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 صاحب الجاللة الهاشمٌة
 الملك عبد هللا الثانً بن الحسٌن المعظم حفظه هللا ورعاه  
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 صاحب السمو الملكً
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 2017التقرير السنوي لهيئة تنظيم الطيران المدني لعام 
مقي والذي ي   2017أن تصدر تقريرىا السنوي لعام ىيئة تنظيم الطيران المدني  سر  ي  

ء عمى آخر التطورات في مجال النقل الجوي والطيران المدني وخطط ومشاريع الييئة و  الض  
 .2017نجازاتيا خالل عام إبرز أالمستقبمية و 

التي تضمنتيا  والمشاريع الكثير من األنشطة والبرامج 2017قد نفذت الييئة خالل عام ل
برز انجازاتيا حصوليا عمى أوكان من  ،(2017-2015)تنفيذية لمييئة لألعوام الخطة ال
( في التدقيق الدولي المستمر الذي قامت بو منظمة الطيران المدني الدولي 81.16نتيجة )

)االيكاو( وفقا لممتطمبات الدولية المتعمقة بـ )سالمة المالحة والعمميات الجوية وصالحية 
 التنظيمي والتشريعات(.طارات والييكل الطائرات ومقاييس الم

ذه ىننا ما زلنا في مواجية أال إ، يرةكثالجوي والطيران المدني  قطاع النقلتحديات  ن  إ
االستمرار بتطبيق كافة السياسات التي من شانيا رفع سوية القطاع  لالتحديات من خال

 .الممارسات الدولية أفضلومراقبتو وفق تشريعات عصرية تواكب  ووتنظيم
ن الييئة تقوم بتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص من خالل توفير بيئة أكما  

وتنمية وتطور قطاع النقل الجوي  بما يضمن مصمحة االقتصاد الوطني استثمارية مناسبة
 والطيران المدني في األردن.

                       
 كابتن هيثم مستو                                                           

 رئـيس مجـمس المفـوضـين
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 الباب األول
 لمحة عن هيئة تنظيم الطيران المدني

 مـقـدمـــة

  ن ومن ثم تم إصدار قانون آخـر لمطيـرا 25تحت الرقم  1945صدر أول قانون لمطيران المدني في عام
 1948لسنة  8الرقم  المدني يحمل

  تم أنشاء مديريـة الطيـران المـدني كىحـدا دوائـر وزارة المواصـالت آنـذاك وبـدأت المديريـة  1950في عام
 عن تشغيل مطاري عمان والقدس بمدرجين صغيرين. مسئولةبىمكانات بسيطة وكانت 

  1953لسنة  55تم اصدر قانون لمطيران المدني رقم  1953في عام . 
  قف العمل بمطار القدس مما أدا إلى ازدياد الضغط عمى مطار عمان المدني األمر تو  1967في عام

 أىميا مباني المسافرين والمدرج.كان الذي تطمب توسيع مرافقو و 
  نظرا ألىمية مدينة العقبة السياحية واالقتصادية تم إنشاء مطار دولي فييا. 1972في عام 
  ي إلــى ســمطة الطيــران المــدني ذات شخصــية اعتباريــة تــم تحويــل مديريــة الطيــران المــدن 1982فــي عــام

 50ومن ثم صـدر قـانون الطيـران المـدني  1982لسنة  26تتمتع باالستقالل اإلداري بموجب قانون رقم 
 .1985لسنة 

  كم جنـوب عمـان  40قامت وزارة النقل ببناء مطار الممكة عمياء الدولي في موقع الجيزة  1983في عام
حيـث تـم تحويـل حركـة  25/5/1983في المعظم غفور لو الممك الحسين بن طالل وقد افتتحو جاللة الم

 .إليوالطيران التجاري الدولية 
  وفـــي إطـــار إعـــادة ىيكمـــة ســـمطة الطيـــران المـــدني تـــم إنشـــاء ىيئـــة تنظـــيم الطيـــران المـــدني كخمـــف قـــانوني

ة الطيـران المـدني كمــا وآلـت إلييـا جميـع الحقــوق التـي كانـت عائـدة لســمطوواقعـي لسـمطة الطيـران المــدني 
( مـن قـانون الطيـران المـدني رقـم 68تحممت الييئة جميع االلتزامات المترتبة عمييا تنفيذا  ألحكام المـادة )

بالشخصـــية االعتباريــــة وباالســـتقالل المــــالي المــــدني وتتمتــــع ىيئـــة تنظــــيم الطيـــران  ،2007( لســـنة 41)
واإلداري وبــذلك يحــق ليــا تممــك األمــوال المنقولــة و يــر المنقولــة الالزمــة لتحقيــق أىــدافيا والتصــرف بيــا 
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والتعاقــد مــع الغيــر والقيــام بجميــع التصــرفات القانونيــة بمــا فــي ذلــك حــق التقاضــي وفقــا  لمــا نصــت عميــو 
 .2007( لسنة 41من قانون الطيران المدني رقم )( 6أحكام الفقرة )أ( من المادة )

 
   ةالرؤي
 )قيد التطوير( " أجواء آمنة لجميع المشغمين "

 الرسالة 
االرتقاء بتطبيق معايير السالمة واألمن والبيئة في الطيران المدني وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني  " 

 " عمى أسس اقتصادية سميمة
 سسية ؤ مالقيم ال

 . الشفافية1
 نشر المعرفة وتبادل المعمومات وتبسيطيا وتوضيح اإلجراءات واإلفصاح عنيا بأعمى درجات المينية.

 . الوالء2
 ولية وااللتزام تجاه الييئة والعاممين فييا والمتعاممين معيا.ؤ اإلخالص والحس بالمس

 . النزاهة والصدق3
  داف الييئة.التعامل بحيادية وموضوعية وصدق من أجل بناء الثقة وتحقيق أى

 .التطوير والتحسين المستمر4
 تطوير اإلجراءات وبناء القدرات بشكل مستمر

 العمل الجماعي .5
االنجـــاز مـــن خـــالل التعـــاون والعمـــل الجمـــاعي المنـــتج وعمـــى كافـــة المســـتويات لضـــمان تحقيـــق األىـــداف 

 الوطنية والمؤسسية بكفاءة عالية.
 . االبداع واالبتكار 6

 سموك تنتيجو اإلدارة العميا لتحفيز وتشجيع موظفييا لتقديم مبادرات وأفكار تطويرية. 
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   هيئة تنظيم الطيران المدني أهداف
 

 االستراتيجيةاألهداف 
 

 .تطبيق السياسات التحررية في قطاع النقل الجوي 
 لمييئة. تعزيز اإلطار التنظيمي والرقابي 
  لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعمة واالستثمار فيو.تطوير وتنميو قطاع النقل الجوي 
 لدا العاممين في الييئة . رفع مستوا القدرات المؤسسية 
 تطوير البنية التحتية في مرافق الطيران المدني وتحسين مستوا الخدمات المقدمة. 

