إدارة ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  - 481ﺻﺎدر ﻓﻲ 2002/12/12

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمھورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة:
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم  7251تاريخ  2002/1/21كما عدلته اللجان النيابية
المشتركة ومجلس النواب.
يعمل بھذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في  12كانون االول 2002
المضاء :اميل لحود
صدر عن رئيس الجمھورية
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :رفيق الحريري
ئيس مجلس الوزراء
المضاء :رفيق الحريري

ﻗﺎﻧﻮن ادارة ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻻول  -اﻻﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻧﺸﺎء «اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ» ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ  -ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ

المادة  -1يھدف ھذا القانون إلى النھوض بقطاع الطيران المدني من خالل تنظيم حديث لشؤون
االدارة واالستثمار واالشارف والرقابة في مختلف القطاعات المتعلقة بالطيران المدني.

المادة 2-

تنشأ مؤسسة عامة تدعى» الھيئة العامة للطيران المدني« وتعرف في ھذا القانون باسم

الھيئة.
المادة  -3تتمتع الھيئة بالشخصية المعنوية واالستقالل االداري والمالي وتخضع ألحكام ھذا
القانون ولالنظمة الخاصة بھا دون سواھا ،وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
المادة  -4تھدف الھيئة بشكل عام إلى المساھمة في النھوض بقطاع الطيران المدني وذلك بكونھا
ھيئة تنظيمية ورقابية تشرف على ادارة واستثمار جميع القطاعات المتعلقة بالطيران المدني بما في
ذلك خدمات النقل الجوي والمالحة الجوية وسالمة الطيران المدني والمطارات المدنية على اسس
فنية واقتصادية سليمة.
المادة  -5مركز الھيئة عند التأسيس مطار بيروت الدولي ،ولھا أن تعتمد مركزاً آخر وفروعا ً لھا
في سائر المناطق اللبنانية عند الحاجة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ

المادة  -6تتولى الھيئة من اجل تحقيق اھدافھا العامة المھام التالية:
أوالً :في سالمة الطيران المدني واالستثمار الفني
 -1تطبيق القوانين واعداد مشاريع قوانين جديدة ورفعھا لوزير الوصاية ،واعداد واصدار
االنظمة الخاصة بسالمة الطيران المدني ومراقبة تنفيذھا.
 -2اعداد واصدار االنظمة الخاصة باالستثمار الفني للطائرات وصالحيتھا للطيران وبمعاھد
تدريب العاملين في الطيران ومراقبة تنفيذھا.
 -3وضع انظمة االمتحانات اآليلة للحصول على االجازات للطيارين والمضيفين والفنيين
وسائر العاملين في حقل الطيران المدني واجراء ھذه االمتحانات.
 -4اصدار الشھادات واالجازات والتراخيص المتعلقة بالمواضيع المحددة في البنود 3-2-1
اعاله.
 -5المساھمة في التحقيق في حوادث الطيران المدني ) (accidentsوالتحقيق في وقائع
الطيران المدني ).(incidents
 -6المراقبة واالشراف على خدمات االطفاء بالتنسيق مع السلطات المختصة.
 -7المراقبة واالشراف على عمليات البحث واالنقاذ واالسعافات االولية ،بالتنسيق مع الجھات
المختصة.
 -8تسجيل الطائرات.
 -9اقتراح السياسة العامة ألمن الطيران المدني التي تصبح نافذة بعد تصديق وزير الوصاية
واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ البرنامج الوطني ألمن الطيران وفقا ً لما تنص عليه
االتفاقيات والمعاھدات والتوصيات الدولية المصدقة اصوالً ،بالتنسيق مع الجھات
المختصة.
ثانيا ً :في النقل الجوي
 -1اقرار المبادئ العامة لسياسة النقل الجوي المدني.
 -2االشراف والرقابة على عمليات النقل الجوي المدني واقتراح التعديالت عند الضرورة.
 -3تصديق تعريفات النقل الجوي العائدة للمسافرين والشحن والبريد الجوي ومراقبة حسن
تطبيقھا.
 -4منح التراخيص بالعمل الجوي والنقل الجوي ضمن الممرات الجوية المخصصة للطيران
المدني ،أما التراخيص خارج ھذه الممرات ،فتخضع لموافقة وزارة الدفاع الوطني  -قيادة
الجيش.
 -5اجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات وترتيبات النقل الجوي وتأمين تطبيقھا بعد ابرامھا
وفقا ً لالصول.
ثالثا ً :في العالقات الدولية
 -1تأمين االتصال والتنسيق والتعاون مع مختلف ھيئات وإدارات الطيران المدني
والمطارات الخارجية.
ً
 -2التعاون مع المنظمات الدولية واالقليمية للطيران المدني وفقا لما تقتضيه مصلحة
الطيران المدني اللبناني والنقل الجوي.

