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مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/112

بالت�سديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية 

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين

�سلطان عمان .  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين املوقعة 

بتاريخ 8 ربيع الأول 1431هـ املوافق 22 فرباير 2010م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى :  7  من ذى احلجة �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 13 من نوفمبــــــــر �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية اخلدمات اجلوية

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين

اإن حكومة �صلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين ، بو�صفهما طرفني فى معاهدة الطريان 

املدنـى الدولــى التــى عر�صــت للتوقيــع فـــى �صيكــاغو فــى اليـــوم ال�صابــع مــــن �صهـــر دي�صمرب 

�صنة 1944م . 

اإقامة خدمات جوية بني  بغية  املذكورة  للمعاهدة  اتفاقية مكملة  ورغبة منهما فى عقد 

اإقليميهما وما وراءهما .

قد اتفقتا على ما يلى :

املـــادة ) 1 ( 

تعاريـــــف

الأغرا�ص هذه االتفاقية ، وما مل يقت�ص الن�ص خالف ذلك :

اأ -  تعنـــى كلمــــة " املعاهــــــدة " معاهــــــدة الطيــــــران املدنــــى الدولـــــى التـــــى عر�صت للتوقيع 

فى �صيكاغو فى اليوم ال�صابع من �صهر دي�صمرب �صنة 1944م وت�صمل اأى ملحق يعتمد 

ا�صتنادا للمادة )90( من تلك املعاهدة واأى تعديل يدخل على املالحق اأو املعاهدة مبوجب 

املادتني )90( و )94( منها �صريطة اأن تكون تلك املالحق والتعديالت قد اأ�صبحت نافذة 

املفعول اأو مت الت�صديق عليها من كال الطرفني املتعاقدين .

ب - تعنـــى عبــــارة  " �صلطــــات الطيـــران " ، بالن�صبة ل�صلطنــــة عمـــان ، وزيــر النقل واالت�صاالت 

اأو اأى �صخ�ص اأو هيئة يخول اإليها ممار�صة ال�صالحيات املناطة به حاليا اأو �صالحيات 

مماثلة وبالن�صبة حلكومة مملكــــة البحريــــن ، �صـــــوؤون الطيــران املدنـــى اأو اأى �صخـــ�ص 

اأو هيئة يخول اإليها ممار�صة ال�صالحيات املناطة بها حاليا اأو �صالحيات مماثلة .

ج - تعنـــى عبــــارة " �صركة الطريان املعينـــة " �صركات الطريان التى يكون قد جرى تعيينها 

ورخ�ص لها مبوجب املادة )3( من هذه االتفاقية .

د - يكـون لكلمة " اإقليم " بالن�صبة الأية دولة املعنـى املحدد لها فى املــادة )2( مــن املعاهدة .

هـ - يكـون لعبارات " خدمة جويـة " و " خدمة جوية دولية " و " �صركـــــة طيـــران  "  و " الهبوط 

الأغرا�ص غري جتارية "  املعانى املحددة لكل منها فى املادة )96( من املعاهدة .
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و - يكـــون لكلمــــة "  ال�سعــــة " بالن�صبــــة الأيــــة طائـــرة ال�صعــــة املحققة لالإيراد واملتاحة لهذه 

الطائرة على طريق معني اأو قطاع منه .

ز - تعنى كلمة " ال�سعة " بالن�صبة للخدمة املتفق عليها �صعة الطائرة امل�صتخدمة على هذه 

الطائرة فى فرتة معينة على طريق  ا�صتثمار هذه  اخلدمة م�صروبة فى عدد مرات 

معني اأو قطاع منه .

ح - تعنــى كلمــــة " التعرفـــــة " االأ�صعـــار التى ينبغى دفعها لنقل الركاب والب�صائع وال�صروط 

بالوكالة  تتعلق  التى  وال�صروط  االأ�صعار  ذلك  فى  مبا  االأ�صعار  هذه  لها  تخ�صع  التى 

وغريها من اخلدمات امل�صاعدة وي�صتثنى منها اأجور و�صروط نقل الربيد .

ط - تعنــــى عبـارة " جدوىل الطرق " جدولـــى الطرق امللحقني بهــذه االتفاقية واأية تعديالت 

تدخل عليهما ح�صبما يتفق عليه وفقا الأحكام املادة )21 ( من هذه االتفاقية ، وي�صكل 

جدوال الطرق جزءا ال يتجزاأ من هذه االتفاقية .

املـــادة ) 2 ( 

منـح احلقـــوق

1 - مينـــح كـل من الطرفني املتعاقدين الطرف املتعاقد االآخر احلقوق املن�صو�ص عليها فى 

املنتظمة على الطرق  الدولية  اإقامة وا�صتثمار اخلدمات اجلوية  هذه االتفاقية بغية 

املحــددة فـــى جدولـــى الطــرق امللحقيـــن بهـــــذه االتفاقيــــــــة وي�صــــار اإليهـــــا فيمـــــا بعــــــد 

بـ " اخلدمات املتفق عليها " و " الطرق املحددة " على التواىل .  وتتمتع �صركة الطريان 

املعينة من جانب كل من الطرفني املتعاقدين ، اأثناء ا�صتثمارها للخدمة املتفق عليها 

على طريق حمدد باحلقوق التالية :

اأ - التحليق بدون هبوط عرب اإقليم الطرف املتعاقد االآخر .

ب - التوقف فى االإقليم املذكور الأغرا�ص غري جتارية .

ج - اأخــذ واإنــــزال الركـــــاب والب�صائــــع والربيـــد فى اأى نقطة على الطرق املحددة وفقا 

لالأحكام الواردة فى جدوىل الطرق امللحقني بهذه االتفاقية .