 

 مجمس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني  
 

  الرئيس التنفيذي /رئيس مجمس المفوضين -ىيثم مستو  كابتن  
  مفوض إدارة خدمات المالحة الجوية نائب رئيس مجمس المفوضين/  -الميندس صالح العموش 
  مفوض الشؤون الفنية واإلدارية /السيدة ابتسام أبو السميد 
 الميندسة خمود ابو حميدان / مفوض التنظيم االقتصادي لمنقل الجوي 
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 الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم الطيران المدني 
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 أصحاب العطوفة السادة مدراء هيئة تنظيم الطيران المدني
 ) سمطة الطيران المدني سابقا( منُذ تأسيسها

 

 إلى من االسم الرقم

 11/5/1953 1/2/1950 رشاد البدٌري 1

 29/12/1957 16/7/1953 عبد هللا عالء الدٌن 2

 4/7/1961 10/7/1958 عادل الخالدي 3

 28/11/1961 5/7/1961 إبراهٌم عثمان 4

 12/9/1968 29/11/1961 أمٌل القبٌسً 5

 1/9/1969 11/9/1968 إبراهٌم عثمان 6

 1/2/1971 1/9/1969 شكري قباعٌن 7

 1/5/1972 1/2/1971 الشرٌف غازي راكان 8

 1/8/1974 1/5/1972 نوارمحمد سعٌد أبو  9

 1/6/1982 1/8/1974 الشرٌف غازي راكان 10

 11/5/1983 2/8/1982 صالح الكردي 11

 1/8/1984 1/11/1983 محمود جمال بلقز 12

 26/11/1986 1/8/1984 خالد محمد علً 13

 21/6/1987 1/12/1986 كابتن أمٌن الحسٌنً 14

 14/12/1991 21/6/1987 محمود جمال بلقز 15

 17/2/1996 14/12/1991 احمد جوٌبر العتٌبً 16

 25/4/1999 17/2/1996 كابتن جاسر زٌاد 17

 24/1/2002 25/4/1999 كابتن جهاد أرشٌد 18

 5/12/2004 24/1/2002 الطٌار حنا النجار 19

 14/11/2010 5/12/2004 كابتن سلٌمان عبٌدات 20

 1/2015/  18 18/1/2011 كابتن "محمد أمٌن" القرعان 21

 30/10/2015 18/2/2015 كابتن كابرٌٌل سٌفزتٌان 22

 1/2/2017 4/11/2015 بالوكالة/ المهندس أحمد فضل هللا العزام  23

 1/2/2017 كابتن هٌثم مستو 24
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 مهام ومسؤوليات هيئة تنظيم الطيران المدني
 مهام ومسؤوليات الهيئة  2007( لسنة 41رقم )( من قانون الطيران المدني 7المادة ) أحكامحددت 
 مهـام ما يمـي:الوابـرز هـذه 

تنظيم جميع األمور المتعمقة بالطيران المدني بما في ذلك تنظيم سالمة وأمن الطيران والتنظيم  .1
 االقتصادي والبيئي لو.

لألحكام والشروط إبرام العقود مع المستثمرين وترخيص المشغمين في قطاع الطيران المدني طبقا   .2
 .المحددة في ىذا القانون

 .تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجمس الوزراء في قطاع الطيران المدني .3
إجراء الدراسات والمشاورات والتفاوض إلعداد المعاىدات واالتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني  .4

ية والنقل الجوي وتحضيرىا إلبراميا وتصديقيا وفق أحكام وتعديميا بما في ذلك اتفاقيات الخدمات الجو 
 الدستور والقوانين واجبة التطبيق.

تنفيذ التزامات المممكة الناشئة عن المعاىدات واالتفاقيات الدولية المتعمقة بالطيران المدني وتمثيل  .5
 ية.المممكة لدا الدول األطراف في ىذه المعاىدات واالتفاقيات ولدا المنظمات الدول

تقديم المشورة لموزارة في األمور المتعمقة بمتابعة وتنفيذ التزامات المممكة الناشئة عن االتفاقيات  .6
 والمعاىدات الدولية المتعمقة بالطيران المدني.

تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعمق بمستوا الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات  .7
رات والمجاورة ليا مع األخذ باالعتبار المعايير الدولية والوطنية واستعمال األراضي داخل المطا

 والبروتوكوالت واالتفاقيات الدولية المتعمقة بتغيير المناخ.
 تنفيذ البرنامج الوطني ألمن الطيران المعد من قبل الوزارة والموافق عميو من مجمس الوزراء. .8
  المة الطيران المدني وأمنو وكفاءتو وانتظاموتطوير الطيران المدني فنيا  واقتصاديا  بما يضمن س .9

جراء الدراسات والبحوث لتحقيق ذلك.  وا 
  العمل عمى االرتقاء بخدمات الطيران المدني إلى المستوا األفضل لتمبية متطمبات المستفيدين منيا .10

 وتوفير الكفاءات البشرية المؤىمة والوسائل الفنية ألداء ىذه الخدمات.
 سية لتسييالت المالحة الجوية وفقا  لممتطمبات الدولية واألولويات الوطنية.وضع األنظمة القيا .11
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اإلشراف عمى النقل الجوي التجاري في المممكة ومراقبة نشاط الناقمين الجويين لمتحقق من التزاميم  .12
 والعمل عمى الحفاظ عمى حقوق المستفيدين. بشروط الترخيص

يجاد تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في خدمات ا .13 لطيران المدني بما يتفق مع احتياجات السوق وا 
الحوافز المؤدية إلى إقدام األفراد والشركات لالستثمار في ىذا المجال مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 لضمان وحماية حقوق ومصالح المستثمرين في تقديم ىذه الخدمات.
شغمين واإلشراف عمى أنشطتيم والتزاميم مراقبة أداء المستثمرين المرخص ليم والناقمين الجويين والم .14

بأحكام القانون واألنظمة والتعميمات واألوامر الصادرة عن الييئة والقواعد المرعية في ىذا المجال 
 وشروط عقد الرخصة.

العمل عمى تحقيق المنافسة اإليجابية بين جميع المستثمرين في تقديم خدمات الطيران المدني ومنع أي  .15
 ك واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع االحتكار وفقا  ألحكام القوانين النافذة.ممارسة مخمة بذل

وضع المعايير والشروط لتأىيل الطائرات ومنح شيادة لكل طائرة يثبت تأىيميا وصالحيتيا لمطيران وفقا   .16
 لتمك المعايير والشروط.

