اجلريدة الر�سمية العدد ()1082

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/69
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة النقـل اجلـوي
بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومـة الواليـات املتحـدة الأمريكيـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة الواليـات املتحـدة الأمريكيـة ،
املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  16من �صفر 1435هـ  ،املوافق  19من دي�سمرب 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديــق علــى االتفاقيــة امل�شــار �إليهــا وفقــا لل�صيغــة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من �صــفــــــــــــر �سنة 1436هـ
املـوافــــق  7 :من دي�سمبـــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
-1-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1082

اتفاقيــة النقــل اجلــوي
بيــن حكومــة �سلطنــة عمــان
وحكومــة الواليــات املتحــدة الأمريكيــة
�إن حكومة �سلطنــة عمان وحكومة الواليات املتحدة الأمريكية (امل�شار �إليهما فيما بعد
بالطرفني املتعاقدين) .
ورغب ــة منهم ــا فـي دعــم نظــام الطيــران الدولـي القائـم على املناف�سـة بني �شركات الطريان
فـي ال�سوق مع احلد الأدنى للتدخل احلكومي والأنظمة .
ورغبة منهما فـي ت�سهيل تو�سع فر�ص النقل اجلوي الدويل .
ورغب ــة منهمـ ــا ف ــي متكي ــن �شرك ــات الطي ــران مــن تقديــم خي ــارات متنوعــة مـن اخلدمــة
�إىل جمهــور امل�سافريــن وال�شاحنيــن ب�أقــل الأ�سعــار بحيــث تكــون غيــر �ضــارة �أو متييزيــة
وال ت�شكــل �ســوء ا�ستعمــال املكانــة امل�سيطــرة لأحدهـمـا  ،ورغبة فـي ت�شجيع �شركات الطريان
منفردة بتطوير وخلق �أ�سعار ت�شجيعية مناف�سة .
ورغب ــة فـي الت�أكيد على �ضمان �أعلى درجات ال�سالمة والأمن فـي النقل اجلوي الدويل
و�إعادة الت�أكيد على قلقهما البالغ ب�ش�أن الأعمال �أو التهديد �ضد �أمن الطائرات والتي
تعر�ض �سالمة الأ�شخ ــا�ص واملمتلك ــات للخط ــر وت�ؤث ــر ب�شك ــل عك�ســي على عمليــات النقل
اجلوي والتي من �ش�أنها الإقالل من الثقة العامة فـي �سالمة الطريان املدين .
وكونهمــا طرفيــن فـي معاهــدة الطيــران املدنــي الدويل املوقعة فـي �شيكاغو فـي  7دي�سمرب
1944م .
فقد اتفقتا على ما يلي :
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املــادة ( ) 1
التعاريــــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية وما مل يقت�ض الن�ص على خالف ذلك :
�" - 1سلطــات الطيــران":
تعنــي بالن�سبـ ــة حلكومـ ــة �سلطنـ ــة عمـ ــان الهيـئ ـ ــة العام ـ ــة للطي ـ ــران املدن ـ ــي �أو �أي �شخـ�ص
�أو جهة تكون خمولة مبمار�سـة �أي �صالحيـ ــات تتعل ــق بالطي ــران املدن ــي املناطة بالهيئ ــة
�أو �صالحيات مماثلة وبالن�سبة حلكومة الواليات املتحدة الأمريكية وزارة النقل �أو �أي جهة
تخول حملها .
" - 2االتفاقيـــة ":
تعني هذه االتفاقية ومالحقها و�أي تعديالت تطر�أ عليها .
" - 3النقل اجلـــوي ":
يعني النقل العام املحمول بطائرات الركاب والأمتعة وال�شحن والربيد منف�صال �أو جمتمعا
لقاء ر�سوم مالية �أو �أجر .
" - 4معاهـــدة "
تعنــي معاه ــدة الطيــران املدن ــي الدول ــي املوق ــع عليه ــا فـي �شيكاغ ــو فــي  7دي�سمبــر 1944م
واملت�ضمنة :
� - 1أي تعديل دخل �إىل حيز النفاذ مبوجب امل ــادة �( 94أ) من املعاهدة ومت الت�صديق
عليه من قبل كال الطرفني املتعاقدين .
� - 2أي ملح ــق �أو �أي تعدي ــل علي ــه مبوج ــب امل ــادة ( )90مــن املعاهــدة م ــا دام ذل ــك
امللح ــق �أو التعديل �ساري املفعول فـي �أي وقت بالن�سبة لكال الطرفني املتعاقدين .
�" - 5شركــة الطيــران املعينـة":
تعني �شركة الطريان التي يكون قد جرى تعيينها ورخ�ص لها مبوجب امل ــادة ( )3من هذه
االتفاقية .
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 " - 6كامـــل الأجـــر " :
يعني الأجر مقابـل تقديـم خدمـة بالإ�ضافة �إلـى ر�سـم معقـول للخدمات الإدارية املت�صلة
بها .
 " - 7النقــل اجلــوي الدولــي " :
يعني النقل اجلوي الذي مير عرب املجال اجلوي فوق �إقليم �أكرث من دولة .
 " - 8ال�سعــر " :
يعني �أي �أجر �أو ثمن �أو ر�سم لقاء نقل ركاب (و�أمتعتهم ) و�/أو ال�شحن (با�ستثناء الربيد)
فـي النقل اجلوي الذي يتم من قبل �شركات الطريان مبا فيه وكالئها وال�شروط التي
حتكم مدى توفر ذلك الأجر �أو الثمن �أو الر�سم .
 " - 9التوقــف لأغـرا�ض غيــر جتاريــة " :
يعني الهبوط لأي غر�ض ال يت�ضمن �أخذ الركاب �أو �إنزالهم �أو حتميل الأمتعة �أو ال�شحن
و�/أو الربيد فـي النقل اجلوي .
 " - 10الإقليـــم " :
يعني م�ساحات الأرا�ضي التي تقع حتت �سيادة �أو حماية �أو �سلطة �أو و�صاية �أحد الطرفني
املتعاقدين واملياه الإقليمية املتاخمة لها .
 " -11ر�ســوم اال�ستخــدام " :
تعن ــي الر�ســوم املفرو�ض ــة علــى �شركــات الطيــران لقــاء جتهيــز املطــار �أو املالحــة اجلويــة
�أو ت�سهيالت �أمن الطريان �أو اخلدمات مبا فـي ذلك اخلدمات والت�سهيالت ذات العالقة .
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املــادة ( ) 2
منــح احلقــوق
 - 1مينــح كــل طــرف للطرف الآخر احلقوق التالية للقيام بعملية النقل اجلوي الدويل
من قبل �شركات الطريان التابعة لذلك الطرف الآخر :
�أ  -حق الطريان عرب �إقليمه بدون هبوط .
ب  -حق التوقف فـي �إقليمه لأغرا�ض غري جتارية .
ج  -احلقوق الأخرى املحددة فـي هذه االتفاقية .
 - 2لي�س فـي هذه امل ــادة ما يعطي ل�شركة �أو ل�شركات الطريان التابعة لأحد الطرفني
املتعاقدي ــن احلق فـي �أن تنقـل داخل �إقليـم الطرف املتعاقــد الآخ ــر الركـاب �أو �أمتعتهــم
�أو ال�شحن �أو الربيد مقابل تعوي�ض واملتجه �إىل نقطة �أخرى فـي �إقليم ذلك الطرف
املتعاقد الآخر .
املــادة ( ) 3
التعييــن والت�صريــح
 - 1يحق لكل من الطرفني املتعاقدين �أن يعني العدد الذي يريده من �شركات الطريان
للقيــام بالنقــل اجلــوي الدولــي طبقا لهذه االتفاقية  ،وكذلك �أن ي�سحب �أو يبدل
ذلك التعيني  .يقدم ذلك التعيني �إىل الطرف املتعاقد الآخر كتابة من خالل الطرق
الدبلوما�سية  ،ويبني فيما �إذا كانت �شركة الطريان م�صرحا لها القيام بت�شغيل ذلك
النوع من النقل اجلوي املحدد فـي امللحق (� )1أو امللحق (� )2أو كليهما .
 - 2لدى ا�ستالم ذلك التعيني والطلبات من قبل �شركة الطريان املعينة بال�شكل والطريقة
املو�صوفة واخلا�صة بت�صاريح الت�شغيل والأذونات الفنية  ،مينح الطرف املتعاقد الآخر
الت�صاريح والأذونات الالزمة ب�أقل �إجراءات ت�أخري ممكنة � ،شريطة :
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�أ � -أن تكون امللكية الأ�سا�سية وال�سيطرة الفعلية لتلك ال�شركة تعود للطرف الذي
عني ال�شركة �أو لرعايا ذلك الطرف �أو كليهما .
ب � -أن تكون ال�شركة املعينة م�ؤهلة لتلبية ال�شروط املفرو�ضة مبوجب القوانني
والأنظمــة املطبقــة ع ــادة فـي عملي ــات النق ــل اجلــوي الدولــي من قبــل الطــرف
املتعاقد الذي ينظر فـي الطلب �أو الطلبات .
ج � -أن يكون الطرف الذي يعني ال�شركة ملتزما ومطبقا للمعايري الواردة فـي امل ــادة
(( )6ال�سالمة) وامل ــادة (�( )7أمن الطريان) .
املــادة ( ) 4
�إلغــاء الت�صاريــح
 - 1ميكن لأي طرف �إلغاء �أو تعليق �أو حتديد ت�صاريح الت�شغيل �أو الأذونات الفنية ل�شركة
الطريان املعينة من قبل الطرف املتعاقد الآخر عندما تكون :
�أ  -امللكية الأ�سا�سية وال�سيطرة الفعلية ل�شركة الطريان ال تعود للطرف املتعاقد
الآخر �أو لرعاياه �أو لكليهما .
ب  -ع ــدم امتثــال �شرك ــة الطيــران للقواني ــن والأنظمــة امل�شــار �إليه ــا فـي امل ــادة () 5
(تطبيق القوانني) من هذه االتفاقية .
ج  -ع ــدم ق ــدرة الطــرف املتعاق ــد الآخــر علـى �إدارة واحلفــاظ علــى املعاييــر املذك ــورة
فـي امل ــادة (( )6ال�سالمة) .
 - 2ما مل يكن الإجراء الفوري �ضروريـا ملنـع املزيــد من عــدم االمتثــال للفقــرات الفرعيــة
( -1ب) �أو ( -1ج) من هذه امل ــادة  ،متار�س احلقوق الواردة فـي هذه امل ــادة بـعد �إجراء
م�شاورات مع الطرف املتعاقد الآخر .
 - 3هذه امل ــادة ال تقيـ ــد احلق ـ ــوق املمنوحــة لأي طــرف مــن الطرفي ــن املتعاقدي ــن لإلغ ــاء
�أو تعليق �أو حتديد �أو فر�ض �شروط على ت�صاريح الت�شغيل �أو الأذونات الفنية ل�شركة
�أو �شرك ــات الطيــران التابع ــة للط ــرف املتعاق ــد الآخ ــر وذلــك طبقــا لأحكـام امل ــادة ()7
(�أمن الطريان) .
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املــادة ( ) 5
تطبيـق القوانيـن
 - 1متتثل �شركات الطريان التابعة لأحد الطرفني املتعاقدين لدى دخولها �إقليم الطرف
املتعاقــد الآخ ــر ووجــودها فيــه ومغادرتهــا منــه للقوانيــن والأنظم ــة املتعلقــة بت�شغيــل
ومالحة الطائرات .
 - 2ميتثل الركاب والطاقم وال�شحن على طائرات �أحد الطرفني املتعاقدين لدى دخولها
�إقلي ــم الط ــرف املتعاقــد الآخ ــر � ،أو وجودهــا فيــه � ،أو مغادرتهــا منه للقوانيــن والأنظمــة
املتعلقة بالدخول �أو املغادرة لذلك الإقليم (مبا فـي ذلــك الأنظمــة املتعلقــة بالدخـ ــول
�أو الت�صري ــح �أو �أمــن املالح ــة �أو الهجــرة �أو اجلــوازات �أو اجلمــارك �أو احلجر ال�صحي
�أو فـي حالـ ــة الربيـ ــد �أنظم ــة نق ــل الربي ــد) �أو متتث ــل له ــا �شرك ــات الطي ــران بالنياب ــة
عن نف�سها وعن ركابها وطاقمها �أو الب�ضائع املنقولة على منت طائراتها .
املــادة ( ) 6
ال�سـالمـــــة
 - 1يعرتف كل طرف ب�سريان مفعول �شهادات �صالحية الطائرات  ،و�شهادات اجلدارة ،
والرتاخي�ص ال�صادرة �أو املعتمدة من قبل الطرف املتعاقد الآخر وال تزال �سارية
املفعول بغر�ض ت�شغيل عمليات النقل اجلوي كما هو وارد فـي هذه االتفاقية � ،شريطة
�أن تكون متطلبات مثل هذه ال�شهادات �أو الرتاخي�ص ت�ساوي على الأقل احلد الأدنى
للمعايري املو�ضوعة طبقا للمعاهدة  .وميكن لأي طرف متعاقد �أن يرف�ض االعرتاف
ب�سريان مفعول �شهادات اجلدارة والرتاخي�ص املمنوحة لرعاياه �أو املعتمدة من قبل
الطرف املتعاقد الآخر لغر�ض الطريان فوق �إقليمه .
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 - 2ميكن لأي طرف متعاقد �أن يطلب امل�شاورات بخ�صو�ص م�ستويات ال�سالمة املطبقة
من قبــل الطــرف املتعاق ــد الآخ ــر واملتعلق ــة بت�سهيــالت الطيــران  ،وبطاق ــم الطائــرة
وبالطائرات وبعمليات �شركات الطريان املعينة  ،ف�إذا وجد �أحد الطرفني املتعاقدين
بعد هذه امل�شاورات �أن الطرف املتعاقد الآخر مل ينتظم ويطبق بفاعلية م�ستويات
و�شـروط ال�سالمـة فـي تـلك املجــاالت والتــي على الأق ــل تكــون م�ساوي ــة للحــد الأدنــى
للم�ستويات التي ميكن و�ضعها وفقا (للمعاهدة)  ،ويجري �إعالم الطرف املتعاقد الآخر
بهذه املعطيات وباخلطوات ال�ضرورية الواجب اتخاذها لتطابق هذه امل�ستويات الدنيا .
ويتخذ الطرف املتعاقد الآخر الإجراء الت�صحيحي املنا�سب ويحتفظ كل طرف متعاقد
بحقه فـي وقــف �أو تعليــق �أو حتديــد ت�صريــح الت�شغيــل �أو الرتخيــ�ص الفنــي ل�شركــة
�أو �شركات الطريان املعينة من قبل الطرف املتعاقد الآخر فـي حالة عدم قيــام الطرف
املتعاقد الآخ ــر مبثل هذا الإجراء الت�صحيحي املنا�سب فـي وقت معقول .
املــادة ( ) 7
�أمــن الطيــران
 - 1طبقــا للحقــوق وااللتزامــات املرتتبــة مبقت�ض ــى القان ــون الدولــي  ،ي�ؤكــد الطرف ــان
املتعاقدان ب�أن التزاماتهما جتاه بع�ضهما البع�ض حلماية �أمن الطريان املدين �ضد
�أعمال التدخل غري امل�شروع ت�شكل جزءا مكمال لهذه االتفاقية  .على الطرفني
املتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما مبقت�ضى القانون الدويل
�أن يت�صرفا ب�شكل خا�ص وفقا لأحكام "االتفاقية اخلا�صة باجلرائم والأعمال املحددة
الأخرى التي ترتكب على منت الطائرات" املوقعة فـي طوكيو بتاريخ �14سبتمرب 1963م
واتفاقي ــة "قم ــع اال�ستي ــالء غي ــر امل�ش ــروع علــى الطائــرات" املوقعــة فـي الهاي بتاريخ
 16دي�سمرب1970م واتفاقية "قمع الأفعال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة الطريان
املدين " املوقعة فـي مونرتيال بتاريخ � 23سبتمرب 1971م وبروتوكول "قمع �أعمال العنف
غري امل�شروعة فـي املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل واملكمل التفاقية "قمع
الأفع ــال غي ــر امل�شروعــة املوجه ــة �ضد �سالمة الطريان املدين " املوقــع فـي مونرتيال
فـي  24فرباير 1988م .
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 - 2يقدم الطرفان املتعاقدان عند الطلب كل امل�ساعدة ال�ضرورية �إىل كل منهما ملنع �أفعال
اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات املدنية  ،و�أي �أفعال �أخرى غري م�شروعة والتي
ترتكب �ضد �سالمة هذه الطائرات وركابها و�أطقمها  ،واملطارات وت�سهيالت املالحة
اجلوية ومعاجلة �أي تهديد �آخر �ضد �أمن املالحة اجلوية املدنية .
 - 3يعم ــل الطرف ــان املتعاق ــدان �ضم ــن عالقتهم ــا املتبادل ــة  ،طبق ــا ملعايي ــر �أمــن الطيــران
املو�ضوعة من قبل منظمة الطريان املدين الدويل واملعينة فـي �صورة مالحق للمعاهدة
�أن يطلبوا من م�ستثمري الطائرات امل�سجلة لديهما وامل�ستثمرين الذين يكون املركز
الرئي�سي لأعمالهم �أو حمل �إقامتهم الدائمة فـي �إقليميهما وكذلك م�ستثمري املطارات
فـي �إقليميهما  ،ب�أن يعملوا وفقا لأحكام �أمن الطريان امل�شار �إليها .
 - 4يوافق كل طرف متعاقد على مراقبة �أحكام الأمن املطلوبة من الطرف املتعاقد الآخر
للدخول �إىل �إقليم ذلك الطرف املتعاقد الآخر والتواجد فيه ومغادرته و�أن يتخذ
الإجراءات املالئمة حلماية الطائرات و�أن يقوم بتفتي�ش امل�سافرين و�أطقم الطائرات
و�أمتعتهم واملواد املحمولة باليد  ،بالإ�ضافة �إىل ال�شحن وخمزونات الطائرات وذلك
قبل و�أثناء �صعود امل�سافرين �أو حتميل الب�ضائع  .يعطي كل طرف متعاقد االعتبار
ب�شكل �إيجابي لأي طلب يقدمه الطرف املتعاقد الآخر التخاذ �إجراءات �أمنية خا�صة
فـي مواجهة تهديد معني .
 - 5ي�ساعد كل طرف متعاقد الطرف املتعاقد الآخر عندما يقع حادث �أو تهديد بحادث
من حوادث اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات �أو �أي فعل من الأفعال الأخرى غري
امل�شروعة �ضد �سالمة امل�سافرين �أو الطاقـم �أو الطائرة �أو املطارات �أو ت�سهيــالت املالحة
اجلوية  ،وذلك بت�سهيل االت�صاالت و�أي تدابري مالئمة ت�ستهدف �إنهاء احلادث �أو و�ضع
حد للتهديد به وذلك ب�سرعة و�أمان .
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 - 6عندما تتولد لدى طرف متعاقد �أ�س�س معقولة لالعتقاد ب�أن الطرف املتعاقد الآخر
قد �أخل ب�أحكام �أمن الطريان الواردة فـي هذه املادة  ،ف�إنه ميكن ل�سلطات الطريان
لذل ــك الط ــرف املتعاق ــد �أن تطل ــب �إج ــراء م�ش ــاورات فوري ــة م ــع �سلط ــات الطي ــران
فـي الطــرف املتعاق ــد الآخ ــر  ،وفـي حال ــة ع ــدم التو�صــل �إىل اتف ــاق مــر�ض خالل ()15
خم�ســة ع�شــر يومــا مــن تاريــخ ذلــك الطلــب  ،ف ـ�إن ذلك ي�شكل �أ�سا�سا لتعليق �أو �سحب
�أو تقيي ــد �أو ف ــر�ض �ش ــروط عل ــى ت�صري ــح الت�شغيــل والأذون ــات الفنيــة املعط ــاة ل�شركــة
�أو �شركات الطريان لذلك الطرف املتعاقد � .أما فـي حالة الظروف الطارئة ف�إنه ميكن
لذلك الطرف املتعاقد �أن يتخذ �إجراء م�ؤقتا قبل انق�ضاء فرتة الـ ( )15خم�ســة ع�شــر يوما .
املــادة ( ) 8
الفــر�ص التجاريــة
 - 1يحق ل�شركات الطريان لكل من الطرفني املتعاقدين �إن�شاء مكاتب لها فـي �إقليم
الطرف املتعاقد الآخر وذلك من �أجل ترويج وبيع خدمات النقل اجلوي .
 - 2يحق ل�شركات الطريان فـي كل طرف متعاقد وطبقا لقوانني و�أنظمة الطرف املتعاقد
الآخر املتعلقة بالدخول والإقامة والتوظيف �أن ت�ستدعي فـي �إقليم الطرف املتعاقد
الآخــر بحاجتهــا مـن املوظفــني املتخ�ص�صي ــن فـي الإدارة واملبيع ــات والأعم ــال الفني ــة
والعمليات و�أي كوادر متخ�ص�صة �أخرى مطلوبة للقيام ب�أعمال النقل اجلوي .
 - 3يحق لكل �شركة طريان معينة �أن تقوم ب�إجناز �أعمال املناولة الأر�ضية بنف�سها والتخلي�ص
فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر (املناولة الأر�ضية الذاتية)  ،كما يحق لها � ،إذا رغبت
فـي ذلك � ،أن تختار وكالة من بني الوكاالت املتناف�سة لتقدمي خدمات املناولة الأر�ضية
الكاملة �أو جزء منها  ،وال تخ�ضع هذه احلقوق �إال للقيود املادية الناجتة عن االعتبارات
املت�صلة ب�سالمة املطار  .و�إذا حالت تلك االعتبارات دون قيام �شركة الطريان ب�أعمال
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املناول ــة الأر�ضي ــة الذاتي ــة  ،يت ــم توف ـيــر اخلدمــات الأر�ضيــة لكافــة �شركــات الطيــران
على نحو مت�ســاو  .وتـحــدد الر�ســوم املدفوعــة مقابــل تلــك اخلدمــات بنــاء على تكاليــف
ما يتم تقدميه منها  ،على �أن تكون نوعية اخلدمات وجودتها م�شابهة لنوعية وجودة
اخلدمات التي تتلقاها �شركات الطريان لو كانت املناولة الأر�ضية الذاتية ممكنة .
 - 4ميكن لأي �شركة طريان فـي كل طرف متعاقد �أن تقوم ب�أعمال بيع خدمات النقل
اجلوي فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر مبا�شرة وعرب وكالئها وذلك بناء على رغبتها ،
�إال �إذا حالت دون ذلك �أنظمة الرحالت العار�ضة فـي البلد الذي انطلقت منه الرحالت
العار�ضة واملتعلقة بحماية �أموال امل�سافرين و�إلغاء حجز الركاب وحقوق ا�سرتجاع ثمن
التذاكر  .ويحق لكل �شركة طريان �أن تبيع خدمات النقل اجلوي  ،ولأي �شخ�ص حرية
�شراء هذه اخلدمات بعملة ذلك البلد �أو بالعمالت احلرة القابلة للتحويل .
 - 5يحــق لكــل �شركــة طيــران �أن حتــول �أو تعيــد �إلــى بلدهــا ح�ســب طلبـهــا فائـ�ض الإيرادات
على النفقـ ــات املح�صل ــة حمليـ ــا  ،وي�سمــح بالتحويـ ــل والإعـ ــادة فـ ــورا وب ــدون
قي ــود �أو �ضرائب تفر�ض بهذا اخل�صو�ص وبال�سعر اخلا�ص بالتحويل املطبق للعمليات
اجلارية واحلواالت فـي تاريخ تقدم �شركة الطريان للطلب الأول للتحويل .
 - 6ي�سمح ل�شركات الطريان فـي كل طرف متعاقد بدفع امل�صاريف املحلية وي�شمل ذلك
�شــراء الوقــود فـي �إقليــم الطــرف املتعاقــد الآخــر وذلـك بالعملــة املحليــة  .كمــا يجــوز
ل�شركات الطريان التابعة لكل من الطرفني املتعاقدين ح�سب اختيارها �أن تدفع هذه
امل�صاريف فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر بالعمالت احلرة القابلة للتحويل وفقا
لأنظمة العملة املحلية .
 - 7من �أجل ت�شغيل �أو ا�ستغالل اخلدمات امل�صرح بها على الطرق املتفق عليها  ،يحق لأي
�شركة طريان معينة لدى �أي طرف متعاقد �أن تدخل فـي ترتيبات ت�سويقية م�شرتكة ،
مثل اتفاقية املقاعد املحجوزة � ،أو امل�شاركة بالرموز �أو ترتيبات للت�أجري مع :
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�أ � -شركة �أو �شركات الطريان لدى �أي طرف متعاقد .
ب � -شركة �أو �شركات الطريان لبلد ثالث �شريطة قيام ذلك البلد بال�سماح برتتيبات
مماثلة على الرحالت التي تقوم بها من ذلك البلد الثالث و�إليه وعرب �أرا�ضيه
�شركات الطريان التابعة للطرف املتعاقد الآخر و�شركات الطريان الأخرى .
وذلك �شريطة ح�صول جميع �شركات الطريان امل�شرتكة فـي مثل هذه الرتتيبات
على :
 -1ال�صالحيات املالئمة .
 - 2تلبية ال�شروط املطبقة عادة فـي مثل هذه الرتتيبات .
 - 8فيمــا يخــ�ص النقــل اجلــوي الدويل وبغ�ض النظــر عــن �أي نـ�ص �آخ ــر ورد ف ــي ه ــذه
االتفاقيــة  ،ي�سمح ل�شركات الطريان التابعة للطرفني املتعاقدين  ،وللجهات التي