 -3تطبيق احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو( المصدقة بموجب القانون
الصادر بتاريخ  2نيسان  1947ومالحقھا ،والبروتوكوالت المتممة لھا وسائر
االتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والمبرمة من قبل الدولة.
رابعا ً :في التنظيم واالشراف والرقابة على المطارات المدنية
 -1تحديد شروط الترخيص بإنشاء واستثمار المطارات المدنية.
 -2تحديد نطاق المطارات المدنية المنوي انشاؤھا واالرتفاقات العائدة لھا ،بعد موافقة وزارة
الدفاع الوطني  -قيادة الجيش.
 -3االشراف على تطوير المطارات المدنية والمرافق العائدة لھا.
 -4االشراف على تنفيذ البرنامج األمني للمطارات المدنية والتأكد من حسن تنفيذه وذلك وفقا ً
لما تنص عليه االتفاقات والمعاھدات والتوصيات الدولية المصدقة أصوالً بعد موافقة
الوزارات المعنية والتنسيق مع الجھات المختصة.
 -5تطبيق القوانين واعداد مشاريع قوانين جديدة ورفعھا لوزير الوصاية ،واعداد واصدار
االنظمة الخاصة بالعمليات االرضية وبسالمة المسافرين والطائرات والرواد والعاملين في
المطارات المدنية وعلى الطائرات ومراقبة تطبيقھا.
 -6تحديد العوائق في محيط المطارات المدنية وتلك التي تعيق عمل االجھزة المساعدة للمالحة
الجوية والعمل مع الجھات المعنية على ازالتھا.
 -7تنظيم ومراقبة عمليات الطيران في المطارات المدنية وعمل وخدمات شركات الطيران
العاملة فيھا.
 -8االشراف والرقابة على مختلف عمليات تشغيل المطارات المدنية وتجھيزھا وصيانتھا.
 -9تصديق كافة البدالت والتعريفات العائدة للمطارات المدنية وسائر الخدمات المرتبطة بھذه
المطارات.
خامسا ً :في التنظيم واالشراف والرقابة على المالحة الجوية واالتصاالت والرصد الجوي
 االشراف والرقابة على العمليات التالية: -1ادارة المجاالت الجوية المخصصة للطيران المدني وتأمين خدمات المالحة والمراقبة
الجوية وتسيير حركة الطائرات وسالمتھا.
 -2عمل االجھزة المساعدة للمالحة الجوية.
 -3االتصاالت العائدة للطيران المدني واالتصاالت الجوية مع الطائرات والمطارات في
المجال الجوي اللبناني وخارجه.
 -4خدمات االرصاد الجوية للطيران المدني.
 -5تصديق بدالت وتعريفات خدمات المالحة الجوية واالتصاالت الجوية والرصد الجوي.
سادسا ً :في المعلومات الرصدية
تتولى الھيئة درس احوال المناخات في مختلف المناطق اللبنانية وتحليل المعلومات الرصدية
واعداد التقديرات المتعلقة بمختلف الشؤون والمجاالت الجوية الحياتية ،وتحديد واستيفاء
البدالت والتعرفات العائدة لھذه الخدمات ،وذلك فيما ال يتعارض مع المادة الخامسة عشرة -
البند  15من ھذا القانون.
سابعا ً :في التدريب الفني

