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تقـدیـــم

.2010أقدم لكم التقریر السنوي لھیئة تنظیم الطیران المدني لعام 

إن ھیئة تنظیم الطیران المدني ترتكز على رسالة واضحة وشفافة تتواصل 
من خاللھا مع كافة المعنیین في قطاع الطیران المدني تنص على االرتقاء 
بتطبیق معاییر السالمة واألمن والبیئة في الطیران المدني وتنمیة قطاع نقل 

جوي متحرر مبني على أسس اقتصادیة سلیمة.

إلى االستمرار بتعزیز الدور التنظیمي والرقابي ودعم وتسعى الھیئة
مسیرة قطاع الطیران المدني وأن تكون شریك فاعل مع المستثمرین في 

قطاع الطیران المدني والتأكد من تطبیق التشریعات ومتطلبات التشغیل ومعاییر األداء والكفاءة.

واإلستراتیجیة الوطنیة للنقل الجوي التي وتقوم ھیئة تنظیم الطیران المدني بتنفیذ السیاسة العامة 
.2011-2009تم وضعھا واعتمادھا من قبل الحكومة لألعوام 

ومن أھم محاور ھذه اإلستراتیجیة التأكید على تطبیق السیاسات التحرریة في مجال النقل الجوي 
الجویة، وذلك لتحقیق المصالح االقتصادیة الوطنیة، ورفع مستوى البنیة التحتیة ألنظمة المالحة 

بتنفیذ الكثیر من المشاریع التي ساعدت في تطویر ورفع كفاءة أنظمة المالحة الجویة لمواكبة 
التطورات في قطاع الطیران المدني مما أدى إلى زیادة الحركة الجویة التي انعكست إیجابًا على 

المالحة الجویة لرفع معدالت النمو، كما تم إدخال العدید من األنظمة واألجھزة المتطورة لخدمات
تنافسیة األجواء األردنیة.

كـابتن "محمد أمین" القرعان

رئـیس مجـلس المفـوضـین
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الباب األول

لمحة عن ھیئة تنظیم الطیران المدني

مـقـدمـــة
كخلف قانوني وواقعي 1/8/2007باشرت ھیئة تنظیم الطیران المدني عملھا اعتبارًا من 

كما لسلطة الطیران المدني وآلت إلیھا جمیع الحقوق التي كانت عائدة لسلطة الطیران المدني 

) من قانون الطیران المدني 68تحملت الھیئة جمیع االلتزامات المترتبة علیھا تنفیذَا ألحكام المادة (

, وتتمتع ھیئة تنظیم الطیران بالشخصیة االعتباریة وباالستقالل المالي 2007) لسنة 41رقم (

ق أھدافھا والتصرف واإلداري وبذلك یحق لھا تملك األموال المنقولة وغیر المنقولة الالزمة لتحقی

بھا والتعاقد مع الغیر والقیام بجمیع التصرفات القانونیة بما في ذلك حق التقاضي وفقًا لما نصت 

.2007) لسنة 41) من قانون الطیران المدني رقم (6علیھ أحكام الفقرة (أ) من المادة (
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الرؤیا

"أجواء آمنة لجمیع المشغلین"

الرسالة

االرتقاء بتطبیق معاییر السالمة واألمن والبیئة "
في الطیران المدني  وتنمیة قطاع نقل جوي متحرر 

"مبني على أسس اقتصادیة سلیمة
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القیم الجوھریة

الشفافیة. 1

نشر المعرفة وتبادل المعلومات وتبسیطھا وتوضیح اإلجراءات واإلفصاح عنھا 
المھنیة.بأعلى درجات 

الوالء. 2

اإلخالص والحس بالمسئولیة وااللتزام تجاه الھیئة والعاملین فیھا والمتعاملین معھا.

والصدقالنزاھة. 3

التعامل بحیادیة وموضوعیة وصدق من أجل بناء الثقة وتحقیق أھداف الھیئة.

التطویر والتحسین المستمر. 4

تطویر اإلجراءات وبناء القدرات بشكل مستمر.

العمل الجماعي. 5

االنجاز من خالل التعاون والعمل الجماعي المنتج وعلى كافة المستویات لضمان 
تحقیق األھداف الوطنیة والمؤسسیة بكفاءة عالیة.
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ھیئة تنظیم الطیران المدنيأھداف

 المدني وأمنھ تطویر الطیران المدني فنیا واقتصادیا بما یضمن سالمة الطیران
وكفاءتھ وانتظامھ.

 االرتقاء بخدمات الطیران المدني إلى المستوى األفضل لتلبیة متطلبات المستفیدین
منھا.

.تشجیع القطاع الخاص لالستثمار في خدمات الطیران المدني

.تحقیق المنافسة االیجابیة بین جمیع المستثمرین في تقدیم خدمات الطیران المدني

المالحة الجویة للوصول إلى المستوى المستوى التنافسي لألردن في خدماتتعزیز
إدارة الحركة الجویة.األمثل في

.المساھمة في حمایة البیئة

لدى العاملین في الھیئة.تعزیز ورفع مستوى المعرفة المتخصصة و إدامتھا

مجلس مفوضي ھیئة تنظیم الطیران المدني  

 /كابتن "محمد أمین" القرعان/ رئیس مجلس مفوضي ھیئة تنظیم الطیران المدني
الرئیس التنفیذي. 

 نائب الرئیس . - كابتن جودت بقاعین  / مفوض السالمة وأمن الطیران
. كابتن ذیاب ابو زید / مفوض  خدمات المالحة الجویة
.األستاذ یحیى دحمان حجازي / مفوض الشؤون القانونیة
 .المھندسة خلود ابوحمیدان / مفوض التنظیم االقتصادي للنقل الجوي
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الھیكل التنظیمي لھیئة تنظیم الطیران المدني 
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أصحاب العطوفة السادة مدراء ھیئة تنظیم الطیران المدني

( سلطة الطیران المدني سابقا) منُذ تأسیسھا

إلىمناالسمالرقم
1/2/195011/5/1953رشاد البد یري1
16/7/195329/12/1957عبد اهللا عالء الدین2
10/7/19584/7/1961عادل الخالدي3
5/7/196128/11/1961إبراھیم عثمان4
29/11/196112/9/1968أمیل القبیسي5
11/9/19681/9/1969إبراھیم عثمان6
1/9/19691/2/1971شكري قباعین7
1/2/19711/5/1972الشریف غازي راكان8
1/5/19721/8/1974محمد سعید أبو نوار9

1/8/19741/6/1982الشریف غازي راكان10
2/8/198211/5/1983صالح الكردي11
1/11/19831/8/1984محمود جمال بلقز12
1/8/198426/11/1986خالد محمد علي13
1/12/198621/6/1987أمین الحسیني14
21/6/198714/12/1991محمود جمال بلقز15
14/12/199117/2/1996احمد جویبر العتیبي16
17/2/199625/4/1999كابتن جاسر زیاد17
25/4/199924/1/2002كابتن جھاد أرشید18
24/1/20025/12/2004حنا النجار19
5/12/200414/11/2010كابتن سلیمان عبیدات20
18/1/2011كابتن "محمد امین" القرعان21
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مھام ومسؤولیات ھیئة تنظیم الطیران المدني

) من قانون الطیران المدني مھام ومسؤولیات الھیئة وابـرز ھـذه 7المادة (أحكامحددت 

المھـام ما یلـي :

الطیران تنظیم جمیع األمور المتعلقة بالطیران المدني بما في ذلك تنظیم سالمة وأمن .1

والتنظیم االقتصادي والبیئي لھ.

