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قانون رقم )٧( ل�سنة 201٥
ب�ساأن

�أمن و�سالمة �ملجال �جلوي يف �إمارة دبي
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطالع على �لقانون �لحتادي رقم )3( ل�صنة 1987 باإ�صد�ر قانون �لعقوبات وتعديالته، 
وعلى �لقانون �لحتادي رقم )20( ل�صنة 1991 باإ�صد�ر قانون �لطري�ن �ملدين،

وعلى �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 1996 يف �صاأن �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين وتعديالته،
وعلى�لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي، 

وعلى �لقانون رقم )35( ل�صنة 2009 ب�صاأن �إد�رة �لأمو�ل �لعامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى �لقانون رقم )19( ل�صنة 2010 ب�صاأن هيئة دبي للطري�ن �ملدين،

وعلى �لقانون رقم )13( ل�صنة 2011 ب�صاأن تنظيم مز�ولة �لأن�صطة �لقت�صادية يف �إمارة دبي،
ولئحته  دبي  �إمارة  �لإعالنات يف  على  �لرقابة  ب�صاأن  ل�صنة 1986  رقم )30(  �ملحلي  �لأمر  وعلى 

�لتنفيذية،
وعلى �لأمر �ملحلي رقم )2( ل�صنة 1999 ب�شاأن ت�شنيف وتقنني ا�شتعماالت االأرا�شي يف اإمارة دبي 

وتعديالته،
وعلى �لأمر �ملحلي رقم )3( ل�صنة 1999 ب�صاأن تنظيم �أعمال �لبناء يف �إمارة دبي وتعديالته،

ُن�سدر �لقانون �لتايل:
��سم �لقانون

�ملادة )1(
ُي�صّمى هذ� �لقانون »قانون �أمن و�سالمة �ملجال �جلوي يف �إمارة دبي رقم )٧( ل�سنة 201٥«.

�لتعريفات
�ملادة )2(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملبّينة �إز�ء كل منها، ما مل 
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يدل �صياق �لن�ض على غري ذلك:
: دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. �لدولة 

: �إمارة دبي. �لإمارة 
: �ملجل�ض �لتنفيذي لالإمارة. �ملجل�ض �لتنفيذي 

: بلدية دبي.  �لبلدية 
: هيئة دبي للطري�ن �ملدين. �لهيئة 

: مدير عام �لهيئة.  �ملدير �لعام 
: �أجو�ء �لإمارة يف �لمتد�د �لأفقي و�لعمودي.  �ملجال �جلوي 

وفقًا  �ملجال �جلوي،  �لهيئة ل�صمان �صالمة  تتخذها  �لتي  �لإجر�ء�ت   : �صالمة �ملجال �جلوي 
للمعايري �لدولية �ملعتمدة يف هذ� �ل�صاأن.

: امل�شار اجلوي للطائرات من واإلى مدرج االإقالع والهبوط. م�شار الطائرات 
اأو  االأر�ص  : م�شاحة حمددة ومعلومة االإحداثيات بعالمات على �شطح  مهبط الطائرات العمودية 
تكون  �ل�صفن،  �أو  �لبحرية  �ملن�صات  على  �أو  �ملن�صاآت  �أعلى  مرفوعة 
خم�ش�شة الإقالع وهبوط الطائرات العمودية ب�شكل اآمن، وتتوفر فيه 

كافة معايري �ملنظمة �لدولية للطري�ن �ملدين.
بغر�ص  واملن�شاآت  االأبراج  على  تثبت  التي  االإنارة  وم�شابيح  اأنظمة   : االإنارة التحذيرية 

حتذير �لطائر�ت وفقًا للمعايري �لدولية �ملعتمدة يف هذ� �ل�صاأن.
: م�شاحة حمددة على �شطح االأر�ص اأو �شطح البناء اأو املاء، مبا فيها من  املطار 
لهبوط  اأو جزئيًا  كليًا  لال�شتعمال  ومن�شاآت خم�ش�شة  ومعدات  مبان 

