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ّم
 
 جلنةّاملرافقّالعامةّوالبيئةصّتنفيذيّلتقريرّلخ

تنظيم الطيران المدني الصادر  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونّالعنوان

 .2020( لسنة 11، المرافق للمرسوم رقم )2013( لسنة 14بالقانون رقم )

 الحكومة الموقرةّأصلّاملشروع

الفصل  – الثالث)دور االنعقاد السنوي العادي م 2021فبراير  03ّاإلحالةّإىلّاللجنة

 التشريعي الخامس(

الفصل  –السنوي العادي الثالث )دور االنعقاد م 2021مارس  22ّاالنتهاءّمنّاملناقشة

 التشريعي الخامس(

 3ّعددّاالجتماعات

املبادئّواألسسّ
ّالعامة

الجديدة تعديالت على قانون تنظيم الطيران المدني لتضمينه المستجدات 

التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سالمة وأمن الطيران في 

مملكة البحرين، ومواكبة التشريعات واألنظمة الوطنية للتغييرات التي 

شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي، وتضمين قانون تنظيم الطيران 

تطلبات الدولية المدني القائم بالمستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة الم

 لتعزيز سالمة وأمن الطيران في مملكة البحرين.

 ديباجة + ست موادّبنيته

رأيّجلنةّالشؤونّ
ّالتشريعيةّوالقانونية

 والقانونية الدستورية تينسالمة مشروع القانون من الناحي

ملخصّرأيّوزارةّ
ّاملواصالتّواالتصاالت
)شؤونّالطريانّ

ّاملدني(

على استفسارات اللجنة عبر جدول مواد  رد شؤون الطيران المدني .1

 )مرفق بالتقرير(.

مشروع القانون تعالج أحكامه بعض مالحظات منظمة الطيران المدني  .2

 الدولي.

( لسنة 14تضمين قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ) .3

بالمستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز  2013

 مة وأمن الطيران في مملكة البحرين.سال

 الموافقة على مشروع القانون، مع إجراء عدد من التعديالت على موادهّتوصيةّاللجنة

 الموافقة على مشروع القانون، مع إجراء عدد من التعديالت على موادهّتوصيةّجملسّالنواب

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 األولاملرفق 
 

 تقرير اللجنة
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021 مارس 25التاريخ: 

 (16التقرير رقم: )

 

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
( 14مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطريان املدني الصادر بالقانون رقم )بشأن 

 .2020( لسنة 11للمرسوم رقم )، املرافق 2013لسنة 
 

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس
 

 : مقدمـة

(، أرسل 3د 5ص ل م ب / ف 527، وبموجب الخطاب رقم )م2021 فبراير 03بتاريخ 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة  صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

( 14بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم )مشروع قانون 

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات  ،2020( لسنة 11، المرافق للمرسوم رقم )2013لسنة 

 عليه وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.
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 إجراءات اللجنة: -أوًل 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

 :التالية هااتتدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماع (1)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2021مارس  08 22

 5 3 م2021مارس  15 23

 5 3 م2021مارس  22 24

 

 

على الوثائق المتعلقة بالقرار موضتتتتوع الب    القانون لمشتتتتروعاطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتها  (2)

 والدراسة والتي اشتملت على:

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.  -

 )مرفق(. )شؤون الطيران المدني( المواصالت واالتصاالترأي وزارة  -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

حضر عنها كل  )شؤون الطيران المدني(، واالتصاالتلوزارة المواصالت وبدعوة من اللجنة  (3)

 من:

 .)شؤون الطريان املدني( وزارة املواصالت والتصالت
   .ون الطيران المدنيوكيل الوزارة لشؤ سعادة السيد محمد ثامر الكعبي   -

 مستشار النقل الجوي/شؤون الطيران المدني. السيد كمال حفني رياض  -

 المستشار القانوني/شؤون الطيران المدني. الدكتور حمدي يعقوب حسب الكريم  -

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 .شؤون الجلساتأخصائي  السيد حمد محمد الطائي
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 حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى:  (4)

 هيئة املستشارين القانونيني
 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالرحيم علي عمر

 باحث قانوني. السيد علي نادر الـسلوم

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السـيد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم. السيد صادق جعفر الحلواجي

 

ا: رأي جلنة 
ً
 الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(ثاني

 سالمة مشروع القانون منإلى بالمجلس انونية نة الشؤون التشريعية والقلج انتهى رأي

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

ا
ً
 )مرفق( :)شؤون الطريان املدني( املواصالت والتصالتوزارة : رأي ثالث

 وزارة المواصالت واالتصاالتمن  المدني()شؤون الطيران اجتمعت اللجنة بممثلي 

الموضح أسمائهم بعاليه، وتم مناقشتهم في بعض المواد الواردة بمشروع القانون، وتم التوافق معهم 

 على التعديالت الواردة بالتقرير.
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ا
ً
 : رأي اللجنــة:رابع

 
الصادر  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني اللجنة تدارست

 إلى الذي يهدف ،2020( لسنة 11، المرافق للمرسوم رقم )2013( لسنة 14بالقانون رقم )

 ،ها صناعة النقل الجوي الدوليتشهدالوطنية للتغييرات التي واألنظمة مواكبة التشريعات 

بالمستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات  القائمتضمين قانون تنظيم الطيران المدني و

 .الدولية لتعزيز سالمة وأمن الطيران في مملكة الب رين

المادة  تناولتمن ست مواد،  -فضالا عن الديباجة  -المشروع بقانون المعروض  يتألف

أو وحدة )الوحدة ون الطيران المدني( و)الطائرة الوطنية( و)شؤتعاريف استبدال  منه األولى

( 2( الفقرة )3استبدال نصوص المواد )كذلك ( من القانون، و1الت قيق( الواردة في المادة )

( 135)( و97)( و96( و)94( و)90( و)69( و)67( و)57( و)3( الفقرة )34( و)21)و

ليكون )الرسوم ومقابل  (133استبدال عنوان المادة )على  المادة الثانيةت نص(، و136)و

على استبدال عبارة )السجل  المادة الثالثة، ونصت  من )سلطة فرض الرسوم(الخدمات( بدالا 

( أينما للطيران)السجل الوطني ( ولتسجيل الطائراتلطائرات( بعبارتي )السجل الوطني لالوطني 

( 1تعاريف إلى المادة )بعض العلى إضافة  المادة الرابعةالقانون، ونصت نصوص وردتا في 

)األعمال الجوية(، )حقوق االرتفاق الجوي(، )البرنامج الوطني لتسهيالت وهي )واقعة خطرة(، 

ما أعلى إضافة بنود وفقرات ومواد جديدة للقانون،  المادة الخامسة، فيما نصت (النقل الجوي

 تنفيذية.فجاءت  المادة السادسة

 

على مالحظات وإيضاحات وزارة ، ومواد مشروع القانوننصوص على اللجنة  اطلعت

على قرار مجلس النواب الموقر ، كما اطلعت )شؤون الطيران المدني( المواصالت واالتصاالت

الذي جاء مؤكدا على ن التشريعية والقانونية بالمجلس اطلعت على رأي لجنة الشؤووومرفقاته، 
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حول  اول وتبادل وجهات النظروبعد تد. الناحيتين الدستورية والقانونية سالمة مشروع القانون من

، للجنةالمستشار القانوني  واالستئناس برأين أص اب السعادة أعضاء اللجنة، بي مشروع القانون

 انتهت اللجنة إلى المالحظات اآلتية:

 

جاء مشروع القانون مواكباا للمستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة النقل الجوي : أوال

ا لالتفاقيات الدولية المتعلقة ـا الدولي، وموافقا لمالحظات منظمة الطيران الدولي، ومستجيبا 

 بالطيران المدني التي انضمت إليها المملكة.

 

أسند مشروع القانون الت قيق في ال وادث والوقائع الخطرة للطائرات إلى )وحدة  :ثانيًا

 ل ويصدر بتسمية أعضائها قرار منشك  الت قيق( المنشأة بقرار من الوزير، وهي وحدة مستقلة ت  

الوزير، وتختص هذه الوحدة بالت قيق في ال وادث والوقائع الخطرة للطائرات الوطنية في المياه 

ا له، وأناط بهذه ا رئيسيا الدولية أو الطائرات المشغلة بواسطة مشغل جوي يتخذ من المملكة مركزا 

داد وت ليل معلومات السالمة ذات الصلة بال ادث وت ديد أسبابه، وإع اللجنة جمع وتسجيل

التقارير الالزمة بشأن ال ادث، ولها في سبيل ذلك حق دخول مكان ال ادث، والتفتيش والمعاينة، 

واالطالع على المستندات والم ادثات والسجالت والت فظ على ما يهم الت قيق منها واستجواب 

 أو حطامهااألشخاص وسماع الشهود، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لل فاظ على الطائرة 

  الالزمة عليها. جراء االختباراتونقل كلها أو بعضها إل ،وحمولتها وأجزائها

 

التراخيص للجهات ؤون الطيران المدني ال ق في منح أناط مشروع القانون بش :ثالثًا

والشركات والمؤسسات التي تباشر أنشطة في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية، ولها ال ق 

ا في س ب اإلجازات ووقف التراخيص وغلق مكاتب وشركات الطيران ووكاالت الش ن أيض  

ر فيما عدا تزيد عن عشرة آالف ديناال الجوي، وكذلك يجوز لها فرض الغرامات اإلدارية التي 
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أو االستيالء غير المشروع عليها، علما بأن هذه  على سالمة الطيران الجرائم المتعلقة باالعتداء

لتوقيع العقوبة الجنائية  الم كمة المختصةاإلدارية ال ت ول دون إحالة المخالف إلى الغرامات 

 المقررة.

 

ا( بشأن تعريف  50الخامسة من مشروع القانون مادة برقم ) المادة است دثت :رابعًا مكررا

نت الطائرات التي ال يجوز الت فظ عليها وهي الطائرات ال جز الت فظي على الطائرات، وبي  

صة لخدمة الدولة كالطائرات المخصصة للخدمات العسكرية والشرطة والجمارك أو التي المخص  

تقوم بخدمة من الخدمات المتصلة بتنفيذ القوانين، وكذلك الطائرات المستخدمة فعال وبصورة 

وكذلك الطائرات المعدة  ،يل هذا الخطاالحتياطية لتشغ والطائرات ،دائمة على خط جوي منتظم

 ...ك اإلقالعت نقل األشخاص أو األموال متى كانت على وشلعمليا

 

( المستبدلة بموجب المادة األولى من مشروع القانون، 69رأت اللجنة أن المادة ) :خامًسا

أضافت بعض الجهات إلى صدر المادة، وفي نفس الوقت لم تخضع هذه الجهات للتفتيش 

( من المادة 3( من هذه المادة، ولذا رأت اللجنة إعادة صياغة البند )3المنصوص عليه بالبند )

التفتيش على مكاتب شركات ومؤسسات النقل الجوي ومالكي الطائرات أو "( ليكون كاآلتي: 69)

مشغليها بما في ذلك الطائرات دون طيار، ومشغلي المطارات ومقدمي الخدمات والمرخص لهم 

بممارسة أنشطة الطيران واألنشطة المرتبطة به واالطالع على مستنداتهم والوثائق الالزمة للتأكد 

 ون الطيران المدني".وامر والتعليمات التي تصدرها شؤمن التزامهم بتنفيذ األ

 

ص على أنه "على كل من ( الذي ين91( من المادة )5رأت اللجنة أن صياغة البند ) :سادًسا

 -رأت-ون الطيران المدني فور وقوع ال ادث بأية وسيلة"، في إقليم الدولة إبالغ شؤ شاهد حادثاا

أن هذه الصياغة واسعة وغير م ددة، وملزمة لكل من شاهد حادث في إقليم المملكة، ولذا رأت 
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ون لطائرة في إقليم الدولة إبالغ شؤ ا( ليكون كاآلتي: "لكل من شاهد حادثا 5إعادة صياغة البند )

 الطيران المدني فور وقوع ال ادث بأي وسيلة ممكنة".

ا كما  ( ليكون كاآلتي:2( الفقرة )122إعادة صياغة البند )و( من المادة ) رأت اللجنة أيضا

لمبين عليها ما "تصوير منشآت وتسهيالت الطيران المدني ذات الصلة بسالمة وأمن الطيران وا

 دون تصريح بذلك من شؤون الطيران المدني". يفيد حظر تصويرها

 

قامت اللجنة بإجراء بعض التعديالت على نصوص مواد مشروع القانون باالتفاق  سابعًا:

جميع على  وافقتوزارة المواصالت واالتصاالت، كما )شؤون الطيران المدني( بمع ممثلي 

 .التعديالت التي أجراها مجلس النواب الموقر

 

وعلى على مشروع القانون من حي  المبدأ،  ،الموافقةباللجنة ما تقدم توصي ضوء على و

  .نصوص مواده كما هو وارد بالجدول المرفق

 

 

ا
ً
 : اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:خامس

( من الالئ ة الداخلية لمجلس الشتتتتورت، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماالا لنص المادة )

 كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.  أ.عبدهللا خلف راشد الدوسري -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.  أ. سمير صادق محمد البحارنة -2

 

 



8 
 

ا
ً
 : توصيـة اللجنـة:سادس

آراء أثناء دراسة مشروع القانون؛ توصي ما أبدي من مناقشات وما دار من في ضوء      

 باآلتي:اللجنة 

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني على الموافقة، من حيث المبدأ،  -

 .2020( لسنة 11، المرافق للمرسوم رقم )2013( لسنة 14الصادر بالقانون رقم )

 

  في الجدول المرفق.مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل نصوص الموافقة على  -

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                    مجعة الكعبيمجعة حممد            
 رئيس اللجنة                                                           نائب رئيس اللجنة               



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثايناملرفق 
 

 جدول مبواد مشروع القانون
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
 



   1 
 

 2013( لسنة 14) ( بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني، الصادر بالقانون رقم )مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 مسمى المشروع 

مشروع قانون رقم ) ( 

لسنة ) ( بتعديل بعض 

تنظيم أحكام قانون 

الطيران المدني، الصادر 

( لسنة 14بالقانون رقم )

2013. 

 مسمى المشروع

الموافقة على المسّمى كما 

 ورد في مشروع القانون.

 

 مسمى المشروع

الموافقة على المسّمى كما 

 ورد في مشروع القانون.

 

 مسمى المشروع

مشروع قانون رقم ) ( 

لسنة ) ( بتعديل بعض 

أحكام قانون تنظيم 

الطيران المدني، الصادر 

( لسنة 14بالقانون رقم )

2013. 

 الديباجة 

نحن حمد بن عيسى آل 

خليفة ملك مملكة 

 البحرين.

بعد االطالع على 

 الدستور،

 الديباجة

الموافقة على نَـص 

الديباجة كما ورد في 

 مشروع القانون.

 

 الديباجة

الموافقة على نَـص 

الديباجة كما ورد في 

 مشروع القانون.

 

 الديباجة

نحن حمد بن عيسى آل 

خليفة ملك مملكة 

 البحرين.

بعد االطالع على 

 الدستور،
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وعلى قانون تنظيم 

الطيران المدني الصادر 

( لسنة 14بالقانون رقم )

2013، 

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

صدقنا اآلتي نصه، وقد 

 عليه وأصدرناه:

وعلى قانون تنظيم 

الصادر  الطيران المدني

( لسنة 14بالقانون رقم )

2013، 

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 (1مادة )

 التعاريف

 

 

 

 

 

 المادة األولى

يُستبدل بتعاريف )شئون 

الطيران المدني( 

و)الطائرة الوطنية( 

و)الوحدة أو وحدة 

في المادة التحقيق( الواردة 

( من قانون تنظيم 1)

 المادة األولى

نص مقدمة المادة  -

 األولى:

الموافقة على نص مقدمة 

المادة األولى كما ورد في 

 مشروع القانون.

 المادة األولى

مقدمة الموافقة على نص 

كما ورد  األولىالمادة 

بقرار مجلس النواب 

 الموقر.

 المادة األولى

يُستبدل بتعاريف )شئون 

الطيران المدني( 

و)الطائرة الوطنية( 

و)الوحدة أو وحدة 

التحقيق( الواردة في المادة 

( من قانون تنظيم 1)
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 شئون الطيران المدني:

الجهة المكلفة بالسلطات 

واالختصاصات 

الطيران المدني الصادر 

( لسنة 14بالقانون رقم )

، التعاريف التالية، 2013

( 3وبنصوص المواد )

( 34( و)21( و)2الفقرة )

( و 57( و )3الفقرة )

( 90( و)69( و)67)

( 97( و)96( و)94و)

( من 136( و)135و)

ذات القانون، النصوص 

 اآلتية:

 ني:شئون الطيران المد

الجهة المكلفة بالسلطات 

واالختصاصات 

والصالحيات المتعلقة 

الطائرة )تغيير تعريف  -

على النحو  الوطنية(

الوارد في النص بعد 

 التعديل.

 

 

 

 

 

 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 شئون الطيران المدني:

الجهة المكلفة بالسلطات 

واالختصاصات 

والصالحيات المتعلقة 

الطيران المدني الصادر 

( لسنة 14بالقانون رقم )

، التعاريف التالية، 2013

( 3وبنصوص المواد )

( 34( و)21( و)2الفقرة )

( و 57( و )3الفقرة )

( 90( و)69)( و67)

( 97( و)96( و)94و)

( من 136( و)135و)

ذات القانون، النصوص 

 اآلتية:

 شئون الطيران المدني:

الجهة المكلفة بالسلطات 

واالختصاصات 

والصالحيات المتعلقة 
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والصالحيات المتعلقة 

 بالطيران المدني.

 

الطائرة  الطائرة الوطنية:

المملوكة لشخص بحريني 

 طبيعي أو اعتباري.

 

 الوحدة أو وحدة التحقيق:

وحدة التحقيق في حوادث 

ووقائع الطائرات التي 

يشكلها الوزير بموجب 

  هذا القانون.

 

والتي بالطيران المدني 

يمثلها وكيل شئون 

 الطيران المدني.

الطائرة  الطائرة الوطنية:

التي يتم تسجيلها بالسجل 

الوطني لتسجيل 

 للطائرات.

 الوحدة أو وحدة التحقيق:

وحدة التحقيق في 

الحوادث والوقائع الخطرة 

للطائرات المنشأة بموجب 

( من هذا 90المادة )

 القانون.

 

 

بالطيران المدني والتي 

يمثلها وكيل شئون 

 الطيران المدني.

الطائرة  الطائرة الوطنية:

بالسجل التي يتم تسجيلها 

 للطائرات.الوطني 

 

 الوحدة أو وحدة التحقيق:

وحدة التحقيق في 

الحوادث والوقائع الخطرة 

للطائرات المنشأة بموجب 

( من هذا 90المادة )

 القانون.

بالطيران المدني والتي 

يمثلها وكيل شئون 

 الطيران المدني.

الطائرة  الطائرة الوطنية:

بالسجل التي يتم تسجيلها 

 وطني للطائرات.ال

 

 الوحدة أو وحدة التحقيق:

وحدة التحقيق في الحوادث 

والوقائع الخطرة للطائرات 

المنشأة بموجب المادة 

 ( من هذا القانون.90)
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 (3مادة )

 مجال تطبيق القانون

يجوز للوزير، عند 

الضرورة، وبشرط توافر 

مقتضيات المصلحة 

العامة، إعفاء بعض 

طائرات الدولة من 

الخضوع لبعض أحكام 

هذا القانون، على أن يتم 

نشر تفاصيل هذا اإلعفاء، 

كما يجوز للوزير بقرار 

وزاري أن يفوض 

ممارسة هذه السلطة 

لوكيل شئون الطيران 

المدني، على أال يشمل هذا 

 (2( الفقرة )3مادة )

 

يجور للوزير، عند 

الضرورة، وبشرط توافر 

مقتضيات المصلحة 

العامة، إعفاء بعض 

ومشغلي طائرات الدولة 

المطارات ومقدمي 

من الخضوع  الخدمات

لبعض أحكام هذا القانون، 

كما يجوز للوزير بقرار 

منه أن يفوض ممارسة 

هذه السلطة لوكيل شئون 

الطيران المدني، على أال 

يشمل هذا اإلعفاء المسائل 

 (2الفقرة ) (3مادة )

 

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 (2( الفقرة )3مادة )

يضاف إلى عجز المادة 

 العبارة اآلتية:

"مع نشر تفاصيل هذا 

اإلعفاء على الموقع 

الرسمي لشؤون الطيران 

 المدني".

 

 

 (2( الفقرة )3مادة )

 

يجور للوزير، عند 

الضرورة، وبشرط توافر 

مقتضيات المصلحة 

العامة، إعفاء بعض 

ومشغلي طائرات الدولة 

المطارات ومقدمي 

من الخضوع  الخدمات

لبعض أحكام هذا القانون، 

كما يجوز للوزير بقرار 

منه أن يفوض ممارسة هذه 

السلطة لوكيل شئون 

الطيران المدني، على أال 

لمسائل يشمل هذا اإلعفاء ا
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عفاء المسائل التي تمس اإل

السالمة الجوية وأمن 

 الطيران المدني.

 

التي تمس السالمة الجوية 

وأمن الطيران المدني، 

وتكلف شئون الطيران 

المدني بإعداد شروط 

 ومتطلبات اإلعفاء.

التي تمس السالمة الجوية 

وأمن الطيران المدني، 

وتكلف شئون الطيران 

المدني بإعداد شروط 

مع ، ومتطلبات اإلعفاء

نشر تفاصيل هذا اإلعفاء 

على الموقع الرسمي 

 لشؤون الطيران المدني.

 (21مادة )

 أنواع المطارات

يحدد الوزير أنواع 

المطارات المختلفة، 

 ودرجة كل مطار.

 

 (21مادة )

 أنواع المطارات

شئون الطيران تحدد 

أنواع المطارات  المدني

المختلفة ودرجة كل مطار 

وفقاً لألنظمة الفنية للمالحة 

 الجوية.

 (21مادة )

 أنواع المطارات

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 (21مادة )

 أنواع المطارات

الموافقة على نَـص المادة 

ورد في مشروع كما 

 القانون.

 

 (21مادة )

 أنواع المطارات

تحدد شئون الطيران 

المدني أنواع المطارات 

المختلفة ودرجة كل مطار 

وفقاً لألنظمة الفنية للمالحة 

 الجوية.
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 (34مادة )

حمل األسلحة والمواد 

 الخطرة بالطائرات

 

 

يخضع نقل ضباط أمن  -3

على متن الطائرة لتقدير 

المدني شئون الطيران 

لمدى الخطر القائم، ويجب 

أن يكون هؤالء الضباط من 

موظفي الدولة الذين تلقوا 

ً على قواعد  ً خاصا تدريبا

وأساليب األمن على متن 

 .الطائرات

 

 (3( الفقرة )34مادة )

 

 

 

 

يخضع نقل ضباط أمن 

على متن الطائرة لتقدير 

شئون الطيران المدني 

لمدى الخطر القائم، ويجب 

أن يكون هؤالء الضباط 

من موظفي الدولة الذين 

ً على  تلقوا تدريباً خاصا

قواعد وأساليب األمن على 

وتعتمد متن الطائرات، 

شئون الطيران المدني 

 (3( الفقرة )34مادة )

تغيير عبارة )مما يتوافق( 

على النحو الذي )لتصبح 

 (.يتوافق

ص بعد التعديل:  الـنَـّ

يخضع نقل ضباط أمن 

على متن الطائرة لتقدير 

شئون الطيران المدني 

لمدى الخطر القائم، ويجب 

أن يكون هؤالء الضباط 

من موظفي الدولة الذين 

ً على  ً خاصا تلقوا تدريبا

قواعد وأساليب األمن على 

متن الطائرات، وتعتمد 

شئون الطيران المدني 

 (3( الفقرة )34مادة )

الموافقة على النص كما 

ورد بقرار مجلس النواب 

 الموقر.

 (3( الفقرة )34مادة )

 

 

 

 

يخضع نقل ضباط أمن 

على متن الطائرة لتقدير 

شئون الطيران المدني 

لمدى الخطر القائم، ويجب 

أن يكون هؤالء الضباط 

من موظفي الدولة الذين 

ً على  ً خاصا تلقوا تدريبا

قواعد وأساليب األمن على 

متن الطائرات، وتعتمد 

شئون الطيران المدني 
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برامج التدريب التي تقدم 

متن  لضباط األمن على

الطائرات الوطنية وإعداد 

األنظمة الالزمة لنقل 

ضباط األمن مما يتوافق 

مع المتطلبات الوطنية 

 والدولية.

برامج التدريب التي تقدم 

متن  لضباط األمن على

الطائرات الوطنية وإعداد 

األنظمة الالزمة لنقل 

على النحو ضباط األمن 

مع المتطلبات  الذي يتوافق

 الوطنية والدولية.

برامج التدريب التي تقدم 

متن  لضباط األمن على

الطائرات الوطنية وإعداد 

األنظمة الالزمة لنقل 

على النحو ضباط األمن 

مع المتطلبات  الذي يتوافق

 الوطنية والدولية.

 (57مادة )

 خدمات األرصاد الجوية

تلتزم الدولة بتقديم خدمات 

األرصاد الجوية، وتنشئ 

شئون الطيران المدني 

مرفق أرصاد جوية 

للمساهمة في خدمة 

لجوية الدولية المالحة ا

 (57مادة )

 خدمات األرصاد الجوية

تلتزم الدولة بتقديم خدمات 

األرصاد الجوية، وتنشئ 

شئون الطيران المدني 

مرفق أرصاد جوية 

للمساهمة في خدمة 

المالحة الجوية الدولية 

 (57مادة )

 خدمات األرصاد الجوية

الموافقة على نَـص المادة 

ا ورد في مشروع كم

 القانون.

 

 (57مادة )

 خدمات األرصاد الجوية

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 (57مادة )

 خدمات األرصاد الجوية

تلتزم الدولة بتقديم خدمات 

األرصاد الجوية، وتنشئ 

شئون الطيران المدني 

مرفق أرصاد جوية 

للمساهمة في خدمة 

المالحة الجوية الدولية 
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بمطارات الدولة وفي 

"إقليم البحرين لمعلومات 

ً لهذا  الطيران"، وذلك وفقا

القانون وحسبما نصت 

عليه المالحق والمواثيق 

المنبثقة عن المنظمة 

العالمية لألرصاد الجوية 

ومنظمة الطيران المدني 

 .الدولي

 

بمطارات الدولة وفي 

"إقليم البحرين لمعلومات 

الطيران" وذلك وفقاً 

هذا القانون  ألحكام

وحسبما نصت عليه 

المالحق والمواثيق المنبثقة 

ظمة العالمية عن المن

لألرصاد الجوية ومنظمة 

الطيران المدني الدولي، 

ويجوز لشئون الطيران 

المدني الترخيص ألي 

مؤسسة أو هيئة لتقديم جزء 

أو كل خدمات األرصاد 

الجوية وذلك وفقاً للشروط 

بمطارات الدولة وفي 

"إقليم البحرين لمعلومات 

الطيران" وذلك وفقاً 

هذا القانون  ألحكام

وحسبما نصت عليه 

المالحق والمواثيق 

المنبثقة عن المنظمة 

العالمية لألرصاد الجوية 

ومنظمة الطيران المدني 

ويجوز لشئون الدولي، 

الطيران المدني الترخيص 

ألي مؤسسة أو هيئة لتقديم 

جزء أو كل خدمات 

األرصاد الجوية وذلك 
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واإلجراءات التي يحددها 

 الوزير.

وفقاً للشروط واإلجراءات 

 زير.التي يحددها الو

 (67مادة )

الترخيص بأنشطة 

 الطيران

ال يجوز ألية جهة أو 

شركة أو مؤسسة القيام 

بأي نشاط في مجال النقل 

الجوي أو الخدمات 

الجوية، إال بعد الحصول 

على ترخيص بذلك من 

ً للقواعد  الوزير ووفقا

 .والشروط التي يحددها

 

 (67مادة )

الترخيص بأنشطة 

 الطيران

ال يجوز ألية جهة أو 

شركة أو مؤسسة القيام 

بأي نشاط في مجال النقل 

الجوي أو الخدمات الجوية 

 أو األنشطة المرتبطة بهما

إال بعد الحصول على 

شئون ترخيص بذلك من 

وفقاً  الطيران المدني

التي  واإلجراءاتللشروط 

 .تحددها

 (67مادة )

الترخيص بأنشطة 

 الطيران

المادة الموافقة على نَـص 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 (67مادة )

الترخيص بأنشطة 

 الطيران

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 (67مادة )

الترخيص بأنشطة 

 الطيران

ال يجوز ألية جهة أو 

شركة أو مؤسسة القيام بأي 

نشاط في مجال النقل 

الجوي أو الخدمات الجوية 

 المرتبطة بهماأو األنشطة 

إال بعد الحصول على 

شئون ترخيص بذلك من 

وفقاً  الطيران المدني

التي  واإلجراءات للشروط

 تحددها.
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 (69مادة )

االلتزام بأوامر وتعليمات 

 المدني شئون الطيران

 

 

 

تلتزم شركات ومؤسسات 

النقل الجوي الوطنية 

واألجنبية بجميع األوامر 

والتعليمات التي تصدرها 

الطيران المدني، شئون 

وعلى األخص فيما يتعلق 

 :باآلتي

 

 

 (69مادة )

االلتزام بأوامر وتعليمات 

 المدني شئون الطيران

 

 

 

شركات ومؤسسات  على

النقل الجوي الوطنية 

ومالكي واألجنبية 

الطائرات أو مشغليها بما 

في ذلك الطائرات بدون 

طيار ومشغلي المطارات 

والمرخص لهم بممارسة 

أنشطة الطيران واألنشطة 

المرتبطة به االلتزام بتنفيذ 

 (69مادة )

االلتزام بأوامر وتعليمات 

 المدني شئون الطيران

حذف حرف الباء الملحق 

 .(دون)بكلمة 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

على شركات ومؤسسات 

النقل الجوي الوطنية 

واألجنبية ومالكي 

الطائرات أو مشغليها بما 

 دون في ذلك الطائرات

طيار ومشغلي المطارات 

والمرخص لهم بممارسة 

أنشطة الطيران واألنشطة 

المرتبطة به االلتزام بتنفيذ 

 (69مادة )

االلتزام بأوامر وتعليمات 

 المدني الطيرانشئون 

حذف الموافقة على  -

حرف الباء الملحق بكلمة 

قرار ورد ب كما (دون)

 .مجلس النواب

توصي اللجنة بإعادة  -

( 3البند رقم )صياغة 

 كاآلتي:ليكون 

التفتيش على مكاتب -3"

شركات ومؤسسات النقل 

الجوي ومالكي الطائرات 

أو مشغليها بما في ذلك 

طيار،  دونالطائرات 

 (69مادة )

االلتزام بأوامر وتعليمات 

 المدني الطيرانشئون 

 

 

 

على شركات ومؤسسات 

النقل الجوي الوطنية 

واألجنبية ومالكي 

الطائرات أو مشغليها بما 

 دون في ذلك الطائرات

طيار ومشغلي المطارات 

والمرخص لهم بممارسة 

أنشطة الطيران واألنشطة 

المرتبطة به االلتزام بتنفيذ 
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أجور وأسعار النقل  .1

الجوي والشروط األخرى 

المتعلقة بها، بما في ذلك 

 .نوعية التشغيل ومدته

تشغيل الخطوط  .2

 .الجوية

التفتيش على مكاتب  .3

شركات ومؤسسات 

الطيران المدني واالطالع 

على مستنداتها والوثائق 

الالزمة للتأكد من التزامها 

األوامر والتعليمات  جميع

التي تصدرها شئون 

الطيران المدني، وعلى 

 فيما يتعلق باآلتي: األخص

أجور وأسعار النقل .1

الجوي والشروط األخرى 

المتعلقة بها، بما في ذلك 

 نوعية التشغيل ومدته.

 تشغيل الخطوط الجوية..2

التفتيش على مكاتب .3

شركات ومؤسسات 

الطيران المدني واالطالع 

على مستنداتها والوثائق 

الالزمة للتأكد من التزامها 

والتعليمات بتنفيذ األوامر 

جميع األوامر والتعليمات 

التي تصدرها شئون 

الطيران المدني، وعلى 

 األخص فيما يتعلق باآلتي:

أجور وأسعار النقل .1

الجوي والشروط األخرى 

المتعلقة بها، بما في ذلك 

 شغيل ومدته.نوعية الت

 تشغيل الخطوط الجوية..2

التفتيش على مكاتب .3

شركات ومؤسسات 

الطيران المدني واالطالع 

على مستنداتها والوثائق 

الالزمة للتأكد من التزامها 

بتنفيذ األوامر والتعليمات 

ومشغلي المطارات 

ومقدمي الخدمات 

والمرخص لهم بممارسة 

أنشطة الطيران واألنشطة 

واالطالع  المرتبطة به

والوثائق  ستنداتهممعلى 

للتأكد من التزامهم الالزمة 

بتنفيذ األوامر والتعليمات 

التي تصدرها شئون 

 الطيران المدني".

جميع األوامر والتعليمات 

التي تصدرها شئون 

الطيران المدني، وعلى 

 األخص فيما يتعلق باآلتي:

أجور وأسعار النقل .1

الجوي والشروط األخرى 

المتعلقة بها، بما في ذلك 

 نوعية التشغيل ومدته.

 تشغيل الخطوط الجوية..2

التفتيش على مكاتب .3

شركات ومؤسسات النقل 

الجوي ومالكي الطائرات 

أو مشغليها بما في ذلك 

يار، ط دونالطائرات 

ومشغلي المطارات 
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بتنفيذ األوامر والتعليمات 

التي تصدرها شئون 

 .الطيران المدني

التي تصدرها شئون 

 الطيران المدني.

التي تصدرها شئون 

 الطيران المدني.

ومقدمي الخدمات 

والمرخص لهم بممارسة 

نشطة أنشطة الطيران واأل

واالطالع  المرتبطة به

والوثائق  ستنداتهممعلى 

للتأكد من التزامهم الالزمة 

بتنفيذ األوامر والتعليمات 

التي تصدرها شئون 

 الطيران المدني.

 (90مادة )

الجهة المختصة بالتحقيق 

ووقائع في حوادث 

 تالطائرا

على الوزير أن يؤسس  .1

وحدة التحقيق في حوادث 

 (90مادة )

الجهة المختصة بالتحقيق 

الحوادث والوقائع في 

 للطائرات الخطرة

من الوزير  ينشأ بقرار .1

وحدة مستقلة تسمى )وحدة 

 (90مادة )

الجهة المختصة بالتحقيق 

الحوادث والوقائع في 

 للطائرات الخطرة

 (90مادة )

الجهة المختصة بالتحقيق 

الحوادث والوقائع في 

 للطائرات الخطرة

 (90مادة )

الجهة المختصة بالتحقيق 

الحوادث والوقائع في 

 للطائرات الخطرة

من الوزير  ينشأ بقرار .1

وحدة مستقلة تسمى )وحدة 
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ووقائع الطائرات وذلك 

 :للقيام بما يلي

التحقيق في حوادث  .أ

ووقائع الطائرات التي 

تقع في إقليم الدولة، وفي 

الحوادث والوقائع التي 

تقع للطائرات المدنية 

الوطنية في المياه 

 .الدولية

تقديم تقرير للوزير  .ب

والظروف  عن الحاالت

المتعلقة بكل حادث أو 

واقعة تقوم بتحقيقها 

وبيان أسبابها ونشر 

 .نتيجة التحقيق

التحقيق( للتحقيق في 

الحوادث والوقائع الخطرة 

 للطائرات.

تُشكل وحدة التحقيق من  .2

ثالثة أعضاء على األقل 

ويصدر بتسميتهم قرار من 

الوزير، وال يجوز عزل 

أعضائها إال بقرار  أي من

مسبب من الوزير، ويجوز 

للوحدة االستعانة بذوي 

الخبرات الخاصة من 

داخل الدولة أو خارجها 

لالشتراك في التحقيق، 

وترفع الوحدة تقاريرها 

 إلى الوزير مباشرة.

المادة الموافقة على نَـص 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

التحقيق( للتحقيق في 

الحوادث والوقائع الخطرة 

 للطائرات.

تُشكل وحدة التحقيق من  .2

ثالثة أعضاء على األقل 

ويصدر بتسميتهم قرار من 

الوزير، وال يجوز عزل 

أي من أعضائها إال بقرار 

مسبب من الوزير، ويجوز 

للوحدة االستعانة بذوي 

لخاصة من الخبرات ا

داخل الدولة أو خارجها 

لالشتراك في التحقيق، 

وترفع الوحدة تقاريرها 

 إلى الوزير مباشرة.
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وضع التوصيات  .ج

الالزمة لمنع تكرار 

وقوع الحوادث، لتأمين 

 .سالمة الطيران مستقبالً 

على الوزير أن يحدد،  .2

بقرار وزاري، نظام 

التحقيق في حوادث ووقائع 

الطائرات ونظام تشكيل 

والقواعد  وحدة التحقيق

الواجب اتباعها إلجرائه، 

والقواعد األخرى التي 

يجب على الجهات 

المختصة بالتحقيق 

والطيارين وغيرهم 

اتباعها في هذه الحاالت، 

تختص وحدة التحقيق  .3

 باآلتي:

التحقيق في الحوادث أ.

والوقائع الخطرة للطائرات 

رات الوطنية التي تقع للطائ

في المياه الدولية أو 

الطائرات المشغلة بواسطة 

مشغل جوي يتخذ من 

 مركزاً رئيسياً. الدولة

جمع وتسجيل ب.

وتحليل معلومات السالمة 

ذات الصلة بالحوادث 

والوقائع الخطرة 

 للطائرات.

تختص وحدة التحقيق  .3

 باآلتي:

التحقيق في الحوادث أ.

والوقائع الخطرة للطائرات 

التي تقع للطائرات الوطنية 

في المياه الدولية أو 

الطائرات المشغلة بواسطة 

مشغل جوي يتخذ من 

 مركزاً رئيسياً.الدولة 

جمع وتسجيل ب.

وتحليل معلومات السالمة 

ذات الصلة بالحوادث 

والوقائع الخطرة 

 للطائرات.
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بما في ذلك على سبيل 

المثال ال الحصر التحفظ 

على جهاز تسجيل مراحل 

الطيران، وجهاز التسجيل 

 .الصوتي بمقصورة القيادة

 

تحديد األسباب ج.

والعناصر المسببة للحادث 

 أو الواقعة الخطرة.

عن  إعداد تقريرد.

الحاالت والظروف 

المتعلقة بكل حادث أو 

واقعة خطرة للطائرة التي 

يتم التحقيق فيها وبيان 

أسبابها ونتائجها وأية 

إجراءات أو قواعد يوصى 

بها للحد من تكرار وقوعها 

 مستقبالً.

تحديد األسباب ج.

والعناصر المسببة للحادث 

 أو الواقعة الخطرة.

إعداد تقرير عن د.

الحاالت والظروف 

المتعلقة بكل حادث أو 

واقعة خطرة للطائرة التي 

يتم التحقيق فيها وبيان 

أسبابها ونتائجها وأية 

إجراءات أو قواعد يوصى 

بها للحد من تكرار وقوعها 

 مستقبالً.
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 (94المادة )

 في التحقيق وحدة تشكيل

 الطائرات حوادث

تشكل وحدة التحقيق في  .1

حوادث الطائرات بقرار 

من الوزير، ويجب أال يقل 

عدد أعضاء الوحدة عن 

ثالثة، ويجوز للوحدة 

االستعانة بذوي الخبرات 

الخاصة من داخل الدولة 

أو من خارجها، لالشتراك 

في التحقيق، وتتكفل شئون 

الطيران المدني 

بمصاريف وبدل انتقال 

ومكافآت أعضاء الوحدة 

 (94مادة )

 لجنة التحقيق

 

تُنشأ عند الضرورة بقرار 

ء على من الوزير وبنا

طلب من رئيس وحدة 

التحقيق، لجنة أو لجان 

تتبع وحدة التحقيق، على 

أال يقل عدد أعضاء اللجنة 

عن ثالثة من بينهم 

رئيسها، وذلك للتحقيق في 

أي حادث أو واقعة خطرة 

 لطائرة. 

وبجوز للجنة التحقيق 

االستعانة بذوي الخبرات 

 (94مادة )

 لجنة التحقيق

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 (94مادة )

 لجنة التحقيق

نَـص المادة الموافقة على 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 (94مادة )

 لجنة التحقيق

 

تُنشأ عند الضرورة بقرار 

من الوزير وبناء على 

طلب من رئيس وحدة 

التحقيق، لجنة أو لجان 

تتبع وحدة التحقيق، على 

أال يقل عدد أعضاء اللجنة 

عن ثالثة من بينهم 

رئيسها، وذلك للتحقيق في 

أي حادث أو واقعة خطرة 

 لطائرة. 

وبجوز للجنة التحقيق 

االستعانة بذوي الخبرات 
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لخبراء، وبكافة وا

المصاريف الالزمة 

إلجراء االختبارات الجوية 

أو المعملية أو البحوث 

الفنية التي قد تقتضيها 

ظروف الحادث 

 .وضرورات التحقيق

ال يجوز عزل أي من  .2

أعضاء وحدة التحقيق إال 

 .بقرار مسبب من الوزير

الخاصة من الداخل أو 

الخارج لالشتراك في 

ويجوز للوزير عملها، 

تعيين مستشارين إلعانة 

اللجنة في إجراء 

 التحقيقات.

ويُشرف رئيس وحدة 

التحقيق على أعمال لجنة 

التحقيق دون التدخل أو 

 التأثير في قراراتها.

الداخل أو  الخاصة من

الخارج لالشتراك في 

عملها، ويجوز للوزير 

تعيين مستشارين إلعانة 

اللجنة في إجراء 

 التحقيقات.

ويُشرف رئيس وحدة 

التحقيق على أعمال لجنة 

التحقيق دون التدخل أو 

 التأثير في قراراتها.

 (96مادة )

 التحقيق في الدولة تمثيل

 تقع التي الحوادث في

 في الوطنية للطائرات

 الخارج

 ( 96مادة )

تمثيل الدولة في التحقيق 

تقع في الحوادث التي 

للطائرات الوطنية في 

 الخارج

 ( 96مادة )

تمثيل الدولة في التحقيق 

في الحوادث التي تقع 

للطائرات الوطنية في 

 الخارج

 ( 96مادة )

تمثيل الدولة في التحقيق 

في الحوادث التي تقع 

لطائرات الوطنية في ل

 الخارج

 ( 96مادة )

تمثيل الدولة في التحقيق 

في الحوادث التي تقع 

للطائرات الوطنية في 

 الخارج
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عند وقوع حادث لطائرة 

وطنية في إقليم دولة 

أخرى، يعين الوزير ممثل 

الدولة في التحقيق 

وخبرائه، لالشتراك في 

التحقيق الذي تجريه 

سلطات هذه الدولة، فضالً 

عن أية صالحيات أخرى 

 

 

 

 

 

عند وقوع حادث لطائرة 

أو في حالة وجود وطنية 

ضحايا أو جرحى من 

فوق إقليم  مواطني الدولة،

دولة أخرى، يعين الوزير 

 ممثالً معتمداً عن الدولة

لالشتراك في التحقيق الذي 

 تُجريه سلطات تلك الدولة.

ويجوز للوزير بموجب 

أو  اتفاق مشترك منح كل

إضافة كلمة )في( بعد 

ارة )وحدة التحقيق( عب

الواردة في الفقرة الثانية 

 من المادة.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

عند وقوع حادث لطائرة 

وطنية أو في حالة وجود 

ضحايا أو جرحى من 

مواطني الدولة، فوق إقليم 

دولة أخرى، يعين الوزير 

ممثالً معتمداً عن الدولة 

لالشتراك في التحقيق الذي 

 الدولة.تُجريه سلطات تلك 

ويجوز للوزير بموجب 

اتفاق مشترك منح كل أو 

الموافقة على نص المادة 

كما ورد بقرار مجلس 

 .النواب الموقر

 

 

 

 

 

عند وقوع حادث لطائرة 

وطنية أو في حالة وجود 

ضحايا أو جرحى من 

، فوق إقليم دولةمواطني ال

دولة أخرى، يعين الوزير 

 الدولةممثالً معتمداً عن 

لالشتراك في التحقيق الذي 

 تُجريه سلطات تلك الدولة.

ويجوز للوزير بموجب 

اتفاق مشترك منح كل أو 
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ضرورية الستكمال 

 .التحقيق

 

بعض من سلطات وحدة 

والوقائع  التحقيق الحوادث

الخطرة للطائرات إلى 

دولة متعاقدة أخرى أو 

في  الدولةهيئة لتمثيل 

التحقيق الذي تجريه 

 سلطات الدولة األجنبية.

بعض من سلطات وحدة 

الحوادث  فيالتحقيق 

والوقائع الخطرة 

للطائرات إلى دولة 

متعاقدة أخرى أو هيئة 

لتمثيل الدولة في التحقيق 

الذي تجريه سلطات الدولة 

 األجنبية.

بعض من سلطات وحدة 

الحوادث  فيالتحقيق 

والوقائع الخطرة 

للطائرات إلى دولة 

متعاقدة أخرى أو هيئة 

في التحقيق  الدولةلتمثيل 

الذي تجريه سلطات الدولة 

 األجنبية.

 (97مادة )

 التحقيق وحدة صالحيات

 الطائرات حوادث في

 

 

 

 

 (97مادة )

صالحيات وحدة التحقيق 

ولجان التحقيق في 

الحوادث والوقائع 

 الخطرة للطائرات

 

 (97مادة )

صالحيات وحدة التحقيق 

ولجان التحقيق في 

الحوادث والوقائع الخطرة 

 للطائرات

 

 (97مادة )

صالحيات وحدة التحقيق 

ولجان التحقيق في 

الحوادث والوقائع الخطرة 

 للطائرات

 

 (97مادة )

صالحيات وحدة التحقيق 

ولجان التحقيق في 

الحوادث والوقائع الخطرة 

 للطائرات

 



  21 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

ألعضاء وحدة التحقيق حق 

دخول مكان الحادث 

واألماكن األخرى 

المرتبطة به وتفتيشها 

وإجراء المعاينات، 

واالطالع على المستندات 

والمحادثات والسجالت 

والمراجع والرسومات 

واألوراق والتحفظ على ما 

يهم التحقيق منها، 

واستجواب األشخاص 

وسماع الشهود وتكليفهم 

 بتقديم ما لديهم من

معلومات أو أوراق أو 

أشياء تراها اللجنة 

أو ألعضاء وحدة التحقيق 

كل حسب  -لجنة التحقيق 

في حوادث  -اختصاصه

والوقائع الخطرة  الطائرات

للطائرات حق دخول مكان 

الحادث واألماكن األخرى 

المرتبطة به وتفتيشها 

وإجراء المعاينات، 

واالطالع على المستندات 

والمحادثات والسجالت 

والمراجع والرسومات 

راق والتحفظ على ما واألو

يهم التحقيق منها، 

واستجواب األشخاص 

وسماع الشهود وتكليفهم 

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

ألعضاء وحدة التحقيق أو 

كل حسب  -لجنة التحقيق 

في حوادث  -اختصاصه

الطائرات والوقائع الخطرة 

للطائرات حق دخول مكان 

حادث واألماكن األخرى ال

المرتبطة به وتفتيشها 

وإجراء المعاينات، 

واالطالع على المستندات 

والمحادثات والسجالت 

والمراجع والرسومات 

واألوراق والتحفظ على ما 

يهم التحقيق منها، 

واستجواب األشخاص 

وسماع الشهود وتكليفهم 
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ضرورية إلظهار الحقيقة، 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

للحفاظ على الطائرة أو 

حطامها وحمولتها 

وأجزائها، ونقلها كلها أو 

بعضها إلجراء االختبارات 

 .الالزمة عليها

بتقديم ما لديهم من 

معلومات أو أوراق أو 

وحدة التحقيق أشياء تراها 

ضرورية  أو لجنة التحقيق

إلظهار الحقيقة واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة للحفاظ 

على الطائرة أو حطامها 

 وحمولتها وأجزائها ونقلها

كلها أو بعضها إلجراء 

 االختبارات الالزمة عليها.

بتقديم ما لديهم من 

معلومات أو أوراق أو 

دة التحقيق أشياء تراها وح

أو لجنة التحقيق ضرورية 

إلظهار الحقيقة واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة للحفاظ 

على الطائرة أو حطامها 

وحمولتها وأجزائها ونقلها 

كلها أو بعضها إلجراء 

 االختبارات الالزمة عليها.

 (135المادة )

 المخالفات ضبط سلطة

لموظفي شئون الطيران 

المدني الذين يصدر 

بتحديدهم قرار من وزير 

 (135مادة )

 مأموري الضبط القضائي

 

 

 

 (135مادة )

 مأموري الضبط القضائي

تصويب الخطأ النحوي  -

( مأموريكلمة )في 

 (135مادة )

 مأموري الضبط القضائي

الموافقة على نص المادة 

كما ورد بقرار مجلس 

 النواب الموقر.

 (135مادة )

 مأمورو الضبط القضائي
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العدل باالتفاق مع الوزير 

صفة مأموري الضبط 

القضائي، بالنسبة للجرائم 

والمخالفات التي تقع 

بالمخالفة ألحكام هذا 

القانون واللوائح 

والقرارات الصادرة تنفيذاً 

 .له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يُصِدر الوزير المعني  .1

بشئون العدل باالتفاق مع 

الوزير قراراً بمْنح 

الواردة في عنوان المادة 

 (.مأمورولتكون )

مخالفات تعديل عبارة ) -

لقوانين وأنظمة الطيران 

( الواردة في البند المدني

( من المادة لتصبح 1)

المخالفات المتعلقة )

بقوانين وأنظمة الطيران 

 (.المدني

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 

 مأمورو الضبط القضائي

يُصِدر الوزير المعني -1

بشئون العدل باالتفاق مع 

الوزير قراراً بمْنح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يُصِدر الوزير المعني -1

بشئون العدل باالتفاق مع 

الوزير قراراً بمْنح 
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لين صفة  الموظفين المخوَّ

ْبط القضائي  مأموري الضَّ

التخاذ اإلجراءات الالزمة 

لضبط مخالفات لقوانين 

وأنظمة الطيران المدني 

والتحقق من تنفيذ أحكام 

هذا القانون واللوائح 

والقرارات المنفِّذة له، 

والمخالفات التي تتعلق 

بسالمة وأمن الطيران 

المدني، ويكون لهم في 

ق هذا الغرض سبيل تحقي

حق دخول األماكن 

والمحال المخصصة 

لمزاولة أنشطة الطيران 

لين صفة  الموظفين المخوَّ

ْبط القضائي  مأموري الضَّ

التخاذ اإلجراءات الالزمة 

المخالفات المتعلقة لضبط 

بقوانين وأنظمة الطيران 

والتحقق من تنفيذ المدني 

أحكام هذا القانون واللوائح 

ة له، والقرارات المنفِّذ

والمخالفات التي تتعلق 

بسالمة وأمن الطيران 

المدني، ويكون لهم في 

سبيل تحقيق هذا الغرض 

حق دخول األماكن 

والمحال المخصصة 

لمزاولة أنشطة الطيران 

لين صفة  الموظفين المخوَّ

ْبط القضائي  مأموري الضَّ

التخاذ اإلجراءات الالزمة 

المخالفات المتعلقة لضبط 

بقوانين وأنظمة الطيران 

والتحقق من تنفيذ المدني 

أحكام هذا القانون واللوائح 

والقرارات المنفِّذة له، 

والمخالفات التي تتعلق 

بسالمة وأمن الطيران 

ي المدني، ويكون لهم ف

سبيل تحقيق هذا الغرض 

حق دخول األماكن 

والمحال المخصصة 

لمزاولة أنشطة الطيران 



  25 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

واألنشطة المرتبطة به 

وجميع مرافق ومنشآت 

المطار، كما يحق لهم 

دخول الطائرات وإجراء 

عمليات التفتيش الالزمة 

ً للقوانين واألنظمة  وفقا

 المعمول بها.

على الموظفين  .2

لين صفة مأموري  المخوَّ

ْبط ال قضائي تحرير الضَّ

محاضر المخالفات 

الالزمة ورفع تقارير بكافة 

المخالفات التي تتعلق 

بسالمة وأمن الطيران 

المدني أو أي مخالفات 

واألنشطة المرتبطة به 

وجميع مرافق ومنشآت 

المطار، كما يحق لهم 

دخول الطائرات وإجراء 

عمليات التفتيش الالزمة 

ً لل قوانين واألنظمة وفقا

 المعمول بها.

على الموظفين  .2

لين صفة مأموري  المخوَّ

ْبط القضائي تحرير  الضَّ

محاضر المخالفات 

الالزمة ورفع تقارير بكافة 

المخالفات التي تتعلق 

بسالمة وأمن الطيران 

المدني أو أي مخالفات 

واألنشطة المرتبطة به 

وجميع مرافق ومنشآت 

المطار، كما يحق لهم 

دخول الطائرات وإجراء 

عمليات التفتيش الالزمة 

ً للقوانين واألنظمة  وفقا

 المعمول بها.

على الموظفين  .2

لين صفة مأموري  المخوَّ

ْبط القضائي تحرير  الضَّ

محاضر المخالفات 

الالزمة ورفع تقارير بكافة 

المخالفات التي تتعلق 

بسالمة وأمن الطيران 

المدني أو أي مخالفات 
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لقوانين وأنظمة الطيران 

المدني إلى وكيل شئون 

 الطيران المدني.

يحظر على أي شخص  .3

أو جهة مرخص لها من 

قبل شئون الطيران 

المدني، أن يمنع أو يحول 

ون قيام أي من الموظفين د

لين صفة مأموري  المخوَّ

ْبط القضائي بالمهام  الضَّ

والصالحيات المكلفين بها 

طبقا ألحكام هذا القانون، 

ويُعاقب كل من يخالف ذلك 

بالجزاءات المنصوص 

لقوانين وأنظمة الطيران 

المدني إلى وكيل شئون 

 الطيران المدني.

يحظر على أي شخص  .3

أو جهة مرخص لها من 

قبل شئون الطيران 

المدني، أن يمنع أو يحول 

دون قيام أي من الموظفين 

لين صفة مأموري  المخوَّ

ْبط القضائي بالمهام  الضَّ

والصالحيات المكلفين بها 

طبقا ألحكام هذا القانون، 

ويُعاقب كل من يخالف ذلك 

بالجزاءات المنصوص 

لقوانين وأنظمة الطيران 

المدني إلى وكيل شئون 

 الطيران المدني.

يحظر على أي شخص  .3

أو جهة مرخص لها من 

قبل شئون الطيران 

ع أو يحول المدني، أن يمن

دون قيام أي من الموظفين 

لين صفة مأموري  المخوَّ

ْبط القضائي بالمهام  الضَّ

والصالحيات المكلفين بها 

طبقا ألحكام هذا القانون، 

ويُعاقب كل من يخالف ذلك 

بالجزاءات المنصوص 
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( من 136عليها في المادة )

 هذا القانون.

( من 136عليها في المادة )

 هذا القانون.

( من 136عليها في المادة )

 هذا القانون.

 (136مادة )

 توقعها التي الجزاءات

 المدني الطيران شئون

 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل 

بالعقوبات المقررة في هذا 

أو في أي قانون  القانون

آخر، يكون لشئون 

 (136مادة )

التي  اإلداريةالجزاءات 

توقعها شئون الطيران 

 المدني

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل 

بالعقوبات المقررة في هذا 

القانون، يكون لشئون 

الطيران المدني في حالة 

 (136مادة )

التي  اإلداريةالجزاءات 

توقعها شئون الطيران 

 المدني

تصويب الخطأين 

اإلمالئيين في كلمتَي 

( لتكونا إحدى، واالخالل)

 (.أحد، اإلخالل)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 مع عدم اإلخالل بالعقوبات

المقررة في هذا القانون، 

يكون لشئون الطيران 

المدني في حالة مخالفة 

 (136مادة )

التي  اإلداريةالجزاءات 

توقعها شئون الطيران 

 المدني

الموافقة على نص المادة 

كما ورد بقرار مجلس 

 النواب الموقر.

 (136مادة )

التي  اإلداريةالجزاءات 

توقعها شئون الطيران 

 المدني

 

 

 

 

 

 بالعقوباتمع عدم اإلخالل 

المقررة في هذا القانون، 

يكون لشئون الطيران 

المدني في حالة مخالفة 
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الطيران المدني في حالة 

مخالفة أحكام هذا القانون 

أو اللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيذاً له، أن تتخذ 

 اإلجراءات التالية:

وقف الترخيص أو  .1

التصريح الصادر منها 

ئرة أو للطائرة لمشغل الطا

 لمدة محدودة، أو سحبه.

وقف مفعول شهادة  .2

الصالحية لمدة محدودة، 

 أو سحبها.

وقف مفعول إجازة  .3

الطيران أو أية إجازة 

مخالفة أحكام هذا القانون 

أو اللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيذاً له، أن تتخذ 

اإلدارية الجزاءات  إحدى

 اآلتية:

وقف الترخيص أو  .1

التصريح الصادر منها 

لمشغل الطائرة أو للطائرة 

 لمدة محدودة، أو سحبه.

وقف مفعول شهادة  .2

الصالحية لمدة محدودة، 

 أو سحبها.

وقف مفعول إجازة  .3

الطيران أو أية إجازة 

أحكام هذا القانون أو 

اللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيذاً له، أن تتخذ 

الجزاءات اإلدارية  أحد

 اآلتية:

وقف الترخيص أو  .1

التصريح الصادر منها 

لمشغل الطائرة أو للطائرة 

 لمدة محدودة، أو سحبه.

مفعول شهادة وقف  .2

الصالحية لمدة محدودة، 

 أو سحبها.

وقف مفعول إجازة  .3

الطيران أو أية إجازة 

أحكام هذا القانون أو 

اللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيذاً له، أن تتخذ 

الجزاءات اإلدارية  أحد

 اآلتية:

وقف الترخيص أو  .1

التصريح الصادر منها 

لمشغل الطائرة أو للطائرة 

 لمدة محدودة، أو سحبه.

وقف مفعول شهادة  .2

الصالحية لمدة محدودة، 

 أو سحبها.

وقف مفعول إجازة  .3

الطيران أو أية إجازة 
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أخرى لمدة محدودة، أو 

 سحبها.

منع الطائرة من  .4

الطيران لمدة محدودة أو 

إجبارها على الهبوط بعد 

 إنذارها.

منع الطائرة من  .5

في إقليم الدولة الطيران 

لفترة محدودة أو بصفة 

 دائمة.

 

أخرى لمدة محدودة، أو 

 سحبها.

منع الطائرة من  .4

الطيران لمدة محدودة أو 

إجبارها على الهبوط بعد 

 إنذارها.

منع الطائرة من  .5

الطيران في إقليم الدولة 

لفترة محدودة أو بصفة 

 دائمة.

سحب اإلجازات  .6

والرخص ووقف 

التراخيص لألفراد أو 

المؤسسات وغلق مكاتب 

وشركات الطيران أو 

أخرى لمدة محدودة، أو 

 سحبها.

منع الطائرة من  .4

الطيران لمدة محدودة أو 

إجبارها على الهبوط بعد 

 إنذارها.

منع الطائرة من  .5

الطيران في إقليم الدولة 

لفترة محدودة أو بصفة 

 دائمة.

سحب اإلجازات  .6

والرخص ووقف 

التراخيص لألفراد أو 

المؤسسات وغلق مكاتب 

وشركات الطيران أو 

أخرى لمدة محدودة، أو 

 سحبها.

منع الطائرة من  .4

الطيران لمدة محدودة أو 

إجبارها على الهبوط بعد 

 إنذارها.

منع الطائرة من  .5

الطيران في إقليم الدولة 

لفترة محدودة أو بصفة 

 دائمة.

سحب اإلجازات  .6

والرخص ووقف 

التراخيص لألفراد أو 

المؤسسات وغلق مكاتب 

وشركات الطيران أو 
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شركات ووكاالت الشحن 

الجوي أو الخدمات 

األرضية أو أي من 

األنشطة المرتبطة 

بالطيران أو تشغيل 

المطارات عند االخالل 

بالشروط واألحكام التي 

 منحت على أساسها.

فيما عدا الجرائم  .7

صوص عليها في المن

( 123( و)122المواد )

( من هذا القانون، 124و)

يجوز فرض غرامة إدارية 

ال تزيد عن عشرة آالف 

دينار، على أن يراعى عند 

شركات ووكاالت الشحن 

الجوي أو الخدمات 

األرضية أو أي من 

األنشطة المرتبطة 

بالطيران أو تشغيل 

 اإلخاللالمطارات عند 

بالشروط واألحكام التي 

 منحت على أساسها.

فيما عدا الجرائم  .7

منصوص عليها في ال

( 123( و)122المواد )

( من هذا القانون، 124و)

يجوز فرض غرامة إدارية 

ال تزيد عن عشرة آالف 

دينار، على أن يراعى عند 

شركات ووكاالت الشحن 

الجوي أو الخدمات 

األرضية أو أي من 

األنشطة المرتبطة 

بالطيران أو تشغيل 

 اإلخاللالمطارات عند 

بالشروط واألحكام التي 

 منحت على أساسها.

جرائم فيما عدا ال .7

المنصوص عليها في 

( 123( و)122المواد )

( من هذا القانون، 124و)

يجوز فرض غرامة إدارية 

ال تزيد عن عشرة آالف 

دينار، على أن يراعى عند 
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تقدير الغرامة مراعاة 

جسامة المخالفة، والعنت 

الذي بدا من المخالف، 

والمنافع التي جناها، 

والضرر الذي أصاب 

الغير نتيجة لذلك، ويكون 

الغرامة بالطرق تحصيل 

المقررة لتحصيل المبالغ 

 المستحقة للدولة.

تقدير الغرامة مراعاة 

جسامة المخالفة، والعنت 

الذي بدا من المخالف، 

والمنافع التي جناها، 

والضرر الذي أصاب 

الغير نتيجة لذلك، ويكون 

ل الغرامة بالطرق تحصي

المقررة لتحصيل المبالغ 

 المستحقة للدولة.

تقدير الغرامة مراعاة 

جسامة المخالفة، والعنت 

الذي بدا من المخالف، 

والمنافع التي جناها، 

والضرر الذي أصاب 

كون الغير نتيجة لذلك، وي

تحصيل الغرامة بالطرق 

المقررة لتحصيل المبالغ 

 المستحقة للدولة.

 المادة الثانية 

يُستبدل بعنوان المادة 

( من قانون تنظيم 133)

الطيران المدني الصادر 

( لسنة 14بالقانون رقم )

 ، العنوان اآلتي:2013

 المادة الثانية

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 المادة الثانية

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 المادة الثانية

يُستبدل بعنوان المادة 

( من قانون تنظيم 133)

الطيران المدني الصادر 

( لسنة 14بالقانون رقم )

 ، العنوان اآلتي:2013



  32 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

)الرسوم ومقابل 

 الخدمات(.

)الرسوم ومقابل 

 الخدمات(.

 الثالثةالمادة  

تُستبدَل عبارة )السجل 

الوطني للطائرات( 

بعبارتي )السجل الوطني 

لتسجيل الطائرات( 

و)السجل الوطني 

للطيران( أينما وردتا في 

قانون تنظيم الطيران 

المدني الصادر بالقانون 

 .2013( لسنة 14رقم )

 المادة الثالثة

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 مادة الثالثةال

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 المادة الثالثة

تُستبدَل عبارة )السجل 

الوطني للطائرات( 

بعبارتي )السجل الوطني 

لتسجيل الطائرات( 

و)السجل الوطني 

للطيران( أينما وردتا في 

قانون تنظيم الطيران 

المدني الصادر بالقانون 

 .2013( لسنة 14رقم )
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 المادة الرابعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1تضاااااااااف إلى المااادة )

قااااانااون تاانااظااياام الااطاايااران 

 المادة الرابعة

بعد  (من)إضافة كلمة  -

 ("1المادة )عبارة "

 الواردة في مقدمة المادة.

( الموظفةتغيير كلمة ) -

حقوق الوارد في تعريف )

( إلى االرتفاق الجوية

 (. المرتّبة)

حذف حرف الباء الملحق  -

الواردتين  (دون)بكلمتي 

)الطائرات دون في تعريف 

 طيار(.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 من( 1تضاااف إلى المادة )

قااااانااون تاانااظااياام الااطاايااران 

 المادة الرابعة

الموافقة على نص المادة 

كما ورد بقرار مجلس 

 النواب الموقر.

 

 المادة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من( 1تضاااف إلى المادة )

قااااانااون تاانااظااياام الااطاايااران 
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المدني الصاااااااادر بالقانون 

، 2013( لسااااااانة 14رقم )

 التعاريف اآلتية:

واقعة تشاااير : واقعة خطرة

مالبساتها إلى وجود خطر 

كبير لوقوع حاااادث يتعلق 

 .بتشغيل الطائرة

جميع : األعمااااال الجويااااة

الجوياااة بخالف األعماااال 

نقل الركاب والبضائع مثل 

لر   ئق وا حرا ل خماااااد ا إ

الاازراعااي والااتصااااااااوياار 

 الجوي واإلعالن من الجو.

: حقوق االرتفاااق الجويااة

على ا موظفااااة  ل حقوق ا ل

المدني الصاااااااادر بالقانون 

، 2013( لسااااااانة 14رقم )

 التعاريف اآلتية:

واقعة تشاااير : واقعة خطرة

مالبساتها إلى وجود خطر 

كبير لوقوع حاااادث يتعلق 

 .بتشغيل الطائرة

جميع : األعمااااال الجويااااة

األعماااال الجوياااة بخالف 

نقل الركاب والبضائع مثل 

لر   ئق وا لحارا خماااااد ا إ

الاازراعااي والااتصااااااااوياار 

 الجوي واإلعالن من الجو.

: حقوق االرتفااااق الجويااة

عاالااى  الااماارتاّابااااةلااحااقااوق ا

المدني الصاااااااادر بالقانون 

، 2013( لسااااااانة 14رقم )

 التعاريف اآلتية:

واقعة تشاااير : واقعة خطرة

مالبساتها إلى وجود خطر 

كبير لوقوع حاااادث يتعلق 

 .بتشغيل الطائرة

جميع : الجويااااة األعمااااال

األعماااال الجوياااة بخالف 

نقل الركاب والبضائع مثل 

لر   ئق وا لحارا خماااااد ا إ

الاازراعااي والااتصااااااااوياار 

 الجوي واإلعالن من الجو.

: حقوق االرتفااااق الجويااة

عاالااى  الااماارتاّابااااةلااحااقااوق ا
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الاااااعاااااقاااااارات واألماااااالك 

المجاااورة للمطااار بهاادف 

ضاااااامان سااااااالمة المالحة 

 الجوية.

الااااباااارناااااماااا  الااااوطاااانااااي 

: لتسااااااهيالت النقل الجوي

لتاااادابير برنااااامج يحاااادد ا

واإلجراءات التي تسترشد 

بها السااااالطات المختصاااااة 

بالدولة لتحقيق التوافق مع 

القواعد القياسااية وأساااليب 

العماال الموصاااااااى بهااا في 

الملحق التاااساااااااع التفاااقيااة 

، ويهدف 1944شاااااايكاغو 

إلى تجناااب العقباااات غير 

الاااااعاااااقاااااارات واألماااااالك 

للمطااار بهاادف  المجاااورة

ضاااااامان سااااااالمة المالحة 

 الجوية.

الااااباااارناااااماااا  الااااوطاااانااااي 

: لتسااااااهيالت النقل الجوي

لتاااادابير  برنااااامج يحاااادد ا

واإلجراءات التي تسترشد 

بها السااااالطات المختصاااااة 

بالدولة لتحقيق التوافق مع 

القواعد القياساااية وأسااااليب 

العماال الموصاااااااى بهااا في 

الملحق التاااساااااااع التفاااقيااة 

، ويهدف 1944شاااااايكاغو 

لى تجناااب العقباااات غير إ

الاااااعاااااقاااااارات واألماااااالك 

المجاااورة للمطااار بهاادف 

ضاااااامان سااااااالمة المالحة 

 الجوية.

الااااباااارناااااماااا  الااااوطاااانااااي 

: قل الجويلتسااااااهيالت الن

لتاااادابير  برنااااامج يحاااادد ا

واإلجراءات التي تسترشد 

بها السااااالطات المختصاااااة 

بالدولة لتحقيق التوافق مع 

القواعد القياساااية وأسااااليب 

العماال الموصاااااااى بهااا في 

الملحق التاااساااااااع التفاااقيااة 

، ويهدف 1944شاااااايكاغو 

إلى تجناااب العقباااات غير 
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الضاااارورية والتأخير غير 

المبرر لتساااااااهيااال حركاااة 

الاااطااااائااارات وأطاااقاااماااهااااا 

لبضااااااائع والمسااااااافرين وا

 والبريد.

 الطاااائرات بااادون طياااار:

طائرة مصااااممة للتشااااغيل 

بااادون طياااار على متنهاااا 

والتي يتحكم بها طيار عن 

بعد باساااااتخدام أية وسااااايلة 

 تحكم.

الضاااارورية والتأخير غير 

المبرر لتساااااااهيااال حركاااة 

الاااطااااائااارات وأطاااقاااماااهااااا 

والمسااااااافرين والبضااااااائع 

 والبريد.

 طاايااااار: دونالااطااااائاارات 

طائرة مصااااممة للتشااااغيل 

نهااااا  دون طيااااار على مت

والتي يتحكم بها طيار عن 

بعد باساااااتخدام أية وسااااايلة 

 تحكم.

الضاااارورية والتأخير غير 

المبرر لتساااااااهيااال حركاااة 

ت وأطاااقاااماااهااااا الاااطااااائااارا

والمسااااااافرين والبضااااااائع 

 والبريد.