إبرام العقود مع المستثمرین، وترخیص المشغلین في قطاع الطیران المدني طبقًا لألحكام .2

والشروط المحددة في ھذا القانون.

تنفیذ السیاسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطیران المدني..3

والمشاورات والتفاوض إلعداد المعاھدات واالتفاقیات الدولیة في مجال إجراء الدراسات .4

الطیران المدني وتعدیلھا، بما في ذلك اتفاقیات الخدمات الجویة والنقل الجوي، وتحضیرھا 

إلبرامھا وتصدیقھا وفق أحكام الدستور والقوانین واجبة التطبیق.

تفاقیات الدولیة المتعلقة بالطیران المدني، تنفیذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاھدات واال.5

وتمثیل المملكة لدى الدول األطراف في ھذه المعاھدات واالتفاقیات، ولدى المنظمات الدولیة.

تقدیم المشورة للوزارة في األمور المتعلقة بمتابعة وتنفیذ التزامات المملكة الناشئة عن .6

یران المدني.االتفاقیات والمعاھدات الدولیة المتعلقة بالط

تنفیذ سیاسة حمایة البیئة فیما یتعلق بمستوى الضجیج وانبعاث العوادم من محركات .7

الطائرات واستعمال األراضي داخل المطارات والمجاورة لھا مع األخذ باالعتبار المعاییر الدولیة 

والوطنیة والبروتوكوالت واالتفاقیات الدولیة المتعلقة بتغییر المناخ.

نامج الوطني ألمن الطیران المعد من قبل الوزارة والموافق علیھ من مجلس تنفیذ البر.8

الوزراء.

تطویر الطیران المدني فنیًا واقتصادیًا بما یضمن سالمة الطیران المدني وأمنھ وكفاءتھ .9

وانتظامھ، وإجراء الدراسات والبحوث لتحقیق ذلك.
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توى األفضل لتلبیة متطلبات العمل على االرتقاء بخدمات الطیران المدني إلى المس.10

المستفیدین منھا، وتوفیر الكفاءات البشریة المؤھلة والوسائل الفنیة ألداء ھذه الخدمات.

وضع األنظمة القیاسیة لتسھیالت المالحة الجویة وفقًا للمتطلبات الدولیة واألولویات .11

الوطنیة.

لناقلین الجویین للتحقق من اإلشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط ا.12

التزامھم بشروط الترخیص، والعمل على الحفاظ على حقوق المستفیدین.

تشجیع القطاع الخاص لالستثمار في خدمات الطیران المدني بما یتفق مع احتیاجات السوق، .13

وإیجاد الحوافز المؤدیة إلى إقدام األفراد والشركات لالستثمار في ھذا المجال، مع اتخاذ 

جراءات الالزمة لضمان وحمایة حقوق ومصالح المستثمرین في تقدیم ھذه الخدمات.اإل

مراقبة أداء المستثمرین المرخص لھم والناقلین الجویین والمشغلین واإلشراف على أنشطتھم .14

والتزامھم بأحكام القانون واألنظمة والتعلیمات واألوامر الصادرة عن الھیئة والقواعد المرعیة في 

جال وشروط عقد الرخصة.ھذا الم

العمل على تحقیق المنافسة اإلیجابیة بین جمیع المستثمرین في تقدیم خدمات الطیران .15

المدني، ومنع أي ممارسة مخلة بذلك، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع االحتكار وفقًا ألحكام 

القوانین النافذة.

طائرة یثبت تأھیلھا وصالحیتھا وضع المعاییر والشروط لتأھیل الطائرات، ومنح شھادة لكل.16

للطیران وفقًا لتلك المعاییر والشروط.

وضع الشروط الفنیة والعلمیة لتأھیل الطیارین، وأعضاء طاقم الطائرة، وجمیع العاملین في .17

مرافق الطیران والمرتبطة أعمالھم بأمن الطیران وسالمتھ، وإصدار شھادات لھم إلثبات 

لھم.مؤھالتھم، ومنح التراخیص 

اإلشراف على معاھد الطیران المدني، واعتماد ومراقبة البرامج التعلیمیة والتدریبیة المطبقة .18

في ھذه المعاھد.

اتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون واألنظمة وإصدار التعلیمات الالزمة .19

ي ذلك تفتیش األبنیة والمنشآت ألداء الوظائف التنظیمیة للھیئة في شؤون الطیران المدني، بما ف

والطائرات، والتصریح للطائرات بالطیران أو منعھا من ذلك وحجز أي وثائق متعلقة بھا.
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الباب الثاني

التطورات في قطاع الطیران المدني

إعادة الھیكلة:-1

2004وخصخصة المطارات في العام ھیكلة سلطة الطیران المدنيتم البدء ببرنامج إعادة 
بناءًا على الدراسات التي أكدت جدوى الفصل بین المنظم والمشغل وتفعیل دور المنظم. 

الذي راعى فصل المشغل عن 2007) لسنة 41قانون الطیران المدني رقم (حیث تم إصدار
المنظم.

 وإداراتھ من قبل شركة  تحویل ملكیة مطار الملك الحسین الدولي إلى شركة تطویر العقبة
.2007العـقبة للمطارات  عام  

 2007خصخصة وبیع كلیة الملكة نور الفنیة للقطاع الخاص عام.
 2007إنشاء ھیئة تنظیم الطیران المدني عام.
 استثمار وتوسعة مطار الملكة علیاء الدولي من قبل "مجموعة شركة المطار الدولي" عام

2007.
2008رات األردنیة عام إنشاء شركة المطا.

تحریر النقل الجوي:-2

تم تحریر النقل الجوي فقد ، 2007مفتوحة على أسس تبادلیة عام الأألجواءتبني سیاسة
) دولة یرتبط معھا األردن  باتفاقیات في مجال 92) دولة عربیة وأجنبیة من أصل (28المباشر مع (
.االتفاقیة الشاملة مع االتحاد األوروبي ودولھ األعضاءومن بین ھذه االتفاقیات توقیع النقل الجوي 

التشریعات :-3

تطویر التشریعات األردنیة بما یتالءم مع المتطلبات اإلقلیمیة والدولیة الخاصة بالطیران 
وما 2007لسنة  41وكذلك التي ترتبط بالطیران المدني ومن أھمھا قانون الطیران المدني رقم 

) جزء من تعلیمات الطیران المدني .56وتعلیمات حیث تم إصدار (انبثق عنھ من أنظمة 
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تطور الحركة الجویة :-4

تطورت الحركة الجویة في األردن خالل العشر سنوات األخیرة كما یلي :

نسبة النمو20012010المؤشر

%3277142حركة الطائرات (ألف طائرة )

%23335858151المسافرین (ألف راكب)

%839514الشحن والبرید (ألف طن)

%7212272العبور الجوي (ألف طائرة)

الشركات األردنیة العاملة في مجاالت الطیران المدني في المملكة:-5
( لنقل المسافرین منھم شركتین للشحن الجوي منتظم وغیر منتظم طیران ة) شرك12(.أ