تتولى الھيئة التدريب الفني للعاملين في الھيئة ولسواھم من العاملين في قطاعات الطيران
المدني وتنظيم الدورات الدراسية واالمتحانات النھائية واعطائھم االجازات في سائر حقول ھذا
التدريب.
ثامنا ً :مركز سالمة الطيران المدني
 -1يدمج بالھيئة مركز سالمة الطيران المدني المحدث بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم
 13677تاريخ  1963/8/23وتحل الھيئة محل المركز في جميع حقوقه وواجباته وتقوم
بجميع المھام التي كانت مناطة به.
ً
 -2تسوى االوضاع الوظيفية للعاملين في المركز وفقا ألحكام المادة الثامنة عشرة من ھذا
القانون.
 -3يجاز للھيئة تنفيذ المھام التي آلت اليھا بنتيجة دمج مركز سالمة الطيران المدني وفقا ً
ألحكام المادة الثانية عشرة من ھذا القانون.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة  -ادارة اﻟﻬﻴﺌﺔ  -وارداﺗﻬﺎ  -وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ

المادة -7
 -1ترتبط الھيئة بوزارة االشغال العامة والنقل التي تمارس عليھا الوصاية االدارية .تحدد بمرسوم
بناء على اقتراح وزير االشغال العامة والنقل المواضيع التي ال تخضع للوصاية االدارية.
 -2تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ،بناء القتراح وزير االشغال العامة والنقل:
أ  -انظمة الھيئة )النظام الداخلي  -النظام المالي وسائر االنظمة االخرى( ومھام وصالحيات
مجلس االدارة.
ب  -تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة الھيئة.
ج  -انظمة ومالكات وسلم رتب ورواتب الموظفين وتعويضاتھم.

المادة -8
 -1يتولى السلطة التقريرية في الھيئة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء بمن فيھم الرئيس
يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االشغال العامة والنقل ،لمدة
خمس سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.
 -2يشترط في رئيس وأعضاء مجلس االدارة أن يكونوا من حملة االجازات الجامعية المعترف بھا
في االختصاصات التالية :ادارة المطارات أو ادارة االعمال أو االقتصاد أو الحقوق أو علوم
الطيران أو الھندسة .ويراعى في تشكيل المجلس تنوع االختصاصات.

