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  للرحالت الخاصة المنفردةإصدار تصريح إجراءات 

 
Uالرحالت المنفردة ألغراض خاصةU-: هي أية رحلة جوية الغاية منها إحدى األمور التالية: 

 
 )Testing Purposes( التجربة .1
) Experimental Flights( االختبار .2
 )Acrobatic Flights(الطيران البهلواني  .3
) Repositioning Ferry(االنتقال من مكان إلى آخر  .4
 )Aerial Advertising(أغراض دعائية  .5
 )Agricultural Purposes(أغراض زراعية  .6
 )Photography(التصوير  .7
 )Aero-sports(الرياضات الجوية  .8
 )Sightseeing Purposes(أغراض سياحية  .9

 )Medical Purposes(طبية الحاالت ال .10
 )Filing a New Flight Plan(إعادة تعبئة خطة الطيران  .11
  (Calibration)معايرة األجهزة المالحية  .12

 
U-المعلومات المطلوب تقديمها من قبل مقدم الطلب الوثائق وU :

: شامال  0TUForm 10-2006 (U0T(طلب التصريح . 1
. اسم المشغل .أ
 .عالمات تسجيل الطائرة وجنسيتها .ب
 .نوع الطائرة .ج
 .نداء الطائرة .د
 .تاريخ ووقت الرحلة .ه
 .خط سير الرحلة .و
 .مقدم الطلبعنوان  .ز
 .المرفق المطلوبة بالنموذج الوثائق .ح

 
: مالحظة

 
يتم ، وكانت الغاية من الرحلة االنتقال من مطار إلى آخر جيالً أردنياــفي حال كانت الطائرة تحمل تس -

-0TU(Form 10النموذج ب كافة الوثائق المطلوبةمن الشركة ذات العالقة مرفقاً به طلب التصريح  تقديم
2009).U0T 

 
 0TU(Formوبة في النموذج ــائق المطلـتقديم كافة الوث يتمتحمل تســجيالً أردنيا،  UالUفي حال كانت الطائرة  -

10-2006).U0T 
 
 

 

http://carc.gov.jo/images/Flight_per/CARC_Form_10-2006Special_purpose.pdf
http://carc.gov.jo/images/Flight_per/CARC-Form_10-2009Positioning.pdf
http://carc.gov.jo/images/Flight_per/CARC-Form_10-2009Positioning.pdf
http://carc.gov.jo/images/Flight_per/CARC_Form_10-2006Special_purpose.pdf
http://carc.gov.jo/images/Flight_per/CARC_Form_10-2006Special_purpose.pdf
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U- تسلسل وتفاصيل مراحل العملU :
 

معبأ حسب األصول مرفقاً به كافة الوثائق المطلوبة تصريح للطيران يقـوم مقـدم الطلب بتقديم طلب  .1
 .من تاريخ التشغيل المطلوب بواسطة البريد االلكترونيالمدة الزمنية المحددة في الجدول أدناه قبل 

airclearances@carc.gov.jo  أو بواسطة  4874756/6/962/00أو بواسطة الفاكس على رقم
(AFTN)نظام  P

*
P،  0وذلك من خاللTUوكيل إشرافU0T أو المكتب التمثيلي لشركة الطيران. 

 
 .برقم التصريح غ مقدم الطلبإصدار التصريح وإباليتم موافقة الفي حال  .2
 
 .األسبابفي حال عدم الموافقة يتم إبالغ مقدم الطلب بذلك مع بيان  .3
 

U-  للرحالت الخاصة المنفردةالزمن الالزم إلصدار تصريحU :
 

بعد المدة الزمنية المحددة في الجدول أدناه المنفردة لرحالت الخاصة اتسـتغرق عملية إصدار تصريح 
 .كافة المتطلبات استالم

 
 

 رقم النموذجالوثائق   المدة الزمنية نوع التصريح   
 2006-10مطلوبة للطائرات األجنبية أيام عمل  3التجربة  1
 2006-10مطلوبة للطائرات األجنبية  أيام عمل   3االختبار  2
 2006-10مطلوبة للطائرات األجنبية  أيام عمل   5الطيران البهلواني  3
-10 (JY a/c)غير مطلوبة  أيام عمل   5االنتقال من مكان إلى أخر  4

2009 
(others)10-2006 

 2006-10مطلوبة  للطائرات األجنبية  أيام عمل  5أغراض دعائية   5
 2006-10مطلوبة  للطائرات األجنبية  أيام عمل  5أغراض زراعية   6
 2006-10مطلوبة  للطائرات األجنبية  أيام عمل 5التصوير  7
  2006-10مطلوبة  للطائرات األجنبية  أيام عمل 5الرياضات الجوية   8
 2006-10مطلوبة   للطائرات األجنبية  أيام عمل  5 أغراض سياحية  9

 2006-10مطلوبة   للطائرات األجنبية  ساعة  24خالل الحاالت الطبية   10
 2006-10غير مطلوبة  ساعة  24خالل إعادة تعبئة خطة الطيران   11
 2006-10مطلوبة  للطائرات األجنبية  أيام عمل  3معايرة األجهزة المالحية   12

 
 
 
 
 
 

P

*
P AFTN: Aeronautical Fixed Telecommunication Network 
 

mailto:airclearances@carc.gov.jo�
http://carc.gov.jo/images/Osama/Supervision_Local_Agents.pdf

