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  تعارفال–1المادة 

  

ی أحكامألغراض- 1 ة، ت ة هذه االتفاق لمات والعبارات التال لهالالمعاني قصد بال لكل مقا

اق قتض س ذلك:خالفالنص منها ما لم 

ــران".أ مــا یخــصســلطات الط " تعنــي، ف

ــة المتحــدة، الهیئــة  مــا یخــص ادولــة اإلمــارات العر یــران المــدني، وف لعامــة لل

ـــة  رتغـــالجمهور یـــران المـــدني، ال ني لل ؛ وألي منهمـــا تعنـــي أي المعهـــد الـــو

ة؛ ها هذه االتفاق فة تتعل  شخص أو هیئة مخولة بأداء أي وظ

هـــــــا".ب " تعنـــــــي الخطـــــــو المتفـــــــق عل

ــة  مــي كــل مــن دولــة اإلمــارات العر ــین إقل ــة المنتظمــة  ــة الدول ــوط الجو الخ

رتغالجمهورة لمتحدة و ا من أجل نقل الركاب واألمتعة والشحن وما وراءهماال

على نحو منفصل، أو على أي نحو آخر؛

ــة، االتفاقیــــــــة".ج ــــــ ــذه االتفاق " تعنــــــــي هــــــ

ة أو المالوالمال قًا لها وأي تعدیل على االتفاق ؛ح المحرر ت ح

"خــــ جــــوي دولــــي"" وخــــ جــــوي ".د

ــةالهبــو ألو "" مؤسســة نقــل جــوي "و ــر تجار ــون لهــا نفــس " غــراض غ ت

؛) من المعاهدة96في المادة (المعاني المحددة 

ــــرق 1الملحــــق".ه " یتضــــمن جــــدول ال

ــة وأي فقــرات أو مالحظــات تــرد فــي الملحــ الت 1الملحــ باالتفاق ــة تعــد وأ

ه وفقًا ألحكام المادة  رأ عل ة؛ 20ت من هذه االتفاق

ـــدة".و یــــــران المعاهـــ ــدة ال " تعنــــــي معاهــــ

ر عــام وقعــت التــي دولي الــ ســم كاغو فــي الســابع مــن د ، 1944فــي مدینــة شــ

شمل ) أي تعدیل على هذه المعاهدة دخـل حیـز التنفیـذ بموجـب 1: (والتعرف 

ـرفین(أ) من المعاهدة وت94المادة  ـه مـن كـال ال ) أي 2؛ (مت المصـادقة عل

ة اعتمد بموجب المادة  ا90ملح أو تعدیل لالتفاق هـذا إنلما من المعاهدة 

رفینساري المفعولقد أصبح الملح أو التعدیل ال ال ؛بالنسبة ل

نةات النقل الجوي مؤسس".ز " تعني المع

لها وفقًا للمـادة عیینتم تیالنقل الجوي التيمؤسسة أو مؤسسات  مـن 3ها وتخو

ة؛ هذه االتفاق

" تعنــــي األســــعار التــــي یــــتم التعرفــــات".ح

ـــ هـــذه تقاضـــیها لقـــاء نقـــل الركـــاب أو ا ألمتعـــة أو الشـــحن والشـــروط التـــي ت
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هـــــا ــات بموج ــمل ذلـــــك العمـــــوالت و التعرفـــ الخـــــدمات تـــــدفع للـــــوكالء و التـــــيشـــ

رد؛شروط باستثناء التعوضات و المصاحبة لها نقل ال

حمــل ،دولــة مــاىإلــ" بالنســبة اإلقلــیم".ط

من المعاهدة؛2المعنى المحدد له في المادة 

ـــة".ي ــاب واالحرك لعفـــش " تعنـــي نقـــل الركـ

؛والشحن

التــي الرســوم" تعنــي ماالســتخدارســوم ".ك

ـل  سمح بفرضها مقا تفرضها الجهات المخولة على مؤسسات النقل الجوي أو 

ــة  ــار والمالحــة الجو ــات اســتخدام خــدمات الم شــمل ذلــك الخــدماتوالممتل و

التو  خـــدماتالتســه واقمهـــا والركـــاب واألمتعـــة امرافـــ و المتعلقـــة  ـــائرات و ل

لشحن؛وبضائع ا

" تعنـى الـدول أعضـاء الدول األعضاء".ل

ياإلتحاد    ؛األورو

ر ا- 2 ة تعت ؛جزاء ال تتجزأ منهالمالح لهذه اإلتفاق

ر - 3 ة، یجب على األ ی االتفاق ـ اف العمـل بمـا یتوافـ مـع أحكـاملت المعاهـدة، حیـث ت

ة. ة الدول هذه األحكام على الخدمات الجو

حقو المنح - 2المادة 

رف اآلخر الحقوق منح كل - 1 ةاالمحددة في هذه رف ال النقـل اتمؤسسـلتمكـین التفاق

لهالمعینةالجوي  .المتف علیهاخدماتالتشغیل من من ق

رف جانبمن المعینةالنقل الجوي ات مؤسستتمتع - 2 ة :كل  -بالحقوق التال

یح .أ ر ال وط ران ع رف اآلخر دون اله م ال ه.إقل ف

وطالح في ا.ب مفي له رف اآلخرإقل .تجارةألغراض غیر ال

ــــوط حــــ .ج ماله ــــرف اآلخــــرفــــي إقلــــ ــــال ــــة ةعنــــد ممارســــة الخــــدمات الجو الدول

ــة ــة إنــزالو/أوتحمیــلغــرضبوذلــك ،المحــددة فــي ملحــ هــذه االتفاق حركــة دول

ـــوط أثنـــاء،بشـــكل منفصـــل أو مجتمـــع،بضـــائعالو واألمتعـــة ركـــاب لل تشـــغیل الخ

.لمتف علیهاا

ـرفینالنقـل الجـوي مؤسسـات إلـى ذلـك، تتمتـع إضافة- 3 ـل مـن ال بموجـب المعینـة، غیـر ل

(ب) من هذه المادة.2(أ) و2، بالحقوق المحددة في الفقرة 3المادة 

س فـــي نـــص هـــذه المـــادة مـــا یخـــول - 4 معینـــةالنقـــل الجـــوي المـــن مؤسســـات مؤسســـةأي لـــ
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ـة ضـمنمـنضتعـونظیـر أجـر أو ،بضـائعأمتعـة و رف ح نقل ركاب و التابعة ل نق

رف. م ذلك ال ة أخرى داخل إقل رف اآلخر إلى نق م ال إقل

ـرفین تشـغیل خدمتـالمعینةالنقل الجوي مؤسسات ىحدإإذا تعذر على - 5 ل أحد ال ه من ق

ب اعلـــى طرقهـــ ة أونـــز المعتـــادة بســـ اســـ ـــورات س رابات أو ت باع مســـلح أو اضـــ بســـ

ــر ظــروف خاصــة وغیــر  ــة، فإنــه یتوجــب علــى ال ــذل أقصــى جهــد ممكــن عاد ف اآلخــر 

وط وذلك من خالل عمل ترتیبات مناسبة ومؤقتـة لهـذه  لتسهیل استمرار تشغیل هذه الخ

رفان.الطرق وال قررها ال تي 

ـــارات المعینـــةالنقـــل الجـــوي مؤسســـات تتمتـــع - 6 ـــة والم ـــرق الجو ـــع ال بحـــ اســـتخدام جم

رفان دون تمییز. والمراف األخرى التي یوفرها ال

ن- 3المادة رخیصوالتالتع

ثـر لغـرض تشـغیل ةواحـدأو مؤسسـات نقـل جـوي مؤسسةعین كل طرف أن لح - 1 أو أ

حـ لهـالمتفـ علیهـاوطالخ المؤسسـاتأي مـن هـذه تعیـینغیـر تسـحب أو تأن اكمـا 

دل تأو  مكـن أن .مسـبقاً أخرى معینةنقل جوي بمؤسسة نقل جوي مؤسسة ست تضـمن یو

ــل تحدیــد نالتعیــیناهــذ ــل الممنــوح ل تشــغیل نقــل جــوي مؤسســة ــاق التخو ــ  مــا یتعل ف

جـــب أن تـــتم  الجـــوي الخـــ ـــه. و ـــرأ علیهـــا التعیینـــاتالمتفـــ عل بكتـــابوأي تغییـــرات ت

ي لمنموجهخ رف اآلخر.إلى النقل الجوي المعین لمؤسسةالطرفق ال

ــرف اآلخــر عنــد اســتالم - 2 ــدیل أو التعــدأوالتعیــینكتــاب قــوم ال ــهالت نــاء علــى ،یل ف و

لوبة، المعینةالنقل الجوي مؤسسةقدمهلب ت غة الم المؤسسةههذبمنح بالشكل والص

مع مراعاة شروط الفقرتین دون تأخیرةرح التشغیل الالزماتصالمعینة)المؤسسات(أو 

.) من هذه المادة4(و )3(

رفین أن یجوز- 3 ـرف اآلخـر معینـةالنقـل الجـوي المؤسسـة مـن طلبألحد ال ـل ال مـن ق

هــاالشــروط هــایإثبــات أنــه تتــوفر ف ل ذلــك الطــرفبقهــا التــي اللــوائحالقــوانین و التــي تت

وطتشغیل على ةمألوفبصورة  ة الالخ بقا ألالجو ة  المعاهدة.حكامدول

ه في الفقرة (منح ك- 4 رف تصرح التشغیل المشار إل بشرط:) من هذه المادة ، 2ل 

ـــل حالـــة النـــاقالفـــي.أ ت المعینـــة مـــن ق

رتغال   :ال

I.ـون الناقلــة قـد تأسســت أن مفـيت إقلــ

رتغـــال ـــاتال ـــياإلتحـــاد بموجـــب اتفاق ـــون لـــدیها رخصـــة تشـــغیل أنو األورو ت