 طيار: دونالطائرات 

طائرة مصممة للتشغيل 

طيار على متنها  دون

والتي يتحكم بها طيار عن 

بعد باستخدام أية وسيلة 

 تحكم.

 المادة الخامسة 

( 3يُضاااااااااف إلى المااادة )

( بنااد جااديااد برقم 1الفقرة )

لمااااادة ) لى ا ( 56)ج(، وا

 المادة الخامسة

 مقدمة المادة الخامسة:

 الخامسةالمادة 

 مقدمة المادة الخامسة:

 المادة الخامسة

( 3يُضاف إلى المادة )

( بند جديد برقم 1الفقرة )

( 56)ج(، والى المادة )
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(، 3فقرة جاااادياااادة برقم )

لمااااادة ) لى ا فقارة 91وإ  )

(، وإلى 5جاااادياااادة برقم )

( 2( الفقرة )122الماااادة )

بنود جديدة بأرقام )هـااااااا(، 

)و(، )ز(، وإلاااى الااامااااادة 

( فقرة جاااديااادة برقم 122)

( 133(، وإلى الماااادة )3)

(، 3فقرة جاااادياااادة برقم )

( فقرة 139والى الماااادة )

( من قانون 3جديدة برقم )

لط نظيم ا لماااادني ت يران ا

الصاااااااااادر باااالقاااانون رقم 

، كما 2013( لسااااااانة 14)

تضااااااااف إلى ذات القانون 

الموافقة على نَـص مقدمة 

المادة الخامسة كما ورد في 

 مشروع القانون.

 

الموافقة على نَـص مقدمة 

المادة الخامسة كما ورد في 

 مشروع القانون.

 

(، وإلى 3فقرة جديدة برقم )

( فقرة جديدة 91المادة )

(، وإلى المادة 5برقم )

( بنود 2الفقرة )( 122)

جديدة بأرقام )هـ(، )و(، 

( 122)ز(، وإلى المادة )

(، وإلى 3فقرة جديدة برقم )

( فقرة جديدة 133المادة )

(، والى المادة 3برقم )

( فقرة جديدة برقم 139)

( من قانون تنظيم 3)

الطيران المدني الصادر 

( لسنة 14بالقانون رقم )

، كما تضاف إلى 2013

جديدة  ذات القانون مواد
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( 32مواد جاادياادة بااأرقااام )

( ماااكااارراً 50ماااكااارراً و)

( مكرراً، نصوصها 90و)

 اآلتية:

( مكرراً 32بأرقام )

( 90( مكرراً و)50و)

 مكرراً، نصوصها اآلتية:

 (1( الفقرة )3مادة )

 القانون تطبيق مجال

 

تطبق أحكام هذا القانون  -1

  على ما يأتي:

الطيران المدني في إقليم  -أ

الدولة، بما في ذلك 

المطارات والطائرات 

المدنية، وطائرات الدولة 

 عدا الطائرات العسكرية.

( البند 1( الفقرة )3مادة )

 )ج(:

 

أي طائرة مسااااااجلة في  -ج

دولة أجنبية ويشاااااااغلها أو 

يقوم بصااااااايااااانتهااااا مقاااادم 

خدمات بحريني الجنسااااااية 

بموجاااب اتفااااق إيجاااار أو 

أي اتفاق مشااااااابه  تبادل أو

ينص على ذلك بين الدولة 

 ودولة تسجيل الطائرة.

( البند 1( الفقرة )3مادة )

 )ج(

 

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

( البند 1( الفقرة )3مادة )

 )ج(

 

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

  القانون

 

( البند 1( الفقرة )3مادة )

 )ج(:

 

أي طائرة مسااااااجلة في  -ج

دولة أجنبية ويشاااااااغلها أو 

يقوم بصااااااايااااانتهااااا مقاااادم 

خدمات بحريني الجنسااااااية 

بموجاااب اتفااااق إيجاااار أو 

تبادل أو أي اتفاق مشااااااابه 

ينص على ذلك بين الدولة 

 ودولة تسجيل الطائرة.
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الطائرات المدنية  -ب

الوطنية خارج إقليم الدولة، 

بما ال يتعارض مع أحكام 

قوانين الدول األخرى التي 

 .تباشر نشاطها فيها

  

 (56مادة )

 المراقبة وحدات إنشاء

 الجوية

 بتقديم الدولة تلتزم -1

 الجوية، المالحة خدمات

 الطيران شئون وتنشئ

 مراقبة وحدات المدني

 تقوم الجوية التي الحركة

 الجوية الحركة بخدمة

 وفي الدولة بمطارات

 (3( الفقرة )56مادة )

مع عدم االخالل بأحكام  -3

( من هذه المادة، 1الفقرة )

يجوز لشااااااائون الطيران 

الماااادني الترخيص للغير 

بجزء أو كل خدمات بالقيام 

المالحة الجوية وذلك وفقاً 

للشروط واإلجراءات التي 

 تحددها.

 

 (3( الفقرة )56مادة )

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 (3( الفقرة )56مادة )

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 (3( الفقرة )56مادة )

االخالل بأحكام مع عدم  -3

( من هذه المادة، 1الفقرة )

يجوز لشااااااائون الطيران 

الماااادني الترخيص للغير 

بالقيام بجزء أو كل خدمات 

المالحة الجوية وذلك وفقاً 

شروط واإلجراءات التي  لل

 تحددها.
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 لمعلومات البحرين إقليم"

 وتشمل ،"الطيران

 :يلي ما الوحدات هذه

 .البرج - أ

 مراقبة وحدة -ب

 .االقتراب

 .المنطقة مراقبة مركز -ج

 معلومات مركز -د

 .الطيران

 وحدات تختص -٢

 المذكورة الجوية، المراقبة

 هذه ( من1) الفقرة في

 :باآلتي المادة،

 الالزمة التدابير اتخاذ -أ

 بين تصادم وقوع لمنع
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 في أو الجو في الطائرات

 .المطار

 الجوية الحركة تسهيل -ب

 .انسيابيتها على والمحافظة

 النصح تقديم -ج

 المفيدة والمعلومات

 .الرحالت وكفاءة لسالمة

 المعنية الهيئات إخطار -د

 إلى تحتاج التي بالطائرات

 أو بالبحث تتعلق مساعدة

المساعدة  وتقديم اإلنقاذ،

 .الطلب عند الهيئات لهذه
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 ( 91مادة )

 حادث وقوع عن اإلخطار

 لطائرة واقعة أو

 المحلية السلطات على-1

 الطيران شئون إخطار

 بوقوع علمها فور المدني

 إقليم في لطائرة حادث

 منطقة في الدولة يقع

 .اختصاصها

 من عضو كل على-2

 عند الطائرة طاقم أعضاء

 أن لطائرته حادث وقوع

 الطيران شئون به يخطر

 حالته إذا سمحت المدني،

 .بذلك

 ( 5( الفقرة )91مادة )

 

 

 

على كاال من شاااااااااهااد  -5

في إقليم الاااادولااااة  حااااادث

إباال  شاااااااائااون الاطاايااران 

المدني فور وقوع الحادث 

 بأية وسيلة.

 

 (5( الفقرة )91مادة )

( حادثتصويب كلمة )

 (.حادثا  لتكون )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

على كاال من شاااااااااهااد  -5

في إقليم الدولة إبال   حادثا  

شااااااائون الطيران المااادني 

فور وقوع الحاااادث باااأياااة 

 وسيلة.

 

 (5( الفقرة )91مادة )

إعادة توصي اللجنة ب -

( ليكون 5صياغة البند )

لكل من شاهد  -5كاآلتي: "

لطائرة في إقليم  حادثًا

الدولة إبال  شئون 

الطيران المدني فور وقوع 

وسيلة  ةالحادث بأي

 ممكنة".

 (5( الفقرة )91)مادة 

 

 

 

 حادثًالكل من شاهد  -5

لطائرة في إقليم الدولة 

إبال  شئون الطيران 

المدني فور وقوع الحادث 

 وسيلة ممكنة. ةبأي
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 الطائرات مالك على-3

 يتم التي تلك أو الوطنية

 شركات بواسطة تشغيلها

 من أو بحرينيين أفراد أو

 يمثلونهم

 الطيران شئون إخطار

 أو حوادث بأية المدني

 لطائراتهم تحدث وقائع

 فور الدولة إقليم خارج

 .بها علمهم

 ومالك قائدي على-4

 إخطار الوطنية الطائرات

 المدني الطيران شئون

 شئون تقوم التي بالوقائع

 بتحديدها الطيران المدني
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 التي أو لطائراتهم وتحدث

 تحدث يشاهدونها

 .األخرى للطائرات

 (2( الفقرة )122مادة )

 االعتداء جرائم تحديد

 الطيران سالمة على

 المدني

ً  يعد-1  أي لجريمة مرتكبا

ً  يرتكب شخص  من أيا

 :اآلتية األفعال

ـ  -د -ج-ب -أ  -ح -ز -و -ه

 ن -م -ل -ك -ى -ط

ً  يعد-2  أي لجريمة مرتكبا

 من فعاًل  يرتكب شخص

 :اآلتية األفعال

( 2( الفقرة )122مادة )

 البنود )هـ(، )و(، )ز( 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2( الفقرة )122مادة )

 البنود )هـ(، )و(، )ز(

 

( الباءحذف حرف ) -

 (بدون)الملحق بكلمتي 

الواردتين في البندين )و( 

 و)ز(.

تغيير حرف الجر في  -

 بدون تصريح(عبارة )

الواردة في البند )ز( إلى 

 (.من)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

( 2( الفقرة )122مادة )

 البنود )هـ(، )و(، )ز(

التعديالت الموافقة على  -

مجلس النواب التي أجراها 

 الموقر.

إعادة توصي اللجنة ب -

صياغة البند )و( ليكون 

تصوير  -كاآلتي: "و

منشآت وتسهيالت 

المدني ذات الطيران 

الصلة بسالمة وأمن 

لمبين عليها ما الطيران وا

( 2( الفقرة )122مادة )

 البنود )هـ(، )و(، )ز(
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 متن على ثماًل  التواجد - أ

 تناول بتأثير الطائرة،

 أو الكحولية المشروبات

 المخدرة العقاقير تعاطي

 بما

 .الطيران سالمة يهدد

 مكان أي في التدخين -ب

 ذلك في بما بالطائرة،

 .المياه دورات

 أجهزة تشغيل -ج

 به خاصة إلكترونية

 الطائرة، متن على يحملها

 .محظوراً  ذلك كان متى

 االنصياع عدم -د

 أو الطائرة قائد لتعليمات

إفشاء معلومات سرية  -هـااا

وسااااالمة ذات صاااالة بأمن 

 الطيران.

منشااااااااااآت  -و تصاااااااوير 

وتسهيالت الطيران المدني 

بدون تصااااريح من شاااائون 

 الطيران المدني.

 

 

تشاااااغيل طائرات بدون  -ز

طيااار باادون تصاااااااريح أو 

ترخيص من قباال شااااااائون 

 الطيران المدني.

ية إفشاء معلومات سر-هـااااا

ذات صاااالة بأمن وسااااالمة 

 الطيران.

منشااااااااااآت  -و تصاااااااوير 

وتسهيالت الطيران المدني 

تصااااريح من شاااائون  دون

 الطيران المدني.

 

 

 

 دونتشاااااااغيل طائرات  -ز

دون تصاااريح أو  منطيار 

دون  يفيد حظر تصويرها

تصريح بذلك من شؤون 

 الطيران المدني".

إفشاء معلومات سرية -هـااااا

ذات صاااالة بأمن وسااااالمة 

 الطيران.

تصوير منشآت  -و

وتسهيالت الطيران 

الصلة بسالمة  المدني ذات

لمبين وأمن الطيران وا

عليها ما يفيد حظر 

دون تصريح  تصويرها

بذلك من شؤون الطيران 

 المدني.

 دونتشغيل طائرات  -ز

دون تصريح أو  منطيار 

ترخيص من قبل شئون 

 الطيران المدني.
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 طاقمها، أعضاء أحد

 أو سالمة بتأمين المتعلقة

 أو الطائرة أمن

 الممتلكات أو األشخاص

 المتعلقة أو متنها، على

 النظام على بالمحافظة

 متن على واالنضباط

 .الطائرة

 بالحد الفاعل ويعاقب

 المقررة، للعقوبة األقصى

 الفعل شأن من كان إذا

 الطائرة سالمة تعريض

 أو للخطر

 عن طاقمها أفراد إعاقة

 .بمهامهم القيام

ترخيص من قباال شااااااائون 

 الطيران المدني.
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 (122مادة )

 االعتداء جرائم تحديد

 الطيران سالمة على

 المدني

ً  يعد-1  أي لجريمة مرتكبا

ً  يرتكب شخص  من أيا

 :اآلتية األفعال

 متن على القيام، - أ

 أي على باالعتداء طائرة،

 أحد على أو شخص

 أو الطائرة، طاقم أعضاء

 أو ترهيبه

 .بالفعل أو بالقول تهديده

 أو شخص احتجاز -ب

 على كرهائن أشخاص

 ( 3( الفقرة )122مادة )

 

 

 

 

 

يعد مرتكباً لجريمة أي  -3

شاااااخص اساااااتخدم أشاااااعة 

الاالااياازر أو أي أجااهاازة أو 

برامج إلكترونياااة ضاااااااااد 

تي  مرحل في  ئرات  لطااااا ا

باامااااا  االقااالعالااهاابااوط أو 

 يعرض سالمتها للخطر.

 

 (3( الفقرة )122مادة )

 

تصويب الخطأ اإلمالئي 

في كلمة )االقالع( لتكون 

 .)اإلقالع(

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يعد مرتكباً لجريمة أي  -3

شاااااخص اساااااتخدم أشاااااعة 

الاالااياازر أو أي أجااهاازة أو 

برامج إلكترونياااة ضاااااااااد 

تي  مرحل في  ئرات  لطااااا ا

باامااااا  اإلقااالعالااهاابااوط أو 

 يعرض سالمتها للخطر.

 

 (3( الفقرة )122مادة )

 

على نص المادة الموافقة 

كما ورد بقرار مجلس 

 النواب الموقر

 (3( الفقرة )122مادة )

 

 

 

 

 

يعد مرتكباً لجريمة أي  -3

شاااااخص اساااااتخدم أشاااااعة 

الاالااياازر أو أي أجااهاازة أو 

برامج إلكترونياااة ضاااااااااد 

تي  مرحل في  ئرات  لطااااا ا

باامااااا  اإلقااالعالااهاابااوط أو 

 يعرض سالمتها للخطر.
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 في أو الطائرات متن

 .المطار

 في طائرة تدمير -ج

 بها تلف   إحداث أو الخدمة

 عن عاجزةً  يجعلها

 تعريض أو الطيران،

 للخطر سالمتها

 .طيران حالة في وهي

 في التسبب أو وضع -د

 في جهاز أو مادة وضع

 شأنه من الخدمة في طائرة

 أو تدميرها إلى يؤدي أن

 يجعلها تلفا بها يحدث

 أو الطيران عن عاجزة
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 للخطر سالمتها يعرض

 .طيران حالة في وهي

 إتالف أو تدمير -ه

 منشآت أو تسهيالت

 التدخل أو المدني الطيران

 العبث أو تشغيلها في

 باألجهزة

 بالسالمة المتعلقة

 .بها الموجودة

 خدمات معدات سرقة -و

 المدني الطيران تسهيالت

 أو آالت أو أجهزة أية أو

 لتأمين الزمة تكون أسالك

 تتصل أو الطيران سالمة

 من فعل بأي القيام أو به،
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 عن األشياء هذه إبعاد شأنه

 األشخاص متناول

 باستخدامها لهم المصرح

 أو األمن ألغراض

 .السالمة

 بمعلومات اإلدالء -ز

 بذلك، علمه مع كاذبة

 ً  في طائرة سالمة معرضا

 .للخطر طيران حالة

 أو إتالف في التسبب -ح

 متن على ممتلكات تدمير

 .الطائرة

 كسالح طائرة استخدام -ط

 فعل أي الرتكاب وسيلة أو

 .مشروع غير
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 في طائرة استعمال -ي

 يرجح أو عنه ينتج الخدمة

 أو إنسان وفاة عنه ينتج أن

 بدنية إصابة إصابته

 خطيرة،

 ضرر إلحاق أو

 .البيئة أو بالممتلكات

 أي إطالق أو إسقاط -ك

 أو كيماوي سالح

 سامة مواد أي أو بيولوجي

 إلى اللجوء أو طائرة، من

 ذلك

 أو وفاة إحداث بهدف

 .إصابة
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 أية نقل تسهيل أو نقل -ل

 بيولوجية أو كيماوية مواد

 مواد أية أو نووية أو

 أو معدات أو انشطارية

 في تستخدم برمجيات

 بشرط - التسبب أو التهديد

 الوفاة في - شرط بدون أو

 .جسيم ضرر إلحاق أو

 نقل تسهيل أو نقل -م

 طائرة متن على شخص

 مرتكب بأنه العلم مع

 مساعدته بغرض لجريمة

 على

 .المحاكمة من اإلفالت
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 االشتراك أو الشروع -ن

 في كانت صورة بأي

 من جريمة ارتكاب

 عليها المنصوص الجرائم

 هذه ( من1) الفقرة في

 أو بالتمويل سواء المادة،

 .التوجيه أو التخطيط

ً  يعد-2  أي لجريمة مرتكبا

 من فعاًل  يرتكب شخص

 :اآلتية األفعال

 متن على ثماًل  التواجد - أ

 تناول بتأثير الطائرة،

 أو الكحولية المشروبات

 المخدرة العقاقير تعاطي

 بما
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 .الطيران سالمة يهدد

 مكان أي في التدخين -ب

 ذلك في بما بالطائرة،

 .المياه دورات

 أجهزة تشغيل -ج

 به خاصة إلكترونية

 الطائرة، متن على يحملها

 .محظوراً  ذلك كان متى

 االنصياع عدم -د

 أو الطائرة قائد لتعليمات

 طاقمها، أعضاء أحد

 أو سالمة بتأمين المتعلقة

 أو األشخاص الطائرة أمن

 متنها، على الممتلكات أو

 بالمحافظة المتعلقة أو
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 واالنضباط النظام على

 .الطائرة متن على

 بالحد الفاعل ويعاقب

 المقررة، للعقوبة األقصى

 الفعل شأن من كان إذا

 الطائرة سالمة تعريض

 أفراد إعاقةأو  للخطر

 بمهامهم. القيام عن طاقمها

 ( 133مادة )

 الرسوم فرض سلطة

 رسوم تُفرض 1-

 :التالية الطيران

 المطارات رسوم -أ

المالحية  والخدمات

 انتظار -الطائرات )هبوط

 (3( الفقرة )133مادة )

 

مقاااادمي  -3 على جميع 

خااااادماااااات الاااااطاااااياااااران 

بااالمطااارات المرخصااااااااة 

الحصاااااااول على موافقااااة 

 (3( الفقرة )133مادة )

 

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 (3( الفقرة )133مادة )

 

الموافقة على نَـص المادة 

كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 (3( الفقرة )133مادة )

 

مقاااادمي  -3 على جميع 

خااااادماااااات الاااااطاااااياااااران 

بااالمطااارات المرخصااااااااة 

الحصاااااااول على موافقااااة 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 إيواء - الطائرات

الخدمات  – الطائرات

 بما ،)للطائرات المالحية

 دينار ألف يجاوز ال

 .الواحدة للرحلة

 تسجيل رسوم -ب

 وإصدار الطائرات

 بما بها، الخاصة الشهادات

 ألف أربعين يجاوز ال

 تسجيل الطائرة عن دينار

 .الواحدة الشهادة إصدار أو

 تراخيص رسوم -ج

 وتصاريح المطارات

 الطيران أنشطة ممارسة

 ال بما الطيران، وخدمات

شااااااائون الطيران المااادني 

 على مقابل الخدمات.

 

شااااااائون الطيران المااادني 

 على مقابل الخدمات.
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 دينار أربعمائة ألف يجاوز

 تصريح أو ترخيص لكل

 خدمة أو نشاط بممارسة

 .الطيران خدمات من

 أمن خدمات رسوم -د

 يجاوز ال بما الطيران،

 .دينار آالف خمسة

 المغادرين خدمات رسم -ه

 ال بما الجو، طريق عن

 لكل دنانير عشرة يجاوز

 .فرد

 فئات الوزير يحدد 2-

 في المذكورة الرسوم

 المادة هذه من (1) الفقرة

ويعدل  -خدمة كل بحسب -
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 يجاوز ال بما مقدارها،

 .القصوى حدودها

 (139مادة )

 على االعتداء عقوبة

 المدني الطيران منشآت

 المشروع غير واالستيالء

 الطائرات على

 بأية اإلخالل عدم مع

 قانون في ترد أشد عقوبة

 قانون أي في أو العقوبات

 :آخر

 ال مدة بالسجن يعاقب 1-

 وال سنوات خمس عن تقل

 سنوات، عشر على تزيد

األفعال  أحد ارتكب من كل

 (3( الفقرة )139مادة )

ب بااااالسااااااااجاان  -3 يااعاااااقااااَ

قل عن ثالثة  مة ال ت وبغرا

نار وال تزيد على  آالف دي

مااائااة ألف دينااار، كاال من 

ً من األفعااااال  ارتكااااب أيااااا

المنصاااااااوص عليهااااا في 

( ماان الاامااااادة 3الاافااقاارة )

( من هاااذا القاااانون، 122)

فعاااال  ل وإذا ترتااااب على ا

تاادمير الطاااائرة أو تاادمير 

تساااااااهيالت أو منشاااااااااآت 

ددت العقوبة  الطيران، شااااااُ

 (3( الفقرة )139مادة )

الموافقة على نَـااااص المادة 

كمااااا ورد في مشاااااااروع 

 القانون.

 

 (3( الفقرة )139مادة )

الموافقة على نَـااااص المادة 

كمااااا ورد في مشاااااااروع 

 القانون.

 

 (3)( الفقرة 139مادة )

ب بااااالسااااااااجاان  -3 يااعاااااقااااَ

قل عن ثالثة  مة ال ت وبغرا

نار وال تزيد على  آالف دي

مااائااة ألف دينااار، كاال من 

ً من األفعااااال  ارتكااااب أيااااا

المنصاااااااوص عليهااااا في 

( ماان الاامااااادة 3الاافااقاارة )

( من هاااذا القاااانون، 122)

فعاااال  ل وإذا ترتااااب على ا

تاادمير الطاااائرة أو تاادمير 

تساااااااهيالت أو منشاااااااااآت 

ددت العقوبة  الطيران، شااااااُ
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب مشروع القانوننصوص  النص النافذ

 في عليها المنصوص

 المادة ( من1) الفقرة

 أو القانون هذا من (122)

 المنصوص األفعال أحد

( 124) في المادة عليها

 على ترتب وإذا منه،

 أو الطائرة تدمير الفعل

 منشآت أو تسهيالت تدمير

 ُشددت العقوبة الطيران،

 وتكون المؤبد، السجن إلى

 السجن أو اإلعدام العقوبة

 على ترتب إذا المؤبد

 أو موت شخص الفعل

 .أكثر

سجن المؤبد، وتكون إلى ا ل

العقوبة اإلعدام أو الساااجن 

المؤبد إذا ترتب على الفعل 

 موت شخص أو أكثر.