) شركات قید الترخیص وطلبین اثنین للترخیص. 4
) أكادیمیات لتعلیم الطیــــران.3(.ب
)  مدارس فنیة لصیانة الطائرات  5(.ج
) مراكز تدریب .3(.د
) نـوادي طیـــــران  .3(.ه
) شركة عاملة لغایات وكالء الشحن الجوي للمواد غیر الخطرة.80(.و
الطائرات الخاصة والعارضة .) شركات وكیل إشراف على 8(.ز
0)  محطات اإلصالح (الصیانـــة)9(.ح
) مصانع الطیران  .1(.ط
)  مؤسسة إدامة وإدارة صالحیة الطائرات .4(.ي
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إصدار و تحدیث البرامج األمنیة:-6

:تم مراجعة واعتماد البرامج األمنیة للشركات التالیة

الخطوط الجویة االیطالیة .شركة .2شركة منزس للمناولة األرضیة . .1
شركة ماردیانا االسبانیة ..4الشركة األردنیة لصیانة محركات الطائرات ..3
شركة الخطوط الجویة الفرنسیة .6الملكیة األردنیة .شركة .5
الخطوط الجویة اإلماراتیة .8شركة فیولنج االسبانیة ..7
لخطوط الجویة التركیة.ا10شركة البلطیق للطیران ..9

) .AIR CARIOایر كایرو (.11األجنحة العربیة .شركة .10
.أكادیمیة الشرق األوسط .14األجنحة اللیبیة .شركة . 13
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الباب الثالث

الخطط والمشاریع المستقبلیة

األردن إلعالنالمستھدفة تمھیدا االستمرار في عقد اتفاقیات األجواء المفتوحة مع الدول

منطقة أجواء مفتوحة.

االستخدام المرن للمجال تطبیق مفھوم تطویر البنیة التحتیة ألنظمة خدمات المالحة الجویة و

.الجوي

.مراجعة وتطویر تشریعات الطیران المدني وتنظیم ومراقبة سوق النقل الجوي

العاملة في الھیئةاإلداریة والفنیةبناء القدرات المؤسسیة ورفع كفاءة الكوادر.

 األجھزة واألنظمة والبرامج والشبكات الحاسوبیة من خالل استخدام أنظمة تطویر وتحدیث

.حاسوبیة وأسالیب تكنولوجیة متطورة



16 2010التقریر السنوي لعام 

الباب الرابع

سیاسة تحریر النقل الجوي

 2007عام تتبنى حكومة المملكة األردنیة الھاشمیة سیاسة التحریر التدریجي للنقل الجوي

.األردن منطقة أجواء مفتوحة على أسس تبادلیة تمھیدا إلعالن

 تسعى ھیئة تنظیم الطیران المدني إلى زیادة الكفاءة االقتصادیة لشركات الطیران  من خالل

تشجیع المنافسة الفاعلة ، مع األخذ بعین االعتبار أمور السالمة واألمن والتنظیم االقتصادي 

مة الطیران المدني الدولي وأفضل الممارسات الدولیة.والبیئة التي تم تطویرھا وفقا لمعاییر منظ

 تھدف ھیئة تنظیم الطیران المدني إلى جعل سوق الطیران المدني األردني أكثر قدرة

تنافسیة من خالل إلغاء كافة القیود غیر الضروریة.

 :إن األردن یطبق سیاسة األجواء المفتوحة مع الدول التالیة-

:الدول العربیة-

العربیة السعودیةالمملكة.1
اإلمارات العربیة المتحدة.2
سلطنة ُعمان.3
الجمھوریة اللبنانیة.4
الجمھوریة الیمنیة.5
المملكة المغربیة.6
الشعبیةالدیمقراطیةالجمھوریة الجزائریة .7
الجمھوریة التونسیة.8
الجمھوریة العربیة السوریة.9

دولة الكویت.10
الجمھوریة السودانیة.11
مملكة البحرین.12
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-األجنبیة :الدول 
الوالیات المتحدة األمریكیة.1

ھونغ كونغجمھوریة .2

تایالندمملكة .3

كرواتیاجمھوریة .4

الدومنیكانجمھوریة .5

كینیاجمھوریة .6

أذربیجانجمھوریة .7

قیرغیستان جمھوریة .8

االتحادیةتنزانیاجمھوریة .9

مملكة بلجیكا.10

جمھوریة التفیا.11

مملكة إسبانیا.12

جمھوریة سلوفاكیا.13

مالیزیامملكة .14

جمھوریة بلغاریا.15

جمھوریة التشیك.16
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الباب الخامس

2010انجازات ھیئة تنظیم الطیران المدني  خالل عام 
والتي ساعدت في نمو قطاع2010نفذت الھیئة الكثیر من المشاریع واألنشطة خالل عام 

والنقل الجوي الطیران المدني والنقل الجوي والتي ستجعل األردن مركزا إقلیمیا للطیران المدني 
وانعكست إیجابًا على معدالت نمو الحركة الجویة ومستوى الخدمات المقدمة، ومنھا:

عقد مباحثات ثنائیة إلبرام وتحدیث اتفاقیات للخدمات الجویة بین األردن والدول األخرى لیصل .1

فاقیة أجواء العدد الكلي إلى اثنان وتسعین اتفاقیة ثنائیة للخدمات الجویة منھا ثمانیة وعشرین ات

مفتوحة وذلك تماشیا مع اإلستراتیجیة الوطنیة للنقل الجوي بانتھاج وتبني سیاسة األجواء المفتوحة. 

لتحریر النقل الجوي المباشر 15/12/2010بتاریخ وتوقیع االتفاقیة الشاملة مع االتحاد األوروبي

دولة أوروبیة.27مع 

( الل استكمال فصل المھام الوظیفیةاستكمال برنامج فصل المنظم عن المشغل، من خ.2

التشغیلیة ) لمقدم خدمات المالحة الجویة عن المھام التنظیمیة وذلك تلبیًة لمتطلبات وتوصیات 

).ICAOمنظمة الطیران المدني الدولي (

جزء، وإجراء عدة 56أجزاء من تعلیمات الطیران المدني لیصبح العدد اإلجمالي 5إصدار .3

على ھذه التعلیمات لتتماشى مع التطورات العالمیة وموائمة تعلیمات الطیران المدني تعدیالت 

).EASA(األردني مع تعلیمات وكالة السالمة الجویة األوروبیة

إعداد مسودة تعلیمات حمایة المستھلك..4

االستمرار بمراقبة وتنظیم جمیع قطاعات الطیران المختلفة: شركات الطیران، األكادیمیات، .5

مدارس الصیانة، مراكز تدریب الطیران، نوادي الطیران والمصانع، وبفتح باب ترخیص شركات 

شركة طیران 12عدد شركات الطیران األردنیة المرخصة حیث أصبح2006الطیران منذ عام 

ظم وغیر المنتظم.ما بین المنت

ترخیص محطة صیانة لیصبح عدد محطات الصیانة تسع محطات..6

االستمرار بانتھاج مبدأ توكید الجودة للوصول إلى أعلى مستوى متمیز من الدقة  في تطبیق .7

المعاییر الدولیة إلدارة توكید الجودة وااللتزام بالتعلیمات. 

ة، ویجري العمل على إنشاء موقع الكتروني تطویر وتحدیث الموقع االلكتروني الخارجي للھیئ.8

داخلي .
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وضع مقترح للبدء بإعداد الدراسات إلنشاء بنك المعلومات لقطاع الطیران المدني والنقل .9

الجوي.

الطائرات بالتنسیق مع مشغلي المطارات وانبعاثاتتطویر برامج لمراقبة مستویات الضجیج .10

والھیئات الحكومیة ذات العالقة .

