وزارة الطيران المدني
مركز خدمة العمالء

نموذج رقم  ١خ ع

تاريخ التسجيل٢٠٠٤/٩/١٥ :

بطـاقـة خـدمـة
كود الخدمة

:

إسم الخدمة

:

المكتب المختص

:

مطالب أداء الخدمة

:

 ١ج١٥/
إﺻﺪار اﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﲡﺎري ﺑﺎﻟﻮن
إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان /إدارة اﻹﺟﺎزات

أﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ )إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺮﻳﺎً( أو ﺟـﻮاز اﻟﺴـﻔﺮ )إذا ﻛـﺎن أﺟﻨﺒﻴـﺎً( ﺿـﻤﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻹﺻﺪار
أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻮن ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة
اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﱯ اﳌﻄﻠﻮب ) – (Class 1أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻮد  ٢ﻓﺮ(
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻹﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﲡﺎري ﻣﻦ وزارة اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱐ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٣٥ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﻐﺎزى )(Gas Balloon
 ٢٠ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﱪة ﻋﻠﻰ ﻃﲑان اﻟﺒﺎﻟﻮن
ﻃﻠﻌﱵ ﻃﲑان ﻣﻨﻔﺮد
 ١٠ ﻃﻠﻌﺎت ﺑﺎﻟﻮن ﻣﻨﻬﺎ ّ

 ١٠ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﲑان ﺗﺪرﻳﱯ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﻃﻠﻌﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻣﺪرب ﻣﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 وذﻟــﻚ ﰲ ﺧــﻼل  ٦٠ﻳﻮﻣ ـﺎً اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻄﻠــﺐ اﻹﺻــﺪار ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻠﻤ ـﺎً ﺑﻮاﺟﺒــﺎت اﻟﻄ ـﲑان ﻛﻘﺎﺋــﺪ وأن ﺗﻜ ـﻮن إﺣــﺪى
اﻟﻄﻠﻌﺎت ﻋﻠﻰ إرﺗﻔﺎع  ٣٠٠٠ﻗﺪم ﻓﻮق ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺪ
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻮن اﶈﻤﻮل ﺣﺮارﻳﺎً )(Balloon with Airborne Heater
 ٢٠ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﱪة ﻋﻠﻰ ﻃﲑان اﻟﺒﺎﻟﻮن

ﻃﻠﻌﱵ ﻃﲑان ﻣﻨﻔﺮد
 ١٠ ﻃﻠﻌﺎت ﺑﺎﻟﻮن ﻣﻨﻬﺎ ّ

 ١٠ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﲑان ﺗﺪرﻳﱯ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﻃﻠﻌﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻣﺪرب ﻣﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

 ﳚﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻃﻠﻌﺎت اﻟﺒﺎﻟﻮن اﶈﻤﻮل ﺣﺮارﻳﺎً اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻃﻠﻌﺘـﲔ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﳌـﺪة ﺳـﺎﻋﺔ وأﺣـﺪﳘﺎ ﻣﻨﻔـﺮداً وﻋﻠـﻰ إرﺗﻔـﺎع
 ٢٠٠٠ﻗﺪم ﻓﻮق ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺪ وذﻟﻚ ﰲ ﺧﻼل  ٦٠ﻳﻮﻣﺎً اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻹﺻﺪار
اﻹﳌﺎم ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ رﻗﻢ :(ECAR 61 Sub D Item 61.113) ٦١
 إﺟﺮاءات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﲑان ﻣﻦ ﲡﻤﻴﻊ ورﺑﻂ اﳊﺒﺎل واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 إﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﲡﻨﺐ اﻟﺘﺼﺎدم
 اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﲑان ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪﰲ ﻣﺮﺋﻲ )(Visual Reference
مواعيد العمل اليومية من الساعة  ٩صباحاً إلى  ٢مسا ًء عدا أيام الجمعة والسبت
فاكس٢٢٦٨٨٣٤١:
لالستفسار يرجى االتصال بأرقام٢٢٦٨٨٣٤٢ - ٤٣ – ٤٥ :
إصدار رقم ١ :

بتاريخ ٢٠٠٤ /٠٦ / ٢٠ :

تعديل رقم ٢ :

DIF-912A .1
بتاريخ ٢٠١٤/١١/٠٥ :

 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳍﺒﻮط اﻟﺴﺮﻳﻊ وﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
 اﻟﻄﲑان ﻋﱪ اﻟﺮﻳﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﳑﻴﺰة )(Dead Reckoning
 ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﱰاب واﻟﻨﺰول ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳍﺒﻮط اﻟﻴﺪوي
 إﺟﺮاءات اﻟﻄﻮارئ
إﺟﺘﻴﺎز إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔـﺎءة )ﻧﻈـﺮي وﻋﻤﻠـﻲ( ﻣـﻦ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘـﻴﺶ اﳉـﻮي ﺑـﻮزارة اﻟﻄـﲑان اﳌـﺪﱐ – أﻧﻈـﺮ اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ )ﻛـﻮد٦ﻓـﺮ/
(٢
ﺻﻮرﺗﲔ ﺷﺨﺼﻴﺘﲔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وإﺻﺪار اﻹﺟﺎزة
زمن أداء الخدمة :

 ٥أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻔﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺪء اﳋﺪﻣﺔ

رسوم ثابتة تدفع عند طلب الخدمة ٢٠ :ﺟﻨﻴﻪ رﺳﻢ اﻟﻄﻠﺐ  ٣ +ﺟﻨﻴﻪ دﻣﻐﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ  ١٠ +ﻗﺮوش رﺳﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ
رسوم الخدمة:

 ٢٧٠٠ﺟﻨﻴﻪ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﱮ(

توقيت دفع الرسوم :

ﻗﺒﻞ أداء اﳋﺪﻣﺔ

مواعيد العمل اليومية من الساعة  ٩صباحاً إلى  ٢مسا ًء عدا أيام الجمعة والسبت
فاكس٢٢٦٨٨٣٤١:
لالستفسار يرجى االتصال بأرقام٢٢٦٨٨٣٤٢ - ٤٣ – ٤٥ :
إصدار رقم ١ :

بتاريخ ٢٠٠٤ /٠٦ / ٢٠ :

تعديل رقم ٢ :

DIF-912A .1
بتاريخ ٢٠١٤/١١/٠٥ :

