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 الجريدة الرسمية

 الغرامات املتعلقة مبخالفات مقاييس  استيفاء تعليمات
 ( 1مبوجب البند )الصادرة / ومقاييس العمليات اجلوية صالحية الطائرات 
 ديالتهوتع 2007لسنة  41رقم  مكرر( من قانون الطريان املدني 61من الفقرة )أ( من املادة ) 

 
 
تسطططمى هطططذه التعليمطططات تعليمطططات اسطططتيفاء الغرامــــــطططـات المتعلقطططة بمخــطططـالفات  -1المطططادة  

 و يعمطططططل بهطططططا مقطططططاييس صطططططالحية الططططططائرات ومقطططططاييس العمليطططططات الجويطططططة 

 ثالثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .  بعد

  
 
ردت في هذه التعليمـــات المعاني يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما و -2المادة  

 -القرينة على غير ذلك : ما لم تدلالمخصصة لها ادناه 

 

 . قانون الطيران المدني : ونــــــــــالقان

 .هيية تنظيم الطيران المدني : ةـــــــــــالهيي
 رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيية. : ســــــــــالرئي

 .س مفوضي الهييةمجل : ـســـــــالمجلـ
مقطططاييس صططططالحية الططططائرات أو مطططدير مقططططاييس مطططدير  : ر ــــــــــــالمدي

 او من ينوب عنهما.  العمليات الجوية

 أي شخص معنوي حاصل على التراخيص و/أواإلجطازات  : ة ــــــــــــالجه

 و/أو التصططططططططاريح و/أو الشططططططططهادات و/أو االعتمططططططططادات 

 و/أو الموافقات من الهيية.

 الحاصل على شهادة مفتش ومفوض بالتفتيش . : شــــــــــالمفت

 .بموجب هذه التعليمات اللجنة المشكلة : ة ــــــــــــاللجن

 دينار. 75000 علىدينار و ال تزيد  100ال تقل عن  : ة ــــــــــالغرام

 أي شططخص طبيعططي حاصططل علططى تططراخيص و/أو إجططازات  : صــــــــالشخ

عتمطططططططططططادات او/أو شطططططططططططهادات و/أو  و/أو تصطططططططططططاريح

 و/أوموافقات من الهيية.

محضططر الضططبط العططدلي المططنظم مططن المفططتش والمتضططمن  : طـــــــــــالضب

 للمخالفطططططة و/أو المخالفطططططات المرتكبطططططة مطططططن الشطططططخص 

 و/او الجهة.
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 -3المادة 

 لتعليمططططات  تسططططري أحكططططام هططططذه التعليمططططات علططططى أي جهططططة و/أو شططططخص مخططططالف .أ 

 ي.الطيران المدن

ال تسري هذه التعليمات على نتائج التدقيق الدوري في حاالت عدم االمتثال اال بعد  .ب 

 التصحيحي وحسب مقتضى الحال. انتهاء المدة الممنوحة التخاذ االجراء

 

 -: ما يلي هذه التعليمات على كل مفتش  اتلغاي  - 4ادة الم

ً ومفوض ةعلى شهادة مفتش وبطاقة ضابطة عدلي حاصالً أن يكون  .أ  من قبل  ا

 الرئيس حتى يقوم بالمهام الموكلة اليه.
ً مكلفأن يكون  .ب  تفتيش على الجهة المكلف التفتيش عليها وفي حاالت البعمل  ا

 يتم تكليف مفتش واحد فقط بموافقة الرئيس او المدير. ةمحدد
 غير مبرمج على الجهة.التفتيش إذا كان  من المدير مكلفا بكتابأن يكون  .ج 
 حرير تقرير التفتيش/ المخالفة وفق النموذج المعتمد تنظيم وتأن يقوم ب .د 

 لهذه الغاية.
تسليم الجهة و/ او الشخص نسخة من الضبط العدلي وفي حال رفض أن يقوم بهـ.  

لدى الجهة و/ او الشخص بواسطة  المسؤولاالستالم يتم ارساله الى المدير 

 يه وسيلة اخرى.أو أالبريد االلكتروني 

 

مفتش تسجيل الضبط في المديرية في نفس اليوم ان أمكن او اليوم التالي على ال -5المادة 

سجل المن  اوعلى المدير رفعه للرئيس مع كافة الوثائق والمعززات ومستخرج

 مخالفات سابقة من عدمه للجهة المخالفة  لضبوطات العدلية لبيان وجودا

 و/او الشخص المخالف خالل يومي عمل.

 

دة االجازات سجل يسمى سجل الضبوطات العدلية بحيم يدرج فيه كل ينشأ في وح  -6المادة 

 ضبط ورقمه وتاريخه واسم الجهة و/او الشخص الصادر بحقه الضبط 

 ورقمه الوطني والرقم المرجعي الصادر لها و/او له من الهيية.
 

 االعتراض: – 7المادة 

  ئيسالريحق للجهة المخالفة و/او الشخص المخالف تقديم اعتراض لدى  .أ 

 على المخالفة المسندة اليها و/ او اليه خالل أربعة ايام اعتبارا من اليوم التالي 

 ليوم استالم نسخة الضبط العدلي و/أو ارساله بواسطة البريد االلكتروني.

