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رخصة خط جوي 
 

 
 

U- طلوب تقديمها من قبل مقدم الطلبالوثائق والمعلومات المU :
 

  1TU(Appendix A of Part 205)U1Tنموذج طلب الحصول على رخصة خط جوي  .1
شهـرًا قبـل شهريـن  )12( الثني عشـر اقتصادية دراسة جدوىونية من نسخة ورقية ونسخة الكتر .2

  1TU(EOL Regulations Section 201.15)U1Tكما هو وارد فيومـن تاريـخ التشغيل 
 .دينةم المقطع المطلوب على أساس مدينة – .3
. بعد موافقة الهيئة على الطلب وصل مقبوضات للرسوم .4

 
 

U- تسلسل وتفاصيل مراحل العملU: 
 

تأكد الشركة، بالتنسيق مع الهيئة، من توافق الطلب مع االتفاقيات الثنائية أو مذكرات التفاهم أو  .1
 ).مقدم الطلب: الجهة المسؤولة/ ( المذكرات الرسمية المتبادلة

نسخة الكترونية من النسخة ورقية والأعاله على أن يتم إرفاق  المطلوبة ائقالوثمع  تقديم الطلب .2
 ).مقدم الطلب: الجهة المسؤولة/ ( دراسة الجدوى االقتصادية

 ).الهيئة: الجهة المسؤولة/ ( دراسة الطلب والمرفقات .3
: لمسؤولةالجهة ا/ ( مع بيان األسباب أو بالرفض الرخصةقرار الهيئة  إما بالموافقة على إصدار  .4

). الهيئة
بعد استالم أمر  U1Tنظام رسوم الطيران المدني1TUفي حال موافقة الهيئة، يتم دفع الرسوم المقررة حسب  .5

مقدم : الجهة المسؤولة/ (دائرة بنسخة عن وصل المقبوضات الالمعنية وتزويد  الدائرةقبض من 
 ).الطلب

). الهيئة: الجهة المسؤولة/ (إصدار الرخصة  .6
 
 

UمالحظاتU :
 

  يمكن للهيئة أن تتصل مع طالب الحصول على رخصة خط جوي منتظم لتزويدها بمعلومات إضافية
 .رورةأو إلجراء مقابلة لمزيد من التوضيحات والتبريرات إذا اقتضت الض

 للهيئة أن تقوم بعقد جلسة استماعية في حال ارتأت ضرورة ذلك التخاذ القرار المناسب. 
 
 

http://carc.gov.jo/images/filemanager/025233Route%20applications%20&%20forms.pdf�
http://carc.gov.jo/images/Regulations/PART205.pdf
http://carc.gov.jo/images/filemanager/075128Copy%20of%20Part%20-%20201.pdf�
http://carc.gov.jo/images/filemanager/075128Copy%20of%20Part%20-%20201.pdf�
http://carc.gov.jo/pdf/regulation/075128Copy%20of%20Part%20-%20201.pdf
http://www.carc.gov.jo/images/filemanager/024950FEES_CHARGES.pdf�
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
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U-  رخصة خط جويالزمن الالزم إلصدارU: 
 

  يوم عمل بعد تقديم واكتمال متطلبات أربعة عشر ) 14(رخصة خط جوي تستغرق عملية إصدار
 .يةفي حال عدم وجود اعتراض من الجهات المعنالطلب الرسمي 

  ثالثون يوم عمل بعد تقديم واكتمال متطلبات الطلب ) 30(تستغرق عملية إصدار رخصة خط جوي
 .الرسمي في حال وجود اعتراض من الجهات المعنية

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

 
 

U-  المدني المتعلقة برخصة خط جويتعليمات الطيرانU: 
 

- 1TUJCAR Part 201U1T 
- 1TUJCAR Part 205U1T 

 

http://carc.gov.jo/pdf/regulation/075128Copy%20of%20Part%20-%20201.pdf
http://carc.gov.jo/images/Regulations/PART205.pdf