 

سجن المؤبد، وتكون  إلى ال

العقوبة اإلعدام أو الساااجن 

المؤبد إذا ترتب على الفعل 

 موت شخص أو أكثر.
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 ال مدة بالحبس يعاقب 2-

 أشهر ثالثة على تزيد

 تجاوز ال التي وبالغرامة

 أو دينار آالف ثالثة

 العقوبتين،هاتين  بإحدى

ً  ارتكب من كل  من أيا

 عليها المنصوص األفعال

 ( من المادة2الفقرة ) في

 .هذا القانون من  (122)

ا32مادة )   ( مكرر 

 أحكام التسهيالت

 

 

 

 

ا32مادة )  ( مكرر 

 تأحكام التسهيال

تصويب الخطأ اللغوي  -

للتسهيالت في عبارة )

( الواردة في النقل الجوي

 ا( مكرر  32مادة )

 أحكام التسهيالت

الموافقة على نص المادة 

كما ورد بقرار مجلس 

 النواب الموقر

ا32مادة )  ( مكرر 

 أحكام التسهيالت
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تصاادر شاائون الطيران  .1

الماااادني بااااالتنسااااااايق مع 

السااااالطات المختصاااااة في 

الدولة ومشااغلي المطارات 

ومشغلي شركات الطيران 

الااااباااارنااااامااااج الااااوطاااانااااي 

للتساااااااهيالت النقاال الجوي 

وتعتمااد تعااديالتااه وتعماال 

على مراجعتاااه وتحاااديثاااه 

( لتصبح 1البند )

 (. لتسهيالت النقل الجوي)

( وتحددتغيير كلمة ) -

( لتكون 2الواردة في البند )

 (.وتحديد)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

تصاادر شاائون الطيران  .1

الماااادني بااااالتنسااااااايق مع 

السااااالطات المختصاااااة في 

الدولة ومشااغلي المطارات 

ومشغلي شركات الطيران 

الااااباااارنااااامااااج الااااوطاااانااااي 

قل الجوي  لتساااااااهيالت الن

وتعتمااد تعااديالتااه وتعماال 

على مراجعتاااه وتحاااديثاااه 

 

 

 

 

 

 

تصاادر شاائون الطيران  .1

الماااادني بااااالتنسااااااايق مع 

السااااالطات المختصاااااة في 

الدولة ومشااغلي المطارات 

ومشغلي شركات الطيران 

الااااباااارنااااامااااج الااااوطاااانااااي 

قل الجوي  لتساااااااهيالت الن

وتعتمااد تعااديالتااه وتعماال 

على مراجعتاااه وتحاااديثاااه 
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وتطويره وتحديد مسااائولية 

جميع األطراف المعنيااااة 

 بتنفيذه.

تنشاااااااااأ لجناااة وطنياااة  .2

لتساااااااهيالت النقل الجوي، 

يصاااااادر بتشااااااكيلها وتحدد 

صاااااالحياتها وعضاااااويتها 

وضاااااااوابط انعقادها قرار 

 من رئيس مجلس الوزراء.

تنشأ لجنة تسهيالت في  .3

كاال مطااار دولي، وتحاادد 

مساااااااؤولياااتهااا وإجراءات 

بالتنسااااااايق مع  العمل فيها 

اللجنة الوطنية لتساااااهيالت 

 النقل الجوي.

وتطويره وتحديد مسااائولية 

جميع األطراف المعنيااااة 

 بتنفيذه.

تنشاااااااااأ لجناااة وطنياااة  .2

لتساااااااهيالت النقل الجوي، 

 وتحديديصاااادر بتشااااكيلها 

صاااااالحياتها وعضاااااويتها 

وضاااااااوابط انعقادها قرار 

 من رئيس مجلس الوزراء.

تنشأ لجنة تسهيالت في  .3

كاال مطااار دولي، وتحاادد 

مساااااااؤولياااتهااا وإجراءات 

بالتنسااااااايق مع  العمل فيها 

اللجنة الوطنية لتساااااهيالت 

 النقل الجوي.

وتطويره وتحديد مسااائولية 

جميع األطراف المعنيااااة 

 بتنفيذه.

تنشاااااااااأ لجناااة وطنياااة  .2

لتساااااااهيالت النقل الجوي، 

 وتحديديصاااادر بتشااااكيلها 

صاااااالحياتها وعضاااااويتها 

وضاااااااوابط انعقادها قرار 

 من رئيس مجلس الوزراء.

تنشأ لجنة تسهيالت في  .3

د كاال مطااار دولي، وتحااد

مساااااااؤولياااتهااا وإجراءات 

بالتنسااااااايق مع  العمل فيها 

اللجنة الوطنية لتساااااهيالت 

 النقل الجوي.
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ا50مادة )   ( مكرر 

الطائرات التي ال تخضع 

 للحجز التحفظي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا50مادة )  ( مكرر 

الطائرات التي ال تخضع 

 للحجز التحفظي

الحجز تعديل تعريف ) -

( الوارد في البند التحفظي

( من المادة على النحو 1)

المبين في النص بعد 

 التعديل.

متى كانت تعديل عبارة ) -

( على وشك الرحيل

الواردة في الفقرة )ج( من 

( من المادة لتصبح 2البند )

متى كانت على وشك )

 (.اإلقالع

ص بعد التعديل   :الـنَـّ

ا50مادة )  ( مكرر 

الطائرات التي ال تخضع 

 للحجز التحفظي

الموافقة على نص المادة 

ما ورد بقرار مجلس ك

النواب الموقر، مع حذف 

كلمة )ال( الواردة بالبند 

 )ج( من المادة.

ا50مادة )  ( مكرر 

الطائرات التي ال تخضع 

 للحجز التحفظي
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يقصد بالحجز التحفظي  .1

كل تصرف يتم بمقتضاه 

وقف الطائرة مراعاة 

لمصلحة خاصة عن 

طريق القضاء بالدولة 

المالك أو لصالح الدائن أو 

صاحب الحق العيني على 

 الطائرة.

 

ال يوقع الحجز التحفظي  .2

 على ما يأتي:

الطائرات المخصصة  .أ

 لخدمة الدولة.

 

التحفظّي يُقصد بالحجز  .1

كل تصرف يتم بمقتضاه 

منع الطائرة من اإلقالع، 

بناًء على أمر قضائي 

يصدر عن سلطة مختصة 

داخل الدولة، مراعاةً 

لمصلحة خاصة للدائن أو 

المالك أو صاحب الحق 

 .العينّي على الطائرة

ال يوقع الحجز  .2

 التحفظي على ما يأتي:

الطائرات المخصصة  .أ

 لخدمة الدولة.

الطائرات المستخدمة  .ب

فعالً وبصورة دائمة على 

يُقصد بالحجز التحفظّي  .1

كل تصرف يتم بمقتضاه 

منع الطائرة من اإلقالع، 

بناًء على أمر قضائي 

يصدر عن سلطة مختصة 

داخل الدولة، مراعاةً 

لمصلحة خاصة للدائن أو 

المالك أو صاحب الحق 

 .العينّي على الطائرة

ال يوقع الحجز  .2

 التحفظي على ما يأتي:

الطائرات المخصصة  .أ

 مة الدولة.لخد

الطائرات المستخدمة  .ب

فعالً وبصورة دائمة على 
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الطائرات  .ب

المستخدمة فعالً 

وبصورة دائمة على خط 

جوي منتظم، وكذلك 

الطائرات االحتياطية 

 لتشغيل هذا الخط.

كل طائرة أخرى معدة  .ج

لعمليات نقل األشخاص 

أو األموال بمقابل متى 

كانت على وشك الرحيل 

لمثل هذا النقل، إال في 

يتعلق فيها  الالحالة التي 

األمر بدين نشأ بسبب 

الرحلة التي ستقوم بها 

خط جوي منتظم، وكذلك 

الطائرات االحتياطية 

 لتشغيل هذا الخط.

كل طائرة أخرى معدة  .ج

لعمليات نقل األشخاص 

متى أو األموال بمقابل 

 كانت على وشك اإلقالع

لمثل هذا النقل، إال في 

الحالة التي ال يتعلق فيها 

األمر بدين نشأ بسبب 

التي ستقوم بها  الرحلة

الطائرة أو نشأ من خالل 

 الرحلة.

خط جوي منتظم، وكذلك 

الطائرات االحتياطية 

 لتشغيل هذا الخط.

كل طائرة أخرى معدة  .ج

لعمليات نقل األشخاص 

متى أو األموال بمقابل 

 كانت على وشك اإلقالع

لمثل هذا النقل، إال في 

الحالة التي يتعلق فيها 

األمر بدين نشأ بسبب 

الرحلة التي ستقوم بها 

الطائرة أو نشأ من خالل 

 الرحلة.
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الطائرة أو نشأ من خالل 

 الرحلة.

ا90مادة )   ( مكرر 

فيما عدا الحوادث والوقائع 

الخطرة للطااائرات، تتولى 

اإلدارات المعنية في شئون 

كل فيما  -الطيران المدني 

أي التحقيق في  -يخصااااااه 

واقااعااااة طااااائاارة، وتاارفااع 

تقاااريرهااا بنتااائج التحقيق 

إلى وكيل شااااائون الطيران 

 المدني.

ا90مادة )  ( مكرر 

الموافقة على نَـااااص المادة 

كمااااا ورد في مشاااااااروع 

 القانون.

 

ا90مادة )  ( مكرر 

الموافقة على نَـااااص المادة 

كمااااا ورد في مشاااااااروع 

 القانون.

 

ا90مادة )  ( مكرر 

 فيما عدا الحوادث والوقائع

الخطرة للطائرات، تتولى 

اإلدارات المعنية في شئون 

كل فيما  -الطيران المدني 

التحقيق في أي  -يخصه 

واقعة طائرة، وترفع 

تقاريرها بنتائج التحقيق 

إلى وكيل شئون الطيران 

 المدني.
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 المادة السادسة 

 

 

 

 

على رئيس مجلس 

الوزراء والوزراء كل فيما 

يخصه تنفيذ أحكام هذا 

القانون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره 

 في الجريدة الرسمية.

 المادة السادسة

وضع العبارة االعتراضية 

)كل فيما يخصه( بين 

 (.- -معترَضين )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

على رئيس مجلس 

كل  -الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  -فيما يخصه 

هذا القانون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره 

 في الجريدة الرسمية.

 المادة السادسة

الموافقة على نص المادة 

كما ورد بقرار مجلس 

 النواب الموقر.

 المادة السادسة

 

 

 

 

على رئيس مجلس 

كل  -الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  -فيما يخصه 

هذا القانون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره 

 في الجريدة الرسمية.

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثالثاملرفق 
 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
 



 

1 

 

 

 م2021 ايرفبر 9التاريخ: 
 

 
 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
بالقانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر الموضوع: 

 .2020( لسنة 11، المرافق للمرسوم رقم )2013( لسنة 14رقم )

 

 
 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق 2021 ايرفبر 3 بتاريخ     

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون  ، نسخة من(3د  5ص ل ت ق/ ف  528م )كتابه رق

( 11، المرافق للمرسوم رقم )2013( لسنة 14الطيران المدني الصادر بالقانون رقم )تنظيم 

عليه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات ، 2020لسنة 

  والبيئة.لجنة المرافق العامة ل

 
 

الحادي عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  م2021اير فبر 9وبتاريخ     

 .بشأنهمجلس النواب  ، وقرارالمذكورقانون ال مشروع ، حيث اطلعت علىينشرعوال

 



2 

 

 

لمبادئ وأحكام القانون  مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة      

 .الدستور

 

  

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر سالمة  ترى اللجنة     

 من الناحيتين، 2020( لسنة 11، المرافق للمرسوم رقم )2013( لسنة 14بالقانون رقم )

  .والقانونية الدستورية

 

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                            

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
 

رد )شؤون الطريان املدين( على 
 استفسارات اللجنة

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

 





 

 
 

 . م2020لسنة ( 11) ، المرافق للمرسوم رقم2013لسنة  ( 14) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني، الصادر بالقانون رقم ( ) لسنة  ) (مشروع قانون رقم 

 النص النافذ نصوص مشروع القانون قرار مجلس النواب استفسارات اللجنة رد شئون الطيران المدني

 مسمى المشروع   مسمى المشروع 

الموافقة على المسّمى كما ورد 

 في مشروع القانون. 

  

 مسمى المشروع

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم 

الطيران المدني الصادر بالقانون 

، المرافق 2013( لسنة 14رقم )

 م.2020( لسنة 11للمرسوم رقم )

  

 الديباجة

شئون الطيران المدني ان تحيط تود 

اللجنة الموقرة بان مشروع القانون قد 

 2013لسنة  14اشار الى القانون رقم 

باصدار قانون تنظيم الطيران المدني و 

ان ديباجة ذلك القانون قد تناولت 

.القوانين المراد اضافتها للديباجة  

 الديباجة

ترى اللجنة إضافة القوانين والمعاهدات 

 بقوانين اآلتية إلى الديباجة: والمراسيم 

 م. قانون العقوبات الصادر بالمرسو1

، وتعديالته، 1976( لسنة 15بقانون رقم )

وذلك لوجود جرائم اضيفت إلى المادة 

 ( من مشروع القانون.139)

 

 الديباجة 

الموافقة على نَـَص الديباجة 

  كما ورد في مشروع القانون.

  

 الديباجة 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين. 

بعد االطالع على الدستور، وعلى 

قانون تنظيم الطيران المدني 

 الصادر بالقانون رقم 

  ،2013( لسنة 14)

  



 

 
 

 النص النافذ نصوص مشروع القانون قرار مجلس النواب استفسارات اللجنة رد شئون الطيران المدني

معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في  .2 

، ومالحقها، 1944ديسمبر  07شيكاغو في 

بالطيران  قة  يات المتعل فاق ها، واالت عديالت وت

 المدني التي انضمت إليها المملكة. 

 1986لسووووونة ( 14)المرسووووووم بقانون رقم  .3

بفرض رسوووم ادمات المرادرين عن طريق 

  (.133/3لتعلق ذلك بالمادة )الجو 

قوووانون ااجرا ات الجنوووائيوووة الصوووووووووادر  .4

 بالمرسوم بقانون رقم 

تعلق ذلووك ، )، وتعووديالتووه2002لسوووووونووة  (46)

بمأموري الضووووبط القضووووائي وااتصوووواصوووواتهم 

 . (135المنصوص عليها بالمادة 

أقر مجلس الشورى ومجلس  

النواب القانون اآلتي نصه ،وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه: 

 

 المادة األولى المادة األولى 

 نص مقدمة المادة األولى:  -

الموافقة على نص مقدمة المادة 

األولى كما ورد في مشروع 

 القانون. 

)الطائرة تريير تعريف .-

على النحو الوارد في  الوطنية(

 النص بعد التعديل. 

 المادة األولى

)شوووووووئووون  بووتووعووواريووف  يُستبدل

ئرة  لطوووا لمووودني( )وا لطيران ا ا

الوطنيوووة( و)الوحووودة أو وحووودة 

( 1التحقيق( الوارد في الموووادة )

من قانون تنظيم الطيران المدني 

 ( لسنة14الصادر بالقانون رقم )

، الووتووعووواريووف الووتوووالوويوووة، 2013

 (3)وبنصوص المواد 

 (1مادة )

 التعاريف

  

  

  

  

  

   

  



 

 
 

نصوص مشروع  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة رد شئون الطيران المدني

 القانون 
 النص النافذ 

    

  

  

  

  

 : الـنـَّص بعد التعديل

 شئون الطيران المدني:

بالسلطات   الجهة المكلفة

واالاتصاصات 

  والصالحيات المتعلقة

المدني   بالطيران

والتي يمثلها وكيل شئون 

 الطيران المدني. 

الطائرة  الوطنية: الطائرة

بالسجل التي يتم تسجيلها 

  الوطني للطائرات.

  الوحدة أو وحدة التحقيق:

 وحدة التحقيق في الحوادث 

 ( 34(  و)21(  و)2الفقرة )

 (67(  و)57(  و)3الفقرة )

 (96( و)94( و)90( و)69و)

( من 136( و)135و)( 97)و

ذات القانون، النصوص 

  اآلتية:

  شئون الطيران المدني:

بالسلطات   الجهة المكلفة

والصالحيات  واالاتصاصات

المدني  بالطيران  المتعلقة

 والتي يمثلها وكيل شئون

  الطيران المدني.

الطائرة  الطائرة الوطنية:

التي يتم تسجيلها بالسجل 

 الوطني لتسجيل للطائرات. 

  الوحدة أو وحدة التحقيق:

 وحدة التحقيق في الحوادث 

  

  

  

  

 

  

  

  شئون الطيران المدني:

الجهة المكلفة بالسلطات 

واالاتصاصات والصالحيات 

 المتعلقة بالطيران المدني. 

  

  

 الطائرة  الطائرة الوطنية:

المملوكة لشخص بحريني 

 طبيعي أو اعتباري. 

  الوحدة أو وحدة التحقيق:

  وحدة التحقيق في حوادث



 

 
 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

والوقائع الخطرة للطائرات   

( 90) المنشأة بموجب المادة

 .من هذا القانون

 

والوقائع الخطرة للطائرات 

من ( 90) المنشأة بموجب المادة

 هذا القانون. 

ووقائع الطائرات التي يشكلها 

 الوزير بموجب هذا القانون.  

 

 (2الفقرة )  (3مادة )

 

تود شئون الطيران المدني أن توضح للجنة 

من القانون رقم  3الموقرة بأن تعديل المادة 

قد جا  لمعالجة مالحظة  2013لسنة  14

أوردتها منظمة الطيران المدني الدولي 

على المملكة في عام االل التدقيق الذي تم 

وذلك لضرورة أن يشمل ااستثنا   2018

الذي يجيزه الوزير بااضافة إلى طائرات 

الدولة بقية منظومة الطيران المدني متمثلة 

 في:

 مشرلي المطار -

 مقدمي الخدمات  -

أن النص المعدل قد أكد  وتجدر ااشارة إلى

على أن ال يشمل هذا ااعفا  المسائل التي 

تمس السالمة الجوية وأمن الطيران المدني 

وذلك تأكيداً وضماناً لعدم المساس بهذه 

األمور بالرة األهمية وقد جا  التوسع 

(2( الفقرة )3مادة )  

 

ترى اللجنة أن صياغة المادة توّسعت في 

عض إعفا  بعض الجهات من الخضوع لب

مشرلي )قانون بحيث يشمل ذلك أحكام ال

، ولم يتم (ت ومقدمي الخدماتالمطارا

النص على نشر تفاصيل ااعفا  كما جا  

بالنص النافذ، كما أن سلطة الوزير في 

تفويض وكيل الطيران المدني في ممارسة 

سلطة ااعفا  جا ت مطلقة من تحديد مدة 

معينة، وأناطت المادة بشؤون الطيران 

روط ومتطلبات ااعفا  المدني بإعداد ش

حال أن المفروض أن يترك ذلك لالئحة 

 التنفيذية. 

 ولذلك اقترحت اللجنة النص اآلتي: 

"يجور للوزير، عند الضرورة، وبشرط 

المصلحة العامة، إعفاء  توافر مقتضيات

 المطارات بعض طائرات الدولة ومشغلي

 (2( الفقرة )3مادة )

 

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

 

 (2( الفقرة )3مادة )

 

يجور للوزير، عند الضرورة، 

وبشرط توافر مقتضيات 

المصلحة العامة ،إعفا  بعض 

ومشرلي طائرات الدولة 

من  الخدمات المطارات ومقدمي

الخضوع لبعض أحكام هذا 

القانون، كما يجوز للوزير بقرار 

منه أن يفوض ممارسة هذه 

السلطة لوكيل شئون الطيران 

المدني، على أال يشمل هذا 

ااعفا  المسائل التي تمس 

  السالمة الجوية

 

 

 

 

 (3دة )ما

 مجال تطبيق القانون

 

 عند الضرورة، يجوز للوزير، 

وبشرط توافر مقتضيات المصلحة 

إعفا  بعض طائرات  العامة ،

الدولة من الخضوع لبعض أحكام 

هذا القانون، على أن يتم نشر 

تفاصيل هذا ااعفا ، كما يجوز 

للوزير بقرار وزاري أن يفوض 

ممارسة هذه السلطة لوكيل شئون 

الطيران المدني، على أال يشمل 

 سهذا ااعفا  المسائل التي تم

 

 

 

 

 



 

 
 

المشار إليه أعاله وفق نفس المعايير التي 

 تحكمها المصلحة العامة.

مرتبطة بمعالجة ظروف  االستثنا اتهذه -

طارئة في إطار المصلحة العامة حرصاً 

وكفا ة صناعة النقل الجوي  انتظامعلى 

الدولي ودون المساس بأي أمور تتعلق 

بسالمة وأمن الطيران، أي أنه ال يجوز 

منح أي استثنا  في مجاالت تتعلق بأمن 

وسالمة الطيران وبالتالي ال يمكن التوسع 

اارج نطاق  االستثنا اتام هذه في استخد

المباح منها وذلك لوضوح الحدود التي 

تمس بسالمة وأمن الطيران المدني 

بموجب القواعد القياسية الصادرة عن 

 منظمة الطيران المدني الدولي.

ومقدمي الخدمات من الخضوع لبعض 

  القانون. أحكام هذا

ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة ،يجوز 

يفوض ممارسة  للوزير بقرار منه أن

هذه السلطة لوكيل شئون الطيران 

على أن يبين القرار مدة  المدني،

  التفويض وحدوده.

وال يشمل اإلعفاء المشار إليه في 

التي تمس  الفقرتين السابقتين المسائل

الطيران المدني السالمة الجوية وأمن 

شؤون الطيران المدني نشر  ،وعلى

  تفاصيل اإلعفاء.

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

ضوابط وشروط اإلعفاء وحدوده 

 ومتطلباته".

وتكلف وأمن الطيران المدني، 

شئون الطيران المدني بإعداد 

 .شروط ومتطلبات ااعفا 

 

السالمة الجوية وأمن الطيران  

  المدني. 

 (21مادة ) 

  أنواع المطارات

 

 

  

 (21مادة )

  أنواع المطارات

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

  

 (21مادة )

  أنواع المطارات

 شئون الطيران المدنيتحدد 

المختلفة  المطارات أنواع

 وفقاً لألنظمةودرجة كل مطار 

  الفنية للمالحة الجوية.

 (21مادة )

  أنواع المطارات

يحدد الوزير أنواع المطارات 

 المختلفة، ودرجة كل مطار. 

 



 

 
 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

 (3( الفقرة )34مادة ) 

  

  

 (3( الفقرة )34مادة )

 )مما يتوافق(تريير عبارة 

)على النحو الذي لتصبح 

 يتوافق(.

