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     2021التقرير السنوي لهيئة تنظيم الطيران المدني لعام 
 

والذي ُيلقي  2021َيسرُّ هيئة تنظيم الطيران المدني أن تصدر تقريرها السنوي لعام 
الَضْوء على آخر التطورات في مجال النقل الجوي والطيران المدني وخطط ومشاريع الهيئة 

 .2021المستقبلية وأبرز إنجازاتها خالل عام 
 

ا العالم اثر جائحة كورونا رغم االزمة التي يمر به - 2021لقد نفذت الهيئة خالل عام 
الكثير من األنشطة والبرامج   -والتي انعكست بشكل مباشر على قطاع الطيران المدني
وكان من أبرز  (،2023-2021والمشاريع التي تضمنتها خطتها االستراتيجية لألعوام )

نظام مشروع تحديث االجهزة المالحية في المطارات االردنية والمحطات ومنها  انجازاتها
 .االستطالع الراداري والقبة الرادارية في منطقة مطار الملكة علياء الدولي

 

ذه إنَّ تحديات قطاع النقل الجوي والطيران المدني كثيرة، إال أننا ما زلنا في مواجهة ه
التحديات من خالل االستمرار بتطبيق كافة السياسات التي من شانها رفع سوية القطاع 

 .فق تشريعات عصرية تواكب أفضل الممارسات الدوليةوتنظيمه ومراقبته و 
 

كما أن الهيئة تقوم بتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص من خالل توفير بيئة  
استثمارية مناسبة بما يضمن مصلحة االقتصاد الوطني وتنمية وتطور قطاع النقل الجوي 

 والطيران المدني في األردن.
                                

 وكابتن هيثم مست                                                              
 فـوضـينرئـيس مجـلس الم                                                      
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 الباب األول

 لمحة عن هيئة تنظيم الطيران المدني
 مـقـدمـــة

  ومدددن ثدددم تدددم إصددددار قدددانون آخدددر  (25)تحدددت الدددرقم  1945صددددر أول قدددانون للطيدددران المددددني فدددي عدددام
 1948لسنة  8ن المدني يحمل الرقم للطيرا

  تم أنشاء مديريدة الطيدران المددني كىحددا دوائدر وزارة المواصدالت آندذا  ومددأت المديريدة 1950في عام 
 مان والقدس بمدرجين صغيرين.عن تشغيل مطاري ع مسئولةبىمكانات بسيطة وكانت 

  1953لسنة  55قانون للطيران المدني رقم  أصدرتم  1953في عام . 
  توقف العمل بمطار القدس مما أدا إلى ازدياد الضغط على مطار عمان المدني األمر  1967في عام

 أهمها مباني المسافرين والمدرج.كان الذي تطلب توسيع مرافقه و 
  مدينة العقبة السياحية واالقتصادية تم إنشاء مطار دولي فيها. نظرا ألهمية 1972في عام 
  تددم تحويددل مديريددة الطيددران المدددني إلددى سددلطة الطيددران المدددني  ات شخصددية اعتباريددة  1982فددي عددام

 50ومن ثم صددر قدانون الطيدران المددني  1982لسنة  26تتمتع باالستقالل اإلداري بموجب قانون رقم 
 .1985لسنة 

  كم جندوب عمدان  40قامت وزارة النقل ببناء مطار الملكة علياء الدولي في موقع الجيزة  1983في عام
حيدث تدم تحويدل حركدة  25/5/1983وقد افتتحه جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل المعظم في 

 .إليهالطيران التجاري الدولية 
  وفدددي إطدددار إعدددادة ةيكلدددة سدددلطة الطيدددران المددددني تدددم إنشددداء هيئدددة تنظددديم الطيدددران المددددني كخلدددف قدددانوني

 وآلدت إليهدا جميدع الحقددوي التدي كاندت عائددة لسددلطة الطيدران المددني كمدداوواقعدي لسدلطة الطيدران المدددني 
دني رقدم نون الطيدران المد( مدن قدا68تحملت الهيئة جميع االلتزامات المترتبة عليها تنفيذَا ألحكام المدادة )

بالشخصدددية االعتباريددددة وماالسدددتقالل المددددالي المدددددني وتتمتددددع هيئدددة تنظدددديم الطيدددران  ،2007( لسدددنة 41)
هددا واإلداري ومددذلك يحددق لهددا تملددك األمددوال المنقولددة وغيددر المنقولددة الالزمددة لتحقيددق أهدددافها والتصددرف ب

 بمددا فددي  لددك حددق التقاضددي وفقدداي لمددا نصددت عليددهوالتعاقددد مددع الغيددر والقيددام بجميددع التصددرفات القانونيددة 
 .وتعديالته 2007( لسنة 41( من قانون الطيران المدني رقم )6أحكام الفقرة )أ( من المادة )
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  ةالرؤي
  " أجواء آمنة لجميع المشغلين "
 

  الرسالة
مبني  نقل جوي متحرراالرتقاء بتطبيق معايير السالمة واألمن والبيئة في الطيران المدني وتنمية قطاع  " 

 " على أسس اقتصادية سليمة
 
 

  المؤسسية القيم
 الشفافية والنزاهة .1
 الوالء والصدي .2
 التطوير والتحسين المستمر .3
 العمل الجماعي .4
 االبداع واالبتكار .5
 االجتهاد .6
 سيادة القانون  .7
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   هيئة تنظيم الطيران المدني أهداف

 

 االستراتيجيةاألهداف 
  االستقاللية المالية واالدارية للهيئةتعزيز. 
  والدولية.تعزيز سالمة وأمن الطيران المدني حسب المتطلبات الوطنية استدامه و 
  تطوير منظومة النقل الجوي. 
 جعل األردن مركزا إقليميا للنقل الجوي والتدريب على الطيران المدني. 
  والطيران المدنيتشجيع الشراكة وتحفيز االستثمار في أنشطة النقل الجوي. 
 رفع مستوا األداء المؤسسي. 
  والدولية.حماية البيئة حسب المتطلبات الوطنية 
 

