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(**)

ٌُسمى هذا القـانون (قـانون الطٌـران المـدنً ) وٌقبـد باأللاـا

والعبــاراا التالٌـــة المعـــانً المبٌنـــة ازاء يــ منهـــا مـــا لـــم تـــد
القرٌنة على خالف ذلك - :
 - 1الجمهورٌااااااااااااااـــاة:

الجمهورٌة الٌمنٌة .

 - 1اقلــــــٌم الجمهورٌــــــة:

األراضـــــــً والمٌـــــــا اإلقلٌمٌـــــــة
الخاضــعة لســٌادة الدولــة والاضــاء
الجوي والخارجً الذي ٌعلوها.

)*(

)**(

هذ ا القانون منشور فً الجرٌدة الرسمٌة العدد ( 8ج  )1لسنة 1991م .

 عـدلا المـواد ( 15 ، 11 ، 11 ، 19 ، 18 ، 17 ، 11 ، 19 ، 18 ، 11 ، 9 ، 7 ، 5 ، 1 ، 1
، 99 ، 98 ، 81 ، 78 , 71 ، 71 ، 51 ،51 ، 59 ، 55 ، 55 ، 51 ، 11 ، 18 ،17 ،
، 171 ، 159 ، 158 ، 115 ، 111 ، 117 ، 119 ، 117 ، 111 ، 119 ، 118 ، 117
115 ، 115 ، 111 ، 119 ، 111 ، 111 ، 198 ، 191 ، 188 ، 181 ، 181 ، 178 ، 171
، 178 ، 177 ، 175 ، 175 ، 171 ، 155 ، 157 ، 151 ، 151 ، 117 ، 115 ، 115 ، 111 ،
 ) 181 ، 179بموجــب القــانون رقــم (  )11لســنة  1119م المنشــور فــً الجرٌــدة الرســمٌة العــدد ( )11
لسنة 1119م.
 المادتٌن (  )155 ، 155دمجتا مع بعضها فً مـاد ة وادـدة بـرقم (  )155بموجـب القـانون رقـم (  )11لسـنة
 1119م المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م.
 ألغٌــا المــواد (  )197 ،195 ،195 ،191 ،191 ،171 ،15بموجــب القــانون رقــم (  )11لســنة 1119م
المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م.
المادة (  )1ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقـم (  )11لسـنة  1119م المنشـور فـً الجرٌـدة الرسـمٌة العـدد
(  )11لسنة 1119م.
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 - 1الوزٌاااااااااااااااااااـــار :

وزٌر النق .

 - 1الهٌئاااااااااااااااااااــــاة :

الهٌئــــة العامــــة للطٌــــران المــــدنً
واألرباد .

 - 5سـ ـ ـ ـ ـ ــلطاا الطـ ـ ـ ـ ـ ــاٌران

الهٌئة العامة للطٌران المدنً.

الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنً:
 - 5دولــــة التسجٌااااــــا :

الدولااـــاة المســــجلة الطــــائرة فــــً
سجلها .

 - 7الطائاااااااااااااااـــــــارة :

أي آلــة فــً اســتطاعتها أن تســتمد
بقائهـــا فـــً الجـــو مـــن ردود فعـــ
الهـــواء غٌـــ ر تلـــك المنعيســـة مـــن
ســـــــطو األرض وتشـــــــم يافـــــــة
المريبـاا الهوائٌــة م ـ  :المناطٌــد
والبالونـــــــاا الدـــــــرة والمقٌـــــــدة
والطــــائراا البدرٌــــة والطــــائراا
الشـــــــــــراعٌة والطـــــــــــائراا ذاا
األجندــــة ال ابتــــة والطــــائراا ذاا
األجندـــــــة الـــــــدوارة ومريبـــــــاا
الاضـــــاء والبـــــوارٌ وم ـــــالا
الطــائرة ونمــوذج الطــائراا وغٌــر
ذلــــــك مـــــــن األجهـــــــزة المعـــــــدة
لإلستخدام فً الجو.

 - 8طـــائراا الدولااااـــاة :

الطــــائراا العســــيرٌة والطــــائراا
المخببــة لخدمــة مبــالو الدولــة
فقط يالجمريٌة والبولٌسٌة .

 - 9الطــــائراا الوطنٌــــة :

الطـــــائراا التـــــً تدمـــــ عالمـــــة
التسجٌ الوطنً .
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 - 11الطــــائراا األجنبٌــــة :

الطـــــائراا التـــــ ً تدمـــــ عالمـــــة
تسجٌ أجنبٌة.

 - 11أمـــــــــن الطٌـــــــــران :

اإلجـــراءاا واإلميانٌـــاا البشــــرٌة
والمادٌـــــــة الميرســــــــة لدماٌــــــــة
الطٌـران المــدنً مــن أفعــا التــدخ
غٌر المشروع.

 - 11التســـجٌ المشـــترك :

ن ـــام تـــاُسج بمقتضـــا الطـــائراا
فــً ســج مشــترك خــالف الســج
الـوطنً سـوا ًء يـان ذلـك مودــداً أو
مجزءاً .

 - 11التســـــجٌ الـــــدولً :

ن ـــام تـــاُسج بمقتضـــا الطـــائراا
لــــدظ من مــــة تتمتــــع بالشخبــــٌة
القانونٌة الدولٌة .

 - 11عالمااــــــاة عاماــــــاة :

عالمــــة تعٌنهــــا من مــــة الطٌــــران
المــــدنً الــــدولً لســــلطة تســــجٌ
العالمــــة العامــــة وذلــــك لتســــجٌ
طـائراا مسسسـة نق ـ جـوي دولٌــة
أو مشــترية تســجٌالً غٌــر التســجٌ
الوطنً .

 - 15سلطة تسجٌ العالمة:

الســلطة التــً ٌعهــد الٌهــا بالســج
غٌـــر الـــوطنً أو أي جـــزء منـــ ،
والــذي تــاُسج فٌ ـ طــائراا تابعــة
لمسسســــة نقــــ جــــوي دولٌــــة أو
مشترية.

 - 15مسسســـــــــــة نقـــــــــــ
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جـــــــــــوي دولٌـــــــــــة:

مسسســـــــة تتمتـــــــع بالشخبــــــــٌة
القانونٌــــة الدولٌــــة تقــــوم بتســــٌٌر
خطوط جوٌة دولٌة.

 - 17قائااااــاد الطائااااااــارة:

الطٌــــار المســـــسو عــــن تشـــــغٌ
وســـــالمة الطـــــائرة أ نـــــاء فتـــــرة
الطٌران.

 - 18عضــو هٌئــة القٌــادة :

عضو فً طاقم الطـائرة دـائز علـى
اجـــازة ســــارٌة الماعـــو وميلــــف
بواجبـــاا أساســـٌة لتشـــغٌ طـــائرة
أ ناء فترة الطٌران.

 - 19عضو طـاقم الطـائرة :

شــخم ميلــف مــن قب ـ المســت مر
بواجبــاا علــى طــائرة أ نــاء فتــرة
الطٌران .

 - 11فتـــــــرة الطٌاـــــــاران :

الوقــا اليلــً الواقــع بــٌن اللد ــة
التـــً تبـــدأ فٌهـــا الطـــائرة دريتهـــا
باعـ قوتهـا الذاتٌـة لغـرض اإلقـالع
دتــى لد ـــة توقاهـــا عـــن الدريـــة
بعد انتهاء طٌرانها .

 - 11شــهادة البالدٌاااــاة :

و ٌقـــة تبـــدرها ســـلطاا الطٌـــران
المدنً تقـر فٌهـا ببـالدٌة الطـائرة
للطٌران خال فترة زمنٌة معٌنة .

 - 11تـرخٌم الطائااااــارة :

موافقـــة عامــــة لطـــائرة مســــتوفاة
للشروط التً ٌـنم علٌهـا القـانون
للعم ـ فــً مجــا الطٌــران المــدنً
وببـــــــاة خابـــــــة مـــــــن دٌـــــــ
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بالدٌتها للطٌران.
 - 11مطااااااااااااااااااااــــاار :

مسـادة مدـددة علـى سـطو األرض
أو المــاء أو المبــانً بمــا فٌهــا مــن
منش ـ ا ومعــداا معــدة أو مجهــزة
أو مســــــتخدمة ببــــــاة عامــــــة أو
مخببـــة يلٌـــاً أو جزئٌـــاً لهبـــوط
واقالع وتدرك الطائراا.

 - 11مســت مر المطاااااــاار :

أي شــــخم طبٌعــــً أو اعتبــــاري
ٌقـــوم بثســـت مار المطـــار وادارتـــ
سوا ًء بناس أو بواسطة تابعٌ .

 - 15تـــــرخٌم المطاـــــاار:

موافقــــة عامــــة تتضــــمن أديامــــاً
وشــروطاً تن ٌمٌــة تابــٌلٌة ٌســمو
بمقتضاها لمست مر المطار بتشـغٌل
فً خدمة الطٌران المدنً .

 - 15مطااـــــاار دولاااااـــــاً:

مطـــار تعٌنـــ وتعـــد الدولـــة فـــً
اقلٌمهـــا لـــدخو وخـــروج الدريـــة
الجوٌــــــة الدولٌــــــة وتتخــــــذ فٌــــــ
اإلجـــــراءاا المتعلقـــــة بالجمـــــارك
والهجــرة والبــدة العامــة والدجــر
البــــــدً البشــــــري والدٌــــــوانً
والزراعــــً ومــــا الــــى ذلــــك مــــن
اجراءاا.

 - 17دريــــــة المطاااـــــــاار:

جمٌـــع أنـــواع الدريـــة فـــً منطقـــة
المنـــــــاوراا بالمطـــــــار وجمٌـــــــع
الطـــــائراا التـــــً تطٌـــــر بجـــــوار
المطار.

 - 18نطـا دريـة المطـار :
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فضاء جـوي ذو أبعـاد مدـددة ٌعـٌن

قانون الطٌران المدنً
دــو المطــار لدماٌــة دريــة ذلـــك
المطار .
 - 19منطقــــــة المنــــــاوراا
بالمطـــــــــــــــــــــــــــــار:

ذلــك الجــزء مــن المطــار المســتخدم
إلقـــــــالع الطـــــــائراا وهبوطهـــــــا
وتدرياتهــــــا األخــــــرظ المتعلقــــــة
بــاإلقالع والهبــوط وذلــك بثســت ناء
المنطقــــــة المخببــــــة لعملٌــــــاا
التارٌـــــــ والتدمٌــــــــ وانت ــــــــار
الطائراا .

 - 11الدرياـــاة الجوٌااااااـــاة
:

جمٌـــــــع الطـــــــائراا المدلقـــــــة أو
العاملــــة فــــً منطقــــة المنــــاوراا
بالمطار.

 - 11ودـــــــــــدة مراقبـــــــــــة
الدريااـــاة الجوٌااااــــاة

مريـــز مراقبـــة المنطقـــة اـــا ميتـــب

:

مراقبـــة اإلقتـــراب  ،بـــرج مراقبـــة
المطار .

 - 11طرٌـــــــــــ خدمـــــــــــة
الدريــــــــة الجوٌــــــــة:

طرٌــ جــوي مدــدد الغــرض منـــ
تن ٌم تدف الدرية الجوٌة.

 - 11خ ـ ـ ـ ـ ـ ــدماا المالد ـ ـ ـ ـ ـ ــة

المعلومـــــــــاا  ،واإلرشــــــــــاداا ،

الجوٌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:

وغٌرهـا مـن التسـهٌالا والخـدماا
المقدمـــة لخدمـــة مالدـــة أو دريـــة
الطــــــــائراا ومراقبــــــــة تدــــــــرك
المريبـــــاا فـــــً أي نادٌـــــة مـــــن
نوادً المطار.
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 - 11منطقــــاة مدرماااــــاة :

منطقـة مدــددة مـن الاضــاء الجــوي
للجمهورٌــة تعلــن عنهــا الســلطاا
المختبــة يمنطقــة ٌد ــر الطٌــران
فٌها.

 - 15منطقـــــة مقٌاااااـــــادة :

فضــاء جــوي ذو أبعــاد مدــددة ٌقــع
داخـــــ اقلـــــٌم الجمهورٌـــــة ٌقٌـــــد
الطٌـــران بداخلــــ بشــــروط معٌنــــة
وتعلن عن السلطاا المختبة.

 - 15منطقـــــــة خطاااـــــــارة:

فضــــاء جــــوي ذو أبعــــاد مدــــددة
تجري بداخل عملٌـاا خطـرة علـى
الطٌــران فــً أوقــاا معٌنــة وتعلــن
عن السلطاا المختبة.

 - 17ردلــــــــة جوٌااااــــــــاة:

ردلــــة بالطــــائرة تبــــدأ بثقالعهــــا
وتنتهً بهبوطها .

 - 18طٌــــران بهلواناااــــاً:

منـــاوراا تقـــوم بهـــا طـــائرة عـــن
قبــد وتتضــمن تغٌٌــراً فجائٌــاً فــً
وضــــعها أو اتخـــــاذ وضـــــع غٌـــــر
عادي أو تغٌٌراً فـً سـرعتها علـى
ندو غٌر مألوف .

 - 19تــــرخٌم الطٌــــران :

موافقــــة عامــــة تتضــــمن أديامــــاً
وشــروطاً تن ٌمٌــة تابــٌلٌة ٌســمو
بمقتضـــــا لمســـــت مر الطـــــائرة أو
الناق ـ الجــوي بتشــغٌ طائرت ـ فــً
ردـــالا جوٌـــة فـــً اطـــار النشـــاط
المددد لذلك خال مدة معٌنة .

 - 11تبـــــرٌو الطٌـــــران :
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موافقــــة خابــــة مدــــددة لتســــٌٌر

قانون الطٌران المدنً
ردلــة أو ردــالا جوٌــة مدــددة أو
القٌـــام بعملٌـــة أو عملٌـــاا جوٌـــة
مدددة .
 - 11هبــوط ألغــراض غٌــر
تجارٌـة (هبـوط فنــً):

هبــوط ألي غــرض آخــر غٌــر أخــذ
أو انــزا ريــاب أو بضــائع أو برٌــد
.

 - 11النق الجوي الـداخلً:

النقــ الجــوي المقـــرر لــ أن ٌبـــدأ
وٌنتهـً فـً نقطـة أو أي ـر تقـع فـً
اقلٌم الدولة .

 - 11النق ـ الجــوي الــداخلً
المد ـــــــــــــــــــــــــــور:

نقــــ جــــوي غٌــــر النقــــ الجــــوي
الـداخلً مقــرر ل ـ أن ٌبــدأ وٌنتهــً
فــً نقطــة أو أي ــر تقــع فــً اقلــٌم
الدولـــة تقـــوم بـــ دولـــة أجنبٌـــة أو
ناق جوي تابع لها .

 - 11النق ـ الجــوي الــدولً
:

أي نق ـ جــوي تيــون نقطــة بداٌتــ
أو نهاٌتــ فــً اقلـــٌم دولــة أخـــرظ
غٌر تلك المسجلة فٌها الطائرة .

 - 15النقـــــــــــ الجـــــــــــوي
التجــــــــــــــــــــــــــــاري:

الــردالا الجوٌــة التــً تقــوم بنقــ
ريــاب وبضــائع وبرٌــد أو أي منهــا
مقاب أجر

أو ميافأة .

 - 15البرنـــــــامي الـــــــوطنً
المـــــــــن الطٌـــــــــران:

مجموعـة مـن القواعـد واإلجــراءاا
التــــً تــــن م يافــــة شــــئون أمــــن
الطٌران.

 - 17النقـــــــــــ الجـــــــــــوي
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سلســــلة مــــن الــــردالا التجارٌــــة

قانون الطٌران المدنً
الماتودــة للجمهــور للنقــ الجــوي

المنت م:

بــٌن نقطتــٌن أو أي ــر وفق ـاً لجــدو
زمنً معلن أو بثنت ام أو تيرار.
 - 18النقـــــــــــ الجـــــــــــوي
الغٌـــــــــــر منـــــــــــت م:

أي ردـــــالا جوٌـــــة غٌـــــر النقـــــ
الجــوي المنــت م المدــددة عنابــر
فــً تعرٌــف الاقــرة ( )17مــن هــذ
المادة.

 - 19خـــــــــط جاااااـــــــــاوي:

خـــط جـــوي تســـتخدم فٌـــ طـــائراا
نقـــــ عـــــام للريـــــاب والبضـــــائع
والبرٌد أو أي منها .

 - 51خـــط جـــوي داخلـــً :

خــط جــوي ٌخــدم نقاطــاً فــً اقلــٌم
الجمهورٌة فدسب .

 - 51خــــط جــــوي دولــــً :

خــط جــوي تيـــون نقطــة بداٌتـــ أو
نهاٌتـ فـً اقلــٌم دولـة أخـرظ غٌــر
تلك المسجلة فٌها الطائرة .

 - 51خـــط جــــوي منــــت م :

خـــط جـــوي تســـٌر ردالتـــ طبقــــاً
لجــدو زمنــً معلــن أو بثنت ــام أو
تيرار واضو .

 - 51خــــــــــــــط جــــــــــــــوي
دولــــــــــً منــــــــــت م:

خــط جــوي تيـــون نقطــة بداٌتـــ أو
نهاٌتـ فـً اقلــٌم دولـة أخـرظ غٌــر
اقلٌم الدولة المسـجلة فٌهـا الطـائرة
وتسـٌر ردالتـ طبقـاً لجـدو زمنـً
معلـــن عنـــ أو بثنت ـــام أو تيـــرار
واضو.

 - 51خــــــــــــــط جــــــــــــــوي
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داخلـــــــــً منــــــــــت م:

خـــط جـــوي ٌخـــدم نقاطـــاً تقـــع فـــً
اقلــٌم دولــة وادــدة وتســٌر ردالت ـ
طبقـاً لجـدو معلـن عنـ أو بثنت ــام
أو تيرار واضو.

 - 55الناقاااااااــا الجااااــاوي
:

شــخم طبٌعــً أو اعتبــاري ٌقــوم
بثســـت مار خـــط أو خطـــوط جوٌاـــاة
لنقــ الريـــاب والبرٌاـــاد والبضـــائع
أو أي منها.

 - 55الناقــــــــــ الجــــــــــوي
الوطنً:

الناقــــ الجــــوي المعــــٌن بواســــطة
دولتٌن أو أي ر فـً اتاـا

نـائً أو

متعدد األطراف للنق الجوي.
 - 57مسسســـــــــــة نقـــــــــــ
جـــــــــوي منت مـــــــــة:

أي مسسســـة للنقـــ الجـــوي تقـــوم
بتشــــغٌ أو تقــــدٌم خــــدماا خـــــط
جوي دولً منت م .

 - 58مسسســـــــــــة نقـــــــــــ
جــــــــوي مشــــــــترية:

مسسســة تتمتــع بشخبــٌة قانونٌـــة
مشــــترية تقــــوم بتســــٌٌر خطــــوط
جوٌـــة بطـــائراا مســـجلة تســـجٌ ً
ال
مشترياً.

 - 59مسسســـــــــــة نقـــــــــــ
جـــــــــــوي دولٌـــــــــــة:

مسسســـــــة تتمتـــــــع بالشخبــــــــٌة
القانونٌــــة الدولٌــــة تقــــوم بتســــٌٌر
خطـــاوط جوٌـــة بطـــائراا مســـجلة
تسجٌ ً
ال دولٌاً.

 - 51الويٌاــــا المعتماــــاد :

شـــخم مســـسو ٌم ـــ المســـت مر
أو الناقـــ الجـــوي والمخـــو مــــن
قبلــ بالنٌابــة عنـــ بالقٌــام بجمٌـــع
اإلجـــراءاا المتعلقـــة بثســـت مار أو
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تشغٌ طائرات .
 - 51الطٌاـــاران العااااـــاام :

ٌشــم الطٌــران العــام ودون دبــر
 :ردـــــالا التعلــــــٌم والتــــــدرٌب ،
وردــــالا المسسســــاا والهٌئــــاا
والشــــــرياا واألشــــــخام لنقــــــ
العــــاملٌن والمعــــداا  ،والــــردالا
الخابــــة والترفٌهٌــــة  ،وردــــالا
األشــــــــغا الجوٌــــــــة يــــــــالطٌران
الزراعـــــً والتبـــــوٌر الجـــــوي ،
واستيشـــــاف وخـــــدماا البتـــــرو
واإلنشــــــاء والتعمٌــــــر والدعاٌــــــة
واإلعـــــالن واإلســـــعاف الطبـــــً ،
والنجدة واإلنقاذ .

 - 51المست مااااااااااــــــــــار :

مست مر الطـائرة شـخم طبٌعـً أو
اعتبــاري ٌقــوم بتشــغٌ واســـت مار
طــــائرة ٌتــــولى ادارتهــــا وتخضــــع
هٌئــة قٌادتهــا ألوامــر ســوا ًء يــان
ذلك لدساب أو نٌابـة عـن مسـتأجر
.

 - 51دولاااـــــاة المســـــت مر:

الدولـــة التـــً ٌقــــع فٌهـــا المريــــز
الرئٌســـً إلدارة أعمـــا المســـت مر
أو موطن الدائم .

 - 51داــــــااد طائاااــــــارة:

يــ دــاد ٌيــون مرتبطــاً بتشــغٌ
الطــائرة وٌقــع فــً الاتــرة مــا بــٌن
الوقا الـذي ٌبـعد فٌـ أي شـخم
الــى الطــائرة بقبــد الطٌــران دتــى
الوقا الذي ٌـتم فٌـ مغـادرة جمٌـع
األشــخام للطـــائرة وترتــب علٌـــ
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ادــدظ النتــائي المشــار الٌهــا فٌمــا
ٌلً- :
أ  -وفـــاة أي شـــخم أو ابـــابت
بثبـــــــاباا بالغـــــــة نتٌجـــــــة
لوجود علـى مـتن الطـائرة أو
ادتياي ـ بهــا مباشــرة أو بــأي
شًء م با فٌها .
ب -ابابة الطائرة بعطب جسٌم .
ج  -فقــدان الطــائرة وعــدم الع ــور
علٌها نهائٌاً بعد البد .
وٌســــــت نى مــــــن اإلبــــــاباا
المشــــــار الٌهــــــا اإلبــــــاباا
البالغــــــة أو الممٌتــــــة التــــــً
ال تترتـب ببـاة مباشـرة علــى
تشغٌ الطائرة وهً - :
- 1الوفاة ألسباب طبٌعٌة .
- 1اإلبــــاباا التــــً ٌلدقهــــا
الشخم بناس .
- 1اإلبــــاباا التــــً ٌتســــبب
فٌها أشخام آخرون.
- 1ابـــــــــاباا األشـــــــــخام
المتســللٌن للطــائرة خــارج
مقبورة الرياب.
 - 55واقعاــــــاة طائااــــــارة :

ي ـ واقعــة ال ٌنطب ـ علٌ ـ تعرٌــف
دــــاد طــــائرة وتــــرتبط بتشــــغٌ
الطــائرة وتــس ر أو ٌميــن أن تــس ر
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على سالمة التشغٌ .
 - 55اتااقٌـــــة شٌياغاـــــاو :

اإلتااقٌاة الدولٌاااة للطٌران المـدنً
الموقعااــــــاة بمدٌناــــــاة شٌياغــــــاو
/7دٌسمبر1911 /م .

الباب ال انً
أديام عامة
الاب األو
مجا التطبٌ
مادة ( )1الطٌران المدنً والطائراا المدنٌة - :
- 1تطبـ أديــام هــذا القــانون علــى يافــة شــسون الطٌــران المــدنً
فـــً الجمهورٌـــة والمطـــاراا والطـــائراا المدنٌـــة وطـــائراا
الدولـة فٌمــا عـدا الطــائراا العسـيرٌة الوطنٌــة مـع مراعــاة مــا
أست نً بنم خام فً هذا القانون.
- 1تســـري أديـــام هـــذا القانـــاون أٌضـــاً علـــى الطـــائراا المدنٌـــة
الٌمنٌــة أٌنمـــا يانـــا خـــارج اقلـــٌم الجمهورٌـــة وذلـــك فٌمـــا ال
ٌتعارض مع أديام قوانٌن الدو األجنبٌة التً تتواجد فٌها .
 - 1ال تسري أديام هذا القانون على المطاراا العسيرٌة .
مادة ( )1الطائراا ويافة المريباا الهوائٌة - :
تطب أديام هذا القانون على المطاراا العسيرٌة .
(*)

مادة ()1

)*(

الطائراا العسيرٌة األجنبٌة - :

المادة (  )1ببٌاغتها المعدلـة البـادرة بالقـانون رقـم (  )11لسـنة 1119م المنشـور فـً الجرٌـدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )1الطائراا العسيرٌة األجنبٌة - :
تســري أديــام المــواد (  )11 ، 11 ، 19 ، 17والمــواد مــن (  )19الــى (  )111مــن هــذا
القانون على الطائراا العسيرٌة األجنبٌة عند طٌرانها فً اقلٌم الجمهورٌة) .
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قانون الطٌران المدنً
تســري أديــام المــادة ( )17وأديــام المــواد مــن ( )111- 19مــن
هـذا القــانون علــى الطـائراا العســيرٌة األجنبٌــة عنـد طٌرانهــا فــً
اقلٌم الجمهورٌة.

الاب ال انً
أديام اإلتااقٌاا الدولٌة للطٌران المدنً
مادة()5

(**)

مراعاة اإلتااقٌاا الدولٌة للطٌران المدنً - :
ٌراعـى عنـد تطبٌ ـ أديـام هـذا القــانون أديـام اإلتااقٌـاا الدولٌــة
للطٌران المـدنً التـً تبـاد علٌهـا أو تنضـم الٌهـا الجمهورٌـة
 ،وتعد جزءاً ميمالً لهذا القانون .

مادة ( )5أن مة الطٌران المدنً - :
فٌمــا ٌتعل ـ بي ـ مــا لــم ٌــرد بشــأن نــم مدــدد فــً هــذا القــانون
ولــوائو وأن مــة الطٌــران المــدنً أو فــً دلٌ ـ طٌــران الجمهورٌــة
أو نشــراا وتعلٌمـــاا الهٌئـــة ،للهٌئـــة اعتمــاد أٌـــة أن مـــة دولٌـــة
للطٌــران المــدنً بمــا ال ٌتعــارض مــع أي اتااقٌــاا دولٌــة تيــون
الجمهورٌـة طرف ـاً فٌهــا  ،يمـا تســري بشــأن ذلـك يافــة اإلختالفــاا
بــٌن األديـــام والقواعـــد واألن مـــة الوطنٌــة والدولٌـــة التـــً تقـــوم
الجمهورٌــة بثخطــار المن مــة الدولٌــة للطٌــران المــدنً بهــا طبقــاً
إلتااقٌة شٌياغو 1911م .

الاب ال ال
مراعاة القوانٌن واللوائو واألن مة
مادة ( )*( )7الردالا الجوٌة - :

)**(

المادة (  )5ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقاانون رقام (  )11لسانة  1119م المنشاور فاً الجرٌادة الرسامٌة
العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )5اإلتااقٌاا الدولٌة للطٌران المدنً - :
( ٌسري العم بأديام اإلتااقٌاا الدولٌة للطٌاران المادنً التاً تباد علٌهاا أو تنضام
الٌهااا الجمهورٌااة ،وتعتباار أديامهااا جاازء اً ميماالً لهااذا القااانون بمااا فااً ذلااك اتااقٌااة
شٌياغو 1911م).
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قانون الطٌران المدنً
تخضاع جمٌاع الااردالا الجوٌاة التاً تسااٌر فاً اقلاٌم الجمهورٌااة
ويااذلك الااردالا المسااٌرة من ا والٌ ا وعباار  ،ليافااة القااوانٌن
واللااوائو واألن مااة النافااذة فااً مجااا الطٌااران الماادنً  ،وٌجااب
علااااى جمٌااااع مسسساااااا النقاااا الجااااوي ومساااات مري ومااااالك
الطااااائراا والطٌااااارٌن التقٌااااد بالنبااااوم واألديااااام المن مااااة
لاادخو وخاااروج وعبااور الطاااائراا المدنٌااة وأطقمهاااا وريابهاااا
وشااادناتها مااان البضاااائع والبرٌاااد  ،وياااذلك القاااوانٌن واللاااوائو
الخاباااة بااااالهجرة وجااااوازاا الساااار والتأشااااٌراا والجمااااارك
والبااادة  ،وقواعاااد واجاااراءاا الطٌاااران وعملٌااااا الطاااائراا
ومراقبة الدرية الجوٌة المدلٌة للطٌران.
مادة ()8

دخو اقلٌم الجمهورٌة والخروج من - :
ٌجااب علااى رياااب وأطقاام الطااائراا ومرساالً البضااائع سااوا ًء أيااان
ذلااااك بأناسااااهم أو بواسااااطة ويااااالء ٌعملااااون باساااامهم ولدسااااابهم
مراعاااااة القااااوانٌن واللااااوائو واألن مااااة المتعلقااااة باااادخو اقلااااٌم
الجمهورٌاااة واإلقاماااة فٌااا والخاااروج منااا  ،وببااااة خاباااة تلاااك
المتعلقاااة باااالهجرة وجاااوازاا الساااار والجماااارك والدجااار البااادً
والزراعً.

الاب الرابع
تراخٌم وتبارٌو الطٌران
)*(

المادة (  )7ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشاور فاً الجرٌادة الرسامٌة
العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )7الردالا الجوٌة - :
تخضااع جمٌااع الااردالا الجوٌااة التااً تساااٌر فااً اقلااٌم الجمهورٌااة ويااذلك الاااردالا
المساٌرة منا والٌا وغٌار ليافااة القااوانٌن واللااوائو واألن ماة السااارٌة الماعااو فااً
مجا الطٌران المدنً  ،وٌجب علاى جمٌاع مسسسااا النقا الجاوي ومسات مري وماالك
الطااائراا والطٌااارٌن مراعاااة النبااوم واألديااام التن ٌمٌااة لاادخو وخااروج وعبااور
الطائراا المدنٌة وأطقمهاا وريابهاا وشادناتها مان البضاائع والبرٌاد ،وياذلك القاوانٌن
واللوائو الخابة بالهجرة وجوازاا السار والتأشٌراا والجماارك والبادة ،وقواعاد
واجراءاا الطٌران وعملٌاا الطائراا ومراقبة الدرية الجوٌة وقٌود الطٌران المدلٌة
).
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قانون الطٌران المدنً
مادة()9

(*)

تراخٌم أنشطة الطٌران المدنً - :
مع مراعاة أديام الماواد مان ( 111ااا  )117مان هاذا القاانون ال
ٌجاااوز ممارسااااة أي نشااااط ماااان األنشاااطة المتعلقااااة بااااالطٌران
الماااادنً االو بموجااااب تاااارخٌم مسااااب ماااان ساااالطاا الطٌااااران
المادنً ،وبمااا ال ٌتعاارض مااع قااانون اإلسات مار ،وبباااة خابااة
ما ٌلً - :
أ  -تشغٌ مسسساا النق الجوي الوطنٌة واألجنبٌة .
ب-
ج-

تشغٌ مسسساا الطٌران العام الوطنٌة واألجنبٌة .
أنشااااطة مياتااااب مسسساااااا النقاااا الجااااوي
الوطنٌة واألجنبٌة وويالئها.

د  -أنشطة مياتب ويالء السار والشدن الجوي .
ها -
مادة()11
)*(

)*(

(*)

نشاط الخدماا األرضٌة للطٌران.

تبارٌو الطائراا والردالا الجوٌة - :

المادة (  )9ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشاور فاً الجرٌادة الرسامٌة
العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )9تراخٌم أنشطة الطٌران المدنً - :
ال ٌجوز ممارسة أي نشاط من األنشطة المتعلقة باالطٌران الماادنً اال بموجاب تارخٌم
مساب ماان ساالطاا الطٌاران الماادنً وبمااا ال ٌتعااارض ماع قااانون اإلساات مار  ،وبباااة
خابة ما ٌلً - :
أ  -تشغٌ مسسسا ا النق الجوي الوطنٌة واألجنبٌة.
ب  -تشغٌ مسسساا الطٌران العام الوطنٌة واألجنبٌة .
ج  -أنشطة مياتب مسسساا النق الجوي الوطنٌة واألجنبٌة وويالئها .
د  -أنشطة مياتب ويالء السار والشدن الجوي .
ها  -نشاط الخدماا األرضٌة للطٌران ).
المااادة (  )11ببااٌاغتها المعدلاااة البااادرة بالقاااانون رقاام (  )11لساانة 1119م المنشاااور فااً الجرٌااادة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  : )11تبارٌو الطائراا والردالا الجوٌة - :
ال ٌجوز تشغٌ أي طاائرة فاً مجاا الطٌاران المادنً ،أو تساٌٌر أي ردلاة جوٌاة داخا
اقلااٌم الجمهورٌااة أو مناا أو الٌاا  ،االت بموجااب تباارٌو مسااب ماان ساالطاا الطٌااران
المدنً ،وبباة خابة ما ٌلً - :
أ  -عبور أجواء الجمهورٌة.
ب  -الهبوط الانً ،أي ألغراض ال تتعل بدرية النق الجوظ.
ج  -ردالا الطوارئ لغرض اإلنقاذ أو اإلسعاف أو غٌر ذلك من األغراض اإلنسانٌة.
د  -ردالا الطائرة الديومٌة األجنبٌة.
ها  -ردالا نق األسلدة أو الذخائر أو المواد الدربٌة والخطرة.
و  -ردالا النق الجوي التجاري غٌر المنت م.
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قانون الطٌران المدنً
ال ٌجوز تشاغٌ أي طاائرة فاً مجاا الطٌاران المادنً ،أو تساٌٌر
أي ردلاااة جوٌاااة داخااا اقلاااٌم الجمهورٌاااة أو منااا أو الٌااا  ،االو
بموجااب تباارٌو مسااب ماان ساالطاا الطٌااران الماادنً ،وبباااة
خابة ما ٌلً - :
أ  -عبور أجواء الجمهورٌة.
ب  -الهبوط الانً ،أي ألغراض ال تتعل بدرية النق الجوي.
ج  -ردااالا الطااوارئ لغاارض اإلنقاااذ أو اإلسااعاف أو غٌاار ذلااك
من األغراض اإلنسانٌة.
د  -ردالا الطائراا الديومٌة األجنبٌة.
ها  -ردااااالا نقااااا األسااااالدة أو الااااذخائر أو الماااااواد الدربٌاااااة
والخطرة مع مراعاة أديام المادة ( )19من هذا القانون.
و  -ردالا النق الجوي التجاري غٌر المنت م.
ز  -الردالا السٌادٌة الشاملة.
ح-

ردااالا الطٌاااران العاااام المتعلقاااة بالعمااا أو
السٌادة أو األشغا الجوٌة أو الردالا الخابة.

مادة ()11

تراخٌم وتبارٌو الطٌران - :
ال ٌجااااوز ألي طااااائرة وطنٌااااة أو أجنبٌااااة الطٌااااران داخاااا اقلااااٌم
الجمهورٌة أو من أو الٌ االو بموجب ما ٌلً - :
أ  -ترخٌم تبدر وتددد شروط سلطاا الطٌران المدنًٌ ،خو
لمساات مر الطااائرة الدا فااً تشااغٌلها علااى الندااو المبااٌن فااً
التاارخٌم ،وٌجااوز أن ٌيااون هااذا التاارخٌم دائم ااً فااً دالااة
اسااتناد الااى اتااقٌاااة دولٌااة مباادقة علٌهاااا أو من مااة الٌهاااا

ز  -الردالا السٌادٌة الشاملة.
ح  -ردالا الطٌران العام المتعلقة بالعما أو الساٌادة أو األشاغا الجوٌاة أو الاردالا
الخابة).
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قانون الطٌران المدنً
الجمهورٌااة ودولااة مساات مر الطااائرة أو الااى اتاااا نقا جااوظ
نائً ساري الماعو  ،مبرم بٌن الدولتٌن .يماا ٌجاوز أن ٌياون
مسقتااً لمادة

ال تزٌاد علااى سانة وقاابالً للتجدٌاد ،اذا مااا

أقتضى األمر ذلك.
ب -تبرٌو تبدر وتددد شروط سلطاا الطٌران المدنًٌ ،سامو
للطائرة بالطٌران على الندو المبٌن فً التبرٌو  ،وفاً جمٌاع
األدااوا ٌعتباار التاارخٌم أو التباارٌو الممنااوح شخبااٌاً ،وال
ٌجوز التناز عن للغٌر.
عبور أجواء الجمهورٌة - :

مادة ()11

ال ٌجااوز ألي طااائرة أجنبٌااة عبااور أجااواء الجمهورٌااة االو بموجااب
تباا رٌو مساااب مااان سااالطاا الطٌاااران المااادنً ،وطبقااااً للقواعاااد
التن ٌمٌة للنق الجوي ،والشروط المبٌنة فً التبرٌو.
مادة ( )11الهبوط فاً اقلاٌم الجمهورٌاة ألغاراض غٌار متعلقاة بدرياة النقا
-:
ال ٌجااوز للطااائراا األجنبٌاااة التااً ال تعماا علاااى خطااوط جوٌاااة
منت مــة الهبــوط فــً اقلــٌم الجمهور ٌــة ألغــراض غٌــر متعلقــة بدريــة
االو بموج ــب ت ب ــرٌو مس ــب مـ ــن
النقـ ـ ( هب ــوط فن ــً)
سلطاا الطٌران المدنً وطبقا ً للشروط الواردة ب .
مادة ()11

ردـــالا األغــــراض اإلنســــانٌة وردـــالا اإلســــعاف واإلنقــــاذ
والطوارئ - :
ٌبــرح لــردالا األغــراض اإلنســانٌة وردــالا اإلســعاف واإلنقــاذ
والطـــوارئ بعبـــور أجـــواء الجمهورٌـــة والهبـــوط فـــً مطاراتهـــا
واإلقـــالع منهـــا ،بموجـــب تبـــرٌو مســـب  ،وذلـــك مـــع التزامهـــا
بــالطٌران فــً الطــر الجوٌــة المدــددة واتبــاع القواعــد التن ٌمٌــة
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قانون الطٌران المدنً
لدريــة المراقبــة الجوٌــة ويافــة األن مــة والتعلٌمــاا الاــاواردة فــً
دلٌ طٌران الجمهورٌة.
مادة ()15

(*)

مادة ()15

ملااغااااااااة .
استعما األجهزة الالسليٌة - :

ال ٌدــوز اســتعما األجهــزة الالســليٌة المجهــزة بهــا الطــائراا االو
فــــً األغــــراض الخابــــة بالمالدــــة الجوٌــــة ،وتــــأمٌن ســــالمة
الطٌــران ،ووفقــاً للشــروط المقــررة ،ويــذلك بمعرفــة هٌئــة قٌــادة
الطائرة.
آالا التبوٌر الجوي - :

مادة ()17

ال ٌجــوز الطٌــران فــو اقلــٌم الجمهورٌــة بطــائراا مجهــزة ب ـ الا
التبـوٌر الجـوي ،أو اسـتعما هــذ االالا االو بتبـرٌو مسـب مــن
سلطاا الطٌران المـدنً ،ووفقـاً للشـروط المقـررة فـً هـذا الشـأن
.
مادة()18

(*)

اإلعالن والدعاٌة بواسطة الطائراا - :

ال ٌجــوز ألي طــائرة عن ـ د طٌرانهــا فــو اقلــٌم الجمهورٌــة ب ـ أي
اعـالن أو بـالم مرئٌـاً أو مسـموعاً مـن األرض االو بتبـرٌو مسـب
من سلطاا الطٌران المدنً.
مادة()19

)*(

)*(

(**)

نق األسلدة والذخائر ومواد الدرب والمواد الخطرة - :

المـــادة (  )15ملغاـــااة بموجـــب القـــانون رقـــم ( )11لســـنة  1119م المنشـــور فـــً الجرٌـــدة الرســـمٌة العـــدد ()11
لسنة  1119م والتً يانا تنم قب اإللغاء على ما ٌلً - :
( النق الداخلً المد ور ( اليابوتاج) - :
ال ٌجـوز ألي طــائرة أجنبٌــة أن تقــوم بنق ـ ريــاب أو بضـائع أو برٌــد مقاب ـ أجــر أو ميافــأة مــن
نقطة داخااا اقلٌم الجمهورٌة الى نقطة أخرظ داخاااا ناس اإلقلٌم ).
المــادة (  )18ببــٌاغتها المعدلـــة البــادرة بالقـــانون رقــم (  )11لســنة 1119م المنشـــور فــً الجرٌـــدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )18اإلعالن والدعاٌة بواسطة الطائراا - :
ال ٌجـوز ألي طـائرة عنـد طٌرانهـا فـو أي نادٌـة مـن نـوادً الجمهورٌـة أن تسـتخدم
جزئٌا أو يلٌ ا ً فً عرض أو ب أي اعـالن أو بـالم ،بطرٌقـة مـن شـأنها أن ٌيـون ذلـك
اإلعــالن أو الــبالم مرئٌــ ا ً أو مســموع ا ً مــن األرض ،االت بتبــرٌو مســب مــن ســلطاا
الطٌران المدنً).
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قانون الطٌران المدنً
ال ٌجــوز نق ـ األســلدة والــذخائر والمتاجــراا والمارقعــاا وغٌــر
ذلــــك مــــن مــــواد الدــــ رب والمــــواد النووٌــــة والن ــــائر المشــــعة
والغــازاا الســـامة والمــواد الجر ومٌـــة ،وغٌــر ذلـــك مــن المـــواد
الخطـرة ،أو أي شـًء ٌد ــر نقلـ بقـرار مــن السـلطاا المختبــة،
االو بتبـرٌو مــن الــوزٌر بنــا ًء علـى عــرض الهٌئــة وبالتنســٌ مــع
الجهاا المختبة وفً جمٌع األدوا ٌتم مراعاة االتً - :
أ  -ا لقواعـد واألن مـة الدولٌـة التــً تقررهـا المن مـاا واإلتدــاداا
الدولٌــة لنق ـ المــواد المشــار الٌهــا بطرٌقــة مأمونــة ،وببــاة
خابــة قــراراا وقواعــد وأن مــة المن مــاا الدولٌــة للطٌــران،
واإلتداد الدولً للنق الجوي البادرة بهذا الشأن.
المتطلبـاا واإلجـراءاا الواجـب اتباعهـا والتـ ً تدـددها

ب-

السـلطاا المختبــة ،وذلـك علــى الندـو الماب ـ فـً التبــرٌو
.

الاب الخامس
الطائراا العسيرٌة
مادة ( )11اإللتزام بقواعد الجو - :
علـى يافـة الطـائراا العسـيرٌة اتبــاع قواعـد الجـو المشـار الٌهــا
فــً هــذا القانــاون ،واللــوائو واألن مــة البــادرة تناٌــذاً لــاها ،
وذلـك أ نـاء اسـتعمالها أو عبورهـا الطـر الجوٌـة أو اسـتخدامها
للمطاراا المدنٌة.
)**(

المــادة (  )19ببــٌاغتها المعدلـــة البــادرة بالقـــانون رقــم (  )11لســنة 1119م المنشـــور فــً الجرٌـــدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )19نق األسلدة والذخائر ومواد الدرب والمواد الخطرة - :
ال ٌ جوز نق األسلدة والـذخائر والمتاجـراا والمارقعـااا وغٌـر ذلـك مـن مـواد الدـرب
والمواد النووٌة والن ائر المشـعة والغـازاا السـامة والمـاواد الجر ومـاٌة ،وغٌـر ذلـك
من المواد الخطرة ،أو أي شًء ٌد ر نقل بقرار من السلطاا المختبـة ،االت بتبـرٌو
-:
أ  -القواعد واألن مة الدولٌ ة التً تقررها المن مـاا واإلتدـاداا الدولٌـة لنقـ المـواد
المشار الٌها بطرٌقة مأمونة  ،وببـاة خابـة قـراراا وقواعـد وأن مـة المن مـاا
الدولٌة للطٌران ،واإلتداد الدولً للنق الجوي البادر بهذا الشأن .
ب  -المتطلباا واإلجراءاا الواجب اتباعها والتً تدـددها السـلطاا المختبـة ،وذلـك
على الندو الماب فً التبـرٌو البـادر مـن الهٌئـة بنقـ أي مـن المـواد المشـار
الٌها).
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قانون الطٌران المدنً
مادة ( )11التنسٌ بٌن سلطاا الطٌران المدنً والقواا الجوٌة - :
تشـــي لجنـــة دائمـــة مـــن المختبـــٌن بالهٌئـــة والقـــواا الجوٌـــة
تيــــون مهمتهـــــا التنســـــٌ بـــــٌن عملٌـــــاا الطٌـــــران المدنٌـــــة
والعســيرٌة تدقٌقـــاً للبـــالو العـــام وامـــن وســـالمة الجمهورٌـــة
وترفــع اللجنــة توبــٌاتها الــى ســلطاا الطٌــران المــدنً إلبــدار
القراراا التناٌذٌة بشأنها .
مادة()11

(*)

ردالا الطائراا العسيرٌة األجنبٌة - :

ٌ - 1د ـر علــى الطـائراا العســيرٌة األجنبٌـة التدلٌ ـ فـو اقلــٌم
الجمهورٌـــة أو الهبـــوط فٌـــ االو بموجـــب معاهـــدة أو اتااقٌـــة
دولٌـــة تيـــون الجمهورٌـــة طرفـــاً فٌهـــا ،وبموجـــب تبـــرٌو
خـــام مـــن ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً بعـــد موافقـــة وزارة
الخارجٌــة والتبــدٌ علــى ذلـــك مــن ادارة عملٌــاا القٌـــادة
العامـــة للقـــواا المســـلدة ،وٌجـــب أن تدمـــ هـــذ الطـــائراا
العالماا الممٌزة لها بشي واضو.
 - 1علـــــى الطـــــائراا العســـــيرٌة األجنبٌـــــة اإللتـــــزام بالقواعـــــد
والشــــروط والقٌــــود الــــواردة بــــاللوائو واألن مــــة المقــــررة
بشأنها .
 - 1علـــى الطـــائراا العســـيرٌة األجنبٌـــة اإللتـــزام بـــالطٌران فـــً
الطـــر الجوٌـــة المدـــددة ومراعـــاة قواعـــد الجـــو والقواعـــد

)*(

المـــــادة ( )11ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقــــــانون رقـــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌــــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )11ردالا الطائراا العسيرٌة األجنبٌة - :
ٌ - 1د ر على الطائراا العسيرٌة األجنبٌة التدلٌ فـو اقلـٌم الجمهورٌـة أو الهبـوط
اال بموجب معاهـدة أو اتااقٌـة دولٌـة تيـون الدولـة طرفـا فٌهـا،
فٌ
أو بموجب تبرٌو خام من سلطاا الطٌران المدنً بعد موافقـة وزارة الخارجٌـة
والتبدٌ على ذلك من ادارة عملٌاا القٌـادة العامـة للقـواا المسـلدة ،وٌجـب أن
تدم هذ الطائراا العالماا الممٌزة لها بشي واضو .
 - 1علــى الطــائراا العســيرٌة األجنبٌــة اإللتــزام بالقواعــد والشــروط والقٌــود الــواردة
باللوائو واألن مة المقررة بشأنها ،ويذلك بالشروط والقٌود والتعلٌماا.
 - 1علـى الطـائراا العسـيرٌة األجنبٌـة اإللتــزام بـالطٌران فـً الطـر الجوٌـة المدــاددة
ومراعــاة قواعــد الجــو والقواعــد التن ٌمٌــة لمراقبــة الدريــة الجوٌــة واإلرشــاداا
والتعلٌمااا الواردة بدلٌ طٌران الجمهورٌة.
 - 1تخضــع الطــائراا العســيرٌة األجنبٌــة عنــد طٌرانهــا فــً اقلــٌم الجمهورٌــة ألديــام
المواد المنبوم علٌها فً المادة (  )1من هذا القانون).
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قانون الطٌران المدنً
التن ٌمٌــة لمراقبــة الدريــة الجوٌــة واإلرشــاداا والتعلٌمـــاا
الواردة بدلٌ طٌران الجمهورٌة.
 - 1تخضــع الطــائراا العســيرٌة األجنبٌــة عنــد طٌرانهــا فــً اقلــٌم
الجمهورٌـة ألديــام المـواد المنبــوم علٌهـا فــً المــادة ()1
من هذا القانون.

الاب السادس
دالة الدرب أو اإلضطراباا أو األزماا الداخلٌة
مادة ( )11درٌة التبرف وفقاً لمقتضٌاا أمن وسالمة الجمهورٌة - :
فــً دالــة الدــرب أو اإلضــطراباا أو األزمــاا الداخلٌــة ،ال ٌدــاد
هــذا القــانون ولوائد ـ مــن درٌــة تبــرف الســلطاا المختبــة،
وفقــــاً لمقتضــــٌاا أمــــن وســــالمة الجمهورٌــــة ،ويــــذلك الدــــا
بالنســبة ألديــام اإلتااقٌــاا الدولٌــة المبــد علٌهــا أو المن مــة
الٌهـا الجمهورٌـة واإلتااقٌـااا ال نائٌـة ل لنقـ الجـوي المبرمـة مــع
الدو األجنبٌة.
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قانون الطٌران المدنً

الاب السابع
تنازع القوانٌاان
مادة ( )11وجود الطائرة فً ميان غٌر خاضع لسٌادة أٌة دولة - :
تعتبر الطـائرة المسـجلة فـً الجمهورٌـاة عنـد وجودهـا فـً ميـان
غٌـر خاضــع لسـٌادة أٌــة دولــة ،فـً ديــم الطـائرة الموجــودة فــً
اقلٌم الجمهورٌة .
مادة ( )15نطا تطبٌ قانون جنسٌة الطائرة - :
ٌطب قانون جنسٌة الطائرة على ما ٌلااااً - :
أ  -بالدٌاا وواجباا قائدها.
ب -عقـــود اســـتخدام أعضـــاء طـــاقم الطـــائرة ومـــع ذلـــك ٌجـــوز
للمتعاقـــدٌن اختٌـــار قـــانون آخـــار اذا يانـــا جنســـٌة أي مـــن
أعضاء الطاقم تختلف عن جنسٌة الطائرة .
ج  -دــــ مليٌتهــــا وبقٌــــة الدقــــو العٌنٌــــة ،وطــــر اإلعــــالن
المتعلقة بثنشاء أو انتقا أو سقوط تلك الدقو .
د  -شروط ايتساب باة المست مر والتزامات القانونٌة.
ها

الوقائع واألعما التً تدب فً الطائرة أ ناء طٌرانها
أٌنما وجاادا ،االو اذا يانا مبادئ القانون الدولً الخام
المسلم بها ت قضً بغٌر ذلك أو اذا أختارا األطراف قانون ًا
آخر واجب التطبٌ .
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قانون الطٌران المدنً

الباب ال ال
سٌادة الدولة وسلطاتها فً مجا الطٌران المدنً
الاب األو
أديام عاماااة
سٌادة الدولة - :

مادة ()15

للجمهورٌـــة الســـٌادة الياملـــة والمطلقـــة علـــى الاضـــاء الجـــوي
والخارجً الذي ٌعلو اقلٌمها .
مادة ()17

(*)

سلطاا الطٌران المدنً - :

- 1تشـرف علــى جمٌــع شــئون الطٌــران المــدنً فــً الجمهورٌــة
هٌئــــة عامــــة تــــاُسمى (الهٌئــــة العامــــة للطٌــــران المــــدنً
واإلربـــاد) تتمتـــع بشخبـــٌة اعتبارٌـــة وتخضـــع إلشـــراف
الوزٌر .
- 1تعتبــر الهٌئــة هــً الســلطة المختبــة رســمٌاً بتن ــٌم وادارة
وتطــوٌر جمٌــع شــئون ومراف ـ الطٌــران المــدنً واإلربــاد
ولهـــا فــــً ســــبٌ ذلــــك ممارســــة المهــــام واإلختبابــــاا
 المنبــوم علٌهــا فــً هــذا القــانون وقــرار انشــائها وأٌـــةمهام أخرظ تنم علٌها التشرٌعاا النافذة األخرظ.
مادة()18
)*(

)*(

(*)

سلطاا الجمارك واألمن والدجر البدً والزراعً - :

المـــــادة ( )17ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقــــــانون رقـــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌــــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )17سلطاا الطٌران المدنً - :
تشرف على جمٌع شئون الطٌران المـدنً فـً الجمهورٌـة هٌئـة عامـة تتبـع وزٌـر النقـ
تــاُسمى الهٌئــة العامــة للطٌــران المــدنً واألربــاد  ،وٌيــون لهــا الشخبــٌة القانونٌــة
اإلعتبارٌـــة ،وهـــً الســـلطة المختبـــة رســـمٌ ا ً بتن ـــٌم وادارة وتطـــوٌر جمٌـــع شـــئون
ومراف الطٌرا ن المدنً واألرباد وبأي اختباباا ومسئولٌاا منبوم علٌها فـً
قرار انشائها وفً هذا القانون أو أي قوانٌن أخرظ).
المـــــادة ( )18ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقــــــانون رقـــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌــــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )18سلطاا الجمارك األمن والدجر البدً والزراعً - :
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 - 1لسلطاا الجمـارك واألمـن العـام والدجـر البـدً والزراعـً
وغٌرهـا مـن السـلطاا الديومٌــة العاملـة بالمطـاراا المدنٌــة
الدـــ فـــً ممارســـة اإلختبابـــاا المخولـــة لهـــا بموجـــب
القـــوانٌن واللـــوائو واألن مـــة المتعلقـــة بهـــا وذلـــك بمـــا ال
ٌتعارض مع أديام هذا القانون.
 - 1لمنـدوبً السـلطاا الديومٌـة سـالاة الـذير الدـ فـً تاتــٌ
الطـائ راا أو أي شـخم أو دمولـة علـى متنهـا ،يمـا أن لهــم
الد ـ فــً دجــز أٌــة و ــائ تتعل ـ بهــا مــع مراعــاة عــدم
اتخاذ تلـك اإلجـراءاا االو فـً دالـة الضـرورة ووفقـاً للقـانون
بعــد التنســٌ مــع ســلطاا الطٌــران المــدنً واشــترايها فٌمــا
ٌُاتخذ من اجراءاا .
 - 1علــــى منــــدوبً الســــلطاا الديومٌــــة ســــالاة الــــذير عنــــد
ممارســتهم اإلختبابـــاا المخولـــة لهــم اإللتـــزام بـــالقوانٌن
واللــوائو واألن مــة النافــذة ،دون مــة تعســف أو مبالغــة أو
تجـــاوز ،وعلـــى ندـــو ال ٌعرقـــ ســـهولة دريـــة الطـــائراا
والريـــاب والبضـــائع طبقـــاً للقواعـــد الدولٌـــة المقـــررة بهـــذا
الخبوم ،والمعتمدة من سلطاا الطٌران المدنً.

