
1 

  

  م 2010لسنة  ) 86(قرار وزاري رقم 
  ) اجلزء الرابع(إعتماد الئحة صالحية الطائرات للطريان بشأن 

********************************  
  -:وزيــر النقــل

  -:العــبعد اإلط
  تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها، م بشأن2007لسنة ) 50(على القرار الجمهوري    

الالئحة التنظيميـة لـوزارة النقـل    م بشأن 2002لسنة ) 427(وعلى القرار الجمهوري رقم   
  وتعديالتها،

بشأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المـدني  م 2000لعام ) 444(وعلى القرار الجمهوري رقم 
  والئحتها التنظيمية،
  .  المدني م بشأن الطيران1993لعام ) 12(وعلى القانون رقم 

    .وبناء على الصالحيات المخولة لنا  
  ـــــررــقـــ

  
للعمل بموجبها في الهيئة العامة للطيران ) الجزء الرابع(تعتمد الئحة صالحية الطائرات للطيران   )1(مادة 

  -:المدني واألرصاد وفقاً لما يلي
– 

 

تكون للمصطلحات التاليـة المعـاني التـالي ذكرهـا وذلـك عنـد اسـتعمالها فـي المتطلبـات الخاصـة           
  :بصالحيات الطائرات للطيران 

–        مركبة هوائية أثقل من الهواء  تستخدم  القوى المحركـة فـي تسـييرها وتسـتمد  قـوة رفعهـا
الفعل الحركية الهوائية علـى أسـطح تظـل ثابتـة فـي      ناء الطيران أساساً من دون ردود أث

  .ظروف طيران معينة
–في الجـو مـن ردود فعـل الهـواء  غيـر  ردود فعـل        أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها

  .الهواء الناتجة من سطح األرض
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     الظروف التي من المعروف بالخبرة أو بالتوقعات المعقولـة أنهـا ستسـود أثنـاء
العمل التشغيلي للطائرة على أن تؤخـذ فـي االعتبـار العمليـات التـي تسـتطيع الطـائرة        

ي ظروف لها عالقة بحالـة الغـالف الجـوي ، وبشـكل األرض، وبتشـغيل       القيام بها ، وه
. الطائرة  وكفاءة العاملين ، وبجميع العوامل التي تـؤثر علـى السـالمة أثنـاء الطيـران      

  -:وال تشمل ظروف التشغيل المتوقعة ما يلي 
 .الحاالت القصوى التي يمكن تجنبها فعالً عن طريق إجراءات التشغيل )أ 
وى التي يندر حدوثها لدرجـة أن طلـب االمتثـال للمتطلبـات قـد يسـفر       الحاالت القص )ب 

عن مستوى من صالحية للطيران أعلى من المستوى الثالـث الـذي دلـت الخبـرة علـى      
 .أنه ضروري وعملي

     األنظمة الشاملة والمفصلة الخاصة بصـالحية الطـائرات للطيـران ، وهـي
ها أو تعتمدها أو تقبلها  سـلطات الطيـران المـدني لفئـة الطـائرة او      المتطلبات التي تضع

  ).من الباب الثاني من هذا الجزء 2-2-3انظر ( المحرك أو المروحة قيد النظر 
 معتمد لدى سلطات الطيران المدني.  
– مقبول لدى سلطات الطيران المدني.  
 محـرك  كـل  صـمم  متعددة المحركـات،  هليكوبتر طائرة أي كوبترالهلي للطائرات بالنسبة تعني 

 تنفيـذ  علـى  ، وقـادرة ) ب(فـي البـاب الرابـع     ورد حسـبما  دوراته عزل وسمات منها
 بمـا  الحـرج،  المحـرك  فشـل  مفهـوم  في المقررة االقالع والهبوط بيانات حسب العمليات
 أو بأمـان  لطيـران ا السـتمرار  كافيـة  أداء وقـدرة  مالئمـة  سطحية تصميم مساحة يضمن

  ..قطع االقالع بامان
 متعـددة  أو وحيـدة المحـرك   هليكـوبتر  طـائرة  أي الهليكـوبتر  للطـائرات  بالنسـبة  تعني 

 قـدرة  أي) ب(الفئـة   مـن  للطـائرات الهليكـوبتر   وليس) أ(الفئة  بمعايير تفي ال المحركات
 ويفتـرض  محـرك  يأ فـي  فشـل  حـدوث  حالة بأمان في الطيران استمرار على مضمونة

  .اضطراريا الحالة هبوطا هذه في ستجري أنها
–       مثـل   –توليفـة معينـة ألوضـاع األجـزاء المتحركـة

تـؤثر علـى الخصـائص الحركيـة       –األجنحة، وجهاز الهبوط ، ومـا إلـى ذلـك     تقالبا
  .الهوائية  للطائرة
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–  القدرة التي يـؤدي تعطلهـا إلـى أسـوأ اآلثـار علـى       ) وحدات( وحدة
  .خصائص الطائرة ذات الصلة بالحالة قيد النظر

–    أن مـن   –ألغـراض تصـميم هيكلهـا     –الكتلة القصوى للطائرة التـي يفتـرض
  .المعتزم ان تهبط بها 

– أن مـن    -ألغـراض تصـميم هيكلهـا     -لطائرة التـي يفتـرض  الكتلة القصوى ل
  .المعتزم أن تكون في بداية شوط اإلقالع

–      عنـد تصـميم هيكلهـا     –الكتلة القصوى للطـائرة التـي روعيـت فيهـا–  
  .الحمولة الممكنة أثناء سير الطائرة على األرض قبل بداية اإلقالع

     مـا  بسـبب  األرجـح  علـى  الطائرة ويحـدث  هيكل يصيب الذي الضرر 
 المحـرك  أجـزاء  فـي  عطـل  السـائبة،  ريش المـراوح  إحدى انتزاع بالطير، تصادم :يلي

 أسـباب  أي أو القويـة،  بالطاقـة  تعمـل  دوارة آليـات  مـن  أجزاء سائبة في عطل السائبة،
  .مشابهة

  - العناصـر  مـن  األقـل  يتكـون علـى   وهو .الطائرة لدفع تخدامهاس يقصد أو يستخدم محرك أي 
  ).إن وجدت( المروحة  يشمل ولكنه ال والسيطرة، للتشغيل الضرورية والمعدات

–          هو معامـل للتصـميم يسـتخدم لمراعـاة إمكـان زيـادة الحمـوالت علـى الحمـوالت
  .نعالمفترضة ، ولمراعاة الجوانب غير المؤكدة للتصميم والص

–      منطقة محددة تستكمل فوقها المرحلـة النهائيـة لمنـاورة االقتـراب فـي
وتضـم هـذه المنطقـة المحـددة ،     . سبيل التحويم أو  الهبوط، وتبدأ عندها مناورة اإلقالع 

 مـن األداء ، المنطقـة   1في حالة استخدامها بواسـطة طـائرات الهليكـوبتر ذات الطبقـة     
  .المتاحة لالقالع الفاشل

  –دقيقة 15لمدة  النار شعلة حرارة تحمل على القدرة.  
–      طائرة أثقل من الهواء تستند أثناء الطيران إلـى ردود فعـل الهـواء علـى واحـد أو

  .أكثر من الدورات المقادة بمحرك على محاور رأسية أساساً
 –دقائق 5لمدة  النار شعلة حرارة تحمل على القدرة.  

 –        مبادئ تطبق علـى التصـميم والتـرخيص والتـدريب والعمليـات فـي مجـال
الطيران، وترمى إلى تحقيـق التفاعـل اآلمـن بـين العنصـر البشـري وعناصـر الـنظم         

  .األخرى، وذلك بإقامة االعتبار المالئم لألداء البشري
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– القدرات والحدود البشرية التي لها تأثير على سالمة وفاعلية عمليات الطيران.  
–      جزء من سطح مطار أعلنت سلطة المطار أنه متـاح للشـوط العـادي لهبـوط الطـائرات

  .على األرض أو الماء وفي اتجاه معين
– ل المتوقعةالحموالت القصوى المفترضة في ظروف التشغي.  

–        نسبة حمولة محددة إلى وزن الطائرة ، ويعبـر عـن هـذه الحمولـة بـالقوى الحركيـة
  .الهوائية أو قوى القصور الذاتي أو ردود  فعل األرض

أداء مهام  مطلوبة للتأكيد على استمرار صالحية الطائرة للطيـران، وهـي  تشـمل أيـاً مـن ،      –ا
عمـرات أو التفتـيش ، أو اسـتبدال األجـزاء، أو إصـالح العيـوب ، أو       أو تركيبة من ال

  .تنفيذ أي من أعمال التعديل أو اإلصالح
1–       ، طائرة هليكـوبتر يكـون أداؤهـا بحيـث ، إذا تعطـل محـرك

فـي طيرانهـا   تستطيع الهليكوبتر أن تهبط في منطقة اإلقالع الفاشـل أو أن تسـتمر بأمـان    
  .إلى منطقة هبوط مناسبة

2–        ، طائرة هليكـوبتر يكـون أداؤهـا بحيـث ، إذا تعطـل محـرك
تستطيع الهليكوبتر أن تواصل طيرانها بأمـان، إال إذا حـدث العطـل قبـل نقطـة محـددة       

يصـبح فيهمـا الهبـوط    بعد اإلقالع أو بعد نقطة محددة قبل الهبـوط، وهمـا حالتـان قـد     
  .االضطراري الزماً

3    طائرة هليكوبتر يكون أداؤها بحيث ، إذا تعطـل محـرك عنـد أي
  .نقطة من الشكل الجانبي لمسار الطيران ، يصبح الهبوط االضطراري محتماً

–      ويكـون المحـرك أو أكثـر     نظام مكون من محـرك واحـد أو أكثـر وأجـزاء إضـافية
واألجزاء اإلضافية معاً ضروريين لتوفير الدفع بصـورة مسـتقلة عـن اسـتمرار تشـغيل      

  .أي وحدة أو وحدات قدرة أخرى ، ولكنه اليشمل أجهزة توفير الدفع لفترات قصيرة
–  ضغط جوي معبر عنه باالرتفاع يقابل الضغط في الجو القياسي.  

–    اإلجراء الذي تتخذه سلطات الطيران المدني كبـديل إلصـدار شـهادة
تفيد بصالحية الطائرة للطيران ، بقبول شـهادة صـالحية صـادرة عـن أي دولـة أخـرى       

  .باعتبارها مساوية للشهادة التي تصدرها هي 
   ان علـى النحـو المحـدد فـي شـروط      إعادة احد منتجات الطيران إلى حالة الصالحية للطيـر

  .الصالحية المالئمة 
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– االمتثـال  إلثبـات  كافيـة  المتعاقدة بوصـفها  الدولة تقبلها األنشطة أو الوثائق مجموعة من 
  .الطيران صالحية لشروط

  معبر عنه كما يلي:-  
 .أن يكون الهواء غازاً جافاً تماماً )أ 
 :الفيزيائية كما يلي أن تكون الثوابت  )ب 

  :متوسط الكتلة الجزيئية عند مستوى سطح البحر  -
  1–كجم مول  3-10×  28.964420=   صك 

( Mo =28.964420 ×  10-3 Kg mol-1)  

 :الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر  -
  هكتوبسكال   1013.250=   صض

)Po=1013.250hPa(  
 :درجة الحرارة عند مستوى سطح البحر -
  .مئوية  15ْ=  صح

  كلفن 288.15=  صح ك 
(to = 15 ْ C) 
(To = 288.15  K) 

 :الكثافة الجوية عن مستوى سطح البحر  -
  .3-كجم م 1.2250=  صض

(po = 1.2250kg m-3) 
 : درجة حرارة نقطة التجمد  -

  كلفن 273.15=  ح ج 
(Ti = 273.15k) 

 :الثابت العالمي للغاز  -
  .1-مول 1–جول كلفن  8.31432* = ث

(R*=8.31432Jk-1 mol-1) 
 :أن يكون تدرج الحرارة كما يلي  )ج 

  االرتفاع بالكیلومتر
كلفن لكل كیلومتر (تدرج الحرارة   حسب الجھد األرضي

  إلى  من  )جھد أرضي قیاسي
-5.0  11.0  -6.5  
11.0  20.0  0.0  
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  االرتفاع بالكیلومتر
كلفن لكل كیلومتر (تدرج الحرارة   حسب الجھد األرضي

  إلى  من  )جھد أرضي قیاسي
20.0  32.0  +1.0  
32.0  47.0  +2.8  
47.0  51.0  0.0  
51.0  71.0  -2.8  
71.0  80.0  -2.0  

  ). m2 s-2 9.80665(   2-ث 2م9.80665متر الجهد األرضي القياسي قيمته * 
   الطائرة طراز عن تصميم المسؤولة الهيئة على باالختصاص تتمتع التي الدولة .  
 – للطائرة النهائي عن التجميع المسؤولة الهيئة على باالختصاص تتمتع التي الدولة .  

– الدولة التي دونت الطائرة في سجلها.  
–       جزء من سطح مطار أعلنت سلطة المطار أنه متـاح للشـوط العـادي إلقـالع الطـائرات

  .من على األرض أو الماء وفي اتجاه معين
– التصـميم بحسـب االتفـاق بينهمـا تحـدد تصـميم        ةوثيقة تصدرها دولة التصنيع أو دول

  .الطائرة وتشهد بأن هذه التصميم يراعي متطلبات الصالحية المالئمة   طراز
– الحمولة الحدية مضروبة في معامل السالمة المالئم. 

 الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد.   
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الحية القبول واستمرار ص/ الباب الثاني اإلجراءات املتعلقة بالرتخيص 
  الطائرات للطريان

  ترخيص الطراز –الفصل األول 
11 

تطبق المتطلبات الواردة في هذا الفصل على جميع الطائرات مـن الطـراز التـي قـدمت بشـأنها طلبـات       
 :م أو بعـد هـذا التـاريخ، باسـتثناء أحكـام الفقـرة      13/6/1960القبول، في / الترخيص 

سري إال على طراز الطائرة الـذي قـدم بشـأنه طلـب قبـول      من هذا الباب التي ال ت 1-4
  .أو بعد هدا التاريخ 2/3/2004شهادة الطراز في 

12 
يجب أن تكون الجوانب المتعلقة بالتصميم فـي متطلبـات الصـالحية المالئمـة ، لقبـول شـهادة        1-2-1

طلبات الواردة في البـاب الثـاني مـن هـذا الجـزء وكـذلك للمتطلبـات        طراز مراعاة المت
الواردة في الباب الثالث أو الرابع أو الخامس أو السـادس أو السـابع  مـن هـذا الجـزء ،      

  .في الحاالت التي ينطبق عليها ذلك
  .متوقعةيجب أال يتصف التصميم بأي سمات أو خصائص تجعله غير مأمون في إطار ظروف التشغيل ال 1-2-2
عندما تكون الجوانب المتعلقة بالتصميم في متطلبـات الصـالحية المالئمـة أو المتطلبـات الـواردة فـي        1-2-3

الباب الثالث أو الرابـع أو الخـامس أو السـادس أو السـابع  غيـر مالئمـة لسـمات تصـميم         
مـن   طائرة معينة ، يجب أن تطبق الشروط المناسبة التي تـوفر علـى األقـل مسـتوى معـادالً     

  .السالمة
عندما تكون الجوانـب المتعلقـة بتصـميم أي طـائرة فـي متطلبـات الصـالحية المالئمـة أو          1-2-4

المتطلبات الواردة في الباب الثالـث أو الرابـع أو الخـامس أو السـادس أو السـابع غيـر       
كافية، يجب تطبيق المتطلبات الفنية اإلضـافية التـي تـرى الدولـة المتعاقـدة أنهـا تـوفر        

  .  األقل مستوى معادالً من السالمةعلى 
13 

يجب إعداد تصميم يتكون من الرسومات والمواصـفات والتقـارير واألدلـة الموثقـة الضـرورية       1-3-1
تصـميم فـي   لتحديد تصميم الطـائرة وإلثبـات أن الطـائرة تفـي بالجوانـب المتعلقـة بال      

  .متطلبات الصالحية المالئمة
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تخضع الطائرة لما تراه سلطات الطيران المدني ضـرورياً مـن فحـوص واختبـارات الطيـران       1-3-2
واختبارات علـى األرض إلثبـات مراعـاة الطـائرة للجوانـب المتعلقـة بالتصـميم فـي         

  .متطلبات الصالحية المالئمة
المتعلقـة بالتصـميم فـي متطلبـات الصـالحية المالئمـة        باإلضافة إلى تحديد مراعاة الجوانـب  1-3-3

بالنسبة لجميع الطائرات ، تتخـذ سـلطات الطيـران المـدني أي خطـوات أخـرى تراهـا        
ضرورية لضمان اعتمـاد التصـميم  إذا كـان مـن المعـروف أو مـن المشـتبه فيـه أن         

  .للطائرة سمات خطرة ال تؤمن تلك المتطلبات الوقاية منها بشكل محدد
عند اعتماد تصميماً لتعديل أو إلصالح أو لقطعة غيـار، يجـب أن يعتمـد علـى أسـاس دليـل        1-3-4

مقبول بأن الطائرة ممتثلـة لشـروط الصـالحية للطيـران مـن إصـدار شـهادة الطـراز         
  .وتعديالتها أو الشروط التي تحددها السلطة الحقاً

14 
 الجوانـب  يراعـي  الطـائرة  بـأن طـراز   مقبـول  ليـل د اسـتالم  فور ، التصميم دولة على يجب 1-4-1

 لتعريـف  طـراز  شـهادة  تصـدر  أن ، الصالحية المالئمـة  متطلبات في بالتصميم المتعلقة
  الطائرة طراز اعتماد تصميم إلى واالشارة التصميم

 علـى  ذلـك  تفعـل  أن يجـب  ، طـراز  ، شهادة التصميم دولة بخالف ، متعاقدة دولة تصدر عندما 1-4-2
متطلبـات   فـي  بالتصـميم  المتعلقـة  للجوانـب  يمتثـل  طراز الطائرة بأن مقبول يلدل أساس

  . المالئمة الصالحية
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  اإلنتاج –الفصل الثاني 
21 

  .تسري المتطلبات الواردة في هذا الفصل على جميع الطائرات
22 

221 
ائرة للتصميم المعتمد ، بمـا فـي ذلـك األجـزاء التـي تصـنعها       يجب أن تكفل دولة الصنع مراعاة كل ط
  .شركات بالتعاقد من الباطن
222 

يجب أن تكفل دولة الصنع التي تضطلع بالمسـؤولية عـن  إنتـاج أجـزاء الطـائرة بموجـب التصـميم        
  .المعتمد ، مراعاة جميع األجزاء للتصميم المعتمد

223 
يجب أن تكفل دولة الصنع عند اعتمـاد إنتـاج طـائرة أو أجـزاء طـائرة ، أداء ذلـك بطريقـة تخضـع         
للمراقبة بما في ذلك استخدام نظام لضمان الجودة لكي يـتم بناؤهـا وتجميعهـا علـى نحـو      

  .مقبول 
224 

يانـات تصـميمها وإنتاجهـا    يجب حفظ سجالت تسمح بالتعرف على الطـائرة وأجزائهـا اسـتناداً إلـى ب    
  .المعتمدة
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  شهادة صالحية الطائرات للطريان –الفصل الثالث 
31 

إذ  4-3و  3-3تسري المتطلبات الواردة في هـذا الفصـل علـى جميـع الطـائرات باسـتثناء الفقـرتين        
أنهما ال ينطبقـان علـى جميـع الطـائرات ذات الطـراز الـذي قـدم طلـب عنـه قبـل           

  .م 13/6/1960
32 

تصدر شهادة صالحية الطـائرة للطيـران علـى أسـاس أدلـة كافيـة علـى أن الطـائرة تفـي           3-2-1
  .بالجوانب المتعلقة بالتصميم في متطلبات الصالحية المالئمة

ـ   3-2-2 ل مقبـول عـن مراعـاة    اليجوز إصدار أو اعتماد شهادة صالحية للطيران ما لم يكن هنـاك دلي
الطائرة للمتطلبات الواردة في هـذا الجـزء مـن خـالل االمتثـال لمتطلبـات الصـالحية        

  .المالئمة
تجدد شهادة الصالحية للطيران مـع مراعـاة قـانون الطيـران علـى أن يـتم تحديـد اسـتمرار          3-2-3

ـ       ع صالحية الطائرة للطيران ، أما بإجراء تفتـيش دوري يتكـرر علـى فتـرات مالئمـة م
مراعاة الزمن المنقضي ونوع الخدمة وأمـا عـن طريـق نظـام للتفتـيش تعتمـده الهيئـة        

  .ويؤدي على األقل إلى نتائج مماثلة
33 

  .النموذج التالي ) 1الشكل(تضم شهادة الصالحية للطيران المعلومات المبينة في  3-3-1
الصالحية للطيران باللغة العربيـة ويجـب أن تتضـمن هـذه الشـهادات ترجمـة        تصدر شهادات 3-3-2

  .ةباإلنجليزي
34 

يجب تزويد كل طائرة بدليل طيران وبطاقـات إرشـاد وكافـة الوثـائق األخـرى تبـين حـدود التشـغيل         
متطلبـات الصـالحية    التي تعتبر الطائرة ضمنها صالحة للطيـران حسـبما تحـدده    ةالمعتمد

  .المالئمة والتعليمات والمعلومات اإلضافية الالزمة للتشغيل اآلمن للطائرة
35 

تعتبر الطائرة غير صالحة للطيران في حالة اإلخـالل بمتطلبـات  الصـالحية المالئمـة وحينئـذ يجـوز       
طـائرة إال بعـد اتخـاذ التـدابير     وقف أو سحب شهادة الصـالحية وال يسـمح  طيـران ال   

  .الكفيلة بتأمين سالمة طيرانها
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36 
عندما تصاب طائرة ما بأضرار فعلى السلطة المختصـة أن تقـرر مـا إذا كانـت طبيعـة هـذه        3-6-1

األضرار تجعل الطائرة غيـر صـالحة للطيـران علـى النحـو الـذي تحـدده المتطلبـات         
  .ا الجزءالواردة في هذ

إذا حدثت األضرار أو تأكد حدوثها خـالل وجـود الطـائرة فـي إقلـيم دولـة أخـرى ، يجـوز          3-6-2
لسلطات الدولة األخرى أن تمنع الطائرة مـن االسـتمرار فـي رحلتهـا شـريطة أن تبلـغ       
سلطات الطيران بذلك فوراً وترسل جميع التفاصيل الالزمـة التخـاذ القـرار المشـار إليـه      

  .1-6-3في 
عندما ترى السلطة المختصة أن األضرار التي أصـابت الطـائرة مـن شـأنها أن تجعلهـا غيـر        3-6-3

صالحة للطيران، تمنع الطائرة من االسـتمرار فـي رحلتهـا لحـين إعادتهـا إلـى حالـة        
الصالحية للطيران ، غير أنه يجوز في ظروف اسـتثنائية ، وضـع شـروط حديـة معينـة      

ركـاب إلـى مطـار يمكـن فيـه إعادتهـا إلـى حالـة         للسماح للطائرة بـالطيران بـدون   
الصالحية للطيران ، وعلى الدولـة التـي منعـت الطـائرة أصـالً مـن االسـتمرار فـي         

  .أن تسمح بمثل هذه الرحلة 2-6-3رحلتها بموجب البند 
عندما تكون األضرار التي أصابت الطائرة ذات طبيعة تظـل معهـا الطـائرة صـالحة للطيـران،       3-6-4

  .اح للطائرة باالستمرار في رحلتهافيجب السم
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  استمرار  صالحية الطائرات للطريان –الفصل الرابع 
41 

  تسري المتطلبات الواردة في هذا الفصل على جميع الطائرات 
42 

ـ       4-2-1 ران طـوال فتـرة   تضع الهيئة أو تعمد متطلبـات لضـمان اسـتمرار صـالحية الطـائرة للطي
  :تشغيلها ، بما في ذلك متطلبات تكفل أن الطائرة

تواصل االمتثال لمتطلبات الصالحية المالئمة بعـد إدخـال تعـديل عليهـا أو إصـالحها أو       )أ 
 .تركيب قطع غيار

تم صيانتها لكي تظل صالحة للطيـران ووفقـاً لمتطلبـات الصـيانة الـواردة فـي الجـزء         )ب 
 .والباب الرابع من هذا الجزء) ب(و) أ(الث السادس وعند انطباق الباب الث

الهيئة هي التي تقرر استمرار صالحية الطائرة للطيـران طبقـاً لمتطلبـات الصـالحية المالئمـة       4-2-2
  .السارية المفعول لهذه الطائرة

43 
مـدني اليمنـي ألول مـرة ، وإصـدار أو     في حالة تسجيل طائرة من طراز معين فـي السـجل ال   4-3-1

مـن هـذا البـاب فيـتم إبـالغ دولـة        2-2-3اعتماد شهادة صـالحيتها للطيـران طبقـاً    
  .التصميم بذلك

تقوم اإلدارة العامة لصالحية الطيران باستالم النشـرات اإللزاميـة مـن دولـة تصـميم الطـائرة        4-3-2
رة عامـة ورأت أنهـا ضـرورية    التي ستقوم بدورها في تقديم أي معلومات منطبقـة بصـو  

يشـار إليهـا فيمـا يلـي     (الستمرار صالحية الطائرة للطيران ولسـالمة تشـغيلها اآلمـن    
  .إلى سلطة الطيران المدني) بالمعلومات اإللزامية عن استمرار الصالحية للطيران

ـ         4-3-3 ة بمجرد الحصول على النشرات اإللزاميـة بشـأن  اسـتمرار الصـالحية للطيـران مـن الدول
  .الصانعة ، يتم اتخاذ اإلجراء المالئم بشأنها ومطالبة الشركات المعنية بتنفيذها

على اإلدارة العامة لصالحية الطيران التأكـد مـن اسـتالم جميـع النشـرات اإللزاميـة بشـان         4-3-4
  .استمرار الصالحية للطيران

كيلـوجرام وطـائرات    5700بالنسبة للطائرات التي تتجاوز كتلتها القصـوى المقـررة لإلقـالع     4-3-5
كيلـو جـرام ، علـى     3175الهليكوبتر التي تتجاوز كتلتهـا القصـوى المقـررة لإلقـالع     

السلطة المختصة أن تضمن توفر نظـام لنقـل المعلومـات عـن األعطـال وسـوء األداء       
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والعيوب  والوقائع األخرى التي تؤثر أو قد تؤثر تأثيراُ ضـاراً علـى اسـتمرار صـالحية     
  .إلى الدولة الصانعة . طيرانالطائرة لل

كيلـوجرام وطـائرات    5700بالنسبة للطائرات التي تتجاوز كتلتها القصـوى المقـررة لالقـالع     4-3-6
كيلـوجرام، علـى    3175الهليكوبتر التـي تتجـاوز كتلتهـا القصـوى المقـررة لإلقـالع       

  -:السلطة المختصة أن تضمن وجود نظام لما يلي 
 .5-3-4قاً للبند تلقي المعلومات المقدمة طب )أ 
تقرير ما إذا كانت ثمة حاجة التخاذ إجراء بشـأن الصـالحية للطيـران ووقـت اتخـاذ       )ب 

 .هذا اإلجراء
 .إعداد اإلجراءات الالزمة بشان الصالحية للطيران )ج 
نشر المعلومات عن هذه اإلجراءات ، بما فـي ذلـك المعلومـات المطلوبـة فـي البنـد        )د 

4-3-2. 
ة ، فيما يتعلـق بالطـائرات التـي تتجـاوز كتلتهـا القصـوى المقـررة        يجب على الدولة الصانع 4-3-7

كيلو جرام ، أن تضمن وجـود برنـامج مسـتمر لسـالمة البنيـة لضـمان        5700لإلقالع 
ويجب أن يتضـمن هـذا البرنـامج معلومـات محـددة      . استمرار صالحية الطائرة للطيران 

  .عن منع الصدأ ومراقبته
كيلـو جـرام    5700تـي تتجـاوز كتلتهـا القصـوى المقـررة لإلقـالع       فيما يتعلق بالطائرات ال 4-3-8

كيلـو جـرام تحـدد     3175وطائرات الهليكوبتر التي تتجـاوز كتلتهـا القصـوى لإلقـالع     
السلطة المختصة بالهيئة نـوع معلومـات الخدمـة التـي يجـب علـى الدولـة الصـانعة         

  .والمستثمرين وهيئات الصيانة  إبالغها إليها 
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  الطائرات الكبرية –ث الباب الثال
قبـول  /كيلو جرام التي قـدم بشـأنها طلـب مـنح      5700الطائرات التي تتجاوز كتلتها  –) أ(الباب الثالث 

  ..2/3/2004أو في تاريخ الحق ولكن قبل 13/6/1960شهادة في 
  

  أحكام عامة –الفصل األول 
11 

، فيمـا عـدا المتطلبـات المنصـوص عليهـا فـي       ) أ(تطبق المتطلبات الواردة في الباب الثالث  1-1-1
مـن الطـرازات التـي قـدمت      3-1-1، على جميع الطائرات المحددة في البنـد  4-8البند 

  .م2/3/2004م أو في تاريخ الحق ، ولكن قبل 13/6/1960قبولها في /العتمادها 
ميـع الطـائرات   مـن البـاب الثالـث علـى ج     4-8تطبق المتطلبات المنصوص عليها في البنـد   1-1-2

قبولهــا فــي / مــن الطــرازات التــي قــدمت العتمادهــا  3-1-1المحــددة فــي البنــد 
  .م2/3/2004أو في تاريخ الحق ، ولكن قبل 22/3/1985

تطبق المتطلبات الواردة في البـاب الثالـث علـى الطـائرات التـي تتجـاوز كتلتهـا القصـوى          1-1-3
الركـاب أو البضـائع أو البريـد    كيلـوجرام والمخصصـة لحمـل     5700المقررة لإلقالع 

  .في رحالت جوية دولية
يجب أن يكون مستوى الصالحية للطيران الذي تحدده األجـزاء المعنيـة مـن األنظمـة الشـاملة       1-1-4

مـن البـاب الثـاني بالنسـبة للطـائرات       1-2-1والمفصلة ، المشـار إليهـا فـي البنـد     
صـورة أساسـية للمسـتوى العـام     مساوياً على األقـل ب  3-1-1المنصوص عليها في البند 

  ).أ(الذي تطلبه المتطلبات العامة الواردة في الباب الثالث 
تطبق المتطلبات ، مالم يتبين خالف ذلك، على الطائرة بأكملهـا بمـا فـي ذلـك وحـدات القـدرة        1-1-5

  .واألجهزة والمعدات
12 

  .دتينيجب أال يقل عدد وحدات القدرة في الطائرة عن وح
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13 
يـتم االمتثـال   ) 2-9انظـر البنـد   (بحسب الشروط المحددة للطائرة ووحدات قـدرتها ومعـداتها    1-3-1

للمتطلبــات الــواردة فــي البــاب الثالــث  بــافتراض تشــغيل الطــائرة ضــمن الحــدود 
) شـروط تضـر  ( وتكون هذه الحـدود خاليـة مـن أي شـرط يضـر     .المنصوص عليها 

  .طائرة بحيث تجعل احتمال أن تنجم عن ذلك حوادث مستبعداً جداًُ بسالمة ال
يوضع مدى محدد للكتلة ، ومركـز الثقـل ، وتوزيـع الحمولـة ، والسـرعات ، واالرتفـاع أو        1-3-2

االرتفاع الضغطي يبين ضـمنه االمتثـال لجميـع المتطلبـات ذات الصـلة الـواردة فـي        
في االعتبـار الشـروط التـي يتعـذر تحقيقهـا      الباب الثالث عدا ذلك ال حاجة ألن توضع  

  .أساساً
14 

  .يجب أال يكون للطائرة أي سمات أو خصائص تجعلها غير آمنة تحت ظروف التشغيل المتوقعة
15 

 يكون االمتثال لشـروط الصـالحية للطيـران المالئمـة علـى أسـاس األدلـة المسـتمدة مـن          1-5-1
االختبارات ، أو مـن الحسـابات أومـن الحسـابات المسـتمدة مـن االختبـارات، وذلـك         
شريطة أن تضمن الدقة المحققـة فـي كـل حالـة مسـتوى صـالحية للطيـران مسـاوياً         

  .للمستوى الذي يمكن تحقيقه عند إجراء اختبارات مباشرة
ناً معقـوالً بـأن   بحيـث تعطـي ضـما    1-5-1تكون االختبارات المنصوص عليهـا فـي البنـد     1-5-2

الطائرة ومكوناتها ومعداتها يمكن االعتماد عليها وتعمـل بصـورة سـليمة تحـت ظـروف      
  .التشغيل المتوقعة 
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  الطريان –الفصل الثاني 
21 

يتم إثبات االمتثال للمتطلبات المنصـوص عليهـا فـي الفصـل الثـاني عـن طريـق اختبـارات          2-1-1
جـرى علـى طـائرة أو طـائرات مـن الطـراز المطلـوب        الطيران أواختبارات أخرى ت

الحصول له على شهادة صالحية للطيران، أو عـن طريـق حسـابات قائمـة علـى مثـل       
هذه االختبارات ، وذلك شـريطة أن تتسـاوى نتـائج الحسـابات فـي دقتهـا مـع نتـائج         

  .االختبارات المباشرة أو تمثل نتائجها على نحو معتدل
لكل متطلب من متطلبات الطيران بالنسـبة لجميـع التوليفـات المطبقـة لكتلـة       يتم إثبات االمتثال 2-1-2

الطائرة وموقع مركز ثقلها، وذلـك ضـمن مـدى ظـروف التحميـل المطلـوب إصـدار        
  .شهادة لها 

يجب جعل الطائرة تتخذ أشكاالً مالئمة ، عند الضـرورة ، لتحديـد األداء فـي مراحـل الطيـران       2-1-3
  .يرانهاالمختلفة ولفحص صفات ط

22 
221 

يجب تحديد بيانات كافية عن أداء الطائرة وإدراجها فـي دليـل الطـائرة لتزويـد المسـتثمرين       2-2-1-1
بالمعلومات الضرورية ألغراض تحديد الكتلـة اإلجماليـة للطـائرة علـى أسـاس القـيم ،       

ذلـك لكـي يتسـنى القيـام     الخاصة بالرحلة المزمعة ، لمتغيرات التشـغيل ذات الصـلة ، و  
  .بالرحلة بضمان معقول أن الحد األدنى لألداء اآلمن سيتحقق

عند تقرير أداء الطائرة يجب مراعـاة األداء البشـري ، وبوجـه خـاص يجـب أال يتطلـب        2-2-1-2
  .ذلك تمتع طاقم القيادة بمهارة أو يقظة غير عاديين

ومـع تشـغيل أجهـزة     1-3-1متثـال للبنـد   يجب أن يتمشى األداء المقرر للطـائرة مـع اال   2-2-1-3
  .الطائرة ومعداتها التي قد يؤثر تشغيلها على األداء تشغيالً في توليفات منطقية

222 
-2-2يجب أن تكون الطائرة قادرة على تحقيق الحد األدنى مـن األداء المنصـوص عليـه فـي البنـدين      

ظـر عـن العوائـق أو طـول المـدرج أو      على التـوالي ، بغـض الن   2-2-2-2و 2-1
-2انظـر البنـد   ( الشوط المائي، وذلك حينما تكون الطـائرة بكتلتهـا القصـوى المقـررة     

لإلقالع وللهبوط كـدالتين لعلـو المطـار أو االرتفـاع الضـغطي أمـا فـي الجـو         ) 2-3
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القياسي وأما في ظروف جوية محددة للهواء الساكن،  وفـي ظـروف محـددة للمـاء غيـر      
  .طرب بالنسبة للطائرات المائيةالمض

2221 
يجب أن تكون الطائرة قادرة على اإلقـالع بـافتراض تعطـل وحـدة القـدرة الحرجـة        )أ 

، مع تشغيل وحـدات القـدرة األخـرى ضـمن حـدود قـدرتها       ) 3-2-2انظر البند (
 .على اإلقالع

تكـون الطـائرة    بعد نهاية الفترة التي يمكن فيها اسـتخدام قـدرة اإلقـالع ، يجـب أن     )ب 
قادرة على االستمرار في الصعود مع عـدم تشـغيل وحـدة القـدرة الحرجـة وتشـغيل       
باقي وحدات القدرة ضمن الحدود القصوى للقـدرة المسـتمرة ، وذلـك حتـى ارتفـاع      
يمكن للطائرة البقاء عليه ويمكنها أن تحلـق علـى ذلـك االرتفـاع فـي دائـرة حـول        

 .المطار
لـألداء فـي جميـع مراحـل اإلقـالع والصـعود كافيـاً        يجب أن يكون الحد األدنـى   )ج 

لضمان أنه في ظروف تشغيل مختلفـة قلـيالً عـن الظـروف المثاليـة التـي تقـررت        
ال يكـون االخـتالف عـن القـيم المقـررة اختالفـاً       ) 3-2-2(البيانات على أساسـها  

 .كبيراً
2222 

ة الحرجـة، وفـي حالـة    ابتداء من اتخاذ شكل االقتراب بـدون تشـغيل وحـدة القـدر     )أ 
حدوث اقتراب فاشل ، يجب أن تكون الطائرة قـادرة علـى االسـتمرار فـي الطيـران      

 .إلى نقطة  تستطيع انطالقاً منها القيام باالقتراب من جديد
ابتداء من اتخاذ شكل الهبوط ، وفي حالـة حـدوث هبـوط فاشـل ، يجـب أن تكـون        )ب 

 .القدرةالطائرة قادرة على الصعود مع تشغيل كل وحدات 
223 

يجب تحديد بيانات األداء وإدراجها في دليل الطيران بحيث يتـيح تطبقهـا، عـن طريـق قواعـد التشـغيل       
مـن البـاب األول مـن الجـزء      2-5التي يتعين تشغيل الطائرة طبقاً لها بمقتضـى البنـد   

مكـن تشـغيلها   السادس ، عالقة آمنة بين أداء الطائرة وبـين المطـارات والطـرق التـي ي    
وتحدد بيانات األداء وتقرر للمراحل التاليـة لمـدى الكتلـة ، واالرتفـاع أواالرتفـاع      . عليها

الضغطي وسرعة الريح وميل سطح اإلقالع والهبـوط للطـائرات البريـة وأحـوال سـطح      
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الماء وكثافة الماء وقوة التيار للطائرات المائية ، وألي متغيـرات تشـغيل أخـرى تصـدر     
  .ادة بهاللطائرة شه

  .يجب أن تتضمن بيانات أداء اإلقالع مسافة التعجيل فالتوقف ومسار اإلقالع –اإلقالع  2-2-3-1
هـي المسـافة المطلوبـة للتعجيـل والتوقـف ، أو بالنسـبة        -مسـافة التعجيـل فـالتوقف    2-2-3-1-1

للطائرات المائية مسافة التعجيل ثم العودة إلـى سـرعة بطيئـة مالئمـة ، علـى افتـراض       
عطل وحدة القدرة الحرجة فجأة في نقطة ليست أقـرب إلـى نقطـة بدايـة اإلقـالع مـن       ت

  ).2-1-3-2-2انظر البند ( تلك النقطة المفترضة عند تحديد مسار اإلقالع 
يتكون مسـار اإلقـالع مـن الشـوط األرضـي  أو المـائي ، والصـعود         –مسار اإلقالع  2-2-3-1-2

لى افتـراض تعطـل وحـدة القـدرة الحرجـة فجـأة       االبتدائي ، والصعود بعد اإلقالع ، ع
ويقـرر مسـار اإلقـالع حتـى االرتفـاع الـذي       ) 1-1-3-2-2انظر البند (أثناء اإلقالع 

يمكن للطائرة أن تواصل فيه الطيران والهبـوط بشـكل آمـن ويجـب أن يكـون الصـعود       
     بعد اإلقالع بسـرعة ال تقـل عـن السـرعة اآلمنـة لإلقـالع كمـا هـي محـددة طبقـاً              

  ).3-1-3-2للبند 
ــق  2-2-3-2 ــاء الطري ــو أداء الصــعود                –أثن ــق ه ــاء الطري ــون أداء الصــعود أثن يجــب أن يك

  :والطائرة تتخذ شكل الطيران أثناء الطريق على أن تكون) أو النزول( 
 .وحدة القدرة الحرجة غير عاملة )أ 
ـ    )ب  ي لـديها ثـالث وحـدات    وحدتا القدرة الحرجة غير عاملتين في حالـة الطـائرات الت

 .قدرة أو أكثر
  .ويحب أن  أال تتجاوز المحركات العاملة القدرة  المستمرة القصوى أو الدفع

تكون مسافة الهبوط هي المسافة األفقية التـي تقطعهـا الطـائرة مـن نقطـة علـى        –الهبوط  2-2-3-3
لـى  مسار طيران االقتراب للهبوط على علو مختـار فـوق سـطح الهبـوط إلـى نقطـة ع      

سطح الهبوط التي تتوقف فيها الطائرة تماماً أو تصل إلـى سـرعة منخفضـة مالئمـة فـي      
ويجب أن يكون للعلـو المختـار فـوق سـطح الهبـوط ولسـرعة       . حالة الطائرات المائية 

ويجـوز أن تضـاف إلـى هـذه المسـافة      . االقتراب عالقة مناسـبة بممارسـات التشـغيل   
حالـة يجـب أن توجـد عالقـة مناسـبة بـين       مسافة أخرى حسب الضرورة ، وفي هذه ال

العلو المختار فـوق سـطح الهبـوط وسـرعة االقتـراب والمسـافة اإلضـافية وأن تتـيح         
  .ممارسات التشغيل العادية واالختالفات المعقولة عنها
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23 
تفـاع  علـى جميـع االرتفاعـات حتـى االر     3-2يجب أن تمتثل الطائرة للمتطلبات الـواردة فـي البنـد    

األقصى المتوقع والمناسب للشرط المعين في جميـع ظـروف درجـات الحـرارة المناسـبة      
  .لالرتفاع المعنى والتي اعتمدت لها الطائرة

231 
يجب أن تكون الطائرة قابلة للتحكم فيها والمناورة بها في جميـع ظـروف التشـغيل المتوقعـة وأن يكـون      

مثـل عمليـات   ( سة من أحد ظروف الطيران إلـى ظـرف آخـر    من الممكن االنتقال بسال
بـدون الحاجـة   ) الدوران أو االنزالق الجانبي أو تغيير قـدرة المحـرك أو شـكل الطـائرة    

إلى مهارة أو انتباه أو قوة بصفة استثنائية من جانب الطيـار حتـى فـي حالـة تعطـل أي      
رة بجميـع مراحـل   ويجب وضع أسلوب للـتحكم اآلمـن فـي الطـائ    . من وحدات القدرة 

  .الطيران وأشكال الطائرة حسب أدائها المقرر
يجـب أن تكـون الطـائرة قابلـة      –) أو المـاء ( القابلية للتحكم فـي الطـائرة علـى األرض     2-3-1-1

خـالل السـير واإلقـالع والهبـوط فـي ظـروف       ) أو على الماء(للتحكم فيها على األرض 
  .التشغيل المتوقعة

يجب أن تكـون الطـائرة قابلـة للـتحكم فيهـا فـي        –في الطائرة أثناء اإلقالع  القابلية للتحكم 2-3-1-2
حالة التعطل المفاجئ لوحدة القدرة الحرجة فـي أي وقـت أثنـاء اإلقـالع ، وذلـك عنـد       

  .قيادة الطائرة بطريقة مرتبطة بتقرير مسارات اإلقالع ومسافات التعجيل فالتوقف
ن تتيح السـرعات اآلمنـة لإلقـالع المفترضـة عنـد تحديـد       يجب أ –السرعة اآلمنة لإلقالع  2-3-1-3

