تعليمات ترخيص إستخدام طائرات التح ّكم عن بعد

 -1الغاية من هذه التعليمات:

تتحّ عت بعتد فقاتا
تهدف هذه التعليمات إلى تحديد السلطات صاحبة الصالحية بإعطاء ترخيص إستتددا اتاارات ال م
آللية محددة }ذيل ( )1مرقق ربطا{ فبنتاء للمستتندات الجا تأ تنمينهتا للتاتد بطلتأ التترخيص }ذيتل ( )2مرقتق ربطتا{،
كمت تتا تهت تتدف الت تتى تحديت تتد الدت تترفا العامت تتة لايت تتادة هت تتذه الطت تتاارات }ذيت تتل ( )3مرقت تتق ربطت تتا{ فالمج بت تتات المترتبتتتة علتتتى
المستددمي قي حال المدالفة }ذيل ( )4فذيل ( )5مرقاي ربطا{.

تتحّ عت ت بع تتد ،ذات اح نح تتة الأا ت تتة ف
ياص تتد بعب تتارة تا تتااراتت اينم تتا فردت ق تتي ه تتذه التعليم تتات اق تتة ا تتاارات ال ت م
المرفحية.
 -2تحديد المخاطر :

تدّل هجية الجهة المستجردة فالمستفيد النهااي فف هتة إستتددا العتتاد ،إضتاقة إلتى مجاصتفاتا ،العامتل ا كبتر لتحديتد
المداار التي تدّل تهديدا للعناصر التالية:
 -المؤسسات فالمندآت العامة فا

هزة ا منية.

ب -ا قراد م شدصيات قعلية فمعنجية (شر ات فمؤسسات) فممتلكاته الداصة.
ج -التعارض مع المالحة الججية المدنية فالعسّرية.
ما نجاع المداار قيمّ تصنيفها فقاا لما يلي:
 تنفيذ عمليات مراقبة ف تجسس.ب -تنفيذ عمليات تصجير فمسح.

ج -تنفيذ عمليات إغتيال الددصيات.
د -تنفيذ عمليات تدريبية ضد الممتلكات.

ه -إعاقة عمل ا

هزة ا منية م خالل تداخل نطاق عمل العتاد المستتجرد متع التجهيتزات العااتدة لأ هتزة

ا منية (تدجيش على اإلتصاحت ،تحليق داخل المسارات المحددة للطاارات العسّرية…).

مالحظة :يحق للجيش اللبناني إسااا ي ااارة تحّ ع بعد (مرخصة ف غير مرخصة) تحلق قجق الأكنات ف المراكز
العسّرية ف بالارب منها فمصادرتها فيتحمل مالكها فمستددمها امل المسؤفلية فا ضرار التي تنتج عنها.
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التحّ ع بعد
ذيل ( )1للملحق المرقق تعليمات ترخيص إستددا ااارات
م

السلطة صاحبة الصالحية بإعطاء ترخيص استخدام طائرة تحكم عن بعد وآلية التقدم بطلب
للحصول على الترخيص:
 -1طائرة تحكم عن بعدد "فئدة وولدى" والتد تحلدع علدى إات داص وحصدى حتدى  03متدر فدوس سدطأل ا اا والتد

ستستخدم خااج منطقة المراحبة الخاصة بمطاا افيع الحريري الدول وي على مسافة وبعد من  2كلدم }فقاتا

للذيل ( )6المرقق ربطا{:

إن هذه الفئة م الطاارات ح تحتاج الى ترخيص إستددا على ن يلتز المستدد بالتعليمات التالية:
 -عد التصجير إ مح ترخيص مسبق م قيادة الجيش – مديرية التج يا.

 عد إ راء ي تحجير على الطاارة خاصة قيما يتعلق بمدة فمدى الطيران. حس إستددا الطاارة فعد التعرض لحرية اآلخري الددصية. -اإللت از بدرفا فمعايير السالمة العامة.

 عد الطيران قجق ا ماك اآلهلة فا نية السّنية فالمؤسسات العامة. -عد الطيران ليال.

 -إبااء الطاارة ثناء الطيران على مرى م المستدد .

 فضع اإلس بالكامل فرق الهاتف بدّل ظاهر على الجس الدار ي للطاارة العاادة لكل ٍهاف.
ي حادث تسببا ااارة المستدد .