 
 مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني  

 الرئيس التنفيذي /رئيس مجلس المفوضين -هيثم مستو  كابتن عطوفة  
  نائب الرئيس   -طوفة المهندس صالح العموش ع 
  (28/12/2021)اعتبارا من  مفوض -عرميات عطوفة األستا  خالد 
 ( 26/9/2021)لغاية مفوض  /عطوفة السيد  ياب ابو زيد 
 ( 26/9/2021)لغاية  مفوض /عطوفة السيدة ابتسام ابو السميد 
 ( 26/9/2021)لغاية وض مف /عطوفة السيد منير اسعد 
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 أصحاب العطوفة السادة مدراء هيئة تنظيم الطيران المدني

 ( منُذ تأسيسهاالطيران المدني سابقا   )سلطة
 إلى من االسم الرقم

 11/5/1953 1/2/1950 رشاد البديري  1
 29/12/1957 16/7/1953 عبد هللا عالء الدين 2
 4/7/1961 10/7/1958 عادل الخالدي 3
 28/11/1961 5/7/1961 إبراةيم عثمان 4
 12/9/1968 29/11/1961 أميل القبيسي 5
 1/9/1969 11/9/1968 إبراةيم عثمان 6
 1/2/1971 1/9/1969 شكري قباعين 7
 1/5/1972 1/2/1971 الشريف غازي راكان 8
 1/8/1974 1/5/1972 نوارمحمد سعيد أبو  9

 1/6/1982 1/8/1974 الشريف غازي راكان 10
 11/5/1983 2/8/1982 صالح الكردي 11
 1/8/1984 1/11/1983 محمود جمال بلقز 12
 26/11/1986 1/8/1984 خالد محمد علي 13
 21/6/1987 1/12/1986 كابتن أمين الحسيني 14
 14/12/1991 21/6/1987 محمود جمال بلقز 15
 17/2/1996 14/12/1991 احمد جويبر العتيبي 16
 25/4/1999 17/2/1996 كابتن جاسر زياد 17
 24/1/2002 25/4/1999 كابتن جهاد أرشيد 18
 5/12/2004 24/1/2002 الطيار حنا النجار 19
 14/11/2010 5/12/2004 كابتن سليمان عبيدات 20
 1/2015/  18 18/1/2011 كابتن "محمد أمين" القرعان 21
 30/10/2015 18/2/2015 كابتن كابرييل سيفزتيان 22
 1/2/2017 4/11/2015 بالوكالة /المهندس أحمد فضل هللا العزام  23
 1/2/2017 كابتن هيثم مستو 24
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 مهام ومسؤوليات هيئة تنظيم الطيران المدني
 

ئة الهيمهام ومسؤوليات  2007( لسنة 41( من قانون الطيران المدني رقم )7حددت أحكام المادة )
 هـذه المهـام ما يلـي: وابـرز

تنظيم جميع األمور المتعلقة بالطيران المدني بما في  لك تنظيم سالمة وأمن الطيران والتنظيم  .1
 االقتصادي والبيئي له.

خيص المشغلين في قطاع الطيران المدني طبقاي لألحكام والشروط إبرام العقود مع المستثمرين وتر  .2
 المحددة في هذا القانون.

 تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني. .3
 دنيإجراء الدراسات والمشاورات والتفاوض إلعداد المعاهدات واالتفاقيات الدولية في مجال الطيران الم .4

كام وتعديلها بما في  لك اتفاقيات الخدمات الجوية والنقل الجوي وتحضيرها إلبرامها وتصديقها وفق أح
 الدستور والقوانين واجبة التطبيق.

مثيل تنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني وت .5
 المعاهدات واالتفاقيات ولدا المنظمات الدولية. المملكة لدا الدول األطراف في هذه

يات تقديم المشورة للوزارة في األمور المتعلقة بمتابعة وتنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن االتفاق .6
 والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني.

حركات الطائرات تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوا الضجيج وانبعاث العوادم من م .7
واستعمال األراضي داخل المطارات والمجاورة لها مع األخذ باالعتبار المعايير الدولية والوطنية 

 والبروتوكوالت واالتفاقيات الدولية المتعلقة بتغيير المناخ.
 تنفيذ البرنامج الوطني ألمن الطيران المعد من قبل الوزارة والموافق عليه من مجلس الوزراء. .8
 إجراءوانتظامه و الطيران المدني فنياي واقتصادياي بما يضمن سالمة الطيران المدني وأمنه وكفاءته تطوير  .9

 الدراسات والبحوث لتحقيق  لك.
منها العمل على االرتقاء بخدمات الطيران المدني إلى المستوا األفضل لتلبية متطلبات المستفيدين  .10

 نية ألداء هذه الخدمات.الكفاءات البشرية المؤهلة والوسائل الف وتوفير
 وضع األنظمة القياسية لتسهيالت المالحة الجوية وفقاي للمتطلبات الدولية واألولويات الوطنية. .11
 اإلشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم .12

 بشروط الترخيص والعمل على الحفاظ على حقوي المستفيدين.
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تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في خدمات الطيران المدني بما يتفق مع احتياجات السوي وإيجاد  .13
زمة الحوافز المؤدية إلى إقدام األفراد والشركات لالستثمار في هذا المجال مع اتخا  اإلجراءات الال

 لضمان وحماية حقوي ومصالح المستثمرين في تقديم هذه الخدمات.
م تثمرين المرخص لهم والناقلين الجويين والمشغلين واإلشراف على أنشطتهم والتزامهمراقبة أداء المس .14

ال بأحكام القانون واألنظمة والتعليمات واألوامر الصادرة عن الهيئة والقواعد المرعية في هذا المج
 وشروط عقد الرخصة.

