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ترخيص مشغل جوي من الناحية الفنية واالقتصادية
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني /


مديرية المنافسة ومتابعة الشركات



مديرية مقاييس العمميات الجوية



مديرية مقاييس صالحية الطائرات



مديرية أمف الطيراف



شروط الحصوؿ عمى الخدمة

مديرية الشؤوف المالية

 تقديـ طمب بموجب النموذج المعتمد  CARC Form 7-EOL1ودفع الرسوـ غير
المستردة استنادا لنظاـ الرسوـ  106لسنة 2014
 التزاـ طالب الخدمة بتعميمات الطيراف المدني المتعمقة بترخيص مشغؿ جوي:
 متطمبات رخصة التشغيؿ االقتصادي الموجودة في تعميمات الطيراف المدني JCAR
201





متطمبات شهادة مشغل جوي


JCAR OPS 1



AC 28-030

متطمبات شهادة نظام صالحية الطائرات


التعميمات JCAR Part M / Subpart G



اإلرشادات AMC and GM to JCAR Part M/Subpart G



الوثائؽ المطموبة

دليؿ مقاييس الصالحية CARC Order 18-9015

الوثائؽ المطموبة لممرحمة االولى  /رخصة تشغيؿ اقتصادي:


رسالة نوايا تحوي معمومات وافية حوؿ األىداؼ واألسباب المتعمقة بالطمب،
مدعمة بدراسة تمييدية ( )Position Paperأو مسودة دراسة جدوى ( Draft
 )Feasibility Studyتتضمف معمومات حوؿ المالكيف ،والمساىميف المتوقعيف،

السيطرة الفعمية في الشركة وجنسياتيـ موثقة بشيادة تسجيؿ صادرة عف مراقب عاـ
الشركات متضمنة غايات مشروطة بموافقة الييئة المسبقة.



نم ػػوذج طم ػػب الحصػػوؿ عمػى رخصػة التشػغيؿ االقتصػادي معبأ وموقع مف
المفوض بالتوقيع عف الشركة ).(CARC Form 7-EOL1
 oخطة تشغيمية مفصمة  Business Planحسب الممحؽ ( )Aمف الجزء
( )201مف تعميمات الطيراف المدني خالؿ  90يوـ مف تاريخ موافقة
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المجمس المبدئية (/ورقيا والكترونياً).



وصؿ مقبوضات لمرسوـ غير المستردة مف مديرية المالية لغايات دراسة وتقييـ
الخطة التشغيمية بناء عمى أمر قبض مالي تنظمو مديرية

المنافسة ومتابعة

الشركات.
الوثائؽ المطموبة لممرحمة الثانية -أ  /رخصة مشغؿ جوي /نظاـ العمميات الجوية (المرحمة
الثانية):


وثيقة رخصة التشغيؿ االقتصادي المشروطة (.)PEOL



خطة عمؿ الشركة ( )Action Planالتي تبيف المشروع المنوي البدء فيو.



نموذج طمب مبدئي )(Form 135



مالحؽ مرفقة مع نموذج الطمب الرسمي مبيف فييا ما يمي:
 oأسماء وعناويف ومؤىالت ) (CVsالمدراء والموظفوف الذيف سيشغموف
المناصب اإلدارية العميا حسب النموذج المناسب لممنصب والموجود في
AC 28-030 Commercial Air Transport – Airplane

Implementation Procedures / AOC Management Approval

Procedures
 oبياف أف لديو العدد الكافي مف الموظفيف المؤىميف لممناصب اإلدارية.
 oتقديـ وصؼ لتحديد المسؤوليات والصالحيات المخولة لكؿ شخص
منسب لمنصب إداري يعمؿ أو سيعمؿ في المناصب اإلدارية.

 oتقديـ الئحة بأسماء األدلة وتدويف عناويف المنسبيف الستالـ المناصب
اإلدارية.
 oالئحة بأسماء المدربيف الطياريف وبياف أنواع إجازات الطيراف وأنوع
التأىيؿ وعدد اإلجازات.

 oأنواع الطائرات التي سيتـ استخداميا وحسب رخصة التشغيؿ االقتصادي
المشروطة ( )PEOLالصادرة مف مجمس مفوضي الييئة.
o

دليؿ التشغيؿ.

 oوصؿ مقبوضات لمرسوـ لغايات الدراسة والتقييـ مف مديرية المالية بناء
عمى امر قبض مالي تنظمو مديرية مقاييس العمميات الجوية

 oأي معمومات أخرى تطمبيا الييئة.
الوثائق المطموبة لممرحمة الثانية-

(المرحمة الثانية):

ب /رخصة مشغل جوي /نظام ص الحية الطائرات



نسخة مف وثيقة رخصة التشغيؿ االقتصادي المشروطة (.)PEOL



خطة عمؿ الشركة ( )Action Planالستيفاء المتطمبات نظاـ صالحية الطائرات.
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نسخة مف نموذج الطمب المبدئي )(Form 135



نموذج الطمب الرسمي ومرفقاتو التالية:

 oعرض عاـ يحدد نشاطات الشركة وتفاصيؿ أنواع الطائرات وترتيبات الصيانة،
 oقائمة التحقؽ مف االمتثاؿ مع الجزء  Mمف التعميمات،
 oبياف بوجود العدد الكافي مف الموظفيف لمقياـ بمياـ وواجبات نظاـ صالحية
الطائرات،
 oتنسيب الموظفيف الذيف سيشغموف المناصب اإلدارية حسب النموذج المحدد في
اإلجراءات ( )CARC Order 18-9015مع ارفاؽ سجالت كفاءاتيـ وخبراتيـ،

 oدليؿ نظاـ ادارة صالحية الطائرات،
 oبرامج الصيانة لمطائرات التي سيتـ تشغيميا،
 oالسجؿ الفني لمطائرات،

 oطمبات تسجيؿ وترخيص الطائرات،
 oترتيبات وعقود صيانة الطائرات مع محطات الصيانة،
o

وصؿ مقبوضات لمرسوـ لغايات الدراسة والتقييـ مف مديرية المالية بناء عمى امر
قبض مالي تنظمو مديرية مقاييس صالحية الطائرات،

إجراءات تقديـ الخدمة

المرحمة االولى:

 .1يقوـ طالب الخدمة بتقديـ نموذج طمب رخصة التشغيؿ االقتصادي مرفقاً بالوثائؽ
المطموبة الى ديواف الييئة الخذ وارد.

 .2يتـ تحويؿ المعاممة الى مديرية المنافسة ومتابعة الشركات في الييئة لتقوـ بتدقيؽ
ودراسة المعاممة.
 .3يتـ رفع نتائج الدراسة والتوصيات الى مجمس مفوضي الييئة التخاذ القرار إما بالموافقة
المبدئية أو بالرفض.

 .4يتـ مخاطبة طالب الخدمة العالمو بقرار مجمس المفوضيف وفي حاؿ الموافقة يتـ
طمب تقديـ الوثائؽ الخاصة بالمرحمة الثانية حسب االصوؿ.
 .5في حاؿ الرفض ،تقوـ مديرية المنافسة ومتابعة الشركات بابالغ طالب الخدمة بقرار
الييئة بالرفض ( اف وجد) مبينة اسباب الرفض
 .6بعد االنتياء مف مراحؿ تقييـ خطة العمؿ المقدمة مف طاؿب الخدمو مف قبؿ مديرية

المنافسة ومتابعة الشركات يتـ مخاطبة طالب الخدمة العالمو صدور رخصة التشغيؿ

االقتصادي المشروطة لمسير في تقديـ المتطمبات الفنية.
 .7تقوـ مديرية المنافسة ومتابعة الشركات بتحويؿ نسخة عف رخصة التشغيؿ االقتصادي
المشروطة  PEOLالى مديرية مقايس العمميات الجوية ومديرية مقاييس صالحية
الطائرات ومديرية امف الطيراف.

المرحمة الثانية-أ:
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 .1يقوـ طالب الخدمة بمراجعة خدمة الجميور مف أجؿ تسجيؿ وثيقة رخصة التشغيؿ
االقتصادي المشروطة ) (PEOLوخطة العمؿ ) (Action Planخالؿ ( )3أياـ مف

الحصوؿ عمى رخصة التشغيؿ االقتصادي المشروطة

 .2يقوـ طالب الخدمة بتقديـ طمب مبدئي بتعبئة النموذج ) (Form135في غضوف ()3
أياـ مف بحث خطة العمؿ عمى أف يتـ توقيع النموذج مف قبؿ مقدـ الطمب أو المفوض
الرسمي المعني بمتابعة عممية الترخيص
 .3يقوـ فريؽ مف المديريات المختصة والمشكؿ لغايات دراسة الطمب بالتقييـ األولي
لممشروع والوثائؽ المقدمة واعطاء اإلرشادات لطالب الخدمة

 .4تقوـ المجنة بإعالـ المتقدـ بالطمب نتيجة التقييـ األولي.
 .5في حالة قبوؿ الطمب المبدئي ،يقوـ طالب الخدمة بتقديـ الطمب الرسمي لحسب
األصوؿ مع المالحؽ المطموبة والمبينة أعاله.

 .6تزويد مقدـ الطمب بالمتطمبات التشريعية والفنية لمترخيص
 .7دراسة وتدقيؽ المستندات والمالحؽ.
 .8الطمب مف مقدـ الطمب تقديـ أدلة التشغيؿ.
 .9تزويد الييئة بأدلة التشغيؿ.

 .10بعد الموافقة عمى األدلة ،الكشؼ عمى الموقع واألجيزة التي ستستخدـ لمتشغيؿ وابداء
الرأي بأي تعديالت تمزـ.
 .11التأكػد مف توفػر المتطمبات الواردة في وثيقة رخصة التشغيؿ االقتصادي المشروطة
).(PEOL
 .12قرار مجمس المفوضيف إما بالموافقة عمى
وجدت) أو بالرفض.

إصدار الشيادة (مع بياف المحددات إف

 .13في حاؿ موافقة المجمس ،يتـ دفع الرسوـ المقررة لدى مديرية المالية إلصدار رخصة
التشغيؿ االقتصادي بناء عمى

أمر قبض مف مديرية المنافسة ومتابعة الشركات

والرسوـ المقررة إلصدار شيادة مشغؿ جوي بناء عمى أمر مف مدير

العمميات الجوية حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني بناء عمى طمب قبض .

ية مقاييس

 .14إصدار الرخصة والشيادة (متضمنة المحددات إف وجدت).
 .15االتصاؿ بطالب الخدمة لتسمـ الرخصة والشيادة
المرحمة الثانية-ب:

 )1يقوـ طالب الخدمة بتقديـ مايمي لمديرية مقاييس صالحية الطائرات:
 نسخة مف وثيقة رخصة التشغيؿ االقتصادي المشروطة (.)PEOL
 خطة عمؿ الشركة ( )Action Planالستيفاء المتطمبات نظاـ صالحية الطائرات.
 نسخة مف نموذج الطمب المبدئي )،(Form 135

 )2يقوـ الفريؽ المكمؼ بدراسة الطمب المبدئي والوثائؽ المقدمة في البند

( )1وتقديـ

اإلرشادات لطالب الخدمة،
 )3يقوـ المفتش المكمؼ بالتنسيؽ مع الفريؽ في مديرية مقاييس العمميات الجوية،
دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً
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 )4في حالة قبوؿ الطمب المبدئي ،يتـ ارشاد طالب الخدمة عمى المتطمبات التشريعية
واإلجراءات المتبعة لمحصوؿ عؿ ى الخدمة ويتـ تزويده بالنشرات اإلرشادية والنماذج

الالزمة،

 )5يقوـ طالب الخدمة بتقديـ الطمب الرسمي لمحصوؿ عمى شيادة نظاـ صالحية
الطائرات مع المرفقات المطموبة وحسب اإلجراءات الواردة في دليؿ مقاييس الصالحية،
 )6يقوـ طالب الخدمة بتقديـ طمبات تسجيؿ وترخيص الطائرات ـ

ع تقرير معاينة

الصالحية والتوصية بإصدار الرخص الالزمة.

 )7يقوـ فريؽ العمؿ بدراسة الطمب الرسمي واألدلة المقدمة وجميع المرفقات بشكؿ
تفصيمي حسب اإلجراءات في الدليؿ،
 )8يقوـ المفتش المكمؼ بالتنسيؽ مع طالب الخدمة لتصحيح األخطاء وتزويد أي نواقص
تتعمؽ بالطمب الرسمي ومرفقاتو،

 )9يتـ قبوؿ دليؿ نظاـ ادارة صالحية الطائرات بعد استيفاءه لممتطمبات بشكؿ مبدئي ويتـ
اعالـ طالب الخدمة بذلؾ الستخدامو لغاية التفتيش المبدئي عمى الشركة  /نظاـ ادارة
صالحية الطائرات،
 )10يتـ التفتيش عمى الشركة /نظاـ ادارة صالحية الطائرات لمتحقؽ مف مطابقتيا لما و رد
في الدليؿ واستيفائيا لتعميمات الطيراف المدني ،ويتـ كذلؾ اإلبالغ عف أي مخالفات او

نواقص لتصحيحيا،
 )11يتـ التفتيش عمى الطائرات والتحقؽ مف استيفائيا جميع المتطمبات،
 )12يتـ بعث جميع المخالفات والنواقص بشكؿ رسمي لطالب الخدمة ويتـ طمب تصحيحيا
وتقديـ التصحيحات الالزمة قبؿ اصدار الشيادة ورخص التسجيؿ والصالحية،

 )13يتـ تقييـ التصحيحات المقدمة مف قبؿ فريؽ العمؿ والتأكد مف اتماـ جميع المتطمبات
وفي حالة قبوليا مايمي:
أ) يتـ تحضير تقرير الترخيص والتوصية بإصدار الشيادة حسب دليؿ مقاييس
الصالحية،

ب) التأكد مف استيفاء جميع رسوـ الترخيص،
ت) عمؿ مراجعة نيائية لمتقرير والتوصية ومف ثـ توقيعيما،
ث) يقوـ المفتش المكمؼ بالتنسيؽ مع فريؽ العمميات الجوية واستكماؿ متطمبات
الصالحية.
 )14يتـ تحضير تقرير ترخيص الطائرات مف قبؿ الفريؽ المكمؼ والتوصية بإصدار
الرخص الالزمة،

 )15يتـ رفع التوصية والشيادة ورخص الطائرات لؿرئيس التنفيذي لمتوقيع واألصدار،
 )16في حاؿ أصدار الشيادة ورخص التسحيؿ والصالحية لمطائرات ،تقوـ مديرية مقاييس
صالحية الطائرات باستكماؿ الموافقات الرسمية الالزمة لألدلة واعتماد األشخاص

والمدراء المسؤوليف المحدديف في التعميمات،

 )17تحديث الممفات وبرنامج الكشؼ الدوري لدى مديرية مقاييس صالحية الطائرات.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/9

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

المرحمة االولى 66 :يوـ عمؿ في حاؿ اكتماؿ الوثائؽ.
المرحمة الثانية  90:يوـ عمؿ في حاؿ اكتماؿ الوثائؽ.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/10

إصدار شهادة مؤسسة إدامة صالحية الطائرات
الفئات المستفيدة مف الخدمة

مستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني  /مديرية مقاييس صالحية الطائرات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة
الوثائؽ المطموبة



حضور صاحب العالقة او المفوض



التزاـ تعميمات الطيراف المدني )(JCAR Part M / Subpart G



كتاب نوايا.



نموذج طمب مبدئي ).(Pre-Application Statement of Intent, Form 135



مالحؽ مرفقة مع نموذج الطمب المبدئي مبيف فييا أسماء وعناويف ومؤىالت )(CVs

المدراء والموظفيف الذيف سيشغموف المناصب اإلدارية في الشركة ) ،(Form 285مع
بياف أف ىناؾ العدد الكافي مف الموظفيف المؤىميف لممناصب اإلدارية والفنية ،مع

تقديـ وصؼ لممسؤوليات وتحديد الصالحيات المخولة لكؿ شخص منسب لمنصب
إداري.



طمب ) (Form 299في غضوف ( )3ثالثة أياـ بعد موافقة الييئة عمى الطمب
المبدئي والمرفقات؛ مبيناً فيو جميع المعمومات ا لمطموبة وموقع عميو مف قبؿ مقدـ
الطمب أو المفوض الرسمي الذي سيتابع عممية الترخيص.


إجراءات تقديـ الخدمة

دليؿ مؤسسة إدامة صالحية الطائرات ).(CAME

 .1االطالع عمى تعميمات الطيراف المدني المتعمقة بمؤسسات إدامة صالحية الطائرات
)/ (JCAR Part M / Subpart G

 .2تقديـ كتاب النوايا الى الديواف.