2 - لي�ص فى ن�ص الفقرة )1( من هذه املادة ما يخول �صركة الطريان التابعة الأحد الطرفني 

املتعاقدين احلق فى اأن تاأخذ من اإقليم الطرف املتعاقــــد االآخــر الركــــاب اأو الب�صائــــع 

اأو الربيد لقاء بدل اأو اأجر اإىل نقطة اأخرى فى اإقليم ذلك الطرف املتعاقد .
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املـــادة ) 3 ( 

تعيني �سركات الطريان

االآخر  املتعاقد  الطرف  ويخطر   - يعيـن  اأن  املتعاقديــــن  الطرفيـــن  مـــن  لكــــل  يحـــق   -  1

بذلك كتابة - �صركة طريان واحدة اأو اأكرث بغية ا�صتثمار اخلدمات املتفق عليها على 

الطرق املحددة .

2 - مــع مراعاة اأحكــام الفقرتني )3( و )4( من هذه املادة ، على الطرف املتعاقد االآخر فور 

دون  الالزمة  اال�صتثمار  تراخي�ص  املعينة  الطريان  �صركة  منح  االخطار  لهذا  ت�صلمه 

اإبطاء .

3 - يجوز ل�صلطات الطريان لدى اأى من الطرفني املتعاقدين اأن تطلب من ال�صركة املعينة 

القوانني  فى  املحددة  ا�صتيفائها لال�صرتاطات  اإثبات  االآخر  املتعاقد  الطرف  قبل  من 

واالأنظمة التى تطبقها هذه ال�صلطات عادة وبطريقة معقولة على ا�صتثمار اخلدمات 

اجلوية الدولية وفقا الأحكام املعاهدة .

4 - يحتفـــظ كـــل مــن الطرفني املتعاقدين بحقه فى رف�ص منح تراخي�ص اال�صتثمار امل�صار 

اإليها فى الفقرة )2( من هذه املادة اأو فر�ص ما يراه �صروريا من �صروط على ممار�صة 

اأية حالة  املادة )2( من هذه االتفاقية وذلك فى  املعينة للحقوق املحددة فى  ال�صركة 

ال يقتنع فيها هذا الطرف املتعاقد باأن جزءا هاما من ملكية �صركة الطريان واإدارتها 

الفعلية فى يد الطرف املتعاقد الذى عينها اأو فى يد رعاياه .

5 - يجـــوز لل�صركــــة املعينــــة واملرخــــ�ص لهـــا علــــى هـــذا النحـــو ، البـــدء فى اأى وقت با�صتثمار 

اخلدمات املتفق عليها �صريطة اأن تكون قد و�صعت تعرفة وفقا الأحكام املادة )12( من 

هذه االتفاقية واأن تكون هذه التعرفة قد اأ�صبحت نافذة بالن�صبة لتلك اخلدمة .

املـــادة ) 4 (

اإلغاء اأو وقف العمل برتاخي�ص اال�ستثمار

اأو وقف �صركة  اإلغاء تراخي�ص اال�صتثمار  املتعاقدين بحق  1 - يحتفظ كل من الطرفني 

الطريان املعينة من قبل الطرف املتعاقد االآخر من ممار�صة احلقوق املحددة فى املادة )2( 

من هذه االتفاقية اأو فر�ص ما يراه �صروريا من �صروط على ممار�صة هذه احلقوق 

وذلك فى احلاالت التالية :
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اأ - عدم االقتناع باأن جزءا هاما من ملكية هذه ال�صركة واإداراتها الفعلية فى يد الطرف 

املتعاقد الذى عينها اأو فى يد رعاياه ، اأو

ب - ف�صـــل ال�صـــــركة املذكـــــورة فــــى التقيــــد بالقوانني اأو اللوائح املعمول بها لدى الطرف 

املتعاقد االآخر الذى منح هذه احلقوق ، اأو

ج - عـدم قيام ال�صركة باال�صتثمار طبقا لل�صروط املقررة فى هذه االتفاقية .

2 -  ال يتــم االإلغــــاء اأو الوقـــف اأو فــر�ص ال�صروط املنوه عنها فى الفقرة )1( من هذه املادة 

اإال بعد الت�صاور مع الطرف املتعاقد االآخر ما مل يكن من ال�صرورى القيام بذلك فورا 

للحيلولة دون اال�صتمرار فى انتهاك القوانني واللوائح .

3 -  ال يجوز امل�صا�ص بحقوق الطرف املتعاقد االآخر واملبينة باملادة )19( من هذه االتفاقية 

فى حالة اتخاذ اأحد الطرفني املتعاقدين االإجراءات الواردة اأعاله .

املـــادة ) 5 (

االإعفاء من الر�سوم اجلمركية 

1 -  تعفــى الطائـــرات التــى ت�صتثمر فى اخلدمات اجلوية الدولية من قبل �صركة الطريان 

املعينة من اأى من الطرفني املتعاقدين وكذلك اإمدادات الوقود وزيوت الت�صحيم وقطع 

الغيار واملعدات العادية للطائرات وموؤن الطائرات )مبا فى ذلك االأطعمة وامل�صروبات 

اأو و�صعها على طائرة فى  االآخر  املتعاقد  اإقليم الطرف  اإىل  ، عند و�صولها   ) والتبغ 

ذلك االإقليم بغر�ص ا�صتخدامها فقط بوا�صطة اأو على منت طائرات تلك ال�صركة ، من 

اإقليم الطرف  اأو فرائ�ص مماثلة فى  الر�صوم اجلمركية ور�صوم التفتي�ص واأية ر�صوم 

داخل  الطائرات  هذه  رحالت  فى  االإمدادات  تلك  ا�صتهلكت  لو  حتى  االآخر  املتعاقد 

االإقليم .

2 -  تعفــى اإمــدادات الوقود وزيوت الت�صحيم وقطع الغيار واملعدات العادية للطائرات وموؤن 

الطائرات )مبا فى ذلك االأطعمة وامل�صروبات والتبغ ( ، والتى يحتفظ بها على منت 

طائرة تابعة ل�صركة الطريان املعينة من قبل اأحد الطرفني املتعاقدين ، من الر�صوم 

اإقليم الطرف املتعاقد  اأو فرائ�ص مماثلة فى  اجلمركية ور�صوم التفتي�ص واأية ر�صوم 

االآخر حتى لو ا�صتهلكت تلك االإمدادات فى رحالت هذه الطائرات داخل ذلك االإقليم ، 
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وال يجوز اإنزال الب�صائع املعفاة وفقا لذلك اإال مبوافقة �صلطات اجلمارك فى الطرف 

املتعاقد االآخر . وتو�صع الب�صائع املعدة الإعادة ت�صديرها حتت الرقابة اجلمركية حتى 

يعاد ت�صديرها حتت اإ�صراف ال�صلطات اجلمركية .

