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 هؼلْهات دس هْسد اداسۀ ُْاًْسدی هلکی .１
 ُْایی، (تشاًغپْست)زول ّ ًوللیت كشاُن عاصی خذهات ّاداسٍ ُْاًْسدی هلکی هغؤ:هؼشكی اداسٍ

 هیذاى ُای ُْایی کؾْس سا تَ ػِذٍ هؼیاسی عاصیکٌتشّل زشین ُْایی کؾْس، ازذاث، تْعؼَ ّ 

دس صهیٌۀ تلٌذتشدى عؽر ػْایذ هلی ًوؼ ّ یکی اص اداسات هِن اهتصادی کؾْس اعت کَ . داسد

 هیذاى ُْایی 28اداسٍ ُْاًْسدی هلکی دس تؾکیل خْد هدوْػًا تَ تؼذاد .ػوذٍ سا ایلا هی ًوایذ

 .داؽتَ کَ اص خولَ چِاس هیذاى ُْایی تیي الوللی ّ تویَ هیادیي هسلی هی تاؽذ

 ؼی كشهاى هوام ػالی سیاعت خوِْس ایداد گشدیذ ّ هاًْى ًُْْسدی 2012ایي اداسٍ دس عال 

ایي اداسٍ الی عال .  تْعػ پاسلواى کؾْس هْسد تاییذ هشاس گشكت2012هلکی دس هاٍ دعوثش 

 تَ یک 2015 صیش تؾکیل ّصاست تشاًغپْست ّ ُْاًْسدی هلکی كؼالیت هی ًوْد ّ دس عال 2015

 تَ ػٌْاى یک ًِاد هغتول، داسای تؾکیل هغتول ّ 2015اص عال . اداسٍ هغتول هثذل گشدیذ

ایي اداسٍ داسای سییظ ػوْهی، دّ . دٍ هغتوین تَ هوام ػالی سیاعت خوِْس تاهی هاًذ  گضاسػ

 .هی تاؽذ (ػولیاتیهؼاّى پالى ّ پالیغی، ّ هؼاّى )هؼاّى 

 

 :هغّْلیت ُای اعاعی اداسٍ ُْاًْسدی هلکی .２

 هصؤًّیت پشّاص، .1

 تٌظین تشاكیک ُْایی، .2

 اهٌیت ُْاًْسدی، .3

 خذهات گشًّذ ٌُذلٌگ، .4

 خذهات ُْاؽٌاعی، .5

 ًظاست ؽشکت ُای ُْایی ّ هذیشیت هاسکیت، .6

 .هذیشیت،  تْعؼَ، تدِیض ّ زلظ ّ هشاهثت هیذاى ُای ُْایی .7

 

تالػ تشای تاال تشدى عؽر هصؤًیت تشاًغپْست ُْایی اصؼشین ایداد یک عیغتن کاسآهذ ّ :دیذگاٍ

 . عاصهاى خِاًی ایکاّهؼیاسُایهؤثش ًظاست ّ ِاػوال 
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 عکتْس ُْاًْسدی هلکی ّ تشاًغپْست ُْایی، ّ ایلای ًوؼ كؼال دس پْیاییتْعؼَ ّ :هأهْسیت

 .هؤكویت اكـاًغتاى

 :اُذاف اعتشاتژیک اداسٍ ُْاًْسدی هلکی
 عاختي تواهی خذهات ُْاًْسدی هلکی کؾْس؛ هؼیاسی •

تْعؼَ عکتْس ُْاًْسدی هلکی ّ ازیای اػتثاس اصدعت سكتَ ُْاًْسدی هلکی کؾْس دس عؽر  •

 هٌؽوَ ّ خِاى؛

 ُای اًغاًی ّ تخٌیکی تشای هذیشیت هؤثش عکتْس ُْاًْسدی هلکی؛ ایداد ظشكیت •

 ًیت ّ اهٌیت پشّاصُا؛ّتاال تشدى عؽر هصؤ •

 الوللی کؾْس؛ ؽذى هیادیي ُْایی تیي عشتیلای •

 .یی ّ خِاًی اكـاًغتاى اتصال هٌؽوَ •

 

 تؾکیل اداسٍ

خاس ًْع بست

ج 

ستة

ٍ 

هاكْ

م 

 ستثَ

كْم  

ستة

ٍ 

ستثَ ا

 ّل

ستثَ د

 ّم

ستة

 ٍ

 عْم

ستثَ چِا

 سم

ستثَ پي

 خن

ستثَ ػ

 ؽن

ستثَ ُق

 تن

ستثَ ُؼ

 تن

 ۱۰۲ ۱۴۳ ۳۴۱ ۴۹۱ ۱۷۵ ۹۳ ۱۸ ۳ ۱ ۲ ۱ تؼذادبست

تؼذادهجوْ

 ػی

  تغت۱۳۷۰

 : خْسؽیذی1399تْدخۀ عال هالی 
رقن بْدجَ بَ  ػٌْاى بْدجَ شوارٍ

 ػذد

 رقن بْدجَ بَ حرّف

ُؾت هلیاسد ّ چِاصذ ّ ؽصت ّ دّ هیلیْى ّ ًِصذ ّ چِل  8,462,946,304 هدوْػَ تْدخَ ۱

 ّ پٌح ُضاس ّ عَ صذ ّ چِاس

هوذاس تْدخۀ  ۲

 ػادی

چِاسصذ ّ ُؾتاد ّ یک هیلیْى ّ ًْصذ ّ چِل ّ پٌح ُضاس  481,945,973.25

 ّ ًْصذ ّ ُلتاد ّ عَ اػؾاسیَ تیغت ّ پٌح

 ُلت هلیاسد ّ ًْصذ ّ ُؾتاد ّ یک هیلیْى 7,981,000,000هوذاس تْدخۀ  ۳
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 اًکؾاكی