 .3يتـ تحويؿ الطمب الى مديرية مقاييس صالحية الطائرات ليتـ دراسة الطمب وبياف
الرأي.
 .4تقوـ مديرية مقاييس صالحية الطائرات بتقييـ الطمب المبدئي والمرفقات وفي حاؿ
موافقة الييئة المبدئية يتـ تسميـ الشركة المتطمبات التشريعية والفنية لمترخيص.

 .5تقوـ الشركة بتقديـ طمب رسمي وأدلة العمؿ.
 .6يتـ تحويؿ الطمب الى مديرية مقاييس صالحية الطائرات ؿ دراسة وتدقيؽ المستندات
واألدلة المقدمة مف الشركة.
 .7يقوـ المختصوف في الييئة بالكشؼ عمى موقع الشركة ومكاتبيا واألجيزة والمعدات
المستخدمة.

 .8قرار الييئة إما بالموافقة عمى إصدار الشيادة

(مع بياف المحددات إف وجدت ) أو

بالرفض.
 .9في حاؿ موافقة الييئة ،يتـ إصدار الشيادة (متضمنة المحددات إف وجدت).
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/11

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
وقت إنجاز الخدمة

تستغرؽ عممية إصدار شيادة مؤسسة إدامة صالحية الطائرات



( )90يوـ عمؿ

بعد تقديـ واكتماؿ متطمبات الطمب الرسمي والموافقة عميو مف قبؿ الييئة.
في حاؿ عدـ مطابقة المتطمبات يبدأ احتساب الوقت مف جديد إلى حيف استكماؿ



المتطمبات.



يعتبر الطمب الغياً إذا تجاوزت مدة تصويب األوضاع أو استكماؿ األوراؽ عف

( )180يوماً

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/12

اصدار شهادة تسجيل الطائرة
الفئات المستفيدة مف الخدمة

ـ الكو الطائرات

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني/مديرية مقاييس صالحية الطائرات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة
الوثائؽ المطموبة



التزاـ تعميمات الطيراف المدني المتعمقة بشيادة تسجيؿ الطائرة



حضور صاحب العالقة شخصيا او المفوض.

 .1نموذج طمب شيادة تسجيؿ الطائرة  Application for Certificate of Aircraft Registrationرقـ
) (Form 233معبأ حسب األصوؿ.
 .2مالحؽ مرفقة مع نموذج الطمب تثبت:


ممكية الطائرة (شخصية وعنواف المالؾ ،عمى أف تكوف الطائرة ممموكة مف قبؿ شخص أردني أو
مقيـ في األردف أو شركة أردنية).



عمر الطائرة (أف ال يقؿ عمر الطائرة عف ( )15خمسة عشر عاماً لطائرات الركاب وعف



التأميف (والذي يشمؿ التأميف عمى جسـ الطائرة وطاقـ الطائرة والمسافريف والبضائع والطرؼ

()25

خمسة وعشروف عاماً لطائرات الشحف).
الثالث).


إجراءات تقديـ الخدمة



أف الطائرة غير مسجمة في دولة أخرى ).(Deregistration



شيادة تصدير الطائرة مف دولة التسجيؿ الحالية ).(A Certificate of Export

وصؿ مقبوضات لمرسوـ

 )1تقديـ طمب شيادة تسجيؿ الطائرة والمرفقات.
 )2دراسة الطمب والمرفقات.
 )3الكشؼ عمى الطائرة.

 )4في حاؿ الموافقة ،يتـ دفع الرسػوـ المقررة

لدى مديرية المالية حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني بعد

استالـ أمر قبض مف مديرية مقاييس صالحية الطائرات المعنية وتزويد المديرية بنسخة عف وصؿ
المقبوضات.
 )5إصدار شيادة تسجيؿ الطائرة
المؤسسات الشريكة
الرسوـ المالية لمخدمة

ال يوجد
حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

 4اياـ عمؿ مف تاريخ الكشؼ الحسي

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/13

إصدار شهادة صالحية الطائرة لمطيران.
الفئات المستفيدة مف الخدمة

شركات النقؿ الجوي و مالكو الطائرات

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني /مقاييس صالحية الطائرات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة

الوثائؽ المطموبة



حضور صاحب العالقة شخصيا او المفوض.



االلتزاـ تعميمات الطيراف المدني المتعمقة بمؤسسة إدامة صالحية الطائرات:

 .1نموذج طمب شيادة تسجيؿ الطػائرة Application for Certificate of Aircraft
 Registrationرقـ ) (Form 233معبأ حسب األصوؿ وذلؾ في حالة التقدـ
بالطمب ألوؿ مرة وحسب تعميمات الطيراف المدني .JCAR Part 47

 .2نموذج طمب شيادة صالحية الطائرة لمطيراف

Application for Airworthiness

 Certificateرقـ ) (Form 118معبأ حسب األصوؿ.

 .3شيادة مطابقة التصميـ المصادؽ عميو مف الييئة وذلؾ في حالة التقدـ بالطمب
ألوؿ مرة.
 .4وثائؽ تثبت استيفاء شروط إدامة صالحية الطائرة لمطيراف.
 .5تقرير الفحص الحسي لمطائرة.

 .6توصية بمعاينة صالحية الطائرة لمطيراف.
 .7وثيقة إتماـ الطائرة ألعماؿ الصيانة المطموبة مف الجية المعاينة لصالحية الطائرة
وأعماؿ الصيانة المطموبة مف الييئة ،إف وجدت.
 .8شيادة صالحية الطائرة لغاية

التصدير وكذلؾ شيادة شطب الطائرة مف سجؿ

الطائرات األجنبي إذا كانت الطائرة مستوردة مف دولة أجنبية.

وصؿ مقبوضات لمرسوـ
إجراءات تقديـ الخدمة

 .1يقوـ طالب الخدمة بتعبئة مرفؽ الوثائؽ المطموبة وتسميمو لمديواف الخذ وارد.
 .2يتـ تحويؿ المعاممة الى مديرية مقاييس صالحية الطائرات.
 .3في حاؿ الموافقة المبدئية يتـ تحديد موعد لمكشؼ الحسي والتفتيش عمى الطائرة
وسجالتيا خالؿ ( )7أياـ عمؿ مف تاريخ الموافقة المبدئية في حاؿ كانت الطائرة
وسجالتيا تمبي كافة المتطمبات.

 .4تقوـ المجنة بالكشؼ الحسي عمى الطائرة واعداد التقرير الفني
 .5في حاؿ الـ وافقة يطمب مف طالب الخدمة بدفع الرسوـ المقررة لدى محاسب الييئة.
 .6إصدار الشيادة وحسب اآلتي:


شيادة تسجيؿ الطائرة (في حالة الترخيص ألوؿ مرة).



شيادة صالحية الطائرة لمطيراف.



شيادة معاينة صالحية الطائرة (بشكؿ سنوي).

 .7تسميـ الشيادات لطالب الخدمة.
دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/14

مالحظات:


في حاؿ عدـ قبوؿ الطمب وعدـ استكمالو لممتطمبات ،يتـ إعالـ المتقدـ بالطمب

بكتاب رسمي خالؿ ( )7أياـ عمؿ مف تاريخ تقديـ الطمب موضحاً بو األسباب
بشكؿ واضح.



يتـ الكشؼ عمى سجالت الطائرة والتحقؽ مف مدى استيفائيا لمتعميمات وشروط
الترخيص وكذلؾ عمى الطائرة لمتحقؽ مف مطابقتو ا لمسجالت والمواصفات وشيادة
النوع /شيادة قبوؿ النوع الصادرة مف الييئة.

مف مسؤوليات مالؾ  /مشغؿ الطائرة االلتزاـ بإدامة صالحية الطائرة لمطيراف حسب
تعميمات الطيراف المدني JCAR Part M
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
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وقت إنجاز الخدمة



تستغرؽ عممية الترخيص ( )14يوـ عمؿ بعد القبوؿ المبدئي لمطمب.



في حاؿ عدـ مطابقة المتطمبات يبدأ احتساب الوقت مف جديد بعد تصويب
الوضع.



يعتبر الطمب الغياً إذا تجاوزت مدة تصويب األوضاع أو استكماؿ األوراؽ أو
تزويد الييئة ببرنامج التصويب عف ( )30يوـ عمؿ

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/15

إصدار رخصة خط جوي
الفئات المستفيدة مف الخدمة

حاممي شيادة مشغؿ جوي اردنية عمى اساس منتظـ

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني /مديرية المنافسة ومتابعة الشركات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



تقديـ طمب بموجب النموذج المعتمد لمحصوؿ عمى رخصة خط جوي منتظـ.



توافؽ الطمب باالتفاقيات الثنائية أو مذكرات التفاىـ أوالمذكرات الرسمية المتبادلة.



وجود جدوى اقتصادية مف التشغيؿ حسب المتطمبات المبينة بتعميمات الطيراف المدني

المتعمقة برخصة خط جوي الجزء :205
الوثائؽ المطموبة



تعبئة وتوقيع النموذج المعتمد لمحصوؿ عمى رخصة خط جوي منتظـ مف المفوض
بالتوقيع عف الشركة )(Appendix A of Part 205



نسخة ورقية ونسخة الكترونية مف دراسة جدوى اقتصادية الثني عشػر ( )12شيػ اًر



المقطع المطموب عمى أساس مدينة  -مدينة.

قبػؿ شيريػف مػف تاريػخ التشغيؿ.
إجراءات تقديـ الخدمة

 .1يقوـ طالب الخدمة بتعبئة الطمب مرفؽ بالوثائؽ المطموبة  /لمديواف الخذ وارد.
 .2يتـ تحويؿ الطمب الى رئيس لجنة الخبراء ويقوـ اميف سرىا بتحويؿ الطمب الى
اعضاء المجنة
 .3تقوـ مديرية المنافسة ومتابعة الشركات بما يمي:



تدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.
تقييـ دراسة الجدوى المقدمة ورفع التوصيات الى رئيس لجنة الخبراء.

 .4تصدر لجنة الخبراء قرار الى عقد جمسة استماع اذا تطمب االمر حسب التعميمات.
 .5تصدر لجنة الخبراء قرار يتضمف التوصية الى مجمس المفوضيف بالموافقة عمى
اصدار الرخصة او رفض الطمب مع بياف االسباب.
 .6في حاؿ موافقة المجمس يتـ اعالـ المتقدـ بالطمب لدفع الرسوـ الصدار رخصة خط
جوي منتظـ.

 .7يتـ اصدار رخصة خط الجوي المنتظـ بعد دفع الرسوـ تعدىا مديرية المنافسة
ومتابعة الشركات وترسؿ الى المتقدـ بموجب كتاب رسمي .
المؤسسات الشريكة
الرسوـ المالية لمخدمة

اي شركة طيراف اردنية حاصمة عمى شيادة مشغؿ جوي عمى اساس منتظـ
حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
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وقت إنجاز الخدمة

 14يوـ عمؿ في حاالت عدـ وجود جمسات استماع

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/16

ترخيص الطيارين والعاممين في مجاالت الطيران المدني (أعضاء طاقم الطائرة المهندسين ،الفنيين،
المراقبين الجويين ،ضابط أمن طيران)...

اصدار إجازات الطيارين (اصدار ،تجديد ،اضافة)
الفئات المستفيدة مف الخدمة
مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني /



شروط الحصوؿ عمى الخدمة

مديرية مقاييس العمميات الجوية
وحدة االجازات

 تعميمات الطيراف المدني الجزء JCAR Part FCL I

 تعميمات الطيراف المدني الجزء JCAR Part FCL II
 تعميمات الطيراف المدني الجزء JCAR Part FCL III


الوثائؽ المطموبة

AC 28-033

- 1كتاب تغطيو مع المرفقات المطموبة مرسمة مع متطمبات

التدريب الالزمو

لممعاممو المطموبة

- 2تعبئة النماذج المطموبة في تعميمات الطيراف المدنػي حسب نوع المعاممة
والموجودة فػي b) AC 28-033 Flight Crew Licensing ad Training
Section Implementation Procedures /b) Licenses Issuance
Procedures
- 3نموذج الفحص العممي المقرر مف قبؿ الييئة والمعبأ مف قبؿ الفاحص حسب
نوع إجازة الطيراف المطموبة والموجودة في

AC 28-033 Flight Crew

Licensing ad Training Section Implementation Procedures /
2.4 Skill Test Reports Procedures
 - 4صورة عف جواز السفر ساري المفعوؿ
- 5إجازة الطيراف التي يراد تجديدىا

- 6نموذج طمب إجازة حسب نوعيا موافؽ عميو مف الييئة
 - 7صورة عف شيادة فحص المياقة الطبية مف جية موافؽ عمييا و حسب متطمبات
الييئة
- 8وصؿ مقبوضات لمرسوـ
إجراءات تقديـ الخدمة

- 1يتـ تسميـ ا لمعاممة لدى مكتب خدمو الجميور

- 2تدقيؽ الطمب والمصادقو عميو مف قبؿ مكتب خدمو الجميور
- 3يتـ تحويؿ المعاممة الى المديرية المعنيو
- 4بعد االنتياء مف العمؿ عمى المعاممة يتـ اعادتيا الى مكتب خدمو الجميور
- 5دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى أمر
قبض يعده مكتب خدمة الجميور

- 6يتـ تحويؿ المعاممة الى وحده االجازات الصدار االجازة المطموبة
دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/17

- 7تقوـ وحدة االجازات بتسميـ االجازة الى المتقدـ بالطمب
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

الزمف الالزـ إصدار إجازات الطياريف(تجديد ،إضافة ،تصنيؼ) خالؿ يوـ عمؿ واحد بعد
اكماؿ كافو المتطمبات العمميو والنظريو وحسب قانوف الطيراف المدني االردني.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/18

إصدار رخصة طيار بدل فاقد أو تالف
الفئات المستفيدة مف الخدمة
مكاف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى الخدمة
الوثائؽ المطموبة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني /


مديرية مقاييس العمميات الجوية



وحدة االجازات

 - 1تعبئو نموذج طمب اصدار بدؿ فاقد او تالؼ الى مدير وحده االجازات
 .1شيادة رسمية صادرة مف مركز أمني مف

البمد األصمي (إف كاف فقدانيا في تمؾ

الدولة) تثبت أف الرخصة مفقودة وتـ اإلبالغ عف فقدانوا

 .2شيادة رسمية صادرة مف مركز أمني أردني

(إف كاف فقدانيا في األردف ) إذا كاف

طالب الخدمة يمارس العمؿ أو تحت التدريب في األردف
 .3صور شخصيو
 .4وصؿ مقبوضات لمرسوـ
إجراءات تقديـ الخدمة

- 1يتـ تسميـ ا لمعاممة لدى مكتب خدمو الجميور
- 2تدقيؽ الطمب والمصادقو عميو مف قبؿ مكتب خدمو الجميور

- 3دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى أمر
قبض يعده مكتب خدمة الجميور
- 4دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى أمر
قبض يعده مكتب خدمة الجميور

- 5يتـ تحويؿ المعاممة الى وحده االجازات الصدار االجازة المطموبة
- 6تقوـ وحدة االجازات بتسميـ االجازة الى المتقدـ بالطمب
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

الزمف الالزـ إلصدار رخصة طيار بدؿ فاقد أو تالؼ خالؿ يوـ عمؿ واحد بعد اكماؿ
كافو المتطمبات وحسب تعميمات قانوف الطيراف المدني االردني.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/19

ترخيص مدربين الطيران
الفئات المستفيدة مف الخدمة
مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني /


مديرية مقاييس العمميات الجوية



وحدة االجازات
 تعميمات الطيراف المدني الجزء JCAR Part FCL I

شروط الحصوؿ عمى الخدمة

 تعميمات الطيراف المدني الجزء JCAR Part FCL II
 تعميمات الطيراف المدني الجزء JCAR Part FCL III


AC 28-033

- 1اف ال يقؿ عمر المتقدـ لطمب تأىيؿ مدرب طيراف عف  21عاما

الوثائؽ المطموبة

- 2شيادة الثانونية العامة الصادرة عف و ازرة التربية او معادلة لتمؾ المعتمدة مف
و ازرة التعميـ العالي

- 3انياء كافة المتطمبات التدريبية عمى فئة الطائرات التي سيقوـ

التدريب عمييا

وحسب التصنيؼ المطموب

- 4اجتياز الفحص الشفيي ) (Oral Testبمواضيع الطيراف المطموب

لمتخصص والموجود مف ضمف نموذج الفحص العممي

AC 28-033 Flight Crew Licensing and Training Section
Implementation Procedures / 2.4 Skill Test Reports Procedures
- 5اجتياز الفحص العممي(  )Skill testحسب متطمبات ىيئة تنظيـ المدني
الموجودة في

AC 28-033 Flight Crew Licensing and Training Section
Procedures / 2.1 4 Form 28-4125 - Implementation
Instructor Rating Skill Test Report .

