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 1/2رخصة وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرة 
 

 
 

للمواد غير الخطرة  جوي وكيل شحنرخصة 
 

 
U- طلوب تقديمها من قبل مقدم الطلبالوثائق والمعلومات المU :

 

مؤسسة قائمة لمزاولة وكيل خدمات شحن جوي /مؤسسة أو تعديل غايات شركة/تسجيل شركةطلب  .1
 . Uوزارة الصناعة والتجارةUللمواد غير الخطرة يتم تقديمه إلى 

 .صيغة المعتمدةكفالة بنكية حسب ال .2
 .تعهد التقيد بكافة التشريعات .3
. بعد موافقة الهيئة على الطلب وصل مقبوضات للرسوم .4

 
 
 

U- تسلسل وتفاصيل مراحل العملU: 
 

مؤسسة قائمة لمزاولة وكيل خدمات شحن /مؤسسة أو تعديل غايات شركة/تقديم طلب تسجيل شركة .1
 ).مقدم الطلب: الجهة المسؤولة/ ( Uوزارة الصناعة والتجارةUجوي للمواد غير الخطرة إلى 

وزارة : الجهة المسؤولة/ ( إصدار شهادة تسجيل شركة مشروطة بموافقة الهيئة على الترخيص .2
 .)الصناعة والتجارة

من تعليمات ترخيص وكيل شحن الجوي للمواد غير  U1T)1( الملحق1TUحسب  نموذج طلب الرخصةتقديم  .3
 وتقديم من التعليمات U1T)2( الملحق1TUتعهد التقيد بكافة التشريعات حسب  توقيع إلى باإلضافة الخطرة

عند استكمال كافة المتطلبات والشروط إلى الهيئة  من التعليمات U1T)3(الملحق 1TUكفالة بنكية حسب 
به  اً مرفق ،معبأ حسب األصول U1Tتعليمات ترخيص وكيل شحن الجوي للمواد غير الخطرة1TU في الواردة

الوثائق باإلضافة إلى شهادة تسجيل الشركة المشروطة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة 
 ).بمقدم الطل: الجهة المسؤولة/ ( المطلوبة

). الهيئة: الجهة المسؤولة/ ( والمرفقات دراسة الطلب .4
تعليمات ترخيص 1TUالمؤسسة للتأكد من التزامهم بالشروط الواردة في /الكشف الحسي على مقر الشركة .5

 ).الهيئة: الجهة المسؤولة/ ( U1Tوكيل شحن الجوي للمواد غير الخطرة
 ).الهيئة: الجهة المسؤولة(إصدار الموافقة أو الرفض مع بيان األسباب  .6
تالم أمر بعد اس U1Tنظام رسوم الطيران المدني1TUفي حال موافقة الهيئة، يتم دفع الرسوم المقررة حسب  .7

مقدم : الجهة المسؤولة/ (قبض من الدائرة المعنية وتزويد الدائرة بنسخة عن وصل المقبوضات 
 ).الطلب

 ).الهيئة: الجهة المسؤولة/ (إصدار الرخصة  .8
 
 

http://carc.gov.jo/images/Osama/License_Application.pdf
http://carc.gov.jo/images/Osama/taahoud.pdf
http://carc.gov.jo/images/Osama/Bank.pdf
http://carc.gov.jo/images/filemanager/030140Cargo.pdf�
http://carc.gov.jo/pdf/ar/1/030140Cargo.pdf
http://carc.gov.jo/pdf/ar/1/030140Cargo.pdf
http://carc.gov.jo/images/filemanager/030140Cargo.pdf�
http://www.carc.gov.jo/images/filemanager/024950FEES_CHARGES.pdf�
http://www.carc.gov.jo/en/fees-charges-1
http://carc.gov.jo/pdf/ar/1/030140Cargo.pdf
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U- للمواد غير الخطرة وكيل شحن جويرخصة  الزمن الالزم إلصدارU :
 

 اثنان وعشرون يوم عمل ) 22( خطرةللمواد غير ال تستغرق عملية إصدار رخصة وكيل شحن جوي
 .بعد تقديم واكتمال متطلبات الطلب الرسمي والموافقة عليه من قبل الهيئة

  في حال طلب معلومات أو بيانات إضافية من الشركة، يتوقف احتساب الوقت لحين تزويد الهيئة
 .بالبيانات المطلوبة

  تاريخ ستون يوماً من ) 60( عنالمتطلبات  بكافةيعتبر الطلب الغياً إذا تجاوزت مدة تزويد الهيئة
 .وزارة الصناعة والتجارةالحصول على شهادة تسجيل الشركة المشروطة من 

 
 

U-  وكيل شحن جوي للمواد غير الخطرةتعليمات الطيران المدني المتعلقة برخصةU: 
 

- 1TUشحن الجوي للمواد غير الخطرة ترخيص وكيل تعليماتU1T. 
 

http://carc.gov.jo/pdf/ar/1/030140Cargo.pdf