 - 1لسلطاا الجمارك واألمن العام والدجر البـدً والزراعـً وغٌرهـا مـن السـلطاا
الديومٌة العاملة بالمطاراا المدنٌة الد فً ممارسة اإلختباباا المخولـة لهـا
بموجب القوانٌن واللوائاو واألن مة المتعلقة بها  ،وذلك بما ال ٌتعارض مـع أديـام
هذا القانون.
 - 1لمندوبً السلطاا الديومٌة سالاة الذير الد فً تاتٌ الطائراا أو أي شـخم
أو دمولـة علـى متنهــا ،يمـا أن لهــم الدـ فــً دجـز أٌــة و ـائ تتعل ـ بهـا ،وذلــك
بشرط التنسٌ مع سلطاا الطٌران المدنً واشترايها فٌما ٌتخذ من اجراء اا .
 - 1علــى منــدوبً الســلطاا الديومٌــة سالاــاة الــذير ،عنــد ممارســتهم اإلختبابــاا
المخولـة لهـم ،اإللتــزام بـالقوانٌن واللــوائو واألن مـة النافــذة ،دون مـة تعســف أو
مبالغة أو تجاوز وعلى ندو ال ٌعرق سهولة دريـة الطـائراا والريـاب والبضـائع،
طبقـ ا ً للقواعـد الدولٌـة المقــررة بهـذا الخبـوم ،والمعتمــدة مـن سـلطاا الطٌــران
المدنً).
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الاب ال انً
سلطة الطٌران المدنً
مادة ()19

(*)

لوائو وأن مة الطٌران المدنً - :

 - 1علـى سـلطاا الطٌـران المـدنً وضـع يافـة اللـوائو واألن مــة
الالزمـة لتن ــٌم وادارة مرفـ الطٌــران المـدنً ،وفق ـاً ألديــام
هـــــذا القـــــانون ،وعلـــــى الندـــــو الـــــذي ٌياـــــ ممارســـــتها
إلختبابــاتها ومســئولٌاتها الــواردة فٌ ـ  ،وبمــا ٌنســجم مــع
اتااقٌة شٌياغو ومالدقها وتطوٌر الطٌران المدنً .
ٌ - 1جـــب أن تتضــــمن لــــوائو وأن مــــة الطٌــــران المــــدنً مــــن
النبــوم مـــا تــرا ســـلطاا الطٌــران المـــدنً ضـــرورٌاً أو
)*(

المـــــادة ( )19ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقــــــانون رقـــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌــــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
لوائو وأن مة الطٌران المدنً - :
(مادة ( )19
 - 1على سلطاا الطٌران المدنً وضـع يافـة اللـوائو واألن مـة الالزمـة لتن ـٌم وادارة
مرف الطٌران المدنً ،وفق ا ً لمقتضٌاا تناٌذ أديام هذا القانون ،وعلى الندو الذي
ٌيا ممارستها إلختباباتها ومسئولٌاتها الواردة فٌ  .مع مراعـاة انسجامهـاا مـع
المستوٌاا الدولٌاة ومساٌرتها لنمو وتطور النق الجوي العالمً .
ٌ - 1جـب أن تتضــمن لــوائو وأن مـة الطٌــران المــدنً مــن النبـوم مــا تــرا ســلطاا
الطٌـران المـدنً ضـرورٌا أو الزمـا لتناٌـذ أديـام اإلتااقٌـة الدولٌـة للطٌـران المــدنً
(شــٌياغو 1911م) وجمٌــع مالدقهــا التــً أقرتهــا الجمهورٌــة ،ويــذلك يلمــا ٌطــرأ
علٌها من تعدٌالا أو اضافاا تقرها الجمهورٌة .
 - 1علـى سـلطاا الطٌـران المـدنً اعـداد ومتابعـة تعـدٌ لوائدهـا وأن متهـا فـً يـ مــا
ٌتعل بشئون الطٌران ،وبباة خابة ما ٌلاااً - :
أ  -المطاراا المدنٌة.
ب  -دماٌة البٌئة من ازعاج وعوادم الطائراا.
ج  -تسجٌ الطائراا.
د  -بالدٌة الط ائراا للطٌران.
ها  -قواعد الجو.
و  -عملٌاا الطٌران.
ز  -خدماا الدرية الجوٌة.
الموابالا السليٌة والالسليٌة.
ح-
ط  -خرائط الطٌران.
ي  -معلوماا الطٌران.
خدماا األرباد الجوٌة.
ك-
 القواعد التن ٌمٌة للنق الجوي.م  -تسهٌالا درية النق الجوي الدولً.
تراخٌم وتبارٌو الطٌران.
ن-
اجازاا العاملٌن فً دق الطٌران.
س-
أمن الطٌران.
ع-
البد واإلنقاذ فً مدٌط الطٌران.
ف-
تدقٌ دواد الطائراا).
م-
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الزم ـاً لتناٌــذ أديــام هــذا القــانون وأديــام اتااقٌــة شــٌياغو و
مالدقهـــا وتعـــدٌالتها التــــً بـــادقا علٌهـــا الجمهورٌــــة ,
ويــذلك يلمــا ٌطــرأ علٌهــا مــن تعــدٌالا أو اضــافاا تبــاد
علٌها الجمهورٌة.
-1

علــى ســلطاا الطٌــران المــدنً اعــداد ومتابعــة تعــدٌ
لوائدهـــا وأن متهـــا فـــً يـــ مـــا ٌتعلـــ بشـــئون الطٌـــران،
وبباة خابة ما ٌلً - :
أ  -المطاراا المدنٌة.
ب  -دماٌة السيان والبٌئة من ازعاج وعوادم الطائراا .
ج  -تسجٌ الطائراا .
د  -بالدٌة الطائراا للطٌران.
ها  -قواعد الجو.
و  -عملٌاا الطٌران .
ز  -خدماا الدرية الجوٌة .
ح  -الموابالا السليٌة والالسليٌة.
ط  -خرائط الطٌران .
ي  -معلوماا الطٌران .
ك  -خدماا اإلرباد الجوٌة
 القواعد التن ٌمٌة للنق الجوي .م  -تسهٌالا درية النق الجوي الدولً .
ن  -تراخٌم وتبارٌو الطٌران .
س  -اجازاا العاملٌن فً دق الطٌران.
ع  -امن الطٌران.
ف  -البد واإلنقاذ فً مدٌط الطٌران .
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م  -تدقٌ دواد الطائراا .
مادة ()11

تاتــٌ

الطــائراا ومنعهــا مـــن الطٌــران أو الزامهــا بـــالهبوط

ودجز و ائقها- :
لســلطاا الطٌـــران المــدنً مطلـــ الدــ فـــً تاتــٌ

الطـــائراا،

ومنعهـــا مـــن الطٌـــران أو الزامهـــا بـــالهبوط ،ودجـــز أٌـــة و ـــائ
تتعلــ بهـــا ،وذلــك يلمـــا أقتضـــى األمــر ذلـــك لتناٌــذ أديـــام هـــذا
القانون أو لوائو وأن مة الطٌران المدنً.
مادة ()11

اإلمتناع عن اإلدالء بالمعلوماا والبٌاناا - :
ٌجــب علــى ســلطاا الطٌــران المــدنً أن تمتنــع عــن اإلدالء ألي
شــخم بــأي معلومــاا أو بٌانــاا تــزود بهــا عــن طرٌ ـ شــخم
آخــر ،اذا مــا تبــٌن لهــا أنهــا تتعل ـ بشــئون تجارٌــاة ومالٌــة لــذلك
الشخم االخر وأن اإلدالء بها للغٌر قد ٌضر بمبالد .
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الباب الرابع
المطاراا والخدماا والتسهٌالا المالدٌة
الاب األو
انشاء المطاراا واداراتها واستعمالها واست مارها
مادة()11

(*)

التراخٌم بثنشاء أو تشغٌ أو است مار المطاراا - :
أ  -ال ٌجــوز انشـــاء أو تشـــغٌ أو اســت مار مطـــاراا خابـــة أو
عامــة فــً الجمهورٌــة  ،االو بتــرخٌم مســب مــن ســـلطاا
الطٌران المـدنً ومبـادقة الـوزٌر وطبقـاً للشـروط والقواعـد
المبٌنة فً الترخٌم .

ب ٌ -تعــٌن علــى مســت مري أو مشــغلً المطــاراا اعــداد الــدلٌ
التشـــغٌلً للدبـــو علـــى التـــراخٌم الالزمـــة إلنشـــاء أو
تشغٌ أو است مار المطاراا .
ج ٌ -تعـــٌن علـــى ســــلطاا الطٌـــران المــــدنً ابـــدار واعتمــــاد
القواعــد التن ٌمٌــة لتــرخٌم المطــاراا وقواع ـد واجــراءاا
التاتٌ

علٌها .

د  -تخضـع جمٌـع المطــاراا الخابـة والعامــة وسـاداا الطٌــران
للرقابــة واإلشــراف والتاتــٌ

مــن قب ـ الهٌئــة  ،ولهــا الد ـ

فــً وقــف أو الغــاء تــراخٌم تشــغٌلها فــً دالــة مخالاتهــا
لشــروط وقواعــد تــراخٌم المطــاراا أو عنــد بــوا تهدٌــد
نشاطها لسالمة وأمن الطٌران المدنً .
مادة ( )11اعتبــار المطاااــااراا ومنش ـ ا الطٌــران المدنــاً مراف ـ وأمــوا
عامة - :
)*(

المـــــادة ( )11ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقــــــانون رقـــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌــــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
( مادة (  )11الترخٌم بثنشاء أو استعما أو است مار المطاراا :
ال ٌجـوز انشـاء واعـداد المطـاراا أو سادــااا الطٌـران آٌـ ا ً يانـا فـً الجمهورٌــة أو
استعمالها أو است مارها علً أي ندـو يـان اال بتـرخٌم مسـب مـن سـلطاا الطٌـران
المدنً ).
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تعتبـر جمٌــع المطـاراا والمنش ـ ا والمبـانً واألســالك واألجهــزة
والمعـــداا والمدطـــاا الســـليٌة والالســـليٌة والمنـــاراا التابعـــة
لســلطاا الطٌـــران المــدنً مـــن المرافــ العامـــة وتعتبــر أمـــوا
عامة .
مادة()11

(*)

انشاء المطاراا - :
- 1تقــــوم الهٌئــــة بتخطــــٌط وتناٌــــذ وادارة وتشــــغٌ وبــــٌانة
واســــت مار يافــــة المطــــاراا المدنٌــــة واعــــدادها بالمبــــانً
والمراف ـ والمعــداا واألجهــزة وغٌــر ذلــك مــن مســتلزماا
البنٌـة األساســٌة لتــوفٌر خــدماا وتســهٌالا المالدــة الجوٌــة
وتـــأمٌن ســـالمة الطٌـــران وخدمـــة دريـــة اســـتقبا وتردٌـــ
الطائراا والريـاب والبضـائع والبرٌـد ،وعلٌهـا متابعـة وضـع
وتناٌــــذ الخطـــــط القبــــٌرة والمتوســـــطة المــــدظ لـــــدعمها
وتطوٌرهــــا وفقــــاً لمقتضــــٌاا اإلقتبــــاد الــــوطنً وطبقـــــاً
للمسـتوٌاا الدولٌـة والقواعـد القٌاســٌة المقـررة فـً الملد ـ
الرابع عشر إلتااقٌة شٌياغو.

)*(

المــــادة (  )11ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقـــــانون رقــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌـــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )11انشاء المطاراا - :
 - 1تقــوم الهٌئــة بتخطــٌط وتناٌــذ وادارة وتشــغٌ وبــٌانة و اســت مار يافــة المطــاراا
المدنٌـــة ،واعـــادادها بالمبـــانً والمرافـــ والمعـــداا واألجهـــزة ،وغٌـــر ذلـــك مـــن
مســتلزماا البنٌــة األساســٌة لتــوفٌر خــدماا وتســهٌالا  -المالدــة الجوٌــة وتــأمٌن
ســالمة الطٌــران وخدمــة دريــاة اســتقبا وتردٌــ الطــائراا والريــاب والبضــائع
والبرٌد .وعلٌها متابعة وضع وت ناٌـذ الخطـط القبـٌرة والمتوسـطة المـدظ لـدعمها
وتطوٌرها وفق ا ً لمقتضٌاا اإلقتباد الوطنً ،وطبق ا ً للمستوٌاا الدولٌة ،والقواعد
القٌاسٌة المقررة فً الملد الرابع عشر إلتااقٌة شٌياغو.
 - 1ال ٌجـــوز انشـــاء أو تشـــغٌ أو اســـت مار أي مطـــار خـــام أو ســـادة للطـــاٌران االت
بترخٌم من سلطا ا الطٌران المدنً بعد موافقـة الـوزٌر ،وتخضـع هـذ المطـاراا
الخابة وساداا الطٌران لمعاٌنة وتن ٌم ورقابة واشراف وتاتٌ الهٌئة ،وللهٌئة
مطل الد فً وقف أو الغاء تراخٌم تشغٌلها فً دالة مخالاتها لقانون ولوائو
الطٌران أو بوا تهدٌد نشاطها لسالمة الطٌران المدنً.
 - 1تر اعــــى الهٌئــــة عنــــد انشــــاء وتطــــوٌر المطــــاراا أو التــــرخٌم بثنشــــاء مطــــاراا خابــــة أو
ســـاداا للطٌــــران تاابــــٌ ومقتضــــٌاا التخطـــٌط المدلــــى واإلقلٌمــــً ،والتطــــوراا المتوقعــــة
فـــً اإلمتــــداد العمرانــــً ،وعــــدم تعــــرٌض سالماـــاة الجمهــــور للخطــــر أو اإلضــــرار بمبــــالدة،
والمداف ة بقدر اإلميان على عدم تلو البٌئة).
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 - 1ال ٌجــــوز انشــــاء أو تشــــغٌ أو اســــت مار أي مطــــار مــــن
مطــاراا الجمهورٌـــة أو ســـادة للطٌـــران االو بتـــرخٌم مـــن
ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً بعـــد عـــرض الـــوزٌر وموافقـــة
مجلــــس الــــوزراء  ،وتخضــــع هــــذ المطــــاراا وســــاداا
الطٌــران لمعاٌنــة وتن ــٌم ورقابــة واشــراف وتاتــٌ

الهٌئــة،

وللهٌئــة الدــ فــً وقــف أو الغــاء تــراخٌم تشــغٌلها فــً
دالـــة مخالاتهـــا لقـــانون ولـــوائو الطٌـــران أو بـــوا تهدٌـــد
نشاطها لسالمة الطٌران المدنً.
- 1تراعــً الهٌئــة عنــد انشــاء وتطــوٌر المطــاراا أو التــرخٌم
بثنشــاء مطـــاراا أو ســـاداا للطٌــران تاابـــٌ ومقتضـــٌاا
التخطـــٌط المدلــــً واإلقلٌمــــً ،والتطـــوراا المتوقعــــة فــــً
اإلمتــداد العمرانــً ،وعــدم تع ـ رٌض ســالمة الجمهــور للخطــر
أو اإلضــرار بمبــالد  ،والمداف ــة قــدر اإلميــان علــى عــدم
تلو البٌئة.
ٌ- 1جـــوز لســـلطاا الطٌـــران المـــدنً طـــرح بعـــض المطـــاراا
لإلســت مار عــن طرٌ ـ البنــاء والتشــغٌ ونق ـ المليٌــة بعــد
اســتيما الدراســاا الانٌــة واإلقتبــادٌة الالزمــة بنــا ًء علــى
اقتراح الوزٌر وموافقة مجلس الوزراء.
ٌ- 5بـدر الـوزٌر بنــا ًء علـى عــرض الهٌئـة الئدــة تـن م شــروط
اإلدارة واإلست مار فً مطاراا الجمهورٌة.
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مادة()15

(*)

خــدماا وتســهٌالا المالدــة الجوٌــة وتــأمٌن ســالمة الطٌــران
-:
- 1تتــولى الهٌئـــة جمٌــع أعمـــا وخــدماا وتســـهٌالا المالدـــة
الجوٌــة وتــأمٌن ســالمة الطٌــران فــً اقل ـٌم الجمهورٌــة ،بمــا
فــــً ذلــــك جمٌــــع أعمــــا وخــــدماا اإلتبــــاالا الســــليٌة
والالســــليٌة المتعلقـــــة بتن ـــــٌم الدريــــة الجوٌـــــة وتـــــأمٌن
ســالمة الطٌـــران ،وٌجـــوز للهٌئـــة التـــرخٌم للغٌـــر بالقٌـــام
بـــبعض هــــذ األعمـــا أو الخــــدماا طبقـــاً للشــــروط التــــً
تدددها.
 - 1ال ٌجــوز لمسسســاا النق ـ الجــوي وغٌرهــا مــن المسسســاا
العاملــة فــً مدــٌط الطٌــران المــدنً تبــاد برقٌاتهــا مــع أي
جهة من الجهـاا ،االو عـن طرٌـ مرايـاز اتبـاالا الخـدماا
الجوٌة التابعة للهٌئـة وذلـك فٌمـا عـدا الدـاالا التـً تـرخم
الهٌئة فٌها بغٌر ذلك.

مادة ( )15أنواع ودرجاا المطاراا - :
تدـدد ســلطاا الطٌــران المــدنً أنـواع المط ـ اراا المدنٌــة ودرجــة
ي منها ،وبباة خابة المطااراا الدولٌة منها.

)*(

المــــادة (  )15ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقـــــانون رقــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌـــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )15خدماا وتسهٌالا المالدة الجوٌة وتأمٌن سالمة الطٌران - :
 - 1تتولى الهٌئة دون غٌرها جمٌع أعما وخدماا وتسهٌالا المالداة الجوٌـة وتـأمٌن
سـالمة الطٌـران فــً أندـاء اقلــٌم الجمهورٌـة ،بمـا فــً ذلـك جمٌــع أعمـا وخــدماا
اإلتبــاالا الســليٌة والالســليٌة المتعلقــة بتن ــٌم الدريــة الجوٌــة وتــأمٌن ســـالمة
الطٌران ،وٌجـاوز للهٌئـة التـرخٌم للغٌـر بالقٌـام بـبعض هـذ األعمـ ا أو الخـدماا
طبق ا ً للشروط التً تدددها.
 - 1ال ٌجوز لمسسساا النق الجوي وغٌرها من المسسساا العاملة فً مدٌط الطٌـران
المـدنً تبــاد برقٌاتهـا مــع أي جهـة مــن الجهـاا ،اال عــن طرٌـ مرايــاز اتبــاالا
الخدماا الجوٌة التابعة للهٌئة وذلك فٌما عدا الداالا التً ترخم الهٌئة فٌها بغٌر
ذلك).
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مادة( )*( )17اشــــراف ســــلطاا الطٌــــران المــــدنً علــــى يافــــة العــــاملٌن
بالمطاراا - :
تشـــرف ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً علـــى جمٌـــع العـــاملٌن فـــً
المطـاراا أٌـاً يانـا الجهـة التـً ٌتبعهـا هـسالء العـاملون  ،وذلــك
لضـمان عــدم اإلخـ ال باألن مــة أو التعلٌمـاا ودســن سـٌر العم ـ
فــً المطـــاراا وفـــً دالـــة ارتيـــاب أي مـــنهم ألي مخالاـــة ٌـــتم
ادالـــة المخـــالف الـــى الجهـــة التـــً ٌتبعهـــا إلتخـــاذ اإلجـــراءاا
الالزمة ندو وفقاً للقوانٌن واألن مة .
مادة( )83

(**)

استعما المطاراا - :

 - 1ال ٌجـوز اســتعما أي مطـار مــن المطـاراا أو أي ميــان فٌ ـ
االو بتــرخٌم مـــن ســـلطاا الطٌــران المـــدنً وطبقـــاً لدـــدود
وشروط هذا الترخٌم.
)*(

)**(

المــــادة (  )17ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقـــــانون رقــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌـــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )17اشراف سلطاا الطٌران المدنً على يافة العاملٌن بالمطاراا - :
تشرف سلطاا ا لطٌران المدنً على جمٌع العاملٌن فً المطاراا التابعة لهـا أٌـ ا ً يانـا
الجهة التً ٌتبعونها ،وذلك فً ي األمور التً تيا عدم اإلخال باألن مة أو التعلٌماا
الخابة بتلك المطاراا وسٌر العم فٌها ،وتتولى فً سبٌ ذلك التدقٌ فً المخالااا
مباشرة إلتخاذ اإلجراءاا الالزمة).
المــــادة (  )18ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقـــــانون رقــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌـــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )18استعما المطاراا- :
 - 1ال ٌجوز استعما أي مطار من المطاراا أو أي ميان فٌ اال بترخٌم مـن سـلطاا
الطٌران المدنً ،وطبق ا ً لددود وشروط هذا الترخٌم.
 - 1على يافة مسسساا النق الجوي وماليً ومست مري الطائاراا وغٌرهم مـن سـائر
المسـتخدمٌن للمطــاراا المدنٌـة ومرافقهــا وخــدماتها وتسـهٌالتها مراعــاة اإللتــزام
بــالقوانٌن واللــوائو واألن مــة المتعلقــة بـــذلك ،وعلــى وجــ الخبــوم األن مـــة
والتعلٌماا التـً تبـدرها سـلطاا الطٌـران المـدنً لتن ـٌم وتـأمٌن ومراقبـة دريـة
الطـائراا والريـااب والبضـائع والبرٌـد فـً منـاط شـدن وتارٌـ وتمـوٌن واٌــواء
الطائراا.
 - 1تستعم الطائراا المطاراا المعلن عنها ،وعلٌها مراعاة القوانٌن والقواعد واألن مة
الخابــة بــذلك ،وال ٌجــوز الهبـــوط فــً غٌــر هــذ المطـــاراا اال فــً الدــاالا اإلضـــطرارٌة أو
بتبرٌو من سلطاا الطٌران المدنً.
 - 1على ي طائرة قادمة الى اقلٌم الجمهورٌة أن تهبط فـً مطـار دولـً معلـن عنـ اال
اذا يان مبردا لها بالعبور فقط .يما ٌجب على ي طائرة مغادرة إلقلٌم الجمهورٌـة
أن تق لع من مطار دولً يذلك.
 - 5مـع مراعـاة اتخــاذ اإلجـراءاا المتبعــة فـً المطــاراا الدولٌـة ٌجــوز بتبـرٌو مــن
سلطاا الطٌران المدنً اعااء بعض الطائراا بسبب طبٌعة عملٌاتها أو إلعتباراا
أخرظ من التقٌد بذلك ،على أن ٌددد فً هذا التبرٌو مطار الهبوط ومطار اإلقـالع
والطرٌ والتعلٌما ا الواجب اتباعها.
 - 5اذا اضطرا أٌة طائرة قادمة الى اقلٌم الجمهورٌة أو مغادرة أو عابرة لا للهبـوط
خارج المطاراا الدولٌة فً الجمهورٌة ،فان ٌتعٌن على قائدها أن ٌخطر فور اً اقرب
سلطة مدلٌة ،وأن ٌقدم سج ردالا الطائرة أو اإلقرار العام وأي مستند آخـر عنـد
طلب  ،وفً هذ الدالة ٌد ر اقالع الطائرة أو نق دمولتها أو مغادرة ريابها للميان
الذي هبطا فٌـ قبـ الدبـو علـى تبـرٌو مـن سـلطاا الطٌـران المـدنً واتخـاذ
اإلجراءاا المقررة).
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 - 1علـــى يافـــة مسسســـاا النقـــ الجـــوي ومـــاليً ومســـت مري
الطــــائراا وغٌــــرهم مــــن ســــائر المســــتخدمٌن للمطــــاراا
المدنٌــة ومرافقهـــا وخـــدماتها وتســـهٌالتها التقٌـــد بـــالقوانٌن
واللــوائو واألن مــة المتعلقــة بــذ لك ،وعلــى وج ـ الخبــوم
األن مـة والتعلٌمــاا التــً تبــدرها ســلطاا الطٌــران المــدنً
لتن ـٌم وتـأمٌن ومراقبـة دريـة الطـائراا والريـاب والبضـائع
والبرٌــــد فــــً منــــاط شــــدن وتارٌــــ وتمــــوٌن واٌــــواء
الطائراا.
 - 1ال ٌجــوز الهبــوط فــً غٌــر المطــاراا المعلــن عنهــا االو فــً
الداالا اإلضطرارٌة .
- 1علــى ي ـ طــائرة قادمــة الــى اقلــٌم الجمهورٌــة أن تهــبط فــً
مطــار دولــً معلــن عنــ االو اذا يــان مبــرداً لهــا بــالعبور
فقط .يما ٌجب على يـ طـائرة مغـادرة إلقلـٌم الجمهورٌـة أن
تقلع من مطار دولً يذلك.
 - 5مـع مراعـاة اتخـاذ اإلجــراءاا المتبعـة فـً المطـاراا الدولٌــة
ٌجــوز بتبــرٌو مــن ســلطاا الطٌــران المــدنً اعاــاء بعــض
الطــائراا بســبب طبٌعــة عملٌاتهــا أو إلعتبــاراا أخــرظ مــن
التقٌـد بـذلك ،علـى أن ٌدـدد فـً هـذا التبـرٌو مطـار الهبـوط
ومطار اإلقالع والطرٌ والتعلٌماا الواجب اتباعها.
- 5اذا اضـــطرا أٌـــة طـــائرة قادمـــة الـــى اقلـــٌم الجمهورٌـــة أو
مغـــادرة أو عـــابرة لـــ للهبـــوط خـــارج المطـــاراا الدولٌـــة
المعلــن عنهــا فــً الجمهورٌــة ،فثن ـ ٌتعــٌن علــى قائــدها أن
ٌخطــر فــوراً أقــرب ســلطة مدلٌــة ،وأن ٌقــدم ســج ردــالا
الطـائرة أو اإلقــرار العــام وأي مســتند آخــر عنــد طلب ـ  ،وفــً
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هذ الدالة ٌد ـر اقـالع الطـائرة أو نقـ دمولتهـا أو مغـادرة
ريابها للميـان الـذي هبطـا فٌـ قبـ الدبـو علـى تبـرٌو
مــن ســلطاا الطٌــران المـــدنً واتخــاذ اإلجــراءاا المقـــررة
طبقاً ألديام التشرٌعاا النافذة .

الاب ال انً
دقو اإلرتاا الجوٌة
مادة ( )19دقو اإلرتاا الجوٌة - :
 - 1تاـــرض علــــى األراضـــً المدٌطــــة والمجـــاورة للمطــــاراا
ومنشـــ ا الخـــدماا والتســـهٌالا المالدٌـــة وتـــأمٌن ســـالمة
الطٌـــران دقـــو ارتاـــا خابـــة تـــاُسمى دقـــو اإلرتاـــا
الجوٌة ،وذلك فً اطار األغراض االتٌة - :
أ  -تـــأمٌن ســـالمة وياـــاءة الطٌـــران ،وضـــمان ياـــاءة أداء
أجهزة الخدماا والتسهٌالا المالدٌة.
ب -توفٌر الخدماا والتسـهٌالا الالزمـة إلسـتخدام المطـاراا
واألراضـً المتعلقــة بهــا بياـاءة وأمــان لتدقٌ ـ أغــراض
الطٌران المدنً.
 - 1تشـــم دقــــو اإلرتاــــا الجوٌـــة يافــــة الدقــــو الالزمــــة
لتدقٌ ـ األغــراض المبٌنــة فــً الاقــرة الســابقة وعلــى وج ـ
الخبوم ما ٌأتً - :
أ  -الدــ فـــً ارتٌـــاد األراضــً المشـــار الٌهـــا واجـــراء أي
أعمـــا أو أشـــغا هندســــٌة لخدمـــة أغـــراض الطٌــــران
المدنً.
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ب -الدـــ فـــً اقامـــة وبـــٌانة أي منشـــ ا أو تريٌبـــاا أو
أجهــزة الزمــة لشــئون الطٌــران المــدنً ،ويــذلك مــد أو
ت بٌا األسالك أٌاً يان نوعها.
ج -ازالــة أو منــع اقامــة أٌــة مبــانً أو انشــاءاا أو أغــراس
أو أســالك أو أٌــة عقبــاا مهمــا يــان نوعهــا ،أو تددٌــد
ارتااعاتهــا فــً المنــاط المدٌطــة والمجــاورة للمطــاراا
ومنش ا الخدماا والتسهٌالا المالدٌة.
د  -وضع عالمـاا لإلرشـاد عـن العوائـ التـً تشـي خطـراً
على سالمة الطٌران.
مادة ( )11نطا دقو اإلرتاا - :
تدــدد ســلطاا الطٌــران المــدنً نطــا ومــدظ دقــو اإلرتاـــا
الجوٌـة والمنــاط التـً تقــرر فٌهـا ،بمــا فـً ذلــك منـاط األمــان
دــو المطــاراا وذلــك علــى ندــو ٌيا ـ تــأمٌن ســالمة الطٌــران
ودماٌــــة األشــــخام والممتليــــاا ،وطبقــــاً للقواعــــد واألن مــــة
الدولٌة المقررة فً هذا الشأن.
مادة ( )11القٌود الماروضة على المناط الخاضعة لإلرتاا - :
 - 1ال ٌجــوز تشــٌٌد أي بنــاء أو اقامــة أٌــة عوائ ـ فــً المنــاط
المشـــمولة بدقـــو اإلرتاـــا الجوٌـــة ،أو اجـــراء أي تغٌٌـــر
فــً طبٌعــة أو جهــة اســتعما األراضــً الخاضــعة لإلرتاــا ،
االو بموجــب تــرخٌم مســب مــن ســلطاا الطٌــران المــدنً
وطبقـــاً للشــــروط المقــــررة ،وببــــاة خابــــة فٌمــــا ٌتعلــــ
بثرتااعاا المبانً والمنش ا والتجهٌزاا المسموح بها.
 - 1أي تبــرف ٌخــالف أديــام الاقــرة الســابقة مــن هــذ المــادة
ٌعتبــر الغٌــاً ،وعلــى الســلطاا المختبــة ســرعة ازالــة أي
آ ــار مترتبـــة علٌــ  ،وٌلتـــزم المخــالف بتدمـــ يافــة ناقـــاا
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اإلزالة باإلضافة الـى توقٌـع العقوبـاا المقـررة بمقتضـى هـذا
القانون.
مادة ()11

(*)

المنش ا والتجهٌزاا التً تس ر على سالمة الطٌران - :

 - 1ال ٌجــوز انشــاء أي منـــارة ضــوئٌة أو الســ ليٌة غٌـــر واردة
فـً خطـط خـدماا الطٌـران المـدنً ،االو بعـد موافقـة ســلطاا
الطٌران المدنً.
 - 1علــى الســلطاا المختبــة بنــا ًء علــى طلــب ســلطاا الطٌــران
ازالــة أو تعــدٌ أي جهــاز ضــوئً ٌدتم ـ أن ٌدــد التباس ـاً
مـــع األجهـــزة الضـــوئٌة المســـاعدة للمالدـــة الجوٌـــة ،يمـــا
ٌجــوز لســلطاا الطٌــران فــرض مــا ٌلــزم مــن القٌــود علــى
المنش ا التً ٌتباعد منهـا دخـان

أو علـى يـ مـا مـن

شــأن أن ٌــس ر علــى الرسٌــة فــً جــوار المطــاراا أو علــى
تأمٌن سالمة الطٌران .
 - 1على ي من ٌملـك أو ٌسـتعم تجهٌـزاا يهربائٌـة أو منشـ ا
معدنٌـة ابتـة أو متدريـة مـن شـأنها أن تدـد تـداخال ٌعرقـ
عمـــ األجهـــز ة الالســـليٌة أو األجهـــزة المســـاعدة للمالدـــة
الجوٌـة ،أن ٌتقٌــد بالتـدابٌر التــً تعٌنهـا ل ـ سـلطاا الطٌــران
)*(

المااااادة (  )11بباااااٌاغتها المعدلاااااة الباااااادرة بالقاااااانون رقاااام ( )11لسااااانة  1119م المنشاااااور فاااااً الجرٌااااادة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )11المنش ا والتجهٌزاا التً تس ر على سالمة الطٌران - :
 - 1ال ٌجوز انشاء أي منارة ضوئٌة أو السليٌة غٌار واردة فاً خطاط خادماا الطٌاران
المدنً ،اال بعد موافقة سلطاا الطٌران المدنً.
 - 1على السلطاا الم ختبة ،بنا ًء على طلب سلطاا الطٌران ،ازالة أو تعدٌ أي جهاز
ضوئً ٌدتم أن ٌدد التباسا ماع األجهازة الضاوئٌة المسااعدة للمالداة الجوٌاة.
يما ٌجوز لسلطاا الطٌران فارض ماا ٌلازم مان القٌاد علاى المنشا ا التاً ٌتبااعد
منها دخان ،أو على ي ما من شأن أن ٌس ر علاى الرسٌااة فاً جاوار المطااراا أو
على تأمٌن سالمة الطٌران.
 - 1علااى ياا مااان ٌملااك أو ٌساااتعم تجهٌاازاا يهربائٌااة أو منشااا ا معدنٌااة ابتاااة أو
متدريااة ماان شااأنها أن تدااد تااداخالً ٌعرقا عما األجهاازة الالسااليٌة أو األجهاازة
المساعدة للمالدة الجوٌة ،أن ٌتقٌد بالتدابٌر التً تعٌنها ل سلطاا الطٌران المدنً
إلزالة هذا التاداخ  ،وعلاى السالطاا المختباة بناا ًء علاى طلاب سالطاا الطٌاران
المدنً ،منع استعما م ا هاذ التجهٌازاا اليهربائٌاة أو ازالاة المنشا ا المعدنٌاة
المشار الٌها).
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المدنً إلزالة هـذا التـداخ  ،وعلـى السـلطاا المختبـة بنـا ًء
علـى طلـب ســلطاا الطٌـران المـدنً منــع اسـتعما م ـ هــذ
التجهٌــزاا اليهربائٌــة أو ازالــة المنشــ ا المعدنٌــة المشــار
الٌها.
مادة ( )11تملك األراضً الالزمة للمطاراا - :
ٌدـــ للســــلطاا المختبــــة تملــــك األراضــــً الالزمــــة إلنشــــاء
المطـاراا أو توسـٌعها أو ربطهــا بطـر الموابـالا ،أو الالزمــة
لخـــدماا وتســــهٌالا المالدـــة الجوٌــــة وذلـــك امــــا بالتراضــــً
بموجــب عقــود ،أو اإلســتمالك الجبــري طبق ـاً للقــوانٌن المعمــو
بها فٌما ٌتعل باإلستمالك للمناعة العامة.
مادة ( )11التعوٌض مقاب فرض دقو اإلرتاا - :
ٌــدفع تعــوٌض عــاد طبق ـاً للقواعــد العامــة ،وذلــك مقاب ـ فــرض
دقو اإلرتاا الجوٌة.

الاب ال ال
دماٌة البٌئة وضوضاء الطائراا
مادة ( )15الدد من الضوضاء واال ار الضارة بالبٌئة - :
علـى سـلطاا الطٌـران المـدنً مراعـاة ضـرورة الدـد الـى أقبـى
درجـة ممينـة مـن أي أ ــار ضـارة بالبٌئـة مــن جـاراء تلـو الجــو
أو أي ازعــاج للجمهــور بســبب ضوضــاء واهتــزازاا الطــائراا،
أو أي أضــرار ٌميــن أن تلد ـ ب ـ مــن جــراء اســتخدام الطــائراا
فً أغراض الطٌران المدنً.
مادة ( )15تددٌد مستوظ الضوضاء - :
تدـدد سـلطاا الطٌـران المــدنً مسـتوظ الضوضـاء المسـموح ب ـ
للطـائراا التــً تسـتخدم المطــاراا المدنٌـة ،يمــا تدـدد ارتااعــاا
وســرعة الطــائراا وقــدراا مدرياتهــا وغٌــر ذلــك مــن الشــروط
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الياٌلة بعدم تجاوز المستوظ المشار الٌ .
مادة ( )17ودداا قٌاس مستوظ الضوضاء فً المطاراا - :
ٌقاس مستوظ الضوضاء بالودداا الدولٌة المتداولـة عنـد النقـاط
التالٌة - :
أ  -أ نــاء اإلقــالع :عنــد نقطــة تقــع علــى امتــداد مدــور الممـــر
وعلـــى بعـــد ال ـــة أمٌـــا بدرٌـــة ونبـــف مـــن بـــدء تدـــرك
الطائرة لإلقالع.
ب -أ نــاء اإلقتــراب :عنــد نقطــة تقــع علــى امتــداد مدــور الممــر
وعلى بُعد مٌ بدري وادد من عتبة الممر.
ج -الضوضـاء الجاذبٌـة :عنـد نقطـة تقـع علـى خـط مـواز إلمتــداد
مدور الممر وتبعد عن بربع مٌ بدري.
مادة ( )18شهادة مستوظ الضوضاء - :
 - 1ال ٌسمو ألي طائرة ناا ـة سـرعتها أقـ مـن سـرعة البـوا
بـالطٌران فـً اقلـٌم الجمهورٌـة مــا لـم تيـن دـائزة مـن دولــة
التســـجٌ علـــى شـــهادة اجـــازة مســـتوظ الضوضـــاء ،وفقـــاً
للمقـــاٌٌس الدولٌـــة المقـــررة فـــً الملدـــ الســـادس عشـــر
إلتااقٌة شٌياغو.
 - 1تعتمـــد ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً شـــهاداا اجـــازة مســـتوظ
الضوضــاء البــادرة مــن دولــة التســجٌ للطــائراا الناا ــة
األق ـ مــن ســرعة البــوا ،بعــد التدق ـ مــن أنهــا مســتوفاة
للشـــروط التـــ ً تتاـــ علـــى األقـــ مـــع المقـــاٌٌس الدولٌـــة
المقررة فً الملد المشار الٌ فً الاقرة السابقة.

الباب الخامس
الطاااااااائراا
الاب األو
أديام عامااااة
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مادة ( )19الشــروط الواجــب توافرهــا فــً الطــائراا التــً تعمــ فــً اقلــٌم
الجمهورٌة - :
ٌ - 1جــب تــوافر الشــروط االتٌــة بالنســبة للطــائراا التــً تعمــ
فً اقلٌم الجمهورٌة - :
أ  -أن تيون مسجلة فً الدولة التابعة لها.
ب -أن تيــون شـــهادة بـــالدٌتها للطٌـــران ســـارٌة الماعـــو
وبــادرة عــن دولــة التســجٌ أو معتمــدة منهــا ،ويــذلك
الدــا بالنســبة لشــهادة اجــازة مســتوظ الضوضــاء وفق ـاً
للمقــاٌٌس المقــررة فــً الملد ـ الســادس عشــر إلتااقٌــة
شٌياغو.
ج -أن تدم بطرٌقة اهرة عالماا جنسٌتها وتسجٌلها.
د  -أن تيـون مجهــزة بــاألجهزة والمعــداا التــً تقرهــا دولــة
التســـجٌ  .باإلضـــافة الـــى مـــا تدـــدد ســـلطاا الطٌـــران
المدنً.
ها  -أن ٌيــاون أعضــاء هٌئــة القٌــادة دــائزٌن علــى اجــازاا
ســارٌة الماعــو بــادرة مــن دولــة التســجٌ أو معتمــدة
منهـــا ،وأن ٌيونـــوا بالعـــدد والتخبـــم المقـــررٌن فـــً
دلٌ الطٌران المعتمد.
و  -أن ٌـتم التــأمٌن لبــالو طاقمهــا وريابهــا والبضــائع التــً
تدملهــا وللغٌـــر علـــى ســطو األرض وفقـــاً ألديـــام هـــذا
القانون.
ٌ - 1جـوز لسـلطاا الطٌـران المـدنً اعاـاء الطـائراا التـً تطٌــر
بقبــد اإلختبــاراا الانٌــة والتعلــٌم أو التــدرٌب أو الطــائراا
الخابـة مـن شـرط أو أي ـر مـن هـذ الشـروط عـدا البنـد (و)
من الاقرة ( )1من هذ المادة.
مادة ( )51تجهٌز الطائراا باألجهزة الالسليٌة - :
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ال ٌجـــوز تجهٌـــز أي طـــائرة تعمـــ فـــً اقلـــٌم الجمهورٌـــة بأٌـــة
أجهزة ال سـليٌة ،مـا لـم ٌيـن لـدٌها تـرخٌم بـذلك مـن السـلطاا
المختبة فً دولة التسجٌ .
مادة ( )51الطائراا البدرٌة - :
تخضع الطـائراا البدرٌـة أٌضـاً إلشـراف ورقابـة الهٌئـة ،وعلٌهـا
اإللتـزام بالقواعـد التن ٌمٌـة المقـررة لمنـع تبـادمها فـً الجـو أو
أو لمنـــع التبـــادم بٌنهـــا وبـــٌن

علـــى ســـطو المـــاء،
المريباا البدرٌة.

الاب ال انً
تسجٌ الطائراا
مادة()51

(*)

عالماا الجنسٌة والتسجٌ - :
ال ٌجوز ألٌة طائرة أن تعمـ فـً اقلـٌم الجمهورٌـة ،مـا لـم تدمـ
عالمــاا جنســٌتها وتســجٌلها طبقـــاً لقواعــد التســجٌ  ،و ٌجـــوز
لسلطاا الطٌران المدنً أن تبرح ألٌـة طـائرة غٌـر مسـجلة فـً
دولـــة مـــا بـــالطٌران أو الهبــــوط ألغـــراض التجربـــة الانٌــــة أو
ألغراض أخرظ ،وذلك طبقاً لما تقرر فً هذا الشأن.

)*(

المااااادة (  )51بباااااٌاغتها المعدلاااااة الباااااادرة بالقاااااانون رقاااام ( )11لسااااانة  1119م المنشاااااور فاااااً الجرٌااااادة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )51عالماا الجنسٌة والتسجٌ - :
ال ٌجوز ألٌة طائرة أن تعم فً اقلٌم الجمهورٌاة ،ماا لام تدما عالمااا جنساٌتها طبقا ا ً
لقانون دولة التسجٌ  ،اال ان ٌجوز لسلطاا الطٌران المدنً أن تبرح ألٌة طائرة غٌر
مسجلة فً دولة ما بالطٌران أو الهباوط ألغاراض التجرباة الانٌاة أو ألغاراض أخارظ،
وذلك طبق ا ً لما تقرر فً هذا الشأن ).
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مادة ( )51تددٌد عالماا الجنسٌة والتسجٌ - :
تدــــدد ســــلطاا الطٌــــران المــــدنً عالمــــاا جنســــٌة وتســــجٌ
الطائراا ،يما تددد طرٌقة وضعها على الطائراا.
مادة ( )51قواعد واجراءاا تسجٌ الطائراا - :
تدــــ دد ســــلطاا الطٌــــران المــــدنً قواعــــد واجــــراءاا تســــجٌ
الطــائراا فــً الســجالا التــً تقــوم بثعــدادها وادارتهــا ،وشــهر
مــا ٌــرد علــى الطــائراا مــن دقــو أو تبــرفاا أو اجــراءاا أو
أديـــام ،وذلـــك عـــن طرٌـــ التســـجٌ أو القٌـــد أو التأشـــٌر فـــً
السـجالا المـذيورة ،ويـذلك قواعـد واجـراءاا تو ٌـ المدــرراا
الخابـة بالتبـرفاا التـً تــرد علـى الطـائراا ،ويٌاٌـة التبــدٌ
علـــى التوقٌعـــاا فٌهـــا ،والنمـــاذج أو الشـــهاداا التـــً تبـــدرها
الهٌئــة ،بنــا ًء علــى طلــب ذوي الشــأن مــن واقــع البٌانــاا التــً
تتضمنها هذ السجالا.
مادة()55

(*)

تسجٌ الطائراا - :
 - 1ي ـ طــائرة مملويــة للدولــة أو لشــخم طبٌعــً أو اعتبــاري
ٌمنــً الجنســٌة ٌجــب تســجٌلها فــً الســج العــام للطــائراا
لدظ الهٌئة وذلك وفقاً لقواعد وشروط التسجٌ .
ٌ - 1جــــب تســــجٌ يــــ طــــائرة مســــتأجرة بقبــــد الشــــراء أو
مستأجرة لمدة تتجـاوز سـتة أشـهر ،بواسـطة شـخم طبٌعـً

)*(

المــــادة (  )55ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقـــــانون رقــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌـــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )55تسجٌ الطائراا - :
 - 1ي طائرة بالماهوم الوارد فً الاقرة ال امنة من المادة األولى تيون مملويـة للدولـة
أو لشــخم طبٌعــً أو اعتبــاري ٌمنــى الجنســٌة ٌجــب تســجٌلها فــً الســج العــام
للطائراا لدظ الهٌئة ،وذلك وفق ا ً لقواعد وشروط التسجٌ التً تقررها.
ٌ - 1جــب تســجٌ ي ـ طــائرة مســتأجرة بقبــد الشــراء أو مســتأجرة لمــدة تتجــاوز ســتة
اشــهر ،بواســطة شــخم طبٌعــً أو اعتبــاري ٌمنــً الجنســٌة ،فــً الســج العـــام
للطائراا األجنبٌة ،لدظ الهٌئة وذلك وفق ا ً لقواعد وشروط التسجٌ .
ٌ - 1جـب قٌــد جمٌــع الطـائراا المملويــة ألشــخام طبٌعٌـٌن أو اعتبــارٌٌن مقٌمــٌن فــً
الجمهورٌة وغٌـر متمتعـٌن بجنسـٌتها فـً السـج الخـام بالطـائراا األجنبٌـة لـدظ
الهٌئة ،وذلك وفق ا ً لقواعد القٌد التً تقررها).
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أو اعتبـــاري ٌمنـــً الجنســـٌة ،فـــً الســـج العـــام للطـــائراا
الوطنٌـة  ،لـدظ الهٌئـة وذلـك وفقـاً لقواعـد وشـروط التسـجٌ
.
ٌ - 1جــب قٌــد جمٌــع الطــائراا المملويــة ألشــخام طبٌعٌــٌن أو
اعتبـارٌٌن مقٌمـٌن فـً الجمهورٌـة وغٌـر متمتعـٌن بجنسـٌتها
فـً السـج الخـام بالطــائراا األجنبٌـة ،لـدظ الهٌئـة ،وذلــك
وفقاً لقواعد وشروط التسجٌ
مادة()55

(*)

سج الطائراا - :
 - 1تقـوم الهٌئـة بثعــداد وادارة السـج العــام للطـائراا الوطنٌــة،
والســج الخــام بالطــائراا األجنبٌــة ،المشــار الٌهمــا فـــً
المادة السابقة.
ٌ - 1شــترط لتســجٌ أي طــائرة فــً الســج العــام تــوفر الشــروط
التالٌة - :
أ  -االو تيون الطائرة مسجلة فً سج دولة أخرظ.

)*(

المــــادة (  )55ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقـــــانون رقــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌـــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )55سج الطائراا - :
 - 1تقــوم الهٌئــة بثعــداد وادارة الســج العــام للطــائراا الوطنٌــة ،والســج الخــام
بالطائراا األجنبٌة ،المشار الٌهما فً المادة السابقة.
ٌ - 1شترط لتسجٌ أي طائرة فً السج العام توفر الشروط التالٌة -- :
أ  -االت تيون الطائرة مسجلة فً سج دولة أخرظ.
ب -أن تيـون دـائزة علـى شـهادة بـالدٌة الطٌـران ،سـارٌة الماعـو وفقـ ا ً للقواعـد
المقررة.
ج -اذايـان طالـب التسـجٌ شخبـا طبٌعٌـا ،فٌشـترط أن ٌيـون ماليـا للطـائرة مليٌــة
تامة ،أو مستأجر اً لها بقبد الشراء ،أو مستأجر اً لها لمدة تتجاوز ستة اشـهر،
وان ٌيون متمتعا بجنسٌة الجمهورٌة ومقٌما فٌها.
د  -اذا يان طالب التسجٌ شخب ا ً اعتبارٌ اً ،فٌجب توفر الشروط التالٌة -- :
(  )1أن ٌيون (  )%51من رأسما المسسسة مملويا ألشخام متمتعـٌن بجنسـٌة
الجمهورٌة.
ً
ً
(  )1أن تيون المسسسة ميونة تيوٌنا بدٌد ا طبق ا للقانون.
(  )1أن ٌيون المريز الرئٌسً بالجمهورٌة.
(  )1أن ٌيون رئٌس مجلس ادارة المسسسة متمتعا بجنسٌة الجمهورٌة الٌمنٌة.
(  )5أن تيون اإلدارة الاعلٌة الرئٌسٌة فً ٌد مواطنٌن ٌمنٌٌن.
ٌ - 1عتبر سج الطائراا سجالً عام اً ،وٌجوز ألي شخم ذي مبلدة اإلطالع علٌ ).
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ب  -أن تيـــون دــــائ زة علــــى شـــهادة بــــالدٌة الطٌــــران،
سارٌة الماعو وفقاً للقواعد المقررة.
ج  -اذا يــان طالــب التســجٌ شخبــاً طبٌعٌــاً ،فٌشـــترط أن
ٌيون مالياً للطـائرة مليٌـة تامـة أو مسـتأجراً لهـا بقبـد
الشـراء أو مســتأجراً لهـا لمــدة تتجـاوز ســتة أشــهر ,وأن
ٌيون متمتعاً بجنسٌة الجمهورٌة ومقٌماً فٌها .
د  -اذا يــان طالــب التســجٌ شخب ـاً اعتبارٌ ـاً ،فٌجــب تــوفر
الشروط التالٌة - :
() 1

أن ٌيــون الشــخم اإلعتبــاري مسسس ـاً طبق ـاً
ألديام القوانٌن النافـذة المن مـة لـذلك خابـة قـانون
اإلست مار.

() 1

أن ٌيـــون مقـــر المريـــز الرئٌســـً للشـــخم
اإلعتباري واقعاً بالجمهورٌة .

() 1

ٌجــــوز ألي شــــخم ذي مبــــلدة اإلطــــالع
علــى مدتوٌـــاا الســج العـــام طبقــاً للقواعـــد التـــً
تدددها سلطاا الطٌران المدنً .

مادة ( )57مدتوٌاا سج الطائراا - :
ٌتضـمن السـج المشــار الٌـ فــً المـادة الســابقة البٌانـاا التالٌــة
-:
أ  -رقم وتارٌ التسجٌ .
ب -عالماا الجنسٌة والتسجٌ .
ج  -البٌانــــاا األساســــٌة عــــن الطــــائرة ومدرياتهــــا وشــــهادة
بالدٌتها للطٌران.
د  -اسم وموطن المالك أو المستأجر وأي تغٌٌر ٌطرأ علٌهما.
ها  -بٌـان عــن يافـة الو ــائ والعقـود الدالــة علـى مليٌــة الطــائرة
واست مارها وأي تغٌٌر ٌطرأ على ذلك .
و  -يافــة الوقــائع والتبــرفاا التــً تــرد علــى الطــائرة وتــارٌ
ددو ها.
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ز  -اســم ومــوطن وجنســٌة ي ـ مــن مــدٌري المسسســة وأعضــاء
مجلــس ادارتهـــا ،فــً دالـــة مــا اذا يانـــا الطــائرة مملويـــة
لمسسسة تتمتع بجنسٌة الجمهورٌة.
ح  -أٌــة بٌانــاا أخــرظ تقــرر ســلطاا الطٌــران المــدنً تضــمٌنها
فً السج .
مادة ( )58شهادة تسجٌ الطائرة - :
- 1تبدر سلطاا الطٌـران ا لمـدنً شـهادة تسـجٌ الطـائرة ،بعـد
اتمام اجراءاا التسجٌ الالزمة .
- 1تتضـــمن شـــهادة التســـجٌ البٌانـــاا األساســـٌة مـــن واقــــع
البٌانــاا المدرجــة بســج الطـــائراا ،وذلــك وفقــاً للنمـــوذج
الوارد بالملد السابع إلتااقٌة شٌياغو.
مادة()59

(*)

جنسٌة الطائراا المسجلة - :
 - 1تتمتــع ي ـ طــائر ة ٌــتم تســجٌلها فــً الســج العــام للطــائراا
الوطنٌـــة ,بجنســـٌة الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة ،وٌتعـــٌن علٌهـــا أن
تدمـــــ عالمـــــاا جنســـــٌتها وتســـــجٌلها بطرٌقـــــة ـــــاهرة
وواضدة ،وفقاً للقواعد والموابااا التً تقررها الهٌئة.
 - 1ال ٌجــــوز للمالــــك التبــــرف فــــً طــــائرة تدمــــ جنســـــٌة
الجمهورٌــة الٌمنٌــة بــالبٌع أو اإلٌجــار أو علــى أي ندــو يــان
االو بعد موافقة سلطاا الطٌران المدنً.