تتوىل مهام نقل الب�ضائع ب�شكل غري مبا�شر  ،با�ستخدام �أي و�سيلة من و�سائل النقل
الربي لنقل الب�ضائع من و�إىل �أي موقع فـي �إقليمي الطرفني املتعاقدين �أو فـي دول
�أخرى  ،وذلك بدون �إخ�ضاع تلك الب�ضائع لأي قيود  .وي�شمل ذلك نقل الب�ضائع من
و�إىل كافة املطارات التي يوجد بها من�ش�آت جمركية  ،كما ي�شمل � ،أينما ينطبق ذلك ،
حق تلك ال�شركات واجلهات فـي نقل الب�ضائع املوجودة فـي عهدة اجلمارك مبقت�ضى
القواني ــن والأحكــام ال�ساريــة  .وتكفــل لتلـك الب�ضائــع � ،سواء كانت منقولة برا �أو جوا ،
�إمكاني ــة الو�صــول �إىل من�شـ ـ�آت ومعام ــالت اجلمــارك فـي املطــارات  .ويجــوز ل�شركــات
الطريان �أن تختار القيام بنف�سها مبهام النقل الربي �أو توفريها عن طريق جهات
�أخرى للنقل الربي  ،من بينها و�سائل النقل الربي التي تتوىل ت�شغيلها �شركات طريان
�أخرى للنقل اجلوي وجهات �أخرى تتوىل تقدمي خدمات النقل الربي على نحو غري
مبا�شر  .ويجوز عر�ض تقدمي خدمات النقل املرتابطة بوا�سطة و�سائل النقل املختلفة
مقابل �سعر واحد للرحلة الكاملة  ،ي�شمل �إجمايل �سعر النقل الربي واجلوي � ،شريطة
مراعاة �شركات النقل جتنب ت�ضليل العمالء فيما يقدمونه لهم من حقائق عن مثل
هذا النقل .
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املــادة ( ) 9
الر�سـوم اجلمركيـة والر�سـوم
 - 1يعفى كل طرف متعاقد عند و�صول الطائرات العاملة فـي النقل اجلوي الدويل
وامل�ستخدمة من قبل �شركة الطريان املعينة فـي الطرف املتعاقد الآخر � ،إىل �إقليم �أحد
الطرفني املتعاقدين  ،وبناء على مبد�أ املعاملة باملثل من جميع قيود اال�سترياد و�ضرائب
املمتلكات والر�سوم على ر�أ�س املال والر�سوم اجلمركية والر�سوم ال�ضريبية و�أي ر�سوم
�أو �ضرائب م�شابهة تفر�ض على الطائرات واملعدات الأر�ضية ووقود الطائرات وزيوت
الت�شحيـ ــم واملع ــدات الفني ــة امل�ستهلكــة وقطــع الغيــار (وي�شمل ذلك حمركات الطائرات)
وخمزونات الطائرات (وي�شمل ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�صر الطعام وامل�شروبات
واخلمور والتبغ و�أي منتجات معدة للبيع للركاب خالل الرحلة بكميات حمددة) و�أي
مواد �أخرى معدة فقط لال�ستعمال لأغرا�ض عمليات الطائرات �أو اخلدمات على متنها
للرحالت الدولية والتي :
 - 1تفر�ض من قبل ال�سلطات الوطنية .
 - 2ال تعتمد على تكلفة اخلدمات املقدمة � ،شريطة �أن تبقى مثل هذه املعدات واملواد
على منت الطائرات .
 - 2يعفى كذلك مبوجب مبد�أ املعاملة باملثل من ال�ضرائب والعوائد والر�سوم امل�شار �إليها
فـي الفقرة ( )1من هذه امل ــادة با�ستثناء ال�ضرائب املبنية على تكاليف اخلدمة املقدمة :
�أ  -خمزونــات الطائــرات املقدم ــة �أو امل ــزودة فــي �إقليم �أح ــد الطرف ـيـن املتعاقديــن
واملحملة على منت الطائرة و�ضمن كميات حمدودة ال�ستعمال طائرات �شركة
الطي ــران التابعــة للطــرف املتعاقــد الآخــر واملغــادرة �إلــى اخلــارج والتــي تعمــل
فـي النقل اجلوي الدويل حتى ولو ا�ستعملت هذه املخزونات على جزء من الرحلة
املقطوعة فوق �إقليم الطرف املتعاقد الذي زودت فيه الطائرة .
ب  -املعدات الأر�ضية وقطع الغيار (مبا فـي ذلك املحركات) املقدمة �إىل �إقليم طرف
متعاقد لإجراء خدمات ال�صيانة � ،أو ت�صليح طائرة عائدة ل�شركة طريان تابعة
للطرف املتعاقد الآخر وامل�ستعملة فـي النقل اجلوي الدويل .
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ج  -الوقود وزيوت الت�شحيم واملواد الفنية امل�ستهلكة املقدمة �أو املزودة فـي �إقليم
الطرف املتعاقــد لال�ستعمال على طائرة �شركة طريان تابعة للطرف املتعاقد
الآخر والتي تعمل فـ ــي النق ــل اجل ــوي الدول ــي حتــى ولــو ا�ستعملــت هــذه املــواد
على جزء من الرحلة املقطوعة فوق �إقليم الطرف املتعاقد الذي زودت فيه الطائرة .
د  -مواد الرتويج والدعاية املقدمة �إىل �أو املزودة فـي �إقليم �أحد الطرفني املتعاقدين
واملحملة على منت الطائرة �ضمن كميات حمدودة ال�ستعمالها على الطائرة
املغادرة التابعة ل�شركة طريان تابعة للطرف املتعاقد الآخر والتي تعمل فـي النقل
اجلوي الدويل  ،حتى ولو ا�ستعملت هذه املواد على جزء من الرحلة املقطوعة
فوق �إقليم الطرف املتعاقد الذي زودت فيه الطائرة .
 - 3املعدات واملواد امل�شار �إليها فـي الفقرتني ( )1و ( )2من هذه امل ــادة ميكن �أن يتطلب
�إبقا�ؤها حتت مراقبة و�إ�شراف ال�سلطات املخت�صة .
 - 4تكون الإعفاءات امل�شار �إليها فـي هذه امل ــادة متوفرة �أي�ضا عندما تكون �شركات الطريان
املعينة التابعة لأحد الطرفني املتعاقدين مع �شركة طريان �أخرى وتتمتع هذه ال�شركة
ب�إعفاءات م�شابهــة من الطــرف املتعاقــد الآخــر بق�صــد التحويــل �أو الإعارة فـي �إقليـم
الطرف املتعاقد الآخر للمواد املحددة فـي الفقرتني ( )1و ( )2من هذه امل ــادة .
املــادة ( ) 10
ر�ســوم اال�ستخــدام
 - 1تكون ر�سوم اال�ستخدام املفرو�ضة من قبل ال�سلطات ال�ضريبية املخت�صة �أو الهيئات
فـي كل طرف متعاقد على �شركات الطريان فـي الطرف املتعاقد الآخر عادلة ومعقولة
وغري متييزية ب�شكل غري من�صف و�أن تق�سم ب�شكل مت�ساو �ضمن ت�صنيفات امل�ستخدمني .
وف ــي كــل الأحــوال ف�إن �أي ر�س ـ ــوم ا�ستخ ـ ــدام يجـ ــب �أن تق ــدر عل ــى �شركــات الطيــران
فـي الطرف املتعاقد الآخر فـي حدود ال تقل �أف�ضلية عن حدود ما هو متوفر لأي �شركة
طريان �أخرى وذلك حني تقدير تلك الر�سوم .
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 - 2ر�سوم اال�ستخدام املفرو�ضة على �شركات الطريان فـي الطرف املتعاقد الآخر ميكن
�أن تعكــ�س ولكــن علــى �أال تزيــد عــلى التكلفــة الكاملــة لل�سلطــات ال�ضريبيــة املخت�صــة
�أو الهيئات التي تقوم بفر�ض الر�سوم لتجهيز املطار املالئم ومناطق املطار املحيطة ،
واملالحة اجلوية وت�سهيالت �أمن الطريان واخلدمات فـي املطار �أو داخل نظام املطار .
هذه الر�سوم ميكن �أن تت�ضمن عائدا معقوال على املوجودات بعد احت�ساب اال�ستهالك .
تكون اخلدمات والت�سهيالت التي على �أ�سا�سها فر�ضت تلك الر�سوم مبنية على �أ�س�س
اقت�صادية وفعالة .
 - 3ي�شجع كل طرف �إجراء م�شاورات بني ال�سلطات ال�ضريبية املخت�صة �أو الهيئات القائمة
فـي �إقليمه وبني �شركات الطريان التي ت�ستعمل اخلدمات والت�سهيالت و�أن ت�شجع هذه
ال�سلطات ال�ضريبية املخت�صة �أو الهيئات �شركات الطريان على تبادل املعلومات التي
ميكن �أن تكون �ضرورية وت�سمح كذلك مبراجعة دقيقة ملدى معقولية الر�سوم وذلك
طبقا للمبادئ الواردة فـي الفقرات ( )1و( )2من هذه امل ــادة  .ي�شجع كل طرف متعاقد
ال�سلطات ال�ضريبية املخت�صة ب�إ�شعار امل�ستخدمني ب�شكل معقول حول �أي اقرتاح على
تغيري ر�سوم اال�ستخدام وذلك لتمكني امل�ستخدمني من التعبري عن �آرائهم قبل حدوث
التغيري .
 - 4لن يعترب �أي من الطرفني املتعاقدين فـي �إجراءات حل النزاع مبقت�ضى امل ــادة () 14
منتهكا لأحكام هذه امل ــادة �إال �إذا :
 - 1ف�شل ذلك الطــرف فــي التعهــد مبراجع ــة الر�س ــوم �أو املمار�ســة التي هــي مو�ض ــوع
ال�شكوى من قبل الطرف املتعاقد الآخر خالل فرتة زمنية معقولة � ،أو
� - 2أن يف�شـل الطـرف بعد هــذه املراجعــة فـي اتخــاذ جميــع اخلطـوات التـي مبقــدوره
ملعاجلة �أي ر�سم �أو ممار�سة غري من�سجمة مع هذه امل ــادة .
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املــادة ( ) 11
املناف�ســة العادلــة
 - 1ي�سمح كل طرف متعاقد ل�شركات الطريان املعينة لكال الطرفني املتعاقدين بفر�ص
مت�ساوية وعادلة للمناف�سة فـي تقدمي النقل اجلوي املحدد فـي هذه االتفاقية .
 - 2ي�سمح كل طرف متعاقد ل�شركة الطريان بتحديد عدد الرحالت  ،وال�سعة للنقل
اجلوي الدويل التي تقدم بناء على اعتبارات جتارية فـي ال�سوق  ،وان�سجاما مع هذا
احلق لن يحدد �أي طرف متعاقد انفراديا حجم احلركة � ،أو عدد الرحالت وانتظامها
�أو نوع �أو �أنواع الطائرات امل�ستخدمة من قبل �شركات الطريان املعينة من قبل الطرف
املتعاقد الآخر �إال �إذا ظهر متطلب جمركي �أو فني �أو مت�صلة بالعمليات �أو لأ�سباب
تتعلق بالبيئة وحتت �شروط موحدة مطابقة للمادة ( )15من املعاهدة .
 - 3لن يفر�ض �أي طرف على �شركات الطريان املعينة للطرف املتعاقد الآخر �شرطا يق�ضي
ب�إعطاء حق الرف�ض الأول لها � ،أو �شرطا يق�ضي بت�سيري رحالت على �أ�سا�س الن�سبة
العددية �أو حت�صيل ر�سم على عدم االعرتا�ض �أو �أي �شروط �أخرى تتعلق بال�سعة وعدد
الرحالت �أو احلركة والتي تكون غري من�سجمة مع �أهداف هذه االتفاقية .
 - 4لن ي�شرتط �أي طرف متعاقد ت�سجيل جداول الرحالت �أو برامج الرحالت العار�ضة
�أو خطط العمليات من قبل �شركات الطريان التابعة للطرف املتعاقد الآخر من �أجل
املوافقة �إال �إذا تطلب الأمر ذلك على �أ�سا�س عدم التمييز بفر�ض �شروط موحدة كما
هو وارد فـي الفقرة ( )2من هذه امل ــادة �أو كما هو م�صرح به بالتحديد فـي ملحق هذه
االتفاقية � .إذا ما ا�شرتط �أحد الطرفني فـي تقدمي ذلك من �أجل الإحاطة باملعلومات ،
ف�إنه يقلل من الأعباء الإدارية ل�شروط ومتطلبات و�إجراءات التقدمي على و�سطاء
النقل اجلوي وعلى �شركات الطريان املعينة والتابعة للطرف املتعاقد الآخر .
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املــادة ( ) 12
حتديــد الأ�سعــار
 - 1ي�سمح كل طرف متعاقد بو�ضع �أ�سعار النقل اجلوي من قبل كل �شركة طريان معينة
على �أ�سا�س االعتبارات التجارية لل�سوق  .يقت�صر التدخل من قبل الأطراف على :
�أ  -منع الأ�سعار �أو املمار�سات التمييزية غري املعقولة .
ب  -حماية امل�ستهلكني من الأ�سعار املرتفعة ب�شكل غري معقول �أو املقيدة ب�سبب �سوء
ا�ستعمال املكانة امل�سيطرة .
ج  -حماية �شركات الطريان من الأ�سعار املنخف�ضة ب�شكل غري طبيعي ب�سبب امل�ساعدة
�أو الدعم احلكومي املبا�شر �أو غري املبا�شر .
 - 2يحق لكل طرف متعاقد �أن ي�شرتط احل�صول على �إ�شعار �أو تقدمي الأ�سعار لدى �سلطات