- 6يحمؿ شيادة لياقة طبية سارية المفعوؿ

- 7يحمؿ شيادة الطيار التجاري/االت مع الفئة او التصنيؼ المناسب

- 8حاصؿ عمى شيادة خطية مف مدرب في سجؿ الطيراف بكفاءتو في الحصوؿ
عمى تأىيؿ مدرب

- 9تعبئة النموذج الخاص حسب التصنيؼ المطموب وتعميمات الطيراف المدني بما
يخص المعاممة والموجودة في AC 28-033

- 10
إجراءات تقديـ الخدمة

وصؿ مقوضات لمرسوـ

- 1يتـ تسميـ ا لمعاممة لدى مكتب خدمو الجميور
- 2تدقيؽ الطمب والمصادقو عميو مف قبؿ مكتب خدمو الجميور
المعامؿ الى المديرية المعنيو
ة
- 3يتـ تحويؿ

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/20

- 4بعد االنتياء مف العمؿ عمى المعاممة يتـ اعادتيا الى مكتب خدمو الجميور
- 5دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى أمر
قبض يعده مكتب خدمة الجميور

- 6يتـ تحويؿ المعاممة الى وحده االجازات الصدار االجازة المطموبة
- 7تقوـ وحدة االجازات بتسميـ االجازة الى المتقدـ بالطمب
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

الزمف الالزـ إصدار رخص مدرب خالؿ يوـ عمؿ واحد بعد اكماؿ كافو المتطمبات
العمميو والنظريو وحسب قانوف الطيراف المدني االردني.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/21

إصدار بطاقة عضوية طاقم لممضيفات والمضيفين الجويين (صالحة لمدة ثالث سنوات)
الفئات المستفيدة مف الخدمة

طاقم لممضيفات والمضيفين الجويين

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني/

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



مديرية مقاييس العمميات الجوية



وحدة االجازات

العمؿ لدى شركة طيراف مرخصة في المممكة األردنية الياشمية

الوثائؽ المطموبة
 )1كتاب تغطية مف الشركة العامؿ بيا
 )2تعبئة النم ػػاذج المطموبة في تعميم ػػات الطيراف المدن ػػي حسػػب نوع المعاممة AC
.28-030 / 8. aa, bb, or cc

 )3إنياء دورة تدريبية مف مركز معتمد.
 )4صورة عف جواز السفر
 )5صورة عف الشيادة الطبية (فئة ثالثة)
 )6صوره شخصيو

 )7اإلقامة سارية المفعوؿ لغير االردنييف
 )8تصريح عمؿ /ساري المفعوؿ لغير االردنييف
وصؿ مقبوضات لمرسوـ
إجراءات تقديـ الخدمة

- 1يتـ تسميـ ا لمعاممة لدى مكتب خدمو الجميور
- 2تدقيؽ الطمب والمصادقو عميو مف قبؿ مكتب خدمو الجميور
- 3يتـ تحويؿ المعاممة الى المديرية المعنيو

- 4بعد االنتياء مف العمؿ عمى المعاممة يتـ اعادتيا الى مكتب خدمو الجميور
- 5دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى أمر
قبض يعده مكتب خدمة الجميور
- 6يتـ تحويؿ المعاممة الى وحده االجازات الصدار االجازة المطموبة
- 7تقوـ وحدة االجازات بتسميـ االجازة الى المتقدـ بالطمب
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

وقت إنجاز الخدمة

الزمف الالزـ الصدار إجازه طاقـ طائره خالؿ يوـ عمؿ واحد بعد اكماؿ كافو المتطمبات

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

العمميو والنظريو وحسب تعميمات الطيراف المدني االردني.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/22

ترخيص أفراد الطاقم غير الطيارين
الفئات المستفيدة مف الخدمة

مدرب ارضي -مرحؿ جوي -مدرب اطقـ جوي -مدرب مواد خطرة -مدرب ادارة السالمة

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني/

شروط الحصوؿ عمى الخدمة

الوثائؽ المطموبة



مديرية مقاييس العمميات الجوية



وحدة االجازات



العمؿ لدى شركة طيراف مرخصة في المممكة األردنية الياشمية



تعميمات الطيراف المدني الجزء JCAR Part 65



AC 28-014



AC 28-033

 - 1كتاب تغطيو مف الشركو
 - 2تعبئة النماذج المطموبة في تعميمات الطيراف المدني حسػػب نوع المعاممة والموجودة

فػػي (b) AC 28-033 Flight Crew Licensing and Training Section

Implementation Procedures b) Licenses Issuance Procedures
 - 3وثائؽ تثبت متطمبات التأىيؿ
 - 4صوره عف الرخصو القديمو (في حاؿ التجديد)
 5 - 5جواز سفر ساري المفعوؿ
 - 6صوره شخصيو

 - 7فحص طبي ساري المفعوؿ اذا كاف مطموباً
 - 8وصؿ مالي
إجراءات تقديـ الخدمة

 - 1يتـ تسميـ ا لمعاممة لدى مكتب خدمو الجميور
- 2تدقيؽ الطمب والمصادقو عميو مف قبؿ مكتب خدمو الجميور
- 3يتـ تحويؿ المعاممة الى المديرية المعنيو

- 4بعد االنتياء مف العمؿ عمى المعاممة يتـ اعادتيا الى مكتب خدمو الجميور
- 5دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى أمر
قبض يعده مكتب خدمة الجميور

- 6يتـ تحويؿ المعاممة الى وحده االجازات الصدار االجازة المطموبة
- 7تقوـ وحدة االجازات بتسميـ االجازة الى المتقدـ بالطمب
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/23

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
وقت إنجاز الخدمة

الزمف الالزـ الصدار الرخصو خالؿ يوـ عمؿ واحد بعد اكماؿ كافو المتطمبات العمميو
والنظريو وحسب قانوف الطيراف المدني االردني.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/24

تحويل االجازات االجنبية Conversion
الفئات المستفيدة مف الخدمة

الطياريف – فنيي صيانة الطائرات

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني



شروط الحصوؿ عمى الخدمة

مديرية مقاييس العمميات الجوية

وحدة االجازات

 - 1بموغ العمر القانوني حسب تعميمات قانوف الطيراف المدني االردني
 - 2اف يحمؿ رخصو احنبيو مف دولو معتمده مف منظمو الطيراف العالمي
 - 3تعميمات الطيراف المدني الجزء
JCAR Part FCL I 
AC 28-017 
AC 28-033 
 - 1تعبئة النماذج المطموبة في تعميمات الطيراف المدني حسػب نوع المعاممة

الوثائؽ المطموبة

والموجودة في (b) AC 28-033 Flight Crew Licensing ad Training
Section Implementation Procedures / 2.1.4
 - 2فحص طبي ساري المفعوؿ مف الدولو المصدره

 - 3سجؿ ساعات يبيف الحد االدنى المطموب حسب نوع الرخصو
 - 4فحص طبي اردني ساري المفعوؿ
 - 5فحص مستوى لغو انجميزيو اردني
 - 6اجتياز االمتحانات التحريريو الالزمو لالصدار وحسب تعميمات الطيراف المدني
االردني

 - 7فحص كفاءة حسب نوع الرخصو
 - 8وصؿ مقبوضات لمرسوـ
إجراءات تقديـ الخدمة

- 1يتـ تسميـ ا لمعاممة لدى مكتب خدمو الجميور
- 2تدقيؽ الطمب والمصادقو عميو مف قبؿ مكتب خدمو الجميور
- 3يتـ تحويؿ المعاممة الى المديرية المعنيو
- 4بعد االنتياء مف العمؿ عمى المعاممة يتـ اعادتيا الى مكتب خدمو الجميور

- 5دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى أمر
قبض يعده مكتب خدمة الجميور
- 6يتـ تحويؿ المعاممة الى وحده االجازات الصدار االجازة المطموبة
- 7تقوـ وحدة االجازات بتسميـ االجازة الى المتقدـ بالطمب
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/25

وقت إنجاز الخدمة

الزمف الالزـ الصدار الرخصو خالؿ يوـ عمؿ واحد بعد اكماؿ كافو المتطمبات العمميو
والنظريو وحسب تعميمات الطيراف المدني االردني.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/26

اعتماد اإلجازات األجنبية Validation
الفئات المستفيدة مف الخدمة

حاممي إجازة طيار خاص/آالت ،طيار تجاري/،آالت ،طيار خطوط جوية ،مالح جوي أو

ميندس طيراف عند العمؿ او االستخداـ مف قبؿ مشغؿ جوي أو شركة طيراف تحمؿ شيادة

ترخيص اردنية )(AOC
مكاف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني/


مديرية مقاييس العمميات الجوية



وحدة االجازات

 تعميمات الطيراف المدني الجزء JCAR Part FCL I
 تعميمات الطيراف المدني الجزء JCAR Part FCL III
AC 28-033 
AC 28-017 

الوثائؽ المطموبة

 .1إجازة طيراف أجنبية سارية المفعوؿ واثبات عمى الخبرة المطموبة بتقديـ سجؿ
خاص أو سجؿ ساعات الطيراف لديو
 .2شيادة لياقة طبية طبقاً لتعميمات ىيئة تنظيـ الطيراف المدني األردني

JCAR

Part FCL I

 .3جواز سفر ساري المفعوؿ
 .4تعبئة النماذج المطموبة في تعميمػػات الطيراف المدف ي

حسػب نػوع المعاممة

والموجودة في AC 28-033 Flight Crew Licensing ad Training
Section Implementation Procedures / 2.1.4
 .5وصؿ مقبوضات لمرسوـ.
إجراءات تقديـ الخدمة

 .1تقديـ إجازة طيراف أجنبية سارية المفعوؿ واثبات عمى الخبرة المطموبة بتقديـ
سجؿ خاص أو سجؿ ساعات الطيراف لديو لدى مكتب خدمة الجميور

 .2تقوـ الييئة ب التحقؽ مف صحة الرخصو مف

الجية المصدرة وتحديد موعد

لالمتحاف.
 .3دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى
أمر قبض يعده مكتب خدمة الجميور

 .4الجموس لالمتحانات المقرره حسب تعميمات الطيراف المدني االردني

JCAR

Part FCL I
 .5فحص كفاءة بما يتناسب مع االختصاص وحسب ما تنص عميو تعميمات
الطيراف االردني JCAR Part FCL I

 .6في حاؿ كاف المتقدـ يحمؿ شيادة طيراف يجب ارفاؽ الوثائؽ التالية سارية
المفعوؿ مف البمد الـ صدر لمرخصة ،فحص طبي ،فحص كفاءة  ،فحص مستوى
لغة انجميزية.
دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/27

 .7يتـ اصدار
.8

اعتماد ( ) validationلمدة ( )6ستة أشير شريطة أف تكوف

اإلجازة األجنبية سارية المفعوؿ.

يبقى االعتماد ( )validationساري المفعوؿ شريطة بقاء الرخصة االجنبية
سارية المفعوؿ بوثائقيا المذكورة في اؿفقرة  6اعاله.

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

الزمف الالزـ الصدار االعتماد ( )validationىو خالؿ يوـ عمؿ واحد بعد اكماؿ كافو
المتطمبات العمميو والنظريو وحسب تعميمات الطيراف المدني االردني.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/28

اصدار تفويض مدرب ارضي ) ( Ground Instructor / Authorization
الفئات المستفيدة مف الخدمة

العامميف في مجاؿ الطيراف المدني

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني/

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



مديرية العمميات الجوية



مديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية



وحدة االجازات



اف يكوف مستخدـ مف قبؿ مشغؿ اردني



القدره عمى القراءه والكتابو والتحدث بالمغو االنجميزيو



تكوف مده التفويض  12شهر مف تاريخ االصدار والتجديد


الوثائؽ المطموبة

مؤىؿ في مجاؿ موضوع التدريب

 .1تعبئة النماذج المطموبة حسػػب تعميمات الطيراف المدني بمػػا يخص المعاممة
والموجودة في:
 AC 28-0333 Flight Crew Licensing ad Training SectionImplementation Procedures / FTOs/TRTOs Management
Approval Procedures c) 4142
 AC 28-033 AC 28-012 .2وصؿ مقبوضات لمرسوـ.

إجراءات تقديـ الخدمة

- 1يتـ تسميـ ا لمعاممة لدى مكتب خدمو الجميور
- 2تدقيؽ الطمب والمصادقو عميو مف قبؿ مكتب خدمو الجميور
- 3يتـ تحويؿ المعاممة الى المديرية المعنيو
- 4بعد االنتياء مف العمؿ عمى المعاممة يتـ اعادتيا الى مكتب خدمو الجميور

- 5يقوـ مكتب خدمة الجميور بتحويؿ المعاممة الى وحده االجازات ؿتحديد موعد
لالمتحاف
- 6يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ المقررة حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة
2014
- 7يتقدـ المتقدـ لفحص اكاديمي في مادة مجاؿ التدرييس في الييئو

- 8يقدـ المتقدـ فحص كفاءة (محاضرة) لممديرية المعنية في ىيئة تنظيـ الطيراف المدني
- 9يتـ تحويؿ المعاممة الى وحده االجازات الصدار االجازة المطموبة
- 10تقوـ وحدة االجازات بتسؿيـ االجازة الى المتقدـ بالطمب
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/29

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
وقت إنجاز الخدمة

الزمف الالزـ إلصدار الرخصو خالؿ يوما عمؿ اثناف بعد اكماؿ كافو المتطمبات العمميو
والنظرية وحسب تعميمات الطيراف المدني االردني.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/30

ترخيص فني صيانة طائرات
الفئات المستفيدة مف الخدمة

مالكي الطائرات ومؤسسات صيانة الطائرات

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني/

شروط الحصوؿ عمى الخدمة






صالحية الطائرات



وحدة االجازات

العمر :ال يقؿ عف الثامنة عشر

الميارات المعرفية واالمتحانات :لمتاكد مف الميارات المعرفية ال بد مف اجتياز
االمتحانات المقررة لدى الييئة وحسب التخصص المطموب.



الخبرة العممية :تقديـ الخبرة العممية موثقة حسب الدليؿ االرشادي رقـ AWS 46
مالحظة ىامة :الخبرة العممية لخريجي مدارس فنيي صيانة الطائرات المعتمدة مف
الييئة تكوف مدتيا اقؿ مف طالبي الخدمة بدوف تدريب فني معتمد وحسب كؿ فئة

ترخيص بما يتناسب مع التخصص المطموب.


المياقة الطبية :تفديـ صورة عف الشيادة الطبية غير منتيية صادرة حسب الجزء
 MEDمف تعميمات الطيراف المدني( الدرجة الثالثة)




تقديـ نسخة مف شيادة الثانوية العامة (التوجييي االردني) أو ما يعادليا اصوليا
االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني المتعمقة بترخيص فنيي صيانة طائرات:

JCAR Part 66

JCAR Part MED.



AWS Guidance aprocedure: AWS 43



AWS Guidance aprocedure: AWS 46
الوثائؽ المطموبة





صورة عف جواز السفر (مصدقة في حاؿ كاف المتقدـ يحمؿ الجنسية األردنية).



صورة عف شيادة التوجييي أو ما يعادليا.



صورة عف شيادة الميالد (مصدقة في حاؿ كاف المتقدـ يحمؿ الجنسية األردنية).



شيادة تخرج مف أحد مدارس فنيي صيانة الطائرات المعتمدة مف الييئة أو إثبا ت



شيادة طبية ( )Medical Certificateال تقؿ عف الدرجة الثالثة صادرة حسب



خبرة عممية بما يتناسب مع التخصص المطموب (.)Required Sub-Category
تعميمات الطيراف المدني.


تقديـ نسخة مف نتيجة اختبار تقييـ المغة اإلنجميزية بنجاح لمتأكد مف قدرتو عمى



تقديـ الخبرة العممية موثقة حسب الدليؿ االرشادي رقـ AWS 46



تقديـ شيادة بنجاح جميع االمتحانات المقررة صادرة فقط مف ىيئة تنظيـ الطيراف

القراءة والكتابة ،والتحدث وفيـ المغة اإلنجميزية.

المدني االردني.
إجراءات تقديـ الخدمة

 .1يقوـ طالب الخدمة بتعبئة الطمب مرفؽ الوثائؽ المطموبة لمكتب خدمة الجميور.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/31

 .2يقوـ مكتب خدمة الجميور بتحويؿ المعاممة إلى مديرية مقاييس صالحية الطائرات
 .3يقوـ المفتش بما يمي:



تدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة مف الناحية الفنية.
بعد التاكد مف الوثائؽ حسب ما نصت عميو التعميمات يقوـ المفتش
بالتوصية باصدار الرخصة المطموبة مع مذكرة لوحدة االجازات مف خالؿ
خدمة الجميور

 .4دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى أمر
قبض يعده مكتب خدمة الجميور.

