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الشحن الجوي الذي ال يحتوي على  أو/للرحالت العارضة للمسافرين وتصريح الهبوط 
 مواد خطرة
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الهبوط للرحالت العارضة   إصدار تصريحإجراءات 

  الشحن الجوي الذي ال يحتوي على مواد خطرةأو / للمسافرين و 
 

 
Uالطيران العارض :U  لمنتظم القائم لغايات نقل المسافرين أو البضائع ، اهو الطيران التجاري غير

من تعليمات الطيران  1TU)203(U1Tوالذي ال يعتمد الحجز المباشر في رحالته ، ويتوافق مع الجزء 
. المدني 

 
U- مقدم الطلب الوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من قبلU :

 
والوثائق المطلوبة وذلك من  1TU)Form 10-2002(U1Tالهبوط للرحالت العارضة طلب نموذج   .1

 .خالل وكيل إشراف 
 

U- تسلسل وتفاصيل مراحل العملU :
 

تقوم الشركة التي تنوي التشغيل لمدة تزيد عن ستة اشهر بتقديم البرنامج األمني للشركة قبل  .1
على أن يكون الطلب (  U1Tوكيل إشراف1TU عمل من تاريخ التشغيل من خالل يوم ستون  ) 60(

 ).مقدم من قبل مخول من الشركة ذات العالقة 
معبأ حسب األصول مرفقا به كافة الوثائق المطلوبة وحسب الطلب يقوم مقدم الطلب بتقديم  .2

)  72 (قبل   1TU(Appendix A and Appendix  B to JCAR part 203 ) U1Tمتطلبات 
ساعة فيما بعد  من تاريخ التشغيل المطلوب ) 24(ألول مرة وقبل التشغيل ساعة في حال 

أو بواسطة الفاكس على رقم  1TUairclearances@carc.gov.joU1Tبواسطة البريد االلكتروني 
P(AFTN)نظام S Sأو بواسطة 4874756/6/962/00

*
P. 1وذلك من خاللTUوكيل إشرافU1T. 

 .برقم التصريح U1Tوكيل إشراف1TUإصدار التصريح وإبالغ يتم الموافقة في حال  .3
. مع بيان األسباب بذلك U1Tإشرافكيل و1TUإبالغ يتم  الطلب عدم الموافقة علىفي حال  .4

 
U- ال يحتوي على  الجوي الذيأو الشحن / العارضة و  الزمن الالزم إلصدار تصريح للرحالت 

: Uمواد خطرة
 

ال يحتوي على  الذي أو الشحن الجوي  / للرحالت العارضة و  إصدار تصريحتستغرق عملية 
 كافة ساعة فيما بعد ، بعد استالم) 24(ساعة في حال التشغيل ألول مرة ثم ) 72( مواد خطرة
. المتطلبات 

 
 
 
 

P

*
P AFTN: Aeronautical Fixed Telecommunication Network 
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