دولــة الكــويــت
اإلدارة العـامـة للـطـيـران المـدنـي
إدارة أمـن الطـيـران المـدنـي
/


الطبعة الرابعة – مايو 2020

/
المـقـدمـة
المقصـــــود مـــــن ملطلبـــــا دليـــ ـ ال ـــــي  /االعلمـــــاد ل ممـــــاا أمـــــن الطـــــنان المـــــد الم ـــــاعدة ان كـــــون ـــ ـ اعة
الطــــنان بدولــــة الكويــــت عــــت بي ــــة مــــن ملطلبــــا ن ــــا ال ــــي /االعلمــــاد ل ممــــاا أمــــن الطــــنان المــــد واللــــي ــــد
كـــون ملالــــة للعامــــة للكــــون مريعــــا ذــــدلي و وييــــي قــــدة ـــ ا الــــدلي ي ــــد للوييــــي وم ــــاعدة مقــــدمي الطلـــ بمــــا
يلوا ــــ مــــل اللعــــدي ال ــــابل ع ـــــ ر للملحــــ ال ــــابل ع ـــــ ر لم مــــة الطــــنان المــــد الــــدوان دليــــ أمــــن الطــــنان
ن أن مة سالمة ا لطنان المد الكويلي والربنامج الوط ي ألمن الطنان المد ة
ومن ا الم طل م اعلماد دلي ال ي /االعلماد ل مماا أمن الطنان المد  -الطبعة الرابعة – مايو 2020ة

الطـبـعـة الـرابـعـة
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سـمـ الـلـعـديـال
بمــا أن فا ــي ــ ا الــدلي

ا ــعة لللعــديال ل الم ــلقب ن يمــ اســل دا ــ ل الصــفحة للللذيــد عــت أن اللعــديال المحــددة

ــد ــم إد ال ــا ل ــ ا الــدلي عــن طريــ اللو يــل بمانــ ر ــم اللعــدي مــل ــاريد اللعــدي ة وع ــد اســلال اللعــدي او المرايعــةن
يم عت ال

المع ي بإيراء اللعدي أن يقو بإد اا اسمي و و يعي و اريد االد ااة

الطـبـعـة الـرابـعـة
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يـدوا الـمـحـلـويـا
ر م الصفحة
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1

المقدمة
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يدوا المحلويا
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اللطبي

3.1

7
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ملطلبا

ر ي
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ملطلبا

ر ي
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1ة6
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ملطلبا

ر ي

مدرب أمن مطار

7.1
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ملطلبا

ر ي

مدرب أمن رشذة طنان

8.1

16

ملطلبا

ر ي

مدير أمن طنان وط ي/مدير أمن شحن يوي/مدير أمن وذي م اولة أر ية/مدير أمن مطار

9.1

الفص الثا

18

ملطلبا

ر ي

مفلش أمن مطار

0.2

20

ملطلبا

ر ي

موظفي الك ف األم ي

1.2

22

الم ل دا المطلوبة لمميل الملقدمني

2.2

23

اعلماد مع د/مرذز دري أمن طنان مد

3.2

25

اعلماد رشذة مقد دما أم ية ل مماا أمن الطنان المد

4.2

ال ماذج اللو يحية

27
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29
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 1.1المقدمة:
يعلــرب ال ــي

قيــيم و لذيــد رســمي مــن بــ اإلدارة العامــة للطــنان المــد /إدارة أمــن الطــنان المــد بــلن ال ــ

/الكيــان

يمللـــل الكفـــاءا ال ـ ــ رورية للقيـــا بم ـــا محـــددة عـــت م ـــلور أداء مقبـــوا قـــررل اإلدارة العامـــة للطـــنان المـــد /إدارة أمـــن
الطنان المد ة

 2.1ال ـد :
ــو الللذــد مــن أن القواعــد والمعــاين ــم حقيق ــا ب ــك اابــت ومواــول بــي و قــا لال فا يــا الدوليــة

ال ــ د الرئي ـــي لل ــي

اللـــي أ ر ـــا م مـــة الطـــنان المـــد الـــدوا دإيكـــاوي ومو عـــة مـــن دولـــة الكويـــت واللـــي لمـــا

مـــل مـــا يـــاء ل ملحـ ـ األمـــن

دال ـــابل ع ــــري واســـل ادا للقواعـــد القياســـية د1.4.3ي د2.4.3ي د3.4.3ي ودليـــ أمـــن الطـــنان
ـ

عــت أن األشــ ا الــ

ن اللـــي

ي فــ ون أن ــطة الر ــد ل ممــاا أمــن الطــنان المــد يمــ أن ي ــعوا لللــدري الكــالن و حــدي

ال ـــمال الم اســـبة علـــي م و كفــ ذــ لل ـــر ي

ـــجالء األشــ ا و قـــا لمـــا يـــاء ل الربنـــامج الـــوط ي ألمـــن الطـــنان المـــد

د NCASPي والربنـــامج الـــوط ي لمرا بـــة يـــودة أمـــن الطـــنان المـــد دNCASQCPي والربنـــامج الـــوط ي لللـــدري عـــت أمـــن
الطـــنان المـــد ) (NCASTPة و ـــد و ـــعت اإلدارة العامـــة للطـــنان المـــد األســـل والمعـــاين الال مـــة ل ـــي

العـــاملني ل

مماا أمن الطنان المد واعلماد م راذز/معا د دري أمن الطنان المد ورشذا مقدمي ال دما األم يةة

 3.1اللطبي :
إن حــدي الدولــة لمعــدا الك ــف دون معالمــة اللــدري اإل ــال للع صـــر الب ـــ ري ســي لج ع ــي نقــ
يـــجدي ل ال ايـــة إل الف ـ ـ ل م ـــل ألـــد أ عـــاا اللـــد

ل الفاعليــة ويمكــن أن

ـــن الم ـ ــروعن لـ ـ ا يمـ ـ ال ـــر دائمـــا ل عيـــني وا لبـــار و ـــدري

و ر ي أ راد األمنة
الزتامــا القواعــد القياســية ألن مــة ســالمة الطــنان المــد الكــويلي  – 17 -والم بثــ مــن الملحــ د17ي لم مــة الطــنان المــد
الدواة

ــاعــدة ـيـاسـيـة د1.4.3ي:
يم عت ذ دولة ملعا دة أن كف ما ييل:
أ-

صـــية عـــن األشـ ـ ا الـ ـ

ي فـ ـ ون ال ـــوابد األم يـــة واألشـ ـ ا المصـ ــ رح ل ـــم بـــد وا الم ـــاط

إيـــراء اللحريـــا ال

األم يــة المقيــدة بــدون مرا قــة واألشــ ا الــ

ل ــم لــ االطــالع عــت المعلومــا الح اســة ال ا ــة بــلمن الطــنان بــ

مبارشة ل الم ا أو د وا ل الم اط أو االطالع عت ل المعلوما ;
صية الملكررة عن جالء األش ا

ب-

إيراء اللحريا ال

ج-

يم ــل ــورا األشــ ا الــ

عت الف ا الفا لة اللي حدد ا ال لطة الم لصة;