ر بتطویر وتحدیث أنظمة خدمات المالحة الجویة لتعزیز المستوى التنافسي لألردن في االستمرا.11

خدمات المالحة الجویة 

تطبیق نظام المراقبة الجویة لیغطي الفضاء األردني في جمیع المستویات واستخدامھ كنظام .12

داعم لنظام الرادار لخفض نسبة أشباه الحوادث وخفض نسبة وقت اقتراب الطائرة.

نضمام إلى بنك معلومات الطیران األوروبي . اال.13

) .PBNاعتماد دلیل تطبیق مفھوم المالحة الجویة المعتمد على األداء (.14

الحصول على شھادة إدارة الجودة العالمیة لخدمات معلومات الطیران..15

االنتھاء من ترخیص مطار الملك الحسین الدولي/ العقبة..16

املین بھیئة تنظیم الطیران المدني وتعزیز ورفع مستوى تنمیة وتطویر القدرات الذاتیة للع.17

المعرفة المتخصصة وإدامتھا لدیھم .
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الباب السادس

تطور حركة النقل الجوي في المطارات األردنیة 

2009مقارنة مع عام 2010خالل عام 

نموا ملحوظا مقارنة 2010شھدت حركة النقل الجوي في المطارات األردنیة خالل عام 

) رحلة قادمة 76737(2010.  فقد بلغت حركة الطائرات خالل عام 2009بنفس الفترة من عام 

وبنسبة 2009) رحلة قادمة ومغادرة عن نفس الفترة من عام  5496ومغادرة وبزیادة مقدارھا (

%) ، بینما شھدت حركة الركاب القادمین والمغادرین عبر المطارات األردنیة 7.7زیادة مقدارھا (

ً  مرتفعًا حیث بلغ عدد المسافرین المنقولین عبر المطارات األردنیة خالل عام ال 2010ثالثة نموا

أي بزیادة مقدارھا 2009راكب لنفس الفترة من عام )5133064راكب مقارنة بـ( )5858399(

%) .14.1) راكب وبنسبة نمو بلغت  (725335(

مقارنة بنفس الفترة من عام 2010خالل عام بینما شھد أیضًا حجم الشحن الجوي ارتفاعا 

)ألف طن 82) ألف طن مقارنة مع  ( 93(2010حیث بلغ حجم الشحن الجوي خالل عام 2009

%)  .12.7وبنسبة نمو بلغت (2009لنفس الفترة من عام 

اء وتشیر ھذه اإلحصاءات كذلك إلى أن حصة التشغیل لحركة الطائرات في مطار الملكة علی

%) لمطار الملك الحسین 6% ) لمطار عمان المدني  و ( 12%) و(82الدولي بلغت ما نسبتھ ( 

وبالتالي تنعكس ھذه النسب على حركة 2010الدولي  من الحركة اإلجمالیة للمطارات خالل عام 

% ) 4% ، 3% ) و (93المسافرین حیث بلغت حصة المسافرین في مطار الملكة علیاء الدولي (

ي عمان المدني والملك الحسین الدولي على الترتیب . لمطار

مقارنة 2010وفي حین شھدت حركة الطائرات العابرة  لألجواء األردنیة ارتفاعا خالل عام 

) 121917(2010حیث بلغ أعداد الطائرات العابرة خالل عام 2009مع نفس الفترة من عام 

% )6.2لغت ( ) لنفس الفترة وبنسبة نمو ب114832مقارنة ب( 
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-ویعود أسباب ھذا االرتفاع في حركة النقل الجوي في المطارات األردنیة  لعوامل متعددة منھا :

االستمرار بتطبیق سیاسیة  األجواء المفتوحة وتحریر سوق النقل الجوي موفرة وجھات .1

ومسارات متعددة للمسافرین وعددا كبیرا من الرحالت الجویة وبأسعار منافسة.

حسار اثر األزمة االقتصادیة العالمیة  التي أثرت على حركة المطارات األردنیة  خالل  عام ان.2

. 2010مما انعكس إیجابا  على  ارتفاع نسبة النمو في عام 2008مقارنة مع عام 2009

-قیام  شركات الطیران بتسییر رحالت جدیدة إلى مطار الملكة علیاء الدولي مثل :.3

ردنیة إلى كل من كییف وبنغازي .تشغیل الملكیة األ

) تشغیل طیران المالیف والخطوط الرومانیةTAROM.لرحالت جویة إضافیة (

 من مطار 1/6/2010تشغیل شركة طیران البلطیق رحلتین أسبوعیا بشكل منتظم بتاریخ

ریغا الدولي إلى مطار الملكة علیاء الدولي .

تسییر أربع رحالت أسبوعیة 11/6/2010یخ استأنفت الخطوط اإلیطالیة (ألیتالیا) بتار

سنوات حیث 6منتظمة من مطار روما  إلى مطار الملكة علیاء الدولي بعد انقطاع دام حوالي 

.27/3/2004كانت آخر رحلة بتاریخ 

 تشغیل شركة الخطوط العربیة المصریة أربع رحالت أسبوعیا بشكل منتظم بتاریخ

كندریة)  إلى مطار الملكة علیاء الدولي.من مطار برج العرب (اإلس18/6/2010

 من 11/7/2010تشغیل شركة طیران فیولینغ اإلسباني رحلة أسبوعیا بشكل منتظم بتاریخ

مطار برشلونة إلى مطار الملكة علیاء الدولي .

 الخطوط الجویة اإلسبانیة (أیبیریا) ثالث رحالت أسبوعیا بشكل منتظم بتاریخ تشغیل شركة

مطار برجاس (مدرید ) إلى مطار الملكة علیاء الدولي .من 3/7/2010

) تشغیل شركات طیران عارض مثلAir Mediterranean ،Neos S.p.A.    ،Blue

Panorama Airlines،MINT AIR ،ADRIAAIR.(

 تشغیل شركة الصقر الملكي رحالت منتظمة إلى الموصل والنجف وابوظبي والشارقة

إلى تسییر بعض الرحالت العارضة إلى دلمان واستانبول وشرم الشیخ وستوكھولم باإلضافة 

وصبیحة  . 

، دلمان،صبیحة ، تشغیل شركة األردنیة للطیران بعض الرحالت العارضة إلى شرم الشیخ

بودرم. 
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الباب السابع
الحركة اإلحصائیة

)2010-2005خالل الفترة (الدولي حركة مطار الملكة علیاء 
Queen Alia International Airport Movement During The Period(2005-2010 )

حركة الطائراتAircraft Movement)(

السنة
Year

حركة الطائرات
Aircraft Movement

القادمة
ِArrival

المغادرة 
Departure

المجموع
Total%

2005175481754135089
200620283202864056915.6%
200722816228124562812.5%
200825582257325131412.5%
200928878288885776612.57%
20103143931428628678.8%



23 2010التقریر السنوي لعام 

 عدد المسافرین )NO. of PASSENGERS(

السنة
Year

عدد المسافرین
NO. of PASSENGERS

القادمین 
ِArrival

المغادرین
Departure

المجموع
Total%

2005162555516464653272020
20061735674177038735060617.2%
200719387601961989390074911.3%
200822218502255961447781114.8%
20092375964239480547707696.54%
201026958412726270542211113.7%
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  )  حركة الشحن الجوي /طن/tonAir Cargo Movement(

السنة
Year

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

المفرغ
Inbound

الصادر 
Outbound

المجموع
Total%

2005499234682696749
2006460534471990772-6.2%
2007468394176888607-2.4%
2008468933906985962-3%
2009462523447780729-6.09%
201051706384979020311.7%
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طن/حركة البرید الجوي )Air Mail Movement/ ton(

