نموذج إصدار تصريح طائرة (سنوي -مؤقت)
المعلومـــــات الخاصــــة بطالــــب التصـــــريـــــح

بنا ًء على قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (  ) 29-8وتاريخ 1341/8/1هـ
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االســــــــــم  .............................................. :التوقع ......................................... :
التاريخ :

الخـــتــــــم

متطلبات الحصول على تصريح سنوي للطائرات الخاصة

 - 1صورة من السجل التجاري للمنشأة.
 -2صورة من عقد تأجير الطائرة في حالة تشغيل طائرة مستأجرة لمدة طويلة لصالح جهة حكومية او شركة شبه حكومية أو وطنية .
 -3صورة من العقد المبرم مع الجهة المشغلة للطائرة .
 -4خطاب من طالب التصريح ان ملكية الطائرة او الشركة المالكة للطائرة تعود له .
 -5نموذج توقيع المالك وكذلك توقيع المفوض نيابة عن المالك مصادق عليها من الغرفة التجارية .
 -6خطاب تفويض موقع من المالك للمسئول الذي يقوم بمراجعة الهيئة العامة للطيران المدني .
 -7ان يقدم الطلب عبر شركة لها حساب ( )PAYMENT CODEبالهيئة العامة للطيران المدني .
 -8تحويل عن طريق نظام سداد لصالح الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ ( )22.222عشرين الف لاير وذلك مقابل إصدار تصريح
سنوي
للطائرة ذات التسجيل الغير سعودي .
 -9ارفاق المتطلبات الفنية المذكورة (في المرفق ص ) 3للطائرات ذات التسجيل الغير سعودي .
 – 12وللطائرات ذات التسجيل السعودي ارفاق خطاب طلب التصريح وشهادة تسجيل الطائرة وشهادة صالحية الطائرة .
مالحظة  :ضرورة إكمال كافة حقول النماذج المطلوبة وأن تكون كافة البيانات مطبوعة الكترونياً بشكل واضح .

تـعــــهـــــــــد
بهـــذا نـتـعــهـــد نحـن ...................................
الطـــــــــــــراز
التســـجيل

Aircraft Type
Aircraft Registration

بالتقيد التـــام وااللتــــزام بما يلــــي :
-1االلتزام التام بما ورد في دليل الطيران المدني السعودي من أنظمة وتعليمات .
-2االلتزام التام بالتعليمات والقواعد التي صدر بموجبها التصريح للطائرة  /الطائرات التابعة لنا .
-3االلتزام التام باستخدام الطائرة للغرض الذي صدر التصريح من أجله .
-4االلتزام التام بعدم تأجير الطائرة للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
-5االلتزام التام بعدم استعمال الطائرة في خدمة الغير إال في الحاالت االضطرارية فقط وبعد الحصول على موافقة م سبقة صادرة عن اإلدارة
العامة للنقل الجوي (إدارة تصاريح الرحالت) الهيئة العامة للطيران المدني .
-6يمنـع القيام بعمليـات تأجير الطائرات بشكل مطلق بإستثاء الجهات المرخص لها بالتشغيل من خالل الشركات السعودية فقط  ،وبموجب الجزء
( )135من نظام تشغيل الطائرات السعودي .
 -7تزويد إدارة تصاريح الرحالت بقائمة أسماء الركاب عند الطلب .

كما ونقــر ونتعـهد بأن أي مخالفة لما ورد أعاله ســــيترتب عليها إلغاء التصريح فوراً إضافة إلى تحملنا كـافة العقوبات
والغرامات المنصوص عليها نظاما ً ،،
وعلى هـــذا جرى التوقيع ..
التوقــيــع ....................................... :
االســـــــم ................................................... .:
البريد االلكتروني ..................................................... :
.......................................................
الوظيفة :
فاكس ............................:
الهــــــاتــف  ....................... :الجوال .............................. :
ختم الشركة

مصادقة الغرفة التجارية الصناعية

)(PRI-A1

المتطلبات الفنية المطلوبة إلصدار تصريح طائرة الخاصة

FOREIGN OPERATOR AUTHORIZATION REQUIREMENTS (FAR91)

1- GACA-S&AT Form 110-2 (07-2008 ).
2- GACA-S&AT Form 206F (07-2008 ) .
3- Certificate of registration .
4- Certificate of airworthiness .
5- Certificated of insurance .
6- Noise certificate .
7- Copy of airman certificate and medical certificate of
each flight crew member included .
8- Copy of the currency check for each flight crew
member involved .

Best Regards ,,

(PRI-A1)

