
1 
 

 العامة للطيران المدني الهيئة

 

 

 

 

 

هلك للترخيص وحماية المست التنظيم االقتصادي قواعد
 في الطيران المدني

 

 

 

 العامة للطيران المدني الهيئة

 2015ديسمبر 

 

 

  



2 
 

 المحتويات

 5 .............................................................................. التعاريفالفصل األول: الغرض و

 5 ............................................................................................... : الغرض1القسم 

 5 .............................................................................................. التعاريف: 2القسم 

 9 ................................ الطيران التجاري اآلخرشركات  الفصل الثاني: ترخيص الناقلين الجويين و

 9 ........................................................................ : تراخيص التشغيل االقتصادي1القسم 

 9 ...................................................... : متطلبات الحصول على الشهادة أو الترخيص1المادة 

 9 ............................................................................................... : السالمة2المادة 

 9 ..................................................................واع شهادات التشغيل االقتصادي: أن3المادة 

 10 ............................................................................... : مكان العمل وطبيعته4المادة 

 10 ............................................................... : جنسية الجهات المالكة والمسيطرة5المادة 

 10 ...................................................................................... : المركز المالي6المادة 

 11 .............................................................................................. : التأمين7المادة 

 11 .................................................................................. الطائرات ئجارتإس: 8المادة 

 11 ....................................................................... : معلومات المراقبة المطلوبة9المادة 

 11 ..................................................................... : أجور السفر وأسعار الشحن10المادة 

 12 .......................................................................................: اإلحصائيات11المادة 

 12 ........................................................................................ : اإلجراءات12 المادة

 12 ..................................................................................... : رسوم الطلب13المادة 

 12 ......................................................................... : تخصيص السعة المحدودة2القسم 

 13 ......................................................................... الناقلين األجانب تراخيص: 3القسم 

 14 .............................................................................. الفصل الثالث: حماية المستهلك

 14 .................... التأخير واإللغاء والمنع من الصعود على متن الطائرة –: حماية المستهلك 1القسم 

 14 ....................................................................................... نطاق التطبيق: 1المادة 

 14 .................................................................... : منع الصعود على متن الطائرة2المادة 

 15 .............................................................................................. : اإللغاء3المادة 

 15 .................................................................................... : الحّق بالتعويض4المادة 

 16 ........................................... مسار الرحلةفي إرجاع قيمة التذكرة أو تحويل : الحق 5لمادة ا



3 
 

 16 ............ : مساعدة الركاب الذين تأخرت أو ألغيت رحالتهم أو تم منعهم من الصعود للطائرة6المادة 

 16 .................................................................. : التحويل إلى درجة أعلى أو أدنى7المادة 

 17 ................................................................................ : التعويضات األخرى8المادة 

 17 .................................................................. : الحق في التعويض عن األضرار9المادة 

 17 ............................................................. : االلتزام بإبالغ الركاب عن حقوقهم10المادة 

 17 ............................................................. اإلحتياجات الخاصةالقسم الثاني: الركاب ذوي 

 17 ...................................................................................... نطاق التطبيق: 1المادة 

 18 .................................................................................... : منع رفض النقل2المادة 

 18 ..................................................................................... : نقل المعلومات3المادة 

 19 .......................................................: تقديم المساعدة من قبل المشغلين الجويين4المادة 

 19 ................................................................ : تقديم المساعدة من قبل المطارات5المادة 

 20 .................................................... : المسؤولية عن تقديم المساعدة في المطارات6المادة 

 حركة، ومعدات الحركة : التعويض عن فقدان أو تلف الكراسي المت7المادة 

 20 .................................................................................. واألجهزة المساعدة األخرى

 20 ............................................ االلتزامات اتجاه األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة:8المادة 

 20 ............................................................... : جهة التطبيق والمهام المنوطة بها9المادة 

 20 ............................................................................... : إجراءات الشكاوى10المادة 

 20 ............................................... : مسؤولية المشغل الجوي في حال وقوع الحوادث3جزء ال

 20 ....................................................................................... نطاق التطبيق: 1المادة

 21 ............................................................................ : تطبيق اتفاقية مونتلاير2المادة 

 21 .................................................................................... : الدفعات المقدمة3المادة 

 21 .................................................................................... : تقديم المعلومات4مادة ال

 22 ............................................................................................. : التسعير4القسم 

 22 ................................................................................. : التعرفات واألسعار1المادة 

 23 ............................................................... : جهة التطبيق والمهام المنوطة بها2المادة 

 23 .................................................................................. : إجراءات الشكوى3المادة 

 23 ....................................................................... الفصل الرابع: التزامات الخدمة العامة

 23 ...................................................................................... نطاق التطبيق: 1المادة 



4 
 

 23 .......................................................... : المبادئ العامة اللتزامات الخدمة العامة2المادة 

 25 ............................................ : إجراءات طرح المناقصة العامة إلنشاء الخط الجوي3المادة 

 25 ............................................................... : مراجعة تشغيل الخط الجوي الجديد4المادة 

 26 ....................................................................... االعتراضالفصل الخامس: التطبيق و

 26 ........................................................................... : المسؤولية عن التطبيق1المادة 

 26 ............................................................................... : الغرامات والعقوبات2المادة 

 26 .......................................................................................... االعتراض: 3المادة 

 27 .......................................................................... الفصل السادس: معلومات االتصال

 28 ................ الملحق األول: مراقبة المعلومات المقدمة من قبل أصحاب تراخيص التشغيل االقتصادي

 30 .............................. الملحق الثاني: معلومات إضافية حول إصدار تراخيص التشغيل االقتصادي

 36 ........................................................................ لث: نماذج بيانات الشركةالملحق الثا

 39 .................................................... الملحق الرابع: توجيهات بشأن "الظروف االستثنائية"

 

  



5 
 

 التعاريفالفصل األول: الغرض و

 : الغرض1القسم 

اصة بتشغيل على تنظيم عملية ترخيص الناقل الجوي وإرساء القواعد والشروط التجارية الخ قواعدالتعمل هذه 

خيص لتشغيل االقتصادية على جميع المشغّلين أو طالبي التر قواعدالخدمات النقل الجوي. وتطبّق أحكام هذه 

أو  ُعمان سواء داخل سلطنة قواعدالخدمات النقل الجّوي المنتظمة أو غير المنتظمة كما هو محّدد في هذه 

 بينها وبين الوجهات الدولية األخرى.

 وتفسير الشروط الواردة فيها. قواعداليتضمن الفصل األول تحديد الغرض من هذه 

 وشركات الطيران التجاري األخرى، ينالجوي ينويختّص الفصل الثاني بتحديد شروط الترخيص للناقل

 األحكام المتعلقة بتراخيص الناقل الجوي األجنبي.وإجراءات منح حقوق الطيران الدولي و

 ويحّدد الفصل الثالث الشروط الخاصة بحماية حقوق الركاب في المجاالت التالية:

 الصعود على متن الطائرة ومنعواإللغاء : التأخير 1القسم  .أ

 اإلحتيجات الخاصة: الركاب من ذوي 2القسم  .ب

 والبضائع واألمتعة : مسؤولية الناقل الجوي تجاه الركاب3لقسم ا .ج

 : األسعار4قسم ال .د

ن الحكومة ويحّدد الفصل الرابع شروط التزامات الخدمة العامة، أي توفير بعض الخدمات الجوية المدعومة م

 ألغراض تتعلق بالتنمية االقتصادية.

ل ذات صا، أما الفصل السادس فيوفّر بيانات االتقواعدالويحّدد الفصل الخامس المسؤولية عن تطبيق هذه 

 الصلة.

 ريفا: التع2القسم 

 قرين كل منها: المبينة المعاني للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ، يكونقواعدالألغراض هذه 

مارية أو "العمل الجّوي": يعني عملية تشغيل الطائرة بغرض أداء خدمات خاصة كالخدمات الزراعية أو المع (أ)

 ا.الدوريات أو البحث واإلنقاذ أو اإلعالن الجوي أو غيرهالتصوير أو المسح أو المراقبة وإجراء 

ّوي الذي يوفّر أو يشغّل خدمات النقل الج المعنوي"الناقل الجّوي": يعني الشخص الطبيعي أو  (ب)

ا من للمسافرين أو نقل البريد أو البضائع، ويحمل رخصة تشغيل اقتصادي سارية المفعول أو ما يعادله

 لطات المختصة في البلد األصلي للناقل الجوي.تراخيص أخرى صادرة عن الس

 ت بيع التذاكر"أسعار الرحالت الجوية": األسعار التي يتم دفعها إلى الناقل الجّوي أو وكالئه أو لجها (ت)

سعار، مقابل نقل الركاب على متن خدمات النقل الجوي وأي شروط أخرى يتم بموجبها دفع هذه األ األخرى

 المقدمة للوكالة والخدمات اإلضافية األخرى.ومنها التعويضات والشروط 

 "المشغّل الجّوي": تعني أي مشروع صدرت من أجله شهادة ناقل جوي من قبل السلطات الوطنية (ث)

 المختصة بسالمة الطيران.

ت امتالك "شهادة المشغّل الجّوي": تعني الشهادة الصادرة عن السلطات المختصة بسالمة الطيران، بما يثب (ج)

لى النحو عدرة المهنية والتنظيم الكافيين لضمان سالمة العمليات المحّددة في تلك الشهادة، المشغّل للق

 المنصوص عليه في أحكام القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

ة لالستخدام "المطار": يعني منطقة محّددة من البّر أو البحر )تشمل المباني واإلنشاءات والمعّدات( مخّصص (ح)

 زئيًا لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.كليًا أو ج

مسؤول عن نقل األشخاص أو البضائع عن طريق الجو إلى  معنوي"مستخِدم المطار": أي شخص طبيعي أو  (خ)

 المطار المحّدد أو انطالقًا منه.



6 
 

م بموجبها ودولة أو مجموعة دول أخرى يت سلطنةال"اتفاقية الخدمات الجوية": تعني أي اتفاقية مبرمة بين  (د)

يالت التي يتم يتعلق بالخدمات الجّوية بين الدولتين، وجميع التعد في ماإرساء حقوق والتزامات على كل دولة 

 إدخالها على مثل تلك االتفاقية بين وقت وآخر.

قل المسافرين نلطائرات بهدف "خدمات النقل الجّوي" أو "الخدمات الجّوية": الرحالت الجّوية التي تقوم بها ا (ذ)

زء من أو البضائع أو البريد، والتي يتم تشغيلها على أساس رحالت مجدولة أو غير مجدولة، ويتم بيع ج

 المقاعد المتاحة على متنها على األقل إلى الجمهور بشكل مباشر دون أي دوٍر ألي مستأجر.

اليًا ، والتي هي حالسلطنةطيران المدني في رسميًا عن شؤون ال المسؤولةهي الجهة ": السلطة المختصة" (ر)

 لعامة للطيران المدني" أو أي كيان يخلفها.ا الهيئة"

 فاقية مونتلاير.( من ات4)17"األمتعة": األمتعة المسّجلة أو حقائب اليد، في إطار التعريف الوارد في المادة  (ز)
في الفترة  التجارية التي ينوي الناقل الجوي القيام بها ةلألنشط"خطة العمل": تعني الوصف المفّصل  (س)

 المحّددة، بما يشمل الخطة المالية.

 "اإللغاء": وقف تشغيل رحلة مجدولة مسبقًا وقد جرى حجز مقعد واحد على األقل على متنها. (ش)

لمقدمة أو ي ا"السعة": السعة الكمية المتاحة على متن الطائرة والمستخدمة لتوفير خدمات النقل الجوّ   (ص)

خّط رحلة  المقترح تقديمها من قبل ناقل جوي واحد أو أكثر في سوق مزدوجة بين مدينتين أو دولتين أو على

ولة للحممعيّن. ويمكن تحديد السعة بحسب حجم الطائرة أو نوعها أو عدد مقاعدها و/أو الحيز المخصص 

 ل المذكورة.)بالوزن و/أو الحجم( ووتيرة تشغيلها أو أي مجموعة من العوام

هم على ": النقل الجوي التجاري غير المنتظم لألشخاص وأمتعتهم وممتلكاتعارضة"خدمة الطائرات ال (ض)

رة أو أساس الوقت أو المسافة أو الرحلة، حيث يجري استئجار كامل سعة طائرة واحدة أو أكثر مقابل أج

 مكافأة.

لبريد مقابل إيجار الطائرة لنقل الركاب أو البضائع أو االخدمات الجوية التجارية": تعني الخدمات التي تنفذها   (ط)

 أو مكافأة.

مشغّل جّوي  يتعلق بالتزامات الخدمة العامة تعني الكيان الذي يبرم عقًدا مع ما في"األطراف المتعاقدة":  (ظ)

 لتوفير خدمات جّوية والمسؤول عن دعمها.

 لة جّوية على الرغم من أنهم حضروا"منع الصعود على متن الطائرة": رفض نقل الركاب على متن رح (ع)

ها مبّررات معقولة (، باستثناء الحاالت التي تتوفر في2)3للصعود إلى الطائرة وفقًا للشروط المحّددة في المادة 

ئق سفر غير لمنعهم من الصعود على متن الطائرة، كأسباب تتعلق بالصّحة أو السالمة أو األمن أو حيازة وثا

 كافية.

لنقل احتياجات الخاصة": الشخص الذي يملك قدرة محدودة على الحركة عند استخدام وسائل "الشخص ذو اال (غ)

ة أو من أي بسبب أي إعاقة جسدية )إعاقة حّسية أو حركية في الجسم، سواء أكانت دائمةً أو مؤقتة( أو عقلي

جميع لالمتوفرة  عجز أو إعاقة أخرى، أو بسبب كبر السّن، بحيث يحتاج إلى عناية خاصة وتكييف الخدمات

 الركاب بحسب احتياجاته الخاصة.

قل ، والذي تسمح بموجبه لناالسلطة المختصة"رخصة التشغيل االقتصادي": التصريح الذي تصدره  (ف)

ا  يُعمانجّوي  قابل أجر أو أو البضائع، أو أن يقوم بالعمل الجوي مو/أو البريد المسافرين و/أن ينقل جوًّ

 .المحّددة في رخصة التشغيل االقتصادي بشأن التعويض أو األجر أو المكافأةمكافأة، وفق الشروط 

ازه عند منضدة الوجهة النهائية": الوجهة المحّددة على التذكرة أو تصريح الصعود إلى الطائرة الذي يتم إبر" (ق)

المتصلة.  حالتالرركاب لى إإنهاء إجراءات السفر أو بوابة الصعود للطائرة، أو وجهة الرحلة األخيرة بالنسبة 

 لمقرر.ولن يتم أخذ الرحالت المتصلة البديلة بعين االعتبار في حال االلتزام بموعد الوصول األصلي ا
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 "الرحلة" تعني: (ك)

ترة صعودهم لمسافرين واألمتعة غير المسّجلة، مّدة نقل الركاب على متن الطائرة بما يشمل فى اإل بالنسبة -1

 إليها ونزولهم منها.

لمسّجلة منذ لبضائع واألمتعة المسّجلة، يعني هذا المصطلح مّدة نقل بضائع الشحن واألمتعة االى إبالنسبة  -2

 لحظة استالم الناقل الجّوي لها حتى لحظة تسليمها للمستلم المخّول بذلك.

 لغير:ا ىإل بالنسبة -3

 يعني هذا المصطلح استخدام الطائرة منذ لحظة إمداد المحركات بالطاقة بغرض السير على .أ

 لمدرج أواإلقالع الفعلي حتى لحظة وقوفها على السطح وتوقف محّركاتها بالكامل.ا

االنتقال بحركة الطائرة عن طريق القطر و/أو عربات الدفع إلى الوراء أو بدفعها الذاتي للسماح  .ب

 من مطار محّدد إلى وجهة محّددة.

التي  لشركات الخطوط الجّوية األجنبية السلطة المختصة"ترخيص الناقل األجنبي" التصريح الذي تصدره  (ل)

ة تفاقيالسالمة الالزمة والتي تخّولها تشغيل خدمات النقل الجوي بما يتماشى مع أحكام ا تراخيصتحمل 

 وبلد المنشأ للمشغل. ُعمانالخدمات الجوية المبرمة بين سلطنة 

ميع مغادرتها حيث يتم اتخاذ ج"المطار الدولي": أي مطار مخّصص لوصول الرحلة الجّوية الدولية أو  (م)

ألخرى اإلجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصّحة العامة والحجر البيطري والنباتي واإلجراءات ا

 المماثلة.

للمطار وتنسيق  يكون هدفها األساسي إدارة البنية التحتية ذيال هو الجهاز األساسي للمطار الجهاز اإلداري":" (ن)

 جهات المشغّلة الموجودة في المطار أو في نظامه.ومراقبة نشاطات مختلف ال

مايو  29 ريخبتا": اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقّعة في مونتلاير ااتفاقية مونتلاير" (ه)

1999. 

الف أداء "الطيران التجاري اآلخر": تعني أي غرض تطير ألجله الطائرة على سبيل اإليجار أو المكافأة بخ (و)

 جّوية.خدمة 

تخدامها أو لطائرة، يعني طيرانها أو استخدامها أو التسبّب بطيرانها أو اسلى اإ "التشغيل" بالنسبة (ي)

 السماح به، والتواجد في أي مكان بصرف النظر عن وجود الشخص المعني في الطائرة، ويكون لمصطلح

 " معنى مطابق لهذا."مشغّل

موجب عقد مع بالناقل الجوي الذي يسيّر أو ينوي تسيير رحلة  "الناقل الجّوي المشغّل" أو "المشغّل" تعني   (أأ)

 آخر يربطه معه عقٌد أو بغرض نقل بضائع شحن. معنويراكب أو بالنيابة عن شخص طبيعي أو 

لمسافر "صاحب الحّق بالتعويض": يعني أي راكب أو شخٍص له حّق المطالبة بالتعويض بالنيابة عن ا (بب)

 وفقًا للقانون الساري.

ل للناقل الجّوي الذي تتم فيه األنشط"مقّر ا (تت) ة المالية الرئيسية لعمل الرئيسي": المكتب الرئيسي أو المسجَّ

 والرقابة على العمليات ومنها إدارة صالحية الطائرات للطيران.

ولة ما )مثال: د"الرحلة الجوية الخاصة" أي رحلة ال تتم على سبيل اإليجار أو المكافأة أو بالنيابة عن  (ثث)

 ت الخاصة بالحكومة أو الجيش أو الشرطة(.الرحال

ية فيه "خّط ضعيف" يعني أي خّط رحلة جّوية ال يستقله عدد كاٍف من الركاب لتكون الخدمات الجوّ  (جج)

اضعة للتطوير خقابلةً لالستمرار من المنظور التجاري، الخدمات الجوية التي تربط بين منطقة نائية أو منطقة 

 ومطاٍر آخر.
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حلة جّوية مستقلة بائع التذاكر الجّوية الذي ينّظم عقد النقل المبرم مع المسافر سواء لر"بائع التذاكر"  (حح)

 أو كجزء من باقة خدمات، على أن يكون من غير الناقلين الجويين أو منظمي الجوالت السياحة.

نقل ثل ال"مشغّل الجوالت السياحية": يعني الطرف الذي يقّدم باقة تجمع بين خدمتي سفر أو أكثر )م (خخ)

اشر إلى واإلقامة والوجبات والترفيه وزيارة المعالم السياحية( ويبيعها عبر وكاالت السفر أو بشكل مب

 المستهلكين النهائيين كمنتج واحد )باقة سياحية( بسعر إفرادي.

 خدمات الجّوية."حّق النقل الجّوي": يعني الحّق بتشغيل خدمة جّوية بين المطارات وفق أحكام اتفاقية ال (دد)

دمات تعتبر فيها الخ السلطنةالمنطقة النائية أو منطقة التطوير": تعني أي منطقة ضمن أراضي " (ذذ)

 واستمراريته.أالجّوية ضرورية لدفع التطّور االقتصادي 

تسجيله "الحجز": يعني أن الراكب يحمل تذكرة أو أي إثبات آخر يدّل على أن الحجز قد تم قبوله و (رر)

 الجوالت السياحية. من قبل الناقل الجّوي أو مشغّل

بموجب  نطاق التطبيقتعني أن حقوق النقل الجّوي محدودة الحجم و"حقوق النقل الجوية المحدودة":  (زز)

لقة بها والتي تنشأ أحكام اتفاقيات الخدمات الجّوية السارية الثنائية أو المتعددة األطراف، أو الترتيبات المتع

 بموجبها.

يتم تشغيلها وفقًا التي عادةً ما تكون مفتوحة أمام الجمهور والجّوية  مة الجّوية المنتظمة": الخدمة"الخد (سس)

 منتّظمة يسهل تحديدها.جّوية لجدول زمني منشور مسبقًا وبشكل دوري، مما يشّكل سلسلة رحالت 

قيمة  وحدة نقدية دولية أنشأها صندوق النقد الدولي وتعتمد قيمتها على هي ":"حّق السحب الخاص (شش)

 لعمالت الدولية.سلة مجموعة من ا

، ومنها "التذكرة": وثيقة صالحة يمنح بموجبها حّق النقل أو ما يعادلها من األشكال غير الورقية (صص)

 .النماذج اإللكترونية التي يصدرها أو يصادق عليها الناقل الجّوي أو وكالؤه المفّوضون

إلدارة، والذي اأو الملكية أو "التغيير الملحوظ" و/أو "التغيير الجوهري": أي تغيير كبير في العمليات  (ضض)

 يشمل التغييرات التالية على سبيل المثال ال الحصر:

رين أو من إلى الرحالت المجدولة أو من الشحن إلى نقل المساف العارضةأي تحّول في العمليات من الرحالت  -1

 يرة.ات الكبإلى الطائرخدمات الرحالت القصيرة إلى الرحالت الطويلة أو من تشغيل الطائرات الصغيرة 

التي تحمل ة ( أو أكثر من األسهم المتداول%10تملّك مساهم جديد أو تجميع مساهم حالي لحّصة تبلغ نسبتها ) -2

  حقوق التصويت بالشركة.

ين في الشركة تغيير الرئيس أو المدير التنفيذي أو مدير العمليات أو تغيير نصف الموّظفين األساسيين اآلخر -3

  أوالً.( شهًرا أو منذ تاريخ مراجعة المطابقة األخيرة، أيهما تحلّ 12إثني عشر )على األقل خالل فترة 

نت رسمية سواء أكا جهةسواء أكان ذا طبيعة ربحية أم ال، أو أي  معنوي"الطرف": أي شخص طبيعي أو  (طط)

 تملك شخصية اعتبارية مستقلة أو ال تملكها.

لفصل ا (2)وفقًا للشروط المحددة في المادة ئرة "المتطوع": تعني أي شخص قد حضر للصعود على متن الطا (ظظ)

 عيّنة.وقبل دعوة الناقل الجوي الموجهة للمسافرين المستعدين للتخلي عن حجزهم مقابل منافع م الثالث

 12رسو بتاريخ "اتفاقية وارسو": اتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجّوي الدولي الموقّعة في وا (عع)

 ةفاقيالت واالتفاقية المكّملة 1955بتمبر س 28فاقية وارسو المعّدلة في الهاي بتاريخ ، وات1929أكتوبر 

 .1961سبتمبر  18وارسوالموقّعة في غواداالخارا بتاريخ 

"إيجار الطائرة مع الطاقم": االتفاقية التي يقوم بموجبها أحد المشغّلين )المؤّجر( بتوفير طائرة مع طاقم طيرانها  (غغ)

على أساس شهادة المشغّل الجوي الخاصة به لصالح مشغّل آخر )المستأجر(، ويقوم المؤجر بتشغيل الطائرة 

 لصالح المستأجر.
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 الطيران التجاري اآلخرشركات والفصل الثاني: ترخيص الناقلين الجويين 

 : تراخيص التشغيل االقتصادي1القسم 

 التصريحأو الترخيص : متطلبات الحصول على 1المادة 

وفقًا ألحكام هذا القسم، ال يجوز ألي مشغّل جوي مسّجل في السلطنة إجراء أعمال نقل الركاب أو البضائع 

أو منها أو ضمن أراضيها، إال بعد  ُعمانمكافأة، سواء إلى سلطنة و أجرةأو البريد أو العمل الجّوي مقابل 

في حالة المشغّل الجوي المسّجل في بلد أجنبي، على ترخيص  الحصول على رخصة التشغيل االقتصادي أو

 وفق هذه القواعد. سلطة المختصةأي تصريح آخر تصدره ال ناقل جوي أجنبي أو

 : السالمة2المادة 

ت الوطنية ، أو التي تمنحها السلطاالسلطنةفي  السلطة المختصةتمنحها ل الجّوي التي تعتبر شهادة المشغّ 

و تصريح لمشغّلين األجانب، شرًطا مسبقًا ضروريًا إلصدار رخصة تشغيل اقتصادي ألى اإالمختصة بالنسبة 

يع الجّوي في جمناقل أجنبي، ويجب أن يلتزم كل من يحمل رخصة تشغيل اقتصادي بشروط شهادة المشغّل 

 األوقات.

 : أنواع شهادات التشغيل االقتصادي3المادة 

منهما  ، وتحّدد كل“ب فئتين من رخص التشغيل االقتصادي وهما الفئة "أ" والفئة " السلطة المختصةتمنح  .1

 الخدمات المسموح بها بموجبها.

عشرين التي تتسع ل مشغّلي الطائرات ىإل مطلوبة بالنسبة الفئة "أ"رخصة التشغيل االقتصادي  .أ

 مقعًدا أو أكثر )أو يبلغ وزن إقالعها األقصى عشرة أطنان أو أكثر(.

تسعة لمشغّلي الطائرات التي تتسع ى إلبالنسبة  مطلوبة“ب الفئة "رخصة التشغيل االقتصادي  .ب

صدار عشر مقعًدا أو أقل )أو يبلغ وزن إقالعها األقصى أقل من عشرة أطنان(. ويمكن أيًضا إ

حجًما غير األكبر لمشغّلي الطائرات  السلطة المختصةتقدير  بحسب“ب من الفئة " تراخيص

 المخصصة لنقل الرّكاب.

لنقل  رخصة تشغيل اقتصادي من الفئة "أ" أو الفئة "ب" السلطنةيجب أن يحمل أي مشغّل جّوي مسّجل في  .2

مكافأة. وتخّول  بعمل جّوي مقابل أجرة أو( أو القيام او بعضها او جميعها معااألشخاص أو البضائع أو البريد )

ر أو العمل أي من هاتين الفئتين حاملها العمل في بيع أو تشغيل النقل الجّوي و/أو توفير خدمات االستئجا

 الجّوي بحسب ما تحدده الرخصة.

 ،وقوتعتبر إحدى متطلبات دخول الس، تسمح رخصة التشغيل االقتصادي بتشغيل جّوي خاضع لشروط معيّنة .3

قابل أجرة أو ويجب أن تبقى صالحة ليتمكن حاملها من نقل المسافرين أو البضائع أو تأجير األعمال الجّوية م

 مكافأة.

ي بحّق سحب رخصة التشغيل االقتصادي إذا جرى تأخير النشاط االقتصادي الذ السلطة المختصةتحتفظ  .4

قتصادي عيّن على حامل رخصة التشغيل االشهًرا من إصدارها. ويت 12منحت الرخصة بناء عليه لمّدة تتعدى 

 فوًرا بأي تغيير جوهري في عملياته. السلطة المختصةمن الفئة "أ" إعالم 

ار معلومات خاطئة عند طلب رخصة التشغيل االقتصادي أو في إطيجوز للسلطة المختصه في حالة تقديم  .5

من شروط  الرخصة أو عدم االلتزام بأيعلى عمليات حامل  السلطة المختصةالمراجعة المستمرة التي تجريها 

 تعديله.إلى سحب الترخيص أو  السلطة المختصةالرخصة التي تحّددها 
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 : مكان العمل وطبيعته4المادة 

( في يجوز منح رخصة التشغيل االقتصادي لناقل جّوي يقع مقّر عمله الرئيسي ومكتبه المسّجل )إن وجد

لجوي احصًرا. عالوة على ذلك، يجب أن تنحصر المهنة الرئيسية لحامل الرخصة في النقل  السلطنةأراضي 

 مع نشاٍط آخر مرتبط بالطيران.وحده أو النقل الجوي 

 : جنسية الجهات المالكة والمسيطرة5المادة 

طرة سي( الكيان الذي يحمل رخصة التشغيل االقتصادي وال%50ملكية غالبية حصص )أكثر من يجب أن تعود  .1

تمر من جانب لاللتزام المس السلطة المختصة. وبغية ضمان السلطنةأو إلى حكومة يين ُعمانعليه إلى مواطنين 

السلطة ويد حاملي تراخيص التشغيل االقتصادي بمعايير الملكية والسيطرة، فإنه يتعيّن على حامل الرخصة تز

أشهر  ستة وكل“ب لرخصة من الفئة "ى اإلسبة بنموذج محّدث عن بيانات الشركة في كّل سنة بالن المختصة

غيل حاملي الرخصة من الفئة "أ". باإلضافة إلى ذلك يُطلب من جميع حاملي تراخيص التشى إلبالنسبة 

شركته  بأي تغيير جوهري يتعلق بملكية الطرف الذي يحمل الرخصة و/أو السلطة المختصةاالقتصادي إبالغ 

نسية تتعلق يوًما من حصول التغيير. ودفعًا ألي التباس، فإن متطلبات الج 14القابضة األم وذلك ضمن مهلة 

 يحمل الرخصة.الذي  المعنويإلى جانب الكيان  القابضة،بالشركة األم و/أو 

من مدراء  لرخصة التشغيل االقتصادي إثباتًا على "حسن السمعة" وعلى أن أيًا يجب أن تبرز الجهة الطالبة .2

 لم يرد إليهم اعتبارهم. ما األعمال التابعين لها ليسوا مفلسين

 : المركز المالي6المادة 

زاماته يجب أن يبيّن مقّدم طلب الحصول على رخصة تشغيل اقتصادي من الفئة "أ" قدرته على الوفاء بالت .1

تحقيق أي  افتراضية واقعية، وأنه قادٌر على تحّمل تكاليف التشغيل لألشهر الثالثة األولى دونبناء على 

لعمليات نوات الخمس األولى من ابخطة عمل للس السلطة المختصةإيرادات. ويتعيّن على مقدم الطلب تزويد 

لعمل. من تقرير مقدار رأس المال المطلوب لضمان فرصةً معقولة الستمرارية ا السلطة المختصةلتتمّكن 

الحفاظ من حقوق المساهمين في كل سنة من التشغيل و %25ويُطلب من مقّدم الطلب أيًضا االحتفاظ بنسبة 

 بهذا الخصوص. السلطة المختصةوفق ما تحّدده على رأسمال أسهم يتناسب مع حجم العمليات 

الزمة وتلبية رخصة التشغيل االقتصادي إال بعد استكمال جميع الترتيبات المالية ال السلطة المختصةال تمنح  .2

 .طة المختصةالسلجميع المتطلبات األخرى، بما فيها المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالسالمة والتي تحّددها 

(، 1) البندي فالبيانات المالية المذكورة  تقديم“ب حامل رخصة التشغيل االقتصادي من الفئة "ال يتعيّن على  .3

ملكية أو لتقديم من حقوق ال %20ال تقل عن  رأسمال ما يلزم لتلبية المتطلبات الوطنية، وإلثبات نسبةباستثناء 

 .السلطة المختصةأي معلومات أخرى قد تطلبها 

ة في غييرات جوهريبأي ت السلطة المختصةيجب على حامل رخصة التشغيل االقتصادي من الفئة "أ" إعالم  .4

انات المالية مراقبة البي السلطة المختصةخطط العمل المعّدلة إذا ُطلب منه ذلك. وتتابع ها بعملياته وتزويد

اماته المالية ا عاجًزا عن استيفاء التزلحامل الرخصة ويجوز لها أن تعلّق الرخصة أو تلغيها إذا أصبح حامله

 خالل األشهر االثني عشر التالية.

صًرا في حالبيانات المالية لحامل رخصة التشغيل االقتصادي من الفئة "أ" العامل  السلطة المختصةتراجع  .5

تشغيل  خصةباإلضافة إلى إلى حامل رمجال الشحن، أو التأجير أحادي االستخدام أو عمليات األجرة الجوية، 

الضوابط بمنحه الرخصة التي تتطلب منه توفير معلومات كافية لضمان االلتزام  بعد“ب اقتصادي من الفئة "

 .رأسماليةالوطنية ونسبة الحد األدنى من ال
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 : التأمين7المادة 

دث. يجب على حامل رخصة التشغيل االقتصادية الحصول على تأمين ضّد المسؤوليات المترتبة على الحوا .1

ولية على وجود تأمين مناسب للرّكاب يغطي أي مسؤ للهيئهويتعيّن على طالب هذه الرخصة إبراز إثبات 

ين ضّد ة إلى وجود تأمالركاب أو الغير أو إصابتهم في حال وقوع حادٍث، باإلضافمحتملة مرتبطة بوفاة 

 الخسارة واألضرار التي قد تلحق باألمتعة أو البضائع أو الغير.

ان عند منح رخصة التشغيل االقتصادي، يتعيّن على صاحب الرخصة الحفاظ على تأمين مناسب وتقديم بي .2

 لسلطة المختصةاب قبل انتهاء مّدة سريان أي وثيقة تأمين راهنة. وتطل للهيئهتأكيد على تجديد وثائق التأمين 

ا على من جميع حاملي تراخيص التشغيل االقتصادي تزويدها بإثبات موقّع من وكيل المشغّل يفيد بحصوله

 الالزم عند القيام بأي تجديد. استئجار

 الطائرات استئجار: 8مادة ال

من  ، إال إذا حصل على إذنالسلطنةيجب على حامل رخصة التشغيل االقتصادي تشغيل طائرات مسّجلة في  .1

اإلضافة لتشغيل طائرات مسّجلة في دول أخرى )مثال: إذن مؤقت أو لظروف استثنائية(. وب السلطة المختصة

لى ععلى موافقتها  السلطة المختصةإلى ذلك يجب أن يحصل حامل رخصة التشغيل االقتصادي الصادرة عن 

م بمعايير أو أي دولة أخرى، وذلك لضمان االلتزا لسلطنةاأي عملية تأجير أو استئجار لطائرات مسّجلة في 

 السالمة والموثوقية وفق لوائح سالمة الطيران المدني المعمول بها.

ل طائرات من شركات أجنبية بموجب عقد اإليجار الشام استئجار حامل رخصة التشغيل االقتصاديل يحق .2

لديها. ويجب  ووفق متطلبات لوائح سالمة الطيران المعتمدة السلطة المختصةللطاقم لمّدة قصيرة بشرط موافقة 

 التالية:أن يثبت مقّدم الطلب في طلبه االلتزام بأحد المعايير الثالثة 

 شهًرا. 12االحتياجات االستثنائية: التي يحوز بموجبها على موافقة لمّدة ال تتعدى  (أ

الطائرات المسّجلة بها بشكل معقول من خالل االكتفاء احتياجات القدرة االستيعابية الموسمية: التي ال يمكن تلبيت (ب

 ، ويمكن في هذه الحالة تجديد الموافقةالسلطنةفي 

وتقتصر الموافقة  – السلطنةالصعوبات التشغيلية: التي ال يمكن أو ال يعقل تغطيتها عبر الطائرات المسّجلة في  (ج

 في هذه الحالة على المّدة الالزمة لتخّطي الصعوبات.

 : معلومات المراقبة المطلوبة9 لمادةا

الرخصة.  من حامل السلطة المختصةالمعلومات التي تطلبها ( على لوائح بالحّد األدنى من 1يحتوي الملحق )

يها فالبنود المطلوبة من جميع حاملي الرخصة ألغراض تتعلق بجنسية الشركة والسيطرة  1ويضّم الجزء 

ة بأسطول فيعرض التفاصيل المطلوبة المتعلق 2والمالءة المالية والتعرفة والغطاء التأميني، أما الجزء 

طلب تن حامل الرخصة الخاضع للمراقبة. وقد المعلومات المالية المطلوبة م 3الطائرات. ويعرض الجزء 

لملحق اأقل أو أكثر بحسب الظروف الخاصة بمقّدم الطلب/حامل الرخصة. ويوفّر معلومات  السلطة المختصة

 إرشادات إضافية حول إجراءات الترخيص واإلبالغ. 2

 الشحنأسعار و أجور السفر: 10المادة 

جميع بالتشغيل االقتصادي أو الناقل األجنبي تقديم كشف  رخصة من حامل يجوز للسلطة المختصة أن تطلب

و أ السلطة المختصةرسوم الطيران والشحن، باإلضافة إلى المعلومات ذات الصلة بهدف إبالغ أو بعض 

 .الحصول على موافقتها
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 : اإلحصائيات11المادة 

صليًا أو سنويًا فإحصائيات تشغيلية معيّنة يجب تقديمها إليها، وتقوم بجمعها شهريًا أو  السلطة المختصةتحّدد 

 تقديم“ب التشغيل االقتصادي، مع العلم أنه يُطلب من حاملي الرخصة من الفئة "من جميع حاملي تراخيص 

 إحصائيات أقل تفصياًل من غيرها.

 : اإلجراءات12المادة 

لى عاإلجراءات الخاصة بطلبات الحصول على تراخيص التشغيل االقتصادي بإتخاذ  السلطة المختصةتقوم 

علومات الفور وتصدر قرارها في مطلق األحوال ضمن فترة ال تتعدى ثالثة أشهر بعد حصولها على جميع الم

ندها ّدم الطلب عخّطيًا لقرارها، ويحّق لمقتعلياًل  السلطة المختصةاألساسية الالزمة. وفي حال الرفض، تقّدم 

 التقّدم باعتراض وفق الفصل الخامس.

 : رسوم الطلب13المادة 

 .“ب"أ" و" رسوًما ثابتة لطلبات الحصول على تراخيص التشغيل االقتصادي من الفئتين السلطة المختصةتحّدد  .1

 التراخيص وأي تعديالت عليها.رسوم  السلطة المختصةتنشر  .2

 

 : تخصيص السعة المحدودة2القسم 

 ودوٍل أخرى محدودة في بعض السلطنةقد تكون قدرة حامل رخصة التشغيل االقتصادي على العمل بين  .1

 من حقوق النقل الحاالت بسبب بعض القيود المرتبطة باتفاقية الخدمات الجّوية. وقد تؤدي هذه القيود إلى الحدّ 

ت التي الجّوية التي يمكن لكل بلد تعيينها وخطوط الرحال الخطوطالجّوي المتوفّرة من حيث عدد شركات 

 يمكن لتلك الشركات تشغيلها وعدد الرحالت والقدرة االستيعابية التي يمكنها عرضها.

ص يخضع تشغيل الخدمات على خطوط الرحالت الخاضعة لحقوق النقل الجّوي المحدودة إلى شهادات تخصي .2

ات. ويتعيّن خّط الرحلة ومستوى الخدمة المسموح به وتاريخ بدء الخدمالسعة المحدودة. وتحّدد هذه الشهادة 

ل حاملي تراخيص التشغيل االقتصادي الراغبين بتشغيل خدمات على هذه الخطوط تقديم طلب للحصوعلى 

 على شهادة تخصيص السعة المحدودة للحصول على الموافقة على تشغيل الخدمة.

قتصادي الحصول على شهادة تخصيص السعة التشغيل اال رخصه يحاملأكثر من  اثنين او عندما يطلب .3

عمل على ذلك المحدودة على أحد الخطوط، ولكن ال تتوفر سعة كافية لتلبية طلبات جميع الشركات التي تريد ال

 تحديد طريقة توزيع السعة المحدودة. للهيئه فيحقالخّط أو الدولة، 

 حدودة.طلبات تخصيص السعة الم السلطة المختصةتنشر  .4

للحصول على شهادة تخصيص للسعة  للسلطة المختصةيجوز لحامل رخصة تشغيل اقتصادي تقديم طلب  .5

التي  ( بهدف تشغيل جميع أو بعض الخدماتالسلطة المختصةالمحدودة )أو ما يعادلها من شهادات تصدرها 

 تقوم شركة خطوط جّوية مؤهلة أخرى بتشغيلها على خّط جّوي ذو سعة محدودة.

خالل عملية اتخاذ القرار بشأن تخصيص السعة المحدودة الثنائية األطراف إلى تحقيق  السلطة المختصةتسعى  .6

الحّد األقصى من الفعالية االقتصادية مع األخذ بعين االعتبار لمصالح مستهلكي الخدمات الجّوية المذكورة، 

استبدال إحدى شركات الخطوط الجّوية  تصةسلطة المخلل. ويجوز يعُمانال وأثر ذلك على المنافسة واالقتصاد

بأخرى لخدمة خّط رحالت متنازع عليه بشكل كامل أو جزئي إذا كان ذلك يخدم العوامل الثالثة المذكورة 

سابقًا، آخذة بعين االعتبار للفترة التي استغرقتها الشركة المشغلة للخّط لكي ترسخ وجودها على ذلك الخط 

اهتماًما خاًصا  السلطة المختصةطوال فترة خدمتها. باإلضافة إلى ذلك تولي  ومدى االلتزام الذي أظهرته

لجودة الخدمة )السعة وتوفّر المقاعد وعدد الرحالت والمواعيد واألسعار( التي تقّدمها الشركة الجديدة بالمقارنة 

من األخيرة طلب يجوز للسلطة المختصة ان تمع المعايير التي عملت على أساسها الشركة المشغلة للخّط، 
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تقوم عادة باتخاذ قرار باستبدال  السلطة المختصةمعلومات ذات صلة للمساعدة في اتخاذ القرار. غير أن 

 شركة الطيران المشغلة للخط في الحاالت االستثنائية فقط.

منح  سحب شهادة تخصيص السعة المحدودة إذا تأخرت النشاطات التي تم على أساسها سلطة المختصةلل يحق .7

ادة أشهر من تاريخ بدء الخدمة المنصوص عليه في الشهادة. ويجب على حامل الشه 6الشهادة ألكثر من 

شهادة ت الجوهري في العمليات المخطط لها أو الجارية، والتي منحفوًرا بأي تغيير  السلطة المختصةإبالغ 

 على أساسها.

 

 الناقلين األجانب تراخيص: 3القسم 

خدمات  لتشغيل جميع السلطة المختصةاألجانب الحصول على رخصة ناقل أجنبي تصدرها يتعيّن على الناقلين  .1

والتي تستخدم  وإليها وضمن أراضيها، باستثناء بعض الفئات أدناه السلطنةالنقل الجّوي التجاري والتأجير من 

 النحو التالي: علىالسلطنة طائرات غير مسّجلة في 

 الرحالت الخاصة -أ

 للسلطنةالتي تعبر المجال الجوي الرحالت  -ب

لدول ؤساء ارالرحالت الحكومية التي تجري بالنيابة عن إحدى الحكومات األجنبية )مثال: الرحالت التي تنقل  -ج

 أو الوزراء الحكوميين(

 الرحالت على متن الطائرات العسكريّة المسّجلة )"الحكومية" وليس "المدنية"( -د

 رحالت التمركز ورحالت إعادة الطائرات ورحالت التسليم -ه

 أي رحلة جّوية بهدف إجراء تصليحات أو تعديالت أو صيانة أو إتالف -و

 الرحالت التجريبية -ذ

الرحالت قد تتطلب الحصول على بعض الموافقات أو اإلعفاءات من بعض الجهات غير أن بعض هذه  .2

يتعلق بسالمة الطيران )كما في الحالة األخيرة  ما في السلطة المختصةأو من  السلطنةالحكومية المختصة في 

 صالحية كاملة للطيران(.مثالً التي تشمل طائرة دون شهادة 
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 المستهلك الفصل الثالث: حماية

 : التأخير واإللغاء والمنع من الصعود على متن الطائرة1القسم 

 نطاق التطبيق: 1المادة 

 يكون: بشرط أن السلطنةعلى كل مسافر مغادر من أي مطاٍر من المطارات الموجودة في  القواعدتطبّق هذه  .1

ر إلتمام ، وحض3ة في المادة قد أكد حجزه على متن الرحلة الجّوية ذات الصلة، باستثناء الحالة المذكور -أ

 إجراءات السفر:

قبل  اإللكترونية( منوفق الشروط وفي الوقت المحدد مسبقًا وبصورة خطية )بما في ذلك الوسائل  (1

 الناقل الجّوي أو مشغّل الرحلة السياحية أو وكيل السفر المرّخص 

 أو إذا لم يكن هناك أي وقت محدد

 المغادرة المنصوص عليهدقيقة من وقت  60قبل ما ال يقل عن  (2

لى متنها إلى أو تم تحويله من قبل الناقل الجّوي أو مكتب السفر من الرحلة الجّوية التي كان يحمل حجًزا ع -ب

 رحلة أخرى بصرف النظر عن سبب التحويل.

أو غير  على المسافرين مجانًا أو برسوم مخفّضة غير متوفرة للجمهور بشكل مباشر القواعدال تطبّق هذه  .2

ي أو أي اشر. غير أنها تطبّق على المسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة بموجب برنامج المسافر الدورمب

 برنامج تجاري آخر يقّدمه الناقل الجّوي أو مكتب السفر.

 حّركات.على المسافرين المنقولين على متن الطائرات الثابتة األجنحة والمزّودة بم قواعدالتطبّق هذه  .3

. 2و 1على أي ناقل جّوي يشغّل خدمات نقل للمسافرين وتنطبق عليه شروط الفقرتين  عدالقواتطبّق هذه  .4

افر أي عقد، فيُعتبر دون أن يجمعه بالمس قواعدالوعندما ينفّذ الناقل الجّوي المشغّل االلتزامات الناجمة عن هذه 

 أن الناقل الجّوي ينفّذها بالنيابة عن الشخص الذي أبرم عقًدا مع المسافر.

 إلغاء باقات الرحالت السياحية ألسباب غير إلغاء الرحلة نفسها.في حاالت  قواعدالال تطبّق هذه  .5

 : منع الصعود على متن الطائرة2المادة 

يّن تعمنع أحد الرّكاب من الصعود على متن الطائرة، فإنه ي في حال وجود أسباب معقولة تستدعي ضرورة .1

معيّنة  أوالً دعوة أي متطّوعين راغبين بالتنازل عن حجزهم مقابل الحصول على منافععلى الناقل الجوي 

، باإلضافة 6دة وفق الشروط الذي يتفق عليها الناقل والراكب المتطّوع. وتقّدم المساعدة للمتطّوعين وفق الما

 .البندإلى المساعدة المنصوص عليها في هذه 

طائرة، يجوز ماح لبقية الركاب الحاصلين على حجز بالصعود على متن الإذا لم يكن عدد المتطوعين كافيًا للس .2

غبتهم ووفق لشركة الخطوط الجّوية المشغّلة أن تمنع عدًدا من الركاب من الصعود على متن الطائرة بخالف ر

 الشروط التالية:

حجز مؤّكد لالحاملين  األولوية ومعايير تحديد أي من المسافرين الالزمة لتحديديضع كل ناقل جّوي القواعد  -أ

 سيمنع من الصعود على متن الطائرة في حال عدم تقّدم عدد كاٍف من المتطّوعين.

ن الطائرة وطلب تعكس هذه القواعد والمعايير التزام الناقل الجّوي بالحدّ من المنع القسري من الصعود على مت -ب

 ومفهوم للمسافرينر بشكل واضح متطّوعين لذلك، ويجب أن تكتب هذه القواعد والمعايي

أو أن  لصالح أي شخص ز غير معقوليتميال يجوز أن ينتج أو ينبثق عن هذه القواعد والمعايير تفضيل أو  -ج

 تؤدي إلخضاع أي شخٍص لظلم أو ضرر أو خسارة غير معقولة بأي شكل من األشكال.

كب جوي تعويض الراإذا منع أي مسافر من الصعود على متن الطائرة بخالف رغبته، يجب على الناقل ال .3

 .6و 5وتقديم المساعدة إليه وفق المادتين  4فوًرا وفقًا للمادة 
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 : اإللغاء3المادة 

 :يتعيّن على الناقل الجّوي في حال إلغاء أي رحلة جّوية تقديم ما يلي إلى المسافرين المعنيين .1

 .5المساعدة المنصوص عليها في المادة  -أ

، عندما (. باإلضافة إلى ذلك وفقط في حال تحويل مسار الرحلة2)6و( 1)6المساعدة المناسبة وفق المادة  -ب

احد على األقل، ويكون الوقت المعقول المتوقع لمغادرة الرحلة الجديدة يلي وقت المغادرة للرحلة الملغاة بيوم 

 ()ج(.1)6()ب( و1)6فإنه يتعيّن على الناقل الجوي تقديم المساعدة المنصوص عليها في المادة 

ن تاريخ ، إال إذا جرى إبالغ المسافرين بإلغاء الرحلة قبل أسبوعين على األقل م4ض وفق المادة التعوي -ج

 المغادرة المقرر.

يعزى إلى  إذا استطاع أن يثبت أن اإللغاء 4ال يكون الناقل الجّوي ملزًما بدفع أي تعويض بموجب المادة  .2

 لطة المختصةالسجميع اإلجراءات المعقولة. وتعتبر ظروف استثنائية لم يكن باإلمكان تفاديها حتى ولو اتخذت 

 .4مسؤولة عن تحديد ما إذا كانت هذه الظروف استثنائيةً وفقًا للملحق 

 تقع على عاتق الناقل الجّوي المشغّل للرحلة مسؤولية إثبات حقيقة إبالغ المسافر بإلغائها ووقت هذا اإلبالغ. .3

 : الحّق بالتعويض4لمادة ا

 ة إلى هذه المادة، يتعيّن على الناقل الجّوي تقديم تعويض للراكب يبلغ:في حاالت اإلشار .1

 كيلومتر 1500جميع الرحالت التي ال تتعدى مسافتها إلى بالنسبة  يةُعمانرياالت ( 108) -أ

 ركيلومت 3500و 1500جميع الرحالت التي تتراوح مسافتها بين إلى  بالنسبة ياُعمان( ريااًل 173) -ب

 لجميع الرحالت التي ال تنطبق عليها شروط الفقرتين "أ" أو "ب" ياُعمان( ريااًل 260) -ج

غاء بتأخير الحساب هو الوجهة النهائية التي تسبّب منع الصعود أو اإللوعند احتساب المسافة، يعتبر أساس 

 وصول المسافر إليها عن موعد الوصول المجدول.

على  ،5ادة ل رحلته إلى وجهته النهائية وفق المال يُقّدم أي تعويض عندما يُعرض على المسافر إعادة تحوي .2

 أال يتجاوز موعد وصوله إلى وجهته النهائية الموعد السابق بأكثر من ساعة واحدة.

لجّوي المشغّل ا، فإنه يجوز للناقل 5عندما يُعرض على المسافر إعادة تحويله إلى وجهته النهائية وفق المادة  .3

 في الحاالت التالية: %50بنسبة  1 ندالبتخفيض التعويض المنصوص عليه في 

تتعدى  تجاوز وقت وصول الرحلة المحّولة وقت الوصول المجدول بساعتين لجميع الرحالت التي اللم يإذا  -أ

 كيلومتر 1500مسافتها 

ي تجاوز وقت وصول الرحلة المحّولة وقت الوصول المجدول بثالث ساعات لجميع الرحالت التلم يإذا  -ب

 كيلومتر 3500و 1500بين تتراوح مسافتها 

ي ال تجاوز وقت وصول الرحلة المحّولة وقت الوصول المجدول بأربع ساعات لجميع الرحالت التلم يإذا  -ج

 “ب تنطبق عليها شروط الفقرتين "أ" أو "

لمستحق بموجب ايمكن أن يعرض الناقل الجوي نقالً جويًا مجانيًا أو بأسعار مخفّضة بدالً عن التعويض المالي  .4

 :على النحو التالي( من هذا القسم، 3( و)1فقرتين )ال

حتساب أي اإذا كانت قيمة منافع النقل التي يعرضها تساوي مبلغ التعويض المالي المستحق أو تفوقه، بدون  -أ

 تعرفة أو رسوم إلزامية مقابل استخدام النقل المجاني أو بأسعار مخفّضة

مسافر النقل إال إذا رفض ال جمالي مبلغ التعويض المستحق،إإذا أبلغ الناقل الجّوي المسافر بكامل تفاصيل  -ب

 .استالم التعويض النقديالبديل، فإنه يحق له 

إذا أفصح الناقل الجوي عن جميع القيود المادية التي تطبّق على هذا النقل الجّوي المجاني أو المخفّض السعر،  -ج

والقيود المفروضة على الشراء المسبق أو السعة والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر الرسوم اإلدارية 
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وتواريخ التوقف التي تسري على هذا العرض، وذلك قبل أن يقّرر المسافر التنازل عن التعويض المالي مقابل 

 الحصول على خدمة النقل الجّوي المذكورة.

ن طريق عام نقًدا أو أي (7) سبعة ( ضمن مهلة3( إلى )1يتّم دفع التعويض المشار إليه في الفقرات من ) .5

يرها من تحويل مصرفي أو أمر بنكي أو شيك مصرفي أو عبر اتفاق موقّع مع المسافر أو بقسائم سفر و/أو غ

 الخدمات.

 في هذا القسم بطريقة خّط الدائرة الكبرى. 3و 1تقاس المسافات المنصوص عليها في الفقرتين  .6

 مسار الرحلةحويل تفي إرجاع قيمة التذكرة او : الحق 5المادة 

 : ما يلي بين من االختيار للركابيحق ، في حاالت اإلشارة إلى هذه المادة .1

تذكرة (، عن كامل سعر ال5)4( أيام عن طريق الوسائل المنصوص عليها في المادة 7التعويض خالل سبعة ) .أ

ك عن الجزء أو بنفس السعر الذي تم شراؤها به عن الجزء أو األجزاء من الرحلة التي لم يتم القيام بها، وكذل

ة للراكب، ا يتعلق بخطة السفر األصلياألجزاء التي تم القيام بها إذا كانت الرحلة ال تخدم أي غرض في م

 في أقرب فرصة ممكنة.عودة إلى نقطة االنطالق إن اقتضى األمر، الباإلضافة إلى رحلة 

 النهائية في أقرب فرصة ممكنة؛ أو ، وفق شروط نقل مشابهة، إلى وجهة الركابتحويل المسار .ب

ب ما يالئم الراكب، في موعد الحق بحسالنهائية وجهة الركاب تحويل المسار وفق شروط نقل مشابهة، إلى  .ج

 .على متن الطائرة فارغةشريطة توفر مقاعد 

 ئرة : مساعدة الركاب الذين تأخرت أو ألغيت رحالتهم أو تم منعهم من الصعود للطا6المادة 

ب على فيجإذا كانت شركة النقل الجوي تتوقع بشكل معقول تأخر الرحلة المغادرة لمدة ساعتين أو أكثر،  .1

 المساعدة التالية: -دون أي مقابل–اقل الجوي أن يعرض على المسافرين الن

 وجبات طعام و/أو مرطبات بما يتناسب بشكل معقول مع وقت االنتظار؛ -أ

 إقامة فندقية في الحاالت التالية: -ب

 إذا كان هناك ضرورة للبقاء لليلة واحدة أو أكثر؛ -

 .كان مقرًرا من قبل المسافرإذا كان هناك ضرورة للبقاء لفترة إضافية أطول مما  -

 .النقل بين المطار ومكان اإلقامة )فندق أو غيره( -أ

سالتين عبر إجراء اتصالين هاتفيين أو إرسال ر -بدون أي مقابل–لمسافر ل يُتاح. عالوة على ما سبق، يجب أن 2

ات األشخاص ص الحتياجيجب على شركة النقل الجوي إيالء اهتمام خاوالفاكس أو التلكس، أو البريد االلكتروني. 

 ومرافقيهم، إلى جانب احيتاجات األطفال الذين بدون مرافقين. ذوي اإلحتياجات الخاصة 

. في حال تأخر أو إلغاء الرحلة نتيجة ظروف استثنائية، فيمكن لشركة النقل الجوي تقييد الحق بالحصول على 3

 لياٍل كحد أقصى.( )ب( بثالث 1)6اإلقامة الفندقية المشار إليه في المادة 

 : التحويل إلى درجة أعلى أو أدنى7المادة 

ال يجوز له لتذكرة التي يحملها، فبوضع الراكب في درجة أعلى من تلك التي تخولها ا إذا قام الناقل الجوي .1

 بدفع أي مبالغ إضافية.  مطالبة الراكب

خالل  عليه تذكرة التي يحملها فيجبا البوضع الراكب بدرجة أدنى من تلك التي تخولهقام الناقل الجوي إذا  .2

 ( تعويضه عما يلي:4) 4سبعة أيام وبحسب الوسائل الواردة في المادة 

 كم أو أقل؛ أو 1500كافة الرحالت التي تبلغ مسافتها إلى من سعر التذكرة بالنسبة  %30 .أ
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 كم؛ أو 3500-1500كافة الرحالت التي تتراوح مسافتها بين إلى من سعر التذكرة بالنسبة  %50 .ب

  كم 3500الرحالت التي تزيد مسافتها على  كافةإلى من سعر التذكرة بالنسبة  %75 .ج

 خرىاألتعويضات ال: 8المادة 

ح الحصول على أي تعويضات أخرى. وأي تعويضات تمنبحق المسافر في اإلضرار دون  قاعدةتطبق هذه ال .1

 يمكن أن تقتطع من مثل تلك التعويضات. قاعدةبموجب هذه ال

فإن المادة رقم  القضائي، قانونال، بما في ذلك القوانين الوطنيهبذات الصلة  االحكامودون اإلخالل بالمبادئ  .2

 (. 1)2بموجب المادة  تنازلوا عن حجزهملن تطبق على الركاب الذين  1

 : الحق في التعويض عن األضرار9المادة 

توفي االلتزامات األخرى الملقاة على عاتقه بموجب في الحاالت التي يدفع فيها الناقل الجوي أي تعويض أو يس

على أنه يقيد حقه في طلب الحصول على تعويض  قاعدة، فال يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه القاعدةهذه ال

من أي شخص، بما في ذلك األطراف الثالثة، وفقًا للقوانين المعمول بها. وبشكل خاص، يجب أال تقيد هذه 

أو أي  مكاتب السفرن األشكال حق الناقل الجوي بالحصول على التعويض من إحدى بأي شكل م قاعدةال

ال تتضمن أي حكم يمكن تفسيره على  قاعدةوبالمثل، فإن هذه الشخص آخر يكون الناقل الجوي متعاقًدا معه. 

أو أي طرف ثالث، بخالف الراكب، يكون الناقل الجوي متعاقًدا معه في  مكاتب السفرأنه يقيد حق أحد 

 الحصول على تعويض من الناقل الجوي بالتوافق مع القوانين المعمول بها ذات الصلة. 

 : االلتزام بإبالغ الركاب عن حقوقهم10المادة 

 مكان إنهاء إجراءاتجب على الناقل الجوي ضمان عرض إشعار واضح ومقروء يتضمن النص التالي في ي .1

تك لإللغاء ث يكون مرئيًا بوضوح للمسافرين: "إذا تم منعك من الصعود للطائرة أو إذا تعرضت رحليالسفر بح

دة إنهاء التي تتضمن حقوقك من المسؤولين عند منض قاعدةأو التأخير لمدة تزيد على ساعتين، يرجى طلب ال

 مساعدة".يتعلق بالتعويض أو الحصول على ال ما فياألخص  إجراءات السفر أو بوابة الصعود للطائرة، وعلى

الت إبالغ المسافرين من الصعود للطائرة أو يقوم بإلغاء إحدى الرحيجب على الناقل الجوي الذي يمنع أحد  .2

يه تقديم كما يتوجب علالمعمول بها.  قواعدالجميع الركاب المتأثرين بشأن قواعد التعويض والمساعدة وفق 

تصال . كما يجب تزويد الراكب بأرقام االمماثل ألي راكب تتأخر رحلته لمدة ال تقل عن ساعتينإشعار 

 بصيغة مكتوبة. السلطة المختصةب

 الوسائل البديلة المناسبة. تطبق أحكام هذه المادة باستخدام  المكفوفين،يتعلق بالركاب  ما في .3

 

  حتياجات الخاصةذوي اإل الثاني: الركاب القسم

 التطبيق: نطاق: 1المادة 

فرهم جًوا، أثناء سالمساعدة لهم  وتقديمالخاصة ذوي االحتياجات زمة لحماية األشخاص تضع هذه القواعد الال .1

 يز أو لضمان حصولهم على المساعدة الالزمة.يضد أي تم سواء لحمايتهم

يستخدمون أو ينوون استخدام خدمات الذين ذوي اإلحتياجات الخاصة على األشخاص  قاعدةطبق أحكام هذه الت .2

 عند المغادرة من أحد مطارات السلطنة أو المرور عبرها أو الوصول إليها. النقل الجوي للركاب
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 : منع رفض النقل2المادة 

 لجسديةاالعجز أو اإلعاقة مما يلي على أساس  رفض أي وكالئه أو مكاتب السفرال يجوز للمشغل الجوي أو  .1

 .ةقاعدطبق عليها هذه الأو تصل إلى إحدى المطارات التي تقبول الحجز على رحلة تغادر من  .أ

ق في أحد المطارات التي تنطبإلى الطائرة  من ذوي اإلحتياجات الخاصةصعود أحد األشخاص  .ب

 . ، شريطة أن يكون لدى ذلك الشخص المعني تذكرة أو حجز ساري المفعولقاعدةعليها هذه ال

جز قبول إجراء حأن يرفض وكالئه أو مكاتب السفر (، يمكن للمشغل الجوي أو 1) البندعن بغض النظر  .2

 أو أن يرفض صعوده للطائرة في الحاالت التالية: من ذوي اإلحتياجات الخاصةألحد األشخاص 

لبات أو بهدف تلبية متط ةالوطني القوانينمن أجل مراعاة متطلبات السالمة المفروضة بموجب  .أ

ن المسؤولة عن إصدار شهادات المشغل الجوي إلى المشغلي جهةالسالمة المفروضة من قبل ال

 المعنيين. 

 ذو اإلحتياجاتإذا كان حجم الطائرة أو أبوابها يجعل من المستحيل صعود أو نقل الشخص  .ب

 . الخاصة

وأي  حركيةالالذي يُمنع من الصعود للطائرة بسبب إعاقته ذو اإلحتياجات الخاصة تاح أمام الشخص يجب أن يُ  .3

ار تغيير مسفي ( من هذه المادة الحق في التعويض عن ثمن التذكرة أو 4) البندشخص مرافق له بموجب 

متطلبات  مسار الرحلة مشروًطا بتلبية الختيار بين رحلة العودة أو تغييررحلته. على أن يكون الحق في ا

 السالمة. 

ت الشخص من ذوي االحتياجاأن يطلب أن تتم مرافقة  وكالئه أو مكاتب السفرلمشغل الجوي أو يجوز ل .4

 من قبل شخص آخر يكون قادًرا على تقديم المساعدة الالزمة له.الخاصة 

ل التي تقدم طالع العام بأشكال ميسرة وبنفس اللغات على األقأن يتيح لال وكالئهيجب على المشغل الجوي أو  .5

، لخاصةل األشخاص ذوي االحتياجات اومات للركاب اآلخرين، قواعد السالمة التي تنطبق على نقبها المعل

كاتب معلى نقلهم أو على الكراسي المتحركة نظرا لحجم الطائرة. ويجب على  القيود المفروضةإلى جانب 

ياحية أن تدرج قواعد السالمة أو القيود المذكورة ضمن عروض السفر أو العطالت أو الرحالت الس السفر

 التي تنظمها، أو تبيعها أو تعرضها للبيع.

، فيجب 2أو  1بممارسة أي تقييد بموجب الفقرتين  وكالؤه أو مكاتب السفرعندما يقوم المشغل الجوي أو  .6

الخاصة باألسباب التي تقف وراء ذلك على الفور. ويجب على  إبالغ األشخاص ذوي االحتياجات معليه

الشخص من ذوي االحتياجات  ىإرسال تلك األسباب خطيا إل وكالئه أو مكاتب السفرالمشغل الجوي أو 

 الخاصة إذا طلب ذلك، في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

 : نقل المعلومات3المادة 

شأن الحاجة باتخاذ جميع التدابير الالزمة الستالم أي إخطارات  مكاتب السفرأو  أو وكالئه المشغليجب على  .1

في ذلك  ذوي االحتياجات الخاصة، في جميع نقاط البيع، بما صيتم تقديمها من قبل األشخا ،إلى المساعدة

 البيع عن طريق الهاتف أو عبر االنترنت.

 48قبل  ي إخطار بشأن الحاجة للحصول على المساعدةأ المشغل الجوي أو وكالئه أو مكاتب السفرعند تلقي  .2

 36قبل  ساعة على األقل من موعد المغادرة المعلن للرحلة، فيجب عليهم إحالة تلك المعلومات ذات الصلة

 ساعة على األقل من موعد المغادرة المعلن للرحلة إلى الجهات التالية:

 ، بورالعأو /الوصول وأو /وإدارة مطارات المغادرة،  جهات .أ
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معروفة  غيرهوية المشغل الجوي تكن المشغل الجوي، إذا لم يكن الحجز قد تم عن طريق ذلك المشغل، ما لم  .ب

 .عمليًا المعلومات في أقرب وقت ممكنإيصال تلك اإلخطار، وفي هذه الحالة يجب  في وقت تلقي

و مكاتب وكالئه أالمشغل الجوي أو يجب على ، 2 البندفي جميع الحاالت األخرى غير تلك المشار إليها في  .3

 في أسرع وقت ممكن.ذات الصلة نقل المعلومات  السفر

توجه يإدارة المطار الذي  جهةإبالغ  -بعد مغادرة الرحلة-يجب على المشغل الجوي في أقرب وقت ممكن  .4

 طبيعة المساعدة وعن عن عدد أولئك األشخاصتلك الرحلة  على متناالحتياجات الخاصة  ذووإليه األشخاص 

 .التي قد يحتاجونها

 المشغلين الجويينالمساعدة من قبل تقديم : 4المادة 

شخاص ذوي االحتياجات الخاصة عند لألتقديم المساعدة المعقولة، دون أي رسوم إضافية،  المشغليجب على 

على الصعود لشخص ذلك ا بما يساعد أو وصولهم إليها أو مرورهم عبرها السلطنةلمطارات في مغادرتهم ل

، شريطة بهذا الصدد يوفرها المطار الخدمات التيالمساعدة مع تلك ويجب تنسيق  ،للطائرة أو النزول منها

 .تلك الخطوط الجوية متنالشخص المعني عقد صحيح للنقل على  لدى أن يكون

 المساعدة من قبل المطاراتتقديم : 5المادة 

ن ع مسؤولةإدارة المطار  جهة تكون، جًواإلى المطار للسفر  اإلحتاجات الخاصةذو عند وصول الشخص  .1

حلة الرالصعود على متن  منرسوم إضافية، لتمكين ذلك الشخص أي معقولة، دون الضمان توفير المساعدة 

 إلى مساعدةالالشخص لمثل هذه لذلك االحتياجات الخاصة بإخطار  تقديم شريطة أن يتم، قام بالحجز فيهاالتي 

كما  لن.المعمغادرة ال من وقتساعة على األقل  48المعنية قبل  وكالئه أو مكاتب السفرجوي أو المشغل ال

 ة مع نفسورحلة العود المغادرةرحلة  علىهذا اإلخطار رحلة العودة، إذا كان قد تم التعاقد  يجب أن يشمل

 .شركة الطيران

شريطة  التمثل تلك الحايمكن الموافقة على  للمساعدة،في الحاالت المعترف بها التي تستلزم استخدام كلب  .2

الوطنية  وفقا للقواعد المشغل الجوي أو وكالئه أو مكاتب السفرأن يتم اإلخطار بذلك في هذا الصدد إلى 

 يتعلق بنقل كالب المساعدة على متن الطائرات. ما في -إن وجدت–المعمول بها 

لجهود الممكنة اإدارة المطار بذل كافة  جهةه، فيجب على ( أعال1في حال لم يتم تقديم أي إخطار وفقا للفقرة ) .3

 لتقديم المساعدة الالزمة لتمكين الشخص المعني من السفر على متن الرحلة التي حجز فيها.

، أو عدةقاالرحالت عبر المطار الذي تنطبق عليه هذه ال بتبديلذو اإلحتياجات الخاصة عندما يقوم الشخص  .4

تقع على فرحلة أخرى،  حجز فيها إلىمن الرحلة التي  مكتب السفرمن قبل المشغل الجوي أو  إذا تم تحويله

متن  من السفر علىالشخص ذلك ضمان توفير المساعدة المعقولة لتمكين  مسؤولية المطارإدارة  جهةعاتق 

 الرحلة التي حجز فيها.

 هذهنطبق عليها التي ت المطاراتإلى أحد  ق الجوعن طريذو اإلحتياجات الخاصة شخص الوصول  عند .5

من  خصالشذلك إدارة المطار تكون مسؤولة عن ضمان توفير المساعدة المعقولة لتمكين  جهةفإن ، قاعدةال

 المطار. مغادرةنقطة  إلىوصول ال

 راكب. لكيجب أن تكون المساعدة المقدمة مناسبة بقدر اإلمكان لالحتياجات الفردية ل .6
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 عن تقديم المساعدة في المطارات: المسؤولية 6المادة 

ى إدارة المطار مسؤولة عن ضمان تقديم المساعدة داخل المطار، دون أي رسوم إضافية، إل جهةتكون  .1

 ذوي االحتياجات الخاصة. وأاألشخاص المعوقين 

ك أي ا في ذلواحد أو أكثر )بمطرف أو التعاقد مع  بنفسها المساعدة مثل تلكتقديم المطار إدارة  جهةليجوز  .2

 المساعدات. لتقديم مثل تلك( جوي مشغل

 فرض رسوم محددة على جميع مستخدمي المطار لغرض -دون أي تحيز –إدارة أحد المطارات  جهةيجوز ل .3

 المساعدات. مثل تلكتمويل 

 جهة ن قبلميتم فرضها  ،يجب أن تكون مثل هذه الرسوم المحددة معقولة، مرتبطة بالتكلفة، وتتميز بالشفافية .4

لعدد الكلي ا بما يتناسب معيتم تقاسمها بين مستخدمي المطار و ،إدارة المطار بالتعاون مع مستخدمي المطار

 من وإلى ذلك المطار. الذين ينقلونهمجميع الركاب ل

تتيح لمستخدمين المطار، وكذلك أن إدارة المطار  جهةإذا تم فرض مثل تلك الرسوم المحددة، فإنه يتعين على  .5

يتعلق بالمساعدة  ما في المتكبدةوالمصروفات  لرسوميرادات اإلالسنوية المدققة  اإلطالع على الكشوف، للهيئه

 االحتياجات الخاصة. واألشخاص ذويالمقدمة لألشخاص المعوقين 

 اعدة األخرى: التعويض عن فقدان أو تلف الكراسي المتحركة، ومعدات الحركة واألجهزة المس7المادة 

في حال تعرض الكراسي المتحركة أو أجهزة الحركة األخرى أو األجهزة المساعدة للفقدان أو التلف خالل 

المعدات، وفقا  أصحاب تلكتعويض الركاب  يجبفالتعامل معها في المطار أو نقلها على متن الطائرات، 

 .ة ذات الصلةوالوطني ةالدولي القوانينلقواعد 

 : استبعاد التنازل8المادة 

ال يجوز تقييد االلتزامات تجاه األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بموجب الجزء الثاني من الفصل الثالث 

 أو التنازل عنها. قاعدةمن هذه ال

 : جهة التطبيق والمهام المنوطة بها9المادة 

المطارات الواقعة ما يتعلق بالرحالت المغادرة من  في قاعدةتطبيق هذه المسؤولة عن  السلطة المختصةتعتبر 

اتخاذ التدابير الالزمة لضمان احترام حقوق  -حيثما اقتضى األمر-أو القادمة إليها. ويجب عليها  السلطنة في

 لمرافقين لهم.إلى األشخاص اضافة باإلاألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

 : إجراءات الشكاوى10المادة 

المشغل  إلى إدارة المطار أو جهة أن يرفع األمر أواًل إلى قاعدةلهذه ال يجد مخالفة معاقيجب على أي شخص  .1

 .حسب مقتضى الحال، المعنيالجوي 

 .السلطة المختصةبطريقة ُمرضية فيجب إحالتها إلى إذا لم تتم تسوية موضوع الشكوى  .2

 

 : مسؤولية المشغل الجوي في حال وقوع الحوادث3الجزء 

 التطبيق: نطاق: 1المادة

وأمتعتهم جًوا،  يتعلق بنقل الركاب في ماعماًل باألحكام ذات الصلة من اتفاقية مونتلاير  قاعدةتم وضع هذه ال .1

 .السلطنة الجوي فيالنقل  ليشملتطبيق هذه األحكام  توسع كما أنهاإلى جانب وضع بعض األحكام التكميلية. 

والتي لم يتم تعريفها في الفصل األول تحمل نفس المعاني المحددة لها  قاعدةجميع المفاهيم الواردة في هذه ال .2

 في اتفاقية مونتلاير.
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 : تطبيق اتفاقية مونتلاير2المادة 

 صلة.يخص الركاب وأمتعتهم لكافة أحكام اتفاقية مونتلاير ذات ال في ماتخضع مسؤولية المشغل الجوي  .1

حق جميع األشخاص الذين يحصول يجب أن يكون المشغل الجوي مؤمنًا عليه بالمستوى الذي يكفي لضمان  .2

 .قاعدةبموجب هذه اللهم  المستحقالمبلغ كامل لهم الحصول على تعويض على 

عند قيام أحد الركاب  إضافي( من اتفاقية مونتلاير لشركات النقل الجوي بتقاضي رسم 2) 22تسمح المادة  .3

كون تيجب أن ف، تلك الرسوم، وعند فرض مثل تقديم اقرار خاص بمصلحته في التسليم الى الجهة المقصودةب

األمتعة الخاصة بتلك بما يتجاوز  ،المنقولةنقل وتأمين األمتعة  علىالتكاليف اإلضافية المترتبة بصلة  على

 ة متوفرة للركاب عند الطلب.يجب أن تكون التعرفوالمسؤولية.  عن حدود تقلقيمتها أو  التي تساوي

 : الدفعات المقدمة3المادة 

 يوما من (15عشر )يجب على المشغل الجوي دون إبطاء، وفي جميع األحوال في موعد ال يتجاوز خمسة  .1

ية تحديد هوية الشخص الطبيعي المستحق للتعويض، تقديم المدفوعات المقدمة على النحو الالزم لتلب

 االحتياجات االقتصادية المباشرة على أساس تناسبي مع المصاعب التي عانى منها ذلك الشخص.

لسحب ( من حقوق ا16000(، يجب أال تقل الدفعة المقدمة عما يعادل )1) البندبأحكام مع عدم اإلخالل  .2

 لكل راكب في حالة الوفاة. يعُمانالالخاصة باللاير 

، ويمكن تعويضها من أي مبالغ تدفع الحقًا على أساس مسؤولية ال تشكل الدفعة المقدمة اعترافًا بالمسؤولية .3

 ،اقية مونتلاير( من اتف20الناقل الجوي، ولكنها غير قابلة لإلرجاع إال في الحاالت المنصوص عليها في المادة )

 لتعويض.ل المستحقالشخص  هو نفسالمبلغ المدفوع مقدما  الذي تلقىالشخص  في حال لم يكنأو 

 : تقديم المعلومات4المادة 

افية ك، تقديم معلومات ُعمان، عند بيع خدمات النقل الجوي في سلطنة المشغلين الجويينيجب على جميع  .1

لمواعيد اتحكم المسؤولية تجاه الركاب وأمتعتهم، بما في ذلك  للركاب بشأن ملخص األحكام الرئيسية التي

يع نقاط النهائية لتقديم دعوى للحصول على تعويض، وإمكانية تقديم إقرار خاص حول األمتعة، وذلك في جم

 البيع، بما في ذلك البيع عن طريق الهاتف أو عبر االنترنت.

تقديم  نالمشغلين الجويي(، يجب على جميع 1) البند باإلضافة إلى متطلبات المعلومات المنصوص عليها في .2

و التي تم يتعلق بخدمات النقل الجوي المقدمة أ في ما المعلومات التالية بصورة مكتوبة إلى جميع الركاب

 :ُعمانشراؤها في سلطنة 

 ة.يتعلق بالوفاة أو اإلصابة على متن تلك الرحل في ما -إن وجدت–حدود مسؤولية المشغّل  -

تفاقية، يتعلق بتحطم أو فقدان أو تلف األمتعة التي قد تخضع لحدود اال في مامسؤولية المشغل  -

ة ذات القيمة وفقا لالتفاقية المعمول بها، والتنبيه إلى أنه يجب إبالغ شركة الطيران بشأن األمتع

 ل السفر.قب العالية عند إنهاء إجراءات السفر أو أن يكون مؤمنًا عليها بالكامل من قبل الركاب

 .الحدود المطبقة على تلك الرحلة بشأن مسؤولية المشغل عن األضرار الناجمة عن التأخير -

، تكون الحدود المشار إليها وفقا لمتطلبات يقوم بها المشغلون الجويونجميع حاالت النقل التي إلى بالنسبة  .3

، ما لم يكن المشغل قاعدةهذه ال ( هي تلك المنصوص عليها في2( و )1الفقرتين )الواردة في المعلومات 

حاالت النقل التي تقوم بها شركات النقل الجوي غير إلى الجوي يطبق حدوًدا أعلى بشكل طوعي. وبالنسبة 

 .أو إليها أو داخلها السلطنةيتعلق بالنقل من  في ما( فقط 2( و )1أحكام الفقرتين )، تطبق يةعُمانال
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 : التسعير4القسم 

 التعرفات واألسعار: 1المادة 

 غيرهاكذلك ، ويةعُمانال(، تتمتع شركات الطيران 10المادة )مع مراعاة أحكام الفصل الثاني، القسم األول،  .1

ر تذاكر بكامل الحرية في وضع أسعا -على أساس المعاملة بالمثل -من المشغلين الجويين من الدول األخرى

 .السلطنةمن  يتم تشغيلهاالطيران للخدمات الجوية المحلية والدولية التي 

 ،لناسمة االتي تتوفر لعا، والسلطنةفي تقع التي مطارات الللنقل الجوي من  يجب أن تشتمل أسعار التذاكر .2

أو نشرها بأي شكل من األشكال، بما في ذلك على شبكة  عرضها عندالشروط التي تنطبق  على جميع

 ذاكرألسعار الت دفعه متضمنًاالواجب السعر النهائي  ويجب في جميع األحوال أن يتم توضيحاإلنترنت. 

، تجنبهاكين لمستهلإلى االتي يصعب أو يستحيل بالنسبة  والتكاليف جميع الضرائب المطبقة والرسومل باإلضافة

 في وقت النشر. على النحو المتوقع

 السعر: ة منتحديد المكونات التالي تقدير أن يتمعلى أقل يجب  وباإلضافة إلى اإلشارة إلى السعر النهائي، .3

 أ( ثمن التذكرة        

 ب( الضرائب       

 ج( رسوم المطار       

 د( رسوم خيار الدفع       

 ل تلك المتعلقة باألمن أو الوقوده( الرسوم والتكاليف والضرائب اإلضافية، مث       

قديمها تفي حال تمت إضافة البنود المدرجة تحت )ب( و )ج( و )د( و )ه( أعاله إلى أجرة السفر بدال من 

تمان(، ت الدفع )مثل استخدام بطاقات االئيتعلق بخيارا في ماوفي حال فرض رسوم إضافية  ،كأجرة شاملة

غ الراكب فإن السعر المعروض يجب أن يشمل مثل تلك الرسوم إال إذا اختار العميل عدم قبولها. ويجب إبال

يتم قبولها  عن الرسوم اإلضافية االختيارية بطريقة واضحة وشفافة وال لبس فيها عند بدء عملية الحجز، وأن

 االختيار الطوعي. لعميل على أساسمن قبل ا

 يجب أن تشير اإلعالنات عن الخدمات الجوية بوضوح إلى ما يلي:

 .التي تشملها الخدمة المطارات -أ

اقل الجوي هوية النإضافة ل، استكمال للرحلة على طائرة ثانيةوقف أو أي ت الرحلة تتضمن ما إذا كانت -ب

 جزء من الرحلة.لكل 

ط الشرو الشروط المطبقة لديهم إلى جانب الرحالت السياحية ضمان عرض ومكاتبيجب على وكالء السفر  .4

 ضح في وقت الحجز.اول شكب لدى المشغل الجوي،المعمول بها 

و مكاتب أعلى أنها تشكل إعفاء للمشغل الجوي أو وكالئه  قاعدةال يجوز أن يتم تفسير أي من بنود هذه ال .5

الثاني، القسم  ذات الصلة، أو أحكام التعرفة الواردة في الفصل السفر من أحكام القوانين الوطنية أو الدولية

 (.10األول، المادة )
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 : جهة التطبيق والمهام المنوطة بها2المادة 

 ومراقبة التزام، قاعدةمن هذه ال الثالثالفصل  القسم الرابع من مسؤولية تطبيق السلطة المختصةتتولى 

أن تطلب  -ةمعقولبمدة بعد تقديم إخطار - كما يمكن لها ،بها المشغلين الجويين ووكالئهم ومكاتب السفر

ويمكن ، ومبيعات التذاكر والحجوزات. واألسعار، عن الرحالتعن المعلومات المتعلقة باإلعالن  اإلفصاح

مع بعض  التعاملتطلب  أنمعلومات مثل تلك البتقديم  السلطة المختصةألي شركة أو مؤسسة مطالبة من قبل 

إيالء االعتبار الواجب  السلطة المختصةويجب على ، يست للنشرول تلك المعلومات على أنها سريةأو جميع 

 هذا الطلب.مثل ل

 : إجراءات الشكوى3المادة 

فر المعني. أن يبلغ األمر أواًل إلى الناقل الجوي أو مكتب الس قاعدةيجب على أي شخص يجد مخالفة لهذه ال

 .وب على الشكوى خالل ثالثين يوًماويجب على الناقل الجوي أو مكتب السفر تقديم رد مكت

 .السلطة المختصةمرضية فينبغي إحالتها إلى إذا لم يتم حل الشكوى بطريقة 

 الفصل الرابع: التزامات الخدمة العامة

 نطاق التطبيق: 1المادة 

نائية المناطق العلى وجه الخصوص و، السلطنةالخاصة بكافة المناطق في والقيود  السماتمراعاة من أجل  .1

 الكبرى؛مع المناطق  بالشكل المناسبالسكان، والحاجة إلى ربطها  أو قليلة

ومطار  إحدى المراكز الحضريةمنتظمة بين مطار يقع بالقرب من الجوية الخدمات ال لتقديم إلنشاء خط جوي  .2

هذا مثل إلى أي مطار حيث يتم تقييم  يؤدي خط ضعيفعلى تقع أو  منطقة قيد التطويريخدم منطقة نائية أو 

التنمية االقتصادية واالجتماعية  جوهرية لتحقيق، باعتبارها البديلة وسائط النقلل، مع األخذ بعين االعتبار الخط

 المطار. يخدمهافي المنطقة التي 

 : المبادئ العامة اللتزامات الخدمة العامة2مادة ال

 ،لمختصةالسلطة اداخلية من قبل الالرحالت  أحد خطوطعلى  خط جوينشاء إللحاجة لمدى اتقييم  إجراءيمكن  .1

الخدمات  رالنائية بتوفيإحدى المجتمعات التي تقطن في األماكن أو استجابة لطلب من  سواء كمبادرة طوعية

 الجوية.

 يلي:إنشاءه مع مراعاة ما  السلطة المختصةالذي تعتزم  الخط الجوييتم تقييم مدى ضرورة وكفاية  .2

 المقترح وبين احتياجات التنمية االقتصادية في المنطقة المعنية؛ الخط الجويالتناسب بين  (أ)

نقل المطلوبة، تلبية احتياجات ال الوسائط علىإمكانية اللجوء إلى وسائط النقل األخرى، وقدرة مثل تلك  (ب)

ساعات من  المقرر خالل وقت ال يزيد على ثالث الخطوال سيما عند قدرة تلك الوسائل البديلة على خدمة 

 مناسبة. ومواعيد سفر ونقاط ربط كافيةكاٍف،  وبعدد رحالتالسفر 

 أسعار تذاكر السفر جوا والشروط التي يمكن تقديمها للمستخدمين. (ج)

 المشترك لجميع شركات الطيران العاملة أو التي تعتزم العمل على ذلك الخط.التأثير  (د)

لذلك الطريق الخاضع اللتزام الخدمة العامة بطريقة شفافة إلى تحدد معايير عدد الرحالت والسعة بالنسبة 

 وغير تمييزية.
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 لالزمبالقدر ا إنشاؤهفيجب ، على أحد المسارات الجوية خط جوي إنشاء ضرورة السلطة المختصةإذا قررت  .3

 في ماة الثابتمعايير ال على ذلك المسار على النحو الذي يلبيمستوى الخدمة الحد األدنى من لضمان  فقط

ل الجوي إذا كانت شركات النق والتي لن تقوم بهاالدنيا،  سعة النقلأو  واألسعاراالستمرارية واالنتظام، يتعلق ب

 الوحيد.االعتبار هي التجارية  مصالحها

، يوميًاألقل ا لمرتين على دون انقطاعخدمة  توفير وسائط النقل األخرى ضمانلفيها  ال يمكنفي الحاالت التي  .4

وم سيقأنه بيعطي ضمانة أن الخط  ذلك عتزم تشغيليأي ناقل جوي  منقد يتطلب  إنشاء الخط الجوي فإن

 تحديدها. يتم لفترة معينةه بتشغيل

ذي ال الخط الجويالبالغ الذي ينص على  تعميم فيجب عليها، خط جويإنشاء  السلطة المختصةإذا قررت  .5

، ونشر المذكور المسارشركات النقل الجوي العاملة على من إلى المطارات المعنية وإلى أي  تنوي إنشاءه

 على موقعها على االنترنت: التاليةالمعلومات 

 المقرر.تحديد اثنين من المطارات التي يربط بينها المسار  .أ

  تشغيل الخط الجويتحديد تاريخ بدء سريان  .ب

أو  النص الكامل وأي معلومات أخرى ذات صلةاالطالع على فيه  يمكنذكر العنوان الكامل الذي   .ج

 دون تأخير ودون مقابل. بالخط الجوي الذي سيتم إنشاؤهوثائق تتعلق 
 

 يكونوا عليهم أن ين الذين تم اإلرساءالجوي أو الناقلين الناقل ب علىجفإنه ي تشغيل الخط الجوي، إذا تم إرساء .6

شغيل تبجميع متطلبات  ذات الصلةالخدمات الجوية  تفي شريطة أنالمطلوبة، على تقديم الخدمات  قادرين

 خدمة جوية منتظمة.على أنها الخدمات الجوية  وبالتالي سيتم اعتبار تلك. الخط الجوي الجديد

وي آخر البدء ، فإنه يجوز في أي وقت السماح ألي ناقل جقاعدةوفقا لهذه ال الجديد إنشاء الخط الجويإذا تم  .7

 على أساس تجاري.يتم بتوفير الخدمات الجوية المنتظمة على ذلك الخط إذا كان تشغيله 

توفير الخدمات بلم يكن الناقل الجوي قد بدأ أو أثبت أنه على وشك البدء  إذا، 6 البندبغض النظر عما ورد في  .8

لك المسار، الذي تم إقراره على ذ عقد تشغيل الخط الجويالجوية المنتظمة والدائمة على ذلك المسار بموجب 

تصل إلى  دةناقل جوي واحد فقط لمبالخدمات الجوية المجدولة على ذلك المسار  تقديم حصر للهيئهفإنه يجوز 

 ثالث سنوات، يتم بعدها إعادة مراجعة الوضع.

مة، مناقصة عا عن طريق طرح الخط الجوي الذي تم إنشاؤهعلى الجوية يجب منح الحق في تشغيل الخدمات  .9

كفاءة الب تتعلقفي الحاالت التي لها ما يبررها ألسباب الجوية  لمجموعة من الطرق أو بشكل فردي،إما 

 .مثل تلك الخدمات الجويةتشغيل  يحق لهالتشغيلية، على أي ناقل جوي 

شهرا  12بحكم المنتهي إذا لم يتم تشغيل أي خدمة جوية مقررة خالل فترة  إنشاء الخط الجوييعتبر  .10

 .الخط الجوي الجديدعلى 

في حال  هللهيئه يمكن في حال حدوث انقطاع مفاجئ للخدمة المقدمة من قبل الناقل الجوي المحدد، فإن .11

هرا، لمدة تصل إلى اثني عشر ش الخط الجوي الذي تم إنشاؤهلتشغيل  مختلفناقل جوي  اختيارالطوارئ، 

 التالية:غير قابلة للتجديد، وفقا للشروط 

 أن يتم االختيار بين شركات النقل الجوي وفقا لمبادئ الشفافية وعدم التمييز؛ .أ

 عروضالطرح مناقصة جديدة وطلب تقديم  .ب
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 إلنشاء الخط الجوي إجراءات طرح المناقصة العامة: 3مادة ال

لفقرات اإلجراءات المنصوص عليها في ا بالتوافق مع( 9) 2المادة  الواردة فيعامة المناقصة ال يجب طرح .1

 من هذه المادة. 2-7

 قاط التالية:النعلى ، أخرى جملة أمور من، والعقد المبرم بعد ذلكالدعوة إلى تقديم العطاءات يجب أن تشتمل  .2

 ؛شاء الخط الجوينإلالمعايير المطلوبة  .أ

 ت غير المتوقعة.القواعد المتعلقة بتعديل أو إنهاء العقد، وال سيما من أجل األخذ في االعتبار للتغيرا .ب

 فترة سريان العقد .ج

 إمكانية فرض عقوبات في حال عدم االلتزام بشروط العقد. .د

تشغيل الخط  دعلى أساسها احتساب التعويض، إن وجد، عنوجود معايير موضوعية وشفافة يتم  .ه

 الجوي.

يتم ة الدعوة إلى تقديم العطاءات من خالل إشعار يتضمن المعلومات ذات الصل السلطة المختصةيجب على  .3

عاملة ال شركات الطيران وإلى جميع، ويرسل مباشرة إلى المطارات المعنية على موقعها على االنترنت نشره

يوم  اًرا مناعتبشهرين  عنالموعد النهائي لتقديم العطاءات أال يقل يجب و. استخدامهالذي سيتم على الطريق 

 فيجب، (7) 3وفقا للمادة  واحداقل حصره بنتم  تتعلق بطريق المناقصة وفي حال كانتاإلشعار. ذلك  نشر

مواصلة رة جديد من أجل تقييم ضروال االمتيازستة أشهر على األقل من بداية  طلب تقديم العطاءات قبلنشر 

 .االستمرار بحصر الخدمات بناقل جوي واحد

 يجب أن يتضمن إشعار طرح المناقصة المعلومات التالية: .4

 )أ( الخط الجوي المعني      

 )ب( مدة سريان العقد     

 أي ت الصلة أومعلومات ذاال وكافةنص الدعوة لتقديم العطاءات  الذي يمكن فيه االطالع على)ج( العنوان الكامل      

 .وإنشاء الخط الجوي ةالعام بالمناقصةوثائق تتعلق 

 الموعد النهائي لتقديم العطاءات.)د(      

دون  ناقصةبالتقدم للم الراغبين يطلبها أحدوثائق ذات صلة أو معلومات  أيتقديم  السلطة المختصةيجب على  .5

 .تأخير ودون مقابل

لخدمات، امدى كفاية لفي أقرب وقت ممكن مع األخذ بعين االعتبار  العطاءات المقدمةبين  من يجب االختيار .6

طلوبة تكلفة التعويضات المإلى جانب لمستخدمين، عرضها على ابما في ذلك األسعار والشروط التي يمكن 

 من الحكومة، إن وجدت.

الخط الجوي المقرر تشغيل نظير ، 6تم اختياره وفقا للفقرة  الذيتعويض الناقل الجوي، بالطرف المتعاقد  يلتزم .7

 هذا التعويض المبلغ المطلوب لتغطيةمثل أال يتجاوز  علىمحددة. المعايير ال حسب 2بموجب المادة  إنشاؤه

تشغيل  الناتجة عن، بعد األخذ في االعتبار لإليرادات تشغيل الخط الجويفي سبيل  المتكبدةالتكاليف  صافي

 ربح معقول.مع النقل الجوي  شركة من قبلالخط 

 تشغيل الخط الجوي الجديد: مراجعة 4المادة 

ت ترى الخدمة العامة في أي وق يخضع اللتزامإنشاء خط جوي بشأن يجوز إعادة النظر في أي قرار يتخذ . 1

 النظر تغيرت، ويجب على األقل أن يعادقد  التي تطلبت إنشاء ذلك الخط الجويأن الظروف  السلطة المختصة

 :بما يلي
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 ؛واحدناقل جوي بالخدمات حصر تقديم في حالة أي طريق يتم فيها بعد مضي ثالث سنوات أ( 

  واحد، ناقل جوي قبل أكثر منخدمات تشغيل من  يتم فيها تقديمأي طريق إلى مضي سنتين بالنسبة  بعدب(           

أحد الخدمات على  تقديمب ناقل جوي آخرفيها يبدأ  لحاالت التيإلى افي غضون سنة واحدة بالنسبة ج(        

 .الجديد بالتشغيلالناقل  تاريخ بدءمن اعتباًرا على أساس تجاري،  التي تم إنشاؤهاالخطوط 

 االعتبار ما يلي: بعينيجب األخذ  وضع الخطوط الجوية التي تم إنشاؤها،عند مراجعة . 2 

 ؛2لمعايير المنصوص عليها في المادة با والتزامها للخط الجوي الجديد الفعلية مدى الحاجةأ(             

 .المعنية اقتصاد المنطقة تحليلب(           

 أهداف التنمية االقتصادية؛بين و الخط الجوي الجديدالتناسب بين  تحليلج(           

وسائط النقل األخرى المتاحة والتي يمكن اعتبارها بديال ولخدمات الجوية القائمة، إن وجدت، ا تحليلد(            

 الجديد. طيرانالخط  تشغيلعن استمرار 

شروط بعلى نحو غير مالئم  مقيدشركات النقل الجوي التي ترى أن تطوير الطريق إحدى بناء على طلب  .3

خالل ستة أشهر من تحقيق، وإجراء  من تلقاء نفسها السلطة المختصة على رغبة بناء أو، إنشاء الخط الجوي

على أساس جميع العوامل ذات  قرار اتخاذ، 2 البندإلجراءات المشار إليها في ا بالتوافق معطلب الاستالم 

 ق المعنية.الطرعلى  تشغيل الخط الجوي الجديد االستمرار فيالصلة بشأن 

 

 عتراضواال التطبيقالفصل الخامس: 

 : المسؤولية عن التطبيق1المادة 

 ها.واتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان تنفيذ قواعدعن تنفيذ هذه المسؤولة  السلطة المختصةتكون 

 : الغرامات والعقوبات2المادة 

، قاعدةاللهذه مخالفات  الواجب فرضها على أيمسؤولية التحقيق وتحديد العقوبات  السلطة المختصةتتولى 

 .مع طبيعة المخالفة ومتناسبة ورادعة والتي يجب أن تكون فعالة

القواعد الخاصة بالعقوبات المطبقة على المخالفات، والتي تشمل الغرامات أو تعليق  السلطة المختصة تضع

إخطار المخالف  السلطة المختصة. ويجب على او أي عقوبات أخري أو إلغاء رخصة التشغيل االقتصادي

الثاني  الملحقويتضمن وفقا للقانون.  تعتزم تطبيقها التي والعقوبة المناسبه المخالفة حول نوع بصورة خطية

 إلغاء تراخيص التشغيل االقتصادي. وأبوقف  المتعلقةاإلجراءات كافة 

 فيجب على، ُعمانإذا كان الفعل ينطوي على جريمة وفقا للقوانين والقواعد واألنظمة المعمول بها في سلطنة 

 إلى الجهة المختصة. المسألةإحالة  السلطة المختصة

 االعتراض: 3المادة 

 عليهفيجب ، قاعدةبموجب هذه ال السلطة المختصةفي االعتراض على أي قرار تتخذه طرف  ةفي حال رغب

 (.5)انظر الفصل  السلطة المختصة إلى بصورة خطية اعتراضه تقديم القرار،يوما من صدور  30خالل 

. وتقوم تسلمهيوما من  30بمراجعة االعتراض المقدم وإجراء تقييم آخر في غضون  السلطة المختصةتقوم 

دعت إلى بصورة خطية حول أي قرار فور اتخاذه، مع ذكر األسباب التي  المعترض بإبالغ السلطة المختصة

 .المراجعة إن حصلتأو نتائج  عدم إعادة المراجعة،
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 االتصالالفصل السادس: معلومات 

 :قاعدةيتعلق بأحكام هذه ال في ما السلطة المختصةتفاصيل االتصال ب
 

 الجهة المعنية الموضوع

  الخطوط الجوية األجنبية تراخيصتراخيص شركات الطيران و
 

 تنظيم الطيران المدنيمدير عام 
 ، مسقط111، ر.ب: 1ص.ب: 

 ُعمانسلطنة 
 0096824354001هاتف: 

 تخصيص السعة المحدودة

 حماية المستهلك: األشخاص من ذوي اإلعاقة 

 حماية المستهلك: التأخير واإللغاء

 التزامات الخدمة العامة

 نظام التعرفة

 استفسارات عامة
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 خيص التشغيل االقتصادياالملحق األول: مراقبة المعلومات المقدمة من قبل أصحاب تر

بشأن الرقابة على المعلومات الواجب  السلطة المختصةيقدم الجدول التالي قائمة إرشادية حول متطلبات 

 :تقديمها من قبل حاملي تراخيص التشغيل االقتصادي

المعلومات المطلوبة من 
تراخيص جميع أصحاب 

 التشغيل االقتصادي

اإلضافية  المعلومات
المطلوبة من جميع 

خيص اأصحاب تر
االقتصادي التشغيل 

 من الفئة )أ(

المعلومات اإلضافية 
المطلوبة من جميع 
أصحاب التراخيص الذين 
تم إخطارهم من قبل 

نهم بأ السلطة المختصة
خاضعون لرقابة مالية 

 أوسع

 المتطلبات المخصصة

حول  ةسنوي تقديم إفادة• 
 ترتيبات التأمين استكمال

 ةنصف سنوي تقديم إفادة• 
 الشركة بيانات حول

واإلدارة  مثال: المدراء)
 ن( *والمساهمي

 معلوماتتقديم ال• 
حول المالءة  المطلوبة

 المالية

معلومات ربع تقديم • 
سنوية حول أسطول 
الطائرات وتمويل 

 األسطول
ربع  تقديم بيانات• 

سنوية حول 
االلتزامات المستقبلية 

 بشأن األسطول

الحسابات السنوية • 
 المدققة
الميزانية السنوية • 

وتوقعات التدفقات النقدية 
التي تمت واالفتراضات 

 على أساسها
إدارة الحسابات • 

الشهرية، بما في ذلك بيان 
التدفقات النقدية 

 والميزانية العمومية
اإلخطار بأي تغييرات • 

على طبيعة أو  جوهرية
 حجم التشغيل

خطة العمل المنقحة • 
 تعكس التغييراتوالتي 
في طبيعة أو ريه الجوه

 حجم العمليات
المطلوبة حول البيانات • 
 والسعةسعار، اال

 الجويوالطريق 
نسخ من الوثائق • 

مثل أدوات  ،األساسية
عقود والتمويل الرئيسية، 

غيرها من اإليجار و
 ذات الصلةعقود ال
 التعهداتمعلومات عن • 

أدوات التمويل ب المتعلقة
 الرئيسية

معلومات المتعلقة ال• 
، تالرحالعن باإلعالن 
 والحجوزات واألسعار

 

بشأن الرقابة على شركة الطيران،  السلطة المختصةقد تؤثر على رأي  جوهريةحال حصول تغيرات )*( في 

بمثل تلك التغييرات في أقرب وقت ممكن؛ وعلى األخص أي تغييرات على  السلطة المختصةفيجب إبالغ 

 يوما من حدوثها. (14)٪ من مجموع األسهم( في غضون 10الرئيسيين )الذين يملكون أكثر من المساهمين 
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  الثاني: معلومات إضافية حول إصدار تراخيص التشغيل االقتصادي الملحق

، فضال عن االقتصادييقدم هذا الملحق إرشادات إضافية بشأن إصدار أو إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل 

 .المحدودةتخصيص السعة 

 مناقشة أولية

 علىطلب رسمي للحصول على ترخيص من الفئة "أ"، تتم دعوة المتقدمين الراغبين في الحصول قبل تقديم 

بحيث يتم اطالعهم على مدى توافر حقوق النقل وأي  السلطة المختصةالترخيص إلى عقد مناقشات أولية مع 

 على السلطة المختصةمسائل أخرى ذات صلة. ولهذا الغرض، فإنه ينبغي على مقدمي الطلبات التواصل مع 

. وقد يرغب المتقدمون للحصول على تراخيص من الفصل السادس )معلومات االتصال(العنوان الوارد في 

ومن غير أولية، إذا كان التشغيل المطلوب يتضمن خدمات منتظمة أو دولية.  بإجراء مناقشة كذلك“ب الفئة "

حقوق  تخصيصللحصول على  مؤهلين“ب "تراخيص التشغيل االقتصادي من الفئة  أصحاب كونيأن  المتوقع

 .المحدودةالنقل 

: إجراءات منح تراخيص التشغيل االقتصادية أو تعليقها أو  هاإلغائ أوالا

 :على تراخيص التشغيل االقتصاديطلبات الحصول 

ب من الفئة "أ" أو "أكان يجب تقديم الطلبات بصورة خطية، مع اإلشارة إلى نوع الترخيص المطلوب سواء  .1

يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة التشغيل االقتصادي من الفئة )أ( خطة عمل كاملة، بما و. “

 يشمل المعلومات التالية بشأن الخدمات المقترحة:

 التشغيل إليهاالمتبعة، بما في ذلك جميع النقاط التي سيتم الجوية أ( الطريق أو الطرق 

 لخدمات الركاب إلى ابالنسبة إلى جانب ترتيب المقاعد فيها سيتم تشغيلها، الطائرات التي ع انوأب( 

 الواحد في األسبوع عدد الرحالتج( 

  للمشاركة في الرموزد( تفاصيل أي ترتيبات 

 الخدماتالمقرر لبدء تقديم ه( التاريخ 

 أسعار التذاكر بكافة كشفو( 

وينبغي أن تتضمن خطط العمل العناصر الرئيسية لالستراتيجية الموضوعة، واألسواق التي سيتم التركيز 

، ونموذج األعمال التجارية، والتسويق، والمبيعات وخطة المقترحة القيمةوعليها، وشرائح السوق المستهدفة، 

 التوزيع ومخطط الشبكة على المستوى العالي.

ملزمة بالنظر في طلبات الترخيص التي ال تحتوي على جميع المعلومات الالزمة  غير السلطة المختصة .2

التخاذ قرار بشأنها، ولكن يمكن لها إبالغ مقدم الطلب بأي معلومات إضافية يجب عليه توفيرها ليتم النظر 

رفض أحد الطلبات للحصول على رخصة التشغيل االقتصادي، تنوي  المختصةالسلطة في طلبه. وإذا كانت 

فسيتم تقديم إشعار إلى مقدم الطلب بشأن ذلك متضمنًا لألسباب الداعية إليه. وقبل اتخاذ أي قرار، سيتم النظر 

 يوما من تاريخ تقديم ذلك اإلشعار. 21في أي إفادات يمكن أن يقدمها صاحب الطلب في غضون 

ن مملوكة في معظمها تكشركة طيران ما لم  ألي“ب االقتصادي من الفئة "أ" أو "رخصة التشغيل منح  لن يتم .3

إحدى شركات حق ولكن يمكن بخالف ذلك الطعن في . يينُعمانمن قبل مواطنين  أو خاضعة للسيطرة الفعالة
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وبناء . السلطنةالخدمات الجوية الثنائية في  اتياتفاق منتظمة بموجب معظمتشغيل خدمات دولية الطيران ب

  ا أدلة توضح ما يلي:أيضً  فإن الطلب يجب أن يشمل، عليه

 :يينعُماناللمواطنين إلى ابالنسبة  (أ)

 ٪ من رأس المال المدفوع لشركة الطيران50ملك أكثر من ت -

 اإلدارة أغلبية مناصب في مجلس تملكبما في ذلك  ،لطيرانعلى شركة االسيطرة الفعلية  -

 السلطنةفي  العمليات لشركة الطيرانالمكتب الرئيسي وقاعدة  يكون أن (ب)

الطيران  على شركةستخول فعليًا السيطرة )ج( ما إذا كانت الترتيبات المتعلقة بتشغيل الخدمة المقترحة 

 مصلحة أجنبية.ل

 :طلبات تعديل أو تغيير رخصة التشغيل االقتصادي

يجب أن يتم تقديم طلبات التعديل أو التغيير على رخصة التشغيل االقتصادي بصورة مكتوبة، وأن تتم اإلشارة 

هذا بفيها بوضوح إلى التغيير المطلوب على الرخصة، وبما يشمل جميع المعلومات الالزمة التخاذ قرار 

 الشأن.

مستوفيا حين تجد أن حامل رخصة التشغيل االقتصادي لم يعد  السلطة المختصةتتخذها  اإلجراءات التي

 أو إلغاء رخصة التشغيل االقتصادي تعليقالمطلوبة، أو عند عزمها  للشروط

قواعد رخصة التشغيل االقتصادي لم يعد يستوفي متطلبات الجنسية وفق حامل أن  السلطة المختصةإذا رأت 

، أو في الحاالت التي يخفق فيها صاحب ك في الطيران المدنيالتنظيم االقتصادي للترخيص وحماية المستهل

في تلك الحالة بتقديم  السلطة المختصةتقوم سفالرخصة ببدء الخدمات المرخصة أو يتوقف عن تشغيلها، 

صاحب الترخيص مقدمة من قبل سوف تنظر في أي دفوع من ثم . وتبلغه فيه بذلكرخصة الحامل  إخطار إلى

 تاريخ اإلشعار.يوما من  21خالل 

أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشركة غير قادرة على الوفاء  السلطة المختصةفي الحاالت التي تكون فيها لدى 

السعة بالتزاماتها المالية، أو في حال تم إشهار إفالسها، وكانت الشركة قد قدمت خدمات على الطريق ذات 

، أو حيث يمكن أن تنشأ عواقب وخيمة من حدودةالسعة المدون الحصول على شهادة تخصيص  المحدودة

 تعليق الرخصة بأثر فوري. للهيئه، فإنه يمكن قاعدةمخالفات أخرى لهذه ال

حامل  تعتزم إلغاء رخصة التشغيل االقتصادي، فستقوم بتقديم إخطار بذلك إلى السلطة المختصةإذا كانت 

 يقدمها ردودفي أي  سيتم النظرإلغاء الترخيص، بقبل اتخاذ قرار والرخصة واألسباب الدافعة إلى ذلك. 

اإللغاء المقترح؛ وقبل اتخاذ أي قرار  إخطارصاحب الترخيص في غضون ستة أيام عمل من تاريخ تقديم 

إخطاره يوما من  21صاحب الترخيص خالل  اعتراضات يقدمهافي أي  سيتم النظرسحب الرخصة، بنهائي 

 بذلك.
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 :أسباب القرار

مقدم الطلب. وباإلضافة إلى إلى رخصة التشغيل االقتصادي منح أسباب رفضها ل السلطة المختصة تقدمس 

الطلب أو فسوف تزود مقدم رخصة التشغيل االقتصادي،  أو تعليق إلغاءب السلطة المختصةقامت ذلك، إذا 

 .بصورة خطية قرارهابأسباب رخصة حامل ال

 :النشر

موقعها على  السلطة المختصةاالقتصادية من قبل يتم نشر القرارات القاضية بمنح أو سحب تراخيص التشغيل 

 على االنترنت.

طلب الترخيص يفرض كان في حال ولرسوم. لطلبات الحصول على تراخيص التشغيل االقتصادي تخضع 

مقدم الطلب  إذا أخفقعلى نحو غير عادي، أو إذا كان الطلب معقًدا مثاًل ) السلطة المختصةعبئا كبيرا على 

 للهيئهفيمكن يمكن تقييمه بسهولة(،  نموذجالمعلومات ليست في  تلكمثل كانت توفير المعلومات المطلوبة، أو ب

 .المطلوبحجم العمل مع  فرض رسوم بما يتناسب في تلك الحالة

 

 السعة المحدودةثانياا: اإلجراءات المتعلقة بشهادات تخصيص 

 :الطرق الجوية ذات السعة المحدودةبشأن خطارات اإل

قائمة بالدول التي تربطها بها اتفاقيات للخدمات الجوية على موقعها على بنشر  السلطة المختصةستقوم 

ويمكن الحصول . السعة المحدودةوتخضع لتخصيص  سعة محدودة لديهااالنترنت، مع اإلشارة إلى الدول التي 

أي إلى بالنسبة الحالية  النقل الجويحقوق  على تخصيصالقيود التي تنطبق  حولمزيد من التفاصيل على ال

إلى عنوان االتصال الواردة تقديم طلب بذلك من خالل  تشغيل خدماتها فيه،طيران ال شركات إحدىسوق تود 

 .قاعدةفي ال

 :شركات المؤهلةال قبل الطلبات المقدمة من

مؤهلة  يةُعمانطيران  شركةمن قبل أي  السعة المحدودةيمكن تقديم طلبات الحصول على شهادات تخصيص 

 من الفئة "أ". اقتصاديتحمل ترخيص تشغيل 

أو إلغائها أو تعديلها بصورة خطية إلى  السعة المحدودةيجب تقديم طلبات الحصول على شهادات تخصيص 

النماذج المخصصة لذلك  وفق. كما يجب تقديم كافة الطلبات قاعدةفي العلى العنوان الوارد  السلطة المختصة

حيث  ،المطبقة رسومتلك الطلبات لدفع التخضع ونفس العنوان.  علىالحصول عليها الغرض، والتي يمكن 

 بشكل دوري. تتم مراجعة تلك الرسوم

أو إلغائها أو تعديلها  المحدودةالسعة الحصول على شهادات تخصيص أن ترفض النظر في طلب  للهيئهيجوز 

قبول  للهيئه. ويجوز الشهادة أو التعديل التاريخ المقترح لبدء سريان قبل أقل من أربعة أشهر من تم تقديمهإذا 

خاضعة في معظم الحاالت في وقت أقصر، حسب تقديرها، على الرغم من أنها ستكون التي تقدم طلبات ال

أن  للهيئهيجوز كما كما هو مبين أدناه. الطلب  لدراسةإلتاحة الفرصة  طلوبةالم حد أدنى من الفترة الزمنيةلل

دفع ب لم يقمتوفير كافة المعلومات والوثائق المطلوبة أو ها في مقدم أخفقلنظر في الطلبات التي اترفض أيضا 

 الرسوم المطبقة.

 :دون تقديم طلب السعة المحدودةإلغاء أو تعديل شهادة تخصيص 

طلبات للحصول هناك تكون ، أو حيث السعة المحدودة أوضاعأو تنتهي  تتغير فيها جوية طرقتكون هناك  قد

في و. السعة المحدودةذات الجوية الطرق  إحدى الناقلين علىقبل من  للسعة المحدودةشهادات تخصيص على 
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. وستقوم السعة المحدودةتخصيص ل ذات صلة شهادةاقتراح إلغاء أو تغيير أي  للهيئهمثل هذه الحاالت يجوز 

عند وإبالغ الناقلين المتأثرين بنشر أي اقتراح من هذا القبيل على موقعها على االنترنت،  السلطة المختصة

 االقتضاء.

 :واإلقراراتاالعتراضات 

 إقراراتأو خاللها تقديم اعتراضات  ، يمكن"فترة اعتراض" بعد نشر أي طلب أو اقتراح يتم السماح بـ 

أنه  السلطة المختصةرأت يوما، إال إذا  21مدة االعتراض العادية هي وتكون . السلطة المختصةإلى مكتوبة 

تقديم نسخة لكل أو إقراًرا ويجب على الناقل الذي يقدم اعتراًضا ألسباب ملحة.  نظًراأقصر  ةيجب تحديد فتر

 عن طلبه.من مقدم الطلب تقديم نسخة  أن يُطلبساعة، ويمكن  24خالل  صاحب عالقة

 :السلطة المختصةقرارات 

 السلطة المختصة صدروت الخاصة بكل طلب.ظروف الإلى قرار تعتمد على  للتوصل المدة الالزمةطول  إن

 من تاريخ نهاية جلسة اعتباًرا عمل يوم 15في غضون  السعة المحدودةتخصيص  تراخيصوالخطية قراراتها 

على المبررة له بنشر قرارها مع األسباب  السلطة المختصةوم تق في أسرع وقت ممكن بعد ذلك.و ، أاالستماع

 .التي تقدمت بطلباتهاشركات الطيران  وتعميمه بصورة مكتوبة على جميعموقعها على االنترنت 

 :التطبيق

الحصول على دون  المحدودةالسعة ذات الجوية الطرق على مقابل أجر أي خدمة تقديم فإن  قواعدالطبقًا لهذه  

على المخالفين، فرض عقوبات  قواعدالبموجب هذه  يحق للسلطة المختصةو، يعتبر مخالفة الشهادة المناسبة

 والتي قد تشمل تعليق أو إلغاء رخصة التشغيل االقتصادي.

 :االعتراض

السلطة ضد قرارات  اعتراضطعن أو أي  يوجه إليهاهو السلطة التي  السلطة المختصةمجلس إدارة يعتبر  

الذي قرار المن تاريخ صدور يوما  30في غضون  يتم تقديم االعتراض، شريطة أن بصورة خطية المختصة

 .يتم الطعن فيه
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 المحدودةالثنائية  السعةثالثا: إرشادات بشأن القضايا المتعلقة بتخصيص 

 :مقدمة

على جميع األدلة المقدمة من  المحدودةالثنائية  حقوق السعةبشأن منح في قراراتها  السلطة المختصةتعتمد  .1

عليها لحكم ل طلبهالدعم  التي قدمت الطلبشركة طيران  تقدمها التي األدلة وتستخدم قبل األطراف المعنية.

السلطة  تساعدالتي من شأنها أن  اإلثباتاتبشأن  اإلرشادات الالزمةلتوفير  الملحق. ويهدف هذا تجاريًا

 .المحدودةالثنائية  للسعة المقترحستخدام االتعود على المستخدمين من سالفوائد التي  في تقدير المختصة

توجيهية المبادئ الكون تمن غير المرجح أن نظًرا إلى أنه في خطوطها العريضة  وضع هذه اإلرشادات تم .2

أن و ،الظروف تختلف من حالة إلى أخرىظهر التجارب الدولية أن تُ حيث : ذات فائدة دقيقةالمفصلة وال

 .المسائلتعريف السوق وغيرها من إلى  بالنسبة اشركات الطيران تختلف في وجهات نظره

كان أحد  حال، أو في السعة المحدودةعلى  تتنافسأنه في الحاالت التي توجد فيها طلبات  يجدر التنويه إلى .3

معلومات ب السلطة المختصةه يجب تزويد قل آخر، فإنمن نا للحصول على السعة المحدودة الناقلين يسعى

إلى التوجيهات  ولذلك تمت اإلشارة. تعود من جراء ذلك على الركابالتي من المتوقع أن فوائد المفصلة حول 

 فوائد الركاب أدناه.بالمتعلقة 

 فوائد الركاب

طريقة تنتج فائدة أكبر ب السعة المحدودةبأن يتم استخدام  ُعمانسياسة النقل الجوي في سلطنة  من المتوقع وفق .4

من كافة  السلطة المختصةتوقع وت. في السلطنةوتدعم التطوير المستمر لقطاع الطيران  ،بشكل مستدام للركاب

لركاب التي ينوون تقديمها لالفوائد  يتضمن الطلب الخطي الذي يقدمونه قسًما يتم فيه توضيحأن  مقدمي الطلبات

 .بناء على مقترحاتهم

أو ربط و/ نقطة إلى نقطةالمسافرين من ، مثل االحتياجاتمختلفة من  اأنواعً الخط الجوى خدم يغالبا ما  .5

ات سعار أو من المنتجاألجديدة قد تنجم عن انخفاض الخدمة من ال ركابالالفوائد التي تعود على و. الرحالت

على تلك التي يتمتع بها الركاب الفوائد  في بعض الحاالت قد تقتصروأعلى جودة. أو و/ راحةكثر التي تعتبر أ

جميع إلى بالنسبة فوائد الفي حاالت أخرى التمتع ب يمكن الخدمة المقترحة، ولكنمتن الذين يسافرون على 

الذين  الحاليينباإلضافة إلى الركاب و. على سبيل المثال ، بسبب زيادة المنافسةالجوي الركاب على الطريق

كان يمكن يستفيدون هم أولئك الذين الركاب اآلخرين الذين قد فإن مباشرة أو غير مباشرة،  يسافرون بصورة

جديدة الخدمة ال وا لوال وجودليسافر وانو( أو أولئك الذين لم يكالركاب المحولينأخرى )"أن يسافروا إلى وجهة 

 (.جدد ركابإيجاد )

، مقترحاتهممن كافة مقدمي الطلبات تحديد الفوائد التي ستعود على الركاب بفضل  السلطة المختصة وتتطلب .6

تلك المنافع بين الخطوط المختلفة وأنواع الركاب، مع التمييز بين المنافع مع تقديم ما يثبت كيفية توزيع 

 المدفوعة وتلك المجانية.

 ى أقصى حد ممكن، إلى ما يلي:يجب أن تشير مثل تلك األدلة الداعمة، بعد تعدادها بالتفصيل إل .7

 تدفقات الحركة الرئيسية التي قد تتأثر بمقترحات مقدم الطلب. 

 الحجم الحالي لتلك التدفقات ومعدل النمو المتوقع في المستقبل القريب. 

 ؛الجوية تلك الخطوطفي  ينالركاب الحالي أنواع 
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 التدفقات المتأثرة؛ كافةإلى بالنسبة والخدمة  مقترحات األسعار 

  لخدمات المقترحة؛لحركة المرور من هذه التدفقات الحالية استخدام مدى 

 الطلب على الخدماتتحفيز  درجة. 

 مقترحات مقدم الطلب مقارنة مع الوضع القائميمكن أن تجلبها وغيرها من الفوائد التي ر اسعاأل 

  واألجانب. يينعُمانال بين المواطنينهذه المقترحات الناتجة عن الفوائد  تقسيم تلكطريقة 

 

يجب أن يحدد مقدم الطلب ماهية االفتراضات التي تم االعتماد عليها، ليس فقط بشأن مقترحه الخاص، ولكن   .8

 أيضا حول االستجابة التجارية المتوقعة لشركات الطيران األخرى.

يجب على شركات الطيران تقديم تقرير بتوقعات التكلفة / الدخل على مدى ثالثة أعوام. وينبغي أن تعكس  .9

 .المذكورةفترة الالتغيرات المحتملة على مستوى الفوائد خالل إلى األدلة حول فوائد ركاب هذه التوقعات وتشير 

لمقدمة إليها على أنها متاحة لجميع ستعتبر جميع المعلومات ا السلطة المختصةوتجدر اإلشارة إلى أن  .10

 السلطة المختصةاألطراف األخرى التي تملك أو تسعى للحصول على حقوق النقل ذات الصلة. وهذا يعني أن 

 السلطة المختصةستهمل أي معلومات مقدمة من قبل أي طرف على أساس أنها معلومات سرية. وقد اعتمدت 

السلطة فإن  ذلكعملية االختيار. ومع في هذه السياسة من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من النزاهة والشفافية 

عند التعامل مع المسائل االستماع جلسة  بعض أو كاملمن  ،تقديرها العامة، بناء علىقد تستبعد  المختصة

 للجمهور. المتاحمحضر الأجزاء سرية من  دون تخصيص أيالسرية 

را، ال بد من التأكيد مرة أخرى على أن هذا هو قرار كل طرف لتقديم العوامل التي يعتبرها ذلك وأخي .11

 الطرف هي األهم، مع تقديم عوامل أخرى غير تلك المذكورة هنا إذا كان ذلك الطرف يرى أنها ذات صلة.
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 التعرفة وصيغة كشوفات األجرةشروط  -التعرفة  اتكشوفرابعا: 

 :شروط األجرة التي يجب تقديمها

)سواء على شكل قواعد أو حواشي( التي يجب تقديمها هي التي تدعم تحديدا تلك األسعار نفسها شروط األجرة  .1

. وفي حال لم يتم تبيان الحكم المتعلق باألجرة ضمن فئة قواعد معينة، السلطة المختصةالتي يجب إيداعها لدى 

 قيود ضمن تلك الفئة.فسيتم افتراض أنه ال يوجد أي 

شمل وهذا يايداع شروط عامة للتعرفة التي ليست محددة ألحد فئات األجرة. إلى بالنسبة ط وليس هناك شر .2

كثر األجرة، حتى تلك التي يحتمل أن تؤثر على مستوى األسعار على الرحالت األ لهيكلة العامة قواعدال

لكن ورسوم األمتعة الزائدة. أيًضا . كما تشمل فوق المتوسطة األجرة مااألميال أو قواعد مثل نظام تعقيدا، 

 .السلطة المختصةأسعار العموالت والشروط ذات الصلة إلى  تقديم يجب

 :التعرفة صيغة كشوفات

 ويحق للسلطة أن ،السلطة المختصةالتعرفة مع متطلبات النموذج المحدد من قبل  كشوفاتيجب أن تتوافق  .3

 .المحددة مع المتطلبات تتوافقما لم  الكشوفاتتلك ترفض 

التعرفة عن طريق البريد االلكتروني أو الفاكس أو البريد )حسب هذا الترتيب من  كشوفاتيجب تقديم  .4

وفقا  قاعدةلتعرفة اإللكترونية على العنوان الوارد في الإلى ا األفضلية(، أو عن طريق وكيل االيداع بالنسبة

 .على وسائل التقديم المختصةالسلطة التفاق مسبق مع 

شركة تحدد بوضوح يجب أن وكيل وأي ملفات يقدمها التقديم نيابة عنها. لعين وكيال لتشركة طيران أن يمكن ل .5

إجراء قبل  السلطة المختصةمعتمد من قبل يجب تقديم تفويض مناسب كما . عنهانيابة بال التي يقدمالطيران 

 أي ترتيبات من هذا القبيل.

