
  النقل الجوي اللبناني

 قانون

 1949 كانون الثاني 11صادر في 

 قانون الطيران
 

 :معدل بموجب

 25/5/1955القانون الصادر بتاريخ  
  

 :يلغي

 17/9/1934 تاريخ 216القرار رقم  
  

 اقر مجلس النواب

 :وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه
  

 الباب االول

 الفضاء الجوي
 

 1 مادة

 الفضاء الجوي هو المساحة الهوائية التي . السيادة الكاملة المطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو أراضيهاللدولة

  .تعلو اقليم الدولة البري والبحري
 

 2 مادة

ال يجوز الية طائرة ان تطير فوق االراضي اللبنانية او ان تهبط عليها دون ان تحصل مقدماً على ترخيص بذلك 

  .و يكون معترفاً لها بحق الطيران بموجب اتفاق معقود بين لبنان والبالد التابعة لهامن وزير النقل ا
 

 الباب الثاني

 الطائرات

 الفصل االول

  انواع الطائرات
 

 3 مادة

تسمى طائرة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل جهاز يمكنه االرتفاع والتجول في الهواء ويشمل هذا التعريف 

  .ات على اختالف أنواعهاالمناطيد والبالون
 

 4 مادة



 .تقسم الطائرات الى طائرات حكومية وطائرات أهلية

 : الطائرات الحكومية تقسم الى طائرات عسكرية وطائرات مدنية-أ 

تعتبر طائرات عسكرية الطائرات التابعة للجيش والمستعملة لمصلحة الدفاع الوطني وتثبت صفتها العسكرية  -1

 .بشهادة تسجيلها

 الصحة . الجمارك. الشرطة.الدرك(تعتبر طائرات مدنية حكومية الطائرات التابعة للمصالح العامة االخرى  -2

 .(... الخ

 : الطائرات األهلية تقسم الى طائرات تجارية وطائرات خصوصية-ب 

 .تعتبر طائرة تجارية كل طائرة تستعمل لنقل البضاعة والركاب والبريد لقاء أجر -1

  .رة خصوصية كل طائرة يملكها فرد أو مؤسسة وال تستعمل اال الغراض خاصة بمالكيهاتعتبر طائ -2
 

 5 مادة

  .يعين وزير النقل االشارة التي تميز كل نوع من انواع الطائرات
 

 6 مادة

تطبق على كل نوع من الطائرات القواعد المتعلقة به والمعينة في هذا القانون والمراسيم والقرارات التي تصدر 

  .تنفيذاً له أو في االتفاقات الدولية
 

 الفصل الثاني

  تسجيلها-  ملكيتها -جنسية الطائرة 

  

  7 مادة

  .تقسم الطائرات بالنسبة لجنسيتها الى طائرات وطنية وطائرات أجنبية
 

 8 مادة

  . وال يجوز ان يعترف لها بأكثر من جنسية واحدة في آن واحد.يجب ان يكون لكل طائرة جنسية
 
 9 ةماد

  .في لبنان تعتبر طائرة لبنانية كل طائرة تسجل
 

 10 مادة

 : على الوجه التالي25/5/1955من قانون  مادة بموجب 10 نص المادةعدل 

ويشترط للتسجيل فيه اال تكون الطائرة  يكون في مديرية الطيران المدني لدى وزارة النقل سجل لقيد الطائرات 

 :كة بكاملها للبنانيين او لشركة تتوافر فيها الشروط اآلتيةمسجلة في دولة اخرى وان تكون مملو

  .أن يكون جميع الشركاء لبنانيين اذا كانت الشركة من نوع التضامن -1



 .ان يكون جميع الشركاء المسؤولين لبنانيين اذا كانت الشركة من نوع التوصية -2

ية أعضائه من اللبنانيين اذا كانت الشركة ان تكون الشركة لبنانية وأن يكون رئيس مجلس ادارتها وأكثر -3

  .مساهمة
 

 11 مادة

 : وابدل بالنص التالي25/5/1955 االولى من قانون مادة بموجب 11 نص المادةالغي 

 :على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل 

 .الحروف الالتينية التي تعينها االتفاقات الدولية للداللة على جنسيتها اللبنانية -1

 .المة التسجيل التي يقررها وزير االشغال العامةع -2

  .كل طائرة غير مسجلة في لبنان وال تحمل الحروف والعالمة المشار اليها آنفاً تعتبر أجنبية
 

 12 مادة

 :تفقد الطائرة اللبنانية جنسيتها في االحوال االتية

 . اذا اصبحت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة غير متوافرة-أ 

 . اذا بيعت من اجنبي او اصبح صاحبها أجنبياً-ب 

 . اذا سجلت في بلد أجنبي-ج 

 . اذا تلفت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة لالستعمال-د 

  .تشطب الطائرة من السجل في االحوال المذكورة آنفاً
 

 13 مادة

لسابقة فور حدوثه وذلك باعادة  امادةعلى صاحب الطائرة اللبنانية ان يعلم وزير النقل بكل تغيير نصت عليه 

  . وال يسري مفعول هذا التغيير بحق الغير قبل شطب الطائرة من سجل قيد الطائرات.شهادة تسجيل الطائرة
 

 14 مادة

يجوز لالجانب المقيمين في لبنان تسجيل طائراتهم بصورة استثنائية في سجل خاص بالطائرات االجنبية اذا لم تكن 

 .في دولة أخرى وذلك بقصد استعمالها ضمن الحدود اللبنانيةهذه الطائرات مسجلة 

 .وال يجوز الترخيص لها باجتياز الحدود اللبنانية مادةتمنح هذه الطائرات الترخيص المنصوص عليه في 

  .تخضع هذه الطائرات الحكام القوانين الخاصة بالمالحة الجوية ولشروط تسجيلها
 

 15 مادة

  كما تقيد الطائرات األجنبية في السجل الخاص10 مادةانية في السجل الخاص المعين في تقيد جميع الطائرات اللبن

 . السابقةمادةلها المذكور في 

يدون في السجل اسم صاحب الطائرة ومحل اقامته ونوعها واسمها ورقمها المتسلسل وكذلك جميع الحقوق العينية 

  .ق والعقود مفعول تجاه الغير اال من تاريخ قيدها في السجل وال يكون لهذه الحقو.وعقود االيجار الجارية عليها



 
 16 مادة

 : على الوجه التالي25/5/1955من قانون  مادة بموجب 16 نص المادةعدل 

يقدم طلب التسجيل الى المديرية العامة للطيران المدني في وزارة النقل التي تعين للطائرة عالمة تسجيلها  

  .وتعطيها شهادة بذلك
 
 17 ةماد

ان الطائرات هي أموال منقولة فيما يتعلق بتطبيق القوانين واالنظمة النافذة في لبنان على أن نقل ملكية الطائرة 

يجب ان يتم بموجب صك وال يكون له مفعول بين المتعاقدين وتجاه الغير اال بعد قيده في السجل الذي يمكن كل 

  .شخص أن يطلع عليه
 

 18 مادة

لطائرة باالرث أو التعاقد أو غير ذلك من اسباب التملك يجب ان يدون في السجل كما يجب ان ان انتقال ملكية ا

 .يدون فيه كل حكم بانتقال ملكية الطائرة او اثبات ملكيتها وذلك بناء على طلب المالك الجديد

  .وال يكون النتقال الملكية مفعول اال من تاريخ تسجيله في السجل
 

 19 مادة

 ويمكن ان .د تأمين على الطائرة المسجلة وال يكون لهذا العقد مفعول اال من تاريخ قيده في السجليسوغ اجراء عق

يحتوي عقد التأمين على شرط يجعل التأمين شامالً بدل الضمان بحال ترتبه من جراء هالك الطائرة أو اصابتها 

  .بعطب
 

 20 مادة

  .ستناد الى قيود السجل يبقى هذا الحق في حيازتهكل شخص اكتسب حقاً عينياً على الطائرة بحسن نية باال
 

 الفصل الثالث

 اجازة الطائرات

  

 21 مادة

اذا استؤجرت طائرة لعدة سنوات متوالية أو لمدة معينة فيبقى قائدها ومستخدموها تحت ادارة صاحبها ما لم يكن 

  .قل وال يجري هذا االتفاق اال بموافقة وزارة الن.هنالك اتفاق على خالف ذلك
 

 22 مادة

يبقى صاحب الطائرة المؤجرة لشخص اخر مسؤوالً عن الواجبات القانونية ويكون مسؤوالً بالتضامن مع 

 .المستأجر عن مخالفة هذه الواجبات



على أنه اذا سجل عقد االيجار في السجل وكان المستأجر حائزاً الشروط القانونية لتملك طائرة لبنانية فيكون 

  .تثمراً للطائرة مسؤوالً وحده عن الموجبات القانونية وعن مخالفتهاالمستأجر بصفته مس
 

 الفصل الرابع

 حجز الطائرة

  