3 -  تعفـــى الب�صائـــع واالأمتعــــة فـــى حالــــة العبـــور املبا�صـــر فــى اإقليــم اأى طرف متعاقد من 

الر�صوم اجلمركية ، وال�صرائب والر�صوم امل�صابهة واالأجور .

املـــادة ) 6 (

ر�سوم املطارات

املتعاقدين  الطرفني  من  اأى  بفر�صها  ياأذن  اأو  يفر�صها  التى  الر�صوم  تكون  اأن  يجوز  ال 

على �صركة الطريان املعينة من قبل الطرف املتعاقد االآخر مقابل ا�صتخدامها للمطارات 

الطريان  �صركات  تدفعها  التى  تلك  من  اأعلى  اإدارته  حتت  الواقعة  االأخرى  والت�صهيالت 

الوطنية التابعة لذلك الطرف والتى تعمل على اخلدمات اجلوية الدولية املماثلة مقابل 

ا�صتخدامها لنف�ص املطارات والت�صهيالت االأخرى .

املـــادة ) 7 (

تطبيق القوانني واللوائح

مالحة  على  املتعاقدين  الطرفني  من  اأى  لدى  بها  املعمول  واللوائح  القوانني  تطبق   -  1

وا�صتثمار طائرات �صركة الطريان املعينة من قبل اأحد الطرفني املتعاقدين اأثناء دخولها 

اإقليم الطرف املتعاقد االآخر وبقائها فيه وخروجها منه ، اأو عبورها فوق ذلك االإقليم .

2 -  تطبـــق القوانيــــن واللوائـــح املعمــــول بهـــا لـــدى اأى مــن الطرفيــن املتعاقديـــن واخلا�صة 

وبخا�صة  اإقليمه  من  اأو  اإىل  والب�صائع  الطائرات  واأطقم  الركاب  خروج  اأو  بدخول 

على  ال�صحى  واحلجر  الطبية  واالإجراءات  والعملة  واجلمارك  اجلوازات  معامالت 

الركاب واأطقم الطائرات والب�صائع التى ت�صل اإىل اأو تخرج من اإقليم اأحد الطرفني 

املتعاقدين على منت طائرات �صركة الطريان املعينة من قبل الطرف املتعاقد االآخر .

3 -  تلتـــزم �صركــــات الطيــــران التــــى يعينهــــا كــــل مـــن الطرفني املتعاقديــــن بتطبيــق قوانني 

الطرف املتعاقد االآخر فيما يتعلق باإدخال احليوانات والنباتات اإىل اإقليمه اأو اإخراجها 

منه . وذلك اأثناء دخول طائراتها اإقليم تلك الدولة اأو وجودها فيه اأو مغادرتها له .
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املـــادة ) 8 (

املبادئ التى حتكم ا�ستثمار اخلدمات املتفق عليها

1 - يجب اأن تتوفر ل�صركات الطريان املعينة من قبل كل من الطرفني املتعاقدين فر�ص 

عادلة ومتكافئة ال�صتثمار اخلدمات املتفق عليها على الطرق املحددة بني اإقليميهما .

2 - على �صركة الطريان املعينة من قبل اأى من الطرفني املتعاقدين اأن تاأخذ فى اعتبارها 

اأثناء ا�صتثمارها للخدمات املتفق عليها م�صالح �صركة الطريان التابعة للطرف املتعاقد 

االآخر مبا ال يوؤثر دون وجه حق على اخلـدمات التى تقدمها �صركة الطريان االأخرى 

على كل الطريق اأو جزء منه .

3 - يجـــب اأن ترتبـــــط اخلدمــــات املتفــــق عليهــا التى تقدمهــا �صركات الطريان املعينة من 

الطرفني املتعاقدين ارتباطا وثيقا باحتياجات اجلمهور للنقل على الطرق املحددة واأن 

يكون الهدف الرئي�صى لها توفري �صعة ، بعامل حمولة معقول ، تتنا�صب واالحتياجات 

الراهنة واملتوقعة ب�صورة معقولة لنقل الركاب والب�صائع مبا فى ذلك الربيد النا�صئ 

اأو املنتهى اإىل اإقليم الطرف املتعاقد الذى قام بتعيني �صركة الطريان .  اإن تاأمني نقل 

على  نقاط  فى  واإنزاله  يتم حمله من  الذى  الربيد  ذلك  فى  والب�صائع مبا  الركاب 

الطرق املحددة فى اأقاليم دول اأخرى غري تلك التى عينت �صركة الطريان ينبغى اأن 

يتم وفقا للمبادئ العامة التى تق�صى بتنا�صب ال�صعة مع :

�صركة  بتعيني  قام  الذى  املتعاقـــد  الطــرف  اإقليــم  واإلــى  مــن  احلركـــة  متطلبـــات   - اأ 

الطريان .

ب - متطلبـــات احلركــــة للمنطقــــة التى متر مـن خاللها اخلدمات املتفق عليها ، بعد 

االأخذ فى االعتبار خدمـات النقـل االأخـــرى ل�صركــــات الطيـران التابعة للدول التى 

ت�صملها املنطقة .

ج - متطلبات ا�صتثمار �صركات الطريان العابرة .
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املـــادة ) 9 (

بيع وت�سويق منتجات �سركات الطريان

طبقا للقوانني واالأنظمة املعمول بها لدى كل طرف متعاقد ، فاإنه يحق لكل ناقل جوى 

معني من قبل الطرف املتعاقد االآخر ممار�صة بيع وت�صويق خدمات النقل اجلوى الدوىل 

ومنتجاته فى اإقليم الطرف بنف�صه اأو عن طريق وكيل مبا فى ذلك الرتخي�ص ل�صركات 

الطريان بتاأ�صي�ص مكاتب لها فى املناطق التى يخدمونها والتى ال يخدمونها.

املـــادة ) 10 (

توظيف االأجانب واحل�سول على اخلدمات املحلية 

طبقا للقوانني واالأنظمة املعمول بها لدى كال الطرفني املتعاقدين فاإنه على كل طرف اأن 

ي�صمح للناقلني اجلويني التابعني للطرف االآخر مبا يلى : 

اأ - ا�صتقدام موظفني اأجانب اإىل اإقليمه وتعيينهم الأداء املهام االإدارية والتجارية والفنية 

والت�صغيلية ، واملهام املتخ�ص�صة االأخرى املطلوبة لتقدمي خدمات النقل اجلوى ، وذلك 

طبقا لقوانني ، واأنظمة الدخول ، واالإقامة ، والعمل فى الدول امل�صتقبلة لهم .

ب - اال�صتعانة بخدمات موظفني من اأى موؤ�ص�صة اأو �صركة اأخرى ، و�صركة طريان اأخرى 

تعمل فى اأرا�صيه ومرخ�ص لها بتقدمي هذه اخلدمات .

املـــادة ) 11 (

املوافقة على جداول الرحالت

تعر�ص �صركة الطريان املعينة من قبل كل من الطرفني املتعاقدين على �صلطات الطريان 

بالطرف املتعاقد االآخر جداول الرحالت مت�صمنة طراز الطائرات التى �صيتم ا�صتخدامها 

على  اخلدمات  ت�صيري  بدء  من  االأقل  على  يوما  ثالثني )30(  قبل  وذلك  عليها  للموافقة 

الطرق املحددة . وينطبق ذلك اأي�صا على اأيـة تغيريات الحقة . ويجوز اإنقا�ص هذه املدة فى 

حاالت خا�صة بناء على موافقة ال�صلطات املذكورة .
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املـــادة ) 12 (

التعرفــة

1 - حتدد التعرفة التى تتقا�صاها �صركة الطريان التابعة الأحد الطرفني املتعاقدين عن 

االأخذ بعني  االآخر فى م�صتويات معقولة مع  املتعاقد  الطرف  اإقليم  اإىل ومن  النقل 

املعقول  والربح  اال�صتثمار  تكاليف  فيها  مبا  بذلك  املتعلقة  العوامل  جميع  االعتبار 

وتعرفة �صركات الطريان االأخرى .

2 -  اإن التعرفة امل�صار اإليها فى الفقرة )1( من هذه املادة يجب ، اإن اأمكن املوافقة عليها 

من قبل �صركات الطريان املعينة التابعة لكل من الطرفني املتعاقدين ، بعد الت�صاور 

مع �صركات الطريان العاملة على كل اأو بع�ص الطرق املحددة ، ويتم االتفاق ، كلما كان 

ذلك ممكنا ، با�صتخدام االإجراءات اخلا�صة باحتاد النقل اجلوى الدوىل اأو اأى هيئة 

مماثلة معرتف بها دوليا .

3 -  تقــدم التعرفـــة املتفـــق عليهـــا على النحـو املذكــور اأعاله ، اإىل �صلطات الطريان لدى 

يوما  واأربعني )45(  قبل خم�صة  وذلك  عليها  للموافقة  املتعاقدين  الطرفني  كل من 

على االأقل قبل اليوم املقرر لتطبيقها . ويجوز فى حاالت خا�صة تخفي�ص هذه املدة 

باالتفاق مع ال�صلطات املذكورة .

4 - جتوز املوافقة على هذه التعرفة �صراحة ، واإذا مل تعلن اأى من �صلطات الطريان عدم 

للفقرة )3( من  تاريخ تقدميها وفقا  موافقتها عليها خالل ثالثني )30( يوما من 

هذه املادة ، تعترب باأنها قد وافقت عليها . وفى حالة تخفي�ص املدة املحددة لتقدمي 

التعرفة طبقا للفقرة )3( فيجوز ل�صلطات الطريان االتفاق على اأن تكون املدة التى 

يلزم خاللها االإخطار بعدم املوافقة اأقل عن ثالثني )30( يوما .

اإحدى  اأخطرت  اإذا  اأو  املادة  هذه  من   )2( للفقرة  وفقا  تعرفة  على  االتفاق  تعذر  اإذا   -  5

الطريان  �صلطة   ، املادة  هذه  من   )4( بالفقرة  املبينة  املدة  خالل   ، الطريان  �صلطات 

الفقرة )2( من هذه  تعرفة متفق عليها طبقا الأحكام  بعدم موافقتها على  االأخرى 

املادة ، فعلى �صلطات الطريان لدى الطرفني املتعاقدين ال�صعى اإىل حتديد التعرفة 

باالتفاق فيما بينهما .
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اأى تعرفة معرو�صة عليها مبوجب  اإذا مل تتمكن �صلطات الطريان من االتفاق على   - 6

الفقرة )3( من هذه املادة اأو على اأية تعرفة مبوجب الفقرة )5( من هذه املادة فيجب 

ت�صوية اخلالف وفقا الأحكام املادة )19( من هذه االتفاقية .

7 -  تظـــل التعرفـــــة التـــى تو�صــــع مبوجــــب اأحكـــام هــــذه املادة �صاريـــة اإىل حني و�صع تعرفة 

جديدة . ومع ذلك ال يجوز ا�صتنادا اإىل هذه الفقرة متديد العمل بالتعرفة الأكرث من 

اثنى ع�صر )12( �صهرا بعد التاريخ املحدد النتهائها .