يع العاممين في مرافق الطيران وضع الشروط الفنية والعممية لتأىيل الطيارين وأعضاء طاقم الطائرة وجم .17
صدار شيادات ليم إلثبات مؤىالتيم ومنح التراخيص  والمرتبطة أعماليم بأمن الطيران وسالمتو، وا 

 ليم.
اإلشراف عمى معاىد الطيران المدني واعتماد ومراقبة البرامج التعميمية والتدريبية المطبقة في ىذه  .18

 المعاىد.
صدار التعميمات الالزمة ألداء اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة  .19 لتنفيذ أحكام ىذا القانون واألنظمة وا 

الوظائف التنظيمية لمييئة في شؤون الطيران المدني بما في ذلك تفتيش األبنية والمنشآت والطائرات، 
 والتصريح لمطائرات بالطيران أو منعيا من ذلك وحجز أي وثائق متعمقة بيا.
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 الباب الثاني

 قطاع الطيران المدنيالتطورات في 

 إعادة الهيكمة .1
ى عمـبنـاءا   2004ة المطـارات فـي العـام وخصخص ىيكمة سمطة الطيران المدنيتم البدء ببرنامج إعادة 

 الدراسات التي أكدت جدوا الفصل بين المنظم والمشغل وتفعيل دور المنظم. 
فصــل المشــغل عــن  عمــىركــز الــذي  2007( لســنة 41قــانون الطيــران المــدني رقــم ) حيــث تــم إصــدار

 المنظم.
   2007نور الفنية لمقطاع الخاص عام  خصخصة وبيع كمية الممكة. 
   داراتــو مــن قبــل شــركة  العـــقبة تحويــل ممكيــة مطــار الممــك الحســين الــدولي إلــى شــركة تطــوير العقبــة وا 

 .2007لممطارات  عام  
   2007إنشاء ىيئة تنظيم الطيران المدني عام . 
   2007عام  المطار الدولي" مجموعة مطار الممكة عمياء الدولي من قبل " شركةوتأىيل توسعة. 
   2008إنشاء شركة المطارات األردنية عام. 

 

 تحرير النقل الجوي الدولي .2
الوطنية لقطاع النقل الجوي تقوم ىيئة تنظيم الطيران المدني بعقد اتفاقيات لغايات  لالستراتيجيةتنفيذا 

تنظيم خـدمات النقـل الجـوي الـدولي مـع الـدول األخـرا لتحريـر ىـذه الخـدمات عمـى أسـس تبادليـة مـع مراعـاة 
ــــواء اسـتنادا " ( والمتعمقـة بسياسـات فـتح األجـICAOالضمانات المقرة من المنظمة الدولية لمطيــران المـدني )

" وبمـــا يتنـــا م مـــع التشـــريعات الوطنيـــة 1944لمعاىـــدة الطيـــران المـــدني الـــدولي الموقعـــة فـــي شـــيكا و عـــام 
( اتفاقيـة ثنائيـة ذات طـابع تحـرري لخـدمات النقـل الجـوي 54والصالح العـام، ىـذا وقـد تـم لغايـة اقن توقيـع )

ن بين ىذه االتفاقيات؛ "اتفاقية الطيـران األوروبيـة ( اتفاقية. وم86الدولي مع دول عربية وأجنبية من أصل )
المتوسطية بين المممكة األردنية الياشمية كطرف أول واالتحاد األوروبي والدول األعضـاء فيـو كطـرف ثـان" 

 في بروكسل. 15/12/2010دولة أوروبية( والتي تم التوقيع عمييا بتاريخ  28وتشمل )
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   التشريعات .3
ومـــن  ICAOمـــدني األردنيـــة بمـــا يـــتالءم مـــع المتطمبـــات الدوليـــة االيكـــاو تطـــوير تشـــريعات الطيـــران ال
ومـا انبثـق عنيـا  )  JCARsوتعميمات الطيران المـدني ) 2007لسنة  41أىميا قانون الطيران المدني رقم 

 وكالـةطمبـات مت من أنظمة واجراءات إضـافة إلـى انـو قـد تـم تطـوير وموائمـة ىـذه التعميمـات بمـا يتوافـق مـع 
 .  EASAاالياسا األوروبية السالمة الجوية

بموجـب العقـد الموقـع مـا   األوروبيـة التعميمـاتالوطنيـة مـع  التعميمـاتتم االنتيـاء مـن برنـامج مواءمـة 
بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع سمطة الطيـران المـدني االسـباني لمـدة مـا يقـارب العـامين اعتبـارا  مـن 

 .ياومساعدة الييئة في تطبيق ىذه التعميماتوذلك لمتأكد من مواءمة  ،2013منتصف شير آب لعام 
 

 تطور الحركة الجوية .4
 تطورت الحركة الجوية في األردن خالل العشر سنوات األخيرة كما يمي :

 

 2017 2008 المؤشر
نسبة النمو 
 /االنخفاض

 حركة الطائرات
64,121 83,570 30.30% 

 )القادمة والمغادرة (

 المسافرٌناعداد 
4,821,643 8,140,144 68.80% 

 )القادمٌن والمغادرٌن (

 حجم الشحن والبرٌد /طن
91,099 115,268 26.50% 

 ) الصادر والوارد( 

 اعداد الطائرات العابرة
114,290 46,680 -59.20% 

لألجواء االردنٌة 
1

 

 

 
 
 
 

                                                           
ٌعود سبب االنخفاض الى االزمة السورٌة. 
1
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  االردن.الطيران المدني في و  ل النقل الجويالشركات األردنية العاممة في مجا .5
  ( شركة نقل جوي منتظم و ير منتظم5) -
   ( شركة طيران خاص1) -
  ( أكاديميات لتعميم الطيــــران3) -
  ( مراكز تدريب4) -
  مراكز تدريب الصيانة (5) -
  ( نـوادي طيـــــران3) -
 وكالء خدمات الشحن الجوي ( 72) -
 لمرحالت العارضة والخاصة.عمى خدمة الطائرات  أشراف( شركات وكيل 9) -
  ( محطات الصيانـــة11) -
  إدامة صالحية الطائراتإدارة ( مؤسسة 9) -

 

  والمطارات والمستثمرين  لمشركات البرامج األمنية واعتماد ومراجعةإصدار  .6
 

 مني لشركة الممكية األردنية.تعديل البرنامج األ 
 ة الممكيـة، ، شـركة األجنحـطيـران، لشـركة سـوليتير/فالي جـوردنإعادة اعتمـاد البرنـامج األمنـي لألردنيـة لم

 لمشحن. DHL، شركة شركة األجنحة العربية
  إعادة قبول البرنامج األمني لكل من الطيران العماني، الشركة الكويتية لمطيـران، لمشـرق األوسـط لمطيـران

الخطـــوط المصـــرية لمطيـــران، /لبنـــان، شـــركة فـــالي دبـــي، الشـــركة اليونانيـــة لمطيـــران، شـــركة ايـــر كـــايرو، 
ــيج، شــركة طيــرالطيــران الجزيــرة، الخطــوط الســعوديةا ن االتحــاد، ، الخطــوط الفرنســية، شــركة طيــران الخم

الخطــوط البريطانيــة، فــالي  ،الميبيــة، الخطــوط الجويــة شــركة الخطــوط الســورية ،شــركة الخطــوط العراقيــة
 بغداد.

