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2- ا�شم �شاحب الرتخي�س ومقر اإقامته.

3- ا�شم املدير امل�شئول.

4- رقم وتاريخ الرتخي�س ورقم وتاريخ جتديد الرتخي�س .

5- اأية بيانات اأخرى حتددها �شئون الطريان املدين.

 مادة )40(

يلتزم امل�شغل اجلوي ووكالوؤه ومكاتب ال�شفر مبراعاة جميع الأوامر والتعليمات التي ت�شدرها 

�شئون الطريان املدين، وعلى الأخ�س فيما يتعلق بالآتي:

1- قائمة بحقوق امل�شافرين املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة، �شاملة التعوي�شات.

2- التعليمات اخلا�شة بحظر اأو تنظيم نقل املواد اخلطرة على منت الطائرات، مبا يتفق واأحكام 

القوانني والأنظمة املعمول بها يف الدولة.

مادة )41(

يجب على امل�شغل اجلوي ووكالوؤه ومكاتب ال�شفر املرخ�س لها اللتزام بالأنظمة والقواعد 

ال�شادرة من قبل الحتاد الدويل للنقل اجلوي »اأياتا« واخلا�شة برد قيمة التذكرة يف حالة عدم 

ال�شتخدام، ويف احلالت التي تكون فيها التذاكر غري قابلة للرد ينبغي اأن يكون امل�شافر على 

علم م�شبق بذلك.

مادة )42(

يلتزم امل�شغل اجلوي ووكالوؤه ومكاتب ال�شفر بت�شمني الإعالنات اخلا�شة بالرتويج لأن�شطتهم 

اأو اللتبا�س  كافة البيانات وال�شروط التف�شيلية عن هذه الأن�شطة، مبا ل يدع جماًل للغمو�س 

لدى اجلمهور ب�شاأن املعاين الواردة يف مادة الإعالن.

 مادة )43(

باأن  الآيل-  احلجز  اأنظمة  ا�شتخدام  ال�شفر-عند  ومكاتب  ووكالئه  اجلوي  امل�شغل  يلتزم 

تكون هذه الأنظمة مطابقة للقواعد القيا�شية املعتمدة من قبل منظمة الطريان املدين الدويل 

»اإيكاو«.

الف�سل الثالث

حقوق الم�سافر

 مادة )44(

ت�شري اأحكام هذا الف�شل على ما يلي:

1- كل نقل جوي لالأ�شخا�س اأو الأمتعة اأو الب�شائع يف الرحالت القادمة اإىل الدولة اأو املغادرة 

لها والتي يقوم بها امل�شغل اجلوي امل�شجل بالدولة اأو الذي مت تعيينه لت�شغيل رحالت من واإىل 
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الدولة، مبا ل يتعار�س مع اأحكام املعاهدات الدولية التي تعترب الدولة طرفًا فيها.

2- امل�شغلني اجلويني وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات الأر�شية.

3- عمليات الت�شغيل من جانب امل�شغلني اجلويني وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات الأر�شية.

مادة )45(

اللوائح  بجميع  اللتزام  الأر�شية  اخلدمات  ومقدمي  املطار  وم�شغل  اجلويني  امل�شغلني  على 

والقواعد والتعاميم اخلا�شة بحقوق امل�شافر والتي ت�شدرها �شئون الطريان املدين، وتزويد اإدارة 

النقل اجلوي دون تاأخري بن�شخ حمّدثة من جميع املعلومات وال�شجالت وامل�شتندات التي ميكن اأن 

تطلبها الإدارة لغر�س تطبيق هذا الف�شل واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذا له.

 مادة )46(

تخت�س اإدارة النقل اجلوي بو�شع اأحكام هذا الف�شل مو�شع التنفيذ والإ�شراف على تنفيذه،  

ويف �شبيل ذلك متار�س -على �شبيل املثال ل احل�شر- الخت�شا�شات التالية:

1- الإ�شراف على اإر�شاد امل�شافرين واجلهات العاملة يف  قطاع النقل اجلوي، فيما يتعلق بحقوق 

امل�شافر واآلية التعامل معها.

2- ا�شتالم ومراجعة �شكاوى امل�شافرين �شد امل�شغلني اجلويني وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات 

الأر�شية.

3- م�شاندة امل�شافرين وامل�شغلني اجلويني وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات الأر�شية على حل 

الإ�شكاليات املتعلقة بحماية امل�شافرين. 

4- متابعة تنفيذ امل�شغلني اجلويني وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات الأر�شية لالأحكام املتعلقة 

بحماية امل�شافرين، والتحقيق يف املخالفات وال�شكاوى وفر�س اجلزاءات املنا�شبة وفقًا لهذه  

الالئحة.

