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 الجريدة الرسمية

  الغرامات املتعلقة مبخالفات استيفاء تعليمات
 /ب(12أحكام املادتني ) مبوجبالصادرة  2022لسنة  سالمة املطارات مقاييس

 وتعديالته 2007لسنة  (41)رقم  من قانون الطريان املدني (/بمكرر 61املادة )  و
 

م ايير ملالفال الررامال المتعل ة ب استيفاءتعليمال )تسمى هذا التعليمال   -1املادة 

ثالثين يوما من تاري  بعد و يعمل باا  (2022لسنة  سالمة المرارال

 نشرها اع الجريدة الرسمية . 
 

  
المعانع  الـــيكوج للكلمال والعبارال التالية ظيثما ور ل اع هذا التعليم  -2املادة 

 -الملصصة لاا ا ناا ما لم تدل ال رينة على غير ذلك :
 

 .وتعديالت  2007لسنة  (41)رقم  الريراج المدنع قانوج:  ال انوج

 .هيئة تنظيم الريراج المدنع:  الايئة
 رئير المجلر ، والرئير التنفيذي للايئة.:  الرئير

 .مجلر مفوضع الايئة:  المجلــر
 . : مدير مديرية سالمة وم ايير المرارال المدير

للة بملالفة : مي شلص معنوي او شلص طبيعع تربر  مي  الملالف

 .سالمة المرارال سواء كانت مباشرة او غير مباشرة

 مفوم بالتفتيش . ومال الل على شاا ة مفتش :  المفتش

 اللجنة المشكلة بموعب هذا التعليمال.:  اللجنة

( 500000) علاااى يناااار و ال تةياااد  ( ملاااف1000عااان )ال ت ااال :  الررامة

  ينار. خمسمائة ملف

 الضب 

 

 العاادلع الماانظم ماان المفااتش والمتضاامن للملالفااة : م ضاار الضااب 

 مو الملالفال المرتكبة من الملالف. 

 : مواا ة لا رة عن هيئاة تنظايم الرياراج المادنع لشالص طبيعاع  الرخصة

مو شلص معنوي لل يام بعمل مو االمتناع عن عمال وي تااج الاى 

 مواا ة الايئة لل يام ب  مو االمتنااع عنا  ضامن ظادو  المراارال 

 المناطق الم يرة باا مو تعتلياا. مو
 

شلص ملالف لتعليمال مي تسري مظكام هذا التعليمال على مي عاة مو  -3املادة 

       الريراج المدنع. 

        

 : ما يلع هذا التعليمال على كل مفتشال لراي  - 4املادة 

 ممفو وم ةيـــــــــعلى شاا ة مفتش وبراقة ضابرة عدل اج يكوج ظالال -م 

 من قبل الرئير ظتى ي وم بالماام الموكلة الي .
ظاالل  بعمل تفتيش على الجاة المكلف التفتيش علياا واع ااج يكوج مكلف -ب 

 المدير. يتم تكليف مفتش واظد ا   بمواا ة الرئير او ةم د 
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 يةلرسمالجريدة ا

مو  غير مبرمج على الجاةمكلفا بكتاب من المدير إذا كاج التفتيش اج يكوج  -ج 

 الشلص.
 لاذا الراية. واق النموذج المعتمد الضب ظيم وت رير تنمج ي وم ب -  
  يعتبر را  االستالم  نسلة من الضب  واع ظال الملالفتسليم مج ي وم ب  -ـه

 مبلرا من تاري  الرا .

 

او اليوم  يوم اج ممكنــــاع المديرية اع نفر الالضب  على المفتش تسجيل  -5املادة 

 الل خ كااة الوثائق والمعةزال التالع وعلى المدير راع  للرئير مع

 عمل. يومع
 

 

تدرج كل ملالفة مو ضب  تم بموعب هذا التعليمال اع سجل الضبوطال العدلية   -6املادة 

 ب يث يدرج اي  كل ضب  ورقم  وتاريل  واسم الملالف ورقم  الوطنع .
 

 

 االعترام:  -7املادة 

ى الملالفة المسندة الي  خالل عللدى الرئير لملالف ت ديم اعترام لي ق  .م 

اليوم التالع اعتبارا من اليوم التالع ليوم استالم نسلة الضب  مو  مربعة ايام

 مياما مول. البريد االلكترونع ارسال  بواسرةليوم 

ي دم االعترام الى الدائرة ال انونية لبياج تواار شروط ال بول الشكلع من  .ب 

شكلية ت وم الدائرة ال انونية بالتنسيب عدم  واع ظال تبين ملالفت  للشروط ال

 للرئير بر  االعترام شكال متضمنا مسباب الر  الشكلع.

