش تقسیم می شود

عواید

امنیت 
هوانوردی

مبارزه 
بافساد 

زیربنایی
پالیسی و 

تقنینی

تخنیکی



دست  آوردهای عمده اداره در بخش تخنیکی: اول



تخنیکیعمده اداره در بخش دست  آوردهای 
(مصوونیت شرکت های هوایی)

اول

دوم

سوم

چهارم

استرسیده۱۳۹۹سالدر۰.۰۰به۱۳۹۸سالدر۱.۸۸ازایرکامهواییشرکتمعیارینمرۀپایین آمدن

۱۳۹۹در سال ۲.۳به ۱۳۹۸در سال ۳.۷۸پایین آمدن نمرۀ معیاری شرکت هوایی آریانا از 

عربیمتحدهاماراتسیاهفهرستازکام ایرهواییشرکتشدنبیرون

تکمیل سرتفیکشن شرکت هوایی باختر و احیای مجدد شرکت هوایی باختر افغان

B-737-400طیاراتC-checkتکمیلپنجم YA-PICکشورداخلدرآریاناهواییشرکت

ملکیهوانوردیادارهتوسطالمللیبینهواییمیدانچهارسرتیفیکشنپروسهآغاز ششم



تخنیکیدست  آوردهای عمده اداره در بخش 
(مصوونیت شرکت های هوایی)

هفتم

هشتم
اینشتفتیدوممرحلهبرایآماده گی هاوایکاوبین المللیسازمانبررسی هایاولمرحلهازموفقانهعبور/سپری نمودن

داردجریاننیزسازمان

ایرکاموآریاناهوایشرکت هایسرتیفیفکیشنتکمیل



تخنیکیدست  آوردهای عمده اداره در بخش 
(ایجاد مسیر جدید)

اول
دسرحبهراتاجکستانکشورسرحدکهافغانستانهواییحریمدرPENAXوLAJAKساحاتبینجدیدهواییدهلیزایجاد

می کندوصلمستقیماپاکستانکشور



تخنیکیدست  آوردهای عمده اداره در بخش 
(خدمات ترافیک هوایی)

افغانستانهوائیقلمرودرطیاراتپرواز(11۷۷۵3)برایهوائیترافیکخدماتارائهاول

هوائیقلمرودروخارجیداخلیهوائیهایشرکتورودیوعبوریمنظموغیرمنظمپروازهایبهنمبرمجوز(5200)صدور
بهمالحظهابلقکاهشافغانستانفضایازعبوریپروازهایدرجهاندرقرنطینشرایطوایجادکروناویروسشیوعبا)افغانستان

.داردادامهآنعادیشکلبهپروسهاینحاضرحالدرکهبودآمدهمیان
اول



تخنیکیدست  آوردهای عمده اداره در بخش 
(خدمات ترافیک هوایی)

افغانستانهوائیقلمرودرطیاراتعبوریپرواز(64,465)برایهوائیترافیکخدماتارائهدوم



تخنیکیدست  آوردهای عمده اداره در بخش 
(خدمات ترافیک هوایی)

سوم
وملکیپرواز(61300)برایپروازهایتقربکنترولبخشدرمعیاریهوائیترافیکخدماتارائیه

کرزیحامدالمللیبینهوائیمیداندرکهنظامی



تخنیکیعمده اداره در بخش دست  آوردهای : اول
(خدمات ترافیک هوایی)

چهارم

خدماتموافقت نامه هایاساسبرکشورخارجوبه داخلهوائیشرکت هایطیاره هایمنظمغیرومنظمپروازهایتنظیم

بهاتطیاربرخاستونشستدرقرنطینشرایطوایجادکروناویروسشیوعبا)مربوطههایکشوربادوجانبههوائی

هوائیهایشرکتمنظمپروازهایحاضرحالدروبودامدهبوجودکاهشفیصد90حدوددرکشورهوائیمیدانهای

.استگردیدهآغازدوبارهوترتیبملکیهوانوردیادارهطرزالعملمطابقچنانوهمصحیهایرهنمودنظرداشتبادر



تخنیکیعمده اداره در بخش دست  آوردهای : اول
(خدمات ترافیک هوایی)