مادة ( )51شطب الطائرة من السج - :
 - 1تشطب الطائرة من السج فً الداالا االتٌة - :
أ  -اذا فقد ماليها أو مستأجرها جنسٌة الدولة.
)*(

المااااادة (  )59بباااااٌاغتها المعدلاااااة الباااااادرة بالقاااااانون رقاااام ( )11لسااااانة  1119م المنشاااااور فاااااً الجرٌااااادة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )59جنسٌة الطائراا المسجلة - :
- 1تتمتع ي طائرة ٌتم تسجٌلها فً الساج المشاار الٌا بجنساٌة الجمهورٌاة الٌمنٌاة،
وٌتعٌن علٌها أن تدم عالماا جنسٌتها وتسجٌلها بطرٌقة اهرة وواضدة ،وفقا ا ً
للقواعد والموابااا التً تقررها الهٌئة.
- 1ال ٌجوز التبرف فً طائرة تدم جنساٌة الجمهورٌاة الٌمنٌاة باالبٌع أو اإلٌجاار أو
على أي ندو يان االت بعد موافقة سلطاا الطٌران المدنً).
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ب  -اذا انتقلا مليٌتها الى أجنبً.
ج  -اذا هلياا ،أو فقاادا ،أو ساادبا نهائٌااً ماان اإلسااتعما ،
وتعتباار الطااائرة فااً دياام الماقااودة عنااد باادور قاارار
بذلك من سلطاا الطٌران المدنً.
 - 1على مالك الطاائرة أو مساتأجرها أن ٌخطار سالطاا الطٌاران
المدنً بيا تغٌٌار نباا علٌا هاذ الماادة فاور ددو ا  ،ماع
اعادة شهادة تسجٌ الطائرة.
مادة ( )51قواعد التسجٌ المشترك - :
تطب ا القواعااد التالٌااة عنااد التسااجٌ المشااترك للطااائراا التااً
تمليهاا مسسسااة نقا جااوي دولٌاة أو مشااترية تياون الجمهورٌااة
عضواً فٌها - :
أ  -تتاا ساالطاا الطٌاران الماادنً مااع سالطاا الطٌااران الماادنً
بالاادو األخاارظ األعضاااء فااً المسسسااة علااى انشاااء سااج
مشاترك لتسااجٌ الطاائراا التااً تمليهاا المسسسااة ،علااى أن
ٌياون هاذا الساج مناباالً عان الساج الاوطنً الاذي تداتا
ب الجمهورٌة.
ب -تتاا ساالطاا الطٌاران الماادنً مااع سالطاا الطٌااران الماادنً
بالااادو األخااارظ األعضااااء فاااً المسسساااة علاااى أن ٌياااون
السااج المشااترك موداادا

أو مجاازأ ومااع مراعاااة االتااً

-:
 - 1فااً دالااة الموافقااة علااى انشاااء سااج مشااترك مودااد،
علااى ساالطاا الطٌاااران الماادنً األخااارظ األعضاااء فاااً
المسسسااة علااى تددٌااد دولااة ماان بٌنهااا تدااتا بالسااج
المشترك المودد.
 - 1فً دالة الموافقة على تقسٌم الساج المشاترك الاى عادة
أجااازاء ،علاااى سااالطاا الطٌاااران المااادنً اإلتااااا ماااع
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قانون الطٌران المدنً
سااااالطاا الطٌاااااران المااااادنً األخااااارظ األعضااااااء فاااااً
المسسسة على ادتاا أي منها بجزء من هذا السج .
 - 1تاااُسج الطااائرة المملويااة للمسسسااة ماارة واداادة فقااط،
أماا فاً الساج المشاترك الموداد أو فاً الجازء مان هاذا
الساج المشاترك الاذي تداتا با الجمهورٌاة ،وال ٌجاوز
تساااااجٌ الطاااااائرة الماااااذيورة فاااااً الساااااج الاااااوطنً
للجمهورٌااة سااوا ًء ادتا ااا بالسااج المشااترك الموداااد
أو بجزء من .
 - 1أن تدم جمٌاع الطاائراا التاً تمليهاا المسسساة ،والتاً
ٌاتم تساجٌلها ساوا ًء فاً الساج المشاترك الموداد أو فاً
أي جزء من عالماا عامة.
 - 5تعتبار الطاائراا المسااجلة علاى النداو الموضااو فاً هااذ
الماادة يأنهااا تدما جنسااٌة يا ماان الادو األعضاااء فااً
المسسسة.
ج -تلتاازم الجمهورٌااة بالتضااامن مااع الاادو األخاارظ األعضاااء
فاً المسسساة ،بيافاة اإللتزاماااا التاً ٌارضاها هاذا القااانون
علااى دولااة التسااجٌ  ،ويااذلك تلااك التااً تارضااها اإلتااقٌاااا
الدولٌة للطٌران المدنً.
د  -مااع عاادم اإلخااال بالمساائولٌة التضااامنٌة طبق ا ًا ألديااام البنااد
(ج) مان هاذ الماادة ،تقااوم الجمهورٌاة ،فاً دالاة ادتاا هااا
بالسااج المشااترك المودااد أو بااأي جاازء من ا بمهااام دولااة
التساااجٌ طبقااااً لادياااام المقاااررة فاااً هاااذا الشاااأن ،وعلاااى
األخاام فٌمااا ٌتعلاا بثباادار شااهاداا التسااجٌ وشااهاداا
البااااالدٌة للطٌااااران  ،واجااااازاا هٌئااااة القٌااااادة ،وتقاااااوم
الجمهورٌة عند ممارساتها لهاذ المهاام بتناٌاذ تعهاداتها عان
ناسها ونٌابة عن جمٌع الدو األعضاء فً المسسسة.
مادة ( )51قواعد التسجٌ الدولً - :
تطب القواعد التالٌة عند التسجٌ الدولً للطائراا - :
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أ  -تتاا ساالطاا الطٌاران الماادنً مااع سالطاا الطٌااران الماادنً
بالدو األخرظ األعضاء فً مسسسة النق الجوي الدولٌة أو
المشااترية علااى تددٌااد المن مااة الدولٌااة التااً تاااُسج لاادٌها
طائراا المسسسة تسجٌ ً
ال دولٌ ًا.
ب  -ال ٌجااوز التسااجٌ الااادولً للطااائراا المملويااة للمسسساااة
لدظ أي ر من من مة دولٌة واددة فً ناس الوقا.
ج  -تدم ا جمٌااع الطااائراا التااً تمليهااا المسسسااة والتااً ٌااتم
تسجٌلها دولٌ ًا ،عالمة عامة.
د  -تعتباار الطااائراا المسااجلة دولٌ ا ًا علااى الندااو الموضااو فااً
هذ المادة يأنهاا تدما جنساٌة يا مان الادو األعضااء فاً
المسسسة .
 تلتزم الجمهورٌة بالتضامن مع الدو األخارظ األعضااء فاًيا المسسسااة ،بيافاة اإللتزاماااا التاً ٌارضااها هاذا القااانون
علااى دولااة التسااجٌ ويااذلك تلااك التااً تارضااها اإلتااقٌاااا
الدولٌة للطٌران المدنً.
و  -تتاا ساالطاا الطٌاران الماادنً مااع سالطاا الطٌااران الماادنً
بالدو األخرظ األعضاء فً المسسساة علاى دولاة مان بٌنهاا
للقٌاام بمهاام دولاة التساجٌ  ،طبقااً لادياام المقاررة فاً هاذا
الشأن وعلى األخم فٌما ٌتعلا بثبادار شاهاداا التساجٌ
وشهاداا الباالدٌة للطٌاران واجاازاا هٌئاة القٌاادة .وتقاوم
الجمهورٌة عند ممارستها لهذ المهاام بتناٌاذ تعهاداتها عان
ناسها ونٌابة عن جمٌع الدو األعضاء فً المسسسة.

الاب ال ال
مادة ()51
)*(

(*)

بالدٌة الطائراا للطٌران
شهادة البالدٌة للطٌران - :

المــــادة (  )51ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقـــــانون رقــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌـــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
شهادة البالدٌة للطٌران - :
(مادة ( )51
 - 1ال ٌجـوز ألٌـة طـائرة أن تعمـ فــً اقلـٌم الجمهورٌـة مـا لـم ٌيــن لهـا شـهادة بـالدٌة للطٌــران
سارٌة الماعو  ،بادرة أو معتمـدة مـن السـلطاا المختبـة بدولـة التسـجٌ  ،وبشـرط أن تيـون
الطائرة مطابقة لما تدتوٌ شهادة بالدٌتها للطٌـران ودلٌـ الطٌـران الخـام بهـا مـن شـروط
وقٌود ،وٌست نى من ذلك عند الضرورة الردالا الداخلٌـة التـً ٌبـدر بهـا تبـرٌو خـام مـن
سلطاا الطٌران المدنً .
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 - 1ال ٌجــوز ألٌــة طــائرة أن تعم ـ فــً اقلــٌم الجمهورٌــة مــا لــم
ٌين لها شـهادة بـالدٌة للطٌـران ،سـارٌة الماعـو  ،بـادرة
أو معتمــــدة مــــن الســــلطاا المختبــــة بدولــــة التســــجٌ ،
وبشـــرط أن تيـــون الطـــائرة مطابقـــة لمـــا تدتوٌـــ شـــهادة
بـالدٌتها للطٌـران ودلٌ ـ الطٌـران الخـام بهــا مـن شــروط
وقٌـود ،وٌسـت نى مـن ذلـك عنـد الضـرورة الـردالا الداخلٌــة
التً ٌبدر بها تبـرٌو خـام مـن سـلطاا الطٌـران المـدنً
.
ٌ - 1جــوز لســلطاا الطٌــران المــدنً أن تعتمــد شــهادة بــالدٌة
للطٌران بادرة من دولة أخرظ ،أو تعدٌلها قب اعتمادها.
ٌ - 1جــوز لســلطاا الطٌــران المــدنً أن تعتمــد شــهادة بــالدٌة
للطٌران بادرة من دولة أخرظ أو تعدٌلها.
 - 1علــى مســت مر أٌــة طــائرة مســجلة فــً الجمهورٌــة أن ٌلتــزم
بتجدٌد شهادة بالدٌتها طبقـاً للقواعـد التـً تدـددها سـلطاا
الطٌران المدنً.
 - 5تعتمـــد ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً المسسســـاا الوطنٌــــة أو
األجنبٌـة التــً تقــوم ببــٌانة وعمـرة الطــائراا المســجلة فــً
الجمهورٌــــة أو متعلقاتهــــا ،يمــــا تعتمــــد ســــلطاا الطٌــــران
 - 1عند طلب ابدار شهادة بـالدٌة لطـائرة مسـجلة فـً الجمهورٌـة ٌ ،لتـزم مالـك الطـائرة بتقـدٌم
يافة المعلوماا الانٌة والمستنداا الخابة بالطائرة التً تطلبها سلطاا الطٌران المدنً.
ٌ - 1جـوز لسـلطاا الطٌــران المـدنً أن تعتمــد شـهادة بـالدٌة للطٌــران بـادرة مــن دولـة أخــرظ،
يمـا ٌجـوز لهـا أن تضـع ألنـ واع مدـددة مــن هـذ الشـهادة أٌـة اشـتراطاا أو قٌـود اضـافٌة قب ـ
اعتمادها.
 - 1علــى مســت مر أٌــة طــائرة مســجلة فــً الجمهورٌــة أن ٌلتــزم بتجدٌــد شــهادة بــالدٌتها طبقــا ً
للقواعد التً تدددها سلطاا الطٌران المدنً.
 - 5تعتمـد ســلطاا الطٌــران المــدنً المسسســاا الوطنٌــة أو األجنبٌــة التــً تقــوم ببــٌا نة وعمــرة
الطـائراا المســجلة فـً الجمهورٌــة أو متعلقاتهــا ،يمـا تعتمــد ســلطاا الطٌـران المــدنً أعمــا
البـٌانة والعمـرة التـً تـتم لـدظ هـذ المسسسـاا  ،وفـً جمٌـع الدـاالا ٌتعـٌن لإلعتمـاد تقــدٌم
يافـة التسـهٌالا مـن مسـتنداا واجـراءاا تاتٌشـٌة علـى ناقـة طالـب اإلعتمـاد وذلـك للتأيـد مــن
يااءة واتمام هذ اإلعما .
ٌ - 5جــوز لســلطاا الطٌــران المــدنً وقــف أو أنهــا اعتمــاد أٌــة مسسســة وطنٌــة أو أجنبٌــة تقــوم
ببٌانة وعمرة الطائراا المسجلة فـً الجمهورٌـة ،اذا مـا تبـٌن لهـا انخاـاض مسـتوظ الياـاءة
الانٌـة فٌهـا ،واذا مـا امتنعــا المسسسـة عـن تميـٌن ماتشــً سـلطاا الطٌـران المـدنً مــن أداء
التاتٌ الدوري أو الاجائً الذي تقرر هذ السلطاا .
ٌ - 7جوز لسلطاا الطٌران المدنً اذا تبٌن لهـا عـدم بـالدٌة أٌـة طـائرة مسـجلة فـً الجمهورٌـة،
أو عـدم بـالدٌة طرازهـا للطٌـران ،أن توقـف أو تسـدب شـهادة بـالدٌتها للطٌـران ،ولهـا أن
تخضع الطائرة ليشف فنً ،وأال ت تسمو بطٌرا نهـا اال ت بعـد اتخـاذ التـدابٌر الياٌلـة بتـأمٌن سـالمة
طٌرانها).
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المـــدنً أعمــــ ا البـــٌانة والعمــــرة التــــً تـــتم لــــدظ هــــذ
المسسســاا  ،وفـــً جمٌـــع الدــاالا ٌتعـــٌن لإلعتمـــاد تقـــدٌم
يافـــة التســـهٌالا مـــن مســـتنداا واجـــراءاا تاتٌشـــٌة علـــى
ناقــة طالــب اإلعتمــاد وذلــك للتأيــد مــن ياــاءة واتمــام هــذ
اإلعما .
ٌ - 5جــوز لســلطاا الطٌــران المــدنً وقــف أو أنهــاء اعتمــاد أٌــة
مسسســة وطنٌــة أو أجنبٌــة تقــوم ببــٌانة وعمــرة الطــائراا
المسجلة فـً الجمهورٌـة ،اذا مـا تبـٌن لهـا انخاـاض مسـتوظ
الياــاءة الانٌــة فٌهــا ،واذا مــا امتنعــا المسسســة عــن تميــٌن
ماتشـً ســلطاا الطٌــران المــدنً مــن أداء التاتــٌ

الــدوري

أو الاجائً الذي تقرر هذ السلطاا.
ٌ - 7جـوز لســلطاا الطٌــران المــدنً اذا تبـٌن لهــا عــدم بــالدٌة
أٌـــة طــــائرة مســــجلة فـــً الجمهورٌــــة ،أو عــــدم بــــالدٌة
طرازهــا للطٌــران ،أن توقـــف أو تســدب شــهادة بـــالدٌتها
للطٌـران ،ولهــا أن تخضــع الطــائرة ليشــف فنــً ،وا وال تســمو
بطٌرانهـــا االو بعـــد اتخـــاذ التـــدابٌر الياٌلـــة بتـــأمٌن ســــالمة
طٌرانها.
مادة ()51

(*)

بٌانة الطائرة - :
- 1علــى مســت مر أٌــة طــائرة مســجلة فــً الجمهورٌــة االو ٌقــوم
بتشـغٌلها فــً النق ـ الجــوي التجـاري أو األشــغا الجوٌــة مــا

)*(

المااااادة (  )51بباااااٌاغتها المعدلاااااة الباااااادرة بالقاااااانون رقاااام ( )11لسااااانة  1119م المنشاااااور فاااااً الجرٌااااادة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )51بٌانة الطائرة - :
 - 1على مست مر أٌة طائرة مسجلة فً الجمهورٌة أالت ٌقاوم بتشاغٌلها فاً النقا الجاوي
التجاري أو األشغا الجوٌة مالم ٌتم بٌانة الطائرة بما فً ذلاك مدرياتهاا وماا بهاا
من معداا وأجهزة طبق ا ً لدلٌ بٌانة تعتمد سلطاا الطٌران المدنً والقواعد التً
تقررها فً هذا الشأن.
 - 1على قائد أٌة طائرة مسجلة فً الجمهورٌة وتعم فً رداالا نقا جاوي تجااري أو
طٌران عام أن ٌدون البٌاناا الخابة ببالدٌة الطائرة أ ناء الردلاة علاى النمااذج
المخببة لذلك وطبق ا ً للقواعد التً تقررها سلطاا الطٌران المدنً.
 - 1على مست مر أٌة طائرة مسجلة فً الجمهورٌة أن ٌدتا بو ائ ال بالدٌة دتى بعاد
انتهاء مدتها وال ٌتبرف فً شأنها اال بتبرٌو من سلطاا الطٌران المدنً ).
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لام ٌاتم باٌانة الطاائرة بماا فااً ذلاك مدرياتهاا وماا بهاا ماان
معااااداا وأجهاااازة طبقاااااً لاااادلٌ بااااٌانة تعتمااااد ساااالطاا
الطٌاااران المااادنً ووفقااااً للقواعاااد التاااً تقررهاااا فاااً هاااذا
الشأن.
 - 1علااى قائااد أٌااة طااائرة مسااجلة فااً الجمهورٌااة وتعم ا فااً
رداالا نقا جاوي تجااري أو طٌاران عاام أن ٌادون البٌانااا
الخاباااة بباااالدٌة الطاااائرة أ نااااء الردلاااة علاااى النمااااذج
المخبباااة لاااذلك وطبقااااً للقواعاااد التاااً تقررهاااا سااالطاا
الطٌران المدنً.
 - 1علاى مساات مر أٌااة طااائرة مساجلة فااً الجمهورٌااة أن ٌدااتا
بو ااائ البااالدٌة دتااى بعااد انتهاااء ماادتها وال ٌتباارف فااً
شأنها االو بتبرٌو من سلطاا الطٌران المدنً .

مادة ( )55أجهزة ومعداا الطائرة - :
ٌ - 1لتازم مسات مر أٌاة طااائرة مساجلة فاً الجمهورٌاة بتجهٌزهااا
باااألجهزة والمعااداا المنبااوم علٌهااا فااً مالد ا اتااقٌااة
شٌياغو .
ٌ - 1جوز لسلطاا الطٌاران المادنً أن تقارر تريٌاب أٌاة أجهازة
أو معاااداا اضاااافٌة بأٌاااة طاااائرة مساااجلة فاااً الجمهورٌاااة
ضاااماناً لساااالمة الطاااائرة أو طاقمهاااا أو لتساااهٌ عملٌااااا
البد واإلنقاذ .
ٌ - 1جااب أن ٌااتم تريٌااب األجهاازة والمعااداا المقااررة بالطااائرة
بدٌاااا ٌمياااان اسااااتبدالها بسااااهولة ،يمااااا ٌجااااب بااااٌانتها
وضبطها بدٌ تيون معدة وبالدة لإلستعما .
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ٌ - 1جاب ا هااار أماااين معااداا الطااوارئ وطاار اسااتعمالها فااً
ي طائرة مسجلة فً الجمهورٌة وذلك بطرٌقة واضدة .
ٌ - 5جب أن ٌراعى عناد تريٌاب أٌاة أجهازة أو معاداا بالطاائرة
أالو تيااون مباادر خطااورة علااى بااالدٌة الطااائرة ،وأالو تااس ر
على أداء أي من األجهزة والمعداا الالزمة لسالمتها.
مادة ( )55السجالا الانٌة للطائرة - :
ٌ- 1جااب اإلدتااااا بالساااجالا التااً تقررهاااا سااالطاا الطٌاااران
الماادنً ليااا طاااائرة مساااجلة فاااً الجمهورٌاااة وال ٌتبااارف
بشأنها االو بتبرٌو من هذ السلطة.
ٌ- 1جاب تادوٌن البٌاناااا التاً تداددها ساالطاا الطٌاران الماادنً
فً السجالا الانٌة للطائرة ،فاور ساماح ال اروف باذلك بعاد
اتماام العما الاذي تتعلا با هاذ البٌانااا ،وعلاى أالو ٌتعاادظ
ذلك سبعة أٌام من وقا اتمام العم .
ٌ- 1جاوز عناد تادوٌن تلاك البٌانااا فاً أي مان الساجالا الانٌاة
للطااائرة اإلشااارة الااى أٌااة و ااائ ومسااتنداا أخاارظ ،وفااً
هذ الدالة تعتبار م ا هاذ الو اائ أو المساتنداا جازءاً مان
هذا السج .
مادة ( )57وزن الطائرة ون ام توازن تدمٌلها - :
ٌ- 1جااب أن ٌااتم وزن ي ا طااائرة تباادر أو تعتمااد لهااا ساالطاا
الطٌاران المادنً شاهادة بااالدٌة للطٌاران ،وأن ٌدادد مريااز
قلهااا ي ا فتاارة ماان الاازمن ،وفااى األدااوا وبالطرٌقااة التااً
تدددها هذ السلطاا.
 - 1علاى المسات مر أن ٌقاوم بثعاداد ن اام تاوازن تدمٌا الطااائرة
بعد وزنها وذلك وفقاً لما تددد سلطاا الطٌران المدنً.
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 - 1علاى المساات مر أن ٌداتا بن ااام تاوازن تدمٌا الطااائرة ،وال
ٌتم التبرف فٌ االو بتبرٌو من سلطاا الطٌران المدنً.
مادة ( )58التاتٌ

للتدق من البالدٌة للطٌران - :

لساالطاا الطٌااران الماادنً أن تقااوم أو تطلااب القٌااام بااالتاتٌ

أو

بااااثجراء اختباااااراا أو بااااالطٌران لغاااارض اإلختبااااار يلمااااا رأا
ضرورة لذلك ،للتدق مان باالدٌة الطاائرة أو أي مان أجهزتهاا
أو معاداتها أو ميوناتهاا  ،طبقااً

لماا هاو مباٌن فاً شاهادة

البااالدٌة .وتااتم هااذ اإلجا راءاا علااى ناقااة المساات مر  ،وٌيااون
لم اا هااذ الساالطاا داا الاادخو الااى الميااان الموجااودة فٌااا
الطااائرة لمباشااارة أي ماان هاااذ األعماااا  ،يمااا ٌياااون لسااالطاا
الطٌااران الماادنً الدا فااً اباادار التعلٌماااا الالزمااة للمساات مر
فاً هاذا الشاأن  ،وفاً دالاة اإلخاال باأي اجاراء مان اإلجاراءاا
المشار الٌه ا فً هاذ الماادة ٌ ،جااوز لسالطاا الطٌاران المااادنً
اٌقاف سرٌااان ماعو شهادة بالدٌة الطائرة.

الاب الرابع
و ائ

وسجالا الطائرة

مادة ( )59دم الو ائ والسجالا على متن الطائراا - :
- 1ال ٌجااوز ألي طااائرة الطٌااران فااً اقلااٌم الجمهورٌااة ،االو اذا
ياناا تدما علااى متنهااا الو اائ والسااجالا الواجااب دملهااا
بموجاااب قاااوانٌن وقواعاااد وأن ماااة الدولاااة المساااجلة فٌهاااا
الطاااائرة وأٌاااة و اااائ أو ساااجالا أخااارظ تداااددها سااالطاا
الطٌران المدنً فً الجمهورٌة.
- 1ال ٌجااوز ألٌااة طااائرة مسااجلة فااً الجمهورٌااة أن تباادأ أٌااة
ردلاااة جوٌاااة

ماااا لااام تدمااا الو اااائ والسااااجالا
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الموضاادة فااً المااادة التالٌااة ،وٌساات نى ماان ذلااك الااردالا
التااً تباادأ وتنتهااً فااً ناااس المطااار فااً الجمهورٌااة ،دون
أن تمر الطائرة خاللها فً اقلٌم أٌاة دولاة أخارظ  ،فااً هاذ
الدالااااة ٌجااااوز اإلدتاااااا بالو ااااائ والسااااجالا المقااااررة
بالمطار بدالً

مادة()71

(*)

من دملها بالطائرة.

الو ائ والسجالا الواجب دملها على متن الطائراا - :
 )1بالنسبة للردالا الدولٌـةٌ :جـب أن تدمـ يـ طـائرة الو ـائ
والسجالا االتٌة - :
أ  -شهادة تسجٌ الطائرة.
ب  -شهادة بالدٌة الطائرة للطٌران.
ج  -شـــهادة اجــــازة مســــتوظ الضوضــــاء وفقــــاً للمقــــاٌٌس
المقررة فً الملد السادس عشر إلتااقٌة شٌياغو.

)*(

المــــادة (  )71ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقـــــانون رقــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌـــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )71الو ائ والسجالا الواجب دملها على متن الطائراا- :
 - 1بالنسـبة للـردالا الدولٌـة ٌ :جـب أن تدمـ يـ طـائرة الو ـائ والسـجالا االتٌـة،
وتقوم الهٌئة بالتاتٌ علٌها ،يلما أقتضى األمر ذلك - :
أ  -شهادة تسجٌ الطائرة.
ب  -شهادة بالدٌة الطائرة للطٌران.
ج  -شهادة اجازة مستوظ الضوض اء ،وفق ا ً للمقاٌٌس المقررة فً الملد السادس
عشر إلتااقٌة شٌياغو.
د  -اإلجازاا الخابة بي عضو من أعضاء طاقم الطائرة.
 سج األدوا الانٌة للطائرة.و  -اإلقرار العام الخام بالردلة.
ز  -رخم أجهزة السليً الطائرة.
ح  -أدلة التشغٌ  ،وشهادة البٌانة ،للطائراا المشتغلة بالنق الجوي التجاري أو
الطٌران العام.
ط  -قائمة بشدنة البضائع والبرٌد والتابٌالا الخابة بها.
ي  -قائمة بأسماء الرياب ،مع بٌان منابع ومقابد الدرية.
ك  -شهادة الوزن والتوازن للطائرة.
 - 1بالنسبة للردالا الداخلٌة :تدـدد سـلطاا الطٌـران المـدنً مـن الو ـائ والسـجالا
المنبوم علٌها فً الاقرة (  )1من هذ المـادة مـا ٌجـب أن تدملـ الطـائراا فـً
الــردالا الداخلٌــة  ،وٌجــاوز لهــذ الســلطاا اعاــاء الطــائراا التــً تطٌــر بقبــد
التجربة الانٌة أو التعلٌم من دم أي من هذ الو ائ أو السجالا.
 - 1فً جمٌع األدوا ٌجب أن تيون الشهاداا واإلجازاا والو ائ المشـار الٌهـا فـً
هذ المادة سارٌة الماعو ) .
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د  -اإلجــــازاا الخابــــة بيــــ عضــــو مــــن أعضــــاء طــــاقم
الطائرة.
ها  -سج األدوا الانٌة للطائرة.
و  -اإلقرار العام الخام بالردلة.
ز  -رخم أجهزة السليً الطائرة.
ح  -أدلــة التشــغٌ  ،وشــهادة البــٌانة ،للطــائراا المشـــتغلة
بالنق الجوي التجاري أو الطٌران العام.
ط  -قائمـــة بشـــدنة البضـــائع والبرٌـــد والتابـــٌالا الخابـــة
بها.
ي  -أي قائمــة بأســـماء الريـــاب ،مــع بٌـــان منـــابع ومقابـــد
الدرية.
ك  -شهادة الوزن والتوازن للطائرة.
 شهادة تأمٌن الطائرة .م  -شهادة التشغٌ .
وتقـوم الهٌئــة بــالتاتٌ

علـى الطــائراا  ،يلمــا أقتضــى

األمـــــر للتأيـــــد مـــــن دملهـــــا للو ـــــائ والســـــجالا
المنبـوم علٌهـا فـً البنــود السـابقة مـن هـذ الاقــرة
.
 )1بالنســبة للــردالا الداخلٌــة :تدــدد ســلطاا الطٌــران المــدنً
مــن الو ــائ والســجالا المنبــوم علٌهــا فــً الاقــرة ()1
مـا ٌجــب أن تدملـ الطــائراا

مـن هـذ المــادة

فـــً الـــردالا الداخلٌـــة  ،وٌجـــاوز لهـــذ الســـلطاا اعاـــاء
الطــائراا التــً تطٌــر بقبــد التجربــة الانٌــة أو التعلــٌم مــن
دم أي من هذ الو ائ أو السجالا.
 )1فـــً جمٌـــع األدـــوا ٌجـــب أن تيـــون الشـــهاداا واإلجـــازاا
والو ائ المشار الٌها فً هذ المادة سارٌة الماعو .
مادة ( )71تقدٌم الو ائ والسجالا والبٌاناا - :

- 55-

قانون الطٌران المدنً
ٌجــب علـــى المســت مر وعلـــى قائـــد الطــائرة أن ٌقـــدم للســـلطاا
المختبـة ،عنـد الطلــب وفـً أقــرب فربـة ممينــة أٌـة و ــائ أو
سجالا أو بٌاناا مقررة بمقتضى هذا القانون.
مادة()71

(*)

اإلدتاا بالو ائ والسجالا - :
علــى أي مالـــك أو مســـت مر لطـــائرة ٌتوقـــف عـــن اســـتعمالها أو
اسـت مارها أن ٌسـتمر فــً اإلدتاـا بالو ــائ والسـجالا الخابــة
بها ،ويذلك سجالا أعضـاء هٌئـة القٌـادة ،يمـا لـو لـم ٌدـد هـذا
التوقــف ،وذلــك للمــدة التــً تدــددها ســلطاا الطٌــران المــدنً،
ومع مراعاة االتً - :

 - 1اذا انتقـ اسـت مار الطــائرة أو مليٌتهـا الـى شــخم آخـر و لــا
الطــائرة مســجلة فــً الدولــةٌ ،يــون علــى المســت مر أو المالــك
األو أن ٌســـلم المســــت مر أو المالــــك ال ـــانً و ــــائ بــــٌانة
الطــائرة ،وســجالتها ون ـــام تــوازن تدمٌلهــا ،ومـــا قــد ٌيـــون
مدتا ـاً بـ مـن تسـجٌالًا سـجلا بواسـطة أجهـزة تسـجٌ هــذ
الطـــائرة ،وعلـــى المســـت مر أو المالـــك الجدٌـــد أن ٌقـــوم قبـــ
تشــغٌ الطــائرة بالدبــو علــى الو ــائ والســجالا المشـــار
)*(

المــــادة (  )71ببـــــٌاغتها المعدلـــــة البـــــادرة بالقـــــانون رقــــم ( )11لســـــنة  1119م المنشـــــور فـــــً الجرٌـــــدة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )71اإلدتاا بالو ائ والسجالا - :
علـى أي مالـك أو مسـت مر لط ـ ائرة ٌتوقـف عـن اســتعمالها أو اسـت مارها أن ٌسـتمر فــً
اإلدتاا بالو ائ والسجالا الخابة بها ،ويذلك سجالا أعضاء هٌئة القٌادة ،يما لو
لم ٌدد هذا التوقف ،وذلك للمدة التً تدددها سـلطاا الطٌـران المـدنً ،ومـع مراعـاة
االتً - :
 - 1اذا انتق است مار الطائرة أو مليٌتها الى شخ م آخـر ،و لـا الطـائرة مسـجلة فـً
الدولةٌ ،يون على المسـت مر أو المالـك األو أن ٌسـلم المسـت مر أو المالـك ال ـانً
و ائ بٌانة الطائرة ،وسجالتها ون ام توازن تدمٌلها ،ومـا قـد ٌيـون مدتا ـا بـ
مــن تســجٌالًا ســجلا بواســطة أجهــزة تســجٌ هــذ الطــائرة ،وعلــى المســت مر أو
المالك الجدٌ د أن ٌقوم قب تشغٌ الطائرة بالدبو على الو ائ والسجالا المشار
الٌها ،وتنتق الٌ يافة التزاماا المست مر أو المالك األو فً هذا الشأن .
 - 1اذا رفع مدرك أو مرودة من طـائرة وريـب أي منهـا فـً طـائرة أخـرظ مسـجلة فـً
الجمهورٌة ٌقـوم شـخم آخـر بثسـت مارهاٌ ،يـون علـى مسـت مر ا لطـائرة األولـى أن
ٌسلم مست مر الطائرة ال انٌة السج الخام بذلك المدرك أو تلك المرودة.
 - 1اذا انتق عضو فً هٌئة قٌادة طائرة مسجلة فً الجمهورٌة من العمـ مـع مسـت مر
آخرٌ ،يون على المست مر األو أن ٌسلم المست مر ال ـانً السـجالا الخابـة بـذلك
العضـو ،وفـً جمٌــع األدـوا سـا لاة الــذيرٌ ،يـون علـى المســت مر ال ـانً أن ٌأخــذ
هـو المسـت مر
بمدتوٌاا هذ الو ائ والسجالا يما لو يان
األو ) .
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الٌهــا ،وتنتق ـ الٌــ يافــة التزامــاا المســت مر أو المالــك األو
فً هذا الشأن .
 - 1اذا رفــع مدــرك أو مرودــة مـــن طــائرة وريــب أي منهــا فـــً
طـــائرة أخـــرظ مســـجلة فـــً الجمهورٌـــة ٌقـــوم شـــخم آخـــر
بثســـت مارهاٌ ،يـــون علـــى مســـت مر الطـــائرة األولـــى أن ٌســـلم
مسـت مر الطــائرة ال انٌـة الســج الخـام بــذلك المدـرك أو تلــك
المرودة.
 - 1اذا انتق عضو فً هٌئـة قٌـادة طـائرة مسـجلة فـً الجمهورٌـة
للعم مع مسـت مر آخـر ٌ ،يـون علـى المسـت مر األو أن ٌسـلم
المسـت مر ال ـانً السـجالا الخابـة بـذلك العضـو  ،وفـً جمٌـع
األدــوا ٌ ،يـــون علــى المســـت مر ال ــانً أن ٌأخـــذ بمدتوٌـــاا
هذ الو ائ والسجالا يما لو يان هو المست مر األو .
مادة ( )71سدب أو اٌقاف الو ائ - :
اذا تقـــرر ســـدب أو اٌقـــاف أي شـــهادة أو اجـــازة أو اعتمـــاد أو
تبـرٌو أو أٌـة و ٌقـة أخـرظ أبـدرتها سـلطاا الطٌـران المــدنً،
ٌيــون علــى مــن أبــدرا ل ـ أو مــن ٌدــتا بهــا أن ٌســلمها الــى
هذ الس لطاا عند الطلب أو فً أقرب فربة ممينة.
مادة ( )71تــأمٌن ســالمة الو ــائ والســجالا وتدــرٌم العبــ بهــا واســاءة
استعمالها - :
ٌ - 1د ـر العبـ بـأي شـهادة أو اجـازة أو اعتمـاد أو تبـرٌو أو
تــرخٌم أو ســجالا أو أٌــة و ٌقــة أخــرظ تقــرر اســتعمالها
بموجب أديـام هـذا القـانون ،يمـا ٌد ـر مخالاـة مـا جـاء بهـا
مـــن بٌانـــاا وببـــاة خابـــة ٌد ـــر ارتيـــاب أي فعـــ مـــن
األفعا االتٌة - :
أ  -اســتعما أي شــهادة أو اجــازة أو اعتمــاد أو تبــرٌو أو
أٌـــة و ٌقـــة أخـــرظ أبـــدرتها ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً

- 57-

قانون الطٌران المدنً
وٌيــون قــد تقــرر الغاسهــا أو اٌقافهــا أو تعــدٌلها أو عــدم
أدقٌة دائزها لها.
ب -اعـارة أي شـهادة أو اجـازة أو اعتمـاد أو تبـرٌو أو أٌـة
و ٌقـــة أخـــرظ أبـــدرتها ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً ،أو
السماح ألي شخم آخر بثستعمالها.
ج -انتدــا شخبــٌة أخــرظ بقبــد الدبــو علــى أو تجدٌــد
أو تعــدٌ أٌــة شــهادة أو اجــازة أو تبــرٌو أو أٌــة و ٌقــة
أخرظ ،سوا ًء لناس أو ألي شخم آخر.
د  -القٌــام أو المســـاعدة علــى القٌـــام بــثتالف أو تشـــوٌ أي
ســج قــرر اســتعمال بموجــب أديــام هــذا القــانون ،أو
تعــدٌ أو ادغــام أو دــذف أي مــن البٌانــاا التــً ٌدتــوي
علٌهـــا أو ادخـــا أٌـــة بٌانـــاا ياذبـــة علٌـــ  ،وذلـــك فـــً
الاترة المطلوب اإلدتاا خاللها بهذا السج .
ها  -دـذف أٌــة بٌانــاا مــن يشــف الدمولــة ،أو ادخــا بٌانــاا
غٌـر بــدٌدة علٌ ـ  ،ســوا ًء يــان ذلــك عــن عمــد أو عــن
اهما .
 - 1ال ٌجـــوز ألي شـــخم أن ٌبـــدر أٌـــة شـــهادة أو اجـــازة أو
ترخٌم مـا لـم ٌيـن قـد خـو السـلطة التـً تسـمو لـ بـذلك،
وطبقاً للشروط المقررة فً هذا الشأن.
ٌ - 1جب يتابـة جمٌـع البٌانـاا فـً أي و ٌقـة أو سـج بـالدبر أو
بمادة أخرظ ٌبعب مدوها.
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الباب السادس
الدقو

والتبرفاا المتعلقة بالطائراا
الاب األو
أديام عاماااااااة

مادة ( )75نطا التطبٌ - :
تســــري أديــــام هــــذا البــــاب علــــى الطــــائراا المســــجلة فــــً
الجمهورٌــة ،أمــا الطــائراا غٌــر المســجلة فٌهــا ،والتــً تخضــع
لإلتااقٌــاا الدولٌــة التــً تيــون الجمهورٌــة طرف ـاً فٌهــا ،فتســرظ
علٌهـا هــذ اإلتااقٌـاا فــً الدــدود واألوضـاع وطبق ـاً لإلجــراءاا
المقــررة فٌهــا ،وتســرظ أديــام القــوانٌن النافــذة فــً الجمهورٌــة
على ما عدا ذلك من الطائراا.
مادة ( )75المريز القانونً للطائرة - :
مـــع عـــدم اإلخـــال باألديـــام الـــواردة فـــً هـــذا القـــانون ،تعتبـــر
الطــائرة مــاالو منقــوالً ومــع ذلــك ،فــأن التبــرفاا والوقــائع التــً
ترتــب انشــاء أو نق ـ أو انقضــاء د ـ المليٌــة أو الدقــو العٌنٌــة
األخـرظ علـى الطـائرة ال تيـون دجـة علـى الغٌـر ،االو اذا أشـهرا
بطرٌـ التســجٌ أو القٌــد بدســب األدـوا فــً الســجالا المشــار
الٌها فً الاب ال انً من الباب الخامس لهذا القانون.
مادة ( )77نق تسجٌ الطائرة الى دولة أخرظ - :
فٌمــا عــدا أدــوا البٌــع الجبــري ،ال ٌجــوز نق ـ تســجٌ الطــائرة
الـــى دولـــة أخـــرظ ،قبـــ تســـوٌة الدقـــو المســـجلة أو المقٌـــدة
علٌها ،رضا ًء أو قضا ًء.
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الاب ال انً
مليٌة واٌجار الطائراا
مادة()78

(*)

نق مليٌة الطائرة - :
ٌجب أن ٌـتم نقـ مليٌـة الطـائرة بموجـب سـند رسـمً ،وال ٌيـون
ل دجٌة أو أ ر تجا الغٌر االو بعد قٌد فً سج الطائراا.

مادة ( )79التبرف القانونً بالطائرة - :
ال ٌجـــوز التبـــرف القـــانونً بأٌـــة طـــائرة مســـجلة فـــً الســـج
الـــوطنً الـــى شـــخم أجنبـــً ،ســـوا ًء بـــالبٌع أو الـــرهن أو أي
تبــرف قــانونً آخــر ،االو وفقــاً للقــوانٌن النافــذة وبعــد موافقـــة
سلطاا الطٌران المدنً.
مادة ( )81اٌجار الطائرة - :
اٌجـــار الطـــائرة عقـــد خطـــً ٌلتـــزم بمقتضـــا المـــسجر بتميـــٌن
المســتأجر مــن اإلنتاـــاع بطائرتــ مــع هٌئـــة القٌــادة أو بـــدونها،
لردلة أو أي ر أو لعمـ

جـوي أو لمـدة معٌنـة ،وذلـك مقابـ أجـر

أو ميافـأة وال ٌعم ـ بعقــد اٌجــار الطـائرة االو بعــد موافقــة ســلطاا
الطٌران المدنً.
مادة ( )81واجباا مسجر الطائرة - :
ٌجـــب علـــى مـــسجر الطـــائرة تســـلٌمها بدالـــة جٌـــدة وبـــالدة
للمالدــة وعلٌ ـ القٌــام ببــٌانة الطــائرة واجــراء اليشــوف الانٌــة
الالزمة ،ما لم ٌتا على خالف ذلك.
مادة ()81
)*(

)*(

(*)

مسئولٌة مسجر الطائرة - :

المااااادة (  )78بباااااٌاغتها المعدلاااااة الباااااادرة بالقاااااانون رقاااام ( )11لسااااانة  1119م المنشاااااور فاااااً الجرٌااااادة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م و التً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
مادة (  )78نق مليٌة الطائرة - :
تادون لاا دجٌاة أو ا ار تجاا
ٌجب أن ٌتم نق مليٌاة الطاائرة بموجاب ساند رسامً ،وال و
الغٌر االت بعد قٌد فً سج الطائراا.
المااااادة (  )81بباااااٌاغتها المعدلاااااة الباااااادرة بالقاااااانون رقاااام ( )11لسااااانة  1119م المنشاااااور فاااااً الجرٌااااادة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
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مسجر الطائرة مسئو عان األضارار الناتجاة عان عٌاوب الطاائرة
الموجبة للتعوٌض وال ٌخ ذلاك بدا الماسجر فاً الرجاوع علاى
أي شخم مسئو عن ذلك.
مادة ( )81مستأجر الطائرة - :
ٌجاب علاى مساتأجر الطااائرة اساتعمالها وفقااً لخبائباها الانٌااة،
واعادتهااا الاااى الماااسجر عنااد انتهااااء اإلٌجاااار بدالااة جٌااادة فاااً
الزمااان والميااان المتاا علٌهمااا .يمااا ٌجااب علٌا  ،مااا لاام ٌتااا
بارادة علاى خااالف ذلاك ،وضاع الطااائرة تداا تبارف المااسجر
والجهاا المختبة إلجراء البٌانة واليشوف الانٌة الالزمة .
مادة ( )81المريز القانونً لمستأجر الطائرة - :
ٌعتباار مسااتأجر الطااائرة مساات مراً لهااا فااً دالااة اٌجااار الطااائرة
دون هٌئااة قٌااادة ،أو بهٌئااة قٌااادة تخضااع ألواماار  ،وٌيااون فااً
هاذ الدالاة مساائوالً عان األخطاااء أو األضارار الناشاائة عان فعا
أي عضو من هٌئة القٌادة .
مادة ( )85التناز عن اٌجار الطائرة - :
ال ٌدا لمسااتأجر الطا ائرة أن ٌتناااز عاان اإلٌجااار لغٌاار  ،أو أن
ٌسجر الطائرة االو بموافقة المسجر وسلطاا الطٌران المدنً.
مادة ( )85المسئولٌة التضامنٌة - :
ٌ ا مالااك الطااائرة المااسجرة مساائوالً بالتضااامن مااع مسااتأجرها
عاان اإللتزاماااا القانونٌااة الملقاااة علااى عااات المساات مر ،فٌمااا
ٌتعلا بالطااائرة وهٌئااة قٌادتهااا ،عماالً بأديااام هااذا القااانون  ،االو

(مادة (  )81مسئولٌة مسجر الطائرة - :
مسجر الطائرة مسئو عن األضرار الناتجة عن عٌاوب الطاائرة الموجباة للتعاوٌض ،االت
اذا ا با ان يان ٌجه وجودهاا ،ولام ٌيان بثميانا معرفتهاا ،ماع اهتماما باذلك اهتماام
المست مر العادي وال ٌخ ذلك بد الماسجر فاً الرجاوع علاى أي شاخم مسائو عان
ذلك).
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انا اذا دون عقااد اإلٌجااار فااً سااج الطااائراا ويااان المسااتأجر
دائزاً على الشاروط القانونٌاة لتملاك طاائرة وطنٌاة فٌياون وداد
ببات مست مراً ،مسئوالً عن اإللتزاماا المشار الٌها أعااال .
مادة ( )87اٌجار سعة الطائرة - :
 - 1اٌجااار ساااعة الطاااائرة عقاااد خطاااً ٌداااتا بموجبااا الماااسجر
بااثدارة مالدتهااا وٌلتاازم فٌ ا بتميااٌن المسااتأجر ماان اإلنتااااع
بياما سااعتها أو بجاازء منهااا لردلاة أو أي اار أو لعما جااوي
أو لمدة معٌنة وذلك مقاب أجر أو ميافأة.
ٌ - 1جاب علااى ماسجر سااعة الطاائرة ،مااا لام ٌتاا بارادة علااى
خااالف ذلااك ،أن ٌضااع تدااا تباارف المسااتأجر فااً المطااار
المعاااٌن ساااعة طاااائرة أو جااازء منهاااا ،علاااى أن تياااون تلاااك
الطااائرة ماان طااراز الطااائراا المتااا علٌهااا وبدالااة جٌاادة
وبالدة للمالدة.
ٌ - 1قااوم مااسجر سااعة الطااائرة بتااأمٌن الخاادماا الانٌااة للطااائرة
ومراقبتها.
ٌ - 1جااوز لمااسجر سااعة الطااائرة ،فااً دالااة نقاا أشااخام أو
بضااائع بالطاااائرة الماااسجرة أن ٌدااتا لناسااا بدااا ابااادار
و ااائ النق ا باساام  ،وذلااك بشاارط اإللتاازام بأديااام اتااقٌااة
تودٌاااد بعاااض قواعاااد النقااا الجاااوي الااادولً الموقعاااة فاااً
وارساااااو 1919م والبروتويااااااوالا واإلتااقٌااااااا األخاااااارظ
المعدلااة والميملاااة لهاااا ،التااً انضاااما الٌهاااا الجمهورٌاااة ،
وسوا ًء يان ذلك بالنسبة للنق الجوي الدولً أو الداخلً .
 - 5ماسجر سااعة الطاائرة مساائو تجاااا المساتأجر عاان األضاارار
الموجبة للتعوٌض والناجماة عان عٌاب فاً الطاائرة أو عان
خطأ قائدها أو باقً أعضاء هٌئة قٌادتها.
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مادة ( )88تشاااااغٌ طاااااائرة مساااااتأجرة تختلاااااف جنساااااٌتها عااااان جنساااااٌة
المست مر- :
ال ٌجاااوز لمسسسااااا النقااا الجاااوي األجنبٌاااة ،تشاااغٌ طاااائراا
مسااتأجرة ماان غٌاار جنسااٌتها فااً أغااراض تجارٌااة ماان والاااى
وعبار الجمهورٌااة ،االو بعااد تااوفر الشااروط التااً تقررهااا ساالطاا
الطٌران المدنً .

الاب ال ال
الدجز التدا ً على الطائراا
مادة ( )89المقبود بالدجز التدا ً - :
ٌقباد باالدجز التدا اً فاً ماهااوم هاذا الابا  ،يا تبارف أٌااً
يانا تسمٌت ٌاتم بمقتضاا وقاف تشاغٌ طاائرة ،رعاٌاة لمبالدة
خابااة ،عاان طرٌاا أعاااوان القضاااء أو رجااا اإلدارة ،لباااالو
دائااان أو مالاااك أو باااادب دااا عٌناااً علاااى الطاااائرة ،دون أن
ٌيون فً مقادور الدااجز أن ٌساتند الاى ديام واجاب الناااذ ٌياون
قد تدب علٌا مقادماً وباالطرٌ العاادي ،أو أن ٌساتند الاى ساند
تناٌاذي مسااوي ،وٌعاد دا الداابس الاذي ٌخولا القاانون للاادائن
الااذي ٌدااوز الطااائرة بغٌاار رضااااء المساات مر فااً دياام الدجاااز
التدا ً فً ماهوم هذ المادة .
مادة ( )91نطا التطبٌ - :
ال تسااري أديااام هااذا الابا علااى اإلجااراءاا التدا ٌااة الخابااة
بادعاوظ اإلفاالس والادعاوظ المتعلقااة بادٌون ديومٌاة ،وال علااى
اإلجااراءاا التدا ٌاااة التاااً تتخاااذ عنااد مخالااااة قواعاااد وأن ماااة
الطٌااران ،واألن مااة الجمريٌااااة  ،أو القااوانٌن الجنائٌااة أو قواعااد
وأن مة األمن العام .
مادة ( )91الطائراا التً ال ٌجوز الدجز التدا ً علٌها - :
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- 1ال ٌوقع الدجز ا لتدا ً على ما ٌأتً :
أ  -الطااائراا المخببااة بباااة مطلقااة لخدمااة الدولااة بمااا
فٌهاا خدماة البرٌااد وذلاك فٌماا عاادا الطاائراا المخببااة
ألغراض تجارٌة.
ب -الطاااائراا المساااتخدمة فعاااالً وببااااة مطلقاااة علاااى خاااط
جااوي مناات م ،ويااذلك الطااائراا اإلدتٌاطٌااة لهااا التااً ال
غنى عنها .
ج -أي طااائرة أخاارظ مخببااة لنق ا األشااخام أو األمااوا
مقابا أجاار أو ميافااأة  ،متااى يانااا علااى وشااك الردٌ ا
لم ا هااذا النقا  ،وذلااك االو فااً الدالااة التااً ٌتعلا فٌهااا
األماار باادٌن تاام التعاقااد علٌا بشااأن الردلااة التااً تيااون
الطااائرة علااى وشااك القٌااام بهااا ،أو باادعوظ أو مدٌونٌااة
نشأا خاللها.
 - 1ال تسااري أديااام هااذ المااادة علااى الدجااز التدا ااً الاااذي
ٌوقعا مالاك الطااائرة أو مسات مرها الاذي فقااد دٌاازة طائرتا
باع غٌر مشروع .
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مادة ( )91د دبس الطائرة :
ٌُعاد فااً دياام الدجااز التدا ااً فااً تطبٌا المااادة السااابقة الدا
فااً الداابس الااذي ٌخولا القااانون للاادائن فااً أن ٌدااوز الطااائرة
أو مست مرها.

بغٌر رضاء ماليها
مادة ( )91وقف أو رفع الدجز التدا ً :

 - 1فً الدالة التً ال ٌياون فٌهاا الدجاز التدا اً علاى الطاائرة
مد اوراً

أو فاً الدالااة التاً ال ٌجاوز فٌهااا توقٌاع هااذا

الدجاز علاى الطاائرة والتااً

ال ٌادفع فٌهاا المالااك أو

المساات مر بعاادم جااواز م اا هااذا الدجااز ،فااأن تقاادٌم ياالااة
يافٌااة ٌداااو دون توقٌااع الدجااز التدا ااً ،أو ٌخااو الداا
فً رفع فوراً .
 - 1تيااون الياالاااة يافٌاااة اذا غطاااا مقااادار الااادٌن والمباااارٌف
وخبباااا يلٌاااة للوفااااء بااادٌن الااادائن ،أو اذا غطاااا قٌماااة
الطااائرة فااً دالااة مااا اذا يانااا هااذ القٌمااة أقا ماان مقاادار
الدٌن والمبارٌف  ،وخببا للوفاء بدٌن الداجز.
مادة ( )91اجراءاا الدجز التدا ً:
تتبااع فااً شااأن الدجااز التدا ااً علااى الطااائراا أديااام قااانون
المرافعاا والتناٌذ المدنً والقاانونٌن المادنً والتجااري الساارٌة
الماعااو  ،بثساات ناء األدااوا المبٌنااة فااً المعاهااداا واإلتااقٌاااا
الدولٌة المن مة الٌها الجمهورٌة.
مادة ()95

سرعة الاب فً منازعاا الدجز على الطائراا :
ٌاب ا بباااة مسااتعجلة فااً المنازعاااا المتعلقااة بااالدجز علااى

الطائراا.
مادة ( )95دجااااز وبٌااااع الطااااائراا اساااااتٌااء لرسااااوم الطٌااااران المااااادنً
والغراماا

الموقعة علٌها :
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فااً دالااة عاادم وفاااء مساات مر أو مالااك الطااائرة بسااداد رسااوم
الطٌااران الماادنً المسااتدقة علااى طائرتاا  ،والغراماااا الموقعااة
علٌهاااا بساااابب مخالاتهااااا لقااااوانٌن وقواعااااد وأن مااااة الطٌااااران
المادنًٌ ،جاوز لساالطاا الطٌاران المادنً دجااز الطاائرة المترتبااة
علٌها تلك الرساوم والغرامااا أو أٌاة طاائرة أخارظ خاباة باذلك
المست مر أو المالك وقا اجراء الدجز.

الاب الرابع
الدجز التناٌذي على الطائراا
والبٌع الجباااري
مادة ( )97داالا توقٌع الدجز التناٌذي :
ال ٌجااوز توقٌااع الدجااز التناٌااذي علااى الطااائراا التااً ال ٌجااوز
توقٌع الدجز التدا اً علٌهاا ،طبقااً ألدياام هاذا القاانون ،االو فاً
الدالتٌن االتٌتٌن :
 - 1اذا يان الدجاز إلساتٌااء دٌان مضامون بارهن أو دا امتٌااز
على الطائرة المطلوب توقٌع الدجز علٌها.
 - 1اذا يااان الاادائن طالااب الدجااز قااد قااام بتجرٌااد الماادٌن مالااك
الطااائرة ماان أموال ا األخاارظ ،ولاام تااف هااذ األمااوا بدٌناا
والمبااارٌف ،أو اذا قااادم الااادلٌ علااى أن األماااوا األخااارظ
للمااادٌن مالاااك الطاااائرة قاااد اساااتغرقتها دجاااوز تدا ٌاااة أو
تناٌذٌاة أخاارظ ،أو أن هااذا الماادٌن لاٌس لا أمااوا أخاارظ اااا
غٌر الطائرة اا تاً بدٌن طالب الدجز والمبارٌف.
مادة()98

)*(

(*)

اجراءاا الدجز التناٌذي :

المااااادة (  )98بباااااٌاغتها المعدلاااااة الباااااادرة بالقاااااانون رقاااام ( )11لسااااانة  1119م المنشاااااور فاااااً الجرٌااااادة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ ع لى ما ٌلً - :
(مادة (  )98اجراءاا الدجز التناٌذي - :
ٌتبع فً شأن اجراءاا الدجز التناٌذي والديم ب ما ورد فً قانون المرافعاا والتناٌذ
الماادنً والقااانونٌن الماادنً والتجاااري السااارٌة الماعااو  ،مااا لاام تقضااً المعاهااداا
واإلتااقٌاا الدولٌة المبدقة علٌها الجمهورٌة بخالف ذ لك ).
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ٌتبع فاً شاأن اجاراءاا الدجاز التناٌاذي والديام با ماا ورد فاً
قاانون المرافعاااا والتناٌااذ المادنً والقااانونٌن الماادنً والتجاااري
الساارٌة الماعااو  ،مااا لاام تقااض المعاهااداا واإلتااقٌاااا الدولٌااة
التً بادقا علٌها الجمهورٌة بخالف ذلك.
مادة()99

(**)

تسجٌ الدجز :

علااى الداااجز تسااجٌ دجااز فااً سااج الطااائراا خااال مانٌااة
أٌام من توقٌع الدجز ،واالو أعتبر الدجز يأن لم ٌين .

