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

:

 ١٥ف١/
إﺻﺪار ﺷﻬﺎدة ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﳌﺼﺮي
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﲎ /اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات

ﺧﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﳕﻮذج اﻟﺘﻘﺪم ) ١٤ط.م.ت( ﻣﻜﺮر.
أﺻﻞ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺻﺎدرة ﻣـﻦ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻟﻠﻨﻘـﻞ اﳉـﻮى  +ﺻـﻮرة ﻟﻠﺤﻔـﻆ ﲟﻠـﻒ اﻟﻄـﺎﺋﺮة – اﻧﻈـﺮ ﺑﻄﺎﻗـﺔ اﳋﺪﻣـﺔ ﻛـﻮد رﻗـﻢ
)٢ص.(١/
ﺻﻮرة ﺷﻬﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﻐﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة.
أﺻﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﻺﻃﻼع  +ﺻﻮرة ﻟﻠﺤﻔﻆ ﲟﻠﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮة.
أﺻﻞ ﺷﻬﺎدة اﶈﻄﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﻺﻃﻼع  +ﺻﻮرة ﻟﻠﺤﻔﻆ ﲟﻠﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮة.
أﺻﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻀﻮﺿﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة ﻟﻺﻃﻼع  +ﺻﻮرة ﻟﻠﺤﻔﻆ ﲟﻠﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮة -اﻧﻈﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻛﻮد رﻗﻢ ) ١ف(.
أﺻﻞ ﺷﻬﺎدة إﲤﺎم أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
ﺷﻬﺎدة اﻋﺘﻤﺎد وزن اﻟﻄﺎﺋﺮة أو ﺗﻘﺮﻳﺮ وزن واﺗﺰان – اﻧﻈﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻛﻮد رﻗﻢ ) ٢١ف(.
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة:
 ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة وﻋﺪد ﻣﺮات اﳍﺒﻮط )إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻋﺎﻣﻠﺔ(
 أرﻗﺎم اﶈﺮﻛﺎت ووﺣﺪات اﻟﻘﺪرة اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﺳﺎﻋﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وﻋﺪد دورا ﺎ.
 ﺑﻴﺎن ﲟﻮﻗﻒ اﻷﺟﺰاء ذات اﻟﻌﻤﺮ اﶈﺪود.
 ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺸﺮات اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة.
 اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳉﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة.
 ﻣﻮﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ.
 اﳊﻮادث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﱴ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة )إن وﺟﺪت(.
 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ )ﻣﻌﺎﻳﺮة اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻼﺣﻴﺔ – ﻣﻌﺪات اﻟﻄﻮارئ(.
زمن أداء الخدمة

:

 ٢١ﻳﻮم 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 ١٠٠:ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻠﻄﻦ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﲝﺪ أدﱏ  ٢٠٠٠ﺟﻨﻴﻬﺎً  ١+ﺟﻨﻴﻬﺎً ﲦﻦ اﻟﻨﻤﻮذج ١٤ط م ت ﻣﻜﺮر
 ٥ +ﺟﻨﻴﻬﺎت ﲦﻦ اﻟﻨﻤﻮذج  ١٩ط.م.ت اﻟﺸﻬﺎدة
توقيت دفع الرسوم :

ﺑﻌﺪ 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 ٣ :
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بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤ :

