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تاريخ التسجيل٢٠٠٤/٩/١٥ :

بطـاقـة خـدمـة
كود الخدمة

:

إسم الخدمة

:

المكتب المختص

:

مطالب أداء الخدمة

:

 ١ج١٩/
إﺻﺪار اﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﺧﻂ ﺟﻮي )ﻃﺎﺋﺮة – ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﱰ(
إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان  /إدارة اﻹﺟﺎزات

أﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻦ  ٢١ﺳﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻰ )إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺮﻳﺎً( أو ﺟـﻮاز اﻟﺴـﻔﺮ )إذا ﻛـﺎن أﺟﻨﺒﻴـﺎً( ﺿـﻤﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻹﺻﺪار
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﲡﺎري ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل )ﻳُﻘﺪم أﺻﻞ اﻹﺟﺎزة وﺻﻮرة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻹﺻﺪار(
أن ﳛﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى أول ﰲ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ )(Class 1؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ أن ﻳﻘﺪم ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﱯ ﺑﺎﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮن اﻟـﺪال ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ –
أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺰء )ﻛﻮد  ٢ﻓﺮ(
ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻹﺻﺪار اﻹﺟﺎزة ُﳛﺪد ﻓﻴﻪ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﱯ ﻷداء اﻟﻄﲑان اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ) (Simulatorﻟﻠﻄﺮاز
اﻟﻨﺠــﺎح ﰲ اﳌﻘــﺮر اﻟﻨﻈــﺮي ﻟﻄﻴــﺎر ﺧــﻂ ﺟــﻮي ﻃــﺎﺋﺮة؛ وﺗﻘــﺪﱘ ﺻــﻮرة ﻣــﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺪاﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻣﻌﺘﻤــﺪة ﻣــﻦ ﻣﻌﻬــﺪ ﻣﺼــﺮ ﻟﻠﻄـﲑان أو
اﻟﻜﻠﻴـﺔ اﳉﻮﻳـﺔ وﳐﺘﻮﻣـﺔ ﺑﺸـﻌﺎر اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ ﻃﺒﻘـﺎً ﻟﻠﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت اﳌﺼـﺮﻳﺔ ) ECAR Part 61 Sub “F” Item 61.141
(Paragraph C
ﺣﻀــﻮر اﻟﻄﻴــﺎر اﳌﻄﻠــﻮب اﻹﺻــﺪار ﻟــﻪ ﳌﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﺴــﺎﻋﺎت اﳌﺪوﻧــﺔ ﺑﺴــﺠﻞ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﻘﻴــﺎدة ﺧﺎﺻــﺘﻪ ﺑﻌــﺪ اﻋﺘﻤــﺎدﻩ ﻣــﻦ إدارة ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ
وﺧﺘﻤﻬﺎ ﲞﺎﰎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳍﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻴﻔﺎءﻫﺎ ﻟﻺﺻﺪار ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ) ”ECAR Part 61 Sub “F
(Item 61.141 Paragraph D؛ واﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻺﺻـﺪار ﻫـﻲ  ١٥٠٠ﺳـﺎﻋﺔ ﻃـﲑان ﻗﺎﺋـﺪ ) ٢٨٠٠ﻣﺴـﺎﻋﺪ( ﺗﺸـﻤﻞ
اﻵﰐ :
 ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠٠ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان ﻛﻘﺎﺋﺪ
 ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠٠ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان ﻟﻴﻠﻲ
 ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٧٥ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان آﱄ ﳚﻮز ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ  ٣٠ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان آﱄ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﶈﺎﻛﻲ )(Simulator
 ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ١٠ﺳﺎﻋﺎت ﻃﲑان ﺧﻼل  ٦أﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار
 ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٢٥٠ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان ﻋﱪ اﻟﺮﻳﻒ ﳝﺎرس أﻋﻤﺎل ﻗﺎﺋﺪ ﲢﺖ اﻹﺷﺮاف

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ
ﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ  ١٠٠ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان ﲤﺜﻴﻠﻲ ﲝﺪ أﻗﺼﻰ  ٢٥ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان ﲤﺜﻴﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮاز ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﺎﻋﺎت
اﻹﺻﺪار – إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ

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 :

ﺑﻌــﺪ اﺳــﺘﻴﻔﺎء اﻟﺴــﺎﻋﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻟﻺﺻــﺪار ،ﻳــﺘﻢ ﲢﺮﻳــﺮ ﳕــﻮذج اﻻﺧﺘﺒــﺎر اﳉــﻮي اﳌﻌــﺪ ﻟــﺬﻟﻚ ) (Flight Test Reportﲟﻌﺮﻓــﺔ
ﻣﻨــﺪوب اﻹﺟــﺎزات ﰲ م خ ع ﲤﻬﻴــﺪاً ﻹﺟ ـﺮاء إﺧﺘﺒــﺎر ﻛﻔــﺎءة واﻋﺘﻤــﺎدﻩ ﻣــﻦ رﺋ ـﻴﺲ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘــﻴﺶ اﳉــﻮي ﻛﺸــﺮط ﻣــﻦ ﺷــﺮوط
إﺻﺪار اﻹﺟﺎزة )راﺟﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻮد  ٦ﻓﺮ ٦ ،١/ﻓﺮ(٢/
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻄﲑان اﻵﱄ وأن ﺗﻜﻮن ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل – أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ )ﻛﻮد  ٢٦ج(
ﺻﻮرﺗﲔ ﺷﺨﺼﻴﺘﲔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وإﺻﺪار اﻹﺟﺎزة

ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻳﺘﻢ اﻹﺻﺪار ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أداء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﻮي ،وإذا ﱂ ﻳﺘﻢ اﻹﺻﺪار ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺪة ﻳﻌﺎد أداء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﻮي ﻣﺮة
أﺧﺮى؛ ﻛﻤﺎ أن اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﻮي ﺻﺎﱀ ﳌﺪة ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻪ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ

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 ٣٦٠٠ :ﺟﻨﻴﻪ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﱮ(
 ١٥٠٠ﺟﻨﻴﻪ )ﰱ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﱮ ﻛﻄﻴﺎر ﺧﻂ ﺟﻮى(
 ١٤٠ﺟﻨﻴﻪ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳉﻮﻳﺔ(
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 :
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