وزارة الطيران المدني
مركز خدمة العمالء

نموذج رقم  ١خ ع

تاريخ التسجيل٢٠٠٤/٩/١٥ :

بطـاقـة خـدمـة

كود الخدمة

:

 ٢م١/

إسم الخدمة

:

وﻛﻼء اﻟﺸﺤﻦ اﳉﻮى

المكتب المختص

:

ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﲑان  /رﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱐ

مطالب أداء الخدمة

:

أوﻻ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ:
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳕﻮذج رﻗﻢ ) ٢٠خ ع(
 ﺑﻴﺎﻧﺎت رأس اﳌﺎل وﻫﻮﻳﺘﻪ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳕﻮذج رﻗﻢ ) ٢٢خ ع(
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﳕﻮذج رﻗﻢ ) ٢٨خ ع(
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺒﺴﻄﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع اﳌﺮاد إﻧﺸﺎؤﻩ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط:
 ﺻﻮرة اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎرى ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 ﺻﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
 ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 ﺻﻮرة ﺷﻬﺎدة اﲢﺎد اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮى ) (IATAﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰱ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮدﻫﺎ
 ﺻﻮرة ﻣﻦ دﻟﻴﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ
 اﻟﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﳌﺴﺌﻮل
 ﺻــﻮرة ﻣــﻦ ﺷــﻬﺎدات اﻟﺘــﺪرﻳﺐ ﻟﻌــﺪد ) (٢ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ وﻗــﺖ ﻛﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺗﻔﻴــﺪ ﺣﺼــﻮﳍﻢ ﻋﻠــﻰ دورة أﺳﺎﺳــﻴﺔ ) Basic
 (Dangerousودورة ﻣﺘﻘﺪﻣ ـ ــﺔ ﰱ اﻟﺒﻀ ـ ــﺎﺋﻊ
 (Cargoﰲ اﻟﺸ ـ ــﺤﻦ اﳉ ـ ــﻮى ودورة ﰲ اﻟﺒﻀ ـ ــﺎﺋﻊ اﳋﻄ ـ ــﺮة )Goods
) (Advanced Cargoوﻫﺬﻩ اﻟﺪورات ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ وﱂ ﳝﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ.
 ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﻟﺼﺎﱀ ﺳـﻠﻄﺔ اﻟﻄـﲑان اﳌـﺪﱐ ﺑـﻮزارة اﻟﻄـﲑان اﳌـﺪﱐ ﻣـﻦ أﺣـﺪ اﻟﺒﻨـﻮك اﳌﻌﺘﻤـﺪة ﻟﻠﻮﻓـﺎء ﺑﺄﻳـﻪ اﻟﺘﺰاﻣـﺎت ﻣﺴـﺘﺤﻘﻪ ﻋﻠـﻲ
اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺧﻄــﺎب اﻟﻀــﻤﺎن ﻣــﻊ ﺣﺠــﻢ ﺗﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺸــﺮﻛﺔ وﺗﻜــﻮن ﻣﺘﺤﺮﻛــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻨﻪ إﱃ أﺧــﺮى ﰲ ﺿــﻮء ﺣﺠــﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
 ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺰام وﻛﻴﻞ اﻟﺸﺤﻦ اﳉﻮى ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﰱ ﺳﺠﻞ اﻷﲢﺎد اﻟﺪوﱃ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﳉﻮى ) (IATAﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﱰﺧـﻴﺺ
ﲟﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﰱ ﺧﻼل  ٦ﺷﻬﻮر وﲝﺪ أﻗﺼﻰ ﺳﻨﺔ
ﺛﺎﻟﺜﺎُ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻬﺎدة ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺤﻦ اﳉﻮى:
 ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺤﻦ اﳉﻮى.
 ﺻﻮرة اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم ﳌﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري ﺑﺎﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ) ﰱ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ (.
) :ﻏﲑ ﳏﺪدة( ﺑﻔﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺪء اﳋﺪﻣﺔ.
زمن أداء الخدمة
رسوم ثابتة تدفع عند طلب الخدمة ٢٠ :ﺟﻨﻴﻪ رﺳﻢ اﻟﻄﻠﺐ  ٣ +ﺟﻨﻴﻪ دﻣﻐﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ  ١٠+ﻗﺮوش رﺳﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ
 ١٠٠٠ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻺﺻﺪار ﺳﻨﻮﻳﺎ
رسوم الخدمة:
 ٥٠٠ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎ
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 :