1399تعداد مسافرین در سال 1399تعداد پروازها در سال 

26233۵۸،12۸محلی

۸۵1۴۸6۴،2۷۸بین المللی

تنها از میدان هوایی کابل رفت و ( بین المللی3۴2،۸60محلی و 2۵۴،9۸3)مسافر  مشمول ۵9۷،۸60از این میان نکته
.برگشت کرده اند



 هازیربناهدست آوردهای عمده اداره در بخش : دوم



 هازیربناهدست آوردهای عمده اداره در بخش : 2
پیشرفت کاردرصدی موقعیت قیمت قرارداد عنوان پروژه شماره
تکمیل گردیده100٪ والیتکابل 56,910,110 الیرمپ3سرکاتصالیرمپUnپروژهاعمارسرکازچهاراهیجیتالیدفتر

میدانهوائیبینالمللیحامدکرزیودیوار2الیرمپ3وسرکازرمپ1
والیتکابلواقعپکتیاکوتDVORاحاطدستگاه

1

تکمیل گردیده100٪ والیتکابل 40,978,226 پروژهاعمارگاراجمیدانهوائیبینالمللیحامدکرزی 2

تکمیل گردیده100٪ والیتکابل 90,716,300 پروژهتدارکنیازمندیهایمیدانهوائیبینالمللیحامدکرزی 3

تکمیل گردیده100٪ والیتبامیان 3,548,670 پروژهاعماراطاقمراقبتخطرنویمیدانهوائیوالیتبامیان ۴

تکمیل گردیده100٪ والیتبادغیس 10,872,695.04 یتوترمیمخطرنویمیدانهوائیقلعهنووال(فنس)اعمارکانال،دیواراحاط
بادغیس

5

تکمیل گردیده100٪ والیتکندهار 24,592,000 اعمارپارکینگوسایطمیدانهوائیبینالمللیکندهار ۶

تکمیل گردیده100٪ والیتارزگان 84,012,939.92 سیستمآبوفاضالبتعمیرکنترولتاورمیدانهوائیارزگان ۷

والیتکابل 88,053,420 پروژهاعمارسیفروموفنسهایمیدانهوائیبینالمللیحامدکرزی 8

93٪ والیتخوست 991,110,000 وپارکینگوسایطمیدانهوائیوالیتخوستATMاعمارترمینلتعمیر ۹

20٪ والیتننگرهار ۶۶,۴13,۶۶۷.1 مللیخدماتمشورتیپیرامونمطالعهامکانسنجیدرموردمیدانهوائیبینال
ننگرهار

10

60٪ والیتننگرهار 79,900,000 نگرهارتدارکاعماردیواراحاطبرجهایمراقبتیوتعمیرنگهبانانمیدانهوائین 11

20٪ والیتلوگر ۶8,35۶,۷۴۷.55 لوگرخدماتمشورتیپیرامونمطالعهامکانسنجیمیدانهوائیبینالمللی 12

1۸٪

نسبتعدمتخلیهساحهتوسطپولیسمتوقف
.میباشد

کابل 27,790,900 اعماروترمیمتعمیرهواشناسیادارههوانوردیملکی 13



پروژه انکشافی/ قرارداد13دست آوردها در زمینه تحقق : 2
در نمای ذیل واضح شده

311630941.00, 19%

1293833835, 79%

27790900, 2% پروژه های ساختمانی

تکمیل شده در حال جریان متوقف

پروژه 5

پروژه۷

پروژه ۱



( عملیاتی و تخنیکی)در بخش قراردهای خدماتی دست آوردهای : 2

18,887,035,498 
کههجده ملیاردو هشصدو هشتادو هفت میلیون سی وپنج هزار و چهارصدو نود هشت افغانی عقد قرارداد صورت گرفته 

قرارداد به ارزش مجموعی13

می باشنداین پروژه ها متداوم 



( عملیاتی و تخنیکی)در بخش قراردهای خدماتی دست آوردهای : 2
پروژهقیمت تاریخ ختم تاریخ شروع عنوان پروژه شماره

4,054,347,425 5-Nov-23 5-Nov-23 (مزارشریفوکندهار،هرات،کابل)هوائیمیادینامنیتتامین 1