الاب الخامس
الرهن الرسمً للطائراا
مادة ( )111انعقاد الرهن :
ٌجوز رهن الطاائرة رهنااً رسامٌاً  ،وٌجااوز أن ٌارد الارهن علاى
الطااائرة يلهااا أو دبااة شااائعة فٌهااا  ،وٌنعقااد الاارهن الرساامً
علاااى الطاااائرة بورقاااة رسااامٌة تدااارر أماااام سااالطاا الطٌاااران
المدنً.
مادة ( )111الرهن الرسمً :
ٌتباااع فاااً شاااأن الااارهن الرسااامً واجراءاتااا أدياااام القاااانونٌن
المدنً والتجاري المعمو بهما فً الجمهورٌة.
مادة ( )111رهن األسطو الجوي أو جزء من :
ٌجوز أن ٌترتب الرهن بعقد واداد علاى يا أو جازء مان أساطو
جوي لناس المالك بشرط أن ٌتضامن العقاد فاً هاذ الدالاة بٌانااً

)**(

المااااادة (  )99بباااااٌاغتها المعدلاااااة الباااااادرة بالقاااااانون رقاااام ( )11لسااااانة  1119م المنشاااااور فاااااً الجرٌااااادة
الرسمٌة العدد ( )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )99تسجٌ الدجاااز :
على الداجز تسجٌ دجز فً سج الطائراا خال مانٌة أٌام مان توقٌاع الدجاز ،واال
اعتبر الدجز يأن لم ٌين .وال ٌناذ ما ٌتم بعد تسجٌ الدجز من تبرفاا فً الطاائرة أو
ترتٌب أي د علٌها فً د الداجز ولو يان دائن ا ً عادٌ اً ،أو فاً دا مان ديام بثٌقااع
البٌع الٌاا ).
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ماباااال بالطاااائراا التاااً ٌتياااون منهاااا هاااذا األساااطو والتاااً
ٌشملها الرهن.
مادة ( )111قٌد الرهن :
ٌجااب قٌااد الاارهن فااً سااج الطااائراا .واذا اشااتم عقااد الاارهن
علاى رهاان أي ار ماان طااائرة ،وجاب قٌااد الاارهن بالنسابة الااى يا
طائرة من الطائراا المرهونة على دد .

الاب السادس
الدقو

الممتازة على الطائرة

مادة ( )111ترتٌب الدقو الممتازة على الطائرة :
ٌ - 1يااون للدقااو االتٌااة امتٌاااز علااى الطااائرة ،وتسااتوفى ماان
منهااا وفقااً لترتٌبهااا المقاارر فااً هااذا الاب ا مااا لاام تقضااً
القوانٌن السارٌة الماعو فً الجمهورٌة بخالف ذلك :
أ  -مستدقاا سلطاا الطٌران المدنً .
ب -المبااروفاا التااً أناقااا لمباالدة جمٌااع الاادائنٌن فاااً
التناٌذ على الطائرة وبٌعها وتوزٌع منها.
ج -الادٌون المتعلقاة بالميافا ا المساتدقة عاان انقااذ الطااائرة
والمبارٌف غٌر العادٌة الالزمة للمداف ة علٌها .
د  -التعوٌضاا المستدقة عن األضارار التاً تلدقهاا الطاائرة
بالغٌر على ساطو األرض ساوا ًء ياان الضارر ناتجااً عان
الطاائرة ذاتهاا أو ماان ساقوط شاخم أو شااًء منهاا ،مااا
لام ٌيان مالااك الطاائرة أو مسااتغلها قاد قااام بالتاأمٌن عاان
هااذ األضاارار لبااالو المتضاااررٌن تأمٌناااً ٌغطااً قٌماااة
التعوٌضاا المستدقة فاً هاذ الدالاة ،أو نسابة عشارٌن
فً المائة من قٌماة الطاائرة وهاً جدٌادة أو أي القٌمتاٌن
أق .
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ها  -الدٌون التً استدقا فاً آخار ردلاة قاماا بهاا الطاائرة،
أو أوشااايا علاااى القٌاااام بهاااا ،قبااا بٌعهاااا جبرٌااااً طبقااااً
ألدياااام الابااا الراباااع مااان هاااذا البااااب ،وذلاااك نتٌجاااة
اباااااالدها أو باااااٌانتها أو اساااااتقبالها أو تردٌلهاااااا أو
تزوٌاادها بمااا ٌلزمهااا ماان وقااود أو زٌااوا أو مااا ٌلاازم
ريابها أو طاقمها من مواد غذائٌة أو استهاليٌة.
 - 1تداادد مرتبااة امتٌاااز يا ماان هااذ الدقااو فٌمااا بٌنهااا طبق ااً
لترتٌب ورودها فً هذ المادة.

الباب السابع
اجازاا الطاااٌران
مادة ( )115اجازاا هٌئة قٌادة الطائراا :
ٌ - 1شاترط فاٌمن ٌعما عضااواً فاً هٌئاة قٌااادة طاائرة تعما فااً
اقلاااٌم الجمهورٌااااة أن ٌياااون دااااائزاً علاااى اجااااازة سااااارٌة
الماعااو طبقااااً للقااوانٌن والقواعاااد واألن مااة المعماااو بهاااا
لدظ دولة التسجٌ .
 - 1ومااع ذلااك ٌجااوز لساالطاا الطٌااران الماادنً عاادم اإلعتااراف
فٌماااا ٌتعلااا باااالطٌران فاااً اقلاااٌم الجمهورٌاااة بالشاااهاداا
واإلجااااازاا الممنودااااة لمااااواطنً الجمهورٌااااة ماااان دولااااة
أجنبٌة.
مادة ( )115اجازاا هٌئة قٌادة الطائرة الوطنٌة :
ٌشترط فٌمن ٌعم عضواً فاً هٌئاة قٌاادة أٌاة طاائرة مساجلة فاً
الجمهورٌاة أن ٌياون داائزاً علاى اجاازة ساارٌة الماعاو باادرة
من سلطاا الطٌران المدنً أو معتمادة منهاا تخاو لا الدا فاً
القٌام بواجبات .
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مادة()117

(*)

اإلست ناء من شرط دٌـازة اجـازاا هٌئـة قٌـادة الطـائراا أ نـاء

التدرٌب :
ٌســت نى مــن شــرط دٌــازة اجــازة هٌئــة قٌــادة الطــائراا المشــار
الٌها فـً المـادة السـابقة الطٌـارٌن العـاملٌن فـً طـائراا مسـجلة
فــً الجمهورٌــة لغــرض تــدرٌبهم وذلــك أ نــاء فتــرة التــدرٌب ،
وتدــدد ســلطاا الطٌــران المــدنً األســس والشــروط المن مــة
لذلك .

)*(

المادة (  )117ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )117اإلست ناء من شرط دٌازة اجازاا هٌئة قٌادة الطائراا أ ناء التدرٌب- :
ٌ - 1جااوز لغٌااار داااائز اإلجاااازة المطلوباااة أن ٌعمااا يطٌاااار فاااً طاااائرة مساااجلة فاااً الدولاااة لتلقاااى
أو اتمااااام اإلختبااااار لغاااارض الدبااااو علااااى اجااااازة طٌااااران أو تجدٌاااادها
التاااادرٌب،
أو مااااد ماعولهاااااا ،بشااااروط أن ٌياااااون قائاااااد الطااااائرة أو أعضااااااء هاااااٌئة قٌادتهاااااا داااااائزٌن
لإلجازاا المطلوبة وأال ت ٌوجد بالطائرة أ ناء ذلك اال ت- :
(أ) شخم ٌعم يأدد أعضاء طاقم الطائرة.
(ب) مراقب أو مات أو ممتدن أو أي شخم تعتمد سلطاا الطٌران المدنً.
ٌ - 1قبد (باإلجازة المطلوبة) فً ماهوم هذ المادة :اإلجازاا والشهاداا واألهلٌاا
التاً تخااو الدابا علٌهااا الدا فااً أداء األعماا التااً ساٌقوم بهااا علاى هااذ
الطائرة فً هذ الردلة).
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مادة()118

(*)

ابدار واعتماد وتجدٌد اجازاا الطٌران :

 - 1تخــتم ســلطاا الطٌــران المــدنً بثبــدار واعتمــاد
وتجدٌد ومد ماعو اجازاا الطٌران واإلجازاا الانٌة
األخرظ المتعلقة بجمٌع أعما خدماا الطٌران المدنً
 ،وذلــك بدســب مــا تقــر مــن شــروط وقواعــد طبقــا ً
للشـروط والمسـتوٌاا الدولٌـة المنبـوم علٌهـا فـً
الملد

)*(

األو إلتااقٌة شٌياغو .

المادة (  )118ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌدة
لسنة 1119م والتـً يانـا تـنم قبـ التعـدٌ علـى مـا
الرسمٌة العدد ( )11
ٌلً - :
(مادة (  )118ابدار واعتماد وتجدٌد اجازاا الطٌران :
 - 1تخـتم ســلطاا الطٌـران المــدنً بثبــدار واعتمـاد وتجدٌــد ومـد ماعــو اجــازاا
الطٌــران واإلجــازاا الانٌـــة األخــرظ المتعلقـــة بجمٌــع أعمـــا خــدماا الطٌـــران
المدنً ،وذلك وفق ا ً للشروط التً تقرها طبق ا ً لمـا تقـر مـن الشـروط والمسـتوٌاا
الدولٌة المقررة فً الملد األو إلتااقٌة شٌياغو .
 - 1تبدر سلطاا الطٌران المدنً اإلجازاا المذيورة فـً البنـد السـاب بعـد أن تتأيـد
مــن أن طالـــب اإلجــازة مسهـــ  ،مـــن دٌــ الخبـــرة والمعرفــة والمهـــارة والســـن
والمستوظ البدً ،ألداء األعما التً تخولا اإلجازة د القٌام بها ،وعلٌها أن
تقـوم تدقٌقـ ا ً لــذلك بـثجراء اإلختبـاراا الن رٌــة والعملٌـة التـً تقررهــا فـً هــذا
الشأن .
ٌ - 1يون ل سلطاا الطٌران المدنً الدـ فـً عـدم ابـدار أو اعتمـاد أو تجدٌـد أو مـد
ماعو أٌة اجازة ،يما ٌيون لها الد فً سـدبها أو اٌقافهـا أو الغـاء اعتمادهـا،
وذلك اذا ما تبٌن لها أن طالب هذ اإلجازة أو دائزها دون المستوظ المطلوب ،أو
خالف أي من أديام هذا القانون .
 - 1ال ٌجوز لدائز أٌة اجازة أن ٌستمر فً أداء األعما التً تخولـ دـ القٌـام بهـا،
اذا علم أو يان لدٌـ مـن األسـباب مـا ٌدملـ علـى اإلعتقـاد بـأن دالتـ البـدٌة ال
تجعل بالدا للقٌام بهذ األعما سوا ًء بباة مسقتة أو دائمة .
 - 5تعتبر اجازة الطٌران موقوفة اذا ما أباب دائزها:
أ  -جرح ٌعوق عن أداء األعما التً تخول اإلجازة د القٌام بها .
ب  -مـرض ٌمنعـ مـن أداء األعمــا التـً تخولـ اإلجـازة د ـ القٌـام بهـا  ،وعلــى
دائز اإلجازة فـً م ـ هـذ األدـوا أن ٌخطـر سـلطاا الطٌـران المـدنً يتابـة
بذلك إلتخاذ اإلجراءاا الالزمة إلعـادة اليشـف الطبـً المقـرر لإلجـازاا التـً
ٌدملها) .
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 - 1تبدر سلطاا الطٌران المدنً اإلجازاا المذيورة فً
البند الساب
من دٌ

بعد أن تتأيد من أن طالب اإلجازة مسه ،

الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوظ

البدً ،ألداء األعما التً تخولا اإلجازة د القٌام
بها ،وعلٌها أن تقوم تدقٌقا ً لذلك بثجراء اإلختبـاراا
الن رٌــــــــــــــة والعملٌــــــــــــــة التــــــــــــــً تقررهــــــــــــــا
فً هذا الشأن.
ٌ - 1يون لسلطاا الطٌران المدنً الد

فً عـدم ابـدار

أو اعتماد أو تجدٌد أو مد ماعو أٌة اجازة يما ٌيون
فــً ســدبها أو اٌقافهــا أو الغــاء اعتمادهــا

لهــا الدــ

وذلك اذا ما ت بٌن لها أن طالب هذ اإلجازة أو دائزها
دون المستوظ المطلوب ،أو خالف أي من أديام هـذا
القانون.
 - 1ال ٌجوز لدائز أٌة اجازة أن ٌستمر فـً أداء األعمـا
التً تخول د

القٌـام بهـا ،اذا علـم أو يـان لدٌـ مـن

األسباب ما ٌدمل على اإلعتقاد بأن دالت البدٌة ال
تجعل بالدا ً للقٌام بهذ األعما سوا ًء بباة مسقتة
أو دائمة .
 - 5تعتبر اجازة الطٌران موقوفة اذا ما أباب دائزها - :
أ  -جرح ٌعوق عن أداء األعما التً تخول اإلجـازة
د

القٌام بها .

ب  -مرض ٌمنع من أداء األعما التً تخول اإلجازة
د

القٌام بها  ،وعلى دائز اإلجازة فـً م ـ هـذ

األد وا أن ٌخطـر سـلطاا الطٌـران المـدنً يتابـة
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بــذلك إلتخــاذ اإلجــراءاا الالزمــة إلعــادة اليشــف
الطبً المقرر لإلجازاا التً ٌدملها.
مادة()119

(*)

اجازاا بٌانة الطائراا وبالدٌاا داملها :
 - 1تبــدر ســلطاا الطٌــران المــدنً اجــازاا مهندســً بــٌانة
هٌايـــــ الطـــــائراا ومدرياتهـــــا وودـــــداتها وأجهزتهـــــا
الالســــليٌة أو أي جــــزء منهــــا  ،وال ٌجــــوز ألي شــــخم
القٌام بأي عم ٌتعل بذلك ما لم ٌيـن دـائزاً علـى اإلجـازة
المقــررة ووفقــاً للشــروط التــً تدــددها ســلطاا الطٌــران
المدنً .
 - 1تبدر سلطاا الطٌران المـدنً اإلجـازاا المشـار الٌهـا فـً
الاقـرة السـابقة بعــد أن تتأيـد مـن أن طالــب اإلجـازة مسه ـ
 ،من دٌـ الخبـرة والمعرفـة والمهـارة والسـن والمسـتوظ
البــدً  ،ألداء األعمــا التــً تخول ـ اإلجــازة د ـ القٌــام
بهــا  ،وعلٌهــا أن تقــوم تدقٌقــاً لــذلك بــثجراء اإلختبــاراا
الن رٌة والعملٌة التً تقررها فً هذا الشأن .
ٌ - 1يـون لســلطاا الطٌـران المــدنً الدـ فــً عـدم ابــدار أو
اعتم ـ اد أو تجدٌــد أو مــد ماعــو أٌــة اجــازة مــن اإلجــازاا
المشار الٌها فً الاقرة ( )1من هـذ المـادة  ،يمـا ٌيـون
لها الد فً سـدبها أو اٌقافهـا أو الغـاء اعتمادهـا  ،وذلـك
اذا مــا تبــٌن لهــا أن طالــب هــذ اإلجــازة أو دائزهــا دون

)*(

المادة (  )119ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )119اجازاا بٌانة الطائراا وبالدٌاا داملها:
تبدر سلطاا الطٌران الم دنً اجازاا بٌانة هٌاي الطـائراا ومدرياتهـا وودـداتها
وأجهزتها الالسليٌة أو أي جزء منها ،وال ٌجـوز ألي شـخم القٌـام بـأي عمـ ٌتعلـ
بـذلك مــا لـم ٌيــن دـائز اً علــى اإلجـازة المقــررة ووفقـ ا ً للشــروط التـً تدــددها ســلطاا
الطٌران المدنً ).
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المسـتوظ المطلـوب  ،أو خـالف أي مـن أديـام هـذا القـانون
.
مادة ( )111منو تبارٌو مسقتة لبٌانة الطائراا :
فــً دالــة عــدم تــوافر أفــراد ٌدملــون اجــازاا بــٌانة الطــائراا
الالزمــة لمواجهــة اســتخدام شــرياا الطٌــران الوطنٌــة لطــائراا
مــن طــرازاا جدٌــدة أو اســتددا طــر جدٌــدة للقٌــام بأعمــا
اليشــف والتاتــٌ

واإلختبــارٌ ،جــوز لســلطاا الطٌــران المــدنً

مــنو تبــارٌو مسقتــة لمهندســً بــٌانة الطــائراا ممــن ٌتــوافر
لـدٌهم الخبــرة الطوٌلــة فـً مجــا بــٌانة الطـائراا مــن طــرازاا
متعــــددة للقٌــــام بالواجبــــاا والمســــئولٌاا المخولــــة لدــــاملً
اإلجازاا فً هذ الدالة بعد التأيد من قدراتهم على اتمامها .
مادة()111

(*)

اجازة المراقبٌن الجوٌٌن وبالدٌاا داملٌها :

- 1تبــدر ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً اإلجـــازاا الخابـــة
بالمراقبٌن الجـوٌٌن وفقـا ً للشـروط التـً تقررهـا بشـأن
ابدارها وتجدٌدها ومدة سرٌانها.
- 1تبدر سلطاا الطٌران المدنً اإلجازاا المذيورة فـً
الاقرة السابقة بعد أن تتأيد من أن طالب اإلجازة مسه
 ،مــــن دٌــــ

الخبــــرة و المعرفــــة والمهــــارة والســــن

والمستوظ البدً ألداء األعما
د

)*(

التً تخول اإلجازة

القٌـام بهـا  ،وعلٌهـا أن تقـوم تدقٌقـا ً لـذلك بـثجراء

المادة (  )111ببٌاغتها المعدلة الب ادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )111اجازاا المراقبٌن الجوٌٌن وبالدٌاا داملٌها- :
 - 1تبدر سلطاا الطٌران المدنً اإلجازاا الخابة بالمراقبٌن الجوٌٌن وفق ا ً ل لشروط
التً تقررها بشأن ابدارها وتجدٌدها ومدة سرٌانها.
 - 1ال ٌجوز ألي مراقب جوي أن ٌعم فً أي وددة من ودداا المراقبة الجوٌة ما لم
ٌدب على اإلجازاا الخابة بهذ الوددة).

- 71-

قانون الطٌران المدنً
اإلختباراا الن رٌة والعملٌة التً تقررها فً هذا الشأن
.
ٌ- 1يون لسلطاا الطٌران المدنً الد

فً عدم ابدار أو

اعتماد أو تجدٌد أو مد ماعو أٌة اجازة من اإلجـازاا
المشار الٌها فً الاقرة ( ) 1من هذ المادة  ،يما ٌيون
لهــا الد ـ

فــً ســدبها أو اٌقافهــا أو الغــاء اعتمادهــا ،

وذلك اذا ما تبٌن لها أن طالب هـذ اإلجـازة أو دائزهـا
دون المستوظ المطلوب  ،أو خالف أي من أديـام هـذا
القانون .
- 1ال ٌجوز ألي مراقب جوي أن ٌعمـ فـً أي ودـدة مـن
ودداا المراقبة الجوٌـة مـا لـم ٌدبـ علـى اإلجـازاا
المطلوبة لذلك .
مادة ( )111سج الطٌران الشخبً :
علــى ي ـ عضــو فــً هٌئــة قٌــادة طــائرة مســجلة فــً الجمهورٌــة
ويـــ شـــخم ٌقـــوم بـــالطٌران لغـــرض التأهٌـــ ســـوا ًء لتعلـــٌم
الطٌـــران أو اتمـــام اختباراتـــ أو إلستبـــدار ادـــدظ اجازاتـــ أو
تجدٌـــدها ،أن ٌدـــتا بســـج طٌـــران شخبـــً ،وٌجـــب أن ٌـــتم
اعتمـاد الســج ومـا ٌــدون فٌـ مــن بٌانـاا مــن سـلطاا الطٌــران
المــدنً ،يمــا ٌجــب أن ٌدــتا بـــ وال ٌتبــرف فــً شــأن قبـــ
الدبـو علــى تبـرٌو مــن هـذ الســلطاا ،وبدٌـ ال تق ـ فتــرة
اإلدتاا ب عن سنتٌن بعد تارٌ آخر تدوٌن فٌ .
مادة ( )111تعلٌم الطٌران :
ال ٌجـــوز ألي شـــخم أن ٌـــدرب شخبـــاً آخـــر علـــى الطٌـــران
لغــرض اعــداد للدبــو علــى اجــازة طٌــران ،مــالم ٌيــن القــائم
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بالتــدرٌب دابـــالً علـــى اجـــازة ســارٌة الماعـــو  ،بـــادرة عـــن
سلطاا الطٌران المـدنً أو معتمـدة منهـا تخولـ الدـ فـً العمـ
يقائــد للطـــائرة لاغــراض وفـــً األدــوا التـــً ٌقــوم بالتـــدرٌب
فٌهــا ،ومــالم تتضــمن هــذ اإلجــازة مــا ٌ بــا أهلٌت ـ وبــالدٌت
يمــدرب طٌــران مســموح ل ـ بالقٌــام بالتــدرٌب .وتبــدر ســلطاا
الطٌــران المــدنً شــروط مــنو أو اعتمــاد اجــازة تعلــٌم الطٌــران،
وشروط تجدٌدها ومـدة سـرٌانها ،طبقـاً للقواعـد الدولٌـة المقـررة
فً هذا الشأن .
مادة ( )111معاهد ونوادي الطٌران :
- 1تبــدر ســلطاا الطٌــران المــدنً القواعــد واألن مــة المتعلقــة
بيٌاٌة مزاولـة معاهـد ونـوادي الطٌـران ألنشـطتها ،يمـا تقـوم
باإلشـراف والتاتــٌ

علٌهــا .ويـذلك بتوجٌههــا مــن النــوادً

الانٌة.
 - 1ال ٌجــوز للمعاهــد أو النـــوادي أو أٌــة جهـــة أخــرظ مزاولـــة
تعلٌم الطٌـران أو التـدرٌب علـى فنونـ أو ممارسـة أي نشـاط
جوي آخر ،االو بموجب تـرخٌم مسـب مـن سـلطاا الطٌـران
المــدنً ،ووفقــاً لشـــروط هــذا التـــرخٌم ،وٌدــ للســـلطاا
المـــذيورة اٌقـــاف أو ســـدب التـــرخٌم فـــً دالـــة مخالاـــة
شــروط أو مخالاــة القــوانٌن والقواعــد واألن مــة المعمـــو
بها.
ٌ- 1جـــوز انشـــاء أي معهـــد لتعلـــٌم الطٌـــران أو التـــدرٌب علـــى
فنون ـ أو ممارســة أي نشــاط جــوي آخــر ذا طــابع اســت ماري
طبقاً لقانون اإلست مار.
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الباب ال امن
قواعد الجااو
الاب األو
تن ٌم درية الطٌران فً أجواء الجمهورٌة
مادة ( )115مسئولٌة سلطاا الطٌران المدنً :
- 1ســلطاا الطٌـــران المـــدنً هـــً الســـلطة المســـئولة مســـئولٌة
مطلقــة عــن تــأمٌن ســالمة الطٌــران ،والدٌلولــة دون تعــرض
سـالمة المـواطنٌن وممتليــاتهم أو الن ـام العــام ألي أخطـار قــد
تــنجم عــن أي قبــور فــً تن ــٌم دريــة الطٌــران فــً أجــواء
الجمهورٌة أو المراقبة الجوٌة .
ٌ - 1جـوز لسـلطاا الطٌـران المـدنً أن تعهـد بـبعض مســئولٌاتها
الى ويالـة متخببـة بم ابـة جهـاز معـاون للهٌئـة ألداء مهـام
معٌنة فً مجا المراقبة الجوٌة بعد موافقة الوزٌر.
مادة ( )115قواعد الجو :
تبــدر ســلطاا الطٌــران المــدنً قواعــد الجــو ،ويافــة األن مــة
المتعلقــــة بالمالدــــة الجوٌــــة ،وتدلٌــــ الطــــائراا فــــً أجــــواء
الجمهورٌــة ،واســـتخدام الاضـــاء الجــوي  ،ودماٌـــة األشـــخام
والممتليــاا علــى الســطو ،ومنــع أخطــار الطــائراا والدــد مــن
األضــــــرار المترتبــــــة علــــــى اســــــتخدامها ،وببــــــاة خابــــــة
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مـــا ٌتعلــــ بالضوضـــاء وتلــــو البٌئـــة وذلــــك طبقـــاً للقواعــــد
واألن مة الدولٌة المقررة فً هذا الشأن.
مادة ()117

(*)

الطر والممراا الجوٌة :

علـى جمٌــع الطـائراا اإللتــزام بسـلوك الطــر والممـراا الجوٌــة
التــً تدــددها ســلطاا الطٌــران المــدنً وعــدم الدٌــاد عنهــا بــأي
دـا مـن األدـوا  ،اال بسـبب ــروف قـاهرة  ،وفـً هـذ الدالــة
علٌها اإلتبا فوراً بـأقرب ودـدة مراقبـة جوٌـة  ،واإللتـزام بمـا
تبدر لها هذ الوددة من تعلٌماا .
مادة ( )118ارتااعاا الطٌران :
 - 1ال ٌجــوز ألٌــة طــائرة أن تدل ـ علــى ارتااعــاا تخــالف تلــك
التـــً تدـــددها ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً االو فـــً الدـــاالا
اإلضطرارٌة أو بتبرٌو من هذ السلطاا.
 - 1ال ٌجــوز ألٌــة طــائرة أن تدل ـ فــو مدٌنــة أو مد ـ آه ـ أو
ميان اجتماع عام ،االو علـى ارتاـاع تـتمين معـ فـً الدـاالا
اإلضـــــطرارٌة مـــــن الهبـــــوط دون اإلضـــــرار باألشـــــخام
والممتليـاا ،فٌمــا عــدا دــالتً اإلقــالع والهبــوط أو بتبــرٌو
مــن ســلطاا الطٌــران المــدنً ،وذلــك مــع مراعــاة مــا جــاء
بأديام الاقرة السابقة.

)*(

المادة (  )117ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )117الطر والممراا الجوٌة - :
- 1تدـدد ســلطاا الطٌــران المـدنً الطــر والممــراا الجوٌـة التــً ٌجــب أن تســليها
الطائراا عند الدخو الى اقلٌم الجمهورٌة أو الخروج من  ،أو الطٌران فً فضائ
ا لجوي بالتنسٌ مع الجهاا المعنٌة.
- 1على جمٌع الطائراا اإللتزام بسلوك الطر والممراا الجوٌة التً تدددها سلطاا
الطٌران المدنً وأن ال تدٌد عنها بأي دا من األدوا  ،االت بسـبب ـروف قـاهرة.
وفـً هـذ الدالـة علٌهـا االتبـا فـور اً بـأقرب ودـدة مراقبـة جوٌـة ،واإللتـزام بمـا
تبدر لها هذ الوددة من تعلٌماا).
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مادة ()119

(*)

المناط المدرمة والمقٌدة والخطرة :

 - 1ل سلطاا الطٌـران المـدنً أن تدـرم أو تقٌـد  ،دون تمٌٌـز فـً
الجنسٌة تدلٌ الطائراا فً األماين االتٌة - :
أ  -فو منـاط معٌنـة فـً الجمهورٌـة ألسـباب عسـيرٌة أو
لمتطلباا الن ام العام والسالمة.
ب  -فــو اقلـــٌم الجمهورٌــة أو أي جـــزء منــ  ،وذلـــك فـــً
األدوا اإلست نائٌة أو ألسباب تتعل بالن ام العام .
 - 1لســـلطاا الطٌـــران المـــدنً أن تدـــدد منـــاط خطـــرة ٌد ـــر
فوقها الطٌران.
 - 1اذا تبٌن لقائد الطـائرة أنـ ٌدلـ فـو منطقـة مدرمـة وجـب
علٌـ أن ٌخطـر بـذلك فـوراً ودـدة المراقبـة الجوٌـة المختبـة
 ،وعلٌ اتباع تعلٌماتها بي دقـة واذا تعـذر ذلـك وجـب علٌـ
أن ٌ ســارع الــى الهبــوط فـــً أقــرب مطــار فــً الجمهورٌـــة
خـــارج المنطقـــة المدرمـــة  ،وأن ٌقـــدم للســـلطاا المختبـــة
تقرٌراً ماب ً
ال عن هذ الواقعة ومبرراتها .

)*(

المادة (  )119ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
مادة (  )119المناط المدرمة والمقٌدة والخطرة - :
 - 1لســلطاا الطٌـــران المــدنً أن تدـــرم أو تقٌــد ،دون تمٌٌـــز فــً الجنســـٌة تدلٌـــ
الطائراا فً األماين االتٌة :
أ  -فو مناط معٌنة فً الجمهورٌة ألسباب عسـيرٌة أو لمتطلبـاا الن ـام العـام
والسالمة.
ب  -فــو اقلــٌم الجمهورٌــة أو أي جــزء منــ  ،وذلــك فــً األدــوا اإلســت نائٌة أو
تتعل بالن ام العام.
ألسباب
 - 1لسلطاا الطٌران المدنً أن تددد مناط خطرة ٌد ر فوقها ا لطٌران.
 - 1اذا تبٌن لقائد الطائرة انـ ٌدلـ فـو منطقـة مدرمـة وجـب علٌـ أن ٌخطـر بـذلك
فور اً وددة المراقبة الجوٌة المختبة ،وعلٌ اتباع تعلٌماتهـا بيـ دقـة واذا تعـذر
ذلـك وجـب علٌ ـ أن ٌسـارع الـى الهبــوط فـً اقـرب مطــار فـً الجمهورٌـة خــارج
المنطقة المدرمة ،وأن ٌقدم للسلطاا المختبـة تقرٌـر اً مابـالً عـن هـذ الواقعـة
ومبرراتها.
 - 1اذا أنذرا السلطاا المختبة طائرة بسبب طٌرانها فو منطقة مدرمة فعلٌها أن
تناذ فور اً التعلٌماا التً تبدرهاا لها هذ الس لطاا واالت يان لهذ السلطاا اتخاذ
الالزم إلجبار الطائرة على الهبوط بعد اخطارها .
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 - 1اذا أنــذرا الســلطاا المختبــة طــائرة بســبب طٌرانهــا فــو
منطقــــة مدرمــــة فعلٌهــــا أن تناــــذ فــــوراً التعلٌمــــاا التــــً
تبـــدرها هـــذ الســـلطاا واالو يـــان لهـــذ الســـلطاا اتخـــاذ
الالزم إلجبار الطائرة على الهبوط .
مادة ( )111است ناء األعما السٌادٌة :
ال ٌسمو ألي طائرة بـأن تدٌـد عـن قواعـد الجـو االت فـً دالـة مـا
اذا يان ذلك مدتمـاً لممارسـة عمـ مـن أعمـا سـٌادة الدولـة ،أو
فً دالة ممارسة الشرطة لسلطاتها اإلست نائٌة .

الاب ال انً
سلطاا ومسئولٌاا قائد الطائرة
مادة ( )111مسئولٌة وسلطة قائد الطائرة :
قائـد الطـائرة مسـئو عـن تشــغٌ الطـائرة وسـالمتها بمـن علٌهــا
أ نـــاء فتـــرة الطٌـــران ،وٌتمتـــع بســـلطة ياملـــة فـــً اتخـــاذ أي
اجراءاا أو تدابٌر الزمة لتـأمٌن سـالمة الطـائرة ومـا تدملـ مـن
أشخام وممتليـاا ،وداـ الن ـام واقـارار اإلنضـباط علـى متنهـا
دٌ مــا تيــون الطــائرة ،وعلٌ ـ مراعــاة تطبٌ ـ القواعــد المعمــو
بها فً هذا الشأن.
مادة ( )111التدخ فً أعما هٌئة القٌادة والعب بالطائرة :
ٌد ر على أي شخم أ نـاء فتـرة الطٌـران أن ٌتـدخ فـً أعمـا
أي عضــو مــن أعضــاء هٌئــة القٌــادة ،أو ٌعوق ـ عــن عمل ـ  ،يمــا
ٌد ـر علــى أي شـخم العب ـ بـأي جــزء مـن أجــزاء الطــائرة أو
معـداتها ،أو ارتيـاب أي عمـ مـن شـأن تعـرٌض سـالمة الطــائرة
أو طاقمها أو ريابها للخطر .
مادة ( )111مراعاة قواعد الجو :
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قائــد الطــائرة مســئو مباشــرة عــن قٌــادة طائرت ـ طبق ـاً لقواعــد
وأن مـــة الجـــو المعمـــو بهـــا ،وٌجـــوز لـــ أن ٌدٌـــد عنهـــا فـــً
األدـوا التــً ٌبــبو فٌهـا ذلــك مدتم ـاً  ،دربـا علــى الســالمة ،
وعلٌـــ فـــً هـــذ األدـــوا أن ٌخطـــر الســـلطاا المختبـــة فـــور
سماح الدالة بذلك.
مادة ( )111مراعاة تبارٌو وتعلٌماا مراقبة الدرية الجوٌة :
ٌجـــب علـــى قائـــد الطـــائرة اإللتـــزام بب رنـــامي الردلـــة الســـاري
الماعـــو  ،والتقٌـــد بيافـــة تبـــارٌو وتعلٌمـــاا مراقبـــة الدريـــة
الجوٌـــــة .وال ٌجـــــوز لـــــ أن ٌدٌـــــد عنهـــــا االت فـــــً الدـــــاالا
اإلضــطرارٌة التــً تســتدعً التبــرف الاــوري ،وعلٌ ـ فــً م ـ
هــذ الدــاالا أن ٌخطــر ودــدة مراقبــة الدريــة الجوٌــة المختبــة
بـذلك فـً أقــرب فربـة ممينـة ،وأن ٌدب ـ اذا مـا أقتضـى األمــر
على تبرٌو معد .
مادة ( )115الدرية الجوٌة فً المطاراا ودولها :

مادة ( )115واجباا قائد الطائرة قب بدء الردلة :
على قائد أٌة طائرة قب اإلقالع لردلة معٌنة القٌام باالتً :
أ  -التأيـــد مــــن اميـــان اتمــــام الردلــــة بســـالم طبقــــاً للقواعــــد
واألن مــة المقــررة فــً هــذا الشــأن بمــا فــً ذلــك اإلجــراءاا
البدٌلــة اذا مــا تعــذر اتمــام الردلــة وفق ـاً لمــا هــو مقــرر فــً
برنامي الرداالة.
ب -التأيد من تزوٌد الطائرة بيمٌة الوقود الالزمة للردلة.
ج -دراســة دقٌقــة لمــا ٌتــوفر مــن التقــارٌر والتنبــوءاا الجوٌــة
السارٌة والمعلوماا المالدٌة الخابة بالردلة.
د  -التأيد من اتمام اجراءاا بالدٌة الطائرة.
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ها  -قٌــام يــ عضـــو مــن أعضــاء طـــاقم الطــائرة بتطبٌــ ن ـــام
المراجعة المقرر اجراس قب بدء الردلة.
مادة()117

(*)

استجابة قائد الطائرة للتعلٌماا أو األمر بالهبوط :

 - 1علـــى يـــ قائـــد طـــائرة وطنٌـــة تطٌـــر فـــً أجـــواء أجنبٌـــة
اإلســتجابة ألي تعلٌمــاا أو أمــر بــالهبوط فــً مطــار معــٌن ،
اذا أعتبــرا الســلطاا األجنبٌــة  ،بمــا لهــا مــن ســٌادة علــى
فضـائها الجـوي  ،أن الطـائرة تطٌــر فـو اقلٌمهـا بـدون د ـ
 ،أو اذا مــا تــوافر لــدٌها مــن األســباب المعقولــة مــا ٌــدعو
الـــى اإلعتقـــاد بـــأن الطـــائرة تســـتخدم ألي غـــرض الٌتاـــ
مع األغراض الواردة فً اتااقٌة شٌياغو 1911م .
 - 1ال ٌجــوز ألي قائــد طــائرة أن ٌقــوم عامــداً بثســتخدامها ألي
غــرض

ال ٌتا ـ مــع األغــراض الــواردة فــً اتااقٌــة

شٌياغو 1911م .

الاب ال ال
أديام عامااااة
مادة ( )118الطٌران طبقاً لقواعد الجو وأن مة الدرية الجوٌة :
 - 1ف ـ ً جمٌــع األدــوا ٌ ،جــب علــى قــادة الطــائراا اســتخدامها
طبقاً لقواعـد الجـو وأن مـة الدريـة الجوٌـة المقـررة فـً هـذا
الشــأن  ،وعلـــى الندــو الـــذي ٌمينهـــا مــن تاـــادي التبـــادم
)*(

المادة (  )117ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )117استجابة قائد الطائرة للتعلٌماا أو األمر بالهبوط - :
- 1على ي قائد طائرة وطنٌة تطٌـر فـً أجـواء أجنبٌـة االسـتجابة ألي تعلٌمـاا أو أمـر
بالهبوط فً مطار معٌن ،اذا ما أعتبرا السلطاا األجنبٌة ،بما لها من سـٌادة علـى
فضائها الجوي ،أن الطائرة تطٌر فو اقلٌمها بدون د  ،أو اذا ما توافر لدٌها من
األسباب المعقولة ما ٌدعو الى اإلعتقاد بأن الطائرة تستخدم ألي غرض ال ٌتا مع
األغراض الواردة فً اتااقٌة شٌياغو 1911م.
- 1ال ٌجـوز ألي قائـد طــائرة وطنٌـة أن ٌقــوم عامـد اً متعمــد اً بثسـتخدامها ألي غــرض ال
ٌتا مع األغراض الواردة فً اتااقٌة شٌياغو 1911م ).
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بالطــــــائراا ،أو تعــــــرٌض ســــــالمة المالدــــــة الجوٌــــــة أو
األشخام والممتلياا على سطو األرض للخطر.
 - 1علــى يافــة الطــائراا التــً تطٌــر بــالقرب مــن المــاء اإللتــزام
بالبعد عن السان وعدم تعرٌض سالمتها للخطر.
مادة ( )119الطٌران فو الممتلياا الخابة :
 - 1ال ٌجـــوز ألي طـــائرة الطٌــــران فـــو المـــدن ،أو المنــــاط
االهلــة بالســيان ،أو أمــاين المهرجانــاا والتجمعــاا ،علــى
ارتاــاع ٌدتم ـ مع ـ تعــرٌض ســالمة األشــخام والممتليــاا
للخطر.
ٌ- 1د ـــــر الطٌـــــران البهلـــــوانً ،واإلستعراضـــــاا الجوٌـــــة،
والطٌـــران فــــً هٌئــــة تشـــيٌالا جوٌــــة ،ويــــذلك الطٌــــران
بطــائراا موجهــة بـــدون طٌــارٌن ،االت بتبـــرٌو خــام مـــن
سلطاا الطٌران المدنً ،وطبقاً للشروط المبٌنة فٌ .
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مادة ( )111األعما المد ورة :
 - 1ال ٌجـوز القــاء أو ر

شــًء مـن الطــائرة أ نــاء طٌرانهــا االو

فــً الدــاالا اإلضــطرارٌة أو بتبــرٌو مــن ســلطاا الطٌــران
المدنً.
 - 1ال ٌجــوز ألي طــائرة ســدب طــائرة أخــرظ ،أو أي شــًء االت
بتبرٌو من سلطاا الطٌران المدنً.
 - 1ال ٌجـوز الهبـوط بـالم الا دون تبـرٌو مسـب مـن سـلطاا
الطٌران المدنً ،االت فً الداالا اإلضطرارٌة.
ٌ- 1د ــر التدلٌ ـ بثهمــا أو برعونــة علــى وج ـ ٌعــرض دٌــاة
االخرٌن أو ممتلياتهم للخطر.
ٌ - 5د ــر التدلٌ ـ علــى مقربــة مــن طــائرة أخــرظ علــى وج ـ
ٌشي خطر التبادم معها أو ٌعرض سالمتها للخطر.
ٌ- 5د ــر علــى أي شــخم أن ٌقــود طــائرة ،أو أن ٌعم ـ يأدــد
أفــراد طاقمهــا ،طالمــا هــو تدــا تــأ ٌر ســير أو مخــدر أو أي
مادة أخرظ تسدي الـى اضـعاف مقدرتـ علـى القٌـام بواجباتـ
على الوج األيمـ  ،وفـى يـ األدـوا ٌد ـر علٌـ تنـاو أي
شًء من ذلك أ ناء فترة عمل .
ٌ - 7د ـــر اســــتخدام أي طــــائرة داخــــ اقلــــٌم الجمهورٌــــة ألي
غـــرض ٌخـــرج عـــن نطـــا أغـــراض الطٌـــران المـــدنً ،أو
بقبد القٌام بأي فع غٌر مشروع أو ارتياب جرٌمة.
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الباب التاسع
عملٌاا الطٌران
(عملٌاا النق الجوي  --والطٌران العام )
الاب األو
أديام عامة
مادة ( )111مجا التطبٌ :
مع مراعاة أديام المـادة ( )1مـن هـذا القـانون ،تطبـ أديـام هـذا
الباب فً األدوا االتٌة - :
 - 1العملٌـاا الجوٌـة التـً ٌقـوم بهـا مسـت مر طـائرة مسـجلة فـً
الجمهورٌة - :
أ  -عملٌــــاا النقــــ الجــــوي التجــــاري الــــداخلً والــــدولً
المنت م وغٌر المنت م.
ب -عملٌــاا الطٌــران العــام فــً الــداخ والخــارج (عمــ -
سٌادة  -أشغا جوٌة).
 - 1العملٌاا المشار الٌها فـً البنـد ( )1التـً ٌقـوم بهـا مسـت مر
من رعاٌا الجمهورٌة بطائرة مسجلة فً دولة أجنبٌة.
 - 1العملٌاا المشار الٌها فـً البنـد ( )1التـً ٌقـوم بهـا مسـت مر
أجنبــــً بطــــائرة مســــجلة فــــً دولــــة أجنبٌــــة داخــــ اقلــــٌم
الجمهورٌة.
 - 1أي شـــخم ٌســـتخدم مســـت مر ٌقـــوم بـــأي مـــن العملٌـــاا
المشار الٌها

فً البندٌن (.)1( ، )1

 - 5أي شــخم علــى مــتن طــائرة تعمــ فــً أي مــن العملٌــاا
المشار الٌها

فً البندٌن (.)1( ، )1

مادة ( )111القوانٌن والقواعد واألن مة الواجبة التطبٌ :
مـــع مراعـــاة أديـــام اتااقٌـــة شـــٌياغو ومالدقهـــا التـــً أقرتهـــا
الجمهورٌــــةٌ ،جــــب علــــى مســــت مر أي طــــائرة مســــجلة فــــً
الجمهورٌـــة ،وتعمـــ فـــً النقـــ الجـــوي أو الطٌـــران العـــام ،أن
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ٌراعــً فــً تشــغٌلها ،أٌنمــا يانــا ،أديــام هــذا القــانون وقواعــد
وأن مت  ،مالم ٌتعـارض مـع قـوانٌن وقواعـد وأن مـة الـدو التـً
تباشر فٌها نشاطها.

الاب ال انً
انشاء وتشغٌ شرياا ومنش ا الطٌران
مادة()111

(*)

انشاء شرياا ومنش ا الطٌران :

مــــع مراعـــــاة أديــــام القـــــوانٌن المن مــــة إلنشـــــاء الشـــــرياا
والمنشـــ ا وقـــانون اإلســـت مار ٌجـــوز انشـــاء شـــرية لممارســـة
نشـــاط النقـــ الجـــوي التجـــاري الـــداخلً أو الـــدولً أو نشـــاط
الطٌـــران العـــام بمختلـــف أنواعـــ

داخـــ الجمهورٌـــة بموافقـــة

سـلطاا الطٌــران المــدنً بعــد تقـدٌم الدراســة الانٌــة واإلقتبــادٌة
للمشروع المزمع انشاس ومبادقة الوزٌر .

)*(

المادة (  )111ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )111انشاء شرياا ومنش ا الطٌران - :
مع مراعاة أديام القوانٌن المن مة إلنشاء الشرياا والمنشـ ا وقـانون اإلسـت مار ،ال
ٌجوز انشاء شرية لممارسة نشاط النق الجوي التجاري الداخلً أو الدولً أو نشاط
الطٌران العام بمختلف أنواع  ،داخ الجمهورٌة ،االت بموافقة سلطاا الطٌران المدنً
بعد تقدٌم الدراسة الانٌة واإلقتبادٌة ل لمشروع المزمع انشاس ومبادقة الوزٌر).
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مادة ( )111ترخٌم وشهادة يااءة التشغٌ :
بعـــد اســــتٌااء اإلجــــراءاا الالزمــــة إلنشــــاء شــــرية أو منشــــأة
الطٌــــران علــــى الندـــــو الموضــــو بالمــــادة ( ،)111ال ٌجـــــوز
للمســت مر أن ٌبــدأ فــً ممارســاة نشــاط االت بعــد ابــدار ســلطاا
الطٌران المدنً لما ٌلاااً :
أ  -تــرخٌم التشــغٌ وفق ـ ًا لاديــام المقــررة فــً هــذا الشــأن،
وذلـك بعـد تقـدٌم مسـتند تأسـٌس الشـرية أو المنشـأة ،ويـذلك
المســـــتنداا الم بتـــــة لتـــــوافر الياـــــاءاا الانٌـــــة والمالٌـــــة
واإلدارٌة.
ب -شهادة يااءة التشغٌ طبقـاً للقواعـد المقـررة فـً هـذا الشـأن
.
ج  -تبرٌو تشغٌ لي من الطائراا المستخدمة.
مادة ( )115استبدار موابااا التشغٌ :
ال ٌجـوز للمســت مر أن ٌبـدأ فــً تشـغٌ طائرات ـ االت بعـد الدبــو
علــى موابــااا تشــغٌ معتمــدة مــن ســلطاا الطٌــران المــدنً،
وتعتبــــر هــــذ الموابــــااا جــــزءاً مــــن التــــرخٌم الممنــــوح
للمست مر ،وتيون واجبة النااذ.
مادة()115

(*)

بنود موابااا التشغٌ :

تدتـــوي م وابـــااا التشـــغٌ البـــادرة للمســـت مر علـــى البنـــود
االتٌة - :

)*(

المادة (  )115ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )115بنود موابااا التشغٌ - :
تدتوي مو ابااا التشغٌ البادرة للمست مر على البنود االتٌة - :
أ  -الخطوط الجوٌة المبرح بها وطرازاا الطائراا المستعملة فً ي منها.
ب  -المطاراا المبرح بثستعمالها سوا ًء يمطاراا أبلٌة أو بدٌلة.
ج  -الطرٌ الواجب اتباع لي خط جوي مبرح ب .
د  -أق يمٌة من الوقود تلزم لي ردلة من ردالا الخطوط الجوٌة المبرح بها  ،مـع
وضع المطاراا البدٌلة فً اإلعتبار .
أقبى وزن مبرح ب للطائراا عند اإلقالع والهبوط بي من المطـاراا
ها -
المستعملة.
و  -الدد األدنى لاجهزة الالسليٌة والمالدٌة الواجب تجهٌز الطائرة بها.
ز  -الددود الدنٌا للطقس لي من المطاراا المستعملة.
ح  -تشيٌ هٌئة قٌادة لي طراز من الطائراا المستعملة لي ردلة من ردالا الخطوط
الجوٌة المبرح بها .
ط  -ن ام تردٌ الطائراا ومتابعتها أ ناء الردالا.
أي موابااا أو تعلٌماا تقرر سلطاا الطٌران المدنً ابابتها لضمان
ي-
تأمٌن سالمة التشغٌ وانت ام ).

- 87-

قانون الطٌران المدنً
أ  -الخطوط الجوٌة المبرح بها وطـرازاا الطـائراا المسـتعملة
فً ي منها.
ب  -المطــاراا المبــرح بثســتعمالها ســوا ًء يمطــاراا أبــلٌة أو
بدٌلة .
ج  -الطرٌ الواجب اتباع لي خط جوي مبرح ب .
د  -أقـ يمٌــة مـن الوقــود تلـزم لي ـ ردلـة مــن ردـالا الخطــوط
الجوٌــة المبـــرح بهــا  ،مـــع وضــع المطـــاراا البدٌلــة فـــً
اإلعتبار .
ها  -أقبى وزن مبرح بـ للطـائراا عنـد اإلقـالع والهبـوط بيـ
من المطاراا المستعملة .
و  -الدــد األدنــى لاجهــزة الالســليٌة والمالدٌــة الواجــب تجهٌــز
الطائرة بها.
ز  -الددود الدنٌا للطقس لي من المطاراا المستعملة .
ح  -تشـيٌ هٌئـة قٌــادة ليـ طــراز مـن الطــائراا المسـتعملة لي ـ
ردلة من ردالا الخطوط الجوٌة المبرح بها .
ط  -ن ام تردٌ الطائراا ومتابعتها أ ناء الردالا .
ي  -أي موابــااا أو تعلٌمـــاا تقـــرر ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً
اضافتها لضمان تأمٌن سالمة التشغٌ وانت ام .
مادة ( )117اعتماد موابااا التشغٌ :
ٌ - 1قـوم المســت مر بأعــداد موابـااا التشــغٌ بالنســبة لعملٌات ـ
وٌتقدم بها الى سلطاا الطٌران المدنً.
 - 1تقــوم ســلطاا الطٌــران المـــدنً بمراجعــة هــذ الموابـــااا
للتأيــد مــن تدقٌقهــا لمســتوٌاا الســالمة واإلنت ــام والياــاءة
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المقـــــررة ،وتبـــــدر بنـــــا ًء علـــــى ذلـــــك اعتمادهـــــا لهـــــذ
الموابااا.
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مادة ( )118تزوٌد مياتب العملٌاا بموابااا التشغٌ :
علــى المســت مر أن ٌــوفر نســخاً يافٌــة مــن موابــااا التشــغٌ
المعتمــدة الخابــة بعملٌات ـ  ،طبق ـاً الخــر تعــدٌالتها ،فــً ي ـ مــن
مياتــب عملٌاتــا الرئٌســٌة ،وأن ٌدــٌط مو اٌ ـ المختبــٌن علم ـاً
بها ،وٌدخ فً أدلت مدتوٌاا هذ الموابااا.
مادة ( )119تعدٌ موابااا التشغٌ :
ٌجــوز تعــدٌ موابــااا التشــغٌ بنــا ًء علــى طلــب المســت مر ،أو
اذا مـــا رأا ســـلطاا الطٌـــران المــــدنً ضـــرورة ذلـــك ضــــماناً
للمستوظ المطلوب للتشغٌ واإلنت ام.
مادة ( )111مخالاة موابااا التشغٌ :
ال ٌجـــوز مخالاـــة موابـــااا التشـــغٌ البـــادرة للمســـت مر ،أو
اإلدــــادة عنهــــا بـــــأي دــــا مــــن األدـــــوا االت فــــً الدـــــاالا
اإلضـــطرارٌة ،وفـــً م ـــ هـــذ الدـــاالا ٌيـــون علـــى مســـت مر
الطائرة وقائدها تقدٌم تقرٌـر بـذلك الـى سـلطاا الطٌـران المـدنً،
وذلك فً أقرب فربة ممينة.
مادة ( )111الردالا التمهٌدٌة :
 - 1ال ٌجـوز للمسـت مر تشـغٌ خـط جـوي جدٌـد ،أو مـد خـط قــائم
قب ـ اجــراء ردلــة أو ردــالا تمهٌدٌــةٌ ،سيــد بهــا لســلطاا
الطٌــران المــدنً ياــاءة التشــغٌ وســالمت طبق ـاً ألديــام هــذا
القـــانون والقواعـــد واألن مـــة البـــادرة بمقتضـــا  .وتبـــدر
هـــذ الســــلطاا التبــــرٌو الــــالزم اذا مــــا أقتنعــــا بتــــوافر
الشروط المطلوبة.
 - 1لسلطاا الطٌـران المـدنً أن تعاـً المسـت مر مـن القٌـام بأٌـة
ردلــة تمهٌدٌــة اذا يــان لــدٌها مــن المعلومــاا واألســباب مــا
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ٌسيد لها عدم الداجة الٌها ،وفـً هـذ الدالـة تـتم الردلـة أو
الـردالا األولــى طبق ـاً للشــروط التــً تضــعها هــذ الســلطاا
بالنسبة لهذ الردالا.
 - 1ال ٌجـوز للمسـت مر دمـ أشـخام أ نـاء الـردالا التمهٌدٌـة
بخـــالف األشـــخام الالزمـــٌن لتشـــغٌ الطـــائرة ،ومنـــدوبً
سـلطاا الطٌــران المــدنً المختبــٌن ،وٌجــوز ل ـ دم ـ برٌــد
أو بضائع أ ناء هذ الردالا.