يقدم االعتراض الى الدائرة القانونية لبيان توافر شروط القبول الشكلي من عدمه  .ب 

لشكلية تقوم الدائرة القانونية بالتنسيب للرئيس برد وفي حال تبين مخالفته للشروط ا

 االعتراض شكال متضمنا أسباب الرد الشكلي.
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االعتراض من حيم الشكل يقرر الرئيس برد االعتراض شكال  في حال رفض .ج 

 عمل. ة وفقا لهذه التعليمات خالل يوميوتحويل محضر الضبط الى اللجنة المشكل

كل يقرر الرئيس تحويل محضر الضبط في حال قبول االعتراض من حيم الش .د 

 عمل. وفقا لهذه التعليمات خالل يوميواالعتراض الى اللجنة المشكلة 

 

 

تشكل لجنة من خمسة أعضاء بقرار من المجلس ويسمي المجلس من بينهم   -8المادة 

 رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر لتمارس اللجنة المهام الواردة 

اللجنة االستعانة بمن تـــراه مناسبا لغايات تذكر  في هذه التعليمات، ولهذه

 حصرا في طلب االستعانة.

 

 مهام اللجنة: -9المادة 

 النظر في محضر الضبط ومرفقاته. .أ 
 دراسة الضبط العدلي وتصنيفه وتحديد درجته مع مراعاة احكام هذه التعليمات. .ب 
واالعلى توصي بالتنسيب بقيمة الغرامات للمجلس بحيم تتضمن الحد االدنى  .ج 

 للغرامة.
تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية ثلثين االعضاء على أن يدون العضو المخالف  .د 

 للتوصيات أسباب مخالفته. 
من تاريخ تنظيم الضبط  اميالدي اشهر (12)تضاعف الغرامة بحال تكرارها خالل هـ.   

 العدلي.
العدلي  ايام عمل من تاريخ استالم الضبط ةرفع التوصيات للرئيس خالل عشر . و

  وان تعرض على المجلس في أول اجتماع له التخاذ القرار المناسب.

 

 تصنف مخالفات مقاييس صالحية الطائرات على النحو التالي: -10المادة 

االخالل بمتطلبات قانون و/أو تعليمات الطيران الفية األولى: تتمثل في  .أ 

 المدني وتؤدي الى تخفيض مستوى سالمة الطيران 

مع االلتزام باتخاذ االجراء التصحيحي الفوري  اتهدده /أوو

 لكل حالة.
الفية الثانية: تتمثل في االخالل بمتطلبات قانون و/أو تعليمات الطيران  .ب 

المدني وال تصل لدرجة المخالفة بينما تتمثل في مشاهدات 

و/أو مالحظات يمكن تصويبها خالل فترة معينة وال تشكل 

 خطورة وقت تحرير المخالفة.
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 تصنف مخالفات مقاييس العمليات الجوية على النحو التالي: -11مادة ال

الفيططة األولططى: أي حالططة مططن شططأنها منططع طططائرة و/أو العمليططات الجويططة مططن  .أ 

االسطططتمرار بالشطططكل الطبيعطططي مطططع االلتطططزام باتخطططاذ االجطططراء 

 التصحيحي الفوري لكل حالة.

و تعليمططات الطيططران االخططالل بمتطلبططات قططانون و/أالفيططة الثانيططة: تتمثططل فططي  .ب 

 المططططدني وتططططؤدي الططططى تخفططططيض مسططططتوى سططططالمة الطيططططران 

مططع االلتطزام باتخططاذ االجطراء التصططحيحي الفططوري تهطددها  /أوو

 لكل حالة.

خططالل بمتطلبططات قططانون و/أو تعليمططات الطيططران إلافططي  الفيططة الثالثططة: تتمثططل .ج 

 المطططدني وقطططد تطططؤدي الطططى تخفطططيض مسطططتوى سطططالمة الطيطططران 

 تهددها. /أوو

 

 تراعى حجم الجهة وطبيعة عملها والغاية منها عند التوصية بفرض الغرامات.   -12المادة 

 

 

 يقططططرر المجلططططس مقططططدار الغرامططططة الواجططططب علــططططـى الجهططططة و/او الشــططططـخص  -13المططططادة 

 المخالف دفعها.

 

 

يستوفى بموجب ايصال رسمي و/أو بأية وسيلة قبض معتمدة للهيية الغرامة  -14المادة 

 ة خالل ثالثين يوما من تاريخ تبلغ الجهة و/ أو الشخص مقدار المخالفةالمقرر

وإذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق احكام هذه المادة يتم تحصيل قيمة 

 .النافذ المخالفة حسب احكام قانون تحصيل األموال االميرية

 

  -ما يلي: ليمات بما فيهايتخذ الرئيس االجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه التع  -15المادة 
 استخدام الوسائل االلكترونية لضبط المخالفات. -أ 

 اجراءات وقنوات الدفع االلكتروني المتعددة. -ب 

 

 يـــــــــــــالطريان املدنتنظيم رئيس جملس مفوضي هيئة 
 ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرئيس التنفي

 وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكابنت هيثم مست
        