االعترام من ظيث الشكل ي رر الرئير بر  االعترام شكال  اع ظال را  .ج 

 وت ويل م ضر الضب  الى المجلر خالل يومع عمل.

ب  اع ظال قبول االعترام من ظيث الشكل ي رر الرئير ت ويل م ضر الض .  

 واالعترام الى اللجنة خالل يومع عمل.
 

 
تشكل لجنة من خمسة معضاء ب رار من المجلر ويسمع المجلر من بينام   -8املادة 

رئيسا ونائبا للرئير وممينا للسر لتمارس اللجنة الماام الوار ة اع هذا 

مناسبا لرايال تذكر ظصرا اع  تـــراا االستعانة بمن التعليمال، ولاذا اللجنة

 لب االستعانة.ط
 

 
 ماام اللجنة: - 9املادة 

 ومرا ات . م ضر الضب اع  النظر .م 
 هذا التعليمال.  راسة الضب  وتصنيف  وت ديد  رعت  مع مراعاة اظكام .ب 
اال نى واالعلى  تولع بالتنسيب ب يمة الررامال للمجلر ب يث تتضمن ال د .ج 

 للررامة.
العضو الملالف  مج يدوجاالعضاء على  ثلثعاللجنة تولياتاا ب غلبية  تصدر .  

 . ملالفت للتوليال مسباب 



4794 
 
 

 الجريدة الرسمية

 .من تاري  تنظيم الضب  اميال ي اشار 12تضاعف الررامة ب ال تكرارها خالل .  ـه
العدلع ايام عمل من تاري  استالم الضب   ةراع التوليال للرئير خالل عشر و. 

 اع ل  التلاذ ال رار المناسب. ـــــعلى المجلر اع مول اعتم وتعرم
 

 الن و التالع: م ايير سالمة المرارال علىملالفال  تصنف  -10املادة 

االخالل ب انوج الريراج المدنع ب يام الملالف بعمل ضمن ظدو  الفئة اطولى:  -م

مو المنر ة الم يرة بالمرارال  وج ال صول على  المرارال

 الرخصة من الايئة.
مدنع ب يام الملالف بعمل ضمن ظدو  االخالل ب انوج الريراج الالفئة الثانية:  -ب

المرارال مو المنر ة الم يرة بالمرارال متجاوزا ظدو  الرخصة 

 الصا رة عن الايئة.

الفئة الثالثة: االخالل ب انوج الريراج المدنع ب يام الملالف بارتكاب عمل او  -ج

نتج مو قد  ،االمتناع عن عمل سواء كاج ظالال على رخصة ام ال

العمل مو االمتناع عن  مساس طمن وسالمة المرار ينتج عن هذا 

 مو ال ركة الجوية مو ال ركة اطرضية اي .

 

ال يمنع استيفاء الررامال الوار ة اع هذا التعليمال من تربيق اية ع وبال   -11املادة 

مخرى ور ل اع قانوج الريراج المدنع واطنظمة والتعليمال الصا رة 

 ة بناء على تنسيب اللجنة. بموعب  يراها المجلر مناسب
 

 

الملالف لص ـــى الجاة مو الشـــي رر المجلر م دار الررامة الواعب عل -12املادة 

 . اعاا
 

 

مو ب ية وسيلة قب  معتمدة للايئة الررامة  يستواى بموعب ايصال رسمع -13املادة 

 ة،الملالفم دار الجاة مو الشلص خالل ثالثين يوما من تاري  تبلغ  الم ررة

قيمة  هذا الما ة يتم ت صيلوإذا لم تداع الررامة عن الملالفال واق اظكام 

 الملالفة ظسب اظكام قانوج ت صيل اطموال االميرية.
 

 ما يلع:  يتلذ الرئير االعراءال الالزمة لتنفيذ مظكام هذا التعليمال بما اياا -14املادة 
 الملالفال. استلدام الوسائل االلكترونية لضب   -م           

 .اعراءال وقنوال الداع االلكترونع المتعد ة -ب           

 يـهيئة تنظيم الطريان املدن يفوضس مجملــــــ


