
 

 

 روعــــــــــــــــــــمش
 2021لسنة رقم ) (  )الدرونز( الطائرات من دون طيار نظام

 2007لسنة  41من قانون الطريان املدني رقم  (70) املـــــادةالصادر مبقتضى أحكام 
 وتعديالته.

 
 (2021لسنة  ) (رقم  )الدرونز(الطائرات من دون طيار  )نظام لنظاما هذايسمى  -1 المـــــادة

 في الجريدة الرسمية. هتاريخ نشر بعد ثالثين يوما منويعمل به 

المعاني المخصصة  النظام هذايكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في  -أ  -2المـــــادة 

 -القرينة على غير ذلك : ما لم تدللها ادناه 

 .: هيئة تنظيم الطيران المدني الهيئة

 ة.: مجلس مفوضي الهيئ المجلس

 ، والرئيس التنفيذي للهيئة.: رئيس المجلس الرئيس

 ه.توتعديال  2007لسنه  41: قانون الطيران المدني رقم  القانون

موافقة صادرة عن الهيئة تتضمن احكاما وشروطا تنظيمية يسمح :  الترخيص

واستيراد اوتصنيع ايشمل ترخيص حيث نشاط بمقتضاها القيام بأي 

 .النظام هذا وفقا الحكام وتشغيلا

 .)الدرونز( تحكم بها عن بعدمالطائرة من دون طيار او المسيرة او ال:  الطائرة

  اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام .  :    اللجنة

 .النظام هذاانون حيثما ورد النص عليها في تعتمد التعاريف الواردة في الق –ب 

 -يــــلي: ما  جب تعليمات تصدر عن المجلسبمو هيئةالتتولى  - 1 – 3 المـــــادة  

 اصدار شهادة جهة مصممة او/ ومصنعة او/ وشهادة نوع او/ وشهادة   - أ   

للطائرات  (--JY-D) تسجيل وتخصيص عالمة   تسجيل وصالحية الطائرة

   المسيرة.
ترخيص تشغيل طائرات او / وترخيص التخصص الواحد لتشغيل   - ب   

 .طائرات
والتشغيلية للطائرات المسموح  فات الفنيةمواصلل تحديد الحد االعلى  - ج   

 .بإدخالها/ تسجيلها في المملكة وحسب غايات االستخدام
اصدار التعليمات الخاصة بإجازة طيار طائرة بدون طيار بحسب شروط   - د   

 ومعايير محددة.
إنشاء سجل لدى الهيئة خاص بالطائرات المسيرة يحتوي على البيانات   - ه   

 )االمنيها ومشغليها وإدامة هذا السجل. والمعلومات الخاصة بها وبمالك

 .العام(



 

 

 دون طيار.من مراقبة وتنظيم الحركة الجوية للطائرات   - و   
تمنح مزايا اجازة طائرة من دون طيار حصراً للعاملين في الشركات أو المؤسسات  -2

 الحاصلة على ترخيص طيلة فترة عملهم بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.
 ادرة من دولة التسجيل.اعتماد الرخص الص  -3

 
  : النظام هذا( من 3) المـــــادةاحكام  مراعاةمع  -4 المـــــادة

  .وفقا للتشريعات النافذةلشركات او المؤسسات المسجلة ايُقتصر الترخيص على   - أ   
عاملين في الشركات او المؤسسات لل حصراً اجازة طائرة من دون طيار مزايا تمنح   - ب   

  .بموجب تعليمات تصدر عن المجلس عملهمترة طيلة فالحاصلة على ترخيص 
لألفراد بتشغيل طائرات مسيرة بناء على توصية من  ةتمنح الموافقات االستثنائي  - ج   

 وزارة الداخلية للهيئة

 تصدر عن المجلس التي وفقا لشروطالطائرات على  النظام هذاتسري احكام  –5 المـــــادة

 -: التالية غاياتالألي من  مسجلة في الهيئةشريطة ان تكون 
 .العروض الجوية      واألعمال    - أ   
 .والبحث العلمي      المسح الجوي  - ب   
 واإلعالم.الدعاية       و  التصوير الجوي  - ج   
 .ومكافحة الحرائق ةيدات الزراعيرش المب      - د   
 .حماية البيئة      و األرصاد الجوية  - ه   
 التجارية.االعمال   - و   

 
يشترط في الجهة طالبة الترخيص ما  النظام هذامن  (5) ـادةالمــــمع مراعاة احكام  - 6 المـــــادة

 يلي:

 المملكة.في  مؤسسة مسجلةتكون شركة او أن   - أ   

  .متفرغامن لشركة او المؤسسة مدير ا فيأن يكون   - ب   

او جنحه السلوك وغير محكومين بجناية من ذوي حسن السيرة و العاملينون أن يك  - ج   

 مخلة بالشرف.