 -3باالضافة إلى ما تقدم يشترط في رئيس وأعضاء مجلس االدارة التمتع بالجنسية اللبنانية منذ
أكثر من عشر سنوات واالھلية المدنية ،وال يجوز تعيينھم من الفئات االتية:
 من له مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص أو مؤسسة تقدم خدمات فيمختلف قطاعات الطيران المدني ،أو كان له عالقة بطريقة أو بأخرى بھذا الشخص أو
المؤسسة اآلنفي الذكر يمكن ان تنشئ تضاربا ً في المصالح.
 من اعلن توقفه عن الدفع أو افالسه قضائيا ً. من جرى عزله في أي وقت من االوقات من أي منصب في ادارة أو مؤسسة عامة أو خاصةبسبب سوء سلوكه.
 -4اضافة إلى حيازة احدى االجازات الجامعية المبينة اعاله ،يشترط في رئيس مجلس االدارة أن
يكون له خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال الطيران المدني.
 -5يكون رئيس مجلس االدارة متفرغاً ،ويقوم في آن واحد بوظيفة »مدير عام« الھيئة.
 -6عند التعيين يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس االدارة ،طيلة قيامه بمھماته وطوال مدة سنتين
من تركه لھا ،بعدم االرتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من االشخاص أو
المؤسسات المذكورة في الفقرة  3من ھذه المادة ،وذلك تحت طائلة تطبيق المادة  364من
قانون العقوبات.
 -7انتھاء العضوية:
 تنتھي والية كل من رئيس وأعضاء مجلس ادارة الھيئة بانتھاء الوالية أو بالوفاة أوباالستقالة أو بانھاء العضوية أو العزل وفق احكام ھذا القانون.
 يمكن انھاء والية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراحوزير االشغال العامة والنقل عند االخالل الفادح بواجبات الوظيفة أو االخالل بالشروط
المحددة في ھذه المادة ،بعد أن تتحقق من ذلك بناء على طلب الوزير ھيئة مؤلفة من
رئيس مجلس الخدمة المدنية ،ورئيس التفتيش المركزي ،ورئيس ديوان المحاسبة.
 يعزل الرئيس أو العضو في حال ارتكابه جناية أو جنحة شائنة منصوص عليھا في النظامالعام للموظفين ويكرس العزل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير االشغال العامة
والنقل.
 في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه اكبر اعضاء مجلس ادارة الھيئة سنا ً .وفي حالشغور مركزين أو اكثر من مجلس الھيئة ،يمكن بقرار من وزير االشغال العامة والنقل
انتداب موظفين من الوزارة من الفئة الثانية على االقل لملء الشغور مؤقتا ً ريثما يتم
التعيين وفق القواعد المعتمدة قانوناً ،ولمدة اقصاھا ثالثة اشھر.
 -8يستمر مجلس االدارة القائم بممارسة مھامه إلى حين تعيين مجلس ادارة جديد.

المادة -9

يتولى السلطة التنفيذية في الھيئة المدير العام بمعاونة االجھزة االدارية والفنية والمالية

للھيئة.

المادة -10

 -1يمارس ديوان المحاسبة رقابته المؤخرة على الھيئة وفقا ً لنظام خاص يضعه مجلس االدارة
ويوافق عليه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االشغال العامة والنقل.

 -2ال تخضع الھيئة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
المادة  -11تتكون واردات الھيئة من:
 الرسوم المفروضة على االجازات والشھادات والتراخيص التي تصدرھا الھيئة .تحدد ھذه الرسومبموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االشغال العامة والنقل.
 االعتمادات التي يمكن ان تخصص لھا بصورة استثنائية في موازنة وزارة االشغال العامة والنقل. سلفات الخزينة. القروض المقررة لھا وفقا ً للقوانين المرعية االجراء. المساعدات والھبات والوصايا المقدمة من اجل تحقيق الغايات التي من اجلھا انشئت الھيئة. أية موارد اخرى تلحظ للھيئة في نصوص خاصة. نسبة تقتطع من البدالت التي تستوفيھا المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليھا في الفصل الرابعمن ھذا القانون .تحدد البدالت الخاضعة لھذا االقتطاع ونسبة االقتطاع في عقود االستثمار
المختصة.
المادة  -12تعتمد الھيئة في تنفيذ مھماتھا وفي التنظيم والرقابة واالشراف على كافة القطاعات
جميع الوسائل القانونية والمالية واالعراف التجارية التي تقتضيھا مثل ھذه الخدمات والنشاطات،
وذلك سواء بصورة مباشرة أو عن طريق التلزيم أو بواسطة شركات مختلطة أو خاصة أو بأية
وسيلة اخرى يحددھا النظام المالي وتستثنى الھيئة بموجب ھذا النظام من االحكام المتعلقة بإدارة
االمالك العمومية والخصوصية للدولة دون حق البيع.
المادة  -13االعتراض على قرارات الھيئة:
 -1يحق لكل صاحب مصلحة أن يطلب اعادة النظر في القرارات الصادرة عن الھيئة خالل مھلة
شھر من تاريخ نشرھا أو تبليغھا ،وللھيئة أن تقرر عفواً وخالل مھلة شھر من تاريخ اصدار
القرار ،أو بناء على طلب اعادة النظر وخالل مھلة شھر من تاريخ تقديم الطلب ،الرجوع عن
القرار أو وقف تنفيذه أو اتخاذ أي تدبير مؤقت للحفاظ على واقع الحال وتالفيا ً لوقوع أي
ضرر إلى حين البت بالقرار نھائيا ً بصورة ادارية أو قضائية.
 -2يخضع النظر في المراجعات القاضائية ضد القرارات االدارية الصادرة عن الھيئة لصالحية
مجلس شورى الدولة والقضاء االداري المختص وألصول المحاكمات الموجزة أمامھما .أما
المنازعات بين الھيئة وبين الموظفين لديھا أو المتعاقدين معھا ،فتخضع الختصاص القضاء
العدلي وأصول المحاكمات العادية أمامه.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻄﺎر ﺑﻴﺮوت اﻟﺪوﻟﻲ

وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺮﺻﺪ اﻟﺠﻮي

المادة -14
 -1يجاز للحكومة خالل مھلة سنة من تاريخ وضع ھذا القانون موضع التنفيذ:
أ  -تأسيس شركة مساھمة تسمى »مؤسسة مطار بيروت الدولي« ،موضوعھا توفير خدمات
المطارات والمالحة الجوية واالتصاالت والرصد الجوي وجميع االعمال المتعلقة بھا
والمتفرغة عنھا ،وفق احكام ھذا القانون ،وان تحدد رأسمالھا وتضع نظامھا االساسي
واصول تأليف مجلس االدارة ،مع مراعاة احكام الشركة المغفلة في قانون التجارة
واالنظمة واالعراف النافذة في التعامل التجاري ،بالقدر الذي تتالءم فيه مع احكام ھذا
القانون.
ً
ً
ً
تعتبر اسھم الشركة بكاملھا ملكا للدولة ،ويمكن بيعھا كليا أو جزئيا ضمن ادمھل ووفق
القواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة الرقم  228تاريخ
 ،2000/5/31على ان تخصص نسبة مئوية من ھذه االسھم تطرح على الجمھور
بواسطة بورصة بيروت وفق حدود وشروط تحدد بمرسوم.
ب  -أو تحويل ادارة واستثمار الخدمات  -أو بعضھا  -المنصوص عليھا في ھذه المادة إلى
القطاع الخاص وفقا ً للقواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة المشار اليه
اعاله.
ً
ج  -أو تلزيم ھذه الخدمات  -أو بعضھا وفقا ألحكام المادة الثانية عشرة من ھذا القانون.
 -2في جميع الحاالت المنصوص عليه في ھذه المادة:
 تحدد شروط االستثمار بموجب دفاتر الشروط الخاصة واجازات االستثمار. ال يمكن أن تتجاوز المدة المحددة لالستثمار الثالثين سنة. -3يجاز للحكومة أن تطبق الفقرتين االولى والثانية من ھذه المادة والمادة  15من ھذا القانون على
أي مطار آخر من المطارات المدنية في لبنان كما يمكن أن تعھد تجھيز وتطوير وادارة
واستثمار ھذا المطار إلى جھة واحدة أو اكثر من الجھات المعنية في الفقرة االولى من ھذه
المادة ،وذلك بموجب مزايدة عمومية وفق االصول.
المادة  -15تتولى المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليھا في المادة السابقة:
 -1تجھيز وتشغيل وصاينة وتطوير جميع المنشآت والخدمات والنشاطات في المطار.
 -2ادارة واستثمار المنشآت والمساحات والمكاتب والمحالت التجارية وجميع الخدمات والنشاطات
ذات الطابع التجاري والصناعي في المطار بما في ذلك الخدمات االرضية ومحطات الوقود
ومواقف السيارات واالعمال الفندقية وسوق المبيعات والمناطق الحرة والمطاعم وتموين
الطائرات واالماكن المخصصة للشحن والبريد وسواھا .ويكون لھا الحق الحصري في أي
استثمار تجاري في نطاق المطار.

 -3تطبيق القوانين واالنظمة المتعلقة بالعمليات االرضية وسالمة المسافرين والطائرات وشركات
الطيران والرواد والعاملين في المطار وعلى الطائرات بالتنسيق مع الجھة االمنية المختصة.
 -4تنظيم العمل في كافة المساحات والمنشآت العائدة للمطار ،يشمل ذلك تنظيم الدخول إلى المناطق
المحرمة ،واصدار االجازات الالزمة لھذه الغاية بعد موافقة الجھة االمنية المختصة.
 -5تحديد االمكنة والمساحات التي تشغلھا االدارات واالجھزة العاملة في المطار لممارسة وظائفھا،
بالتنسيق مع الجھات المختصة.
 -6تأمين خدمات االطفاء.
 -7تأمين عمليات البحث واالنقاذ واالسعافات االولية ،بالتنسيق مع الجھات المختصة.
ً
 -8تنفيذ البرنامج االمني للمطار بالتنسيق مع الجھات المختصة وفقا ً للمادة السادسة  -رابعا البند .4
 -9تحديد المناطق المحرمة واالمنية ومناطق التدريب لطائرات نوادي الطيران المدني والشراعي
وذلك بالتنسيق مع الجھة االمنية المختصة.
 -10تحديد واستيفاء البدالت والتعرفات العائدة لسائر الخدمات التي تقوم بھا المؤسسة في المطار،
بعد تصديقھا من قبل الھيئة.
 -11ادارة المجاالت الجوية اللبنانية المخصصة للطيران المدني وتأمين خدمات المالحة والمراقبة
الجوية وتسيير الطائرات وسالمتھا.
 -12تأمين عمل االجھزة المساعدة للمالحة الجوية.
 -13تأمين االتصاالت العائدة للطيران المدني واالتصاالت الجوية مع الطائرات والمطارات في
المجال الجوي اللبناني وخارجه ،وفقا ً للقوانين واالنظمة المرعية وبالتنسيق مع الوزارات
المختصة.
 -14تأمين خدمات االرصاد الجوية للطيران المدني.
 -15تحديد وإستيفاء البدالت والتعرفات العائدة لخدمات المالحة الجوية واالتصاالت الجوية
والرصد الجوي التي تقوم بھا المؤسسة ،بعد تصديقھا من قبل الھيئة.
 -16تطبيق احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو( المصدقة بموجب القانون الصادر
بتاريخ  2نيسان  1947ومالحقھا ،والبروتوكوالت المتممة لھا وسائر االتفاقيات الدولية
المتعلقة بالطيران المدني والمبرمة من قبل الدولة ،وذلك في كل ما يتعلق بنطاق عمل
المؤسسة.

المادة -16
 -1تتولى المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليھا في المادة الرابعة عشرة ،كال حسب طبيعة
عملھا ،الرقابة على تنفيذ العقود المبرمة قبل صدور ھذا القانون مع المؤسسة العامة لتشجيع
االستثمارات والعائدة للمشاريع االستثمارية في مطار بيروت الدولي.
 -2تحول إلى المؤسسة بعد تأسيسھا جميع العائدات واالرصدة المتبقية والناتجة عن عقود االستثمار
المنصوص عليھا في ھذه المادة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  -اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ  -اﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