املـــادة ) 13 (

تبــادل املعلومـــات

1 - على كل من الطرفني املتعاقدين اأن يطلب من �صركة الطريان املعينة من قبله اإمداد 

�صلطات الطريان لدى الطرف املتعاقد االآخر ، م�صبقا بوقت كاف ح�صب االإمكان ، بن�صخ 

من التعرفة واجلداول مبا فى ذلك اأى تعديل لها وكافة املعلومات االأخرى املتعلقة 

با�صتثمار اخلدمات املتفق عليها . وي�صمل ذلك البيانات اخلا�صة بال�صعة املعرو�صة على 

كل من الطرق املحددة واأى معلومات اأخرى قد تكون مطلوبة الإقناع �صلطات الطريان 

فى الطرف املتعاقد االآخر باملراعاة التامة ال�صرتاطات هذه االتفاقية .

2 -  على كل من الطرفني املتعاقدين اأن يطلب من �صركة الطريان املعينة من قبله اأن متد 

�صلطات الطريان لدى الطرف املتعاقد االآخر بالبيانات االإح�صائية املتعلقة باحلركة 

املنقولة على اخلدمات املتفق عليها مع بيان نقاط املن�صاأ واملق�صد .

املـــادة ) 14 (

االعرتاف بال�سهادات واالإجازات

اأحد  املعتمدة من  ال�صادرة  الكفاءة واالإجازات  ، و�صهادات  �صهادات اجلدارة اجلوية  تعترب 

املتعاقد  الطرف  قبل  من  املفعول  نافذة   ، �صارية  تزال  ما  والتى   ، املتعاقدين  الطرفني 

االآخر بغر�ص ت�صغيل اخلدمات املتفق عليها على الطرق املحددة فى امللحق ، �صريطة اأن 

املو�صوعة طبقا  املعتمدة مطابقة للمعايري  اأو  ال�صادرة  االإجازات  اأو  ال�صهادات  تكون تلك 

للمعاهدة ، ولكن يحق لكل من الطرفني املتعاقدين اأن يرف�ص االعرتاف لغر�ص الطريان 

فوق اإقليمه ، ب�صهادات الكفاءة واالإجازات املمنوحة ملواطنيه والتى يتم اعتمادها من قبل 

الطرف املتعاقد االآخر .
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املـــادة ) 15 (

اأمـن الطـــريان

1 -  يوؤكـــد الطرفــــان املتعاقـــدان مت�صيــا مـــع حقوقهما والتزاماتهما مبقت�صى القانون الدوىل ، اأن 

التزامات كل منهما جتاه االآخر حلماية اأمن الطريان املدنى �صد اأفعال التدخل غري 

امل�صروع ي�صكل جزءا ال يتجزاأ من هذه االتفاقية ، وبدون احلد من �صموليات حقوقهما 

ب�صفة  �صيعمالن  املتعاقدين  الطرفني  فاإن  الدوىل  القانون  مبقت�صى  والتزاماتهما 

خا�صة مبا يتطابق مع اأحكام املعاهدة اخلا�صة باجلرائم وبع�ص االأفعال االأخرى التى 

ترتكب على منت الطائرات واملوقعة فى طوكيو بتاريخ 14 �صبتمرب 1963م ، ومعاهدة 

قمع اال�صتيالء غري امل�صروع على الطائرات املوقعة فى الهاى بتاريخ 16 دي�سمرب 1970م ، 

ومعاهدة قمع االأفعال غري امل�صروعة �صد �صالمة الطريان املدنى املوقعة فى مونرتيال 

املطارات  فى  العنف  اأعمال  بقمع  اخلا�ص  والربوتوكول   ، 1971م  �صبتمرب   23 بتاريخ 

التى تخدم الطريان املدنى الدوىل املوقع فى مونرتيال بتاريخ 24 فرباير 1988م واأية 

معاهدات اأخرى الأمن الطريان يكون الطرفان املتعاقدان قد ان�صما اإليها .

2 - يقدم الطرفان املتعاقدان كل منهما لالآخر كل معاونة �صرورية عند الطلب للحيلولة 

االأفعال غري  املدنية وغريها من  الطائرات  على  امل�صروع  اال�صتيالء غري  اأفعال  دون 

وت�صهيالت  املطارات  وكذلك   ، وطاقمها  وركابها  الطائرات  �صالمة  �صد  امل�صروعة 

املالحة اجلوية ، واأى تهديد اآخر الأمن الطريان املدنى .

3 - يعمل الطرفان فى نطاق عالقاتهما امل�صرتكة ، مبا يتطابق مع اأحكام اأمن الطريان 

ملعاهدة  مالحق  هيئة  على  والواردة  الدوىل  املدنى  الطريان  منظمة  عن  ال�صادرة 

بالن�صبة  االأمنية  االأحكام  هذه  فيه  تنطبق  الذى  املدى  اإىل  وذلك  الدوىل  الطريان 

للطرفني ، ويطلبان من م�صتثمرى الطائرات امل�صجلة لديهما اأو م�صتثمرى الطائرات 

الذين يكون مقر عملهم الرئي�صى اأو مقر اإقامتهم الدائمة فى اإقليميهما وم�صتثمرى 

املطارات فى اإقليميهما �صرورة العمل مبا يتطابق مع اأحكام اأمن الطريان املذكورة .
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الطائرات  اأنه يجوز الطلب من م�صتثمرى  املتعاقدين على  4 - يوافق كل من الطرفني 

املذكورين مراعاة اأحكام اأمن الطريان امل�صار اإليها فى الفقرة )3( اأعاله والتى يطلبها 

الطرف املتعاقد االآخر ب�صاأن الدخول اإىل اأو اخلروج من اأو اأثناء الوجود فى اإقليم ذلك 

الطرف املتعاقد االآخر وعلى كل من الطرفني املتعاقدين التاأكد من التطبيق الفعال 

واملواد  والطاقم  الركاب  ولفح�ص  الطائرات  حلماية  اإقليمه  داخل  املالئمة  للتدابري 

املحمولة واالأمتعة والب�صائع وموؤن الطائرات قبل واأثناء ال�صعود والتحميل ، وعلى 

كل من الطرفني املتعاقدين اأي�صا النظر بعني االعتبار الأى طلب من الطرف املتعاقد 

االآخر التخاذ تدابري اأمنية خا�صة معقولة ملواجهة تهديد معني .