�شئون  ت�شدرها  التي  امل�شافر  بحقوق  اخلا�شة  والتقارير  والقواعد  اللوائح  جميع  تعميم   -5

الطريان املدين.

للم�شغلني اجلويني  التي ميكن  الفائ�س  �شيا�شة احلجز  الأدنى لأحكام و�شروط  6- و�شع احلد 

اإتباعها.

�شئون  اأو خارج  العالقة داخل  وامل�شغلني اجلويني واجلهات ذات  املطار  التن�شيق مع م�شغل   -7

الطريان املدين لتح�شني الُبنى التحتية والو�شول اإىل البيئة التنظيمية املنا�شبة ورفع م�شتوى 

العناية بامل�شافرين، مبا يتالءم واأحكام هذه الالئحة.

8- اعتماد �شروط واأحكام عقد النقل اجلوي واإجراءات التعاقد بني طرفيه واآليات التعامل مع 

�شكاوى امل�شافرين ومتطلبات الإعالن واإر�شاد امل�شافرين.
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مادة )47(

ب�شئون  الأخرى  الإدارات  مع  التن�شيق  اجلوي  النقل  لإدارة  يجوز  مبهامها،  القيام  لغر�س   -1

الطريان املدين.

2- مع عدم الإخالل  باأمن و�شالمة الطريان، يتعني على الإدارات املعنية داخل �شئون الطريان 

للقيام مبهامها  النقل اجلوي  اإدارة  والتعاون مع  امل�شافرين  الأولوية حلماية  اإعطاء  املدين 

على الوجه الأمثل.

 مادة )48(

1- يلتزم امل�شغل اجلوي الوطني بتقدمي �شيا�شة تنظم احلجز الفائ�س على رحالته لإدارة النقل 

اجلوي لعتمادها.

2- يلتزم امل�شغل اجلوي املعني لت�شغيل رحالت من واإىل الدولة باأن يقدم لإدارة النقل اجلوي 

�شيا�شة تنظيم احلجز الفائ�س املعتمدة من الطريان املدين بدولة الت�شجيل.

3- للم�شغل اجلوي اأن يقوم بتنفيذ �شيا�شات تنظيم احلجز الفائ�س على رحالته، على اأن يلتزم 

قدر الإمكان بتقلي�س عدد امل�شافرين املرفو�شني على الرحلة.

4- يلتزم امل�شغل اجلوي بالإعالن ب�شكل بارز عن �شيا�شة تنظيم احلجز الفائ�س املتبعة من قبله 

واإعالم امل�شافرين بها عند قيامهم باإجراءات ال�شفر، �شواء كان ذلك من خالل الت�شال 

الهاتفي اأو على املوقع اللكرتوين للم�شغل اجلوي اأو يف مكاتب وكاونرتات املبيعات وال�شفر 

يف املطار.

اإىل الطائرة  اأي م�شافر  اأن يرف�س �شعود  التي يتعني فيها على امل�شغل اجلوي  5- يف احلالت 

ب�شبب �شيا�شة تنظيم احلجز الفائ�س على الرحلة مع وجود مقاعد بديلة على ذات الرحلة 

على درجة اأعلى من الدرجة املتفق عليها مع امل�شافر، فاإنه يجب على امل�شغل اجلوي ترقية 

الدرجة اإىل الدرجة الأعلى دون فر�س دفع الفرق يف ال�شعر على امل�شافر.

اأي م�شافر ب�شبب �شيا�شة  اأن يرف�س �شفر  6- يف احلالت التي يتعني فيها على امل�شغل اجلوي 

الدرجة  على  بديلة  مقاعد  وجود  وعدم  عليها  املتفق  الرحلة  على  الفائ�س  احلجز  تنظيم 

الأعلى، فاإنه ميكن للم�شغل اجلوي الإعالن عن طلب ركاب متطوعني للتنازل عن مقاعدهم 

مقابل عر�س يقدم من امل�شغل اجلوي.

عن  للتنازل  متطوعني  وجود  عدم  ب�شبب  م�شافر  اأي  �شفر  اجلوي  امل�شغل  رف�س  حالة  يف   -7

بتقدمي  فورًا  القيام  امل�شغل اجلوي  على  يجب  املتطوعني،  كفاية  ب�شبب عدم  اأو  مقاعدهم 

الرعاية والعناية وامل�شاندة والتعوي�س الالزم للم�شافر، ح�شب الآليات التالية:

اأ- تقدمي معلومات وافية للم�شافر عن حقوقه عند رف�س ال�شفر ب�شبب �شيا�شة تنظيم احلجز 
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الفائ�س، بطريقة مكتوبة ووا�شحة واأن يقدم له الإر�شاد الالزم بهذا ال�شاأن.

