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الكو��ت ال��وم
العدد 1726 - الس��ة ال��ال��ة وال��ال��ون

م 31 لس��ة 1987  ا��ون ر�� مرسوم ��ال��
ى� الكو��ت وي �� ل الح� ٔ�ن ����ظ��م سوق ال���� ى� س� ��

م ا��ون ر�� � الدس��ور، وعلى ال��
� ��ول��و س��ة 1986م وعلى المادة (20) مں

ق 3 مں وال س��ة 1406هـ الموا�� � س�
��عد االطالع على االٔمر االٔم��ري الصادر ����ار��ح� 27 مں

مام الكو��ت ٕالى معاهدة وارسو ل��وح��د ة على ا��ص� �� م (20) لس��ة 1985 ��الموا�� ا��ون ر�� ار��ة، وعلى ال�� ��ص المحالت ال��ح� ٔ�ن ����ظ��م ��راح� ى� س� (32) لس��ة 1969 ��
ا��ون لس الوزراء، أصدر��ا ال�� ة مح� �� دمات، و��عد موا�� ؤون الح� وي الدولى� و��رو��وكول ��عد��لها لعام 1955م، و����اًء على عرض وز��ر الدولة لس� ل الح� واعد ال���� ��عض ��

آال��ى� ��صه:
أ���ة المر����طة ص� مادة (1):االٔح�م ال��

صد ��الع��ارات ال��ال��ة المع��ى الم��صوص عل��ه أمام � م��ها:  ا��ون ���� ى� ��ط����ق أح�م هذا ال�� ��
دمات.  ؤون الح� 1 – الوز��ر: وز��ر الدولة لس�

وي:  ل الح� 2 – سوق ال����
اص ��ٕارسال الطرود اط الح� اصة وال��س� ًوا و��سو��ق الرحالت الح� ا�ٔع ح� � ال��ص�

حں ��ول وٕاصدار ��والص س� ر ��الطا�ٔرات و�� ى� الكو��ت ����علق ������ع ��ذاكر الس�� اط �� � ��س�
املة.  ًوا و����ظ��م الرحالت الس� والرسا�ٔل السر��عة ح�

اص السوق:  ح� 3 – أس�
ى� �� �
ر�ت الط��ران المع��مد��ں � وو�ء س�

ى� الكو��ت ��و�ء م����عات عام��ں � وٕالى مطار الكو��ت الدولى� أو المم��لة ��
ر�ت الط��ران ال��ى� ��س��ر رحالت مں م��ع س� ح�

��رة والرسا�ٔل السر��عة. ل الطرود الصع� ر�ت وم���ب ���� ر وس� الكو��ت وم���ب الس��احة والس��
املة:  4 – الرحالت الس�

ارة.  ى� ال��لدان المر� والت االس��طالع��ة �� ارج طوال مدة الرحلة و���ل��ف الح� ى� الح� امة ال�ملة �� ًوا و���ل��ف إال�� ل ح� ور ال���� � أسعارها أح�
مں الرحالت ال��ى� ����ص�

5 – المعاهدات الدول��ة: 
ة ��اسم معاهدة وارسو لعام 1929م وال��رو��وكوالت المعدلة والمكملة لها آال����ة:  وي والمعرو�� ل الح� واعد ال���� اصة ����وح��د ��عض �� المعاهدة الح�

- ��رو��وكول الهاي لعام 1955. 
ار لعام 1961.  وادا الح� - ��رو��وكول ح�

مى� (1)، (2) لعام 1975.  - ��رو��وكولى� مو����ر��ال ر��
��ًال.  م ٕال��ها دولة الكو��ت مس���� اصة ��هذه المعاهدة ����ص� رى ح� - وأي ��رو��وكوالت أح�

أ���ة المر����طة ص� مادة (2):االٔح�م ال��
ل اطى� ���� � ��س�

مع ����ں وز الح� ارة والص��اعة، وال ��ح� � وزارة ال��ح�
��ص صادر عں ب ��رح� وي ٕاال ��موح� ل الح� ى� سوق ال���� اط �� ح�ص ممارسة أي ��س� وز الٔي س� ال ��ح�

رًطا أساس��ًا ٕالصدار اطات س� � ال��س�
اولة أي مں ة وزارة إالعالم وإالدارة العامة للط��ران المد��ى� لمر� �� ��ص أو م�ن واحد، و��ع����ر موا�� ى� ��رح� وي �� � الح�

حں اص والس� ح� االٔس�
ال أي ��عد��الت عل��ه. د��ده أو ٕادح� ��ص أو ��ح� هذا ال��رح�

مادة (3):
هم ��الو�لة ٕالى و��ص� ر�ت الط��ران وال��ى� ������ت ���� عة مع س� ود المو�� � الع��

د��م ��سح� مں ���� �
ر�ت الط��ران أو و�ء الم����عات العام��ں � لس�

ب على الو�ء العام��ں ��ح�
ارة وص��اعة الكو��ت.  ة ��ح� ر�� ارة والص��اعة وع� ��لها لدى وزارة ال��ح� إالدارة العامة للط��ران المد��ى� وذلك ��عد ��سح�

مادة (4):
ى� حالة ال��اكسى� ، و�� �

حں اص والس� ح� ل االٔس� ل ال��ى� ����ص عل��ها المعاهدة الدول��ة وذلك ��ال��س��ة ل���� ب و��ا�ٔق ال���� وي ٕاال ��موح� ل الح� وز ٕا��مام عمل��ات ال���� ال ��ح�
 . له لدى إالدارة العامة للط��ران المد��ى� د ��كون أسعاره مسح� ب ع�� ل ��موح� ����م عمل��ات ال���� ل الطرود والرسا�ٔل السر��عة �� وي و���� الح�

مادة (5):
عة مك��ب ٕاصدار رورة مراح� عول وال��������ه على الر�ب ��ص� ذ الم�� ر ��ا�� ة الس�� ر� الم����ت على و������ � أن ��ار��ح� الحح�

اص السوق ال��ٔ�كد مں ح� م��ع أس� ب على ح� ��ح�
ا�ٔ��ًا.  اءه ��ل�� ى� الموعد المحدد ٕالع� ر� �� ى� حالة عدم ��ٔ�ك��د الحح� ر�ت الط��ران �� وز لس� هم، و��ح� ر� ر ل��ٔ�ك��د حح� ��ل ��ار��ح� الس�� ة �� الو������

مادة (6):

�
��رة مں رة أو ��عد �� رى سواء م��اس� رهم على رحالت أح� ى� مطار الكو��ت الدولى� لمواصلة س�� ون �� �� اًصا سوف ����و�� ح� ل أس� ر�ت الط��ران ال��ى� ������ م��ع س� على ح�
ادر��هم، وال � مع�

دمات الالزمة لهم ورعا����هم طوال مدة الع��ور ٕالى ح��ں ة الح� د��م ��� � الطا�ٔرة و����
رد ه��وطهم مں راءات مواصلة رحل��هم ��مح� ة ٕاح� الو��ت ٕا��هاء ���

 . � المدة ال��ى� ��حددها إالدارة العامة للط��ران المد��ى�
ل م����ى الر�ب ٔالك��ر مں اء هؤالء الر�ب داح� � االٔحوال ����

وز ��ٔ�ي حال مں ��ح�
أ���ة المر����طة ص� مادة (7): االٔح�م ال��

��ل إالعالن ع��ها. ��ها �� �� ا على موا�� ب الحصول مس����ً واعد ال��ى� ��صدرها إالدارة العامة للط��ران المد��ى� و��ح� ا لل�� املة ط����ً اص السوق ����ظ��م رحالت س� ح� وز الٔس� ��ح�
مادة (8):



6/24/2019 طباعة

www.mohamoon-kw.com/Print.aspx?op=1&mode=0&Copy=0&ID=808&Type=2&PageNo=1 2/5

 أو ٕالى الكو��ت. 
�
ل عل��ها مں � ��سوق له ��ال����

��ر مصرح له أو لمں طاعات ع� � أسعار أو رحالت ل��
اص السوق إالعالن عں ح� � أس�

وز الٔي مں ال ��ح�
مادة (9): 

ل الطرود والرسا�ٔل السر��عة، ��عد ى� الكو��ت وم���ب ���� ��ر العاملة �� ر�ت الط��ران ع� � لس�
ى� الكو��ت أو و�ء الم����عات العام��ں ر�ت الط��ران العاملة �� م��ع س� على ح�

ى� السوق لدى إالدارة ها �� رى ��ط������ روطها ال��ى� س��ح� ل وس� ور ال���� ��ل االٔسعار وأح� ��ها، ��سح� �� و��ة الكو������ة والحصول على موا�� طوط الح� اق مع مؤسسة الح� اال����
ل.  � ��وًما على أال��

��ل ��ار��ح� العمل ��ها ��مدة س����ں العامة للط��ران المد��ى� الع��مادها وذلك ��
مادة (10):

ع ى� سوق الكو��ت، و���� ها �� ة ����ط������ �� ور الحصول على الموا�� مهور ال��عرف عل��ها �� ة الوسا�ٔل ال��ى� ������ح للح� روطها ����� ور وس� � االٔسعار واالٔح�
رى إالعالن عں ��ح�

��لها.  امت ����سح� هة ال��ى� �� مسؤول��ة إالعالن على الح�
مادة (11): 

ر والس��احة ى� الكو��ت ومالكى� م���ب الس�� ركة الط��ران �� � المد��ر الذي ��م��ل س�
ل المع��مدة على � مں ور ال���� ام ����ط����ق االٔسعار وأح� ع مسؤول��ة االل��ر� ����

 .
�
ومد��ر��ها المسؤول��ں

مادة (12): 