 ويتم حفظ الطائرات في مقرر لمزاولة أعمالها مقالشركات  /للشركةأن يكون   - د   

 .بهذا الخصوص وفقا للمتطلباتبموافقة األجهزة األمنية  مناسب
 

متابعه وتنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة تشكل لجنة تسمى لجنة "  –أ   -7 المـــــادة

 من:وعضوية مندوبين عن كل  الهيئة" برئاسة  بموجبة

 .الداخليةوزارة   -1

 / االمن العسكري.القوات المسلحة األردنية  -2

 .دائرة المخابرات العامة  -3

 .سالح الجو الملكي  -4

 .مديرية األمن العام  -5

 .دائرة الجمارك األردنية  -6



 

 

تتولى اللجنة القيام بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا النظام وتقديم  -ب

  المجلس.التوصيات الى 

ويتكون  الحاجة،مرة على االقل في الشهر وكلما دعت  الهيئةبدعوة من  اللجنةجتمع ت -ج

 باألجماع اتخذ قراراتهتو االعضاء،كافة النصاب القانوني الجتماعاته بحضور 

 . وتسمي اللجنة امينا للسر
  

الطائرات  وتصميم تصنيعاو / وألغراض تشغيل لمدة سنتان يمنح الترخيص   – 8المـــــادة 

 : ضمن الشروط

 الشركة.من حصص  %( 51) ال تقل حصة الشريك األردني عن  - أ   
 .وفقا للتشريعات النافذةمسجلة المؤسسة او  أن تكون الشركة  - ب   
 ( ثالثين ألف دينار.30 000) عن مـالاليقـل رأس  ال  - ج   
 .لبرنامج الوطني ألمن الطيران المدنيل وفقا للشركة أمنىتقديم برنامج   - د   
المبينة في  أعمالها وحسب الموافقات الفنيةمقر مستقل ومناسب لمزاولة  يكون  - ه   

 .المعتمدالنموذج 
تستوفى الرسوم المقررة وفقا لنظام رسوم الطيران المدني النافذ حسب حجم النشاط   - و   

 وغاياته.
 الطائرات وفقا لتعليمات الهيئة. ضد مخاطر تشغيلعقد تامين   - ز   

  
  -التالية: الشروط الفنية في الطائرات يجب ان تتوافر  – 9 المـــــادة
د فئة الطائرات مع الوثائق الالزمة التي توضح بالتفاصيل مواصفات وفئة يتحد  - أ   

  . الطائرات المنوي استخدامها
والتي  يتم ترخيص الطائرات المسيرة حسب الشروط الفنية الواردة في التعليمات  - ب   

تركيب  يتمعلى ان  توضح بالتفاصيل مواصفات وفئة الطائرات المنوي استخدامها

 Based on UAS Geofencing and على الطائرات ) الكترونيظام تتبع ن
Electronic ID لمتابعتها من قبل الهيئة مع خاصية اإلنذار المسبق لالقتراب من )

 المناطق المحظورة .
 .متطلبات هيئة تنظيم قطاع االتصاالت -ج
 

 .ر من دون طيا الطائرات ادخال الموافقات علىإجراءات  تنظيم الهيئةتتولى  -10 المـــــادة
 
لغايات  وقطع الغيار ولوازمهاالمواصفات الفنية للطائرات  وضع الهيئة تتولى - 11 المـــــادة

 .التخليص الجمركي وفقا لإلجراءات الجمركية

 
الشهادة او الترخيص او  لشركةلاء اية تعديل على السجل التجاري اجرال يجوز  - 12 المـــــادة

القيام باي تصرف قانوني اال بموافقة  او أو بيعها للغير النظام هذاب بموج ةالممنوح

 .لمستندة لتوصية من اللجنةا الرئيس

 

للتفتيش ومراقبة غير مقيد حق الدخول المختصة  والضابطة العدلية فتشي الهيئةلم -13المـــــادة 

التفتيش على  كما يحق لهم ،او التعليمات الصادرة بموجبة النظام هذاالتقيد بأحكام 

 .كل ضمن اختصاصه المواقع المحددةاجراءات العمل في 



 

 

 

قانون الطيران المدني النافذ وقف او الغاء او سحب  بأحكام للمجلس وعمال -14 المـــــادة

 التالية: في الحاالتالترخيص 

ً من فقد المرخص له   - أ    او  النظام هذاشروط الترخيص المنصوص عليها في أيا

 .هبموجبرة التعليمات الصاد
مواعيد  وا المسار، وااستخدام الطائرات خارج المناطق المحددة وتجاوز االرتفاع   - ب   

 المحددة او الغاية التشغيلية.الطيران 
 .هبموجبالصادرة  والتعليمات واألنظمة احكام قانون الطيران المدني النافذ مخالفة  - ج   
وعلى يقبله المجلس متتالية دون عذر  أشهرلم يمارس النشاط المرخص به لمدة ستة   - د   

 المحددة. الترخيصال تزيد المدة عن مدة  ان
صدر قرار قضائي من محكمة ذات اختصاص بتصفية الشركة او المؤسسة  إذا  - ه   

 .تم اعالن افالسها إذاالمرخصة أو 
 

المنشورة وبالتعليمات الصادرة عن الهيئة  االلتزام الجهات المرخصة يتوجب على -15 المـــــادة

او ما يطرأ عليها من تعديالت جزء ال يتجزأ باللغة االنجليزية االلكتروني  هاعلى موقع

  .النظام هذامن 
 

بالشؤون  رخصة تعهد خطي يتضمن التقيد بكافة التشريعات الخاصةمالالجهة قدم ت - 16 المـــــادة

 الصحية واإلدارية واألمنية والبيئية وشروط السالمة العامة وااللتزام بها.
 

النظام بالعقوبات الواردة في قانون الطيران المدني  هذايعاقب كل من يخالف أحكام  - 17 ـادةالمــــ

 او في أي تشريع اخر. ةالتعليمات الصادرة بموجبالنافذ و

 يتخذ الرئيس االجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ما فيها ما يلي: - 18المـــــادة 

 الموافقات.الطلبات ومنح  قبولب االلكترونيةاستخدام الوسائل   - أ   
اجراءات وقنوات الدفع االلكتروني المتعددة لتحصيل الرسوم والغرامات   - ب   

 .المتحققة