يويــد مــن ــالا اللحريــا ال

صــية أن ــم ــن م اســبني مــن إمكانيــة طبيــ ال ــوابد األم يــة

ود وا الم اط األم ية المقيدة بدون مرا قة واالطالع عت المعلوما الح اسة ال ا ة بلمن الطنانة
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ــاعــدة ـيـاسـيـة د2.4.3ي:
يمــ عــت ذــ دولــة ملعا ــدة أن ــمن ملــل األشــ ا الــ

ي فــ ون ــوابد األمــن بكــ القــدرا الال مــة لال ــطالع بم ــام م

أ و ا ليـــار م و ـــدريب م ـــدريبا مالئمـــا و قـــا ل ـ ــ روط الربنـــامج الـــوط ي ألمـــن الطـــنان المـــد وم ـــل و حـــدي ســـمال مالئمـــة
ب لن مة ويم و ل واعد األداء ذا الصلةن وإيراء قييم أوا ودوري لللحق من مراعاة ل القواعدة

ــاعــدة ـيـاسـيـة د3.4.3ي:
يم ـ عــت ذ ـ دولــة ملعا ــدة أن كف ـ إيــا ة األشــ ا ال ـ

يقومــون بعمليــا الك ــف األم ــي و قــا ل ــ روط برنامم ــا الــوط ي

ألمن الطنان المد ن ل مان بلوغ م لويا األداء بصورة ل م باالسلمرارية والمواو يةة
1ي ال كيــان الم ـــجوا عـــت فيــ إيــراءا و ـــوابد أمـــن الطـــنان ل دولـــة الكويــت ا دو ارة الدا ليـــةي أو طـــر االــ

ـــر

عليــي و ارة الدا ليــة و وا ــ عليــي اإلدارة العامــة للطــنان المــد و قــا بمــا يــاء ل الربنــامج الــوط ي ألمــن الطــنان المــد ة
بعـــد اســـليفاء ذا ـــة ال ــــ روط والملطلبـــا الال مـــة لل ـــي أو االعلمـــادن قـــد ـــ ل الطلبـــا لـــ دارة العامـــة للطـــنان
المـــد  /إدارة أمـــن الطـــنان المـــد واللـــي قـــو بـــدور ا بمرايعل ـــا وإ ـــدار الـــر

أو االعلمـــاد المطلـــوبن واالللفـــا

ب مال فصيلية لمميل أ راد األمن المر صني لممارسة و في أن طة الر د ل مماا أمن الطنان المد ة
2ي معاين ا ليار و عيني و دري موظفي أمن الطنان:
أ)

الم لور اللعليمية

ب) ال ربة ل مماا أمن الطنانة
ج)

اال لبارا الصحية دال ملن البرصن الحالة الصحيةية

د)

اللغة اإلنملزييةة

ه)

إيراء اللحريا ال صية وال واب الم ائيةة

3ي يــلم اال ليــار عــن طريــ ا لبــار فصــييل ل صــائ
والم ــارا ن ليــ

الوظيفــة يمــا يلعلــ بملطلبــا الم مــةن وا لبــارا للمعر ــة والقــدرا

قــو ي ــة عيــني الموظــف أو الم ــغ بإعطــاء برنــامج ــدريبي شــام لمميــل أ ــراد األمــن بــ القيــا بــلي

وايبا أم ية ل مماا أمن الطنانة وي م اللدري عت:
أ)

طبيعة العم الموذوا إلي مة

ب) الم جوليا والوايبا اللي يلزتمون بـ ــاة
ج)

اإللما باللرشيعا الدولية والقوانني الوط ية الم مة ألمن الطنانة

د)

االطالع عت وانني الدولة ألمن الطنانة

ه)

دورا عملية عت أي زة ومعدا اللفليش األم ية الم للفة وأساليب اة
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و)

دورا إدارة األمنة

ز)

دورا وعية أم يةة

ح)

اللدري ل مكان العم حت اإلرشا المبارش عت أسالي اللفليش األم ية

ط) الك ف األم ي عت األش ا

والرذاب وأملعل مة

ي)

اللعر عت ائمة المواد المح ورة والب ائل ال طرةة

ك)

اسل دا ن م الك ف عن الملفمرا ة

ل)

ال لطا القانونية لمفليش أمن الطنان والموظفنية

م)

ن ا صاريح الد وا للمطارا ة

ن)

عريفن

يمن وأ دا الربنامج الوط ي ألمن الطنان المد ة

س) اللعام مل الرذاب الم ا بون /ن الم بطنية
ع)

ح

و فليش الطائرا ة

ف) اللدري عت لاال الطوارئ واإل الءة
ص) اللدري عت اإلسعا ا األولية وذيفية اسل دا مطفلة الحري المحمولةة
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 4.1الفـئـا اللي يلم ر يص ا
الفــئــة

ر م الصفحة

مفلش/مد وط ي ألمن الطنان

8

مدرب وط ي ألمن الطنان

10

مدرب أمن مطار

12

مدرب أمن رشذة طنان

14

مدير أمن طنان وط ي/مدير أمن شحن يوي/مدير أمن وذي م اولة أر ية/مدير أمن مطار

16

مفلش أمن مطار

18

موظفي الك ف األم ي

20

مع د/مرذز دري أمن طنان مد

23

رشذة مقد دما أم ية ل مماا أمن الطنان المد

25
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 5.1ملطلبا ر ي

المفل ني/المد قني الوط يني ألمن الطنان

 1.5.1المج ال وال ربا العلمية:
أي مــج ال يامعيــة أو دبلــو ويف ــ أن يكــون ذلــل ل ممــاال علــو الطــنان دإيــا ة ــيانة دســة طــنانن بكــالوريو إدارة
الطنانن أو طيار ذوي ال ربةين األمن الع كري و ربة الحمايةن وب ربة ال ق عن س لني ل مماا أمن الطنانة

 2.5.1المعر ة:
اإللما باللرشيعا الدولية والوط ية ل مماا أمن الطنان المد وأ م ا:
أ) ملح االيكاو  17داألمني والملح  9دالل

يال ية

ب) وايقة االيكاو  8973ددلي أمن الطنانية
ج) وايقة االيكاو  9957ددلي الل

يال ية

د)

ا فا يا وبرو وذوال أمن الطنان المد الدواة

ه)

المعر ة باللرشيعا الوط ية وال ا ة بلمن الطنان المد :
 )1انون الطنان المد ل دولة الكويتة
 )2أن مة سالمة الطنان المد الكويلية
 )3يميل الربامج الوط ية ألمن الطنان وبرامج أمن الم غلنية
 )4لوائح و رشيعا الطنان المد ة

و)
ز)

قييم و حلي الربامج األم ية واإليراءا الم للفة الملبعة ل المطارا المدنيةة
أسالي البح واللحلي العلمي وطرل الحصوا عت المعلوما ة

ح) اسل دا الحاسوبة

 3.5.1اللدري واللل ي :
أي اللدري األوا:
 )1دورة أمن الطنان المد األسايسة
 )2دورة إدارة أمن الطنانة
 )3دورة أمن الربيد وال حن الموية
 )4دورة إدارة األ ما ة
 )5دورة المد والمفلش الوط ية
 )6دورة اللوعية األم يةة
الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  8مـن 30