 كارجو لوكس، شركة النيل لمطيران طمب مراجعة وقبول البرنامج األمني لكل من شركة . 
  مطــار  ي، مطــار الممــك الحســين الــدولي،مطــار عمــان المــدندنيــة )مراجعــة البــرامج األمنيــة لممطــارات االر

 الممكة عمياء الدولي(.
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 شركة األسواق الحرة لممطارات األردنية إعادة اعتماد البرنامج األمني. 
  جالكو /ة لصيانة محركات الطائراتاألردنيإعادة اعتماد البرنامج األمني لمشركة. 
 مطار الممكة عمياء الدولي. /نية إعادة اعتماد البرنامج األمني شركة مصفاة البترول األرد 
  مطار الممك الحسين. /ول األردنية اعتماد البرنامج األمني شركة مصفاة البتر 
  جرامكو /لمشركة األردنية لصيانة الطائراتإعادة اعتماد البرنامج األمني. 
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 الباب الثالث

 الخطط والمشاريع المستقبمية

 خالل التدقيق الدوليخطة تصحيحية لمالحظات منظمة الطيران المدني الدولي  إعداد .1

 الثنائية لتحرير خدمات النقل الجوي عمى أسس تبادلية تعديل االتفاقيات أوعقد  .2

 تطوير تشريعات الطيران المدني  .3

 المالحية في المطارات والمحطاتتحديث وتطوير األجيزة  .4

 توفير وتطوير وتحديث األجيزة واألنظمة الحاسوبية .5

 تأىيل المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص  إعادة .6

 بناء القدرات المؤسسية  .7

 جعل الييئة بيت خبرة .8

عادةتصنيف المعمومات  .9  التمتة الخدمات اإلجراءاتىندسة  وا 

 تعديل تعميمات بيئة الطيران المدني .10
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 الرابعالباب 
 2017انجازات هيئة تنظيم الطيران المدني خالل عام 

نفذت ىيئة تنظيم الطيـران المـدني الكثيـر مـن المشـاريع واألنشـطة والبـرامج التـي تضـمنتيا االسـتراتيجية 
مـا  2017ومن اىم االنجازات لعـام  ،(2017-2015)والخطة التنفيذية لمييئة لالعوام  طنية لقطاع النقلالو 

 يمي:
( في التدقيق الدولي المستمر الذي قامت بو منظمة الطيران المدني 81.16حصمت الييئة عمى نتيجة ) .1

الدولي )االيكاو( وفقا لممتطمبات الدولية المتعمقة بـ )سالمة المالحة والعمميات الجوية وصالحية الطائرات 
 ت والييكل التنظيمي والتشريعات(.اومقاييس المطار 

، والتي حصمت وثيقة سياسة انفاذ تعميمات الييئة المعنية بالسالمةئة باعداد واصدار ونشر قامت اليي .2
وتم ترشيحيا لتطرح عمى  2017يق عمى اشادة فريق منظمة الطيران المدني الدولي خالل ميمة التدق

 المستوا الدولي كممارسة فضمى.
مع كل من )تشيمي، جزر البياما،  2017قامت الييئة بتوقيع خمس اتفاقيات اجواء مفتوحة خالل عام  .3

 اربع وخمسونمالدفيا، روسيا البيضاء، الكاميرون( حيث بمغ عدد االتفاقيات الدولية لتحريراالجواء 
سس تبادلية، مما سيعزز من جعل األردن مركزا توحة عمى أجواء المفتنفيذا لسياسة تبني األقية، وذلك اتفا

( وكما ستعمل عمى زيادة معدالت نمو الحركة الجوية وتنمية قطاع السياحة HUBإقميميا لمنقل الجوي )
 في األردن.

المدني وتعزيز ورفع مستوا  االستمرار بتنمية وتطوير القدرات الذاتية لمعاممين في ىيئة تنظيم الطيران .4
دامتيا لدييم حيث تم تدريب   .2017عام موظف خالل  198المعرفة المتخصصة وا 

االستمرار بمراقبة وتنظيم جميع قطاعات الطيران المختمفة: شركات الطيران، األكاديميات، مدارس  .5
 .الصيانة، مراكز تدريب الطيران، نوادي الطيران 

  .لرفع الجاىزية االلكترونية في الييئة أنظمة واألجيزة الحاسوبيةاالستمرار في تطوير وتحديث  .6
وتحديث أنظمة خدمات المالحة الجوية لتعزيز المستوا التنافسي لألردن في خدمات االستمرار في تطوير  .7

 المالحة الجوية.

https://www.carc.jo/images/Regulations/25RD_02_EnforcementPolicy_for_CARC_OversightActivities.pdf
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تأىيل المدرج الشمالي في مطار الممكة عمياء الدولي ليصبح عدد المدارج العاممة في المطارات  إعادة .8
 مدارج. أربعةاألردنية )البنية التحتية( 

في المطارات  2016مقارنة مع عام  2017خالل عام  شيدت حركة المسافرين القادمين والمغادرين .9
 %(.6.8األردنية الثالثة نمو ا بمغت نسبتو )
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 الباب الخامس

 الحركة اإلحصائية
 (2017-2013الحركة اإلجمالية لممطارات األردنية )

Movement at  All Jordanian Airports (2013-2017) 

 ( (Aircraft Movementحركة الطائرات

 السنة
Year 

 حركة الطائرات

Aircraft Movement 

 نسبة النمو  المجموع المغادرة القادمة
Arrival Departure Total Growth Rate 

2013 40,786 40,767 81,553 
- 

2014 41,875 41,828 83,703 
2.6% 

2015 40,742 40,736 81,478 
-0.1% 

2016 41,807 41,793 83,600 
2.5% 

2017 41,815 41,755 83,570 
2.5% 

 Base year2013                                                                                                              2013سنة األساس
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Arrival 
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 المجموع
Total 
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 (Passengers Movement) حركة المسافرٌن 

 

 السنة
Year 

 عدد المسافرٌن

Number of Passengers 

 نسبة النمو  المجموع المغادرٌن القادمٌن

Arrival Departure Total Growth Rate  
2013 3,446,800 3,483,000 6,929,800 - 

2014 3,588,613 3,705,403 7,294,016 5.3% 

2015 3,574,471 3,675,324 7,249,795 4.6% 

2016 3,781,676 3,839,923 7,621,599 10.0% 

2017 4,076,456 4,063,688 8,140,144 17.5%1 

 Base year2013                                                                                                            2013سنة األساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
( وتشغٌل الشركات االردنٌة Norwind  ٌعود ارتفاع الحركة الجوٌة الى اتباع سٌاسة االجواء المفتوحة وتشغٌل شركات جدٌدة مثل )فالي بغداد،  

   الى وجهات طٌران جدٌدة.

