وزارة الطيران المدني

اإلدارة المركزية للحوادث
**************

التقرير الفنى

بشأن واقعة انشغال الممر بالطائرة المسجـلة  VP-CXRمن طراز A320
التابعة لشركة  Nasairالتابعة لشركة ناس اير رحلة رقم KNE551
برج العرب/جدة أثناء اإلقتراب النهائى لطائرة أخرى على الممر 32
يوم . 1023/07/04

******************

-2المعلومات الوقائعية FACTUAL INFORMATION
 2-2الموضوع

=============================

===========

ورد مــــن ادارة الســــيمة بالهيئــــة العامــــة للطيــــران المــــدنى الســــعودى الــــي ا دارة المركزيــــة للحــــوادث الخطــــاب رقــــم

 712/1/1/6/7بتــاري  1023/07/12بشــأن حــدوث بعــب الميبســات الخطيــرة و هــور طــائرة أخــرى علــى مســتويات
مختلفــة علــى جهــاز منــت الت ــادم  TCASبطــائرة شــركة نــاس ايــر قبــل اقيعهــا مــن الــدرج رقــم  31بمطــار بــرج العــرب

باألسكندرية يوم .1023/07/04

 1-2ملخص الرحلة

43

 00عالمى ت رح للطائرة المسجلة  VP-CXRمن طراز  A320رحلة رقم



فى الساعة 00



فى الساعة  00 43 00عالمى تلقى المراقب الجوى ببرج مطار برج العرب نداء من الطائرة رحلة رقم

 KNE551بدخول الممر  RWY 32أثناء مرحلة الدرج بمطار برج العرب.

 FDB173والتى كانت مرحلة اإلقتراب النهائى لنفس الممر  RWY 32و رح لها المراقب الجوى

باإلستمرار فى اإلقتراب.



فى الساعة  00 44 00عالمى اخبر المراقب الجوى قائد الرحلة رحلة رقم  KNE551بإلغاء ت ريح اإلقيع



فى الساعة  00 46 00عالمى ا در المراقب الجوى تعليمات للطائرة رحلة رقم

 FDB173بعمــل Go-



فى الساعة  00 47 00عالمى أقلعت الطائرة التابعة لشركة ناس اير رحلة رقم  KNE551إلستئناف رحلتها

.KNE551 cancel previous clearance, hold position

 aroundوتحويلها لإلقتراب الرادارى .
.
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 -3-2تقرير قائد الطائرة التابعة لشركة ناس اير رحلة رقم -:KNE551
تم انت ار طائرته على الممر المستخدم  Hold Short RWY 32وذلك لعدم الح ول على الت ريح من قبل

مراقبة المنطقة لمطارالقاهرة ثم قام المراقب الجوى بالبرج بإعطائه الت ريح باإلقيع وسؤاله عن استعداده لإلقيع

الفورى  Immediate take offفرد باإليجاب .

 -لم يقم بإعطاء اى معلومات  Traffic Informationعن الحركة الجوية المحيطة .

 قام بوضت  TCAS Onاثناء استعداده لإلقيع ثم بعد ذلك تبين له على الجهاز ان هناك طائرةأخرى على بعد  4,5 milesوحدث ذلك اإلنذار بعد دخلوله الممر Crossed hold short lines

. and were entering runway

 قام المراقب الجوى بإلغاء الت ريح له باإلقيع واإلنت ار واخبره المراقب الجوى انه قد تم الت ريحله من دقيقتين ولكنه لم يقم بتنفيذ اإلقيع .

 -بعد ذلك قام باإلقيع واستئناف الرحلة بسيم .

 -4-2اإل ــــــابات بــــــاألفراد PERSONS
DAMAGE TO AIRCRAFT

TO

 INJURIESو التلفيــــــات بالطــــــائرة

==============================================================
يوجــــد 0



 -4-2معلومات عن اإلفراد PERSONNEL INFORMATION

==========================================

 2-4-2معلومات عن المراقب الجوى /احمد عبد الرحمن احمد مدير النوبة ببرج مطار برج العرب


يبلغ من العمر  30عاما



يحمل أهلية مراقب جوى  Radar Displayلمطار برج العرب منذ مارس عام .1023




اخر كشف طبى اجرى عليه ووجد ئقا  1020/22/11وهو سارى حتى 1024/22/13

كان على موقت . Flight data

ملخص أقواله بشأن الواقعة -:


كان يعمل كرئيس النوبة على الموجة  119.1MHZاثناء عملية اقيع الطائرة التابعة لشركة ناس اير .