 الـنـَّص بعد التعديل: 

يخضع نقل ضباط أمن على متن 

الطائرة لتقدير شئون الطيران 

المدني لمدى الخطر القائم، 

ويجب أن يكون هؤال  الضباط 

من موظفي الدولة الذين تلقوا 

تدريباً ااصاً على قواعد 

وأساليب األمن على متن 

الطائرات، وتعتمد شئون 

الطيران المدني برامج التدريب 

متن  التي تقدم لضباط األمن على

الطائرات الوطنية وإعداد 

 األنظمة 

 (3( الفقرة )34مادة )

  

  

  

 

يخضع نقل ضباط أمن على متن 

الطائرة لتقدير شئون الطيران 

المدني لمدى الخطر القائم، 

ويجب أن يكون هؤال  الضباط 

من موظفي الدولة الذين تلقوا 

تدريباً ااصاً على قواعد 

وأساليب األمن على متن 

 وتعتمد شئون الطائرات،

التدريب  الطيران المدني برامج

األمن على متن  التي تقدم لضباط

الوطنية وإعداد  الطائرات

  األنظمة

 (34مادة )

 حمل األسلحة والمواد 

  الخطرة بالطائرات

  

  

يخضع نقل ضباط أمن على  -3

متن الطائرة لتقدير شئون الطيران 

المدني لمدى الخطر القائم، ويجب 

أن يكون هؤال  الضباط من 

موظفي الدولة الذين تلقوا تدريباً 

ااصاً على قواعد وأساليب األمن 

 على متن الطائرات. 

  



 

 
 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

 علىالالزمة لنقل ضباط األمن   

مع المتطلبات  النحو الذي يتوافق

 الوطنية والدولية. 

 الالزمة لنقل ضباط األمن مما

 يتوافق مع المتطلبات الوطنية

  والدولية.

 

(57مادة )  

 خدمات األرصاد الجوية

 

تود شئون الطيران المدني ان تحيط 

اللجنة الموقرة بانه يوجد تعريف 

لمصطلح الدولة في القانون و هو، 

و بذلك  مملكة البحرين، –الدولة 

نرى ان كلمة الدولة تتفق مع 

 المصطلح سالف الذكر.

 

(57مادة )  

 خدمات األرصاد الجوية

 

استبدال كلمة )المملكة( بكلمة 

 )الدولة(.

(57)مادة   

 خدمات األرصاد الجوية

 

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

 

(57مادة )  

 خدمات األرصاد الجوية

 

تلتزم الووودولوووة بتقوووديم اووودموووات 

األرصوواد الجوية، وتنشووو شووئون 

الطيران المدني مرفق أرصووووووواد 

جويووة للمسوووووووواهمووة في اوودمووة 

المالحة الجوية الدولية بمطارات 

حرين  ب ل يم ا ل ق الووودولوووة وفي  إ

 لمعلومات الطيران ،

 هذ القانون ألحكاموذلك وفقاً 

وحسوووبما نصوووت عليه المالحق و 

المواثيق المنبثقوووة عن المنظموووة 

العالمية لألرصاد الجوية ومنظمة 

 الطيران المدني 

 

(57مادة )  

 خدمات األرصاد الجوية

 

تلتزم الووودولوووة بتقوووديم اووودموووات 

األرصوواد الجوية، وتنشووو شووئون 

الطيران المودني مرفق أرصووووووواد 

جوية للمساهمة في ادمة المالحة 

لدولة  ية بمطارات ا لدول ية ا الجو

وفي  إقليم البحرين لمعلوموووات 

الطيران ، وذلك وفقاً لهذا القانون 

وحسوووبما نصوووت عليه المالحق و 

المواثيق المنبثقوووة عن المنظموووة 

 العالمية لألرصاد الجوية 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

ويجوز لشئون الدولي،    

الطيران المدني الترايص 

ألي مؤسسة أو هيئة لتقديم 

جز  أو كل ادمات األرصاد 

الجوية وذلك وفقاً للشروط 

واالجرا ات التي يحددها 

 الوزير.

 ومنظمة الطيران المدني الدولي.

 (67مادة )

  الترخيص بأنشطة الطيران

 

ود شئون الطيران المدني ان تحيط ت

اللجنة الموقرة بان المادة تحدد 

السلطة المختصة بالترايص فقط و 

لذلك التوجد حاجة الضافة عبارة 

 نهايتها.الالئحة التنفيذية الى 

 (67مادة )

  الترخيص بأنشطة الطيران

  

إضافة عبارة )الالئحة التنفيذية(  

 في نهاية المادة.

 (67مادة )

  الترخيص بأنشطة الطيران

 

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

  

 (67مادة )

  الترخيص بأنشطة الطيران

 

ال يجوز ألية جهة أو شوووووركة أو 

مؤسوووووسوووووة القيام بأي نشووووواط في 

خدمات  قل الجوي أو ال مجال الن

المرتبطووة  أو األنشووووووطووةالجويوة 

إال بعووود الحصووووووول على  بهموووا

من  ئون ترايص بوووذلوووك  شووووووو

   الطيران المدني

 (67مادة )

  الترخيص بأنشطة الطيران

 

ال يجوز ألية جهة أو شووووركة أو 

مؤسووووسووووة القيام بأي نشوووواط في 

مجال النقل الجوي أو الخدمات 

الجوية، إال بعد الحصوووووول على 

ترايص بذلك من الوزير ووفقاً 

 للقواعد والشروط التي يحددها. 

  



 

 
 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

 وااجرا اتوفقاً للشروط    

 .تحددهاالتي 

 

 (69مادة )

 االلتزام بأوامر وتعليمات

 شئون الطيران المدني

 

من ذات  3المانع من تعديل الفقرة 

المادة لتشمل ااضاع هذه الوجهات 

للتفتيش وتقترح ان تقرا على النحو 

 التالي:

مكاتب شركات و التفتيش على  -3

مؤسسات النقل الجوي و مالكي 

الطائرات او مشرليها بما في ذلك 

الطائرات دون طيار و مشرلي 

المطارات و مقدمي الخدمات و 

االطالع على المستندات و الوثائق 

للتأكد من التزامهم بتنفيذ االوامر 

والتعليمات التي تصدرها شئون 

 الطيران المدني.

 (69مادة )

 أوامر وتعليماتااللتزام ب

 شئون الطيران المدني

 

تالحظ أن النص النافذ كان ينص في 

منه على التفتيش على  (3)البند 

مكاتب شركات ومؤسسات الطيران 

المدني، أما وقد أضيف إلى مقدمة 

"ومالكي الطائرات أو المادة عبارة 

مشغليها بما في ذلك الطائرات 

بدون طيار ومشغلي المطارات 

والمرخص لهم بممارسة أنشطة 

 الطيران واألنشطة المرتبطة به"

لذلك فإنه يجب أن تخضع هذه 

الجهات للتفتيش المنصوص عليه 

من المادة، ومن ثم يتعين  (3)بالبند 

 من المادة. (3)إضافتها إلى البند 

 (69مادة )

االلتزام بأوامر وتعليمات 

 شئون الطيران المدني

 

مة  با  الملحق بكل حذف حرف ال

 )دون(.

 :الـنـَّص بعد التعديل

على شووركات ومؤسووسووات النقل 

الووجوووي الوووطوونوويوووة واألجوونووبوويوووة 

ومالكي الطائرات أو مشوووووورليها 

طيار  دون بما في ذلك الطائرات

ومشوووورلي المطارات والمراص 

لهم بممارسوووووة أنشوووووطة الطيران 

واألنشوووووطة المرتبطة به االلتزام 

بتنفيووذ جميع األوامر والتعليمووات 

 التي

 (69مادة )

 االلتزام بأوامر وتعليمات

 الطيران المدنيشئون 

 

شركات ومؤسسات النقل  على

الجوي الوطنية واألجنبية 

بما  ومالكي الطائرات أو مشرليها

طيار  في ذلك الطائرات بدون

والمراص  ومشرلي المطارات

أنشطة الطيران  لهم بممارسة

المرتبطة به االلتزام  واألنشطة

األوامر والتعليمات  جميع بتنفيذ

 التي

 

 

 (69مادة )

 االلتزام بأوامر وتعليمات

 شئون الطيران المدني

 

تلتزم شركات ومؤسسات النقل 

الجوي الوطنية واألجنبية بجميع 

والتعليمات التي األوامر 

تصدرها شئون الطيران المدني، 

وعلى األاص فيما يتعلق 

 باآلتي:

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

تصدرها شئون الطيران   

المدني، وعلى األاص فيما 

 يتعلق باآلتي:

أجور وأسعار النقل الجوي . 1

والشروط األارى المتعلقة بها، 

نوعية التشريل بما في ذلك 

 ومدته.

 تشريل الخطوط الجوية.. 2

التفتيش على مكاتب شركات . 3

ومؤسسات الطيران المدني 

واالطالع على مستنداتها 

والوثائق الالزمة للتأكد من 

التزامها بتنفيذ األوامر 

والتعليمات التي تصدرها شئون 

 الطيران المدني.

 

 

 

 

 

تصدرها شئون الطيران   

المدني، وعلى األاص فيما 

 يتعلق باآلتي:

أجور وأسعار النقل الجوي . 1

والشروط األارى المتعلقة بها، 

بما في ذلك نوعية التشريل 

 ومدته.

 تشريل الخطوط الجوية.. 2

التفتيش على مكاتب شركات . 3

المدني ومؤسسات الطيران 

واالطالع على مستنداتها 

والوثائق الالزمة للتأكد من 

التزامها بتنفيذ األوامر 

والتعليمات التي تصدرها شئون 

 الطيران المدني.

 

 

 

 

 

 

أجور وأسعار النقل الجوي . 1

والشروط األارى المتعلقة بها، 

بما في ذلك نوعية التشريل 

 ومدته.

 تشريل الخطوط الجوية.. 2

التفتيش على مكاتب شركات . 3

ومؤسسات الطيران المدني 

واالطالع على مستنداتها 

والوثائق الالزمة للتأكد من 

التزامها بتنفيذ األوامر 

والتعليمات التي تصدرها شئون 

 الطيران المدني.



 

 
 

 

 

 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

 (90)مادة 

الحوادث الجهة المختصة بالتحقيق في 

 والوقائع الخطرة للطائرات
 

 

 سبق االشارة إلى ذلك

 (90)مادة 

الحوادث الجهة المختصة بالتحقيق في 

 والوقائع الخطرة للطائرات
 
 

 

كلمة )المملكة( بكلمة )الدولة( استبدال 

 (.3بعجز البند )أ( من الفقرة )

 (90)مادة 

الجهة المختصة بالتحقيق في 

الحوادث والوقائع الخطرة 

 للطائرات
 

 

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

 

 (90)مادة 

الجهة المختصة بالتحقيق 

الحوادث والوقائع في 

 الخطرة للطائرات
 

من الوزير وحدة  ينشوووأ بقرار .1

)وحووودة مسوووووووتقلوووة تسووووووومى 

لوولووتووحووقوويووق فووي  الووتووحووقوويووق(

الحوادث والوقوووائع الخطرة 

 للطائرات. 

تُشكل وحدة التحقيق من ثالثة  .2

أعضوووا  على األقل ويصووودر 

بتسووووووميتهم قرار من الوزير، 

وال يوووجووووز عوووزل أي مووون 

أعضوووووائها إال بقرار مسوووووبب 

من الوزير، ويجوز للوحووودة 

االسووووووتعووانووة بووذوي الخبرات 

الخاصوووووة من داال الدولة أو 

 اارجها لالشتراك في

 (90)ادة م

الجهة المختصة بالتحقيق في 

 حوادث ووقائع الطائرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

الووتووحووقوويووق، وتوورفووع الوووحووودة    

 تقاريرها إلى الوزير مباشرة.

توووووخوووووتوووووص وحووووودة  .3

 باآلتي:التحقيق 

أ.الوووتوووحوووقووويوووق فوووي الوووحووووادث 

للطووائرات   والوقائع الخطرة

التي تقع للطوووائرات الوطنيوووة 

في المياه الدولية أو الطائرات 

 المشرلة بواسطة مشرل جوي 

 يتخذ من الدولة مركزاً رئيسياً. 

ب.جمع وتسووووووجيووول وتحليووول 

معلومات السالمة ذات الصلة 

بوووالحوادث والوقوووائع الخطرة 

 للطائرات. 

د األسوووباب والعناصووور ج.تحدي

عة  حادث أو الواق بة لل المسووووووب

 الخطرة.

 

. على الوزير أن يؤسووس وحدة 1

ئع  حوادث ووقوووا في  يق  ق ح ت ل ا

 الطائرات وذلك للقيام بما يلي: 

أ.التحقيق في حوادث ووقوووائع 

يم  ل ق الطوووائرات التي تقع في إ

الووووووحوووووووادث   وفي  الدولة،

والوقوووائع التي تقع للطوووائرات 

 المدنية الوطنية في المياه الدولية. 

ب.توقوووديوم توقوريور لولووزيور عون 

الحاالت والظروف المتعلقة بكل 

حووادث أو واقعووة تقوم بتحقيقهووا 

جة  ها ونشوووووور نتي باب يان أسوووووو وب

 التحقيق. 

ج.وضووووووع التوصوووووويات الالزمة 

 لمنع تكرار وقوع الحوادث،



 

 
 

 

 

 

إعووووداد تقريوووور عوووون الحوووواالت  د.   

والظووووووووروف المتعلقووووووووة بكوووووووول 

حوووووووووادث أو واقعوووووووووة اطووووووووورة 

للطوووائرة التوووي يوووتم التحقيوووق فيهوووا 

وبيووووان أسووووبابها ونتائجهووووا وأيووووة 

إجوووووورا ات أو قواعوووووود يوصووووووى 

بهوووا للحووود مووون تكووورار وقوعهوووا 

 مستقبالً. 

 

  لتأمين سالمة الطيران مستقبالً.

علوووووووى الوووووووووزير أن يحوووووووودد  .2

حقيوووق ،بقووورار وزاري، نظوووام الت

فوووي حووووادث ووقوووائع الطوووائرات 

ونظووووام تشووووكيل وحوووودة التحقيووووق 

اتباعهوووووووووووووووووا   الواجب  والقواعد

اجرائوووووه، والقواعووووود األاووووورى 

التووووووي يجووووووب علووووووى الجهووووووات 

المختصوووة بوووالتحقيق والطيوووارين 

وغيوووووورهم اتباعهووووووا فووووووي هووووووذه 

الحوووواالت، بمووووا فووووي ذلووووك علووووى 

سوووووووووبيل المثوووووووووال ال الحصووووووووور 

فظ علوووووى جهووووواز تسوووووجيل الوووووتح

وجهووووواز  مراحووووول الطيوووووران

التسووووووووووووووووجيل الصوووووووووووووووووتي 

 بمقصورة القيادة. 

 



 

 
 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

 (94) مادة 

 لجنة التحقيق

 

 (94) مادة

 لجنة التحقيق

 

 

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

 

 (94) مادة

 لجنة التحقيق

 

 

تنُشووووأ عند الضوووورورة بقرار من 

الوزير وبنوووا  على طلوووب من 

رئيس وحوودة التحقيق، لجنووة أو 

لجووان تتبع وحوودة التحقيق، على 

أال يقل عدد أعضووووا  اللجنة عن 

ثالثة من بينهم رئيسووووووها، وذلك 

عة للتحقيق في أي ح ادث أو واق

 اطرة لطائرة. 

جوووز لوولووجوونوووة الووتووحووقوويووق يووو

االسووووووتعووانووة بووذوي الخبرات 

الخووواصووووووووة من الووودااووول أو 

الخارج لالشتراك في عملها، 

ويووجوووز لوولوووزيوور تووعوويوويوون 

  مستشارين

 (94)المادة 

 تشكيل وحدة التحقيق في

 حوادث الطائرات

حوادث  وحدة التحقيق في تشكل .أ

الووطوووائوورات بووقوورار موون الوووزيوور، 

ويجب أال يقل عدد أعضوا  الوحدة 

ويووجوووز لوولوووحووودة  عوون ثووالثوووة ،

الخبرات الخاصووة  االسووتعانة بذوي

لة لدو ال ا اارجها،  أو من دا من 

 التحقيق، وتتكفول،لالشووووووتراك في 

 بمصوواريف شووئون الطيران المدني

 أعضووووووووا  انتقووال ومكووافوو ت وبوودل

والوووخوووبووورا ، وبوووكوووافوووة  الووووحووودة

لالزموووة اجرا   لمصووووووووواريف ا ا

ية أو  بارات الجوية أو المعمل االات

  البحوث



 

 
 

 

الوولووجوونوووة فووي إجوورا  اعوووانوووة 

 التحقيقات. 

ويُشرف رئيس وحدة التحقيق 

على أعموووال لجنوووة التحقيق 

دون التووداوول أو التووأثير في 

 قراراتها.

الفنية التي قد تقتضيها ظروف  

 الحادث وضرورات التحقيق. 

 ال يجوز عزل أي من .2

التحقيق إال أعضا  وحدة 

 بقرار مسبب من الوزير.

 (96مادة )

تمثيل الدولة في التحقيق في 

الحوادث التي تقع للطائرات 

 الوطنية في الخارج
 

 

 

 سبق االشارة الى ذلك 

 

 

 (96مادة )

تمثيل الدولة في التحقيق 

في الحوادث التي تقع 

للطائرات الوطنية في 

 الخارج
 
 
 
 

)المملكة( بكلمة كلمة استبدال 

 )الدولة(.

 (96مادة )

تمثيل الدولة في التحقيق في 

الحوادث التي تقع للطائرات 

 الوطنية في الخارج
 

بعد عبارة )في(  إضافة كلمة 

الواردة في  )وحدة التحقيق(

 الفقرة الثانية من المادة. 

 : الـنـَّص بعد التعديل

عند وقوع حادث لطائرة وطنية 

وجود ضحايا أو أو في حالة 

جرحى من مواطني الدولة، 

 فوق إقليم دولة أارى ،

 (96مادة )

تمثيل الدولة في التحقيق في 

الحوادث التي تقع للطائرات 

 الوطنية في الخارج
 

 

 

 

 

 

عند وقوع حادث لطائرة وطنية 

ضحايا أو  أو في حالة وجود

فوق  الدولة، جرحى من مواطني

 إقليم دولة أارى،

 (96مادة )

تمثيل الدولة في التحقيق في 

الحوادث التي تقع للطائرات 

 الوطنية في الخارج

 
 
 
 
 
 
 
 

عنوووووود وقوووووووع حووووووادث لطووووووائرة 

وطنيووووة فووووي إقلوووويم دولووووة أاوووورى 

،يعووين الوووزير ممثوول الدولووة فووي 

   التحقيق وابرائه، لالشتراك



 

 
 

 

 

 

 

 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

يعين الوزير ممثالً معتموووداً   

عن الووودولوووة لالشووووووتراك في 

التحقيق الذي تُجريه سووولطات 

 تلك الدولة. 

ويجوز للوزير بموجب اتفاق 

كل أو بعض  مشووووووترك منح 

من سوووووولطات وحدة التحقيق 

الوووحووووادث والووووقوووائوووع  فيييي

الخطرة للطووائرات إلى دولووة 

متعاقدة أارى أو هيئة لتمثيل 

الووودولوووة في التحقيق الوووذي 

تجريوووه سوووووولطوووات الووودولوووة 

 األجنبية. 

 

ممثالً معتموووداً يعين الوزير 

لالشووووووتراك في  الووودولوووة عن

تُجريه سووولطات التحقيق الذي 

 تلك الدولة. 

ويجوز للوزير بموجب 

اتفاق مشترك منح كل أو 

بعض من سلطات وحدة 

والوقائع  الحوادث التحقيق

الخطرة للطائرات إلى 

دولة متعاقدة أارى أو 

هيئة لتمثيل الدولة في 

التحقيق الذي تجريه 

 سلطات الدولة األجنبية.

 

 

 

في التحقيق الذي تجريه سلطات 

، فضالَ عن أية هذه الدولة

صالحيات أارى ضرورية 

 الستكمال التحقيق.

 



 

 
 

 

 النص النافذ نصوص مشروع القانون قرار مجلس النواب استفسارات اللجنة رد شئون الطيران المدني

 (97مادة ) 

ولجان  صالحيات وحدة التحقيق

في الحوادث والوقائع  التحقيق

 الخطرة للطائرات

  

 (97مادة )

 صالحيات وحدة التحقيق

 ولجان التحقيق في الحوادث

 والوقائع الخطرة للطائرات

  

 

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

  

 (97مادة )

 صالحيات وحدة التحقيق 

  ولجان التحقيق في الحوادث

  والوقائع الخطرة للطائرات

  

 

 أو لجنةألعضوووا  وحدة التحقيق 

 -ااتصاصه كل حسب -التحقيق 

والوقووائع  الطووائرات في حوادث

الخطرة للطوووائرات حق داول 

مكان الحادث واألماكن األارى 

المرتبطة به وتفتيشووووووها وإجرا  

الوومووعوووايوونوووات، واالطووالع عوولووى 

الوومسووووووووتوونووودات والوومووحوووادثوووات 

والسووووووووووجووووالت والوووومووووراجووووع 

والرسووومات واألوراق والتحفظ 

 على ما يهم التحقيق 

 (97مادة )

حيات وحدة التحقيق في صال

 حوادث الطائرات

 

   

 

ألعضووووووا  وحدة التحقيق حق داول 

مكوووان الحوووادث واألمووواكن األارى 

المرتبطوووة بوووه وتفتيشووووووهوووا وإجرا  

المعاينات، واالطالع على المستندات 

والمراجع  والمحادثات والسووووووجالت

والتحفظ على  والرسومات واألوراق

مووا يهم التحقيق منهووا، واسووووووتجواب 

األشووخاص وسووماع الشووهود وتكليفهم 

بتقوووديم موووا لوووديهم من معلوموووات أو 

أوراق أو أشووووووويوووا  تراهوووا اللجنوووة 

 ضرورية 



 

 
 

 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

منها، واسووووووتجواب األشووووووخاص    

وسماع الشهود وتكليفهم بتقديم ما 

مات أو أوراق أو  لديهم من معلو

 وحودة التحقيق أوأشوووووويووا  تراهوا 

ضووووورورية اظهار  لجنة التحقيق

الووحووقوويووقوووة واتووخووواذ ااجوورا ات 

الالزموة للحفوواظ على الطووائرة أو 

حطوووامهوووا وحمولتهوووا وأجزائهوووا 

ها اجرا   ها أو بعضوووووو ها كل ونقل

 ت الالزمة عليها. االاتبارا

اظهار الحقيقة، واتخاذ 

ااجرا ات الالزمة للحفاظ على 

الطائرة أو حطامها وحمولتها 

وأجزائها، ونقلها كلها أو بعضها 

ة ماجرا  االاتبارات الالز

 . عليها

 (135)المادة  

 مأموري الضبط القضائي

  

 (135)المادة 

  مأموري الضبط القضائي

تصويب الخطأ النحوي في  -

الواردة في  (مأموري)كلمة 

 عنوان المادة لتكون 

  (.مأمورو)

 (135)المادة 

  مأموري الضبط القضائي

  

  

  

  

  

 (135)المادة 

 سلطة ضبط المخالفات

  

  

  

  

  



 

 
 

 

 رد شئون الطيران المدني

 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة 

  )مخالفاتتعديل عبارة  -  

اليييييطيييييييييييران   وأنظمة  لقوانين

من ( 1)الواردة في البند  (المدني

  المخالفات)المادة لتصبح 

وأنييظييمييية  بييقييوانييييين  المتعلقة

  الطيران المدني(.