 23 مادة

ان حجز الطائرات حجزاً احتياطياً او تنفيذياً وبيعها بيعاً جبرياً يجريان وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون 

 .لمعينة في المعاهدات او االتفاقات الدوليةالمحاكمات المدنية فيما عدا االحوال االستثنائية ا

  .يسجل الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرات
 

 24 مادة

اذا وقع ضرر على االرض من جراء سقوط طائرة اجنبية او طائرة لبنانية يقيم صاحبها في الخارج او خالف 

 استدعاء قوى 63 مادةلمذكورون في اجنبي احكام هذا القانون فيمكن السلطات االدارية المحلية أو الموظفون ا

 ساعة حتى يتمكن قاضي صلح المنطقة من الوصول الى مكان الحادث وتعيين مقدار 72االمن البقاء الطائرة مدة 

 .الضرر

يأمر القاضي بايداع صندوق الخزينة حاالً قيمة الضرر والمصارفات التي يقدرها مع الغرامات اذا كان هنالك 

 هذه المبالغ أو لم تقدم كفالة عليها فيأمر القاضي بحجز الطائرة الى ان يبت في أساس  فان لم تودع.مخالفة

  .الدعوى
 

 25 مادة

يحق لوزارة النقل حجز الطائرات الوطنية او االجنبية حجزاً احتياطياً اذا كانت غير مستوفية الشروط المنصوص 

نفيذاً الحكامه او كان قائدها قد ارتكب مخالفة لتلك عليها في هذا القانون أو في المراسيم والقرارات الصادرة ت

  .االحكام
 

 26 مادة

ان مصادرة الطائرة ال يمكن الحكم به اال في االحوال المنصوص عليها في القوانين واالنظمة النافذة أو التي تسن 

  .فيما بعد
 

 الباب الثالث

 التجول الجوي

 الفصل االول

 حق التجول

  



 27 مادة

ات الحربية االجنبية أن تطير فوق االراضي اللبنانية أو تهبط عليها اال بترخيص من وزارة النقل ال يحق للطائر

  .بعد موافقة وزير الدفاع الوطني وذلك فيما عدا االحوال التي تنص عليها اتفاقات او معاهدات دولية
 

 28 مادة

ية اال اذا اعترف لها بحق التجول باتفاق ال يجوز الية طائرة أجنبية غير حربية أن تطير فوق االراضي اللبنان

دولي او كانت حائزة على رخصة خاصة او موقتة يعطيها وزير النقل وتعامل المعاملة نفسها التي تعامل بها 

  .الطائرات اللبنانية في أراضي الدولة التي تنتسب اليها هذه الطائرة
 

 29 مادة

  .يستلزمان الحصول على ترخيص سابق من مجلس الوزراء ارهاان انشاء الخطوط الجوية الدولية المنظمة واستثم
 

 30 مادة

ال يجوز للطائرات التجول فوق االمالك الخاصة بطريقة تعوق المالك عن استعمال حقه والجل المحافظة على 

  .السالمة العامة يعين وزير النقل الخطوط التي يرى من المناسب ان تتبعها الطائرات في سيرها
 

 31 مادة

اللبنانية السباب عسكرية أو السباب تتعلق باالمن العام وتحدد هذه المناطق بقرار  يمكن منع الطيران فوق المناطق

 .من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

 .ايمكن أيضاً في االحوال االستثنائية ان يمنع الطيران موقتاً فوق جميع االراضي اللبنانية او فوق قسم منه

على كل طائرة تدخل منطقة ممنوعة ان تهبط فور شعورها أو انذارها بذلك في اقرب مطار اليها خارج تلك 

  .المنطقة
 

 32 مادة

اذا أعلنت االحكام العسكرية في منطقة لبنانية وأصبح الطيران فوقها ممنوعاً فكل طائرة تخالف هذا المنع تحجز 

قة كانت من االراضي اللبنانية ويحال جميع من فيها على المحاكم حاالً بعد هبوطها الى االرض في أية منط

  .العسكرية بتهمة التجسس اذا لم يتمكن قائد الطائرة من بيان االسباب التي ألجأته الى الطيران فوق تلك المنطقة
 

 33 مادة

اء وعليها عندئذ أن اذا شوهدت طائرة بحالة مخالفة الحكام هذا القانون فيجب انذارها بواسطة طلقات في الهو

  .تخفف سيرها فوراً وأن تنزل الى ارتفاع قليل وتهبط على أقرب مطار واال أجبرت على ذلك بالقوة
 

 34 مادة



يحظر على الطائرات ما لم يكن ثمة اضطرار كلي ان تطير فوق مدينة او محل آهل أو مكان اجتماع عام 

لرياضية وما شابه ذلك اال على ارتفاع تتمكن معه دائماً من كالحمامات البحرية وميادين سباق الخيل وااللعاب ا

النزول خارج المحل اآلهل أو على مطار عام ولو توقفت وسائل الدفع فيها ويجب أن يكون هذا االرتفاع في هذه 

  . متر للطائرات ذات المحرك الواحد700 متر للطائرات ذات المحركات العديدة و500الحال أكثر من 
 

 35 مادة

ل طيران بهلواني ذو حركات خطرة ال فائدة منها لحسن سير الطائرة ممنوع فوق المدن واالماكن اآلهلة ك

  .ومحالت االجتماعات التي يتردد اليها الناس أو فوق المكان المعد لالهالي في المطارات
 

 36 مادة

ة خاصة من وزير النقل كل عرض جوي يدعى الجمهور لمشاهدته ال يمكن ان يتم في أي محل كان اال برخص 

  .وال تغني هذه الرخصة أصحاب الطائرات ومنظمي الحفالت عن التقيد باالنظمة المتعلقة بتنظيم الحفالت العامة
 

 الفصل الثاني

 هبوط الطائرات

  

 37 مادة

  .عينةعلى جميع الطائرات، سواء أكانت تود الهبوط في االراضي اللبنانية او اجتياز حدودها أن تسلك الطرق الم
 

 38 مادة

ال يجوز للطائرات أن تهبط اال في المطارات العامة أو األماكن الخاصة المنشأة بصورة قانونية وال ان تقلع اال 

 .منها ما لم يكن هنالك قوة قاهرة

يجب على قادة الطائرات ان يراعوا عند ذهابهم من المطار او عند وصولهم اليه أنظمة الطيران العامة والنظام 

  .اص بالمطارالخ
 

 39 مادة

لدى هبوط الطائرة، على قائدها أو أحد اعضاء قيادتها ان يبلغ ادارة المطار كل حادث وقع للطائرة ونشأ عنه وفاة 

 .شخص او جرحه أو تلف جسيم للطائرة

  .يجري تحقيق فني لمعرفة اسباب الحادث ويكون مستقالً عن أي تحقيق اخر تجريه السلطات القضائية
 

 40 مادة

على كل طائرة تدخل األراضي اللبنانية أن تهبط في مطارات الحكومة الجمركية وان تقلع من هذه المطارات عند 

  .خروجها من االراضي اللبنانية اال اذا كان مرخصاً للطائرة بالمرور فوق االراضي اللبنانية دون الهبوط عليها
 



 41 مادة

 االراضي اللبنانية ان تهبط عليها بسبب حادث او رداءة الطقس اذا اضطرت طائرة غير مرخص لها بالهبوط على

 .أو أي سبب قهري اخر فيلزمها ان تهبط في أقرب مطار جمركي على طريقها

واذا اضطرت طائرة مرخص او غير مرخص لها الى الهبوط خارج المطارات الجمركية فيلزم قائدها ان يعلم 

 . اليهااقرب سلطة محلية او جمركية يستطيع الوصول

 .ويلزمه في كال الحالين ان يقيم الدليل على االسباب التي اضطرته للهبوط

  .وال يحق له ان يتابع سفره قبل ان تتفقد السلطات سجل وقائع الطائرة والتصريح عن البضائع بحال وجودها
 

 42 مادة

اب الطائرة او في رفعها اذا اضطر قائد للهبوط بطائرته على ارض خاصة يحق لصاحب االرض ان يمانع في ذه

  .24 مادةعن ارضه حتى وصول اقرب سلطة محلية لتنفيذ أحكام 
 

 43 مادة

  .تعين المطارات الجمركية ونقاط اجتياز الحدود بمرسوم
 

 الفصل الثالث

 المطارات

  

 44 مادة

صالح الجوية مهيأ خصيصاً القالع الطائرات وهبوطها ومعد الستعمال الم يعتبر مطاراً كل ارض او سطح ماء

  .العامة والخاصة
 

 45 مادة

يعتبر حقالً جوياً كل ارض يمكن الهبوط عليها واالقالع منها وال توجد فيها التسهيالت الالزمة لالستعمال العام 

  .كايواء الطائرات وتموينها او قبول المسافرين وشحن البضائع
 

 46 مادة

قة مجلس الوزراء ومع مراعاة االنظمة الدولية المتعلقة ال يجوز انشاء مطار خاص او حقل جوي اال بعد مواف

