قرار رئيس مجلس اإلدارة رقم ( )22لسنة 2019
بشأن الئحة المتطلبات الفنية لتسجيل منتجات وأنظمة الطائرات والمركبات الجوية بدون طيار

رئيس مجلس اإلدارة:
-

بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  ،1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات
الوزراء ،وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  ،2001بإنشاء هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس
وتعديالته،
وعلى القانون اإلتحادي رقم (  )2لسنة  ،2015بشأن الشركات التجارية،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )24لسنة  ،2006في شأن حماية المستهلك ،وتعديالته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )35لسنة  ،2015بشأن النظام اإلماراتي للرقابة على
جهات تقييم المطابقة،
وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم  3لسنة  2003و تعديالته بشأن تنظيم قطاع االتصاالت ،

المادة ()1
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار ،يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني ال ُمبينة إزاء كل منها ،ما
لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة
الهيئة

 :اإلمارات العربية المتحدة.
 :هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس.

ةةةةةةةمن دولةةة اإلمةةارات العربيةةة

ا ل ه يئةةةةة ا لعةةةةامةةةةة  :الهيئةةة اإلتحةةاديةةة للطيران المةةدني
المتحدة.
للطيران المةةةةدني
()GCAA
هةةةيةةةئةةةةة تةةةنةةةظةةةيةةةم  :الهيئةة االتحةاد ية المعنيةة بتنظيم قطةاع االتصةةةةةةةةاالت ةةةةةةةمن دو لة
اإلمارات العربية المتحدة.
االتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت
()TRA
السلطة المختصة  :الهيئات والمؤسةةةةةةسةةةةةةات المحلية واإلتحادية المسةةةةةةؤولة عن المراقبة
واإلشةةةةةةةرات والتفتير على مراكز بي أنظمةةةة الطةةةائرات بةةةدون
طيار/المركبات الجوية بدون طيار.
بيةةان حةةالةةة المنت
()CoR

 :البيان الصةةةادرة عن هيئة اإلمارات للمواصةةةفات والمقاييس وفقا لهذا
القرار.

التشغيل التجاري

 :عملية تشةةغيل الطائرة بدون طيار لألغراض التجارية حيث تنحصةةر
هذه الفئة على الشركات الخاصة والجهات الحكومية.

التشغيل الترفيهي

 :تشغيل األنظمة الجوية بدون طيار لغايات االستمتاع الشخصي و/أو
الترفيه.

المصن

 :هو الفرد أو الهيئة االعتبارية التي تقوم بتصةةةةةةةني منتجات الطائرات
بدون طيار و/أو المركبات الجوية بدون طيار التي يشملها هذا القرار
وهو المسةةؤول عن تسةةجيلها بما يتوافق م هذا القرار لغاية عر ةةها
في السوق و/أو و عها في الخدمة بحيث يشمل المنت اسم المصن
أو العالمة التجارية .في حال غياب بيانات المصن كما هو محدد في
الجملةة األولى من هةذه الفقرة أو المسةةةةةةةتورد فةإن أي فرد أو هي ئة
اعتبارية تقوم بو ةةةةة هذه المنتجات في السةةةةةوق و/أو يقوم بو ةةةةة
منتجةةات الطةةائرات بةةدون طيةةار/المركبةةات الجويةةة بةةدون طيةةار في
الخدمة

المستورد

 :تعني أي فرد أو هي ئة اعت بار ية في دو لة اإل مارات العرب ية المت حدة
والتي تقوم باسةةةةتقدام منتجات الطائرات بدون طيار/المركبات الجوية
بدون طيار من دولة أخرى إلى سةةةةةوق دولة اإلمارات ةةةةةمن مجال
عملها.
 :يعني أ ي هيئة أو شةةةةةةةخص يقوم ببي أو تأجير أو عرض تأجير أو
عرض منتجات الطائرات بدون طيار/المركبات الجوية بدون طيار
على المستخدم النهائي.

المشغل
مركز البي

 :هو الفرد أو المنظمة التي تتعاقد أو تعرض خدمة تشغيل الطائرات.
 :ي ع ني أي مو ق ي تم فيةةةةه عرض م ن تجةةةةات ا لطةةةةا ئرات بةةةةدون
طيةةار/المركبةةات الجويةةة بةةدون طيةةار ألغراض البي أو التةةأجير أو
صاالت العرض.