0
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 (  2017-2013)في المطبراث االردويت( القبدميه والمغبدريه)اعداد المسبفريه 

No. of Pax ( Arr. & Dep.)at all Jordanian Airport (2013-2017) 

 القبدمة

Arrival 

 المغبدرة

Departure 

 المجموع

Total 
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 (Ton Air Cargo Movement/)  حركة الشحن الجوي /طن       

 السنة
Year 
  

 )طن(حركة الشحن الجوي 

(Air Cargo Movement (Ton 

 نسبة النمو  المجموع الصادر المفرغ

Inbound Outbound Total Growth Rate 
2013 63,072 39,295 102,367 - 

2014 59,324 36,916 96,240 -6.0% 

2015 62,824 41,926 104,750 2.3% 

2016 62,307 41,062 103,369 1.0% 

2017 63,486 48,940 112,426 9.8% 

 Base year2013                                                                                                             2013سنة األساس
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Cargo Volume ( Inbound & Outbound)/(ton) at all Jordanian Airport(2013-2017)  

 المفرغ

Inbound 

 الصبدر

Outbound 

 المجموع

Total 



              2017التقرير السنوي لعبم  -هيئة تنظيم الطيران المدني  22

 

 

 (Air Mail Movement/ Ton)  طن /حركة البرٌد الجوي
 

 السنة
Year 

  
  

 حركة البرٌد الجوي )طن(

(Air Mail Movement (Ton 

 نسبة النمو  المجموع الصادر المفرغ

Inbound Outbound Total Growth Rate 
2013 1,173 1,182 2,355 - 

2014 1,351 1,197 2,548 8.2% 

2015 1,222 1,046 2,268 -3.7% 

2016 1,009 1,390 2,399 1.9% 

2017 1,308 1,534 2,842 20.7% 

 Base year2013                                                                                                         2013سنة األساس
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 (2017-2013حركة مطار الممكة عمياء الدولي خالل الفترة )

Queen Alia International Airport Movement During The Period(2013--2017) 

 ( (Aircraft Movementحركة الطائرات

 السنة
Year 

  

 حركة الطائرات
Aircraft Movement 

 نسبة النمو  المجموع المغادرة القادمة

Arrival Departure Total Growth Rate 
2013 34,071 34,077 68,148 - 

2014 36,578 36,547 73,125 7.3% 

2015 35,884 35,882 71,766 5.3% 

2016 36,897 36,887 73,784 8.3% 

2017 37,048 37,003 74,051 8.7% 

 Base year2013                                                                                                  2013سنة األساس
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 (Passengers Movement)  حركة المسافرين

 السنة
Year 

  

 عدد المسافرٌن

Number of Passengers 

 نسبة النمو  المجموع المغادرٌن القادمٌن

Arrival Departure Total Growth Rate 
2013 3,249,058 3,273,690 6,522,748 - 

2014 3,489,902 3,599,200 7,089,102 8.7% 

2015 3,500,715 3,596,133 7,096,848 8.8% 

2016 3,680,438 3,729,820 7,410,258 13.6% 

2017 3,966,697 3,950,126 7,916,823 21.4% 

 Base year2013                                                                                                                       2013سنة األساس
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 (Ton Air Cargo Movement/)  حركة الشحن الجوي /طن

 السنة
Year 

  
  

 حركة الشحن الجوي )طن(

(Air Cargo Movement(Ton 

 نسبة النمو  المجموع الصادر المفرغ

Inbound Outbound Total Growth Rate 
2013 56,776 36,440 93,216 - 

2014 57,699 36,184 93,883 0.7% 

2015 61,083 39,608 100,691 8.0% 

2016 61,514 39,658 101,172 8.5% 

2017 62,633 47,804 110,437 18.5% 

 Base year2013                                                                                                                      2013سنة األساس
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 القادمة
Arrival 

 المغادرة
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 (Air Mail Movement/ ton)  طن /حركة البريد الجوي   

 السنة
Year 

  

 حركة البرٌد الجوي )طن(

(Air Mail Movement(Ton 

 نسبة النمو  المجموع الصادر المفرغ

Inbound Outbound Total Growth Rate 
2013 1,172 1,181 2,353 - 

2014 1,350 1,196 2,546 8.2% 

2015 1,222 1,046 2,268 -3.6% 

2016 1,009 1,390 2,399 2.0% 

2017 1,308 1,534 2,842 20.8% 

 Base year2013                                                                                                                      2013سنة األساس
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 ( 2017-2013حركة مطار عمان المدني / ماركا خالل الفترة )
Amman / Marka Civil Airport Movement during the period (2013-2017) 

 ( (Aircraft Movementحركة الطائرات

 السنة
Year 

  

 حركة الطائرات

Aircraft Movement 

 نسبة النمو  المجموع المغادرة القادمة

Arrival Departure Total Growth Rate 
2013 4,255 4,225 8,480 - 

2014 3,147 3,129 6,276 -26.0% 

2015 2,838 2,834 5,672 -33.1% 

2016 2,990 2,988 5,978 -29.5% 

2017 2,811 2,803 5,614 -33.8% 

 Base year2013                                                                                                                      2013سنة األساس
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 (Passengers Movementحركة المسافرين )

 عدد المسافرٌن السنة

Year Number of Passengers 

 نسبة النمو  المجموع المغادرٌن القادمٌن  

  Arrival Departure Total Growth Rate 
2013 116,995 123,974 240,969 - 

2014 20,793 20,746 41,539 -82.8% 

2015 13,495 14,028 27,523 -88.6% 

2016 19,304 24,122 43,426 -82.0% 

2017 9,346 8,863 18,209 -92.4%
1 

 Base year2013                                                                                                          2013سنة األساس
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 القادمة
Arrival 

 المغادرة
Departure 

 المجموع
Total 
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 (2017-2013العقبة خالل الفترة ) مطار الملك حسٌن الدولً/حركة 
King Hussein International Airport/ Aqaba during the period ( 2013-2017 ) 

 ( (Aircraft Movementحركة الطائرات

 السنة
Year 

  
  

 حركة الطائرات

Aircraft Movement 

 نسبة النمو  المجموع المغادرة القادمة

Arrival Departure Total Growth Rate 

2013 2,460 2,465 4,925 
- 

2014 2,150 2,152 4,302 
-12.6% 

2015 2,020 2,020 4,040 
-18.0% 

2016 1,920 1,918 3,838 
-22.1% 

2017 1,956 1,949 3,905 
-20.7% 

 Base year2013                                                                                                           2013سنة األساس
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 (   Passengers Movement)  حركة المسافرٌن

 السنة
Year  

 عدد المسافرٌن

Number of Passengers 

 نسبة النمو  المجموع المغادرٌن القادمٌن

  Arrival Departure Total Growth Rate 

2013 80,747 85,336 166,083 
- 

2014 77,918 85,457 163,375 
-2% 

2015 60,261 65,163 125,424 
-24% 

2016 81,934 85,981 167,915 
1% 

2017 100,413 104,699 205,112 
23%1 

 Base year2013                                                                                                          2013سنة األساس

 

  

                                                           
1
 ٌعود سبب االرتفاع الى تشغٌل رحالت شركة االجنحة الملكٌة الى وجهات جدٌدة مثل )القاهرة، دبً(   
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 (Ton Air Cargo Movement/)  حركة الشحن الجوي /طن