 .5تحويؿ المعاممة لوحدة االجازات إلصدار الرخصة.
 .6تسميـ الرخصة لطالب الخدمة.
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

 7اياـ عمؿ مف تاريخ تقديـ الطمب بشرط تمبية جميع المتطمبات

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/32

رخصة ضابط أمن طيران مدني
الفئات المستفيدة مف الخدمة

مديرية امف وحماية المطارات ،مشغمو المطارات ،مشغمو الطائرات ،شركات االمف
الخاصة ،المستثمروف .

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني/



مديرية امف وتسييالت الطيراف المدني

وحدة االجازات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



حضور صاحب العالقة شخصيا او المفوض.

الوثائؽ المطموبة



صورة عف ىوية شخصية او كتاب التفويض.

إجراءات تقديـ الخدمة



صورة عف شيادة ميالد أو صورة مصدقة.



صورة عف الشيادات والمؤىالت.



صورة عف اليوية الشخصية.



صورة شخصية عدد ( )3قياس .4×6

 .1يقوـ طالب الخدمة بتعبئة الطمب مرفؽ الوثائؽ المطموبة لدى مديرية امف وتسييالت
الطيراف.
 .2يقوـ مدير امف وتسييالت الطيراف بتحويؿ المعاممة إلى رئيس قسـ المعايير في
المديرية.
 .3يقوـ رئيس قسـ المعايير في مديرية امف وتسييالت الطيراف المدني بما يمي:


تدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.



يتـ تحديد موعد االمحتاف التحريري.

 .4دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى أمر
قبض يعده مكتب خدمة الجميور.
 .5في حاؿ اجتاز االمتحاف النظري يقوـ رئيس قسـ المعايير بتحديد موعد لالمتحاف
التحريري
 .6دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى أمر
قبض يعده مكتب خدمة الجميور.
 .7في حاؿ اجتاز طالب الخدمة االمتحاف النظري تحوؿ المعاممة الى رئيس قسـ
المعايير الصدار رخصة ضابط أمف طيراف مدني.
 .8تسميـ طالب الخدمة الرخصة /صالحة لمدة سنتيف.
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

وقت إنجاز الخدمة

 2يوـ عمؿ في حاؿ اجتاز االمتحاف التحريري

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/33

ترخيص مؤسسة تدريب صيانة طائرات
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني  /مديرية مقاييس صالحية الطائرات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة




حضور طالب الخدمة شخصيا او المفوض.

االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني المتعمقة بترخيص الطيراف المدني الخاصة

بترخيص مدرسة تدريب صيانة طائرات:
JCAR Part 147/66
AWS Guidance Procedure: AWS 44
الوثائؽ المطموبة
 )1تقديـ رسالة نوايا ال نشاء مؤسسة تدريب صيانة طائرات
 )2تقديـ الطمب الرسمي ) (Form 18-0012مبيناً فيو جميع المعمومات المطموبة
وموقع عميو مف قبؿ مقدـ الطؿ.

 )3تقديـ مالحؽ مرفقة مع نموذج الطمب المبدئي مبيف فييا أسماء ومؤىالت
) (CVsالمدراء والموظفيف الذيف سيشغموف المناصب الفنية العميا في الشركة
مف خالؿ تعبئة النموذج

)18-285

 (Formوتقديـ وصؼ لممسؤوليات

وتحديد الصالحيات المخولة لكؿ شخص منسب لمنصب فني.
 )4تقديـ دليؿ ا الجراءات لمؤسسة تدريب صيانة طائرات

) (MTOEمع تقديـ

الئحة مطابقة التعميمات ).(147 Conformance Document

 )5وصؿ مقبوضات يبيف دفع المؤسسة لرسـ تقديـ ودراسة الطمب

( ثالثوف ألؼ

دينار).
 )6تقديـ المناىج التدريبي لمؤسسة التدريب لصيانة طائرات

 )7ال يحصؿ طالب الترخيص عمى الشيادة  /الترخيص إال بعد تسديد ما يترتب
عميو مف الرسػوـ ( يمكف االطالع عمييا مف موقع الييئة
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
إجراءات تقديـ الخدمة

- 1تقديـ رسالة نوايا الى خدمة الجميور الخذ رقـ وارد.
- 2تحويؿ الرسالة الى مجمس المفوضيف الخذ الموافقة المبدئية.

- 3تحويؿ المعاممو لمديرية مقاييس صالحية الطائرات لتشكيؿ فريؽ ترخيص
- 4تسميـ المؤسسة المتطمبات التشريعية والفنية لمترخيص.
- 5استالـ الطمب والمرفقات مف أسماء ومؤىالت

) (CVsالمدراء والموظفيف الذيف

سيشغموف المناصب الفنية العميا في الشركة مف خالؿ تعبئة النموذج

(Form

) 18-285وتقديـ وصؼ لممسؤوليات وتحديد الصالحيات المخولة لكؿ شخص
منسب .
- 6تقديـ أدلة العمؿ واالجراءات.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/34

- 7تقييـ الطمب والمرفقات.
- 8دراسة وتدقيؽ المستندات واألدلة المقدمة مف المدرسة وكذلؾ تقييـ المناىج التدريبي
لمؤسسة التدريب لصيانة طائرات

- 9الكشؼ عمى موقع المؤسسو ومكاتبيا واألجيزة والمعدات المستخدمة.
 - 10تعبئة النموذج رقـ 18-0022

Form

 CARCبالتوصية بمنح الشيادة

لممؤسسة موقعة اصوليا مف لجنة الترخيص ورئيس القسـ ومدير صالحية
مقاييس صالحية الطائرات

 - 11قرار المجمس بالموافقة عمى منح الشيادة والمحددات لممؤسسة.
 - 12دفع الرسوـ حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014بناء عمى
أمر قبض تعده مديرية مقاييس صالحية الطائرات.
 - 13تسميـ شيادات الترخيص
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة



تستغرؽ عممية الترخيص

( )90بعد تقديـ و اكتماؿ متطمبات الطمب

الرسمي والموافقة عميو تسعوف يوـ عمؿ مف قبؿ الييئة.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/35

التصاريح الجوية

إصدار تصريح الهبوط لرحالت شركات الطيران المنتظمة العاممة من والى األردن
الفئات المستفيدة مف الخدمة

شركات الطيراف المنتظـ

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ
التصاريح الجوية.

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



ارساؿ الطمب عبر البريد االلكتروني لقسـ التصاريح الجوية
airclearances@carc.gov.jo



التزاـ الناقؿ الجوي أو ممثمة بإعالـ الييئة بجدوؿ الرحالت الموسمي (الصيفي
والشتوي) قبؿ بدء التشغيؿ بثالثيف يوما عمى يوما األقؿ وقبؿ ( )60يوـ في حاؿ
التشغيؿ ألوؿ مرة.



في حاؿ رغبة شركة الطيراف المنتظـ تسيير رحالت جوية إضافية منتظمة أو

تعديؿ عمى جدوؿ الرحالت ،يجب تقديـ طمب مف خالؿ البريد االلكتروني قبؿ
 3اياـ مف تشغيؿ الرحمة .
الوثائؽ المطموبة



تعبئة النموذج المعتمد مف قبؿ ىيئة تنظيـ الطيراف المدني ( )2001/10و ارفاؽ

الوثائؽ المبينة في النموذج حسب االصوؿ.


تقديـ نسخة ورقية مف البرنامج األمني لمشركة قبؿ ( )60ستوف يوـ عمؿ مف
تاريخ التشغيؿ.

 .1يقوـ مقدـ الطمب بتقديـ طمب اؿىبوط في المطارات األردنية معبأ حسب األصوؿ

إجراءات تقديـ الخدمة

ومرفقا الوثائؽ المطموبة قبؿ ( )30ثالثيف يوـ عمؿ مف تاريخ استالـ الطمب
مرفؽ بو جدوؿ الرحالت بواسطة البريد االلكتروني

 airclearances@carc.gov.joأو بواسطة الفاكس عمى رقـ. 4874756
 .2تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح الجوية لمقياـ بما يمي :
 .3دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.
 .4اصدار التصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار الموافقة في حالة الرفض وابالغ
مقدـ الطمب بالرد.
المؤسسات الشريكة

شركة المطارات

الرسوـ المالية لمخدمة

ال يوجد

وقت إنجاز الخدمة

تستغرؽ عممية إصدار تصريح اليبوط لرحالت شركات الطيراف المنتظمة المدة المبينة
أدناه وذلؾ بعد استكماؿ كافة المتطمبات:

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً



 30يوـ عمؿ أو 60يوـ عمؿ عند تقديـ برنامج أمني.



 3اياـ عمؿ الضافة رحمة او تعديؿ الجدوؿ.

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/36

إصدار تصريح العبور لرحالت شركات الطيران المنتظمة لعبور االجواء االردنية
الفئات المستفيدة مف الخدمة

شركات الطيراف المنتظـ

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ
التصاريح الجوية.

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



ارساؿ الطمب عبر البريد االلكتروني لقسـ التصاريح
الجويةairclearances@carc.gov.jo .



التزاـ الناقؿ الجوي أو ممثمة بإعالـ الييئة بجدوؿ الرحالت الموسمي (الصيفي

والشتوي) قبؿ بدء التشغيؿ بثالثيف يوما عمى األقؿ.


في حاؿ رغبة شركة الطيراف المنتظـ تسيير رحالت جوية إضافية منتظمة أو
تعديؿ عمى جدوؿ الرحالت ،يجب تقديـ طمب مف خالؿ البريد االلكتروني قبؿ
 3اياـ مف تشغيؿ الرحمة .

الوثائؽ المطموبة



اسـ المشغؿ.



عالمات تسجيؿ الطائرة وجنسيتيا.



نوع الطائرة.



نداء الطائرة.



تاريخ ووقت الرحمة.



خط سير الرحمة



اليدؼ او الغاية مف الرحمة.



عنواف مقدـ الطمب.
 .1يقوـ مقدـ الطمب بتقديـ طمب عبور االجواء االردنية معبأ حسب األصوؿ

إجراءات تقديـ الخدمة

بواسطة البريد االلكتروني  airclearances@carc.gov.joأو بواسطة
الفاكس عمى رقـ . 4874756

الجوي لمقياـ بما يمي :
ة
 .2تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح
 دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.
 اصدار تصريح العبور عند الموافقة /عدـ اصدار الموافقة في حالة الرفض
وابالغ مقدـ الطمب بالرد.
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

ال يوجد

وقت إنجاز الخدمة

تستغرؽ عممية إصدار تصريح العبور لرحالت شركات الطيراف المنتظمة.


دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

الموسمي (الشتوي/الصيفي) ( )5أياـ عمؿ مف استالـ كافة المستندات.

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/37

إصدار تصريح الهبوط لمرحالت العارضة لممسافرين و  /أو الشحن الجوي الذي ال يحتوي عمى مواد خطرة
الفئات المستفيدة مف الخدمة

مشغمي الطيراف التجاري

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ
التصاريح الجوية.


االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



تقوـ الشركة التي تنوي التشغيؿ لمدة تزيد عف ستة اشير بتقديـ البرنامج األمني

الوثائؽ المطموبة



تعبئة النموذج المعتمد مف قبؿ الييئة (.)2002/10

إجراءات تقديـ الخدمة

 .1يقوـ مقدـ الطمب بتقديـ النموذج المعتمد معبأ حسب األصوؿ مرفقا بو كافة

لمشركة قبؿ ( )60ستوف يوـ عمؿ مف تاريخ التشغيؿ مف خالؿ وكيؿ إشراؼ.

الوثائؽ المطموبة وحسب المتطمبات( (Appendix A and Appendix B to
 JCAR part 203قبؿ ( )24ساعة مف تاريخ التشغيؿ المطموب وقبؿ ()72
ساعة في حاؿ التشغيؿ ألوؿ مرة بواسطة البريد االلكتروني
 airclearances@carc.gov.joأو بواسطة الفاكس عمى رقـ 4874756

 .2تعبئة النموذج المعتمد مف قبؿ الييئة  2002-10مرفؽ بو الوثائؽ المطموبة.
 .3تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح الجوية لمقياـ بما يمي :



دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.

اصدار التصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار الموافقة في حالة الرفض وابالغ
طالب الخدمة بالرد..

المؤسسات الشريكة

شركات المطارات

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

 72ساعة ألوؿ مرة ثـ خالؿ  24ساعة.

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/38

إصدار تصريح الهبوط في المطارات األردنية لمرحالت العارضة التي تحمل المواد الخطرة
الفئات المستفيدة مف الخدمة

مشغمي الطيراف التجاري

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ التصاريح الجوية.

شروط الحصوؿ عمى الخدمة

ارساؿ الطمب بواسطة البريد االلكتروني لقسـ التصاريح الجوية .
االلتزاـ في نص المادة ( )34مف قانوف الطيراف المدني والتعميمات واإلجراءات المتبعة بيذا الخصوص.
االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني المتعمقة بالمواد الخطرة

الوثائؽ المطموبة

 وثائؽ تبيف طبيعة المواد الخطرة عمى الطائرة حسب الرقـ المحدد ليذه المواد مف قوائـ األمـالمتحدة ذات العالقة (. )UN Number

 -بوليصة الشحف .Airway bill

 تعئبة النموذج المعتمد مف الييئة ( )2003/10وارفاؽ الوثائؽ المبينة بنفس النموذج.إجراءات تقديـ الخدمة

يقوـ مقدـ الطمب بتقديـ النموذج المعتمد مف خالؿ وكيؿ إشراؼ قبؿ خمسة أياـ عمؿ مف تاريخ تشغيؿ
الرحمة بواسطة البريد االلكتروني  airclearances@carc.gov.joأو بواسطة الفاكس عمى رقـ
.4874756
تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح الجوية لمقياـ بما يمي :
دراسة وتدقيؽ الـ عاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.

اصدار التصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار الموافقة في حالة الرفض وابالغ طالب الخدمة بالرد.
المؤسسات الشريكة

سالح الجو االردني  /شركات المطارات االردنية.

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

 5أياـ عمؿ

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/39

اصدار تصريح العبور لمرحالت التي تحمل المواد الخطرة
الفئات المستفيدة مف الخدمة

مشغمي الطيراف التجاري

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني/مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية /قسـ التصاريح
الجوية.

شروط الحصول عمى الخدمة

عف طريؽ وكيؿ إشراؼ.
االلتزاـ في نص المادة ( )34مف قانوف الطيراف المدني والتعميمات واإلجراءات المتبعة

بيذا الخصوص.

االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني المتعمقة بالمواد الخطرة
الوثائؽ المطموبة

تعبئة النموذج المعتمد مف قبؿ الييئة 2010/10

إجراءات تقديم الخدمة

يقوـ مقدـ الطمب بتقديـ النموذج المعتمد لمرحالت التي تحمؿ المواد الخطرة مف خالؿ
وكيؿ إشراؼ أو مكتب تمثيمي لمشركة قبؿ (  ) 24ساعة مف تاريخ تشغيؿ الرحمة وقبؿ
( )72ساعة ألوؿ مرة بواسطة البريد االلكتروني  airclearances@carc.gov.joأو
بواسطة الفاكس عمى . 4874756
تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح الجوية لمقياـ بما يمي :
دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.

ارساؿ الطمب الى سالح الجو لمحصوؿ عمى الموافقو .
اصدار التصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار الموافقة في حالة الرفض وابالغ طالب
الخدمة بالرد.
المؤسسات الشريكة

سالح الجو.

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
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وقت إنجاز الخدمة

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

 72ساعة ألوؿ مرة ثـ خالؿ  24ساعة

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/40

إصدار تصريح عبور أو هبوط لمرحالت الرسمية ورحالت الطائرات العائدة لممنظمات الدولية واإلقميمية
الفئات المستفيدة من الخدمة

مشغمي الطائرات العائد لممنظمات الدولية واالقميمية

مكاف تقديـ الخدمة

و ازرة الخارجية  /دائرة المراسـ.

شروط الحصول عمى الخدمة

موافقة و ازرة الخارجية المسبقة لعبور او ىبوط الرحالت الرسمية.

الوثائؽ المطموبة
إجراءات تقديم الخدمة

 النموذج المعتمد مف قبؿ و ازرة الخارجية.يقوـ طالب الخدمة بتقديـ الطمب مرفقا بو المعمومات المطموبة الى و ازرة الخارجية  /دائرة

المراسـ.

