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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة املرافق العامة 
والبيئة خبصوص املرسوم 

( لسنة 74بقانون رقم )
م بإنشاء وتنظيم 2102

 اجمللس األعلى للبيئة.
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 م2102مارس  21التاريخ : 
 

 لجنة املرافق العامة والبيئةالسابع  لالتقرير 
 بإنشاء وتنظيم اجمللس األعلى للبيئة 2102( لسنة 74املرسوم بقانون رقم ) خبصوص

 

 مقدمـة:

                   استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاا  معاار يسايل  لال ال ا ي       

االنعقااد  ما  دوي  ، 3113فرباير  11( املؤيخ يف 3د 3ص ل م   / ف 516يقم ) 

والذي مت مب جبه تكليا  اللنناة راياساة     م  الفصل الت ريعي الثالث الثالثالعادي 

، على أن تتم رإن اء وتنظيم اجمللل األعلى للبيئة 3113( لسنة 74املرس م رقان ن يقم )

ليتم عرضه علاى   ؛ وإعااد تقرير يتضم  يأي اللننة ر أنه، دياسته وإرااء املالحظات

 . اجمللل
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

فربايار    34قان ن يف اجتماعها الثام  وامل افق املرس م رتاايست اللننة  (0)
 م.3113مايس  17، واجتماع التاسع وامل افق م3113

 

موضـو    باملرسوم بقانوناطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة   (2)
 :البحث والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 (مرفقيأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبنلل ال  ي  . ) -

 ( مرفقمذكرة املست اي القان ين ل ؤون اللنان راجمللل. )  -

مذكرة وزاية شؤون البلايات والتخطيط العمراين ) اجمللل األعلى للبيئاة (. )   -
 ( مرفق

ت اريعية  رتحايا ال زير املسؤول أمام السلطة ال 3113( لسنة 13القراي يقم )  -
 (مرفقع  اجمللل األعلى للبيئة. )

 ( مرفققراي  لل الن ا  ومرفقاته. )  -

 (مرفق. ) رإن اء وتنظيم اجمللل األعلى للبيئة 3113( لسنة 74املرس م رقان ن يقم ) -
 

وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين        وبدعوة من اللجنة، شارك يف االجتما  . 2
 للبيئة( ، حيث حضر كل من:)اجمللس األعلى 

 الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة. الدكتور عادل خليفة الزياين -

 املستشار القانوين. السيــد إيهـاب طـارق -
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 : كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة 
 

 ل ؤون  اللنان. اذ حمس  محيا مره ن      املست اي القان ينااألست -

 املست اي القان ين ل ؤون اللنان. األستاذ حمما عبااهلل الاليمي -

 

 

  السيدة خولة حسن هاشموت ىل أمانة سار اللننة. 
 

ـًا : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:  ثانيـ
 

اطلعت اللننة على يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبنلل ال  ي  والذي جاء 

 ( مرفقم  الناحيتني الاست يية والقان نية. )قان ن املرس م رمؤكًاا لسالمة 

 

ـًا: رأي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين )اجمللس األعلى للبيئة(:  ثالثـ
 

 

 : فلسفة إصااي املرس م رقان ن رإن اء وتنظيم اجمللل األعلى للبيئة:أواًل

 

أمهية الررط رني ما يصاي ع  اجلهة املختصة رالبيئة يف اململكة )اجمللل األعلاى   - 
للبيئة( م  ت ريعات ريئية مباشرة م  ناحية وما يصاي ع  اجلهات املعنية )الا زايات  
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واملؤسسات احلك مية األخر ( م  ت ريعات ذات أرعاد ريئية )م  ناحياة أخار (،   
حققا م  خالل اإلطاي القان ين املنظم للت ريعات حيث أن ذلك االيتباط وإن كان مت

البيئية إال أنه غري متحقق م  خالل اإلطاي املؤسسي، وه  ما اقتضى إدخال قضية البيئة 
 ومحايتها راململكة.

مع التغريات املؤسسية اهليكلية اليت ايتأت احلك مة امل قرة إدخاهلا على كل م   - 
رية والبيئة واحلياة الفطرياة ووزاية شاؤون البلاايات    اهليئة العامة حلماية الثروة البح

والتخطيط العمراين واليت متثلت يف نقل تبعية اإلداية العامة للثروة م  اهليئة امل اي إليها 
إىل وزاية شؤون البلايات، األمر الذي أد  إىل ضروية إدخال التعايالت املؤسساية  

 مة امل قرة يف احلفاظ على البيئاة  على هيكل ومسمى هذه اهليئة فضاًل ع  ت جه احلك
ومحايتها م  التعاي عليها وتاعيم تبين مفه م االمتثال البيئي م  اجلهات واملؤسسات 
والقطاع اخلاص راململكة، األمر الذي تطلب البحث ع  شكل مؤسسي جايا حيقاق  
طم حات اململكة يف رسط مفه م احترام البيئة رني كافة مؤسساااا ال سايما وأن   

 ريعات ذات البعا البيئي هي تصاي ع  كافة ال زايات واملؤسسات راململكة وم  الت
مث أصبح م  الضرويي جتميع ممثلي ال زايات واملؤسسات ذات الصالة يف عضا ية   
الكيان اجلايا أو ال كل املؤسسي اجلايا فكان إن اء وتنظيم اجمللل األعلاى للبيئاة   

 مبقتضى املرس م سال  البيان.
 

النسبة لنص املادة الرارعة  ) تك ن قرايات اجمللل نافذة وملزمة لكافة اجلهاات يف  : رثانيًا
اململكة م  ال زايات واهليئات واملؤسسات وغريها، وعلى تلك اجلهات اختاذ اإلجراءات 

 الالزمة لتنفيذها.
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 انطالقًا مما سقناه ع  فلسفة إصااي املرس م رقان ن ورالبناء عليه يتضح املغز  واهلااف 
احلقيقيني وياء مضم ن نص املادة الرارعة م  املرس م رقاان ن وها  إعطااء األول ياة     
والصااية رقضية البيئة يف كل وزايات اململكة وهيئااا ومؤسساااا وأجهزااا املعنياة    

 private)راختالف املسميات(، أما عباية )وغريها( فهي تنصرف إىل القطاع اخلاص )

sectorكال وص ي خمتلفة كال ركات اخلاصة وأخر  اليت ت ايك (  مبا يتضمنه م  أش
فيها احلك مة، وهذا ه  السبب وياء عام تسمية هذه اجلهات رأمساسها لتعااد صا يها   
وأشكاهلا القان نية فنانب منها يأخذ شكل ال ركات وآخر يأخذ شكل م روع فردي 

تضايات حسا    وآخر يأخذ شكل ال يش أو املصانع أو املكاتب اإلست اايية، وأن مق 
الصياغة القان نية قا تطلبت عام ذكر كل هذه املسميات حىت ال يصبح الانص ضاعيفًا   
وحىت ال يغلق البا  على أشكال الكيانات األخر  اليت قا متايس أن طة راململكاة ذات  

 آثاي على البيئة.

لل والق ل حبذف كلمة ) وغريها ( يعين انصراف النص إىل تفعيل القرايات البيئية للمن
األعلى للبيئة على اجلهات احلك مية دون القطاع اخلاص، وه  علاى خاالف املقصاا    

 احلقيقي م  النص.

: ما جاء راملادة الرارعة أن ما يصاي ع  اجمللل األعلى هي )قرايات( ووفقًا لاسات ي  ثالثًا
احملاكم اململكة تعترب القرايات هي أدىن األدوات الت ريعية مكانة، وميك  الطع  عليها أمام 

إللغاسها إذا ما خرجت ع  مقتضيات سالمة القراي رأيكانه اخلمل كالسبب أو احملال أو  
الغاية أو االختصاص أو ال كل إذا ما حلق هذه األيكان عيبًا يست جب الطع  عليه، وم  
مث فتبقى القيمة القان نية ملا يصاي ع  اجمللل تنحصر يف ك هنا  رد قارايات إدايياة ال   

 ما يعل ها ديجة م  مراسيم رق انني أو ق انني أو ما عالها. تسم  على
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: أن ما جاء رنص املادة األوىل م  املرس م رقان ن وه  أن )للمنلل على األخاص  رابعًا
وضع االستراتينية املستقبلية للبيئة ومتارعة تنفيذها مع ال زايات واهليئاات واملؤسساات   

اليت تررط اجمللل األعلى رغريه م  املؤسسات،  ذات الصلة( ما ي ضح جبالء طبيعة العالقة
إذ أن هذه العالقة ترتكز على التنسيق واملتارعة مع هذه املؤسسات فيما يتعلق رقضايا البيئة 

 (مرفقوالتنمية املستاامة وكل ما خيرج ع  االعتبايات البيئية وليل أم ي أخر . )

 

ـًا   رأي اللجنة : -رابع

، تناولت يتأل  م  تسعة م اد فضاًل ع  الايباجةتاايست اللننة املرس م رقان ن والذي 
املادة األوىل منه إن اء  لل يسمى اجمللل األعلى للبيئة وحادت له اختصاصاته، وتناولت 
املادة الثانية إن اء جهاز تنفيذي يت ىل تصري  شؤون اجمللل الفنية واإلدايية واملالية وفقًا 

سح اجمللل، أما املادة الثالثة فنصت على أن يصاي يسيل اجمللل الل اسح والقرايات اليت لل ا
تنظم عمل اجمللل واجلهاز التنفيذي له، وقريت املادة الرارعة أن قرايات اجمللل نافذة 
وملزمة لكافة اجلهات يف اململكة م  ال زايات واهليئات واملؤسسات وغريها، كما تناولت 

سة أن على كافة ال زايات واهليئات واملؤسسات واألجهزة املعنية يف اململكة أن املادة اخلام
ت ايف اجلهاز التنفيذي للمنلل مبا يطلبه م  ريانات ومعل مات، وقريت املادة السادسة 
م  املرس م أن يك ن للمنلل اعتماد مار، أما السارعة  فقا قريت أن يؤول إىل اجمللل 

ل الثارتة واملنق لة وامل ايد اململ كة للهيئة العامة حلماية الثروة مجيع امل ج دات واألم ا
البحرية والبيئة واحلياة الفطرية كما قريت املادة أن ينقل امل ظف ن راهليئة إىل اجلهاز 

( لسنة 61التنفيذي للمنلل، وقا نصت املادة الثامنة على أن ُيلغى املرس م رقان ن يقم )
ة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية، أما املادة التاسعة رإن اء اهليئة العام 3113

ووزاية شؤون تب دلت ر أنه وجهات النظر م  قبل أعضاء اللننة فهي تنفيذية، وقا 



89 

 

اطلعت اللننة على يأي جلنة البلايات والتخطيط العمراين )اجمللل األعلى للبيئة(، كما 
قان ن ر املرس مال  ي  والذي جاء مؤكًاا لسالمة  ال ؤون الت ريعية والقان نية مبنلل
وقا اطلعت اللننة كذلك على مذكرة وزاية شؤون  م  الناحيتني الاست يية والقان نية،

البلايات والتخطيط العمراين )اجمللل األعلى للبيئة( ومذكرة املست اي القان ين ل ؤون 
ئة ومحايتها م  املخاطر مبا يت جب م  األمهية احلفاظ على البي هويأت اللننة أناللنان، 

س  الت ريعات والق انني املساناة لذلك ون ر ال عي البيئي لا  اجلميع راإلضافة إىل 
وقا يأت تضافر اجله د رني كافة األطراف يف سبيل احلفاظ على حق ق األجيال القادمة، 

تتعلق ر ج د مبا تضمنه م  تعايالت هامة  املذك ياملرس م رقان ن إصااي اللننة أن 
حاجة ملحة إلن اء جهاز خيتص رالبيئة، يعا خط ة إجيارية يف النه ض رالعمل البيئي يف 

 مملكة البحري .

)تك ن قرايات اجمللل  أن و فيما يتعلق راملادة الرارعة م  املرس م رقان ن واليت نصت على
ات وغريها، وعلى نافذة وملزمة لكافة اجلهات يف اململكة م  ال زايات واهليئات واملؤسس

( فإن اللننة ويف ض ء مرسيات اجلهات تلك اجلهات إختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها
املعنية قا اقتنعت رأن ما يقصا إليه ركلمة ) وغريها ( ال ايدة يف املادة الرارعة م  املرس م 
رقان ن ه  مجيع أشكال القطاع اخلاص راختالف مسمياته وإن مت حذف الكلمة 

ف النص إىل القطاع احلك مي كما إن النص على تلك القطاعات ر كل حريف سينصر
سيسهم يف إضعاف النص كما سيعمل على إغالق البا  أمام إن اء كيانات جاياة يف 

وقا أرات سعادة األستاذة ل ل ة الع ضي حتفظها على املرس م رقان ن وذلك  ال البيئة،  
املادة الرارعة منه رإلزامية قرايات اجمللل األعلى م  الناحية امل ض عية؛ ملا ويد يف نص 

راعتباي أن ذلك خيل مبباأ  ،للبيئة لكافة اجلهات يف اململكة م  وزايات وهيئات وغريها
يترتب عليه منع اجلهات ذات الصلة الفصل رني السلطات الت ريعية والتنفيذية والقضاسية و
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مل يتضم  االشاية إىل حق  رقان ن س مألن املر ،م  حق التقاضي  - وراألخص امل اط  -
 الطع  على مثل هذه القرايات.

 

اقتنعت اللننة مبربيات االستعنال رإصااي املرس م رقان ن املذك ي واليت ساقتها كما 
شؤون البلايات والتخطيط العمراين )اجمللل األعلى للبيئة(، ورالرج ع إىل نص وزاية 
ى )إذا حاث فيما رني أدواي االنعقاد كل م  ( م  الاست ي واليت تنص عل31املادة )

 لل ال  ي  و لل الن ا  أو يف فترة حل  لل الن ا  ما ي جب االسراع يف اختاذ 
تاارري ال حتتمل التأخري، جاز للملك أن يصاي يف شأهنا مراسيم تك ن هلا ق ة القان ن، 

طلب رعض اإلجراءات اليت قا على أن ال تك ن خمالفة للاست ي( ومبا إن اآللية الت ريعية تت
تتطلب وقتًا،  وراألخص يف ظل ت ق   لسي ال  ي  والن ا ، مما قا يؤثر ر كل سليب 

 على التزامات مملكة البحري  رامل اثيق واالتفاقيات الاولية يف  ال البيئة.

 املرس م رقان ن يقموعلى ض ء تلك املعطيات يأت اللننة أمهية الت صية رامل افقة على  
 .رإن اء وتنظيم اجمللل األعلى للبيئة 3113( لسنة 74)

 

ـًا  اختيار مقرري املوضو  األصلي واالحتياطي: - خامس

( م  الالسحة الااخلية جمللل ال  ي ، اتفقت اللننة على اختياي  33إعمااًل لنص املادة ) 
  م  : كل

ـًا سعادة األستاذ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري  .0  مقرًرا أصليـ

ـًا  ر رضيــن باقاألستاذ حممــد حسادة سع .2  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصية اللجنة : - سادس

، فإن اللنناة  املرس م رقان نيف ض ء ما داي م  مناق ات وما أراي م  آياء أثناء دياسة 
 ت صي مبا يلي :

 

بإنشاء وتنظـيم اجمللـس    2102( لسنة 74املرسوم بقانون رقم )املوافقة على  -
 .للبيئةاألعلى 

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 ة حممــد مجعــة الكعيبـمجع                 األستـاذ فــؤاد أمحـد احلاجي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة              رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة نائب   
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م4102فبراير  42التاريخ :   
 

 

 احملرتم مجعة حممد الكعبي     / ساا األسعادة 

 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  
 

بإنشما  وننيم م المس م   2102( لسمن  74المرسوم بقانون رقمم   :الموضوع

 األع ى ل ب ئ .

 

 السالم ع  كم ورحم  هللا وبركانه،،

 

رئمم    ال ممال السمم ع ع مم  بممن  ممال  معممال  ، أخفاا  م9999فبخا ااخ  96بتاايخ   

المرسمموم  ااك  (، نساا  9د  9ص ل ت   / ف  898، ضاا ك اتيباام خ اام  المس مم 

إلا  لننا  بإنشما  وننيم م المس م  األع مى ل ب ئم ،  2102( لسن  74بقانون رقم  

ال خافا   للننا  والقينون  ، وذلك ل ني شتم وإبداء ال الحظيت عل م الشؤوك التشخ ع  

 العي   والب ئ .
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، عقدت لنن  الشؤوك التشخ ع   والقينون   انت يعهاي م9999فبخا خ  99وبتيخ        

ال اااذاوخ، وذلاااك بحضاااوخ  ال خساااوم بقاااينوك، ح اااط اتلعااات علااا  سااايدش عشاااخال

 .ال ستشيخ القينوني بيل نلش

ل بايد   ال خسوم بقاينوكإل  عدم   يلف   –بعد ال داول  والنقيش  –وانتهت اللنن        

 وأحايم الدستوخ.

 ال سن :رأي 

بإنشا  وننيم م  2102( لسن  74المرسوم بقانون رقم  تخى اللنن  سال        

  ك النيح ت ك الدستوخ   والقينون  .المس   األع ى ل ب ئ ، 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون الاشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة املرافق العامة 
والبيئة خبصوص مشرو  
قانون بإصدار قانون تنظيم 
الطريان املدين، املرافق 
( 42للمرسوم امللكي رقم )

 م.2102لسنة 
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 م2102مارس  21التاريخ: 

 

 للجنة املرافق العامة والبيئة  الثامنالتقرير 

 بشأن مشرو  قانون بإصدار قانون تنظيم الطريان املدين، املرافق للمرسوم امللكي

 م2102( لسنة 42رقم )   

 من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي 

       

 مقدمة:

استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاا  معاار يسايل  لال ال ا ي                          

االنعقاد العادي م  دوي  3113فرباير  7( املؤيخ يف 3د 3ص ل م   / ف 511يقم ) 

م روع قان ن والذي مت مب جبه تكلي  اللننة راياسة  م  الفصل الت ريعي الثالث الثالث

، م3113( لسانة  43لطريان املاين، املرافق للمرس م امللكي يقم )رإصااي قان ن تنظيم ا

على أن تتم دياسته وإرااء املالحظات ، وإعااد تقرير يتضم  يأي اللننة ر أنه ؛ لياتم  

 عرضه على اجمللل. 
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 قان ن يف االجتماعات التالية:م روع التاايست اللننة  (2)

 

 تارخيـــه رقـم االجتمـا 

 م3113فرباير   17 السارعاالجتمااع 

 م3113مايس  17 التاسعاالجتمااع 

 م3113مايس  14 االجتماع العاشر 

 

موضـو    باملرسوم بقانوناطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة   (7)
 :البحث والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 (مرفقوالقان نية مبنلل ال  ي  . )يأي جلنة ال ؤون الت ريعية  -

 ( مرفقمذكرة شؤون الطريان املاين. )  -

 م عة م  الق انني ذات العالقة مب روع القاان ن راإلضاافة إىل االتفاقياات     -
 .اليت انضمت إليها مملكة البحري ومسؤولية الطريان اجل ي و املختصة رالطريان

 ( مرفققراي  لل الن ا  ومرفقاته. )  -

( 43يقم ) قان ن رإصااي قان ن تنظيم الطريان املاين، املرافق للمرس م امللكيم روع  -
 ( مرفق. ) م3113لسنة 

 

 

 

 

 



999 

 

وزارة املواصالت ) شؤون الطريان  اجتماعات اللجنةوبدعوة من اللجنة، شارك يف . 2
 املدين ( ، حيث حضر كل من:

 

 وزير املواصالت. صاحب السعادة السيد كمال بن أمحد حممد -

 القائم بأعمال الوكيل املساعد ألمن الطريان. السيــد حسيـن أمحــد الشعيــل -

 مدير إدارة النقل اجلوي. السيــدة ابتسـام حممــد الشمـالن -

 مستشار النقل اجلوي. السيــد كمــال ريــاض حــفين -

 مستشار قانوين. السيــد أمحــد كمــال الديــن -

  

  اللجنة من األمانة العامة :كما شارك يف اجتماعات 

 لشؤون  اللجان. املستشار القانوين اذ حمسن محيد مرهون   ـاألست -
 

  مـن هاشـة حسـخولوت ىل أمانة سار اللننة. 
 

ـًا : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:  ثانيـ
 

اطلعت اللننة على يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبنلل ال  ي  والذي جاء 
 ( مرفقم  الناحيتني الاست يية والقان نية. )قان ن م روع المؤكًاا لسالمة 
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ـًا: رأي هيئة شؤون الطريان املدين:  ثالثـ

مر علاى  م وقا 1336( لسنة 5صاي قان ن الطريان املاين راملرس م رقان ن يقم ) -
 عامًا. 14اعااده أكثر م  

م  الصفات األساسية لن اط الطريان املاين أنه ن اط سريع التغيري ليالسم وي اكب  -
ما ت هاه ساحة الطريان العاملية م  تغيريات وتعايالت ت اريعية متالحقاة ويا يف    

 راملتطلبات الاولية.

 يف شؤون الطريان املاين.مت إعااد م روع القان ن م  قبل فريق عمل م  املختصني  -

مت عقا عاة اجتماعات رني املختصني ر ؤون الطريان املاين واملختصني هبيئة الت ريع  -
 واإلفتاء القان ين.

مت إقراي مس دة امل روع م  هيئة الت ريع واإلفتاء القان ين و لل ال زياء املا قر   -
 وأحيل إىل السلطات الت ريعية املختصة.

 للقان ن:األسل  الرسيسية 

مت إعااد م روع القان ن لي اكب التغريات اليت طرأت على قطاع الطريان املااين   -
 العاملي خالل الفترة األخرية.

مت التركيز على األم ي اخلاصة رالسالمة اجل ية وأم  الطريان املاين واليت تعترب حم ي  -
 التعايالت اليت طرأت على القان ن احلار.

حظاات منظماة الطاريان املااين الااور ومالحظاات                    مت تضمني مجيع مال -
للتاقيق على  3111( ، واليت قامت رزياية للمملكة خالل شهر ن فمرب SH&Eشركة )

 شؤون الطريان املاين فيما خيص السالمة واألم  واألم ي الت ريعية والقان نية.
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طريان وامل غلني للخامات مت معاجلة مجيع األم ي ذات الصلة رعمل املنظم لقطاع ال -
 وخاصة إثر إن اء شركة مطاي البحري  وانفصال املطاي ع  شؤون الطريان املاين.

مت احملافظة على حق ق الاولة السيادية يف الترخيص مبمايسة الن اط واحلق يف وق   -
 أو إلغاء التراخيص يف حالة خمالفة الق انني واألنظمة املعم ل هبا يف هذا اخلص ص. 

 مربرات االستعجال:   

   ال فاء راملتطلبات الاولية اليت مت إدياجها يف م روع القان ن اجلايا وخاصاة يف
 مجيع األم ي ذات الصلة رالسالمة اجل ية وأم  الطريان املاين.

        معاجلة الثغرات واملالحظات الايت أويدهاا تقريار منظماة الطاريان املااين
 .3111ام ( يف عSH&E( وتقرير شركة )ICAOالاور)

  االسراع راخ ل القان ن حيز النفاذ س ف ميك  طريان اخلليج م  عقا اتفاقيات
م ايكة يف الرمز مع ال ركات األمريكية واليت مت إلغاءها نتينة لقص ي يف القان ن 

 (مرفقاحلار.)

 

ـًا   رأي اللجنة : -رابع

 م اد م روع القان ن، وحبثت أوجه املالحظات اليت مت إرااؤها م  قبل تاايست اللننة 

اطلعت اللننة على يأي ووزاية امل اصالت )شؤون الطريان املاين(، كما أعضاء اللننة 

م روع جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبنلل ال  ي  والذي جاء مؤكًاا لسالمة 

وقا اطلعت اللننة كذلك على مذكرة وزاية   نية،قان ن م  الناحيتني الاست يية والقانال

وحيث إن م روع القان ن يهاف إىل االستنارة  امل اصالت ) شؤون الطريان املاين (،

خباصة األم ي املتعلقة راحلفاظ على السالمة بات الاولية وفقا للقان ن الاور وللمتطل
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يق سالمة مستخامي قطاع اجل ية، و أم  الطريان املاين، وهي الركاسز األساسية لتحق

الطريان، فضال ع  أهنا تعرب ع  مسعة مملكة البحري  و مكانتها رني األمم على املست يني 

االقليمي و الاور، مبا يرفع مست   الثقة لا  املستثمري  للت غيل انطالقا م  مطاي 

  دوهلا إىل شركات الطريان األجنبية م البحري  الاور إىل مطايات العامل كافة، و ت غيل 

الناقل  ال طين ر ، كما إن م روع القان ن سيسهم يف النه ضمطاي البحري  الاور

ولية، م  )شركة طريان اخلليج(، رفضل وج د ت ريع نافذ و شامل جلميع املتطلبات الا

فإن  ،مع ال ركات الاولية و على يأسها ال ركات األمريكيةعقا اتفاقيات م ايكة 

م اده كما امل افقة على و ،قان نالقة م  حيث املباأ على م روع امل افر اللننة ت صي

 اجلاول املرفق. ويدت تفصياًل يف

ـًا      اختيار مقرري املوضو  األصلي واالحتياطي: - خامس

( م  الالسحة الااخلية جمللل ال  ي ، اتفقت اللننة على اختياي  33إعمااًل لنص املادة ) 
  م  : كل

ـًا  ر رضيــن باقحممــد حساألستاذ  سعادة  .2  مقرًرا أصليـ

ـًا ـياألستـاذ فــؤاد أمحـد احلاجـ ادةسع .7  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصية اللجنة : - سادس

 
 

، فإن اللننة م روع القان نيف ض ء ما داي م  مناق ات وما أراي م  آياء أثناء دياسة 
 ت صي مبا يلي :

 

قانون بإصدار قانون تنظيم الطريان املـدين،  مشرو  املوافقة من حيث املبدأ على  -
 .م2102( لسنة 42املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 املوافقة على مواد مشرو  القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 حممــد مجعــة الكعيب ةـمجع             األستـاذ فــؤاد أمحـد احلاجــي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة              رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة نائب   
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 2102( لسنة 42رقم ) ( لسنة ) ( بإصدار قانون تنظيم الطريان املدين، املرافق للمرسوم امللكي رقم ) مشرو  قانون

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة

حنن محد بن عيسـى لل خليفـة      
 مملكة البحرين.ملك 

 رعا االطالع على الاست ي،
وعلى قان ن العق راات الصاادي   

( لسانة  16راملرس م رقان ن يقم )
 ، وتعايالته،1345

وعلى معاهاة الطريان املاين الاور 
ديسامرب   4امل قعة يف شيكاغ  يف 

واليت انضمت إليهاا   1377لسنة 
أغسااطل  31الاولااة رتااايي  

ومالحقهااا وتعااايالاا،  1341

 الديباجة

 دون تعايل

 الديباجة

 دون تعايل
 الديباجة

حنن محد بن عيسـى لل خليفـة      
 ملك مملكة البحرين.

 رعا االطالع على الاست ي،
وعلى قان ن العق راات الصاادي   

( لسانة  16راملرس م رقان ن يقم )
 ، وتعايالته،1345

وعلى معاهاة الطريان املاين الاور 
ديسامرب   4امل قعة يف شيكاغ  يف 

واليت انضمت إليهاا   1377لسنة 
أغسااطل  31الاولااة رتااايي  

ومالحقهااا وتعااايالاا،  1341
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ساسر املعاهااات واالتفاقياات   و
املتعلقة رالطريان املاين الاور اليت 
انضمت إليها مملكاة البحاري ،   
وعلى قان ن ق ات األم  العاام،  
( 3الصادي راملرس م رقان ن يقم )

 ، وتعايالته،1313لسنة 
( 17وعلى املرس م رقان ن يقام ) 

رفرض يسم خامات  1315لسنة 
 املغاديي  ع  طريق اجل ،

( 1املرس م رقان ن يقام ) وعلى 
ر أن البحر اإلقليمي  1333لسنة 

 لاولة البحري  واملنطقة املتامخة، 
وعلى قان ن الطريان املاين الصادي 

واالتفاقياات  وساسر املعاهااات  
املتعلقة رالطريان املاين الاور اليت 
انضمت إليها مملكاة البحاري ،   
وعلى قان ن ق ات األم  العاام،  
( 3الصادي راملرس م رقان ن يقم )

 ، وتعايالته،1313لسنة 
( 17وعلى املرس م رقان ن يقام ) 

رفرض يسم خامات  1315لسنة 
 املغاديي  ع  طريق اجل ،
( 1يقام ) وعلى املرس م رقان ن 

ر أن البحر اإلقليمي  1333لسنة 
 لاولة البحري  واملنطقة املتامخة، 

وعلى قان ن الطريان املاين الصادي 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

( لسانة  5راملرس م رقان ن يقم )
، املعال راملرس م رقاان ن  1336
 ،3111( لسنة 6يقم )

وعلى القان ن املااين، الصاادي   
( لسانة  13راملرس م رقان ن يقم )

3111، 
وعلى قان ن اإلجراءات اجلناسياة  

( 75الصادي راملرس م رقان ن يقم )
 ، وتعايالته،3113لسنة 

أقر  لل ال  ي  و لل الن ا  
القان ن اآليت نصه، وقا صااقنا  

 عليه وأصايناه،

( لسانة  5راملرس م رقان ن يقم )
، املعال راملرس م رقاان ن  1336
 ،3111( لسنة 6يقم )

وعلى القان ن املااين، الصاادي   
( لسانة  13راملرس م رقان ن يقم )

3111، 
اإلجراءات اجلناسياة   وعلى قان ن

( 75الصادي راملرس م رقان ن يقم )
 ، وتعايالته،3113لسنة 

أقر  لل ال  ي  و لل الن ا  
القان ن اآليت نصه، وقا صااقنا  

 عليه وأصايناه،
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة األوىل

ُيعمل رأحكام القان ن املرافاق يف  
شأن الطريان املاين، وُيلغى قان ن 
 م الطريان املاين الصادي راملرسا 

، 1336( لسانة  5رقان ن يقم )
( لسنة 17واملرس م رقان ن يقم )

رفرض يسام خاامات    1315
املغاديي  ع  طريق اجل ، كماا  
ُيلغى كل حكم خياال  أحكاام   

 القان ن املرافق.

 املادة األوىل

 دون تعايل

 املادة األوىل

 دون تعايل
 املادة األوىل

ُيعمل رأحكام القان ن املرافاق يف  
املاين، وُيلغى قان ن شأن الطريان 

الطريان املاين الصادي راملرسا م  
، 1336( لسانة  5رقان ن يقم )

( لسنة 17واملرس م رقان ن يقم )
رفرض يسام خاامات    1315

املغاديي  ع  طريق اجلا ، كماا   
ُيلغى كل حكم خياال  أحكاام   

 القان ن املرافق.

 املادة الثانية
يصاي وزير امل اصالت اللا اسح  

زمة لتنفيذ أحكاام  والقرايات الال

 املادة الثانية
 دون تعايل

 املادة الثانية
 دون تعايل

 

 املادة الثانية

يصاي وزير امل اصالت اللا اسح  
والقرايات الالزمة لتنفيذ أحكاام  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

القان ن املرافق، خالل ستة أشاهر  
م  الي م التار لتايي  ن اره يف  

 اجلرياة الرمسية.
وإىل أن يااتم إصااااي اللاا اسح 
والقرايات املاذك ية يف الفقارة   
األوىل م  هذه املادة يستمر العمل 
رالل اسح والقرايات املعم ل هباا  
وقت صاوي هذا القان ن، وذلك 

 عايض مع أحكامه.كله فيما ال يت

القان ن املرافق، خالل ستة أشاهر   
م  الي م التار لتايي  ن اره يف  

 اجلرياة الرمسية.
وإىل أن يااتم إصااااي اللاا اسح 

املاذك ية يف الفقارة    والقرايات
األوىل م  هذه املادة يستمر العمل 
رالل اسح والقرايات املعم ل هباا  
وقت صاوي هذا القان ن، وذلك 
 كله فيما ال يتعايض مع أحكامه.

 املادة الثالثة
على يسيل  لل ال زياء وال زياء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –
هذا القان ن، وُيعمل ره اعتبايًا م  

 املادة الثالثة
 دون تعايل

 املادة الثالثة
 دون تعايل

 

 املادة الثالثة

على يسيل  لل ال زياء وال زياء 
تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –

هذا القان ن، وُيعمل ره اعتبايًا م  
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 توصية اللجنة
 نصوص املواد  
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 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

م التار لتايي  ن ره يف اجلرياة الي 
 الرمسية.

الي م التار لتايي  ن ره يف اجلرياة 
 الرمسية.

 تنظيم الطريان املدينقانون 

 الباب األول
 أحكام عامة
 الفصل األول

 (0مادة )
 التعاريف

 
 
 
 
 

 قانون تنظيم الطريان املدين

 الباب األول
 أحكام عامة
 الفصل األول

 (0مادة )
 التعاريف
 

 امل افقة على قراي  لل الن ا  -
)وحائز على إجازة رإضافة عباية 
يف هناية تعريا    سارية املفعول(

)قاسا الطاسرة(، وذلك للت افق مع 

 الطريان املدينقانون تنظيم 

 الباب األول
 أحكام عامة
 الفصل األول

 (0مادة )
 التعاريف

 :قري اجمللل إجراء اآليت 
  وحـائز علـى   إضافة عباية(

يف هناية  إجازة سارية املفعول(
 تعري  )قاسا الطاسرة(.

 

 قانون تنظيم الطريان املدين

 الباب األول
 أحكام عامة
 الفصل األول

 (0مادة )
 التعاريف
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 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متطلبات قيادة الطاسرة ألي طياي و 
م  ضمنها احلص ل على إجاازة  

 سايية املفع ل.

 امل افقة على قراي  لل الن ا  -

تعري  )خط ج ي رإعادة صياغة 
 منتظم( على النح  اآليت:

"خط جوي منـتظم: جمموعـة   
رحالت جوية يتم تشغيلها ضمن 

 وذلاك  خدمات جوية منظمة". 

 ل يود النص دون تعري .

 

امل افقة على قراي  لل الن ا   -
راسااتحااث تعرياا  لعباااية 

 
 
 
   إعادة صياغة تعري  )خاط

ج ي منتظم( علاى النحا    
 اآليت:

"خط جوي منتظم: جمموعة 
يتم تشغيلها رحالت جوية 

ــة  ضــمن خــدمات جوي
 منظمة".

 
    استحااث تعريا  لعبااية

على  )خدمات جوية منتظمة(
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علاى   )خدمات جوية منتظمـة( 
 النح  اآليت:

"خدمات جوية منتظمة: خدمات 
جوية تقوم هبا طائرات نقل عـام  
للركاب واألمتعـة واحليوانـات   
والبضائع والربيـد أو أي مـن   
ذلك، مقابل أجـر أو مكافـأة،   
وتكون مفتوحة للجمهور طبقـًا  
جلدول زمين معلن عنه أو بانتظام 

وذلك ل يود  أو تكرُّر واضح". 
 النص دون تعري .

 

ي  لل الن ا  امل افقة على قرا -

 النح  اآليت:

"خدمات جويـة منتظمـة:   
خدمات جويـة تقـوم هبـا    
طائرات نقل عـام للركـاب   
واألمتعة واحليوانات والبضائع 
والربيد أو أي من ذلك، مقابل 
أجــر أو مكافــأة، وتكــون 

دول مفتوحة للجمهور طبقًا جل
زمين معلن عنه أو بانتظـام أو  

 تكرُّر واضح".

 
 

  حالة استحااث تعري  لعباية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



999 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
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)حالـة  راستحااث تعري  لعباية 
 على النح  اآليت: الطريان(

"حالة الطريان: حالة الطـائرة  
منذ حلظة إغالق مجيع أبواهبـا  
اخلارجية بعد صعود الركاب 
أو أعضاء طاقم الطـائرة أو  
شحن البضائع علـى متنـها   
وحىت اللحظة اليت يفتح فيهـا  
أي باب منها إلنزال الركاب 

ء طاقم الطـائرة أو  أو أعضا
 تفريغ البضائع". 

 
 

 على النح  اآليت: الطريان(
"حالة الطريان: حالة الطـائرة  
منذ حلظة إغالق مجيع أبواهبـا  
اخلارجية بعد صعود الركاب 
أو أعضاء طاقم الطـائرة أو  
شحن البضائع علـى متنـها   
 وحىت اللحظة اليت يفتح فيهـا 
أي باب منها إلنزال الركاب 
أو أعضاء طاقم الطـائرة أو  

 تفريغ البضائع".
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   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 

ال ايدة يف تعري  )شهادة  )بإتبا (
، )باتبـا ( الصالحية( لتصابح  

ال ايدة )واجلنية( وكذلك يف كلمة 
يف تعرياا  )حقاا ق الساان  

 .)واجلنيه(اخلاصة( لتصبح 
 

  

 
 

   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف
الا ايدة يف   )بإتبـا ( كلمة 

تعري  )شهادة الصاالحية(  
، وكاذلك يف  )باتبا (لتصبح 
الا ايدة يف  )واجلنيـة(  كلمة 

تعرياا  )حقاا ق الساان  
 .)واجلنيه(اخلاصة( لتصبح 

 

 
 
 
 

نص املادة بعد وعلى ذلك يكون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هاذا القاان ن،   
تك ن للكلمات والعبايات التالية 
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 كما وردت من احلكومة

 
يف تطبيق أحكام هاذا القاان ن،   
تك ن للكلمات والعبايات التالية 
املعاين املبينة قريَ  كل منها، ما مل 
 يقتِض سياق النص خالَف ذلك:

 الاولة: مملكة البحري .
ال زير: وزير امل اصاالت، أو أي  
 وزير آخر يصاي رتسميته مرس م.
وكيل شائ ن الطاريان املااين:    
ال خص املعني ر اساطة الاولاة   
للقيام راملهام احملادة له وفًقا هلاذا  

 القان ن.
اإلقليم: إقليم الاولاة، وي امل   

 التعديل:

يف تطبيق أحكام هاذا القاان ن،   
تك ن للكلمات والعبايات التالية 
املعاين املبينة قريَ  كل منها، ما مل 
 يقتِض سياق النص خالَف ذلك:

 الاولة: مملكة البحري .
ال زير: وزير امل اصاالت، أو أي  
 وزير آخر يصاي رتسميته مرس م.
وكيل شائ ن الطاريان املااين:    

 خص املعني ر اساطة الاولاة   ال
للقيام راملهام احملادة له وفًقا هلاذا  

 القان ن.
اإلقليم: إقليم الاولاة، وي امل   

املبينة قريَ  كل منها، ما مل املعاين 
 يقتِض سياق النص خالَف ذلك:

 الاولة: مملكة البحري .
ال زير: وزير امل اصاالت، أو أي  
 وزير آخر يصاي رتسميته مرس م.
وكيل شائ ن الطاريان املااين:    
ال خص املعني ر اساطة الاولاة   
للقيام راملهام احملادة له وفًقا هلاذا  

 القان ن.
لاة، وي امل   اإلقليم: إقليم الاو

املساحة األيضية واملياه اإلقليمياة  
املالصقة هلا، والفضاء اجل ي الذي 

 يعل مها.
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 كما وردت من احلكومة

املساحة األيضية واملياه اإلقليمياة  
، والفضاء اجل ي الذي املالصقة هلا
 يعل مها.

شئ ن الطريان املاين: اجلهة املكلفة 
رالساالطات واالختصاصااات  
والصالحيات املتعلقاة راالطريان   

 املاين.
دولة التسنيل: الاولة املسنلة هبا 

 الطاسرة.
معاهاة شيكاغ : معاهاة الطريان 
املاين الاور، امل قعة يف شيكاغ  

 ، ومالحقها.1377ديسمرب  4يف 
معاهاة يوما: املعاهااة املتعلقاة   

املساحة األيضية واملياه اإلقليمياة  
املالصقة هلا، والفضاء اجل ي الذي 

 يعل مها.
شئ ن الطريان املاين: اجلهة املكلفة 
رالساالطات واالختصاصااات  

ريان والصالحيات املتعلقاة راالط  
 املاين.

دولة التسنيل: الاولة املسنلة هبا 
 الطاسرة.

معاهاة شيكاغ : معاهاة الطريان 
املاين الاور، امل قعة يف شيكاغ  

 ، ومالحقها.1377ديسمرب  4يف 
معاهاة يوما: املعاهااة املتعلقاة   

شئ ن الطريان املاين: اجلهة املكلفة 
رالساالطات واالختصاصااات  
والصالحيات املتعلقاة راالطريان   

 املاين.
دولة التسنيل: الاولة املسنلة هبا 

 الطاسرة.
معاهاة شيكاغ : معاهاة الطريان 

 الاور، امل قعة يف شيكاغ  املاين
 ، ومالحقها.1377ديسمرب  4يف 

معاهاة يوما: املعاهااة املتعلقاة   
راألضراي اليت حتااثها الطااسرات   
األجنبية للطرف الثالث على سطح 
األيض امل قع عليها مباينة يوما يف 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

راألضراي اليت حتاثها الطااسرات  
األجنبية للطرف الثالث على سطح 
األيض امل قع عليها مباينة يوما يف 

 ، وتعايالاا.1363أكت رر سنة  4
الطاسرة: مركبة ه اسية أثقل ما   
اهل اء تعمل رق ة حمركة وتساتما  
ق ة يفعها للطريان يف اجل  رصافة  

يدود فعل اهل اء على  أساسية م 
أسطح تظل ثارتة يف ظروف طريان 
معينة، غري يدود فعل اهل اء علاى  
سطح األيض، وت مل املناطياا  
والبال نات والطاسرات ال اراعية  
والطاسرات ذات األجنحة الثارتاة  

راألضراي اليت حتااثها الطااسرات   
األجنبية للطرف الثالث على سطح 

مباينة يوما يف األيض امل قع عليها 
 ، وتعايالاا.1363أكت رر سنة  4

الطاسرة: مركبة ه اسية أثقل ما   
اهل اء تعمل رق ة حمركة وتساتما  
ق ة يفعها للطريان يف اجل  رصافة  
أساسية م  يدود فعل اهل اء على 
أسطح تظل ثارتة يف ظروف طريان 
معينة، غري يدود فعل اهل اء علاى  
سطح األيض، وت مل املناطياا  

بال نات والطاسرات ال اراعية  وال
والطاسرات ذات األجنحة الثارتاة  

 ، وتعايالاا.1363أكت رر سنة  4
الطاسرة: مركبة ه اسية أثقل ما   

 ة حمركة وتساتما  اهل اء تعمل رق
ق ة يفعها للطريان يف اجل  رصافة  
أساسية م  يدود فعل اهل اء على 
أسطح تظل ثارتة يف ظروف طريان 
معينة، غري يدود فعل اهل اء علاى  
سطح األيض، وت مل املناطياا  
والبال نات والطاسرات ال اراعية  
والطاسرات ذات األجنحة الثارتاة  

 واملتحركة وغريها.
ي شخص طبيعي مالك الطاسرة: أ

أو معن ي تك ن الطاسرة مسانله  
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 كما وردت من احلكومة

 واملتحركة وغريها.
مالك الطاسرة: أي شخص طبيعي 
أو معن ي تك ن الطاسرة مسانله  

 رامسه.
سرة: كل شخص طبيعي م غل الطا

أو معن ي يق م رت غيل الطااسرة  
رغرض الاررح، إماا رنفساه أو    
رتأجريها للغري، وختضع هيئة قياداا 

 ألوامره.
دولة م غل الطاسرة: الاولة الايت  
يقع هبا املركاز الرسيساي إلداية   
أعمال م غل الطاسرة أو م طناه  

 الااسم.

 واملتحركة وغريها.
مالك الطاسرة: أي شخص طبيعي 
أو معن ي تك ن الطاسرة مسانله  

 رامسه.
م غل الطاسرة: كل شخص طبيعي 
أو معن ي يق م رت غيل الطااسرة  
رغرض الاررح، إماا رنفساه أو    
رتأجريها للغري، وختضع هيئة قياداا 

 امره.ألو
دولة م غل الطاسرة: الاولة الايت  
يقع هبا املركاز الرسيساي إلداية   
أعمال م غل الطاسرة أو م طناه  

 الااسم.

 رامسه.
م غل الطاسرة: كل شخص طبيعي 
أو معن ي يق م رت غيل الطااسرة  
رغرض الاررح، إماا رنفساه أو    
رتأجريها للغري، وختضع هيئة قياداا 

 ألوامره.
دولة م غل الطاسرة: الاولة الايت  
يقع هبا املركاز الرسيساي إلداية   

 طناه  أعمال م غل الطاسرة أو م
 الااسم.

الناقل اجل ي: كل شخص طبيعي 
أو معن ي يق م راستثماي خط أو 
خط ط ج ياة لنقال الركاا     
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الناقل اجل ي: كل شخص طبيعي 
ستثماي خط أو أو معن ي يق م را

خط ط ج ياة لنقال الركاا     
واألمتعة واحلي اناات والبضااسع   

 والربيا أو أي م  ذلك.
نقل ج ي جتايي: يحالت ج ية 
تق م رنقل يكا  و/ أو رضااسع  

 ورريا، مقارل أجر.
طاااسرات الاولااة: الطاااسرات 
املستخامة يف اخلامات العسكرية 
وال رطة واجلمايك أو يف خاماة  

ة رتنفياذ  م  اخلاامات املتصال  
 الق انني.

الناقل اجل ي: كل شخص طبيعي 
أو معن ي يق م راستثماي خط أو 
خط ط ج ياة لنقال الركاا     
واألمتعة واحلي اناات والبضااسع   

 والربيا أو أي م  ذلك.
ة نقل ج ي جتايي: يحالت ج ي
تق م رنقل يكا  و/ أو رضااسع  

 ورريا، مقارل أجر.
طاااسرات الاولااة: الطاااسرات 
املستخامة يف اخلامات العسكرية 
وال رطة واجلمايك أو يف خاماة  
م  اخلاامات املتصالة رتنفياذ    

 الق انني.

واألمتعة واحلي اناات والبضااسع   
 والربيا أو أي م  ذلك.

نقل ج ي جتايي: يحالت ج ية 
تق م رنقل يكا  و/ أو رضااسع  

 ورريا، مقارل أجر.
طاااسرات الاولااة: الطاااسرات 

ت العسكرية املستخامة يف اخلاما
وال رطة واجلمايك أو يف خاماة  
م  اخلاامات املتصالة رتنفياذ    

 الق انني.
إقليم معل مات الطاريان:  اال   
ج ي معرف األرعااد تقاام إىل   
الطااسرات يف داخلاه خااامات   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

إقليم معل مات الطاريان:  اال   
ج ي معرف األرعااد تقاام إىل   
الطااسرات يف داخلاه خاامات    
 معل مات الطريان وخامات التنبيه.
الربج: وحاة تن أ رغرض تقاا   
خامة مراقباة احلركاة اجل ياة    
للمطاااي، وت اامل األشااخاص 

 العاملني فيها.
وحاة مراقبة االقتارا : وحااة   

لتقا  خامات مراقبة احلركة تن أ 
 اجل ية يف املطاي.

مركز مراقبة املنطقة: وحاة مكلفة 
رتقا  خامات مراقباة احلركاة   

إقليم معل مات الطاريان:  اال   
ج ي معرف األرعااد تقاام إىل   
الطااسرات يف داخلاه خااامات   

 ان وخامات التنبيه.معل مات الطري
الربج: وحاة تن أ رغرض تقاا   
خامة مراقباة احلركاة اجل ياة    
للمطاااي، وت اامل األشااخاص 

 العاملني فيها.
وحاة مراقبة االقتارا : وحااة   
تن أ لتقا  خامات مراقبة احلركة 

 اجل ية يف املطاي.
مركز مراقبة املنطقة: وحاة مكلفة 
رتقا  خامات مراقباة احلركاة   

 معل مات الطريان وخامات التنبيه.
الربج: وحاة تن أ رغرض تقاا   
خامة مراقباة احلركاة اجل ياة    

األشااخاص للمطاااي، وت اامل 
 العاملني فيها.

وحاة مراقبة االقتارا : وحااة   
تن أ لتقا  خامات مراقبة احلركة 

 اجل ية يف املطاي.
مركز مراقبة املنطقة: وحاة مكلفة 
رتقا  خامات مراقباة احلركاة   
اجل ية إىل الارحالت املراقباة يف   
مناطق املراقبة ال اقعاة يف داسارة   

 اختصاصها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

اجل ية إىل الارحالت املراقباة يف   
مناطق املراقبة ال اقعاة يف داسارة   

 اختصاصها.
مركز معل مات الطريان: وحااة  
مكلفة رتقا  خاماة معل ماات   

 الطريان وخامة التنبيه.
خامة معل مات الطريان: خاماة  
يقصااا منااها تقااا  امل اا ية 
واملعل مات اليت تفياا يف إمتاام   
  الرحالت اجل ية رسالم وكفاءة.

خامة التنبيه: خامة يقصا مناها  
تنبيه السلطات املختصة يف الاولة 
إىل وج د طااسرة يف حاجاة إىل   

الارحالت املراقباة يف    اجل ية إىل
مناطق املراقبة ال اقعاة يف داسارة   

 اختصاصها.
مركز معل مات الطريان: وحااة  
مكلفة رتقا  خاماة معل ماات   

 الطريان وخامة التنبيه.
خامة معل مات الطريان: خاماة  
يقصااا منااها تقااا  امل اا ية 
واملعل مات اليت تفياا يف إمتاام   
  الرحالت اجل ية رسالم وكفاءة.

لتنبيه: خامة يقصا مناها  خامة ا
تنبيه السلطات املختصة يف الاولة 
إىل وج د طااسرة يف حاجاة إىل   

وحااة  مركز معل مات الطريان: 
مكلفة رتقا  خاماة معل ماات   

 الطريان وخامة التنبيه.
خامة معل مات الطريان: خاماة  
يقصااا منااها تقااا  امل اا ية 
واملعل مات اليت تفياا يف إمتاام   
  الرحالت اجل ية رسالم وكفاءة.

خامة التنبيه: خامة يقصا مناها  
تنبيه السلطات املختصة يف الاولة 
إىل وج د طااسرة يف حاجاة إىل   

نة يف  ال البحث واإلنقااذ،  مع 
وتقا  الع ن إىل هذه السالطات  

 حسب االقتضاء. 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

مع نة يف  ال البحث واإلنقااذ،  
ت وتقا  الع ن إىل هذه السالطا 

 حسب االقتضاء. 
خامة مراقبة احلركة اجل ية: خامة 
تقام م  أجال مناع تصاادم    
الطاسرات ربعضها ومناع تصاادم   
الطاااسرات رااالع اسق يف منطقااة 
املناوية راملطاي، وتسريع احلركاة  
اجل ية واحملافظة علاى سالساة   

 انسياهبا.
طريق خامة احلركة اجل ية: طريق 
ج ي حماد الغرض مناه تنظايم   

ركاة اجل ياة حساب    تافق احل

مع نة يف  ال البحث واإلنقااذ،  
وتقا  الع ن إىل هذه السالطات  

 حسب االقتضاء. 
خامة مراقبة احلركة اجل ية: خامة 
تقام م  أجال مناع تصاادم    
الطاسرات ربعضها ومناع تصاادم   

 منطقااة الطاااسرات رااالع اسق يف
املناوية راملطاي، وتسريع احلركاة  
اجل ية واحملافظة علاى سالساة   

 انسياهبا.
طريق خامة احلركة اجل ية: طريق 
ج ي حماد الغرض مناه تنظايم   
تافق احلركاة اجل ياة حساب    

خامة مراقبة احلركة اجل ية: خامة 
تقام م  أجال مناع تصاادم    
الطاسرات ربعضها ومناع تصاادم   
الطاااسرات رااالع اسق يف منطقااة 
املناوية راملطاي، وتسريع احلركاة  
اجل ية واحملافظة علاى سالساة   

 انسياهبا.
ة احلركة اجل ية: طريق طريق خام

ج ي حماد الغرض مناه تنظايم   
تافق احلركاة اجل ياة حساب    
متطلبات تأدية خامات احلركاة  

 اجل ية.
الربنامج ال طين ألم  الطريان: مجلة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

متطلبات تأدية خامات احلركاة  
 اجل ية.

الربنامج ال طين ألم  الطريان: مجلة 
اإلجراءات املتبعة حلماية الطاريان  
املاين وانتظامه وكفاءته م  مجيع 

 أفعال التاخل غري امل روع.
الربنامج ال طين للساالمة: مجلاة   
اإلجراءات املتبعة لتأمني ساالمة  

 كفاءته.الطريان وانتظامه و
خامات املالحة اجل ياة: مجلاة   
اخلامات املتن عة اخلاصة مبراقباة  
اجملال اجل ي مبا يف ذلك خامات 
احلركة اجل ية، وخامات اتصاالت 

متطلبات تأدية خامات احلركاة  
 اجل ية.

الربنامج ال طين ألم  الطريان: مجلة 
ن اإلجراءات املتبعة حلماية الطاريا 

املاين وانتظامه وكفاءته م  مجيع 
 أفعال التاخل غري امل روع.

الربنامج ال طين للساالمة: مجلاة   
اإلجراءات املتبعة لتأمني ساالمة  

 الطريان وانتظامه وكفاءته.
خامات املالحة اجل ياة: مجلاة   
اخلامات املتن عة اخلاصة مبراقباة  
اجملال اجل ي مبا يف ذلك خامات 

ت اتصاالت احلركة اجل ية، وخاما

اإلجراءات املتبعة حلماية الطاريان  
املاين وانتظامه وكفاءته م  مجيع 

 أفعال التاخل غري امل روع.
مجلاة  الربنامج ال طين للساالمة:  

اإلجراءات املتبعة لتأمني ساالمة  
 الطريان وانتظامه وكفاءته.

خامات املالحة اجل ياة: مجلاة   
اخلامات املتن عة اخلاصة مبراقباة  
اجملال اجل ي مبا يف ذلك خامات 
احلركة اجل ية، وخامات اتصاالت 
الطريان، وخاامات معل ماات   
الطريان، وخامات األيصاد اجل ية 

ية الاولياة،  اخلاصة راملالحة اجل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الطريان، وخاامات معل ماات   
الطريان، وخامات األيصاد اجل ية 
اخلاصة راملالحة اجل ية الاولياة،  
وخااامات البحااث واإلنقاااذ، 

 ية اخلاصاة  وإجراءات املالحة اجل
 رعمليات الطريان.

احلركة اجل ية: مجيع الطااسرات  
احمللقااة أو العاملااة يف منطقااة 

 املناويات راملطاي.
وحاة مراقبة احلركاة اجل ياة:   
مصطلح عام يطلق علاى مركاز   
مراقبة املنطقة أو وحااة مراقباة   

 االقترا  أو الربج.

الطريان، وخاامات معل ماات   
الطريان، وخامات األيصاد اجل ية 
اخلاصة راملالحة اجل ية الاولياة،  
وخااامات البحااث واإلنقاااذ، 
وإجراءات املالحة اجل ية اخلاصاة  

 رعمليات الطريان.
احلركة اجل ية: مجياع الطااسرات   
احمللقااة أو العاملااة يف منطقااة 

 املناويات راملطاي.
احلركاة اجل ياة:   وحاة مراقبة 

مصطلح عام يطلق علاى مركاز   
مراقبة املنطقة أو وحااة مراقباة   

 االقترا  أو الربج.

وخااامات البحااث واإلنقاااذ، 
وإجراءات املالحة اجل ية اخلاصاة  

 رعمليات الطريان.
احلركة اجل ية: مجياع الطااسرات   
احمللقااة أو العاملااة يف منطقااة 

 املناويات راملطاي.
وحاة مراقبة احلركاة اجل ياة:   
مصطلح عام يطلق علاى مركاز   
مراقبة املنطقة أو وحااة مراقباة   

 ج.االقترا  أو الرب
املطاي: مساحة حمادة على سطح 
األيض أو املاء، مبا فيها م  مباان   
ومن اا ت ومعاااات خمصصااة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

املطاي: مساحة حمادة على سطح 
ا م  مباان   األيض أو املاء، مبا فيه

ومن اا ت ومعاااات خمصصااة 
لالستعمال كلًيا أو جزسًيا إلقالع 

 وهب ط وحترك الطاسرات.
مطاي دور: كل مطاي تعينه الاولة 
يف إقليمها، وتعاه لاخ ل وخروج 
احلركة اجل ية الاولية، وتتخذ فيه 
اإلجراءات املتعلقاة راجلماايك   
واهلنرة والصحة العامة،  واحلنر 

ي انااات الصااحي مبااا فيااه احل
والنباتات، وغريها م  اإلجراءات 

 امل اهبة.  

املطاي: مساحة حمادة على سطح 
األيض أو املاء، مبا فيها م  مباان   
ومن اا ت ومعاااات خمصصااة 
لالستعمال كلًيا أو جزسًيا إلقالع 

 وهب ط وحترك الطاسرات.
مطاي دور: كل مطاي تعينه الاولة 
يف إقليمها، وتعاه لاخ ل وخروج 
احلركة اجل ية الاولية، وتتخذ فيه 
اإلجراءات املتعلقاة راجلماايك   
واهلنرة والصحة العامة،  واحلنر 
الصااحي مبااا فيااه احلي انااات 
والنباتات، وغريها م  اإلجراءات 

 امل اهبة.  

لالستعمال كلًيا أو جزسًيا إلقالع 
 وهب ط وحترك الطاسرات.

مطاي دور: كل مطاي تعينه الاولة 
يف إقليمها، وتعاه لاخ ل وخروج 
احلركة اجل ية الاولية، وتتخذ فيه 

جلماايك  اإلجراءات املتعلقاة را 
واهلنرة والصحة العامة،  واحلنر 
الصااحي مبااا فيااه احلي انااات 
والنباتات، وغريها م  اإلجراءات 

 امل اهبة.  
م غل املطاي: اجلهة املرخص هلاا  
رإداية املطاي وتسهيالته ومرافقاه  
 راستثناء خامات املالحة اجل ية.



996 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

م غل املطاي: اجلهة املرخص هلاا  
رإداية املطاي وتسهيالته ومرافقاه  
 راستثناء خامات املالحة اجل ية.

حركة املطاي: مجياع الطااسرات   
وغريها م  احلركة األيضاية يف  
منطقة املناويات راملطاي ومجياع  
ق الطاسرات اليت تطري داخل نطاا 

 حركة املطاي.
نطاق حركة املطاي: فضاء جا ي  
ذو أرعاد حمادة يعني ح ل املطااي  

 حلماية حركة املطاي.
منطقة حتركات الطاسرات: اجلازء  
م  املطاي املعا إلقالع وهبا ط  

م غل املطاي: اجلهة املرخص هلاا  
ة املطاي وتسهيالته ومرافقاه  رإداي

 راستثناء خامات املالحة اجل ية.
حركة املطاي: مجياع الطااسرات   
وغريها م  احلركة األيضاية يف  
منطقة املناويات راملطاي ومجياع  
الطاسرات اليت تطري داخل نطااق  

 حركة املطاي.
نطاق حركة املطاي: فضاء جا ي  
ذو أرعاد حمادة يعني ح ل املطااي  

 ملطاي.حلماية حركة ا
منطقة حتركات الطاسرات: اجلازء  
م  املطاي املعا إلقالع وهبا ط  

حركة املطاي: مجياع الطااسرات   
وغريها م  احلركة األيضاية يف  

قة املناويات راملطاي ومجياع  منط
الطاسرات اليت تطري داخل نطااق  

 حركة املطاي.
نطاق حركة املطاي: فضاء جا ي  
ذو أرعاد حمادة يعني ح ل املطااي  

 حلماية حركة املطاي.
منطقة حتركات الطاسرات: اجلازء  
م  املطاي املعا إلقالع وهبا ط  
الطاسرات وسريها علاى ساطح   
األيض، مبااا يف ذلااك منطقااة 

ناااويات وساااحة وقاا ف  امل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الطاسرات وسريها علاى ساطح   
األيض، مبااا يف ذلااك منطقااة 
املناااويات وساااحة وقاا ف  

 الطاسرات.
زء م  منطقة املناويات راملطاي: ج

املطاي يستخام إلقالع الطااسرات  
وهب طها وسريها على املمارات  
األيضية، وذلك راستثناء ساحات 

 وق ف الطاسرات.
قاسا الطاسرة: الطياي املسئ ل عا   
ت غيل وسالمة الطاسرة أثناء فتارة  

وحائز على إجازة سارية الطريان 
 .املفعول

الطاسرات وسريها علاى ساطح   
األيض، مبااا يف ذلااك منطقااة 
املناااويات وساااحة وقاا ف  

 الطاسرات.
منطقة املناويات راملطاي: جزء م  
املطاي يستخام إلقالع الطااسرات  
وهب طها وسريها على املمارات  

ساحات األيضية، وذلك راستثناء 
 وق ف الطاسرات.

قاسا الطاسرة: الطياي املسئ ل عا   
ت غيل وسالمة الطاسرة أثناء فتارة  

وحائز على إجازة سارية الطريان 
 .املفعول

 الطاسرات.
منطقة املناويات راملطاي: جزء م  
املطاي يستخام إلقالع الطااسرات  
وهب طها وسريها على املمارات  
األيضية، وذلك راستثناء ساحات 

 وق ف الطاسرات.
قاسا الطاسرة: الطياي املسئ ل عا   
ت غيل وسالمة الطاسرة أثناء فتارة  

 الطريان.
 

يف طاقم  عض  هيئة القيادة: عض 
الطاسرة حاسز على إجازة ساايية  
املفع لة ومكل  ر اجبات أساسية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

عض  هيئة القيادة: عض  يف طاقم 
إجازة ساايية   الطاسرة حاسز على

املفع لة ومكل  ر اجبات أساسية 
 يف ت غيل طاسرة أثناء فترة الطريان.
عض  طاقم الطااسرة: شاخص   
مكل  م  قبل م اغل الطااسرة   
ر اجبات حمادة على الطاسرة أثناء 

 فترة الطريان.
فترة الطريان: ال قت الكلي ال اقع 
رني اللحظة اليت تباأ فيها حمركات 

ق اا الذاتية  الطاسرة حركتها رفعل
لغرض اإلقالع حىت حلظة ت قفها 

 ع  احلركة رعا انتهاء الطريان.

عض  هيئة القيادة: عض  يف طاقم 
الطاسرة حاسز على إجازة ساايية  
املفع لة ومكل  ر اجبات أساسية 
 يف ت غيل طاسرة أثناء فترة الطريان.

الطااسرة: شاخص    عض  طاقم
مكل  م  قبل م اغل الطااسرة   
ر اجبات حمادة على الطاسرة أثناء 

 فترة الطريان.
فترة الطريان: ال قت الكلي ال اقع 
رني اللحظة اليت تباأ فيها حمركات 
الطاسرة حركتها رفعل ق اا الذاتية 
لغرض اإلقالع حىت حلظة ت قفهاا  

 ع  احلركة رعا انتهاء الطريان.

 يف ت غيل طاسرة أثناء فترة الطريان.
عض  طاقم الطااسرة: شاخص   
مكل  م  قبل م اغل الطااسرة   
ر اجبات حمادة على الطاسرة أثناء 

 فترة الطريان.
فترة الطريان: ال قت الكلي ال اقع 

حمركات رني اللحظة اليت تباأ فيها 
الطاسرة حركتها رفعل ق اا الذاتية 
لغرض اإلقالع حىت حلظة ت قفهاا  

 ع  احلركة رعا انتهاء الطريان.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

حالة الطريان: حالة الطائرة منـذ  
حلظة إغالق مجيع أبواهبا اخلارجية 
بعد صعود الركاب أو أعضـاء  
طاقم الطائرة أو شحن البضـائع  
على متنها وحىت اللحظـة الـيت   
يفتح فيها أي باب منها إلنـزال  

أعضاء طاقم الطائرة  الركاب أو
 .أو تفريغ البضائع

منطقة حمرمة:  ال ج ي ذو أرعاد 
حمادة ف ق أياضاي الاولاة أو   
مياهها اإلقليمياة، تعلا  عناها    
السلطات املختصاة يف الاولاة،   

 ويك ن الطريان فيها حمظ ًيا.

