محتويات حقائب اليد وحقائب السفر المسموح بها في مطار الملكة علياء الدولي عند صعود الطائرة.

 .1لمحة عامة
هناك مجموعة من القيود المتعلقة بنوعية المواد التي يمكن حملها ضمن حقائب اليد ،أو حقائب السفر عند صعود الطائرة في
مطار الملكة علياء الدولي.
إخالء مسؤولية :تعتمد المعلومات الواردة أدناه على تقدير ضباط األمن واإلجراءات األمنية المتبعة ،ويمكن تعديلها دون إشعار
مسبق.
" خالل عملية التفتيش  ,يتم التخلص من المصادرات حسب المعايير التشغيلية وال يسمح اعادتها الى المسافرين"
عدد حقائب اليد المسموح بها
يرجى مراجعة شركة الطيران التي سيتم السفر على متن رحلتها لمعرفة عدد وحجم حقائب اليد المسموح بحملها على متن الطائرة.
إدخال السوائل عبر البوابات األمنية
هناك قيود تتعلق بمقدار السوائل التي يمكن وضعها داخل حقائب اليد ،إذا كان ممكناً ،يرجى وضع هذه السوائل داخل حقيبة السفر
التي سيتم شحنها.
وتشمل السوائل:
• جميع أنواع المشروبات ،بما فيها الماء.
• األطعمة السائلة أو شبة السائلة ،كالحساء والمرّبى والعسل والعصائر ...الخ.
وملمع الشفاه.
• مستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة ،بما يشمل الكريمات وسائل الغسول والزيوت والعطور والمسكرة ّ
البخاخ.
•
وبخاخ الشعر ومزيل العرق ّ
البخاخات ،وتشمل معجون الحالقة ّ
ّ
• المعاجين ،ومن ضمنها معجون األسنان.
الجل ،ويتضمن ِجل الشعر ِ
• ِ
وج ْل االستحمام.
ْ
ْ
• محاليل العدسات الالصقة.
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• المحاليل والمواد األخرى التي تتكون من مواد شبيهه ،مثل الطين واألتربه وغيرها.
المعسل.
• التبغ/
ّ
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عند حمل السوائل داخل حقيبة اليد:
• يجب أالّ تزيد سعة العبوه الواحده عن  100مل كحد أقصى.
يقدر
• يجب أن توضع العبوات في حقيبة بالستيكية واحدة شفافة ومحكمة اإلغالق على أال تتعدى سعتها لت اًر واحداً ،وأن ّ
حجمها بـ  20سم  20 Xسم تقريباً.

• يجب أن توضع العبوات داخل الحقيبة بشكل يسهل معه إغالقها.
• يجب عدم إغالق الحقيبة بعقدها أو ربطها من األعلى.
لكل مسافر.
• يسمح بحمل حقيبة بالستيكية واحدة ّ
• يجب إظهار الحقيبة البالستيكية عند نقطة أمن المطار.
بشكل عامُ ،يمنع تمرير عبوات السوائل التي تزيد سعتها عن  100مل عبر النقاط األمنية ،حتى وإن كانت نصف ممتلئة ،لكن
هناك بعض االستثناءات.
االستثناءات
ُيسمح بحمل عبوات السوائل التي تزيد سعتها عن  100مل وتمريرها عبر النقاط األمنية ،في حال كانت:
• الستخدامات طبية ضرورية.
• لمتطلبات حمية غذائية خاصة.
• تحتوي طعاماً أو حليباً لألطفال.
الحرة على سبيل المثال) عبر النقاط
ُيسمح بإدخال السوائل التي تم شراؤها داخل المطار أو من على متن الطائرة (من السوق ّ
األمنية ،في حال:

• كانت هذه المواد مغلقة وموضوعة داخل كيس محكم اإلغالق عند ش ارئها.
• كان وصل الشراء موضوعاً داخل الكيس بطريقة يمكن معها رؤيته من الخارج.
يجب أالّ يتم فتح الكيس المغلق لحين الوصول إلى الوجهه النهائية .وقد يضطر موظفو المطار لفتح الكيس لمعاينة المواد السائلة
عند النقطة األمنية.
طبق المزيد من القيود األمنية على الرحالت الجوية المتجهة إلى الواليات المتحدة األمريكية والمملكه المتحده ،يرجى مراجعة
ي ّ