المادة  -17تلغى الفقرة االخيرة من البند  /1/من المادة الرابعة من القانون رقم  247تاريخ
 2000/8/7المتعلق بدمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ،وتستبدل بالنص التالي:
» -1تلغى المديرية العامة للطيران المدني ،ويستحدث لدى وزارة االشغال العامة والنقل مفوضية
الحكومة لدى الھيئة العامة للطيران المدني.
 ترتبط بوزارة االشغال العامة والنقل كل من الھيئة العامة للطيران المدني ومصلحة سكك الحديدوالنقل المشترك.
 -2يستعاض عن عبارة »المديرية العامة للطيران المدني« أينما وردت بعبارة »الھيئة العامة
للطيران المدني««.
المادة  -18اوضاع الموظفين واالجراء والمتعاقدين والمستخدمين لدى المديرية العامة للطيران
المدني ومركز سالمة الطيران المدني
أوالً :المرحلة االنتقالية:
 -1خالل فترة ثالثة اشھر من تاريخ نشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية تستصدر وزارة
االشغال العامة والنقل المراسيم التنظيمية المحددة لمالكات مفوضية الحكومة لديھا
ويجري الحاق الموظفين والعاملين لدى المديرية العامة للطيران المدني ومركز سالمة
الطيران المدني ممن تتوافر لديھم الشروط النظامية ويتم نقلھم إلى المالكات الجديدة
لمفوضية الحكومة وفقا ً لالحكام التي تنص عليھا المراسيم التنظيمية المذكورة.
 -2اما بالنسبة للھيئة ومؤسسة مطار بيروت الدولي ،فيجري خالل فترة ثالثة اشھر من تعيين
مجلس ادارة كل منھما ،تحديد شروط اختيار حاجة كل منھما إلى موظفي المديرية العامة
للطيران المدني ومركز سالمة الطيران المدني وسائر العاملين فيھما وذلك بالتنسيق مع
وزير االشغال العامة والنقل على ان تسوى اوضاع اصحاب العالقة وفقا ً لالحكام
المذكورة في الفقرة  -ثانيا ً  -من ھذه المادة.
 -3يمكن ألي من الموظفين والعاملين في المديرية العامة للطيران المدني وفي مركز سالمة
الطيران المدني أن يطلب انھاء خدمته خالل فترة تبدأ من تاريخ نشر ھذا القانون في
الجريدة الرسمية وتنتھي بعد ستة اشھر من تاريخ تعيين ادارتي الھيئة والشركة ويعطى
الموظف أو العامل الذي تقبل استقالته اصوالً في ھذه الحالة تعويضا ً اضافيا ً يوازي
مجموع رواتبه وتعويضاته عن ثالثين شھراً على اال يقل عن ثالثين مليون ليرة لبنانية
وال يزيد عن مئتي مليون ليرة لبنانية ،إذا كان قد مضى على خدمته اكثر من خمس
سنوات .اما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات ،فيعطى تعويضا ً اضافيا ً يوازي
راتب شھرين عن كل سنة خدمة على أال يقل عن  30/مليون ل.ل / .ثالثين مليون ليرة
لبنانية وال يزيد عن  50/مليون ل.ل / .خمسين مليون ليرة لبنانية.
ال يجوز الرجوع عن طلب االستقالة بعد تسجيله لدى االدارة المختصة.