الطريان التابعة له والتي �سيتم ا�ستيفا�ؤها من �أو �إىل �إقليمه من قبل �شركات الطريان
التابعة للطرف املتعاقد الآخر  .وميكن طلب الإ�شعار �أو التقدمي من قبل �شركات
الطريان التابعة لكال الطرفني املتعاقدين فـي مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما
قبل التاريخ املقرتح لدخول الأ�سعار حيز التنفيذ  .فـي حاالت خا�صة ميكن �أن ي�سمح
بالإ�شعار �أو التقدمي فـي مدة �أق�صر مما يطلب عادة  .لن ي�شرتط �أي من الطرفني
الإ�شعار �أو التقدمي من قبل �شركات الطريان التابعة للطرف املتعاقد الآخر للأ�سعار
املفرو�ضة على اجلمهور من قبل منظمي الرحالت العار�ضة با�ستثناء ما �إذا كان هذا
ال�شرط على �أ�س�س غري متييزية لأغرا�ض الإحاطة باملعلومات .
 - 3لــن يتخــذ �أي طــرف �إجــراء انفراديــا ملنـع تد�شي ــن �أو ا�ستمــرار ال�سع ــر املقتــرح فر�ض ــه
�أو دفعه من قبل :
�أ � -شركة الطريان التابعة لأي طرف متعاقد للنقل اجلوي الدويل بني �أقاليم
الطرفني � ،أو
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ب � -شركة الطريان التابعة لأحد الطرفني املتعاقدين للنقل اجلوي الدويل بني
�إقليــم الطــرف الآخ ــر و�أي بل ــد �أخــر بــما ف ــي ذل ــك وف ــي كلت ــا احلالتيــن النق ــل
على �أ�سا�س خطوط بينها وفـي داخلها � .إذا اعتقد �أي طرف متعاقد ب�أن �أي �سعر
غري من�سجم مع االعتبارات املو�ضوعة فـي الفقرة ( )1من هذه امل ــادة  ،يطلب
م�شاورات و�أن ي�شعر الطرف املتعاقد الآخر ب�أ�سباب عدم اقتناعه وذلك فـي �أقرب فر�صة
ممكنة  .تعقد هذه امل�شاورات خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما بعد
ا�ستالم الطلب  ،وعلى الطرفني �أن يتعاونا لتوفري املعلومات ال�ضرورية للتو�صل
�إلــى حــل معقــول للم�س�ألــة � .إذا تو�صــل الطرفان املتعاقدان �إىل اتفاق بخ�صو�ص
ال�سعر الذي مت ب�ش�أنه �إعطاء �إ�شعار بعدم القناعة يبذل كل طرف ق�صارى جهوده
لو�ضــع ذلــك االتفــاق حيــز التنفيــذ  .وبــدون مثــل هذا االتفاق امل�شرتك ي�سري
مفعول ال�سعر �أو ي�ستمـر �سريان مفعوله .
املــادة ( ) 13
امل�شـــــــــاورات
يحق لأي طرف متعاقد فـي �أي وقت �أن يطلب م�شاورات تتعلق بهذه االتفاقية تبد�أ هذه
امل�شاورات فـي �أقرب وقت ممكن على �أال تزيد هذه الفرتة على (� )60ستني يوما من تاريخ
ت�سلم الطرف املتعاقد الآخر الطلب �إال �إذا اتفقا على خالف ذلك .
املــادة ( ) 14
ت�سويــة اخلالفــات
� - 1أي خالف ين�ش أ� حول هذه االتفاقية  ،با�ستثناء اخلالفات التي ميكن �أن تن�ش�أ مبوجب
الفقرة ( )3من امل ــادة (( )12حتديد الأ�سعار) والتي مل يتم حلها من خالل اجلولة
الأوىل الر�سمية للم�شاورات  ،ميكن �إحالتها باالتفاق بني الطرفني �إىل �شخ�ص �أو هيئة
التخاذ قرار بذلك � .إذا مل يتفق الطرفان املتعاقدان على ذلك  ،يقدم اخلالف  ،وبناء
على طلب �أي طرف متعاقد �إىل التحكيم وفقا للإجراءات املو�ضوعة �أدناه .
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 - 2يتم التحكيم من قبل هيئة مكونة من ثالثة حمكمني م�شكلة على النحو التايل :
أ�  -ي�سمي كل طرف حمكما واحدا وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من ا�ستالم الطلب
للتحكيم  .وخالل (� )60ستني يوما بعد ت�سمية هذين املحكمني يعينان باالتفاق
فيما بينهما حمكما ثالثا يعمل كرئي�س لهيئة التحكيم .
ب � -إذا مل يتمكن �أي طرف من ت�سمية حمكم خا�ص به � ،أو �إذا مل يتم تعيني املحكم
الثالث طبقا للفقرة الفرعية (�أ) من هذه الفقرة  ،فيحق لأي طرف متعاقد �أن
يطلـب من رئيــ�س جملـ�س منظمة الطريان املدين الدويل تعيني املحكم الـالزم
�أو املحكمني خـالل ( )30ثالثـني يوما � .إذا كان رئي�س املجل�س من نف�س جن�سيـة
�أحد الطرفني املتعاقدين فيقوم بالتعيني �أقدم نائب للرئي�س والذي ال يعترب
غري م�ؤهل على هذا الأ�سا�س .
 - 3با�ستثناء ما اتفق عليه خالف ذلك حتدد هيئة التحكيم �صالحيتها الق�ضائية وفقا
لهــذه االتفاقي ــة  ،وت�ض ــع القواعــد ا إلجـرائيــة اخلا�صــة ب ـهــا  .يحــق لهيئــة التحكيــم
عن ــد ت�شكيلهــا �أن تو�صــي ب�إجــراءات م�ؤقتــة �إىل حيــن �صــدور قـ ــرارها النهائـي  .بنــاء
علــى توجيهـات مــن هيئــة التحكيــم �أو بن ــاء علــى طلــب �أي مــن الطرفيــن  ،يعق ــد
م ؤ�متــر بعد فرتة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوما بعد الت�شكيل التام للهيئة لتقرير
الق�ضايا املحددة التي �سوف يحكم فيها والإجراءات املحددة التي يجب �أن تتبع .
 - 4با�ستثناء ما اتفق عليه خالف ذلك � ،أو ما مت توجيهه من قبل هيئة التحكيم  ،يقدم
كل طرف مذكرة خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما بعد الت�شكيل التام لهيئة التحكيم
على �أن تكون الإجابات جاهزة خالل (� )60ستني يوما بعد ذلك  .تعقد هيئة التحكيم
جل�سة بناء على طلب �أي من الطرفني � ،أو بناء على مبادرة منها خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوما بعد �أن يكون موعد الإجابات قد ا�ستحق .
 - 5حتاول هيئة التحكيم �إعطاء قرارها كتابة خالل ( )30ثالثني يوما بعد انتهاء اجلل�سة
�أو فـي حالــة ع ــدم عقــد اجلل�ســة فيكــون بعــد تاريــخ تقدمي كلتا الإجابتني  .يكون قرار
الأغلبية فـي هيئة التحكيم ملزما .
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 - 6ميكن �أن يقدم الطرفان املتعاقدان طلبات لال�ستي�ضاح بخ�صو�ص القرار خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما  ،بعد �إ�صداره و�أن ي�صدر ا�ستي�ضاح للقرار خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ ذلك الطلب .
 - 7ينفذ كل طرف متعاقد تنفيذا كامال وبالدرجة التي تن�سجم مع قانونه الوطني �أي
قرار �أو حكم �صادر عن هيئة التحكيم .
 - 8تق�سم التكاليف املرتتبة على هيئة التحكيم مبا فـي ذلك التكاليف والر�سوم املرتتبة
على املحكمني بالت�ساوي بني الطرفني املتعاقدين  .تعترب �أي تكاليف من قبل رئي�س
جملــ�س منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي فيمــا يتعلــق بالإجــراءات الــواردة فـي الفقــرة
(( )2ب) من هذه امل ــادة جزءا من تكاليف هيئة التحكيم .
املــادة ( ) 15
�إنهـــاء االتفاقيـــة
يحق لأي طرف متعاقد فـي �أي وقت �أن يخطر الطرف املتعاقد الآخر كتابة بقراره ب�إنهاء
هذه االتفاقية  .ير�سل مثل هذا الإخطار فـي نف�س الوقت �إىل منظمة الطريان املدين
الدولــي  .ينتهــي مفعــول هــذه االتفاقيــة فـي منت�صــف الليــل (ف ــي مكــان ت�سليــم الإخطــار
للطـرف املتعاق ــد الآخــر) مبا�ش ــرة قب ــل الذك ــرى ال�سنوي ــة الأول ــى لتاري ــخ ت�سل ــم الإخط ــار
من قبل الطرف املتعاقد الآخر � ،إال �إذا �سحب هذا الإخطار باتفاق الطرفني املتعاقدين
قبل انق�ضاء هذه الفرتة .
املــادة ( ) 16
الت�سجيـل لـدى منظمـة الطيـران املدنـي الدولـي
ت�سجل هذه االتفاقية وجميع التعديالت عليها لدى منظمة الطريان املدين الدويل .
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املــادة ( ) 17
�سريــان املفعــول
هــذه االتفاقيــة �ستطبــق ب�شك ــل م ؤ�قــت عنــد توقيعهــا و�ست�صبـح �ساريــة املفعــول بعد تبــادل
املذكرات الدبلوما�سية امل�ؤكدة ب�أن كل طرف متعاقد قد �أكمل �إجراءاته القانونية ال�ضرورية .
و�إثباتا لذلــك ف ـ�إن املفو�ضيــن بالتوقيــع �أدنـ ــاه  ،بن ــاء ع ـلــى التفويــ�ض املعطـى لك ــل منهمــا
من قبل حكومته قد وقعا على هذه االتفاقية .
وقعت فـي م�سقط هذا اليوم  19من �شهر دي�سمرب 2013م بن�سختني باللغتني العربية
والإجنليزية  .ويكون الن�ص باللغة الإجنليزية هو الن�ص املعتمد .
عن حكومــــة
�سلطنــة عمـــــان
�سعادة املهند�س�/سامل بن نا�صر بن �سعيد العوفـي
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للطريان املدين
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امللحــق ()1
النقــل اجلــوي املنتظــم
اجلــزء ( ) 1
الطـــرق اجلويــة
يكون ل�شركات الطيــران املعينــة مــن قبــل كــل طــرف متعاقــد مبوجــب هــذا امللح ــق ووفقــا
ل�شروط تعيينهــا  ،احلــق فــي القيــام برحــالت النقــل اجلــوي الدولــي املنتظمــة بيــن نقــاط
على الطرق اجلوية التالية :
�أ  -الطرق اجلوية ل�شركة �أو ل�شركات الطريان املعينة من قبل حكومة �سلطنة عمان :
 - 1من نقاط فيما وراء �سلطنة عمان عرب �سلطنة عمان ونقاط و�سطية �إىل نقطة
�أو نقاط فـي الواليات املتحدة الأمريكية وفيما وراء .
 - 2لكافــة خدمــات �أو خدمــة ال�شحــن بني الواليــات املتحــدة الأمريكيــة و�أي نقطــة
�أو نقاط .
ب  -الطرق اجلوية ل�شركة �أو ل�شركات الطريان املعينة من قبل حكومة الواليات املتحدة
الأمريكية :
 - 1من نقاط فيما وراء الواليات املتحدة الأمريكية عرب الواليات املتحدة الأمريكية
ونقاط و�سطية �إىل نقطة �أو نقاط فـي عمان وفيما وراء .
 -2لكافة خدمات �أو خدمة ال�شحن بني �سلطنة عمان و�أي نقطة �أو نقاط .
اجلــزء ( ) 2
املرونــة الت�شغيليــة
يحق لكل �شركة طريان معينة وعلى �أي �أو على كل الرحالت وح�سب اختيارها :
 - 1ت�شغيل رحالت جوية فـي �أح ــد �أو فـي كال االجتاهني .
� - 2ضم �أرقام رحالت جوية خمتلفة �ضمن رحلة طائرة واحدة .
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 - 3خدمة نقاط على الطرق اجلوية التابعة لإقليم �أي طرف متعاقد  ،ب�أي و�سيلة
�ضم وب�أي �شكل (والتي ميكن �أن تت�ضمن خدمة نقاط متو�سطة ونقاط فيما
وراء ونقاط فيما بعد) .
 - 4حذف نق ــاط التوقف على �أي نقط ــة �أو نقاط .
 - 5نق ــل احلرك ــة من �أي من طائرات ــه �إىل �أي م ــن طائراتــه الأخ ــرى فــي �أي نقطــة
على الطرق اجلوية .
 - 6تقدمي خدماتها �إىل نقاط فيما وراء �أي نقطة فـي �إقليمها مع �أو بدون تغيري
نوعيــة الطائــرة �أو رقــم الرحلــة  ،وميكــن حتفظهــا والإعــالن عــن خدماتهــا