تحوؿ المعاممة الى و ازرة الخارجية  /دائرة المراسـ لمقياـ بما يمي :
دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.
اصدار التصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار الموافقة في حالة الرفض وابالغ طالب

الخدمة بالرد..
المؤسسات الشريكة

و ازرة الخارجية وشؤوف المغتربيف /شركات المطارات االردنية

الرسوم المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

وقت إنجاز الخدمة

حسب متطمبات و ازرة الخارجية.

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/41

إصدار تصريح هبوط لرحالت الطائرات ذات الممكية الخاصة
الفئات المستفيدة من الخدمة
مكاف تقديـ الخدمة

مشغمي الطائرات ذات الممكية الخاصة
ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ
التصاريح الجوية.

- 1تقديـ النموذج المعتمد عف طريؽ وكيؿ إشراؼ.

شروط الحصول عمى الخدمة

- 2أف ال تكوف الغاية منيا األعماؿ الحكومية والرسمية أو أعماؿ المنظمات الدولية
واإلقميمية.

الوثائؽ المطموبة

- 1تعبئة النموذج المعتمد مف قبؿ الييئة .2003-10

إجراءات تقديم الخدمة

- 1يقوـ مقدـ الطمب بتعبئة النموذج المعتمد مرفقا بو الوثائؽ المطموبة .
- 2تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح الجوية لمقياـ بما يمي :



دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.

اصدار التصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار التصريح في حالة الرفض وابالغ
طالب الخدمة بالرد..

المؤسسات الشريكة

شركة المطارات.

الرسوم المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
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وقت إنجاز الخدمة

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

خالؿ  24ساعو.

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/42

إصدار تصريح عبور لرحالت الطائرات ذات الممكية الخاصة
الفئات المستفيدة من الخدمة
مكاف تقديـ الخدمة

مشغمي الطائرات ذات الممكية الخاصة
ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ
التصاريح الجوية.

- 1تقديـ النموذج المعتمد عف طريؽ وكيؿ إشراؼ.

شروط الحصول عمى الخدمة

- 2أف ال تكوف الغاية منيا األعماؿ الحكومية والرسمية أو أعماؿ المنظمات الدولية
واإلقميمية.
- 2اسـ المشغؿ.

الوثائؽ المطموبة

- 3عالمات تسجيؿ الطائرة وجنسيتيا.
- 4نوع الطائرة.

- 5نداء الطائرة.
- 6تاريخ ووقت الرحمة.
- 7خط سير الرحمة
- 8عنواف مقدـ الطمب.
- 1يقوـ طالب الخدمة بتقديـ الطمب مرفقا بو المعمومات المطموبة

إجراءات تقديم الخدمة

- 2تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح الجوية لمقياـ بما يمي :


دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.



اصدار التصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار التصريح في حالة الرفض وابالغ
طالب الخدمة بالرد..

المؤسسات الشريكة

ال يوجد.

الرسوم المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

وقت إنجاز الخدمة

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
خالؿ ( )24ساعة بعد استكماؿ كافة المتطمبات .

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/43

إصدار تصريح هبوط لمرحالت ذات الغايات الخاصة ()Air Taxi
الفئات المستفيدة من الخدمة

مشغمي طائرات Air Taxi

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ

شروط الحصول عمى الخدمة

تقديـ النموذج المعتمد عف طريؽ وكيؿ إشراؼ.

التصاريح الجوية.

أف ال تكوف الغاية منيا األعماؿ الحكومية والرسمية أو أعماؿ المنظمات الدولية
واإلقميمية.
تعبئة النموذج المعتمد مف قبؿ الييئة 2004-10

الوثائؽ المطموبة

- 1يقػوـ مقػدـ الطمب بتقديـ النموذج المعتمد مرفقا بو كافة الوثائؽ المطموبة بواسطة

إجراءات تقديم الخدمة

البريد االلكتروني airclearances@carc.gov.jo .أو بواسطة الفاكس رقـ
4874756

- 2تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح الجوية لمقياـ بما يمي :


دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.



اصدار التصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار التصريح في حالة الرفض وابالغ
طالب الخدمة بالرد.

المؤسسات الشريكة

شركة المطارات

الرسوم المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

خالؿ  24ساعو.

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/44

إصدار تصريح عبور لمرحالت ذات الغايات الخاصة ()Air Taxi
الفئات المستفيدة من الخدمة
مكاف تقديـ الخدمة

مشغمي طائرات Air Taxi
ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ التصاريح

الجوية.

شروط الحصول عمى الخدمة



تعبئة النموذج المعتمد وتقديمة عف طريؽ وكيؿ إشراؼ



أف ال تكوف الغاية منيا األعماؿ الحكومية والرسمية أو أعماؿ المنظمات الدولية
واإلقميمية.
تعبئة النموذج المعتمد مف قبؿ الييئة  2010-10وارفاؽ الوثائؽ المطموبة بنفس

الوثائؽ المطموبة

النموذج.
- 1يقػوـ مقػدـ الطمب بتقديـ النموذج المعتمد مرفقا بو كافة الوثائؽ المطموبة بواسطة

إجراءات تقديم الخدمة

البريد االلكتروني airclearances@carc.gov.jo .أو بواسطة الفاكس رقـ

4874756

- 2تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح الجوية لمقياـ بما يمي :


دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.



اصدارالتصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار التصريح في حالة الرفض وابالغ
طالب الخدمة بالرد.

المؤسسات الشريكة

ال يوجد.

الرسوم المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

وقت إنجاز الخدمة

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
خالؿ ( )72ساعة بعد استالـ كافة المتطمبات.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/45

اصدار تصريح عبور أو هبوط الرحالت الطارئة ورحالت البحث واإلنقاذ واإلسعاف
الفئات المستفيدة من الخدمة
مكاف تقديـ الخدمة

مشغمي طائرات البحث واالنقاذ واالسعاؼ
ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ التصاريح

الجوية.

- 1تقديـ النموذج المعتمد عف طريؽ وكيؿ إشراؼ أو مف المشغؿ نفسو.

شروط الحصول عمى الخدمة

- 2الرحالت التي يتحتـ فييا تغيير خط سير الطائرة أو مكاف ىبوطيا بشكؿ مفاجئ
لظروؼ غير طبيعية ألسباب ناجمة عف تغيير مناخي في األجواء أو خمؿ فني في
الطائرة أو لظروؼ غير اعتيادية عمى متف الطائرة.

- 3الرحالت الجوية التي تكوف الغاية منيا إجراء البحث واإلنقاذ في حاالت استثنائية.
- 4الرحالت الجوية الطارئة التي تكوف الغاية منيا نقؿ المرضى والمصابيف.
- 1اسـ المشغؿ.

الوثائؽ المطموبة

- 2عالمات تسجيؿ الطائرة وجنسيتيا.
- 3نوع الطائرة.
- 4نداء الطائرة.

- 5تاريخ ووقت الرحمة.
- 6خط سير الرحمة
- 7اليدؼ او الغاية مف الرحمة
- 8عنواف مقدـ الطمب.
إجراءات تقديم الخدمة

تقديـ الطمب بواسطة البريد االلكتروني  airclearances@carc.gov.joأو رقـ عمى
الفاكس بواسطة  009626274756عمى ىاتؼ رقـ ( )0096279751158أو مف خالؿ

و ازرة الخارجية أو مف خالؿ االتصاؿ المباشر مع الرادار.
يتـ اصدار التصريح فو اًر.

المؤسسات الشريكة

شركة المطارات.

الرسوم المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

وقت إنجاز الخدمة

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
مباشرة بعد تقديـ المعمومات

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/46

(إصدار تصريح هبوط لمرحالت ذات الغايات لمرحالت الخاصة المنفردة )
الفئات المستفيدة من الخدمة

مشغمي الطائرات الخاصة المنفردة

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ

شروط الحصول عمى الخدمة

تعبئة وتقديـ النموذج المعتمد عف طريؽ وكيؿ إشراؼ

التصاريح الجوية.

أف ال تكوف الغاية منيا األعماؿ الحكومية والرسمية أو أعماؿ المنظمات الدولية
واإلقميمية.

الوثائؽ المطموبة

تعبئة النموذج المعتمد مف قبؿ الييئة .2006-10

إجراءات تقديم الخدمة

- 1يقػوـ مقػدـ الطمب بتقديـ نموذج طمب تصريح اليبوط لمغايات الخاصة المنفردة
معبأ حسب األصوؿ مرفقا بو كافة الوثائؽ المطموبة بواسطة البريد االلكتروني.
 airclearances@carc.gov.joأو بواسطة الفاكس رقـ 4874756

- 2تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح الجوية لمقياـ بما يمي :


دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.



اصدار التصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار التصريح في حالة الرفض وابالغ
طالب الخدمة بالرد.

المؤسسات الشريكة

شركة المطارات

الرسوم المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

وقت إنجاز الخدمة

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
حسب الجدوؿ المرفؽ

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/47

وقت انجاز الخدمة لمرحالت الخاصة المنفردة
1

التجربة

 3أياـ عمؿ

2

االختبار

 3أياـ عمؿ

3

الطيراف البيمواني

 5أياـ عمؿ

4

االنتقاؿ مف مكاف

 5أياـ عمؿ

مطموبة

لمطائرات

2006-10

application A/W

األجنبية
مطموبة

2006-10

application A/W

لمطائرات
األجنبية
مطموبة

لمطائرات

2006-10

2006-10

األجنبية
غير مطموبة

إلى آخر

5

أغراض دعائية

 5أياـ عمؿ

6

أغراض زراعية

 5أياـ عمؿ

7

التصوير

 5أياـ عمؿ

8

الرياضات الجوية

 5أياـ عمؿ

9

أغراض سياحية

 5أياـ عمؿ

10

الحاالت الطبية

خالؿ  24ساعة

11

إعادة تعبئة خطة

خالؿ  24ساعة

مطموبة

لمطائرات

2006-10

JY ( 2006-10

()JY a/c

)a/c

2009-10

2009-10

()others

()others

2006-10

2006-10

األجنبية
مطموبة

2006-10

2006-10

لمطائرات
األجنبية
مطموبة

2006-10

2006-10

لمطائرات
األجنبية
مطموبة

2006-10

2006-10

لمطائرات
األجنبية
مطموبة

2006-10

2006-10

لمطائرات
األجنبية
مطموبة

2006-10

2006-10

لمطائرات
األجنبية

غير مطموبة

2006-10

2006-10

الطيراف
12

معايرة األجيزة
المالحية

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

 3أياـ عمؿ

مطموبة

2006-10

2006-10

لمطائرات
رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/48

األجنبية
مطموبة

2007-10

2007-10

13

ىبوط  /صيانة

 3أياـ عمؿ

2008-10

بدوف نموذج

14

ىبوط  /تزود

 72ساعة ألوؿ

غير

بالوقود

مرة ثـ خالؿ 24

مطموبة

ساعة

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/49

اصدار تصريح هبوط الطائرات لغايات الصيانة
الفئات المستفيدة من الخدمة

مالكي و/او مشغمي الطائرات

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ

شروط الحصول عمى الخدمة

عف طريؽ وكيؿ إشراؼ أو شركة الصيانة.

التصاريح الجوية.

تعبئة النموذج المعتمد .2007-10

الوثائؽ المطموبة



إجراءات تقديم الخدمة

- 1تقديـ طمب إصدار تصريح عبور أو ىبوط بواسطة البريد االلكتروني
 airclearances@carc.gov.joأو رقـ عمى الفاكس بواسطة
 009626274756عمى ىاتؼ رقـ (. )0096279751158

- 2تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح الجوي لمقياـ بما يمي :


دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.



اصدار التصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار التصريح في حالة الرفض وابالغ
طالب الخدمة بالرد.

المؤسسات الشريكة

شركات الصيانو /شركات المطارات االردنية

الرسوم المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

وقت إنجاز الخدمة

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
 3أياـ عمؿ.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/50

إصدار تصريح هبوط لغايات التزود بالوقود
الفئات المستفيدة من الخدمة

مالكي و/أو مشغمي الطائرات

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني االردني  /مديرية النقؿ الجوي والعالقات الدولية  /قسـ

شروط الحصول عمى الخدمة

تقديـ الطمب عف طريؽ وكيؿ إشراؼ.

التصاريح الجوية.

الوثائؽ المطموبة



اسـ المشغؿ.



عالمات تسجيؿ الطائرة وجنسيتيا.



نوع الطائرة.



نداء الطائرة.



تاريخ ووقت الرحمة.



خط سير الرحمة.



الغاية مف الرحمة.



عنواف مقدـ الطمب.



ارساؿ الوثائؽ التاليو:

Insurance / certificate of airworthiness
- 1يقوـ مقدـ الطمب بتقديـ طمب تصريح اليبوط مف خالؿ وكيؿ اشراؼ بواسطة

إجراءات تقديم الخدمة

البريد االلكتروني  airclearances@carc.gov.joأو بواسطة الفاكس عمى

رقـ . 4874756
- 2تحوؿ المعاممة الى قسـ التصاريح الجوية لمقياـ بما يمي :



دراسة وتدقيؽ المعاممة والتاكد مف الوثائؽ المطموبة.

اصدار التصريح عند الموافقة  /عدـ اصدار التصريح في حالة الرفض وابالغ
طالب الخدمة بالرد.

المؤسسات الشريكة

شركة المطارات.

الرسوم المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014

وقت إنجاز الخدمة

http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1
 72ساعة ألوؿ مرة ثـ خالؿ  24ساعة

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/51

ترخيص مطار تجاري مفتوح لالستخدام العام
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني  /مديرية سالمة ومقاييس المطارات

شروط الحصوؿ عمى



حضور طالب الخدمة شخصيا او المفوض.

الخدمة



االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني المتعمقة بترخيص مطار تجاري مفتوح لالستخداـ العاـ

الوثائؽ المطموبة



ىوية طالب الخدمة او كتاب التفويض لممفوض



رسالة نوايا مف المشغؿ.



تقييـ الدليؿ ومرافؽ ومعدات واجراءات المطارنوع الطائرة.

إجراءات تقديـ الخدمة

 .1يقوـ طالب الخدمة بتقديـ رسالة نوايا مف التشغيؿ الى الديواف الخذ وارد
 .2تحويؿ الممؼ الى مديرية سالمة ومقاييس المطارات الجراء تقييـ أولي لمتأكد مف أف موقع
المطار ال يشكؿ خطر عمى سالمة الحركة الجوية.
 .3في حاؿ كا ف الموقع ال يشكؿ أي خطر عمى سالمة الحركة الجوية ،يطمب مف المشغؿ تقديـ
طمب رسمي لمحصوؿ عمى رخصة التشغيؿ
DASS/035457Application_for_Airport_Operating_Certificate1
 .4تقوـ مديرية سالمة ومقاييس المطارات لدراسة وتدقيؽ الطمب وتزويد طالب الخدمة بكافة
المتطمبات التشريعية والفنية لمترخيص.
 .5يقوـ طالب الخدمة بتقديـ طمب االنتياء مف االعداد الفنية مرفؽ بو كافة المرفقات الى مديرية
سالمة ومقاييس المطارات.
 .6تقوـ مديرية سالمة ومقاييس المطارات بدراسة وتقييـ الوثائؽ في حاؿ اصدار القرار عمى
الموافقة.
 .7قرار المجمس بالموافقة عمى الترخيص
 .8يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ لدى مديرية المالية بناء عمى أمر قبض تعده مديرية سالمة ومقاييس
المطارات حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة .2014
 .9تسميـ الوصؿ المالي الى مديرية سالمة ومقاييس المطارات الصدار شيادة الترخيص.
 .10تسميـ شيادات الترخيص.

المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

 تستغرؽ عممية إصدار رخصة تشغيؿ مطار

( )90يوـ عمؿ بعد

الطمب الرسمي والموافقة عميو مف قبؿ الييئة.