مــايو 2020

/
بي اللدري أا اء العم :
يمــ أن يكــون اللــدري أا ــاء العمــ حــت إرشا مفلش/مــد أمــن طــنان وط ــي معلمــد والــ ي يقــو بــدورل بمرايعــة يميــل
أن طة الر د اللي يقو ب ا الملدربون ب ك م لمرة

جي دري اال لصا :
 )1قييم وإدارة الم اطرة
 )2اللدري عت ر ابة يودة أمن الطنانة
 )3إعداد وإن اء الربامج األم يةة

 4.5.1ش ادة ر ي
أ)
ب)

مفليش ومد قي أمن الطنان الوط يني:

ع د مرايعة وإ ما عملية ال ي ب ماحن يم ح الملقد ر ي
يعلرب ال ي

رسمية

ساريا لمدة س لني من اريد اإل دارة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  9مـن 30

مــايو 2020

/
 6.1ملطلبا ر ي

مدرب وط ي ألمن الطنان

المدرب الوط ي ألمن الطنان المر

يقد الحزمة الكاملة لللدري القيايس عت أمن الطنانة

 1.6.1المج ال وال ربا اللعليمية:
أي مــج ال يامعيــة أو دبلــو ويف ــ أن يكــون ذلــل ل ممــاال علــو الطــنان دإيــا ة ــيانة دســة طــنانن بكــالوريو إدارة
الطــنانن أو طيــار ذوي ال ــربةين ــربة ل األمــن والحمايــة الع ــكريةن أو ــربة ال قــ عــن  10ســ وا ل ممــاا الطــنان مــل ــربة
ال ق عن  5س وا ذمفلش/مد وط ي ألمن الطنانة

 2.6.1المعر ة:
اإللما باللرشيعا الدولية والوط ية ل مماا أمن الطنان المد وأ م ا:
أ) ملح االيكاو  17داألمني والملح  9دالل

يال ية

ب) وايقة االيكاو  8973ددلي أمن الطنانية
ج) وايقة االيكاو  9957ددلي الل

يال ية

د)

ا فا يا وبرو وذوال أمن الطنان المد الدواة

ه)

المعر ة باللرشيعا الوط ية وال ا ة بلمن الطنان المد :
 )1انون الطنان المد ل دولة الكويتة
 )2أن مة سالمة الطنان المد الكويلية
 )3يميل الربامج الوط ية ألمن الطنان وبرامج أمن الم غلنية
 )4لوائح و رشيعا الطنان المد ة

و)
ز)

قييم و حلي الربامج األم ية واإليراءا الم للفة الملبعة ل المطارا المدنيةة
أسالي البح واللحلي العلمي وطرل الحصوا عت المعلوما ة

ح) اسل دا الحاسوبة

 3.6.1اللدري واللل ي :
)1

دورة أمن الطنان المد األسايسة

)2

دورة إدارة أمن الطنانة

)3

دورة أمن الربيد وال حن الموية

)4

دورة إدارة األ ما ة

)5

دورة مدرب أمن طنان دأمن طنان /123مدربية

)6

دورة المد والمفلش الوط ية
الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  10مـن 30

مــايو 2020

/
)7
)8

دري أمن الطنان لرشذة الطنان ديومان أسايسن االاة أيا ا لصا ية
دورة اللوعية األم يةة

 4.6.1ش ادة ر ي
أ)

مدرب وط ي ألمن الطنان

بعـــد اســـليفاء يميـــل الملطلبـــا والمـــج ال الـــواردة ســـالفان يمـ ـ عـــت الملقـــد ال ـــوع ال لبـــار حريـــري وعمـــيل دعـــر
ولــدا اللــدري ية كــون دريــة ال مــاح ل اال لبــار اللحريــري ٪75ة إذا لــم يكلمــ ع صـــ ر والــد أو أذــ مــن إيــراءا ال ــي
ب ماحن يم عت مقد الطل ال وع إلعادة اال لبارا ة ال ي مح بإعادة اال لبار إال بعد ش ر من المحاولة األولة

ب)

ع د مرايعة وإ ما عملية ال ي ب ماحن يم ح الملقد ر ي

ج)

يعلرب ال ي

د)

للمديــد ال ــي ن يمــ عــت المــدرب المــر

رسمية

ساريا لمدة س لني من اريد اإل دارة
أن يقــد مــا ال يقــ عــن دور ــني دريبيــة ل ممــاا أمــن الطــنان المــد ســ ويان

مــا لــم يــلم قــديم دور ــني ــدريبيلني ل ممــاا أمــن الطــنان المــد

ــالا س ـ ةن يم ـ إ

ــاع المــدرب لــدورة

ل ــ ا الغـــر مــل قـــديم مـــا يثبــت ذلـــلة و ال ـــا لــ للن يمــ أن ي ـــل مــدرب أمـــن الطـــنان لــدورة

ـــيطية والمل ـــم ة

اللعديال األ نة ل مماا أمن الطنان ب مديد ال ي ة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  11مـن 30

ــيطية ا ــة

مــايو 2020

/
 7.1ملطلبا ر ي
المدرب المر

مدرب أمن مطار

للمطار يقد قد دورة اللوعية األم يةة

 1.7.1المج ال وال ربة اللعليمية:
أي مــج ال يامعيــة أو دبلــو ويف ــ أن يكــون ذلــل ل ممــاال علــو الطــنان دإيــا ة ــيانة دســة طــنانن بكــالوريو إدارة
الطــنانن أو طيــار ذوي ال ــربةين ــربة ل األمــن والحمايــة الع ــكريةن أو ــربة ال قــ عــن  10ســ وا ل ممــاا الطــنان مــل ــربة
ال ق عن  5س وا ذمفلش أمن مطارا ة

 2.7.1المعر ة:
اإللما باللرشيعا الدولية والوط ية ل مماا أمن الطنان المد وأ م ا:
أ) ملح االيكاو  17داألمني والملح  9دالل

يال ية

ب) وايقة االيكاو  8973ددلي أمن الطنانية
ج) وايقة االيكاو  9957ددلي الل

يال ية

د)

ا فا يا وبرو وذوال أمن الطنان المد الدواة

ه)

المعر ة باللرشيعا الوط ية وال ا ة بلمن الطنان المد :
 )1انون الطنان المد ل دولة الكويتة
 )2أن مة سالمة الطنان المد الكويلية
 )3يميل الربامج الوط ية ألمن الطنان وبرامج أمن الم غلنية
 )4لوائح و رشيعا الطنان المد ة

و)
ز)

قييم و حلي الربامج األم ية واإليراءا الم للفة الملبعة ل المطارا المدنيةة
أسالي البح واللحلي العلمي وطرل الحصوا عت المعلوما ة

ح) اسل دا الحاسوبة

 3.7.1اللدري واللل ي :
)1

دورة أمن الطنان المد األسايسة

)2

دورة إدارة أمن الطنانة

)3

دورة أمن الربيد وال حن الموية

)4

دورة إدارة األ ما ة

)5

دورة مدرب أمن طنان دأمن طنان /123مدربية

)6

دورة المفلش الوط ية
الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  12مـن 30

مــايو 2020

/
)7

دورة اللوعية األم يةة

 4.7.1ش ادة ر ي
أ)

مدرب أمن المطار:

بعـــد اســـليفاء يميـــل الملطلبـــا والمـــج ال الـــواردة ســـالفان يمـ ـ عـــت الملقـــد ال ـــوع ال لبـــار حريـــري وعمـــيل دعـــر
ولــدا اللــدري ية كــون دريــة ال مــاح ل اال لبــار اللحريــري ٪75ة إذا لــم يكلمــ ع صـــ ر والــد أو أذــ مــن إيــراءا ال ــي
ب ماحن يم عت مقد الطل ال وع إلعادة اال لبار ا ة ال ي مح بإعادة اال لبار إال بعد ش ر من المحاولة األولة

ب)

ع د مرايعة وإ ما عملية ال ي ب ماحن يم ح الملقد ر ي

ج)

يعلرب ال ي

د)

للمديــد ال ــي ن يمــ عــت المــدرب المــر

رسمية

ساريا لمدة س لني من اريد اإل دارة
أن يقــد مــا ال يقــ عــن دور ــني دريبيــة ل ممــاا أمــن الطــنان المــد ســ ويان

مــا لــم يــلم قــديم دور ــني ــدريبيلني ل ممــاا أمــن الطــنان المــد

ــالا س ـ ةن يم ـ إ

ــاع المــدرب لــدورة

ل ــ ا الغـــر مــل قـــديم مـــا يثبــت ذلـــلة و ال ـــا لــ للن يمــ أن ي ـــل مــدرب أمـــن الطـــنان لــدورة

ــيطية ا ــة

ـــيطية والمل ـــم ة

اللعديال األ نة ل مماا أمن الطنان ب مديد ال ي ة

 5.7.1االسلث اء:
ي ـلث من ذلل ال رباء والمدربني المعلمد والمر صـني من ب م مة الطنان المد الدوا دICAOي والمدربني المر صـني من ب
الدوا المعا دةن رشيطة أن يلم قديم ما ثبت ذلل ل دارة العامة للطنان المد /إدارة أمن الطنان المد للموا قة ب اللدري ة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  13مـن 30

مــايو 2020

/
 8.1ملطلبا ر ي
المــدرب المـــر

مدرب أمن رشذة طنان

ألمـــن رشذـــة طـــنان يقــد دا ــ مبـــا ال ـــ رذة مـــا يــيل :دورة اللوعيـــة األم يـــةن دورة أمـــن الطـــنان ل ـــرذة

الطنان ديومان أسايسن االاة أيا ا لصا ين دورة أمن الربيد وال حن الموين و دورة أمن الطنان المد األسايسة

 1.8.1المج ال وال ربة اللعليمية:
أي مج ال يامعية أو دبلو ويف ـ أن يكون ذلل ل مماال علو الطنان دإيا ة ــيانة دســة طنانن بكالوريو

إدارة الطنانن أو

طيار ذوي ال ربةين ربة ل األمن والحماية الع كريةن أو ربة ال ق عن  5س وا ل مماا أمن الطنانة

 2.8.1المعر ة:
اإللما باللرشيعا الدولية والوط ية ل مماا أمن الطنان المد وأ م ا:
أ)

ملح االيكاو  17داألمني والملح  9دالل

يال ية

ب) وايقة االيكاو  8973ددلي أمن الطنانية
يال ية

ج)

وايقة االيكاو  9957ددلي الل

د)

ا فا يا وبرو وذوال أمن الطنان المد الدواة

ه)

المعر ة باللرشيعا الوط ية وال ا ة بلمن الطنان المد :
 )1انون الطنان المد ل دولة الكويتة
 )2أن مة سالمة الطنان المد الكويلية
 )3يميل الربامج الوط ية ألمن الطنان وبرامج أمن الم غلنية
 )4لوائح و رشيعا الطنان المد ة
قييم و حلي الربامج األم ية واإليراءا الم للفة الملبعة ل المطارا المدنيةة

و)
ز)

أسالي البح واللحلي العلمي وطرل الحصوا عت المعلوما ة

ح)

اسل دا الحاسوبة

 3.8.1اللدري واللل ي :
)1

دورة أمن الطنان المد األسايسة

)2

دورة أمن الربيد وال حن الموي

)3

دورة إدارة األ ما ة

)4

دورة مدرب أمن طنان دأمن طنان /123مدربية

)5

دورة اللوعية األم يةة
الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  14مـن 30

مــايو 2020

/
 4.8.1طا م يادة الطائرة وطا م مقصورة الرذاب:
يلم دري طا م يادة الطائرة وطا م مقصـورة الرذاب عت أمن الطنان من ب ائد طائرة ل ال ـــ ـرذةن مدرب طا م مقصـورة الرذاب أو
ألمن الطنانن الـ

مـدرب وط ي مر

يمـ ان ي ــلو وا لمميل ملطلبـا الربنـامج الوط ي لللـدريـ عت أمن الطنان المـد ودليـ

ال ي  /االعلمادة

 5.8.1ش ادة ر ي
أ)

مدرب أمن رشذة طنان:

بعـــد اســـليفاء يميـــل الملطلبـــا والمـــج ال الـــواردة ســـالفان يمـ ـ عـــت الملقـــد ال ـــوع ال لبـــار حريـــري وعمـــيل دعـــر
ولــدا اللــدري ية كــون دريــة ال مــاح ل اال لبــار اللحريــري ٪75ة إذا لــم يكلمــ ع صـــ ر والــد أو أذــ مــن إيــراءا ال ــي
ب ماحن يم عت م قد الطل ال وع إلعادة اال لبارا ة ال ي مح بإعادة اال لبار إال بعد ش ر من المحاولة األولة

ب)

ع د مرايعة وإ ما عملية ال ي ب ماحن يم ح الملقد ر ي

ج)

يعلرب ال ي

د)

للمديــد ال ــي ن يمــ عــت المــدرب المــر

رسمية

ساريا لمدة س لني من اريد اإل دارة
أن يقــد مــا ال يقــ عــن دور ــني دريبيــة ل ممــاا أمــن الطــنان المــد ســ ويان

مــا لــم يــلم قــديم دور ــني ــدريبيلني ل ممــاا أمــن الطــنان المــد

ــالا س ـ ةن يم ـ إ

ــاع المــدرب لــدورة

ل ــ ا الغـــر مــل قـــديم مـــا يثبــت ذلـــلة و ال ـــا لــ للن يمــ أن ي ـــل مــدرب أمـــن الطـــنان لــدورة

ــيطية ا ــة

ـــيطية والمل ـــم ة

اللعديال األ نة ل مماا أمن الطنان ب مديد ال ي ة

 6.8.1االسلث اء:
ي ـلث من ذلل ال رباء والمدربني المعلمد والمر صـني من ب م مة الطنان المد الدوا دICAOي والمدربني المر صـني من ب
الدوا المعا دةن رشيطة أن يلم قديم ما ثبت ذلل ل دارة العامة للطنان المد /إدارة أمن الطنان المد للموا قة ب اللدري ة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  15مـن 30

مــايو 2020

/
 9.1ملطلبا ر ي

مدير أمن طنان وط ي/مدير أمن شحن يوي/مدير أمن وذي م اولة أر ية/مدير أمن مطار

 1.9.1المج ال وال ربة اللعليمية:
أي مج ال يامعية أو دبلو ويف ـ أن يكون ذلل ل مماال علو الطنان دإيا ة ــيانة دســة طنانن بكالوريو