�إىل اجلمهور العام من خالل خدمات الرحلة  ،بدون قيود جغرافية �أو اجتاهية
وبدون فقدان �أي حق لنقل احلركة امل�سموح بها مبوجب هذه االتفاقية  ،با�ستثناء
جميع خدمات ال�شحن � ،شريطة �أن تكون اخلدمة تخدم نقطة فـي �إقليم الطرف
الذي عني �شركة الطريان .
اجلــزء ( ) 3
ا�ستبــدال الطائــرات
على �أي جزء �أو �أجزاء من الطرق اجلوية �أعاله ميكن لأي �شركة طريان معينة �أن تقوم
بالنقل اجلوي الدويل بدون �أي قيود تتعلق باال�ستبدال فـي �أي نقطة على الطريق اجلوي
فـي نوع وعدد الطائرات العاملة با�ستثناء جميع خدمات ال�شحن � ،شريطة �أن يكون النقل
باالجتاه املغادر ملا وراء تلك النقطة هو ا�ستمرار للنقل من �إقليم الطرف الذي عني �شركة
الطريان و�أن يكون النقل باالجتاه القادم �إىل �إقليم الطرف الــذي عيــن �شركــة الطيــران
هو ا�ستمرار للنقل �إىل ما وراء تلك النقطة .
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امللحــق ( ) 2
النقــل اجلـــوي العــار�ض
الـجـــزء ( ) 1
�أ  -يكون ل�شركات الطريان املعينة من قبل كل طرف متعاقد مبوجب هذا امللحق وطبقا
ل�شروط تعيينـهــا احلــق فـي نقــل احلركــة العار�ضــة الدوليــة مــن امل�سافريـن (و�أمتعتهم
املرافقة ) و� /أو ال�شحن ( مبا فـي ذلك ولي�س مقت�صرا على رحالت ال�شحن املر�سل
العار�ضة واملجز�أة والرحالت العار�ضة التي جتمع بني ( م�سافرين و�شحن ) :
 - 1بني �أي نقطة �أو نقاط فـي �إقليم الطرف املتعاقد الذي عني �شركة الطريان و�أي
نقطة �أو نقاط فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
 - 2وبني �أي نقطة �أو نقاط فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر و�أي نقطة �أو نقاط فـي
بلد ثالث �أو بلدان �شريطة �أن تكون مثل هذه اخلدمة وبا�ستثناء رحالت ال�شحن
العار�ضة جزءا من عملية متوا�صلة بتغيري �أو بدون تغيري الطائرة التي تت�ضمن
اخلدمة للرحلة املتجهة للوطـن بهدف حتميل حركة النقل املحليـة بني الوطن
و�إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
ب  -عن ــد القيــام باخلدمــات املت�ضمنــة ف ــي ه ــذا امللحــق  ،يكــون ل�شركــات الطيــران املعينــة
من قبل كل طرف متعاقد مبوجب هذا امللحق احلق �أي�ضا فـي :
 - 1التوقف �أثناء الطريق فـي �أي نقاط �سواء كانت �ضمن �أو خارج �إقليم �أي طرف .
 - 2نقل حركة الرتانزيت عرب �إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
� - 3أن يجمع على نف�س الطائرة احلركة التي من�ش�ؤها من �إقليم �أحد الطرفني
املتعاقدين واحلركة التي من�ش�ؤها من �إقليم الطرف املتعاقد الآخر واحلركة التي
من�ش�ؤها من بلدان ثالثة .
 - 4تقدمي خدمات النقل اجلوي الدويل بدون قيود تتعلق بتغيري نوع �أو عدد
الطائــرات الت ــي تتولــى ت�شغيله ــا ف ــي �أي نقطـ ــة عل ــى الطـ ــرق اجلوي ــة �شريطـ ــة
�أن يك ــون النق ــل �إىل نقطة تقع فيما وراء هذه النقطة مبثابة عملية نقل م�ستمرة
مـن �إقليـم الطـرف املتعاقـد الذي عني �شركـة الطيـران فـي حالـة الرحلة القادمة
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و�أن تكــون عمليــة النقــل املتجهــة نحـو �إقليــم الطـرف املتعاقـد الذي عني �شركة
الطيــران ا�ستمــرارا لعمليــة النقــل املنطلقــة من نقطــة تتجاوز تلك النقطة ،
وذلك با�ستثناء الرحالت العار�ضة لنقل الب�ضائع .
ج  -ينظــر كــل طــرف ب�إيجــاب لطلبــات �شركــات الطيــران لدى الطرف املتعاقد الآخر لنقل
احلركة غري الواردة فـي هذا امللحق وذلك على �أ�سا�س املجاملة ومبد�أ املعاملة باملثل .
اجلــزء ( ) 2
يكون لأي �شركة طريان معينة من قبــل �أي طــرف متعاقــد والتي تقــوم بنقــل جـوي دولـي
عار�ض من�ش�ؤه فـي �إقليم �أي طرف �سواء كان النقل باجتاه واحد �أو على �أ�سا�س الرحلة
باجتاهيــن اخلي ــار بااللتــزام بقوانيــن الرحــالت العار�ضــة والأنظمــة والقواعــد اخلا�صــة
ببلدها �أو ببلد الطرف املتعاقد الآخر � .إذا طبق طرف متعاقد قواعد �أو �أنظمة �أو ن�صو�ص
�أو �شـروط �أو قيود خمتلفة على واحدة �أو �أكرث من �شركات الطيـران التابعة له �أو على �شركات
الطريان التابعة لدول �أخرى تخ�ضع كل �شركة طريان معينة للتطبيق الأقل تقييدا ملثل
هذه املعايري .
ولكن ليـ�س فـي الفقــرة �أعـاله  ،ما يحــد حقـوق �أي من الطرفني املتعاقدين فـي �أن يطلب
من �شركات الطريان املعينة مبوجب هذا امللحق من قبل �أي طرف متعاقد االلتزام
باملتطلبات املتعلقة بحماية �أموال امل�سافرين واحلقوق اخلا�صة ب�إلغاء حجوزات امل�سافرين
وا�سرتجاع ثمن تذاكر �سفرهم .
اجلــزء ( ) 3
با�ستثناء ما يتعلق بقواعد حماية امل�ستهلك امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة �أعاله  ،لن
يطلب �أي طرف متعاقد من �شركة الطريان املعينة مبوجب هذا امللحق من قبل الطرف
املتعاقد الآخر فيما يتعلق بنقل احلركة من �إقليم ذلك الطرف املتعاقد الآخر �أو بلد ثالث
على �أ�سا�س الرحلة باجتاه واحد �أو باجتاهني ب�أن يقدم ما هو �أكرث من بيان لالمتثال
بالقوانني والأنظمة والقواعد املطبقة امل�شار �إليها فـي اجلزء ( )2من هذا امللحق �أو ال�سماح
بالتخلي عن تلك القوانني �أو الأنظمة �أو القواعد املمنوحة من قبل �سلطات الطريان
املخت�صة .
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AIR TRANSPORT AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the United
States of America (hereinafter, “the Contracting Parties”);
Desiring to promote an international aviation system based on competition
among airlines in the marketplace with minimum government interference and
regulation;
Desiring to facilitate the expansion of international air transport opportunities;
Desiring to make it possible for airlines to offer the traveling and shipping public
a variety of service options at the lowest prices that are not discriminatory and do
not represent abuse of a dominant position, and wishing to encourage individual
airlines to develop and implement innovative and competitive prices;
Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air
transport and reaffirming their grave concern about acts or threats against the
security of aircraft, which jeopardize the safety of persons or property, adversely
affect the operation of air transportation, and undermine public confidence in
the safety of civil aviation; and
Being Contracting Parties to the Convention on International Civil Aviation,
done at Chicago on December 7, 1944;
Have agreed as follows:
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Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement, unless otherwise stated, the term:
1 -“Aeronautical authorities” means, in the case of the Government of the
Sultanate of Oman, the Public Authority for Civil Aviation, and any person
or agency authorized to perform any functions on civil aviation exercised by
the said Authority, or similar functions, and in the case of the Government
of the United States, the Department of Transportation, or its successor;
2 -“Agreement” means this Agreement, its Annexes, and any amendments
thereto;
3 -“Air transportation” means the public carriage by aircraft of passengers,
baggage, cargo, and mail, separately or in combination, for remuneration or
hire;
4 -“Convention” means the Convention on International Civil Aviation, done at
Chicago on December 7, 1944, and includes:
a - any amendment that has entered into force under Article (94 a) of the
Convention and has been ratified by both Contracting Parties, and
b - any Annex or any amendment thereto adopted under Article (90) of the
Convention, insofar as such Annex or amendment is at any given time
effective for both Contracting Parties;
5 -“Designated airline” means an airline designated and authorized in accordance
with Article (3) of this Agreement;
6 -“Full cost” means the cost of providing service plus a reasonable charge for
administrative overhead;
7 -“International air transportation” means air transportation that passes
through the airspace over the territory of more than one State;
8 -“Price” means any fare, rate or charge for the carriage of passengers (and their
baggage) and/or cargo (excluding mail) in air transportation charged by
airlines, including their agents, and the conditions governing the availability
of such fare, rate or charge;
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9 -“Stop for non-traffic purposes” means a landing for any purpose other than
taking on or discharging passengers, baggage, cargo and/or mail in air
transportation;
10 -“Territory” means the land areas under the sovereignty, jurisdiction,
protection, or trusteeship of a Contracting Party, and the territorial waters
adjacent thereto; and
11 -“User charge” means a charge imposed on airlines for the provision of
airport, air navigation, or aviation security facilities or services including
related services and facilities.
Article 2
Grant of Rights
1 - Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following
rights for the conduct of international air transportation by the airlines of the
other Contracting Party:
a -the right to fly across its territory without landing;

b -the right to make stops in its territory for non-traffic purposes; and
c -the rights otherwise specified in this Agreement.
2 - Nothing in this Article shall be deemed to confer on the airline or airlines
of one Contracting Party the rights to take on board, in the territory of the
other Contracting Party, passengers, their baggage, cargo, or mail carried for
compensation and destined for another point in the territory of that other
Contracting Party.
Article 3
Designation and Authorization
1 - Each Contracting Party shall have the right to designate as many airlines as
it wishes to conduct international air transportation in accordance with this
Agreement and to withdraw or alter such designations. Such designations
shall be transmitted to the other Contracting Party in writing through
diplomatic channels, and shall identify whether the airline is authorized to
conduct the type of air transportation specified in Annex (I) or in Annex (II)
or both.
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2 - On receipt of such a designation, and of applications from the designated
airline, in the form and manner prescribed for operating authorizations and
technical permissions, the other Contracting Party shall grant appropriate
authorizations and permissions with minimum procedural delay, provided:
a -substantial ownership and effective control of that airline are vested in the
Contracting Party designating the airline, nationals of that Contracting
Party, or both;
b - the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed
under the laws and regulations normally applied to the operation of
international air transportation by the Contracting Party considering
the application or applications; and
c - the Contracting Party designating the airline is maintaining and
administering the standards set forth in Article (6) (Safety) and Article