18,054,000 31/3/1400 کرزیحامدالمللیبینهوائیمیدانمراقبتوحفظ 1/4/1399 2

123,683,987 3 Year 1397/10/10 هراتوکندهارالمللیبینهوائیهایمیدانمراقبتوحفظخدماتتدارک 3

6,342,279 ماهتقویمی12 1399/5/15 اتساحهایموترعملیاتی،ساحاتهایجنراتورضرورتسوختموادتهیهپروژه
کرزیحامدالمللیبینهوائیمیدانانتقالیوعملیاتی

۴

102,000,000 ماه۶ هوائیمیدان۴برایتکنالوژیتهیهقرارداد 5

1,848,750,000 3 Year 21-Feb-19 WAM/ADS-B&MLATسیستمنگهداری،حفظتدارکاتیروش ADS-B

کشورسراسروشریفمزارهوائیمیدان
۶

44,688,100 ماه8 14 /11/2020 میدانسهبرایPAPIپاپیهایچاغسیستمونصبخریداری،تدارکپروژه
کندزوفراه،نیمروزهوائی

۷

2,956,800,000 15-Nov-21 16-Nov-19 افغانستانهوائیحریمومدیریتکنترول،هوائیترافیکخدمات 8

335,412,000 28/2/2021 1398/6/27 .افغانستاندرVSATساحه12درBandwidthخدماتتدارک ۹

108,955,000 08/10/2021 1398/6/28 VSATبهMWخدماتارایه 10

60,469,333 ماه۹ 1399/4/12 ویستسایت۶برایسولربرقنصبوتدارک 11

9,596,477,050 ماه2۴ 12/10/2020 رادارمسیستازمراقبتوحفظوسازیفعال،نصبتدارک،وتهیهبرایخدمات
افغانستانسراسردرمستقل

12

22,241,964 ماهتقویمی12 1399/5/25 رزی پروژه ترمیمات و رنگمالی میدان هوائی بین المللی حامد ک 13



دست آوردهای عمده اداره در بخش عواید. 3
کاهش عواید/فیصدی ازدیاد عواید خالص 

بدست آمده به 
افغانی

نی مبلغ عواید پیشبی
شده

منابع عایداتی شماره

6.74% 381,110.480 775,881,673.18 اجارهوکرایهطیارات 1

1.99% 112,577,545 67,861,370.83 کرایهدکاکیندولتی 2

0.56% 31,686739 10,179,205.62 خدماتآبوبرق 3

0.36% 20,1۹۷,000 97,267.96 فروشاقالممنقول ۴

0.28% 15,762,244 6,735,241.06 جوازادارتدولتی ۵

60.43% 3,417,444,482 3,637,791,235.01 حقالعبورهوائی 6

20.04% 1,133,307,696 1,156,470,861.26 اجرتخدماتمسافرین ۷

0.61% 38,374,178 97,381.07 جرایممشخص ۸

0.34% 21,299,769 فیسخدماتزمینی 9

91% 5,171,757,133 5,655,114,236.00 عواید به افغانیمجموع 

کاهشازدیاد



دست آوردهای عمده اداره در بخش های پالیسی و تقنینی. ۴

شدهانجامفعالیت هایعنوان شمار
ه

SSPجملهازسازماناینتفتیشدوممرحلهازموفقانهعبورمنظوربهایکاوالمللیبینسازمانبهارایهجهتسند100تهیه

پروازهامصوونیتملیپروگرام–
1

مربوطههایریاستوبستتحصیل،درجهجنسیت،تفکیکباکارمنداندیتابیسترتیبوتهیه 2

ریقطاینازساالنهکهملیعوایدافزایشمنظوربهملکیهوانوردیتاسیساتوهااالجرتحقمقررهدهممادهدرتعدیل
مینمایددولتعایداتشاملراهنگفتیمبالغملکیهوانوردیاداره

3

وسیاهبازارازجلوگیریجهتسیاحتیشرکت هایمورددررئیس جمهور139۸مورخ1912حکمپی گیریمورددراجراات
فرهنگاطالعاتمحترموزارتباتفاهم نامهامضاء

