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 التحكم عن ُبعدتعليمات ترخيص إستيراد طائرات 

 الغاية من هذه التعليمات: -1
 . وذلك من خاللقتراح المناسب بشأنهاالراضي اللبنانية إل إلىدخاله إعتاد الطيران قبل تقوم القوات الجوية بالكشف على  –أ 

دخالها إباقي االصناف التي يستوجب ومن ضمن ي قيد، أاالراضي اللبنانية دون  إلىدخاله إيمكن  "كألعاب" هتصنيف
 (1)الجدول رقم  .بعض القيود

القوات الجوية وتحديد القيود الواجب  وضع آلية للكشف على العتاد المدرج ضمن صالحية إلىتهدف هذه التعليمات  -ب
 ستيراد هذا العتاد.وضعها إل

 العتاد العائد لها.يقصد بعبارة "عتاد الطيران" أينما وردت، كافة المركبات الجوية و  -ج
 

 تصنيف عتاد الطيران : -2
 لالنواع التالية: يمكن تصنيف عتاد الطيران وفقا  

 فئة أولى العتاد الذي يشمل األلعاب. -أ
 فئة ثانية ويشمل العتاد المخصص لإلستعمال المدني وعتاد الهواة والعتاد الرياضي، ... الخ. -ب
أو أن إسهتخدامه يمكهن أن يتعهارع مهع مقت هيات االعمهال العسهكرية فئة ثالثة، اي انه يشكل عتادا  عسكريا  بحد ذاتهه  -ج

اواالمنيههة والعتههاد الههذي يتميهها بمواصههفات متطههورة والههذي تنههوي الجهههة المسههتوردة )جامعههة، معهههد، مركهها ابحهها  ...الههخ( 
 إستخدامه إلجراء ابحا  او دراسات علمية.

 
  اآللية المتبعة: -3

وبعد  لعمل القوات الجوية فيما خص الكشف على الطرود والب ائع المستوردة وضع أطر واضحة إلىتهدف هذه اآللية 
 حد االقتراحات التالية:ترفع القوات الجوية أالكشف 

 ية قيود.أُيرفع اقتراح ادخال هذا العتاد دون  الفئة األولىن مواصفات العتاد تندرج ضمن أن : اذا تبي  اولا 
 ُيقترح إدخال العتاد بعد تقديم المستندات التالية: "فئة ثانية"ندرج ضمن العتاد المصنف إذا تبين ان مواصفات العتاد ت :ثانياا 
 الجهة المستوردة "فرد": -) أ ( 

 .صورة عن هوية المستورد -1
 .احد نوادي الهواة الخاص بالعتاد المستورد إلىبطاقة انتساب  -2
 التوقيع على التعهد المرفق ربطا . -3

 ":، ...الخمؤسسة ،"شركة الجهة المستوردة -)ب( 
 .و صاحب المؤسسةأصورة عن هوية ممثل الشركة  -1
 .و تسجيل المؤسسةأذاعة التجارية صورة عن اإل -2
 .تصريح عن الغاية من استيراد هذا العتاد -3
 التوقيع على التعهد المرفق ربطا . -4
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المستوردة استعمال العتاد المستورد خارج إطار أو إذا رغبت الجهة  الفئة الثالثة: إذا تبي ن أن مواصفات العتاد تندرج ضمن ثالثاا 
 تعليمات اإلستخدام الخاصة به:

 فيما خص الطائرات المروحية والمكبسية: -) أ (
السماح بإدخال هذا الصنف من العتاد للشركات الحاصلة على ترخيص مسبق من الوزارات صاحبة الصالحية 

 ارة، وزارة المالية، وزارة االشغال العامة والنقل،...(. )مثال وزارة الدفاع الوطني، وزارة االقتصاد والتج
 فيما خص العتاد الذي تتخطى قدراته المواصفات المذكورة في جدول مواصفات تصنيف العتاد الجوي : -)ب(

 عد المتطورة.طائرات التحكم عن ب   -
كالبحر مثال او لديها الطائرات الشراعية المزودة بمحرك او بوسائل إقالع وهبوط من مختلف المناطق  -