يصادرة من احد "الدول األعضاء" وفقًا لقوانین اإلتحاد    ؛ واألورو

II. مــيحــ اإلشــراف علــى الناقلــة التنظ
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ة التشـغیل شـهادإصـدارعـن اء" المسـئولةاألعضـتحتف به احد "الـدول تمارسه و 

تلــــك الناقلــــة و  ــــة أنالخاصــــة  یــــران المعن ة ال جــــالء ســــل رســــالة فــــيیوضــــح 

التعیین؛ و

III. ســيالعمــل یوجــد مقــر فــيللناقلــة الرئ

م استلمت منها رخصة التشغیل السارة المفعول؛ والتيالدولة العضو إقل

IV.ــون الناقلــة مملوكــة، أن مباشــرة إمــات

ةر امتالك عن طأو كون األشراف أغل ة عالفعلياألسهم،  وان  واسـ لیهـا 

نيأو"دولة عضو"  مـن 2المرفـ فـيمـذكورة أخرى دولة أو"دولة عضو" موا

ةهذه  نيأواالتفاق   تلك الدولة.موا

ـــل فـــي.ب حالـــة النـــاقالت المعینـــة مـــن ق

ة المتحدة:   دولة اإلمارات العر

I.ـون أن ميفـناقلــة قـد تأسســت الت إقلــ

ـــة المتحـــدة وتصـــرح لهـــا بالعمـــل بموجـــب القـــوانین الســـارة دولـــة اإلمـــارات العر

ة المتحدة؛ وفيالمفعول    دولة اإلمارات العر

II. ة تمارس و تحتف دولة اإلمارات العر

ة على الناقلة. ة الفعل م   المتحدة بالرقابة التنظ

(أمــــــن 12المة) والمـــــادة (الســـــ10الموضـــــحة فـــــي المــــــادة مباإلحكــــــاتلتـــــزم الناقلـــــة ج. 

یران).   ال

دأ في أي - 5 یجوز لمؤسسة النقل الجوي التي یتم تعیینها وٕاصدار ترخص تشغیل لها أن ت

ـوط المتفـ علیهـا  ـاً وقت مـن تشـغیل الخ ـًا أو جزئ رحـالتوضـع جـدول أن یشـرطب، كل

ة ف15وفقا ألحكام المادة تلك الخدمةمن هذه االتفاق .ما یتعل 

ل- 4المادة  د تراخیص التشغ رفض وٕالغاء وتحد

قیــد تــراخص التشــغیل أو التصـــارح حــ - 1 علــ أو  ــرف أن یــرفض أو یلغــي أو  ــل  ل

ة  ـرف اآلخـر، معینةالنقل الجوي المؤسسة بةالخاصالفن ـل ال المـادة المحـددة فـي من ق

ــة 2 مؤقتــة،، بصــورة دائمــة أو راه مالئمـا مــن الشــروطتــفــرض مــا تن أأو مـن هــذه االتفاق

ةعلى ممارسة هذه الحقوق  : ، وذلك في الحاالت التال

بقــة بصــورة معتــادة للــوائحبــالقوانین وافــي االلتــزام تلــك المؤسســةفــي حــال فشــل .أ الم

ـــل ســـل ـــة مـــن ق ق ـــرف الـــذي مـــنح تلـــك الحقـــوق ووفقـــًا اتومن یـــران التابعـــة لل ال

أوللمعاهدة؛

بموجــــب هــــذهط الموضــــوعة بقــــا للشـــرو عمــــلالفــــيتلــــك المؤسســـةفشــــلفـــي حــــال .ب
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ة ؛ أواالتفاق

ة النــــاقالت المعینــــة مــــن فــــي حالــــ. 1.ج

ل  رتغالجمهورة ق :ال

I. ـــن الناقلــة قـــد تأسســت مفـــيلــم ت إقلـــ

رتغال ـياإلتحاد معاهدات بموجب ال كـن لـدیها رخصـة تشـغیل صـادرة مـن أواألورو لـم 

ي"دولة عضو" وفقًا لقوانین اإلتحاد  أو؛ األورو

II. مـــــيالحـــــ اإلشـــــراف ـــــيتنظ ال الفعل

ــي عضــو" تحــتف بــه "دولــة أوتمارســه  شــهادة إصــدارعــن مســئولةفــي االتحــاد األورو

ة غیر موضحة التشغیل،  یران المعن ة ال أورسالة التعیین؛ فيوان سل

III. ســــيال یوجــــد المقــــر ــــة الرئ فــــيللناقل

م أواستلمت منها رخصة التشغیل؛ التي"الدولة العضو" إقل

IV. أومباشـــرة إمـــاملوكـــة، مغیـــر الناقلـــة

ر امتالك  ةعن  مـارس علیهـا الفعلـيان األشراف وأاألسهم، أغل ة "دولـة ال  واسـ

نيأوعضو"  ـةمـن هـذه 2المرفـ فـيمـذكورة أخـرى دولـة أو"دولـة عضـو" مـوا االتفاق

نيأو أواألخرى؛ تلك الدولةموا

V. تشــغیل صــادرة بشــهادةتحــتف الناقلــة

مكـن رى أخ"دولة عضو" من  ـةوفقـًا لهـذه نقـل انـه بممارسـة حقـوق إثبـاتو  علـى االتفاق

ـوط تشــمل نقــاط  مفـيخ شـمل ذلــك تشــغیل خــدمات تلــك "الدولـة العضــو" األخــرى، و إقلــ

قها  رة أویتم تسو شـكل التفافـًا علـى قیـود لحقـوق أنإثبـاتمكـن تشـكل خدمـة عـا ذلـك 

ــینفــينقــل تــم وضــعها  ــة  ــة نقــل جــوى ثنائ ــة المتحــدة و اتفاق تلــك دولــة اإلمــارات العر

أو"الدولة العضو" األخرى؛ 

VI. تشــغیل صــادرة بشــهادةتحــتف الناقلــة

ــین مــن "دولــة عضــو" و  ــة  ــة نقــل جــوى ثنائ ــة المتحــدة ال توجــد اتفاق دولــة اإلمــارات العر

مكــــن و  لوبــــة لممارســــة الخــــدمات أنإثبــــاتتلــــك "الدولــــة العضــــو" و  حقــــوق النقــــل الم

ة المتحدة.الناقالتال تتوفر بالمثل للناقلة/المقترحة  ل دولة اإلمارات العر المعینة من ق

ـــل فـــي.2 حالـــة النـــاقالت المعینـــة مـــن ق

ة المتحدة:   دولة اإلمارات العر

I. مفـــيالناقلـــة غیـــر مؤسســـة دولـــة إقلـــ

ة المتحدة  ـة المتلها وفقاً غیر مرخص أواإلمارات العر حـدة لقوانین دولـة اإلمـارات العر

  وأالسارة المفعول؛ 
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II. تحــــتف دولــــة اإلمــــارات أوال تمـــارس

ة المتحدة  ميبح اإلشراف العر أوعلى الناقلة؛ الفعليالتنظ

III. ــةمتلــك مــارس األســهم للناقلــة و أغل

نو دولة غیر الفعلياإلشراف  ة المتحدة و علیها موا انـه إثباتمكن دولة اإلمارات العر

ــةجــب هــذه بممارســة حقــوق النقــل بمو  ــوط تشــمل االتفاق نقــاط داخــل تلــك الدولــة علــى خ

قها األخرى، و  مكن تسو مكـنأوشمل ذلك خدمات  رة،  حـول االلتفـافتشكل خدمة عا

ین  ة نقل جوى  ة اتفاق واس رتغالقیود فرضت  أووتلك الدولة األخرى؛ال

IV. ـــــــةالناقلـــــــة مملوكـــــــة مـــــــارس و باألغن

ة الفعلــياإلشــراف  واســ نيمــعلیهــا  ــة المتحــدة و دولــة غیــر   وا ال دولــة اإلمــارات العر

ین  ة  ة نقل جوى ثنائ رتغـالجمهورة توجد اتفاق حقـوق أنإثبـاتمكـن و تلـك الدولـة و ال

لوبــة لممارســة الخــدمات المقترحــة ال تتــوفر بالمثــل للناقلــة/ المعینــة مــن الناقالتالنقــل الم

ل  رتغالجمهورة ق .ال

مـن VIو V.1) جالفقـرات فـيون المساس بحقوقها دموجب هذه الفقرة و مارسة حقوقها بعند م

ــین نــاقالت اإلتحــاد میــزال تهــذه المــادة،  ــة المتحــدة  ــيدولــة اإلمــارات العر أســاسعلــى األورو

ة.   الجنس

، والفقرة 10) من المادة 6للفقرة (وفقاَ .د

ة؛12) من المادة 10( من هذه االتفاق

ــــرف اآلفــــي.ه ــــة فشــــل ال فــــيخــــر حال

ر الســــالمة  ـــو لوبــــة لت مـــن هــــذه 10) مـــن المــــادة 2وفقـــًا للفقــــرة (اتخـــاذ اإلجـــراءات الم

ة أو؛ االتفاق

ــــرف اآلخــــر فــــي فــــي حــــال فشــــل .و ال

ی المادة  ة19االلتزام بأي قرار أو حكم ینشأ عن ت ؛من هذه االتفاق

كـــن العمـــل الفـــوري مـــن - 2 نـــع وقـــوع أو تعلیـــ أو فـــرض الشـــروط ضـــرورًا لمإلغـــاءمـــا لـــم 

مخالفـات جدیـدة للقـوانین واللـوائح المشـار إلیهـا أعـاله، فـال یجـوز ممارسـة الحقـوق الــواردة 