هامشـاً كافيـاً فـوق نقطـة     ) بعـد تـرك األرض أو المـاء   (أداء الطائرات أثناء اإلقـالع  
االنهيار وفوق السرعة الدنيا التي تظل فيهـا الطـائرة قابلـة للـتحكم فيهـا بعـد التعطـل        

  .المفاجئ لوحدة القدرة الحرجة
232 

يجب أن تكون للطائرة موازنة مصححة وصفات أخرى تضمن عـدم اإلفـراط فـي المقتضـيات الخاصـة      
بانتباه الطيار وقدرته على المحافظة على ظروف الطيـران المطلوبـة عنـدما تؤخـذ فـي      

. االعتبار مرحلة الطيران التـي تنشـأ فيهـا هـذه المقتضـيات والمـدة التـي تسـتغرقها         
ادي وفي الظـروف المرتبطـة بتعطـل وحـدة أو أكثـر مـن       ويطبق هذا على التشغيل الع

  .وحدات القدرة والتي حددت لها صفات األداء
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233 
يجب أن تكون الطائرة مستقرة فيما يتعلق بالصـفات األخـرى لطيرانهـا وأدائهـا وقـوة هيكلهـا وأكثـر        

لضـمان عـدم   ) األشكال التي تتخـذها الطـائرة ومـدى سـرعتها    (ظروف تشغيلها احتماالً 
اإلفراط في المقتضيات الخاصة بقدرة الطيار علـى التركيـز عنـدما تؤخـذ فـي االعتبـار       

علـى أنـه يجـب    . مرحلة الطيران التي تنشأ فيها هذه المقتضيات والمدة التـي تسـتغرقها  
أال يكون استقرار الطائرة بحيث تفرض مقتضـيات مفرطـة لقـوة الطيـار أو أن تتعـرض      

  .نتيجة لعدم إمكان المناورة في الظروف الطارئةسالمة الطائرة للخطر 
234 

عند جعل الطائرة تقترب من االنهيـار سـواء فـي الطيـران المسـتقيم أو       –اإلنذار باالنهيار  2-3-4-1
في الطيران لالنعطاف مع تشغيل جميع وحـدات القـدرة وتعطيـل وحـدة قـدرة واحـدة،       

ـ  ز باالنهيـار والطـائرة تتخـذ جميـع األشـكال      يجب أن يظهر للطيار إنذار واضح ومتمي
والقدرات المسموح بها ، وذلك فيمـا عـدا األشـكال والقـدرات التـي ال تعتبـر أساسـية        

ويجـب أن يكـون اإلنـذار باالنهيـار والخصـائص األخـرى للطـائرة        . للطيران اآلمن 
فـاظ  بحيث تمكن الطيار من إيقاف تطور االنهيـار بعـد أن يبـدأ اإلنـذار بـه مـع االحت      

  .بسيطرة كاملة على الطائرة دون تغيير قدرة المحرك
يجب أال يكون طيران الطائرة بعد االنهيـار مفرطـاً بحيـث تصـعب      –الطيران بعد االنهيار  2-3-4-2

إعادتها سريعاً إلى حالتها األولى دون تجـاوز سـرعة الهـواء أو حـدود قـوة الطـائرة ،       
لطائرة إلى حالتهـا األولـى قبـل االنهيـار مـن      وذلك بأي شكل أو قدرة تعتبر فيها إعادة ا

ومن المقبول إنقـاص الوقـود لوحـدات القـدرة العاملـة خـالل عمليـة        . األمور األساسية
  .إعادة الطائرة إلى حالتها األولى قبل االنهيار

يجــب تحديـد ســرعات االنهيـار أو السـرعات الــدنيا للطيـران المســتقر      –سـرعات االنهيـار    2-3-4-3
مثـل اإلقـالع والطيـران فـي الطريـق      (لمناسبة لكل مرحلة من مراحـل الطيـران   باألشكال ا
ويجب أال تزيد واحدة من قـيم القـدرة المسـتخدمة فـي تحديـد سـرعات االنهيـار        ) . والهبوط

  .عما هو ضروري إلعطاء دفع صفري بسرعة فوق االنهيار مباشرة
235 

الئمة أن جميع أجزاء الطـائرة ال توجـد فيهـا رفرفـة أو اهتـزاز      يجب أن يوضح عن طريق اختبارات م
بالغ في كل األشكال التي تتخذها الطائرة وفـي جميـع ظـروف السـرعة ضـمن حـدود       

فـي  ويجب أال توجد دفدفة مـن الشـدة بحيـث تـؤثر     ). 2-3-1انظر البند (تشغيل الطائرة 
  .هاقاً  بالغاً لطاقم قيادتهاالسيطرة على الطائرة أو تحدث تلفاً في هيكلها أو تسبب ار
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  اهلياكل –الفصل الثالث 
31 

تطبق المتطلبات الواردة في الفصل الثالث على هيكل الطائرة الـذي يتكـون مـن جميـع أجـزاء الطـائرة       
  .التي يؤدي تعطل أي منها إلى تعريض الطائرة لخطر بالغ

311 
اصة بالهيكل حينمـا تتغيـر الكتلـة حسـب المـدى المطبـق وحينمـا        يجب االمتثال لجميع المتطلبات الخ

توزع بأقل األساليب مالئمة ضمن حدود التشغيل التـي تطلـب الشـهادة علـى أساسـها ،      
  .ما لم يرد نص على خالف ذلك

312 
الناتجـة عـن    تعتبر الحموالت الخارجية وحموالت القصور الـذاتي المقابلـة لهـا أو الحمولـة المقاومـة     

هـي الحمـوالت الحديـة     5-3و 4-3و  3-3مختلف ظروف التحميل الواردة فـي البنـود   
  .، ما لم يرد نص على خالف ذلك 

313 
يجـب أال يتعـرض أي جـزء مـن      5-3و  -4-3و 3-3في مختلف ظروف التحميل الواردة في البنـود  

مولـة الحديـة ، ويجـب أن يكـون     هيكل الطائرة لتشوة ضار من أي حمولـة وحتـى الح  
  .هيكل الطائرة قادراً على تحمل الحمولة النهائية

32 
321 

يجب أن تحدد السرعات الهوائية المقررة التي يصمم هيكـل الطـائرة ليتحمـل بهـا حمـوالت المنـاورة       
تؤخذ السـرعات التاليـة فـي االعتبـار عنـد      ويجب أن .  3-3والعصفة المقابلة طبقاً للبند 

  :تحديد السرعات الهوائية المقررة
 .سرعة المناورة المقررة:  أس )أ 
السرعة التي يمكن بها تحمـل سـرعة العصـفة الرأسـية القصـوى المفترضـة       :  بس )ب 

 .2-3-3طبقاً للبند 
السرعة التي ال يتوقع تجاوزها في الطيران العـادي المسـتقيم مـع األخـذ فـي      :  جس )ج 

االعتبار التأثيرات المحتملة لحـاالت اخـتالل السـيطرة عنـد الطيـران فـي ظـروف        
 .مضطربة
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سرعة االنقضاض القصوى وهي أكبر بقدر كاف مـن السـرعة المـذكورة فـي     :  دس )د 
بحيث يستبعد احتمال تجاوز السرعة المقـررة نتيجـة للزيـادات غيـر المقصـودة      ) ج

مـع أخـذ نوعيـات الطيـران     في السرعة في ظـروف التشـغيل المتوقعـة، وذلـك     
 .والخصائص األخرى للطائرة في االعتبار

السـرعات القصـوى التـي يمكـن بهـا إنـزال القالبـات        :  هــ ن إلى س  1هـمن س  )ه 
 .وجهاز الهبوط أو إجراء تغييرات أخرى في الشكل

)" هـــ"و)" ج"و)" ب"و)"  أ" المــذكورة فــي  هـــو س  جو س بو س أويجــب أن تكــون الســرعات س
در كاف من سرعة االنهيـار للطـائرة ، وذلـك للوقايـة مـن فقـدان الـتحكم فـي         أكبر بق

  .الطائرة في الهواء المضطرب
322 

يجب إدراج السرعات الهوائية الحدية ، المستندة إلى السرعات الهوائيـة المقـررة المقابلـة مـع هـوامش      
في دليـل الطـائرة كجـزء مـن حـدود       1-3-1 آمان، عندما يكون ذلك مالئماً، وفقاً للبند

  ).2-2-9انظر البند (التشغيل 
33 

فـي االعتبـار    5-3و 2-3-3و 1-3-3يجب وضع ظروف التحميل أثناء الطيران الـواردة فـي البنـود    
-3بالنسبة إلى مختلف الكتالت وأساليب توزيـع الكـتالت المنصـوص عليهـا فـي البنـد       

ويجـب أن يوضـع فـي     1-2-3وائية المحددة طبقـاً ألحكـام البنـد    وبالسرعات اله 1-1
االعتبار التحميل المتماثل وغير المتماثل كما يجـب توزيـع حمـوالت الهـواء وحمـوالت      
القصور الذاتي والحموالت األخـرى الناجمـة عـن ظـروف التحميـل المحـددة ، وذلـك        

  .لمحاكاة الظروف الحقيقية قدر اإلمكان أو لتمثيلها بتحفظ
331 

يجب حساب حموالت المناورة على أسـاس معـامالت حمـوالت المنـاورة المالئمـة للمنـاورات التـي        
ويجـب أال تـنقص هـذه الحمـوالت عـن القـيم التـي أثبتـت         . تسمح بها حدود التشغيل

  .التجربة أنها مالئمة لظروف التشغيل المتوقعة
332 

عصفة لسرعات وتدرجات العصفة الرأسـية واألفقيـة التـي تـدل اإلحصـاءات أو      يجب حساب حموالت ال
  .أدلة أخرى أنها ستكون مالئمة لظروف التشغيل المتوقعة
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34 
يجب أن يكون الهيكل قادراً على تحمل كافة الحموالت الناجمـة عـن ردود فعـل األرض وسـطح المـاء      

  .إلقالع والهبوطالمحتمل حدوثها خالل السير وا
341 

يجب أن تتضمن ظروف الهبوط بكتلة اإلقـالع المقـررة وبكتلـة الهبـوط المقـررة األوضـاع المتماثلـة         
وغير المتماثلة للطائرة عند مالمستها لـألرض أو للمـاء ، وسـرعات النـزول والعوامـل      

ـ       ل حـدوثها فـي   االخرى التي تؤثر على الحمـوالت التـي تثقـل علـى الهيكـل والمحتم
  .ظروف التشغيل المتوقعة

35 
يجب أن توضع في االعتبار ، باإلضافة إلـى حمـوالت المنـاورة والعصـفة وحمـوالت األرض والمـاء       

حمـوالت الـتحكم  فـي الطيـران ، ضـغوط      (أو باالرتباط بها ، جميع الحموالت األخرى 
) الـخ .... لناجمـة عـن تغييـر الشـكل،     المقصورة ، آثار تشغيل المحرك، والحمـوالت ا 
  .التي يحتمل أن تحدث في ظروف التشغيل المتوقعة

36 
أي التغييـر غيـر   (يجب أن يصمم هيكل الطائرة بحيث يكون خاليـاً مـن الرفرفـة أو التلـوي الهيكلـي      

حكم فـي الطـائرة   ، وفقـدان الـت  ) المستقر في الهيكل نتيجة للتحميـل الهـوائي الحركـي   
الناجم عن التشوه الهيكلي ، وذلك بالسرعات الواقعة ضـمن حـدود التشـغيل المتوقعـة أو     

، ويجـب أن تـوفر القـوة     1-3-1بالسرعات التي تتخطاها بقـدر كـاف لالمتثـال للبنـد     
  .الكافية لتحمل االهتزاز والدفدفة المحتمل حدوثها في ظروف التشغيل المتوقعة

  
37 

يجب أن تكون مقاومة الطائرة وصناعتها على نحو يضمن أن احتمال حـدوث عطـل مفجـع فـي هيكـل      
الطائرة بسبب الكالل تحت الحمـوالت المتكـررة والحمـوالت االهتزازيـة فـي ظـروف       

  .التشغيل المتوقعة هو احتمال بعيد جداً
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  التصميم والبناء –الفصل الرابع 
41 

صميم والبناء بحيث تعطي ضماناً معقوالُ بـأن جميـع أجـزاء الطـائرة سـتعمل      يجب أن تكون تفاصيل الت
ويجـب أن تكـون هـذه    . بفاعلية وبصورة  يمكن االعتماد عليـه فـي ظـروف التشـغيل    

التفاصيل قائمة على أساس الممارسات التي أثبتـت التجربـة أنهـا مرضـية أو التـي تـم        
حـري المناسـب أو بكلتـا الطـريقتين     إثباتها عن طريق اختبارات خاصة أو عن طريـق الت 

  .ويجب أيضاً أن تراعي مبادئ العوامل البشرية في هذه التفاصيل. 
  اختبارات اإلثبات 4-1-1

يجب بيان عمل جميع األجزاء المتحركة الضـرورية للتشـغيل اآلمـن للطـائرة عـن طريـق اختبـارات        
  .جزاءمناسبة لضمان أنها تعمل بشكل صحيح في جميع ظروف تشغيل هذه األ

412 
يجب أن تكون جميع المواد المسـتخدمة فـي أجـزاء الطـائرة الضـرورية لتشـغيلها اآلمـن  مطابقـة         

ويجـب أن تكـون المواصـفات المعتمـدة بحيـث تتميـز المـواد        . للمواصفات المعتمدة 
  .المقبولة على أنها مطابقة للمواصفات بالخواص الضرورية المفترضة في التصميم

413 
يجب أن تكون طرق الصنع والتجميع بحيث تنتج هيكالً سليماً من كافـة الوجـوه ويمكـن االعتمـاد عليـه      

  .فيما يتعلق بالحفاظ على قوة الطائرة أثناء استخدامها
414 

يجب حماية الهيكل من التدهور أو فقدان القوة أثنـاء االسـتخدام بسـبب العوامـل الجويـة أو الصـدأ أو       
تآكل أو ألسباب أخرى قد ال يمكن مالحظتهـا ، وذلـك علـى أن توضـع فـي االعتبـار       ال

  .الصيانة التي تجري على  الطائرة 
415 

يجب وضع الترتيبات المالئمة التي تسمح بأي فحـص أو تبـديل أو تـرميم ضـروري ألجـزاء الطـائرة       
  .يات العنيفة االستثنائيةالتي تحتاج لذلك أما بصورة دورية وأما بعد العمل

416 
يجب االهتمام بصفة خاصة بسمات التصميم التي تؤثر على قدرة طـاقم قيـادة الطـائرة علـى االسـتمرار      

  :وتتضمن هذه السمات ما يلي على األقل. في التحكم في الطيران 
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لحـد  يجب أن تصمم أجهزة ونظـم الـتحكم بحيـث تقـل إلـى ا      –أجهزة ونظم التحكم  )أ 
االدنى إمكانية تعلقها أو تشغيلها بـدون قصـد أو االسـتخدام غيـر المقصـود ألجهـزة       

 .تثبيت أسطح التحكم 

تصمم معدات الطـائرة وترتـب ويـتم فصـلها      –تحمل معدات الطائرة آلثار الحوادث  )ب 
مادياً لزيادة إمكانية مواصلة رحلة جوية آمنة والهبوط بسـالم إلـى أقصـى حـد علـى      

 .لحق ضرراً بهيكل الطائرة أو معداتهاأثر أي حادث ي

يجب تصميم مقصورة طاقم الطيران بشكل يقلل إلـى أدنـى حـد ممكـن      –بيئة الطاقم  )ج 
من إمكانية قيام الطاقم بتشغيل خاطئ أو مقيد مـن جـراء االجهـاد أو االضـطراب أو     

تنظـيم وتعريـف مفـاتيح الـتحكم     : ويجب مراعاة مـا يلـى علـى األقـل     . التداخل 
ة واإلعالن السريع عن الطـوارئ وإدراك مفـاتيح الـتحكم والتهويـة والتدفئـة      واألجهز

 .والضوضاء

يجب أن يكون ترتيب مقصـورة القيـادة بحيـث يتـيح مجـاالً للرؤيـة        –رؤية الطيار  )د 
لمسافة بعيدة بقدر كاف وبوضوح وبـدون تشـويه للرؤيـة لغـرض التشـغيل اآلمـن       

. ت التـي قـد تـؤثر علـى رؤيـة الطيـار       للطائرة ، ويمنع السطوع الباهر واالنعكاسا
ويجب أن تسمح سمات تصميم الزجاج األمامي الواقي أثنـاء هطـول المطـر بالرؤيـة     

 .الكافية للقيام بالرحلة بطريقة عادية وللقيام بعمليات االقتراب والهبوط

يجب توفير الوسـائل الكفيلـة أمـا بـأن تمنـع تلقائيـاً حـدوث         –االستعداد للطوارئ  )ه 
وارئ وأما بأن تمكن طاقم القيادة مـن معالجـة حـاالت الطـوارئ الناجمـة      حاالت الط

. عن األعطال المتوقعة في المعدات  والنظم التـي يعـرض عطلهـا الطـائرة للخطـر      
كما يجب أن توضع ترتيبـات معقولـة لمواصـلة تقـديم الخـدمات الضـرورية بعـد        

جهـاز او أكثـر    في وحدة أو أكثر من وحـدات القـدرة أو فـي   ) أعطال( حدوث عطل 
المتطلبـات الخاصـة لحـدود    ) هذه األعطـال (إلى درجة بحيث تنطبق على هذا العطل 

األداء والتشغيل الواردة في هذا الجـزء وفـي المجلـدين األول والثـاني مـن الجـزء       
 .السادس

يجب أن يكون تصـميم الطـائرة والمـواد المسـتخدمة فـي       –االحتياطات من الحريق  )و 
المـواد المسـتخدمة فـي صـناعة األثـاث داخـل مقصـورة         صناعتها ، بما في ذلك

القيادة والمواد المستبدلة أثناء عملية التجديد الكبرى ، بحيـث تقلـل إلـى الحـد األدنـى      
إمكانية حدوث حريق أثناء الطيـران أو أثنـاء وجـود الطـائرة علـى األرض وتقلـل       
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. حـدوث حريـق   أيضاً إلى الحد األدنى انبعاث الدخان والغـازات السـامة فـي حالـة    
ويجب أن توفر وسائل الحتواء او اكتشـاف وإطفـاء مثـل هـذه الحرائـق التـي قـد        

 .تحدث بطريقة ال تسبب خطراً إضافياً على الطائرة

تصـمم معـدات إخمـاد الحرائـق فـي       12/3/2000اعتبـاراً مـن    –إخماد الحرائق  )ز 
ـ        وب مقصورة الشحن، بما في ذلك مـواد اإلطفـاء ، بحيـث تأخـذ فـي الحسـبان نش

 .حرائق فجائية ومكثفة مثل الحرائق الناجمة عن المتفجرات أو األجهزة الحارقة

يجـب أن تتخـذ    12/3/2000اعتبـاراً مـن    –فقدان شاغلي الطائرة للياقتهم الصحية  )ح 
أثناء التصميم احتياطات للحماية من إمكانيـة حـدوث حـاالت انخفـاض الضـغط فـي       

رى، بما في ذلـك تلـك الناجمـة عـن     المقصورة ومن وجود دخان او غازات سامة أخ
المتفجرات أو األجهزة الحارقة ، يمكن أن تؤدي إلى فقـدان شـاغلي الطـائرة لليـاقتهم     

 .الصحية

يجـب   12/3/2000اعتبـاراً مـن    –حماية مقصورة القيادة مـن الـدخان واألبخـرة     )ط 
توفير الوسائل التي تقلل إلى الحد األدنـى مـن دخـول الـدخان واألبخـرة والغـازات       

 ".السامة الناجمة عن االنفجارات أو الحرائق من الطائرة إلى مقصورة القيادة
417 

يجب أن توضع عنـد تصـميم الطـائرة ترتيبـات لحمايـة شـاغليها ، فـي حالـة الهبـوط           4-1-7-1
االضطراري، مـن الحريـق ومـن التـأثيرات المباشـرة لقـوى التبـاطؤ وكـذلك مـن          

  .ت الناجمة عن تأثير قوى التباطؤ على المعدات الموجودة داخل الطائرةاإلصابا
يجب تقديم التسهيالت لإلخالء السريع للطائرة في الظـروف المحتمـل حـدوثها بعـد الهبـوط       4-1-7-2

ويجب أن تكون هذه التسـهيالت متناسـبة مـع سـعة الطـائرة لكـل مـن        . االضطراري 
  .الركاب والطاقم

ن التصميم الداخلي للمقصورة ومواقع وعدد مخـارج الطـوارئ، بمـا فـي ذلـك      يجب أن يكو 4-1-7-3
وسائل التعرف علـى مواقـع ممـرات ومخـارج الهـروب وإضـاءتها ، بحيـث يسـهل         

  .اإلخالء السريع للطائرة في الظروف المحتمل حدوثها بعد الهبوط االضطراري
علـى المـاء ، فيجـب عنـد     بالنسبة للطـائرات المعتمـدة لظـروف الهبـوط االضـطراري       4-1-7-4

تصميمها أن توضع ترتيبات لتقديم الحد األقصـى مـن الضـمان العملـي لتنفيـذ اإلخـالء       
  .اآلمن للطائرة من الركاب والطاقم في حالة الهبوط االضطراري على الماء
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418 
ـ   دوث ضـرر قـد اليمكـن    يجب أن توضع عند التصميم الترتيبات الكافية ليقلل إلى الحد األدنى خطـر ح

بـأجزاء الطـائرة   ) مثـل السـحب والرفـع   (مالحظته بسبب عمليات الخـدمات األرضـية   
ويجوز أن توضع فـي االعتبـار الحمايـة التـي قـد توفرهـا       . الضرورية لتشغيلها اآلمن 

  .أي حدود أو توجيهات إلجراء هذه العمليات
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  احملركات –الفصل اخلامس 
51 

طلبات الواردة في الفصل الخامس على المحركات مـن جميـع الطـرازات التـي تسـتخدم فـي       تطبق المت
  .الطائرة كوحدات دفع أولية

52 
يجب أن يصمم ويبنى المحرك كله وملحقاته بحيث يعمل على نحو يمكـن االعتمـاد عليـه ضـمن حـدود      

بشـكل صـحيح فـي الطـائرة طبقـاً      تشغيله وفي ظروف التشغيل المتوقعة عندما يركـب  
  .لما ينص عليه الفصل السابع وعندما تركب له مروحة مالئمة إذا كان ذلك الزماً

53 
يجب أن تعلن تقديرات القدرة والظروف الجوية التي تستند إليها وجميـع ظـروف وحـدود التشـغيل التـي      

  .كيقصد تطبيقها على تشغيل المحر
54 

يجب أن يكمل بصورة مرضية أي محرك من طراز معـين االختبـارات الالزمـة للتحقـق مـن صـحة       
التقديرات والظروف والحدود المعلنة ولضـمان أنـه سـيعمل بطريقـة مرضـية ويمكـن       

  :ويجب أن تشمل هذه االختبارات ما يلي على األقل. االعتماد عليها
تبـارات للتحقـق مـن خصـائص قـدرة المحـرك أو       يجب إجـراء اخ  –معايير القدرة  )أ 

) دفعة عندما يكون جديداً وأيضاً بعـد إجـراء االختبـارات الـواردة فـي الفقـرتين ب      
ويجب أال يكون هناك أي نقص كبيـر فـي القـدرة عنـد االنتهـاء مـن جميـع        )  وج

 .االختبارات المحددة 
ـ       –التشغيل  )ب  اء والتعجيـل  يجب إجـراء اختبـارات لضـمان أن بـدء التشـغيل واإلبط

واالهتزاز وتجاوز السرعة والخصـائص األخـرى مرضـية ولبيـان وجـود هـوامش       
كافية للتخلص من الفرقعة أو الشهقة أو الظروف األخرى الضـارة حسـبما قـد يكـون     

 .مالئماً لطراز المحرك المعين
يجب إجراء اختبارات لفترة كافيـة بالقـدرات وظـروف الـدفع والسـرعات       –التحمل  )ج 

شغيل األخـرى حسـبما يلـزم لبيـان إمكانيـة االعتمـاد علـى المحـرك         وظروف الت
ويجب أن تشمل هـذه االختبـارات أيضـاً التشـغيل فـي ظـروف تتجـاوز        . وتحمله 

 .الحدود المعلنة للدرجة التي يمكن بها تجاوز هذه الحدود في الخدمة الفعلية



29 
 

  املراوح –الفصل السادس 
61 

  .دة في الفصل السادس على المراوح من جميع الطرازاتتطبق المتطلبات الوار
62 

يجب أن تصمم وتبنى المروحة كاملة بجميع ملحقاتهـا بحيـث تعمـل بصـورة يمكـن االعتمـاد عليهـا        
ضمن حدود تشغيلها في ظروف التشغيل المتوقعة عنـدما تثبـت علـى المحـرك وتركـب      

  .يه الفصل السابعفي الطائرة طبقاً لما ينص عل
63 

يجب ان تعلن تقديرات القدرة وجميع ظروف وحـدود التشـغيل التـي يقصـد بهـا الـتحكم فـي تشـغيل         
  .المروحة

64 
يجب أن تكمل بصورة مرضية أي مروحة من طراز معين االختبـارات الالزمـة لضـمان أنهـا سـتعمل      

. ويمكن االعتماد عليها ضـمن التقـديرات والظـروف والحـدود المعلنـة     بطريقة مرضية 
  :ويجب أن تشمل هذه االختبارات ما يلي على األقل

يجب إجراء اختبـارات لضـمان أن خصـائص االهتـزاز بـالقوة وتجـاوز         –التشغيل  )أ 
السرعة مرضية ولبيان أن أجهزة تغييـر الخطـوة وأجهـزة الـتحكم تعمـل بصـورة       

 .عتماد عليهامالئمة ويمكن اال
يجـب إجـراء اختبـارات لفتـرة كافيـة بالقـدرات والسـرعات وظـروف          –التحمل  )ب 

 .التشغيل األخرى حسبما يلزم لبيان إمكانية االعتماد على المروحة وتحملها
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  تركيب جمموعة وحدات القدرة –الفصل السابع 
71 

711 
القدرة االمتثال للمتطلبـات الـواردة فـي الفصـل الرابـع وللمتطلبـات        يجب عند تركيب مجموعة وحدات

  .الواردة في هذا الفصل
712 

إذا كـان  ( يجب أن يكون تصميم مجموعة وحدات القدرة بحيث يمكـن اسـتعمال المحركـات والمـراوح     
ف المقـررة فـي دليـل الطـائرة     وفي الظـرو . في ظروف التشغيل المتوقعة ) ذلك منطبقاً

، يجب أن تكـون الطـائرة قابلـة للتشـغيل دون تجـاوز الحـدود المقـررة للمحركـات         
  .والمراوح وفقاً للفصول الخامس والسادس والسابع

713 
 في التركيبات التي يؤدي فيها استمرار دوران محرك متعطل إلى زيـادة خطـر الحريـق أو إلـى حـدوث     

عطل هيكلي خطير، يجب توفير الوسائل للطـاقم إليقـاف دوران المحـرك أثنـاء الطيـران      
  .أو تخفيضه إلى مستوى آمن

  
714 

  .يجب توفير الوسائل إلعادة تشغيل المحرك على ارتفاعات حتى االرتفاع األقصى المعلن
72 

721 
أن ترتب مجموعة وحدات القدرة وتركب بحيث تكون كل وحـدة قـدرة واألجهـزة المرتبطـة بهـا      يجب 

قابلة للتحكم والتشغيل بصورة مسـتقلة عـن الوحـدات األخـرى وبحيـث يوجـد ترتيـب        
واحد على األقل لمجموعة وحدات القدرة واألجهـزة التـي ال يـنجم عـن أي عطـل فيهـا       

لتعطل الكامل لوحـدة القـدرة الحرجـة، مـا لـم يكـن       فقدان قدرة أكثر من فقدانها نتيجة ل
  .احتمال حدوث هذا العطل بعيداً للغاية

722 
يجب أن تحدد اجهادات اهتزاز المراوح وأال تتجاوز القيم التي تبـين أنهـا آمنـة للتشـغيل ضـمن حـدود       

  .التشغيل المقررة للطائرة 
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723 
قادرة على إبقاء درجات حرارة مجموعـة وحـدات القـدرة ضـمن الحـدود       يجب أن تكون دورة التبريد

وذلك في درجات حـرارة الهـواء المحـيط بهـا حتـى درجـة الحـرارة        ) 2-1-7انظر البند ( المقررة 
ويجب أن يتضمن دليـل الطـائرة درجـة حـرارة الهـواء      . القصوى المالئمة للتشغيل المطلوب للطائرة 

ذلك درجـة حـرارة الهـواء الـدنيا اللتـين تقـرر أن مجموعـة وحـدات         القصوى ، وإذا اقتضى األمر 
  .القدرة مالئمة لهما

724 
يجب أن تكون دورات الوقود والزيت وسـحب الهـواء والـدورات األخـرى المرتبطـة بمجموعـة وحـدات        

ـ      ي تـؤثر علـى عمـل    القدرة ،قادرة على تزويد كل محرك طبقاً لمتطلباته المقـررة وفـي كـل الظـروف الت
على سـبيل المثـال قـدرة المحـرك ، أوضـاع الطـائرة وتعجيلهـا، والظـروف الجويـة ،          ( هذه الدورات 

  .وذلك في ظروف التشغيل المتوقعة). ودرجات حرارة السوائل
725 

ـ  6-1-4يجب تطبيق ما يلي ، باإلضافة إلى المتطلب  العام الوارد فـي البنـد    فـي منـاطق مجموعـة     ، وذلـك )هـ
  .وحدات القدرة التي تكمن فيها مخاطر كبيرة للحريق نظراً لقرب مصادر االشعال من المواد المشتعلة

يجب عزل هذه المنـاطق بواسـطة مـواد مقاومـة للحريـق عـن المنـاطق         –العزل  )أ 
األخرى في الطائرة التي يؤدي وجود النـار فيهـا إلـى تعـريض اسـتمرارية الرحلـة       

أيضاً أن توضع فـي االعتبـار المصـادر المحتملـة لنشـوب الحريـق        للخطر، ويجب
 .ومسارات انتشار الحريق

يجـب أن تكـون أجـزاء دورة السـائل القابـل لالشـتعال        –السوائل القابلة لالشتعال  )ب 
الموجودة في هذه المنـاطق قـادرة علـى احتـواء السـائل عنـد تعرضـه لظـروف         

ف تـدفق السـوائل القابلـة لالشـتعال إلـى      الحريق ، ويجب تزويد الطاقم بوسائل إليقا
 .مثل هذه المناطق عند حدوث حريق

يجب توفير عدد كـاف مـن أجهـزة اكتشـاف الحريـق الموزعـة        –اكتشاف الحريق  )ج 
 .بحيث تضمن االكتشاف السريع ألي حريق قد يحدث في مثل هذه المناطق 

علـى إطفـاء    يجب تزويد هذه المناطق بدورة إطفـاء حريـق قـادرة    –إطفاء الحرائق  )د 
أي حريق من المحتمل حدوثه في هذه المنـاطق ، مـالم تكـن درجـة العـزل وكميـة       
المواد القابلة لالشتعال ومقاومة الهيكل للحريق والعوامـل األخـرى بحيـث تجعـل أي     

 .حريق محتمل الحدوث في المنطقة ال يعرض سالمة الطائرة للخطر
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  األجهزة واملعدات –الفصل الثامن 
81 

يجب أن تزود الطائرة باألجهزة والمعدات المعتمدة والضـرورية للتشـغيل اآلمـن للطـائرة فـي ظـروف       
ويجب أن تتضمن األجهزة والمعـدات الضـرورية لتمكـين الطـاقم مـن      . التشغيل المتوقعة

  .تشغيل الطائرة ضمن حدود تشغيلها
82 

  .في الفصل الرابع عند تركيب األجهزة والمعداتيجب االمتثال للمتطلبات الواردة 
83 

معدات السالمة والنجاة المقررة التي من المتوقع أن يستخدمها أو يشـغلها الطـاقم أو الركـاب فـي حالـة      
الطوارئ يجب أن تكون متينة وأن يسهل الوصـول إليهـا والتعـرف عليهـا ، ويجـب أن      

  .مؤشرة عليها بوضوحتكون طريقة استخدامها 
84 

األنوار التي يقتضي الجزء الخامس أن تضيئها الطائرات أثنـاء طيرانهـا أو عملهـا فـي منطقـة       8-4-1
التحرك بالمطار يجب أن تكـون علـى درجـات مـن شـدة اإلضـاءة واللـون ومجـال         

ـ    ائرة أخـرى أو العـاملين علـى    اإلضاءة والخصائص األخرى بحيث تعطـي قائـد أي ط
األرض أطول وقت ممكن لتفسير هذه األضواء وبعـد ذلـك إجـراء المنـاورة الضـرورية      

ويجب أن توضع في الحسبان علـى النحـو الواجـب عنـد تصـميم هـذه       . لتفادي التصادم
  .األضواء الظروف التي من المتوقع بصورة معقولة أن تؤدي فيها وظائفها 

  :وار على الطائرات بحيث تقلل إلى الحد األدنى إمكانية ما يلي يجب تركيب األن 8-4-2
 أو.التأثير الضار على األداء المرضي لواجبات طاقم الطائرة  )أ 
 .تعريض مراقب خارجي لضوء ساطع مؤذ للبصر )ب 
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  حدود ومعلومات التشغيل –الفصل التاسع 
91 

متثال للمتطلبـات الـواردة فـي هـذا الجـزء ،      يجب أن تكون حدود التشغيل ، التي يقرر ضمنها مدى اال
مع أي معلومات أخرى ضرورية للتشغيل اآلمـن للطـائرة، متـوافرة عـن طريـق دليـل       
الطيران وعالمات ولوحات التعليمات والوسائل األخـرى التـي قـد تفـي بهـذا الغـرض       

و  2-9ويجب أن تتضمن الحدود والمعلومات مـا يـرد منهـا فـي البنـود      . بصورة فعالة 
  .على األقل 4-9و  9-3

92 
الحدود التي يشكل تجاوزها خطراً أثناء الطيران والمبينـة كمـا يجـب أن يـتم التعبيـر عنهـا بوحـدات        
مناسبة وأن تصحح بالنسبة ألخطاء القياس إذا مـا اسـتدعى األمـر ذلـك لكـي يسـتطيع       

قيـام بسـرعة بتقريـر وقـت     طاقم قيادة الطائرة ، بالرجوع إلى العدادات المتاحـة لـه ، ال  
  .الوصول إلى هذه الحدود

921 
يجب أن تتضمن حدود التحميـل جميـع الكـتالت المحـددة ومواقـع مركـز الثقـل وتوزيـع الكـتالت          

  ).2-3-1انظر البند(والحموالت األرضية 
922 

المحـددة مـن ناحيـة تماسـك     ) 2-3انظر البنـد  ( يجب أن تتضمن حدود السرعة الهوائية جميع السرعات
ويجـب أن تحـدد هـذه    . الهيكل أو نوعيات طيران الطائرة أو بالنظر العتبـارات أخـرى  

السرعات بالنسبة إلى األشكال المالئمـة التـي تتخـذها الطـائرة والعوامـل األخـرى ذات       
  .الصلة

923 
ات القدرة جميع الحـدود الموضـوعة لمختلـف مكونـات مجموعـة      يجب أن تتضمن حدود مجموعة وحد

  .وحدات القدرة حسبما ركبت بالطائرة
924 

يجب أن تتضمن حدود المعدات والدورات جميع الحدود المقـررة لمختلـف المعـدات والـدورات حسـبما      
  .ركبت بالطائرة

  



34 
 

952 
انظـر  ( ضرورية للظروف التي يتبـين أنهـا ضـارة بسـالمة الطـائرة       الحدود المتنوعة تشمل أي حدود

  ).1-3-1البند 
926 

يجب أن تشمل حدود طاقم قيادة الطائرة العدد األدنـى مـن أفـراد الطـاقم الالزمـين لتشـغيل الطـائرة ،        
الئمـين إلـى   وذلك مع مراعاة جملة أمور من ضمنها إمكانية وصـول أعضـاء الطـاقم الم   

  .جميع أجهزة التحكم والعدادات الالزمة وتنفيذ اإلجراءات المقررة للطوارئ
  

927 
يجب أن تتضمن حدود الدورات فترة الطيران القصـوى التـي تقـررت علـى أساسـها درجـة االعتمـاد        

يل الطـائرات المـزودة بمحـركين تـوربينيين     على الدورات فيما يتعلق بالموافقة على تشـغ 
مـن المجلـد األول مـن الجـزء      7-4لفترة تتجاوز الحـد الزمنـي المقـرر طبقـاً للبنـد      

  .السادس
93 

931 
ألول والثـاني مـن الجـزء السـادس ،     يجب إعداد قائمة بفئات العمليات الخاصة المذكورة في المجلـدين ا 

  .والتي تم إثبات أن الطائرة أهل للقيام بها الستيفائها شروط الصالحية السليمة
  

932 
معلومات التحميل يجب أن تتضمن الكتلة الفارغة للطائرة ، باإلضـافة إلـى تعريـف لحالـة الطـائرة فـي       

ثقل المنـاظر لـذلك ، ونقطـة أو نقـاط المرجـع      وقت وزنها ، باإلضافة إلى موقع مركز ال
  .، وخط أو خطوط االسناد التي توضع على أساسها حدود مركز الثقل

  
933 

يجب أن توصف إجراءات التشغيل العادية وإجـراءات التشـغيل فـي حـاالت الطـوارئ والتـي تتعلـق        
أن تتضـمن اإلجـراءات   ويجـب  . بالطائرة المعينة وتكـون ضـرورية لتشـغيلها اآلمـن    
  .الواجب إتباعها في حالة تعطل وحدة قدرة واحدة أو أكثر
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934 

ويجـب تقريـر   . يجب تقديم معلومات كافية بشأن أي سمات هامة أو غيـر عاديـة لخصـائص الطـائرة    
-2سرعات االنهيار أو السرعات الدنيا للطيران المستقر المطلـوب تحديـدها طبقـاً للبنـد     

3-4-3.  
935 

يجب تحديد أقل األماكن تأثراً بالمتفجرات الذي قد توضع فيه قنبلة أو جهـاز متفجـر آخـر لتقليـل اآلثـار      
  .المترتبة على الطائرة عند وقوع انفجار إلى الحد األدنى

94 
ويجـب أن تتضـمن معلومـات تتعلـق بمختلـف      . 2-2يجب إدراج معلومات أداء الطائرة طبقـاً للبنـد   

األشكال التي تتخذها الطـائرة وقـدراتها عنـد اتخاذهـا والسـرعات ذات الصـلة بـذلك،        
وذلك باإلضافة إلى المعلومات التي مـن شـأنها أن تسـاعد طـاقم القيـادة علـى تحقيـق        

  .األداء حسبما هو مقرر
95 

أن يحدد هذا الـدليل بوضـوح الطـائرة المعينـة أو سلسـلة الطـائرات       ويجب . يجب توفير دليل للطائرة 
ويجـب أن يتضـمن دليـل الطـائرة علـى األقـل الحـدود والمعلومـات         . التي يتعلق بها

  .واإلجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل
96 

جهزة والمعـدات وأدوات الـتحكم   يجب أن تحتوي العالمات ولوحـات التعليمـات المتعلقـة بـاأل     9-6-1
وغيرها على الحدود أو المعلومـات الضـرورية السـترعاء انتبـاه طـاقم قيـادة الطـائرة        

  .إليها مباشرة أثناء الطيران
يجب توفير العالمـات ولوحـات التعليمـات أو التوجيهـات إلعطـاء أي معلومـات ضـرورية         9-6-2

القطـر  (فـي الخـدمات األرضـية    للطاقم األرضي من أجل تجنب احتمال وقـوع أخطـاء   
يمكـن أن تمـر بـدون مالحظـة وأن تعـرض سـالمة الطـائرة        ) الخ...والتزود بالوقود،

  .للخطر في الرحالت الالحقة
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  استمرار صالحية الطريان –الفصل العاشر 
 

101 
صـالحة للطيـران ، ويجـب أن    يجب إتاحة المعلومات الستخدامها في وضع إجـراءات إلبقـاء الطـائرة    

  .4-10و 3-10و  2-10تتضمن هذه المعلومات تلك المعلومات الواردة في البنود 
102 

. يجب أن تتضمن معلومات الصيانة وصفاً للطائرة واألسـاليب الموصـى بهـا للقيـام بأعمـال الصـيانة      
  .ويجب أن تتضمن هذه المعلومات إرشادات عن تشخيص العيوب

103 
يجب أن تتضمن معلومات برنامج الصيانة أعمـال الصـيانة والفواصـل الزمنيـة الموصـى بهـا للقيـام        

  .بمثل هذه األعمال
104 

م علـى أنهـا الزاميـة    يجب أن تعتبر الزامية أعمال الصيانة وفترات تكرارها التي حددتها دولـة التصـمي  
  .عند اعتمادها لتصميم الطراز
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  األمن –الفصل احلادي عشر 
111 

  .يراعى عند تصميم الطائرات توفر أقل األماكن تأثراً بالمتفجرات 12/3/2000اعتباراً من 
112 

رات المجهزة بباب لمقصـورة القيـادة ، تصـميم هـذا البـاب      يتم في جميع الطائ 12/3/2000اعتباراً من 
وحاجز مقصورة القيادة لتقليل اختراقها إلى أدنـى حـد ممكـن بواسـطة نيـران األسـلحة       

  .الخفيفة وشظايا القنابل اليدوية
113 

األسـلحة   يجب أن توضع في االعتبار سـمات التصـميم الالزمـة لمنـع إخفـاء      12/3/2000اعتباراً من 
أو المتفجرات أو المواد الخطرة األخرى بسهولة داخـل الطـائرة والتـي تيسـر إجـراءات      

  .البحث عن هذه المواد
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كيلوجرام والتي قدم  5700الطائرات التي تتجاوز كتلتها  –) ب(الباب الثالث 
  أو يف تاريخ الحق2/3/2004قبول شهادة يف /بشأنها طلب منح

  امةأحكام ع -)أ(الباب الفرعي

1 
 2-1-على جميـع الطـائرات المحـددة فـي البنـد أ     ) ب(تطبق المتطلبات الواردة في الباب الثالث  1-1-أ

  .م أو في تاريخ الحق 2/3/2004من الطرازات التي قدمت طلبات بشأنها في 

كتلتهـا   علـى جميـع الطـائرات التـي تتجـاوز     ) ب(تطبق المتطلبات الواردة في الباب الثالـث   2-1-أ
كيلـوجرام والمخصصـة لحمـل الركـاب أو البضـائع أو       5700القصوى المقررة لإلقالع 

  .البريد في رحالت جوية دولية

يجب أن يكون مستوى الصالحية للطيران الذي تحـدده األجـزاء المعنيـة مـن األنظمـة الشـاملة        3-1-أ
ة للطـائرات  مـن البـاب الثـاني بالنسـب    ) 2-2-3(والمفصلة المشـار إليهـا فـي البنـد     

مسـاوياً علـى العجـل بصـورة أساسـية للمسـتوى        2-1-المنصوص عليها في البنـد أ 
  ).ب(اإلجمالي الذي تتطلبه المتطلبات الوردة في الباب الثالث 

تطبق المتطلبات على الطائرة بأكملها بما في ذلك وحـدات القـدرة واألجهـزة والمعـدات ، مـالم       4-1-أ
  .يبين خالف ذلك