: حالة الطائرة منـذ  حالة الطريان
حلظة إغالق مجيع أبواهبا اخلارجية 
بعد صعود الركاب أو أعضـاء  
طاقم الطائرة أو شحن البضـائع  
على متنها وحىت اللحظـة الـيت   
يفتح فيها أي باب منها إلنـزال  
الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة 

 .أو تفريغ البضائع
منطقة حمرمة:  ال ج ي ذو أرعاد 

لاولاة أو  حمادة ف ق أياضاي ا 
مياهها اإلقليمياة، تعلا  عناها    
السلطات املختصاة يف الاولاة،   

 ويك ن الطريان فيها حمظ ًيا.

 
 
 
 
 

منطقة حمرمة:  ال ج ي ذو أرعاد 
حمادة ف ق أياضاي الاولاة أو   
مياهها اإلقليمياة، تعلا  عناها    
السلطات املختصاة يف الاولاة،   

 ويك ن الطريان فيها حمظ ًيا.
ياة: فضااء جا ي ذو   منطقة مق

ارعاد حمادة يقع داخل إقليم الاولة 
ويقيا الطريان رااخلاه ر اروط   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

منطقة مقياة: فضااء جا ي ذو   
ارعاد حمادة يقع داخل إقليم الاولة 

ه ر اروط  ويقيا الطريان رااخلا 
 معينة.

خدمات جوية منتظمة: خدمات 
جوية تقوم هبا طائرات نقل عـام  
للكاب واألمتعـة واحليوانـات   
والبضائع والربيـد أو أي مـن   
ذلك، مقابل أجـر أو مكافـأة،   
وتكون مفتوحة للجمهور طبقـًا  
جلدول زمين معلن عنه أو بانتظام 

 أو تكرُّر واضح.
خط جـوي منـتظم: جمموعـة    

منطقة مقياة: فضااء جا ي ذو   
ارعاد حمادة يقع داخل إقليم الاولة 
ويقيا الطريان رااخلاه ر اروط   

 معينة.
خدمات جوية منتظمة: خدمات 
جوية تقوم هبا طائرات نقل عـام  

حليوانـات  للكاب واألمتعـة وا 
والبضائع والربيـد أو أي مـن   
ذلك، مقابل أجـر أو مكافـأة،   
وتكون مفتوحة للجمهور طبقـًا  
جلدول زمين معلن عنه أو بانتظام 

 أو تكرُّر واضح.
خط جـوي منـتظم: جمموعـة    

 معينة.
 
 
 
 
 
 
 
 

خط جا ي مناتظم:  م عاة    
يحالت ج ية تق م هبا طااسرات  
نقل عاام للركاا  واألمتعاة    
واحلي انات والبضاسع والربيا أو أي 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

تشغيلها ضمن  رحالت جوية يتم
 .خدمات جوية منظمة

 
 
 
 
 

خط ج ي دور مناتظم: خاط   
ج ي تك ن نقطة راايته أو هنايته 
يف إقليم دولة أخر  غري إقليم دولة 

 التسنيل.
خط ج ي داخلي منتظم: خاط  
ج ي منتظم خيام نقاًطا تقاع يف  

رحالت جوية يتم تشغيلها ضمن 
 .خدمات جوية منظمة

 
 
 
 
 

خط ج ي دور مناتظم: خاط   
ته ج ي تك ن نقطة راايته أو هناي

يف إقليم دولة أخر  غري إقليم دولة 
 التسنيل.

خط ج ي داخلي منتظم: خاط  
ج ي منتظم خيام نقاًطا تقاع يف  

م  ذلك، مقارل أجر أو مكافاأة،  
ويك ن مفت ًحا للنمه ي طبًقاا  
جلاول زمين معل  عنه أو رانتظام 

 أو رتكراي واضح.
خط ج ي دور مناتظم: خاط   
ج ي تك ن نقطة راايته أو هنايته 
يف إقليم دولة أخر  غري إقليم دولة 

 التسنيل.
خط ج ي داخلي منتظم: خاط  
ج ي منتظم خيام نقاًطا تقاع يف  

 إقليم دولة واحاة.
الطريان العام: ت غيل طاسرة رغرض 

قل اجل ي التنايي أو آخر غري الن
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 إقليم دولة واحاة.
الطريان العام: ت غيل طاسرة رغرض 

تنايي أو آخر غري النقل اجل ي ال
 األعمال اجل ية.

طريان هبل اين: مناويات تق م هباا  
طاسرة ع  قصا، وتتضم  تغايرًيا  
فناسًيا يف وضعها أو اختاذ وضاع  
غري عادي أو تغيرًيا يف سارعتها  

 على حن  غري مأل ف.
حادث طاسرة: واقعة تتعلق رت غيل 
الطاسرة، وتقع يف أي وقت مناذ  
صع د أي شاخص إىل الطااسرة   

ريان وحىت وقت مغادية رقصا الط

 إقليم دولة واحاة.
الطريان العام: ت غيل طاسرة رغرض 
آخر غري النقل اجل ي التنايي أو 

 األعمال اجل ية.
طريان هبل اين: مناويات تق م هباا  
طاسرة ع  قصا، وتتضم  تغايرًيا  
فناسًيا يف وضعها أو اختاذ وضاع  
غري عادي أو تغيرًيا يف سارعتها  

 على حن  غري مأل ف.
حادث طاسرة: واقعة تتعلق رت غيل 
الطاسرة، وتقع يف أي وقت مناذ  
صع د أي شاخص إىل الطااسرة   
رقصا الطريان وحىت وقت مغادية 

 األعمال اجل ية.
طريان هبل اين: مناويات تق م هباا  
طاسرة ع  قصا، وتتضم  تغايرًيا  
فناسًيا يف وضعها أو اختاذ وضاع  
غري عادي أو تغيرًيا يف سارعتها  

 على حن  غري مأل ف.
حادث طاسرة: واقعة تتعلق رت غيل 
الطاسرة، وتقع يف أي وقت مناذ  
رة صع د أي شاخص إىل الطااس  

رقصا الطريان وحىت وقت مغادية 
مجيع األشخاص للطاسرة، ويترتب 

 عليها: 
إصارة شخص إصارة أدت إىل  -1
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

مجيع األشخاص للطاسرة، ويترتب 
 عليها: 

إصارة شخص إصارة أدت إىل  -1 
وفاته يف غض ن ثالثني ي ًما م  
تايي  وقا ع احلاادث، أو    
إصارته إصارة جسيمة نتيناة  
وج ه على ما  الطااسرة أو   
احتكاكه املباشر رأي جزء م  
أجزاء الطاسرة، مباا يف ذلاك   

يت منفصالة  األجزاء اليت صا
ع  الطاسرة، أو تعرضه ر كل 

 مباشر للفح النفاث.
وذلك راستثناء اإلصارات الناجتة 

مجيع األشخاص للطاسرة، ويترتب 
 عليها: 

إصارة شخص إصارة أدت إىل  -1 
وفاته يف غض ن ثالثني ي ًما م  
تايي  وقا ع احلاادث، أو    
إصارته إصارة جسيمة نتيناة  
وج ه على ما  الطااسرة أو   
احتكاكه املباشر رأي جزء م  
أجزاء الطاسرة، مباا يف ذلاك   
األجزاء اليت صايت منفصالة  
ع  الطاسرة، أو تعرضه ر كل 

 مباشر للفح النفاث.
ك راستثناء اإلصارات الناجتة وذل

وفاته يف غض ن ثالثني ي ًما م  
تايي  وقا ع احلاادث، أو    
إصارته إصارة جسيمة نتيناة  
وج ه على ما  الطااسرة أو   
احتكاكه املباشر رأي جزء م  
أجزاء الطاسرة، مباا يف ذلاك   
األجزاء اليت صايت منفصالة  
ع  الطاسرة، أو تعرضه ر كل 

 مباشر للفح النفاث.
وذلك راستثناء اإلصارات الناجتة 
ع  أسبا  طبيعياة، أو الايت   
يلحقها ال خص رنفساه، أو  
اليت يتسبب فيهاا أشاخاص   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ع  أسبا  طبيعياة، أو الايت   
يلحقها ال خص رنفساه، أو  
اليت يتسبب فيهاا أشاخاص   
آخرون، أو اليت تلحق ر خص 
متسلل إىل الطاسرة ومتخ  يف 
غري األماك  املتاحاة عاادة   
للركااا  أو ألفااراد طاااقم 

 لطاسرة.ا
إصارة الطاسرة رتل  أو رعطل  -3

هيكلي م  شأنه أن يضر ربنية 
الطاسرة أو أداسها أو خصاسص 
طرياهنا، وان يتطلاب ذلاك   
إجراء إصالحات يسيساية يف  

ع  أسبا  طبيعياة، أو الايت   
يلحقها ال خص رنفساه، أو  
اليت يتسبب فيهاا أشاخاص   
آخرون، أو اليت تلحق ر خص 
متسلل إىل الطاسرة ومتخ  يف 
غري األماك  املتاحاة عاادة   
للركااا  أو ألفااراد طاااقم 

 الطاسرة.
إصارة الطاسرة رتل  أو رعطل  -3

ربنية  هيكلي م  شأنه أن يضر
الطاسرة أو أداسها أو خصااسص  
طرياهنا، وان يتطلاب ذلاك   
إجراء إصالحات يسيساية يف  

آخرون، أو اليت تلحق ر خص 
متسلل إىل الطاسرة ومتخ  يف 
غري األماك  املتاحاة عاادة   

و ألفااراد طاااقم للركااا  أ
 الطاسرة.

إصارة الطاسرة رتل  أو رعطل  -3
هيكلي م  شأنه أن يضر ربنية 
الطاسرة أو أداسها أو خصااسص  
طرياهنا، وان يتطلاب ذلاك   
إجراء إصالحات يسيساية يف  
الطاسرة أو تبايل اجلزء املتاأثر  

 منها.
وذلك راستثناء حاالت ف ال  
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 كما وردت من احلكومة

الطاسرة أو تبايل اجلزء املتاأثر  
 منها.

وذلك راستثناء حاالت ف ال  
احملرك أو تلفه، عناما يكا ن  
التل  قاصًرا على احملارك أو  
أغطيته أو ملحقاته، أو حاالت 
التل  الاذي يقتصار علاى    
املراوح، أو أطراف األجنحة، 
أو اهل اسيات، أو اإلطايات، أو 
الك ارح، أو األسطح االنسيارية 
أو انبعاجات السطح اخلايجي 

   النافذة يف الصغرية، أو الثق
 النسيج اخلايجي للطاسرة.

الطاسرة أو تبايل اجلزء املتاأثر  
 منها.

وذلك راستثناء حاالت ف ال  
احملرك أو تلفه، عناما يكا ن  
التل  قاصًرا على احملارك أو  
أغطيته أو ملحقاته، أو حاالت 
التل  الاذي يقتصار علاى    

أطراف األجنحة،  املراوح، أو
أو اهل اسيات، أو اإلطايات، أو 
الك ارح، أو األسطح االنسيارية 
أو انبعاجات السطح اخلايجي 
الصغرية، أو الثق   النافذة يف 

 النسيج اخلايجي للطاسرة.

احملرك أو تلفه، عناما يكا ن  
لى احملارك أو  التل  قاصًرا ع

أغطيته أو ملحقاته، أو حاالت 
التل  الاذي يقتصار علاى    
املراوح، أو أطراف األجنحة، 
أو اهل اسيات، أو اإلطايات، أو 
الك ارح، أو األسطح االنسيارية 
أو انبعاجات السطح اخلايجي 
الصغرية، أو الثق   النافذة يف 

 النسيج اخلايجي للطاسرة.
فقاااان الطاااسرة أو تعااذي  -3
 ص ل إليها متاًما، على أن تعترب ال

الطاسرة مفق دة عنااما ينتاهي   
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 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

فقاااان الطاااسرة أو تعااذي  -3
ال ص ل إليها متاًما، على أن تعترب 
الطاسرة مفق دة عنااما ينتاهي   
البحث الرمسي عنها دون العثا ي  

 على حطامها.
اإلصارة اجلسيمة: اإلصارة اليت تنتج 
عنها واحاة أو أكثر م  احلاالت 

 التالية:
راملست فى  أن تتطلب احلنز -1

ساعة تباأ ما    71ألكثر م  
فترة ال تزيا على سبعة أيام م  

 تايي  التعرض لإلصارة.
أن تااؤدي إىل كساار يف أي  -3

فقاااان الطاااسرة أو تعااذي  -3
ال ص ل إليها متاًما، على أن تعترب 
الطاسرة مفق دة عنااما ينتاهي   

نها دون العثا ي  البحث الرمسي ع
 على حطامها.

اإلصارة اجلسيمة: اإلصارة اليت تنتج 
عنها واحاة أو أكثر م  احلاالت 

 التالية:
أن تتطلب احلنز راملست فى  -1

ساعة تباأ ما    71ألكثر م  
فترة ال تزيا على سبعة أيام م  

 تايي  التعرض لإلصارة.
أن تااؤدي إىل كساار يف أي  -3

البحث الرمسي عنها دون العثا ي  
 على حطامها.

اإلصارة اجلسيمة: اإلصارة اليت تنتج 
عنها واحاة أو أكثر م  احلاالت 

 التالية:
أن تتطلب احلنز راملست فى  -1

ساعة تباأ ما    71ألكثر م  
 فترة ال تزيا على سبعة أيام م 

 تايي  التعرض لإلصارة.
أن تااؤدي إىل كساار يف أي  -3

عظم )راستثناء الكس ي البسيطة 
رأصااارع اليااا أو القااام أو 

 راألن (.
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 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

عظم )راستثناء الكس ي البسيطة 
رأصااارع اليااا أو القااام أو 

 راألن (.
أن تتضم  جروًحا تؤدي إىل  -3

نزي  حاد  أو ضاري  جسايم   
 رعصب أو عضلة أو وتر.

م  جرًحا يف عضا   أن تتض -7
 داخلي.

أن تتضم  حروًقا م  الايجة  -6
الثانية أو الثالثة أو أي حاروق  
تؤثر على  أكثر ما  مخساة   

 راملاسة م  سطح اجلسم.
واقعة طاسرة: كل واقعة ال ينطباق  

يطة عظم )راستثناء الكس ي البس
رأصااارع اليااا أو القااام أو 

 راألن (.
أن تتضم  جروًحا تؤدي إىل  -3

نزي  حاد  أو ضاري  جسايم   
 رعصب أو عضلة أو وتر.

أن تتضم  جرًحا يف عضا    -7
 داخلي.

أن تتضم  حروًقا م  الايجة  -6
الثانية أو الثالثة أو أي حاروق  
تؤثر على  أكثر ما  مخساة   

 راملاسة م  سطح اجلسم.
: كل واقعة ال ينطباق  واقعة طاسرة

أن تتضم  جروًحا تؤدي إىل  -3
نزي  حاد  أو ضاري  جسايم   

 رعصب أو عضلة أو وتر.
أن تتضم  جرًحا يف عضا    -7

 داخلي.
أن تتضم  حروًقا م  الايجة  -6

ثالثة أو أي حاروق  الثانية أو ال
تؤثر على  أكثر ما  مخساة   

 راملاسة م  سطح اجلسم.
واقعة طاسرة: كل واقعة ال ينطباق  
عليها تعري  حاادث الطااسرة،   
وترتبط رت غيل الطاسرة وتاؤثر أو  
 ميك  أن تؤثر على سالمة الت غيل.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

عليها تعري  حاادث الطااسرة،   
وترتبط رت غيل الطاسرة وتاؤثر أو  
 ميك  أن تؤثر على سالمة الت غيل.

 امل روع: كل فعل أو التاخل غري
ترك يعرض سالمة الطريان املااين  

 للخطر، وي مل ذلك ما يلي:
االستيالء غري امل روع علاى   -1

 الطاسرة أثناء طرياهنا.
االستيالء غري امل روع علاى   -3

الطاسرة وهاي علاى ساطح    
 األيض.

أخذ الرهااس  علاى ما      -3
 الطاسرات أو يف املطايات.

عليها تعري  حاادث الطااسرة،   
وترتبط رت غيل الطاسرة وتاؤثر أو  
 ميك  أن تؤثر على سالمة الت غيل.
التاخل غري امل روع: كل فعل أو 
ترك يعرض سالمة الطريان املااين  

 للخطر، وي مل ذلك ما يلي:
االستيالء غري امل روع علاى   -1

 الطاسرة أثناء طرياهنا.
ء غري امل روع علاى  االستيال -3

الطاسرة وهاي علاى ساطح    
 األيض.

أخذ الرهااس  علاى ما      -3
 الطاسرات أو يف املطايات.

التاخل غري امل روع: كل فعل أو 
ترك يعرض سالمة الطريان املااين  

 لك ما يلي:للخطر، وي مل ذ
االستيالء غري امل روع علاى   -1

 الطاسرة أثناء طرياهنا.
االستيالء غري امل روع علاى   -3

الطاسرة وهاي علاى ساطح    
 األيض.

أخذ الرهااس  علاى ما      -3
 الطاسرات أو يف املطايات.

الاخ ل عن ة إىل طااسرة أو   -7
مطاي أو يف مبىن لتنهيازات  

 الطريان املاين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

أو  الاخ ل عن ة إىل طااسرة  -7
مطاي أو يف مبىن لتنهيازات  

 الطريان املاين.
إدخال سالح أو جهاز خطر  -6

أو مادة خطرة على م  طاسرة 
أو يف املطاي رنياة اساتعماهلا   

 ألغراض إجرامية.
اإلدالء مبعل مات خاطئاة أو   -5

كاذرة م  شاأهنا أن تعارض   
للخطر سالمة الطااسرة أثنااء   
الطريان أو علاى األيض، أو  

  أو الطااقم أو  سالمة الركا
أفااراد اخلامااة األيضااية أو 

الاخ ل عن ة إىل طااسرة أو   -7
مطاي أو يف مبىن لتنهيازات  

 الطريان املاين.
إدخال سالح أو جهاز خطر  -6

أو مادة خطرة على م  طاسرة 
أو يف املطاي رنياة اساتعماهلا   

 ية.ألغراض إجرام
اإلدالء مبعل مات خاطئاة أو   -5

كاذرة م  شاأهنا أن تعارض   
للخطر سالمة الطااسرة أثنااء   
الطريان أو علاى األيض، أو  
سالمة الركا  أو الطااقم أو  
أفااراد اخلامااة األيضااية أو 

ز خطر إدخال سالح أو جها -6
أو مادة خطرة على م  طاسرة 
أو يف املطاي رنياة اساتعماهلا   

 ألغراض إجرامية.
اإلدالء مبعل مات خاطئاة أو   -5

كاذرة م  شاأهنا أن تعارض   
للخطر سالمة الطااسرة أثنااء   
الطريان أو علاى األيض، أو  
سالمة الركا  أو الطااقم أو  
أفااراد اخلامااة األيضااية أو 
 اجلمه ي العام يف مطااي أو يف 
 مبىن لتنهيزات الطريان املاين.

أداء عمل خترييب أو عن  ضا  -4
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

اجلمه ي العام يف مطااي أو يف  
 مبىن لتنهيزات الطريان املاين.

أداء عمل خترييب أو عن  ضا  -4
شخص على م  طاسرة أثنااء  
الطريان إذا كان حيتمل أن يهاد 
هذا الفعل سالمة هذه الطاسرة، 
أو تامري طاسرة يف اخلاماة، أو  

اسرة إحااث ضري لتلاك الطا  
جيعلها غري قادية على الطريان، 
أو حيتمل أن يهاد ساالمتها  

 أثناء الطريان.
وضع أو التسبب يف وضع آلة  -1

أو مادة يف طاسرة أثناء اخلامة، 

اجلمه ي العام يف مطااي أو يف  
 مبىن لتنهيزات الطريان املاين.

أداء عمل خترييب أو عن  ضا  -4
طاسرة أثنااء  شخص على م  

الطريان إذا كان حيتمل أن يهاد 
هذا الفعل سالمة هذه الطاسرة، 
أو تامري طاسرة يف اخلاماة، أو  
إحااث ضري لتلاك الطااسرة   
جيعلها غري قادية على الطريان، 
أو حيتمل أن يهاد ساالمتها  

 أثناء الطريان.
وضع أو التسبب يف وضع آلة  -1

أو مادة يف طاسرة أثناء اخلامة، 

شخص على م  طاسرة أثنااء  
الطريان إذا كان حيتمل أن يهاد 
هذا الفعل سالمة هذه الطاسرة، 
أو تامري طاسرة يف اخلاماة، أو  
إحااث ضري لتلاك الطااسرة   
جيعلها غري قادية على الطريان، 
أو حيتمل أن يهاد ساالمتها  

 الطريان. أثناء
وضع أو التسبب يف وضع آلة  -1

أو مادة يف طاسرة أثناء اخلامة، 
رأي وسيلة كانت، وحيتمل أن 
يؤدي ذلك إىل تاامري هاذه   
الطاسرة أو التسبب يف ضاري  



999 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

رأي وسيلة كانت، وحيتمل أن 
يؤدي ذلك إىل تاامري هاذه   
الطاسرة أو التسبب يف ضاري  
حيتمل أن يهاد سالمتها أثنااء  

 الطريان.
إحلاااق الضااري  تااامري أو -3

رتسهيالت املالحة اجل ياة أو  
التاخل يف ت غيلها، إذا كاان  
م  احملتمل أن يهاد هذا الفعل 
 سالمة الطاسرة أ ثناء الطريان.

استعمال طاسرة يف اخلاماة   -11
لغرض إحااث وفاة أو إصاارة  
جساية خطرية، أو ضري خطري 

وسيلة كانت، وحيتمل أن رأي 
يؤدي ذلك إىل تاامري هاذه   
الطاسرة أو التسبب يف ضاري  
حيتمل أن يهاد سالمتها أثنااء  

 الطريان.
تااامري أو إحلاااق الضااري  -3

رتسهيالت املالحة اجل ياة أو  
التاخل يف ت غيلها، إذا كاان  
م  احملتمل أن يهاد هذا الفعل 
 سالمة الطاسرة أ ثناء الطريان.

طاسرة يف اخلاماة  استعمال  -11
لغرض إحااث وفاة أو إصاارة  
جساية خطرية، أو ضري خطري 

حيتمل أن يهاد سالمتها أثنااء  
 الطريان.

تااامري أو إحلاااق الضااري  -3
رتسهيالت املالحة اجل ياة أو  

كاان  التاخل يف ت غيلها، إذا 
م  احملتمل أن يهاد هذا الفعل 
 سالمة الطاسرة أ ثناء الطريان.

استعمال طاسرة يف اخلاماة   -11
لغرض إحااث وفاة أو إصاارة  
جساية خطرية، أو ضري خطري 

 للممتلكات أو البيئة.
إطالق أو إنزال م  طااسرة   -11

أو  BCNيف اخلامة أي سالح 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 للممتلكات أو البيئة.
إطالق أو إنزال م  طااسرة   -11

أو  BCNاخلامة أي سالح يف 
متفنر م ع، أو م اد مماثلاة  
ر كل يتسبب أو حيتمال أن  
يتسبب يف ال فاة، أو إصاارة  
جساية خطرية، أو ضري خطري 

 للممتلكات أو البيئة.
 BCNاستعمال أي ساالح   -13

ضا طاسرة يف اخلامة أو علاى  
م  طااسرة يف اخلاماة، أو   
متفنر م ع، أو م اد مماثلاة  

حيتمال أن   ر كل يتسبب أو

 للممتلكات أو البيئة.
إطالق أو إنزال م  طااسرة   -11

أو  BCNيف اخلامة أي سالح 
متفنر م ع، أو م اد مماثلاة  
ر كل يتسبب أو حيتمال أن  
يتسبب يف ال فاة، أو إصاارة  
جساية خطرية، أو ضري خطري 

 يئة.للممتلكات أو الب
 BCNاستعمال أي ساالح   -13

ضا طاسرة يف اخلامة أو علاى  
م  طااسرة يف اخلاماة، أو   
متفنر م ع، أو م اد مماثلاة  
ر كل يتسبب أو حيتمال أن  

متفنر م ع، أو م اد مماثلاة  
تمال أن  ر كل يتسبب أو حي

يتسبب يف ال فاة، أو إصاارة  
جساية خطرية، أو ضري خطري 

 للممتلكات أو البيئة.
 BCNاستعمال أي ساالح   -13

ضا طاسرة يف اخلامة أو علاى  
م  طااسرة يف اخلاماة، أو   
متفنر م ع، أو م اد مماثلاة  
ر كل يتسبب أو حيتمال أن  
يتسبب يف ال فاة، أو إصاارة  
جساية خطرية، أو ضري خطري 

 ممتلكات أو البيئة.لل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

يتسبب يف ال فاة، أو إصاارة  
جساية خطرية، أو ضري خطري 

 للممتلكات أو البيئة.
البحث واإلنقاذ: يقصا رالبحاث  
واإلنقاذ كل مع نة تقاام، ولا    
مبنرد اإلعالن، لطاسرة تعرضت أو 
تتعرض للهالك أو يهادها خطر ما 
أو صع رات، أو يق م شاكل أو  
خ ف على ساالمتها، وي امل   

  نة اليت تقام لركاهبا.ذلك املع
ترخيص الطريان: ترخيص تصايه 
شئ ن الطريان املااين ويتضام    
أحكاًما تفصيلية تتناول راالتنظيم  

يتسبب يف ال فاة، أو إصاارة  
جساية خطرية، أو ضري خطري 

 للممتلكات أو البيئة.
البحث واإلنقاذ: يقصا رالبحاث  
واإلنقاذ كل مع نة تقاام، ولا    
مبنرد اإلعالن، لطاسرة تعرضت أو 
تتعرض للهالك أو يهادها خطر ما 
أو صع رات، أو يق م شاكل أو  
خ ف على ساالمتها، وي امل   

 ذلك املع نة اليت تقام لركاهبا.
ترخيص الطريان: ترخيص تصايه 
شئ ن الطريان املااين ويتضام    
أحكاًما تفصيلية تتناول راالتنظيم  

البحث واإلنقاذ: يقصا رالبحاث  
واإلنقاذ كل مع نة تقاام، ولا    
مبنرد اإلعالن، لطاسرة تعرضت أو 
تتعرض للهالك أو يهادها خطر ما 
أو صع رات، أو يق م شاكل أو  
خ ف على ساالمتها، وي امل   

 ذلك املع نة اليت تقام لركاهبا.
ترخيص الطريان: ترخيص تصايه 

املااين ويتضام    شئ ن الطريان 
أحكاًما تفصيلية تتناول راالتنظيم  
الكامل السماح مل غل طااسرة أو  
ناقل ج ي القيام رعمليات ج ياة  
يف إقليم الاولة خالل فترة زمنياة  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الكامل السماح مل غل طااسرة أو  
ناقل ج ي القيام رعمليات ج ياة  
يف إقليم الاولة خالل فترة زمنياة  
معينة، وحتاد فيه حاالت وقفه أو 

 إلغاسه.
فقة تصاايها  تصريح الطريان: م ا

شئ ن الطريان املاين للقيام رعملية 
 أو عمليات ج ية حمادة.

شهادة الصالحية: وثيقة تصايها 
شئ ن الطريان املاين تقاري فيهاا   
صالحية الطاسرة للطريان خاالل  
فترة زمنية معينة، وتلازم م اغل   

ال روط الا ايدة   باتبا الطاسرة 

الكامل السماح مل غل طااسرة أو  
ناقل ج ي القيام رعمليات ج ياة  
يف إقليم الاولة خالل فترة زمنياة  
معينة، وحتاد فيه حاالت وقفه أو 

 إلغاسه.
تصريح الطريان: م افقة تصاايها  
شئ ن الطريان املاين للقيام رعملية 

 أو عمليات ج ية حمادة.
شهادة الصالحية: وثيقة تصايها 
شئ ن الطريان املاين تقاري فيهاا   

رة للطريان خاالل  صالحية الطاس
فترة زمنية معينة، وتلازم م اغل   

ال روط الا ايدة   باتبا الطاسرة 

معينة، وحتاد فيه حاالت وقفه أو 
 إلغاسه.

تصريح الطريان: م افقة تصاايها  
شئ ن الطريان املاين للقيام رعملية 

 دة.أو عمليات ج ية حما
شهادة الصالحية: وثيقة تصايها 
شئ ن الطريان املاين تقاري فيهاا   
صالحية الطاسرة للطريان خاالل  
فترة زمنية معينة، وتلازم م اغل   
الطاسرة رإتباع ال روط الا ايدة  

 فيها.
املرحل اجل ي: ال خص الاذي  
يت ىل رالتعاون مع قاساا الطااسرة   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 فيها.
املرحل اجل ي: ال خص الاذي  

رالتعاون مع قاساا الطااسرة   يت ىل 
السيطرة الت غيلية على الطاريان،  
وي فر معل مات األيصاد اجل ياة،  
وخطة الطريان، وتنظايم حتميال   
الطاسرة وتفريغها، وتزوياها رامل اد 
االستهالكية، وتقاا  خاامات   
الرصي  )االرارون( وخاامات   
الطريان األيضية األخر ، خاالل  
الفترة م  هب ط الطااسرة حاىت   

 ادياا املطاي.مغ
مقام اخلامات: أي شخص مؤهل 

 فيها.
املرحل اجل ي: ال خص الاذي  
يت ىل رالتعاون مع قاساا الطااسرة   
السيطرة الت غيلية على الطاريان،  
وي فر معل مات األيصاد اجل ياة،  
وخطة الطريان، وتنظايم حتميال   
 اد الطاسرة وتفريغها، وتزوياها رامل

االستهالكية، وتقاا  خاامات   
الرصي  )االرارون( وخاامات   
الطريان األيضية األخر ، خاالل  
الفترة م  هب ط الطااسرة حاىت   

 مغادياا املطاي.
مقام اخلامات: أي شخص مؤهل 

السيطرة الت غيلية على الطاريان،  
األيصاد اجل ياة،   وي فر معل مات

وخطة الطريان، وتنظايم حتميال   
الطاسرة وتفريغها، وتزوياها رامل اد 
االستهالكية، وتقاا  خاامات   
الرصي  )االرارون( وخاامات   
الطريان األيضية األخر ، خاالل  
الفترة م  هب ط الطااسرة حاىت   

 مغادياا املطاي.
مقام اخلامات: أي شخص مؤهل 
 ومرخص له رتقا  خامات املطاي
أو املالحة اجل ية أو النقل اجلا ي  
أو الصيانة أو التاييب يف  اال  
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ومرخص له رتقا  خامات املطاي 
أو املالحة اجل ية أو النقل اجلا ي  
أو الصيانة أو التاييب يف  اال  

 الطريان.
حق ق السحب اخلاصة: هي قيمة 
لعملة يق م راحتسااهبا صاناوق   
النقا الاور رغرض اساتخاامها  
 مىت اقتضى األمر اإلشاية إىل عملة
يف إطاي املعامالت الاولية، وياتم  
هذا االحتسا  رالاوالي األمريكي 
على أساس األسعاي السااساة يف  
الس ق لسلة خمتاية م  العماالت  
هي )الاوالي األمريكي واليا يو  

ومرخص له رتقا  خامات املطاي 
أو املالحة اجل ية أو النقل اجلا ي  
أو الصيانة أو التاييب يف  اال  

 الطريان.
 ق السحب اخلاصة: هي قيمة حق

لعملة يق م راحتسااهبا صاناوق   
النقا الاور رغرض اساتخاامها  
مىت اقتضى األمر اإلشاية إىل عملة 
يف إطاي املعامالت الاولية، وياتم  
هذا االحتسا  رالاوالي األمريكي 
على أساس األسعاي السااساة يف  
الس ق لسلة خمتاية م  العماالت  

ليا يو  هي )الاوالي األمريكي وا

 الطريان.
حق ق السحب اخلاصة: هي قيمة 
لعملة يق م راحتسااهبا صاناوق   
النقا الاور رغرض اساتخاامها  
مىت اقتضى األمر اإلشاية إىل عملة 
يف إطاي املعامالت الاولية، وياتم  
هذا االحتسا  رالاوالي األمريكي 

ساس األسعاي السااساة يف  على أ
الس ق لسلة خمتاية م  العماالت  
هي )الاوالي األمريكي واليا يو  
والني الياراين واجلنية اإلسترليين(، 
وتتم مراجعة وإعادة ضبط قيماة  
حق ق السحب اخلاصة كل مخل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

اإلسترليين(،  واجلنيهوالني الياراين 
وتتم مراجعة وإعادة ضبط قيماة  
حق ق السحب اخلاصة كل مخل 

 سن ات.
ين للطريان: سانل  السنل ال ط

حيفظ لا  شئ ن الطريان املااين  
ألغااراض تساانيل الطاااسرات 

 ال طنية.
الطاسرة ال طنية: الطاسرة اململ كاة  
 ل خص حبريين طبيعي أو اعتبايي.
"وحاة" أو "وحااة التحقياق":   
وحاة التحقيق يف ح ادث ووقاسع 
الطاسرات اليت ي اكلها الا زير   

اإلسترليين(،  واجلنيهوالني الياراين 
وتتم مراجعة وإعادة ضبط قيماة  
حق ق السحب اخلاصة كل مخل 

 سن ات.
السنل ال طين للطريان: سانل  
حيفظ لا  شئ ن الطريان املااين  
ألغااراض تساانيل الطاااسرات 

 ال طنية.
الطاسرة ال طنية: الطاسرة اململ كاة  
 ل خص حبريين طبيعي أو اعتبايي.
"وحاة" أو "وحااة التحقياق":   
وحاة التحقيق يف ح ادث ووقاسع 
الطاسرات اليت ي اكلها الا زير   

 سن ات.
السنل ال طين للطريان: سانل  
حيفظ لا  شئ ن الطريان املااين  
ألغااراض تساانيل الطاااسرات 

  طنية.ال
الطاسرة ال طنية: الطاسرة اململ كاة  
 ل خص حبريين طبيعي أو اعتبايي.
"وحاة" أو "وحااة التحقياق":   
وحاة التحقيق يف ح ادث ووقاسع 
الطاسرات اليت ي اكلها الا زير   

 مب جب هذا القان ن.
قاسمة الركا : وثيقة حتت ي على 
قاسمة رأمساء الركاا  وأمااك    
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 مب جب هذا القان ن.
وثيقة حتت ي على قاسمة الركا : 

قاسمة رأمساء الركاا  وأمااك    
صع دهم للطاسرة وأماك  وص هلم 

 وتفاصيل يحالام اجل ية.
قاسمة البضاسع: وثيقة حتت ي على 
إقراي وقاسمة تفصايلية ر احنة   

 البضاسع.
البضاسع اخلطرة: تعين األشاياء أو  
امل اد اليت ميك  أن ت كل خطاًرا  
علااى الصااحة أو السااالمة أو 

كات أو البيئة واملبينة يف قاسمة املمتل
البضاسع اخلطرة يف التعليمات الفنية 

 مب جب هذا القان ن.
قاسمة الركا : وثيقة حتت ي على 
قاسمة رأمساء الركاا  وأمااك    
صع دهم للطاسرة وأماك  وص هلم 

 وتفاصيل يحالام اجل ية.
قاسمة البضاسع: وثيقة حتت ي على 

تفصايلية ر احنة   إقراي وقاسمة 
 البضاسع.

البضاسع اخلطرة: تعين األشاياء أو  
امل اد اليت ميك  أن ت كل خطاًرا  
علااى الصااحة أو السااالمة أو 
املمتلكات أو البيئة واملبينة يف قاسمة 
البضاسع اخلطرة يف التعليمات الفنية 

م صع دهم للطاسرة وأماك  وص هل
 وتفاصيل يحالام اجل ية.

قاسمة البضاسع: وثيقة حتت ي على 
إقراي وقاسمة تفصايلية ر احنة   

 البضاسع.
البضاسع اخلطرة: تعين األشاياء أو  
امل اد اليت ميك  أن ت كل خطاًرا  
علااى الصااحة أو السااالمة أو 
املمتلكات أو البيئة واملبينة يف قاسمة 
البضاسع اخلطرة يف التعليمات الفنية 

نقل اآلم  للبضاسع اخلطرة عا   لل
طريق اجل ،  أو املصنفة مب جاب  
هذه التعليمات، وذلاك وفًقاا   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

للنقل اآلم  للبضاسع اخلطرة عا   
طريق اجل ،  أو املصنفة مب جاب  
هذه التعليمات، وذلاك وفًقاا   
للملحق الثام  ع ر م  معاهااة  

 شيكاغ .

للنقل اآلم  للبضاسع اخلطرة عا   
طريق اجل ،  أو املصنفة مب جاب  

وذلاك وفًقاا    هذه التعليمات،
للملحق الثام  ع ر م  معاهااة  

 شيكاغ .

للملحق الثام  ع ر م  معاهااة  
 شيكاغ .

 الفصل الثاين

 سلطات وسيادة الدولة
 وجمال تطبيق القانون

 (2مادة )
 سيادة الدولة

يف تطبيق أحكام هاذا القاان ن،   
تك ن للاولة السايادة الكاملاة   
واملطلقة على الفضاء اجلا ي يف  

 الفصل الثاين

 سلطات وسيادة الدولة
 وجمال تطبيق القانون

 (2مادة )
 سيادة الدولة

 

 دون تعايل

 الفصل الثاين

 سلطات وسيادة الدولة
 وجمال تطبيق القانون

 (2مادة )
 سيادة الدولة

 

 دون تعايل

 الفصل الثاين

 سلطات وسيادة الدولة
 وجمال تطبيق القانون

 (2مادة )
 سيادة الدولة

يف تطبيق أحكام هاذا القاان ن،   
تك ن للاولة السايادة الكاملاة   
واملطلقة على الفضاء اجلا ي يف  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 حاود إقليمها الربي والبحري.
 

 حاود إقليمها الربي والبحري.
 
 
 

 (2مادة ) 

 جمال تطبيق القانون
 
 
 
 
 
 
 

 (2مادة )

 جمال تطبيق القانون
امل افقة على قراي  لل الن ا   -

على أال يشـمل   عباية )، رإضافة
هذا اإلعفاء املسائل اليت متـس  
السالمة اجلوية وأمـن الطـريان   

(، 3( يف هناية البنا يقام ) املدين
وذلك رقصا تقييا السلطة املطلقة 
املمن حة وفقا للانص األصالي،   

 (2مادة )

 جمال تطبيق القانون
  ،( علـى أال   إضافة عبااية

يشمل هذا اإلعفاء املسـائل  
 اليت متس السـالمة اجلويـة  

( يف هناية وأمن الطريان املدين
 (.3البنا يقم )

 

 

 (2مادة )

 جمال تطبيق القانون
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

أحكام هذا القان ن على  تطبق -1
 ما يأيت:

الطريان املاين يف إقليم الاولة،  -أ
مبا يف ذلك املطايات والطاسرات 
املانية، وطاسرات الاولة عااا  

 الطاسرات العسكرية.
املانياة ال طنياة    الطاسرات - 

خايج إقليم الاولاة، مباا ال   
يتعايض مع أحكاام قا انني   
الاول األخر  الايت تباشار   

لتك ن هذه السلطة مقياة ر رط 
املساس رالسالمة اجل ياة و أما    

 الطريان املاين.

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
أحكام هذا القان ن على  تطبق -1

 ما يأيت:
الطريان املاين يف إقليم الاولة،  -أ

مبا يف ذلك املطايات والطاسرات 
املانية، وطاسرات الاولة عااا  

 الطاسرات العسكرية.
املانياة ال طنياة    الطاسرات - 

خايج إقليم الاولاة، مباا ال   
يتعايض مع أحكاام قا انني   
الاول األخر  الايت تباشار   

 
 
 

تطبق أحكام هذا القان ن على  -1
 ما يأيت:

الطريان املاين يف إقليم الاولة،  -أ
مبا يف ذلك املطايات والطاسرات 
املانية، وطاسرات الاولة عااا  

 الطاسرات العسكرية.
الطاسرات املانياة ال طنياة    - 

خايج إقليم الاولاة، مباا ال   
يتعايض مع أحكاام قا انني   
الاول األخر  الايت تباشار   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 ن اطها فيها.
لل زير، عنا الضاروية،   جي ز -3

ور رط ت افر مقتضيات املصلحة 
العامة، إعفاء رعاض طااسرات   
الاولة م  اخلض ع لبعض أحكام 
هذا القان ن، على أن يتم ن ار  

فاء، كما جي ز تفاصيل هذا اإلع
لل زير رقراي وزايي أن يفا ض  
ممايسة هذه السلطة ل كيل شئ ن 

، على أال يشـمل  الطريان املاين
هذا اإلعفاء املسائل اليت متـس  
السالمة اجلوية وأمن الطـريان  

 املدين.

 ن اطها فيها.
لل زير، عنا الضاروية،   جي ز -3

ور رط ت افر مقتضيات املصلحة 
العامة، إعفاء رعاض طااسرات   
الاولة م  اخلض ع لبعض أحكام 
هذا القان ن، على أن يتم ن ار  
تفاصيل هذا اإلعفاء، كما جي ز 
لل زير رقراي وزايي أن يفا ض  
ممايسة هذه السلطة ل كيل شئ ن 

، على أال يشـمل  الطريان املاين
املسائل اليت متـس   هذا اإلعفاء

السالمة اجلوية وأمن الطـريان  
 املدين.

 ن اطها فيها.
جي ز لل زير، عنا الضاروية،   -3

ور اارط تاا افر مقتضاايات 
املصلحة العامة، إعفاء رعاض  
طاسرات الاولة م  اخلضا ع  
لبعض أحكام هذا القاان ن،  
على أن يتم ن ر تفاصيل هاذا  
اإلعفاء، كما جي ز لل زير رقراي 
وزايي أن يف ض ممايسة هذه 
السلطة ل كيل شئ ن الطاريان  

 املاين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ال تسري أحكام هذا القان ن  -3
علااى الطاااسرات العسااكرية  
واملطايات العسكرية أو املطايات 

حصرًا لطاسرات الاولة املستخامة 
 إال رنص خاص.

ال تسري أحكام هذا القان ن  -3
على الطااسرات العساكرية   
واملطااايات العسااكرية أو  
املطايات املستخامة حصارًا  
لطاسرات الاولاة إال رانص   

 خاص.

ال تسري أحكام هذا القان ن  -3
عساكرية  على الطااسرات ال 

واملطااايات العسااكرية أو  
املطايات املستخامة حصاًرا  
لطاسرات الاولاة إال رانص   

 خاص.

 (7مادة )

 أحكام االتفاقيات
 الدولية للطريان املدين

تسري أحكام االتفاقيات الاولياة  
للطريان املاين اليت انضمت إليهاا  
الاولة واليت تنضم إليها مستقباًل، 
كما تسري أحكام هذا القاان ن،  

 (7مادة )

 أحكام االتفاقيات
 الدولية للطريان املدين

 

 دون تعايل

 (7مادة )

 أحكام االتفاقيات
 الدولية للطريان املدين

 

 دون تعايل

 (7مادة )

 أحكام االتفاقيات
 الدولية للطريان املدين

تسري أحكام االتفاقيات الاولياة  
للطريان املاين اليت انضمت إليهاا  
الاولة واليت تنضم إليها مستقباًل، 
كما تسري أحكام هذا القاان ن،  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

على كل أن طة الطريان املااين،  
وذلك مبا ال يتعايض مع أحكاام  

 هذه االتفاقيات.

على كل أن طة الطريان املااين،  
وذلك مبا ال يتعايض مع أحكاام  

 هذه االتفاقيات.

 (5مادة )

 اإلشراف والرقابة
 على الطريان املدين

 
 
 
 
 
 

ل زير مسائ لية التنظايم   يت ىل ا

 ( 5املادة )

 اإلشراف والرقابة
 على الطريان املدين

امل افقة على قراي  لل الن ا   -
( بقرار وزاريعباية ) حبذف

( ، وجيوز للوزيرعباية)ال ايدة رعا 
يف هناية الفقرة األوىل م  املادة، 
وذلك لرفع القيا ال ايد رالنسبة 
لألداة االدايية اليت مب جبها يف ض 
ال زير رعضا م  سلطاته ل كيل 

 (5مادة )

 اإلشراف والرقابة
 على الطريان املدين

 ( بقرار وزاريحذف عباية )
، وجيـوز  ) ال ايدة رعا عباية

( يف هناية الفقرة األوىل للوزير
 م  املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يت ىل ال زير مسائ لية التنظايم   

 (5مادة )

 بةاإلشراف والرقا
 على الطريان املدين

 
 
 
 
 
 

يت ىل ال زير مسائ لية التنظايم   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

واإلشراف والرقارة علاى مجياع   
شئ ن الطريان املاين يف الاولاة،  
ويصاي القرايات واألنظمة الالزمة 
لتنفيذ هذا القان ن، وجي ز لل زير 
تف يض رعض م  هذه السالطات  

 ل كيل شئ ن الطريان املاين.
 

وعلى وكيل شئ ن الطريان املاين 
 اد إصااي األوامر والت جيهات وامل

اإليشااادية املطل رااة يف هااذا 
اخلص ص، ومباشرة الرقارة علاى  
تنفيذها، وذلك يف حاود القرايات 
واألنظمة اليت يصايها الا زير أو  

واإلشراف والرقارة علاى مجياع    شئ ن الطريان املاين.
شئ ن الطريان املاين يف الاولاة،  
ويصاي القرايات واألنظمة الالزمة 
لتنفيذ هذا القان ن، وجي ز لل زير 

ه السالطات  تف يض رعض م  هذ
 ل كيل شئ ن الطريان املاين.

 
وعلى وكيل شئ ن الطريان املاين 
إصااي األوامر والت جيهات وامل اد 
اإليشااادية املطل رااة يف هااذا  
اخلص ص، ومباشرة الرقارة علاى  
تنفيذها، وذلك يف حاود القرايات 
واألنظمة اليت يصايها الا زير أو  

واإلشراف والرقارة علاى مجياع   
شئ ن الطريان املاين يف الاولاة،  
ويصاي القرايات واألنظمة الالزمة 
لتنفيذ هذا القان ن، وجي ز لل زير 
رقراي وزايي تف يض رعض ما   
هذه السلطات ل كيال شائ ن   

 الطريان املاين.
وعلى وكيل شئ ن الطريان املاين 
إصااي األوامر والت جيهات وامل اد 
اإليشااادية املطل رااة يف هااذا  
اخلص ص، ومباشرة الرقارة علاى  
تنفيذها، وذلك يف حاود القرايات 
واألنظمة اليت يصايها الا زير أو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 م  يف ضه لذلك.
 

 م  يف ضه لذلك.
 

 م  يف ضه لذلك.

 (6مادة )

 تفتيش الطائرات ومنعها
 من الطريان وحجز وثائقها

 
 
 
 
 

 

 
ل ئ ن الطاريان املااين، عناا    

 (6مادة )

 تفتيش الطائرات ومنعها
 من الطريان وحجز وثائقها

   لل الن ا  امل افقة على قراي
( ، مبوجب هذا،حبذف عباية )

لشـئون  رعا عباية ) ال ايدة
( يف صاي املادة، الطريان املدين

وذلك لعام احلاجة هلا يف معىن 
 املادة.

 (6مادة )

 تفتيش الطائرات ومنعها
 من الطريان وحجز وثائقها

 ( مبوجب هذا،حذف عباية ، )
لشـئون  رعا عباية ) ال ايدة

 املادة. ( يف صايالطريان املدين
 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ل ئ ن الطاريان املااين، عناا    

 (6مادة )

 ومنعهاتفتيش الطائرات 
 من الطريان وحجز وثائقها

 
 
 
 
 
 
 

ل ئ ن الطريان املااين، مب جاب   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الضروية، احلق يف تفتيش الطاسرات 
ومنعها م  الطريان أو حنز أياة  
وثاسق تتعلق هبا، رغارض مراقباة   
تنفيذ أحكام هذا القان ن والل اسح 

 والقرايات الصادية تنفيذًا له.
 

الضروية، احلق يف تفتيش الطاسرات 
ومنعها م  الطريان أو حنز أياة  
وثاسق تتعلق هبا، رغارض مراقباة   
تنفيذ أحكام هذا القان ن والل اسح 

 والقرايات الصادية تنفيذًا له.

هذا، عنا الضاروية، احلاق يف   
تفتيش الطااسرات ومنعهاا ما     
الطريان أو حنز أية وثاسق تتعلاق  
هبا، رغرض مراقبة تنفيذ أحكام هذا 
القااان ن واللاا اسح والقاارايات 

 الصادية تنفيًذا له.

 (4مادة )

 أعمال وخدمات 
 االتصاالت السلكية 

 والالسلكية املتعلقة بالطريان
تت ىل شئ ن الطريان املااين، دون  
غريها، مجيع أعماال وخاامات   
االتصال السالكية والالسالكية   

 (4مادة )

 أعمال وخدمات 
 االتصاالت السلكية 

 والالسلكية املتعلقة بالطريان
 

 دون تعايل

 (4مادة )

 أعمال وخدمات 
 االتصاالت السلكية 

 والالسلكية املتعلقة بالطريان
 

 دون تعايل

 (4مادة )

 ت أعمال وخدما
 االتصاالت السلكية 

 والالسلكية املتعلقة بالطريان
تت ىل شئ ن الطريان املااين، دون  
غريها، مجيع أعماال وخاامات   
االتصال السالكية والالسالكية   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

املتعلقة رتأمني ساالمة الطاريان   
وانتظام احلركة اجل ية، وجي ز هلا 
رالترخيص للغري رالقيام ربعض هذه 
االعمال طبًقاا لل اروط الايت    
تضعها، كما جي ز هلا تعليق هاذا  
الترخيص أو سحبه طبًقا لل روط 

 اليت تضعها.
 

املتعلقة رتأمني ساالمة الطاريان   
وانتظام احلركة اجل ية، وجي ز هلا 
رالترخيص للغري رالقيام ربعض هذه 
االعمال طبًقاا لل اروط الايت    

ضعها، كما جي ز هلا تعليق هاذا  ت
الترخيص أو سحبه طبًقا لل روط 

 اليت تضعها.
 
 

 (8مادة )

سلطات اجلمارك واألمن العام 
 واحلجر الصحي وغريها

متايس سلطات اجلمايك واألما   

 (8مادة )

ألمن العام سلطات اجلمارك وا
 واحلجر الصحي وغريها

 

 (8مادة )

سلطات اجلمارك واألمن العام 
 واحلجر الصحي وغريها

 

 (8مادة )

سلطات اجلمارك واألمن العام 
 واحلجر الصحي وغريها

متايس سلطات اجلمايك واألما   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

العام واهلنرة واجل ازات واحلنر 
الصحي وغريها، االختصاصاات  
املخ لة هلا مب جب الق انني املتعلقة 
هبا، رالتنسيق والتعاون والت ااوي  
مع شئ ن الطريان املاين، حبساب  
األح ال، ومبا حيقق أغراض هاذا  
القااان ن واللاا اسح والقاارايات 

 الصادية تنفيًذا له. 
 

العام واهلنرة واجل ازات واحلنر  دون تعايل دون تعايل
الصحي وغريها، االختصاصاات  
املخ لة هلا مب جب الق انني املتعلقة 
هبا، رالتنسيق والتعاون والت ااوي  
مع شئ ن الطريان املاين، حبساب  
األح ال، ومبا حيقق أغراض هاذا  
القااان ن واللاا اسح والقاارايات 

 الصادية تنفيًذا له. 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الفصل الثالث

 العامة للطريان القواعد
 (9مادة )

 تراخيص وتصاريح الطريان
ال جي ز لغري الطاسرات املسنلة يف 
الاولة، أن تعمل يف إقليم الاولة، 

 إال مب جب: 
تاارخيص حتاااد شااروطه  -1

وتصايه شئ ن الطريان املااين،  
يسمح مل غليها رت غيل خامات 
ج ية منتظمة، ويكا ن هاذا   

 الترخيص:
داسًما، إذا استنا إىل معاهااة   -أ

 الفصل الثالث

 القواعد العامة للطريان
 (9مادة )

 تراخيص وتصاريح الطريان
 

 دون تعايل

 الفصل الثالث

 القواعد العامة للطريان
 (9مادة )

 تراخيص وتصاريح الطريان
 

 دون تعايل

 الفصل الثالث

 القواعد العامة للطريان
 (9مادة )

 تراخيص وتصاريح الطريان
ال جي ز لغري الطاسرات املسنلة يف 
الاولة، أن تعمل يف إقليم الاولة، 

 إال مب جب: 
تاارخيص حتاااد شااروطه  -1

وتصايه شئ ن الطريان املااين،  
يسمح مل غليها رت غيل خامات 
ج ية منتظمة، ويكا ن هاذا   

 الترخيص:
داسًما، إذا استنا إىل معاهااة   -أ
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

دولية منضمة إليها الاولة ودولة 
م غل الطاسرة، أو إىل اتفاق نقل 
ج ي ثناسي نافذ املفع ل ماربم  
رني الاولتني لتنظيم النقل اجل ي 

 رينهما.
مؤقًتا مباة حمادة ال تزيا على  - 

سنة، يف غري احلاالتني امل ااي   
إليهما يف البنا )أ( ما  هاذه   
الفقرة، وجيا ز جتاياا هاذا    
الترخيص ملاة أو ماد أخار ،  

 رناء على طلب املرخص له.
تصريح صادي ما  شائ ن    -3

الطريان املاين يسمح للطااسرة  

إليها الاولة ودولة دولية منضمة 
م غل الطاسرة، أو إىل اتفاق نقل 
ج ي ثناسي نافذ املفع ل ماربم  
رني الاولتني لتنظيم النقل اجل ي 

 رينهما.
مؤقًتا مباة حمادة ال تزيا على  - 

سنة، يف غري احلاالتني امل ااي   
إليهما يف البنا )أ( ما  هاذه   
الفقرة، وجيا ز جتاياا هاذا    
الترخيص ملاة أو ماد أخار ،  

 رناء على طلب املرخص له.
تصريح صادي ما  شائ ن    -3

الطريان املاين يسمح للطااسرة  



989 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

رالطريان يف إقليم الاولة وذلاك  
يف غري احلاالت املنص ص عليها 

 ( م  هذه املادة.1يف الفقرة )
تعترب التراخيص والتصاييح امل اي  -3

هذه املادة خاصة رأصاحاهبا،  إليها يف 
 وال جي ز التنازل عنها للغري.

رالطريان يف إقليم الاولة وذلاك  
يف غري احلاالت املنص ص عليها 

 ( م  هذه املادة.1يف الفقرة )
تعترب التراخيص والتصاييح امل اي  -3

إليها يف هذه املادة خاصة رأصحاهبا، 
 للغري.وال جي ز التنازل عنها 

 (01مادة )

 الشروط الواجب
 توافرها يف الطائرات

 اليت تعمل يف إقليم الدولة 
جيب ت افر ال اروط التالياة يف   
الطاسرات اليت تعمال يف إقلايم   

 الاولة:

 (01مادة )

 الشروط الواجب
 توافرها يف الطائرات

 اليت تعمل يف إقليم الدولة 
 

 دون تعايل

 (01مادة )

 الشروط الواجب
 توافرها يف الطائرات

 اليت تعمل يف إقليم الدولة 
 

 دون تعايل

 (01مادة )

 الشروط الواجب
 توافرها يف الطائرات

 اليت تعمل يف إقليم الدولة 
جيب ت افر ال اروط التالياة يف   
الطاسرات اليت تعمال يف إقلايم   

 الاولة:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

أن تك ن مسنلة يف الاولاة   -1
 التارعة هلا.

أن تك ن شهادة صاالحيتها   -3
للطريان سايية املفع ل وصادية 

معتمااة  ع  دولة تسانيل أو  
 منها.

أن حتمال رطريقاة ظاااهرة    -3
 عالمات جنسيتها وتسنيلها.

أن تك ن  هازة رااألجهزة    -7
واملعاات الايت تقرهاا دولاة    
التسنيل، عالوة على ما حتاده 
 شئ ن الطريان املاين م  أجهزة.

أن يك ن أعضاء هيئة القيادة  -6

أن تك ن مسنلة يف الاولاة   -1
 التارعة هلا.

ها أن تك ن شهادة صاالحيت  -3
للطريان سايية املفع ل وصادية 
ع  دولة تسانيل أو معتمااة   

 منها.
أن حتمال رطريقااة ظاااهرة   -3

 عالمات جنسيتها وتسنيلها.
أن تك ن  هازة رااألجهزة    -7

واملعاات الايت تقرهاا دولاة    
التسنيل، عالوة على ما حتاده 
 شئ ن الطريان املاين م  أجهزة.

أن يك ن أعضاء هيئة القيادة  -6
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

حاسزي  على إجاازات ساايية   
املفع ل صاادية ما  دولاة    

و معتماة مناها، وأن  التسنيل أ
يك ن ا رالعاد والن عية املقريي  
يف شهادة الصاالحية ودليال   

 الطريان.
أن يتم التأمني لصاحل طاقمها  -5

ويكاهبا واحلي انات والبضااسع  
اليت حتملها، وللغري على ساطح  
األيض، وفًقا ألحكاام هاذا   
القان ن واللا اسح والقارايات   

 الصادية تنفيًذا له.
زمااة مبعااايري أن تكاا ن ملت -4

على إجاازات ساايية    حاسزي 
املفع ل صاادية ما  دولاة    
التسنيل أو معتماة مناها، وأن  
يك ن ا رالعاد والن عية املقريي  
يف شهادة الصاالحية ودليال   

 الطريان.
أن يتم التأمني لصاحل طاقمها  -5

ويكاهبا واحلي انات والبضااسع  
اليت حتملها، وللغري على ساطح  
األيض، وفًقا ألحكاام هاذا   

 اسح والقارايات  القان ن واللا 
 الصادية تنفيًذا له.

أن تكاا ن ملتزمااة مبعااايري  -4
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

السالمة اجل ية واما  الطاريان   
املاين وفًقا ملعاهاة شيكاغ  وأية 

 ق اعا دولية أخر .
يف حالة الطاسرات املستأجرة،  -1

ُي ترط وج د اتفاق مكت   رني 
دولة م غل الطااسرة ودولاة   
التسنيل لنقل صالحيات دولاة  

( 13التسنيل ال ايدة يف املادة )
ىل مكرًيا م  معاهاة شيكاغ  إ

دولة م اغل الطااسرة أو أياة    
ترتيبات أخر  تقبلاها شائ ن   

 الطريان املاين.
أية شروط أخر  تراها شئ ن  -3

السالمة اجل ية واما  الطاريان   
املاين وفًقا ملعاهاة شيكاغ  وأية 

 ق اعا دولية أخر .
يف حالة الطاسرات املستأجرة،  -1

ُي ترط وج د اتفاق مكت   رني 
دولة م اغل الطااسرة ودولاة    
التسنيل لنقل صالحيات دولاة  

( 13ال ايدة يف املادة ) التسنيل
مكرًيا م  معاهاة شيكاغ  إىل 
دولة م اغل الطااسرة أو أياة    
ترتيبات أخر  تقبلاها شائ ن   

 الطريان املاين.
أية شروط أخر  تراها شئ ن  -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الطريان املاين الزمًة لتحقياق أو  
 تعزيز أم  وسالمة الطريان.

وجي ز ل ئ ن الطاريان املااين   
إعفاء الطاسرات اليت تطري رقصا 
االختبااايات الفنيااة والتعلاايم 

اض والتااااييب واالساااتعر
والعروض البهل انية أو اإلسعاف 
الطاايب أو النناااة و البحااث 
واإلنقاذ أو الطاسرات اخلاصة م  
شرط أو أكثر ما  ال اروط   
السارقة، ماع مراعااة ق اعاا    

 السالمة.

الطريان املاين الزمًة لتحقياق أو  
 تعزيز أم  وسالمة الطريان.

وجي ز ل ئ ن الطاريان املااين   
رقصا إعفاء الطاسرات اليت تطري 

االختبااايات الفنيااة والتعلاايم 
والتااااييب واالساااتعراض 
والعروض البهل انية أو اإلسعاف 
الطاايب أو النناااة و البحااث 
واإلنقاذ أو الطاسرات اخلاصة م  
شرط أو أكثر ما  ال اروط   
السارقة، ماع مراعااة ق اعاا    

 السالمة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (00املادة )

األجهزة الالسلكية وااللكترونية 
 واستعماهلا بالطائرات

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 
)االلكترونية( ال ايدة يف عنا ان  

 (.اإللكترونيةاملادة لتصبح )
   امل افقة على قراي  لل الن ا

ساي يف  رتص يب اخلطأ اإلمال
كلمة )الكترونية( الا ايدة يف  

( لتصاابح 1البنااا يقاام )

 (00مادة )

األجهزة الالسلكية وااللكترونية 
 واستعماهلا بالطائرات

   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف
كلمة )االلكترونية( ال ايدة يف 
عناا ان املااادة لتصاابح   

 (.اإللكترونية)
   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف

)الكترونية( الا ايدة يف  كلمة 
( لتصاابح 1البنااا يقاام )

 (.إلكترونية)
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 

 
 
 
 
 
 
 (00مادة )

األجهزة الالسلكية وااللكترونية 
 واستعماهلا بالطائرات

ال جي ز جتهيز أية طاسرة تعمل  -1
يف إقليم الاولة رأياة أجهازة   
السلكية أو الكترونية، ما مل يك  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (00مادة )
 اإللكترونيةواألجهزة الالسلكية 

 واستعماهلا رالطاسرات
ال جي ز جتهيز أية طاسرة تعمل  -1

يف إقليم الاولاة رأياة أجهازة    
، ما مل يك   إلكترونيةالسلكية أو 

لايها ترخيص رذلك م  السلطات 
املختصة يف دولة التسنيل، وجي ز 
استعمال هذه األجهزة يف األغراض 
اخلاصة راملالحة اجل ية وغريهاا،  
وفًقا ألحكام هذا القان ن والل اسح 
والقرايات الصادية تنفياًذا لاه   
وشروط الترخيص، ومبعرفة هيئاة  

 (.إلكترونية)

 

 (00مادة )
 اإللكترونيةواألجهزة الالسلكية 

 واستعماهلا رالطاسرات
ال جي ز جتهيز أية طاسرة تعمل  -1

يف إقليم الاولاة رأياة أجهازة    
، ما مل يك   إلكترونيةالسلكية أو 

لايها ترخيص رذلك م  السلطات 
املختصة يف دولة التسنيل، وجي ز 
استعمال هذه األجهزة يف األغراض 
اخلاصة راملالحة اجل ية وغريهاا،  
وفًقا ألحكام هذا القان ن والل اسح 
والقرايات الصادية تنفياًذا لاه   
وشروط الترخيص، ومبعرفة هيئاة  

لايها تارخيص راذلك ما     
السلطات املختصاة يف دولاة   
 التسنيل، وجي ز استعمال هذه
األجهزة يف األغراض اخلاصاة  
راملالحة اجل ية وغريها، وفًقاا  
ألحكام هذا القان ن واللا اسح  
والقرايات الصادية تنفياًذا لاه   
وشروط الترخيص، ومبعرفة هيئة 

 قيادة الطاسرة.
يف حالة خمالفة أحكام الفقرة  -3
( م  هذه املادة، جي ز ل ئ ن 1)

الطريان املاين تعلياق أو إلغااء   
الصادية للطااسرات   التراخيص
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 قيادة الطاسرة.
ة أحكام الفقرة يف حالة خمالف -3
( م  هذه املادة، جي ز ل ائ ن  1)

الطريان املااين تعلياق أو إلغااء    
التراخيص الصاادية للطااسرات   

 املخالفة املسنلة يف الاولة.
على مجيع م غلي الطااسرات   -3

اليت ت ملها هذه املاادة إصاااي   
تعليمات السالمة للركا  وتأمني 
االنصياع هلا مبا يضام  محاياة   

التاخل يف الرحلاة  السالمة وعام 
 اجل ية.

 قيادة الطاسرة.
ة أحكام الفقرة يف حالة خمالف -3
( م  هذه املادة، جي ز ل ائ ن  1)

الطريان املااين تعلياق أو إلغااء    
التراخيص الصاادية للطااسرات   

 املخالفة املسنلة يف الاولة.
على مجيع م غلي الطااسرات   -3

اليت ت ملها هذه املاادة إصاااي   
تعليمات السالمة للركا  وتأمني 
االنصياع هلا مبا يضام  محاياة   

التاخل يف الرحلاة  السالمة وعام 
 اجل ية.

 

 املخالفة املسنلة يف الاولة.
على مجيع م غلي الطااسرات   -3

اليت ت ملها هذه املادة إصاااي  
تعليماات الساالمة للركااا    
وتأمني االنصياع هلا مبا يضام   
محاية السالمة وعام التاخل يف 

 الرحلة اجل ية.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (02مادة )

 لالت التصوير اجلوي
الاولة ال جي ز للطريان ف ق إقليم 

رطاسرات  هزة ر الت التصا ير  
اجل ي أو استعمال هاذه اآلالت،  
إال رتصريح مسبق ما  شائ ن   
الطريان ملاين ووفًقا لل روط اليت 

 تضعها.
 

 (02مادة )

 لالت التصوير اجلوي
 

 دون تعايل

 (02مادة )

 لالت التصوير اجلوي
 

 دون تعايل

 (02مادة )

 لالت التصوير اجلوي
ق إقليم الاولة ال جي ز للطريان ف 

رطاسرات  هزة ر الت التصا ير  
اجل ي أو استعمال هاذه اآلالت،  
إال رتصريح مسبق ما  شائ ن   
الطريان ملاين ووفًقا لل روط اليت 

 تضعها.
 

 (02مادة )

 شروط نقل البضائع اخلطرة
ال جي ز نقل أياة رضااسع أو    -1

أشياء خطرة على م  الطاسرة إال 

 (02مادة )

 شروط نقل البضائع اخلطرة
 

 دون تعايل

 (02مادة )

 شروط نقل البضائع اخلطرة
 

 دون تعايل

 (02مادة )

 شروط نقل البضائع اخلطرة
ال جي ز نقل أياة رضااسع أو    -1

أشياء خطرة على م  الطاسرة إال 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الطريان رتصريح مسبق م  شئ ن 
املاين ووفًقا لل روط اليت حيادها 
هذا التصريح، مبا يضم  أما   

 وسالمة الطريان.
ال جي ز ألية شاركة طاريان    -3

التعامل مع أي وكيال شاح    
ج ي إال إذا كان هذا ال كيال  
معتمًاا ومرخًصا له ما  قبال   

 شئ ن الطريان املاين.
جيب على أي وكيل يعمل، أو  -3

اسع اخلطرة ين ي العمل مبنال البض
املقص د نقلها جاً ا، أن يكا ن   
وكياًل نظامًيا رقراي ما  شائ ن   

رتصريح مسبق م  شئ ن الطريان 
املاين ووفًقا لل روط اليت حيادها 
هذا التصريح، مبا يضم  أما   

 وسالمة الطريان.
ال جي ز ألية شاركة طاريان    -3

التعامل مع أي وكيال شاح    
ج ي إال إذا كان هذا ال كيال  

ه ما  قبال   معتمًاا ومرخًصا ل
 شئ ن الطريان املاين.

جيب على أي وكيل يعمل، أو  -3
ين ي العمل مبناال البضااسع   
اخلطرة املقص د نقلها جاً ا، أن  
يك ن وكياًل نظامًيا رقراي ما   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 شئ ن الطريان املاين. الطريان املاين.

 (07مادة )

 مسؤولية قائد الطائرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قاسا الطاسرة مسئ ل ع  ت اغيل  

 (07مادة )

 مسؤولية قائد الطائرة
   امل افقة على قراي  لل الن ا

املعمول هبا يف هذا اية )عب رتقا 
( ال ايدة يف هناية املاادة إىل  الشأن

وعليه مراعاة تطبيق ما رعا عباية )
لتصاا يب (، وذلااك القواعــد

الصياغة اللغ ية يف تركيب ناص  
 املادة.

 (07مادة )

 مسؤولية قائد الطائرة
  املعمول هبـا يف  عباية ) تقا

( ال ايدة يف هناياة  هذا الشأن
وعليه عباية )املادة إىل ما رعا 

 (.مراعاة تطبيق القواعد
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

قاسا الطاسرة مسئ ل ع  ت اغيل  

 (07مادة )

 مسؤولية قائد الطائرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قاسا الطاسرة مسئ ل ع  ت اغيل  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

مب  عليها الطاسرة وسالمتها وأمنها 
أثناء فترة الطريان، وله سلطة اختاذ 
التاارري الالزمة حلفظ النظام علاى  

وعليـه مراعـاة تطبيـق     متنها،
القواعد املعمـول هبـا يف هـذا    
الشأن، مبـا يف ذلـك تفـوي     
 سلطته أحد كبار أعضاء الطاقم.

 
 

الطاسرة وسالمتها وأمنها مب  عليها 
أثناء فترة الطريان، وله سلطة اختاذ 
التاارري الالزمة حلفظ النظام علاى  

وعليـه مراعـاة تطبيـق     متنها،
القواعد املعمـول هبـا يف هـذا    
الشأن، مبا يف ذلك تفوي  سلطته 

 أحد كبار أعضاء الطاقم.

الطاسرة وسالمتها وأمنها مب  عليها 
أثناء فترة الطريان، وله سلطة اختاذ 

فظ النظام علاى  التاارري الالزمة حل
متنها، وعليه مراعاة تطبيق الق اعا 

مبا يف ذلك تف يض سلطته أحا  –
املعم ل هبا  –كباي أعضاء الطاقم 

 يف هذا ال أن.

 (05مادة )

عدم التدخل يف أعمال هيئة 
 القيادة أو العبث بالطائرة

مع مراعاة األحكاام املنصا ص   

 (05مادة )

عدم التدخل يف أعمال هيئة 
 القيادة أو العبث بالطائرة

 

 (05مادة )

عدم التدخل يف أعمال هيئة 
 القيادة أو العبث بالطائرة

 

 (05مادة )

عدم التدخل يف أعمال هيئة 
 القيادة أو العبث بالطائرة

مع مراعاة األحكاام املنصا ص   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

( ما  هاذا   14عليها يف املادة )
كل شخص أن  القان ن، حيظر على

يتاخل أثناء فترة الطريان يف أعمال 
أي م  أعضاء هيئاة القياادة أو   
يع قه ع  عمله، كما حيظر علاى  
كل شخص العبث رأي م  أجزاء 
الطاسرة أو معاااا أو ايتكا  أي 
عمل م  شأنه أن يعرض للخطار  
أم  وسالمة الطاسرة أو طاقمها أو 

 يكاهبا أو أية أشياء على متنها.

( ما  هاذا   14عليها يف املادة ) دون تعايل دون تعايل
القان ن، حيظر على كل شخص أن 
يتاخل أثناء فترة الطريان يف أعمال 
أي م  أعضاء هيئاة القياادة أو   
يع قه ع  عمله، كما حيظر علاى  
كل شخص العبث رأي م  أجزاء 
الطاسرة أو معاااا أو ايتكا  أي 
عمل م  شأنه أن يعرض للخطار  
أم  وسالمة الطاسرة أو طاقمها أو 

 ى متنها.يكاهبا أو أية أشياء عل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (06مادة )

 دخول وخروج
 األشخاص والبضائع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (06مادة )

 دخول وخروج
 األشخاص والبضائع

     امل افقة علاى قاراي  لال
الناا ا  رتصاا يب اخلطااأ 

)إتبااع(  اإلمالسي يف كلماة  
 (.اتبا لتصبح )

     امل افقة علاى قاراي  لال
الناا ا  حبااذف كلمااة  
)والزياعي( ال ايدة يف هناياة  

 املادة.

 (06مادة )

 دخول وخروج
 األشخاص والبضائع

   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف
 (.اتبا كلمة )إتباع( لتصبح )

    )حذف كلماة )والزياعاي
 ال ايدة يف هناية املادة.

 
 
 
 

املادة بعد وعلى ذلك يكون نص 
 التعديل:

 (06مادة )

 دخول وخروج
 األشخاص والبضائع
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

على الركا  وأعضااء الطااقم   
ومرسلي البضاسع، س اء رأنفسهم 
أو ر اسطة وكالء يعمل ن رامسهم 

ــا أو حلساااهبم،  القاا انني  اتب
واألنظمة واللا اسح والقارايات   
اخلاصة رااخ ل إقلايم الاولاة    
واإلقامة فيه واخلروج منه، وعلاى  
األخص تلك املتعلقاة رااهلنرة   
واجل ازات واجلماايك واحلنار   

 الصحي.

على الركا  وأعضااء الطااقم    
ومرسلي البضاسع، س اء رأنفسهم 
أو ر اسطة وكالء يعمل ن رامسهم 

ــا أو حلساااهبم،  القاا انني  اتب
واألنظمة واللا اسح والقارايات   
اخلاصة رااخ ل إقلايم الاولاة    
واإلقامة فيه واخلروج منه، وعلاى  
األخص تلك املتعلقاة رااهلنرة   

ماايك واحلنار   واجل ازات واجل
 الصحي.

على الركا  وأعضااء الطااقم   
ومرسلي البضاسع، س اء رأنفسهم 
أو ر اسطة وكالء يعمل ن رامسهم 
أو حلساااهبم، إتباااع القاا انني 
واألنظمة واللا اسح والقارايات   
اخلاصة رااخ ل إقلايم الاولاة    

منه، وعلى واإلقامة فيه أو اخلروج 
األخص تلك املتعلقاة رااهلنرة   
واجل ازات واجلماايك واحلنار   

 الصحي والزياعي.

 (04مادة )

 اشتراطات حيازة اإلجازات
ي ترط فيم  يعمل عضً ا يف هيئة 

 (04مادة )

 اشتراطات حيازة اإلجازات
 

 (04مادة )

 اشتراطات حيازة اإلجازات
 

 (04مادة )

 اشتراطات حيازة اإلجازات
ي ترط فيم  يعمل عضً ا يف هيئة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

قيادة طاسرة تعمل يف إقليم الاولاة  
أن يك ن حاسًزا على إجازة هلاذا  
العمل ساايية املفعا ل، طبًقاا    

املعم ل هباا يف  للق انني والق اعا 
 دولة التسنيل.

وإذا كانت الطااسرة مسانلة يف   
الاولة، في ترط يف عض  القياادة  
حيازة إجازة سايية املفع ل صادية 
ع  شئ ن الطريان املاين أو معتماة 

 منها.

قيادة طاسرة تعمل يف إقليم الاولاة   دون تعايل دون تعايل
أن يك ن حاسًزا على إجازة هلاذا  
العمل ساايية املفعا ل، طبًقاا    
للق انني والق اعا املعم ل هباا يف  

 دولة التسنيل.
وإذا كانت الطااسرة مسانلة يف   
الاولة، في ترط يف عض  القياادة  

إجازة سايية املفع ل صادية حيازة 
ع  شئ ن الطريان املاين أو معتماة 

 منها.

 (08مادة )

 إصدار وجتديد وإيقاف اإلجازات
 

 (08مادة )

 إصدار وجتديد وإيقاف اإلجازات
    امل افقة على قراي  لل الن ا

 (08مادة )

 اإلجازاتإصدار وجتديد وإيقاف 
   تغيري كلمة )تع قه( ال ايدة يف

 (08مادة )

 إصدار وجتديد وإيقاف اإلجازات
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رتغيري كلمة )تع قه( الا ايدة يف  
أو مرض ( إىل عباية )3البنا يقم )
(، وذلك لتص يب اخلطاأ  يعوقانه
 اللغ ي.

    امل افقة على قراي  لل الن ا
رإعادة صياغة الفقرة األخرية ما   

 املادة على النح  اآليت:

"وينتهي الوقف إذا زال سـببه،  
وبعد إخطار حائز اإلجازة كتابًة 
شئون الطريان املدين إلعادة توقيع 
الكشف الطيب املقرر لإلجازة اليت 

أو مرض ( إىل عباية )3البنا يقم )
 (.يعوقانه

 
 
 
   إعادة صياغة الفقرة األخارية

 م  املادة على النح  اآليت:
ــف إذا زال  ــهي الوق "وينت
سببه، وبعد إخطـار حـائز   
اإلجازة كتابًة شئون الطريان 
املدين إلعادة توقيع الكشف 

لإلجازة الـيت  الطيب املقرر 
 .حيملها"
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
ختتص شئ ن الطريان املااين   -1

رإصااي واعتماد وجتايا إجازات 
الطااريان واإلجااازات الفنيااة 
األخر  املتعلقة جبميع أعماال  

وعليها وخامات الطريان املاين، 
أن تضع شاروط إصااايها أو   
 اعتمادها أو جتاياها، علاى أال 

رأية حال ع   ال روطتقل هذه 
امل اصفات واملعايري املقرية دوليًا، 

 .حيملها"
 

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ختتص شئ ن الطريان املااين   -1
رإصااي واعتماد وجتايا إجازات 
الطااريان واإلجااازات الفنيااة 
األخر  املتعلقة جبميع أعماال  
وخامات الطريان املاين، وعليها 
أن تضع شاروط إصااايها أو   
 اعتمادها أو جتاياها، علاى أال 

رأية حال ع   ال روطتقل هذه 
امل اصفات واملعايري املقرية دوليًا، 

 
 
 
 

ختتص شئ ن الطريان املااين   -1
رإصااي واعتماد وجتايا إجازات 
الطااريان واإلجااازات الفنيااة 
األخر  املتعلقة جبميع أعماال  
وخامات الطريان املاين، وعليها 
أن تضع شاروط إصااايها أو   
اعتمادها أو جتاياها، علاى أال  
تقل هذه ال روط رأية حال ع  
امل اصفات واملعايري املقرية دولًيا، 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

وهلا أن تق م يف هاذا الصااد   
رإجراء االختباايات النظرياة   
والعملية اليت تقريهاا يف هاذا   

 ال أن.
الطريان املااين   ل ئ نيك ن  -3

أو جتايا أو احلق يف عام إصااي 
كلماا   إجازةمتايا سريان أية 

يأت سببًا لذلك، كما يك ن هلا 
احلق يف سحبها أو إيقافها رعاا  
إصاايها، إذا انتفى شارط أو  
أكثر م  شاروط منحهاا أو   

هذا  أحكامخال  حاسزها أيًا م  
القان ن أو الل اسح والقارايات  

وهلا أن تق م يف هاذا الصااد   
رإجراء االختباايات النظرياة   
والعملية اليت تقريهاا يف هاذا   

 ال أن.
الطريان املااين   ل ئ نيك ن  -3

احلق يف عام إصااي أو جتايا أو 
كلماا   إجازةمتايا سريان أية 

يك ن هلا  يأت سببًا لذلك، كما
احلق يف سحبها أو إيقافها رعاا  
إصاايها، إذا انتفى شارط أو  
أكثر م  شاروط منحهاا أو   

هذا  أحكامخال  حاسزها أيًا م  
القان ن أو الل اسح والقارايات  

هلا أن تق م يف هاذا الصااد   و
رإجراء االختباايات النظرياة   
والعملية اليت تقريهاا يف هاذا   

 ال أن.
يك ن ل ئ ن الطريان املااين   -3

احلق يف عام إصااي أو جتايا أو 
متايا سريان أية إجازة كلماا  
يأت سبًبا لذلك، كما يك ن هلا 
احلق يف سحبها أو إيقافها رعاا  
إصاايها، إذا انتفى شارط أو  
أكثر م  شاروط منحهاا أو   
خال  حاسزها أيًا م  أحكام هذا 
القان ن أو الل اسح والقارايات  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الصادية تنفيذًا له.
 
الطريان م ق فة إذا  إجازةتعترب  -3

أو مرض ُأصيب حاسزها إصارة 
ع  أداء األعمال الايت   يعوقانه

خت له اإلجازة حق القيام هبا، أو 
ُأصيب مبرض مينعاه ما  أداء   
األعمال اليت خت له اإلجازة حق 
القيام هبا ملاة ع اري  ي ماًا   

 فأكثر.
وينتهي الوقف إذا زال سـببه،  
وبعد إخطار حائز اإلجازة كتابًة 

ئون الطريان املـدين إلعـادة   ش

 الصادية تنفيذًا له.
 
الطريان م ق فة إذا  إجازةتعترب  -3

أو مرض ُأصيب حاسزها إصارة 
ع  أداء األعمال الايت   يعوقانه

خت له اإلجازة حق القيام هبا، أو 
ُأصيب مبرض مينعاه ما  أداء   
األعمال اليت خت له اإلجازة حق 
القيام هبا ملاة ع اري  ي ماًا   

 فأكثر.
وينتهي الوقف إذا زال سـببه،  
وبعد إخطار حائز اإلجازة كتابًة 
شئون الطريان املـدين إلعـادة   

 الصادية تنفيًذا له.
 
تعترب إجازة الطريان م ق فة إذا  -3

ُأصيب حاسزها إصارة تع قه ع  
أداء األعمال اليت خت له اإلجازة 
حق القيام هبا، أو ُأصيب مبرض 
ه مينعه م  أداء األعمال اليت خت ل
اإلجازة حق القيام هباا ملااة   

 ع ري  ي ًما فأكثر.
 

وعلى حاسز اإلجازة يف مثل هاذه  
األح ال أن خيطر شئ ن الطاريان  
املاين كتاراة راذلك، الختااذ    
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

توقيع الكشف الطـيب املقـرر   
 لإلجازة اليت حيملها.

 

توقيع الكشف الطـيب املقـرر   
 لإلجازة اليت حيملها.

 
 
 

اإلجراءات الالزمة إلعادة الك   
 الطيب املقري لإلجازة اليت حيملها.

 الباب الثاين

 املطارات ومقدمو اخلدمات
 الفصل األول

 طارات وإدارهتا وتشغيلهاإنشاء امل
 (09مادة )

 إنشاء وتشغيل
 املطارات وأراضي النزول

 

 الباب الثاين

 املطارات ومقدمو اخلدمات
 األولالفصل 

 إنشاء املطارات وإدارهتا وتشغيلها
 (09مادة )

 إنشاء وتشغيل
 املطارات وأراضي النزول

 

 الباب الثاين

 املطارات ومقدمو اخلدمات
 الفصل األول

 إنشاء املطارات وإدارهتا وتشغيلها
 (09مادة )

 إنشاء وتشغيل
 املطارات وأراضي النزول

 

 الباب الثاين

 ومقدمو اخلدمات املطارات
 الفصل األول

 إنشاء املطارات وإدارهتا وتشغيلها
 (09مادة )

 إنشاء وتشغيل
 املطارات وأراضي النزول
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ال جي ز إن اء وإعااد املطاايات  
وأياضي النازول يف الاولاة أو   
ت غيلها، إال رترخيص مسبق ما   
ال زير، ومبراعاة األنظمة الاولياة  

 املتعلقة راملطايات.

ال جي ز إن اء وإعااد املطاايات   دون تعايل دون تعايل
وأياضي النازول يف الاولاة أو   
ت غيلها، إال رترخيص مسبق ما   
ال زير، ومبراعاة األنظمة الاولياة  

 املتعلقة راملطايات.
 
 
 

 (21)مادة 

 إدارة املطارات واإلشراف عليها
 
 
 

 (21مادة )

 إدارة املطارات واإلشراف عليها
   امل افقة على قراي  لل الن ا

ت غيل املطايات رتغيري عباية )
( م  قبلها وت رف عليهااملرخصة 

 (21مادة )

 إدارة املطارات واإلشراف عليها
 ( ت غيل املطايات تغيري عباية

املرخصة م  قبلها وت رف 
( ال ايدة يف هناية املادة عليها

 (21مادة )

 إدارة املطارات واإلشراف عليها
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

تت ىل شئ ن الطريان املااين إداية  
املطايات التارعاة هلاا، وتانظم    

وتشرف على املطـارات  وتراقب 
 .املرخصة من قبلها

 

وتشرف ال ايدة يف هناية املادة إىل )
(، على املطارات املرخصة من قبلها

وذلك لتص يب اخلطأ اللغ ي يف 
 تركيب نص املادة.

وتشرف على املطارات إىل )
 (.املرخصة من قبلها

 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
تت ىل شئ ن الطريان املااين إداية  
املطايات التارعاة هلاا، وتانظم    

وتشرف على املطـارات  وتراقب 
 .املرخصة من قبلها

 

 
 
 
 
 
 
املااين إداية  تت ىل شئ ن الطريان 

املطايات التارعاة هلاا، وتانظم    
وتراقب ت غيل املطايات املرخصة 

 م  قبلها  وت رف عليها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (20مادة )

 أنوا  املطارات
حياد الا زير أنا اع املطاايات    

 املختلفة، وديجة كل مطاي.

 (20مادة )

 أنوا  املطارات
 

 دون تعايل

 (20مادة )

 أنوا  املطارات
 

 دون تعايل

 (20مادة )

 أنوا  املطارات
حياد الا زير أنا اع املطاايات    

 املختلفة، وديجة كل مطاي.

 (22مادة )

 التشغيل إىل املطارات
 
 
 
 
 
 
 

 (22مادة )

 التشغيل إىل املطارات
امل افقة على قراي  لل النا ا    -

رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلماة  
( 3عها( ال ايدة يف البنا يقام ) )إتبا

(، وكلمة )اقار (  اتباعهالتصبح )
( لتصابح  7ال ايدة يف البنا يقام ) 

( وكلمة )أخر( الا ايدة يف  أقرب)

 (22مادة )

 التشغيل إىل املطارات
تص يب اخلطأ اإلمالساي يف   -

كلمة )إتباعها( ال ايدة يف البنا 
 (،اتباعهـا ( لتصبح )3يقم )

وكلمة )اقر ( ال ايدة يف البنا 
( أقـرب ( لتصابح ) 7يقم )

وكلمة )أخر( ال ايدة يف ذات 
 (.لخرالبنا لتصبح )

 (22مادة )

 التشغيل إىل املطارات
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
تستعمل الطاسرات املطاايات   -1

املعل  عنها، وعليهاا مراعااة   
الق انني والق اعاا واألنظماة   
والل اسح والقارايات اخلاصاة   
رذلك، وال جي ز اهلب ط يف غري 

املطايات إال يف احلااالت  هذه 
االضطرايية أو رتصاريح ما    

 شئ ن الطريان املاين.
على كل طاسرة قادمة إىل إقليم  -3

الاولة أن ابط يف املطاي الاور 

 (.لخرذات البنا لتصبح )

 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
تستعمل الطاسرات املطاايات   -1

املعل  عنها، وعليهاا مراعااة   
الق انني والق اعاا واألنظماة   
والل اسح والقارايات اخلاصاة   

جي ز اهلب ط يف غري رذلك، وال 
هذه املطايات إال يف احلااالت  
االضطرايية أو رتصاريح ما    

 شئ ن الطريان املاين.
على كل طاسرة قادمة إىل إقليم  -3

الاولة أن ابط يف املطاي الاور 

 
 
 

تستعمل الطاسرات املطاايات   -1
املعل  عنها، وعليهاا مراعااة   
الق انني والق اعاا واألنظماة   
والل اسح والقارايات اخلاصاة   
رذلك، وال جي ز اهلب ط يف غري 
هذه املطايات إال يف احلااالت  
االضطرايية أو رتصاريح ما    

 شئ ن الطريان املاين.
على كل طاسرة قادمة إىل إقليم  -3

الاولة أن ابط يف املطاي الاور 



968 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

املعل  عنه، إال إذا كان مصرًحا 
هلا رالعب ي فقط، كما جيب على 
كل طاسرة مغادية إلقليم الاولة 

 أن تقلع م  مطاي دور.
ة اإلجراءات املتبعاة  مع مراعا -3

يف املطايات الاولياة، جيا ز   
رتصريح م  شئ ن الطريان املاين 
إعفاء رعض الطاسرات م  التقيا 
رالض ارط املنص ص عليهاا يف  
الفقرة السارقة، رسبب طبيعاة  
عمليااا أو العتبايات أخار ،  
على أن حياد يف هذا التصاريح  
مطاي اهلب ط ومطااي اإلقاالع   

املعل  عنه، إال إذا كان مصرًحا 
هلا رالعب ي فقط، كما جيب على 
كل طاسرة مغادية إلقليم الاولة 

 مطاي دور. أن تقلع م 
مع مراعاة اإلجراءات املتبعاة   -3

يف املطايات الاولياة، جيا ز   
رتصريح م  شئ ن الطريان املاين 
إعفاء رعض الطاسرات م  التقيا 
رالض ارط املنص ص عليهاا يف  
الفقرة السارقة، رسبب طبيعاة  
عمليااا أو العتبايات أخار ،  
على أن حياد يف هذا التصاريح  

قاالع  مطاي اهلب ط ومطااي اإل 

، إال إذا كان مصرًحا املعل  عنه
هلا رالعب ي فقط، كما جيب على 
كل طاسرة مغادية إلقليم الاولة 

 أن تقلع م  مطاي دور.
مع مراعاة اإلجراءات املتبعاة   -3

يف املطايات الاولياة، جيا ز   
رتصريح م  شئ ن الطريان املاين 
إعفاء رعض الطاسرات م  التقيا 
رالض ارط املنص ص عليهاا يف  

قة، رسبب طبيعاة  الفقرة السار
عمليااا أو العتبايات أخار ،  
على أن حياد يف هذا التصاريح  
مطاي اهلب ط ومطااي اإلقاالع   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ال اجاب   والطرق والتعليمات
 .اتباعها

إذا اضطرت أية طاسرة قادماة   -7
إىل إقليم الاولة أو مغادية أو عاررة 
له للهب ط خايج املطايات الاولية 
يف الاولة، يتعني على قاسااها أن  

سلطة حملية، وأن  أقربخيطر ف ًيا 
يقام ررنامج يحلاة الطااسرة أو   

 لخـر اإلقراي العام أو أي مستنا 
الة حيظار  عنا طلبه، ويف هذه احل

إقالع الطاسرة أو نقل مح لتاها أو  
مغادية يكاهبا للمكاان الاذي   
هبطت فيه قبل احلصا ل علاى   

والطرق والتعليمات ال اجاب  
 .اتباعها

إذا اضطرت أية طاسرة قادماة   -7
إىل إقليم الاولة أو مغاادية أو  
عاررة له للهب ط خايج املطايات 
الاولية يف الاولة، يتعني علاى  

 أقـرب قاساها أن خيطر فا ًيا  
سلطة حملية، وأن يقام ررناامج  
يحلة الطاسرة أو اإلقراي العام أو 

عنا طلبه، ويف  رلخأي مستنا 
هذه احلالة حيظر إقالع الطاسرة أو 
نقل مح لتها أو مغادية يكاهباا  
للمكان الذي هبطت فيه قبال  

والطرق والتعليمات ال اجاب  
 إتباعها.

إذا اضطرت أية طاسرة قادماة   -7
إىل إقليم الاولة أو مغاادية أو  
عاررة له للهب ط خايج املطايات 
الاولية يف الاولة، يتعني علاى  

ن خيطر ف ًيا اقر  سلطة قاساها أ
حملية، وأن يقام ررنامج يحلاة  
الطاسرة أو اإلقراي العاام أو أي  
مستنا أخر عنا طلبه، ويف هذه 
احلالة حيظر إقالع الطاسرة أو نقل 
مح لتااها أو مغااادية يكاهبااا 
للمكان الذي هبطت فيه قبال  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

تصريح م  شئ ن الطريان املااين  
واختاذ اإلجراءات املقرية يف هاذه  

 الفقرة.

احلص ل على تصريح م  شئ ن 
الطريان املاين واختاذ اإلجراءات 

 املقرية يف هذه الفقرة.

احلص ل على تصريح م  شئ ن 
الطريان املاين واختاذ اإلجراءات 

 ة يف هذه الفقرة.املقري

 (22مادة )

إشراف شئون الطريان املدين على 
 أداء العاملني يف املطارات

 
 
 
 

يك ن ل ئ ن الطريان املاين سلطة 
ممايسة اإلشراف والرقارة، رص ية 
مباشرة أو م  خالل تف يض الغري، 

 (22دة )ما

إشراف شئون الطريان املدين على 
 أداء العاملني يف املطارات

امل افقة على قراي  لل الن ا   -
حبذف حرف )و/( ال ايدة يف 
املادة، وذلك تص يبا للتعابري  

 اللغ ي املخل راملعىن.

 (22مادة )

إشراف شئون الطريان املدين على 
 أداء العاملني يف املطارات

يف حذف حرف )و/( ال ايدة  -
 املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يك ن ل ئ ن الطريان املاين سلطة 
ممايسة اإلشراف والرقارة، رص ية 
مباشرة أو م  خالل تف يض الغري، 

 (22مادة )

إشراف شئون الطريان املدين على 
 العاملني يف املطارات أداء

 
 
 
 

يك ن ل ئ ن الطريان املاين سلطة 
ممايسة اإلشراف والرقارة، رص ية 
مباشرة أو م  خالل تف يض الغري، 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

على مجيع العاملني يف املطاايات  
التارعة هلا وعلى أداء العااملني يف  

املرخصة م  قبلها، أياًا  املطايات 
كانت اجلهة اليت يتبع هنا، وذلاك  
يف كل األم ي اليت تكفال عاام   
اإلخالل راألنظمة أو التعليمات أو 
الت جيهات اإليشادية أو الق اعاا  
اخلاصة رتلك املطايات وسري العمل 
فيها، وتتا ىل يف سابيل ذلاك    
التحقيق يف كافة املخالفات الختاذ 

 اإلجراءات الالزمة.

على مجيع العاملني يف املطاايات  
التارعة هلا وعلى أداء العااملني يف  
املطايات املرخصة م  قبلها، أياًا  

ع هنا، وذلاك  كانت اجلهة اليت يتب
يف كل األم ي اليت تكفال عاام   
اإلخالل راألنظمة أو التعليمات أو 
الت جيهات اإليشادية أو الق اعاا  
اخلاصة رتلك املطايات وسري العمل 
فيها، وتتا ىل يف سابيل ذلاك    
التحقيق يف كافة املخالفات الختاذ 

 اإلجراءات الالزمة.

على مجيع العاملني يف املطاايات  
التارعة هلا وعلى أداء العااملني يف  
املطايات املرخصة م  قبلها، أياًا  
كانت اجلهة اليت يتبع هنا، وذلاك  

األم ي اليت تكفال عاام   يف كل 
اإلخالل راألنظمة أو التعليمات أو 
الت جيهااات اإليشااادية و/ أو 
الق اعا اخلاصة رتلك املطاايات  
وسري العمل فيها، وتت ىل يف سبيل 
ذلك التحقيق يف كافة املخالفاات  

 الختاذ اإلجراءات الالزمة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الفصل الثاين

 الترخيص للمطارات
 ومقدمي اخلدمات 

 (27مادة )
 شروط وقواعد

 ترخيص وتشغيل املطارات 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين

 الترخيص للمطارات
 ومقدمي اخلدمات 

 (27مادة )
 شروط وقواعد

 ترخيص وتشغيل املطارات 
    امل افقة على قاراي  لال

الن ا  رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف 
( ال ايدة يف البنا يقم أخركلمة )

 (.لخر( لتصبح )7)

 

 الفصل الثاين

 الترخيص للمطارات
 ومقدمي اخلدمات 

 (27مادة )
 وقواعد شروط

 ترخيص وتشغيل املطارات 
   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف

( ال ايدة يف البنا أخركلمة )
 (.لخر( لتصبح )7يقم )

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 الفصل الثاين

 الترخيص للمطارات
 ومقدمي اخلدمات 

 (27مادة )
 شروط وقواعد

 ترخيص وتشغيل املطارات 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

حتاد شئ ن الطاريان املااين    -1
الق اعا والنظم اخلاصة رترخيص 

 املطايات.
ال جي ز ت غيل أي مطااي إال   -3

رعا احلص ل على يخصة ت غيل 
صادية م  شئ ن الطريان املاين، 
س اء كان الت اغيل كلًياا أو   
جزسًيا، داسًما أو مؤقًتا، أو اختاذ  

 شكاًل آخر.
تت ىل شئ ن الطريان املااين   -3

مهمة إصااي وتعلياق وحت يال   
وإلغاء يخص ت غيل املطاايات  
( 3املنص ص عليها يف الفقارة ) 

حتاد شئ ن الطاريان املااين    -1
الق اعا والنظم اخلاصة رترخيص 

 املطايات.
ال جي ز ت غيل أي مطااي إال   -3

يخصة ت غيل رعا احلص ل على 
صادية م  شئ ن الطريان املاين، 
س اء كان الت اغيل كلًياا أو   
جزسًيا، داسًما أو مؤقًتا، أو اختاذ  

 شكاًل آخر.
تت ىل شئ ن الطريان املااين   -3

مهمة إصااي وتعلياق وحت يال   
وإلغاء يخص ت غيل املطاايات  
( 3املنص ص عليها يف الفقارة ) 

حتاد شئ ن الطاريان املااين    -1
الق اعا والنظم اخلاصة رترخيص 

 املطايات.
ال جي ز ت غيل أي مطااي إال   -3

رعا احلص ل على يخصة ت غيل 
صادية م  شئ ن الطريان املاين، 
س اء كان الت اغيل كلًياا أو   
جزسًيا، داسًما أو مؤقًتا، أو اختاذ  

 شكاًل آخر.
تت ىل شئ ن الطريان املااين   -3

مهمة إصااي وتعلياق وحت يال   
وإلغاء يخص ت غيل املطاايات  

( 3يها يف الفقارة ) املنص ص عل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ماا  هااذه املااادة، وإصااااي 
الت جيهات واألوامار اخلاصاة   
رت غيل املطايات وفًقا ألحكاام  
هذا القان ن والل اسح والقرايات 

 الصادية تنفيًذا له.
ئ ن الطريان املاين، يف حيق ل  -7

أي وقت، التفتيش على جتهيزات 
املطاي ومعااته، واالطالع علاى  
مجيع ال ثاسق والسنالت اخلاصاة  
مب غل املطاي، أو القيام رأي عمل 

رغرض التأكا ما  التازام    لخر
م غل املطاي ر روط التارخيص  
وساسر أحكام هذا القان ن والل اسح 

ماا  هااذه املااادة، وإصااااي 
وامار اخلاصاة   الت جيهات واأل

رت غيل املطايات وفًقا ألحكاام  
هذا القان ن والل اسح والقرايات 

 الصادية تنفيًذا له.
حيق ل ئ ن الطريان املاين، يف  -7

أي وقت، التفتيش على جتهيزات 
املطاي ومعااته، واالطالع علاى  
مجيع ال ثاسق والسنالت اخلاصة 
مب غل املطاي، أو القيام رأي عمل 

ا م  التازام  رغرض التأك لخر
م غل املطاي ر روط الترخيص 
وساسر أحكام هاذا القاان ن   

ماا  هااذه املااادة، وإصااااي 
الت جيهات واألوامار اخلاصاة   
رت غيل املطايات وفًقا ألحكاام  
هذا القان ن والل اسح والقرايات 

 الصادية تنفيًذا له.
حيق ل ئ ن الطريان املاين، يف  -7

أي وقت، التفتيش على جتهيزات 
املطاي ومعااته، واالطالع علاى  

اخلاصة  مجيع ال ثاسق والسنالت
مب غل املطاي، أو القيام رأي عمل 
أخر رغرض التأكا ما  التازام   
م غل املطاي ر روط الترخيص 
وساسر أحكام هاذا القاان ن   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

والل اسح والقارايات الصاادية    والقرايات الصادية تنفيًذا له.
 تنفيًذا له.

والل اسح والقارايات الصاادية   
 تنفيًذا له.

 (25مادة )

 شروط وقواعد 
 اإلنشاء والترخيص

 والتشغيل ملقدمي اخلدمات
مع مراعااة األنظماة ال طنياة    

ال جي ز إن اء أو ت غيل والاولية، 
أية مؤسساة أو شاركة لتقاا     
خامات يف  ال الطريان املاين إال 

 رترخيص مسبق م  ال زير.

 (25مادة )

 شروط وقواعد 
 اإلنشاء والترخيص

 والتشغيل ملقدمي اخلدمات
 

 دون تعايل

 (25مادة )

 شروط وقواعد 
 اإلنشاء والترخيص

 والتشغيل ملقدمي اخلدمات
 

 دون تعايل

 (25مادة )

 شروط وقواعد 
 اإلنشاء والترخيص

 والتشغيل ملقدمي اخلدمات
مع مراعااة األنظماة ال طنياة    
والاولية، ال جي ز إن اء أو ت غيل 
أية مؤسساة أو شاركة لتقاا     
خامات يف  ال الطريان املاين إال 

 رترخيص مسبق م  ال زير.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (26مادة )

 شروط وقواعد
 الترخيص والتشغيل

 
 
 
 
 
 

ال جي ز ت غيل أية مؤسسة أو  -1
شركة تق م رتقا  خامات ذات 
صلة رسالمة وأم  الطاريان، إال  
رعا احلص ل على يخصة ت غيل 

 (26مادة )

 شروط وقواعد
 الترخيص والتشغيل

   راي  لال  امل افقة علاى قا
الناا ا  رتصاا يب اخلطااأ 
اإلمالسي يف كلمة )واإلطالع( 

 (.واالطال لتصبح )

 

 (26مادة )

 شروط وقواعد
 الترخيص والتشغيل

   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف
كلمة )واإلطاالع( لتصابح   

 (.واالطال )
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ال جي ز ت غيل أية مؤسسة أو  -1
شركة تق م رتقا  خامات ذات 
صلة رسالمة وأم  الطاريان، إال  
رعا احلص ل على يخصة ت غيل 

 (26مادة )

 شروط وقواعد
 الترخيص والتشغيل

 
 
 
 
 
 

ال جي ز ت غيل أية مؤسسة أو  -1
شركة تق م رتقا  خامات ذات 
صلة رسالمة وأم  الطاريان، إال  
رعا احلص ل على يخصة ت غيل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

صادية م  شئ ن الطريان املاين، 
س اء كان الت اغيل كلياًا أو   
جزسًيا أو مؤقتًا أو رأي شاكل  

 آخر.
وتصاي شئ ن الطاريان املااين   
الق اعا والنظم اخلاصة رتارخيص  
املؤسسات وال ركات ذات الصلة 
مبا يف ذلاك الاربامج لضامان    
االمتثال، إذا كان ذلك ضروييًا أو 

 مطل رًا.
تت ىل شئ ن الطريان املااين   -3

مهام إصااي وتعلياق وحت يال   
ويفااض وإلغاااء شااهادات  

صادية م  شئ ن الطريان املاين، 
س اء كان الت اغيل كلياًا أو   
جزسًيا أو مؤقتًا أو رأي شاكل  

 آخر.
وتصاي شئ ن الطاريان املااين   
الق اعا والنظم اخلاصة رتارخيص  
املؤسسات وال ركات ذات الصلة 
مبا يف ذلاك الاربامج لضامان    
االمتثال، إذا كان ذلك ضروييًا أو 

 مطل رًا.
تت ىل شئ ن الطريان املااين   -3

مهام إصااي وتعلياق وحت يال   
ويفااض وإلغاااء شااهادات  

صادية م  شئ ن الطريان املاين، 
س اء كان الت اغيل كلياًا أو   
جزسًيا أو مؤقتًا أو رأي شاكل  

 آخر.
وتصاي شئ ن الطاريان املااين   
الق اعا والنظم اخلاصة رتارخيص  
املؤسسات وال ركات ذات الصلة 
مبا يف ذلاك الاربامج لضامان    
االمتثال، إذا كان ذلك ضروييًا أو 

 مطل رًا.
تت ىل شئ ن الطريان املااين   -3

مهام إصااي وتعلياق وحت يال   
ويفااض وإلغاااء شااهادات  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

التراخيص وإصاااي األوامار   
والت جيهات اخلاصة رت غيل هذه 
ال ركات واملؤسسات وفقًا هلذا 

 ن.القان 
جي ز ل ئ ن الطريان املاين يف  -3

أي وقت التفتيش والتاقيق علاى  
جتهيزات ال ركات واملؤسساات  

على مجياع ال ثااسق    واالطال 
والسنالت اخلاصاة رامل اغلني   
والتأكا ما  االلتازام مبعاايري    
التراخيص وساسر أحكاام هاذا   

 القان ن.

التراخيص وإصاااي األوامار   
والت جيهات اخلاصة رت غيل هذه 
ال ركات واملؤسسات وفقًا هلذا 

 ن.القان 
جي ز ل ئ ن الطريان املاين يف  -3

أي وقت التفتيش والتاقيق على 
جتهيزات ال ركات واملؤسسات 

على مجياع ال ثااسق    واالطال 
والسنالت اخلاصة رامل اغلني  
والتأكا ما  االلتازام مبعاايري    
التراخيص وساسر أحكام هاذا  

 القان ن.
 

التراخيص وإصاااي األوامار   
والت جيهات اخلاصة رت غيل هذه 
ال ركات واملؤسسات وفقًا هلذا 

 ن.القان 
جي ز ل ئ ن الطريان املاين يف  -3

أي وقت التفتيش والتاقيق على 
جتهيزات ال ركات واملؤسسات 
واإلطالع على مجياع ال ثااسق   
والسنالت اخلاصة رامل اغلني  
والتأكا ما  االلتازام مبعاايري    
التراخيص وساسر أحكام هاذا  

 القان ن.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الفصل الثالث

 حقوق االرتفاق اجلوية
 (24مادة )

 حقوق االرتفاق اجلويةإنشاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث

 حقوق االرتفاق اجلوية
 (24مادة )

 إنشاء حقوق االرتفاق اجلوية
   امل افقة على قراي  لل الن ا

رتغيري يقم املادة املذك ية يف البنا 
( إىل 33( م  املادة )3يقم )

(، وذلك تص يبًا للخطأ 22)
ي، وللت افق مع املادة املطبع
(33.) 

    امل افقة على قاراي  لال

 الثالثالفصل 

 حقوق االرتفاق اجلوية
 (24مادة )

 إنشاء حقوق االرتفاق اجلوية
   تغيري يقم املادة املاذك ية يف

( 33( م  املادة )3البنا يقم )
 (.22إىل )

 
 
 
 
 

 ( أو من تفوضه حذف عباية

 الفصل الثالث

 حقوق االرتفاق اجلوية
 (24مادة )

 إنشاء حقوق االرتفاق اجلوية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أو مـن  الن ا  حبذف عبااية ) 
( ال ايدة يف تفوضه هلذا الغرض،

(، 3السطر الثاين م  البنا يقم )
وذلك حلصر تف يض سالطات  
الضبطية القضاسية يف أضيق نطاق 
 ممك  تأكياا ملباأ سيادة القان ن.

 

     امل افقة علاى قاراي  لال
رإضافة العبايات اآلتية الن ا  

 (:3إىل البنا يقم )
 ( بعد احلصول على اإلذن من

( السلطات القضائية املختصة

( الا ايدة يف  هلذا الغـرض، 
السطر الثاين م  البنا يقام  

(3.) 
 
 
 
 
  إضافة العبايات اآلتية إىل البنا

 (:3)يقم 

 
 (  بعد احلصول علـى اإلذن

من السـلطات القضـائية   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رعا عباية )، أو م  تف ضه هلذا 
الغرض،( يف السطر الثاين م  

وذلك لضمان عام ممايسة  البنا 
سلطة الضبطية القضاسية إال وفقا 

 للقان ن.

 

  ــرط ــن ش ــتثم م )، ويس
ـ   االت احلصول علـى اإلذن ح

( يف هناياة  الضرورة القصـو  
رقصا حتقيق الت ازن  البنا، وذلك

رني حصر سلطة الضبطية القضاسية 
م  جهة، و التصاي للحااالت  
الطايسة الضارويية ما  جهاة    

( رعا عبااية )، أو  املختصة
م  تف ضه هلذا الغرض،( يف 

 السطر الثاين م  البنا.
 
 
  ويســتثم مــن شــرط ،(

احلصول على اإلذن حاالت 
( يف هناية الضرورة القصو 

 البنا.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

خاصة تسمى  ايتفاقتن أ حق ق 
"حق ق ايتفاق ج ياة" لتاأمني   
سالمة املالحة اجل ية وحس  عمل 
أجهزاا، وت مل هذه احلق ق على 

 األخص ما يلي:
خل  املناطق اجملااوية   تأكيا -1

ومن  ت األجهازة   للمطايات

أخر ، و هي احلاالت اليت سيقع 
فيها الضري فيما لا  مت تطبياق   
شرط احلص ل على اإلذن ما   

 السلطات القضاسية املختصة.

 

 

 

 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

خاصة تسمى  ايتفاقتن أ حق ق 
"حق ق ايتفاق ج ياة" لتاأمني   
سالمة املالحة اجل ية وحس  عمل 
أجهزاا، وت مل هذه احلق ق على 

 األخص ما يلي:
خل  املناطق اجملااوية   تأكيا -1

 
 
 
 

 

 

تن أ حق ق ايتفاق خاصة تسمى 
"حق ق ايتفاق ج ياة" لتاأمني   
سالمة املالحة اجل ية وحس  عمل 
أجهزاا، وت مل هذه احلق ق على 

 األخص ما يلي:
تأكيا خل  املناطق اجملااوية   -1

للمطايات ومن  ت األجهازة  
املالحية مما يااخل يف حااود   
حق ق االيتفاق اجل ية م  أياة  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

املالحية مما يااخل يف حااود   
حق ق االيتفاق اجل ية م  أياة  
عقبة ناجتة ع  القيام رأعمال رناء 
أو إن اءات أو صيانة أو أغراس 
أو أسالك، أو أية عقبة أخار   
مهما كان ن عهاا أو حتاياا   
ايتفاعها، أو إجراء أي تعاايل  
يف أي م  هذه العقباات أو أي  
حت يل يف طبيعة أو جهة استعمال 

اضي ال اقعاة يف املنااطق   األي
املذك ية إال مب جب تارخيص  
مسبق م  شئ ن الطريان املااين  
وطبقًا لل روط الايت تقريهاا   

ومن  ت األجهازة   للمطايات
املالحية مما يااخل يف حااود   
حق ق االيتفاق اجل ية م  أياة  
ء عقبة ناجتة ع  القيام رأعمال رنا
أو إن اءات أو صيانة أو أغراس 
أو أسالك، أو أية عقبة أخار   
مهما كان ن عهاا أو حتاياا   
ايتفاعها، أو إجراء أي تعاايل  
يف أي م  هذه العقباات أو أي  
حت يل يف طبيعة أو جهة استعمال 
األياضي ال اقعاة يف املنااطق   
املذك ية إال مب جب تارخيص  
مسبق م  شئ ن الطريان املااين  

عقبة ناجتة ع  القيام رأعمال رناء 
أو إن اءات أو صيانة أو أغراس 
أو أسالك، أو أية عقبة أخار   
مهما كان ن عهاا أو حتاياا   

تعاايل   ايتفاعها، أو إجراء أي
يف أي م  هذه العقباات أو أي  
حت يل يف طبيعة أو جهة استعمال 
األياضي ال اقعاة يف املنااطق   
املذك ية إال مب جب تارخيص  
مسبق م  شئ ن الطريان املااين  
وطبقًا لل روط الايت تقريهاا   

 شئ ن الطريان املاين.
إلزام أصحا  ال أن ر ضاع   -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 شئ ن الطريان املاين.
ال أن ر ضاع   أصحا إلزام  -3

عالمات لإليشاد ع  الع اساق  
اليت ت كل خطرًا على ساالمة  
املالحة اجل ية وذلك ر اساطة  

 املتسبب يف هذه الع اسق.
أحكاام املاادة    مراعااة مع  -3
، جي ز لألفاراد املخا لني   (22)

رسلطة الضبط القضاسي م  منتسيب 
بعد احلصول شئ ن الطريان املاين، 

ــلطات  ــن الس ــى اإلذن م عل
الاخ ل يف أي  القضائية املختصة

وقت إىل األياضاي والعقاايات   

 روط الايت تقريهاا   وطبقًا لل
 شئ ن الطريان املاين.

ال أن ر ضاع   أصحا إلزام  -3
عالمات لإليشاد ع  الع اسق اليت 
ت كل خطرًا على سالمة املالحة 
اجل ية وذلك ر اسطة املتسبب يف 

 هذه الع اسق.
أحكاام املاادة    مراعااة مع  -3
، جي ز لألفراد املخا لني  (22)

رسلطة الضبط القضااسي ما    
بعد منتسيب شئ ن الطريان املاين، 

ــن  ــى اإلذن م احلصــول عل
 السلطات القضائية املختصـة 

عالمات لإليشاد ع  الع اسق اليت 
ًا على سالمة املالحة ت كل خطر

اجل ية وذلك ر اسطة املتسبب يف 
 هذه الع اسق.

مع مراعااة أحكاام املاادة     -3
(، جي ز لألفراد املخا لني  33)

رسلطة الضبط القضااسي ما    
منتسيب شئ ن الطريان املاين، أو 
م  تف ضه هلذا الغرض، الاخ ل 
يف أي وقاات إىل األياضااي  
والعقايات ال اقعة داخل حاود 

االيتفاق اجل ية وذلاك  حق ق 
 تنفيذًا ألحكام هذا الفصل.



998 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ال اقعة داخال حااود حقا ق    
االيتفاق اجل ية وذلاك تنفياذًا   

، ويستثم من الفصلألحكام هذا 
شــرط احلصــول علــى اإلذن 

 .حاالت الضرورة القصو 

الاااخ ل يف أي وقاات إىل  
األياضي والعقاايات ال اقعاة   
داخل حاود حق ق االيتفااق  
اجل ية وذلك تنفيذًا ألحكام هذا 

، ويستثم مـن شـرط   الفصل
لى اإلذن حـاالت  احلصول ع

 .الضرورة القصو 
 (28مادة )

 حدود حقوق االرتفاق اجلوية
حتاد شئ ن الطريان املاين نطااق  
وما  حق ق االيتفااق اجل ياة   
واملناطق اليت تتقري فيها، مبا يكفل 
تأمني سالمة املالحة اجل ية ومحاية 

 (28مادة )

 حدود حقوق االرتفاق اجلوية
 

 دون تعايل

 (28مادة )

 حدود حقوق االرتفاق اجلوية
 

 دون تعايل

 (28مادة )

 حدود حقوق االرتفاق اجلوية
حتاد شئ ن الطريان املاين نطااق  
وما  حق ق االيتفااق اجل ياة   
واملناطق اليت تتقري فيها، مبا يكفل 
تأمني سالمة املالحة اجل ية ومحاية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

األشخاص واملمتلكات، وذلاك  
القاان ن  كله طبًقا ألحكام هاذا  

والل اسح والقرايات الصادية تنفيذًا 
له والق اعا واألنظمة الاولية املقرة 

 يف هذا ال أن.
 

األشخاص واملمتلكات، وذلاك  
كله طبًقا ألحكام هاذا القاان ن   
والل اسح والقرايات الصادية تنفيذًا 
له والق اعا واألنظمة الاولية املقرة 

 ال أن. يف هذا

 (29مادة )

 املنشآت يف املناطق
 اخلاضعة لالرتفاق

ال جي ز ت ييا أي رناء أو إقامة أية 
ع اسق يف املناطق امل م لة حبق ق 
االيتفاق اجل ياة، أو إجاراء أي   
تعايل يف املن ا ت أو املبااين أو   

 (29مادة )

 املنشآت يف املناطق
 اخلاضعة لالرتفاق

 

 دون تعايل

 (29مادة )

 املنشآت يف املناطق
 اخلاضعة لالرتفاق

 

 دون تعايل

 (29مادة )

 املنشآت يف املناطق
 اخلاضعة لالرتفاق

ال جي ز ت ييا أي رناء أو إقامة أية 
ع اسق يف املناطق امل م لة حبق ق 
االيتفاق اجل ياة، أو إجاراء أي   
تعايل يف املن ا ت أو املبااين أو   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

حت يل يف طبيعة أو جهة استعمال 
األياضي اخلاضعة اليتفااق، إال  

ق م  شئ ن مب جب ترخيص مسب
الطريان املاين وطبًقاا لل اروط   

 املقرية.
 

حت يل يف طبيعة أو جهة استعمال 
األياضي اخلاضعة اليتفااق، إال  
مب جب ترخيص مسبق م  شئ ن 
الطريان املاين وطبًقاا لل اروط   

 املقرية.

 (21)مادة 

 املنشآت والتجهيزات اليت
 تؤثر على سالمة املالحة اجلوية

 
 
 
 

 (21مادة )

 املنشآت والتجهيزات اليت
 تؤثر على سالمة املالحة اجلوية

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 
)الكترونية( ال ايدة يف البنا يقام  

 (21مادة )

 املنشآت والتجهيزات اليت
 تؤثر على سالمة املالحة اجلوية

   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف
كلمة )الكترونية( الا ايدة يف  

( لتصاابح 1البنااا يقاام )
 (.إلكترونية)

 (21مادة )

 املنشآت والتجهيزات اليت
 تؤثر على سالمة املالحة اجلوية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(، وذلاك  إلكترونية( لتصبح )1)
 ليصح نطق الكلمة املعّررة.

 
   امل افقة على قراي  لل الن ا

( وإعاادة  7، 3رامج البنااي  ) 
صياغتهما يف رنا واحا على النح  

 اآليت:

"على كل من ميلك أو يسـتعمل  
جتهيزات كهربائية أو إلكترونيـة  
أو منشــآت معدنيــة ثابتــة أو 
متحركة من شـأاا أن دـد    

 
 
 
 
 (  وإعاادة  7، 3دمج البناي )

صياغتهما يف رنا واحا علاى  
 النح  اآليت:

 
 

"على كل من ميلك أو يسـتعمل  
جتهيزات كهربائية أو إلكترونيـة  
أو منشــآت معدنيــة ثابتــة أو 
متحركة من شـأاا أن دـد    
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تداخاًل يعرقل عمـل األجهـزة   
ــة أو  ــلكية أو اإللكتروني الالس
األجهــزة املســاعدة للمالحــة 
اجلوية، أن حيصل على تـرخيص  
بذلك من شئون الطريان املـدين،  
وأن يتقيد بالتدابري اليت تفرضها 
إلزالة هذا التـداخل. وجيـوز   
لشئون الطريان املدين وقـف أو  
إلغاء هذا التـرخيص لـدواعي   
املصلحة العامة. وتبني الالئحـة  

ية شـروط مـنح هـذا    التنفيذ
 .الترخيص"

تداخاًل يعرقل عمـل األجهـزة   
ــة أو  ــلكية أو اإللكتروني الالس
األجهــزة املســاعدة للمالحــة 
اجلوية، أن حيصل على تـرخيص  
بذلك من شئون الطريان املـدين،  

ري اليت تفرضها وأن يتقيد بالتداب
إلزالة هذا التـداخل. وجيـوز   
لشئون الطريان املدين وقـف أو  
إلغاء هذا التـرخيص لـدواعي   
املصلحة العامة. وتبني الالئحـة  
التنفيذية شـروط مـنح هـذا    

 .الترخيص"
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
أياة مناايات    إن اءال جي ز  -1

ضاا سية أو الساالكية أو أيااة 
تؤثر علاى   إلكترونيةجتهيزات 

سااالمة املالحااة اجل يااة، أو 
استمرايها يف اخلامة، أو إعاادة  
ترخيصها، إال رعا م افقة شئ ن 

 الطريان املاين.
 
ل ئ ن الطاريان املااين أن    -3

تعايل أي جهاز  أوتطلب إزالة 
ض سي قا حياث التباساًا ماع   

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

أياة مناايات    إن اءال جي ز  -1
ضاا سية أو الساالكية أو أيااة 

تؤثر علاى   لكترونيةإجتهيزات 
سااالمة املالحااة اجل يااة، أو 
استمرايها يف اخلامة، أو إعاادة  
ترخيصها، إال رعا م افقة شئ ن 

 الطريان املاين.
 
ل ئ ن الطاريان املااين أن    -3

تعايل أي جهاز  أوتطلب إزالة 
ض سي قا حياث التباساًا ماع   

 
ال جي ز إن اء أياة مناايات    -1

ضاا سية أو الساالكية أو أيااة 
جتهيزات الكترونية تؤثر علاى  

املالحااة اجل يااة، أو سااالمة 
استمرايها يف اخلامة، أو إعاادة  
ترخيصها، إال رعا م افقة شئ ن 

 الطريان املاين.
 
ل ئ ن الطاريان املااين أن    -3

تطلب  إزالة أو تعايل أي جهاز 
ض سي قا حياث التباًساا ماع   
األجهازة الضا سية املساااعاة   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

األجهازة الضا سية املسااعاة    
للمالحة اجل ية، كما جي ز هلاا  

م  القي د علاى   فرض ما يلزم
املن  ت اليت يتصاعا منها دخان 
أو كل ما م  شأنه أن يؤثر على 
الرؤية يف املطاي وح له، وأن طة 
اإلداية البيئية مباا ياؤدي إىل   
 اإلضراي رسالمة املالحة اجل ية.

على كـل مـن ميلـك أو     -2
يستعمل جتهيزات كهربائيـة أو  
إلكترونية أو منشآت معدنيـة  

ن شـأاا أن  ثابتة أو متحركة م
دد  تداخاًل يعرقـل عمـل   

األجهازة الضا سية املساااعاة   
للمالحة اجل ية، كما جي ز هلاا  

ما يلزم م  القي د علاى   فرض
املن  ت اليت يتصاعا منها دخان 
أو كل ما م  شأنه أن يؤثر على 
الرؤية يف املطاي وح له، وأن طة 
اإلداية البيئية مباا ياؤدي إىل   
 اإلضراي رسالمة املالحة اجل ية.

على كـل مـن ميلـك أو     -2
يستعمل جتهيزات كهربائيـة أو  
إلكترونية أو منشآت معدنيـة  

متحركة من شـأاا أن  ثابتة أو 
دد  تداخاًل يعرقـل عمـل   

للمالحة اجل ية، كما جي ز هلاا  
فرض ما يلزم م  القي د علاى  
املن  ت اليت يتصاعا منها دخان  
أو كل ما م  شأنه أن يؤثر على 
الرؤية يف املطاي وح له، وأن طة 
اإلداية البيئية مباا ياؤدي إىل   
 اإلضراي رسالمة املالحة اجل ية.

على كل م  ميلك أو يستعمل  -3
جتهيزات كهرراسية أو إلكترونية 
أو من  ت معانياة ثارتاة أو   
ث متحركة م  شاأهنا أن حتاا  

تااخاًل يعرقل عمال األجهازة   
الالساالكية أو االلكترونيااة أو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

األجهـــزة الالســـلكية أو 
اإللكترونيــة أو األجهــزة  
املساعدة للمالحة اجلويـة، أن  
حيصل على ترخيص بذلك من 
شئون الطريان املدين، وأن يتقيد 
بالتدابري اليت تفرضها إلزالة هذا 
التداخل. وجيوز لشئون الطريان 
املدين وقـف أو إلغـاء هـذا    

واعي املصـلحة  الترخيص لـد 
العامة. وتبني الالئحة التنفيذيـة  

 شروط منح هذا الترخيص.
 

األجهـــزة الالســـلكية أو 
اإللكترونيــة أو األجهــزة  
املساعدة للمالحة اجلويـة، أن  
حيصل على ترخيص بذلك من 
شئون الطريان املدين، وأن يتقيد 
بالتدابري اليت تفرضها إلزالة هذا 
التداخل. وجيوز لشئون الطريان 
املدين وقـف أو إلغـاء هـذا    

ترخيص لـدواعي املصـلحة   ال
العامة. وتبني الالئحة التنفيذيـة  

 شروط منح هذا الترخيص.
 

األجهزة املسااعاة للمالحاة   
اجل ية، أن يتقيا رالتاارري الايت  
تفرضها شئ ن الطريان املااين  

 إلزالة هذا التااخل.
جي ز ل ئ ن الطريان املااين   -7

رالتنسيق مع اجلهاات اإلدايياة   
املختصة إزالة أياة إن ااءات أو   

ثر على سالمة املالحة جتهيزات تؤ
اجل ية، م  تلك امل اي إليهاا يف  
هذه املادة، وذلك يف حالة امتناع 
ال خص املسئ ل ع  هذه اإلزالة 
يف القيام هبا أو ف اله يف ذلاك،   
ويك ن ذلك وفقًا لل اسح والانظم  



999 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

واإلجراءات اليت تصايها شائ ن  
 الطريان املاين.

 (20مادة )

 التعوي  مقابل
 اجلويةحقوق االرتفاق 

ُيافع تع يض عادل مقارل فارض  
حق ق االيتفاق اجل ياة، طبقاًا   

 للقرايات والق انني املعم ل هبا.
 

 (20مادة )

 التعوي  مقابل
 حقوق االرتفاق اجلوية

 

 دون تعايل

 (20مادة )

 التعوي  مقابل
 حقوق االرتفاق اجلوية

 

 دون تعايل

 (20مادة )

 التعوي  مقابل
 حقوق االرتفاق اجلوية

ُيافع تع يض عادل مقارل فارض  
حق ق االيتفاق اجل ياة، طبقاًا   

 للقرايات والق انني املعم ل هبا.
 

 الفصل الرابع

محاية املطارات والطائرات 
 واملساعدات املالحية

 (22مادة )

 الفصل الرابع

محاية املطارات والطائرات 
 واملساعدات املالحية

 (22مادة )

 الفصل الرابع

محاية املطارات والطائرات 
 اعدات املالحيةواملس

 (22مادة )

 الفصل الرابع

محاية املطارات والطائرات 
 واملساعدات املالحية

 (22مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

األحكام واإلجراءات املتعلقة 
 بأمن وسالمة الطريان املدين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األحكام واإلجراءات املتعلقة 
 مة الطريان املدينبأمن وسال

 
 

   امل افقة على قراي  لل الن ا
من جانب مجيـع  حبذف عباية )

( الا ايدة يف  أصحاب املصـلحة 
(، 1السطر الرارع م  الفقرة يقم )

وذلك لت سيع داسارة )التصااي   
الف يي( املطل   راال م  حصره 
 ضم  )أصحا  املصلحة( فقط.

األحكام واإلجراءات املتعلقة 
 بأمن وسالمة الطريان املدين

 
 ( من جانب مجيع حذف عباية

( ال ايدة يف أصحاب املصلحة
السطر الرارع م  الفقرة يقام  

(1.) 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

األحكام واإلجراءات املتعلقة 
 بأمن وسالمة الطريان املدين
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

على شئ ن الطريان املاين اختاذ  -1
ال قاسية الالزمة  اإلجراءاتكافة 

ملنع ايتكاا  التااخل غاري    
امل روع ومجيع األفعال واجلراسم 
األخر  اليت ترتكب ضا أما   
وسالمة الطريان املاين، واختااذ  
التاارري الالزمة لضمان التصاي 
الف يي لكل ما م  شأنه اايا 
 أم  وسالمة الطاريان املااين  

 رالاولة.
 
تنطبق مجيع األحكام املتعلقاة   -3

رأم  وسالمة الطاريان املااين   

 التعديل:
على شئ ن الطريان املاين اختاذ  -1

ال قاسية الالزمة  اإلجراءاتكافة 
ملنع ايتكاا  التااخل غاري    
امل روع ومجيع األفعال واجلراسم 
األخر  اليت ترتكب ضا أما   
وسالمة الطريان املاين، واختااذ  
التاارري الالزمة لضمان التصاي 
الف يي لكل ما م  شأنه اايا 
أم  وسالمة الطاريان املااين   

 رالاولة.
 
تنطبق مجيع األحكام املتعلقاة   -3

 
املاين اختاذ على شئ ن الطريان  -1

كافة اإلجراءات ال قاسية الالزمة 
ملنع ايتكاا  التااخل غاري    
امل روع ومجيع األفعال واجلراسم 
األخر  اليت ترتكب ضا أما   
وسالمة الطريان املاين، واختااذ  
التاارري الالزمة لضمان التصاي 
الف يي ما  جاناب مجياع    
أصحا  املصلحة لكل ما ما   
ن شأنه اايا أم  وسالمة الطريا

 املاين رالاولة.
تنطبق مجيع األحكام املتعلقاة   -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الصادية مب جب هذا القان ن أو 
الل اسح أو النظم أو الاربامج أو  
اإلجراءات أو الت جيهات الايت  
تصايها شئ ن الطريان املااين  
مب جب هذا القان ن على مجياع  
م  تتعلق أعمااهلم راالطريان   

هم االلتازام  املاين، ويتعني علاي 
الصايم هبذه األحكاام، والايت   
ت مل على سبيل املثال ال احلصر 
ت فري املعل ماات والتقاايير،   
والسماح للمفت ني الذي  تعينهم 
شئ ن الطريان املاين على النح  
املقري قان نًا رالاخ ل والتفتيش 

وسالمة الطاريان املااين    رأم 
الصادية مب جب هذا القان ن أو 
الل اسح أو النظم أو الاربامج أو  
اإلجراءات أو الت جيهات الايت  
تصايها شئ ن الطريان املااين  
مب جب هذا القان ن على مجياع  
م  تتعلق أعمااهلم راالطريان   
املاين، ويتعني علايهم االلتازام   
الصايم هبذه األحكاام، والايت   

سبيل املثال ال احلصر  ت مل على
ت فري املعل ماات والتقاايير،   
والسماح للمفت ني الذي  تعينهم 
شئ ن الطريان املاين على النح  

رأم  وسالمة الطاريان املااين   
الصادية مب جب هذا القان ن أو 
الل اسح أو النظم أو الاربامج أو  
اإلجراءات أو الت جيهات الايت  
تصايها شئ ن الطريان املااين  
مب جب هذا القان ن على مجياع  
م  تتعلق أعمااهلم راالطريان   

ني علايهم االلتازام   املاين، ويتع
الصايم هبذه األحكاام، والايت   
ت مل على سبيل املثال ال احلصر 
ت فري املعل ماات والتقاايير،   
والسماح للمفت ني الذي  تعينهم 
شئ ن الطريان املاين على النح  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

على األمااك  والتنهيازات   
واملعاات واألجهازة األمنياة   

م  وساالمة  وغريها مما يتعلق رأ
 الطريان املاين.

مع عام اإلخالل رعم م النص  -3
( م  هذه املاادة،  3يف الفقرة )

ي مل ما  تتعلاق أعمااهلم    
رالطريان املااين، علاى وجاه    
اخلص ص: املطاايات املانياة،   
ومقااامي اخلااامات األمنيااة 
وخامات الطاريان األخار ،   
وال رطة، وأجهزة األم  الرمسية، 

غلي والناقلني اجلا يني، وم ا  

املقري قان نًا رالاخ ل والتفتيش 
على األمااك  والتنهيازات   
واملعاات واألجهازة األمنياة   
وغريها مما يتعلق رأم  وساالمة  

 الطريان املاين.
 م النص مع عام اإلخالل رعم -3

( م  هذه املاادة،  3يف الفقرة )
ي مل م  تتعلق أعماهلم رالطريان 
املاين، على وجه اخلصا ص:  
املطااايات املانيااة، ومقااامي 
اخلامات األمنياة وخاامات   
الطريان األخار ، وال ارطة،   
وأجهزة األم  الرمسية، والناقلني 

املقري قان نًا رالاخ ل والتفتيش 
على األمااك  والتنهيازات   
واملعاات واألجهازة األمنياة   

علق رأم  وساالمة  وغريها مما يت
 الطريان املاين.

مع عام اإلخالل رعم م النص  -3
( م  هذه املاادة،  3يف الفقرة )

ي مل م  تتعلق أعماهلم رالطريان 
املاين، على وجه اخلصا ص:  
املطااايات املانيااة، ومقااامي 
اخلامات األمنياة وخاامات   
الطريان األخار ، وال ارطة،   
وأجهزة األم  الرمسية، والناقلني 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الطاسرات واملسافري ، وشااحين  
البضاسع، وكل شخص يستخام 
أي مطاي مااين، والطااسرات   
املانيااة املساانلة يف الاولااة، 
والطاسرات املانية املسانلة يف  
دولة أجنبية أثناء وج دها داخل 
إقليم الاولة، وأي طرف آخار  
ي مله أي نص يتعلاق راأم    
وسالمة الطريان املااين وفقاًا   

 قان ن.ألحكام هذا ال
مع عام اإلخالل رعم م النص  -7

( م  هاذه املاادة   1يف الفقرة )
املااين،   الطاريان تصاي شئ ن 

اجل يني، وم اغلي الطااسرات   
واملسافري ، وشاحين البضااسع،  

ص يستخام أي مطاي وكل شخ
ماين، والطاسرات املانية املسنلة 
يف الاولة، والطااسرات املانياة   
املسنلة يف دولة أجنبياة أثنااء   
وج دها داخل إقلايم الاولاة،   
وأي طرف آخر ي مله أي نص 
يتعلق رأم  وساالمة الطاريان   
 املاين وفقًا ألحكام هذا القان ن.

مع عام اإلخالل رعم م النص  -7
( م  هاذه املاادة   1يف الفقرة )

املااين،   الطاريان تصاي شئ ن 

، وم اغلي الطااسرات   اجل يني
واملسافري ، وشاحين البضااسع،  
وكل شخص يستخام أي مطاي 
ماين، والطاسرات املانية املسنلة 
يف الاولة، والطااسرات املانياة   
املسنلة يف دولة أجنبياة أثنااء   
وج دها داخل إقلايم الاولاة،   
وأي طرف آخر ي مله أي نص 
يتعلق رأم  وساالمة الطاريان   

 هذا القان ن.املاين وفقًا ألحكام 
مع عام اإلخالل رعم م النص  -7

( م  هذه املاادة،  1يف الفقرة )
تصاي شئ ن الطاريان املااين،   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

رالتنسيق مع السلطات املختصة 
يف الاولة وم اغلي املطاايات   
وم غلي شركات الطريان الذي  
يتخذون إقليم الاولاة مركازًا   
يسيسيًا ألعمااهلم، "الربناامج   
ال طين ألم  الطريان" وتعتماا  

ايالته، وتعمل على مراجعتاه  تع
وحتايثااه وتطاا يره، وحتاااد 
مسئ ليات مجيع األطراف املعنية 

 رتنفيذه.
ي تمل "الربنامج ال طين ألم   -6

 األنظمااةالطااريان" علااى  
والتعليمات الالزمة حلفظ األم  

رالتنسيق مع السلطات املختصة 
يف الاولة وم اغلي املطاايات   
وم غلي شركات الطريان الذي  
يتخذون إقليم الاولاة مركازًا   
يسيسيًا ألعمااهلم، "الربناامج   
ال طين ألم  الطريان" وتعتماا  
تعايالته، وتعمل على مراجعتاه  
د وحتايثااه وتطاا يره، وحتااا
مسئ ليات مجيع األطراف املعنية 

 رتنفيذه.
ي تمل "الربنامج ال طين ألم   -6

 األنظمااةالطااريان" علااى  
والتعليمات الالزمة حلفظ األم  

رالتنسيق مع السلطات املختصة 
يف الاولة وم اغلي املطاايات   
وم غلي شركات الطريان الذي  
يتخذون إقليم الاولاة مركازًا   
يسيسيًا ألعمااهلم، "الربناامج   

عتماا  ال طين ألم  الطريان" وت
تعايالته، وتعمل على مراجعتاه  
وحتايثااه وتطاا يره، وحتاااد 
مسئ ليات مجيع األطراف املعنية 

 رتنفيذه.
ي تمل "الربنامج ال طين ألم   -6

الطااريان" علااى  األنظمااة  
والتعليمات الالزمة حلفظ األم  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

مبطايات الاولة وضمان سالمة 
الطاسرات واألفراد واملسااعاات  
املالحية وكافة مرافق الطاريان  

 املاين األخر .
ال تسري األحكام املاذك ية   -5

يف الفقرة السارقة م  هذه املادة 
أو أي  العسكريةعلى الطاسرات 

مطاي عسكري حتات يقاراة   
الق ات املسلحة يف الاولة إال إذا 

 تطلب النص خالف ذلك.
جيب أن ت مل مجيع األنظمة  -4

والربامج املتعلقة رسالمة الطاريان  
صايمة ألوصااف   متطلباتوأمنه 

مبطايات الاولة وضمان سالمة 
الطاسرات واألفراد واملسااعاات  
املالحية وكافة مرافق الطاريان  

 املاين األخر .
ال تسري األحكام املاذك ية   -5

فقرة السارقة م  هذه املادة يف ال
أو أي  العسكريةعلى الطاسرات 

مطاي عسكري حتات يقاراة   
الق ات املسلحة يف الاولة إال إذا 

 تطلب النص خالف ذلك.
جيب أن ت مل مجيع األنظمة  -4

والربامج املتعلقة رسالمة الطريان 
صايمة ألوصاف  متطلباتوأمنه 

مبطايات الاولة وضمان سالمة 
الطاسرات واألفراد واملسااعاات  

لطاريان  املالحية وكافة مرافق ا
 املاين األخر .

ال تسري األحكام املاذك ية   -5
يف الفقرة السارقة م  هذه املادة 
على الطاسرات العسكرية أو أي 
مطاي عسكري حتات يقاراة   
الق ات املسلحة يف الاولة إال إذا 

 تطلب النص خالف ذلك.
جيب أن ت مل مجيع األنظمة  -4

والربامج املتعلقة رسالمة الطريان 
ات صايمة ألوصاف وأمنه متطلب
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

التأهيل اإللزامية مجيع ال ظااس   
واملراكز يف هذا القطاع، مبا  يف  
ذلااك امل اارف ن واملااايرون  
واملفت  ن واملاير ن واملراقبا ن  

 ومسئ ل  أم  الطريان.

التأهيل اإللزامية مجيع ال ظاس  
يف هذا القطاع، مب  يف  واملراكز

ذلااك امل اارف ن واملااايرون 
واملفت  ن واملاير ن واملراقب ن 

 ومسئ ل  أم  الطريان.

التأهيل اإللزامية مجيع ال ظاس  
واملراكز يف هذا القطاع، مب  يف 
ذلااك امل اارف ن واملااايرون 
واملفت  ن واملاير ن واملراقب ن 

 ومسئ ل  أم  الطريان.
 

 (22مادة )

 تطبيق أنظمة أمن الطريان
تق م شائ ن الطاريان املااين،    
راالشتراك مع السلطات املختصاة  
يف الاولة وم اغلي املطاايات،   
رتطبيق األنظمة األمنية امل اي إليها 

( م  هذا القاان ن  33يف املادة )

 (22مادة )

 تطبيق أنظمة أمن الطريان
 

 دون تعايل

 (22)مادة 

 تطبيق أنظمة أمن الطريان
 

 دون تعايل

 (22مادة )

 تطبيق أنظمة أمن الطريان
تق م شائ ن الطاريان املااين،    
راالشتراك مع السلطات املختصاة  
يف الاولة وم اغلي املطاايات،   
رتطبيق األنظمة األمنية امل اي إليها 

( م  هذا القاان ن  33يف املادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

والتأكا م  فاعلية هذه األنظماة،  
وهلا يف سبيل ذلك، ماع عاام   
اإلخالل رعم م الانص يف املاادة   

 :املذك ية، أن تق م راآليت
تقييا أو منع دخ ل األفراد أو  -1

املركبات إىل رعاض املنااطق   
 راملطايات.

التحقق م  شخصية األفراد أو  -3
املركبات اليت تاخل املطاايات  
 ومراقبتهم واستن ا  أي فرد.

التأكا ما  عاام حياازة     -3
الركا  أو أي شخص آخار،  
راملخالفة هلذا القاان ن، ألياة   

والتأكا م  فاعلية هذه األنظماة،  
وهلا يف سبيل ذلك، ماع عاام   
اإلخالل رعم م الانص يف املاادة   

 املذك ية، أن تق م راآليت:
تقييا أو منع دخ ل األفراد أو  -1

املركبات إىل رعاض املنااطق   
 راملطايات.

التحقق م  شخصية األفراد أو  -3
املركبات اليت تاخل املطاايات  
 ومراقبتهم واستن ا  أي فرد.

التأكا ما  عاام حياازة     -3
الركا  أو أي شخص آخار،  
راملخالفة هلذا القاان ن، ألياة   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

أسلحة أو متفنرات أو ما اد  
ارلة لالشتعال أو أية م اد أخر  ق

ميك  استعماهلا مبا يهاد ساالمة  
وأماا  املطاااي أو يواده أو  
الطاسرات أو الركا  أو أطقام  
الطاسرات أو البضاسع رااخلطر،  
وتفتيش كل م  ي تبه يف محلاه  
أو حيازته هلذه امل اد كلما لازم  

 األمر.
 

أسلحة أو متفنرات أو ما اد  
قارلة لالشتعال أو أية م اد أخر  
ميك  استعماهلا مبا يهاد ساالمة  
وأماا  املطاااي أو يواده أو  
الطاسرات أو الركا  أو أطقام  
الطاسرات أو البضاسع رااخلطر،  
وتفتيش كل م  ي تبه يف محلاه  

ذه امل اد كلما لازم  أو حيازته هل
 األمر.

 

 (27مادة )

 محل األسلحة
 واملواد اخلطرة بالطائرات

 (27مادة )

 محل األسلحة
 واملواد اخلطرة بالطائرات

 (27مادة )

 محل األسلحة
 واملواد اخلطرة بالطائرات

 (27مادة )

 محل األسلحة
 واملواد اخلطرة بالطائرات
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 

ال جي ز ألي شخص أن حيمل  -1
على م  الطاسرة دون تصاريح  
م  شئ ن الطريان املاين سالحًا 
أو متفنرات أو آالت حادة أو 
م اد قارلة لالشتعال أو أية م اد 
أخر  ميك  اساتعماهلا يف أي  

التخرياب أو   عمل م  أعمال
العن  أو التهايا داخل املطاي أو 

 أثناء الرحلة.
جيب على القاسمني على تنفيذ  -3

هذا القان ن وغريهم مم  تتطلب 
مهامهم ال ظيفية محل أسالحة  

 
 تعايلدون 

 

 

 دون تعايل
ال جي ز ألي شخص أن حيمل  -1

على م  الطاسرة دون تصاريح  
م  شئ ن الطريان املاين سالحًا 
أو متفنرات أو آالت حادة أو 
م اد قارلة لالشتعال أو أية م اد 

ر  ميك  اساتعماهلا يف أي  أخ
عمل م  أعمال التخرياب أو  
العن  أو التهايا داخل املطاي أو 

 أثناء الرحلة.
جيب على القاسمني على تنفيذ  -3

هذا القان ن وغريهم مم  تتطلب 
مهامهم ال ظيفية محل أسالحة  
خالية م  الذخرية علاى ما    
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

خالية م  الذخرية علاى ما    
الطاسرات احلص ل على تصريح 
خاص م  شئ ن الطريان املااين  

 وفقًا للق اعا والنظم املتبعة.
ضع نقل ضباط أم  علاى  خي -3

م  الطاسرة لتقاير شئ ن الطريان 
املاين ملا  اخلطر القاسم، وجيب 
أن يك ن هؤالء الضاباط ما    
م ظفي الاولة الذي  تلق ا تاييبًا 
خاصًا على ق اعاا وأسااليب   

 األم  على م  الطاسرات.
تصاي شئ ن الطريان املااين   -7

اإلجراءات الالزمة اخلاصة رنقل 

الطاسرات احلص ل على تصريح 
 خاص م  شئ ن الطريان املااين 

 وفقًا للق اعا والنظم املتبعة.
خيضع نقل ضباط أم  علاى   -3

م  الطاسرة لتقاير شئ ن الطريان 
املاين ملا  اخلطر القاسم، وجيب 
أن يك ن هؤالء الضاباط ما    
م ظفي الاولة الذي  تلق ا تاييبًا 
خاصًا على ق اعاا وأسااليب   

 األم  على م  الطاسرات.
تصاي شئ ن الطريان املااين   -7

راءات الالزمة اخلاصة رنقل اإلج
األسلحة علاى ما  الطااسرة    
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ى ما  الطااسرة   األسلحة علا 
وضمان تطبيق هذه اإلجراءات، 
على أن ي مل ذلك إجاراءات  
السيطرة على هذه األسلحة قبل 
وأثناء الطريان، وإجراءات نقال  
ضباط األم  رالطاسرة، وإجراءات 
قب ل طلبات أية دولاة أجنبياة   
ر أن السماح رنقل أشاخاص  
حيمل ن السالح داخل طااسرات  

 تلك الاولة.
املطاي التأكا جيب على م غل  -6

م  عام حياازة الركاا  أو   
األشخاص اآلخري  ألية أسلحة 

وضمان تطبيق هذه اإلجراءات، 
على أن ي مل ذلك إجاراءات  
السيطرة على هذه األسلحة قبل 
وأثناء الطريان، وإجراءات نقال  
ضباط األم  رالطاسرة، وإجراءات 
قب ل طلبات أية دولاة أجنبياة   
ر أن السماح رنقل أشاخاص  

طااسرات   حيمل ن السالح داخل
 تلك الاولة.

جيب على م غل املطاي التأكا  -6
م  عام حياازة الركاا  أو   
األشخاص اآلخري  ألية أسلحة 
أو متفنرات أو ما اد قارلاة   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

أو متفنرات أو ما اد قارلاة   
لالشتعال، أو أية م اد أخار   
ميك  استعماهلا مبا يهااد أما    
الطريان املاين، وذلك رالتنسايق  

 مع اجلهات األمنية املختصة.
 

لالشتعال، أو أية م اد أخار   
ميك  استعماهلا مبا يهااد أما    
الطريان املاين، وذلك رالتنسايق  

 مع اجلهات األمنية املختصة.
 
 

 (25مادة )

 الربيد اجلوينقل 
ال جي ز نقل الرسااسل والطارود   
الربياية ع  طريق اجل ، إال وفقاًا  
لإلجراءات الربياية املقرية، ماع  
مراعاة أحكام االتفاقيات الاولياة  
املنضمة إليها الاولة أو اليت تنضم 

 (25مادة )

 نقل الربيد اجلوي
 

 دون تعايل

 (25مادة )

 نقل الربيد اجلوي
 

 دون تعايل

 (25مادة )

 نقل الربيد اجلوي
ال جي ز نقل الرسااسل والطارود   
الربياية ع  طريق اجل ، إال وفقاًا  
لإلجراءات الربياية املقرية، ماع  
مراعاة أحكام االتفاقيات الاولياة  
املنضمة إليها الاولة أو اليت تنضم 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

إليها يف املستقبل، ومبا يضم  أم  
 وسالمة الطاسرات ويكاهبا.

 

ومبا يضم  أم  إليها يف املستقبل، 
 وسالمة الطاسرات ويكاهبا.

 

 الباب الثالث

 صالحيات الطائرة للطريان
 (26مادة )

 شهادة الصالحية وشروطها
ال جي ز ت غيل أية طااسرة يف   -1

إقليم الاولة إال مبقتضى شاهادة  
صالحية سايية املفع ل، صادية 
أو معتماة م  السلطات املختصة 
يف دولة التسنيل أو أية دولاة  
أخر  يتم نقال صاالحيات   

 الباب الثالث

 للطريانصالحيات الطائرة 
 (26مادة )

 شهادة الصالحية وشروطها
 

 دون تعايل

 الباب الثالث

 صالحيات الطائرة للطريان
 (26مادة )

 شهادة الصالحية وشروطها
 

 دون تعايل

 الباب الثالث

 صالحيات الطائرة للطريان
 (26مادة )

 شهادة الصالحية وشروطها
ال جي ز ت غيل أية طااسرة يف   -1

إقليم الاولة إال مبقتضى شاهادة  
صالحية سايية املفع ل، صادية 
أو معتماة م  السلطات املختصة 
يف دولة التسنيل أو أية دولاة  
أخر  يتم نقال صاالحيات   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

واختصاصات دولة التسانيل  
إليها طبقًا للقا انني والق اعاا   
واألنظمة املعم ل هبا، ور ارط  
أن تكاا ن الطاااسرة مطارقااة 
لل روط والقي د ال ايدة ر هادة 
صالحيتها ودليل الطريان اخلاص 
هبا.  ويستثىن م  ذلاك، عناا   
الضروية، الرحالت الااخلية اليت 

خااص ما    يصاي هبا تصريح 
 شئ ن الطريان ملاين.

جي ز ل ئ ن الطريان املاين أن  -3
تعتما شهادة الصالحية الصاادية  
م  دولة أخر ، كما جي ز هلا أن 

واختصاصات دولة التسانيل  
إليها طبقًا للقا انني والق اعاا   
واألنظمة املعم ل هبا، ور ارط  

لطاااسرة مطارقااة أن تكاا ن ا
لل روط والقي د ال ايدة ر هادة 
صالحيتها ودليل الطريان اخلاص 
هبا.  ويستثىن م  ذلاك، عناا   
الضروية، الرحالت الااخلية اليت 
يصاي هبا تصريح خااص ما    

 شئ ن الطريان ملاين.
جي ز ل ئ ن الطريان املاين أن  -3

تعتما شهادة الصالحية الصاادية  
هلا أن م  دولة أخر ، كما جي ز 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

تقرن اعتمادها هلاذه ال اهادة   
رضروية ت افر شاروط  وقيا د    

 إضافية.
جي ز ل ئ ن الطريان املااين،   -3

إذا تبني هلا عام سالمة أية طااسرة  
ة أو عام صالحية مسنلة يف الاول

طرازها للطريان أو عام مطارقتها 
ملا حتت يه شهادة الصالحية اخلاصة 
هبا، أن ت ق  أو تسحب شاهادة  
الصالحية، وهلا أن ختضع الطاسرة 
لك   فين، وأن ال تسمع رطرياهنا 
إال رعا اختاذ التاارري الكفيلة رتأمني 

 سالمة طرياهنا.

تقرن اعتمادها هلاذه ال اهادة   
رضروية ت افر شاروط  وقيا د    

 إضافية.
جي ز ل ئ ن الطريان املااين،   -3

إذا تبني هلا عام سالمة أية طاسرة 
مسنلة يف الاولة أو عام صالحية 
طرازها للطريان أو عام مطارقتها 
ملا حتت يه شهادة الصالحية اخلاصة 
هبا، أن ت ق  أو تسحب شهادة 
الصالحية، وهلا أن ختضع الطاسرة 
لك   فين، وأن ال تسمع رطرياهنا 
إال رعا اختاذ التاارري الكفيلة رتأمني 

 سالمة طرياهنا.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (24مادة )

 اشتراطات التجهيزات
ال جي ز ت غيل الطااسرة دون   -1

أن تكاا ن  هاازة راااألجهزة 
واملعاااات الالزمااة لطرياهنااا 
ومالحتها وسالمة األشاخاص  

ت علااى متنااها يف واملمتلكااا
األح ال العادية أو االضطرايية، 
وذلك طبقًا ملا ه  منص ص عليه 
يف شهادة صالحيتها للطاريان  
ومالحااق معاهاااة شاايكاغ  
املعم ل هبا.  وجيا ز ل ائ ن   
الطريان املاين أن تساتثين أياة   

 (24مادة )

 اشتراطات التجهيزات
 

 دون تعايل

 (24مادة )

 التجهيزاتاشتراطات 
 

 دون تعايل

 (24مادة )

 اشتراطات التجهيزات
ال جي ز ت غيل الطااسرة دون   -1

أن تكاا ن  هاازة راااألجهزة 
واملعاااات الالزمااة لطرياهنااا 
ومالحتها وسالمة األشاخاص  
واملمتلكااات علااى متنااها يف 
األح ال العادية أو االضطرايية، 
وذلك طبقًا ملا ه  منص ص عليه 

طاريان  يف شهادة صالحيتها لل
ومالحااق معاهاااة شاايكاغ  
املعم ل هبا.  وجيا ز ل ائ ن   
الطريان املاين أن تساتثين أياة   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

طاسرة م  ذلاك إذا يأت أهناا   
 هزة رأجهزة أو معاات رايلاة  

غراض تظهر البيانات أو حتقق األ
 املطل رة.

ل ؤون الطريان املاين إصااي  -3
األنظمة والتعليماات اخلاصاة   
راألجهزة واملعاات امل اي إليهاا  

( م  هذه املاادة،  1يف الفقرة )
وطريقة استعماهلا، وذلك ضمانًا 
 لسالمة الرحلة وياحة الركا .

 
 
 

طاسرة م  ذلاك إذا يأت أهناا   
 هزة رأجهزة أو معاات رايلاة  
تظهر البيانات أو حتقق األغراض 

 املطل رة.
ل ؤون الطريان املاين إصااي  -3

األنظمة والتعليماات اخلاصاة   
إليهاا   راألجهزة واملعاات امل اي

( م  هذه املاادة،  1يف الفقرة )
وطريقة استعماهلا، وذلك ضمانًا 
 لسالمة الرحلة وياحة الركا .

 
 



999 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (28مادة )

 السجل الفين ودليل
 ووثائق صيانة الطائرة

على م غل الطاسرة املسانلة   -1
يف الاولة أال يق م رت اغيلها يف  
النقاال اجلاا ي التنااايي أو 
األعمال اجل ياة، ماا مل تاتم    
صيانتها، مبا يف ذلك حمركاااا  
وما هبا م  معااات وأجهازة،   
طبقًا لاليل صيانة تعتماه شئ ن 

 الطريان املاين.
تعتما شئ ن الطريان املااين   -3

املؤسسات ال طنية أو األجنبياة  

 (28مادة )

 السجل الفين ودليل
 ووثائق صيانة الطائرة

 

 دون تعايل

 (28مادة )

 السجل الفين ودليل
 ووثائق صيانة الطائرة

 

 دون تعايل

 (28مادة )

 السجل الفين ودليل
 ووثائق صيانة الطائرة

على م غل الطاسرة املسانلة   -1
يف الاولة أال يق م رت اغيلها يف  
النقاال اجلاا ي التنااايي أو 
األعمال اجل ياة، ماا مل تاتم    
صيانتها، مبا يف ذلك حمركاااا  
وما هبا م  معااات وأجهازة،   

يانة تعتماه شئ ن طبقًا لاليل ص
 الطريان املاين.

تعتما شئ ن الطريان املااين   -3
املؤسسات ال طنية أو األجنبياة  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الايت تقا م رعمارة وصاايانة    
الطاسرات املسنلة يف الاولاة،  
وتعتما أعمال الصيانة والعمرات 

 املؤسسات.اليت تتم لا  هذه 
على قاسا الطاسرة املسنلة يف  -3

الاولة وتعمل يف يحلاة نقال   
ج ي جتايي أو يف عمل ج ي 
آخر أن ياون يف السنل الفاين  

 للطاسرة البيانات اآلتية:
وقت رااء الرحلاة ووقات     -أ

 انتهاسها.
املعل مات ع  أي عيب فين  - 

أو عطل يف أي جزء م  الطاسرة 

الايت تقاا م رعمارة وصاايانة   
الطاسرات املسنلة يف الاولاة،  
وتعتما أعمال الصيانة والعمرات 
 اليت تتم لا  هذه املؤسسات.

على قاسا الطاسرة املسنلة يف  -3
الاولة وتعمل يف يحلاة نقال   

 ي جتايي أو يف عمل ج ي ج
آخر أن ياون يف السنل الفاين  

 للطاسرة البيانات اآلتية:
وقت رااء الرحلاة ووقات     -أ

 انتهاسها.
املعل مات ع  أي عيب فين  - 

أو عطل يف أي جزء م  الطاسرة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ء أو أي م  معاااا حياث أثناا 
 الرحلة.

أية معل مات أخر  ميك  أن  -ج
 تؤثر على سالمة الطريان.

وعلى قاسا الطاسرة أن ي قع علاى  
 هذه البيانات ويؤيخها.

ويعترب م غل الطاسرة مسئ اًل ع  
االحتفاظ رالسنل الفين رالطاسرة، 
كما ينبغي عليه أن حيتفظ رص ية 
مما ياون يف هذا السنل يف مكان 

 آخر خبالف الطاسرة.
على م غل الطاسرة املسانلة   -7

يف الاولة أن حياتفظ ر ثااسق   

أو أي م  معاااا حياث أثنااء  
 الرحلة.

أية معل مات أخر  ميك  أن  -ج
 تؤثر على سالمة الطريان.

قاسا الطاسرة أن ي قع علاى  وعلى 
 هذه البيانات ويؤيخها.

ويعترب م غل الطاسرة مسئ اًل ع  
االحتفاظ رالسنل الفين رالطاسرة، 
كما ينبغي عليه أن حيتفظ رص ية 
مما ياون يف هذا السنل يف مكان 

 آخر خبالف الطاسرة.
على م غل الطاسرة املسانلة   -7

يف الاولة أن حياتفظ ر ثااسق   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الصيانة لفترة ال تقل ع  سنتني 
رعا انتهاء ماة سريان مفع هلا، 
أو لفترة أط ل إذا طلبت شئ ن 

 الطريان املاين ذلك.
 

ال تقل ع  سنتني  الصيانة لفترة
رعا انتهاء ماة سريان مفع هلا، 
أو لفترة أط ل إذا طلبت شئ ن 

 الطريان املاين ذلك.
 
 
 
 
 

 (29مادة )

 معدات الطوارئ
 
 

 (29مادة )

 معدات الطوارئ
   امل افقة على قراي  لل الن ا

رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 

 (29مادة )

 معدات الطوارئ
   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف

( ال ايدة يف البنا يراعيكلمة )

 (29مادة )

 معدات الطوارئ
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 

جيب إظهاي أماك  معااات   -1
الط ايئ يف كل طاسرة مسانلة  
يف الاولة وتعمل يف النقل اجل ي 
التنايي، وذلاك راساتخاام   

علاى  عالمات واضحة، وجيب 
وجه اخلص ص، اإلعالن رطريقة 
ظاهرة ع  أمااك  ع اماات   
النناة وطريقة استعماهلا، وذلك 

 يف كل مقص ية للركا .

( 3( ال ايدة يف البنا يقم )يراعي)
 (.يراعىلتصبح )

 

 (.يراعى( لتصبح )3يقم )
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

جيب إظهاي أماك  معااات   -1
الط ايئ يف كل طاسرة مسانلة  
يف الاولة وتعمل يف النقل اجل ي 
التنايي، وذلاك راساتخاام   
عالمات واضحة، وجيب علاى  
وجه اخلص ص، اإلعالن رطريقة 
ظاهرة ع  أمااك  ع اماات   
النناة وطريقة استعماهلا، وذلك 

 للركا . يف كل مقص ية

 
 
 
 

جيب إظهاي أماك  معااات   -1
مسانلة   الط ايئ يف كل طاسرة

يف الاولة وتعمل يف النقل اجل ي 
التنايي، وذلاك راساتخاام   
عالمات واضحة، وجيب علاى  
وجه اخلص ص، اإلعالن رطريقة 
ظاهرة ع  أمااك  ع اماات   
النناة وطريقة استعماهلا، وذلك 

 يف كل مقص ية للركا .
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

عنا تركياب   يراعىجيب أن  -3
أو محل أية أجهازة أو معااات   
رالطاسرة أال تك ن مصاي خط ية 
على صالحية الطاسرة للطريان، وان 
ال تؤثر على أداء أي م  األجهزة 

 ات الالزمة لسالمتها.أو املعا

عنا تركياب   يراعىجيب أن  -3
أو محل أية أجهزة أو معااات  
رالطاااسرة أال تكاا ن مصاااي 
خط ية على صالحية الطااسرة  
للطريان، وان ال تؤثر علاى أداء  
أي م  األجهازة أو املعااات   

 الالزمة لسالمتها.

جيب أن يراعي عنا تركيب أو  -3
محل أياة أجهازة أو معااات    
اي رالطاااسرة أال تكاا ن مصاا

خط ية على صالحية الطااسرة  
للطريان، وان ال تؤثر علاى أداء  
أي م  األجهازة أو املعااات   

 الالزمة لسالمتها. 

 (71مادة )

 جدول دميل ووزن الطائرة
جيب أن يتم وزن كل طاسرة  -1

تصاي أو تعتماا هلاا شائ ن    
الطريان املاين شهادة صاالحية،  
وأن ُيحاد مركز ثقل الطااسرة  

 (71مادة )

 جدول دميل ووزن الطائرة
 

 دون تعايل

 (71مادة )

 جدول دميل ووزن الطائرة
 

 دون تعايل

 (71مادة )

 جدول دميل ووزن الطائرة
جيب أن يتم وزن كل طااسرة   -1

تصاي أو تعتماا هلاا شائ ن    
الطريان املاين شهادة صاالحية،  
وأن ُيحاد مركز ثقل الطااسرة  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الزم  يف األحا ال  كل فترة م  
ورالطريقة اليت حتاادها شائ ن   

 الطريان املاين.
على م غل الطاسرة أن يقا م   -3

رإعااد جاول حتميل للطاسرة رعا 
وزهنا، وذلك وفقًا ملا حتاادها  

 شئ ن الطريان املاين.
على م غل الطاسرة أن حيتفظ  -3

جباول حتميل الطاسرة للماة الايت  
 حتادها شئ ن الطريان املاين.

األحا ال  كل فترة م  الزم  يف 
ورالطريقة اليت حتاادها شائ ن   

 الطريان املاين.
على م غل الطاسرة أن يقا م   -3

رإعااد جاول حتميل للطاسرة رعا 
وزهنا، وذلك وفقًا ملا حتاادها  

 شئ ن الطريان املاين.
على م غل الطاسرة أن حيتفظ  -3

جباول حتميل الطاسرة للماة اليت 
 حتادها شئ ن الطريان املاين.

 (70مادة )

 نقل الوثائق والسجالت
 

 (70مادة )

 نقل الوثائق والسجالت
   امل افقة على قراي  لل الن ا

 (70مادة )

 نقل الوثائق والسجالت
 اخلطأ اإلمالساي يف   تص يب

 (70مادة )

 قل الوثائق والسجالتن
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

على كل مالك أو م غل لطااسرة  
يت ق  ع  استعماهلا أو ت اغيلها  
أن يستمر يف االحتفاظ رال ثااسق  
واجلالت اخلاصة هباا، وكاذلك   

اخلطأ اإلمالسي يف كلمة  رتص يب
)األيت( ال ايدة يف مقاماة املاادة   

(، وكلماة )أخار(   اآليتلتصبح )
(، 1ال ايدتني يف الفقرتني يقام ) 

 (.لخر( لتصبح )3و)

 

كلمة )األيت( ال ايدة يف مقامة 
(، وكلماة  اآليتاملادة لتصبح )

ال ايدتني يف الفقارتني  )أخر( 
( لتصاابح 3(، و)1يقاام )

 (.لخر)
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

على كل مالك أو م غل لطااسرة  
يت ق  ع  استعماهلا أو ت اغيلها  
أن يستمر يف االحتفاظ رال ثااسق  
واجلالت اخلاصة هباا، وكاذلك   

 
على كل مالك أو م غل لطااسرة  
يت ق  ع  استعماهلا أو ت اغيلها  
أن يستمر يف االحتفاظ رال ثااسق  
واجلالت اخلاصة هباا، وكاذلك   
سنالت أعضاء هيئة القيادة، كما 
ل  مل حياث هذا الت ق ، وذلاك  

 مع مراعاة األيت:
إذا انتقل ت غيل الطااسرة إىل   -1

شخص أخر، وظلت الطااسرة  
مسنلة يف الاولة، يك ن علاى  
امل غل األول أن ُيسلم امل اغل  
الثاين وثااسق صايانة الطااسرة    



999 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

سنالت أعضاء هيئة القيادة، كما 
ل  مل حياث هذا الت ق ، وذلاك  

 :اآليتمع مراعاة 
إذا انتقل ت غيل الطااسرة إىل   -1

، وظلت الطااسرة  لخرشخص 
مسنلة يف الاولة، يك ن علاى  
امل غل األول أن ُيسلم امل اغل  
الثاين وثااسق صايانة الطااسرة    
وسنالاا وررامج حتميلها، وما 
قا يك ن حمتفظًا ره م  سنالت 
سنلت ر اسطة أجهزة تسنيل 

 هذه الطاسرة.
إذا ُيفع حمرك أو مروحة ما    -3

سنالت أعضاء هيئة القيادة، كما 
لاك  ل  مل حياث هذا الت ق ، وذ

 :اآليتمع مراعاة 
إذا انتقل ت غيل الطااسرة إىل   -1

، وظلت الطااسرة  لخرشخص 
مسنلة يف الاولة، يك ن علاى  
امل غل األول أن ُيسلم امل اغل  
الثاين وثااسق صايانة الطااسرة    
وسنالاا وررامج حتميلها، وما 
قا يك ن حمتفظًا ره م  سنالت 
سنلت ر اسطة أجهزة تسنيل 

 هذه الطاسرة.
إذا ُيفع حمرك أو مروحة ما    -3

وسنالاا وررامج حتميلها، وما 
قا يك ن حمتفظًا ره م  سنالت 
سنلت ر اسطة أجهزة تسنيل 

 هذه الطاسرة.
  إذا ُيفع حمرك أو مروحة ما  -3

طاسرة وُيّكب أي منها يف طاسرة 
مسنلة يف الاولاة وي اغلها   
شخص أخر، يك ن على م غل 
الطاسرة األوىل أن يسلم م اغل  
الطاسرة الثانية السنل اخلااص  

 رذلك احملرك أو تلك املروحة.
إذا انتقل عض  يف هيئة قيادة  -3

طاسرة مسنلة يف الاولاة ما    
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

طاسرة وُيّكب أي منها يف طاسرة 
لة يف الاولاة وي اغلها   مسن

، يك ن على م غل لخرشخص 
الطاسرة األوىل أن يسلم م اغل  
الطاسرة الثانية السنل اخلااص  

 رذلك احملرك أو تلك املروحة.
إذا انتقل عض  يف هيئة قيادة  -3

طاسرة مسنلة يف الاولاة ما    
العمل مع م غل طاسرة إىل العمل 
مع م غل طاسرة آخر، يكا ن  

ن يسالم  على امل اغل األول أ 
امل غل الثاين السنالت اخلاصة 

 رذلك العض .

طاسرة وُيّكب أي منها يف طاسرة 
مسنلة يف الاولاة وي اغلها   

، يك ن على م غل لخرشخص 
الطاسرة األوىل أن يسلم م اغل  
الطاسرة الثانية السنل اخلااص  

 رذلك احملرك أو تلك املروحة.
إذا انتقل عض  يف هيئة قيادة  -3

طاسرة مسنلة يف الاولاة ما    
 غل طاسرة إىل العمل العمل مع م

مع م غل طاسرة آخر، يكا ن  
على امل اغل األول أن يسالم   
امل غل الثاين السنالت اخلاصة 

 رذلك العض .

العمل مع م غل طاسرة إىل العمل 
طاسرة آخر، يكا ن   مع م غل

على امل اغل األول أن يسالم   
امل غل الثاين السنالت اخلاصة 

 رذلك العض .
يف مجيع األح ال، على م غل  -7

الطاسرة الثاين أن يأخذ مبحت يات 
ال ثاسق والسنالت املذك ية يف 
هذه املادة كما ل  كاان ها    

 م غل الطاسرة األول.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

يف مجيع األح ال، على م غل  -7
الطاسرة الثاين أن يأخذ مبحت ياات  
ال ثاسق والسنالت املاذك ية يف  
هذه املادة كما ل  كان ه  م غل 

 الطاسرة األول.

يف مجيع األح ال، على م غل  -7
الطاسرة الثاين أن يأخذ مبحت يات 
ال ثاسق والسنالت املذك ية يف 
هذه املادة كما ل  كاان ها    

 م غل الطاسرة األول.

 (72مادة )

 التفتيش للتحقق
 للطريانمن الصالحية 

ل ئ ن الطريان املاين، كلما يأت 
ضروية لذلك، ان تق م رالتفتيش 
علااى الطاااسرات أو إجااراء  
االختبايات أو الطاريان رغارض   
التنررة، للتحقق ما  صاالحية   

 (72مادة )

 التفتيش للتحقق
 من الصالحية للطريان

 

 دون تعايل

 (72مادة )

 التفتيش للتحقق
 من الصالحية للطريان

 

 دون تعايل

 (72مادة )

 التفتيش للتحقق
 من الصالحية للطريان

ل ئ ن الطريان املاين، كلما يأت 
ضروية لذلك، ان تق م رالتفتيش 

إجااراء علااى الطاااسرات أو  
االختبايات أو الطاريان رغارض   
التنررة، للتحقق ما  صاالحية   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الطاسرة أو أي ما  أجهزااا أو   
معاااا أو مك نااا، وملمثلي شئ ن 
الطريان املاين حق الاخ ل يف أي 

شرة أي م  وقت إىل أي مكان ملبا
 هذه األعمال.

الطاسرة أو أي ما  أجهزااا أو   
معاااا أو مك نااا، وملمثلي شئ ن 
الطريان املاين حق الاخ ل يف أي 
وقت إىل أي مكان ملباشرة أي م  

 هذه األعمال.

 (72مادة )

 الوثائق والسجالت
 احملمولة على الطائرة

طااسرة مسانلة يف    ال جي ز ألية
الاولة أن تباأ أية يحلاة، ماا مل   
 حتمل ال ثاسق والسنالت اآلتية:

 رالنسبة للرحالت الاولية: -1
 شهادة تسنيل الطاسرة. -أ

 (72مادة )

 الوثائق والسجالت
 ة على الطائرةاحملمول

 

 دون تعايل

 (72مادة )

 الوثائق والسجالت
 احملمولة على الطائرة

 

 دون تعايل

 (72مادة )

 الوثائق والسجالت
 احملمولة على الطائرة

ال جي ز ألية طااسرة مسانلة يف   
الاولة أن تباأ أية يحلاة، ماا مل   
 حتمل ال ثاسق والسنالت اآلتية:

 رالنسبة للرحالت الاولية: -1
 ة تسنيل الطاسرة.شهاد -أ
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 شهادة الصالحية. - 
 إجازات أعضاء طاقم الطاسرة. -ج
 السنل الفين للطاسرة. -د

يخصة حمطاة السالكي    -ها
 الطاسرة.

لصيانة، أدلة الت غيل ووثاسق ا -و
وأية وثاسق أخر  حتادها شئ ن 
الطريان املاين، وذلك رالنسابة  
لعمليات النقل اجل ي التنايي 

 أو األعمال اجل ية.
قاسمة رأمساء الركا  وقاسماة   -ز

ر حنة البضاسع والربيا، وإقاراي  
ركل التفاصيل اخلاصة هباا، إذا  

 شهادة الصالحية. - 
 إجازات أعضاء طاقم الطاسرة. -ج
 السنل الفين للطاسرة. -د

يخصة حمطاة السالكي    -ها
 الطاسرة.

أدلة الت غيل ووثاسق الصيانة،  -و
وأية وثاسق أخر  حتادها شئ ن 
الطريان املاين، وذلك رالنسابة  
لعمليات النقل اجل ي التناايي  

 أو األعمال اجل ية.
قاسمة رأمساء الركا  وقاسماة   -ز

ر حنة البضاسع والربيا، وإقاراي  
ركل التفاصيل اخلاصة هباا، إذا  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

كانت الطاسرة حتمال رضااسع   
 وررياًا.

كانات  ك   احلم لة، إذا  -ح
الطاسرة تق م رعملية نقل جا ي  

 جتايي.
 رالنسبة للرحالت الااخلية: -3

حتاد شئ ن الطريان املاين ما جيب 
أن حتمله الطاسرات ما  ال ثااسق   
والسنالت املنص ص عليهاا يف  

 ( م  هذه املادة.1الفقرة )
وجي ز ل ئ ن الطريان املاين إعفاء 
الطاسرات اليت تطري رقصا التنررة 
الفنية أو التعليم م  محل أي ما   

كانت الطاسرة حتمال رضااسع   
 وررياًا.

ك   احلم لة، إذا كانات   -ح
الطاسرة تق م رعملية نقل جا ي  

 جتايي.
 رالنسبة للرحالت الااخلية: -3

حتاد شئ ن الطريان املاين ما جيب 
سرات ما  ال ثااسق   أن حتمله الطا

والسنالت املنص ص عليهاا يف  
 ( م  هذه املادة.1الفقرة )

وجي ز ل ئ ن الطريان املاين إعفاء 
الطاسرات اليت تطري رقصا التنررة 
الفنية أو التعليم م  محل أي ما   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 هذه ال ثاسق أو السنالت.
يف مجيع األح ال، جياب أن   -3

تك ن ال اهادات واإلجاازات   
وال ثاسق امل اي إليها يف هذه املادة 

 سايية املفع ل.

 هذه ال ثاسق أو السنالت.
يف مجيع األح ال، جياب أن   -3

تك ن ال هادات واإلجاازات  
ليهاا يف هاذه   وال ثاسق امل اي إ

 املادة سايية املفع ل.

 (77مادة )

 تقدمي الوثائق والسجالت
على م غل الطاسرة، وعلى قاساا  
الطاااسرة، أن يقااام للساالطات 
املختصة يف الاولة، عنا الطلاب،  
أية وثاسق أو سانالت مقارية   
مبقتضى هذا القان ن أو اللا اسح  

 والقرايات الصادية تنفيذًا له.

 (77مادة )

 الوثائق والسجالتتقدمي 
 

 دون تعايل

 (77مادة )

 تقدمي الوثائق والسجالت
 

 دون تعايل

 (77مادة )

 تقدمي الوثائق والسجالت
على م غل الطاسرة، وعلى قاساا  
الطاااسرة، أن يقااام للساالطات 
املختصة يف الاولة، عنا الطلاب،  
أية وثاسق أو سانالت مقارية   
مبقتضى هذا القان ن أو اللا اسح  

 ادية تنفيذًا له.والقرايات الص
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (75مادة )

 تسليم الوثائق والسجالت
إذا تقري إلغاء أو إيقاف شهادة أو 
إجازة أو تصريح أو أياة وثيقاة   
أخر  أصاياا شائ ن الطاريان   
املاين، جيب على م  صايت لاه  
أو م  حيتفظ هبا أن يسالمها إىل  
 شئ ن الطريان املاين عنا الطلب.

 

 (75مادة )

 والسجالتتسليم الوثائق 
 

 دون تعايل

 (75مادة )

 تسليم الوثائق والسجالت
 

 دون تعايل

 (75مادة )

 تسليم الوثائق والسجالت
إذا تقري إلغاء أو إيقاف شهادة أو 
إجازة أو تصريح أو أياة وثيقاة   
أخر  أصاياا شائ ن الطاريان   
املاين، جيب على م  صايت لاه  
أو م  حيتفظ هبا أن يسالمها إىل  

 اين عنا الطلب.شئ ن الطريان امل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (76مادة )

 االستعمال احملظور
 للوثائق والسجالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (76مادة )

 االستعمال احملظور
 للوثائق والسجالت

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رناي   ( إىل1رتقسيم البنا يقم )

( وإعادة تارقيم  3( و)1ررقمي )
البن د الالحقة وذلك على النح  

 اآليت:

استعمال شهادة أو إجازة أو  -0
تصريح أو أيـة وثيقـة أخـر     
أصدرهتا شئون الطريان املـدين،  
وتقرر إلغاؤهـا أو إيقافهـا أو   

 (76مادة )

 االستعمال احملظور
 للوثائق والسجالت

 ( إىل رناي  1تقسيم البنا يقم )
( وإعادة ترقيم 3( و)1ررقمي )

البن د الالحقة وذلاك علاى   
 النح  اآليت:

 
 
استعمال شهادة أو إجازة أو  -0

تصريح أو أيـة وثيقـة أخـر     
أصدرهتا شئون الطريان املـدين،  
وتقرر إلغاؤهـا أو إيقافهـا أو   

 (76مادة )

 االستعمال احملظور
 للوثائق والسجالت
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعديلها أو استعماهلا بعد انتـهاء  
 صالحيتها.

استعمال شهادة أو إجـازة   -2
يح أو أية وثيقة أخـر   أو تصر

أصدرهتا شئون الطريان املدين، يف 
غري األغراض احملددة فيهـا، أو  
بواسطة شـخص لخـر غـري    

 .الشخص احلائز عليها
 
( إىل 1متت إعادة تقسيم  البنا ) -

رناي  لتسهيل استيعا  املعىن؛ 
( حباالت 1حبيث تعىن الفقرة )

استخاام ال ثيقة رعا انتهاء 

تعديلها أو استعماهلا بعد انتـهاء  
 صالحيتها.

 
استعمال شهادة أو إجـازة   -2

أو تصريح أو أية وثيقة أخـر   
أصدرهتا شئون الطريان املدين، يف 

ة فيهـا، أو  غري األغراض احملدد
بواسطة شـخص لخـر غـري    

 .الشخص احلائز عليها
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

مع عام اإلخاالل رالعق راات   
املقرية قان ًنا، حيظر ايتكاا  أي  

 م  األفعال اآلتية:
استعمال شهادة أو إجازة  أو  -1

تصريح أو أياة وثيقاة أخار     
أصاياا شئ ن الطريان املاين، إذا 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

مع عام اإلخاالل رالعق راات   
املقرية قان نًا، حيظر ايتكاا  أي  

 م  األفعال اآلتية:
استعمال شهادة أو إجازة أو  -0

تصريح أو أيـة وثيقـة أخـر     
أصدرهتا شئون الطريان املـدين،  
وتقرر إلغاؤهـا أو إيقافهـا أو   

( 3الفقرة )صالحيتها، و تعىن 
حباالت استخاام وثيقة صاحلة يف 

 غري األغراض اليت صايت هلا.

 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

مع عام اإلخاالل رالعق راات   
املقرية قان نًا، حيظر ايتكاا  أي  

 م  األفعال اآلتية:
استعمال شهادة أو إجازة أو  -0

تصريح أو أيـة وثيقـة أخـر     
أصدرهتا شئون الطريان املـدين،  

كان قا تقري إلغاؤها أو إيقافها أو 
 تعايلها أو عام أحقية حاسزها هلا.

 
 
 
 
 

مع عام اإلخاالل رالعق راات   
املقرية قان نًا، حيظر ايتكاا  أي  

 م  األفعال اآلتية:
استعمال شهادة أو إجازة أو  -1

تصريح أو أياة وثيقاة أخار     
أصاياا شئ ن الطريان املاين، إذا 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

تعديلها أو استعماهلا بعد انتـهاء  
 صالحيتها.

استعمال شهادة أو إجـازة   -2
أو تصريح أو أية وثيقة أخـر   
أصدرهتا شئون الطريان املدين، يف 

فيهـا، أو   غري األغراض احملددة
بواسطة شـخص لخـر غـري    

 الشخص احلائز عليها.
إعاية أية شهادة أو إجازة أو  -3

تصريح أو أياة وثيقاة أخار     
املاين، أو  الطريانأصاياا شئ ن 

السماح ل خص آخر غري صاحبها 
 أو املستفيا هبا راستعماهلا.

وتقرر إلغاؤهـا أو إيقافهـا أو   
تعديلها أو استعماهلا بعد انتـهاء  

 صالحيتها.
استعمال شهادة أو إجـازة   -2

أو تصريح أو أية وثيقة أخـر   
أصدرهتا شئون الطريان املدين، يف 
غري األغراض احملددة فيهـا، أو  
بواسطة شـخص لخـر غـري    

 الشخص احلائز عليها.
إعاية أية شهادة أو إجازة أو  -3
ريح أو أياة وثيقاة أخار     تص

املاين، أو  الطريانأصاياا شئ ن 
السماح ل خص آخر غري صاحبها 

كان قا تقري إلغاؤها أو إيقافها أو 
 تعايلها أو عام أحقية حاسزها هلا.

 
 
 

إعاية أية شهادة أو إجازة أو  -3
تصريح أو أياة وثيقاة أخار     
أصاياا شئ ن الطريان املاين، أو 

ر غري صاحبها السماح ل خص آخ
 أو املستفيا هبا راستعماهلا.

انتحال شخصية أخر  رقصا  -3
احلص ل على جتايا أو تعايل أية 
شهادة أو إجاازة أو تصاريح أو   
وثيقة أخر ، سا اء لنفساه أو   

 ل خص آخر.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

انتحال شخصية أخر  رقصا  -7
احلص ل على جتايا أو تعايل أية 

إجاازة أو تصاريح أو   شهادة أو 
وثيقة أخر ، سا اء لنفساه أو   

 ل خص آخر.
إتالف أو املساعاة يف إتالف  -6

أو طمل أي م  السنالت املقري 
استعماهلا مب جب هاذا القاان ن   
والل اسح والقرايات الصادية تنفيذًا 
له، أو تعايل أو إدغام أو حاذف  
أي م  البيانات اليت حيت ي عليها، 

راة علياه،   أو إدخال ريانات كاذ
وذلك يف الفترة املطل   االحتفاظ 

 أو املستفيا هبا راستعماهلا.
انتحال شخصية أخر  رقصا  -7

احلص ل على جتايا أو تعايل أية 
شهادة أو إجاازة أو تصاريح أو   
وثيقة أخر ، سا اء لنفساه أو   

 ل خص آخر.
ف إتالف أو املساعاة يف إتال -6

أو طمل أي م  السنالت املقري 
استعماهلا مب جب هاذا القاان ن   
والل اسح والقرايات الصادية تنفيذًا 
له، أو تعايل أو إدغام أو حاذف  
أي م  البيانات اليت حيت ي عليها، 
أو إدخال ريانات كاذراة علياه،   

إتالف أو املساعاة يف إتالف  -7
أو طمل أي م  السنالت املقري 
استعماهلا مب جب هاذا القاان ن   

القرايات الصادية تنفيذًا والل اسح و
له، أو تعايل أو إدغام أو حاذف  
أي م  البيانات اليت حيت   عليها، 
أو إدخال ريانات كاذراة علياه،   
وذلك يف الفترة املطل   االحتفاظ 

 خالهلا هبذا السنل.
حذف أية ريانات م  ك    -6

احلم لة، أو إدخال ريانات غاري  
صحيحة عليه، س اء كان ذلاك  

 إمهال.ع  عما أو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 خالهلا هبذا السنل.
حذف أية ريانات م  ك    -5

احلم لة، أو إدخال ريانات غاري  
صحيحة عليه، س اء كان ذلاك  

 ع  عما أو إمهال.
 

وذلك يف الفترة املطل   االحتفاظ 
 خالهلا هبذا السنل.

   حذف أية ريانات م  ك -5
احلم لة، أو إدخال ريانات غاري  
صحيحة عليه، س اء كان ذلاك  

 ع  عما أو إمهال.
 

 

 (74مادة )

 برنامج السالمة اجلوية
 
 
 

 (74مادة )

 برنامج السالمة اجلوية
   امل افقة على قراي  لل الن ا

اخلطأ النحا ي يف   رتص يب
كلمة )معتمااًا( الا ايدة يف   

 (74مادة )

 برنامج السالمة اجلوية
 اخلطاأ النحا ي يف    تص يب

كلمة )معتمااًا( الا ايدة يف   
( لتصاابح 3الفقاارة يقاام )

 (74مادة )

 برنامج السالمة اجلوية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلتزم شئ ن الطريان املاين مبا يلي:
وضع ررنامج وطين للساالمة   -1

اجل ية يكفل حتقيق مست   مقب ل 

( لتصاابح 3الفقاارة يقاام )
(، فالكلماة  اروية   معتمٍد)

إلضافتها إىل  اروي، وها    
املضافة راويها  كلمة )نظام(،

إىل كلمة )وضاع( اجملاروية   
 رالباء.

 (.معتمٍد)
 
 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 تلتزم شئ ن الطريان املاين مبا يلي:
وضع ررنامج وطين للساالمة   -1

اجل ية يكفل حتقيق مست   مقب ل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شئ ن الطريان املاين مبا يلي:تلتزم 
وضع ررنامج وطين للساالمة   -1

اجل ية يكفل حتقيق مست   مقب ل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 م  السالمة يف ت غيل الطاسرات.
حتايا املست   املقب ل ما    -3

 السالمة املطل   حتقيقه.
إلزام م غلي الطاسرات ر ضع  -3

 معتمٍدنظام إلداية السالمة اجل ية 
م  قبل شئ ن الطاريان املااين،   
وإلزام م غلي املطايات ومقاامي  
اخلاامات ر ضاع ذات النظااام   
واعتماده م  شئ ن الطريان املاين، 

على  –على أن ي مل هذا النظام 
حتايا املخااطر واختااذ    –األقل 

الرصاا  اإلجراءات التصحيحية و
املت اصل والتقييم املنتظم ملسات    

 م  السالمة يف ت غيل الطاسرات.
حتايا املست   املقب ل ما    -3

 السالمة املطل   حتقيقه.
إلزام م غلي الطاسرات ر ضع  -3

 معتمٍدنظام إلداية السالمة اجل ية 
م  قبل شئ ن الطاريان املااين،   
مي وإلزام م غلي املطايات ومقاا 

اخلاامات ر ضااع ذات النظااام  
واعتماده م  شئ ن الطريان املاين، 

على  –على أن ي مل هذا النظام 
حتايا املخااطر واختااذ    –األقل 

اإلجراءات التصحيحية والرصاا  
املت اصل والتقييم املنتظم ملسات    

 م  السالمة يف ت غيل الطاسرات.
حتايا املست   املقب ل ما    -3

 السالمة املطل   حتقيقه.
إلزام م غلي الطاسرات ر ضع  -3

نظام إلداية السالمة اجل ية معتماًا 
ين، م  قبل شئ ن الطاريان املاا  

وإلزام م غلي املطايات ومقاامي  
اخلاامات ر ضااع ذات النظااام  
واعتماده م  شئ ن الطريان املاين، 

على  –على أن ي مل هذا النظام 
حتايا املخااطر واختااذ    –األقل 

اإلجراءات التصحيحية والرصاا  
املت اصل والتقييم املنتظم ملسات    
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 السالمة اجل ية احملققة. السالمة اجل ية احملققة.
 
 
 

 السالمة اجل ية احملققة.

 الباب الرابع

 ئرة وجنسيتهاتسجيل الطا
 (78مادة )

 تسجيل الطائرة
 وإصدار الشهادات

يصاي ال زير قارايًا رإعاااد    -1
سنل لتسنيل الطاسرات ال طنياة  
يسمى "السنل ال طين لتسانيل  
الطاسرات"، وحياد يف هذا القاراي  

 الباب الرابع

 تسجيل الطائرة وجنسيتها
 (78مادة )

 تسجيل الطائرة
 وإصدار الشهادات

 

 دون تعايل

 الباب الرابع

 تسجيل الطائرة وجنسيتها
 (78مادة )

 تسجيل الطائرة
 وإصدار الشهادات

 

 دون تعايل

 الباب الرابع

 تسجيل الطائرة وجنسيتها
 (78مادة )

 تسجيل الطائرة
 وإصدار الشهادات

يصاي ال زير قارايًا رإعاااد    -1
سنل لتسنيل الطاسرات ال طنياة  
يسمى "السنل ال طين لتسانيل  
الطاسرات"، وحياد يف هذا القاراي  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 شروط وإجراءات التسنيل.
تصاي شئ ن الطريان املااين   -3

شااهادات تساانيل الطاااسرات 
إلجراءات واألنظمة ال طنية، وفقًا ل

 اليت تصايها هلذا الغرض.
 

 شروط وإجراءات التسنيل.
تصاي شئ ن الطريان املااين   -3

شااهادات تساانيل الطاااسرات 
واألنظمة ال طنية، وفقًا لإلجراءات 
 اليت تصايها هلذا الغرض.

 

 (79مادة )

 جنسية الطائرة
تكتسب كل طاسرة يتم تسانيلها  
يف السنل امل اي إلياه يف املاادة   

( م  هذا القاان ن جنساية   71)
الاولة، وعليها أن حتمل عالمات 

 جنسيتها.

 (79مادة )

 جنسية الطائرة
 

 دون تعايل

 (79مادة )

 جنسية الطائرة
 

 دون تعايل

 (79) مادة

 جنسية الطائرة
تكتسب كل طاسرة يتم تسانيلها  
يف السنل امل اي إلياه يف املاادة   

( م  هذا القاان ن جنساية   71)
الاولة، وعليها أن حتمل عالمات 

 جنسيتها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (51مادة )

 التصرف يف الطائرات
 املسجلة يف السجل 

 الوطين لتسجيل الطائرات
يك ن لألشخاص املذك يي   -1

، حقا ق  أدناه، دون غريهام 
امللكية والتصرف يف الطاسرات 

 املسنلة رأمساسهم يف الاولة:
م اطناا  الاولااة وشااركااا  -أ

 ومؤسسااا.
األجانب وال ركات األجنبية  - 

مماا  يباشاارون أعماااهلم يف 
 الاولة. 

 (51مادة )

 التصرف يف الطائرات
 املسجلة يف السجل 

 الوطين لتسجيل الطائرات
 

 دون تعايل

 (51مادة )

 التصرف يف الطائرات
 املسجلة يف السجل 

 الوطين لتسجيل الطائرات
 

 دون تعايل

 (51مادة )

 التصرف يف الطائرات
 املسجلة يف السجل 

 الوطين لتسجيل الطائرات
يك ن لألشخاص املذك يي   -1

أدناه، دون غريهام، حقا ق   
امللكية والتصرف يف الطاسرات 

 املسنلة رأمساسهم يف الاولة:
م اطناا  الاولااة وشااركااا  -أ

 ومؤسسااا.
األجانب وال ركات األجنبية  - 

مماا  يباشاارون أعماااهلم يف 
 الاولة. 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ويف هذه احلالة، يتعني احلصا ل  
على م افقة ال زير املسابقة قبال   

 تسنيل أية طاسرة.
القان ين يف ال يك ن التصرف  -3

أية طاسرة مسنلة يف السانل  
ال طين للطاسرات، س اء رالبيع 
أو اإلجياي أو الره  أو راأي  
تصرف قان ين آخر، نافاذًا إال  
رعا م افقة شئ ن الطريان املاين 

 وقياه يف السنل ال طين.
 

ويف هذه احلالة، يتعني احلصا ل  
على م افقة ال زير املسابقة قبال   

 تسنيل أية طاسرة.
ال يك ن التصرف القان ين يف  -3

أية طاسرة مسنلة يف السانل  
رالبيع ال طين للطاسرات، س اء 

أو اإلجياي أو الاره  أو راأي   
تصرف قان ين آخر، نافاذًا إال  
رعا م افقة شئ ن الطريان املاين 

 وقياه يف السنل ال طين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (50مادة )

 الشطب من السجل
ُت طب الطاسرة م  السنل امل اي 

( ما  هاذا   71إليه يف املاادة ) 
 القان ن، يف احلاالت اآلتية:

رها إذا فقا مالكها أو مستأج -1
اجلنسية البحرينية، ومل يكا   

 يباشر أعماله يف الاولة.
إذا انتقلت ملكيتها إىل أجنيب  -3

م  غري املنص ص علايهم يف  
( م  1البنا ) ( م  الفقرة )

 ( م  هذا القان ن.61املادة )
إذا هلكاات أو ُفقااات، أو  -3

 (50مادة )

 الشطب من السجل
 

 دون تعايل

 (50مادة )

 الشطب من السجل
 

 دون تعايل

 (50مادة )

 السجل الشطب من
ُت طب الطاسرة م  السنل امل اي 

( ما  هاذا   71إليه يف املاادة ) 
 القان ن، يف احلاالت اآلتية:

إذا فقا مالكها أو مستأجرها  -1
اجلنسية البحرينية، ومل يكا   

 يباشر أعماله يف الاولة.
إذا انتقلت ملكيتها إىل أجنيب  -3

م  غري املنص ص علايهم يف  
( م  1البنا ) ( م  الفقرة )

 ( م  هذا القان ن.61املادة )
إذا هلكاات أو ُفقااات، أو  -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 ُسحبت هناسيًا م  االستعمال.
وتعترب الطاسرة يف حكم املفقا دة  

وي قراي رذلك م  شئ ن عنا صا
 الطريان املاين.

وعلى مالك الطاسرة أو مستأجرها 
أن خيطر شئ ن الطريان املاين ركل 
تغيري نصت عليه هذه املادة فا ي  
حاوثه، مع إعادة شهادة تسنيل 

 الطاسرة.

 ُسحبت هناسيًا م  االستعمال.
وتعترب الطاسرة يف حكم املفقا دة  
عنا صاوي قراي رذلك م  شئ ن 

 الطريان املاين.
وعلى مالك الطاسرة أو مستأجرها 
أن خيطر شئ ن الطريان املاين ركل 
تغيري نصت عليه هذه املادة فا ي  

إعادة شهادة تسنيل  حاوثه، مع
 الطاسرة.

 
 
 
 



989 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الباب اخلامس

 محاية البيئة
 (52املادة )

 قواعد محاية البيئة
تصاي شئ ن الطريان املاين الق اعا 
الالزمة حلماية ريئة الطريان، فيماا  
يتصل راالطريان املااين، وفقاًا    

( م  معاهاة 15ألحكام امللحق )
شيكاغ  وأية تعايالت تطرأ عليها 

أو أنظماة  أخار    وأية ق اعا 
سايية املفع ل مب جب هذا القان ن 
والل اسح والقرايات الصادية تنفيذا 

 له.

 الباب اخلامس

 محاية البيئة
 (52املادة )

 قواعد محاية البيئة
 

 دون تعايل

 الباب اخلامس

 محاية البيئة
 (52املادة )

 قواعد محاية البيئة
 

 دون تعايل

 الباب اخلامس

 محاية البيئة
 (52)املادة 

 قواعد محاية البيئة
تصاي شئ ن الطريان املاين الق اعا 
الالزمة حلماية ريئة الطريان، فيماا  
يتصل راالطريان املااين، وفقاًا    

( م  معاهاة 15ألحكام امللحق )
شيكاغ  وأية تعايالت تطرأ عليها 
وأية ق اعا أو أنظماة  أخار    
سايية املفع ل مب جب هذا القان ن 

الصادية تنفيذا والل اسح والقرايات 
 له.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (52املادة )

 ضوضاء الطائرات
حتاد شئ ن الطريان املاين مست   
الض ضاء املسم ح ره للطااسرات  

 داخل إقليم الاولة.

 (52املادة )

 ضوضاء الطائرات
 

 دون تعايل

 (52املادة )

 ضوضاء الطائرات
 

 دون تعايل

 (52املادة )

 ضوضاء الطائرات
مست   حتاد شئ ن الطريان املاين 

الض ضاء املسم ح ره للطااسرات  
 داخل إقليم الاولة.

 
 

 (57املادة )

 شهادة الضوضاء
 
 
 
 

 (57املادة )

 شهادة الضوضاء
   امل افقة على قراي  لل الن ا

رتص يب اخلطأ املادي يف كلماة  
)هذه( ال ايدة يف هناية املادة لتصبح 

 (57املادة )

 شهادة الضوضاء
  تص يب اخلطأ املادي يف كلمة

)هذه( ال ايدة يف هناية املاادة  
 (.هذالتصبح )

 

 (57املادة )

 شهادة الضوضاء
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 

ال جي ز هب ط أية طااسرة يف   -1
املطايات املانية رالاولة إال إذا 
كانت حتمل شهادة ض ضااء  

 سايية املفع ل.
ي ترط لتسنيل أية طاسرة يف  -3

السنل ال طين للطاسرات أن حتمل 
شهادة ض ضاء سايية املفعا ل،  
وأن يك ن مسات   الض ضااء   
الصادي عنها يف حاود املسات    

(، ألهنا ت ري إىل مذكر و ه  هذا)
 كلمة )القان ن(.

 
 

نص املادة بعد وعلى ذلك يكون 
 التعديل:

ال جي ز هب ط أية طااسرة يف   -1
املطايات املانية رالاولة إال إذا 
كانت حتمل شهادة ض ضااء  

 سايية املفع ل.
ي ترط لتسنيل أية طاسرة يف  -3

السنل ال طين للطااسرات أن  
حتمل شهادة ض ضاء ساايية  
املفع ل، وأن يك ن مسات    
الض ضاء الصاادي عناها يف   

 
 
 
 

ال جي ز هب ط أية طااسرة يف   -1
املطايات املانية رالاولة إال إذا 
كانت حتمل شهادة ض ضااء  

 سايية املفع ل.
ي ترط لتسنيل أية طاسرة يف  -3

السنل ال طين للطااسرات أن  
حتمل شهادة ض ضاء ساايية  
املفع ل، وأن يك ن مسات    
الض ضاء الصاادي عناها يف   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

( م  63املسم ح ره طبقًا للمادة )
 القان ن. هذا

   املسم ح راه  حاود املست
 هـذا ( ما   63طبقًا للمادة )

 القان ن.

حاود املست   املسم ح راه  
( م  هاذه  63طبقًا للمادة )

 القان ن.
 
 

 الباب السادس

 أنظمة اجلو ومراقبة احلركة اجلوية
 (55مادة )

 قواعد اجلو
تصاي شئ ن الطريان املاين ق اعا 
اجل  واألنظمة املتعلقاة رتحلياق   
الطاسرات واملالحة اجل ية ومحاياة  
األشاخاص واملمتلكاات علاى    

 الباب السادس

 أنظمة اجلو ومراقبة احلركة اجلوية
 (55مادة )

 قواعد اجلو
 

 دون تعايل

 الباب السادس

 مراقبة احلركة اجلويةأنظمة اجلو و
 (55مادة )

 قواعد اجلو
 

 دون تعايل

 الباب السادس

 أنظمة اجلو ومراقبة احلركة اجلوية
 (55مادة )

 قواعد اجلو
تصاي شئ ن الطريان املاين ق اعا 
اجل  واألنظمة املتعلقاة رتحلياق   
الطاسرات واملالحة اجل ية ومحاياة  
األشاخاص واملمتلكاات علااى   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

السطح واستعمال اجملال اجلا ي  
 للاولة.

 

اجملال اجلا ي  السطح واستعمال 
 للاولة.

 
 
 
 
 
 

 (56مادة )

 إنشاء وحدات املراقبة اجلوية
تلتزم الاولة رتقا  خاامات   -1

املالحة اجل ية، وتن ئ شائ ن  
الطريان املاين وحاات مراقباة  

 (56مادة )

 اقبة اجلويةإنشاء وحدات املر
 

 دون تعايل

 (56مادة )

 إنشاء وحدات املراقبة اجلوية
 

 دون تعايل

 (56مادة )

 إنشاء وحدات املراقبة اجلوية
تلتزم الاولة رتقا  خاامات   -1

املالحة اجل ية، وتن ئ شائ ن  
الطريان املاين وحاات مراقباة  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

احلركة اجل ية اليت تق م خبامة 
احلركة اجل ية مبطايات الاولة 
ويف "إقليم البحري  ملعل ماات  
 الطااريان"، وت اامل هااذه

 ال حاات ما يلي:
 الربج. -أ
 وحاة مراقبة االقترا . - 
 مركز مراقبة املنطقة. -ج
 مركز معل مات الطريان. -د
ختتص وحاات املراقبة اجل ية،  -3

( م  هاذه  1املذك ية يف الفقرة )
 املادة، راآليت:

اختاذ التاارري الالزمة ملنع وق ع  -أ

احلركة اجل ية اليت تق م خبامة 
احلركة اجل ية مبطايات الاولة 

"إقليم البحري  ملعل ماات   ويف
الطااريان"، وت اامل هااذه 

 ال حاات ما يلي:
 الربج. -أ
 وحاة مراقبة االقترا . - 
 مركز مراقبة املنطقة. -ج
 مركز معل مات الطريان. -د
ختتص وحاات املراقبة اجل ية،  -3

( م  هاذه  1املذك ية يف الفقرة )
 املادة، راآليت:

ع اختاذ التاارري الالزمة ملنع وق  -أ
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

تصادم رني الطاسرات يف اجل  أو يف 
 املطاي.
تسااهيل احلركااة اجل يااة  - 

 واحملافظة على انسياريتها.
تقا  النصاح واملعل ماات    -ج

 املفياة لسالمة وكفاءة الرحالت.
إخطاااي اهليئااات املعنيااة   -د

رالطاسرات اليت حتتاج إىل مساعاة 
تتعلق رالبحث أو اإلنقاذ، وتقا  
 املساعاة هلذه اهليئات عنا الطلب.

 
 

تصادم رني الطاسرات يف اجل  أو يف 
 املطاي.
تسااهيل احلركااة اجل يااة  - 

 واحملافظة على انسياريتها.
تقا  النصاح واملعل ماات    -ج

 املفياة لسالمة وكفاءة الرحالت.
إخطاااي اهليئااات املعنيااة   -د

رالطاسرات اليت حتتاج إىل مساعاة 
تتعلق رالبحث أو اإلنقاذ، وتقا  

 ئات عنا الطلب.املساعاة هلذه اهلي
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (54مادة )

 خدمة األرصاد اجلوية
تلتزم الاولاة رتقاا  خاامات    
األيصاد اجل ية، وتن ئ شائ ن  
الطريان املاين مرفق أيصاد ج ياة  
للمسامهة يف خامة املالحة اجل ية 
الاولية مبطايات الاولة ويف "إقليم 
البحري  ملعل مات الطريان"، وذلك 

نصت  وفقًا هلذا القان ن وحسبما
عليه املالحق وامل اثيق املنبثقة عا   
املنظمة العاملية لأليصااد اجل ياة   

 ومنظمة الطريان املاين الاور.
 

 (54مادة )

 خدمة األرصاد اجلوية
 

 دون تعايل

 (54مادة )

 خدمة األرصاد اجلوية
 

 دون تعايل

 (54مادة )

 خدمة األرصاد اجلوية
تلتزم الاولاة رتقاا  خاامات    

وتن ئ شائ ن   األيصاد اجل ية،
الطريان املاين مرفق أيصاد ج ياة  
للمسامهة يف خامة املالحة اجل ية 
الاولية مبطايات الاولة ويف "إقليم 
البحري  ملعل مات الطريان"، وذلك 
وفقًا هلذا القان ن وحسبما نصت 
عليه املالحق وامل اثيق املنبثقة عا   
املنظمة العاملية لأليصااد اجل ياة   

 اين الاور.ومنظمة الطريان امل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (58مادة )

 خدمات املراقبة اجلوية
تقام وحاات املراقبة اجل ية امل اي 

( ما  هاذا   65إليها يف املادة )
القان ن اخلامات التالياة، وفقاًا   
ألحكام مالحق معاهاة شايكاغ   
وأية تعايالت تطرأ عليها، وياتم  

 إقرايها م  قبل الاولة:
 خامات مراقبة احلركة اجل ية. -1
 ات معل مات الطريان.خام -3
 خامات التنبيه. -3
 

 (58مادة )

 خدمات املراقبة اجلوية
 

 دون تعايل

 (58مادة )

 خدمات املراقبة اجلوية
 

 دون تعايل

 (58مادة )

 خدمات املراقبة اجلوية
تقام وحاات املراقبة اجل ية امل اي 

( ما  هاذا   65إليها يف املادة )
القان ن اخلامات التالياة، وفقاًا   

مالحق معاهاة شايكاغ    ألحكام
وأية تعايالت تطرأ عليها، وياتم  

 إقرايها م  قبل الاولة:
 خامات مراقبة احلركة اجل ية. -1
 خامات معل مات الطريان. -3
 خامات التنبيه. -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (59مادة )

 مراعاة قواعد اجلو
ُيعترب قاسا الطاسرة مسئ اًل مسئ لية 
مباشرة ع  قيادة طاسرتاه طبقاًا   

املعم ل هبا، وجي ز له  لق اعا اجل 
أن حييا ع  هاذه الق اعاا يف   
األح ال اليت يصبح فيهاا ذلاك   
حمتمًا حرصًا على السالمة، وعليه 
يف هااذه األحاا ال أن خيطاار  
السلطات املختصة يف الاولة فا ي  

 مساح احلالة رذلك.
 
 

 (59مادة )

 مراعاة قواعد اجلو
 

 دون تعايل

 (59مادة )

 مراعاة قواعد اجلو
 

 يلدون تعا

 (59مادة )

 مراعاة قواعد اجلو
ُيعترب قاسا الطاسرة مسئ اًل مسئ لية 
مباشرة ع  قيادة طاسرتاه طبقاًا   
لق اعا اجل  املعم ل هبا، وجي ز له 
أن حييا ع  هاذه الق اعاا يف   
األح ال اليت يصبح فيها ذلك حمتمًا 
حرصًا على السالمة، وعلياه يف  
هذه األح ال أن خيطر السالطات  

الاولة ف ي مساح احلالة  املختصة يف
 رذلك.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (61مادة )

 الطرق واملمرات اجلوية
حتاد شئ ن الطريان املاين طارق  
خامات احلركة اجل ية اليت جياب  
أن تسلكها الطاسرات عنا الاخ ل 
إىل إقليم الاولة أو اخلروج منه أو 

 الطريان فيه.

 (61مادة )

 الطرق واملمرات اجلوية
 

 دون تعايل

 (61مادة )

 الطرق واملمرات اجلوية
 

 دون تعايل

 (61مادة )

 الطرق واملمرات اجلوية
حتاد شئ ن الطريان املاين طارق  
خامات احلركة اجل ية اليت جياب  
أن تسلكها الطاسرات عنا الاخ ل 
إىل إقليم الاولة أو اخلروج منه أو 

 الطريان فيه.

 (60مادة )

 مراعاة تصاريح
 وتعليمات مراقبة احلركة اجلوية

 
 
 

 (60مادة )

 مراعاة تصاريح
 وتعليمات مراقبة احلركة اجلوية

امل افقة على قراي  لل الن ا   -
رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 

 (.أقرب)اقر ( لتصبح )

 (60مادة )

 مراعاة تصاريح
 مراقبة احلركة اجلويةوتعليمات 

تص يب اخلطاأ اإلمالساي يف    -
 (.أقربكلمة )اقر ( لتصبح )

 

 (60مادة )

 مراعاة تصاريح
 وتعليمات مراقبة احلركة اجلوية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

على قاسا الطاسرة االلتزام رربناامج  
الرحلة السايي املفع ل، والتقياا  
ركافة تصاييح وتعليمات مراقباة  
احلركة اجل ية، وال جي ز لاه أن  
حييااا عنااها إال يف احلاااالت  
االضطرايية اليت تستاعي التصرف 
الف يي، وعلياه يف مثال هاذه    
احلاالت أن خيطر وحاة مراقباة  

صة راذلك يف  احلركة اجل ية املخت
 –فرصة ممكنة، وأن حيصل  أقرب

  
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
على قاسا الطاسرة االلتزام رربناامج  
الرحلة السايي املفع ل، والتقياا  
ركافة تصاييح وتعليمات مراقباة  
احلركة اجل ية، وال جي ز لاه أن  
حييااا عنااها إال يف احلاااالت  
االضطرايية اليت تستاعي التصرف 
الف يي، وعلياه يف مثال هاذه    
احلاالت أن خيطر وحاة مراقباة  

لك يف احلركة اجل ية املختصة راذ 
 –فرصة ممكنة، وأن حيصل  أقرب

 
 
 

على قاسا الطاسرة االلتزام رربناامج  
الرحلة السايي املفع ل، والتقياا  
ركافة تصاييح وتعليمات مراقباة  

ز لاه أن  احلركة اجل ية، وال جي 
حييااا عنااها إال يف احلاااالت  
االضطرايية اليت تستاعي التصرف 
الف يي، وعلياه يف مثال هاذه    
احلاالت أن خيطر وحاة مراقباة  
احلركة اجل ية املختصة راذلك يف  
 –اقر  فرصة ممكنة، وأن حيصل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

على تصااييح   –إذا اقتضى األمر 
 وتعليمات ُمعالة.

على تصااييح   –إذا اقتضى األمر 
 وتعليمات ُمعالة.

على تصااييح   –إذا اقتضى األمر 
 وتعليمات ُمعالة.

 
 
 
 

 (62مادة )

 وقيوداألنشطة احملظورة 
 اإلسقاط والرش واهلبوط باملظلة

 
 
 
 

 (62مادة )

 األنشطة احملظورة وقيود
 ةاإلسقاط والرش واهلبوط باملظل

امل افقة على قراي  لل الن ا   -
رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 
)أخر( ال ايدة يف الفقرة )و( ما   

 (.لخر( لتصبح )1البنا يقم )

 (62مادة )

 األنشطة احملظورة وقيود
 اإلسقاط والرش واهلبوط باملظلة

تص يب اخلطاأ اإلمالساي يف    -
كلمة )أخر( ال ايدة يف الفقرة )و( 

 (.لخر( لتصبح )1البنا يقم )م  
 

 (62مادة )

 األنشطة احملظورة وقيود
 والرش واهلبوط باملظلةاإلسقاط 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
حيظر على الطاسرة أن تقا م   -1

 رأي م  األعمال اآلتية:
التحليق على ايتفاعات تقل ع   -أ

تلك اليت حتادها شئ ن الطريان 
 املاين.
التحليق على مقررة م  طاسرة  - 

أخر  علاى وجاه ياؤدي إىل    
االصطاام هبا أو يعرض ساالمتها  

 للخطر.
التحليق رإمهال أو راساتهتاي   -ج

على وجه يعرض حياة يكاهباا أو  

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

حيظر على الطاسرة أن تقا م   -1
 رأي م  األعمال اآلتية:

التحليق على ايتفاعات تقل ع   -أ
تلك اليت حتادها شئ ن الطريان 

 املاين.
التحليق على مقررة م  طاسرة  - 

أخر  علاى وجاه ياؤدي إىل    
ساالمتها   االصطاام هبا أو يعرض

 للخطر.
التحليق رإمهال أو راساتهتاي   -ج

على وجه يعرض حياة يكاهباا أو  

 
 
حيظر على الطاسرة أن تقا م   -1

 رأي م  األعمال اآلتية:
التحليق على ايتفاعات تقل ع   -أ

تلك اليت حتادها شئ ن الطريان 
 املاين.
التحليق على مقررة م  طاسرة  - 

أخر  علاى وجاه ياؤدي إىل    
االصطاام هبا أو يعرض ساالمتها  

 للخطر.
راساتهتاي  التحليق رإمهال أو  -ج

على وجه يعرض حياة يكاهباا أو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 حياة اآلخري  أو ممتلكاام للخطر.
القيااام رطااريان هبلاا اين أو  -د

استعراضي أو يف ت كيل ج ي إال 
 رتصريح م  شئ ن الطريان املاين.

إلقاء أو يش أي شيء أثناء  -ها
طرياهنا، إال يف احلاالت االضطرايية 

شائ ن الطاريان   أو رتصريح م  
 املاين.

سحب طااسرة أخار ، أو    -و
، إال  لخــرسااحب أي شاايء 

 رتصريح م  شئ ن الطريان املاين.
حيظر على الطااسرات فا ق    -3

الصااا تية والطااااسرات ذات 

 حياة اآلخري  أو ممتلكاام للخطر.
القيااام رطااريان هبلاا اين أو  -د

استعراضي أو يف ت كيل ج ي إال 
 رتصريح م  شئ ن الطريان املاين.

إلقاء أو يش أي شيء أثناء  -ها
ية طرياهنا، إال يف احلاالت االضطراي

أو رتصريح م  شائ ن الطاريان   
 املاين.

سحب طااسرة أخار ، أو    -و
، إال  لخــرسااحب أي شاايء 

 رتصريح م  شئ ن الطريان املاين.
حيظر على الطااسرات فا ق    -3

الصااا تية والطااااسرات ذات 

 حياة اآلخري  أو ممتلكاام للخطر.
القيااام رطااريان هبلاا اين أو  -د

استعراضي أو يف ت كيل ج ي إال 
 رتصريح م  شئ ن الطريان املاين.

إلقاء أو يش أي شيء أثناء  -ها
طرياهنا، إال يف احلاالت االضطرايية 
أو رتصريح م  شائ ن الطاريان   

 املاين.
سحب طااسرة أخار ، أو    -و

سحب أي شيء أخر، إال رتصريح 
 م  شئ ن الطريان املاين.

حيظر على الطااسرات فا ق    -3
الصااا تية والطااااسرات ذات 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

املست يات العالية م  الض ضااء  
التحليق ف ق إقليم الاولة واهلب ط 

 يف مطايااا.
وجي ز ل ائ ن الطاريان املااين    

الطراز م  الطاسرات  التصريح هلذا
التحليق ف ق إقلايم الاولاة أو   
اهلب ط مبطايااا وفقًا لل روط اليت 
حتادها يف التصريح، م  حياث  
االيتفاعات والسرعة املسم ح هبا، 
ويتحمل م غل الطاسرة أية أضراي 
قا تقع نتينة استخاام هذا الن ع 
م  الطاسرات وما قا يترتب على 

 ذلك م  تع يضات.

املست يات العالية م  الض ضااء  
التحليق ف ق إقليم الاولة واهلب ط 

 يف مطايااا.
اين وجي ز ل ائ ن الطاريان املا   

التصريح هلذا الطراز م  الطاسرات 
التحليق ف ق إقليم الاولة أو اهلب ط 
مبطايااا وفقًا لل روط اليت حتادها 
يف التصريح، م  حيث االيتفاعات 
والسرعة املسم ح هبا، ويتحمال  
م غل الطاسرة أية أضراي قا تقاع  
نتينة استخاام هذا النا ع ما    
الطاسرات وما قا يترتب على ذلك 

  يضات.م  تع

املست يات العالية م  الض ضااء  
التحليق ف ق إقليم الاولة واهلب ط 

 يف مطايااا.
وجي ز ل ائ ن الطاريان املااين    
التصريح هلذا الطراز م  الطاسرات 

تحليق ف ق إقليم الاولة أو اهلب ط ال
مبطايااا وفقًا لل روط اليت حتادها 
يف التصريح، م  حيث االيتفاعات 
والسرعة املسم ح هبا، ويتحمال  
م غل الطاسرة أية أضراي قا تقاع  
نتينة استخاام هذا النا ع ما    
الطاسرات وما قا يترتب على ذلك 

 م  تع يضات.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ز للطاسرات اليت تطاري  ال جي  -3
دون طياي أن تعمل يف إقليم الاولة 
إال رتصريح م  شائ ن الطاريان   

 املاين.
حيظر على أي م  أعضاء هيئة  -7

القيادة أن يق د طاسرة، أو أن يعمل 
كأحا أفراد طاقمها، وه  يف حالة 
سكر أو حتت تأثري خماي أو أياة  
مادة أخر  تؤدي إىل إضاعاف  

 اجباته علاى  مقايته على القيام ر
ال جه األكمل، ويف كل األح ال 
حيظر عليه تناول أي شايء ما    

 ذلك يف أثناء فترة عمله.

ال جي ز للطاسرات اليت تطاري   -3
دون طياي أن تعمل يف إقليم الاولة 
إال رتصريح م  شائ ن الطاريان   

 املاين.
حيظر على أي م  أعضاء هيئة  -7

القيادة أن يق د طاسرة، أو أن يعمل 
كأحا أفراد طاقمها، وه  يف حالة 
سكر أو حتت تأثري خماي أو أياة  
مادة أخر  تؤدي إىل إضاعاف  

يته على القيام ر اجباته علاى  مقا
ال جه األكمل، ويف كل األح ال 
حيظر عليه تناول أي شايء ما    

 ذلك يف أثناء فترة عمله.

ال جي ز للطاسرات اليت تطاري   -3
ون طياي أن تعمل يف إقليم الاولة د

إال رتصريح م  شائ ن الطاريان   
 املاين.

حيظر على أي م  أعضاء هيئة  -7
القيادة أن يق د طاسرة، أو أن يعمل 
كأحا أفراد طاقمها، وه  يف حالة 
سكر أو حتت تأثري خماي أو أياة  
مادة أخر  تؤدي إىل إضاعاف  
مقايته على القيام ر اجباته علاى  

األكمل، ويف كل األح ال ال جه 
حيظر عليه تناول أي شايء ما    

 ذلك يف أثناء فترة عمله.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ال جي ز اهلب ط م  الطااسرة   -6
راملظالت دون تصريح مسبق م  
شاائ ن الطااريان املاااين، إال يف 

 احلاالت االضطرايية.

ال جي ز اهلب ط م  الطاسرة  -6
راملظالت دون تصريح مسبق م  
شئ ن الطريان املاين، إال يف 

 احلاالت االضطرايية.

ال جي ز اهلب ط م  الطااسرة   -6
راملظالت دون تصريح مسبق ما   
شاائ ن الطااريان املاااين، إال يف 

 احلاالت االضطرايية.
 

 (62مادة )

 املناطق احملظورة واملقيدة واخلطرة
ل ئ ن الطريان املاين أن حتظر  -1

أو تقيا، دون متييز على أسااس  
اجلنسااية، حتليااق الطاااسرات يف 

 األماك  اآلتية:
ف ق مناطق معينة يف الاولاة   -أ

ألسبا  عساكرية أو ملتطلباات   

 (62) مادة

 املناطق احملظورة واملقيدة واخلطرة
 

 دون تعايل

 (62مادة )

 املناطق احملظورة واملقيدة واخلطرة
 

 دون تعايل

 (62مادة )

 املناطق احملظورة واملقيدة واخلطرة
ل ئ ن الطريان املاين أن حتظر  -1

أو تقيا، دون متييز على أسااس  
اجلنسااية، حتليااق الطاااسرات يف 

 األماك  اآلتية:
ف ق مناطق معينة يف الاولاة   -أ

ألسبا  عساكرية أو ملتطلباات   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 األم  العام.
ف ق كامل إقليم الاولاة أو   - 

جزء منه، وذلاك يف األحا ال   
االستثناسية وألسبا  تتعلق راألم  

 العام.
أن حتاد ل ئ ن الطريان املاين  -3

 مناطق خطرة.
إذا تبني لقاسا الطاسرة أنه حيلق  -3

ف ق مناطق حمرمة، وجب عليه أن 
خيطر رذلك وحاة مراقبة احلركاة  
اجل ية املختصة ف يًا، وجيب عليه 
أن يسايع إىل اهلب ط يف أقار   
مطاي خايج املنطقة احملرماة، وأن  

 األم  العام.
ف ق كامل إقليم الاولاة أو   - 

جزء منه، وذلاك يف األحا ال   
االستثناسية وألسبا  تتعلق راألم  

 العام.
ل ئ ن الطريان املاين أن حتاد  -3

 مناطق خطرة.
إذا تبني لقاسا الطاسرة أنه حيلق  -3

وجب عليه أن  ف ق مناطق حمرمة،
خيطر رذلك وحاة مراقبة احلركاة  
اجل ية املختصة ف يًا، وجيب عليه 
أن يسايع إىل اهلب ط يف أقار   
مطاي خايج املنطقة احملرماة، وأن  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

يقام للسلطات املختصة يف الاولة 
ال اقعاة   تقريرًا مفصاًل ع  هاذه 

 ومربيااا.
إذا أنذيت السلطات املختصة  -7

يف الاولة طاسرة رسبب طرياهنا ف ق 
منطقة حمرمة، فينب على قاساا  
الطاسرة أن ينفذ ف يًا التعليمات اليت 
تصايها هذه السلطات، وهلاذه  
السلطات احلق يف اختااذ الاالزم   
إلجباي الطاسرة على اهلب ط رالق ة 

 يف حالة املخالفة.

يقام للسلطات املختصة يف الاولة 
تقريرًا مفصاًل ع  هاذه ال اقعاة   

 ومربيااا.
إذا أنذيت السلطات املختصة  -7

رياهنا ف ق يف الاولة طاسرة رسبب ط
منطقة حمرمة، فينب على قاساا  
الطاسرة أن ينفذ ف يًا التعليمات اليت 
تصايها هذه السلطات، وهلاذه  
السلطات احلق يف اختااذ الاالزم   
إلجباي الطاسرة على اهلب ط رالق ة 

 يف حالة املخالفة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (67مادة )

 تعليم الطريان
ال جي ز ألي شخص أن يااي   

رغرض شخصًا آخر على الطريان، 
إعااده للحص ل علاى إجاازة   
طريان، ما مل يك  القاسم رالتاييب 
حاصاًل على إجازة سايية املفع ل 
صادية م  شئ ن الطريان املاين أو 
معتماة منها خت له احلق يف العمل 
كقاسا للطااسرة لألغاراض ويف   
 األح ال اليت يق م رالتاييب فيها.

 (67مادة )

 تعليم الطريان
 

 دون تعايل

 (67)مادة 

 تعليم الطريان
 

 دون تعايل

 (67مادة )

 تعليم الطريان
ال جي ز ألي شخص أن يااي   
شخصًا آخر على الطريان، رغرض 
إعااده للحص ل علاى إجاازة   
طريان، ما مل يك  القاسم رالتاييب 
حاصاًل على إجازة سايية املفع ل 
صادية م  شئ ن الطريان املاين أو 

العمل معتماة منها خت له احلق يف 
كقاسا للطااسرة لألغاراض ويف   
 األح ال اليت يق م رالتاييب فيها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (65مادة )

 معاهد ونوادي الطريان
تضع شئ ن الطاريان املااين    -1

الق اعا واألنظمة اخلاصة ركيفياة  
مزاولة معاها ونا ادي الطاريان   

 ألن طتها. 
ال جي ز ألي معها أو ناد  أو  -3

أية جهة أخر  مزاولاة وتعلايم   
طريان أو التاييب على فن نه أو ال

ممايسة أي ن اط ج ي آخار إال  
مب جب ترخيص م  شئ ن الطريان 
املاااين ووفقااًا ل ااروط هااذا 
الترخيص، ول ؤون الطريان املاين 

 (65مادة )

 لطريانمعاهد ونوادي ا
 

 دون تعايل

 (65مادة )

 معاهد ونوادي الطريان
 

 دون تعايل

 (65مادة )

 معاهد ونوادي الطريان
تضع شئ ن الطاريان املااين    -1

الق اعا واألنظمة اخلاصة ركيفياة  
مزاولة معاها ونا ادي الطاريان   

 ألن طتها. 
ال جي ز ألي معها أو ناد  أو  -3

أية جهة أخر  مزاولاة وتعلايم   
الطريان أو التاييب على فن نه أو 
ممايسة أي ن اط ج ي آخار إال  
مب جب ترخيص م  شئ ن الطريان 
املاااين ووفقااًا ل ااروط هااذا 
الترخيص، ول ؤون الطريان املاين 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

إيقاف أو ساحب التارخيص يف   
حالة خمالفة شاروطه أو خمالفاة   
القاا انني واألنظمااة والق اعااا 

 املعم ل هبا.

إيقاف أو ساحب التارخيص يف   
حالة خمالفة شاروطه أو خمالفاة   

انني واألنظمااة والق اعااا القاا 
 املعم ل هبا.

 الباب السابع

 النقل اجلوي واخلدمات اجلوية
 الفصل االول

 األحكام العامة للنقل
 اجلوي واخلدمات اجلوية

 (66مادة )
 االتفاقيات

 بني شركات النقل اجلوي
ال جي ز ل اركات ومؤسساات   

 الباب السابع

 النقل اجلوي واخلدمات اجلوية
 الفصل االول

 األحكام العامة للنقل
 اجلوي واخلدمات اجلوية

 (66مادة )
 االتفاقيات

 بني شركات النقل اجلوي
 

 الباب السابع

 النقل اجلوي واخلدمات اجلوية
 الفصل االول

 األحكام العامة للنقل
 اجلوي واخلدمات اجلوية

 (66مادة )
 االتفاقيات

 بني شركات النقل اجلوي
 

 الباب السابع

 النقل اجلوي واخلدمات اجلوية
 الفصل االول

 األحكام العامة للنقل
 اجلوي واخلدمات اجلوية

 (66مادة )
 االتفاقيات

 بني شركات النقل اجلوي
ال جي ز ل اركات ومؤسساات   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

النقل اجل ي ال طنية إررام اتفاقيات 
مااع أو الاااخ ل يف ترتيبااات 

شركات ومؤسسات النقل اجل ي 
األجنبية تتعلق رت غيل أو استثماي 
م ترك أو رأية عمليات جتايية أو 
فنية، إال وفقًا للق اعا وال اروط  
اليت حتادها شئ ن الطريان املاين، 
كما ال جي ز الباء يف تنفيذ أي م  
هذه االتفاقيات أو الترتيباات إال  
رعا اعتمادها م  شئ ن الطاريان  

 ين.املا

النقل اجل ي ال طنية إررام اتفاقيات  دون تعايل دون تعايل
يف ترتيبااات مااع أو الاااخ ل 

شركات ومؤسسات النقل اجل ي 
األجنبية تتعلق رت غيل أو استثماي 
م ترك أو رأية عمليات جتايية أو 
فنية، إال وفقًا للق اعا وال اروط  
اليت حتادها شئ ن الطريان املاين، 
كما ال جي ز الباء يف تنفيذ أي م  
هذه االتفاقيات أو الترتيباات إال  

لطاريان  رعا اعتمادها م  شئ ن ا
 املاين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (64مادة )

 الترخيص بأنشطة الطريان
ال جي ز ألية جهة أو شاركة أو  
مؤسسة القيام رأي ن اط يف  ال 
النقل اجل ي أو اخلامات اجل ية، 
إال رعا احلص ل علاى تارخيص   
رذلك م  ال زير ووفقًا للق اعاا  

 وال روط اليت حيادها.

 (64مادة )

 الترخيص بأنشطة الطريان
 

 تعايلدون 

 (64مادة )

 الترخيص بأنشطة الطريان
 

 دون تعايل

 (64مادة )

 الترخيص بأنشطة الطريان
ال جي ز ألية جهة أو شاركة أو  
مؤسسة القيام رأي ن اط يف  ال 
النقل اجل ي أو اخلامات اجل ية، 
إال رعا احلص ل علاى تارخيص   
رذلك م  ال زير ووفقًا للق اعاا  

 وال روط اليت حيادها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (68مادة )

 إنشاء أو تعديل
 أو إلغاء اخلطوط اجلوية

جيب على شركات ومؤسساات  
النقل اجل ي ال طنياة واألجنبياة   
احلص ل على م افقة مسبقة ما   
شئ ن الطريان املاين قبل إن اء أو 
تعايل أو إلغااء أي خاط ما     
خط طها أو تعايل عاد الرحالت 

 اليت تق م رت غيلها.
 

 (68مادة )

 تعديلإنشاء أو 
 أو إلغاء اخلطوط اجلوية

 

 دون تعايل

 (68مادة )

 إنشاء أو تعديل
 أو إلغاء اخلطوط اجلوية

 

 دون تعايل

 (68مادة )

 إنشاء أو تعديل
 أو إلغاء اخلطوط اجلوية

جيب على شركات ومؤسساات  
النقل اجل ي ال طنياة واألجنبياة   
احلص ل على م افقة مسبقة ما   
أو شئ ن الطريان املاين قبل إن اء 

تعايل أو إلغااء أي خاط ما     
خط طها أو تعايل عاد الرحالت 

 اليت تق م رت غيلها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (69مادة )

 االلتزام بأوامر
 وتعليمات شئون الطريان املدين

تلتزم شركات ومؤسسات النقال  
اجل ي ال طنية واألجنبية جبمياع  
األوامر والتعليمات اليت تصاايها  
شئ ن الطاريان املااين، وعلاى    

 فيما يتعلق راآليت:األخص 
أج ي وأسعاي النقال اجلا ي    -أ

وال روط األخر  املتعلقة هبا، مبا 
 يف ذلك ن عية الت غيل وماته.

 ت غيل اخلط ط اجل ية. - 
التفتيش على مكاتب شركات  -ج

 (69مادة )

 االلتزام بأوامر
 وتعليمات شئون الطريان املدين

 

 دون تعايل

 (69مادة )

 االلتزام بأوامر
 وتعليمات شئون الطريان املدين

 

 دون تعايل

 (69مادة )

 االلتزام بأوامر
 وتعليمات شئون الطريان املدين
 تلتزم شركات ومؤسسات النقال 
اجل ي ال طنية واألجنبية جبمياع  
األوامر والتعليمات اليت تصاايها  
شئ ن الطاريان املااين، وعلاى    

 األخص فيما يتعلق راآليت:
أج ي وأسعاي النقال اجلا ي    -أ

وال روط األخر  املتعلقة هبا، مبا 
 يف ذلك ن عية الت غيل وماته.

 ت غيل اخلط ط اجل ية. - 
التفتيش على مكاتب شركات  -ج
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ومؤسسااات الطااريان املاااين 
واالطالع على مستناااا وال ثاسق 
الالزمة للتأكا م  التزامها رتنفيذ 

والتعليمات اليت تصاايها  األوامر 
 شئ ن الطريان املاين.

سااات الطااريان املاااين ومؤس
واالطالع على مستناااا وال ثاسق 
الالزمة للتأكا م  التزامها رتنفياذ  
األوامر والتعليمات اليت تصاايها  

 شئ ن الطريان املاين.

 (41مادة )

 أعمال الوكاالت
 واخلدمات األرضية للطريان

 
 
 
 
 

 (41مادة )

 أعمال الوكاالت
 واخلدمات األرضية للطريان

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ اإلمالساي يف  
كلمة )ما تقضى( الا ايدة يف  

مـا  صاي املاادة لتصابح )  

 (41مادة )

 أعمال الوكاالت
 واخلدمات األرضية للطريان

  اإلمالساي يف  تص يب اخلطأ
كلمة )ما تقضى( الا ايدة يف  

مـا  صاي املاادة لتصابح )  
 (.تقضي

 

 (41مادة )

 أعمال الوكاالت
 واخلدمات األرضية للطريان
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

ره القا انني   تقضي مع مراعاة ما
والل اسح املعم ل هبا م  اشتراطات 

 أخر ، حيظر: 
القيام رأية خاامات أيضاية    -1

للطريان، إال رعا احلص ل علاى  
ترخيص رذلك م  شئ ن الطريان 

 املاين.
فتح أية مكاتب ملؤسساات   -3

النقل اجل ي ال طنية واألجنبياة،  
س اء كانت عاملة يف إقليم الاولة 

 (.تقضي

 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
ره القا انني   تقضي مع مراعاة ما

والل اسح املعم ل هبا م  اشتراطات 
 أخر ، حيظر: 

القيام رأية خاامات أيضاية    -1
للطريان، إال رعا احلص ل علاى  

لطريان ترخيص رذلك م  شئ ن ا
 املاين.

فتح أية مكاتب ملؤسساات   -3
النقل اجل ي ال طنية واألجنبياة،  
س اء كانت عاملة يف إقليم الاولة 

 
 
 

مع مراعاة ما تقضى ره القا انني  
والل اسح املعم ل هبا م  اشتراطات 

 أخر ، حيظر: 
القيام رأية خاامات أيضاية    -1

للطريان، إال رعا احلص ل علاى  
ترخيص رذلك م  شئ ن الطريان 

 املاين.
فتح أية مكاتب ملؤسساات   -3

النقل اجل ي ال طنية واألجنبياة،  
س اء كانت عاملة يف إقليم الاولة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ال مب افقة شئ ن أو غري عاملة فيه، إ
 الطريان املاين.

أو غري عاملة فيه، إال مب افقة شئ ن 
 الطريان املاين.

غري عاملة فيه، إال مب افقة شئ ن  أو
 الطريان املاين.

 (40مادة )

 واجبات شركات
 ومؤسسات النقل اجلوي

جيب على شركات ومؤسساات  
النقل اجل ي ال طنياة واألجنبياة   
تزويا شئ ن الطريان املاين ركافة 
ما تطلبه م  ريانات ومعل ماات  
وجااول وم اعيا وإحصااسيات  

 ية.تتعلق راستثماي خط طها اجل 

 (40مادة )

 واجبات شركات
 ومؤسسات النقل اجلوي

 

 دون تعايل

 (40مادة )

 واجبات شركات
 ومؤسسات النقل اجلوي

 

 دون تعايل

 (40مادة )

 واجبات شركات
 ومؤسسات النقل اجلوي

جيب على شركات ومؤسساات  
النقل اجل ي ال طنياة واألجنبياة   
تزويا شئ ن الطريان املاين ركافة 

ريانات ومعل ماات  ما تطلبه م  
وجااول وم اعيا وإحصااسيات  
 تتعلق راستثماي خط طها اجل ية.

 

 (42مادة ) (42مادة ) (42مادة ) (42مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 القوانني واألنظمة الواجبة التطبيق
مع مراعاة أحكام معاهاة شيكاغ  
ومالحقها، جيب علاى م اغل   
الطاسرة املسنلة يف الاولة وتعمل 
يف النقل اجل ي أو اخلامات اجل ية 

أينماا   –أن يراعي يف ت اغيلها  
أحكام هاذا القاان ن    –كانت 

والل اسح والقرايات الصادية تنفيذًا 
له، ما مل تتعايض مع ق انني الاول 

 اليت تباشر ن اطها فيها.
 
 

 القوانني واألنظمة الواجبة التطبيق
 

 دون تعايل

 القوانني واألنظمة الواجبة التطبيق
 

 دون تعايل

 واألنظمة الواجبة التطبيقالقوانني 
مع مراعاة أحكام معاهاة شيكاغ  
ومالحقها، جيب علاى م اغل   
الطاسرة املسنلة يف الاولة وتعمل 
يف النقل اجل ي أو اخلامات اجل ية 

أينماا   –أن يراعي يف ت اغيلها  
أحكام هاذا القاان ن    –كانت 

والل اسح والقرايات الصادية تنفيذًا 
 الاول له، ما مل تتعايض مع ق انني
 اليت تباشر ن اطها فيها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (42مادة )

التفتيش على عمليات النقل 
 اجلوي واخلدمات اجلوية

ملمثلي شائ ن الطاريان املااين    
املعتماي  منها هلذا الغرض، احلاق  
يف الاخ ل إىل األماك  املتصالة  
رالن اط اجل ي مل غل الطااسرة،  
للتفتيش ومراقبة تنفيذ متطلباات  

ط املنص ص عليها الت غيل والض ار
يف الق انني والق اعاا واألنظماة   
والتعليمات املقرية يف هذا ال أن، 
ول ئ ن الطريان املاين احلاق يف  
إيقاف أية يحلة علاى أي خاط   

 (42مادة )

التفتيش على عمليات النقل 
 اجلوي واخلدمات اجلوية

 

 دون تعايل

 (42مادة )

التفتيش على عمليات النقل 
 اجلوي واخلدمات اجلوية

 

 دون تعايل

 (42مادة )

التفتيش على عمليات النقل 
 اجلوي واخلدمات اجلوية

ملمثلي شائ ن الطاريان املااين    
املعتماي  منها هلذا الغرض، احلاق  
يف الاخ ل إىل األماك  املتصالة  
رالن اط اجل ي مل غل الطااسرة،  

فتيش ومراقبة تنفيذ متطلباات  للت
الت غيل والض ارط املنص ص عليها 
يف الق انني والق اعاا واألنظماة   
والتعليمات املقرية يف هذا ال أن، 
ول ئ ن الطريان املاين احلاق يف  
إيقاف أية يحلة علاى أي خاط   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ج ي إذا يأت أن مست   ت غيله 
خيااال  املتطلبااات والضاا ارط 

 املذك ية.

ج ي إذا يأت أن مست   ت غيله 
خيااال  املتطلبااات والضاا ارط 

 املذك ية.

 الفصل الثاين

اء وتشغيل شركات إنش
 ومؤسسات الطريان

 (47مادة )
 إجراءات إنشاء

 شركات ومؤسسات الطريان
 
 
 
 

 الفصل الثاين

إنشاء وتشغيل شركات 
 ومؤسسات الطريان

 (47مادة )
 إجراءات إنشاء

 شركات ومؤسسات الطريان
   امل افقة على قراي  لل الن ا

رتغيري كلمة )الاياسة( ال ايدة 
يف هناياااة املاااادة إىل  

 الفصل الثاين

إنشاء وتشغيل شركات 
 ومؤسسات الطريان

 (47مادة )
 إنشاءإجراءات 

 شركات ومؤسسات الطريان
  تغيري كلمة )الاياسة( ال ايدة

يف هناياااة املاااادة إىل  
 (.الدراسات)
 ( رعاا كلماة   واملاليةإضافة )

 الفصل الثاين

إنشاء وتشغيل شركات 
 ومؤسسات الطريان

 (47مادة )
 إجراءات إنشاء

 شركات ومؤسسات الطريان
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 

مع عام اإلخالل رأحكام املاادة  
( م  هذا القاان ن والقا انني   3)

املنظمة إلن ااء ال اركات أو   
املؤسسات، ال جي ز إن اء شركة 
أو مؤسسة ملمايسة ن اط النقال  
اجل ي التنايي أو الطريان العام أو 

 (.الدراسات)

   امل افقة على قراي  لل الن ا
( رعا كلماة  واملاليةرإضافة )

)واالقتصادية( ال ايدة يف هناية 
 املادة.

 

)واالقتصادية( ال ايدة يف هناية 
 املادة.

 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

مع عام اإلخالل رأحكام املاادة  
( م  هذا القاان ن والقا انني   3)

املنظمة إلن ااء ال اركات أو   
املؤسسات، ال جي ز إن اء شركة 
أو مؤسسة ملمايسة ن اط النقال  

 
 
 
 
 
 
 
 

مع عام اإلخالل رأحكام املاادة  
( م  هذا القاان ن والقا انني   3)

املنظمة إلن ااء ال اركات أو   
املؤسسات، ال جي ز إن اء شركة 
أو مؤسسة ملمايسة ن اط النقال  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ن اط اخلامات اجل ية أو أي م  
األن طة املرتبطة هبا داخل الاولة، 

ئ ن الطاريان  إال مب افقة وكيل ش
الفنية  الدراساتاملاين ورعا تقا  

للم اروع  واملاليـة  واالقتصادية 
 املزمع إن اؤه.

 

اجل ي التنايي أو الطريان العام أو 
ن اط اخلامات اجل ية أو أي م  
األن طة املرتبطة هبا داخل الاولة، 

ئ ن الطاريان  إال مب افقة وكيل ش
الفنية  الدراساتاملاين ورعا تقا  

للم اروع  واملاليـة  واالقتصادية 
 املزمع إن اؤه.

 

اجل ي التنايي أو الطريان العام أو 
ن اط اخلامات اجل ية أو أي م  
األن طة املرتبطة هبا داخل الاولة، 

ئ ن الطاريان  إال مب افقة وكيل ش
املاين ورعا تقا  الاياسة الفنياة  
واالقتصادية للم اروع املزماع   

 إن اؤه.
 
 

 (45مادة )

 الترخيص بالتشغيل
 لشركات ومؤسسات الطريان

ال جي ز مل غل الطاسرة الذي يك ن 

 (45مادة )

 الترخيص بالتشغيل
 لشركات ومؤسسات الطريان

 

 (45مادة )

 رخيص بالتشغيلالت
 لشركات ومؤسسات الطريان

 

 (45مادة )

 الترخيص بالتشغيل
 لشركات ومؤسسات الطريان

ال جي ز مل غل الطاسرة الذي يك ن 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

قا است ىف اإلجاراءات إلن ااء   
شركة أو مؤسسة طريان، علاى  
النح  املذك ي راملادة السارقة، أن 

يف ممايسة ن ااطه إال رعاا   يباأ 
 احلص ل على اآليت:

ترخيص م  ال زير، رعا تقا   -1
مسااتنا تأساايل ال ااركة أو 

 املؤسسة.
شهادة كفاءة ت غيل، صادية  -3

م  شئ ن الطريان املااين طبقاًا   
 للق اعا اليت حتادها.

 

قا است ىف اإلجاراءات إلن ااء    دون تعايل دون تعايل
شركة أو مؤسسة طريان، علاى  
النح  املذك ي راملادة السارقة، أن 
يباأ يف ممايسة ن ااطه إال رعاا   

 اآليت:احلص ل على 
ترخيص م  ال زير، رعا تقا   -1

مسااتنا تأساايل ال ااركة أو 
 املؤسسة.

شهادة كفاءة ت غيل، صادية  -3
م  شئ ن الطريان املااين طبقاًا   

 للق اعا اليت حتادها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (46مادة )

 الرحالت التمهيدية
 
 
 
 
 
 

ال جي ز مل غل الطاسرة ت غيل  -1
خط ج ي جايا أو ماا خاط   
قاسم، قبل إجراء يحلة أو يحالت 
متهياية يثبت هبا ل ئ ن الطاريان  
املاين كفاءة الت اغيل وساالمته   

 (46مادة )

 الرحالت التمهيدية
 ا  امل افقة على قراي  لل الن 

رتص يب اخلطأ اإلمالساي يف  
كلمة )األور( ال ايدة يف البنا 

 (.األوىل(  لتصبح )3يقم )

 

 (46مادة )

 الرحالت التمهيدية
   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف

كلمة )األور( ال ايدة يف البنا 
 (.األوىل(  لتصبح )3يقم )

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
ال جي ز مل غل الطاسرة ت غيل  -1

خط ج ي جايا أو ماا خاط   
قاسم، قبل إجراء يحلة أو يحالت 
متهياية يثبت هبا ل ئ ن الطاريان  
املاين كفاءة الت اغيل وساالمته   

 (46مادة )

 الرحالت التمهيدية
 
 
 
 
 
 

اسرة ت غيل ال جي ز مل غل الط -1
خط ج ي جايا أو ماا خاط   
قاسم، قبل إجراء يحلة أو يحالت 
متهياية يثبت هبا ل ئ ن الطاريان  
املاين كفاءة الت اغيل وساالمته   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

طبقًا ألحكام هذا القان ن والل اسح 
والقرايات الصادية تنفياذًا لاه،   
وتصاي شئ ن الطاريان املااين   

ت رتا افر  التصريح الالزم إذا اقتنع
 ال روط املطل رة.

ل ئ ن الطريان املاين أن تعفي  -3
م غل الطاسرة م  القيام رأية يحلة 
متهياية، إذا كاان لاايها ما     
املعل مات واألسبا  ما يؤكا هلا 
عام احلاجة إليها، ويف هذه احلالة 

 األوىلتتم الرحلة أو الارحالت  
طبقًا لل روط اليت تضعها شائ ن  

لنسابة هلاذه   الطريان املااين را 

طبقًا ألحكام هذا القان ن والل اسح 
والقرايات الصادية تنفياذًا لاه،   
وتصاي شئ ن الطاريان املااين   

ت رتا افر  التصريح الالزم إذا اقتنع
 ال روط املطل رة.

ل ئ ن الطريان املاين أن تعفي  -3
م غل الطاسرة م  القيام رأية يحلة 
متهياية، إذا كاان لاايها ما     
املعل مات واألسبا  ما يؤكا هلا 
عام احلاجة إليها، ويف هذه احلالة 

 األوىلتتم الرحلة أو الارحالت  
طبقًا لل روط اليت تضعها شائ ن  

لنسابة هلاذه   الطريان املااين را 

طبقًا ألحكام هذا القان ن والل اسح 
والقرايات الصادية تنفياذًا لاه،   
وتصاي شئ ن الطاريان املااين   
التصريح الالزم إذا اقتنعت رتا افر  

 ل رة.ال روط املط
ل ئ ن الطريان املاين أن تعفي  -3

م غل الطاسرة م  القيام رأية يحلة 
متهياية، إذا كاان لاايها ما     
املعل مات واألسبا  ما يؤكا هلا 
عام احلاجة إليها، ويف هذه احلالة 
تتم الرحلاة أو الارحالت األور   
طبقًا لل روط اليت تضعها شائ ن  
الطريان املااين رالنسابة هلاذه    
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الرحالت.
ال جي ز مل غل الطاسرة محال   -3

أشخاص أثناء الرحالت التمهياية، 
خبالف األشخاص الالزمني لت غيل 
الطاسرة ومناويب شئ ن الطاريان  
املاين املختصني، وجي ز له محال  
رريااا أو رضاااسع أثناااء هااذه 

 الرحالت.

 الرحالت.
ال جي ز مل غل الطاسرة محال   -3

أشخاص أثناء الرحالت التمهياية، 
خبالف األشخاص الالزمني لت غيل 
الطاسرة ومناويب شئ ن الطاريان  
املاين املختصني، وجي ز له محال  
رريااا أو رضاااسع أثناااء هااذه 

 الرحالت.

 الرحالت.
ال جي ز مل غل الطاسرة محال   -3

أشخاص أثناء الرحالت التمهياية، 
خبالف األشخاص الالزمني لت غيل 
الطاسرة ومناويب شئ ن الطاريان  
املاين املختصني، وجي ز له محال  
رريااا أو رضاااسع أثناااء هااذه 

 الرحالت.

 الفصل الثالث

 مواصفات وترخيص
 التشغيل ودليل العمليات

 (44مادة )
 وترخيص التشغيلمواصفات 

 الفصل الثالث

 مواصفات وترخيص
 غيل ودليل العملياتالتش

 (44مادة )
 مواصفات وترخيص التشغيل

 الفصل الثالث

 مواصفات وترخيص
 التشغيل ودليل العمليات

 (44مادة )
 مواصفات وترخيص التشغيل

 الفصل الثالث

 مواصفات وترخيص
 التشغيل ودليل العمليات

 (44مادة )
 مواصفات وترخيص التشغيل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

ال جي ز مل غل الطاسرة أن يباأ  -1
ت غيلها إال رعا احلصا ل علاى   
م اصفات ت غيل معتمااة ما    
شئ ن الطريان املاين، وتعترب هذه 
امل اصفات جزءًا م  التارخيص  

الطااسرة وتكا ن    ملشغلاملمن ح 
 واجبة النفاذ.

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ الطباعي يف كلمة 
)للم غل( ال ايدة يف الفقرة يقام  

 (.ملشغل( لتصبح )1)

 

  اخلطاأ الطبااعي يف   تص يب
كلمة )للم غل( الا ايدة يف  

( لتصاابح 1الفقاارة يقاام )
 (ملشغل)

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ال جي ز مل غل الطاسرة أن يباأ  -1
ت غيلها إال رعا احلصا ل علاى   
م اصفات ت غيل معتمااة ما    
شئ ن الطريان املاين، وتعترب هاذه  
امل اصفات جزءًا م  التارخيص  

الطااسرة وتكا ن    ملشغل ح املمن
 واجبة النفاذ.

 
 
 
 
 
 

ال جي ز مل غل الطاسرة أن يباأ  -1
ت غيلها إال رعا احلصا ل علاى   
م اصفات ت غيل معتمااة ما    

وتعترب هاذه  شئ ن الطريان املاين، 
امل اصفات جزءًا م  التارخيص  
املمن ح للم غل الطاسرة وتكا ن  

 واجبة النفاذ.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

وجيب على م غل الطاسرة أن ي فر 
ات نسخًا كافية م  م اصف

الت غيل املعتماة اخلاصة رعملياته 
الرسيسية، وأن حييط م ظفيه 
املختصني علمًا هبا، وأن ياخل يف 

 أدلته حمت يات هذه امل اصفات.
جياا ز تعااايل م اصاافات  -3

الت غيل رناًء على طلب م اغل  
الطاسرة، أو إذا يأت شئ ن الطريان 

 املاين ضروية لذلك.

وجيب على م غل الطاسرة أن ي فر 
نسخًا كافية م  م اصفات 
الت غيل املعتماة اخلاصة رعملياته 
الرسيسية، وأن حييط م ظفيه 
املختصني علمًا هبا، وأن ياخل يف 

 أدلته حمت يات هذه امل اصفات.
جي ز تعايل م اصفات  -3

م غل الت غيل رناًء على طلب 
الطاسرة، أو إذا يأت شئ ن الطريان 

 املاين ضروية لذلك.

وجيب على م غل الطاسرة أن ي فر 
نسخًا كافية م  م اصفات 
الت غيل املعتماة اخلاصة رعملياته 
الرسيسية، وأن حييط م ظفيه 
املختصني علمًا هبا، وأن ياخل يف 

 أدلته حمت يات هذه امل اصفات.
جياا ز تعااايل م اصاافات  -3

الت غيل رناًء على طلاب م اغل   
الطاسرة، أو إذا يأت شئ ن الطريان 

 املاين ضروية لذلك.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (48مادة )

 دليل العمليات والطائرات
على م غل الطاسرة أن يصاي  -1

دلياًل للعملياات ليسترشاا راه    
ويستعمله الطياايون وم ظفا    
العمليات، وحياد فياه واجبااام   
ومسئ لياام، وال جي ز أن ي تمل 
هذا الاليل على أية تعليماات أو  
معل مات تتعايض مع هذا القان ن 
أو الل اسح والقارايات الصاادية   

ل طنية أو تنفيذًا له، أو مع األنظمة ا
الاولية ذات الصلة املعم ل هبا يف 
الاولة أو اليت تصاايها شائ ن   

 (48مادة )

 دليل العمليات والطائرات
 

 دون تعايل

 (48مادة )

 دليل العمليات والطائرات
 

 دون تعايل

 (48مادة )

 دليل العمليات والطائرات
على م غل الطاسرة أن يصاي  -1

دلياًل للعملياات ليسترشاا راه    
ويستعمله الطياايون وم ظفا    
العمليات، وحياد فياه واجبااام   
ومسئ لياام، وال جي ز أن ي تمل 
هذا الاليل على أية تعليماات أو  
معل مات تتعايض مع هذا القان ن 
أو الل اسح والقارايات الصاادية   

ل طنية أو تنفيذًا له، أو مع األنظمة ا
الاولية ذات الصلة املعم ل هبا يف 
الاولة أو اليت تصاايها شائ ن   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الطريان املاين.
على م غل الطاسرة أن يصاي  -3

دلياًل لكل طراز م  الطاسرات اليت 
يق م رت اغيلها حيتا   علاى    
املعل مات اليت تلازم الطياايي    
واملهناسااني اجلاا يني للقيااام  
ر اجباام على هذا الطاراز ما    

طاسرات، للمحافظة على مست   ال
السالمة املطلا   يف الظاروف   

 العادية أو الطايسة.
على م غل الطاسرة أن يرسل  -3

إىل شئ ن الطريان املاين نسخًا م  
دليل عملياته ودليل الطاسرة لكال  

 الطريان املاين.
على م غل الطاسرة أن يصاي  -3

دلياًل لكل طراز م  الطاسرات اليت 
يق م رت اغيلها حيتا   علاى    
املعل مات اليت تلازم الطياايي    
واملهناسااني اجلاا يني للقيااام  
ر اجباام على هذا الطاراز ما    

طاسرات، للمحافظة على مست   ال
السالمة املطلا   يف الظاروف   

 العادية أو الطايسة.
على م غل الطاسرة أن يرسل  -3

إىل شئ ن الطريان املاين نسخًا م  
دليل عملياته ودليل الطاسرة لكال  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

طراز م  الطاسرات الايت يقا م   
رت غيلها، وأية تعايالت جتاري  
على أي م  هذه األدلة، العتمادها 

 العمل مبقتضاها.قبل 
 
 

طراز م  الطاسرات الايت يقا م   
رت غيلها، وأية تعايالت جتاري  
على أي م  هذه األدلة، العتمادها 

 العمل مبقتضاها.قبل 
 
 

 الفصل الرابع

 طاقم الطائرة
 (49مادة )

 تشكيل الطاقم
 
 
 

 الفصل الرابع

 طاقم الطائرة
 (49مادة )

 تشكيل الطاقم
   امل افقة على قراي  لل الن ا

رتصحيح اخلطأ النح ي يف كلماة  

 الرابع الفصل

 طاقم الطائرة
 (49مادة )

 تشكيل الطاقم
    تصحيح اخلطاأ النحا ي يف

كلمة )الزمًا( ال ايدة يف الفقرة 
 (.الزٌم( لتصبح )1يقم )

 الفصل الرابع

 طاقم الطائرة
 (49مادة )

 تشكيل الطاقم
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

ل ئ ن الطريان املاين أن تقري،  -1
رالنسبة جلميع أو رعض الرحالت، 
إضافة عض   أو أكثار إىل هيئاة   
القيادة، عالوة على الت كيل املقري 
يف شهادة الصالحية، إذا يأت أن 

 لتأمني سالمة  الطريان. الزٌمذلك 
ال جي ز ألي م  أعضاء هيئة  -3

( 1)الزمًا( ال ايدة يف الفقرة يقم )
(، حيث أن كلماة  الزٌملتصبح )

)الزمًا( تقع يف االعارا  خاربًا   
حلرف )أن( فيناب أن تكا ن   

 مرف عة )الزٌم(

 

 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ل ئ ن الطريان املاين أن تقري،  -1
رالنسبة جلميع أو رعض الرحالت، 
إضافة عض   أو أكثار إىل هيئاة   
القيادة، عالوة على الت كيل املقري 
يف شهادة الصالحية، إذا يأت أن 

 لتأمني سالمة  الطريان. الزٌمذلك 
ال جي ز ألي م  أعضاء هيئة  -3

 
 
 
 
 
 

املاين أن تقري، ل ئ ن الطريان  -1
رالنسبة جلميع أو رعض الرحالت، 
إضافة عض   أو أكثار إىل هيئاة   
القيادة، عالوة على الت كيل املقري 
يف شهادة الصالحية، إذا يأت أن 
 ذلك الزمًا لتأمني سالمة  الطريان.

ال جي ز ألي م  أعضاء هيئة  -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

قيادة الطاسرة أن يقا م يف وقات   
واحا ر اجبات عض ي  أو أكثار  

 م  أعضاء هيئة القيادة.
ل ئ ن الطريان املاين أن تقري،  -3

رتعليمات تصايها، عاد املضيفني 
اجل يني املطل   وج دهم رالطاسرة 
للقيام ر اجبات تتعلاق رساالمة   

 خامة الركا .و

قيادة الطاسرة أن يقا م يف وقات   
ات عض ي  أو أكثار  واحا ر اجب

 م  أعضاء هيئة القيادة.
ل ئ ن الطريان املاين أن تقري،  -3

رتعليمات تصايها، عاد املضيفني 
اجل يني املطل   وج دهم رالطاسرة 

للقيام ر اجبات تتعلق رسالمة 
 وخامة الركا .

قيادة الطاسرة أن يقا م يف وقات   
 واحا ر اجبات عض ي  أو أكثار 

 م  أعضاء هيئة القيادة.
ل ئ ن الطريان املاين أن تقري،  -3

رتعليمات تصايها، عاد املضيفني 
اجل يني املطل   وج دهم رالطاسرة 
للقيام ر اجبات تتعلاق رساالمة   

 وخامة الركا . 