البائ

منتجةةةةات أنظمةةةةة  :الطائرات والعناصر المكونة لها والتي تشغل بدون وجود طيار على
متنها،وفي هذا التشري تعتبر أنظمة الطائرات بدون طيار أنها تشمل
الطةةةائرات بةةةدون
أنظمةةة التحكم عن بعةةد بةةاسةةةةةةةتخةةدام الموجةةات الراديويةةة /الترددات
طيار ()UAS
الالسلكية بين المشغل والمنت .
المركبةةات الجويةةة  :الطائرات التي تشةةةةةةغل دون وجود طيار على متنها ،وفي هذا القرار
تعتبر المركبات الجوية بدون طيار على أنها تشةةةةةةةغل باسةةةةةةةتخدام
بةةةةةدون طةةةةةيةةةةةار
الموجات الراديوية/الترددات الالسلكية المستلمة من جهاز اإلرسال.
()UAV
 :جمي اآلالت واألنظمة واالجزاء المرتبطة بأنظمة الطائرات بدون
المنت
طيار والمركبات الجوية بدون طيار.

المادة ()2
نطاق التطبيق
يطبق هذا القرار على منتجات أنظمة الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية بدون طيار التي تستخدم
لألغراض الترفيهيه و للغايات التجارية و تقديم الخدمات ،في الدولة بما فيها المناطق الحرة  .حيث تشمل
المنتجات المباعة على شكل أجزاء يتم تجميعها و المباعة بصورة "جاهزة لإلستخدام" ويتم التحكم بها عن
بعد بواسطة المشغل ،
يستثنى من هذا القرار البنود التالية:
 منتجات الطائرات بدون طيار و المركبات الجوية بدون طيار التي تصنت لغايات األبحاث والتطويروالتجارب والغايات العسكرية واألمنية خارج نطاق هذا القرار.
منتجات المناطيد الهوائية بدون طيار.المادة ()3
تتطلب عملية إستخدام أو تشغيل المنت تصريحا خاصا من الهيئة العامة للطيران المدني.
المادة ()4
التصنيف
تصنت أي من المنتجات المتداولة في أسوق الدولة
 .1الترفيهية.
 .2اإلحترافية ،وتت من األنشطة التالية:
 األغراض التجارية. األغراض الصناعية. توفير الخدمات. .3األبحاث والتطوير (التجارب)
 .4األغراض العسكرية واألمنية

من واحد على األقل من التصنيفات التالية:

المادة ()5
المتطلبات العامة
كافة المنتجات يجب أن تطابق و/أو تتوافق م المتطلبات التالية قبل استيرادها أو بيعها أو تجميعها و/أو
تشغيلها من المجال الجوي للدولة:

.1
.2
.3
.4

الحصول على خطاب بيان حالة منت ساري المفعول ( )CoRمن قبل الهيئة ،كما هو محدد في الملحق
(أ).
أن تحتوي المنتجات على بطاقة بيان منت كما هو محدد في الملحق (ب).
أن يحتوي المنت على الرقم التسلسلي المو ح في الملحق (ب).
يسمح تزويد المنتجات بأي جهاز (أجهزة) تسجيل صوتي و/أو مرئي

المادة ()6
متطلبات العالمات التوضيحية وكتيب اإلرشادات
. 1يجب أن تحمل جمي المنتجات عالمات تو يحية وعالمات التحذير من كتيب اإلرشادات والتوجيهات
باللغتين العربية واإلنجليزية على أن يت من الكتيب متطلبات التشغيل اآلمن كما هو منصوص عليه في هذا
القرار
. 2يجب توفير كتيب إرشادات اإلستخدام اآلمن لجمي المنتجات متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني على
أن يتم توفيره باللغتين العربية واإلنجليزية.
.3يجب تزويد المنتجات بالعالمات التو يحية والمتطلبات األخرى حسب توجيهات هيئة تنظيم االتصاالت

المادة ()7
إقرار المواصفات ()DoS
يجب تزويد جمي المنتجات بـ "إقرار المواصفات" ( .)DoSيصدر إقرار المواصفات عن المصن ويطب
على الورق الرسمي للمصن و يحمل توقي و/أو ختم المصن المعتمد ،و يحتوي التفاصيل التالية:
 .1إسم وعنوان المصن ؛
 .2اإلسم التجاري ألنظمة الطائرات بدون طيار/المركبات الجوية بدون طيار؛
 .3إسم الموديل و/أو مرج نوع المنت ؛
 .4إسم المنت و/أو أي إسم تعريفي آخر؛
 .5بلد المنشأ أو المصن ؛
 .6تصنيت نظام الطائرات بدون طيار/المركبة الجوية بدون طيار:
 للترفيه؛ التجارية؛ الصناعية؛ توفير الخدمة؛ .7تحديد الخصائص الفنية للمنت وفقا للملحق (ت):
 الوزن التوافق الكهرومغناطيسي خاصية تحديد الموق عبر األقمار الصناعية ( )GPSأو أي تقنية تؤدي الغرض ذاته. النطاق الترددي قوة اإلرسال واقي المروحة طول األجنحة/اإلجمالي – المساحة المقطعية العر ية للمركبة الجوية بدون طيار اإلرتفاع السرعة خاصية تحديد الحدود الجغرافية -خاصية السقوط اآلمن  -العودة/خاصية التحليق إن وجدت