 : الـنـَّص بعد التعديل

 

 

  

 مأمورو الضبط القضائي 

يُصِدر الوزير المعني بشئون -1

العدل باالتفاق مع الوزير قراراً 

لين صفة  بمْنح الموظفين المخوَّ

ْبط القضائي التخاذ  مأموري الضَّ

 ااجرا ات الالزمة لضبط 

 المخالفات المتعلقة بقوانين

  وأنظمة الطيران المدني

  

  

  

  

  

  

  

  

. يُصِدر الوزير المعني بشئون 1

العدل باالتفاق مع الوزير قراراً 

لين صووووووفة  بمْنح الموظفين المخوَّ

ْبط القضائي التخاذ  مأموري الضَّ

ااجوورا ات الووالزموووة لضوووووووبووط 

مووخوووالووفوووات لووقوووانوويوون وأنووظووموووة 

 الطيران المدني والتحقق من 

  

  

  

  

  

  

 

  

لموظفي شووووئون الطيران المدني 

الذين يصووودر بتحديدهم قرار من 

وزير العدل باالتفاق مع الوزير 

صفة مأموري الضبط القضائي، 

بالنسووبة للجرائم والمخالفات التي 

 تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون 
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والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون  

واللوائح والقرارات المنفِّذة له، 

والمخالفات التي تتعلق بسالمة وأمن 

الطيران المدني، ويكون لهم في سبيل 

تحقيق هذا الررض حق داول األماكن 

 أنشطة والمحال المخصصة لمزاولة

الطيران واألنشطة المرتبطة به وجميع 

ا يحق لهم مرافق ومنش ت المطار، كم

  عمليات داول الطائرات وإجرا 

التفتيش الالزمة وفقاً للقوانين واألنظمة 

 المعمول بها. 

 

لين صفة2  . على الموظفين المخوَّ

ْبط مأموري القضائي تحرير  الضَّ

  محاضر

القانون   هذا  أحكام  تنفيذ

واللوائح والقرارات المنفِّذة له 

،والمخالفات التي تتعلق بسالمة 

الطيران المدني، ويكون لهم وأمن 

في سبيل تحقيق هذا الررض حق 

داول األماكن والمحال المخصصة 

لمزاولة أنشطة الطيران واألنشطة 

المرتبطة به وجميع مرافق ومنش ت 

 طار، كما يحق لهم داولالم

التفتيش  وإجرا  عمليات الطائرات

الالزمة وفقاً للقوانين واألنظمة 

 المعمول بها. 

لين 2 . على الموظفين المخوَّ

ْبط  مأموري صفة  القضائيالضَّ

 محاضر   تحرير

 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 

  



 

 
 

 رد شئون الطيران المدني

 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة 

المخالفات الالزمة ورفع تقارير   

بكافة المخالفات التي تتعلق بسالمة 

وأمن الطيران المدني أو أي 

مخالفات لقوانين وأنظمة الطيران 

المدني إلى وكيل شئون الطيران 

 المدني. 

. يحظوووور علوووووى أي شوووووخص أو 3

جهوووووة موووووراص لهوووووا مووووون قبووووول 

شوووووووئون الطيوووووووران المووووووودني، أن 

يمنووووووع أو يحووووووول دون قيووووووام أي 

لين صووووفة موووون الموووو وظفين المخوووووَّ

وووووووْبط القضوووووووائي  موووووووأموري الضَّ

بالمهووووام والصووووالحيات المكلفووووين 

بهووووا طبقووووا ألحكووووام هووووذا القووووانون 

ذلوووك ،ويُعاقوووب كووول مووون يخوووالف 

 المنصوص عليها  بالجزا ات 

المخالفات الالزمة ورفع تقارير 

بكوووافوووة المخوووالفوووات التي تتعلق 

بسالمة وأمن الطيران المدني أو 

أي مخوووالفوووات لقوانين وأنظموووة 

الطيران المدني إلى وكيل شووئون 

 الطيران المدني. 

 يحظر على أي شووووووخص أو .3

جهووة مراص لهووا من قبوول 

شووووئون الطيران المدني، أن 

يمنع أو يحول دون قيوام أي 

موظف ل ين من ا ل مخوَّ ل ين ا

ْبط  صووووووفوة موأموري الضووووووَّ

الوووقضوووووووووائوووي بوووالوووموووهوووام 

والصووووووالحيات المكلفين بها 

طبقووا ألحكووام هووذا القووانون 

،ويُعاقب كل من يخالف ذلك 

المنصووووووووص بوووالجزا ات 

 عليها 
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( مووون هوووذا 136فوووي الوووموووادة ) ( من هذا القانون.136المادة )في   

 القانون.

 

 (136)مادة  

التي  اإلداريةالجزاءات 

توقعها شئون الطيران 

 المدني

  

 (136)مادة 

 التي اإلداريةالجزاءات 

 توقعها شئون الطيران

  المدني 

في تصويب الخطأين اامالئيين 

لتكونا  )إحدى، واالخالل(كلمتي 

 )أحد، اإلخالل(

 : الـنـَّص بعد التعديل

مع عدم اااالل بالعقوبات 

المقررة في هذا القانون، يكون 

لشئون الطيران المدني في حالة 

مخالفة أحكام هذا القانون أو 

اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً 

الجزا ات  أحدله، أن تتخذ 

 اادارية اآلتية: 

 (136)مادة 

 التي  اإلداريةالجزاءات 

 توقعها شئون الطيران 

 المدني 

  

  

  

 

 

  

مع عدم اااالل بالعقوبات 

المقررة في هذا القانون، يكون 

لشئون الطيران المدني في حالة 

 القانون أو مخالفة أحكام هذا

والقرارات الصادرة  اللوائح

 ذ، أن تتخ تنفيذاً له

 (136)مادة 

 الجزاءات التي توقعها 

 شئون الطيران المدني 

  

  

  

 

 

  

مع عووودم اااالل بوووالعقوبوووات 

المقررة في هووذا القووانون أو في 

أي قووانون رار، يكون لشووووووئون 

الطيران المدني في حالة مخالفة 

أحكوووام هوووذا القوووانون أو اللوائح 

 والقرارات الصادرة 
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الترايص أو  وقف .1  

لمشرل  التصريح الصادر منها

الطائرة أو للطائرة لمدة 

 محدودة، أو سحبه. 

مفعول شهادة  وقف .2

أو الصالحية لمدة محدودة، 

 سحبها. 

وقف مفعول إجازة  .3

الطيران أو أية إجازة أارى 

 لمدة محدودة، أو سحبها. 

منع الطائرة من  .4

الطيران لمدة محدودة أو 

إجبارها على الهبوط بعد 

 إنذارها. 

منع الطائرة من  .5

الطيران في إقليم الدولة لفترة 

 محدودة أو بصفة دائمة.

 

  اآلتية: ااداريةالجزا ات  ىإحد

 

الترايص أو  وقف .1

لمشرل  التصريح الصادر منها

الطائرة أو للطائرة لمدة 

 محدودة، أو سحبه. 

مفعول شهادة  وقف .2

أو الصالحية لمدة محدودة، 

 سحبها. 

وقف مفعول إجازة  .3

الطيران أو أية إجازة أارى لمدة 

 محدودة، أو سحبها. 

منع الطائرة من  .4

الطيران لمدة محدودة أو إجبارها 

 إنذارها.على الهبوط بعد 

 

تنفيذاً له، أن تتخذ ااجرا ات 

 التالية: 

وقف الترايص أو  .1

التصريح الصادر منها لمشرل 

الطائرة أو للطائرة لمدة 

 محدودة، أو سحبه. 

مفعول شهادة  وقف .2

أو الصالحية لمدة محدودة، 

 سحبها. 

وقف مفعول إجازة  .3

الطيران أو أية إجازة أارى 

 لمدة محدودة، أو سحبها. 

منع الطائرة من الطيران .      4

لمدة محدودة أو إجبارها على 

 الهبوط بعد إنذارها.
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ااجازات والراص سووووووحب .6  

فراد أو ووقو لأل ايوص  لتورا ف ا

مووووووكوووووواتووووووب   وغلق المؤسسات

وشووووركات الطيران أو شووووركات 

ووكووواالت الشوووووووحن الجوي أو 

ية أو أي من  خدمات األرضوووووو ال

األنشوووووطة المرتبطة بالطيران أو 

 اإلخاللتشووووووريل المطارات عند 

واألحكام التي منحت  بالشوووووروط

 على أساسها.

فيموووووووووووا عووووووووووودا الجووووووووووورائم .7

المنصووووص عليهوووا فوووي الموووواد 

( 124( و)123( و )122)

مووووووون هوووووووذا القوووووووانون، يجووووووووز 

فووورض غراموووة إداريوووة ال تزيووود 

عشووورة رالف دينوووار، علوووى   عووون

 أن يراعى عند تقدير الررامة

في منع الطووائرة من الطيران .5

إقليم الووودولوووة لفترة محووودودة أو 

 بصفة دائمة.

 سووووووحب ااجازات والراص.6

فراد أو لأل ايوص  لتورا قف ا  وو

 مووووووكوووووواتووووووب  وغلق المؤسسات

 وشووووركات الطيران أو شووووركات

 ووكووواالت الشوووووووحن الجوي أو

ية أو أي من خدمات األرضوووووو  ال

 األنشوووووطة المرتبطة بالطيران أو

 تشووووووريل المطارات عند االاالل

 بالشوووووروط واألحكام التي منحت

  على أساسها.

المنصووووووص  الجرائم فيما عدا.7

( و 122)الوومووواد عوولوويووهوووا فووي 

( من هذا القانون، 124( و)123)

  يجوز فرض 

. منع الطائرة من الطيران في 5

إقليم الدولة لفترة محدودة أو 

 بصفة دائمة. 

 



 

 
 

 

المخالفووووووووووووووة   جسامة  مراعاة

،والعنوووووووت الوووووووذي بووووووودا مووووووون 

التووووووووي  والمنووووووووافع المخووووووووالف،

  جناهوووووووووا، والضووووووووورر الوووووووووذي

أصوووووواب الريوووووور نتيجووووووة لووووووذلك 

الررامووووووووة  تحصوووووووويل  ،ويكون

بووووووالطرق المقووووووررة لتحصوووووويل 

 المبالغ المستحقة للدولة.

 

عشرة  غرامة إدارية ال تزيد عن

يراعى عند  رالف دينار، على أن

 جسوووووووامةة مراعا تقدير الررامة

والعنووت الووذي بوودا من  المخووالفووة،

خالف، ها،  الم نا نافع التي ج والم

الذي أصوووووواب الرير  والضوووووورر

ويكون تحصوووووويوول  نتيجووة لووذلووك،

مووقووررة بوووالووطوورق الوو الوورووراموووة

المبووالغ المسووووووتحقووة  لتحصوووووويوول

 للدولة.

 

 

  المادة الثانية  المادة الثانية  المادة الثانية

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

  

 المادة الثانية 

من ( 133) يُستبدل بعنوان المادة

قانون تنظيم الطيران المدني 

لسنة  (14)الصادر بالقانون رقم 

 ، العنوان اآلتي: 2013

 )الرسوم ومقابل الخدمات(
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  المادة الثالثة

 

 

  المادة الثالثة  المادة الثالثة

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

 المادة الثالثة 

السجل الوطني )تُستبدَل عبارة 

السجل ) بعبارتي( للطائرات

 (لتسجيل الطائراتالوطني 

ما أين (لسجل الوطني للطيران)او

وردتا في قانون تنظيم الطيران 

الصادر بالقانون رقم  المدني

 .2013لسنة ( 14)

 

  

  المادة الرابعة

 

  المادة الرابعة

  

  

  

  

  

  

  

  المادة الرابعة

 بعد عبارة ( من)إضافة كلمة  -

الواردة في مقدمة  ("1المادة ) 

 المادة. 

الوارد ( الموظفة)تريير كلمة -

حقوق االرتفاق ) في تعريف

   ة(.المرتب  ) إلى (الجوية

 المادة الرابعة 
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حذف حرف البا  الملحق بكلمتي -  

الواردتين في تعريف  )دون(

 )الطائرات دون طيار(.

 النص بعد التعديل:

قانون من ( 1تضاف إلى المادة )

تنظيم الطيران المدني الصادر 

، 2013( لسنة 14بالقانون رقم )

 التعاريف اآلتية:

واقعة تشير إلى  واقعة خطرة:

مالبساتها إلى وجود اطر كبير 

لوقوع حادث يتعلق بتشريل 

 الطائرة.

جميع األعمال  األعمال الجوية:

الجوية بخالف نقل الركاب والبضائع 

 مثل إاماد الحرائق والرش الزراعي

 

 

 

قانون  ( 1تضاف إلى المادة )

توونووظوويووم الووطوويووران الوومووودنووي 

( 14الصوووووادر بالقانون رقم )

، التعووواريف 2013لسوووووونوووة 

 اآلتية:

واقعة تشووووووير  واقعة خطرة:

إلى مالبسوووووووواتهووا إلى وجود 

اطر كبير لوقوع حوووادث 

 يتعلق بتشريل الطائرة.

جووموويووع  األعييميييال الييجييويييية:

قل  مال الجوية بخالف ن األع

الركاب والبضائع مثل إاماد 

 الحرائق والرش الزراعي
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التصووووير الجوي وااعالن من 

 الجو.

 حقوق االرتفاق الجوية:

الحقوق المرتبووة الموظفووة على 

العقوووارات واألمالك المجووواورة 

للمطار بهدف ضووووومان سوووووالمة 

 الجوية.المالحة 

البرنوووامج الوطني لتسووووووهيالت 

النقووول الجوي: برنوووامج يحووودد 

الووتووودابوويوور واالجوورا ات الووتووي 

تسترشد بها السلطات المختصة 

بوووالووودولوووة لتحقيق التوافق مع 

القواعد القياسية وأساليب العمل 

الموصى بها في الملحق التاسع 

، 1944التفووواقيوووة شووووووويكووواغو 

ويهدف إلى تجنب العقبات غير 

 الضرورية.

تصووووير الجوي وااعالن من ال

 الجو.

 حقوق االرتفاق الجوية:

الحقوق الموظفة على العقارات 

واألمالك المجووواورة للمطوووار 

بهدف ضوووومان سووووالمة المالحة 

 الجوية.

البرنيياما الوطني لتسييييييهيالت 

برنوووامج يحووودد  النقيييل الجوي:

الووتووودابوويوور واالجوورا ات الووتووي 

تسترشد بها السلطات المختصة 

توافق مع بوووالووودولوووة لتحقيق ال

القواعد القياسية وأساليب العمل 

الموصى بها في الملحق التاسع 

، 1944التفووواقيوووة شووووووويكووواغو 

ويهدف إلى تجنب العقبات غير 

 الضرورية.
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ترى شئون الطيران المدني أن 

 )دون طيار(استخدام مصطلح 

أيضاً صحيح وال تمانع على 

حذف )حرف البا ( في كلمة 

الواردتين في  )بدون طيار(

التعريف، ألن كال المصطلحين 

 )دون طيار وبدون طيار(

يستخدمان للداللة عن الطائرة 

المسيرة التي يتم التحكم بها عن 

 بعد.

   

  

  

صحة حذف مجلس النواب  بيان مدى -

 )دون(ملحق بكلمتي الالموقر لحرف البا  

)الطائرات بدون الواردتين في تعريف 

 طيار(

الطائرات بدون )الواردتين في تعريف 

 (.طيار

  

تأاير غير المبرر لتسووووووهيل . وال

حووركوووة الووطوووائوورات وأطووقوومووهوووا 

 والمسافرين والبضائع والبريد.

طوووائرة طييييار:  دونالطيييائرات 

طيار على  دونمصممة للتشريل 

متنها والتي يتحكم بها طيار عن 

 بعد باستخدام أية وسيلة تحكم.

والتووأاير غير المبرر لتسووووووهيوول 

حووركوووة الووطوووائوورات وأطووقوومووهوووا 

 والمسافرين والبضائع والبريد.

طووائرة الطييائرات بييدون طيييار: 

مصووووووممة للتشووووووريل بدون طيار 

على متنها والتي يتحكم بها طيار 

د باسووووووتخدام أية وسوووووويلة عن بع

 تحكم.

 

المادة الخامسة   المادة الخامسة  المادة الخامسة

  مقدمة المادة الخامسة:

الموافقة على نَـص مقدمة المادة 

الخامسة كما ورد في مشروع 

 القانون. 

  

 المادة الخامسة 

( الفقرة 3يضووووووواف إلى المووادة )

( بنوود جووديوود برقم )ج(، وإلى 1)

فقرة جوووديووودة برقم ( 56الموووادة )

لموووادة )3) لى ا قرة 91(، وإ ف  )

(، وإلى الموووادة 5جوووديووودة برقم )

( بنود جووديوودة 2( الفقرة )122)

 بأرقام )هــ(، )و(، )ز( وإلى
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برقم ( فقرة جديدة 122المادة )   

( فقرة 133(، وإلى المادة )3)

(، وإلى المادة 3جديدة برقم )

( من 3( فقرة جديدة برقم )139)

قانون تنظيم الطيران المدني 

( لسنة 14الصادر بالقانون رقم )

، كما تضاف إلى ذات 2013

( 32القانون مواد جديدة بأرقام )

( 90( مكرراً و)50مكرراً و )

 مكرراً، نصوصها اآلتية:

 

(1( الفقرة )3)مادة   

 

 

 سبق االشارة إلى ذلك

البند )ج(: (1( الفقرة )3)مادة   

  

  

)المملكة( بكلمة استبدال كلمة 

 )الدولة( في عجز البند )ج(.

البند )ج(: (1( الفقرة )3)مادة   

  

 

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

البند )ج(: (1( الفقرة )3)مادة   

 

 

لة في دولة جأي طائرة مس -ج

 يانتهاأو يقوم بصرلها أجنبية ويش

  مقدم ادمات

مجال  (1( الفقرة )3)مادة 

 تطبيق القانون 

  

تطبق أحكام هذا القانون على  -1

   ما يأتي:
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الجنسوووووية بموجب اتفاق  بحريني  

إيجوووار أو تبوووادل أو أي اتفووواق 

مشابه ينص على ذلك بين الدولة 

 ودولة تسجيل الطائرة.

الطيران المدني في إقليم  -أ

الوودولووة، بمووا في ذلووك المطووارات 

طووائرات الموودنيووة، وطووائرات وال

 الطائرات العسكرية. عدا الدولة

الووطوووائوورات الوومووودنوويوووة  -ب

ية اارج إقليم  ما الوطن لدولة، ب ا

ال يتعوووارض مع أحكوووام قوانين 

الووودول األارى التي تبووواشووووووور 

 ها فيطنشا

 

 (3( الفقرة )56مادة )

 

 (3( الفقرة )56مادة )

  

  

 (3( الفقرة )56مادة )

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

  

 (3( الفقرة )56مادة )

 أحكاماالاالل ب دممع ع -3

( من هذه المادة، 1)الفقرة 

يجوز لشئون الطيران المدني 

الترايص للرير بالقيام بجز  

  أو كل ادمات المالحة الجوية

  (56)مادة 

إنشا  وحدات المراقبة الجوية 

تلتزم الدولة بتقديم ادمات  -1

 المالحة الجوية، وتنشو شئون

 وحدات  المدني  الطيران

مراقبة الحركة الجوية التي 

 تقوم بخدمة الحركة الجوية
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وذلك وفقاً للشروط واالجرا ات    

 التي تحددها.

بمطوووارات الووودولوووة وفي  إقليم 

البحرين لمعلوموووات الطيران ، 

 وتشمل 

 هذه الوحدات ما يلي: 

 البرج.  - أ

 وحدة مراقبة االقتراب. - ب

 مركز مراقبة المنطقة. - ج

 مركز معلومات الطيران. - د

تختص وحووودات المراقبوووة - ٢

الجويوووة، الموووذكورة في الفقرة 

 من هذه المادة، باآلتي:  (1)

اتخوواذ التوودابير الالزمووة لمنع -أ

وقوع تصووادم بين الطائرات في 

 الجو أو في المطار. 

تسووووووهيووول الحركوووة الجويوووة -ب

 والمحافظة على انسيابيتها. 



 

 
 

 رد شئون الطيران المدني
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والمعلومات تقديم النصح -ج    

وكفا ة   لسالمة المفيدة

 الرحالت. 

إاطار الهيئات المعنية -د

بالطائرات التي تحتاج إلى 

مساعدة تتعلق بالبحث أو اانقاذ، 

وتقديم المساعدة لهذه الهيئات عند 

 الطلب.

 

   (5( الفقرة )91) مادة

 

ود شوووووئون الطيران المدني ان تحيط ت

هوووذه الفقرة من اللجنوووة الموقرة بوووان 

الفقرات الهووامووة التي تحووث كوول من 

شووووووواهود حوادث في اقليم الودولوة على 

االبالغ الطوعي، وذلك برية االسراع 

في عمليات االنقاذ من قبل السووووولطات 

المختصووووووووة في حووالووة وقوع حووادث 

   (5( الفقرة )91) مادة

 

 

( حيث 5ترى اللجنة حذف البند )

كل حادث أنه جا  متسعا ويشمل 

في إقليم المملكة دون تحديد، كما 

أن النص يشمل كل مواطن ومقيم 

  داال المملكة. 

 

   (5( الفقرة )91) مادة

 لتكون ( حادث) تصويب كلمة

 )حادثاً(.

 : الـنـَّص بعد التعديل

في   حادثاً على كل من شاهد  -5

الطيران  ئونشإبالغ إقليم الدولة 

بأية ي فور وقوع الحادث دنالم

 وسيلة.

 

   (5( الفقرة )91) مادة

  

  

في  حادثعلى كل من شاهد  -5

الطيران  ئونإقليم الدولة إبالغ ش

ي فور وقوع الحادث بأية دنالم

 وسيلة. 

  

 (91)مادة 

االخطار عن وقوع حادث أو 

 واقعة لطائرة

على السوووووولطوووات المحليوووة  -1

إاطوووار شووووووئون الطيران 

الموودني فور علمهووا بوقوع 

يم حوووادث  قل لطوووائرة في إ

طقوووة  من في  قع  ي الووودولوووة 

 .ااتصاصها



 

 
 

لطائرة القدر هللا، وهذا التعديل ايضووواً 

ن التعووديالت التي جووائووت لمعووالجووة م

 مالحظة االيكاو.

 

على كل عضوووو من أعضوووا  -2

طائرة عند وقوع حادث  طاقم ال

لطووائرتووه أن يخطر بووه شووووووئون 

الطيران الموودني، إذا سوووووومحووت 

 حالته بذلك. 

الوووطوووائووورات   مالك  على-3

الوطنية أو تلك التي يتم تشووريلها 

بواسووووووطووة شووووووركووات أو أفراد 

بحرينيين أو من يمثلونهم إاطار 

شووووووئون الطيران الموودني بووأيووة 

تووووحوووودث حوووووادث أو وقووووائووووع 

لطووائراتهم اووارج إقليم الوودولووة 

 فور علمهم بها. 

على قائدي ومالك الطائرات -4

الوطنية إاطار شوووئون الطيران 

  المدني بالوقائع التي تقوم شئون

 

 



 

 
 

الطيران المووودني بتحوووديووودهوووا 

تي ل هم أو ا ت ئرا لطوووا  وتحووودث 

طائرات  ها تحدث لل هدون يشوووووووا

 ارى.األ

 (2( الفقرة )122مادة )

 )هـ(، )و(، )ز(البنود 

 

 

البند )و( حدد المنشووووأت والتسووووهيالت 

حيووث نص على تصوووووووير منشووووووووأت 

وتسووووووهيالت الطيران المووودني، وهي 

معلومة بأنها المنشوووووأت والتسوووووهيالت 

ذات الصلة بالمطار او المالحة الجوية 

او اتصوووواالت الطيران و المسوووواعدات 

 .المالحية

 

 

 (2( الفقرة )122مادة )

 البنود )هـ(، )و(، )ز(

 

 

ترى اللجنوووة عووودم   البنيييد )و(:

الموافقووة على البنوود، حيووث أنووه لم 

يحووودد المنشووووووووو ت والتسووووووهيالت 

 الممنوع تصويرها.