 (81مادة )

 وضع برامج التدريب
على م غل الطاسرة أن يضع ررامج 
تاييب ألعضاء أطقام طاسرتاه   
وللمرحلني اجل يني، مبا يضم  قيام 

 (81مادة )

 وضع برامج التدريب
 

 دون تعايل

 (81مادة )

 وضع برامج التدريب
 

 دون تعايل

 (81) مادة

 وضع برامج التدريب
على م غل الطاسرة أن يضع ررامج 
تاييب ألعضاء أطقام طاسرتاه   
وللمرحلني اجل يني، مبا يضم  قيام 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

كل منهم ر اجباته علاى ال جاه   
الصحيح، وجيب أن ُتعتما هاذه  
 الربامج م  شئ ن الطريان املاين.

كل منهم ر اجباته علاى ال جاه   
الصحيح، وجيب أن ُتعتما هاذه  
 الربامج م  شئ ن الطريان املاين.

 
 
 

 (80مادة )

 اختبار كفاءة الطيارين
يتأكا ما   على م غل الطاسرة أن 

أن كفاءة الطيايي  وقاياام على 
م اجهة أح ال الطا ايئ أثنااء   
الطريان قا اختربت رطريقة عملية 

 تثبت القاية املطل رة لذلك.

 (80مادة )

 اختبار كفاءة الطيارين
 

 دون تعايل

 (80مادة )

 اختبار كفاءة الطيارين
 

 دون تعايل

 (80مادة )

 اختبار كفاءة الطيارين
الطاسرة أن يتأكا ما   على م غل 

أن كفاءة الطيايي  وقاياام على 
م اجهة أح ال الطا ايئ أثنااء   
الطريان قا اختربت رطريقة عملية 

 تثبت القاية املطل رة لذلك.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (82مادة )

 دديد أوقات الطريان
 وفترات العمل والراحة

تصاي شئ ن الطريان املااين   -1
األنظمة والتعليمات الايت حتااد   

ان وفتارات العمال   أوقات الطري
 والراحة ألعضاء طاقم الطاسرة.

على م غل الطاسرة أن حيتفظ  -3
لكل عض  م  أعضاء طاقم الطاسرة 
رسنل  كامل  ودقيق ، م ضح  راه  
أوقات الطريان وفترات العمال أو  
الراحة وفقًا لألنظمة والتعليماات  
 اليت تصايها شئ ن الطريان املاين.

 (82مادة )

 ندديد أوقات الطريا
 وفترات العمل والراحة

 

 دون تعايل

 (82مادة )

 دديد أوقات الطريان
 وفترات العمل والراحة

 

 دون تعايل

 (82مادة )

 دديد أوقات الطريان
 وفترات العمل والراحة

تصاي شئ ن الطريان املااين   -1
األنظمة والتعليمات الايت حتااد   
أوقات الطريان وفتارات العمال   

 الطاسرة.والراحة ألعضاء طاقم 
على م غل الطاسرة أن حيتفظ  -3

لكل عض  م  أعضاء طاقم الطاسرة 
رسنل  كامل  ودقيق ، م ضح  راه  
أوقات الطريان وفترات العمال أو  
الراحة وفقًا لألنظمة والتعليماات  
 اليت تصايها شئ ن الطريان املاين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الفصل اخلامس

 أجهزة ومعدات الطائرة
 (82مادة )

 شروط تشغيل الطائرة
ال جي ز ت غيل أية طاسرة دون أن 
تك ن  هزة راألجهزة واملعااات  
الالزمة للطريان واملالحة، س اء يف 
األح ال العادية أو االضاطرايية،  
وذلك طبقًا ملا ه  منص ص علياه  
يف شهادة صالحيتها ودليل الطريان 
اخلاص هبا واألنظمة املعم ل هبا يف 
الاولة، وأية أنظماة وتعليماات   

ئ ن الطريان املااين يف  تصايها ش

 صل اخلامسالف

 أجهزة ومعدات الطائرة
 (82مادة )

 شروط تشغيل الطائرة
 

 دون تعايل

 الفصل اخلامس

 أجهزة ومعدات الطائرة
 (82مادة )

 شروط تشغيل الطائرة
 

 دون تعايل

 الفصل اخلامس

 أجهزة ومعدات الطائرة
 (82مادة )

 شروط تشغيل الطائرة
ال جي ز ت غيل أية طاسرة دون أن 
تك ن  هزة راألجهزة واملعااات  
الالزمة للطريان واملالحة، س اء يف 
األح ال العادية أو االضاطرايية،  
وذلك طبقًا ملا ه  منص ص علياه  
يف شهادة صالحيتها ودليل الطريان 
اخلاص هبا واألنظمة املعم ل هبا يف 
الاولة، وأية أنظماة وتعليماات   

ئ ن الطريان املااين يف  تصايها ش
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

هذا ال أن، ضمانًا لسالمة الرحلة 
 وياحة الركا .

وجي ز ل ئ ن الطريان املااين أن  
تستثين أية طاسرة ما  أن تكا ن   
 هزة رأي م  األجهزة واملعاات 
املااذك ية، إذا يأت أن الطاااسرة 
 هزة رأجهزة أو معاات رايلاة  
تعطي البيانات أو حتقق األغاراض  

 املطل رة.

هذا ال أن، ضمانًا لسالمة الرحلة 
 وياحة الركا .

وجي ز ل ئ ن الطريان املااين أن  
تستثين أية طاسرة ما  أن تكا ن   
 هزة رأي م  األجهزة واملعاات 
املااذك ية، إذا يأت أن الطاااسرة 
 هزة رأجهزة أو معاات رايلاة  
تعطي البيانات أو حتقق األغاراض  

 املطل رة.

 الفصل السادس

 دميل الطائرة
 (87مادة )

 شروط دميل الطائرة

 الفصل السادس

 دميل الطائرة
 (87مادة )

 شروط دميل الطائرة

 الفصل السادس

 دميل الطائرة
 (87مادة )

 شروط دميل الطائرة

 الفصل السادس

 دميل الطائرة
 (87مادة )

 شروط دميل الطائرة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على م غل الطاسرة أال يسمح  -1
رتحميل الطاسرة إال حتت إشاراف  
شخص ماي  ومعتما م  قبال  

   امل افقة على قراي  لل الن ا
( رعا ال تقل عنرإضافة عباية )

وُتحفظ نسخة ثانية منها عباية )
( ال ايدة رة ملدةلد  مشغل الطائ

يف هناية املادة، و ذلك إليضاح 
املعىن، حيث أن ماة الستة أشهر 
هي احلا األدىن لالحتفاظ رقاسمة 

 ال ح  لا  م غل الطاسرة.

 ( رعا ال تقل عنإضافة عباية )
وُتحفظ نسخة ثانيـة  عباية )

( الطائرة ملدةمنها لد  مشغل 
 ال ايدة يف هناية املادة.

 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

على م غل الطاسرة أال يسمح  -1
رتحميل الطاسرة إال حتت إشاراف  
شخص ماي  ومعتما م  قبال  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على م غل الطاسرة أال يسمح  -1
رتحميل الطاسرة إال حتت إشاراف  
شخص ماي  ومعتما م  قبال  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

شئ ن الطريان املاين، يق م م غل 
الطاااسرة رتزوياااه مبعل مااات  
وتعليمات كتارية كافية خبصا ص  

على ال جه ت زيع احلم لة وتثبيتها 
 الذي يضم :

إمتام نقل احلم لة رأمان طا ال   -أ
 الرحلة.

تنفيذ األنظمة والتعليماات   - 
الصادية يف هذا ال أن، مبا يف ذلك 
أية شاروط ويدت يف شاهادة   

 الصالحية أو يف دليل الطريان.
ُتحفظ يف الطاسرة نسخة م  قاسمة 
ال ح  ييثما تتم الرحالت املتعلقة 

شئ ن الطريان املاين، يق م م غل 
الطاااسرة رتزوياااه مبعل مااات  
وتعليمات كتارية كافية خبصا ص  

احلم لة وتثبيتها على ال جه ت زيع 
 الذي يضم :

إمتام نقل احلم لة رأمان طا ال   -أ
 الرحلة.

تنفيذ األنظمة والتعليماات   - 
الصادية يف هذا ال أن، مبا يف ذلك 
أية شاروط ويدت يف شاهادة   

 الصالحية أو يف دليل الطريان.
ُتحفظ يف الطاسرة نسخة م  قاسمة 
ال ح  ييثما تتم الرحالت املتعلقة 

املاين، ويق م م غل  شئ ن الطريان
الطاااسرة رتزوياااه مبعل مااات  
وتعليمات كتارية كافية خبصا ص  
ت زيع احلم لة وتثبيتها على ال جه 

 الذي يضم :
إمتام نقل احلم لة رأمان طا ال   -أ

 الرحلة.
تنفيذ األنظمة والتعليماات   - 

الصادية يف هذا ال أن، مبا يف ذلك  
أية شاروط ويدت يف شاهادة   

 دليل الطريان. الصالحية أو يف
ُتحفظ يف الطاسرة نسخة ما    -3

قاسمة ال ح  ييثما تتم الرحالت 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

هبا، وُتحفظ نسخة ثانية منها لا  
 ال تقـل عـن  م غل الطاسرة ملاة 

ستة أشهر م  تايي  إمتاام هاذه   
 الرحالت.

هبا، وُتحفظ نسخة ثانية منها لا  
 ال تقـل عـن  م غل الطاسرة ملاة 

ستة أشهر م  تايي  إمتاام هاذه   
 الرحالت.

املتعلقة هبا، وُتحفظ نسخة ثانياة  
منها لا  م غل الطاسرة ملاة ستة 
أشهر ما  تاايي  إمتاام هاذه     

 الرحالت.

 الفصل السابع

 العمليات اجلوية
 (85مادة )

 مراقبة عمليات الطريان
يك ن م غل الطااسرة أو ممثلاه   
مسئ اًل ع  مراقبة عمليات الطريان 
اخلاصة رطاسرته، مبا يضم  القياام  
هبا طبقًا ملست يات السالمة احملادة، 
وتنفيذًا ألحكام الق انني والقرايات 

 الفصل السابع

 العمليات اجلوية
 (85مادة )

 الطريانمراقبة عمليات 
 

 دون تعايل

 الفصل السابع

 العمليات اجلوية
 (85مادة )

 مراقبة عمليات الطريان
 

 دون تعايل

 الفصل السابع

 العمليات اجلوية
 (85مادة )

 مراقبة عمليات الطريان
يك ن م غل الطااسرة أو ممثلاه   
مسئ اًل ع  مراقبة عمليات الطريان 
اخلاصة رطاسرته، مبا يضم  القياام  

ست يات السالمة احملادة، هبا طبقًا مل
وتنفيذًا ألحكام الق انني والقرايات 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

والق اعااا واألنظمااة الصااادية 
 ر أهنا.

 

والق اعااا واألنظمااة الصااادية 
 ر أهنا.

 
 
 
 
 

 (86مادة )

 تعيني قائد الطائرة
على م غل الطاسرة أال يسمح رقيام 
أية يحلة إال رعا أن يعاني أحاا   
الطيايي  قاساًا للطااسرة يكا ن   
مسئ اًل ع  سالمتها وسالمة ما   

 (86مادة )

 تعيني قائد الطائرة
 

 دون تعايل

 (86مادة )

 تعيني قائد الطائرة
 

 دون تعايل

 (86مادة )

 تعيني قائد الطائرة
على م غل الطاسرة أال يسمح رقيام 
أية يحلة إال رعا أن يعاني أحاا   
الطيايي  قاساًا للطااسرة يكا ن   
مسئ اًل ع  سالمتها وسالمة ما   



996 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

وعلى مجياع األشاخاص   عليها، 
امل ج دي  على م  الطاسرة تنفيذ 
أية أوامر  أو تعليماات يصاايها   
قاساها، لضمان سالمة الطاسرة وما 
عليها م  أشخاص وأم ال، وتأمينًا 

 لسالمة وانتظام املالحة اجل ية.
 

عليها، وعلى مجياع األشاخاص   
امل ج دي  على م  الطاسرة تنفيذ 
أية أوامر  أو تعليماات يصاايها   

الطاسرة وما قاساها، لضمان سالمة 
عليها م  أشخاص وأم ال، وتأمينًا 

 لسالمة وانتظام املالحة اجل ية.
 

 (84مادة )

شروط استعمال أجهزة 
 ومقصورة قيادة الطائرة

 
 
 

 (84مادة )

شروط استعمال أجهزة 
 ومقصورة قيادة الطائرة

 ا  امل افقة على قراي  لل الن 
حبذف ال او ال ايدة يف رااياة  

 (84مادة )

شروط استعمال أجهزة 
 ومقصورة قيادة الطائرة

   حذف ال او ال ايدة يف رااياة
 (.3الفقرة يقم )

 

 (84مادة )

شروط استعمال أجهزة 
 ومقصورة قيادة الطائرة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
( 16مع مراعاة أحكام املادة ) -1

م  هذا القاان ن، ال جيا ز ألي   
شخص على م  الطاسرة أ ن يق م 

 راآليت:
استعمال أجهازة الطاريان أو    -أ

معاات السيطرة اخلاصة رالطااسرة  
أثناء طرياهنا، إال إذا كان ال خص 
طيايًا مؤهاًل، ومكلفًا رذلك ما   

(، حياث أن  3الفقرة يقام ) 
النص يقع يف فقرة جاياة غري 
مرتبطة رالفقرة السارقة ايتباطا 

 مباشرا.

 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

( 16مع مراعاة أحكام املادة ) -1
م  هذا القاان ن، ال جيا ز ألي   
شخص على م  الطاسرة أ ن يق م 

 راآليت:
استعمال أجهازة الطاريان أو    -أ

معاات السيطرة اخلاصة رالطااسرة  
أثناء طرياهنا، إال إذا كان ال خص 
طيايًا مؤهاًل، ومكلفًا رذلك ما   

 
 
 
 
 

( 16مع مراعاة أحكام املادة ) -1
م  هذا القاان ن، ال جيا ز ألي   
شخص على م  الطاسرة أ ن يق م 

 راآليت:
استعمال أجهازة الطاريان أو    -أ

معاات السيطرة اخلاصة رالطااسرة  
ان ال خص أثناء طرياهنا، إال إذا ك

طيايًا مؤهاًل، ومكلفًا رذلك ما   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 قبل م غل الطاسرة.
الاخ ل إىل مقص ية قياادة   - 

الطاسرة، إال إذا كان عض ًا ما   
أعضاء طاقمها، أو مفت ًا أو مراقبًا 

ان املاين، معينًا م  قبل شئ ن الطري
أو شخصًا مكلفًا م  قبل م اغل  
الطاسرة أو شئ ن الطريان املااين  

 رالقيام رعمل حماد أثناء الرحلة.
يلتزم قاسا الطاسرة رغلق راا    -3

مقص ية قيادة الطاسرة ط ال فترة 
 الرحلة اجل ية.

 قبل م غل الطاسرة.
قياادة   الاخ ل إىل مقص ية - 

الطاسرة، إال إذا كان عض ًا ما   
أعضاء طاقمها، أو مفت ًا أو مراقبًا 
معينًا م  قبل شئ ن الطريان املاين، 
أو شخصًا مكلفًا م  قبل م اغل  
الطاسرة أو شئ ن الطريان املااين  

 رالقيام رعمل حماد أثناء الرحلة.
يلتزم قاسا الطاسرة رغلق راا    -3

ترة مقص ية قيادة الطاسرة ط ال ف
 الرحلة اجل ية.

 قبل م غل الطاسرة.
الاخ ل إىل مقص ية قياادة   - 

الطاسرة، إال إذا كان عض ًا ما   
أعضاء طاقمها، أو مفت ًا أو مراقبًا 
معينًا م  قبل شئ ن الطريان املاين، 
أو شخصًا مكلفًا م  قبل م اغل  
الطاسرة أو شئ ن الطريان املااين  

 حماد أثناء الرحلة. رالقيام رعمل
ويلتزم قاسا الطاسرة رغلق را   -3

مقص ية قيادة الطاسرة ط ال فترة 
 الرحلة اجل ية.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (88مادة )

التبليغ عن أخطار الطريان 
 وأعطال أجهزة الطائرة

إذا صادف قاسا الطاسرة أثناء  -1
طريانه أية أح ال ج ية غري عادية، 
أو الحااظ أداًء غااري عااادي  

املالحة اجل ية، مبا قاا  ملساعاات 
ي كل خط ية على الطريان، فعليه 
أن يبلغ وحاة خامات احلركاة  
اجل ية املختصة هبذه األم ي وعليه 
أن خيطر ع  أية أم ي أ خر  قاا  
 ت كل خطرًا على سالمة الطريان.

على قاسا الطاسرة أن ياون يف  -3

 (88مادة )

التبليغ عن أخطار الطريان 
 وأعطال أجهزة الطائرة

 

 دون تعايل

 (88مادة )

التبليغ عن أخطار الطريان 
 وأعطال أجهزة الطائرة

 

 دون تعايل

 (88مادة )

التبليغ عن أخطار الطريان 
 وأعطال أجهزة الطائرة

إذا صادف قاسا الطاسرة أثناء  -1
طريانه أية أح ال ج ية غري عادية، 
أو الحااظ أداًء غااري عااادي  
ملساعاات املالحة اجل ية، مبا قاا  
ي كل خط ية على الطريان، فعليه 
أن يبلغ وحاة خامات احلركاة  

األم ي وعليه اجل ية املختصة هبذه 
أن خيطر ع  أية أم ي أخر  قاا  
 ت كل خطرًا على سالمة الطريان.

على قاسا الطاسرة أن ياون يف  -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

السنل الفين للطاسرة أي عطل أو 
زاا، أداء غري عادي ألي م  أجه

وعليه قبل راء الرحلة أن يتأكا مما 
مت ر أن أية أعطال أو مالحظات 
سبق تاوينها يف السانل الفاين   

 للطاسرة يف يحلتها السارقة.

السنل الفين للطاسرة أي عطل أو 
أداء غري عادي ألي م  أجهزاا، 
وعليه قبل راء الرحلة أن يتأكا مما 
مت ر أن أية أعطال أو مالحظات 
سبق تاوينها يف السانل الفاين   

 سرة يف يحلتها السارقة.للطا

 (89مادة )

 إرشاد الركاب
على م غل الطااسرة اختااذ    -1

اإلجراءات الكفيلة رإيشاد يكا  
الطاسرة ع  أماك  وطرق استعمال 
أحزمة املقاعا ومنافذ الطا ايئ  
وأطاا اق النناااة وأجهاازة  

 (89مادة )

 إرشاد الركاب
 

 دون تعايل

 (89مادة )

 إرشاد الركاب
 

 دون تعايل

 (89مادة )

 إرشاد الركاب
على م غل الطااسرة اختااذ    -1

اإلجراءات الكفيلة رإيشاد يكا  
الطاسرة ع  أماك  وطرق استعمال 
أحزمة املقاعا ومنافذ الطا ايئ  
وأطاا اق النناااة وأجهاازة  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

األكسنني، وجتهيزات الطا ايئ  
األخاار  املعاااة لالسااتعمال 

 ال خصي واجلماعي.
ب على قاسا الطاسرة التأكا جي -3

م  إيشاد الركا  ر اسطة عض  
يف طاقم قيادة الطاسرة إىل إجراءات 
الط ايئ اليت يتطلبها حاوث أي 

 حالة طايسة أثناء الطريان.

األكسنني، وجتهيزات الطا ايئ  
األخاار  املعاااة لالسااتعمال 

 ال خصي واجلماعي.
جيب على قاسا الطاسرة التأكا  -3

ة عض  م  إيشاد الركا  ر اسط
يف طاقم قيادة الطاسرة إىل إجراءات 
الط ايئ اليت يتطلبها حاوث أي 

 حالة طايسة أثناء الطريان.

 الباب الثامن

 حواد  ووقائع الطائرات
 (91مادة )

اجلهة املختصة بالتحقيق يف 
 حواد  ووقائع الطائرات

 الباب الثامن

 حواد  ووقائع الطائرات
 (91مادة )

اجلهة املختصة بالتحقيق يف 
 وقائع الطائراتحواد  و

 الباب الثامن

 حواد  ووقائع الطائرات
 (91مادة )

اجلهة املختصة بالتحقيق يف 
 حواد  ووقائع الطائرات

 الباب الثامن

 حواد  ووقائع الطائرات
 (91مادة )

اجلهة املختصة بالتحقيق يف 
 حواد  ووقائع الطائرات
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 

على ال زير أن يؤسل وحاة  -1
التحقيااق يف حاا ادث ووقاااسع 

 وذلك للقيام مبا يلي:الطاسرات 
التحقيق يف ح ادث ووقااسع   -أ

الطاسرات اليت تقع يف إقليم الاولة، 
ويف احل ادث وال قاسع اليت تقاع  

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 
)إتباعها( ال ايدة يف السطري  الثاين 
( 3والثالث م  الفقارة يقام )  

 (.اتباعهالتصبح )

 

  اخلطأ اإلمالساي يف  تص يب
كلمة )إتباعهاا( الا ايدة يف   
السطري  الثاين والثالث ما   

( لتصاابح 3الفقاارة يقاام )
 (.اتباعها)

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

على ال زير أن يؤسل وحاة  -1
التحقيااق يف حاا ادث ووقاااسع 

 الطاسرات وذلك للقيام مبا يلي:
التحقيق يف ح ادث ووقااسع   -أ

اليت تقع يف إقليم الاولة، الطاسرات 
ويف احل ادث وال قاسع اليت تقاع  

 
 
 
 
 
 
 

على ال زير أن يؤسل وحاة  -1
يف حاا ادث ووقاااسع التحقيااق 

 الطاسرات وذلك للقيام مبا يلي:
التحقيق يف ح ادث ووقااسع   -أ

الطاسرات اليت تقع يف إقليم الاولة، 
ويف احل ادث وال قاسع اليت تقاع  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

للطاسرات املانية ال طنية يف امليااه  
 الاولية.

تقا  تقرير للا زير عا     - 
احلاالت والظروف املتعلقة ركال  
حادث أو واقعة تق م رتحقيقهاا  

 ر نتينة التحقيق.وريان أسباهبا ون 
وضع الت صيات الالزمة ملنع  -ج

تكراي وق ع احل ادث، لتأمني 
 سالمة الطريان مستقباًل.

على ال زير أن حياد، رقاراي   -3
وزايي، نظام التحقيق يف ح ادث 
ووقاسع الطاسرات ونظام ت اكيل  
وحاة التحقيق والق اعا ال اجب 

للطاسرات املانية ال طنية يف امليااه  
 الاولية.

تقا  تقرير للا زير عا     - 
احلاالت والظروف املتعلقة ركال  
حادث أو واقعة تق م رتحقيقهاا  
 وريان أسباهبا ون ر نتينة التحقيق.

وضع الت صيات الالزمة ملنع  -ج
احل ادث، لتأمني تكراي وق ع 

 سالمة الطريان مستقباًل.
على ال زير أن حياد، رقاراي   -3

وزايي، نظام التحقيق يف ح ادث 
ووقاسع الطاسرات ونظام ت اكيل  
وحاة التحقيق والق اعا ال اجب 

للطاسرات املانية ال طنية يف امليااه  
 الاولية.

تقا  تقرير للا زير عا     - 
احلاالت والظروف املتعلقة ركال  

تحقيقهاا  حادث أو واقعة تق م ر
 وريان أسباهبا ون ر نتينة التحقيق.

وضع الت صيات الالزمة ملنع  -ج
تكراي وق ع احل ادث، لتأمني 

 سالمة الطريان مستقباًل.
على ال زير أن حياد، رقاراي   -3

وزايي، نظام التحقيق يف ح ادث 
ووقاسع الطاسرات ونظام ت اكيل  
وحاة التحقيق والق اعا ال اجب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

إلجراسه، والق اعا األخر   اتباعها
ى اجلهات املختصاة  اليت جيب عل

رالتحقيق والطياايي  وغريهام   
يف هذه احلاالت، مباا يف   اتباعها

ذلك على سبيل املثال ال احلصار  
التحفظ على جهاز تسنيل مراحل 
الطريان، وجهاز التسنيل الص يت 

 مبقص ية القيادة.

إلجراسه، والق اعا األخر   اتباعها
اليت جيب على اجلهات املختصاة  
رالتحقيق والطياايي  وغريهام   

احلاالت، مباا يف   يف هذه اتباعها
ذلك على سبيل املثال ال احلصار  
التحفظ على جهاز تسنيل مراحل 
الطريان، وجهاز التسنيل الص يت 

 مبقص ية القيادة.

لق اعا األخر  إتباعها إلجراسه، وا
اليت جيب على اجلهات املختصاة  
رالتحقيق والطياايي  وغريهام   
إتباعها يف هذه احلاالت، مباا يف  
ذلك على سبيل املثال ال احلصار  
التحفظ على جهاز تسنيل مراحل 
الطريان، وجهاز التسنيل الص يت 

 مبقص ية القيادة.
 
 
 
 
 



998 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (90مادة )

 اإلخطار عن وقو 
 حاد  أو واقعة لطائرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (90مادة )

 اإلخطار عن وقو 
 حاد  أو واقعة لطائرة

   امل افقة على قراي  لل الن ا
( إىل 1رتقسيم البناا يقام )  
( 3( و)1رناااي  ررقمااي )

وإعادة ترقيم البن د الالحقاة  
 وذلك على النح  اآليت:

على السـلطات احملليـة    -0
إخطار شئون الطريان املدين 
فور علمها بوقو  حـاد   
لطائرة يف إقليم الدولة يقع يف 

 (90مادة )

 اإلخطار عن وقو 
 حاد  أو واقعة لطائرة

 ( إىل رناي  1تقسيم البنا يقم )
( وإعادة ترقيم 3( و)1ررقمي )

البن د الالحقة وذلاك علاى   
 النح  اآليت:

على السـلطات احملليـة    -0
إخطار شئون الطريان املدين 
فور علمها بوقو  حـاد   
يف لطائرة يف إقليم الدولة يقع 

 منطقة اختصاصها.
على كل عضو من أعضاء  -2

 (90مادة )

 اإلخطار عن وقو 
 حاد  أو واقعة لطائرة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منطقة اختصاصها.
على كل عضو من أعضاء  -2

طاقم الطائرة عنـد وقـو    
حاد  لطائرته أن خيطر بـه  
شئون الطريان املـدين، إذا  

 مسحت حالته بذلك.
 
( إىل فقرتني 1قسيم الفقرة )مت ت -

( الختالف اجلهة 3( و )1اثنتني )
املناط هبا إخطاي شئ ن الطريان 
املاين ر ق ع احلادث )السلطات 

 احمللية، و أعضاء طاقم الطاسرة(.
 

طاقم الطائرة عنـد وقـو    
حاد  لطائرته أن خيطر بـه  
شئون الطريان املـدين، إذا  

 مسحت حالته بذلك.
  تغيري كلمة )لطاسرام( ال ايدة

( إىل 3يف البناااا يقااام )
 (.لطائراهتم)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

على السلطات احمللية إخطار  -0
شئون الطريان املدين فور علمها 
بوقو  حاد  لطائرة يف إقلـيم  
 الدولة يقع يف منطقة اختصاصها.

على كل عضو من أعضـاء   -2
طاقم الطائرة عند وقو  حاد  
لطائرته أن خيطر به شئون الطريان 

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتغيري كلمة )لطاسرام( ال ايدة يف 

(، لطـائراهتم ( إىل )3البنا يقم )
 للخطأ املطبعي.تص يبًا 

 

 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ت احمللية إخطار على السلطا -0
شئون الطريان املدين فور علمهـا  
بوقو  حاد  لطائرة يف إقلـيم  
 الدولة يقع يف منطقة اختصاصها.

على كل عضو من أعضـاء   -2

 
 
 
 
 
 
 

على السلطات احمللية إخطااي   -1
شئ ن الطريان املاين ف ي علمهاا  
ر ق ع حادث لطااسرة يف إقلايم   
الاولة يقع يف منطقة اختصاصها، 
وعلى كل عض  م  أعضاء طاقم 
الطاسرة عنا وق ع حادث لطاسرته 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 املدين، إذا مسحت حالته بذلك.
على مالك الطاسرات ال طنياة   -3

أو تلك اليت يتم ت غيلها ر اساطة  
شركات أو أفراد حبرينيني أو ما   
ميثل هنم إخطاي شائ ن الطاريان   
املاين رأية ح ادث أو وقاسع حتاث 

خايج إقليم الاولة ف ي  لطائراهتم
 علمهم هبا.

على قاساي ومالك الطاسرات  -7
ال طنية إخطاي شئ ن الطريان املاين 

ال قاسع اليت تق م شئ ن الطاريان  ر
املاين رتحاياها وحتاث لطاسراام 
أو اليت ي اهاوهنا حتاث للطاسرات 

طاقم الطائرة عند وقو  حاد  
لطائرته أن خيطر به شئون الطريان 
 املدين، إذا مسحت حالته بذلك.

على مالك الطاسرات ال طنياة   -3
أو تلك اليت يتم ت غيلها ر اساطة  
شركات أو أفراد حبرينيني أو ما   
ميثل هنم إخطاي شائ ن الطاريان   
املاين رأية ح ادث أو وقاسع حتاث 

خايج إقليم الاولة ف ي  لطائراهتم
 علمهم هبا.

على قاساي ومالك الطاسرات  -7
ال طنية إخطاي شئ ن الطريان املاين 

ال قاسع اليت تق م شئ ن الطاريان  ر

أن خيطر ره شئ ن الطريان املاين، 
 إذا مسحت حالته رذلك.

على مالك الطاسرات ال طنياة   -3
تلك اليت يتم ت غيلها ر اساطة   أو

شركات أو أفراد حبرينيني أو ما   
ميثل هنم إخطاي شائ ن الطاريان   
املاين رأية ح ادث أو وقاسع حتاث 
لطاسرام خايج إقليم الاولة فا ي  

 علمهم هبا.
على قاساي ومالك الطاسرات  -3

ال طنية إخطاي شئ ن الطريان املاين 
رال قاسع اليت تق م شئ ن الطاريان  

ملاين رتحاياها وحتاث لطاسراام ا
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 األخر .
 

املاين رتحاياها وحتاث لطاسراام 
أو اليت ي اهاوهنا حتاث للطاسرات 

 األخر .
 

أو اليت ي اهاوهنا حتاث للطاسرات 
 األخر .

 

 (92مادة )

اإلبالغ عن حواد  الطائرات 
 األجنبية يف إقليم الدولة

 
 
 
 
 
 

 (92مادة )

اإلبالغ عن حواد  الطائرات 
 األجنبية يف إقليم الدولة

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ اللغ ي يف كلماة  

( ال ايدة يف صاي املاادة  سلطت)
ــلطةلتصاابح ) (، وكلمااة س

( ال ايدة يف البنا يقام  املضرورة)

 (92مادة )

عن حواد  الطائرات اإلبالغ 
 األجنبية يف إقليم الدولة

  تص يب اخلطأ اللغ ي يف كلمة
( ال ايدة يف صااي  سلطت)

(، وكلمة سلطةاملادة لتصبح )
( ال ايدة يف البناا  املضرورة)

 (.املتضررة( لتصبح )7يقم )
 

 (92مادة )

اإلبالغ عن حواد  الطائرات 
 األجنبية يف إقليم الدولة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

الطريان املاين، فا ي   سلطةتق م 
علمها ر ق ع حادث لطاسرة أجنبية 
يف إقليم الاولة، رإرالغ اجلهاات  

 التالية رأسرع وسيلة ممكنة:
 دولة التسنيل. -1
 الاولة الصانعة للطاسرة. -3
دولة م اغل الطااسرة، إذا    -3

 كانت غري دولة التسنيل.
نتينااة  املتضــررةالاولااة  -7

 للحادث.

 (.املتضررة( لتصبح )7)

 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
الطريان املاين، فا ي   سلطةتق م 

علمها ر ق ع حادث لطاسرة أجنبية 
يف إقليم الاولة، رإرالغ اجلهاات  

 التالية رأسرع وسيلة ممكنة:
 دولة التسنيل. -1
 الاولة الصانعة للطاسرة. -3
دولة م اغل الطااسرة، إذا    -3

 كانت غري دولة التسنيل.
نتينااة  املتضــررةالاولااة  -7

 للحادث.

 
 
 

تق م سلطت الطريان املاين، فا ي  
علمها ر ق ع حادث لطاسرة أجنبية 
يف إقليم الاولة، رإرالغ اجلهاات  

 التالية رأسرع وسيلة ممكنة:
 دولة التسنيل. -1
 الاولة الصانعة للطاسرة. -3
م اغل الطااسرة، إذا    دولة -3

 كانت غري دولة التسنيل.
الاولااة املضااروية نتينااة  -7

 للحادث.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 املاين الاور.منظمة الطريان  -6 املاين الاور.منظمة الطريان  -6
 

 منظمة الطريان املاين الاور. -6

 (92مادة )

واجبات السلطات احمللية عند 
 وقو  حاد  أو واقعة لطائرة

 
 
 
 
 
 
 

على السلطات احمللية أن حتاافظ  

 (92مادة )

واجبات السلطات احمللية عند 
 وقو  حاد  أو واقعة لطائرة

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطاأ اللغا ي يف   

م جاااا( الا ايدة يف  كلمة )
راايااة املااادة لتصاابح   

 (.موجوداهتا)

 

 (92مادة )

واجبات السلطات احمللية عند 
 وقو  حاد  أو واقعة لطائرة

  تص يب اخلطأ اللغ ي يف كلمة
)م جاااا( ال ايدة يف رااياة  

 (.موجوداهتااملادة لتصبح )
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

أن حتاافظ   على السلطات احمللية

 (92مادة )

واجبات السلطات احمللية عند 
 وقو  حاد  أو واقعة لطائرة

 
 
 
 
 
 
 

على السلطات احمللية أن حتاافظ  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

على الطاسرة أ و علاى أ جزاسهاا   
أو حطامهاا   موجوداهتـا ومجيع 

وعام حتريكها ع  م اضعها، إال 
رقصا إنقاذ األيواح وانت اال أو  
يفع اجلثث أو استخالص األشياء 
الثمينة أو الربياياة أو مقاوماة   
احلراسق، أو  إذا شكلت الطاسرة أو 
حطامها خطرًا على املالحة اجل ية 
أو على وساسل النقل األخار ،  
وذلك إىل حني وص ل منتسايب  

يق وصاوي تعليماااا  وحاة التحق
 يف هذا ال أن.

كلما  –ويف مجيع األح ال، يفضل 

على الطاسرة أ و علاى أ جزاسهاا   
أو حطامهاا   موجوداهتـا ومجيع 

وعام حتريكها ع  م اضعها، إال 
رقصا إنقاذ األيواح وانت اال أو  
يفع اجلثث أو استخالص األشياء 
الثمينة أو الربياياة أو مقاوماة   
احلراسق، أو  إذا شكلت الطاسرة أو 
حطامها خطرًا على املالحة اجل ية 
أو على وساسل النقل األخار ،  
وذلك إىل حني وص ل منتسايب  

يق وصاوي تعليماااا  وحاة التحق
 يف هذا ال أن.

كلما  –ويف مجيع األح ال، يفضل 

على الطاسرة أو علاى أجزاسهاا   
ومجيع م جاااا أو حطامها وعام 
حتريكها ع  م اضعها، إال رقصا 
إنقاذ األيواح وانت اال أو يفاع   
اجلثث أو اساتخالص األشاياء   
الثمينة أو الربيا أو مقاومة احلراسق، 
أو  إذا شكلت الطاسرة أو حطامها 
خطرًا على املالحة اجل ية أو على 

ر ، وذلك إىل وساسل النقل األخ
حني وصا ل منتسايب وحااة    
التحقيق وصاوي تعليمااا يف هذا 

 ال أن.
كلما  –ويف مجيع األح ال، يفضل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

تص ير احلطام قبل  –أمك  ذلك 
نقله كليًا أو جزسياًا أو تعاايل   

 م اضعه.
 
 
 
 
 

تص ير احلطام قبل  –أمك  ذلك 
نقله كليًا أو جزسيًا أو تعايل 

 م اضعه.

تص ير احلطام قبل  –أمك  ذلك 
نقله كليًا أو جزسياًا أو تعاايل   

 م اضعه.
 
 

 (97مادة )

 تشكيل وحدة التحقيق
 يف حواد  الطائرات

ت كل وحااة التحقياق يف    -1
ح ادث الطااسرات رقاراي ما     

 (97مادة )

 تشكيل وحدة التحقيق
 يف حواد  الطائرات

 

 لدون تعاي

 (97مادة )

 تشكيل وحدة التحقيق
 يف حواد  الطائرات

 

 دون تعايل

 (97مادة )

 تشكيل وحدة التحقيق
 يف حواد  الطائرات

ت كل وحااة التحقياق يف    -1
ح ادث الطااسرات رقاراي ما     
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ال زير، وجيب أال يقل عاد أعضاء 
ال حاة ع  ثالثة، وجي ز لل حاة 
االستعانة رذوي اخلربات اخلاصاة  
م  داخل الاولة أو م  خايجها، 
لالشتراك يف التحقيق، وتتكفال  
شئ ن الطريان املااين مبصاايي    
ورال انتقال ومكافا ت أعضااء   

واخلرباء، وركافة املصايي   ال حاة
الالزمة إلجراء االختبايات اجل ية 
أو املعملية أو البح ث الفنية الايت  
قا تقتضايها ظاروف احلاادث    

 وضرويات التحقيق.
ال جي ز عزل أي م  أعضااء   -3

ال زير، وجيب أال يقل عاد أعضاء 
ال حاة ع  ثالثة، وجي ز لل حاة 
االستعانة رذوي اخلربات اخلاصاة  

اولة أو م  خايجها، م  داخل ال
لالشتراك يف التحقيق، وتتكفال  
شئ ن الطريان املااين مبصاايي    
ورال انتقال ومكافا ت أعضااء   
ال حاة واخلرباء، وركافة املصايي  
الالزمة إلجراء االختبايات اجل ية 
أو املعملية أو البح ث الفنية الايت  
قا تقتضايها ظاروف احلاادث    

 وضرويات التحقيق.
أي م  أعضااء  ال جي ز عزل  -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

وحاة التحقيق إال رقراي مسابب  
 م  ال زير.

وحاة التحقيق إال رقراي مسابب  
 م  ال زير.

 (95مادة )

 السماح ملمثلي الدول
 باالشتراك يف التحقيق

 
 
 
 
 
 

جي ز أن ي ترك يف التحقيق يف  -1
ح ادث الطاسرات ال طنية يف إقليم 

 (95) مادة

 السماح ملمثلي الدول
 باالشتراك يف التحقيق

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ النحا ي يف  

( الا ايدة يف  ضروريكلمة )
( 3البنا )د( ما  الفقارة )  

(، حياث أن  ضروريًالتصبح )
الكلمة واقعة يف االعرا  خربًا 

 (95مادة )

 السماح ملمثلي الدول
 يف التحقيقباالشتراك 

    تص يب اخلطاأ النحا ي يف
( الا ايدة يف  ضروريكلمة )

( 3البنا )د( ما  الفقارة )  
 (.ضروريًالتصبح )

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

جي ز أن ي ترك يف التحقيق يف  -1
ح ادث الطاسرات ال طنية يف إقليم 

 (95مادة )

 السماح ملمثلي الدول
 باالشتراك يف التحقيق

 
 
 
 
 

 
جي ز أن ي ترك يف التحقيق يف  -1

ح ادث الطاسرات ال طنية يف إقليم 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الاولة ممثل ع  كل م : 
دولة م غل الطاسرة، إذا كان ال  -أ

 يتمتع راجلنسية البحرينية.
دولة صانع الطاسرة، إذا تناول  - 

التحقيق يف احلادث م ضا عات  
متل صالحية الطااسرة للطاريان،   
وملمثل دولة الصانع احلاق يف أن  
يصطحب معه خابريًا أو أكثار   

 ملعاونته يف التحقيق.
عنا وق ع حاادث لطااسرة    -3

أجنبية ف ق إقليم الاولة، حيق لكل 
م  الاول التالية أن تعني ممثاًل هلا 

شتراك يف التحقياق، وهلاا أن   لال

 الاولة ممثل ع  كل م :  للحرف )كان(.
دولة م غل الطاسرة، إذا كان ال  -أ

 يتمتع راجلنسية البحرينية.
دولة صانع الطاسرة، إذا تناول  - 

التحقيق يف احلادث م ضا عات  
متل صالحية الطااسرة للطاريان،   
وملمثل دولة الصانع احلاق يف أن  
يصطحب معه خابريًا أو أكثار   

 ملعاونته يف التحقيق.
عنا وق ع حاادث لطااسرة    -3

أجنبية ف ق إقليم الاولة، حيق لكل 
تالية أن تعني ممثاًل هلا م  الاول ال

لالشتراك يف التحقياق، وهلاا أن   

 الاولة ممثل ع  كل م : 
دولة م غل الطاسرة، إذا كان ال  -أ

 يتمتع راجلنسية البحرينية.
دولة صانع الطاسرة، إذا تناول  - 

التحقيق يف احلادث م ضا عات  
متل صالحية الطااسرة للطاريان،   
وملمثل دولة الصانع احلاق يف أن  
يصطحب معه خابريًا أو أكثار   

 ملعاونته يف التحقيق.
عنا وق ع حاادث لطااسرة    -3

أجنبية ف ق إقليم الاولة، حيق لكل 
م  الاول التالية أن تعني ممثاًل هلا 
لالشتراك يف التحقياق، وهلاا أن   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 تستعني ر احا أو أكثر م  اخلرباء:
 دولة التسنيل. -أ
 دولة م غل الطاسرة. - 
الاولة اليت أسهمت مبعل مات  -ج

ملصلحة التحقيق، إذا ُطلب مناها  
 ذلك.
دولة صانع الطاسرة، إذا كاان   -د

 .ضروريًاإسهامها يف التحقيق 
ملمثل الاولاة امل اتركة يف    -3

 التحقيق، احلق فيما يلي:
 زياية مكان احلادث. -أ
 فحص حطام الطاسرة. - 
 سؤال ال ه د ومناق تهم. -ج

 تستعني ر احا أو أكثر م  اخلرباء:
 دولة التسنيل. -أ
 دولة م غل الطاسرة. - 
الاولة اليت أسهمت مبعل مات  -ج

ملصلحة التحقيق، إذا ُطلب مناها  
 ذلك.
دولة صانع الطاسرة، إذا كاان   -د

 .ضروريًاإسهامها يف التحقيق 
ل الاولاة امل اتركة يف   ملمث -3

 التحقيق، احلق فيما يلي:
 زياية مكان احلادث. -أ
 فحص حطام الطاسرة. - 
 سؤال ال ه د ومناق تهم. -ج

 ني ر احا أو أكثر م  اخلرباء:تستع
 دولة التسنيل. -أ
 دولة م غل الطاسرة. - 
الاولة اليت أسهمت مبعل مات  -ج

ملصلحة التحقيق، إذا ُطلب مناها  
 ذلك.
دولة صانع الطاسرة، إذا كاان   -د

 إسهامها يف التحقيق ضرويي.
ملمثل الاولاة امل اتركة يف    -3

 التحقيق، احلق فيما يلي:
 حلادث.زياية مكان ا -أ
 فحص حطام الطاسرة. - 
 سؤال ال ه د ومناق تهم. -ج
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

االطالع على كافة األدلة ذات  -د
 الصلة راحلادث.

احلص ل على صا ي ما     -ها
كافااة املسااتناات ذات الصاالة 

 راحلادث.
إرااء املالحظات الكتارية ر أن  -و

 عناصر التحقيق املختلفة.

االطالع على كافة األدلة ذات  -د
 الصلة راحلادث.

احلص ل على صا ي ما     -ها
كافااة املسااتناات ذات الصاالة 

 راحلادث.
إرااء املالحظات الكتارية ر أن  -و

 التحقيق املختلفة.عناصر 

االطالع على كافة األدلة ذات  -د
 الصلة راحلادث.

احلص ل على صا ي ما     -ها
كافااة املسااتناات ذات الصاالة 

 راحلادث.
إرااء املالحظات الكتارية ر أن  -و

 عناصر التحقيق املختلفة.

 (96املادة )

 متثيل الدولة يف
 احلواد  اليتالتحقيق يف 

 تقع للطائرات الوطنية يف اخلارج
عنا وق ع حادث لطاسرة وطنية يف 
إقليم دولة أخر ، يعني ال زير ممثل 

 (96املادة )

 دولة يفمتثيل ال
 التحقيق يف احلواد  اليت

 تقع للطائرات الوطنية يف اخلارج
 

 دون تعايل

 (96املادة )

 متثيل الدولة يف
 التحقيق يف احلواد  اليت

 تقع للطائرات الوطنية يف اخلارج
 

 دون تعايل

 (96املادة )

 متثيل الدولة يف
 التحقيق يف احلواد  اليت

 تقع للطائرات الوطنية يف اخلارج
عنا وق ع حادث لطاسرة وطنية يف 
إقليم دولة أخر ، يعني ال زير ممثل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الاولااة يف التحقيااق وخرباسااه، 
لالشتراك يف التحقيق الذي جترياه  
سلطات هذه الاولة، فضاًل ع  أية 
صااالحيات أخاار  ضاارويية 

 الستكمال التحقيق.
 

الاولااة يف التحقيااق وخرباسااه، 
لالشتراك يف التحقيق الذي جترياه  
سلطات هذه الاولة، فضاًل ع  أية 
صااالحيات أخاار  ضاارويية 

 الستكمال التحقيق.
 
 
 
 
 

 (94مادة )

 صالحيات وحدة
 التحقيق يف حواد  الطائرات

 (94مادة )

 صالحيات وحدة
 التحقيق يف حواد  الطائرات

 (94مادة )

 صالحيات وحدة
 التحقيق يف حواد  الطائرات

 (94مادة )

 صالحيات وحدة
 التحقيق يف حواد  الطائرات
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألعضاء وحاة التحقيق حق دخ ل 
مكان احلادث واألماك  األخر  
املرتبطة راه وتفتي اها وإجاراء    
املعاينااات، واالطااالع علااى  

 لل الن ا   امل افقة على قراي 
واستاعاء األشخاص تغيري عباية )ر

( ال ايدة يف الساطر  واستن ا 
واستجواب الثالث م  املادة إىل )

(، حيث متايس األشخاص ومسا 
جلنة التحقيق يف احل ادث مسااع  
ال ه د و استن ا  غريهم ما   

 األشخاص.

 ( واسااتاعاء تغاايري عباااية
( األشااخاص واسااتن ا  
ال ايدة يف السطر الثالث ما   

ــتجواب املااادة إىل ) واس
 (.األشخاص ومسا 

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ألعضاء وحاة التحقيق حق دخ ل 
مكان احلادث واألماك  األخر  
املرتبطة راه وتفتي اها وإجاراء    
املعاينااات، واالطااالع علااى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألعضاء وحاة التحقيق حق دخ ل 
مكان احلادث واألماك  األخر  
املرتبطة راه وتفتي اها وإجاراء    
املعاينااات، واالطااالع علااى  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

املستناات واحملادثات والسنالت 
واملراجع والرسا مات واألوياق  
والتحفظ على ما يهام التحقياق   

واسـتجواب األشـخاص   منها، 
ال ه د وتكليفهم رتقا  ما ومسا  

معل مات أو أوياق أو  لايهم م 
أشياء تراها اللننة ضرويية إلظهاي 
احلقيقة، واختاذ اإلجراءات الالزمة 
للحفاظ على الطاسرة أو حطامهاا  
ومح لتها وأجزاسها، ونقلها كلاها  
أو رعضها إلجاراء االختباايات   

 الالزمة عليها.

املستناات واحملادثات والسنالت 
واملراجع والرسا مات واألوياق  
والتحفظ على ما يهام التحقياق   

واسـتجواب األشـخاص   منها، 
ال ه د وتكليفهم رتقا  ما ومسا  

لايهم م  معل مات أو أوياق أو 
أشياء تراها اللننة ضرويية إلظهاي 
احلقيقة، واختاذ اإلجراءات الالزمة 

أو حطامهاا  للحفاظ على الطاسرة 
ومح لتها وأجزاسها، ونقلها كلاها  
أو رعضها إلجاراء االختباايات   

 الالزمة عليها.
 

اات واحملادثات والسنالت املستن
واملراجع والرسا مات واألوياق  
والتحفظ على ما يهام التحقياق   
منااها، واسااتاعاء األشااخاص 
واستن ا  ال اه د وتكلايفهم   
رتقا  ما لايهم م  معل ماات أو  
أوياق أو أشياء تراهاا اللنناة   
ضرويية إلظهاي احلقيقة، واختااذ   
اإلجراءات الالزمة للحفاظ علاى  

حطامهاا ومح لتاها   الطاسرة أو 
وأجزاسها، ونقلها كلها أو رعضها 
 إلجراء االختبايات الالزمة عليها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (98مادة )

 تقرير وحدة التحقيق
 
 
 
 
 
 
 
 

ترفع وحاة التحقيق تقرياًرا   -1
ع  احلادث وأسباره والظاروف  
اليت أحاطت ره ونتينة التحقيق إىل 

 (98مادة )

 تقرير وحدة التحقيق
 افقة على قراي  لل الن ا  امل 

رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 
( 3)األيت( ال ايدة يف الفقرة يقم )

كلمة )اقار (  ، و(اآليتلتصبح )
ال ايدة يف الفقرة األخرية م  املادة 

 (.أقربلتصبح )

 

 (98مادة )

 تقرير وحدة التحقيق
   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف

كلمة )األيت( ال ايدة يف الفقرة 
، (اآليت( لتصاابح )3يقاام )

كلمة )اقار ( الا ايدة يف   و
الفقرة األخرية م  املادة لتصبح 

 (.أقرب)
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
ترفع وحاة التحقيق تقرياًرا   -1

ع  احلادث وأسباره والظاروف  
اليت أحاطت ره ونتينة التحقيق إىل 

 (98مادة )

 تقرير وحدة التحقيق
 
 
 
 
 
 
 
 

ترفع وحاة التحقيق تقرياًرا   -1
ع  احلادث وأسباره والظاروف  
اليت أحاطت ره ونتينة التحقيق إىل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ال زير، وُتبلغ الااول واجلهاات   
ما  هاذه   ( 3املذك ية رالفقرة )

املادة رالتقرير، رعا التصايق علياه  
 م  ال زير.

وجي ز لذوي ال أن احلص ل على 
نس  م  التقريار رعاا تساايا    
الرس م املقرية، إال يف احلاالت اليت 
 يقري فيها ال زير عام ن ر التقرير.

جيب إرالغ الاول واجلهاات   -3
ذات ال أن املعنية رالتقرير امل ااي  

  هذه املاادة  ( م1إليه يف الفقرة )
 :اآليتعلى النح  

رالنسبة حلا ادث الطااسرات    -أ

ال زير، وُتبلغ الااول واجلهاات   
( ما  هاذه   3) املذك ية رالفقرة

املادة رالتقرير، رعا التصايق علياه  
 م  ال زير.

وجي ز لذوي ال أن احلص ل على 
نس  م  التقريار رعاا تساايا    
الرس م املقرية، إال يف احلاالت اليت 
 يقري فيها ال زير عام ن ر التقرير.

جيب إرالغ الاول واجلهاات   -3
ذات ال أن املعنية رالتقرير امل ااي  

( م  هذه املاادة  1إليه يف الفقرة )
 :اآليتعلى النح  

رالنسبة حلا ادث الطااسرات    -أ

ال زير، وُتبلغ الااول واجلهاات   
( ما  هاذه   3املذك ية رالفقرة )

املادة رالتقرير، رعا التصايق علياه  
 ال زير.م  

وجي ز لذوي ال أن احلص ل على 
نس  م  التقريار رعاا تساايا    
الرس م املقرية، إال يف احلاالت اليت 
 يقري فيها ال زير عام ن ر التقرير.

جيب إرالغ الاول واجلهاات   -3
ذات ال أن املعنية رالتقرير امل ااي  

( م  هذه املاادة  1إليه يف الفقرة )
 على النح  األيت:

ادث الطااسرات  رالنسبة حلا   -أ
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 ال طنية، يبلغ رالتقرير كل م :
( الاولة أو الاول الايت ماات   1

رعض يعاياها أو ُفقاوا أو أصيب ا 
أو احُتناازوا كرهاااس  نتينااة 

 للحادث.
 ( منظمة الطريان املاين الاور3
رالنسبة حل ادث الطااسرات   - 

يف إقليم الاولة، الطاسرات األجنبية 
 يبلغ رالتقرير كل م :

 ( دولة التسنيل.1
 ( دولة م غل الطاسرة.3
 ( دولة صانع الطاسرة.3
( الاولة اليت أ سهمت مبعل مات 7

 ال طنية، يبلغ رالتقرير كل م :
( الاولة أو الاول الايت ماات   1

رعض يعاياها أو ُفقاوا أو أصيب ا 
أو احُتناازوا كرهاااس  نتينااة 

 ادث.للح
 ( منظمة الطريان املاين الاور3
رالنسبة حل ادث الطااسرات   - 

الطاسرات األجنبية يف إقليم الاولة، 
 يبلغ رالتقرير كل م :

 ( دولة التسنيل.1
 ( دولة م غل الطاسرة.3
 ( دولة صانع الطاسرة.3
( الاولة اليت أ سهمت مبعل مات 7

 ال طنية، يبلغ رالتقرير كل م :
( الاولة أو الاول الايت ماات   1

رعض يعاياها أو ُفقاوا أو أصيب ا 
أو احُتناازوا كرهاااس  نتينااة 

 للحادث.
 ( منظمة الطريان املاين الاور3
رالنسبة حل ادث الطااسرات   - 

األجنبية يف إقليم الاولاة، يبلاغ   
 رالتقرير كل م :

 .( دولة التسنيل1
 ( دولة م غل الطاسرة.3
 ( دولة صانع الطاسرة.3
( الاولة اليت أسهمت مبعل مات 7



998 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 ملصلحة التحقيق.
( الاولة أو الاول الايت ماات   6

رعض يعاياها أو فقاوا أو أصيب ا 
أو احتناازوا كرهاااس  نتينااة 

 للحادث.
 املاين الاور.( منظمة الطريان 5
جي ز ل حااة التحقياق يف    -ج

ح ادث الطاسرات األجنبية يف إقليم 
الاولة، قبل أن تق م رن ر تقريرها 
النهاسي ع  احلادث، إيسال نسخة 

 منه إىل كل م :
 ( دولة التسنيل.1
( دولة م غل الطااسرة، إذا مل  3

 ملصلحة التحقيق.
( الاولة أو الاول الايت ماات   6
عض يعاياها أو فقاوا أو أصيب ا ر

أو احتناازوا كرهاااس  نتينااة 
 للحادث.

 ( منظمة الطريان املاين الاور.5
جي ز ل حااة التحقياق يف    -ج

ح ادث الطاسرات األجنبية يف إقليم 
الاولة، قبل أن تق م رن ر تقريرها 
النهاسي ع  احلادث، إيسال نسخة 

 منه إىل كل م :
 ( دولة التسنيل.1
 اغل الطااسرة، إذا مل   ( دولة م3

 ملصلحة التحقيق.
( الاولة أو الاول الايت ماات   6

رعض يعاياها أو فقاوا أو أصيب ا 
أو احتناازوا كرهاااس  نتينااة 

 للحادث.
 ( منظمة الطريان املاين الاور.5
جي ز ل حااة التحقياق يف    -ج

األجنبية يف إقليم ح ادث الطاسرات 
الاولة، قبل أن تق م رن ر تقريرها 
النهاسي ع  احلادث، إيسال نسخة 

 منه إىل كل م :
 ( دولة التسنيل.1
( دولة م اغل الطااسرة، إذا مل   3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 تك  هي دولة التسنيل.
 ( دولة صانع الطاسرة.3

وعلى ال حاة أن تااع  الااول   
املذك ية إىل إرااء مالحظااا على 
التقرير، فإذا مل تتلق ال حااة يدًا  
خالل ستني ي مًا جي ز هلا اعتبااي  
أن هذه الاول قا وافقت علاى  
مس دة التقرير ضامنًيا، وتقا م   

فرصة،  أقربراعتماده ون ره يف 
وختطر ره الاول واجلهات املعنياة  

) ( م  الفقرة  املذك ية يف البنا
( م  هذه املادة، أما إذا تلقت 3)

ال حاة املالحظات امل اي إليهاا  

 تك  هي دولة التسنيل.
 ( دولة صانع الطاسرة.3

وعلى ال حاة أن تااع  الااول   
املذك ية إىل إرااء مالحظااا على 
التقرير، فإذا مل تتلق ال حااة يدًا  
خالل ستني ي مًا جي ز هلا اعتبااي  
أن هذه الاول قا وافقت علاى  
مس دة التقرير ضامنًيا، وتقا م   

فرصة،  أقربيف  راعتماده ون ره
وختطر ره الاول واجلهات املعنياة  
املذك ية يف البنا ) ( م  الفقرة 

( م  هذه املادة، أما إذا تلقت 3)
ال حاة املالحظات امل اي إليهاا  

 تك  هي دولة التسنيل.
 ( دولة صانع الطاسرة.3

وعلى ال حاة أن تااع  الااول   
املذك ية إىل إرااء مالحظااا على 

ا مل تتلق ال حااة يدًا  التقرير، فإذ
خالل ستني ي مًا جي ز هلا اعتبااي  
أن هذه الاول قا وافقت علاى  
مس دة التقرير ضامنًيا، وتقا م   
راعتماده ون ره يف اقر  فرصاة،  
وختطر ره الاول واجلهات املعنياة  
املذك ية يف البنا ) ( م  الفقرة 

( م  هذه املادة، أما إذا تلقت 3)
إليهاا  ال حاة املالحظات امل اي 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

خالل ستني ي مًا ما  إيساال   
التقرير، فينا ز هلاا أن تعاال    
تقريرها على ض ء كل أو رعاض  
هذه املالحظات، أو أن تثبت عام 
م افقتها عليها مبلحاق يف هناياة   

 التقرير.

خالل ستني ي مًا ما  إيساال   
التقرير، فينا ز هلاا أن تعاال    
تقريرها على ض ء كل أو رعاض  
هذه املالحظات، أو أن تثبت عام 

عليها مبلحاق يف هناياة    م افقتها
 التقرير.

خالل ستني ي مًا ما  إيساال   
التقرير، فينا ز هلاا أن تعاال    
تقريرها على ض ء كل أو رعاض  
هذه املالحظات، أو أن تثبت عام 
م افقتها عليها مبلحاق يف هناياة   

 التقرير.

 (99مادة )

 تعلق حاد  الطائرة جبرمية
على وحاة التحقيق، عنا االشتباه 
يف أن احلادث ناتج ع  جرمياة أو  
االشتباه يف وج د جرمية، إراالغ  
النيارة العامة ملباشرة اإلجاراءات  

 القان نية الالزمة يف هذا ال أن.

 (99مادة )

 تعلق حاد  الطائرة جبرمية
 

 دون تعايل

 (99مادة )

 تعلق حاد  الطائرة جبرمية
 

 دون تعايل

 (99مادة )

 تعلق حاد  الطائرة جبرمية
على وحاة التحقيق، عنا االشتباه 

أن احلادث ناتج ع  جرمياة أو  يف 
االشتباه يف وج د جرمية، إراالغ  
النيارة العامة ملباشرة اإلجاراءات  

 القان نية الالزمة يف هذا ال أن.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (011مادة )

 إعادة التحقيق
 يف حواد  الطريان

لل زير أن يصاي قارايًا مسابًبا   
رإعادة التحقيق يف حادث الطاسرة، 
إذا ظهرت معطيات ج هرياة مل  

حتت نظار ال حااة الايت    تك  
 راشرت التحقيق للمرة األوىل.

 (011مادة )

 إعادة التحقيق
 يف حواد  الطريان

 

 دون تعايل

 (011مادة )

 إعادة التحقيق
 يف حواد  الطريان

 

 دون تعايل

 (011مادة )

 إعادة التحقيق
 يف حواد  الطريان

لل زير أن يصاي قارايًا مسابًبا   
 رإعادة التحقيق يف حادث الطاسرة،
إذا ظهرت معطيات ج هرياة مل  
تك  حتت نظار ال حااة الايت    

 راشرت التحقيق للمرة األوىل.

 (010مادة )

 حجية وقائع التقرير
 النهائي لوحدة التحقيق

تعترب ال قاسع اليت ي ملها التقريار  
النهاسي الذي تضعه وحاة التحقيق 

 (010مادة )

 وقائع التقرير حجية
 النهائي لوحدة التحقيق

 

 دون تعايل

 (010مادة )

 حجية وقائع التقرير
 النهائي لوحدة التحقيق

 

 دون تعايل

 (010مادة )

 حجية وقائع التقرير
 النهائي لوحدة التحقيق

تعترب ال قاسع اليت ي ملها التقريار  
النهاسي الذي تضعه وحاة التحقيق 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

يف حادث الطاسرة صحيحة حاىت  
 يتم إثبات عكسها.

 

يف حادث الطاسرة صحيحة حاىت  
 يتم إثبات عكسها.

 

 (012مادة )

 حظر تداول سجالت التحقيق
 
 
 
 
 
 
حيظر على اجلهات املختصة  -1

رالتحقيق يف ح ادث الطريان املاين 

 (012مادة )

 حظر تداول سجالت التحقيق
   امل افقة على قراي  لل الن ا

طأ اإلمالسي يف كلمة رتص يب اخل
( ال ايدة يف البناا )أ( ما    يدىل)

 (.يديل( لتصبح )1الفقرة يقم )

 

 (012مادة )

 حظر تداول سجالت التحقيق
   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف

( ال ايدة يف البناا  يدىلكلمة )
( لتصبح 1)أ( م  الفقرة يقم )

 (.يديل)
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
حيظر على اجلهات املختصة  -1

رالتحقيق يف ح ادث الطريان املاين 

 (012مادة )

 حظر تداول سجالت التحقيق
 
 
 
 
 
 

حيظر على اجلهات املختصة  -1
رالتحقيق يف ح ادث الطريان املاين 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

أو القاسمة على حفظ سنالت 
التحقيق إتاحة هذه السنالت 
ألغراض ال تتعلق رالتحقيق يف 
احلادث أو ال اقعة، ما مل يصاي 

الطريان رذلك أمر م  وكيل شئ ن 
 املاين، وي مل هذا احلظر ما يلي:

هبااا  يــديلاإلفااادات الاايت  -أ
األشخاص خالل التحقيق معهام  

 مبعرفة جهات التحقيق.
االتصاالت اليت متات راني    - 

األشخاص ذوي العالقة رت اغيل  
 الطاسرة.

املعل مات الطبية أو املعل مات  -ج

أو القاسمة على حفظ سنالت 
التحقيق إتاحة هذه السنالت 
ألغراض ال تتعلق رالتحقيق يف 
احلادث أو ال اقعة، ما مل يصاي 
رذلك أمر م  وكيل شئ ن الطريان 
 املاين، وي مل هذا احلظر ما يلي:

 هبااا يــديلاإلفااادات الاايت  -أ
األشخاص خالل التحقيق معهام  

 مبعرفة جهات التحقيق.
االتصاالت اليت متات راني    - 

األشخاص ذوي العالقة رت اغيل  
 الطاسرة.