ذكر فى أقواله ان الطائرة رحلة رقم  FDB173كانت على بعـد حـوالى  20ميـل مـن عتبـة الممـر وذلـك قبـل



تــم اإلت ــال بالطــائرة التابعــة لشــركة نــاس ايــر رحلــة رقــم  KNE551والت ــريح لهــا بالــدخول الــى الممــر

اعطاء الطائرة التابعة لشركة ناس اير رحلة رقم  KNE551الت ريح لدخول الممر.

المســتخدم RWY32لإلس ـراع بــاإلقيع قبــل اقت ـراب الطــائرة رقــم  FDB173حيــث انهــا لــت فــى منطقــة
اإلنت ار للممر  RWY32حوالى  20دقائق .
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قام قائد الطائرة رحلـة رقـم  KNE551بإخبـار المراقـب الجـوى بأنـه يسـتطيت دخـول الممـر واإلقـيع خـيل

 30ثانيــة ولكــن حــدث انــه لــم يــدخل الــى الممــر خــيل دقيقتــين ممــا اضــطره الــى الغــاء الت ــريح للطــائرة
بدخول الممر .



قام بالت ريح للطائرة الهابطة رحلة رقم  FDB173بعمل . Missed Approach



ارجت السبب الى تباطؤ قائد الطائرة التابعة لشركة ناس اير رحلـة رقـم  KNE551فـى الـدخول الـى الممـر



لم يقم بإعطاء  Traffic informationلقائدى الطائرتين ألنهما علـى موجـة واحـدة ويسـمعان التعليمـات



لم يـتم الت ـريح لقائـد الطـائرة التابعـة لشـركة نـاس ايـر بـاإلقيع ن ـ ارل لتبـاطؤه وعـدم بـدء تحركـه مـن مكانـه

.

المعطاة لكل منهما .

لـدخول الممـر ا بعـد مــرور دقيقتـين ممـا اضـطره إللغــاء الت ـريح لـه بـاإلقيع وحر ـال علـى السـيمة تــم
الت ريح للطائرة األخرى الهابطة رحلة رقم  FDB173بعمل .Missed Approach

 1-4-2معلومات عن المراقب الجوى /عبد اهلل احمد محمد محفو محلية البرج


يبلغ من العمر  30عاما



يحمل أهلية مراقب جوى اقتراب رادارى دائرة مطار شرم الشي منذ سنة .1021



اخر كشف طبى اجرى عليه ووجد ئقا عن شهر نوفمبر 1020وهو سارى حتى نوفمبر 1024

ملخص أقواله بشأن الواقعة -:

 -تم الت ريح للطائرة التابعة لشركة ناس اير رحلة رقم

 KNE551بالدخول الى الممر

المستخدم RWY32لإلسراع باإلقيع نتيجة للتأخير الذى تعرضت له فى منطقة اإلنت ار للح ول على
الت ريح من مراقبة المنطقة.

 يرجت سبب الواقعة الى تباطؤ قائد الطائرة التابعة لشركة ناس اير رحلة رقم  KNE551لتنفيذ سرعةالدخول للممر األمر الذى جعله لم يحاول الغاء الت ريح بدخول الممر لتوقعه أنه سيكون جاهز لإلقيع

فى  30ثانية وا كان اتخذ اجراء ت حيحى مبك ارل .