المعني قبل ووكيل اإليداع  السلطة المختصةيجب االتفاق على شكل الملفات التي يتم تقديمها الكترونيا بين  .6

 بدء االيداع.

عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني يجب أن تتضمن رموز  إرسالهااألجور التي يتم كشوف   .7

بما في ذلك أية مبالغ تضاف لها. ويجب أن تحمل  .عمةبيع، إلى جانب الشروط الداالومستويات األسعار بعملة 

كل صفحة تاريخ اإلصدار، والتاريخ المقترح لبدء النفاذ، وتاريخ انتهاء الصالحية ورقم االيداع المتسلسل. 

 عند الطلب.بهذا الخصوص ويمكن تقديم المزيد من التوجيهات لشركات الطيران 

إلى قرارات اتحاد  أي إشارةلن يتم قبول و. فيها واضحة ال لبس إيداعهافات التي يتم لالميجب أن تكون جميع  .8

  التغييرات المقترحة. حولموجز واضح ب يجب ان تكون الملفات مرفقةكما . )اياتا( النقل الجوي الدولي
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 الملحق الثالث: نماذج بيانات الشركة

 :المعلومات العامة

سم اال اسم حامل الرخصة )بما في ذلك
 :تجاري(ال

 

  :العنوان

  :رقم الهاتف

  عنوان البريد االلكتروني:

  عنوان الموقع االلكتروني:
 

 :المالكون/  المساهمون

 :يةعُمانالوغير  يةعُمانالنسبة المساهمة الحالية / المقترحة بين الكيانات يرجى توضيح 

 نسبة المساهمة/الملكية المساهم/المالك

  يعُمانال

  يعُمانالغير 
 

 :يةعُمانالوغير  يةعُماناليرجى توضيح هيكل مجلس اإلدارة الحالي/المقترح والسيطرة بين الكيانات 

 نسبة المساهمة/الملكية أعضاء مجلس اإلدارة

  يعُمانال

  يعُمانالغير 
 

٪ من إجمالي األسهم المصدرة في الشركة 5يرجى ذكر التفاصيل عن كل شخص أو شركة تملك أكثر من 

 ضمن الجدول أدناه: بالطلمقدمة 

النسبة المئوية من  عدد األسهم الجنسية االسم الكامل للمساهم
 مجموع األسهم

 
 
 
 

 

   

 

 اسم الشركة األم )إن وجدت( وتاريخ ومكان التأسيس
 

 

 اسم الشركة القابضة النهائية )إن وجدت( وتاريخ ومكان التأسيس
 

 



37 
 

 

تفاصيل عن كل شخص أو شركة اليرجى ذكر فشركة تابعة لشركة أخرى،  عبارة عنإذا كان حامل الرخصة 

 ضمن الجدول أدناه:٪ من إجمالي األسهم المصدرة في الشركة القابضة 5تملك أكثر من 

النسبة المئوية من  عدد األسهم الجنسية االسم الكامل للمساهم
 مجموع األسهم

 
 
 
 
 

   

 

 :اإلدارة العليا

 اإلدارة العليا للشركة صاحبة الترخيص ضمن الجدول أدناه:يرجى ذكر تفاصيل 

 الجنسية المنصب  االسم الكامل ألفراد الفريق اإلداري

 
 
 
 

  

 

 :الترتيبات المالية

لها  يمكن أن يكون ،أو مقترحة ، سواء أكانت موجودةترتيبات مالية أو غيرها أيتفاصيل عن اليرجى إعطاء 

 رخصة.التأثير على السيطرة على حامل 

 المصدر المبلغ التمويل

   أسهم رأس المال

   الديون
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يرجى ذكر أي ضمانات أو تعهدات بالدعم يملكها حامل الرخصة حاليا، أو يتوقع الحصول عليها في 

 المستقبل:

 

 
 
 

 

الترخيص يرجى ذكر أي قروض أخرى غير تلك المقدمة من قبل مصرف أو مؤسسة مالية حصل عليها حامل 

 أو يتوقع الحصول عليها في المستقبل:

 
 
 

 

 موجودة حالياا ،وفق الشروط التجارية العادية المبرمةبخالف تلك  ،يرجى ذكر أي عقود استئجار طائرات

 أو يتوقع الحصول عليها في المستقبل:حامل الترخيص لدى 

 
 
 

 

قبل حامل الترخيص مع شركة طيران أخرى يرجى توضيح أي اتفاقيات تشغيلية أو تجارية مبرمة حالياا من 

 أو يتوقع إبرامها في المستقبل:

 
 
 

 

 أي معلومات أخرى:
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 الملحق الرابع: توجيهات بشأن "الظروف االستثنائية"

عن تخضع الظروف االستثنائية التي قد تؤدي إلى تأخير أو إلغاء الرحالت الجوية دون تحمل المسؤولية 

يجب أن يستوفي المعايير الثالثة: ال يمكن  ةف االستثنائيوالعام الذي مفاده بأن الظرتعويض الركاب للمبدأ 

التي من  المدرجةخارجية. توضح القائمة التالية الظروف  عن عوامل ونتجتال يمكن تجنبها والتنبؤ بها، 

الحاالت دراسة ب تقوم السلطة المختصة، ولكن قاعدةألغراض هذه الالمحتمل أن تشكل الظروف االستثنائية 

. وتجدر اإلشارة إلى أن للظروف االستثنائية المحددةالعوامل  تشتمل على الفردية لتحديد ما إذا كانت

 هي أيضا لهذه المعايير.تخضع رحالت الحج، خالل خالل الفترات المزدحمة، على سبيل المثال  االنقطاعات

تأخير أو إلغاء الرحالت الجوية، يجب على الناقل في أي حالة من حاالت الظروف االستثنائية التي تؤدي إلى 

 إلىالظروف  مثل تلكين بوضوح كيف أدت يبعلى الظروف المزعومة، ويجب أيضا أن  دليل تقديمالجوي 

معقول الالتدابير هية بعد إثبات وجود ظروف استثنائية، يجب على الناقل الجوي أيضا شرح ماورحلة. التعطيل 

 في وقت الحق.انقطاع أي حصول تجنب ل التي تطلبها األمر

 الواقعة الفئة م.

 حرب/اضطرابات سياسية 1
حرب أو عدم االستقرار وقوع انقطاع غير متوقع ناجم عن 

 السياسي من أي نوع بحيث يُنصح بعدم السفر.

 حرب/اضطرابات سياسية 2
حين يكون تزويد الطائرات بالوقود محدوًدا أو غير متوفر خالل 

 دون إخطار مسبق وأوقت قصير 

 ة )مثل اإلرهاب(.المعنويجميع األعمال غير  األعمال غير المشروعة 3

 التخريب 4
أعمال التخريب التي تمس الطائرة التي من المقرر أن تقوم بالرحلة 

 أو أسطول الناقل الجوي.

 األسباب األمنية 5
إغالق مطار المغادرة أو مطار الوصول دون إخطار مسبق 

 نية.ألسباب أم

 األسباب األمنية 6
اكتشاف قنبلة أو إنذار بوجود قنبلة إما على متن الطائرة أو في 

 مطار المغادرة أو مطار الوصول.

 اختطاف الطائرة األسباب األمنية 7

 .ةإزالة األمتعة المتروكة لدواعٍ أمنية خطير األسباب األمنية 8

 األسباب األمنية 9
إنزال أحد الركاب المثيرين للشغب من الطائرة ألسباب أمنية، مما 

 تأخير الرحلة أو تحويلها.في إما  يتسببقد 

 العوامل الجوية 10
حيث متوافقة مع التشغيل اآلمن للرحلة. الالجوية غير  األحوال

مطار  وأمطار المغادرة في الجوية  األحوال بحدوثالتنبؤ  يمكن
 .المحدد للطائرةالوصول أو على طول مسار الرحلة 

 العوامل الجوية 11
 الجوية األحوالإغالق مطار المغادرة أو مطار الوصول بسبب 

 .السيئة

 العوامل الجوية 12
األحوال الجوية التي قد تؤدي إلى فرض قيود على قدرة مطار 

 الوصول أو مطار المغادرة.

 العوامل الجوية 13
األضرار التي تلحق الطائرات وبالتالي يمكن أن تؤثر على سالمة 
الطيران أو على سالمة الطائرة مما يتطلب تقييما فوريا و / أو 
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إصالح األضرار الناجمة عن الظواهر المناخية األخرى )على 
سبيل المثال: الصواعق، البرد والعواصف الرعدية واالضطرابات 

 الجوية الشديدة إلخ(.

 الق المطارإغ 14
إغالق مطار الوصول أو مطار المغادرة ألسباب غير متعلقة 

 باالمن أو األحوال  الجوية.

 األسباب الطبية 15
لوفاة على لتعرض أحد الركاب أو أفراد الطاقم لمرض خطير أو 

 متن الطائرة أو أثناء الرحلة.

 حوادث الطيور 16
يسبب أضراًرا تتطلب ارتطام الطيور بالطائرة خالل الرحلة مما قد 

 .احتمال الحاجة إلصالحهاإجراء فحوصات إجبارية على الفور و

 عيوب التصنيع 17
كتشاف عيوب التصنيع الخفية من قبل الناقل الجوي )وهذا غالبا ا

ما يتم اكتشافه عند حصول خلل غير اعتيادي في نفس الجزء من 
 الطائرة(.

18 
تؤثر عيوب غير متوقعة 

 سالمة الرحلة على

األضرار التي تلحق بالهيكل األولي أو الثانوي للطائرة )مثل الهيكل 
أطراف ثالثة على األرض قبل مغادرة  بسببب( المعدني أو المركّ 
إصالح  تقييم فوري و / أو إجراء مما يتطلبالرحلة الجوية، 

 إحدى مركباتحادث تصادم بين )مثل حصول  األضرار المحتملة
 .الطائرة( وبينالمطار 

19 
عيوب غير متوقعة تؤثر 

 على سالمة الرحلة
حصول أضرار للطائرة خالل الرحلة السابقة ناتجة عن أجسام 

 خارجية، مما يتطلب إجراء تقييم و / أو إصالح فوري.

20 
عيوب غير متوقعة تؤثر 

 على سالمة الرحلة
 أي مسائل تقنية قد تجبر الطيار على العودة بالطائرة أو تغيير

 مسارها.

21 
عيوب غير متوقعة تؤثر 

 على سالمة الرحلة

تعطل نظام الهواء الدافع/نظام التحكم البيئي على متن الطائرة 
)والتي تمت صيانتها كما ينبغي( إما قبل المغادرة مباشرة أو في 

 أثناء الرحلة.

22 
عيوب غير متوقعة تؤثر 

 على سالمة الرحلة

العمر المحدود )المشار إليها في التعطل المبكر لقطع الغيار ذات 
بيانات الصيانة المعمول بها، والواردة ضمن دليل صيانة الطائرة، 
أو وثيقة تخطيط الصيانة، أو تقرير مجلس اإلدارة بشأن مراجعة 
الصيانة قبل حلول التاريخ المقرر للمعاينة/اإلزالة/االستبدال )بعد 

مج الصيانة أن كان قد تمت صيانة تلك األجزاء وفقا لبرنا
 المطلوب(.

23 
عيوب غير متوقعة تؤثر 

 على سالمة الرحلة

، أي األجزاء مؤشرات األداءمراقبة األجزاء الخاضعة لتعطل في 
الستبدال لالتي ال تحتاج عادة إلى إجراء صيانة غير مجدولة أو 

قياس حرارة زيت  مثل أجهزةأثناء الخدمة التشغيلية العادية )
التعطل السابق ألوانه لمثل هذه األجزاء المروحة(. حيث يكون 

أثناء الخدمة التشغيلية العادية بعد أن تمت صيانتها  وفق برنامج 
 الصيانة المطلوب غير قابل للتنبؤ به(.

24 
عيوب غير متوقعة تؤثر 

 على سالمة الرحلة

تعطل في األنظمة الالزمة أو الضرورية في الطائرة )مثل نظام 
التبريد، نظام الكترونيات الطيران، ونظام التحكم في الطيران، أو 
أي من اللوحات أو الشرائح، أو الدفات، أو عاكسات التوجه أو 
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تروس الهبوط( سواء مباشرة قبل المغادرة أو أثناء الرحلة، بعد أن 
 م وفقا لبرنامج الصيانة المطلوبة(. تمت صيانة تلك النظ

25 
عيوب غير متوقعة تؤثر 

 على سالمة الرحلة

أي عيوب فنية أخرى تظهر قبل المغادرة مباشرة أو في أثناء 
الرحلة )بعد أن كان قد تم صيانة النظام أو جزء منه وفقا لبرنامج 
الصيانة المطلوبة( والتي تتطلب إجراء التحقيق و / أو اإلصالح 

 أن تصبح الطائرة صالحة للطيران خالل الرحلة المقررة . قبل

26 
عيوب غير متوقعة تؤثر 

 على سالمة الرحلة

حصول دخان أو حريق أو أبخرة على متن الطائرة ما لم يكن سبب 
المشكلة هو جزء ال تتم صيانته وفقا لبرنامج الصيانة المطلوبة أو 

 بسبب عدم اتباع إجراءات التشغيل المناسبة.

27 
مسائل تتعلق بالعالقات 

 الصناعية
اإلضرابات التي تؤثر على عمل الناقل الجوي. مثل اإلضرابات 

 التي ينفذها مراقبو الحركة الجوية.

 إدارة الحركة الجوية 28
إذا قام قسم مراقبة الحركة الجوية بتعليق أو تقييد العمليات من 

 .مطار المغادرة أو إلى مطار الوصول

 الحركة الجويةإدارة  29
إذا قام قسم مراقبة الحركة الجوية بتعليق أو تقييد العمليات 

خارج جزء من المجال الجوي، والذي  إلىداخل أو المتجهة إلى 
 يجب على الناقل الجوي أن يسافر من خالله من أجل تسيير الرحلة.

 

 قائمة الظروف التي تعتبر غير استثنائية

 إذا ادعى، قاعدةهذه الفي حين أنه من غير المرجح أن تشكل الظروف المدرجة أدناه ظروفًا استثنائية لغرض 

وأنها  أو تجنبهاالتنبؤ بها،  انعدام إمكانيةمعايير  وتستوفي استثنائيةفي الواقع  هي ةالناقل الجوي أن الحادث

المرتبطة بالظروف فردية لتحديد ما إذا كانت العوامل الحاالت الدراسة  للهيئهخارجية، يجوز ناتجة عن عوامل 

 .االستثنائية تنطبق عليها

 الواقعة الفئة م.

 الفنيةمسائل ال 1
المشاكل التقنية التي تنشأ نتيجة إلخفاق الناقل الجوي في صيانة 

 طائرته وفقا لبرنامج الصيانة المطلوبة.

 المسائل الفنية 2
العثور عليها أثناء الصيانة عندما يكون المشاكل التقنية التي يتم 

 من المقرر إجراء صيانة للجزء المتأثر من النظام.

 وز ساعات عمل الطاقماتج 3
نتيجة لسوء تخطيط العمليات من قبل الناقل  ذلكعندما يحدث 

 الجوي وعدم كفاية الزمن المخصص للطائرة للطيران والعودة 

4 
عدم وجود وثائق الرحلة 

 الصحيحة
إذا كان اإلخفاق في إعداد وتقديم الوثائق الالزمة لتسيير الرحلة 

 نتيجة لعوامل تقع تحت سيطرة الناقل الجوي.

5 
سالمة  لتقييمتفتيش العمليات 

 الخارجيةالطائرات 

عمليات تفتيش الطائرات لتقييم سالمة الطائرات األجنبية التي 
و / أو إصالح تكشف عن المسائل الفنية التي تتطلب إجراء تقييم 

خالل  معالجتهايجب  كان عند وجود مشاكلفوري للطائرة. )
 (ةأو تشغيل الطائر االعتياديةالصيانة  أعمال

6 
المسائل المتعلقة بالعالقات 

 الصناعية
 المشغل نفسه ااإلضرابات التي ينفذها موظفو

 