كیصذی هصشف تْدخۀ  ۴

 ػادی

 ُؾتاد ّ عَ اػؾاسیَ ُؾتاد ّ عَ 86.83

هصشف تْدخۀ  ۵

 اًکؾاكی

 ًْد ّ یک اػؾاسیَ عی  91.30

 ۱۳۹۸اّل خذی ) ۱۳۹۹گضاسػ هصشف تْدخَ اًکؾاكی اداسٍ ُْاًْسدی هلکی اص آؿاص عال هالی : ًکتَ

هاتل رکش اعت کَ تؽثیوات . تَ تلکیک ُش پشّژٍ تشتیة ّ توذین اعت (۱۳۹۹ هْط عال هالی ۳۰الی 

تْدخَ ّ هصاسف اًکؾاكی تَ ّصاست هستشم هالیَ صْست گشكتَ اعت اها گضاسػ تلاّت اعؼاس اص خاًة 

کَ ازتوال داس کَ اصدیاد تلاّت . ّصاست هالیَ تا زال دس اختیاس ایي اداسٍ هشاس ًگشكتَ اعت

.اعؼاس دس هدوْع تْدخَ ایي اداسٍ تلاّت سًّوا گشدد  

  خْسؽیذی تَ ؼْس خالص۱۳۹۹َدعت آّسدُای تضسگ اداسٍ دس عال هالی  .３

 خالصَ دست ّردُا

 هالحظات ػٌْاى دست آّرد شوارٍ

ازیای هدذد ؽشکت ُْایی تاختش اكـاى تَ ػٌْاى دّهیي ؽشکت  ۱

 ُْایی دّلتی
 

 دسصذ تْدخَ اًکؾاكی تا تْخَ تَ هسذّدیت ُای ۹۱.۳۰هصشف  ۲

 ًاؽی اص ّیشّط کشًّا
 

ُضاس هغاكش گیشهاًذٍ دس پی هشًؽیٌَ ۱۰۰اًتوال ًضدیک تَ  ۳

 ؽذى اص کؾْسُای خاسخی تَ اكـاًغتاى
 

پشّژٍ تْعؼَ ای /  هشاسداد13دعت آّسدُا دس هغوت تسون . ۴ ۴

 هشاسداد آى دس زال 7تکویل اعت ّ % 100 هشاسداد آى 5کَ 

 .خشیاى هی تاؽذ

 

پاییي آهذى ًوشۀ هؼیاسی ؽشکت ُای ُْایی آسیاًا ّ کام ایش تَ  ۵

 دس ۱.۸۸ ص ۱۳۹ دس عال ۲.۳ تَ ۱۳۹۸ دس عال ۳.۷۸اص : تشتیة

  سعیذٍ اعت۱۳۹۹ دس عال ۰.۰۰ تَ ۱۳۹۸عال 

 

خوغ آّسی ػْایذ تا تْخَ تَ هسذّیت ُای ًاؽی اص ّیشّط کشًّا  ۶

پٌح هیلیاسد ّ یکصذ ّ ُلتادّیک هیلیْى ) 5,171,757,133هثلؾ  

 .تَ خضاًَ دّلت ( اكـاًی۱۳۳ّ ُلصذ ّ پٌداٍ ّ ُلت ُضاس 

 ػْایذ تا تْخَ ۹۱٪

تَ ؽشایػ ًاگْاس 

ًاؽی اص ّیشّط 

کشًّا تَ خضاًَ 

 دّلت
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تیشّى ؽذى ؽشکت ُْایی کام ایش اص كِشعت عیاٍ اهاسات هتسذٍ  ۷

 ػشتی

 

اتخار تذاتیش الصم خِت اًتوال هغّْلیت ُای هیذاى ُای ُْایی  ۸

 تیي الوللی کؾْس

 

 کاسهٌذ تؼذ اص عپشی ًوْدى پشّعَ سهاتت آصاد دس هشکض ّ ۲۹۰اعتخذام  ۹

 .الیات
 

هؼیاسی عاصی هیذاى ُای ُْایی تیي الوللی هؽاتن تَ الضاهات  ۱۰

 (ایکاّ)عاصهاى زول ّ ًول ُْایی 

 

  ػادی ؽذى پشّاصُا تَ ّالیت کٌذص تؼذ اص یک دَُ تْهق ۱۱

 

 

 

 

 

 

دعت آّسدُای ػوذٍ اداسۀ ُْاًْسدی هلکی تَ ؼْس ػوْم تِؾؼ تخؼ  .４

 :توغین هی ؽْد

 آّرد ػٌْاى دست شوارٍ آّرد ػٌْاى دست شوارٍ

دعت آّسدُای اداسٍ دس تخؼ پالیغی ّ  ۴ دعت آّسدُای اداسٍ دس تخؼ تخٌیکی ۱

 توٌیٌی

دعت آّسدُای اداسٍ دس تخؼ صیشتٌایی  ۲

 (پشّژٍ ُای اًکؾاكی)

دعت آّسدُای اداسٍ دس تخؼ هثاسصٍ تا  ۵

 كغاد 

 ّسدُا دس هغوت ظثػ اهْال هوٌْػَ آ دعت ۶ دعت آّسدُای اداسٍ دس تخؼ ػْایذ ۳

 

 

 دست  آّردُای ػوذٍ ادارٍ در بخش تخٌیکی. ۱-۴

 هالحظات فؼالیت اًجام شذٍ شوارٍػٌْاى 
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 هربْطَ

 

 

 

