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 171اجلزء 

تباعها لتقدمي خدماتحتديد الإجرايتضمن هذا اجلزء  قلمي اململكةة   تشمةمه هةذ   اجلوية  املالحة انظمة ءات الواجب اإ يف اإ

 انظمة املالحة اجلويةاجراءات تقدمي خدمات  التعلاميت

مةن اتااقةةة  .(ت مرافقهةا التصةالت اجلويةة10)امللحةقلطريان املدين الاياكت العاملية ل نظمةمالحق امل  متاش يا مع متطلبات  

يف تقدمي هذ  اخلدمات ات التأ كةد مةن تقةد ها مةن اجلهةات املعنيةة تحتةت مسؤتلية ادلتةل  هذ  املالحق ش ياكغو   حةث بينت 

 ارشاف ادلتةل املوقعة عىل اتااقةة ش ياكغو 

اجلوية تحتديةد مةن  ةق تةد تقةدمي هةذ  اخلةدمات  التصالتخبدمات  من هذ  التعلاميت ابلتعريف ال تلتيتضمن الاصه 

التصةالت اجلويةة تاليةة تقةدمي تاملطارات اليت تقدم فهيا خةدمات  س تالم هذ  اخلدمات تالوحدات  تالاقسام تمن هل احلق يف ا

تط الواجب توفرها للحصةول عةىل الرخصةة لتقةدمي خةدمات طلب احلصول عىل رخصة تقدمي خدمات التصالت  اجلوية  تالش 

التصالت اجلوية تمدة الرخصة تالية جتديدها ترشتط الغاهئا ت /ات تعليقا  تحسهبا تتتضمن هذ  الشةتط  رشتط اااريةة تفةيةة 

لهيئةة يف متابعةة الةالحةة جيب توفرها قبه مةح املوافقة ت /ات الرخصة كام ينب امتيازات الرخصة تمدهتا  تيبني كةذ  الةالحةة ا

 الرخصةالرخصة تاس مترارية تقدمي اخلدمة كام ذكر يف 

الهةي  التنظيةل لاتا ةر تالاقسةام املقدمةة خلةدمات التصةالت اجلويةة  تالشةتط تاملتطلبةات مةن   تيوحض الاصه الثاين

اخلدمةة تكياةةة افافظةة عةىل الوالةق الاكمة  الاشخاص  اذلي يقومون بتقدمي هذ  اخلدمات تكياةة تأ هيلهد تتةدريهبد قبةه تقةدمي 

 املتعلق ابل شخاص ات الاهجزة تاملعدات املس تخدمة يف تقدمي هذ  اخلدمات .

نطاق تقدمي خدمات التصالت اجلوية تالية تقدمي طلب احلصول عىل موافقة  تقدمي اجةراءات تاهجةز    تيبني الاصه الثالث

املطارات لتعزيز تقدمي خدمات احلركة اجلوية كام يةنب كياةةة افافظةة عةىل كاةاءة الاهجةزة يف نظام هبوط ايل  لتأ سيستمساعدات 

 .تاملعدات الالزمة لتقدمي هذ  اخلدمات تيبني هذا الاصه املتطلبات الالزمة لتأ سيس لإنماء تاليانة الاهجزة املالحةة الالزمة 

دمي اخلدمات بم  امن تمس متر تمهنا رضترة تجةوا ااةل لةه متطلبات تالشتط العملياتية تكياةة تق الرابعتيوحض الاصه 

تيبةني تجةوا اجةراءات  ةيات تقدمي اخلدمةاجلوية لمتكن مقديم اخلدمات من معرفة رشتط تال  التصالتل  تحدة من تحدات 

تاحضة  ملقديم اخلدمات يف حال رغب بتغري مواعيد تجحد اخلدمات املقدمة تيف اي من تحدات املراقبةة اجلويةة ت /ات املطةارات 

/ التصةالت اجلويةة تنظةام   كام ينب الاصه الرابع عدا من املتطلبات العملياتية الواجب توفرها تمهنا نظام سةالمة املالحةة اجلويةة

  .اارة اجلوية تنظام الرقابة  ادلاخيلا

 