ي ت الطيران المدني ومنع أالعمل على تحقيق المنافسة اإليجابية بين جميع المستثمرين في تقديم خدما .15
 ممارسة مخلة بذلك واتخا  اإلجراءات الالزمة لمنع االحتكار وفقاي ألحكام القوانين النافذة.

قاي وضع المعايير والشروط لتأهيل الطائرات ومنح شهادة لكل طائرة يثبت تأهيلها وصالحيتها للطيران وف .16
 لتلك المعايير والشروط.

ران لتأهيل الطيارين وأعضاء طاقم الطائرة وجميع العاملين في مرافق الطي وضع الشروط الفنية والعلمية .17
والمرتبطة أعمالهم بأمن الطيران وسالمته، وإصدار شهادات لهم إلثبات مؤهالتهم ومنح التراخيص 

 لهم.
ه اإلشراف على معاهد الطيران المدني واعتماد ومراقبة البرامج التعليمية والتدريبية المطبقة في هذ .18

 المعاهد بما في  لك ترخيص الجهات التي تقدم الطيران المدني واالشراف عليها.
اء اتخا  جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واألنظمة وإصدار التعليمات الالزمة ألد .19

، اتالوظائف التنظيمية للهيئة في شؤون الطيران المدني بما في  لك تفتيش األبنية والمنشآت والطائر 
 والتصريح للطائرات بالطيران أو منعها من  لك وحجز أي وثائق متعلقة بها.

 ترخيص المطارات المدنية ومنح مشغليها رخص التشغيل.  .20
 ترخيص مزودي خدمات المالحة الجوية التي تقدم للطيران المدني وفقا للشروط التي يضعها المجلس. .21
 للطيران المدني وفقا للشروط التي يضعها المجلس.اعتماد مزودي خدمات االرصاد الجوية التي تقدم  .22
تعلق جهة داخل المملكة وخارجها في امر ي أليتقديم الخدمات االستشارية والخبرات الفنية وابداء الرأي  .23

 بالطيران المدني وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
 المختصة.االشراف على تنفيذ برنامج الدولة للسالمة والتنسيق مع الجهات  .24
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 الباب الثاني
 التطورات في قطاع الطيران المدني

 إعادة الهيكلة .1
ى علدبنداءاي  2004ة المطدارات فدي العدام وخصخصد ةيكلة سلطة الطيران المدنيتم البدء ببرنامج إعادة 

 الدراسات التي أكدت جدوا الفصل بين المنظم والمشغل وتفعيل دور المنظم. 
 فصل المشغل عن المنظم. ركز علىالذي  2007( لسنة 41قانون الطيران المدني رقم ) حيث تم إصدار

   2007الفنية للقطاع الخاص عام  الملكة نورخصخصة وميع كلية. 
  شددركة العدددقبةتحويددل ملكيددة مطددار الملددك الحسددين الدددولي إلددى شددركة تطددوير العقبددة وإداراتدده مددن قبددل 

 .2007للمطارات عام 
   2007إنشاء هيئة تنظيم الطيران المدني عام. 
   2007عام المطار الدولي"  مجموعة مطار الملكة علياء الدولي من قبل " شركةوتأهيل توسعة. 
   2008إنشاء شركة المطارات األردنية عام. 

 
 تحرير النقل الجوي الدولي .2

بعقددددددد هدددددد   الوطنيددددددة لقطدددددداع النقددددددل الجددددددوي تقددددددوم هيئددددددة تنظدددددديم الطيددددددران المدددددددني  لالسددددددتراتيجيةتنفيددددددذا 

 غ اللويدددةاالتفاقيددداغ لاايددداغ تنظددديم قددددجاغ النقدددم اللدددوي الددددحلي جدددد الددددح  ا قدددر  لت ريدددر ال ددددجا

( ICAOعلدددس  تدددل ت اعليدددة جدددد جراعدددار الندددماناغ المقدددرر جدددن المنظمدددة الدحليدددة للطيدددران المدددددني  

عدددام  ي شددديوا وتح ا جدددواس اتدددتناعاه لمعاهددددر الطيدددران المددددني الددددحلي الموقعدددة  دددحالمتعلقدددة بسياتددداغ  ددد

نائيددة ثتفاقيدداغ حبمددا يتنددا م جددد الت ددريعاغ الوصنيددة حال،ددالح العددام  حقددد تددم لاايددة ا ن توقيددد ا 1944

 ( عحلدددة تدددرت   جع دددا122( عحلدددة عربيدددة ح جن يدددة جدددن   دددم  82ت دددرمي جدددد  حجماعيدددة  اغ صدددابد 

 ةحجتوتدددطي ا حمالمملودددة االمعنيدددة ال اشدددمية باتفاقيددداغ قددددجاغ جويدددة  حجدددن بين دددا اتفاقيدددة الطيدددران 

رأل ثدددان  بدددين المملودددة ا معنيدددة ال اشدددمية تطدددرأل  ح  حاالت ددداع ا حمحبدددي حالددددح  ا عنددداس  يددد  تطددد

 .حبية عحلة  حم (27حت مم  
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  التشريعات .3
ن مو  ICAOتطوير تشريعات الطيران المدني األردنية بما يتالءم مع المتطلبات الدولية االيكاو 

وما انبثق عنه من أنظمة وتعليمات  وتعديالته 2007لسنة  41أهمها قانون الطيران المدني رقم 
 EASAإضافة إلى انه قد تم تطوير وموائمة هذه التعليمات بناء على المتطلبات األورومية االياسا

 .2018( لسنة 106نظام رسوم الطيران المدني رقم ) واصدار
 تطور الحركة الجوية .4

 يلي:سنوات األخيرة كما  الخمستطورت الحركة الجوية في األردن خالل 
 نسبة النمو /االنخفاض 2021 2017 المؤشر