السنة
Year

حركة البرید الجوي (طن)
)Air Mail Movement(Ton

المفرغ
Inbound

الصادر 
Outbound

المجموع
Total%

20058395181357
200687061014809.1%
20078555111366-7.7%
20081090511160117.2%
20098556131468-8.3%
20101172920209242.5%1

بین األردن ودول الشرق األوسط وأوروبا حیث نتیجة الرتفاع حجم البرید الجوي2009مقارنة بعام 2010یعزى سبب ارتفاع حجم البرید الجوي عام *1
200949طن) عام 668طن) مقارنة ب(1028(2010بلغ حجم البرید بین األردن و ودول الشرق األوسط عام 

نسبة  6994432009(2010الجوي بین األردن وأوروبا في عام  نسبة ا    58وب اع  إلى ارتف تالي أدى  ا بال
.لحجم البرید الجوي
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)2010-2005حركة مطار عمان المدني /ماركا خالل الفترة (
Amman / Marka Civil Airport Movement during the period (2005-2010)

حركة الطائراتAircraft Movement)(

السنة
Year

حركة الطائرات
Aircraft Movement

القادمة
ِArrival

المغادرة 
Departure

المجموع
Total%

2005469546919386
20064718471694340.5%
2007446544408905-5.6%
2008433943298668-2.7%
20094605453891435.5%
20104713467893912.7%
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عدد المسافرین)NO. of PASSENGERS(

السنة
Year

عدد المسافرین
NO. of PASSENGERS

القادمین 
ِArrival

المغادرین
Departure

المجموع
Total%

2005275702506052630
200646282505779685984.0%
20074780349304971070.3%

2008764567517415163056.1%1

2009870338600217303514.1%
201010898510671321569824.7%2

لسالم      ة2007مقارنة مع عام    12008 فظ ا وات ح في نقل ق

لرحالت سیاحیة من مطار مدرید .span airمن مطار میالن والشركة االسبانیة Livingston airlineالشركة االیطالیة 

رحالت منتظمة إلى بتسیر قیام  شركة الصقر الملكي إلى 2009عامعن2010لعامماركا -مطار عمان المدني فيركابعددارتفاعیعود سبب* 2
تشغیل ، و  الموصل والنجف وابوظبي والشارقة وستوكھولم باإلضافة إلى تسییر بعض الرحالت العارضة إلى دلمان واستانبول وشرم الشیخ وصبیحة 

.مدلمان،صبیحة ، بودرشركة األردنیة للطیران بعض الرحالت العارضة إلى شرم الشیخ ،
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  حركة الشحن الجوي /طن  )/tonAir Cargo Movement(

السنة
Year

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

المفرغ
Inbound

الصادر 
Outbound

المجموع
Total%

20051760186035
20068249875069-16.0%
200730039984298-15.2%
200826623132579-40.0%
20093048671171-54.6%
20101201703182355.7%1

 *

1*JIAC
%)  من إجمالي حجم الشحن الجوي في مطار عمان المدني . 85( 2010عام JIACالتشغیل لشركة 
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)2010- 2005حسین الدولي (العقبة) خالل الفترة (حركة مطار الملك
King Hussein International Airport/ Aqaba during the period (2005-2010)

حركة الطائراتAircraft Movement)(

السنة
Year

حركة الطائرات
Aircraft Movement

القادمة
ِArrival

المغادرة 
Departure

المجموع
Total%

2005220622074413
2006213321304263-3.4%
2007194619373883-8.9%
20082072206941396.6%
20092171216143324.7%
20102238224144793.4%
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عدد المسافرین)NO. of PASSENGERS(

السنة
Year

عدد المسافرین
NO. of PASSENGERS

القادمین 
ِArrival

المغادرین
Departure

المجموع
Total%

20056594976922142871

2006956698514318081226.6%

20076843971967140406-22.3%

2008932169898619220236.9%

20099031998941189260-1.5%

201010455811603222059016.6%
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  )  حركة الشحن الجوي /طن/tonAir Cargo Movement(

السنة
Year

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

المفرغ
Inbound

الصادر 
Outbound

المجموع
Total%

20058317411824

2006403149018933.8%

20073786321010-46.6%

2008443474917-9.2%

2009177229406-55.7%

201023551675185.0%1

-2010* یعزى ارتفاع حركة الشحن الجوي في مطار الملك الحسین الدولي عام 1
MAXIMUS AIR CARGORUS AVIATIONVETERAN AVIA  لشركة و ا

EURO ASIAN AIR SERVICEالجورجیة  
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أعداد الطائرات العابرة لألجواء األردنیة
NUMBER OF AIRCRAFT OVERFLYING JORDAN

% عدد الطائرات العابرة لألجواء األردنیة
No. of Aircraft Overflying Jordan

السنة
Year

67,505 2000
7.1% 72,290 2001
-7.3% 67,047 2002

-18.9% 54,347 2003
28.4% 69,804 2004
6.9% 74,628 2005
9.0% 81,355 2006

22.2% 99,400 2007
15.0% 114,290 2008
0.5% 114,832 2009
6.2% 121,917 2010



34 2010التقریر السنوي لعام 

الباب الثامن
مرافق الطیران المدني في المملكة األردنیة الھاشمیة
Civil Aviation Utilities Operating In Jordan

مرافق الطیران
عــدد الشركـات 

Number of companiesAviation Utilities
2007200820092010

3333Airportsالمطــــــارات

2233Airline Companyمنتظمركاب شركــات نقــــل جــــوي 

ركاب غیر شركــات نقــــل جــــوي 
منتظم

2213Airline Charter Company

2244Private Companyشركات الطیران الخاص

2222Air Cargo Companyشركات الشحـن الجــــوي

3333Pilot Academiesأكادیمیات تعلیم الطیران

3333Training Centersمراكز تدریب

3333Aviation Clubنـوادي طیـــــران

94869080Freight Forwarderوكالء الشحن الجويخدمات 

وكیل إشراف على الطائرات الخاصة 
510108Supervision (Local Agent)والعارضة

5555Aviation Maintenanceالمدارس الفنیة لصیانة الطائرات
Technician Schools

6669Approvedمحطات اإلصالح (الصیانـــة) Maintenance
Organizations

2221Production Organizationsمصانع الطیران

مؤسسة إدامة وإدارة صالحیة 
0014Continuing Airworthinessالطائرات

Management Organizations
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الباب التاسع

2010عدد الطائرات  المسجلة في سجل الطائرات المدني األردني /
Number of aircraft registered in the Jordanian civil aircraft registry 2010

 المشغلین الجویینAir Operators

Operator

No. of civil aircraft  in service

المشغل الجوي
Leased

Aircraft
الطائرات 
المستأجرة

Owned
Aircraft
الطائرات 
المملوكة

Total
المجموع

Royal Jordanian 24 4 28 الملكیة األردنیة

Royal Wings 0 1 1 األجنحة الملكیة

Jordan Aviation 3 12 15 األردنیة للطیران

Jordan International Air Cargo 1 0 1 األردنیة الدولیة للشحن الجوي

Royal Falcon Air Services 2 1 3 الصقر الملكي

Transworld Air Freighters Co. 0 1 1 عبر العالم للشحن الجوي

Arab Wings 3 3 6 األجنحة العربیة

Raya Jet 0 2 2 رایة جت

Waves Jet 0 0 0 أمواج جت

Prestige Jet 1 1 2 برستیج جت

Zuwwar Lil-Istithmar ( Petra

Airlines)
0 2 2

( البتراء لالستثمار شركة زوار 

للطیران)