التعليمات الخاصه بإدارة أمن النقل األمريكيه  ،TSAأو هيئة النقل البريطانيه  ،DFTللحصول على المزيد من المعلومات.
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القيود المفروضة على السوائل خارج األردن
قد تفرض الدول األخرى قيوداً مختلفة على مسافري الترانزيت أو المسافرين المتنقلين "الترانسفير" فيما يتعلق بالسوائل التي
السفر.
يحملونها ،لذا يجب االطالع على القوانين واألنظمة ذات الصلة التي تعتمدها شركات الطيران والمطارات قبل ّ
الواالعات
ُيسمح بحمل وّالعة واحدة لكل مسافر على متن الطائرة ،على أن يتم حفظها داخل كيس بالستيكي محكم اإلغالق (كالحقيبة
البالستيكية المستخدمة لحفظ السوائل) ،يتم حمله من قبل الراكب طوال مدة الرحلة ،ويجب مراعاة مايلي:
السفر التي سيتم شحنها.
• عدم وضع الوالعه داخل حقائب ّ
• وضع الوّالعة داخل حقيبة اليد بعد انتهاء عملية التفتيش.

 .2طعام وحليب األطفال
السفر برفقة األطفالُ ،يسمح للركاب بحمل حليب األطفال واألطعمة المخصصة لهم ،إلى جانب المياه المعقمة ،خالل الرحلة،
عند ّ
وقد تزيد سعة هذه المواد عن  100مل في بعض الحاالت.
قد يطلب موظفو المطار فتح العبوات لمعاينة السوائل عند النقاط األمنية.

المادة

يسمح بحملها في حقيبة اليد
نعم

الحليب الطبيعي والحليب

يسمح بحملها في حقيبة السفر
نعم

الصناعي وحليب البقر
نعم

نعم

المياه المعقمة الخاصة باألطفال

(مع وضعها داخل زجاجة األطفال)

حليب الصويا لألطفال

نعم

نعم

طعام األطفال

نعم

نعم
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المادة

يسمح بحملها في حقيبة اليد

يسمح بحملها في حقيبة السفر

فتّاحة سدادات

ال

نعم

ملعقة

نعم

نعم

مدبب/أو
ّ
سكين (بنصل ّ
حاد أو نصل ّ
نصل بطول يزيد عن  6سم)

ال

نعم

مقص صغير
ّ
(بنصل ال يزيد طوله عن  6سم)

ال

نعم

مقص كبير
ّ
(بنصل يزيد طوله عن  6سم)

ال

نعم

حادة
مقص بنهاية دائرية /غير ّ
ّ

ال

نعم

موس حالقة برأس ثابتة

نعم

نعم

(يرجى التحقق من شركة الطيران)

(يرجى التحقق من شركة الطيران)