الاب ال ال
أدلة العملٌاا
مادة ( )111اإللتزام بثعداد دلٌ العملٌاا :
- 1علـــى المســـت مر أن ٌعـــد وٌبـــدر دلـــٌالً للعملٌـــاا متضـــمناً
تاابــٌ ن ــام التشــغٌ لٌســـتعمل وٌسترشــد بــ الطٌـــارون
ومو اــــو العملٌــــاا ،وٌدــــدد بــــ واجبــــاتهم ومســــئولٌاتهم
وٌســــاعدهم علــــى القٌــــام بأعمــــالهم بمــــا ٌضــــمن ســــالمة
التشـغٌ  ،وعلـى المسـت مر أن ٌعتمـد هـذا الـدلٌ مـن ســلطاا
الطٌـــران المـــدنً .وال ٌجـــوز أن ٌشـــتم الـــدلٌ علـــى أٌـــة
تعلٌمـــاا أو معلومـــاا متعارضـــة مـــع القـــوانٌن أو القواعـــد
واألن مــة المعمــو بهـــا فــً الجمهورٌـــة أو التــً تبـــدرها
سلطاا الطٌران المدنً.
ٌ- 1جـــوز أن ٌبـــدر دلٌـــ العملٌـــاا فـــً جـــزأٌن منابـــلٌن أو
أي ــر دســبما ٌــرا المســت مر مناســباً لتقســٌم العم ـ وتوزٌــع
اإلختبابــاا بــٌ ن مو اٌ ـ وبدٌ ـ ٌتــوفر فــً ي ـ جــزء مــا
ٌأتً :
أ  -سهولة الدم بالطائرة.
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ب -الدقة والوضوح وسرعة الوبو للمعلوماا.
ج -اميانٌة تعدٌل دون ادتما لخطأ .
د  -عدم تعرض للتلف.
مادة ( )111دلٌ عملٌاا الطٌران :
تبــدر الهٌئــة القواعــد المن مــة إلعــداد دلٌ ـ عملٌــاا الطٌــران
ومدتوٌات ـ وتع دٌل ـ واعتمــاد  ،وذلــك علــى أن ٌدتــوظ علــى مــا
ٌلً :
أ  -تعلٌمــاا تدــدد مســئولٌة مــو اً العملٌــاا المتعلقــة بســـٌر
عملٌاا الطٌران.
ب  -تشـيٌ هٌئــة قٌــادة الطــائرة ليـ مردلــة علــى يافــة الخطــوط
الجوٌة المسٌرة بما فٌها تعٌٌن ترتٌب تسلس القٌادة.
ج  -قواعــــد واجــــراءاا تردٌــــ الطــــائراا ومتابعــــة الــــردالا
ومراقبة تقدمها.
د  -دــدود الدمولــة المبــرح بهــا لإلقــالع أو الهبــوط أو أ نــاء
الطٌران.
ها  -اجـراءاا الطــوارئ أ نـاء الطٌــران ومســئولٌة يـ عضــو فــً
طاقم الطائرة.
و  -اإلرتااعـــاا الـــدنٌا للطٌـــران علـــى يـــ خـــط جـــوي ٌجـــري
تســـٌٌر ويـــذلك طرٌقـــة تددٌـــد هـــذ اإلرتااعـــاا بالنســـبة
للـــردالا غٌـــر المنت مـــة طبقـــاً للملدـــ الســـادس إلتااقٌـــة
شٌياغو.
ز  -الددود الدنٌا للطقس ليـ مطـار علـى الخطـوط الجوٌـاة التـً
ٌجــري تســٌٌرها والتــً ٌدتم ـ أن تســتخدم يمطــار أبــلً أو
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بــدٌ أو فــً دالــة الطــوارئ ،ويــذلك طرٌقــة تددٌــد الدــدود
الدنٌا للطقس بالنسـبة للـردالا غٌـر المنت مـة طبقـاً للملدـ
السادس إلتااقٌة شٌياغو.
ح  -األدوا التً ٌجب فٌها اإلتباالا الالسليً.
ط  -قائمة باألجهزة الالسليٌة التً ٌجب تجهٌز الطائرة بها.
ي  -تعلٌمــــاا مدــــددة دــــو طرٌقــــة دســــاب يمٌــــاا الوقــــود
والزٌــوا التــً ٌجــب دملهــا بالنســبة ليــ خــط جــوي ،مــع
األخذ بعٌن اإلعتبـار جمٌـع ـروف التشـغٌ بمـا فٌهـا ادتمـا
توقف مدرك أو أي ر أ ناء الطرٌ .
ك  -دلٌـــ طرٌـــ ليـــ خـــط جـــوي ٌجـــري تســـٌٌر ٌ ،تضـــمن
معلومـاا مابــلة تتعل ـ بتســهٌالا اإلتبــاالا والمســاعداا
المالدٌـــة والمطـــاراا واإلجـــراءاا الواجـــب اتباعهـــا أ نـــاء
الطٌــران ،وأٌــة معلومــاا أخــرظ ٌراهــا المســت مر ضــرورٌة
لدسن سٌر العملٌاا الجوٌة
 الشروط التً تقتضً استخدام األويسجٌن فً الطائرة.م  -اإلجـراءاا الواجــب اتباعهـا فــً دالـة مشــاهدة قائـد الطــائرة
لدــاد  ،وذلــك يمـــا هــو مدـــدد فــً الملدـــ ال ــانً عشـــر
ومــا تقـــرر الهٌئــة بهـــذا

إلتااقٌــة شـــٌياغو
الشأن .

ن  -برامي تدرٌب أعضـاء طـاقم الطـائرة شـاملة مختلـف أعمـالهم
على األرض وفى الجو وفى أدوا الطوارئ.
س-

أوقـــاا العمـــ وفتـــراا الطٌـــران واإلســـترادة

لطاقم الطائرة.
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ع  -اجــراءاا تزوٌــد الطــائرة بــالوقود ،ودماٌتهــا مــن الدرٌــ ،
ومراقبة دماٌة الرياب أ ناء ذلك.
مادة ( )111توزٌع دلٌ العملٌاا :
على المست مر أن ٌـوزع نسـخاً مـن دلٌـ عملٌاتـ وتعدٌالتـ  ،أو
بعــض أجزائـــ وفقـــاً لمقتضـــٌاا العمـــ  ،علـــى الجهـــاا القائمـــة
بتناٌذ عملٌات والمشرفة على التناٌذ وبباة خابة :
أ  -مياتب عملٌات الرئٌسٌة.
ب  -أقســــام التردٌــــ والبــــٌانة والتدمٌــــ وتزوٌــــد الطــــائرة
بالوقود.
ج  -أعضاء هٌئة القٌادة.
د  -سلطاا الطٌران المدنً.
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مادة ( )115دلٌ الطائرة :
على المسـت مر أن ٌـوفر دلـٌالً ليـ طـائرة ٌقـوم بتشـغٌلها معتمـداً
من سلطاا الطٌران المـدنً لدولـة بـانع الطـائرة وٌدتـوي علـى
المعلومــاا التــً تلــازم أعضــاء طــاقم الطــائرة للقٌــام بواجبــاتهم
علـى مســتوظ السـالمة المطلــوب ســوا ًء فـً ال ــروف العادٌــة أو
الطارئــة .وٌجــب أن ٌتضــمن هــذا الــدلٌ معلومــاا عــن الطــائرة
ومدرياتهــــا وأجهزتهــــا ومعــــداتها وطــــر تشــــغٌلها العادٌــــة
واإلضطرارٌة وأدائها والددود المقررة للتشغٌ .
مادة ( )115اعتماد أدلة العملٌاا وأدلة الطائراا :
 - 1علـى المســت مر أن ٌقــدم الــى سـلطاا الطٌــران المــدنً عــدداً
مناســباً مــن النس ـ مــن دلٌ ـ عملٌات ـ وأٌــة تعــدٌالا خابــة
ب وذلك لإلعتماد.
 - 1علـــى المســـت مر أن ٌقـــدم الــــى ســـلطاا الطٌـــران المــــدنً
نســختٌن مــن دلٌ ـ طٌــران ي ـ طــائرة ٌقــوم بتشــغٌلها وذلــك
لإلعتمــاد .وٌلتــزم المســت مر بدم ـ نســخة معتمــدة مــن هــذا
الــدلٌ علــى الطــائرة أ ن ـ اء ردالتهــا يمــا ٌلتــزم بثضــافة أي
تعدٌ لهذا الدلٌ بعـد اإلعتمـاد مـن سـلطاا الطٌـران المـدنً
.

الاب الرابع
طاقم الطائرة
مادة ( )117تعٌٌن أعضاء أطقم القٌادة :
فٌمــا عــدا ردــالا تــدرٌب األشــخام علــى تأدٌــة و ــائاهم علــى
مــــتن الطــــائرة ،ال ٌجــــوز لمســــت مر أي طــــائرة مســــجلة فــــً
الجمهورٌــة أن ٌعــٌن شخب ـاً لٌيــون عضــواً فــً طــاقم الطــائرة
ألٌـة ردلـة ،مـا لـم ٌيـن ذلـك الشـخم دـائزاً علـى اجـازة سـارٌة
الماعو تسهل لـذلك ولدٌـ مـن المـسهالا وشـهاداا اإلختبـاراا
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الدورٌــة العملٌاــاة مــا ٌمينــ مــن تأدٌــة الواجبــاا المنوطــة بــ
على الندو المطلوب.
مادة ( )118تشيٌ طاقم الطائرة :
 - 1لسـلطاا الطٌــران المـدنً أن تقــرر بالنسـبة لجمٌــع أو بعــض
الــردالا اضــافة عضـــو أو أي ــر الــى هٌئـــة قٌــادة الطـــائرة
عــالوة علــى التشــيٌ المقــرر فــً شــهادة بــالدٌة الطــائرة
ودلٌــــ الطٌـــــران ،اذا رأا أن ذلـــــك الزم لتـــــأمٌن ســـــالمة
الطٌران.
 - 1ال ٌجــوز عنــد تشــيٌ هٌئــة قٌــادة الطــائرة فــً أٌــة ردلــة أن
ٌيلــف أدــد أعضــائها بالقٌــام بواجبــاا عضــوٌن أو أي ــر مــن
أعضاء هٌئة القٌادة.
 - 1لسـلطاا الطٌــران المــدنً أن تدـدد عــدد المضــٌاٌن الجــوٌٌن
الــذٌن ٌقومــون باألعمــا المتعلقــة بســالمة وخدمــة الريــاب
بالطائرة.
مادة ( )119برامي التدرٌب :
علــى المســت مر أن ٌضــع بــرامي تــدرٌب ألعضــاء أطقــم طائرتــ
وللمــردلٌن الجــوٌٌن بمــا ٌضــمن قٌــام ي ـ مــنهم بواجبات ـ علــى
الوجــ البـــدٌو ،وٌجـــب أن تعتمـــد هــذ البـــرامي مـــن ســـلطاا
الطٌران المدنً.
مادة ( )151اختبار يااءة الطٌارٌن :
 - 1علــى ي ـ مســت مر أن ٌتأيــد مــن أن ياــاءة الطٌــارٌن ويــذلك
قــدراتهم علــى مواجهــة أدــوا الطــوارئ أ نــاء الطٌــران قــد
أختبرا بطرٌقة عملٌة تسيد القدرة المطلوبة.
 - 1فــً دالــة القٌــام باإلختبــاراا المشــار الٌهــا ،وفقــاً لقواعــد
الطٌــران االلــًٌ ،جــب علــى المســت مر أن ٌتأيــد مــن أن هــذ
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اإلختبــاراا قــد تمــا تدــا اشــراف طٌــار اختبــار معتمــد مــن
سلطاا الطٌران المدنً ،أو بدضور من ٌنوب عنها.
مادة ( )151تددٌد أوقاا الطٌران وفتراا العم والرادة :
- 1تضــع ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً األن مـــة والتعلٌمـــاا التـــً
تدـــدد أوقـــاا الطٌـــران وفتـــراا العمـــ والرادـــة ألعضـــاء
طاقم الطائرة.
 - 1مــع مراعــاة األن مــة والتعلٌمــاا المشــار الٌهــا فــً الاقــرة
الســابقة ،علــى المســت مر اإللتــزام بــأن تيــون الاتــراا التــً
ٌطلب من أي من أعضـاء طـاقم الطـائرة القٌـام بعملـ خاللهـا
علـى مــتن الطـائرة أو ٌســمو لـ فٌهــا بالقٌـام بهــذا العم ـ أو
بأٌــة واجبــاا أخــرظ ويــذلك فتــراا الرادــة التــً مندــا ل ـ
ياٌلــة بعــدم تعرضــ لإلجهــاد أ نــاء طٌرانــ  ،ممــا قــد ٌهــدد
سالمة الطائرة وسالمت للخطر.
مادة ( )151سجالا أوقاا الطٌران وفتراا العم :
 - 1علــى المســـت مر أن ٌدـــتا ليـــ عضـــو مـــن أعضـــاء طـــاقم
الطــائرة بســج يامــ ودقٌــ موضــداً بــ أوقــاا الطٌــران
وفتـــراا العمـــ وفقـــاً لان مـــة والتعلٌمـــاا التـــً تضـــعها
سلطاا الطٌران المدنً.
 - 1علــى المســت مر أن ٌدــتا بهــذ الســجالا بعــد انتهــاء فتــرة
عم ـ الطٌــران لي ـ عضــو مــن أعضــاء طــاقم الطــائرة وذلــك
لمدة خمس سنواا.

الاب الخامس
أجهزة ومعداا الطائرة
مادة ( )151أجهزة ومعداا الطائرة :
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ال ٌجـــوز تشـــغٌ أي طـــائرة دون أن تيـــون مجهـــزة بـــاألجهزة
والمعـــداا الالزمـــة لطٌرانهــــا ومالدتهـــا ســــوا ًء فـــً األدــــوا
العادٌـة أو اإلضـطرارٌة وذلــك طبقـاً لمـا هــو منبـوم علٌـ فــً
شــــهادة بــــالدٌتها ودلٌــــ الطٌــــران الخــــام بهــــا واألن مــــة
المعمــو بهــا فــً الجمهورٌــة وأٌــة أن مــة وتعلٌمــاا تبــدرها
سـلطاا الطٌـران المــدنً فـً هــذا الشـأن ضــماناً لسـالمة الردلــة
ورادة الرياب.
مادة ( )151األجهزة والمعداا البدٌلة :
ٌجــوز لســلطاا ا لطٌــران المــدنً اســت ناء أٌــة طائااــارة مــن أن
تيـــون مجهـــزة بـــأي مـــن األجهـــزة والمعـــداا المقـــررة اذا رأا
أنهــا مجهـــزة بــأجهزة ومعـــداا بدٌلــة تـــوفر البٌانــاا أو تدقـــ
األغراض المطلوبة.
مادة ( )155األن مة والتعلٌماا الخابة باألجهزة والمعداا:
علـــى ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً ابـــدار األن مـــة والتعلٌمــــاا
الخابــة بــأجهزة ومعــداا الطــائراا ،وطرٌقــة اســتعمالها وذلــك
ضماناً لسالمة الردلة ورادة الرياب.
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الاب السادس
تدمٌ الطائرة
مادة ( )155تدمٌ الطائرة:
علـــى المســـت مر أالت ٌســـمو بتدمٌـــ الطـــائرة االت تدـــا اشـــراف
شـــخم مـــدرب قـــام المســـت مر بتزوٌـــد  ،بمعلومـــاا وتعلٌمـــاا
يتابٌــة يافٌــة بخبــوم توزٌــع الدمولــة وت بٌتهــا علــى الوجــ
الذي ٌيا ما ٌلً :
أ  -اتمام نق الدمولة بأمان طوا الردلة.
ب -تناٌذ القواعد واألن مـة والتعلٌمـاا البـادرة فـً هـذا الشـأن
بمــا فــً ذلــك أٌــة شــروط ٌــنم علٌهــا فــً شــهادة بــالدٌة
الطائرة ودلٌ الطٌران .

الاب السابع
العملٌاا الجوٌة
مادة ( )157مراقباة عملٌاا الطٌران:
ٌيـون المسـت مر أو مم ل ـ مسـئوالً عـن مراقبــة عملٌـاا الطٌــران
الخابة بطائرتـ بمـا ٌضـمن القٌـام بهـا طبقـاً لمسـتوٌاا السـالمة
المدــددة ،وتناٌــذ أديــام القــوانٌن والقواعــد واألن مــة البــادرة
بشأنها.
مادة ( )158تعٌٌن قائد الطائرة :
علــى المســت مر أالت ٌســمو بقٌــام أي ردلــة االت بعــد أن ٌعــٌن أدــد
الطٌارٌن قائد للطـائرةٌ ،يـون مسـئوالً عـن سـالمتها ومـن علٌهـا
 ،وعلــى جمٌــع األشــخام الموجــودٌن علــى مــتن الطــائرة تناٌــذ
أٌــة أوامــر أو تعلٌمــاا ٌبــدرها قائــدها لضــمان ســالمة الطــائرة
ومـــا علٌهـــا مـــن أشـــخام وأمـــوا وتأمٌنـــاً لســـالمة وانت ـــام
المالدة الجوٌة.
مادة ( )159بقاء أعضاء طاقم الطائرة فً أماينهم :
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ال ٌجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء طــاقم الطــائرة أن ٌغــادر ميان ـ
أ نــاء الطٌــران أو أن ٌتدل ـ مــن دــزام المقعــد االت عنــد الضــرورة
أو إلنجاز مهام مرتبطـة بعملٌـاا الطٌـران .وعلـى يـ عضـو مـن
أعضــاء طــاقم الطــائرة طــوا مردلتــً اإلقــالع والهبــوط أن ٌ ـ
فــً ميان ـ وأن ٌدــتا بدــزام المقعــد وشــرائط اليتاــٌن مربوطــة
دول ـ وٌجــوز لمــن ال ٌشــغ مقعــد طٌــاران ٌتدل ـ مــن شــرائط
اليتاـــٌن فقـــط اذا يانـــا تعٌقـــ عـــن أداء المهـــام المنوطـــة بـــ
بدرٌة.
مادة ( )151استعما أجهزة القٌادة :
ال ٌجــوز ألي شــخم أن ٌســـتعم أجهــزة قٌـــادة الطــائرة أ نـــاء
طٌرانهــا

اال اذا يــان طٌــاراً مــسهالً وميلا ـاً مــن قب ـ

المست مر بذلك .
مادة ( )151دخو غرفة القٌادة :
 - 1ال ٌجــوز ألي شــخم أن ٌــدخ غرفــة قٌــادة الطــائرة االت اذا
يـان عضـواً مــن أعضـاء طاقمهـا ،أو ماتش ـاً أو مراقبـاً معٌن ـاً
من قبـ سـلطاا الطٌـران المـدنً ،أو شخبـاً ميلاـاً مـن قبـ
المســت مر أو ســلطاا الطٌــران المــدنً بالقٌــام بعمــ مدــدد
أ نـــاء الردلـــة ،وٌشـــترط فـــً الدالـــة األخٌـــرة اعـــالم قائـــد
الطائرة .وال ٌدد ذلك بـأي دـا مـن سـلطة قائـد الطـائرة فـً
أدـوا الطــوارئ مــن أن ٌمنــع أي ش ـخم مــن دخــو غرفــة
القٌـــــادة ،أو أن ٌخـــــرج أي شـــــخم منهـــــا ،اذا رأظ أن
سالمة الطائرة تتطلب ذلك.
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ٌ - 1جـــب أن ٌيـــون ليـــ شـــخم مبـــرح لـــا بـــدخو غرفـــة
القٌـــادة مقعـــداً بالطـــائرة ،وأن ال ٌتجـــاوز عـــدد األشـــخام
الموجــودٌن فــً غرفــة القٌــادة فــً آن وادــد عــدد المقاعــد
المدددة فً شهادة بالدٌة الطائرة للطٌران.
مادة ( )151التبلٌ عن أخطار الطٌران :
اذا بــادف قائــد الطــائرة أ نــاء طٌرانــ أٌــة أدــوا جوٌــة غٌــر
عادٌة أو الد أداء غٌـر عـادي لمسـاعداا المالدـة الجوٌـة ممـا
قــد ٌشــي خطــورة علــى الطٌــران ،فعلٌ ـ أن ٌبل ـ ودــدة خــدماا
الدريــة الجوٌــة المختبــة عــن هــذ األدــوا  ،وعلٌ ـ أن ٌخطــر
عن أٌة أدوا أخرظ قد تشي خطراً على سالمة الطٌران.
مادة ( )151التبٌل عن أعطا أجهزة الطائرة :
على قائـد الطـائرة أن ٌـدون فـً السـج الانـً للطـائرة أي عطـ
أو أداء غٌـر عـادي ألي مـن أجهـزة الطـائرة قـد ٌدـد أو ٌالدـ
أ ناء الردلة .وعلٌ قب بـدء الردلـة أن ٌتأيـد ممـا تـم بشـأن أٌـة
أعطا أو مالد اا سب تـدوٌنها فـً السـج الانـً للطـائرة فـً
ردلتها السابقة.
مادة ( )151ارشاد الرياب :
 - 1علـــى المســـت مر اتخـــاذ اإلجـــراءاا الياٌلـــة بثرشـــاد ريـــاب
الطـائرة عـن أمـاين وطـر اسـتعما أدزمـة المقاعـد ومنافــذ
الطـــوارئ وأطـــوا النجـــاة وأجهـــزة األيســـجٌن وتجهٌـــزاا
الطــــــوارئ األخــــــرظ المعــــــدة لإلســــــتعما الشخبــــــً أو
الجماعً.
 - 1فً دالـة الطـوارئ أ نـاء الطٌـرانٌ ،جـب ارشـاد الريـاب الـى
اجراءاا الطوارئ التً تتطلبها الدالة.
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مادة ( )155المشروباا اليدولٌة :
 - 1ال ٌجــوز للمســت مر أن ٌســمو ألي شــخم بريــوب الطــائرة
اذا يانا تبدو علٌ أعراض السير.
 - 1ال ٌجـوز ألي عضـو مــن أعضـاء طــاقم الطـائرة أن ٌقــدم ألي
شخم على متنها مشروباا يدولٌة.

الاب ال امن
التاتٌ

على عملٌاا النق الجوي
واألشغا الجوٌة

مادة ( )155التاتٌ

ومراقبة التناٌذ :

 - 1تقـوم الهٌئـة بـالتاتٌ

علـى عملٌـاا النقـ الجـوي واألشــغا

الجوٌـــــة ومراقبـــــة تناٌـــــذ متطلبـــــاا التشـــــغٌ والقـــــوانٌن
والقواعد واألن مة المقررة فً هـذا الشـأن ،وفـً سـبٌ ذلـك
تقــوم الهٌئــة بتعٌــٌن ماتشــٌن متخببــٌن فــً شــئون النقــ
الجــوي ،والتاتــٌ

المالدــً ،ورقابــة الطٌــارٌن ،وبــالدٌة

الطائراا.
ٌ - 1تمتـــع الماتشـــون المشـــار الـــٌهم فـــً هـــذ المـــادة ببـــاة
الضابطة

القضائٌة.
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 - 1تدـدد الهٌئــة قواعـد واجــراءاا ن ــام التاتـٌ

علــى عملٌــاا

النقـــ الجـــوي واألشـــغا الجوٌـــة ويـــذا ســـلطاا وواجبـــاا
الماتشٌن.
 - 1تخطـــر الهٌئـــة مســـت مر الطـــائرة الـــذي تـــم التاتـــٌ
بنتـــائي التاتـــٌ

علٌـــ

ومالد اتهـــا ليـــً ٌراعـــً تناٌـــذها خـــال

المدة التً تدددها الهٌئة.
 - 5اذا بــا مــن التاتــٌ

أن مســتوظ التشــغٌ ٌخــالف متطلبــاا

التشــغٌ والقــوانٌن والقواعــد واألن مــة والتعلٌمــاا المطبقــة
فً هـذا الشـأن ٌجـاوز للهٌئـة اٌقـاف أي ردلـة أو خـط جـوي
ٌقوم المست مر بتشغٌل .
مادة ( )157التاتـٌ

علــى الطــائراا ومنعهــا مــن الطٌــران ودجــز و ائقهــا

:
ٌ - 1جـوز للهٌئــة عنـد الضــرورة ،تاتــٌ

الطـائراا ومنعهــا مــن

الطٌــران أو دجــز أي و ٌقــة مــن و ائقهــا ،بمقتضــى الســلطة
المخولــة لهــا لمراقبــة تناٌــذ أديــام هــذا القــانون ،فــً يافــة
أنداء الجمهورٌة.
 - 1تدـــدد الهٌئـــة مم لٌهـــا الـــذٌن ٌقومـــون بتاتـــٌ

الطـــائراا

ومنعهـا مــن الطٌــران أو دجــز و ــائ تتعل ـ بهــا اذا اقتضــا
الضـرورة ذلـك لمراقبــة تناٌـذ أديـام هــذا القـانون ،وعلــى أن
ٌيــون هــسالء المم لــون مــن بــٌن الــذٌن لهــم بــاة الضــابطة
القضائٌة .
 - 1تقــوم الهٌئــة بوضــع األن مــة واإلجــراءاا الالزمــة إلجـــراء
التاتـــٌ

ومنـــع الطـــائراا أو دجـــز و ائقهـــا لمراقبـــة تناٌـــذ

أديام هذا القانون.
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الباب العاشر
النق الجوي والطٌران العام والخدماا األرضٌة
الاب األو
أديام عاماااااة
مادة()158

(*)

سٌاسة النق الجوي :

ٌتولى مجلس ادارة الهٌئـة اقتـراح السٌاسـة العامـة للنقـ الجـوي
واإلشــراف علــى تناٌــذها بعــد اقرارهــا وذلــك بمــا ٌياــ تدقٌــ
االتً - :
 - 1المبـــــلدة العلٌـــــا للدولـــــة ومبـــــالو اإلقتبـــــاد الـــــوطنً
والسٌادة والتجارة الخارجٌة .
- 1تطــوٌر مراف ـ الطٌــران المــدنً ببــور اقتبــادٌة وفاعلــة
تضــمن ســالمة الطٌــران المــدنً وأمن ـ وموايبــة المتغٌــراا
الدولٌة واإلقلٌمٌة فً بناعة النق الجوي .
- 1تشجٌع اإلست مار فً بناعة النق الجوي .
 - 1رفع يااءة خدماا النقـ الجـوي بمـا ٌدقـ ببـورة متوازنـة
متطلبــاا المســتاٌدٌن منهــا مــن جهــة ومبــالو المســت مرٌن
فً تلك الخدماا من جهة أخرظ .
- 5تــوفٌر البٌئــة التنافســٌة بــٌن شــرياا النقــ الجــوي الٌمنٌــة
وم ٌالتهــا مــن الشــرياا األجنبٌــة لضــمان قــدرة الشــرياا
الٌمنٌــة علــى تقــدٌم خــدماتها علــى الخطــوط الجوٌــة الدولٌــة
)*(

المادة (  )158ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )158سٌاسة النق الجوي - :
ٌ- 1تعٌن على سلطاا الطٌران المدنً اعداد سٌاسـة عامـة للنقـ الجـوي للجمهورٌـة
فً اطار السلطاا المخولة لها بمقتضى هذا القـانون ،مراعٌـة فـً ذلـك المبـلدة
الوطنٌة العلٌا ومبالو اإلقتباد الوطنً والسٌادة والتجـارة الخارجٌـة وبـناعة
النق الجوي وجمهور المنتاعٌن بخدمات .
- 1تقوم سلطاا الطٌران المدنً بنشر سٌاستها العامـة فـً مجـا النقـ الجـوي ،يمـا
تقوم من أن ألخـر بمراجعـة وتطـوٌر هـذ السٌاسـة ،فـً ضـوء التطـوراا العالمٌـة
لمرف النق الجوي الدولً ،وذلك على الندـو الـذي ٌياـ اسـتمرار تلـك السٌاسـة
وتيٌاها مع مقتضٌاا المستقب .
- 1فً دالة ما اذا أسار تطبٌ أي مادة من مواد تلك السٌاسة عن نتٌجة تتعارض مع
اختباباا وسلطاا الهٌئة المدددة فً هذا القانون ،تيون الدجٌة للنم الوارد
فً هذا القانون).
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ببــورة عادلــة ومتيافئــة مــع مــا تقدم ـ الشــرياا األجنبٌــة
من خدماا .
ٌ- 5قــوم مجلــس ادارة الهٌئــة بمراجعــة وتطــوٌر هــذ السٌاســة
علـــى ضـــوء التطـــوراا العالمٌـــة فـــً مجـــا النقـــ الجـــوي
الدولً وذلك علـى الندـو الـذي ٌياـ اسـتمرار تلـك السٌاسـة
وتيٌاها مع مقتضٌاا المستقب .
مادة()159

(*)

اإللتزام بسٌاسة النق الجوي :

علـــ ى مسسســـاا النقـــ الجــــوي الوطنٌـــة ومســـت مرو خــــدماا
الطٌـران المـدنً اإللتــزام بمقتضـى السٌاسـة العامــة للنقـ الجــوي
والعم على تدقٌ األهداف التً تتضمنها .
( **)

مادة()171

القواعد التن ٌمٌة للنق الجوي :

ٌتعــٌن علـــى ســـلطاا الطٌـــران المــدنً ابـــدار ونشـــر ومتابعـــة
وتعــدٌ القواعــد التن ٌمٌــة للنق ـ الجــوي المنــت م وغٌــر المنــت م
والطٌـــران العـــام والمطـــاراا والدريـــة الجوٌـــة وغٌرهـــا  ،بمـــا
ٌلبــً مواجهـــة اإلدتٌاجـــاا والمقتضــٌاا الاعلٌـــة للنقـــ الجـــوي
والسٌادة والتجارة الخارجٌة والداخلٌة وجمهور المنتاعٌن .
مادة()171

)*(

)**(

)*(

(*)

اإللتزام بالقواعد التن ٌمٌة :

المادة (  )159ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب ا لتعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )159مراعاة سٌاسة النق الجوي :
على مسسساا النق الجوي الوطنٌة مراعـاة العمـ بمقتضـى السٌاسـة التـً ترسـمها
سلطاا الطٌران المدنً ،والعم على تدقٌ األهداف التً تتضمنها).
المادة (  )171ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتـً يانـا تـنم قبـ التعـدٌ علـى
الرسمٌة العدد ( )11
ما ٌلً - :
(مادة (  )171القواعد التن ٌمٌة للنق الجوي :
ٌتعـٌن علــى ســلطاا الطٌــران المــدنً ابــدار قواعــد تن ٌمٌــة مابــلة للنق ـ الجــوي
المنت م وغٌر المنت م والطٌران العـام ،والعمـ علـى نشـرها ومتابعـة تناٌـذها .ويـذلك
ترشٌدها لمواجهة الداجـاا والمقتضـٌاا الاعلٌـة للنقـ الجـوي والسـٌادة والتجـارة
الخارجٌـة والداخلٌـة ،والمتغٌـراا فـً الطلـب علـى خـدماا النقـ الجـوي واتجاهــاا
جمهور المنتاعٌن بتلك الخدماا).
المادة (  )171ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )171مراعاة القواعد التن ٌمٌة للنق الجوي :
على مسسساا النق الجوي الوطنٌة واألجنبٌة وشري اا الطٌران العام وويالء السار
والشدن مراعاة العم بمقتضى القواعد التن ٌمٌة للنق الجوي التً تبدرها سلطاا
الطٌران المدنً ،واإللتزام بيافة األديام الواردة بها).
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علـى جمٌـع مسسسـاا النقـ الجـوي الوطنٌـة واألجنبٌـة وشـرياا
الطٌــران العــام وويــالء الســار والشــدن ومقــدمً خــدماا النق ـ
الجــوي والطٌــران والمطــاراا العم ـ بمقتضــى القواعــد المن مــة
لخـــدماتها المعتمـــدة مـــن ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً  ،واإللتـــزام
بيافة األديام الواردة فٌها .

الاب ال انً
دقو النق الجوي
مادة ( )171تباد ومنو دقو النق الجوي التجارٌة :
 - 1دقــو النق ـ الجــوي التجارٌــة تعتبــر مــن الدقــو الســٌادٌة
المقـــررة لديومـــة الجمهورٌـــة بمقتضـــى مالهـــا مـــن ســـٌادة
علـــى فضـــائها الجـــوي ،وٌجـــوز لهـــا مـــن خـــال ســـلطاا
الطٌــــران المــــدنً التــــرخٌم لمسسســــاا النقــــ الجــــوي
الوطنٌة بثست مار تلك الدقو وفقاً لما تددد من شروط.
 - 1تخـــتم الهٌئـــة دون ســـواها بـــثبرام اإلتااقٌـــاا ال نائٌـــة أو
الجماعٌـــة للنقـــ الجـــوي الـــدولً ،وعقـــد أي اتااقٌــــاا أو
اجـــراء أي ترتٌبـــاا أو اتخـــاذ أي اجـــراءاا تتعلـــ بتبـــاد
ومنو دقو النق الجوي التجارٌة ،مع أٌة جهة أجنبٌة.
 - 1ال ٌجــوز لغٌــر الهٌئــة التاــاوض ،مــع الــدو األجنبٌــة لعقــد
اتااقــــاا النقــــ الجــــوي المنــــت م وغٌــــر المنــــت م ،أو أي
اتااقــاا أخــرظ تتعل ـ بتبــاد أو مــنو دقــو النق ـ الجــوي
الدولً.
مادة ( )171توفٌر دقو النق الجوي :
ٌتعٌن على الهٌئة توفٌر دقو النق الجـوي الالزمـة لـدعم شـبية
الطـر الجوٌــة ا لتــً تــربط الجمهورٌـة بالــدو األجنبٌــة ،وببــاة
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خابة بالمرايز الدٌوٌة لدريـة النقـ الجـوي الـدولً ،وذلـك مـع
مراعـــاة المبـــلدة الوطنٌـــة العلٌـــا ومبـــالو اإلقتبـــاد الـــوطنً
والســـٌادة والتجـــارة الخارجٌـــة ،واقتبـــادٌاا تشـــغٌ الخطـــوط
الجوٌة ،والتيافس ،اإلقتبادي للدقو المتبادلة.
مادة ()171

(*)

ماالااغاااااااااااة.

مادة ( )175اإلتااقٌـــاا والترتٌبـــاا بـــٌن مسسســـاا النقـــ الجـــوي الوطنٌـــة
واألجنبٌة :
 - 1ال ٌجــوز لمسسســـاا النقــ الجـــوي الوطنٌــة عقـــد اتااقٌـــاا
أو اجـــراء ترتٌبـــاا تجارٌـــة بٌنهمـــا وبـــٌن مسسســـة النقـــ
الجـــــوي األجنبٌـــــة تتعلـــــ بالتشـــــغٌ المنـــــت م للخطـــــوط
الجوٌـــــة ،أو لتشـــــغٌ أو اإلســـــت مار المشـــــترك ،االت بعـــــد
الدبـو علـى موافقــة الهٌئـة وعلٌهـا اإللتــزام فـً ذلـك بي ـ
ما تقرر الهٌئة من قواعد وشروط بهذا الشأن .
)*(

المادة (  )171ملغاة بموجب القانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة العـدد
والتً يانا تنم قب اإللغاء على ما ٌلً - :
(  )11لسنة 1119م
( التعوٌضاا التجارٌة لتدقٌ التيافس اإلقتبادي :
ٌ- 1ستد للهٌئة ما تقـدر مـن تعوٌضـاا تجارٌـة لتدقٌـ التيـافس اإلقتبـادي المشـار الٌـ فـً
المادة السابقة ،وذلك فً األدوا االتٌة - :
أ  -فاااً دالاااة انااااراد الناقااا األجنباااً للريااااب و /أو البضاااائع بتشاااغٌ رداااالا جوٌاااة ،غٌااار منت ماااة مااان
والى الجمهورٌة.
ب  -فً دالة ممارسة الناق األجنبً للدرٌة الخابة من درٌاا النق الجوي التجارٌاة بادون
تمنع الناق الوطنً بد ميافئ.
ج  -فً دالة اإلختال الجسٌم لتوازن الدرية الاعلٌة المنقولة سنوٌ ا ً بو اساطة الناقا الاوطنً
والناق األجنبً.
 - 1تدادد التعوٌضااا التجارٌااة المشاار الٌهااا علاى أسااس نساابة مئوٌاة ماان القٌماة اإلٌرادٌااة
للدرية المنقولة أو المتادة بالنسابة للدمولاة المعروضاة مقادرة وفقا ا ً ألجاور الساار وأساعار
الشدن العادٌة المعلنة .وتقوم الهٌئة بتددٌد تلك النسبة المئوٌة طبق ا ً لما ترا مناسب ا ً ل روف
التشغٌ .
ٌ- 1جوز للهٌئة اإلعااء من التعوٌضاا التجارٌة المشار الٌها فً الدالتٌن االتٌتٌن - :
أ  -اذا ما يان ذ لك تدقٌق ا ً لمبلدة وطنٌة علٌا ،أو مبلداة لإلقتباد الوطنً أو السٌادة أو
التجارة الوطنٌة الداخلٌة أو الخارجٌة.
ب  -اذا ما رأا تدقٌ التيافس اإلقتبادي المنو عن عن طرٌ تخوٌ الناق الوطنً الد فً
ابرام اتاا تجاري بٌن وبٌن الناق األجنبً لتددٌد روف وضوابط التشغٌ على الخطوط
الجوٌة التً تربط بٌن الجمهورٌة والبلد األجنبً .
ٌ- 1جوز للهٌئة التناز للناق الوطنً عن بعاض التعوٌضااا التجارٌاة المشاار الٌهاا ،مان أجا
دعم اقتبادٌاا تشغٌ خطوط الجوٌة).

- 117-

قانون الطٌران المدنً
ٌ - 1جااوز للهٌئااة اإلشااتراك بباااة مراقااب فااً مااوضاااا عقااد
اإلتااقٌاااا والترتٌباااا المشااار الٌهااا فااً هااذ المااادة ،يلمااا
اقتضى األمر ذلك.
 - 1علااى مسسساااا النق ا الجااوي الوطنٌااة رفااع مااا ٌااتم ابراماا
ماااان اتااقٌاااااا وترتٌباااااا فااااً هااااذا الشااااأن الااااى الهٌئااااة
إلعتمادهااااا ،وال ٌجااااوز الباااادء فااااً تناٌااااذ أي ماااان هااااذ
اإلتااقٌاا أو الترتٌباا االت بعد اعتمادها من الهٌئة.
مادة ( )175مراقبة نشاط النق الجوي :
علاااى الهٌئااااة مراقبااااة نشاااااط النقاااا الجااااوي الااااذي تقااااوم باااا
المسسسااااااا الوطنٌاااااة واألجنبٌاااااة ،ومراقباااااة مراعااااااة هاااااذ
المسسسااااا لممارسااااة نشاااااطها طبقااااً لدقااااو النقاااا الجااااوي
الممنودة لها بموجب اتااقٌاا نائٌة أو تراخٌم مسقتة .
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الاب ال ال
تراخٌم النق الجوي
والطٌران العام والخدماا األرضٌة
مادة ( )177شهادة يااءة التشغٌ ألنشطة الطٌران :
ال ٌجوز البدء فاً ممارساة أي نشااط فاً مجاا النقا الجاوي أو
األشااغا الجوٌاااة أو الخااادماا األرضااٌة االت بعاااد الدباااو علاااى
شهادة يااءة التشغٌ من الجهة المعنٌة بالهٌئة.
مادة()178

(*)

تاراخٌم تشااغٌ الخطاوط الجوٌااة المنت ماة الدولٌااة والداخلٌااة

:
 - 1ال ٌجاوز تشااغٌ أي خااط جااوي منات م ،دولااً أو داخلااً ماان
والااااى اقلااااٌم الجمهورٌااااة ،أو عباااار أجوائاااا  ،اال بموجااااب
تااارخٌم أو تبااارٌو ،تبااادر سااالطاا الطٌاااران المااادنً،
وطبقاااً للقواعاااد والشاااروط الااواردة فاااً هاااذا التااارخٌم أو
التبرٌو .
 - 1ال ٌجوز لمسسساا النق الجاوي الوطنٌاة أو األجنبٌاة تشاغٌ
خطوطهااا الجوٌااة المنت مااة علااى الطاار المدااددة ،اال بعااد
دباااولها علاااى تاااراخٌم أو تباااارٌو التشاااغٌ الالزماااة،
واسااااتٌااء الشااااروط والمقتضااااٌاا الانٌااااة المتعلقااااة بااااذلك،
واعتماد الجداو الزمنٌة لردالتها الجوٌة .

)*(

المادة (  )178ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌادة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )178تراخٌم تشغٌ الخطوط الجوٌة المنت مة الدولٌة والداخلٌة :
- 1ال ٌجوز تشغٌ أي خط جوي منت م ،دولً أو داخلً من والى اقلٌم الجمهورٌة ،أو
عبر أجوائ  ،االت بموجب تارخٌم أو تبارٌو  ،تبادر سالطاا الطٌاران المادنً،
وطبق ا ً للقواعد والشاروط الواردة فً هذا الترخٌم أو التبرٌو ،وذلاك ب اإلضاافة
الى الترخٌم العام الممنوح .
- 1ال ٌجااوز لمسسساااا النقا الجااوي الوطنٌااة أو األجنبٌااة تشااغٌ خطوطهااا الجوٌااة
المنت مة على الطر المدددة ،االت بعد دبولها على تراخٌم أو تبارٌو التشغٌ
الالزمة ،واستٌااء الشروط والمقتضاٌاا الانٌاة المتعلقاة باذلك ،واعتمااد الجاداو
الزم نٌة لردالتها الجوٌة ،ويذلك بعد اعتماد تبرفاا أجور السار وأساعار الشادن
المطبقة بشأنها.
- 1ال ٌجوز تسٌٌر أي ردالا اضافٌة على الخطاوط المنت ماة االت بموجاب تبارٌو مان
الهٌئة).
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 - 1ال ٌجاوز تسااٌٌر أي ردااالا اضاافٌة علااى الخطااوط المنت مااة
اال بموجب تبرٌو من الهٌئة.
مادة ( )179تبارٌو النق الجوي غٌر المنت م :
 - 1ال ٌجاااوز ألي طاااائرة القٌاااام بردااااالا جوٌاااة غٌااار منت ماااة
بمقاب ا ألخااذ أو اناازا رياااب أو بضااائع أو برٌااد فااً اقلااٌم
ا تال بتباارٌو مسااب ماان الهٌئااة،
الجمهورٌااة،
وطبقاً للشروط الاواردة فٌا  ،وياذلك طبقااً للقواعاد التن ٌمٌاة
واألديااام والشاااروط المتعلقااة بناااوع تلااك الاااردالا الجوٌاااة
غٌر المنت مة.
ٌ- 1جاب علااى مساات مر الطااائرة أو ماليهاا اتخاااذ اجااراءاا أماان
يافٌااة لتااأمٌن سااالمة الطااائرة ومااا علااى متنهااا ماان رياااب
وأمتعااة وبضااائع وبرٌاااد ،وأن ٌدااٌط الهٌئاااة علماااً ببرناااامي
األمن الجوي المقرر واإلجراءاا المتبعة فً سبٌ ذلك.
مادة()181

(*)

تبارٌو ردالا الطٌران العام :

ال ٌجاااوز ألي طاااائرة وطنٌاااة أو أجنبٌاااة القٌاااام باااأي ردلاااة مااان
رداالا الطٌااران العاام داخا اقلااٌم الجمهورٌاة ،اال بعااد الدبااو
علااى تباارٌو خااام بااذلك ،تباادر الهٌئااة بالتنسااٌ مااع ادارة
عملٌاا الادفاع الجاوي والقاواا الجوٌاة ،وادارة عملٌااا القٌاادة
العامااة للقااواا المساالدة و الجهاااا المختبااة األخاارظ .وٌلتاازم
مسااات مر الطاااائرة أو ماليهاااا بالتقٌاااد بأدياااام القاااوانٌن النافاااذة
والشاروط والقٌاود الاواردة بالتباارٌو ،وعلاى وجااا الخبااوم
خطااوط السااٌر المدااددة وارتااعاااا الطٌااران المقااررة والمناااط
)*(

المادة (  )181ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌادة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )181تبارٌو ردالا الطٌران العام :
ال ٌجوز ألي طائرة وطنٌة أو أجنبٌة القٌام بأي ردلة مان رداالا الطٌاران العاام داخا
اقلٌم الجمهورٌة ،االت بعد الدبو على تبرٌو خام بذلك ،تبدر الهٌئة بعد تبدٌ
ادارة عملٌاا الدفاع الجوي والقواا الجوٌة ،وادارة عملٌااا القٌاادة العاماة للقاواا
المسلدة وموافقة الجهاا المختبة األخرظٌ .لتزم مست مر الطائرة أو ماليها بمراعاة
أديام القوانٌن والقواعد التن ٌمٌة ويذلك الشروط والقٌود الواردة بالتبارٌو ،وعلاى
و جاا الخباااوم خطااوط الساااٌر المدااددة وارتااعااااا الطٌااران المقاااررة والمنااااط
والمواعٌد المدددة للقٌام بعملٌاا الطٌران المبرح بها ،واألماين المد ور االقتاراب
منها ،وذلك على الندو المبٌن بالتبرٌو).
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والمواعٌاااد المداااددة للقٌاااام بعملٌااااا الطٌاااران المبااارح بهاااا،
واألماااين المدضااور اإلقتااراب منهااا ،وذلااك علااى الندااو المبااٌن
بالتبرٌو .
مادة ( )181تراخٌم الخدماا األرضٌة للطٌران - :
 - 1ال ٌجااااوز القٌااااام بأٌااااة خاااادماا أرضااااٌة للطٌااااران االت بعااااد
الدباو علاى تارخٌم بااذلك مان سالطاا الطٌاران الماادنً
وٌساااارظ ذلااااك علااااى مسسساااااا النقاااا الجااااوي الوطنٌااااة
واألجنبٌة وغٌرها.
ٌ - 1جاااوز أن تمااانو الهٌئاااة مسسساااة النقااا الجاااوي الوطنٌااااة
المعٌنااااة إلساااات مار دقااااو النقاااا الجااااوي امتٌاااااز القٌااااام
بالخاااادماا األرضااااٌة الالزمااااة لمسسساااااا النقاااا الجااااوي
األجنبٌة.
 - 1ال ٌجااوز ألي مسسسااة نقاا جااوي أجنبٌااة القٌااام بالخاادماا
األرضٌة ألي مسسسة نق جوي أجنبٌة أخرظ.
مادة ( )181سدب أو اٌقاف أو تقٌٌد التراخٌم والتبارٌو :
ٌجااوز لساالطاا الطٌااران الماادنً ساادب أو اٌقاااف أو تغٌٌاار أي
ماان التااراخٌم أو التبااارٌو الممنودااة بمقتضااى هااذا القااانون،
فً األدوا االتٌة :
أ  -فً دالة مخالااة أي مان اإلتااقٌااا الدولٌاة للطٌاران المادنً
المبااادقة علٌهاااا أو المنضااامة الٌهاااا الجمهورٌاااة ،وأي مااان
أديام اإلتااقٌاا ال نائٌة المبرمة مع الدو األجنبٌة.
ب -فااً دالااة مخالاااة أي ماان أديااام قااانون الطٌااران الماادنً أو
لوائداا التن ٌمٌاااة أو أي مااان القااوانٌن أو اللاااوائو المطبقاااة
فً الجمهورٌة.
ج  -فااااً دالااااة مخ الاااااة األدياااااام أو الشااااروط الااااواردة فاااااً
أو التبارٌو الممنودة.

التراخٌم
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د  -فاً دالاة ماا اذا أقتضاى األماار ذلاك لتاأمٌن ساالمة الطٌااران،
أو ألساباب تتعلا بدالاة الداارب أو األمان العااام أو ال ااروف
اإلست نائٌة.
ها  -فااً دالااة عاادم ممارسااة النشاااط الماارخم أو المباارح باا
ماادة تراهاااا سااالطاا الطٌاااران المااادنً يافٌاااة إلعتباااار ذلاااك
عدوالً عن طلب الترخٌم أو التبرٌو.

الاب الرابع
تشغٌ الخطوط الجوٌة للنق الجوي
مادة ( )181تشغٌ الخطوط الجوٌة لمسسساا النق الجوي الوطنٌة:
 - 1تقاااوم مسسسااااا النقااا الجاااوي الوطنٌاااة بتشاااغٌ خطوطهاااا
الدولٌاة والداخلٌاة المنت مااة ،علاى الطاار الجوٌاة الماارخم
بها وفقااً لجاداو المواعٌااد المعتمادة مان الهٌئاة .يماا ٌجاوز
لهااااا تسااااٌٌر ردااااالا اضااااافٌة أو ردااااالا غٌاااار منت مااااة
لمواجهااة الطلااب علااى دريااة النق ا الجااوي ،بعااد الدبااو
على التبارٌو الالزمة لذلك من الهٌئة.
 - 1تسارظ بشااأن مسسسااا النقا الجااوي الوطنٌاة فااً تشااغٌلها
لخطوطهااا الجوٌااة أديااام هااذا القااانون ،ويااذلك أديااام يافااة
القوانٌن الوطنٌة األخرظ السارٌة الماعو .
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مادة()181

(*)

تشاغٌ مسسساااا النقا الجااوي األجنبٌااة لخطاوط جوٌااة دولٌااة

منت مة:
ٌااارخم لمسسسااااا النقااا الجاااوي األجنبٌاااة ،المعٌناااة مااان قبااا
الااادو األطاااراف فاااً اإلتااقٌااااا ال نائٌاااة أو المتعاااددة األطاااراف
للنقا الجاوي المبرماة ماع الجمهورٌاة ،بتشاغٌ خطوطهاا الجوٌاة
الدولٌااة المنت ماااة علااى الطااار الجوٌاااة المدااددة ،وذلاااك طبقااااً
لاديااام الاااواردة بتلاااك اإلتااقٌااااا ،وعلااى النداااو المابااا فاااً
جاداو الطاار الملدقااة بهااا ،وفااً اطااار دقااو النقا الممنودااة
ونقااااط الطااار الجوٌاااة المداااددة والدماااوالا الواجباااة العااارض
بماادلو عاادد الااردالا وسااعة الطاارازاا المسااتخدمة ،وأي قٌااود
أو شروط ماروضة بشأنها.
مادة ( )185استٌااء شروط ومقتضٌاا التشغٌ :
ال ٌجااوز لمسسساااا النقا الجااوي الوطنٌااة أو األجنبٌااة ممارسااة
تشاااغٌ خطوطهاااا الجوٌاااة ،األ بعاااد دباااولها علاااى تااارخٌم أو
تباااارٌو التشااااغٌ المشاااااار الٌاااا آنااااااا ،واسااااتٌااء الشاااااروط
والمقتضااااٌاا الانٌااااة المتعلقااااة بالتشااااغٌ  ،واعتماااااد الجااااداو
الزمنٌاااة لردالتهاااا ،طبقااااً للخطاااوط والطااار الجوٌاااة المدااادد،
والقٌاااود والشااااروط الماروضااااة علٌهااااا ،ويااااذلك بعااااد اعتماااااد
تعرفاااا النقا المطبقااة بشااأنها ،وفقااً لاديااام المقااررة فااً هااذا
الشأن.
)*(

المادة (  )181ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌادة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )181تشغٌ مسسساا النق الجوي األجنبٌة لخطوط جوٌة دولٌة منت مة:
ٌرخم لمسسساا النق الجوي األجنبٌة ،المعٌنة من قب الدو األطراف فً اإلتااقٌاا
ال نائٌااة للنقاا الجااوي المبرمااة مااع الجمهورٌااة ،بتشااغٌ خطوطهااا الجوٌااة الدولٌااة
المنت مة على الطر الجوٌاة المداددة ،وذلاك طبقا ا ً لادياام الاواردة بتلاك اإلتااقٌااا،
وعلى الندو الماب فً جداو الطر الملدقة بها ،وفً اطار دقو النق الممنودة
ونقاط الطر الجوٌة المدددة والدموالا ال واجبة العرض بمدلو عدد الردالا وسعاة
الطرازاا المستخدمة ،وأي قٌود أو شروط ماروضة بشأنها).
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مادة ( )185انشاء أو تعدٌ أو الغاء الخطوط الجوٌة المنت مة :
علــى مسسســاا النق ـ الجــوي الوطنٌــة واألجنبٌــة الدبــو علــى
موافقـة مسـبقة مـن سـلطاا الطٌـران المـدنً إلنشـاء أو تعـدٌ أو
الغــاء أي خــط مــن خطوطهــا الجوٌــة ،أو تعــدٌ عــدد الــردالا
التً تقوم بتشغٌلها.
مادة ( )187الدراســـاا اإلقتبـــادٌة والانٌـــة للخطـــوط وأطـــرز الطـــائراا
الجدٌدة :
علـى مسسسـاا النقـ الجـوي الوطنٌــة قبـ افتتـاح أي خـط جــوي
جدٌــد ترغــب فـــً تشــغٌل  ،أو اســتخدام نـــوع جدٌــد مــن أطـــرز
الطـائراا اجــراء دراسـاا اقتبــادٌة وفنٌـة شــاملة لتلـك الخطــوط
أو األطـــرز ،واعتمــــاد نتــــائي وتوبـــٌاا تلــــك الدراســــاا مــــن
سلطاا الطٌران المدنً.
مادة()188

(*)

النق الجوي الداخلً التجاري :

ال ٌجوز للطـائراا األجنبٌـة القٌـام بنقـ ريـاب أو بضـائع أو برٌـد
بــٌن نقطتـــٌن واقعتــٌن فـــً اقلــٌم الجمهورٌـــة ومــع ذلـــك ٌجـــوز
لســلطاا الطٌــران المــدنً التبــرٌو بم ـ هــذا النق ـ اذا اقتضــى
البالو العام ذلك ،بعد موافقة الوزٌر.
مادة ( )189نق البرٌد الجوي :
 - 1تشرف سلطاا البرٌد المختبة على نق البرٌد الجوي .
 - 1تطب ـ القــوانٌن الســارٌة بشــأن البرٌــد الســطدً علــى نقــ
البرٌد الجوي ،ما لم ٌنم على خالف ذ لك.
)*(

المادة (  )188ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )188النق الجوي الداخلً المد ور ( اليابوتاج):
ال ٌجوز للطائراا األجنبٌة القٌام بنق الرياب أو بضائع أو برٌد بٌن نقطتـٌن واقعتـٌن
فً اقلٌم الجمهورٌة ومع ذلك ٌجوز لسلطاا الطٌران المدنً التبرٌو بم هذا النق
اذا اقتضى البالو العام ذلك ،بعد موافقة الوزٌر).
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 - 1تراعــى أديــام اإلتااقٌــاا الدولٌــة المتعلقــة بالبرٌ ـد الجــوي،
المبد علٌها أو المنضمة الٌها الجمهورٌة.
 - 1على الناق الجاوي أن ٌقوم بنق البرٌد الجوي المخبم لـ
مـن قبـ سـلطاا البرٌـد ،وفق ـاً لقواعـد البرٌـد والنقـ الجــوي
المقررة فً هذا الشأن.
ٌ - 5جب مراعاة الترتٌـب االتـً فـً النقـ الجـوي( :المسـافرون
 ،فالبرٌد ،فاألمتعة ،فالبضائع).
مادة()191

(*)

األوامر الديومٌة :

تلتـزم مسسسـاا النقـ الجــوي الوطنٌـة واألجنبٌـة بجمٌـع األوامــر
التــً تبـــدرها ســـلطاا الطٌـــران المــدنً وعلـــى األخـــم فٌمـــا
ٌتعل باالتً :
أ  -تشغٌ أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوٌة .
ب  -التاتـٌ

علـى مياتـب مسسسـاا ومنشـ ا الطٌـران واإلطـالع

على مستنداتها والو ائ الالزمة.
ج  -ابدار تذاير السار المجانٌة والمخاضة .
مادة ( )191ادبائٌاا الطٌران المدنً :
علــى يافــة مسسســاا النقـــ الجــوي والطٌــران العــام ،الوطنٌـــة
واألجنبٌــة اإللتــزام بتزوٌــد الهٌئــة بيافــة مــا تطلب ـ مــن معلومــاا
وبٌانـاا ،وجــداو مواعٌــد وادبـائٌاا تشــغٌ الخطــوط الجوٌــة،
)*(

المادة (  )191ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )191األوامر الديومٌة :
تلتزم مسسساا النق الجوي الوطنٌة واألجنبٌة ب جمٌع األوامر التً تبـدرها سـلطاا
الطٌران المدنً وعلى األخم فٌما ٌتعل باالتااً :
أ  -تعرفاا النق الجوي.
ب  -تشغٌ أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوٌة.
ج  -التاتــٌ علــى مياتــب مسسســاا ومنشــ ا الطٌــران واإلطــالع علــى مســتنداتها
والو ائ الالزمة.
د  -ابدار تذاير السار المجانٌة والمخاضة).
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وادبــائٌاا الطٌــران العــام .ويــذلك موافاتهــا بمــا تبــدر تباع ـاً
مــن تقــارٌر ادبــائٌة ،وغٌــر ذلــك مــن تقــارٌر دورٌــة وســنوٌة
فٌما ٌتعل بأنشطتها ونتائي تشغٌلها.
مادة ( )191العاملون األجانب فـً مسسسـاا النقـ الجـوي والطٌـران العـام
:
مــع مراعــاة القــوانٌن والقواعــد واإلجــراءاا الســارٌة الماعــو
فــً الجمهورٌــةٌ ،جـــب الدبــو مقــدماً علـــى موافقــة ســـلطاا
أي مـــن العـــاملٌن األجانـــب فـــً
الطٌـــران المـــدنً بشـــأن تعٌـــٌن ن
مسسساا النق الجوي والطٌران العام.

الاب الخامس
تعرفاا النق الجوي
أجور السار وأسعار الشدن والشروط المتعلقة بها
مادة ()191

)*(

(*)

ماالاااغااااااااااة

المادة (  )191ملغاة بموجب القانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة العدد
والتً يانا تنم قب اإللغاء على ما ٌلً - :
(  )11لسنة 1119م
(مادة (  )191اعتماد تعرفاا النق الجوي ومراقبة تطبٌقها :
- 1تقوم الهٌئة بثعتماد تعرفاا النق الجو ي ،ومراقبة تطبٌقها من جانب مسسسـاا
النق الجوي الوطنٌة واألجنبٌة ،ومياتب وويالء السار والشدن.
- 1ال ٌجوز تطبٌ أي من تعرفاا النقـ الجـوي علـى أي خـط مـن الخطـوط الجوٌـة
الدولٌة والداخلٌة قب استبدار موافقة الهٌئة على ذلك.
ٌ- 1جــوز للهٌئــة قبــو أو رفــض التعرفــاا المقدمــة الٌهــا ،أو ادخــا مــا تــرا مــن
تعدٌالا علٌها ،أو تددٌد التعرفة التً تعد عادلة واقتبادٌة فـً رأٌهـا ،وٌسـرظ
ذلك على ما تتضمن تلك التعرفاا من بٌاناا أو شروط).
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مادة ()191

(*)

مادة ()195

(**)

ماالاااغااااااااااة

مادة ()195

(***)

ماالاااغااااااااااة

مادة ()197

(****)

ماالاااغااااااااااة

)*(

)**(

)***(

)****(

ماالاااغااااااااااة

المـادة (  )191ملغـاة بموجـب القـانون رقـم (  )11لسـنة 1119م المنشـور فـً الجرٌـدة الرسـمٌة
والتً يانا تنم قب اإللغاء على ما ٌلً - :
العدد (  )11لسنة 1119م
(مادة (  )191األوامر الديومٌة المتعلقة بأجور وأسعار النق الجوي :
- 1تقوم الهٌئة بثبدار األوامر الديومٌة المتعلقة بأجور السار وأسعار الشدن ،وفق ا ً
لما ترا ضرورٌ ا ً.
- 1على مسسساا النق الجوي الوطنٌة واألجنبٌة ،ومياتب السـار والشـدن ،اإللتـزام
بتناٌذ األوامر الديومٌة المشار الٌها فً الاقرة السابقة ،وعدم مخالاتهاا ألي سبب
من األسباب.
المـادة (  )195ملغـاة بموجـب القـانون رقـم (  )11لسـنة 1119م المنشـور فـً الجرٌـدة الرسـمٌة
والتً يانا تنم قب اإل لغاء على ما ٌلً - :
العدد (  )11لسنة 1119م
(مادة (  )195عموالا ويالء السار والشدن الجوي :
العمـوالا التــً تقـوم مسسســاا النقـ الجــوي بـدفعها الــى ويـالء الســار والشــدن
الجوي مقاب التذاير المباعة أو بوالٌم الشدن البـادرة ،تسـرظ بشـأن اعتمادهـا
القواعد المقررة إلعتماد التعرفاا).
المـادة (  )195ملغـاة بموجـب القـانون رقـم (  )11لسـنة 1119م المنشـور فـً الجرٌـدة الرسـمٌة
والتً يانا تنم قب اإللغاء على ما ٌلً - :
العدد (  )11لسنة 1119م
(مادة (  )195العدو عن التعرفاا أو العموالا المعتمدة :
للهٌئــة مطل ـ الدــ فــً أن تســدب فــً أي وقــا اعتمادهــا أل ي مــن التعرفــاا أو
العموالا ،اذا ما اقتضى األمـر ذلـك وفـً هـذ الدالـة تبـدر توجٌهاتهـا فٌمـا ٌتعلـ
بالتعرفـة أو العمولـة العادلــة والتـً تـرظ وجــوب تطبٌقهـا مراعٌـة فــً ذ لـك الاتــرة
الالزمة للتطبٌ ).
المـادة (  )197ملغـاة بموجـب القـانون رقـم (  )11لسـنة 1119م المنشـور فـً ا لجرٌـدة الرسـمٌة
والتً يانا تنم قب اإللغاء على ما ٌلً - :
العدد (  )11لسنة 1119م
(مادة (  )197اإللتزام بتطبٌ التعرفاا والعموالا :
تلتـزم مسسســاا النق ـ الجــوي وويــالء الســار والشــدن الجــوي بتطبٌ ـ التعرفــاا
والعموالا المعتمدة من الهٌئة واإلمتناع منع ا ً بات ا ً عن مخالاتها .وال ٌسمو بأي دا
من األدوا بثقتضاء مبال نق عن التعرفاا المدددة أو دفـع أو اقتضـاء عمـوالا
تزٌـد عــن العمــوالا المقــررة ،علــى الندــو الــذي اعتمــدتها الهٌئــة .يمــا تلتــزم بعــدم
التوانً أو التقبٌر فً اتخاذ اإلجراءاا الالزمة لتدبٌ المبال المستدقة).
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الاب السادس
مياتب مسسساا النق الجوي
وويالء السار والشدن الجوي
مادة()198

(*)

مياتب مسسساا النق الجوي :

 - 1ال ٌجوز فتو أي مياتـب لمسسسـاا النقـ الجـوي داخـ اقلـٌم
الجمهورٌــة ،ســوا ًء يانــا تســٌر أو ال تســٌر خطوطــا جوٌــة
مـن والـى الجمهورٌـة ،االت بعـد الدبـو علـى تـرخٌم بــذلك
من الهٌئة.
- 1تمــنو الهٌئــة تــراخٌم فــتو مياتــب مسسســاا النق ـ الجــوي
العربٌـــــة واألجنبٌـــــة ،وفقـــــاً ألديـــــام اإلتااقٌـــــاا ال نائٌـــــة
والمتعــددة األطــراف للنق ـ الجــوي المبرمــة بــٌن الجمهورٌــة
والـدو التابعـة لهـا تلــك المسسسـاا ،ووفقـاً لمبـدأ المعاملــة
بالم

فٌمـا ٌتعلـ بالشـروط الالزمـة لـذلك ونـوع ونطـا مـا

ٌقدم لها من تسهٌالا.
 - 1تخضــع مياتــب مسسســاا النقــ الجــوي العربٌــة واألجنبٌــة
للقـــوانٌن واللـــوائو والقواعـــد التن ٌمٌـــة الســـارٌة الماعـــو
وببـاة خابــة
)*(

مــا ٌتعلـ بــدخو العــاملٌن

ا لمادة (  )198ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )198مياتب مسسساا النق الجوي :
 - 1ال ٌجوز فتو أي مياتب لمسسساا النقـ الجـوي داخـ اقلـٌم ا لجمهورٌـة ،سـوا ًء
أو ال تسـٌر خطوطـا جوٌـة مـن والـى الجمهورٌـة ،االت بعــد
يانـا تسـٌر
الدبو على ترخٌم بذلك من الهٌئة.
 - 1تمنو الهٌئة تراخٌم فتو مياتب مسسساا النق الجوي العربٌة واألجنبٌة ،وفق ا ً
ألديام اإلتااقٌاا ال نائٌة للنق الجوي المبرمة بٌن الجمهورٌة والدو التابعة لها
تلك المسسساا ،ووفق ا ً لمبدأ المعاملة بالم فٌما ٌتعل بالشروط الالزمـة لـذلك
ونوع ونطا ما ٌقدم لها من تسهٌالا.
 - 1تخضــع مياتــب مسسســاا النقــ الجــوي العربٌــة واألجنبٌــة للقــوانٌن واللــوائو
والقواعد التن ٌمٌة السارٌة الماعـو وببـاة خابـة مـا ٌتعلـ بـدخو العـاملٌن
التــابعٌن لهــا اقلــٌم الجمهورٌــة ،والخــروج من ـ  ،واإلقامــة فٌ ـ  ،ويــذلك أن مــة
وتبارٌو العم الخابة بهم.
ٌ - 1جـب علـى جمٌـع مياتـب مسسسـاا النقـ الجـوي موافـاة الهٌئـة شـهرٌ ا ً وسـنوٌ ا ً
بثدبائٌاا درية النق الجـوي علـى جمٌـع قطاعـاا الخطـوط الجوٌـة المرتبطـة
بتشغٌلها من والى الجمهورٌة ،على ندو منت م وماب ).
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التــابعٌن لهـــا اقلـــٌم الجمهورٌــة ،والخـــروج منـــ  ،واإلقامـــة
فٌ  ،ويذلك أن مة وتبارٌو العم الخابة بهم.
ٌ - 1جــب علــى جمٌــع مياتــب مسسســاا النقــ الجــوي موافــاة
الهٌئة شـهرٌاً وسـنوٌاً بثدبـائٌاا دريـة النقـ الجـوي علـى
جمٌـــع قطاعـــاا الخطـــوط الجوٌـــة المرتبطـــة بتشـــغٌلها مـــن
والى الجمهورٌة ،على ندو منت م وماب .
مادة ( )199مياتب ويالء السار والشدن الجوي :
 - 1ال ٌجـــوز ألي منشـــأة أو مسسســـة القٌـــام بأعمـــا الويالـــة
لمسسســاا النق ـ الجــوي االت بموجــب تــرخٌم خــام بــذلك
تبـــدر الهٌئــــة ،وال تمــــنو تلـــك التــــراخٌم االت للمنشــــ ا
والمسسسـاا الوطنٌـة المعتمـدة مســبقاً مـن الهٌئـة والمدرجــة
فً سجالتها.
 - 1ال ٌجـــوز ألٌـــة مسسســـة نقـــ جـــوي أجنبٌـــة القٌـــام بأعمـــا
الويالــــة بمختلــــف بــــورها داخــــ اقلــــٌم الجمهورٌــــة ألي
مسسســـة نقـــ جـــوي أجنبٌـــة أخـــرظ دتـــى وأن يانـــا مـــن
جنسٌتها.
ٌ- 1جــب علــى مسسســاا النق ـ الجــوي األجنبٌــة المــرخم لهــا
باــتو مياتــب داخ ـ اقلــٌم الجمهورٌــة أ تال تســند ويالــة القٌــام
بأعمالهـــــا االت لمنشـــــأة

أو مسسســـــة وطنٌـــــة

معتمدة لدظ الهٌئة.
 - 1ال ٌجــوز تســجٌ مياتــب ويــالء الســار والشــدن الجــوي فــً
الســج التجــاري للــوزارة المختبــة ،االت بعــد دبــولها علــى
ترخٌم من سـلطاا الطٌـران المـدنًٌ ،خـاو لهـا الدـ فـً
ممارسة نشاطها التجاري فً مجا النق الجوي .
 - 5تقـوم الهٌئــة بمـنو تــراخٌم مياتــب ويـالء الســار والشــدن
الجـــوي بعـــد اســــتٌااء الو ـــائ الم بتــــة ليااءتهـــا المالٌــــة
والتجارٌــــة والتن ٌمٌــــة ،والتأيــــد مــــن الضــــماناا المالٌــــة
المناسبة فً قٌمتها لدجم النشاط الاعلً.
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ٌ- 5جــب علــى يافــة مياتــب ويــالء الســار والشــدن الجــوي أن
تـودع لــدظ الهٌئــة أســعار الســار والشــدن التــً تتعام ـ بهــا
مــع الريــاب أو الشــادنٌن ،ويــذلك يــ مــا ٌتعلــ بهــا مــن
شروط وموابااا.

الاب السابع
الرقابة والتاتٌ
مادة()111

(*)

ماتشوا النق الجوي :

 - 1علــى الهٌئــة تعٌــٌن المســئولٌن عــن الرقابــة والتاتــٌ

علــى

ردــالا النق ـ الجــوي والطٌــران العــام ،ومياتــب مسسســاا
النقـ الجــوي وويــالء الســار والشــدن الجــوي ،للتدق ـ مــن
مراعاة أديام وشروط التراخٌم الممنودة لها .
ٌ - 1يـ ون لماتشــً النقـ الجــوي بـاة الضــبطٌة القضـائٌة ولهــم
مطل الد فـً طلـب اإلطـالع والتاتـٌ

علـى ردـالا النقـ

الجــوي والطٌــران العــاام وعلــى دســاباا وو ــائ وســجالا
مسسساا النق الجوي وويالء السار والشدن الجوظ.
مادة ( )111التزامـــاا مسسســـاا النقـــ الجـــوي وويـــالء الســـار والشـــدن
الجوي :
- 1تلتزم مسسساا النق الجوي وويالء السار والشـدن الجـوي
بتسـهٌ مهمـة ماتشـً النقـ الجـوي ،ومسـاعدتهم علـى أداء
واجباتهم ،يما تلتـزم بتلبٌـة طلبهاـام ألي بٌانـاا أو تقـارٌر أو
)*(

المادة (  )111ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )111ماتشوا النق الجوي :
 - 1على الهٌئـة تعٌـ ٌن المسـئولٌن عـن الرقابـة والتاتـٌ علـى ردـالا النقـ الجـوي
والطٌران العام ،ومياتب مسسساا النق الجوي وويالء السار والشدن الجاوي،
للتدق من مراعاة أديام وشروط التراخٌم الممنودة لها ،وعدم مخالاة تعرفاا
النق الجوي المعتمدة من الهٌئة ،علً أي وج من الوجو ويذلك ا لتاتـٌ علـى
دساباتها وو ائقها وسجالتها التجارٌة يلما اقتضى األمر ذلك.
ٌ - 1يون لماتشً النق الجوي باة الضابطة القضائٌة ولهم مطل الدـ فـً طلـب
اإلطـالع والتاتــٌ علــى ردــالا النق ـ الجـوي والطٌــران العــاام وعلــى دســاباا
وو ائ وسجالا مسسساا النق الجوي وويالء السار والشدن الجوظ).
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بـــور أو مســـتخرجاا مـــن الو ـــائ والســـجالا والـــدفاتر
والمستنداا واألورا المتعلقة بأنشطتهم.
- 1تلتــــزم جمٌــــع مسسســــاا النقــــ الجــــوي وويــــالء الســــار
والشــــدن الجــــوي بداــــ الو ــــائ والســــجالا والــــدفاتر
والمسـتنداا واألورا المشـار الٌهـا فـً البنـد السـاب  ،لمــدة
ال تق ـ عــن ــال ســنواا اعتبــاراً مــن تــارٌ اتمــام التعام ـ
أو األعما  ،أو العملٌاا المتعلقة بها.
ٌ- 1د ـر علــى مسسسـاا النق ـ الجــوي وويـالء الســار العاملــة
فــً الجمهورٌــة القٌــام بــأي دجــز وهمــً ألي مــن جمهــور
المسافرٌن ،وأن تيون جمٌع الدجوزاا مسيدة ودقٌقٌة.
مادة ( )111األفعا المد ورة :
ال ٌجوز ألي شخم ارتياب أي فع من األفعا االتٌة :
أ  -منع أو اعاقة أو تهدٌد مم لً الهٌئة أو ماتشً النقـ الجـوي
علـــى ندـــو ٌدـــو دون ممارســـة ســـلطاتهم المخولـــة لهـــم
بمقتضى البنود سالاة الذير.
ب -اإلمتنــاع عــن أو التقبــٌر فــً اإلســتجابة الــى طلــب الهٌئــة
فٌمــــا ٌتعلــــ بممارســــة اختبابــــها فــــً مجــــا الرقابــــة
والتاتٌ .
ج  -اعطــــاء الهٌئـــــة أو مم لٌهـــــا أو ماتشـــــً النقـــــ الجـــــوي
معلومــاا غٌــر بــدٌدة أو مضــللة ،بشــأن الموضــوع مد ـ
التدقٌ .
مادة ( )111ضبط المخالااا :
علـــى الهٌئـــة القٌـــام بيافـــة اجـــراءاا ضـــبط وقـــائع المخالاـــاا،
واتخاذ الالزم بشأنها ،طبق ًا للقانون.

الباب الدادي عشر
رسوم الطٌران المدنً
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مادة()111

(*)

تددٌد الرسوم :

 - 1علـــى الهٌئـــة دعـــم ياـــاءة المطـــاراا المدنٌـــة ،والنهـــوض
ببنٌتهـــا األساســـٌة ،وتشـــغٌلها وبـــٌانتها وادارتهـــا ،وفقـــاً
للمســــــتوٌاا الدولٌــــــة المقــــــررة ،ومقتضــــــٌاا التشــــــغٌ
اإلقتبــادي لمرفــ النقــ الجــوي الــدولً والــداخلً ،وفــً
ســبٌ ذلــك ٌخـــو لهــا الدــ فـــً تددٌــد وتدبــٌ رســـوم
عادلة لتغطٌة التيالٌف المترتبة على ذلك.
- 1تتـــولى الهٌئـــة اقتـــراح رســـوم الطٌـــران ا لمـــدنً مقابـــ مـــا
تقدم مـن خـدماا وتسـهٌالا فـً المجـاالا االتٌـة ،علـى أن
تددد بالئدة ٌبدرها رئٌس مجلس الوزراء.
أ  -هبوط وانت ار واٌواء الطائراا .
ب  -خدماا وتسهٌالا المالدة الجوٌة لتأمٌن سالمة
الطٌران .
ج  -خدماا وتسهٌالا درية الرياب والبضائع والبرٌد.
د  -الخدماا والتسهٌالا األخرظ الالزمة لتشغٌ
المطاراا .
ها  -اٌجار المبانً واألراضً.
)*(

المادة (  )111ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11

تددٌد الرسوم :
(مادة ( )111
- 1على الهٌئة دعم يااءة المطـاراا المدنٌـة ،والنهـوض ببنٌتهـا األساسـٌة ،وتشـغٌلها وبـٌانتها
وادارتهــا ،وفق ـا ً للمســتوٌاا الدولٌــة المقــررة ،ومقتضــٌاا التشــغٌ اإلقتبــادي لمرف ـ النقــ
الجوي الدولً والداخلً ،وفً سبٌ ذلـك ٌخـو لهـا الدـ فـً تددٌـد وتدبـٌ رسـوم عادلـة
لتغطٌة التيالٌف المترتبة على ذلك.
- 1تتــولى الهٌئــة اقتــراح رســوم ا لطٌــران المــدنً مقاب ـ مــا تقدم ـ مــن خــدماا وتســهٌالا فــً
على أن تددد بالئدة ٌبدرها رئٌس مجلس الوزراء.
المجاالا االتٌة،
أ  -هبوط وانت ار واٌواء الطائراا .
ب  -خدماا وتسهٌالا المالدة الجوٌة لتأمٌن سالمة الطٌران .
ج  -خدماا وتسهٌالا درية الرياب والبضائع والبرٌد.
د  -ا لخدماا والتسهٌالا األخرظ الالزمة لتشغٌ المطاراا.
 توفٌر اٌجار المبانً واألراضً .و  -توفٌر استغال المراف والخدماا والمعداا فً المطاراا.
ز  -تسجٌ الطائراا ،وابدار أو اعتماد و /أو تجدٌد شهاداا بالدٌتها .
ح -اعتماد هٌئاا بٌانة الطائراا ،ومعام فدم الوقود ،وجهاا تور ٌد خدماا الطٌران.
ط  -ابــدار التــراخٌم والتبـــارٌو واإلجــازاا واجــراءاا اإلختبـــاراا ،دون مســاس بدـــ
الجهاا األخرظ بثبدار التراخٌم األخرظ التً تارضها القوانٌن.
ي  -أي رسوم أخرظ مقاب ما تقدم من أي خدماا أو تسهٌالا أخرظ).
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و  -استغال المراف والخدماا والمعداا فً المطاراا .
ز  -تسجٌ الطائراا ،وابدار أو اعتماد و /أو تجدٌد
شهاداا بالدٌتها .
ح  -اعتماد هٌئاا بٌانة الطائراا ،ومعام

فدم

الوقود ،وجهاا تورٌد خدماا الطٌران .
ط  -ابــدار التــراخٌم والتبــارٌو واإلجــازاا واجــراءاا
اإلختبــــاراا ،دون مســــاس بدــــ الجهــــاا األخــــرظ
بثبدار التراخٌم األخرظ التً تارضها القوانٌن .
ي  -أي رسوم أخرظ مقاب
تسهٌالا أخرظ .
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مادة ( )115ضوابط تددٌد الرسوم :
تراعــً ســلطاا الطٌــران المــدنً عنــد اعــداد الرســوم المشـــار
الٌها فً المادة السابقة ما ٌلً :
أ  -بســاطة ن ــام الرســوم ومالءمت ـ للتطبٌ ـ العــام فــً مختلــف
المطاراا الدولٌة.
ب -عدالة الرسوم وعدم فرض رسـوم مبـال فٌهـا علـى ندـو ال
ٌشـجع المنتاعــٌن بخــدماا المطــار علــى اســتخدام التســهٌالا
والخدماا الالزمة لتأمٌن سالمة الطٌران.
ج  -عـدم التمٌٌـز بـٌن مسسسـاا النقـ الجـوي الوطنٌـة واألجنبٌـة
التً تعم فً ناس مجا شبية الخطوط الجوٌة الدولٌة.
د  -أالت ٌترتــب علــى اإلعاــاءاا أو التخاٌضــاا المتعلقــة برســوم
المطـاراا والخـدماا المالدٌـة فـرض أعبـاء اضـافٌة جســٌمة
على باقً المنتاعٌن.
ها  -تددٌــد الرســوم عنــ د المســتوٌاا التــً تياــ بقــدر اإلميــان
تغطٌــــة التيلاــــة اإلقتبــــادٌة الياملــــة للمطــــار والخــــدماا
والتســــــهٌالا المالدٌــــــة ،ويــــــذلك تيــــــالٌف رأس المــــــا
المســت مر واســتهالك األبــو  ،وتيــالٌف التشــغٌ والبــٌانة
واإلدارة ،مــن دبــٌلة اٌــراداا المطــار ســوا ًء منهــا المتعل ـ
أو غٌر المتعل بالطٌران وذلك مع مراعاة االتً :
( )1أالت ٌتدم ـ مســت مرو الطــائراا وغٌــرهم مــن المنتاعــٌن
بخــدماا المطــار أي رســوم مقاب ـ خــدماا أو تســهٌالا
ال ٌنتاعــــون منهــــا ،وتدقٌقــــاً لــــذلك تســــتبعد التيــــالٌف
المتعلقــة بمنشــ ا أو خــدماا

أو تســهٌالا مـــسجرة

للغٌر.
( )1توزٌـــع التيلاـــة توزٌعـــاً عـــادالً علـــى يافـــة المنتاعـــٌن
بالمطـــار والخـــدماا والتســـهٌالا المالدٌـــة ،بدٌـــ ال
- 111-

قانون الطٌران المدنً
ٌتدم ـ أي مــنهم عبئ ـاً مالٌ ـاً اضــافٌاً مقاب ـ انتاــاع غٌــر
بذلك.
مادة ( )115اإلعااءاا والتخاٌضاا المتعلقة بالرسوم :
تقــــوم الهٌئــــة بتددٌــــد دــــاالا اإلعاــــاء مــــن رســــوم الهبــــوط
واإلنت ـــــار واإلٌـــــواء والخـــــدماا المالدٌـــــة ،ويـــــذلك دـــــاالا
تخاــٌض رســوم الهبــوط واإلنت ــار واإلٌــواء ،مــع اإلهتــداء فــً
ذلك باألن مة الدولٌة المطبقة
مادة ()117

فً هذا المجا .

الئدة رسوم الطٌران :
تقــوم الهٌئــة بتدبــٌ رســوم الطٌــران المــدنً مقاب ـ مــا تقدم ـ
مــن خــدماا وتســهٌالا فــً المجــاالا المبٌنــة بالمــادة (،)111
طبقاً ألديام الئدة رسوم الطٌران المدنً.

مادة ()118

زٌادة فئاا الرسوم :

ٌ - 1جـوز بقـرار مـن مجلـس ادارة الهٌئـة زٌـادة الائـاا المدـددة
بالئدـــة رســـوم الطٌـــران المـــدنً ،لمواجهـــة الزٌـــادة فــــً
تيــــالٌف تشــــغٌ وبــــٌانة وتطــــوٌر المطــــاراا ،ومســــاٌرة
مسـتوٌاا رسـوم الطٌــران المـدنً السـائدة دولٌ ـاً ،وذلـك بمــا
ال ٌجـاوز ال ـٌن فــً المائـة سـنوٌاً ،ودســبما توضـد الئدــة
الرسوم.
ٌ- 1سـرظ ماعـو قـراراا تعـدٌ رسـوم الطٌـران المـدنً سـالاة
الذير ،بعد مضً ال ٌن ٌوماً من تارٌ نشرها.
مادة()119
)*(

(*)

سداد الرسوم :

المادة (  )119ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
سداد الرسوم :
(مادة ( )119
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ٌلتــــزم بســــداد رســــوم الهبــــوط واإلنت ــــار واإلٌــــواء

-1

مســتغ الطــائرة فــً دالــة النق ـ الجــوي التجــاري ،والطٌــار
فً جمٌـع الدـاالا األخـرظ ،وتسـدد هـذ الرسـوم قبـ اقـالع
الطــائرة ،أو بموجــب دســاباا شــهرٌة ٌميــن فتدهــا بالنســبة
للمنتاعـٌن الـدائمٌن بخـدماا المطــار وتسـوظ هـذ الدســاباا
شهرٌاً.
ٌ - 1لتــزم بســداد رســوم الخــدماا المالدٌــة مســتغ الطــائرة أو
الطٌــار فــً جمٌــع الدــاالا األخــرظ أو يلٌهمــا بتعهــد يتــابً
وال ٌبــرح بعبــور أي طــائرة إلقلــٌم الجمهورٌــة مــا لــم ٌيــن
هنـاك تعهـد يتـابً أو برقـً بســداد هـذ الرسـوم مـن مســتغ
الطــائرة أو الطٌــار أو يلٌهمـــا  ،وتســدد الرســوم المســـتدقة
خـــال

ال ـــٌن ٌومـــاً مـــن تـــارٌ األخطـــار بالمطالبـــة داخـــ

الجمهورٌة وخال (ٌ )15ومـاً فـً الخـارج ،وفـً دالـة عـدم
الســداد فــً المواعٌــد المدــددة ٌدب ـ رســم اضــافً بنســبة
(( )%5خمســة فــً المائــة) عــن ي ـ فتــرة انقضــاء  ،االو اذا
دالا دون ذلك روف قاهرة.

ٌ - 1لتـزم بســداد رسـوم الهبــوط واإلنت ــار واإلٌـواء مســتغ الطــائرة فـً دالــة النق ـ
الجوي التجـاري ،والطٌـار فـً جمٌـع الدـاالا األخـرظ ،وتسـدد هـذ الرسـوم قبـ
اقــالع الطــائرة ،أو بموجـــب دســاباا شــهرٌة ٌميـــن فتدهــا بالنسبــاة للمنتاعـــٌن
الدائمٌن بخدماا المطار وتسوظ هذ الدساباا شهرٌا.
ٌ - 1لتزم بسداد رسوم الخدماا المالدٌة مسـتغ الطـائرة والطٌـار فـً جمٌـع الدـاالا
األخرظ أو يلٌهما بتعهد يتابً وال ٌبرح بعبور أي طائرة إلقلٌم الجمهورٌة ما لـم
ٌين هناك تعهد يتابً أو برقً بسداد هذ الرسوم من مستغ الطائرة أو الطٌار أو
يلٌهما فً ذلـك .وتسـدد الرسـوم المسـتدقة خـال ال ـٌن ٌومـ ا ً مـن تـارٌ اإلخطـار
بالمطالبة داخ الجمهورٌة وخال ( ٌ )15وم ا ً فً الخارج ،وفً دالة عدم السـداد
فً المواعٌـد المدـددة ٌدبـ رسـم اضـافً بنسـبة ( ( )%51خمسـٌن فـً المائـة)
ٌضاف الٌ ( ( )%5خمسة فً المائة) عن ي فتـرة انقضـاء أخـرظ ،االت اذا دالـا
دون ذلك روف قاهرة.
 - 1فً دالة التخلف عن سداد أي رسـوم أخـرظ تدـدد بشـأنها موعـد للسـدادٌ ،دبـ
رسم اضافً بنسبة( )%51 ( .خمسٌن فً ا لمائة) ٌضاف الٌ ( ( )%5خمسة فـً
المائة) عن ي فترة انقضاء أخرظ ،االت اذا دالا دون ذلك روف قاهرة).
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فــً دالــة التخلــف عــن ســداد أي رســوم أخــرظ تدــدد
بشـأنها مواعٌــد للســدادٌ ،دبـ رســم اضــافً بنســبة ()%5
(خمســة فــً المائــة) عــن يــ فتــرة انقضــاء أخــرظ ،االو اذا
دالا دون ذلك روف قاهرة.

الباب ال انً عشر
دواد ووقائع الطائراا
الاب األو
اإلبالم عن دواد
مادة ()111

ووقائع الطائراا

دواد الطائراا فً اقلٌم الجمهورٌة :
- 1علــى الســلطاا المدلٌــة ،عنــد علمهــا بوقــوع دــاد لطــائرة
فــً منطقــة اختبابــها ،أن تخطــر ســلطاا الطٌــران المــدنً
علماً بذلك.
 - 1علــى قائــد الطــائرة أو أعضــاء طاقمهــا ،عنــد وقــوع دــاد
لطـــائرتهم اخطـــار ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً بـــذلك علـــى
الاور ،طالما تسمو دالتهم بذلك.
 - 1علــى قــادة الطــائراا عنــد مشــاهدتهم لدــاد الطــائرة مــن
الجـــو أ نـــاء عملٌـــاا الطٌـــران ،اخطـــار ســـلطاا الطٌـــران
المدنً بذلك على الاور.
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دواد الطائراا الوطنٌة خارج اقلٌم الجمهورٌة :

مادة ()111

علـــى مســـت مري أو مـــالك الطـــائراا أو مـــن ٌم لـــونهم اخطـــار
سـلطاا الطٌــران المـدنً ،عنــد وقـوع دــاد ألي مـن طــائراتهم،
خارج اقلٌم الجمهو رٌة وذلك فور علمهم بالداد .
دواد الطائراا األجنبٌة فً اقلٌم الجمهورٌة :

مادة ()111

على سلطاا الطٌران المـدنً عنـد علمهـا بوقـوع دـاد لطـائرة
أجنبٌة ،فً اقلٌم الجمهورٌة ،ابالم ذلك فوراً ،الى ي من :
أ  -دولة التسجٌ .
ب  -دولة بانع الطائرة.
ج -دولـة مسـت مر أو مالــك الطـائرة فـً دالــة يونهـا غٌــر
دولة التسجٌ .
د  -الدولة المتضررة من نتائي الداد .
مادة ()111

وقائع الطائراا الوطنٌة :

 - 1علـــى مـــدراء المطـــاراا وقـــادة ومســـت مري ومـــالك
الطائراا اخطار سلطاا الطٌـران المـدنً ،بأٌـة وقـائع
تتعرض لها طائراتهم ،فور ددو ها.
 - 1علـى سـلطاا الطٌـران المــدنً تددٌـد وقـائع الطــائراا
التً ٌنبغً اإلبالم عنها.
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الاب ال انً
البالدٌاا والواجباا
مادة()111

(*)

واجباا السلطاا المدلٌة :

 - 1على السلطاا المدلٌـة أن تدـاف علـى الطـائرة وعلـى جمٌـع
أجزائها وموجوداتها ودطامها وعـدم تدرٌيهـا مـن موضـعها
 ،اال بقبــد انقــاذ األرواح أو اســتخالم األشــٌاء ال مٌنــة أو
البرٌــــد ،أو مقاومــــة الدرائــــ  ،أو اذا شــــيلا الطــــائرة أو
دطامهـا خطـراً علــى المالدـة الجوٌـة ،أو علــى وسـائ النق ـ
األخـــرظ ،وذلـــك لدـــٌن وبـــو لجنـــة التدقٌـــ  ،وبـــدور
تعلٌماتهــا فــً هــذا الشــأن ،وفــً جمٌــع األدــوا ٌاض ـ يلمــا
أمين ذلك تبوٌر الدطام قبـ نقلـ يلٌـاً أو جزئٌـاً أو تعـدٌ
وضع .
 - 1علــى ســلطاا األمــن والجهــاا اإلدارٌــة  ،ي ـ فٌمــا ٌخبــ
اتخــاذ اإلجــراءاا الالزمــة لتســهٌ أعمــا لجــان التدقٌــ ،
وخابــة تزوٌــدها بيافــة األورا الرســمٌة التــً تعــدها عــن
الدـواد  ،و علٌهــا القٌـام بأعمــا اإلنقـاذ واإلســعاف  ،ونق ـ
المبــــابٌن  ،واخمــــاد الدرٌــــ  ،وانتشــــا الج ــــ  ،مــــع
المداف ــة علــى آ ــار الدــاد  ،يمــا ٌيــون علٌهــا تناٌــذ مــا
ٌبـــدر عـــن لجـــان التدقٌـــ مـــن تعلٌمـــاا تٌســـر لهـــا أداء
مهامها.
)*(

المادة (  )111ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
واجباا السلطاا المدلٌة :
(مادة ( )111
- 1على السلطاا المدلٌة أن تداف على الطائرة أو على أجزائها وجمٌع موجوداتهـا
أو دطامهـا وعــدم تدرٌيهــا مــن موضــعها ،االت بقبــد انقــاذ األرواح أو اســتخالم
األشٌاء ال مٌنة أو البرٌد ،أو مقاومـة الدرائـ  ،أو اذا شـيلا ا لطـائرة أو دطامهـا
خطر اً على المالدة الجوٌة ،أو على وسائ النق األخرظ ،وذلك لدٌن وبو لجنة
التدقٌ  ،وبدور تعلٌماتها فً هذا الشأن ،وفً جمٌـع األدـوا ٌاضـ يلمـا أميـن
ذلك تبوٌر الدطام قب نقل يلٌ ا ً أو جزئٌ ا ً أو تعدٌ وضع .
- 1على سلطاا األمـن والجهـاا اإلدارٌـة ،يـ فٌمـا ٌخبـ اتخـاذ اإلجـراءاا الالزمـة
لتسهٌ أعما لجان التدقٌ  ،وخابة تزوٌدها بيافة األورا الرسمٌة التً تعـدها
عن الدواد  ،وعلٌها القٌام بأعمـا اإلنقـاذ واإلسـعاف ،ونقـ المبـابٌن ،واخمـاد
الدرٌ  ،وانتشا الج  ،مع المداف ة على آ ار الداد  .يما ٌيون علٌها تناٌذ ما
ٌبدر عن لجان التدقٌ من تعلٌماا تٌسر لها أداء مهامها).
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مادة()115

(*)

بالدٌاا وواجباا سلطاا الطٌران المدنً :

 - 1علــى ســـلطا ا الطٌـــران المـــدنً وضـــع ن ـــام للتدقٌـــ فـــً
دــواد ووقــائع الطــائراا ،ون ــام تشــيٌ لجان ـ  ،والقواعــد
الواجــــب اتباعهــــا إلجــــراء التدقٌــــ فــــً هــــذ الدــــواد
والوقــائع ،وطرٌقـــة اإلخطــار عنهـــا ،ويٌاٌــة ازالـــة أ ارهـــا،
ويـــذلك يافـــة القواعـــد األخـــرظ التـــً ٌجـــب علـــى الجهـــاا
المختبـــة والطٌـــارٌن وغٌـــرهم اتباعهـــا عنـــد وقـــوع هـــذ
الدـواد  ،بمــا فـً ذلــك الـتدا علــى جهـاز تســجٌ مراد ـ
الطٌــران ،وجهــاز التســجٌ البــوتً بغرفــة القٌــادة .وذلــك
مع مراعاة القواعد الدولٌة المقررة فً هذا الشأن.
 - 1عند وقوع داد فـً اقلـٌم الجمهورٌـة لطـائرة مدنٌـة وطنٌـة
أو أجنبٌــة ،أو عنــد وقــوع دــاد لطــائرة مدنٌــة وطنٌــة فــً
)*(

المادة (  )115ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
بالدٌاا و واجباا سلطاا الطٌران المدنً :
(مادة ( )115
 - 1على سلطاا الطٌران المدنً وضع ن ام للتدقٌ فـً دـواد ووقـائع الطـائراا،
ون ام تشيٌ لجان  ،والقواعد الواجب اتباعها إلجراء التدقٌ فً هذ الدواد
والوقــائع ،وطرٌقــة اإلخطــار عنهــا ،ويٌاٌــة ازالــة أ ارهــا ،ويــذلك يافــة القواعــد
األخرظ التً ٌج ب على الجهاا المختبة والطٌارٌن وغٌرهم اتباعها عنـد وقـوع
هذ الدواد  ،بما فً ذلك الـتدا علـى جهـاز تسـجٌ مرادـ الطٌـران ،وجهـاز
التسجٌ البوتً بغرفة القٌادة .وذلك مع مراعاة القواعد الدولٌة المقررة فً هذا
الشأن.
 - 1عند وقوع دـاد فـً اقلـٌم الجمهورٌـة لطـائرة مدنٌـة وطنٌـة أو أجنبٌـة ،أو عنـد
وقوع داد لطائرة مدنٌة وطنٌة فً أعالً البدار أو فً أقالٌم غٌر مملوية لدولة
ماٌ ،جب على سلطاا الطٌران المدنً فً ضوء المعلوماا المبدئٌة عـن الدـاد
أشعار الوزٌر وسرعة ابدار قرار بثجراء التدقٌ فً ـروف وأسـباب الدـاد ،
أو بعدم اجراء ذلك التدقٌ واإليتاـاء بمـا تجمـع مـن معلومـاا .وفـً هـذ الدالـة
األخٌرة ،علٌها رفع تقرٌر مسبب عن ذلك الى الوزٌر.
 - 1على سلطاا الطٌران المدنً التدقٌ فً دواد ووقائع الطائراا ،وتشيٌ لجان
التدقٌ وتقدٌم التقارٌر عن الداالا وال روف المتعلقة بالداواد والوقائع التً
تقـوم بتدقٌ قهـا مـع بٌــان أسـبابها ،ونشـر نتـائي التدقٌ ـ  .يمـا ٌجـب علٌهـا وضــع
التوبٌاا الالزمة لمنع تيرار وقوع الدـواد والوقـائع ،تأمٌنـا لسـالمة الطٌـران
مستقبالً.
 - 1علـى ســلطاا الطٌــران المـدنً الــتدا علــى جمٌـع الســجالا والو ــائ الخابــة
بالطائرة المنيوبة وغٌر الموجودة على متنها.
 - 5اذا ما أتضو من خـال التدقٌـ  ،وقبـ نشـر نتائجـ مـا ٌـد علـى وجـود عامـ أو
اي ر من العوام التـً تهـدد تـأمٌن سـالمة الطٌـرانٌ ،جـب علـى سـلطاا الطٌـران
المدنً التقدم بالتوبٌاا الالزمة للجهاا المعنٌة.
ٌ - 5جوز لسلطاا الطٌران المـدنً ابـدار قـرار مسـبب بثعـادة التدقٌـ فـً أي مـن
دواد ال طائراا ،اذا ما تيشاا أدلة جدٌدة أو بٌاناا جوهرٌـة ،لـم تيـن فـً علـم
اللجنة التً باشرا التدقٌ ).
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أعــالً البدــار أو فــً أقــالٌم غٌــر مملويــة لدولــة مــاٌ ،جــب
على سلطاا الطٌـران المـدنً فـً ضـوء المعلومـاا المبدئٌـة
عــن الدــاد اشــعار الــوزٌر وســرعة ابــدار قــرار بــثجراء
التدقٌ ـ فــً ــروف وأســباب الدــاد  ،أو بعــدم اجــراء ذلــك
التدقٌـــ واإليتاـــاء بمـــا تجمـــع مـــن معلومـــاا .وفـــً هـــذ
الدالــة األخٌــرة ،علٌهــا رفــع تقرٌــر مســبب عــن ذلــك الــى
الوزٌر.
 - 1علــى لجــان التدقٌ ـ فــً دــواد الطــائراا القٌــام بــالتدقٌ
وتقـدٌم التقــارٌر عـن الدــاالا وال ـروف المتعلقــة بــالدواد
والوقـــائع التـــً تقـــوم بتدقٌقهـــا مـــع بٌـــان أســـبابها ،ونشـــر
نتــائي التدقٌ ـ  ،يمــا ٌجــب علٌهــا وضــع التوبــٌاا الالزمــة
لمنـــع تيـــرار وقـــوع الدــــواد والوقـــائع ،تأمٌنـــاً لســــالمة
الطٌـــران مســـتقبالً علـــى ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً الـــتدا
علــى جمٌــع الســجالا والو ــائ الخابــة بالطــائرة المنيوبــة
وغٌر الموجودة على متنها.
 - 1اذا مـا أتضـو مـن خـال التدقٌ ـ  ،وقبـ نشـر نتائجـ مـا ٌــد
علــى وجــود عام ـ أو أي ــر مــن العوام ـ التــً تهــدد تــأمٌن
سـالمة الطٌـرانٌ ،جـب علــى سـلطاا الطٌـران المـدنً التقــدم
بالتوبٌاا الالزمة للجهاا المعنٌة.
ٌ - 5جوز لسلطاا الطٌـران المـدنً ابـدار قـرار مسـبب بثعـادة
التدقٌـ فــً أي مــن دــواد الطـائراا ،اذا مــا تيشــاا أدلــة
جدٌــدة أو بٌانــاا جوهرٌــة ،لــم تيــن فــً علــم اللجنــة التــً
باشرا التدقٌ .
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ٌ - 5جــوز للــوزٌر ابــدار قــرار مســبب بثعــادة التدقٌ ـ فــً أي
من دواد الطـائراا  ،اذا مـا تيشـاا أدلـة جدٌـدة أو بٌانـاا
جوهرٌة  ،لم تين فً علم اللجنة التً باشرا التدقٌ .

الاب ال ال
لجااان التدقٌاا
مادة()115

(*)

تشيٌ لجان التدقٌ فً دواد ووقائع الطائراا :

ٌ- 1قــوم الــوزٌر بتشــيٌ لجــان التدقٌــ فــً دــواد ووقـــائع
الطـائراا مـن المختبـٌن فـً الهٌئـة ومـن المختبــٌن وذوي
الخبـــرة مـــن خـــارج الهٌئـــة ولـــ الدـــ فـــً تاـــوٌض هـــذ
البــالدٌة لــرئٌس الهٌئــة  ،وتتيا ـ الهٌئــة بتقــدٌم مبــارٌف
وبــد انتقــا وميافــ ا أعضــاء اللجــان والمستشــارٌن يمــا
تتياـ بيافــة المبــارٌف الالزمـة إلجــراء اإلختبــاراا الجوٌــة
أو العملٌـــة أو البدـــو الانٌـــة التـــً قـــد تقتضـــٌها ـــروف
الداد .
 - 1ال ٌجــوز عــز العضــو مــن اللجنــة أ نــاء التدقٌ ـ االت بقــرار
مسبب.
مادة ( )117لجان التدقٌ المشترية :
اذا وقـــع دـــاد تبــــادم بـــٌن طـــائرة أو أي ــــر مـــن الطــــائراا
العس ـ يرٌة بطــائرة أو أي ــر مــن الطــائراا المدنٌــةٌ ،راعــى فــً

)*(

المادة (  )115ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
تشيٌ لجان التدقٌ فً دواد ووقائع الطائراا:
(مادة ( )115
- 1تقوم الهٌئة بتشيٌ لجان التدقٌ فـً دـواد ووقـائع الطـائراا .وٌجـب أالت ٌقـ عـدد
أعضاء اللجنة عن ال ة ،وٌجوز للجنة االسـتعانة بـذوي الخبـرة الخابـة سـوا ًء يـانوا
مـن داخـ الـبالد أو خارجهـا لالشـتراك فـً التدقٌـ ببـاة استشـارٌة ،وتتياـ الهٌئــة
بتقدٌم مبارٌف وبد انتقا ومياف ا أعضاء اللجنة وهسالء المستشـارٌن ،يمـا تتياـ
بيافة المبارٌف الالزمة إلجراء اإلختباراا الجوٌة أو العملٌة أو البدو الانٌة التـً
قد تقتضٌها روف الداد .
- 1ال ٌجوز عز العضو من اللجنة أ ناء ا لتدقٌ االت بقرار مسبب) .
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تشيٌ لجنة التدقٌـ أن تضـم عـدداً متسـاوٌاً مـن مم لـً سـلطاا
الطٌران المدنً وسلطاا الطٌران العسيرٌة.
مادة ( )118تم ٌـــ الجمهورٌـــة فـــً تدقٌـــ الدـــواد التـــً تقـــع لطـــائرة
وطنٌة فً الخارج:
عنــد وقــوع دــاد لطــائرة وطنٌــة فــً اقلــٌم دولــة أجنبٌــةٌ ،جــب
علــى الهٌئــة اٌاــاد لجنــة استشــارٌة لإلشــتراك ببــاة مراقــب فــً
التدقٌ الذي تجرٌ سلطاا هذ الدولة األجنبٌة.
مادة ( )119السماح لمم لً الدولة باإلشتراك فً التدقٌ :
ٌ - 1جــــوز أن ٌشــــترك فــــً التدقٌــــ فــــً دــــواد الطــــائراا
الوطنٌة فً اقلٌم الجمهورٌة مم

عن ي من :

(أ) دولة المست مر اذا يان ال ٌتمتع بالجنسٌة الٌمنٌة.
(ب ) دولــــة بــــانع الطــــائرة اذا مــــا تعلــــ التدقٌــــ فــــً
الدــاد بموضــوعاا تمــس بــالدٌة الطــائرة للطٌــران.
ولمم ـ الدولــة الدــ فــً أن ٌبــطدب معــ مستشــاراً
فً التدقٌ .

أو أي ر لمعاونت

 - 1عند وقوع داد لطـائرة أجنبٌـة فـً اقلـٌم الجمهورٌـةٌ ،دـ
ليــ مــن الــدو االتٌــة أن تعــٌن ممــ الً لهــا لإلشــتراك فــً
التدقٌـ ببــاة مراقـب ،ول ـ أن ٌســتعٌن بوادـد أو أي ــر مــن
المستشارٌن :
أ  -دولة التسجٌ .
ب -دولة المست مر.
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ج -الدولـة التــً تسـهم بمعلومــاا تاٌــد التدقٌـ اذا مــا طلــب
منها ذلك.
د  -دولــــة بــــ انع الطــــائرة اذا مــــا رسي أن اســــهامها فــــً
التدقٌ ضروري.
ٌ - 1منو مم الدولة المشترية فً التدقٌ الدقو االتٌة :
أ  -زٌارة ميان الداد .
ب  -فدم الدطام.
ج  -سسا الشهود ومناقشتهم.
د  -اإلطالع على يافة األدلة ذاا البلة بالداد .
ها  -الدبـــو علـــى بـــور مـــن يافـــة المســـتنداا الو ٌقـــة
البلة بالداد .
و  -ابــــداء الملدو ــــاا اليتابٌــــة بشــــأن عنابــــر التدقٌــــ
المختلاة.
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مادة ( )111تعل داد الطائرة بجرٌمة :
اذا تبــٌن للجنــة أن الدــاد نتٌجــة تخرٌــب أو اشــتبا فــً جرٌمــة
تخرٌــب وجـــب علٌهـــا ابـــالم النٌابـــة العامـــة إلتخـــاذ اإلجـــراءاا
القانونٌة الالزمة فً هذا الشأن.
مادة ( )111بالدٌاا لجان التدقٌ فً دواد الطائراا:
ٌ - 1يـــون لمســـئو تدقٌـــ ومنـــع دـــواد الطـــائراا بالهٌئـــة
ومســــاعدٌ  ،وأعضــــاء لجنــــة التدقٌــــ

بــــاة الضــــابطة

القضــائٌة ،ولهـــم بهـــذ البـــاة دـــ دخـــو ميـــان الدـــاد
واألمــــاين األخــــرظ المرتبطــــة بــــ والتــــً تاٌــــد التدقٌــــ
وتاتٌشـــها واجـــراء المعاٌنـــاا ،واإلطـــالع علـــى المســـتنداا
والســجالا والمراجــع والرســوماا واألورا والــتدا علــى
مــا ٌهــم التدقٌــ منهــا ،واســتدعاء األشــخام ،واســتجواب
الشـهود ،وتيلــٌاهم بتقـدٌم مــا لـدٌهم مــن معلومــاا أو أورا
أو أشــٌاء تراهــا اللجنــة ضــرورٌة إل هــار الدقٌقــة ،واتخــاذ
اإلجــــراءاا الالزمــــة للداــــا علــــى الطــــائرة أو دطامهــــا
ودمولتهــــا وأجزائهــــا ،ونقلهــــا يلهــــا أو بعضــــها إلجــــراء
اإلختباراا الالزمة علٌها.
ٌ - 1يتســب بــاة الضــابطة القضــائٌة يــ مــن ٌســتعان ب ـ فــً
التدقٌ ـ مــن ذوي الخبــرة الخابــة مــن رعاٌــا الجمهورٌــة،
ولهــم بهــذ البــاة ممارســة الدقــو المــذيورة فــً الاقــرة
الســابقة مــن هــذ المــادة و ذلــك فــً دــدود

مــا

ٌيلاهــم ب ـ رئــٌس لجنــة تدقٌــ الدــاد مــن أعمــا تتبــ
بمهمة اللجنة.

الاب الرابع
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تقرٌر لجنة التدقٌ
مادة ()111

تقدٌم وابالم التقارٌر :
 - 1ترفــــع لجنــــة التدقٌــــ تقــــارٌر عــــن الدــــاد واألســــباب
وال ــروف التــً أدٌطــا ب ـ للهٌئــة ،وٌبل ـ التقرٌــر ونتائج ـ
بعـد التبــدٌ علٌ ـ مـن الهٌئــة وأشــعار الـوزٌر ،الــى الــدو
والجهـاا المعنٌـة طبقـاً للاقـرة ( )1مـن هـذ المـادة .وٌجــوز
لافــراد أو الجهــاا الدبــو علــى نســ مــن التقرٌــر بعــد
تســدٌد الرســوم المقــررة ،االت فــً الدــاالا التــً تقــرر فٌهــا
الهٌئة عدم نشر التقرٌر.
ٌ - 1يون تبلٌ تقرٌر اللجنة على الوج االتً :
أ  -بالنســبة لدــواد الطــائراا الوطنٌــةٌ ،بل ـ التقرٌــر الــى
ي من :
 - 1الدولة أو الدو التً نيبا فً بعض رعاٌاها نتٌجة
للداد .
 - 1المن مة الدولٌة للطٌران المدنً .
ب -بالنســـــبة لدـــــواد الطـــــائراا األجنبٌـــــة فـــــً اقلـــــٌم
الجمهورٌــة ،تبلــ يــ مــن الــدو االتٌــة بــالتقرٌر عــن
الداد ونتائج :
 - 1دولة التسجٌ .
 - 1دولة المست مر.
 - 1دولة بانع الطائرة.
 - 1الدولـــــة التـــــً تقـــــدما بمعلومـــــاا لاائـــــدة
التدقٌ .
 - 5الدولــة أو الــدو التــً نيبــا فــً بعــض رعاٌاهــا
نتٌجة للداد .
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 - 5المن مة الدولٌة للطٌران المدنً.
ج  -بالنسبة للوقائعٌ :جـوز تبلٌـ التقـارٌر عـن الوقـائع الـى
الــــد و ذاا المبــــلدة المباشــــرة اذا اتســــما بأهمٌــــة
خابة .يما ٌجوز أن تبلـ البٌانـاا عـن وقـائع الطـائراا
التــً ٌجــاوز وزنهــا

( )50711يٌلــو

جرام الى المن مة الدولٌة للطٌران المدنً.
د ٌ -جــوز للهٌئــة بالنســبة لدــواد الطــائراا األجنبٌــة فــً
اقلــٌم الجمهورٌــة قبــ أن تقــوم بنشــر التقرٌــر النهـــائً
عن الداد  ،ارسا مسودة الى ي من :
 - 1دولة التسجٌ .
 - 1دولـــــة المســـــت مر ،اذا يانـــــا خـــــالف دولـــــة
التسجٌ .
 - 1دولة بانع الطائرة.
وللهٌئـة أن تـدعو هـذ الـدو الـى ابـداء مالد اتهـا علــى
مدتوٌات ـ  .فــثذا لــم تتل ـ الهٌئــة رداً خــال ســتٌن ٌوم ـاً،
ٌجوز لها اعتبـار أ ن هـذ الـدو قـد وافقـا علـى التقرٌـر
ضـمنٌاً ،وتشـرع فـً نشـر فـً أقـرب فربـة وتخطـر ب ـ
الااااـــادو والجهااـــااا المعنٌـــة الـــواردة فـــً الاقـــرة (1
ب) .أما اذا تلقا الهٌئة مالد ـاا خـال سـتٌن ٌومـاً مـن
ارسـا المســودة فأنـ ٌجــوز لهـا أن تعــد تقرٌرهـا علــى
ضوء هـذ المالد ـاا يلهـا أو بعضـها ،وأن ت بـا مـا لـم
تواف علٌ بملد فً نهاٌة التقرٌر .
مادة ( )111دجٌة وقائع التقرٌر النهائً للجنة التدقٌ :
تعتبر الوقائع التـً ٌتضـمنهما التقرٌـر النهـائً الـذي تضـع لجنـة
التدقٌ ـ فــً دــاد الطــائرة بــدٌدة وٌدــتي بهــا ،وذلــك مــا لــم
ٌتم ا باا عيسها.
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الباب ال ال
البد

عشر

واإلنقاذ

الاب األو
أديام عامااااة
مادة ( )111المقبود بالبد واإلنقاذ :
ٌقبــد بالبدــ واإلنقــاذ يــ معونــة تقــدم ولــو بمجــرد اإلعــالم
لطــائرة تتعــرض للهــالك ،أو ٌهــددها خطــر أو بــعوباا مــا ،أو
ٌقــوم شــك أو خــوف علــى ســالمتها ،وٌشــم ذلــك المعونــة التــً
تقدم لريابها.
مادة ( )115اإللتزام بتقدٌم معونة البد واإلنقاذ :
ال ٌجــوز ألي شــخم أو جهــة اإلمتنــاع عــن تقــدٌم أٌــة معونــة
للبد ـ واإلنقــاذ فــً مقــدورهما ،متــى طلبــا الســلطاا المختبــة
منهمـا ذلــك ويانــا طبٌعــة عملهمــا تمينهمـا مــن تقــدٌم م ـ هــذ
المعونة.
مادة ( )115المداف ة على آ ار الداد :
ال ٌجــوز الي شــخم ازالــة أي جـــزء أو أي قطعــة مــن أجـــزاء
الطــائرة مد ـ الدــاد  ،أو تشــوٌ أي أ ــر مــن أ ــار الدــاد  ،االت
اذا يـان ذلــك ضــرورٌاً ألعمــا اإلنقــاذ ،أو بتبــرٌو مــن ســلطاا
الطٌـــران المـــدنً وعلـــى ودـــداا البدـــ واإلنقـــاذ والدراســـة
مراقبــــة تناٌــــذ ذلــــك ،دتــــى اســــتيما المعلومــــاا الضــــرورٌة
للتدقٌ فً الداد .
مادة ( )117تطبٌ قانون جنسٌة الطائرة :
فً دالة وجود الطائرة فـً ميـان غٌـر خاضـع لسـٌادة أي دولـة،
ٌطباا قـانون جنسـٌة الطـائرة التـً تـم البدـ عنهـا ،أو انقاذهـا،
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أو اســتعادتها علــى اإللتزامــاا الناشــئة عــن البدــ واإلنقــاذ أو
اإلستعادة.

الاب ال انً
واجباا السلطاا المختبة بالبد

واإلنقاذ

مادة ( )118تن ٌم البد واإلنقاذ :
- 1تـاُنشأ الهٌئـة مريــزاً لتنسـٌ البدـ واإلنقــاذ ،وتدـدد منــاط
البد واإلنقاذ ،وتتولى اإلعالن عنها.
ٌ- 1عتبـر مريــز البد ـ واإلنقــاذ التــابع للقــواا المســلدة مريــزاً
أساسٌاً مسئوالً عـن أعمـا البدـ واإلنقـاذ بالتنسـٌ مـع أي
مرايز أخرظ تدددها الهٌئة.
- 1تتــولى الهٌئــة اتخــاذ الترتٌبــاا الالزمــة للتنســٌ والتعــاون
مـــع الـــدو األخـــرظ ،وخابـــة المجـــاورة للجمهورٌـــة فٌمـــا
ٌتعل بالبد واإلنقاذ.
ٌ - 1يــون مريــز وودــداا البدــ واإلنقــاذ علــى اســتعداد دائــم
للعم طبقاً للخطط الموضوعة.
مادة ( )119السماح بدخو المناط المدرمة ألغراض البد واإلنقاذ :
علــى الســلطاا المختبــة أن تســمو لاشــخام والطــائراا التــً
تقـوم بعملٌـاة البدـ واإلنقـاذ بـدخو أي منطقـة مدرمـة ،اذا يـان
مـة ادتمــا بــأن الطــائرة موجــودة فــً هــذ المنطقــة ،وعلــى أن
تجري هذ العملٌاا تدا اشراف السلطاا المختبة.
مادة ( )111السماح بالدخو الى الجمهورٌة ألغراض البد واإلنقاذ :
علـــى الســـلطاا المختبـــة أن تســـمو لـــذوي الشـــأن والمعـــداا
والطـائراا بالــدخو فـورا وببــاة مسقتـة الــى اقلـٌم الجمهورٌــة،
لإلسـهام فـً عملٌـاا البد ـ واإلنقـاذ ،وذلـك فــً دـدود مـا تــرا
سلطاا الطٌران المدنً ال زما لهذ العملٌاا.
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الاب ال ال
تعوٌضاا ومياف ا البد

واإلنقاذ

مادة ( )111استدقا التعوٌضاا واسترداد الناقاا :
ي ـ معونــة بدــ وانقــاذ تقــدم وفقــاً ألديــام هــذا الابــ تعطــً
الدـ فــً اسـترداد الناقــاا الناتجـة عــن عملٌـاا المعونــة ،وفــً
التعوٌض عن األضرار التـً وقعـا أ نـاء تلـك العملٌـاا ،أو التـً
يانا نتٌجة مباشرة لها بما فً ذلك الوفاة .
مادة ( )111ددود التعوٌضاا والناقاا:
ال ٌجـوز أن تزٌـد الناقــاا والتعوٌضـاا المشـار الٌهــا فـً المــادة
السابقة عن قٌمة الطائرة قب وقوع الداد مباشرة.
مادة ( )111د مقدم المعونة دون التزام :
اذا قــ دما معونـــة البدـــ واإلنقــاذ دون أن تيـــون ولٌـــدة التـــزام
بعم

فـال ٌيـون للمعـٌن دـ فـً التعـوٌض االت

اذا توب ـ الــى نتٌجــة ماٌــدة فــً انقــاذ أشــخام أو ســاهم فــً
انقاذهم.

- 111-

قانون الطٌران المدنً
مادة ( )111مياف ا انقاذ األشخام :
 - 1باإل ضـ ــافة الـ ــى الناق ـ ــاا والتعوٌ ضـ ــاا المشـ ــار الٌه ـ ــا فـ ــً ه ـ ــذا
الا ب ـ ٌســتد ي ـ مــن أنقــذ شخ ب ـا ً أو عــدة أشــخام ميافــأة ال
تتج ــاوز الد ــد األق ب ــى المق ــرر بالنس ــبة إلنق ــاذ الش ــخم الواد ــد،
والد ـ ــدود الق ب ـ ــوظ اإلجمالٌ ـ ــة المق ـ ــررة بالنس ـ ــبة إلنق ـ ــاذ ع ـ ــدة
أشــخام ،يمــا ٌســتد المعــٌن الــذي لــم ٌنقــذ أي شــخم ميافــأة
ال تتج ـ ــاوز الد ـ ــد األق بـ ـ ــى المق ـ ــرر بالنسـ ـ ــبة إلنق ـ ــاذ الشـ ـ ــخم
الوادد.
 - 1اذا قدما معونة البد واإلنقاذ بواسطة عدة طائراا أو عـدة
أشخام ،وتجاوز مجموع الميافـ ا المسـتدقة الدـد األقبـى
المقــرر فــً الاقــرة الســابقة فــتخاض المياف ـ ا بنســبة عــدد
األشخام الذٌن تم انقاذهم.
مادة ( )115مياف ا انقاذ الطائرة واألموا التً على متنها :
باإلضافة الى الناقاا والتعوٌضـاا المشـار الٌهـا فـً هـذا الابـ
ٌســتد ي ـ مــن قــام بثنقــاذ طــائرة أو أمــوا علــى متنهــا ميافــأة
ٌددد مقدارها وفقاً للمعاٌٌر االتٌة :
أ  -النجــــاح الـــــذي أدــــرز المنقـــــذ والجهــــود التـــــً بـــــذلها
والبـــعوباا واألخطـــار التـــً تعـــرض لهـــا والوقـــا الـــذي
استغرقت المعونة.
ب -قٌمــة الطــائرة واألمــوا التــً تــم انقاذهــا ،وذلــك علــى أن ال
تتجاوز الميافأة قٌمة الطائرة واألموا التً تم انقاذها.
مادة ( )115د منقذ األشخام فً مياف ا انقاذ األموا :
اذا تــم انقــاذ أشــخام وأمــوا مع ـاً فلمنقــذ األشــخام الد ـ فــً
دبة عادلة من الميافأة الممنودة إلنقاذ األموا .
مادة ( )117سقوط الد فً التعوٌضاا والمياف ا واسترداد الناقاا :
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ال مدـــ للتعـــوٌض أو اســـترداد الناقـــاا أو الميافـــ ا اذا تمـــا
معونـة البدـ واإلنقــاذ رغمـاً عـن الممانعــة البـرٌدة والمعقولــة
التً ٌبدٌها المعان.
مادة ( )118الشدناا البرٌدٌة :
تـدخ ضـمن األمـوا

بـالمعنى المقبـود فـً هـذا البـاب ،األشـٌاء

التــً ٌجــري نقلهــا وفقــاً ألن مــة اتااقٌــاا البرٌــد أو اإلتااقٌــاا
األخرظ المتعلقة بشئون البرٌد.
مادة ( )119التزام مست مر الطائرة المعانة :
ٌلتـــزم مســـت مر الطـــائرة المعانــــة بـــرد ناقـــاا معونـــة البدــــ
واإلنقاذ ،والتعوٌضاا والمياف ا المترتبة علٌها.
مادة ( )111تقدٌم مالك الطائرة للمعونة :
تســتد الناقــاا والتعوٌضــاا والمياف ـ ا المشــار الٌهــا فــً هــذا
الاب دتى ولو يانا الطائرة المعانة ملياً للمعٌن .

الاب الرابع
دعاوظ البد

واإلنقاذ

مادة ( )111المديمة المختبة بدعاوظ البد واإلنقاذ :
تختم مد يمة مد وقوع الداد بالدعاوظ الناشـئة عـن البدـ
واإلنقاذ ،وتختم المديمة اإلبتدائٌة بمدٌنة بنعاء بذلك فً دالـة
وقوع الداد فً أعالً البدار أو فً ميان غٌـر خاضـع لسـٌادة
أي دولة ،وذلك فً الداالا االتٌة :
أ  -اذا يانا الطائرة التً تم البد عنهـا أو انقاذهـا مسـجلة فـً
الجمهورٌة.
ب -اذا يانا الطائرة التـً تـم البدـ عنهـا موجـودة أ ـر الدـاد
فً اقلٌم الجمهورٌة.
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ج  -اذا يان المدعً من رعاٌا الجمهورٌة.
مادة ( )111انقضاء دعاوظ البد واإلنقاذ :
- 1تنقضـــً الـــدعاوظ الناشـــئة عـــن البدـــ واإلنقـــاذ بثنقضـــاء
سنتٌن من تارٌ اإلنتهاء من البد واإلنقاذ.
- 1فــً دا لــة وقــف التقــادم أو انقطاع ـ  ،ال تقب ـ هــذ الــدعاوظ
بعــد انقضــاء ــال ســنواا علــى تــارٌ اإلنتهــاء مــن البد ـ
أو اإلنقاذ.

الباب الرابع عشر
أمن الطٌااران
الاب األو
دماٌة المطاراا والطائراا
وخدماا وتسهٌالا المالدة الجوٌة
مادة ( )111تدابٌر وقائٌة :
علــى ســلطاا الطٌــران ا لمــدنً اتخــاذ يافــة اإلجــراءاا الوقائٌــة
الالزمــة لمنــع ارتيــاب األفعــا والجــرائم التــً ترتيــب ضــد أمــن
وســالمة الطٌــران المــدنً بالجمهورٌــة وتلــك التــً ترتيــب علــى
مـــتن الطـــائراا الوطنٌـــة وذلـــك علـــى ضـــوء القواعـــد الدولٌـــة
المتعلقة بذلك.
مادة()111

)*(

(*)

قواعد واجراءاا وخطط أمن الطٌران :

المادة (  )111ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )111قواعد وأن مة واجراءاا وخطط أمن الطٌران :
 - 1على س لطاا الطٌران المدنً وضع ومراقبة تناٌذ القواعـد واألن مـة واإلجـراءاا
والخطـط الالزمـة لدماٌــة الطـائراا والمطـاراا وأجهــزة ومعـداا تن ـٌم المالدــة
الجوٌة وتأمٌن سالمة الطٌران ،وذلك وفق ا ً للقواعد واألن مة واإلجراءاا الدولٌة
التً تقرها الجمهورٌة ،وبباة خابة ما ٌلً :
أ  -ال قواعد واألن مة واإلجـراءاا والخطـط الالزمـة لدماٌـة الطٌـران المـدنً مـن
األفعا غٌر المشروعة التً تهدد تأمٌن سالمت  ،وتطبٌ ذلـك علـى ندـو ٌياـ
أق قدر ممين من التدخ أو تأخٌر درية النق الجوي.
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 - 1علـى سـلطاا الطٌـران المـدنً وضـع ومراقبـة تناٌـذ القواعــد
واألن مــة واإلجـــراءاا والخطــط الالزمـــة لدماٌــة الطـــائراا
والمطــــاراا وأجهــــزة ومعــــداا وتن ــــٌم المالدــــة الجوٌــــة
وتـــأمٌن ســـالمة الطٌـــران ،وذلـــك وفقـــاً للقواعـــد واألن مـــة
واإلجــــراءاا الدولٌــــة التــــً تقرهــــا الجمهورٌــــة ،وببــــاة
خابة ما ٌلً - :
أ  -القواعــد واألن مــة واإلجــراءاا والخطــط الالزمــة لدماٌــة
الطٌـران المـدنً مـن األفعـا غٌـر المشـروعة التـً تهـدد
تــأمٌن ســالمت  ،وتطبٌ ـ ذلــك علــى ندــو ٌيا ـ أق ـ قــدر
مميـــن مـــن التـــدخ

أو تـــأخٌر دريـــة النقـــ

الجوي.
ب  -األن مــة الياٌلــة بضــمان اإلشــراف الاعــا علــى تدريــاا
األفـراد بـٌن مبـانً الريـاب والطـائراا ،ودماٌـة البضــائع
واألمتعــة والبرٌـــد والمخـــازن ووســـائ النقـــ بـــٌن تلـــك
المبـانً والطــائراا ،ويـذلك منــاط التدمٌـ فــً مواقــف
الطائراا ،لتاادي ددو أي أفعا تخرٌبٌة.
ج  -خــدماا األمــن الخابــة بدماٌــة الطٌــران المــدنً مــن
أفعـــا التـــدخ غٌـــر المشـــروع  ،واجـــراءاا التنســـٌ
ب  -األن مــة الياٌلــة بضــمان اإلشــراف الاعــا علــى تدريــاا األفــراد بــٌن مبــانً
الري اب والطائراا ،ودماٌة البضائع واألمتعة والبرٌد والمخازن ووسائ النق
بـٌن تلـك المبـانً والطـائراا ،ويـذلك منـاط التدمٌـ فـً مواقـف الطـائراا،
لتاادي ددو أي أفعا تخرٌبٌة.
ج  -خدماا األمن الخابة بدماٌة الطٌران المدنً من أفعا التدخ غٌر المشروع،
واجـراءاا التنســٌ الالزمــة ،ومنـع األفــراد ووســائ النقـ مــن الــدخو الــى
مناط التدرياا الجوٌة أو أٌة مناط أخرظ تهم أمن المطار بدون تبرٌو.
د  -مراجعـة واقـرار بــرامي أمـن مســت مري الطـائراا المســجلة فـً الجمهورٌــة،
ومراعاة توافقها مع خطط أمن المطاراا.
ٌ - 1د ر على أي شخم الـدخو بـدون تبـرٌو فـً سـادة المطـار ،أو فـً منـاط
التدرياا الجوٌة وتدمٌ الطائراا ،أو أماين خدماا وتسهٌالا المالدة الجوٌة
أو أٌة مناط أخرظ تتعل بتأمٌن سالمة الطٌران أو تهم أمن المطـار ،يمـا ٌد ـر
ترك دٌواناا أو أشٌاء فً األماين أناة الذير من المميـن أن تـسدي الـى اإلضـرار
بتأمٌن سالمة الطٌر ان).
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الالزمـة  ،ومنــع األفـراد ووســائ النق ـ مـن الــدخو الــى
مناط التدريـاا الجوٌـة أو أٌـة منـاط أخـرظ تهـم أمـن
المطار بدون تبرٌو .
د  -مراجعــــة واقــــرار بــــرامي أمــــن مســــت مري الطــــائراا
المســجلة فــً الجمهورٌــة  ،ومراعــاة توافقهــا مــع خطــط
أمن المطاراا .
ٌ - 1د ـر علــى أي شـخم الــدخو بــدون تبـرٌو  ،فــً ســادة
المطــار أو فــً منــاط التدريــاا الجوٌــة وتدمٌ ـ الطــائراا
 ،أو أمـــاين خــــدماا وتســــهٌالا المالدـــة الجوٌــــة أو أٌــــة
منــاط أخــرظ تتعلــ بتــأمٌن ســالمة الطٌــران أو تهــم أمــن
المطــار  ،يمــا ٌد ــر تــرك دٌوانــاا أو أشــٌاء فــً األمــاين
آناـــ الـــذير مـــ ن المميـــن أن تـــسدي الـــى اإلضـــرار بتـــأمٌن
سالمة الطٌران .
 - 1تهـــدف ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً مـــن خـــال لـــوائو أمـــن
الطٌــران والرقابــة علــى مســتوٌاا األمــن الــى تــأمٌن ســالمة
الريــاب وأطقــم الطــائراا المســتخدمة لمطــاراا الجمهورٌــة
والمــو اٌن والجمهــور والمطــاراا والطــائراا مــن أعمـــا
التدخ غٌر المشروع فً الطٌران المدنً .
مادة ()115

(*)

د التاتٌ

:

ٌد لماتشً أمن الطٌران ما ٌلً - :

)*(

المادة (  )115ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )115د التاتٌ :
ٌد لماتشً األمن الجوي ما ٌلً :
أ  -تقٌٌد أو منع دخو األ فراد الى بعض المناط بالمطاراا.
ب  -التدق من شخبٌة األفراد والمريباا التً تدخ المطاراا ومراقبتهم واستجواب
أي شخم ٌشك فً أمر  ،وتاتٌش اذا ما اقتضى األمر.
ج  -التأيد من عدم دٌازة الرياب ألٌة أسلدة أو مواد قابلة لإلشتعا أو أي مواد أخرظ
ٌمين استعمالها فٌما ٌهدد الطائرة أو الرياب أو البضائع بالخطر).
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تقٌٌـــد أو منـــع دخـــو األفــــراد الـــى بعـــض المنــــاط
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بالمطاراا.
التدق ـ مــن شخبــٌة األفــراد والمريبــاا التــً تــدخ
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المطـــاراا ومـــراقبتهم واســــتجواب أي شـــخم ٌشـــك فــــً
ما أقتضى األمر.

أمر  ،وتاتٌش اذا

 - 1التأيــد مــن عــدم دٌــازة الريــاب ألٌــة أســلدة أو مــواد قابلــة
لإلشـــتعا

أو أي مـــواد أخـــرظ ٌميـــن اســـتعمالها فٌمـــا

ٌهدد الطائرة أو الرياب
( **)

مادة ()115

أو البضائع بالخطر .

الضبطٌة القضائٌة :

ٌيــون لماتشــً أمــن الطٌــران بــاة الضــبطٌة القضــائٌة ،فٌمــا
ٌتعلــــ بممارســــة اختبابــــاتهم المشــــار الٌهــــا فــــً المــــادة
السابقة.

مادة ()117

(*)

دم األسلدة والمواد الخطرة بالطائرة :

 - 1ال ٌجـــوز ألي شـــخم علـــى مـــتن الطـــائرة أن ٌدمـــ  ،دون
تبـرٌو مـن سـلطاا الطٌـران المـدنً ،سـالداً أو مـواد قابلـة
لإلشـتعا أو أٌــة مـوا د أخــرظ ٌميـن اســتعمالها فـً أي عم ـ
)**(

)*(

المادة (  )115ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )115الضابطة القضائٌة :
ٌيـــون لماتشـــً ا ألمـــن الجـــوي بـــاة الضـــابطة القضـــائٌة ،فٌمـــا ٌتعلـــ بممارســـة
اختباباتهم المشار الٌها فً المادة السابقة).
المادة (  )117ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )117دم األسلدة والمواد الخطرة بالطائرة :
 - 1ال ٌجــوز ألي شـــخم علـــى مــتن الطـــائرة أن ٌدمـــ  ،دون تبــرٌو مـــن ســـلطاا
الطٌران المدنً ،سالد ا ً أو مواد قابلة لالشتعا أو أٌة مواد أخرظ ٌمين استعمالها
فً أي عم من أعما التخرٌب أو العنف أو التهدٌد أ ناء الردلة.
 - 1اذا ما تطلب األمر نق سالح خا من الذخٌرة أو أٌـة مـواد قابلـة لالشـتعا أو أٌـة
مواد أخرظ ٌمين استعمالها فً أي عم من أعما التخرٌب أو العنف أو التهدٌد،
ٌجب على دائزها تسلٌمها الى مم المست مر قبـ دخولـ الطـائرة ،وتوضـع م ـ
ال ٌمين وبـو الريـاب الٌـ وتـرد
هذ األسلدة أو المواد فً ميان بالطائرة
لمن سلمها بعد انتهاء الردلة).
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مــن أعمــا التخرٌــب أو العنــف

أو التهدٌــد أ نـــاء

الردلة.
 - 1اذا ما تطلب األمر نقـ سـالح خـا مـن الـذخٌرة أو أٌـة مـواد
قابلـة لإلشـتعا أو أٌــة مـواد أخـرظ ٌميــن اسـتعمالها فــً أي
عمـ مــن أعمــا التخرٌــب أو العنـف أو التهدٌــدٌ ،جــب علــى
دائزهـ ا تســلٌمها الـى مم ـ

المسـت مر قب ـ دخولـ الطــائرة،

وتوضـع م ـ هـذ األســلدة أو المــواد فـً ميــان بالطــائرة ال
الريــاب الٌ ـ وتــرد لمــن ســلمها بعــد انتهــاء

ٌميــن وبــو

الردلة وبثشراف السلطاا المختبة .
مادة ( )118نق البرٌد الجوي :
 - 1ال ٌجـوز نق ـ أي برٌــد أو طــرود برٌدٌــة مرســلة ع ـن طرٌ ـ
الجـو

االت وفق ـاً لإلجـراءاا البرٌدٌــة المقـررة ومــع

مراعـــــاة أديــــــام اإلتااقٌــــــاا الدولٌـــــة المنضــــــمة الٌهــــــا
الجمهورٌة.
ٌ- 1جوز تاتـٌ
الجـو ،اذا

البرٌـد الجـوي أو الطـرود المرسـلة عـن طرٌـ
مـا قـام شـك فـً ادتـواء أي منهـا علـى مـواد

قد تهدد سالمة الطائرة أ ناء ردلتها.
مادة ( )119تعرٌض سالمة الطائراا للخطر :
ال ٌجــوز ألي شــخم أن ٌضــع أو ٌتســبب فــً وضــع جهــااز أو
مادة فً طائرة فـً الخدمـة أو فٌمـا تدملـ مـن بضـائع أو أمتعـة
أو برٌـد ،مــن المميــن أن ٌــسدي الـى تــدمٌر أو ادــدا تلــف بهــا
ٌجعلهــا عــاجزة عــن الطٌــران ،أو تعــرٌض ســالمتها فــً دالــة
الطٌــران للخطــر ،وعلــى ســلطاا الطٌــران المــدنً اتخــاذ يافــة
اإلجراءاا الالزمة لتاادي ذلك.
مادة ( )151اتالف أو تدمٌر األجهزة والمعداا :
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ال ٌجــوز ألي شــخم أن ٌتســبب علــى أي ندــو فــً تــدمٌر أو
اتـــــالف أي مـــــن أجهـــــزة ومعـــــداا الخـــــدماا والتســـــهٌالا
المســتخدمة لتن ــٌم المالدــة الجوٌــة وتــ أمٌن ســالمة الطٌــران،
وي مـا مـن شـأن تعـرٌض سـالمة الطـائراا فـً دالـة الطٌـران
للخطـر ،وعلــى سـلطاا الطٌــران المـدنً اتخــاذ يافـة اإلجــراءاا
الالزمة لتاادي ذلك.
مادة ( )151اعتبار الطائرة فً دالة طٌران :
تعتبـر الطـائرة فـً دالــة طٌـران فـً أي وقــا منـذ اللد ـة التــً
ٌــتم فٌهــا اغــال جمٌــع أبوابهــا الخارجٌــة بعــد بــعود الريــاب
دتـى اللد ـة التـً ٌـتم فٌهـا فــتو أي مـن هـذ األبـواب مـن أج ـ
مغــادرة الريــاب لهــا وفــً دالــة الهبــوط اإلضــطراري ٌســتمر
اعتبـــار الطــــائرة فــــً دالــــة طٌــــران دتــــى تتــــولى الســــلطاا
المختبة مسئولٌتها عن الطـائرة ومـا علـى متنهـا مـن أشـخام
وأموا .
مادة ( )151اعتبار الطائرة فً الخدمة :
تعتبــر الطــائرة فــً الخدمــة منــذ بــدء اعــداد الطــائرة للطٌــران
بواســطة عمــا الخـــدماا األرضــٌة أو بواســـطة طــاقم الطـــائرة
للقٌــام بردلــة معٌنــة دتــى مضــً أربــع وعشــرٌن ســاعة علــى
أخــر هبــوط للطــائرة ،وعلــى أي دــا تمتــد فتــرة الخدمــة طــوا
المـدة التــً تعتبــر فٌهــا الطــائرة فــً دالــة طٌــران ،علــى الوج ـ
المددد فً المادة السابقة.

الاب ال انً
سلطاا قائد الطائرة وأعضاء طاقمها
مادة ()151

)*(

(*)

التدابٌر الوقائٌة وتقٌٌد الدرٌة :

المادة (  )151ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
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ٌجوز لقائد الطائرة اذا تبٌن لـ أن شخبـاً قـد ارتيـب علـى مـتن
الطــائرة ادــدظ الجــرائم المنبــوم علٌهــا فــً ه ـذا القــانون أو
فـــً اإلتااقٌـــاا الدولٌـــة المبـــد علٌهـــا أو المنضـــمة الٌهـــا
الجمهورٌــة أو شــرع فــً ارتيــاب أي فعــ قــد ٌعــرض ســالمة
الطــائرة للخطــر أن ٌتخــذ ضــد مــا ٌــرا مــن تــدابٌر ضــرورٌة
ووقائٌــة أو القــبض علٌــ  ،وٌجــوز ل ـ أن ٌــأمر بــاقً أعضــاء
الطــاقم أو أن ٌــأذن لهــم بمعاونت ـ فــً ذلــك ،يمــا ٌجــوز لــا أن
ٌطلــب تلــك المعاونــة مــن الريــاب أو ٌــأذن لهــم بهــا ،االت ان ـ ال
ٌجوز لا اجبارهم على ذلك.
مادة ()151

(*)

اإلستمرار فً تقٌٌد الدرٌة ووجوب اإلخطار :

 - 1ال ٌجــوز اإلســتمرار فــً اتخــاذ اجــراءاا تقٌٌــد الدرٌــة التــً
فرضا على شـخم مـا تطبٌقـاً ألديـام المـادة السـابقة ،فٌمـا
وراء أي نقطة تيون الطائرة قد هبطا فٌها االت:

)*(

(مادة (  )151التدابٌر الوقائٌة وتقٌٌد الدرٌة :
ٌجـوز لقائــد الطــائرة ،اذا أعتقــد ألســباب معقولـة أن شخب ـ ا ً قــد ارتيــب أو شــرع فــً
ارتياب اددظ الجرائم المنبوم علٌها فً القوانٌن الوطنٌة النافذة أو فً اإلتااقٌاا
الدولٌة المبد علٌها أو المنضمة الٌهـا الجمهورٌـة ،أو أي فعـ قـد ٌعـرض سـالمة
الطائرة للخطر ،أن ٌتخذ تجا هذا الشـخم مـا ٌـرا مـن تـدابٌر ضـرورٌة ووقائٌـة أو
القبض علٌ  ،وٌجوز ل أن ٌـأمر بـاقً أعضـاء الطـاقم أو أن ٌـأذن لهـم بمعاونتـ فـً
ذلك ،يما ٌجوز لا أن ٌطلب تلك المعاونة من الرياب أو ٌأذن لهم بها ،االت ان ال ٌجوز
لا اجبارهم على ذلك).
المادة (  )151ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )151اإلستمرار فً تقٌٌد الدرٌة ووجوب األخطار :
 - 1ال ٌجب اإلستمرار فً اتخاذ اجرا ءاا تقٌٌد الدرٌة التـً فرضـا علـى شـخم مـا
تطبٌق ا ً ألديام المادة السابقة ،فٌما وراء أي نقطة تيون الطائرة قد هبطا فٌها االت
-:
أ  -اذا يانـا هــذ النقطـة واقعــة فــً اقلـٌم دولــة غٌــر متعاقـدة وتــرفض ســلطاتها
السماح بثنزا هذا الشخم ،أو اذا يانـا هـذ اإلجـراءاا قـد اتخـذا لغـرض
تميٌن تسلٌم الشخم المذيور للسلطاا المختبة
ب -فً دالة هبوط الطائرة هبوط ا ً اضطرارٌ اً ،وعدم تمين قائد الطـائرة مـن تسـلٌم
ذلك الشخم للسلطاا المختبة.
ً
ج  -فً دالة موافقة الشخم المذيور على استمرار طٌران مقبوض ا علٌ .
 - 1على قائد الطائرة أن ٌقوم بأسرع وقا ممين بأخطار سلطاا ا لدولة التً ستهبط
الطائرة فً اقلٌمها وبها شخم مقبوض علٌ  ،طبق ا ً ألديام المادة (  )151بوجود
هذا الشخم على الطائرة ،وأسباب القبض علٌ  ،على أن ٌيون هذا اإلخطار قب
هبوط الطائرة يلما أمين ذلك).
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أ  -اذا يانا هذ النقطـة واقعـة فـً اقلـٌم دولـة غٌـر متعاقـدة
وتــرفض ســلطاتها الســماح بــثنزا هــذا الشــخم ،أو اذا
يانــا هــذ اإلجــراءاا قــد اتخــذا لغــرض تميــٌن تســلٌم
الشخم المذيور للسلطاا المختبة.
ب  -فـً دالـة هبـوط الطـائرة هبوطـاً اضـطرارٌاً ،وعـدم تميـن
قائــــد الطــــائرة مــــن تســــلٌم ذلــــك الشــــخم للســــلطاا
المختبة.
ج  -فـــً دالـــة موافقـــة الشـــخم المـــذيور علـــى اســـتمرار
طٌران مقبوضاً علٌ .
ٌ - 1د ــر اتخــاذ اجــراءاا تقٌٌــد الدرٌــة اذا يــان الغــرض منهــا
تميـــٌن ســــلطاا دولــــة أجنبٌــــة مــــن القــــبض علــــى ذلــــك
الشخم.
مادة ()155

(*)

دــــ قائــــد الطــــائرة فــــً انــــزا وتســــلٌم الشــــخم

المقبوض علٌ :
)*(

المــادتٌن (  )155 ( ، )155دمجتــا مــع بعضــها فــً مــادة وادــدة بــرقم (  )155ببــٌاغتها المعدلــة
البــادرة بالقــانون رقــم (  )11لســنة 1119م المنشــور فــً الجرٌــدة الرســمٌة العــدد (  )11لســنة
1119م وقد يان نم المادتٌن (  )155 ( ، )155قب دمجهما يما ٌلً - :
د قائد الطائرة فً انزا المتهم :
(مادة ( )155
ٌ- 1جوز لقائد الطائرة ،يلما يان ذلك ضرورٌا ،انزا أي شخم علـى متنهـا ،فـً
اقلٌم أي دولة تهبط فٌها الطائرة ،وذلك اذا ما بـا لدٌـ  ،اسـتناد اً الـى أسـباب
معقولة ،ان قد ارتيب أو شرع فً ارتيـاب أي مـن الجـرائم أو األفعـا المشـار
الٌها فً هذا الباب ،أو أي فع قد ٌعرض سالمة الطائرة للخطر.
- 1على قائد الطائرة تقدٌم تقرٌر الى سلطاا الدولة التـً ٌـتم فٌهـا انـزا المـتهم،
طبق ا ً لهذ المادة ،مع بٌان دقائ ذلك وأسباب .
مادة (  )155تسلٌم المتهم للسلطاا المختبة :
 - 1اذا اعتقد قائد الطائرة استناد اً الى أسس معقولة أن شخبا قد ارتيب على مـتن
الطـائرة ادـدظ الجـرائم المنبـوم علٌهـا فـً اإلتااقٌـاا والمعاهـداا الدولٌـة
المنضمة الٌها الجمهورٌة أو أي فع قد ٌعرض سالمة الطـائرة للخطـر أو أدـد
األفعـا التــً ٌعتبرهـا (مــن وجهـة ن ــر ) ميونـة لجرٌمــة جسـٌمة طبق ـ ا ً لقــانون
العقوبااٌ ،جوز ل أن ٌقوم بتسلٌم للسلطاا المختبة فً أٌة دولـة متعاقـدة
تهبط فٌها الطائرة.
- 1على قا ئد الطائرة أن ٌقوم فً أقرب وقا ممين بثخطار سلطاا الدولة المتعاقدة
التً ستهبط الطائرة على اقلٌمها وبها شخم ٌرظ تسلٌم  ،طبقـ ا ً لديـم الاقـرة
السابقة ،برغبت هذ  ،مع بٌان أسباب ذلك ،على أن ٌتم هذا اإلخطار قبـ هبـوط
الطائرة يلما أمين ذلك.
- 1على قائد الطائرة أن ٌزود السلطاا التً تم تسلٌم المـتهم المشـتب فٌـ الٌهـا،
طبق ا ً ألديام هذ المادة ،بيافة األدلة والمعلوماا التً توافرا لدٌ شرع ا ً وفقـ ا ً
للقانون ).
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ٌ- 1جـــوز لقائـــد الطـــائرة ،يلمـــا يـــان ذلـــك ضـــرورٌاً انـــزا
الشـــخم المقبــــوض علٌـــ طبقــــاً ألديـــام المــــادة ()151
وتسلٌم الى سـلطاا أو دولـة متعاقـدة تهـبط فٌهـا الطـائرة،
يمـا ٌجــب علٌ ـ اخطـار ســلطاا تلــك الدولـة بهــذ الواقعــة،
مع بٌان أسب اب ذلك  ،قب هبوط الطائرة يلما أمين ذلك.
 - 1على قائد الطائرة أن ٌـزود السـلطاا التـً تـم تسـلٌم المـتهم
المشتب فٌ الٌهـا ،طبقـاً ألديـام المـادة ( )151بيافـة األدلـة
والمعلوماا التً توافرا لدٌ ووفقاً للقانون.
مادة (( )155دمجا مع المادة ())155
مادة()157

(*)

انتااء المسئولٌة بشأن معاملة المتهم :

بالنسبة لإلجـراءاا التـً تتخـذ وفقـاً ألديـام المـادة ( )151تنتاـً
مسئولٌــاة قائــد الطــائرة أو أي فــرد مــن أعضــاء طاقمهــا أو أي
رايب أو مالك الطـائرة أو مسـتغلها أو الشـخم الـذي ٌـتم تسـٌٌر
الردلـة لدســاب  ،وذلــك فـً أي دعــوظ تنشــأ عـن المعاملــة التــً
ٌتعـرض لهـا الشـخم الـذي أتخــذا هـذ اإلجـراءاا ضـد وت ـ
المسئولٌة قائمة عند مخالاة أديام المادة (. ) 151

الاب ال ال
بالدٌاا وواجباا السلطاا المختبة
مادة ( )158اعــادة الســـٌطرة لقائـــد الطــائرة والســـماح للريـــاب بموابـــلة
ردلتهم :

)*(

المادة (  )157ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )157انتااء المسئولٌة بشأن معاملة المتهم :
بالنسبة لإلجراءاا التً تتخذ وفق ا ً ألديام هذا الاب  ،تنتاً مسئولٌاة قائد الطائرة أو
أي فرد من أعضاء طاقمها أو أي رايب أو مالك الطائرة أو مستغلها أو ا لشخم الذي
ٌتم تسٌٌر الردلة لدساب  ،وذلك فً أي دعـوظ تنشـأ عـن المعاملـة التـً ٌتعـرض لهـا
الشخم الذي اتخذا هذ اإلجراءاا ضد ).
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 - 1على السلطاا المختبـة فـً دالـة ارتيـاب ادـدظ الجـرائم أو
األفعــــا المنبــــوم علٌهــــا فــــً اإلتااقٌــــاا والمعاهــــداا
الدولٌــة المنضــمة الٌهـــا الجمهورٌــة ،أو الشــروع فٌهـــا أو
ارتيــاب أي فع ـ قــد ٌعــرض ســالمة الطــائرة للخطــر ،اتخــاذ
يافـــة اإلجـــراءاا الالزمـــة إلعـــادة الســـٌطرة علـــى الطـــائرة
لقائدها أو للمداف ة على سٌطرت علٌها.
ٌ- 1ســمو فــً م ـ هــذ الدــاالا ،لريــاب وطــاقم الطــائرة التــً
هبطــا فــً اقلــٌم الجمهورٌــة بموابــلة ردلــتهم بأســرع مــا
ٌميــن ،وعلــى الســلطاا المختبــة اعــادة الطــائرة والبضــائع
التـــً علـــى متنهـــا الـــى األشـــخام الـــذٌن لهـــم الدـــ فـــً
دٌازتها قانوناً.
مادة ( )159اإلجراءاا القانونٌة :
ٌ- 1جــب علــى الســـلطاا المختبــة أن تتســـلم أي شــخم قـــام
قائـــد الطـــائرة بتســـلٌم لهـــا وفقـــاً لديـــم المـــادة (،)155
وعلٌهــا أن تجـــري تدقٌقـــاً فورٌــاً عـــن الدـــاد  ،واذا تبـــٌن
لهــذ الســلطاا أن الجرٌمـــة تــدخ فـــً نطــا اإلختبـــام
القضــائً للجمهورٌــة وفق ـاً ألديــام القــوانٌن النافــذة ،فعلٌهــا
اتخــاذ اإلجــراءاا الالزمــة إلدالت ـ ال ـى المدايمــة ،واذا تبــٌن
لهــا أن الجرٌمــة ال تــدخ فــً نطــا اإلختبــام القضــائً
المشـار الٌـ  ،فلهـا أن تتخـذ القــرار المناسـب فـً شـأن طبق ـاً
للقانون.
 - 1فً جمٌع األدـوا ٌ ،يـون للسـلطاا المختبـة طبقـاً للقـانون
الد فً تسـلٌم المـتهم الـى الدولـة التـً ٌدمـ جنسـٌتها ،أو
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الدولــة التــً ٌقــٌم فٌهــا ببــورة دائمــة ،أو الدولــة التــً بــدأ
منها ردلت الجوٌة.
 - 1عنـد قٌـام السـلطاا المختبـة بـالقبض علـى أدـد األشـخام،
طبقـــاً ألديـــام هـــذا البـــاب ،علٌهـــا أن تخطـــر فـــوراً الدولـــة
المســـجلة فٌهـــا الطـــائرة ،أو الدولـــة التـــً ٌتبعهـــا الشـــخم
المقبـــوض علٌـــ بدقٌقـــة هـــذا اإلجـــراء ،ويـــذلك بـــال روف
التـً أســتدعا الــى اتخــاذ يمــا أن لهــا أن تخطــر بم ـ هــذ
المعلوماا أي دولة أخـرظ ٌيـون لهـا مبـلدة فـً ذلـك  ،اذا
رأا أن األمــر ٌقتضــً ذلــك ،وعلٌهــا أٌض ـاً أن تبــادر فــوراً
بثرسـا تقرٌــر نتــائي هــذا التدقٌـ الــى الــدو المشــار الٌهــا
مبٌنــاً فٌــ مــا اذا يانــا تزمـــع تــولى اإلختبــام فــً هـــذا
الشأن.
ٌ- 1خضــع اجــراء القــبض علــى المــتهم أو أي مــن اإلجـــراءاا
التدا ٌــة األخــرظ ألديــام القــانون الــوطنً ،وذلــك علــى أالت
تستمر تلك اإلجـراءاا أي ـر مـن الوقـا الـالزم إلميـان القٌـام
باإلجراءاا الجنائٌة أو اجراءاا التسلٌم.

الاب الرابع
اعتراض الطائراا المدنٌة
مادة ( )151تأمٌن سالمة الطائراا المدنٌة فً دالة اعتراضها :
علـى السـلطاا المختبـة ،فـً دالـة اعتـراض الطـائراا المدنٌـة
وهـــً فـــً دالـــة طٌـــران ،مراعـــاة عـــدم تعـــرٌض ســـالمتها أو
ســالمة مــا علٌهــا مــن أشــخام للخطــر ،ويــذلك اإلمتنــاع عــن
اإللتجـاء الـى اســتخدام األسـلدة ضــدها وذلـك ،مــع عـدم اإلخــال
بدقــو والتزامـــاا الجمهورٌـــة ،طبقــاً لنبـــوم مٌ ـــا األمـــم
المتددة.
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مادة ( )151الزام الطائراا المدنٌة بالهبوط :
 - 1فــً دالــة طٌــران أي طــائرة مدنٌــة فــو اقلــٌم الجمهورٌــة
بـدون تـرخٌم أو تبـرٌو مـن سـلطاا الطٌـران المـدنً ،أو
فـــً دالــــة تــــوافر أســــباب معقولـــة تــــدعو الــــى اإلعتقــــاد
بثســــتخدامها أل ي غــــرض ال ٌتاــــ مــــع أغــــراض اتااقٌــــة
شـٌياغوٌ ،جــوز للسـلطاا المختبــة الـزام الطــائرة بــالهبوط
فــً مطــار معــٌن ،أو اعطائهــا أي أوامــر أو تعلٌمــاا أخــرظ
تراها الزمة إلنهاء م هذ المخالااا.
- 1تدقٌقـاً لهــدف البنــد األو مــن هـذ المــادةٌ ،جــوز للســلطاا
المختبــة اإللتجــاء الــى أي اجــراء من اســب ٌتا ـ مــع قواعــد
القانون الدولً ،بما فً ذلك أديام اتااقٌة شٌياغو.
مادة ( )151استجابة الطائراا المدنٌة المعترضة لاوامر والتعلٌماا :
علــى قائــد أي طــائرة مدنٌــة معترضــة ،فــً أجــواء الجمهورٌــة،
اإلســــتجابة الاورٌــــة ألي أوامــــر أو تعلٌمــــاا تبــــدرها الٌــــ
السلطاا المختبة ،طبقاً ألديام المادة السابقة.
مادة ( )151اعتراض الطائراا الوطنٌة خارج اقلٌم الجمهورٌة :
فــً دالــة اعتــراض الســلطاا المختبــة بدولــة أجنبٌــة لطــائرة
مدنٌـــة مســـجلة فـــً الجمهورٌـــة ،أو ٌقـــوم بتشـــغٌلها شـــخم
ٌتخــذ مــن الجمهورٌــة مد ـالً إلقامت ـ الدائمــة أو مريــزاً رئٌســٌاً
ألعمالـــ ٌ ،جـــ ب علـــى قائـــد الطـــائرة اإلســـتجابة الاورٌـــة ألي
أوامــر أو تعلٌمــاا تبــدرها الٌـــ الســلطاا المختبــة للهبـــوط
فــً المطــار الــذي تعٌنــ  ،وغٌـــر ذلــك مــن أوامــر أو تعلٌمـــاا
أخرظ.
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مادة ()151

د ـــر اســــتخدام الطــــائراا المدنٌـــة ألغــــراض ال تتاــــ مــــع
أهداف

الطٌران المدنً :

ال ٌجـــوز اســـتخدام أي طـــائرة مدنٌـــة ســـوا ًء يانـــا وطنٌـــة أم
أجنبٌـة ،فـً أي غـرض مـن األغـراض التـً ال تتاـ مـع أهــداف
الطٌران المدنً المنبوم علٌها فً اتااقٌة شٌياغو.

- 155-

قانون الطٌران المدنً

الباب الخامس عشر
العقوباا والجزاءاا والتعوٌضاا
الاب األو
أديام عامة
مادة ()155

(*)

باة الضبطٌة القضائٌة :

ٌيــون لمــو اً الهٌئــة الــذٌن تســتدعً طبٌعــة أعمــالهم مراقبــة
تناٌــذ أديــام هــذا القــانون  ،بــاة مــأموري الضــبط القضــائً ،
وذلــك فــً دــدود اختبابــاتهم  ،وٌبــدر قــرار بتســمٌتهم مــن
وزٌر العد بنا ًء على عرض رئٌس الهٌئة .
مادة ( )155الجزاءاا التً ٌد لسلطاا الطٌران المدنً توقٌعها:
مـع عـدم ا إلخـال بالعقوبـاا المقـررة وفقـاً ألديـام هـذا القـانون،
ٌد ـ لســلطاا الطٌــران المــدنً اتخــاذ اإلجــراءاا التالٌــة  ،فــً
دالــاة بــوا مخالاــة أديامــ أو أي مــن القواعــد واألن مــة أو
القراراا المناذة ل :
أ  -وقــف التــرخٌم أو التبــرٌو البــادر منهــا للمســت مر أو
للطائرة لمدة مددودة أو انهاس .
ب -وقـف ماعــو شــهادة بـالدٌة الطــائرة للطٌــران ،البــادرة
أو المعتمدة منها ،لمدة مددودة أو سدبها نهائٌاً .
ج -وقف ماعـو اجـازة الطٌـران أو أٌـة اجـازة أخـرظ ،بـادرة
أو معتمدة منها ،لمدة مددودة أو سدبها نهائٌاً.
د  -منـع الطــائرة مـن الطٌــران لمـدة مدــدودة أو اجبارهـا علــى
الهبوط بعد انذارها.
 منـع قائـد الطـائرة مـن الطٌـران فـً اقلـٌم الجمهورٌـة لمــدةمددودة أو بباة دائمة.
)*(

المادة (  )155ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً ي انا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )155باة الضابطة القضائٌة :
ٌيون لمو اً سلطاا الطٌران المدنً ،باة الضابطة القضائٌة ،فٌما ٌتعل بمخالاة
أديام هذا القانون أو أي من القواعد واألن مة أو القراراا المناذة ل ).
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و  -أي اجـراء آخـر تـرا ضــرورٌاً لمنـع أو انهـاء أي مخالاــاا
أخرظ.
مادة ( )157وقف أو سدب اإلجازة فً دالة الديم الجنائً :
ٌجــوز لســلطاا الطٌــران المــدنً أن توقــف اجــازة الطٌــران أو
أٌـة ا جــازة أخـرظ بــادرة أو معتمــدة منهـا لمــدة مدــدودة أو أن
تســدبها نهائٌــاً وذلــك فــً دالــة الديــم علــى بــادب اإلجــازة
بعقوبة جنائٌة أو فً جرٌمة مخلة بالشرف.
مادة ( )158منع أو وقف أو ازالة المخالااا:
مـع عـدم اإلخـال بالعقوبـاا المقـررة وفقـاً ألديـام هـذا القـانون،
أو الجـــزاءاا المشـــار الٌهـــا فـــً المـــادة (ٌ ،)155جـــب علـــى
ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً اتخـــاذ اإلجـــراءاا الالزمـــة لمنـــع أو
وقـــف أو ازالـــة أي مخالاـــة ألديـــام هـــذا القـــانون ،مـــع الـــزام
المخــالف بجمٌــع الناقــاا التــً تتيبــدها الجمهورٌــة فــً ســبٌ
ذلك.
مادة ( )159تطبٌ العقوبة األشد:
ال تخــ أديـــام هـــذا القـــانون بأٌـــة عقوبـــة أشـــدٌ ،ـــنم علٌهـــا
قانون العقوباا أو أي من القوانٌن األخرظ.
مادة ( )171ال روف المشددة :
فـً دالــة ال ــروف المشــددة أو العــود أو التعمــد ٌجــوز الديــم
بأقبـــى العقوبـــاا المدـــددة ،والجمـــع بـــٌن العقوبـــاا المقٌـــدة
للدرٌة والغراماا المنبوم علٌها.
مادة ( )171مبادرة الطائراا والدموالا والمعداا والمنقوالا :
 - 1باإلضــافة الــى العقوبــاا المقــررة بمقتضــى هــذا القــانون،
ٌجــوز ببـــاة عامـــة مبــادرة الطـــائراا أو الدمـــوالا أو
المعــداا أو األجهــزة أو األشــٌاء المتعلقــة بجرٌمــة أو فع ـ
غٌـــر مشـــروع مـــن الجـــرائم واألفعـــا غٌـــر المشـــروعة
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المنبوم علٌها فً أديام هذا القانون.
 - 1تاُبادر الطائرة ودمولتها فً الداالا االتٌة :
أ  -دمـــ عالمـــاا جنســـٌة أو تســـجٌ غٌـــر بـــدٌدة ،أو
عدم دم أي من هذ العالماا.
ب -قٌــام مالــك أو مســت مر الطــائرة بنق ـ أســلدة أو ذخــائر
بقبـــد التهرٌـــب ،أو أي دمولـــة غٌـــر مشــــروعة ،أو
ارتياب جرٌمة تمس أمن الدولة.
مادة ( )171اإلختبام القضائً :
- 1تخــتم مدـــايم الجمهورٌـــة بجمٌــع الجـــرائم واألفعـــا غٌـــر
المشروعة التـً تعـد انتهايـاً ألديـام هـذا القـانون أو القواعـد
واألن مـــة والقـــراراا البـــادرة تناٌـــذاً لـــ  ،وذلـــك اذا مـــا
ارتيبا فً اقلٌم الجمهورٌة.
- 1تخـــتم مدـــايم بـــنعاء بـــالجرائم التـــً ترتيـــب علـــى مـــتن
طــائرة مسجلــاة فــً الجمهورٌــة ،أ نــاء وجودهــا فــً أعــالً
البدار أو فً األماين غٌر الخاضعة لسلطة أي دولة.
- 1تدـرك الـدعوظ الجنائٌــة فـً جمٌـع األدــوا بنـا ًء علـى طلــب
من سلطاا الطٌران المدنً.
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الاب ال انً
تعوٌضاا مخالاة أديام تراخٌم
وتبارٌو الطٌران
مادة ()171

(*)

التـــراخٌم والتبـــ ارٌو المتعلقـــة بالنقـــ داخـــ اقلـــٌم
أو من أو الٌ :

الجمهورٌة

فً األدوا المتعلقة بنقـ دريـة ريـاب أو بضـائع أو برٌـد داخـ
الجمهورٌــة أو من ـ أو الٌ ـ ٌ ،دب ـ لبــالو ســلطاا الطٌــران
المــدنً تعــوٌض قــدر ال ــة أم ــا رســوم الهبــوط والخــدماا
المالدٌــة المقــررة  ،باإلضــافة الــى القٌمــة اإلٌرادٌــة لد ـ النق ـ
المخــالف  ،مقــدراً علــى أســاس أجــور الســار وأســعار الشــدن
العادٌة المعلنة  ،وذلك فً دالة بوا مخالاة أي مـن مسسسـاا
النق الجوي أو مست مري أو مالك الطائرة ألي من أديام المواد
( .)188 ، 179 ، 178 ، 11 ، 11
مادة ( )171ا لتـــراخٌم والتبـــارٌو غٌـــر المتعلقـــة بالنقـــ مـــن أو الـــى
الجمهورٌة :
فً األدوا غٌـر المتعلقـة بنقـ دريـة ريـاب أو بضـائع أو برٌـد
داخـ اقلـٌم الجمهورٌــة أو منـ أو الٌـ ٌُ ،دب ـ لبـالو ســلطاا
الطٌـــران المـــدنً تعـــوٌض قـــدرة ال ـــة أم ـــا رســـوم الهبـــوط
والخـدماا المالدٌــة المقـررة فــً دالــة هبـوط الطــائرة ،و ال ــة
أم ـا رسـوم الخـدماا المالدٌـة فقـط فـً دالـة عبـور الطـائرة،
وذلك فً دالة بوا مخالاة أي من مسسسـااا النقـ الجـوي أو

)*(

المادة (  )171ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11
(مادة (  )171التراخٌم والتبارٌو المتعلقة بالنق داخ اقلٌم الجمهورٌة أو من أو الٌ :
فً األدوا المتعلقة بنق درية رياب أو بضائع أو برٌد داخـ الجمهورٌـة أو منـ أو
الٌ ٌ ،دب لبالو سلطاا الطٌران المدنً تعوٌض قدر ال ة أم ـا رسـوم الهبـوط
والخدماا المالدٌة المقررة ،باإلضافة الى القٌمة اإلٌرادٌة لد النق المخالف ،مقدر اً
على أساس أجور السار وأسعار الشدن العادٌة المعلنة ،وذلك فً دالة بوا مخالاة
أي من مسسساا النق الجـوي أو مسـت مري أو مـالك الطـائرة ألي مـن أديـام المـواد
( ).)179 ،178 ،15 ،11 ،11
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مسـت مري أو مـالك الطـائراا ألي مـن أديـام المـاواد (،11 ،11
. )181 ،11 ،11

الاب ال ال
العقوبااااا
مادة ()175

(*)

ٌعاقــب بغرامــة ال تتجــاوز ال مائــة ألــف ب والدــبس

لمـــدة ال تزٌـــد علـــى ســـنة  ،أو بثدـــدظ هـــاتٌن العقـــوبتٌن أي
شــخم أو مســت مر أو مالــك لطــائرة ارتيــب بناس ـ أو بواســطة
تابعٌــة متعمــداً أو بســبب اهمال ـ فع ـالً مد ــوراً بمقتضــى أديــام
هــذا القــانون أو القواعــد أو األن مــة أو خــالف أي مــن األديــام
الــواردة فـــً هـــذا القــانون أو أي مـــن الشـــروط أو القواعـــد أو
األن مــة أو القــراراا البــادرة بمقتضــا  ،وذلــك فــً ي ـ مــا لــم
ٌرد بشأن نم مددد لعقوبة معٌنة فً هذا القانون.
مادة ()175

(**)

عقوبة الدجوزاا الوهمٌة :

ٌعاقــب بغرامــة مالٌــة ال تزٌــد علــى ( )%91مــن قٌمــة التــذيرة
أي مــن الجهــاا الت ـ ً تقــوم بــالدجوزاا الوهمٌــة ألي مســافر ،
مــع عـــدم اإلخــال بأديـــام اتااقٌـــة (وارســو) وتعـــدٌالتها التـــً
بـــادقا علٌهـــا الجمهورٌــــة  ،يمـــا ٌجــــوز للهٌئـــة مضــــاعاة
العقوبة فً دالة تيرار م هذ المخالااا.
)*(

)**(

المادة (  )175ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )175األفعا التً لم ٌرد بشأنها نم ٌقضى بعقوبة مدددة :
ٌعاقب بغرامة ال تتجاوز ستون ألـف ب والدـبس لمـدة ال تزٌـد علـى سـنة ،أو بثدـدظ
هـاتٌن العقــوبتٌن أي شــخم أو مســت مر أو مالـك لطــائرة ارتيــب بناس ـ أو بواســطة
تابعٌة متعمد اً أو بسبب اهمال  ،فعالً مد ور اً بمقتضى أديام هـذا القـانون أو القواعـد
أو األن مة أو القراراا المناذة ل  ،أو أمتنع عـن فعـ أوجبتـ علٌـ هـذ األديـام ،أو
خـالف أي مــن األديــام الـواردة فــً هــذا القـانون أو أي مــن الشــروط أو القواعــد أو
األن مـة أو القـراراا البـادرة بمقتضـا  ،وذلـك فـً يـ مـا لـم ٌـرد بشـأن نـم مدــدد
لعقوبة معٌنة فً هذا القانون).
المادة (  )175ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :

(مادة (  )175عقوبة الدجوزاا الوهمٌة :
ٌعاقــب بغرامـــة مالٌـــة ال تزٌـــد علـــى (  )%91مـــن قٌمــة التـــذيرة أي مـــن الجهـــاا التـــً تقـــوم
بالدجوزاا الوهمٌة ألي مسافر ،أو عـدم التزامهـا بالتعرفـاا المعتمـدة مـن قبـ الهٌئـة ،مـع عـدم
اإلخال بأديام اتااقٌة وارسو وتعدٌالتها المنضـمة الٌهـا الجمهورٌـة مخالاـة بـذلك المـادة ( /111
 ،)1يما ٌجوز للهٌئة مضاعاة العقوبة فً دالة تيرار م هذ المخالااًا).
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(*)
ٌعاقـب بغرامـة ال تتجــاوز خمسـمائة ألـف ب والدــبس
مادة ()177
لمدة ال تزٌـد علـى سـنتٌن ،أو بثدـدظ هـاتٌن العقـوبتٌن ،يـ مـن
ارتيب أدد األفعا االتٌة- :
أ  -تشــغٌ طــائرة فــً مجــا الطٌــران المــدنً أو تســٌٌر ردلــة
جوٌــــة داخــــ اقلــــٌم الجمهورٌــــة أو منــــ أو الٌــــ  ،بــــدون
تبـرٌو مســب أو علـى ندــو ٌخـالف الشــروط الـواردة فٌ ـ ،
وذلـــك مــــع عـــدم اإلخــــال باألديـــام الخابــــة بتعوٌضــــاا
مخالاــــة أديــــام تــــراخٌم وتبــــارٌو الطٌــــران المقــــررة
بمقتضى أديام هذا القانون .

)*(

المادة (  )177ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
الرسمٌة العدد ( )11

(مادة (  )177األفعا التً ٌعاقب مرتيبها بالغرامة والدبس لمدة ال تزٌد على سنتٌن :
ٌعاقـب بغرامــة ال تتجـاوز مائــة ألـف ب والدــبس لمــدة ال تزٌـد علــى سـنتٌن ،أو بثدــدظ هــاتٌن
العقوبتٌن ،ي من ارتيب أدد األفعا االتٌة :
أ  -تشـغٌ طـائرة فـً مجـا الطٌـران المـدنً أو تسـٌٌر ردلـة جوٌـة داخـ اقلـٌم الجمهورٌـة أو
من أو الٌ  ،بدون تبرٌو مسب أو علـى ندـو ٌخـالف الشـروط الـواردة فٌـ  ،مخالاـا ً أديـام
المواد (  ، )181 ( ، )179 ( ،)11وذلك مع عدم اإلخـال بالتعوٌضـاا المقـررة بمقتضـى أديـام
المادتاٌان ( .)171 ( ،)171
ب  -تشغٌ خطوط جوٌـة وطنٌـة أو أجنبٌـة أو الطٌـران داخـ اقلـٌ م الجمهورٌـة أو منـ أو الٌـ ،
بدون ترخٌم أو تبرٌو ،أو على ندو ٌخالف الشروط الـواردة فٌهمـا مخالاـا ً ألديـام المـادة
(  ،)11وذلك مع عدم اإلخال بأديام المادتٌن ( .)171 ( ،)171
ج  -قٌام طائرة أجنبٌة بنق رياب أو بضائع أو برٌد ،مقاب أجر أو ميافـأة مـن نقطـة داخـ اقلـٌم
الجمه ورٌـة الــى نقطــة أخــرظ داخلـ مخالا ـا ً ألديــام المــادة (  ، )15وذلـك مــع عاــادم اإلخــال
بأديام الماادة ( .)171
د  -استخدام طـائرة فـً عـرض أو بـ أي اعـالن أو بـالم ،بـدون تبـرٌو مسـب مخالاـا ً ألديـام
المادة ( .)18
 قٌادة طائرة ال تدم على متنهـا الو ـائ والسـجالا الواجـب دملهـا بموجـب قـوا نٌن وقواعـدوأن مة الدولة المسجلة فٌها الطائرة مخالاا ً ألدياااام المادة ( .)59
و  -استخدام مسسسة نق جوي أجنبٌة لطائرة من غٌر جنسـٌتها فـً أغـراض تجارٌـة مـن والـى
وعبر الجمهورٌة ،بدون توفر الشروط التً تقررهـا سـلطاا الطٌـران المـدنً مخالاـا ً ألديـام
المادة ( .)88
ز  -سدب طـائرة لطـائرة أخـرظ أو ألي شـًء آخـر ،بـدون تبـرٌو مـن سـلطاا الطٌـران المـدنً
مخالاا ً ألديام المادة ( .)1 /111
ح  -الهبــوط بــالم الا بـــدون تبــرٌو مـــن ســلطاا الطٌـــران المــدنً ،وذلـــك اال ت فــً الدـــاالا
اإلضطرارٌة مخالاا ً ألديام المادة ( .)1 / 111
ط  -الــدخو بــدون تبـــرٌو فــً ســـادة المطــار ،أو فـــً منــاط التدريـــاا الجوٌــة وتدمٌـــ
الطائراا ،أو أماين خدماا وتسهٌالا المالدة الجوٌـة ،أو أٌـة منـاط أخـرظ تتعلـ بتـأمٌن
سالمة الطٌران أو تهم أمن المطار أو تعتبر جزءا ً منـ بقبـد التخرٌـب أو تـرك دٌوانـاا أو
أشٌاء فٌها ،من المميـن أن تـسدي الـى اإلضـرار بتأماااـاٌن سالماـاة الطٌـران مخالاـا ً ألديـام
الماادة ( .)1 /111
ي  -تشـغٌ خـط جــوي جدٌـد ،أو مــد خـط قــائم ،بـدون تبــرٌو مـن ســلطاا الطٌـران المــدنً ،أو
دم أشخام أ نـاء ردلـة تمهٌدٌـة بخـالف األشـخام الالزمـٌن لتشـغٌ الطـائرة ،ومنـدوبً
سلطاا الطٌران المادنً المتخببٌن مخالاا ً ألديااام المادة ( .)111
ك  -اعت ـ راض ماتشــً الطٌــران المــدنً ،المتمتعــٌن ببــاة الضــابطة القضــائٌة ،أو اعــاقتهم أو
تهدٌدهم ،على ندو ٌدو دون ممارسة سلطاتهم المخولـة لهـم بمقتضـى أديـام هـذأ القـانون،
للتاتـٌ وضــبط المخالا ـاًا فــً مجــاا عملٌــاا الطٌــران الخابــة بالنق ـ الجــوي واألشــغا
الجوٌــة مخالا ـا ً ألديــام المــواد (  ،)157 ،155وأنشطــاة النق ـ الجــوي المــواد ( ،111 ،111
 ،)111 ،111واألمن الجوي المادتٌن ( .)115 ،115
 فتو ميتب لمسسسة نق جوي أجنبٌة أو لويالة سـار أو شـدن جـوي ،فـً اقلـٌم الجمهورٌـة،بدون ترخٌم من سلطاا الطٌران المدنااً مخالاا ً ألديام المادتٌن ( .)199 ( ،)198
م  -اإلم تناع دون مبرر عن اجابة طلب السلطة المختبـة للمسـاهمة فـً تقـدٌم أٌـة معونـة للبدـ
عــن أو انقــاذ طــائرة أو شــخم معــرض للهــالك بســبب دــاد طــائرة مخالا ـا ً ألديــام المــادة
( ).)115

- 151-

قانون الطٌران المدنً
ب  -تشــغٌ خطـــوط جوٌــة وطنٌـــة أو أجنبٌــة أو الطٌـــران داخـــ
اقلــــٌم الجمهورٌــــة أو منــــ أو الٌــــ  ،بــــدون تــــرخٌم أو
تبــرٌو ،أو علــى ندـــو ٌخــالف الشـــروط الــواردة فٌهمـــا ،
وذلك مع عدم اإلخال بأديام هذا القانون .
ج  -قٌــام طــائرة أجنبٌــة بنقــ ريــاب أو بضــائع أو برٌــد ،مقابــ
أجـر أو ميافــأة مـن نقطــة داخـ اقلــٌم الجمهورٌـة الــى نقطــة
أخــرظ داخل ـ  ،وذلــك مــع عــدم اإلخــال باألديــام الخابــة
بتعوٌضـــاا مخالاـــة أديـــام تـــراخٌم وتبـــارٌو الطٌـــران
الواردة فً هذا القانون.
د  -استخدام طائرة فـً عـرض أو بـ أي اعـالن أو بـالم بـدون
تبرٌو مسب .
قٌــادة طــائرة ال تدم ـ علــى متنهــا الو ــائ والســجالا

ها -

الواجـــب دملهـــا بموجـــب قـــوانٌن وقواعـــد وأن مـــة الدولـــة
المسجلة فٌها الطائرة .
و  -اســـتخدام مسسســـة نقـــ جـــوي أجنبٌـــة لطـــائرة مـــن غٌـــر
جنسـٌتها فـً أغـراض تجارٌـة مـن والـى وعبـر الجمهورٌـة،
بـدون تـوفر الشـروط التــً تقررهـا سـلطاا الطٌـران المــدنً
.
ز  -ســـدب طـــائرة لطـــائرة أخـــرظ أو ألي شـــًء آخـــر بـــدون
تبرٌو من سلطاا الطٌران المدنً.
ح-

الهبـوط بـالم الا بـدون تبــرٌو مـن سـلطاا الطٌــران
المدنً ،وذلك االو فً الداالا اإلضطرارٌة .
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ط  -الــدخو بــدون تبــرٌو فــً ســادة المطــار ،أو فــً منــاط
التدريـــاا الجوٌـــة وتدمٌـــ الطـــائراا ،أو أمـــاين خـــدماا
وتســهٌالا المالدــة الجوٌــة ،أو أٌــة منــاط أخــرظ تتعلــ
بتـأمٌن سـالمة الطٌــران أو تهـم أمـن المطــار أو تعتبـر جــزءاً
من ـ بقبــد التخرٌــب أو تــرك دٌوانــاا أو أشــٌاء فٌهــا ،مــن
الممين أن تسدي الى اإلضرار بتأمٌن سالمة الطٌران .
ي-

تشـــغٌ خـــط جـــوي جدٌـــد ،أو مـــد خـــط قـــائم ،بـــدون
تبـــرٌو مـــن ســـلطاا الطٌـــران المـــدنً أو دمـــ أشـــخام
أ نــاء ردلــة تمهٌدٌــة بخــالف األشــخام الالزمــٌن لتشــغٌ
الطائرة ،ومندوبً سلطاا الطٌران المدنً المتخببٌن .

ك-

اعتــراض ماتشــً الطٌــران المــدنً ،المتمتعــٌن ببــاة
الضـــبطٌة القضـــائٌة ،أو اعـــاقتهم أو تهدٌـــدهم ،علـــى ندـــو
ٌدـو دون ممارسـة سـلطاتهم المخولــة لهـم بمقتضـى أديــام
هذا القـانون ،للتاتـٌ

وضـبط المخالاـاا فـً مجـا عملٌـاا

الطٌــران الخابــة بالنق ـ الجــوي واألشــغا الجوٌــة وأنشــطة
النق الجوي و أمن الطٌران .
 فــتو ميتــب لمسسســة نق ـ جــوي أجنبٌــة أو لويالــة ســار أوشــدن جــوي ،فــً اقلــٌم الجمهورٌــة ،بــدون تــرخٌم مـــن
سلطاا الطٌران المدنً .
م  -اإلمتنـــاع دون مبـــرر عـــن اجابـــة طلـــب الســـلطة المختبـــة
للمسـاهمة فـً تقـدٌم أٌـة معونــة للبدـ عـن أو انقـاذ طــائرة
أو شخم معرض للهالك بسبب داد طائرة .
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مادة (ٌ )*( )178عاقب بغرامة ال تتجاوز ستمائة ألف ب والدبس لمدة ال تزٌد
على ال سـنواا ،أو بثدـدظ هـاتٌن العقـوبتٌن ،يـ مـن ارتيـب
أدد األفعا االتٌة - :
أ  -اســتعما أجهـــزة ال ســـليٌة بالطــائرة فـــً غٌـــر األغـــراض
الخابـــة بالمالدـــة الجوٌـــة وتـــأمٌن ســـالمة الطٌـــران ،أو
مخالاـــة الشـــروط المقـــررة ،أو بغٌـــر معرفـــة هٌئـــة قٌـــادة
الطائرة.

)*(

المادة (  )178ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :

(مادة (  )178األفعا التً ٌعاقب مرتيبها بالغرامة والدبس لمدة ال تزٌد على ال سنواا :
ٌعاقب بغرامة ال تتجاوز مائة وعشرون ألـف ب ،والدـبس لمـدة ال تزٌـد علـى ـال سـنواا ،أو
بثددظ هاتٌن ال عقوبتٌن ي من ارتيب اددظ األفعا االتٌة - :
أ  -استعما أجهزة ال سليٌة بالطائرة فً غٌر األغراض الخابة بالمالدة الجوٌـة وتـأمٌن سـالمة
الطٌران ،أو مخالاـة الشـروط المقـررة ،أو بغٌـر معرفـة هٌئـة قٌاااـاادة الطـائرة مخالاـا ً ألديـام
المادة ( .)15
ب  -الطٌـران فــً اقلــٌم الجمهورٌــة بط ـ ائراا مجهـزة ب ـ الا التبــوٌر الجــاوي ،أو اســتعما هــذ
االالا ،بدون تبرٌو مسب  ،أو مخالاة الشروط المقررة مخالاا ً ألديام المادة ( .)17
ج  -انشاء أو اعداد أو استعما أو است مار أي مطـار أو سـادة طٌـران علـى أي ندـو يـان ،بـدون
ترخٌم مسب مخالاا ً ألديام المادتٌن ( .)11 ( ،)11
د  -الهبـوط أو اإلقـالع بطـائرة خـارج أو فـً غٌــر المطـاراا المعلـن عنهـا أو األمينـة المخببــة
لذلك ،بدون تبرٌو من سلطاا الطٌران المدنً اال ت بسبب روف قاهرة مخالاـا ً ألديـام المـاادة
( .)18
 تجهٌـ ــز ط ـ ــائرة بأٌ ـ ــة أجه ـ ــزة الس ـ ــليٌة غٌـ ــر م ـ ــرخم به ـ ــا م ـ ــن الس ـ ــلطاا المختبـ ــة ف ـ ــً دول ـ ــة التس ـ ــجٌ مخالاـ ـ ـاًألديام المادة ( .)51
و  -قٌادة طائرة بدون شهادة تسجٌ  ،أو ال تدمـ عالمـاا الجنسـٌة والتسـجٌ  ،أو تدمـ عالمـاا
غٌـر بــدٌدة أو غٌـر واضــدة ،بـدون تبــرٌو مــن سـلطاا الطٌــران المـدنً مخالا ـا ً ألديــام
المادة( .)51
ز  -التبرف فً طائرة تدم جنسٌة الجمهورٌة بالبٌع أو اإلٌجار أو على أي ندـو يـان ألجنبـً،
بدون موافقة سلطاا الطٌران المدنً مخالاا ً ألديام المادة ( .)59
ح  -القٌام بأي عم مـن أعمـا خـدماا الطٌـران المـدنً أو بـٌانة الطـائراا أو المراقبـة الجوٌـة،
بـدون دٌــازة اجــازة ســارٌة الماعـو أو تبــرٌو خــام بــذلك ،مـن ســلطاا الطٌــران المــدنً
مخالاا ً ألديام ا لموا د( .)111 ( ،)119 ( ،)118
ط  -تـدرٌب أي شـخم علـى الطٌــران لغـرض اعـداد للدبـو علــى اجـازة طٌـران ،بـدون دٌــازة
اجازة سارٌة الماعو  ،تخو ل الد فً ذلك مخالاا ً ألديام المادة ( .)111
ي  -مزاولة أي معهد أو نا ند أو أي جهة أخرظ لتعلٌم الطٌران أو التدرٌب علـى فنونـ  ،أو ممارسـة
أي نشـاط جـوي آخـر ،بـدون تـرخٌم مــن سـلطاا الطٌـران المـدنً مخالاـا ً ألدياااـاام المــادة
( .)111
ك  -قٌـادة طــائرة خــارج المنـاط والطــر والممــراا الجوٌــة المدـددة بواســطة ســلطاا الطٌــران
المدنً ،وذلك اال ت بسبب روف قاهرة مخالاا ً ألديام المادة( .)117
 القاء أو ر شًء من الطائرة أ نا ء طٌرانها ،فً غٌر الداالا اإلضطرارٌة أو بدون تبرٌومن سلطاا الطاااٌران المدنً مخالاا ً ألديام المادة ( .)1 /111
م  -قٌام شخم بقٌادة طائرة أو العم يأدد أفراد طاقمهـا وهـو تدـا تـأ ٌر سـير أو مخـدر أو أي
مادة أخرظ تسدي الى اضعاف مقدرت على القٌام بواجبات علـى الوجـ األ يمـ مخالاـا ً ألديـام
المادة ( .)5 /111
ن  -انشـاء شـرية أو منشـأة لممارسـة نشـاط النقـ الجـوي التجـاري الـداخلً أو الـدولً ،أو نشـاط
الطٌران العام بمختلف أنواع  ،بدون موافقة من سلطاا الطٌران المدنً مخالاا ً ألديام المـادة
( .)111
س -ممارسة أي نشاط من األنشطة المتعلقة بالطٌران المدنً ،أو الخدماا األرضـٌة للطٌـران بـدون
ترخٌم مسب من سلطاا الطٌران المدنً مخالاا ً ألديام المادتٌن ( .)181 ( ، )9
ع  -ممارس ـ ـ ـ ــة أي نش ـ ـ ـ ــاط م ـ ـ ـ ــن أنش ـ ـ ـ ــطة النقـ ـ ـ ـ ـ الج ـ ـ ـ ــوي التج ـ ـ ـ ــاري أو الطٌ ـ ـ ـ ــران الع ـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ــدون الدب ـ ـ ـ ــو علـ ـ ـ ـ ــى
ت ـ ـ ـ ــرخٌم التشـ ـ ـ ـ ــغٌ المق ـ ـ ـ ــرر وشـ ـ ـ ـ ــهادة يا ـ ـ ـ ــاءة التشـ ـ ـ ـ ــغٌ ومواب ـ ـ ـ ــاات  ،مـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــلطاا الطٌـ ـ ـ ـ ــران المـ ـ ـ ـ ــدنً
مخالااً ألديام المواد ( .)178 ( ،)177 (،)115 ( ،)11 1
ف -مخالاة موابااا التشغٌ المعتمدة ،أو االدادة عنها ،اال ت فً الدـاالا الضـرورٌة ،وعـدم ابـالم
ذلك الى سلطاا الطٌران المدنً مخالاا ً ألديام المادة ( .)111
م -ع ـ ـ ــدم اعـ ـ ـ ــداد دلٌـ ـ ـ ـ للعملٌـ ـ ـ ــاا طبقـ ـ ـ ـاً للمـ ـ ـ ــادة (  ،)111أو عـ ـ ـ ــدم اعتم ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ــن س ـ ـ ــلطاا الطٌـ ـ ـ ــران المـ ـ ـ ــدنً أو
تض ـ ـ ـ ــمٌن تعلٌمـ ـ ـ ـ ــاا أو معلوم ـ ـ ـ ــاا تتعـ ـ ـ ـ ــارض مـ ـ ـ ـ ــع الق ـ ـ ـ ــوانٌن أو القواعـ ـ ـ ـ ــد واألن مـ ـ ـ ـ ــة المعم ـ ـ ـ ــو بهـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــً
الجمهورٌة ،أو التً تبدرها تلك السلطاا.
 عدم توفٌر دلٌ للطائرة معتمدا ً من الدولة البانعة لها ،أو عدم ادتوائ علـى المعلومـاا التـًتلــزم أعض ـاء طــاقم الطــائرة للقٌــام بواجبــاتهم علــى مســتوظ الســالمة المطلــوب ،ســوا ًء فــً
ال روف العادٌة أو الطارئة مخالاا ً ألديام المادة ( .)115
ر  -تش ـ ــغٌ طـ ـ ــائرة بـ ـ ــدون الدبـ ـ ــو عل ـ ــى تبـ ـ ــرٌو التشـ ـ ــغٌ الخـ ـ ــام بهـ ـ ــا م ـ ــن سـ ـ ــلطاا الطٌـ ـ ــران المـ ـ ــدنً ،طبق ـ ـ ـاً
للمادتٌن( )111 ( ،)11
تش ـ ــغٌ أي ط ـ ــائرة دون أن تي ـ ــون مجه ـ ــزة ب ـ ــاألجهزة والمع ـ ــداا الالزم ـ ــة لطٌرانه ـ ــا ومالدته ـ ــا طبقـ ـ ـاً للمنبـ ـ ــومعلٌ فً المادة ( ))151
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ب-

الطٌــــران فــــً اقلــــٌم الجمهورٌــــة بطــــائراا مجهــــزة
بـــاالا التبـــوٌر الجـــوي أو اســـتعما هـــذ االالا بـــدون
تبرٌو مسب أو مخالاة الشروط المقررة .

ج-

انشـــاء أو اعـــداد أو اســـتعما أو اســـت مار أي مطـــار
أو ســـادة طٌـــران علـــى أي ندـــو يـــان ،بـــدون تــــرخٌم
مسب .

د  -الهبــوط أو اإلقــ الع بطــائرة خــارج أو فــً غٌــر المطــاراا
المعلــن عنهــا أو األمينــة المخببــة لــذلك  ،بــدون تبــرٌو
من سلطاا الطٌران المدنً اال بسبب روف قاهرة .
ها -

تجهٌـــز طـــائرة بأٌـــة أجهـــزة ال ســـليٌة غٌـــر مـــرخم
بها من السلطاا المختبة فً دولة التسجٌ .

و  -قٌــادة طــائرة بــدون شــهادة تســجٌ  ،أو ال تدمــ عالمــاا
الجنســـٌة والتســـجٌ أو تدمـــ عالمـــاا غٌـــر بـــدٌدة أو
غٌــــر واضــــدة ،بــــدون تبــــرٌو مــــن ســــلطاا الطٌــــران
المدنً .
ز  -التبــرف فــً طــائرة تدمــ جنســٌة الجمهورٌــة بـــالبٌع أو
باإلٌجـــار أو علـــى أي ندـــو يـــان ألجنبـــً ،بـــدون موافقـــة
سلطاا الطٌران المدنً .
ح-

القٌــام بــأي عم ـ مــن أعمــا خــدماا الطٌــران المــدنً
أو بـــٌانة الطـــائراا أو المراقبـــة الجوٌـــة ،بـــدون دٌـــازة
اجـــازة ســــارٌة الماعـــو أو تبــــرٌو خـــام بــــذلك ،مــــن
سلطاا الطٌران المدنً.
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ط  -تـدرٌب أي شــخم علــى الطٌــران لغــرض اعــداد للدبــو
علــى اجــازة طٌــران ،بــدون دٌــازة اجــازة ســارٌة الماعــو ،
تخو ل الد فً ذلك .
مزاولـــة أي معهـــد أو نـــاد أو أي جهـــة أخـــرظ لتعلـــٌم

ي-

الطٌـــران أو التـــدرٌب علـــى فنونـــ  ،أو ممارســـة أي نشـــاط
جــوي آخــر ،بــدون تــرخٌم مــن ســلطاا الطٌــران المــدنً
.
ك  -قٌــادة طــائرة خــارج المنــاط والطــر والممــراا الجوٌــة
المدــــددة بواســــطة ســــلطاا الطٌــــران المــــدنً ،وذلــــك اال
بسبب روف قاهرة.
 -القــاء أو ر

شــًء مــن الطــائرة أ نــاء طٌرانهــا فــً غٌــر

الدــــاالا اإلضــــطرارٌة أو بــــدون تبــــرٌو مــــن ســــلطاا
الطٌران المدنً .
م  -قٌــام شــخم بقٌــادة طــائرة أو العمــ يأدــد أفــراد طاقمهــا
وهــو تدــا تــأ ٌر ســير أو مخــدر أو أي مــادة أخــرظ تــسدي
الــى اضـــعاف مقدرتـــ علـــى القٌــام بواجباتـــ علـــى الوجـــ
األيم .
ن  -انشـــاء شـــرية أو منشـــأة لممارســـة نشـــاط النقـــ الجـــوي
التجـــاري الـــداخلً أو الــــدولً ،أو نشـــاط الطٌـــران العــــام
بمختلف أنواع  ،بدون موافقة من سلطاا الطٌران .
س-

ممارســـة أي نشـــاط مـــن األنشـــطة المتعلقـــة بـــالطٌران

المـــدنً ،أو الخـــدماا األرضـــٌة للطٌـــران بـــدون تـــرخٌم
مسب من سلطاا الطٌران المدنً .
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ع  -ممارســة أي نشــاط مــن أنشــطة النق ـ الجــوي التجــاري أو
الطٌـــران العـــام بـــدون الدبـــو علـــى تـــرخٌم التشـــغٌ
المقــرر وشــهادة ياــاءة التشــغٌ وموابــاات  ،مــن ســلطاا
الطٌران المدنً .
مخالاــــة موابــــااا التشــــغٌ المعتمــــدة ،أو اإلدــــادة

ف-

عنهــا ،اال فــً الدــاالا الضــرورٌة ،وعــدم ابــالم ذلــك الــى
سلطاا الطٌران المدنً.
م  -عــــدم اعــــداد دلٌــــ للعملٌــــاا  ،أو عــــدم اعتمــــاد مــــن
ســــــلطاا الطٌــــــران المــــــدنً أو تضــــــمٌن تعلٌمــــــاا أو
معلومـــاا تتعـــارض مــــع القـــوانٌن أو القواعـــد واألن مــــة
المعمـــو بهـــا فــــً الجمهورٌـــة ،أو التــــً تبـــدرها تلــــك
السلطاا.
عــدم تــوفٌر دلٌ ـ للطــائرة معتمــداً مــن الــدو البــانعة

-

لهــا ،أو عــدم ادتوائ ـ علــى المعلومــاا التــً تلــزم أعضــاء
طـــاقم الطـــائرة للقٌـــام بواجبـــاتهم علـــى مســـتوظ الســـالمة
المطلوب ،سوا ًء فً ال روف العادٌة أو الطارئة .
ر  -تشـــغٌ طـــائرة بـــدون الدبــــو علـــى تبـــرٌو التشــــغٌ
الخام بها من سلطاا الطٌران المدنً.
-

تشـــغٌ أي طـــائرة دون أن تيـــون مجهـــزة بـــاألجهزة

والمعــداا الالزمــة لطٌرانهــا ومالدتهــا ،طبق ـاً ألديــام هــذا
القانون.
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مادة (ٌ )*( )179عاقـب بغرامـة ال تتجـاوز ملٌــونً ب والسـجن لمـدة ال تزٌــد
علـى خمــس ســنواا أو بأدــد هـاتٌن العقــوبتٌن ،ي ـ مــن ارتيــب
أدد األفعا االتٌة - :
أ  -قٌادة طـائرة تنقـ أسـلدة وذخـائر أو متاجـراا أو مارقعـاا
أو غٌـــر ذلـــك مـــن مـــواد الدـــرب ،أو المـــواد النووٌـــة أو
)*(

المادة (  )179ببـٌاغتها المعدلـة البـادرة بالقـانون رقـم (  )11لسـنة  1119م المنشـور فـً الجرٌـدة الرســمٌة
العدد (  )11لسنة  1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مادة (  )179األفعا التً ٌعاقب مرتيبها بالغرامة والسجن لمدة ال تزٌد على خمس سنواا ٌ ..عاقب بغرامة
ال تتجاوز مأتٌٌن ألف ب ،والسجن لمدة ال تزٌد على خمس سنواا أو بثددظ هاتٌن العقـوبتٌن،
ي من ارتيب أدد األفعا االتٌة :
أ  -قٌادة طائرة تنق أسلدة أو ذخائر أو متاجراا أو مارقعاا أو غٌر ذلك من مـواد الدـرب ،أو
المواد النووٌة أو الن ائر المشعة أو الغـازاا السـامة أو المـواد الجر ومٌـة أو غٌـر ذلـك مـن
المواد الخطرة ،أو أي شًء ٌد ر نقل بنا ًء على قرار من السلطاا المختبة بـدون تبـرٌو
مسـب  ،أو مخالاـة القواعـد واألن مـة الدولٌــة المقـررة بهـذا الشـأن ،أو مخالاـة المتطلبــاا أو
اإلجراءاا الواجب اتباعها مخالاا ً ألديام المادة ( .)19
ب  -تشـ ـ ــٌٌد أي بن ـ ـ ــاء أو اقام ـ ـ ــة أٌ ـ ـ ــة عوائـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ــً المنـ ـ ــاط المش ـ ـ ــمولة بدق ـ ـ ــو األرتا ـ ـ ــا الجوٌ ـ ـ ــة ،أو اج ـ ـ ــراء أي
تغٌٌـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــً طبٌعـ ـ ـ ــة أو جه ـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ــتعما األراضـ ـ ـ ــً الخاضـ ـ ـ ــعة لارتا ـ ـ ـ ــا  ،بـ ـ ـ ــدون تـ ـ ـ ــرخٌم مـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــلطاا
الطٌران المدنً مخالااً ألديام المادة ( .)11
ج  -انشـاء أي منـارة ضــوئٌة أو السـليٌة غٌــر واردة فـً خطــط خـدماا الطٌــران المـدنً ،بــدون
موافقة سلطاا الطٌران المدنً مخالاا ً ألديام المااااااادة ( .)11
د  -تشغٌ طائرة بدون شهادة بالدٌة للطٌران ،سارٌة الماعو بادرة أو معتمـدة مـن السـلطاا
المختبة بدولة التسجٌ مخالاا ً ألديااام المادة ( .)51
 تشغٌ طائرة فً النق الجوي التجاري أو الطٌران العام بدون بٌانتها طبقـا ً لـدلٌ البـٌانةالمعتمد من سلطاا الطٌران المدنااااً مخالاا ً ألديام المادة ( .)51
و  -العب بأي شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تبرٌو أو ترخٌم أو أٌة و ٌقة أخرظ مـن المقـرر
استعمالها بموجب أديام هذا القانون ،أو تعمد عدم تدوٌن البٌاناا التً ٌجب علـى المسـت مر
أو تابعٌ تدوٌنها فً و ائ الطائرة أو سجالتها ،أو التغٌٌر فٌها بسوء نٌة أو تدوٌن بٌاناا
مخالاة للواقع ،اذا يان من شأن ذلك تعرٌض أو ادتما تعرٌض الطـائرة للخطـر ،أو ارتيـاب
أي فع مد ور أو مخالاة ،مما نم علٌ فً أديام المادة ( .)71
ز  -قٌ ـ ــادة طـ ـ ــائرة أو القٌ ـ ــام بـ ـ ــأي م ـ ــن مهـ ـ ــام هٌئـ ـ ــة قٌادته ـ ــا ،بـ ـ ــدون دٌ ـ ــازة اجـ ـ ــازة س ـ ــارٌة الماعـ ـ ــو أو تبـ ـ ــرٌو
خ ـ ـ ــام ب ـ ـ ــذلك ،طبقـ ـ ـ ـاً للق ـ ـ ــوانٌن والقواع ـ ـ ــد واألن م ـ ـ ــة المق ـ ـ ــررة ف ـ ـ ــً الجمهورٌ ـ ـ ــة أو دول ـ ـ ــة التس ـ ـ ــجٌ مخالاـ ـ ـ ـاً
ألديام المادتٌن ( .)115 ( ، )115
ح  -التـ ــدخ ف ـ ــً أعم ـ ــا أي عضـ ــو م ـ ــن أعض ـ ــاء هٌئ ـ ــة القٌـ ــادة ،أو اعاقتـ ـ ـ ع ـ ــن عملـ ـ ـ  ،أو العب ـ ـ ب ـ ــأي ج ـ ــزء م ـ ــن
أجـ ـ ـ ــزاء الطـ ـ ـ ــائرة أو معـ ـ ـ ــداتها ،وارتي ـ ـ ـ ــاب أي عم ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــأن تع ـ ـ ـ ــرٌض سـ ـ ـ ــالمة الطـ ـ ـ ــائرة أو طاقمه ـ ـ ـ ــا أو
ريابها للخطر مخالااً ألديام المادة ( .)111
ط  -قٌادة طائرة على ارتااعاا تخالف تلك التً تدددها سلطاا الطٌـران المـدنً ،اال ت فـً الدـاالا
اإلضطرارٌة أو بتبرٌو من هذ السلطاا مخالاا ً ألديام المادة ( .)118
ي  -التدلٌ ـ ـ ـ بط ـ ـ ــائرة ف ـ ـ ــو مدٌن ـ ـ ــة أو مد ـ ـ ـ آهـ ـ ـ ـ بالس ـ ـ ــيان أو مي ـ ـ ــان اجتمـ ـ ــاع ع ـ ـ ــام يالمهرجان ـ ـ ــاا والتجمع ـ ـ ــاا،
ال تـ ـ ـ ــتمين مع ـ ـ ـ ـ الطـ ـ ـ ــائرة م ـ ـ ـ ــن الهبـ ـ ـ ــوط فـ ـ ـ ــً الدـ ـ ـ ــاالا اإلضـ ـ ـ ــطرارٌة دون اإلض ـ ـ ـ ــرار
علـ ـ ـ ــى ارتاـ ـ ـ ــاع
باألش ـ ـ ــخام والممتلي ـ ـ ــاا مخالا ـ ـ ــة أديـ ـ ـ ــام الم ـ ـ ــادة (  ،)118أو عل ـ ـ ــى ارتا ـ ـ ــاع ٌدتم ـ ـ ـ ـ معـ ـ ـ ـ تع ـ ـ ــرٌض سـ ـ ـ ــالمة
األشخام والممتلياا للخطر مخالااً ألديام المادة ( .)119
ك  -قٌ ـ ــادة طـ ـ ــائرة فـ ـ ــو منطق ـ ــة مدرمـ ـ ــة أو مقٌـ ـ ــدة أو خط ـ ــرة ،وعـ ـ ــدم اخط ـ ـ ـار ود ـ ــدة المراقبـ ـ ــة الجوٌـ ـ ــة المختبـ ـ ــة
عنـ ـ ــد ادراك ذلـ ـ ــك ،أو عـ ـ ــدم اتبـ ـ ــاع تعلٌماتهـ ـ ــا ،أو عـ ـ ــدم اإلذعـ ـ ــان لاوامـ ـ ــر البـ ـ ــادرة مـ ـ ــن السـ ـ ــلطاا المختبـ ـ ــة
مخالااً ألديام المادة ( .)119
 القٌــام بطٌــران بهلــوانً ،أو اســتعراض جــوي ،أو الطٌــران فــً هٌئــة تشــيٌالا جوٌــة ،أواستخدام طائرة موجهة بدون طٌار ٌن ،وذلك بـدون تبـرٌو مـن سـلطاا الطٌـران المـدنً ،أو
مخالاة الشروط الواردة بذلك التبرٌو مخالاا ً ألديام المادة ( .)1 /119
م  -قٌ ـ ــادة ط ـ ــائرة بثهم ـ ــا أو برعونـ ـ ــة عل ـ ــى وجـ ـ ـ ٌعـ ـ ــرض دٌ ـ ــاة االخ ـ ــرٌن أو ممتليـ ـ ــاتهم للخط ـ ــر مخالاـ ـ ـاً ألديـ ـ ــام
المادة ( .)1 /111
ن  -التدلٌـ علــى مقربـة مــن طــائرة أخـرظ علــى وجـ ٌشــي خطــر التبـادم معهــا ،أو ٌعــرض
سالمتها للخطر مخالاا ً ألديام المادة ( .)5 /111
س -اسـتخدام طــائرة داخ ـ اقلــٌم الجمهورٌــة ،ألي غــرض ٌخــرج عــن نطــا أغــراض الطٌــران
المدنً ،أو بقبد القٌام بأي فع غٌر مشروع أو ارتياب جرٌمة مخالاا ً ألديام المادة ( /111
.)7
ع  -تعٌٌن شخم عضوا ً فً طاقم طائرة مسجلة فً الجمهورٌة ،ألٌة ردلة ،دون أن ٌيون دائزا
علـى اجــازة سـارٌة الماعــو تسهلـ لــذلك ،ولـٌس لدٌ ـ مـن المــسهالا وشـهاداا اإلختبــاراا
الدورٌـة العملٌــة مــا ٌمين ـ مــن تأدٌــة الواجبـاا المنوطــة ب ـ علــى الندــو المطلــوب مخالا ـا ً
ألديااااااااام المادة ( .)117
ف -عدم اإللتزام بأوقاا الطٌران وفتراا العم والرادة المدـددة طبقـا ً للمـادة (  ،)151علـى ندـو
ٌترتب علٌ اجهاد ألي من أعضاء طاقم الطائرة وٌهدد سالمت وسالمة الطائرة للخطر.
تدمٌ ـ طــائرة بــدون اشــراف شــخم مــدرب ،طبق ـا ً للمنبــوم علٌ ـ فــً المــادة
م -
( . )155
قٌام أي شخم بثستعما أ جهزة قٌادة الطائرة أ نـاء طٌرانهـا ،دون أن ٌيـون طٌـارا ً مـسهالً،وميلاا ً من قب المست مر بذلك مخالاا ً ألديام المادة( .)151
ر  -دم سالح أو مادة قابلة لالشتعا أو أٌة مواد أخرظ ٌمين استعمالها فً أي عم من أعمـا
التخرٌب أو العنف أو التهدٌد أ ناء ردلة جوٌة مخالاا ً ألديام المادة ( .)117
عدم اسـتجابة قائـد أي طـائرة مدنٌـة معترضـة فـً أجـواء الجمهورٌـة ألي أوامـر أو تعلٌمـااتبدرها الٌ السلطاا المختبة مخالاا ً ألديام المادة( .)151
ا  -اسـتخدام أي طـائرة مدنٌــة فـً أي غـرض مــن األغـراض التـً ال تتا ـ مـع أهـداف الطٌــران
المدنً المنبوم علٌها فً اتااقٌة شٌياغو مخالاا ً ألديام المادة ( .)151
 عـدم اســتجابة قائـد الطــائرة الوطنٌـة التــً تطٌـر فــً أجـواء أجنبٌــة ألي تعلٌمـاا أو أوامــربالهبوط فً مطار معٌن ،أو قٌام عامدا متعمدا بثستخدامها ألي غرض الٌتا مـع األغـراض
الواردة فً اتااقٌة شٌياغو مخالاا ً ألديام المادتٌن ( ).)151 ( ،)117
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الن ــائر المشــعة أو الغــازاا الســامة أو المــواد الجر ومٌــة
أو غٌـر ذلــك مـن المــواد الخطــرة ،أو أي شـًء ٌد ــر نقل ـ
بنــا ًء علـــى قــرار مـــن الســلطاا المختبـــة بــدون تبـــرٌو
م سـب  ،أو مخالاـة القواعـد واألن مـة الدولٌـة المقـررة بهــذا
الشــــأن ،أو مخالاـــــة المتطلبــــاا أو اإلجـــــراءاا الواجـــــب
اتباعها .
ب  -تشٌٌد أي بناء أو اقامـة أٌـة عوائـ فـً المنـاط المشـمولة
بدقـو اإلرتاـا الجوٌــة ،أو اجـراء أي تغٌٌــر فـً طبٌعــة أو
جهة استعما األراضـً الخاضـعة لإلرتاـا  ،بـدون تـرخٌم
من سلطاا الطٌران المدنً .
ج  -انشـاء أي منـارة ضـوئٌة أو ال سـليٌة غٌـر واردة فـً خطـط
خــدماا الطٌــران المــدنً ،بــدون موافقــة ســلطاا الطٌــران
المدنً .
د  -تشـــغٌ طـــائرة بـــدون شـــهادة بـــالدٌة للطٌـــران ،ســـارٌة
الماعـو  ،بـادرة أو معتمـدة مـن السـلطاا المختبـة بدولــة
التسجٌ .
ها  -تشـغٌ طــائرة فـً النق ـ الجـوي التجــاري أو الطٌـران العــام
بــدون بــٌانتها طبقــاً لــدلٌ البــٌانة المعتمــد مــن ســلطاا
الطٌران المدنً .
و  -العبـــ بـــأي شـــهادة أو اجـــازة أو اعتمـــاد أو تبــــرٌو أو
تـــرخٌم أو أٌــــة و ٌقـــة أخــــرظ مـــن المقــــرر اســــتعمالها
بموجـــب أديـــام هـــذا القـــانون

أو تعمـــد عـــدم

تـــدوٌن البٌانــــاا التـــً ٌجــــب علـــى المســــت مر أو تابعٌــــ
تــدوٌنها فــً و ــائ الطــائرة أو ســجالتها ،أو التغٌٌــر فٌهــا
بســوء نٌـــة

أو تـــدوٌن بٌانــاا مخالاـــة للواقـــع ،اذا
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يــان مــن شــأن ذلــك تعــرٌض

أو ادتمــا تعــرٌض

الطائرة للخطر .
ز  -قٌـادة طــائرة أو القٌــام بــأي مــن مهــام هٌئــة قٌادتهــا ،بــدون
دٌـــازة اجـــازة ســـارٌة الماعـــو أو تبـــرٌو خـــام بـــذلك،
طبقـاً للقـوانٌن والقواعــد واألن مـة المقــررة فـً الجمهورٌــة
أو دولة التسجٌ .
ح  -التــدخ فــً أعمــا أي عضــو مــن أعضــاء هٌئــة القٌــادة أو
اعاقتـ عـن عملـ  ،أو العبـ بـأي جـزء مـن أجـزاء الطـائرة
أ و معــداتها ،وارتيــاب أي عم ـ مــن شــأن تعــرٌض ســالمة
الطائرة أو طاقمها أو ريابها للخطر .
ط  -قٌــادة طـــائرة علـــى ارتااعـــاا تخـــالف تلـــك التـــً تدـــددها
ســلطاا الطٌــران المــدنً ،اال فــً الدــاالا اإلضــطرارٌة أو
بتبرٌو من هذ السلطاا .
ي  -التدلٌ بطائرة فـو مدٌنـة أو مدـ آهـ بالسـيان أو ميـان
اجتمـــاع عـــام يالمهرجانـــاا والتجمعـــاا ،علـــى ارتاـــاع ال
تــتمين مع ـ الطــائرة مــن الهبــوط فــً الدــاالا اإلضــطرارٌة
دون اإلضـــرار باألشـــخام والممتليـــاا  ،أو علـــى ارتاـــاع
ٌدتمـ مع ـ تعــرٌض سـالمة األشــخام والممتليــاا للخطــر
.
ك  -قٌادة طائرة فو منطقـة مدرمـة أو مقٌـدة أو خطـرة ،وعـدم
أخطار وددة المراقبة الجوٌـة المختبـة عنـد ادراك ذلـك ،أو
عدم اتباع تعلٌماتها ،أو عدم اإلذعان لاوامـر البـادرة مـن
السلطاا المختبة .
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 القٌـــام بطٌـــران بهلـــوانً أو اســـتعراض جـــوي أو الطٌـــرانفـً هٌئـة تشـيٌالا جوٌــة أو اسـتخدام طـائرة موجهـة بــدون
طٌــــارٌن ،وذلــــك بــــدون تبــــرٌو مــــن ســــلطاا الطٌــــران
المدنً ،أو مخالاة الشروط الواردة بذلك التبرٌو .
م  -قٌــادة طــائرة بثهمــا أو برعونــة علــى وج ـ ٌعــرض دٌــاة
االخرٌن

أو ممتلياتهم للخطر .

ن  -التدلٌ ـ علــى مقربــة مــن طــائرة أخــرظ علــى وج ـ ٌشــي
خطر التبادم معها ،أو ٌعرض سالمتها للخطر.
اســتخدام طــائرة داخــ اقلــٌم الجمهورٌــة ،ألي غــرض

س-

ٌخـــرج عـــن نطـــا أغـــراض الطٌـــران المـــدنً ،أو بقبـــد
القٌام بأي فع غٌر مشروع أو ارتياب جرٌمة .
تعٌــٌن شــخم عضــواً فــً طــاقم طــائرة مســجلة فــً

ع-

الجمهورٌـة ،ألٌــة ردلــة ،دون أن ٌيــون دــائزاً علــى اجــازة
ســارٌة الماعــو تسهل ـ لــذلك ،ولــٌس لدٌ ـ مــن المــسهالا
وشـهاداا اإلختبــاراا الدورٌــة العملٌــة

مــا ٌمين ـ

من تأدٌة الواجباا المنوطة ب على الندو المطلوب .
ف  -عــدم اإللتــزام بأوقــاا الطٌــران وفتــراا العمــ والرادــة ،
علـــى ندـــو ٌترتـــب علٌـــ اجهـــاد ألي مـــن أعضـــاء طـــاقم
الطائرة وٌهدد سالمت وسالمة الطائرة للخطر.
م-

تدمٌـــ طـــائرة بـــدون اشـــراف شـــخم مـــدرب طبقـــاً

لاديام المنبوم علٌها فً هذا القانون .
 قٌـــام أي شـــخم بثســـتعما أجهـــزة قٌـــادة الطـــائرة أ نـــاءطٌرانهـــا ،دون أن ٌيـــون طٌـــاراً مـــسهالً وميلاـــاً مـــن قبـــ
المست مر بذلك .
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ر  -دم ـ ســالح أو مــادة قابلــة لإلشــتعا أو أٌــة مــواد أخــرظ
ٌميـــن اســـتعما لها فـــً أي عمـــ مـــن أعمـــا التخرٌـــب أو
العنف أو التهدٌد أ ناء ردلة جوٌة .
 عــدم اســتجابة قائــد أي طــائرة مدنٌــة معترضــة فــً أجــواءالجمهورٌــة ألي أوامــر أو تعلٌمــاا تبــدرها الٌ ـ الســلطاا
المختبة.
ا  -اســتخدام أي طــائرة مدنٌــة فــً أي غــرض مــن األغــراض
التـــً ال تتاـــ مـــع أهـــداف الطٌـــران المـــدنً المنبـــوم
علٌها فً اتااقٌة شٌياغو.
ض-

عــدم اســتجابة قائــد الطــائرة الوطنٌــة التــً تطٌــر فــً

أجــواء أجنبٌــة ألي تعلٌمــاا أو أوامــر بــالهبوط فــً مطــار
معــٌن أو قٌامــ متعمــداً بثســتخدامها ألي غــرض ال ٌتاـــ
مع األغراض الواردة فً اتااقٌة شٌياغو.
م  -قٌــام قائــد الطــائرة وأعضــاء طاقمهــا بتقٌٌــد درٌــة الرايــب
لغرض تميٌن تسلٌم لسلطاا دولة أجنبٌة.
مادة ( )181عقوبــــة اإلعتــــداء علــــى الطائاــــاراا والمطــــاراا وخدماــــااا
وتسهٌالا المالدة الجوٌة وتأمٌن سالمة الطٌران :
ٌعاقــب بالســجن لمــدة ال تق ـ عــن خمــس ســنواا وال تزٌــد عــن
عشــر ســنواا يــ مــن ارتيــب أدــد األفعــا االتٌــة .وتضــاعف
العقوبـــة اذا ترتـــب علـــى الاعـــ تـــدمٌر الطـــائرة أو أي مـــن
منشــــ ا ومعــــداا وأجهــــزة المطــــار أو خــــدماا وتســــهٌالا
المالدــة الجوٌــة وتــأمٌن ســالمة الطٌــران وتشــدد العقوبــة الــى
اإلعدام ،اذا ترتب على الاع أي ازها لارواح :
(أ) اإلسـتٌالء علـى طــائرة أو السـٌطرة علــى قٌادتهـا ،بــالقوة أو
بالتهدٌد بثسـتعما القـوة أو بأٌـة بـورة مـن بـور اإليـرا ،
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أو الشـروع فـً ارتيـاب هــذ الجرٌمـة ،أو اإلشـتراك مــع أي
شخم ٌرتيبها أو ٌشرع فً ارتيابها.
(ب ) ارتيـــاب أي فعـــ مـــن األفعـــا االتٌـــة ،عمـــداً ودون دـــ
مشـروع ،أو الشــروع فــً ارتيـاب أي مــن هــذ الجــرائم ،أو
اإلشــتراك م ـع أي شــخم ٌرتيــب أو ٌشــرع فــً ارتيــاب أي
منها :
- 1أن ٌقــوم بعمــ مــن أعمــا العنــف ضــد شــخم علــى
مــتن طــائرة فــً دالــة طٌــران ،اذا يــان مــن شــأن هــذا
العم أن ٌعرض سالمة هذ الطائرة للخطر.
- 1أن ٌدمر طائرة فـً الخدمـة ،أو ٌدـد بهـا تلاـاً ٌجعلهـا
عــاجزة عــن الطٌــران ،أو ٌدتم ـ أن ٌعــرض ســالمتها
وهً فً دالة طٌران للخطر.
- 1أن ٌقـــوم بأٌـــة وســـٌلة يانـــا بوضـــع أو التســـبب فـــً
وضــع جهاــااز أو مــادة فــً طــائرة فــً الخدمــة ٌدتم ـ
أن ٌــدمر هــذ الطــائرة ،أو أن ٌدــد بهــا تلا ـاً ٌجعلهــا
عــاجزة عــن الطٌــران ،أو ٌدــد بهــا تلاــاً ٌدتمــ أن
ٌعرض سالمتها وهً فً دالة طٌران للخطر.
- 1أن ٌدمر أو ٌتلف تسـهٌالا أو منشـ ا المالدـة الجوٌـة
أو أن ٌتــدخ فــً تشــغٌلها ،اذا يــان مــن شــأن أي مــن
هذ األفعا ادتما تعرٌض سالمة الطـائراا وهـً فـً
دالة طٌران للخطر.
 - 5أن ٌقــوم بــثبالم معلومــاا ٌعلــم أنهــا ياذبــة ،معرضــاً
بذلك سالمة طائرة وهً فً دالة طٌران للخطر.
- 5أن ٌســر معــداا خــدماا تســهٌالا المالدــة الجوٌــة
أو أٌــة أجهــزة أو آالا أو أســالك تيــون الزمــة لتــأمٌن
سالمة الطٌران أو متبلة بها.
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- 7أن ٌرتيــب أي فع ـ مــن أفعــا التــدمٌر أو التخرٌــب أو
العنف أو اإلعتـداء بـأي مـن مرافـ المطـاراا المدنٌـة،
واألمـــاين المعـــدة لســـار واســـتقبا الريـــاب أو شـــدن
وتارٌـــ البضـــائع ،علـــى ندـــاو ٌعـــرض ســـالمة تلـــك
المراف واألماين ومن فٌها من أشخام للخطر.

أديااااام ختامٌااااة
ٌبـدر الــوزٌر اللــوائو واألن مـة الالزمــة لتناٌــذ أديــام

مادة ()181

هــذا القــانون بنــا ًء علــى عــرض مــن الهٌئــة مــا لــم ٌــنم علــى
خالف ذلك.
مادة ()181

(*)

ٌُلغـــً ا لقـــرار الجمهـــوري بالقـــانون رقـــم ( )1لســـنة

1959م بشـــأن تن ـــٌم وتددٌـــد اختبابـــاا مبـــلدة الطٌـــران
المدنً البـادر ببـنعاء ويـذا القـانون رقـم ( )18لسـنة 1979م
بشـأن قـانون الطٌـران المـدنً البـادر بعـدن يمـا ٌلغـً أي ديــم
أو نم ٌتعارض مع أديام هذا القانون.
مادة (ٌ )181عم بهذا القرار ب القـانون مـن تـارٌ بـدور وٌنشـر بالجرٌـدة
الرسمٌة.
بدر برئاسة الجمهورٌة  -ببنعاء
بتارٌ  /5ذو القاعاادة 1111 /ها
المواف  /15أبارٌااااا 1991 /م

علً عبد هللا بالااااو

دٌدر أبو بير العطاس
رئٌاس مجلاس الاوزراء

)*(

رئٌس مجلاس الرئاساة

المادة (  )181ببٌاغتها المعدلة البادرة بالقانون رقم (  )11لسنة 1119م المنشور فً الجرٌـدة
الرسمٌة العدد (  )11لسنة 1119م والتً يانا تنم قب التعدٌ على ما ٌلً - :
(مـادة ( ٌ )181لغـى القــرار الجمهـوري بالقــانون رقـم (  )1لسنـاة 1959م بشــأن تن ـٌم وتددٌــد
اختباباا مبلدة الطٌران المدنً البادر ببنعاء ،ويذا القـانون رقـم (  )18لسـنة
 1979م بشــأن قــانون الطٌــران المــدنً البــادر بعــدن ،يمــا ٌلغــى أي ديــم أو نــم
ٌتعارض مع أديام ).
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