بِبْد 

هصؤًّیت 

شرکت ُای 

 ُْایی

تکویل عشتلیکؾي ؽشکت ُْایی تاختش ّ ازیای هدذد ؽشکت  ۱

 ُْایی تاختش اكـاى

 

 دس ۳.۷۸پاییي آهذى ًوشۀ هؼیاسی ؽشکت ُْایی آسیاًا اص  ۲

 ۱۳۹۹ دس عال ۲.۳ تَ ۱۳۹۸عال 

 س تلتیؼد

عاصهاى 

تیي الوللی 

 ۶۴ایکاّ

کؾْس ػعْیت 

داسًذ ّ 

ًوشٍ 

هؼیاسی آى 

  اعت۲

 دس ۱.۸۸پاییي آهذى ًوشۀ هؼیاسی ؽشکت ُْایی کام ایش اص  ۳

  سعیذٍ اعت۱۳۹۹ دس عال ۰.۰۰ تَ ۱۳۹۸عال 

 

 ؽشکت ُْایی آسیاًا دس B-737-400 YA-PICؼیاسات   C-checkتکویل ۵

 داخل کؾْس

 

تیشّى ؽذى ؽشکت ُْایی کام ایش اص كِشعت عیاٍ اهاسات  ۶

 هتسذٍ ػشتی

 

آؿاص پشّعَ عشتیلیکؾي چِاس هیذاى ُْایی تیي الوللی  ۷

 تْعػ اداسٍ ُْاًْسدی هلکی

 

  تکویل عشتیلیلکیؾي ؽشکت ُای ُْای آسیاًا ّ کام ایش ۸

۹ 

 

ػثْس هْكواًَ اص هشزلَ اّل تشسعی ُای عاصهاى / عپشی ًوْدى

تیي الوللی ایکاّ ّ آهادٍ گی ُا تشای هشزلَ دّم تلتیؼ ایي 

 عاصهاى ًیض خشیاى داسد

 

 

ایجاد هسیر 

 جذیذ

۱  

 دس  LAJAK  ّ PENAXایداد دُلیض ُْایی خذیذ تیي عازات 

زشین ُْایی اكـاًغتاى کَ عشزذ کؾْس تاخکغتاى سا تَ 

 عشزذ کؾْس پاکغتاى هغتویوا ّصل هی کٌذ
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خذهات 

ترافیک 

 ُْایی

 

 

۱ 

هدْص ًوثش تَ پشّاصُای هٌظن ّؿیش هٌظن  (5200)صذّس 

ػثْسی ّ ّسّدی ؽشکت ُای ُْائی داخلی ّخاسخی دس هلوشّ 

تا ؽیْع ّیشّط کشًّا ّایداد ؽشایػ )ُْائی اكـاًغتاى 

هشًؽیي دس خِاى دس پشّاصُای ػثْسی اص كعای اكـاًغتاى 

کاُؼ هاتل هالزظَ تَ هیاى آهذٍ تْد کَ دس زال زاظش ایي 

 پشّعَ تَ ؽکل ػادی آى اداهَ داسد

 

 

 

۲ 

 

تٌظین پشّاصُای هٌظن ّؿیش هٌظن  ؼیاسٍ ُای ؽشکت ُای 

ُْائی تَ داخل ّ خاسج کؾْس تش اعاط هْاكوت ًاهَ ُای خذهات 

تا ؽیْع ّیشّط )ُْائی دّخاًثَ تا کؾْس ُای هشتْؼَ 

کشًّا ّایداد ؽشایػ هشًؽیي دس ًؾغت ّ تشخاعت ؼیاسات تَ 

 كیصذ کاُؼ تْخْد اهذٍ 90هیذاًِای ُْائی کؾْس دس زذّد 

تْد ّ دس زال زاظش پشّاصُای هٌظن ؽشکت ُای ُْائی تادس 

ًظشداؽت سٌُوْد ُای صسی ُّن چٌاى هؽاتن ؼشصالؼول اداسٍ 

 .ُْاًْسدی هلکی تشتیة ّ دّتاسٍ آؿاص گشدیذٍ اعت

 

پشّاص ػثْسی  (64,465)اسائَ خذهات تشاكیک ُْائی تشای  ۳

 ؼیاسات دس هلوشّ ُْائی اكـاًغتاى

 

اسائیَ خذهات تشاكیک ُْائی هؼیاسی دس تخؼ کٌتشّل توشب  ۴

پشّاص هلکی ّ ًظاهی کَ دس هیذاى  (61300)پشّاصُای تشای 

 ُْائی تیي الوللی زاهذ کشصی

 

 

 ۱۳۹۹تؼذاد هسافریي در سال  ۱۳۹۹تؼذاد پرّازُا در سال  

 ۳۵۸،۱۲۸ ۲۶۲۳ هسلی

 ۸۶۴،۲۷۸ ۸۵۱۴ تیي الوللی

تٌِا اص  ( تیي الوللی۳۴۲،۸۶۰ هسلی ّ ۲۵۴،۹۸۳) هغاكش  هؾوْل ۵۹۷،۸۶۰اص ایي هیاى  ًکتَ

 .هیذاى ُْایی کاتل سكت ّ تشگؾت کشدٍ اًذ
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 :(پشّژٍ ُای اًکؾاكی)دعت آّسدُای ػوذٍ اداسُذس تخؼ صیشتٌاُا . ۴-۲

 کْد تْدخْی تْدٍ کَ تَ دّ ًْع توغین 17 داسای 1399اداسٍ ُْاًْسدی هلکی دس عال هالی 

 : هیگشدد

 هشاسداد تَ اسصػ هدوْػی 13تْدخْی هیثاؽذ، کَ دس آى  کْد 12 آى داسای بخش ساختواًی .1