تحمل مسؤفلية ية ضرار ناتجة ع
 م -عد إستددا الطاارة المتذ جرة داختل منطاتة المراقبتة الداصتة بمطتار رقيتق الحريتري التدفلي ل ايتة  2لت

ضمنا }فقاا للذيل ( )6المرقق ربطا{ إح بعد الحصتجل علتى تترخيص اإلستتددا مت الاتجات الججيتة ستجة
بالطاارات المصنفة تقئة ثانيةت.

 -2طددائرة تحكددم عددن بعددد "فئددة ناةيددة" والتد ستسددتخدم علددى إات دداص  0033حدددم وفددوس سددطأل ا ااد ومددا و
باالضددافة لطددائرة تحكددم عددن بعددد "فئددة وولددى" والت د ستسددتخدم اخددة منطقددة المراحبددة الخاصددة بمطدداا افيددع

الحريري الدول لغاية  2كلم ضمنا فقاا للذيل ( )6المرقق ربطا:

 يتاد االأ ترخيص احستددا م قيادة الاجات الججية بطلأ ترخيص استددا ااارة تحّ ع بعدفقاا لأنمجذج رق ( )1المرقق ربطا.

ب -يدترا على االأ الترخيص ن يّجن تابعا لمؤسسة ف شر ة قي حال ان الهدف م احستحصال
على ترخيص احستددا هج التصجير الججي.

ج -إن ترخيص احستددا الممنجح للمؤسسات ف الدر ات هدف التصجير الججي ح يمنح صاحبا الحق
باستددا الطاارة دفن الحصجل على ترخيص تصجير فخارج المّان فالزمان المحددي قي ترخيص
التصجير الممنجح لا.

د -يمنح ترخيص احستددا لالقراد اله جاة قي حال انتسا ه لنادي ،على ن يت التايد بّاقة التعليمات
المرعية اإل راء فاحلت از بالمنااق المدصصة لممارسة هذه الهجاية.
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ه -يرقق االأ الترخيص البا بالمستندات المطلجبة فقاا للذيل (.)2
ف -تاج الاجات الججية دراسة الطلأ فرقعا إلى قيادة الجيش مع احقتراحات المناسبة.

ز -بعد مجاقاة قيادة الجيش على الطلأ ،تاج الاجات الججية تنظي ترخيص إستددا الطاارة فقاا لأنمجذج
رق ( )2المرقق ربطا.
ح -إذا ان الهدف م

التصجير الججي هج للتصجير الفني ( عراس ،حفالت ،ندااات ،)...تستصدر

مديرية التج يا الترخيص الالز  ،ما اذا ان الهدف م التصجير الججي إستحداث خرااط ف عمال

تجبجغراقية ،قتستصدر مديرية الدؤفن الج راقية الترخيص الالز بعد التنكد م صالحية مّان التصجير

العمالنية م خالل ار ان الجيش للعمليات ،فبعد دراسة ملف ماد الطلأ الذي يجأ ان يتضم بالحد

احدنى:
 ترخيص احستددا الداص بالطاارة مجضجع الطلأ فالصادر ع الاجات الججية. -الباعة المنجي الطيران فالتصجير قيها اضاقة الى تاريخ فتجقيت التنفيذ.

 -3طائرة تحكم عن بعد "فئة نالثة" وو طائرات "ال ئة الثاةية" والت ستستخدم على إات اص وعلى من  0033حدم
وفوس سطأل ا ااد :

 يتاد االأ الترخيص م قيادة الاجات الججية للحصجل على ترخيص إستددا للطاارة فقاا لأنمجذجرق ( )1المرقق ربطا ،حيث دفرها ترقع اقتراحها الى قيادة الجيش.

ب -يرقق االأ الترخيص البا بالمستندات المطلجبة فقاا للذيل (.)2

ج -بعد مجاقاة قيادة الجيش ،تت إحالة الطلأ الى ف ازرة ا ش ال العامة فالنال – المديرية العامة للطيران
المدني إلستكمال اإل راءات المطلجبة للحصجل على الترخيص.

د -تاج المديرية العامة للطيران المدني دراسة الطلأ فاعطاء ترخيص اإلستددا على ن يت ايداع ف ازرة
الدقاع الجاني – قيادة الجيش ،نسدة ع الترخيص.

ه -يمنع على المستدد الذي منح ترخيص استددا  ،تنفيذ ي العة مجية دفن الحصجل على إذن مسبق
م المديرية العامة للطيران المدني فم قيادة الجيش – الاجات الججية.
ف -يمنع تنفيذ ي عملية هبجا فإقالع إح م ا ماك المدصصة لذلك فالمذ جرة قي الترخيص.

التحّ ع بعد م الفئة الأالأة تنفيذ ي العة جية على إرتفاع تحت
ز -يمنع على مستدد ااارات
م
ال 2222قد ع سطح ا رض دفن الحصجل على إذن مسبق م ف ازرة الدقاع الجاني -قيادة الجيش.

ح -يمنع إستددا ي ااارة م

ية قئة انت ،قجق ال  1522قد ع سطح ا رض إح قي حال انت

مزفدة بجهاز ).)Transponder
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التحّ ع بعد
ذيل ( )2للملحق المرقق تعليمات ترخيص إستددا ااارات
م

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب ترخيص استخدام طائرات التح ّكم عن بعد
 -0طائرة تحكم عن بعد "فئة ناةية" باالضافة لطائرة تحكم عن بعد "فئة وولى" والت
المراحبة الخاصة بمطاا افيع الحريري الدول لغاية  2كم ضمنا:

ستستخدم اخة منطقة

 للنجادي ،الدر ات  /المؤسسات ف حد العاملي قيها:( -)1شهادة تسجيل النادي ،الدر ة اف المؤسسة.
( -)2إذاعة تجارية إذا تجاقرت.
( -)3صجرة ع بطاقة هجية مد م ل الطاارة.
( -)4صجرة شمسية مصدقة عدد  /2/لمد ل الطاارة.
( -)5إقادة سّ لمد ل الطاارة.

( -)6نجع الطاارة فمجاصفاتها (كتيأ الطاارة اف يان الكدف عليها م قبل الاجات الججية).
يبي ال اية م حيازة فإستعمال الطاارة.
الججية م
( -)7الأ مج م ا إلى قيادة الجيش عبر قيادة الاجات م
( -)8جليصة تنمي على العتاد تدمل الضرر المادي فالجسدي على ال ير إذا ت إستددا هذه الطاارة
على إرتفاع على م  1522قد قجق سطح ا رض.

( -)9قاتجرة رسمية م الجهة بااعة العتاد.
ب -لأقراد:

( -)1صجرة ع بطاقة الهجية.
( -)2صجرة شمسية مصدقة عدد /2 /لمد ل الطاارة.

( -)3اقادة سّ لمد ل الطاارة.
( -)4بطاقة إنتساب الى ٍ
ناد مرخص م السلطات المدتصة.
( -)5صجرة ع العل فالدبر الداص بالنادي المنتسأ إليا.

( -)6نجع الطاارة فمجاصفاتها (كتيأ الطاارة اف يان الكدف عليها م قبل الاجات الججية).
يبي ال اية م حيازة فإستعمال الطاارة.
الججية م
( -)7الأ مج م ا إلى قيادة الجيش عبر قيادة الاجات م
( -)8قاتجرة رسمية م الجهة بااعة العتاد.
 -2طائرات تحكم عن بعد "فئة نالثة":
للنجادي ف الدر ات  /المؤسسات:
 -شهادة تسجيل النادي ،الدر ة اف المؤسسة.

ب -إذاعة تجارية إذا تجاقرت.

ج -صجرة ع هجية مد م ل الطاارة.
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د -صجرة شمسية مصدقة عدد  /2/لمد ل الطاارة.
ه -إقادة سّ مد ل الطاارة.

ف -نجع الطاارة فمجاصفاتها على ن تكجن مزفدة بجهاز ( )Transponderقي حال ستستدد على
ارتفاع على م  1522قد ع سطح احرض.

ز-

تيأ الطاارة ف يان الكدف عليها م قبل الاجات الججية.

يبي ال اية م حيازة فإستعمال الطاارة.
الججية م
ح -الأ مج م ا إلى قيادة الجيش عبر قيادة الاجات م
ا -جليصة تنمي على العتاد تدمل الضرر على ال ير.

ي -قاتجرة رسمية م الجهة بااعة العتاد ف ترخيص إستيراد.
ك -اإلستحصال على ترخيص تصجير م

مديرية التج يا ف مديرية الدؤفن الج راقية فقاا

للصالحية.
ل -اإلستحصال على ترخيص بإستعمال مّان اإلقالع فالهبجا م الجهات المعنية (قيادة الجيش,
ف ازرة ا ش ال العامة فالنال ,ف ازرة الداخلية فالبلديات.)...

 حيازة مد ل الطاارة على شهادة ربان ااارة دفن ايار معترف ها رسميا.ن -ية مستندات خرى تكجن مطلجبة م ف ازرة احش ال – المديرية العامة للطيران المدني عند التاد
منها.
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التحّ ع بعد
ذيل ( )3للملحق المرقق تعليمات ترخيص إستددا ااارات
م

تعليمات عامة لقيا ة الطائرات بواسطة آلة تحكم عن بعد
 -0عموميات:

 -يجأ التايد التا باجاعد الحيطة الججية فعد ممارسة الطيران بطرياة عدجااية تدّل خط ار على ال ير.

ب -يمنع إستعمال ي ااارة مزفدة باطع قا لة لإلنفجار ف يمّ قذقها م الجج.

ج -يمنع تزفيد الطاارة بمعدات اضاقية (آحت تصجير ،معدات حسلكية إضاقية ف ي شيء يمّ
الدبهات) غير التي تكجن قد هزت ها م الدر ة الصانعة اح بعد خذ الترخيص ذلك.

ن يأير

د -يجأ التايد بالتعليمات الداصة إلستعمال الترددات الراديجية المحددة ،باحضاقة إلى التنكد م صالحية
التحّ الراديجية قبل المباشرة بالطيران.
هزة
م
التحّ ع بعد بّاقة قئاتها إح ترخيص مسبق م قيادة الجيش – مديرية
ه -يمنع التصجير م ااارات
م
التج يا ف مديرية الدؤفن الج راقبة يحدد تاريخ فمّان تنفيذ الطيران ،على ن تزفد الجحدات المدتصة
نسدة ع الترخيص المذ جر.

ف -قي اقة الحاحت يمنع إستددا ي ااارة م

ي قئة انت على رتفاع قجق ال  1522قد ع سطح

ا رض إح قي حال انت مزفدة بجهاز .Transponder
التحكم عن بعد من "ال ئة ا ولى" والت ستستخدم خااج منطقة المراحبة الخاصة
 -2تعليمات عامة لقيا ة طائرات
ّ
بمطاا افيع الحريري الدول وي على مسافة وبعد من  2كلم:

ح يحتاج مستددمي هذه الفئة م الطاارات إلى ترخيص إستددا مع إلت از المستدد تما يلي :
 -عد التصجير إ مح ترخيص مسبق م قيادة الجيش – مديرية التج يا.

 عد إ راء ي تحجير على الطاارة خاصة قيما يتعلق بمدة فمدى الطيران. حس إستددا الطاارة فعد التعرض لحرية اآلخري الددصية. -اإللت از بدرفا فمعايير السالمة العامة.

 عد الطيران قجق ا ماك اآلهلة فا نية السّنية فالمؤسسات العامة. -عد الطيران ليال.

 -إبااء الطاارة ثناء الطيران على مرى م المستدد .

 فضع احس بالكامل فرق الهاتف بدّل ظاهر على الجس الدار ي للطاارة العاادة لكل ٍهاف.
ي حادث تسببا ااارة المستدد .

تحمل مسؤفلية اية اضرار ناتجة ع
م
 -عد إستددا الطاارة المذ جرة داخل منطاة المراقبة الداصة بمطار رقيق الحريري الدفلي ل اية  2ل

ضمنا (فقاا للذيل ( )6المرقق ربطا) إح بعد الحصجل على ترخيص اإلستددا م الاجات الججية سجة
بالطاارات المصنفة تقئة ثانيةت.
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دتحكم عددن بعددد مددن "ال ئددة الثاةيددة" باالضددافة لطددائرات "ال ئددة ا ولددى" والت د
 -3تعليمددات عامددة لقيددا ة طددائرات الد ّ
ستستخدم اخة منطقة المراحبة الخاصة بمطاا افيع الحريري الدول لغاية  2كم ضمنا:
 يمنع إستددا هذه الطاارة م قبل ي شدص:( -)1ما ل يّ منتسبا إلى ٍ
ناد مرخص ،شر ة ف مؤسسة.
( -)2غير مؤهل لذلك إح ج جد مدرب متدصص.

( -)3يّجن تحت تنثير الكحجل ف ل يمر على تنافلا مادة الكحجل كأر م  8ساعات.

( -)4يّجن تحت تنثير ي مددر يؤثر سلبا على قدرتا للسيطرة على الطاارة.
ب -يعتبتتر تتل نت ٍ
تاد يمتتارس هجايتتة قيتتادة الطتتاارة جاستتطة اتتاارة تحّ ت ع ت بعتتد فمتترخص لتتا م ت قبتتل الستتلطات
المدتصة مسؤفح ع :

( -)1ضتبط عمليتتة إنتستاب الهتجاة إليتتا فتصتنيفه قتتي متتا ختص خبترته قتي ممارستتة هتتذه الهجايتة علتتى نتتجع
الطاارة المستعملة.

( -)2التايتتد التتتا بالدتترفا العامتتة فالداصتتة المجضتتجعة للباعتتة المدصصتتة للنتتادي المتتذ جر قتتي متتا ختتص
عمليت ت تتي اإلق ت تتالع فالهب ت تتجا ،الطيت ت تران ،تجقي ت تتت الطيت ت تران ،اإلرتفاع ت تتات ،الم ت تتدى ا قص ت تتى للتحلي ت تتق،

فباإل راءات المتعلاة بالمحاقظة على السالمة العامة.

تدفن عليه تتا اق تتة المعلجم تتات
( -)3تنظ تتي بطاق تتات خاص تتة للهت تجاة المنتس تتبي إل تتى الن تتادي فق تتتح س تتجالت ت ت م
الددصية للمنتسبي  ،باإلضاقة إلى نجع فرق الطاارة المستعملة.
( -)4تزفيد قيادة الاجات الججية حاحة بنسماء المنتسبي إلى النادي فاإلقادة ع

ية تعديالت تطر.

( -)5التنكد م فضع اإلس بالكامل فرق الهتاتف بدتّل ظتاهر علتى الجست الدتار ي للطتاارة العااتدة لكتل
ٍ
هاف منتسأ إلى النادي.

( -)6تزفيد الاجات الججية نسدة ع تعليمات الطيران الداصة بالنادي فالتي تتضم :
( ) -شرفا الجقاية العامة.

(ب) -الترددات الداصة للتحّ بالطاارة.
(ج) -ارياة إستعمال المدرج المدصص لإلقالع فالهبجا.

(د) -ا ماك المحظر التحليق قجقها فالتي تاع ضم الباعة المدصصة.
(ه) -الدرفا المتعلاة تصرف المنتسأ (اثناء تنفيذ عمليات احقالع فالهبجا )...

(ف) -رس تدبيهي يظهر الباعة فالمسرى المعتمد فارياة تاسي احماك ضم الباعة.
(ز) -ثناء ممارسة الطيران يمنع التحليق بالطاارة على مساقة تال ع عدرة متار م

ي شدص.

(ح) -رنامج خاص لتدريأ الهجاة الجدد على ممارسة هذه الهجاية.
ج -يسمح لأفحد ي س احثنتي عدر سنة فالأماني عدرة ستنة ممارستة هتذه الهجايتة شترا ان يتراقاه شتدص
ذف خبرة.

د -يم نتتع ممارستتة الطي تران علتتى مستتاقة تزيتتد ع ت المجتتال المحتتدد فالمستتمجح بتتا ،فيدتتترا علتتى المنتستتأ إباتتاء
الطاارة ضم مدى نظره ثناء التحليق.
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 -4تعليمات عامة لقيا ة طائرات التح ّكم عن بعد من "ال ئة الثالثة":
 -يدضع مستددمي هذه الفئة إلى ترخيص مسبق لكل العة جية صتادر عت ف ازرة ا شت ال العامتة المديريتة

العامتتة للطي تران المتتدني بعتتد مجاقاتتة قيتتادة الجتتيش يحتتدد قيهتتا تتتاريخ ،مّتتان اإلقتتالع فالهبتتجا ،باعتتة العمتتل،

المسرى ،اإلرتفاع ،فالهدف م تنفيذ الطلعة الججية.
ب -اإلستحص تتال عل تتى ت تترخيص تصت تجير تتجي مت ت مديري تتة الد تتؤفن الج راقي تتة ف مديري تتة التج يتتا يحتتدد ت تتاريخ
فمّان تنفيذ الطيران.

ج -اإلستحص تتال عل تتى ت تترخيص بإس تتتعمال مّ تتان اإلق تتالع فالهب تتجا مت ت الجه تتات المعني تتة (قي تتادة الج تتيش ,ف ازرة
ا ش ال العامة فالنال ,ف ازرة الداخلية فالبلديات.)...

د -حيازة مد ل الطاارة على شهادة ربان ااارة دفن ايار معترف ها رسميا.

ه -ن تك تتجن الط تتاارة م تتزفدة بجه تتاز ( )Transponderق تتي ح تتال ستس تتتدد ق تتجق ال  1522ق تتد عت ت س تتطح
احرض.

ف -تادي شتهادة تتنمي علتى الطتاارة قتي حتال فقتجع حتادث فحصتجل اضترار قتي الممتلكتات العامتة اف الداصتة
ف قي ا شداص.

ز -تزفيد الاجات الججية تدا ير السالمة المعتمدة فتدا ير التصرف قي الحاحت الطاراة.

ح -تتتنمي فستتيلة اتصتتال داام تة متتع مر تتز المراقبتتة الججيتتة المدنيتتة فالعستتّرية ,التتتي يتتت تنفيتتذ الطلعتتة الججيتتة
ضم منطاة صالحيتها.

ا -رقتع رنتامج الطيتران ) (Flight Planقبتل  /15/يجمتا علتى احقتل التى الاتجات الججيتة يتضتم تحديتد مربتع
العمل فارتفاع التحليق فمدة الطيران.

ي -اقتتادة غرقتتة العمليتتات الججي تة الرايستتية قبتتل  /24/ستتاعة م ت التنفيتتذ فقبتتل نصتتف ستتاعة م ت احقتتالع فعنتتد
الهبجا مع احقادة الفجرية ع اي اارئ ف حادث خالل الطلعة الججية.

ك -تنسيق الترددات المستددمة مع الاجات الججية مسباا.

ل -يمنع تنفيذ ي عملية هبجا فإقالع إح م ا ماك المدصصة لذلك فالمذ جرة قي الترخيص.
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التحّ ع بعد
ذيل ( )4للملحق المرقق تعليمات ترخيص إستددا ااارات
م

بعض موا حاةو سالمة الطي ار المدة
احم  660تاايخ 2330/2/4
الما ة:40
تشغية المركبات الهوائية بإهمال وو بإستهتاا
ح يججز تد يل مر بة هجااية بإهمال ف بإستهتار على نحج يع مترض حيتاة ا قتراد للدطتر ف يع مترض ا شتداص المعنتجيي
ف الممتلكات للضرر.
الما ة:46

الطي ار المنخ ض
بإستأناء حاحت الضرفرة ثناء عمليات اإلقالع ف الهبتجا ،ف الحتاحت التتي يعطتى قيهتا تصتريح تذلك إنفتاذا حّتا هتذا
الاتتانجن ف نظمتتتا التطبيايتتة ،ح يجتتجز للمر بتتة الهجاايتتة ن تطيتتر قتتجق المنتتااق المزدحمتتة م ت المتتدن ف الاتترى ،ف قتتجق
متتع مت النتتاس قتتي مّتتان مّدتتجف إح علتتى إرتفتتاع يستتمح لهتتا ،قتتي حتتال اإلضتتطرار ،بتتالهبجا دفن تع تريا ا شتتداص
للدطر ف الممتلكات للضرر ،فقي ل حال ح يججز ن يال اإلرتفاع ع الحتد ا دنتى الماترر فقاتا لأنظمتة التتي تصتدر
ع إدارة الطيران المدني.

الما ة:44

حمة وو ةقة وو شحن سالح وو ذخائر وو معدات حربية وو بضائع محظر ةقلها
ح يججز ي شدص ابيعتي ف معنتجي ن يحمتل ف ن يناتل ف ن يدتح علتى متت مر بتة هجاايتة ستالحا ف ذختاار ف
ية معدات حربية ف ية بضااع خرى يحظر مجلس الجز ارء نالها جا ،ما لت يّت لديتا تترخيص ختاص تذلك صتاد ار عت
مجلس الجزراء.

الما ة:03
البضائع الخطرة
ح يججز ي شدص ابيعي ف معنجي ن يحمل ف ن ينال ف ن يدتح يتة بضتااع خطترة علتى متت مر بتة هجاايتة متا
ل يّ حاصال على ترخيص فقاا للدرفا المحتددة قتي ا نظمتة التتي تصتدرها إدارة الطيتران المتدني بعتد مجاقاتة الستلطات
المدتصة.
ح تحتتجل حّتتا هتتذه المتتادة دفن ناتتل ف إستتتعمال ه تزة إشتتارة ف ه تزة ختترى ضتترفرية لمالحتتة المر بتتات الهجاايتتة ف
لتد يلها ف لسالمة ااقمها ف ر ا ها ،فذلك ضم الدرفا المحددة قي ا نظمة المذ جرة.

الما ة:04
الطرس والممرات الجوية
تعي إدارة الطيران المدني الممرات فالطرق الججية المدنية فشرفا إستعمالها.
تندر المعلجمات المتعلاة هذه ا مجر قي دليل فندرات معلجمات الطيران.
تدضع ل مر بة هجااية ،عند ايرانها قي الممر ف الطريق الججي ،لدرفا اإلستعمال الداصة بّل منهما.
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التحّ ع بعد
ذيل ( )5للملحق المرقق تعليمات ترخيص إستددا ااارات
م

بعض مواد قانون سالمة الطيران المدني
رقم  666تاريخ 2002/2/4
وحكام الغرامات
الما ة:22

الغرامة الت ت را على الشخص المعنوي

متتا ل ت يتضتتم هتتذا الاتتانجن حّامتتا مدالفتتة ،تحتتدد ال ارمتتة التتتي تفتترض علتتى الدتتدص المعنتتجي بدمستتة

الما ة:20

ضعاف ال رامة التي تفرض على ا قراد.

وصول التغريم اإل ااي وحاالت إحالة الملف بصواة إلزامية إلى النيابة العامة المختصة
 -قي حال مدالفة ا حّا المنصجص عليها قي مجاد هذا الاانجن.

 إذا ل يبادر المدالف إلتى دقتع ال ارمتة المتج بتة ضتم مهلتة شتهر مت تتاريخ إ الغتا قترار الت تري  ،ف إذا تعتذر إ الغتاهتتذا الا ترار ختتالل مهلتتة شتتهر م ت تتتاريخ صتتدفره ،يحتتال الملتتف إلتتى النيابتتة العامتتة المدتصتتة ،فقتتي هتتذه الحالتتة يعتتجد

للمحّمة قرض العاجبة المناسبة.

– إذا اعتبتترت إدارة الطي تران المتتدني ن المدالفتتة تستتتج أ ت تري المدتتالف بمتتا يتجتتافز الحتتد ا دنتتى لل ارمتتة ف إذا انتتت
المدالفتة مت المدالفتات المّتتررة ،ف إذا انتت المدالفتة مت غيتتر المدالفتات الملحجظتة يحتال الملتتف بصتجرة إلزاميتة إلتتى

النيابة العامة المدتصة ،فقي هذه الحالة يعجد للمحّمة قرض العاجبة المناسبة.
الما ة:24

المنع من ممااسة ميزات الونيقة

لتتدى قتترض عاجبتتة منصتتجص عليهتتا قتتي هتتذا الاتتانجن ف نظمتتتا التطبيايتتة علتتى حتتااز فثياتتة اي تران ،يحتتق للمحّمتتة ،ف
ل ترايس إدارة الطي تران المتتدني ،عنتتد قتترض ال ارمتتات المنصتتجص عليهتتا قتتي المتتادة ( )20م ت هتتذا الاتتانجن ،باإلضتتاقة إلتتى

العاجبتتات الماتتررة ،إصتتدار قترار بتتالمن ع ،يحظتتر بمج بتتا علتتى حامتتل الجثياتتة ممارستتة ميتزات فثياتتتا ،فذلتتك للفتترة التتتي ت ارهتتا
المحّمة ف رايس إدارة الطيران المدني مناسبة.

قي هذه الحالة يتج أ على حامل الجثياة ن يسلمها إلى إدارة الطيران المدني ضتم مهلتة خمستة يتا مت إ الغتا الحّت ،
ف قرار رايس إدارة الطيران المدني.

إذا إمتنع المدالف ع إعادة الجثياة ضم هذه المدة ،يتعرض لعاجبة الحتبس لمتدة عدترة يتا فل ارمتة تتناستأ متع ميتزات

الجثياة ،على ن يّجن حدها ا قصى خمستة ماليي لي ترة لبنانيتة (  502220222ل.ل).
الما ة:26

التغريم ف حاالت التكراا

قي حال تكرار المدالفة ،تضاعف فتحتسأ ،على ساس ال رامة ا خيترة ،ال ارمتات الملحجظتة بمج تأ حّتا هتذا الاتانجن
ف نظمتا التطبياية.
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التحّ ع بعد
ذيل ( )6للملحق المرقق تعليمات ترخيص إستددا ااارات
م

منطقة المراحبة الخاصة بمطاا افيع الحريري الدول
االات اص االحصى المسموح به ف تلك المنطقة:
 داخل حر المطار (الداارة الحمراء)  :منطاة محظجرة للطيران. -قي داارة قطرها ل اية  1ل ضمنا م حر المطار(ل اية الداارة الزرقاء)  12 :متار ع سطح ا رض.

 -قي داارة قطرها اعتبا ار م  1ل حتى  2ل م حر المطار (ل اية الداارة الصفراء) 02 :مترعن سطح األرض.
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التحّ ع بعد
نمجذج رق ( )1للملحق المرقق تعليمات ترخيص إستددا ااارات
م

طلب ترخيص إستخدام طائرة تحكم عن بعد
احس الأالثي:

......................................

تاريخ فمّان الجحدة

..............................

رق السجل فمّان الايد:

......................................

رق الهاتف:

..............................

اس النادي/المؤسسة:

......................................

عنجان النادي /المؤسسة.............................. :

رق هاتف النادي/المؤسسة

......................................

..............................

ال اية م اإلستددا :

...................................................................................................

عنجان السّ :

احرقا التسلسلية للطاارات:

..................................................................................................
مجال العمل:

...................................................................................................

احرقا التسلسلية للكاميرات...................................................................................................... :

وتعهد بما يل :
التايد التا بالتعليمات العامة لايادة الطاارات جاسطة آلة تحّ ع بعد المرقاة ربطا.
 -1م

التايد بالتعليمات المتعلاة تجحيد منااق التدريأ للطيران ف اقة تعديالتها المرقاة ربطا.
 -2م
 -3عد تنفيذ ايران جاسطة ااارة دفن ايار ل ير الهدف الرايسي.

 -4عتتد ناتتل العتتتاد إلتتى هتتة اختترى (قتترد ،شتتر ة اف مؤسستتة) م ت ختتالل البيتتع ،الهبتتة ،التنتتازل ،احعتتارة ...التتخ ،اح بعتتد اختتذ
مجاقاة قيادة الجيش فحصجل الجهة المناجل اليها على ترخيص استددا هذا العتاد.
مدة الطيتران ،حمجلتة الطتاارة ،اضتاقة فستاال
 -5عد ا راء ي تحجير على الطاارة يؤدي إلى زيادة امّانياتها (مدى
م
التحّ  ،م
مالحية استبدال امي ار  ،ف ت يير ترددات  )...اح بعد خذ مجاقاة قيادة الجيش.
التحّ ع بعد بّاقة قئاتها إح ترخيص مسبق م قيادة الجيش – مديرية التج يتا يحتدد تتاريخ
 -6عد التصجير م ااارات
م
فمّتتان فاإلرتفتتاع ا قصتتى للتحليتتق علتتى ن ح يتعتتدى  /32/ثالثتتي مت ت ار ع ت ستتطح ا رض قتتي حتتال استتتددا اتتاارات
التحّ ع بعد م ضم عمل مؤسسات التصجير (تصجير اعراس ،حفالت ،ندااات الخ.)...
م
 -7عد التحليق خارج حدفد المنطاة المحددة قي الترخيص فعلى م اإلرتفاع المرخص با.
 -8عد تنفيذ ي عملية هبجا فإقالع إح م ا ماك المدصصة لذلك فالمذ جرة قي الترخيص.

التاريخ

التجقيع

التحّ ع بعد
نمجذج رق ( )2للملحق المرقق تعليمات ترخيص إستددا ااارات
م
الجيت ت ت ت تتش اللبن ت ت ت ت ت ت ت تتاني
الات ت ت ت ت ت ت تجات الججي ت ت ت ت ت ت تتة
رق :

ترخيص إستخدام طائرة تح ّكم عن بعد
د
فئة و

/ق ج/ع

الصجرة الدمسية

احس الأالثي:

..........................

اس النادي/المؤسسة:

.........................

رق بطاقة الهجية:

..........................

صالحة ل اية:

.........................

عنجان السّ فرق الهاتف:

..........................

ا رقا التسلسلية للطاارات:
احرقا التسلسلية للكاميرات:

..........................
..........................

عي الرمانة قي

/
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توحيع حائد القوات الجوية

 -1قي حال العأجر على هذه البطاقة تسليمها إلى قرب مر ز عسّري.
 -2يمنع إستددا هذه البطاقة م قبل غير صاحأ العالقة.
 -3يعتبر حامل هذه البطاقة مسؤفح ع حس إستددا العتاد لجهة السالمة العامة فاحضرار التي يمّ ان تنتج
عنا.

ع بعد بّاقة قئاتها إح بترخيص تصوير مسبق م قيادة الجيش– مديرية

التحّ
 -4يمنع التصجير م ااارات
م
التج يا ف الدؤفن الج راقية يحدد تاريخ فمّان التصجير مع التقيد باالات اص االحصى المرخص به.
 -5يمنع التحليق خارج حدفد المنطاة المحددة فعلى م اإلرتفاع المرخص با.

 -6يمنع تنفيذ ي عملية هبجا فإقالع إح م ا ماك المدصصة لذلك فالمذ جرة قي الترخيص.