یران التابعة لل) إال بعد التشاور مع1في الفقرة ( ات ال قـًا لمـا تـنص ر وفـرف اآلخـسل

ه المادة  .18عل

ــرفین إلجــراء مــا بموجــب هــذه المــادة- 3 بحقــوق ال یــؤدي إلــى اإلضــرار،إن اتخــاذ أحــد ال

ها له المادة  رف اآلخر التي توج .19ال

  

ادئ –5المادة  ل الخالتي تحكمالم هاطوتشغ   المتفق عل
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رفین- 1 بالسماح بصورة متبادلة لمؤسسات وعلى أساس المعاملة بالمثل،،یتعهد كل من ال

رفین بحرة التنافس فـي تـوفیر خـدمات النقـل  ال ال الجـوي النقل الجوي المعینة التابعة ل

ة. الدولي الخاضعة لهذه االتفاق

ــع قــوم - 2 ــاق اختصاصــه إللغــاء جم ــرف باتخــاذ كــل مــا یلــزم مــن إجــراءات فــي ن كــل 

ات المحــددة  أشـكال التمییــز والممارســات الضــارة للمنافســة فـي ممارســة الحقــوق والصــالح

ة. هذه االتفاق

ـائرات التـي تشـغلها مؤسسـات النقـل- 3 الجـوي المعینـة مـن ال تفرض أي قیود علـى سـعة ال

رفین وال على عدد رحالتها و/أو نـوع (أنواعهـا) فـي أي نـوع مـن الخدمـة (ركـاب،  كال ال

ـــل مؤسســـة مـــن مؤسســـات النقـــل الجـــوي .  بضـــائع، معـــًا أو بشـــكل منفصـــل) ســـمح ل و

.ائراتها في الخدمات التي تقدمهاالمعینة تحدید عدد رحالتها وسعة

ام- 4 رفین الق تقیید حجم حركـة النقـل الجـوي أو عـدد ال یجوز ألي من ال من جانب واحد 

ــل مؤسســات النقــل  ــائرات المشــغلة مــن ق الــرحالت أو انتظــام الخدمــة أو نــوع (أنــواع) ال

ـة أو  ـة أو الفن لبـات الجمرك ه المت رف اآلخر، إال بما تقتضـ ل ال الجوي المعینة من ق

ــة  یئ ة أو ال ــة الصــحة أوالتشــغیل مــن 15وحــدة تتفــ مــع المــادة بموجــب شــروط ملحما

المعاهدة.

لبــات - 5 ــرف اآلخــر مت ــرف علــى مؤسسة/مؤسســات النقــل الجــوى التابعــة لل فــرض  ال 

لبات أىرفض أولى أو نسبة تحمیل أو رسم عدم ممانعة أو  تتعل بالسعة أو أخرى مت

ة.أوعدد مرات التشغیل  مكن أن تتعارض مع أغراض هذه االتفاق الحركة 

األخرى الرسومو الرسوم الجمركیة- 6المادة 

ـرف اآلخــر مــن قیــود المعینـةالنقــل الجــوي مؤسســات ـرفین مــن العفـي كــل - 1 ــل ال مــن ق

ـــة والضـــرائب المباشـــرة وغیـــر المب ش وكافـــة االســـتیراد والرســـوم الجمرك اشـــرة ورســـوم التفتـــ

ائرات وتجهیزاتها المعتادة ووقالرسوم والضرائب  ة األخرى بالنسبة لل ودها وزوتهـا المحل

ـار بمـا فـي  ـع غ لـة لالسـتهالك وق ـة قا انتها وأدواتها ومـا فیهـا مـن لـوازم فن ومعدات ص

ائرة  قتصر على موادذلك المحركات ومخازن ال شمل دون أن  أدوات األكـل مثـلوهذا 

ة و  ع أو االستخدام منالمواد الغذائ ـل والمشروبات والتبغ والمنتجات األخرى المعدة لل ق

ــار تشــغیل أو ركــاب خــالل الرحلــة والمــوادال األخــرى المعــدة والمســتخدمة حصــرًا فــي إ

ائرات التي تستخدمها  انة ال ـوطالمشـغلة للالنقل الجوي مؤسسات ص المتفـ علیهـا،خ

رافة إلى مخزون ضإ وعة التذا والص الم وعـة تحمـل الشحن الجـوي، و وأي مـواد م

ة واإلعالن المعتادة التي المعینةالنقل الجوي مؤسسة شعار  مؤسسة وزعها تومواد الدعا
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ــل.النقــل الجــوي  ضــا للمــوظفین الــزي الرســمي   المعینــة دون مقا ســري اإلعفــاء أعــاله أ

ر ابعــــات التــــذا ــــائرة، وأجهــــزة الحاســــوب و ــــواقم ال ضــــمن حــــدود معقولــــة، والمعــــدة ل

ـرف المتع ل مؤسسة النقل الجوي المعینـة مـن ال ة ألالستخدام من ق ن اقـد الواحـد، شـر

ـرف المتعاقـد اآلخـر وٕاعـادة تصـدیرها خـالل فتـرة إیتم استیرادها بصورة مؤقتة في  م ال قلـ

شهرا.24أقصاها 

ــ اإلعفــاءات الممنوحــة بموجــب هــذه المــادة - 2 ) مــن 1المــذكورة فــي الفقــرة (لمــوادعلــى ات

هذه المادة بشرط:

ــل أو .أ ــرفین مــن ق م أحــد ال معینــةالنقــل الجــوي المؤسســة ســمابإدخالهــا إلــى إقلــ

رف اآلخر؛تابعةال لل

ائرة .ب ـرف عنـد وصـولها تابعةالالمعینةنقل الجوي مؤسسة البقائها على متن  لل

یــران فــوق ذلــك  ها خــالل ال ــرف اآلخــر و/أو اســتهال م ال وحتــى مغادرتهــا إلقلــ

م. اإلقل

ائرة .ج ـرفین تابعـةالمعینـةالنقـل الجـوي المؤسسـة تحمیلها على متن  فـي ألحـد ال

ـــرف المتعاقـــد اآلخـــر مـــع كونهـــا معـــدة لالســـتخدام فـــي تشـــغیل الخـــدمات  م ال إقلـــ

المتف علیها؛ 

ت هــذه ا ــًا أولمــوادســواء اســتخدمت أو اســتهل ــرف المــانح كل م ال ــًا ضــمن إقلــ جزئ

ةلإلعفاء أم ال،  ةأال شر ل مل اءیتم تحو رف.هذه األش م هذا ال في إقل

هـا رغ المعداتیجوز تفال- 3 حـتف  المعتادة المحمولة جوًا والمواد واللوازم والمخـازن التـي 

ـــل  ـــائرة المســـتخدمة مـــن ق مـــن أحـــد معینـــةالالنقـــل الجـــوي مؤسســـة عـــادة علـــى مـــتن ال

رفین  ـة لـدى ال ات الجمرك ـرف اآلخـر إال بعـد الحصـول علـى موافقـة السـل م ال في إقلـ

ـــرف اآلخـــر اء باإلعفـــاءات وفـــي هـــذه الحالـــة،.  ذلـــك ال تتمتـــع هـــذه التجهیـــزات واألشـــ

لب وضعها تحـت إشـراف 1المنصوص علیها في الفقرة ( ) من هذه المادة على أنه قد 

رقــــة أخــــرى وفقــــًا  هــــا ب ات المــــذكورة إلــــى حــــین إعــــادة تصــــدیرها أو التصــــرف  الســــل

ة.لإلجراءات الجمرك

مؤسســة تــدخل فیهــا ت التــي المــادة فــي الحــاالــ اإلعفــاءات التــي تــنص علیهــا هــذه ت- 4

ــرفین ألي مــنتابعــةالمعینــةالنقــل الجــوي ال )مؤسســات(أومؤسســةترتیبــات مــع فــيال

اء األخــــرى أخــــرى نقــــل جــــوي  ــــة التجهیــــزات المعتــــادة أو األشــــ ــــل مل القتــــراض أو تحو

ــرف اآلخــر، ) مــن هــذه المــادة1المشــار إلیهــا فــي الفقــرة ( م ال تتمتــعشــرط أن بفــي إقلــ

رف اآلخر.)اإلعفاءات(أواإلعفاءنفسى خر األنقل الجوي مؤسسة ال من ال

س - 5 ـــةهـــذه فـــيلـــ منـــع جمهورـــة االتفاق رتغـــالمـــا  ضـــرائب ، مییـــزـــدون تمـــن فـــرض و ال
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مهـافـيیـتم التـزود بـه الـذيفرائض على الوقود رسوم و و  ـائرات المعینـة السـتهالكإقل ال

ــین نقــ ــة المتحــدة  ة دولــة اإلمــارات العر مفــياط واســ رتغــالإقلــ داخــل أخــرى نقــاط و ال

م أوذلــك  منقــاط داخــل اإلقلــ حــ فــي. أخــرى "دولــة عضــو" إقلــ لدولــة مثــل هــذه الحالــة 

ـــدون تفرقـــة، المعاملـــة بالمثـــل وفـــرض ضـــرائب و  رســـوم وفـــرائض علـــى الوقـــود اإلمـــارات و

مهفيالمتزود به  .امإقل

  

ن –7المادة  ق القوان   الوطنیةواللوائح واإلجراءاتتطب

  

ــرفین أحــدوٕاجــراءات لــوائحو نقــوانیتســري - 1 ــائرات وبقــاء ومغــادرةــدخولالمتعلقــةال ال

ة مستخدمةال ة دول مهمنفي مالحة جو ائرات ة بمالحة وتتعلقأو الم،إقل شغیل هذه ال

مـــــه ـــــل ت،أثنـــــاء تواجـــــدها داخـــــل إقل ـــــائرات المشـــــغلة مـــــن ق أومؤسســـــةـــــ علـــــى ال