 السنة
Year  

  

 حركة الشحن الجوي )طن(

(Air Cargo Movement(Ton 

 نسبة النمو  المجموع الصادر المفرغ

Inbound Outbound Total Growth Rate 

2013        6,293            2,851            9,144  
- 

2014        1,625               732            2,357  
-74% 

2015        1,741            2,318            4,059  
-55.6% 

2016           793            1,404            2,197  
-76% 

2017           853            1,136            1,989  
-78% 

 Base year2013                                                                                                             2013سنة األساس
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 أعداد الطائرات العابرة لألجواء األردنٌة

Number Of Aircraft Overflying Jordan 

 النمو نسبة 
Growth Rate 

 عداد الطائرات العابرة لألجواء األردنٌةا
Number of Aircraft Overflying Jordan 

 السنة
Year 

- 30563 2013 

-17% 25463 2014 

9% 33215 2015 

53% 46700 2016 

53%1 46680 2017 

 Base year2013                                                                                                            2013سنة األساس

 

 

  

                                                           
1
ة الطائرات العابرة والذي ٌخدم حرك UB411نسبة نمو حركة الطائرات العابرة لألجواء األردنٌة الى إنشاء ممر جوي  التحسن فً ٌعود سبب   

  )المملكة العربٌة السعودٌة أجواء إلىالمصرٌة  األجواءٌخدم تدفق الحركة العابرة من  لألجواء األردنٌة من الجزء الجنوبً الشرقً للمملكة )اي 
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 السادسالباب 
 األردنفي العاممة مرافق الطيران المدني 

Civil Aviation Utilities Operating In Jordan 

 1الطٌران مرافق

 عــدد الشركـات 
Number of companies Aviation Utilities 

2013 2014 2015 2016 2017 

 Airports 3 3 3 3 3 المطــــــارات

 Scheduled Air Carriers 4 5 5 5 5 شركــات نقــــل جــــوي ركاب منتظم

ركاب غٌر شركــات نقــــل جــــوي 
 منتظم

0 0 1 1 1 
Non Scheduled Air Carriers 
(Charter) 

ركاب غٌر شركــات نقــــل جــــوي 
 )رجال أعمال( منتظم

2 1 1 1 1 
Non Scheduled Air Carriers 
(private Jet) 

 شركــات نقــــل جــــوي 
 ) شحن (

1 2 2 2 3 Scheduled Air Carriers (Cargo) 

 Pilot Academies 3 3 3 3 3 أكادٌمٌات تعلٌم الطٌران

 Training Centers 4 4 4 3 3 مراكز تدرٌب

 Aviation Club 3 3 3 3 3 نـوادي طٌـــــران

 2وكٌل شحن جوي
 

70 74 77 72 72 Freight Forwarders  

الطائرات  خدمةوكٌل إشراف على 
 للرحالت العارضة و الخاصة

8 10 10 9 9 Supervision (Local Agent) 

 5 4 5 5 4 الصٌانةمراكز تدرٌب 
Maintenance Training 
Organizations 

 11 11 13 12 12 محطات الصٌانـــة
Approved Maintenance 
Organizations 

 9 11 11 9 8 مؤسسة إدارة إدامة صالحٌة الطائرات
Continuing Airworthiness 
Management Organizations 

  

                                                           

لمزٌد من المعلومات حول أسماء مرافق الطٌران وعناوٌنهم والمواقع االلكترونٌة الخاصة بهم  ٌرجى زٌارة  موقع الهٌئة   1

   www.carc.joااللكترونً

  تم إلغاء تعلٌمات وكٌل شحن جوي للمواد الخطرة وغٌر الخطرة وإصدار تعلٌمات جدٌدة تحت مسمى وكٌل شحن جوي  2
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 الباب السابع

 2017في سجل الطائرات المدني األردني عدد الطائرات المسجمة 
Number of aircraft registered in the Jordanian civil aircraft registry 2017 

  المشغلٌن الجوٌٌنAir Operators  

Operator 

No. of civil aircraft in service 

 المشغل الجوي

Leased 

Aircraft 

الطائرات 

 المستأجرة

Owned 

Aircraft 

الطائرات 

 المملوكة

Total 
 

 المجموع

Royal Jordanian 21 4 25 الملكٌة األردنٌة 

Royal Wings 1 1 2 األجنحة الملكٌة 

Jordan Aviation 7 6 13 األردنٌة للطٌران 

Royal Falcon Airlines 0 2 2 ًالصقر الملك 

Arab Wings 2 2 4 األجنحة العربٌة 

Solitaire Air Ltd. ( Fly 

Jordan) 
 ) فالي جوردن( سولٌتٌر للطٌران 2 1 1

Air Arabia Jordan 2 (*1 )  2 العربٌة للطٌران األردن 

Privately Owned Aircraft 0 3 3 طائرات مملوكة خاصة 

Grand Total 34 19 53 ًالعدد اإلجمال 

 

 

 

 

Leased to Jordan Aviationمؤجرة لشركة األردنٌة للطٌران  *
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  Academies & Aviation Clubsأكادٌمٌات ونوادي الطٌران  

Operator 

No. of civil aircraft in service 

 المشغل الجوي
Leased 

Aircraft 

الطائرات 

 المستأجرة

Owned 

Aircraft 

الطائرات 

 المملوكة

Total 

 

 المجموع

Ayla Aviation Academy 0 0 0 أكادٌمٌة آٌال للطٌران 

Mideast Aviation Academy 0 13 13 
أكادٌمٌة الشرق األوسط 

 للطٌران

Royal Jordanian Air 

Academy 
0 23 23 

أكادٌمٌة الطٌران الملكٌة 

 األردنٌة

Royal Aero Sports Club of 

Jordan 
0 3 3 

 ةنادي الرٌاضات الجوٌ
 الملكً األردنً

Royal Jordanian Falcons 0 5 5 ًنادي الصقور الملك 

Royal Jordanian Gliding 

Club 
 نادي الطٌران الشراعً 3 3 0

Royal Squadron 0 1 1 ًالسرب الملك 

Disi Village Touristic 

Cooperative 
0 1 1 

جمعٌة قرى حوض الدٌسة 

 السٌاحٌة التعاونٌة

Grand Total 0 49 49 ًالعدد اإلجمال 
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 الباب الثامن
 صناعة الطٌران فً األردن