املعل مات الطبية أو املعل مات  -ج

أو القاسمة على حفظ سنالت 
هذه السنالت  التحقيق إتاحة

ألغراض ال تتعلق رالتحقيق يف 
احلادث أو ال اقعة، ما مل يصاي 
رذلك أمر م  وكيل شئ ن الطريان 
 املاين، وي مل هذا احلظر ما يلي:

اإلفااادات الاايت ياااىل هبااا  -أ
األشخاص خالل التحقيق معهام  

 مبعرفة جهات التحقيق.
االتصاالت اليت متات راني    - 

يل األشخاص ذوي العالقة رت اغ 
 الطاسرة.

املعل مات الطبية أو املعل مات  -ج
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ذات الطارع ال خصي والايت مت  
التحقياق  احلص ل عليها م  جراء 
 يف احلادثة أو ال اقعة.

التسنيالت الص تية ملاا داي   -د
 مبقص ية القيادة ونسخها.

اآلياء اليت تتضم  حتلاياًل   -ها
للمعل مات مبا يف ذلك معل ماات  

 مسنل الطاسرة.
أية سنالت أخر  حتاادها   -و

شئ ن الطريان املاين، حتت ي على 
معل مات تتعلق رالطاسرة أو رركاهبا 

ماا  ذوي العالقااة أو غريهاام 
 راحلادث أو ال اقعة.

ذات الطارع ال خصي والايت مت  
احلص ل عليها م  جراء التحقياق  

 يف احلادثة أو ال اقعة.
التسنيالت الص تية ملاا داي   -د

 ية القيادة ونسخها.مبقص 
اآلياء اليت تتضم  حتلاياًل   -ها

للمعل مات مبا يف ذلك معل ماات  
 مسنل الطاسرة.

أية سنالت أخر  حتاادها   -و
شئ ن الطريان املاين، حتت ي على 
معل مات تتعلق رالطاسرة أو رركاهبا 
أو غريهاام ماا  ذوي العالقااة 

 راحلادث أو ال اقعة.

ذات الطارع ال خصي والايت مت  
احلص ل عليها م  جراء التحقياق  

 يف احلادثة أو ال اقعة.
التسنيالت الص تية ملاا داي   -د

 مبقص ية القيادة ونسخها.
اآلياء اليت تتضم  حتلاياًل   -ها

للمعل مات مبا يف ذلك معل ماات  
 مسنل الطاسرة.

سنالت أخر  حتاادها   أية -و
شئ ن الطريان املاين، حتت ي على 
معل مات تتعلق رالطاسرة أو رركاهبا 
أو غريهاام ماا  ذوي العالقااة 

 راحلادث أو ال اقعة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

حيظاار إدياج الساانالت   -3
( م  هاذه  1املذك ية يف الفقرة )

املادة يف التقرير النهاسي للتحقياق  
ومرفقاته، إال ماا كاان مناها    
ضاروييًا لتحليال احلااادث  أو   

 ال اقعة.

حيظر إدياج السنالت  -3
( م  هذه 1يف الفقرة ) املذك ية

املادة يف التقرير النهاسي للتحقيق 
ومرفقاته، إال ما كان منها 
ضروييًا لتحليل احلادث  أو 

 ال اقعة.

حيظاار إدياج الساانالت   -3
( م  هاذه  1املذك ية يف الفقرة )

املادة يف التقرير النهاسي للتحقياق  
ومرفقاته، إال ماا كاان مناها    

حلااادث  أو ضاروييًا لتحلياال ا 
 ال اقعة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الباب التاسع

 البحث واإلنقاذ
 (012مادة )

 تنظيم البحث واإلنقاذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب التاسع  

 البحث واإلنقاذ
 (012مادة )

 تنظيم البحث واإلنقاذ
   امل افقة على قراي  لل الن ا

( 3( ررقم )3( و)3رامج البناي  )
وإعادة صياغتهما، اليتباط املعاىن  
يف الفقرتني األصاليتني ايتباطاا   

 ، وذلك على النح  اآليت:مباشرًا

تشرف شئون الطـريان املـدين   "
على عملية البحـث واإلنقـاذ   
ــيق  ــالطريان بالتنس ــة ب املتعلق

 الباب التاسع

 البحث واإلنقاذ
 (012مادة )

 تنظيم البحث واإلنقاذ
 (  رارقم  3( و)3دمج البناي )

( وإعادة صياغتهما علاى  3)
 النح  اآليت:

تشرف شئون الطـريان املـدين   "
لبحـث واإلنقـاذ   على عملية ا

ــيق  ــالطريان بالتنس ــة ب املتعلق
والتعاون مـع مركـز البحـث    
واإلنقاذ بوزارة الداخلية واختـاذ  
التدابري الالزمة للتنسيق والتعاون 

 الباب التاسع

 البحث واإلنقاذ
 (012مادة )

 تنظيم البحث واإلنقاذ
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حياد ال زير مناطق البحاث   -1

والتعاون مـع مركـز البحـث    
واإلنقاذ بوزارة الداخلية واختـاذ  
التدابري الالزمة للتنسيق والتعاون 
مع الدول األخـر ، وخاصـة   
اجملاورة للدولـة، فيمـا يتعلـق    

واإلنقاذ، وجيوز للـوزير  بالبحث 
االستعانة مبن يراه مـن أجهـزة   
رمسية، للمساعدة يف عمليـات  

 .البحث واإلنقاذ"
 

 

مع الدول األخـر ، وخاصـة   
اجملاورة للدولـة، فيمـا يتعلـق    
بالبحث واإلنقاذ، وجيوز للـوزير  
االستعانة مبن يراه مـن أجهـزة   

 عمليـات  رمسية، للمساعدة يف
 .البحث واإلنقاذ"

 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

حياد ال زير مناطق البحاث   -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حياد ال زير مناطق البحاث   -1
واإلنقاذ املسئ لة عناها الاولاة،   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

واإلنقاذ املسئ لة عناها الاولاة،   
وتت ىل شائ ن الطاريان املااين    

 اإلعالن عنها. 
تشرف شئون الطريان املدين  -2

على عملية البحـث واإلنقـاذ   
ــيق  ــالطريان بالتنس ــة ب املتعلق
والتعاون مـع مركـز البحـث    
واإلنقاذ بوزارة الداخلية واختـاذ  
التدابري الالزمة للتنسيق والتعاون 
مع الدول األخـر ، وخاصـة   
اجملاورة للدولـة، فيمـا يتعلـق    
بالبحث واإلنقاذ، وجيوز للوزير 

انة مبن يراه مـن أجهـزة   االستع

واإلنقاذ املسئ لة عناها الاولاة،   
وتت ىل شائ ن الطاريان املااين    

 اإلعالن عنها. 
تشرف شئون الطريان املدين  -2

على عملية البحـث واإلنقـاذ   
ــيق  ــالطريان بالتنس ــة ب املتعلق
والتعاون مـع مركـز البحـث    
واإلنقاذ بوزارة الداخلية واختـاذ  
التدابري الالزمة للتنسيق والتعاون 
مع الدول األخـر ، وخاصـة   
اجملاورة للدولـة، فيمـا يتعلـق    
بالبحث واإلنقاذ، وجيوز للـوزير  

انة مبن يراه مـن أجهـزة   االستع

وتت ىل شائ ن الطاريان املااين    
 اإلعالن عنها.

الطريان املااين  ت رف شئ ن  -3
على عملية البحث واإلنقاذ املتعلقة 
رالطريان رالتنسيق والتعااون ماع   
مركز البحث واإلنقااذ را زاية   
الااخلية واختاذ الترتيبات الالزماة  
للتنسيق والتعااون ماع الااول    
األخر ، وخاصة اجملاوية للاولة، 

 فيما يتعلق رالبحث واإلنقاذ.
 لل زير احلق يف االستعانة مب  -3

يراه م  أجهزة يمسية، للمسااعاة  
 يف عمليات البحث واإلنقاذ.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

رمسية، للمساعدة يف عمليـات  
 البحث واإلنقاذ.

رمسية، للمساعدة يف عمليـات  
 البحث واإلنقاذ.

 (017مادة )

 السماح بدخول املناطق
 احملرمة ألغراض البحث واإلنقاذ
على السلطات املختصة يف الاولة 
أن تسمح للمعنايني رعملياات   
البحث واإلنقاذ ما  أشاخاص   
وطاسرات وغريها رااخ ل أياة   
منطقة حمرمة، إذا كان مثة احتمال 
رأن الطاسرة م ضا ع احلاادث   
م ج دة فيها، على أن جتري هذه 
العمليات حتت إشاراف تلاك   

 (017مادة )

 السماح بدخول املناطق
 احملرمة ألغراض البحث واإلنقاذ

 

 دون تعايل

 (017مادة )

 السماح بدخول املناطق
 احملرمة ألغراض البحث واإلنقاذ

 

 دون تعايل

 (017مادة )

 املناطقالسماح بدخول 
 احملرمة ألغراض البحث واإلنقاذ
على السلطات املختصة يف الاولة 
أن تسمح للمعنايني رعملياات   
البحث واإلنقاذ ما  أشاخاص   
وطاسرات وغريها رااخ ل أياة   
منطقة حمرمة، إذا كان مثة احتمال 
رأن الطاسرة م ضا ع احلاادث   
م ج دة فيها، على أن جتري هذه 
العمليات حتت إشاراف تلاك   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 ات.السلط السلطات.

 (015مادة )

 السماح بالدخول إىل
 الدولة ألغراض البحث واإلنقاذ
على السلطات املختصة يف الاولة 
أن تساامح للخاارباء واملعاااات 
والطاسرات اليت تراها شئ ن الطريان 
املاين الزمة لعملياات البحاث   
واإلنقاذ رالاخ ل ف يًا ورصافة  
مؤقتة إىل إقليم الاولة امل ايكة يف 

 .هذه العمليات
 

 (015مادة )

 السماح بالدخول إىل
 الدولة ألغراض البحث واإلنقاذ

 

 دون تعايل

 (015مادة )

 السماح بالدخول إىل
 الدولة ألغراض البحث واإلنقاذ

 

 دون تعايل

 (015مادة )

 السماح بالدخول إىل
 الدولة ألغراض البحث واإلنقاذ
على السلطات املختصة يف الاولة 
 أن تساامح للخاارباء واملعاااات
والطاسرات اليت تراها شئ ن الطريان 
املاين الزمة لعملياات البحاث   
واإلنقاذ رالاخ ل ف يًا ورصافة  
مؤقتة إىل إقليم الاولة امل ايكة يف 

 هذه العمليات.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (016مادة )

 احملافظة على لثار احلاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
ال جي ز ألي شخص  إزالاة   -1

أي جزء أو أية قطعة م  أجازاء  
وقطع الطاسرة م ض ع احلادث أو 

 (016مادة )

 احملافظة على لثار احلاد 
   امل افقة على قراي  لل الن ا

 كلمة رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف
يف السطر الثاين م   الواردة( أثار)

(، وكاذلك يف  لثاراملادة لتصبح )
( ال ايدة يف السطر اإلضراركلمة )

 (.األضراراألخري لتصبح )

 

 (016مادة )

 احملافظة على لثار احلاد 
   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف

يف السطر  الواردة( أثاركلمة )
(، لثارالثاين م  املادة لتصبح )

( اإلضراركلمة ) وكذلك يف
ال ايدة يف الساطر األخاري   

 (.األضرارلتصبح )
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
ال جي ز ألي شخص  إزالاة   -1

أي جزء أو أية قطعة م  أجازاء  
وقطع الطاسرة م ض ع احلادث أو 

 (016مادة )

 احملافظة على لثار احلاد 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال جي ز ألي شخص  إزالاة   -1
أي جزء أو أية قطعة م  أجازاء  
وقطع الطاسرة م ض ع احلادث أو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

احلادث، أو  لثارطمل أي أثر م  
التاخل راأي شاكل يف آثااي    
احلادث، ما مل يك  ذلك ضروييًا 
ألعمال اإلنقاذ أو رتصاريح ما    
وحاة التحقيق يف احلادث، وعلى 
السلطات املختصة يف الاولة مراقبة 
تنفيذ ذلاك حاىت اساتكمال    

 املعل مات الضرويية للتحقيق.
يتحماال م ااغل الطاااسرة  -3

م ض ع احلادث نفقات البحاث  
 األضرارواإلنقاذ والتع يضات ع  

اليت وقعت أثناء عمليات البحاث  
 واإلنقاذ.

احلادث، أو  لثارطمل أي أثر م  
التاخل راأي شاكل يف آثااي    
يًا احلادث، ما مل يك  ذلك ضروي

ألعمال اإلنقاذ أو رتصاريح ما    
وحاة التحقيق يف احلادث، وعلى 
السلطات املختصة يف الاولة مراقبة 
تنفيذ ذلاك حاىت اساتكمال    

 املعل مات الضرويية للتحقيق.
يتحماال م ااغل الطاااسرة  -3

م ض ع احلادث نفقات البحاث  
 األضرارواإلنقاذ والتع يضات ع  

اليت وقعت أثناء عمليات البحاث  
 واإلنقاذ.

طمل أي أثر م  أثاي احلادث، أو 
التاخل راأي شاكل يف آثااي    
احلادث، ما مل يك  ذلك ضروييًا 

اإلنقاذ أو رتصاريح ما     ألعمال
وحاة التحقيق يف احلادث، وعلى 
السلطات املختصة يف الاولة مراقبة 
تنفيذ ذلاك حاىت اساتكمال    

 املعل مات الضرويية للتحقيق.
يتحماال م ااغل الطاااسرة  -3

م ض ع احلادث نفقات البحاث  
واإلنقاذ والتع يضات ع  اإلضراي 
اليت وقعت أثناء عمليات البحاث  

 واإلنقاذ.



989 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (014) مادة

 الطائرات املهددة باخلطر
تتعها الاولة رأن تقام، يف حاود 
إمكانيااا، املسااعاة للطااسرات   
املهادة راخلطر ف ق إقليمها، وأن 
ترخص ملالك الطاسرة أو للسلطات 
املختصة يف دولة التسنيل رتقاا   
املساااعاات الضاارويية وفقااًا 
للظروف، وذلك حتت يقارة شئ ن 

 الطريان املاين.
لى الاولة عنا قيامها رالبحاث  وع

ع  طاسرات مفق دة أن تتعاون يف 
اختاذ التاارري املنسقة اليت ي صي هبا 

 (014مادة )

 الطائرات املهددة باخلطر
 

 دون تعايل

 (014مادة )

 الطائرات املهددة باخلطر
 

 دون تعايل

 (014مادة )

 الطائرات املهددة باخلطر
تتعها الاولة رأن تقام، يف حاود 
إمكانيااا، املسااعاة للطااسرات   
املهادة راخلطر ف ق إقليمها، وأن 
ترخص ملالك الطاسرة أو للسلطات 
املختصة يف دولة التسنيل رتقاا   
املساااعاات الضاارويية وفقااًا 
للظروف، وذلك حتت يقارة شئ ن 

 الطريان املاين.
وعلى الاولة عنا قيامها رالبحاث  

طاسرات مفق دة أن تتعاون يف ع  
اختاذ التاارري املنسقة اليت ي صي هبا 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

م  وقت آلخار مبقتضاى هاذا    
 القان ن.

 

م  وقت آلخار مبقتضاى هاذا    
 القان ن.

 

 الباب العاشر

 املسئوليات والضمانات
 املتعلقة باستثمار الطائرات

 الفصل األول
 املسئولية التعاقدية للناقل اجلوي

 (018مادة )
 تطبيق اتفاقية مونتريال

 
 
 

 الباب العاشر

 املسئوليات والضمانات
 املتعلقة باستثمار الطائرات

 الفصل األول
 التعاقدية للناقل اجلوي املسئولية

 (018مادة )
 تطبيق اتفاقية مونتريال

   امل افقة على قراي  لل الن ا
( رعاا التاايي    مرإضافة حرف )

 الباب العاشر

 والضماناتاملسئوليات 
 املتعلقة باستثمار الطائرات

 الفصل األول
 املسئولية التعاقدية للناقل اجلوي

 (018مادة )
 تطبيق اتفاقية مونتريال

 ( رعا التايي  مإضافة حرف )
املذك ي يف سياق النص لتصبح 

 (.م0999)

 الباب العاشر

 املسئوليات والضمانات
 املتعلقة باستثمار الطائرات

 الفصل األول
 املسئولية التعاقدية للناقل اجلوي

 (018مادة )
 تطبيق اتفاقية مونتريال
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 

النقل اجل ي الااور  تطبق على 
أحكام اتفاقية ت حيا رعض ق اعا 
النقل اجل ي الااور املربماة يف   

ماااي   31م نتريااال رتااايي  
، وأيااة اتفاقيااات أو  م1333

معاهاات أخر  تنضم إليهاا أو  
 تصادق عليها الاولة.

املذك ي يف سياق النص لتصابح  
(، وذلك ملنع اللابل  م0999)

رتحايااا االشاااية إىل التقاا   
 Gregorianالغريقااا يي )

Calendar). 

 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

تطبق على النقل اجل ي الااور  
اتفاقية ت حيا رعض ق اعا أحكام 

النقل اجل ي الااور املربماة يف   
ماااي   31م نتريااال رتااايي  

، وأيااة اتفاقيااات أو  م1333
معاهاات أخر  تنضم إليهاا أو  

 تصادق عليها الاولة.
 

 
 
 
 
 

تطبق على النقل اجل ي الااور  
أحكام اتفاقية ت حيا رعض ق اعا 
النقل اجل ي الااور املربماة يف   

، 1333ماي   31م نتريال رتايي  
وأية اتفاقيات أو معاهاات أخر  
تنضم إليها أو تصاادق عليهاا   

 الاولة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (019مادة )

 مسئولية الناقل
 عن إلقاء البضائع اجلوي

يك ن الناقل اجل ي مسئ اًل جتااه  
ال احنني واملرسل إليهم ع  إلقاء 
البضاسع امل ح نة أثناء الطاريان،  
حىت ول  كان الرا ما  إلقاسهاا   

 لنناة الطاسرة.

 (019مادة )

 مسئولية الناقل
 اجلوي عن إلقاء البضائع

 

 دون تعايل

 (019مادة )

 مسئولية الناقل
 البضائع اجلوي عن إلقاء

 

 دون تعايل

 (019مادة )

 مسئولية الناقل
 اجلوي عن إلقاء البضائع

يك ن الناقل اجل ي مسئ اًل جتااه  
ال احنني واملرسل إليهم ع  إلقاء 
البضاسع امل ح نة أثناء الطاريان،  
حىت ول  كان الرا ما  إلقاسهاا   

 لنناة الطاسرة.

 (001مادة )

 حالة انتفاء مسئولية
 إنزال الركابالناقل اجلوي عن 

ال يك ن م غل الطاسرة مسئ اًل إذا 
اضطر قاسا الطااسرة إلنازال أي   

 (001مادة )

 حالة انتفاء مسئولية
 الناقل اجلوي عن إنزال الركاب

 

 دون تعايل

 (001مادة )

 حالة انتفاء مسئولية
 قل اجلوي عن إنزال الركابالنا

 

 دون تعايل

 (001مادة )

 حالة انتفاء مسئولية
 الناقل اجلوي عن إنزال الركاب
ال يك ن م غل الطاسرة مسئ اًل إذا 
اضطر قاسا الطااسرة إلنازال أي   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ياكب منها خيل رالنظام فيهاا، أو  
ي كل خطرًا على أم  وساالمة  

 الطاسرة أو يكاهبا.

ياكب منها خيل رالنظام فيهاا، أو  
ي كل خطرًا على أم  وساالمة  

 الطاسرة أو يكاهبا.

 (000مادة )

 التأكد من
 حيازة مستندات السفر

على كل ناقل ج ي يعمل يف  -1
إقليم الاولة التحقق م  اساتيفاء  
الركا  والبضااسع للمساتناات   
وال ثاسق الالزمة للاخ ل يف الاولة  
أو اخلااروج منااها إىل املطاااي 

 املقص د.
( م  1تسري أحكام الفقرة ) -3

 (000)مادة 

 التأكد من
 حيازة مستندات السفر

 

 دون تعايل

 (000مادة )

 التأكد من
 حيازة مستندات السفر

 

 دون تعايل

 (000مادة )

 التأكد من
 حيازة مستندات السفر

على كل ناقل ج ي يعمل يف  -1
إقليم الاولة التحقق م  اساتيفاء  
الركا  والبضااسع للمساتناات   

الاولة  وال ثاسق الالزمة للاخ ل يف 
أو اخلااروج منااها إىل املطاااي 

 املقص د.
( م  1تسري أحكام الفقرة ) -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

هذه املادة علاى النقال اجلا ي    
 الااخلي عنا االقتضاء.

هذه املادة علاى النقال اجلا ي    
 الااخلي عنا االقتضاء.

 الفصل الثاين

 املسئولية عن األضرار
 اليت تسببها الطائرات

 (002مادة )
 حاالت التعوي  عن

 األضرار اليت تسببها الطائرات
 ذلك لكل م  أصيب رضري، مبا يف

األضراي اليت تلحق رالبيئة، احلق يف 
التع يض مبنرد ثب ت أن الضاري  
قا ن أ ع  طاسرة يف حالة طريان 
أو رسبب شخص أو شيء ساقط  

 الفصل الثاين

 املسئولية عن األضرار
 اليت تسببها الطائرات

 (002مادة )
 حاالت التعوي  عن

 األضرار اليت تسببها الطائرات
 

 تعايلدون 

 الفصل الثاين

 املسئولية عن األضرار
 اليت تسببها الطائرات

 (002مادة )
 حاالت التعوي  عن

 األضرار اليت تسببها الطائرات
 

 دون تعايل

 الفصل الثاين

 املسئولية عن األضرار
 اليت تسببها الطائرات

 (002مادة )
 حاالت التعوي  عن

 األضرار اليت تسببها الطائرات
ي، مبا يف ذلك لكل م  أصيب رضر

األضراي اليت تلحق رالبيئة، احلق يف 
التع يض مبنرد ثب ت أن الضاري  
قا ن أ ع  طاسرة يف حالة طريان 
أو رسبب شخص أو شيء ساقط  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

منها أو تسبب فيه فعل ناتج عا   
 تاخل غري م روع.

 
وتعترب الطاسرة يف حالة طريان منذ 
حلظة إغالق مجيع أر اهبا اخلايجية 

أعضااء  رعا صع د الركاا  أو  
طاقم الطاسرة  أو شح  البضااسع  
على متنها وحىت اللحظة اليت يفتح 
فيها أي را  منها إلنزال الركا  
أو أعضاء طاقم الطاسرة أو تفرياغ  

 البضاسع.
 

منها أو تسبب فيه فعل ناتج عا   
 تاخل غري م روع.

 
وتعترب الطاسرة يف حالة طريان منذ 
حلظة إغالق مجيع أر اهبا اخلايجية 

الركاا  أو أعضااء   رعا صع د 
طاقم الطاسرة  أو شح  البضااسع  
على متنها وحىت اللحظة اليت يفتح 
فيها أي را  منها إلنزال الركا  
أو أعضاء طاقم الطاسرة أو تفرياغ  

 البضاسع.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (002مادة )

 املسئول عن التعوي 
يك ن م غل الطاسرة مسئ اًل  -1

ع  التع يض امل اي إليه يف املاادة  
( م  هذا القان ن، ويعتارب  113)

املالك أو املستأجر املسنلة رامساه  
الطاسرة م غاًل هلا، ويك ن مسئ اًل 
رصفته هذه، إال إذا ثبت خاالل  
إجراءات حتاياا مسائ ليته أن   
شخصًا غريه ه  م غل الطااسرة،  

الة أن يبادي رقاي وعليه يف هذه احل
ما تسمح ره إجراءات التقاضاي  
راختاذ اإلجراءات الالزمة إلدخال 

 (002مادة )

 املسئول عن التعوي 
 

 دون تعايل

 (002مادة )

 املسئول عن التعوي 
 

 دون تعايل

 (002مادة )

 املسئول عن التعوي 
يك ن م غل الطاسرة مسئ اًل  -1

ع  التع يض امل اي إليه يف املاادة  
( م  هذا القان ن، ويعتارب  113)

املالك أو املستأجر املسنلة رامساه  
الطاسرة م غاًل هلا، ويك ن مسئ اًل 
رصفته هذه، إال إذا ثبت خاالل  
إجراءات حتاياا مسائ ليته أن   
شخصًا غريه ه  م غل الطااسرة،  

الة أن يبادي رقاي وعليه يف هذه احل
ما تسمح ره إجراءات التقاضاي  
راختاذ اإلجراءات الالزمة إلدخال 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 هذا األخري طرفًا يف الاع  .
إذا تعاد املسئ ل ن ع  الضري  -3

تصبح املسائ لية عا  الضاري    
رالتضام  واالنفاراد، وال حياق   
للمتضري أن حيصل على تعا يض  
إمجار يزيا على التع يض األكثر 

ا ه  مستحق على عاتق ايتفاعًا مم
أي م  املسئ لني عا  الضاري،   
وذلااك وفقااًا ملعاهاااة يومااا 

 وتعايالاا.
إذا تعاد املسئ ل ن ع  الضري  -3

أصبح حق التع يض ومااه مت قفًا 
على نسبة مساامهة كال ما     

 هذا األخري طرفًا يف الاع  .
إذا تعاد املسئ ل ن ع  الضري  -3

تصبح املسائ لية عا  الضاري    
رالتضام  واالنفاراد، وال حياق   
للمتضري أن حيصل على تعا يض  
إمجار يزيا على التع يض األكثر 

ا ه  مستحق على عاتق ايتفاعًا مم
أي م  املسئ لني عا  الضاري،   
وذلااك وفقااًا ملعاهاااة يومااا 

 وتعايالاا.
إذا تعاد املسئ ل ن ع  الضري  -3

أصبح حق التع يض ومااه مت قفًا 
على نسبة مساامهة كال ما     
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 املسئ لني ع  الضري.
ال ين أ حق يف التع يض إذا مل  -7

يترتب الضري مباشرة ع  ال اقعاة  
ته أو إذا كان الضري قا اليت أحاث

ن أ م   رد ماروي الطااسرة يف   
اجملال اجل ي وفقًا لق اعا احلركة 

 اجل ية املعم ل هبا.

 املسئ لني ع  الضري.
ال ين أ حق يف التع يض إذا مل  -7

يترتب الضري مباشرة ع  ال اقعاة  
ته أو إذا كان الضري قا اليت أحاث

ن أ م   رد ماروي الطااسرة يف   
اجملال اجل ي وفقًا لق اعا احلركة 

 اجل ية املعم ل هبا.

 (007مادة )

 اإلعفاء من التعوي  أو ختفيضه
 
 
 
 

 (007مادة )

 اإلعفاء من التعوي  أو ختفيضه
   امل افقة على قراي  لل الن ا

رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 
)وكالءه( ال ايدة يف هناية الفقارة  

 (007مادة )

 اإلعفاء من التعوي  أو ختفيضه
   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف

كلمة )وكالءه( الا ايدة يف  
( لتصاابح 1هنايااة الفقاارة )

 (.وكالئه)

 (007)مادة 

 اإلعفاء من التعوي  أو ختفيضه
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ال يلتزم ال خص الذي يعترب  -1

مسئ اًل وفقًا ألحكام هذا الفصل 
رالتع يض إذا نتج الضري مباشارة  
ع  نزاع مسالح أو اضاطرارات   

ألن كلمة  (،وكالئه( لتصبح )1)
)وكالء( مضافة إىل معط ف )وه  
كملة "تارعيه"( و اليت هي معط فة 

 روية حبارف  راويها إىل كلمة 
)ع ( و هي كلماة )خطاأ( يف   

 ( م  هذه املادة.1الفقرة يقم )

 
 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

عترب ال يلتزم ال خص الذي ي -1
مسئ اًل وفقًا ألحكام هذا الفصل 
رالتع يض إذا نتج الضري مباشارة  
ع  نزاع مسالح أو اضاطرارات   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال يلتزم ال خص الذي يعترب  -1
مسئ اًل وفقًا ألحكام هذا الفصل 
رالتع يض إذا نتج الضري مباشارة  
ع  نزاع مسالح أو اضاطرارات   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

داخلية، أو إذا ُمنع هذا ال اخص  
م  استعمال الطاسرة راأمر ما    
السلطات العامة أو أثبت أن الضري 
ناجم ع  خطأ أو إمهال أو امتناع 

رعياه أو  م  جانب املتضري أو تا
 .وكالئه

إذا أثبت ال خص املسئ ل أن  -3
املتضري أو تارعيه أو وكالءه قاا  
سامه ا يف  إحااث الضري، خيفض 
التع يض رنسابة مساامهتهم يف   

 إحااثه.
ال يك ن هناك حمل لإلعفااء   -3

م  التع يض أو ختفيضه يف حالاة  

داخلية، أو إذا ُمنع هذا ال اخص  
م  استعمال الطاسرة راأمر ما    
السلطات العامة أو أثبت أن الضري 
ناجم ع  خطأ أو إمهال أو امتناع 
م  جانب املتضري أو تارعياه أو  

 .وكالئه
ثبت ال خص املسئ ل أن إذا أ -3

املتضري أو تارعيه أو وكالءه قاا  
سامه ا يف  إحااث الضري، خيفض 
التع يض رنسابة مساامهتهم يف   

 إحااثه.
ال يك ن هناك حمل لإلعفاء  -3

م  التع يض أو ختفيضه يف حالة 

داخلية، أو إذا ُمنع هذا ال اخص  
م  استعمال الطاسرة راأمر ما    
السلطات العامة أو أثبت أن الضري 

ع  خطأ أو إمهال أو امتناع  ناجم
م  جانب املتضري أو تارعياه أو  

 وكالءه.
إذا أثبت ال خص املسئ ل أن  -3

املتضري أو تارعيه أو وكالءه قاا  
سامه ا يف  إحااث الضري، خيفض 
التع يض رنسابة مساامهتهم يف   

 إحااثه.
ال يك ن هناك حمل لإلعفااء   -3

م  التع يض أو ختفيضه يف حالاة  



989 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

خطأ تارعي املتضري أو وكالسه، إذا 
ثبت أهنم كان ا يعمل ن خاايج  

 حاود صالحياام.

خطأ تارعي املتضري أو وكالسه، إذا 
ثبت أهنم كان ا يعمل ن خايج 

 حاود صالحياام.

تضري أو وكالسه، إذا خطأ تارعي امل
ثبت أهنم كان ا يعمل ن خاايج  

 حاود صالحياام.
 

 (005مادة )

 اشتراك الطائرات
 يف إحدا  الضرر

 
 
 
 
 
 

 (005مادة )

 اشتراك الطائرات
 يف إحدا  الضرر

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 

ال ايدة يف هناية املاادة  ( أحدامها)
(، ويف كلماة  إحـدامها لتصبح )

( ال ايدة يف هناية املاادة  إلحكام)

 (005مادة )

 اشتراك الطائرات
 يف إحدا  الضرر

   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف
( الا ايدة يف  أحدامهاكلمة )

(، إحدامهاهناية املادة لتصبح )
( الا ايدة  إلحكامويف كلمة )
املااادة لتصاابح   يف هنايااة

 (.ألحكام)

 (005مادة )

 اشتراك الطائرات
 يف إحدا  الضرر
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

إذا ن أ ضري للغري يستحق عناه  
تع يض نتينة تصادم طااسرتني أو  
أكثر يف حالة طاريان أو رسابب   

سري األخار ، أو   إحدامهاإعاقة 
تسبب يف هذا الضري طاسرتاان أو  
أكثر، فتعترب كل طاسرة متسببة يف 
وق ع الضري، ويك ن م غل كل 

هاذا   ألحكاممنها مسئ اًل وفقًا 
 الفصل.

 

 (.ألحكاملتصبح )

 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
إذا ن أ ضري للغري يستحق عناه  
تع يض نتينة تصادم طااسرتني أو  
أكثر يف حالة طاريان أو رسابب   

سري األخار ، أو   إحدامهاإعاقة 
تسبب يف هذا الضري طاسرتاان أو  
أكثر، فتعترب كل طاسرة متسببة يف 

غل كل وق ع الضري، ويك ن م 
هاذا   ألحكاممنها مسئ اًل وفقًا 

 الفصل.

 
 
 

إذا ن أ ضري للغري يستحق عناه  
تع يض نتينة تصادم طااسرتني أو  
أكثر يف حالة طاريان أو رسابب   
إعاقة أحاامها سري األخار ، أو  
تسبب يف هذا الضري طاسرتاان أو  

طاسرة متسببة يف أكثر، فتعترب كل 
وق ع الضري، ويك ن م غل كل 
منها مسئ اًل وفقًا إلحكام هاذا  

 الفصل.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (006مادة )

 احلدود القصو  ملبالغ التعوي 
تسري احلاود القصا   ملباالغ   
التع يض ع  األضراي اليت تسببها 
الطاسرات للغري يف إقلايم الاولاة   
طبقا لالتفاقيات الاولية اليت تك ن 

 فيها.الاولة طرفًا 
 

 (006مادة )

 احلدود القصو  ملبالغ التعوي 
 

 دون تعايل

 (006مادة )

 احلدود القصو  ملبالغ التعوي 
 

 دون تعايل

 (006مادة )

 احلدود القصو  ملبالغ التعوي 
تسري احلاود القصا   ملباالغ   
التع يض ع  األضراي اليت تسببها 
الطاسرات للغري يف إقليم الاولة طبقا 

الاولية الايت تكا ن   لالتفاقيات 
 الاولة طرفًا فيها.

 

 (004مادة )

 احملكمة املختصة
 بالفصل  يف قضايا التعوي 
 عن أضرار الطائرات

ُترفع دعاو  التع يض ع  األضراي 

 (004مادة )

 احملكمة املختصة
 بالفصل  يف قضايا التعوي 
 عن أضرار الطائرات

 

 (004مادة )

 احملكمة املختصة
 يف قضايا التعوي بالفصل  

 عن أضرار الطائرات
 

 (004مادة )

 احملكمة املختصة
 بالفصل  يف قضايا التعوي 
 عن أضرار الطائرات

ُترفع دعاو  التع يض ع  األضراي 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

اليت تسببها الطااسرات للغاري يف   
الاولة أمام احملكمة اليت يقاع يف  
داسرة اختصاصها مكان احلاادث،  

ملاعني على أنه جي ز االتفاق رني ا
على إقامة دعاو  التع يض أماام  
حمكمة يف أية دولة أخر  تكا ن  
خم لة رالنظر يف تلك الاعاوي وفقًا 
للمعاهاات واالتفاقيات الاولياة  

 ذات الصلة.
 

اليت تسببها الطااسرات للغاري يف    دون تعايل دون تعايل
الاولة أمام احملكمة اليت يقاع يف  
داسرة اختصاصها مكان احلاادث،  

االتفاق رني املاعني على أنه جي ز 
على إقامة دعاو  التع يض أماام  
حمكمة يف أية دولة أخر  تكا ن  
خم لة رالنظر يف تلك الاعاوي وفقًا 
للمعاهاات واالتفاقيات الاولياة  

 ذات الصلة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (008مادة )

 انقضاء دعاو  التعوي 
 عن أضرار الطائرات

ينقضي احلق يف دع   التعا يض  
الطاسرات  ع  األضراي اليت تسببها

للغري على سطح األيض رانقضااء  
 سنتني م  تايي  وق ع احلادث.

 (008مادة )

 انقضاء دعاو  التعوي 
 عن أضرار الطائرات

 

 دون تعايل

 (008مادة )

 انقضاء دعاو  التعوي 
 عن أضرار الطائرات

 

 دون تعايل

 (008مادة )

 انقضاء دعاو  التعوي 
 عن أضرار الطائرات

التعا يض   ينقضي احلق يف دع  
ع  األضراي اليت تسببها الطاسرات 
للغري على سطح األيض رانقضااء  
 سنتني م  تايي  وق ع احلادث.

 

 

 
 
 
 

 الفصل الثالث

 والضماناتالتأمني 
 الالزمة لتغطية املسئوليات
 املتعلقة بتشغيل الطائرات

 (009مادة )

 الفصل الثالث

 التأمني والضمانات
 الالزمة لتغطية املسئوليات
 املتعلقة بتشغيل الطائرات

 (009مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسئولية مشغل الطائرة عن 
 عمليات طائراته والتزامه بالتأمني

امل افقة علاى قاراي  لال     -1
الن ا  رتص يب اخلطأ الطباعي يف 
كلمة )رالتامني( ال ايدة يف عن ان 

 (.بالتأمنياملادة لتصبح )
علاى قاراي  لال    امل افقة  -3

الن ا  رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف 
كلمة )اإلضراي( ال ايدة يف البناي  

 (.األضرار( لتصبح )3( و)3يقم )

 

مسئولية مشغل الطائرة عن 
 أمنيعمليات طائراته والتزامه بالت

تص يب اخلطأ الطبااعي يف   -1
كلمة )رالتاامني( الا ايدة يف   

 (.بالتأمنيعن ان املادة لتصبح )
تص يب اخلطأ اإلمالساي يف   -3

كلمة )اإلضاراي( الا ايدة يف   
( لتصبح 3( و)3البناي  يقم )

 (.األضرار)

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



969 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الفصل الثالث
 التأمني والضمانات

 الالزمة لتغطية املسئ ليات
 املتعلقة رت غيل الطاسرات

 (113مادة )
مسئ لية م غل الطاسرة ع  

 بالتأمني والتزامهعمليات طاسراته 
 

يك ن م غل الطاسرة أو ممثله  -1
مسئ اًل ع  مراقبة عملياات  
الطريان اخلاصة رطاسراته، مباا  
يضم  ا لقياام هباا طبقاًا    
ملست يات الساالمة احملاادة   

 الفصل الثالث
 التأمني والضمانات

 ة لتغطية املسئ لياتالالزم
 املتعلقة رت غيل الطاسرات

 (113مادة )
مسئ لية م غل الطاسرة ع  

 بالتأمني عمليات طاسراته والتزامه
 

يك ن م غل الطاسرة أو ممثله  -1
مسئ اًل ع  مراقبة عملياات  
الطريان اخلاصة رطاسراته، مباا  
يضم  ا لقياام هباا طبقاًا    
ملست يات الساالمة احملاادة   

 الفصل الثالث
 التأمني والضمانات

 الالزمة لتغطية املسئوليات
 املتعلقة بتشغيل الطائرات

 (009مادة )
مسئولية مشغل الطائرة عن 
 عمليات طائراته والتزامه بالتامني

 
يك ن م غل الطاسرة أو ممثله  -1

مسئ اًل ع  مراقبة عملياات  
الطريان اخلاصة رطاسراته، مباا  
يضم  القيام هبا طبقًا ملست يات 
السالمة احملادة وتنفيذ أحكام 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

وتنفيااذ أحكااام القاا انني 
 والق اعا واألنظمة ذات الصلة.

مع مراعاة األحكام املقرية يف  -3
هذا البا ، جيب علاى كال   
م غل لطاسرة تعمل يف إقلايم  
الاولة أن ي فر غطاًء تأمينياًا  
ملسئ ليته ع  األضاراي الايت   
تصاايب الركااا  واألمتعااة 
واحلي انات والبضاسع والربياا  
على ما  الطااسرة، وعا     

األخر  اليت تساببها   األضرار
 الطاسرة للغري.

 

أحكااام القاا انني وتنفيااذ 
 والق اعا واألنظمة ذات الصلة.

مع مراعاة األحكام املقرية يف  -3
هذا البا ، جيب علاى كال   
م غل لطاسرة تعمل يف إقلايم  
الاولة أن ي فر غطاًء تأمينياًا  
ملسئ ليته ع  األضاراي الايت   
تصاايب الركااا  واألمتعااة 
واحلي انات والبضاسع والربياا  
على ما  الطااسرة، وعا     

األخر  اليت تساببها   راألضرا
 الطاسرة للغري.

على م غل الطاسرة أن يؤم   -3

الق انني والق اعا واألنظماة  
 ذات الصلة.

مع مراعاة األحكام املقرية يف  -3
هذا البا ، جيب علاى كال   

إقلايم  م غل لطاسرة تعمل يف 
الاولة أن ي فر غطاًء تأمينياًا  
ملسئ ليته ع  األضاراي الايت   
تصاايب الركااا  واألمتعااة 
واحلي انات والبضاسع والربياا  
على ما  الطااسرة، وعا     
اإلضراي األخر  اليت تساببها  

 الطاسرة للغري.
على م غل الطاسرة أن يؤم   -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

م غل الطاسرة أن يؤم  على  -3
على مستخاميه املعرضني ملخاطر 
الطريان، لتغطية األضراي اليت قاا  
تن أ عنها، وذلك رالقاي الاذي  

، األضراريغطي مسئ ليته ع  تلك 
ووفقًا ألحكاام هاذا القاان ن    
والل اسح والقرايات الصادية تنفيذًا 
 له واالتفاقيات الاولية ذات الصلة.

على مساتخاميه املعرضاني   
ملخاااطر الطااريان، لتغطيااة 
األضراي اليت قا تن أ عناها،  
وذلك رالقاي الاذي يغطاي   

،  األضرارمسئ ليته ع  تلك 
ووفقًا ألحكام هاذا القاان ن   
والل اسح والقرايات الصاادية  

يات الاولياة  تنفيذًا له واالتفاق
 ذات الصلة.

على مساتخاميه املعرضاني   
ملخاااطر الطااريان، لتغطيااة 

ليت قا تن أ عناها،  األضراي ا
وذلك رالقاي الاذي يغطاي   
مسئ ليته ع  تلك اإلضاراي،  
ووفقًا ألحكام هاذا القاان ن   
والل اسح والقرايات الصاادية  
تنفيذًا له واالتفاقيات الاولياة  

 ذات الصلة.

 

 
 
 

 (021مادة )

 إجراء التامني
 لد  مؤمن مرخص له

   امل افقة على قراي  لل الن ا

 (021مادة )

 إجراء التامني
 لد  مؤمن مرخص له

    تص يب اخلطاأ الطبااعي يف
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 (131مادة )
 التأمنيإجراء 

 لا  مؤم  مرخص له
 

جيري التأمني امل اي إليه يف املاادة  
( م  هذا القاان ن لاا    113)

رتص يب اخلطأ الطبااعي يف  
كلمة )التاامني( الا ايدة يف   

 (.التأمنيلتصبح )عن ان املادة 

 

كلمة )التاامني( الا ايدة يف   
 (.التأمنيعن ان املادة لتصبح )

 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 تعديل مسماها:
 (131مادة )

 التأمنيإجراء 
 لا  مؤم  مرخص له

 
جيري التأمني امل اي إليه يف املاادة  

( م  هذا القاان ن لاا    113)

 
 
 
 
 
 
 
 (021مادة )

 إجراء التامني
 لد  مؤمن مرخص له

 
جيري التأمني امل اي إليه يف املاادة  

( م  هذا القاان ن لاا    113)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

مؤّم  مرخص له مبقتضى قا انني  
 الاولة املسنلة فيها الطاسرة.

مؤّم  مرخص له مبقتضى قا انني  
 الاولة املسنلة فيها الطاسرة.

قا انني  مؤّم  مرخص له مبقتضى 
 الاولة املسنلة فيها الطاسرة.

 

 (020مادة )

 املدفوعات املسبقة
يف حالة ح ادث الطااسرات   -1

اليت ينتج عنها وفااة يكاا  أو   
إصارتهم، على م غل الطااسرة أن  
يافع مقامًا دون إرطاء املبلغ املار 
الذي قا يك ن مطل راًا لل فااء   
راملتطلبات االقتصاادية الف يياة   

 يي ، مبا يتناساب  للركا  املذك
مع املعاناة اليت ي اجه هناا، ودون  

 (020مادة )

 املدفوعات املسبقة
 

 دون تعايل

 (020مادة )

 املدفوعات املسبقة
 

 دون تعايل

 (020مادة )

 املدفوعات املسبقة
يف حالة ح ادث الطااسرات   -1

اليت ينتج عنها وفااة يكاا  أو   
إصارتهم، على م غل الطااسرة أن  
يافع مقامًا دون إرطاء املبلغ املار 
الذي قا يك ن مطل راًا لل فااء   
راملتطلبات االقتصاادية الف يياة   
للركا  املذك يي ، مبا يتناساب  
مع املعاناة اليت ي اجه هناا، ودون  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

املساس مبا سبق ذكره ، ال جيب 
أن يقل املبلغ املاف ع مقاامًا إىل  
ال خص الطبيعي أو األشاخاص  
الطبيعيني الذي  حيق هلم املطالباة  
رااالتع يض لتلبيااة احتياجاااام 
العاجلة، يف حالة ال فاة، ع  ستة 

( وحااة  15111ع ر ألا  ) 
حب خاصة أو ما يعادهلا حق ق س

 رالايناي البحريين.
ال ي كل دفع املبالغ املذك ية  -3

( م  هاذه املاادة   1يف الفقرة )
اعترافًا راملسؤولية، وجي ز خصمها 
م  أية مبالغ يافعها الناقل اجل ي 

ره ، ال جيب املساس مبا سبق ذك
أن يقل املبلغ املاف ع مقاامًا إىل  
ال خص الطبيعي أو األشاخاص  
الطبيعيني الذي  حيق هلم املطالباة  
رااالتع يض لتلبيااة احتياجاااام 
العاجلة، يف حالة ال فاة، ع  ستة 

( وحااة  15111ع ر ألا  ) 
حق ق سحب خاصة أو ما يعادهلا 

 رالايناي البحريين.
ذك ية ال ي كل دفع املبالغ امل -3

( م  هاذه املاادة   1يف الفقرة )
اعترافًا راملسؤولية، وجي ز خصمها 
م  أية مبالغ يافعها الناقل اجل ي 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

على سبيل التعا يض يف وقات   
 الحق.

جي ز استرداد املبالغ املاف عة  -3
( 3و)( 1مقامًا مب جب الفقرتني )

 م  هذه املادة يف احلالتني اآلتيتني:
إذا أثبت م اغل الطااسرة أن    -أ

الضري الناتج ع  احلاادث قاا   
تسبب فيه ال اخص املتا ىف أو   
املصا  أو املطالب رالتع يض، أو 
أسهم يف التسبب فيه ، مبا يعفاي  
م غل الطاسرة م  املسئ لية كليًا أو 
جزسيًا وفقًا للق اعا املعم ل هبا يف 

 اخلص ص. هذا

على سبيل التعا يض يف وقات   
 الحق.

جي ز استرداد املبالغ املاف عاة   -3
( 3( و)1مقامًا مب جب الفقرتني )

 م  هذه املادة يف احلالتني اآلتيتني:
ن إذا أثبت م اغل الطااسرة أ   -أ

الضري الناتج ع  احلاادث قاا   
تسبب فيه ال اخص املتا ىف أو   
املصا  أو املطالب رالتع يض، أو 
أسهم يف التسبب فيه ، مبا يعفاي  
م غل الطاسرة م  املسئ لية كليًا أو 
جزسيًا وفقًا للق اعا املعم ل هبا يف 

 هذا اخلص ص.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

إذا تبني الحقًا أن ال اخص   - 
الذي تسلم الافع املقام مل يكا   
 ه  ال خص املستحق للتع يض. 

إذا تبني الحقًا أن ال اخص   - 
الذي تسلم الافع املقام مل يكا   
 ه  ال خص املستحق للتع يض. 

 الباب احلادي عشر

 اجلرائم اليت ترتكب
 ضد أمن وسالمة الطريان املدين

 الفصل األول
 جرائم االعتداء

 على سالمة الطريان املدين
 (022مادة )

 دديد جرائم االعتداء
 على سالمة الطريان املدين

 

 الباب احلادي عشر

 اجلرائم اليت ترتكب
 ضد أمن وسالمة الطريان املدين

 الفصل األول
 جرائم االعتداء

 على سالمة الطريان املدين
 (022مادة )

 دديد جرائم االعتداء
 الطريان املدين على سالمة

 الباب احلادي عشر

 اجلرائم اليت ترتكب
 ضد أمن وسالمة الطريان املدين

 الفصل األول
 جرائم االعتداء

 على سالمة الطريان املدين
 (022مادة )

 دديد جرائم االعتداء
 على سالمة الطريان املدين

   حذف كلمة )عماًا( الا ايدة

 الباب احلادي عشر

 اجلرائم اليت ترتكب
 ضد أمن وسالمة الطريان املدين

 الفصل األول
 جرائم االعتداء

 على سالمة الطريان املدين
 (022مادة )
 جرائم االعتداءدديد 

 على سالمة الطريان املدين
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   امل افقة  على قراي  لل الن ا
حبذف كلمة )عماًا( ال ايدة يف 

لتق ية التنر ، صاي املادة، وذلك 
ومت يا مع خط ية جراسم الطريان، 
و تأثريها احملتمل على حياة 
اآلمنني، حيث أن اشتراط )العما( 
يف العنصر املعن ي للنرمية خيرج 
( ال خص )املهمل( و )الالمكترث

 م  طاسلة هذه املادة. 

   امل افقة  على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ اللغ ي يف كلماة  

 يف صاي املادة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تص يب اخلطأ اللغ ي يف كلمة
( ال ايدة يف هناية البناا  هتديه)

( لتصبح 1)أ( م  البنا يقم )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يعا مرتكبًا جلرمية أي شخص  -1

( ال ايدة يف هناية البناا )أ(  هتديه)
( لتصاابح 1ماا  البنااا يقاام )

(، حيث أن اخلطأ اللغ ي هتديده)
 أد  إىل االخالل راملعىن.

   امل افقة  على قراي  لل الن ا
 رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة

( ال ايدة يف رااية البنا الكترونية)
( لتصابح  3)ج( م  البنا يقم )

 (.إلكترونية)

 

 

 (.هتديده)
 
 
 
 

   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف
( ال ايدة يف الكترونيةكلمة )

رااية البنا )ج( م  البنا يقم 
 (.إلكترونية( لتصبح )3)
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعا مرتكبًا جلرمية أي شخص  -1
يرتكب عماًا أيًا ما  األفعاال   

 اآلتية:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 يرتكب أيًا م  األفعال اآلتية: 
 

القيام، علاى ما  طااسرة،     -أ
راالعتااء على أي شخص أو على 
أحا م  أعضاء طاقم الطاسرة، أو 

 رالق ل أو رالفعل. هتديدهترهيبه أو 
 
احتناز شخص أو أشخاص  - 

كرهاس  على م  الطاسرات أو يف 
 املطاي.
يف اخلاماة أو   تامري طااسرة  -ج

إحااث تل   هبا جيعلها عاجزًة ع  
الطريان، أو تعاريض ساالمتها   

يعا مرتكبًا جلرمية أي شخص  -1
 يرتكب أيًا م  األفعال اآلتية: 

 
القيام، علاى ما  طااسرة،     -أ

راالعتااء على أي شخص أو على 
أحا م  أعضاء طاقم الطاسرة، أو 

 رالق ل أو رالفعل. هتديدهترهيبه أو 
 
احتناز شخص أو أشخاص  - 

الطاسرات أو يف كرهاس  على م  
 املطاي.
تامري طااسرة يف اخلاماة أو    -ج

إحااث تل   هبا جيعلها عاجزًة ع  

القيام، على ما  الطااسرة،    -أ
راالعتااء على أي شخص أو على 
أحا أعضاء طااقم الطااسرة، أو   
 ترهيبه أو ااياه رالق ل أو رالفعل.

شخص أو أشخاص  احتناز - 
كرهاس  على م  الطاسرات أو يف 

 املطاي.
تامري طااسرة يف اخلاماة أو    -ج

إحااث تل   هبا جيعلها عاجزًة ع  
الطريان، أو تعاريض ساالمتها   

 للخطر وهي يف حالة طريان.
وضع أو التسبب يف وضع مادة  -د

أو جهاز يف طاسرة يف اخلامة ما   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 للخطر وهي يف حالة طريان. 
وضع أو التسبب يف وضع مادة  -د

أو جهاز يف طاسرة يف اخلامة ما   
شأنه أن ياؤدي إىل تاامريها أو   
حياث هبا تلفا جيعلها عاجزة عا   
الطريان أو يعرض سالمتها للخطر 

 طريان. وهي يف حالة
تامري أو إتالف تسهيالت  -ها

أو من  ت الطاريان املااين أو   
التاخل يف ت اغيلها أو العباث   
راااألجهزة املتعلقااة رالسااالمة 

 امل ج دة هبا.
ساارقة معاااات خااامات  -و

الطريان، أو تعاريض ساالمتها   
 للخطر وهي يف حالة طريان. 

وضع أو التسبب يف وضع مادة  -د
أو جهاز يف طاسرة يف اخلامة ما   
شأنه أن ياؤدي إىل تاامريها أو   
حياث هبا تلفا جيعلها عاجزة عا   

ان أو يعرض سالمتها للخطر الطري
 وهي يف حالة طريان.

تامري أو إتالف تسهيالت  -ها
أو من ا ت الطاريان املااين أو    
التاخل يف ت اغيلها أو العباث   
راااألجهزة املتعلقااة رالسااالمة 

 امل ج دة هبا.

شأنه أن يؤدي  إىل تاامريها أو  
هبا تلفا جيعلها عاجزة عا   حياث 

الطريان أو يعرض سالمتها للخطر 
 وهي يف حالة طريان.

تامري أو إتالف تسهيالت  -ها
أو من ا ت الطاريان املااين أو    
التاخل يف ت اغيلها  أو العباث   
راااألجهزة املتعلقااة رالسااالمة 

 امل ج دة هبا.
ساارقة معاااات خااامات  -و

تسهيالت الطريان املااين أو أياة   
آالت أو أسالك تك ن أجهزة أو 

الزمة لتأمني سالمة الطاريان أو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

تسهيالت الطريان املاين أو أياة  
أجهزة أو آالت أو أسالك تك ن 
الزمة لتأمني سالمة الطاريان أو  

رأي فعل ما    تتصل ره، أو القيام
شأنه إرعاد هذه األشياء ع  متناول 
األشخاص املصرح هلم راستخاامها 

 ألغراض األم  أو السالمة. 
اإلدالء مبعل مات كاذرة ماع   -ز

علمه رذلك، معرضًا سالمة طاسرة 
 يف حالة طريان للخطر.

التسبب يف إتالف أو تاامري   -ح
 ممتلكات على م  الطاسرة.

استخاام طاسرة كساالح أو   -ط

ساارقة معاااات خااامات  -و
تسهيالت الطريان املااين أو أياة   
أجهزة أو آالت أو أسالك تك ن 

 سالمة الطاريان أو  الزمة لتأمني
تتصل ره، أو القيام رأي فعل ما   
شأنه إرعاد هذه األشياء ع  متناول 
األشخاص املصرح هلم راستخاامها 

 ألغراض األم  أو السالمة. 
اإلدالء مبعل مات كاذرة ماع   -ز

علمه رذلك، معرضًا سالمة طاسرة 
 يف حالة طريان للخطر.

التسبب يف إتالف أو تاامري   -ح
 ى م  الطاسرة.ممتلكات عل

تتصل ره، أو القيام رأي فعل ما   
شأنه إرعاد هذه األشياء ع  متناول 
األشخاص املصرح هلم راستخاامها 

 ألغراض األم  أو السالمة.
اإلدالء مبعل مات كاذرة ماع   -ز

علمه رذلك، معرضًا سالمة طاسرة 
 يف حالة طريان للخطر.

يف إتالف أو تاامري   التسبب -ح
 ممتلكات على م  الطاسرة.

استخاام طاسرة كساالح أو   -ط
وسيلة اليتكا  أي فعال غاري   

 م روع.
استعمال طاسرة يف اخلاماة   -ي
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

وسيلة اليتكا  أي فعال غاري   
 م روع.

استعمال طاسرة يف اخلاماة   -ي
ينتج عنه أو يرجح أن ينتج عناه  
وفاة إنسان أو إصارته إصارة رانية 
خطرية، أو إحلاق ضري راملمتلكات 

 أو البيئة. 
إسقاط أو إطالق أي ساالح   -ك

كيماوي أو ري ل جي أو أي م اد 
رة، أو اللنا ء إىل  سامة م  طاس

ذلك هباف إحاااث وفااة أو   
 إصارة.

نقل أو تسهيل نقل أية ما اد   -ل

استخاام طاسرة كساالح أو   -ط
وسيلة اليتكا  أي فعال غاري   

 م روع.
استعمال طاسرة يف اخلاماة   -ي

ينتج عنه أو يرجح أن ينتج عناه  
وفاة إنسان أو إصارته إصارة رانية 
خطرية، أو إحلاق ضري راملمتلكات 

 أو البيئة. 
إسقاط أو إطالق أي ساالح   -ك

م اد كيماوي أو ري ل جي أو أي 
سامة م  طاسرة، أو اللنا ء إىل  
ذلك هباف إحاااث وفااة أو   

 إصارة.

ينتج عنه أو يرجح أن ينتج عناه  
وفاة إنسان أو إصارته إصارة رانية 
خطرية، أو إحلاق ضري راملمتلكات 

 أو البيئة.
ح إسقاط أو إطالق أي ساال  -ك

كيماوي أو ري ل جي أو أي م اد 
سامة م  طاسرة، أو اللنا ء إىل  
ذلك هباف إحاااث وفااة أو   

 إصارة.
نقل أو تسهيل نقل أية ما اد   -ل

كيماوية أو ري ل جية أو ن وية أو 
أية م اد ان طايية أو معااات أو  
رر يات تستخام يف التهاياا أو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

كيماوية أو ري ل جية أو ن وية أو 
أية م اد ان طايية أو معااات أو  
رر يات تستخام يف التهاياا أو  

ر رط أو راون شرط  –التسبب 
 يف ال فاة أو إحلاق ضري جسيم.  –
نقل أو تسهيل نقل شاخص   -م

 الطاسرة مع العلام رأناه   على م 
مرتكب جلرمية رغرض مسااعاته  

 على اإلفالت م  احملاكمة. 
ال روع أو االشاتراك راأي    -ن

ص ية كانت يف ايتكا  جرمياة  
م  اجلراسم املنصا ص عليهاا يف   

( م  هذه املادة، سا اء  1الفقرة )

نقل أو تسهيل نقل أية ما اد   -ل
كيماوية أو ري ل جية أو ن وية أو 
أية م اد ان طايية أو معااات أو  
رر يات تستخام يف التهاياا أو  

ر رط أو راون شرط  –التسبب 
 يف ال فاة أو إحلاق ضري جسيم.  –
نقل أو تسهيل نقل شاخص   -م

على م  الطاسرة مع العلام رأناه   
مرتكب جلرمية رغرض مسااعاته  

 على اإلفالت م  احملاكمة. 
ال روع أو االشاتراك راأي    -ن

ص ية كانت يف ايتكا  جرمياة  
م  اجلراسم املنصا ص عليهاا يف   

ر رط أو راون شرط  –التسبب 
 ق ضري جسيم.يف ال فاة أو إحلا –
نقل أو تسهيل نقل شاخص   -م

على م  طاسرة مع العلام رأناه   
مرتكب جلرمية رغرض مسااعاته  

 على اإلفالت م  احملاكمة.
ال روع أو االشاتراك راأي    -ن

ص ية كانت يف ايتكا  جرمياة  
م  اجلراسم املنصا ص عليهاا يف   

( م  هذه املادة، سا اء  1الفقرة )
 .رالتم يل أو التخطيط أو الت جيه

يعا مرتكبًا جلرمية أي شخص  -3
 يرتكب فعاًل م  األفعال اآلتية:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 رالتم يل أو التخطيط أو الت جيه. 
يعا مرتكبًا جلرمية أي شخص  -3

 عاًل م  األفعال اآلتية: يرتكب ف
الت اجا مثاًل على م  الطاسرة،  -أ

رتأثري تناول امل رورات الكح لية 
أو تعاطي العقاقري املخاية مبا يهاد 

 سالمة الطريان. 
التاااخني يف أي مكااان   - 

 رالطاسرة، مبا يف ذلك دويات املياه. 
 إلكترونيـة ت غيل أجهازة   -ج

 خاصة ره حيملها على م  الطاسرة،
 مىت كان ذلك حمظ يًا.

عام االنصياع لتعليمات قاسا  -د

( م  هذه املادة، سا اء  1الفقرة )
 رالتم يل أو التخطيط أو الت جيه. 

مرتكبًا جلرمية أي شخص  يعا -3
 يرتكب فعاًل م  األفعال اآلتية: 

الت اجا مثاًل على م  الطاسرة،  -أ
رتأثري تناول امل رورات الكح لية 
أو تعاطي العقاقري املخاية مبا يهاد 

 سالمة الطريان. 
التاااخني يف أي مكااان   - 

 رالطاسرة، مبا يف ذلك دويات املياه. 
 إلكترونيـة ت غيل أجهازة   -ج
اصة ره حيملها على م  الطاسرة، خ

 مىت كان ذلك حمظ يًا.

الت اجا مثاًل على م  الطاسرة،  -أ
رتأثري تناول امل رورات الكح لية 
أو تعاطي العقاقري املخاية مبا يهاد 

 سالمة الطريان.
التاااخني يف أي مكااان   - 

 رالطاسرة، مبا يف ذلك دويات املياه.
نياة  ت غيل أجهازة الكترو  -ج

خاصة ره حيملها على م  الطاسرة، 
 مىت كان ذلك حمظ يًا.

عام االنصياع لتعليمات قاسا  -د
الطاسرة او أحا أعضاء طاقمهاا،  
املتعلقة رتأمني ساالمة أو أما    
الطاسرة أو األشخاص أو املمتلكات 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الطاسرة أو أحا أعضاء طاقمهاا،  
املتعلقة رتأمني ساالمة أو أما    
الطاسرة أو األشخاص أو املمتلكات 
على متنها، أو املتعلقة راحملافظاة  
على النظام و االنضباط على م  

 الطاسرة. 
ويعاقب الفاعل راحلاا األقصاى   

املقرية، إذا كان م  شأن للعق رة 
الفعل تعريض ساالمة الطااسرة   
للخطر أو إعاقة أفراد طاقمها ع  

 القيام مبهامهم.
 

عام االنصياع لتعليمات قاسا  -د
الطاسرة أو أحا أعضاء طاقمهاا،  
املتعلقة رتأمني ساالمة أو أما    
الطاسرة أو األشخاص أو املمتلكات 
على متنها، أو املتعلقة راحملافظاة  
على النظام و االنضباط على م  

 الطاسرة. 
عل راحلاا األقصاى   ويعاقب الفا

للعق رة املقرية، إذا كان م  شأن 
الفعل تعريض ساالمة الطااسرة   
للخطر أو إعاقة أفراد طاقمها ع  

 القيام مبهامهم.
 

على متنها، أو املتعلقة راحملافظاة  
على النظام واالنضباط على ما   

 الطاسرة.
لفاعل راحلاا األقصاى   ويعاقب ا

للعق رة املقرية، إذا كان م  شأن 
الفعل تعريض ساالمة الطااسرة   
للخطر أو إعاقة أفراد طاقمها ع  

 القيام مبهامهم.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (022مادة )

 اعتبار الطائرة
 يف حالة طريان أو يف اخلدمة

 
 
 
 
 
 
 
 

 يف تطبيق أحكام هذا الفصل:
تعترب الطاسرة يف حالة طريان  -1

 (022مادة )

 اعتبار الطائرة
 يف حالة طريان أو يف اخلدمة

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 

السطر الثااين  ( ال ايدة يف مضى)
(، مضي( لتصبح )3م  البنا يقم )

( الا ايدة يف ذات  أخـر وكلمة )
 (.لخرالسطر لتصبح )

 

 (022مادة )

 اعتبار الطائرة
 يف حالة طريان أو يف اخلدمة

   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف
( الا ايدة يف  مضـى كلمة )

( 3السطر الثاين م  البنا يقم )
( أخر(، وكلمة )مضيلتصبح )

ات السطر لتصبح ال ايدة يف ذ
 (.لخر)

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 يف تطبيق أحكام هذا الفصل:
تعترب الطاسرة يف حالة طريان  -1

 (022مادة )

 اعتبار الطائرة
 طريان أو يف اخلدمةيف حالة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يف تطبيق أحكام هذا الفصل:
تعترب الطاسرة يف حالة طريان  -1
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

اليت يتم فيها إغالق منذ اللحظة 
مجيع أر اهبا اخلايجية رعا صع د 
الركا  أو شح  البضاسع حىت 
اللحظة اليت يتم فيها فتح أي م  
هذه األر ا  م  أجل مغادية 

 الركا  هلا أو تفريغ البضاسع.
ويف حالة اهلب ط االضطرايي، 
يستمر اعتباي الطاسرة يف حالة 
طريان، حىت تت ىل السلطات 

لاولة اليت هبطت فيها املختصة يف ا
الطاسرة مسئ ليتها ع  الطاسرة وما 
 على متنها م  أشخاص وأم ال.