(7)(Aviation Security).

Article 4
Revocation of Authorization
1 - Either Contracting Party may revoke, suspend or limit the operating
authorizations or technical permissions of an airline designated by the other
Contracting Party where:
a - substantial ownership and effective control of that airline are not vested in
the other Contracting Party, the Contracting Party’s nationals, or both;
b - that airline has failed to comply with the laws and regulations referred to
in Article (5) (Application of Laws) of this Agreement; or
c - the other Contracting Party is not maintaining and administering the
standards as set forth in Article (6) (Safety).
2 - Unless immediate action is essential to prevent further noncompliance with
subparagraphs (1 b) or (1 c) of this Article, the rights established by this Article
shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.
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3 - This Article does not limit the rights of either Contracting Party to withhold,
revoke, limit or impose conditions on the operating authorization or
technical permission of an airline or airlines of the other Contracting Party
in accordance with the provisions of Article (7) (Aviation Security).
Article 5
Application of Laws
1 -While entering, within, or leaving the territory of one Contracting Party, its
laws and regulations relating to the operation and navigation of aircraft shall
be complied with by the other Contracting Party’s airlines.
2 -While entering, within, or leaving the territory of one Contracting Party, its
laws and regulations relating to the admission to or departure from its territory
of passengers, crew or cargo on aircraft (including regulations relating to
entry, clearance, aviation security, immigration, passports, customs and
quarantine or, in the case of mail, postal regulations) shall be complied with
by, or on behalf of, such passengers, crew or cargo of the other Contracting
Party’s airlines.
Article 6
Safety
1 - Each Contracting Party shall recognize as valid, for the purpose of operating
the air transportation provided for in this Agreement, certificates of
airworthiness, certificates of competency, and licenses issued or validated by
the other Contracting Party and still in force, provided that the requirements
for such certificates or licenses at least equal the minimum standards that
may be established pursuant to the Convention. Each Contracting Party may,
however, refuse to recognize as valid for the purpose of flight above its own
territory, certificates of competency and licenses granted to or validated for
its own nationals by the other Contracting Party.
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2 - Either Contracting Party may request consultations concerning the safety
standards maintained by the other Contracting Party relating to aeronautical
facilities, aircrews, aircraft, and operation of the designated airlines. If,
following such consultations, one Contracting Party finds that the other
Contracting Party does not effectively maintain and administer safety
standards and requirements in these areas that at least equal the minimum
standards that may be established pursuant to the Convention, the other
Contracting Party shall be notified of such findings and the steps considered
necessary to conform with these minimum standards, and the other
Contracting Party shall take appropriate corrective action. Each Contracting
Party reserves the right to withhold, revoke, or limit the operating
authorization or technical permission of an airline or airlines designated by
the other Contracting Party in the event the other Contracting Party does not
take such appropriate corrective action within a reasonable time.
Article 7
Aviation Security
1 - In accordance with their rights and obligations under international law, the
Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect
the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an
integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their
rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall
act in conformity with all international agreements on aviation security
ratified by both Contracting Parties and shall in particular act in conformity
with the provisions of the Convention on Offenses and Certain Other Acts
Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on September 14, 1963, the
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at
The Hague on December 16, 1970, the Convention for the Suppression of
Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on
September 23, 1971, and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts
of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary
to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of
Civil Aviation, done at Montreal on February 24, 1988.
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2 - The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance
to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other
unlawful acts against the safety of such aircraft, of their passengers and crew,
and of airports and air navigation facilities, and to address any other threat
to the security of civil air navigation.
3 - The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity
with the aviation security standards and appropriate recommended practices
established by the International Civil Aviation Organization and designated
as Annexes to the Convention; they shall require that operators of aircraft of
their registry, operators of aircraft who have their principal place of business
or permanent residence in their territory, and the operators of airports in
their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4 - Each Contracting Party agrees to observe the security provisions required
by the other Contracting Party for entry into, for departure from, and while
within the territory of that other Contracting Party and to take adequate
measures to protect aircraft and to inspect passengers, crew, and their
baggage and carry-on items, as well as cargo and aircraft stores, prior to and
during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give positive
consideration to any request from the other Contracting Party for special
security measures to meet a particular threat.
5 - When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or
other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports or
air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other
by facilitating communications and other appropriate measures intended to
terminate rapidly and safely such incident or threat.
6 - When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other
Contracting Party has departed from the aviation security provisions of this
Article, the aeronautical authorities of that Contracting Party may request
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immediate consultations with the aeronautical authorities of the other
Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement within (15) days
from the date of such request shall constitute grounds to withhold, revoke,
limit, or impose conditions on the operating authorization and technical
permissions of an airline or airlines of that Contracting Party. When required
by an emergency, a Contracting Party may take interim action prior to the
expiry of (15) days.
Article 8
Commercial Opportunities
1 -The airlines of each Contracting Party shall have the right to establish offices
in the territory of the other Contracting Party for the promotion and sale of
air transportation.
2 - The designated airlines of each Contracting Party shall be entitled, in
accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party
relating to entry, residence, and employment, to bring in and maintain in
the territory of the other Contracting Party managerial, sales, technical,
operational, and other specialist staff required for the provision of air
transportation.
3 - Each designated airline shall have the right to perform its own groundhandling in the territory of the other Contracting Party (“self-handling”) or,
at its option, select among competing agents for such services in whole or in
part. The rights shall be subject only to physical constraints resulting from
considerations of airport safety. Where such considerations preclude selfhandling, ground services shall be available on an equal basis to all airlines;
charges shall be based on the costs of services provided; and such services
shall be comparable to the kind and quality of services as if self-handling were
possible.
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4 - Any airline of each Contracting Party may engage in the sale of air
transportation in the territory of the other Contracting Party directly and,
at the airline’s discretion, through its agents, except as may be specifically
provided by the charter regulations of the country in which the charter
originates that relate to the protection of passenger funds, and passenger
cancellation and refund rights. Each airline shall have the right to sell such
transportation, and any person shall be free to purchase such transportation,
in the currency of that territory or in freely convertible currencies.
5 - Each airline shall have the right to convert and remit to its country, on
demand, local revenues in excess of sums locally disbursed. Conversion and
remittance shall be permitted promptly without restrictions or taxation in
respect thereof at the rate of exchange applicable to current transactions and
remittance on the date the carrier makes the initial application for remittance.
6 - The airlines of each Contracting Party shall be permitted to pay for local
expenses, including purchases of fuel, in the territory of the other
Contracting Party in local currency. At their discretion, the airlines of each
Contracting Party may pay for such expenses in the territory of the other
Contracting Party in freely convertible currencies according to local currency
regulation.
7 - In operating or holding out the authorized services on the agreed routes,
any designated airline of one Contracting Party may enter into cooperative
marketing arrangements such as blocked-space, code-sharing or leasing
arrangements, with
a - an airline or airlines of either Contracting Party; and
b - an airline or airlines of a third country, provided that such third country
authorizes or allows comparable arrangements between the airlines of
the other Contracting Party and other airlines on services to, from and
via such third country;
provided that all airlines in such arrangements:
i - hold the appropriate authority and
ii - meet the requirements normally applied to such arrangements.
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8 - Notwithstanding any other provision of this Agreement, airlines and indirect
providers of cargo transportation of both Contracting Parties shall be
permitted, without restriction, to employ in connection with international
air transportation any surface transportation for cargo to or from any points
in the territories of the Contracting Parties or in third countries, including
transport to and from all airports with customs facilities, and including,
where applicable, the right to transport cargo in bond under applicable
laws and regulations. Such cargo, whether moving by surface or by air,
shall have access to airport customs processing and facilities. Airlines may
elect to perform their own surface transportation or to provide it through
arrangements with other surface carriers, including surface transportation
operated by other airlines and indirect providers of cargo air transportation.
Such intermodal cargo services may be offered at a single, through price for
the air and surface transportation combined, provided that shippers are not
misled as to the facts concerning such transportation.
Article 9
Customs Duties and Charges
1 - On arriving in the territory of one Contracting Party, aircraft operated in
international air transportation by the designated airlines of the other
Contracting Party, their regular equipment, ground equipment, fuel,
lubricants, consumable technical supplies, spare parts (including engines),
aircraft stores (including but not limited to such items of food, beverages and
liquor, tobacco and other products destined for sale to or use by passengers
in limited quantities during flight), and other items intended for or used
solely in connection with the operation or servicing of aircraft engaged in
international air transportation shall be exempt, on the basis of reciprocity,
from all import restrictions, property taxes and capital levies, customs duties,
excise taxes, and similar fees and charges that are:
i - imposed by the national authorities, and
ii - not based on the cost of services provided, provided that such equipment
and supplies remain on board the aircraft.
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2 - There shall also be exempt, on the basis of reciprocity, from the taxes, levies,
duties, fees and charges referred to in paragraph (1) of this Article, with the
exception of charges based on the cost of the service provided:
a - aircraft stores introduced into or supplied in the territory of a Contracting
Party and taken on board, within reasonable limits, for use on outbound
aircraft of an airline of the other Contracting Party engaged in international
air transportation, even when these stores are to be used on a part of the
journey performed over the territory of the Contracting Party in which
they are taken on board;
b - ground equipment and spare parts (including engines) introduced into the
territory of a Contracting Party for the servicing, maintenance, or repair of
aircraft of an airline of the other Contracting Party used in international
air transportation;
c - fuel, lubricants and consumable technical supplies introduced into or
supplied in the territory of a Contracting Party for use in an aircraft of
an airline of the other Contracting Party engaged in international air
transportation, even when these supplies are to be used on a part of the
journey performed over the territory of the Contracting Party in which
they are taken on board; and
d - promotional and advertising materials introduced into or supplied in the
territory of one Contracting Party and taken on board, within reasonable
limits, for use on outbound aircraft of an airline of the other Contracting
Party engaged in international air transportation, even when these stores
are to be used on a part of the journey performed over the territory of the
Contracting Party in which they are taken on board.
3 - Equipment and supplies referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article
may be required to be kept under the supervision or control of the appropriate
authorities.
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4 - The exemptions provided by this Article shall also be available where the
designated airlines of one Contracting Party have contracted with another
airline, which similarly enjoys such exemptions from the other Contracting
Party, for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party
of the items specified in paragraphs (1) and (2) of this Article.
Article 10
User Charges
1 - User charges that may be imposed by the competent charging authorities
or bodies of each Contracting Party on the airlines of the other Contracting
Party shall be just, reasonable, not unjustly discriminatory, and equitably
apportioned among categories of users. In any event, any such user charges
shall be assessed on the airlines of the other Contracting Party on terms not
less favorable than the most favorable terms available to any other airline at
the time the charges are assessed.
2 - User charges imposed on the airlines of the other Contracting Party may
reflect, but shall not exceed, the full cost to the competent charging authorities
or bodies of providing the appropriate airport, airport environmental, air
navigation, and aviation security facilities and services at the airport or
within the airport system. Such charges may include a reasonable return on
assets, after depreciation. Facilities and services for which charges are made
shall be provided on an efficient and economic basis.
3 - Each Contracting Party shall encourage consultations between the competent
charging authorities or bodies in its territory and the airlines using the services
and facilities, and shall encourage the competent charging authorities or
bodies and the airlines to exchange such information as may be necessary to
permit an accurate review of the reasonableness of the charges in accordance
with the principles of paragraphs (1) and (2) of this Article. Each Contracting
Party shall encourage the competent charging authorities to provide users
with reasonable notice of any proposal for changes in user charges to enable
users to express their views before changes are made.
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4 - Neither Contracting Party shall be held, in dispute resolution procedures
pursuant to Article (14), to be in breach of a provision of this Article, unless :
i - it fails to undertake a review of the charge or practice that is the subject of
complaint by the other Contracting Party within a reasonable amount of
time; or
ii - following such a review it fails to take all steps within its power to remedy
any charge or practice that is inconsistent with this Article.
Article 11
Fair Competition
1 - Each Contracting Party shall allow a fair and equal opportunity for the
designated airlines of both Contracting Parties to compete in providing the
international air transportation governed by this Agreement.
2 - Each Contracting Party shall allow each designated airline to determine the
frequency and capacity of the international air transportation it offers based
upon commercial considerations in the marketplace. Consistent with this
right, neither Contracting Party shall unilaterally limit the volume of traffic,
frequency or regularity of service, or the aircraft type or types operated
by the designated airlines of the other Contracting Party, except as may be
required for customs, technical, operational, or environmental reasons under
uniform conditions consistent with Article (15) of the Convention.
3 - Neither Contracting Party shall impose on the other Contracting Party’s
designated airlines a first-refusal requirement, uplift ratio, no-objection fee,
or any other requirement with respect to capacity, frequency or traffic that
would be inconsistent with the purposes of this Agreement.
4 - Neither Contracting Party shall require the filing of schedules, programs
for charter flights, or operational plans by airlines of the other Contracting
Party for approval, except as may be required on a non-discriminatory
basis to enforce the uniform conditions foreseen by paragraph (2) of this
Article or as may be specifically authorized in an Annex to this Agreement.