  .بالمطارات
 

 47 مادة

 :يقدم طلب الترخيص بانشاء مطار خاص الى وزارة النقل ويرفق بالوثائق التالية

 .مصور عام يعين فيه مكان المطار بالنسبة الى المدن المجاورة -1

 .1500/1 حدود المطار بقياس ال يقل عن مصور للمطار وجواره حتى مسافة الف متر ابتداء من -2



 .مذكرة تبين االستعمال المعد له المطار -3

 .موافقة صاحب العقار الخطية على استعمال عقاره مطاراً -4

  .نظام استعمال المطار -5
 

 48 مادة

 او رفضه تقوم وزارة النقل بتحقيق فني وتحيل هذا التحقيق على مجلس الوزراء الذي يقرر قبول طلب الترخيص

 .دونما حاجة الى تعليل قرار الرفض

لمجلس الوزراء ان يقرر في أي وقت كان ادخال ما يراه ضرورياً من التعديل في حالة المطارات او الحقول 

  .الجوية لجعلها على نفقة صاحبها مطابقة لتطور قواعد التجول الجوي او للمحافظة على المصلحة العامة
 

 49 مادة

المطارات الخاصة ان يفتحوا سجالً يشير الى وقت وصول الطائرات وذهابها وأن يبرزوا هذا يجب على اصحاب 

السجل للموظفين ذوي االختصاص عند طلبهم كما يجب عليهم تمكين هؤالء الموظفين من تفتيش المطارات في 

  .أي وقت كان
 

 الفصل الرابع

 نظام التجول الجوي

  

 50 مادة

 : على الوجه التالي25/5/1955 من قانون 3 ةماد بموجب 50 نص المادةعدل 

ال يجوز الترخيص الية طائرة بالتجول في فضاء لبنان الجوي اال اذا كانت مسجلة وحائزة شهادة بأهليتها  

 .للمالحة

 . من ميثاق شيكاغوN0.1 تعطى هذه الشهادة وفقاً للملحق الفني االول

  . المصادقة عليها من وزارة النقليمكن قبول الشهادات الممنوحة من دول أجنبية شرط
 

 51 مادة

 :يمنح الترخيص بالشروط اآلتية

 . يجب ان تظهر على الطائرة بشكل واضح عالمات جنسيتها وتسجيلها-أ 

 .حسب نوع الطيران الذي تقوم به  يجب ان تكون في الطائرة كل اآلالت واألجهزة الالزمة-ب 

لطائرة جميع الصفات المقررة في االنطمة والقوانين واالتفاقات الدولية  يجب ان تتوفر في افراد هيئة ادارة ا-ج 

  .وأن يحملوا اجازات الكفاءة الصادرة عن السلطة المختصة التي سجلت الطائرة

  .يقصد بهيئة االدارة القائد والطيارون والميكانيكيون وجميع المستخدمين
 

 52 مادة



صياً ويصبح ملغياً بحالة تغير المالك ويمنح هذا الترخيص لمدة يكون الترخيص الممنوح للطائرة والمالك شخ

  .محدودة أو لرحلة معينة
 

 53 مادة

  .يستعاض عن الترخيص باذن خاص من وزير النقل في حالة الطيران للتجربة الفنية او الجل التعليم
 

 54 مادة

 :على كل طائرة تمارس المالحة الجوية ان تحمل الوثائق اآلتية

 .دة التسجيل شها-أ 

 . شهادة أهلية الطائرة للطيران-ب 

 . اجازة قواد الطائرة ومستخدميها كل بحسب اختصاصه-ج 

 . رخصة جهاز الراديو اذا كانت تحمل هذا الجهاز- د

 . سجل الرحالت-هـ 

قل  الئحة بأسماء الركاب تبين المركز الذي سافروا منه والوجهة التي يقصدونها وذلك للطائرات التي تن-و 

 .االشخاص

 .مفصل عن البضائع وذلك للطائرات التي تنقل بضائع) مانيفستو( بيان -ز 

  .على صاحب الطائرة أن يحتفظ بالسجالت المذكورة مدة ثالث سنوات ابتداء من تاريخ اخر قيد فيها
 

 55 مادة

 : على الوجه التالي25/5/1955 من قانون 3 مادة بموجب 55 نص المادةعدل 

 مستخدمي الطائرة التي تمارس الطيران الدولي أن يحملوا شهادات الكفاءة او اجازات تمنح وفقاًعلى قائد و 

  .من ميثاق شيكاغو N0.1 للملحق الفني االول
 
 

 56 مادة

 :يحتوي سجل الرحالت على ما يأتي

 -) قالع والوصولاال (-الزمان ) االقالع والوصول(  المكان -) أسماؤهم ومهماتهم (-  موظفو الطائرة -التاريخ 

من قبل سلطات الجمارك ( التأشيرة - مالحظات وأحداث بامضاء الشخص المولج - نوع السفرة -ساعات السفر 

  .(مع رقم جداول الركاب ورقم الكشوف
 

 57 مادة

لة يمنع اال برخصة من مجلس الوزراء نقل المتفجرات واالسلحة والذخائر الحربية والحمام الزاجل والرسائل الداخ

  .ضمن احتكار البريد وكل شيء اخر يمنع نقله بقرار من مجلس الوزراء
 



 58 مادة

على كل طائرة تجارية لنقل الركاب أن تكون مجهزة بأجهزة المخابرات الالسلكية وفقاً لمقررات المؤسسة الدولية 

  .للطيران المدني
 

 59 مادة

السلكي او آالت تصوير بغية استعمالها ما لم يرخص لها ال يجوز للطائرة أن تنقل أي جهاز للبرق او للتلفون ال

  .بذلك وزير النقل بعد موافقة وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
 

 60 مادة

  .تخضع كل طائرة تهبط على مطار أو على حقل جوي او على ارض خاصة لمراقبة واشراف السلطات االدارية
 

 61 مادة

تجول فوق االراضي اللبنانية ان تخضع ألوامر مراكز الشرطة والجمرك وطائرات على كل طائرة في حالة ال

  .الحكومة مهما كان الشكل الذي تعطى به تلك االوامر
 

 62 مادة

تطبق القوانين الخاصة بدخول االشخاص وخروجهم واستيراد البضائع وتصديرها بطريق البر والبحر على دخول 

  .ئع وتصديرها بطريق الجواالشخاص وخروجهم واستيراد البضا
 

 63 مادة

لمندوبي مصلحة الجمارك واالمن العام والصحة العامة وللموظفين االخرين الذين ينتدبهم وزير النقل ان يأمروا 

أية طائرة محلقة بالهبوط ولهم دون اتخاذ أية اجراءات سابقة ان يقوموا بتفتيشها وفحصها هي ومحتوياتها وأن 

ك لمراقبة تطبيق هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويكون لهم في هذه  وذل.يمنعوا طيرانها

 .الحال صفة موظفي الضابطة العدلية

ولهؤالء المندوبين حجز الطائرة او اية وثيقة او شخص أو بضاعة في الطائرة الى أن تنفذ التدابير المقررة من 

  .ت القانونيةجانب السلطات المختصة وتستوفى االجراءا
 

 الباب الرابع

 النقل الجوي

 الفصل االول

 نقل البضائع

  

 64 مادة



ان التعاقد على نقل البضائع بطريق الجو يتم بوضع ورقة شحن او ايصال يوضح فيه صراحة ان النقل يجري 

  .بواسطة طائرة
 

 65 مادة

 :ت االوراق اآلتيةقبل سفر الطائرة وعند وصولها يقدم قائدها الى الجمرك عدا سجل الرحال

 . اذا كانت الطائرة تحمل بضائع54 مادةالمانيفستو والتصريح المنصوص عليهما في  -1

  .الئحة بالمؤونة التي تحملها -2
 

 66 مادة

 .يكون الناقل مسؤوالً عن فقدان أو تعيب البضائع المنقولة ما لم يكن هنالك قوة قاهرة أو عيب خاص بالبضائع

  . ليرة لبنانية عن كل كيلو25ح المرسل بقيمة البضائع فتكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ على انه اذا لم يصر
 

 67 مادة

 السابقة بسبب مادةيجوز للناقل ان يتنصل ببند صريح من المسؤولية المتعلقة بالبضائع المترتبة عليه بمقتضى 

ان هذا البند ال ينفي المسؤولية عن الناقل اال أخطار الهواء واالخطاء التي يرتكبها مستخدمو ادارة الطائرة على 

 .اذا كانت الطائرة في حالة صالحة للمالحة عند ذهابها وكان رجالها حائزين االجازات القانونية

ففي هذه الحال وحدها تعتبر االجازات المتقدم ذكرها قرينة على عدم الخطأ تجعل على عاتق المتضرر اثبات 

  .العكس
 

 68 مادة

قصد منه تجريد الناقل من المسؤولية عن عمل يأتيه بنفسه او عن عمل يأتيه مأموروه فيما يتعلق بتحميل كل بند ي