و�إقالع وحترك �لطائرة.
اأنظمة االت�شاالت واملايكروويف،  : االأعمدة والهوائيات امل�شتخدمة يف  االأبراج 

وما يف حكمها.
�إلى  توؤدي  بها  ملحقات  و�أية  �لإعالنية  و�للوحات  و�لر�فعات  �ملباين   : �ملن�صاآت 

زيادة �لرتفاعات يف �ملجال �جلوي.
بالطريان املدين  يتعلق  اعتباري  اأو  يزاوله �شخ�ص طبيعي  ن�شاط  اأي   : املهنة 
�جلوية،  �ل�صالمة  در��صات  �إعد�د  �لتدريب،  ح�صر،  دومنا  وي�صمل 
�لإعالنات  �لريا�صي، تقدمي  �لطري�ن  و�لرتفيهي،  �ل�صياحي  �لطري�ن 
�جلوية، حتليق �ملناطيد، �لقيام برحالت جوية لأغر��ض �لدعاية، ر�ض 
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�ملبيد�ت �حل�صرية، وما �صابهها.
�ملو�جهة  �أو  للمطار�ت،  �ملجاورة  �لعقار�ت  على  فر�صه  يتم  قيد  كل   : �لرتفاق �جلوي 
مل�صار �لطائر�ت، بهدف تاأمني �ل�صالمة �جلوية وح�صن عمل �لأجهزة 

�مللحقة باملطار�ت.
�أو  �صو�ء باحلمل  �ملناطيد  �أو  �لطائر�ت  بو��صطة  تتم  �لتي  �لإعالنات   : �لإعالنات �جلوية 

�لإلقاء �أو �أية و�صيلة ت�صتخدم يف هذ� �ملجال.
�إ�صعاع  �صورة  �إلى  خمتلفة  م�صادر  من  �لطاقة  يحول  جهاز   : �لليزر 

كهرومغناطي�صي. 

�أهد�ف �لقانون
�ملادة )3(

يهدف هذ� �لقانون �إلى حتقيق ما يلي:
�ملحافظة على �أمن و�صالمة �ملجال �جلوي �أمام حركة �لطائر�ت يف �لإمارة، وفقًا للمعايري    -1
�لدولية �ملعتمدة من قبل منظمة �لطري�ن �ملدين �لدويل و�لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين يف 

�لدولة.
تنظيم �لأن�صطة و�ملهن �ملرتبطة بالطري�ن �ملدين.   -2

�ل�صتخد�م �لأمثل للمجال �جلوي يف �لإمارة.   -3
حظر �لأن�صطة و�لأفعال �لتي قد ت�صكل خطرً� على �لطائر�ت �أو �ملطار�ت �أو �ملن�صاآت �ملرتبطة    -4

بتنظيم �ملالحة �جلوية.

�خت�سا�سات �لهيئة
�ملادة )4(

�أو �لإمارة طرفًا فيها وكذلك  �لدولة  �لتي تكون  باأحكام �ملعاهد�ت و�لتفاقيات  مع عدم �لإخالل 
�لت�صريعات �لحتادية �ملتعلقة بالطري�ن �ملدين، يكون للهيئة يف �صبيل حتقيق �أهد�ف هذ� �لقانون، 

�لقيام باملهام و�ل�صالحيات �لتالية:
�لإ�صر�ف و�ملو�فقة على كافة �إجر�ء�ت �أمن و�صالمة �ملر�فق و�لأنظمة يف مطار�ت �لإمارة.   -1

�لإ�صر�ف و�ملو�فقة على تعديل وتطوير �لأجهزة �ملالحية مبا يتنا�صب مع �لت�صريعات �لدولية    -2
و�ملحلية، و�أف�صل �ملمار�صات �لعاملية. 
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مع  بالتن�شيق  العمودية،  الطائرات  مهابط  الإن�شاء  املطلوبة  واملوا�شفات  ال�شروط  حتديد   -3
�جلهات �ملعنّية بالإمارة.

