اتفاقية خدمات جىية
بين

حكىمة جمهىرية الصين الشعبية
وحكىمة المملكة األردنية الهاشمية

حكومة جمهورٌة الصٌن الشعبٌة والمملكة األردنٌة الهاشمٌة ( ،وٌشار إلٌهما فٌما ٌلً بالطرفٌن المتعاقدٌن)،
حٌث ترؼبان فً تسهٌل العالقات الودٌة بٌن شعبٌهما وتطوٌر عالقات متبادلة بٌن البلدٌن فً مجال الطٌران
المدنً؛
وحٌث ترؼبان فً تعزٌز عالقاتهما المتبادلة فً مجال الطٌران المدنً وبالتالً تسهٌل توسٌع فرص الخدمات
الجوٌة الدولٌة بٌنهما؛
وحٌث تدركان وتلتزمان بتوفٌر والحفاظ على أعلى درجات السالمة واألمن فً الخدمات الجوٌة الدولٌة
وتشددان مجدداً على قلقهما البالػ بشؤن األفعال أو التهدٌدات ضد أمن الطائرات ،والتً تعرض سالمة
األشخاص أو الممتلكات إلى الخطر وتإثر سلبا ً فً عمل الخدمات الجوٌة وتقوض الثقة العامة فً سالمة
الطٌران المدنً؛ و
بوصفهما طرفٌن فً معاهدة الطٌران المدنً الدولٌة المفتوحة للتوقٌع علٌها فً شٌكاؼو فً الٌوم السابع من
شهر كانون األول للعام 1944؛
فقد اتفقتا على النحو اآلتً:
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المادة 1
التعريفات
- 1

ألؼراض هذه االتفاقٌة ،ما لم ٌقتض السٌاق خالؾ ذلك:
أ)

ٌعنً مصطلح "المعاهدة" المعاهدة بشؤن الطٌران المدنً الدولً المفتوحة للتوقٌع والمبرمة فً
شٌكاؼو فً السابع من شهر كانون األول لعام  1944وتشمل أي مالحق ٌتم تبنٌها بموجب المادة
 90من تلك المعاهدة ،وأي تعدٌل فً المالحق أو المعاهدة بموجب المادتٌن  90و  94منها ٌتم
تبنٌه من قبل كال الطرفٌن المتعاقدٌن؛

ب)

ٌعنً مصطلح "االتفاقٌة" هذه االتفاقٌة ومالحقها وأي تعدٌالت فٌها و/أو ملحق ٌتم تنفٌذه وفقا
للمادة ( 18المشاورات والتعدٌالت) من هذه االتفاقٌة؛

ج)

ٌعنً مصطلح "سلطات الطٌران" ،فً حالة حكومة جمهورٌة الصٌن الشعبٌة ،إدارة الطٌران
المدنً الصٌنٌة ،وفً حالة حكومة المملكة األردنٌة الهاشمٌة ،هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً  ،و/
أو أي سلطة أخرى أو شخص آخر مخول قانونا ً بالقٌام بالمهام التً تمارسها حالٌا ً السلطات
المذكورة؛

د)

ٌعنً مصطلح "الخدمات المتفق علٌها" الخدمات الجوٌة الدولٌة المقررة التً ٌمكن تشؽٌلها وفقا ً
ألحكام هذه االتفاقٌة على الطرق المحددة؛

ه)

ٌعنً مصطلح "مإسسة النقل الجوي المعٌنة" مإسسة النقل الجوي التً تم تعٌٌنها وإجازتها وفقا ً
للمادة ( 3التعٌٌن واإلجازة) من هذه االتفاقٌة؛

و)

"اإلقلٌم" وٌعنً فٌما ٌتعلق بالدولة المناطق البرٌة والمٌاه اإلقلٌمٌة المحاذٌة لها والمجال الجوي
فوقها الخاضعة لسٌادة تلك الدولة؛

ز)

ٌكون لمصطلحات "الخدمة الجوٌة" و "الخدمة الجوٌة الدولٌة" و "خط الطٌران" و "التوقؾ
ألؼراض ؼٌر تجارٌة" المعانً المحددة لها فً المادة  96من المعاهدة ؛

ح)