Solitaire LL-Tayaran 1 1 2 شركة سولیتیر للطیران

Privately Owned Aircraft 0 2 2 طائرات مملوكة خاصة

Grand Total 35 30 65 العدد اإلجمالي
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  أكادیمیات ونوادي الطیرانAcademies & Aviation Clubs

Operator

No. of civil aircraft  in service

المشغل الجوي
Leased

Aircraft
الطائرات 
المستأجرة

Owned
Aircraft
الطائرات 
المملوكة

Total
المجموع

Ayla Aviation Academy 0 7 7 أكادیمیة آیال للطیران

Mideast Aviation Academy 0 15 15
أكادیمیة  الشرق األوسط 

للطیران

Royal Jordanian Air Academy 0 19 19
أكادیمیة الطیران الملكیة 

األردنیة
Royal Aero Sports Club of
Jordan

0 5 5
الملكي ةنادي الریاضات الجوی

األردني

Royal Jordanian Falcons 0 5 5 نادي الصقور الملكي

Royal Jordanian Gliding Club 0 4 4 نادي الطیران الشراعي

Royal Squadron 0 2 2 السرب الملكي

Grand Total 0 57 57 العدد اإلجمالي
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الباب العاشر

صناعة الطیران في األردن
Aviation Industry in Jordan

Operators المشغلین 

Air Carrier الناقل الجوي

 Royal Jordanian الملكیة األردنیة

 Royal Wings األجنحة الملكیة

 Jordan Aviation األردنیة للطیران

 Royal Falcon الصقر الملكي

 Zuwwar Lil-Istithmar ( Petra Airlines) (البتراء للطیران ) شركة زوار لالستثمار

 Solitaire Lil-Tayaran شركة سولیتیر للطیران

Air Taxi الطیران الخاص
 Arab Wings األجنحة العربیة

 Raya Jet رایة جت

 Waves Jet شركة أمواج

 Prestige Jet شركة الشھرة للطیران/ برستیج جت

Cargo الجويالشحن 

 Jordan International Air Cargo األردنیة الدولیة للشحن الجوي

 Trans world Airfreight Company شركة عبر العالم  للشحن الجوي

Pilot Academies أكادیمیات تعلیم الطیران

 Royal Jordanian Air Academy أكادیمیة الطیران الملكیة األردنیة

 Mideast Aviation Academy أكادیمیة الشرق األوسط للطیران

 Ayla Aviation Academy أكادیمیة آیال للطیران

Clubs نوادي الطیران
 Royal Jordanian Falcons نادي الصقور الملكي

 Royal Aero sports Club of Jordan نادي الریاضات الجویة الملكي األردني

 Royal Jordanian Gliding Club  الطیران الشراعينادي

Airports المطارات

 Queen Alia International Airport مطار الملكة علیاء الدولي

 Amman Civil Airport/Marka مطار عمان المدني/ماركا

 King Hussein International Airport مطار الملك الحسین الدولي
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صناعة الطیران في األردن
Aviation Industry in Jordan

Training Centers مراكز التدریب
 JATS - Jordan Airline Training & Simulation  األردن لتدریب الطیران ألتشبیھي
 Queen Noor Civil Aviation Technical College  كلیة الملكة نور الفنیة للطیران المدني
 AACORTC - Arab Air Carriers Organization -

Regional Training Center
 الھیئة العربیة -مركز التدریب اإلقلیمي

للنقل الجوي
Aviation Maintenance
Technician Schools المدارس الفنیة

 Royal Jordanian Air Academy أكادیمیة الطیران الملكیة األردنیة
 Mideast Aviation Academy أكادیمیة  الشرق األوسط للطیران
 Global Aviation Technological Academy أكادیمیة تكنولوجیا الطیران
 Prince Faisal Technical College  فیصل الفنیةاألمیركلیة
 JORamco Academy أكادیمیة جورامكو

Approved Maintenance Organizations محطات اإلصالح ( الصیانة)
 Royal Wings / Maintenance األجنحة الملكیة
 JORamco – Jordan Aircraft maintenance Co.  شركة جورامكو لصیانة الطائرات
 JALco- Jordan Air Motive Limited Co. شركة  جالكو لصیانة المحركات
 JAC- Jordan Aeronautical System Company الشركة  األردنیة ألنظمة الطیران
 RJAA- Royal Jordanian Air Academy  الطیران الملكیة األردنیةأكادیمیة
 Aircraft Component Maintenance Depot  مشاغل افرھول قطع الطائرات
 Mideast Aviation Academy-Maintenance Organization

(MAA) أكادیمیة الشرق األوسط

 Ayla Aviation Academy (Ayla) أكادیمیة أیال للطیران
 Arab Wings (AW) األجنحة العربیة

Production Organizations مصانع الطیران
 JAI- Jordan Aerospace Industries (SAMA CH -2000) شركة األردن لصناعة و تطویر الطائرات

Continuing Airworthiness Management
Organizations مؤسسة إدامة وإدارة صالحیة الطائرات

 Royal Jordanian الملكیة األردنیة
 Jordan Aviation األردنیة للطیران
 Prestige Jet شركة الشھرة للطیران/ برستیج جت

 Zuwwar Lil-Istithmar ( Petra Airlines)  البتراء لالستثمارشركة زوار )
للطیران)
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وكالء اإلشراف على الطائرات الخاصة والعارضة

Supervision (Local Agents)

البرید االلكترونيھاتف / فاكساسم الشركة
شركة األجنحة العربیة

Arab Wings
4899797تلفون : 

4889792Sales@arabwings.com.joفاكس :  

شركة اومیغا لخدمات الطائرات
)Omega Aviation Services(

5621008ھاتف :
5621009Omega.aviation@cyberia.joفاكس:

شركة سید الطیران لدعم الطائرات
)Master Jet(

4888500ھاتف:
4883900info@masterjet.aeroفاكس:

الشركة االردنیة لخدمات الطائرات الخاصة   
)Jordanian Private Jet Services(

5675474ھاتف: 
5675743info@jpjets.comفاكس: 

شركة البتراء  للسیاحة والسفر
)Petra for Tourism and Travel(

5620751ھاتف: 
5621749Executive.offices@pttco.comفاكس:

شركة األھلیة للخدمات الجویة
)NATIONAL AIR SERVICE(

4886021فاكس :
4886020ھاتف :

األجواء للخدمات الجویة
)Air space Aviation Services(: 4885177ھاتفinfo@space-jo.com

الطیرانبترا للخدمات الجویة ولوازم 
( Petra Aviation Services) :4899777ھاتفpetraaviationservices@hotmail.com

mailto:Sales@arabwings.com.jo
mailto:aviation@cyberia.jo
mailto:info@masterjet.aero
mailto:info@jpjets.com
mailto:offices@pttco.com
mailto:info@space-jo.com
mailto:petraaviationservices@hotmail.com
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وكالء الشحن الجوي للمواد غیر الخطرة