2 
يـتم االمتثـال   ) . 2-انظـر البنـد ز  (بحسب الشروط المحددة للطائرة ووحدات قدرتها ومعـداتها   1-2-أ

بـافتراض تشـغيل الطـائرة ضـمن الحـدود      ) ب(للمتطلبات الواردة فـي البـاب الثالـث    
وتتضمن هذه الحدود هامشـاً للسـالمة بحيـث يجعـل احتمـال وقـوع       . المنصوص عليها 

  .داً جداًحوادث بسبب ذلك مستبع

يوضع مدى محدد للكتلة ، ومركز الثقـل، وتوزيـع الحمولـة ، والسـرعات ، ودرجـة حـرارة        2-2-أ
الجو المحيطة ، واالرتفاع أو االرتفاع الضـغطي يبـين ضـمنه االمتثـال لجميـع القواعـد       

  ).ب(القياسية ذات الصلة الواردة في الباب الثالث 
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3 

يكون للطائرة ، في جميع ظروف التشـغيل المتوقعـة أي سـمات أو خصـائص تجعلهـا غيـر       يجب أال 
  .آمنة

4 
يجب االمتثال لمتطلبات الصالحية للطيران المالئمة على أسـاس األدلـة المسـتمدة مـن االختبـارات ، أو      

أن تعطـي  الحسابات ، أو توليفة مقبولة مـن الحسـابات واالختبـارات ، وذلـك شـريطة      
الدقة المحققة في كل حالـة ضـماناً معقـوالً بـأن الطـائرة ومكوناتهـا ومعـداتها يمكـن         

  .االعتماد عليها وتعمل بصورة سليمة تحت ظروف التشغيل المتوقعة
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  الطريان –) ب(الباب الفرعي 
1 

عـن طريـق   ) ب(يتم إثبات االمتثـال للمتطلبـات المنصـوص عليهـا فـي البـاب الفرعـي         1-1-ب
اختبارات الطيران أو اختبارات أخرى تجـرى علـى الطـائرة أو طـائرات مـن الطـراز       
المطلوب الحصول له على شهادة الطراز ، أو عـن طريـق حسـابات قائمـة علـى مثـل       
هذه االختبارات ، وذلك شـريطة أن تتسـاوى نتـائج الحسـابات فـي دقتهـا مـع نتـائج         

  .على نحو معتدل  االختبارات المباشرة أو تمثل نتائجها
يتم إثبات االمتثال لكل متطلب من متطلبات الطيران بالنسـبة لجميـع التوليفـات المطبقـة لكتلـة       2-1-ب

الطائرة وموقع مركز ثقلها ، وذلـك ضـمن مـدى ظـروف التحميـل المطلـوب إصـدار        
  .شهادة لها

اء فـي مراحـل   يجب جعل الطـائرة تتخـذ أشـكاالً مالئمـة ، عنـد الضـرورة ، لتحديـد األد        3-1-ب
  .الطيران المختلفة ولفحص صفات طيرانها

2 
لتزويـد المسـتثمرين   (يجب تحديد بيانات كافية عن أداء الطائرة وإدراجها فـي دليـل الطيـران     1-2-ب

ألغراض تحديد الكتلة اإلجمـالي للطـائرة علـى أسـاس القـيم ،      ) بالمعلومات الضرورية 
زمعة، لمتغيرات التشـغيل ذات الصـلة ، وذلـك لكـي يتسـنى القيـام       الخاصة بالرحلة الم

  .بالرحلة بضمان معقول أن الحد األدنى لألداء اآلمن سيتحقق
عند تحقيق األداء المقرر للطـائرة يجـب أن يؤخـذ فـي االعتبـار العوامـل البشـرية وبوجـه          2-2-ب

  .عاديينخاص يجب أال يتطلب ذلك تمتع طاقم القيادة بمهارة أو يقظة غير 
ومـع تشـغيل أجهـزة الطـائرة      1-2-يجب أن يتمشى األداء المقرر للطائرة مع االمتثال للبنـد أ  3-2-ب

  .ومعداتها التي قد يؤثر تشغيلها على األداء تشغيالً في توليفات منطقية
24 

-2-عليـه فـي البنـدين ب   يجب أن تكون الطائرة قادرة على تحقيق الحد األدنى مـن األداء المنصـوص   
على التوالي ، بغض النظـر عـن العوائـق أو طـول المـدرج أو الشـوط        6-2-و ب 5

) 7-2-انظـر البنـد ب  ( المائي ، وذلك حينما تكون الطـائرة بكتلتهـا القصـوى المقـررة     
لإلقالع وللهبوط كدالتين لعلو المطار أو االرتفاع الضغطي أمـا فـي الجـو القياسـي وامـا      
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محددة للهواء الساكن، وفـي ظـروف محـددة للمـاء غيـر المضـطرب        في ظروف جوية
  .بالنسبة للطائرات المائية

25 
انظـر  (يجب أن تكون الطائرة قادرة على اإلقالع بافتراض تعطـل وحـدة القـدرة الحرجـة      )أ 

، مع تشغيل وحدات القدرة األخرى ضـمن حـدود قـدرتها علـى اإلقـالع      ) 7-2-البند ب
 .أو الدفع

نهاية الفترة التي يمكـن فيهـا اسـتخدام قـدرة اإلقـالع أو الـدفع ، يجـب أن تكـون          بعد )ب 
الطائرة قادرة على االستمرار فـي الصـعود مـع عـدم تشـغيل وحـدة القـدرة الحرجـة         
وتشغيل باقي وحدات القدرة ضمن الحـدود القصـوى للقـدرة المسـتمرة أو الـدفع، وذلـك       

كنهـا أن تحلـق علـى ذلـك االرتفـاع وتواصـل       حتى ارتفاع يمكن للطائرة البقاء عليه ويم
 .الطيران اآلمن والهبوط المأمون

يجب أن يكون الحد األدنى لألداء في جميع مراحل اإلقـالع والصـعود كافيـاً لضـمان أنـه       )ج 
في ظروف تشغيل مختلفة قلـيالً عـن الظـروف المثاليـة التـي تقـررت البيانـات علـى         

 .م المقررة اختالفاً كبيراًال يكون االختالف عن القي) 7-2-ب(أساسها 
26 

ابتداء من اتخاذ شكل االقتـراب بـدون تشـغيل المحـرك الحـرج ، وفـي حالـة حـدوث          )أ 
اقتراب فاشل ، يجب أن تكون الطائرة قادرة علـى االسـتمرار فـي الطيـران إلـى نقطـة       

 .تستطيع انطالقاً منها القيام باالقتراب من جديد
، وفي حالة حدوث هبـوط فاشـل ، يجـب أن تكـون الطـائرة       ابتداء من اتخاذ شكل الهبوط )ب 

 .قادرة على الصعود مع تشغيل كل وحدات القدرة
27 

يجب تحديد بيانات األداء وإدراجها في دليل الطيران بحيث يتيح تطبيقهـا، عـن طريـق قواعـد التشـغيل      
البـاب األول مـن الجـزء    مـن   2-5التي يتعين تشغيل الطائرة طبقاً لها بمقتضـى البنـد   

السادس، عالقة آمنة بين أداء الطائرة وبـين المطـارات والطـرق التـي يمكـن تشـغيلها       
وتحـدد بيانـات األداء وتقـرر للمراحــل التاليـة لمـدى الكتلـة ، واالرتفــاع أو       . عليهـا 

االرتفاع الضغطي وسـرعة الـريح وميـل سـطح اإلقـالع والهبـوط للطـائرات البريـة         
ء وكثافة الماء وقوة التيـار للطـائرات المائيـة، وألي متغيـرات تشـغيل      وأحوال سطح الما

  .أخرى تصدر للطائرة شهادة بها
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 .يجب أن تتضمن بيانات أداء اإلقالع مسافة التعجيل فالتوقف ومسار اإلقالع –اإلقالع  )أ 
هــي المسـافة المطلوبــة للتعجيـل والتوقــف ، أو بالنســبة    –مسـافة التعجيــل فـالتوقف    )ب 

لمائية مسافة التعجيل ثم العودة إلـى سـرعة بطيئـة مالئمـة ، علـى افتـراض       للطائرات ا
تعطل وحدة القدرة الحرجة فجأة في نقطة ليست اقرب إلى نقطـة بدايـة اإلقـالع مـن تلـك      

 وبالنسـبة ).  ج7-2-انظـر البنـد ب  (النقطة المفترضـة عنـد تحديـد مسـار اإلقـالع      
ـ  المسـافة  تلـك  تحدد أن يجب البرية، للطائرات  فرامـل  مجمعـات  جميـع  أسـاس أن  ىعل
 .به المسموح الكامل  للمدى االستهالك الى وصلت قد العجالت

يتكـون مسـار اإلقـالع مـن الشـوط األرضـي أو المـائي ، والصـعود          –مسار اإلقالع  )ج 
االبتدائي بعد اإلقالع ، على افتراض تعطل وحـدة القـدرة الحرجـة فجـأة أثنـاء اإلقـالع       

يقرر مسار اإلقالع حتـى االرتفـاع الـذي يمكـن للطـائرة أن      و) . ب 7-2-انظر البند ب(
تواصل فيه الطيران والهبوط بشكل آمن ويجب أن يكـون الصـعود بعـد اإلقـالع بسـرعة      

 ).4-2-3-ب(ال تقل عن السرعة اآلمنة لإلقالع كما هي محددة طبقاً للبند 
ـ        –أثناء الطريـق   )د  أو ( عود يجـب أن يكـون أداء الصـعود أثنـاء الطريـق هـو أداء الص

 :والطائرة تتخذ شكل الطيران أثناء الطريق على أن تكون ) النزول
 .وحدة القدرة الحرجة غير عاملة )1
وحدتا القدرة الحرجة غيـر عـاملتين فـي حالـة الطـائرات التـي لـديها ثـالث          )2

 .وحدات قدرة أو أكثر
 .ويجب أن ال تتجاوز المحركات العاملة القدرة المستمرة القصوى أو الدفع

تكون مسافة الهبوط هي المسافة األفقية التي تقطعهـا الطـائرة مـن نقطـة علـى       –بوط اله )ه 
مسار طيران االقتراب للهبوط على علو مختـار فـوق سـطح الهبـوط إلـى النقطـة علـى        
سطح الهبوط التي تتوقف فيها الطائرة تماماً أو تصل إلـى سـرعة منخفضـة مالئمـة فـي      

ن للعلـو المختـار فـوق سـطح الهبـوط ولسـرعة       ويجب أن يكو. حالة الطائرات المائية 
ويجوز أن تضـاف إلـى هـذه المسـافة مسـافة      . االقتراب عالقة مناسبة بممارسات التشغيل

أخرى حسب الضرورة ، وفي هذه الحالـة يجـب أن توجـد عالقـة مناسـبة بـين العلـو        
المختار فوق سطح الهبوط وسـرعة االقتـراب والمسـافة اإلضـافية وأن تتـيح ممارسـات       

وبالنسـبة للطـائرات البريـة، يجـب أن تحـدد      . التشغيل العادية واالختالفات المعقولة عنها
 االسـتهالك  إلـى  وصـلت  قـد  العجـالت  فرامل مجمعات تلك المسافة على أساس أن  جميع

 .به المسموح الكامل للمدى
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3 
علـى جميـع االرتفاعـات حتـى      3-يجب أن تمتثل الطائرة للمتطلبات الـواردة فـي البنـد ب    1-3-ب

االرتفاع األقصى المتوقـع والمناسـب للشـرط  المعـين فـي جميـع ظـروف درجـات         
  .الحرارة المناسبة لالرتفاع المعني والتي اعتمدت لها الطائرة

32 
يجب أن تكون الطائرة قابلة للـتحكم فيهـا والمنـاورة بهـا فـي جميـع ظـروف التشـغيل          1-2-3-ب

قعة وأن يكون من الممكن االنتقال بسالسة من أحـد ظـروف الطيـران إلـى ظـرف      المتو
مثل عمليات الدوران أو اإلنزالق الجـانبي أو تغييـر قـدرة المحـرك او الـدفع أو      ( آخر 

بدون الحاجة إلى مهـارة أو انتبـاه أو قـوة بصـفة اسـتثنائية مـن جانـب        ) شكل الطائرة
ويجب وضـع أسـلوب للـتحكم اآلمـن     . القدرةالطيار حتى في حالة تعطل أي من وحدات 

  .في الطائرة بجميع مراحل الطيران وأشكال الطائرة حسب أدائها المقرر
يجـب أن تكـون الطـائرة قابلـة      –) أو المـاء ( القابلية للتحكم في الطـائرة علـى األرض   2-2-3-ب 

وف خـالل السـير واإلقـالع والهبـوط فـي ظـر      ) أو على الماء(للتحكم فيها على األرض 
  .التشغيل المتوقعة

يجب أن تكـون الطـائرة قابلـة للـتحكم فيهـا فـي        –القابلية للتحكم في الطائرة أثناء اإلقالع  3-2-3-ب
حالة التعطل المفاجئ لوحدة القدرة الحرجـة فـي أي وقـت أثنـاء اإلقـالع، وذلـك عنـد        

  .توقفقيادة الطائرة بطريقة مرتبطة بتقرير مسارات اإلقالع ومسافات التعجيل فال
يجب أن تتيح السـرعات اآلمنـة لإلقـالع المفترضـة عنـد تحديـد        –السرعة اآلمنة لإلقالع  4-2-3-ب

هامشـاً كافيـاً فـوق نقطـة االنهيـار      ) بعد ترك األرض أو الماء(أداء الطائرة أثناء اإلقالع 
وفوق السرعة الدنيا التي تظل فيها الطـائرة قابلـة للـتحكم فيهـا بعـد التعطـل المفـاجئ        

  .حدة القدرة الحرجة لو
33 

يجب أن تكون للطائرة موازنة مصححة وصفات أخرى تضمن عـدم اإلفـراط فـي المقتضـيات الخاصـة      
بانتباه الطيار وقدرته على المحافظة على ظروف الطيـران المطلوبـة عنـدما تؤخـذ فـي      

ويطبـق  . ة التـي تسـتغرقها  االعتبار مرحلة الطيران التي تنشأ فيها هذه المقتضـيات والمـد  
هذا على التشغيل العادي وفي الظروف المرتبطـة بتعطـل وحـدة أو أكثـر مـن وحـدات       

  .القدرة والتي حددت لها صفات األداء
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4 

41 

 ظـروف  وأكثـر  هيكلهـا  وأدائهـا وقـوة   لطيرانها األخرى بالصفات يتعلق فيما ثابتة الطائرة تكون أن يجب
 االفـراط  عـدم  لضـمان  ) سـرعتها   الطائرة ومـدى  تتخذها التي األشكال(احتماال  يلهاتشغ
 مرحلـة  االعتبـار  فـي  تؤخـذ  عنـدما  التركيـز  الطيار  على بقدرة الخاصة المقتضيات في

 يفـرض  أال يجـب  أنـه  علـى  .تستغرقها التي والمدة هذه المقتضيات فيها تنشأ التي الطيران
 الطـائرة  سـالمة  يعـرض  أن أو الطيـار  قـدرات  علـى  مفرطـة  الطائرة مقتضيات ثبات

مـن   توليفـة  أي أن اثبـات  .الطارئـة  الظـروف  فـي  المنـاورة  امكـان  لعدم للخطر نتيجة
 ثبـات  الطيـار السـترداد   لـدى  اسـتثنائية  قوة أو مهارة تقتضي التي الظروف أو االعطال
 أو صـناعية  أو طبيعـة  الثبـات بوسـائل   تحقيق ويمكن .حد أقصى الى مستبعد أمر الطائرة
 بـأي  أو الثبـات  لتقـويم  بنظـام  مرتبطا خصائص الرحلة امتثال يكون وعندما .منها بتوليفة
  .من هذا الباب  2 -الفقرة د أحكام امتثال بمحرك، فيجب أو تلقائي آخر نظام

42 
 عنـد  أو المسـتقيم  الطيـران  فـي  االنهيار سـواء  من الطائرة تقترب عندما - باالنهيار االنذار 1-2-4-ب

 ومتميـز  واضـح  انـذار  للطيـار  يظهـر  أن مشـغلة  يجـب   المحركات وتكون االنعطاف
 عـدا  فيمـا  وذلـك  بهـا،  المسموح والدفوع والقدرات جميع األشكال تتخذ والطائرة باالنهيار
 االنـذار  يكـون  أن ويجـب  . اآلمـن  للطيـران  أساسـية  تعتبـر  ال لقدرات التي وا األشكال

االنهيـار   تطـور  ايقـاف  مـن  الطيـار  تمكـن  بحيث للطائرة األخرى ائصباالنهيار والخص
 تغييـر قـدرة   دون الطـائرة  علـى  كاملـة  بسـيطرة  االحتفـاظ  مـع  به االنذار يبدأ أن بعد

  .الدفع أو المحرك
 بحيـث  مفرطـا  االنهيـار  الطـائرة  بعـد   طيـران  يكـون  أال يجـب  –الطيران بعد االنهيار  2-2-4-ب

 قـوة  حـدود  أو الجويـة  السـرعة  دون تجـاوز  األولـى  حالتها الى سريعا اعادتها تصعب
 الـى  الطـائرة  اعـادة  فيهـا  تعتبـر  الدفع أو للقدرة بأي مستوى أو شكل بأي وذلك الطائرة،
  .األساسية األمور من قبل االنهيار األولى حالتها

لمسـتقر  يجب تحديد سرعات االنهيـار أو السـرعات الـدنيا للطيـران ا     –سرعات االنهيار  3-2-4-ب 
مثـل اإلقـالع والطيـران فـي     (باألشكال المناسبة لكل مرحلـة مـن مراحـل الطيـران     
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ويجب أال تزيد واحـدة مـن قـيم القـدرة أو الـدفع المسـتخدمة فـي        ) . الطريق والهبوط
تحديد سرعات االنهيار عما هو ضروري إلعطاء دفـع صـفري بسـرعة فـوق االنهيـار      

  .مباشرة
43 

يجب أن يوضح عن طريق اختبارات وتحاليل مالئمـة أن جميـع أجـزاء الطـائرة ال توجـد       1-3-4-ب
فيها رفرفة أو اهتزاز بالغ في كل األشكال التـي تتخـذها الطـائرة وفـي جميـع ظـروف       

ويجـب أال توجـد رفرفـة أو    ) . 2-2-انظـر البنـد أ  (السرعة ضمن حدود تشغيل الطائرة 
  .في هيكلها اهتزاز من الشدة بحيث تحدث تلفاً

يجب أال تحدث رفرفة أو اهتزاز من الشدة بحيـث تـؤثر فـي السـيطرة علـى الطـائرة أو        2-3-4-ب
  .تسبب إرهاقا بالغاً لطاقم قيادتها
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  اهليكل –) ج(الباب الفرعي 
1 

 يتم تصميم هيكل الطائرة وصناعتها وتوفير التعليمات الخاصـة بصـيانتها وإصـالحها مـن أجـل تجنـب      
  .حدوث عطل مدمر أثناء عمر الطائرة التشغيلي

2 
يجب االمتثال لجميع المتطلبات الخاصة بالهيكل حينمـا تتغيـر الكتلـة حسـب المـدى المطبـق وحينمـا        
توزع بأقل األساليب مالئمة ضمن حدود التشغيل التـي تطلـب الشـهادة علـى أساسـها ،      

  .ما لم يرد نص على خالف ذلك
3 

تعتبر الحموالت الخارجية وحموالت القصور الـذاتي المقابلـة لهـا أو الحمولـة المقاومـة الناتجـة عـن        
هـي الحمـوالت الحديـة ، مـا لـم يـرد        6-ظروف مختلف التحميل الواردة في البنـد ج 

  .نص على خالف ذلك
4 

يجـب أال يتعـرض أي جـزء مـن هيكـل الطـائرة        6-ج في مختلف ظروف التحميل الواردة في البنـد 
لتشوه ضار من أي حمولة وحتى الحمولـة الحديـة ، ويجـب أن يكـون هيكـل الطـائرة       

  .قادراً على تحمل الحمولة النهائية
5 

51 
الطـائرة ليتحمـل بهـا حمـوالت المنـاورة      يجب أن تحدد السرعات الهوائية المقررة كي يصـمم هيكـل   

ولتجنب التجاوزات غير المتوقعـة فـي السـرعة نتيجـة لحـاالت اخـتالل       . والهبة المقابلة
السيطرة أو التقلبات الجوية يجب أن توفر السـرعات الهوائيـة المقـررة للتصـميم هامشـاً      

السـرعات   وكـذلك يجـب أن تكـون   . كافياً إلرساء سرعات هوائية حدية للتشغيل العملـي 
الهوائية المقررة لتصميم سرعات أكبر بقدر كـاف مـن سـرعة االنهيـار للطـائرة وذلـك       

ويجـب أن تؤخـذ   . للوقاية من فقدان التحكم في الطائرة فـي أثنـاء االضـطرابات الجويـة    
في االعتبار سـرعة المنـاورة المقـررة وسـرعة الطيـران المسـتقيم المقـررة وسـرعة         

ت مقررة أخـرى الزمـة لألشـكال ذات الرفـع العـالي أو      االنقضاض المقررة و أي سرعا
  .األجهزة الخاصة األخرى
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52 
يجب إدراج السرعات الهوائية الحدية ، المستندة إلى السرعات الهوائيـة المقـررة المقابلـة مـع هـوامش      

كجـزء مـن حـدود     في دليـل الطيـران   1-2-أمان ، عندما يكون ذلك مالئماً، وفقاً للبند أ
  ).2-انظر البند ز(التشغيل 

6 
يجب تصميم جميع عناصر الهيكل بحيـث تتحمـل الحمـوالت المتوقعـة أثنـاء الخدمـة بـدون         1-6-ج

وعنـد تحديـد الحمـوالت المتوقعـة     . حدوث تعطل أو خلل مستديم او العجـز عـن األداء  
  :أثناء الخدمة يجب أن تؤخذ األمور التالية في الحسبان

 .العمر التشغيلي المتوقع للطائرة )أ 
بيئة الهبة الهوائية الرأسية واألفقية المتوقعة ، مـع مراعـاة التغييـرات المرتقبـة فـي       )ب 

 .شكل المهمة ومواقع التشغيل وأشكال التحميل
طيف المناورة المرجح ، مع األخذ فـي الحسـبان بـالتغييرات المـرجح حـدوثها فـي        )ج 

 .رات الطيارينأشكال المهمات وأشكال التحميل وقد
 .التحميل الالتماثلي فضالً عن التحميل المتماثل )د 
الحموالت المائية والبريـة المرجحـة ، بمـا فـي ذلـك حمـوالت الممـر والهبـوط          )ه 

 .واإلقالع ، وحموالت المناورة البرية والمائية
مدى سرعة الطائرة المرجح، مـع األخـذ فـي الحسـبان بسـمات الطـائرة ، وحـدود         )و 

 .تغير قدرات الطيارينالتشغيل المعلنة و
 .حموالت الدفدفة واالهتزاز التي يتوقع حدوثها )ز 
التآكل المرجح أو غير ذلـك مـن أشـكال التـدهور ، أخـذاً فـي االعتبـار الصـيانة          )ح 

 .المحددة ، وبيئات التشغيل العديدة
أي حموالت أخرى من المرجح أن تحـدث أثنـاء الخدمـة ، مثـل حمـوالت مراقبـة        )ط 

يف ضـغط المقصـورة أو حمـوالت المحـرك أو الحمـوالت      الطيران أو حموالت تكي
 .الدينامية الناجمة عن التغييرات في الشكل الثابت

يجب توزيع الحمولة الجوية وحمل القصـور الـذاتي وغيرهـا مـن الحمـوالت الناجمـة عـن         2-6-ج
ظروف تحميل معينة وذلك لمحاكاة الظروف الفعليـة الحقيقيـة قـدر اإلمكـان أو لتمثيلهـا      

  .متحفظبشكل 
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7 
يجب تصميم الطائرة بحيث توفر لركابها أقصى قـدر ممكـن مـن الحمايـة العمليـة فـي حالـة انهيـار         

ويجـب النظـر   . الهيكل أو في حالة ضرر ناجم عن ارتطام باألرض أو بالمـاء أو بشـيء مـا    
  :في المسائل التالية على األقل

 .احتمال االصطدام بالطيور )أ 
 .طاقة بواسطة هيكل الطائرة ومقاعد الركاب وأحزمتهاامتصاص ال )ب 
 .تصرف الطائرة المحتمل في حالة الهبوط االضطراري على الماء )ج 
 .السماح بإخالء الطائرة في أقصر وقت ممكن عملياً )د 

  
8 

حيثما كان ذلك عملياً ولمراعاة مبـادئ تحمـل األضـرار يجـب تصـميم هيكـل الطـائرة بمـا يجعـل          
  :الت األعطال المدمرة مستبعدة للغاية، مع أخذ ما يلي في الحسبان احتما

 .البيئة المتوقعة )أ 
 .حموالت الخدمة المتكررة والمتوقعة أثناء الخدمة )ب 
 .االهتزازات المتوقعة من التفاعل الديناميكي الهوائي أو المصادر الداخلية )ج 
 .الدورات الحرارية )د 
 .دهوراحتمال التآكل أو أي شكل آخر من أشكال الت )ه 
 .الصيانة المحددة )و 
 .إصالحات الهيكل المرجحة )ز 

9 
ويجـب أن تؤخـذ فـي الحسـبان نوعيـة      . يجب حماية الطائرة من اآلثار المفجعة المترتبة عن الصواعق 

  .المواد المستخدمة في بناء الطائرة
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  التصميم والبناء –) د(الباب الفرعي 
1 

اصيل التصميم والبناء على النحـو الـذي يـوفر ضـماناً معقـوالً بـأن جميـع        يجب أن تكون تف 1-1-د
. أجزاء الطائرة ستعمل بفاعلية وبصورة يمكـن االعتمـاد عليهـا فـي ظـروف التشـغيل       

ويجب أن تكون هذه التفاصيل قائمة على أساس الممارسـات التـي أثبتـت التجربـة أنهـا      
تبـارات خاصـة أو إجـراء بحـوث     مقبولة أو التي تأكدت صحتها مـن خـالل إجـراء اخ   

ويجب أيضاً أن تراعـي مبـادئ العوامـل البشـرية فـي هـذه       . مناسبة أو بكلتا الطريقتين 
  .التفاصيل

  اختبارات اإلثبات 2-1-د
يجب بيان عمل جميع األجـزاء المتحركـة الضـرورية للتشـغيل اآلمـن للطـائرة مـن خـالل إجـراء          

ح فـي جميـع ظـروف تشـغيل هـذه      اختبارات مناسبة لضمان أنها تعمـل بشـكل صـحي   
  .األجزاء 

  المواد 3-1-د
يجب أن تكون جميع المـواد المسـتخدمة فـي أجـزاء الطـائرة الضـرورية لتشـغيلها اآلمـن مطابقـة          

ويجـب أن تكـون المواصـفات المعتمـدة بحيـث تتميـز المـواد        . للمواصفات المعتمدة 
. فترضـة فـي التصـميم    المقبولة على أنها مطابقة للمواصفات بـالخواص الضـرورية الم  

ويجب أن يؤخذ في الحسبان تأثير المواد علـى ركـاب الطـائرات واألشـخاص اآلخـرين      
  .على األرض ، وعلى البيئة بصفة عامة ، في الحاالت العادية وأثناء الطوارئ

  طرق الصنع 4-1-د
عتمـاد عليـه   يجب أن تكون طرق الصنع والتجميع بحيث تنتج هيكالً سليماً من كافـة الوجـوه ويمكـن اال   

  .فيما يتعلق بالحفاظ على قوة الطائرة أثناء استخدامها
  الحماية  5-1-د

يجب حماية الهيكل من التدهور أو فقدان القوة أثنـاء االسـتخدام بسـبب العوامـل الجويـة أو الصـدأ أو       
التآكل أو ألسباب أخرى قد اليمكن مالحظتهـا ، وذلـك علـى أن توضـع فـي االعتبـار       

  .جري على الطائرةالصيانة التي ت
  ترتيبات التفتيش  6-1-د

يجب وضع الترتيبات المالئمة التي تسمح بأي فحـص أو تبـديل أو تـرميم ضـروري ألجـزاء الطـائرة       
  .التي تحتاج لذلك أما بصورة دورية أو بعد العمليات العنيفة بصورة غير معتادة
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  سمات تصميم النظم 2- د
التي تؤثر على قدرة طـاقم قيـادة الطـائرة علـى االسـتمرار       يجب االهتمام بصفة خاصة بسمات التصميم

  :وتتضمن هذه السمات ما يلي على األقل . في التحكم في الطيران
يجب أن تصمم أجهزة ونظم التحكم بحيـث تقـل إلـى الحـد األدنـى       –أجهزة ونظم التحكم  )أ 

ميـع  إمكانية تعلقها أو تشغيلها بدون قصد بمـا فـي ذلـك منـع حـدوث أخطـاء أثنـاء تج       
 .األجزاء ، أو االستخدام غير المقصود ألجهزة تثبيت أسطح التحكم

تصـمم معـدات الطـائرة وترتـب لتغطيـة إمكانيـة        -إمكانية بقاء النظم بعـد الحـوادث   )ب 
مواصلة الطيران اآلمن والهبـوط بسـالم علـى أثـر أي حـادث يلحـق ضـرراً بهيكـل         

 .الطائرة أو معداتها
الطيـران بشـكل يقلـل إلـى أدنـى حـد ممكـن مـن          تصميم مقصورة طاقم –بيئة الطاقة  )ج 

إمكانية قيام الطاقم بتشغيل خاطئ أو مقيد مـن جـراء االجهـاد أو االضـطراب أو التـداخل      
تنظيم وتعريف مفـاتيح الـتحكم واألجهـزة واإلعـالن     : ويجب مراعاة ما يلي على األقل . 

 .ضوضاءالسريع عن الطوارئ وإدراك مفاتيح التحكم والتهوية والتدفئة وال
يجب أن يكون ترتيب مقصورة القيادة بحيـث يتـيح مجـاالً للرؤيـة لمسـافة       –رؤية الطيار  )د 

بعيدة بقدر كاف وبوضوح وبـدون تشـويه للرؤيـة لغـرض التشـغيل اآلمـن للطـائرة ،        
ويجـب أن تسـمح   . ويمنح السطوع الباهر واالنعكاسات التي قد تؤثر علـى رؤيـة الطيـار    

الواقي أثناء هطول المطـر بالرؤيـة الكافيـة للقيـام بالرحلـة       سمات تصميم الزجاج األمامي
 .بطريقة عادية وللقيام بعمليات االقتراب والهبوط

يجب توفير الوسائل الكفيلة أمـا بـأن تمنـع تلقائيـاً معالجـة حـدوث        –االستعداد للطوارئ  )ه 
عـن  حاالت الطوارئ واما بأن تمكن طاقم القيادة من معالجـة حـاالت الطـوارئ الناجمـة     

كمـا يجـب   . األعطال المتوقعة في المعدات والنظم التي يعـرض عطلهـا الطـائرة للخطـر    
أن توضع ترتيبات معقولـة لمواصـلة تقـديم الخـدمات الضـرورية بعـد حـدوث عطـل         

في وحدة أو أكثر من وحدات القدرة أو فـي جهـاز أو أكثـر إلـى درجـة بحيـث       ) أعطال(
اعـد القياسـية لحـدود األداء والتشـغيل     القو) هـذه األعطـال  ( تنطبق على هـذا العطـل   

 .الواردة في هذا الجزء وفي البابين األول والثاني من الجزء السادس
يجـب أن يكـون تصـميم الطـائرة والمـواد المسـتخدمة فـي         -االحتياطات من الحريـق  )و 

صناعتها ، بحيث تقلل إلى الحد األدنى إمكانيـة حـدوث حريـق أثنـاء الطيـران أو أثنـاء       
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ة على األرض وتقلل أيضـاً إلـى الحـد األدنـى انبعـاث الـدخان والغـازات        وجود الطائر
ويجـب أن  . السامة في حالة حدوث حريق وتأخير قفـز الـوميض فـي مقصـورة الطـائرة     

توفر وسائل الحتواء أو اكتشاف وإطفاء مثـل هـذه الحرائـق التـي قـد تحـدث بطريقـة        
ض الطـائرات بـأجهزة   ويجـب تزويـد مـراحي   . التشكل خطراً إضـافياً علـى الطـائرة    

اكتشاف الدخان ونظم إلطفاء الحرائـق فـي كـل وعـاء مخصـص لرمـي المناشـف أو        
 .األوراق أو النفايات

 :حماية مقصورة الشحن  )ز 
تزود كل مقصورة شحن يمكن أن يدخلها أحد أعضـاء طـاقم القيـادة فـي طـائرة       )1

 .لحمل الركاب بنظام الخماد الحرائق
أعضـاء طـاقم القيـادة أن يـدخلها بنظـام       تزود كل مقصورة شحن اليمكن ألحد )2

 .مركب فيها الكتشاف الحرائق ونظام مركب فيها الخماد الحرائق أو إطفائها
تصمم معدات إخماد الحرائق في مقصورة الشحن ، بما فـي ذلـك مـواد االطفـاء      )3

، بحيث تأخذ في الحسبان نشوب حرائق فجائيـة ومكثفـة مثـل الحرائـق الناجمـة      
 .األجهزة الحارقة أو المواد الخطرة عن المتفجرات أو 

يجـب أن تتخـذ أثنـاء التصـميم احتياطـات       –فقدان شاغلي الطـائرة لليـاقتهم الصـحية     )ح 
للحماية من إمكانية حدوث حاالت انخفاض الضـغط فـي المقصـورة ومـن وجـود دخـان       
أو غازات سامة أخرى ، بما في ذلك تلك الناجمـة عـن المتفجـرات أو األجهـزة الحارقـة      

 .المواد الخطرة، يمكن أن تؤدي إلى فقدان شاغلي الطائرة للياقتهم الصحيةأو 
يجب توفير الوسـائل التـي تقلـل إلـى الحـد       -.حماية مقصورة القيادة من الدخان واألبخرة )ط 

السـامة الناجمـة عـن االنفجـارات أو الحرائـق      األدنى من دخول الدخان واألبخـرة والغـازات   
 .ةمن الطائرة إلى مقصورة القياد

3 
يجب تصميم الطائرة بحيث تكون خالية مـن الرفرفـة والتلـوي الهيكلـي وفقـدان الـتحكم فـي الطـائرة         
الناجم عن التشوه الهيكلي ، وذلك بجميـع السـرعات الواقعـة ضـمن حـدود التشـغيل أو       

ان ويجـب األخـذ فـي الحسـب     1-2-بالسرعات التي تتخطاها بقدر كاف لالمتثـال للبنـد أ  
ويجـب تحديـد حـدود أسـطح     . بسمات الطائرة وتغير مهـارات الطيـار وحمـل العمـل    

التحكم الحركية الهوائية ، وكيفية رصد هذه الحدود ، لضـمان بقـاء الطـائرة خاليـة مـن      
  .مشكالت المرونة الهوائية أثناء عمرها التشغيلي
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4 
  المقاعد واألحزمة  1-4-د

الركاب بمقاعد وأحزمة مالئمة ، مع األخـذ فـي الحسـبان بـالحموالت المتوقعـة للطيـران       يجب تزويد 
ويجب االنتباه إلـى تقليـل ، إلـى أدنـى حـد      . والهبوط االضطراري التي قد تتم مواجهتها

ممكن ، إمكانية إصابة الركـاب نتيجـة االرتطـام بالهيكـل المحـيط بهـم أثنـاء تشـغيل         
  .الطائرة

  ةبيئة المقصور 2-4-د
يجب تصميم نظم التهوية والتدفئة ، وفي حالة وجـود نظـم تنظـيم الضـغط ، بحيـث تـزود مقصـورة        
الطائرة ببيئة مالئمة أثناء الظـروف المتوقعـة للتشـغيل علـى األرض وأثنـاء الطيـران       

  .وينبغي أن يراعي تصميم النظم أيضاً ظروف الطوارئ المرجح حدوثها
5 

  -:ربط الكهربائي والوقاية من الصواعق والكهرباء الساكنة ما يلييجب أن يوفر ال
حماية الطائرات ونظمها وركابهـا وأولئـك الـذين يتصـلون بالطـائرة علـى األرض مـن         )أ 

 .اآلثار الجسيمة لتفريغ الصواعق والصدمات الكهربائية
  .منع التراكم الخطير لشحنات الكهرباء الساكنة )ب 

6 
يجــب أن توضــع عنــد تصــميم الطــائرة ترتيبــات لحمايــة شــاغليها ، فــي حالــة الهبــوط  1-6-د

االضطراري، مـن الحريـق ومـن التـأثيرات المباشـرة لقـوى التبـاطؤ وكـذلك مـن          
  .اإلصابات الناجمة عن تأثير قوى التباطؤ على المعدات الموجودة داخل الطائرة 

ريع للطـائرة فـي الظـروف المحتمـل حـدوثها بعـد الهبـوط        يجب تقديم التسهيالت لالخالء الس 2-6-د
ويجب أن تكون هذه التسـهيالت متناسـبة مـع سـعة الطـائرة لكـل مـن        . االضطراري 

  ..الركاب والطاقم ، ويجب التدليل على مالءمتها لألغراض المعتزمة
ذلـك   يجب أن يكون التصميم الداخلي للمقصورة ومواقع وعـدد مخـارج الطـوارئ ، بمـا فـي      3-6-د

وسائل التعرف علـى مواقـع ممـرات ومخـارج الهـروب وإضـاءتها ، بحيـث يسـهل         
  .االخالء السريع للطائرة في الظروف المحتمل حدوثها بعد الهبوط االضطراري
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بالنسبة للطائرات المعتمدة لظروف الهبوط االضـطراري علـى المـاء ، فيجـب عنـد تصـميمها        4-6-د
ـ   ى مـن الضـمان العملـي لتنفيـذ االخـالء اآلمـن       أن توضع ترتيبات لتقديم الحـد األقص

  .للطائرة من الركاب والطاقم في حالة الهبوط االضطراري على الماء
7 

يجب أن توضع عند التصميم الترتيبات الكافية للتقليل إلى الحـد األدنـى مـن خطـر حـدوث ضـرر قـد        
بـأجزاء  ) لسـحب والرفـع  مثـل ا (اليمكن مالحظته بسبب عمليـات الخـدمات األرضـية    

ويجوز أن توضـع فـي االعتبـار الحمايـة التـي قـد       . الطائرة الضرورية لتشغيلها اآلمن
  .توفرها أي حدود أو توجيهات إلجراء هذه العمليات
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  جمموعة وحدات القدرة –) هـ(الباب الفرعي 
1 

  .ة المالئمةيجب ترخيص كل طراز من طرازات المحركات طبقاً لمتطلبات الصالحي
2 

  .يجب ترخيص كل طراز من المراوح طبقاً لمتطلبات الصالحية المالئمة
3 

31 
إذا كـان  (يجب أن يكون تصممي مجموعة وحدات القدرة بحيث يمكـن اسـتعمال المحركـات والمـراوح     

ي ظروف التشغيل المتوقعة وفي الظـروف المقـررة فـي دليـل الطيـران ،      ف) ذلك منطبقاً
يجــب أن تكــون الطــائرة قابلــة للتشــغيل دون تجــاوز الحــدود المقــررة للمحركــات 

  .والمراوح وفقاً لهذا الباب الفرعي
32 

خطـر الحريـق أو إلـى حـدوث     في التركيبات التي يؤدي فيها استمرار دوران محرك متعطل إلى زيـادة  
عطل هيكلي خطير، يجب توفير الوسائل للطـاقم إليقـاف دوران المحـرك أثنـاء الطيـران      

  .أو تخفيضه إلى مستوى آمن
33 

  :يجب توفير ما يلي عند تركيب المحركات التوربينية
بالطـائرة فـي    يجب أن يقلل التصميم ، إلى أدنى حد ممكـن ، المخـاطر التـي قـد تحيـق      )أ 

حالة انهيار أجزاء المحـرك الـدوارة أو حـدوث حريـق فـي المحـرك يختـرق غطـاء         
 .المحرك

يجب تصميم وحدة القدرة وما يرتبط بها مـن أجهـزة تحكـم المحركـات ونظمهـا وآالتهـا        )ب 
بحيث يكفل بشكل معقول عدم تجاوز حدود تشـغيل المحركـات التـي تنـال مـن سـالمة       

 .رة أثناء الخدمةهياكل أجزاء المحرك الدوا
34 

يجب توفير الوسائل إلعادة تشغيل المحرك أثنـاء الطيـران علـى ارتفاعـات حتـى االرتفـاع األقصـى        
  .المعلن
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35 
351 

ـ    زة المرتبطـة بهـا   يجب أن ترتب مجموعة وحدات القدرة وتركيب بحيث تكون كل وحـدة قـدرة واالجه
قابلة للتحكم والتشغيل بصورة مسـتقلة عـن الوحـدات األخـرى وبحيـث يوجـد ترتيـب        
واحدة على اٌألقل لمجموعة وحادة القدرة واألجهـزة التـي اليـنجم عـن أي عطـل فيهـا       
فقدان قدرة أكثر من فقدانها نتيجة للتعطل الكامل لوحـدة القـدرة الحرجـة، مـا لـم يكـن       

  .عطل بعيداً للغايةاحتمال حدوث هذا ال
352 

يجب أن تحدد اجهادات اهتزاز المراوح وأال تتجاوز القيم التي تبـين أنهـا آمنـة للتشـغيل ضـمن حـدود       
  .التشغيل المقررة للطائرة 

353 
ـ       دود يجب أن تكون دورة التبريد قادرة على إبقاء درجات حـرارة مجموعـة وحـدات القـدرة ضـمن الح

وذلك فـي درجـات حـرارة الهـواء المحـيط بهـا حتـى        ) 1-3انظر البند هـ( المقررة 
ويجـب أن يتضـمن دليـل    . درجة الحرارة القصوى المالئمة للتشغيل المطلـوب للطـائرة  

الطيران درجة حرارة الهـواء المحـيط القصـوى ، وإذا اقتضـى األمـر ذلـك ، درجـة        
  .عة وحدات القدرة مالئمة لهماحرارة الهواء الدنيا اللتين تقرر أن مجمو

354 
يجب أن تكون دورات الوقود والزيت وسحب الهواء والـدورات األخـرى المرتبطـة بمجموعـة وحـدات      
القدرة، قادرة على تزويد كل محرك طبقاً لمتطلباتـه المقـررة وفـي كـل الظـروف التـي       

ـ   (تؤثر على عمل هذه الدورات  درة المحـرك أو دفعـه ، وأوضـاع    على سـبيل المثـال ق
، وذلـك فـي ظـروف    )الطائرة وتعجيلها،  والظروف الجوية ، ودرجات حـرارة السـوائل  

  .التشغيل المتوقعة
  الحماية من الحريق 5-5-3-هـ

ـ -2-يجب تطبيق ما يلي، باإلضافة إلـى المتطلبـات الـواردة فـي البنـد د      ، وذلـك فـي منـاطق    ) هـ
فيها مخـاطر كبيـرة للحريـق نظـراً لقـرب مصـادر        مجموعة وحدات القدرة التي تكمن

  .االشعال من المواد المشتعلة



56 
 

يجب عزل هذه المنـاطق بواسـطة مـواد مقاومـة للحريـق عـن المنـاطق         –العزل  )أ 
األخرى في الطائرة التي يؤدي وجود النـار فيهـا إلـى تعـريض اسـتمرارية الرحلـة       

حتملـة لنشـوب الحريـق    للخطر ، ويجب أيضاً أن توضع في االعتبـار المصـادر الم  
 .ومسارات انتشار الحريق