ٌعنً مصطلح "السعة"
(  ) 1فٌما ٌتعلق بطائرة ،حمولة تلك الطائرة المتوفرة على طرٌق جوي أو جزء من طرٌق
جوي؛
(  ) 2فٌما ٌتعلق بالخدمات المتفق علٌها ،سعة الطائرة المستخدمة فً تلك الخدمات مضروبة
بالتكرار التشؽٌلً لتلك الطائرة خالل فترة زمنٌة معٌنة على طرٌق جوي ما أو جزء من
طرٌق جوي؛

ط)

ٌعنً مصطلح "التعرفة" األسعا ر التً ٌتم دفعها عن حمل الركاب واألمتعة والحموالت
والشروط التً تطبق بموجبها هذه األسعار ،بما فً ذلك األسعار والشروط الخاصة بخدمات
الوكاالت والخدمات المساندة األخرى ،ولكن باستثناء التعوٌض والشروط الخاصة بحمل البرٌد؛

ي)

ٌعنً مصطلح "الحركة الجوٌة" نقل الركاب جوا ،والحقائب ،والبضائع والبرٌد؛

2

ك)
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ٌعنً مصطلح "رسوم المستخدم" أي رسم مفروض على مإسسات النقل الجوي من قبل
السلطات المختصة أو الذي تجٌز تلك السلطات فرضه مقابل توفٌر منشآت أو مرافق المطار أو
مرافق المالحة الجوٌة أو الخدمات والمرافق ذات العالقة للطائرة وطاقمها وركابها وحمولتها.

ٌشكل ملحق هذه االتفاقٌة وأي تعدٌالت فٌه جزءاً ال ٌتجزأ من هذه االتفاقٌة .
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المادة 2
منح الحقوق
- 1

ٌمنح كل طرؾ متعاقد الطرؾ المتعاقد اآلخر الحقوق المحددة فً هذه االتفاقٌة بؽرض تمكٌن مإسسة
أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة للطرؾ المتعاقد اآلخر من إنشاء وتشؽٌل الخدمات الجوٌة
الدولٌة المقررة على الطرق المحددة فً ملحق هذه االتفاقٌة .تتمتع مإسسات النقل الجوي المعٌنة من
قبل كل طرؾ متعاقد بالحقوق التالٌة :
( أ ) الطٌران دون هبوط عبر إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر على طول الطرٌق الجوي
الجوٌة المقررة من قبل سلطات الطٌران للطرؾ المتعاقد اآلخر؛

أو الطرق

( ب ) القٌام بالتوقؾ فً اإلقلٌم المذكور ألؼراض ؼٌر تجارٌة فً نقطة أو نقاط على الطرٌق المحدد
فً أراضً الدولة المذكورة للطرؾ المتعاقد اآلخر ،مع مراعاة موافقة سلطات الطٌران للطرؾ
المتعاقد اآلخر؛ و
( ج ) أثناء تشؽٌل خدمة متفق علٌها على طرٌق محدد ،القٌام بتوقفات فً أراضً الطرفٌن المتعاقدٌن
فً النقاط المحددة لذلك الطرٌق فً ملحق هذه االتفاقٌة بؽرض التنزٌل والتحمٌل للحركة الجوٌة
الدولٌة للركاب واألمتعة والحموالت والبرٌد ،والذي ٌبدأ فً الطرؾ المتعاقد األول أو ٌكون
معٌنا له.
- 2

ال تتضمن الفقرة (  )1من هذه المادة ما ٌعتبر منحا ً لمإسسات النقل الجوي التابعة ألحد الطرفٌن
المتعاقدٌن امتٌاز تحمٌل الحركة فً إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر مقابل عوض أو أجر ،والتً تكون
متجهة إلى نقطة أخرى فً إقلٌم ذلك الطرؾ المتعاقد اآلخر.
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فً حال كانت إحدى مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة ألحد الطرفٌن المتعاقدٌن ؼٌر قادرة ،نظراً
لنزاع مسلح أو كوارث طبٌعٌة أو اضطرابات سٌاسٌة ،على تشؽٌل الخدمات المتفق علٌها على طرقها
المعتادةٌ ،لتزم الطرؾ المتعاقد اآلخر ببذل قصارى جهده لتسهٌل مواصلة تشؽٌل تلك الخدمة من خالل
ترتٌبات طرق مإقتة مالئمة.
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المادة 3
التعيين وتصاريح التشغيل
- 1