إدارة الطنانن أو

طيار ذوي ال ربةين ربة ل األمن والحماية الع كريةن أو ربة ال ق عن  5س وا ل مماا أمن الطنانة

 2.9.1المعر ة:
اإللما باللرشيعا الدولية والوط ية ل مماا أمن الطنان المد وأ م ا:
أ)

ملح االيكاو  17داألمني والملح  9دالل

يال ية

ب) وايقة االيكاو  8973ددلي أمن الطنانية
يال ية

ج)

وايقة االيكاو  9957ددلي الل

د)

ا فا يا وبرو وذوال أمن الطنان المد الدواة

ه)

المعر ة باللرشيعا الوط ية وال ا ة بلمن الطنان المد :
 )1انون الطنان المد ل دولة الكويتة
 )2أن مة سالمة الطنان المد الكويلية
 )3يميل الربامج الوط ية ألمن الطنان وبرامج أمن الم غلنية
 )4لوائح و رشيعا الطنان المد ة

و)

قييم و حلي الربامج األم ية واإليراءا الم للفة الملبعة ل المطارا المدنيةة

ز)

أسالي البح واللحلي العلمي وطرل الحصوا عت المعلوما ة

ح)

اسل دا الحاسوبة

 3.9.1اللدري واللل ي :
)1

دورة أمن الطنان المد األسايسة

)2

دورة إدارة أمن الطنانة

)3

دورة أمن الربيد وال حن الموية

)4

دورة إدارة األ ما ة

)5
)6

دري أمن الطنان لرشذة الطنان ديومان أسايسن االاة أيا ا لصا ية
دورة اللوعية األم يةة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  16مـن 30

مــايو 2020

/
 4.9.1ش ادة ر ي
أ)

مدير أمن طنان وط ي/مدير أمن شحن يوي/مدير أمن وذي م اولة أر ية/مدير أمن مطار:

بعـــد اســـليفاء يميـــل الملطلبـــا والمـــج ال الـــواردة ســـالفان يمـ ـ عـــت الملقـــد ال ـــوع ال لبـــار حريـــري وعمـــيل دعـــر
ولــدا اللــدري ية كــون دريــة ال مــاح ل اال لبــار اللحريــري ٪75ة إذا لــم يكلمــ ع صـــ ر والــد أو أذــ مــن إيــراءا ال ــي
ب ماحن يم عت مقد الطل ال وع إلعادة اال لبارا ة ال ي مح بإعادة اال لبار إال بعد ش ر من المحاولة األولة

ب)
ج)

ع د مرايعة وإ ما عملية ال ي ب ماحن يم ح الملقد ر ي
يعلرب ال ي

رسمية

ساريا لمدة س لني من اريد اإل دارة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  17مـن 30

مــايو 2020

/
 0.2ملطلبا ر ي

مفلش أمن مطار

 1.0.2المج ال وال ربة اللعليمية:
أي مج ال يامعية أو دبلو ويف ـ أن يكون ذلل ل مماال علو الطنان دإيا ة ــيانة دســة طنانن بكالوريو

إدارة الطنانن أو

طيار ذوي ال ربةين ربة ل األمن والحماية الع كرية وب ربة ال ق عن س لني ل أمن المطارة

 2.0.2المعر ة:
اإللما باللرشيعا الدولية و الوط ية ل مماا أمن الطنان المد وأ م ا:
أ)

ملح االيكاو  17داألمني والملح  9دالل

يال ية

ب) وايقة االيكاو  8973ددلي أمن الطنانية
يال ية

ج)

وايقة االيكاو  9957ددلي الل

د)

ا فا يا وبرو وذوال أمن الطنان المد الدواة

ه)

المعر ة باللرشيعا الوط ية وال ا ة بلمن الطنان المد :
 )1انون الطنان المد ل دولة الكويتة
 )2أن مة سالمة الطنان المد الكويلية
 )3يميل الربامج الوط ية ألمن الطنان وبرامج أمن الم غلنية
 )4لوائح و رشيعا الطنان المد ة

و)

قييم و حلي الربامج األم ية واإليراءا الم للفة الملبعة ل المطارا المدنيةة

ز)

أسالي البح واللحلي العلمي وطرل الحصوا عت المعلوما ة

ح)

اسل دا الحاسوبة

 3.0.2اللدري واللل ي :
)1

دورة أمن الطنان المد األسايسة

)2

دورة إدارة أمن الطنانة

)3

دورة أمن الربيد وال حن الموية

)4

دورة إدارة األ ما ة

)5

دورة ق يا اللد ي واللفليش/ر ابة المودة أو دورة المفلش الوط ية

)6

دورة اللوعية األم يةة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  18مـن 30

مــايو 2020

/
 4.0.2ش ادة ر ي
أ)

مفلش أمن مطار:

بعـــد اســـليفاء يميـــل الملطلبـــا والمـــج ال الـــواردة ســـالفان يمـ ـ عـــت الملقـــد ال ـــوع ال لبـــار حريـــري وعمـــيل دعـــر
ولــدا اللــدري ية كــون دريــة ال مــاح ل اال لبــار اللحريــري ٪75ة إذا لــم يكلمــ ع صـــ ر والــد أو أذــ مــن إيــراءا ال ــي
ب ماحن يم عت مقد الطل ال وع إلعادة اال لبارا ة ال ي مح بإعادة اال لبار إال بعد ش ر من المحاولة األولة

ب)
ج)

ع د مرايعة وإ ما عملية ال ي ب ماحن يم ح الملقد ر ي
يعلرب ال ي

5.0.2

رسمية

ساريا لمدة س لني من اريد اإل دارة

يم يل ا دريبية:

يمــ أن ي ــم اللــدري عــت مرا بــة المــودة وأن مــة الر ــد وأي ــا
أمـــن مطـــار مـــر

ــيم يل ــا دريبيــة أا ــاء العمــ حــت إرشا مفــلش

ذو ـــربة ليــ يرا ــ باســـلمرار أداء المرشـــحني لللـــدري ومرايعـــة يميـــل أن ـــطة المرا بـــة اللـــي يقـــو ب ـــا

الملدربون ب ك م لمر و وايق اة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  19مـن 30

مــايو 2020

/
 1.2ملطلبا ر ي

موظفي الك ف األم ي

 1.1.2المج ال وال ربة اللعليمية:
يم أن كون لديي ربة ال ق عن س ة والدة ل مماا أمن الطنانة

 )1يمــ أن يلملـــل يميـــل المرشــحني لوظيفـــة الك ـــف األم ـــي ل المطــارا بليا ـــة ـــحيةن وعقليــة مكــ م مـــن أداء وايبـــا م
عت الم لور ال ليم:
أ)

ش ادة الثانوية العامة ذحد أدىنة
ادة طبية لل مل وا ل ر وش ادة لو عم ألوانة

ب) ب

 )2القدرة عت ميزي األلوان لل غي معدا األشعة ال ي ية و ح
أ)

اللصاريح الصادرة ب فرا ر مية ملونة:

دورة دريبيـــة لمعـــدا االشـــعة ال ـــي ية دلزمـــة اللـــدري القيـــايس عـــت أمـــن الطـــنان /123دورة دريبيـــة أساســـية
ألمن الطنانية

ب)

يم يل ا دريبية.