حتديد ال�شروط واملوا�شفات املطلوبة يف االإنارة التحذيرية وكيفية تركيبها، �شواء يف االأبراج    -4
اأو املن�شاآت اأو عند مهابط الطائرات العمودية.

حتديد مناطق ممار�صة �أن�صطة �لطري�ن �لرتفيهي و�لريا�صي و�ل�صر�عي و�لت�صوير �جلوي،    -5
وامل�شح اجلوي، وما �شابهها.

واملركبة اجلوية دون  املتحركة،  واالأ�شواء  النارية  واالألعاب  الليزر  ا�شتخدام  �شروط  حتديد   -6
طيار، وما يف حكمها، و�لتي قد توؤثر على �أمن و�صالمة �ملجال �جلوي، وحتديد �لأماكن �لتي 

تز�ول فيها تلك �لأن�صطة.
التفتي�ص على االأبراج واملن�شاآت ومهابط الطائرات العمودية واالإنارة التحذيرية، واأية اأن�شطة    -7

�أو �أعمال توؤثر على �أمن و�صالمة �ملجال �جلوي.
�لتفتي�ض و�لرقابة على جميع �لأن�صطة �ملتعلقة بالطري�ن �ملدين ومز�ويل �ملهنة.   -8

حتديد �لأفعال �لتي ت�صكل خطورة على �ملطار و�ملن�صاآت �خلا�صة باملالحة �جلوية، و�لطائر�ت    -9
و�مل�صافرين، وحركة �لرحالت �جلوية.

�سالمة �ملجال �جلوي
�ملادة )٥(

ُيحظر على اأي �شخ�ص طبيعي اأو اعتباري االإخالل باأي واجب قانوين اأو القيام باأي فعل اأو ن�شاط 
من �صاأنه �لتاأثري على �أمن و�صالمة �ملجال �جلوي يف �لإمارة باأي �صكل من �لأ�صكال �أو باأية �صورة 

من �ل�صور.

ت�سريح مز�ولة �ملهنة
�ملادة )6(

يجب على كل من يرغب مبزاولة املهنة يف االإمارة احل�شول على ت�شريح م�شبق من الهيئة،  اأ-  
ويتم اإ�شدار هذا الت�شريح وفقًا لال�شرتاطات واالإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من 

�ملدير �لعام.
تكون مدة الت�شريح امل�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة �شنة واحدة قابلة للتجديد ملدد  ب-  

مماثلة.
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يلتزم مز�ول �ملهنة �لذي يرغب بتجديد ت�صريحه تقدمي طلب �لتجديد �إلى �لهيئة قبل )30(  ج-  
ثالثني يومًا من �نتهائه.

�لتز�مات مز�ويل �ملهنة
�ملادة )٧(

تتحدد �لتز�مات مز�ويل �ملهنة يف �لإمارة مبوجب قر�ر ي�صدر يف هذ� �ل�صاأن عن رئي�ض �ملجل�ض 
�لتنفيذي.

حقوق �لرتفاق �جلوي
�ملادة )٨(

هذه  ونطاق  مدى  حتدد  و�أن  جوي،  �رتفاق  حقوق  تن�صئ  �أن  �لبلدية،  مع  بالتفاق  للهيئة،  �أ-  
املدير  يعتمدها كل من  فيها، مبوجب خرائط وخمططات،  تفر�ص  التي  واملناطق  احلقوق، 

�لعام ومدير عام �لبلدية، على �أن يتم ن�صرها يف �جلريدة �لر�صمية حلكومة دبي.
مع مر�عاة �أحكام �لت�صريعات �ل�صارية، يحق للهيئة، وبالتفاق مع �لبلدية و�جلهات �ملخت�صة  ب-  