Aviation Industry in Jordan 

The operators  المشغلٌن 

Air Carrier Scheduled  ناقل جوي منتظم 

 Royal Jordanian  الملكٌة األردنٌة 

 Royal Wings  األجنحة الملكٌة 

 Jordan Aviation  األردنٌة للطٌران 

 Air Arabia-Jordan  العربٌة للطٌران األردن  

Air Carrier Non- Scheduled ناقل جوي غٌر منتظم 

 Solitaire Air( Fly Jordan)   فالي جوردن(سولٌتٌر للطٌران ( 

Private Jet الطٌران الخاص 

 Arab Wings  األجنحة العربٌة 

Air Cargo الشحن الجوي 

 Royal Jordanian  الملكٌة األردنٌة 

 Jordan Aviation  األردنٌة للطٌران 

 Royal Wings   الملكٌةاألجنحة 

Pilot Academies أكادٌمٌات تعلٌم الطٌران 

 Royal Jordanian Air Academy  أكادٌمٌة الطٌران الملكٌة األردنٌة 

 Mideast Aviation Academy  أكادٌمٌة الشرق األوسط للطٌران 

 Ayla Aviation Academy  أكادٌمٌة آٌال للطٌران 

Clubs نوادي الطٌران 

 Aldisi Society   الدٌسةجمعٌة 

 Royal Aero sports Club of Jordan  ًنادي الرٌاضات الجوٌة الملكً األردن 

 Royal Jordanian Gliding Club   ًالملكًنادي الطٌران الشراع 

Airports المطارات 

 Queen Alia International Airport  ًمطار الملكة علٌاء الدول 

 Amman Civil Airport/Marka   المدنً/ماركامطار عمان 

 King Hussein International Airport  ًمطار الملك الحسٌن الدول 

Training Centers مراكز التدرٌب 

 JATS - Jordan Airline Training & 
Simulation 

 والتدرٌب  األردنٌة لتدرٌب الطٌران
 التشبٌهً 

 Queen Noor Civil Aviation Technical 
College 

  ًكلٌة الملكة نور الفنٌة للطٌران المدن 

 Arab Air Carriers Organization - Regional 
Training Center   

  مركز  -االتحاد العربً للنقل الجوي
 التدرٌب اإلقلٌمً 

 Total Aviation Training  المتكاملة لتدرٌب الطٌران 

  



              2017التقرير السنوي لعبم  -هيئة تنظيم الطيران المدني  37

 

 

 

Maintenance Training Organizations  الصٌانةمراكز تدرٌب 

 Royal Jordanian Air Academy  أكادٌمٌة الطٌران الملكٌة األردنٌة 

 Mideast Aviation Academy  أكادٌمٌة  الشرق األوسط للطٌران 

 JorAMCo Academy  أكادٌمٌة جورامكو 

 Total Aviation Training  المتكاملة لتدرٌب الطٌران 

 Araqah Aviation Academy   للطٌرانأكادٌمٌة العراقة 

 Approved Maintenance Organizations محطات الصٌانة 

 Jordan Aircraft Maintenance Ltd (JorAMCo)   الشركة األردنٌة لصٌانة الطائرات 

 Jordan Air motive Limited Company- 
(JALCo)  

 الشركة األردنٌة لصٌانة المحركات 

 Jordan Aeronautical-Systems Company 
(JAC) 

 الشركة  األردنٌة ألنظمة الطٌران 

 Royal Jordanian Air Academy-Maintenance 
Organization (RJAA)  

 أكادٌمٌة الطٌران الملكٌة األردنٌة 

 Aircraft Components Maintenance Depot 
(ACMD) 

  مشاغل افرهول قطع الطائرات 

 Mideast Aviation Academy-Maintenance 
Organization (MAA) 

 أكادٌمٌة الشرق األوسط 

 Ayla Aviation Academy (Ayla)  أكادٌمٌة أٌال للطٌران 

 Air Arabia Jordan (JAD)  العربٌة للطٌران األردن 

 Royal Jordanian Airlines (RJA)  الملكٌة األردنٌة 

 JAV Technic  الشركة المهنٌة لصٌانة الطائرات 

 Arab Wings(AW)  األجنحة العربٌة 

 Royal Falcon Airlines (Revoked on 
2/4/2017) 

 ً(2/4/2017)الغٌت  الصقر الملك 

 Continuing Airworthiness Management 
Organizations 

 مؤسسة إدارة إدامة صالحٌة الطائرات

 Royal Jordanian Airlines  الملكٌة األردنٌة 

 Jordan Aviation  األردنٌة للطٌران 

 Royal Wings  الملكٌة األجنحة 

 Royal Falcon Airlines (Revoked on 
2/4/2017) 

 ً(2/4/2017)الغٌت  الصقر الملك 

 Arab Wings  األجنحة العربٌة 

 Air Arabia Jordan  العربٌة للطٌران األردن 

 Mideast Aviation Academy  أكادٌمٌة الشرق األوسط 

 Ayla Aviation Academy (Ayla) (Suspended)   توقف الترخٌص( أٌال للطٌرانأكادٌمٌة( 

 Abu Dhabi Aviation  أبو ظبً للطٌران 

 Solitaire Lil-Tayaran  سولٌتٌر للطٌران 

 Royal Jordanian Air Academy  أكادٌمٌة الطٌران الملكٌة األردنٌة 
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 والخاصة العارضة للرحالت الطائرات خدمة وكالء اإلشراف على

Supervision (Local Agents) 1 

 البرٌد االلكترونً هاتف / فاكس اسم الشركة

 شركة األجنحة العربٌة
(Arab Wings) 

 4899796 6 962+:  هاتف
 4899796 6 962+فاكس : 

Sales@arabwings.com.jo 

 األجنحة الملكٌةشركة 
(Royal Wings) 

 4894139 6 962+هاتف : 
 5803344 6 962+:  فاكس

Handling@Royalwings.Com.Jo  

 سٌد الطٌران لدعم الطائرات شركة
(Master Jet) 

 4888500 6 962+ : هاتف

 6 962+ : فاكس  

4883900 
info@masterjet.aero 

الشركة األردنٌة لخدمات الطائرات الخاصة   
(Jordanian Private Jet Services  ) 

 4898425 6 962+:  هاتف

 6 962+  : فاكس

4883189 
info@jpjets.com 

عبدالمهدي المحٌسن وشرٌكه شركة طالب 
 األجواء للخدمات الجوٌة/

( Air space Aviation Services) 

 962+ هاتف :

795536662 

 6 962+ فاكس : 

4884015 

info@space-jo.com 

 بترا للخدمات الجوٌة ولوازم الطٌران
( Petra Aviation Services) 

 
  4899777 6 962+ : هاتف

 6 962+ فاكس : 

4899777 

petraaviationservices@hotmail.com 

 أجنحة السماء لخدمات الطٌرانشركة 
(Sky Wings Aviation Services) 

 5866505 6 962+هاتف : 
 5865505 6 962+فاكس : 

Suha.Habash@Skywingsjordan.Com 

 كونتنتال جت لخدمة الطائراتشركة 
(Congenital Jet Services) 

 5517516 6 962+هاتف : 
 5517513 6 962+فاكس : 

ops@contentaljet.aero 

 ٌران الط خدمات شركة الرابط ل
(Al-rabet Aviation Services) 

 2019155 3 962+هاتف : 
 3 962+ فاكس : 

2050755 
aqjapt@linkagency.com 

 

 

 
                                                           

