وزارة الطيران المدني
مركز خدمة العمالء

نموذج رقم  ١خ ع

تاريخ التسجيل٢٠٠٤/٩/١٥ :

بطـاقـة خـدمـة

 ٢٤ج

كود الخدمة

:

إسم الخدمة

:

إﺻﺪار أﻫﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﳌﺮاﻗﺐ ﺟﻮي

المكتب المختص

:

إﺟﺎزات اﻟﻄﲑان /إدارة اﻹﺟﺎزات

مطالب أداء الخدمة

:

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻣﺮاﻗﺐ ﺟﻮي ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ أﺻﻞ اﻹﺟﺎزة ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺎ
ﲢﺮﻳﺮ ﳕﻮذج ﻃﻠﺐ إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ )ﳕﻮذج رﻗﻢ  ١١٦خ ع(
اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل  -أﻧﻈﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻮد  ٢ﻓﺮ(
أن ﺗﻜﻮن اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﳌﻨﺎﻇﺮة ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل – ﺗﺘﻢ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﺷــﻬﺎدة ﻣــﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘــﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣــﺔ اﳉﻮﻳــﺔ ﺗﻔﻴــﺪ اﺟﺘﻴــﺎز اﳌﺮاﻗــﺐ اﳉــﻮي ﻓــﱰة اﻟﺘــﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﳌﻘــﺮرة ﲢــﺖ
إﺷﺮاف اﻹدارة ،ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﱰة اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﱵ أﻣﻀﺎﻫﺎ ﻟﻜﻞ أﻫﻠﻴﺔ ﲟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ﺑﺎﳌﻄـﺎر اﳌﻨﻘـﻮل إﻟﻴـﻪ اﳌﻨـﺎﻇﺮة ﻟﻸﻫﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻖ اﳊﺼـﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ :
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﱄ إﱃ أي ﻣﻄﺎر آﺧﺮ )ﳏﻠﻲ(
 ﺧﻄﺎب ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻘﻀﺎء ﻓﱰة ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﳌـﺪة ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋـﻦ  ٢٥ﺳـﺎﻋﺔ ﻟﻜـﻞ أﻫﻠﻴـﺔ ﲟﻮاﻗـﻊاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﳌﻄﺎر اﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻪ ﻟﻸﻫﻠﻴﺎت اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻟﻸﻫﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺳﺒﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻄﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﱄ
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ أي ﻣﻄﺎر إﱃ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﱄ
 ﺧﻄﺎب ﻣـﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺘـﺪرﻳﺐ ﻳﻔﻴـﺪ إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻷﻫﻠﻴـﺔ اﳌﺘﻘـﺪم ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﲟﻄـﺎر اﻟﻘـﺎﻫﺮة اﻟـﺪوﱄ ﻣﻨـﺎﻇﺮة ﻟﻸﻫﻠﻴـﺔاﻟﺴــﺎﺑﻖ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﻳﺸــﱰط ﻗﻀــﺎء ﻓــﱰة ﺗــﺪرﻳﺐ ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــﻦ ﻧﺼــﻒ ﻓــﱰة اﻟﺘــﺪرﻳﺐ اﳌﻘــﺮرة ﻹﺻــﺪار اﻷﻫﻠﻴــﺔ ﻷول ﻣــﺮة
واﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﺎﻗﻲ ﺷﺮوط اﻹﺻﺪار )إﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ (
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ إﱃ ﻣﻄﺎر ﺧﻼف ﻣﻄﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﱄ
 ﺧﻄــﺎب ﻣــﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘــﺪرﻳﺐ ﻳﻔﻴــﺪ ﺑﻘﻀــﺎء ﻣــﺪة ﺗــﺪرﻳﺐ ﻋﻤﻠــﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔــﻲ ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــﻦ  ٤٠ﺳــﺎﻋﺔ ﻟﻜــﻞ أﻫﻠﻴــﺔ ﲟﻮاﻗــﻊاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﳌﻄﺎر اﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻪ اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻟﻸﻫﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺳﺒﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
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(
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 :