بالإمارة، مبقت�صى حقوق �لرتفاق �جلوي �أن:
حتظر �إقامة �أي �أبر�ج �أو من�صاآت �أو مز�ولة �أي �أن�صطة �أو �إجر�ء �أي تغيري يف طبيعة �أو    -1
باأمن  مت�ض  �أو  عليها  �ملقررة  �جلوي  �لرتفاق  حقوق  على  يوؤثر  مبا  �لأر��صي  ��صتعمال 

و�صالمة �ملجال �جلوي.
حتظر �أو تزيل �أي مباٍن �أو من�صاآت �أو �أي عو�ئق مهما كان نوعها يف �ملناطق �ملجاورة �أو    -2

�ملو�جهة للمطار�ت �لقائمة يف �لإمارة ومن�صاآت �لأجهزة �ملالحية. 
�إّل بعد �حل�صول على  �لتي تز�ول يف مناطق �لرتفاق �جلوي  �لأن�صطة  ُيحظر تغيري طبيعة  ج-  

مو�فقة �لهيئة �مل�صبقة على ذلك.

 تر�خي�ص �لبناء �أو �لتعلية
�ملادة )٩( 

�لتطوير  مناطق  ذلك  يف  مبا  �لإمارة،  يف  �لبناء  �أعمال  بتنظيم  �ملخت�صة  �جلهات  على  ُيحظر 
�خلا�صة، و�ملناطق �حلرة مبا فيها مركز دبي �ملايل �لعاملي، �إ�صد�ر تر�خي�ض �لبناء �أو �لتعلية يف 
مناطق �لرتفاق �جلوي عن �لرتفاعات �ملحددة يف �لأنظمة �لتخطيطية و�لبنائية �ملعتمدة �إّل بعد 
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�حل�صول على مو�فقة �لهيئة �ملُ�صبقة على ذلك. 

�ملناطق �ملقيدة و�خلطرة
�ملادة )10(

د �أو حتظر حتليق �لطائر�ت يف �أي منطقة لأ�صباب تتعلق باأمن و�صالمة �ملجال  يجوز للهيئة �أن تقيِّ
�جلوي.

�لر�سوم
�ملادة )11(

ت�شتويف الهيئة نظري اإ�شدار الت�شاريح وتقدمي اخلدمات املقررة مبوجب هذا القانون والقرارات 
�ل�صادرة مبوجبه �لر�صوم �لتي ي�صدر بتحديدها قر�ر من رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي.

�لعقوبات
�ملادة )12(

مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�صد ين�ض عليها �أي ت�صريع �آخر: �أ-  
يعاقب باحلب�ض و�لغر�مة �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل من عّر�ض للخطر �صالمة �ملجال    -1

�جلوي يف �لإمارة باأية طريقة كانت.
القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه بغرامة مالية  اأحكام هذا  يعاقب كل من يخالف    -2
ل تقل عن )1000( األف درهم وال تزيد على )100.000( مئة األف درهم، وت�شاعف 
قيمة �لغر�مة يف حال معاودة �رتكاب �ملخالفة ذ�تها خالل �صنة و�حدة من تاريخ �رتكاب 
�ل�صابقة لها، ومبا ل يزيد على )1.000.000( مليون درهم، ويحدد رئي�ض  �ملخالفة 
�ملجل�ض �لتنفيذي مبوجب قر�ر ي�صدر عنه يف هذ� �ل�صاأن �لأفعال �لتي ُيحظر �رتكابها 

و�لغر�مات �ملتوجب فر�صها على مرتكبيها.
بالإ�صافة �إلى �لغر�مة �مل�صار �إليها يف �لبند )2( من �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، يجوز للهيئة  ب-  

اتخاذ واحد اأو اأكرث من التدابري التالية بحق املخالف:
�لإنذ�ر.   -1

�لإيقاف عن مز�ولة �ملهنة ملدة ل تزيد على )6( �صتة �أ�صهر.   -2
اإلغاء الت�شريح.   -3
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للهيئة، بناء على طلب خّطي ُيقّدم �إليها من �مل�صرح له �لذي �صدر قر�ر باإلغاء ت�صريحه،  ج- 
وفقًا  وذلك  الت�شريح،  اإلغاء  تاريخ  من  واحدة  �شنة  م�شي  بعد  له  جديد  ت�شريح  اإ�شدار 

لالإجراءات وال�شوابط املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�شاأن.