يجـب أن تكـون أجـزاء دورة السـائل القابـل لالشـتعال        –السوائل القابلة لالشـتعال   )ب 
الموجودة في هذه المنـاطق قـادرة علـى احتـواء السـائل عنـد تعرضـه لظـروف         

ويجب توفير نظام للصرف لكل جزء للتقليـل إلـى أدنـى حـد ممكـن مـن       . الحريق 
ناجمة عن تعطل أي جزء يحتوي على سـوائل قابلـة لالشـتعال إلـى مثـل      المخاطر ال

 .هذه المناطق عند حدوث حريق
يجب توفير عدد كـاف مـن أجهـزة اكتشـاف الحريـق الموزعـة        –اكتشاف الحرائق  )ج 

 .بحيث تضمن االكتشاف السريع ألي حريق قد يحدث في مثل هذه المناطق 
دورة إطفـاء حريـق قـادرة علـى إطفـاء      يجب تزويد هذه المناطق ب –إطفاء الحرائق  )د 

أي حريق من المحتمل حدوثه في هذه المنـاطق ، مـالم تكـن درجـة العـزل وكميـة       
المواد القابلة لالشتعال ومقاومة الهيكل للحريق والعوامـل األخـرى بحيـث تجعـل أي     

 .حريق محتمل الحدوث في المنطقة ال يعرض سالمة الطائرة للخطر
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  نظم واملعداتال –) و(الباب الفرعي 
1 

يجب أن تزود الطائرة بـاألجهزة والمعـدات والـنظم ، بمـا فـي ذلـك نظـم اإلرشـاد وإدارة          1-1-و
. الطيران، المعتمدة والضرورية للتشغيل اآلمن للطـائرة فـي ظـروف التشـغيل المتوقعـة     

ويجب أن تتضمن األجهزة والمعدات الضـرورية لتمكـين الطـاقم مـن تشـغيل الطـائرة       
ويجب أن يراعـي تصـميم األجهـزة والمعـدات مبـادئ العوامـل       . حدود تشغيلهاضمن 
  .البشرية

 1-1-يجب توفير ما يلي في تصـميم األجهـزة والمعـدات والـنظم الالزمـة بموجـب البنـد و        2-1-و
  :وتركيبها 

وجود عالقة عكسية بين احتمال حدوث عطـل ومـدى فداحـة تـأثيره علـى الطـائرة        )أ 
 .حدده عملية تقييم سالمة النظاموركابها ، وذلك حسبما ت

 .أداء وظائفها أثناء جميع ظروف التشغيل المتوقعة )ب 
 .التقليل إلى أدنى حد ممكن من التداخل الكهرومغناطيسي بينها )ج 

توفير جميع السبل الالزمة لتحذير الطـاقم بوجـود ظـروف غيـر مأمونـة لتشـغيل نظـام مـا          3-1-و
  .وتمكين الطاقم من اتخاذ إجراءات تصحيحية

يجب تصميم نظام اإلمداد بالطاقة الكهربائية بحيـث يمكنـه مـن تـوفير أحمـال الطاقـة أثنـاء         4-1-و
العمليات العادية للطائرة وكذلك أحمال الطاقة األساسـية بعـد حـدوث أعطـال تـؤثر فـي       

  .نظام توليد الكهرباء وفي ظل ظروف بيئية متوقعة

2 
  .عند تركيب األجهزة والمعدات) د(الجزء الفرعي يجب االمتثال للمتطلبات الواردة في

3 
معدات السالمة والنجاة المقررة التي من المتوقع أن يستخدمها أو يشـغلها الطـاقم أو الركـاب فـي حالـة      
الطوارئ يجب أن تكون متينـة وأن يسـهل الوصـول إليهـا والتعـرف عليهـا، ويجـب        

  .استخدامهااإلشارة بوضوح إلى طريقة 
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4 
األنوار التي يقتضي الجزء الخامس أن تضيئها الطائرات أثنـاء طيرانهـا أو عملهـا فـي منطقـة       1-4-و

التحرك بالمطار يجب أن تكـون علـى درجـات مـن شـدة اإلضـاءة واللـون ومجـال         
ـ     رى أو العـاملين علـى   اإلضاءة والخصائص األخرى بحيث تعطـي قائـد أي طـائرة أخ

األرض أطول وقت ممكن لتفسير هذه األضواء وبعـد ذلـك إجـراء المنـاورة الضـرورية      
ويجب أن توضع في الحسبان على النحـو الواجـب عنـد تصـميم هـذه      . لتفادي التصادم 

  .األضواء الظروف التي من المتوقع بصورة معقولة أن تؤدي فيها وظائفها

  :الطائرات بحيث تقلل إلى الحد األدنى إمكانية ما يلييجب تركيب األنوار على 2-4-و
 .التأثير الضار على األداء المرضي لواجبات طاقم الطائرة أو  )أ 
 .تعريض شخص خارج الطائرة لضوء ساطع مؤذ للبصر )ب 

5 
رجـة واألساسـية مـن التشـويش     يجب حماية النظم االلكترونية بالطـائرة والسـيما نظـم الطيـران الح    
  .المغنطيسي والكهربائي من المصادر الخارجية والداخلية

6 
إذا لزم توفير ترخيص للطيران في ظروف جليدية ، يجب إثبـات قـدرة الطـائرة علـى التشـغيل اآلمـن       

  .في ظروف الجليد المرجح مواجهتها في جميع بيئات التشغيل المتوقعة
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  حدود ومعلومات التشغيل –) ز(لفرعي الباب ا
1 

يجب أن تكون حدود التشغيل ، التي يقرر ضمنها مدى االمتثال للمتطلبـات الـواردة فـي هـذا الجـزء ،      
مع أي معلومات أخرى ضرورية للتشغيل اآلمن للطـائرة ، متـوافرة عـن طريـق دليـل      

ى التـي قـد تفـي بهـذا الغـرض      الطيران وعالمات ولوحات التعليمات والوسائل األخـر 
ويجب أن تتضمن الحدود والمعومـات مـا يـرد منهـا فـي هـذا البـاب        . بصورة فعالة 

  .الفرعي على األقل
2 

الحدود التي يشكل تجاوزها خطر أثناء الطيران والمبينـة كمـا يجـب أن يعبـر عنهـا بوحـدات        1-2-ز
ا ما استدعى األمـر ذلـك لكـي يسـهل علـى      مناسبة وأن تصحح بالنسبة ألخطاء القياس إذ

  .طاقم القيادة تقرير وقت الوصول إلى هذه الحدود بالرجوع إلى العدادات المتاحة له
22 

يجب أن تتضمن حدود التحميـل جميـع الكـتالت المحـددة ومواقـع مركـز الثقـل وتوزيـع الكـتالت          
  ).2-2-انظر البند أ(والحموالت األرضية 

23 
المحـددة فـي ناحيـة تماسـك     ) 5-انظر البنـد ج (يجب أن تتضمن حدود السرعة الهوائية جميع السرعات 

ويجـب أن تحـدد هـذه    . الهيكل أو نوعيات طيران الطائرة أو بالنظر العتبـارات أخـرى  
ذات السرعات بالنسبة إلى األشكال المالئمة التـي تتخـذها الطـائرة و العوامـل األخـرى      

  .الصلة
24 

يجب أن تتضمن حدود مجموعة وحدات القدرة جميع الحـدود الموضـوعة لمختلـف مكونـات مجموعـة      
  ).3-5-3-و هـ 1-3-انظر البندين هـ(وحدات القدرة حسبما ركبت بالطائرة 

25 
الحدود المقـررة لمختلـف المعـدات والـدورات حسـبما       يجب أن تتضمن حدود المعدات والدورات جميع

  .ركبت بالطائرة
26 

انظـر  (الحدود المتنوعة تشمل أي حدود ضرورية للظروف التي يتبـين أنهـا ضـارة بسـالمة الطـائرة      
  ).1-2-البند أ
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27 
ـ   ن أفـراد الطـاقم الالزمـين لتشـغيل الطـائرة ،      يجب أن تشمل حدود طاقم قيادة الطائرة العدد األدنـى م

وذلك مع مراعاة جملة أمور من ضمنها إمكانية وصـول أعضـاء الطـاقم المالئمـين إلـى      
  .جميع أجهزة التحكم والعدادات الالزمة وتنفيذ اإلجراءات المقررة للطوارئ

28 
لدورات فترة الطيران القصـوى التـي تقـررت علـى أساسـها درجـة االعتمـاد        يجب أن تتضمن حدود ا

على الدورات فيما يتعلق بالموافقة على تشـغيل الطـائرات المـزودة بمحـركين تـوربينيين      
مـن البـاب األول مـن الجـزء      7-4لفترة تتجاوز الحـد الزمنـي المقـرر طبقـاً للبنـد      

  .السادس
 

3 
31 

يجب إعداد قائمة باألنواع المعينة من العمليـات ، والتـي تـم إثبـات أن الطـائرة صـالحة للقيـام بهـا         
  .بمقتضى استيفائها المتطلبات المالئمة للصالحية للطيران

32 
ائرة ، باإلضـافة إلـى تعريـف لحالـة الطـائرة فـي       يجب أن تتضمن معلومات التحميل الكتلة الفارغة للط

وقت وزنها ، باإلضافة إلى موقع مركز الثقل المنـاظر لـذلك، ونقطـة أو نقـاط المرجـع      
  .وخط أو خطوط اإلسناد التي توضع على أساسها حدود مركز الثقل

33 
ـ     االت الطـوارئ والتـي تتعلـق    يجب أن توصف إجراءات التشغيل العادية وإجـراءات التشـغيل فـي ح

ويجـب أن تتضـمن اإلجـراءات    . بالطائرة المعينة وتكـون ضـرورية لتشـغيلها اآلمـن    
  .الواجب إتباعها في حالة تعطل وحدة قدرة واحدة أو أكثر 

34 
ويجـب تقريـر   . يجب تقديم معلومات كافية بشان أي سمات هامة أو غيـر عاديـة لخصـائص الطـائرة     

رعات االنهيار أو السرعات الـدنيا للطيـران المسـتقر المطلـوب تحديـدها طبقـاً للبنـد        س
  .3-2-4-ب
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4 
ويجـب أن تتضـمن معلومـات تتعلـق بمختلـف      .  2-يجب إدراج معلومات أداء الطائرة طبقاً للبنـد ب 

ت ذات الصـلة  األشكال التي تتخذها الطائرة وقدراتها أو دفعاتهـا عنـد اتخاذهـا والسـرعا    
بذلك، وذلك باإلضافة إلى المعلومات التـي مـن شـأنها أن تسـاعد طـاقم الطـائرة علـى        

  .تحقيق األداء حسبما هو مقرر
5 

ويجب أن يحدد هذا الـدليل بوضـوح الطـائرة المعينـة أو سلسـلة الطـائرات       . يجب توفير دليل للطيران
طيـران علـى األقـل الحـدود والمعلومـات      ويجـب أن يتضـمن دليـل ال   . التي يتعلق بها

واإلجراءات المنصوص عليها في هذا الباب الفرعي ، وذلـك باسـتثناء تلـك الـواردة فـي      
  .7-البند ز

6 
يجب أن تحتوي العالمات ولوحـات التعليمـات المتعلقـة بـاألجهزة والمعـدات وأدوات الـتحكم        1-6-ز

و المعلومـات الضـرورية السـترعاء انتبـاه طـاقم القيـادة اليهـا        وغيرها على الحدود أ
  .مباشرة أثناء الطيران

يجب توفير العالمـات ولوحـات التعليمـات أو التوجيهـات إلعطـاء أي معلومـات ضـرورية         2-6-ز
القطـر  (للطاقم األرضي من أجل تجنب احتمال وقـوع أخطـاء فـي الخـدمات األرضـية      

ر بدون مالحظـة وأن تعـرض سـالمة الطـائرة للخطـر      يمكن أن تم) وشحن الوقود مثال
  .في الرحالت الالحقة

7 
71 

ويجـب أن  . يجب إتاحة المعلومات الستخدامها في وضع إجـراءات البقـاء الطـائرة صـالحة للطيـران      
-و ز 3-7-و ز 2-7-تتضمن هذه المعلومات تلـك المعلومـات الـواردة فـي البنـود ز     

7-4.  
72 

. يجب أن تتضمن معلومات الصيانة وصفاً للطائرة واألسـاليب الموصـى بهـا للقيـام بأعمـال الصـيانة       
  .ويجب أن تتضمن هذه المعلومات إرشادات عن تشخيص العيوب
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73 
لفواصـل الزمنيـة الموصـى بهـا للقيـام      يجب أن تتضمن معلومات برنامج الصيانة أعمـال الصـيانة وا  

  .بمثل هذه األعمال
74 

يجب أن تعتبر الزامية أعمال الصيانة وفترات تكرارها التي حددتها الدولـة الصـانعة علـى أنهـا الزاميـة      
  .عند اعتمادها لتصميم الطراز
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  نظمبرجميات ال –) ح(الباب الفرعي 
يجب تصميم وتوكيد جميع برمجيات النظم بحيث تكفل أداء هذه النظم لوظائفهـا المقـررة وفقـاً لمسـتوى     

) أ 2-1-المتطلبـات البنـد و  (سالمة يمتثل لمتطلبات القسم ب من الجزء الثالـث والسـيما   
  .3-1-والبند و
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  مقدرة حتمل االرتطام وسالمة املقصورة –) ط(الباب الفرعي 
1 

يجب األخذ في الحسبان بالتطورات الواردة في مجـال مقـدرة الطـائرات علـى تحمـل االرتطـام أثنـاء        
  .تصميم الطائرات بغية زيادة االحتماالت الخاصة بنجاة الركاب

2 
تصـميم   لجميـع فئـات الطـائرات لكـي يتسـنى     ) االرتطـام (يجب تحديد حموالت الهبوط االضطراري 

األجزاء الداخلية للطائرات وأثاثها وهياكل الدعم ومعـدات السـالمة لزيـادة إمكانيـة نجـاة      
  :ويجب النظر في البنود التالية . الركاب إلى أقصى حد ممكن

 .التأثيرات الديناميكية )أ 
 .معايير ربط األشياء التي قد تشكل خطراً )ب 
 .رج الطوارئالتواء هيكل الطائرة في المناطق التي توجد فيها مخا )ج 
 .موقع خلية الوقود وتماسكها )د 
 .تماسك النظم الكهربائية لتجنب مصادر االشتعال )ه 

3 
يجب تصميم المقصورة بحيث يتسنى حماية الركاب من الحرائق فـي حالـة حـدوث أعطـال فـي الـنظم       

  :عاتها ما يليويجب أن تشمل البنود الواجب مرا. أثناء الطيران أو حدوث ارتطام
 .قابلية المواد الموجودة داخل المقصورة لالشتعال )أ 
 .مقاومة الحرائق وتوليد الدخان واألبخرة السامة )ب 
 .توفير سمات السالمة للسماح باالخالء اآلمن )ج 
 .معدات اكتشاف الحرائق وإخمادها )د 

4 
مقصـورة خـالل فتـرة    يجب تزويد الطائرة بمخارج طوارئ كافيـة لتـوفير أفضـل الفـرص إلخـالء ال     

  :ويجب النظر فيما يلي . زمنية مناسبة 
 .عدد المقاعد وتشكيالتها )أ 
 .عدد المخارج ومواقعها وحجمها )ب 
 .وضع عالمات على المخارج وتوفير تعليمات الستخدامها )ج 
 .انسداد المخارج )د 
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 .تشغيل المخارج )ه 
 .ةوزن معدات اإلخالء ووضعها عند المخارج ، مثل الزالقات والقوارب المطاطي )و 

5 
  :يجب توفير إضاءة للطوارئ تشمل السمات التالية 

 .مستقلة عن التيار الكهربائي الرئيسي )أ 
 .اإلضاءة التلقائية فور االرتطام إذا لم تكن مضاءة قبل ذلك )ب 
 .إشارة مرئية للممر المؤدي إلى مخارج الطوارئ في المقصورة المليئة بالدخان )ج 
 .الداخل والخارج أثناء اإلخالء إضاءة الطائرة من )د 
 .عدم زيادة األخطار في حالة إراقة الوقود )ه 

  
6 

يجب تزويد الطائرة بما يلزم لتوفير أفضل فرص النجـاة للطـاقم وللركـاب فـي بيئـة خارجيـة متوقعـة        
  :ويجب أن تشمل البنود الواجب النظر فيها ما يلي . ولفترة زمنية معقولة 

 .لنجاة وسترات النجاةعدد قوارب ا )أ 
 .مالئمة معدات النجاة للبيئة المتوقعة )ب 
أجهزة اتصـال السـلكية فـي حالـة الطـوارئ ومعـدات إرسـال إشـارات ناريـة           )ج 

 .لالستغاثة
 .منارات السلكية تلقائية للطوارئ )د 
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  بيئة التشغيل والعوامل البشرية –) ي(الباب الفرعي 
1 

التشغيل اآلمن ضـمن حـدود األداء لركابهـا وللقـائمين علـى تشـغيلها        يجب تصميم الطائرة بحيث تتيح
  .وصيانتها وخدمتها

2 
ويجـب  . يجب تصميم الطائرة بشكل يتيح لطاقم الطيران الـتحكم اآلمـن والفعـال فـي الطـائرة      1-2-ي

أن يراعى التصميم تفاوت مهـارات طـاقم الطيـران وبنيـتهم الجسـمانية لتتناسـب مـع        
ويجب األخـذ فـي الحسـبان بظـروف التشـغيل المختلفـة       . ود ترخيص طاقم الطيرانحد

  .والمتوقعة للطائرة في بيئتها ، بما في ذلك العمليات المتدهورة من جراء األعطال
يجب أن يكون حمل العمل الملقى على عاتق طـاقم الطيـران حسـب تصـميم الطـائرة حمـالً        2-2-ي

ويجـوز اعتبـار أن حمـل العمـل يقتضـي مجهـوداً       . انمعقوالً أثناء جميع مراحل الطير
ويجب إضـفاء اعتبـار خـاص للمراحـل الحرجـة للطيـران وللوقـائع        . ذهنياً وجسمانياً 

الحرجة التي قد يكون من المعقول توقـع حـدوثها أثنـاء عمـر خدمـة الطـائرة ، مثـل        
  .تعطل محرك يتم احتواءه أو التعرض لقص الريح

3 
  :يجب مراعاة التفاعل بين اإلنسان واآللة أثناء تصميم الطائرات ، وتشمل هذه العوامل ما يلي 

 .سهولة االستخدام ومنع سواء االستخدام غير المقصود )أ 
 .سهولة الوصول  )ب 
 .بيئة العمل  )ج 
 .التوحيد والشيوع )د 
  .سهولة الصيانة )ه 

4 
  :ئة عمل طاقم الطيران ، بما في ذلك يجب أن يراعي تصميم الطائرة بي

تأثير العوامل الجوية على الصحة مثـل مسـتوى األكسـجين ودرجـة الحـرارة والرطوبـة        )أ 
 .والضوضاء واالهتزاز

 .تأثير القوى الفيزيائية أثناء الطيران العادي )ب 
 .تأثير العمل المطول في االرتفاعات العليا )ج 
  .الراحة الجسمانية )د 
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  ناألم –) ك(الباب الفرعي 
1 

  .يراعى عند تصميم الطائرات توفر أماكن أقل تأثراً بالمتفجرات
2 

يتم في جميع الطائرات المجهزة بباب لمقصورة القيادة ، تصـميم هـذا البـاب وحـاجز مقصـورة القيـادة       
ألسـلحة الخفيفـة وشـظايا القنابـل     لتقليل اختراقها إلى أدنى حد ممكـن بواسـطة نيـران ا   

  .اليدوية
3 

يجب أن توضع في االعتبار سمات التصـميم الالزمـة لمنـع اخفـاء األسـلحة أو المتفجـرات أو المـواد        
  .الخطرة األخرى بسهولة داخل الطائرة والتي تيسر إجراءات البحث عن هذه المواد
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  طائرات اهلليكوبرت  –الباب الرابع

  م 22/3/1991في  ترخيصها طلب قدم طائرات الهليكوبتر التي) أ(الباب الرابع 
  13/12/2007قبل  ولكن الحق تاريخ في أو

  أحكام عامة –الفصل األول 
11 

تطبق المتطلبات الواردة في الباب الرابع ، على جميع طـائرات الهليكـوبتر المحـددة فـي البنـد       1-1-1
زات التي قدمت نماذجهـا األوليـة إلـى السـلطات الوطنيـة المختصـة       من الطرا 1-1-2

  .م13/12/2007أو في تاريخ الحق ولكن قبل  22/3/1991قبولها في /العتمادها

تطبق المتطلبات الواردة في الباب الرابع على طـائرات الهليكـوبتر المخصصـة لحمـل الركـاب       1-1-2
  .أو البضائع أو البريد في رحالت جوية دولية

يجب أن يكون مستوى الصالحية للطيران الذي تحدده األجـزاء المعنيـة مـن األنظمـة الشـاملة       1-1-3
من البـاب الثـاني بالنسـبة لطـائرات الهليكـوبتر       2-2-3والمفصلة المشار إليها في البند 

مسـاوياً علـى األقـل بصـورة أساسـية للمسـتوى        2-1-1المنصوص عليها في البنـد  
  .المتطلبات الواردة في الباب الرابعاإلجمالي الذي تتطلبه 

تطبق كافة المتطلبات ، ما لم ينص على خالف ذلـك ، علـى طـائرة الهليكـوبتر بأكملهـا بمـا        1-1-4
  .في ذلك وحدات القدرة واألجهزة والمعدات

12 

 ويـتم ) .2-9انظـر البنـد   (توضع شروط محددة لطائرة الهليكوبتر ووحدات قـدرتها ومعـداتها    1-2-1
تحقيق االمتثال للمتطلبات الواردة في الباب الرابـع بـافتراض تشـغيل طـائرة الهليكـوبتر      

وتكـون هـذه الحـدود خاليـة مـن أي ظـروف تضـر        . ضمن الحدود المنصوص عليها
بسالمة طائرة الهليكوبتر بحيث تجعـل احتمـال أن تـنجم عـن ذلـك حـوادث مسـتبعداً        

  .للغاية
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ومركـز الثقـل، وتوزيـع الحمولـة ، والسـرعات ، والظـروف        يتم وضع مدى محدد للكتلة ،  1-2-2
المحيطة يبين ضمنه االمتثال لجميع المتطلبات ذات الصلة الـواردة فـي البـاب الرابـع، وذلـك      

  .فيما عدا أنه ال حاجة ألن توضع في االعتبار الشروط التي يتعذر تحقيقها أساساً

13 
ئرة الهليكوبتر أي سمات أو خصائص تجعلهـا غيـر آمنـة تحـت ظـروف التشـغيل       يجب أال يكون لطا
  .المتوقعة

  
14 

يكون االمتثال لشروط الصالحية للطيـران المالئمـة علـى أسـاس األدلـة المسـتمدة أمـا مـن          1-4-1
، االختبارات ، أو الحسـابات ، أو الحسـابات القائمـة علـى االختبـارات أو بأسـاليب أخـرى       

وذلك شريطة أن تضمن الدقة المحققـة فـي كـل حالـة مسـتوى صـالحية للطيـران مسـاوياً         
  .للمستوى الذي يمكن تحقيقه عند إجراء اختبارات مباشرة

بحيـث تعطـي ضـماناً معقـوالً بـأن       1-4-1تكون االختبارات المنصوص عليهـا فـي البنـد     1-4-2
عليها وتعمـل بصـورة سـليمة تحـت      طائرة الهليكوبتر ومكوناتها ومعداتها يمكن االعتماد

  .ظروف التشغيل المتوقعة
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  الطريان –الفصل الثاني 
21 

يتم إثبات االمتثال للمتطلبات المنصـوص عليهـا فـي الفصـل الثـاني عـن طريـق اختبـارات          2-1-1
الطيران أو اختبارات أخرى تجـرى علـى طـائرة أو طـائرات هليكـوبتر مـن الطـراز        

أو ( له على شـهادة صـالحية للطيـران ، أو عـن طريـق حسـابات        المطلوب الحصول
قائمة على مثـل هـذه االختبـارات ، وذلـك شـريطة أن تتسـاوى نتـائج        ) أساليب أخرى

فـي دقتهـا مـع نتـائج االختبـارات المباشـرة أو تمثـل        ) أو األساليب األخرى(الحسابات 
  .نتائجها على نحو معتدل

لب من متطلبات الطيران بالنسـبة لجميـع التوليفـات المطبقـة لكتلـة      يتم إثبات االمتثال لكل متط 2-1-2
طائرة الهليكوبتر وموقع مركز ثقلها ، وذلـك ضـمن مـدى ظـروف التحميـل المطلـوب       

  .إصدار شهادة لها
يجب جعل طائرة الهليكـوبتر تتخـذ أشـكاالً مالئمـة ، عنـد الضـرورة ، لتحديـد األداء فـي          2-1-3

  .فحص صفات طيرانهامراحل الطيران المختلفة ول
22 

221 
يجب تحديد بيانات كافية عن أداء طائرة الهليكوبتر وإدراجهـا فـي دليـل طـائرة الهليكـوبتر       2-2-1-1

لتزويد المستثمرين بالمعلومات الضـرورية ألغـراض تحديـد الكتلـة اإلجماليـة لطـائرة       
مزمعـة ، لمتغيـرات التشـغيل ذات    الهليكوبتر على أسـاس القـيم ، الخاصـة بالرحلـة ال    

الصلة ، وذلك لكي يتسنى القيام بالرحلة بضمان معقـول أن الحـد األدنـى  لـألداء اآلمـن      
  .سيتحقق

عند تقرير أداء طائرة الهليكوبتر ، يجب مراعاة األداء البشـري ، وبوجـه خـاص يجـب أال      2-2-1-2
  .أو يقظة غير عاديينيتطلب أداء طائرة الهليكوبتر تمتع طاقم الطيران بمهارة 

ومـع تشـغيل    1-2-1يجب أن يتمشى األداء المقرر لطائرة الهليكوبتر مـع االمتثـال للبنـد     2-2-1-3
أجهزة طائرة الهليكوبتر ومعـداتها التـي قـد يـؤثر تشـغيلها علـى األداء تشـغيالً فـي         

  .توليفات منطقية
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222 
درة علـى تحقيـق الحـد األدنـى مـن األداء المنصـوص عليـه فـي         يجب أن تكون طائرة الهليكوبتر قا

على التـوالي ، بغـض النظـر عـن العوائـق أو طـول        2-2-2-2و  1-2-2-2البندين 
منطقة االقتـراب النهـائي واإلقـالع، وذلـك حينمـا تكـون طـائرة الهليكـوبتر بكتلتهـا          

موقـع اإلقـالع أو    لإلقالع وللهبوط كـدالتين لعلـو  ) 3-2-2انظر البند (القصوى المقررة 
الهبوط أو االرتفاع الضغطي أما في الجـو القياسـي وأمـا فـي ظـروف جويـة محـددة        
للهواء الساكن، وفي ظروف محـددة للمـاء غيـر المضـطرب بالنسـبة للعمليـات علـى        

  .الماء
  اإلقالع 2-2-2-1

بالنسـبة  (في حالة تعطل وحدة قدرة حرجة ، عند أو بعـد نقطـة تقريـر اإلقـالع      )أ 
مـن   2بالنسـبة للطبقـة   (أو النقطة المحـددة بعـد اإلقـالع    ) من األداء 1للطبقة 
مـن األداء قـادرة    2و1، يجب أن تكون طـائرات الهليكـوبتر بـالطبقتين    ) األداء

) وحـدات القـدرة  ( على االستمرار في الطيران اآلمن مـع تشـغيل وحـدة القـدرة    
 .الباقية ضمن الحدود المعتمدة

داء فـي جميـع مراحـل اإلقـالع والصـعود كافيـاً       يجب أن يكون الحد األدنى لأل )ب 
لضمان أنه في ظروف تشغيل مختلفة قليالً عن الظـروف المثاليـة التـي تقـررت     

ال يكـون االخـتالف عـن القـيم المقـررة      ) 3-2-2البنـد  (البيانات على أساسها 
 .اختالفاً كبيراً

  الهبوط 2-2-2-2
ـ   )أ  دة القـدرة الحرجـة عنـد    ابتداء من اتخاذ شكل االقتراب ، وفي حالة تعطـل وح

أو النقطـة المحـددة قبـل    ) مـن األداء  1الطبقـة  (أو قبل نقطة تقريـر الهبـوط   
، يجب أن تكـون طـائرة الهليكـوبتر قـادرة علـى      ) من األداء 2الطبقة (الهبوط 

الباقيـة  ) وحـدات القـدرة  ( االستمرار في الطيران اآلمن مع تشغيل وحدة القـدرة  
 .ضمن الحدود المعتمدة

ء من اتخاذ شكل الهبوط ، وفي حالة حدوث هبـوط فاشـل ، يجـب أن تكـون     ابتدا )ب 
 .طائرة الهليكوبتر قادرة على الصعود مع تشغيل كل وحدات القدرة
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223 
يجب تحديد بيانات األداء وإدراجها في دليل طائرة الهليكوبتر بحيث يتيح تطبيقهـا ، عـن طريـق قواعـد     

مـن   2-1-5يل طـائرة الهليكـوبتر طبقـاً لهـا بمقتضـى البنـد       التشغيل التي يتعين تشغ
الباب الثالث مـن الجـزء السـادس، عالقـة آمنـة بـين أداء طـائرة الهليكـوبتر وبـين          

وتحـدد  . المطارات ومطارات طائرات الهليكوبتر والطـرق التـي يمكـن تشـغيلها عليهـا     
أو االرتفـاع الضـغطي    بيانات األداء وتقرر للمراحل التاليـة لمـدى الكتلـة ، واالرتفـاع    

وسرعة الريح وللظـروف المحيطـة األخـرى وألي متغيـرات تشـغيل أخـرى تصـدر        
لطائرة الهليكوبتر شـهادة بهـا ، وكـذلك ألحـوال سـطح المـاء وقـوة التيـار بالنسـبة          

  .لطائرات الهليكوبتر البرمائية
إلقـالع ومسـار اإلقـالع    يجب أن تتضمن بيانات أداء اإلقالع المسـافة المطلوبـة ل   –اإلقالع  2-2-3-1

مــن األداء، يجــب أن تتضــمن هــذه  1وبالنســبة لطــائرات الهليكــوبتر ذات الطبقــة . 
  .البيانات أيضاً المسافة المطلوبة لإلقالع الفاشل

 –) مـن األداء فقـط   1بالنسـبة لطـائرات الهليكـوبتر ذات الطبقـة    ( نقطة تقرير اإلقالع  2-2-3-1-1
ع هي نقطة فـي مرحلـة اإلقـالع تسـتخدم فـي وتحـدد       يجب أن تكون نقطة تقرير اإلقال

أداء اإلقالع ومنها يمكن أما القيام بإقالع فاشل أو االسـتمرار بأمـان فـي اإلقـالع، وذلـك      
  .مع تعطل وحدة القدرة الحرجة

) مـن األداء فقـط   1بالنسبة لطـائرات الهليكـوبتر ذات الطبقـة    ( مسافة اإلقالع المطلوبة  2-2-3-1-2
ن مسافة اإلقالع المطلوبـة هـي المسـافة األفقيـة المطلوبـة مـن بدايـة        يجب أن تكو –

اإلقالع حتى تحقيق الحد األدنى من السرعة التـي تسـتطيع طـائرة الهليكـوبتر الصـعود      
وبلوغ ارتفاع مختار فوق سطح اإلقـالع ومعـدل صـعود موجـب ، وذلـك      ) Vtoss(بها 

ع وتشـغيل وحـدات القـدرة    بعد تعطل وحدة القدرة الحرجـة عنـد نقطـة تقريـر اإلقـال     
  .المتبقية في حدود تشغيلها المعتمدة

مـن   1بالنسـبة لطـائرات الهليكـوبتر ذات الطبقـة     ( المسافة المطلوبة لإلقـالع الفاشـل    2-2-3-1-3
يجب أن تكون المسافة المطلوبـة لإلقـالع الفاشـل هـي المسـافة األفقيـة        –) األداء فقط 

قطة التي تتوقف عنـدها طـائرة الهليكـوبتر تمامـاً بعـد      المطلوبة من بداية اإلقالع حتى الن
  .تعطل وحدة القدرة وفشل اإلقالع عند نقطة تقرير اإلقالع

مـن   3والطبقـة   2بالنسـبة لطـائرات الهليكـوبتر ذات الطبقـة     ( مسافة اإلقالع المطلوبة  2-2-3-1-4
يـة المطلوبـة   يجب أن تكون مسافة اإلقـالع المطلوبـة هـي المسـافة األفق     –) األداء فقط
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أو أفضـل  ) Vy( من بداية اإلقالع إلى نقطـة تحقيـق أفضـل معـدل لسـرعة الصـعود       
بشـرط أال تـؤدي هـذه    ( أو سـرعة متوسـطة مختـارة    ) Vx(زاوية لسـرعة اإلقـالع   

السرعة إلى الطيران داخل المساحات الواجـب تجنبهـا مـن األشـكال البيانيـة لالرتفـاع       
وذلـك مـع تشـغيل جميـع المحركـات      . إلقـالع وارتفاع مختار فوق سـطح ا ) والسرعة

  .بقدرة اإلقالع المعتمدة
يجـب أن يكــون األداء أثنـاء الطريــق هـو أداء الصــعود أو الطيــران     –أثنـاء الطريــق   2-2-3-2

  :المستقيم أو الهبوط على أن 
 .تكون وحدة القدرة الحرجة غير عاملة )أ 
الهليكـوبتر التـي لـديها    تكون وحدتا القدرة الحرجة غير عاملتين فـي حالـة طـائرات     )ب 

 .ثالث وحدات قدرة أو أكثر
القـدرة الصـادرة لـه    ) ال تتجـاوز المحركـات العاملـة   ( ال يتجاوز المحرك العامـل   )ج 

 .شهادة بها) لها(
يجب أن تتضمن بيانـات أداء الهبـوط مسـافة الهبـوط المطلوبـة وأن تتضـمن ،        –الهبوط  2-2-3-3

  .من األداء ، نقطة تقرير الهبوط 1 بالنسبة لطائرات الهليكوبتر ذات الطبقة
 –) مـن األداء فقـط   1بالنسـبة لطـائرات الهليكـوبتر ذات الطبقـة     ( نقطة تقرير الهبوط  2-2-3-3-1

يجب أن تكون نقطة تقرير الهبوط هي آخر نقطـة فـي مرحلـة االقتـراب ويمكـن منهـا       
مـع تعطـل وحـدة    ، وذلـك  ) إعادة تحليـق ( البدء بأمان أما في الهبوط أو في هبوط فاشل 

  .القدرة الحرجة
يجب أن تكون مسافة الهبـوط المطلوبـة هـي المسـافة األفقيـة       –مسافة الهبوط المطلوبة  2-2-3-3-2

المطلوبة للهبوط والتوقف تماماً من نقطـة فـي مسـار طيـران االقتـراب علـى ارتفـاع        
  .مختار فوق سطح اإلقالع

  
  

23 
علـى جميـع االرتفاعـات حتـى      3-2كوبتر للمتطلبـات الـواردة فـي البنـد     يجب أن تمتثل طائرة الهلي

االرتفاع األقصى المتوقع والمناسب للشرط المعين فـي جميـع ظـروف درجـات الحـرارة      
  .المناسبة لالرتفاع المعنى والتي اعتمدت لها طائرة الهليكوبتر
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231 
كم فيها والمناورة بهـا فـي جميـع ظـروف التشـغيل المتوقعـة       يجب أن تكون طائرة الهليكوبتر قابلة للتح

( وأن يكون من الممكن االنتقال بسالسة من أحـد ظـروف الطيـران إلـى ظـرف آخـر       
مثل عمليات الدوران أو االنـزالق الجـانبي أو تغييـر قـدرة المحـرك أو شـكل طـائرة        

ئية مـن جانـب الطيـار    بدون الحاجة إلى مهارة أو انتباه أو قوة بصـفة اسـتثنا  ) الهليكوبتر
ويجـب وضـع أسـلوب للـتحكم اآلمـن فـي       . حتى في حالة تعطل أي من وحدات القدرة

طائرة الهليكوبتر بجميـع مراحـل الطيـران وأشـكال طـائرة الهليكـوبتر حسـب أدائهـا         
  .المقرر

يجـب أن تكـون طـائرة     –) أو المـاء ( القابلية للتحكم في طائرة الهليكـوبتر علـى األرض    2-3-1-1
خـالل السـير واإلقـالع    ) أو علـى المـاء  (ليكوبتر قابلة للـتحكم فيهـا علـى األرض    اله

  .والهبوط في ظروف التشغيل المتوقعة
يجـب أن تكـون طـائرة الهليكـوبتر      –القابلية للتحكم في طائرة الهليكـوبتر أثنـاء اإلقـالع     2-3-1-2

ـ     ي أي وقـت أثنـاء   قابلة للتحكم فيها في حالة التعطل المفاجئ لوحـدة القـدرة الحرجـة ف
  .اإلقالع ، وذلك عند قيادة طائرة الهليكوبتر بطريقة مرتبطة بتقرير بيانات اإلقالع

232 
يجب أن تكون لطائرة الهليكوبتر موازنة مصححة وإمكانيات للـتحكم فيهـا تضـمن عـدم االفـراط فـي       

طيـران  المقتضيات الخاصة بانتبـاه الطيـار وقدرتـه علـى المحافظـة علـى ظـروف ال       
المطلوبة عندما تؤخذ في االعتبار مرحلـة الطيـران التـي تنشـأ فيهـا هـذه المقتضـيات        

وفي حالة تعطل الدورات المرتبطـة بـأجهزة القيـادة ، فيجـب أال     . والمدة التي تستغرقها 
  .يؤدي ذلك لحدوث تدهور هام في خصائص التحكم في طائرة الهليكوبتر

233 
الهليكوبتر مستقرة فيما يتعلق بالصفات األخـرى لطيرانهـا وأدائهـا وقـوة هيكلهـا       يجب أن تكون طائرة

االشـكال التـي تتخـذها طـائرة الهليكـوبتر ومـدى       ( وأكثر ظروف تشـغيلها احتمـاالً    
لضمان عدم اإلفراط فـي المقتضـيات الخاصـة بقـدرة الطيـار علـى التركيـز        ) سرعتها

لتي تنشـأ فيهـا هـذه المقتضـيات والمـدة التـي       عندما تؤخذ في االعتبار مرحلة الطيران ا
على أنه يجب أال يكون استقرار طـائرة الهليكـوبتر بحيـث تفـرض مقتضـيات      . تستغرقها

مفرطة لقوة الطيار أو أن تتعرض سالمة طائرة الهليكـوبتر للخطـر نتيجـة لعـدم إمكـان      
  .المناورة في الظروف الطارئة
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234 

يجب أن تكـون صـفات الـدوران التلقـائي لطـائرة الهليكـوبتر        –في سرعة الدوارة  التحكم 2-3-4-1
بحيث تمكن الطيار من التحكم في سـرعة الـدوارة ضـمن الحـدود المقـررة والمحافظـة       

  .على التحكم الكامل في طائرة الهليكوبتر
قـد القـدرة مفرطـاً    يجب أال يكون طيران طائرة الهليكـوبتر بعـد ف   –الطيران بعد فقد القدرة  2-3-4-2

بحيث تصعب إعادة سرعة الـدوارة سـريعاً إلـى حالتهـا األولـى دون تجـاوز سـرعة        
  .الهواء أو حدود قوة طائرة الهليكوبتر

يجـب أن تحـدد السـرعات الهوائيـة الموصـى بهـا        –السرعات الهوائية للدوران التلقـائي   2-3-4-3
  .بوطللدوران التلقائي للمعدل األقصى وللمعدل األدنى لله

235 
يجب أن يوضح عن طريق اختبارات مالئمة أن جميع أجزاء طـائرة الهليكـوبتر ال توجـد فيهـا رفرفـة      
أو اهتزاز بالغ في كل األشكال التـي تتخـذها طـائرة الهليكـوبتر وفـي جميـع ظـروف        

وجـد  ويجـب أال ي ). 2-2-1انظـر البنـد   (السرعة ضمن حدود تشغيل طائرة الهليكـوبتر  
اهتزاز من الشدة بحيث يؤثر في السيطرة علـى طـائرة الهليكـوبتر أو يحـدث تلفـاً فـي       

  .هيكلها أو يسبب إرهاقاً بالغاً لطاقم قيادتها
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  اهلياكل  -الفصل الثالث 
31 

تطبق المتطلبات الواردة في الفصل الثالث على هيكل طائرة الهليكوبتر الـذي يتكـون مـن جميـع أجـزاء      
ليكوبتر والتي تؤدي تعطل أي منهـا إلـى تعـريض طـائرة الهليكـوبتر لخطـر       طائرة اله

  .بالغ
311 

يجب االمتثال لجميع المتطلبات الخاصة بالهيكل حينمـا تتغيـر الكتلـة حسـب المـدى المطبـق وحينمـا        
توزع بأقل األساليب مالئمة ضمن حدود التشغيل التي تطلب الشـهادة علـى أساسـها، مـا     

  .يرد نص على خالف ذلك لم
312 

تعتبر الحموالت الخارجية وحموالت القصور الـذاتي المقابلـة لهـا أو الحمولـة المقاومـة الناتجـة عـن        
هـي الحمــوالت   6-3و  5-3و  4-3مختلـف ظـروف التحميـل الـواردة فـي البنـود       

  .الحدية ، ما لم يرد نص على خالف ذلك
313 

يجـب أال يتعـرض أي جـزء مـن      6-3و  5-3و  4-3ي مختلف ظروف التحميل الواردة في البنـود  ف
هيكل طائرة الهيلكوبتر لتشوه ضـار مـن أي حمولـة وحتـى الحمولـة الحديـة ، ويجـب أن        

  .يكون هيكل طائرة الهليكوبتر قادراً على تحمل الحمولة النهائية
32 

321 
يجب أن تحدد السرعات الهوائية المقررة التي يصمم هيكـل طـائرة الهليكـوبتر ليتحمـل بهـا حمـوالت       

  .4-3المناورة والعصفة المقابلة طبقاً للبند 
322 

هـوامش   يجب إدراج السرعات الهوائية الحدية ، المستندة إلى السرعات الهوائيـة المقـررة المقابلـة مـع    
فـي دليـل طـائرة الهليكـوبتر كجـزء       1-2-1عندما يكون ذلك مالئماً وفقاً للبند  –أمان 

وعندما تكـون حـدود السـرعات الهوائيـة دالـة      ) 2-2-9انظر البند (من حدود التشغيل 
للكتلة أو توزيع الكتلة أو االرتفـاع أو سـرعة الـدوارة أو القـدرة أو لعوامـل أخـرى ،       

  .ات الهوائية على أساس التوليفة الحرجة من هذه العواملفيجب وضع حدود السرع
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33 
  :بحيث أنه ) الدوارات الرئيسية(يجب تحديد مدى سرعات الدوارة الرئيسية 

التـي  عند وجود قدرة ، يتيح هامشاً كافياً ليتناسـب مـع التغيـرات فـي سـرعة الـدوارة        )أ 
 .تحدث في أي مناورة مالئمة ، ويتوافق مع نوع المنظم أو جهاز المزامنة المستخدم

عند عدم وجود قدرة ، يسمح بالقيام بكـل منـاورة دوران تلقـائي مالئمـة علـى أي مـدى        )ب 
 .للسرعة الهوائية والكتلة يطلب إصدار شهادة من أجله