 ّ ؽؾصذ ّ عی ّ عَ هیلیْى ّ دّ صذ ّ پٌداٍ ّ پٌح ُضاس ؽؼ د یک هیلیاس1,633,255,675.6

هشاسداد آى ۵صذ ّ ُلتاد ّ پٌح اػؾاسیَ ؽؼ اكـاًی ػوذ هشاسداد، صْست گشكتَ اعت، کَ 

 . هشاسداد آى دس زال خشیاى هیثاؽذ۷تکویل ّ 
 عیصذ ّ یاصدٍ 311,630,941 هشاسداد تَ اسصػ هدوْػی ۷ؽاهل : هشاسدادُای تکویل ؽذٍ: الف

هیلیْى ؽؾصذ ّ عی ُضاس ًَ صذ ّ چِل یک اكـاًی دس هیادیي ُْائی کاتل، کٌذُاس، 

 .کَ دس خذّل ریل ؽشذ دادٍ ؽذٍ اعت. تاهیاى، تادؿیظ ّ اسصگاى تکویل ؽذٍ اعت
 هْقؼیت قیوت قرارداد ػٌْاى قرارداد شوارٍ

پشّژٍ اػواس عشک اص چِاساُی خیت الی  1

 ّ 1 الی سهپ 3 عشک اتصالی سهپ Unدكتش 

 هیذاى ُْائی تیي 2 الی سهپ 3عشک اص سهپ 

الوللی زاهذ کشصی ّ دیْاس ازاغ دعتگاٍ 

DVOR ّالیت کاتل ّاهغ پکتیاکْت  

 ّالیت کاتل 56,910,110

پشّژٍ اػواس گاساج هیذاى ُْائی تیي  2

 الوللی زاهذ کشصی 
 ّالیت کاتل 40,978,226

پشّژٍ تذاسک ًیاصهٌذی ُای هیذاى ُْائی  3

 تیي الوللی زاهذ کشصی 
 ّالیت کاتل 90,716,300

پشّژٍ اػواس اؼام هشاهثت خػ سًْی هیذاى  4

 ُْائی ّالیت تاهیاى
 ّالیت تاهیاى 3,548,670

 ّالیت تادؿیظ 10,872,695.04ّ  (كٌظ ) ازاغ ّاسیاػواس کاًال ، د 5
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 هلؼَ ًْ ی ُْائداىی می خػ سًْمیتشم

 طی تادؽتیّال

 ىی بی ُْائداىی مغی ّعاًگیاػواس پاسک 6

  کٌذُاسیالولل
 ّالیت کٌذُاس 24,592,000

 کٌتشّل تاّس سی آب ّ كاظالب تؼنعتنیط 7

  اسصگاىی ُْائداىیم
 ّالیت اسصگاى 84,012,939.92

 

 دّ صذ ّ ًْد عَ د یک هیلیاس1,293,833,834.7 هشاسداد آى تَ اسصػ هدوْػی 5: ب ّ 

هیلیْى ُؾت صذ ّ عی ّ عَ ُضاس ّ ُؾت صذ ّ عی ّ چِاس اػؾاسیَ ُلت اكـاًی دس 

 .هیادیي ُْائی کاتل، خْعت، ًٌگشُاس ّ لْگش دس زال خشیاى هیثاؽذ
شن

ار

ٍ 

 هْقؼیت قیوت قرارداد ػٌْاى قرارداد

پشّژٍ اػواس عیق سّم ّ كٌظ ُای هیذاى  1

 ُْائی تیي الوللی زاهذ کشصی 

 ّالیت کاتل 88,053,420

 ّ پاسکیٌگ ّ ATMاػواس تشهیٌل تؼویش  2

 عایػ هیذاى ُْائی ّالیت خْعت 

 ّالیت خْعت  991,110,000

خذهات هؾْستی پیشاهْى هؽالؼَ اهکاى  3

عٌدی دس هْسد هیذاى ُْائی تیي الوللی 

 ًٌگشُاس 

 ّالیت ًٌگشُاس  66,413,667.1

تذاسک اػواس دیْاس ازاغ تشج ُای  4

هشاهثتی ّ تؼویش ًگِثاًاى هیذاى 

 ُْائی ًٌگشُاس 

 ّالیت ًٌگشُاس 79,900,000

خذهات هؾْستی پیشاهْى هؽالؼَ اهکاى  5

 عٌدی هیذاى ُْائی تیي الوللی لْگش
 ّالیت لْگش 68,356,747.55

 
 تیغت ُلت هیلیْى ُلت صذ ّ ًْد ُضاس 27,790,900 یک پشّژٍ آى تَ اسصػ هدوْػی : ج 

 .ّ ًَُ صذ اكـاًی دس ّالیت کاتل ًغثت ػذم تخلیَ عازَ تْعػ پْلیظ هتْهق هیثاؽذ
شوا

 رٍ

 هْقؼیت قیوت قرارداد ػٌْاى قرارداد
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 اداسٍ ی ُْاؽٌاطسی تؼنمیاػواس ّ تشم 1

 ی هلکیُْاًْسد
 ّالیت کابل 27,790,900

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VALUE], [PERCENTAG
E]

[VALUE], [PERCENTA
GE]

[VALUE], [PERCENTA
GE]

پروژه های ساختمانی

 متوقف در حال جریان تکمیل شده

پروژه  5

پروژه ۷ 

پروژه  ۱
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 .تاؽذ کْد تْدخْی هی5کَ داسای بخش خذهاتی  .2