 )3القدرة عت اللعر عت ف ن ما ي ر عت شاشة آلة األشعة ال ي يةة

 2.1.2ملطلبا الوظيفة:
 )1يم أن يلملل موظف الك ف األم ي بليا ة حيةن وعقلية مك ي من أداء وايبا ي عت الم لور ال ليمة
 )2يم أن ال يصدر ال

ادة الطبية سور الم ل

ب ا المماا والمر

لي ب لل ل دولة الكويتة

 )3يمـ ـ عـــت مـــوظفي الك ـــف األم ـــي أن يلملعـــوا بحـــدة البصـ ــر والقـــوة ال ـــمعية ولـــو بالعدســـا المصـــححة لقـــوة االبصـــار أو
ب ــماعا االذن ل ــ اال ل ــاء والقــدرة عــت ميــزي األلــوان لل ــغي معــدا االشــعة و حــ

اللصــاريح الصــادرة ب ــفرا

ر ميــة ملونــي وذــ لل القــدرة عــت اللعــر عــت ف ــن مــا ي ــر عــت شاشــة آلــة األشــعة ال ــي يةة يمــ أي ــا عــت مــوظفي
الك ـــف األم ـــي أن يلملعـــوا بم ـــارا ييـــدة لللوا ـ ـ شـــفويا و حريريـــا مـــن عيـــوب ال طـ ـ وذـ ـ لل م ـــارا ييـــدة ل ممـــاا
العال ــا ال

صــية لح ــن اللعامــ مــل العمــالء دون االنلقــا مــن اعليــة الوظــائف األم يــةة ذــ لل يمــ أن يلملــل مــوظفي

الك ـــف األم ـــي بلســـلوب معي ـــي ـــحي ـــاا مـــن ادمـــان الم ـــ روبا الكحوليـــة والعقـــا ن ـــن القانونيـــة وأي ـــا يمـ ـ أن
يلملعــوا بــالقوة البدنيــة المعقولــة و فــة الحرذــة بمــا ل ذلــل القــدرة عــت ر ــل االملعــة بصــفة ملكــررة ولمل ــا أو االنح ــاء أو
مديــد األيــدي لل ــاوا األشــياء أو ل ــي الكلفــني أو يلــو

القر صــاء أو الو ــو لمــدد مطولــةن عــت أن يكــون م ــلور اللثقيــف

لدر موظفي الك ف األم ي مزيما من اللثقيف وال ربة ألداء الوايبا المطلوبةة
 )4القدرة عت اللفا م بلغة اانية داللغة اإلنملزييةي لي
الطـبـعـة الـرابـعـة

ك مزية إ ا يةة
الصـفـحـة  20مـن 30

مــايو 2020

/
 3.1.2اللدري واللل ي :
)1

دورة أمن الطنان المد األسايس

)2

دورة صصية محددة عت أي زة األشعة ال ي ية األم يةة

)3

دورة اللوعية األم يةة

 )1يلم دري موظفي الك ــف األم ي عت أســا م ل م وال ي ي ــم اللدري األســايس لموظفي أمن الطنان المكلفني بالك ــف األم ي
و قا لملطلبا الربنامج الوط ي لللدري عت أمن الطنان المد ة
 )2يم أن يل من دري موظفي الك ف األم ي عـلـ :
أ)

ك ولوييا و ق يا الك ف األم ينب) عمليا الك ف األم ي ع

د نقاط اللفليشن ج)

ق يا فليش األملعة اليدوية واألملعة

الم ملةن د) ن م األمن وال يطرة عت الم ا ن ه) الك ف األم ي ب الصعود ال الطائرةن و) أمن االملعة والب ائلن
ز) أمن الطـائرا و فليش الطـائرا ن ح) األســلحـة والب ود المح ــورةن ط) لمحـة عـامـة عن اإلر ـابن ي) رشوط أمن الطنان القـانونيـة
الـدوليـة واإل ليميـة والوط يـةن ك) الممـاال واللـدابن األ رر إلذذـاء الو األم ي وم ـا مثال اللـدريـ عت االنلبـال ال الب ـــائل
ال طرة و لان ا عت أمن وسالمة والطنانة
 )3يم أن يل ــمن برنامج اللدري عت اللدري لمعدا االشــعة ال ــي ية دلزمة اللدري القيايس عت أمن الطنان /123دورة دريبية
أســـاســيـة ألمن الطناني و يل ـــا ـدريبيـة أا ـاء العمـ حـت إرشا مفلش أمن مطـار مر

ذو ربة ليـ يرا ـ بـاســلمرار أداء

المرشــحني لللدري ومرايعة يميل أن ــطة المرا بة اللي يقو ب ا الملدربون ب ــك م ــلمر و وايق ا ل ـ ملطلبا اإلدارة العامة
للطنان المد /إدارة أمن الطنان المد ة اللدري بالكمبيو ر يل ـمن اسـل دا اللك ولوييا للو ن المواد اللدريبية وردود ع األداء
ويم أن يكون مزيج من عليما اللدري بالكمبيو ر والمحاذاةن لي ي م اللدري بالكمبيو ر الربامج اللعليمية المقدمةة

 4.1.2ش ادة ر ي

موظفي الك ف األم ي

ذ رشذة/ذيان عني موظفي الك ــف األم ي كون م ــجولة عن ر يص ـ م ل ـ ملطلبا الربنامج الوط ي لللدري عت أمن الطنان
المـد ة قو إدارة أمن الطنان المـد اللـابعـة ل دارة العـامـة للطنان المـد بمرايعـة عمليـة ال ي
االابا ا ما يثبت ذللة كون الدورا اللدريبية شــاملة لمميل يوان الك ــف األم ي لغر

لموظفي الك ــف األم ي وطلـ

ال ي ن ويم

دري موظفي الك ــف

األم ي لك وظيفة سيقومون ب ا عت ويي اللحديدة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  21مـن 30

مــايو 2020

/
 2.2الم ل دا المطلوبة لمميل الملقدمني
 1.2.2الم ل دا اللي يلعني عت مقد الطل قديم ا:
أي

طاب رسمي من ي ة العم ة

بي

ورة البطا ة المدنيةة
عبئة نموذج اإلدارة العامة للطنان المد /إدارة امن الطنان المد دنموذج 2300ي

جي
دي

ورة من ال

هي

ورة ش صية عدد ) (2بقيا ” 2” x 3مل لفية ر اءة

وي

ورة عن يوا ال فر ساري المفعوا مل اللية اإل امةة

2.2.2
أي
بي
جي
دي

ل

ة

ادا والمج ال ة

و فا ي

طوا عملية ال ي

:

يقو مقد الطل بلعبئة ال موذج من الا المو ل الرسمي ل دارة العامة للطنان المد

ية

د

قو إدارة أمن الطنان المد باإلدارة العامة للطنان المد بما ييل:
مرايعة الطل واللحق من الم ل دا المطلوبةة
يقو مقد الطل بد ل الرسو الم قررة ل

