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

:

 ٢ج٧/
ﲡﺪﻳﺪ إﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﲡﺎري )ﻃﺎﺋﺮة – ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﱰ(
إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان /إدارة اﻹﺟﺎزات

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻃﻴﺎر ﲡﺎري  ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة اﻹﺟﺎزة ﻣﻊ أوراق اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﺧﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻃﻠﺐ ﲡﺪﻳﺪ اﻹﺟﺎزة – ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤﻮذج رﻗﻢ  ١١٣خ ع اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ
ﺳﺮﻳﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﱯ – أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻮد  ٢ﻓﺮ(
ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻧﺘﻬــﺎء اﻹﺟــﺎزة ﳌــﺪة أﻗــﻞ ﻣــﻦ  ٩٠ﻳــﻮم ،ﺧﻄــﺎب ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻳﻔﻴــﺪ ﺑﻌــﺪم اﻟﻄ ـﲑان ﺧــﻼل ﻓــﱰة اﻧﺘﻬــﺎء اﻹﺟــﺎزة وﺣــﱴ ﺗــﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ؛ أﻣﺎ إذا زادت ﻓﱰة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ  ٩٠ﻳﻮم ﻳﻄﺒﻖ ﺟﺪول اﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎت )(ECAR Part 121 Sub N Item 121.428
ﺗﻘـﺪﱘ ﺳـﺠﻞ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﻘﻴـﺎدة اﳋـﺎص ﺑﻄﺎﻟـﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ﻣـﻦ إدارة ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻟـﱵ ﻳﻌﻤــﻞ ـﺎ وﳐﺘـﻮم ﲞـﺎﰎ اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻣﻮﺿـﺤﺎً ﺑــﻪ
ﺗﻨﻔﻴﺬ  ٦ﺳﺎﻋﺎت ﻃﲑان ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ  ٦ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﻼع وﻫﺒﻮط

ﺗﻨﺒﻴﻪ
إذا ﱂ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ أو ﻋﺪم ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻄﲑان اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ) – (Simulatorﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ،ﻳﺘﻢ ﲡﺪﻳﺪ
اﻹﺟﺎزة ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺸﺮط ﺳﺮﻳﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﱯ ﻋﻠﻰ أن ﻳُﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ وﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺟﺪول
اﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ )(121.428

ﳕﻮذج اﻟﻄﲑان اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ) (Simulatorأو اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻄـﺮاز اﳌﻄﻠـﻮب اﻟﺘﺠﺪﻳـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﺮﺗﲔ ﻛـﻞ ﻋـﺎم ﲝﻴـﺚ ﻻ ﺗﻘـﻞ اﳌـﺪة
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻦ  ٤أﺷﻬﺮ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٨أﺷﻬﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﳌﺪرب اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻛﺬﻟﻚ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤـﻞ ـﺎ وﳐﺘـﻮم
ﲞﺎﰎ اﻟﺸﺮﻛﺔ  .وﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻦ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳉﻮي  -اﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻮد  ٦ﻓﺮ(
ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻄـﲑان ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء ﺻــﻼﺣﻴﺔ اﻹﺟــﺎزة  ،ﳛــﺮر ﻟــﻪ ﳕــﻮذج "ﻃـﲑان ﺑﺈﺟــﺎزة ﻏــﲑ ﺳــﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌــﻮل" إﱃ إدارة اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت واﻟﺴــﺎﻋﺎت
ﺑﻮاﺳﻄﺔ إدارة اﻹﺟﺎزات أﺛﻨﺎء اﺟﺮاءات اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.
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 ٢٢٥٠ :ﺟﻨﻴﻪ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﱮ(
 ٩٠٠ﺟﻨﻴﻪ )إذا ﻛﺎن اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﱮ ﺳﺎرى(
 ٥٠ﺟﻨﻴﻪ )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 :

تعديل رقم ٢ :
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بتاريخ ٢٠١٤/١١/٠٥ :