  هشاسداد تَ اسصػ هدوْػی 13 (ػولیاتی ّ تخٌیکی )دس ایي تخؼ خذهاتی 

 ُدذٍ هلیاسدّ ُؾصذّ ُؾتادّ ُلت هیلیْى عی ّپٌح ُضاس ّ چِاسصذّ 18,887,035,498

 . ًْد ُؾت اكـاًی ػوذ هشاسداد صْست گشكتَ کَ ایي پشّژٍ ُا هتذاّم هیثاؽٌذ
شوا

 رٍ

 قیوت پرّژٍ  تاریخ ختن  تاریخ شرّع  ػٌْاى قرارداد

 )تاهیي اهٌیت هیادیي ُْائی  1

کاتل ، ُشات ، کٌذُاس ّ 

 (هضاسؽشیق

5-Nov-23 5-Nov-23 4,054,347,425 

زلظ ّ هشاهثت هیذاى ُْائی تیي  2

 الوللی زاهذ کشصی
 1/4/1399  31/3/1400 18,054,000 

 متوقف در حال جریان  تکمیل شده 

311630941 ساختمانی 1293833835 27790900

0 خدماتی 18887035498 0

3
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1
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7
0

3
5

4
9

8

پروژه ها  ارزش مجموعی
 خدماتی ساختمانی
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تذاسک خذهات زلظ ّ هشاهثت  3

هیذاى ُای ُْائی تیي الوللی 

 کٌذُاس ّ ُشات 

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

پشّژٍ تِیَ هْاد عْخت ظشّست  4

خٌشاتْس ُای عازات ػولیاتی، 

هْتش ُای عازات ػولیاتی ّ 

اًتوالی هیذاى ُْائی تیي 

 الوللی زاهذ کشصی 

 6,342,279  هاٍ توْیوی 12 1399/5/15

 4هشاسداد تِیَ تکٌالْژی تشای  5
 هیذاى ُْائی 

 102,000,000  هاٍ 6  

سّػ تذاسکاتی زلظ ، ًگِذاسی  6

 WAM/ADS-B&MLAT ADS-Bعیغتن 

هیذاى ُْائی هضاس ؽشیق ّ 

 عشاعش کؾْس

21-Feb-19 3 Year 1,848,750,000 

پشّژٍ تذاسک ، خشیذاسی ًّصة  7

 تشای PAPIعیغتن چاؽ ُای پاپی 

عَ هیذاى ُْائی ًیوشّص ، كشاٍ 

 ّ کٌذص 

 44,688,100  هاٍ 8 11/2020/ 14

خذهات تشاكیک ُْائی ، کٌتشّل  8

 ّهذیشیت زشین ُْائی اكـاًغتاى
16-Nov-19 15-Nov-21 2,956,800,000 

 12دس Bandwidthتذاسک خذهات  9

 . دس اكـاًغتاى VSATعازَ 

1398/6/27 28/2/2021 335,412,000 

 VSAT 1398/6/28 08/10/2021 108,955,000 تَ MWاسایَ خذهات  10

 6 تذاسک ّ ًصة تشم عْلش تشای  11
 عایت ّیغت 

 60,469,333  هاٍ 9 1399/4/12

خذهات تشای تِیَ ّ تذاسک، ًصة  12

، كؼال عاصی ّ زلظ ّ هشاهثت 

اص عیغتن ساداس هغتول دس 

 عشاعش اكـاًغتاى 

12/ 10/2020  9,596,477,050  هاٍ 24  

 22,241,964  هاٍ توْیوی 12 1399/5/25پشّژٍ تشهیوات ّ سًگوالی  13
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هیذاى ُْائی تیي الوللی زاهذ 

 کشصی 
 

 :دعت آّسدُای ػوذٍ اداسٍ دس تخؼ ػْایذ. ۴-۳

هٌابغ  شوارٍ

 ػایذاتی

هبلغ ػْایذ 

 پیشبیٌی شذٍ

ػْایذ خالص بذست 

 آهذٍ بَ افغاًی

 کاُش ػْایذ/فیصذی ازدیاد

 کاُش ازدیاد

اخاسٍ ّ  1

کشایَ 

 ؼیاسات

775,881,673.18 381,110.480  6.74% 

کشایَ  2

دکاکیي 

 دّلتی

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

خذهات آب ّ  3

 تشم

10,179,205.62 31,686739 0.56%  

كشّػ اهالم  4

 هٌوْل

97,267.96 20,197,000 0.36%  

خْاص اداست  5

 دّلتی

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

زن الؼثْس  6

 ُْائی

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

اخشت خذهات  7

 هغاكشیي

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

  %0.61 38,374,178 97,381.07 خشاین هؾخص 8

كیظ خذهات  9

 صهیٌی

 21,299,769 0.34%  

هجوْع ػْایذ بَ 

 افغاًی
5,655,114,236.00 5,171,757,133 91% 

 

۱ 

پشّژ

 ٍ 
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 :دعت آّسدُای ػوذُاداسٍ دس تخؼ ُای پالیغی ّ توٌیٌی. ۴-۴