۴

رفتپیشفیصداست،پنجاهگردیدهارسالعدلیهمحترموزارتبهمراحلطیغرضکهملکیهوانوردیقانونتعدیالت
استگرفتهصورت

۵

جندرپالیسیمسودهتدوینوطرح 6



(مبارزه با فساد)دست آوردهای عمده اداره در بخش اصالحات . ۵

انجام شدهفعالیتعنوان شمار
ه 

کیملهوانوردیخدماتمعیاریسازیجهت(ایکا)بینالمللیسازمانالزاماتوسفارشاتمطابقملکیهوانوردیادارهساختاردرتغییراتایجاد 1

.مربوطهطرزالعملمطابقمعاشرتبوتغیربرنامهطریقازرقابتیاعالنبهبست(100)سپردن 2

ملکیهوانوردیادارهوالیتیمختلفهایبستدرتن(1۴۷)تقرروادارهمرکزمختلفهایبستدرتن(1۴3)تقرر 3

۴



دست آوردها در بخش امنیت. 6

2020/ 1399چهار میدان هوایی بین المللی کشور در سال 

.  پرواز خارجیمیادین
(  گرام)طال 

.  پرواز داخلی
(  گرام)طال 

.  پرواز خارجی
(دالر)پول نقد 

.  پرواز داخلی
(دالر)پول نقد 

.  مواد مخدر
(گرام)

اموال ممنوعههاسلحه خفیف

کابل
1856770942500026639.1388127393

هرات
000098.69588282

کندهار
842.61730554545027793.710812866

مزارشری
801167.949000153000094.15688605ف



دست آوردها در بخش امنیت. 6

2020/ 1399چهار میدان هوایی بین المللی کشور در سال 

طال.پروازخارجیمیادین
(گرام)

طال.پروازداخلی
(گرام)

.پروازخارجی
(دالر)پولنقد

پول.پروازداخلی
(دالر)نقد

.موادمخدر
(گرام)

اموالممنوعهاسلحهخفیفه

کابل

1856770942500026639.1388127393
هرات

000098.69588282
کندهار

842.61730554545027793.710812866
مزارشریف

801167.949000153000094.15688605



تأثیرات اقتصادی و اجتماعی از تطبیق پروژه های
انکشافی روی زنده گی مردم

اول

دوم

سوم

چهارم

.میگیردصورتکشورالمللیبینمیادینازکاالارزشبهنظرصادراتفیصد50بهنزدیکداشته،دستآمارهایراساسب

افزایشصادراتازطریقهواراافزایشمیدهد،وسبباشتغالزاییوتوازنبیالنستجارتیمیگردد

بهدسترسیخدماتفراهمسازیوگردشگریصنعتتشویققسمتدربهادار،تولیداتوروندمیازبینزودکهتولیداتیانتقال
میدهدانجامرامالحظهییقابلنقشنیزپذیرآسیبساحاتودوردستساحات

داشتهاستخورشیدیتاثیرمستقیموغیرمستقیمبرروندزندهگیاجتماعیواقتصادیمردم13۹۹درسالتطبیقشدهپروژههای

پنجم

وتجارتاتاقو،تجارتصنعتوزارتزراعت،وزارتمانندمربوطهنهادهایباهمکاریدرتاداردبرنامهملکیهونوردیاداره
تولیداتانتقالیتتقوهدفبههواییکارگواتصالازونمودهبررسیرابینالمللیومنطقویمارکیتتقاضایافغانستانصنایع
وطال)معدنتصنعو(قالینوکشمیره)منسوجاتسکتور،(وغیرهطبینباتاتزعفران،خشک،میوهتازه،میوه)زراعتیسکتور

نمایدحمایتجهانیبازاردر(بهاقیمتفلزاتدیگر



اشتغالزاییتاثیرات و منابع 

اشتغال زاییمنابع  شمار
ه

اشتغال زاییمنابع  شمار
ه

کشورفضاییقلمروکنترول 5 وگرلوننگرهار،خوست،والیاتدرهواییمیدانهایساختوتاسیس
غزنی

1

ناموالهرات،بابا،احمدشاهحامدکرزی،)هواییمیدانهایامنیتتامین
(بلخیمحمدجاللالدین

۶ ،هراتبابا،احمدشاهحامدکرزی،هواییمیدانهایتوسعهی/بازسازی
هایمیدانسایروبابااحمدشاهوتخاربلخی،محمدجاللالدینموالنا
.دادیمتذکرهاپروژهجدولدرکههوایی