بالطرق الدبلوماسٌة إلى الطرؾ
ٌكون لكل من الطرفٌن المتعاقدٌن الحق فً أن ٌعٌن بإشعار خطً
ً
اآلخر مإسسة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشؽٌل الخدمات المتفق علٌها وفقا لهذه االتفاقٌة ،وأن ٌسحب أو
ٌعدل تلك التعٌٌنات.
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لدى استالم أي تعٌٌن كهذا ،وبعد استالم طلب من مإسسة النقل الجوي المعٌنة ،بالشكل والصورة
المقررة لتصرٌح التشؽٌلٌ ،لتزم كل طرؾ متعاقد بمنح تصرٌح التشؽٌل المناسب بحد أدنى من التؤخٌر
فً اإلجراءات ،شرٌطة أن:
( أ ) ٌتمتع الطرؾ المتعاقد المعٌن لمإسسات النقل الجوي أو رعاٌاه بالملكٌة والسٌطرة الفعلٌة على
مإسسة النقل الجوي؛
( ب ) ٌجوز لسلطات الطٌران التابعة للطرؾ المتعاقد اآلخر أن تطلب من مإسسة النقل الجوي المعٌنة
من قبل الطرؾ المتعاقد األول أن تثبت لدٌها أهلٌتها للوفاء بالشروط وااللتزامات المقررة
بموجب القوانٌن واألنظمة والتً تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على تشؽٌل
الخدمات الجوٌة الدولٌة؛
( ج ) ٌكون الطرؾ المتعاقد المعٌن لمإسسة النقل الجوي متقٌدا باألحكام المنصوص علٌها فً المادة
 16والمادة 17؛ و
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بعد استالم تصرٌح التشؽٌل المنصوص علٌه فً الفقرة ( ٌ ،)2جوز لمإسسة النقل الجوي المعٌنة مباشرة
تشؽٌل الخدمات المتفق علٌها والتً تم تعٌٌنها من أجلها ،شرٌطة تقٌد مإسسة النقل الجوي باألحكام
واجبة التطبٌق لهذه االتفاقٌة .
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المادة 4
إلغاء وتجميد تصاريح التشغيل
- 1

ٌكون لكل من الطرفٌن المتعاقدٌن الحق فً إلؽاء إجازة التشؽٌل أو تجمٌد ممارسة الحقوق المحددة فً
المادة  2من هذه االتفاقٌة من قبل مإسسة نقل جوي معٌنة من قبل الطرؾ المتعاقد اآلخر ،أو فرض تلك
الشروط حسبما قد ٌراه ضرورٌا ً على ممارسة هذه الحقوق:
( أ ) فً أي حالة حٌث ال ٌقتنع بكون الملكٌة الجوهرٌة والسٌطرة الفعلٌة لمإسسات النقل الجوي تلك
فً ٌد الطرؾ المتعاقد الذي عٌن مإسسة النقل الجوي أو فً ٌد أحد رعاٌاه؛ أو
( ب ) فً أي حالة عدم تقٌد من قبل مإسسات النقل الجوي تلك بالقوانٌن واألنظمة المشار إلٌها فً
المادة ( 5األنظمة والقوانٌن) الخاصة بالطرؾ المتعاقد المانح لهذه الحقوق؛ أو
( ج ) فً أي حالة حٌث ال تتقٌد مإسسات النقل الجوي بخالؾ ذلك بالعمل وفقا للشروط المقررة
بموجب هذه االتفاقٌة،
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ما لم ٌكن اإللؽاء أو التجمٌد الفوري أو فرض الشروط المذكورة فً الفقرة ( )1من هذه المادة ضرورٌا ً
لمنع المزٌد من انتهاكات القوانٌن واألنظمة من قبل مإسسات النقل الجوي المعٌنة المذكورةٌ ،مارس كل
طرؾ متعاقد هذه الحقوق فقط بعد المشاورات بٌن سلطات الطٌران لكال الطرفٌن المتعاقدٌن .
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المادة 5
األنظمة والقوانين
- 1