المادة ()8
عملية التسجيل
يجب تقديم طلب الحصول على بيان حالة منت من الهيئة ،لجمي المنتجات الخا عة ألحكام هذا القرار ،
حيث تثبت أنه قد جرى تصنيت وتوثيق الخصائص الفنية للمنت .
على أن تقدم جمي الطلبات عبر الموق اإللكتروني للهيئة من خالل إتباع مقدم الطلب الخطوات التالية:
 .1إنشاء الحساب:
حيث يقوم مقدم الطلب بتسجيل تفاصيل الشركة وتشمل إرفاق نسخة سارية عن الرخصة التجارية
الصادرة في الدولة.
 .2طلب التسجيل:
بعد إكمال مقدم الطلب الخطوة 1.يمكن بعدها تقديم طلب التسجيل.
 .3تعريف المنتج وإنشاء إقرار بالخصائص الفنية :
يقوم مقدم الطلب أثناء تنفيذ الخطوة  7.2بتعريت كافة المنتجات (أنظمة الطائرات بدون طيار/المركبات
الجوية بدون طيار) لغاية تسجيلها عبر تعبئة نموذج إلكتروني .وبعدها يتم إنشاء إقرار بالخصائص ويطب
على الورق الرسمي لمقدم الطلب على أن يحمل توقي وختم المصن المعتمد.
 .4الموافقة:
بعد إكمال عملية التدقيق ومراجعة الطلب سيتم إصدار خطاب بيان حالة منت ( )CoRمن قبل الهيئة .

المادة ()9
بطاقة بيان المنتج
بطاقة بيان المنت في مكان بارز على غالت أنظمة الطائرات بدون طيار/المركبات الجوية بدون
يتم و
طيار لتوفير المعلومات التالية الالزمة لتتب المنت كما هو مو ح بالمرفق (ب):
.1
.2
.3
.4
.5
.6

رقم خطاب بيان حالة منت ؛
الرقم التسلسلي للمنت ؛
اإلسم التجاري للمنت ؛
إسم الموديل و/أو مرج نوع المرج ؛
إسم المنت و/أو أي أسماء تعريت أخرى؛
بلد المنشأ أو إسم المصن ؛
المادة ()10
الرقم التسلسلي للمنتج

باإل افة إلى وجود خطاب بيان حالة منت ساري يجب أن تحتوي جمي المنتجات المستوردة والمصنعة
بالدولة لغايات التداول في األسواق  ،على بطاقة بيان ت م الرقم التسلسلي للمنت بحيث يصدر الرقم التسلسلي
من قبل الهيئة  ،بحيث أن يكون الرقم التسلسلي وفقا للنمط اآلتي)UAE-UAV-YY-ABCDEFGH( :

المادة ()11
المسؤوليات
.1الهيئة:
تكون الهيئة مسؤولة عن تقييم وتسجيل المنت ويكون لها الصالحية لتفويض هذه المهام إلى أي جهة تراها
مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
.2المستوردين/المصنعين:
 يجب على المستورد/المصن اإللتزام بكافة المتطلبات المحددة في هذا القرار. يجب على المستورد/المصن الحصول على خطاب بيان حالة منت حسب ما هو منصوص عليه في هذاالقرار قبل طرح المنت في أسواق الدولة .
.3مراكز البيع:
-

مان بي و/أو عرض المنتجات المتوافقة م أحكام هذا القرار.
يجب على مراكز البي
يجب على مراكز البي توفير ممثلين على دراية فيما يخص المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار
وكذلك المتطلبات المنصوص عليها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني
يجب على مراكز البي توفير المعلومات ال رورية للمستهلك بشأن مؤهالت المشغل المطلوبة.
يجوز لمراكز البي بي المنتجات المزودة بأي جهاز (أجهزة) تسجيل صوتي و/أو مرئي للجهات واألفراد.
تلتزم مراكز البي ب مان نقل ملكية الطائرات بدون طيار فور بيعها للجهات أو لألفراد.
المادة ()12
ال يحول تطبيق أحكام هذا القرار من تطبيق التشريعات والقرارات ذات العالقة والصادرة من الجهات
المعنية في الدولة.

المادة ()13
اإللغاءات
يُلغى كل حكم يخالت أو يتعارض م أحكام هذا القرار.
المادة ()14
النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ االعتماد.