5 - يعاون الطرفان املتعاقدان كل منهما االآخر ، فى حالة حدوث واقعة اأو تهديد بواقعة 

اأخرى �صد  اأفعال غري م�صروعة  اأى  اأو  لال�صتيالء غري امل�صروع على طائرات مدنية 

�صالمة الطائرات اأو ركابها وطاقمها اأو املطارات اأو ت�صهيالت املالحة اجلوية ، وذلك 

التهديد  اأو  الواقعة  بت�صهيل االت�صاالت والتدابري املالئمة االأخرى الإنهاء مثل هذه 

بها ب�صرعة و�صالمة .

املـــادة ) 16 (

ال�سالمة اجلوية وت�سجيل وت�سغيل وا�ستئجار الطائرات

 1 - يجــوز لكــل طرف متعاقد اأن يطلب فى اأى وقت اإجراء م�صاورات حول معايري ال�صالمة فى 

اأى جمال يتعلق بالطائرة ومالحيها اأو عملياتهم املعمول بها من قبل الطرف املتعاقد االآخر .  

ويتوجب عقد هذه امل�صاورات خالل مدة ثالثني )30( يوما من تقدمي الطلب اأعاله .

2 -  اإذا تبيـــــن الأحــــــد الطرفيـــن املتعاقديــــــن بعــــد اإجــــراء مثـــل هـــذه امل�صـــاورات اأن الطرف 

املتعاقد االآخر ال يطبق اأو ال ينفذ بفاعلية املعايري الدنيا  لل�صالمة اجلوية املعمول بها 

فى حينه وفق معاهدة �صيكاغو ، فعلى الطرف املتعاقد االأول اإخطار الطرف املتعاقد 

االآخر بالنتائج التى تو�صل اإليها ، واخلطوات ال�صرورية التى يلزم اتخاذها لتتماثل 

مع تلك املعايري الدنيا واأنه على الطرف املتعاقد االآخر اتخاذ االإجراءات الت�صحيحية 

املنا�صبة  الت�صحيحية  اتخاذ اخلطوات  االآخر فى  املتعاقد  الطرف  اإن ف�صل   . املنا�صبة 

خالل فتـرة خم�صة ع�صر )15( يوما اأو اأى فرتة اأطول يتفق عليها ، يعد �صببا لتطبيق 

املادة )4( من هذه االتفاقية .
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3 -  بالرغم من ال�صروط الواردة فى املادة )33( من معاهدة �صيكاغو ، فاإنه من املتفق عليه 

اأية طائرة يتم ت�صغيلها بوا�صطة �صركات الطريان املعينة على اخلدمات من واإىل  اأن 

اإقليم الطرف املتعاقد االآخر ميكن اأن تخ�صـــع للفحــ�ص الداخلى واخلارجى بوا�صطة 

املندوبني املفو�صني من قبل الطرف املتعاقد االآخر اأثناء تواجدها فى اإقليمه للتاأكد 

من �صالحية ال�صهادات ، والرتاخي�ص اخلا�صة بها ، ومبالحيها ، وكذلك للتاأكد من 

حالة الطائــرة العامة ومعداتهـا ) والتى ي�صـار اإليها من خالل هذه املادة " بالفح�ص امليدانى " ( 

�صريطة اأن ال يت�صبب ذلك فى حدوث تاأخري غري مربر للطائرة .

4 -  اإذا اأدت اأى من الفحو�صات امليدانية اإىل اال�صتنتاجات التالية :

االأدنى  للقلق مع م�صتوى احلد  ب�صكل يدعو  يتفقان  ت�صغيلها ال  اأو   ، الطائرة  اأن   - اأ 

لل�صالمة اجلوية املن�صو�ص عليها فى معاهدة �صيكاغو ، اأو 

ب -  افتقـــار التنفيـــــذ الفعــــال ب�صكــــل يدعــــو للقلـــق مل�صتويـــات ال�صيانة املقررة مبوجب 

فيحق   ، �صيكاغو  معاهدة  وفق  حينه  فى  بها  املعمول  اجلوية  ال�صالمة  مقايي�ص 

للطرف املتعاقد الذى يجرى الفح�ص امليدانى وفقا لالأغرا�ص التى ن�صت عليها 

اأ�صدرت  التى مبوجبها  املتطلبات  باأن  اال�صتنتاج  �صيكاغو  املادة )33( من معاهدة 

مبوجبها  التى  تلك  اأو  مبالحيها  اأو  بالطائرة  املتعلقة  الرتاخي�ص  اأو  ال�صهادات 

اعتربت اأنها �صارية ، اأو اأن املتطلبات التى مت  مبوجبها ت�صغيل الطائرة ال تتطابق 

اأو ترقى على املعايري الدنيا  املعمول بها وفق معاهدة �صيكاغو .

5 - فـى حالة رف�ص ممثل �صركة الطريان املعنية اإجراء الفح�ص امليدانى لطائرة ت�صغل 

من قبل �صركات الطريان  املعينة من قبل اأحد الطرفني املتعاقدين طبقا للفقرة )3( 

من هذه املادة ، فاإنه يجوز للطرف املتعاقد االآخر اأن ي�صتنتج اأن القلق امل�صار اإليه فى 

امل�صار  اإىل اال�صتنتاجات  املادة قد حتقق وهو االأمر الذى يوؤدى  الفقرة )4( من هذه 

اإليها فى تلك الفقرة .
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الت�صغيل  اأو تعديل ترخي�ص  اإيقاف  املتعاقدين باحلق فى  الطرفني  6 - يحتفظ كل من 

ا�صتنتاج  املتعاقد االآخر فورا فى حالة  التابعة للطرف  اأو �صركات الطريان   ، ل�صركة  

�صركة  عمليات  ل�صالمة  �صرورى  عاجلة  اإجراءات  اتخاذ  باأن  االأول  املتعاقد  الطرف 

طريان ، �صواء كان ذلك نتيجة الفح�ص امليدانى اأو جراء رف�ص اإجراء الفح�ص امليدانى 

اأو ب�صبب رف�ص عقد امل�صاورات اأو غري ذلك .