بقهــا علــى ي نقــل الجــو ال)مؤسســات( ــرف اآلخــر دون تمییــز لجنســیتها كمــا  التابعــة لل

رف اآلخر وعند مغادرتـه ائراته هو م ال ائرات عند دخولها إلى إقل ها هذه ال ، وتلتزم 

ه.   وأثناء تواجدها ف

ـرفین أحـدوٕاجراءات لوائحقوانین و تسري - 2 مـه مغـادرةوأوبقـاء دخولـمتعلقـةالال مـن إقل

ــائلركــاب واألمتعــة و ل ــواقم والبضــائع المنقولــة علــى مــتن ال بمــا فــي ذلــك القــوانین رات، ال

ص والهجــــرة والجــــوازات والجمــــارك والصــــحة والحجــــر واللـــوائح المتعلقــــة بالــــدخول والتخلــــ

ة أو قــو  ــد والمراســالتاالصــحي وٕاجــراءات النظافــة الصــح ر یجــب االلتــزام نین وأنظمــة ال

ابـة عـن هـؤالء الركـاب ل أو بالن ـواقم والبضـائعها من ق إلـى الـدخولعنـد واألمتعـة وال

م  رف وعند مغادرته وأثناء ذلك إقل هالتواجدال .ف

ـرفین مـنح أي - 3 ةال یجوز ألي من ال ـائرات مؤسسـة النقـل الجـوي التابعـة لـه أو أفضـل ل

ـــائرات مؤسســـات النقـــل الجـــوي المعینـــة التابعـــة أأي مؤسســـات نقـــل جـــوي  خـــرى علـــى 

رف اآلخر في ما  ی القوانین واللوائح المنصوص علیها في هذه المادةلل ت .یتعل 

  

اشرة–8المادة    الحركة العابرة م

  

ردضائع الشحنبواألمتعة و ركابیخضع ال رون مباشـرة إلوال م العا ـرفین أي مـنقلـ ال

غادرون منا ار المخصصة لهذا الغرضوالذین ال  ة قابةر لالم ما یتعل مبس إال ف

ة والمخدرات. وتعفى باإل ة الموجهة ضد العنف والقرصنة الجو من الرسوم جراءات األمن

ــة والضــرائب ــة األخــرى المماثلــةالجمرك ــة و/أو المحل ن األمتعــة والبضــائع والرســوم الو

.األخرى 
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رانالوصالحیة الجویةالكفاءةشهادات–9المادة    ط

  

ـــرف - 1 ـــة وشـــهاداتعتمـــد كـــل  ةشـــهادات الجـــدارة الجو أو ،الصـــادرةخصر الـــو الصـــالح

شــمل ذلــك فــي حالــة  ــرف اآلخــر و ــل ال اعتمــدت وفقــًا للقــوانین الســارة المفعــول مــن ق

ي رتغال قوانین ولوائح االتحاد األورو غرض تشـغیل لوذلك ،سارة المفعولالجمهورة ال

ــون تلــك الشــهادات أوالخــدمات المتفــ علیهــا أو ،تــم إصــدارهاقــدالــرخص، بشــرط أن ت

للمعاییر التي تنص علیها المعاهدة.للحد األدنىوفقاً اعتمادها 

ـرف رفـض- 2 ل  ةاالعتـراف بشـهادات ح ل ـاه مـن لوالتـراخص الممنوحـةالصـالح رعا

رف اآلخر ل ال مهق   .بالنسبة للرحالت التي تتم ضمن إقل

ازات أو شروط التراخص أو الشهادات الالإذا كانت ا- 3 ل أحد أو المعتمصادرةمت دة من ق

رفین تجیز  خـتالفعن المعاییر المحددة بموجب المعاهدة، سواء كان هـذا االاختالفاال

ــرف قیــدقــد  یــران المــدني أم ال، فــإن لل ــة لل طلــب، دون اآلخــر أن لــدى المنظمــة الدول

ــرف األول وفقــًا للمــادة  ة 2(الفقــرة 10اإلضــرار بحقــوق ال )، إجــراء مشــاورات مــع ســل

یــران ا بكــون الممارســة وذلــك لغــرض االقتنــاع،18وفقــًا للمــادة اآلخــر لطــرف للتابعــة ال

ی المادة  ررًا لت كون ذلك م ه. وٕاذا لم یتم التوصل إلى اتفاق مرض  ولة لد ة مق المعن

ة.1(الفقرة 4 ) من هذه االتفاق

  

  

  السالمة–10المادة 

  

لــب إجــراء مشــاورات- 1 ــرفین أن  معــاییر الســالمة بشــأنقــتفــي أي و یجــوز ألي مــن ال

ــــرف اآلخــــر فــــي أي التــــي یوفرهــــا ــــائرة نفســــهاال ــــائرة وال ــــاقم ال قــــة تخــــص  أو من

جب أن  لب.30هذه المشاورات في غضون تعقدتشغیلها. و یومًا من تارخ ذلك ال

قــوم بالمحافظـة علــى - 2 ــرف اآلخـر ال  ــرفین بعـد هــذه المشـاورات أن ال ـین ألحـد ال إذا ت

قهــا بشــكل فعــال بحیــث تعــادل علــى معــاییر ومت لبــات الســالمة فــي هــذه المجــاالت وت

علـى الطـرفجـبیاألقل الحد األدنى للمعاییر التي قـد یـتم تحدیـدها بمقتضـى المعاهـدة، 

وات الضــرورة الواجــب األول هــذه النتــائج وبــالخ ــرف اآلخــر  ــار ال للتقیــد إتباعهــاإخ

ــر  حي ــذلك الحــد األدنــى للمعــاییر، وعلــى ال قــوم باتخــاذ اإلجــراء التصــح ف اآلخــر أن 

رف اآلخر فشلالمناسب. وفي حال  ) خمسـة 15فـي خـالل (المناسـباإلجـراءاتخاذال

یــ  بًا لت كــون ســ ــول یــتم االتفــاق علیهــا، فــإن ذلــك ســوف  عشــر یومــًا، أو أي مــدة أ
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ة.1(الفقرة 4المادة    ) من هذه االتفاق

تـم االتفـاق علـى أن أي مـن المعاهـدة، 33المادة رضها دون المساس بااللتزامات التي تف- 3

ــرفین ألداء خــدمات مــن أو نقــل الجــوي تشــغلها إحــدى مؤسسـات الـائرة  التابعــة ألحـد ال

مكــن، ــرف اآلخــر  م ال ــرف إلــى إقلــ م ال اآلخــر، أن تخضـــع أثنــاء وجودهــا داخــل إقلــ

ــائر  ــرف اآلخــر، مــن داخــل ال ین مخــولین مــن ال ــل منــدو ة ومــن خارجهــا للفحــص مــن ق

ـــائرة ـــائرة ومعـــداتها للتحقـــ مـــن صـــحة وثـــائ ال ـــة لل واقمهـــا والحالـــة الظاهر ووثـــائ 

ش  سمى هذا الفحص في هذه المادة باسم "تفت ة أال یـؤدي هـذا األمـر عاجـل(و ")، شـر

إلى تأخیر غیر معقول.

شات إلى تشكل:- 4 ش أو سلسلة من التفت إذا قاد هذا التفت

ـــة بشـــأن كـــ-أ ـــائرة أو تشـــغیلمخـــاوف جد ـــائراتون ال ـــاال إحـــدى ال الحـــد ت

أو؛األدنى من المعاییر المعتمدة في ذلك الوقت وفقًا للمعاهدة

یــ الفعــال لمعــاییر الســالمة -ب انة والت ــة مــن وجــود قصــور فــي الصــ مخــاوف جد

أوالمعتمدة في ذلك الوقت وفقًا للمعاهدة؛

ش، تحق ــإجراء التفتــ ــرف الــذي قــام  ــون لل مــن المعاهــدة، 33قــًا ألغــراض المــادة ت

هــــا إصــــدار أو اعتمــــاد شـــــهادة أو  لبــــات التـــــي تــــم بموج حرــــة االســــتنتاج بــــأن المت

لبات  واقمها، أو المت ائرة أو  ـائرة، ال تراخص تلك ال ها تلـك ال التي تشغل بموج

  اهدة.تساوي أو تزد عن الحد األدنى من المعاییر المعتمدة في ذلك الوقت وفقًا للمع

ــإجراء النقــل الجــوي فــي حــال رفــض أحــد ممثلــي مؤسســة - 5 ــرفین الســماح  التابعــة ألحــد ال

ش  ائرة تشغلها تلك المؤسسة وفقًا للفقرة (عاجلتفت ـرف 3ل ـون لل ) مـن هـذه المـادة، ت

ـذلك علـىاآلخر حرة  ـه فـي الفقـرة االستدالل  ـة مـن النـوع المشـار إل وجـود مخـاوف جد

والخلوص إلى االستنتاجات المشار إلیها في تلك الفقرة.) من هذه المادة4(

قــافحــتف - 6 ــرف بحــ إ ــل التشــغیل الممنــوح لمؤسســة أو مؤسســات كــل  أو تعــدیل تخو

رف اآلخر فورًا في حال النقل الجوي ال امتابعة لل رف األول إلى االسـتنتاج، سـواء ق ال

ش  شـات أو رفـض السـمعاجلنتیجة تفت ش واحـد أو سلسـلة تفت ـإجراء تفتـ أو عاجـلاح 

رقة أخرى، بأن هناك ضرورة  لسالمة تشغیل مؤسسة عاجل إجراء التخاذالتشاور أو ب

.النقل الجوي 

ــرفین وفقــًا للفقــر یأي إجــراء جــب وقــف ی- 7 فــي) مــن هــذه المــادة 6) أو (2(اتتخــذه أحــد ال

لم تعد توجد.اإلجراءحال األسس التي قام علیها هذا 

رتغــالهورــة جمحالــة تعیــین فــي- 8 ــة االحتفــالناقلــة تــتم ممارســة و ال م بحــ الرقابــة التنظ

ة "دولــة عضــو"  واســ ــة المتحــدة أخــرى علیهــا  ــ حقــوق دولــة اإلمــارات العر تحــت ت

ــــةهــــذه فــــيالســــالمة أحكــــام یــــ و االتفاق مــــا یخــــص ت االحتفــــاأوممارســــة بالمثــــل ف
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ات الســـال ة تلـــك "الدولـــة العضـــو" فبمســـتو واســـ تصـــرح التشـــغیل لتلـــك مة  ـــ  مـــا یتعل

الناقلة.

  

  االستخدامرسوم –11المادة 

  

ــد مــن یجــب - 1 ــرف التأ ســمح المســئولةأن الرســوم التــي تفرضــها الجهــات علــى كــل  أو 

ـل بفرضها ـرفین مقا رف اآلخر على مؤسسات النقـل الجـوي المعینـة التابعـة ألحـد ال ال

یران األخرى استخدام ال الت ال ارات وتسه جب أن تستند هذه م هي عادلة ومعقولة. و

جــب أنمبــادئالرســوم علــى  مة و ة ســل ــون أعلــى مــن الرســوم المفروضــة الاقتصــاد ت

ــــرفینعلـــى مؤسســــات النقــــل الجــــوي  ة ال واســــ الت المعینــــة  الســــتخدامها نفــــس التســــه

هة.والخدمات ة المشا ة العالم   الجو

ة بالن- 2 مــنح أفضــل ــرفین أن  حــ ألي مــن ال لمؤسســات النقــل االســتخدامســبة لرســوم ال 

ـــة  الجـــوي التابعـــة لـــه أو أي مؤسســـات نقـــل جـــوي أخـــرى وتســـتخدم نفـــس الخـــدمات الجو

حـ ـرف اآلخـر، وال  ة على مؤسسة النقـل الجـوي المعینـة التابعـة لل للطـرف لـذلكالدول

فرض رسوم أعلى فرضها على مؤسسات النقل الجوي التابعذلكأن  ة من الرسوم التي 

الت  ــائرات والتســـه ـــة وتســتخدم نفـــس ال ــة الدول لــه والتــي تســـتخدم نفــس الخـــدمات الجو

  والخدمات.

رف أن - 3 ـین الجهـات إجـراءشجع علـى على كل  عـن الرسـوم فـي المسـئولةالمشـاورات 

ین مؤسس مه و الت والخـدماتاتإقل جـب .  النقل الجـوي المعینـة التـي تسـتخدم التسـه و

وقـــت معقــولالنقـــل ااتإشــعار مؤسســ ــة مقترحـــات لجــوي المعینـــة مســبقًا و إن أمكـــن، بأ

انــات المســاعدة األخــرى  لتغییــر الرســوم المشــار إلیهــا فــي هــذه المــادة مــع المعلومــات وال

ـة تغییـرات  ـل إجـراء أ یر عن وجهة نظرها وأخذ آرائها بعـین االعتبـار ق لتمكینها من التع

  على هذه الرسوم. 

  

را–21المادة    نأمن الط

  

رفــان و بموجــب القــانون الــدولي، اوالتزاماتهمــمــاانســجامًا مــع حقوقه- 1 ا مــهالتزامأن ؤكــد ال

یران المدني لتوفیربعضهمااتجاه  شكل جزءًا غیر المشروعالالتدخل ضد أفعالأمن ال

ة. ال یتجزأ من هذه االتفاق

ــة حقوقهمــا والتزاماتهمــا بموجــب القــانون الــدولي، و - 2 علــى الطرفــان ومقــدون تقییــد لعموم

التـي األخرى فعالاألوبعض المعاهدة الخاصة بالجرائمبالعمل وفقًا ألحكام وجه التحدید
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ب وكیـو فـي ترت ائرات، الموقعة في  ر عـام 14على متن ال تم والمعاهـدة ، 1963سـ

الءاالالخاصــة بقمــع  تــارخ اغیــر المشــروع علــىســت ــائرات، الموقعــة فــي الهــاي  16ل

ر عام سم یـران المـدني، غیر المشروعومعاهدة قمع األفعال ، 1970د ة ضد سـالمة ال

تـارخ  ر عـام 23الموقعة في مونترـال  تم روتوكـول مكافحـة أعمـال العنـف 1971سـ و

ــاراتغیــر المشــروعال یــران المــدني الــدولي، المــتمم فــي الم لمعاهــدةالمــوفرة لخــدمات ال

تارخ ة ضد سالمة غیر المشروعمكافحة األعمال  رمة في مونترال  یران المدني الم ال

ر عام 23 تم تارخ ةوالموقع،1971س رایر عـام 24في مونترال  ومعاهـدة ، 1988ف

ة بغــــرض التعــــرف علیهــــا والموقعــــة فــــي  ك وضــــع العالمــــات الممیــــزة للمتفجــــرات البالســــت

تـــارخ  ـــال  یـــرا، 1991مـــارس عـــام 1مونتر ـــة أخـــرى تـــنظم أمـــن ال ن المـــدني وأي اتفاق

ال رفین.تصبح ملزمة ل ال

م كافــــة المســــاعدات الالزمــــة لبعضــــهما اآلخــــر لمنــــع - 3 تقــــد لــــب  رفــــان عنــــد ال قــــوم ال

ــة واألفعــال األخــرى الغیــر المشــروعة ضــد  ــائرات المدن الء غیــر المشــروع علــى ال االســت

الت المالحـــة  ـــارات وتســـه هـــا ومالحیهـــا وضـــد ســـالمة الم ـــائرات وركا ســـالمة تلـــك ال

یران المدني.ا ة وأي تهدید آخر ذي صلة ألمن ال   لجو

ــرفین - 4 یــران مراعــاة أ،فــي عالقتهمــا المتبادلــةیجــب علــى ال مــن الموضــوعةحكــام أمــن ال

ل المنظ یران المدني مق ة لل مالح للمعاهدة إلى الحد الذي تن به كوالمعینةة الدول

رفین. ة على ال هذه األحكام األمن

ـائرات المسـجلة لـدیهم أو یإضافة إلى ذلـك، - 5 لبـا مـن مشـغلي ال ـرفین أن  جـب علـى ال

میهمــا ة أو إقــامتهم الدائمــة فــي إقل ســ ائنــة مقــار أعمــالهم الرئ ــائرات ال وفــي مشــغلي ال

مهـا بموجـب معاهـدات  سـها فـي إقل ائرات التي تم تأس رتغال مشغلي ال حالة جمهورة ال

ـي ولـدیها رخصـة تشـغیل صـال ـي االتحاد األورو حة وصـادرة وفقـا للقـانون االتحـاد األورو

یـــران  بقـــا ألحكـــام أمـــن ال میهمـــا العمـــل  ـــارات فـــي إقل التـــي علـــى وكـــذلك مشـــغلي الم

رفین. ال

لـــب مـــنمكـــنأنـــه علـــى رف طـــیوافـــ كـــل- 6 ـــائرات مراعـــاة أحكـــام أمـــن أن  مشـــغلي ال

یران المشار إلیها في الفقـرة  رتغـال قـوانین بمـا فـي ذلـك فـي حالـة جمهورـةأعـاله4ال ال

ي، بقهااالتحاد األورو رف المتعاقد اآلخروالتي  مه أو للدخول إلى أو مغا،ال درة إقل

رف اآلخر. م ذلك ال أثناء التواجد في إقل

یــ طــرف علــى كــل - 7 ــد مــن ت مــهفــيالمناســبةجــراءات اإلالتأ ــة بشــكل فعــال إقل لحما

ش  ائرات وتفت ادة والمو ال اقم الق اد المحمولة بالید واألمتعـة والبضـائع وخـزن الركاب و

ــــل وأثنــــاء الصــــعود أو التحمیــــل ــــائرة ق ــــرف .  ال ــــة كــــذلك علــــى كــــل  إیجا التعامــــل 

لببهتمام االو  رف اآلخر یتلقاه منأي  ـةالتخـاذال ـة خاصـة أ معقولـة و إجـراءات أمن
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  لمواجهة تهدید معین.

الء غیـراث و تهدیـد بحـدأوحـادثفي حالة حدوث- 8 ـة المشـروع علـىسـت أوـائرات مدن

ــــ ــــائرات مة تلــــكمشــــروعة ضــــد ســــالخــــرى غیــــر أأفعــــال ةأ هــــا و ال اقمهــــا وضــــدركا و

ارات  الت الم ة، وتسه سـاعد كـل منهمـا اآلخـر المالحة الجو رفین أن  یتوجب على ال

تهدیـــد الو أةالحادثـــمثـــل تلـــك نهـــاءواإلجـــراءات المناســـبة األخـــرى إلتســـهیل االتصـــاالت

مكنبأسرع وبأقل مجازفة في األرواح.ما 

ـرف - 9 ائرة تابعـة لل رفین ما یراه مناسبًا من اإلجراءات لضمان بقاء أي  یتخذ أي من ال

الء غیر مشروع أو ألي عمل تدخلي غیر مشروع وهي على  ة است اآلخر تعرضت لعمل

ــن مغادرتهــا الزمــة تحــت  ــة أرواوطــأةأرضــه بقائهــا علــى أرضــه مــا لــم ت ح واجــب حما

واقمها. ها و ركا

ون - 10 رف اآلخر قـد رف أسس معقولة لالعتقادلدى عندما ت أحكـام هـذه أخـل ببأن ال

یران فإنه المادة،  ات ال لـباألولالطرف فيیجوز لسل مشـاورات فورـة مـع إجـراءأن ت

یـــران  ات ال ـــرف اآلخــرفــي اســل التوصــل إلـــى اتفــاق مـــرض خـــالل حالــة عـــدمفـــيو .  ل

