نموذج طلب إصدار ترصي ح طائرة
GACAR part

Aircraft Permit Application Form

Aircraft
Regestration:

Operation Type :

Aircraft Type:

إسم مقدم الطلب :

applicant Name :

إسم مستخدم الطائرة :

Aircraft User :

إسم المشغل :

Operator Name :

العنوان :

Address:
Email:

معلومات التواصل :

Mob:

ز
اتعهد بالتقيد
واإللتام بما يل:

Contact Details:

I pledge to commit and adhere to the following :

االلتزام بما ورد في دليل الطيران السعودي وأنظمة ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.
االلتزام بالتعليمات والقواعد التي سيصدر بموجبها التصريح للطائرة.

ي
المطالبات المالية التي تصدر من الهيئة العامة للطيران المدني والشركات
االلتزام بسداد المستحقات و
التابعه لها .
ونقر ونتعهد بأن أي مخالفة لما ورد أعاله سيترتب عليه إلغاء التصريح فورا إضافة إلى تحملنا كافة
العقوبات والغرامات المنصوص عليها نظاما وعلى هذى جرى التوقيع.

Adhere to the Saudi Aeronautical Information Publication (AIP) and GACA
Relevant Laws and Regulations.
Abide to the instructions and rules according to which the permit will be
issued for the aircraft.
Commitment to pay the financial dues and claims issued by the General
Authority of Civil Aviation and its subsidiary companies.
We acknowledge and pledge that any violation of the above will result in the
cancellation of the permit immediately, in addition to bear all the penalties
and fines stipulated by law, and for this, the signature took place.

متطلبات الحصول عل ترصي ح (سنوي-مؤقت) لطائرة
توقيعه و الختم إن وجد.
 تعبئة النموذج المرفق لطلب الترصي ح السنوي ويتمز
ً ز
ون لتصاري ح الرحالت الجوية (عبور) .
اإللكت
 ) Paymentيف النظام
 وجود رقم حساب ( Codeً
ي
ز
الطتان ).
معايت
قطاع
(
السعودي
المدن
ان
للطت
العامة
الهيئة
 شهاده تشغيل صادره منر
ر
ر
 قائمة الطائرات من مستندات خصائص التشغيل  D85و  ( A28لنوع التشغيل ) 121su , 125 , 133 , 141 GACARالتأمي عل الطائرة.
 مستنداتر
الغت سعودي وذلك بعد الحصول عل شهادة التشغيل المحلية ( الرجاء التواصل عل
التسجيل
ذات
ات
ر
للطائ
السنوي
ح
الترصي
رسوم
 سدادر
توفت فاتورة السداد ).
ليتم
FINREVENUE@gaca.gov.sa
ر
ي

التوقيع :
التاري خ :

Signature:
Date:
ز

صورة رقمية واضحه للهوية الوطنية
A Clear digital copy of the
National ID
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