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 ة الهاشميـــة ــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ
 ـــــــــــــورــــــــــــ) مـــــــن الدستــــــــ ٣١بمقتضـــى المــــادة ( 

 ٢٣/١٢/٢٠١٩ـوزراء بتاريــخ ـوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــ
 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 ٢٠٢٠) لسنة ٧نظام رقم (
 الركاب نظام االستعالم المبكر عن

من قانون الطيران المدني رقم  )٧٠() و٦٧تين (صادر بمقتضى الماد
 ٢٠٠٧لسنة  )٤١(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

) ٢٠٢٠عالم المبكر عJن الركــــJـاب لسJنة يسمــى هذا النظام ( نظام االست  -١المــــادة 
 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ويعمل به 

 

 

المعJJJاني ا النظJJJام يكJJJون للكلمJJJات والعبJJJارات التاليJJJة حيثمJJJا وردت فJJJي هJJJذ  -٢المJJJادة
 -القرينة على غير ذلك: ما لم تدلالمخصصة لها ادناه 

 .هيئة تنظيم الطيران المدني : الهيئة
 ائرة المخابرات العامة.د : الدائرة
الحاصل على تJذكرة  على الرحالت الدولية المسافر : الراكب

مغJادر منهJا القJادم الJى المملكJة أوويشJمل المؤكدة 
 .كب المحول او راكب الترانزيتاالر أو

الراكJJب القJJادم للمملكJJة لغايJJات السJJفر الJJى وجهJJة  : الراكب المحول
قJJل مJJن خJJالل ا خJJرىأغJJادر علJJى طJJائرة المدوليJJة 

  .) ساعة٢٤(

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJبراك  
 الترانزيت

الراكJJب القJJادم للمملكJJة لغايJJات السJJفر الJJى وجهJJة  :
 الطائرة. مغادرةدولية دون 

 الجهة المتعاقد معها وفقا ألحكام هJذا النظJام لتنفيJذ : مزود الخدمات
  النظام االلكتروني لالستعالم المبكر عن الركاب.
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النظJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJام 
االلكترونJJJJJJJJJJJJJJي 
لالسJJJJJJJJJJJJJJJJJتعالم 

عJJJJJJJن المبكJJJJJJJر 
 الركاب

 -ام الكتروني يتضمن ما يلي:ـنظ :

 .)APIالمعلومات المسبقة للراكب(  -أ

 .)IAPIالمعلومات التفاعلية المسبقة للراكب( -ب

 .)PNRمعلومات سجل حجز الراكب( -ج

اصJدار بطاقJات معلومات نظام الترحيJل اآللJي و  -د
 .)DCS INFOالصعود(

 ).Boarding Pass( بطاقة الصعود -ـه
  

ادارة وتشJغيل النظJام االلكترونJي لالسJتعالم المبكJر عJن وتتولى الدائرة تنفيذ  -٣لمادةا
التعاقد مع مJزود الخJدمات والقيJام بجميJع التصJرفات ولها لهذه الغاية  الركاب

 القانونية الالزمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
 

لمبكJر ارونJي لالسJتعالم تتعاون الهيئة مع الدائرة لضمان تنفيJذ النظJام االلكت -٤المادة 
 -عن الركاب ولهذه الغاية تتولى ما يلي:

إحصائيات رسمية شهريا وكل ستة أشهر وعند الطلب عJن اعJداد اصدار - أ
 .الركاب

و المراسJJJJالت والتعJJJJامالت جميعهJJJJا مJJJJع شJJJJركات  متابعJJJJة المخاطبJJJJات -ب
 .الطيران

 

لمبكJر عJن الركJاب جJزءا ايعتبر تطبيق وتنفيذ النظJام االلكترونJي لالسJتعالم  -أ-٥المادة
 .من البرنامج الوطني للتسهيالت 

تلتزم شركات الطيران بتزويد مزود الخJدمات بالمعلومJات المطلوبJة لغايJات  -ب
تطبيJJJق وتنفيJJJذ النظJJJام االلكترونJJJي لالسJJJتعالم المبكJJJر عJJJن الركJJJاب ووفقJJJا 

 للبرنامج الوطني للتسهيالت.
 
 

لغايJات تطبيJق وتنفيJذ وتشJغيل  ن الركJابيستوفى رسJم االسJتعالم المبكJر عJ -أ-٦المادة
وفقJا  النظام االلكتروني لالستعالم المبكر عن الركاب والخدمات المساندة لJه

 -لما يلي:
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عJJن كJJل راكJJب قJJادم الJJى  وسJJبعمائة وخمسJJون فلسJJا ) دينJJار٧٥٠,١( -١
 .المملكة او مغادر منها 

عن كل راكب محول أو راكب  ومئتان وخمسون فلسا ) دينار٢٥٠,١( -٢
 نزيت.ترا

من الراكJب يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة  -ب
 .لها وعند مغادرتهالى المملكة  هعند قدومالمحول 

عفJJى مJJن الرسJJم المنصJJوص عليJJه فJJي الفقJJرة (أ) مJJن هJJذه المJJادة أطقJJم ت -ج
 طفال من عمر سنتين فما دون.واأل ةضافيالطائرات واالطقم اإل

 

%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقJررة ٩ى فائدة قانونية بنسبة (تستوف -٧المادة
وفقJJا ألحكJJام هJJذا النظJJام عJJن مJJدد التJJأخير بموجJJب التعليمJJات الصJJادرة لهJJذه 

 الغاية.
 جج

علJى ) مJن هJذا النظJام ٦يتم تحصJيل الرسJم المنصJوص عليJه فJي المJادة ( -أ -٨المادة
بJJل شJJركات الطيJJران الناقلJJة مJJن قاحكامJJه التJJذاكر التJJي صJJدرت بعJJد نفJJاذ 

صدرة للتذاكر من خJالل تJذكرة السJفر أو قائمJة الركJاب (المنافيسJت) الم وأ
 حسب مقتضى الحال.

 -تلتزم شركات الطيران بما يلي: -ب

الشJهر التJالي للشJهر توريد الرسوم الى مزود الخدمات مباشرة خالل  -١
 .الرسومبه  تالذي تحقق

ترتبة علJى التJأخر فJي توريJد الرسJوم وفقJا الفوائد القانونية المتوريد  -٢
 ألحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الى الهيئة.

 

تعتبJJر معلومJJات وبيانJJات ووثJJائق الركJJاب محميJJة وفقJJا ألحكJJام هJJذا النظJJام  -٩المJJادة
 وتسري عليها احكام التشريعات النافذة.

 

صJJوص عليهJا فJJي يعاقJب كJJل مJن يخJJالف أحكJام هJذا النظJJام بالعقوبJات المن -١٠المJادة
 .والتعليمات الصادرة بمقتضاه  قانون الطيران المدني
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التعليمJات الالزمJة  هيصدر مجلس مفوضي الهيئJة بنJاء علJى تنسJيب رئيسJ -١١المادة
 لتنفيذ احكام هذا النظام.
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