البضائع وحفظها وتسليمها يكون الغياً وكذلك يكون الغياً كل بند يقصد منه تجريد الناقل من مسؤولية أخطائه 

  .الشخصية
 

 69 مادة

طريق القاء البضائع المشحونة اذا كان هذا االلقاء ال بد منه لنجاة لقائد الطائرة الحق في ان يأمر في اثناء ال

الطائرة، ويجب عليه ان يلقي البضائع الزهيدة الثمن بادئ ذي بدء فيما اذا كان هذا االختيار ممكناً وال يترتب عليه 

مة عن االضرار أدنى مسؤولية تجاه المرسل والمرسل اليه بسبب فقدان هذه البضاعة غير ان المسؤولية الناج

  .المسببة على سطح االرض تظل قائمة كما هي
 

 70 مادة

مع االحتفاظ باالحكام السابقة تطبق على النقل الجوي نصوص قانون الموجبات والعقود المتعلقة بالنقل بطريق 

  .البر
 



 الفصل الثاني

 نقل االشخاص

  

 71 مادة

  .تعتبر تذكرة السفر المعطاة للمسافر تعاقداً على نقله
 

 72 مادة

تحمل الطائرة نسخة عن قائمة المسافرين البرازها عند طلب السلطات المختصة وال يطبق هذا على الطائرات 

  .التي تقوم بجوالت وال تهبط في مركز اخر
 

 73 مادة

ي تصل ال يجوز للناقل في النقل الدولي أن يقبل المسافرين اال بعد التثبت من الترخيص لهم بالنزول في المحل الذ

  .اليه الطائرة وفي المراكز المعينة لهبوطها

  .ال يسوغ للناقل أن يتنصل ببند خاص من المسؤولية المتعلقة باالشخاص وكل بند من هذا النوع يعتبر الغياً
 

 الفصل الثالث

 استخدام الطائرات عند الطوارئ

  

 74 مادة

زير النقل او السلطات ذات الصالحية أن تصادر اذا حدثت ظروف غير اعتيادية كالفيضان واالوبئة وغيرها فلو

  .موقتاً جميع الطائرات الموجودة في المطارات اللبنانية من أي جنسية كانت
 

 الباب الخامس

 االضرار والمسؤوليات

  

 75 مادة

ضواء على قائد الطائرة في اثناء طيرانها ان يتقيد باالنظمة المتعلقة بالتجول وطرق السير الواجب اتباعها وباال

  .االشارات وأن يتخذ جميع االحتياطات الالزمة لتالفي االضرار
 

 76 مادة

تطبق القوانين العامة وبنوع خاص قانون الموجبات والعقود على المسؤولية الناشئة عن الضرر المسبب من 

 .حركات طائرة لطائرة أخرى أثناء ارتفاعها

سببها حركات طائرته أو االشياء التي تنفصل عنها ان مستثمر الطائرة مسؤول حكماً عن االضرار التي ت

 .لالشخاص أو االمالك القائمة على سطح االرض



 .ال يجوز تخفيف المسؤولية أو نفيها اال باقامة البرهان على ان الخطأ صادر عن المتضرر

  .ود قوة قاهرةيحظر القاء البضائع واالشياء مهما كانت من الطائرة ما عدا الصابورة القانونية اال بحال وج
 

 77 مادة

اذا استؤجرت طائرة فيكون صاحبها ومستثمرها مسؤولين بالتكافل تجاه الغير عن االضرار التي تحدثها على انه 

اذا قيد عقد االيجار في السجل كان المستثمر وحده مسؤوالً اال اذا أقام البرهان على ان الخطأ صادر عن صاحب 

  .وة قاهرةالطائرة أو ان الحادث ناشئ عن ق
 

 الباب السادس

 الصالحية في قضايا الطيران

 الفصل االول

 قواعد االختصاص

  

 78 مادة

تقام دعاوى المسؤولية حسب اختيار المدعي لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الضرر أو لدى محكمة مقام المدعى 

 .عليه

محل الذي تهبط فيه الطائرة هي الصالحة واذا كانت الدعوى تتعلق بعطل طرأ على طائرة أثناء التجول فمحكمة ال

  .للنظر في الدعوى
 

 الفصل الثاني

 تحقيق المخالفات

  

 79 مادة

يكلف التحقيق عن مخالفة هذا القانون كل موظف محلف لهذه الغاية من الشرطة والدرك ودوائر الجمرك 

 .واالشغال العامة واألمن العام كل حسب اختصاصه

لهؤالء الموظفين أن يحجزوا المتفجرات واالسلحة والذخائر الحربية والحمام الزاجل  يجوز 57 مادةعمالً بأحكام 

والمراسالت البريدية واألجهزة الالسلكية البرقية والتلفونية التي تنقلها الطائرة بدون ترخيص كما يمكنهم حجزها 

  .رغم الترخيص في حالة تحليق الطائرة فوق مناطق ممنوعة
 

 80 مادة

مذكورين الحق في حجز الطائرات التي ال يبرز قائدها شهادة مالحتها او ال تنطبق عالمة تسجيلها للموظفين ال

  .على عالمات شهادة التسجيل او المالحة الى ان تثبت هوية الطائرة او يقدم صاحبها شهادة صالحيتها للمالحة
 

 81 مادة



  .ة العامة لدى المحكمة العائد اليها االمرينظم محضر بالمخالفة ويرسل مع التحقيق بال ابطاء الى النياب
 

 الباب السابع

 العقوبات

  

 82 مادة

أو باحدى ) 1( يعاقب صاحب الطائرة بالحبس من أسبوع الى شهر وبالغرامة من خمسين الى الفي ليرة لبنانية

 :هاتين العقوبتين

سجيل وشهادة أهلية الطائرة للطيران اذا استعمل طائرته أو تركها قيد االستعمال دون الحصول على شهادة الت -1

 .11و6أو دون وضع عالمة التسجيل المنصوص عليها في المادتين 

  .اذا وضع أو ترك قيد التجول طائرة أصبحت شهادة أهليتها للطيران غير صالحة وهو على علم بذلك -2
 

 83 مادة

 :تفرض العقوبات نفسها على قائد الطائرة الذي

 .زة او شهادةيقود طائرة دون اجا -1

 .يتلف سجل الرحالت أو يقيد فيه بيانات يعرف انها غير صحيحة -2

 .يهبط بطائرته دون مبرر في غير المطارات المعينة -3

 . السابقةمادةيقود عن علم منه طائرة في احدى االحوال المبينة في  -4

  .31 مادةمن يتجول فوق احدى المحالت الممنوعة بمقتضى  -5
 

 84 مادة

 82 اذا ارتكبت المخالفات المبينة في الفقرة االولى من المادتين 82 مادةعف العقوبة المنصوص عليها في تضا

 بعد رفض أو سحب شهادة التسجيل أو شهادة أهلية الطائرة للطيران أو شهادة أو اجازة الطيران أو منع 83و

  .المخالف من قيادة الطائرة
 

 85 مادة

  فيعاقب بالغرامة من مئة الى ألفي ليرة لبنانية.33و32و31و27و8و2م المواد اذا خالف قائد الطائرة احكا

  .وبالحبس من خمسة عشر يوماً الى ثالثة اشهر
 
 

 86 مادة

وبالسجن من ستة أشهر الى ثالث سنوات صاحب  يعاقب بالغرامة من مائة ليرة لبنانية الى اربعة االف ليرة لبنانية

ا اذا وضع عليها عالمات تسجيل غير مطابقة للعالمات المعينة في شهادة أهليتها الطائرة أو مستثمرها او قائده

 .للطيران أو حذف العالمات الحقيقية او جعلها غير مقروءة أو استعمل طائرة تحمل عالمة غير حقيقية



  .ويعاقب بالعقوبة نفسها من يأمر بعمل من األعمال المتقدم ذكرها
 

 87 مادة

 :82 مادةصوص عليها في يعاقب بالعقوبة المن

 .57 مادةمن يخالف أحكام  -1

من يستعمل بدون رخصة خاصة، آالت فوتوغرافية فوق المناطق الممنوعة أو يستعمل أشياء أو أجهزة ممنوع  -2

  .نقلها

  .للمحكمة أن تقضي بمصادرة االشياء المشار اليها في الفقرتين السابقتين
 

 88 مادة

 :وبالتوقيف حتى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين يراتيعاقب بالغرامة حتى عشر ل

 .قائد الطائرة الذي ال يحفظ على متنها احد السجالت الواجب وجودها فيها -1

 .صاحب الطائرة الذي ال يحتفظ بأحد السجالت المذكورة مدة ثالث سنوات ابتداء من تاريخ اخر قيد فيه -2

  .38و36و35و34كل من يخالف احد احكام المواد  -3
 

 89 مادة

 بمنعه من قيادة أية 86 و85 و84يجوز أن يقضي في الحكم الصادر على قائد الطائرة لمخالفته احكام المواد 