اكتماؿ متطمبات

 يعتبر الطمب الغياً إذا تجاوزت مدة تصويب األوضاع أو استكماؿ األوراؽ عف

()180

يوماً.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/52

شهادة قبول النوع (طائرة ،محرك/مروحة)
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني  /مديرية صالحية الطائرات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني:

الوثائؽ المطموبة



نموذج طمب مف الجية المصممة لمييئة لقبوؿ شيادة النوع معبأ حسب االصوؿ

Guidance Procedure AWS 02: Foreign Product type
Acceptance Certificatio

)(Application for Type Acceptance Certificate / Form 253
برنامج ترخيص الطائرة/المحرؾ/المروحة باالضافة الى المرفقات والوثائؽ
المنصوص عمييا في النشرة االرشادية

(Guidance Procedure AWS 02: Foreign Product type Acceptance
)Certification
إجراءات تقديـ الخدمة

- 1تقديـ الطمب معبأ حسب االصوؿ
- 2دراسة وتقييـ الطمب ومرفقاتو
- 3في حالة عدـ اكتماؿ الطمب او تضمف الطمب معمومات غير صحيحة يتـ اخبار
الجية المتقدمة بالطمب لتقديـ باقي المتطمبات خالؿ شير واحد
- 4اعالـ المتقدـ بالطمب بقرار الييئة اما الموافقة او الرفض (وبحيث يرفؽ بقرار
الرفض االسباب الموجبة لذلؾ)
- 5في حالة الموافقة يتـ اعالـ المتقدـ بالطمب بالتالي:


قبوؿ الطمب



اسماء اعضاء فريؽ الترخيص



رقـ مشروع قبوؿ شيادة النوع

- 6يتـ اصدار مسودة اسس الترخيص ) (CRI-A1وارساليا الى الجية المتقدمة
بالطمب
- 7تقوـ الجية المصممة بايجاز فريؽ الترخيص باسس التصميـ وبياف طرؽ استيفاء
المواصفات بشقييا مواصفات الصالحية والبيئة بياف اي اعفاءات مف المواصفات
وكذلؾ اي شروط خاصة اف وجدت
ات واالستفسار عنيا
- 8يقوـ فريؽ الترخيص باالطالع عمى تقارير المطابقة والمواصؼ
حسب الحاجة
- 9بناء عمى االيجاز واالطالع عمى بعض تقارير المطابقة ،يقوـ فريؽ الترخيص
باصدار وثيقة اسس الترخيص النيائية ) (CRI-A1ورفعيا الى الجية المتقدمة
بالطمب لقبوؿ شيادة النوع
دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/53

- 10

بياف موافقة المتقدـ بالطمب عمى اسس الترخيص المبينة في وثيقة اسس

الترخيص النيائية مف خالؿ توثيؽ الموافقة كتابيات عمى الوثيقة وتوقيعيا
- 11

يقوـ فريؽ الترخيص بمواجعة الوثيقة لمتأكد مف صحة البيانات فييا ،ثـ

توثيؽ الموافقة عمى اسس الترخيص الواردة فييا
- 12

يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ لدى مديرية المالية بناء عمى أمر قبض تعده

مديرية مقاييس صالحية الطائرات حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ 106
لسنة  2014وتزويد المديرية بنسخة عف وصؿ المقبوضات.
- 13

اصدار شيادة قبوؿ النوع وارساليا الى الجية المتقدمة بالطمب وكذلؾ

نشرىا عمى الموقع االلكتروني لمييئة
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

 تستغرؽ عممية إصدار

شيادة قبوؿ النوع

( )90يوـ عمؿ بعد القبوؿ المبدئي

لمطمب.
 في حالة عدـ مطابقة
الوضع

المتطمبات يبدأ احتساب الوقت مف جديد بعد تصويب

 يعتبر الطمب الغيا اذا تجاوزت مدة تصويب االوضاع او استكماؿ االوراؽ او
تزويد الييئة ببرنامج التصويب عف ( )30يوما .

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/54

ترخيص اكاديميات طيران ومراكز تدريب الطيران التشبيهي
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني  /مديرية صالحية الطائرات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة

الوثائؽ المطموبة



االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني:



JCAR FCL-1



AC 28 – 033

 )1نمػػوذج طم ػػب مبػػدئي (  ( Form 28 – 4133والموجػ ػ ػػود فػ ػ ػ ػػي AC 28-033
Flight Crew Licensing & Training Implementation Procedures /
3.1.2 FTOs/TRTOs

 )2تقديـ مالحؽ مرفقة مع نموذج الطمب المبدئي يبيف فييا أسماء و عناويف ومؤىالت
( )CV’sالمدراء و الموظفوف الذيف سيشغموف المناصب اإلدارية في الشركة مع بياف أف
لديو العدد الكافي مف الموظفيف المؤىميف لممناصب اإلدارية

 ،و تقديـ وصؼ وتحديد

المسؤوليات والصالحيات المخولة لكؿ شخص منسب لمنصب إداري يعمؿ أو سيعمؿ

في المناصب اإلدارية.
 )3تقديـ الئحة بأسماء الكتب وتدويف عناويف الـ نسبيف الستالـ المناصب اإلدارية.
 )4الئحة بأسماء المدربيف الطياريف وبياف نوع إجازات الطيراف ومؤىالتيـ وعدد اإلجازات.
 )5أنواع الطائرات التي سيتـ استخداميا.
 )6أي معمومات أخرى تطمبيا الييئة.
 )7تقػديػػـ الطم ػ ػػب ( ( Form 28 – 4133والموجػ ػ ػػود فػ ػ ػ ػ ػػي AC 28-033 Flight
Crew Licensing & Training Implementation Procedures/ 3.1.2
) FTOs/TRTOs3في غضوف ( )3أياـ مبينا فيو جميع المعمومات المطموبة و موقع
عميو مف قبؿ مقدـ الطمب  /أو المفوض الرسمي الذي سيتابع عممية الترخيص.

 )8توقيع مقدـ الطمب عمى نص قانوني يشيد فيو بأف كافة المعمومات و الوثائؽ التي تـ
توفيرىا صحيحة ودقيقة.
إجراءات تقديـ الخدمة

 )1يقدـ مؤسسو األكاديمية الطمب المبدئي.
 )2استالـ الطمب المبدئي مف المستثمر /المشغؿ.
 )3تقييـ أولي مف مديرية مقاييس العمميات الجوية لممشروع واعطاء اإلرشادات.
 )4في حالة قبوؿ الطمب المبدئي ،يطمب مف المشغؿ تقديـ الطمب الرسمي.
 )5يقدـ المشغؿ الطمب حسب األصوؿ مع المرفقات المطموبة.
 )6تستمـ الييئة الطمب وتزود المشغؿ بالمتطمبات التشريعية والفنية لمترخيص خالؿ

()90

يوـ.

 )7تقوـ لجنة الترخيص بدراسة وتدقيؽ المستندات ودليؿ التشغيؿ.
 )8تحدد لجنة الترخيص موعد لمكشؼ عمى الموقع واألجيزة التي ستستخدـ لمتشغيؿ وابداء
الرأي بأي تعديالت تمزـ.
دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/55

 )9يصدر قرار الييئة بإصدار رخصة تشغيؿ كما ىو محدد بالتعميمات في حاؿ كاف طمب
المشغؿ مطابؽ تـ اماً.

 )10يصدر قرار الييئة بإصدار رخصة تشغيؿ مؤقتة ومشروطة بالتصويب في حاؿ كاف
طمب المشغؿ مطابؽ مع بعض النواقص.
 )11يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ لدى مديرية المالية بناء عمى أمر قبض تعده مديرية مقاييس
العمميات الجوية حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014وتزويد المديرية
بنسخة عف وصؿ المقبوضات
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

الزمف الالزـ لمحصوؿ عمى ترخيص أكاديميات الطيراف ( )90تسعوف يوـ عمؿ بعد تقديـ
واكتماؿ متطمبات الطمب الرسمي.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/56

ترخيص مركز -معهد تدريب متعمق بالطيران
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني  /مديرية صالحية الطائرات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة

الوثائؽ المطموبة



االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني:

AC - 28 – 033 - 9

 )1تقديـ اؿطم ػ ػػب والم ػ ػػوج ػػود ف ػ ػػي AC - 28 – 033 / Flight Crew Licensing and Training
 Section Implementation Procedures / 3.2.2موقع عميو مف قبؿ مقدـ الطمب  /أو
المفوض الرسمي الذي سيتابع عممية الترخيص
 )2الئحة بالسيرة الذاتية وافادة تبيف أف كؿ وظيفة إدارية تحقؽ متطمبات الحد األدنى لممؤىالت المطموبة

والموجودة في AC - 28 – 033 / Flight Crew Licensing and Training Section
Implementation Procedures / 3.2.3

 )3بياف يفيد بأف مقدـ الطمب سيخطر رئيس الييئة عف أي تغيير في أي منصب إداري في غضوف
( )10أياـ عمؿ مف أي تغيير.

 )4تقديـ وصؼ لتحديد المسؤوليات و الصالحيات المخولة لكؿ شخص والتخويؿ بالت

دريب المقترح

ومواصفات التدريب المطموبة.
 )5بياف يقدـ مف مقدـ الطمب ووصؼ دقيؽ عف معدات تدريب الطيراف التي يقترح استخداميا.
 )6تقديـ وصؼ مف قبؿ مقدـ الطمب عف مرافؽ التدريب ،والمعدات  ،ومؤىالت الموظفيف ،وخطط التقييـ
المقترحة

 )7تقديـ برنامج الدراسي التدريبي  ،بما في ذ لؾ المناىج  ،الخطوط العريضة  ،اإلجراءات  ،والوثائؽ
لدعػػـ العنػاصر المطمػػوبة فػػي AC - 28 – 033 / Flight Crew Licensing and Training
Section Implementation Procedures
 )8وصؼ لنظاـ حفظ السجالت الذي سيحدد ويوثؽ تفاصيؿ التدريب والتأىيؿ ،و شيادات الطالب
والمدربيف ،والمقيميف.

 )9وصؼ لتدابير نظاـ الرقابة النوعية المقترحة.
 )10بياف يوضح مؤىالت مقدـ الطمب وقدرتو عمى توفير التدريب إذا رغب الحصوؿ عمى شيادة أو
تصنيؼ بعدد ساعات أقؿ مف ساعات الحد األدنى المنصوص عميو في

AC - 28 – 033 /

Flight Crew Licensing and Training Section Implementation Procedures

 )11توقيع مقدـ الطمب عمى نص قانوني يشيد فيو بأف كافة المعمومات و الوثائؽ التي تـ توفيرىا صحيحة
ودقيقة.
إجراءات تقديـ الخدمة

 1 )1يقدـ الطمب األولي والم ػ ػػوج ػػود ف ػ ػػي

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

AC - 28 – 033 / Flight Crew Licensing and

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/57

 Training Section Implementation Procedures / 3.2.2مف قبؿ مؤسس المركز إلى
الييئة معبأ حسب األصوؿ مقدماً الوثائؽ والمعمومات الالزمة لمتابعة إجراءات الترخيص  ،ويطمب

منو تقديـ المعمومات كاممةً بمالحؽ مفصمة لطمب الترخيص.

 )2يتـ تقييـ الطمب تقييـ أولي مف قبؿ

مديرية مقاييس العمميات الجوية لمتأكد مف مالئمة الموقع

لممتطمبات.
 ،يطمب مف المتقدـ بطمب الترخيص متابعة

 )3في حالة توفر الشروط ومالئمة الموقع لممتطمبات

اإلجراءات وامكانية تقدمو بالطمب الرسمي ،أو يرد الطمب مع تقديـ النصح واإلرشاد لتوفير

المتطمبات.

 )4تقديـ الطمب الرسمي مرفقاً بكتاب خطي ر سمي ومرفقا بالمالحؽ المطموبة سابقاً يقدمو طالب
الترخيص ،وبعد تقديـ الطمب الرسمي والموافقة عميو رسمياً مف قبؿ فريؽ الترخيص

 ،تحدد الفترة

الزمنية بػ ( )90تسعوف يوماً أقصى حد الستالـ الرخصة والبدء بالتشغيؿ بشرط اكتماؿ كافة

المتطمبات  .ويتـ تزويد طالب الخدمة بدؿ يؿ إرشادي والمتطمبات التشريعية والفنية المتعمقة بعممية

الترخيص المرجوة.
 )5يتـ تدقيؽ الكتب والمستندات ودليؿ التشغيؿ.
 )6بعد االنتياء مف تدقيؽ دليؿ التشغيؿ والكتب والمستندات

 ،يحدد موعد لمكشؼ عمى المرافؽ

والمنشآت وكذلؾ األجيزة التي ستستخدـ في العمميات التدريبية والتشغيؿ.

 )7تقوـ الييئة بتزويد مقدـ الطمب باإلرشادات و وابداء التوجييات والرأي بإجراء التعديالت الالزمة
لالمتثاؿ لممتطمبات.
 )8يتـ اتخاذ قرار في الييئة إما بقبوؿ المعروضات أو لتصويب األوضاع ومف ثـ يتـ االتصاؿ بطالب
الترخيص الستكماؿ اإلجراءات.

 )9في حالة االمتثاؿ لمـ تطمبات  ،تقوـ الييئة بتبميغ طالب الترخيص بأنو مستوفي لجميع شروط
الحصوؿ عمى الترخيص

و يترتب عميو حسب نظاـ الترخيص االقتصادي و أمر العمميات

الصادر عف رئيس الييئة رقـ ( )90-3أف يقدـ إثبات عف وثيقة التأميف وعف إمكانياتو المادية ،
وأي متطمبات أخرى منصوص عمييا في شيادة الترخيص االقتصادي.

 )10يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ لدى مديرية المالية بناء عمى أمر قبض تعده مديرية مقاييس صالحية
الطائرات حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ

 106لسنة  2014وتزويد المديرية بنسخة عف

وصؿ المقبوضات.
 )11يتـ إصدار الرخصة ومواصفات العمميات المحددة لطاؿ ب الرخصة أو المشغؿ بعد استيفاء كامؿ
الرسوـ التي تتحقؽ عمى الرخصة  /الترخيص
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

عمؿ
الزمف الالزـ لمحصوؿ عمى شيادة ترخيص مركز /معيد تدريب متعمؽ بالطيراف ( )90تسعوف يوـ
ً
بعد تقديـ واكتماؿ متطمبات الطمب الرسمي.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/58

دراسة تأثير العوائق المالحية في المممكة واصدار الق اررات الالزمة بشأنها
الفئات المستفيدة مف الخدمة

الفئات المستفيدة مف خدمات الطيراف المدني

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني  /لجنة العوائؽ

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



حضور طالب الخدمة شخصيا او المفوض.

الوثائؽ المطموبة



ىوية طالب الخدمة او كتاب التفويض لممفوض



سند تسجيؿ ومخطط أراضي /دائرة األراضي



مخطط موقع مصدؽ مف أمانة عماف الكبرى أو مف البمدية المعنية.



إحداثيات حدود األرض والمنشأ حسب نظاـ  WGS 84صادرة عف المركز
الجغرافي الممكي األردني متضمنا رقـ القطعة والحوض.



إجراءات تقديـ الخدمة

ارتفاع األرض الطبيعية عف مستوى سطح البحر .



ارتفاع أعمى نقطة في المنشأ عف سطح األرض.



تعبئة النموذج الخاص CARC Form 34/obs01

 .1يقوـ طالب الخدمة بتقديـ طمب الحصوؿ عمى الخدمة مرفؽ بو الوثائؽ المطموبة إلى
ديواف الييئة ألخذ وارد.
 .2تحويؿ الممؼ إلى لجنة العوائؽ والدراسات المالحية.
 .3يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ لدى مديرية المالية بناء عمى أمر قبض تعده سكرتيرة
المجنة حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة  2014وتزويد المجنة بنسخة
عف وصؿ المقبوضات.
 .4تقوـ المجنة بإجراء دراسة وتقييـ الطمب وابالغ طالب الخدمة بقرار المجنة بكتاب
رسمي وفقاً لمحاالت التالية:


إصدار كتاب الموافقة.



اصدار كتاب عدـ الموافقة



إجراء دراسة متخصص.

 .5في حاؿ الحاجة إلى دراسة يتـ تكميؼ متخصصيف باعداد الدراسة واعداد تقرير بذلؾ
 .6تحوؿ المعاممة إلى لجنة العوائؽ والدراسات المالحية في حاؿ (كاف التقارير ايجابية
) يتـ اصدار كتاب بالموافقة
 .7يحوؿ الكتاب إلى الديواف الخذ صادر.
 .8تسميـ الكتاب إلى طالب الخدمة .
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة



دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

مع كشؼ ميداني /ثالثة أسابيع مف تاريخ تقديـ المعاممة.
رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/59



بدوف كشؼ ميداني /اسبوعيف مف تاريخ تقديـ المعاممة.



مع دراسة متخصص /حسب الدراسة

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/60

شهادة ترخيص مؤسسة تدريب فنيي صيانة طائرات
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني/مديرية مقاييس صالحية الطائرات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



حضور طالب الخدمة شخصيا او المفوض.



االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني المتعمقة بترخيص الطيراف المدني الخاصة
بترخيص مدرسة تدريب صيانة طائرات:

الوثائؽ المطموبة

JCAR Part 147/66

 )8تقديـ رسالة نوايا ال نشاء مؤسسة تدريب صيانة طائرات

 )9تقديـ الطمب الرسمي ) (Form 18-0012مبيناً فيو جميع المعمومات المطموبة
وموقع عميو مف قبؿ مقدـ الطؿ.