ٌتم تطبٌق األنظمة والقوانٌن ألحد الطرفٌن المتعاقدٌن المتعلقة بدخول أو البقاء فً أو مؽادرة إقلٌمه من
قبل الطائرة العاملة فً النقل الجوي الدولً ،أو المتعلقة بتشؽٌل ومالحة تلك الطائرة أثناء وجودها فً
إقلٌمه ،على طائرات كال الطرفٌن المتعاقدٌن دون تمٌٌز على أساس الجنسٌة ،وٌجب التقٌد بها من قبل
مإسسات النقل الجوي المعٌنة للطرؾ المتعاقد اآلخر لدى الدخول إلى أو المؽادرة من أو أثناء تواجدها
فً اإلقلٌم المذكور لذلك الطرؾ المتعاقد.
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تكون قوانٌن وأنظمة أحد الطرفٌن المتعاقدٌن والمتعلقة بدخول الركاب أو الطاقم أو األمتعة أو الحمولة
أو البرٌد إلى إقلٌمه والبقاء فٌه والمؽادرة منه ،مثل القوانٌن واألنظمة المتعلقة بالدخول والهجرة
والجوازات والجمارك والحجر الصحً ،واجبة التطبٌق على الركاب أو الطاقم أو األمتعة أو الحمولة أو
البرٌد المنقول على طائرة مإسسة أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة للطرؾ المتعاقد اآلخر خالل
دخولها إلى وبقائها فً ومؽادرتها من إقلٌم الطرؾ المتعاقد األول.
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تكون القوانٌن واألنظمة األخرى ذات الصلة والمتعلقة بالطٌران المدنً ألحد الطرفٌن المتعاقدٌن واجبة
التطبٌق على مإسسة أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة للطرؾ المتعاقد اآلخر خالل تشؽٌل
الخدمات المتفق علٌها فً إقلٌم الطرؾ المتعاقد األول.
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المادة 6
االعتراف بالشهادات والتراخيص
- 1

ٌتم االعتراؾ بشهادات السالمة الجوٌة وشهادات الكفاءة والرخص الصادرة أو المعتمدة من قبل أحد
الطرفٌن المتعاقدٌن خالل فترة سرٌان مفعولها ،باعتبارها سارٌة المفعول ،من قبل الطرؾ المتعاقد
اآلخر ،شرٌطة أن تكون المتطلبات التً تم بموجبها إصدار تلك الشهادات أو الرخص أو اعتمادها
مساوٌة أو تفوق الحد األدنى للمعاٌٌر التً ٌتم إقرارها بمقتضى المعاهدة.
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من جانب آخر ،لؽرض الرحالت فوق إقلٌمهٌ ،حتفظ كل طرؾ متعاقد بحق رفض االعتراؾ بصالحٌة
شهادات الكفاءة والتراخٌص الممنوحة إلى رعاٌاه أو المعتمدة لهم من قبل الطرؾ المتعاقد اآلخر أو أي
دولة أخرى .
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المادة 7
اإلعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم األخرى
- 1

لدى وصول طائرة مشؽلة فً خدمات النقل الجوي الدولً من قبل مإسسة أو مإسسات النقل الجوي
التابعة ألحد الطرفٌن المتعاقدٌن ،تكون الطائرة المذكورة ومعداتها المعتادة وقطع الؽٌار (بما فً ذلك
المحركات) والوقود والزٌت (بما فً ذلك السوائل الهٌدرولٌكٌة ،زٌوت التشحٌم) ومخازن الطائرة (بما
فً ذلك الطعام والمشروبات والتبػ) معفاة على أساس المعاملة بالمثل من كافة الرسوم الجمركٌة
والضرائب ورسوم التفتٌش والرسوم أو النفقات المشابهة األخرى ،شرٌطة أن تبقى تلك المعدات والمواد
على متن الطائرة حتى ذلك الوقت الذي ٌتم فٌه إعادة تصدٌرها.
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كما تكون المعدات والمواد التالٌة معفاة على أساس المعاملة بالمثل من كافة الرسوم الجمركٌة
والضرائب ورسوم التفتٌش والرسوم والنفقات المشابهة األخرى ،باستثناء النفقات المتعلقة بالخدمات
المقدمة:
أ)

المعدات المعتادة وقطع الؽٌار (بما فً ذلك المحركات) و الوقود والزٌت (بما فً ذلك السوائل
الهٌدرولٌكٌة ،زٌوت التشحٌم) ومخازن الطائرة (بما فً ذلك الطعام والمشروبات والتبػ)
المحمولة على متن الطائرة والمخصصة لالستخدام على الطائرة المشؽلة فً الخدمات المتفق
علٌها من قبل مإسسة أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة ،حتى وإن كان سٌتم استخدام تلك
المعدات والمواد فً جزء من الرحلة المنفذة فوق إقلٌم الطرؾ المتعاقد؛

ب)