  ػٌْاى فؼالیت اًجام شذٍ  شوارٍ

 عٌذ خِت اسایَ تَ عاصهاى تیي الوللی ایکاّ تَ هٌظْس ػثْس هْكواًَ اص ۱۰۰تِیَ  ۱

  پشّگشام هلی هصًّْیت پشّاصُا–SSPهشزلَ دّم تلتیؼ ایي عاصهاى اص خولَ 

تِیَ ّ تشتیة دیتاتیظ کاسهٌذاى تا تلکیک خٌغیت، دسخَ تسصیل، تغت ّ سیاعت ُای  ۲

 هشتْؼَ

تؼذیل دس هادٍ دُن هوشسٍ زن االخشت ُا ّ تاعیغات ُْاًْسدی هلکی تَ هٌظْس اكضایؼ  ۳

ػْایذ هلی کَ عاالًَ اص ایي ؼشین اداسٍ ُْاًْسدی هلکی هثالؾ ٌُگلتی سا ؽاهل 

 ػایذات دّلت هیٌوایذ

  ۱۳۹۸هْسش۱۹۱۲گیشیسکن دسهْسدپیاخشاات ۴

 ّ اهعاء تلاُن ًاهَ تا ّصاست عیازتیدِتدلْگیشیاصتاصاسعیاٍ ُای خوِْسدسهْسدؽشکت سئیظ

 هستشم اؼالػات كشٌُگ

تؼذیالت هاًْى ُْاًْسدی هلکی کَ ؿشض ؼی هشازل تَ ّصاست هستشم ػذلیَ اسعال گشدیذٍ  ۵

 اعت،پٌداٍ كیصذ پیؾشكت صْست گشكتَ اعت

 ؼشذ ّ تذّیي هغْدٍ پالیغی خٌذس ۶

 

 (هثاسصٍ تا كغاد)دعت آّسدُای ػوذٍ اداسٍ دس تخؼ اصالزات. ۴-۵

 ػٌْاى فؼالیت اًجام شذٍ شوارٍ

ایداد تـییشات دس عاختاس اداسٍ ُْاًْسدی هلکی هؽاتن علاسؽات ّ الضاهات عاصهاى  ۱

 خِت هؼیاسی عاصی خذهات ُْاًْسدی هلکی (ایکا)تیي الوللی 

 .تغت تَ اػالى سهاتتی اص ؼشین تشًاهَ تـیش ّ ستة هؼاػ  هؽاتن ؼشصالؼول هشتْؼَ (100)عپشدى  ۲
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تي دس تغت ُای هختلق  ّالیتی  (147)تي دس تغت ُای هختلق هشکض اداسٍ  ّ توشس  (143)توشس  ۳

 اداسٍ ُْاًْسدی هلکی

۴  

۵  

 

 
 

 

 ۱۳۹۹ ّ ۱۳۹۸ّردُا در قسوت ضبط اهْال هوٌْػَ در سال ُای آ دست. ۵-۶

 دس چِاس هیذاى ُْایی تیي 1398هوذاس عَ هلن ػوذٍ ّ هِن اهْال هوٌْػَ ظثػ ؽذٍ دس عال 

 : الوللی کؾْس ػثاست اعت اص

دس هدوْع اص پشّاص ُای تیي الوللی ّ داخلی، تیؼ : هیذاى ُْایی تیي الوللی زاهذ کشصی -1

 گشام هْاد هخذس 288 ُضاس پْل ًوذ دالش اهشیکایی، ّ 600 ُضاس گشام ؼال، تیؼ اص 270اص 

 . ظثػ ؽذٍ اعت

دس هدوْع اص پشّاصُای : (هضاس ؽشیق)هیذاى ُْایی تیي الوللی هْالًا خاللذیي هسوذ تلخی  -2

 هیلیْى دالش پْل ًوذ، ّ 17.5 ُضاس گشام ؼال، تیؼ اص 85تیي الوللی ّ داخلی، تیؼ اص 

 .  گشام هْاد هخذس ظثػ ؽذٍ اعت223.9

 437دس هدوْع اص پشّاصُای داخلی ّ تیي الوللی، تیؼ اص : هیذاى ُْایی تیي الوللی ُشات -3

 گشام هْاد هخذس تذعت آهذٍ 466.33 هیلیْى دالش پْل ًوذ، ّ 1.3ُضاس گشام ؼال، تیؼ اص 

 . اعت

 ُضاس گشام ؼال، 22خوؼًا تیؼ اص : (کٌذُاس)هیذاى ُْایی تیي الوللی ازوذؽاٍ اتذالی  -4

 .  ُضاس گشام هْاد هخذس ظثػ گشدیذٍ اعت25.5 هیلیْى دالش پْل ًوذ، ّ 2تالؾ تش 
 

 (2019/1398سال )چِار هیذاى ُْایی بیي الوللی کشْر 

پشّاص  هیادیي

ؼال . خاسخی

  (گشام)

پشّاص 

ؼال . داخلی

  (گشام)

پشّاص 

. خاسخی

پْل ًوذ 

 (دالش)

پشّاص 

پْل . داخلی

 (دالش)ًوذ 

هْاد 

. هخذس

 (گشام)

اعلسَ 

 خلیلَ

اهْال 

 هوٌْػَ

 214725 272 388 397056 205248 256306 185677 کابل
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هسار 

 شریف
16898 68976 316500 17306875 223.9 37 16605 

 11426 39 466.33 1327019 0 437227 0 ُرات

 4658 687 25500.80 204596241 35000 18228.18 4035.2 کٌذُار

 247414 1035 26479.03 223627191 556748 780737.18 35247.1 هجوْع

 

 

 

 

 ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹چِار هیذاى ُْایی بیي الوللی کشْر در سال 

پشّاص  هیادیي

ؼال . خاسخی

  (گشام)

پشّاص 

ؼال . داخلی

  (گشام)

پشّاص 

. خاسخی

پْل ًوذ 

 (دالش)

پشّاص 

پْل . داخلی

 (دالش)ًوذ 

هْاد 

. هخذس

 (گشام)

اعلسَ 

 خلیلَ

اهْال 

 هوٌْػَ

 127393 388 26639.1 0 942500 0 185677 کابل
 8282 58 98.69 0 0 0 0 ُرات

 2866 1081 7793.7 55454502 0 173 842.6 کٌذُار
 8605 68 94.15 1530000 49000 167.9 801 هسارشریف

 

