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 او الخاصة(طلب تصريح هبوط في المطارات األردنية للرحالت الجوية غير المجدولة )العارضة 

  طلبببص تحبببري  ه بببطط ابببي المطبببررات األردنيبببة للبببرلةت ال طيبببة  يبببر الم دطلبببة
 )العررضة اط الخرحة(.

 
 

 الخدمة:اسم  .1
 

 الخاصة(.طلب تصريح الهبوط في المطارات األردنية للرحالت الجوية غير المجدولة )العارضة او 

 
 :التعرريف .2

 
: تشمل الرحالت العارضة التي ال تتعامل مع الحجز المباشر للتذاكر على الرلةت ال طية  ير الم دطلة

(، )الطيران العام )رحلة اخالء طبي(، التوقف 203رحالتها، وينظمها تعليمات الطيران المدني األردني الجزء )
 الخاصة، رحالت الصيانة واختبار الصيانة(. / فارغة(، الرحالت الفني )ركاب و/او بضائع

 
أو تغير خطة \))التزّود بالوقود و المطارات االردنية لغرض في: هي الرحلة التي تهبط رللة التطقف الفني

 أو استراحة الطاقم( دون حركة تحميل أو تنزيل من الطائرة.\الطيران( و
 

( غير المجدولة وغير المعروضة Air Taxiالخاصة ): هي الرحالت الجوية ذات الغاية الرلةت الخرحة
ال  للعامة وتقوم على أسس تجارية، والتي تخرج من نطاق الرحالت العارضة ببرامج سياحية والتي يتوجب أن

 تكون الغاية منها األعمال الحكومية والرسمية أو أعمال المنظمات الدولية واإلقليمية.
 

المواد الممنوعة وفقا لقانون الطيران المدني النافذ والتعليمات الصادرة  هي-:  هرالمطاد الخطرة  ير المسمطح 
 بموجبة او قرارات المجلس.

 

 

 طالمعلطمرت المطلط ة: لطثرئقا .3
 

  الخاصوة(نمووذج طلوب تصوريح الهبووط فوي المطوارات األردنيوة للورحالت الجويوة غيور المجدولوة )العارضوة او 
(CARC Form 10 OF -0301)  وكيول ششوراف علوى خدموة الطوائرات المطلوبوة مون خوالل الوثوائ  بو   مرفقوا

( للشوركات GSA) وكيول العوام للمبيعوات المحلويالمن خالل ممثول او  او للرحالت العارضة والخاصة مرخص،
 والعاملة في األردن. المعينة

 
 

 مرالل العمل: .4
 
األردنيوة للوورحالت الجويوة غيوور نمووذج طلووب تصوريح الهبووط فووي المطوارات  يقووم المتقودم بالطلووب بلرسوال .1

معبو  حسوب األصوول ومرفقوا  بو  كافوة الوثوائ   (Form 10 OF -0301) المجدولوة )العارضوة او الخاصوة(
، وكيل ششراف على خدمة الطائرات للرحالت العارضة والخاصوة مورخصوالمعلومات المطلوبة، من خالل 

فوي األردن قبوول  للشووركات المعينوة والعاملوة (GSAاو مون خوالل ممثول او الوكيول العوام للمبيعوات المحلوي )
( أيام عمل  من تاريخ الرحالت التي على متنها مواد خطورة غيور 5ساعة من تاريخ التشغيل او قبل )  (48)

كانوت مودة التشوغيل  وفوي حوال .airclearances@carc.gov.joمسموح بها بواسطة البريود االلكترونوي   
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 او الخاصة(طلب تصريح هبوط في المطارات األردنية للرحالت الجوية غير المجدولة )العارضة 

( يووم عمول مون تواريخ 60او أكثور فلنو  يتوجوب تقوديم البرنوامج أالمنوي للمشوغل الجوو  قبول ) أشهر 6لفترة 
 التشغيل )على ان يكون البرنامج مقدم من قبل مخول من الشركة ذات العالقة( للحصول على موافقة.

 
 

خووالل شرسووال اشووعار  التصووريح موونبوورقم  مقوودم الطلووبفووي حووال الموافقووة يووتم شصوودار التصووريح وشبووال   .2
 الكتروني.
 

بووذلم مووع بيووان األسووباب موون خووالل شرسووال  فووي حووال عوودم الموافقووة علووى الطلووب يووتم شبووال  مقوودم الطلووب .3
 اشعار الكتروني.

 
 

  :مةلظرت .5
 

مون وقوت الورحالت ذات العالقوة بواسوطة البريود  ساعة( 24)قبل يتم تقديم طلب ا  تعديل او شضافة رحالت  -
 للحصول على الموافقة. airclearances@carc.gov.joااللكتروني 

 
 

في حالة وجود حمولة لمواد خطرة غير مسموح بها على متن شحدى الرحالت يتم تقديم طلب يتضومن طبيعوة  -
          باإلضووافة شلووى بوليصووة الشووحن (UN Number) الموووادحسووب الوورقم المحوودد لهووذ  المووواد الخطوورة 

)Air waybill(  بواسطة البريد االلكترونيairclearances@carc.gov.jo  ( أيام عمول مون تواريخ 5قبل )
 الرحلة للحصول على الموافقة.

 

 الةزم إلحدار التحري  طالمطااقرت:الزمن  .6
 
أشوهر او أكثور معبو  حسوب األصوول ومرفقوا  بو  كافوة    6( يوم عمل مون اسوتالم طلوب التشوغيل لفتورة 60)   -

 الوثائ  والمعلومات المطلوبة إلصدار التصريح.
 
والمعلومات ( ساعة على األقل من تاريخ تشغيل الرحالت عند استالم الطلب مستكمال لكافة الوثائ  48) -

 إلصدار التصريح.
 

ساعة من وقت الرحالت المعدلة او المضافة عند استالم الطلب مستكمال لكافة الوثائ  والمعلومات ( 24) -
 إلصدار الموافقات.

 
( أيام عمل قبل تاريخ تشغيل الرحالت التي على متنها حمولة لمواد خطرة غير مسموح بها عند استالم 4) -

 الموافقات. كافة المتطلبات إلصدار
 

 
 

 :تعليمرت الطيران المدني المتعلقة  رلمطاد الخطرة .7
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