 

 (2( الفقرة )122مادة )

 البنود )هـ(، )و(، )ز(

  

لبوووا (حوووذف حرف  الملحق  )ا

الواردتين في  )بيييدون(بكلمتي 

  )و( و )ز(.البندين 

 تريير حرف الجر في عبارة -

الواردة في البند  )بدون تصريح(

 )من(.)ز( إلى 

 

 : الـنـَّص بعد التعديل

إفشا  معلومات سرية ذات -هـوووووووا

.صلة بأمن وسالمة الطيران  

 

 

 (2( الفقرة )122مادة )

 البنود )هـ(، )و(، )ز(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

افشا  معلومات سرية  -هـوووووـووووو  

ذات صوووووولوووة بوووأمن وسووووووالموووة 

 الطيران.

 (122)مادة 

تحديد جرائم االعتداء على 

 سالمة الطيران المدني

يعووود مرتكوووب اً لجريموووة أي -1

شووووخص يرتكب أيا ً من األفعال 

 اآلتية: 

 -ط -ح -ز -و -هـ  -د -ج-ب -أ

 ن  -م -ل -ك -ى

يعد مرتكب اً لجريمة أي -2

شخص يرتكب فعاًل من األفعال 

 اآلتية: 

لتواجووود ثماًل  على متن  -أ  ا

  تناول بتأثير  الطائرة،

 



 

 
 

 

 

وتسوووهيالت  تصوووويرمنشووو ت -و

تصووووووريح  دونالطيران الموودني 

 من شئون الطيران المدني. 

 دونتشووووووريوول طووائرات  -ز

تصووووواريح أو دون  منطيار 

ترايص من قبووول شووووووئون 

 الطيران المدني.

 

 

تصووووير منشووو ت وتسوووهيالت -و

الطيران المدني بدون تصووووووريح 

 من شئون الطيران المدني. 

بدون  -ز تشووووووريل طائرات 

طيووار بوودون تصوووووووواريح أو 

ترايص من قبووول شووووووئون 

 الطيران المدني.

الكحولية أو تعاطي  المشووروبات

العقووواقير المخووودرة بموووا يهووودد 

 سالمة الطيران. 

الووتوووداوويوون فووي أي مووكوووان -ب

بووالطووائرة، بمووا في ذلووك دورات 

 المياه. 

تشووووووريووول أجهزة إلكترونيوووة -ج

ن اوواصوووووووة بووه يحملهووا على مت

الوووطوووائووورة، موووتوووى كوووان ذلوووك 

  اً.محظور

ئد عدم االنصووووياع لتعليمات قا-د

 طاقمها،الطائرة أو أحد أعضا  

بتأمين سوووالمة أو أمن   المتعلقة

الووطوووائوورة أو األشوووووووخووواص أو 

نهوووا، أو  ت م على  لكوووات  ت مم ل ا

 ظةالمتعلقة بالمحاف

 

 

 



 

 
 

 

على النظووام واالنضووووووبوواط على 

 متن الطائرة. 

ويعاقب الفاعل بالحد األقصووووووى 

للعقوبوووة المقررة، إذا كوووان من 

شوووووووأن الفعل تعريض سووووووالمة 

الطووائرة للخطر أو إعوواقووة أفراد 

 ا عن القيام بمهامهم.طاقمه

 

 

 (3الفقرة ) (122مادة ) 

 

 (3الفقرة ) (122مادة )

 

تصويب الخطأ اامالئي في 

 لتكون  )االقالع(كلمة 

 )اإلقالع(,

 : الـنـَّص بعد التعديل

يعووود مرتكبووواً لجريموووة أي -3

شووخص اسووتخدم أشووعة الليزر 

 أو أي أجهزة أو برامج

 

 (3الفقرة ) (122مادة )

 

 

 

مرتكبووواً لجريموووة أي يعووود -3

شووخص اسووتخدم أشووعة الليزر 

 أو أي أجهزة أو برامج

 

 (122مادة )

تحديد جرائم االعتداء عللى 

 سالمة الطيران المدني

 

يعد مرتكب اً لجريمة أي -أ

شخص يرتكب أيا ً من 

 األفعال اآلتية: 

القيام، على متن طائرة،  -أ 

 باالعتدا  على أي شخص أو
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إلكترونية ضوووووود الطائرات   

فووي موورحوولووتووي الووهووبوووط أو 

بوووموووا يوووعووورض   اإلقيييالع

 .سالمتها للخطر

إلكترونية ضوووووود الطائرات 

فووي موورحوولووتووي الووهووبوووط أو 

االقالع بما يعرض سالمتها 

 .للخطر

ضا  طاقم الطائرة،  على أحد أع

أو ترهيبووه أو تهووديووده بووالقول أو 

 بالفعل. 

احتجاز شووخص أو أشووخاص -ب

طائرات أو  كرهائن على متن ال

 في المطار. 

تودمير طوائرة في الخوودموة أو -ج

إحداث تلف  بها يجعلها عاجزةً  

عوون الووطوويووران، أو تووعووريووض 

سوووووالمتها للخطر وهي في حالة 

 طيران. 

في وضوووع وضوووع أو التسوووبب -د

موووادة أو جهووواز في طوووائرة في 

الخدمة من شووووووأنه أن يؤدي إلى 

 تدميرها أو 

يحووودث بهوووا تلفوووا يجعلهوووا عووواجزة 

 عن الطيران أو يعرض
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سالمتها للخطر وهي في حالة     

 طيران. 

تدمير أو إتالف تسووووووهيالت -ه

أو منش ت الطيران المدني أو 

التدال في تشووووريلها أو العبث 

باألجهزة المتعلقة بالسووووووالمة 

 الموجودة بها. 

سوووووورقووة معوودات اوودمووات -و

تسوووهيالت الطيران المدني أو 

أية أجهزة أو رالت أو أسوووالك 

تأمين سووووووالمة  تكون الزمة ل

ان أو تتصوووووووول بووه، أو الطير

القيام بأي فعل من شووأنه إبعاد 

هوووذه األشوووووويوووا  عن متنووواول 

 األشخاص 
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المصوووووورح لهم باسووووووتخدامها     

 ألغراض األمن أو السالمة. 

اادال  بمعلوموووات كووواذبوووة -ز

مع علموووه بوووذلوووك، معرض اً 

سالمة طائرة في حالة طيران 

 للخطر. 

التسبب في إتالف أو تدمير -ح

 ممتلكات على متن الطائرة. 

اسووتخدام طائرة كسووالح أو -ط

وسووويلة الرتكاب أي فعل غير 

 مشروع. 

استعمال طائرة في الخدمة -ي

ينتج عنوووه أو يرجح أن ينتج 

عنه وفاة إنسوووووان أو إصوووووابته 

 إصابة بدنية اطيرة، 
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أو إلحاق ضووووورر بالممتلكات أو     

 البيئة. 

إسووووقاط أو إطالق أي سووووالح -ك

كيماوي أو بيولوجي أو أي مواد 

سووامة من طائرة، أو اللجو  إلى 

 ذلك 

 بهدف إحداث وفاة أو إصابة. 

نقل أو تسووووووهيل نقل أية مواد -ل

ية  ية أو بيولوجيوة أو نوو كيمواو

أو أية مواد انشطارية أو معدات 

 أو 

برمجيات تستخدم في التهديد أو 

بشرط أو بدون شرط  -التسبب 

في الوفوواة أو إلحوواق ضوووووورر  -

 جسيم. 

نقل أو تسهيل نقل شخص على -م

  متن طائرة مع العلم بأنه
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برووووووووووووورض   لجريمة  مرتكب    

مسوووواعدته علووووى اافووووالت موووون 

 المحاكمة. 

الشوووووووووروع أو االشوووووووووتراك -ن 

بوووووووأي صوووووووورة كانوووووووت فوووووووي 

الجووورائم  ارتكووواب جريموووة مووون

المنصووووص عليهوووا فوووي الفقووورة 

موووون هووووذه المووووادة، سوووووا   (1)

بالتمويوووووووووول أو التخطوووووووووويط أو 

 التوجيه. 

يعوووود مرتكووووب اً لجريمووووة أي -2

شوووووخص يرتكوووووب فوووووع اًل مووووون 

 األفعال اآلتية: 

التواجوووود ثموووواًل  علووووى مووووتن  -أ 

الطووووووووووائرة، بتووووووووووأثير تنوووووووووواول 

المشوووووووووووروبات الكحوليوووووووووووة أو 

 تعاطي العقاقير المخدرة بما



 

 
 

 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

 يهدد سالمة الطيران.     

 التداين في أي مكان -ب

بالطائرة، بما في ذلك دورات 

 المياه. 

تشريل أجهزة إلكترونية -ج

ااصة به يحملها على متن 

الطائرة، متى كان ذلك 

 محظوراً. 

عدم االنصياع لتعليمات قائد -د

الطائرة أو أحد أعضا  طاقمها،

بتأمين   المتعلقة  

سالمة أو أمن الطائرة أو 

األشخاص أو الممتلكات على 

متنها، أو المتعلقة بالمحافظة 

على النظام واالنضباط على 

  متن الطائرة.
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ويعاقب الفاعل بالحد األقصووووووى     

للعقوبوووة المقررة، إذا كوووان من 

شوووووووأن الفعل تعريض سووووووالمة 

الطووائرة للخطر أو إعوواقووة أفراد 

 طاقمها عن القيام بمهامهم. 

 (3( الفقرة )133)مادة  

 

  (3( الفقرة )133)مادة 

  

الموافقة على نَـَص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

  

  (3( الفقرة )133)مادة 

  

على جميع مقدمي ادمات  -3

الطيران بالمطارات المراصة 

الحصول على موافقة شئون 

الطيران المدني على مقابل 

  الخدمات.

  

  (133)مادة 

 سلطة فرض الرسوم 

تفُرض رسووووووم الطيران -1 

 التالية: 

رسوووووووم المطارات والخدمات -أ 

-المالحيوووة (هبوط الطوووائرات 

 إيوا   -انتظار الطائرات 

طائرات مات المالحية ا - ال خد ال

للطووائرات(، بمووا ال يجوواوز ألف 

 دينار للرحلة الواحدة. 



 

 
 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

رسوووووووم تسووووووجيل الطائرات -ب    

وإصدار الشهادات الخاصة بها، 

بما ال يجاوز أربعين ألف دينار 

عن تسوووجيل الطائرة أو إصووودار 

 الشهادة الواحدة. 

تراايص المطارات  رسووووووم-ج

وتصووووواريح ممارسوووووة أنشوووووطة 

الطيران وادمات الطيران، بما 

ال يجوواوز أربعمووائووة ألف دينووار 

يح  يص أو تصووووووور ترا لكووول 

و ادمة من بممارسوووووة نشووووواط أ

 ادمات الطيران. 

 أمن  ادمات رسوم–د

الطيران، بما ال يجاوز امسة 

  رالف دينار.

 



 

 
 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

رسووووم ادمات المرادرين عن -ه     

يجووواوز  بموووا ال  جو،  ل طريق ا

 عشرة دنانير لكل فرد. 

يحدد الوزير فئات الرسوووووووم -2 

من هذه  (1) المذكورة في الفقرة

 -بحسووووووووب كوول اوودمووة  -المووادة 

ويعوودل مقوودارهووا، بمووا ال يجوواوز 

 حدودها القصوى. 

 (3( الفقرة )139)مادة  

 

 (3( الفقرة )139)مادة 

الموافقة على نَـص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون. 

  

 (3( الفقرة )139)مادة 

جن وبررامة ال يعاقَب بالسوووووو -3

تقوول عن ثالثووة رالف دينووار وال 

تزيد على مائة أف دينار، كل من 

ارتووووكووووب أيوووواً موووون األفووووعووووال 

( 3المنصوووص عليها في الفقرة )

( مووون هوووذا 122مووون الوووموووادة )

ترتووب على الفعوول القووانون، وإذا 

 تدمير الطائرة أو تدمير

 (139)مادة 

االعتدا  على منشووووو ت الطيران 

الوومووودنووي واالسووووووووتوويووال  غوويوور 

مع  على الطووائرات المشووووووروع

عدم اااالل بأية عقوبة أشووووووود 

ترد في قووانون العقوبووات أو في 

 أي قانون رار:

يعاقب بالسجن مدة ال تقل -1 

 عن امس سنوات وال تزيد 



 

 
 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني 

، تسووووهيالت أو منشوووو ت الطيران   

شووووووووددت العقوبووة إلى السووووووجن 

المؤبوود، وتكون العقوبووة ااعوودام 

أو السووووجن المؤبد إذا ترتب على 

 الفعل موت شخص أو أكثر.

  

علووووى عشوووور سوووونوات، كوووول 

أحوووود األفعووووال  ارتكووووبموووون 

المنصووووووووص عليهوووووووا فوووووووي 

 مووووووون الموووووووادة (1)الفقووووووورة 

مووون هوووذا القوووانون أو  (122)

أحووووود األفعوووووال المنصووووووص 

 (124)عليهوووووا فوووووي الموووووادة 

منوووووووه، وإذا ترتوووووووب علوووووووى 

الفعوووووول توووووودمير الطووووووائرة أو 

تووودمير تسوووهيالت أو منشووو ت 

الطيوووووران، ُشوووووددت العقوبوووووة 

إلووى السووجن المؤبوود، وتكووون 

جن العقوبووووة ااعوووودام أو السوووو

  علوووووووى المؤبووووووود إذا ترتوووووووب

موووووووت شووووووخص أو  الفعوووووول

 أكثر. 

يعاقووووب بووووالحبس موووودة ال -2 

تزيووووود علوووووى ثالثوووووة أشوووووهر 

وبالررامووووة التووووي ال تجوووواوز 

 ثالثة رالف 



 

 
 

دينووووووار أو بإحوووووودى هوووووواتين     

العقووووبتين، كووول مووون ارتكوووب 

أيوووواً موووون األفعووووال المنوووووص 

( موووون 2فووووي الفقوووورة ) عليهووووا

( مووووووون هوووووووذا 122الموووووووادة )

 القانون.

 ( مكرراً 32مادة )

 أحكام التسهيالت

 

 

 سبق ااشارة إل ذلك.

 ( مكرراً 32مادة )

 أحكام التسهيالت

 

 

استبدال كلمة )المملكة( بكلمة 

 )الدولة( في صدر البند.

 

 ( مكرراً 32مادة )

 أحكام التسهيالت

 تصووويب الخطأ اللروي في عبارة

نقيييل الجوي) ل هيالت ا لتسييييييي ( ل

لتصووووووبح  (1)الواردة في البنووود 

 . )لتسهيالت النقل الجوي(

الواردة في  )وتحييدد(تريير كلمووة 

 )وتحديد(.لتكون  (2)البند 

 

 

 : الـنـَّص بعد التعديل

 تصدر شئون الطيران  .1

 بالتنسيق مع السلطاتالمدني 

 ( مكرراً 32مادة )

 أحكام التسهيالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صوووووووودر شووووووئون الطيران ت .1

 المدني بالتنسيق مع السلطات 

 



 

 
 

                                                                          

المختصة في الدولة ومشرلي 

المطارات ومشرلي شركات 

الطيران البرنامج الوطني 

 لتسهيالت النقل الجوي

وتعتمد تعديالته وتعمل على 

مراجعته وتحديثه وتطويره 

وتحديد مسئولية جميع 

 يذه.األطراف المعنية بتنف

. تنشأ لجنة وطنية لتسهيالت 2

النقل الجوي، يصدر بتشكيلها 

صالحيتها وعضويتها  وتحديد

وضووووووووابط انعقادها قرار من 

 رئيس مجلس الوزرا .

. تنشأ لجنة تسهيالت هي كل 3

مطار دولي، وتحدد مسؤولياتها 

وإجرا ات العمل فيها بالتنسويق 

                                

المختصووة في الدولة ومشوورلي 

المطارات ومشووورلي شوووركات 

برنوووامج الوطني  ل الطيران ا

نقووول الجوي  ل للتسوووووووهيالت ا

عديالته وتعمل على  مد ت وتعت

مراجعتووه وتحووديثووه وتطويره 

وتحوووديووود مسوووووووئوليوووة جميع 

 بتنفيذه.األطراف المعنية 

. تنشأ لجنة وطنية لتسهيالت 2

النقل الجوي، يصدر بتشكيلها 

ضويتها  صالحيتها وع وتحدد 

وضوووووووابط انعقادها قرار من 

 رئيس مجلس الوزرا .

. تنشووأ لجنة تسووهيالت في كل 3

مطار دولي، وتحدد مسؤولياتها 

 فيها  وإجرا ات العمل 



 

 
 

مع اللجنة الوطنية لتسوووووووهيالت 

 النقل الجوي.

 

 

ية  بوالتنسوووووويق مع اللجنوة الوطن

 لتسهيالت النقل الجوي.

 

  

 ( مكرراً 50مادة ) 

الطائرات التي ال تخضع للحجز 

 التحفظي

  

 ( مكرراً 50مادة )

الطائرات التي ال تخضع 

 للحجز التحفظي

 

الحجز )  تعريف  تعديل

من  (1)الوارد في البند ( التحفظي

المادة على النحو المبين في النص 

 بعد التعديل. 

متى كانت على )تعديل عبارة 

الواردة في الفقرة  (وشك الرحيل

 من ( 2)من البند  )ج(

 متى كانت على)المادة لتصبح 

 (.وشك اإلقالع

 : الـنـَّص بعد التعديل 

 

 

 مكرراً ( 50مادة )

الطائرات التي ال تخضع 

 للحجز التحفظي
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 ( مكرراً 32مادة )

 أحكام التسهيالت

 

 

 .ذلكسبق ااشارة إل 

 ( مكرراً 32مادة )

 أحكام التسهيالت

 

 

استبدال كلمة )المملكة( بكلمة )الدولة( 

 في صدر البند.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  رد شئون الطيران المدني

 ( مكرراً 50مادة ) 

الطائرات التي ال تخضع 

 للحجز التحفظي

  

 ( مكرراً 50مادة )

تخضع الطائرات التي ال 

 للحجز التحفظي

الحجز )  تعريف  تعديل

من  (1)الوارد في البند ( التحفظي

المادة على النحو المبين في النص 

 بعد التعديل. 

متى كانت على )تعديل عبارة 

الواردة في الفقرة  (وشك الرحيل

 من ( 2)من البند  )ج(

 متى كانت على)المادة لتصبح 

 (.وشك اإلقالع

 : التعديلالـنـَّص بعد  

 
 

 ( مكرراً 50مادة )

الطائرات التي ال تخضع 

 للحجز التحفظي
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كووول  يقُصووووووووود بوووالحجز التحفظيّ .1  

الطائرة  تصوووورف يتم بمقتضوووواه منع

أمر قضوووووائي  ااقالع، بناً  علىمن 

مختصووووة داال  يصوووودر عن سوووولطة

لمصوووووولحة ااصووووووة  الدولة، مراعاةً 

المالك أو صووووووواحب الحق  للدائن أو

 . على الطائرة العينيّ 

ال يوقع الحجز التحفظي على مووا .2

 يأتي: 

الطائرات المخصووووووصوووووووة لخدمة  .أ

 الدولة. 

الطوووائرات المسووووووتخووودموووة فعالً ب.

 وبصووووووورة دائموووة على اط جوي

وكوووووذلوووووك الوووووطوووووائووووورات  منتظم،

 االحتياطية لتشريل هذا الخط.

 

 

يقصووووووووود بوووالحجز التحفظي كووول أ.

تصوورف يتم بمقتضوواه وقف الطائرة

لمصوولحة ااصووة   مراعاة  

عن طريق القضوووا  بالدولة لصوووالح 

حق الدائن أو المالك أو صووووووواحب ال

 لطائرة. االعيني على 

على  ال يوقع الحجز التحفظي .2 

 ما يأتي: 

مة أ. خد طائرات المخصووووووصوووووووة ل ال

 الدولة. 

الطوووائرات المسووووووتخووودموووة فعالً ب.

 وبصووووووورة دائموووة على اط جوي

وكوووووذلوووووك الوووووطوووووائووووورات  منتظم،

 االحتياطية لتشريل هذا الخط.

 
 
 
 

 



 

 
 

يات  ج. عدة لعمل طائرة أارى م كل 

نقل األشووووووخاص أو األموال بمقابل 

لمثل  على وشييييييك اإلقالع متى كانت

هوووذا النقووول، إال في الحوووالوووة التي ال 

يتعلق فيها األمر بدين نشوووووأ بسوووووبب 

الرحلة التي سووووووتقوم بها الطائرة أو 

 نشأ من االل الرحلة.  

كل طائرة أارى معدة لعمليات  ج.

األموال بمقابل نقل األشخاص أو 

لمثل  رحيلمتى كانت على وشك ال

هذا النقل، إال في الحالة التي ال يتعلق 

فيها األمر بدين نشأ بسبب الرحلة 

التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من 

 االل الرحلة.  

( مكرراً 90مادة )   ( مكرراً 90مادة ) 

 

 

 

 

 

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 القانون.في مشروع 

 ( مكرراً 90مادة )

 

 

 

 

 

 

ما عدا الحوادث والوقائع الخطرة  في

للطووائرات، تتولى اادارات المعنيووة 

مدني  كل  –في شووووووئون الطيران ال

التحقيق في أي واقعة  –فيما يخصوه 

طوووائرة، وترفع تقووواريرهوووا بنتوووائج 

 



 

 
 

التحقيق إلى وكيل شووووووئون الطيران 

 .المدني

 المادة السادسة  
وضع العبارة االعتراضية )كل فيما 

 (- -ترضين )يخصه( بين مع

 

 :النص بعد التعديل

على رئيس مجلس الوزرا  

تنفيذ  -كل فيما يخصه –والوزرا  

أحكام هذا القانون، ويعمل به من 

اليوم لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

 المادة السادسة

 

 

 

على رئيس مجلس الوزرا  والوزرا  

كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا 

اليوم التالي القانون، ويعمل به من 

 لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 استحداث مادة جديدة 

ترى اللجنووة إضوووووووافووة مووادة 

جووديوودة إلى مواد مشووووووروع 

 القانون نصها اآلتي:

 

"تحل عبارة )مملكة البحرين( 

محل عبارة )دولة البحرين( وكلة 

)للمملكة( محل كلمة )للدولة(، 

 وكلمة )المملكة( بكلمة )الدولة( 

   



 

 
 

 النص النافذ  نصوص مشروع القانون  قرار مجلس النواب  استفسارات اللجنة  د شئون الطيران المدنير

 استحداث مادة جديدة
تود شئون الطيران المدني 

أن تشير الى ان المادة االولى 

من قانون تنظيم الطيران 

المدني قد وضعت تعريف 

الدولة كما سبق لمصطلح 

االشارة اليه و بذلك يكون 

 تحقق الهدف المطلوب.

أينما وردت في القانون رقم 

بإصدار قانون  2013( لسنة 14)

 تنظيم الطيران المدني".

   

  

 برجاء التفضل بالعلم واإلحاطة،،،،، 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 اخلامساملرفق 
 

 قرار جملس النواب املوقر ومرفقاته
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 ل رضع توى ا جوس خالل ملتم لققاه ثالث  ل اع ع من تاريخع.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 

 

 

 الصـاحل  عـلي بن صـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
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