قطع الؽٌار (بما فً ذلك المحركات) التً ٌتم إدخالها إلى إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر لصٌانة أو
إصالح الطائرة المشؽلة فً الخدمات المتفق علٌها من قبل مإسسة أو مإسسات النقل الجوي
المعٌنة.
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ٌجوز تفرٌػ المعدات المعتادة المشار إلٌها فً الفقرتٌن (  )1و ( )2من هذه المادة فً إقلٌم الطرؾ
المتعاقد اآلخر بموافقة السلطات الجمركٌة للطرؾ المتعاقد اآلخرٌ .تم حفظ تلك المعدات والمواد تحت
إشراؾ السلطات الجمركٌة للطرؾ المتعاقد اآلخر إلى حٌن إعادة تصدٌرها أو التصرؾ بها بخالؾ
ذلك وفقا ً لألنظمة الجمركٌة للطرؾ المتعاقد اآلخر.

- 4

ٌتم أٌضا توفٌر اإلعفاء المنصوص علٌه فً الفقرتٌن (  )1و ( )2من هذه المادة حٌث ٌكون قد سبق
لمإسسة نقل جوي تابعة ألحد الطرفٌن المتعاقدٌن أن تعاقدت مع مإسسة أو مإسسات نقل جوي أخرى
تتمتع بإعفاءات كهذه فً إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر على اقتراض أو نقل المعدات والمواد المحددة فً
الفقرتٌن ( )1و ( )2من هذه المادة فً إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر.

- 5

تكون التذاكر المطبوعة وبوالص الشحن الجوي والمواد الدعائٌة التً ٌتم إدخالها من قبل مإسسة
مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة ألحد الطرفٌن المتعاقدٌن إلى إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر معفاة
على أساس المعاملة بالمثل من كافة الرسوم الجمركٌة والضرائب ورسوم التفتٌش وؼٌرها من الرسوم
والنفقات المشابهة.

- 6

تكون اللوازم المكتبٌة والمركبات المخصصة الستخدام المكاتب والمركبات المخصصة لالستخدام
الخاص فً المطار والمركبات على شاكلة الحافالت (باستثناء السٌارات) المخصصة لنقل أفراد الطاقم
وأمتعتهم ،باإلضافة إلى نظام الحجز المحوسب ومعدات االتصاالت بما فً ذلك قطع ؼٌارها لممثلً
مإسسة أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة ألي من الطرفٌن المتعاقدٌن ،عند إدخالها إلى اإلقلٌم المذكور
للطرؾ المتعاقد اآلخر ،معفاة من الرسوم الجمركٌة والرسوم األخرى على االستٌراد على أساس
المعاملة بالمثل شرٌطة أن تكون هذه اللوازم مخصصة الستخدام الطائرة وأال تتجاوز الحد المعقول.
9

أو

- 7

تكون األمتعة والحمولة والبرٌد فً الترانزٌت المباشر معفاة من كافة الرسوم الجمركٌة والضرائب
ورسوم التفتٌش والرسوم والنفقات المشابهة األخرى على أساس المعاملة بالمثل باستثناء النفقات المتعلقة
بالخدمات المقدمة.

- 8

تكون اإلٌرادات واألرباح المتحققة مإسسة أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة لكل طرؾ متعاقد فً إقلٌم
الطرؾ المتعاقد اآلخر فٌما ٌتعلق بتشؽٌل الخدمات المتفق علٌها معفاة من كافة الضرائب.

- 9

تكون ممتلكات مإسسة أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة لكل طرؾ متعاقد فً إقلٌم الطرؾ المتعاقد
اآلخر معفاة من كافة الضرائب على أساس المعاملة بالمثل.

 - 10تكون األجور والرواتب وؼٌرها من التعوٌضات المشابهة المستلمة من قبل موظفً ممثلً مإسسة
مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة ألي من الطرفٌن المتعاقدٌن ،والذٌن ٌكونون من رعاٌا الطرؾ
المتعاقد األول ،معفاة من كافة الضرائب على أساس المعاملة بالمثل من قبل الطرؾ المتعاقد اآلخر.
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أو

المادة 8
الترانزيت المباشر
ال ٌخضع الركاب واألمتعة والحمولة فً الترانزٌت المباشر عبر إقلٌم أحد الطرفٌن المتعاقدٌن والذٌن ال
ٌؽادرون منطقة المطار المخصصة لهذا الؽرض إلى ما ٌزٌد عن الرقابة المبسطة باستثناء ما ٌتعلق باإلجراءات
الخاصة بؤمن الطٌران المدنً والرقابة على المخدرات .
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المادة 9
رسوم المستخدم
- 1

ال ٌجوز ألي من الطرفٌن المتعاقدٌن أن ٌفرض أو ٌجٌز فرض رسوم مستخدم على مإسسة
مإسسات نقل جوي تابعة للطرؾ المتعاقد اآلخر أعلى من تلك المفروضة على مإسسات النقل الجوٌة
التابعة له المشؽلة لخدمات جوٌة دولٌة مماثلة.