تأثیشات اهتصادی ّ اختواػی اص تؽثین پشّژٍ ُای اًکؾاكی سّی  .５

 صًذٍ گی هشدم

 عکتْس ُْاًْسدی هلکی اكـاًغتاى دس هغوت سؽذ ّ تْعؼَ اهتصادی ًوؼ تغضای سا ایلا هی ًوایذ،   

 خْسؽیذی تاثیش هغتوین ّ ؿیش هغتوین تش سًّذ صًذٍ گی ۱۳۹۹پشّژٍ ُای تؽثین دٍ دس عال 

تؽثین ایي پشّژٍ ُا دس اهش اًکؾاف هیذاى ُای ُْایی . اختواػی ّ اهتصادی هشدم داؽتَ اعت

اكضایؼ صادسات اص ؼشین ُْا سا اكضایؼ هی دُذ، ّ عثة اؽتـالضایی ّ تْاصى تیالًظ تداستی کؾْس

 كیصذ صادسات ًظش تَ اسصػ کاال اص هیادیي 50تَ سّیت آهاسُای دس دعت داؽتَ، ًضدیک تَ . هی گشدد

ُوچٌاى ًظش تَ تسویوات خِاًی کَ صْست گشكتَ اعت، دس صْست . تیي الوللی کؾْس صْست هی گیشد
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 ُضاس ؽـل دس تاصاس کاس اكـاًغتاى 400اكضایؼ صادسات، دس ُش هلیاسد دالش اهشیکایی، تَ تؼذاد 

 .ػشظَ هی گشدد

تشاًغپْست ُْایی تشای سؽذ اهتصادی کؾْس دس پِلْی اًتوال تْلیذاتی کَ صّد اصتیي هی سًّذ ّ 

تْلیذات تِاداس، دس هغوت تؾْین صٌؼت گشدػ گشی ّكشاُن عاصی خذهات دعتشعی تَ عازات دّسدعت ّ 

تشای یک کؾْس هساغ تَ خؾکَ هاًٌذ . عازات آعیة پزیش ًیض ًوؼ هاتل هالزظَ یی سا اًدام هی دُذ

اداسٍ . اكـاًغتاى، اتصال ُْایی صهیٌَ ایداد ّصل ّ دعتشعی تَ ًواغ هختلق سا كشاُن هی عاصد

ًُْْسدی هلکی تشًاهَ داسد تا دس ُوکاسی تا ًِادُای هشتْؼَ هاًٌذ ّصاست صساػت، ّصاست صٌؼت 

تداست ّ، اتام تداست ّ صٌایغ اكـاًغتاى تواظای هاسکیت هٌؽوْی ّ تیي الوللی سا تشسعی ًوْدٍ ّ 

هیٍْ تاصٍ، هیٍْ خؾک، )اص اتصال کاسگْ ُْایی تَ ُذف توْیت اًتوال تْلیذات عکتْس صساػتی 

ؼال ّ دیگش كلضات )ّ صٌؼت هؼذى ( کؾویشٍ ّ هالیي)، عکتْس هٌغْخات (صػلشاى، ًثاتات ؼثی ّؿیشٍ

 .دس تاصاس خِاًی زوایت ًوایذ (هیوت تِا

عکتْس ُْاًْسدی هلکی اكـاًغتاى ًظش تَ سؽذ کلی، تیؾتش ؽذى دسآهذ، اكضایؼ دس تشاکن هغاكشیي ّ 

کاسگْ، ّ ُوچٌاى هْخْدیت صیش عاخت ُا دس هیادیي کؾْس دس چٌذ عال آیٌذٍ دس ّظؼیت تِتشی هشاس 

 .خْاُذ گشكت

 

 

 تاثیشات ّ هٌاتغ اؽتـالضایی .６

كؼالْ دس ایي . عکتْس ُْاًْسدی هلکی یکی اص تخؼ ُای كشاُن کٌٌذٍ صهیٌَ اؽتـالضایی دس کؾْس هی تاؽذ

ًلش اػن اص ؼثوَ اًاث ّ رکْس دس تخؼ ُای اداسی ّ ػولیاتی ایلای ّظیلَ  (۱۳۷۰)عکتْس تَ تؼذاد 

 پشّژٍ اًکؾاكی ّ چٌذیي پشّژٍ ۱۵ تا سّی دعت گیشی ۱۳۹۹اداسٍ ُْاًْسدی هلکی دس عال . هی ًوایٌذ

.  هذیشیتی. ۱: کَ اًْاع اؽتـال اص خولَ. خذهاتی صهیٌَ اؽتـال تَ ُضاسُا تي سا كشاُن عاخت

 .خذهاتی سا اص ؼشین هٌاتغ هختلق دس هشکض ّ عایش ّالیات کؾْس كشاُن ؽذٍ اعت. ۳ّ .  تخٌیکی.۲

 هٌابغ اشتتغال زایی شوارٍ هٌابغ اشتتغال زایی شوارٍ

تاعیظ ّ عاخت هیذاًِای ُْایی دس ّالیات  ۱

 خْعت، ًٌگشُاس، لْگش ّ ؿضًی

 کٌتشّل هلوشّ كعایی کؾْس ۵

تْعؼَ ی هیذاى ُای ُْایی / تاصعاصی ۲

زاهذکشصی، ازوذؽاٍ تاتا، ُشات، هْالًا 

زاهذکشصی، )تاهیي اهٌیت هیذاًِای ُْایی  ۶

ازوذؽاٍ تاتا، ُشات، هْالًا خالل الذیي 
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، تخاس ّ ازوذؽاٍ  خالل الذیي هسوذ تلخی