 .طائرة كانت لمدة تترواح بين ثالثة أشهر وثالث سنوات

هادته لدى وزارة على قائد الطائرة المحكوم بمنعه قيادة الطائرات أن يودع خالل خمسة ايام من انبرام الحكم ش

االشغال العامة لتحفظ فيها اثناء مدة المنع واال عوقب بالحبس من عشرة أيام الى شهر واحد وبالغرامة من عشر 

 فيما لو قاد طائرة 84 مادةوال يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في  ليرات الى مائة ليرة لبنانية

  .جميع العقوبات المحكوم بها دون ادغامهاأثناء مدة المنع وتنفذ في هذه الحال 
 

 90 مادة

كل من دخل أرضاً حظرت األنظمة أو تعليمات المطارات الدخول اليها أو ترك مواشي أو حيوانات تدخلها يعاقب 

  .ويفقد عدا ذلك حقه بكل تعويض فيما لو وقع حادث ما بغرامة من خمس وعشرين الى مايتي ليرة لبنانية
 

 91 مادة

  يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسين الى ثالثماية ليرة لبنانية76 مادةكل مخالفة الحكام الفقرة االخيرة من 

  .وبالحبس من عشرة أيام الى شهرين أو باحدى هاتين العقوبتين
 

 92 مادة



قب كل قائد فيما عدا الحالة التي يثبت فيها ان توقيف الطائرة في الحال يعرضها او يعرض ركابها للخطر يعا

طائرة علم ان طائرته سببت حادثاً ولم يهبط الى االرض بالحبس من عشرة ايام الى شهرين وبالغرامة من عشر 

   .ليرات الى مائة ليرة لبنانية
 

 93 مادة

تطبق على مخالفة أحكام هذا القانون أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتكرار واالسباب المشددة والمخففة ما عدا 

  .لعقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركيةا
 

 94 مادة

   .تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء طرق تنفيذ أحكام هذا القانون
 

 95 مادة

وألغيت جميع النصوص القانونية المخالفة الحكام هذا القانون  1934 أيلول سنة 17 تاريخ 216ألغي القرار رقم 

  .وغير المتفقة مع مضمونه
 

 96 مادة

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
  

 1949 كانون الثاني سنة 11بيروت في 

 بشارة خليل الخوري: االمضاء
  
  
 
 

 2158مرسوم رقم 

 1965 تموز 8صادر في 

 تنظيم صناعة الطيران المدني واستثمار

 النقل الجوي في لبنان
 

 :معدل بموجب

 27/9/1966خ  تاري5616المرسوم رقم  
  

 ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

 بناء على الدستور اللبناني،

 ،1949 كانون الثاني 11بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ  



) اتفاقية شيكاغو للطيران المدني (1949 أيار 31 المعدل بتاريخ 1947نيسان  بناء على القانون الصادر بتاريخ 

 وملحقاته،

  منه، 81 مادة، سيما 16/12/1959 تاريخ 2872وم التنظيمي رقم بناء على المرس

 بناء على المراسيم أو القرارات التي رخص بموجبها لشركات الطيران الوطنية استثمار النقل الجوي،

بناء على المبادئ التي أقرها اتفاق برمودا وعلى العرف الدولي الذي تكون حيال استثمار النقل الجوي 

 االقتصادي،

 اء على اقتراح المجلس االعلى للطيران المدني ووزير االشغال العامة والنقل،بن

 ، 1965 حزيران سنة 23وبعد استشارة مجلس شورى الدولة وموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

 :يرسم ما يأتي
  

  1 مادة

 بيان االسم او الشعار

  .(العلم أو االرزة( يدل على لبنانيتها على الطائرات المدنية المسجلة في لبنان أن تحمل اسماً أو شعاراً
 

  2 مادة

  تسجيل الطائرات

  .تسجل الطائرات بعد دفع الرسوم المتوجبة دون أن يلزم هذا التسجيل بمنح مالكيها أية حقوق استثمار تجارية
 

   3 مادة

 استئجار الطائرات

 :يمكن للشركات الوطنية استئجار الطائرات ضمن الحالتين التاليتين

أو السباب اضطرارية قصوى لمدة ال تزيد عن الشهر الواحد على ) صيانة او عطل طارئ(سباب فنية ال -1

 .االكثر، بموافقة وزارة االشغال العامة والنقل، على أن تتوفر في الطائرة المستأجرة الشروط الفنية المفروضة

شغال العامة والنقل على االستئجار والتقيد ، بعد اخذ موافقة وزارة اال الغراض تجارية الستثمار النقل النظامي -2

 :باالحكام التالية

 .ابراز عقد االيجار -1

 .دفع الرسوم المتوجبة الى المصالح المختصة -2

 .ابراز شهادة ضمان صالحة حسب االصول للطائرة ومالحيها وركابها -3

 .ون الطيران اللبنانيتوقيع تعهد بتحمل مسؤوليات الموجبات القانونية المنصوص عنها في قان -4

 .وضع عالمات مميزة على الطائرة المستأجرة تشير الى صفة االستئجار وفقاً لالصول الدولية المتبعة -5

  .قيد عقد االيجار في السجل الممسوك لهذه الغاية في وزارة االشغال العامة والنقل -6
 

   4 مادة



 صيانة الطائرات

انة الفنية في مركز صيانة خاص معترف به في لبنان او باحدى الشركات على الشركة أن تقوم بجميع أنواع الصي

االخرى اذا توفرت فيها الشروط الفنية وذلك وفقاً لالنظمة الموضوعة بهذا الصدد من قبل وزارة االشغال العامة 

  .والنقل
 

   5 مادة

 تشغيل اليد العاملة اللبنانية

نان أن يكونوا لبنانيين اال في الحاالت التي تقضي باستخدام فنيين على جميع المستخدمين في جهاز الشركة في لب -

 .اجانب ال يوجد لبنانيون حائزون على مستوى اختصاصهم

يخضع استخدام الفنيين االجانب الجازات عمل تصدر عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية بعد موافقة وزارة  -

  .االشغال العامة والنقل
 

   6 مادة

 (انشاء الخطوط الجوية الدولية واستثمارها(مي النقل النظا

 : ان الخط الجوي النظامي الدولي هو مجموعة من الرحالت الجوية التي تتوفر فيها الخصائص التالية- أ

 .تمر باقليم أكثر من دولة واحدة -1

من قبل تؤمن بواسطة طائرات لنقل المسافرين والبضائع والبريد بأجور عن طريقة عرضها لالستعمال  -2

 .الجمهور

 :تؤمن النقل الجوي بين نقطتين جويتين أو أكثر وذلك -3

 . اما بموجب مواعيد معلن عنها مسبقاً-أ 

 . او بواسطة سلسلة رحالت منتظمة تؤلف مجموعة من الرحالت المعلومة المنسقة-ب 

ان الحصول على ترخيص  ان انشاء الخطوط الجوية الدولية واستثمارها من قبل الشركات الوطنية يستلزم-ت 

 .  من قانون الطيران اللبناني29للمادة  مسبق من مجلس الوزراء وفقاً

 :وعلى الشركة المستدعية أن ترفق بطلبها كافة المعلومات الالزمة لدرسه وخاصة ما يتعلق باألمور التالية

 .تكوين الشركة -

 .رأسمالها -

 .أسطولها الجوي -

 .التهمجهاز المالحين الجويين ومؤه -

 .جهاز المستخدمين على االرض ومؤهالتهم -

 .وسائل صيانة الطائرات ومراقبتها -

 .وصف دقيق للخدمة التجارية المطلوبة -

 .وصف للوسائل التي ستؤمنها الشركة لالستثمار -



ية للتأكد حساب االيرادات والنفقات العائدة لالستثمار وبصورة عامة جميع المعلومات التي تراها االدارة ضرور -

 .من أن االستثمار يمكن ان يتم بصورة أمينة وأن يكون سليماً من الناحية االقتصادية

 .يعود لمجلس الوزراء منح الترخيص أو رفضه أو طلب تعديل شروط االستثمار

ليس من شأن الترخيص المعطى أن يؤدي الى احالل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الشركة أو الى تخفيض 

 .امسؤوليته

 ان الهدف من توزيع الخطوط النظامية للركاب بين الشركات الوطنية يقضي بتخصيص النقل النظامي الى -ج 

 .كل بلد في شركة وطنية واحدة، باالضافة الى الشركات االجنبية المرخص لها بتأمين النقل على نفس الخط

 :وتوصالً لهذه الغاية تطبق القواعد التالية

احدى الشركات الوطنية النظامية باستثمار نقل الركاب بمفردها الى نقطة في بلد ما يخصص  في حال قيام -أوالً 

حق استثمار النقل النظامي للركاب الى باقي النقاط الواقعة في ذاك البلد باالفضلية بتلك الشركة وذلك بعد موافقة 

 .مجلس الوزراء

 .تطبق نفس االسس المدرجة أعاله على شركات الشحن النظامية

 في حال قيام اكثر من شركة وطنية نظامية للركاب باستثمار النقل الى نقطة في بلد ما، يخصص، -ثانياً 