- 2

ٌتعٌن على كل طرؾ متعاقد تشجٌع المشاورات بشؤن رسوم المستخدم بٌن سلطاته المختصة التً
تفرض الرسوم ومإسسات النقل الجوي التً تستخدم خدماته ومرافقه التً توفرها تلك السلطات التً
تفرض الرسوم ،حٌثما أمكن ،من خالل المنظمات الممثلة لمإسسات النقل الجوي تلكٌ .جوز توجٌه
إشعار معقول بؤي مقترحات لتؽٌٌرات فً رسوم المستخدم إلى أولئك المستخدمٌن لتمكٌنهم من التعبٌر
عن آرائهم قبل إجراء التؽٌٌرات.
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أو

المادة 10
النشاطات التجارية
- 1

ٌسمح لمإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة لكل من الطرفٌن المتعاقدٌن ،على أساس المعاملة بالمثل،
أن تإسس وتحتفظ فً إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر ،بالتمثٌل فً النقطة أو النقاط على الطرق المحددة فً
إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر ،وكذلك بموظفٌها التجارٌٌن والتشؽٌلٌٌن والفنٌٌن حسبما ٌكون مطلوبا ً فٌما
ٌتعلق بتشؽٌل الخدمات المتفق علٌها.

- 2

ٌجوز أن ٌتم تلبٌة الطلب على الموظفٌن ،حسب اختٌار مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة لكل من
الطرفٌن المتعاقدٌن إما من قبل موظفٌها ،أو باستخدام خدمات أي منظمة أو شركة أو مإسسة نقل جوي
أخرى عاملة فً إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر ،ومصرح لها بؤداء تلك الخدمات فً إقلٌم ذلك الطرؾ
المتعاقد.

- 3

ٌخضع الممثلون والموظفون إلى األنظمة والقوانٌن نافذة المفعول للطرؾ المتعاقد اآلخر وبما ٌتوافق
وتلك األنظمة والقوانٌن:
أ)

ٌقوم كل من الطرفٌن المتعاقدٌن ،على أساس المعاملة بالمثل وبالحد األدنى من التؤخٌر ،بمنح
موافقات العمل الضرورٌة أو تؤشٌرات الزٌارة أو ؼٌرها من الوثائق المماثلة إلى الممثلٌن
والموظفٌن المشار إلٌهم فً الفقرة ( )1من هذه المادة؛ و

ب)

ٌقوم كال الطرفٌن المتعاقدٌن بتسهٌل وتسرٌع متطلب تصارٌح العمل للموظفٌن الذٌن ٌقومون
بؤداء مهام مإقتة معٌنة.
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المادة 11
األحكام المالية
- 1

ٌكون لكل مإسسة نقل جوي معٌنة الحق فً بٌع وإصدار وثائق النقل الخاصة بها فً إقلٌم الطرؾ
المتعاقد اآلخر بصورة مباشرة ،وحسب تقدٌرها ،من خالل وكالئها .وٌكون لمإسسات النقل الجوي تلك
الحق فً بٌع ذلك النقل ،وٌكون ألي شخص حرٌة شراء ذلك النقل بالعملة المحلٌة أو بؤي عملة قابلة
للتحوٌل وفقا لألنظمة والقوانٌن لهذا الطرؾ المتعاقد اآلخر.

- 2

ٌكون لمإسسة أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة لكل طرؾ متعاقد الحق ،على أساس المعاملة
بالمثل ،فً تحوٌل إٌرادها الذي تتسلمه فً إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر إلى إقلٌم الطرؾ المتعاقد األول.