 حركة الطائرات
83,570 52,730 36% 

 )القادمة والمغادرة (
 اعداد المسافرين

8,140,144 4,682,999 42% 
 )القادمين والمغادرين (

 حجم الشحن والبريد /طن
115,286 61,492 47% 

 ) الصادر والوارد( 
 العابرةاعداد الطائرات 

46,680 49,764 7% 
 لألجواء االردنية

  االردن.الطيران المدني في و  ل النقل الجوي الشركات األردنية العاملة في مجا .5
  ( شركة نقل جوي منتظم وغير منتظم4)
  ( أكاديميات لتعليم الطيددددران2) 
  ( مراكز تدريب4) 
  مراكز تدريب الصيانة (5) 
  ( ندوادي طيدددددران1) 
 وكالء خدمات الشحن الجوي  (89) 
 للرحالت العارضة والخاصة.على خدمة الطائرات  أشرافشركات وكيل  (8) 
  ( محطات الصياندددة10) 
  إدامة صالحية الطائراتإدارة ( مؤسسة 7) 
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  والمطارات والمستثمرين  للشركات البرامج األمنية واعتماد ومراجعةإصدار  -5
 

 األمنية التالية:مراجعة البرامج  -1

  /اعتماد تعديالت البرنامج االمني للوكيل النظامي للشحن الجوي لشركة الملكية االردنية
 الوكيل النظامي للشحن الجوي.

  .اعتماد تعديالت البرنامج االمني للشركة االردنية لصيانة محركات الطائرات/ جالكو 
  .اعتماد تعديالت البرنامج االمني لشركة االردنية للطيران 
  .مراجعة واعادة قبول البرنامج االمني للخطوط الجوية التركية 
   /اعتماد تعديالت المراجعة العشرين للبرنامج األمني لشركة الشري األوسط للطيران

 الخطوط اللبنانية.
  ن بيجاسوسمراجعة وإعادة قبول البرنامج األمني لشركة طيرا 

 

 .  مراجعة البرامج األمنية للمطارات:2

  مراجعة تعديل على اإلجراءات المؤقتة ألمن مطار الملكة علياء الدولي خالل تفشي
 فايروس كورونا

  عادة اعتماد برنامج امن مطار الملكدة علياء الدولدي.ا 
 ي.إعادة اعتماد برنامج رقابة جودة امن الطيران لمطار الملكة علياء الدول 
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 الباب الثالث

 الخطط والمشاريع المستقبلية
 

 اعداد خطة تصحيحية لمالحظات منظمة الطيران المدني الدولي  .1
 اصدار نظام التنظيم االداري للهيئة. .2
 .الثنائية لتحرير سوي النقل الجوي على أسس تبادلية تعديل االتفاقياتعقد او  .3
 .نهج التعليمات الذكيةتطوير تشريعات الطيران المدني واعتماد  .4
 .( حقوي المسافرين  وي االعاقة211اقرار تعليمات الطيران المدني جزء ) .5
 .تحديث وتطوير االجهزة المالحية في المحطات والمطارات .6
 .توفير وتطوير وتحديث األجهزة واألنظمة الحاسومية .7
 .يةقتصادترخيص شركات الطيران المتقدمة حال تحققيها للمتطلبات الفنية واال .8
 .بناء القدرات المؤسسية .9
 .مشاركة خبراء الهيئة في مهام المؤسسات الدولية لجعل الهيئة بيت خبرة .10
 .الحديثة التكنولوجيةاستقطاب الفعاليات الدولية وعقدها بالطري  .11
 ابرام اتفاقية مع هيئة تنشيط السياحة إلدارة المؤتمرات. .12
 انشاء وتفعيل وحدة االتصال واالعالم. .13
 .المعلومات واعادة هندسة االجراءاتتصنيف  .14
 .تحديث الموقع االلكتروني للهيئة .15
بىضافة الجزء الفرعي )ب( المعني  (301جزء )الطيران ال تعديل تعليمات بيئة .16

بالرقابة والتحقق والتبليغ ( الجزء الرابع والخاص 16بتطبيق المتطلب الدولي في الملحق )
من قبل الناقلين  غيل الخطوط الجوية الدوليةاالنبعاثات الكرمونية الناشئة عن تشعن 

 الجويين الوطنيين.
بىضافة الجزء الفرعي )أ( بما ينسجم مع  (301جزء )الطيران ال تعديل تعليمات بيئة .17

 الممارسات الدولية  ات العالقة. وأفضلالتطورات  أحدث
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 الرابعالباب 

  هيئة تنظيم الطيران المدنينجازات ا
 

 ميةت المملكة األردنية الهاشترأس 2021في العام  المملكة األردنية الهاشمية ألول مرة في تاريخ
ممثلة برئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران عطوفة الكابتن  المجلس التنفيذي للمنظمة

دول أعضاء وهي )المملكة العرمية  9ويتألف المجلس التنفيذي للمنظمة من  هيثم مستو
، ُعمان، جمهورية العراي ةالمتحدة، دولة قطر، دولة الكويت، سلطن السعودية، االمارات العرمية

 جمهورية مصر العرمية والمملكة المغرمية(.
كما يذكر ان هيئة تنظيم الطيران المدني دائمة السعي لتطوير قطاع النقل في المملكة وتوسيع 

إيجابا على سمعة ورفعة أطر التعاون واالتصال على المستويات اإلقليمية والدولية بما ينعس 
قطاع الطيران المدني في المملكة و لك إضافة الى الجهد الدؤوب للحفاظ على منظومة الرقابة 
على سالمة وأمن الطيران المدني ليحقق أفضل المعايير الدولية باإلضافة الى تطوير وتحسين 

 خدمات المالحة الجوية لتكون أفضل ما يمكن ضمن الموارد المتاحة.
الكثير من المشاريع خالل الخمس اعوام الماضية نفذت هيئة تنظيم الطيران المدني وقد هذا 