(موس حالقة يستعمل لمرة واحدة)
مقص أظافر /مبرد أظافر
ّ

ال

نعم

ملقط شعر

ال

نعم

َإب ْر الحياكة

ال

نعم

إبرة الخياطة

ال

نعم

المظلة

نعم

نعم

عصا المشي وأدوات المساعدة على

نعم

نعم

المشي
عربات األطفال

نعم

نعم

الكرسي المتحرك

نعم

نعم

أعواد الثقاب اآلمنة

نعم

نعم
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المادة

يسمح بحملها في حقيبة اليد

يسمح بحملها في حقيبة السفر

أعواد ثقاب غير آمنة

ال

ال

األلعاب النارية ،والشعالت ضوئية ،أو أية ألعاب

ال

ال

نارية أخرى ،ومن بينها مفرقعات الحفالت
والمفرقعات
ال
الوالّعات

ولكن يمكن وضع الوالّعة داخل
حقائب السوائل البالستيكية
واالحتفاظ بها

محلول العدسات الالصقة
واأللعاب النارية والعبوات التي تصدر الدخان،

نعم

ال

نعم

كحد أقصى)
(سعة  100مل ّ

وأصابع الديناميت ومسحوق البارود والمتفجرات

المتعلقات .الشخصية
.3البالستيكية
اآلالت الموسيقية

يرجى التواصل مع شركة الطيران قبل حجز التذكرة للتأكد من إمكانية حمل آلة موسيقية كبيرة الحجم خالل الرحلة .إذ من
معينة كشراء مقعد إضافي على متن الرحلة مثالً.
الممكن اتخاذ إجراءات أخرى ّ
يتم تفتيش اآلالت الموسيقية بشكل منفصل.
أدوات المساعدة على الحركة
ُيسمح عادة بإدخال عربات األطفال ،واألدوات المساعدة على المشي ،والكراسي المتحركة على متن الطائرة ،لكن يجب أن يتم
تفتيشها أوالً.
للتأكد من إمكانية إدخال الكراسي المتحركة أو أدوات المساعدة على الحركة التي تعمل بواسطة البطارية على متن الطائرة،
يرجى مراجعة شركة الطيران المعنية مسبقاً.
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 .4المتعلقات الشخصية األخرى
األدوية الضرورية واألجهزة الطبية
األدوية الطبية التي تشمل أجهزة االستنشاق وأطعمة الحمية الغذائية السائلة
ُيسمح بحمل األدوية الضرورية التي ال تزيد سعتها عن  100مل في حقيبة اليد ،لكن يتطلب ذلك إبراز وثائق داعمة من أحد
األطباء المختصين (كتاب من الطبيب ،أو نسخة عن الوصفة الطبية) ،ينطبق ذلك أيضاً على عبوات ِ
الج ْل.
قد يحتاج موظفو المطار لفتح العبوات بغرض تفتيش السوائل عند النقطة األمنية.
األجهزة الطبية الضرورية
يسمح بإدخال األجهزة الطبية إذا كانت ضرورية أثناء الرحلة.
يتم تفتيش الجهاز بشكل منفصل ،كما يتوجب إبراز الوثائق الصادرة عن طبيب مختص ومؤهل ،كالكتاب الصادر عن
طبيبك بخصوص أهمية هذا الجهاز.
الجدول أدناه يتضمن بعض المواد الطبيه والية السماح بإدخالها إلى الطائره:
المادة

يسمح بحملها في حقيبة اليد

يسمح بحملها في حقيبة السفر

الحبوب والكبسوالت

نعم

نعم

األدوية السائلة الضرورية

نعم

نعم

(أكثر من  100مل إذا تم تفتيشها
بنجاح)
الحقن تحت الجلدية

نعم

نعم

أجهزة االستنشاق

نعم

نعم

عبوات ِج ْل التبريد

نعم

نعم

(إذا تم تفتيشها بنجاح)
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المادة

يسمح بحملها في حقيبة اليد

يسمح بحملها في حقيبة السفر

األجهزة الطبية

نعم

نعم

(كأجهزة المساعدة على التنفس وجهاز تحفيز
األعصاب)
أسطوانات األكسجين

يرجى التحقق من شركة الطيران

يرجى التحقق من شركة الطيران

 .4األجهزة اإللكترونية والكهربائية
المادة

يسمح بحملها في حقيبة اليد

يسمح بحملها في حقيبة السفر

الهواتف المتنقله

نعم

نعم

الحاسوب المحمول "البتوب"

نعم

نعم

الحاسوب اللوحي "تابلت"

نعم

نعم

مشغل "إم بي ثري "MP3
ّ
الشعر
الشعر أو أجهزة تصفيف ّ
مجّففات ّ

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

آلة الحالقة الكهربائية

نعم

نعم

سخان الماء مع مخارج كهرباء

ال

نعم

السجائر االلكترونيه

ال

نعم

الكاميرات ومعداتها
السفر
مكواة ّ

(علماً بأنه يمنع إدخالها لألردن بتعليمات من و ازرة
الصحه)
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الطيران من وإلى األردن
يرجى شحن األجهزة اإللكترونية قبل السفر ،إذا لم يعمل الجهاز عند طلب تشغيله من قبل األشخاص المعنيين ،فلن يسمح
بحمله على متن الطائرة.
بطاريات األجهزة
يتم فرض مجموعة من القيود على خاليا الليثيوم والبطاريات الخاصة ب أجهزة الحاسوب المحمول ،والكاميرات ،والهواتف
المتنقلة ،وغيرها .يرجى التحقق من شركة الطيران حول إمكانية حمل هذه المواد على متن الطائرة قبل السفر.
الشعر العاملة بالغاز
أجهزة تمويج ا
الشعر( )Curlersفي حقائب اليد وحقائب السفر ،طالما كان غطاء األمان مثبتاً عليها طوال
يسمح بحمل أجهزة تمويج ّ
الوقت ،وال يسمح بحمل عبوات غاز إضافية على متن الطائرة.