- 3

ٌتم تنفٌذ تحوٌل وإرسال ذلك اإلٌراد بعمالت قابلة للتحوٌل بسعر الصرؾ السائد بتارٌخ اإلرسال.
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المادة 12
المبادئ التوجيهية للنشاطات التجارية
- 1

ٌتم توفٌر فرصة عادلة ومتكافئة لمإسسات النقل الجوي التابعة للطرفٌن المتعاقدٌن لتشؽٌل الخدمات
المتفق علٌها على الطرٌق المحدد.

- 2

ٌتم االتفاق على السعة وعدد الرحالت بٌن سلطات طٌران الطرفٌن المتعاقدٌن.

- 3

فً تشؽٌل مإسسة أو مإسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفٌن المتعاقدٌن للخدمات المتفق علٌها،
ٌتم وضع مصالح مإسسة أو مإسسات النقل الجوي التابعة للطرؾ المتعاقد اآلخر باالعتبار بحٌث ال
ٌإثر ذلك بصورة ؼٌر أصولٌة فً الخدمات التً تقدمها األخٌرة على كامل أو جزء من ذات الطرٌق.

- 4

توفر الخدمات المتفق علٌها المقدمة من قبل مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة للطرفٌن المتعاقدٌن
سعة ،بمعامل حمولة معقول ،لتلبٌة متطلبات حركة الركاب واألمتعة والشحن والبرٌد بٌن إقلٌمً
الطرفٌن المتعاقدٌن.
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المادة 13
التعرفات
- 1

ٌتم تحدٌد التعرفات المطبقة على الخدمات المتفق علٌها على الطرٌق المحدد بمستوٌات معقولة ،مع
وضع كافة العوامل ذات العالقة باالعتبار ،بما فً ذلك تكلفة التشؽٌل والربح المعقول وخصائص الخدمة
مإسسة أو مإسسات النقل الجوي
(مثل السرعة ومستوى اإلقامة) والتعرفات المطبقة على خدمات
األخرى على الطرٌق المحدد.

- 2

ٌتم تقدٌم التعرفات التً سٌتم تطبٌقها إلى سلطات الطٌران لكال الطرفٌن المتعاقدٌن للموافقة علٌها قبل ما
ال ٌقل عن ستٌن (ٌ )60وما من التارٌخ المقترح لطرحها .وفً حاالت خاصةٌ ،جوز تقلٌص هذه الفترة،
مع مراعاة موافقة السلطات المذكورة.

- 3

إلى سلطة الطٌران التابعة للطرؾ
فً حال وجهت سلطة الطٌران التابعة ألحد الطرفٌن المتعاقدٌن
المتعاقد اآلخر إشعارا برفضها أي تعرفة سٌتم تطبٌقها من قبل مإسسات النقل الجوي التابعة للطرؾ
المتعاقد اآلخر ،على سلطات الطٌران للطرفٌن المتعاقدٌن السعً لتحدٌد التعرفة باتفاق مشترك.

- 4

فً حال عدم تمكن سلطات الطٌران للطرفٌن المتعاقدٌن من االتفاق على أي تعرفة مقدمة إلٌها بموجب
الفقرة ( )2من هذه المادة ،أو على تحدٌد أي تعرفة بموجب الفقرة (  )3من هذه المادة ،تتم تسوٌة النزاع
وفقا للمادة ( 18تسوٌة النزاعات) من هذه االتفاقٌة.

- 5

تظل أي تعرفة محددة وفقا ألحكام هذه المادة سارٌة المفعول إلى حٌن تحدٌد تعرفة جدٌدة .وعلى الرؼم
من ذلك ،ال ٌجوز تمدٌد تعرفة بمقتضى هذه الفقرة لما ٌزٌد عن اثنً عشرة ( )12شهرا بعد التارٌخ الذي
كانت ستنتهً فٌه بخالؾ ذلك.
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المادة 14
اعتماد مواعيد الرحالت
- 1

ٌتم تقدٌم مواعٌد الرحالت للخدمات المتفق علٌها من قبل مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة ألحد
الطرفٌن المتعاقدٌن العتمادها من قبل سلطات الطٌران التابعة للطرؾ المتعاقد اآلخر قبل ستٌن ( )60
ٌوما ً على األقل من التارٌخ المنوي لتطبٌقها .كما ٌتم تقدٌم أي تعدٌل على مواعٌد تلك الرحالت إلى
سلطات الطٌران التابعة للطرؾ المتعاقد اآلخر العتمادها ٌ .جب أن تبٌن المواعٌد عدد الرحالت
وأوقات العملٌات ونوع وتوزٌع مقاعد الطائرة.