واألنشطة والبرامج التي تضمنتها االستراتيجية الوطنية طويلة المدا لقطاع النقل لألعوام 
ل الهيئة على شهادة التميز في السالمة و حص ( ومن ابرز هذه االنجازات2015-2030)

مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لتطبيقها الفعال لمعايير المنظمة الجوية، من رئيس 
الدولية وممارستها الخاصة بالرقابة على السالمة الجوية من قبل الهيئة، والتحسن الملموس في 

عقد اجتماعات المؤتمر الدولي إلجراء مفاوضات و  2017أداء السالمة الجوية في العام 
( 600في مدينة العقبة ومحضور ما يزيد على ) 2019عام ( لICANخدمات النقل الجوي )

وشاركت الهيئة بؤتمر االيكان الذي تم عقده في كولومبيا بتقنية  ( دولة61مشار  يمثلون )
والذي تم فيه االتفاي مع العديد من الدول على  2021االتصال المرئي خالل شهر كانون اول 
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ل الجوي وامن الطيران المدني تمهيدا لتوقيعها ومن تبادل االتفاقيات الثنائية في مجاالت النق
 .ابرزها االرجنتين والبحرين وماكستان

ة ، واما في جائححصلت على ختم التميز لجائزه الملك عبدهللا الثاني لتميز االداء الحكوميكما 
 اتخا  اجراءات وتدابيركورونا فكانت استجابة الهيئة للتعامل مع هذه االزمة مبكرة حيث تم 
تمثلت بتطعيم  2019وقائية لمنع انتشار االمراض السارية والمعدية منذ بداية فصل الشتاء 

 اعوام متتالية وتوزمع نشرات توعوية لمنع انتشار 3العاملين في المطارات الثالثة وعلى مدار 
تحديث خطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع أحداث الصحة العامة في النقل الجوي و  الفايروس
 و (COVID-19يروس )ف –استدامة واستمرارية األعمال في الهيئة/ حالة الطوارئ  وخطة

إصدار الدليل الشامل للتعليمات الصحية خالل جائحة كورونا وتحديث اإلجراءات واإلرشادات 
 .التوعوية الالزمة لكافة العاملين في المطارات وأطقم الطائرات والمسافرين

لسنة  )8نون عصري معدل لقانون الطيران المدني رقم )صدر قاومن الناحية التشريعية، 
و لك لغايات تحفيز االستثمار  2018( لسنة 106نظام رسوم الطيران المدني رقم )، 2018

في قطاع الطيران المدني وتشجيع استقطاب شركات الطيران، والطلبة الدارسين في أكاديمّيات 
اصدار تعليمات لحقوي ، سوم  ات العالقةالطيران االردنية، حيث تضّمن النظام تخفيض الر 

 وتعليمات االستعالم المبكر عن الركاب. المسافرين جوا وحقوي المسافرين  وي االعاقة
في تطوير وتحديث أنظمة خدمات ت استمر وفي اطار تحقيق اهداف الهيئة االستراتيجية 

لجوية، حيث تم شراء المالحة الجوية لتعزيز المستوا التنافسي لألردن في خدمات المالحة ا
في مطار الملك الحسين  vcssانظمة واجهزة مالحية من ابرزها )نظام االتصال الصوتي 

-Dونظام االتصال الرقمي  SSR mode-Sالدولي/ العقبة ومطار عمان المدني ورادار 
ATIS) عادة هندسة اجراءات الخدمات وافتتاح الرادار الجديد والقبة الرادارية وقامت ايضا با

 ( خدمة.56التي تقدمها الهيئة تمهيدا للتحول االلكتروني وأتمتة )
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 الباب الخامس
 الحركة اإلحصائية

 كة اإلجمالية للمطارات األردنية الحر 
Movement at All Jordanian Airports 

 (2021-2017) 
 حركة الطائراتAircraft Movement) ) 

 السنة
Year 

 حركة الطائرات
Aircraft Movement 

 نسبة النمو  المجموع المغادرة القادمة
Arrival Departure Total Growth Rate 

2017 41,815 41,755 83,570 - 
2018 42,344 42,351 84,695 1% 
2019 43,792 43,773 87,565 3% 
2020 14,764 14,722 29,486 -66% 
2021 23,298 23,305 46,603 53% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المسافرينحركة (Passengers Movement) 
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 السنة
Year 

 عدد المسافرين
Number of Passengers 

 نسبة النمو  المجموع المغادرين القادمين
Arrival Departure Total Growth Rate  

2017 4,076,456 4,063,688 8,140,144 7% 
2018 4,345,623 4,314,878 8,660,501 6% 
2019 4,618,154 4,609,108 9,227,262 7% 
2020 1,102,163 1,136,136 2,238,299 -76% 
2021 2,340,349 2,218,987 4,559,336 103% 
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 / طنحركة الشحن الجوي (/Ton Air Cargo Movement) 

 السنة
Year 

  

 حركة الشحن الجوي )طن(
(Air Cargo Movement (Ton 

 نسبة النمو  المجموع الصادر المفرغ
Inbound Outbound Total Growth Rate 

2017 63,486 48,940 112,426 9% 
2015 62,969 41,338 106,307 -5% 
2019 61,607 43,795 105,402 -1% 
2020 30,050 19,651 49,701 -53% 
2021 23452 34825 58,277 18% 
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  طن /حركة البريد الجوي (Air Mail Movement/ Ton) 
 

 السنة
Year 

  
  

 حركة البريد الجوي )طن(
(Air Mail Movement (Ton 

 نسبة النمو  المجموع الصادر المفرغ
Inbound Outbound Total Growth Rate 

2017 1,308 1,534 2,842 18% 
2018 1,130 808 1,938 -32% 
2019 951 684 1,635 -16% 
2020 176 135 311 -81% 
2021 677 601 1278 310% 
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 حركة مطار الملكة علياء الدولي 
Queen Alia International Airport Movement  

(2017-2021) 

 حركة الطائراتAircraft Movement) ) 

 السنة
Year 

  