-38-

)1082( اجلريدة الر�سمية العدد
If a Contracting Party requires filings for information purposes, it shall
minimize the administrative burdens of filing requirements and procedures
on air transportation intermediaries and on designated airlines of the other
Contracting Party.
Article 12
Pricing
1 - Each Contracting Party shall allow prices for air transportation to be
established by each designated airline based upon commercial considerations
in the marketplace. Intervention by the Contracting Parties shall be limited
to:
a - prevention of unreasonably discriminatory prices or practices;
b - protection of consumers from prices that are unreasonably high or
restrictive due to the abuse of a dominant position; and
c - protection of airlines from prices that are artificially low due to direct or
indirect governmental subsidy or support.
2 - Each Contracting Party may require notification to or filing with its
aeronautical authorities of prices to be charged to or from its territory by
airlines of the other Contracting Party. Notification or filing by the airlines of
both Contracting Parties may be required no more than (30) days before the

proposed date of effectiveness. In individual cases, notification or filing may
be permitted on shorter notice than normally required. Neither Contracting
Party shall require the notification or filing by airlines of the other Contracting
Party of prices charged by charterers to the public, except as may be required
on a non-discriminatory basis for information purposes.
3 - Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the inauguration
or continuation of a price proposed to be charged or charged by:
i - an airline of either Contracting Party for international air transportation
between the territories of the Contracting Parties, or
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ii - an airline of one Contracting Party for international air transportation
between the territory of the other Contracting Party and any other
country, including in both cases transportation on an interline or intraline
basis.
If either Contracting Party believes that any such price is inconsistent with
the considerations set forth in paragraph (1) of this Article, it shall request
consultations and notify the other Contracting Party of the reasons for its
dissatisfaction as soon as possible. These consultations shall be held not later
than (30) days after receipt of the request, and the Contracting Parties shall
cooperate in securing information necessary for reasoned resolution of the
issue. If the Contracting Parties reach agreement with respect to a price for
which a notice of dissatisfaction has been given, each Contracting Party shall
use its best efforts to put that agreement into effect. Without such mutual
agreement, the price shall go into effect or continue in effect.
Article 13
Consultations
Either Contracting Party may, at any time, request consultations relating to
this Agreement. Such consultations shall begin at the earliest possible date, but
not later than (60) days from the date the other Contracting Party receives the

request unless otherwise agreed.

Article l4
Settlement of Disputes
1 - Any dispute arising under this Agreement, except those that may arise
under Article (12) (Pricing), that is not resolved by a first round of formal

consultations may be referred by agreement of the Contracting Parties for
decision to some person or body. If the Contracting Parties do not so agree,
the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be submitted to
arbitration in accordance with the procedures set forth below.
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2 - Arbitration shall be by a tribunal of three arbitrators to be constituted as
follows:
a - Within (30) days after the receipt of a request for arbitration, each
Contracting Party shall name one arbitrator. Within (60) days after these
two arbitrators have been named, they shall by agreement appoint a third
arbitrator, who shall act as President of the arbitral tribunal;
b - If either Contracting Party fails to name an arbitrator, or if the third
arbitrator is not appointed in accordance with subparagraph (a) of this
paragraph, either Contracting Party may request the President of the
Council of the International Civil Aviation Organization to appoint the
necessary arbitrator or arbitrators within (30) days. If the President of the
Council is of the same nationality as one of the Contracting Parties, the
most senior Vice President who is not disqualified on that ground shall
make the appointment.
3 - Except as otherwise agreed, the arbitral tribunal shall determine the limits of
its jurisdiction in accordance with this Agreement and shall establish its own
procedural rules. The tribunal, once formed, may recommend interim relief
measures pending its final determination. At the direction of the tribunal or at
the request of either of the Contracting Parties, a conference to determine the
precise issues to be arbitrated and the specific procedures to be followed shall
be held not later than (15) days after the tribunal is fully constituted.
4 - Except as otherwise agreed or as directed by the tribunal, each Contracting
Party shall submit a memorandum within (45) days of the time the tribunal
is fully constituted. Replies shall be due (60) days later. The tribunal shall hold
a hearing at the request of either Contracting Party or on its own initiative
within (15) days after replies are due.

-41-

)1082( اجلريدة الر�سمية العدد
5 - The tribunal shall attempt to render a written decision within (30) days after
completion of the hearing or, if no hearing is held, after the date both replies
are submitted. The decision of the majority of the tribunal shall prevail.
6 - The Contracting Parties may submit requests for clarification of the decision
within (15) days after it is rendered and any clarification given shall be issued
within (15) days of such request.
7 - Each Contracting Party shall, to the degree consistent with its national law,
give full effect to any decision or award of the arbitral tribunal.
8 - The expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the
arbitrators, shall be shared equally by the Contracting Parties. Any expenses
incurred by the President of the Council of the International Civil Aviation
Organization in connection with the procedures of paragraph (2.b.) of this
Article shall be considered to be part of the expenses of the arbitral tribunal.
Article l5
Termination
Either Contracting Party may, at any time, give notice in writing to the other
Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall
be sent simultaneously to the International Civil Aviation Organization. This
Agreement shall terminate at midnight (at the place of receipt of the notice to
the other Contracting Party) immediately before the first anniversary of the
date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice is
withdrawn by agreement of the Contracting Parties before the end of this period.
Article 16
Registration with ICAO
This Agreement and all amendments thereto shall be registered with the
International Civil Aviation Organization.
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Article 17
Entry into Force
This Agreement shall be provisionally applied upon signature and shall enter into
force upon an exchange of diplomatic notes confirming that each Contracting
Party has completed all of its necessary legal procedures.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their
respective Governments, have signed this Agreement.
DONE at Muscat, this 19th day of December 2013, in duplicate, in the English
and Arabic languages. English shall be the authentic language text.

FOR THE GOVERNMENT

FOR THE GOVERNMENT

OF

OF

THE SULTANATE OF OMAN

THE UNITED STATES OF AMERICA

H.E. Eng. Salim Bin Nasser Said Al-Oufi

Honorable Greta C. Holtz

Chief Executive Officer of the

Ambassador of the United States

Public Authority for Civil Aviation

to the Sultanate of Oman
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ANNEX I
Scheduled Air Transportation
Section 1
Routes
Airlines of each Contracting Party designated under this Annex shall, in
accordance with the terms of their designation, be entitled to perform scheduled
international air transportation between points on the following routes:
A - Routes for the airline or airlines designated by the Government of Oman:
1 - From points behind Oman via Oman and intermediate points to a point
or points in the United States and beyond.
2 - For all-cargo service or services, between the United States and any point
or points.
B - Routes for the airline or airlines designated by the Government of the United
States:
1 - From points behind the United States via the United States and
intermediate points to a point or points in Oman and beyond.
2 - For all-cargo service or services, between Oman and any point or points.
Section 2
Operational Flexibility
Each designated airline may, on any or all flights and at its option:
1 - operate flights in either or both directions;
2 - combine different flight numbers within one aircraft operation;
3 - serve behind, intermediate, and beyond points and points in the territories
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of the Contracting Parties on the routes in any combination and in any
order;
4 - omit stops at any point or points;
5 - transfer traffic from any of its aircraft to any of its other aircraft at any
point on the routes; and
6 - Serve points behind any point in its territory with or without change of
aircraft or flight number and may hold out and advertise such services
to the public as through services; without directional or geographic
limitation and without loss of any right to carry traffic otherwise
permissible under this Agreement; provided that, with the exception
of all-cargo services, the service serves a point in the territory of the
Contracting Party designating the airline.
Section 3
Change of Gauge
On any segment or segments of the routes above, any designated airline may
perform international air transportation without any limitation as to change, at
any point on the route, in type or number of aircraft operated; provided that, with
the exception of all-cargo services, in the outbound direction, the transportation
beyond such point is a continuation of the transportation from the territory of the
Contracting Party that has designated the airline and, in the inbound direction,
the transportation to the territory of the Contracting Party that has designated
the airline is a continuation of the transportation from beyond such point.
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ANNEX II
Charter Air Transportation
Section 1
A - Airlines of each Contracting Party designated under this Annex shall,
in accordance with the terms of their designation, have the right to carry
international charter traffic of passengers (and their accompanying baggage)
and/or cargo (including, but not limited to, freight forwarder, split, and
combination (passenger/cargo) charters):
1 - Between any point or points in the territory of the Contracting Party that
has designated the airline and any point or points in the territory of the
other Contracting Party; and
2 - Between any point or points in the territory of the other Contracting
Party and any point or points in a third country or countries, provided
that, except with respect to cargo charters, such service constitutes part of
a continuous operation, with or without a change of aircraft, that includes
service to the homeland for the purpose of carrying local traffic between
the homeland and the territory of the other Contracting Party.
B - In the performance of services covered by this Annex, airlines of each
Contracting Party designated under this Annex shall also have the right:
1 - to make stopovers at any points whether within or outside of the territory
of either Contracting Party;
2 - to carry transit traffic through the other Contracting Party’s territory;
3 - to combine on the same aircraft traffic originating in one Contracting
Party’s territory, traffic originating in the other Contracting Party’s
territory, and traffic originating in third countries; and
4 - to perform international air transportation without any limitation as to
change, at any point on the route, in type or number of aircraft operated;
provided that, except with respect to cargo charters, in the outbound
direction, the transportation beyond such point is a continuation of
the transportation from the territory of the Contracting Party that has
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designated the airline and in the inbound direction, the transportation to
the territory of the Contracting Party that has designated the airline is a
continuation of the transportation from beyond such point.
C - Each Contracting Party shall extend favorable consideration to applications
by airlines of the other Contracting Party to carry traffic not covered by this
Annex on the basis of comity and reciprocity.
Section 2
A - Any airline designated by either Contracting Party performing international
charter air transportation originating in the territory of either Contracting
Party, whether on a one-way or round-trip basis, shall have the option of
complying with the charter laws, regulations, and rules either of its homeland
or of the other Contracting Party. If a Contracting Party applies different
rules, regulations, terms, conditions, or limitations to one or more of its
airlines, or to airlines of different countries, each designated airline shall be
subject to the least restrictive of such criteria.
B - However, nothing contained in the above paragraph shall limit the rights of
either Contracting Party to require airlines designated under this Annex by
either Contracting Party to adhere to requirements relating to the protection
of passenger funds and passenger cancellation and refund rights.
Section 3
Except with respect to the consumer protection rules referred to in the preceding
paragraph above, neither Contracting Party shall require an airline designated
under this Annex by the other Contracting Party, in respect of the carriage of
traffic from the territory of that other Contracting Party or of a third country on
a one-way or round-trip basis, to submit more than a declaration of conformity
with the applicable laws, regulations and rules referred to under section (2)
of this Annex or of a waiver of these laws, regulations, or rules granted by the
applicable aeronautical authorities.
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