 -6-2معلومات عن الطائرة AIRCRAFT INFORMATION


الطائرة تابعة لشركة  NAS AIRالتابعة لشركة ناس اير والمسجلة  VP-CXRمن طراز  A320رحلة

رقم  KNE551والمتجهة من مطار برج العرب ( (HEBEبجمهورية م ر العربية الى مطار جدة
الدولى بالمملكة العربية التابعة لشركة ناس اير ((OEJN
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 -7-2معلومات عن األر اد الجوية METEOLOROGICAL INFORMATION
==================================================
ليس لها عيقة بالواقعة

 -0-2المساعدات الميحية AIDS TO NAVIGATION
===================================

ليس لها عيقة بالواقعة

 -9-2ا ت ا ت COMMUNICATIONS

 2-9-2اإلت ا ت بين الطائرة ومراقبة برج مطار برج العرب



فى الساعة  00 43 00عالمى ات ل المراقب الجوى المنوب بالطيار قائد الرحلة رقم KNE551

إلعطائه الت ريح باإلقيع لمطار جدة واإلنت ار بعتبة الممر  31وأن يؤكد على جاهزيته لإلقيع الفورى
KNE551 clear to destination OEJN via FP route climb FL150 .sqwak 3362
and line –up and wait RWY 32 and confirm ready for immediate.
قام قائد الطائرة بتكرار المعلومة .


فى تمام الساعة  00 43 00عالمى قام الطيار قائد الرحلة  FDB173باإلت ال بالبرج وابيغه أنه

فى مرحلة اإلقتراب النهائى للممر  31فأخبره المراقب الجوى ان يستمر فى اإلقتراب
approach
فى الساعة  00 44 00عالمى طلب المراقب الجوى لبرج مطار برج العرب الغاء الت ريح السابق
Continue



باإلقيع واإلنت ار Cancel previous clearance ,hold position


اخبر الطيار قائد الرحلة قائد الرحلة رقم  KNE551بأنه قد تخطى عتبة الممر Iam passed the

 holding pointفأخبره المراقب الجوى بأن الممر مشغول Confirm runway 32 not clear

فأكد قائد الرحلة على المعلومة .





فى الساعة  00 46 00عالمى طلب المراقب الجوى من الطائرة رحلة رقم  FDB173بعمل Go-

 aroundعلى نفس اإلتجاه السابق وان يرتفت الى ارتفاع 1000قدم FDB173 clear for go-
around maintain present heading ,climb 2000ft contact Alex radar 122.3
MHZ
قام الطيار قائد الرحلة رقم FDB173بتكرار الت ريحل .

أخبر المراقب الجوى قائد الرحلة التابعة لشركة ناس اير رقم  KNE551بأنه قد ح ل على ت ريح

باإلقيع الفورى من دقيقتين ولم ينفذ فأخبره قائد الرحلة بانه ليس من دقيقتين Negative not 2
minutes

4

 -20-2معلومات عن المطار AERODROME INFORMATION
===================================================0


احداثيات 029 41 45E’30 55 05N



ارتفاع الممر 133FT 31



يبلغ طول الممر المستخدم (  3 )14/32كيلو متر وعرضه  44متر .



نوع الر ف ASPH

 – 22-2مسجيت الرحلة FLIGHT RECORDERS
=========================================


لم يتم تفريغ أو قراءة أى من أجهزة تسجيل الطائرات

 -21-2معلومــــــات الحطـــــــام وا رتطـــــــام
INFORMATION
============================================
IMPACT



يوجد
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AND

WRECKAGE

 -23-2معلومــــــات طبيــــــة وباثولوجيــــــة
INFORMATION
=================================================
&PATHOLOGICAL



MEDICAL

يوجد

 -24-2الحريق FIRE

===============


لم ينجم عن الواقعة اي حريق .

-24-2عوامل النجاه SURVIVAL ASPECTS
==============================


يوجد

-26-2ا ختبارات واألبحاث TESTS AND RESEARCH

======================================
يوجـد

 -27-2معلومـــات اإلدارة والتن ـــيم

ORGANIAZATIONAL AND MANAGEMENT

INFORMATION

=================================================



يوجـد .