لـب) ی15خمسة عشر ( شـكل أساسـا ومًا من تارخ هـذا ال یـ الفقـرة فـإن ذلـك سـوف  لت

ــة4) مــن المــادة 1( جــوز ألي .  مــن هــذه االتفاق ارئــةتحــاالفــي ال، طــرفو أن یتخــذ ، ال

ــل 4) مــن المــادة 1لفقــرة (بقــا لإجــراء مؤقــت  .  ) یومــاً 15الخمســة عشــر (فتــرةانقضــاءق

جــب  ــاملهــذه الفقــرة حــالبقــاوقــف أي إجــراء و ــرف اآلخــرق ــة باألبالتقیــدال حكــام األمن

لهذه المادة.
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ةالنشاطات–31المادة    التجار

  

ــرفین ا أن تؤســسالنقــل الجــوي مؤسســات سـمح ل.1 لهــا مكاتــبالمعینــة التابعـة ألي مــن ال

رف اآلخر في م ال ع لتنش حركةإقل ر باإلالنقل الجوي و التضافة إلى التذا التسه

ماألخرى الال خدمات النقل الجوي.زمة لتقد

ـــرفین الحـــ فـــي أن تحضـــر النقـــل الجـــوي مؤسســـات لســـمح.2 المعینـــة التابعـــة ألي مـــن ال

ـرف اآلخـر م ال ي ،وتستبقي في إقل والتشـغیلي اإلداري والتجـاري جهازهـا مـوظفي ومنـدو

عاتوجهاز والفني موغیرهاالم خدمات النقل الجوي.الالزمین لتقد

اجاتلمؤسسة مكن.3 ارها توفیر احت المذكورة في الفقرة هاالنقل الجوي المعینة وبحسب اخت

ة إمـــا مـــن هـــذه المـــادة، 2 ـــ موظفیهـــا الخاصـــین مـــن أي جنســـ ر ، أو عـــن كانـــتعـــن 

ـــ اســـتخدام خـــدمات مؤسســـة  م نقـــل جـــوي ر أخـــرى أو منشـــأة أو شـــركة تعمـــل فـــي إقلـــ

رف اآلخر م ال تقد .الطرفذلكي مثل هذه الخدمات ف، ومصرح لها 

ــرفین أن تقــوم مباشــرة أو عــن النقــل الجــوي مؤسســات حــ ل.4 المعینــة التابعــة ألي مــن ال

الت في ، تراه مناسبابحسب مار وكالء،  ع خدمات النقل الجوي والمنتجات والتسه

رف اآلخر. ولتحقی هذا الغرض، تتمتـع مؤسسـات  م ال ها في إقل النقـل الجـوي الملحقة 

هــاالمعینــة ب حــ ل. حــ اســتخدام وثــائ النقــل الخاصــة  المعینــة النقــل الجــوي مؤسســة و

ــع، ألحــدالتابعــة  ــرفین أن ت شــتري ال حــ ألي شــخص أن  المنتجــات الخــدمات و هــذهو

ة أو  ها بالعملة المحل الت الملحقة  لة بعمالتوالتسه ل الحرقا .للتحو

ــرفین وبحســب مــا تــراه مناســبًا أن النقــل الجــوي المعینــة التابعــة ألحــد ااتحــ لمؤسســ.5 ل

ــة أو بــ ــرف اآلخــر بالعملــة المحل م ال ــة فــي إقلــ ــون مصــروفاتها المحل لــة أي عملــةت قا

ل الحر وذلك وفقًا للوائح النقد المحلي .للتحو

ة المعینة ومقدمي .6 سمح للناقالت الجو ة،  دون المساس بأي أحكام أخرى فى هذه االتفاق

ة الشـــحن الجـــوى لـــدىتخـــدما ح ـــرفین ودون أى قیـــود اســـتخدام أى وســـیلة نقـــل ســـ ال

رف اآلخر أو فى دول ثالثـة  م ال شـمل ذلـك الترحیـل و للشحن جوًا من وٕالى نقاط فى إقل

ـة  بمـا فـى ذلـك ترحیـل الشـحن  ارات التـي تتـوفر فیهـا الخـدمات الجمرك من وٕالى كل الم

ــة وفقــًا القــوانین واللــوائح بقــة. تتــوفر لمثــل هــذا الشــحن الجــوى داخــل الحظــائر الجمرك الم

الت األخــــرى. یجــــوز  ح أو الجــــو خــــدمات الجمــــارك والتســــه إذا كــــان منقــــوًال علــــى الســــ

ــــ  ر نفســــها أو أن توفرهــــا عــــن  ة  ح للنــــاقالت المعینــــة أن تــــوفر خــــدمات النقــــل الســــ

حي الــذي تقدمــه  شــمل ذلــك النقــل الســ حي و ترتیبــات مــع مقــدمي خــدمات الشــحن الســ

ــ م هــذا نــاقالت جو ة أخــرى ومقــدمي خــدمات الشــحن الجــوى غیــر المباشــرن. یجــوز تقــد

ضــــلل  حي بشــــرط آال  النقــــل متعــــدد الوســــائ بســــعر موحــــد شــــامل للنقــــل الجــــوى والســــ
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ما یختص بالحقائ المتعلقة بمثل هذا النوع من الشحن. الشاحنون ف

ســمح للنــاقالت المعینــة أن.7 خــدمات النقــل الجــوى العــالمي،  ــ  مــا یتعل تعــرض خــدمات ف

حي التـــي تحمـــل  ـــة مـــع مقـــدمي خـــدمات النقـــل الســـ ترتیبـــات تعاون ركـــاب تحـــت اســـمها 

مــا  ــرفین وف مــى ال م مثــل هــذه الخــدمات مــن وٕالــى نقــاط فــى اقل قات الالزمــة لتقــد التصــد

حي اللـوائح التـي تحكـم النقـل الجـوى للقـوانین و وراء. ال یخضع مقدمو خدمات النقـل السـ

ب أن النقل الس م هـذا النقـل متعـدد بس ة تحت اسمها.  یجوز تقـد حي تعرضه ناقلة جو

مـا یخـتص ئ بسعر موحد شامل النقل الجوى و الوسا ضلل الركاب ف حي بشرط آال  الس

مثــل هــذا النــوع مــن الخــد ــار لمقــدمي خــدمات مبالحقــائ المتعلقــة  ــة. یتــرك الخ ات الجو

حي ال ـاراتهم، رمشـاـة النخول فى الترتیبـات التعاو دالنقل الس إلیهـا أعـاله. عنـد تحدیـد خ

حي، باإلضافة إلى اعتبارات أخرى  ین ضع مقدمو خدمات النقل الس ، مصالح المسـتهل

ةاالعتباراتو  ة واالقتصاد ، اعتبارات السعة.الفن

ةتتم كافة .8 ـرف فـي هـذه المـادةالمـذكورة االنشـ م ال وفقـًا للقـوانین واللـوائح النافـذة فـي إقلـ

اآلخر.المتعاقد

  

رادات–41المادة  ل اإل   تحو

  

رف مؤسسات - 1 ـل الحـر النقل الجوي منح كل  ـرف اآلخـر حـ التحو المعینة التابعة لل

ــرف اآلخــراإلیــراداتلفــائض  م ال ــع عــن المصــروفات الــذي تحققــه فــي إقلــ مــن خــالل 

ها إضافة إلى الفوائد التجارة  علـى صلةالمحمنتجات وخدمات النقل الجوي وما یتصل 

ل).هذه اإلیرادات شمل ذلك الفوائد على فائض اإلیرادات في انتظار التحو وتتم هـذه (و

الت  لة للتداولالتحو رف الـذي تـم تحقیـ بأي عملة قا ي لل بقا للوائح الصرف األجن

ــلاإلیــراداتتلــك  ــتم التحو مــه. و ســارة المفعــول لــى أســاس أســعار الصــرف العفــي إقل

ــرف الـذي تــم وقـت إیـداع هــذه م ال ـي فــي إقلـ ــل وفقـا لقــوانین النقـد األجن اإلیـرادات للتحو

الت علــى أســاس ســعر الصــرف الرســمي أو إذا لــم  ــه تحقیــ الفــائض.  تــتم هــذه التحــو ف

الت علـــى أســـاس أســـعار الصـــرف فـــي  كـــن هنـــاك ســـعر صـــرف رســـمي تـــتم هـــذه التحـــو

الت الجارة. السوق لتحو

ــرف قیــودًا علــى تحــو إذا- 2 تحققهــا التــيالت فــائض اإلیــرادات عــن المصــروفات فــرض 

ـرف فـرض قیـود  رف المتعاقد اآلخر یجوز لذلك ال یران التابعة لل مؤسسة/مؤسسات ال

رف األول. مماثلة على مؤسسة/مؤسسات النقل الجوى التابعة لل

رفین لتجنب - 3 ین ال ة خاصة  يفي حال وجود اتفاق أو في حـال وجـود ،االزدواج الضر

ل ااتف ة تحو ة خاصة تحكم عمل رفینإلیراداتاق ة.،ین ال ی هذه االتفاق یتم ت
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  اإلخطار بجداول الرحالت–51المادة 

  

ل افتتاح ر ق ة تخ یران طرفكل لدىالمعینة النقل الجوي ات مؤسسالخدمات الجو ات ال سل

ــرف حــدد هــارحالتول ادجــاآلخــرالمــدني لــدى ال ــائر عــدد الــرحالت، والــذي  ومواعیــد ة ونــوع ال

ـوط واإلقـالع ة الجــدولاله ـ هــذه .وفتــرة صـالح ــرأ اإلجـراءاتوت الت ت ــة تعـد بالمثــل علـى أ