وباالفضلية، حق استثمار هذا النقل الى بقية النقاط الواقعة في هذا البلد بالشركة التي تتوفر فيها، من بين هذه 

 .ر وتنميته، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراءالشركات أكثر االمكانيات والمؤهالت لتأمين هذا االستثما

واذا توقفت احداها تلقائياً عن ممارسة حقها باالستثمار في هذا البلد، يحول هذا الحق الى الشركة الباقية وذلك بعد 

 .موافقة مجلس الوزراء

 .تطبق نفس االسس المدرجة اعاله على شركات الشحن النظامية

نيتين نظاميتين للركاب تستثمران النقل الى بلد ما، واذا توقفت احداهما عن  في حال وجود شركتين وط-ثالثاً 

االستثمار السباب خارجة عن ارادتها، فيمكن لوزارة االشغال العامة والنقل ان ترخص للشركة الثانية تأمين 

رخيص أي حق حقوق النقل االضافية الناتجة عن توقف الشركة المعينة بصورة مؤقتة، على أن ال يشكل هذا الت

مكتسب، وعلى أن تتوقف الشركة عن االستفادة من هذه الحقوق االضافية حال زوال االسباب التي دعت الشركة 

 .المتخلفة الى التوقف وعودتها الى استثمار الخط

 في حال حصول اندماج أو اتحاد بين شركتين وطنيتين نظاميتين او أكثر فإن الحقوق الممنوحة تنحصر -رابعاً 

 .شركة الموحدة بعد موافقة مجلس الوزراءبال

 يجوز لكل شركة نظامية أن تجري التعديل الذي تراه مناسباً على الخطوط والنقاط الجوية التي تستثمرها -خامساً 

من تلك التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء عليها، وأن تعدل خطة الطريق أو تجزئة الخط  بصورة منفردة

 .المستثمر

 .ئة أو التعديل في نقاط مستثمرة، من قبل شركتين نظاميتين فيقتضي له موافقة مجلس الوزراءأما التجز

 يجوز لكل شركة نظامية تؤمن استثمار النقل على خط جوي ما بمفردها، أن تخفض عدد رحالتها عليه -سادساً 

الشركات طلب تأمين هذه اذا ما دعت الى ذلك حاجات االستثمار االقتصادي السليم، دون أن يحق لغيرها من 

 .الرحالت المخفضة



أما اذا خفضت شركة نظامية للركاب عدد رحالتها على خط تستثمره مع شركة نظامية اخرى للركاب، وكان هذا 

التخفيض غير موسمي وغير ناتج عن قوة قاهرة واستمر مدة سنة كاملة، يمكن لوزارة النقل بعد موافقة مجلس 

 .ت الذي جرى تخفيضه بالشركة االخرى اذا طلبت ذلكالوزراء، تخصيص عدد الرحال

 اذا طلبت احدى الشركات النظامية للركاب زيادة عدد رحالتها على أي خط أو قطاع جوي مستثمر من -سابعاً 

قبل شركة اخرى نظامية للركاب، يمكن لوزارة النقل بعد موافقة مجلس الوزراء اجابة الطلب على ضوء حاجات 

 .ت كل شركة على استثمار الخط المذكورالنقل وامكانيا

 تحدد مهلة ستة أشهر للبدء باالستثمار الفعلي للخطوط المرخص بها لكل شركة تسري من تاريخ حصول -ثامناً 

السلطات اللبنانية على التراخيص الالزمة من السلطات االجنبية المختصة على استثمار هذه الخطوط بموجب 

 وفي حال عدم قيام الشركة بهذا االستثمار ضمن المهلة المحددة أو اعتذارها عن تحقيقه الحريتين الثالثة والرابعة،

 .يسقط عنها هذا الحق حكماً، ويلغى بالتالي الترخيص الممنوح لها من قبل مجلس الوزراء

بنان والمملكة  تتم عمليات نقل الحجاج بين بيروت وجدة طبقاً الحكام االتفاق الجوي الثنائي المعقود بين ل-تاسعاً 

 .العربية السعودية ولترتيبات االستثمار المتفق عليها بين سلطات الطيران المدني في البلدين

 تسحب الرخصة المعطاة بقرار من مجلس الوزراء في حاالت اساءة االستعمال أو التقصير أو -عاشراً 

 الشركة او حلها، وال يترتب في لمقتضيات الضرورة القصوى تفرضها المصلحة العامة اللبنانية، أو افالس

 .الحاالت المذكورة أي تعويض عن سحب هذه الرخصة

  .ال يجوز التنازل أو التفرغ عن الرخصة للغير
 

   7 مادة

 النقل الجوي غير النظامي

 . السادسة من هذا المرسوممادةان النقل الجوي غير النظامي هو النقل العارض الذي ال تنطبق عليه احكام 

 : التحليق فوق االراضي اللبنانية أو الهبوط لغايات فنية-أوالً  

 الموافق عليه من قبل 1960 أيلول سنة 30 تاريخ 4/60رقم ) نوتام(تطبق احكام االعالن اللبناني للطيارين 

، والتنظيمات االخرى التي تصدر عن وزارة 1960 أيلول 19 تاريخ 157وزارة االشغال العامة والنقل تحت رقم 

 . بموجب اعالنات للطيارين في المستقبلالنقل

 : الهبوط لغايات تجارية من قبل مؤسسات النقل الجوي األجنبية-ثانياً  

 12 تاريخ 7/60 المنوه عنه في البند االول اعاله ورقم 4/60) نوتام(تطبق احكام االعالنين اللبنانيين للطيارين  

، 1960 كانون االول سنة 9 تاريخ 8894 النقل تحت رقم  الموافق عليه من قبل وزارة1960كانون االول سنة 

او اية تنظيمات اخرى تصدر بموجب اعالنات للطيارين في المستقبل عن وزارة النقل، بعد مراعاة المعاملة 

بالمثل من قبل البلد الذي تتبع له المؤسسة او الشركة االجنبية صاحبة العالقة ومراعاة التحديد الوارد في البند 

 .لث أدناهالثا

 : تحديد أنواع النقل غير النظامي لغايات تجارية-ثالثاً  

 :تحدد أنواع النقل الجوي غير النظامي لغايات تجارية فيما يختص بشركات النقل الوطنية على الوجه التالي 



 .الرحالت بقصد تأمين مقابلة حاجة الظروف المستعجلة أو مجابهة مسائل انسانية طارئة -1

 التي تؤجر حمولتها بواسطة شخص فرد لنقل مستخدميه أو بضائعه شرط أن ال يؤدي ذلك الى الرحالت -2

 .عرض أي جزء من حمولة الطائرة لآلخرين

الرحالت التي تؤجر فيها كامل الحمولة بواسطة جماعة متجانسة شرط أن يكون للمجموعة صفة ذاتية دائمة  -3

 .رج المجموعةوشرط أن ال يؤجر جزء من الحمولة ألي شخص خا

الرحالت التي تؤجر فيها كل الحمولة لمجموعة ذات أغراض رئيسية لحضور مؤتمر أو جمعية أو ما شابه  -4

ذلك ويقوم كل عضو في الرحلة بدفع مبلغ محدد نظير النقل، شرط أن ال يؤجر أي جزء من الحمولة ألي شخص 

 .خارج المجموعة

الرحالت تحت اشراف معاهد أو اتحادات الطلبة أو جمعيات الرحالت لنقل الطلبة شرط أن تكون هذه  -5

 . وأن تخصص للطلبة المسجلين بمعاهد أو جامعات بصفة دائمة.متخرجي المعاهد

ويصرح أيضاً ألعضاء هيئة التدريس باالشتراك في هذه الرحالت، وكذلك أزواج وزوجات المسموح لهم 

 .باالشتراك في الرحلة

التي تحدد بالرحالت المخصصة لنقل جماعات من السياح مباشرة او  (inclusive tour) الرحالت الشاملة -6

: بواسطة مكتب سفر مرخص به جرى التعاقد معها على تحديد تاريخ معين لرحلة سياحية، ونفقات تكاليفها تشمل

 .أجور السفر، نفقات الفنادق وتسهيالت اخرى من نقطة بداية الرحلة حتى العودة الى نفس النقطة

الرحالت التي تؤجر فيها كامل حمولة الطائرة لنقل افراد القوى المسلحة والجيش شرط أن ال يعرض أي جزء  -7

 .من حمولة الطائرة ألي شخص خارج المجموعة

الرحالت التي تؤجر فيها كامل حمولة الطائرة لنقل البحارة بقصد التحاقهم بقطعهم البحرية، شرط ان ال  - 8

 .ولة الطائرة ألي شخص خارج المجموعةيعرض أي جزء من حم

 : ينظم استثمار النقل الجوي غير النظامي لغايات تجارية طبقاً لالحكام التالية-رابعاً  

 المنصوص عنها في البند 8-7-5 - 4- 3-2-1: فيما يختص بالنقل من لبنان الى الخارج ألنواع العمليات -1 