 -20-2معلومات إضافية ADDITIONAL INFORMATION
=======================================

 -2-20-2دفتر يومية احوال  TMAعن يوم  1023/7/4بشأن الواقعة
تضمن دفتر اليومية مايلى -:



الساعة  00 34 00عالمى قيام الطائرة رحلة رقم  FDB173بعمل .Over shoot

كما دون المراقب الجوى أن الطائرة رحلة رقم  KNE551دخلت الممر ولم يستطيت تنفيذ Immediate

 Takeoffرغم ان الطائرة األخرى كانت على مسافة  20ميل بحرى
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 -1-20-2دفتر يومية احوال برج مطار برج العرب عن يوم  1023/7/4بشأن الواقعة
تم تدوين اآلتى بدفتر أحوال برج مطار برج العرب-:


اعطاء الطائرة رحلة رقم  FDB173الت ريح بعمل  Go-aroundحيث ان الطائرة رحلة رقم

 KNE551لم تستطيت تنفيذ  Immediate Takeoffبالرغم من اعطائه الت ريح باإلقيع وكانت
الطائرة القادمة على مسافة  20ميل واقتربت الى  4ميل وتباطأت الطائرة المقلعة وتم الغاء

الت ريح لها باإلقيع .

 3-20-2تقرير الشركة الوطنية لخدمات الميحة الجوية بشأن الواقعة الخطيرة -:
شرح وتحليل سيناريو األحداث التى تخص الواقعة  ،من خيل التسجييت ال وتية والمستندات المتاحة ومحاضر
التحقيق .

فى الساعة  00 43عالمى نداء من المراقب الجوى  ،ببرج مطار برج العرب  ،على قائد الطائرة التابعة لشركة
ناس اير  ، KNE 551أثناء إنت ار الطائرة على منطقة اإلنت ار للممر المستخدم  31فور ح ولة على ت ريح
مراقبة جوية  ، ATCبعد فترة من الوقت ليست بالقليلة حيث

رح المراقب الجوى لقائد الطائرة التابعة لشركة

ناس اير بدخول الممر ثم إستفسر  ،فى نفس النداء عن تأكيد إمكانية قيام قائد الطائرة التابعة لشركة ناس اير

باإلقيع الفورى قائي .
? LINE UP RWY 32 ,Confirm Ready For Immediate Departure
حيث كانت هناك طائرة أخرى فى مرحلة اإلقتراب النهائى للممر  31على مسافة حوالى  20ميل وكانت رد قائد
الطائرة التابعة لشركة ناس اير بإعادة نص ت ريح المراقبة الجوية

حيحا ويتضمن معلومات بأنه فى حالة

دخولة للممر المستخدم وا نت ار  ،وأنه سوف يكون جاه ار لإلقيع الفورى فى خيل  30ثانية .
LINNING UP and Wait RWY32, Will be ready for immediate within 30 Seconds
فى الساعة  00 43عالمى نداء من قائد الطائرة  ، FDB173فى نفس الدقيقة  ،على المراقب الجوى  ،وهو
على مسافة  20ميل تقريبا وفى مرحلة ا قتراب النهائى للممر  31أثناء دخول الطائرة التابعة لشركة ناس اير

 KNE551الطائرة على الممر المستخدم  31حسب أقوالة المراقبين الجويين بمحاضر التحقيق والمستندات
المتاحة  ،وكان رد المراقب الجوى عليه با ستمرار فى اإلقتراب بقولة
APPROACH

FDB173 , CONTINUE

وهنا كان يجب على المراقب الجوى اآلتى :
إعطاء ت ريح إقيع فورى لقائد الطائرة التابعة لشركة ناس اير  KNE551وخا ة أنه قد تخطى أكثر من 30

ثانية .

إعطاء تعليمات لقائد الطائرة  FDB173بتقليل سرعتة ،

إعطاء معلومات لقائدى الطائرتين المقلعة والهابطة ) ( Traffic Informationحتى يضعهما فى ال ورة

التشغيليه الفعليه  ،حتى يتم اإلقيع والهبوط بنجاح وسيم حسب التعليمات الفنية .
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ولكن جميت ماسبق لم يحدث .
فى الساعة  00 44عالمى نداء من المراقب الجوى على قائد الطائرة التابعة لشركة ناس اير  ، KNE551بعد
ضياع الوقت دون إعطاء ت ريح إقيع واجب بي مبرر  ،وخا ة أنه لم تكن هناك طائرة هابطة وفى إنت ار
إخيئها للممر  ،حيث كان الممر المستخدم خاليا تماما و الحا للميحة الجوية  ،طالبا منه إلغاء التعليمات

