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تاريخ التسجيل٢٠٠٤/٩/١٥ :

بطـاقـة خـدمـة
كود الخدمة

:

إسم الخدمة

:

المكتب المختص

:

مطالب أداء الخدمة

:

 ١٢ج
ﲡﺪﻳﺪ إﺟﺎزة ﻣﻀﻴﻒ ﺟﻮي
إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان /إدارة اﻹﺟﺎزات

ﺧﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺿـﺢ ﺑـﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ آﺧـﺮ أرﺑﻌـﺔ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻃـﲑان ﻗـﺎم ـﺎ اﳌﻀـﻴﻒ ﻟﻜـﻞ ﻃـﺮاز ﻣﺜﺒـﺖ ﰲ إﺟﺎزﺗـﻪ ﲝـﺪ أﻗﺼـﻰ ﲬﺴـﺔ
ﻃﺮازات ﳌﻀﻴﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﲑان وﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻊ إرﻓﺎق ﺻﻮر  General Declarationاﳋﺎﺻـﺔ ـﺬﻩ اﳌﺮاﺣـﻞ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳉﻮى -اﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻮد رﻗﻢ ) ٦ﻓﺮ(٢ /
اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ )(Class 2
ﺗﻘﺪﱘ ﳕﻮذج إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت – اﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻮد رﻗﻢ ) ٦ﻓﺮ(.
إﻳﺼﺎل ﺳﺪاد رﺳﻮم اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﲑان ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ
أداء ﻓﺮﻗﺔ )(Basic Indoctrinationﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻀﻴﻒ اﳉﻮي ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻷﺧﺮى.
ﲡﺪﻳﺪ اﻹﺟﺎزة ﰲ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻘﻄﺎع )ﻃﺒﻘﺎً ﳌﺎ ﺟﺎء ﲜﺪول اﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎت  (ECAR Part 121 Sub Nﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ:
 أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ) ١٢أو  ٢٤ﺷﻬﺮ( ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 ﻋـﺎم ﻋﻠــﻰ اﻟﻄـﺮاز  ...وﻳــﺘﻢ اﻣﺘﺤـﺎ ﻢ ﺑــﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧــﺎت ﺑــﺎﻟﻮزارة ﳉﻤﻴـﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻓﻴﻤـﺎ ﻋــﺪا ﻣﻀـﻴﻔﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺼــﺮﻟﻠﻄﲑان ﻓﻴﺘﻢ اﻣﺘﺤﺎ ﻢ ﲟﺮﻛﺰ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﲑان -اﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻮد رﻗﻢ ) ٤ﻓﺮ(
 إﺳــﻌﺎﻓﺎت أوﻟﻴــﺔ – ﺑﻀــﺎﺋﻊ ﺧﻄــﺮة  ...وﻳــﺘﻢ إﻣﺘﺤــﺎ ﻢ ﲟﺮﻛــﺰ أو ﻓﺼــﻞ دراﺳــﻲ ﻣﻌﺘﻤــﺪ ،ﻣــﻊ ﻣﻼﺣﻈــﺔ أن ﻣــﺎدة ﺑﻀــﺎﺋﻊ ﺧﻄــﺮةُﲤﺘﺤﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ
 ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻤـﻞ ﻓﺮﻗـﺔ ﺗﻨﺸـﻴﻄﻴﺔ  ٢٤ﺷـﻬﺮ ،ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ إﺟـﺮاء اﳉـﺰء اﻟﻌﻤﻠـﻲ ) (Ditching - Shoot - Fireوﻳُﺴـﺘﺜﲎاﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻄﲑان داﺧﻞ اﻷراﺿﻰ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮط )(Ditching
 ﳝﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻃﺮاز آﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﺪون ﺑﺎﻹﺟﺎزة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎﻳﺘﻢ ﲡﺪﻳﺪ اﻹﺟﺎزة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻈﺮي ﳝﻜﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻻﻧﻘﻄﺎع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ أداء إﻣﺘﺤـﺎن ﻣـﺎدة اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت ﺑـﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﺑـﻮزارة اﻟﻄـﲑان
اﳌﺪﱐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ
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 ١٨٠٠ :ﺟﻨﻴﻪ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﱮ(
 ٩٠٠ﺟﻨﻴﻪ )ﰱ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﻳﺎن 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 :
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