 :الثالث أعاله

لنظامية او العارضة أن تستثمر النقل الجوي غير النظامي الى مطارات النقطة أو  ال يحق للشركات الوطنية ا-أ 

النقاط التي ليس لها حقوق نقل تجارية اليها اال اذا كانت هذه النقطة أو النقاط غير مستثمرة من قبل شركة وطنية 

 .نظامية اخرى للركاب

 فيه او اعتذارها عن تحقيقه، يمكن لالدارة الترخيص اما في حال عدم تمكن الشركة المعنية القيام بالنقل المرغوب

 .الى شركة وطنية نظامية اخرى بهذا النقل

 .وفي حال اعتذار هذه االخيرة يمكن الترخيص لشركة وطنية تؤمن النقل غير النظامي للركاب بتأمين هذا النقل

بنانية الرسال بعثات رسمية الى يستثنى من ذلك النقل الذي يتم بموجب المناقصات التي تجريها الحكومة الل

 .الخارج

 يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص بها قانوناً بالنقل الذي منشأه لبنان الى نقطة أو نقاط في الخارج -ب 

 .ال تستثمر نظامياً من قبل الشركات الوطنية النظامية للركاب



 المنصوص عنها في البند 8 - 7 -5 -4 - 3-2-1: فيما يختص بالنقل من الخارج الى لبنان ألنواع العمليات -2

 :الثالث أعاله

 ال يحق للشركات الوطنية النظامية او العارضة ان تستثمر النقل الجوي غير النظامي من مطارات النقطة او -أ 

نية النقاط التي ليس لها حقوق نقل تجارية اليها اال اذا كانت هذه النقطة او النقاط غير مستثمرة من قبل شركة وط

 .نظامية اخرى للركاب

أما في حال عدم تمكن الشركة المعنية من القيام بالنقل المرغوب فيه او اعتذارها عن تحقيقه، يمكن لالدارة 

 .الترخيص بهذا النقل الى شركة وطنية اخرى

 أو  يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص لها قانوناً باستثمار النقل الجوي العارض الذي منشأه نقطة-ب

 .نقاط من الخارج الى لبنان ال يستثمر نظامياً من قبل الشركات الوطنية النظامية للركاب

 6فيما يختص بالنقل من لبنان الى الخارج للرحالت السياحية الشاملة المنصوص عنها في البند الثالث، فقرة  -3

 :أعاله

قطة أو نقاط تقع خارج لبنان يستثمر نظامياً من  يخصص النقل الذي منشأه ونقطة بدايته ونهايته لبنان ويشمل ن-أ 

 واذا اعتذرت عن تحقيقه يمكن لالدارة الترخيص بهذا النقل .قبل الشركات الوطنية النظامية للركاب بهذه الشركات

 .الى شركة وطنية أخرى

ه لبنان ويشمل  يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص بها قانوناً النقل الذي منشأه ونقطة بدايته ونهايت-ب 

 .نقاط تقع خارج لبنان ال تستثمر نظامياً من قبل الشركات الوطنية النظامية للركاب

 6فيما يختص بالنقل من الخارج الى لبنان للرحالت السياحية الشاملة المنصوص عنها في البند الثالث فقرة  -4

 :أعاله

ي منشأه ونقطة بدايته ونهايته خارج لبنان سيما اذا يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص بها قانوناً بالنقل الذ

بقصد السياحة ثم متابعة الرحلة من لبنان الى النقاط " توقف موقت" كانت هذه الرحالت تمر في لبنان بصفة 

االخرى مع نفس الشركة ونفس المجموعة شرط أن تتقدم مسبقاً باالتفاقات والبرامج وصورة عن االعالن المعد 

 .ملةللرحلة الشا

 يمكن لالدارة أن تجري، فيما اذ طلب منها، التوسط الالزم للشركات الوطنية النظامية للركاب -1 -خامساً  

 .الستثمار نقل عارض بين نقطتين أو اكثر تقعان خارج لبنان ومستثمرتين نظامياً من قبل هذه الشركات

لح جميع الشركات الوطنية، الستثمار نقل وكذلك تجري االدارة، فيما اذا طلب منها، التوسط الالزم لصا -2

عارض بين نقطتين او اكثر تقعان خارج لبنان وغير مستثمرتين نظامياً من قبل الشركات الوطنية النظامية 

 .للركاب

يحق لجميع الشركات الوطنية النظامية للركاب او العارضة ضمن حدود الرخصة الرسمية لكل منها  -سادساً  

 بعد أن تتقدم بطلب خطي تبين فيه نوع النقل العارض مادةي العارض المنصوص عنه في هذه استثمار النقل الجو

الذي تنوي القيام به ووجهته، وكذلك بصورة عن االعالن الذي أعده مكتب التسفير الذي تقوم الشركة بتأمين 

 .الرحلة لحسابه فيما اذا كانت الرحلة المطلوبة من نوع الرحالت السياحية الشاملة



 ال يجوز لشركة طيران تؤمن نقالً جوياً عارضاً أن تعلن بنفسها عن مواعيد هذا النقل أو أن تقوم -سابعاً  

  .بالدعاية له
 

   8 مادة

 اسس منح حريات الطيران لشركات الطيران االجنبية

تفاقات الجوية تمنح حريات الطيران الى شركات الطيران االجنبية وفقاً لقانون الطيران اللبناني وبمقتضى اال

الثنائية التي يعقدها لبنان مع الدول االخرى أو بموجب مأذونيات طيران مؤقتة تصدرها وزارة االشغال العامة 

 .والنقل بناء على طلبات تقدم بالطرق الدبلوماسية

 : الحريتان االولى والثانية-أوالً 

دولية التي صدقها أو وقعها لبنان ولنصوص القوانين تمنح حريتا الطيران االولى والثانية وفقاً الحكام المعاهدات ال

 .واألنظمة اللبنانية السارية المفعول

 : الحريتان الثالثة والرابعة-ثانياً 

تمنح حريتا الطيران الثالثة والرابعة بمقتضى االتفاقات الثنائية التي يعقدها لبنان مع الدول االخرى أو بموجب 

 .زارة االشغال العامة والنقلمأذونيات طيران مؤقتة صادرة عن و

 : الحرية الخامسة-ثالثاً 

يعتبر النقل بموجب الحرية الخامسة نقالً ثانوياً واضافياً بالنسبة الى النقل بموجب الحريتين الثالثة والرابعة  -1

 :ويجب ان تتناسب السعة مع

 :فيها متطلبات النقل بين الدولة التي يبدأ فيها النقل والدولة التي ينتهي -أ 

 . مقتضيات الخطوط الجوية البعيدة المدى-ب

 متطلبات النقل في المنطقة التي يمر بها الخط الجوي بعد االخذ بعين االعتبار حاجات الخطوط المحلية -ج 

 .واالقليمية

ب تحدد الخطوط والنقاط بمقتضى االتفاقات الجوية الثنائية المعقودة بين لبنان والبلدان االجنبية أو بموج -2

 .مأذونيات الطيران المؤقتة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وأصول التبادل المتعادل

للنقل بموجب الحرية ) السعة المعروضة وعدد الرحالت وعدد الركاب المنقولين(تحدد شروط االستثمار الفعلي  -3

 :الخامسة شرط مراعاة المبادئ واألسس التالية

 . المصلحة اللبنانية العامة-أ 

على خط  Long Courrier  متطلبات استثمار الخطوط البعيدة المدى التي تمر ببيروت باتجاه بلدان أخرى-ب 

 .مستقيم معقول بين البلد التي تحمل جنسيته ولبنان

 الحد االقصى للرحالت التي يحق للشركات االجنبية تسييرها بموجب الحرية الخامسة الى نقطة مستثمرة من -ج 

ة او اكثر، بحيث ال تزيد مبدئياً عن عدد رحالت الجهة اللبنانية الى تلك النقطة، مع مراعاة أحكام قبل شركة وطني

 .االتفاقات الجوية الثنائية النافذة واالوضاع القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم

 .(رفات المطبقةالفوائد االقتصادية المباشرة الناتجة عن هذا النقل والتع( التكافؤ الفعلي في االستثمار -د 



 . حاجات النقل الجوي على القطاع-هـ 

 . ميزان التعادل والمعاملة بالمثل-و 

 . عوامل االستثمار المشترك القائم-ز

 .ال تمنح الحرية الخامسة داخل البالد العربية لشركات الطيران االجنبية -4

البلدان العربية الواقعة في القارة االفريقية خالفاً لهذا التدبير يمكن بصورة استثنائية منح الحرية الخامسة الى 

باستثناء الجمهورية العربية المتحدة والسودان لشركات الطيران االجنبية التابعة للبلدان الواقعة في القارة االفريقية، 

 .شرط المعاملة بالمثل والتكافؤ الفعلي في منافع الطيران

ربية التي تحمل جنسية احدى الدول العربية شرط توفر يمكن منح الحرية الخامسة لشركات الطيران الع -5

