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

:

٧م١/
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻌﻬﺪ ﻃﲑان ﺗﺪرﻳﱯ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﲑان  /رﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱐ

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻹﻧﺸﺎء اﳌﻌﻬﺪ/اﻟﻨﺎدى
 اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ
 ﻃﻠﺐ ﳏﺪد ﺑﺔ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﳌﻌﻬﺪ/اﻟﻨﺎدى واﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 ﺑﻴﺎﻧﺎت رأس اﳌﺎل وﻫﻮﻳﺘﻪ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
 دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
 اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ/اﻟﻨﺎدى
 ﺻﻮرة اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﳌﻌﻬﺪ/اﻟﻨﺎدى
 ﺻﻮرة ﻗﺮار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻄﲑان اﳌﺪﱏ
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ/اﻟﻨﺎدى ﳕﻮذج رﻗﻢ  ٢٠خ ع
 ﺻﻮرة اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎرى
 ﺻﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
 ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ/اﻟﻨﺎدى
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻬﺎدة اﳌﺰاوﻟﺔ
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺮﲰﻰ


ﺧﻄﺎب اﻟﻨﻮاﻳﺎ ﳕﻮذج رﻗﻢ  ٤٥خ ع



ﺻﻮرة اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم

 ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺒﲑ اﳌﺪرﺑﲔ
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺮﲰﻰ ﻷﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺸﻬﺎدة
 ﻃﻠﺐ إﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻬﺎدة وأدﻟﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﻃﲑان ﺗﺪرﻳﱯ ﳕﻮذج ٢٠-١٢٢٠
 اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﲎ اﳌﻘﱰح ﻹ ﺎء أﻋﻤﺎل اﺻﺪار ﺷﻬﺎدة ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط اﳌﻌﻬﺪ/اﻟﻨﺎدى.
 وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺰام ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﰱ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن واﳌﻄﺒﻘﺔ ﰱ ﳎﺎل ﻋﻤﻞ اﳌﻌﻬﺪ وذﻟﻚ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻌﻬﺪ/اﻟﻨﺎدى
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 :

DIF-912A .1
بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤ :

 ﺳﺠﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﺷﻬﺎدات ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ
 ﺳﺠﻞ اﳌﺪرﺑﲔ اﳉﻮﻳﲔ واﻷرﺿﻴﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
 ﺳﺠﻞ ﻛﺒﲑ اﳌﺪرﺑﲔ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻛﺒﲑ اﳌﺪرﺑﲔ
 ﺷﻬﺎدة ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪد ) (٢ﳏﻄﺔ ﻃﲑان ﻣﺰودة ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
 ﺑﻴﺎن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات
 ﺑﻴﺎن ﺑﺎﶈﺎﻛﻲ /أﺟﻬﺰة ﺗﺪرﻳﺐ ﻃﲑان /وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
 ﻋﺪد ) (٢ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ
 ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ
 اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﲑ اﻟﻌﻤﻞ /أدﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ
زمن أداء الخدمة

:

ﻏﲑ ﳏﺪدة

رسوم ثابتة تدفع عند طلب الخدمة ٢٠ :ﺟﻨﻴﻪ رﺳﻢ اﻟﻄﻠﺐ  ٣ +ﺟﻨﻴﻪ دﻣﻐﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ  ١٠+ﻗﺮوش رﺳﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ
رسوم الخدمة ١٠٠٠٠٠ :ﺟﻨﻴﻬﺎً
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 :

DIF-912A .1
بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤ :

