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 ٤٣٩

طيران مدني

 م١٩٩٣لسنة ) ١٢(قرار جمهوري بالقانون رقم
 بشأن قانون الطيران المدني

 -:رئيس مجلس الرئاسة
 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية-
 .م١٩٩٢/نوفمبر/١٤ وعلى اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ-
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٠لسنة)١(وعلى القرار الجمهوري رقم-
 .وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء-
 وبعد موافقة مجلس الرئاسة-

 قـــرر
 الباب االول
 تعاريــف

إلغراض تطبيق هذا القانون يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعـاني          ) ١(مادة
 .ها مالم تدل القرينة على خالف ذلكالمبينة إزاء كل من

 .هذا القانون: القانون-١
 .الجمهورية اليمنية :الجمهورية-٢
 الخاضـعة لسـيادة الدولـة       اإلقليميةاألراضي والمياه   :إقليم الجمهورية -٣

 .والفضاء الجوي والخارجي الذي يعلوها
 .وزير النقل: الوزيـر-٤
 األرصادالهيئة العامة للطيران المدني و:الهيئــة-٥
 .الجهات المختصة في الهيئة:سلطات الطيران-٦
 .الدولة المسجلة الطائرة في سجلها:دولة التسجيل-٧
أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقائها في الجو من ردود فعل            :الطائـرة-٨

الهواء غير تلك المنعكسة من سـطح األرض وتشـمل كافـة المركبـات              
 الحرة والمقيـدة والطـائرات البحريـة        المناطيد والبالونات : الهوائية مثل   

والطائرات الشراعية والطائرات ذات األجنحة الثابتـة والطـائرات ذات          
األجنحة الدوارة ومركبات الفضاء والصواريخ ومظالت الطائرة ونمـوذج         

 .الطائرات وغير ذلك من األجهزة  المعدة  لالستخدام في الجو
رات المخصصة لخدمة مصالح    الطائرات العسكرية والطائ  :طائرة الدولة -٩

 .الدولة فقط كالجمركية والبوليسية
 .الطائرات التي تحمل عالمة التسجيل الوطني:الطائرات الوطنية-١٠
 .الطائرات التي تحمل عالمة تسجيل أجنبيـة:الطائرات األجنبية-١١
اإلجراءات واإلمكانيات البشرية والماديـة المكرسـة        :أمن الطيـران -١٢

 .ن المدني من أفعال التدخل غير المشروعلحماية الطيرا



 

 ٤٤٠
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نظام تسجل بمقتضاه الطائرات في سجل مشـترك        :التسجيل المشترك -١٣
 .خالف السجل الوطني سواء كان ذلك موحدا أو مجزأ

نظام تسجل بمقتضاه الطائرات لدى منظمـة تتمتـع         :التسجيل الدولي -١٤
 .بالشخصية القانونية الدولية

نها منظمة الطيران المدني الـدولي لسـلطة        عالمة تعي :عالمة عامـة -١٥
تسجيل العالمة العامة، وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية أو           

 .مشتركة تسجيال غير التسجيل الوطني
السلطة التي يعهد إليها بالسـجل غيـر        :سلطة تسجيل العالمة العامة   -١٦

قـل  الوطني أو أي جزء منه والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسـة ن            
 .جوي دولية أو مشتركة

مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونيـة الدوليـة        :مؤسسة نقل جوي دولية   -١٧
 .تقوم بتسيير خطوط جوية دولية

الطيار المسئول عن تشغيل وسالمة الطائرة اثناء فترة        :قائد الطائـرة -١٨
 .الطيران

عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سـارية         :عضو هيئة القيادة  -١٩
 .فعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة اثناء فترة الطيرانالم
شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات  علـى         :عضو طاقم الطائرة  -٢٠

 .طائرة اثناء فترة الطيران
ـ          :فترة الطيــران -٢١  االوقت الكلي الواقع بين اللحظة التـي تبـدأ فيه

 لحظة توقفها عـن     الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض اإلقالع حتى       
 .الحركة بعد انتهاء طيرانها

وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني تقـر فيهـا         :شهادة الصالحية -٢٢
بصالحية الطائرة للطيران خالل فترة زمنيـة معينـة بشـرط أن يلتـزم              

 .المستثمر بإتباع الشروط الواردة في الوثيقة
 المـدني   موافقة عامة تصدرها سـلطات الطيـران      :ترخيص الطائرة -٢٣

لطائرة مستوفاة للشروط التي ينص عليها القانون للعمل في مجال الطيران           
 .المدني وبصفة خاصة من حيث صالحيتها للطيران

مساحة محددة على سطح األرض أو الماء أو المباني بما فيها          :مطـار-٢٤
من منشآت ومعدات معدة أو مجهزة أو مستخدمة بصفة عامة أو مخصصة            

 .لهبوط وإقالع وتحرك الطائراتكليا او جزئيا 
أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستثمار المطار        :مستثمر المطار -٢٥

 .هوإدارته سواء بنفسه او بواسطة تابعي
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 موافقة عامة تصدرها سـلطات الطيـران المـدني،       :ترخيص المطار -٢٦
 يسمح بمقتضاها لمستثمر المطار      تفصيلية تتضمن أحكاما وشروطا تنظيمية   

 .ه في خدمة الطيران المدنيبتشغيل
مطار تعينه وتعده الدولة في إقليمها لـدخول وخـروج          :مطار دولي -٢٧

الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه اإلجراءات المتعلقة بالجمارك والهجـرة          
والصحة العامة والحجر الصحي البشري والحيواني والزراعي وما إلـى          

 .ذلك من إجراءات
رات وغيرها من الحركـة األرضـية فـي         جميع الطائ :حركة المطار -٢٨

منطقة المناورات بالمطار  وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة           
 .المطار
فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطـار         :نطاق حركة المطار  -٢٩

 .لحماية حركة ذلك المطار
ذلك الجزء من المطار المسـتخدم إلقـالع     :منطقة المناورات بالمطار  -٣٠
ئرات وهبوطها وتحركاتها األخرى المتعلقة باإلقالع والهبوط وذلـك          الطا

 .باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات
جميع الطائرات المحلقـة أو العاملـة فـي منطقـة           :الحركة الجوية -٣١

 .المناورات بالمطار
 الوحـدات   تعبير يطلق علـى أي مـن      :وحدة مراقبة الحركة الجوية   -٣٢

مركز مراقبة المنطقة،مكتب مراقبة االقتـراب أو بـرج مراقبـة           : التالية
 .المطار
طريق جوي محدد الغرض منه تنظـيم       :طريق خدمة الحركة الجوية   -٣٣

 .تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية
المعلومـات واإلرشـادات وغيرهـا مـن        :خدمات المالحة الجويـة   -٣٤
يالت والخدمات الصـادرة أو المقدمـة لخدمـة مالحـة او حركـة           التسه

الطائرات ومراقبة تحرك المركبات في أي نواحي مطار مستخدم لحركـة           
 .الطائرات

منطقة محددة من الفضاء الجوي للجمهورية تعلن عنها        :منطقة محرمة -٣٥
 .السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما

أبعاد محددة يقع داخل إقليم الجمهوريـة       و  ذفضاء جوي   :منطقة مقيدة -٣٦
 .يقيد الطيران بداخله بشروط معينه وتعلن عنه السلطات المختصة

فضاء جوي ذو أبعاد محددة تجري بداخلـه عمليـات          :منطقة خطرة -٣٧
 .خطرة على الطيران في أوقات معينة وتعلن عنه السلطات المختصة

 .نتهي بهبوطهارحلة بالطائرة تبدأ بإقالعها وت:رحلة  جوية-٣٨
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مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييـرا         :طيران بهلواني -٣٩
فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي أو تغييرا في سرعتها علـى              

 .نحو غير مألوف
 سلطات الطيـران المـدني      اموافقة عامة تصدره  :ترخيص الطيران -٤٠

ها لمسـتثمر   تتضمن أحكاما وشروطا تنظيمية تفصيلية يسـمح بمقتضـا        
الطائرة او الناقل الجوي بتشغيل طائرته في رحالت جويـة فـي إطـار              

 .النشاط المحدد لذلك خالل مدة معينة
موافقة خاصة محددة تصدرها سلطات الطيران       :تصريح الطيران-٤١

المدني لمستثمر الطائرة لتسيير رحلة او رحالت جوية محـددة او القيـام             
 .بعملية او عمليات جوية محددة

 ):هبوط فنــي(هبوط ألغراض غير تجارية-٤٢
 .كاب أو بضائع أو بريدرهبوط ألي غرض آخر غير اخذ أو إنزال 

 :النقل الجوي الداخلي-٤٣
ـ النقل الجوي المقرر له أن يبدأ وينتهي في نقطة أو أكثر ت            ع فـي إقلـيم     ق

 .الدولة
 ):الكابوتاج(النقل الجوي الداخلي المحظور-٤٤

الجوي الداخلي مقرر له أن يبدأ وينتهي في نقطـة أو           نقل جوي غير النقل     
 .أكثر تقع في إقليم الدولة تقوم به دولة أجنبية أو ناقل جوي تابع لها

 :النقل الجوي الدولي-٤٥
ومن ثم تكون نقطة بدايته     )كابوتاج(أي نقل جوي ال يعد نقال جويا داخليا أو        

 .ا الطائرة في إقليم دولة أخرى غير تلك المسجلة فيههاو نهايت
 :النقل الجوي التجاري-٤٦

الرحالت الجوية التي تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منها مقابـل             
أو المستأجر كليـا    / و نأو الشاح /اجر أو مكافأة سواء كان التزام الراكب و       

 .او جزئيا مباشر أو غير مباشر
 :تعريفة النقل-٤٧

تعة والبضـائع والشـروط     األجر الواجب السداد مقابل نقل الركاب واألم      
المحددة بشأنها بما في ذلك أجور وشروط الوكالء وغير ذلك من الخدمات            

 .المساعدة وذلك فيما عدا األجور والشروط المحددة لنقل البريد
 :النقل الجوي المنتظم-٤٨

سلسلة من الرحالت التجارية المفتوحة للجمهور للنقل الجوي بين نقطتـين           
 يجعلهـا   نني معلن أو بانتظام أو تكرار من شأنه أ        أو اكثر وفقا لجدول زم    



 

 ٤٤٣

طيران مدني

تشكل سلسلة رتيبة مميزة وبصفة عامة كل نقل جوي يمـارس بمقتضـى             
 .ترخيص او تصريح ممنوح لمؤسسة نقل جوي دولي منتظم

 :النقل الجوي الغير منتظم-٤٩
 في التعريف   هأي رحالت جوية غير النقل الجوي المنتظم المحددة عناصر        

 وبصفة عامة كل نقل جوي ال يمارس بمقتضى ترخيص او           السالف الذكر 
 .تصريح ممنوح لمؤسسة نقل جوي دولي منتظم

 :خط جوي-٥٠
خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب والبضائع والبريـد أو أي             

 . ويكون مفتوحا للجمهورمكافأةمنها مقابل أجر أو 
 :خط جوي داخلي-٥١

 . فحسبيةهورخط جوي يخدم نقاطا في إقليم الجم
 :خط جوي دولي-٥٢

خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في إقليم دولة أخـرى غيـر تلـك                
 .المسجلة فيها الطائرة

 :خط جوي منتظم-٥٣
 خط جوي تسير رحالته طبقا لجدول زمني معلن أو بانتظـام أو تكـرار              

 .واضح
 :خط جوي دولي منتظم-٥٤

ليم دولة أخـرى غيـر إقلـيم        خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في إق        
الدولة المسجلة فيها الطائرة وتسير رحالته طبقا لجدول زمني معلن عنـه            

 .أو بانتظام أو تكرار واضح
 :خط جوي داخلي منتظم-٥٥

خط جوي يخدم نقاطا تقع في إقليم دولة واحدة وتسير رحالته طبقا لجدول             
 .معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح

 :الناقل الجوي-٥٦
 يقوم باستثمار خط أو خطـوط جويـة لنقـل           يشخص طبيعي أو اعتبار   

 .الركاب والبريد والبضائع أو أي منها
 :الناقل الجوي الوطني-٥٧

الناقل الجوي المعين بواسطة أي من الدولتين الطرفين في اتفـاق ثنـائي             
 طلنقل الجوي المبرم بينهما او معتمد من جانب أي منهما لتشغيل خطـو            ل

 . في حالة عدم وجود مثل هذا االتفاقجوية دولية
 :مؤسسة نقل جوي منتظمة-٥٨
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أي مؤسسة للنقل الجوي تقوم بتشغيل او تقديم خدمات خط جـوي دولـي              
 .منتظم
 :مؤسسة نقل جوي مشتركة-٥٩

مؤسسة تتمتع بشخصية قانونية مشتركة تقـوم بتسـيير خطـوط جويـة             
 .بطائرات مسجلة تسجيال مشتركا

 :ليةمؤسسة نقل جوي دو-٦٠
مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسـيير خطـوط جويـة            

 .بطائرات مسجلة تسجيال دوليا
 :الوكيل المعتمد-٦١

شخص مسئول يمثل المستثمر او الناقل الجوي والمخـول مـن قبلـه او              
بالنيابة عنه بالقيام بجميع اإلجراءات المتعلقة باستثمار او تشغيل طائراتـه           

ت دخولها وخروجها بما على متنها مـن أطقـم وركـاب            وكذلك إجراءا 
 .وخزين وأمتعةوبضائع وبريد 

 :الطيران العام-٦٢
رحالت التعلـيم والتـدريب ورحـالت       :يشمل الطيران العام ودون حصر    

المؤسسات والهيئات والشركات واألشخاص لنقـل العـاملين والمعـدات          
كـالطيران  والرحالت الخاصة والترفيهية ورحـالت األشـغال الجويـة          

الزراعي والتصوير الجوي واستكشـاف وخـدمات البتـرول واإلنشـاء           
 .والتعمير والدعاية واإلعالن واإلسعاف الطبي والنجدة واإلنقاذ

 :المستثمر-٦٣
مستثمر الطائرة شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتشغيل واستثمار طـائرة      

حسابه او نيابة   يتولى إدارتها وتخضع هيئة قيادتها ألوامره سواء كان ذلك ل         
 .عن مستأجر

 :دولة المستثمر-٦٤
 .الدولة التي يقع المركز الرئيسي إلدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم

 :حادث طائرة-٦٥
كل حادث تترتب عليه احدى النتائج المشار إليها فيما يلي، ويكون مرتبطا            

 شـخص   بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي           
إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يـتم فيـه مغـادرة جميـع               
االشخاص للطائرة مع مراعاة التفصيالت المحددة في الملحق الثالث عشر          

 :من اتفاقية شيكاغو
وفاة أي شخص او إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجـوده علـى مـتن              .أ

 .ها الطائرة او احتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت في
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 .إصابة الطائرة بعطب جسيم.ب
 .فقدان الطائرة ولم يعثر عليها نهائيا بعد البحث.ج

ـ             بصـفة   بهذا ويستثنى من ذلك اإلصابات البالغة أو المميتة التي ال تترت
 :مباشرة على تشغيل الطائرة وهي

 .الوفاة ألسباب طبيعية-١
 .اإلصابات التي يلحقها الشخص بنفسه-٢
 .بب فيها اشخاص آخروناإلصابات التي يتس-٣
 .إصابات االشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب-٤
 .إصابة العاملين على األرض قبل قيام الطائرة بالرحلة او بعد نهايتها-٥
 :واقعة طائرة-٦٦

كل حادث ال ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشـغيل الطـائرة             
 .شغيلويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سالمة الت

 :اتفاقية شيكاغو-٦٧
ــيكاغو    ــة ش ــة بمدين ــدني الموقع ــران الم ــة للطي ــة الدولي االتفاقي

 .م١٩٤٤/ديسمبر/٧
 الباب الثاني
 أحكام عامـه
 الفصل االول
 مجال التطبيق

 :الطيران المدني والطائرات والمطارات المدنية) ٢(مادة
تطبق أحكام هذا القانون على كافـة شـئون الطيـران المـدني فـي               -١ 

الجمهورية والمطارات والطائرات المدنية وطائرات الدولـة فيمـا عـدا           
الطائرات العسكرية الوطنية مع مراعاة ما استثني بنص خاص فـي هـذا             

 .القانون
تسري احكام هذا القانون أيضا على الطائرات المدنية اليمنية أينما كانت           -٢ 

نين الـدول   خارج إقليم الجمهورية وذلك فيما ال يتعارض مع أحكام قـوا          
 .األجنبية التي تتواجد فيها

 .ال تسري احكام هذا القانون على المطارات العسكرية-٣ 
 :الطائرات وكافة المركبات الهوائية ) ٣(مادة

 .تطبق احكام هذا القانون على كافة أنواع الطائرات 
 :الطائرات العسكرية األجنبية) ٤(مادة

من هذا  ) ١٣٠ إلى ١٩( من والمواد) ٤٢-٣٣-٢٩-١٧(تسري أحكام المواد   
القانون على الطائرات العسـكرية األجنبيـة عنـد طيرانهـا فـي إقلـيم        

 .الجمهورية



 

 ٤٤٦

طيران مدني

 الفصل الثاني
 أحكام االتفاقيات الدولية للطيران المدني

 :االتفاقيات الدولية للطيران المدني) ٥(مادة
ـ            ا يسري العمل بأحكام االتفاقيات الدولية للطيران المدني التي تصدق عليه

 في  ااو تنضم إليها الجمهورية وتعتبر أحكامها جزءا مكمال لهذا القانون بم          
 .م١٩٤٤ذلك اتفاقية شيكاغو 

 :أنظمة الطيران المدني ) ٦(مادة
 ما لم يرد بشأنه نص محدد في هذا القانون، ولوائح وأنظمة            لفيما يتعلق بك   

ات الهيئة  الطيران المدني أو في دليل طيران الجمهورية او نشرات وتعليم         
للهيئة اعتماد أية أنظمة دولية للطيران المدني بمـا ال يتعـارض مـع أي              

 .اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا فيها
كما تسري بشأن ذلك كافة االختالفات بين االحكام والقواعـد واألنظمـة             

الوطنية والدولية التي تقوم الجمهورية بإخطار المنظمة الدوليـة للطيـران       
 .م١٩٤٤بها طبقا التفاقية شيكاغو المدني 

 الفصل الثالث
 مراعاة القوانين واللوائح واألنظمة

 :الرحالت الجوية) ٧(مادة
تخضع جميع الرحالت الجوية التي تسير في إقليم الجمهوريـة ، وكـذلك              

الرحالت المسيرة منه وإليه وغيره لكافة القـوانين واللـوائح واألنظمـة            
لطيران المدني وبجب على جميـع مؤسسـات        السارية المفعول في مجال ا    

النقل الجوي ومستثمري ومالك الطائرات والطيارين مراعاة النصـوص         
واألحكام التنظيمية لدخول وخروج وعبور الطـائرات المدنيـة وأطقمهـا     
وركابها وشحناتها من البضائع والبريد وكذلك القوانين واللوائح الخاصـة          

 والجمـارك والصـحة وقواعـد       بالهجرة وجوازات السفر والتأشـيرات    
وإجراءات الطيران وعمليات الطائرات ومراقبة الحركة الجويـة وقيـود          

 .الطيران المحلية
 :دخول إقليم الجمهورية والخروج منه) ٨(مادة

يجب على ركاب وأطقم الطائرات ومرسلي البضائع سـواء كـان ذلـك              
القـوانين  بأنفسهم او بواسطة وكالء يعملون باسمهم ولحسـابهم مراعـاة           

واللوائح واألنظمة المتعلقة بدخول إقليم الجمهورية واإلقامة فيه والخـروج          
منه وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالهجرة وجـوازات السـفر والجمـارك            

 .والحجر الصحي والزراعي
 الفصل الرابع

 تراخيص وتصاريح الطيران
 :تراخيص أنشطة  الطيران المدني) ٩(مادة



 

 ٤٤٧

طيران مدني

اط من األنشطة المتعلقـة بـالطيران المـدني إال           أي نش  ةال يجوز ممارس   
بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وبما ال يتعارض مـع         

 :قانون االستثمار وبصفة خاصة ما يلي
 .تشغيل مؤسسات النقل الجوي الوطنية واألجنبية.أ 
 .تشغيل مؤسسات الطيران العام الوطنية واألجنبية.ب 
 .لنقل الجوي الوطنية واألجنبية ووكالئهاأنشطة مكاتب مؤسسات ا.ج 
 .أنشطة مكاتب وكالء السفر والشحن الجوي.د 
 .نشاط الخدمات األرضية للطيران.هـ 
 :تصاريح الطائرات والرحالت الجوية) ١٠(مادة

ال يجوز تشغيل أي طائرة في مجال الطيران المدني أو تسيير أي رحلـة               
إليه إال بموجب تصريح مسبق من      جوية داخل إقليم الجمهورية او منه أو        

 :سلطات الطيران المدني وبصفة خاصة ما يلي
 .عبور أجواء الجمهورية: أ 
 .الهبوط الفني ، أي ألغراض ال تتعلق بحركة النقل الجوي : ب 
رحالت الطوارئ لغرض اإلنقـاذ أو اإلسـعاف أو غيـر ذلـك مـن               :ج 

 .األغراض اإلنسانية
 .جنبيةرحالت الطائرة الحكومية األ:د 
 .رحالت نقل األسلحة أو الذخائر أو المواد الحربية والخطرة:هـ 
 .رحالت النقل الجوي التجاري غير المنتظم:و 
 .الرحالت السياحية الشاملة: ز 
رحالت الطيران العام المتعلقة بالعمل او السياحة او األشغال الجوية او           :ح 

 .الرحالت الخاصة
 :انتراخيص  وتصاريح الطير) ١١(مادة

 الطيران داخل إقليم الجمهوريـة او       أجنبيةال يجوز ألي طائرة وطنية أو        
 :منه أو إليه إال بموجب ما يلي

ترخيص تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني ،يخول لمستثمر         :أ
الطائرة الحق في تشغيلها على النحو المبين في التـرخيص ، ويجـوز أن              

استناده إلى اتفاقية دولية مصدقة عليها      يكون هذا الترخيص دائما في حالة       
او منظمة إليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة أو إلى اتفاق نقل جـوي             
ثنائي ساري المفعول مبرم بين الدولتين كما يجوز أن يكون مؤقتا لمدة ال             

 .تزيد على سنة وقابال للتجديد إذا ما اقتضى األمر ذلك 
ت الطيران المدني يسمح للطائرة     تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطا    :ب

 .بالطيران على النحو المبين في التصريح



 

 ٤٤٨

طيران مدني

وفي جميع األحوال يعتبر الترخيص او التصريح الممنـوح شخصـيا وال            
 .يجوز التنازل عنه للغير

 :عبور أجواء الجمهورية) ١٢(مادة
 الجمهورية إال بموجب تصـريح      أجواءال يجوز ألي طائرة أجنبية  عبور        

طات الطيران المدني وطبقا للقواعد التنظيمية للنقل الجـوي         مسبق من سل  
 .والشروط المبينة في التصريح

 :الهبوط في إقليم الجمهورية ألغراض غير متعلقة بحركة النقل) ١٣(مادة
ال يجوز للطائرات األجنبية التي ال تعمل على خطـوط جويـة منتظمـة              

هبـوط  (كـة النقـل   الهبوط في إقليم الجمهورية ألغراض غير متعلقة بحر       
إال بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط          )فني

 .الواردة به
 :رحالت األغراض اإلنسانية ورحالت اإلسعاف واإلنقاذ والطوارئ) ١٤(مادة

يصرح لرحالت األغـراض اإلنسـانية ورحـالت اإلسـعاف واإلنقـاذ            
تها واإلقالع منهـا    والطوارئ بعبور أجواء الجمهورية والهبوط في مطارا      

بموجب تصريح مسبق وذلك مع التزامها بالطيران في الطـرق الجويـة            
المحددة وإتباع القواعد التنظيمية لحركة المراقبة الجوية وكافـة األنظمـة           

 .والتعليمات الواردة في دليل طيران الجمهورية
 ):الكابوتاج(النقل الداخلي المحظور) ١٥(مادة

ة أن تقوم بنقل ركاب أو بضائع او بريد مقابـل           ال يجوز ألي طائرة أجنبي    
اجر او مكافأة من نقطة داخل إقليم الجمهورية إلى نقطة أخرى داخل نفس             

 .اإلقليم
 :استعمال األجهزة الالسلكية) ١٦(مادة

ال يجوز استعمال األجهزة الالسلكية المجهـزة بهـا الطـائرات إال فـي              
سـالمة الطيـران ووفقـا    أألغراض الخاصة بالمالحة الجوية ، وتـأمين        

 .للشروط المقررة وكذلك بمعرفة هيئة قيادة الطائرة
 : التصوير الجويآالت) ١٧(مادة

ال يجوز الطيران فوق إقليم الجمهورية بطائرات مجهزة باالت التصـوير           
الجوي،أو استعمال هذه اآلآلت إال بتصريح مسبق من سـلطات الطيـران            

 . الشأنالمدني ووفقا للشروط المقررة في هذا
 :اإلعالن والدعاية بواسطة الطائرات) ١٨(مادة

 نال يجوز ألي طائرة عند طيرانها فوق أي ناحية من نواحي الجمهورية أ            
تستخدم جزئيا او كليا في عرض او بث أي إعالن أو بالغ بطريقـة مـن        



 

 ٤٤٩

طيران مدني

شأنها أن يكون ذلك اإلعالن أو البالغ مرئيا او مسموعا مـن األرض إال              
 . سلطات الطيران المدنيبتصريح مسبق من

 :نقل األسلحة والذخائر ومواد الحرب والمواد الخطرة) ١٩(مادة
ال يجوز نقل األسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وغير ذلـك مـن           

 النووية والنظائر المشعة والغازات السـامة والمـواد         والموادمواد الحرب   
ء يحظر نقله بقرار من     الجرثومية وغير ذلك من المواد الخطرة أو أي شي        

 :السلطات المختصة إال بتصريح 
القواعد واألنظمة الدولية التي تقررها المنظمات واالتحادات الدولية  لنقل          :أ 

المواد المشار إليها بطريقة مأمونة وبصفة خاصة قرارات وقواعد وأنظمة          
المنظمات الدولية للطيران واالتحاد الدولي للنقل الجـوي الصـادر بهـذا            

 .لشأنا
المتطلبات واإلجراءات الواجب إتباعهـا والتـي تحـددها السـلطات           :ب 

المختصة وذلك على النحو المفصل في التصريح الصادر من الهيئة بنقـل            
 .أي من المواد المشار إليها

 الفصل الخامس
 الطائرات العسكرية

 :االلتزام بقواعد الجو) ٢٠(مادة
د الجو المشار إليهـا فـي هـذا         على كافة الطائرات العسكرية إتباع قواع      

القانون واللوائح واألنظمة الصادرة تنفيذا له وذلـك اثنـاء اسـتعمالها او             
 . الطرق الجوية او استخدامها للمطارات المدنيةعبورها

 :التنسيق بين سلطات الطيران المدني والقوات الجوية) ٢١(مادة
تكـون مهمتهـا    تشكل لجنة دائمة من المختصين بالهيئة والقوات الجوية          

التنسيق بين عمليات الطيران المدنية والعسكرية تحقيقا للصالح العام وأمن          
وسالمة الجمهورية وترفع اللجنة توصياتها إلى سلطات الطيران المـدني          

 .إلصدار القرارات التنفيذية بشأنها
 :رحالت الطائرات العسكرية األجنبية) ٢٢(مادة

جنبية التحليق فوق إقليم الجمهورية     يحظر على الطائرات العسكرية األ    -١ 
أو الهبوط فيه إال بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيهـا              

 بموجب تصريح خاص من سلطات الطيران المدني بعد موافقـة وزارة            وأ
الخارجية والتصديق على ذلك من إدارة عمليات القيـادة العامـة للقـوات         

ائرات العالمات المميـزة لهـا بشـكل        المسلحة ويجب ان تحمل هذه الط     
 .واضح



 

 ٤٥٠

طيران مدني

على الطائرات العسكرية األجنبية االلتزام بالقواعد والشروط والقيـود         -٢ 
الواردة باللوائح واألنظمة المقررة بشـأنها وكـذلك بالشـروط والقيـود            

 .والتعليمات
على الطائرات العسكرية األجنبية االلتزام بالطيران في الطرق الجوية          -٣ 

 ومراعاة قواعد الجو والقواعد التنظيمية لمراقبة الحركة الجويـة          المحددة
 .واإلرشادات والتعليمات الواردة بدليل طيران الجمهورية 

تخضع الطائرات العسكرية األجنبية عند طيرانها في إقليم الجمهوريـة          -٤ 
 .من هذا القانون) ٤(الحكام المواد المنصوص عليها في المادة
 الفصل السادس

 الحرب او األضطرابات او االزمات الداخليةحالة 
 :حرية التصرف وفقا لمقتضيات امن وسالمة الجمهورية) ٢٣(مادة

 أو األزمات الداخلية ال يحد هذا القـانون         االضطراباتفي حالة الحرب أو      
ولوائحه من حرية تصرف السلطات المختصة وفقا لمقتضيات أمن وسالمة          

بة الحكام االتفاقيات الدولية المصدق عليها      الجمهورية ، وكذلك الحال بالنس    
أو المنضمة إليها الجمهورية واالتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مـع           

 .الدول األجنبية
 الفصل السابع
 تنازع القوانين

 :وجود الطائرة في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة) ٢٤(مادة
دها في مكان غير خاضـع      تعتبر الطائرة المسجلة في الجمهورية عند وجو       

 .لسيادة أية دولة في حكم الطائرة الموجود في إقليم الجمهورية 
 :نطاق تطبيق قانون جنسية الطائرة) ٢٥(مادة

 : على ما يلي الطائرةيطبق قانون جنسية 
 .صالحيات وواجبات قائدها: أ 
عقود استخدام أعضاء طاقم الطائرة ومع ذلك يجوز للمتعاقدين اختيـار           :ب 
نون آخر إذا كانت جنسية أي من أعضاء الطاقم تختلـف عـن جنسـية               قا

 .الطائرة
حق ملكيتها وبقية الحقوق العينية وطرق اإلعالن المتعلقـة بإنشـاء او            :ج 

 .انتقال أو سقوط تلك الحقوق
 .شروط اكتساب صفة المستثمر والتزاماته القانونية:د 
ء طيرانها أينما وجـدت     الوقائع واألعمال التي تحصل في الطائرة اثنا      :هـ 

إال إذا كانت مبادئ القانون الدولي الخاص المسلم بها تقضي بغير ذلك او             
 .إذا اختارت األطراف قانونا آخر واجب التطبيق

 الباب الثالث
 سيادة الدولة وسلطاتها في مجال الطيران المدني



 

 ٤٥١

طيران مدني

 الفصل االول
 احكام عامـة

 :سيادة الدولة) ٢٦(مادة
 الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي والخارجي الـذي         للجمهورية السيادة  

 .يعلو إقليمها
 :سلطات الطيران المدني) ٢٧(مادة

تشرف على جميع شئون الطيران المدني في الجمهورية هيئة عامة تتبـع             
وزير النقل تسمى الهيئة العامة للطيران المدني واألرصـاد ويكـون لهـا             

سلطة المختصة رسميا بتنظيم وإدارة     الشخصية القانونية االعتبارية وهي ال    
وتطوير جميع شـئون ومرافـق الطيـران المـدني واألرصـاد وبـأي               
اختصاصات ومسئوليات منصوص عليها في قرار إنشـائها وفـي هـذا            

 .القانون أو أي قوانين أخرى
 :سلطات الجمارك واألمن والحجر الصحي والزراعي) ٢٨(مادة

 الصحي والزراعي وغيرهـا     لسلطات الجمارك واألمن العام والحجر     -١
من السلطات الحكومية  العاملة بالمطارات المدنية الحـق فـي ممارسـة             
االختصاصات المخولة لها بموجب القوانين واللوائح واألنظمة المتعلقة بها         

 .وذلك بما ال يتعارض مع احكام هذا القانون
و لمندوبي السلطات الحكومية سالفة الذكر الحق في تفتيش الطائرات أ          -٢

أي شخص او حمولة على متنها كما أن لهم الحق في حجز أيـة وثـائق                
تتعلق بها وذلك بشرط التنسيق مع سلطات الطيران المدني واشتراكها فيما           

 .يتخذ من إجراءات
على مندوبي السلطات الحكوميـة سـالفة الـذكر عنـد ممارسـتهم              -٣

ة النافذة دون   االختصاصات المخولة لهم االلتزام بالقوانين واللوائح واألنظم      
ثمة تعسف او مبالغة او تجاوز وعلى نحـو ال يعرقـل سـهولة حركـة                

 والركاب والبضائع طبقا للقواعد الدولية المقررة بهذا الخصوص         اتالطائر
 .والمعتمدة من سلطات الطيران المدني

 الفصل الثاني
 سلطات الطيران المدني

 :لوائح وأنظمة الطيران المدني) ٢٩(مادة
ت الطيران المدني وضع كافة اللوائح واألنظمـة الالزمـة          على سلطا -١ 

ـ لتنظيم وإدارة مرفق الطيران المدني ، وفقا لمقتضيات تنفيذ أح           هـذا   ماك
القانون وعلى النحو الذي يكفل ممارسـتها الختصاصـاتها ومسـئولياتها           
الواردة فيه مع مراعاة انسجامها مع المستويات الدولية ومسـايرتها لنمـو            

 .ل الجوي العالميوتطور النق



 

 ٤٥٢

طيران مدني

يجب أن تتضمن لوائح وأنظمة الطيران المدني من النصوص ما تـراه            -٢ 
والزما لتنفيذ أحكـام االتفاقيـة الدوليـة        اسلطات الطيران المدني ضروريا   

وجميع مالحقها التي أقرتها الجمهورية     )م١٩٤٤شيكاغو  ( للطيران المدني 
 .ها الجمهوريةوكذلك كلما يطرأ عليها من تعديالت أو إضافات تقر

على سلطات الطيران المدني أعداد ومتابعة تعديل لوائحها وأنظمتها في          -٣ 
 :كل ما يتعلق بشئون الطيران وبصفة خاصة ما يلي

 .المطارات المدنية . أ 
 .حماية البيئة من إزعاج وعوادم الطائرات . ب 
 .تسجيل الطائرات . ج 
 .صالحية الطائرات للطيران .د 
 .قواعد الجو .ه 
 .عمليات الطيران .و 
 .ات الحركة الجويةخدم .ز 
 .المواصالت السلكية والالسلكية . ح 
 .خرائط الطيران . ط 
 .معلومات الطيران .ي 
 .خدمات األرصاد الجوية . ك 
 .القواعد التنظيمية للنقل الجوي . ل 
 .تسهيالت حركة النقل الجوي الدولي .م 
 .تراخيص وتصاريح الطيران .ن 
 .إجازات العاملين في حقل الطيران . س 
 .أمن الطيران .ع 
 .ط الطيرانالبحث واإلنقاذ في محي .ف 
 .تحقيق حوادث الطائرة . ص 
تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او الزامهـا بـالهبوط وحجـز            ) ٣٠(مادة

 :وثائقها
لسلطات الطيران المدني مطلق الحق في تفتيش الطـائرات ومنعهـا مـن        

الطيران أو الزامها بالهبوط وحجز أية وثائق تتعلق بها وذلك كلما اقتضى            
 .ام هذا القانون أو لوائح وأنظمة الطيران المدنياألمر ذلك لتنفيذ أحك

 :االمتناع عن اإلدالء بالمعلومات والبيانات) ٣١(مادة
يجب على سلطات الطيران المدني أن تمتنع عن اإلدالء ألي شخص بـأي       

ين لها أنهـا    تبمعلومات أو بيانات تزود بها عن طريق شخص آخر إذا ما            



 

 ٤٥٣

طيران مدني

لشخص اآلخر وأن اإلدالء بها للغير قد       تتعلق بشئون تجارية ومالية لذلك ا     
 .يضر بمصالحه

 الباب الرابع
 المطارات والخدمات والتسهيالت المالحية

 الفصل االول
 إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها واستثمارها

 :الترخيص بإنشاء أو استعمال أو استثمار المطارات) ٣٢(مادة
طيـران أيـا كانـت فـي        ال يجوز إنشاء وإعداد المطارات او ساحات ال        

الجمهورية او استعمالها او استثمارها على أي نحو كـان إال بتـرخيص             
 .مسبق من سلطات الطيران المدني

 :اعتبار المطارات ومنشآت الطيران المدني مرافق وأموال عامة) ٣٣(مادة
تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني واألسالك واألجهزة والمعـدات          

ية والالسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المـدني        والمحطات السلك 
 .من المرافق العامة وتعتبر أموال عامة

 :إنشاء المطارات) ٣٤(مادة
تقوم الهيئة بتخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصـيانة واسـتثمار كافـة            -١ 

المطارات المدنية وإعدادها بالمباني والمرافق والمعدات واألجهزة وغيـر         
تلزمات البنية األساسية لتوفير خـدمات وتسـهيالت المالحـة          ذلك من مس  

الجوية وتأمين سالمة الطيران وخدمة حركة استقبال وترحيل الطـائرات          
والركاب والبضائع والبريد وعليها متابعة وضع وتنفيذ الخطط القصـيرة          

  وفقا لمقتضيات االقتصـاد الـوطني        اوالمتوسطة المدى لدعمها وتطويره   
ات الدولية والقواعد القياسية المقررة في الملحق الرابع عشر         وطبقا للمستوي 

 .شيكاغوالتفاقية 
ال يجوز إنشاء أو تشغيل أو استثمار أي مطار خاص او ساحة للطيران             -٢ 

إال بترخيص من سلطات الطيران المدني بعد موافقة الـوزير، وتخضـع             
بة واشراف  هذه المطارات الخاصة وساحات الطيران  لمعاينة وتنظيم ورقا        

وتفتيش الهيئة وللهيئة مطلق الحق في وقف أو إلغاء تراخيص تشغيلها في            
حالة مخالفتها لقانون ولوائح الطيران او ثبوت تهديـد نشـاطها لسـالمة             

 .الطيران المدني
تراعى الهيئة عند إنشاء وتطوير المطـارات او التـرخيص بإنشـاء            -٣ 

ضيات التخطيط المحلـي  مطارات خاصة او ساحات للطيران تفاصيل ومقت     
 والتطورات المتوقعة في االمتداد العمراني وعدم تعريض سالمة         واإلقليمي

الجمهور للخطر او االضرار بمصالحة والمحافظة بقدر االمكان على عدم          
 .تلوث البيئة



 

 ٤٥٤

طيران مدني

 :خدمات وتسهيالت المالحة الجوية وتأمين سالمة الطيران) ٣٥(مادة
اعمال وخدمات وتسـهيالت  المالحـة       تتولى الهيئة دون غيرها جميع      -١ 

الجوية وتأمين سالمة الطيران في أنحاء إقليم الجمهورية بما في ذلك جميع            
اعمال وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية المتعلقة بتنظـيم الحركـة          
الجوية وتأمين سالمة الطيران ويجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض          

 .طبقا للشروط التي تحددهاهذه األعمال أو الخدمات 
ال يجوز لمؤسسات النقل الجوي وغيرها من المؤسسات العاملـة فـي            -٢ 

محيط الطيران المدني تبادل برقياتها مع أي جهة مـن الجهـات إال عـن            
طريق مراكز اتصاالت الخدمات الجوية التابعة للهيئة وذلـك فيمـا عـدا             

 .الحاالت التي ترخص الهيئة فيها بغير ذلك
 :أنواع ودرجات المطارات) ٣٦(مادة

تحدد سلطات الطيران المدني أنواع المطارات المدنية ودرجة كل منهـا،            
 .وبصفة خاصة المطارات الدولية منها

 :اشراف سلطات الطيران المدني على كافة العاملين بالمطارات) ٣٧(مادة
تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعـة            

لها، أيا كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل األمور التي تكفـل عـدم               
اإلخالل باألنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيهـا           
وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة التخـاذ اإلجـراءات            

 .الالزمة



 

 ٤٥٥

طيران مدني

 :استعمال المطارات) ٣٨(مادة
مطار مـن المطـارات أو أي مكـان فيـه إال            ال يجوز استعمال أي     -١ 

 بترخيص من سلطات الطيران المدني وطبقا لحدود وشروط هذا الترخيص 
على كافة مؤسسات النقل الجوي ومالكي ومستثمري الطائرات وغيرهم         -٢ 

من سائر المستخدمين للمطارات المدنية ومرافقها وخـدماتها وتسـهيالتها          
وائح واألنظمة المتعلقة بـذلك وعلـى وجـه         مراعاة االلتزام بالقوانين والل   

الخصوص  االنظمة والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيـران المـدني           
لتنظيم وتأمين ومراقبة حركة الطائرات والركاب والبضائع والبريـد فـي           

 .مناطق شحن وتفريغ وتموين وإيواء الطائرات
 القـوانين   تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعـاة       -٣ 

والقواعد واألنظمة الخاصة  بذلك وال يجـوز الهبـوط فـي غيـر هـذه                
المطارات إال في الحاالت االضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيـران           

 .المدني
على كل طائرة قادمة إلى إقليم الجمهورية أن تهبط في مطـار دولـي              -٤ 

كل طـائرة   معلن عنه إال إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط كما يجب على             
 .مغادرة إلقليم الجمهورية أن تقلع من مطار دولي كذلك

مع مراعاة اتخاذ اإلجراءات المتبعة في المطـارات الدوليـة يجـوز            -٥ 
بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة          

 او العتبارات أخرى من التقيد بذلك علـى أن يحـدد فـي هـذا                هاعمليات
 الهبوط ومطار اإلقالع والطريـق والتعليمـات الواجـب          التصريح مطار 

 .إتباعها
إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الجمهورية أو مغادرة أو عابرة            -٦ 

له للهبوط خارج المطارات الدولية في الجمهورية فإنه يتعين على قائـدها            
أن يخطر فورا اقرب سلطة محلية وان يقدم سجل رحـالت الطـائرة او              

ار العام وأي مستند آخر عند طلبه وفي هذه الحالـة يحظـر إقـالع               اإلقر
الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيـه قبـل              
الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخـاذ اإلجـراءات           

 .المقررة



 

 ٤٥٦

طيران مدني

 الفصل الثاني
 حقوق االرتفاق الجوية

 :حقوق االرتفاق الجوية) ٣٩(مادة
 تفرض على األراضي المحيطـة والمجـاورة للمطـارات ومنشـآت            -١ 

الخدمات والتسهيالت المالحية وتأمين سالمة الطيـران حقـوق ارتفـاق           
 :تفاق الجوية وذلك في إطار األغراض اآلتيةرخاصة تسمى حقوق اال

تأمين سالمة وكفاءة الطيران، وضمان كفـاءة اداء اجهـزة الخـدمات            : أ 
 .يةوالتسهيالت المالح

توفير الخدمات والتسهيالت الالزمة الستخدام المطـارات واألراضـي         :ب 
 .المتعلقة بها بكفاءة وأمان لتحقيق أغراض الطيران المدني

تشمل حقوق االرتفاق الجوية كافة الحقوق الالزمة لتحقيق  األغـراض           -٢ 
 :المبينة في الفقرة السابقة وعلى وجه الخصوص ما يأتي

األراضي المشار اليها وإجـراء أي أعمـال أو اشـغال           الحق في ارتياد    :أ 
 .هندسية لخدمة أغراض الطيران المدني

الحق في اقامة وصيانة أي منشآت او تركيبات أو اجهزة الزمة لشئون            :ب 
 .الطيران المدني وكذلك مد أو تثبيت األسالك أيا كان نوعها

 أسالك أو أيـة     إزالة او منع اقامة أية مباني او إنشاءات أو أغراس أو          :ج 
عقبات مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعاتهـا فـي المنـاطق المحيطـة              

 .والمجاورة للمطارات ومنشآت الخدمات والتسهيالت المالحية 
وضع عالمات لإلرشاد عن العوائق التي تشكل خطـرا علـى سـالمة             :د 

 .الطيران
 :نطاق  حقوق االرتفاق) ٤٠(مادة

اق ومـدى حقـوق االرتفـاق الجويـة         تحدد سلطات الطيران المدني نط     
والمناطق التي تقرر فيها بما في ذلك مناطق األمان حول المطارات، وذلك            
على نحو يكفل تأمين سالمة الطيران وحماية االشخاص والممتلكات وطبقا          

 .للقواعد واألنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن
 :رتفاقالقيود المفروضة على المناطق الخاضعة لال) ٤١(مادة

ال يجوز تشييد أي بناء او اقامة أية عوائق فـي المنـاطق المشـمولة               -١ 
بحقوق االرتفاق الجوية أو اجراء أي تغيير في طبيعة او جهـة اسـتعمال              
األراضي الخاضعة لالرتفاق إال بموجب ترخيص مسـبق مـن سـلطات            
الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة وبصـفة خاصـة فيمـا يتعلـق             

 .ت المباني والمنشآت والتجهيزات المسموح بهابارتفاعا
أي تصرف يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعتبـر الغيـا             -٢ 

وعلى السلطات المختصة سرعة إزالة أي آثـار مترتبـة عليـه ويلتـزم              



 

 ٤٥٧

طيران مدني

المخالف بتحمل كافة نفقات اإلزالة باالضافة إلى توقيع العقوبات المقـررة           
 .بمقتضى هذا القانون

 :المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سالمة الطيران) ٤٢(ادةم
ال يجوز إنشاء أي منارة ضوئية او السلكية غيـر واردة فـي خطـط               -١ 

 .خدمات الطيران المدني إال بعد موافقة سلطات الطيران المدني
على السلطات المختصة ، بناء على طلب سلطات الطيـران إزالـة او             -٢ 

تمل أن يحدث التباسا مع األجهـزة الضـوئية          أي جهاز ضوئي يح    لتعدي
المساعدة للمالحة الجوية كما يجوز لسلطات الطيران فرض ما يلزم مـن            
القيد على المنشآت التي يتصاعد منها دخان ، أو على كل ما من شأنه ان               

 .يؤثر على الرؤية في جوار المطارات او على تأمين سالمة الطيران
 تجهيزات كهربائية أو منشـآت معدنيـة        على كل من يملك أو يستعمل     -٣ 

ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخال يعرقل عمل األجهزة الالسلكية            
او األجهزة  المساعدة للمالحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تعينهـا لـه              

سلطات الطيران المدني إلزالة هذا التداخل وعلى السلطات المختصة بناء           
يران المدني منع استعمال مثـل هـذه التجهيـزات          على طلب سلطات الط   

 .الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية المشار إليها
 :تملك األراضي الالزمة للمطارات) ٤٣(مادة

يحق للسلطات المختصة تلمك األراضي الالزمـة إلنشـاء المطـارات أو           
توسيعها او ربطها بطرق المواصالت  او الالزمة لخـدمات وتسـهيالت             

لمالحة الجوية وذلك إما بالتراضي بموجب عقود او اإلستمالك الجبـري           ا
 .طبقا للقوانين المعمول بها فيما يتعلق باالستمالك للمنفعة العامة

 :التعويض مقابل فرض حقوق االرتفاق) ٤٤(مادة
يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة ، وذلك مقابـل فـرض حقـوق               

 .االرتفاق الجوية
 ثالفصل الثال

 حماية البيئة وضوضاء الطائرات
 :الحد من الضوضاء واآلثار الضارة بالبيئة) ٤٥(مادة

على سلطات الطيران المدني مراعاة ضرورة الحد إلـى أقصـى درجـة               
 إزعـاج    اي  أو  الجـو  ممكنة من أي آثار ضارة بالبيئة من جراء تلـوث         

 للجمهور بسبب ضوضاء واهتزازات الطائرات أو أي اضرار يمكـن أن          
 . في أغراض الطيران المدنياتتلحق به من جراء استخدام الطائر

 :تحديد مستوى الضوضاء) ٤٦(مادة
تحدد سلطات الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطـائرات           

التي تستخدم المطارات المدنية كما تحدد ارتفاعات وسـرعة الطـائرات           



 

 ٤٥٨

طيران مدني

عدم تجـاوز المسـتوى     وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط الكفيلة ب       
 .المشار إليها

 :وحدات قياس مستوى الضوضاء في المطارات) ٤٧(مادة
 :يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط التالية 
 وعلى بعـد ثالثـة      رعند نقطة تقع على امتداد محورا لمم      : اثناء اإلقالع :أ 

 .عأميال بحرية ونصف من بدء تحرك الطائرة لإلقال
عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ميـل           : اثناء االقتراب :ب 

 .بجري واحد من عتبة الممر
عند نقطة تقع على خط مواز المتداد محور الممر         : الضوضاء الجانبية :ج 

 .وتبعد عنه بربع ميل بحري
 :شهادة مستوى الضوضاء) ٤٨(مادة

عة الصوت بـالطيران    ال يسمح ألي طائرة نفاثة سرعتها أقل من سر         -١
في إقليم الجمهورية مالم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة أجـازة             
مستوى الضوضاء وفقا للمقاييس الدولية المقررة في الملحق السادس عشر          

 .التفاقية شيكاغو
تعتمد سلطات الطيران المدني شهادات إجـازة مسـتوى الضوضـاء            -٢

فاثة األقل من سرعة الصوت بعد       الصادرة من دولة التسجيل للطائرات الن     
التحقق من أنها مستوفاة للشروط التي تتفق على أألقل مع المقاييس الدولية            

 .المقررة في الملحق المشار إليه في الفقرة السابقة
 الباب الخامس
 الطائــرات
 الفصل  االول
 احكام عامه

 :يم الجمهوريةالشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقل) ٤٩(مادة
يجب توافر الشروط اآلتية بالنسبة للطائرات التي تعمـل فـي إقلـيم              -١

 :الجمهورية
 .أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها . أ 
أن تكون شهادة صالحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة           . ب 

التسجيل او معتمدة منها وكذلك الحال بالنسـبة لشـهادة إجـازة مسـتوى      
 للمقاييس المقررة في الملحـق السـادس عشـر التفاقيـة            الضوضاء وفقا 

 .شيكاغو
 .أن تحمل بطريقة ظاهرة عالمات جنسيتها وتسجيلها . ج 
أن تكون مجهزة باألجهزة والمعدات التـي تقرهـا دولـة التسـجيل              .د 

 .باالضافة إلى ما تحدده سلطات الطيران المدني 



 

 ٤٥٩

طيران مدني

المفعـول   أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين  على إجازات  سارية             .ه 
صادرة من دولة التسجيل او معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والتخصـص            

 .المقررين في دليل الطيران المعتمد
أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغيـر            .و 

 .على سطح األرض وفقا الحكام هذا القانون
ـ       -٢ ي تطيـر بقصـد     يجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات الت

االختبارات الفنية والتعليم او التدريب او الطائرات الخاصة من شـرط او            
 .من هذه المادة) ١(من الفقرة) و(اكثر من هذه الشروط عدا البند

 :تجهيز الطائرات باألجهزة الالسلكية) ٥٠(مادة
 أي طائرة تعمل في إقليم الجمهورية بأية أجهزة ال سـلكية           يزال يجوز تجه   

 . يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيلما لم
 :الطائرات البحرية) ٥١(مادة

تخضع الطائرات البحرية أيضا إلشراف ورقابة الهيئة ، وعليها االلتـزام            
بالقواعد التنظيمية المقررة لمنع تصادمها في الجو أو على سطح الماء أو            

 .بحريةلمنع التصادم بينها وبين المركبات  ال
 الفصل الثاني

 تسجيل الطائرات
 :عالمات الجنسية والتسجيل) ٥٢(مادة

 في إقليم الجمهورية مالم تحمـل عالمـات         لال يجوز ألية طائرة أن تعم      
جنسيتها طبقا لقانون دولة التسجيل إال انه يجوز لسلطات الطيران المـدني            

بـوط  ان تصرح ألية طائرة غير مسجلة في دولـة مـا بـالطيران او اله              
ألغراض التجربة الفنية او ألغراض أخرى وذلك طبقا لما تقرره في هذا            

 .الشأن
 :تحديد عالمات الجنسية والتسجيل) ٥٣(مادة

تحدد سلطات الطيران المدني عالمات جنسية وتسجيل الطـائرات، كمـا            
 .تحدد طريقة وضعها على الطائرات

 :قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات) ٥٤(مادة
ات الطيران المدني قواعد وإجراءات تسـجيل الطـائرات فـي           تحدد سلط  

السجالت  التي تقوم بإعدادها وإدارتها وشهر ما يرد على الطائرات مـن             
حقوق او تصرفات او إجراءات او احكام وذلك عن طريـق التسـجيل او              
القيد او التأشير في السجالت المذكورة وكذلك قواعد وإجـراءات توثيـق            

التصرفات التي ترد على الطائرات وكيفية التصـديق        المحررات الخاصة ب  
على التوقيعات فيها والنماذج او الشهادات التي تصدرها الهيئة بناء علـى            

 .طلب ذوي الشأن من واقع البيانات التي تتضمنها هذه السجالت



 

 ٤٦٠

طيران مدني

 :تسجيل الطائرات) ٥٥(مادة
تكـون  كل طائرة بالمفهوم الوارد في الفقرة الثامنة من المادة األولـى             -١

مملوكة للدولة او لشخص طبيعي او اعتباري يمني الجنسية يجب تسجيلها           
في السجل العام للطائرات لدى الهيئة وذلك وفقا لقواعد وشروط التسـجيل            

 .التي تقررها
يجب تسجيل كل طائرة مستأجرة بقصد الشـراء او مسـتأجرة لمـدة              -٢

سية فـي   تتجاوز ستة اشهر بواسطة شخص طبيعي او اعتباري يمني الجن         
السجل العام للطائرات األجنبية لدى الهيئة وذلك وفقـا لقواعـد وشـروط             

 .التسجيل
يجب قيد جميع الطائرات المملوك ألشخاص طبيعيـين او اعتبـاريين            -٣

مقيمين في الجمهورية  وغير متمتعين بجنسـيتها فـي السـجل الخـاص        
 .ررهابالطائرات األجنبية لدى الهيئة وذلك وفقا لقواعد القيد التي تق

 :سجل الطائرات) ٥٦(مادة
تقوم الهيئة بإعداد وإدارة السجل العام للطائرات الوطنيـة والسـجل            -١ 

 .الخاص بالطائرات األجنبية المشار إليهما في المادة السابقة
 :يشترط لتسجيل أي طائرة في السجل العام توفر الشروط التالية -٢ 
 .ىاال تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة أخر:أ 
أن تكون حائزة على شهادة صالحية الطيران، سارية المفعـول وفقـا            :ب 

 .للقواعد المقررة
إذا كان طالب التسجيل شخصا طبيعيا فيشترط أن يكون مالكا للطـائرة            :ج 

ملكية تامة أو مستأجرا لها بقصد الشراء أو مستأجرا لها لمدة تتجاوز ستة             
 .قيما فيهاأشهر وان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية وم

 :إذا كان طالب التسجيل شخصا اعتباريا فيجب توفر الشروط التالية:د 
ألشـخاص متمتعـين     من رأس مال المؤسسة مملوكـا     % ٥١أن يكون   )١

 .بجنسية الجمهورية
 .ان تكون المؤسسة مكونة تكوينا صحيحا طبقا للقانون)٢
 .أن يكون المركز الرئيسي بالجمهورية)٣
إدارة المؤسسة متمتعـا بجنسـية الجمهوريـة         مجلسأن يكون رئيس    )٤

 .اليمنية
 .أن تكون اإلدارة الفعلية الرئيسية في يد مواطنين يمنيين)٥
يعتبر سجل الطائرات سجال عاما ويجوز ألي شـخص ذي مصـلحة            -٣

 .اإلطالع عليه
 :محتويات سجل الطائرات) ٥٧(  مادة



 

 ٤٦١

طيران مدني

 -: التاليةيتضمن السجل المشار إليه في المادة السابقة البيانات 
 .رقم و تاريخ التسجيل:أ 
 .عالمات الجنسية والتسجيل:ب 
 .البيانات األساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صالحيتها للطيران:ج 
 .تغيير يطرأ عليهما يأ وأسم وموطن المالك أو المستأجر:د 
بيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واسـتثمارها           :هـ 

 .ي تغيير يطرأ على ذلكوأ
 .كافة الوقائع والتصرفات التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها:و 
اسم وموطن وجنسية كل من مديري المؤسسة وأعضاء مجلس إدارتهـا           :ز 

 .في حالة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لمؤسسة تتمتع بجنسية الجمهورية 
 .تضمينها في السجلأية بيانات أخرى تقرر سلطات الطيران المدني :ح 
 :شهادة تسجيل الطائرة) ٥٨(مادة

تصدر سلطات الطيران المدني شهادة تسـجيل الطـائرة بعـد إتمـام             -١ 
 .إجراءات التسجيل الالزمة

تتضمن شهادة التسجيل البيانات األساسية من واقع البيانـات المدرجـة           -٢ 
اقيـة  بسجل الطائرات وذلك وفقا للنموذج الـوارد بـالملحق السـابع التف           

 .شيكاغو
 :جنسية الطائرات المسجلة) ٥٩(مادة

تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه بجنسية الجمهورية           -١ 
اليمنية ، ويتعين عليها أن تحمل عالمات جنسيتها وتسجيلها بطريقة ظاهرة           

 .وواضحة وفقا للقواعد والمواصفات التي تقررها الهيئة
ئرة تحمل جنسية الجمهورية اليمنية بالبيع او       ال يجوز التصرف في طا    -٢ 

 .اإليجار أو على أي نحو كان اال بعد موافقة سلطات الطيران المدني
 :شطب الطائرة من السجل) ٦٠(مادة

 :تشطب الطائرة من السجل في الحاالت اآلتية-١ 
 .إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسية الدولة):أ 
 .بيإذا انتقلت ملكيتها إلى أجن):ب 
إذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائيا من االستعمال وتعتبر الطائرة فـي             ):ج 

 .حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني
على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطات الطيران المدني بكل           -٢ 

 .ةتغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع إعادة شهادة تسجيل الطائر
 :قواعد التسجيل المشترك)  ٦١(مادة



 

 ٤٦٢

طيران مدني

تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة           
 :نقل جوي دولية أو مشتركة تكون الجمهورية عضوا فيها

تتفق سلطات الطيران المدني مع سـلطات الطيـران المـدني بالـدول             : أ 
مشترك لتسجيل الطائرات   األخرى األعضاء في المؤسسة على إنشاء سجل        

التي تملكها المؤسسة على أن يكون هذا السجل منفصـال عـن السـجل              
 .الوطني  الذي تحتفظ به الجمهورية

تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيـران المـدني بالـدول            :ب 
األخرى األعضاء في المؤسسة  على أن يكون السجل المشترك موحدا أو            

 :مجزأ ومع مراعاة اآلتي
في حالة الموافقة على إنشاء سجل مشترك موحد على سلطات الطيران           )١ 

المدني األخرى األعضاء في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحـتفظ            
 .بالسجل المشترك الموحد

في حالة الموافقة على تقسيم السجل المشترك إلى عدة أجـزاء، علـى             )٢ 
ـ        ران المـدني األخـرى     سلطات الطيران المدني االتفاق مع سلطات الطي

 .األعضاء في المؤسسة على احتفاظ أي منها بجزء من هذا السجل
تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقـط أمـا فـي السـجل              )٣ 

المشترك الموحد أو في الجزء من هذا السجل المشترك الذي تحـتفظ بـه              
الجمهورية وال يجوز تسجيل الطائرة المـذكورة فـي السـجل الـوطني             

 .لجمهورية سواء احتفظت بالسجل المشترك الموحد أو بجزء منهل
أن تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء           )٤ 

 .في السجل المشترك الموحد أو في أي جزء منه عالمات عامة
تعتبر الطائرات المسجلة على النحو الموضح في هذه المادة كأنها تحمل           )٥ 

 .ن الدول األعضاء في المؤسسةجنسية كل م
تلتزم الجمهورية بالتضامن مع الدول األخرى األعضاء في المؤسسـة          :ج 

بكافة االلتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك           
 .التي تفرضها االتفاقيات الدولية للطيران المدني

مـن هـذه    ) ج( البند مع عدم اإلخالل بالمسئولية التضامنية طبقا ألحكام      :د 
المادة، تقوم الجمهورية في حالة احتفاظها بالسجل المشترك الموحد أو بأي           
جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا لألحكام المقررة في هذا الشأن وعلـى             
األخص فيما يتعلق بإصدار شـهادات التسـجيل وشـهادات الصـالحية            

ند ممارسـتها لهـذه     للطيران، وأجازات هيئة القيادة، وتقوم الجمهورية ع      
المهام بتنفيذ تعهداتها عن نفسها ونيابة عن جميع الـدول األعضـاء فـي              

 .المؤسسة



 

 ٤٦٣

طيران مدني

 :قواعد التسجيل الدولي) ٦٢(مادة
 -:تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات 
تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول األخرى          :أ 

 النقل الجوي الدولية أو المشتركة على تحديد المنظمة         األعضاء في مؤسسة  
 .الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيال دوليا

ال يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثـر مـن            :ب 
 .منظمة دولية واحدة في نفس الوقت

لها دوليـا    المؤسسة والتي يتم تسـجي     تملكهاتحمل جميع الطائرات التي     :ج 
 .عالمة عامة

تعتبر الطائرات المسجلة دوليا على النحو الموضح في هذه المادة كأنهـا           :د 
 .تحمل جنسية كل من الدول األعضاء في المؤسسة 

تلتزم الجمهورية بالتضامن مع الدول األخرى األعضاء في المؤسسة         :هـ 
 وكذلك تلك   بكافة االلتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل        

 .التي تفرضها االتفاقيات الدولية للطيران المدني
تتفق سلطات الطيران المدني مع سـلطات الطيـران المـدني بالـدول             :و 

األخرى األعضاء في المؤسسة على دولة من بينها للقيـام بمهـام دولـة              
التسجيل طبقا لألحكام المقررة في هذا الشأن وعلى األخص فيمـا يتعلـق             

ت التسجيل وشهادات الصالحية للطيران وإجـازات هيئـة         بإصدار شهادا 
 .القيادة

وتقوم الجمهورية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهـداتها عـن نفسـها        
 .ونيابة عن جميع الدول األعضاء في المؤسسة

 الفصل الثالث
 صالحية الطائرات للطيران

 :شهادة الصالحية للطيران) ٦٣(مادة
 أن تعمل في إقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة           ال يجوز ألية طائرة   -١ 

صالحية للطيران ، سارية المفعول صادرة او معتمـدة مـن السـلطات              
المختصة بدولة  التسجيل، وبشرط أن تكون الطائرة  مطابقة لما تحتويـه             
شهادة صالحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شـروط وقيـود            

رة الرحالت الداخلية التي يصدر بها تصريح        من ذلك عند الضرو    ويستثنى
 .خاص من سلطات الطيران المدني

عند طلب اصدار شهادة صالحية لطائرة مسجلة في الجمهورية يلتـزم           -٢ 
مالك الطائرة بتقديم كافة المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطـائرة          

 .التي تطلبها سلطات الطيران المدني



 

 ٤٦٤

طيران مدني

 المدني أن تعتمد شـهادة صـالحية للطيـران          يجوز لسلطات الطيران  -٣ 
صادرة من دولة أخرى كما يجوز لها أن تضع ألنواع محددة مـن هـذه               

 .الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها
على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يلتزم بتجديد شـهادة            -٤ 

 .ران المدنيصالحيتها طبقا للقواعد التي تحددها سلطات الطي
تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو األجنبية التي تقوم          -٥ 

بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية أو متعلقاتها كما تعتمـد           
سلطات الطيران المدني اعمال الصيانة والعمرة التـي تـتم لـدى هـذه              

فة التسهيالت  مـن     المؤسسات وفي جميع الحاالت يتعين لالعتماد تقديم كا       
مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب االعتماد وذلك للتأكـد مـن            

 .كفاءة وإتمام هذه األعمال
يجوز لسلطات الطيران المدني وقف او انهاء اعتماد أية مؤسسة وطنية           -٦ 

او أجنبية تقوم بصيانة  وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية ، إذا ما             
مستوى الكفاءة الفنية فيها وإذا ما امتنعت المؤسسة عـن          تبين لها انخفاض    

تمكين مفتشي سلطات الطيران المدني من أداء التفتيش الدوري او الفجائي           
 .الذي تقرره هذه السلطات

يجوز لسلطات الطيران المدني إذا تبين لها عدم صالحية أيـة طـائرة             -٧ 
ن توقـف او     صالحية طرازها للطيـران ا     ممسجلة في الجمهورية أو عد    

تسحب شهادة صالحيتها للطيران ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني واال           
 .تسمح بطيرانها إال بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سالمة طيرانها

 :صيانة الطائرة) ٦٤(مادة
على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية اال يقوم بتشغيلها فـي             -١

 الجوية ما لم يتم صيانة الطائرة بما فـي        النقل الجوي التجاري او األشغال      
ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لـدليل صـيانة تعتمـده              

 .سلطات الطيران المدني والقواعد التي تقررها في هذا الشأن
على قائد أية طائرة مسجلة في الجمهورية وتعمل في رحـالت نقـل              -٢

صة بصالحية الطـائرة    جوي تجاري او طيران عام أن يدون البيانات الخا        
اثناء الرحلة على النماذج المخصصة لذلك وطبقا للقواعد التـي تقررهـا            

 .سلطات الطيران المدني
على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهوريـة ان يحـتفظ بوثـائق              -٣

الصالحية حتى بعد انتهاء مدتها وال يتصرف في شأنها إال بتصريح مـن             
 .سلطات الطيران المدني

 :جهزة ومعدات الطائرةا) ٦٥(مادة



 

 ٤٦٥

طيران مدني

يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية بتجهيزهـا بـاألجهزة            -١
 .والمعدات المنصوص عليها في مالحق اتفاقية شيكاغو

يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب أية اجهزة او معـدات             -٢
 إضافية بأية طائرة مسجلة في الجمهورية ضمانا لسالمة الطائرة او طاقمها          

 .واإلنقاذاو لتسهيل عمليات البحث 
يجب ان يتم تركيب األجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكـن            -٣

 صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصـالحة        باستبدالها بسهولة كما يج   
 .لالستعمال

يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طـائرة            -٤
 .واضحةمسجلة في الجمهورية وذلك بطريقة 

يجب ان يراعى عند تركيب أية اجهزة او معدات بالطائرة إال تكـون              -٥
مصدر خطورة على صالحية الطائرة واال تؤثر على اداء أي من األجهزة            

 .والمعدات الالزمة لسالمتها
 :السجالت الفنية للطائرة) ٦٦(مادة

يجب االحتفاظ بالسجالت التي تقررها سلطات الطيران المـدني لكـل            -١
سجلة في الجمهورية وال يتصرف بشأنها إال بتصريح مـن هـذه            طائرة م 
 .السلطة

يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في السجالت           -٢
الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به هذه             

 .البيانات وعلى اال يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت إتمام العمل
 عند تدوين تلك البيانات في أي من السجالت الفنيـة للطـائرة              يجوز -٣

اإلشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى وفي هذه الحالة تعتبر مثل هـذه              
 .الوثائق او المستندات جزءا من هذا السجل

 :وزن الطائرة ونظام توازن تحميلها) ٦٧(مادة
ان يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر او تعتمد لها سلطات الطيـر             -١

المدني شهادة صالحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن            
 .وفي االحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات

على المستثمر ان يقوم بإعداد نظام توازن تحميل الطائرة بعد وزنها            -٢
 .وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني

ميـل الطـائرة وال يـتم       على المستثمر ان يحتفظ بنظام تـوازن تح        -٣
 .التصرف فيه اال بتصريح من سلطات الطيران المدني

 :التفتيش للتحقق من الصالحية للطيران) ٦٨(مادة



 

 ٤٦٦
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لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيـام بـالتفتيش او بـإجراء               
اختبارات او بالطيران لغرض االختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقـق           

 أو أي من أجهزتها او معداتها  او مكوناتها طبقا لما            من صالحية الطائرة  
هو مبين في شهادة الصالحية وتتم هذه اإلجراءات على نفقـة المسـتثمر             

 إلى المكان الموجودة فيه الطـائرة       خولويكون لمثل هذه السلطات حق الد     
لمباشرة أي من هذه األعمال كما يكون لسلطات الطيران المدني الحق في            

مات الالزمة للمستثمر في هذا الشأن وفي حالة اإلخالل بـأي           إصدار التعلي 
إجراء من اإلجراءات المشار إليها في هذه المادة يجوز لسلطات الطيـران            

 .المدني إيقاف سريان مفعول شهادة صالحية الطائرة
 الفصل الرابع

 وثائق وسجالت الطائرة
 :حمل الوثائق والسجالت على متن الطائرات) ٦٩(مادة

جوز ألي طائرة الطيران في إقليم الجمهورية إال إذا كانـت تحمـل             الي-١ 
على متنها الوثائق والسجالت الواجب حملها بموجـب قـوانين وقواعـد            
وأنظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة وأية وثائق او سجالت أخرى تحددها           

 .سلطات الطيران المدني في الجمهورية
هورية أن تبدأ أية رحلة جوية مـا        ال يجوز ألية طائرة مسجلة في الجم      -٢ 

لم تحمل الوثائق والسجالت الموضحة في المادة التالية ويستثنى من ذلـك            
الرحالت التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار في الجمهوريـة دون أن تمـر     
الطائرة خاللها في إقليم أية دولة أخرى ففي هذه الحالة يجـوز االحتفـاظ              

 .مطار بدال من حملها بالطائرةبالوثائق والسجالت المقررة بال
 :الوثائق والسجالت الواجب حملها على متن الطائرات) ٧٠(مادة

يجب ان تحمل كـل طـائرة الوثـائق         : بالنسبة للرحالت  الدولية      -١
 :والسجالت اآلتية ، وتقوم الهيئة بالتفتيش عليها، كلما اقتضى األمر ذلك

 .شهادة تسجيل الطائرة . أ 
 .يرانشهادة صالحية الطائرة للط . ب 
شهادة إجازة مستوى الضوضاء وفقا للمقاييس المقررة فـي الملحـق            . ج 

 .السادس عشر التفاقية شيكاغو
 .اإلجازات الخاصة بكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة .د 
 .سجل االحوال الفنية للطائرة .ه 
 .اإلقرار العام الخاص بالرحلة .و 
 .رخص أجهزة السلكي الطائرة .ز 



 

 ٤٦٧
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ات المشـتغلة بالنقـل الجـوي       أدلة التشغيل وشهادة الصيانة للطـائر      . ح 
 .التجاري او الطيران العام

 .قائمة بشحنة البضائع والبريد والتفصيالت الخاصة بها . ط 
 .قائمة بأسماء الركاب مع بيان منابع ومقاصد الحركة  .ي 
 .شهادة الوزن والتوازن للطائرة . ك 
تحدد سلطات الطيران المدني من الوثـائق       : بالنسبة للرحالت الداخلية  -٢

من هذه المادة مـا يجـب ان        ) ١(المنصوص عليها في الفقرة   والسجالت  
 .تحمله الطائرات في الرحالت  الداخلية

ويجوز لهذه السلطات إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنيـة أو            
 .التعليم من حمل أي من هذه الوثائق او السجالت

ق المشار  في جميع األحوال يجب أن تكون الشهادات واألجازات والوثائ        -٣
 .إليها في هذه المادة سارية المفعول

 :تقديم الوثائق والسجالت والبيانات) ٧١(مادة
يجب على المستثمر وعلى قائد الطائرة ان يقدم للسلطات المختصة عنـد             

الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة أية وثائق او سجالت او بيانـات مقـررة              
 .بمقتضى هذا القانون

 :ئق والسجالتاالحتفاظ بالوثا) ٧٢(مادة
على أي مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او اسـتثمارها ان              

يستمر في االحتفاظ بالوثائق والسجالت الخاصة بهـا وكـذلك سـجالت            
أعضاء هيئة القيادة كما لو لم يحدث هذا التوقف وذلك للمدة التي تحـددها              

 :سلطات الطيران المدني ومع مراعاة اآلتي
 استثمار الطائرة او ملكيتها إلى شخص آخر ، وظلت الطائرة           إذا انتقل -١ 

مسجلة في الدولة يكون على المستثمر او المالك األول أن يسلم المسـتثمر             
او المالك الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجالتها ونظام توازن تحميلها وما           
قد يكون محتفظا به من تسجيالت سجلت بواسطة اجهـزة تسـجيل هـذه              

 وعلى المستثمر او المالك الجديد ان يقوم قبـل تشـغيل الطـائرة              الطائرة
بالحصول  على الوثائق والسجالت المشار إليها وتنتقل إليه كافة التزامات           

 .المستثمر او المالك االول في هذا الشأن
إذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب أي منها في طائرة أخرى             -٢ 

خر باستثمارها يكون علـى مسـتثمر       مسجلة في الجمهورية يقوم شخص آ     
الطائرة االولى أن يسلم مستثمر الطائرة الثانية السـجل الخـاص بـذلك             

 .المحرك او تلك المروحة



 

 ٤٦٨
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إذا انتقل عضو في هيئة قيادة مسجلة في الجمهورية من العمـل مـع              -٣ 
مستثمر آخر يكون على المستثمر االول أن يسلم المستثمر الثاني السجالت           

 العضو وفي جميع االحوال سالفة الذكر يكون على المستثمر          الخاصة بذلك 
الثاني ان يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجالت كما لو كان هو المستثمر            

 .االول 
 :سحب او إيقاف الوثائق) ٧٣(مادة

إذا تقرر سحب او إيقاف أي شهادة او إجازة او اعتماد او تصريح أو أيـة          
يران المدني يكون على من أصدرت  له        وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الط    

او من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات عند الطلب او فـي اقـرب                
 .فرصة ممكنة

 :تأمين سالمة الوثائق والسجالت وتحريم العبث بها وإساءة استعمالها) ٧٤(مادة
 العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو             يحظر-١ 

 احكام هذا القانون كما     بية وثيقة أخرى تقرر استعمالها بموج     سجالت أو أ  
يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات وبصفة خاصة يحظر ارتكاب أي فعل             

 :من األفعال اآلتية
 أو أية وثيقة أخـرى      حاستعمال أي شهادة أو إجازة او اعتماد او تصري        :أ 

او إيقافهـا او    أصدرتها سلطات الطيران المدني ويكون قد تقرر إلغاؤهـا          
 . عدم أحقية حائزها لهاوتعديلها أ

 أو أية وثيقـة أخـرى       حإعارة أي شهادة أو إجازة او اعتماد او تصري        :ب 
أصدرتها سلطات الطيـران المـدني او السـماح ألي شـخص أخـرى              

 .باستعمالها
انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أو تجديد  او تعـديل أيـة              :ج 

 أو أية وثيقة أخرى سواء لنفسه او ألي شخص          حيشهادة او إجازة او تصر    
 .آخر

القيام او المساعدة على القيام بإتالف او تشويه أي سجل قرر اسـتعماله             :د 
بموجب احكام هذا القانون او تعديل او إلغاء أو حذف أي من البيانات التي              
يحتوي عليها او إدخال أية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفتـرة المطلـوب              

 .تفاظ خاللها بهذا السجلاالح
حذف أية بيانات من كشف الحمولة أو إدخال بيانات غيـر صـحيحة             :هـ 

 .عليه سواء كان ذلك عن عمد او عن إهمال
ال يجوز ألي  شخص أن يصدر أية شهادة او إجـازة او تـرخيص               -٢

مالم يكن قد خول السلطة التي تسمح له بذلك وطبقا للشروط المقررة فـي              
 .هذا الشأن



 

 ٤٦٩
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تابة جميع البيانات في أي وثيقة او سجل بـالحبر او بمـادة             يجب ك  -٣
 .أخرى يصعب محوها

 الباب السادس
  المتعلقة بالطائراتات الحقوق والتصرف

 الفصل االول
 احكام عامـه

 :نطاق التطبيق) ٧٥(مادة
تسري احكام هذا الباب على الطائرات المسـجلة فـي الجمهوريـة امـا               

لتي تخضع لالتفاقيات الدولية التـي تكـون        الطائرات غير المسجلة فيها وا    
الجمهورية طرفا فيها فتسري عليها هذه االتفاقيات في الحدود واألوضـاع           
وطبقا لإلجراءات المقررة فيها وتسـري احكـام القـوانين النافـذة فـي              

 .الجمهورية على ما عدا ذلك من الطائرات
 :المركز القانوني للطائرة) ٧٦(مادة

حكام الواردة في هذا القانون، تعتبـر الطـائرة مـاال       مع عدم االخالل باال    
منقوال ومع ذلك فأن التصرفات والوقائع التي ترتـب إنشـاء او نقـل او               
انقضاء حق الملكية او الحقوق العينية األخرى على الطائرة ال تكون حجة            
على الغير إال إذا أشهرت بطريق التسجيل او القيد بحسب االحـوال فـي              

 . إليها في الفصل الثاني من الباب الخامس لهذا القانونالسجالت المشار
 :نقل تسجيل الطائرة إلى دولة أخرى) ٧٧(مادة

فيما عدا أحوال البيع الجبري ال يجوز نقل تسجيل الطائرة إلى دولة أخرى              
 .قبل تسوية الحقوق المسجلة او المقيدة عليها رضاء او قضاء

 الفصل الثاني
 إيجار الطائراتوملكية 

 :نقل ملكية الطائرة) ٧٨(ادةم
يجب ان يتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي وال تدون له حجية او               

 .اثر تجاه الغير إال بعد قيده في سجل الطائرات
 :التصرف القانوني بالطائرة) ٧٩(مادة

ال يجوز التصرف القانوني بأية طائرة مسجلة في السجل الـوطني إلـى              
او الرهن أو أي تصرف قانوني أخر إال وفقـا          شخص أجنبي سواء بالبيع     

 .للقوانين النافذة وبعد موافقة سلطات الطيران المدني
 :إيجار الطائرة) ٨٠(مادة

إيجار الطائرة عقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المسـتأجر مـن             
االنتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او              

عينة وذلك مقابل اجر او مكافأة وال يعمل بعقد إيجار الطائرة اال بعد             لمدة م 
 .موافقة سلطات الطيران المدني



 

 ٤٧٠
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 :واجبات مؤجر الطائرة) ٨١(مادة 
يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالحة للمالحـة وعليـه             

القيام بصيانة الطائرة وإجراء الكشوف الفنية الالزمة ما لـم يتفـق علـى              
 .ف ذلكخال

 :مسئولية مؤجر الطائرة) ٨٢(مادة
مؤجر الطائرة مسئول عن األضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبـة            

للتعويض إال إذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها مع             
اهتمامه بذلك اهتمام المستثمر العادي وال يخل ذلك بحـق المـؤجر فـي              

 . عن ذلكالرجوع على أي شخص مسئول 
 :مستأجر الطائرة) ٨٣(مادة

يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية وإعادتها إلى           
المؤجر عند انتهاء اإليجار بحالة جيدة في الزمان والمكان المتفق عليهمـا            
كما يجب عليه ما لم يتفق صراحة على خالف ذلك وضع الطائرة تحـت              

ة ألجراء الصـيانة والكشـوف الفنيـة        تصرف المؤجر والجهات المختص   
 .الالزمة

 -:المركز القانوني لمستأجر الطائرة) ٨٤(مادة
يعتبر مستأجر الطائرة مستثمرا لها في حالة إيجار الطائرة دون هيئة قيادة             

أو بهيئة قيادة تخضع ألوامره ، ويكون في هذه الحالة مسئوال عن األخطاء             
 .من هيئة القيادةاو االضرار الناشئة عن فعل أي عضو 

 -:التنازل عن إيجار الطائرة) ٨٥(مادة
ال يحق لمستأجر الطائرة ان يتنازل عن اإليجار لغيرة او أن يؤجر الطائرة             

 .اال بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني
 -:المسئولية التضامنية) ٨٦(مادة

يظل مالك الطائرة المؤجرة مسـئوال بالتضـامن مـع مسـتأجرها عـن               
لتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة          اال

قيادتها عمال بأحكام هذا القانون إال أنه إذا دون عقد اإليجار فـي سـجل               
الطائرات وكان المستأجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطنية          

 .ر إليها أعالهفيكون وحده بصفته مستثمرا مسئوال عن االلتزامات المشا
 -: إيجار سعة الطائرة) ٨٧(مادة

إيجار سعة الطائرة عقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بإدارة مالحتهـا           -١ 
ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من االنتفاع بكامل سعتها أو بجزء منها لرحلة            

 .او أكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة وذلك مقابل أجر أو مكافأة



 

 ٤٧١

طيران مدني

عة الطائرة ما لم يتفق صراحة على خالف ذلك أن          يجب على مؤجر س   -٢ 
يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة طائرة او جزء منها            
على أن تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة            

 .وصالحة للمالحة
 .يقوم مؤجر سعة الطائرة بتأمين الخدمات الفنية للطائرة ومراقبتها-٣ 
يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل  اشخاص او بضائع بالطـائرة             -٤ 

المؤجرة أن يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه وذلـك بشـرط             
االلتزام بأحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في           

ا م والبروتوكوالت  واالتفاقيات األخرى المعدلة والمكملة له       ١٩٢٩وارسو  
التي انضمت إليها الجمهورية وسواء كان ذلك بالنسبة للنقل الجوي الدولي           

 .او الداخلي
مؤجر سعة الطائرة مسئول تجاه المستأجر عـن األضـرار الموجبـة            -٥ 

للتعويض والناجمة عن عيب في الطائرة او عن خطاء قائـدها او بـاقي              
 .أعضاء هيئة قيادتها

 -: جنسيتها عن جنسية المستثمرتشغيل طائرة مستأجرة تختلف) ٨٨(مادة
ال يجوز لمؤسسات النقل الجوي األجنبية تشغيل طائرات مسـتأجرة مـن             

غير جنسيتها في أغراض  تجارية من وإلى وعبر الجمهورية إال بعد توفر             
 .الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني

 الفصل الثالث
 الحجز التحفظي على الطائرات

 -:لحجز التحفظيالمقصود با) ٨٩(مادة
يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل كل تصرف أيا كانت تسميته             

يتم بمقتضاه وقف تشغيل طائرة ، رعاية لمصلحة خاصـة عـن طريـق              
أعوان القضاء أو رجال اإلدارة لصالح دائن أو مالك او صاحب حق عيني             

واجـب  على الطائرة دون أن يكون في مقدور الحاجز أن يستند إلى حكم             
النفاذ يكون قد تحصل عليه مقدما وبالطريق العادي أو أن يستند إلى سـند              

 .تنفيذي مساوي 
ويعد حق الحبس الذي يخوله القانون للدائن الذي يحـوز الطـائرة بغيـر               

 .رضاء المستثمر في حكم الحجز التحفظي في مفهوم هذه المادة
 -:نطاق التطبيق) ٩٠(مادة

على اإلجراءات التحفظية الخاصـة بـدعاوى       ال تسري أحكام هذا الفصل       
اإلفالس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية، وال على اإلجراءات التحفظية         
التي تتخذ عند مخالفة قواعد وأنظمة الطيـران واألنظمـة الجمركيـة أو             

 .  القوانين الجنائية أو قواعد وأنظمة األمن العام



 

 ٤٧٢

طيران مدني

 -:حفظي عليهاالطائرات التي ال يجوز الحجز الت) ٩١(مادة
 :ال يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي -١
الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بمـا فيهـا خدمـة             ) أ 

 .البريد وذلك فيما عدا الطائرات المخصصة ألغراض تجارية 
الطائرات المستخدمة فعال وبصفة مطلقة على خط جـوي منـتظم            ) ب 

 .وكذلك الطائرات االحتياطية لها التي ال غنى عنها
أي طائرة أخرى مخصصة لنقل االشخاص أو األموال مقابل أجر او            ) ج 

مكافأة متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل وذلك إال فـي الحالـة               
التي يتعلق فيها األمر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة التي تكون الطائرة             

 .على وشك القيام بها او بدعوى او مديونية نشأت خاللها
 أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه مالـك           ال تسري  -٢

 .الطائرة او مستثمرها الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع
 -:حق حبس الطائرة) ٩٢(مادة

يعد في حكم الحجز التحفظي في تطبيق المادة السابقة الحق فـي الحـبس               
الكهـا او   الذي يخوله القانون للدائن في أن يحوز الطائرة بغير رضـاء م           

 .مستثمرها
 -:وقف او رفع الحجز التحفظي) ٩٣(مادة

في الحالة التي ال يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا أو            -١ 
في الحالة التي ال يجوز فيها توقيع هذا الحجز على الطائرة والتي ال يدفع              

 .فيها المالك أو المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز
ة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي أو يخول الحق في           فإن تقديم كفال   

 .رفعه فورا
 تكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية           -٢ 

للوفاء بدين الدائن أو إذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما إذا كانـت هـذه                
 .القيمة أقل من مقدار الدين والمصاريف وخصصت للوفاء بدين الحاجز

 -:إجراءات الحجز التحفظي) ٩٤(مادة
تتبع في شأن الحجز التحفظي  على الطائرات أحكام قـانون المرافعـات              

والتنفيذ المدني والقانونين المدني والتجاري السـارية المفعـول باسـتثناء           
األحوال المبينة في المعاهدات واالتفاقيات الدولية المنظمة إليها الجمهورية         

. 
 -:فصل في منازعات الحجز على الطائراتسرعة ال) ٩٥(مادة

  .يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات 



 

 ٤٧٣

طيران مدني

حجز وبيع الطائرات استيفاء لرسوم الطيـران المـدني والغرامـات           ) ٩٦(مادة
الموقعة عليها في حالة عدم وفاء مستثمر او مالك الطائرة بسـداد رسـوم              

ى طائرته والغرامات الموقعة عليهـا بسـبب        الطيران المدني المستحقة عل   
مخالفتها لقوانين وقواعد وأنظمة الطيران المدني يجوز لسلطات الطيـران          
المدني حجز الطائرة المترتبة عليها تلك الرسوم والغرامات أو أية طـائرة            

 .أخرى خاصة بذلك المستثمر او المالك وقت إجراء الحجز
 الفصل الرابع

 لطائرات والبيع الجبريالحجز التنفيذي على ا
 -:حاالت توقيع الحجز التنفيذي) ٩٧(مادة

ال يجوز توقيع الحجز التنفيذي على الطائرات التي ال يجوز توقيع الحجز             
 -:التحفظي عليها طبقا الحكام هذا القانون إال في الحالتين اآلتيتين

رة إذا كان الحجز الستيفاء دين مضمون برهن أو حق امتياز على الطائ           -١ 
 .المطلوب توقيع الحجز عليها

 إذا كان الدائن طالب الحجز قد قام بتجريد المدين مالك الطـائرة مـن          -٢ 
أمواله األخرى ولم تف هذه األموال بدينه والمصاريف أو إذا قدم الـدليل             
على أن األموال األخرى للمدين مالك الطائرة قد استغرقتها حجوز تحفظيه           

 المدين  ليس له أموال أخرى غير الطائرة تفي          او تنفيذية أخرى أو أن هذا     
 .بدين طالب الحجز والمصاريف

 -:إجراءات الحجز التنفيذي) ٩٨(مادة
يتبع في شأن إجراءات الحجز التنفيذي والحكم به مـا ورد فـي قـانون                

المرافعات والتنفيذ المدني والقانونين المدني والتجاري السارية المفعول، ما         
واالتفاقيات الدولية المصدقة عليها الجمهورية بخـالف  لم تقض المعاهدات    

 .ذلك
 -:تسجيل الحجز) ٩٩(مادة

على الحاجز تسجيل حجزه في سجل الطائرات خالل  ثمانية أيـام  مـن                
توقيع الحجز وإال اعتبر الحجز كأن لم يكن وال ينفذ ما يتم بعـد تسـجيل                

حق الحـاجز  الحجز من تصرفات في الطائرة او ترتيب أي حق عليها في           
 .ولو كان دائنا عاديا ، او في حق من حكم بإيقاع البيع إليه

 الفصل الخامس
 الرهن الرسمي للطائرات

 -:انعقاد الرهن) ١٠٠(مادة
يجوز رهن الطائرة رهنا رسميا ، ويجوز أن يرد الرهن على الطائرة كلها              

 .او حصة شائعة فيها



 

 ٤٧٤

طيران مدني

ة تحرر أمـام سـلطات      وينعقد الرهن الرسمي على الطائرة بورقة رسمي       
 .الطيران المدني

 -:الرهن الرسمي) ١٠١(مادة
يتبع في شأن الرهن الرسمي وإجراءاته احكام القانونين المدني والتجـاري            

 .المعمول بهما في الجمهورية
 -: رهن األسطول  الجوي او جزء منه) ١٠٢(مادة

يجوز أن يترتب الرهن بعقد واحد على كل او جزء من أسـطول جـوي                 
لنفس المالك بشرط  ان يتضمن العقد فـي هـذه الحالـة بيانـا مفصـال                 

 .بالطائرات التي يتكون منها هذا األسطول والتي يشملها الرهن
 -:قيد الرهن) ١٠٣(مادة

يجب قيد الرهن في سجل الطائرات وإذا إشتمل عقد الرهن علـى رهـن               
رات أكثر من طائرة وجب قيد الرهن بالنسبة إلى كل طـائرة مـن الطـائ           

 .المرهونة على حده
 الفصل السادس

 الحقوق الممتازة على الطائرة
 -:ترتيب الحقوق الممتازة على الطائرة) ١٠٤(مادة

يكون للحقوق اآلتية امتياز على الطائرة، وتستوفى مـن ثمنهـا وفقـا             -١ 
لترتيبها المقرر في هذا الفصل ما لم تقض القوانين السارية المفعول فـي             

 .ذلكالجمهورية بخالف 
 .مستحقات سلطان الطيران المدني: أ 
المصروفات التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في التنفيذ على الطائرة          :ب 

 .وبيعها وتوزيع ثمنها
الديون المتعلقة بالمكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة والمصاريف غير         :ج 

 .العادية الالزمة للمحافظة عليها
ضرار التي تلحقها الطائرة  بـالغير علـى         التعويضات المستحقة عن األ   :د 

سطح األرض سواء كان الضرر ناتجا عن الطائرة ذاتها او مـن سـقوط              
شخص أو شيء منها مالم يكن مالك الطائرة او مستغلها قد قـام بالتـأمين               
عن هذه االضرار  لصالح المضرورين تأمينا يغطي قيمـة التعويضـات            

ن في المائة  مـن قيمـة الطـائرة            عشري ةالمستحقة في هذه الحالة او نسب     
 . القيمتين  أقليوهي جديدة أو أ

الديون التي استحقت في آخر  رحلة قامت بها الطـائرة او أوشـكت              : هـ 
على القيام بها قبل بيعها جبريا طبقا الحكام الفصل الرابع من هذا الباب ،              

يدها بمـا   وذلك نتيجة إصالحها او صيانتها او استقبالها او ترحيلها او تزو          



 

 ٤٧٥

طيران مدني

يلزمها من وقود او زيوت او ما يلزم ركابها او طاقمها من مواد غذائيـة                
 .او استهالكية

تحدد مرتبة امتياز كل من هذه الحقوق فيما بينهما طبقا لترتيب ورودها            -٢ 
 .في هذه المادة

 الباب السابع
 إجازات الطيران

 -:إجازات هيئة قيادة الطائرات) ١٠٥(مادة
عمل عضوا في هيئة قيـادة طـائرة تعمـل فـي إقلـيم      يشترط فيمن ي  -١ 

الجمهورية ان يكون حائزا على إجازة سارية المفعـول طبقـا للقـوانين             
 .والقواعد واألنظمة  المعمول بها لدى دولة التسجيل

ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني عدم االعتراف فيمـا يتعلـق            -٢ 
إلجازات الممنوحـة لمـواطني     بالطيران في إقليم الجمهورية بالشهادات وا     

 .الجمهورية من دولة أجنبية
 -:إجازات هيئة قيادة الطائرة الوطنية) ١٠٦(مادة

يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجمهورية             
أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيـران            

 .ق في القيام بواجباتهالمدني او معتمدة منها تخول له الح
االستثناء من شرط حيازة إجازات هيئـة قيـادة الطـائرات اثنـاء             ) ١٠٧(مادة

 -:التدريب
يجوز لغير حائز اإلجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسـجلة            -١ 

في الدولة لتلقي التدريب او إتمام االختبار لغرض الحصول على إجـازة            
  بشرط أن يكون قائد الطائرة أو أعضاء         طيران او تجديدها او مد مفعولها     

 :هيئة قياداتها حائزين لإلجازات المطلوبة وإال يوجد بالطائرة اثناء ذلك إال
 شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة أو : أ 
مراقب او مفتش او ممتحن او أي شخص تعتمده سـلطات الطيـران             : ب 

 .المدني
اإلجازات والشـهادات   : المادة في مفهوم هذه  ) باإلجازة المطلوبة (يقصد-٢ 

واألهليات التي تخول  الحاصل عليها الحق في أداء األعمال التي سـيقوم             
 .بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة

 -:إصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران) ١٠٨(مادة
تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد ومد مفعـول          -١ 

جازات الفنية األخرى المتعلقة بجميع أعمال خـدمات  إجازات الطيران واإل  
الطيران المدني وذلك وفقا للشروط التي تقرها طبقا لما تقره من الشـروط         

 .والمستويات الدولية المقررة في الملحق األول التفاقية شيكاغو



 

 ٤٧٦

طيران مدني

تصدر سلطات الطيران المدني اإلجازات المذكورة في البند السابق بعد          -٢ 
طالب اإلجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة        أن تتأكد من أن     

والسن والمستوى الصحي ألداء األعمال التي تخوله اإلجازة حق القيام بها           
وعليها ان تقوم تحقيقا لذلك بإجراء االختبارات النظريـة والعمليـة التـي         

 .تقررها في هذا الشأن 
و اعتمـاد او    يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم اصـدار ا         -٣ 

تجديد او مد مفعول أية إجازة كما يكون لها الحق في سحبها او إيقافها أو               
إلغاء اعتمادها وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه اإلجازة أو حائزها دون              

 .المستوى المطلوب  او خالف أي من احكام هذا القانون
ي تخوله حـق    ال يجوز لحائز أية إجازة ان يستمر في اداء األعمال الت          -٤ 

القيام بها إذا علم او كان لديه من االسباب ما يحمله على االعتقـاد بـأن                
 صالحا للقيام بهذه األعمال  سواء بصفة مؤقتة او          هحالته الصحية ال تجعل   

 .دائمة
 :تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها-٥ 
 القيام بها اوجرح يعوقه عن اداء األعمال التي تخوله اإلجازة حق : أ 
مرض يمنعه من اداء األعمال التي تخوله اإلجازة حق القيـام بهـا ،              :ب 

وعلى حائز اإلجازة في مثل هذه االحوال أن يخطـر سـلطات الطيـران              
المدني كتابة بذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة الكشف الطبي المقرر          

 .لإلجازات التي يحملها
 -:رات وصالحيات حاملهاإجازات صيانة الطائ) ١٠٩(مادة

تصدر سلطات الطيران المـدني إجـازات صـيانة هياكـل الطـائرات              
ومحركاتها ووحداتها وأجهزتها الالسلكية  أو أي جزء منها وال يجوز ألي            
شخص القيام بأي عمل يتعلق بذلك ما لم يكن حائزا على اإلجازة المقررة             

 .ووفقا للشروط التي تحددها سلطات الطيران المدني
 -:منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات) ١١٠(مادة

في حالة عدم توافر أفراد يحملون إجازات صـيانة الطـائرات الالزمـة               
لمواجهة استخدام شركات الطيران الوطنية لطائرات من طرازات جديـدة          
او استحداث طرق جديدة للقيام بأعمال الكشف والتفتيش واالختبار يجـوز           

ي منح تصاريح مؤقتة  لمهندسي  صيانة الطائرات         لسلطات الطيران المدن  
ممن تتوافر لديهم الخبرة الطويلة في مجال صيانة الطائرات من طرازات           
متعددة للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملي اإلجازات فـي هـذه      

 .الحالة بعد التأكد من قدراتهم على إتمامها
 -:حيات حامليهاإجازات المراقبين الجويين وصال) ١١١(مادة



 

 ٤٧٧

طيران مدني

تصدر سلطات الطيران المدني اإلجازات الخاصة بالمراقبين الجـويين         -١ 
 .وفقا للشروط  التي تقررها بشأن إصدارها وتجديدها ومدة سريانها

ال يجوز ألي مراقب جوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة             -٢ 
 .الجوية ما لم يحصل على اإلجازات الخاصة بهذه الوحدة

 -:سجل الطيران الشخصي) ١١٢(دةما
على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجمهورية وكل شـخص              

يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران او إتمام اختباراتـه أو            
الستصدار احدى إجازاته او تجديدها ان يحتفظ  بسجل طيران شخصـي             

ن بيانات من سلطات الطيران     ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه م        
المدني كما يجب ان يحتفظ به وال يتصرف في شأنه قبل الحصول علـى              
تصريح من هذه السلطات وبحيث ال تقل فترة االحتفاظ به عن سنتين بعـد     

 . فيهنتاريخ آخر تدوي
 :تعليم الطيران) ١١٣(مادة

ال يجوز ألي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض إعـداده              
حصول على إجازه طيران ما لم يكن القائم بالتدريب حاصال على إجازة            لل

سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها تخوله           
الحق في العمل كقائد للطائرة لإلغراض وفي االحوال التي يقوم بالتدريب           

يران  تتضمن هذه اإلجازة ما يثبت أهليته وصالحيته كمدرب ط         مفيها وما ل  
مسموح له بالقيام بالتدريب وتصدر سلطات الطيران المدني شروط منح أو           
اعتماد إجازة تعليم الطيران وشروط تجديدها ومدة سريانها طبقا للقواعـد           

 .الدولية المقررة في هذا الشأن
 -:معاهد ونوادي الطيران) ١١٤(مادة

بكيفية مزاولة  تصدر سلطان الطيران المدني القواعد واألنظمة المتعلقة          -١ 
معاهد ونوادي الطيران ألنشطتها كما تقوم باإلشـراف والتفتـيش عليهـا            

 .وكذلك بتوجيهها من النواحي الفنية
ال يجوز للمعاهد او النوادي أو أية جهة أخرى مزاولة تعليم الطيـران             -٢ 

او التدريب على فنونه  او ممارسة أي نشاط جـوي آخـر إال بموجـب                
الطيران المدني ووفقا لشروط هذا التـرخيص       ترخيص مسبق من سلطات     

ويحق للسلطات المذكورة إيقاف او سحب الترخيص فـي حالـة مخالفـة             
 .شروطه او مخالفة القوانين والقواعد واألنظمة المعمول بها

يجوز إنشاء أي معهد لتعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة            -٣ 
 . قا لقانون االستثمارأي نشاط جوي آخر ذا طابع استثماري طب
 الباب الثامن
 قواعد الجو



 

 ٤٧٨

طيران مدني

 الفصل االول
 تنظيم حرآة الطيران في أجواء الجمهورية

 -:مسئولية سلطات الطيران المدني) ١١٥(مادة
سلطات الطيران المدني هي السلطة المسئولة مسئولية مطلقة عن تأمين          -١ 

لكـاتهم أو   سالمة الطيران والحيلولة دون تعرض سالمة المـواطنين وممت        
النظام العام ألي أخطار قد تنجم  عن أي قصور في تنظيم حركة الطيران              

 .في أجواء الجمهورية او المراقبة الجوية
يجوز لسلطات الطيران المدني ان تعهد ببعض مسئولياتها إلى وكالـة           -٢ 

متخصصة بمثابة جهاز معاون للهيئة ألداء مهام معينة في مجال المراقبـة            
 .وافقة الوزيرالجوية بعد م

 -:قواعد الجو) ١١٦(مادة
تصدر سلطات الطيران المدني قواعد الجـو وكافـة االنظمـة المتعلقـة               

بالمالحة الجوية وتحليق  الطائرات في أجـواء الجمهوريـة، واسـتخدام            
الفضاء الجوي ، وحماية االشخاص  والممتلكات  علـى السـطح ومنـع              

تبة على اسـتخدامها وبصـفة      أخطار الطائرات والحد من األضرار المتر     
خاصة ما يتعلق بالضوضاء وتلوث البيئة وذلك طبقا للقواعـد واألنظمـة            

 .الدولية المقررة في هذا الشأن



 

 ٤٧٩

طيران مدني

 -:الطرق والممرات الجوية) ١١٧(مادة
تحدد سلطان الطيران المدني الطرق والممرات الجوية التي يجـب أن           -١ 

مهورية او الخـروج منـه او       تسلكها الطائرات  عند الدخول إلى إقليم الج       
 .الطيران في فضائه الجوي بالتنسيق مع الجهات المعنية

على جميع الطائرات االلتزام بسلوك الطرق والممرات الجويـة التـي           -٢ 
تحددها سلطات الطيران المدني وأن ال تحيد عنها بأي حال من االحـوال              

ا  بـأقرب    أال بسبب  ظروف قاهره وفي هذه الحالة عليها االتصال فـور           
 .وحدة مراقبة جوية وااللتزام بما تصدره لها هذه الوحدة من تعليمات

 -:ارتفاعات الطيران) ١١٨(مادة 
ال يجوز  ألية طائرة ان تحلق  على ارتفاعات تخالف تلك التي تحددها              -١ 

سلطات الطيران المدني إال في الحاالت االضطرارية أو بتصريح من هذه           
 .السلطات

ية طائرة ان تحلق فوق مدينة او محل أهل أو مكان اجتماع            ال يجوز أل  -٢ 
عام إال على ارتفاع تتمكن معه في الحاالت االضطرارية  من الهبوط دون             
اإلضرار باألشخاص  والممتلكات فيما عدا حالتي اإلقـالع والهبـوط او            
بتصريح من سلطات الطيران المدني وذلك مع مراعاة ما جـاء بأحكـام             

 .الفقرة السابقة
 -:المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة) ١١٩(مادة

لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق            -١ 
 :الطائرات في األماكن اآلتية

فوق مناطق معينة في الجمهورية ألسباب عسكرية أو لمتطلبات النظـام       : أ 
 .العام والسالمة

زء منه وذلك في األحوال االستثنائية او       فوق إقليم الجمهورية أو أي ج     : ب 
 . تتعلق بالنظام العام بألسبا

 .لسلطات الطيران المدني ان تحدد مناطق خطرة يحظر فوقها الطيران-٢ 
إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمـة وجـب عليـه أن               -٣ 

تهـا  يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه إتبـاع تعليما          
بكل دقة وإذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع إلى الهبوط في اقرب مطار              
في الجمهورية خارج المنطقة المحرمة وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا          

 .مفصال عن هذه الواقعة ومبرراتها
إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة          -٤ 

مات التي تصدرها لها هذه السـلطات وإال كـان          فعليها ان تنفذ فورا التعلي    
 .لهذه السلطات اتخاذ الالزم إلجبار الطائرة على الهبوط بعد إخطارها



 

 ٤٨٠

طيران مدني

 -: استثناء األعمال السيادية) ١٢٠(مادة
 ألي طائرة بأن تحيد عن قواعد الجو إال في حالة ما إذا كان ذلك               حال يسم  

 في حالة ممارسة الشرطة     محتما لممارسة  عمل من أعمال سيادة الدولة أو        
 .لسلطاتها االستثنائية

 الفصل الثاني
 سلطات ومسئوليات قائد الطائرة

 -:مسئولية وسلطة قائد الطائرة) ١٢١(مادة
قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسالمتها بمن عليها اثنـاء فتـرة              

ـ              ة  الطيران ، ويتمتع بسلطة كاملة في اتخاذ أي إجراءات او تـدابير الزم
لتأمين سالمة الطائرة وما تحمله من اشخاص وممتلكات وحفـظ النظـام            
وإقرار االنضباط على متنها حيثما تكون الطائرة ، وعليه مراعاة تطبيـق            

 .القواعد المعمول بها في هذا الشأن 
 -:التدخل في اعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة) ١٢٢(مادة

ن ان يتدخل في أعمال أي عضو       يحظر على أي شخص اثناء فترة الطيرا       
من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله ، كما يحظر على أي شـخص               
العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب أي عمـل مـن               

 .شأنه تعريض سالمة الطائرة أو طاقمها او ركابها للخطر
 :مراعاة قواعد الجو) ١٢٣(مادة

ة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد وأنظمـة الجـو   قائد الطائرة مسئول مباشر  
المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في األحوال التي يصبح فيهـا ذلـك               
محتما حرصا  على السالمة وعليه في هذه األحوال أن يخطر  السـلطات              

 .المختصة فور سماح الحالة بذلك
 -:مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية) ١٢٤(مادة

جب على قائد الطائرة االلتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول ، والتقيـد     ي 
بكافة تصاريح  وتعليمات مراقبة الحركة الجوية وال يجوز لـه أن يحيـد              
عنها إال في الحاالت األضطرارية  التي تستدعى التصـرف الفـوري ،             
وعليه في مثل هذه الحاالت أن يخطر وحـدة مراقبـة الحركـة الجويـة               

تصة بذلك في اقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضي األمـر             المخ
 .على تصريح معدل

 -:الحركة الجوية في المطارات وحولها) ١٢٥(مادة
يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره أن يتقيد              

باألنظمة المتعلقة  باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية ، كمـا يجـب             
 .تباع األوامر والتعليمات الصادرة إليه من السلطات المختصةعليه إ

 -:واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة) ١٢٦(مادة



 

 ٤٨١

طيران مدني

 :على قائد أية طائرة قبل اإلقالع  لرحلة معينة القيام باآلتي 
التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسالم طبقا للقواعد واألنظمة المقررة فـي            :أ 

ك اإلجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقـا          هذا الشأن ، بما في ذل     
 .لما هو مقرر في برنامج الرحلة 

 .التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود الالزمة للرحلة: ب 
دراسة دقيقة لما يتوفر  من التقـارير والنبـوءات الجويـة السـارية              :ج 

 .والمعلومات المالحية الخاصة بالرحلة
 .إجراءات صالحية الطائرةالتأكد من إتمام :د 
قيام كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام لمراجعة المقرر           :هـ 

 .أجراؤه قبل بدء الرحلة
 -:استجابة قائد الطائرة للتعليمات او األمر بالهبوط) ١٢٧(مادة

على كل قائد طائرة وطنية تطير في أجواء أجنبيـة االسـتجابة ألي       -١
 مطار معـين ، إذا مـا اعتبـرت السـلطات            تعليمات أو أمر بالهبوط في    

األجنبية ، بما لها من سيادة على فضائها الجوي أن الطائرة تطيـر فـوق               
 ما توافر لديها من األسباب المعقولة  ما يدعو إلى           اإقليمها بدون حق أو إذ    

االعتقاد بأن الطائرة تستخدم ألي غرض ال يتفق مع األغراض الواردة في            
 .م١٩٤٤اتفاقية  شيكاغو 

ال يجوز ألي قائد طائرة وطنية أن يقوم عامداً متعمداً باسـتخدامها             -٢
 .م١٩٤٤ألي غرض ال يتفق مع أألغراض الواردة في اتفاقية شيكاغو 

 الفصل الثالث
 احكام عامـة

 -:الطيران طبقا لقواعد الجو  وأنظمة الحركة الجوية) ١٢٨(مادة
ستخدامها طبقا لقواعد    في جميع األحوال ، يجب على قادة الطائرات ا         -١ 

الجو وأنظمة الحركة الجوية المقررة في هذا الشأن ، وعلى النحو الـذي             
يمكنها من تفادي التصادم بالطائرات ، او تعريض سالمة المالحة الجوية           

 .او األشخاص والممتلكات على سطح األرض للخطر
عـد عـن     من الماء االلتزام  بالب     على كافة الطائرة التي تطير بالقرب-٢ 

 .السفن  وعدم تعريض سالمتها للخطر
 -:الطيران فوق الممتلكات الخاصة) ١٢٩(مادة

اليجوز ألي طائرة الطيران فوق المدن أو المناطق األهلة بالسـكان أو            -١ 
أماكن المهرجانات والتجمعات على ارتفاع يحتمل معه تعـريض سـالمة           

 .األشخاص والممتلكات للخطر 



 

 ٤٨٢

طيران مدني

اني واالستعراضات الجوية والطيران فـي هيئـة        يحظر الطيران البهلو  -٢ 
تشكيالت جوية وكذلك الطيران بطـائرات موجهـة بـدون طيـارين إال             

 .بتصريح خاص من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط المبينة فيه
 -:األعمال المحظورة) ١٣٠(مادة

ال يجوز إلقاء أو رش شيء من الطائرة اثناء طيرانها إال في الحـاالت              -١ 
 .ألضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدنيا
ال يجوز ألي طائرة سحب طائرة أخرى أو أي شيء إال بتصريح مـن       -٢ 

 .سلطات الطيران المدني
 ال يجوز الهبوط بالمظالت دون تصريح مسبق من سلطات الطيـران            -٣ 

 .المدني إال في الحاالت االضطرارية 
لى وجه يعرض حياة اآلخـرين او       يحظر التحليق بإهمال أو برعونة ع     -٤ 

 .ممتلكاتهم للخطر
يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشـكل خطـر             -٥ 

 .التصادم معها او يعرض سالمتها للخطر
يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفرد طاقمهـا              -٦ 

ضعاف   أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إ       رطالما هو تحت تأثير سكر او مخد      
مقدرته على القيام بواجباته على الوجه األكمل وفي كل األحـوال يحظـر             

 .عليه تناول أي شيء من ذلك اثناء فترة عمله
يحظر استخدام أي طائرة داخل إقليم الجمهورية ألي غرض يخرج عن           -٧ 

نطاق أغراض  الطيران المدني او بقصد القيام بأي فعل غير مشـروع أو              
 .ارتكاب جريمة

  التاسعالباب
 عمليات الطيران

 )عمليات النقل الجوي والطيران العام(
 الفصل االول
 احكام عامـة

 -:مجال التطبيق) ١٣١(مادة
من هذا القانون تطبق احكام هذا البـاب فـي          ) ٢(مع مراعاة  احكام المادة     

 -:األحوال اآلتية
 : بها مستثمر طائرة مسجلة في الجمهوريةمالعمليات الجوية التي يقو-١ 
 .عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم:أ 
 ).أشغال جوية/سياحة/عمل(عمليات الطيران العام في الداخل والخارج:ب 
التي يقوم بها مستثمر مـن رعايـا        ) ١(العمليات المشار إليها في البند    -٢ 

 .الجمهورية بطائرة مسجلة في دولة أجنبية



 

 ٤٨٣

طيران مدني

التي يقوم بها مستثمر أجنبي بطائرة      ) ١( البند يشار إليها ف  العمليات الم -٣ 
 .مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم الجمهورية

أي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من العمليات المشار إليها فـي            -٤ 
 ).٢،١(البندين

 أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات المشار اليها في              -٥ 
 ).٢،١(البندين 

 -:القوانين والقواعد واألنظمة الواجبة التطبيق) ١٣٢(دةما
مع مراعاة احكام اتفاقية شيكاغو ومالحقها التي أقرتها الجمهورية يجـب            

على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجمهورية وتعمل في النقل الجـوي أو          
الطيران العام أن يراعي في تشغيلها أينما كانت أحكام هذا القانون وقواعده            

نظمته مالم يتعارض مع قوانين وقواعد وأنظمة الدول التي تباشر فيهـا            وأ
 .نشاطها

 الفصل الثاني
 إنشاء وتشغيل شرآات ومنشآت الطيران

  إنشاء شركات ومنشآت الطيران) ١٣٣(مادة
مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة إلنشاء الشركات والمنشـآت وقـانون            

سة نشاط النقـل الجـوي التجـاري      االستثمار ال يجوز إنشاء شركة لممار     
الداخلي او الدولي او نشاط الطيران العام بمختلف أنواعه داخل الجمهورية           
إال بموافقة سلطات الطيران المدني بعد تقديم الدراسة الفنية واالقتصـادية           

 .للمشروع المزمع إنشاؤه ومصادقة الوزير
 -:ترخيص وشهادة  كفاءة التشغيل) ١٣٤(مادة

ء اإلجراءات الالزمة إلنشاء شركة او منشآة الطيران على النحو          بعد استيفا  
، ال يجوز للمستثمر أن يبدأ في ممارسة نشاطه إال          ) ١٣٣(الموضح بالمادة 

 :بعد إصدار سلطات الطيران المدني لما يلي
ترخيص التشغيل وفقا لألحكام المقررة في هذا الشأن ، وذلك بعد تقـديم             :أ 

المنشأة وكذلك المستندات المثبتة لتوافر الكفاءات      مستند تأسيس الشركة او     
 .الفنية  والمالية واإلدارية

 .شهادة كفاءة التشغيل طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن: ب 
 .تصريح تشغيل لكل من الطائرات المستخدمة:ج 



 

 ٤٨٤

طيران مدني

 -: استصدار  مواصفات التشغيل) ١٣٥(مادة
ته إال بعـد الحصـول  علـى         ال يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائرا        

مواصفات  تشغيل معتمدة من سلطات الطيـران المـدني وتعتبـر هـذه              
 .المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر ، وتكون واجبه النفاذ

 -:بنود مواصفات التشغيل) ١٣٦(مادة
 -:تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود اآلتية 
لمصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة فـي كـل         الخطوط الجوية ا  :أ 

 .منها
 .المطارات المصرح باستعمالها سواء كمطارات أصلية أو بديلة:ب 
 .الطريق الواجب إتباعه لكل خط جوي مصرح به:ج 
أقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة مـن رحـالت الخطـوط الجويـة               :د 

 .رالمصرح بها مع وضع المطارات البديلة في االعتبا
أقصى وزن مصرح به للطائرات عند اإلقالع والهبـوط بكـل مـن             :هـ 

 .المطارات المستعملة
 .الحد األدنى لألجهزة الالسلكية والمالحية الواجب تجهيز الطائرة بها:و 
 .الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعملة:ز 
لـة مـن    تشكيل هيئة قيادة لكل طراز من الطائرات المستعملة لكل رح         :ح 

 .رحالت الخطوط الجوية المصرح بها
 .نظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحالت:ط 
أي مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيـران المـدني أضـافتها            :ي 

 .لضمان تأمين سالمة التشغيل و انتظامه
 -:اعتماد مواصفات التشغيل) ١٣٧(مادة

ل بالنسبة لعملياته ويتقدم بهـا      يقوم المستثمر بأعداد  مواصفات التشغي     -١ 
 .إلى سلطات الطيران المدني 

تقوم سلطات الطيران المدني بمراجعة هذه المواصفات  للتأكـد مـن            -٢ 
تحقيقها لمستويات السالمة واالنتظام والكفاءة المقررة وتصدر بناء علـى          

 .ذلك اعتمادها لهذه المواصفات
 -:لتشغيلتزويد مكاتب العمليات بمواصفات ا) ١٣٨(مادة

على المستثمر أن يوفر نسخا كافية مـن مواصـفات التشـغيل المعتمـدة               
الخاصة بعملياته طبقا آلخر تعديالتها في كل من مكاتب عملياته الرئيسـية     
وأن يحيط موظفيه المختصين علما بها ويدخل في أدلته محتويـات هـذه             

 .المواصفات



 

 ٤٨٥

طيران مدني

 -:تعديل مواصفات التشغيل) ١٣٩(مادة
 مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر أو إذا مـا رأت            يجوز تعديل  

سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشـغيل          
 .واالنتظام

 -:مخالفة مواصفات التشغيل) ١٤٠(مادة
ال يجوز مخالفة مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر أو االحادة عنها بأي            

الت االضطرارية ،وفي مثل هذه الحـاالت       حال من األحوال  إال في الحا      
يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك إلى سلطات الطيران           

 .المدني وذلك في اقرب فرصة ممكنة
 -:الرحالت التمهيدية) ١٤١(مادة

ال يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد ، أو مد خط قائم قبل اجراء              -١ 
د بها لسلطات الطيـران المـدني كفـاءة         رحلة او رحالت تمهيدية ، يؤك     

التشغيل  وسالمته طبقا ألحكام هذا القانون  والقواعد واألنظمة الصـادرة            
بمقتضاه وتصدر هذه السلطات التصريح الالزم إذا ما اقتنعـت  بتـوافر             

 .الشروط المطلوبة 
 لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستثمر من القيـام بأيـة رحلـة              -٢ 

ا كان لديها من المعلومات واألسباب ما يؤكد لها عـدم الحاجـة             تمهيدية إذ 
إليها وفي هذه الحالة تتم الرحلة او الرحالت األولى طبقا للشـروط التـي              

 .تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحالت 
ال يجوز للمستثمر حمل اشخاص اثناء الـرحالت التمهيديـة بخـالف            -٣ 

 ومندوبي سلطات الطيـران المـدني       االشخاص الالزمين لتشغيل الطائرة   
 .المختصين ويجوز له حمل بريد او بضائع اثناء هذه الرحالت

 الفصل الثالث
 لعملياتأدلة ا

 -:االلتزام بأعداد دليل العمليات) ١٤٢(مادة
على المستثمر أن يعد ويصدر دليال للعمليات متضمنا تفاصـيل نظـام            -١ 

وظفو العمليـات ويحـدد بـه       التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وم     
واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضـمن سـالمة           
التشغيل، وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من سلطات الطيران المدني           
وال يجوز ان يشتمل الدليل على أية تعليمات او معلومات متعارضة مـع             

ها في الجمهورية او التي تصدرها      القوانين او القواعد واألنظمة المعمول ب     
 .سلطات الطيران المدني



 

 ٤٨٦

طيران مدني

يجوز أن يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين أو أكثـر حسـبما             -٢ 
يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمل وتوزيع االختصاصات بـين موظفيـه           

 -:وبحيث يتوفر في كل جزء ما يأتي
 .سهولة الحمل بالطائرة:أ 
 . الوصول للمعلوماتالدقة والوضوح وسرعة:ب 
 .إمكانية تعديله دون احتمال لخطاء:ج 
 عدم تعرضه للتلف:د 
 -:دليل عمليات الطيران) ١٤٣(مادة

تصدر الهيئة القواعد المنظمة ألعداد دليل عمليات الطيـران ومحتوياتـه            
 -:وتعديله واعتماده وذلك  على أن يحتوي على مايلي

 .المتعلقة بسير عمليات الطيرانتعليمات تحدد مسئولية موظفي العمليات  -أ 
تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل رحلة على كافة الخطوط الجوية المسـيرة             -ب 

 .بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة
 .قواعد وإجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحالت ومراقبة تقدمها -ج 
 .حدود الحمولة المصرح بها لإلقالع  او الهبوط أو اثناء الطيران  -د 
 .جراءات الطوارئ اثناء الطيران ومسئولية كل عضو في طاقم الطائرةإ -ه 
االرتفاعات الدنيا للطيران على كل خط جوي يجري تسـييره وكـذلك             -و 

طريقة تحديد هذه االرتفاعات بالنسبة للرحالت غير المنتظمة طبقا للملحق          
 .السادس التفاقية شيكاغو

يـة التـي يجـري      الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطـوط الجو         -ز 
ـ              حالـة   يتسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار أصلي أو بـديل او ف

الطوارئ وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس  بالنسـبة للـرحالت             
 .غير المنتظمة طبقا للمحلق السادس التفاقية شيكاغو

 .األحوال التي يجب فيها االنصات الالسلكي -ح 
 .يجب تجهيز الطائرة بهاقائمة باألجهزة الالسلكية التي  -ط  
تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجـب            -ي 

حملها بالنسبة لكل خط جوي مع األخذ بعين االعتبـار جميـع ظـروف              
 .التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك أو اكثر اثناء الطريق

دليل طريق لكل خط جوي يجري تسييره يتضـمن معلومـات مفصـلة              -ك 
تسهيالت االتصاالت والمساعدات المالحية والمطارات واإلجراءات      تتعلق ب 

الواجب إتباعها اثناء الطيران وأية معلومـات أخـرى يراهـا المسـتثمر             
 .ضرورية لحسن سير العمليات الجوية



 

 ٤٨٧

طيران مدني

 .الشروط التي تقتضي استخدام األوكسجين في الطائرة -ل 
لحادث وذلـك    اإلجراءات الواجب إتباعها  في حالة مشاهدة قائد الطائرة           -م 

كما هو محدد في الملحق الثاني عشر التفاقية شيكاغو  وما تقرره الهيئـة              
 .بهذا الشأن

برامج تدريب أعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف أعمالهم على األرض           -ن 
 .وفي الجو وفي أحوال الطوارئ

 .أوقات العمل وفترات الطيران واالستراحة لطاقم الطائرة -س  
الوقود وحمايتها من الحريق ومراقبـة حمايـة        إجراءات تزويد الطائرة ب    -ع 

 .الركاب اثناء ذلك
 -: توزيع دليل العمليات) ١٤٤(مادة
على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل عملياتـه وتعديالتـه أو بعـض               

أجزائه وفقا لمقتضيات العمل على الجهات القائمة بتنفيذ عملياته والمشرفة          
 :على التنفيذ وبصفة خاصة 

 .ملياته الرئيسيةمكاتب ع:أ 
 .أقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود:ب 
 .أعضاء هيئة القيادة:ج 
 .سلطات الطيران المدني:د 

 -:دليل الطائرة) ١٤٥(مادة
على المستثمر أن يوفر دليال لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من سلطات             

ي على المعلومات التي تلـزم      الطيران المدني لدولة صانع الطائرة ويحتو     
أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السالمة المطلوب سواء          

 .في الظروف العادية او الطارئة 
ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة  ومحركاتها وأجهزتها            

ومعداتها وطرق تشغيلها العادية واالضطرارية  وأدائها والحدود المقـررة          
 .للتشغيل

 -:اعتماد أدلة العمليات وأدلة الطائرات) ١٤٦(مادة
على المستثمر أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني عددا مناسبا من            -١

 .النسخ من دليل عملياته وأية تعديالت خاصة به وذلك لالعتماد
على المستثمر أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني نسختين من دليل            -٢

 . بتشغيلها وذلك لالعتمادطيران كل طائرة يقوم
ويلتزم المستثمر بحمل نسخة معتمدة من هذا الدليل على الطـائرة اثنـاء             
رحالتها كما يلتزم بإضافة أي تعديل لهذا الدليل بعد االعتماد من سـلطات             

 .الطيران المدني 



 

 ٤٨٨

طيران مدني

 الفصل الرابع
 طاقم الطائرة

 -: تعيين أعضاء أطقم القيادة) ١٤٧(مادة
تدريب األشخاص على تأدية وظائفهم على متن الطـائرة         فيما عدا رحالت     

ال يجوز لمستثمر أي طائرة مسجلة في الجمهورية أن يعين شخصا ليكون            
عضوا في طاقم الطائرة ألية رحلة ما لم يكن ذلك الشخص حـائزا علـى               
إجازة سارية المفعول تؤهله لـذلك ولديـه مـن المـؤهالت وشـهادات              

ما يمكنه من تأدية الواجبات المنوطة به علـى         االختبارات الدورية العملية    
 .النحو المطلوب

 -:تشكيل طاقم الطائرة) ١٤٨(مادة
لسلطات الطيران المدني ان تقرر بالنسبة لجميع أو بعـض الـرحالت            -١ 

اضافة عضو أو اكثر إلى هيئة قيادة الطائرة عالوة على التشكيل المقـرر             
ا رأت أن ذلك الزم لتـأمين       في شهادة صالحية الطائرة ودليل الطيران إذ      

 .سالمة الطيران
ال يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلـف أحـد               -٢ 

 .اعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو اكثر من أعضاء هيئة القيادة
لسلطات الطيران المدني ان تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون          -٣ 

 . وخدمة الركاب بالطائرةباألعمال المتعلقة بسالمة
 -:برامج التدريب) ١٤٩(مادة

على المستثمر أن يضع برامج تدريب ألعضاء أطقم طائرته وللمـرحلين            
الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب ان            

 .تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني
 -:اختبار كفاءة الطيارين) ١٥٠(مادة

على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم علـى             -١ 
مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عمليـة تؤكـد            

 .القدرة المطلوبة 
في حالة القيام باالختبارات المشار إليها وفقا لقواعد الطيـران اآللـي            -٢ 

رات قـد تمـت تحـت       ،يجب على المستثمر أن يتأكد من أن هذه االختبا        
أشراف طيار اختبار معتمد من سلطات الطيران المدني أو بحضور مـن            

 .ينوب عنها
 -:تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة) ١٥١(مادة

 تضع سلطات الطيران المدني األنظمة والتعليمات التي تحدد أوقـات           -١ 
 .الطيران وفترات العمل والراحة ألعضاء طاقم الطائرة



 

 ٤٨٩

طيران مدني

مع مراعاة األنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السـابقة  علـى             -٢ 
المستثمر  االلتزام بأن تكون الفترات التي يطلب من أي من أعضاء طاقم             
الطائرة القيام بعمله خاللها على متن الطائرة او يسمح له فيها بالقيام بهـذا              

نحت له كفيلـة    العمل  او بأية واجبات أخرى وكذلك فترات الراحة التي م          
بعدم تعرضه لإلجهاد اثناء  طيرانه مما قد يهدد سالمة الطائرة وسـالمته             

 .للخطر
 .سجالت أوقات الطيران وفترات العمل) ١٥٢(مادة 

على المستثمر ان يحتفظ  لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسـجل             -١ 
كامل ودقيق موضحا به أوقات الطيران وفترات العمـل وفقـا لألنظمـة             

 .تعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني وال
على المستثمر ان يحتفظ  بهذه السجالت بعد انتهاء فترة عمل الطيران            -٢ 

 .لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس سنوات
 الفصل الخامس

 أجهزة ومعدات الطائرة
 -:أجهزة ومعدات الطائرة) ١٥٣(مادة

ن تكون مجهـزة بـاألجهزة والمعـدات        ال يجوز تشغيل أي طائرة دون أ       
الالزمة لطيرانها ومالحتها سواء في األحوال العاديـة أو االضـطرارية           
وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صالحيتها ودليـل الطيـران             
الخاص بها واألنظمة المعمول بها في الجمهورية وأية أنظمـة وتعليمـات           

شأن ضمانا لسـالمة الرحلـة      تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا ال      
 .وراحة الركاب

 -: األجهزة والمعدات البديلة) ١٥٤(مادة
يجوز لسلطات الطيران المدني استثناء أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي             

من األجهزة والمعدات المقررة إذا رأت انها مجهزة بأجهزة  ومعدات بديلة            
 .توفر البيانات او تحقق األغراض المطلوبة 

 -:األنظمة والتعليمات الخاصة باألجهزة والمعدات) ١٥٥(مادة
على سلطات الطيران المدني إصدار األنظمة والتعليمات  الخاصة بأجهزة           

ومعدات الطائرات  وطريقة استعمالها وذلك ضمانا لسالمة الرحلة وراحة          
 .الركاب



 

 ٤٩٠

طيران مدني

 الفصل السادس
 تحميل الطائرة

 -:تحميل الطائرة) ١٥٦(مادة
مر أال يسمح بتحميل الطائرة إال تحت اشراف شخص مـدرب           على المستث  

قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيـع          
 :الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يكفل ما يلي

 .إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة:أ 
 بما في ذلـك     تنفيذ القواعد واألنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن       :ب 

 .أية شروط ينص عليها في شهادة صالحية الطائرة ودليل الطيران
 الفصل السابع
 العمليات الجوية

 -:مراقبة عمليات الطيران) ١٥٧(مادة
يكون المستثمر او ممثله مسئوال عن مراقبة  عمليات الطيـران الخاصـة              

وتنفيـذ  بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السـالمة المحـددة،            
 .احكام القوانين والقواعد واألنظمة الصادرة بشأنها

 -:تعيين قائد الطائرة) ١٥٨(مادة
على المستثمر اال يسمح بقيام أي رحلة إال بعد أن يعين احد الطيارين قائد               

للطائرة ، يكون مسئوال عن سالمتها ومن عليها وعلى جميع األشـخاص            
وامر او تعليمات يصدرها قائـدها      الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أ      

لضمان سالمة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأمينـا لسـالمة            
 .وانتظام المالحة الجوية

 -:بقاء أعضاء طاقم الطائرة في أماكنهم) ١٥٩(مادة
ال يجوز ألي عضو من أعضاء طاقم الطـائرة أن يغـادر مكانـه اثنـاء                 

 إال عند الضرورة أو إلنجاز مهـام        الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد      
 .مرتبطة بعمليات الطيران

وعلى كل عضو من أعضاء طاقم الطـائرة  طـوال مرحلتـي اإلقـالع                 
والهبوط أن يظل في مكانه وأن يحتفظ بحزام  المقعد وشـرائط الكتفـين               
مربوطة حوله ويجوز لمن ال يشغل مقعد طيار أن يتحلـل مـن شـرائط               

 . تعيقه عن أداء المهام المنوطة بحرية الكتفين فقط  إذا كانت
 -:استعمال أجهزة القيادة) ١٦٠(مادة

ال يجوز ألي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إال إذا              
 .كان طيارا مؤهال ومكلفا من قبل المستثمر بذلك

 -:دخول غرفة القيادة) ١٦١(مادة



 

 ٤٩١

طيران مدني

طائرة إال إذا كان عضـوا      ال يجوز ألي شخص أن يدخل غرفة قيادة ال        -١ 
من أعضاء طاقمها او مفتشا او مراقبا معينا من قبل سـلطات الطيـران              
المدني أو شخصا مكلفا  من قبل المستثمر او سلطات الطيـران المـدني              
بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة ويشترط في الحالة األخيـرة أعـالم قائـد         

 .الطائرة
 الطائرة في أحوال الطوارئ مـن أن        وال يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد        

يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج أي شخص منهـا إذا             
 .رأى أن سالمة الطائرة تتطلب ذلك

يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفـة القيـادة مقعـدا              -٢ 
بالطائرة وأن ال يتجاوز عدد األشخاص  الموجودين في غرفة القيادة فـي             

 . المقاعد المحددة في شهادة صالحية الطائرة للطيرانآن واحد عدد
 -:التبليغ عن اخطار الطيران) ١٦٢(مادة

إذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو الحظ              
أداء غير عادي لمساعدات المالحة الجوية مما قد يشكل خطـورة علـى             

الجوية المختصة عـن هـذه      الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة        
االحوال وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشـكل خطـرا علـى               

 .سالمة الطيران
 -:التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة) ١٦٣(مادة

على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير               
لرحلة ، وعليـه    عادي ألي من أجهزة الطائرة قد يحدث  أو يالحظ أثناء ا           

قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطـال او مالحظـات سـبق                
 .تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة

 -:إرشاد الركاب) ١٦٤(مادة
على المستثمر اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإرشاد ركـاب الطـائرة عـن            -١ 

وارئ وأطـواق النجـاة     أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الط      
وأجهزة األكسجين وتجهيزات الطـوارئ األخـرى المعـدة لالسـتعمال           

 .الشخصي أو الجماعي
في حالة الطوارئ اثناء الطيران ، يجب إرشاد الركاب إلى إجـراءات            -٢ 

 .الطوارئ التي تتطلبها الحالة
 -:المشروبات الكحولية) ١٦٥(مادة

ركوب الطائرة إذا كانت تبدو     ال يجوز للمستثمر أن يسمح ألي شخص ب       -١ 
 .عليه أعراض السكر



 

 ٤٩٢

طيران مدني

ال يجوز ألي عضو من أعضاء طاقم الطائرة ان يقدم ألي شخص على             -٢ 
 .متنها مشروبات كحولية

 الفصل الثامن
 التفتيش على عمليات النقل الجوي واألشغال الجوية

 -:التفتيش ومراقبة التنفيذ) ١٦٦(مادة
ات النقـل الجـوي واألشـغال الجويـة     تقوم الهيئة بالتفتيش على عملي    -١ 

ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقوانين والقواعد واألنظمة المقررة فـي          
هذا الشأن ، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بتعيين مفتشين متخصصـين فـي              
شئون النقل الجوي والتفتيش المالحـي ورقابـة الطيـارين وصـالحية            

 .الطائرات
 .ليهم في هذه المادة بصفة الضابطة القضائيةيتمتع المفتشون المشار إ-٢ 
تحدد الهيئة قواعد وإجراءات نظام التفتيش على عمليات النقل الجـوي           -٣ 

 .واألشغال الجوية وكذا سلطات وواجبات المفتشين 
تخطر الهيئة مستثمر الطائرة الذي تم التفتيش عليـه بنتـائج التفتـيش             -٤ 

 .مدة التي تحددها الهيئةومالحظاتها لكي يراعي تنفيذها خالل ال
إذا ثبت من التفتيش أن مستوى التشغيل يخـالف متطلبـات التشـغيل             -٥ 

والقوانين والقواعد واألنظمة والتعليمات المطبقة في هذا الشأن يجوز للهيئة          
 .إيقاف أي رحلة أو خط جوي يقوم المستثمر بتشغيله

 -:ز وثائقهاالتفتيش على الطائرات ومنعها من الطيران وحج) ١٦٧(مادة
يجوز للهيئة عند الضرورة تفتيش الطائرات ومنعها مـن الطيـران أو            -١ 

حجز أي وثيقة  من وثائقها  بمقتضى السلطة المخولة لها لمراقبـة تنفيـذ               
 .أحكام هذا القانون في كافة  أنحاء الجمهورية

تحدد الهيئة ممثليها الذين يقومون بتفتيش الطائرات ومنعها من الطيران          -٢ 
و حجز وثائق تتعلق بها إذا اقتضت الضرورة  ذلك لمراقبة تنفيذ احكـام              ا

هذا القانون وعلى أن يكون هؤالء الممثلون من بين الـذين لهـم صـفة               
 .الضابطة القضائية

تقوم الهيئة بوضع األنظمة واإلجراءات الالزمة إلجراء التفتيش ومنـع          -٣ 
 .هذا القانونالطائرات أو حجز  وثائقها لمراقبة تنفيذ أحكام 

 الباب العاشر
 النقل الجوي والطيران العام والخدمات األرضية

 الفصل األول
 احكام عامة

 -:سياسية النقل الجوي) ١٦٨(مادة
يتعين على سلطات الطيران المدني أعداد سياسة عامة للنقـل الجـوي            -١ 

للجمهورية في إطار السلطات المخولة لها بمقتضى هذا القانون، مراعيـة           



 

 ٤٩٣

طيران مدني

لك المصلحة الوطنية العليا ومصالح االقتصـاد الـوطني والسـياحة           في ذ 
 .والتجارة الخارجية وصناعة النقل الجوي وجمهور المنتفعين بخدماته

تقوم سلطات الطيران المدني بنشر سياستها العامة فـي مجـال النقـل             -٢ 
الجوي ، كما تقوم من آن ألخر بمراجعة وتطوير هذه السياسة في ضـوء              

لعالمية لمرفق النقل الجوي الدولي وذلك على النحو الذي يكفل          التطورات ا 
 .استمرار تلك السياسة وتكيفها مع مقتضيات المستقبل

في حالة ما إذا أسفر تطبيق أي مادة من مواد تلك السياسة عن نتيجـة               -٣ 
تتعارض مع اختصاصات وسلطات الهيئة المحددة في هذا القانون تكـون           

 .هذا القانونالحجية للنص الوارد في 
 -:مراعاة سياسة النقل الجوي) ١٦٩(مادة

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية مراعاة العمل بمقتضى السياسة التـي            
ترسمها سلطات الطيران المدني والعمل علـى تحقيـق األهـداف التـي             

 .  تتضمنها
 -:القواعد التنظيمية للنقل الجوي) ١٧٠(مادة

ي إصدار قواعد تنظيمية مفصـلة للنقـل    يتعين على سلطات الطيران المدن     
الجوي المنتظم وغير المنتظم والطيران العام ، والعمـل علـى نشـرها             
ومتابعة تنفيذها وكذلك ترشيدها لمواجهة الحاجات والمقتضـيات الفعليـة          
للنقل الجوي والسياحة والتجارة الخارجية والداخليـة والمتغيـرات  فـي            

اهـات جمهـور المنتفعـين بتلـك        الطلب على خدمات النقل الجوي واتج     
 .الخدمات 

 -:مراعاة القواعد التنظيمية  للنقل الجوي) ١٧١(مادة
على مؤسسات النقل الجوي الوطنية واألجنبية وشركات الطيـران العـام            

ووكالء السفر والشحن مراعاة العمل بمقتضى القواعد التنظيميـة للنقـل           
لتـزام بكافـة األحكـام      الجوي التي تصدرها سلطات الطيران المدني واال      

 .الواردة بها
 الفصل الثاني

 حقوق النقل الجوي
  -:تبادل ومنح حقوق  النقل الجوي التجارية) ١٧٢(مادة

حقوق النقل الجوي التجارية تعتبر من الحقوق السيادية المقررة لحكومة          -١ 
الجمهورية بمقتضى مالها من سيادة على فضائها الجوي ويجوز لها مـن            

الطيران المدني  الترخيص لمؤسسات النقل الجوي الوطنية        خالل سلطات   
 .باستثمار تلك الحقوق وفقا لما تحدده من شروط

تختص الهيئة دون سواها بإبرام االتفاقيات الثنائية أو الجماعية للنقـل           -٢ 
الجوي الدولي ، وعقد أي اتفاقيات أو إجراء أي ترتيبـات أو اتخـاذ أي               



 

 ٤٩٤

طيران مدني

حقوق النقل الجوي  التجارية مع أيـة جهـة          إجراءات تتعلق بتبادل ومنح     
 .أجنبية

ال يجوز لغير الهيئة التفاوض مع الدول األجنبية لعقد اتفاقـات النقـل             -٣ 
الجوي المنتظم وغير المنتظم أو أي اتفاقات أخرى تتعلق  بتبادل أو مـنح              

 .حقوق النقل الجوي الدولي
  -:توفير حقوق النقل الجوي) ١٧٣(مادة

يئة توفير حقوق النقل الجوي الالزمة لدعم شـبكة الطـرق           يتعين على اله   
الجوية التي تربط الجمهورية بالدول األجنبية وبصفة خاصـة بـالمراكز           
الحيوية لحركة النقل الجوي الدولي وذلك مع مراعاة المصـلحة الوطنيـة            
العليا ومصالح االقتصاد الوطني والسياحة والتجارة الخارجية واقتصاديات        

 .وط الجوية ، والتكافؤ االقتصادي للحقوق المتبادلة تشغيل الخط
 -:التعويضات التجارية لتحقيق التكافؤ االقتصادي) ١٧٤(مادة  

يستحق للهيئة ما تقدره من تعويضات تجارية لتحقيق التكافؤ االقتصادي          -١ 
 :المشار إليه في المادة السابقة وذلك في األحوال اآلتية

أو البضائع بتشغيل رحالت جوية     /ألجنبي للركاب   في حالة انفراد الناقل ا    :أ 
 .، غير منتظمة من وإلى الجمهورية

في حالة ممارسة الناقل األجنبي للحرية الخاصة مـن حريـات النقـل             :ب 
 .الجوي التجارية بدون تمنع الناقل الوطني بحق مكافئ

طة في حالة االختالل الجسيم لتوازن الحركة الفعلية المنقولة سنويا بواس         :ج 
  .الناقل الوطني والناقل األجنبي

تحدد التعويضات التجارية المشار إليها على أساس نسبة مئويـة مـن            -٢ 
القيمة اإليرادية للحركة المنقولة أو المتاحة بالنسبة للحمولـة المعروضـة           
مقدرة وفقا ألجور السفر وأسعار الشحن العادية المعلنة وتقوم الهيئة بتحديد           

 .ة طبقا لما تراه مناسبا لظروف التشغيلتلك النسبة المئوي
يجوز للهيئة اإلعفاء من التعويضات التجارية المشار إليها في الحالتين          -٣ 

 :اآلتيتين
إذا ما كان ذلك تحقيقا  لمصلحة وطنية عليـا ، أو مصـلحة لالقتصـاد                :أ 

 .الوطني أو السياحة أو التجارة الوطنية الداخلية أو الخارجية 
 تحقيق التكافؤ االقتصادي المنوه عنه عن طريق تخويـل          إذا ما رأت  : ب 

الناقل الوطني الحق في إبرام اتفاق تجاري بينه وبين الناقل األجنبي لتحديد            
ظروف وضوابط التشغيل على الخطوط الجوية التي تربط بين الجمهورية          

 .والبلد األجنبي



 

 ٤٩٥

طيران مدني

تجاريـة  يجوز للهيئة التنازل للناقل الوطني عن بعض التعويضـات ال         -٤ 
 .المشار إليها من أجل دعم اقتصاديات تشغيل خطوطه الجوية

االتفاقيات والترتيبـات بـين مؤسسـات النقـل الجـوي الوطنيـة             ) ١٧٥(مادة
 -:واألجنبية

ال يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنيـة عقـد اتفاقيـات أو إجـراء              -١ 
 بالتشغيل  ترتيبات تجارية بينهما وبين مؤسسة النقل الجوي األجنبية تتعلق        

المنتظم للخطوط الجوية ، أو لتشـغيل أو االسـتثمار المشـترك إال بعـد              
الحصول على موافقة الهيئة وعليها االلتزام في ذلك بكل ما تقرره الهيئـة             

 . من قواعد وشروط بهذا الشأن
يجوز للهيئة االشتراك بصفة مراقب في مفاوضـات عقـد االتفاقيـات     -٢ 

 . هذه المادة كلما اقتضى األمر ذلكوالترتيبات المشار إليها في
على مؤسسات النقل الجوي الوطنية رفع ما يتم إبرامه مـن اتفاقيـات             -٣ 

وترتيبات في هذا الشأن إلى الهيئة العتمادها، وال يجوز البدء في تنفيذ أي             
 .من هذه االتفاقيات أو الترتيبات إال بعد اعتمادها من الهيئة

 -:الجويمراقبة نشاط النقل ) ١٧٦(مادة
على الهيئة مراقبة نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسـات الوطنيـة              

واألجنبية ومراقبة مراعاة هذه المؤسسات لممارسة نشاطها طبقا لحقـوق          
 . النقل الجوي الممنوحة لها بموجب اتفاقيات ثنائية او تراخيص مؤقتة

 الفصل الثالث
 ات األرضيةتراخيص النقل الجوي والطيران العام والخدم

 -:شهادة كفاءة التشغيل ألنشطة الطيران) ١٧٧(مادة
ال يجوز البدء في ممارسة أي نشاط في مجال النقل الجـوي أو األشـغال                

الجوية أو الخدمات األرضية إال بعد الحصول على شهادة كفاءة التشـغيل            
 .من الجهة المعنية بالهيئة

 -:مة الدولية والداخليةتراخيص تشغيل الخطوط الجوية المنتظ) ١٧٨(مادة
ال يجوز تشغيل أي خط جوي منتظم دولي أو داخلي من وإلـى إقلـيم               -١ 

الجمهورية أو عبر أجوائه إال بموجب ترخيص او تصريح تصدره سلطات           
الطيران المدني، وطبقا للقواعد والشروط الواردة في هـذا التـرخيص أو            

 .التصريح وذلك باإلضافة إلى الترخيص العام الممنوح
ال يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو األجنبية تشغيل خطوطهـا           -٢ 

الجوية المنتظمة على الطرق المحددة إال بعد حصولها على تـراخيص أو            
تصاريح التشغيل الالزمة واستيفاء الشروط والمقتضيات الفنيـة المتعلقـة          
 بذلك واعتماد الجداول الزمنية لرحالتها الجويـة وكـذلك بعـد اعتمـاد            

 .مصروفات أجور السفر وأسعار الشحن المطبقة بشأنها



 

 ٤٩٦

طيران مدني

ال يجوز تسيير أي رحالت أضافية على الخطوط المنتظمة إال بموجب           -٣ 
 .تصريح من الهيئة

 -:تصاريح النقل الجوي غير المنتظم) ١٧٩(مادة
ال يجوز ألي طائرة القيام برحالت جوية غير منتظمة بمقابل ألخـذ أو       -١ 

ع أو بريد في إقليم الجمهورية إال بتصريح مسبق من          إنزال ركاب أو بضائ   
الهيئة وطبقا للشروط الواردة فيه وكذلك طبقا للقواعد التنظيمية واألحكـام           

 .والشروط المتعلقة بنوع تلك الرحالت الجوية غير المنتظمة
يجب على مستثمر الطائرة أو مالكها اتخاذ إجراءات أمن كافية لتـأمين           -٢ 

ا على متنها من ركاب وأمتعة وبضائع وبريد وان يحيط          سالمة الطائرة وم  
الهيئة علما ببرنامج األمن الجوي المقرر واإلجراءات المتبعة فـي سـبيل            

 .ذلك
 -:تصاريح رحالت الطيران العام) ١٨٠(مادة

ال يجوز ألي طائرة وطنية أو أجنبية القيام بأي رحلة من رحالت الطيران              
 بعد الحصول على تصريح خـاص بـذلك         العام داخل إقليم الجمهورية إال    

تصدره الهيئة بعد تصديق إدارة عمليات الدفاع الجوي والقـوات الجويـة            
وإدارة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة وموافقة الجهات المختصـة          

 .األخرى
يلتزم مستثمر الطائرة أو مالكها بمراعاة أحكام القوانين والقواعد التنظيمية           

ط والقيود الواردة بالتصريح وعلى وجه الخصوص خطـوط         وكذلك الشرو 
السير المحددة وارتفاعات الطيران المقررة والمناطق والمواعيد المحـددة         
للقيام بعمليات الطيران المصرح بها واألماكن المحظور االقتـراب منهـا           

 .وذلك على النحو المبين بالتصريح
 -:تراخيص الخدمات األرضية للطيران) ١٨١(مادة

ال يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إال بعد الحصـول علـى             -١ 
ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني ويسرى ذلك علـى مؤسسـات            

 .النقل الجوي الوطنية واألجنبية وغيرها
يجوز أن تمنح الهيئة مؤسسات النقل الجوي الوطنية المعنية السـتثمار           -٢ 

خدمات األرضية الالزمـة لمؤسسـات      حقوق النقل الجوي امتياز القيام بال     
 .النقل الجوي األجنبية

ال يجوز ألي مؤسسة نقل جوي أجنبية القيام بالخدمات األرضـية ألي            -٣ 
 .مؤسسة نقل جوي أجنبية أخرى

 :سحب أو إيقاف او تقييد التراخيص والتصاريح) ١٨٢(مادة



 

 ٤٩٧

طيران مدني

خيص يجوز لسلطات الطيران المدني سحب أو إيقاف او تغيير أي من الترا           
 :او التصاريح الممنوحة بمقتضى هذا القانون في أألحوال اآلتية

في حالة مخالفة أي من االتفاقيات الدولية للطيران المدني المصدقة عليها           :أ 
او المنظمة إليها الجمهورية أو أي من أحكام االتفاقيات الثنائية المبرمة مع            

 .الدول األجنبية
نون الطيـران المـدني أو لوائحـه        في حالة مخالفة أي من أحكام قـا       :ب 

 .التنظيمية أو أي من القوانين او اللوائح المطبقة في الجمهورية
في حالة مخالفة األحكام او الشروط الواردة في التراخيص أو التصاريح           :ج 

 .الممنوحة
في حالة ما إذا اقتضى األمر ذلك لتأمين سالمة الطيـران أو ألسـباب              :د 

 .من العام او الظروف االستثنائيةتتعلق بحالة الحرب أو األ
في حالة عدم ممارسة النشاط المرخص او المصرح به مـدة تراهـا             :هـ 

سلطات الطيران المدني كافية العتبار ذلك عدوال عن طلب التـرخيص او        
 .التصريح

 الفصل الرابع
 تشغيل الخطوط الجوية للنقل الجوي

 -:لجوي الوطنية تشغيل الخطوط الجوية لمؤسسات النقل ا) ١٨٣(مادة
تقوم مؤسسات النقل الجوي الوطنية بتشغيل خطوطها الدولية والداخلية         -١ 

المنتظمة على الطرق الجوية المرخص بها وفقا لجداول المواعيد المعتمدة          
 يجوز لها تسيير رحالت إضافية او رحالت غير منتظمـة           امن الهيئة، كم  

ل علـى التصـاريح     لمواجهة الطلب على حركة النقل الجوي بعد الحصو       
 .الالزمة لذلك من الهيئة

تسري بشأن مؤسسات النقل الجوي الوطنية في تشـغيلها لخطوطهـا           -٢ 
الجوية أحكام هذا القانون وكذلك أحكام كافة القوانين الوطنيـة األخـرى             

 .  السارية المفعول
تشغيل مؤسسات النقل الجـوي األجنبيـة لخطـوط جويـة دوليـة             ) ١٨٤(مادة

 -:منتظمة
خص لمؤسسات النقل الجوي األجنبية المعينة من قبل الدول األطـراف           ير 

في االتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الجمهورية بتشغيل خطوطها          
الجوية الدولية المنتظمة على الطرق الجوية المحددة وذلك طبقا لألحكـام           

لملحقة بها  الواردة بتلك االتفاقيات وعلى النحو المفصل في جداول الطرق ا         
وفي إطار حقوق النقل الممنوحة ونقاط الطرق الجوية المحددة والحموالت          
الواجبة العرض بمدلول عدد الرحالت وسعة الطرازات المسـتخدمة و أي          

 .قيود أو شروط مفروضة بشأنها



 

 ٤٩٨

طيران مدني

 -:استيفاء شروط ومقتضيات التشغيل) ١٨٥(مادة  
بيـة ممارسـة تشـغيل      ال يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو األجن        

خطوطها الجوية إال بعد حصولها على تـرخيص او تصـريح التشـغيل             
المشار إليه آنفا واستيفاء الشروط والمقتضيات الفنية المتعلقـة بالتشـغيل           
واعتماد الجداول الزمنية لرحالتها، طبقا للخطوط والطرق الجوية المحددة         

د تعرفـات النقـل     والقيود والشروط المفروضة عليها وكذلك بعد اعتمـا       
 .المطبقة بشأنها وفقا لألحكام المقررة في هذا الشأن

 -:إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية المنتظمة) ١٨٦(مادة
على مؤسسات النقل الجوي الوطنية واألجنبية الحصول على موافقة مسبقة           

من سلطات الطيران المدني إلنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها             
 .لجوية أو تعديل عدد الرحالت التي تقوم بتشغيلهاا
 -:الدراسات االقتصادية والفنية للخطوط واطرز الطائرات الجديدة) ١٨٧(مادة

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية قبل افتتاح أي خط جوي جديد ترغب              
في تشغيله أو استخدام نوع جديد من اطرز الطائرات إجـراء دراسـات              

 شاملة لتلك الخطوط أو األطرز واعتماد نتائج وتوصـيات          اقتصادية وفنية 
 .تلك الدراسات  من سلطات الطيران المدني

 ) الكابوتاج(النقل الجوي الداخلي المحظور) ١٨٨(مادة
ال يجوز للطائرات األجنبية القيام بنقل الركاب أو بضـائع أو بريـد بـين       

ـ          لطات الطيـران   نقطتين واقعتين في إقليم الجمهورية ومع ذلك يجوز لس
المدني التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح العام ذلك بعد موافقـة             

 . الوزير
 -:نقل البريد الجوي) ١٨٩(مادة

 .تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجوي-١ 
 البريد السطحي على نقل البريـد الجـوي         نتطبق القوانين السارية بشأ   -٢ 

 .مالم ينص على خالف ذلك
تراعى أحكام االتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المصدق عليهـا          -٣ 

 .أو المنظمة إليها الجمهورية
 على الناقل الجوي أن يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبـل              -٤ 

 .سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشأن
المسافرون ، فالبريـد ،     : تي في النقل الجوي    يجب مراعاة الترتيب اآل    -٥ 

 .فاألمتعة ، فالبضائع
 -:األوامر الحكومية) ١٩٠(مادة



 

 ٤٩٩

طيران مدني

تلتزم مؤسسات النقل الجوي الوطنية واألجنبيـة بجميـع األوامـر التـي              
 -:تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى األخص فيما يتعلق باآلتي

 .تعرفات النقل الجوي: أ 
 .مجموعة من الخطوط الجويةتشغيل أي خط أو :ب 
التفتيش على مكاتب مؤسسات ومنشـآت الطيـران واإلطـالع علـى            :ج 

 .مستنداتها والوثائق الالزمة
 .إصدار تذاكر السفر المجانية والمخفضة:د 
 -:إحصائيات الطيران المدني) ١٩١(مادة

على كافة مؤسسات النقل الجوي والطيران العام الوطنية واألجنبية االلتزام           
بتزويد الهيئة بكافة ما تطلبه من معلومـات وبيانـات وجـداول مواعيـد              
وإحصائيات تشغيل الخطوط الجوية وإحصائيات الطيران العـام وكـذلك          
موافاتها بما تصدره تباعا من تقارير إحصائية  وغير ذلك مـن تقـارير              

 .دورية وسنوية فيما يتعلق بأنشطتها ونتائج تشغيلها
 -:جانب في مؤسسات النقل الجوي والطيران العامالعاملون األ) ١٩٢(مادة

مع مراعاة القوانين والقواعد واإلجراءات السارية المفعول  في الجمهورية          
يجب الحصول مقدما على موافقة سلطات الطيران المدني بشأن تعيين أي           

 .من العاملين األجانب في مؤسسات  النقل الجوي والطيران العام
 الفصل الخامس

 لنقل الجويتعرفات ا
 .أجور السفر وأسعار الشحن والشروط المتعلقة بها

 :اعتماد تعرفات النقل الجوي ومراقبة تطبيقها) ١٩٣(مادة
تقوم الهيئة باعتماد تعرفات النقل الجوي ومراقبة تطبيقها مـن جانـب            -١ 

 .مؤسسات النقل الجوي الوطنية واألجنبية ومكاتب ووكالء السفر والشحن
ق أي من تعرفات النقل الجوي على أي خط من الخطوط           ال يجوز تطبي  -٢ 

 .الجوية الدولية والداخلية قبل استصدار موافقة الهيئة على ذلك
يجوز للهيئة قبول أو رفض التعرفات المقدمة إليها أو إدخال ما تـراه             -٣ 

من تعديالت عليها او تحديد التعرفة التي تعد عادلة واقتصادية في رأيهـا             
 .ما تتضمنه تلك التعرفات من بيانات او شروطويسري ذلك على 

 -:األوامر الحكومية المتعلقة بأجور وأسعار النقل الجوي) ١٩٤(مادة
تقوم الهيئة بإصدار األوامر الحكومية المتعلقة بأجور السـفر وأسـعار           -١ 

 .الشحن وفقا لما تراه ضروريا
 والشـحن   على مؤسسات النقل الجوي الوطنية واألجنبية ومكاتب السفر       -٢ 

االلتزام بتنفيذ األوامر الحكومية المشار إليها في الفقـرة السـابقة وعـدم             
 .مخالفتها ألي سبب من األسباب



 

 ٥٠٠

طيران مدني

 -:عموالت وكالء السفر والشحن الجوي) ١٩٥(مادة
العموالت التي تقوم مؤسسات النقل الجوي بـدفعها إلـى وكـالء السـفر          

 الشحن الصادرة تسـري     والشحن الجوي مقابل التذاكر المباعة أو بواليص      
 .بشأن اعتمادها القواعد المقررة العتماد التعرفات

 -:العدول عن التعرفات أو العموالت المعتمدة) ١٩٦(مادة
للهيئة مطلق الحق في أن تسحب في أي وقت اعتمادها ألي من التعرفات              

او العموالت  إذا ما اقتضى األمر ذلك وفي هذه الحالة تصدر توجيهاتهـا              
تعلق بالتعرفة او العمولة العادلة والتي ترى وجوب تطبيقها مراعيـة           فيما ي 

 .في ذلك الفترة الالزمة للتطبيق
 -:االلتزام بتطبيق التعرفات والعموالت) ١٩٧(مادة

تلتزم مؤسسات النقل الجوي ووكالء السـفر والشـحن الجـوي بتطبيـق              
ا عن مخالفتهـا    التعرفات والعموالت المعتمدة من الهيئة واالمتناع منعا بات       

وال يسمح بأي حال من األحوال باقتضاء  مبالغ نقل عن التعرفات المحددة             
أو دفع أو اقتضاء عموالت تزيد عن العموالت المقررة على النحو الـذي             
اعتمدتها الهيئة كما تلتزم بعدم التواني او التقصير في اتخاذ اإلجـراءات            

 .الالزمة لتحصيل المبالغ المستحقة 
 سادسالفصل ال

 مكاتب مؤسسات النقل الجوي ووآالء السفر والشحن الجوي
 -:مكاتب مؤسسات النقل الجوي) ١٩٨(مادة

ال يجوز فتح أي مكاتب لمؤسسات النقل الجوي داخل إقليم الجمهورية           -١ 
سواء كانت تسير أو ال تسير خطوطا جوية من  وإلى الجمهورية إال بعـد               

 .الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة
تمنح الهيئة تراخيص فتح مكاتب مؤسسـات النقـل الجـوي العربيـة             -٢ 

واألجنبية وفقا الحكام االتفاقيات الثنائيـة للنقـل الجـوي المبرمـة بـين              
الجمهورية والدول التابعة لها تلك المؤسسات ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثـل           

 .يالتفيما يتعلق بالشروط  الالزمة لذلك ونوع ونطاق ما يقدم لها من تسه
تخضع مكاتب مؤسسات النقل الجـوي العربيـة واألجنبيـة للقـوانين            -٣ 

واللوائح والقواعد التنظيمية السارية المفعول وبصفة خاصـة مـا يتعلـق            
بدخول العاملين التابعين لها إقليم الجمهورية والخروج منه واإلقامـة فيـه            

 .وكذلك أنظمة وتصاريح العمل الخاصة بهم
تب مؤسسات النقل الجوي موافاة الهيئـة شـهريا         يجب على جميع مكا   -٤ 

وسنويا بإحصائيات حركة النقل الجوي على جميـع قطاعـات الخطـوط            
 .الجوية المرتبطة بتشغيلها من وإلى الجمهورية على نحو منتظم ومفصل

 -:مكاتب وكالء  السفر والشحن الجوي) ١٩٩(مادة



 

 ٥٠١
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لة لمؤسسات النقـل    ال يجوز ألي منشأة أو مؤسسة القيام بأعمال الوكا        -١ 
الجوي إال بموجب ترخيص خاص بذلك تصدره الهيئـة وال تمـنح تلـك              
التراخيص إال للمنشآت والمؤسسات الوطنية المعتمدة مسبقا مـن الهيئـة           

 .والمدرجة في سجالتها
ال يجوز ألية مؤسسة نقل جوي أجنبية القيام بأعمال الوكالة بمختلـف            -٢ 

مؤسسة نقل جوي أجنبية أخرى حتـى  صورها داخل إقليم الجمهورية ألي      
 .وأن كانت من جنسيتها

يجب على مؤسسات النقل الجوي األجنبية المرخص لها بفتح مكاتـب           -٣ 
داخل إقليم الجمهورية إال تسند وكالة القيام بأعمالها إال لمنشأة أو مؤسسـة             

 .وطنية معتمدة لدى الهيئة
 فـي السـجل     ال يجوز تسجيل مكاتب وكالء السفر والشحن الجـوي        -٤ 

التجاري للوزارة المختصة إال بعد حصولها على ترخيص مـن سـلطات            
الطيران المدني يخول لها الحق في ممارسة نشاطها التجاري فـي مجـال             

 .النقل الجوي
تقوم الهيئة بمنح تراخيص مكاتب وكالء السفر والشحن الجـوي بعـد            -٥ 

والتنظيمية والتأكـد مـن     استيفاء الوثائق المثبتة لكفاءتها المالية والتجارية       
 .الضمانات المالية المناسبة في قيمتها لحجم النشاط الفعلي

يجب على كافة مكاتب وكالء السفر والشحن الجوي أن تـودع لـدى             -٦ 
الهيئة أسعار السفر والشحن التي تتعامل بها مـع الركـاب أو الشـاحنين              

 .وكذلك ما يتعلق بها من شروط ومواصفات
 الفصل السابع

 بة والتفتيشالرقا
 -:مفتشوا النقل الجوي) ٢٠٠(مادة

على الهيئة تعيين المسئولين عن الرقابة والتفتيش على رحالت النقـل           -١ 
الجوي والطيران العام ومكاتب مؤسسات النقل الجـوي ووكـالء السـفر            
والشحن الجوي للتحقق من مراعاة احكام وشروط التراخيص الممنوحة لها          

ل الجوي المعتمدة من الهيئة على أي وجه مـن          وعدم مخالفة تعرفات النق   
الوجوه وكذلك التفتيش على حساباتها ووثائقها وسجالتها التجاريـة كلمـا           

 .اقتضى األمر ذلك
يكون لمفتشي النقل الجوي صفة الضابطة القضائية ولهم مطلق الحـق           -٢ 

في طلب اإلطالع والتفتيش على رحالت النقل الجوي والطيـران العـام            
بات ووثائق وسجالت مؤسسات  النقل الجوي ووكالء السـفر          وعلى حسا 

 .والشحن الجوي
 -: التزامات مؤسسات النقل الجوي ووكالء السفر والشحن الجوي) ٢٠١(مادة



 

 ٥٠٢
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تلتزم مؤسسات النقل الجوي ووكالء السفر والشحن الجـوي بتسـهيل           -١ 
تلبية مهمة مفتشي النقل الجوي ومساعدتهم على أداء واجباتهم، كما تلتزم ب          

طلبهم ألي بيانات أو تقارير أو صـور او مسـتخرجات  مـن الوثـائق                
 .والسجالت والدفاتر والمستندات واألوراق المتعلقة بأنشطتهم

تلتزم جميع مؤسسات النقل الجوي ووكالء السفر والشحن الجوي بحفظ          -٢ 
الوثائق والسجالت  والدفاتر والمستندات واألوراق المشار إليها في البنـد           

سابق لمدة ال تقل عن ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ إتمام التعامـل أو              ال
 .األعمال او العمليات المتعلقة بها

يحظر على مؤسسات النقل الجوي ووكالء السفر العاملة في الجمهورية          -٣ 
القيام بأي حجز  وهمي ألي من جمهور المسـافرين وان تكـون جميـع               

 .الحجوزات مؤكدة وحقيقية
 -:األفعال المحظورة) ٢٠٢(مادة

 -:ال يجوز ألي شخص ارتكاب أي فعل من األفعال اآلتية 
منع أو إعاقة او تهديد ممثلي الهيئة او مفتشي  النقل الجوي على نحـو               :أ 

 .يحول دون ممارسة سلطاتهم المخولة لهم بمقتضى البنود سالفة الذكر
يمـا يتعلـق    االمتناع عن أو التقصير في االستجابة إلى طلب الهيئـة ف          :ب 

 .بممارسة اختصاصها في مجال الرقابة والتفتيش
إعطاء الهيئة او ممثليها او مفتشي النقل الجوي معلومات غير صحيحة           :ج 

 .او مضللة بشأن الموضوع محل التحقيق
 -:ضبط المخالفات) ٢٠٣(مادة

على الهيئة القيام بكافة إجراءات ضبط وقائع المخالفات واتخـاذ الـالزم             
 .قا للقانونبشأنها طب

 الباب الحادي عشر
 رسوم الطيران المدني

 -:تحديد الرسوم) ٢٠٤(مادة
على الهيئة دعم كفاءة المطارات المدنية والنهوض ببنيتهـا األساسـية           -١ 

وتشغيلها وصيانتها وإدارتها وفقا للمستويات الدولية المقررة ومقتضـيات         
لي وفي سبيل ذلـك     التشغيل االقتصادي لمرفق النقل الجوي الدولي والداخ      

يخول لها الحق في تحديد وتحصيل رسوم عادلة لتغطية التكاليف المترتبة           
 .على ذلك

تتولى الهيئة اقتراح رسوم الطيران المدني مقابل ما تقدمه من خـدمات            -٢ 
وتسهيالت في المجاالت اآلتية على أن تحدد بالئحة يصدرها رئيس مجلس           

 :الوزراء
 .طائراتهبوط وانتظار وإيواء ال:أ 



 

 ٥٠٣
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 .خدمات وتسهيالت المالحة الجوية لتأمين سالمة الطيران:ب 
 .خدمات وتسهيالت حركة الركاب والبضائع والبريد:ج 
 .الخدمات والتسهيالت األخرى الالزمة لتشغيل المطارات :د 
 .توفير إيجار المباني واألراضي: هـ 
 .توفير استغالل المرافق والخدمات والمعدات في المطارات:و 
 .تسجيل الطائرات وإصدار أو اعتماد أو تجديد شهادات صالحيتها:ز 
اعتماد هيئات صيانة الطائرات ، ومعامل فحص الوقود وجهات توريـد        :ح 

 .خدمات الطيران
اصدار التراخيص والتصاريح واإلجازات وإجراءات االختبـارات دون        :ط 

رضـها  مساس بحق الجهات  األخرى بإصدار التراخيص األخرى التي تف         
 .القوانين

 .أي رسوم أخرى مقابل ما تقدمه من أي خدمات أو تسهيالت أخرى:ي 
 -:ضوابط تحديد الرسوم) ٢٠٥(مادة

تراعى سلطات الطيران المدني عند أعداد الرسوم المشار إليها في المـادة             
 -:السابقة ما يلي

بساطة نظام الرسوم ومالءمته للتطبيق العام فـي مختلـف المطـارات            : أ 
 .دوليةال
عدالة الرسوم وعدم فرض رسوم مبالغ فيهـا علـى نحـو ال يشـجع               :ب 

المنتفعين بخدمات المطار على استخدام التسهيالت والخـدمات الالزمـة          
 .لتأمين سالمة الطيران

عدم التمييز بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية واألجنبية التي تعمل في           :ج 
 .نفس مجال شبكة الخطوط الجوية الدولية

إال يترتب على اإلعفاءات او التخفيضات المتعلقة برسـوم المطـارات           :د 
 .والخدمات المالحية فرض أعباء إضافية جسيمة على باقي المنتفعين

تحديد الرسوم عند المستويات التي تكفل بقدر االمكان تغطية التكلفـة           :هـ 
يـف  االقتصادية الكاملة للمطار والخدمات والتسهيالت المالحية وكذلك تكل       

رأس المال المستثمر واستهالك األصول وتكـاليف التشـغيل والصـيانة           
واإلدارة من حصيلة إيرادات المطار سواء منها المتعلق أو غير المتعلـق            

 -:بالطيران وذلك مع مراعاة اآلتي
إال يتحمل مستثمرو الطائرات وغيرهم من المنتفعين بخدمات المطـار          )١ 

ال ينتفعون منها وتحقيقا لذلك تستبعد      أي رسوم مقابل خدمات او تسهيالت       
 .التكاليف المتعلقة بمنشآت او خدمات او تسهيالت مؤجرة للغير



 

 ٥٠٤
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توزيع التكلفة توزيعا عادال على كافة المنتفعين  بالمطـار والخـدمات            )٢ 
والتسهيالت المالحية بحيث ال يتحمل أي منهم عبئا ماليا إضـافيا مقابـل             

 .انتفاع غيره بذلك
 -:إلعفاءات والتخفيضات المتعلقة بالرسوما) ٢٠٦(مادة

تقوم الهيئة بتحديد  حاالت اإلعفاء من رسوم الهبوط واالنتظار واإليـواء             
والخدمات المالحية وكذلك حاالت تخفيض رسـوم الهبـوط واالنتظـار           

 .واإليواء مع االهتداء في ذلك باألنظمة الدولية المطبقة في هذا المجال
 -:لطيرانالئحة رسوم ا) ٢٠٧(مادة

تقوم الهيئة بتحصيل رسوم الطيران المدني مقابل ما تقدمه مـن خـدمات              
طبقا ألحكام الئحة رسـوم     ) ٢٠٤(وتسهيالت في المجاالت  المبينة بالمادة     

 .الطيران المدني
 -:زيادة فئات الرسوم) ٢٠٨(مادة

يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة زيادة الفئات المحددة بالئحة رسوم           -١ 
يران المدني لمواجهة الزيادة في تكاليف تشـغيل وصـيانة وتطـوير            الط

المطارات ومسايرة مستويات رسوم الطيران المدني السائدة دوليا وذلك بما          
 .ال يجاوز ثالثين في المائة سنويا وحسبما توضحه الئحة الرسوم

يسري مفعول قرارات تعديل رسوم الطيران المدني سالفة الذكر بعـد           -٢ 
 .ين يوما من تاريخ نشرهامضي ثالث

 -:سداد الرسوم) ٢٠٩(مادة
يلتزم بسداد رسوم الهبوط واالنتظار واإليواء مستغل  الطائرة في حالة           -١ 

النقل الجوي التجاري والطيار في جميع الحاالت األخـرى وتسـدد هـذه             
الرسوم قبل إقالع الطائرة او بموجب حسابات شهرية يمكن فتحها بالنسبة           

 .دائمين بخدمات المطار وتسوى هذه الحسابات شهرياللمنتفعين ال
يلتزم بسداد رسوم الخدمات المالحية مستغل الطائرة والطيار في جميع          -٢ 

الحاالت األخرى او كليهما بتعهد كتابي وال يصرح بعبور أي طائرة إلقليم            
الجمهورية ما لم يكن هناك تعهد كتابي أو برقي بسداد هذه الرسـوم مـن               

ئرة أو الطيار أو كليهما في ذلك وتسدد الرسوم المستحقة خالل           مستغل الطا 
ثالثــين يومــا مــن تــاريخ اإلخطــار بالمطالبــة داخــل الجمهوريــة 

يوما في الخارج ، وفي حالة عدم السداد في المواعيد المحددة           )٤٥(وخالل
يضـاف إليـه    ) خمسـين فـي المائـة     %(٥٠يحصل رسم إضافي بنسبة     

ترة انقضاء أخرى إال إذا حالت دون ذلك        عن كل ف  ) خمسة في المائة  %(٥
 .ظروف قاهرة



 

 ٥٠٥
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في حالة التخلف عن سداد أي رسوم أخرى تحدد بشأنها موعد للسـداد             -٣ 
يضـاف إليـه    ) خمسين  فـي المائـة     %(٥٠يحصل رسم إضافي بنسبة     

عن كل فترة انقضاء أخرى إال إذا حالت دون ذلك          )  خمسة في المائة  %(٥
 .ظروف قاهرة

 رالباب الثاني عش
 حوادث ووقائع الطائرات

 الفصل األول
 اإلبالغ عن حوادث ووقائع الطائرات

 -:حوادث الطائرات في إقليم الجمهورية) ٢١٠(مادة
على السلطات المحلية عند علمها بوقوع حادث لطـائرة فـي منطقـة             -١ 

 .اختصاصها أن تخطر سلطات الطيران المدني علما بذلك
ا عند وقوع حادث لطائرتهم إخطـار       على قائد الطائرة وأعضاء طاقمه    -٢ 

 .سلطات الطيران المدني بذلك على الفور طالما تسمح حالتهم بذلك
على قادة الطائرات ، عند مشاهدتهم لحادث الطائرة من الجـو أثنـاء             -٣ 

 .عمليات الطيران إخطار سلطات الطيران المدني بذلك على الفور
 -: الجمهوريةحوادث الطائرات الوطنية خارج إقليم) ٢١١(مادة

على مستثمري او مالك  الطائرات أو مـن يمثلـونهم إخطـار سـلطات                
الطيران المدني عند وقوع حادث ألي من طائراتهم خارج إقليم الجمهورية           

 .وذلك فور علمهم بالحادث
 -:حوادث الطائرات األجنبية في إقليم الجمهورية) ٢١٢(مادة

وع حادث لطائرة أجنبية فـي      على سلطات الطيران المدني  عند علمها بوق        
 :إقليم الجمهورية إبالغ  ذلك فورا إلى كل من

 .دولة التسجيل:أ 
 .دولة صانع الطائرة:ب 
 .دولة مستثمر أو مالك الطائرة في حالة كونها غير دولة التسجيل:ج 
 .الدولة المتضررة من نتائج الحادث:د 
 -:وقائع الطائرات الوطنية) ٢١٣(مادة

مطارات وقادة ومستثمري ومـالك الطـائرات إخطـار         على مدراء ال  -١ 
 .سلطات الطيران المدني بأية وقائع تتعرض لها طائراتهم فور حدوثها

على سلطات الطيران المدني تحديد وقائع الطائرات التي ينبغي اإلبالغ          -٢ 
 .عنها

 الفصل الثاني
 الصالحيات والواجبات

 واجبات السلطات المحلية) ٢١٤(مادة
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لطات المحلية أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميـع           على الس -١ 
موجوداتها او حطامها وعدم تحريكها من موضعها إال بقصد إنقاذ األرواح           

 الحرائـق أو إذا شـكلت   ةأو استخالص األشياء الثمينة أو البريد او مقاوم       
الطائرة او حطامها خطرا على المالحة الجوية أو علـى وسـائل النقـل              

وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن          األخرى  
وفي جميع األحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله  كليا أو              

 . وضعهلجزئيا أو تعدي
على سلطات األمن والجهات اإلدارية كل فيما يخصه اتخاذ اإلجراءات          -٢ 

ا بكافـة األوراق    الالزمة لتسهيل اعمال لجان التحقيق وخاصـة تزويـده        
الرسمية التي تعدها عن الحوادث وعليها القيام بأعمال اإلنقاذ واإلسـعاف           
ونقل المصابين وإخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة علـى أثـار            
الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق مـن تعليمـات              

 .تيسر لها اداء مهامها
 -:ت سلطات الطيران المدنيصالحيات وواجبا) ٢١٥(مادة

على سلطات الطيران المدني وضع نظام للتحقيق في حوادث ووقـائع           -١ 
الطائرات ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب إتباعها ألجراء التحقيق في          
هذه الحوادث والوقائع وطريقة اإلخطار عنها وكيفية إزالة آثارها وكـذلك           

لجهات المختصة والطيارين وغيرهم    كافة القواعد األخرى التي يجب على ا      
إتباعها عند وقوع هذه الحوادث بما في ذلك التحفظ على جهـاز تسـجيل               
مراحل الطيران وجهاز التسجيل الصوتي بغرفة القيادة وذلك مع مراعـاة           

 .القواعد الدولية المقررة في هذا الشأن
نبية أو  عند وقوع حادث في إقليم الجمهورية لطائرة مدنية وطنية أو أج          -٢ 

عند وقوع حادث لطائرة مدنية وطنية في أعالي البحار أو في أقاليم غيـر              
مملوكة لدولة ما يجب على سلطات الطيران المدني في ضوء المعلومـات            
المبدئية عن الحادث أشعار الوزير وسرعة إصدار قرار بإجراء التحقيـق           

ء بمـا   في ظروف وأسباب الحادث او بعدم اجراء ذلك التحقيق واالكتفـا          
تجمع من معلومات، وفي هذه الحالة األخيرة عليها رفع تقرير مسبب عن            

 .ذلك إلى الوزير 
على سلطات الطيران المدني التحقيق في حوادث ووقـائع الطـائرات           -٣ 

وتشكيل لجان التحقيق وتقديم التقارير عن الحاالت والظـروف المتعلقـة           
 أسبابها، ونشر نتائج التحقيق     بالحوادث والوقائع التي تقوم بتحقيقها مع بيان      

كما يجب عليها وضع التوصيات الالزمة لمنع تكـرار وقـوع الحـوادث              
 .والوقائع تأمينا لسالمة الطيران مستقبال



 

 ٥٠٧

طيران مدني

على سلطات الطيران المدني التحفظ على جميع السـجالت والوثـائق           -٤ 
 .الخاصة بالطائرة المنكوبة وغير الموجودة على متنها

ن خالل التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل علـى وجـود   إذا ما اتضح م -٥ 
عامل أو اكثر من العوامل التي تهدد تأمين سالمة الطيران يجـب علـى              

 .سلطات الطيران المدني التقدم بالتوصيات الالزمة للجهات المعنية
يجوز لسلطات الطيران المدني اصدار قرار مسبب بإعادة التحقيق في          -٦ 

إذا ما تكشفت أدلة جديدة أو بيانات جوهرية لـم          أي من حوادث الطائرات     
 .تكن في علم اللجنة التي باشرت التحقيق
 الفصل الثالث
 لجان التحقيق

 -:تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات) ٢١٦(مادة
ويجب  ، تقوم الهيئة بتشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات        -١ 

عن ثالثة ويجوز للجنة االستعانة بذوي الخبرة       األ يقل عدد أعضاء اللجنة      
الخاصة سواء كانوا من داخل البالد  أو خارجها لالشتراك فـي التحقيـق              
بصفة استشارية وتتكفل الهيئة بتقديم مصاريف وبـدل انتقـال ومكافـآت            
أعضاء اللجنة وهؤالء المستشارين كما تتكفل  بكافة المصاريف الالزمـة           

ية أو العملية أو البحوث الفنية التي قـد تقتضـيها   إلجراء االختبارات الجو  
 .ظروف الحادث

 .ال يجوز عزل العضو من اللجنة اثناء التحقيق إال بقرار مسبب-٢ 



 

 ٥٠٨
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 -:لجان التحقيق  المشتركة) ٢١٧(مادة
إذا وقع حادث تصادم بين طائرة أو اكثر من الطائرات العسكرية بطـائرة              

 في تشكيل لجنة التحقيـق ان تضـم         أو أكثر من الطائرات المدنية يراعى     
عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيـران المـدني وسـلطات الطيـران             

 .العسكرية
تمثيل الجمهورية في تحقيق الحوادث التي تقع لطائرة وطنيـة فـي            ) ٢١٨(مادة

 -:الخارج
عند وقوع حادث لطائرة وطنية في إقليم دولة أجنبية يجب على الهيئة إيفاد              

ية لالشتراك بصفة مراقب في التحقيق الذي تجريه سـلطات          لجنة استشار 
 .هذه الدولة األجنبية

 -:السماح لممثلي الدولة باالشتراك في التحقيق) ٢١٩(مادة
يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات الوطنية في إقلـيم             -١ 

 :الجمهورية ممثل عن كل من
 . اليمنيةدولة المستثمر إذا كان ال يتمتع بالجنسية:أ 
دولة صانع الطائرة إذا ما تعلق التحقيق في الحادث بموضوعات تمس           :ب 

 .صالحية الطائرة للطيران
ولممثل الدولة الحق في أن يصطحب معه مستشارا أو أكثر لمعاونته فـي              

 .التحقيق
عند وقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم الجمهورية يحق لكل من الدول            -٢ 

ال لها لالشتراك في التحقيق بصـفة مراقـب ولـه ان            اآلتية أن تعين ممث   
 .يستعين بواحد أو اكثر من المستشارين

 .دولة التسجيل:أ 
 .دولة المستثمر:ب 
 .الدولة التي تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا ما طلب منها ذلك:ج 
 .دولة صانع الطائرة إذا ما رؤي أن إسهامها في التحقيق ضروري:د 
 -:ولة المشتركة في التحقيق الحقوق اآلتيةيمنح ممثل الد-٣ 
 .زيارة مكان الحادث:أ 
 .فحص الحطام:ب 
 .سؤال الشهود ومناقشتهم:ج 
 .اإلطالع على كافة األدلة ذات الصلة بالحادث:د 
 .الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث:هـ 
 .المختلفةإبداء الملحوظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق :و 



 

 ٥٠٩
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 -:تعلق حادث الطائرة بجريمة) ٢٢٠(مادة
إذا تبين للجنة أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه فـي جريمـة تخريـب                 

وجب عليها إبالغ النيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية  الالزمة فـي            
 .هذا الشأن

 -:صالحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات) ٢٢١(مادة
ول تحقيق ومنع حـوادث الطـائرات بالهيئـة ومسـاعديه            يكون لمسئ -١ 

وأعضاء لجنة التحقيق صفة الضابطة القضائية ولهم بهـذه الصـفة حـق             
دخول مكان الحادث واألماكن األخرى المرتبطة به والتي تفيـد التحقيـق            
وتفتيشها وإجراء المعاينات واإلطالع على المستندات والسجالت والمراجع        

 والتحفظ على ما يهـم التحقيـق منهـا واسـتدعاء            والرسومات واألوراق 
األشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم مـن معلومـات أو            
أرواق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية إلظهار الحقيقة واتخاذ اإلجراءات          
الالزمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها او           

 .الختبارات الالزمة عليهابعضها إلجراء ا
يكتسب صفة الضابطة القضائية كل من يستعان به في التحقيـق مـن             -٢ 

ذوي الخبرة الخاصة من رعايا الجمهورية ولهم بهـذه الصـفة ممارسـة             
الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك فـي حـدود مـا               

 . بهمة اللجنةيكلفهم به رئيس لجنة تحقيق الحادث من اعمال  تتصل
 الفصل الرابع

 تقرير لجنة التحقيق
 -:تقديم وإبالغ التقارير) ٢٢٢(مادة

ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث واألسـباب والظـروف التـي            -١ 
ويبلغ التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه مـن الهيئـة          ،أحيطت به للهيئة    

من هذه المـادة    ) ٢(ةوأشعار الوزير إلى الدول والجهات المعنية طبقا للفقر       
ويجوز لألفراد أو الجهات الحصول على نسخ من التقريـر بعـد تسـديد              

 .الرسوم المقررة إال في الحاالت التي تقرر فيها الهيئة عدم نشر التقرير
 -:يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه اآلتي-٢ 
 :بالنسبة لحوادث الطائرات الوطنية يبلغ التقرير إلى كل من : أ 
 .الدولة أو الدول التي نكبت في بعض رعاياها نتيجة للحادث)١ 
 .المنظمة الدولية للطيران المدني)٢ 
بالنسبة لحوادث الطائرات األجنبية في إقليم الجمهورية تبلغ كـل مـن            :ب 

 :الدول اآلتية بالتقرير عن الحادث ونتائجه
 .دولة التسجيل)١( 
 .دولة المستثمر)٢( 



 

 ٥١٠

طيران مدني

 .دولة صانع الطائرة)٣( 
 .الدولة التي تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق)٤( 
 .الدولة أو الدول التي نكبت في بعض رعاياها نتيجة للحادث)٥( 
 .المنظمة الدولية للطيران المدني)٦( 

يجوز تبليغ التقارير عن الوقـائع إلـى الـدول ذات           : بالنسبة للوقائع   :ج 
ز أن تبلـغ البيانـات      المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة كما يجو       

كيلوا جرام إلى المنظمـة     )٥,٧٠٠(عن وقائع الطائرات التي يجاوز وزنها     
 .الدولية للطيران المدني

يجوز للهيئة بالنسبة لحوادث الطائرات األجنبية في إقليم الجمهورية قبل          :د 
 :أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث إرسال مسودة إلى كل من

 .دولة التسجيل):١ 
 .دولة المستثمر، إذا كانت خالف دولة التسجيل):٢ 
 .دولة صانع الطائرة):٣ 
وللهيئة أن تدعو هذه الدول إلى أبداء مالحظاتها على محتوياته فإذا لم تتلق              

الهيئة ردا خالل ستين يوما يجوز لها اعتبار أن هذه الدول قد وافقت على              
خطـر بـه الـدول      التقرير ضمنيا وتشرع في نشره في أقرب فرصة وت        

أما إذا تلقت الهيئـة مالحظـات       ) ب٢(والجهات المعنية الواردة في الفقرة    
خالل ستين يوما من إرسال المسودة فإنه يجوز لها أن تعدل تقريرها على             
ضوء هذه المالحظات كلها او بعضها وأن تثبت ما لم توافق عليه بملحـق              

 .في نهاية التقرير
 -:النهائي للجنة التحقيقحجية وقائع التقرير ) ٢٢٣(مادة

تعتبر الوقائع التي يتضمنها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق فـي             
 .حادث الطائرة صحيحة ويحتج بها وذلك ما لم يتم إثبات عكسها

 الباب الثالث عشر
 البحث واإلنقاذ
 الفصل األول
 أحكام عامه

 -:المقصود بالبحث واإلنقاذ) ٢٢٤(مادة
اإلنقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد األعالم لطائرة تتعرض         يقصد بالبحث و   

للهالك أو يهددها خطر او صعوبات ما أو يقـوم شـك أو خـوف علـى            
 .سالمتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها



 

 ٥١١

طيران مدني

 -:االلتزام بتقديم معونة البحث واإلنقاذ) ٢٢٥(مادة
للبحث واإلنقاذ  ال يجوز ألي شخص أو جهة االمتناع عن تقديم أية معونة             

في مقدورهما متى طلبت السلطات المختصة منهما ذلك وكانـت طبيعـة            
 .عملهما تمكنهما من تقديم مثل هذه المعونة

 -:المحافظة على آثار الحادث) ٢٢٦(مادة
ال يجوز ألي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل               

إذا كـان ذلـك ضـروريا       الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إال          
ألعمال اإلنقاذ أو بتصريح من سلطات الطيران المدني وعلـى وحـدات            
البحث واإلنقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتـى اسـتكمال المعلومـات            

 .الضرورية للتحقيق في الحادث
 -:تطبيق قانون جنسية الطائرة) ٢٢٧(مادة  

أي دولة يطبق قانون    في حالة وجود الطائرة في مكان غير خاضع لسيادة           
جنسية الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها أو استعادتها على االلتزامات            

 .الناشئة عن البحث واإلنقاذ أو االستعادة
 الفصل الثاني

 واجبات السلطات المختصة بالبحث واإلنقاذ
 -:تنظيم البحث واإلنقاذ) ٢٢٨(مادة

ذ وتحدد مناطق البحث واإلنقاذ     تنشئ الهيئة مركز لتنسيق البحث واإلنقا     -١ 
 .وتتولى اإلعالن عنها

يعتبر مركز البحث واإلنقاذ التابع للقوات المسـلحة مركـزا أساسـيا            -٢ 
مسئوال عن أعمال البحث واإلنقاذ بالتنسيق مع أي مراكز أخرى تحـددها            

 .الهيئة
تتولى الهيئة اتخاذ الترتيبات الالزمة للتنسيق والتعـاون مـع الـدول            -٣ 

 .رى وخاصة المجاورة للجمهورية فيما يتعلق بالبحث واإلنقاذ األخ
يكون مركز ووحدات البحث واإلنقاذ على استعداد دائم للعمـل طبقـا            -٤ 

 .للخطط الموضوعة
 -:السماح بدخول المناطق المحرمة ألغراض البحث واإلنقاذ) ٢٢٩(مادة  

م بعملية  على السلطات المختصة أن تسمح لألشخاص والطائرات التي تقو         
البحث واإلنقاذ بدخول أي منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطـائرة             
موجودة في هذه المنطقة وعلى أن تجري هذه العلميـات تحـت أشـراف              

 .السلطات المختصة



 

 ٥١٢

طيران مدني

 -:السماح بالدخول إلى الجمهورية ألغراض البحث واإلنقاذ) ٢٣٠(مادة
المعـدات والطـائرات    على السلطات المختصة أن تسمح لذوي الشـأن و         

بالدخول فورا وبصفة مؤقتة إلى إقليم الجمهورية لإلسهام فـي عمليـات            
البحث واإلنقاذ وذلك في حدود ما تراه سلطات الطيران المدني الزما لهذه            

 .العمليات
 الفصل الثالث

 تعويضات ومكافآت البحث واإلنقاذ
 -:استحقاق التعويضات واسترداد النفقات) ٢٣١(مادة

ونة بحث وإنقاذ تقدم وفقا ألحكام هذا الفصل تعطـي الحـق فـي              كل مع  
استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن األضرار          
التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها بما في ذلك              

 .الوفاة
 -:حدود التعويضات والنفقات) ٢٣٢(مادة

ات والتعويضات المشار إليها في المادة السابقة عـن         ال يجوز أن تزيد النفق     
 .قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة

 -:حق مقدم المعونة دون التزام) ٢٣٣(مادة
إذا قدمت معونة البحث واإلنقاذ دون أن تكون وليدة التزام بعمل فال يكون              

اص للمعين حق في التعويض إال إذا توصل إلى نتيجة مفيدة في إنقاذ أشخ            
 .أو ساهم في إنقاذهم

 -:مكافآت األشخاص) ٢٣٤(مادة
باإلضافة إلى النفقات والتعويضات المشار إليها في هذا الفصل يستحق          -١ 

كل من أنقذ شخصا أو عدة أشخاص مكافأة ال تتجاوز الحد األقصى المقرر          
بالنسبة إلنقاذ الشخص الواحد ، والحدود القصـوى اإلجماليـة  المقـررة             

نقاذ عدة اشخاص  كما يستحق المعين الذي لم ينقذ أي شـخص             بالنسبة ال 
 .مكأفاه  ال تتجاوز الحد االقصى المقرر بالنسبة النقاذ الشخص الواحد

إذا قدمت معونة البحث واإلنقاذ بواسطة عدة طائرات أو عدة أشخاص           -٢ 
وتجاوز مجموع المكافآت المستحقة الحد األقصى المقرر في الفقرة السابقة          

 . المكافآت بنسبة عدد األشخاص الذين تم إنقاذهمفتخفض
 -:مكافآت إنقاذ الطائرة واألموال التي على متنها) ٢٣٥(مادة

باإلضافة إلى النفقات والتعويضات المشار إليها في هذا الفصل يستحق كل            
من قام بإنقاذ طائرة أو أموال على متنها مكافأة يحدد مقدارها وفقا للمعايير             

 -:اآلتية
النجاح الذي أحرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصـعوبات واألخطـار           :أ 

 .التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة



 

 ٥١٣
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قيمة الطائرة واألموال التي تم إنقاذها وذلك على أن ال تتجاوز المكافأة            :ب 
 .قيمة الطائرة واألموال التي تم إنقاذها

 -:قاذ األموالحق منقذ األشخاص في مكافآت إن) ٢٣٦(مادة
إذا تم إنقاذ اشخاص وأموال معا فلمنقذ األشخاص الحق في حصة عادلـة              

 .من المكافأة الممنوحة إلنقاذ األموال
 -:سقوط الحق في التعويضات والمكافآت واسترداد النفقات) ٢٣٧(مادة

ال محل للتعويض أو استرداد النفقات او المكافآت إذا تمت معونة البحـث              
 .ا عن الممانعة الصريحة والمعقولة التي يبديها المعانواإلنقاذ رغم

 -:الشحنات البريدية) ٢٣٨(مادة
تدخل ضمن األموال بالمعنى المقصود في هذا الباب األشياء التي يجـري             

نقلها وفقا ألنظمة اتفاقيات البريد أو االتفاقيات األخرى المتعلقـة بشـئون            
 .البريد

 -:المعانةالتزام مستثمر الطائرة ) ٢٣٩(مادة
يلتزم مستثمر الطائرة المعانـة بـرد نفقـات معونـة البحـث واإلنقـاذ                

 .والتعويضات والمكافآت المترتبة عليها
 

 -:تقديم مالك الطائرة للمعونة) ٢٤٠(مادة
تستحق النفقات والتعويضات والمكافآت المشار إليها في هذا الفصل حتـى            

 .ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين
 ل الرابعالفص

 دعاوى البحث واإلنقاذ
 -:المحكمة المختصة بدعاوة البحث واإلنقاذ) ٢٤١(مادة

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث واإلنقـاذ            
وتختص المحكمة االبتدائية بمدينة صنعاء بذلك في حالة وقوع الحادث في           

ة وذلك في الحاالت    أعالي البحار أو في مكان غير خاضع  لسيادة أي دول          
 -:اآلتية

 .إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او إنقاذها مسجلة في الجمهورية:أ 
إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة أثر الحادث فـي إقلـيم              :ب 

 .الجمهورية
 .إذا كان المدعي من رعايا الجمهورية:ج 



 

 ٥١٤
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 :انقضاء  دعاوى البحث  واالنقاذ) ٢٤٢(مادة
تنقضي  الدعاوى الناشئة عن البحث واإلنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ           -١ 

 .االنتهاء من البحث واإلنقاذ
في حالة وقف التقادم أو انقطاعه ال تقبل هذه الدعاوى بعـد انقضـاء              -٢ 

 .ثالث سنوات على تاريخ االنتهاء من البحث أو اإلنقاذ
 الباب الرابع عشر
 أمن الطيران
 الفصل األول

 المطارات والطائرات وخدمات وتسهيالت المالحة الجويةحماية 
 -:تدابير وقائية) ٢٤٣(مادة

على سلطات الطيران المدني اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنـع            
ارتكاب األفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسالمة الطيران المـدني           

طنية وذلـك علـى     بالجمهورية وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الو       
 .ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك

 .قواعد وأنظمة وإجراءات وخطط أمن الطيران) ٢٤٤(مادة
على سلطات الطيران المدني وضع ومراقبة تنفيذ القواعـد واألنظمـة           -١ 

واإلجراءات والخطط الالزمة لحماية الطـائرات والمطـارات وأجهـزة          
 سالمة الطيران وذلك وفقا للقواعد      ومعدات تنظيم المالحة الجوية  وتأمين     

واألنظمة واإلجراءات الدولية التي تقرها الجمهورية وبصفة خاصـة مـا           
 -:يلي

القواعد واألنظمة واإلجراءات والخطط الالزمة لحماية الطيران المدني        ):أ 
من األفعال غير المشروعة التي تهدد تأمين سالمته ، وتطبيق ذلك علـى             

 . من التدخل أو تأخير حركة النقل الجوينحو يكفل أقل قدر ممكن
األنظمة الكفيلة بضمان األشراف الفعال على تحركات األفـراد بـين           ):ب 

مباني الركاب والطائرات وحماية البضائع واألمتعة والبريـد والمخـازن          
ووسائل النقل بين تلك المباني والطائرات وكذلك منـاطق التحميـل فـي             

 .ي أفعال تخريبيةمواقف الطائرات لتفادي حدوث أ
خدمات األمن الخاصة بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غيـر           ):ج 

المشروع وإجراءات التنسيق الالزمة ومنع األفراد ووسـائل النقـل مـن            
الدخول إلى مناطق التحركات الجوية أو أية مناطق أخرى تهم أمن المطار            

 .بدون تصريح
ي الطائرات المسجلة في الجمهورية     مراجعة وإقرار برامج أمن مستثمر    ):د 

 .ومراعاة توافقها مع خطط أمن المطارات



 

 ٥١٥

طيران مدني

يحظر على أي شخص الدخول بدون تصريح في ساحة المطار أو في            -٢ 
مناطق التحركات الجوية وتحميل الطائرات أو أماكن خدمات وتسـهيالت          
المالحة الجوية أو أية مناطق أخرى تتعلق بتأمين سالمة الطيران أو تهـم             
أمن المطار كما يحظر ترك حيوانات أو أشياء في األماكن آنفة الذكر من             

 .الممكن أن تؤدي إلى األضرار بتأمين سالمة الطيران
 -:حق التفتيش) ٢٤٥(مادة

 -:يحق لمفتشي األمن الجوي ما يلي 
 .تقييد أو منع دخول األفراد إلى بعض المناطق بالمطارات-١ 
لمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم     التحقق من شخصية األفراد وا    -٢ 

 .واستجواب أي شخص يشك في أمره وتفتشيه إذا  ما اقتضى األمر
التأكد من عدم حيازة الركاب ألية أسلحة أو مواد قابلة لالشتعال أو أي             -٣ 

مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطـائرة أو الركـاب أو البضـائع              
 .بالخطر

 -:قضائيةالضابطة ال) ٢٤٦(مادة
يكون لمفتشي األمن الجوي صفة الضابطة القضائية فيما يتعلق بممارسـة            

 .اختصاصتهم المشار إليها في المادة السابقة
 -:حمل األسلحة والمواد الخطرة بالطائرة) ٢٤٧(مادة

ال يجوز ألي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصـريح مـن              -١ 
ابلة لالشتعال أو أية مواد أخـرى       سلطات الطيران المدني سالحا أو مواد ق      

يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب  أو العنف أو التهديد أثناء        
 .الرحلة

إذا ما تطلب األمر نقل سالح خال من الـذخيرة أو أيـة مـواد قابلـة      -٢ 
لالشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمـل مـن أعمـال               

ديد  يجب على حائزها تسـليمها إلـى ممثـل           التخريب أو العنف  أو الته     
المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه األسلحة او المواد في مكان            
 .بالطائرة ال يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة

 -:نقل البريد الجوي) ٢٤٨(مادة
جـو إال   ال يجوز نقل أي بريد  أو طرود بريدية مرسلة عن طريـق ال             -١ 

وفقا لإلجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام االتفاقيـات الدوليـة           
 .المنظمة إليها الجمهورية

يجوز تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا مـا             -٢ 
قام شك في احتواء أي منها على مواد قد تهـدد سـالمة الطـائرة أثنـاء                 

 .رحلتها



 

 ٥١٦
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 -: الطائرات للخطرتعريض سالمة) ٢٤٩(مادة
ال يجوز ألي شخص أن يضع أو يتسبب في وضع جهـاز أو مـادة فـي              

طائرة في الخدمة او فيما تحمله من بضائع أو أمتعة أو بريد من الممكـن               
أن يؤدي إلى تدمير أو أحداث تلف بها يجعلها عاجزة عـن الطيـران أو               

 المـدني   تعريض سالمتها في حالة الطيران للخطر وعلى سلطات الطيران        
 .اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتفادي ذلك

 -:إتالف  أو تدمير األجهزة والمعدات) ٢٥٠(مادة
ال يجوز ألي شخص أن يتسبب على أي نحو في تدمير أو إتالف أي من                

أجهزة ومعدات الخدمات  والتسهيالت المستخدمة لتنظيم المالحة الجويـة          
ه تعريض سالمة الطائرات فـي      وتأمين سالمة الطيران ، وكل ما من شأن       

حالة الطيران للخطر وعلى سلطات الطيران المدني اتخاذ كافة اإلجراءات          
 .الالزمة لتفادي ذلك

 -:اعتبار الطائرة في حالة طيران) ٢٥١(مادة
تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التـي يـتم فيهـا                 

ركاب حتى اللحظة التـي يـتم   إغالق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود ال    
فيها فتح أي من هذه األبواب من أجل مغادرة الركاب لهـا، وفـي حالـة                
الهبوط االضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتـولى           
السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة  وما على متنها من أشـخاص            

 .وأموال
 -:اعتبار الطائرة في الخدمة) ٢٥٢(مادة

تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمـال              
الخدمات األرضية  او بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلـة معينـة حتـى              
مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة وعلى أي حال تمتـد             
فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيـران علـى              

 .جه المحدد في المادة السابقةالو
 الفصل الثاني

 سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها
 -:التدابير الوقائية وتقييد الحرية) ٢٥٣(مادة

يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد ألسباب معقولة أن شخصا قد ارتكب او شرع              
في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الوطنية النافذة  او            
في االتفاقيات الدولية المصدق عليها أو المنظمة إليهـا الجمهوريـة أو أي         
فعل قد يعرض سالمة الطائرة للخطر أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يـراه              
من تدابير ضرورية ووقائية أو القبض عليه ، ويجوز له أن يـأمر بـاقي               

لـب  أعضاء الطاقم  أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك كما يجوز له أن يط              
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تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها إال أنه ال يجوز له إجبارهم على               
 .ذلك

 -:االستمرار في تقييد الحرية  ووجوب األخطار) ٢٥٤(مادة
ال يجب االستمرار في اتخاذ إجراءات تقيد الحرية التي فرضت على            -١

ة شخص ما تطبيقا ألحكام المادة السابقة فيما وراء أي نقطة تكون الطـائر            
 :قد هبطت فيها إال

إذا كانت هذه النقطة واقعة في إقليم دولة غير متعاقدة وترفض سلطاتها السماح             :أ
بإنزال هذا الشخص أو إذا كانت هذه اإلجراءات قد اتخذت لغرض تمكين            

 .تسليم الشخص المذكور للسلطات المختصة
ئرة في حالة هبوط الطائرة هبوطا اضطراريا ، وعدم تمكن قائد الطـا           : ب 

 .من تسليم ذلك الشخص للسلطات المختصة
 .في حالة موافقة الشخص المذكور على استمرار طيرانه مقبوضا عليه:ج
 على قائد الطائرة أن يقوم بأسرع وقت ممكن بإخطار سلطات الدولة التـي              -٢

ستهبط الطائرة في إقليمها وبها شخص مقبـوض عليـه طبقـا ألحكـام              
على الطائرة وأسباب القبض عليه على      بوجود هذا الشخص    ) ٢٥٣(المادة

 .أن يكون هذا األخطار قبل هبوط الطائرة كلما أمكن ذلك
 -:حق قائد الطائرة في إنزال المتهم) ٢٥٥(مادة
يجوز لقائد الطائرة كلما كان ذلك ضروريا، إنزال أي شخص على متنها في             -١

دا إلى أسـباب    إقليم أي دولة تهبط فيها الطائرة وذلك إذا ما ثبت لديه استنا           
معقولة أنه قد ارتكب أو شرع في ارتكاب أي مـن الجـرائم أو األفعـال                

 .المشار إليها في هذا الباب أو أي فعل قد يعرض سالمة الطائرة للخطر
على قائد الطائرة تقديم تقرير إلى سلطات الدولة التي يتم فيها إنزال المـتهم              -٢

 . هطبقا لهذه المادة مع بيان حقائق ذلك وأسباب
 -:تسليم المتهم للسلطات المختصة) ٢٥٦(مادة

إذا اعتقد قائد الطائرة استنادا إلى أسس معقولة أن شخصا قد ارتكـب             -١ 
على متن الطائرة أحدى الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي االتفاقيـات              
والمعاهدات الدولية المنظمة إليها الجمهورية أو أي فعل قد يعرض سالمة           

مكونـة  ) من وجهـة نظـره    ( أألفعال التي يعتبرها  الطائرة للخطر أو أحد     
لجريمة جسيمة طبقا لقانون العقوبات ، يجوز له أن يقوم بتسليمه للسلطات            

 .المختصة في أية دولة متعاقدة تهبط فيها الطائرة
على قائد الطائرة أن يقوم في أقرب وقت ممكن بإخطار سلطات الدولة            -٢ 

إقليمها وبها شخص يـرى تسـليمه ،        المتعاقدة التي ستهبط  الطائرة على       
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طبقا لحكم الفقرة السابقة برغبته هذه مع بيان أسباب ذلك على أن يتم هذا              
 .اإلخطار قبل هبوط الطائرة كلما أمكن ذلك

على قائد الطائرة أن يزود السلطات التي تم تسليم المتهم المشتبه فيـه             -٣ 
ومات التي تـوافرت لديـه      إليها طبقا ألحكام هذه المادة بكافة األدلة والمعل       

 .شرعا وفقا للقانون
 -:انتفاء المسئولية بشأن معاملة المتهم) ٢٥٧(مادة

بالنسبة لإلجراءات التي تتخذ وفقا ألحكام هذا الفصل تنتفي مسئولية قائـد             
الطائرة أو أي فرد من أعضاء طاقمها أو أي راكب أو مالك الطـائرة أو               

لرحلة لحسابه وذلك في أي دعـوى       مستغلها أو الشخص الذي يتم تسيير ا      
تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت هذه اإلجـراءات            

 .ضده
 الفصل الثالث

 صالحيات وواجبات السلطات المختصة
 -:أعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم) ٢٥٨(مادة

لجـرائم أو األفعـال     على السلطات المختصة في حالة ارتكاب إحدى ا       -١ 
المنصوص عليها في االتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة المنظمـة إليهـا            
الجمهورية، أو الشروع فيها، أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سالمة الطائرة           
للخطر اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلعادة السيطرة على الطائرة لقائدها          

 .أو للمحافظة على سيطرته عليها
مثل هذه الحاالت لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم          يسمح في   -٢ 

الجمهورية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن وعلى السـلطات المختصـة           
أعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى األشخاص الذين لهم الحق في            

 .حيازتها قانونا
 -:اإلجراءات القانونية) ٢٥٩(مادة

ة أن تتسلم أي شخص قام قائـد الطـائرة          يجب على السلطات المختص   -١ 
، وعليها أن تجري تحقيقا فوريا عـن        ) ٢٥٦(بتسليمه لها وفقا لحكم المادة    

الحادث ،وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق االختصاص            
القضائي للجمهورية وفقا ألحكام القوانين النافذة فعليها اتخاذ اإلجـراءات          

 المحاكمة وإذا تبين لها أن الجريمة ال تدخل في نطاق           الالزمة إلحالته إلى  
االختصاص القضائي المشار إليه فلها أن تتخذ القرار المناسب في شـأنه            

 .طبقا للقانون



 

 ٥١٩

طيران مدني

في جميع األحوال يكون للسلطات المختصة طبقا للقانون الحـق فـي            -٢ 
ا بصورة  تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيه           

 .دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية
عند قيام السلطات المختصة بالقبض على أحد األشخاص طبقا ألحكـام           -٣ 

هذا الباب عليها أن تخطر فوراً الدولة المسجلة فيها الطائرة او الدولة التي             
يتبعها الشخص المقبوض عليه بحقيقة هذا اإلجراء، وكذلك بالظروف التي          

دعت إلى اتخاذه كما أن لها أن تخطر بمثل هذه المعلومـات أي دولـة               است
أخرى يكون لها مصلحة في ذلك إذا رأت أن األمر يقتضي ذلك ، وعليها              
أيضا أن تبادر فورا بإرسال تقرير نتائج هذا التحقيق  إلى الدول المشـار              

 .إليها مبينا فيه ما إذا كانت تزمع تولي االختصاص في هذا الشأن
يخضع إجراء القبض على المتهم أو أي مـن اإلجـراءات التحفظيـة             -٤ 

األخرى ألحكام القانون الوطني وذلك على األ تستمر تلك اإلجراءات اكثر           
 .من الوقت الالزم المكان القيام باإلجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم

 الفصل الرابع
 اعتراض الطائرات المدنية

 -:ئرات المدنية في حالة اعتراضهاتأمين سالمة الطا) ٢٦٠(مادة
على السلطات المختصة في حالة اعتراض الطائرات المدنية وهـي فـي             

حالة طيران،مراعاة  عدم تعريض سالمتها أو سـالمة مـا عليهـا مـن               
أشخاص للخطر ،وكذلك االمتناع عن االلتجاء إلى استخدام األسلحة ضدها          

هورية ،طبقـا لنصـوص     وذلك ،مع عدم اإلخالل بحقوق والتزامات الجم      
 .ميثاق األمم المتحدة

 -:إلزام الطائرات المدنية بالهبوط) ٢٦١(مادة
في حالة طيران أي طائرة مدنية فوق إقليم الجمهورية بدون تـرخيص            -١ 

أو تصريح من سلطات الطيران المدني ،أوفي حالة توافر أسباب معقولـة            
أغـراض اتفاقيـة    تدعو إلى االعتقاد باستخدامها ألي غرض ال يتفق مع          

شيكاغو، يجوز للسلطات المختصة إلزام الطائرة بالهبوط في مطار معـين           
أو إعطائها أي أوامر او تعليمات أخرى تراها الزمة إلنهـاء مثـل هـذه               

 .المخالفات
تحقيقا لهدف البند األول من هذه المادة يجـوز للسـلطات المختصـة             -٢ 

القانون الدولي ،بما في ذلك     االلتجاء إلى أي أجراء مناسب يتفق مع قواعد         
 .أحكام اتفاقية شيكاغو



 

 ٥٢٠

طيران مدني

 -:استجابة الطائرات المدنية المعترضة لألوامر والتعليمات) ٢٦٢(مادة
على قائد أي طائرة مدنية معترضة في أجـواء الجمهوريـة االسـتجابة              

الفورية ألي أوامر أو تعليمات تصدرها إليه السـلطات المختصـة طبقـا             
 .بقةألحكام المادة السا

 -: اعتراض  الطائرات الوطنية خارج إقليم الجمهورية) ٢٦٣(مادة
في حالة اعتراض السلطات المختصة بدولة أجنبية لطائرة مدنية مسـجلة            

في الجمهورية أو يقوم بتشغيلها شخص يتخذ من الجمهورية محال ألقامته           
الفورية الدائمة او مركزا رئيسيا ألعماله يجب على قائد الطائرة االستجابة           

ألي أوامر او تعليمات تصدرها إليه السلطات المختصة للهبوط في المطار           
 .الذي تعينه وغير ذلك من أوامر أو تعليمات أخرى

حظر استخدام الطائرات المدنية ألغـراض ال تتفـق مـع أهـداف             ) ٢٦٤(مادة
 -:الطيران المدني

ة ، فـي أي     ال يجوز استخدام أي طائرة مدنية سواء كانت وطنية أم أجنبي           
غرض من األغراض التي ال تتفق مع أهداف الطيران المدني المنصوص           

 .عليها في اتفاقية شيكاغو
 الباب الخامس عشر

 العقوبات والجزاءات والتعويضات
 الفصل األول
 احكام عامة

 -: صفة الضابطة القضائية) ٢٦٥(مادة
ما يتعلق  يكون لموظفي سلطات الطيران المدني صفة الضابطة القضائية في         

بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي من القواعد واألنظمة أو القرارات المنفذة            
 .له 

 -: الجزاءات التي يحق لسلطات الطيران المدني توقيعها) ٢٦٦(مادة
مع عدم اإلخالل بالعقوبات المقررة وفقا ألحكام هذا القانون يحق لسلطات            

في حالة ثبوت مخالفة أحكامه أو      الطيران المدني اتخاذ  اإلجراءات التالية       
 :أي من القواعد واألنظمة أو القرارات المنفذة له

وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمستثمر أو للطـائرة لمـدة            :أ 
 .محدودة أو إنهاؤه

وقف مفعول شهادة صالحية الطائرة للطيران الصادرة او المعتمدة منها          :ب 
 .لمدة محدودة او سحبها نهائيا

وقف مفعول أجازة الطيران أو أية إجازة أخرى صادرة او معتمدة منها            :ج 
 .لمدة محدودة او سحبها نهائيا



 

 ٥٢١

طيران مدني

منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها علـى الهبـوط بعـد              :د 
 .إنذارها

منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الجمهورية لمـدة محـدودة أو             :هـ 
 .بصفة دائمة

 .ضروريا لمنع أو إنهاء أي مخالفات أخرى أخر تراه أي إجراء :و 
 -:وقف أو سحب اإلجازة في حالة الحكم الجنائي) ٢٦٧(مادة

يجوز لسلطات الطيران المدني أن توقف إجازة الطيران أو أيـة إجـازة              
أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو أن تسحبها نهائيا وذلك في             

ة بعقوبة جنائيـة أو فـي جريمـة مخلـة       حالة الحكم على صاحب اإلجاز    
 .بالشرف

 -:منع أو وقف أو إزالة المخالفات) ٢٦٨(مادة
مع عدم اإلخالل بالعقوبات المقررة وفقا ألحكام هذا القانون أو الجـزاءات             

، يجب على سلطات الطيران المدني اتخـاذ        )٢٦٦(المشار إليها في المادة   
أي مخالفة ألحكام هذا القـانون      اإلجراءات الالزمة لمنع أو وقف أو إزالة        

 .مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الجمهورية في سبيل ذلك
 -: تطبق العقوبة األشد) ٢٦٩(مادة

ال تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبـات أو               
 .أي من القوانين األخرى 

 -:الظروف المشددة) ٢٧٠(مادة
 الظروف المشددة أو العود أو التعمـد يجـوز الحكـم بأقصـى              في حالة  

العقوبات المحددة والجمع بين العقوبـات المقيـدة للحريـة والغرامـات            
 .المنصوص عليها

 -:مصادرة الطائرات  والحموالت  والمعدات والمنقوالت) ٢٧١(مادة
باإلضافة إلى العقوبات المقررة بمقتضى هذا القانون يجوز بصفة عامة          -١ 

مصادرة الطائرات أو الحموالت أو المعـدات أو األجهـزة أو األشـياء              
المتعلقة بجريمة أو فعل غير مشروع من الجرائم واألفعال غير المشروعة           

 .المنصوص عليها في أحكام هذا القانون
 -:تصادر الطائرة وحمولتها في الحاالت اآلتية-٢ 
مل أي من هـذه     حمل عالمات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم ح         :أ 

 .العالمات
قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريـب أو             :ب 

 .أي حمولة غير مشروعة أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة



 

 ٥٢٢

طيران مدني

 -:االختصاص القضائي) ٢٧٢(مادة
تختص محاكم الجمهورية بجميع الجرائم واألفعال غير المشروعة التي         -١ 

هذا القانون أو القواعد واألنظمة والقرارات الصـادرة        تعد انتهاكا ألحكام    
 .تنفيذ له وذلك إذا ما ارتكبت في إقليم الجمهورية

تختص محاكم صنعاء بالجرائم التي ترتكب  على متن طائرة مسـجلة            -٢ 
في الجمهورية اثناء وجودها في أعالي البحـار أو فـي األمـاكن غيـر               

 .الخاضعة لسلطة أي دولة
 الجنائية في جميع األحوال بناء على طلب من سـلطات           تحرك الدعوى -٣ 

 .الطيران المدني
 الفصل الثالث

 تعويضات مخالفة أحكام تراخيص وتصاريح الطيران
التراخيص والتصاريح المتعلقة بالنقل داخل إقليم الجمهورية أو منـه          ) ٢٧٣(مادة

 -:أو إليه
 داخل الجمهورية   في األحوال المتعلقة بنقل حركة ركاب أو بضائع أو بريد          

أو منه أو إليه يحصل لصالح سلطات الطيران المدني تعويض قدره ثالثة            
أمثال رسوم الهبوط والخدمات المالحية المقررة باالضـافة إلـى القيمـة            
اإليرادية لحق النقل المخالف مقدرا على أساس أجـور السـفر وأسـعار             

ن مؤسسات النقل   الشحن العادية المعلنة وذلك في حالة ثبوت مخالفة أي م         
الجــوي أو مســتثمري أو مــالك الطــائرة ألي مــن أحكــام      

 ).١٧٩،١٧٨،١٥،١١،١٠(المواد
ـ                ) ٢٧٤(مادة  ىالتراخيص  والتصـاريح  غيـر المتعلقـة  بالنقـل مـن أو إل

 -:الجمهورية
 أو بريد داخل إقليم     عفي األحوال غير المتعلقة بنقل حركة ركاب أو بضائ         

صل لصالح سلطات الطيران المدني تعويض      الجمهورية أو منه أو إليه يح     
قدرة ثالثة أمثال رسوم الهبوط والخدمات المالحية المقررة في حالة هبوط           
الطائرة وثالثة أمثال رسوم الخدمات المالحية فقط في حالة عبور الطائرة           
وذلك في حالة ثبوت مخالفة أي من مؤسسات النقل الجوي أو مستثمري أو             

 ) .١٨٠،١٤،١٣،١١،١٠( أحكام الموادمالك الطائرات ألي من
 الفصل الثالث
 العقوبات

 -:األفعال التي لم يرد بشأنها نص يقضي بعقوبة محددة) ٢٧٥(مادة
يعاقب بغرامة ال تتجاوز ستون الف ريال والحبس لمدة ال تزيد على سـنه     

أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص أو مستثمر أو مالك لطائرة ارتكـب             
سطة تابعيه متعمدا أو بسبب إهماله، فعال محظورا بمقتضـى          بنفسه أو بوا  



 

 ٥٢٣

طيران مدني

أحكام هذا القانون أو القواعد أو األنظمة أو القرارات المنفذة له أو امتنـع              
عن فعل أو جبته عليه هذه األحكام أو خالف أي من األحكام الواردة فـي               
هذا القانون أو أي من الشـروط أو القواعـد أو األنظمـة أو القـرارات                

درة بمقتضاه وذلك في كل ما لم يرد بشأنه نص محدد لعقوبة معينـة              الصا
 .في هذا القانون

 -:عقوبة الحجوزات الوهمية) ٢٧٦(مادة
من قيمة التذكرة أي من الجهـات       % ٩٠يعاقب بغرامة مالية ال تزيد على        

التي تقوم بالحجوزات الوهمية ألي مسافر أو عـدم التزامهـا بالتعرفـات        
الهيئة مع عدم اإلخالل بأحكام اتفاقية وارسو وتعـديالتها         المعتمدة من قبل    

كما يجوز للهيئـة    ) ٢٠١/٢(المنظمة إليها الجمهورية مخالفة بذلك المادة       
 .مضاعفة العقوبة  في حالة تكرار مثل هذه المخالفات

األفعال التي يعاقب مرتكبها بالغرامة والحبس لمدة ال تزيـد  علـى             ) ٢٧٧(مادة
 -:سنتين

بغرامة ال تتجاوز مائة الف ريال والحبس لمدة ال تزيد على سنتين            يعاقب   
 -:أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية

تشغيل طائرة في مجال الطيران المدني أو تسيير رحلة جويـة داخـل             :أ 
إقليم الجمهورية أو منه أو إليه بدون تصريح مسبق أو على نحو يخـالف              

وذلـك مـع   ) ١٨٠(،)١٧٩(،)١٠(ردة فيه مخالفا أحكام المواد  الشروط الوا 
 ).٢٧٣(،)٢٧٢(عدم اإلخالل بالتعويضات المقررة بمقتضى أحكام المادتين

تشغيل خطوط جوية وطنية أو أجنبيـة أو الطيـران داخـل إقلـيم              :ب 
الجمهورية أو منه أو إليه بدون ترخيص أو تصريح أو على نحو يخـالف              

وذلك مع عـدم اإلخـالل   ) ١١( مخالفا ألحكام المادةالشروط الواردة فيهما 
 ).٢٧٣(،)٢٧٢(بأحكام المادتين

قيام طائرة أجنبية بنقل ركاب أو بضائع أو بريد مقابل أجر أو مكافأة             :ج 
من نقطة داخل إقليم الجمهورية إلى نقطة أخرى داخلـه مخالفـا ألحكـام              

 ).٢٧٢(وذلك مع عدم االخالل بإحكام  المادة) ١٥(المادة
استخدام طائرة في عرض أو بث أي إعالن أو بالغ بـدون تصـريح          :د 

 ).١٨(مسبق مخالفا ألحكام المادة
قيادة طائرة ال تحمل على متنها الوثائق والسجالت الواجب حملهـا           :هـ 

بموجب قوانين وقواعد وأنظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة مخالفا الحكام          
 ).٦٩(المادة



 

 ٥٢٤

طيران مدني

جوي أجنبية لطائرة مـن غيـر جنسـيتها فـي           استخدام مؤسسة نقل    :و 
أغراض تجارية من وإلى وعبر الجمهورية بدون تـوفر الشـروط التـي             

 ) .٨٨(تقررها سلطات الطيران المدني مخالفا ألحكام المادة
سحب طائرة لطائرة أخرى أو ألي شيء آخر بـدون تصـريح مـن              :ز 

 ).١٣٠/٢(سلطات الطيران المدني مخالفا الحكام المادة
الهبوط بالمظالت بدون تصريح من سلطات الطيران المدني وذلك إال          . ح

 ).١٣٠/٣(في الحاالت االضطرارية  مخالفا الحكام المادة 
الدخول بدون تصريح في ساحة المطار، أو في منـاطق التحركـات            :ط 

الجوية وتحميل الطائرات أو أماكن خدمات وتسهيالت المالحة الجويـة أو           
 بتأمين سالمة الطيران أو تهم أمـن المطـار أو           أية مناطق أخرى تتعلق   

تعتبر جزءا منه بقصد التخريب  او ترك حيوانات أو أشـياء فيهـا مـن                
الممكن أو تؤدي إلى اإلضرار بتأمين سالمة الطيـران مخالفـا ألحكـام             

 ).٢٤٤/٢(المادة
تشغيل خط جوي جديد  أو مد خط قائم بدون تصريح  من سـلطات               : ي  

و حمل اشخاص اثناء رحلة تمهيدية بخالف االشـخاص         الطيران المدني أ  
الالزمين لتشغيل الطائرة ومندوبي سلطات الطيران المدني المتخصصـين         

 ).١٤١(مخالفا الحكام المادة
اعتراض مفتشي الطيران المدني المتمتعين بصفة الضابطة القضائية        :ك 

لة لهـم   أو إعاقتهم او تهديهم على نحو يحول دون ممارسة سلطاتهم المخو          
بمقتضى احكام هذا القانون للتفتيش وضبط المخالفات في مجال عمليـات           

الطيران الخاصة بالنقـل الجـوي واألشـغال الجويـة مخالفـا الحكـام               
-٢٠٢-٢٠١-٢٠٠(وأنشطة النقل  الجـوي المـواد        ) ١٦٧،١٦٦(المواد
 ).٢٤٦،٢٤٥(واألمن الجوي  المادتين) ٢٠٣

 أو لوكالة سفر أو شحن جوي في        فتح مكتب لمؤسسة نقل جوي أجنبية     :ل 
إقليم الجمهورية بدون ترخيص من سلطات الطيران المدني مخالفا ألحكام          

 .)١٩٩(،)١٩٨(المادتين
االمتناع دون مبرر عن أجابه طلب السلطة المختصة للمسـاهمة فـي            :م 

تقديم أية معونة للبحث عن أو إنقاذ طائرة أو شـخص معـرض للهـالك               
 ).٢٢٥(ا ألحكام المادةبسبب حادث طائرة مخالف

األفعال التي يعاقب مرتكبها بالغرامة والحبس لمدة ال تزيـد علـى            ) ٢٧٨(مادة
 -:ثالث سنوات



 

 ٥٢٥

طيران مدني

يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائة وعشرون الف ريال والحبس لمدة ال تزيـد              
على ثالث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى األفعال            

 -:اآلتية
جهزة السلكية بالطائرة في غير األغراض الخاصة بالمالحـة         استعمال أ :أ 

الجوية وتأمين سالمة الطيران أو مخالفة الشروط المقررة أو بغير معرفة           
 ).١٦(هيئة قيادة الطائرة مخالفا ألحكام المادة

الطيران في إقليم الجمهورية بطائرات مجهزة باالت التصوير الجوي،         :ب 
 تصريح مسبق أو مخالفة الشروط المقـررة        أو استعمال هذه االآلت بدون    

 ).١٧(مخالفا ألحكام المادة
إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار أي مطار أو ساحة طيران على             :ج 

 ).٣٤(،)٣٢(أي نحو كان بدون ترخيص مسبق مخالفا الحكام المادتين
الهبوط أو اإلقالع بطائرة خارج أو في غير المطارات المعلن عنهـا أو             :د 

األمكنة المخصصة لذلك بدون تصريح من سلطات الطيـران المـدني إال            
 ).٣٨(بسبب ظروف قاهره مخالفا ألحكام المادة

تجهيز طائرة بأية أجهزة السلكية غير مرخص بهـا مـن السـلطات             :هـ 
 ) .٥٠(المختصة  في دولة التسجيل مخالفا الحكام المادة

عالمات الجنسية والتسجيل   قيادة طائرة بدون شهادة تسجيل أو ال تحمل         :و 
أو تحمل عالمات غير صحيحة أو غير واضحة بدون تصريح من سلطات            

 ).٥٢(الطيران المدني مخالفا ألحكام المادة
التصرف في طائرة تحمل جنسية الجمهورية بالبيع أو اإليجار أو علـى            :ز 

أي نحو كان ألجنبي بدون موافقة سلطات الطيران المدني مخالفا الحكـام            
 ).٥٩(ادةالم

القيام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني أو صيانة الطائرات           :ح 
او المراقبة الجوية بدون حيازة إجازة سارية المفعول أو تصريح خـاص            

بــذلك مــن ســلطات الطيــران المــدني مخالفــا الحكــام        
 ).١١١(،)١٠٩(،)١٠٨(المواد

ى إجـازة   تدريب أي شخص على الطيران لغرض أعداده للحصول عل        :ط 
طيران بدون حيازة إجازة سارية المفعول تخول له الحق في ذلك مخالفـا             

 ).١١٣(الحكام المادة
مزاولة أي معهد أو ناد أو أي جهة أخرى لتعليم الطيران أو التـدريب              :ي 

على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي أخر بدون ترخيص مـن سـلطات              
 ).١١٤(الطيران المدني مخالفا الحكام المادة



 

 ٥٢٦

طيران مدني

قيادة طائرة خارج المناطق والطرق والممرات الجوية المحددة بواسطة         :ك 
سلطات الطيران وذلـك إال بسـبب ظـروف قـاهره مخالفـا ألحكـام               

 ).١١٧(المادة
إلقاء أو رش شيء من الطائرة أثنـاء طيرانهـا فـي غيـر الحـاالت                :ل 

االضطرارية أو بدون تصريح من سلطات الطيران المدني مخالفا ألحكـام     
 ).١٣٠/١(مادةال
قيام شخص بقيادة طائرة أو العمل كأحد أفراد طاقمها وهو تحت تـأثير              :م 

سكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته علـى القيـام    
 ).١٣٠/٦(بواجباته على الوجه األكمل مخالفا ألحكام المادة

خلي أو إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الـدا        :ن 
الدولي أو نشاط الطيران العام بمختلف أنواعه بدون موافقة من سـلطات            

 ).١٢٣(الطيران المدني مخالفا الحكام المادة
ممارسة أي نشاط من األنشطة المتعلقة بالطيران المدني أو الخـدمات           :س 

األرضية للطيران بدون ترخيص مسبق من سـلطات الطيـران المـدني            
 ).١٨١(،)٩(مخالفا الحكام المادتين

ممارسة أي نشاط من أنشطة النقل الجوي التجاري أو الطيـران العـام             :ع 
بدون الحصول على ترخيص التشغيل المقرر وشهادة كفـاءة التشـغيل و            
ــام      ــا الحك ــدني مخالف ــران الم ــلطات الطي ــن س ــفاته م مواص

 ).١٧٨(،)١٧٧(،)١٣٥(،)١٣٤(المواد
دة عنها إال  في الحـاالت       مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة أو االحا     :ف 

الضرورية  وعدم إبالغ ذلك إلى سلطات الطيران المدني مخالفا ألحكـام            
 ).١٤٠(المادة

أو عـدم اعتمـاده مـن       ) ١٤٢(عدم إعداد دليل للعمليات طبقا للمادة     :ص 
سلطات الطيران المدني أو تضمينه تعليمات او معلومات تتعـارض مـع            

مول بها في الجمهورية أو التي تصدرها       القوانين أو القواعد واألنظمة المع    
 .تلك السلطات

عدم توفير دليل للطائرة معتمدا من الدولة الصانعة لها أو عدم احتوائـه    :ق 
على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيـام بواجبـاتهم علـى             
مستوى السالمة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئـة مخالفـا            

 ) .١٤٥(ادةألحكام الم
تشغيل طائرة بدون الحصول على تصريح التشغيل الخاصة بهـا مـن            :ر 

 ).١٣٤،١١(سلطات الطيران المدني طبقا للمادتين 



 

 ٥٢٧

طيران مدني

تشغيل أي طائرة دون أن تكون مجهزة باألجهزة والمعـدات الالزمـة            :ش 
 ).١٥٤(لطيرانها ومالحتها طبقا للمنصوص عليه في المادة

ب مرتكبها بالغرامة والسجن لمدة ال تزيـد علـى          األفعال التي يعاق  ) ٢٧٩(مادة
 -:خمس سنوات

يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائتين الف ريال والسجن لمـدة ال تزيـد علـى                
خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكـب احـد األفعـال              

 -:اآلتية
قيادة طائرة تنقل أسلحة أو ذخائر أو متفجرات او مفرقعات أو غير ذلك             :أ 
ن مواد الحرب أو المواد النووية أو النظائر المشعة  أو الغازات السـامة              م

أو المواد الجرثومية أو غير ذلك من المواد الخطرة أو أي شيء يحظـر              
نقله بناء على قرار من السلطات المختصة بدون تصريح مسبق أو مخالفة            

ـ            ات او  القواعد واألنظمة الدولية المقررة بهذا الشـأن أو مخالفـة المتطلب
 ).١٩(اإلجراءات الواجب إتباعها مخالفا ألحكام المادة

تشييد أي بناء أو اقامة أية عوائق فـي المنـاطق المشـمولة بحقـوق               :ب 
االرتفاق الجوية أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال األراضي            
الخاضعة لالرتفاق بدون ترخيص من سلطات الطيـران المـدني مخالفـا            

 ).٤١(ةألحكام الماد
إنشاء أي منارة ضوئية أو السلكية غير واردة فـي خطـط  خـدمات               :ج 

الطيران المدني بدون موافقة سلطات الطيران المـدني مخالفـا ألحكـام            
 ).٤٢(المادة

تشغيل طائرة بدون شهادة صالحية للطيران سارية المفعول صـادرة أو           :د 
 ).٦٣(م المادةمعتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل مخالفا ألحكا

تشغيل طائرة في النقل الجوي التجـاري أو الطيـران العـام بـدون              :هـ 
صيانتها طبقا لدليل الصيانة المعتمد من سلطات الطيران المـدني مخالفـا            

 ).٦٤(ألحكام المادة
العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو تـرخيص أو أيـة               :و 

وجب أحكام هذا القانون أو تعمد عدم       وثيقة أخرى من المقرر استعمالها بم     
تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعيه تـدوينها فـي وثـائق              
الطائرة أو سجالتها أو التغيير فيها بسوء نية أو تـدوين بيانـات مخالفـة               
للواقع إذا كان من شأن ذلك تعريض او احتمال تعريض الطائرة للخطر او             

 ).٧٤(لفة مما نص عليه في أحكام المادةارتكاب أي فعل محظور أو مخا
قيادة طائرة أو القيام بأي من مهام هيئة قيادتها بـدون حيـازة أجـازة               :ز 

سارية المفعول او تصريح خاص بذلك  طبقا للقوانين والقواعد واألنظمـة            



 

 ٥٢٨

طيران مدني

ــام     ــا ألحك ــجيل مخالف ــة التس ــة أو دول ــي الجمهوري ــررة ف المق
 )١٠٦(،)١٠٥(المادتين

ال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو إعاقته عن عمله           التدخل في أعم  :ح 
او العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها وارتكاب أي عمل مـن              
شأنه تعريض سالمة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر مخالفا ألحكـام            

 ).١٢٢(المادة
قيادة طائرة على ارتفاعات تخالف تلك التي تحددها سلطات الطيـران           :ط 
لمدني إال في الحاالت االضطرارية أو بتصريح من هذه السلطات مخالفا           ا

 ).١١٨(ألحكام المادة
التحليق بطائرة فوق مدينة أو محل آهل بالسكان أو مكان اجتماع عـام             :ي 

كالمهرجانات والتجمعات على ارتفاع ال تتمكن معه الطائرة من الهبوط في           
 والممتلكـات  مخالفـا      الحاالت االضطرارية دون اإلضرار باألشـخاص     

، او على ارتفاع  يحتمل معـه  تعـريض سـالمة             ) ١١٨(ألحكام المادة 
 ).١٢٩(األشخاص  والممتلكات  للخطر مخالفا الحكام  المادة 

قيادة طائرة فوق منطقة محرمة  او مقيدة او خطرة وعدم اخطار وحدة             :ك 
اتها او عـدم     إتباع تعليم  مالمراقبة الجوية المختصة عند إدراك ذلك أو عد       

اإلذعان  لألوامر الصادرة مـن السـلطات المختصـة مخالفـا الحكـام              
 ).١١٩(المادة

القيام بطيران بهلواني أو استعراض جـوي أو الطيـران فـي هيئـة              :ل 
تشكيالت جوية أو استخدام طائرة موجهة بدون طيـارين  وذلـك بـدون              

بـذلك  تصريح من سلطات الطيران المدني او مخالفة الشـروط الـواردة            
 ).١٢٩/٢(التصريح مخالفا ألحكام المادة

قيادة طائرة بإهمال او برعونة على وجه يعـرض حيـاة اآلخـرين أو              :م 
 ).١٣٠/٤(ممتلكاتهم للخطر مخالفا ألحكام المادة

التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصـادم            :ن 
 ).١٣٠/٥(معها أو يعرض سالمتها للخطر مخالفا ألحكام المادة

استخدام طائرة داخل إقليم الجمهورية ألي غرض يخرج عـن نطـاق            :س 
أغراض الطيران المدني أو بقصد القيام بأي فعل غير مشروع أو ارتكاب            

 ).١٣٠/٧(جريمة مخالفا ألحكام المادة
تعيين شخص عضوا في طاقم طائرة مسجلة في الجمهورية ألية رحلـة    :ع 

ارية المفعول تؤهله لذلك، وليس لديـه       دون أن يكون حائزا على إجازة س      
من المؤهالت وشهادات االختبارات الدورية العملية  ما يمكنه من تأديـة            

 ).١٤٧(الواجبات المنوطة به على النحو المطلوب  مخالفا ألحكام المادة



 

 ٥٢٩

طيران مدني

عدم االلتزام بأوقات الطيران وفترات العمل والراحة المحـددة طبقـا           :ف 
ب عليه إجهاد ألي من أعضاء طاقم الطـائرة         على نحو يترت  ) ١٥١(للمادة

 .ويهدد سالمته وسالمة الطائرة للخطر
تحميل طائرة بدون أشراف شخص مدرب طبقا للمنصوص عليه فـي           :ص 

 ).١٥٦(المادة
قيام أي شخص باستعمال أجهزة قيادة الطائرة أثنـاء طيرانهـا دون أن             :ق 

لفـا ألحكـام    يكون طيارا مؤهال ومكلفا من قبـل المسـتثمر بـذلك مخا           
 ).١٦٠(المادة

حمل سالح أو مادة قابلة لالشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعماله في             :ر 
أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد اثناء رحلة جوية مخالفا             

 ).٢٤٧(ألحكام المادة
عدم استجابة قائد أي طائرة مدنية معترضة في أجواء الجمهورية ألي           :ش 

ليمات تصدرها إليـه السـلطات المختصـة مخالفـا ألحكـام        أوامر أو تع  
 ).٢٦٢(المادة

استخدام أي طائرة مدنية في أي غرض من األغراض التي ال تتفق مع             :ت 
أهداف الطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو مخالفا ألحكام          

 ).٢٦٤(المادة
واء أجنبيـة الي    عدم استجابة  قائد الطائرة الوطنية التي تطير في أج         :ض 

تعليمات  او أوامر بالهبوط في مطار معـين  او قيامـه عامـدا متعمـدا                 
باستخدامها ألي غرض ال يتفق مع األغراض الواردة في اتفاقية شـيكاغو            

 ).٢٦٣(،)١٢٧(مخالف ألحكام المادتين
عقوبة االعتداء على الطائرات والمطارات وخـدمات وتسـهيالت         ) ٢٨٠(مادة 

 -:تأمين سالمة الطيرانالمالحة الجوية و
يعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عن عشر سـنوات               

كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعـل             
تدمير الطائرة أو أي من منشآت ومعدات وأجهـزة المطـار أو خـدمات              

د العقوبـة إلـى     وتسهيالت المالحة الجوية وتأمين سالمة الطيران وتشـد       
 .اإلعدام إذا ترتب على الفعل أي إزهاق لألرواح

االستيالء على طائرة أو السيطرة على قيادتها بالقوة أو بالتهديد باستعمال           :أ 
القوة أو بأية صورة من صور اإلكراه  او الشروع فـي ارتكـاب  هـذه                 

 .الجريمة او االشتراك مع أي شخص يرتكبها أو يشرع في ارتكابها



 

 ٥٣٠

طيران مدني

رتكاب أي فعل من األفعال اآلتية عمدا ودون حق مشروع أو الشروع            ا:ب 
في ارتكاب أي من هذه الجرائم او االشتراك  مع أي شخص يرتكـب أو               

 :يشرع في ارتكاب أي منها
أن يقوم بعمل من أعمال العنف  ضد شخص على متن طائرة في حالة              -١ 

 .طائرة للخطرطيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سالمة هذه ال
أن يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث بها تلفـا يجعلهـا عـاجزة عـن                -٢ 

 .الطيران أو يحتمل أن يعرض سالمتها وهي في حالة طيران للخطر
أن يقوم بأية وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في              -٣ 

ا يجعلها  طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة أو أن يحدث بها تلف            
عاجزة عن الطيران أو يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سالمتها وهي في             

 .حالة طيران للخطر
أن يدمر أو يتلف تسهيالت أو منشآت المالحة الجوية أو أن يتدخل في             -٤ 

تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه األفعال احتمال تعـريض  سـالمة                
 .الطائرات وهي في حالة طيران للخطر

أن يقوم بإبالغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضا بذلك سالمة طـائرة             -٥ 
 .وهي في حالة طيران للخطر

أن يسرق معدات خدمات تسهيالت المالحة الجوية أو أيـة اجهـزة أو             -٦ 
 .أآلت أو أسالك تكون  الزمة لتأمين سالمة الطيران أو متصلة بها

 أو العنف أو االعتداء     أن يرتكب أي فعل من أفعال التدمير أو التخريب        -٧ 
بأي من مرافق المطارات المدنية واألماكن المعدة لسفر واستقبال  الركاب           
أوشحن وتفريغ البضائع على نحو يعرض  سالمة تلك المرافق واألمـاكن            

 .ومن فيها من اشخاص للخطر
 أحكام ختامية

القـانون  يصدر الوزير  اللوائح واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا          ) ٢٨١(مادة 
 .بناء على عرض من الهيئة  ما لم ينص  على خالف ذلك

م بشأن تنظـيم     ١٩٦٩لسنة  ) ٢(يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم    ) ٢٨٢(مادة
وتحديد اختصاصات مصلحة الطيران المدني الصـادر بصـنعاء، وكـذا           

م بشأن قانون الطيران المدني الصادر بعدن       ١٩٧٩لسنة  ) ٢٨(القانون رقم 
 .لغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكامه، كما ي

يعمل بهذا القرار بالقانون من تـاريخ صـدوره وينشـر بالجريـدة             ) ٢٨٣(مادة
 .الرسمية



 

 ٥٣١

طيران مدني
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