 حركة الطائرات
Aircraft Movement 

 نسبة النمو  المجموع المغادرة القادمة
Arrival Departure Total Growth Rate 

2017 37,048 37,003 74,051 - 
2018 38,442 38,447 76,889 4% 
2019 39,880 39,861 79,741 4% 
2020 12,128 12,093 24,221 -70% 
2021 23,298 23,307 46,605 92% 
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 حركة المسافرين (Passengers Movement) 

 السنة
Year 

  

 عدد المسافرين
Number of Passengers 

 نسبة النمو  المجموع المغادرين القادمين
Arrival Departure Total Growth Rate 

2017 3,966,697 3,950,126 7,916,823 7% 
2018 4,232,554 4,192,396 8,424,950 6% 
2019 4,473,725 4,450,385 8,924,110 6% 
2020 1,010,257 1,040,578 2,050,835 -77% 
2021 2,303,388 2,174,365 4,477,753 118% 
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 حركة الشحن الجوي /طن  (/Ton Air Cargo Movement) 

 السنة
Year 

  
  

 حركة الشحن الجوي )طن(
(Air Cargo Movement(Ton 

 نسبة النمو  المجموع الصادر المفرغ
Inbound Outbound Total Growth Rate 

2017 62,633 47,804 110,437 9% 
2018 62,021 42,283 104,304 -6% 
2019 59,929 42,531 102,459 -2% 
2020 29,790 18,434 48,225 -53% 
2021 34,825 23,452 58,277 20% 
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 (Air Mail Movement/ ton) طن /حركة البريد الجوي  *

 السنة
Year 

  

 حركة البريد الجوي )طن(
(Air Mail Movement(Ton 

 نسبة النمو  المجموع الصادر المفرغ
Inbound Outbound Total Growth Rate 

2017 1,308 1,534 2,842 18% 
2018 1,130 808 1,938 -32% 
2019 951 684 1,635 -16% 
2020 176 135 311 -81% 
2021 677 601 1,278 310% 
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 حركة مطار عمان المدني / ماركا 
Amman / Marka Civil Airport Movement  

(2017-2021) 

 حركة الطائراتAircraft Movement) ) 

 السنة
Year 

  

 حركة الطائرات

Aircraft Movement 
 نسبة النمو  المجموع المغادرة القادمة

Arrival Departure Total Growth Rate 
2017 2,811 2,803 5,614 -6% 
2018 1,849 1,851 3,700 -34% 
2019 1,551 1,550 3,101 -16% 
2020 1,084 1,072 2,156 -30% 
2021 1,361 1,365 2,726 26% 
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 ( حركة المسافرينPassengers Movement) 

 عدد المسافرين السنة
Year Number of Passengers 

 نسبة النمو  المجموع المغادرين القادمين  
  Arrival Departure Total Growth Rate 

2017 9,346 8,863 18,209 -70% 
2018 5,418 6,019 11,437 -37% 
2019 4,230 5,373 9,603 -16% 
2020 2,391 2,206 4,597 -52% 
2021 3,389 4,666 8,055 75% 
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 العقبة  حسين الدولي/الحركة مطار الملك 
King Hussein International Airport/ Aqaba  

 (2017-2021)  

 حركة الطائراتAircraft Movement) ) 

 السنة
Year 

  
  

 حركة الطائرات
Aircraft Movement 

 نسبة النمو  المجموع المغادرة القادمة
Arrival Departure Total Growth Rate 

2017 1,956 1,949 3,905 2% 
2018 2,053 2,053 4,106 5% 
2019 2,361 2,362 4,723 15% 
2020 1,552 1,557 3,109 -34% 
2021 1,535 1,550 3,085 - 
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  المسافرينحركة (Passengers Movement ) 

 السنة
Year  

 عدد المسافرين
Number of Passengers 

 نسبة النمو  المجموع المغادرين القادمين
  Arrival Departure Total Growth Rate 

2017 100,413 104,699 205,112 23% 
2018 107,651 116,463 224,114 9% 
2019 140,199 153,350 293,549 31% 
2020 88,418 91,551 179,969 -39% 
2021 56,457 56,156 112,613 -38% 
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 / طنحركة الشحن الجوي (/Ton Air Cargo Movement) 
 

 السنة
Year  

  

 حركة الشحن الجوي )طن(
(Air Cargo Movement(Ton 

 نسبة النمو  المجموع الصادر المفرغ
Inbound Outbound Total Growth Rate 

2017 853 1,136 1,989 -9% 
2018 948 1,055 2,002 1% 
2019 1,678 1,265 2,943 47% 
2020 259 1,216 1,475 -50% 
2021 292 998 1,290 -12% 
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 أعداد الطائرات العابرة لألجواء األردنية
Number Of Aircraft Overflying Jordan 

 النمو نسبة 
Growth Rate 

 عداد الطائرات العابرة لألجواء األردنيةا
Number of Aircraft Overflying Jordan 

 السنة
Year 

- 46,680 2017 

-4% 44,887 2018 

5% 46,974 2019 

-38% 29,079 2020 

68% 49,461 2021 
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 الباب السادس
 مرافق الطيران المدني العاملة في األردن

Civil Aviation Utilities Operating In Jordan 

 1مرافق الطيران
 عــدد الشركـات 

Number of companies Aviation Utilities 
2017 2018 2019 2020 2021 

 Airports 3 3 3 3 3 المطددددددارات
 Scheduled Air Carriers 2 2 3 4 5 شركددات نقددددل جددددوي ركاب منتظم

 1 1 1 1 1 منتظمركاب غير شركددات نقددددل جددددوي 
Non Scheduled Air Carriers 
(Charter) 

 منتظمركاب غير شركددات نقددددل جددددوي 
 )رجال أعمال(

1 1 1 1 1 
Non Scheduled Air Carriers 
(private Jet) 

 Scheduled Air Carriers (Cargo) 2 2 3 3 2 شركددات نقددددل جددددوي ) شحن (

 Pilot Academies 2 2 2 3 3 أكاديميات تعليم الطيران

 Training Centers 4 4 4 4 4 مراكز تدريب

 Aviation Club 1 1 2 3 3 ندوادي طيدددددران

 وكيل شحن جوي 
 

72 76 79 83 89 Freight Forwarders  

الطائرات  خدمةوكيل إشراف على 
 للرحالت العارضة و الخاصة

9 9 8 8 8 Supervision (Local Agent) 

 Maintenance Training Organizations 5 6 6 5 4 مراكز تدريب الصيانة

 Approved Maintenance 10 10 10 11 11 محطات الصياندددة
Organizations 

 7 7 8 9 11 إدارة إدامة صالحية الطائراتمؤسسة 
Continuing Airworthiness 
Management Organizations 

                                                           

لمزيد من المعلومات حول أسماء مرافق الطيران وعناوينهم والمواقع االلكترونية الخاصة بهم يرجى زيارة موقع الهيئة -  1

   www.carc.joااللكتروني



              2021ي لعامالتقرير السنو -المدني هيئة تنظيم الطيران  33

 

 الباب السابع
 2021د الطائرات المسجلة في سجل الطائرات المدني األردني اعدا

Number of aircraft registered in the Jordanian civil aircraft 
registry 2021 

  المشغلين الجويينAir Operators  

Operator 

No. of civil aircraft in service 

 المشغل الجوي 
Leased 
Aircraft 
الطائرات 
 المستأجرة

Owned 
Aircraft 
الطائرات 
 المملوكة

Total 
 

 المجموع

Royal Jordanian 20 5 25 الملكية األردنية 

Royal Wings 0 1 1 األجنحة الملكية 

Jordan Aviation 6 4 10 األردنية للطيران 

Air Arabia (Jordan) 0 (1*) 1 )العربية للطيران )االردن 

Arab Wings 2 2 4 األجنحة العربية 

Solitaire Air Ltd. ( Fly Jordan) 0 2 2 فالي جوردن( للطيران سولتير ( 

Privately Owned Aircraft 0 2 2 طائرات مملوكة خاصة 

Grand Total 28 17 45  اإلجماليالعدد 

 
 

Leased to Jordan Aviationمؤجرة لشركة األردنية للطيران  *
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  Academies & Aviation Clubsأكاديميات ونوادي الطيران 

Operator 

No. of civil aircraft in service 

 المشغل الجوي 
Leased 
Aircraft 
الطائرات 
 المستأجرة

Owned 
Aircraft 
الطائرات 
 المملوكة

Total 
 

 المجموع

Mideast Aviation Academy 0 13 13  أكاديمية الشرق األوسط
 للطيران

Royal Jordanian Air Academy 0 23 23  أكاديمية الطيران الملكية
 األردنية

Royal Jordanian Gliding Club 0 1 1 نادي الطيران الشراعي 
Royal Squadron 0 1 1 السرب الملكي 

Disi Village Touristic Cooperative 0 1 جمعية قرى حوض الديسة  1بالون  بالون
 السياحية التعاونية

Grand Total 0 39 39 العدد اإلجمالي 
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 الثامن بالبا
 صناعة الطيران في األردن

Aviation Industry in Jordan 
The operators  المشغلين 

Air Carrier Scheduled  ناقل جوي منتظم 
Royal Jordanian الملكية األردنية 
Jordan Aviation األردنية للطيران 
Air Carrier Non- Scheduled ناقل جوي غير منتظم 
Solitaire Air( Fly Jordan)  فالي جوردن(سوليتير للطيران ( 
Royal Wings االجنحة الملكية 
Prvate Jet الطيران الخاص 
Arab Wings االجنحة العرمية 
Air Cargo  الشحن الجوي 

Royal Jordanian الملكية األردنية 
Jordan Aviation األردنية للطيران 
Pilot Academies أكاديميات تعليم الطيران 
Royal Jordanian Air Academy أكاديمية الطيران الملكية األردنية 

Mideast Aviation Academy أكاديمية الشري األوسط للطيران 
Clubs نوادي الطيران 

Royal Jordanian Gliding Club  الملكينادي الطيران الشراعي 
Airports المطارات 
Queen Alia International Airport مطار الملكة علياء الدولي 

Amman Civil Airport/Marka مطار عمان المدني/ماركا 
King Hussein International Airport  العقبة /الدوليمطار الملك الحسين 
Training Centers مراكز التدريب 
JATS - Jordan Airline Training & Simulation والتدريب التشبيهي  األردنية لتدريب الطيران 

Queen Noor Civil Aviation Technical College  كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني 
Arab Air Carriers Organization - Regional Training Center     ركز التدريب اإلقليمي م -االتحاد العرمي للنقل الجوي 
Total Aviation Training المتكاملة لتدريب الطيران 
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Maintenance Training Organizations مراكز تدريب الصيانة 
Royal Jordanian Air Academy أكاديمية الطيران الملكية األردنية 
Mideast Aviation Academy أكاديمية  الشري األوسط للطيران 
JorAMCo Academy أكاديمية جورامكو 
JATS - Jordan Airline Training & Simulation والتدريب التشبيهي األردنية لتدريب الطيران 
Total Aviation Training المتكاملة لتدريب الطيران 
Approved Maintenance Organizations محطات الصيانة 
Jordan Aircraft Maintenance Ltd (JorAMCo)  الشركة األردنية لصيانة الطائرات 
Jordan Air motive Limited Company- (JALCo)  الشركة األردنية لصيانة المحركات 
Jordan Aeronautical-Systems Company (JAC) الشركة  األردنية ألنظمة الطيران 
Royal Jordanian Air Academy-Maintenance Organization (RJAA)  أكاديمية الطيران الملكية األردنية 
Aircraft Components Maintenance Depot (ACMD)  مشاغل افرهول قطع الطائرات 
Mideast Aviation Academy-Maintenance Organization (MAA) أكاديمية الشري األوسط 
Royal Jordanian Airlines (RJA) الملكية األردنية 
JAV Technic الشركة المهنية لصيانة الطائرات 
Arab Wings(AW) األجنحة العرمية 
Solitaire Air (SOL) سوليتير للطيران 
Continuing Airworthiness Management Organizations مؤسسة إدارة إدامة صالحية الطائرات 
Royal Jordanian Airlines الملكية األردنية 
Jordan Aviation األردنية للطيران 
Arab Wings األجنحة العرمية 
Mideast Aviation Academy أكاديمية الشري األوسط 
Abu Dhabi Aviation أبو ظبي للطيران 
Solitaire Air (SOL) سوليتير للطيران 
Royal Jordanian Air Academy  الملكية األردنيةأكاديمية الطيران 
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 خدمة الطائرات للرحالت العارضة والخاصة وكالء اإلشراف على
 Supervision (Local Agents)1  

 البريد االلكتروني هاتف / فاكس اسم الشركة
 شركة األجنحة العرمية

(Arab Wings) 
 4899796 6 962+:  هاتف

 4899796 6 962+فاكس : 
Sales@arabwings.com.jo 

 سيد الطيران لدعم الطائراتشركة 
(Master Jet) 

   4888500 6 962+ هاتف :
 info@masterjet.aero 4883900 6 962+ فاكس :

الشركة األردنية لخدمات الطائرات الخاصة   
(Jordanian Private Jet Services  ) 

 4898425 6 962+هاتف : 
 4883189 6 962+ فاكس : 

info@jpjets.com 

 للخدمات الجوية األجواءشركة 
( Air space Aviation Services) 

 795536662 962+ هاتف:
 4884015 6 962+ فاكس : 

info@space-jo.com 

 بترا للخدمات الجوية ولوازم الطيران
( Petra Aviation Services) 

 
 4899777 6 962+ :هاتف

 4899777 6 962+ فاكس : 
petraaviationservices@hotmail.com 

 أجنحة السماء لخدمات الطيران شركة
(Sky Wings Aviation Services) 

 5866505 6 962+هاتف : 
 5865505 6 962+فاكس : 

Suha.Habash@Skywingsjordan.Com 

 شركة كونتنتال جت لخدمة الطائرات
(Congenital Jet Services) 

 5517516 6 962+هاتف : 
 5517513 6 962+فاكس : 

ops@contentaljet.aero 

 لخدمات الطيرانشركة الرابط 
(Al-rabet Aviation Services) 

 2019155 3 962+هاتف : 
 2050755 3 962+ فاكس : 

aqjapt@linkagency.com 

 
 
 
 
 

                                                           
 www.carc.joلمزيد من المعلومات حول أسماء مرافق الطيران وعناوينهم والمواقع االلكترونية الخاصة بهم يرجى زيارة موقع الهيئة االلكتروني  1
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 الباب التاسع
 المدن التي تخدمها شركات الطيران األردنية برحالت منتظمة

The Cities Served with Regular Flights by Jordanian Airlines  
 

JAV Routes as in 7/2/2022 

Route Status Weekly 

frequencies 

Notes 

Amman- Beirut- Amman Valid until 1/4/2024   
Amman- Jeddah- Amman Valid until 4/2/2025 4  
Amman- Baghdad- Amman Valid until 15/7/2023 3  
Amman- Kuwait- Amman Valid until 26/7/2024 2  
Amman- Sharjah- Amman Valid until 23/8/2024   
Amman- Sharm El Sheikh- 
Amman 

Valid until 1/3/2026   

Aqaba- Cairo- Aqaba Valid until 17/2/2022 2/week 
Seat 

capacity not 
exceeding 
300 seats 

Renewal under process 

Amman- Dubai- Amman Valid until 27/2/2022 3 Renewal under process 
Amman- Cairo- Amman Valid until 3/7/2026 With weekly 

Seat 
capacity not 
exceeding 
455 seats 

 

Amman- Antalya- Amman Valid until 11/1/2023 4  
Amman- Beijing- Amman Valid until 8/11/2022 2  
Amman- Guangzhou- Amman Valid until 8/11/2022 2  
Amman- Erbil- Amman Valid until 

26/10/2025 
2  

Amman- Muscat- Amman Valid until 20/5/2023 2  
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RJ Routes as in 7/2/2022 
Route Status Weekly 

frequencies 
Notes 

Amman- Algiers- Amman Valid until 
10/11/2022 

  

Amman- Cairo- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Sharm El Sheikh- 
Amman 

Valid until 5/2/2025   

Amman- Tunis- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Bangkok- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Hong Kong- Amman Valid until 

31/12/2022 
  

Amman- Kuala Lumpur- Amman Valid until 14/6/2025   
Amman- Amsterdam- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Athens- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Barcelona- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Paris- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Moscow- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Rome- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Frankfurt- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Geneva- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Istanbul- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Larnaca- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- London- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Madrid- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Munich- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Berlin- Amman Valid until 1/6/2026   
Amman- Vienna- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Abu Dhabi- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Beirut- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Baghdad- Amman Valid until 5/2/2025   
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Amman- Basra- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Dammam- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Doha- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Dubai- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Erbil- Amman Valid until 5/2/2025 11  
Amman- As Sulaymaniyah- 
Amman 

Valid until 1/6/2022  Renewal under process 

Amman- Jeddah- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Kuwait- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Medina- Amman Valid until 6/7/2024   
Amman- Riyadh- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Tel Aviv- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Detroit- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- New York- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Chicago- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Montreal- Amman Valid until 1/6/2022  Renewal under process 
Amman- Zurich- Amman Valid until 5/2/2025   
Amman- Najaf- Amman Valid until 8/7/2025 4  
Amman- Copenhagen- Amman Valid until 1/6/2025 3  

 

 

 