 إمكانية تحميل عديد وعتاد.
 المناطيد. -
 .المظالت الهوائية -

يتوجب على الجهة المستوردة "شركة، مؤسسة، معهـد تعليمي، مركز أبحاث، ...الخ" التقدم من قيادة 
 الجيش بطلب ترخيص مسبق إلستيراد هذا العتاد مع المستندات التالية:  

 الشركة أو صاحب المؤسسة.صورة عن هوية ممثل  -1
 صورة عن اإلذاعة التجارية أو تسجيل المؤسسة )معهد تعليمي، مركز أبحاث، ...(. -2
 تصريح عن الغاية من إستيراد هذا العتاد. -3
 / المرفق ربطاا.2التوقيع على تعهد وفقاا للجدول رقم / -4

اركان الجيش للتجهيز  –ى قيادة الجيش ويقتضي على القوات الجوية رفع القتراح الذي تراه مناسباا ال
إلستصدار القرار وذلك بعد درس المواصفات الفنية لهذا العتاد وتبيان إمكانياته العمالنية وتحديد 
الستخدامات العسكرية الممكنة لهذا العتاد وإظهار بشكل واضح ل لبس فيه الثغرات والمعوقات التي 

 .تحركاتهتحول دون مراقبة العتاد والسيطرة على 
 

 تدابير إضافية: -4
بتشغيل العتاد المستورد وفقا  لتعليمات االستخدام الصادرة عن قيادة الجيش توقيع تعهد او المالك على الجهة المستوردة  -

أو التنازل أو االعارة أو الوكالة  وأو الهبة أنقل هذا العتاد إلى جهة اخرى سواء عن طريق البيع والتعهد بعدم 
قيادة الجيش تسليم ، اال بعد استحصال الجهة المنقول اليها العتاد على ترخيص استخدام من قيادة الجيش و الخ.االيجار..

 .و مؤسسة"أو "شركة أنسخة عن البيانات الخاصة بالجهة المنقول اليها هذا العتاد سواء اكانت "فرد"  (القوات الجوية)
اركان الجيش للعمليات إضافة إلى  –حصال على موافقة قيادة الجيش عند إستيراد طائرات شراعية مع محرك، يجب اإلست -

 اإلجازة المسبقة لالستيراد.
في كافة الحاالت، ُيمنع إستعمال العتاد المستورد إال بعد حصول المستخدم النهائي على ترخيص إستخدام صادر عن قيادة  -

 القوات الجوية بعد عرضه على مديرية المخابرات. -الجيش 
 العتاد قطعا  لها.للطائرات التي يشكل هذا  افة المعايير والقيودك هاقطع غيار الطائرات ومحركاتتنطبق على  -
عند قيام اي شركة او مؤسسة تجارية او علمية بتصنيع او تجميع اي نوع من انواع عتاد الطيران )طائرات مروحية  -

ة ...الخ( سواء بهدف اإلستعمال المحلي او التصدير او التجارة، ومكبسية، طائرات تحكم عن بعد، مناطيد، طائرات شراعي
يجب عليها الستحصال على موافقة قيادة الجيش قبل البدء بعملية التصنيع او التجميع بغية عدم بيع اي منتج في 

ة للتصدير على ان السواق المحلية يتعدى المواصفات المسموح بإستعمالها داخل البالد، إضافة إلى اخذ الموافقة المسبق
يتم تحديد الجهة المصدر إليها. يتقدم صاحب العالقة بطلب خطي يتضمن المستندات الرسمية للشركة او المؤسسة، 
الوراق الثبوتية للممثلين القانونيين، عرض مفصل وواضح لمواصفات العتاد المنوي تصنيعه او تجميعه إضافة إلى 

ن قبل القوات الجوية ومواكبة كافة مراحل عملية التصنيع او التجميع ومدى الغاية منه على ان تتم دراسة الملف م
 إلتزامه بالموافقة الممنوحة له من قبل قيادة الجيش.
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 بتعليمات ترخيص استيراد الطائرات الغير مصنفة كألعاب/ مرفق 1جدول رقم /

 جدول تصنيف العتاد / المواصفات الفنية المستخدمة لتصنيف العتاد الجوي 
البضائع والمواد 