ثانيا ً :تسوية اوضاع الموظفين والعاملين:
تسوى اوضاع موظفي المديرية العامة للطيران المدني وسائر العاملين فيھا وأوضاع العاملين
في مركز سالمة الطيران المدني وفقا ً لما يأتي:
أ  -في ما يخص موظفي المديرية العامة للطيران المدني:
 -1في حال البقاء في المالك الجديد للوزارة تبقى اوضاعھم الوظيفية على حالھا وال سيما
لجھة رواتبھم ورتبھم.
 -2في حال اختيارھم للعمل في الھيئة ،يوضعون خارج المالك ويلحقون بھا وذلك وفقا ً
لالحكام المتعلقة بالوضع خارج المالك المنصوص عليھا في نظام الموظفين ودون
الحاجة إلى تجديده سنويا ً على أن ال تقل قيمة تعويضاتھم عن قيمة الرواتب التي كانوا
يتقاضونھا سابقا ً.
 -3في حالة اختار الموظف االلتحاق بالمؤسسة وموافقة المؤسسة على ذلك تصفى حقوقه
وفقا ً ألحكام ھذا القانون .وينظم له عقد وفقا ً لالنظمة المعتمدة من قبل المؤسسة.
 -4في الحاالت االخرى:
دالسن القانونية ،ويعود لمجلس الوزراء أو الوزراء المختصون ،في أي وقت ،تكليفھم
بأي مھمة في االدارات العامة أو المؤسسات العامة ويتقاضون رواتبھم في ھذه الحالة
من الجھة المكلفين العمل لديھا ،على أن يعمل مجلس الخدمة المدنية خالل ھذه المدة
على نقلھم إلى وظائف شاغرة في مالكات االدارات العامة وفقا ً ألحكام نظام
الموظفين ،وكلما أمكن ذلك.
ب  -في ما يخص االجراء والمتعاقدين في المديرية العامة للطيران المدني والمستخدمين
والمتعاقدين في مركز سالمة الطيران المدني:
 -1في حال تم اختيارھم للعمل في الھيئة وقبولھم بذلك ،يجري ضم خدماتھم السابقة لدى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الى خدماتھم الالحقة .على أن ال تقل قيمة
تعويضاتھم الشھرية عن قيمة االجور والتعويضات التي كانوا يتقاضونھا.
 -2اما في حال اختيارھم من قبل المؤسسة للعمل لديھا وقبولھم بذلك تطبق عليھم احكام
القوانين المرعية االجراء.
 -3في الحاالت االخرى تطبق عليھم احكام الفائض المرعية االجراء بتاريخ صدور ھذا
القانون.

المادة -19

 -1يستمر العمل في المديرية العامة للطيران المدني ومطار بيروت الدولي وفقا ً للقوانين واالنظمة
الحالية لحين مباشرة الھيئة واجھزتھا العمل.
 -2لحين تأسيس مؤسسة مطار بيروت الدولي أو سواھا من المؤسسات التي تتولى استثمار المطار،
ومباشرتھا العمل وفقا ً ألحكام المادة الرابعة عشرة من ھذا القانون تستمر المديرية العامة
للطيران المدني ،ومن بعدھا الھيئة العامة للطيران المدني في تأمين الخدمات المنصوص عليھا
في المادة الخامسة عشرة.

 -3يحدد وزير االشغال العامة والنقل بدء مباشرة عمل كل جھاز من اجھزة الھيئة وبدء عمل
مؤسسة مطار بيروت الدولي أو سواھا من المؤسسات وفقا ً ألحكام ھذا القانون واالنظمة
المتممة له.
المادة  -20توضع جميع منشآت المطارات المدنية وتجھيزاتھا واداراتھا المذكورة اعاله
بتصرف الھيئة عند التأسيس ،كما توضع بتصرف مؤسسة مطار بيروت الدولي أو سواھا من
المؤسسات وفقا ً للنصوص التي ستوضع بھذا الصدد.
المادة  -21خالفا ً ألي نص آخر ،تحدد وتستوفى وفقا ً ألحكام ھذا القانون سائر الرسوم والبدالت
والتعرفات العائدة للخدمات التي تؤديھا كل من الھيئة والمؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليھا في
ھذا القانون في مختلف قطاعات الطيران المدني ،وذلك عند مباشرتھا العمل وفقا ً ألحكام المادة
التاسعة عشرة من ھذا القانون.
المادة  -22تلغى جميع االحكام القانونية المخالفة ألحكام ھذا القانون أو غير المتفقة مع
مضمونه ،باستثناء رسم المغادرة.
المادة  -23يستمر العمل بأحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم  1540تاريخ
 1978/11/25والمرسوم رقم  5137تاريخ  1982/4/22وسائر النصوص التطبيقية العائدة
لھذين المرسومين بما ال يتعارض مع االحكام الواردة في ھذا القانون.
المادة  -24تحدد دقائق تطبيق ھذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير االشغال العامة والنقل وبناء على اقتراح وزراء االشغال العامة والنقل والدفاع الوطني
والداخلية والبلديات في الشؤون المتعلقة باالمور االمنية.

المادة -25

يعمل بھذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

