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تجاري مفتوح لالستخدام العام  ترخيص مطار
 

 
U- الوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من قبل مقدم الطلبU :

 
. رسالة نوايا من المشغل .1
موذج  .2

 .دليل ترخيص المطار .3
. المطاروإجراءات  مرافق ومعداتالدليل ووصل مقبوضات رسوم دراسة وتقييم  .4
 
 

U- تسلسل وتفاصيل مراحل العملU :
 

). مقدم الطلب: المسؤولةالجهة / (رسالة النوايا  تقديم .1
من  خالل أسبوع تقييم أولي للتأكد من أن موقع المطار ال يشكل خطر على سالمة الحركة الجوية .2

 .)الهيئة: المسؤولةالجهة / (استالم رسالة النوايا 
ي حال كان الموقع ال .3

). الهيئة: المسؤولةالجهة / (متطلبات التشريعية والفنية للترخيص تزويد مقدم الطلب بكافة ال .4
وذلك خالل أسبوع من استالم المتطلبات حسب األصول مع المرفقات كاملة الرسمي  الطلب تقديم .5

 .)مقدم الطلب: المسؤولةالجهة (أعاله 
: المسؤولةة الجه/ ( شوفات الميدانية على مرافق المطاردراسة وتقييم دليل الترخيص وعمل الك .6

 *P ).الهيئة
الجهة / (أو بالرفض ) مع بيان المحددات إن وجدت(بالموافقة على إصدار الشهادة  إما الهيئةقرار  .7

 ).الهيئة: المسؤولة
نظام رسوم 0TUحسب  رخصة تشغيل المطار، يتم دفع الرسوم المقررة إلصدار الهيئةفي حال موافقة  .8

بنسخة عن وصل وتزويد الدائرة  بعد استالم أمر قبض من الدائرة المعنية U0Tالطيران المدني
 **P ).مقدم الطلب: المسؤولةالجهة ( / المقبوضات

 ).الهيئة: المسؤولةالجهة ) / (متضمنة المحددات إن وجدت(إصدار الرخصة  .9
 
P

*
P أثناء عملية التقييم لعمل أية تعديالت على الدليل أو تقديم معلومات إضافيةلمشغل يستمر التنسيق مع ا. 

P

**
P  رخصة تشغيل مطار للمدة المحددة في إما يصدر قرار هيئة تنظيم الطيران المدني بمنح المشغل

روطة أو يعطى رخصة تشغيل مؤقتة ومش )في حال كانت عملية الدراسة والتقييم مطابقة تمامًا(التعليمات 
 .التي ال تؤثر على سالمة الطيران بالتصويب في حال كان الوضع مطابق مع بعض النواقص

 
 

U-  رخصة تشغيل مطارالزمن الالزم إلصدارU :

ف يشكل أي خطر على سالمة الحركة الجوية، يطلب من المشغل تقديم طلب 
U0T) / (الجهة  0TUJCAR Part 139 رسمي للحصول على رخصة التشغيل حسب تعليمات الطيران المدني

المسؤولة: الهيئة). 

 0TU(Application for Airport Operating Certificate Form DOASS-1)0TU طلب  ن
 .U0T J0TU CAR Part 139 للحصول على رخصة التشغيل حسب تعليمات الطيران المدني

http://carc.gov.jo/images/Regulations/part%20139/Part-139.pdf
http://carc.gov.jo/images/Regulations/part%20139/Part-139.pdf
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
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  يوم عمل بعد اكتمال متطلبات الطلب الرسمي ) 90( رخصة تشغيل مطارتستغرق عملية إصدار

 .والموافقة عليه من قبل الهيئة
 يبدأ احتساب الوقت من جديد مشغل المطاراع من في حال طلب تصويب أوض. 
  يومًا) 180(يعتبر الطلب الغيًا إذا تجاوزت مدة تصويب األوضاع أو استكمال األوراق عن .
 
 

U-  تجاري مفتوح لالستخدام العام مطارتعليمات الطيران المدني المتعلقة بترخيصU :
 
 0TUJCAR Part 139U0T 

http://carc.gov.jo/images/Regulations/part%20139/Part-139.pdf