Local Freight Forwarder Agents

البرید االلكترونيھاتف / فاكساسم الشركة
5540862ھاتف: شركة الطاقم لخدمات الشحن

5540864فاكس :
info@crewfreightservices.com

5686845ھاتف: شركة محور المشرق للخدمات اللوجستیة
5686883فاكس: 

amman@jo.hellmann.net

5885822ھاتف: شركة اجیج النظمة الشحن الجوي
5885911فاكس:

info@ajeejfreight.com

5620447ھاتف:شركة العال للخدمات المالحیة
5696897فاكس:

ums@ultra.com.jo

5625056ھاتف: مؤسسة نقطة العالم لخدمات الشحن
5625059فاكس:

5522012ھاتف:مؤسسة لین للشحن الجوي
5521160فاكس:

Leencargo@tedata.net.jo

5606909ھاتف: الشركة الوطنیة للخدمات المالحیة
5676920فاكس: 

admin@nss.com.jo

5349401ھاتف:للوكاالت والشحنشركة القنال 
5349410فاكس:

cargo.com-info@canal

5777188ھاتف:شركة كریم للمالحة والتخلیص
5777187فاكس:

kareem@naouri.com

5777906ھاتف: شركة جداره لخدمات النقل والمالحة
5777916فاكس:

www.naouri.com

5690880ھاتف:شركة النسر للتخلیص والنقل الدولي
5694144فاكس:

5659602ھاتف: مؤسسة الرابطة لخدمات الشحن
5659604فاكس: 

translinksales@wanadoo.jo

5885454ھاتف: شركة یو تي اي جیت
5818923فاكس: 

www.go2uti.com

5686831ھاتف:شركة المشرق للمالحة والترانزیت
5686883فاكس:

gezairi@go.com.jo

5818944ھاتف:الشمس للتوكیالت التجاریةشركة قرص
5885955فاكس:

sunlight@go.com.jo

شركة ابراھیم سعید عبد المجید ابراھیم 
وشركاه

4646151ھاتف :
4646151فاكس:

4621775ھاتف:شركة الشرقیة للخدمات
4656270فاكس:

eastern@go.com.jo

5811857ھاتف:شركة النرویجیة األردنیة للوكاالت البحریة
5863215فاكس:

Wss.amman@wilhelmsen.com

mailto:info@crewfreightservices.com
mailto:amman@jo.hellmann.net
mailto:info@ajeejfreight.com
mailto:ums@ultra.com.jo
mailto:Leencargo@tedata.net.jo
mailto:admin@nss.com.jo
mailto:info@canal
mailto:kareem@naouri.com
www.naouri.com
mailto:translinksales@wanadoo.jo
www.go2uti.com
mailto:gezairi@go.com.jo
mailto:sunlight@go.com.jo
mailto:eastern@go.com.jo
mailto:amman@wilhelmsen.com
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وكالء الشحن الجوي للمواد غیر الخطرة

Local Freight Forwarder Agents

البرید االلكترونيھاتف / فاكساسم الشركة
5651801ھاتف:شركة البحار السبعھ للشحن البحري

5652433فاكس:
info@7seasjordan.com

5664128ھاتف: االردن –شركة كونھ وناجل 
5682541فاكس: 

nagel.com-Info.amman@kuehne

5523473ھاتف:شركة شرق غرب للشحن
5523493فاكس:

eastwest@wanadoo.jo

شركة مالترانس للوكاالت المالحیة 
والتخلیص

5665737ھاتف: 
5665721فاكس:

mgrs@maltrans.com

شركة الحلول المثلى للشحن والخدمات 
اللوجستیة

5677740ھاتف:
5672986فاكس:

www.dipexco.com

5532963ھاتف :الدولفین السریع لخدمات الشحن 
5532920فاكس:

freightsvcs.com.jo-s-operations@d

4628925ھاتف: شركة ماجالن لخدمات الشحن الدولیة
4628926فاكس:

majlan@wanadoo.jo

شركة عالم التكنولوجیا المتقدمة للشحن 
الجوي

5821207ھاتف:
5821058فاكس:

teamamm@htwc.org

5522521ھاتف:شركة اكسبدایترز انترناشونال / االردن
5520423فاكس:

5371493ھاتف:شركة التمیز للخدمات اللوجستیة
5371492فاكس:

-Managing.director@qualitylogistics
jo.com

5777903ھاتف:شركة السالم للوكاالت البحریة
5777913فاكس:

salam@naouri.com

5356613ھاتف: ارو إكسبرس (السھم السریع)
5356614فاكس:

arrow@nol.com.jo

4642359ھاتف:شركة رم والخلیج للنقل البري                                
4649154فاكس:

info@rum.com.jo

5655200www.agilitylogistics.comھاتف:  شركة المخازن العمومیة
4601135ھاتف: شركة جرش للشحن الجوي                                

4601136فاكس:
5563040ھاتف: شركة صالح داودیة وشركاه

5529522فاكس:
daoudieh@nets.com.jo

5681107ھاتف:شركة محمد ھلیل سعاده واوالده                               
5681107فاكس:

saadeh@dr.com

4641491ھاتف:شركة أرقام للشحن اللوجستي
4641492فاكس:

info@NumbersCargo.com

mailto:info@7seasjordan.com
mailto:amman@kuehne
mailto:eastwest@wanadoo.jo
mailto:mgrs@maltrans.com
www.dipexco.com
mailto:operations@d
mailto:majlan@wanadoo.jo
mailto:teamamm@htwc.org
mailto:director@qualitylogistics
mailto:salam@naouri.com
mailto:arrow@nol.com.jo
mailto:info@rum.com.jo
www.agilitylogistics.com
mailto:daoudieh@nets.com.jo
mailto:saadeh@dr.com
mailto:info@NumbersCargo.com
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وكالء الشحن الجوي للمواد غیر الخطرة

Local Freight Forwarder Agents

البرید االلكترونيھاتف / فاكساسم الشركة
4621808ھاتف:شركة العمل للنقل الدولي

4652842فاكس:
4624355ھاتف:مكتب الخدمات السیاحیة

4610272فاكس: 
4610956ھاتف:شركة التاج لخدمات الشحن 

4610965فاكس:
admin@crownjo.com

الشركة العالمیة المثلى لخدمات الشحن 
والوكاالت المالحیة   

5662836ھاتف:
5662830فاكس:

info@glfs.com.jo

5530560ھاتف: مؤسسة خطوط األمل لخدمات الشحن الجوي
5542660فاكس:

info@alamalcargo.com

5652611ھاتف:شركة الحریة للمالحة والنقل و التخلیص
5652607فاكس:

halawani@liberty.com.jo

5800800ھاتف:شركة دي اتش ال اوبریشنز ب. ف األردن
5827705فاكس:

info@dhl.com

5856956ھاتف:شركة المتحدة للتجارة والمالحة
5857757فاكس: 

jo.com-www.cml

5604676ھاتف:شركة أمین قعوار وأوالده
5604649فاكس:

tt@kawar.com.jo

5562484ھاتف: شركة حلول الشحن المباشر
5562474فاكس:

direct.com-info@freight

5541416ھاتف: شركة الطرق الذھبیھ لخدمات الشحن
5548489فاكس:

admin@gwl.com.jo

5603977ھاتف:شركة عمره لخدمات الشحن
5664881فاكس:

amra@amrashipping.com

5560919ھاتف:شركة البحر المیت للمالحة والشحن البحري
5560918فاكس:

orobiaco@orange.jo

5857752ھاتف:شركة خلیج األردن لخدمات الشحن والوكاالت 
5857735فاكس:

www.eculine.net

5929690ھاتف:مؤسسة زھا زویا ودیع اسعد
5929683فاكس:

zwa@zwa.com.jo

4627300ھاتف:مؤسسة خاص للشحن الجوي
4627300فاكس:

walid@khas.com.jo

5520592ھاتف:مؤسسة حساسنة العالمیة لخدمات الشحن
5520593فاكس:

jo.com-info@hgl

5515754ھاتف:شركة الساحل األردني لخدمات الشحن
5515752فاكس:

info@jordaniancoastco.com

mailto:admin@crownjo.com
mailto:info@glfs.com.jo
mailto:info@alamalcargo.com
mailto:halawani@liberty.com.jo
mailto:info@dhl.com
www.cml
mailto:tt@kawar.com.jo
mailto:info@freight
mailto:admin@gwl.com.jo
mailto:amra@amrashipping.com
mailto:orobiaco@orange.jo
www.eculine.net
mailto:zwa@zwa.com.jo
mailto:walid@khas.com.jo
mailto:info@hgl
mailto:info@jordaniancoastco.com
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وكالء الشحن الجوي للمواد غیر الخطرة