 
34 

فـي   6-3و  2-4-3و  1-4-3يـران الـواردة فـي البنـود     يجب وضع ظـروف التحميـل أثنـاء الط   
االعتبار بالنسبة إلى مختلف الكتالت وأسـاليب توزيـع الكـتالت المنصـوص عليهـا فـي       

ويجـب أن  . 1-2-3وبالسـرعات الهوائيـة المحـددة طبقـاً ألحكـام البنـد        1-1-3البند 
مـوالت الهـواء   يوضع في االعتبار التحميل المتماثل وغير المتماثل كمـا يجـب توزيـع ح   

وحموالت القصور الذاتي والحموالت األخرى الناجمة عـن ظـروف التحميـل المحـددة ،     
  .وذلك لمحاكاة الظروف الحقيقة قدر اإلمكان أو لتمثيلها بتحفظ

341 
يجب حساب حموالت المناورة على أسـاس معـامالت حمـوالت المنـاورة المالئمـة للمنـاورات التـي        

ويجب أال تـنقص هـذه الحمـوالت عـن القـيم التـي أثبتـت        . ا حدود التشغيل تسمح به
  .التجربة أنها مالئمة لظروف التشغيل المتوقعة

342 
يجب حساب حموالت العصفة لسـرعات العصـفة الرأسـية واألفقيـة التـي تـدل االحصـاءات أو أدلـة         

  .أخرى أنها ستكون مالئمة لظروف التشغيل المتوقعة

35 
يجب أن يكون الهيكل قادراً على تحمـل كافـة الحمـوالت الناجمـة عـن ردود فعـل األرض أو سـطح        
الماء ، في الحاالت التي ينطبق ذلـك عليهـا ، والمحتمـل حـدوثها خـالل بـدء التشـغيل        
والســير علــى األرض أو المــاء وتــرك األرض أو المــاء ومالمســة األرض أو المــاء 

  .بواسطة الدوارة والكبح
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351 
يجب أن تتضمن ظروف الهبوط بكتلة اإلقـالع المقـررة وبكلتـة الهبـوط المقـررة األوضـاع المتماثلـة        
وغير المتماثلة لطائرة الهليكوبتر عند مالمسـتها لـألرض أو للمـاء ، وسـرعات النـزول      

كـل والمحتمـل حـدوثها    والعوامل األخرى التي تؤثر على الحموالت التي تثقـل علـى الهي  
  .في ظروف التشغيل المتوقعة

36 
يجب أن توضع في االعتبار ، باإلضافة إلـى حمـوالت المنـاورة والعصـفة وحمـوالت األرض والمـاء       

حمـوالت الـتحكم فـي الطيـران، ضـغوط      (أو باالرتباط بها ، جميع الحموالت األخـرى  
موالت الناجمـة عـن تغييـر الشـكل ، والحمـوالت      المقصورة، آثار تشغيل المحرك، والح

التي يحتمل أن تحـدث فـي ظـروف التشـغيل     ) الخ...الناجمة عن تغيير الكتلة الخارجية، 
  .المتوقعة

37 
الـرنين  ( يجب أن يكون كل جزء من هيكل طائرة الهليكوبتر خالياً مـن االهتـزاز أو التـأرجح المفـرط     

  .في كل من ظروف السرعة والقدرة المناسبة) الخ...الرفرفة األرضي ،
  

38 
يجب أن تكون مقاومة طائرة الهليكوبتر وصناعتها على نحو يضـمن أن احتمـال حـدوث عطـل مفجـع      
في هيكل طـائرة الهليكـوبتر بسـبب الكـالل تحـت الحمـوالت المتكـررة والحمـوالت         

  .وقعة هو احتمال بعيد جداًاالهتزازية في ظروف التشغيل المت
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  التصميم والبناء –الفصل الرابع 
41 

يجب أن تكون تفاصيل التصميم والبناء على النحو الذي يوفر ضماناً معقـوالً بـأن جميـع أجـزاء طـائرة      
. الهليكوبتر تعمل بفعالية وبصورة يمكن االعتماد عليها فـي ظـروف التشـغيل المتوقعـة     

فاصيل قائمة على أساس الممارسـات التـي أثبتـت التجربـة أنهـا      ويجب أن تكون هذه الت
مقبولة أو التي تأكدت صحتها من خالل إجراء اختبـارات خاصـة أو مـن خـالل إجـراء      

ويجـب أن تراعـى هـذه التفاصـيل مبـادئ العوامـل       . بحوث مناسبة أو بكلتا الطريقتين 
  .البشرية 

411 
زاء المتحركة الضرورية للتشـغيل اآلمـن لطـائرة الهليكـوبتر علـى طريـق       يجب بيان عمل جميع األج

اختبارات مناسبة لضمان أنها تعمـل بشـكل صـحيح فـي جميـع ظـروف تشـغيل هـذه         
  .األجزاء

412 
يجب أن تكون جميع المواد المسـتخدمة فـي أجـزاء طـائرة الهليكـوبتر الضـرورية لتشـغيلها اآلمـن         

ويجـب أن تكـون المواصـفات المعتمـدة بحيـث تتميـز       . مـدة  مطابقة للمواصفات المعت
المواد المقبولة على أنهـا مطابقـة للمواصـفات بـالخواص الضـرورية المفترضـة فـي        

  .التصميم 

413 
يجب أن تكون طرق الصنع والتجميع بحيث تنتج هيكالً سليماً من كافـة الوجـوه ويمكـن االعتمـاد عليـه      

  .لى قوة طائرة الهليكوبتر أثناء استخدامهافيما يتعلق بالحفاظ ع
414 

يجب حماية الهيكل من التدهور أو فقدان القوة أثنـاء االسـتخدام بسـبب العوامـل الجويـة أو الصـدأ أو       
التآكل أو ألسباب أخرى قد ال يمكن مالحظتهـا ، وذلـك علـى أن توضـع فـي االعتبـار       

  .رالصيانة التي تجري على طائرة الهليكوبت
415 

يجب وضع الترتيبات المالئمة التي تسمح بأي فحـص أو تبـديل أو تـرميم ضـروري ألجـزاء طـائرة       
الهليكوبتر التي تحتاج لذلك إما بصورة دوريـة أو بعـد العمليـات العنيفـة بصـورة غيـر       

  .معتادة
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416 
ر على قـدرة طـاقم قيـادة طـائرة الهليكـوبتر علـى       يجب االهتمام بصفة خاصة بسمات التصميم التي تؤث

  :وتتضمن هذه السمات على األقل ما يلي. االستمرار في التحكم في الطيران 
يجب أن تصمم أجهزة ونظم الـتحكم بحيـث تقـل إلـى الحـد       –أجهزة ونظم التحكم  )أ 

األدنى إمكانية تعلقها أو تشغيلها بدون قصـد أو االسـتخدام غيـر المقصـود ألجهـزة      
 .بيت اسطح التحكم تث

يجب أن يعمل كل جهاز ونظام للـتحكم بمـا يالئـم وظيفتـه مـن السـهولة        )1
 .والفاعلية

يجب أن يصمم كل عنصر لكل نظام للتحكم في الطيـران بحيـث يقلـل إلـى      )2
الحد األدنى احتمال أي تجميع غيـر صـحيح يمكـن أن يـنجم عنـه تعطـل       

 .النظام

القيادة بحيث يقلـل إلـى الحـد األدنـى      يجب أن يكون تصميم مقصورة –بيئة الطاقم  )ب 
احتمال تشغيل الطاقم ألجهزة التحكم تشغيالً غيـر صـحيح أو بصـورة مقيـدة بسـبب      

ويجب أن يوضـع فـي االعتبـار علـى األقـل مـا       . االجهاد أو االلتباس أو التداخل 
لتحديـد السـريع لحـاالت    ترتيب وتمييـز أجهـزة وأدوات الـتحكم ، إمكانيـة ا    : يلي

 .الطوارئ ، اإلحساس بأجهزة التحكم ، التهوية ، التدفئة والضوضاء

يجب أن يكون ترتيب مقصورة القيـادة بحيـث يتـيح مجـاالً للرؤيـة       –رؤية الطيار  )ج 
لمسافة بعيدة بقدر كاف و بوضوح ، وبدون تشويه للرؤيـة لغـرض التشـغيل اآلمـن     

الباهر واالنعكاسات التـي قـد تـؤثر علـى رؤيـة       لطائرة الهليكوبتر ، ويمنع السطوع
ويجب أن تسمح سـمات تصـميم الزجـاج األمـامي الـواقي أثنـاء هطـول        . الطيار

المطر بالرؤية الكافية للقيـام بالرحلـة بطريقـة عاديـة وللقيـام بعمليـات االقتـراب        
 .والهبوط

يـاً حـدوث   يجب توفير الوسائل الكفيلـة إمـا بـأن تمنـع تلقائ      -االستعداد للطوارئ  )د 
حاالت الطوارئ وإما بأن تمكن طاقم القيادة من معالجـة حـاالت الطـوارئ الناجمـة     

عن األعطال المتوقعة في المعدات  والنظم التي يعـرض عطلهـا طـائرة الهليكـوبتر      
كمــا يجــب أن توضــع ترتيبــات معقولــة لمواصــلة تقــديم الخــدمات  . للخطــر 
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و أكثـر مـن وحـدات القـدرة أو     في وحـدة أ ) أعطال( الضرورية بعد حدوث عطل 
) هـذه األعطـال  (في جهاز او أكثر إلى درجـة بحيـث تنطبـق علـى هـذا العطـل       

المتطلبات لحدود األداء والتشغيل الواردة في هـذا الجـزء وفـي المجلـد الثالـث مـن       
 .الجزء السادس

يجـب أن يكـون تصـميم طـائرة الهليكـوبتر والمـواد        –االحتياطات من الحريـق   )ه 
صناعتها ، بما في ذلك المواد المستخدمة فـي صـناعة األثـاث داخـل      المستخدمة في

مقصورة القيادة والمواد المستبدلة أثناء عمليـة التجديـد الكبـرى ، بحيـث تقلـل إلـى       
الحد األدنى إمكانية حدوث حريق أثناء الطيـران أو أثنـاء وجـود طـائرة الهليكـوبتر      

يـة انبعـاث الـدخان والغـازات     على األرض ، وتقلل أيضاً إلـى الحـد األدنـى إمكان   
ويجـب أن تـوفر وسـائل الحتـواء او اكتشـاف      . السامة في حالـة حـدوث حريـق   

وإطفاء جميع الحرائق التي يمكم الوصـول إليهـا ، كلمـا أمكـن ذلـك، والتـي قـد        
 .تحدث وذلك بطريقة ال تسبب خطراً إضافياً على طائرة الهليكوبتر

يجـب أن تتخـذ أثنـاء التصـميم      –الصحية  فقدان شاغلي طائرة الهليكوبتر للياقتهم )و 
احتياطات للحماية من إمكانيـة حـدوث حـاالت انخفـاض الضـغط فـي المقصـورة        
ومن وجود دخان او غازات سامة أخـرى، ، يمكـن أن تـؤدي إلـى فقـدان شـاغلي       

 .طائرة  الهليكوبتر للياقتهم الصحية
417 

ائرة الهليكوبتر ترتيبات لحماية شاغليها  مـن الحريـق وآثـار التبـاطؤ فـي      يجب أن توضع عند تصميم ط
حالة  الهبـوط االضـطراري ، ويجـب  تقـديم التسـهيالت لالخـالء السـريع لطـائرة         

ويجـب أن تكـون   . الهليكوبتر في الظروف المحتمل حدوثها بعـد الهبـوط االضـطراري    
وبالنسـبة  . ل مـن الركـاب والطـاقم    هذه التسهيالت متناسبة مع سعة طائرة الهليكوبتر لك

لطائرات الهليكوبتر المعتمدة لظروف الهبـوط االضـطراري علـى المـاء ، فيجـب عنـد       
تصميمها أن توضع ترتيبات لتقديم الحد األقصـى مـن الضـمان العملـي لتنفيـذ اإلخـالء       
اآلمن لطائرة الهليكوبتر من الركـاب والطـاقم فـي حالـة الهبـوط االضـطراري علـى        

  .الماء
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418 
يجب أن توضع عند التصميم الترتيبات الكافية ليقلل إلى الحد األدنى خطـر حـدوث ضـرر قـد اليمكـن      

بـأجزاء طـائرة   ) مثـل السـحب والرفـع   (مالحظته بسبب عمليات الخـدمات األرضـية   
ـ    . الهليكوبتر الضرورية لتشغيلها اآلمن  د ويجوز أن توضع في االعتبـار الحمايـة التـي ق

  .توفرها أي حدود أو توجيهات إلجراء هذه العمليات
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  احملركات –الفصل اخلامس 
51 

تطبق المتطلبات الواردة في الفصل الخامس على المحركات مـن جميـع الطـرازات التـي تسـتخدم فـي       
  .طائرة الهليكوبتر كوحدات دفع أولية

52 
كله وملحقاته بحيث يعمل على نحو يمكـن االعتمـاد عليـه ضـمن حـدود       يجب أن يصمم ويبنى المحرك

تشغيله وفي ظـروف التشـغيل المتوقعـة عنـدما يركـب بشـكل صـحيح فـي طـائرة          
الهليكوبتر طبقاً لما ينص عليه الفصـل السـادس وعنـدما تركـب دوارة مالئمـة ووسـيلة       

  .مالئمة لنقل القدرة
53 

يجب أن تعلن تقديرات القدرة والظروف الجوية التي تستند إليها وجميـع ظـروف وحـدود التشـغيل التـي      
  .يقصد تطبيقها على تشغيل المحرك
54 

يجب أن يكمل بصورة مرضية أي محرك من طراز معـين االختبـارات الالزمـة للتحقـق مـن صـحة       
ـ   ه سـيعمل بطريقـة مرضـية ويمكـن     التقديرات والظروف والحدود المعلنة ولضـمان أن

  :ويجب أن تشمل هذه االختبارات على األقل ما يلي. االعتماد عليها
يجب إجراء اختبـارات للتحقـق مـن خصـائص قـدرة المحـرك عنـدما         –معايرة القدرة  )أ 

ويجـب أال  )  ج(و) ب(يكون جديداً وأيضاً بعد إجراء االختبـارات الـواردة فـي الفقـرتين     
 .ير في القدرة عند االنتهاء من جميع االختبارات المحددة يكون هناك أي نقص كب

يجــب إجــراء اختبــارات لضــمان أن بــدء التشــغيل واإلبطــاء والتعجيــل  – التشــغيل )ب 
واالهتزاز وتجاوز السرعة والخصائص األخرى مرضـية ولبيـان وجـود هـوامش كافيـة      

ـ      ون مالئمـاً  للتخلص من الفرقعة أو الشهقة أو الظروف األخـرى الضـارة حسـبما قـد يك
 .لطراز المحرك المعين

يجب إجراء اختبـارات لفتـرة كافيـة بالقـدرات وسـرعات المحـرك والـدوارة         –التحمل  )ج 
. وظروف التشغيل األخرى حسبما يلزم لبيـان إمكانيـة االعتمـاد علـي المحـرك وتحملـه      

ويجب أن تشمل هذه االختبارات أيضـاً التشـغيل فـي ظـروف تتجـاوز الحـدود المعلنـة        
 .التي قد يمكن بها تجاوز هذه الحدود في الخدمة الفعلية للدرجة
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  تركيب الدوارة ونظم نقل القدرة  –الفصل السادس 
  وجمموعة وحدات القدرة

61 
يجب عند تركيب مجموعة وحدات القـدرة ، بمـا فـي ذلـك الـدوارة ونظـام نقـل القـدرة ، االمتثـال          

  .ات الواردة في هذا الفصلللمتطلبات الواردة في الفصل الرابع وللمتطلب
62 

يجب أن تصمم وتبنى الدوارة ونظم نقل القدرة كاملـة بجميـع ملحقاتهـا بحيـث تعمـل بصـورة يمكـن        
االعتماد عليها ضمن حدود تشغيلها في ظـروف التشـغيل المتوقعـة عنـدما تثبـت علـى       

  .ليه في هذا الفصلالمحرك وتركب في طائرة الهليكوبتر طبقاً لما ينص ع
63 

يجب ان تعلن تقديرات القدرة وجميع ظروف وحدود التشغيل التي يقصد تطبيقهـا علـى تشـغيل الـدوارة     
  .ونظم نقل القدرة

  حدود السرعات الدورانية القصوى والدنيا للدوارات 6-3-1
في ظـروف وجـود قـدرة وفـي ظـروف عـدم وجـود        يجب إثبات السرعات القصوى والدنيا للدوارات 

) مثـل السـرعات الهوائيـة   (ويجب أن تعلـن أي ظـروف تشـغيل    . قدرة على حد السواء
  .تؤثر على هذه السرعات القصوى والدنيا

  التحذيرات من السرعة الناقصة والسرعة المتجاوزة للدوارة 6-3-2
للدوارة ، مـع عـدم عمـل وحـدات القـدرة       عند جعل طائرة الهليكوبتر تقترب من حد السرعة الدورانية

ويجـب أن تكـون   . أو مع عملها ، يجب أن تظهر للطيار تحـذيرات واضـحة ومتميـزة    
التحذيرات والخصائص األولية للحالة بحيث تمكن الطيار مـن إيقـاف تطـور الحالـة بعـد      

رة بدء التحذير ، ومن استعادة السرعة الدورانيـة للـدوارة ضـمن الحـدود العاديـة المقـر      
  .واالحتفاظ بالسيطرة التامة على طائرة الهليكوبتر

64 
يجب أن تكمل بصورة مرضية الدوارة ونظم نقـل القـدرة االختبـارات الالزمـة لضـمان أنهـا سـتعمل        

. بطريقة مرضية ويمكن االعتماد عليها ضـمن التقـديرات والظـروف والحـدود المعلنـة     
  :األقل ما يليويجب أن تشمل هذه االختبارات على 
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يجـب إجـراء اختبـارات لضـمان أن خصـائص االهتـزاز بـالقوة  وتجـاوز          –التشغيل  )أ 
السرعة مرضية ولبيان أن أجهزة تغيير الخطوة وأجهـزة الـتحكم وأجهـزة العجلـة الحـرة      

 .تعمل بصورة مالئمة ويمكن االعتماد عليها

وظـروف التشـغيل   يجب إجراء اختبارات لفتـرة كافيـة بالقـدرات والسـرعات      –التحمل  )ب 
األخرى حسبما يلزم لبيان إمكانيـة االعتمـاد علـى الـدوارة ونظـم نقـل القـدرة ولبيـان         

 .تحملها
 

65 
يجب أن يكون تصميم مجموعة وحدات القدرة بحيث يمكـن اسـتعمال المحركـات والـدوارة ونظـم نقـل       

وفـي الظـروف المقـررة فـي دليـل طـائرة       . ل المتوقعـة  القدرة في ظـروف التشـغي  
الهليكوبتر، يجب أن تكون طائرة الهليكوبتر قابلة للتشـغيل دون تجـاوز الحـدود المقـررة     

  .للمحركات والدوارة ونظم نقل القدرة وفقاً للفصلين الخامس والسادس
66 
الحريـق أو إلـى حـدوث    ان محرك متعطل إلـى زيـادة خطـر    في التركيبات التي يؤدي فيها استمرار دور

عطل هيكلي خطيـر ، يجـب تـوفير الوسـائل للطـاقم إليقـاف دوران المحـرك أثنـاء الطيـران أو          
  .آمن  تخفيضه إلى مستوى

67 
  .يجب توفير الوسائل إلعادة تشغيل المحرك على ارتفاعات حتى االرتفاع األقصى المعلن

68 
681 

مـن األداء ، يجـب أن ترتـب مجموعـة وحـدات       2والطبقـة   1بالنسبة لطائرات الهليكوبتر ذات الطبقة 
القدرة وتركب بحيث تكون كـل وحـدة قـدرة واألجهـزة المرتبطـة بهـا قابلـة للـتحكم         

واحـد علـى األقـل    والتشغيل بصورة مستقلة عن الوحدات األخرى وبحيث يوجـد ترتيـب   
لمجموعة وحدات القدرة واألجهزة التي ال ينجم عـن أي عطـل فيهـا فقـدان قـدرة أكثـر       
من فقدانها نتيجة للتعطل الكامل لوحدة القدرة الحرجة، ما لـم يكـن احتمـال حـدوث هـذا      

  .العطل بعيداً للغاية
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682 
وارة ونظم نقـل القـدرة وأال تتجـاوز القـيم التـي تبـين أنهـا آمنـة         يجب أن تحدد اجهادات اهتزاز الد

  .للتشغيل ضمن حدود التشغيل المقررة لطائرة الهليكوبتر

683 
يجب أن تكون دورة التبريد قادرة على إبقـاء درجـات حـرارة مجموعـة وحـدات القـدرة ونظـم نقـل         

فـي جميـع درجـات حـرارة     وذلـك  ) 5-6انظـر البنـد   ( القدرة ضمن الحدود المقررة 
ويجـب أن يتضـمن دليـل طـائرة     . الهواء المحيط بها المعتمدة لتشغيل طائرة الهليكـوبتر 

الهليكوبتر درجة حرارة الهواء القصوى ودرجـة حـرارة الهـواء الـدنيا اللتـين ثبـت أن       
  .مجموعة وحدات القدرة ونظم نقل القدرة مالئمة لهما

684 
دورات الوقود والزيت وسحب الهواء والـدورات األخـرى المرتبطـة بكـل وحـدة قـدرة        يجب أن تكون

وبكل وحدة لنقـل القـدرة وبكـل دوارة ، قـادرة علـى تزويـد الوحـدة المعنيـة طبقـاً          
علـى  ( لمتطلباتها المقررة ، وفي كل الظروف التـي تـؤثر علـى عمـل هـذه الـدورات       

رة الهليكـوبتر وتعجيلهـا ، والظـروف    سبيل المثال  ضبط قدرة المحرك ، وأوضـاع طـائ  
  .وذلك في ظروف التشغيل المتوقعة). الجوية ، ودرجات حرارة السوائل

685 
ـ  6-1-4يجب تطبيق ما يلي ، باإلضافة إلى المتطلـب الـوارد فـي البنـد      ، وذلـك فـي منـاطق    )هـ

لقـرب مصـادر االشـعال    الحريق المعينة التي تكمن فيها مخاطر كبيـرة للحريـق نظـراً    
  .من المواد المشتعلة

يجب عزل هذه المنـاطق بواسـطة مـواد مقاومـة للحريـق عـن المنـاطق         –العزل  )أ 
األخرى في طائرة الهليكوبتر التي يؤدي وجود النـار فيهـا إلـى تعـريض اسـتمرارية      
الرحلة الخطر، ويجب أيضاً أن توضـع فـي االعتبـار المصـادر المحتملـة لنشـوب       

 .رات انتشار الحريقالحريق ومسا

يجـب أن تكـون أجـزاء دورة السـائل القابـل لالشـتعال        –السوائل القابلة لالشتعال  )ب 
الموجودة في هذه المنـاطق قـادرة علـى احتـواء السـائل عنـد تعرضـه لظـروف         
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الحريق ، ويجب تزويد الطاقم بوسـائل إليقـاف تـدفق  كميـات تشـكل خطـراً مـن        
 .هذه المناطق عند حدوث حريقالسوائل القابلة لالشتعال إلى مثل 

يجب توفير عدد كاف من أجهـزة اكتشـاف الحريـق الموزعـة      –الحماية من الحريق  )ج 
 .بحيث تضمن االكتشاف السريع ألي حريق قد يحدث في مثل هذه المناطق 

يجب تزويد هذه المناطق بدورة إطفـاء حريـق قـادرة علـى إطفـاء       –إطفاء الحرائق  )د 
في هذه المنـاطق ، مـالم تكـن درجـة العـزل وكميـة       أي حريق من المحتمل حدوثه 

المواد القابلة لالشتعال ومقاومة الهيكل للحريق والعوامـل األخـرى بحيـث تجعـل أي     
 .حريق محتمل الحدوث في المنطقة ال يعرض سالمة الطائرة للخطر

  



88 
 

  األجهزة واملعدات –الفصل السابع 
71 

ة الهليكوبتر بـاألجهزة والمعـدات المعتمـدة والضـرورية للتشـغيل اآلمـن لطـائرة        يجب أن تزود طائر
ويجـب أن تتضـمن األجهـزة والمعـدات     . الهليكوبتر فـي ظـروف التشـغيل المتوقعـة    

الضرورية لتمكين الطاقم من تشغيل طائرة الهليكـوبتر ضـمن حـدود تشـغيلها ويجـب أن      
  .البشريةيراعى تصميم األجهزة والمعدات مبادئ العوامل 

72 
  .يجب االمتثال للمتطلبات الواردة في الفصل الرابع عند تركيب األجهزة والمعدات

73 
معدات السالمة والنجاة المقررة التي من المتوقع أن يستخدمها أو يشـغلها الطـاقم أو الركـاب فـي حالـة      

إليهـا والتعـرف عليهـا ، ويجـب أن      الطوارئ يجب أن تكون متينة وأن يسهل الوصـول 
  .تكون طريقة استخدامها مؤشرة عليها بوضوح

74 
األنوار التي يقتضي الجزء الخامس أن تضيئها طـائرات الهليكـوبتر أثنـاء طيرانهـا أو عملهـا       7-4-1

تكـون علـى درجـات     في منطقة التحرك بالمطار أو مطار طائرات الهليكـوبتر يجـب أن  
من شدة اإلضاءة واللون ومجال اإلضاءة والخصـائص األخـرى بحيـث تعطـي قائـد أي      
طائرة أخرى أو العاملين على األرض أطول وقت ممكـن لتفسـير هـذه األضـواء وبعـد      

ويجـب أن توضـع فـي الحسـبان علـى      . ذلك إجراء المناورة الضرورية لتفادي التصادم
األضواء الظروف التي مـن المتوقـع بصـورة معقولـة أن     النحو الواجب عند تصميم هذه 

  .تؤدي فيها وظائفها 
  :يجب تركيب األنوار على طائرات الهليكوبتر بحيث تقلل إلى الحد األدنى إمكانية ما يلي  7-4-2

 .التأثير الضار على األداء المرضي لواجبات طاقم القيادة  أو  )أ 
 .تعريض مراقب خارجي لضوء ساطع مؤذ للبصر )ب 
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  الدورات الكهربائية –الفصل الثامن 
يجب أن يتم تصميم الدورة الكهربائية وتركيبها بحيث يضمن أنهـا سـتؤدي وظيفتهـا المقصـودة فـي أي      

  .ظروف تشغيل متوقعة
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  حدود ومعلومات التشغيل –الفصل التاسع 
91 

لـواردة فـي هـذا الجـزء ،     يجب أن تكون حدود التشغيل ، التي يقرر ضمنها مدى االمتثال للمتطلبـات ا 
مع أي معلومات أخرى ضرورية للتشـغيل اآلمـن لطـائرة الهليكـوبتر ، متـوافرة عـن       
طريق دليل طائرات الهليكوبتر وعالمات ولوحـات التعليمـات والوسـائل األخـرى التـي      

ويجـب أن تتضـمن الحـدود والمعلومـات مـا يـرد       . قد تفي بهذا الغرض بصورة فعالة 
  .على األقل 4-9و  3-9و  2-9منها في البنود 

92 
الحدود التي يشكل تجاوزها خطراً أثناء الطيران والمبينـة كمـا يجـب أن يـتم التعبيـر عنهـا بوحـدات        
مناسبة وأن تصحح بالنسبة ألخطاء القياس إذا مـا اسـتدعى األمـر ذلـك لكـي يسـتطيع       

القيـام بسـرعة بتقريـر وقـت الوصـول      طاقم القيادة ، بالرجوع إلى العدادات المتاحة له ، 
  .إلى هذه الحدود

921 
يجب أن تتضمن حدود التحميـل جميـع الكـتالت المحـددة ومواقـع مركـز الثقـل وتوزيـع الكـتالت          

  ).2-2-1انظر البند(والحموالت األرضية 

922 
المحـددة مـن ناحيـة تماسـك     ) 2-3انظر البنـد  ( يجب أن تتضمن حدود السرعة الهوائية جميع السرعات

ويجـب أن  . الهيكل أو نوعيات طيران طـائرة الهليكـوبتر أو بـالنظر العتبـارات أخـرى     
تحدد هذه السرعات بالنسـبة إلـى األشـكال المالئمـة التـي تتخـذها طـائرة الهليكـوبتر         

  .والعوامل األخرى ذات الصلة

923 
يجب أن تتضمن حدود مجموعة وحدات القدرة جميع الحـدود الموضـوعة لمختلـف مكونـات مجموعـة      

مـن هـذا    6-6والبنـد   5-6انظـر البنـد   (وحدات القدرة حسبما ركبت بطائرة الهليكوبتر
  ).الباب
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924 
لظـروف التـي ال   يجب أن تتضمن حدود سرعات الدوارة السرعة القصـوى والسـرعة الـدنيا للـدوارة ل    

  .وللظروف التي توجد فيها قدرة) الدوران التلقائي( توجد فيها قدرة 
925 

يجب أن تتضمن حدود المعدات والدورات جميع الحدود المقـررة لمختلـف المعـدات والـدورات حسـبما      
  .ركبت بطائرة الهليكوبتر

926 
ـ      الحدود المتنوعة تشـم  ا ضـارة بسـالمة طـائرة    ل أي حـدود ضـرورية للظـروف التـي يتبـين أنه
  ).1-2-1انظر البند (الهليكوبتر

927 
يجب أن تشمل حدود طاقم القيادة العدد األدنى من أفـراد الطـاقم الالزمـين لتشـغيل طـائرة الهليكـوبتر،       

ء الطـاقم المالئمـين إلـى    وذلك مع مراعاة جملة أمور من ضمنها إمكانية وصـول أعضـا  
  .جميع أجهزة التحكم والعدادات الالزمة وتنفيذ اإلجراءات المقررة للطوارئ

93 
931 

الثالـث مـن الجـزء      يجب إعداد قائمة باألنواع المعينة من العمليـات ، حسـبما قـد تحـدد فـي البـاب      
السادس ، والتي تم إثبات أن طائرة الهليكـوبتر صـالحة للقيـام بهـا بمقتضـى اسـتيفائها       

  .الشروط المالئمة للصالحية للطيران
932 

يجب أن تتضمن معلومات التحميل الكتلة الفارغة لطـائرة الهليكـوبتر ، باإلضـافة إلـى تعريـف لحالـة       
ر في وقت وزنها ، باإلضافة إلـى موقـع مركـز الثقـل المنـاظر لـذلك ،       طائرة الهليكوبت

ونقطة أو نقاط المرجع ، وخط أو خطـوط االسـناد التـي توضـع علـى أساسـها حـدود        
  .مركز الثقل

933 
يجب أن توصف إجراءات التشغيل العادية وإجـراءات التشـغيل فـي حـاالت الطـوارئ والتـي تتعلـق        

ويجـب أن تتضـمن   . ليكـوبتر المعينـة وتكـون ضـرورية لتشـغيلها اآلمـن      بطائرة اله
  .اإلجراءات الواجب إتباعها في حالة تعطل وحدة قدرة واحدة أو أكثر
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934 
  .يجب تقديم معلومات كافية بشأن أي سمات هامة أو غير عادية لخصائص طائرة الهليكوبتر 

94 
ويجـب أن تتضـمن معلومـات تتعلـق     . 2-2علومات أداء طائرة الهليكـوبتر طبقـاً للبنـد    يجب إدراج م

بمختلف األشكال التي تتخذها طائرة الهليكـوبتر وقـدراتها عنـد اتخاذهـا والسـرعات ذات      
الصلة بذلك، وذلك باإلضافة إلى المعلومـات التـي مـن شـأنها أن تسـاعد طـاقم القيـادة        

  .ررعلى تحقيق األداء حسبما هو مق
95 

ويجب أن يحدد هذا الـدليل بوضـوح طـائرة الهليكـوبتر المعينـة أو      . يجب توفير دليل لطائرة الهليكوبتر
ويجـب أن يتضـمن دليـل طـائرة الهليكـوبتر      . سلسلة طائرات الهليكوبتر التي يتعلق بهـا 

  .ا الفصلعلى األقل الحدود والمعلومات واإلجراءات المنصوص عليها في هذ
96 

يجب أن تحتوي العالمات ولوحـات التعليمـات المتعلقـة بـاألجهزة والمعـدات وأدوات الـتحكم        9-6-1
وغيرها على الحدود أو المعلومـات الضـرورية السـترعاء انتبـاه طـاقم القيـادة إليهـا        

  .مباشرة أثناء الطيران
تعليمـات أو التوجيهـات إلعطـاء أي معلومـات ضـرورية      يجب توفير العالمـات ولوحـات ال   9-6-2

القطـر  (للطاقم األرضي من أجل تجنب احتمال وقـوع أخطـاء فـي الخـدمات األرضـية      
يمكـن أن تمـر بـدون مالحظـة وأن تعـرض سـالمة طـائرة        ) الخ...والتزود بالوقود،

  .الهليكوبتر للخطر في الرحالت الالحقة
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  قدم التي يكوبرتاهلل الطائرات  - ) ب(الرابع الباب
  13/12/2007بعد  أو يف ترخيصها طلب

  
  عامة أحكام  -)أ( الفرعي الباب

1  
 والتـي  2-1-الفقـرة أ  فـي  الهليكـوبتر المـذكورة   طائرات جميع على الباب هذا تنطبق متطلبات 1-1-أ

بعـد   أو فـي  المختصـة  الوطنيـة  السـلطات  طرازهـا الـى   شـهادة  استصـدار  طلبات قدمت
  .م13/12/2007

 المرخصـة  القصـوى  كتلتهـا  التي تزيـد  الهليكوبتر الطائرات على الباب هذا تطبيق متطلبات يجب 2-1-أ
 جويـة  رحـالت  فـي  البريـد  أو البضـائع  أو لنقل الركاب والمخصصة كجم 750على  لالقالع

  .دولية

 الثـاني  البـاب  مـن  1-2-1فـي الفقـرة    المعـرف  للطيـران  الطـائرات  صـالحية  مستوى ان 3-1-أ

 علـى  مسـاويا  يكـون  أن يجـب  2-1-المحددة في الفقـرة أ  الهليكوبتر لطائرات والموضوعة

  .الباب هذا لمتطلبات العام أساسية للمستوى بصورة األقل

 والمعـدات،  والـنظم  المحركـات  فيهـا  بكاملها بمـا  الهليكوبتر الطائرات على المتطلبات هذه تنطبق 4-1-أ

   .ذلك خالف على ينص لم ما
2  

 انظـر (ومعـداتها  ) األكثـر  أو الواحـد (ومحركهـا   الهليكـوبتر  للطـائرة  حدية شروط تحديد يجب 1-2-أ

 الهليكـوبتر  الطـائرة  أن افتـراض  علـى  البـاب  هـذا  االمتثال لمتطلبـات  ويجب) 2-الفقرة ز

ـ  تـأثر  لمـدى  االعتبـار  يقـام  أن ويجـب  .الحديـة  الشروط تجاوز هذه بدون ستشغل  المةالس

  .التشغيلية الحدود هذه الجوية بتجاوز

 الهليكـوبتر،  لطـائرة  تقـويض التشـغيل األمـن    الى اختالفها يؤدي بارامترات ألي الحدية النطاقات 2-2-أ

 الحـرارة  ودرجـة  والسـرعات  األحمـال  التثاقـل وتوزيـع   ومركـز  الكتلـة  بارامترات مثل

  .الباب هذا متطلبات حسب لها وأن يمتثل تحدد أن يجب واالرتفاع،
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3   
 فـي  وذلـك  غيـر أمنـة ،   قـد تجعلهـا   خصائص أو سمات أي من خالية الهليكوبتر الطائرة تكون أن يجب

  .المتوقعة التشغيلية الظروف جميع
4  

 كـل  فـي  المنجـزة  الدقـة  أن بوسيلة تضـمن  المالئمة للطيران الطائرات صالحية شروط امتثال اثبات يجب

 الشـروط  لهـذه  ممتثلـة  ومعـداتها  ومكوناتهـا  الطائرة الهليكوبتر بأن معقوال ضمانا توفر حالة

  .المتوقعة التشغيلية الظروف جميع في سليم على نحو وتعمل ومتينة
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  الطريان  - )ب(الفرعي  الباب
1  

 أخـرى  باختبـارات  أو الطيـران  اختبـارات ب الفرعي امـا  الباب هذا متطلبات احترام اثبات يجب 1-1-ب

 )أخـرى  بأسـاليب  أو( بالحسـاب  وامـا  ترخيصـه،  الملتمس من الطراز الهليكوبتر على تجرى
 مسـاوية ) أخـرى  وسـائل  أي أو( الحسـاب  نتـائج  تكون أن بشرط االختبارات، على هذه بناء

  .متحفظة ةالنتائج بصور لهذه ممثلة تكون أن أو المباشر االختبار لنتائج دقتها في
 ومركـز  الهليكـوبتر  كتلـة  بـين  التوليفات الممكنـة  لجميع بالنسبة كل متطلب احترام اثبات يجب 2-1-ب

  .الترخيص لها يلتمس التحميل التي شروط تجاوز بدون التثاقل
 فـي  األداء مسـتوى  لتحديـد  حسـب االقتضـاء   للهليكـوبتر  المالئمـة  األشكال جميع تحديد يجب 3-1-ب

  .الهليكوبتر في المتوفرة الطيران عن صفات والتحري يران،الط مراحل مختلف
2 

 المشـغلين  لتزويـد  الـرحالت  دليـل  تدرج في وأن الهليكوبتر أداء عن كافية بيانات تحدد أن يجب 1-2-ب

 البـارامترات  قـيم  أسـاس  علـى  للهليكـوبتر  الكتلـة االجماليـة   لتحديد الضرورية بالمعلومات

 بقـدر  الرحلـة  تشـغيل  يتسـنى  بحيـث  المقترحـة،  الرحلة الى والمنسوبةالصلة  ذات التشغيلية

  .األداء األمن  من أدنى حدا ستحقق بأنها التأكيد معقول من
 علـى  ويجـب  البشـري  لـألداء  االعتبار أن يقام يجب للهليكوبتر المقرر األداء مستوى تحقيق عند 2-2-ب

 جانـب  مـن  اسـتثنائيا  انتباهـا  أو اسـتثنائية  مهـارات  ذلـك األداء  يقتضي أال الخصوص وجه

  .القيادة طاقم
 بالتوليفـات  التشـغيل  ومـع  1-2-الفقـرة أ  مـع  متوافقـا  للهليكوبتر المقرر األداء يكون أن يجب 3-2-ب

  .األداء مستوى على تشغيلها يؤثر والتي قد الهليكوبتر ومعدات لنظم المنطقية
24  

 عنـد  5-2-المحـددة فـي الفقـرة ب    الـدنيا  األداء مسـتويات  انجـاز  ىعل قادرة الهليكوبتر تكون أن يجب
 الضـغطي  االرتفـاع  بداللـة  لالقـالع والهبـوط  )  7-2-انطر الفقـرة ب (مقررة  كتلة أقصى

 انجـاز  علـى  قـادرة  الهليكـوبتر  تكـون  وأن الجويـة السـاكنة،   الظروف في الحرارة ودرجة

 الميـاه  علـى  المائيـة  للعمليـات  بالنسـبة  6-2-الفقرة ب في األداء المحدد من األدنى المستوى

 االقتـراب النهـائي   منطقـة  مـدى  أو العوائـق  منطقة لطول االعتبار اقامة بدون الساكنة، وذلك

  .االقالع ومنطقة
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25 
 ظـروف  اخـتالف  فـي حالـة   أنـه  والصـعود  االقـالع  مراحل جميع في األداء يضمن أن يجب )أ 

انظـر الفقـرة   (أساسـها   علـى  البيانـات  تقـررت  المثالية التي الظروف عن طفيفا اختالفا التشغيل
  .كبيرا المحددة القيم عن االنحراف لن يكون)  7-2-ب

 أو االقـالع  تقريـر  نقطـة  الحـرج عنـد   المحـرك  فشل حالة في ،)أ( الفئة من للهليكوبتر بالنسبة )ب 

 محركهـا  يظـل  وأن بأمـان،  الطيـران  مواصـلة  قـادرة علـى   الهليكوبتر تكون أن يجب بعدها،

  .المعتمدة الحدود في مشغال أو األكثر الواحد المتبقي
26 

 كامـل  فشـل  أي حـدوث  معـد بعـد   أرضي سطح امن على هبوط اجراء باالمكان يكون أن يجب )أ 

  .المستقيم العادي الطيران أثناء في القدرة في
 عنـد  الحـرج  المحـرك  حالـة فشـل   في الهبوط تشكيل من ابتداء ،)أ( الفئة من للهليكوبتر بالنسبة )ب 

 بأمـان،  الطيـران  مواصـلة  علـى  قـادرة  الهليكـوبتر  أن تكون يجب قبلها، أو الهبوط تقرير نقطة

  .المعتمدة الحدود في مشغال األكثر أو الواحد المتبقي يظل محركها وأن
27  

ـ  النحو على الرحالت دليل في تدرج وأن األداء بيانات تحدد أن يجب  واالرتفـاع  الكتلـة  فئـات  بالتالي حس

 حالـة  وفـي  الهليكـوبتر،  لهـا  رخصـت  األخرى التـي  التشغيلية والمتغيرات الحرارة ودرجة
  .التيار وقوة السطحية المياه شروط أيضا البرمائية تسجل الهليكوبتر الطائرات

 علـى  الهليكـوبتر  عنـدما تكـون   المروحـة  دوران أداء تحديـد  يجـب  — المروحة دوران أداء )أ 

  .مشغلة محركاتها األرض وجميع عن بعيدة تكون وعندما األرض
 فـي  مشـغل  وهـو  أو األكثـر  الواحـد  بـالمحرك  للصعود الثابت المعدل تحديد يجب — الصعود )ب 

  .المعتمدة الحدود
 وسـرعة  العلـو  بـين  فـي العالقـة   توليفات أي هناك تكون عندما — والسرعة العلو بين العالقة )ج 

 الحـرج  المحـرك  فشـل  حالـة  فـي  بأمان الهبوط تتيح ال) التحليق ذلك في بما(األمام  الى الطيران

 بـين  العالقـة  يجـب تحديـد   المعتمـدة،  الحدود في مشغلة )وجدت ان(األخرى  وبقاء المحركات

  .والسرعة العلو
 هـي  المحركـات  االقـالع بجميـع   مسـافة  تكـون  أن يجب — المحركات بجميع االقالع مسافة )د 

 االرتفـاع  علـى   Vyالسـرعة   بلـوغ  نقطـة  االقـالع الـى   بدء نقطة من المقررة األفقية المسافة
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 المعتمـد،  لالقـالع  المقـررة  القـدرة  علـى  مشـغلة  المحركات بجميع االقالع،  سطح فوق المقرر

 .ذلك التشغيلية تقتضي المتطلبات عندما وذلك

  ) :أ( الفئة من الهليكوبتر للطائرات يلي ما يراعى سبق ما الى باالضافة
 .االقالع والهبوط حالتي في للصعود األدنى األداء تحديد يجب - األدنى األداء )ه 

 أداء منهـا  يحـدد  التـي  هـي النقطـة   االقـالع  تقرير نقطة تكون أن يجب — االقالع تقرير نقطة )و 
 االقـالع  فـي  االسـتمرار  أو االقـالع  عـن  التوقـف  يبدأ عندها والتي االقالع، مرحلة في االقالع

 .الحرج المحرك بدون تشغيل بأمان

 األفقيـة  المسـافة  لالقـالع هـي   المقـررة  المسـافة  تكـون  أن يجـب  - لالقالع المقررة المسافة )ز 