السابقة والتوقف بقولة .
KNE551, Cancel Previous Clearance hold Position

وكان رد قائد الطائرة علية بأنه قد تخطى منطقة اإلنت ار للممر  31بقولة
Passed The Holding Point
وكان رد المراقب الجوى عليه بقولة .
? Confirm RWY 32 is not clear
وكان رد قائد الطائرة عليه بقولة .
Affirmative
فى الساعة 00 46عالمى إ دار تعليمات من المراقب الجوى لقائد الطائرة  FDB173بعمل اقتراب فاشل ( Go
)  Aroundوتحويلة الى ا قتراب الرادارى .
التحقيق :ـ

اقوال المراقبين الجويين المسئولين عن الواقعة ( مرفق ) .

الحالة الجوية ( حسنه ) .

حالة الحركة الجوية ( خفيفة طائرتان فقط ) .

توزيت العمل بالدفتر الفنى ( مطابق ) .

حالة ا جهزة :ـ

توجد أعطال با جهزة مدونه بالدفتر الفنى .

اسباب الواقعة :ـ

 تعريب سيمة الحركة الجوية ( المقلعة والهابطة ) للخطر وذلك بالت ريح للطائرة التابعة لشركة ناساير  KNE551بدخول الممر المستخدم  ،دون إعطائها ت ريح أقيع فورى Clearance for

 ،immediate take-offوخا ة فى ل وجود طائرة أخرى هابطة فى مرحلة ا قتراب النهائى لنفس

الممر المستخدم .

 -ضياع الوقت الهام جدا سدي ( دقيقتان ) دون إتخاذ أى إجراء واجب وملزم حسب التعليمات الفنية

والميحية فى أخطر مراحل الطيران ( إقيع وهبوط )  ،كان نتيجة فقدان مسافة  6أميال على ا قل كان
من الممكن خيلها إقيع الطائرة التابعة لشركة ناس اير  KNE551بسيم حتى تأزم الموقف ب نت

حالة من حا ت إنشغال الممر ) ( Runway Incursion

 ا سلوب ا مثل للمعالجة لم يتحقق من جانب رئيس النوبه باتخاذ ا جراءات الت حيحية الفوريه لعيجالموقف قبل تأزمة  ،إما بالغاء ت ريح دخول الممر  ،مبك ار وفى الوقت المناسب قبل انشغال الممر

المستخدم بالطائرة التابعة لشركة ناس اير  ، KNE551واما بالت ريح لها با قيع الفورى .
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 عدم وضت قائدى الطائرتين فى ال ورة التشغيلية الفعـلية بإعطائها معلومـات هامة عن بعضــها () . Traffic Information

 الغاء ت ريح دخول الممر متأخ ار جدا وفى وقت حرج أثناء وجود الطائرة  FDB173فى مرحلة الـ Short Finalللممر  31حيث شغلت الطائرة التابعة لشركة ناس اير  KNE551الممر  ،ا مر الذى

جعل المراقب الجوى يقوم بعمل اقتراب فاشل للطائرة . FDB173

 قلة خبرة المراقبين الجويين التى تتراوح بين خمسة وثمانية سنوات والتى حالت دون معالجتهما للموقفنعناه بأنفسهما ). ( Runway Incursion

الذى

 -عدم تقديم أى تقارير سيمة جوية أو تقارير تطوعية عن الواقعة .

نتيجة التحقيق :ـ
 -ثبوت

حة تقرير السيد  /مدير عام السيمة بالهيئة العامة للطيران المدنى السعودى بناءا على شكوى

قائد الطائرة التابعة لشركة ناس اير  KNE551بشأن ا قتراب الوشيك الذى تعرضت له طائرته على
المدرج  31بمطار برج العرب يوم  1023/7/4الساعة  00 44عالمى .

 -ثبوت

حة اخطاء المراقبين الجويين ب نت حالة من حا ت إنشغال الممر )( Runway Incursion

 إنتهاك عن ر ا مان )  ( Safetyب نت إقتراب وشيك بين الطائرة التابعة لشركة ناس اير KNE551المقلعة وبين الطائرة  FDB173الهابطة  ،ن ار نشغال الممر .