.علیها

  

  اتالتعرف16–المادة 

  

نــاء تحدیــد التعرفــات التــي یتقاضــهانــةیات النقــل الجــوي المعمؤسســطــرف لكــل ســمح- 1

ــةلســوق لالتجارــة االعتبــاراتعلــى  ــرفین مؤسســات . وال المحل النقــل الــب أي مــن ال

األخـرى حـول التعرفـات التـي یتقاضـونها النقـل الجـوي المعینـة باستشـارة مؤسسـات الجوي 

عتزمون تقاضیها. أو 

ل تدشین الرحالت أن تسجل لـدى یجوز - 2 لب ق رف أن  ل  اتل یـرانسـل التابعـة ال

ـرفین المعینـةمؤسسـات النقـل الجـوي ترـد تقاضـیها له التعرفة التي  ة ال ٕالـى مـن و واسـ

مه أو المغادرة منه. ة مؤسسة النقل الجوي إقل واس م التعرفة المقترحة  لب تقد جوز  و

ـــدء العمـــل  ـــل الموعـــد المقتـــرح ل یـــران وذلـــك ق ات ال ابـــة عنهـــا إلـــى ســـل المعینـــة أو بالن

مكن السماح بالتسجیل خالمنفردةوفي حاالت .) یومًا على األقل30ثالثین ( مهلةل ، 

ــرفین لمؤسســة المهلــةأقصـر مــن  لوبــة عــادة. وفــي حــال ســماح أحــد ال النقــل الجــوي الم

حیـــز التنفیـــذ فـــي التـــارخ تعرفـــاتدخل التـــأقصـــر، مهلـــةخـــالل تعرفـــةالباعتمـــادة ـــمعنال

رف.المقترح على الرح م ذلك ال لقة من إقل الت المن

ــرفینحــال - 3 ــه خالفــاباســتثناء،ألي مــن ال اتخــاذ لــذلك فــي هــذه المــادة، مــا تــنص عل

ــــدجانــــبالأحــــاديإجــــراء  المقتــــرح تقاضــــیها أو التــــي لتعرفــــاتء أو اســــتمرارة المنــــع ال

رفین النقل الجوي المعینة مؤسسة تتقاضها  .العالميلنقل الجوي لألي من ال

رفین یجوز ل- 4 كون ذلكالل على:مقتصرا تدخل في أي وقت و

ـــرالتـــي فـــةمنـــع التعر .أ قهـــا تعت ـــلســـلوكًا ت ـــون لهـــا للمنافســـة غیـــر قا والتـــي ت

حتمل  قصد و رف المتنـافس اآلخـر أو اسـتبعاد هـذا أن منها أو  ب ضررا لل تس

رف المنافس من الخ الجوي؛ ال

ــة.ب ین مــن األســعار المرتفعــة حما بأو المقیــدةمعقولــةالغیــر المســتهل ســوءبســ

راستغالل  ؛الوضع المس

ة مؤسسات .ج نعةالمعینة من األسعار المنخفضة النقل الجوي حما .المص
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ــرفین عنــدما - 5 النقــل الجــوي ةمؤسســوقــدمتها لهــا هــاتتعرفــة التــي اقترحأن البــعتقــد أحــد ال

ــرف المتعاقــد اآلخــر  مــا تــنص مــع غیــر منســجمةلنقــل الجـوي الــدولي لالمعینـة التابعــة لل

ــه ــرف اآلخــرمــع لــب إجــراء مشــاوراتجــاز لهــا أن ت) مــن هــذه المــادة، 4الفقــرة (عل ال

ارها فتـرة خـالل.  تجـرى هـذه المشـاورات أسـرع وقـت ممكـنفـي بأسباب عدم رضـاه وٕاخ

تعــــبعــــدیومــــًا 30عــــدىال تت ــــب، و ل التعــــاون فــــي تــــوفیرن یالطــــرفعلــــىنیاســــتالم ال

رفــان إلــى التخــاذ الحلــول المعقولــة حــول الموضــوعضــرورةالمعلومــات ال . إذا توصــل ال

ـــاء إشـــعار بعـــدم ادر بشـــأنهصـــالتـــيلتعرفـــة افـــي مـــا یخـــصـــةاتفاق إشـــعار أو تـــم إع

ـذل الرضي ـرف، ی وتظـل التعرفـة .حیـز التنفیـذـةاالتفاقهـذهلوضـعأقصـى جهـده كـل 

كن هناك رفین على خالف ذلك.التي كانت قائمة سارة المفعول، إذا لم  ین ال اتفاق 

و التــــيالتعرفـــة - 6 ة النــــاقالت المعینــــة  واســــ ــــة یــــتم تقاضــــیها  ة دولــــة اإلمــــارات العر اســــ

ة داخل اإلتحاد  يالمتحدة للنقل كل يتخضع لقوانین اإلتحاد األورو .األورو

ــل دولــة 6دون المســاس بأحكــام الفقــرة (- 7 ســمح للنــاقالت المعینــة مــن ق ) مــن هــذه المــادة. 

ــة المتحـدة تقاضــى نفــس التعرفـات  تتقاضــاها النـاقالت األخــرى للنقــلالتــياإلمـارات العر

يتحاد داخل اإل .األورو

  

ادل المعلومات –17المادة    ت

  

ا- 1 یران على سل م ت ال لب لتقد رفین وعند ال مكـن المدني لدى ال معلومات بأسرع مـا 

ــة الممنوحـــة لمؤسســـات التــي تتعلـــ ب الهمـــالمعینـــة التابعـــة النقـــل الجــوي التصـــارح الحال

م  ــــر ومــــن الخــــدمات لتقــــد ــــرف ع م ال نســــخ مــــن الشــــهادات شــــمل ذلــــك.  واآلخــــرإقلــــ

ـــة لخـــدمات ـــرق المقترحـــة النقـــل الجـــوي والتصـــارح الحال الت مصـــحوبة بعلـــى ال التعـــد

وأوامر اإلعفاء.

یران- 2 ات ال لعلى سل یران زود رف أن تالتابعة ل ات ال ـرفسل اآلخـرالتابعـة لل

ها، ب ل ةناء على  انات اإلحصائ ة مقدار الحركة اللتحدیدالدورةال لقـة مـن اجو لمن

رف  م ذلك ال لوبة اآلخروالقادمة إلى إقل ون م .بصورة معقولة، قد ت

  

  المشاورات–18المادة 

  

یــران تقــوم- 1 ات ال ــرفیالتابعــةســل ینهمــا بالتشــاورن لل مــا  ــروح مــن مــن وقــت آلخــر ف و

ـــة بالشـــكل المناســـبلضـــمان التعـــاون الوثیـــ  لـــك ، كمـــا تقـــوم تتنفیـــذ أحكـــام هـــذه االتفاق

ینها  ما  ات بالتشاور ف یـ أو تعـدیل وأتفسیر وأبشأن تنفیذ السل ـةهـذهت إذا االتفاق
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.اقتضى األمر ذلك

ــون 12و 10و 4مــع مراعــاة المــواد - 2 مكــن أن ت ــدأ تلــك المشــاورات، والتــي  یجــب أن ت

ــةشــفاه لــب، وذلــك مــا لــم یتفــ 45، فــي غضــون (ةأو كتاب ) یومــًا مــن تــارخ اســتالم ال

رفان على خالف ذلك.الط

  

  نزاعاتالتسویة –19المادة 

  

تفســـیر ـــینذا نشـــأ أي خـــالفإ- 1 ـــ  ـــرفین یتعل ـــأوال ـــة ، وجـــب عل یـــ هـــذه االتفاق ى ت

رفین ته بالتفاوض.ال   أوال محاولة تسو

رـ المفاوضـات جـاز لهمـا االتفـاق علـى - 2 ة للخـالف عـن  رفان إلى تسـو صل ال إذا لم 

هتتوسو هیئةأإحالته إلى شخص  .للفصل ف

ة بالتفـا- 3 ة، أو لم یتم التوصل إلى تسو رفان على الوسا حـال النـزاع ض، و إذا لم یتف ال

لــ ــرفین إلــى هیئــة مؤلفــة مــن ثالثــة بنــاء علــى  ، یــتم تشــكیلها محكمــین) 3(أي مــن ال

على النحو التالي:

ــرف محكمــا واحــدا لــه خــالل فتــرة ســتین (-أ لم ) یومــا مــن تــارخ تســ60عــین كــل 

قــوم المحكمــان خــالل ســتین (ملــب اإلحالــة إلــى التحكــ ) یومــا مــن تــارخ 60. و

ا دولة ثالثـة محكمـًا ثالثـاً  تعیین أحد رعا سـًا لهیئـة تعیین المحكم الثاني  كـون رئ

المحكمین؛

ــرفین تعــین محكــم خــالل الفتــرة المحــددة ، -ب ذا تعــذر إأوإذا تعــذر علــى أي مــن ال

ـرفین أن یتقـدم إلـى الفتـرة المحـددة ، تعیین المحكم الثالـث فـي  یجـوز ألي مـن ال

س مجلـــس منظمـــة یـــران المـــدني رئـــ ـــةال لـــوب الدول ـــإجراء التعیـــین الم قـــوم  ، ل

س مـــنهـــذا الـــإذا كـــان .) یومـــاً 30(خـــالل فتـــرة  ة رئ ـــرفین ، نفـــس جنســـ أحـــد ال

سیتولى ستبعدنائب الرئ باألقدم الذي لم  وفـي.ـإجراء هـذا التعیـینلهذا السـ

كــــون المحكــــم  س أوهــــذه الحالــــة یجــــب أال  ــــل رئــــ المحكمــــون المعینــــون مــــن ق