 محـدد  علـو  علـى  لإلقـالع  اآلمنة  السرعة فيها التي تتحقق النقطة لغاية االقالع بدء منذ المقررة

 نقطـة  عنـد  المحـرك الحـرج   فشـل  أعقاب في التدريجي الصعود منها ويبدأ سطح االقالع، فوق

 .المعتمـدة  التشـغيلية  الحـدود  فـي  مشغال أو األكثر الواحد المتبقي المحرك ويظل االقالع، تقرير

 .أيضا الخلفية المسافة ادراج وجب الخلفي الطيران على االجراءات تنص كانت واذا

 االقـالع  عـن  للتوقـف  المسـافة المقـررة   تكون أن يجب — االقالع عن للتوقف المقررة المسافة  )ح 

 الـى  الهليكـوبتر  فيهـا  تصـل  التـي  النقطـة  ولغايـة  بدء االقالع منذ المقررة قيةاألف المسافة هي
 .االقالع تقرير نقطة عند االقالع عن والتوقف المحركات فشل الكامل بعد التوقف

 يتوقـف  عنـدما  باألشـكال المالئمـة   للصـعود  الثابت التدرج — االقالع مسار في الصعود تدرج  )ط 

 .االقالع سطح فوق محددة نقطة ولغاية المقررة لالقالع ةالمساف نهاية عند الحرج المحرك

 المحـرك  يكـون  النـزول بينمـا   أو للصـعود  الثابـت  المعـدل  — مشغل غير بمحرك الصعود  )ي 

 قدرتـه  حـدود  فـي  مشـغال  األكثـر  الواحـد أو  اآلخـر  المحـرك  ويكـون  مشـغل  غير الحرج

  .المرخصة

ـ  تقريـر  نقطـة  تكون أن يجب — الهبوط تقرير نقطة  )ك   مرحلـة  فـي  آخـر نقطـة   هـي  وطالهب

 تشـغيل  بـدون  أمنـة   بطريقـة  ) دوران بـأمر (الهبوط  عندها يوقف أو الهبوط منها يبدأ االقتراب

  .الحرج المحرك
 المقـررة  األفقيـة  المسـافة  المقـررة هـي   الهبـوط  مسافة تكون أن يجب  المقررة الهبوط مسافة )ل 

 سـطح  فـوق  محـدد  علـو  علـى  االقتراب طيران مسار نقطة على من ابتداء التام والتوقف للهبوط

  .الحرج المحرك تشغيل الهبوط وبدون
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3  
 االرتفاعـات  جميـع  علـى  الفقـرة مادامـت   هـذه  في الواردة الهليكوبتر للمتطلبات تمتثل أن يجب 1-3-ب

 العالقـة  ذات الحـرارة  درجـات  ظـروف  جميـع  المحدد في للشرط متوقع ارتفاع أقصى لغاية
  .فيه للطيران الهليكوبتر الذي اعتمدت المعني عباالرتفا

32  

 أن ويجـب  المتوقعـة،  التشـغيلية  جميع الظـروف  في سهلة والمناورة السيطرة تكون أن يجب 1-2-3-ب

 الـدوران، (الطيـران   ظـروف  مـن  آخـر  الـى  ظرف بسالسة من االنتقال االمكان في يكون

 مهـارة  أي اقتضـاء  بـدون  ) الطيـران  شـكل  وتغيير حركات،الم وتغيير قدرة الجانبي، والميل

 .أي محـرك  فشـل  وان حتـى  الطيـار  جانـب  مـن  استثنائية قوة أو استثنائي انتباه استثنائية أو

 الطيـران  مراحـل  فـي جميـع   الهليكـوبتر  علـى  بأمـان  للسيطرة الالزمة التقنية تحديد ويجب
  .األداء أساسها مستويات على حددت التي الطيران أشكال وعلى

 السـيطرة  تسـهل  أن يجـب   -) وعلـى المـاء  (األرض  علـى  الهليكوبتر على السيطرة قابلية 2-2-3-ب

 واالقـالع  الممـرات  علـى  التحـرك  مراحـل  فـي )  المـاء  على أو(البر  في الهليكوبتر على

  .المتوقعة الظروف التشغيلية حسب والهبوط

 فشـل  حالـة  فـي  الهليكـوبتر  السـيطرة علـى   تسـهل  أن يجب  -االقالع عند السيطرة قابلية 3-2-3-ب

 بالطريقـة  الهليكـوبتر  فـي  الـتحكم  يسـهل  وأن عند االقالع، نقطة أي في فجأة الحرج المحرك

  .الجدول في االقالع المقررة لبيانات المناسبة

33 

 علـى  المفروضـة  أن الضـغوط  يضـمن  بمـا  عليهـا  السيطرة وقدرات بالوزانة الهليكوبتر تتمتع أن يجب

 أقـيم  اذا مفرطـة  غيـر  المستصـوبة  ظروف الطيران على المحافظة على وقدراته الطيار انتباه

 حالـة  وفـي  .المرحلـة  هـذه  ومـدة  الضـغوط  هـذه  فيها التي حدثت الطيران لمرحلة االعتبار

ملحـوظ   تـدهور  أي يحـدث  أال يجـب  الرحلـة،  على بالسيطرة المرتبطة في النظم عطل حدوث
  .التحكم صفات في
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4  

41 
 الهيكليـة  والقـوة  واألداء الطيـران األخـرى   خصائص الى بالعالقة الالزم بالثبات الهليكوبتر تتمتع أن يجب

 الضـغوط  أن يضـمن  بمـا  ) والسـرعات  أشكال الطيـران (احتماال  األكثر التشغيلية والظروف

 التـي  الطيـران  لمرحلـة  االعتبـار  اقامـة  مـع  مفرطة ليست تركيز الطيار قدرة على الواقعة

الهليكـوبتر   ثبـات  يقضـي  أال يجـب  ذلـك  ومـع  .المرحلة هذه ومدة الضغوط فيها هذه تحدث
 فـي  المنـاورة  بسـبب تعـذر   الهليكوبتر سالمة على أو الطيار تحمل شدة على مفرطة ضغوطا

  .الطوارئ حاالت
42  

 الـدوران  بخصـائص  تتميـز الهليكـوبتر   أن يجـب  — رالـدوا  العضو سرعة على السيطرة 1-2-4-ب

 المقـررة،  الحـدود  فـي  الـدوار  العضـو  علـى سـرعة   السيطرة من الطيار تمكن التي الذاتي

  .الهليكوبتر التامة على السيطرة على والمحافظة
 فقـدان  أي أعقـاب  فـي  سـلوك الهليكـوبتر   يكون أال يجب — القدرة فقدان أعقاب في السلوك 2-2-4-ب

 فـورا  الـدوار  العضـو  سـرعة  اسـتعادة  مـن الصـعب   تجعل التي الدرجة الى متطرفا للقدرة

  .الهليكوبتر تحمل حدود الجوية أو السرعة تجاوز وبدون
 تحديـد  يجـب  ،)أ(الفئـة  للهليكـوبتر مـن   بالنسـبة  — الـذاتي  بالـدوران  الجوية السرعات 3-2-4-ب

 يجـب  األخـرى  الهليكـوبتر  ئراتللطـا  وبالنسـبة  . الـذاتي  بالدوران للهبوط الجوية السرعات

  .للنزول معدل وبأدنى مدى ألقصى الذاتي جوية بالدوران بسرعات التوصية

43 
  .الهليكوبتر السيطرة على على تؤثر أن شأنها من بقوة دفدفة أو اهتزاز أي يحدث أال يجب

44  
  .مشغال الدوار العضو يكون األرض عندما فوق التذبذب نحو خطر ميل أي الطائرة في يكون أال يجب
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  اهليكل  -) ج(الفرعي الباب
1  

 عمـر  طـوال  مـدمر  فشـل  أي دون حدوث يحول بما صيانته تعليمات وأعداد الهليكوبتر هيكل تصميم يجب

  .التشغيلي الطائرة
2   

 المـدى  الكتلـة  تتجـاوز  بالهيكـل عنـدما   المتعلقـة  بـات المتطل جميع امتثال يجب مخالف، نص يرد لم ما

 التـرخيص  الـتمس  التـي  التشـغيلية  الحدود دون تجاوز أضرارا الطرق بأكثر وتوزع المنطبق

  .أساسها على
3  

 المقابلـة  المختزنـة  الطاقـة  الخارجيـة وأحمـال   األحمال اعتبار يجب مخالف، نص في يدرج قد ما باستثناء

 8-والفقـرة ج  7-الفقـرة ج  فـي  المقـررة  التحميـل  مختلف ظروف في المقاومة أحمال وأ لها،
  ..حدية أحماال 9-والفقرة ج

4    
 أي يتعـرض  أال يجـب  9-والفقـرة ج  8-والفقـرة ج  7-الفقرة ج في المقررة األحمال ظروف مختلف في

 ويجـب  الحـدي،  الحمـل  ولغايـة  حمل أي ءمن جرا مضر تشوه ألي الهليكوبتر هيكل من جزء
  .األقصى الحمل تحمل قادرا على الهليكوبتر هيكل يكون أن

5  
51   

 طبقـا  والهبـات  فيهـا المنـاورات   يتحمـل  بحيـث  الهليكوبتر هيكل صمم التي الجوية السرعات تحديد يجب
  .7-الفقرة ج في ورد لما

52   

 طبقـا  األمـر،  يقتضـيها  السـالمة التـي   وهـوامش  التصـميم،  أساس في المقررة الحدية الجوية السرعات

انظـر  ( التشـغيل   حـدود  مـن  جـزءا  الرحالت بوصفها دليل في تدرج أن يجب 1-2-للفقرة أ
 الكتلـة  يـع وتوز الكتلـة  بداللـة  الجويـة  السـرعات  تحسب حـدود  وعندما)  3-2-الفقرة ز

 تحـدد  أن يجـب  أخـرى،  عوامـل  أي أو القـدرة  ومـدى  الـدوار  وسرعة العضـو  واالرتفاع

  .العوامل هذه بين الحرجة التوليفة على بناء الحدية السرعات الجوية
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6        
 :يلي ما بحيث  يتحقق )األكثر وأ الواحد(الرئيسي الدوار العضو لسرعات نطاق تحديد يجب

 منـاورة  أي فـي  الخـتالف السـرعات   مالئمـا  هامشا القدرة توصيل عند الدوار العضو يوفر أن )أ 
 .المستعمل المزامنة جهاز أو جهاز السيطرة نوع مع متسقا يكون وأن مالئمة،

ـ  الـذاتي  مالئمـة بالـدوران   مناورة كل أجراء القدرة فصل عند الدوار العضو يتيح أن )ب   جميـع  يف

  .أساسها على الترخيص التي التمس والكتلة الجوية السرعات نطاقات
7 

 9-والفقـرة ج  8-والفقـرة ج  7-الفقـرة ج  فـي  المـذكورة  التحميـل  ظروف في يراعى أن يجب 1-7-ج
 الدقيقـة  فـي  اللفـات  عـدد  ونطاقـات  2-الفقرة ج في حسب المقرر الكتلة وتوزيع الكتلة نطاق

طبقـا للفقـرة    المقـررة  الجويـة  والسـرعات  6-الفقـرة ج  في الرئيسي الدوار للعضو المقررة
 أحمـال  توزيـع  ويجـب  .التماثلية والالتماثليـة  األحمال االعتبار في توضع أن ويجب 1-5-ج

 بحيـث  المحـددة،  التحميـل  ظـروف  عـن  الناجمة واألحمال األخرى المختزنة والطاقة الهواء

  .تحفظية بصورة لها ممثلة أو عليةالف الظروف تكون إلى ما أقرب تصبح
72  

 التشـغيل  حـدود  تتجـاوز  ال التـي  المناسـبة للمنـاورات   التحميل عوامل أساس على المناورة أحمال حساب يجب

  .المتوقعة التشغيلية للظروف مالئمة أنها الخبرة أثبتت القيم التي عن قيمتها تقل أال ويجب .
73  

 األدلـة  أو اإلحصـاءات  التـي دلـت   واألفقيـة  الرأسـية  الهبات سرعات حسب الهبات أحمال حساب جبي

  .التشغيلية المتوقعة الظروف في ستحدث أنها على األخرى
8   

 األرض علـى  الهـواء  فعـل  رد عـن  األحمـال الناجمـة   جميـع  تحمل على قادرا الهيكل يكون أن يجب 1-8-ج
 الممـرات  فـوق  التحـرك  وعنـد  المـراوح  تشـغيل  بـدء  عنـد  حسب الحالـة،  الماء، حسط على أو

  .الدوار كبح العضو وعند األرض، مالمسة وعند الهليكوبتر، رفع وعند األرضية والمائية،
82  

 فـي  مقـررة  هبـوط  كتلـة  التصميم وأقصـى  في مقررة أقالعية كتلة بأقصى الهبوط ظروف تشمل أن يجب

 األرض لمـس  عنـد  تماثليـة  غيـر  أو تماثليـة  الهليكوبتر بطريقة تتخذها تصرفات أي يمالتصم
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هيكـل   علـى  تضـغط  التـي  األحمـال  من تزيد أخرى عوامل وأي وسرعات النزول، الماء، أو
  .المتوقعة التشغيلية الظروف في الهليكوبتر

9  
 األحمـال  لجميـع  يقـام االعتبـار   أن يجـب  والماء، ألرضا وأحمال والهبات المناورة أحمال إلى باإلضافة

 عـن  الناجمـة  األحمـال  مثـل ( المتوقعـة  الظروف  التشغيلية في تحدث أن يحتمل التي األخرى

 تغييـر  عـن  الناجمـة  واألحمـال  المحـرك،  وعـزم  الطيـار،  الطائرة، وقدرات على السيطرة

  ).ذلك إلى وما الخارجية، واألحمال الداخلية، األشكال
10  

 تكـررت  مهمـا  الكـالل  عـن  المدمر النـاجم  الفشل تفادي تضمن وتقنيات تحمل بشدة الهليكوبتر صنع يجب

 ويجـب  . المتوقعـة  التشـغيلية  الظـروف  في حـدود  االهتزازية األحمال كانت ومهما األحمال
  .محتملةال األعطال من ذلك وغير المفاجئ والضرر التدهور البيئي إلى االعتبار يقام أن

11  
 إجـراءات  تفـاوت  التحمـل حسـب   شـدة  تفـاوت  لمـدى  التصـميم  سمات في مالئم بمقدار التحسب يجب

 مثـل ( أخـرى  أسـباب  أي أو جـراء الخدمـة   مـن  االسـتهالك  لحـاالت  والتحسب التصنيع،

  ).والمساند والتركيبات المصبوبات استهالك
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  والبناء التصميم  -) د(الفرعي  الباب
1  

 سـتعمل  الهليكـوبتر  أجـزاء  بـأن جميـع   معقـوال  ضمانا والصنع التصميم تفاصيل تعطي أن يجب 1-1-د

 إلـى  التفاصـيل  هـذه  تسـتند  أن ويجـب  .التشـغيلية المتوقعـة   الظـروف  في ومتانة بفاعلية
 صـحتها  ثبتـت  التـي  الممارسـات  أو االرتيـاح  على تبعث الخبرة أنها أثبتت التي الممارسات

فيهـا   تراعـى  أن ويجـب  .معـا  بـالطريقتين  أو أخرى مالئمة تحريات بأي خاصة أو باختبارات
  .البشرية العوامل مبادئ

12   
 لضـمان  وذلـك  بأمـان،  لتشـغيل الهليكـوبتر   الضـرورية  المتحركة األجزاء جميع عمل صحة أثبات يجب

  .األجزاء لهذه المقررة لتشغيليةا جميع الظروف في السليم النحو على عملها

13 
 مطابقـة  بأمـان  والضـرورية لتشـغيلها   الهليكـوبتر  أجـزاء  فـي  المسـتخدمة  المواد جميع تكون أن يجب

 المـواد  فـي  تتـوفر  أن علـى  المواصـفات المعتمـدة   تـنص  أن ويجب .المعتمدة للمواصفات

  .التصميم في المفترضة سيةاألسا الخصائص لهذه المواصفات، ممتثلة بوصفها المقبولة

14  
 عليـه  االعتمـاد  يمكـن  كافـة الوجـوه،   مـن  سليم هيكل أنتاج إلى والتجميع اإلنتاج أساليب تؤدي أن يجب

  .في الخدمة مادامت الهليكوبتر قوة على للحفاظ

15 
 الجويـة  التعريـة  عوامـل  لخدمـة بسـبب  ا أثناء في التحمل شدة فقدان من أو التدهور من الهيكل حماية يجب

 المقـررة  للصـيانة  االعتبـار  أقامـة  مـع  النظر، ال تلفت قد أخرى أسباب وأي والتحات والتآكل

  .للهليكوبتر
16  

 الهليكـوبتر  طـائرة  ضـروري ألجـزاء   تعـديل  أو تبديل أو فحص أي أجراء تتيح مالئمة أحكام وضع يجب

 إلـى  قاسـية  ظـروف  فـي  تجـرى  التي بعد العمليات وأما دورية بصفة أما وذلك تقتضيه، التي

  .مألوف غير حد
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17  
 لجعـل  الالزمـة  تحديـد اإلجـراءات   ويجـب  الهليكوبتر، في المستخدمة الحرجة األجزاء جميع تحديد يجب

 مـر الع وطـوال  والصـنع  التصـميم  فـي  الحرجة مضمونا لألجزاء المتانة من المقرر المستوى
  .األجزاء لهذه التشغيلي

2   
 فـي  االسـتمرار  علـى  القيـادة  طـاقم  قـدرة  علـى  تؤثر التي التصميم بسمات خاصة بصفة االهتمام يجب

 : األقل على ما يلي السمات هذه وتتضمن . الطيران في التحكم

 حـد  أدنـى  إلـى  قلـل ت بحيث ونظم التحكم التحكم نقاط تصميم يجب — التحكم ونظم التحكم نقاط )أ 

  .السيطرة معدات غلق ألجهزة العفوي التشغيل أو التشغيل سهوا أو االنزناق أمكانية من
 

 مالئمـة  وايجابيـة  بسـهولة وسالسـة   تحكـم  نظـام  وكل تحكم نقطة كل تعمل أن يجب )1

 .لوظيفته

 بعالمـة  مميـزا  أو الرحلـة مصـمما،   على السيطرة نظام من عنصر كل يكون أن يجب )2

 فـي  خلـل  أي بسـبب  النظـام  تشـغيل  سوء احتمال حد من أدنى إلى يقلل بحيث دائمة،

 .المجمعة
 نقـاط  جميـع  بتشـغيل  تسمح للطـاقم  بحيث القيادة طاقم مقصورة تصمم أن يجب — الطاقم بيئة  )ب 

 .التعب أو من التركيز معقول غير قدر أي بدون التحكم

 مجـاال  لـه  تتـيح  بحيـث  القيـادة  طـاقم  مقصـورة  ترتيـب  يجب — القيادة طاقم أبصار مجال  )ج 

 الظـروف  جميـع  فـي  بأمـان  الهليكـوبتر  أجـل تشـغيل   من مشوه وغير وواضحا ممتدا للرؤية

 .أساسها على الهليكوبتر ترخيص التمس المتوقعة التي التشغيلية

 حـاالت  حـدوث  تلقائيـا دون  تحـول  التـي  الوسـائل  تـوفير  يجـب  — الطـوارئ  احتياطات  )د 

 فـي  المتوقـع  الفشـل  عـن  الناجمـة  الطوارئ مع من التعامل دةالقيا طاقم تمكن التي أو الطوارئ

 .للخطر الهليكوبتر عطلها يعرض التي المعدات والنظم

 .الحرائق  من وافية بحماية الهليكوبتر تزود أن يجب — للحريق االحتياط )ه 
 قـد  سـامة  غـازات  أي الطـاقم مـن   لحمايـة  التصميم في االحتياط يجب — القيادة طاقم عجز  )و 

  العادية التشغيلية الظروف في تعجزه
3 

   .مالئمة وقدرة سرعة في كل الرفرفة أمكانية من خالية للهليكوبتر االنسيابية األسطح تكون أن يجب
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4  
41  

 حمـال وأ الطيـران  االعتبـار ألحمـال   أقامـة  مـع  لشاغليها، مالئمة وأحزمة بمقاعد الهليكوبتر تزويد يجب
 إصـابة  مـن  حـد  أدنـى  إلـى  االهتمـام بالتقليـل   ويجب .تحدث قد التي االضطراري الهبوط
  .الهليكوبتر تشغيل طوال وذلك بهم، بالهيكل المحيط ارتطامهم بسبب الهليكوبتر شاغلي

42  
 الجـو  فـي  وقعـة المت الظـروف التشـغيلية   فـي  المقصورة في مالئمة بيئة لتهيئة التهوية نظم تصميم يجب

  .األرض وعلى
5      

  :يلي ما لتحقيق الساكنة الصواعق والكهرباء من والحماية الكهربائية التوصيالت توفير يجب 1-5-د
ـ  مـن  المـاء،  أو علـى األرض  بهـا  عالقة له من وكل وشاغليها، ونظمها الهليكوبتر حماية )أ   اراآلث

 .والشحنات الكهربائية للصواعق الخطرة

   .خطير حد إلى الساكنة الكهرباء شحنات تراكم من الحماية )ب 
 االعتبـار  أقامـة  ويجـب  .عـن الصـواعق   الناجمة المدمرة اآلثار من الهليكوبتر حماية أيضا يجب 2-5-د

  .صنع الهليكوبتر في المستخدمة للمواد الواجب
6   

 تنزيـل  عـن  الناجمـة  واآلثـار  من الحرائق شاغليها يحمي بما الهليكوبتر تصميم في االحتياط يجب 1-6-د
 .االضطراري الهبوط حالة في السرعة

 تنشـأ  أن يحتمـل  التـي  فـي الظـروف   بسـرعة  الهليكوبتر ألخالء الالزمة التجهيزات توفير يجب 2-6-د
 الركـاب  لعـدد  مالئمـة  لتجهيـزات ا هـذه  أن تكـون  ويجب اضطراري، هبوط أي أعقاب في

 فيجـب  المـاء،  علـى  االضـطراري  للهبـوط  المرخصـة  بالنسبة للهليكوبتر أما .القيادة وطاقم
 الركـاب والطـاقم   بـأجالء  معقـول  تأكيـد  العطاء التصميم في الالزمة اتخاذ االحتياطات أيضا
  .الماء على االضطراري الهبوط حالة في الهليكوبتر من بأمان

7  
 الخـدمات  عمليـات  تسـفر عنـه   الـذي  الخطـر  مـن  حـد  أدنى إلى للتقليل الوافية االحتياطات اتخاذ يجب

 يالحـظ  ال قـد  الـذي  والخطـر  يسبب ضـررا،  قد والذي )والرفع الجر مثل ( العادية األرضية
 االعتبـار  فـي  تؤخـذ  أن وينبغـي  .بأمـان  الالزمة لتشـغيلها  الهليكوبتر ألجزاء ضررا ويسبب

  .العمليات هذه بشأن تعليمات أو أي حدود توفرها قد التي لحمايةا
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  القدرة ووحدة الدوارة األعضاء - ) هـ( الفرعي الباب
1 

 التـي  المحركـات  أنـواع  جميـع  الجـزء علـى   هـذا  من السادس الباب في الواردة المتطلبات تطبيق يجب

  .الرئيسية لدفعا وحدات الهليكوبتر بوصفها الطائرات على تستخدم
2    

21  
 و المتطلبـات  )د(الفرعـي  البـاب  فـي  للمتطلبـات الـواردة   الدوارة واألعضاء القدرة وحدة تركب أن يجب

  . 2-الفقرة هـ في الواردة
22   

 تصـنع  وأن اللـوازم،  شـاملة جميـع   أدارتهـا،  نظـم  ومجمعـة  الدوارة األعضاء تصمم أن يجب )أ 

 التشـغيلية  الظـروف  بموجـب  لهـا  المقررة التشغيلية في الحدود عليها يعول بطريقة تشغل بحيث

 طبقـا  وعلـى الهليكـوبتر   المحـرك  فـي  السـليم  النحـو  على األجزاء هذه تركب المتوقعة عندما

  .الفرعي الباب هذا في الواردة للمواصفات
 كجـم أو  3175لإلقـالع علـى    المرخصـة  القصـوى  كتلتهـا  تزيـد  التـي  يكـوبتر للهل بالنسبة )ب 

 لتشـغيلها  ضـمانا  أدارتهـا  ونظـم  الـدوارة  تقييم األعضـاء  يجب ،)أ(للفئة  المرخصة الهليكوبتر
 دون يحـول  أن يمكـن  فشـال  التقيـيم  هـذا  يبـين  وعنـدما  .التشـغيلية  جميع الظروف في بأمان

 للتقليـل  الالزمـة  الوسـائل  الـنص علـى   يجب الهليكوبتر، طهبو دون أو الرحلة سالمة استمرار
  .الفشل هذا احتمال من حد أدنى إلى

23    
 األعضـاء  تشـغيل  تحكـم  يعتـزم أن  التـي  التشغيلية والحدود الظروف وجميع القدرة معدالت إعالن يجب

  .أدارتها ونظم الدوارة
 القصـوى  السـرعة  تحديـد  يجـب  -الـدوار  العضـو  لـدوران  الـدنيا  والسرعة القصوى السرعة حدود) ا

 اإلعـالن  ويجـب  .القـدرة  وفصـل  القـدرة  توصيل في حالتي الدوارة لألعضاء الدنيا والسرعة

  .الدنيا القصوى أو السرعة على تؤثر )مثال الجوية كالسرعة(ظروف تشغيلية  أي عن
 متعـددة  الهليكـوبتر  المحـرك وفـي   وحيـدة  ليكـوبتر اله فـي  الـدوار  العضو سرعة قلة من التحذير) ب

 عنـدما  - المحـرك  فشـل  عنـد  تلقائيـا  القـدرة  معتمد لزيـادة  جهاز أي من الخالية المحركات
عـدد   عـن  النظـر  بصـرف  الـدوار،  العضـو  لـدوران  الحدية السرعة الهليكوبتر من تقترب

 واضـحة  راتالطيـار تحـذي   أمـام  تظهـر  أن يجـب  المشـغلة،  غيـر  أو المشغلة المحركات
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 مـن  الطيـار  يمكـن  شـكال  المعنيـة  بوادر الحالـة  أو التحذيرات هذه تأخذ أن ويجب .ومميزة

العاديـة   الحـدود  إلـى  الـدوار  العضـو  سـرعة  وإعادة التحذير، بعد بدء الحالة هذه تطور وقف
  .الهليكوبتر على التامة والسيطرة المقررة،

24 
 علـى  تشـغيلها  مـن  الضـرورية للتحقـق   االختبارات جميع أدارتها ونظم ارةالدو األعضاء تجتاز أن يجب

 هـذه  تتضـمن  أن ويجـب  .المعلنـة  والشروط والحدود المعدالت حدود في وموثوق مرض نحو
 :األقل على يلي ما االختبارات

 واثبـات  القـوة واالهتـزاز،   خصـائص  صـحة  مـن  للتأكـد  اختبارات أجراء يجب — التشغيل )أ 

 .العجـالت  إعتـاق  وآليـات  عليهـا  الخطـوة والسـيطرة   تغييـر  آلليات والموثوق السليم التشغيل

التـي تزيـد    لإلقـالع  المرخصـة  القصـوى  الكتلـة  ذات الهليكوبتر سالمة خصائص أثبات ويجب
  .كجم في حالة تجاوز السرعات 3175على 

 وارالـد  العضـو  والمحـرك وسـرعات   القـدرة  علـى  كافية لمدة اختبارات إجراء يجب  - المتانة )ب 

  .أدارتها ونظم الدوارة متانة األعضاء إلثبات األخرى التشغيلية والشروط
25      

 موثوقـة  بطريقـة  تعمـل  ونظـم أدارتهـا   الدوارة واألعضاء المحركات يجعل بما القدرة وحدة تركيب يجب
 فـي  العمـل،  علـى  قـادرة  الهليكـوبتر  تكـون  أن ويجـب  .المتوقعـة  التشغيلية الظروف في

 واألعضـاء  للمحركـات  المقـررة  الحـدود  تجاوز بدون دليل الرحالت، في المذكورة الظروف
   .السادس والباب الفرعي الباب لهذا طبقا ونظم أدارتها الدوارة

26    
 كجـم والهليكـوبتر   3175علـى   لإلقـالع  المرخصـة  القصـوى  كتلتهـا  تزيـد  التـي  للهليكوبتر بالنسبة

 المصـاب  المحـرك  دوران اسـتمرار  يـؤدي فيهـا   التـي  ،)أ( الفئـة  حسب متطلب المرخصة
 القيـادة  طـاقم  تزويـد  يجـب  الجسـيمة،  الهيكليـة  أو اإلصـابة  الحريق خطر زيادة إلى بالفشل

 هـذا  تقليـل  أو الجـو،  فـي  بالفشـل  أصـيب  الـذي  المحـرك  لوقف دوران الالزمة بالوسائل
  .إلى مستوى امن  الدوران

27   
 كجـم والهليكـوبتر   3175علـى   لإلقـالع  المرخصـة  القصـوى  كتلتهـا  تزيـد  التـي  للهليكوبتر بالنسبة

 محـرك  أي تشـغيل  إلعـادة  الالزمـة  توفير الوسـائل  يجب ،)أ(الفئة  متطلب حسب المرخصة
  عنه معلن أقصى ارتفاع لغاية الجو في توقف
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28 
 القـدرة  وحـدة  ترتـب  أن ، يجـب (أ) الفئـة  مـن  للهليكـوبتر  بالنسبة — المحركات استقالل 1-8-2-هـ

 بصـورة  والتشـغيل  للـتحكم  قـابال  بـه  واألجهـزة المرتبطـة   محرك كل يكون بحيث وتركب
 لـنظم وا القـدرة  لوحـدة  األقـل  على واحد ترتيب يوجد األخرى، وبحيث المحركات عن مستقلة

للتعطـل   نتيجـة  سـيحدث  كـان  مـا  علـى  يربو القدرة في فقدان فيها فشل عن أي ينجم ال التي
  .حد إلى أقصى مستبعدا الفشل هذا حدوث احتمال يكن لم ما الحرج، للمحرك الكامل

 اهتـزاز  عـن  النـاجم  اإلجهـاد  تحديد مقادير يجب — أدارتها ونظم الدوارة األعضاء اهتزاز 2-8-2-هـ
 أنـه أمنـة    ثبـت  التـي  القيم على المقادير هذه أال تزيد ويجب أدارتها، ونظم لدوارةا األعضاء
  .للهليكوبتر الحدود المقررة في للتشغيل

 القـدرة  وحـدة  حـرارة  درجـات  علـى أبقـاء   قادرة التبريد دورة تكون أن يجب — التبريد 3-8-2-هـ
ـ  جميـع  فـي  وذلـك )  5-2-الفقرة هـ انظر( المقررة الحدود ضمن  الهـواء  حـرارة  اتدرج
 حـرارة  درجـات  الـرحالت  دليـل  فـي  تسـجل  أن ويجب .لتشغيل الهليكوبتر المعتمدة المحيط

  .القدرة لوحدة مناسبة أنها ثبت التي والدنيا القصوى الهواء المحيط
 والـدورات  الهـواء  وسـحب  الوقـود والزيـت   دورات تكون أن يجب — المرتبطة الدورات 4-8-2-هـ

 المالئمـة  الوحـدة  تغذيـة  علـى  قادرة أدارته دوار ونظام وعضو محرك بكل المرتبطة األخرى
 مثـل (الـدورات  هـذه  عمـل  علـى  تؤثر التي الظروف جميع في المقررة، وذلك للمتطلبات طبقا

 ودرجـات حـرارة   الجويـة،  واألحـوال  وتسـارعها،  الهليكوبتر وأوضاع المحرك، ضبط قدرة
  .وقعةالمت التشغيلية الظروف تجاوز بدون ،)الموائع

 الحريـق  احتمـال  فيهـا  التـي يصـبح   القـدرة  وحـدة  لمناطق بالنسبة — الحريق من الوقاية 5-8-2-هـ
 تطبيـق  يجـب  لالحتـراق،  القابلـة  المواد من مصادر اإلشعال قرب بسبب خاصة بصفة جسيما

  ).هـ-1-2-الفقرة د في الواردة إلى المتطلبات باإلضافة يلي ما
 التـي  الهليكـوبتر  فـي  األخـرى  عن المنـاطق  للحريق، مقاومة بمواد ،المناطق هذه عزل يجب -العزل) ا

كتلتهـا   تزيـد  التـي  هليكـوبتر (والهبـوط   الطيـران  استمرار إلى تهديد النار وجود فيها يؤدي
 تهديـد  إلـى  أو) ) أ(مـن الفئـة    كجم أو الهليكـوبتر  3175على  لإلقالع المرخصة القصوى
 المحتملـة  النقـاط  الحسـبان  فـي  توضـع  أن على ،)خرىالهليكوبتر األ للطائرات( بأمان الهبوط

  .وانتشارها النطالق النار
 فـي  الموجـودة  لالشـتعال  الموائـع القابلـة   دورة مكونـات  تكون أن يجب — لالشتعال القابلة الموائع) ب

 إلـى  للتقليـل  المنـاطق  هـذه  من لكل للصرف نظام توفير ويجب .للحريق مقاومة المناطق هذه

 .لالشـتعال  موائـع قابلـة   علـى  يحتـوي  مكـون  أي فشـل  عن الناجمة خطاراأل من أدنى حد
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 الموائـع  مـن  خطـرة  كميـات  أي إليقـاف تسـرب   الالزمة بالوسائل القيادة طاقم تزويد ويجب

لالشـتعال   قابلـة  موائـع  وجـود  وعنـد  .النار اندالع حالة في هذه المناطق إلى لالشتعال القابلة
 صـامدة  المنـاطق  بهـذه  النظم المرتبطـة  وجميع الداعم لالهيك يكون أن يجب المناطق هذه في

  .آثار الحرائق من محصنة أو للحريق
 وتركيبها الحريق كاشفات من كاف عدد يجب توفير التوربيني، المحرك لتجهيزات بالنسبة — الحرائق اكتشاف) ج

 النـار  تكن لم ما المناطق، هذه من أي في نار أي الندالع السريعة االستبانة التي تضمن المواضع في

  .القيادة مقصورة وهو في للطيار الطيران أثناء في فورا للرؤية قابلة
 القصـوى  كتلتهـا  تزيـد  التوربينيـة، والتـي   المحركـات  ذات للهليكـوبتر  بالنسـبة  — الحرائق إطفاء) د

 قـادر  الحريـق  إلطفـاء  بنظـام  المنـاطق  هذه تزويد كجم، يجب 3175على  لإلقالع المرخصة

 العـزل  تكـن درجـة   لـم  مـا  المواضـع،  هذه من أي في تحدث أن يحتمل نار أي إخماد على

 بعـدم  كفيلـة  العوامـل  مـن  ذلـك  وغير الهيكل للحريق وصمود لالحتراق القابلة المواد وكمية

  .المنطقة في يحدث قد حريق ألي نتيجة للخطر سالمة الهليكوبتر تعريض
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  واملعدات النظم  -)و(الفرعي  الباب
1  

 الهليكـوبتر  لتشـغيل  المعتمـدة والضـرورية   والـنظم  والمعـدات  باألجهزة الهليكوبتر تزويد يجب 1-1-و

 الضـرورية  األجهـزة  المعـدات  هـذه  تشـمل  أن ويجب . المتوقعة التشغيلية الظروف في بأمان
 نأ ويجـب  .ا لـه  المقـررة  التشـغيلية  الحدود تجاوز ن بدو تشغيل الهليكوبتر من الطاقم لتمكين
  .البشرية العوامل مبادئ والمعدات األجهزة في تصميم تراعى

 تضمن بحيث وتركيبها 1-1 -الفقرة و في المقررة والنظم والمعدات األجهزة تصميم يجب 2-1-و

  :يلي  ما 
 علـى  تـأثيره  فداحـة  ومـدى  الفشـل  احتمال  حدوث بين)أ(الفئة  من الهليكوبتر في عكسية عالقة وجود) ا 

 .النظم سالمة تقييم نتائج اغليها، حسبوش الهليكوبتر

 .المتوقعة الظروف التشغيلية جميع في مهامها والنظم والمعدات األجهزة تؤدي أن) ب 

  .التشغيل لسالمة تأثيرا مناوئا والنظم والمعدات األجهزة بين الكهربائي التداخل يؤثر أال) ج 
 تشـغيل الـنظم،   تعتـري  التـي  غير اآلمنـة   فبالظرو الطاقم إلنذار الالزمة الوسائل توفير يجب 3-1-و

  .اإلجراءات التصحيحية اتخاذ من الطاقم وتمكين
 الكهربـائي  الشـحن  توصـيل  قـادرا علـى   يجعله بما الكهربائية بالقدرة اإلمداد نظام تصميم يجب 4-1-و

 تعجيـز  إلـى  بمفـرده  عطـل  أي أو بمفـرده  أي فشل يؤدي ال وبحيث العادية، العمليات طوال

  .التشغيل لسالمة الشحنات الضرورية أمداد عن نظامال هذا
2 

  .والمعدات تركيب األجهزة عند )د( الفرعي الباب في الواردة للمتطلبات االمتثال يجب
3   

 الركـاب  أو الطـاقم  يشـغلها  يسـتخدمها أو  أن يتوقـع  والتي المقررة والنجاة السالمة معدات تكون أن يجب

 تعليمـات  تكـون  أن ويجـب  عليهـا،  تناولهـا والتعـرف   ويسـهل  موثوقـة  الطوارئ حالة في

  .بوضوح مقروءة تشغيلها
4     

 الهليكـوبتر  الطـائرات  علـى  قـانون الجـو   — الجزء الخامس في المقررة األنوار تكون أن يجب 1-4-و

 متصـفة  الهليكـوبتر  مطـار  أو الطـائرات  فـي مطـار   التحركات منطقة في أو الجو في وهي

 أي لطيـار  تتـيح  التـي  الخصـائص  مـن  ذلـك  وغيـر  ومجال اإلنارة واأللوان اإلضاءة بشدة
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وأجـراء   األنـوار  هـذه  لتفسـير  ممكـن  وقـت  أطول األرضية الخدمات أو ألفراد أخرى طائرة
 الظـروف  األنـوار  هـذه  تصـميم  في تراعى أن ويجب . التصادم لتفادي الضرورية المناورات

  .األنوار هذه تقتضي أنها معقول بقدر يفترض التي
 حسـن  على مناوئا تأثيرا تأثيرها أمكانية حد من أدنى إلى يقلل بما الهليكوبتر على األنوار تركيب يجب 2-4-و

    .القيادة طاقم مهام أداء
5     

 حسـب  الحرجـة واألساسـية،   الطيـران  نظـم  سـميا  وال الطـائرات،  فـي  نيةااللكترو النظم حماية يجب

  .والخارجية الداخلية المصادر الناشئة من الكهرمغنطيسية الترددات تداخل من االقتضاء،

6   

 التشـغيل  علـى  الهليكـوبتر  أثبات قـدرة  يجب الجليد، ظروف في للطيران الهليكوبتر يصختر يطلب عندما
  .المتوقعة التشغيلية البيئات جميع في يرجح وجودها التي الجليد ظروف جميع في انبأم
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  التشغيل ومعلومات حدود  -)ز( الفرعي الباب
1  

 مـع  ، الجـزء  هـذا  فـي  الـواردة  االمتثال للمتطلبات مدى ضمنها يقرر التي ، التشغيل حدود تكون أن يجب

دليـل   طريـق  عـن  متـوافرة  ، للهليكـوبتر  اآلمـن  للتشـغيل  أخرى ضـرورية  معلومات أي
 بصـورة  الغـرض  بهـذا  قد تفـي  التي األخرى والوسائل التعليمات ولوحات وعالمات الطيران

  . فعالة
2  

 وضـع  والتـي  الطيـران  أثنـاء  فـي  يمكن تجاوزها التي الحدود عن مالئمة بوحدات التعبير يجب 1-2-ز

 يـتمكن  بحيـث  القيـاس،  فـي  خطـأ  حـدث  كلما الحدود ويب هذهتص ويجب .كمي تعريف لها

بلـوغ   توقيـت  بسـرعة  يحـدد  أن مـن  لهـم،  المتاحة العدادات على عند االطالع القيادة، طاقم
  .االقتضاء حسب الحدود هذه

22  
 لحمـوالت وا الكـتالت  وتوزيـع  مركز الثقـل  ومواقع المحددة الكتالت جميع التحميل حدود تتضمن أن يجب

  ).2-2-انظر البند أ(األرضية 
23   

 تماسـك  ناحيـة  مـن  المحـددة )  5-انظـر البنـد ج  (السـرعات   جميـع  الجوية السرعات حدود تتضمن أن يجب

 هـذه  تحـدد  أن ويجـب  . أخـرى  العتبـارات  بـالنظر  أو طيـران الهليكـوبتر،   نوعيـات  أو الهيكل

  .الصلة األخرى ذات والعوامل الهليكوبتر تتخذها التي المالئمة األشكال إلى السرعات بالنسبة
24   

 فـي  المركبـة  القـدرة  وحـدات  لمختلف مكونـات  المقررة الحدود جميع القدرة وحدات حدود تشمل أن يجب

  ).3-8-2-و هـ5-2-انظر البندين هـ( الهليكوبتر 
25   

 حالـة  فـي  دوار عضـو  لكـل  والـدنيا  القصـوى  السرعات الدوارة األعضاء سرعات حدود تشمل أن يجب

  .القدرة حالة توصيل وفي )الذاتي الدوران( القدرة فصل
26   

 حسـبما  والـدورات  لمختلـف المعـدات   المقـررة  الحـدود  جميع والدورات المعدات حدود تتضمن أن يجب
  .الهليكوبتر في ركبت
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27  
انظـر  (الهليكـوبتر   بسـالمة  أنهـا ضـارة   يتبـين  التي للظروف ضرورية حدود أي تشمل المتنوعة الحدود

  ).1-2-الفقرة أ
28   

 الهليكـوبتر،  لتشـغيل  الطـاقم الالزمـين   أفـراد  مـن  األدنـى  العدد الطائرة قيادة طاقم حدود تشمل أن يجب

 إلـى  المالئمـين  الطـاقم  أعضـاء  وصـول  ضـمنها أمكانيـة   من مورأ جملة مراعاة مع وذلك

  . للطوارئ المقررة اإلجراءات وتنفيذ الالزمة التحكم والعدادات أجهزة جميع
3   
31   

 بموجـب  ألجرائهـا  أهـل  الطـائرة الهليكـوبتر   أن ثبـت  التي العمليات من المعينة بالفئات قائمة أعداد يجب

  .الطيران المالئمة صالحية لشروط امتثالها
32  

 وزنهـا،  عنـد  الهليكـوبتر  وتعريـف حالـة   فارغـة،  وهي الهليكوبتر كتلة التحميل معلومات تشمل أن يجب

 حـدود  إليهـا  تنسـب  التـي  )األكثـر  أو الواحـدة (المرجعيـة   والنقطة التثاقل، مركز وموضع

  .التثاقل مركز حدود إليه تنسب الذي )األكثر أو الواحد(المرجعي  والخط تثاقل،ال مركز
33  

 كـل  تناسـب  التـي  الطـوارئ،  في حاالت التشغيل وإجراءات العادية التشغيل إلجراءات وصف إعداد يجب

 أتباعهـا  جـب الوا اإلجـراءات  الوصـف  هـذا  يشمل ويجب أن .بأمان لتشغيلها وتلزم هليكوبتر
  .أكثر أو محرك واحد فشل حالة في

34  
  .الهليكوبتر في خصائص المألوفة غير أو الملحوظة السمات عن كافية معلومات تقديم يجب

4  
 المعلومـات  هـذه  تشـمل  أن ويجـب  2-للفقـرة ب  طبقـا  الهليكوبتر أداء عن بمعلومات جدول وضع يجب

ـ  بيانـات   الصـلة،  ذات وسـرعاتها  وقـدراتها  الداخليـة للهليكـوبتر   األشـكال  مختلـف  نع

 هـذا  فـي  المقـرر  األداء مسـتوى  بلـوغ  على القيادة طاقم تساعد شأنها أن من كذلك ومعلومات

  .الجدول
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5  
 مجموعـة  أو الطـائرة الهليكـوبتر   بوضـوح  الـدليل  هـذا  يحـدد  أن ويجـب  .للرحالت دليل توفير يجب

 الـرحالت  دليـل  يشـمل  أن ويجـب  .وجـه التحديـد   على بها يتعلق التي الهليكوبتر طائراتال
-والفقـرة ز  2-الفقـرة ز  فـي  عليهـا  المنصـوص  واإلجراءات الحدود والمعلومات األقل على

  .1-6-والفقرة ز 4-والفقرة ز 3

6   

 الـتحكم  ونقـاط  والمعـدات  األجهـزة  الموضوعة على التعليمات ولوحات العالمات تشمل أن يجب 1-6-ز

 فـي  مباشـرة  أليهـا  القيـادة  طاقم انتباه السترعاء المعلومات الضرورية أو الحدود ذلك إلى وما

  .الطيران أثناء

 تفاديـا  األرضـي  للطـاقم  المعلومات الضـرورية  إلعطاء التعليمات ولوحات العالمات توفير يجب 2-6-ز
 تحـدث  قـد  )ذلـك  إلـى  ومـا  بـالوقود  والتزويد مثل الجر(رضية األ الخدمات في أخطاء ألي

  .الالحقة رحالتها في للخطر الهليكوبتر سالمة فتعرض مالحظة بدون وتمر
7     

71  
 ويجـب  .لطيـران ل الهليكـوبتر  علـى صـالحية   المحافظة إجراءات لوضع تتبع التي المعلومات اتاحة يجب

  .4-7-والفقرة ز 3-7-والفقرة ز 2-7-ورد في الفقرة ز ما المعلومات هذه تشمل أن
72  

 ويجـب  .صـيانتها  بأعمـال  بها للقيـام  الموصى والطرق للهليكوبتر وصفا الصيانة معلومات تشمل أن يجب

  .العيوب بشأن تشخيص إرشادات المعلومات هذه تشمل أن
73   

 ألداء بهـا  الموصـى  والفواصـل الزمنيـة   الصـيانة  لمهـام  وصفا الصيانة برنامج معلومات تشمل أن يجب

  .المهام هذه
74        

 علـى  تعـرف  أن يجـب  طـراز ال على تصـميم  للموافقة التصميم دولة حددتها التي اإللزامية الصيانة شروط

  . 3-7-الفقرة ز بموجب المقررة معلومات الصيانة في تدرج وأن النحو هذا
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 النظم برجميات  -)ح( الفرعي الباب

  
 هـذه  أعـدت  التـي  أن الـنظم  يضـمن  بمـا  صـحتها  مـن  والتحقـق  النظم برمجيات جميع تصميم يجب

 فـي  الـواردة  بالشـروط  يفـي  مةالسال من المقررة بمستوى المهام ستؤدي لتشغيلها البرمجيات

  .الباب هذا
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  املقصورة وسالمة االرتطام حتمل مقدرة  -)ط( الفرعي الباب

  
1  

 نجـاة  احتمـال  تحسـين  أجـل  االرتطام مـن  تحمل على لقدرتها الهليكوبتر تصميم عند االعتبار يقام أن يجب

  .شاغليها
2     

 والمقاعـد  الداخليـة  األجـزاء  فـي تصـميم   عليهـا  واالعتمـاد  )االرتطام(االضطراري الهبوط أحمال تحديد يجب

 حالـة  فـي  معقـول  حـد  إلـى  الهليكـوبتر  شـاغلي  حماية بما يضمن السالمة ومعدات الداعم والهيكل

 :يلي ما فيها النظر يتعين التي البنود تشمل أن ويجب .الهبوط االضطراري

 .الحركية التأثيرات )أ 

 .أخطارا تسبب أن يمكن التي األشياء تثبيت معايير )ب 

 .الطوارئ مخارج عند الهليكوبتر هيكل التواء )ج 

 .موضعها في وبقاؤها الوقود خلية سالمة )د 
  .الوقود مكونات  منطقة في اإلشعال مصادر وجود لتالفي الكهربائية النظم سالمة )ه 

3    
 الـنظم  فـي  أعطـال  حالـة حـدوث   فـي  الحرائق من لركاب ا حماية يتسنى بحيث ةالمقصور تصميم يجب

 : يلي ما مراعاتها الواجب تشمل البنود أن ويجب . ارتطام حدوث أو الطيران أثناء

  . لالشتعال المقصورة داخل الموجودة المواد قابلية )أ 
 مرخصـة ال كتلتهـا القصـوى   تزيـد  التـي  للهليكوبتر بالنسبة وكذلك الحريق، مقاومة )ب 

   .الدخان تولد :كجم 3175على  لإلقالع
 .المأمون لألجالء الالزمة السالمة سمات توفير )ج 

  .الحريق اخماد معدات )د 
4 

 غضـون  فـي  شـاغليها  يتـيح أجـالء   بما الطوارئ مخارج من كاف بعدد مزودة الهليكوبتر تكون أن يجب

 الهليكـوبتر  حجـم  حسـب  يلـي  مـا  هافي يتعين النظر التي البنود تشمل أن ويجب . معقولة مدة

 :وفئتها
 . وتشكيالتها المقاعد عدد )أ 
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 . وحجمها ومواقعها المخارج عدد )ب 

 . الستخدامها تعليمات وتوفير المخارج على عالمات وضع )ج 

 . المخارج انسداد )د 

 . المخارج تشغيل )ه 

 المطاطيـة  والقـوارب  الزالقـات  مثـل  ، المخارج عند ووضعها األخالء معدات وزن )و 
.  