وقد خلص الى التو يات اآلتية-:

أو ل :مخاطبة السيد  /مدير عام السيمة بالهيئة العامة للطيران المدنى السعودى لمخاطبة شركة ناس اير
للطيران بشأن اإلقتراب الوشيك الذى تعرضت له الرحلة رقم  KNE551على المدرج رقم  31بمطار برج العرب

يوم 1023 / 7 / 4الساعة  0044عالمى  ،أنه بعد اإلطيع ودراسة وتحليل المستندات المتاحة وتفريغ
التسجييت ال وتية تبين اآلتى :

 .2ثبوت أخطاء المراقبين الجويين مسئولى الواقعة .
 .1تمت مجازاة المراقبين الجويين مسئولى الواقعة


ثانيال :مخاطبة السيد  /رئيس قطاع المراقبة الجوية لمخاطبة السيد  /مدير عام الميحة بمطار برج العرب
بالتنبيه على المراقبين الجويين باآلتى -:

 .2عدم التسرع بالت ريح بدخول الطائرات المقلعة الممر المستخدم  Line upا بعد التأكد من من
جاهزية الطائرات لإلقيع الفورى حالة وجود طائرات هابطة والمسافة القانونية تسمح بذلك .

 .1اإللتزام بإعطاء معلومات لقائدى الطائرات عن الحركة الجوية السائدة  Traffic informationحتى
يتم وضت قائدى الطائرات فى الحالة التشغيلية الفعلية حسب ما تنص عليه التعليمات الفنية والقوانين

الدولية .

 .3ضرورة اتخاذ اإلجراءات الت حيحية الفورية مبك ارل وفى الوقت المناسب واإلستفادة من عن ر الوقت حتى
يضيت الوقت ويتأزم الموقف .
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 .4ضرورة قيام المراقب الجوى بمتابعة قائدى الطائرات أثناء تنفيذهم لتعليماته واتخاذ اإلجراءات الت حيحية
الفورية حالة مخالفتهم للتعليمات أو البطء فى تنفيذها بإلغاء التعليمات مبك ارل وفى الوقت المناسب .

 .4ضرورة تقديم تقارير سيمة جوية وتقارير تطوعية فى حينه حتى يتم دراسة الوقائت والخروج بتو يات
ودروس مستفادة للمحاف ة على استمرار سيمة الحركة الجوية .

 - 1التحليل والنتائج ANALYSIS AND FINDINGS
================================



قام المراقب الجوى لبرج مطار بـرج العـرب بالت ـريح للطـائرة التابعـة لشـركة نـاس ايـر رحلـة رقـم



خـيل  30ثانيـة Lining up and wait RWY32 will be ready for immediate
within30seconds
لم يقم الطيار قائد الرحلة التابعة لشركة ناس اير رقم  KNE551باإلبيغ عـن اسـتعداده لتنفيـذ



كانـت هنــاك طـائرة أخــرى رحلــة رقـم  FDB173فــى مرحلـة اإلقتـراب النهــائى لـنفس الممــر علــى

 KNE551بدخول الممـر وطلـب منـه اإلقـيع الفـورى فأجابـه الطيـار قائـد الرحلـة باإليجـاب فـى

اإلقيع الفورى بعد مضى أكثر من  30ثانية .

مسافة  20ميل وأخبره مراقب الجوى بأن يستمر فى اإلقتراب . Continue approach



قـام المراقــب الجـوى بعــد فتـرة (حـوالى دقيقتـين) بإلغــاء الت ـريح بــاإلقيع للطـائرة التابعــة لشــركة

ناس اير رحلة رقم  )Cancel previous clearance ( KNE551ولكنه أخبـره بـأن الطـائرة
قد تجاوزت نقطة اإلنت ار Passed the holding point



ات ل المراقب الجوى بقائد الرحلة رقم  FDB173لعمـل  Go-aroundوتحويلـه الـى اإلقتـراب



التزم قائد الطائرة رحلة رقم  FDB173بتعليمـات المراقـب الجـوى ببـرج مطـار بـرج العـرب وقـــام



كانت حالة األجهزة ببرج مطار برج العرب بحالة جيدة.

الرادارى .

بعمـل Go-around
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