 والمعدات
 المواصفات الفنية والمعايير

 القيد
 المرجع الصالح نوع القيد

طائرات مروحية 
 ومكبسية

كثركل طائرة يمكن ان يكون على متنها شخص أو أ يرادإجازة مسبقة لإلست   
عد وزارة االقتصاد والتجارة ب
 موافقة وزارة الدفاع الوطني
 وموافقة مجلس الوزراء

ات طائر 
التحّكم  

 عن بعد

فئة 
 ثالثة

 م 0555المدى االقصى أكثر من 

 إجازة مسبقة لإلستيراد

وزارة الدفاع الوطني قيادة 
 الجيش
 

 دقيقة 35مدة الطيران المتواصل أكثر من 
 كغ 25الوزن أكثر من 
أمتار لألجنحة الثابتة  0طول الجناحين أكثر من 
 تم( للمروحيا2وأكثر من مترين )

فئة 
 ثانية

 م 0555المدى األقصى أقل أو يساوي 

 إذن إدخال
 دقيقة 35مدة الطيران المتواصل أقل أو تساوي 

 كغ25كغ  و  3الوزن بين 
أمتار لألجنحة  0سم و  25طول الجناحين بين 

 م( للمروحيات2سم ومترين ) 45الثابتة وبين 

فئة 
 أولى

 م 155المدى األقصى أقل من
إذن االدخال المطبق 
 على االلعاب

 م 35ارتفاع تحليقها أقل من 
 كغ 3الوزن أقل من 

 طاقة التشغيل كهربائية

 مناطيد
 propaneالوقود المستخدم : 

 دون محرك دفع وتوجيه إذن إدخال
 تتسع لسبعة أشخاص حدا  أقصى

 طائرات شراعية
 كغ 33كغ  و  25الوزن بين 

 إذن إدخال
 دون محرك

قطع غيار 
 الطائرات

 العتاد األساسي للطائرات والمروحيات
إذن إستيراد او إدخال 
 مماثل للعتاد العائد له

إذن إستيراد او إدخال  محركات الطائرات والمروحيات محركات الطائرات
 مماثل للعتاد العائد له

 المظالت الهوائية
 إجازة مسبقة لإلستيراد سع ألكثر من شخصينكل مظلة هوائية يمكن ان تت

كل مظلة هوائية ال يمكن ان تتسع ألكثر من 
 شخصين

 إذن إدخال



تعهد

 رقم.............  تاريخ....................  في( ة)المولود( ......................... ة)السيد ادناه( ة)الموقع أنا
 طابق.............  بناية..................  شارع........................  ةمنطق في مقيم...............  السجل

............................................... العمل مجال....................  هاتف................

( ................. المرجع رقم او/ المؤقت البيان رقم) بموجب.............................  نوع العتاد( ة)مستورد

:يلي بما اتعهد

والتي الجيش قيادة عن والصادرة العتاد بهذا الخاصة االستخدام لتعليمات وفقا المستورد العتاد واستعمال تشغيل -1
.عنها نسخة استلمت

بعد اال الخ،... ةاالعار  التنازل، الهبة، البيع، خالل من( مؤسسة او شركة فرد،) اخرى  جهة إلى العتاد نقل عدم -2
 المنقول الجهة مستندات عن بنسخة الجوية القوات قيادة من التقدم خالل من الجيش قيادة قبل من الموافقة اخذ
 .الجيش قيادة عن الصادرة اإلستيراد تعليمات في والمحددة العتاد اليها

ة التحكم، مدى) امكانياتها زيادة إلى يؤدي الطائرة على تحوير أي اجراء عدم -3 اضافة الطائرة، حمولة الطيران، مد 
. الجيش قيادة موافقة أخذ بعد اال...(  ترددات تغيير أو مالحية، وسائل

يحق للجيش اللبناني إسقاط أي طائرة تحكم عن ُبعد )مرخصة أو غير مرخصة( تحلق فوق الثكنات أو المراكا : مالحظة
مستخدمها كامل المسؤولية واألضرار التي تنتج عنها.العسكرية أو بالقرب منها ومصادرتها ويتحمل مالكها و 

251...../..../   في............ 

والشهرة االسم          

التوقيع


