إجشاءاخ إصذاس ذصشَخ هثىط ٌشدالخ اٌغائشاخ راخ اٌٍّىُح اٌخاصح
سدٍح اٌغائشج راخ اٌٍّىُح اٌخاصح -:هٍ إدذي اٌشدالخ اٌجىَح راخ اٌغاَاخ اٌخاصح غُش اٌّجذوٌح
وغُش اٌّؼشوضح ٌٍؼاِح وذمىَ ػًٍ أسس غُش ذجاسَح ،واٌرٍ ذخشج ِٓ ٔغاق اٌشدالخ اٌؼاسضح واٌرٍ
َرىجة أْ ال ذىىْ اٌغاَح ِٕها األػّاي اٌذىىُِح واٌشسُّح أو أػّاي إٌّظّاخ اٌذوٌُح واإللٍُُّح.

 اٌىثائك واٌّؼٍىِاخ اٌّغٍىب ذمذَّها ِٓ لثً ِمذَ اٌغٍة:عٍة ذصشَخ اٌهثىط فٍ اٌّغاساخ األسدُٔح ِٓ خالي ووًُ إششاف وتذُث َرضّٓ اٌغٍة :
اسُ اٌّشغً.
أ.
ب .ػالِاخ ذسجًُ اٌغائشج وجٕسُرها.
جٔ .ىع اٌغائشج.
دٔ .ذاء اٌغائشج.
ٖ .ذاسَخ وولد اٌشدٍح.
و .خظ سُش اٌشدٍح.
ص .اٌغاَح ِٓ اٌشدٍح.
ح .ػٕىاْ ِمذَ اٌغٍة.
ط .إسفاق وثُمح اٌرأُِٓ صاٌذح .
ٌ .إسفاق شهادج صالدُح اٌغُشاْ صاٌذح.
ن .اسُ واترٓ اٌغائشج واٌغالُ اٌّشافك .
ي .عشَمح دفغ اٌّسرذماخ اٌّاٌُح اٌّرشذثح ػًٍ اٌغائشج واٌىلىد .
ِالدظح:
فٍ داي عٍة ذصشَخ هثىط سٕىٌ َ ،رُ ذمذَُ اٌغٍة ( )Form 10-2003وإسفاق اٌىثائك اٌّغٍىتح
تّٕىرج اٌغٍة لثً ( )3ثالثح أَاَ ػًّ ِٓ ذاسَخ اٌرشغًُ .

 ذسٍسً وذفاصًُ ِشادً اٌؼًّ:َ .1مىَ اٌّرمذَ تاٌغٍة ترمذَُ عٍة ذصشَخ اٌهثىط فٍ اٌّغاساخ األسدُٔح ِٓ خالي ووًُ إششاف لثً
( )24ساػح ِٓ ذاسَخ ذشغًُ اٌشدٍح ولثً ( )3ثالثح أَاَ ػًّ ِٓ ذاسَخ اٌرشغًُ فٍ داي عٍة
ذصشَخ سٕىٌ ِرضّٕا وافح اٌّرغٍثاخ تىاسغح اٌثشَذ االٌىرشؤٍ
 airclearances@carc.gov.joأو تىاسغح اٌفاوس ػًٍ سلُ  00/262/6/4574756أو
تىاسغح ٔظاَ ( . )AFTN
 .2فٍ داي اٌّىافمح َرُ إصذاس اٌرصشَخ وإتالؽ ووًُ اإلششاف ٌٍششوح تشلُ اٌرصشَخ .
 .3فٍ داي ػذَ اٌّىافمح ػًٍ اٌغٍة َرُ إتالؽ ووًُ اإلششاف تزٌه ِغ تُاْ األسثاب .

 اٌضِٓ اٌالصَ إلصذاس ذصشَخ اٌهثىط ٌشدالخ اٌغائشاخ راخ اٌٍّىُح اٌخاصح:ذصشَخ اٌهثىط ٌشدالخ اٌغُشاْ ٌٍغائشاخ راخ اٌٍّىُح اٌخاصح
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ذسرغشق ػٍُّح إصذاس ذصشَخ اٌهثىط ٌشدالخ اٌغائشاخ راخ اٌٍّىُح اٌخاصح ( )24ساػح ٌشدٍح
وادذج و( )3ثالثح أَاَ ػًّ فٍ داي عٍة ذصشَخ سٕىٌ تؼذ اسرالَ وافح اٌّرغٍثاخ .

* AFTN: Aeronautical Fixed Telecommunication Network

ذصشَخ اٌهثىط ٌشدالخ اٌغُشاْ ٌٍغائشاخ راخ اٌٍّىُح اٌخاصح
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