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 1/2 من والى األردن حالت شركات الطيران المنتظمة العاملةتصريح الهبوط لر
 

 
 إصدار تصريح الهبوط لرحالت شركات الطيران المنتظمة العاملة من وإلى األردنإجراءات 

 
 
 
Uرحالت الطيران المنتظمU-: ومعروضة للعامة، ويتم  هي خدمة النقل الجوي القائمة على أسس تجارية ،

كسلسلة من الرحالت الجوية المجدولة والتي ) مسافرين، بضائع وبريد(تشغيل هذا النوع من الرحالت 
يلتزم على أساسها الناقل الجوي أو ممثلة بإعالم الجهة المختصة ضمن الهيئة بجدول الرحالت الموسمي 

  .يوماً في حال التشغيل ألول مرة )60(األقل وقبل  يوماً على بثالثينقبل بدء التشغيل ) الصيفي والشتوي(
. نتهي بأحدهايكما يبدأ هذا النوع من الرحالت المجدولة من إحدى المطارات األردنية أو 

 
U- الوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من قبل مقدم الطلبU :

 
 ).عند التشغيل للمرة األولى( 1TU(Form 10-2001) U1T طلب الهبوط في المطارات األردنية نموذج .1
، ويستخدم في الجداول نظام األردنفي  الشركة أو مكتبها التمثيليجدول الرحالت من خالل  .2

. (ICAO)للمطارات المعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولي " الحروف األربعة"
 

U- تسلسل وتفاصيل مراحل العملU :
 
على أن ( األردنأو مكتبها التمثيلي في  الشركة التي تنوي التشغيلقوم تفي حالة التشغيل ألول مرة  .1

البرنامج األمني  نسخة ورقية من تقديمب) من الشركة ذات العالقة مفوضيكون الطلب مقدم من قبل 
 .من تاريخ التشغيل ستون يوم عمل) 60(للشركة قبل 

معبأ حسب  1TU(Form 10-2001) U1Tطلب الهبوط في المطارات األردنيةيقوم مقدم الطلب بتقديم  .2
من تاريخ  ثالثين يوم عمل) 30(الوثائق المطلوبة قبل  األصول ومرفقاً به جدول الرحالت وكافة

1TUairclearances@carc.gov.joالتشغيل المطلوب بواسطة البريد االلكتروني  U1T    أو بواسطة الفاكس
 ) .AFTN( أو بواسطة نظام   4874756/6/962/04على رقم 

 .برقم التصريح مقدم الطلبإصدار التصريح وإبالغ يتم في حال الموافقة  .3
 .مع بيان األسباب بذلك مقدم الطلبإبالغ يتم في حالة عدم الموافقة على الطلب  .4

: اتمالحظ
تعديل على  آيأو  في حال رغبة شركة الطيران المنتظم تسيير رحالت جوية إضافية منتظمة -

أيام  قبل ثالثة  (AFTN)البريد االلكتروني أو نظام تقوم بتقديم طلب من خالل  جدول الرحالت
 .من موعد الرحلة لغايات طلب الموافقة على تلك الرحلة

المشغل  على، في حال وجود حمولة لمواد خطرة على متن إحدى الرحالت الجوية المنتظمة -
حسب الرقم المحدد لهذه المواد من قوائم األمم  بطبيعة المواد الخطرة على الطائرة الهيئة إعالم

قبل  (Airway bill)باإلضافة إلى بوليصة الشحن  (UN Number)المتحدة ذات العالقة 
 .ةايات طلب الموافقة على تلك الرحلخمسة أيام من موعد الرحلة لغ

 
 
 

P

*
P AFTN: Aeronautical Fixed Telecommunication Network 
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 2/2 من والى األردن حالت شركات الطيران المنتظمة العاملةتصريح الهبوط لر
 

 
 

U- الزمن الالزم إلصدار تصريح رحالت الهبوط لشركات الطيران المنتظمةU :
 

تستغرق عملية إصدار تصريح الهبوط لرحالت شركات الطيران المنتظمة المدة المبينة أدناه وذلك  -
 :بعد استكمال كافة المتطلبات

 .في حال التشغيل ألول مرة البرنامج األمنياستالم على األقل من  عمل يومستون   )60( -
في حال طلب الموافقة على جداول التشغيل من استالم جدول الرحالت  عمل يومثالثون  )30( -

 .  )الصيفي/الشتوي(الموسمي 
طائرات إلى /في حال إضافة طائرةكافة المستندات ذات الصلة  استالممن  عمل أيام ثالثة )3( -

 .التشغيلاألسطول المستخدم في 
 .في حال طلب تشغيل رحالت إضافيةعمل  أيامثالثة   )3( -
حمولة لمواد متنها على طلب تصريح لرحلة  في حال كافة المتطلباتبعد استالم  أيام عملخمسة ) 5( -

 .خطرة

  