تعترب الطاسرة يف اخلامة مناذ   -3

منذ اللحظة اليت يتم فيها إغالق 
مجيع أر اهبا اخلايجية رعا صع د 
الركا  أو شح  البضاسع حىت 
اللحظة اليت يتم فيها فتح أي م  

مغادية هذه األر ا  م  أجل 
 الركا  هلا أو تفريغ البضاسع.

ويف حالة اهلب ط االضطرايي، 
يستمر اعتباي الطاسرة يف حالة 
طريان، حىت تت ىل السلطات 
املختصة يف الاولة اليت هبطت فيها 
الطاسرة مسئ ليتها ع  الطاسرة وما 
 على متنها م  أشخاص وأم ال.

تعترب الطاسرة يف اخلامة منذ  -3

منذ اللحظة اليت يتم فيها إغالق 
مجيع أر اهبا اخلايجية رعا صع د 
الركا  أو شح  البضاسع حىت 
اللحظة اليت يتم فيها فتح أي م  
هذه األر ا  م  أجل مغادية 

 .الركا  هلا أو تفريغ البضاسع
ويف حالة اهلب ط االضطرايي، 
يستمر اعتباي الطاسرة يف حالة 
طريان، حىت تت ىل السلطات 
املختصة يف الاولة اليت هبطت فيها 
الطاسرة مسئ ليتها ع  الطاسرة وما 
 على متنها م  أشخاص وأم ال.

تعترب الطاسرة يف اخلامة منذ  -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

راء إعااادها ر اساطة عماال    
اخلامات األيضاية أو ر اساطة   
طاقمها للقيام ررحلة معينة حاىت  

أيرع وع ري  ساعة علاى   مضي
هب ط له، كما تعترب الطاسرة  لخر

يف اخلامة ط ال املاة اليت تعتارب  
فيها يف حالة طريان على ال جاه  

( ما  هاذه   1احملاد يف الفقرة )
 املادة.

سطة عمال راء إعاادها ر ا
اخلامات األيضية أو ر اسطة 
طاقمها للقيام ررحلة معينة حىت 

أيرع وع ري  ساعة على  مضي
هب ط له، كما تعترب الطاسرة  لخر

يف اخلامة ط ال املاة اليت تعترب 
فيها يف حالة طريان على ال جه 

( م  هذه 1احملاد يف الفقرة )
 املادة.
 
 
 
 

راء إعاادها ر اسطة عمال 
 اخلامات األيضية أو ر اسطة
طاقمها للقيام ررحلة معينة حىت 
مضى أيرع وع ري  ساعة على 
أخر هب ط له، كما تعترب الطاسرة 
يف اخلامة ط ال املاة اليت تعترب 
فيها يف حالة طريان على ال جه 

( م  هذه 1احملاد يف الفقرة )
 املادة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الفصل الثاين

 جرائم االستيالء
 غري املشرو  على الطائرات

 (027مادة )
 جرائم االستيالءدديد 

 غري املشرو  على الطائرات
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين

 جرائم االستيالء
 غري املشرو  على الطائرات

 (027مادة )
 دديد جرائم االستيالء

 غري املشرو  على الطائرات
   امل افقة على قراي  لل الن ا

اخلطأ الطباعي يف كلمة  رتص يب
( ال ايدة يف رااية املاادة  مرتبكًا)

( وكذلك تص يب مرتكبًالتصبح )
( أ اخلطأ اإلمالساي يف كلماة )  

ال ايدة يف السطر الثاين م  الفقرة 

 الفصل الثاين

 جرائم االستيالء
 غري املشرو  على الطائرات

 (027مادة )
 دديد جرائم االستيالء

 غري املشرو  على الطائرات
 اخلطاأ الطبااعي يف    تص يب

( الا ايدة يف  مرتبكـاً كلمة )
( مرتكبـاً لتصبح ) رااية املادة

وكااذلك تصاا يب اخلطااأ 
( أ اإلمالسااي يف كلمااة ) 

ال ايدة يف السطر الثاين ما   
 (.أي( لتصبح )1الفقرة يقم )

 الفصل الثاين

 جرائم االستيالء
 غري املشرو  على الطائرات

 (027مادة )
 دديد جرائم االستيالء

 غري املشرو  على الطائرات
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

جلرمياة كال ما      مرتكبًايعا 
ايتكب، وه  على م  طااسرة يف  
 حالة طريان، أيًا م  األفعال اآلتية:

القيام، دون حق م اروع،   -1
رالق ة أو رالتهايا راستعمال الق ة 
أو رأية ص ية أخر ، راالساتيالء  
على الطاسرة أو السايطرة علاى   
قياداا،  أو ال روع يف ايتكاا   

 أي م  هذه األفعال.
االشتراك ماع أي شاخص    -3

 (.أي( لتصبح )1يقم )

 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
جلرمياة كال ما      مرتكبًايعا 

ايتكب، وه  على م  طااسرة يف  
 حالة طريان، أيًا م  األفعال اآلتية:

م اروع،  القيام، دون حق  -1
رالق ة أو رالتهايا راستعمال الق ة 
أو رأية ص ية أخر ، راالساتيالء  
على الطاسرة أو السايطرة علاى   
قياداا،  أو ال روع يف ايتكاا   

 أي م  هذه األفعال.
االشتراك ماع أي شاخص    -3

 
 
 
كل م  ايتكب،  يعا مرتبكًا جلرمية

وه  على م  طااسرة يف حالاة   
 طريان، أيًا م  األفعال اآلتية:

القيام، دون حق م اروع،   -1
رالق ة أو رالتهايا راستعمال الق ة 
أو رأية ص ية أخر ، راالساتيالء  
على الطاسرة أو السايطرة علاى   
قياداا،  أو ال روع يف ايتكاا   

 أي م  هذه األفعال.
ص االشتراك مع أي شخ -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 أييرتكب أو ي رع يف ايتكا  
م  األفعال املذك ية يف الفقارة  

 ( م  هذه املادة.1)
تعترب الطاسرة يف حالة طريان،  -3

فيما يتعلق رأحكام هذا الفصال،  
( 1طبقًا للمعىن امل ضح يف الفقرة )

 ( م  هذا القان ن.133)م  املادة 

 أييرتكب أو ي رع يف ايتكا  
م  األفعال املاذك ية يف الفقارة   

 ( م  هذه املادة.1)
طاسرة يف حالة طريان، تعترب ال -3

فيما يتعلق رأحكام هذا الفصال،  
( 1طبقًا للمعىن امل ضح يف الفقرة )

 ( م  هذا القان ن.133م  املادة )

يرتكب أو ي رع يف ايتكا  أ  
م  األفعال املذك ية يف الفقرة 

 ( م  هذه املادة.1)
تعترب الطاسرة يف حالة طريان،  -3

فيما يتعلق رأحكام هذا الفصال،  
( 1طبقًا للمعىن امل ضح يف الفقرة )

 ( م  هذا القان ن.133م  املادة )

 الفصل الثالث

 سلطات قائد الطائرة
 أو أعضاء طاقمها

 (025دة )ما
 التدابري الوقائية

جي ز لقاسا الطااسرة، إذا اعتقاا   

 الفصل الثالث

 سلطات قائد الطائرة
 أو أعضاء طاقمها

 (025مادة )
 التدابري الوقائية

 

 الفصل الثالث

 سلطات قائد الطائرة
 أو أعضاء طاقمها

 (025مادة )
 التدابري الوقائية

 

 الفصل الثالث

 سلطات قائد الطائرة
 أو أعضاء طاقمها

 (025مادة )
 التدابري الوقائية

جي ز لقاسا الطاسرة، إذا اعتقا 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ألسبا  معق لة أن شخصًا قاا  
ايتكب أو شارع يف ايتكاا    
إحا  اجلراسم املنص ص عليها يف 
هذا البا  أو أي فعل قا يعارض  
أم  أو سالمة الطاسرة للخطر، أن 
يتخذ جتاه هذا ال خص ما يراه م  
له تاارري ضرويية ووقاسية، وجي ز 

أن يأمر راقي أعضاء طاقم الطاسرة 
أو أن يأذن هلم مبعاونته يف ذلاك،  
كما جي ز له أن يطلاب تلاك   
املعاونة م  الركا  أو يأذن هلام  
هبا، وال جي ز له إجباايهم علاى   

 ذلك.

ألسبا  معق لة أن شخصًا قا  دون تعايل دون تعايل
ايتكب أو شرع يف ايتكا  

ها يف إحا  اجلراسم املنص ص علي
هذا البا  أو أي فعل قا يعرض 
أم  أو سالمة الطاسرة للخطر، أن 
يتخذ جتاه هذا ال خص ما يراه م  
تاارري ضرويية ووقاسية، وجي ز له 
أن يأمر راقي أعضاء طاقم الطاسرة 
أو أن يأذن هلم مبعاونته يف ذلك، 
كما جي ز له أن يطلب تلك 
املعاونة م  الركا  أو يأذن هلم 

جي ز له إجبايهم على هبا، وال 
 ذلك.



999 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (026مادة )

 اإلخطار بوجود متهم
 على منت الطائرة

 
 
 
 
 
 
 
 

لقاسا الطاسرة أن يطلب ما    -1
السلطات املختصة يف الاولة الايت  

 (026مادة )

 متهماإلخطار بوجود 
 على منت الطائرة

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ اإلمالساي يف  

( ال ايدة يف مقامة رأيكلمة )
( لتصاابح 3الفقاارة يقاام )

 (.رأ )

 

 (026مادة )

 اإلخطار بوجود متهم
 على منت الطائرة

   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف
( ال ايدة يف مقامة رأيكلمة )

( لتصاابح 3الفقاارة يقاام )
 (.رأ )

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

لقاسا الطاسرة أن يطلب ما    -1
السلطات املختصة يف الاولة الايت  

 (026مادة )

 اإلخطار بوجود متهم
 على منت الطائرة

 
 
 
 
 
 
 
 

لقاسا الطاسرة أن يطلب ما    -1
السلطات املختصة يف الاولة الايت  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ابط الطاسرة يف إقليمهاا إنازال   
ال خص امل اي إلياه يف املاادة   

( م  هذا القان ن مع رياان  136)
 األسبا  املربية هلذا اإلجراء.

قاسا الطاسرة تساليم   رأ إذا  -3
ال خص املذك ي، رسبب خط ية 
اجلرمية، فعليه إخطاي السالطات  
املختصة يف الاولاة الايت اابط    
الطاسرة يف إقليمها رأسرع وقات  
ممك  مع ريان األسبا ، وعليه أن 
يقام عنا اهلب ط عناصر اإلثباات  

 واملعل مات املت فرة لايه.

ابط الطاسرة يف إقليمهاا إنازال   
ال خص امل اي إلياه يف املاادة   

( م  هذا القان ن مع رياان  136)
 األسبا  املربية هلذا اإلجراء.

قاسا الطاسرة تساليم   رأ إذا  -3
ذك ي، رسبب خط ية ال خص امل

اجلرمية، فعليه إخطاي السالطات  
املختصة يف الاولة اليت ابط الطاسرة 
يف إقليمها رأسرع وقت ممك  مع 
ريان األسبا ، وعليه أن يقام عنا 
اهلب ط عناصر اإلثبات واملعل مات 

 املت فرة لايه.

ابط الطاسرة يف إقليمهاا إنازال   
ال خص امل اي إلياه يف املاادة   

( م  هذا القان ن مع رياان  136)
 األسبا  املربية هلذا اإلجراء.

إذا يأي قاسا الطاسرة تساليم   -3
ال خص املذك ي، رسبب خط ية 

لطات اجلرمية، فعليه إخطاي السا 
املختصة يف الاولة اليت ابط الطاسرة 
يف إقليمها رأسرع وقت ممك  مع 
ريان األسبا ، وعليه أن يقام عنا 
اهلب ط عناصر اإلثبات واملعل مات 

 املت فرة لايه.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (024مادة )

 انتفاء املسئولية
 عن التدابري الوقائية 

فيما يتعلق راإلجراءات اليت تتخذ 
ذا ( م  ه136وفقًا للمادة )

القان ن، تنتفي مسئ لية قاسا 
الطاسرة أو أي عض  م  أعضاء 
طاقمها أو أي ياكب م  يكاهبا 
أو مالك الطاسرة أو م غلها أو 
ال خص الذي يتم تسيري الرحلة 
حلساره، ما دام أي م  هؤالء 
ملتزمًا رأحكام هذا القان ن، وذلك 
يف أية دع   تن أ ع  املعاملة اليت 

 (024مادة )

 انتفاء املسئولية
 عن التدابري الوقائية 

 

 دون تعايل

 (024مادة )

 انتفاء املسئولية
 عن التدابري الوقائية 

 

 دون تعايل

 (024مادة )

 انتفاء املسئولية
 عن التدابري الوقائية 

فيما يتعلق راإلجراءات اليت تتخذ 
( م  هذا 136وفقًا للمادة )

القان ن، تنتفي مسئ لية قاسا 
الطاسرة أو أي عض  م  أعضاء 
طاقمها أو أي ياكب م  يكاهبا 
أو مالك الطاسرة أو م غلها أو 
ال خص الذي يتم تسيري الرحلة 
حلساره، ما دام أي م  هؤالء 
ك ملتزمًا رأحكام هذا القان ن، وذل

يف أية دع   تن أ ع  املعاملة اليت 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

ي اختذت يتعرض هلا ال خص الذ
 ضاه هذه اإلجراءات.

 

يتعرض هلا ال خص الذي اختذت 
 ضاه هذه اإلجراءات.

 

 (028مادة )

 التظلم والطعن يف القرارات
 اليت تصدر تنفيذا هلذا القانون

لكل ذي شأن التظلم لا   -1
ال زير م  القرايات اليت تصاي 
تنفيذًا هلذا القان ن أو تطبيقًا 

ي مًا م  ألحكامه، خالل ستني 
تايي  ن رها يف اجلرياة الرمسية أو 

 إخطايه هبا ركتا  مسنل.
يصاي ال زير قرايه يف التظلم  -3

 (028مادة )

 التظلم والطعن يف القرارات
 اليت تصدر تنفيذا هلذا القانون

 

 دون تعايل

 (028مادة )

 التظلم والطعن يف القرارات
 اليت تصدر تنفيذا هلذا القانون

 

 دون تعايل

 (028مادة )

 التظلم والطعن يف القرارات
 تنفيذا هلذا القانوناليت تصدر 

لكل ذي شأن التظلم لا   -1
ال زير م  القرايات اليت تصاي 
تنفيذًا هلذا القان ن أو تطبيقًا 
ألحكامه، خالل ستني ي مًا م  
تايي  ن رها يف اجلرياة الرمسية أو 

 إخطايه هبا ركتا  مسنل.
يصاي ال زير قرايه يف التظلم  -3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

خالل ستني ي مًا م  تايي  تقاميه، 
ويعترب ف ات هذه املااة دون يد  
مبثارة يفض للتظلم، ولكال ما    
ُيفض تظلمه الطع  يف القراي أمام 
احملكمة الكرب  املانياة خاالل   

ًا التالية إلخطايه ررفض الستني ي م
 تظلمه أو اعتبايه مرف ضًا.

خالل ستني ي مًا م  تايي  تقاميه، 
يعترب ف ات هذه املاة دون يد و

مبثارة يفض للتظلم، ولكل م  
ُيفض تظلمه الطع  يف القراي أمام 
احملكمة الكرب  املانية خالل 
الستني ي مًا التالية إلخطايه ررفض 

 تظلمه أو اعتبايه مرف ضًا.

 الفصل الرابع

 صالحيات وواجبات الدولة
 (029مادة )

 االختصاص القضائي
 
 

 الفصل الرابع

 صالحيات وواجبات الدولة
 (029مادة )

 االختصاص القضائي
   امل افقة على قراي  لل الن ا

 الفصل الرابع

 صالحيات وواجبات الدولة
 (029مادة )

 االختصاص القضائي
  تص يب اخلطأ اللغ ي يف كلمة

( ال ايدة يف الفقرة وما يزال)

 الفصل الرابع

 صالحيات وواجبات الدولة
 (029مادة )

 االختصاص القضائي
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 

حماكم الاولة اختصاصاها  تباشر 
القضاسي، طبقًا للق اعا املعما ل  
هبا، فيما يتعلق راجلراسم املنص ص 

( 137( و)133عليها يف املادتني )
م  هذا القاان ن، يف احلااالت   

 اآلتية:
عناما ترتكب اجلرمية يف إقليم  -1

 الاولة.

رتص يب اخلطأ اللغ ي يف كلماة  
( ال ايدة يف الفقرة يقم وما يزال)
( ، وذلاك  يزالوال ( لتصبح )3)

 حفاظًا على املعىن.

 (.وال يزال( لتصبح )3يقم )
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

تباشر حماكم الاولة اختصاصاها  
طبقًا للق اعا املعما ل  القضاسي، 

هبا، فيما يتعلق راجلراسم املنص ص 
( 137( و)133عليها يف املادتني )

م  هذا القاان ن، يف احلااالت   
 اآلتية:

عناما ترتكب اجلرمية يف إقليم  -1
 الاولة.

 
 
 
 
 

تباشر حماكم الاولة اختصاصاها  
القضاسي، طبقًا للق اعا املعما ل  
هبا، فيما يتعلق راجلراسم املنص ص 

( 137( و)133)عليها يف املادتني 
م  هذا القاان ن، يف احلااالت   

 اآلتية:
عناما ترتكب اجلرمية يف إقليم  -1

 الاولة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

عناما ترتكب اجلرمية ضاا   -3
طاسرة مسنلة يف الاولة أو علاى  

 متنها.
عناما اابط الطااسرة الايت     -3

ايتكبت على متنها اجلرمية يف إقليم 
امل تبه ره علاى   وال يزالالاولة 
 متنها.
عناما ترتكب اجلرمية ضا أو  -7

على م  طاسرة مؤجرة رطااقم أو  
راون طاقم إىل مستأجر يكا ن  
املركز الرسيسي ألعماله يف الاولة 

 أو تك ن له إقامة داسمة فيها.
عناما ي جا امل اتبه راه يف    -6

عناما ترتكب اجلرمية ضاا   -3
طاسرة مسنلة يف الاولة أو علاى  

 متنها.
عناما اابط الطااسرة الايت     -3

ايتكبت على متنها اجلرمية يف إقليم 
امل تبه ره علاى   وال يزالالاولة 
 متنها.
عناما ترتكب اجلرمية ضا أو  -7

على م  طاسرة مؤجرة رطااقم أو  
راون طاقم إىل مستأجر يكا ن  
املركز الرسيسي ألعماله يف الاولة 

 أو تك ن له إقامة داسمة فيها.
جا امل اتبه راه يف   عناما ي  -6

عناما ترتكب اجلرمية ضاا   -3
طاسرة مسنلة يف الاولة أو علاى  

 متنها.
عناما اابط الطااسرة الايت     -3

ايتكبت على متنها اجلرمية يف إقليم 
الاولة وما يزال امل تبه ره علاى  

 متنها.
ا ترتكب اجلرمية ضا أو عنام -7

على م  طاسرة مؤجرة رطااقم أو  
راون طاقم إىل مستأجر يكا ن  
املركز الرسيسي ألعماله يف الاولة 

 أو تك ن له إقامة داسمة فيها.
عناما ي جا امل اتبه راه يف    -6
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 إقليم الاولة.
إذا ايتكبت اجلرمية على م   -5

طاسرة مانية تطري خاايج إقلايم   
الاولة وكان أول هب ط هلا رعاا  

 اجلرمية يف أحا مطايات الاولة.
إذا قام قاسا الطاسرة رتساليم   -4

امل تبه فياه رايتكاا  اجلرمياة    
للسلطات املختصاة يف الاولاة   

، على أن يتعهاا  وطلب حماكمته
قاسا وم غل الطاسرة رأهنما مل ول  
 يقاما طلبًا مماثاًل يف دولة أخر .

 

 إقليم الاولة.
إذا ايتكبت اجلرمية على م   -5

طاسرة مانية تطري خاايج إقلايم   
الاولة وكان أول هب ط هلا رعاا  

 اجلرمية يف أحا مطايات الاولة.
إذا قام قاسا الطاسرة رتساليم   -4

امل تبه فياه رايتكاا  اجلرمياة    
للسلطات املختصاة يف الاولاة   

عهاا  وطلب حماكمته، على أن يت
قاسا وم غل الطاسرة رأهنما مل ول  
 يقاما طلبًا مماثاًل يف دولة أخر .

 
 

 إقليم الاولة.
إذا ايتكبت اجلرمية على م   -5

طاسرة مانية تطري خاايج إقلايم   
ب ط هلا رعاا  الاولة وكان أول ه

 اجلرمية يف أحا مطايات الاولة.
إذا قام قاسا الطاسرة رتساليم   -4

امل تبه فياه رايتكاا  اجلرمياة    
للسلطات املختصاة يف الاولاة   
وطلب حماكمته، على أن يتعهاا  
قاسا وم غل الطاسرة رأهنما مل ول  
 يقاما طلبًا مماثاًل يف دولة أخر .
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 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (021مادة )

 إنزال املشتبه به
سلطات املختصة يف الاولة  على ال

أن تسمح لقاسا الطاسرة رإنزال أي 
شخص منها وفقًا ألحكام الفقرة 

( م  هاذا  135( م  املادة )1)
 القان ن.

 (021مادة )

 إنزال املشتبه به
 

 دون تعايل

 (021مادة )

 إنزال املشتبه به
 

 دون تعايل

 (021مادة )

 إنزال املشتبه به
الاولة  على السلطات املختصة يف 

أن تسمح لقاسا الطاسرة رإنزال أي 
شخص منها وفقًا ألحكام الفقرة 

( م  هذا 135( م  املادة )1)
 القان ن.

 (020مادة )

 تسليم املشتبه به
على السلطات املختصة يف الاولة 
أن تتسلم كل شخص يطلب قاسا 
( 3الطاسرة تسليمه هلا وفقًا للفقرة )

، ( م  هذا القان ن135م  املادة )

 (020مادة )

 تسليم املشتبه به
 

 دون تعايل

 (020مادة )

 تسليم املشتبه به
 

 دون تعايل

 (020مادة )

 تسليم املشتبه به
على السلطات املختصة يف الاولة 
أن تتسلم كل شخص يطلب قاسا 
( 3الطاسرة تسليمه هلا وفقًا للفقرة )

، ( م  هذا القان ن135م  املادة )
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 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

وعليها أن جتري حتقيقًا ف ييًا ع  
احلادث وتتخذ اإلجراءات الالزمة 

 إلحالته إىل احملكمة.
ويف مجيع األح ال، يك ن لتلاك  

طبقًا للق انني املعم ل  –السلطات 
احلق يف تسليم امل تبه ره إىل  –هبا 

الاولة اليت حيمال جنسايتها أو   
الاولة اليت يقيم فيها رص ية داسمة 

اليت راأ مناها يحلتاه   أو الاولة 
 اجل ية.

وعليها أن جتري حتقيقًا ف ييًا ع  
احلادث وتتخذ اإلجراءات الالزمة 

 إلحالته إىل احملكمة.
ويف مجيع األح ال، يك ن لتلك 

طبقًا للق انني املعم ل  –السلطات 
احلق يف تسليم امل تبه ره إىل  –هبا 

الاولة اليت حيمل جنسيتها أو 
الاولة اليت يقيم فيها رص ية داسمة 

ليت راأ منها يحلته أو الاولة ا
 اجل ية.

 (022مادة )

 إجراءات أمن
 وسالمة الطريان املدين

 (022مادة )

 إجراءات أمن
 وسالمة الطريان املدين

 (022مادة )

 إجراءات أمن
 وسالمة الطريان املدين

 (022مادة )

 إجراءات أمن
 وسالمة الطريان املدين
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 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

جيب على شئ ن الطريان املااين  
اختاذ كافة اإلجاراءات ال قاسياة   
الالزمة ملنع ايتكا  اجلراسم ضاا  
أم  وسالمة الطاريان املااين يف   
الاولة، وتلك اليت ترتكب علاى  
م  الطاسرات ال طنية وفقًا للق اعا 

 الاولية ذات الصلة.

 

 دون تعايل
 

 دون تعايل
جيب على شئ ن الطريان املاين 
اختاذ كافة اإلجراءات ال قاسية 

اجلراسم ضا الالزمة ملنع ايتكا  
أم  وسالمة الطريان املاين يف 
الاولة، وتلك اليت ترتكب على 
م  الطاسرات ال طنية وفقًا للق اعا 

 الاولية ذات الصلة.

 الباب الثاين عشر

 رسوم الطريان
 (022مادة )

 سلطة فرض الرسوم
 ُتفرض يس م الطريان التالية: -1
يس م املطايات واخلامات  -أ

 الباب الثاين عشر

 رسوم الطريان
 (022مادة )

 سلطة فرض الرسوم
 

 دون تعايل

 الباب الثاين عشر

 رسوم الطريان
 (022مادة )

 سلطة فرض الرسوم
 

 تعايلدون 

 الباب الثاين عشر

 رسوم الطريان
 (022مادة )

 سلطة فرض الرسوم
 ُتفرض يس م الطريان التالية: -1
يس م املطايات واخلامات  -أ
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انتظاي  –سرات املالحية )هب ط الطا
 –إي اء الطاسرات  –الطاسرات 

اخلامات املالحية(، مبا ال جياوز 
 أل  ديناي للرحلة ال احاة.

يس م تسنيل الطاسرات  - 
وإصااي ال هادات اخلاصة هبا، مبا 
ال جياوز أيرعني أل  ديناي ع  
تسنيل الطاسرة أو إصااي ال هادة 

 ال احاة.
يس م تراخيص املطايات  -ج

ممايسة أن طة الطريان وتصاييح 
وخامات الطريان، مبا ال جياوز 
أيرعماسة أل  ديناي لكل ترخيص 

انتظاي  –املالحية )هب ط الطاسرات 
 –إي اء الطاسرات  –الطاسرات 

اخلامات املالحية(، مبا ال جياوز 
 أل  ديناي للرحلة ال احاة.

اسرات يس م تسنيل الط - 
وإصااي ال هادات اخلاصة هبا، مبا 
ال جياوز أيرعني أل  ديناي ع  
تسنيل الطاسرة أو إصااي ال هادة 

 ال احاة.
يس م تراخيص املطايات  -ج

وتصاييح ممايسة أن طة الطريان 
وخامات الطريان، مبا ال جياوز 
أيرعماسة أل  ديناي لكل ترخيص 
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 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

أو تصريح مبمايسة ن اط أو 
 خامة م  خامات الطريان.

يس م خامات أم  الطريان،  -د
 مبا ال جياوز مخسة آالف ديناي.

يسم خامات املغاديي  ع   -ها
طريق اجل ، مبا ال جياوز ع رة 

 دنانري لكل فرد.
حياد ال زير فئاات الرسا م    -3

( م  هاذه  1املذك ية يف الفقرة )
 –حبسب كال خاماة    –املادة 

ويعال مقاايها، مباا ال جيااوز   
 حاودها القص  .

أو تصريح مبمايسة ن اط أو 
 الطريان. خامة م  خامات

يس م خامات أم  الطريان،  -د
 مبا ال جياوز مخسة آالف ديناي.

يسم خامات املغاديي  ع   -ها
طريق اجل ، مبا ال جياوز ع رة 

 دنانري لكل فرد.
حياد ال زير فئات الرس م  -3

( م  هذه 1املذك ية يف الفقرة )
 –حبسب كل خامة  –املادة 

ويعال مقاايها، مبا ال جياوز 
 لقص  .حاودها ا
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 كما وردت من احلكومة

 (027مادة )

 اإلعفاء من الرسوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (027مادة )

 اإلعفاء من الرسوم
   امل افقة على قراي  لل الن ا

رتغيري كلمة )الطاسرات( ال ايدة 
(، احلاالتيف صاي املادة إىل )

 حىت يستقيم املعىن.وذلك 

امل افقة على قراي  لل الن ا   -
( ليستقيم 3رإعادة صياغة الفقرة )

معىن النص، على أن تأخذ الترميز 
)ها( مع مراعاة إعادة ترقيم 
الفقرتني الالحقتني، وذلك على 

 النح  اآليت:

 (027مادة )

 اإلعفاء من الرسوم
  الطاسرات( ال ايدة تغيري كلمة(

 (.احلاالتيف صاي املادة إىل )
 
 
 
 ( على 3إعادة صياغة الفقرة )

أن تأخذ الترميز )ها( ماع  
مراعاة إعادة ترقيم الفقارتني  
الالحقتني، وذلك على النح  

 اآليت:
 

 (027مادة )

 اإلعفاء من الرسوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



996 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
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أية طائرة أخـر ، وأي   -"هـ 
جهة حكومية أو دبلوماسية يقرر 

الرسوم كليـًا  الوزير إعفاءها من 
أو جزئيًا، إذا كان من شأن ذلك 
دقيق مصلحة وطنية، بعد أخـذ  
رأي وزير املالية وموافقة رئـيس  

 جملس الوزراء".
 
   امل افقة على قراي  لل الن ا

رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 
)الز ( ال ايدة يف البنا )ج( ما   

 (.الزي( لتصبح )3الفقرة يقم )

أية طائرة أخـر ، وأي   -"هـ 
جهة حكومية أو دبلوماسـية  
يقرر الـوزير إعفاءهـا مـن    

يـًا، إذا  الرسوم كليًا أو جزئ
كان من شأن ذلـك دقيـق   
مصلحة وطنية، بعد أخذ رأي 
وزير املالية وموافقـة رئـيس   

 جملس الوزراء".
   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف

كلمة )الز ( ال ايدة يف البنا 
( 3)ج( م  الفقارة يقام )  

 (.الزيلتصبح )
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م  الرس م املذك ية يف  ُتعفى -1

( م  هذا القاان ن،  133املادة )

   لل الن ا  امل افقة على قراي
( مبا 7رإعادة صياغة الفقرة يقم )

جيعل هذه الفقرة خمتصرة و حمكمة 
الصياغة مع االحتفاظ رنفل املعىن، 

 وذلك على النح  اآليت:

جيوز للوزير إعفاء أيـة فئـات   
أخر ، بعد أخذ رأي وزير املالية 

 وموافقة رئيس جملس الوزراء.
 
 

 

 ( 7إعادة صياغة الفقرة يقم )
 على النح  اآليت:

 جيوز للوزير إعفاء أية فئـات 
أخر ، بعد أخذ رأي وزيـر  
املالية وموافقة رئيس جملـس  

 الوزراء.
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

م  الرس م املذك ية يف  ُتعفى -1
( م  هذا القاان ن،  133املادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُتعفى م  الرس م املذك ية يف  -1
( م  هذا القاان ن،  133) املادة

 الطاسرات اآلتية:
طاسرات الاولة والطريان امللكي  -أ
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 نصوص املواد  
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 كما وردت من احلكومة

 اآلتية: احلاالت
طاسرات الاولة والطريان امللكي  -أ

أو تلك املستخامة ر اسطة املل ك 
والرؤساااء واألمااراء، وماا  يف 

 حكمهم.
هيئة األمم املتحااة   طاسرات - 

 ووكاالاا املتخصصة.
طاسرات جامعة الاول العررية   -ج

ووكاالاا املتخصصة وطااسرات  
املنظمات اإلقليمية املنضمة إليهاا  

 الاولة.
الطاااسرات املسااتخامة دون  -د

مقارل يف اإلساعاف والبحاث   

 اآلتية: احلاالت
طاسرات الاولة والطريان امللكي  -أ

أو تلك املستخامة ر اسطة املل ك 
، وماا  يف والرؤساااء واألمااراء

 حكمهم.
هيئة األمم املتحااة   طاسرات - 

 ووكاالاا املتخصصة.
طاسرات جامعة الاول العررية   -ج

ووكاالاا املتخصصة وطااسرات  
املنظمات اإلقليمية املنضمة إليهاا  

 الاولة.
الطاااسرات املسااتخامة دون  -د

مقارل يف اإلساعاف والبحاث   

أو تلك املستخامة ر اسطة املل ك 
والرؤساااء واألمااراء، وماا  يف 

 حكمهم.
طاسرات هيئة األمم املتحااة   - 

 ووكاالاا املتخصصة.
طاسرات جامعة الاول العررية  -ج

ووكاالاا املتخصصة وطااسرات  
ليمية املنضمة إليهاا  املنظمات اإلق

 الاولة.
الطاااسرات املسااتخامة دون  -د

مقارل يف اإلساعاف والبحاث   
واإلنقاذ، وكذلك طاسرات اهلالل 
 األمحر، وطاسرات الصليب األمحر.
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، وكذلك طاسرات اهلالل واإلنقاذ
 األمحر، وطاسرات الصليب األمحر.

أية طـائرة أخـر ، وأي    -هـ
جهة حكومية أو دبلوماسية يقرر 
الوزير إعفاءها من الرسوم كليـًا  
أو جزئيًا، إذا كان من شأن ذلك 
دقيق مصلحة وطنية، بعد أخـذ  
رأي وزير املالية وموافقة رئـيس  

 جملس الوزراء.
 
 
 
م  يسام خاامات    ُتعفى -3

، وكذلك طاسرات اهلالل واإلنقاذ
 رات الصليب األمحر.األمحر، وطاس

أية طـائرة أخـر ، وأي    -هـ
جهة حكومية أو دبلوماسية يقرر 
الوزير إعفاءها من الرسوم كليـًا  
أو جزئيًا، إذا كان من شأن ذلك 
دقيق مصلحة وطنية، بعد أخـذ  
رأي وزير املالية وموافقة رئـيس  

 جملس الوزراء.
 
 
 
م  يسام خاامات    ُتعفى -3

جي ز لل زير أن يعفاي ما     -3
( 133الرس م املذك ية يف املادة )

م  هذا القان ن، إعفاًء كلياًا أو  
الطاسرات جزسيًا، أية طاسرة م  غري 
( م  1املنص ص عليها يف الفقرة )

هذه املادة، إذا كان م  شأن ذلك 
حتقيق مصلحة وطنياة واضاحة،   
وذلك رعا الت اوي مع وزير املالية 

 وم افقة يسيل  لل ال زياء.
 
ُتعفى م  يسام خاامات    -3

املغاديي  ع  طريق اجل ، املذك ي 
( م  1يف البنا )ها( م  الفقرة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

املغاديي  ع  طريق اجل ، املذك ي 
( م  1لفقرة )يف البنا )ها( م  ا

( م  هذا القاان ن،  133املادة )
 الفئات التالية:

الرمسية والارل ماساية   ال ف د -أ
 البحرينية واألجنبية.

وأعضااء السالك    يؤساء - 
الارل ماسااي املعتماااون لااا  

 الاولة.
أعضاء طااقم الطااسرة يف    -ج

 الـزي يحالام، ر رط ايتااسهم 
 الرمسي.

 .الركا  العاررون )الترانزيت( -د

املذك ي املغاديي  ع  طريق اجل ، 
( م  1يف البنا )ها( م  الفقرة )

( م  هذا القاان ن،  133املادة )
 الفئات التالية:

الرمسية والارل ماساية   ال ف د -أ
 البحرينية واألجنبية.

وأعضااء السالك    يؤساء - 
الارل ماسااي املعتماااون لااا  

 الاولة.
أعضاء طااقم الطااسرة يف    -ج

 الـزي يحالام، ر رط ايتااسهم 
 الرمسي.

 لركا  العاررون )الترانزيت(.ا -د

  هذا القاان ن،  ( م133املادة )
 الفئات التالية:

ال ف د الرمسية والارل ماساية   -أ
 البحرينية واألجنبية.

يؤساء وأعضااء السالك    - 
الارل ماسي  املعتمااون لاا    

 الاولة.
أعضاء طااقم الطااسرة يف    -ج

يحالام، ر رط ايتااسهم الازي  
 الرمسي.

 الركا  العاررون )الترانزيت(. -د
مايهم األطفال الذي  تقل أع -ها

 ع  سنتني.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

الذي  تقل أعمايهم  األطفال -ها
 ع  سنتني.

جيوز للوزير إعفاء أية فئات  -2
أخر ، بعد أخذ رأي وزير املالية 

 وموافقة رئيس جملس الوزراء.
 

الذي  تقل أعمايهم  األطفال -ها
 ع  سنتني.

جيوز للوزير إعفاء أية فئات  -2
أخر ، بعد أخذ رأي وزير املالية 

 وموافقة رئيس جملس الوزراء.
 

جي ز لل زير أن يعفاي ما     -7
الرسم املنص ص عليه يف الفقارة  

( م  هذه املادة أية فئات أخر  3)
م  غري الفئات املذك ية يف ذات 
الفقرة، وذلك رعا الت اوي ماع  
وزير املالية وم افقة يسيل  لال  

 ال زياء.

 الباب الثالث عشر

 العقوبات واجلزاءات
 (025مادة )
 ط املخالفاتسلطة ضب

مل ظفي شئ ن الطريان املاين الذي  
يصاي رتحاياهم قراي م  وزير 

 الباب الثالث عشر

 واجلزاءاتالعقوبات 
 (025مادة )

 سلطة ضبط املخالفات
 

 دون تعايل

 الباب الثالث عشر

 العقوبات واجلزاءات
 (025مادة )

 سلطة ضبط املخالفات
 

 دون تعايل

 الباب الثالث عشر

 العقوبات واجلزاءات
 (025مادة )

 سلطة ضبط املخالفات
مل ظفي شئ ن الطريان املاين الذي  
يصاي رتحاياهم قراي م  وزير 



999 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

العال راالتفاق مع ال زير صفة 
مأم يي الضبط القضاسي، رالنسبة 
للنراسم واملخالفات اليت تقع 
راملخالفة ألحكام هذا القان ن 
والل اسح والقرايات الصادية تنفيذً ا 

 له.

العال راالتفاق مع ال زير صفة 
مأم يي الضبط القضاسي، رالنسبة 
للنراسم واملخالفات اليت تقع 
راملخالفة ألحكام هذا القان ن 
والل اسح والقرايات الصادية تنفيذً ا 

 له.

 (026مادة )

 اجلزاءات اليت توقعها
 شئون الطريان املدين

 
 
 
 

 (026مادة )

 اجلزاءات اليت توقعها
 شئون الطريان املدين

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتص يب اخلطأ اإلمالسي يف كلمة 
)أخر( ال ايدة يف الساطر األول  

 (026مادة )

 اجلزاءات اليت توقعها
 شئون الطريان املدين

  اخلطأ اإلمالساي يف  تص يب
كلمة )أخر( ال ايدة يف السطر 

 (.لخراألول م  املادة لتصبح )
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 (026مادة )

 اجلزاءات اليت توقعها
 شئون الطريان املدين
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
مع عام اإلخاالل رالعق راات   
املقرية يف هذا القاان ن أو يف أي  

، يك ن ل ئ ن الطريان لخرقان ن 
املاين، يف حالة خمالفة أحكام هذا 
القان ن  أو اللا اسح والقارايات   
الصادية تنفياًذا لاه، أن تتخاذ    

 اإلجراءات التالية:
وق  الترخيص أو التصاريح   -1

الصادي منها مل اغل الطااسرة أو   
 سرة ملاة حماودة، أو سحبه.للطا
وق  مفع ل شهادة الصالحية  -3

 ملاة حماودة، أو سحبها.

 (.لخرم  املادة لتصبح )

 

 التعديل:
مع عام اإلخاالل رالعق راات   
املقرية يف هذا القاان ن أو يف أي  

، يك ن ل ئ ن الطريان لخرقان ن 
املاين، يف حالة خمالفة أحكام هذا 

قارايات  القان ن  أو اللا اسح وال 
الصادية تنفياًذا لاه، أن تتخاذ    

 اإلجراءات التالية:

وق  الترخيص أو التصاريح   -1
الصادي منها مل اغل الطااسرة أو   

 للطاسرة ملاة حماودة، أو سحبه.
وق  مفع ل شهادة الصالحية  -3

 ملاة حماودة، أو سحبها.

 
مع عام اإلخاالل رالعق راات   
أي املقرية يف هذا القاان ن أو يف  

قان ن أخر، يك ن ل ئ ن الطريان 
املاين، يف حالة خمالفة أحكام هذا 
القان ن  أو اللا اسح والقارايات   
الصادية تنفياًذا لاه، أن تتخاذ    

 اإلجراءات التالية:
وق  الترخيص أو التصاريح   -1

الصادي منها مل اغل الطااسرة أو   
 للطاسرة ملاة حماودة، أو سحبه.

وق  مفع ل شهادة الصالحية  -3
 ملاة حماودة، أو سحبها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

وق  مفع ل إجازة الطريان أو  -3
أية إجازة أخر  ملاة حماودة، أو 

 سحبها.
منع الطاسرة م  الطريان ملااة   -7

حماودة أو إجبايها على اهلبا ط  
 رعا إنذايها.

منع الطاسرة م  الطاريان يف   -6
ولة لفترة حماودة أو رصفة إقليم الا
 داسمة.

وق  مفع ل إجازة الطريان أو  -3
أية إجازة أخر  ملاة حماودة، أو 

 .سحبها
منع الطاسرة م  الطريان ملااة   -7

حماودة أو إجبايها على اهلبا ط  
 رعا إنذايها.

منع الطاسرة م  الطريان يف  -6
إقليم الاولة لفترة حماودة أو رصفة 

 داسمة.

وق  مفع ل إجازة الطريان أو  -3
أية إجازة أخر  ملاة حماودة، أو 

 سحبها.
منع الطاسرة م  الطريان ملااة   -7

حماودة أو إجبايها على اهلبا ط  
 رعا إنذايها.

منع الطاسرة م  الطاريان يف   -6
إقليم الاولة لفترة حماودة أو رصفة 

 داسمة.

 (024مادة )

 أو إزالة املخالفات منع أو وقف
 
 

 (024مادة )

 منع أو وقف أو إزالة املخالفات
    امل افقة على قراي  لل الن ا

 (024مادة )

 منع أو وقف أو إزالة املخالفات
 ( بالتنسيق مـع  إضافة عباية

( اجلهات اإلدارية املختصـة 

 (024مادة )

 منع أو وقف أو إزالة املخالفات
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عام اإلخالل رأحكام املاادة  
( م  هذا القان ن، جيا ز  135)

بالتنسيق مع ل ئ ن الطريان املاين 

بالتنسـيق مـع   رإضافة عبااية ) 
( رعاا  اجلهات اإلدارية املختصة

( جي ز ل ئ ن الطريان املاينعباية )
ال ايدة يف السطر األول م  املادة، 
وذلااك منعااًا للتضاااي  رااني 
السلطات عنا ممايسة سلطة إزالة 
املخالفات املرتكبة؛ و مثال علاى  

 ذلك سلطات البلاية.

جيا ز ل ائ ن   رعا عبااية ) 
( الا ايدة يف  الطريان املااين 
 م  املادة.السطر األول 

 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

مع عام اإلخالل رأحكام املاادة  
( م  هذا القان ن، جيا ز  135)

بالتنسيق مع ل ئ ن الطريان املاين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عام اإلخالل رأحكام املادة 
( م  هذا القان ن، جي ز 135)

ل ئ ن الطريان املاين أن تتخذ 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

أن تتخذ  اجلهات اإلدارية املختصة
اإلجراءات الالزمة ملنع أو وق  أو 
إزالة أية خمالفات ألحكام امل اد م  

( م  هذا القان ن، 31( إىل )34)
زام املخال  جبميع النفقاات  مع إل

 اليت تتكباها الاولة يف سبيل ذلك.

أن تتخذ  اجلهات اإلدارية املختصة
اإلجراءات الالزمة ملنع أو وق  أو 
إزالة أية خمالفات ألحكام امل اد م  

م  هذا القان ن، ( 31( إىل )34)
مع إلزام املخال  جبميع النفقاات  
 اليت تتكباها الاولة يف سبيل ذلك.

اإلجراءات الالزمة ملنع أو وق  أو  
إزالة أية خمالفة ألحكام امل اد م  

( م  هذا القان ن، 31( إىل )34)
مع إلزام املخال  جبميع النفقات 
 اليت تتكباها الاولة يف سبيل ذلك.

 (028مادة )

 عقوبة األفعال اليت
 تعرض سالمة الطريان للخطر

يعاقب راحلبل ملاة ال تقل ع  
تزيا على ثالث سن ات سنتني وال 

ورالغرامة اليت ال تقل ع  ثالثة 
آالف ديناي وال تزيا على ع رة 

 (028مادة )

 عقوبة األفعال اليت
 للخطرتعرض سالمة الطريان 

 

 دون تعايل

 (028مادة )

 عقوبة األفعال اليت
 تعرض سالمة الطريان للخطر

 

 دون تعايل

 (028مادة )

 عقوبة األفعال اليت
 تعرض سالمة الطريان للخطر

يعاقب راحلبل ملاة ال تقل ع  
سنتني وال تزيا على ثالث سن ات 
ورالغرامة اليت ال تقل ع  ثالثة 
آالف ديناي وال تزيا على ع رة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

آالف ديناي، أو رإحا  هاتني 
العق رتني، كل م  ايتكب فعاًل 

 م  األفعال اآلتية:
قيادة طاسرة وهي ال حتمل  -1

عالمات اجلنسية أو التسنيل أو 
حتمل  عالمات غري صحيحة أو 

ح خاص غري واضحة، دون تصري
م  شئ ن الطريان املاين ورقصا 

 إخفاء حقيقة الطاسرة.
تعُما قيادة طاسرة ف ق منطقة  -3

حمرمة، أو قياداا ف ق منطقة حمرمة 
م  غري قصا، وعام اإلذعان 

 لألوامر الصادية له.

آالف ديناي، أو رإحا  هاتني 
العق رتني، كل م  ايتكب فعاًل 

 م  األفعال اآلتية:
قيادة طاسرة وهي ال حتمل  -1

عالمات اجلنسية أو التسنيل أو 
حتمل  عالمات غري صحيحة أو 
غري واضحة، دون تصريح خاص 
م  شئ ن الطريان املاين ورقصا 

 إخفاء حقيقة الطاسرة.
منطقة  تعُما قيادة طاسرة ف ق -3

حمرمة، أو قياداا ف ق منطقة حمرمة 
م  غري قصا، وعام اإلذعان 

 لألوامر الصادية له.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

عام اإلذعان لألمر راهلب ط   -3
 أثناء التحليق ف ق إقليم الاولة.

اهلب ط  أو اإلقالع خايج  -7
ملطايات أو األمكنة املخصصة ا

لذلك، أو الطريان خايج املناطق 
والطرق احملادة، يف غري حاالت 
الق ة القاهرة وراون تصريح خاص 

 رذلك م  شئ ن الطريان املاين.
التحليق رطاسرة يف إقليم الاولة  -6

 دون تصريح، وعلى متنها:
أسلحة أو ذخاسر، أو أية م اد  -أ

 نية نقلها.أخر  حترم الق انني ال ط
أشخاص، رقصا القيام  - 

عام اإلذعان لألمر راهلب ط   -3
 أثناء التحليق ف ق إقليم الاولة.

اهلب ط  أو اإلقالع خايج  -7
املطايات أو األمكنة املخصصة 
لذلك، أو الطريان خايج املناطق 

حاالت والطرق احملادة، يف غري 
الق ة القاهرة وراون تصريح خاص 

 رذلك م  شئ ن الطريان املاين.
التحليق رطاسرة يف إقليم الاولة  -6

 دون تصريح، وعلى متنها:
أسلحة أو ذخاسر، أو أية م اد  -أ

 أخر  حترم الق انني ال طنية نقلها.
أشخاص، رقصا القيام  - 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

رأعمال التهريب أو ايتكا  
 جناية، ول  مل يتم ايتكاهبا.

ت غيل طاسرة قبل احلص ل  -5
على شهادة تسنيلها أو شهادة 
صالحيتها للطريان، دون تصريح 
خاص رذلك م  شئ ن الطريان 

 املاين.
قيادة طاسرة دون احلص ل على  -4

ية، أو ال هادات أو اإلجازات املقر
دون احلص ل على تصريح خاص 

 رذلك م  شئ ن الطريان املاين.
قيادة طاسرة يف حالة سكر أو  -1

 حتت تأثري خماي.

رأعمال التهريب أو ايتكا  
 اهبا.جناية، ول  مل يتم ايتك

ت غيل طاسرة قبل احلص ل  -5
على شهادة تسنيلها أو شهادة 
صالحيتها للطريان، دون تصريح 
خاص رذلك م  شئ ن الطريان 

 املاين.
قيادة طاسرة دون احلص ل على  -4

ال هادات أو اإلجازات املقرية، أو 
دون احلص ل على تصريح خاص 

 رذلك م  شئ ن الطريان املاين.
حالة سكر أو قيادة طاسرة يف  -1

 حتت تأثري خماي.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

تعتما عام تاوي  البيانات  -3
اليت جيب على م غل الطاسرة أو 
تارعيه تاوينها يف وثاسق الطاسرة أو 
سنالاا أو التغيري فيها رس ء نية 

ل اقع، إذا أو تاوي  ريانات خمالفة ل
كان م  شأن ذلك تعريض أو 
 احتمال تعريض الطاسرة للخطر.

الاخ ل دون تصاريح يف   -11
منطقة حتركات الطاسرات احملظ ي 
الاخ ل فيها، أو ترك حي انات أو 
أشياء رااخلها م  شأهنا أن تؤدي 

 إىل اإلضراي رسالمة الطريان.

تعتما عام تاوي  البيانات  -3
اليت جيب على م غل الطاسرة أو 
تارعيه تاوينها يف وثاسق الطاسرة أو 
سنالاا أو التغيري فيها رس ء نية 
أو تاوي  ريانات خمالفة لل اقع، إذا 
كان م  شأن ذلك تعريض أو 
 احتمال تعريض الطاسرة للخطر.

صريح يف الاخ ل دون ت -11
منطقة حتركات الطاسرات احملظ ي 
الاخ ل فيها، أو ترك حي انات أو 
أشياء رااخلها م  شأهنا أن تؤدي 

 إىل اإلضراي رسالمة الطريان.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 (029) مادة 
عقوبة االعتداء على منشآت 
الطريان املدين واالستيالء غري 
 املشرو  على الطائرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -( 071، 029املادتان )
 ( بعد إعادة الترقيم029مادة )

عقوبة االعتداء على منشآت 
الطريان املدين واالستيالء غري 
 املشرو  على الطائرات

 ألشدتطبيق العقوبة ا
   امل افقة على قراي  لل الن ا

رإعادة صياغة املادتني رعا د هما 
يف مادة واحاة مع مراعاة إعاادة  
ترقيم امل اد الالحقاة، حياث إن   
دمج املاادتني اساتاعى إعاادة    

الصياغة حاىت يساتقيم املعاىن           

 (071، 029املادتان )
 الترقيم( بعد إعادة 029مادة )

عقوبة االعتداء على منشآت 
الطريان املدين واالستيالء غري 
 املشرو  على الطائرات
 تطبيق العقوبة األشد

    إعادة صياغة املاادتني رعاا
د هما يف مادة واحااة ماع   
مراعاة إعادة تارقيم املا اد   

 الالحقة.
 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 (029مادة )

عقوبة االعتداء على منشآت 
الطريان املدين واالستيالء غري 
 املشرو  على الطائرات
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 

عقوبة أشد مع عدم اإلخالل بأية 
ترد يف قانون العقوبات أو يف أي 

 قانون لخر:
يعاقب رالسن  ماة ال تقال   -1

ع  مخل سن ات وال تزيا علاى  
ع ر سن ات، كل م  ايتكاب  
أحا األفعال املنص ص عليهاا يف  

( م  133( م  املادة )1الفقرة )

 و يتحقق الامج يف آن واحا.

 

 التعديل:
 (029مادة )

منشآت  عقوبة االعتداء على
الطريان املدين واالستيالء غري 
 املشرو  على الطائرات

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 
ترد يف قانون العقوبات أو يف أي 

 قانون لخر:
يعاقب رالسن  ماة ال تقال   -1

ع  مخل سن ات وال تزيا علاى  
ع ر سن ات، كل م  ايتكاب  
أحا األفعال املنص ص عليهاا يف  

( ما   133)( م  املادة 1الفقرة )

 
 
 
 

 
 

يعاقب رالسن  ماة ال تقل  -1
ع  مخل سن ات وال تزيا على 
ع ر سن ات، كل م  ايتكب 
أحا األفعال املنص ص عليها يف 

( م  133( م  املادة )1الفقرة )
هذا القان ن أو أحا األفعال 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

هذا القاان ن أو أحاا األفعاال    
( 137املنص ص عليها يف املاادة ) 

تب على الفعل تامري منه، وإذا تر
الطاسرة أو تاامري تساهيالت أو   
من  ت الطريان، ُشادت العق رة 
إىل السن  املؤرا، وتك ن العق رة 
اإلعاام أو السن  املؤرا إذا ترتب 
 على الفعل م ت شخص أو أكثر.

يعاقب راحلبل مادة ال تزياا   -3
على ثالثة أشهر ورالغرامة الايت ال  

رإحا  جتاوز ثالثة آالف ديناي أو 
هاتني العق رتني، كل م  ايتكب 
أيًا م  األفعال املنص ص عليها يف 

هذا القاان ن أو أحاا األفعاال    
( 137املنص ص عليها يف املاادة ) 

منه، وإذا ترتب على الفعل تامري 
الطاسرة أو تاامري تساهيالت أو   
من  ت الطريان، ُشادت العق راة  
إىل السن  املؤرا، وتك ن العق رة 
اإلعاام أو السن  املؤرا إذا ترتب 
 على الفعل م ت شخص أو أكثر.

احلبل مادة ال تزياا  يعاقب ر -3
على ثالثة أشهر ورالغرامة الايت ال  
جتاوز ثالثة آالف ديناي أو رإحا  
هاتني العق رتني، كل م  ايتكب 
أيًا م  األفعال املنص ص عليها يف 

( 137املنص ص عليها يف املادة )
تامري منه، وإذا ترتب على الفعل 

الطاسرة أو تامري تسهيالت أو 
من  ت الطريان، ُشادت العق رة 
إىل السن  املؤرا، وتك ن العق رة  
اإلعاام أو السن  املؤرا إذا ترتب 
 على الفعل م ت شخص أو أكثر.

يعاقب راحلبل ماة ال تزيا  -3
على ثالثة أشهر ورالغرامة اليت ال 
جتاوز ثالثة آالف ديناي أو رإحا  

لعق رتني، كل م  ايتكب هاتني ا
أيًا م  األفعال املنص ص عليها يف 

( م  133( م  املادة )3الفقرة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

( م  133( م  املادة )3الفقرة )
 هذا القان ن.

( ما   133( م  املادة )3الفقرة )
 هذا القان ن.

 هذا القان ن.

 (071مادة ) 

 تطبيق العقوبة األشد
ال ختل أحكام هذا القان ن رأية 
عق رة أشا ترد يف قان ن العق رات 

 أو يف أي قان ن آخر.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 071مادة ) -( 070مادة )
 بعد إعادة الترقيم
 مصادرة الطائرة

   امل افقة على قراي  لل الن ا
رتغيري عباية )تقري، رناء على طلب 

لفقرة ال زير، التحفظ( ال ايدة يف ا
 -تصـدر  األخرية م  املادة إىل )

أمـرًا   -بناًء على طلب الـوزير 
 (بالتحفظ

 
متت إعادة صياغة النص رسبب 
الامج رني املادتني و تص يبا 
للمعىن، رصاوي القراي يف شكل 

 (070مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم071مادة ) 

 مصادرة الطائرة
   تغيري عباية )تقري، رناء علاى

ال زير، التحفظ( ال ايدة طلب 
يف الفقرة األخرية م  املادة إىل 

بناًء على طلـب   -تصدر )
 (.أمرًا بالتحفظ -الوزير

 
 
 
 
 

 (070مادة )

 مصادرة الطائرة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 (071)مادة 

 الطائرةمصادرة 
جي ز احلكم مبصادية الطااسرة يف  

 احلاالت اآلتية:
محل عالماات جنساية أو    -1

تسنيل غري صحيحة، أو عام محل 
 أي م  هذه العالمات.

قيام مالك أو م غل الطااسرة   -3
رنقل أسلحة أو ذخااسر رقصاا   
التهريب أو ايتكا  جرمية متال  

 أم  الاولة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد  )أمر(.
 التعديل:

 
 (071مادة )

 مصادرة الطائرة
جي ز احلكم مبصادية الطااسرة يف  

 احلاالت اآلتية:
محل عالماات جنساية أو    -1

أو عام محل  تسنيل غري صحيحة،
 أي م  هذه العالمات.

قيام مالك أو م غل الطااسرة   -3
رنقل أسلحة أو ذخااسر رقصاا   
التهريب أو ايتكا  جرمية متال  

 
 
 
 

جي ز احلكم مبصادية الطااسرة يف  
 احلاالت اآلتية:

محل عالماات جنساية أو    -1
تسنيل غري صحيحة، أو عام محل 

 أي م  هذه العالمات.
قيام مالك أو م غل الطااسرة   -3

رنقل أسلحة أو ذخااسر رقصاا   
التهريب أو ايتكا  جرمية متال  

 أم  الاولة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

 الطاسرة املعادية. -3
احلااالت   وجي ز للمحكماة يف 

بناًء علـى   -تصدر املذك ية أن 
على أمرًا بالتحفظ  -طلب الوزير

الطاسرة م ض ع املخالفاة حلاني   
 صاوي احلكم.

 أم  الاولة.
 الطاسرة املعادية. -3

وجي ز للمحكماة يف احلااالت   
بناًء علـى   -تصدر املذك ية أن 
على أمرًا بالتحفظ  -طلب الوزير

ني الطاسرة م ض ع املخالفاة حلا  
 صاوي احلكم.

 الطاسرات املعادية. -3
وجي ز للمحكماة يف احلااالت   
املذك ية أن تقري، رناًء على طلب 
ال زير، التحفظ علاى الطااسرة   
م ض ع املخالفة حلاني صااوي   

 احلكم.

 الباب الرابع عشر

 الطائرات العسكرية األجنبية
 ( 070)مادة 

 دليق الطائرات
 العسكرية األجنبية داخل

 ة واهلبوط فيهإقليم الدول

 بع عشرالباب الرا

 الطائرات العسكرية األجنبية
( 070مادة ) –( 072مادة )

 بعد إعادة الترقيم
 دليق الطائرات

 العسكرية األجنبية داخل

 الباب الرابع عشر

 الطائرات العسكرية األجنبية
( 070مادة ) –( 072مادة )

 بعد إعادة الترقيم
 دليق الطائرات

 العسكرية األجنبية داخل

 الباب الرابع عشر

 الطائرات العسكرية األجنبية
 (072مادة )

 دليق الطائرات
 العسكرية األجنبية داخل
 إقليم الدولة واهلبوط فيه
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

حيظر على الطااسرات العساكرية   
األجنبية التحليق يف إقليم الاولة أو 
اهلب ط فيه، إال مب جب معاهاة أو 
اتفاقية دولية تك ن الاولة طرفاًا  
فيها أو مب جب تصريح خاص م  
شئ ن الطريان املاين، وجياب أن  
حتمل هذه الطاسرة العالمات املميزة 

 هلا ر كل واضح.

 إقليم الدولة واهلبوط فيه
 

 دون تعايل

 إقليم الدولة واهلبوط فيه
 

 دون تعايل

حيظر على الطاسرات العسكرية 
األجنبية التحليق يف إقليم الاولة أو 

مب جب معاهاة أو اهلب ط فيه، إال 
اتفاقية دولية تك ن الاولة طرفًا 
فيها أو مب جب تصريح خاص م  
شئ ن الطريان املاين، وجيب أن 
حتمل هذه الطاسرة العالمات املميزة 

 هلا ر كل واضح.
 

  (072)مادة 

األحكام الواجبة التطبيق على 
 الطائرات العسكرية األجنبية

( 1( و)5تسري أحكام املا اد ) 

( 072مادة ) –( 072مادة )
 بعد إعادة الترقيم 

األحكام الواجبة التطبيق على 
 الطائرات العسكرية األجنبية

( 072ة )ماد –( 072مادة )
 بعد إعادة الترقيم 

األحكام الواجبة التطبيق على 
 الطائرات العسكرية األجنبية

 (072مادة )

األحكام الواجبة التطبيق على 
 الطائرات العسكرية األجنبية

( 1( و)5تسري أحكام امل اد )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشرو  القانون
 كما وردت من احلكومة

( 33( و)33( و)17و)( 13و)
( 53( و)51( و)51( و)63و)
( م  هذا القان ن 113( و)53و)

على الطاسرات العسكرية األجنبية، 
 عنا طرياهنا يف إقليم الاولة.

 

 دون تعايل
 

 دون تعايل
( 33( و)33( و)17( و)13و)
( 53( و)51( و)51( و)63و)
القان ن ( م  هذا 113( و)53و)

على الطاسرات العسكرية األجنبية، 
 عنا طرياهنا يف إقليم الاولة.
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م4102فبراير  42التاريخ :   
 

 

 احملرتم مجعة حممد الكعبي     / ساا األسعادة 

 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  

 
قممانون ننيمم م الن ممران المممعن ، المرا مم  بإ ممعار قممانون  مشممروع :الموضمموع

 .2102( لسن  42ل مرسوم الم ك  رقم  

 

 السالم ع  كم ورحم  هللا وبركانه،،

 

رئمم    السمم ع ع مم  بممن  ممال  ال ممال معممال  ، أخفاا  م 9999فبخا ااخ  9بتاايخ   

 مشممروع ااك  (، نساا  9د  9ف  ت  / ل ص 898، ضاا ك اتيباام خ اام  المس مم 

( 42بإ عار قانون نني م الن ران الممعن ، المرا م  ل مرسموم الم كم  رقمم  قانون 

والقينون ااا ، وذلاااك ل ني شاااتم وإباااداء  إلااا  لننااا  الشاااؤوك التشاااخ ع  ، 2102لسمممن  

 ال خاف  العي   والب ئ . للنن  ال الحظيت عل م
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والقينون ا  ، عقادت لننا  الشاؤوك التشاخ ع   م 9999فبخا خ  99، 99 يوبتيخ       

 ح اااط اتلعااات علااا   شاااخو  القاااينوك والسااايدش عشاااخ  اااي ش عشاااخهاااي ال انت يع

 .ال ذاوخ، وذلك بحضوخ ال ستشيخ القينوني بيل نلش

 

ل بايد   قاينوكال  شخو إل  عدم   يلف   –بعد ال داول  والنقيش  –وانتهت اللنن        

 وأحايم الدستوخ.

 رأي ال سن :

بإ ممعار قممانون ننيمم م الن ممران المممعن ، قممانون  مشممروعتااخى اللنناا  سااال        

 ااك الناايح ت ك الدسااتوخ   ، 2102( لسممن  42المرا مم  ل مرسمموم الم كمم  رقممم  

 والقينون  .

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون الاشريعية والقانونية                             

 

 

 