 )10تقديـ مالحؽ مرفقة مع نموذج الطمب المبدئي مبيف فييا أسماء ومؤىالت
) (CVsالمدراء والموظفيف الذيف سيشغموف المناصب الفنية العميا في الشركة
مف خالؿ تعبئة النموذج

)18-285

 (Formوتقديـ وصؼ لممسؤوليات

وتحديد الصالحيات المخولة لكؿ شخص منسب لمنصب فني.
 )11تقديـ دليؿ االجراءات لمؤسسة تدريب صيانة طائرات

) (MTOEمع تقديـ

الئحة مطابقة التعؿيمات ).(147 Conformance Document

 )12وصؿ مقبوضات يبيف دفع المؤسسة لرسـ تقديـ ودراسة الطمب
 )13تقديـ المناىج التدريبي لمؤسسة التدريب لصيانة طائرات

 )14ال يحصؿ طالب الترخيص عمى الشيادة  /الترخيص إال بعد تسديد ما يترتب
الييئ(
ة
عميو مف الرسػوـ ( يمكف االطالع عمييا مف موقع
إجراءات تقديـ الخدمة

 )6تقديـ رسالة نوايا الى خدمة الجميور الخذ رقـ وارد.
 )1تحويؿ الرسالة الى مجمس المفوضيف الخذ الموافقة المبدئية.

 )2تحويؿ المعاممو لمديرية مقاييس صالحية الطائرات لتشكيؿ فريؽ ترخيص
 )3تسميـ المؤسسة المتطمبات التشريعية والفنية لمترخيص.
 )4استالـ الطمب والمرفقات مف أسماء ومؤىالت ) (CVsالمدراء والموظفيف الذيف
سيشغموف المناصب الفنية العميا في الشركة مف خالؿ تعبئة النموذج (Form
) 18-285وتقديـ وصؼ لممسؤوليات وتحديد الصالحيات المخولة لكؿ
شخص منسب .

 )5تقديـ أدلة العمؿ واالجراءات.
 )6تقييـ الطمب والمرفقات.
 )15دراسة وتدقيؽ المستندات واألدلة المقدمة مف المدرسة وكذلؾ تقييـ المناىج
التدريبي لمؤسسة التدريب لصيانة طائرات

 )7الكشؼ عمى موقع المؤسسو ومكاتبيا واألجيزة والمعدات المستخدمة.
 )8تعبئة النموذج رقـ  CARC Form 18-0022بالتوصية بمنح الشيادة
دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/61

لممؤسسة موقعة اصوليا ـ ف لجنة الترخيص ورئيس القسـ ومدير صالحية
مقاييس صالحية الطائرات

 )9قرار المجمس بالموافقة عمى منح الشيادة والمحددات لممؤسسة.
 )10يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ لدى مديرية المالية بناء عمى أمر قبض تعده مديرية
مقاييس صالحية الطائرات حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ

 106لسنة

 2014وتزويد المديرية بنسخة عف وصؿ المقبوضات.
 )11تسميـ شيادات الترخيص
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً



تستغرؽ عممية الترخيص

( )90بعد تقديـ و اكتماؿ متطمبات الطمب

الرسمي والموافقة عميو تسعوف يوـ عمؿ مف قبؿ الييئة.

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/62

رخصة وكيل شحن جوي لممواد غير الخطرة
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني/مديرية المنافسة ومتابعة الشركات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



تقديـ طمب بموجب النموذج المعتمد لمحصوؿ عمى رخصة وكيؿ شحف جوي



االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني المتعمقة بترخيص وكيؿ شحف جوي لممواد غير

لممواد غير الخطرة بتوقيع الموفض عف الشركة.

الخطرة
الوثائؽ المطموبة



شيادة تسجيؿ شركة/مؤسسة أو تعديؿ غايات شركة/مؤسسة قائمة لمزاولة وكيؿ
شحف أو خدمات شحف جوي لممواد غير الخطرة ومحدد فييا قيمة راس الماؿ
حسب الحد االدنى المعتمد واسماء الشركاءصادرة عف و ازرة الصناعة والتجارة –

مراقب عاـ الشركات او مراقب السجؿ التجاري بتاريخ حديث.


كفالة بنكية حسب الصيغة وبالقيمة المعتمدة.



تعيد خطي حسب الصيغة المعتمدة



عقد تاسيس الشركة /المؤسسة



الوثائؽ الخاصة بالمدير الفني(الشيادة العممية ،شيادات الخبرة ،دورة مواد

لممقبؿ والموافقة عميو
ة
خطرة) الذي سيخضع


شيادات عدـ المحكومية لمموظفيف المعتمديف



عقود عمؿ مصدقة او كشؼ ضماف يتضمف اسماء الموظفيف المعتمديف



دورات تدريبية لمموظفيف(المواد الخطره) حسب التعميمات



ادلة الشحف TACT IATA



سند تسجيؿ/اذف اشغاؿ المكتب او عقد ايجار المكتب مصدؽ حسب الحد
االدنى لممساحة المحددة المعتمدة في التعميمات


إجراءات تقديـ الخدمة

رخصة ميف

 .1يقوـ طالب الخدمة بتقديـ طمب مرفؽ طيو الوثائؽ المطموبة الى الديواف الخذ وارد.
 .2تحويؿ المعاممة الى مديرية المنافسة ومتابعة الشركات لتدقيؽ الوثائؽ .
 .3في حاؿ اكتماؿ الوثائؽ تحوؿ المعاممة الى

لجنة الترخيص التي يشكميا الرئيس

التنفيذي العداد تقرير فني والجراء الكشؼ الحسي عمى موقع الشركة /المؤسسة.
 .4ترفع المجنة تقريرىا المتضمف التوصية بالموافقة او الرفض المبرر الى الرئيس ليتـ
عرضيا عمى المجمس.
 .5يتـ اعالـ المتقدـ بالطمب بموافقة او رفض المجمس وفي حاؿ الموافقة يطمب منو دفع
الرسوـ بموجب امر قبض يعد مف قسـ ترخيص الخدمات المساندة في مديرية
دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/63

المنافسة ومتابعة الشركات.
 .6تسميـ صورة عف الوصؿ الى المالي الى قسـ الترخيص الصدار شيادة الترخيص.
 .7تسميـ شيادات الترخيص الى الشركة بموجب التوقيع عمى استالميا.
و ازرة الصناعة والتجارة /مراقبة الشركات او مراقب السجؿ التجاري
المؤسسات الشريكة

امانة عماف الكبرى
مؤسسة الضماف االجتماعي

و ازرة العمؿ
و ازرة العدؿ
الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة



تستغرؽ عممية إصدار رخصة وكيؿ شحف جوي لممواد غير الخطرة
( )22اثناف وعشروف يوـ عمؿ بعد تقديـ واكتماؿ متطمبات الطمب
الرسمي والموافقة عميو مف قبؿ الييئة

 .في حاؿ طمب معمومات أو

بيانات إضافية مف الشركة ،يتوقؼ احتساب الوقت لحيف تزويد الييئة
بالبيانات المطموبة.


يعتبر الطمب الغي بعد

 60يوـ مف تاريخ الموافقة المبدئية عمى تسجيؿ

الغاية الموجو لو ازرة الصثناعة والتجارة .

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/64

رخصة وكيل إشراف عمى خدمة الطائرات لمرحالت العارضة والخاصة
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني/مديرية المنافسة ومتابعة الشركات

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



تقديـ طمب بموجب النموذج المعتمد لمحصوؿ عمى رخصة وكيؿ اشراؼ بتوقيع
الموفض عف الشركة.



االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدني المتعمقة بترخيص وكيؿ اشراؼ عمى خدمة
الطائرات العارضة والخاصة

http://carc.gov.jo/images/filemanager/041222Wakeel.pdf
الوثائؽ المطموبة



شيادة تسجيؿ شركة /تعديؿ غايات شركة قائمة لمزاولة وكيؿ اشراؼ ومحدد
فييا قيمة راس الماؿ حسب الحد االدنى المعتمد واسماء الشركاءصادرة عف و ازرة
الصناعة والتجارة – مراقب عاـ الشركات بتاريخ حديث.



كفالة بنكية حسب الصيغة وبالقيمة المعتمدة.



تعيد خطي حسب الصيغة المعتمدة



عقد تاسيس الشركة



الوثائؽ الخاصة بالمدير الفني (الشيادة العممية ،شيادات الخبرة) الذي سيخضع



شيادات عدـ المحكومية لمموظفيف المعتمديف



عقود عمؿ مصدقة او كشؼ ضماف يتضمف اسماء الموظفيف المعتمديف



سند تسجيؿ/اذف اشغاؿ المكتب او عقد ايجار المكتب مصدؽ حسب الحد

لممقبمة والموافقة عميو

االدنى لممساحة المحددة المعتمدة في التعميمات


إجراءات تقديـ الخدمة

رخصة ميف

 .1يقوـ طالب الخدمة بتقديـ طمب مرفؽ طيو الوثائؽ المطموبة الى الديواف الخذ وارد.
 .2تحويؿ المعاممة الى مديرية المنافسة ومتابعة الشركات لتدقيؽ الوثائؽ .
 .3في حاؿ اكتماؿ الوثائؽ تحوؿ المعاممة الى لجنة

الترخيص التي يشكميا الرئيس

التنفيذي العداد تقرير فني والجراء الكشؼ الحسي عمى موقع الشركة /المؤسسة.
 .4ترفع المجنة تقريرىا المتضمف التوصية بالموافقة او الرفض المبرر الى الرئيس ليتـ
عرضيا عمى المجمس.
قة يطمب منو دفع
 .5يتـ اعالـ المتقدـ بالطمب بموافقة او رفض المجمس وفي حاؿ المواؼ
الرسوـ بموجب امر قبض يعد مف قسـ ترخيص الخدمات المساندة في مديرية
المنافسة ومتابعة الشركات.
 .6تسميـ صورة عف الوصؿ الى المالي الى قسـ الترخيص الصدار شيادة الترخيص.
 .7تسميـ الرخصة الى الشركة بموجب التوقيع عمى استالميا.
دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/65

المؤسسات الشريكة

و ازرة اؿصناعة والتجارة /مراقبة الشركات
امانة عماف الكبرى

مؤسسة الضماف االجتماعي
و ازرة العمؿ
و ازرة العدؿ
الرسوـ المالية لمخدمة
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وقت إنجاز الخدمة



تستغرؽ عممية إصدار رخصة وكيؿ شحف جوي لممواد غير الخطرة
( )22اثناف وعشروف يوـ عمؿ بعد تقديـ واكتماؿ متطمبات الطمب
الرسمي والموافقة عميو مف قبؿ الييئة

 .في حاؿ طمب معمومات أو

بيانات إضافية مف الشركة ،يتوقؼ احتساب الوقت لحيف تزويد الييئة
بالبيانات المطموبة.


يعتبر الطمب الغي بعد

 60يوـ مف تاريخ الموافقة المبدئية عمى تسجيؿ

الغاية الموجو لو ازرة الصثناعة والتجارة .

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/66

اعتماد طبيب فاحص إلصدار الشهادات الطبية الصادرة باسم الهيئة أو اعتماد مستشار طبي لمتخصصات الطبية المختمفة
الفئات المستفيدة مف الخدمة

االطباء الحاصميف عمى دورة طب الطيراف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني/وحدة طب الطيراف
 - 10تعميمات الطيراف المدني الجزء JCAR Part FCL 3

شروط الحصوؿ عمى الخدمة

 - 11تعميمات الطيراف المدني الجزء JCAR Part MED
CARC GAM “Authorized Medical Examiner” no. 27-0001 - 12
والذي يمكف الحصوؿ عميو مف وحدة طب الطيراف في ىيئة تنظيـ الطيراف المدني
 .1صورة عف إثبات اليوية الشخصية.

الوثائؽ المطموبة

 .2صورة عف الشيادة الجامعية وشيادة االختصاص.
 .3صورة عف شيادات الخبرة.
 .4صورة عف عضوية نقابة األطباء.
 .5شيادة حضور دورة في طب الطيراف بعدد ساعات معتمدة ال تقؿ عف ()120

ساعة في حاؿ طمب اعتماد طبيب فاحص إلصدار الشيادات الطبية الصادرة

باسـ الييئة.
إجراءات تقديـ الخدمة

 .1يقوـ طالب الخدمة بتقديـ طمب مرفؽ طيو الوثائؽ المطموبة الى وحدة طب الطيراف
في ىيئة تنظيـ الطيراف المدني.
 .2تقوـ وحدة طب الطيراف بتدقيؽ المعاممة وتحديد موعد لمقابمة الطبيب.
 .3يتـ تحديد موعػد لزيػارة ميدانيػة مػف قبػؿ وحػدة طػب الطيػراف فػي الييئػة إلػى مكػاف
العيػادة لمقػدـ الطمػب لمتأكػد مػف جاىزيتيػا لعمػؿ الفحػص الطبػي لمعامميػف بمينػة
الطيػراف واعداد التقارير فنية.
 .4تقوـ وح دة طب الطيراف بتحويؿ المعاممة إلػى المجنػة العميػا لطػب الطيػراف لدراستيػا.
 .5في حاؿ الموافقة تقوـ المجنة برفػع التوصيػة المناسبػة إلػى الرئيس التنفيذي لييئػة
تنظيػـ الطيػراف المدنػي التخاذ القرار المناسب بمنح االعتماد أو رفضو.
 .6يقوـ مدير وحدة طب الطيراف في

الييئػة بتبميػغ مقػدـ الطمب بالقػرار ،وفي حاؿ

الرفض ألي مرحمة يقوـ مدير وحدة طب الطيراف بإعالـ المتقدـ بالرفض مع بياف
األسباب.
يقوـ مدير وحدة طب الطيراف في الييئػة بإعداد وتسميـ االعتماد الرسمي وكافة الوثائؽ
ذات الصمة الى الطبيب في حاؿ اعتماده مقابؿ التوقيع.
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة
وقت إنجاز الخدمة

الزمف الالزـ إلصدار القرار بالموافقة أو باالعتذار

( )30يوـ عمؿ بعد تقديـ الطمب

واستكماؿ كافة المتطمبات.
دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/67

توفير التقارير اإلحصائية
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف  /االشخاص الطبيعيوف او االعتباريوف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني /مديرية التخطيط االستراتيجي واالستثمار

شروط الحصوؿ عمى الخدمة

حضور صاحب العالقة شخصياً او مف يفوضو

الوثائؽ المطموبة

كتاب تغطية او استدعاء يتضمف طمب تقرير إحصائي لمفترة المطموبة شىرية  ،نصؼ

سنوية أو سنوية.

وصؿ مقبوضات لمرسوـ المقررة حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني.
إجراءات تقديـ الخدمة

 .1يقوـ طالب الخدمة باالستعالـ مف قسـ إحصائيات الطيراف المدني عف توفر التقارير
اإلحصائية الشيرية،النصؼ سنوية والسنوية مف خ ػػالؿ البريػد االلكترونػي
 air-transport@carc.gov.joأو ىاتؼ +962 6 4799120 Ext/ 3326

 .2يقوـ طالب الخدمة بتقديـ كتاب يتضمف طمب تقرير إحصائي.

 .3يقوـ طالب الخدمة بدفع الرسوـ المقررة حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ 106
لسنة  2014بعد استالـ أمر قبض مف مديرية التخطيط االستراتيجي واالستثمار
وتزويد مديرية بنسخة عف وصؿ المقبوضات .

 .4تقوـ مديرية التخطيط االستراتيجي واالستثمار بتسميـ

التقرير اإلحصائي لصاحب

الطمب.
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
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وقت إنجاز الخدمة



التقارير اإلحصائية السنوية لمسنوات سابقة:
تستغرؽ عممية إعداد وتسميـ التقارير اإلحصائية السنوية لسنوات سابقة ( )60دقيقة
بعد استالـ الوصؿ المالي.



التقارير اإلحصائية السنوية غير المعدة مسبقا (بعد انتياء السنة الميالدية بحيث يتـ
عادة االنتياء مف إعداده خالؿ النصؼ األوؿ مف شير شباط):

تستغرؽ عممية إعداد وتسميـ التقارير اإلحصائية السنوية الفترة مدة ال تتجاوز ()30

يوـ عمؿ بعد استالـ الوصؿ المالي.