تاتا ّ عایش هیذاًِای ُْایی کَ دس خذّل 

 .پشّژٍ ُا تزکش دادین

 ( هسوذ تلخی

ؽشکت ُای ُْایی آسیاًا، کام ایش ّ تاختش  ۷ اػواس ّ تشهین عاختواى ُْاؽٌاعی  ۳

 اكـاى

تذاسک، زلظ ّ هشاهثت هیذاى ُای ُْایی  ۴

 تیي الوللی کؾْس

۸  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۲۰۲۴ الی ۲۰۲۰)پالى ُای اداسٍ ُْاًْسدی هلکی اص عال  .７

 اُذاف بلٌذهذت ایي ادارٍ را هی تْاى بَ سَ بخش ػوذٍ تقسین کرد: 

 & communicationتخؼ  .２ تخؼ صیشتٌاُا .１
Navigation Services 

تخؼ هؼیاسی عاصی  .３

 (اعتٌذسدعاصی)
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  ازیای هیذاى ُْایی

 ّالیت دایکٌذی

  ازیای هیذاى ُْایی

 ّالیت تخاس

  ازیای هیذاى ُْایی

 ّالیت لْگش

  ازیای هیذاى ُْایی

 ّالیت ًٌگشُاس

  ٍتؽثین چِاس پشّژ

هؾاسکت ػاهَ ّ خصْصی 

تشهیٌل خذیذ )

تیي الوللی هغاكشیي، 

تشهیٌل کاسگْ، ایداد 

صّى پشّعظ صادسات ّ 

دس هیذاى  (ُْتل

 تیي الوللی زاهذکشصی

  هؼیاسی عاصی هیذاى

 ُْایی تیي الوللی ُشات

  ایداد هشکض اهٌیتی دس

هیذاى تیي الوللی زاهذ 

 کشصی 

  اػواس عاختواى هذیشیت

تشاكیک ُْایی دس هیذاى 

 تیي الوللی زاهذکشصی

  اخز کشّکی ّ تثثیت

 هیذاى ُْایی ۱۸هلکیت 

 کؾْس

 تؽثین پشّژٍ ساداس خذیذ 

  هؼیاسی عاصی  عیغتن

  استثاؼی 
(communication system) 

 هیذاى ُای ُْایی کؾْس

  کاُؼ كاصلَ ػوْدی ّ اكوی

 kn ۳۰ تَ kn ۵۰اص 

  ًصة عیغتن خذیذ ساداس

 ُْاؽٌاعی

  َعپشی ًوْدى هشزل

ًِایی تلتیؼ عاصهاى 

تیي الوللی ُْاًْسدی 

 (USOAP)هلکی 

  ظشكیت عاصی تَ هٌظْس

اًتوال هغّْلیت اص 

هْای ًاتْ تَ اداسٍ 

ُْاًْسدی دس عایش 

 هیذاى ُای ُْایی کؾْس

  ّ تشتیة هاعتشپالى

هؽالؼَ اهتصادی تواهی 

 ُای اكـاًغتاى  هیذاى

  هؼیاسی عاصی عیغتن

 ُْاؽٌاعی

 توْیت ؽشکت ُای ُْایی 

  اًکؾاف هوشسٍ زوایت

 اص هصشف کٌٌذٍ گاى 

  تشگضاسی تشًاهَ ُای

اهْصؽی تشای پشعٌل 

 تخٌیکی ّ هغلکی

  عپشی ًوْدى تلتیؼ

اهٌیتی عاصهاى 

تیي الوللی ُْاًْسدی 

 (USAP)هلکی 
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 چالؼ ُا ّ ساٍ زل ُا. ۸

 راٍ حل ُا چالش ُا شوارٍ

هسذّدیت دس ّظغ ّ تصْیة هاًْى،  ۱

ؼشصالؼول ُای الصم ّ تؾکیل هؽاتن 

الضاهات ّ تْصیَ ُای عاصهاى تیي الوللی 

 (ایکاّ)ُْاًْسدی هلکی 

تلْیط صالزیت ُای هاًًْی تَ اداسٍ 

ُْاًْسدی هلکی دس هؽاتوت تَ هؼیاسُای 

 عاصهاى تیي الوللی ُْاًْسدی هلکی

ّعایل ّ )ًثْد ظشكیت  ُای تخٌیکی  ۲

خِت اسایَ خذهات  (تدِیضات تخٌیکی کاكی

هؼیاسی دس هؽاتوت تَ هؼیاسُای عاصهاى 

 ایکاّ

 ػْایذ ایي اداسٍ خِت ایداد ٪۲۵تخصیص 

ظشكیت ُای تخٌیکی ّ خشیذاسی ّعایل هذسى 

 هؽاتن تَ هؼیاسُای خِاًی

كوذاى تْدخَ تشای هؼاؽات ّ کوثْد  ۳

 تْدخَ تشای کْدُای اًتوالی ّ ػولیاتی 

تخصیص تْدخَ کاكی خِت زلظ کادسُای 

هغلکی ّ ُن چٌاى اعتخذام کادسُای كٌی ّ 

 هغلکی

ًثْد تْدخَ کاكی تشای تشگضاسی  ۴

تشًاهَ ُای آهْصؽی خِت تلٌذتشدى 

 ظشكیت ُای تخٌیکی کاسهٌذاى

تخصیص تْدخَ الصم تشای ایي اداسٍ تلٌذ 

تشدى ظشكیت ُای هغلکی دس هؽاتوت تا 

یاكتَ ُای اخیش عاصهاى تیي الوللی 

 ُْاًْسدی هلکی

ًثْد ّخٍْ هؾخص هالی تشای زلظ ّ  ۵

 هشاهثت هیذاًِای ُْایی کؾْس

تخصیص ّخٍْ هالی تشای هؼیاسی عاصی 

 هیذاى ُای ُْایی کؾْس

 

 

 

 

 

 

 

 