5   
 بالمواصـفات  الطـوارئ  مـزودة بـأنوار   تكـون  أن يجب للركاب، أكثر أو مقاعد بعشرة المزودة الهليكوبتر

 :التالية

 . الرئيسي الكهربائي التيار عن مستقلة )أ 

 .الطوارئ مخارج عالمات تنير أن )ب 

  .األجالء عملية طوال والخارج الداخل من الطائرة تنير أن )ج 
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  البشرية والعوامل التشغيلية البيئة - )ي(الفرعي الباب
1  

 ألعضـاء  سـيما  وال المقـررة لمسـتخدميها   األداء حـدود  في بأمان تشغيلها يتيح بما الهليكوبتر تصميم يجب

  .الصيانة األرضية وأفراد الخدمات وأفراد والركاب الطاقم
2  

 يراعـى  أن ويجـب  . وكفـاءة  بأمـان  السيطرة عليها القيادة قملطا يتيح بما الهليكوبتر تصميم يجب 1-2-ي

 المطلوبـة  األعمـال  حسـب  الجسـمانية  وقـدراتهم  طواقم القيـادة  مهارات تفاوت التصميم في
 وبيئتهـا،  للهليكـوبتر  المتوقعـة  التشـغيلية  الظروف اختالف إلى يقام االعتبار أن ويجب . منهم

  .األعطال بسبب العمليات تدهور ذلك بما في
 فـي  معقـوال  القيـادة  طـاقم  على العمل الملقى عبء يكون أن أساس على الهليكوبتر تصميم يجب 2-2-ي

 الطيـران  مـن  الحرجـة  المراحـل  إلـى  خاصـة  االنتباه بصفة ويجب . الطيران مراحل جميع

 للهليكـوبتر،  التشـغيلي  العمـر  أثنـاء  فـي  تحـدث  أن معقول بقدر التي يتوقع الحرجة والوقائع

  .المحركات مثل تعطل
3  

 :يلي ما التي تشمل البشرية الهندسة لعوامل االعتبار أقامة يجب الهليكوبتر تصميم عند

 .العفوية االستخدام إساءة دون والحيلولة االستخدام، سهولة )أ 

 .الحركة سهولة )ب 

 .القيادة طاقم عمل بيئة )ج 

 .للمقصورات القياسي التوحيد )د 

  .الصيانة سهولة )ه 
4   

 :يلي ما وال سيما القيادة طاقم عمل لبيئة االعتبار يقام أن يجب الهليكوبتر تصميم عند

 .واالهتزاز الضوضاء مثل الطيران، طب في المصنفة العوامل تأثير )أ 

  .العادي الطيران أثناء في المادية القوى تأثير )ب 
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  الطائرات الصغرية  –الباب اخلامس 
  كجم  5700كجم وال يتجاوز 750ها على الطائرات التي يزيد وزن

  م13/12/2007وقدم طلب ترخيصها يف أو بعد 
  أحكام عامة –الفصل األول 

11 
 2-1-1تنطبق المتطلبات الواردة في هذا الباب علـى جميـع الطـائرات المـذكورة فـي البنـد        1-1-1

  .م13/12/2007والتي قدمت طلبات إصدار شهادة طرازها في أو بعد 
 كتلتهـا القصـوى   تزيـد  التـي  الطـائرات  جميـع  تنطبق المتطلبات الواردة في هذا الباب علـى  1-1-2

كجـم والمخصصـة لنقـل     5700كجـم ولكنهـا ال يتجـاوز     750على  لإلقالع المرخصة
  .الركاب أو البضائع أو البريد بالمالحة الجوية الدولية

مـن البـاب الثـاني     1-2-1فـي البنـد    المعـرف  للطيـران  الطـائرات  صـالحية  مسـتوى  إن 1-1-3
 األقـل  علـى  مسـاويا  يكـون  أن يجـب  2-1-1والموضوعة للطائرات المحددة في البنـد  

  .الباب هذا في العام للقواعد المدرجة للمستوى أساسية بصورة
 لـم  مـا  والمعـدات،  والـنظم  فيهـا المحركـات   بما بكاملها الطائرات على المتطلبات هذه تنطبق 1-1-4

  .ذلك الفخ على ينص
12  

 الـنص  ويجـب ) 2-انظـر البنـد ز  ( ومعـداتها   ومحركاتهـا  للطائرات حدية شروط تحديد يجب 1-2-1
 هـذه  تجـاوز  بـدون  ستشـغل  الطـائرة  أن علـى افتـراض   البـاب  هذا قواعد امتثال على

 الحـوادث  وقـوع  احتمـال  يجعـل  السـالمة  من هامشا هذه الحدود تشمل أن ويجب .الحدود
  .حد أقصى الى التشغيل مستبعدا جراء من

 ومركـز  الكتلـة  مثـل  للرحلـة،  التشغيل المأمون تقويض الى اختالفها يؤدي بارامترات أي حدود 1-2-2
 الضـغطي،  االرتفـاع  أو واالرتفـاع  الحـرارة  والسرعات ودرجـة  األحمال وتوزيع التثاقل
  ..الباب متطلبات هذا  جميع حسب يمتثل لها وأن تحدد أن يجب

13 
 فـي  وذلـك  آمنـة،  غيـر  قـد تجعلهـا   خصائص أو سمات أي من خالية الهليكوبتر الطائرة تكون أن يجب

  .المتوقعة التشغيلية الظروف جميع
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14 
 كـل  فـي  المنجـزة  الدقـة  أن بوسيلة تضمن المالئمة للطيران الطائرات صالحية شروط امتثال إثبات يجب

 ومتينـة  الشـروط  لهـذه  ممتثلـة  ومعـداتها  الطائرة ومكوناتها بأن معقوال ضمانا توفر حالة
  .المتوقعة التشغيلية الظروف في جميع سليم نحو على وتعمل
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  الطريان –الفصل الثاني 
21 

 أو انالطيـر  باختبـارات  الفرعـي امـا   البـاب  هـذا  فـي  المقـررة  القواعـد  احترام إثبات يجب 2-1-1
 وامـا  الملـتمس ،  الطـراز  الطـائرات مـن   أو الطـائرة  علـى  تجـرى  أخرى باختبارات
 دقتهـا  فـي  مسـاوية  الحسـاب  نتـائج  تكون أن االختبارات، بشرط هذه على بناء بالحساب
  متحفظة بصورة النتائج لهذه ممثلة تكون أو أن المباشر االختبار لنتائج

 التثاقـل  ومركـز  الطـائرة  كتلـة  بين التوليفات الممكنة لجميع بالنسبة قاعدة كل احترام اثبات يجب 2-1-2
  .الترخيص لها التي يلتمس التحميل شروط تجاوز بدون

 مختلـف  فـي  األداء مسـتوى  لتحديـد  حسب االقتضاء للطائرة المالئمة األشكال جميع تحديد يجب 2-1-3
  .الطائرة في المتوفرة الطيران عن صفات والتحري الطيران، مراحل

 االحتفـاظ  تسـتطيع  ال التـي  متعـددة المحركـات   الطـائرات  أو المحرك وحيدة للطائرات بالنسبة 2-1-4
 فشـل  حالـة  فـي  التصـميم  يتـيح  أن يجـب  أي محرك، فشل بعد الصعود في ثابت بتدرج
  .المؤاتية الظروف في بأمان االضطراري هبوطها الى حين الطائرة تشغيل المحرك

22 
 المشـغلين  لتزويـد  الـرحالت  دليـل  تـدرج فـي   وأن الطائرة أداء عن كافية ياناتب تحدد أن يجب 2-2-1

 البـارامترات  قـيم  أسـاس  علـى  للطـائرة  الكتلة اإلجماليـة  لتحديد الضرورية بالمعلومات
 بقـدر  الرحلـة  تشـغيل  يتسـنى  بحيث المقترحة، الرحلة الى الصلة والمنسوبة ذات التشغيلية
  .المأمون األداء من أدنى داح ستحقق بأنها التأكيد معقول من

 علـى  ويجـب  البشـري  لـألداء  يقام االعتبار أن يجب لطائرة ل المقرر األداء مستوى تحقيق عند 2-2-2
 جانـب  مـن  اسـتثنائيا  انتباهـا  أو اسـتثنائية  األداء مهارات ذلك يقتضي أال الخصوص وجه
  .القيادة طاقم

 ليفـات  بـالتو  التشـغيل  ومـع  1-2-1البنـد   مـع  متوافقـا  للطائرة المقرر األداء يكون أن يجب 2-2-3
  .األداء مستوى على تشغيلها قد يؤثر والتي الطائرة ومعدات لنظم المنطقية

224 
 القصـوى  كتلتهـا  تزيـد  أو التـي  التوربينيـة  المحركـات  متعددة للطائرات بالنسبة أداء أدنى تسجيل يجب

  :و التاليكجم على النح 2721على  لالقالع المرخصة
 المطـار  بداللـة منسـوب   والهبـوط  لإلقـالع ) 7-2-2انظر البند ( مقررة  كتلة أقصى )أ 

 سـكون  ظـروف  فـي  وامـا  الجـوي القياسـي   الضـغط  في اما الضغطي، االرتفاع أو
  .الجوي الغالف في الهواء
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  .الساكنة للمياه المحددة الظروف في المائية، للطائرات بالنسبة )ب 
والبنـد  )  أ 5-2-2البنـد   فـي  المحـدد  مـن األداء   األدنـى  الحد انجاز على قادرة الطائرة تكون أن يجب

، على التوالي، بدون احتسـاب العوائـق أو طـول المـدرج أو طـول الشـوط       ) أ 2-2-6
  .المائي

225 
 المرخصـة  كتلتهـا القصـوى   تزيـد  التـي  أو التوربينية المحركات متعددة للطائرات بالنسبة )أ 

 أو االقـالع  قـدرة  فيهـا  اسـتخدمت  كجم ، وبعد نهاية الفتـرة التـي   2721على  لالقالع
 محركهـا  تشـغيل  عـدم  مـع  الصـعود  مواصـلة  على الطائرة قادرة تكون أن يجب الدفع،
 لهـا،  الـدفع المقـررة   بحـدود  أو مستمرة قدرة بأقصى المحركات باقي ومع تشغيل الحرج
  .بأمان منه والهبوط فيه لطيرانا عليه ومواصلة البقاء الطائرة تستطيع علو لغاية وذلك

 كافيـا  والصـعود  مراحـل اإلقـالع   جميـع  فـي  األداء من األدنى الحد يكون أن يجب )ب 
 التـي  المثاليـة  الظـروف  عـن  طفيفـا  اختالفا الظروف التشغيلية اختالف حالة في ليضمن
أن االنحـراف عـن القـيم المسـجلة     ) 7-2-2انظـر البنـد   (أساسها  البيانات على تقررت
  .ن كبيراًلن يكو

226 
 كتلتهـا االقالعيـة   تزيـد  التـي  أو التوربينيـة  المحركـات  متعـددة  للطـائرات  بالنسبة )أ 

 وبـدون  االقتـراب  كجم، وابتـداء مـن اتخـاذ شـكل     2721على  المرخصة القصوى
 علـى  الفاشـل  االقتـراب  حالـة  في قادرة تكون الطائرة أن يجب الحرج، المحرك تشغيل
  .آخر اقترابا منها تؤدي أن تستطيع نقطة يإلى أ الطيران مواصلة

 الفاشـل  الهبـوط  فـي حالـة   قادرة الطائرة تكون أن يجب الهبوط، شكل اتخاذ من ابتداء )ب 
  .مشغلة بجميع المحركات أخرى مرة الصعود على

227 
 وبـين  الطـائرة  أداء بـين  عالقة مأمونـة  لتوفير وذلك الرحلة، دليل في تسجيلها و األداء بيانات تحديد يجب

 األداء بيانـات  تحديـد  ويجـب  .فيهـا  العمل تستطيع الطائرة التي الجوية والطرق المطارات
 االرتفـاع  أو واالرتفـاع  الكتلـة،  لفئـات  بالنسـبة  المـذكورة أدنـاه   للمراحـل  وتسـجيلها 
 البريـة،  للطـائرات  بالنسـبة  والهبـوط  اإلقـالع  سـطح  وميـل  وسرعة الهواء، الضغطي،

 وأي متغيـرات  المائيـة،  للطـائرات  بالنسـبة  التيار وقوة الماء وكثافة الماء وظروف سطح
   .الطائرة لها رخصت أخرى تشغيلية
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 لإلقـالع  المسـافة المقـررة   اإلقـالع  أداء بيانـات  تشـمل  أن يجب  -اإلقالع  مرحلة )أ 
 لكـل  البيانـات  هـذه  تحـدد  أن ويجـب  . اإلقالع سطح فوق معين علو لغاية والصعود

  :يكون عندما لإلقالع المقررة التشغيلية في الحدود حرارة ودرجة عوارتفا كتلة
  .اإلقالع بقدرة مشغال محرك كل -
 .اإلقالع وضع في األجنحة وقالبات -
  .الطائرة جسم خارج الهبوط ممتدة وعجالت -

 أداء يكـون  يجـب أن  لمحركـات،  ا متعـددة  للطـائرات  بالنسبة - الطريق أثناء مرحلة )ب 
 الطـائرة  تتخـذ  عنـدما  ) النـزول  أو(الصعود  أداء هو الطريق أثناء مرحلة في الصعود
 ويجـب  . مشـغل  غيـر  الحـرج  والمحـرك  أثناء الطريق لمرحلة المقرر الطيران شكل
 القصـوى  الـدفع  قـوة  أو القـدرة  األكثـر  أو الواحـد  المحـرك المشـغل   يتجـاوز  أال

  .المستمرة
 تقطعهـا  التـي  فقيـة المسـافة األ  هـي  الهبـوط  مسافة تكون أن يجب - الهبوط مرحلة )ج 

 الهبـوط  سـطح  فـوق  محـدد  علو عند طيران االقتراب مسار على ما نقطة من الطائرة
 بالنسـبة  أو الهبـوط،  سـطح  علـى  تمامـا  الطـائرة  فيهـا  التي تتوقـف  النقطة ولغاية

 أن ويجـب  . كافيـة  بطيئـة  سـرعة  إلى الطائرة فيها تصل التي النقطة للطائرات المائية
 ممارسـات  مـع  االقتـراب  تتناسب سـرعة  وأن الهبوط سطح فوق المحدد العلو يتناسب
 هـذه  وفـي  األمـر،  يقتضـيه  هـامش  أي هذه المسافة إلى يضاف أن ويمكن . التشغيل
والهـامش   االقتـراب،  وسـرعة  الهبـوط،  سـطح  فوق المعين يكون العلو أن يجب الحالة

 أو لعاديـة التشـغيلية  ا  الممارسـات  إتبـاع  ويتيحـون  متناسـبين  للمسـافة،  اإلضـافي 
  .معقول بقدر عنها االنحراف

23 
 االرتفاعـات  جميـع  علـى  مادامـت  3-2البنـد   فـي  الواردة للمتطلبات لطائرة ا تمتثل أن يجب 2-3-1

 ذات الحـرارة  درجـات  ظـروف  جميـع  المحـدد فـي   للشـرط  متوقع ارتفاع أقصى لغاية
  .فيه رانللطي الطائرة الذي اعتمدت المعني باالرتفاع العالقة

 
232 

 أن ويجـب  المتوقعـة،  التشـغيلية  جميع الظـروف  في سهلة والمناورة السيطرة تكون أن يجب 2-3-2-1
 الـدوران، ( الطيـران  ظـروف  مـن  آخـر  إلى ظرف بسالسة من االنتقال االمكان في يكون
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 أي تضـاء اق بـدون  ) الطيـران  شـكل  وتغييـر  المحركـات،  وتغيير قدرة الجانبي، والميل
أي  فشـل  وان حتـى  الطيـار  جانـب  مـن  استثنائية قوة أو استثنائي انتباه استثنائية أو مهارة
 جميـع مراحـل   فـي  لطـائرة  ا علـى  بأمـان  للسيطرة الالزمة التقنية تحديد ويجب .محرك
 .األداء أساسها مستويات على حددت التي الطيران أشكال وعلى الطيران

 قابلـة  الطـائرة  تكـون  أن يجـب  -) وعلى المـاء (  األرض على لطائرةا على السيطرة قابلية 2-3-2-2
 واالقـالع  الممـرات  علـى  التحـرك  فـي مراحـل  ) أو على الماء( األرض  على للسيطرة
  .التشغيلية المتوقعة الظروف حسب والهبوط

 إصـابة  حالـة  فـي  الطـائرة  السـيطرة علـى   تسهل أن يجب — اإلقالع عند السيطرة قابلية 2-3-2-3
  ..عند اإلقالع نقطة أي في مفاجئ بفشل الحرج ركالمح

 أداء تحديـد  عنـد  افترضـت  اآلمنـة التـي   اإلقـالع  سـرعات  إن — منةاآل  اإلقالع سرعة 2-3-2-4
 وافيـا  هامشـا  تـوفر  أن يجـب  اإلقـالع،  في مرحلـة  ) الماء أو األرض ترك بعد( الطائرة
 بعـد  الطـائرة  علـى  سـيطرة ال فيهمـا  تسـهل  اللتـين  والسرعة الدنيا االنهيار سرعة فوق

  .الحرج في المحرك فاجئ م فشل حدوث
233 

 انتبـاه  علـى  المفروضـة  أن الضـغوط  يضمن بما عليها السيطرة بالتوازن وقدرات الطائرة تتمتع أن يجب
 أقـيم  اذا مفرطـة  غيـر  المستصـوبة  ظروف الطيـران  على المحافظة على وقدراته الطيار
 ويجـب  .تسـتغرقها  التـي  والمـدة  الضـغوط  هـذه  فيها التي تنشأ الطيران لمرحلة االعتبار
 محـرك  بفشـل  المرتبطـة  الظـروف  وعلى العادي التشغيل ظروف القاعدة على هذه تطبيق
  .األداء خصائص لها حددت التي المحركات من أو أكثر واحد

24 
241 

 الهيكليـة  والقـوة  الطيـران واألداء  خصـائص  الـى  بالعالقـة  الـالزم  بالثبـات  الطـائرة  تتمتع أن يجب
 أن يضـمن  بمـا  )الطيـران والسـرعات   أشـكال  ( احتمـاال  األكثـر  التشغيلية والظروف
 االعتبـار  إقامـة  مـع  مفرطـة  التركيـز ليسـت   علـى  الطيار قدرة على الواقعة الضغوط
 أال يجـب  ذلـك  ومـع  .المرحلـة  هـذه  ومدة هذه الضغوط فيها تحدث التي الطيران لمرحلة
 سـالمة  علـى  أو الطيـار  تحمـل  شـدة  علـى  مفرطـة  الهليكوبتر ضـغوطا  ثبات يقتضي

 بوسـائل  الثبـات  تحقيـق  ويمكـن  .الطـوارئ  حـاالت  في المناورة بسبب تعذر الهليكوبتر
االصـطناعي   الثبـات  تقتضـي  التـي  الحـاالت  وفي .معا بالفئتين أو أو اصطناعية، طبيعية
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 ظـرف  أي أو أي فشـل  أن اثبـات  يجـب  البـاب،  هذا يف الواردة المتطلبات امتثال إلثبات
 الـى  مسـتبعد  الطـائرة  ثبـات  استثنائية السـتعادة  قوة أو استثنائية مهارة الطيار من يقتضي
  .حد أقصى

242 
 عنـد  أو المسـتقيم  الطيـران  فـي  االنهيار، سواء من الطائرة تقترب عندما  - باالنهيار اإلنذار 2-4-2-1

 جميـع  فـي  الطـائرة  تكـون  عنـدما  ومتميز انذار واضح للطيار يظهر أن يجب االنعطاف،
 ويجـب  . المـأمون  للطيـران  أساسـية  تعـد  ال التي األشكال بها، باستثناء المسموح األشكال

مـن   الطيـار  تمكـين  علـى  قـادرة  للطائرة األخرى والخصائص االنهيار تكون انذارات أن
 تغييـر  الطـائرة بـدون   علـى  تماما يسيطر وأن به، االنذار يبدأ أن بعد االنهيار تطور ايقاف
  .الدفع قوة أو المحرك قدرة

 الدرجـة  الـى  متطرفـا  بعـد االنهيـار   الطـائرة  سلوك يكون أال يجب  - االنهيار بعد الطيران 2-4-2-2
 قـوة  حـدود  أو الجويـة  السـرعة  بـدون تجـاوز   صـعبة  فورا وضعها استعادة تجعل التي

 علـى  القـدرة  فيهـا  تعتبـر  التـي  الـدفع  قوة أو أو القدرة انالطير شكل كان مهما الطائرة،
  .أساسية من االنهيار الطائرة استعادة

 المسـتقر  للطيـران  الـدنيا  أو السـرعات  االنهيـار  سـرعات  تحديد يجب  - االنهيار سرعات 2-4-2-3
 مرحلـة  فـي  والطيـران  االقـالع،  مثل(  مراحل الطيران من مرحلة لكل المناسبة باألشكال

 الـدفع  قـوة  أو القـدرة  قـيم  مـن  واحـدة  قيمـة  تزيد أال ويجب. ) والهبوط الطريق، ءأثنا
صـفر   قـدرها  دفـع  قـوة  العطـاء  ضروري هو عما االنهيار سرعات في تحديد المستخدمة
  .مباشرة االنهيار سرعة فوق بسرعة

243 
 االختبـارات  بـين  مقبولـة  أي توليفـة  أو المالئمـة،  والتحاليـل  االختبارات تثبت أن يجب   2-4-3-1

 مهمـا  المفـرط  االهتـزاز  أو الرفرفـة  من امكانية خالية الطائرة أجزاء جميع أن والتحاليل،
 المقـررة  التشـغيلية  الحـدود  ضـمن  مادامـت  السـرعة  ومهما كانـت  الطيران شكل كان

ـ  عنيفـة  رفرفـة  أو اهتـزازات  تحـدث  أال ويجـب ) . 2-2-1انظر البند (ة  للطائر  دربالق
  . .الطائرة بهيكل الكافي لإلضرار

 الطـائرة  فـي  الـتحكم  علـى  يؤثر الكافي الذي بالقدر عنيفة دفدفة أو اهتزازات تحدث أال يجب 2-4-3-2
  .للطائرة المقررة التشغيلية الحدود في غضون القيادة لطاقم مفرطا ارهاقا يسبب أو
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244 
 فـي  عفويـة  بصـورة  الـى دخولهـا   يـؤدي  سلوك أي العادي التشغيل في تتخذ لن الطائرة أن إثبات يجب

 المحـرك،  وحيـدة  للطـائرات  الحلزونـي  يسمح باالنهيار التصميم كان واذا .حلزوني انهيار
 فـي  اسـتثنائية  مهـارة  بـدون  الطـائرة  في التحكم ألجهزة االستخدام العادي أن اثبات وجب
حـدود   يتجـاوز  ال الـذي  الحلزونـي  االنهيار بعد الطبيعي وضعها الى سيعيد الطائرة القيادة

  .المالئمة االستعادة
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  اهليكل –الفصل الثالث 
31 

 فشـل  أي حـدوث  دون بمـا يحـول   وتصـليحه  صيانته تعليمات واعداد وصنعه الطائرة هيكل تصميم يجب
  .التشغيلي الطائرة عمر طوال مدمر

32 
 المـدى  الكتلـة  تتجـاوز  بالهيكـل عنـدما   المتطلبات المتعلقـة    جميع امتثال يجب مخالف، نص يرد لم ما

 الـتمس  التـي  التشـغيلية  الحـدود  دون تجـاوز  اضـرارا  الطـرق  بـأكثر  وتوزع المنطبق
  .أساسها على الترخيص

33 
 المقابلـة  المختزنـة  الطاقـة  الخارجية وأحمـال  األحمال اعتبار يجب مخالف، نص في يدرج قد ما باستثناء

، أحمـاالً  6-3البنـد   فـي  المقـررة  التحميـل  مختلـف ظـروف   في المقاومة أحمال أو لها،
  .حدية

34 
 ألي الطـائرة  هيكـل  مـن  ، يجب أال يتعرض أي جـزء 6-3البند  في المقررة التحميل ظروف مختلف في

 الطـائرة  هيكـل  يكـون  أن ويجـب  الحدي، الحمل يتجاوز ال حمل أي جراء من مضر تشوه
  .األقصى الحمل تحمل على قادرا

35 
351 

 لهـا  المقـررة  فـي المنـاورات   الطـائرات  هياكـل  تتحملهـا  التي الجوية السرعات التصميم يحدد أن يجب
 األحـوال  تغيـر  أو السـيطرة  لبسـبب اخـتال   عفـوي  تجاوز ألي وتفاديا . الهبات وأحمال
 الحديـة  الجويـة  للسـرعات  كافيـا  هامشا السرعات الجوية يم تصم يشمل أن يجب الجوية،
 أكبـر  التصـميم  فـي  المقـررة  الجوية السرعات تكون أن ذلك يجب عن وفضال . التشغيلية

فـي   السـيطرة  فقـدان  مـن  الطـائرة  لحمايـة  وذلـك  الطائرة، انهيار من سرعة كاف بقدر
 والسـرعة المسـتقيمة   المنـاورة  لسـرعة  االعتبـار  اقامـة  ويجب . الهوائية طراباتاالض

 تحديـد  قبـل  فـي التصـميم   مقـررة  ضـرورية  أخـرى  سرعات وأي االنقضاض وسرعة
  .األخرى باألجهزة الخاصة أو العالي بالرفع الطيران أشكال
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352 
 حسـب  فيهـا  ومـا  التصـميم  المناظرة فـي  الجوية السرعات سأسا على المقررة الحدية، الجوية السرعات

 فـي  تـدرج  أن ، يجـب 1-2-1عليها فـي البنـد    المنصوص األمان هوامش من االقتضاء
  ).2-7انظر البند (التشغيل  من حدود جزءا بوصفها الرحالت دليل

36 
 وفـي  الخدمـة  ثنـاء أ فـي  أحمال متوقعـة  أقصى تتحمل بحيث الهيكل عناصر جميع تصميم يجب 3-6-1

 عـن  عجـز  أو مسـتديم  تشـوه  أو فشـل  بدون حـدوث  المتوقعة، التشغيلية الظروف جميع
  :الحسبان في يلي ما يوضع أن األحمال يجب هذه تحديد وعند .األداء

 .للطائرة المتوقع التشغيلي العمر )أ 
 الشـكل  المتوقعـة فـي   للتغيـرات  االعتبـار  اقامـة  مـع  واألفقية، الرأسية الهبات بيئة )ب 

 .األحمال وتشكيالت للطيران الجانبي
 .التحميل وأشكال الجانبية للطيران األشكال في التغيرات مراعاة مع الممكنة، المناورات )ج 
   .والالتماثلية التماثلية األحمال )د 
 والهبـوط  الممـرات  علـى  التحـرك  أحمـال  ذلك في بما والماء، األرض على األحمال )ه 

  .ائيةوالم البرية المناولة وأحمال واإلقالع،
 .والحدود التشغيلية الطائرة خصائص مراعاة مع الطائرة، سرعات نطاق )و 
 .والدفدفة االهتزازات أحمال )ز 
 .التشغيل واختالف بيئات المقررة الصيانة مراعاة مع آخر، تدهور أي أو التآكل )ح 
 ضـغط  وأحمـال تكييـف   الطيـران،  علـى  السـيطرة  أحمـال  مثـل  آخـر،  أحمـال  أي )ط 

  .الثابتة األشكال تغيير عن الحركية الناجمة واألحمال ،المحركات وأحمال المقصورة،
 المحـددة  التحميـل  ظـروف  الناجمـة عـن   األخـرى  واألحمـال  الـذاتي  القصور وحمل الجوي الحمل 3-6-2

  .متحفظة بصورة تمثلها أو وثيقا اقترابا الظروف الفعلية من تقترب بحيث توزع أن يجب
37 

 للهيكـل،  اصـابة  أي حالـة حـدوث   فـي  عملية حماية أقصى لشاغليها توفر بحيث رةالطائ تصمم أن يجب
 فـي  النظـر  ويجـب  .بالمـاء  بـاألرض أو  االرتطـام  بسـبب  ضـرر  حدوث حالة في أو

 :األقل على التاليتين المسألتين
 .الصدمة لطاقة واألحزمة والمقاعد الهيكل امتصاص مدى )أ 
  .ممكن وقت أقصر في الطائرة إخالء )ب 



129 
 

38 
 وبمـا  اآلمـن  األرواح والفشـل  وحمايـة  األضـرار  تحمـل  لمبـادئ  طبقا وتصنع الطائرة تصمم أن يجب

 مـع  حـد،  أقصـى  الـى  التشـغيلي مسـتبعد   العمـر  طوال المدمر الفشل احتمال أن يضمن
  :االقتضاء حسب يلي ما مراعاة

 .المتوقعة البيئة )أ 
 .التشغيل طوال المتوقعة المتكررة الخدمة أحمال )ب 
 .المصادر الداخلية أو الهواء مع الحركي التفاعل من المتوقعة هتزازاتاال )ج 
 .الحرارية الدورات )د 
   .مميزة مصادر عن الناجم الضرر )ه 
 .آخر تدهور أي أو المرجح التآكل )و 
 .المقررة الصيانة )ز 
  المرجحة  الهيكلية التصليحات )ح 
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  التصميم والبناء –الفصل الرابع 
41 

 سـتعمل  الطـائرة  أجـزاء  بـأن جميـع   معقـوال  ضمانا والصنع التصميم تفاصيل تعطي أن يجب 4-1-1
 الـى  التفاصـيل  هـذه  تسـتند  أن ويجـب  .التشـغيلية المتوقعـة   الظروف في ومتانة بفاعلية

 ثبتـت  التـي  الممارسـات  أو االرتيـاح  علـى  تبعـث  الخبـرة أنهـا   أثبتت التي الممارسات
 أن ويجـب  .معـا  بـالطريقتين  أو أخـرى  مالئمة تحريات بأي خاصة أو باختبارات صحتها
  .البشرية العوامل فيها مبادئ تراعى

412 
 لضـمان  وذلـك  الطـائرة بأمـان،   لتشـغيل  الضـرورية  المتحركـة  األجزاء جميع عمل صحة اثبات يجب

  .األجزاء لهذه التشغيلية المقررة الظروف جميع في السليم النحو على عملها

413 
 مطابقـة  بأمـان  والضـرورية لتشـغيلها   الطـائرة  أجـزاء  فـي  المسـتخدمة  المـواد  جميع تكون أن يجب

 المـواد  فـي  تتـوفر  أن علـى  المواصفات المعتمـدة  تنص أن ويجب .المعتمدة للمواصفات
  .التصميم في المفترضة األساسية الخصائص لهذه المواصفات، ممتثلة بوصفها المقبولة

414 
 عليـه  االعتمـاد  يمكـن  كافـة الوجـوه،   مـن  سليم هيكل إنتاج الى والتجميع اإلنتاج أساليب تؤدي أن يجب

  .الخدمة في مادامت الطائرة قوة على للحفاظ
415 

 الجويـة  التعريـة  عوامـل  الخدمة بسـبب  أثناء في التحمل شدة فقدان من أو التدهور من الهيكل حماية يجب
 للصـيانة  االعتبـار  اقامـة  مـع  النظـر،  ال تلفـت  قـد  أخرى أسباب وأي والكشط والتآكل
  .للطائرة المقررة

416 
 التـي  الطـائرة  ضـروري ألجـزاء   تعـديل  أو تبـديل  أو فحص أي اجراء تتيح مالئمة أحكام وضع يجب

 الـى  قاسـية  ظـروف  فـي  تجـرى  العمليات التي بعد واما دورية بصفة اما وذلك تقتضيه،
  .مألوف غير حد
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42 
 فـي  االسـتمرار  علـى  طـاقم القيـادة   قـدرة  علـى  تؤثر التي التصميم بسمات خاصة بصفة االهتمام يجب

  : األقل على ما يلي السمات هذه وتتضمن . الطيران في التحكم
 تقلـل  بحيـث  ونظـم الـتحكم   الـتحكم  نقاط تصميم يجب — التحكم ونظم التحكم نقاط )أ 

 أخطـاء  تفـادي  ذلـك  فـي  بمـا  التشغيل سـهوا،  أو االنزناق امكانية من حد أدنى الى
 .السيطرة معدات غلق العفوي ألجهزة التشغيل أو التجميع

 مالئمـة  وايجابيـة  بسـهولة وسالسـة   تحكـم  نظام وكل تحكم نقطة كل تعمل أن يجب )1
 .لوظيفتها

 مميـزا  أو الرحلـة مصـمما،   علـى  السـيطرة  نظـام  مـن  عنصر كل يكون أن يجب )2
 أي بسـبب  النظـام  تشـغيل  سـوء  احتمـال  حد من أدنى الى يقلل بحيث دائمة، بعالمة
 .المجمعة في خلل

 تزيـد  بحيـث  مصـممة ومرتبـة   الطـائرات  نظم تكون أن يجب — للبقاء النظم قابلية  )ب 
 األحـداث  أعقـاب  فـي  بأمـان  بأمان والهبـوط  الطيران مواصلة امكانية حد أقصى الى
 .نظمها أو الطائرةهيكل  في ضرر عن تسفر التي

 حـد  أدنـى  تقلـل الـى   بطريقـة  القيادة طاقم مقصورة تصمم أن يجب — الطاقم بيئة  )ج 
 االرتبـاك  أو التعـب  بسـبب  أو مقيـدا  خاطئـا  تشغيال التحكم أجهزة تشغيل امكانية من
 عـرض  سـهولة  :األقـل  علـى  التالية العناصر االعتبار الى يقام أن ويجب .التداخل أو

 علـى حـاالت   التعـرف  وسـرعة  عليهـا،  التعرف وسهولة التحكم ةالتحكم وأجهز نقاط
 .والضوضاء والتهوية، والتدفئة، التحكم، أجهزة على التلقائي والتعرف الطوارئ،

 بالقـدر  تـوفر  القيـادة بحيـث   طاقم مقصورة ترتب أن يجب — الطيار إبصار مجال  )د 
 الطـائرة  تشـغيل  أجـل  مـن  وبـدون تشـويه   وواضـحا  متسعا لإلبصار مجاال الكافي
 ويجـب  .الطيـار  بصـر  علـى  تـؤثر  التـي  االنبهار واالنعكاسات تمنع وبحيث بأمان،
مجـال   باعتـدال  األمطـار  هطـول  حالة في يكفل بحيث األمامي سمات الزجاج تصميم
 .عادية والهبوط بطريقة االقتراب عمليات وتنفيذ الرحلة لتشغيل كافيا ابصار

 حـدوث  دون  تلقائيـا  تحـول  التـي  الوسـائل  تـوفير  يجـب  — الطوارئ احتياطات )ه 
 عـن  الناجمـة  الطـوارئ  مـع  من التعامـل  القيادة طاقم تمكن التي أو الطوارئ حاالت
 .للخطـر  الطـائرة  تعـريض  الـى  فشـلها  يؤدي التي المعدات والنظم في المتوقع الفشل

 أي فـي أعقـاب   األساسـية  الخـدمات  اسـتمرار  تضمن معقولة احتياطات ويجب اتخاذ



132 
 

فـي   المقـررة  والتشـغيل  حـدود األداء  فـي  له التحسب تم النظم أو اتالمحرك في فشل
 .الجزء السادس من والثاني هذا الجزء وفي البابين األول في المتطلبات الواردة

 بهـا  التـي صـنعت   والمـواد  الطـائرة  تصـميم  يكون أن يجب — للحريق االحتياط  )و 
 علـى  أو الطيـران  ءأثنـا  حريـق فـي   نشـوب  امكانية من حد أدنى الى بالتقليل كفيلة

 نشـوب  حالـة  فـي  السـامة  والغـازات  تولد الدخان من حد أدنى الى والتقليل األرض،
 .المقصورة في قفز الوميض وتأخير حريق، أي

 .البضائع مستودع حماية  )ز 
 إشـعال  علـى  القـادرة  مصادر الحـرارة  البضائع مستودع في تعزل أو تحجب أن يجب )1

 .اإلشعال لمنع هذا وذلك األمتعة، أو البضائع
 مقاومـة  علـى  علـى األقـل   قـادرة  بمـواد  واألمتعة للبضائع مستودع كل صنع يجب )2

 .االشتعال
 شـاغلي  أجـل حمايـة   مـن  التصـميم  فـي  االحتيـاط  يجب — الطائرة شاغلي عجز  )ح 

 الـدخان  وجـود  ومـن  في المقصـورة،  المكيف الضغط انخفاض امكانيات من الطائرة
 .بالعجز تصيبهم يمكن أن أخرى سامة غازات أي أو

43 

 وفقـدان  السـيطرة،  الهيكـل، وانعكـاس   والتـواءات  الرفرفـة،  مـن  تخلـو  بحيث الطائرة تصمم أن يجب
 السـرعات  جميـع  عنـد  وذلـك  المرونة االنسـيابية،  وآثار الهيكلي، التشوه بسبب السيطرة
، ويجـب أن  1-2-1للفقـرة   لالمتثـال  كـاف  بقـدر  التي تتجاوزها أو التصميم في المقررة

  .يقام االعتبار لخصائص الطائرة
44 

441 

 وأحمـال  الطيـران  االعتبـار ألحمـال   اقامـة  مـع  لشـاغليها،  مالئمة وأحزمة بمقاعد الطائرة تزويد يجب
 اصـابة  مـن  حـد  أدنـى  الـى  االهتمام بالتقليل ويجب .تحدث قد التي االضطراري الهبوط
  .الطائرة تشغيل طوال وذلك بهم، بالهيكل المحيط ارتطامهم بسبب ةالطائر شاغلي
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442 