�
مسما�ٔة د����ار كو����ى� أو ��ٕاحدى ها����ں اوز ح� رامة ال ��ح� هر و��ع� ��د على ��ال��ة أس� ر ��عا��ب ��الح��س لمدة ال ��ر� ا��ون آح� د ����ص عل��ها �� و��ة أس� الل ��ٔ�ي ع�� مع عدم إالح�

 .
�
حں ر أو ��والص الس� اط ����علق ������ع أو ��سو��ق ��ذاكر الس�� الف مم��لى� الم����عات - أي ��س�  - ح�

�
ول��ں راد الم��ح� � أال��

 ��مارس مں
�
 � مں

�
و������ں الع��

ارج الكو��ت.  ح�
�
ر الصادر مں اص السوق و��سري هذا الحظر على ��رو��ح� ��ذاكر الس�� ح� ى� أس� �� � موط�

� ��سهل له مهم��ه أو ��ساعده مں
و��ة � مں س الع�� و��عا��ب ������

أ���ة المر����طة ص� مادة (13):االٔح�م ال��
ة.  ال��  � مح�

�
مسما�ٔة د����ار كو����ى� عں درها ح� رامة مال��ة �� ر ع� ر� وهمى� على ��ذاكر الس�� ��ل حح� وم ����سح� ر والس��احة الذي ���� ع على مك��ب الس�� 1 – ��و��

ى� الموعد وال��ار��ح� الم����ت وي �� ل الح� ة ال���� ذ و������ ٕاذا لم ������ ��وله �� ر�ت الط��ران ���� م س� ى� الموعد الم��اسب ��ل��ر� ر ٕالى المطار �� ى� حالة وصول المسا�� �� – 2
ر��مها رى مع ��ع� ر�ت ط��ران أح� ى� هذا ال��ار��ح� سواء على رحال��ها أو رحالت س� ادرة للكو��ت �� صده على أول رحلة مع� ب عل��ها ��رح��له ٕالى م�� عل��ها والمؤكد وح�

��ل الرحلة.  ع� ارج ٕاراد��ها أدت ٕالى عدم ٕا��مام ��س� روف طار�ٔة ح� � ه��اك ط�
ة ما لم ��كں ال��  � مح�

�
مسما�ٔة د����ار كو����ى� عں م��لغ ح�

أ���ة المر����طة ص� مادة (14):االٔح�م ال��
م ة و��ل��ر� ال�� وع المح� � ٕا��واء الر�ب موص�

ة عں م��ع ال���ل��ف ال��ا��ح� الف ح� ح�ص السوق المح� ا��ون ����حمل س� � هذا ال��
ة الٔح�م المادة السادسة مں ال�� وع مح� ع��د و��

ة.  ال��  � رحلة مح�
�
مسما�ٔة د����ار كو����ى� عں ر��مه م��لغ ح� صدهم ال��ها�ٔى� مع ��ع� ادرة للكو��ت ٕالى م�� ����رح��لهم على أول رحلة مع�

أ���ة المر����طة  ص� مادة (15):االٔح�م ال��
مسة آالف د����ار كو����ى� و����كرر درها ح� رامة مال��ة �� روطها المع��مدة ع� املة أو الٔسعارها أو لس� واعد ����ظ��م الرحالت الس� الف ل�� ح�ص السوق المح� ع على س� ��و��

ة.  ال��  � مح�
�
رامة عں الع�

أ���ة المر����طة ص� مادة (16):االٔح�م ال��
الف ومد��ره ر والس��احة المح� ة ومالك مك��ب الس�� ال�� ركة الط��ران المح� � مد��ر س�

رامة على � مں ع ع� وي المع��مدة ��و�� ل الح� ور ال���� ة أسعار وأح� ال�� ى� حالة مح� ��
ة.  ال�� رامة ����عدد ال��ذاكر المح� مسما�ٔة د����ار كو����ى� و����عدد الع� درها ح� المسؤول ��

أ���ة المر����طة ص� مادة (17):االٔح�م ال��
� الوز��ر ����اًء على عرض مد��ر عام إالدارة العامة للط��ران

رار مں ا��ون ���� � هذا ال��
ى� المواد (13)، (14)، (15)، (16) مں رامات الم��صوص عل��ها �� ��ع الع� ��كون ��و��

رامات ��ك��اب موصى عل��ه ��علم وصول.  ��ع هذه الع� رارات الصادرة ����و�� � ��ال��
��ں ال�� ب ٕاعالن المح� المد��ى� و��ح�

� ��ها�ٔ��ًا. 
ى� الطعں � ��ار��ح� ٕاعال��هم ��ها، و��كون حكم المحكمة ��

ر ��وًما مں مسة عس� الل ح� رارات أمام المحكمة ال���ة ح� ى� هذه ال�� �� �
ٔ�ن الطعں وز لذوي الس� و��ح�

ر.  ا��ون آح� اء أو أي �� ر� ا��ون الح� ى� �� ا�ٔ��ة الم��صوص عل��ها �� ر� و��ات الح� ��ع الع�� رامات ����و�� ��ع هذه الع� ل ��و�� وال ��ح�
أح�م عامة:
مادة (18):

����ش على ��ة وال���� � ��إالدارة العامة للط��ران المد��ى� حق المرا��
 العامل��ں

�
 ����ں

�
��ح مد��ر عام الط��ران المد��ى� مں � ����د��هم الوز��ر ����اًء على ��رس�

 الذ��ں
�
��ں �� للموط�

ظة على االٔسرار ام ��المحا�� � االل��ر�
��ں �� ا��ون وعلى هؤالء الموط� � ��ط����ق أح�م هذا ال��

اص السوق وطلب ال����ا��ات واالطالع على المس����دات الالزمة لل��ٔ�كد مں ح� أس�
هم.  ا�ٔ�� ال��ى� ��طلعون عل��ها ��حكم وط�

مادة (19):
مسة آالف د����ار دره ح� � أحد المصارف الكو������ة ��

مان مں طاب ص� د��ًا أو ح� دم لٕالدارة العامة للط��ران المد��ى� ��ٔ�م����ًا ���� اص السوق أن ���� ح� � أس�
ح�ص مں م � س� ��ل��ر�

ى� ��ص الم��صوص عل��ه �� رًطا أساس��ًا ٕالصدار ال��رح� � س�
د��م هذا ال��ٔ�م��ں ��ص، و��كون ���� � لمدة س��ة ��ال��ة ل��ار��ح� ا����هاء مدة ال��رح�

عول هذا ال��ٔ�م��ں كو����ى� و��سري م��
ا��ون.  � هذا ال��

المادة ال��ا����ة مں
رة �� ى� ال�� در الم��صوص عل��ه �� � ٕالى ال��

ب ��كملة ال��ٔ�م��ں ى� هذه الحالة ��ح� ا��ون و�� ا الٔح�م هذا ال�� عة ط����ً رامات المال��ة المو�� � الع�
� هذا ال��ٔ�م��ں

صم مں و��ح�
صم.  راء الح� ح�ص السوق ��ٕاح� طار س� � ��ار��ح� ٕاح�

 ��وًما مں
�
الل ��ال����ں ة ح� السا����

أ���ة المر����طة ص� مادة (20):االٔح�م ال��
و��ة وي وعص� ل الح� ؤون ال���� ى� س� �� �

��ص��ں � المح�
��ں �� � ك��ار الموط�

 ����ں
�
� ����د��ه مں

��ة ��ر�ٔاسة مد��ر عام الط��ران المد��ى� أو مں � إالدارة العامة للط��ران المد��ى� لح� ��س�
 :
�
� مں

 وزارة إالعالم.
�
- م��دوب عں
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م ں
ارة والص��اعة.  � وزارة ال��ح�

- م��دوب عں
ارة وص��اعة الكو��ت.  ة ��ح� ر�� � ع�

- م��دوب عں
 . ر والس��احة الكو����ى� � ا��حاد م���ب الس��

- م��دوب عں
ر��ع.  ��وى وال��س� � ٕادارة ال��

و مں - عص�
 الوز��ر. 

�
رار مں ��ة �� ك��ل اللح� و��صدر ����س�

اء. ل����ة االٔعص� ور أع� ��ماعها صح��ًحا ��حص� � ر�ٔ��سها و��كون اح�
��ة ��دعوة مں ��مع اللح� و��ح�

أ���ة المر����طة ص� مادة (21):االٔح�م ال��
 : ة ��ما ��ٔ���ى� ى� المادة السا���� ار ٕال��ها �� ��ة المس� ��ص اللح� ��ح�

ازاة ��ة مح� ة ��كون للح� ال�� ى� حالة ����وت المح� ات، و�� ال�� � مح�
� ��ا��ع��ها مں

ع م��ها أو مں اص السوق ��س��ب ما ���� ح� د أس� دمة ص� �وى الم�� ى� الس� ( أ ) ال��ظر ��
طار الل ��ٕاح� ا�ٔه، وذلك دون إالح� هر أو ٕالع� اوز س��ة أس� ��ص لمدة ال ����ح� � الذي أودعه أو و��ف ال��رح�

� ال��ٔ�م��ں
ء مں ر� الف ��إال��ذار أو مصادرة � أو ح� ح�ص المح� الس�

��ا�ٔ��ة. ر��مة ح� عة ٕاذا ا��طوت على ح� ��ق ��الوا�� سلطات ال��ح��

�
 أي مں

�
هة و����ں  ح�

�
 مں
�
ر��ں � المسا��

ى� الكو��ت أو ����ں � وك��لها المع��مد ��
ر�ت الط��ران و����ں � س�

وم ����ں ى� الم��ازعات ال��ى� ���� ��ها ه��ٔ�ة ��حك��م �� صل ��ص�� (ب) ال��
اع.  م��ع أطراف ال��ر� اص الٔعمالها ٕاذا طلب ٕال��ها ذلك ح� ح� اولة هذه االٔس� رى م��ى ���ت الم��ازعة ����علق ��مر� هة أح�  ح�

�
اص السوق مں ح� أس�

��ه الر�ٔ��س.  ا��ب الذي �� ح الح� ٕاذا ��ساوت االٔصوات رح� ا�ٔها �� ل����ة أعص�  أ، ب ��ٔ�ع�
�
ى� الحال����ں رارا��ها �� ��ة �� اع ��ها�ٔ��ًا، و��صدر اللح� ى� ال��ر� صل �� ��ة ��ال�� رار اللح� و��كون ��

أ���ة المر����طة  ص� مادة (22):االٔح�م ال��
مل على االٔح�ص: ا��ون و��س� ��ذ أح�م هذا ال�� رارات واللوا�ٔح الالزمة ل������ ��صدر الوز��ر ال��

اطهم.  اص السوق ل��س� ح� اولة أس� ى� مركر� مر� رها �� ب ��وا�� روط ال��ى� ��ح� 1 – الس�
وي. ل الح� � أسعار ال����

2 – وسا�ٔل إالعالن عں
ر.  ��ل ��ار��ح� الس�� ر� �� 3 – ��حد��د المدة الالزمة ل��ٔ�ك��د الحح�

املة.  واعد ����ظ��م الرحالت الس� �� – 4
ا��ون. ��د ��ٔ�ح�م هذا ال�� � ��العمل لل����

ا�ٔم��ں اص السوق ال�� ح� 5 – ��حد��د المهلة الالزمة الٔس�
د��د.  اط ٕالى ع��وان ح� اولة ال��س� ل مركر� مر� د��ده أو ���� ��ص أو ��ح� ة على ٕاصدار ال��رح� �� ����ش ع��د طلب الموا�� ف وال���� ة ��الكس� 6 – ��حد��د الرسوم الم��عل��

مادة (23):
ر��دة الرسم��ة.  ى� الح� ره �� � ��ار��ح� ��س�

ا��ون، و��عمل ��ه مں ��ذ هذا ال�� صه - ������ ��ما ��ح� على الوزراء - � ��
 

أم��ر الكو��ت 
ا��ر االٔحمد  ح�

لس الوزراء  رٔ���س مح�
سعد الع��د الله السالم الص��اح 
دمات  ؤون الح� وز��ر الدولة لس�
��دي ع��سى� محمد المر�

وال 1407هـ : 27 س� ى� صر الس��ف �� صدر ����
ق: 23 ��و����و 1987م الموا��

اح��ة مذكرة ٕا��ص�
ى� الكو��ت وي �� ل الح� ٔ�ن ����ظ��م سوق ال���� م (31) ��س� ا��ون ر�� لمرسوم ��ال��

��ه ��س��ب رة �� ات الم��عددة الم����س� ال�� ع حد للمح� ��رة ٕالى حالة اس��دعت ال��حرك السر��ع لوص� ى� آالو��ة االٔح� ى� الكو��ت �� وي �� ل الح� ى� سوق ال���� ع �� وصل الوص�

�
هة ٕالى العامل��ں طا��ات إال��ذار الموح� لح ال��عام��م ال��ى� أصدر��ها إالدارة العامة للط��ران المد��ى� وح� � ولم ����

��ں ال�� ى� لردع المح� ر��عى� ال��� ود ال����ظ��م ال��س� عدم وح�
ات. ال�� � هذه المح�

اطٔ�ة و����ظ��ف السوق مں ��ب الممارسات الح� ت ال��ظر ٕالى ��ح� ال لل�� ى� هذا المح� ��
ى� � ��عض الع��ارات ال��ى� وردت ��

صود مں ��ح الم�� ا��ون على ��وص� � هذا ال��
د ��صت المادة أالولى مں ، و�� ر��عى� راغ ال��س� ا��ون لملء هذا ال�� لذلك ��م ٕاعداد مرسوم ����

املة والمعاهدة الدول��ة.  اص السوق والرحالت الس� ح� وي وأس� ل الح� ا��ون وهى� الوز��ر وسوق ال���� مواد ال��
هة ذات ارة والص��اعة ��اع����ارها الح� � وزارة ال��ح�

��ص صادر عں ب ��رح� ى� السوق ٕاال ��موح� اط �� والٔح�م ����ظ��م السوق ��صت المادة ال��ا����ة على حظر ممارسة أي ��س�
��ة وي ومرا�� ل الح� ؤون ال���� ى� س� ��ذ أح�م المعاهدات الدول��ة �� ��صة �������� ٔ�ن، ولما ���ت إالدارة العامة للط��ران المد��ى� هى� السلطة المح� ى� هذا الس� ��صاص �� االح�
ة إالدارة العامة للط��ران المد��ى� على ٕاصدار �� ��رطت هذه المادة موا�� د اس� �� رى �� � دولة الكو��ت والدول االٔح�

وي ما ����ں ل الح� ��ات ال����ا�ٔ��ة ل����ظ��م ال���� ا�� ��ذ اال���� ������
ى� ل �� اطات ��ظًرا الٔ��ه ��دح� � هذه ال��س�

اولة أي مں رًطا أساس��ًا لمر� ا س� ة وزارة إالعالم أ��ص�ً �� ا��ون موا�� عل ال�� ال أ��ة ��عد��الت عل��ه، كما ح� د��ده أو ٕادح� ��ص أو ��ح� ال��رح�
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ؤون الس��اح��ة.  ��صاصها رعا��ة الس� اح�
 . ������ة لدى إالدارة العامة للط��ران المد��ى� ر�ت الط��ران االٔح� ود الو�الت الم��رمة مع س� � ع��

رورة ٕا��داع ��سح� مں ��رطت ال��ال��ة ص� كما اس�
اصة ات ال��ى� ����ص عل��ها المعاهدة الدول��ة الح� صى لل��عو��ص� ى� المطال��ة ����ط����ق الحد أال�� ها �� ط��ة ال��ٔ�م������ة وح�� دان ال��ع� �� �� �

ر�ت الط��ران مں وحما��ة لس�
رر، وع الص� ى� حالة و�� لة �� ركة ال��ا�� وع على الس� ى� الرح� �� �

احں ر أو الس� ح�ص المسا�� ظة على حق الس� ى� ذات الو��ت للمحا�� وي، و�� ل الح� واعد ال���� ����وح��د ��عض ��
ب الو��ا�ٔق ال��ى� ����ص عل��ها المعاهدة الدول��ة.  ل ��موح� وب ٕا��مام عمل��ات ال���� د ��صت المادة الرا��عة على وح� �� ��

راد مما وم ��ه أال�� ر� الوهمى� الذي ���� � الحح�
ر�ت الط��ران مں ا حما��ة س� ى� السوق، وأ��ص�ً ا�ٔعة �� ات الس� ال��  و��عد حصر المح�

�
ر��ں مهور المسا�� وق ح� وحما��ة لح��

رصة لراكب ره وذلك ٕال��احة ال�� ��ام صاح��ه ����ٔ�ك��د س�� ى� حالة عدم �� ا�ٔ��ًا �� ر� ��ل�� اء الحح� ى� ٕالع� ركة �� امسة على حق الس� دان ��صت المادة الح� �� سارة، �� ها للح� ��عرص�
ر.  ى� الس�� ر �� آح�

د ��صت �� رى، �� رهم على رحالت أح� � الو��ت لمواصلة س��
��رة مں ى� مطار الكو��ت ل�� ون �� �� � ����و��

��ت الذ��ں ��ل ر�ب ال��را��ر� ر�ت الط��ران �� و��ٔ�ك��ًدا لمسؤول��ة س�
دمات الالزمة ة ال��سه��الت والح� د��م ��� رى و���� رهم على الرحالت االٔح� � مواصلة س��

ل هؤالء الر�ب ����ٔ�م��ں ر�ت الط��ران ال��ى� ������ ام س� المادة السادسة على ال��ر�
��رة وصلت ��ت ��المطار دون رعا��ة ل�� ى� صالة ال��را��ر� ر�ت ���ت ����رك هؤالء الر�ب �� � أن ��عض الس�

ى� الكو��ت، وذلك لما حدث مں ا�ٔهم �� لهم طوال مدة ����
��ادق. ى� أحد ال�� ام��هم �� هم المال الالزم لطعامهم أو مصار��ف ٕا�� ى� حوزة ��عص� �� �

��عض االٔح��ان لعدة أ��ام ولم ��كں
ر � س��
املة ال���ل��ف مں ماعات س��اح��ة ��كون أسعارها س�  ح�

�
مں رهم ص� ى� حالة س�� ون له �� � ����عرص�

ش وال��حا��ل الذ��ں � الع�
 للس��احة مں

�
ر��ں مهور المسا�� وحما��ًة لح�

واعد ال��ى� ��صدرها إالدارة العامة للط��ران المد��ى� ا لل�� وب ����ظ��م هذه الرحالت ط����ً د ��صت المادة السا��عة على وح� �� والت اس��طالع��ة، �� ��ات وح� امة ووح� وٕا��
رون ورها المسا�� ى� ال��الد ال��ى� س��ر� امة �� � إال��

ى� الذهاب والعودة وأماكں ر �� � الس��
ر� أماكں دم ٕالى إالدارة ��ما ������ت حح� رورة ال���� وال��ى� ����ظم على االٔح�ص ص�

��ها.  االة �� مهور وذلك م��ًعا للمع� ��ل إالعالن ع��ها للح� ة على أسعار الرحلة �� ة مس���� �� والحصول على موا��
ل عل��ها.  � ��سوق له ��ال����

��ر مصرح له أو لمں طاعات ع� � أسعار رحالت ل��
اص السوق إالعالن عں ح� � أس�

د حظرت المادة ال��ام��ة على أي مں و��
��ام رورة �� ا��ون على ص� � ال��

د ��صت المواد 9 و10 و11 مں �� ى� سوق الكو��ت، �� ر�ت الط��ران �� ٔ�ة لس� رصة العادلة والم����� ة وٕا��احة ال�� ر���� سة الس� واعد الم��ا�� وٕارساء ل��
ى� سوق الكو��ت لدى إالدارة العامة للط��ران المد��ى� ها �� رى ��ط������ ��ل االٔسعار ال��ى� س��ح� و��ة الكو������ة ����سح� طوط الح� اق مع مؤسسة الح� ر�ت الط��ران ��عد اال���� س�
� مسؤول��ة ��ط����ق االٔسعار المع��مدة

ها وح��ى ال ��كون ه��اك ��حا��ل على ال��هرب مں ام ����ط������ ة الوسا�ٔل لل��عرف عل��ها واالل��ر� الع��مادها وإالعالن ع��ها �����
ر ومالك��ها ومد��ر��ها ر�ت الط��ران وو��ٔهم وم���ب الس��احة والس�� م��ع أطراف ال��سو��ق وهم س� ا��ون مسؤول��ة ال��ط����ق على ح� د حمل ال�� �� والمعل��ة ��

 .
�
المسؤول��ں

��صت المادة 12 ا��ون �� ل اح��رام ��صوص ال�� � و��ك��
��ں ال�� ع على المح� رامات إالدار��ة ال��ى� ��و�� ا�ٔ��ة والع� ر� و��ات الح�  12 – 16 ال��ص على الع��

�
م��ت المواد مں و��ص�

��د الف هذا الحظر ��الح��س مدة ال ��ر� � ��ح�
��ة � مں � ومعا��

ول��ں راد م��ح� ��ل أ�� �� �
 مں
�
حں ر أو ��والص الس� اط ����علق ������ع أو ��سو��ق ��ذاكر الس�� على حظر � ��س�

ه ر، و��واح� ا��ون آح� د ����ص عل��ها �� و��ة أس� الل ��ٔ���ة ع�� � وذلك مع عدم إالح�
و������ں � الع��

مسما�ٔة د����ار أو ��ٕاحدى ها����ں  ح�
�
ل عں رامة مال��ة ال ���� هر و��ع� على ��ال��ة أس�

و��ها على اص� ا��ل عموالت ������ ى� م�� �� �
حں ر أو ��سو��ق ��والص الس� � ������ع ��ذاكر الس��

ول��ں راد م��ح� ��ام أ�� ى� سوق الكو��ت وهى� �� رت �� اهرة ا����س� و��ة ط� هذه الع��
د ��سهل ل��عض ����ه مما �� ��ص وصعو��ة مرا�� اول��ه ��دون ��رح� � مر�

ًال عں ص� ر والس��احة �� روعة الٔصحاب م���ب الس�� ��ر مس� سة ع� � م��ا�� اط ��س� م����عا��هم وهو ��س�
راد. � طر��ق هؤالء أال��

ا��هم عں ال�� اص السوق ممارسة مح� ح� أس�
ى� الموعد المحدد المؤكد، كما ��صت المادة ل �� ى� حالة عدم ٕا��مام عمل��ة ال���� ر� وهمى� أو �� ��ل حح� ى� حالة ��سح� رامات مال��ة �� ��ع ع� و��صت المادة 13 على ��و��
د حددت �� ��ت، أما المادة 15 �� د��م ال��سه��الت لركوب ال��را��ر� ٔ�ن ���� ى� س� ا��ون �� � ال��

ة أح�م المادة السادسة مں ال�� ى� حالة مح� رامة مال��ة �� ��ع ع� 14 على ��و��
ى� ع �� هى� ��و�� رامة ال��ى� ��صت عل��ها المادة 16 �� روطها المع��مدة، والع� املة أو أسعارها أو س� واعد ����ظ��م الرحالت الس� ة �� ال�� ع ع��د مح� رامة المال��ة ال��ى� ��و�� الع�

وي المع��مدة.  ل الح� ور ال���� ة أسعار أو أح� ال�� حالة مح�
رارات ب �� عها إالدارة ��موح� رامات مال��ة ��و�� ا�ٔ��ة وٕا��ما هى� ع� ر� و��ات الح� ى� المواد 13، 14، 15، 16 ال ��حمل طا��ع الع�� رامات الم��صوص عل��ها �� ولما ���ت الع�
��ص ����اًء على عرض مد��ر عام إالدارة العامة للط��ران المد��ى� مع ����ظ��م � الوز��ر المح�

رار مں رامات ���� ��ع هذه الع� د ��صت المادة 17 على أن ��كون ��و�� �� ٕادار��ة، ��
ا�ٔ��ة الم��صوص عل��ها ر� و��ات الح� ��ع الع�� رامات ����و�� ع هذه الع� ل ��و�� � ��ها�ٔ��ًا وأال ��ح�

ى� الطعں اء على أن ��كون الحكم الصادر �� ص� رار أمام ال�� ى� هذا ال�� �� �
طر��ق الطعں

ر.  ا��ون آح� اء أو أي �� ر� ا��ون الح� ى� �� ��

�
 الذ��ں

�
��ں �� د ��صت المادة 18 على حق الموط� �� ا��ون، �� ��ذ أح�م هذا ال�� ��ة ������ � مرا��

� لٕالدارة العامة للط��ران المد��ى� مں
� ال��ا��ع��ں

 الرسم����ں
�
��ں �� و��مك����ًا للموط�

اص السوق وطلب ح� ����ش على أس� ��ة وال���� ى� المرا�� � ��إالدارة العامة للط��ران المد��ى� ��
 العامل��ں

�
 ����ں
�
��ح مد��ر عام الط��ران المد��ى� مں ����د��هم الوز��ر ����اًء على ��رس�

�
ظة على سر��ة ما ��طلعون عل��ه مں � ��المحا��

��ں �� ام هؤالء الموط� � ال��ر�
ا��ون مں � ��ط����ق أح�م هذا ال��

ال����ا��ات واالطالع على المس����دات الالزمة لل��ٔ�كد مں
معلومات. 

ا��ون ا الٔح�م هذا ال�� اص السوق ط����ً ح� ع على أس� رامات ال��ى� ��و�� ى� السوق ولسهولة ��حص��ل الع� اطهم �� اولون ��س� � ��ر�
د��ة لدى مں  الح�

�
ى� مں در ال��� ر ال�� وح��ى ����و��

��ص الم��صوص رط أساسى� ٕالصدار ال��رح� مسة آالف د����ار كو����ى� وذلك كس� دره ح� �� �
د��م ��ٔ�م��ں اص السوق ������ ح� � أس�

ح�ص مں ام � س� ��صت المادة 19 على ال��ر�
ا��ون.  � ال��

ى� المادة ال��ا����ة مں عل��ه ��
��صاصات هذه هات المع����ة وحددت المادة 21 اح� � مم��لى� الح�

��ة مں ك��ل لح� د ��صت المادة 20 على ��س� �� اص السوق �� ح� اوله أس� اط الذي ��ر� و��ظًرا لط����عة ال��س�
��ة - كه��ٔ�ة ��حك��م ��ام اللح� الف، وكذلك �� ح�ص المح� ��عها على الس� ��ة ��و�� اءات ال��ى� للح� ر� اص السوق و��حد��د الح� ح� د أس� دمة ص� �وى الم�� ى� الس� ��ة ��ال��ظر �� اللح�
رى هة أح�  ح�

�
اص السوق مں ح� � أس�

 أي مں
�
هة، و����ں  ح�

�
 مں
�
ر��ں � المسا��

ى� الكو��ت و����ں � وك��لها المع��مد ��
ركة ط��ران و����ں � س�

ع ����ں ى� الم��ازعات ال��ى� ���� صل �� - ��ال��
ى� هذه الحالة ��ها�ٔ��ًا.  ��ة �� رار اللح� ��ة على أن ��كون �� ه على اللح� اع على عرص� ق أطراف ال��ر� وذلك ٕاذا ا����

� المرو��ة لهذه ال����ظ��مات،
در مں ��ر �� ة ٕالى ذلك مع ��و�� ��ذها �ما دعت الحاح� ص��ل��ة ل������ واعد ���� ع �� م وص� ا��ون ��س��لر� ى� هذا ال�� ولما ���ت ��صوص عد��دة ��
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ى� ا��ون وعلى االٔح�ص االٔمور الم��صوص عل��ها �� ��ذ أح�م هذا ال�� رارات واللوا�ٔح الالزمة ل������ ى� ٕاصدار ال�� ��ص �� و��ض الوز��ر المح� د ��صت المادة (22) على ���� �� ��
هذه المادة.
ـــــــــــــــــــــ

ر��عات ذات صله ��س�
ى� وي �� ل الح� ٔ�ن ����ظ��م سوق ال���� ى� س� م (31) لس��ة 1987م �� ا��ون ر�� ��ذ��ة للمرسوم ��ال�� ٔ�ن ٕاصدار الالٔ�حة ال������ م (6) لس��ة 2011م ��س� رار وزاري ر�� ��

دولة الكو��ت
لس االٔعلى للط��ران المد��ى� ٔ�ن المح� ى� س� م 91 لس��ة 2014 �� مرسوم ر��
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