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وزارة املوا�صالت

قرار رقم ( )21ل�سنة 2013
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الطريان املدين
ال�صادر بالقانون رقم ( )14ل�سنة 2013
وزير املوا�صالت:
بعد االطالع على قانون تنظيم الطريان املدين ،ال�صادر بالقانون رقم ( )14ل�سنة ،2013
وعلى القرار رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن حتديد وتنظيم ر�سوم الطريان املدين ،املعدل
بالقرار رقم ( )8ل�سنة ،2013
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2013ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي �شئون الطريان املدين �صفة
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي،
وبنا ًء على عر�ض وكيل �شئون الطريان املدين،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُيعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الطريان املدين ال�صادر بالقانون رقم ()14
ل�سنة  ،2013املرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

على وكيل �شئون الطريان املدين تنفيذ هذا القرار والالئحة املرافقة له ،و ُيعمل بهما اعتبار ًا
من اليوم التايل لتاريخ ن�شرهما يف اجلريدة الر�سمية.
وزيـــــــــــر املــــوا�صــــــــــالت
كمال بن �أحمد حممد
�صدر بتاريخ� 22 :صفـ ـ ــر 1435هـ
املـ ـ ــوافـ ـ ـ ــق 25 :دي�سمرب 2013م

العدد - 3138 :الخميس  9يناير 2014

الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الطريان املدين
ال�صادر بالقانون رقم ( )14ل�سنة 2013
الق�سم الأول
التعاريف
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرينَ كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
الدولة :مملكة البحرين.
�إقليم الدولة :امل�ساحة الأر�ضية واملياه الإقليمية املال�صقة لها ،والف�ضاء اجلوي الذي يعلوهما.
القانون :قانون تنظيم الطريان املدين ال�صادر بالقانون رقم ( )14ل�سنة .2013
الوزير :وزير املوا�صالت� ،أو �أي وزير �آخر ي�صدر بت�سميته مر�سوم.
�شئون الطريان املدين :اجلهة املكلفة بال�سلطات واالخت�صا�صات وال�صالحيات املتعلقة
بالطريان املدين.
وكيل �شئون الطريان املدين :ال�شخ�ص املعني بوا�سطة الدولة للقيام باملهام املحددة له وفق ًا
لهذه الالئحة.
�إدارة النقل اجلوي� :إدارة النقل اجلوي ب�شئون الطريان املدين.
�إدارة �سالمة الطريان� :إدارة �سالمة الطريان ب�شئون الطريان املدين.
مفت�شو الطريان املدين :موظفو �شئون الطريان املدين املخولون �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
مبقت�ضي قرار وزير العدل.
دولة الت�سجيل :الدولة امل�سجلة بها الطائرة.
معاهدة �شيكاغو :معاهدة الطريان املدين الدويل ،املوقعة يف �شيكاغو يف  7دي�سمرب ،1944
ومالحقها.
الطائرة :مركبة هوائية �أثقل من الهواء تعمل بقوة حمركة وت�ستمد قوة رفعها للطريان يف اجلو
ب�صفة �أ�سا�سية من ردود فعل الهواء على �أ�سطح تظل ثابتة يف ظروف طريان معينة ،غري ردود
فعل الهواء على �سطح الأر�ض ،وت�شمل املناطيد والبالونات والطائرات ال�شراعية والطائرات
ذات الأجنحة الثابتة واملتحركة وغريها.
امل�شغل اجلوي :م�شغل الطائرة ،و ُيق�صد به كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يقوم بتـ�شغيل الطائرة
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بغر�ض الربح� ،إما بنف�سه �أو بت�أجريها للغري ،وتخ�ضع هيئة قيادتها لأوامره.
دولة امل�شغل اجلوي :الدولة التي يقع بها املركز الرئي�سي لإدارة �أعمال امل�شغل اجلوي �أو موطنه
الدائم.
طائرات الدولة :الطائرات امل�ستخدمة يف اخلدمات الع�سكرية وال�شرطة واجلمارك �أو يف خدمة
من اخلدمات املت�صلة بتنفيذ القوانني.
�إقليم معلومات الطريان :جمال جوي مع ّرف الأبعاد تقدم �إىل الطائرات يف داخله خدمات
معلومات الطريان وخدمات التنبيه.
الربنامج الوطني لأمن الطريان :جملة الإجراءات املتبعة حلماية الطريان املدين وانتظامه
وكفاءته من جميع �أفعال التدخل غري امل�شروع.
خدمات املالحة اجلوية :جملة اخلدمات املتنوعة اخلا�صة مبراقبة املجال اجلوي مبا يف ذلك
خدمات احلركة اجلوية ،وخدمات ات�صاالت الطريان ،وخدمات معلومات الطريان ،وخدمات
الأر�صاد اجلوية اخلا�صة باملالحة اجلوية الدولية ،وخدمات البحث والإنقاذ ،و�إجراءات املالحة
اجلوية اخلا�صة بعمليات الطريان.
مبان ومن�ش�آت ومعدات خم�ص�صة
املطـار :م�ساحة حمددة على �سطح الأر�ض �أو املاء ،مبا فيها من ٍ
لال�ستعمال كلي ًا �أو جزئي ًا لإقالع وهبوط وحترك الطائرات.
مطار دويل :كل مطار تعينه الدولة يف �إقليمها ،وتعده لدخول وخروج احلركة اجلوية الدولية،
وتتخذ فيه الإجراءات املتعلقة باجلمارك والهجرة وال�صحة العامة ،واحلجر ال�صحي مبا فيه
احليوانات والنباتات ،وغريها من الإجراءات امل�شابهة.
م�شغل املطار :اجلهة املرخ�ص لها ب�إدارة املطار وت�سهيالته ومرافقه با�ستثناء خدمات املالحة
اجلوية.
ع�ضو طاقم الطائرة� :شخ�ص مكلف من قبل امل�شغل اجلوي بواجبات حمددة على الطائرة �أثناء
فرتة الطريان.
فرتة الطريان :الوقت الكلي الواقع بني اللحظة التي تبد�أ فيها حمركات الطائرة حركتها بفعل
قوتها الذاتية لغر�ض الإقالع حتى حلظة توقفها عن احلركة بعد انتهاء الطريان.
خط جوي منتظم :جمموعة رحالت جوية يتم ت�شغيلها �ضمن خدمات جوية منتظمة.
خط جوي دويل منتظم :خط جوي تكون نقطة بدايته �أو نهايته يف �إقليم دولة �أخرى غري �إقليم
دولة الت�سجيل.
حادث طائرة :واقعة تتعلق بت�شغيل الطائرة ،وتقع يف �أي وقت منذ �صعود �أي �شخ�ص �إىل الطائرة
بق�صد الطريان وحتى وقت مغادرة جميع الأ�شخا�ص للطائرة ،ويرتتب عليها:
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� -1إ�صابة �شخ�ص �إ�صابة �أدت �إىل وفاته يف غ�ضون ثالثني يوم ًا من تاريخ وقوع احلادث� ،أو
�إ�صابته �إ�صابة ج�سيمة نتيجة وجوده على منت الطائرة �أو احتكاكه املبا�شر ب�أي جزء من
�أجزاء الطائرة ،مبا يف ذلك الأجزاء التي �صارت منف�صلة عن الطائرة� ،أو تعر�ضه ب�شكل
مبا�شر للفح النفاث.
وذلك با�ستثناء الإ�صابات الناجتة عن �أ�سباب طبيعية� ،أو التي يلحقها ال�شخ�ص بنف�سه� ،أو
التي يت�سبب فيها �أ�شخا�ص �آخرون� ،أو التي تلحق ب�شخ�ص مت�سلل �إىل الطائرة ومتخف يف
غري الأماكن املتاحة عادة للركاب �أو لأفراد طاقم الطائرة.
� -2إ�صابة الطائرة بتلف �أو بعطل هيكلي من �ش�أنه �أن ي�ضر ببنية الطائرة �أو �أدائها �أو خ�صائ�ص
طريانها ،و�أن يتطلب ذلك �إجراء �إ�صالحات رئي�سية يف الطائرة �أو تبديل اجلزء املت�أثر
منها.
وذلك با�ستثناء حاالت ف�شل املحرك �أو تلفه ،عندما يكون التلف قا�صر ًا علي املحرك �أو
�أغطيته �أو ملحقاته� ،أو حاالت التلف الذي يقت�صر على املراوح� ،أو �أطراف الأجنحة� ،أو
الهوائيات� ،أو الإطارات� ،أو الكوابح� ،أو الأ�سطح االن�سيابية �أو انبعاجات ال�سطح اخلارجي
ال�صغرية� ،أو الثقوب النافذة يف الن�سيج اخلارجي للطائرة.
 -3فقدان الطائرة �أو تعذر الو�صول �إليها متام ًا ،على �أن تعترب الطائرة مفقودة عندما ينتهي
البحث الر�سمي عنها دون العثور على حطامها.
التدخل غري امل�شروع :كل فعـ ــل �أو تـ ــرك يعر�ض �س ــالمـ ــة الط ــريان املدين للخط ــر ،وي�شــمل
ذلك ما يلي:
 -1اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرة �أثناء طريانها.
 -2اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرة وهي على �سطح الأر�ض.
� -3أخذ الرهائن على منت الطائرات �أو يف املطارات.
 -4الدخول عنوة �إىل طائرة �أو مطار �أو يف مبنى لتجهيزات الطريان املدين.
� -5إدخال �سالح �أو جهاز خطر �أو مادة خطرة على منت طائرة �أو يف املطار بنية ا�ستعمالها
لأغرا�ض �إجرامية.
 -6الإدالء مبعلومات خاطئة �أو كاذبة من �ش�أنها �أن تعر�ض للخطر �سالمة الطائرة �أثناء
الطريان �أو على الأر�ض� ،أو �سالمة الركاب �أو الطاقم �أو �أفراد اخلدمة الأر�ضية �أو
اجلمهور العام يف مطار �أو يف مبنى لتجهيزات الطريان املدين.
� -7أداء عمل تخريبي �أو عنف �ضد �شخ�ص على منت طائرة �أثناء الطريان �إذا كان يحتمل �أن
يهدد هذا الفعل �سالمة هذه الطائرة� ،أو تدمري طائرة يف اخلدمة� ،أو �إحداث �ضرر لتلك
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الطائرة يجعلها غري قادرة على الطريان� ،أو يحتمل �أن يهدد �سالمتها �أثناء الطريان.
 -8و�ضع �أو الت�سبب يف و�ضع �آلة �أو مادة يف طائرة �أثناء اخلدمة ،ب�أي و�سيلة كانت ،ويحتمل
�أن ي�ؤدي ذلك �إىل تدمري هذه الطائرة �أو الت�سبب يف �ضرر يحتمل �أن يهدد �سالمتها �أثناء
الطريان.
 -9تدمري �أو �إحلاق ال�ضرر بت�سهيالت املالحة اجلوية �أو التدخل يف ت�شغيلها� ،إذا كان من
املحتمل �أن يهدد هذا الفعل �سالمة الطائرة �أثناء الطريان.
 -10ا�ستعمال طائرة يف اخلدمة لغر�ض �إحداث وفاة �أو �إ�صابة ج�سدية خطرية� ،أو �ضرر
خطري للممتلكات �أو البيئة.
� -11إطالق �أو �إنزال من طائرة يف اخلدمة �أي �سالح � BCNأو متفجر م�شع� ،أو مواد مماثلة
ب�شكل يت�سبب �أو يحتمل �أن يت�سبب يف الوفاة� ،أو �إ�صابة ج�سدية خطرية� ،أو �ضرر خطري
للممتلكات �أو البيئة.
 -12ا�ستعمال �أي �سالح � BCNضد طائرة يف اخلدمة �أو على منت طائرة يف اخلدمة� ،أو
متفجر م�شع� ،أو مواد مماثلة ب�شكل يت�سبب �أو يحتمل �أن يت�سبب يف الوفاة� ،أو �إ�صابة
ج�سدية خطرية� ،أو �ضرر خطري للممتلكات �أو البيئة.
ترخي�ص الطريان :ترخي�ص ت�صدره �شئون الطريان املدين ويـت�ضمن �أحكام ًا تـف�صيلية تتناول
بالتنظيم الكامل ال�سماح مل�شغل جوي بالقيام بعمليات جوية يف �إقليم الدولة خالل فرتة زمنية
معينة ،وحتدد فيه حاالت وقفه �أو �إلغائه.
ت�صريح الطريان :موافقة ت�صدرها �شئون الطريان املدين للقيام بعملية �أو عمليات جوية
حمددة.
�شهادة �ضو�ضاء� :شهادة ت�صدرها �شئون الطريان املدين حتدد اجلوانب الفنية حلدود ال�ضو�ضاء
امل�سموح بها للطائرة.
�شهادة امل�شغل اجلوي� :شهادة فنية ت�صدر من الدولة التي ينتمي �إليها امل�شغل اجلوي ،وحتدد
فيها الأمور الفنية اخلا�صة بعمليات وموا�صفات الت�شغيل.
ال�سجل الوطني للطريان� :سجل يحفظ لدى �شئون الطريان املدين لأغرا�ض ت�سجيل الطائرات
الوطنية.
الب�ضائع اخلطرة :تعني الأ�شياء �أو املواد التي ميكن �أن ت�شكل خطر ًا على ال�صحة �أو ال�سالمة �أو
املمتلكات �أو البيئة واملبينة يف قائمة الب�ضائع اخلطرة يف التعليمات الفنية للنقل الآمن للب�ضائع
اخلطرة عن طريق اجلو� ،أو امل�صنفة مبوجب هذه التعليمات ،وذلك وفق ًا للملحق الثامن ع�شر
من معاهدة �شيكاغو.
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املُرحل اجلوي :ال�شخ�ص الذي يتوىل بالتعاون مع قائد الطائرة ال�سيطرة الت�شغيلية على
الطريان ،ويوفر معلومات الأر�صاد اجلوية ،وخطة الطريان ،وتنظيم حتميل الطائرة وتفريغها،
وتزويدها باملواد اال�ستهالكية ،وتقدمي خدمات الر�صيف (االبرون) وخدمات الطريان الأر�ضية
الأخرى ،خالل الفرتة من هبوط الطائرة حتى مغادرتها املطار.
امل�سافر� :أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي له عالقة مع امل�شغل اجلوي �أو امل�شغل اجلوي لغر�ض ال�سفر
يف نطاق اخت�صا�ص �شئون الطريان املدين� ،أثناء تواجدهم يف مرافق املطار
ال�سفر :وجود امل�سافر يف نطاق خدمة امل�شغل اجلوي ،مبا يف ذلك �أثناء �إجراءات ال�سفر.
�إجراءات ال�سفر :الإجراءات التي يقوم بها امل�سافر قبل الرحلة �شاملة التعاقد لل�سفر و�شراء
التذاكر وا�ستالم بطاقة �صعود الطائرة وت�سلم الأمتعة وا�صطحابها ،و�إجراءات ال�سفر ،واملغادرة
من الرحلة ،وخدمات الإر�شاد املطلوبة من امل�شغل اجلوي.
عقد النقل اجلوي :الوثيقة املربمة بني امل�شغل اجلوي وامل�سافر والتي تو�ضح حقوق وواجبات
الطرفني� ،سواء �صدرت يف ال�شكل التقليدي الورقي �أو يف ال�شكل االلكرتوين ،وامل�سماة غالب ًا
«تذكرة ال�سفر».
امل�سافر املعاق :امل�سافر الذي يحتاج ملعونة خا�صة لإنهاء �إجراءات ال�سفر وال�صعود �إىل الطائرة
و النزول منها مثل الكر�سي املتحرك �أو الرافعات الآلية.
املتطوع :امل�سافر الذي ي�ستجيب لطلب امل�شغل اجلوي متطوع ًا للتنازل عن مقعده ويقبل مبح�ض
�إرادته التعوي�ض املعرو�ض عليه من امل�شغل اجلوي مقابل تخليه عن مقعده املحجوز حجز ًا
م�ؤكد ًا.
اجلهات العاملة يف قطاع النقل اجلوي :جميع اجلهات والقطاعات احلكومية والأهلية العاملة
يف قطاع النقل اجلوي �أو ذات العالقة به.
�صالة اال�ست�ضافة� :صالة خم�ص�صة يف املطارات ال�ست�ضافة امل�سافرين من ركاب الدرجة الأوىل
ودرجة رجال الأعمال.
املق�صد النهائي :يق�صد به النقطة املحددة يف عقد ال�سفر النقل اجلوي باعتبارها املق�صد
النهائي للرحلة ،و�إذا كانت هناك عدة رحالت متتابعة فيق�صد به النقطة املحددة على املقطع
املتعلق بالرحلة الأخرية.
موعد الإقالع :املوعد املحدد ملغادرة الرحلة ،وفق ًا جلدول الرحالت املعلن للم�شغل اجلوي �أو
وفق ًا للموعد املتفق عليه يف حاالت النقل اجلوي العار�ض.
موعد الو�صول :املوعد املحدد لو�صول الرحلة ملطار املق�صد وفق ًا جلدول الرحالت املعلن
للم�شغل اجلوي �أو وفق ًا للموعد املتفق عليه يف حاالت النقل اجلوي العار�ض.
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تعليق الرحالت :توقف الرحلة �أو الرحالت لوجهة �أو وجهات معينة ب�سبب القوة القاهرة ،والتي
ت�شمل حاالت الكوارث الطبيعية ،دون القدرة على حتديد موعد جديد لإعادة ت�سيري الرحالت.
التعوي�ض :القيمة املالية �أو اخلدمة البديلة املقدمة للم�سافر بغر�ض تعوي�ضه عن الأ�ضرار
الناجتة عن اخلط�أ �أو املخالفة من قبل امل�شغل اجلوي �أو امل�شغل اجلوي الفعلي.
وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة :قيمة لعملة يقوم باحت�سابها �صندوق النقد الدويل بغر�ض
ا�ستخدامها متى ما اقت�ضى الأمر الإ�شارة �إىل عملة ما يف �إطار املعامالت الدولية.
الرعاية :الرعاية ال�ضرورية التي يجب على امل�شغل اجلوي �أو امل�شغل اجلوي الفعلي تقدميها
للم�سافرين حال تعر�ضهم ملا ي�ستوجب تقدمي الرعاية لهم مثل ت�أخري الرحلة �أو �إلغائها �أو تغيري
امل�سار �أو يف حالة احتياج امل�سافر للرعاية مثل امل�سافر املعاق.
اخلدمات الأر�ضية :جميع اخلدمات التي تقدم يف املطارات ال�ستقبال وترحيل الطائرات
وامل�سافرين ،والأمتعة والب�ضائع مبا يف ذلك حتميلها وتفريغها ،وكذلك متوين الطائرات بكل ما
يلزمها عدا الوقود.
مقدم اخلدمات الأر�ضية :ال�شخ�ص امل�ؤهل املرخ�ص له بتقدمي اخلدمات الأر�ضية.
الرتاخي�ص اجلوية� :شهادة امل�شغل اجلوي ،و�شهادة �صالحية الطائرة ،وتراخي�ص الأفراد،
و�شهادة ال�ضو�ضاء ،و�شهادة ت�سجيل الطائرة ،و�أية �شهادات ووثائق �أخرى تتعلق بالطائرة.
املحكمة املخت�صة :املحكمة الكربى املدنية.

الق�سم الثاني
النقل الجوي
الباب الأول
تراخي�ص وت�صاريح الطيران
الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()2

ال يجوز ت�شغيل خطوط جوية دولية منتظمة من و�إىل وعرب �إقليم الدولة �إال بعد احل�صول على
ترخي�ص طريان دائم �أو م�ؤقت ،ويكون الرتخي�ص دائم ًا �إذا �صدر ا�ستناد ًا �إىل معاهدة �أو اتفاق
ثنائي وم�ؤقت ًا �إذا �صدر ا�ستناد ًا �إىل القانون والأنظمة املعمول بها يف الدولة.
وال ُي�سمح للطائرة بالطريان يف �إقليم الدولة �إال بعد احل�صول على ت�صريح طريان يتيح
لها القيام بعملية �أو عمليات جوية منتظمة �أو غري منتظمة ،وذلك دون �إخالل ب�أية معاهدة �أو
اتفاقية دولية تكون الدولة طرف ًا فيها.
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مادة ()3

تقوم �شئون الطريان املدين ب�إعداد مناذج لطلبات تراخي�ص الطريان� ،سواء يف �صورة ورقية
�أو �إلكرتونية ،على �أن يخ�ص�ص منوذج لكل نوع من �أنواع الت�شغيل كل ح�سب طبيعته.

مادة ()4

ُتقدم طلبات تراخي�ص الطريان على النماذج املعدة لذلك من قبل �شئون الطريان املدين،
ويرفق بالطلب الوثائق التي تثبت ا�ستيفاء امل�شغل اجلوي لل�شروط املطلوبة وقدرته على مزاولة
الأن�شطة التي يطلب الرتخي�ص له مبزاولتها ،وفق ًا لقواعد الأنظمة الفنية للمالحة اجلوية
والقوانني والأنظمة املعمول بها يف الدولة والقواعد املطبقة دولي ًا ،وخا�صة فيما يتعلق مبعايري
ال�سالمة اجلوية و�أمن الطريان املدين.

مادة ()5

ُيقدم طلب ترخي�ص الطريان �إىل وكيل �شئون الطريان املدين ،من امل�شغل اجلوي �أو من وكيله
الر�سمي ،ويو�ضح يف الطلب نوع الن�شاط املطلوب الرتخي�ص مبزاولته ،وترفق بالطلب البيانات
وامل�ستندات التالية:
� -1صورة من عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي.
 -2ن�سخة من ال�سجل التجاري لل�شركة.
 -3ن�سخة من �شهادة امل�شغل اجلوي (.)AOC
 -4ن�سخة من �شهادات ووثائق الطائرة.
 -5ن�سخة من �شهادة الت�أمني مبا يف ذلك الت�أمني على الطرف الثالث ،وفق املتطلبات الواردة يف
«دليل البحرين ملعلومات الطريان».
 -6خطة امل�شغل اجلوي بالن�سبة للطائرات الالزمة للقيام بالن�شاط املراد الرتخي�ص مبزاولته.
� -7أية م�ستندات �أو وثائق �أخرى تطلبها �شئون الطريان املدين.

مادة ()6

ُيرفق بطلب ترخي�ص الطريان املقدم من امل�شغل اجلوي البحريني -ف�ض ًال عن البيانات
وامل�ستندات املذكورة يف املادة ( )5من هذه الالئحة -ما يلي:
 -1ما يفيد �أن امل�شغل اجلوي البحريني يعمل من خالل �شركة متت املوافقة على ت�أ�سي�سها ك�شركة
طريان مدين وفق �أحكام الف�صل الأول من الباب الرابع من هذه الالئحة.
� -2شهادة تفيد ب�أن لل�شركة ح�ساب ًا م�ستق ًال با�سمها يف �أحد البنوك اخلا�ضعة لرقابة م�صرف
البحرين املركزي مودع ًا فيه ر�أ�س املال الذي ت�ضمنته الدرا�سات وامل�ستندات التي �أرفقت
بطلب املوافقة على �إن�شاء ال�شركة ،ويجوز بالن�سبة لل�شركات امل�ساهمة �أن يكون هذا احل�ساب
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مودع ًا فيه جزء من ر�أ�س املال ال يقل عن الربع.
 -3خطة امل�شغل اجلوي يف توظيف البحرينيني وتدريبهم.
 -4ما يفيد باتخاذ امل�شغل اجلوي خطوات جدية للبدء يف الت�شغيل طبق ًا للدرا�سات واخلطط
والبيانات وال�شروط التي على �أ�سا�سها متت املوافقة على �إن�شاء ال�شركة.
 -5ما يفيد ب�أن امل�شغل اجلوي قد اتخذ مقر ًا خا�ص ًا منا�سب ًا ومزود ًا بجميع التجهيزات والت�سهيالت
الالزمة ملزاولة الن�شاط.
 -6خطة تو�ضح ا�ستخدام العمالة الفنية والإدارية الالزمة للبدء يف مبا�شرة الن�شاط.

مادة ()7

ي�شرتط لإ�صدار ترخي�ص الطريان الدائم للم�شغل اجلوي الأجنبي -ف�ض ًال عن البيانات
وامل�ستندات املذكورة يف املادة ( )5من هذه الالئحة -ما يلي:
� -1أن تكون الدولة ودولة امل�شغل اجلوي الأجنبي طرفني يف معاهدة دولية �أو اتفاق نقل جوي
ثنائي نافذ املفعول ،يحدد الطرق اجلوية التي يجوز للم�شغل اجلوي ت�سيري خطوط جوية
منتظمة عليها.
� -2أن يكون امل�شغل اجلوي الأجنبي مرخ�ص ًا له من الدولة التي ينتمي �إليها مبزاولة الن�شاط
املطلوب الرتخي�ص له مبزاولته ،و�أن يكون حا�ص ًال على �شهادة امل�شغل اجلوي من تلك
الدولة.
� -3أن تقوم حكومة دولة امل�شغل اجلوي الأجنبي بتعيينه كتابة لت�شغيل اخلطوط اجلوية املحددة
يف املعاهدة �أو اتفاق النقل اجلوي املربمة/املربم بني الدولة والدولة التي ينتمي �إليها و�أن
ي�ستويف جميع �شروط التعيني.
� -4أن تتوافر يف امل�شغل اجلوي الأجنبي جميع ال�شروط التي تتطلبها املعاهدة �أو اتفاق النقل
اجلوي املربمة/املربم بني الدولة والدولة التي ينتمي �إليها ،و�أن ال يكون مدرج ًا على قوائم
احلظر �أو ينطوي الرتخي�ص له على �أية خمالفات ال�شرتاطات ال�سالمة اجلوية و�أمن
الطريان املدين ،و�أن يلتزم بكافة املتطلبات واملعايري املعمول بها ،وعلى وجه اخل�صو�ص
الأنظمة الفنية للمالحة اجلوية و»الربنامج الوطني لأمن الطريان املدين».
� -5أن تكون الطائرات التي �سي�ستخدمها امل�شغل اجلوي الأجنبي من طراز منا�سب ويف حالة
تتفق مع مزاولة الن�شاط الذي يطلب الرتخي�ص له مبزاولته ،و�أن تكون م�سجلة يف �إحدى
الدول املن�ضمة �إىل معاهدة �شيكاغو ،و�أن متتلك هذه الطائرات و�أفراد هيئات قياداتها
والأفراد املنوط بهم �صيانتها ال�شهادات والإجازات وامل�ستندات ال�سارية املفعول وال�صادرة
من �سلطات الطريان املدين املخت�صة يف دولة الت�سجيل تنفيذ ًا لأحكام معاهدة �شيكاغو
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ومالحقها ،و�أال تكون دولة الت�سجيل من الدول املدرجة على قوائم احلظر بالن�سبة لل�سالمة
اجلوية.
� -6أن يلتزم امل�شغل اجلوي الأجنبي بكافة القوانني والأنظمة الأخرى املعمول بها يف الدولة.

مادة ()8

ي�شرتط لإ�صدار ترخي�ص طريان م�ؤقت للم�شغل اجلوي الأجنبي -ف�ض ًال عن البيانات
وامل�ستندات املذكورة يف املادة ( )5من هذه الالئحة -ما يلي:
� -1أن يكون امل�شغل اجلوي الأجنبي مرخ�ص ًا له من الدولة التي ينتمي �إليها مبزاولة الن�شاط
املطلوب الرتخي�ص له مبزاولته ،و�أن يكون حا�ص ًال على �شهادة امل�شغل اجلوي الأجنبي من
هذه الدولة.
� -2أن تكون لدي امل�شغل اجلوي الأجنبي اخلربات الإدارية والفنية الالزمة ملزاولة الن�شاط
املطلوب الرتخي�ص له مبزاولته.
� -3أن تكون الدولة التي ينتمي �إليها امل�شغل اجلوي الأجنبي من الدول التي ت�سمح للم�شغلني
اجلويني البحرينيني بذات املعاملة التي يطلبها امل�شغل اجلوي الأجنبي.
� -4أن يقدم امل�شغل اجلوي الأجنبي تفا�صيل حول �أنواع الطائرات والوجهات املزمع الت�شغيل
�إليها وتوقيتاتها.
� -5أال يكون امل�شغل اجلوي الأجنبي �أو الدولة التي ينتمي �إليها مدرجني على قوائم احلظر ،و�أن
يكونا م�ستوفيني ملعايري ال�سالمة اجلوية و�أمن الطريان املدين.
 -6يف حالة ا�ستخدام طائرات م�ؤجرة بدون طاقم من دولة ثالثةُ ،ي�شرتط وجود اتفاق مكتوب
بني الدولة التي ينتمي �إليها امل�شغل اجلوي الأجنبي ودولة الت�سجيل لنقل �صالحيات دولة
الت�سجيل �إىل الدولة التي ينتمي �إليها امل�شغل اجلوي الأجنبي وفق ًا لأحكام املادة (83
مكرر ًا) من معاهدة �شيكاغو �أو �أية ترتيبات �أخرى ت�ؤكد ا�ستمرارية دولة الت�سجيل يف مزاولة
اخت�صا�صاتها يف مراقبة ال�سالمة اجلوية.

مادة ()9

تق ـ ــوم �شـ ــئون الطـ ــريان املدن ــي بدرا�سـ ــة طلب ــات تراخيـ ــ�ص الط ـ ــريان والوث ــائــق
وامل�ستـنــدات امل ــرف ـقــة به ــا.
وي�صدر وكيل �شئون الطريان املدين قرار ًا يف طلب الرتخي�ص و ُيخطر �صاحب الطلب به -
بكتاب م�سجل بعلم الو�صول -على العنوان املحدد يف الطلب خالل �ستني يوم ًا من تاريخ تقدمي
الطلب ،ويعترب م�ضي �ستني يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب دون البت فيه مبثابة رف�ضه.
ويجوز ل�صاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قرار �شئون الطريان املدين ال�صادر برف�ض
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طلبه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �إخطاره به �أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�ض ًا ،وعلى الوزير
الرد على التظلم خالل �ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،و�إال ع ّد ذلك مبثابة رف�ض للتظلم.
ويجوز ل�صاحب التظلم الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني يوم ًا من
تاريخ �إعالنه برف�ض تظلمه �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ض ًا.

الف�صل الثالث
انتهاء تراخي�ص الطيران ووقف �سريانها و�إلغائها
مادة ()10

ينتهي العمل برتخي�ص الطريان ال�صادر للم�شغل اجلوي الأجنبي �إذا ان�سحبت الدولة �أو
الدولة التي ينتمي �إليها امل�شغل اجلوي الأجنبي من املعاهدة �أو اتفاق النقل اجلوي التي/الذي مت
على �أ�سا�سها�/أ�سا�سه منح الرتخي�ص ،وينتهي العمل برتخي�ص الطريان ال�صادر للم�شغل اجلوي
البحريني بانتهاء مدته.

مادة ()11

يجوز لوكيل �شئون الطريان املدين �أن ي�صدر قرار ًا بوقف ترخي�ص الطريان للمدة التي
يحددها ،يف احلاالت التالية:
 -1خمالفة امل�شغل اجلوي لأي من ال�شروط الواردة يف الرتخي�ص.
 -2خمالفة امل�شغل اجلوي لأحكام القوانني �أو اللوائح �أو القرارات �أو التعليمات املعمول بها يف
الدولة يف الأمور ذات العالقة بالطريان املدين.
 -3خمالفة امل�شغل اجلوي لأحكام معاهدة �شيكاغو �أو �أية معاهدة دولية حتكم عمليات
الت�شغيل.
 -4خمالفة امل�شغل اجلوي ملعايري ال�سالمة اجلوية و�أمن الطريان املدين بالقدر الذي يعر�ض
�سالمة الطريان للخطر �أو يهدد �أمن الطريان املدين.
� -5إذا كان الت�شغيل ينطوي على خماطر تتعار�ض مع امل�صلحة العليا للدولة.

مادة ()12

تقوم �شئون الطريان املدين -عند توافر �إحدى احلاالت املن�صو�ص عليها يف املادة ( )11من
هذه الالئحة -ب�إنذار امل�شغل اجلوي لإزالة �أ�سباب املخالفة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ الإنذار،
و�إذا كانت املخالفة تتعلق بال�سالمة اجلوية �أو ب�أمن الطريان املدين حتدد �شئون الطريان املدين
مبوجب الإنذار -فرتة �أقل يتعني على امل�شغل اجلوي خاللها �إزالة �أ�سباب املخالفة وااللتزامباملعايري والأنظمة املعمول بها.
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و�إذا انق�ضت مدة الإنذار دون �أن يقوم امل�شغل اجلوي ب�إزالة �أ�سباب املخالفةُ ،يرفع الأمر �إىل
وكيل �شئون الطريان املدين لإ�صدار قرار ب�إلغاء الرتخي�ص.

مادة ()13

لوكيــل �شـ ــئون الطـ ــريان املدن ــي �أن ي�صـ ــدر ق ـ ــرار ًا ب�إلغ ــاء ترخيـ ــ�ص الطــريان يف �أي م ــن
احلـ ــاالت التاليـ ــة:
 -1فقدان امل�شغل اجلوي لأحد �شروط منح الرتخي�ص املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
 -2توقف امل�شغل اجلوي الأجنبي عن مزاولة الن�شاط املحدد يف الرتخي�ص ملدة تزيد على �ستة
�أ�شهر ،ما مل يقدم امل�شغل اجلوي خالل تلك املدة مربرات تقبلها �شئون الطريان املدين.
 -3عدم ح�صول امل�شغل اجلوي البحريني على �شهادة امل�شغل اجلوي من �شئون الطريان املدين
خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ح�صوله على الرتخي�ص� ،أو �إلغاء �أو وقف �سريان تلك ال�شهادة
وانق�ضاء ثالثة �أ�شهر دون احل�صول على �شهادة جديدة.
� -4إعالن حالة احلرب �أو ال�سالمة الوطنية �أو حدوث ا�ضطرابات تخل بالأمن العام �أو باال�ستقرار
يف الدولة.
و ُيخطر امل�شغل اجلوي بقرار �إلغاء الرتخي�ص على عنوانه املحدد لدى �شئون الطريان املدين
 -بكتاب م�سجل بعلم الو�صول -خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدوره.

مادة ()14

يجوز لوكيل �شئون الطريان املدين �أن ي�صدر قرار ًا بوقف �أو �إلغاء ن�شاط �أو �أكرث من الأن�شطة
املحددة يف ترخي�ص الطريان.
وي�شمل قرار الوقف �أو الإلغاء �أي ن�شاط فرعي ُرخ�ص به تبع ًا للن�شاط �أو الأن�شطة الواردة يف
ترخي�ص الطريان والتي �شملها الوقف �أو الإلغاء.
و ُيخطر امل�شغل اجلوي بقرار �إلغاء الرتخي�ص على عنوانه املحدد لدى �شئون الطريان املدين
 -بكتاب م�سجل بعلم الو�صول -خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدوره.

مادة ()15

يجوز للم�شغل اجلوي �أن يتظلم لدى الوزير من قرارات وكيل �شئون الطريان املدين بوقف �أو
�إلغاء تراخي�ص الطريان �أو �أي من الأن�شطة املحددة فيها -ال�صادرة وفق ًا للمواد من (� )11إىل
( )14من هذه الالئحة -خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار ،وعلى الوزير الرد على
التظلم خالل �ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه و�إال ع ّد ذلك مبثابة رف�ض للتظلم.
ويجوز ل�صاحب التظلم الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني يوم ًا من
تاريخ �إعالنه برف�ض تظلمه �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ض ًا.
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الف�صل الرابع
ت�صاريح الطيران
مادة ()16

ت�صدر �شئون الطريان املدين ت�صاريح طريان للطائرات التي �صدر مل�شغليها اجلويني تراخي�ص
طريان يف �إقليم الدولة ،يف احلاالت الآتية:
 -1طائرات امل�شغل اجلوي الأجنبي ،بغر�ض ت�سيري رحالت منتظمة وفق جداول الت�شغيل املعلنة
يف �ضوء �أحكام اتفاقية النقل اجلوي املربمة بني الدولة ودولة امل�شغل اجلوي الأجنبي.
 -2طائرات امل�شغل اجلوي الأجنبي التي تعمل على خطوط منتظمة من و�إىل الدولة لت�سيري
رحالت �إ�ضافية على ذات خطوطها املنتظمة.
 -3طائرات امل�شغل اجلوي الأجنبي التي تعمل على خطوط منتظمة من و�إىل الدولة لت�سيري
رحالت غري منتظمة.
 -4طائرات امل�شغل اجلوي الأجنبي ،لت�سيري رحالت غري منتظمة عرب �إقليم الدولة.
 -5طائرات امل�شغل اجلوي البحريني للعمل داخل �إقليم الدولة وخارجها ،وفق ًا للرتخي�ص
ال�صادر له يف هذا ال�ش�أن.
� -6أية حاالت �أخرى تقررها �شئون الطريان املدين.
و ُيقدم طلب ت�صريح الطريان �إىل وكيل �شئون الطريان املدين على النموذج املعد لهذا الغر�ض
من قبل �شئون الطريان املدين ،من امل�شغل اجلوي �أو من وكيله الر�سمي ،م�ستوفي ًا البيانات
وامل�ستندات التي حتددها �شئون الطريان املدين.

الف�صل الخام�س
ت�صاريح الطيران لطائرات الدولة
مادة ()17

تقدم طلبات ت�صاريح الطريان للطائرات الع�سكرية الأجنبية �إىل �شئون الطريان املدين-عرب
وزارة خارجية الدولة -قبل �أ�سبوع من بدء ت�شغيل الرحلة ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات
وامل�ستندات التالية:
 -1طراز الطائرة.
 -2حروف ت�سجيل الطائرة.
 -3الغر�ض من الرحلة.
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 -4خط �سري الطائرة.
� -5أ�سماء �أع�ضاء طاقم الطائرة وامل�سافرين وجن�سياتهم.
 -6نقاط الدخول واخلروج.
 -7توقيتات الدخول واخلروج.
8ـ -قائمة بال�شحنات �إن وجدت وطبيعتها.
 -9قائمة بالأ�سلحة والذخائر �إن وجدت.
� -10أية وثائق �أو �شهادات �أخرى للطائرة تطلبها �شئون الطريان املدين.

مادة ()18

تقوم �شئون الطريان املدين بالتن�سيق مع قوة دفاع البحرين بغية احل�صول على موافقتها على
�إ�صدار ت�صاريح الطريان للطائرات الع�سكرية الأجنبية.
وت�صدر �شئون الطريان املدين ت�صاريح الطريان الالزمة للطائرات الع�سكرية الأجنبية وتبلغ
وزارة اخلارجية ب�أرقامها.
ويف حالة حدوث �أي تعديل على بيانات الرحلة اخلا�صة بطائرة ع�سكرية �أجنبية �سبق لها
احل�صول على ت�صريح طريان ،ينبغي التقدم بطلب للح�صول على ت�صريح طريان جديد
بالطريقة املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.

مادة ()19

تقدم طلبات عبور �أو هبوط طائرات امللوك والر�ؤ�ساء والأمراء ومن يف حكمهم ،وطائرات
كبار م�سئويل الدول الذين ي�سافرون يف مهمات ر�سمية �إىل �شئون الطريان املدين-عرب وزارة
خارجية الدولة -قبل �أ�سبوع من بدء الرحلة ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات التالية:
 -1طراز الطائرة.
 -2حروف ت�سجيل الطائرة.
 -3الغر�ض من الرحلة.
 -4خط �سري الطائرة وتوقيتات الدخول واخلروج.
� -5أ�سماء وجن�سيات ال�شخ�صيات املهمة على منت الطائرة.
 -6ت�صدر �شئون الطريان املدين ت�صريح الطريان وتبلغ به وزارة اخلارجية.
 -7يحق ل�شئون الطريان املدين طلب �أية وثائق �أو �شهادات �أخرى للطائرة.
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الباب الثاني
الم�سافرون وال�شحن الجوي
الف�صل الأول
تنظيم وترخي�ص مكاتب ال�شحن الجوي
مادة ()20

مكاتب ال�شحن اجلوي هي ال�شركات التي تزاول ن�شاط �شحن الب�ضائع وامل�ستندات عن طريق
اجلو ،وال يجوز لأية �شركة مزاولة �أي ن�شاط يف جمال ال�شحن اجلوي �إال بعد احل�صول على
ترخي�ص بذلك من �شئون الطريان املدين ،و ُي�شرتط ملنحها الرتخي�ص ما يلي:
� -1أال يقل ر�أ�سمال ال�شركة عن خم�سة ع�شر �ألف دينار بحريني.
� -2أن يكون مدير ال�شركة م�ؤه ًال وذا خربة مالئمة يف جمال ال�شحن اجلوي ،و�أال يكون قد
�صدرت �ضده �أحكام نهائية يف جناية �أو جنحة خملة بال�شرف والأمانة �أو يف �إحدى اجلرائم
االقت�صادية ،ما مل يكن قد ُرد �إليه اعتباره.
� -3أن يكون العاملون يف ال�شركة م�ؤهلني للعمل يف جمال ال�شحن اجلوي ح�سب �شروط الت�أهيل
املو�ضوعة من قبل �شئون الطريان املدين ،مبا يف ذلك الأنظمة املتعلقة بقبول وتغليف وت�أمني
ال�شحنات ومناولة و�شحن الب�ضائع اخلطرة.
� -4أن تكون ال�سيارات املخ�ص�صة لنقل الب�ضائع وامل�ستندات من نوع م�أمون مبا يتنا�سب مع
نوعية ال�شحنات املحملة عليها.
� -5أن تلتزم ال�شركة بتطبيق معايري و�أنظمة �أمن الطريان مبوجب برنامج �أمني يتم اعتماده من
قبل �شئون الطريان املدين.

مادة ()21

على مكاتب ال�شحن اجلوي االلتزام بال�شروط واملوا�صفات التالية:
� -1أال تقل م�ساحة مكتب ال�شركة عن خم�سة وع�شرين مرت ًا مربع ًا ،و�أن توجد م�ساحة مالئمة
للمخازن وامل�ستودعات.
 -2تركيب لوحة �إعالنية م�ضيئة حتمل ا�سم املكتب باللغتني العربية والإجنليزية ورقم ال�سجل
التجاري.
 -3و�ضع نظام ت�صاريح للعاملني ،ملنع دخول غري املرخ�ص لهم �إىل املخازن وامل�ستودعات
املخ�ص�صة لل�شحنات.
 -4ت�أمني حرا�سة �أمنية على املكاتب واملخازن وامل�ستودعات.
 -5و�ضع نظام ملكافحة احلريق يتم �إقراره من املعنيني بوزارة الداخلية.
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 -6حيازة املعدات الالزمة لعمليات التغليف والتخزين واملوازين.
 -7حيازة خزانة حلفظ امل�ستندات.
� -8إعداد مكاتب ال�شركة بال�شكل الذي يجعلها مالئمة ال�ستقبال العمالء ،و�أن تكون املخازن
وامل�ستودعات ذات موا�صفات �آمنة ومنا�سبة لطبيعة ال�شحنات وجمهزة باملعدات الالزمة
ملزاولة هذا الن�شاط ،مع مراعاة املعايري الدولية لل�شحن اجلوي وخا�صة تلك ال�صادرة من
منظمة الطريان املدين الدويل واالحتاد الدويل للنقل اجلوي.
 -9و�ضع �أنظمة مبكاتب ال�شركة لتبادل وثائق ال�شحن �آلي ًا ،على �أن تكون هذه الأنظمة وفق ًا
للقواعد القيا�سية املعتمدة دولي ًا.
 -10توفري دليل فني و�إداري لدى ال�شركة ب�ش�أن مزاولة الن�شاط ،على �أن ي�شتمل هذا الدليل
على كافة البيانات املتعلقة بالأجهزة واملعدات والهيكل الوظيفي للعاملني يف ال�شركة ،ويجب
�إخطار �شئون الطريان املدين ب�أي تعديل يطر�أ على هذه البيانات.

مادة ()22

ُتقدم طلبات الرتخي�ص بفتح مكاتب ال�شحن اجلوي �إىل �إدارة النقل اجلوي على النماذج
املعدة لهذا الغر�ض من قبل �شئون الطريان املدين ،مرفق ًا بها امل�ستندات والبيانات التي حتددها
�شئون الطريان املدين.
وتقوم �إدارة النقل اجلوي بالنظر يف طلب الرتخي�ص وفح�ص امل�ستندات والبيانات املرفقة
به ،وت�صدر تو�صية فيه ثم ترفعه �إىل وكيل �شئون الطريان املدين للبت فيه.

مادة ()23

ي�صدر وكيل �شئون الطريان املدين قرار ًا يف طلب الرتخي�ص بفتح مكتب ال�شحن اجلوي
و ُيخطر �صاحب الطلب به-بكتاب م�سجل بعلم الو�صول -على العنوان املحدد يف الطلب خالل
�ستني يوما من تاريخ تقدميه �إىل �إدارة النقل اجلوي ،ويعترب م�ضي �ستني يوم ًا من تاريخ تقدمي
الطلب دون البت فيه مبثابة قرار برف�ضه.
ويجوز ل�صاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قرار وكيل �شئون الطريان املدين ال�صادر
برف�ض طلبه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �إخطاره به �أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�ض ًا،
وعلى الوزير �أن يرد على التظلم خالل �ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه و�إال ُع ّد ذلك مبثابة رف�ض
للتظلم.
يوما من
ويجوز ل�صاحب التظلم الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني ً
تاريخ �إعالنه برف�ض تظلمه �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ض ًا.
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مادة ()24

تكون مدة الرتخي�ص بفتح مكتب ال�شحن اجلوي �سنتني قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة.
ويقدم طلب جتديد الرتخي�ص قبل انتهاء مدة �سريانه ب�شهرين على الأقل ،وتتبع يف �ش�أن
جتديد الرتخي�ص ال�ضوابط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )20إىل ( )23من
هذه الالئحة.

مادة ()25

لوكيل �شئون الطريان املدين �أن يقرر �إلغاء الرتخي�ص بفتح مكتب ال�شحن اجلوي �أو وقف
العمل به ملدة حمددة ال تزيد على �ستة �أ�شهر ،وذلك يف احلاالت التالية:
 -1خمالفة �شروط الرتخي�ص.
 -2التوقف ملدة �ستة �أ�شهر مت�صلة عن مزاولة الن�شاط املرخ�ص به لأ�سباب غري مقبولة.
 -3غلق �أو تغيري مقر ال�شركة دون موافقة �شئون الطريان املدين.
وال يحول �إلغاء الرتخي�ص يف احلاالت امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة دون قيام
�صاحب ال�ش�أن بطلب احل�صول على ترخي�ص جديد �إذا توافرت ال�شروط الالزمة لذلك.

مادة ()26

على �شئون الطريان املدين االحتفاظ ب�سجالت خا�صة لقيد مكاتب ال�شحن اجلوي املرخ�ص
بها ،على �أن تت�ضمن هذه ال�سجالت البيانات التالية:
 -1ا�سم ال�شركة وعنوانها.
 -2ا�سم املدير امل�سئول.
 -3رقم وتاريخ الرتخي�ص والتجديد.
� -4أية بيانات �أخرى حتددها �شئون الطريان املدين.

مادة ()27

تلتزم مكاتب ال�شحن اجلوي بجميع الأوامر والتعليمات التي ت�صدرها �شئون الطريان املدين،
وعلى الأخ�ص ما يلي:
� -1إخطار ال�شاحنني باحلقوق وال�شروط وااللتزامات املرتتبة على عملية ال�شحن.
 -2ت�ضمني الإعالنات اخلا�صة بالرتويج لأن�شطتها املتعلقة بال�شحن اجلوي كافة البيانات وال�شروط
التف�صيلية عن تلك الأن�شطة مبا ال يدع جما ًال للغمو�ض �أو االلتبا�س لدى اجلمهور.
 -3تزويد �شئون الطريان املدين بالتقارير عن �أية ظروف طارئة قد حتدث لل�شركة وهي ب�صدد
مزاولة �أعمالها ،مثل احلوادث واحلرائق وال�سرقات وما �إىل ذلك.
 -4التقيد بالقواعد والأنظمة املو�ضوعة من قبل �شئون الطريان املدين ،وكذلك الأنظمة الدولية
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املعمول بها واخلا�صة بالتعوي�ضات يف حالة تلف �أو �ضياع ال�شحنات ،وكذلك �إجراءات رد
قيمة بولي�صة ال�شحن يف حالة تعذر تنفيذ عملية ال�شحن.

مادة ()28

على �شئون الطريان املدين التن�سيق مع الإدارات املخت�صة يف وزارة الداخلية ب�ش�أن كافة
التدابري املتعلقة بالأمن ،وفق ًا للربنامج الوطني لأمن الطريان املدين.

مادة ()29

ُيحظر على �أي م�شغل جوي قبول �شحنات من �أي مكتب �شحن جوي غري مرخ�ص له من قبل
�شئون الطريان املدين.

الف�صل الثاني
بيع وت�سويق خدمات النقل الجوي
من قبل الم�شغل الجوي ووكالئه ومكاتب ال�سفر
مادة ()30

ال يجوز للم�شغل اجلوي ووكالئه ومكاتب ال�سفر مزاولة �أي ن�شاط يف جمال بيع وت�سويق
خدمات النقل اجلوي �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من �شئون الطريان املدين.

مادة ()31

ُي�شرتط يف امل�شغل اجلوي الذي يرغب يف احل�صول على ترخي�ص ببيع وت�سويق خدمات النقل
اجلوي يف الدولة �أن يكون م�سج ًال يف دولة من�ضمة �إىل معاهدة �شيكاغو واتفاقية توحيد بع�ض
القواعد املتعلقة بالنقل اجلوي الدويل املوقعة يف مونرتيال يف  28مايو .1999

مادة ()32

يجب �أن يكون عقد الوكالة املربم بني امل�شغل اجلوي وبني وكيله يف مزاولة �أن�شطة بيع وت�سويق
خدمات النقل اجلوي م�ستوفي ًا للقواعد والأنظمة املو�ضوعة من قبل االحتاد الدويل للنقل اجلوي
(�أياتا) ،كما يتعني �أن يراعي هذا العقد الإجراءات املعمول بها يف وزارة ال�صناعة والتجارة يف
هذا اخل�صو�ص.

مادة ()33

يجوز الرتخي�ص للم�شغل اجلوي ببيع وت�سويق خدمات النقل اجلوي مبا�شرة دون وجود وكيل
له ،ويف هذه احلالة يلتزم امل�شغل اجلوي بفتح مكاتب �سفريات له داخل الدولة وفق ًا للقواعد
والأنظمة املتبعة يف هذا املجال والتي حتددها �شئون الطريان املدين.

مادة ()34

يقدم طلب الرتخي�ص ببيع وت�سويق خدمات النقل اجلوي من امل�شغل اجلوي املعني �إىل
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�إدارة النقل اجلوي ،على النموذج املعد لهذا الغر�ض من قبل �شئون الطريان املدين ،مرفق ًا به
امل�ستندات والبيانات التي حتددها �شئون الطريان املدين.
وتقوم �إدارة النقل اجلوي بالنظر يف طلب الرتخي�ص وفح�ص امل�ستندات املرفقة به ،وت�صدر
تو�صية فيه ثم ترفعه �إىل وكيل �شئون الطريان املدين للبت فيه.

مادة ()35

ي�صدر وكيل �شئون الطريان املدين قرار ًا يف طلب الرتخي�ص ببيع وت�سويق خدمات النقل
اجلوي و ُيخطر �صاحب الطلب به -بكتاب م�سجل بعلم الو�صول -على العنوان املحدد يف الطلب
خالل �ستني يوما من تاريخ تقدميه �إىل �إدارة النقل اجلوي ،ويعترب م�ضي �ستني يوم ًا من تاريخ
تقدمي الطلب دون البت فيه مبثابة قرار برف�ضه.

مادة ()36

يجوز ل�صاحب طلب الرتخي�ص ببيع وت�سويق خدمات النقل اجلوي التظلم لدى الوزير من
قرار وكيل �شئون الطريان املدين ال�صادر برف�ض طلبه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �إخطاره به �أو
من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�ض ًا ،وعلى الوزير �أن يرد على التظلم خالل �ستني يوم ًا من تاريخ
تقدميه و�إال ُع ّد ذلك مبثابة رف�ض للتظلم.
يوما من
ويجوز ل�صاحب التظلم الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني ً
تاريخ �إعالنه برف�ض تظلمه �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ض ًا.

مادة ()37

تك ـ ــون مـ ــدة الرتخيـ ــ�ص ببيع وت�سويق خدمـ ــات النقـ ــل اجل ـ ــوي �سنتني قابل ــة للتج ــديد
ملدد �أخـ ــرى ممــاثل ــة.
و ُيقدم طلب جتديد الرتخي�ص قبل انتهاء مدة �سريانه ب�شهرين على الأقل ،ويف حالة الت�أخر
ح�صل الر�سم املقرر عليه م�ضاعف ًا �ضعف ًا واحدا،
عن تقدمي الطلب يف امليعاد بدون عذر مقبول ُي ّ
و ُيبت يف الطلب وفق ًا للأو�ضاع والإجراءات املقررة ب�ش�أن طلب الرتخي�ص للمرة الأوىل.

مادة ()38

ال يجوز للم�شغل اجلوي �أو وكالئه مزاولة �أن�شطة بيع وت�سويق خدمات النقل اجلوي �أو الرتويج
لها �إال من خالل مكاتب ال�سفر املرخ�ص لها.

مادة ()39

على �شئون الطريان املدين االحتفاظ ب�سجالت خا�صة لقيد امل�شغلني اجلويني ووكالئهم
ومكاتب ال�سفر املرخ�ص لها ،على �أن تت�ضمن تلك ال�سجالت البيانات التالية:
 -1ا�سم ال�شركة وعنوانها.
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 -2ا�سم �صاحب الرتخي�ص ومقر �إقامته.
 -3ا�سم املدير امل�سئول.
 -4رقم وتاريخ الرتخي�ص ورقم وتاريخ جتديد الرتخي�ص .
� -5أية بيانات �أخرى حتددها �شئون الطريان املدين.

مادة ()40

يلتزم امل�شغل اجلوي ووكال�ؤه ومكاتب ال�سفر مبراعاة جميع الأوامر والتعليمات التي ت�صدرها
�شئون الطريان املدين ،وعلى الأخ�ص فيما يتعلق بالآتي:
 -1قائمة بحقوق امل�سافرين املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة� ،شاملة التعوي�ضات.
 -2التعليمات اخلا�صة بحظر �أو تنظيم نقل املواد اخلطرة على منت الطائرات ،مبا يتفق و�أحكام
القوانني والأنظمة املعمول بها يف الدولة.

مادة ()41

يجب على امل�شغل اجلوي ووكال�ؤه ومكاتب ال�سفر املرخ�ص لها االلتزام بالأنظمة والقواعد
ال�صادرة من قبل االحتاد الدويل للنقل اجلوي «�أياتا» واخلا�صة برد قيمة التذكرة يف حالة عدم
اال�ستخدام ،ويف احلاالت التي تكون فيها التذاكر غري قابلة للرد ينبغي �أن يكون امل�سافر على
علم م�سبق بذلك.

مادة ()42

يلتزم امل�شغل اجلوي ووكال�ؤه ومكاتب ال�سفر بت�ضمني الإعالنات اخلا�صة بالرتويج لأن�شطتهم
كافة البيانات وال�شروط التف�صيلية عن هذه الأن�شطة ،مبا ال يدع جما ًال للغمو�ض �أو االلتبا�س
لدى اجلمهور ب�ش�أن املعاين الواردة يف مادة الإعالن.

مادة ()43

يلتزم امل�شغل اجلوي ووكالئه ومكاتب ال�سفر-عند ا�ستخدام �أنظمة احلجز الآيل -ب�أن
تكون هذه الأنظمة مطابقة للقواعد القيا�سية املعتمدة من قبل منظمة الطريان املدين الدويل
«�إيكاو».

الف�صل الثالث
حقوق الم�سافر
مادة ()44

ت�سري �أحكام هذا الف�صل على ما يلي:
 -1كل نقل جوي للأ�شخا�ص �أو الأمتعة �أو الب�ضائع يف الرحالت القادمة �إىل الدولة �أو املغادرة
لها والتي يقوم بها امل�شغل اجلوي امل�سجل بالدولة �أو الذي مت تعيينه لت�شغيل رحالت من و�إىل
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الدولة ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام املعاهدات الدولية التي تعترب الدولة طرف ًا فيها.
 -2امل�شغلني اجلويني وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات الأر�ضية.
 -3عمليات الت�شغيل من جانب امل�شغلني اجلويني وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات الأر�ضية.

مادة ()45

على امل�شغلني اجلويني وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات الأر�ضية االلتزام بجميع اللوائح
والقواعد والتعاميم اخلا�صة بحقوق امل�سافر والتي ت�صدرها �شئون الطريان املدين ،وتزويد �إدارة
النقل اجلوي دون ت�أخري بن�سخ حم ّدثة من جميع املعلومات وال�سجالت وامل�ستندات التي ميكن �أن
تطلبها الإدارة لغر�ض تطبيق هذا الف�صل واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له.

مادة ()46

تخت�ص �إدارة النقل اجلوي بو�ضع �أحكام هذا الف�صل مو�ضع التنفيذ والإ�شراف على تنفيذه،
ويف �سبيل ذلك متار�س -على �سبيل املثال ال احل�صر -االخت�صا�صات التالية:
 -1الإ�شراف على �إر�شاد امل�سافرين واجلهات العاملة يف قطاع النقل اجلوي ،فيما يتعلق بحقوق
امل�سافر و�آلية التعامل معها.
 -2ا�ستالم ومراجعة �شكاوى امل�سافرين �ضد امل�شغلني اجلويني وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات
الأر�ضية.
 -3م�ساندة امل�سافرين وامل�شغلني اجلويني وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات الأر�ضية على حل
الإ�شكاليات املتعلقة بحماية امل�سافرين.
 -4متابعة تنفيذ امل�شغلني اجلويني وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات الأر�ضية للأحكام املتعلقة
بحماية امل�سافرين ،والتحقيق يف املخالفات وال�شكاوى وفر�ض اجلزاءات املنا�سبة وفق ًا لهذه
الالئحة.
 -5تعميم جميع اللوائح والقواعد والتقارير اخلا�صة بحقوق امل�سافر التي ت�صدرها �شئون
الطريان املدين.
 -6و�ضع احلد الأدنى لأحكام و�شروط �سيا�سة احلجز الفائ�ض التي ميكن للم�شغلني اجلويني
�إتباعها.
 -7التن�سيق مع م�شغل املطار وامل�شغلني اجلويني واجلهات ذات العالقة داخل �أو خارج �شئون
الطريان املدين لتح�سني ال ُبنى التحتية والو�صول �إىل البيئة التنظيمية املنا�سبة ورفع م�ستوى
العناية بامل�سافرين ،مبا يتالءم و�أحكام هذه الالئحة.
 -8اعتماد �شروط و�أحكام عقد النقل اجلوي و�إجراءات التعاقد بني طرفيه و�آليات التعامل مع
�شكاوى امل�سافرين ومتطلبات الإعالن و�إر�شاد امل�سافرين.
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مادة ()47

 -1لغر�ض القيام مبهامها ،يجوز لإدارة النقل اجلوي التن�سيق مع الإدارات الأخرى ب�شئون
الطريان املدين.
 -2مع عدم الإخالل ب�أمن و�سالمة الطريان ،يتعني على الإدارات املعنية داخل �شئون الطريان
املدين �إعطاء الأولوية حلماية امل�سافرين والتعاون مع �إدارة النقل اجلوي للقيام مبهامها
على الوجه الأمثل.

مادة ()48

 -1يلتزم امل�شغل اجلوي الوطني بتقدمي �سيا�سة تنظم احلجز الفائ�ض على رحالته لإدارة النقل
اجلوي العتمادها.
 -2يلتزم امل�شغل اجلوي املعني لت�شغيل رحالت من و�إىل الدولة ب�أن يقدم لإدارة النقل اجلوي
�سيا�سة تنظيم احلجز الفائ�ض املعتمدة من الطريان املدين بدولة الت�سجيل.
 -3للم�شغل اجلوي �أن يقوم بتنفيذ �سيا�سات تنظيم احلجز الفائ�ض على رحالته ،على �أن يلتزم
قدر الإمكان بتقلي�ص عدد امل�سافرين املرفو�ضني على الرحلة.
 -4يلتزم امل�شغل اجلوي بالإعالن ب�شكل بارز عن �سيا�سة تنظيم احلجز الفائ�ض املتبعة من قبله
و�إعالم امل�سافرين بها عند قيامهم ب�إجراءات ال�سفر� ،سواء كان ذلك من خالل االت�صال
الهاتفي �أو على املوقع االلكرتوين للم�شغل اجلوي �أو يف مكاتب وكاونرتات املبيعات وال�سفر
يف املطار.
 -5يف احلاالت التي يتعني فيها على امل�شغل اجلوي �أن يرف�ض �صعود �أي م�سافر �إىل الطائرة
ب�سبب �سيا�سة تنظيم احلجز الفائ�ض على الرحلة مع وجود مقاعد بديلة على ذات الرحلة
على درجة �أعلى من الدرجة املتفق عليها مع امل�سافر ،ف�إنه يجب على امل�شغل اجلوي ترقية
الدرجة �إىل الدرجة الأعلى دون فر�ض دفع الفرق يف ال�سعر على امل�سافر.
 -6يف احلاالت التي يتعني فيها على امل�شغل اجلوي �أن يرف�ض �سفر �أي م�سافر ب�سبب �سيا�سة
تنظيم احلجز الفائ�ض على الرحلة املتفق عليها وعدم وجود مقاعد بديلة على الدرجة
الأعلى ،ف�إنه ميكن للم�شغل اجلوي الإعالن عن طلب ركاب متطوعني للتنازل عن مقاعدهم
مقابل عر�ض يقدم من امل�شغل اجلوي.
 -7يف حالة رف�ض امل�شغل اجلوي �سفر �أي م�سافر ب�سبب عدم وجود متطوعني للتنازل عن
مقاعدهم �أو ب�سبب عدم كفاية املتطوعني ،يجب على امل�شغل اجلوي القيام فور ًا بتقدمي
الرعاية والعناية وامل�ساندة والتعوي�ض الالزم للم�سافر ،ح�سب الآليات التالية:
�أ -تقدمي معلومات وافية للم�سافر عن حقوقه عند رف�ض ال�سفر ب�سبب �سيا�سة تنظيم احلجز
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الفائ�ض ،بطريقة مكتوبة ووا�ضحة و�أن يقدم له الإر�شاد الالزم بهذا ال�ش�أن.
ب -يف حال توفر مقاعد على الدرجة الأدنى لذات الرحلة ،يجب على امل�شغل اجلوي �أن
يخطر امل�سافر املعني بتوفر املقاعد البديلة على الدرجة الأدنى وفق ًا للبند (ج) من هذه
الفقرة.
ج -مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة ( )5و البند (ب) من الفقرة ( )7من هذه املادة ،يجب
على امل�شغل اجلوي �أن يتيح للم�سافر حق االختيار بني �أن يقوم بال�سفر على رحلة �أخرى
لذات امل�شغل اجلوي �أو على رحلة خا�صة مب�شغل جوي �آخر على �أن يتحمل امل�شغل اجلوي
فارق تكلفة ال�سفر �إن وجد.
د� -إذا قرر امل�سافر االنتظار حتى الرحلة التالية للم�شغل اجلوي �أو كانت �أقرب رحلة بديلة
تتطلب االنتظار من �ساعة �إىل ثماين �ساعات يف املطار ،يجب على امل�شغل اجلوي متكني
امل�سافر من ا�ستخدام �صاالت اال�ست�ضافة �إذا كانت متوفرة يف املطار.
هـ -ال يعد تنزيل الدرجة على ذات الرحلة ب�سبب �سيا�سة تنظيم احلجز الفائ�ض رف�ض ًا
لل�سفر ،ويجب على امل�شغل اجلوي �أن يقوم بتعوي�ض امل�سافر عن كامل فرق ال�سعر بني
درجة ال�سفر الأ�صلية وبني الدرجة التي مت ال�سفر عليها للجزء الذي مت تنزيل الدرجة
عليه من الرحلة.
و -يف حالة رف�ض �سفر امل�سافر املوا�صل على رحلة من نقطة الو�صول �إىل وجهات �أخرى،
يجب على امل�شغل اجلوي �ضمان و�صول امل�سافر �إىل املق�صد النهائي يف �أقرب وقت ب�أقل
مدة ت�أخري ممكنة �سواء على م�شغلني جويني �آخرين �أو على درجة �سفر �أعلى ،مع حتمل
امل�شغل اجلوي لفارق تكلفة ال�سفر �إن وجد ،ويجب على امل�سافر �أن يقدم ما يثبت موا�صلته
من نقطة الو�صول.
 -8ال ي�ستحق امل�سافر تعوي�ض ًا عن رف�ض �سفره ب�سبب �سيا�سة تنظيم احلجز الفائ�ض على الرحلة
يف احلاالت التالية:
�أ� -إذا مل يلتزم امل�سافر بعقد النقل �أو ب�أحكام التعرفة املتعلقة بالتذاكر وبت�أكيد احلجز
وباحل�ضور �إىل املطار قبل وقت كاف لإنهاء �إجراءات ال�سفر ح�سب �سيا�سة امل�شغل
اجلوي.
ب� -إذا قام امل�شغل اجلوي بتوفري رحلة م�شابهة �إىل املق�صد النهائي للم�سافر خالل ثمان
�ساعات من وقت الإقالع الأ�صلي.
 -9يلتزم امل�شغل اجلوي ب�سداد قيمة التعوي�ض للم�سافر خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ثبوت حق
امل�سافر يف التعوي�ض �أو �صدور قرار من �شئون الطريان املدين بحق امل�سافر يف التعوي�ض ،
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ويتم تعوي�ض امل�سافر مبا يعادل خم�سني وحدة حقوق �سحب خا�صة عن كل يوم ت�أخري يف
�سداد قيمة التعوي�ض.

مادة ()49

 -1يجب على امل�شغل اجلوي �أن يعمل  -بقدر الإمكان -على احلد من عدد الرحالت امللغاة ،مع
مراعاة جوانب الأمن وال�سالمة اجلوية.
 -2يجب على امل�شغل اجلوي -بقدر الإمكان� -إبالغ امل�سافر ب�إلغاء الرحالت قبل موعد الرحلة
بوقت كاف ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط التالية:
�أ� -إذا �أخطر امل�شغل اجلوي امل�سافر ب�إلغاء الرحلة قبل �أربعة ع�شر يوم ًا من التاريخ املحدد
لل�سفر ،يتم �إعفاء امل�شغل اجلوي من متطلبات الرعاية وامل�ساندة والتعوي�ض ،على �أن
يلتزم امل�شغل اجلوي ب�إعادة قيمة التذاكر للم�سافر املعني.
ب� -إذا �أخطر امل�شغل اجلوي امل�سافر ب�إلغاء الرحلة قبل التاريخ املحدد لل�سفر ب�أقل من �أربعة
ع�شر يوم ًا ،يتعني على امل�شغل اجلوي �أن يخيرّ امل�سافر بني �إيجاد رحلة بديلة �أو �إعادة
قيمة التذكرة لكامل الرحلة �أو للجزء املتبقي من الرحلة.
ج -يف حال اختيار امل�سافر لرحلة بديلة عن الرحلة التي مت �إلغا�ؤها وفق ًا للبند (ب) من هذه
الفقرة وترتب على ذلك امتداد �إقامة امل�سافر ملدة �إ�ضافية حتى موعد الرحلة البديلة،
يتحمل امل�شغل اجلوي تكاليف �إقامة ووجبات امل�سافر عن املدة الإ�ضافية حتى موعد
ال�سفر اجلديد.
 -3يف حالة �إلغاء الرحلة ب�سبب ظروف �آنية �أثناء تواجد امل�سافر يف املطار ،واختيار امل�سافر
لرحلة بديلة للتي مت �إلغا�ؤها ،ف�إنه يتم التعامل مع امل�سافر وفق ًا لل�ضوابط التالية:
�أ� -إذا كان ال�سفر على درجة �أعلى لذات امل�شغل اجلوي �أو على م�شغل جوي �آخر ،يتحمل
امل�شغل اجلوي قيمة فارق التكلفة� ،إذا كانت تكلفة ال�سفر على الرحلة البديلة �أعلى من
تكلفتها على ذات امل�شغل اجلوي.
ب� -إذا كان ال�سفر على ذات امل�شغل اجلوي �أو على م�شغل جوى �آخر على درجة �سفر �أدنى،
يعو�ض امل�شغل اجلوي امل�سافر مبا يعادل كامل فارق التكلفة �أو خم�سمائة وحدة حقوق
�سحب خا�صة �أيهما �أعلى.
 -4ميكن �أن يكون التعوي�ض يف احلالتني املو�ضحتني يف الفقرة ( )3من هذه املادة من خالل
�إ�صدار تذاكر �سفر مفتوحة الوجهة م�ستحقة اال�ستخدام خالل عام من تاريخ �إ�صدارها،
�شريطة موافقة امل�سافر على ذلك.
� -5إذا قرر امل�سافر مبح�ض �إرادته �أن يلغي التعاقد مع امل�شغل اجلوي ب�سبب �إلغاء الرحلة ،فعلى
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امل�شغل اجلوي �أن يقوم ب�إرجاع كامل قيمة التذكرة للم�سافر.
 -6على امل�شغل اجلوي �أن يعد منوذج «�إقرار �إلغاء امل�سافر للتعاقد مبح�ض �إرادته» ،ويجب �أن
يوقع امل�سافر على هذا النموذج قبل ا�سرتجاع كامل قيمة التذكرة.
 -7يف حالة عدم وجود الإقرار امل�شار �إليه يف الفقرة ( )6من هذه املادة ،ي�ؤخذ ب�إفادة امل�سافر
يف حال اختالفها عن �إفادة امل�شغل اجلوي.
 -8تطبق �أحكام الفقرة ( )6من املادة ( )50من هذه الالئحة على حاالت الت�أخري يف موعد
الإقالع بني الرحلة امللغاة والرحلة البديلة.

مادة ()50

 -1يجب على امل�شغل اجلوي اتخاذ ما يلزم من �إجراءات للحد من عدد الرحالت املت�أخرة و
تقليل مدد الت�أخري ،مع مراعاة جوانب الأمن وال�سالمة اجلوية.
� -2إذا �أخطر امل�شغل اجلوي امل�سافر بت�أخري الرحلة �أو تغيري املوعد املقرر لها قبل �أربعة ع�شر
يوما من التاريخ املحدد لل�سفر ،يتم �إعفاء امل�شغل اجلوي من متطلبات الرعاية وامل�ساندة
والتعوي�ض.
 -3ال يكون امل�شغل اجلوي م�سئو ًال عن ال�ضرر النا�شئ عن الت�أخري �إذا ثبت �أنه اتخذ هو �أو
موظفوه �أو وكال�ؤه كافة التدابري املعقولة الالزمة لتفادي ال�ضرر �أو �أنه ا�ستحال عليه �أو
عليهم اتخاذ مثل هذه التدابري.
 -4مع مراعاة اعتبارات الأمن وال�سالمة ،يجب على امل�شغل اجلوي �أن يعمل بقدر الإمكان على
�إخطار امل�سافر بت�أخر الرحلة قبل وقت كاف من الوقت الأ�صلي املقرر للمغادرة ،ويجب �أن
ي�شتمل الإخطار على الوقت اجلديد املحدد للإقالع.
 -5يف حالة عدم �إعالن امل�شغل اجلوي عن املوعد اجلديد املحدد للإقالع ،ف�إنه يتعني عليه
عالوة على �أ�شكال الرعاية التي يجب عليه تقدميها� -أن يقوم بتعوي�ض امل�سافر مببلغخم�س ع�شرة وحدة حقوق �سحب خا�صة عن كل �ساعة ت�أخري ،ومبا ال يتجاوز مائة وحدة
حقوق �سحب خا�صة.
 -6مع مراعاة �أحكام الفقرتني ( )5و ( )12من هذه املادة ،يجب على امل�شغل اجلوي عند
ح�صول ت�أخري يف موعد �إقالع الرحلة �أثناء وجود امل�سافر يف مرافق املطار �أن يقوم بتوفري
�أ�شكال الرعاية التالية للم�سافرين:
�أ -املرطبات ،اعتبار ًا من بداية ال�ساعة الأوىل من الوقت الأ�صلي املحدد للمغادرة.
ب -وجبة �ساخنة� ،إذا كانت مدة الت�أخري املحتملة ثالث �ساعات ف�أكرث من الوقت الأ�صلي
املحدد للمغادرة.

العدد - 3138 :الخميس  9يناير 2014

ج� -سكن فندقي� ،إذا كانت مدة الت�أخري املحتملة تتجاوز ثماين �ساعات من الوقت الأ�صلي
املحدد للمغادرة.
 -7با�ستثناء ما ورد يف البند (�أ) من الفقرة ( )6من هذه املادة ،للم�سافر احلق يف �أن يختار
بني خدمات الرعاية املن�صو�ص عليها يف بقية بنود ذات الفقرة وبني �أن يتم تعوي�ضه عنها
كالتايل:
�أ -ما يعادل خم�س ع�شرة وحدة حقوق �سحب خا�صة بد ًال من الوجبة ال�ساخنة� ،إذا كانت مدة
الت�أخري املحتملة تتجاوز ثالث �ساعات من الوقت الأ�صلي املحدد للمغادرة.
ب -ما يعادل خم�سني وحدة حقوق �سحب خا�صة بد ًال من ال�سكن الفندقي� ،إذا كانت مدة
الت�أخري املحتملة تتجاوز ثماين �ساعات من الوقت الأ�صلي املحدد للمغادرة.
 -8على م�شغل املطار م�ساندة امل�شغل اجلوي بتوفري ال ُبنى التحتية والإمكانيات املالئمة لتقدمي
خدمات الرعاية املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )6من هذه املادة.
 -9يف حالة عدم متكن امل�شغل اجلوي من تقدمي �أ�شكال الرعاية املن�صو�ص عليها يف الفقرة ()6
من هذه املادة ،ب�سبب عدم توفر ال ُبنى التحتية يف املطار الذي متت فيه عملية الت�أخري �أو
لأي �سبب �آخر ،يتم تعوي�ض امل�سافر من قبل امل�شغل اجلوي وفق ًا لأحكام الفقرة ( )7من هذه
املادة ،ويف حالة كون ال�سبب متعلق ًا بال ُبنى التحتية للمطار يحق للم�شغل اجلوي �أن يرجع
مببلغ التعوي�ض على م�شغل املطار.
 -10يف حالة ت�أخر الرحلة قبل وجود امل�سافر يف مرافق املطار ،يجب على امل�شغل اجلوي �أن
يتحمل تكاليف متديد الإقامة الفندقية للم�سافر حتى موعد الإقالع اجلديد ،على �أال تتجاوز
م�س�ؤولية امل�شغل اجلوي خم�سني وحدة حقوق �سحب خا�صة ،وب�شرط �أن يقدم امل�سافر ما
يثبت حتمله لهذه التكاليف.
 -11تطبق �أحكام الفقرتني ( )6و ( )7من هذه املادة على احلاالت التي ي�ضطر فيها امل�شغل
اجلوي لتغيري م�سار الرحلة �أثناء قيامه بها.
 -12يف حالة ت�أخر الرحلة �أو احتمال ت�أخرها ملدة تزيد على ثماين �ساعات ،يحق للم�سافر
مطالبة امل�شغل اجلوي مبعاملة الرحلة على �أنها رحلة ملغاة وتنطبق عليها �أحكام �إلغاء
الرحالت الواردة يف املادة ( )49من هذه الالئحة.
 -13يف حالة ت�أخر الرحلة لأكرث من ثماين (� )8ساعات عن املوعد املحتمل للو�صول املعلن عنه
من قبل امل�شغل اجلوي ،يتعني على امل�شغل اجلوي �أن يقوم بتعوي�ض امل�سافر مببلغ ع�شر
وحدات حقوق �سحب خا�صة عن كل �ساعة ت�أخري ،ومبا ال يتجاوز مائة وحدة حقوق �سحب
خا�صة ،وال يعترب هذا التعوي�ض بدي ًال عن تقدمي �أ�شكال الرعاية املفرو�ضة مبقت�ضى هذه
الالئحة.
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مادة ()51

�إذا مت �إلغاء احلجز من قبل امل�شغل اجلوي دون علم امل�سافر ،فيتم معاملة هذه احلالة على �أنها
رحلة ملغاة ،وتنطبق عليها �أحكام �إلغاء الرحالت الواردة يف املادة ( )49من هذه الالئحة.

مادة ()52

 -1ال يجوز للم�شغل اجلوي �أن يرف�ض �سفر امل�سافر املعاق ،ما مل يكن ذلك لدواعي الأمن
وال�سالمة على منت الطائرة �أو للحفاظ على �صحة امل�سافر املعاق.
 -2على امل�شغل اجلوي وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات الأر�ضية مراعاة احتياجات امل�سافرين
املعاقني ،مبا يف ذلك -على �سبيل املثال  -ما يلي:
�أ -توفري الكرا�سي املتحركة والعالمات الإر�شادية الوا�ضحة يف املطارات و�أثناء �صعود
الطائرة والنزول منها.
ب -توفري خدمة ال�صعود �إىل الطائرة والنزول منها بوا�سطة الرافعات الآلية دون مقابل من
قبل مقدمي اخلدمات الأر�ضية.
ج -بذل الرعاية الالزمة التي يحتاجها امل�سافر املعاق يف حاالت �إلغاء �أو ت�أخري الرحالت �أو
تغيري م�سارها.
د -اتخاذ الإجراءات الكفيلة ب�إعالم امل�سافرين املعاقني ،وخا�صة فاقدي ال�سمع �أو الب�صر،
مبواعيد الرحالت �أو �إلغائها �أو ت�أخريها ،ويتحمل امل�شغل اجلوي م�سئولية عدم القيام
بذلك.
هـ -ت�أهيل كاونرتات املبيعات ومرافق املطار من قبل م�شغل املطار ال�ستقبال و خدمة امل�سافرين
املعاقني.
 -3يف حالة رف�ض �سفر امل�سافر املعاق �أو عدم تقدمي اخلدمات الالزمة له من قبل امل�شغل اجلوي
�أو م�شغل املطار �أو مقدمي اخلدمات الأر�ضية ،فعلى ه�ؤالء تقدمي مربراتهم �إىل امل�سافر
خالل �سبعة �أيام من تاريخ رف�ض ال�سفر �أو رف�ض تقدمي اخلدمة� ،أو من تاريخ طلب تلك
املربرات من قبل �إدارة النقل اجلوي ،و�إال ُع ّد ذلك �إقرار ًا من جانبهم با�ستحقاق امل�سافر
للتعوي�ضات الالزمة مبوجب هذه الالئحة.
 -4يعو�ض امل�سافر املعاق ،عند رف�ض �سفره �أو عدم ح�صوله على اخلدمات املذكورة يف الفقرة
( )3من هذه املادة من قبل امل�شغل اجلوي �أو م�شغل املطار �أو مقدمي اخلدمات الأر�ضية
مبا يعادل ( )%200من قيمة �إجمايل تذكرة ال�سفر ،بالإ�ضافة �إىل �أية تعوي�ضات �أخرى ورد
الن�ص عليها يف هذه الالئحة .
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مادة ()53

 -1على امل�شغل اجلوي التزام احلر�ص والعناية الالزمني ل�ضمان عدم ت�أخري و�صول �أو فقدان �أو
تلف الأمتعة اخلا�صة بامل�سافر.
 -2على امل�شغل اجلوي تعوي�ض امل�سافر مبا ال يتجاوز �ألف ًا ومائة وواحد ًا وثالثني وحدة حقوق
�سحب خا�صة عن فقدان �أو تلف �أو ت�أخر و�صول الأمتعة اخلا�صة به.
 -3على امل�شغل اجلوي �أن يقدم لإدارة النقل اجلوي �سيا�سته يف التعوي�ض عن الأمتعة املفقودة �أو
التالفة �أو املت�أخر و�صولها ،وذلك خالل ت�سعني يوم ًا من تاريخ �سريان �أحكام هذه الالئحة،
و�إال وجب عليه تعوي�ض امل�سافر مبوجب احلد الأق�صى للتعوي�ض عن كل مطالبه.
 -4يحق لإدارة النقل اجلوي رف�ض �سيا�سة امل�شغل اجلوي يف التعوي�ض عن الأمتعة املفقودة �أو
التالفة �أو املت�أخر و�صولها� ،أو تعديلها مبا يتوافق مع �أحكام هذه الالئحة.
 -5يلتزم امل�شغل اجلوي بالإعالن عن �سيا�سته يف التعوي�ض عن �أمتعة امل�سافرين املت�أخرة �أو
التالفة �أو املفقودة على موقعه على االنرتنت ،وكذلك يف مكان بارز يف مكاتب املبيعات
اخلا�صة به واملطارات التي ي�ستخدمها ،وذلك بعد اعتماد تلك ال�سيا�سة من قبل �إدارة النقل
اجلوي.
 -6على امل�شغل اجلوي �أن يقوم بتعوي�ض امل�سافر عن ت�أخر الأمتعة اخلا�صة به خالل واحد
وع�شرين يوم ًا من تاريخ �إخطار امل�سافر بت�أخر �أمتعته وفق ًا للإجراءات املتبعة.
 -7على امل�شغل اجلوي �أن يقوم بتعوي�ض امل�سافر عن تلف الأمتعة اخلا�صة به خالل �أربعة ع�شر
يوم ًا من تاريخ اعتبار الأمتعة تالفة وفق ًا لإجراءات امل�شغل اجلوي.
� -8إذا رغب امل�سافر يف رفع قيمة التعوي�ض املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )2من هذه املادة ب�سبب
احتواء الأمتعة اخلا�صة به على متعلقات ثمينة ،فمن الواجب عليه �أن يف�صح للم�شغل اجلوي
عن املتعلقات الثمينة عند فح�ص الأمتعة و�أن يثبت ذلك على النماذج املعدة لهذا الغر�ض
من قبل امل�شغل اجلوي.

مادة ()54

 -1على امل�شغل اجلوي �أن يقدم -بقدر الإمكان -خدمات الرعاية وامل�ساندة املالئمة يف حاالت
القوة القاهرة.
 -2ال يكون امل�شغل اجلوي م�سئو ًال جتاه امل�سافرين يف حاالت القوة القاهرة وفق ًا لأحكام الفقرة
( )1من هذه املادة� ،إذا �أثبت �أنه اتخذ الإجراءات التي كان يجب عليه القيام بها �أو كان من
امل�ستحيل عليه �أن يتخذ تلك الإجراءات.
 – 3على امل�شغل اجلوي -عند �إلغاء �أو تعديل الرحالت يف حالة القوة القاهرة -العمل بقدر
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الإمكان على تطبيق �أحكام املادتني ( )49و ( )50من هذه الالئحة.
 -3يحق للم�شغل اجلوي يف حالة القوة القاهرة �أن يقوم بتعليق رحالته� ،إذا ما اقت�ضت ال�ضرورة
ذلك.
 -4على امل�شغل اجلوي عند تعليق رحالته ب�سبب القوة القاهرة �أن يقوم -بقدر الإمكان-ب�إخطار
امل�سافرين بتوقيت موعد الرحلة البديلة.
 -5على امل�شغل اجلوي -يف حالة القوة القاهرة� -أن يقوم بتوفري رقم هاتف لالت�صال املجاين
واملتابعة من قبل امل�سافرين ب�ش�أن امل�ستجدات والتغيريات املرتبطة بحالة القوة القاهرة.
 -6يعد من قبيل القوة القاهرة ا�ستحالة ت�سيري رحلة معينة �أو جمموعة من الرحالت �إىل وجهة
معينة �أو جمموعة من الوجهات لأ�سباب ال ميكن للم�شغل اجلوي ال�سيطرة عليها �أو تالفيها،
وال يت�ضمن تعريف القوة القاهرة لأغرا�ض هذه الالئحة الأعطال الفنية للطائرة.
 -7يلتزم م�شغل املطار بتوفري ال ُبنى التحتية واخلدمات الالزمة مل�ساعدة امل�شغل اجلوي على
�إدارة �شئون امل�سافرين بال�شكل الأمثل خالل فرتة القوة القاهرة.
 -8على امل�شغل اجلوي �إخطار �إدارة النقل اجلوي كتابة ب�أي ق�صور يف اخلدمات التي يجب على
م�شغل املطار توفريها يف حاالت القوة القاهرة والأعطال الفنية للطائرة التي يرتتب عليها
ت�أخري الرحلة.

مادة ()55

 -1ال حتول الإ�شارة �إىل تقومي التعوي�ضات املذكورة يف هذه الالئحة بوحدات حقوق ال�سحب
اخلا�صة دون �صرف تلك التعوي�ضات بعملة الدولة.
 -2على م�شغل املطار �إخطار امل�شغل اجلوي ب�أية �أعطال يف الأجهزة واللوحات الإر�شادية ميكن
�أن يرتتب عليها عدم و�صول املعلومات والإر�شادات للم�سافرين.
 -3على امل�شغل اجلوي �أن يبني �أحكام نقل احليوانات الأليفة للم�سافرين املعنيني بذلك قبل قبول
نقلها على رحالته.
 -4يف حالة عدم قبول نقل احليوان الأليف ،يتحمل امل�شغل اجلوي امل�صاريف املرتتبة على عدم
قبول نقله ،مبا ال يتجاوز مائة وحدة حقوق �سحب خا�صة.
 -5على امل�شغل اجلوي -عند ا�ستخدام �أنظمة احلجز الآيل� -إتاحة جميع الأ�سعار للم�سافرين
لالختيار من بينها.
 -6يف حاالت الرحالت العار�ضة �أو �شراء الرحالت اخلا�صة من خالل مكاتب ال�سفر وال�سياحة،
يحق للم�سافر مطالبة امل�شغل اجلوي الفعلي بجميع حقوقه املقررة يف هذه الالئحة ،وللم�شغل
اجلوي الفعلي حق الرجوع مبا دفعه على مكاتب ال�سفر وال�سياحة وفقا لالتفاق التعاقدي
فيما بينهم.
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مادة ()56

 -1على امل�شغل اجلوي التزام مبد�أ ال�شفافية يف �إعالنه عن الرحالت والإخطارات واخلدمات
املقدمة من قبله.
 -2يحظر على امل�شغل اجلوي تقدمي معلومات م�ضللة �أو غري وافية عن �أ�سعار اخلدمات املقدمة
من قبله و�آليات تقدميها.
 -3على امل�شغل اجلوي �أن يعلن عن �أية �أ�سعار �إ�ضافية ت�ضاف �إىل ال�سعر املعلن يف ذات املادة
الإعالنية امل�ستخدمة ،على �أن يكون ذلك وا�ضح ًا يف املادة الإعالنية ذاتها.
 -4تعترب الأ�سعار التي يعلن عنها امل�شغل اجلوي هي الأ�سعار الإجمالية ،وال يحق للنقل اجلوي
�إ�ضافة �أية ر�سوم �أو تكاليف �أخرى على هذه الأ�سعار ،ما مل يبني ذلك �صراحة يف مواده
الإعالنية.
 -5يف حالة تقدمي اخلدمة من خالل منط الت�شغيل وفق الرموز امل�شرتكة لأكرث من م�شغل جوي
�أو من خالل طائرة م�ست�أجرة مع الطاقم ،يجب على امل�شغل اجلوي �أن يقوم ب�إعالن ذلك
للم�سافر بطريقة وا�ضحة عند عر�ض تقدمي خدمة ال�سفر.
 -6يجب على امل�شغل اجلوي الإعالن عن حقوق امل�سافر ،وفق ًا لعقد النقل اجلوي ،يف �أماكن
وا�ضحة وبطريقة مفهومة للم�سافر ،ومن ذلك -على وجه اخل�صو�ص -ما يلي:
�أ -عناوين مكاتب املبيعات.
ب -كاونرتات ال�سفر.
ج -منطقة ا�ستالم الأمتعة اخلا�صة بامل�سافرين ،والتعوي�ضات املقررة يف حالة فقدانها �أو
تلفها �أو ت�أخر و�صولها.
د -موقع امل�شغل اجلوي على االنرتنت.
 -7على م�شغل املطار �إتاحة امل�ساحات الالزمة للإعالنات املذكورة يف هذه املادة دون �أن يتقا�ضى
يف املقابل �أي �أجر من امل�شغل اجلوي �أو من مقدمي اخلدمات الأر�ضية.
 -8على امل�شغل اجلوي �إخطار �إدارة النقل اجلوي فور ًا عند �إخالل م�شغل املطار بالتزامه الوارد
يف الفقرة ( )7من هذه املادة.

مادة ()57

 -1على امل�شغل اجلوي �إر�شاد امل�سافر ل�سبل املطالبة بحقوقه وتوفري النماذج اخلا�صة بتقدمي
ال�شكاوي واملطالبات ،وذلك من خالل موقعه على االنرتنت ومراكز البيع وكاونرتات
ال�سفر.
 -2على م�شغل املطار الت�أكد من و�ضوح وفعالية �أجهزة مكربات ال�صوت ولوحات الإعالن اخلا�صة
ب�إر�شاد امل�سافرين.
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الباب الثالث
�شروط �إبرام اتفاقيات النقل الجوي
و�ضوابط ت�شغيل الخطوط الجوية
الف�صل الأول
اتفاقيات النقل الجوي
مادة ()58
يحظر على امل�شغل اجلوي البحريني �إبرام اتفاقيات جتارية �أو فنية �أو ترتيبات تتعلق بت�شغيل
�أو ا�ستثمار م�شرتك �أو م�شاركة يف الرمز مع م�شغلني جويني �أجانب �إال وفق ًا لأحكام هذا الباب.
ويراعي يف جميع الأحوال ت�ضمني االتفاق �أو الرتتيب املربم بني امل�شغل اجلوي البحريني وامل�شغل
اجلوي الأجنبي الن�ص على عدم �سريانه �إال بعد اعتماده من وكيل �شئون الطريان املدين.

مادة ()59
ال يجوز تقدمي �أية خدمات �أر�ضية �إال برتخي�ص من الوزير ،بعد ا�ستيفاء كافة ال�شروط
واملتطلبات التي ت�ضعها �شئون الطريان املدين.

مادة ()60
مع عدم الإخالل ب�أحكام اتفاقيات النقل اجلوي املربمة بني الدولة والدول الأجنبيةُ ،ي�شرتط
للرتخي�ص للم�شغل اجلوي الأجنبي بتقدمي اخلدمات الأر�ضية ما يلي:
� -1أن يكون الطلب مقدم ًا من م�شغل جوي يقوم بت�سيري رحالت منتظمة للدولة ،وذلك خلدمة
طائراته التي ي�ستخدمها يف هذه الرحالت ،ويجوز �أن ي�شمل الرتخي�ص تقدمي خدمات
ل�شركة �أو ل�شركات �أخرى.
� -2أن يوفر امل�شغل اجلوي املعدات والأجهزة الالزمة لتقدمي اخلدمات الأر�ضية.
� -3أن يكون امل�شغل اجلوي م�ؤه ًال لتقدمي اخلدمات الأر�ضية بامل�ستوى املطلوب ،وقادر ًا على
تطبيق معايري ال�سالمة اجلوية و�أمن الطريان املدين وفق ًا للأنظمة املعمول بها.
� -4أن ت�سمح �سلطة الطريان املدين يف الدولة التابع لها امل�شغل اجلوي الأجنبي للم�شغل اجلوي
البحريني مبزاولة ذات الن�شاط يف تلك الدولة متى طلب ذلك ،عم ًال مببد�أ املعاملة باملثل.
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الف�صل الثاني
الخطوط والرحالت الجوية
مادة ()61

ُي�شرتط ملوافقة �شئون الطريان املدين على الطلب املقدم من امل�شغل اجلوي لإن�شاء خط جوي
�أو تعديل م�ساره �أو عدد رحالته �أن يكون هذا امل�شغل اجلوي قد �صدر له ترخي�ص طريان من
الوزير طبق ًا للأحكام الواردة يف هذه الالئحة.

مادة ()62

تقوم �شئون الطريان املدين ب�إعداد مناذج لطلبات �إن�شاء اخلطوط اجلوية �أو تعديل م�سارها
�أو عدد رحالتها ،ويتعني �أن تقدم هذه الطلبات على تلك النماذج ،ول�شئون الطريان املدين �أن
تطلب من امل�شغل اجلوي تقدمي ما تراه الزم ًا من م�ستندات وبيانات.

مادة ()63

يجب �أن يقدم طلب �إن�شاء اخلط اجلوي �أو تعديل م�ساره �أو عدد رحالته من امل�شغل اجلوي �أو
وكيله الر�سمي قبل امليعاد املحدد لبدء الت�شغيل بثالثني يوم ًا على الأقل.

مادة ()64

مع مراعاة حكم املادة ( )61من هذه الالئحةُ ،ي�شرتط ملوافقة �شئون الطريان املدين على
الطلب املقدم من امل�شغل اجلوي لإن�شاء خط جوي �أو تعديل م�ساره �أو عدد رحالته ،ما يلي:
�أ -بالن�سبة للم�شغل اجلوي البحريني:
� -1أال يتعار�ض الطلب مع امل�صلحة العامة.
� -2أن يكون الطلب داخ ًال يف النطاق املحدد يف ترخي�ص الطريان.
� -3أن يكون الطلب مطابق ًا التفاقية �أو اتفاقيات النقل اجلوي الثنائية �أو متعددة الأطراف
املربمة بني الدولة والدولة �أو الدول التي ميتد �إليها اخلط اجلوي املطلوب �إن�شا�ؤه� ،أو
مطابق ًا لرتخي�ص م�ؤقت �أو تراخي�ص م�ؤقتة ح�صل عليها امل�شغل اجلوي البحريني من
هذه الدولة �أو الدول بح�سب الأحوال.
� -4أن تتوفر لدى امل�شغل اجلوي الإمكانيات الالزمة لت�شغيل اخلط اجلوي املطلوب �إن�شا�ؤه �أو
تعديل م�ساره �أو عدد رحالته ،و�أن يكون لديه -على الأخ�ص -الطائرات املنا�سبة لذلك
من حيث عددها وموا�صفاتها وم�ستوى حالتها من حيث معايري ال�سالمة اجلوية.
� -5أن يثبت امل�شغل اجلوي -مبوجب درا�سة جدوى اقت�صادية ترفق بالطلب� -أن ت�شغيل
اخلط اجلوي املطلوب �إن�شا�ؤه �أو تعديل م�ساره �أو عدد رحالته من �ش�أنه حتقيق م�صلحة
اقت�صادية له.

45

46

العدد - 3138 :الخميس  9يناير 2014

� -6أال يكون مو�ضوع الطلب الت�شغيل على خط جوي منتظم يعمل عليه م�شغل جوي وطني.
ب  -بالن�سبة للم�شغل اجلوي الأجنبي:
� -1أن يكون الطلب مطابق ًا لأحكام اتفاقية نقل جوي بني الدولة ودولة امل�شغل اجلوي الأجنبي
�صاحب الطلب �أو اتفاقية متعددة الأطراف تكون الدولة ودولة امل�شغل الأجنبي طرفني
فيها� ،أو مطابق ًا لرتخي�ص طريان م�ؤقت �صادر له طبق ًا لأحكام هذه الالئحة.
� -2أن يكون الطلب م�ستوفي ًا جلميع البيانات واملعلومات املطلوبة من قبل �شئون الطريان
املدين ،وخا�صة ما يلي:
 )1م�سار اخلط اجلوي املطلوب �إن�شا�ؤه �أو تعديل م�ساره �أو عدد رحالته.
 )2عدد الرحالت.
 )3طراز الطائرات ،مع ذكر ما �إذا كانت مملوكة �أو م�ؤجرة ونوع الت�أجري.
 )4املوعد املحدد لبدء الت�شغيل.
� )5أية معلومات �أخرى تتطلبها �شئون الطريان املدين.

مادة ()65

ال يجوز للم�شغل اجلوي �إلغاء �أي خط من خطوطه اجلوية �إال بعد حتديد موعد لهذا الإلغاء
يكفل تنفيذ التزاماته قبل امل�سافرين املتعاقدين واملرتقبني ،وعلى امل�شغل اجلوي الإعالن عن
�إلغاء اخلط اجلوي يف �صحيفتني يوميتني حمليتني وا�سعتي االنت�شار والتقدم �إىل �شئون الطريان
املدين بطلب الإلغاء م�شتم ًال على ما يلي:
 -1التاريخ املحدد لإلغاء اخلط اجلوي.
� -2أ�سباب �إلغاء اخلط اجلوي م�ؤيد ًا بامل�ستندات.
 -3امل�ستندات الدالة على ت�سوية جميع االلتزامات امل�شغل اجلوي.
وال يتم �إلغاء اخلط اجلوي �إال بعد موافقة �شئون الطريان املدين.

الباب الرابع
�إن�شاء �شركات الطيران المدني وال�شركات المرتبطة بالطيران المدني
الف�صل الأول
�إن�شاء �شركات الطيران المدني
مادة ()66

مع عدم الإخالل بال�شروط املن�صو�ص عليها يف قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001ي�شرتط للموافقة على �إن�شاء �شركة طريان مدين ما يلي:
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� -1أن ينطوي �إن�شاء ال�شركة على حتقيق م�صلحة اقت�صادية للدولة يف �إطار اخلطة العامة
للدولة.
� -2أال يتعار�ض �إن�شاء ال�شركة مع ت�شغيل �أي م�شغل �آخر مرخ�ص له بالت�شغيل يف الدولة� ،أو
يتعار�ض مع ت�شغيل امل�شغل اجلوي الوطني ،با�ستثناء حاالت االتفاق مع امل�شغل اجلوي
الوطني.
� -3أن يتم تقدمي درا�سة جدوى فنية واقت�صادية ومالية يثبت مبوجبها توافر ال�شروط واملتطلبات
الالزمة لنجاح ال�شركة اقت�صادي ًا و�ضمان �سالمة و كفاءة ت�شغيله فني ًا.
� -4أن يتنا�سب مقدار ر�أ�سمال ال�شركة مع حجم و طبيعة �أغرا�ضها وطبيعة ن�شاطها وخطط
الت�شغيل اخلا�صة بها وخطة متلكها للطائرات واملعدات.
� -5أن تكفل خطة متويل ال�شركة -طبق ًا لدرا�سة اجلدوى االقت�صادية واملالية -حتقيق التوازن
بني ر�أ�س املال والقرو�ض وااللتزامات التي تتحملها ال�شركة.
� -6أال يقل ر�أ�سمال ال�شركة التي تعمل يف النقل اجلوي املنتظم للم�سافرين عن خم�سني مليون
دينار بحريني ،ول�شئون الطريان املدين حتديد ر�أ�س املال املنا�سب لأن�شطة الطريان املدين
الأخرى ،وفق ًا لطبيعة كل ن�شاط وبالتن�سيق مع وزارة ال�صناعة والتجارة.

مادة ()67

ي�شكل الوزير جلنة من املخت�صني يف الأمور الفنية والإدارية والقانونية ،برئا�سة وكيل �شئون
الطريان املدينُ ،ت�سمى «جلنة فح�ص طلبات �إن�شاء �شركات الطريان املدين» ،وتتوىل هذه اللجنة
فح�ص الطلبات التي يتقدم بها �أ�صحاب ال�ش�أن لإن�شاء �شركات الطريان املدين �أو لإن�شاء �شركات
مرتبطة بالطريان املدين وفق ًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة ()68

ُيقدم طلب �إن�شاء �شركة الطريان املدين من �صاحب الطلب �أو وكيله الر�سمي �إىل وكيل �شئون
الطريان املدين ،على النموذج املعد لهذا الغر�ض من قبل �شئون الطريان املدين.
ويجب �أن يبني يف الطلب ال�شكل القانوين لل�شركة و�أ�سماء وجن�سيات وحمال �إقامة ال�شركاء،
وترفق بالطلب الدرا�سات الفنية واالقت�صادية واملالية للم�شروع وجميع امل�ستندات والبيانات
امل�ؤيدة لتوفر ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.

مادة ()69

تتوىل اللجنة املذكورة يف املادة ( )67من هذه الالئحة فح�ص طلب �إن�شاء �شركة الطريان
املدين ،وللجنة �أن تطلب من �صاحب الطلب تقدمي ما ترى لزومه من درا�سات تكميلية �أو بيانات
�أو �إي�ضاحات �أو تعهدات �أو م�ستندات �أو �أية �أوراق �أخرى م�ؤيدة للطلب �أو ال�ستكماله.
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وت�صدر اللجنة تو�صية بقبول الطلب� ،أو برف�ضه �إذا تبني لها عدم اجلدوى الفنية �أو االقت�صادية
لل�شركة ،ويعر�ض رئي�س اللجنة الطلب -م�صحوب ًا بتو�صية اللجنة -على الوزير ،وذلك كله خالل
�ستني يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب �إىل وكيل �شئون الطريان املدين.

مادة ()70

ي�صدر الوزير قرار ًا يف طلب �إن�شاء �شركة الطريان املدين يف �ضوء تو�صية اللجنة املذكورة
يف املادة ( )67من هذه الالئحة و ُيخطر �صاحب الطلب به -بكتاب م�سجل بعلم الو�صول -على
العنوان املحدد يف الطلب ،وذلك كله خالل ال�ستني يوم ًا التالية النق�ضاء موعد ال�ستني يوم ًا
املقرر يف املادة ( )69من هذه الالئحة ،ويعترب م�ضي املدة املقررة للوزير للبت يف الطلب دون
�أن يبت فيه مبثابة رف�ض للطلب.
ويجوز ل�صاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قراره ال�صادر برف�ض طلبه خالل �ستني يوم ًا
من تاريخ �إخطاره به �أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�ض ًا ،وعلى الوزير الرد على التظلم خالل
�ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،و�إال ع ّد ذلك مبثابة رف�ض للتظلم.
ويجوز ل�صاحب التظلم الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني يوم ًا من تاريخ
ً
مرفو�ضا.
�إعالنه برف�ض تظلمه �أو من تاريخ اعتبار التظلم

الف�صل الثاني
�إن�شاء ال�شركات المرتبطة بالطيران المدني
مادة ()71

مع عدم الإخالل بال�شروط املن�صو�ص عليها يف قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )21ل�سنة ُ ،2001ي�شرتط للموافقة على �إن�شاء �شركة متخ�ص�صة يف ال�صيانة
الثقيلة للطائرات �أو متوين الطائرات �أو يف اخلدمات الأر�ضية ،ما يلي:
� -1أن ينطوي �إن�شاء ال�شركة على حتقيق م�صلحة اقت�صادية للدولة� ،أو ي�ساعد على ا�ستكمال
منظومة خدمات الطريان املدين بالدولة.
� -2أن يحتوي طلب �إن�شاء ال�شركة على درا�سة فنية ودرا�سة جدوى اقت�صادية ومالية تثبت توافر
ال�شروط واملتطلبات الالزمة لفر�ص جناح امل�شروع اقت�صادي ًا و�ضمان �سالمة ت�شغيله فني ًا.
� -3أن يتنا�سب ر�أ�سمال ال�شركة مع طبيعة و حجم الن�شاط املطلوب الرتخي�ص به.

مادة ()72

ُيقدم طلب �إن�شاء �شركة متخ�ص�صة يف ال�صيانة الثقيلة للطائرات �أو متوين الطائرات �أو
يف اخلدمات الأر�ضية �إىل وكيل �شئون الطريان املدين ،من �صاحب الطلب �أو وكيله الر�سمي،
على النموذج املعد لهذا الغر�ض من قبل �شئون الطريان املدين ،ويجب �أن يكون الطلب م�ستوفي ًا
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جلميع البيانات وامل�ستندات التي حتددها �شئون الطريان املدين.
وي�صدر وكيل �شئون الطريان املدين قرار ًا يف الطلب ويخطر به �صاحب الطلب -بكتاب م�سجل
بعلم الو�صول -على العنوان املحدد يف الطلب ،وذلك كله خالل �ستني يوم ًا من تاريخ تقدمي
الطلب وبعد درا�سته يف اللجنة املذكورة يف املادة ( )67من هذه الالئحة ،ويعترب م�ضي �ستني
يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب دون البت فيه مبثابة رف�ض للطلب.
ويجوز ل�صاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قرار وكيل �شئون الطريان املدين ال�صادر
برف�ض طلبه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �إخطاره به �أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�ض ًا ،وعلى
الوزير الرد على التظلم خالل �ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،و�إال ع ّد ذلك مبثابة رف�ض للتظلم.
يوما من تاريخ
ويجوز ل�صاحب التظلم الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني ً
�إعالنه برف�ض تظلمه �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ض ًا.

الباب الخام�س
ت�صفية وحل �شركات الطيران المدني
مادة ()73

مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،2001والقوانني الأخرى ذات ال�صلة ،على كل �شركة من �شركات الطريان املدين ،تتعر�ض حلالة
من حاالت احلل �أو الت�صفية �أن تخطر �شئون الطريان املدين برغبتها يف احلل �أو الت�صفية،
خالل �ستني يوم ًا من تاريخ موافقة جمعيتها العمومية على مبد�أ احلل �أو الت�صفية ،على �أن يحدد
الإخطار ما يلي:
 -1ر�أ�س املال املدفوع.
 -2قائمة ب�أ�صول ال�شركة.
� -3أ�سباب الت�صفية �أو احلل.
� -4إجمايل خ�سائر ال�شركة.
 -5قائمة بالديون امل�ستحقة على ال�شركة واجلهات الدائنة.
 -6قائمة ب�أ�سماء موظفي ال�شركة وجن�سياتهم.
 -7قائمة بالتذاكر التي �أ�صدرتها ال�شركة وقيمتها والوجهات ال�صادرة عليها.
 -8حقوق موظفي ال�شركة.
 -9ا�سم امل�صفى القانوين.

مادة ()74

على وكيل �شئون الطريان املدين التن�سيق مع اجلهات املعنية يف الدولة بعمليات الت�صفية �أو
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احلل لل�شركة التي تقدمت بالإخطار املن�صو�ص يف املادة ( )73من هذه الالئحة ،مبا ي�ضمن
املحافظة على حقوق املتعاملني مع تلك ال�شركة.

الق�سم الثالث
المالحة والأر�صاد الجوية
مادة ()75

تطبق �أحكام املجلد الثالث للأنظمة الفنية للمالحة اجلوية و�أية تعديالت تطر�أ عليها على
خدمات املالحة والأر�صاد اجلوية ،وتعترب هذه الأنظمة جزء ًا ال يتجز�أ من هذه الالئحة.

مادة ()76

ت�سري على الرتاخي�ص اجلوية �أحكام «املجلد الأول للأنظمة الفنية للمالحة اجلوية» و�أية
تعديالت تطر�أ عليه  ،وتعترب تلك الأحكام جزء ًا ال يتجز�أ من هذه الالئحة.

الق�سم الخام�س
المطارات و�سالمة الطيران
الباب الأول
�إن�شاء المطارات وت�شغيلها وتحديد �أنواعها ودرجاتها
مادة ()77

ُ -1تقدم طلبات الرتخي�ص ب�إن�شاء املطارات �إىل وكيل �شئون الطريان املدين ،على النموذج املعد
لهذا الغر�ض من قبل �شئون الطريان املدين ،و ُترفق بطلب الرتخي�ص ب�إن�شاء املطار البيانات
وامل�ستندات التالية:
�أ -خريطة م�ساحية معتمدة من اجلهات املخت�صة يف الدولة وفق ًا للقوانني والأنظمة املعمول
بها ،مبقايي�س الر�سم الذي حتدده �شئون الطريان املدين ،مبني عليها املوقع املراد �إن�شاء
املطار �أو �أر�ض النزول عليه.
ب -الر�سومات والت�صميمات الالزمة لإن�شاء املطار من ممرات وترامك ومرافق ،يف �إطار ما
يحدده امللحق رقم ( )14ملعاهدة �شيكاغو والوثائق املكملة له.
ج -نوع وطراز الطائرات التي �سوف ت�ستخدم املطار.
 -2يف حالة الرغبة يف ت�شغيل املطار املراد �إن�شا�ؤه ،ترفق بطلب الرتخي�ص ب�إن�شاء املطار
بالإ�ضافة �إىل امل�ستندات املذكورة يف الفقرة ( )1من هذه املادة -امل�ستندات التالية:�أ -خطة �سالمة عمليات املطار.
ب -برنامج �أمن املطار.
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ج -جميع الوثائق املطلوبة من قبل �شئون الطريان املدين للت�أكد من ا�ستيفاء م�شغل املطار
لكافة متطلبات ومعايري �سالمة و�أمن الطريان.
د� -أية وثائق �أو بيانات �أو م�ستندات �أخرى حتددها �شئون الطريان املدين.

مادة ()78

ي�صدر وكيل �شئون الطريان املدين قرار ًا بت�شكيل جلنة برئا�سته لدرا�سة وفح�ص طلب
الرتخي�ص ب�إن�شاء املطار املقدم �إليه وفق ًا للمادة ( )77من هذه الالئحة ،ويحيل �إليها الطلب
خالل �أ�سبوع من تاريخ تقدميه.
وتتوىل اللجنة فح�ص طلب الرتخي�ص ب�إن�شاء املطار ،ومعاينة املوقع املراد �إن�شاء املطار �أو
�أر�ض النزول عليه ،ولها �أن تطلب من �صاحب الطلب تقدمي ما ترى لزومه من درا�سات تكميلية
�أو بيانات �أو �إي�ضاحات �أو تعهدات �أو م�ستندات �أو �أية �أوراق �أخرى م�ؤيدة للطلب �أو ال�ستكماله.
وت�صدر اللجنة تو�صية بقبول الطلب �أو برف�ضه مع تو�ضيح �أ�سباب الرف�ض ،وترفع التو�صية
�إىل وكيل �شئون الطريان املدين ،ويعر�ض وكيل �شئون الطريان املدين طلب الرتخي�ص ب�إن�شاء
املطار-م�صحوب ًا بتو�صية اللجنة -على الوزير قبل انق�ضاء �ستني يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب.

مادة ()79

ي�صدر الوزير قرار ًا يف طلب الرتخي�ص ب�إن�شاء املطار ،يف �ضوء تو�صية اللجنة املذكورة يف
املادة ( )78من هذه الالئحة ،خالل �ستني يوم ًا من تاريخ عر�ضه عليه من قبل وكيل �شئون
الطريان املدين ،بعد الت�أكد من ا�ستيفاء جميع املتطلبات الواردة يف الأنظمة الوطنية ووثيقة
�إيكاو رقم ( )9774ومن كفاءة الت�شغيل وخا�صة فيما يخ�ص �سالمة و�أمن الطريان.
و ُيخطر �صاحب الطلب بالقرار  -بكتاب م�سجل بعلم الو�صول -على العنوان املحدد يف
الطلب ،ويعترب م�ضي �ستني يوم ًا من تاريخ عر�ض الطلب على الوزير دون �أن يبت فيه مبثابة
رف�ض للطلب.
ويجوز ل�صاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قراره ال�صادر برف�ض طلبه خالل �ستني يوم ًا
من تاريخ �إخطاره به �أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�ض ًا ،وعلى الوزير الرد على التظلم خالل
�ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،و�إال ع ّد ذلك مبثابة رف�ض للتظلم.
يوما من
ويجوز ل�صاحب التظلم الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني ً
تاريخ �إعالنه برف�ض تظلمه �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ض ًا.

مادة ()80

للوزير-بنا ًء على تو�صية من وكيل �شئون الطريان املدين� -سحب �أو �إيقاف �أو �إلغاء رخ�صة
م�شغل املطار ،وذلك يف حالة الإخالل ب�أي من ال�شروط التي مت على �أ�سا�سها منح الرخ�صة� ،أو
لأ�سباب تت�صل ب�أمن الطريان املدين �أو �سالمة عمليات الت�شغيل.
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مادة ()81

يعترب م�شغل املطار م�سئو ًال م�سئولية كاملة �أمام �شئون الطريان املدين عن جميع العمليات
الت�شغيلية ملرافق املطار و�إدارتها وفق املعايري الوطنية والدولية ،وتخ�ضع جميع �أعمال م�شغل
املطار للتدقيق والرقابة من قبل �شئون الطريان املدين ،وملفت�شي الطريان املدين الدخول �إىل
جميع مرافق م�شغل املطار والتفتي�ش عليها يف �أي وقت واالطالع على ال�سجالت والوثائق الداعمة
لها وفق �أحكام قانون تنظيم الطريان املدين والأنظمة املعمول بها يف هذا اخل�صو�ص ،وعلى
م�شغل املطار التعاون مع �شئون الطريان املدين يف هذا ال�ش�أن.

الف�صل الثالث
حقوق االرتفاق الجوية
مادة ()82

حتدد �شئون الطريان املدين املناطق امل�شمولة بحقوق االرتفاق اجلوية ،وفق �أحكام القانون
وامللحق رقم ( )14التفاقية �شيكاغو.

مادة ()83

يحظر �إقامة �أي بناء �أو تعلية �أي مبنى �أو �إقامة منارات �أو �أي من الأمور التي ت�ؤثر على �سالمة
الطريان يف املناطق امل�شمولة بحقوق االرتفاق اجلوية املحددة وفق ًا حلكم املادة ( )82من هذه
الالئحة� ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من �شئون الطريان املدين.

مادة ()84

ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص امل�شار �إليه يف املادة ( )83من هذه الالئحة ،التقدم �إىل
�شئون الطريان املدين بطلب ُترفق به امل�ستندات التالية:
 -1خريطة م�ساحية معتمدة من اجلهة املخت�صة مبني عليها البناء املراد ت�شييده �أو تعليته �أو
املنارة �أو اجلهاز مو�ضوع الطلب ،على �أن تكون اخلريطة مبقيا�س الر�سم الذي حتدده �شئون
الطريان املدين.
� -2شهادة معتمدة من اجلهة املخت�صة حتدد من�سوب الأر�ض املزمع �إقامة البناء �أو تثبيت املنارة
�أو اجلهاز عليها.

مادة ()85

ُيقدم طلب الرتخي�ص بالبناء يف املناطق امل�شمولة بحقوق االرتفاق اجلوية �إىل �إدارة �سالمة
الطريان ،من �صاحب الطلب �أو وكيله الر�سمي ،على النموذج املعد لهذا الغر�ض من قبل �شئون
الطريان املدين ،ويجب �أن يكون الطلب م�ستوفي ًا البيانات وامل�ستندات التي حتددها �شئون
الطريان املدين.

العدد - 3138 :الخميس  9يناير 2014

وتعد �إدارة �سالمة الطريان تقرير ًا حول الطلب ،ثم ترفع الطلب -م�شفوع ًا بتقريرها� -إىل
وكيل �شئون الطريان املدين للبت فيه ،وذلك خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب �إىل
الإدارة املذكورة.
وي�صدر وكيل �شئون الطريان املدين قرار ًا يف طلب الرتخي�ص ويخطر �صاحب الطلب بالقرار
بكتاب م�سجل بعلم الو�صول -على العنوان املحدد يف الطلب ،وذلك قبل انق�ضاء �ستني يوم ًا منتاريخ تقدمي الطلب ،ويعترب م�ضي �ستني يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب دون البت فيه مبثابة قرار
برف�ض الطلب.
ويجوز ل�صاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قرار وكيل �شئون الطريان املدين ال�صادر برف�ض
طلبه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �إخطاره به �أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�ض ًا ،وعلى الوزير �أن
يرد على التظلم خالل �ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه و�إال ُع ّد ذلك مبثابة رف�ض للتظلم.
يوما من
ويجوز ل�صاحب التظلم الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني ً
تاريخ �إعالنه برف�ض تظلمه �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ض ًا.

الف�صل الرابع
م�ستوى ال�ضو�ضاء الم�سموح به للطائرات
مادة ()86

حتدد �شئون الطريان املدين م�ستويات ال�ضو�ضاء جلميع �أنواع الطائرات ،وفق ًا لأحكام امللحق
رقم ( )16التفاقية �شيكاغو و�أحكام القانون.

مادة ()87

ُيحظر هبوط �أو �إقالع �أية طائرة يف مطارات الدولة ،ما مل تكن حتمل �شهادة �ضو�ضاء �سارية
املفعول �صادرة من ال�سلطة املخت�صة يف دولة الت�سجيل.

مادة ()88

ت�صدر �شئون الطريان املدين �شهادات ال�ضو�ضاء للطائرات البحرينية ،بنا ًء على طلب يقدم
�إليها مو�ضح به البيانات التالية:
 -1حروف ت�سجيل الطائرة.
 -2الرقم امل�سل�سل ل�صانع الطائرة.
 -3طراز وموديل الطائرة.
 -4تاريخ �صدور �شهادة نوع الطائرة.
� -5شهادة �ضو�ضاء �صادرة من ال�صانع �أو من جهة معتمدة مو�ضح ًا بها �أق�صى وزن للكتلة يحدد
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على �أ�سا�س م�ستوى ال�ضو�ضاء.
� -6شهادة التعديالت التي �أدخلت على الطائرة لتقليل م�ستوى ال�ضو�ضاء� ،إن ُوجدت.
 -7تاريخ ت�صنيع الطائرة وتاريخ �إدخال التعديالت عليها.
 -8م�ستوى ال�ضو�ضاء للطائرة وقت ت�صنيعها �أو بعد �إدخال التعديالت عليها.

مادة ()89

ُيحظر ت�سجيل �أية طائرة يف ال�سجل الوطني للطريان ،ما مل تكن حتمل �شهادة �ضو�ضاء
مو�ضح بها م�ستوى ال�ضـ ــو�ضـ ــاء امل�سموح به من قبـ ــل �شئون الط ـ ــريان املدين للط ـ ــائ ــرات
داخـ ــل �إقليـ ـ ــم الدول ـ ــة.

الق�سم ال�ساد�س
�أمن الطيران
مادة ()90

تطبق �أحكام املجلد الثاين للأنظمة الفنية للمالحة اجلوية و�أية تعديالت تطر�أ عليها على
�أمن الطريان املدين يف الدولة ،وتعترب تلك الأنظمة جزء ًا ال يتجز�أ من هذه الالئحة.

مادة ()91

 -1تلتزم الدولة بتقدمي خدمات �أمن الطريان وتطويرها �إىل احلد الذي يكفل حماية الطريان
املدين من �أية تدخالت غري م�شروعة ،ويف �سبيل ذلك على الدولة تطوير وحتديث جميع
الإجراءات والأنظمة والربامج ذات ال�صلة ب�أمن الطريان ،مبا يف ذلك الربنامج الوطني
لأمن الطريان املدين.
 -2حتتفظ الدولة بحقها يف ا�سرتداد تكاليف تقدمي خدمات �أمن الطريان وفق املبادئ الأ�سا�سية
املن�صو�ص عليها يف وثيقة الإيكاو رقم ( )9082والوثائق الأخرى ذات العالقة ،ومن �أهمها
مبادئ عدم التمييز وال�شفافية والت�شاور مع م�ستخدمي اخلدمات وتغطية التكاليف.
 -3على �شئون الطريان املدين �أن تت�شاور مع اجلهات املعنية ب�أمن الطريان ،وذلك قبل فر�ض
ر�سوم �أمن الطريان املدين.

الق�سم ال�سابع
ر�سوم الطيران المدني
مادة ()92

يحدد الوزير بقرارات منه فئات ر�سوم الطريان املدين املذكورة يف الفقرة ( )1من املادة
( )133من القانون ،ويعدل مقدار تلك الر�سوم مبا ال يجاوز حدودها الق�صوى املن�صو�ص عليها
يف القانون.
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مادة ()93

ُتن�ش�أ جلنة ت�سمى «جلنة طلبات تخفي�ض ر�سوم الطريان املدين �أو الإعفاء منها «و ُي�شار �إليها
يف مواد هذا الق�سم بكلمة «اللجنة» ،برئا�سة وكيل �شئون الطريان املدين ،وع�ضوية كل من:
 -1ممثلني اثنني عن �شئون الطريان املدين ،ير�شحهما وكيل �شئون الطريان املدين.
 -2ثالثة ممثلني عن �شركة مطار البحرين ،ير�شحهم الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة قرار من الوزير.
وتكون مدة الع�ضوية يف اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة ،و�إذا خال
مكان �أي من �أع�ضاء اللجنة لأي �سبب ،يحل حمله بذات الأداة من ميثل ذات اجلهة ،ويكمل
الع�ضو اجلديد مدة �سلفه.
وت�ضع اللجنة يف �أول اجتماع لها الئحة داخلية تت�ضمن قواعد تنظيم اجتماعاتها ،وكل ما
يتعلق ب�سري �أعمالها.

مادة ()94

ُتقدم طلبات تخفي�ض الر�سوم املذكورة يف الفقرة ( )2من املادة ( )95من هذه الالئحة �أو
الإعفاء منها �إىل الرئي�س التنفيذي ل�شركة مطار البحرين ،من �صاحب ال�ش�أن �أو وكيله الر�سمي،
وعلى الرئي�س التنفيذي ل�شركة مطار البحرين �أن يحيل تلك الطلبات �إىل اللجنة خالل �سبعة
�أيام من تاريخ ت�سلمه �إياها.

مادة ()95

تخت�ص اللجنة مبا يلي:
 -1و�ضع معايري تخفي�ض ر�سوم الطريان املدين �أو الإعفاء منها ،واعتمادها من الوزير.
 -2فح�ص طلبات تخفي�ض �أو الإعفاء من ر�سوم انتظار و�إيواء وهبوط الطائرات ور�سوم اخلدمات
املالحية للطائرات املحالة �إليها من قبل الرئي�س التنفيذي ل�شركة مطار البحرين و�إ�صدار
التو�صيات ب�ش�أنها وفق ًا ملعطيات �صناعة النقل اجلوي ومراعاة للم�صلحة الوطنية.

مادة ()96

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها ثالث مرات على الأقل يف ال�سنة ،وال يكون اجتماعها �صحيح ًا
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون من بينهم رئي�سها �أو من ينيبه لرئا�سة االجتماع.
ويلتزم كل ع�ضو بالإف�صاح كتابة لرئي�س اللجنة قبل انعقاد االجتماع عن وجود �أية م�صلحة
�شخ�صية له مبا�شرة �أو غري مبا�شرة قد تتعار�ض مع ُمقت�ضيات ع�ضويته ب�ش�أن مو�ضوع مطروح
على اللجنة ،كما يجوز الإف�صاح عن ذلك �شفهي ًا يف االجتماع و�إثباته يف املح�ضر قبل نظر
املو�ضوع.
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ويرتتب على الإف�صاح عن تعار�ض امل�صالح ،منع الع�ضو من ح�ضور مناق�شات �أو مداوالت
اللجنة �أو امل�شاركة يف �أعمال �أية جلنة فنية يتم ت�شكيلها ب�ش�أن ذات املو�ضوع.
و ُت�صدر اللجنة تو�صياتها ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُيرجح اجلانب
الذي منه رئي�س االجتماع.
وت�صدر اللجنة تو�صية يف طلب تخفي�ض �أي من الر�سوم املذكورة يف الفقرة ( )2من املادة
( )95من هذه الالئحة� ،أو الإعفاء منه ،خالل �ستني يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب �إىل الرئي�س
التنفيذي ل�شركة مطار البحرين ،ويعر�ض رئي�س اللجنة الطلب – م�صحوب ًا بتو�صية اللجنة -
على الوزير للبت فيه.

مادة ()97

ي�صدر الوزير قرار ًا يف الطلب املعرو�ض عليه وفق ًا للفقرة الرابعة من املادة ( )96من هذه
الالئحة ،بعد الت�أكد من ا�ستيفاء جميع املتطلبات الواردة يف الأنظمة الوطنية ووثيقة �إيكاو
رقم ( )9774ومن كفاءة الت�شغيل وخا�صة فيما يخ�ص �سالمة و�أمن الطريان ،و ُيخطر �صاحب
الطلب بالقرار  -بكتاب م�سجل بعلم الو�صول -على العنوان املحدد يف الطلب ،وذلك كله خالل
ال�ستني يوم ًا التالية النق�ضاء موعد ال�ستني يوم ًا املقرر يف الفقرة الرابعة من املادة ( )96من
هذه الالئحة ،ويعترب م�ضي املدة املقررة للوزير للبت يف الطلب دون �أن يبت فيه مبثابة رف�ض
للطلب.
ويجوز ل�صاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قراره ال�صادر برف�ض طلبه خالل �ستني يوم ًا
من تاريخ �إخطاره به �أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفو�ض ًا ،وعلى الوزير الرد على التظلم خالل
ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،و�إال ع ّد ذلك مبثابة رف�ض للتظلم.
يوما من
ويجوز ل�صاحب التظلم الطعن يف قرار الوزير �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني ً
تاريخ �إعالنه برف�ض تظلمه �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ض ًا.

الق�سم الثامن
مفت�شو الطيران المدني
مادة ()98

ملفت�شي الطريان املدين  -يف �سبيل القيام مبهامهم -القيام مبا يلي:
 -1الدخول يف �أي وقت �إىل �أي مكان خم�ص�ص ملزاولة �أن�شطة �شركات الطريان و�شركات
ال�صيانة والتموين واخلدمات الأر�ضية ،و�أماكن تخزين الب�ضائع بجميع �أنواعها ،مبا يف
ذلك الب�ضائع اخلطرة وجميع مرافق ومن�ش�آت املطار ،و�أية �أماكن �أخرى تدخل يف نطاق
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�أن�شطة الطريان املدين �أو الأن�شطة املرتبطة به ،كما يحق لهم دخول الطائرات الوطنية
والأجنبية و�إجراء عمليات التفتي�ش الالزمة وفق ًا للقوانني والأنظمة املعمول بها.
 -2االطالع على �أية �سجالت �أو وثائق يف الأماكن املذكورة يف الفقرة ( )1من هذه املادة والت�أكد
من �صحتها ،والتحفظ على �أي منها يف حالة وجود �أ�سباب ت�ستوجب ذلك.
 -3مقابلة �أي موظف �أو م�سئول يف الأماكن املذكورة يف الفقرة ( )1من هذه املادة واال�ستماع �إليه
وتوجيه اال�ستف�سارات الالزمة له ،وطلب الوثائق وال�سجالت التي متكنهم من �أداء عملهم،
وذلك وفق �أحكام القانون والأنظمة املعمول بها.
 -4اتخاذ الإجراءات الالزمة ملنع املخالفات املتعلقة ب�سالمة و�أمن الطريان املدين ،واملخالفات
لقوانني و�أنظمة الطريان املدين واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها.
� -5ضبط املخالفات لقوانني و�أنظمة الطريان املدين واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها،
ولهم يف �سبيل ذلك جمع الأدلة ،مبا يف ذلك ال�صور والفيديوهات والوثائق وال�سجالت.
 -6رفع تقارير �إىل وكيل �شئون الطريان املدين حول ما يتحفظون عليه من �سجالت �أو وثائق وما
ي�ضبطونه من خمالفات ،وخا�صة ما يتعلق منها ب�سالمة وامن الطريان املدين.
 -7يحظر على موظفي �شركات ومن�ش�آت الطريان املدين ،كما يحظر على كل �شخ�ص ،التعر�ض
ملفت�شي الطريان املدين �أو منعهم من مزاولة عملهم �أو �إعاقتهم عن مزاولته ،و ُيعاقب من
يخالف ذلك بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف القانون.
وال يجوز ملفت�شي الطريان املدين دخول الأماكن املخ�ص�صة لل�سكنى �إال ب�إذن من النيابة
العامة.

الق�سم التا�سع
�أحكام ختامية
مادة ()99

ت�صدر الرتاخي�ص والت�صاريح امل�شار �إليها يف هذه الالئحة بعد �سداد الر�سوم املقررة ،وتعترب
خا�صة ب�أ�صحابها ،وال يجوز التنازل عنها للغري.

مادة ()100

مع عدم الإخالل بالعقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة ،للوزير– يف �سبيل
تنفيذ �أحكام القانون وهذه الالئحة -فر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز قيمتها ع�شرة �آالف دينار
عن كل خمالفة لأي حكم من �أحكامهما.

مادة ()101

يتوىل وكيل �شئون الطريان املدين �إ�صدار وتعديل جميع جملدات الأنظمة الفنية للمالحة
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