اأن  اجلوي  امل�شغل  على  يجب  الرحلة،  لذات  الأدنى  الدرجة  على  مقاعد  توفر  حال  يف  ب- 

يخطر امل�شافر املعني بتوفر املقاعد البديلة على الدرجة الأدنى وفقًا للبند )ج( من هذه 

الفقرة.

ج- مع عدم الإخالل باأحكام الفقرة )5( و البند )ب( من الفقرة )7( من هذه املادة، يجب 

على امل�شغل اجلوي اأن يتيح للم�شافر حق الختيار بني اأن يقوم بال�شفر على رحلة اأخرى 

لذات امل�شغل اجلوي اأو على رحلة خا�شة مب�شغل جوي اآخر على اأن يتحمل امل�شغل اجلوي 

فارق تكلفة ال�شفر اإن وجد.

د- اإذا قرر امل�شافر النتظار حتى الرحلة التالية للم�شغل اجلوي اأو كانت اأقرب رحلة بديلة 

تتطلب النتظار من �شاعة اإىل ثماين �شاعات يف املطار، يجب على امل�شغل اجلوي متكني 

امل�شافر من ا�شتخدام �شالت ال�شت�شافة اإذا كانت متوفرة يف املطار.

رف�شًا  الفائ�س  احلجز  تنظيم  �شيا�شة  ب�شبب  الرحلة  ذات  على  الدرجة  تنزيل  يعد  ل  هـ- 

اأن يقوم بتعوي�س امل�شافر عن كامل فرق ال�شعر بني  لل�شفر، ويجب على امل�شغل اجلوي 

درجة ال�شفر الأ�شلية وبني الدرجة التي مت ال�شفر عليها للجزء الذي مت تنزيل الدرجة 

عليه من الرحلة.

اأخرى،  اإىل وجهات  الو�شول  املوا�شل على رحلة من نقطة  امل�شافر  و- يف حالة رف�س �شفر 

يجب على امل�شغل اجلوي �شمان و�شول امل�شافر اإىل املق�شد النهائي يف اأقرب وقت باأقل 

مدة تاأخري ممكنة �شواء على م�شغلني جويني اآخرين اأو على درجة �شفر اأعلى، مع حتمل 

امل�شغل اجلوي لفارق تكلفة ال�شفر اإن وجد، ويجب على امل�شافر اأن يقدم ما يثبت موا�شلته 

من نقطة الو�شول.

8- ل ي�شتحق امل�شافر تعوي�شًا عن رف�س �شفره ب�شبب �شيا�شة تنظيم احلجز الفائ�س على الرحلة 

يف احلالت التالية:

احلجز  وبتاأكيد  بالتذاكر  املتعلقة  التعرفة  باأحكام  اأو  النقل  بعقد  امل�شافر  يلتزم  مل  اإذا  اأ- 

امل�شغل  �شيا�شة  ح�شب  ال�شفر  اإجراءات  لإنهاء  كاف  وقت  قبل  املطار  اإىل  وباحل�شور 

اجلوي.

ب- اإذا قام امل�شغل اجلوي بتوفري رحلة م�شابهة اإىل املق�شد النهائي للم�شافر خالل ثمان 

�شاعات من وقت الإقالع الأ�شلي.

9- يلتزم امل�شغل اجلوي ب�شداد قيمة التعوي�س للم�شافر خالل ثالثني يومًا من تاريخ ثبوت حق 

امل�شافر يف التعوي�س اأو �شدور قرار من �شئون الطريان املدين بحق امل�شافر يف التعوي�س ، 
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ويتم تعوي�س امل�شافر مبا يعادل خم�شني وحدة حقوق �شحب خا�شة عن كل يوم تاأخري يف 

�شداد قيمة التعوي�س.

مادة )49(

1- يجب على امل�شغل اجلوي اأن يعمل - بقدر الإمكان- على احلد من عدد الرحالت امللغاة، مع 

مراعاة جوانب الأمن وال�شالمة اجلوية.

2- يجب على امل�شغل اجلوي -بقدر الإمكان- اإبالغ امل�شافر باإلغاء الرحالت قبل موعد الرحلة 

بوقت كاف، وذلك وفقًا لل�شوابط التالية: 

اأ- اإذا اأخطر امل�شغل اجلوي امل�شافر باإلغاء الرحلة قبل اأربعة ع�شر يومًا من التاريخ املحدد 

اأن  على  والتعوي�س،  وامل�شاندة  الرعاية  متطلبات  امل�شغل اجلوي من  اإعفاء  يتم  لل�شفر، 

يلتزم امل�شغل اجلوي باإعادة قيمة التذاكر  للم�شافر املعني.

ب- اإذا اأخطر امل�شغل اجلوي امل�شافر باإلغاء الرحلة قبل التاريخ املحدد لل�شفر باأقل من اأربعة 

اإعادة  اأو  اإيجاد رحلة بديلة  اأن يخرّي امل�شافر بني  ع�شر يومًا، يتعني على امل�شغل اجلوي 

قيمة التذكرة لكامل الرحلة اأو للجزء املتبقي من الرحلة.

ج- يف حال اختيار امل�شافر لرحلة بديلة عن الرحلة التي مت اإلغاوؤها وفقًا للبند )ب( من هذه 

الفقرة وترتب على ذلك امتداد اإقامة امل�شافر ملدة اإ�شافية حتى موعد الرحلة البديلة، 

موعد  حتى  الإ�شافية  املدة  عن  امل�شافر  ووجبات  اإقامة  تكاليف  اجلوي  امل�شغل  يتحمل 

ال�شفر اجلديد.

امل�شافر  املطار، واختيار  امل�شافر يف  تواجد  اأثناء  اآنية  ب�شبب ظروف  الرحلة  اإلغاء  3- يف حالة 

لرحلة بديلة للتي مت اإلغاوؤها، فاإنه يتم التعامل مع امل�شافر وفقًا لل�شوابط التالية:

يتحمل  اآخر،  م�شغل جوي  على  اأو  امل�شغل اجلوي  لذات  اأعلى  درجة  على  ال�شفر  كان  اإذا  اأ- 

امل�شغل اجلوي قيمة فارق التكلفة، اإذا كانت تكلفة ال�شفر على الرحلة البديلة اأعلى من 

تكلفتها على ذات امل�شغل اجلوي.

ب- اإذا كان ال�شفر على ذات امل�شغل اجلوي اأو على م�شغل جوى اآخر على درجة �شفر اأدنى، 

اأو خم�شمائة وحدة حقوق  التكلفة  يعادل كامل فارق  امل�شافر مبا  امل�شغل اجلوي  يعو�س 

�شحب خا�شة اأيهما اأعلى. 

4- ميكن اأن يكون التعوي�س يف احلالتني املو�شحتني يف الفقرة )3( من هذه املادة من خالل 

اإ�شدارها،  اإ�شدار تذاكر �شفر مفتوحة الوجهة م�شتحقة ال�شتخدام خالل عام من تاريخ 

�شريطة موافقة امل�شافر على ذلك.

5- اإذا قرر امل�شافر مبح�س اإرادته اأن يلغي التعاقد مع امل�شغل اجلوي ب�شبب اإلغاء الرحلة، فعلى 
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امل�شغل اجلوي اأن يقوم باإرجاع كامل قيمة التذكرة للم�شافر.

6- على امل�شغل اجلوي اأن يعد منوذج »اإقرار اإلغاء امل�شافر للتعاقد مبح�س اإرادته«، ويجب اأن 

يوقع امل�شافر على هذا النموذج  قبل ا�شرتجاع كامل قيمة التذكرة.

7- يف حالة عدم وجود الإقرار امل�شار اإليه يف الفقرة )6( من هذه املادة، يوؤخذ باإفادة امل�شافر 

يف حال اختالفها عن اإفادة امل�شغل اجلوي.

8- تطبق اأحكام الفقرة )6( من املادة )50( من هذه الالئحة على حالت التاأخري يف موعد 

الإقالع بني الرحلة امللغاة والرحلة البديلة.

مادة )50(

اإجراءات للحد من عدد الرحالت املتاأخرة و  1- يجب على امل�شغل اجلوي اتخاذ ما يلزم من 

تقليل مدد التاأخري، مع مراعاة جوانب الأمن وال�شالمة اجلوية.

2- اإذا اأخطر امل�شغل اجلوي امل�شافر بتاأخري الرحلة اأو تغيري املوعد املقرر لها قبل اأربعة ع�شر 

يوما من التاريخ املحدد لل�شفر، يتم اإعفاء امل�شغل اجلوي من متطلبات الرعاية وامل�شاندة 

والتعوي�س.

اأو  هو  اتخذ  اأنه  ثبت  اإذا  التاأخري  عن  النا�شئ  ال�شرر  عن  م�شئوًل  اجلوي  امل�شغل  يكون  ل   -3

اأو  عليه  ا�شتحال  اأنه  اأو  ال�شرر  لتفادي  الالزمة  املعقولة  التدابري  كافة  وكالوؤه  اأو  موظفوه 

عليهم اتخاذ مثل هذه التدابري. 

4- مع مراعاة اعتبارات الأمن وال�شالمة، يجب على امل�شغل اجلوي اأن يعمل بقدر الإمكان على 

اإخطار امل�شافر بتاأخر الرحلة قبل وقت كاف من الوقت الأ�شلي املقرر للمغادرة، ويجب اأن 

ي�شتمل الإخطار على الوقت اجلديد املحدد لالإقالع.

عليه  يتعني  فاإنه  لالإقالع،  املحدد  اجلديد  املوعد  عن  اجلوي  امل�شغل  اإعالن  عدم  حالة  يف   -5

مببلغ  امل�شافر  بتعوي�س  يقوم  اأن  تقدميها-  عليه  يجب  التي  الرعاية  اأ�شكال  على  -عالوة 

تاأخري، ومبا ل يتجاوز مائة وحدة  خم�س ع�شرة وحدة حقوق �شحب خا�شة عن كل �شاعة 

حقوق �شحب خا�شة.

عند  اجلوي  امل�شغل  على  يجب  املادة،  هذه  من   )12( و   )5( الفقرتني  اأحكام  مراعاة  مع   -6

ح�شول تاأخري يف موعد اإقالع الرحلة اأثناء وجود امل�شافر يف مرافق املطار اأن يقوم بتوفري 

اأ�شكال الرعاية التالية للم�شافرين:

اأ- املرطبات، اعتبارًا من بداية ال�شاعة الأوىل من الوقت الأ�شلي املحدد للمغادرة.

ب- وجبة �شاخنة، اإذا كانت مدة التاأخري املحتملة ثالث �شاعات فاأكرث من الوقت الأ�شلي 

املحدد للمغادرة.
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ج- �شكن فندقي، اإذا كانت مدة التاأخري املحتملة تتجاوز  ثماين �شاعات من الوقت الأ�شلي 

املحدد للمغادرة.

7- با�شتثناء ما ورد يف البند )اأ( من الفقرة )6( من هذه املادة، للم�شافر احلق يف اأن يختار 

بني خدمات الرعاية املن�شو�س عليها يف بقية بنود ذات الفقرة وبني اأن يتم تعوي�شه عنها 

كالتايل:

اأ- ما يعادل خم�س ع�شرة وحدة حقوق �شحب خا�شة بدًل من الوجبة ال�شاخنة، اإذا كانت مدة 

التاأخري املحتملة تتجاوز  ثالث �شاعات من الوقت الأ�شلي املحدد للمغادرة.

اإذا كانت مدة  ب- ما يعادل خم�شني وحدة حقوق �شحب خا�شة بدًل من ال�شكن الفندقي، 

التاأخري املحتملة تتجاوز ثماين �شاعات من الوقت الأ�شلي املحدد للمغادرة.

8- على م�شغل املطار م�شاندة امل�شغل اجلوي بتوفري الُبنى التحتية والإمكانيات املالئمة لتقدمي 

خدمات الرعاية املن�شو�س عليها يف الفقرة )6( من هذه املادة.

9- يف حالة عدم متكن امل�شغل اجلوي من تقدمي اأ�شكال الرعاية املن�شو�س عليها يف الفقرة )6( 

من هذه املادة، ب�شبب عدم توفر الُبنى التحتية يف املطار الذي متت فيه عملية التاأخري اأو 

لأي �شبب اآخر، يتم تعوي�س امل�شافر من قبل امل�شغل اجلوي وفقًا لأحكام الفقرة )7( من هذه 

املادة، ويف حالة كون ال�شبب متعلقًا بالُبنى التحتية للمطار يحق للم�شغل اجلوي اأن يرجع 

مببلغ التعوي�س على م�شغل املطار.

اأن  امل�شغل اجلوي  املطار، يجب على  امل�شافر يف مرافق  قبل وجود  الرحلة  تاأخر  10- يف حالة 

يتحمل تكاليف متديد الإقامة الفندقية للم�شافر حتى موعد الإقالع اجلديد، على األ تتجاوز 

اأن يقدم امل�شافر ما  م�شوؤولية امل�شغل اجلوي خم�شني وحدة حقوق �شحب خا�شة، وب�شرط 

يثبت حتمله لهذه التكاليف.

11-  تطبق اأحكام الفقرتني )6( و )7( من هذه املادة على احلالت التي ي�شطر فيها امل�شغل 

اجلوي لتغيري م�شار الرحلة اأثناء قيامه بها.

للم�شافر  يحق  �شاعات،  ثماين  على  تزيد  ملدة  تاأخرها  احتمال  اأو  الرحلة  تاأخر  حالة  يف   -12

اإلغاء  اأحكام  عليها  وتنطبق  ملغاة  رحلة  اأنها  على  الرحلة  مبعاملة  اجلوي  امل�شغل  مطالبة 

الرحالت الواردة يف املادة )49( من هذه الالئحة.

13- يف حالة تاأخر الرحلة لأكرث من ثماين )8( �شاعات عن املوعد املحتمل للو�شول املعلن عنه 

ع�شر  مببلغ  امل�شافر  بتعوي�س  يقوم  اأن  اجلوي  امل�شغل  على  يتعني  اجلوي،  امل�شغل  قبل  من 

وحدات حقوق �شحب خا�شة عن كل �شاعة تاأخري، ومبا ل يتجاوز مائة وحدة حقوق �شحب 

اأ�شكال الرعاية املفرو�شة مبقت�شى هذه  خا�شة، ول يعترب هذا التعوي�س بدياًل عن تقدمي 

الالئحة.



40
العدد: 3138 - الخميس 9 يناير 2014

 مادة )51(

اإذا مت اإلغاء احلجز من قبل امل�شغل اجلوي دون علم امل�شافر، فيتم معاملة هذه احلالة على اأنها 

رحلة ملغاة، وتنطبق عليها اأحكام اإلغاء الرحالت الواردة يف املادة )49( من هذه الالئحة.

مادة )52(

الأمن  لدواعي  ذلك  يكن  مل  ما  املعاق،  امل�شافر  �شفر  يرف�س  اأن  اجلوي  للم�شغل  يجوز  ل   -1

وال�شالمة على منت الطائرة اأو للحفاظ على �شحة امل�شافر املعاق.

2- على امل�شغل اجلوي وم�شغل املطار ومقدمي اخلدمات الأر�شية مراعاة احتياجات امل�شافرين 

املعاقني، مبا يف ذلك- على �شبيل املثال - ما يلي:

�شعود  واأثناء  املطارات  يف  الوا�شحة  الإر�شادية  والعالمات  املتحركة  الكرا�شي  توفري  اأ- 

الطائرة والنزول منها.

ب- توفري خدمة ال�شعود اإىل الطائرة والنزول منها بوا�شطة الرافعات الآلية دون مقابل من 

قبل مقدمي اخلدمات الأر�شية. 

ج- بذل الرعاية الالزمة التي يحتاجها امل�شافر املعاق يف حالت اإلغاء اأو تاأخري الرحالت اأو 

تغيري م�شارها.

د- اتخاذ الإجراءات الكفيلة باإعالم امل�شافرين املعاقني، وخا�شة فاقدي ال�شمع اأو الب�شر، 

اأو تاأخريها، ويتحمل امل�شغل اجلوي م�شئولية عدم القيام  اإلغائها  اأو  مبواعيد الرحالت 

بذلك.

هـ- تاأهيل كاونرتات املبيعات ومرافق املطار من قبل م�شغل املطار ل�شتقبال و خدمة امل�شافرين 

املعاقني. 

3- يف حالة رف�س �شفر امل�شافر املعاق اأو عدم تقدمي اخلدمات الالزمة له من قبل امل�شغل اجلوي 

امل�شافر  اإىل  الأر�شية، فعلى هوؤلء تقدمي مربراتهم  اأو مقدمي اخلدمات  املطار  اأو م�شغل 

اأو من تاريخ طلب تلك  اأو رف�س تقدمي اخلدمة،  اأيام من تاريخ رف�س ال�شفر  خالل �شبعة 

املربرات من قبل اإدارة النقل اجلوي، واإل ُعّد ذلك اإقرارًا من جانبهم با�شتحقاق امل�شافر 

للتعوي�شات الالزمة مبوجب هذه الالئحة.

4- يعو�س امل�شافر املعاق، عند رف�س �شفره اأو عدم ح�شوله على اخلدمات املذكورة يف الفقرة 

)3( من هذه املادة من قبل امل�شغل اجلوي اأو م�شغل املطار اأو مقدمي اخلدمات الأر�شية 

مبا يعادل )200%( من قيمة اإجمايل تذكرة ال�شفر، بالإ�شافة اإىل اأية تعوي�شات اأخرى ورد 

الن�س عليها يف هذه الالئحة .
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مادة )53(

1- على امل�شغل اجلوي التزام احلر�س والعناية الالزمني ل�شمان عدم تاأخري و�شول اأو فقدان اأو 

تلف الأمتعة اخلا�شة بامل�شافر.

األفًا ومائة وواحدًا وثالثني وحدة حقوق  2- على امل�شغل اجلوي تعوي�س امل�شافر مبا ل يتجاوز 

�شحب خا�شة عن فقدان اأو تلف اأو تاأخر و�شول الأمتعة اخلا�شة به.

3- على امل�شغل اجلوي اأن يقدم لإدارة النقل اجلوي �شيا�شته يف التعوي�س عن الأمتعة املفقودة اأو 

التالفة اأو املتاأخر و�شولها، وذلك خالل ت�شعني يومًا من تاريخ �شريان اأحكام هذه الالئحة، 

واإل وجب عليه تعوي�س امل�شافر مبوجب احلد الأق�شى للتعوي�س عن كل مطالبه. 

4- يحق لإدارة النقل اجلوي رف�س �شيا�شة امل�شغل اجلوي يف التعوي�س عن الأمتعة املفقودة اأو 

التالفة اأو املتاأخر و�شولها، اأو تعديلها مبا يتوافق مع اأحكام هذه الالئحة.

اأو  املتاأخرة  امل�شافرين  اأمتعة  التعوي�س عن  �شيا�شته يف  بالإعالن عن  امل�شغل اجلوي  يلتزم   -5

املبيعات  مكاتب  يف  بارز  مكان  يف  وكذلك  النرتنت،  على  موقعه  على  املفقودة  اأو  التالفة 

اخلا�شة به واملطارات التي ي�شتخدمها، وذلك بعد اعتماد تلك ال�شيا�شة من قبل اإدارة النقل 

اجلوي.

واحد  خالل  به  اخلا�شة  الأمتعة  تاأخر  عن  امل�شافر  بتعوي�س  يقوم  اأن  اجلوي  امل�شغل  على   -6

وع�شرين يومًا من تاريخ اإخطار امل�شافر بتاأخر اأمتعته وفقًا لالإجراءات املتبعة. 

7- على امل�شغل اجلوي اأن يقوم بتعوي�س امل�شافر عن تلف الأمتعة اخلا�شة به خالل اأربعة ع�شر 

يومًا من تاريخ اعتبار الأمتعة تالفة وفقًا لإجراءات امل�شغل اجلوي.

8- اإذا رغب امل�شافر يف رفع قيمة التعوي�س املن�شو�س عليه يف الفقرة )2( من هذه املادة ب�شبب 

احتواء الأمتعة اخلا�شة به على متعلقات ثمينة، فمن الواجب عليه اأن يف�شح للم�شغل اجلوي 

عن املتعلقات الثمينة عند فح�س الأمتعة واأن يثبت ذلك على النماذج املعدة لهذا الغر�س 

من قبل امل�شغل اجلوي.

مادة )54(

1- على امل�شغل اجلوي اأن يقدم -بقدر الإمكان- خدمات الرعاية وامل�شاندة املالئمة يف حالت 

القوة القاهرة.

2- ل يكون امل�شغل اجلوي م�شئوًل جتاه امل�شافرين يف حالت القوة القاهرة وفقًا لأحكام الفقرة 

)1( من هذه املادة، اإذا اأثبت اأنه اتخذ الإجراءات التي كان يجب عليه القيام بها اأو كان من 

امل�شتحيل عليه اأن يتخذ تلك الإجراءات.

3 – على امل�شغل اجلوي -عند اإلغاء اأو تعديل الرحالت  يف حالة القوة القاهرة- العمل بقدر 
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الإمكان على تطبيق اأحكام املادتني )49( و )50( من هذه الالئحة.

3- يحق للم�شغل اجلوي يف حالة القوة القاهرة اأن يقوم بتعليق رحالته، اإذا ما اقت�شت ال�شرورة 

ذلك.

4- على امل�شغل اجلوي عند تعليق رحالته ب�شبب القوة القاهرة اأن يقوم -بقدر الإمكان-باإخطار 

امل�شافرين بتوقيت موعد الرحلة البديلة.

5- على امل�شغل اجلوي -يف حالة القوة القاهرة- اأن يقوم بتوفري رقم هاتف لالت�شال املجاين 

واملتابعة من قبل امل�شافرين ب�شاأن امل�شتجدات والتغيريات املرتبطة بحالة القوة القاهرة.

6- يعد من  قبيل القوة القاهرة ا�شتحالة ت�شيري رحلة معينة اأو جمموعة من الرحالت اإىل وجهة 

معينة اأو جمموعة من الوجهات لأ�شباب ل ميكن للم�شغل اجلوي ال�شيطرة عليها اأو تالفيها، 

ول يت�شمن تعريف القوة القاهرة لأغرا�س هذه الالئحة الأعطال الفنية للطائرة.    

امل�شغل اجلوي على  التحتية واخلدمات الالزمة مل�شاعدة  الُبنى  بتوفري  يلتزم م�شغل املطار   -7

اإدارة �شئون امل�شافرين بال�شكل الأمثل خالل فرتة القوة القاهرة.

8- على امل�شغل اجلوي اإخطار اإدارة النقل اجلوي كتابة باأي ق�شور يف اخلدمات التي يجب على 

م�شغل املطار توفريها يف حالت القوة القاهرة والأعطال الفنية للطائرة التي يرتتب عليها 

تاأخري الرحلة.

مادة )55(

ال�شحب  بوحدات حقوق  الالئحة  املذكورة يف هذه  التعوي�شات  تقومي  اإىل  الإ�شارة  1- ل حتول 

اخلا�شة دون �شرف تلك التعوي�شات بعملة الدولة.

2- على م�شغل املطار اإخطار امل�شغل اجلوي باأية اأعطال يف الأجهزة واللوحات الإر�شادية ميكن 

اأن يرتتب عليها عدم و�شول املعلومات والإر�شادات للم�شافرين.

3- على امل�شغل اجلوي اأن يبني اأحكام نقل احليوانات الأليفة للم�شافرين املعنيني بذلك قبل قبول 

نقلها على رحالته.

4- يف حالة عدم قبول نقل احليوان الأليف، يتحمل امل�شغل اجلوي امل�شاريف املرتتبة على عدم 

قبول نقله، مبا ل يتجاوز مائة وحدة حقوق �شحب خا�شة.

5- على امل�شغل اجلوي -عند ا�شتخدام اأنظمة احلجز الآيل- اإتاحة جميع الأ�شعار للم�شافرين 

لالختيار من بينها.

6- يف حالت الرحالت العار�شة اأو �شراء الرحالت اخلا�شة من خالل مكاتب ال�شفر وال�شياحة، 

يحق للم�شافر مطالبة امل�شغل اجلوي الفعلي بجميع حقوقه املقررة يف هذه الالئحة، وللم�شغل 

اجلوي الفعلي حق الرجوع مبا دفعه على مكاتب ال�شفر وال�شياحة وفقا لالتفاق التعاقدي 

فيما بينهم.
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  مادة )56(

1- على امل�شغل اجلوي التزام مبداأ ال�شفافية يف اإعالنه عن الرحالت والإخطارات واخلدمات 

املقدمة من قبله.

2- يحظر على امل�شغل اجلوي تقدمي معلومات م�شللة اأو غري وافية عن اأ�شعار اخلدمات املقدمة 

من قبله واآليات تقدميها. 

3- على امل�شغل اجلوي اأن يعلن عن اأية اأ�شعار اإ�شافية ت�شاف اإىل ال�شعر املعلن يف ذات املادة 

الإعالنية امل�شتخدمة، على اأن يكون ذلك وا�شحًا يف املادة الإعالنية ذاتها.

4- تعترب الأ�شعار التي يعلن عنها امل�شغل اجلوي هي الأ�شعار الإجمالية، ول يحق للنقل اجلوي 

الأ�شعار، ما مل يبني ذلك �شراحة يف مواده  اأخرى على هذه  تكاليف  اأو  اأية ر�شوم  اإ�شافة 

الإعالنية. 

5- يف حالة تقدمي اخلدمة من خالل منط الت�شغيل وفق الرموز امل�شرتكة لأكرث من م�شغل جوي 

اأو من خالل طائرة م�شتاأجرة مع الطاقم، يجب على امل�شغل اجلوي اأن يقوم باإعالن ذلك 

للم�شافر بطريقة وا�شحة عند عر�س تقدمي خدمة ال�شفر.

اأماكن  النقل اجلوي، يف  لعقد  وفقًا  امل�شافر،  الإعالن عن حقوق  امل�شغل اجلوي  6- يجب على 

وا�شحة وبطريقة مفهومة للم�شافر، ومن ذلك -على وجه اخل�شو�س- ما يلي:

اأ- عناوين مكاتب املبيعات.

ب- كاونرتات ال�شفر.

ج- منطقة ا�شتالم الأمتعة اخلا�شة بامل�شافرين، والتعوي�شات املقررة يف حالة  فقدانها اأو 

تلفها اأو تاأخر و�شولها.

د- موقع امل�شغل اجلوي على النرتنت.

7- على م�شغل املطار اإتاحة امل�شاحات الالزمة لالإعالنات املذكورة يف هذه املادة دون اأن يتقا�شى 

يف املقابل اأي اأجر من امل�شغل اجلوي اأو من مقدمي اخلدمات الأر�شية.

8- على امل�شغل اجلوي اإخطار اإدارة النقل اجلوي فورًا عند اإخالل م�شغل املطار  بالتزامه الوارد 

يف الفقرة )7( من هذه املادة.

مادة )57(

1- على امل�شغل اجلوي اإر�شاد امل�شافر ل�شبل املطالبة بحقوقه وتوفري النماذج اخلا�شة بتقدمي 

وكاونرتات  البيع  ومراكز  النرتنت  على  موقعه  خالل  من  وذلك  واملطالبات،  ال�شكاوي 

ال�شفر.

2- على م�شغل املطار التاأكد من و�شوح وفعالية اأجهزة مكربات ال�شوت ولوحات الإعالن اخلا�شة 

باإر�شاد امل�شافرين.