 .5األدوات الرياضية
المادة

يسمح بحملها في حقيبة اليد

يسمح بحملها في حقيبة السفر

المظالت الرياضية

ال

نعم

المضارب والعصي الرياضية
Snooker, pool or billiard cue

ال

نعم

ال

نعم

عصا "السنوكر" أو عصا البلياردو
مضارب الغولف

ال

نعم

لعبة رمي السهام القصيرة

ال

نعم

Walking/hiking poles

ال

نعم

عصا رياضة المشي أو المشي لمسافات طويلة
"الهايكنغ"

صنارة صيد السمك
ّ

ال

نعم

المقاليع

ال

نعم
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المادة

يسمح بحملها في حقيبة اليد

األسلحة النارية

ال

(وتشمل األسلحة المقّلدة والمطابقة لألصل)

السفر
يسمح بحملها في حقيبة ا
ال

(يرجى االطالع على قوانين
وتعليمات الدولة أوالً)

رماح صيد الحيتان أو رماح صيد األسماك

ال

سالح القوس

ال

معدات الفنون القتالية

ال

ال
(يرجى االطالع على قوانين
وتعليمات الدولة أوالً)
ال
(يرجى االطالع على قوانين
وتعليمات الدولة أوالً)
ال

(وتشمل القطع المعدنية التي تغطي مفاصل

(يرجى االطالع على قوانين

العصي،
األصابع أثناء المالكمة ،والمضارب ،و ّ

وتعليمات الدولة أوالً)

وعصا المدراس المصنوعة من األرز ،والننشاكو)
معدات الغوص

يرجى التحقق من شركة الطيران يرجى التحقق من شركة الطيران قبل
السفر
قبل ّ
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السفر
ّ

 .7أدوات العمل
المادة

يسمح بحملها في حقيبة اليد

يسمح بحملها في حقيبة السفر

أداة بنصل أو بذراع اسطوانية يزيد طولها عن

ال

نعم

 6سم (إزميل مثالً)
المثقاب وريش المثقاب

ال

نعم

سكين "ستانلي "Stanley
ّ

ال

نعم

المنشار

ال

نعم

(ويشمل المنشار الكهربائي المتنقل)
مفك
ّ

ال

نعم

مطرقة

ال

نعم

كماشة
ّ

ال

نعم

مفتاح ربط أو مفتاح شق

ال

نعم

مسدس مسامير
مسدس براغي أو ّ
ّ

ال

نعم

عتلة

ال

نعم

موقد لحام

ال

نعم
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السامة
 .8المواد الكيمائية والمواد ا
السفر:
ال يسمح بحمل المواد التالية في حقيبة اليد أو حقيبة ّ
•

المبيضات ومواد إصالح هيكل السيارة.
المواد المؤكسدة والبيروكسيد العضوي ،وتشمل ّ

•

القلويات (كالبطاريات السائلة القابلة لالنسكاب).
األحماض و ّ

•

المسببة للتآكل أو عوامل التبييض (وتشمل الزئبق والكلور).
المواد
ّ

•

بطاريات السيارات وأنظمة الوقود.

•

رذاذات الدفاع عن النفس أو إعاقة الشخص المهاجم (كرذاذ توابل قشرة جوزة الطيب ورذاذ الفلفل).

•

المشعة (وتشمل النظائر الطبية أو التجارية).
المواد ّ

•

(كسم الفئران).
السامة
المواد ّ
ّ

•

الملوث ،والبكتيريا ،والفيروسات).
المواد البيولوجية الخطرة (كالدم ّ

•

المواد التي قد تنفجر تلقائياً (انفجار ينتج عنه اللهب).

•

طفايات الحريق.

.9

الذخائر
يمنع حمل البنادق أو األسلحة النارية في حقائب اليد (وتشمل البنادق الهوائية ومسدسات بدء السباقات) ،لكن ُيسمح بحملها

داخل حقائب السفر – يرجى التحقق من شركة الطيران واالطالع على قوانين وتعليمات الدولة قبل السفر.
السفر:
ال يسمح بحمل أي من المواد التالية في حقائب اليد أو في حقائب ّ
• كبسوالت التفجير.
الصمامات.
• الصواعق و ّ
• أجهزة التفجير المقّلدة (وتشمل نماذج المسدسات المقّلدة أو طبق األصل).
• األلغام ،والقنابل اليدوية ،أو أي ذخائر عسكرية متفجرة أخرى.
• األلعاب النارية.
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الدخان.
• قذائف ّ
الدخان.
• عبوات ّ
• أصابع الديناميت.
• مسحوق البارود.
• المتفجرات البالستيكية (وتشمل البارود األسود واألغطية الناقرة).
• الشعالت الضوئية.
• القنابل اليدوية.
• الوّالعات الشبيهة بالمسدسات.
.10

مواد أخرى
ُيمنع نقل المواد األثريه والفحم و الفحم سريع االشتعال واألشجار األردنية الموطن (الثروه الوطنيه) مثل أشجار الزيتون
والسوسنه السوداء والملول /أحد أنواع البلوط ،وذلك بتعليمات من و ازرة الزراعه االردنيه.
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