
 
 هيئة تنظيم الطيران المدني

 
 

 

 1/2لطائرة للطيران شهادة صالحية ا
 

 
 

شهادة صالحية الطائرة للطيران 
 

 
 

U- الوثائق والمعلومات المطلوب تقديمها من قبل مقدم الطلبU : 
 

 Application for Certificate of Aircraftائرة ـتسجيل الطشهادة  طلبنموذج  .1
Registration 1 رقمTU(Form 233)U1T  وذلك في حالة التقدم بالطلب ألول مرة معبأ حسب األصول

 1TUJCAR Part 47.U1Tوحسب تعليمات الطيران المدني 
 Application for Airworthiness Certificate شهادة صالحية الطائرة للطيران نموذج طلب .2

. األصولمعبأ حسب  1TU(Form 118)U1Tرقم 
. وذلك في حالة التقدم بالطلب ألول مرةلتصميم المصادق عليه من الهيئة شهادة مطابقة ا .3
. وثائق تثبت استيفاء شروط إدامة صالحية الطائرة للطيران .4
. تقرير الفحص الحسي للطائرة .5
. توصية بمعاينة صالحية الطائرة للطيران .6
الطائرة وأعمال الصيانة وثيقة إتمام الطائرة ألعمال الصيانة المطلوبة من الجهة المعاينة لصالحية  .7

. إن وجدت ،المطلوبة من الهيئة
 الطائرة من سجل الطائرات األجنبي إذاشهادة صالحية الطائرة لغاية التصدير وكذلك شهادة شطب  .8

 .كانت الطائرة مستوردة من دولة أجنبية
. وصل مقبوضات للرسوم .9

 
 

U- تسلسل وتفاصيل مراحل العملU  :
 

 ).مقدم الطلب: المسؤولةالجهة / ( المطلوبة والمرفقات هحسب ما جاء أعال تقديم الطلب .1
من تاريخ استالم  أيام عمل) 7(خالل مدة  وإعالم المتقدم بالطلب والمرفقات دراسة وتقييم الطلب .2

 ).الهيئة: المسؤولةالجهة / ( الطلب
م عمل من أيا) 7(الكشف الحسي والتفتيش على الطائرة وسجالتها خالل ، المبدئية في حال الموافقة .3

: المسؤولةالجهة ( / في حال كانت الطائرة وسجالتها تلبي كافة المتطلبات تاريخ الموافقة المبدئية
 ).الهيئة

بعد استالم أمر قبض  U1Tنظام رسوم الطيران المدني1TUيتم دفع الرسوم المقررة حسب في حال الموافقة،  .4
 ).مقدم الطلب: المسؤولةالجهة / (المقبوضات بنسخة عن وصل من الدائرة المعنية وتزويد الدائرة 

 ):الهيئة: المسؤولةالجهة / (الشهادة وحسب اآلتي  إصدار .5
  في حالة الترخيص ألول مرة(شهادة تسجيل الطائرة.( 
  للطيرانشهادة صالحية الطائرة. 
  بشكل سنوي(شهادة معاينة صالحية الطائرة.( 

 
 

: مالحظات

http://carc.gov.jo/images/filemanager/034409CARC-18-233%20Application%20for%20Certificate%20of%20Aircraft%20Registration.pdf�
http://carc.gov.jo/images/Services/CARC_Form_18-0233.pdf
http://carc.gov.jo/images/filemanager/062532PART-47%20CONTENTS.pdf�
http://carc.gov.jo/pdf/regulation/062532PART-47%20CONTENTS.pdf
http://carc.gov.jo/images/filemanager/035715CARC-18-118%20Application%20for%20Airworthiness%20Certificate.pdf�
http://carc.gov.jo/images/Services/CARC_Form_18-0118.pdf
http://www.carc.gov.jo/images/filemanager/024950FEES_CHARGES.pdf�
http://carc.gov.jo/en/fees-charges-1


 
 هيئة تنظيم الطيران المدني

 
 

 

 2/2لطائرة للطيران شهادة صالحية ا
 

 
  وعدم استكماله للمتطلبات، يتم إعالم المتقدم بالطلب بكتاب رسمي    خالل في حال عدم قبول الطلب

 .األسباب بشكل واضحبه موضحًا  تقديم الطلبأيام من تاريخ ) 7(
 ستيفائها للتعليمات وشروط الترخيص وكذلك يتم الكشف على سجالت الطائرة والتحقق من مدى ا

شهادة قبول النوع الصادرة / على الطائرة للتحقق من مطابقتها للسجالت والمواصفات وشهادة النوع
 .من الهيئة

  بإدامة صالحية الطائرة للطيران حسب تعليمات  االلتزاممشغل الطائرة / مسؤوليات مالك من
1TUJCAR Part Mالطيران المدني  U1T. 

 
 

U- الزمن الالزم إلصدار شهادة صالحية الطائرة للطيرانU :
 

  يومًا بعد القبول المبدئي للطلب) 14(تستغرق عملية الترخيص. 
 في حال عدم مطابقة المتطلبات يبدأ احتساب الوقت من جديد بعد تصويب الوضع. 
 تصويب األوضاع أو استكمال األوراق أو تزويد الهيئة  يعتبر الطلب الغيًا إذا تجاوزت مدة

 .يومًا) 30(عن التصويب  ببرنامج
 
 

U- تعليمات الطيران المدني المتعلقة بمؤسسة إدامة صالحية الطائراتU: 
 

- 1TUJCAR Part 21U1T 
- 1TUJCAR Part 47U1T 
- 1TUJCAR Part M U1T 

 
 
 
 

http://carc.gov.jo/images/filemanager/073810New%20part-M.pdf�
http://carc.gov.jo/images/Services/jcar_part_m.pdf
http://carc.gov.jo/pdf/regulation/part-21.pdf
http://carc.gov.jo/pdf/regulation/062532PART-47%20CONTENTS.pdf
http://carc.gov.jo/images/Services/jcar_part_m.pdf