 . ز- و - هـ - د:  أعاله سيما3العوامل المنصوص عنها في الفقرة 

مراعاة مصلحة الشركات الوطنية لجهة مواعيد اقالع طائراتها من مطار بيروت الدولي الى النقاط المستثمرة  -6

 تستثمر نفس النقاط ويحدد مبدئياً الفرق في الوقت الذي في الخارج عند درس مواعيد الشركات االجنبية التي

يفصل موعد اقالع تلك الطائرات عن الموعد المحدد من قبل الشركات الوطنية بثالث ساعات على االقل، مع 

 .مراعاة المعاملة بالمثل

 .تستثنى من ذلك الطائرات االجنبية التي تؤمن الخطوط الطويلة المدى

 . فيما خص نقل البضائع على الطائرات المعدة خصيصاً لهذه الغايةتطبق االسس نفسها - 7

  . تمنح حريات الطيران الثالثة والرابعة والخامسة بعد أخذ رأي المجلس االعلى للطيران المدني-رابعاً 
 

 9 مادة

 : على الوجه التالي27/9/1966 تاريخ 5616 االولى من المرسوم رقم مادة بموجب 9 نص المادةعدل 

 تعطى االفضلية بنقل البريد للشركات الوطنية الى البلدان التي تؤمن اليها خدمات جوية منتظمة شرط أال -والً أ 

 .تؤدي هذه االفضلية الى تأخير البريد الجوي في مطار بيروت الدولي ضمن األنظمة المتعارف عليها دولياً

شركات الطيران الوطنية من ادارات البريد االجنبية  تسد قيمة أجور نقل البريد الجوي المستوفاة لحساب -ثانياً 

 من اتفاقية البريد الجوي المعدلة في أوتاوا عام 12 مادةبواسطة المديرية العامة للبريد والبرق استناداً الحكام 

 . بذات العملة التي استوفتها ادارة البريد والبرق اللبنانية من االدارات االجنبية1957

 البريد الجوي الصادر عن لبنان والمؤمن بواسطة شركات الطيران الوطنية فيجري بالعملة أما تسديد أجور نقل

 .1949 ايار سنة 24بقانون  للفرنك الذهبي الواحد عمالً  قرشاً لبنانيا72ًاللبنانية بمعدل 

صاح المستقلة  يطلب الى الموظفين والمستخدمين واالجراء والمتعاقدين في كافة االدارات العامة والم-ثالثاً  

والمؤسسات العامة الرسمية والبلديات والمؤسسات الخاصة التي تساهم الدولة بخمسين بالمئة على االقل من 

موازناتها، المنتدبين الى الخارج بمهام رسمية االستحصال على بطاقات سفرهم من شركات الطيران اللبنانية أو 

 .بواسطة هذه الشركات

 البند الرابع - السابعة مادةناقصات التي تجريها الحكومة اللبنانية والمنصوص عنها في تستثنى من هذا التدبير الم

 .من هذا المرسوم) أ( فقرة -



  . فيما يتعلق بالبضائع والمشحونات التي تنقل جواًمادة يعمل بأحكام الفقرة الثالثة أعاله من هذه -رابعاً 
 

   10 مادة

 احكام انتقالية

 من 29 مادةكام هذا المرسوم التراخيص السارية المفعول والممنوحة قبل صدوره عمالً بتبقى نافذة وتخضع الح

 .قانون الطيران

  . الفقرة الرابعة سارية المفعول- البند ج - وتبقى قرارات مجلس الوزراء المتخذة وفقاً للمادة السادسة  
 

 11 مادة

  .ون هذا المرسومتلغى جميع المراسيم والقرارات واألنظمة التي تتعارض ومضم
 

 12 مادة

  .يكلف وزير النقل تنفيذ احكام هذا المرسوم
 

 13 مادة

 .ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
  

 1965 تموز سنة 8عاليه في 

 شارل حلو: االمضاء
  
  
 
 

 15648مرسوم رقم 

 1970 أيلول 21صادر في 

 تنظيم العمل والنقل الجوي في لبنان
 

 ية اللبنانية،ان رئيس الجمهور

 بناء على الدستور اللبناني،

  منه ،94 مادة ال سيما 11/1/1949بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ  

اتفاقية شيكاغو للطيران المدني ( 1949 ايار 31 المعدل بتاريخ 1947نيسان  بناء على القانون الصادر بتاريخ

 ،(وملحقاتها

  منه، 81 مادة ال سيما 16/12/1959 تاريخ 2872بناء على المرسوم رقم 

الخاص بصناعة الطيران المدني واستثمار النقل الجوي في  8/7/1965 تاريخ 2158بناء على المرسوم رقم 

 لبنان،



 القاضي بتشكيل لجنة لدراسة الشروط 17/1/1967 تاريخ .ج.ش/105 عدد .خ.وبناء على المذكرة رقم م

 ي في لبنان،المفروضة الستثمار النقل والعمل الجو

 ،20/3/1967بناء على المحضر الموضوع من قبل اللجنة المذكورة باجتماعها تاريخ 

 وبناء على اقتراح وزير النقل،

 وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

 ،1970 نيسان 29وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

 :يرسم ما يأتي
  

 1 مادة

ر يصدر عن وزارة النقل بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني، السلطة يرخص بالعمل أو النقل الجوي في لبنان بقرا

العسكرية العليا، وعلى طالب الترخيص ان يثبت امكانياته المالية والفنية، وان يرفق بطلبه كافة المعلومات الالزمة 

 :وخاصة ما يتعلق منها باالمور التالية

 .لذي ينوي القيام باالستثمارشهادة تكوين الشركة أو الشخص الطبيعي أو المعنوي ا -

 .عدد الطائرات المنوي استثمارها ووزنها -

 .جهاز المالحين الجويين ومؤهالتهم -

 .جهاز المستخدمين على االرض ومؤهالتهم -

 .وسائل صيانة الطائرات ومراقبتها -

  .ها بصورة نظاميةوصف للخدمة التجارية المطلوبة وعند االقتضاء تحديد الخطوط والنقاط المنوي استثمار -

 .وصف الوسائل التي ستؤمنها الشركة لالستثمار -

جميع المعلومات التي تراها السلطات المختصة ضرورية للتأكد من أن االستثمار يمكن أن يتم بصورة أمينة وأن  -

 .يكون سليماً من الناحية االقتصادية

تحديد مدة العمل بالترخيص على ضوء يمكن منح الترخيص أو رفضه أو طلب تعديل شروط االستثمار أو 

 .المصلحة العامة وحاجة البالد

تحدد مهلة سنة للبدء باالستثمار الفعلي تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى حكماً وتسري هذه المدة اعتباراً من 

  .تاريخ الحصول على الترخيص
 

  2 مادة

  شروط االستثمار العامة

 .صتحدد الرحالت النظامية بقرار الترخي

تخضع الرحالت العارضة لمأذونية مسبقة من وزارة : شروط خاصة بالعمل الجوي والنقل الجوي العارض - 

 السلطة العسكرية العليا، كما تخضع - مديرية الطيران المدني، بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني -النقل 

 :النشاطات التالية للشروط االضافية المبينة ادناه



خضع الرش الزراعي لموافقة ومراقبة وزارة الزراعة والسلطات المختصة ومنها سلطات ي: الرش الزراعي 

 .االمن وذلك على حساب المرخص له عند االقتضاء

في الحاالت التي يسمح فيها بالتصوير الجوي يخضع تظهير الفيلم المأخوذ لمراقبة وزارة : التصوير الجوي 

  . يخضع الترخيص بعرض الفيلم أو الصور للسلطة ذاتها قيادة الجيش العليا، كما-الدفاع الوطني 

  .يخضع االعالن من الجو لموافقة مسبقة من وزارتي الداخلية واالعالم: االعالن من الجو 
 

   3 مادة

 انشاء مراكز هبوط خاصة بالطائرات السياحية

 :تقسم مراكز هبوط هذه الطائرات الى

 .مطارات عادية -

 .مطارات طوافات -

يخضع انشاء هذه المطارات لموافقة وزارة الدفاع  11/1/1949عاة أحكام قانون الطيران الصادر بتاريخ مع مرا

 قيادة الجيش العليا، وال يمكن الهبوط أو االقالع من مراكز أخرى اال بترخيص خاص من وزارة -الوطني 

  .عليا قيادة الجيش ال-االشغال العامة والنقل بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني 
 

   4 مادة

 المراقبة

 :تجري المراقبة وفقاً لتعليمات توضع باالشتراك بين كل من

 . مديرية الطيران المدني-وزارة النقل  -

  . قيادة الجيش العليا-وزارة الدفاع الوطني  -
 

 5 مادة

  .يكلف وزير النقل تنفيذ احكام هذا المرسوم
 

 6 مادة

 .حاجةينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو ال
  

 1970 أيلول سنة 21بعبدا في 

 شارل حلو: االمضاء
  
  
 