التقارير اإلحصائية النصؼ سنوية غير المعدة مسبقا (بعد نياية النصؼ األوؿ مف
شير تموز لمسنة الحالية):
يتـ إعداد التقرير النصؼ السنوي عند الطمب:حيث يستغرؽ إعداد التقرير ( )10أياـ
عمؿ بعد استالـ الوصؿ المالي.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/68



التقارير اإلحصائية الشيرية:
يتـ إعداد التقرير الشيري عند الطمب ،حيث يستغرؽ عمؿ إعداد التقرير ( )10أياـ

عمؿ بعد استالـ الوصؿ المالي وذلؾ بعد نياية النصؼ األوؿ مف كؿ شير لمشير
الذي يميو.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/69

اعتماد البرامج األمنية
الفئات المستفيدة مف الخدمة

مشغمو المطارات ،مشغمو الطائرات ،المشغميف الجوييف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني/مديرية امف وتسييالت الطيراف

شروط الحصوؿ عمى الخدمة
الوثائؽ المطموبة



حضور صاحب العالقة شخصيا او المفوض.

 .1كتاب رسمي يتضمف طمب اعتماد البرنامج األمني.
 .2البرنامج األمني المراد اعتماده.
 .3وصؿ مقبوضات لمرسوـ.

إجراءات تقديـ الخدمة

 .1تقديـ كتاب الطمب الرسمي والمرفقات المطموبة ( /الجية المسؤولة :مقدـ الطمب).
 .2مراجعة البرنامج األمني  /مديرية امف وتسييالت الطيراف .

 .3في حالة وجود مالحظات عمى البرنامج األمني يتـ مخاطبة الجية المعنية

إلجراء

الالزـ خالؿ أسبوع ( /الجية المسؤولة :الييئة).
 .4إجراء التصويب الالزـ ( /الجية المسؤولة :مقدـ الطمب).
 .5في حاؿ الموافقة عمى البرنامج يتـ دفع الرسػوـ المقررة حسب نظاـ رسوـ الطيراف

المدني بعد استالـ أمر قبض مف مديرية امف وتسييالت الطيراف وتزويد المديرية

بفسخة عف وصؿ المقبوضات ( /الجية المسؤولة :مقدـ الطمب).
 .6إقرار واعتماد البرنامج األمني ( /الجية المسؤولة :الييئة).
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة



تستغرؽ عممية إصدار اعتماد برنامج أمني مدة ال تتجاوز ( )90يوـ عمؿ بعد تقديـ
واكتماؿ متطمبات الطمب.



في حاؿ تجاوزت مدة تزويد الييئة بأي تصويبات مطموبة عف

أسبوع ،يتـ البدء

باحتساب الوقت مف جديد.
تعميمات الطيران المدني الخاصة
باعتماد البرامج االمنية

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

البرنامج الوطني ألمف الطيراف المدني

(يمكف الحصوؿ عميو مف مديرية امف

وتسييالت الطيراف المدني.

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/70

ترخيص معهد تدريب امن طيران
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني /مديرية امف وتسييالت الطيراف المدني

شروط الحصوؿ عمى الخدمة



حضور طالب الخدمة شخصيا او المفوض.

الوثائؽ المطموبة



صورة عف إثبات اليوية الشخصية.



كتاب نوايا .



معمومات عامة عف المعيد" عدد الموظفيف ومؤىالتيـ ومناصبيـ والصالحيات
الممنوحو ليـ"

إجراءات تقديـ الخدمة



الئحة بأسماء الحزـ التدريبية القياسية ( .) ASTPs



الئحة بأسماء المدربيف ومؤىالتيـ وترخيصيـ .



أنواع الدورات التي سيتـ تدريبيا .



أي معمومات أخرى تطمبيا الييئة

اي الى ديواف الييئة الخذ وارد.
 .1يقوـ طالب الخدمة بتقديـ رسالة نو ا
 .2تحويؿ المعاممة مديرية امف وتسييالت الطيراف المدني لتدقيؽ الوثائؽ.
 .3تحويؿ المعاممة الى مجمس المفوضيف المبدئية في حاؿ الموافقة.
 .4تحوؿ المعاممة الى مديرية امف وتسييالت الطيراف المدني

لتزويد طالب الخدمة

المتطمبات التشريعية والفنية لمترخيص
 .5يقوـ طالب الخدمة بتقديـ طمب االنتياء مف االعداد الفنية وبتعبئة طمب الترخيص
مرفؽ كافة الوثائؽ المطموبة لقسـ الترخيص.
 .6تقوـ مديرية امف وتسييالت الطيراف المدني بدراسة الطمب والوثائؽ واعتمادىا.
 .7تحوؿ المعاممة الى لجنة الكشؼ الحسي الجراء الكشؼ الحسي واعداد تقرير فني.
 .8تحوؿ المعاممة الى مديرية امف وتسييالت الطيراف المدني لتوصية بمنح الرخصة
وفقا لمنموذج التالي:
 .9يحوؿ النموذج المتضمف التوصية بالموافقة ع

لى منح الترخيص الى مجمس

المفوضيف.
 .10في حاؿ موافقة المجمس يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ لدى مديرية المالية بناء عمى أـ ر
قبض تعده مديرية امف وتسييالت الطيراف المدني حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني
رقـ  106لسنة  2014وتزويد المديرية بنسخة عف وصؿ المقبوضات.
 .11تسميـ الوصؿ الى المالي الى مديرية امف وتسييالت الطيراف المدني الصدار شيادة
الترخيص.
 .12تسميـ شيادات الترخيص.
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/71

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

 90يوـ عمؿ

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/72

ترخيص مؤسسة تدريب خدمات المالحة الجوية
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف /مراكز تدريب خدمات المالحة الجوية.

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني/مديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية.
 .1حضور طالب الخدمة شخصيا او المفوض.

شروط الحصوؿ عمى الخدمة

 .2االلتزاـ بتعميمات الطيراف المدنيJCAR Part 176.5
 .3تقديـ الطمب مرفقاً السجؿ التجاري مصدؽ مف مراقب الشركات.

- 1كتاب نوايا موقع مف المدير التنفيذي او باإلنابة عنو مؤكدا اف بياف العرض وأدلة

الوثائؽ المطموبة

العمؿ المرفقة :


تعريؼ بالمؤسسة وتوضيح اؿـ عاني واألساليب لمتأكيد عمى استم اررية االلتزاـ
ببياف العرض وآية أجزاء منة.



تطمب مف جميع الموظفيف وفي جميع األوقات التقيد التاـ بما جاء في بياف
العرض لممؤسسة..

- 2نموذج طمب CARC Form No. 20/0176

- 3تقديـ الوثائؽ المطموبة في تعميمات الطيراف المدنيJCAR Part 176.5
 - 4السجؿ التجاري مصدؽ مف مراقب الشركات.
إجراءات تقديـ الخدمة

 .1يقوـ طالب الخدمة بتقديـ رسالة نوايا .
 .2تعرض المعاممة الى مجمس المفوضيف المبدئية في حاؿ الموافقة.
 .3تحوؿ المعاممة الى مديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية
بالمتطمبات التشريعية والفنية لمترخيص

لتزويد طالب الخدمة

 .4تقييـ الطمب والمرفقات.
 .5تقوـ مديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية بدراسة الطمب والوثائؽ واعتمادىا.
 .6دراسة وتدقيؽ المستندات واألدلة المقدمة مف المدرسة وكذلؾ تقييـ المناىج التدريبي
لمؤسسة التدريب لصيانة طائرات
 .7عمؿ زيارة ميدانية لمتاكد مف اف المنشات والخدمات المذكورة في بياف العرض تحقؽ
الشروط عمى ارض الواقع.
 .8رفع التوصيات الى مجمس الييئة.
 .9في حاؿ موافقة المجمس يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ لدى مديرية المالية بناء عمى أمر
قبض تعده مديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني
رقـ  106لسنة  2014وتزويد المديرية بنسخة عف وصؿ المقبوضات.
 .10تسميـ الوصؿ الى المالي الى مديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية الصدار شيادة
الترخيص.
 .11تسميـ شيادات الترخيص.
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/73

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
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وقت إنجاز الخدمة

 90يوـ عمؿ

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/74

اصدار شهادة لتقديم خدمات المالحة الجوية
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف /مراكز تدريب خدمات المالحة الجوية.

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة الطيراف المدني /مديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية.

شروط الحصوؿ عمى الخدمة

 )1كتاب نوايا موقع مف المدير التنفيذي لممؤسسة باإلنابة عف المؤسسة مقدـ الطمب مؤكدا
اف بياف العرض وأدلة العمؿ المرفقة:

أ) تعرؼ بالمؤسسة وتوضح المعاني واألساليب لمتأكيد عمى

استم اررية االلتزاـ ببياف

العرض وأية أجزاء منو؛
ب) تطمب مف جميع الموظفيف وفي جميع األوقات التقيد التاـ بما جاء في بياف العرض

لممؤسسة.
 )2نموذج طمب .CARC Form No. 20/0010

 )3تقديـ الوثائؽ المطموبة حسب تعميمات الطيراف المدني:


خدمات الحركة الجوية

JCAR Part 172



خدمات اتصاالت المالحة الجوية

JCAR Part 171



خدمات معمومات الطيراف المدني

JCAR Part 175



خدمات األرصاد الجوية

JCAR Part 172



خدمات البحث واإلنقاذ

JCAR Part 172

 )4تقديـ الطمب مرفقاً السجؿ التجاري مصدؽ مف مراقب الشركات.

- 5كتاب نوايا موقع مف المدير التنفيذي او باإلنابة عنو مؤكدا اف بياف العرض وأدلة

الوثائؽ المطموبة

العمؿ المرفقة :
 .aتعريؼ بالمؤسسة وتوضيح اؿـ عاني واألساليب لمتأكيد عمى استم اررية
االلتزاـ ببياف العرض وآية أجزاء منة.

 .bتطمب مف جميع الموظفيف وفي جميع األوقات التقيد التاـ بما جاء في
بياف العرض لممؤسسة..
- 6نموذج طمب CARC Form No. 20/0010
- 7تقديـ الوثائؽ المطموبة حسب تعميمات الطيراف المدني
- 8السجؿ التجاري مصدؽ مف مراقب الشركات.
إجراءات تقديـ الخدمة

 .12يقوـ طالب الخدمة بتقديـ رسالة نوايا الى ديواف الييئة الخذ وارد.

 .13تحويؿ المعاممة مديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية لتدقيؽ الوثائؽ.
 .14تحويؿ المعاممة الى مجمس المفوضيف في حاؿ الموافقة المبدئية.
 .15تحوؿ المعاممة الى مديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية لتزويد طالب الخدمة
بالمتطمبات التشريعية والفنية لمترخيص

 .16يقوـ طالب الخدمة بتقديـ طمب االنتيا ء مف االعداد الفنية وبتعبئة طمب الترخيص مرفؽ
دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/75

كافة الوثائؽ المطموبة لمديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية.
 .17تقوـ مديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية بدراسة الطمب والوثائؽ واعتمادىا.
 .18تحوؿ المعاممة الى لجنة الكشؼ الحسي الجراء الكشؼ الحسي واعداد تقرير فني.
 .19تحوؿ التقرير الى مديرية سالمة ومقاييس المالحة الجوية لتوصية بمنح الرخصة
 .20يحوؿ النموذج المتضمف التوصية بالموافقة عمى منح الترخيص الى مجمس اؿمفوضيف.
 .21في حاؿ موافقة المجمس يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ لدى مديرية المالية بناء عمى أمر
قبض تعده مديرية سالمة ومقاييس المالح ة الجوية حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني
رقـ  106لسنة  2014وتزويد المديرية بنسخة عف وصؿ المقبوضات.
 .22تسميـ شيادات الترخيص بعد دفع الرسوـ.
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

 90يوـ عمؿ

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار

78/76

رخصة الوكيل النظامي لمشحن والبريد الجوي
الفئات المستفيدة مف الخدمة

المستثمروف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني/مديرية امف وتسييالت الطيراف

شروط الحصوؿ عمى الخدمة
الوثائؽ المطموبة



حضور طالب الخدمة شخصيا او المفوض.

 .1خطاب رسمي مف قبؿ الوكيؿ النظامي المنسب.
 .2نموذج طمب رقـ ( (Form 273صادر عف ىيئة تنظيـ الطيراف المدني ،معبأ حسب
األصوؿ.

 .3شيادة تاميف حسب المتطمبات (.) JCAR Part 213
 .4شيادة تسجيؿ صادرة عف مراقب الشركات  /و ازرة الصناعة والتجارة.
 .5عقد إيجاراف كاف المبنى مستأجر أو تممؾ.
إجراءات تقديـ الخدمة

 - 1تقوـ الجية الراغبة بالترخيص بمخاطبة الييئة خطياً ًً لمموافقة عمى إصدار رخصة
وكيؿ نظامي لمشحف والبريد الجوي حسب ( . ( JCAR Par 109

 - 2يرفؽ المتقدـ:


نموذج طمب رقـ  Form 273صادر عف ىيئة تنظيـ الطيراف المدني ،معبأ
حسب األصوؿ

 شيادة تاميف حسب المتطمبات (.) JCAR Part 213
 شيادة تسجيؿ صادرة عف مراقب الشركات  /و ازرة الصناعة والتجارة

 -3مراجعة مديرية امف وتسييالت الطيراف المدني في الييئة لتقديـ الطمب وكافة
الوثائؽ المذكورة حسب المتطمبات المبينة أعاله ( /الجية المسؤولة :مقدـ الطمب).
 -4دراسة وتقييـ الطمب ،وفي حاؿ عدـ اكتماؿ المتطمبات يتـ تبميغ مقدـ الطمب
لتصويب األوضاع ( /الجية المسؤولة :الييئة).

 -5عمؿ زيارة ميدانية لموقع الوكيؿ النظامي مف قبؿ الجنة المعنية في الييئة.

 -6مراجعة البرنامج األمني لموكيؿ النظامي.
- 8في حاؿ اكتماؿ المتطمبات ،يتـ رفع التوصيات الى مجمس المفوضيف.
- 9في حاؿ موافقة المجمس يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ لدى مديرية المالية بناء عمى أمر
قبض تعده مديرية امف وتسييالت الطيراف حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ

 106لسنة  2014وتزويد المديرية بنسخة عف وصؿ الـ قبوضات.
 .7إصدار الرخصة
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة

تستغرؽ عممية الترخيص مدة ال تتجاوز  90يوـ عمؿ مف اكتماؿ الوثائؽ والمعمومات
المطموبة.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار
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اعتماد برنامج التسهيالت
الفئات المستفيدة مف الخدمة

مشغمو المطارات ،مشغمو الطائرات ،المشغميف الجوييف

مكاف تقديـ الخدمة

ىيئة تنظيـ الطيراف المدني/مديرية امف وتسييالت الطيراف

شروط الحصوؿ عمى الخدمة
الوثائؽ المطموبة



حضور صاحب العالقة شخصيا او المفوض.

 .1كتاب رسمي يتضمف طمب اعتماد برنامج التسييالت.
 .2برنامج التسييالت المراد اعتماده.
 .3وصؿ مقبوضات لمرسوـ.

إجراءات تقديـ الخدمة

 .1تقديـ كتاب الطمب الرسمي والمرفقات المطموبة ( /الجية المسؤولة :مقدـ الطمب).
 .2مراجعة برنامج التسييالت ( /الجية المسؤولة:مديرية امف وتسييالت الطيراف /
الييئة).
 .3في حالة وجود مالحظات عمى البرنامج يتـ مخاطبة الجية المعنية إلجراء الالزـ
خالؿ أسبوع ( /الجية المسؤولة :مديرية امف وتسييالت الطيراف الييئة).
 .4إجراء التصويب الالزـ ( /الجية المسؤولة :مقدـ الطمب).

 .5في حاؿ الموافقة عمى البرنامج يقوـ المتقدـ بدفع الرسوـ لدى مديرية المالية بناء
عمى أمر قبض تعده مديرية

امف وتسييالت الطيراف حسب نظاـ رسوـ الطيراف

المدني رقـ  106ؿسنة  2014وتزويد المديرية بنسخة عف وصؿ المقبوضات
 .6إقرار واعتماد البرنامج ( /الجية المسؤولة :مجمس مفوضي /الييئة).
المؤسسات الشريكة

ال يوجد

الرسوـ المالية لمخدمة

حسب نظاـ رسوـ الطيراف المدني رقـ  106لسنة 2014
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1

وقت إنجاز الخدمة



تستغرؽ عممية إصدار اعتماد برنامج أمني مدة ال تتجاوز ( )90يوـ عمؿ بعد تقديـ
واكتماؿ متطمبات الطمب.



في حاؿ تجاوزت مدة تزويد الييئة بأي تصويبات مطموبة عف

أسبوع ،يتـ البدء

باحتساب الوقت مف جديد.
تعميمات الطيراف المدني الخاصة

البرنامج الوطني لمتسييالت (يمكف الحصوؿ عميو مف مديرية امف وتسييالت

باعتماد البرامج

الطيراف المدني.

دلٌل خدمات هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

رقم التعدٌل :اعادة اصدار
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