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 172اجلزء 

تباعهاا والاليات  ءاتالإجرااملتطلبات و  حتديديتضمن هذا اجلزء  وتصام   اجلوياة  احلركاةلتقاد  خادمات للحصاو  ىلار صةصاة   الواجب اإ

قل اجراءات الهبوط والاقالع وخدمات الاصصاد اجلوية وخدمات  واملياا  الاقليياة  والفضااء اجلاوف قاور الاصايالاصدنياة الهايياة   اململكاةيف اإ

 .الاصدنية 

اجاراءات تصام   8168والوثيقة خدمات احلركة اجلوية  11 ) حقلطريان املدين الاياكو املالالعاملية ل نظمةمالحق امل  متاش يا مع متطلبات  

هاذا  ( مان اتفاقةاة شا ياك،و ي حةاث  انخدمات البحث والانقاا    12خدمات الاصصاد اجلوية وامللحق  3اجراءات الهبوط والاقالع وامللحق 

 .عة ىلر اتفاقةة ش ياك،و وةل املوقيف تقد  هذ  اخلدمات او التأ كد من تقدميها من اجلهات املعنية وحتت ارشاف ادلمسؤولية ادلوةل  حق املل

متطلبات احلصو  ىلر صةصة لتقد  خدمات املالحة اجلوية وحتديد اجلهة املعنية داخل الهيئة  رتةةص معليات املالحة   ال و يتضمن الفصل 

رهاا يف مقادخ خادمات املالحاة اجلوية مضن اقل  اململكة الفضاء الاصدين ويف املطاصات الاصدنية  ويبن هاذا الفصال املتطلباات العاماة الواجاب توق

 اجلوية .

 وتتضامناحلركاة لتقاد  خادمات  صةصاةللحصاو  ىلار   احلركاة يف مقديم خدمات  الرشوط الواجب توقرهاالقواىلد و  يوحض الفصل الثاين

 .تقد  الطلب للحصو   ىلر الشهادة وما يه امتيازات هذ  الشهادة  ومدهتا والاجراءات لتجديد هذ  الشهادة حسب تعلاميت هذا اجلزء 

املتطلبات لل شخاص اذلين س يقدمون خدمات احلركة اجلوياة مان تادصيب ووسااال واوازة ومسااىلدات وايفةاة اداصة  ويبن الفصل الثالث 

ء متطلباات ز كام يبن اداصة املواصد البرشية والية توزيع املوظفن ىلر الوصدايت لتامن ادلواخ ىلر مداص السااىلة  لال يبان هاذا اجلاتقد  اخلدمات 

واملساىلدات ويبن رضوصة وجود ةطة  ديةل يف حا  انقطع تقد  اخلدخ بشلك جزيئ او لكي كاام يبان اجاراءات  حفظ الواثاق املتعلقة ابل شخاص

   اخلاطب والتعاون  ن مجيع وحدات املالحة اجلوية كام يبن رضوصة وجود اجراءات لل ةباص عن احلاةل الفنية للمساىلدات والاوازة الفنياة  وسلسةل

ب يا ويبن هذا اجلزء كذكل املتطلبات العامة للخدمات املساىلد مثل الاصصاد اجلوية كام يوضع تقس اميت خدمات احلركة اجلوية والاجاراءات الاي

 .توقرها للتأ كد من ان خدمات احلركة 

 

وحدات املالحة اجلوية  وية ومهنا ادةل العمل للك وحدة منتقد  خدمات احلركة اجل متطلبات والرشوط العملياتية وايفةة  الرا عوحض الفصل ي

  مقديم خدمات املالحة اجلوية .ومتطلبات التفتيش ىلر وايفةة التغري ىلر الرةصة املمنوحة ومتطلبات نظاخ سالمة املالحة اجلوية

الفصل اخلامس يبن املتطلبات والرشوط الواجب توقرها للجهة والتأ هيل واخلربات والتدصيب لل شاخاص  لإصاداص صةصاة لتقاد  خادمات 

 تصم  اجراءات الهبوط والاقالع .

والتدصيب لل شخاص  لإصاداص صةصاة لتقاد  خادمات الفصل السادس يبن املتطلبات والرشوط الواجب توقرها للجهة والتأ هيل واخلربات 

 البحث والانقا .

الفصل السا ع يبن املتطلبات والرشوط الواجب توقرها للجهة والتأ هيال واخلاربات والتادصيب لل شاخاص  لإصاداص صةصاة لتقاد  خادمات 

 .الاصصاد اجلوية