مـــین  ـــرفین أو المق ـــا أي مـــن ال المجلـــس أو أرفـــع نوابـــه حســـب الحـــال مـــن رعا

ه.   الدائمین لد

ههو منصوصباستثناء ما - 4 ـه حسـب مـا یـتم االتفـاق هـذه المـادة أو في ما یلي فيعل عل

رفین ، ین مالهیئةیتعین على ال ها اختصاصـحدود مكان عقد مداوالتها و أن تحدد تحك

ــــرفینأو  م ،اختصــــاص أي مــــن ال ــــة. وتضــــع الهیئــــة إجــــراءات التحكــــ وفقــــًا لهــــذه االتفاق

عقـــد  م نفســـها. و المحـــددة الواجـــب واإلجـــراءاتمـــؤتمر لتحدیـــد المســـائل الخاضـــعة للتحكـــ

تمال تشكیل هیبعدیومًا 30أقصاهاخالل فتره إتباعها م.ا ئة التحك
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ــیناالتفــاقمــا یــتم باســتثناء- 5 ــه  ــرفین عل قــوم ال م،  خالفــا لــذلك أو مــا تحــدده هیئــة التحكــ

م مـذكرة خـالل  تقـد ـرف متعاقـد  م، بعـدیومـًا 45كل  تمـال تشـكیل هیئـة التحكـ جـب ا و

م جلسـة بعـدیومـا 60المـذكرات خـالل هـذهالرد علـى مـنطلـببذلـك. وتعقـد هیئـة التحكـ

م الــرد علــى یومــًا مــن 30خــالل ا، ا وحــده، أو حســب تقــدیرهــرفینأي مــن ال تــارخ تســل

رفین. مذكرات ال

م یتعـــین علـــى - 6 ـــا خـــاللهیئـــة التحكـــ اتجلســـانتهـــاءیومـــًا مـــن 30أن تصـــدر قـــرارا خ

م 30كــــون خــــاللجلســــة اســــتماع، وٕاذا لــــم تعقــــداالســــتماع، الــــرد علــــى یومــــًا مــــن تســــل

تخذ .المذكرات .األصواتةغالقرار بالو

لبات - 7 م  رفین تقد ضاحیجوز لل على أن استالمهیومًا من 15قرار خالل حول اللالست

ضاحصداریتم إ لبیومًا من 15خاللاتهذا اإل .تارخ ذلك ال

رفان بأي شرط أو حكم مؤقت أو قرار نهائي تصدره الهیئة.- 8 یلتزم ال

ممع مراعاة القرار النهائي لهیئـة - 9 ة نفقـات المحكـمل طـرف یتحمـل كـالتحكـ وحصـة متسـاو

ـــة  س مجلـــس المنظمـــة الدول ـــالیف األخـــرى للهیئـــة، بمـــا فـــي ذلـــك أي نفقـــات لـــرئ مـــن الت

یــران المــدني أو ألرفــع نوابــه لــدى تنفیــذه لإلجــراءات الــواردة فــي الفقــرة  (ب) مــن هــذه 3لل

المادة.

ــرفین بــالقرار الصــادر وفقــًا للفقــرة (- 10 ــة، 8فــي حــال عــدم التــزام أي مــن ال ) مــن هــذه االتفاق

ــازات كــان قــد منحهــا  ــرف اآلخــر الحــد مــن أو تعلیــ أو إلغــاء أي حقــوق أو امت یجــوز لل

رف غیر الملتزم. ة لل بموجب هذه االتفاق

  

  التعدیالت–20المادة 

  

تعدیل أي - 1 رفین  ـة، نصـوصمن نصإذا رغب أي من ال یجـوز لـه فـي أي هـذه االتفاق

رف اآل لب من ال خمـس .  تجـرى هـذه المشـاورات خـالل خر إجراء مشاوراتوقت أن 

ب المكتوب.45وأرعین ( رف اآلخر لذلك ال ) یوما من تارخ استالم ال

ه المادة - 2 الت سارة المفعول وفقا لما تنص عل ة.24تصبح هذه التعد   من هذه االتفاق

  

ل–12المادة    االتفاقیةتسج

  

ــة وأي تعــد رفــان هــذه االتفاق ــة، إلــى الةالحقــالت قــدم ال یــران المــدني لتســجیلهامنظمــة الدول لل

  .لدیها
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ان و –22المادة    ٕانهاء االتفاقیةمدة السر

  

ة- 1 .سارة المفعول إلى أجل غیر مسمىتظل هذه االتفاق

ـــرفین فـــي أي وقـــت - 2 ـــرف اآلخـــرأیجـــوز ألي مـــن ال ـــر ال ـــر القنـــوات ن یخ ـــًا ع خ

ة لوماس ةر إنهاء هذه االاقر بالد رسل، تفاق ار في نفس الوقت إلى المنظمـة و هذا اإلخ

یران المدني. وفي هذه الحالة  ة لل ة تنهالدول بعد) شهرا 12اثني عشر (خاللي االتفاق

ــاراســتالمتــارخ  ــرف اآلخــر لإلخ ــار اإلنهــاء باإال إذا تــم،ال ــل الســحب إخ تفــاق ق

انتهاء هذه المدة.

تســلم- 3 ـرف اآلخــر  قــر ال ــر وٕاذا لـم  عت ـار ف بعـد أرعــة عشــر تــم اســتالمهنــه قـد أه لإلخ

ار.استالم) یوما من 14( یران المدني لإلخ ة لل المنظمة الدول

  

ذ–32المادة  ز التنف   دخول االتفاقیة ح

  

ـــة حیـــز التنفیـــذ بعـــد ثالثـــین ( ـــار، 30تـــدخل هـــذه االتفاق ـــر ) یومـــا مـــن تـــارخ اســـتالم آخـــر إخ ع

ة لوماس لوبة لهذا الغرض قد استوفیت.اإلجراءاتكل أنكد ؤ ت،القنوات الد ة الم   الداخل

  

عوٕاثباتًا لذلك  ل أدناهفإن المفوضین بالتوق ل منهما من ق ى ل ناء على التفوض المع قد لده، 

ة المحررة على نسخوقعا ـة باللغـةأصلیتینتینعلى هذه االتفاق ـةالو العر لكـل واإلنجلیزـة رتغال

  . الف حول التفسیرتخاوجود أيحالة فياإلنجلیزي النص مد عتلسند األصلي و اقوةمنها 

  

ونة في فيها تم تحرر    .2015یولیو عام من شهر27الیومهذامدینة لش

  

  
  

یة المتحدةعن    دولة اإلمارات العر

  

ة عن      البرتغالجمهور
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  1الملحق

  جدول الطر 

  :1القسم 

رق المستخدمة م ل مؤسسة/مؤسسات النقل الجـوي المعینـة التابعـةال إلمـارات لحكومـة دولـة ان ق

ة المتحدة تشغیلها:   العر

ة  من ما وراء  إلى  نقاط متوس   نقاط ف

أي نقــــــــاط فــــــــي دولــــــــة 

ــــــــــة  ـــــ ــــــــــارات العر اإلمـــــ

  المتحدة

جمهورــة أي نقــاط فــي   أي نقاط

رتغال   ال

  أي نقاط

  :2القسم 

ـــل مؤسسة/مؤسســـ ـــرق المســـتخدمة مـــن ق رتغـــالجمهورـــة لات النقـــل الجـــوي المعینـــة التابعـــة ال ال

  تشغیلها:

ة  من ما وراء  إلى  نقاط متوس   نقاط ف

جمهورــة أي نقــاط فــي 

رتغال   .ال

أي نقــــــــاط فــــــــي دولــــــــة   أي نقاط

ــــــــــة  ـــــ ــــــــــارات العر اإلمـــــ

  المتحدة

  أي نقاط

  

ها ل الخدمات الجویة المتفق عل   تشغ

ــرفین یجــوز لمؤسسة/مؤسســات النقــل الجــوي المعینــة ال- 1 ــال ال فــى كــل أو بعــض تابعــة ل

ر اأن الرحالت التي تشغلها  ما وراء تلغى المرور ع ة أو ف المذكورة أعاله لنقاط المتوس

ــائرات  ــرف الــذي عینهــا وذلــك باســتعمال  م ال ــدأ الــرحالت وتنتهــي فــى إقلــ بشــرط أن ت

اقمطاقم بمملوكة أو مؤجرة ( دون  ).أو 

ة:تمارس مؤسسات النقل الجوى ال- 2 رق التال معین حقوق النقل بالحرة الخامسة على ال

رتقـــال، مـــن نقـــاط داخـــل .أ ـــة ال ـــل جمهور بالنســـبة لمؤسســـات النقـــل الجـــوى المعینـــة مـــن ق

ة المتحدة؛ ة إلى نقاط فى دولة اإلمارات العر ر أى نقاط متوس رتغال ع ال

ل دولة اإلمارات الع.ب ة المتحدة، مـن نقـاط بالنسبة لمؤسسات النقل الجوى المعینة من ق ر

ــر أي نقــاط داخــل أوروبــا إلــى أى نقــاط داخــل  ــة المتحــدة ع داخــل دولــة اإلمــارات العر

رتغال. ال
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  2الملحق

  

هاالدول األخرى المشار  ن فيإل   االتفاقیةمن هذه 4و 3المادت

  

سلنداجمهورة .أ ة(بموجب أ ةاالتفاق قة االقتصاد   )أوروبالمن

ة(بموجب ینلیختنشتاإمارة.ب ةاالتفاق قة االقتصاد   )أوروبالمن

ج (بموجب .ج ة النرو ةممل ةاالتفاق قة االقتصاد   )أوروبالمن

سري اإلتحاد .د ة(بموجب السو ین اإلتحاد اتفاق يالنقل الجوى الموقعة  واإلتحاد األورو

سري    )السو

  

  
  