Local Freight Forwarder Agents

البرید االلكترونيھاتف / فاكساسم الشركة
5686528ھاتف:شركة الفنار لخدمات النقل والشحن

5686473فاكس: 
info@fanarfrt.com

5656103ھاتف:مؤسسة بزاري للشحن الجوي
5656104فاكس:

5608881ھاتف: شركة القوس للشحن المتكامل
5608884فاكس:

Info@archagl.com

4612533ھاتف: شركة النورس للوكاالت البحریة
4612599فاكس:

www.nawrasjo.com

5527745ھاتف: مؤسسة سنان لخدمات الشحن
5527748فاكس: 

cnnlogag@wanadoo.jo

5823890ھاتف:األوروبیة لخدمات الشحن
5823857فاكس:

admin@ess.com.jo

شركة السرعة لوسطاء الشحن والسیاحة 
والسفر

5691639ھاتف: 
5691637فاكس:

www.speedjordan.com

4658540ھاتف:مالك الدولیة للشحن
4638711فاكس:

mit@go.com.jo

4601399ھاتف: شركة مھاره للشحن السریع
4641844فاكس:

info@skillxpress.com

5690891ھاتف:شركة الخلیجان للوكاالت البحریة
5690893فاكس:

Jordan@gacworld.com

5657703ھاتف:المؤسسة الوطنیة لخدمات الشحن
5657702فاكس:

nfs@wandoo.jo

5678703ھاتف:مؤسسة أطلس للشحن البحري
5678702فاكس:

5533494ھاتف:والشحنمؤسسة الشرق األوسط للسیاحة 
5531903فاكس:

tours.com-info@middleeast

5828801ھاتف:مؤسسة حشوة للسیاحة
5862277فاكس:

management@hashweh.com

5651537ھاتف: مؤسسة النورس للشحن 
5651538فاكس:

efjor@embassyfreight.com.jo

5672235ھاتف:شركة ایكاس انترناشیونال كارجو افیاشین
5672237فاكس:

jordan.com-a.bkerat@icas

5855502ھاتف:السبعة لخدمات الشحنشركة التالل 
5855503فاكس: 

jo.com-info@fast

5548021ھاتف:سي أي في ایھ لوجیستكس / االردن
5541980فاكس:

www.cevalogistics.com

mailto:info@fanarfrt.com
mailto:Info@archagl.com
www.nawrasjo.com
mailto:cnnlogag@wanadoo.jo
mailto:admin@ess.com.jo
www.speedjordan.com
mailto:mit@go.com.jo
mailto:info@skillxpress.com
mailto:Jordan@gacworld.com
mailto:nfs@wandoo.jo
mailto:info@middleeast
mailto:management@hashweh.com
mailto:efjor@embassyfreight.com.jo
mailto:bkerat@icas
mailto:info@fast
www.cevalogistics.com
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الباب الحادي عشر

ةالمدن التي تخدمھا شركات الطیران األردنیة برحالت منتظم
The Cities Served With  Regular Flights  By The Jordanian Airlines

No. IATA
CODE CITY COUNTRY Global Region

1 ALY Alexandria Egypt Africa
2 CAI Cairo Egypt Africa
3 SSH Sharm El Sheikh Egypt Africa
4 BEN Benghazi Libya Africa
5 TIP Tripoli Libya Africa
6 KRT Khartoum Sudan Africa
7 TUN Tunis Tunisia Africa
8 HKG Hong Kong Hong Kong Asia
9 BOM Mumbai/Bombay India Asia

10 DEL Delhi India Asia
11 KUL Kuala Lumpur Malaysia Asia
12 CMB Colombo Sri Lanka Asia
13 BKK Bangkok Thailand Asia
14 VIE Vienna Austria Europe
15 BRU Brussels Belgium Europe
16 LCA Larnaca Cyprus Europe
17 CDG Paris-De Gaulle France Europe
18 FRA Frankfurt Germany Europe
19 MUC Munich Germany Europe
20 ATH Athens Greece Europe
21 # BUD Budapest Hungary Europe
22 FCO Rome-Da Vinci Italy Europe
23 MXP Milan-Malpensa Italy Europe
24 AMS Amsterdam Netherlands Europe
25 DME Moscow-Domodedovo Russian Federation Europe
26 # BUH Bucharest-Metro Romania Europe

    #Operated by   RO (Tarom A/Ls) &    MA (Malev Hungarian Airlines) " Code Share Aircraft"
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المدن التي تخدمھا شركات الطیران األردنیة برحالت منتظمة
The Cities Served With  Regular Flights  By The Jordanian Airlines

No. IATA
CODE CITY COUNTRY Global Region

27 BCN Barcelona Spain Europe
28 MAD Madrid Spain Europe
29 GVA Geneva Switzerland Europe
30 ZRH Zurich Switzerland Europe
31 IST Istanbul Turkey Europe
32 KBP Kiev Ukraine Europe
33 LHR London-Heathrow United Kingdom Europe
34 BAH Bahrain Bahrain Middle East
35 BGW Baghdad Iraq Middle East
36 BSR Basra Iraq Middle East
37 EBL Erbil Iraq Middle East
38 ISU Sulaymaniyah Iraq Middle East
39 NJF Al Najaf Iraq Middle East
40 OSM Mousl Iraq Middle East
41 TLV Tel Aviv Israel Middle East
42 KWI Kuwait Kuwait Middle East
43 BEY Beirut Lebanon Middle East
44 MCT Muscat Oman Middle East
45 DOH Doha Qatar Middle East
46 DMM Dammam Saudi Arabia Middle East
47 JED Jeddah Saudi Arabia Middle East
48 MED Madinah Saudi Arabia Middle East
49 RUH Riyadh Saudi Arabia Middle East
50 ALP Aleppo Syria Middle East
51 DAM Damascus Syria Middle East
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المدن التي تخدمھا شركات الطیران األردنیة برحالت منتظمة
The Cities Served With  Regular Flights  By The Jordanian Airlines

No. IATA
CODE CITY COUNTRY Global Region

52 AAN Al Ain United Arab Emirates Middle East

53 AUH Abu Dhabi United Arab Emirates Middle East

54 DXB Dubai United Arab Emirates Middle East

55 ADE Aden Yemen Middle East

56 SAH Sana'a Yemen Middle East

57 YUL Montreal-PET Canada North America

58 DTW Detroit United States North America

59 JFK New York-JFK United States North America

60 ORD Chicago-O'Hare United States North America