�إز�لة �ملخالفة
�ملادة )13(

كافة  باتخاذ  املخالف  مطالبة  االإمارة،  يف  املعنّية  احلكومية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  للهيئة،  يكون 
�لإجر�ء�ت �لالزمة لإز�لة �أ�صباب �ملخالفة �لتي توؤثر على �أمن و�صالمة �ملجال �جلوي خالل �ملهلة 
التي حتددها، واإذا مل يقم املخالف باإزالة هذه االأ�شباب خالل املهلة املحددة، فاإنه يجوز للهيئة 
اإزالة اأ�شباب املخالفة واإلزام املخالف بجميع النفقات التي تكبدتها جراء ذلك، باالإ�شافة اإلى ما 

ن�صبته )20%( من هذه النفقات كم�شاريف اإدارية، وُيعد تقدير الهيئة لتلك النفقات نهائيًا. 

�لتظلم
�ملادة )14(

�لتد�بري  �أو  �لإجر�ء�ت  �أو  �لقر�ر�ت  من  �لعام  �ملدير  لدى  خطيًا  �لتظلم  م�صلحة  ذي  لكل  يجوز 
�ملتخذة بحقه وفقًا لأحكام هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه، وذلك خالل )30( ثالثني 
يومًا من تاريخ �إخطاره بالقر�ر �أو �لإجر�ء �أو �لتدبري �ملتظلم منه، ويتم �لبت يف هذ� �لتظلم خالل 
)30( ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه من قبل جلنة ي�صكلها�ملدير �لعام لهذه �لغاية، ويكون �لقر�ر 

�ل�صادر يف �لتظلم نهائيًا.

�أيلولة �لر�سوم و�لغر�مات
�ملادة )1٥(

�لقانون  هذ�  مبوجب  ��صتيفاوؤها  يتم  �أخرى  مالية  بدلت  و�أية  و�لغر�مات  �لر�صوم  ح�صيلة  توؤول 
و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه �إلى ح�صاب �خلز�نة �لعامة حلكومة دبي.

�ل�ستعانة باجلهات �حلكومية
�ملادة )16(

للهيئة �ل�صتعانة باجلهات  و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه، يكون  �لقانون  �أحكام هذ�  تنفيذ  لغايات 
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�حلكومية يف �لإمارة، مبا يف ذلك �أفر�د �ل�صرطة، وعلى هذه �جلهات تقدمي �لعون و�مل�صاعدة للهيئة 
متى ُطلب منها ذلك.

م�سوؤولية �لهيئة
�ملادة )1٧(

�أية م�صوؤولية جتاه �لغري عن �لأ�صر�ر �لتي قد تلحق بهم نتيجة قيام �مل�صرح له  ل تتحمل �لهيئة 
مبز�ولة �ملهنة.

توفيق �لأو�ساع
�ملادة )1٨( 

على كل من يز�ول �ملهنة وقت �لعمل بهذ� �لقانون، توفيق �أو�صاعه مبا يتفق و�أحكامه، خالل مدة 
ل تزيد على )6( �صتة �أ�صهر من تاريخ �لعمل به، ويجوز للمدير �لعام متديد هذه �ملهلة يف �لأحو�ل 

�لتي ت�صتدعي ذلك.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )1٩(

ُي�صدر �ملدير �لعام �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.

�لإلغاء�ت
�ملادة )20(

ُيلغى �أي ن�ض يف �أي ت�صريع �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذ� �لقانون.
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�لن�سر و�ل�سريان
�ملادة )21(

ُين�صر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�صمية، وُيعمل به من تاريخ ن�صره.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 11 �أبريل 2015م
�ملو�فـــــــق 22 جمادى �لآخرة 1436هـ
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