1
 www.carc.joات حول أسماء مرافق الطٌران وعناوٌنهم والمواقع االلكترونٌة الخاصة بهم  ٌرجى زٌارة  موقع الهٌئة االلكترونً لمزٌد من المعلوم 
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 (2014-2011) العقبت خالل الفترة  -حركت المسبفريه في مطبر الملك حسيه الدولي 

Pax Movement for King Hussien International Airport during the period(2011-2015) 

 القادمة
Arrival 

 المغادرة
Departure 

 المجموع
Total 
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 الباب التاسع
 المدن التً تخدمها شركات الطٌران األردنٌة برحالت منتظمة

The Cities Served With  Regular Flights  By Jordanian Airlines  
 

 Royal Jordanian 

No. IATA CODE CITY COUNTRY Global Region Notice 

1 ACC Accra Ghana Africa There is no operation  

2 ALG Algiers Algeria Africa  

3 BEN Benghazi Libya Africa 
Suspended Till Further 

Notice 

4 CAI Cairo Egypt Africa  

5 KRT Khartoum Sudan Africa  

6 LOS Lagos Nigeria Africa There is no operation  

7 NBO Nairobi Kenya Africa There is no operation  

8 SSH Sharm El Sheikh Egypt Africa There is no operation 

9 TIP Tripoli Libya Africa 
Suspended Till Further 

Notice 

10 TUN Tunis Tunisia Africa  

11 BKK Bangkok Thailand Asia  

12 HKG Hong Kong Hong Kong Asia  

13 KUL Kuala Lumpur Malaysia Asia  

14 AMS Amsterdam Netherlands Europe  

15 ATH Athens Greece Europe  

16 BCN Barcelona Spain Europe  

17 CDG Paris-De Gaulle France Europe  

18 DME Moscow-Domodedovo Russian Federation Europe  

19 FCO Rome-Da Vinci Italy Europe  

20 FRA Frankfurt Germany Europe  

21 GVA Geneva Switzerland Europe  

22 IST Istanbul Turkey Europe  

23 KBP Kiev Ukraine Europe There is no operation 

24 LCA Larnaca Cyprus Europe  

25 LHR London-Heathrow United Kingdom Europe  

26 MAD Madrid Spain Europe  
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No. IATA CODE CITY COUNTRY Global Region Notice 

27 MUC Munich Germany Europe  

28 OTP Bucharest-Metro Romania Europe 
Operated by  RO Tarom  

Airlines  " Code Share  " . 

29 TXL Berlin-Tegel Germany Europe  

30 VIE Vienna Austria Europe  

31 AAN Al Ain United Arab Emirates Middle East There is no operation 

32 ADE Aden Yemen Middle East 
Suspended Till Further 

Notice.  

33 AQJ Aqaba Jordan Middle East There is no operation 

34 AUH Abu Dhabi United Arab Emirates Middle East  

35 BAH Bahrain Bahrain Middle East 
Operated by  GF Gulf Air 

 " Code Share  " . 

36 BEY Beirut Lebanon Middle East  

37 BGW Baghdad Iraq Middle East  

38 BSR Basra Iraq Middle East  

39 DMM Dammam Saudi Arabia Middle East  

40 DOH Doha Qatar Middle East  

41 DXB Dubai United Arab Emirates Middle East  

42 EBL Erbil Iraq Middle East  

43 ISU Sulaymaniyah Iraq Middle East  

44 JED Jeddah Saudi Arabia Middle East  

45 KWI Kuwait Kuwait Middle East  

46 MCT Muscat Oman Middle East 
Operated by  WY  Oman Air  

" Code Share  "  

47 MED Madinah Saudi Arabia Middle East  

48 OSM Mousl Iraq Middle East There is no operation 

49 RUH Riyadh Saudi Arabia Middle East  

50 SAH Sana'a Yemen Middle East There is no operation 

 

file:///D:/ملفات%20القسم/جائرة%20الملك%20عبدالله%20للتميز/التقارير%20السنوية%20للهيئة2008-2014/تقرير%20الهيئة%20لعام%202014/المدن%20التي%20تخدمها%20شركات%20الطيران%20الأردنية%20برحلات%20منتظمة.xlsx%23RANGE!_ftn1
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No. IATA CODE CITY COUNTRY Global Region Notice 

51 TLV Tel Aviv Israel Middle East  

52 DTW Detroit United States North America  

53 JFK New York-JFK United States North America  

54 ORD Chicago-O'Hare United States North America  

55 YUL Montreal-PET Canada North America  

56 ZRH Zurich Switzerland Europe  

57 CAN China Guangzhou Asia There is no operation  

58 NJF Al Najaf Iraq Middle East  

59 CGK Jakarta Indonesia Asia  

60 TUU 
Tabuk 

 
Saudi Arabia Middle East There is no operation 

61 ESB Ankara Tarkey Europe  
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Jordan Aviation 

No. IATA 
CODE 

CITY COUNTRY Global Region Notice 

1 BEY Beirut Lebanon Middle East There is no operation  

2 JED Jeddah Saudi Arabia Middle East 
There is no operation 

3 ATZ Assiut Egypt Africa There is no operation  

4 BGW Baghdad Iraq Middle East  

5 KWI Kuwait Kuwait Middle East There is no operation  

6 BAH Al Manamah Bahrain Middle East There is no operation 

7 SHJ Sharjah 
United Arab 

Emirates 
Middle East  

8 SSH Sharm El Sheikh Egypt Africa  

9 RUH Riyadh Saudi Arabia Middle East There is no operation 

10 CAI Cairo Egypt Africa  

11 KRT Khartoum Sudan Africa There is no operation 

12 LCA Larnaca Cyprus Europe 
There is no operation  

13 IEV Kiev-Metro Ukraine Europe 
There is no operation  

 

Air Arabia Jordan  

No. IATA 
CODE 

CITY COUNTRY Global Region Notice 

1 JED Jeddah Saudi Arabia Middle East 
 

2 SSH Sharm El Sheikh Egypt Africa 
 

3 EBL Erbil Iraq Middle East 
 

4 BAH Al Manamah Bahrain Middle East 
There is no operation  

5 BOM Mumbai India   
There is no operation  

6 DMM Dammam Saudi Arabia Middle East 
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7 KWI Kuwait Kuwait Middle East 
There is no operation  

8 MXP Milan Italy Europe 
There is no operation  

9 BEY Beirut Lebanon Middle East 
There is no operation  

10 LGW 
London 
 

 United Kingdom  
There is no operation  

11 MED Medina Saudi Arabia Middle East 
 

12 RUH Riyad Saudi Arabia Middle East 
 

13 TBS Tbilisi Georgia Asia 
 

 

 
 

Royal Wings 

No. IATA 
CODE 

CITY COUNTRY Global 
Region 

Notice 

1 BEY Beirut Lebanon Middle East 
 

2 CAI Cairo Egypt Africa 
 

3 DXB Dubai 
United Arab 
Emirates 

Middle East 
 

 

 