7 - يجب اإيقاف اأى اإجراء يتخذ من قبل اأحد الطرفني املتعاقدين طبقا للفقـرتني )2( 

اأو)6( اأعاله ، فى حالة انتهاء االأ�صباب التى اأدت اإىل اتخاذه .

اأى  قبل  املعينة من  الطريان  �صركات  املتعاقدين حث  الطرفني  يتطلب على كل من   -  8

منهما على ا�صرتاطات التبليغ امل�صبق للح�صول على موافقة �صلطات الطريان املدنى 

، تاأجري  اأى �صركة طريان معينة  التابعة الأى من الطرفني املتعاقدين ، عند اعتزام 

طائرة غري مملوكة لها �صواء كانت م�صجلة فى دولة امل�صتثمر اأو دولة اأخرى ، وذلك 

عليها  املتفق  النقاط  على  املتعاقدين  الطرفني  من  اأى  اإقليم  فى  ا�صتثمارها  بغر�ص 

بهذه االتفاقية .

9 - طبقــا للمـــادة )83 مكرر( مــن املعاهــدة ، فاإنــه يجوز نقل امل�صوؤوليات واملهام ب�صكل كلى 

املناطة لها دولة   ، املوؤجرة  ال�صالمة ال�صتخدام الطائرات  بالن�صبة جلوانب  اأو جزئى 

�صركة الطريان امل�صتاأجرة للطائرة والتى �صت�صتغل الطائرة املوؤجرة حتت اإ�صرافها .

املـــادة ) 17 (

حتويل االإيرادات

1 - مينــح كــل مـن الطرفني املتعاقدين �صركة الطريان املعينة من قبل الطرف املتعاقد 

االآخر حق التحويل لفائ�ص االإيرادات عن امل�صروفات التى حتققها ال�صركة فى اإقليم 

اأن يتم ذلك على  الركاب والربيد والب�صائع على  املتعاقد االأول مقابل نقل  الطرف 

اأ�صا�ص االأ�صعار ال�صائدة للعمالت االأجنبية للمدفوعات اجلارية .
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 2 - اإذا فر�ص اأحد الطرفني املتعاقدين قيودا على حتويل فائ�ص االإيرادات على امل�صروفات 

هذا  حق  من  فيكون   ، االآخر  الطرف  قبل  من  املعينة  الطريان  �صركة  حتققها  التى 

الطرف فر�ص قيود مماثلة على �صركة الطريان املعينة من قبل الطرف االأول .

املـــادة ) 18 (

امل�ساورات

1 - بروح من التعاون تقوم �صلطات الطريان لدى كل من الطرفني املتعاقدين بالت�صاور 

فيما بينهما من وقت الآخر وذلك بغر�ص التاأكد من تنفيذ والتقيد ب�صورة مر�صية 

االقت�صاء  عند  اأي�صا  تت�صاور  كما   ، بها  امللحقني  واجلدولني  االتفاقية  هذه  باأحكام 

الإجراء اأى تعديل عليها .

2 - الأى من الطرفني املتعاقدين اأن يطلب كتابة الدخول فى م�صاورات تبداأ خالل �صتني )60( 

يوما من تاريخ ا�صتالم الطلب ما مل يتفق الطرفان املتعاقدان على مد هذه الفرتة .

املـــادة ) 19 (

ت�سوية املنازعات

1 - اإذا ن�صاأ اأى خالف بني الطرفني املتعاقدين على تف�صري و/ اأو تطبيق هذه االتفاقية 

فعليهما اأوال حماولة ت�صويته عن طريق التفاو�ص .

2 - اإذا تعـــذر علـــى الطرفني املتعاقديـــن التو�صل اإىل ت�صويـة عن طريق التفاو�ص ، جاز 

لهما االتفاق على اإحالة اخلالف اإىل �صخ�ص اأو هيئة للف�صل فيه فاإذا مل يتفقا على 

على  املتعاقدين  الطرفني  من  اأى  طلب  على  بناء  فيه  للف�صل  النزاع  يعر�ص   ، ذلك 

 ، هيئة حتكيم م�صكلة من ثالثة حمكمني يعني كل طرف متعاقد حمكما واحدا منهم 

، وعلى كل من  الثالث  املحكم  اختيار  الوجـه على  هـذا  املعينان على  املحكمان  ويتفق 

الطرفني املتعاقدين اأن يعني حمكما له خالل �صتني )60( يوما من تاريخ ا�صتالمه 

من الطرف املتعاقد االآخر مذكرة بالطرق الدبلوما�صية يطلب فيها اإحالة النزاع اإىل 

مثل هذه الهيئة ، ويجب اأن يتم تعيني املحكم الثالث خالل �صتني )60( يوما اأخرى ، 
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الفرتة  به خالل  املحكم اخلا�ص  تعيني  املتعاقدين  الطرفني  اأى من  تعذر على  فاإذا 

املحددة اأو اإذا مل يتم تعيني املحكم الثالث فى الفرتة املحددة اأي�صا فلرئي�ص جمل�ص 

القيام  املتعاقدين  الطرفني  من  اأى  طلب  على  بناء  الدوىل  املدنى  الطريان  منظمة 

بتعيني حمكم اأو حمكمني على ح�صب ما تقت�صيه احلالة .

اأن يكون املحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة واأن يراأ�ص  ويجب فى مثل هذه احلالة 

هيئة التحكيم .

3 - يلتزم الطرفان املتعاقدان بتنفيذ اأى قرار ي�صدر وفقا للفقرة )2( من هذه املادة .

بالقرار  متعاقد  الأى طرف  معينة  �صركة طريان  اأو   ، متعاقد  اأىطرف  يلتزم  اإذا مل   -  4

املتخذ مبوجب هذه املادة ، فيجوز للطرف املتعاقد االآخر حتديد ، اأو �صحب ، اأو اإيقاف 

اأى حــق ، اأو امتيــاز تـــم منحــه مبقت�صـــى االتفاق احلاىل اإىل الطرف املتعاقد املق�صر 

اأو اإىل �صركة الطريان املعينة من قبل الطرف املتعاقد .

