وزارة الطيران المدني
مركز خدمة العمالء

نموذج رقم  ١خ ع

تاريخ التسجيل٢٠٠٤/٩/١٥ :

بطـاقـة خـدمـة

 ١ج١٦/

كود الخدمة

:

إسم الخدمة

:

إﺻﺪار اﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﲡﺎري ﺷﺮاﻋﻲ

المكتب المختص

:

إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان /إدارة اﻹﺟﺎزات

مطالب أداء الخدمة

:

أﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ )إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺮﻳﺎً( أو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ )إذا ﻛﺎن أﺟﻨﺒﻴﺎً(
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﺧﺎص ﺷﺮاﻋﻰ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة
اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﱯ اﳌﻄﻠﻮب ﳌﺴﺘﻮى ﻃﻴﺎر ﲡﺎري ) – (Class 2أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ )ﻛﻮد  ٢ﻓﺮ(
ﺗﻘﺪﱘ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳌﻘﺮر اﻟﻨﻈﺮي – ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻴﺎر ﲡﺎري ﺷﺮاﻋﻲ – ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﲑان اﻟﺸﺮاﻋﻲ وﳐﺘﻮم ﺑﺸﻌﺎر اﳌﻌﻬﺪ ﻃﺒﻘﺎً
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ) (ECAR Part 61 Sub “D” Item 61.109 Paragraph C
ﺳــﺠﻞ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﻘﻴــﺎدة اﳋــﺎص ﺑﻄﺎﻟــﺐ اﻹﺻــﺪار ﻣﻌﺘﻤــﺪ ﻣــﻦ إدارة ﺗــﺪرﻳﺐ ﻣﻌﻬــﺪ اﻟﻄ ـﲑان اﻟﺸ ـﺮاﻋﻲ وﳐﺘــﻮم ﺑﺸــﻌﺎر اﳌﻌﻬــﺪ ﻣﻮﺿــﺤﺎً ﺑــﻪ
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻄﲑان اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة وﻫﻲ :
 أداء ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٢٥ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان ﺷﺮاﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎ  ١٠٠رﺣﻠﺔ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﻵﰐ:
  ٣ﺳــﺎﻋﺎت ﻃ ـﲑان ﺷ ـﺮاﻋﻲ ﺗــﺪرﻳﱯ أو أداء  ١٠رﺣــﻼت ﺷ ـﺮاﻋﻲ ﺗــﺪرﻳﱯ ﲢــﺖ إﺷ ـﺮاف ﻣــﺪرب ﻣﻌﺘﻤــﺪ ،ﻣﻨﻬــﺎ  ٣رﺣــﻼتﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺷﺮاﻋﻲ ﺧﻼل  ٦٠ﻳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷداء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳉﻮي
 ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻃﲑان ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٢٠رﺣﻠﺔ  ١٠رﺣﻼت ﺷﺮاﻋﻲ ﻣﻨﻔﺮد ٢٠٠ ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٢٠رﺣﻠﺔ ﺷﺮاﻋﻲ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﻵﰐ:
  ٣ﺳــﺎﻋﺎت ﻃ ـﲑان ﺷ ـﺮاﻋﻲ ﺗــﺪرﻳﱯ أو أداء  ١٠رﺣــﻼت ﺷ ـﺮاﻋﻲ ﺗــﺪرﻳﱯ ﲢــﺖ إﺷ ـﺮاف ﻣــﺪرب ﻣﻌﺘﻤــﺪ ،ﻣﻨﻬــﺎ  ٣رﺣــﻼتﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺷﺮاﻋﻲ ﺧﻼل  ٦٠ﻳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷداء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳉﻮي
  ٥رﺣﻼت ﺷﺮاﻋﻲ ﻣﻨﻔﺮدﺻﻮرﺗﲔ 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 :