ما ياء ل أن مة وسالمة الطنان المد الكويلي-

ة

د عف الم ا وال يئا الحكومية من الرسو ية
هي

ل لاا اسـليفاء مقد الطل لمميل الرشـوط والملطلبا الم صـو

علي ا ل دلي ال ي /االعلماد ل مماا أمن الطنان المد ن

قو إدارة أمن الطنان المد بإ دار الر صة المطلوبة و قا ل للة
وي
زي

لم الر صة لمقد الطل ة
كون الر صــة ــالحة لمدة عامني من اريد إ ــدار ان ما لم يلم إلغاأ ا أو عليق ا من ب اإلدارة العامة للطنان المد /إدارة أمن
الطنان المد ة

حي

ال مـاذج الم ــل ـدمـة ل ـ ا الـدليـ ا دللعر
للطنان المد

الطـبـعـة الـرابـعـة

قدية يمكن الحصــوا عت نمـاذج اللقـديم من الا المو ل الرســمي ل دارة العـامـة
ة

الصـفـحـة  22مـن 30

مــايو 2020

/
 3.2اعلماد مع د/مرذز دري أمن طنان مد
 1.3.2الم ل دا و المعلوما المطلوبة لمقد الطل :
أي
بي

مبدئيان عبئة ال موذج

ة

سي ـــغلون الم ا ـ ـ اإلداريـــة العليـــا ل

ر ـ ـ مـــل طلـ ـ ال مـــوذج أســـماء ومـــج ال المـــدراء والمـــدربني والمـــوظفني الـ ـ

المع ــــد أو المرذــــزن مــــل اإلشــــارة إل ويــــود عــــدد ذــــا مــــن المــــوظفني المــــج لني للم ا ــ ـ اإلداريــــة العليــــان و حديــــد
م جوليا ـ ـم والزتاما ـ ـم ل
جي

الل يم اإلداري لم ة مقد الطل ة

مــــدير فيـــ ي م ــــاءا لديــــي عــــاون مــــل ال ــــلطة الم لصــــة للللذــــد مــــن ــــو ر يميــــل المــــوارد الال مــــة إلنمــــا م ــــا
المع د/المرذز وإن اء و عزيز سياسة األمن وال المة والمودةة

دي
هي
وي

قديم لزمة اللدري القيايس عت أمن الطنان  123ويميل الربامج والواائ ذا الصلةة
االطالع والدراية با فا ية شيكا و لم مة الطنان المد الدوا مل الملح  9دالل

يال ي و 17داألمنية

لبيــة ملطلبــا يميــل الــربامج الوط يــة ألمــن الطــنان ل ـ دارة العامــة للطــنان المــد ة الربنــامج الــوط ي ألمــن الطــنان المــد
دNCASPي والربنـــامج الـــوط ي لمرا بـــة يـــودة أمـــن الطـــنان المـــد دNCASQCPي والربنـــامج الـــوط ي لللـــدري عـــت أمـــن
الطنان المد )(NCASTPة

زي

ائمة بلسماء المدربني ومج ال ـ ـم وش ادا ـ م ومعاين اال ليارة

حي

الدورا اللدريبية اللي سيلم قديم اة

طي

أي معلوما أ رر طلب ا ال لطة الم لصةة

يي

قـــديم نمـــوذج الطلـ ـ د

ي إل اإلدارة العامـــة للطـــنان المـــد /إدارة أمـــن الطـــنان المـــد ة مـــل

عبئة يميل البيانا المطلوبة مو عة من ب مقد الطل أو ال
كي

الم وا لملابعة عملية ال ي ة

يو ل مقد الطل الم وا عت إ ادة طية فيد بلن يميل ملطلبا اللدري والواائ المقدمة حيحةة

2.3.2

ل

و فا ي مرال االعلماد:

أي

عت مجسيس المع د/المرذز مبدئيا قديم نموذج الطل ة

بي

اسلال إدارة أمن الطنان المد للطل المبديئ من مجسيس المع د/المرذزة

جي

قو إدارة أمن الطنان المد بدراسة و قييم المرشوع والمواد اإلرشاديةة

دي

ل لاا بوا الطل المبديئن يقو مقد الطل بلقديم الطل رسمياة
الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  23مـن 30

مــايو 2020

/
هي

يقو مقد الطل باللقد رسميا مر قا يميل المر قا المطلوبةة

وي

بدأ إدارة أمن الطنان المد بعملية مرال االعلماد بمرايعة و قييم الم ل دا ة

زي

حدد إدارة أمن الطنان المد موعدا لعم فليش عت المر ة

حي

قو اإلدارة العامة للطنان المد بإ دار ش ادة االعلماد ذما و محدد بعد اسليفاء يميل الملطلبا ة

طي

قــو اإلدارة العامــة للطــنان المـــد باعلمــاد مج ــت وم ـــروط بلصـــوي المالل ــا ل لــاا ذــان الطلــ مطــاب مــل بعــ
ال وا

يي

أو أويي القصورة

طب الرسو إل دار االعلماد ل

ما ياء ل أن مة سالمة الطنان المد الكويلي-

ة

ديري يارة مو ل اإلدارة العامة للطنان المد الرسمي  www.dgca.gov.kwلمعر ة الرسو المعموا بـ ـاية

 3.3.2الف ة الزم ية الال مة للحصوا عت اعلماد مع د/مرذز دري أمن طنان مد :
أي
بي

الف ة الزم ية الال مة للحصوا عت اعلماد مع د/مرذز د

ي

عون يوما بعد قديم واسلكماا يميل الملطلبا ة

يكون االعلماد الحا لمدة عامني من اريد اال دارن ما لم يلم إلغاأل أو عليقي من ب اإلدارة العامة للطنان المد ة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  24مـن 30

مــايو 2020

/
 4.2اعلماد رشذة مقد دما أم ية ل مماا أمن الطنان المد
 1.4.2الم ل دا والمعلوما المطلوبة لمقد الطل :
أي

عد ممانعة/موا قة مبدئية من و ارة الدا ليةة

بي

رشذة م ملة ل دولة الكويتة

جي
دي
هي
وي

ي ال اإلدارة العامة للطنان المد /إدارة أمن الطنان المد ة

قديم نموذج الطل د

ش ادة ربة ل مماا أمن الطنان ل المطارا الدولية اللي مواقة من ال لطا الم لصة اكة
االطالع والدراية با فا ية شيكا و لم مة الطنان المد الدوا مل الملح  9دالل

يال ي و 17داألمنية

لبيــة ملطلبــا يميــل الــربامج الوط يــة ألمــن الطــنان ل ـ دارة العامــة للطــنان المــد ة الربنــامج الــوط ي ألمــن الطــنان المــد
د NCASPي والربنـــامج الـــوط ي لمرا بـــة يـــودة أمـــن الطـــنان المـــد دNCASQCPي والربنـــامج الـــوط ي لللـــدري عـــت أمـــن
الطنان المد )(NCASTPة

زي
حي

ال يك الل يمي للرشذة وال ي ي م يميل الم ا لمميل المدراء الل في يني ومدير في ي للم اءلة والمرش نية
سياســـا

ـــبد المـــودة لل ــــ رذة والم ـــا والم ـــجوليا لألشـــ ا المرشـــحني لللعامـــ واالر بـــاط مـــل اإلدارة العامـــة