املـــادة ) 20 (

املعاهدات املتعددة االأطراف

فى حالة اإبرام معاهدة اأو اتفاقية متعددة االأطراف تتعلق بالنقل اجلوى ويكون الطرفان 

املتعاقدان من�صمني اإليها ، فاإنه يجب تعديل هذه االتفاقية لتطابق اأحكام تلك املعاهــدة 

اأو االتفاقية املذكورة .

املـــادة ) 21 (

التعديالت

اإذا رغب اأى من الطرفني املتعاقدين فى تعديل اأى ن�ص من ن�صو�ص االتفاقية مبا   - 1

فى ذلك جدوىل الطرق اللذين يعتربان جزءا ال يتجزاأ منها ، فعليه اأن يطلب اإجراء 

م�صاورات وفقا الأحكام املادة )18( من هذه االتفاقية ، وميكن اأن تتم تلك امل�صاورات عن 

طريق تبادل االت�صاالت .

2 - اإذا كان التعديل متعلقا باأحكام االتفاقية ولي�ص بجدوىل الطرق ، فاإن املوافقة عليه من 

جانب كل من الطرفني املتعاقدين يجب اأن تتم وفقا لالإجراءات القانونية الد�صتورية فى 

كل منهما ، وي�صبح نافذ املفعول متى تاأكد ذلك بتبادل املذكرات بالطرق الدبلوما�صية .

3 -   اإذا اقت�صر التعديل على اأحكام جدوىل الطرق ، فيتم االتفاق عليه بني �صلطات الطريان 

لدى كل من الطرفني املتعاقدين .
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املـــادة ) 22 (

الت�سجيل لدى منظمة الطريان املدنى الدوىل

ت�صجل هذه االتفاقية واأى تعديالت تدخـل عليها لدى منظمة الطريان املدنى الدوىل .

املـــادة ) 23 (

اإنهاء االتفاقية

يجوز الأى من الطرفني املتعاقدين اأن يخطر الطرف املتعاقد االآخر فى اأى وقت بقراره 

اإىل منظمة الطريان  اأن يبلغ هذا االإخطار فى نف�ص الوقت  ، على  باإنهاء هذه االتفاقية 

املدنى الدوىل ، وفى هذه احلالة ينتهى العمل بهذه االتفاقية بعد انق�صاء اثنى ع�صر )12( 

�صهرا من تاريخ ت�صلم الطرف املتعاقد االآخر لالإخطار ما مل يتم االتفاق على �صحب هذا 

املتعاقد االآخر با�صتالمه لالإخطار  واإذا مل يقر الطرف   . املدة  انتهاء هذه  االإخطار قبل 

فيعترب اأنه قد ت�صلمه بعد م�صى اأربعة ع�صر )14( يوما من تاريخ ا�صتالم منظمة الطريان 

املدنى الدوىل لهذا االإخطار .

املـــادة ) 24 (

�سريان املفعول

املتعاقديـن وفقـا لالإجــراءات القانونية/ ي�صـدق علـى هــذه االتفاقيـة كــل مـن الطرفيـن 

الد�صتورية املعمول بها فى بلد كل منهما ، وت�صبح �صارية املفعول اعتبارا من اليوم الذى 

يتم فيه تبادل املذكرات الدبلوما�صية املوؤكدة الإمتام ا�صتيفاء هذه االإجراءات .

واإثباتا لذلك فاإن املوقعني اأدناه ، بناء على التفوي�ص املمنوح لكل منهما من قبل حكومته 

قد وقعا على هذه االتفاقية .

1431هـ  االأول  8 من ربيع  بتاريخ  البحرين يوم االثنيـن  وقعت هذه االتفاقيـة فى مملكة 

املوافـق 22 من فرباير 2010م من ن�صختني اأ�صليتني باللغة العربية .

عن حكومة �سلطنة عمان         عـــن حكومـــــة مملكــــة البحريـــن

حممــد بن �صخــــر العامـــــــــري                            طيـــار / عبدالرحمـــن حممـــد القعـــــــود 

وكيل وزارة النقل واالت�صاالت                            وكيـــــــل �صــــــــــــــوؤون الطيـــــــــــران املدنــــــــــــى

ل�صــــــــــــوؤون الطيــــــران املدنــــــــــى      
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امللحق

جدول الطرق رقم )1(

1 - الطـــرق اجلويـــة التـــى يحــق ل�صركات الطريان املعينة من قبل حكومة �صلطنة عمان 

ا�صتثمارها :

2 - ل�صركات الطريان املعينة من قبل �صلطنة عمان احلق فى اإلغاء الهبوط ، خالل جميع 

تبداأ  اأن  �صريطة  وراء  فيما  اأو  و�صطية  نقاط  اأو  نقطة  اأى  فى   ، رحالتها  من  اأى  اأو 

اخلدمات املتفق عليها على هذه الطرق من نقطة فى العمود رقم )1( .

جدول الطرق رقم )2(

1 - الطـــرق اجلويــــة التــــى يحــــق ل�صركات الطيــــران املعينـــة مــــن قبـــل مملكــــة البحرين 

ا�صتثمارها : 

نقاط فيما وراءاإىلنقاط و�سطيةمن

)1()2()3()4(

نقــــــــــــاط فــــــــــــــى

 مملكة البحرين
اأى نقاط

نقـــــاط فــــــــــى

�صلطنة عمان
اأى نقاط

2 - ل�صـــركات الطيـــران املعينـــة من قبل مملكة البحرين احلق فى اإلغاء الهبوط ، خالل 

جميع اأو اأى من رحالتها ، فى اأى نقطة اأو نقاط و�صطية اأو فيما وراء �صريطة اأن تبداأ 

اخلدمات املتفق عليها على هذه الطرق من نقطة فى العمود رقم )1( .

نقاط فيما وراءاإىلنقاط و�سطيةمن

)1()2()3()4(

نقـــــاط فــــــــــى

�صلطنة عمان
اأى نقاط

نقــــــــــــاط فــــــــــــــى

 مملكة البحرين
اأى نقاط