2

افغانباختروایرکامآریانا،هواییشرکتهای ۷ هواشناسیساختمانترمیمواعمار 3

8 کشورالمللیبینهواییمیدانهایمراقبتوحفظتدارک، ۴



سالپالن های اداره هوانوردی ملکی از 
(202۴الی 2020)

(استندردسازی)معیاری سازی بخش . ۳  & communicationبخش . ۲

Navigation Services

زیربناهابخش . ۱

سازمانتفتیشنهاییمرحلهسپرینمودن
(USOAP)ملکیهوانوردیبینالمللی

قوایازمسوولیتانتقالمنظوربهظرفیتسازی
هواییمیدانهایسایردرهوانوردیادارهبهناتو

کشور
میتمااقتصادیمطالعهوماسترپالنترتیب

افغانستانهایمیدان
هواشناسیسیستممعیاریسازی
هواییشرکتهایتقویت
کنندهگانمصرفازحمایتمقررهانکشاف
پرسنلبرایاموزشیبرنامههایبرگزاری

مسلکیوتخنیکی
نالمللیبیسازمانامنیتیتفتیشسپرینمودن

(USAP)ملکیهوانوردی

جدیدرادارپروژهتطبیق
ارتباطیسیستممعیاریسازی

(communication system)

کشورهواییمیدانهای
50ازافقیوعمودیفاصلهکاهشkn30به

kn
هواشناسیرادارجدیدسیستمنصب

دایکندیوالیتهواییمیداناحیای
تخاروالیتهواییمیداناحیای
لوگروالیتهواییمیداناحیای
ننگرهاروالیتهواییمیداناحیای
خصوصیوعامهمشارکتپروژهچهارتطبیق

ینلترممسافرین،بینالمللیجدیدترمینل)
در(هوتلوصادراتپروسسزونایجادکارگو،
حامدکرزیبینالمللیمیدان

هراتبینالمللیهواییمیدانمعیاریسازی
امدحبینالمللیمیداندرامنیتیمرکزایجاد

کرزی
دانمیدرهواییترافیکمدیریتساختماناعمار

حامدکرزیبینالمللی
هواییمیدان18ملکیتتثبیتوکروکیاخذ

کشور



چالش ها و راه حل ها

راه حل ها چالش ها شماره

بهمطابقتدرملکیهوانوردیادارهبهقانونیصالحیت هایتفویض

ملکیهوانوردیبین المللیسازمانمعیارهای

لتشکیوالزمطرزالعمل هایقانون،تصویبووضعدرمحدودیت

ملکیهوانوردیبین المللیسازمانتوصیه هایوالزاماتمطابق

(ایکاو)

۱

خریداریوتخنیکیظرفیت هایایجادجهتادارهاینعواید٪۲۵تخصیص

جهانیمعیارهایبهمطابقمدرنوسایل

جهت(یکافتخنیکیتجهیزاتووسایل)تخنیکیظرفیت  هاینبود

ایکاوسازمانمعیارهایبهمطابقتدرمعیاریخدماتارایه

۲

رهایکاداستخدامهم چنانومسلکیکادرهایحفظجهتکافیبودجهتخصیص

مسلکیوفنی

ویانتقالکودهایبرایبودجهکمبودومعاشاتبرایبودجهفقدان

عملیاتی

۳

طابقتمدرمسلکیظرفیت هایبردنبلندادارهاینبرایالزمبودجهتخصیص

ملکیهوانوردیبین المللیسازماناخیریافته هایبا

دبردنبلنجهتآموزشیبرنامه هایبرگزاریبرایکافیبودجهنبود

کارمندانتخنیکیظرفیت های

۴

کشورهواییهایمیدانسازیمعیاریبرایمالیوجوهتخصیص ورکشهواییمیدانهایمراقبتوحفظبرایمالیمشخصوجوهنبود ۵



سپاس از شما