للطنان المد نيابة عن الرشذةة
طي

و ف عا للموارد البرشيةة

يي

مــوظفي الك ــف األم ــي الــ
ال ي

كي
لي

يمــ ان ي ــلو وا يميــل ملطلبــا الربنــامج الــوط ي لللــدري عــت أمــن الطــنان المــد ودليــ

واالعلماد ل مماا أمن الطنان المد ة

معاين اللوظيف واال ليار مل سمال اللدري وال ربة ال ابقةة
طب الرسو إل دار االعلماد ل

ما ياء ل أن مة سالمة الطنان المد الكويلي-

ة

دلمعر ة الرسو المعموا بـ ـاية

مي

يري يارة مو ل اإلدارة العامة للطنان المد الرسمي

ني

يمــ أن يكـــون االعلمـــاد ســـاري ل ــ مـــا ورد ل ا فا يـــة العقـــد مـــل و ارة الدا ليـــة مـــا لـــم يـــلم إبطالـــي أو عليقـــي مـــن بـ ـ
اإلدارة العامة للطنان المد ة

سي

يحـــ لـــ دارة العامـــة للطـــنان المـــد /إدارة أمـــن الطـــنان المـــد الم ـــولني للـــد وا ال ال ــــرذة لر ـــد مـــدر االملثـــاا
للملطلبا األم ية الوط يةة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  25مـن 30

مــايو 2020

/
2.4.2

ل

و فا ي مرال االعلماد:

أي

عت مجسيس الرشذة مبدئيا قديم نموذج الطل ة

بي

اسلال إدارة أمن الطنان المد للطل المبديئ من مجسيس الرشذةة

جي

قو إدارة أمن الطنان المد بدراسة و قييم المرشوعة

دي

ل لاا بوا الطل المبديئن يقو مقد الطل بلقديم الطل رسمياة

هي

يقو مقد الطل باللقد رسميا مر قا يميل المر قا المطلوبةة

وي

بدأ إدارة أمن الطنان المد بعملية مرال االعلماد بمرايعة و قييم الم ل دا ة

زي

حدد إدارة أمن الطنان المد موعدا لعم فليش عت الرشذةة

حي

قو اإلدارة العامة للطنان المد بإ دار ش ادة االعلماد ذما و محدد بعد اسليفاء يميل الملطلبا ة

طي

يكون االعلماد الحا لمدة عامني من اريد اال دارن ما لم يلم إلغاأل أو عليقي من ب اإلدارة العامة للطنان المد ة

الطـبـعـة الـرابـعـة

الصـفـحـة  26مـن 30

مــايو 2020

/
APPLICATION FOR AVSEC STAFF CERTIFICATE (ASC)
AVSEC Manager
Notes:

Instructor

Inspector

Screener

i) Read the form thoroughly and complete the appropriate sections only.
ii) Complete the form in BLOCK CAPITALS or tick boxes

unless otherwise indicated.

SECTIONS TO BE FILLED (Complete Sections Listed must be filled)
Issue (Section1,2)

Renewal (Section 1,2)

Duplicate (Section1, 2,3)

Change of Details (Section 1, 2,4)
SECTION 1 - Personal Particulars of Applicant

Name

(Surname First)

(Given Name)

(As Passport)

Gender: M

Name of Employer

Contact No.

ASC Number

Staff Number

Designation

Passport No.

Nationality

Passport Validity

Date of Birth

Residence Validity

F

Copy of Relevant Approved Courses Certificate
(As applicable)

SECTION 2 - Declaration
I hereby declare that I have completed all the Required Training and the information provided above is true.
Name _______________________________________________ Date: _____________________________

SECTION 3 - Duplicate (Damaged/Lost/Stolen)
Circumstances of Damage, Lost or Stolen ASC :

First Occurrence

Repeated Occurrence

Employer / Police Report attached: Yes

No

Note: In case of lost / Stolen ASC, Police Report must be enclosed

2020 مــايو

30  مـن27 الصـفـحـة

الطـبـعـة الـرابـعـة
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SECTION 4 - Change of Details
PREVIOUS

CURRENT

Change of Name
Change of Nationality
Change of Occupation
Change of Passport Details
Miscellaneous

DOCUMENTS REQUIRED (must be enclosed with Application)
For Initial Issue/ Renewal*/ Duplicate/ Change of Details
1

Covering Letter from the Operator

5 Copy of valid Civil ID

2

Application Form No. 2300 duly filled
Copy of Passport showing Personal Information, Residency
validity, Passport validity
Copy of valid Employer ID

6 Prescribed Fee

3
4

7 1 Photograph size (2”x3”) with Blue background
*For Renewal Item No.7 is not applicable

NOTE: Certified Official Documents proving applicant’s claims must be enclosed.
FOR DGCA USE ONLY
Documents are in order and Valid

Approved

Rejected

Remarks (If any): ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Name: ________________________________________________ Date: _____________________________________

Signature:
Civil Aviation Security Director

Date:

2300 نموذج و يحي ر م
DGCA/CASeD form 2300

2020 مــايو
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Civil Aviation Security Training Institute/Center Approval Application
( Initial Grant

 Renewal

 Change in Ownership  Others)

No.

1.

Name of the Applicant:

2.

Nationality of the Applicant:

3.

Name of company or corporation:

4.

Trade Name:

5.

Registration No. in the Ministry of Commerce
and Industry

Date of Registration

Tel:

6.

Email:

7.

Equity Capital:

8.

Headquarters:

9.

City:

10.

Official Mailing Address

Region:

No. of Working Trainers

Their Qualifications

Their Nationalities

11. Other Branches Location:
12. Business of the Company Other Than Aviation Security Training:
13. Other Current Company Projects:
14. I hereby declare that I have completed all the Required Training and the information provided above is
true.
Owner Signature: __________________________

Date:___________________

15. For DGCA Use Only:
Name

16.

Signature

Approval of Section Head:

Date

Approved 

Reject 

Approved 

Reject 

17. Approval of the Director of Civil Aviation
Security Department:

2301 نموذج و يحي ر م
DGCA/CASeD form 2301

2020 مــايو
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Civil Aviation Security Service Provider Company Approval Application
( Initial Grant

 Renewal

 Change in Ownership  Others)

No.
1.

Name of Certificate Applicant:

2.

Nationality of Certificate Applicant:

3.

Name of company or corporation:

4.

Trade Name (If Different Than Above)

5.

Registration No. in the Ministry of Commerce
and Industry

Official Mailing Address
Tel:
Email:

6.
7.

Equity Capital:

8.

Headquarters:

9.

City:

10.

Date of Registration

Region:

No. of Working Trainers

Their Qualifications

Their Nationalities

11. Other Branches Location:
12. Business of the Company Other Than Aviation Security:
13. Other Current Company Projects:
14.

I hereby declare that I have fulfilled all DGCA Requirements and the Information provided above is true.
Owner Signature:__________________________

15. For DGCA Use Only:
Name

16.

Approval of Section Head:

17. Approval of the Director of Civil Aviation
Security Department:

Date:___________________

Signature

Date

Approved 

Reject 

Approved 

Reject 

2302 نموذج و يحي ر م
DGCA/CASeD form 2302

2020 مــايو

30  مـن30 الصـفـحـة
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