 تهيـئ  بحيـث  مصـممة  تكييف الضـغط،  نظم االقتضاء حسب وكذلك والتدفئة، التهوية نظم تكون أن يجب
 أو األرض وعلـى  الطيـران  أثنـاء  فـي  الظروف المتوقعـة  في مالئمة بيئة المقصورة في

  .حدوثها يرجح التي الطوارئ أيضا في التصميم تراعى أن بويج .المياه
45    

   
  :يلي ما لتحقيق الساكنة الصواعق والكهرباء من والحماية الكهربائية التوصيالت توفير يجب 4-5-1

 مـن  المـاء،  أو لـى األرض ع بهـا  عالقة له من وكل وشاغليها، ونظمها الطائرة حماية )أ 
  .والشحنات الكهربائية للصواعق الخطرة اآلثار

  ..خطير حد الى الساكنة الكهرباء شحنات تراكم من الحماية )ب 
 االعتبـار  اقامـة  ويجـب  .عـن الصـواعق   الناجمـة  المدمرة اآلثار من الطائرة حماية أيضا يجب 4-5-2

  .صنع الطائرة في المستخدمة للمواد الواجب
46 

 مـن  االضـطراري  حالـة الهبـوط   فـي  شـاغليها  يحمـي  بما الطائرة تصميم في االحتياط يجب 4-6-1
 السـرعة  تنزيـل  تـأثير  ومـن  تنزيل السـرعة،  عن الناجمة للقوى المباشرة واآلثار الحريق
  .للطائرة الداخلية المعدات على

 فـي  تنشـأ  أن يحتمـل  التـي  في الظـروف  بسرعة ةالطائر الخالء الالزمة التجهيزات توفير يجب 4-6-2
 الركـاب  لعـدد  مالئمـة  التجهيـزات  هـذه  أن تكـون  ويجب اضطراري، هبوط أي أعقاب
  .منها للغرض المتوخى ومالئمة القيادة وطاقم

47 
 غـي وينب .التصـميم  فـي ) الجر والرفـع  مثل(األرضية اآلمنة  واجراءات الخدمات احتياطات تعريف يجب

  .العمليات هذه بشأن تعليمات أو حدود توفرها أي التي الحماية االعتبار في تؤخذ أن
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  وحدة القدرة  –الفصل اخلامس 
51 

 التـي  المحركـات  أنـواع  جميـع  الجـزء علـى   هـذا  من السادس الباب في الواردة المتطلبات تطبيق يجب
  الرئيسية وحدات الدفع بوصفها الطائرات على تستخدم

52 
 علـى  تسـتخدم  مروحـة  هـذا الجـزء علـى  كـل      مـن  السابع الباب في تطبيق المتطلبات الواردة يجب

  .الطائرة
53 

531    
  ) الحالـة  حسـب  ( المحركـات والمـراوح   تعمـل  بحيـث  القدرة وحدات تركيب طريقة تصمم أن يجب 

 قابلـة  الطـائرة  تكـون  أن يجـب  .التشـغيلية المتوقعـة   الظـروف  في عليها عولي بطريقة
 المقـررة  الحـدود  تجـاوز  بـدون  وذلـك  الرحالت، في دليل المقررة الظروف في للتشغيل

  .الفصل في هذا والمراوح للمحركات
532 

 الـى  أو الحريـق  خطـر  الى زيـادة  بالفشل المصاب المحرك دوران استمرار فيها يؤدي التي التركيبات في
 فـي  المحـرك  ذلـك  دوران الطـاقم  الالزمة ليوقف الوسائل توفير يجب خطير، هيكلي تشوه
  .مأمون مستوى الى الدوران سرعة هذا يخفض أن أو الطيران أثناء

533 
   :التوربيني المحرك تركيب عند

 حالـة  فـي  قد تتعـرض لهـا الطـائرة    التي األخطار حد ىأدن إلى التصميم يقلل أن يجب )أ 
 غطـاء  اختـراق  الـى  تصـل  المحرك حريق في حدوث أو الدوارة المحرك أجزاء فشل

  .المحرك
 بمـا  فيـه،  ومعـدات للـتحكم   ونظـم  أجهـزة  من به يرتبط وما المحرك، تصميم يجب )ب 

 اكـل هي سـالمة  مـن  ينـال  قـدر  تشغيله بـأي  حدود تجاوز عدم معقول حد الى يضمن
  .الخدمة دامت في ما الدوارة المحرك أجزاء
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534 
 أقصـى  الـى  تصـل  علـى ارتفاعـات   الطيران أثناء في المحرك تشغيل إلعادة الالزمة الوسائل توفير يجب

  .معلن ارتفاع
535  

 والـنظم  محـرك  كـل  يكـون  ثبحي القدرة وتركب وحدة ترتب أن يجب - المحركات استقالل 5-3-5-1
 وبحيـث  األخـرى  المحركـات  عـن  مسـتقلة  والتشغيل بصـورة  للتحكم قابال به المرتبطة
 فيهـا  فشـل  أي عـن  يـنجم  ال التـي  والـنظم  القدرة لوحدات على األقل واحد ترتيب يوجد
 مـا لـم   الحـرج،  للمحـرك  الكامل للتعطل نتيجة سيحدث كان ما على يربو في القدرة فقدان
  .حد أقصى الى مستبعدا الفشل هذا حدوث لاحتما يكن

 هـذا  يتجـاوز  أال ويجـب  المـراوح،  عن اهتزاز الناجم االجهاد تحديد يجب - المراوح اهتزاز 5-3-5-2
  .لها المقررة التشغيلية الحدود في الطائرة مأمونة لتشغيل أنها ثبت التي القيم االجهاد

 وحـدات  عناصـر  حـرارة  ابقـاء درجـات   على رةقاد التبريد دورة تكون أن يجب — التبريد 5-3-5-3
 درجـات  فـي  ، وذلـك )1-3-5انظر البنـد  ( المقررة  الحدود والمواد السائلة ضمن القدرة
 النحـو  علـى  الطـائرة  لتشـغيل  مالئمـة  حرارة درجة ولغاية أقصى المحيط الهواء حرارة
  .المقرر

 والـدورات  الهـواء  وسـحب  الوقـود  والزيـت   دورات تكون أن يجب — المرتبطة الدورات 5-3-5-4
 المقـررة،  الحتياجاتـه  طبقـا  محـرك  كـل  على تغذية قادرة محرك بكل المرتبطة األخرى
 أو المحـرك  قـدرة  مثـل ( الـدورات  هـذه  تشغيل على التي تؤثر الظروف جميع في وذلك
 )السـوائل  حـرارة  ودرجـات  الجويـة،  واألحـوال  والتسارع، وأوضاع الطائرة، الدفع، قوة

  .المتوقعة التشغيلية لظروفا بدون تجاوز
-4البنـد   فـي  المتطلبـات الـواردة    باالضافة الـى  يلي ما تطبيق يجب — الحريق من الوقاية 5-3-5-5

 بصـفة  جسـيمة  الحريـق  مخـاطر  فيهـا  تصـبح  التـي  في  مناطق وحدات القدرة) هـ 2
  .لالشتعال القابلة المواد من االشعال قرب مصادر بسبب خاصة

 فـي  األخـرى  عـن المنـاطق   للحريق صامدة بمواد المناطق ههذ عزل يجب — العزل )أ 
 بمـواد  وذلـك  للخطـر،  الرحلـة  تعريض اسـتمرار  الى النار وجود يؤدي التي الطائرة
 ومسـارات  الحريـق  مصـادر  الحسـبان  فـي  توضـع  علـى أن  للحريق، صامدة عزل

  .انتشارها
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 لالشـتعال  ابلـة السـوائل الق  دورة مكونـات  تكون أن يجب — لالشتعال القابلة السوائل )ب 
 المنـاطق  هـذه  مـن  لكـل  صـرف  توفير نظام ويجب .للحريق مقاومة المناطق هذه في

 سـوائل  علـى  يحتـوي  مكـون  أي فشـل  عن األخطار الناجمة من حد أدنى الى للتقليل
 السـوائل القابلـة   تسـرب  اليقـاف  الالزمة بالوسائل الطاقم تزويد ويجب .لالشتعال قابلة

 قابلـة  سـوائل  وجـود  وفـي حالـة   .حريـق  نشوب حالة في المناطق هذه الى لالشتعال
 الـذي  الهيكـل  فيهـا  بمـا  بكاملهـا،  تكون دورتهـا  أن يجب المناطق، هذه في لالشتعال
  .للحريق صامدة يحتويها،

 يضـمن  بمـا  النـار وتركيبهـا   كاشـفات  من كاف عدد توفير يجب — الحريق اكتشاف )ج 
 الطـائرات  :التاليـة  الطـائرات  زطـر  في هذه المناطق في حريق ألي السريع االكتشاف
أو  بالتوربينـات،  تشـحن  التـي  المحركـات  ومتعـددة  المحركـات التوربينيـة   متعـددة 
  .القيادة مقصورة من مباشرة محركاتها ترى ال التي الطائرات
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  النظم واملعدات –الفصل السادس 
61 

 ادارة ونظـم  االرشـاد  نظـم  فيهـا  معتمدة، بمـا ال والنظم والمعدات بالعدادات الطائرة تزويد يجب 6-1-1
 أن ويجـب  . المتوقعـة  التشـغيلية  الظـروف  بأمان فـي  الطائرة لتشغيل الضرورية الرحلة
 فـي  الطـائرة  تشـغيل  مـن  الطاقم لتمكين لضرورية ا العدادات والمعدات اللوازم هذه تشمل
مبـادئ   والمعـدات  العـدادات  تصـميم  فـي  تراعى أن ويجب .لها التشغيلية المقررة الحدود
  .البشرية العوامل

وتركيبهـا بحيـث تضـمن مـا      1-1-6البنـد   في المقررة والنظم والمعدات األجهزة تصميم يجب 6-1-2
  :يلي

 الطـائرة  تـأثيره علـى   فداحـة  ومـدى  فشـل  حـدوث  احتمال بين عكسية عالقة وجود )أ 
 .النظم تقييم سالمة اجراءات من تقرر ما حسب وذلك وشاغليها،

 .المتوقعة الظروف التشغيلية جميع في مهامها والنظم والمعدات ألجهزةا تؤدي أن )ب 
  ..والنظم العدادات والمعدات بين الكهرمغنطيسي التداخل من حد أدنى الى التقليل )ج 

 الـنظم،  تشـغيل  تعتـري  غير اآلمنـة التـي   بالظروف الطاقم النذار الالزمة الوسائل توفير يجب 6-1-3
  .راءات التصحيحية اإلج اتخاذ من الطاقم وتمكين

 الكهربـائي  الشـحن  توصـيل  قـادرا علـى   يجعله بما الكهربائية بالقدرة االمداد نظام تصميم يجب 6-1-4
 الـى  بمفـرده  عطـل  أي أو بمفـرده  أي فشـل  يـؤدي  ال وبحيـث  العادية، العمليات طوال
  .التشغيل لسالمة الشحنات الضرورية إمداد عن النظام هذا تعجيز

62 
  .المتثال للمتطلبات الواردة في الفصل الرابع عند تركيب األجهزة والمعداتيجب ا

63 
 الركـاب  أو الطـاقم  يشـغلها  يسـتخدمها أو  أن يتوقـع  والتي المقررة والنجاة السالمة معدات تكون أن يجب

 ليمـات تع تكـون  أن ويجـب  عليهـا،  تناولهـا والتعـرف   ويسهل موثوقة الطوارئ حالة في
  .بوضوح مقروءة تشغيلها

64 
 الطـائرة  الطـائرات  علـى  قـانون الجـو   – الخـامس في الجـزء   المقررة األنوار تكون أن يجب 6-4-1

 واأللـوان  اإلضـاءة  بشـدة  متصـفة  فـي المطـار   التحركـات  منطقة في أو الجو في وهي
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 ألفـراد  أو أخـرى  طـائرة  أي لطيـار  تتـيح  التي من الخصائص ذلك وغير اإلنارة ومجال
 الضـرورية  المنـاورات  واجـراء  األنـوار  هذه لتفسير ممكن وقت األرضية أطول الخدمات

 يفتـرض بقـدر   التـي  الظـروف  األنـوار  هذه تصميم في تراعى أن ويجب .لتفادي التصادم
  .األنوار هذه تقتضي أنها معقول

 مناوئـا  تـأثيرا  تأثيرهـا  مـن إمكانيـة   حـد  أدنى الى يقلل بما االطائرة على األنوار تركيب يجب 6-4-2
  .القيادة طاقم مهام أداء حسن على

65 
 للطيـران،  الحيويـة  للطيـران والـنظم   الحرجـة  النظم سيما وال الطائرة، في االلكترونية النظم حماية يجب

  .والخارجية الداخلية من المصادر الناشئة الكهرمغنطيسية الترددات تداخل من
66 

 التشـغيل  علـى  قـدرة الطـائرة   اثبـات  يجـب  الجليـد،  ظروف في للطيران الطائرة ترخيص يطلب عندما
 التشـغيلية  البيئـات  جميـع  وجودهـا فـي   يـرجح  التـي  الجليـد  ظـروف  جميع في بأمان

  .المتوقعة
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  التشغيل حدود ومعلومات  –الفصل السابع 
71 

 أي وعـن  الجـزء ،   هـذا  تنفيـذ قواعـد   عنـد  لها االمتثال يجب التي التشغيلية الحدود عن اإلعالن يجب
 وبالعالمـات  الـرحالت،  دليـل  فـي  وذلك الطائرة بأمان، لتشغيل ضرورية أخرى معلومات

 هـذه  تشـمل  أن ويجـب  .بفاعليـة  الغـرض  هـذا  تنجـز  وسيلة أخرى وبأي والملصقات،
  .الفصل هذا في األقل على المقررة تلك الحدود والمعلومات

72 
 وضـع  والتـي  الطيـران  أثنـاء  فـي  يمكن تجاوزها التي الحدود عن مالئمة بوحدات التعبير يجب 7-2-1

 القيـاس،  أخطـاء  لتصـحيح  االقتضـاء  حسب الحدود تصويب هذه ويجب .كمي تعريف لها
بسـرعة   يحـدد  أن مـن  لـه،  المتاحـة  العدادات على االطالع عند ة،طاقم القياد يتمكن بحيث
  .الحدود هذه بلوغ توقيت

722 
 الكـتالت  وتوزيـع  مركـز الثقـل   ومواقـع  المحـددة  الكـتالت  جميـع  التحميـل  حدود تتضمن أن يجب

  ).2-2-1انظر البند ( األرضية  والحموالت
723 

 تماسـك  ناحيـة  مـن  المحـددة ) 5-3انظـر البنـد   (السـرعات   جميـع  الجوية السرعات حدود تتضمن أن يجب
 هـذه  تحـدد  أن ويجـب  . أخـرى  العتبـارات  بـالنظر  أو طيران الهليكـوبتر،  نوعيات أو الهيكل

  .الصلة األخرى ذات والعوامل الطائرة تتخذها التي المالئمة األشكال الى السرعات بالنسبة
724 

 فـي  المركبـة  القـدرة  وحـدات  مكونات لمختلف الحدود المقررة جميع القدرة وحدات حدود تشمل أن يجب
  ). 3-5-3-5انظر البند (الطائرة 

725 
 المركبـة  القـدرة  وحـدات  لمختلـف مكونـات   المقررة الحدود جميع والنظم المعدات حدود تشمل أن يجب

.الطائرة في 
726 

انظـر  ( الطـائرة   بسـالمة  أنهـا ضـارة   يتبـين  التي للظروف ضرورية حدود أي تشمل المتنوعة الحدود
  ).1-2-1البند 
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727 
 وذلـك  الطـائرة،  لتشـغيل  الطـاقم الالزمـين   أفراد من األدنى العدد الطائرة قيادة طاقم حدود تشمل أن يجب

 جميـع  إلـى  المالئمـين  الطـاقم  أعضـاء  وصول ضمنها إمكانية من أمور جملة مراعاة مع
  .للطوارئ المقررة اإلجراءات وتنفيذ الالزمة التحكم والعدادات أجهزة

73   
731 

 امتثالهـا  بموجـب  أهـل إلجرائهـا   الطـائرة  أن ثبـت  التـي  العمليات من المعينة بالفئات قائمة اعداد يجب
  .المالئمة الطيران صالحية لشروط

732 
 وزنهـا،  عنـد  الطـائرة  وتعريـف حالـة   فارغـة،  وهـي  الطـائرة  كتلة التحميل معلومات تشمل أن يجب

 حـدود  اليـه  تنسـب  التـي  المرجعيـة  المرجعية والخطوط والنقطة التثاقل، مركز وموضع
  .التثاقل مركز

733 
 تناسـب  التـي  الطـوارئ،  فـي حـاالت   التشـغيل  وإجراءات العادية التشغيل إلجراءات وصف إعداد يجب

 الواجـب  اإلجـراءات  الوصـف  هـذا  أن يشـمل  ويجـب  .بأمان لتشغيلها وتلزم طائرة كل
  .أكثر واحد أو محرك فشل حالة في إتباعها

734 
 وضـع  ويجـب  .الطـائرة  في خصـائص  المألوفة غير أو الملحوظة السمات عن كافية معلومات تقديم يجب

البنـد   بموجـب  المقـررة  المسـتمر  للطيـران  السرعات الـدنيا  أو االنهيار لسرعات جداول 
2-4-2-3 .  

74 
 المعلومـات  هـذه  تشـمل  ويجـب أن . 2-2للمـادة   طبقـا  الطـائرة  أداء عن بمعلومات جدول وضع يجب

 الصـلة،  ذات وسـرعاتها  للطـائرة وقـدراتها   الداخليـة  األشـكال  مختلـف  عـن  بيانـات 
 فـي  المقـرر  األداء مسـتوى  بلـوغ  علـى  القيادة تساعد طاقم أن شأنها من كذلك ومعلومات

  الجدول هذا
75 

 التـي  الطـائرات  أو مجموعـة  الطـائرة  بوضـوح  الـدليل  هذا يحدد أن ويجب .للرحالت دليل توفير يجب
 الحـدود  األقـل  علـى  الـرحالت  يشـمل دليـل   أن ويجـب  .التحديـد  وجه لىع بها يتعلق

  .1-6-7والبند 4-7والبند 3-7والبند 2-7في البند  المحددة واإلجراءات والمعلومات
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76   
 ونقـاط  والمعـدات  األجهـزة  الموضـوعة علـى   التعليمـات  ولوحـات  العالمات تشمل أن يجب 7-6-1

 اليهـا  القيـادة  طـاقم  انتبـاه  السترعاء المعلومات الضرورية أو الحدود ذلك الى وما التحكم
  .الطيران أثناء في مباشرة

 للطـاقم  الضـرورية  المعلومـات  التنبيهـات العطـاء   أو التعليمات ولوحات العالمات توفير يجب 7-6-2
 الـى  مـا و بـالوقود  والتزويـد  الجر مثل( األرضية في الخدمات أخطاء ألي تفاديا األرضي

 رحالتهـا  فـي  للخطـر  الطـائرة  سـالمة  فتعـرض  مالحظـة  بدون تحدث  وتمر قد) ذلك
  .الالحقة

77– 
771 

 أن ويجـب  .للطيـران  الطـائرة  على صـالحية  المحافظة إجراءات لوضع تتبع التي المعلومات إتاحة يجب
  . 4-7-7والبند  3-7-7والبند  2-7-7في البند  ورد ما المعلومات هذه تشمل

772 
 ويجـب  .صـيانتها  بأعمـال  بهـا للقيـام   الموصى والطرق للطائرة وصفا الصيانة معلومات تشمل أن يجب

  .العيوب بشأن تشخيص إرشادات المعلومات هذه تشمل أن
773 

 ألداء بهـا  الموصـى  والفواصـل الزمنيـة   الصـيانة  لمهام وصفا الصيانة برنامج معلومات تشمل أن يجب
  .المهام هذه

774    
     

 علـى  تعـرف  أن يجـب  الطـراز  على تصميم للموافقة التصميم دولة حددتها التي اإللزامية الصيانة شروط
  . 3-7-7البند  بموجب المقررة معلومات الصيانة في تدرج وأن النحو هذا
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  برجميات النظم –الفصل الثامن 
   
   

 هـذه  أعـدت  التـي  أن الـنظم  يضـمن  بمـا  صـحتها  مـن  والتحقـق  النظم برمجيات جميع تصميم يجب
 الـواردة  بالشـروط  يفـي  السـالمة  من المقررة بمستوى المهام ستؤدي لتشغيلها البرمجيات

  .3-1-6و )  أ 2-1-6ما الشروط الواردة في المادتين سي وال الباب هذا في
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  مقدرة حتمل االرتطام وسالمة املقصورة –الفصل التاسع
91 

 نجـاة  احتمـال  تحسـين  أجـل  االرتطام من تحمل على لقدرتها الطائرات تصميم عند االعتبار يقام أن يجب
  شاغليها

92 
 تصـميم  فـي  عليهـا  الطـائرات واالعتمـاد   فئات لجميع )االرتطام( االضطراري الهبوط أحمال ديدتح يجب

 شـاغلي  حمايـة  يضـمن  بمـا  السـالمة  الداعم ومعدات والهيكل والمقاعد الداخلية األجزاء

 :يلي ما فيها النظر يتعين التي البنود تشمل ويجب أن . حد أقصى الى الطائرة

 .الحركية التأثيرات )أ 

 .أخطارا تسبب أن يمكن التي األشياء تثبيت رمعايي )ب 

 .الطوارئ مخارج عند الطائرة هيكل التواء )ج 

 .موضعها في وبقاؤها الوقود خلية سالمة )د 

  .االشعال مصادر لتالفي الكهربائية النظم سالمة )ه 
93 

ـ   فـي  الحرائق من الركاب حماية يتسنى بحيث المقصورة تصميم يجب   الـنظم  فـي  أعطـال  دوثحالـة ح
 : يلي ما مراعاتها الواجب تشمل البنود أن ويجب . ارتطام حدوث أو الطيران أثناء

 . لالشتعال المقصورة داخل الموجودة المواد قابلية )أ 

 .السامة واألبخرة الدخان وتولد الحريق مقاومة )ب 

 .المأمون لإلجالء الالزمة السالمة سمات توفير )ج 

  .الحريق مادوإخ الحريق اكتشاف معدات  )د 
94 

 مـدة  غضـون  فـي  شـاغليها  يتيح اجالء بما الطوارئ مخارج من كاف بعدد مزودة الطائرة تكون أن يجب

  :الطائرة حجم حسب يلي ما فيها يتعين النظر التي البنود تشمل أن ويجب . معقولة
 . وتشكيالتها المقاعد عدد )أ 

 . وحجمها ومواقعها المخارج عدد )ب 
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 . الستخدامها تعليمات وتوفير المخارج على عالمات وضع )ج 

 . المخارج انسداد )د 

  . المخارج تشغيل )ه 

 القـوارب  وزنهـا، مثـل   وحسـاب  المخـارج،  عنـد  أماكنها في اإلجالء معدات وضع )و 

 .المطاطية

95 
 :التالية بالمواصفات للطوارئ بأنوار الطائرة تزويد يجب

 . ئيسيالر الكهربائي التيار عن مستقلة )أ 
 .العادية الكهرباء انقطاع عند تلقائيا تشغل أن )ب 
 .الطوارئ مخارج الى ترشد أن )ج 
 .االجالء عملية طوال والخارج الداخل من الطائرة تنير أن )د 
 وحـوادث  االضـطراري   والهبـوط  الوقـود  انسـكاب  حالة في اضافيا خطرا تشكل أال )ه 

  .الطفيفة االرتطام
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  لعوامل البشريةالبيئة التشغيلية وا –الفصل العاشر
101 

 الصـيانة  وأفـراد  ومشـغليها  المقررة لركابهـا  األداء حدود في بأمان تشغيلها يتيح بما الطائرة تصميم يجب
  .والخدمات

102 
 يراعـى  أن ويجـب  . وكفـاءة  عليها بأمـان  السيطرة القيادة لطاقم يتيح بما لطائرة ا تصميم يجب 10-2-1

 المقـررة  الحـدود  حسـب  الجسـمانية  القيادة وقـدراتهم  طواقم مهارات تفاوت يمالتصم في
   المتوقعـة   التشـغيلية  الظـروف  اخـتالف  الـى  يقـام االعتبـار   أن ويجب . اجازاتهم في

  .األعطال بسبب العمليات تدهور في ذلك بما وبيئتها، للطائرة
 فـي  معقـوال  القيـادة  طـاقم  علـى  لقىالعمل الم عبء يكون أن أساس على الطائرة تصميم يجب 10-2-2

 الطيـران  مـن  الحرجـة  المراحـل  الى خاصة االنتباه بصفة ويجب . الطيران مراحل جميع
 للطـائرة،  التشـغيلي  العمـر  أثنـاء  فـي  تحدث أن معقول بقدر التي يتوقع الحرجة والوقائع

  .الريح قص لظاهرة التعرض أو المحركات في احتواؤه تم التعطل الذي مثل
103 

 :يلي ما التي تشمل البشرية الهندسة لعوامل االعتبار إقامة يجب الطائرة تصميم عند
 .العفوية االستخدام اساءة دون والحيلولة االستخدام، سهولة )أ 
 .الحركة سهولة )ب 
 .العمل بيئة )ج 
 .للمقصورات القياسي التوحيد )د 
  .الصيانة سهولة )ه 

104 
 :يلي سيما ما وال القيادة طاقم عمل لبيئة االعتبار يقام أن يجب ئرةالطا تصميم عند

 األوكسـجين، ودرجـات   مسـتوى  مثـل  الطيـران،  طـب  فـي  المصنفة العوامل تأثير )أ 
 .واالهتزاز والضوضاء، والرطوبة، الحرارة،

 .العادي الطيران أثناء في المادية القوى تأثير )ب 
 .لعاليةا االرتفاعات على مطولة لمدة الطيران تأثير )ج 
  .الجسمانية الراحة )د 
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  احملركات  –الباب السادس 
  أحكام عامة –الفصل األول

11 
 التـي  المحركـات  أنـواع  علـى جميـع   البـاب  هـذا  قواعـد  تنطبق أدناه، مذكور هو ما باستثناء 1-1-1

) ب(الثالـث   البـاب  فـي  المقـرر  وذلـك  حسـب   الرئيسية، الدفع وحدات بوصفها تستخدم
  .والباب الخامس) ب(الباب الرابع و

 المتطلبـات   مـن  األبـواب المالئمـة   فـي  المعـرف  للطيـران  الطـائرات  صالحية مستوى ان 1-1-2
، يجـب أن يكـون مسـاوياً علـى     1-1-1للمحركات المـذكورة فـي المـادة     الموضوعة

  .األقل بصورة أساسية لمتطلبات هذا الباب 

12 
 بطريقـة  بينهـا  المحركـات والتوصـيل   لتركيـب  الضـرورية  المعلومـات  جميع تتاح أن بيج 1-2-1

  .الطائرات في مأمونة
 قـد  شـروط  أي عليهـا  التـي بنيـت   االفتراضـات  هـي  ما التركيب تعليمات في تحدد أن يجب 1-2-2

  .الطائرة في تركيبه بعد المحرك على تفرض
13 

 هـذه  تسـتند  التـي  الجـوي  ظـروف الضـغط   وعن القدرة، أو الدفع معدالت عن االعالن جبي 1-3-1
 تشـغيل  علـى  فرضـها  المعتـزم  التشـغيلية  الشروط والحـدود  جميع وعن اليها، المعدالت
  .المحرك

 بالقـدر  قـدرة  أو دفعـا  المحـرك  ، يجب أن ينـتج 1-3-1البند  في المذكورة الحدود تجاوز بدون 1-3-2
 اآلثـار  الحسـبان  فـي  توضـع  أن علـى  الطيران المقررة، ظروف جميع في منه المطلوب
  .البيئية والظروف
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14– 
141 

 .للطيـران  صـالحية  فـي حالـة   ليظـل  المحـرك  صيانة إجراءات لوضع تتبع التي المعلومات إتاحة يجب
  . 4-4-1والبند  3-4-1والبند  2-4-1البند  في ورد ما معلوماتال هذه تشمل أن ويجب

142 
 هـذه  تشـمل  أن ويجـب  .بهـا لصـيانته   الموصى والطرق للمحرك وصفا الصيانة معلومات تشمل أن يجب

  .العيوب تشخيص بشأن إرشادات المعلومات

143 
 هـذه  لتنفيـذ  بهـا  الزمنيـة الموصـى   والفواصـل  الصـيانة  مهام الصيانة برنامج معلومات تشمل أن يجب

  .المهام
144        

 علـى  تعـرف  أن يجـب  تصميم الطـراز  على للموافقة التصميم دولة حددتها التي االلزامية الصيانة شروط
  . 3-4-1الصيانة المقررة  بموجب البند  معلومات في تدرج وأن النحو، هذا
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  التصميم والصنع –الفصل الثاني
21 

 بموجـب  لـه  المقـررة  الحدود التشـغيلية  في عليها يعول بطريقة يعمل بحيث وصنعه المحرك تصميم يجب
أو ) ب(الثالـث   البـاب  فـي  ورد لمـا  طبقـا  عند تركيبه وذلك المتوقعة، التشغيلية الظروف
أو الباب الخامس مـن هـذا الجـزء، وعنـد تزويـده حسـب االقتضـاء        ) ب(رابع الباب ال

  .بمروحة معتمدة له
22 

 جميـع  فـي  بأمـان  تشـغيله  المحرك لضـمان  على للسالمة تقييم اجراء يجب التوربينية، للمحركات بالنسبة
 التـي  اتهـا وتوليف المتوقعـة  الفشـل  حاالت ملخص بجميع اعداد ويجب .التشغيلية الظروف

 ألي األساسـي  الفشـل  يسـفر  أن يـرجح  وعنـدما  .من المحـرك  خطرة آثار عن تسفر قد
 علـى  االعتمـاد  يجـب  المحـرك،  من خطرة آثار عن ) مثال مثل األقراص(بمفرده  عنصر

  .المقررة االنشائية السالمة الوفاء بشروط
23   

 ويجـب  .للمحـرك  المتوقعـة  البيئة التشـغيلية  واجراءاته االنتاج بوأسالي المواد اختيار في تراعى أن يجب
 انشـائي  سـلوك  عـن  المحـرك  صنع في المتبعة االنتاج واجراءاته وأساليب المواد تسفر أن

  .وقابل للتكرار معروف
24  

 .التشـغيلي  عمـره  طـوال  السـالمة قائمـة   هذه تظل أن ويجب تشغيله، طوال المحرك سالمة اثبات يجب
 األجـزاء  فشـل  واحتمـال  التشـغيلي  والبيئة والتدهور الدوري التحميل آثار تؤدي أال ويجب
 نشـر  ويجـب  .المقبولـة  المسـتويات  تحت ما الى سالمة المحرك خفض عن ذلك جراء من

  .الطيران صالحية استمرار التي تضمن التعليمات جميع
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  االختبارات –الفصل الثالث 
   

 والشـروط  المعـدالت  مـن صـحة   للتحقـق  الضـرورية  االختبارات جميع المحرك ازطر يجتاز أن يجب
 هـذه  تتضـمن  أن ويجـب  .وموثـوق  نحو مـرض  على تشغيله ولضمان المعلنة، والحدود

   :األقل على يلي ما االختبارات
 يتميـز  التـي  أو الـدفع  القـدرة  خصـائص  لتحديد اختبارات إجراء يجب - القدرة معايرة )أ 

و البنـد  ) ب( باالختبـار المـذكورة فـي البنـد     مـر  الذي والمحرك دالجدي المحرك بها
ويجب أال يحـدث أي انخفـاض مفـرط فـي القـدرة بعـد انتهـاء جميـع         . أدناه) ج(

  .االختبارات المقررة
 والتسـارع  التشـغيل والتبـاطؤ   بـدء  صـحة  من للتأكد اختبارات إجراء يجب - التشغيل )ب 

 لتفـادي  كافيـة  هـوامش  وجـود  اثبـات األخرى، و والسمات السرعة وفرط واالهتزاز
 مناوئـة،  أخـرى  ظـروف  أي أو الرفرفـة  أو السـرعة  المفاجئ في االزدياد أو االنفجار

  .المحركات طرز من طراز كل حسب مقتضيات
 الـدفع  القـدرات وقـوة   علـى  كافيـة  لمـدة  اختبـارات  إجـراء  يجب  - التحمل قدرة )ج 

 إثبـات  يقتضـيه  مـا  حسـب  ىالتشغيلية األخر والظروف الحرارة ودرجات والسرعات
 فـي  المحـرك  تشـغيل  أيضـا  االختبـارات  هذه أن تشمل ويجب .المحرك وتحمل متانة

المحـرك   بـه  يتجـاوز  أن يمكـن  الـذي  القدر الى وذلك المعلنة، تتجاوز الحدود ظروف
 .الفعلية الخدمة في يوضع عندما الحدود هذه

 فـي  اصـفات المحـرك  مو صـحة  لضـمان  اختبـارات  إجراء يجب  - التشغيلية البيئة )د 
  .التشغيلية البيئة
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  املراوح  –الباب السابع 

  أحكام عامة –الفصل األول 
11 

والبـاب  ) ب(الثالـث  البـاب  فـي  حسب المقرر وذلك المراوح، جميع على الباب هذا قواعد تنطبق 1-1-1
  .الخامس

ـ  فـي  المعـرف  للطيـران  الطـائرات  صـالحية  مستوى ان 1-1-2 مـن المتطلبـات    المالئمـة  واباألب
، يجـب أن يكـون مسـاوياً علـى األقـل      1-1-1للمراوح والمذكورة في البند  الموضوعة

  .بصورة أساسية لمتطلبات هذا الباب
12 

 علـى  فرضـها  التشـغيلية المعتـزم   والحـدود  الظـروف  جميـع  وعن القدرة، معدالت عن اإلعالن يجب
  .المروحة تشغيل

13  – 
131 

 أن ويجـب  .للطيـران  صـالحة  المـراوح لتظـل   صـيانة  إجراءات لوضع الالزمة المعلومات إتاحة يجب
  .4-3-1والبند  3-3-1والبند  2-3-1في البند  ورد ما المعلومات هذه تشمل

132 
 هـذه  تشـمل  أن ويجـب  .بها لصـيانتها  الموصى والطرق للمروحة وصفا الصيانة معلومات تشمل أن يجب

  .العيوب بشأن تشخيص إرشادات المعلومات
133 

 هـذه  لتنفيـذ  بهـا  الزمنيـة الموصـى   والفواصـل  الصـيانة  مهام الصيانة برنامج معلومات تشمل أن يجب
  .المهام
134        

 تعـرف  أن يجـب  تصـميم الطـراز   علـى  للموافقـة  التصميم دولة حددتها التي اإللزامية الصيانة شروط. 
  . 3-3-1الصيانة المقررة بموجب البند  معلومات في تدرج وأن النحو هذا على
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  التصميم والصنع –الفصل الثاني 
21 

 المقـررة  التشـغيلية  الحـدود  فـي  عليهـا  بطريقة يعول تعمل بحيث وصنعها المراوح مجمعة ميمتص يجب
 البـاب  فـي  ورد لمـا  طبقـا  تركيبهـا  عنـد  وذلك التشغيلية المتوقعة، الظروف بموجب لها

  .أو الباب الخامس من هذا الجزء، وبعد إثبات عدم خطورتها) ب(الثالث 
22 

 ويجـب  .التشـغيلية  جميـع الظـروف   فـي  بأمان تشغيلها لضمان المروحة على سالمةلل تقييم إجراء يجب
 خطـرة  آثـار  عـن  تسـفر  قـد  التـي  المتوقعة وتوليفاتها الفشل حاالت بجميع ملخص إعداد
 )الـريش  مثـل ( بمفـرده  عنصـر  ألي األساسي الفشل أن يسفر يرجح وعندما .المروحة من
 اإلنشـائية  السـالمة  بشـروط  الوفـاء  علـى  االعتمـاد  يجب من المروحة، خطرة آثار عن

  .المقررة
23 

 فيهـا  تعمـل  أن المتوقـع  البيئـة التشـغيلية   وإجراءاتـه  اإلنتاج وأساليب المواد اختيار في تراعى أن يجب
 المروحـة  صـنع  فـي  المتبعـة  وإجراءاته وأساليب اإلنتاج المواد تسفر أن ويجب .المروحة

  .للتكرار معروف وقابل يإنشائ سلوك عن
24 

 أثنـاء  فـي  خطـر  تسـارع  العاديـة إلـى   المروحـة  خطـوة  على السيطرة فقدان يؤدي أال يجب 2-4-1
  .المتوقعة التشغيلية الظروف

 فـي  المروحـة  علـى  السـيطرة  تشغيل نظـام  في بمفرده عيب أو بمفرده فشل أي يؤدي أال يجب 2-4-2
 موضـع  إلـى  قصـد  غيـر  عـن  المروحة ريش إلى تحرك والطوارئ العادية لياتالعم أثناء
 العناصـر  فشـل  مراعـاة  إلـى  حاجـة  وال . الطيـران  أثناء خطوة في أدنى موضع من أقل

  .حد أقصى إلى مستبعد الفشل هذا تبين أن إذا اإلنشائية
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  االختبارات وعمليات التفتيش –الفصل الثالث 
31 

  
 كـاف  وبهـامش  بـالطرد المركـزي   لحمـل  تتعـرض  أن يجب للنزع القابلة الريش ذات المراوح مجمعات

 مـرض  نحـو  علـى  يعمـل  وريشـها سـوف   المروحـة  محـور  مسك نظام أن من للتأكد
 التشـغيلية  الظـروف  جميـع  وفـي  الخدمـة  في أثناء المتوقعة األحمال ظروف في وموثوق
  .المتوقعة

32 
 والحـدود  والشـروط  صـحة المعـدالت   مـن  للتحقق الضرورية االختبارات جميع المروحة تجتاز أن يجب

 مـا  االختبـارات  تتضـمن  أن ويجـب  .مرض وموثـوق  نحو على تشغيلها ولضمان المعلنة
  :األقل على يلي

 السـيطرة  والمتـين لنظـام   السـليم  التشـغيل  إلثبات اختبارات إجراء يجب — التشغيل )أ 
 .المروحة خطوة ىعل

 والظـروف  القـدرة والسـرعة   علـى  كافية لمدة اختبارات إجراء يجب — التحمل قدرة )ب 
 .تحملها وقوة المروحة إثبات متانة يقتضيه ما حسب األخرى التشغيلية

 اجـراء  يجـب  الخطـوة الثابتـة،   ذات الخشـبية  المراوح باستثناء — التشغيلية البيئة )ج 
 علـى  قبـل  مـن  أجريـت  التـي  أو التجارب ختباراتاال أساس على تحاليل أو اختبارات
 أو الطيـور  صـدمات  تحمـل  علـى  المروحـة  إلثبـات قـدرة   وذلك مشابهة، تصاميم
  .جسيم بضرر التأثر الصواعق بدون شحنات

فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح، تعتبر النسخة اإلنجليزية من أنظمة الطيران المدني وكـذلك    )2(مادة  
فاقية الدولية للطيران المدني الصادرة عن المنظمة الدوليـة للطيـران المـدني،    كافة مالحق االت

كما يجوز االستعانة بكافة التشريعات األوروبيـة واألمريكيـة   . جزءاً مفسراً ومكمالً لهذه اللوائح
والوثائق اإلرشادية الصادرة عنها، الستيفاء المتطلبات الالزمة لتأمين سالمة الطيـران، مـا لـم    

  .م1993لعام ) 12(ض مع نصوص قانون الطيران المدني رقميتعار
  

تعتبر هذه الالئحة استكماال لتشريعات الطيران المدني النافذة لتلبية المتطلبات الواجب اسـتيفائها    )3(مادة 
  . من قبل المتعاملين في مجال الطيران المدني وشركات النقل الجوي
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  .جزء من هذه الالئحة) 3(إلى ) 1(تعتبر المالحق من   )4(مادة 
  

د الئحـة صـالحية الطـائرات    إعتمـا م بشـأن  2009لعـام ) 22(يلغى القرار الوزاري رقـم   )5(مادة
   .)الجزء الرابع(للطيران

  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  )6(مادة 
  

  
  

  صدر بديوان عام الــوزارة
  هـ13/1/1432بتاريخ 

  م19/12/2010 الموافق 

  
ـــد ابـــراهيم الـــوزير       خال

ـــــــــــل ـــــــــــر النق   وزي
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  م2010لعام ) 86(للقرار الوزاري رقم ) 1(لحق رقم م
  الجزء الرابع –صالحیة الطائرات للطیران بشأن 

   

 :S.No  :رقم متسلسل

REPUBLIC OF YEMEN 
CUVIL AVATION & MET. AUTHORITY 

FLIGHT SFFETY SECTOR   

   
  

  

  الرقم المسلسل للطائرة
3- Aircraft Serial No. 

……………………………………  

  اسم الصانع والطراز للطائرة
2- Manufacturer and manufacturer's 

designation of Aircraft 

……………………………………  

  الجنسية وعالمة التسجيل
1- Nationality and Registration Mark 

……………………………………  

  ……………………………………………………………Categories -4: ...................................................            الفئات  
م  1993لسنة ) 12(م وقانون الطيران المدني رقم1944ديسمبر  7شيكاغو بتاريخ  –ه الشهادة طبقاً  ألحكام االتفاقية الدولية للطيران المدني أصدرت هذ

  .واللوائح النافذة 
5- This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7th December 1944 and with current Yemen 
Civil Aviation law No (12) 1993 and Regulation in respect of the above mentioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and 
operated in accordance with the foregoing pertinent operating limitations.. 

  ………………………………… Date of issueتاريخ اإلصدار                                           …………………………Signatureالتوقيع 
                 and official stampوالختم الرسمي   

  

CAMA/ AIR/06  

     
الھیئة العامة للطیران المدني 

  واألرصاد
  قطاع سالمة الطیران

هذه الشهادة سارية المفعول  اعتباراً من التواريخ المبينة أدناه   
6- This Certificate is valid for the periods shown hereunder  

 من 
From  

 إلى 
To 

 التوقيع والتاريخ والختم الرسمي
Signature official stamp and date   
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  م 2010لعام )86(للقرار الوزاري رقم) 2(لحق رقم م
  الجزء الرابع –صالحیة الطائرات للطیران بشأن 

  تصويباتسجل التعديالت وال
  التصویبات    التعدیالت

تاریخ   الرقم
  التطبیق

تاریخ 
  اإلدخال

أدخل 
تاریخ   الرقم    بواسطة

  اإلصدار
تاریخ 
  اإلدخال

أدخل 
  بواسطة
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  الصفحة  املـــــوضــــوع
  الطائرات الكبيرة : الباب الثالث 

قبـول  /كيلوجرام التي قدم بشأنها طلب منح  5700الطائرات التي تتجاوز كتلتها ) أ(الثالث الباب 
  م أو في تاريخ الحق13/6/1960شهادة في 

14  

  14  أحكام عامة –الفصل األول 
  14  مجال التطبيق 1-1
  14  عدد وحدات القدرة 1-2
  15  الحدود التشغيلية 1-3
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  16  األداء  2-2  
  19  نوعيات الطيران  2-3  

  21  الهياكل –الفصل الثالث 
  21  عام 1- 3
  21  السرعات الهوائية 2- 3
  22  حموالت الطيران 3- 3
  23  حموالت األرض والماء 4- 3
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