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 تصريح هبوط في المطارات األردنية للرحالت الجوية المجدولة طلب

  .طلب تصريح هبوط في المطارات األردنية للرحالت الجوية المجدولة 

 

 
 

 الخدمة:اسم  .1
 

 في المطارات األردنية للرحالت الجوية المجدولة. طلب تصريح هبوط

 

 :التعاريف .2
 

هي خدمة النقل الجوي القائمة على أسس تجارية، ومعروضة للعامة، ويتم تشغيل - رحالت الطيران المنتظم:
هذا النوع من الرحالت )مسافرين، بضائع وبريد( كسلسلة من الرحالت الجوية المجدولة والتي يلتزم على 
ي أساسها الناقل الجوي أو ممثله بإعالم الجهة المختصة ضمن الهيئة بجدول الرحالت الموسمي )الصيف

ً على األقل وقبل )30والشتوي( قبل بدء التشغيل ) ً في حال التشغيل ألول مرة.  كما 60( بثالثين يوما ( يوما
 يبدأ هذا النوع من الرحالت المجدولة من إحدى المطارات األردنية أو ينتهي بأحدها.

 
المواد الممنوعة وفقا لقانون الطيران المدني النافذ والتعليمات الصادرة  هي-: بهاالمواد الخطرة غير المسموح 
 بموجبة او قرارات المجلس.

 

 والمعلومات المطلوبة: لوثائقا .3
 
  األولى(عند التشغيل للمرة ) المجدولةنموذج طلب تصريح هبوط في المطارات األردنية للرحالت الجوية  .1

(CARC Form 10-2001A)   الوثائق المطلوبة.مرفقا به 
                                      المجدولةنموذج طلب تصريح هبوط في المطارات األردنية للرحالت الجوية  .2

(CARC Form 10-2001B)  ( من خالل ممثل او وكيل المبيعات المحليGSA لشركات الطيران )
 المعينة والمخولة مرفقا به الوثائق المطلوبة والمحدثة.

 

 مراحل العمل: .4

 
المطارات األردنية  هبوط فييقوم المتقدم بالطلب في حالة التشغيل ألول مرة بتقديم نموذج طلب تصريح  .1

معبأ حسب األصول ومرفقاً به كافة الوثائق  (CARC Form 10-2001A)للرحالت الجوية المجدولة 
بواسطة البريد  )الشتوي/الصيفي(،( يوم عمل من بداية التشغيل للموسمين 60والمعلومات المطلوبة قبل )

 . airclearances@carc.gov.joونسخة الى   scheduled.flights@carc.gov.jo االلكتروني 

يقوم المتقدم بالطلب في حالة التشغيل المتكرر بتقديم طلب تصريح هبوط في المطارات األردنية للرحالت  .2
ً به كافة الوثائق (CARC Form 10-2001B) الجوية المجدولة   معبأ حسب األصول ومرفقا

ممثل او ( يوم من بداية التشغيل للموسمين )الشتوي/الصيفي( من خالل 30والمعلومات المطلوبة قبل )
للشركات المعينة والمخولة  بواسطة البريد االلكتروني  (GSA)الوكيل العام للمبيعات المحلي  

oscheduled.flights@carc.gov.j   ى ونسخة ال  oairclearances@carc.gov.j    . 
 

 في حال الموافقة يتم إصدار التصريح وإبالغ مقدم الطلب برقم التصريح من خالل إرسال اشعار الكتروني. .3
في حال عدم الموافقة على الطلب يتم إبالغ مقدم الطلب بذلك مع بيان األسباب من خالل إرسال اشعار  .4

 الكتروني.
 
 

mailto:scheduled.flights@carc.gov.jo
mailto:airclearances@carc.gov.jo
mailto:scheduled.flights@carc.gov.jo
mailto:scheduled.flights@carc.gov.jo
mailto:airclearances@carc.gov.jo


 
 هيئة تنظيم الطيران المدني األردني

 
 

 

 2/2 

 تصريح هبوط في المطارات األردنية للرحالت الجوية المجدولة طلب

  :مالحظات .5
 

تشتغيل رحتالت جويتتة إضتافية علتى المقتتاطع الحاصتلة علتى تصتتاريح هبتوط منت متتة أو يتتم تقتديم طلتتب  -
أيتتتتام عمتتتتل متتتتن تتتتتاريا التتتترحالت بواستتتتطة البريتتتتد االلكترونتتتتي  (5) قبتتتتل تعتتتتديل جتتتتدول التتتترحالت

scheduled.flights@carc.gov.jo    ونسخة التىairclearances@carc.gov.jo  لغايتات
 الحصول على الموافقة.

 

( ايتام عمتل، ومرفقتاً 10يتم تقديم طلب إضافة طائرة/طائرات إلى األسطول المستخدم في التشتغيل قبتل ) -
بواستتطة البريتتد  ، (CARC Form 10-2001B) بتته كافتتة الوثتتائق المطلوبتتة للطتتائرة بنمتتوذج 

   ونستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى   scheduled.flights@carc.gov.jo   االلكترونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
airclearances@carc.gov.jo 

 

في حالة وجود حمولة لمواد خطرة غير مسموح بها علتى متتن إحتدى الترحالت يتتم تقتديم طلتب يتضتمن  -
باإلضافة إلتى بوليصتة الشتحن  (UN Number)طبيعة المواد الخطرة حسب الرقم المحدد لهذه المواد 

)waybill Air(    بواستتطة البريتتد االلكترونتتيscheduled.flights@carc.gov.jo    ونستتخة
ول علتتتى ( أيتتتام عمتتتل متتتن تتتتاريا الرحلتتتة للحصتتت5قبتتتل ) airclearances@carc.gov.joالتتتى   
 الموافقة.

 

 الزمن الالزم إلصدار التصريح والموافقات: .6
 

 

مترة معبتأ حستب  للتشتغيل ألول (CARC Form 10-2001A) نمتوذج( يوم عمتل متن استتالم 60) -
 األصول ومرفقاً به كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة إلصدار التصريح.

 
للتشغيل المتكترر معبتأ حستب األصتول  (CARC Form 10-2001B)( يوم من استالم نموذج 30) -

 ومرفقاً به كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة إلصدار التصريح.
 

( أيام عمل من استالم كافة المستندات ذات الصلة إلضتافة طائرة/طتائرات إلتى األستطول المستتخدم 10) -
 إلصدار الموافقات. التشغيلفي 

 

جويتة إضتافية منت متة أو تعتديل جتدول الترحالت معبتأ ( أيام عمل متن استتالم طلتب تشتغيل رحتالت 5) -
 .حسب األصول ومرفقاً به كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة إلصدار الموافقات

 
( أيام عمل قبل تاريا تشتغيل الترحالت التتي علتى متنهتا حمولتة لمتواد خطترة غيتر مستموح بهتا عنتد 5) -

 استالم كافة المتطلبات إلصدار الموافقات.
 

 

 :الطيران المدني المتعلقة بالمواد الخطرة تعليمات .7
 

 JCAR Part OPS 1 / Subpart R  والذي حل محل(JCAR part 120). 
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