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مؤسسة إدامة صالحية الطائرات  شهادةإصدار   
 

 
 

U- الوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من قبل مقدم الطلبU :
 

 .كتاب نوايا .1
 1TU(Pre-Application Statement of Intent, Form 135).U1Tنموذج طلب مبدئي  .2
المدراء  (CVs)بين فيها أسماء وعناوين ومؤهالت ممالحق مرفقة مع نموذج الطلب المبدئي  .3

العدد ، مع بيان أن هناك 1TU(Form 285)U1Tوالموظفين الذين سيشغلون المناصب اإلدارية في الشركة 
تقديم وصف للمسؤوليات وتحديد مع الكافي من الموظفين المؤهلين للمناصب اإلدارية والفنية، 

 .الصالحيات المخولة لكل شخص منسب لمنصب إداري
 ؛والمرفقات بعد موافقة الهيئة على الطلب المبدئي ثالثة أيام) 3(في غضون  1TU (Form 299)U1Tطلب .4

مبينًا فيه جميع المعلومات المطلوبة وموقع عليه من قبل مقدم الطلب أو المفوض الرسمي الذي 
 .سيتابع عملية الترخيص

 .(CAME)رات دليل مؤسسة إدامة صالحية الطائ .5
 

U- تسلسل وتفاصيل مراحل العملU:  
 

 1TU(JCAR Partتعليمات الطيران المدني المتعلقة بمؤسسات إدامة صالحية الطائرات االطالع على  .1
M / Subpart G)U1T ) / مقدم الطلب: المسؤولةالجهة.( 

 ).مقدم الطلب: المسؤولةالجهة / (ديم كتاب النوايا تق .2
 ).الهيئة: المسؤولةالجهة / (المبدئية  الهيئةموافقة  .3
 ).الهيئة: المسؤولةالجهة / (تسليم الشركة المتطلبات التشريعية والفنية للترخيص  .4
 ).مقدم الطلب: المسؤولةالجهة / (تقديم طلب مبدئي مع المرفقات المطلوبة  .5
 ).الهيئة: المسؤولةالجهة / (تقييم الطلب المبدئي والمرفقات  .6
 ).مقدم الطلب: المسؤولةالجهة / (تقديم طلب رسمي وأدلة العمل  .7
 ).الهيئة: المسؤولةالجهة / (دراسة وتدقيق المستندات واألدلة المقدمة من الشركة  .8
 ).الهيئة: المسؤولةالجهة / (المعدات المستخدمة والكشف على موقع الشركة ومكاتبها واألجهزة  .9
الجهة / (أو بالرفض ) المحددات إن وجدت بيانمع (الشهادة  إصدارإما بالموافقة على  الهيئةقرار  .10

 ).الهيئة: المسؤولة
: المسؤولةالجهة / ( )إن وجدت المحدداتمتضمنة (الشهادة  إصداريتم  ،الهيئة موافقةفي حال  .11

 ).الهيئة

http://carc.gov.jo/images/filemanager/024214CARC-28-135%20Preapplication%20Statement%20of%20Intent.pdf�
http://carc.gov.jo/images/Services/CARC-135%20Preapplication%20Statement%20of%20Intent.pdf
http://carc.gov.jo/images/filemanager/043817CARC-18-285%20Personnel%20Qualification.pdf�
http://carc.gov.jo/images/Services/043817CARC-18-285%20Personnel%20Qualification.pdf
http://carc.gov.jo/images/filemanager/124915CARC-18-299%20CAMO%20Application.pdf�
http://carc.gov.jo/images/Services/124915CARC-18-299_CAMO_Application.pdf
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U-  مؤسسة إدامة صالحية الطائراتة شهادالزمن الالزم إلصدارU :

 

  بعد تقديم واكتمال يوم عمل  )90( مؤسسة إدامة صالحية الطائراتشهادة تستغرق عملية إصدار
. متطلبات الطلب الرسمي والموافقة عليه من قبل الهيئة

  إلى حين استكمال المتطلبات يبدأ احتساب الوقت من جديدفي حال عدم مطابقة المتطلبات. 
 يومًا) 180(طلب الغيًا إذا تجاوزت مدة تصويب األوضاع أو استكمال األوراق عن يعتبر ال. 

 
 

U-  بمؤسسة إدامة صالحية الطائراتتعليمات الطيران المدني المتعلقةU: 
 

- 1TUJCAR Part M / Subpart GU1T 
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