- 2

تقوم مإسسة النقل الجوي المعٌنة كذلك بتقدٌم أي معلومات أخرى حسبما ٌكون ضرورٌا ً وذلك إلثبات
االلتزام بمتطلبات هذه االتفاقٌة أصولٌا إلى سلطات الطٌران التابعة للطرؾ المتعاقد اآلخر.
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المادة 15
توفير البيانات اإلحصائية
تلتزم سلطات الطٌران التابعة ألي من الطرفٌن المتعاقدٌن بتزوٌد سلطات الطٌران للطرؾ المتعاقد اآلخر ،بناء
على طلبها ،بالبٌانات اإلحصائٌة حسبما قد ٌكون ضرورٌا ً بحد مقبول بؽرض دراسة السعة المقدمة على
الخدمات المتفق علٌها من قبل مإسسة أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة للطرؾ المتعاقد األول على الطرٌق
المحدد .تشمل هذه البٌانات كافة المعلومات المطلوبة لتحدٌد حجم الحركة المنقول من قبل مإسسة النقل الجوي
المذكورة على الخدمات المتفق علٌها.
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المادة 16
أمن الطيران
- 1

بما ٌتوافق وحقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولًٌ ،شدد الطرفان المتعاقدان على أن التزامهما
اتجاه بعضهما البعض بحماٌة أمن الطٌران المدنً ضد أشكال التدخل ؼٌر المشروع ٌشكل جزءاً ال
ٌتجزأ من هذه االتفاقٌة .ودون الحد من عمومٌة حقوقهما والتزامهما بموجب القانون الدولًٌ ،عمل
الطرفان بصورة خاصة وفقا ً ألحكام المعاهدة المتعلقة بالجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة على
متن الطائرات الموقعة فً طوكٌو فً  14أٌلول  ،1963ومعاهدة قمع االستٌالء ؼٌر المشروع على
الطائرات الموقعة فً الهاي فً  16كانون األول  ،1970ومعاهدة قمع األفعال ؼٌر المشروعة ضد
سالمة الطٌران المدنً الموقعة فً مونتلاير فً  23أٌلول  ،1971والبروتوكول الخاص بقمع أفعال العنؾ
ؼٌر المشروعة فً المطارات التً تخدم الطٌران المدنً الدولً الموقع فً مونتلاير فً  24شباط ،1988
وكافة المواثٌق الدولٌة األخرى فً نفس المجال والتً قد ٌكون الطرفان المتعاقدان طرفٌن فٌها.

- 2

ٌتوجب على الطرفٌن المتعاقدٌن عند الطلب تقدٌم كل المساعدة الضرورٌة إلى بعضهما البعض لمنع
أفعال االستٌالء ؼٌر المشروع على الطائرات المدنٌة واألفعال ؼٌر المشروعة األخرى ضد سالمة تلك
الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومرافق المالحة الجوٌة ،وأي تهدٌد آخر ألمن الطٌران المدنً.

- 3

ٌتوجب على الطرفٌن ،فً عالقاتهما المتبادلة ،العمل بما ٌتوافق والمعاٌٌر والممارسات الموصى بها
المتعلقة بؤمن الطٌران المقررة من قبل منظمة الطٌران المدنً الدولً (والمشار إلٌها فٌما ٌلً بـ "إٌكاو"
والمحددة كمالحق للمعاهدة بمقدار ما تكون تلك المعاٌٌر والممارسات الموصى بها واجبة التطبٌق على
الطرفٌن المتعاقدٌن؛ وعلٌهما أن ٌطلبا من مشؽلً الطائرات المسجلٌن لدٌهما ومشؽلً الطائرات الذٌن
ٌقع مقر عملهم الرئٌسً أو اإلقامة الدائمة لهم فً إقلٌمٌهما ،ومشؽلً المطارات فً إقلٌمٌهما ،بالعمل
وفقا ً ألحكام أمن الطٌران تلك.

- 4

ٌوافق كل من الطرفٌن المتعاقدٌن على أن ٌطلب من مشؽلً الطائرات لدٌه التقٌد بؤحكام أمن الطٌران
المشار إلٌها فً الفقرة (  )3أعاله ،والمطلوبة من قبل الطرؾ المتعاقد اآلخر للدخول إلى أو المؽادرة من
أو التواجد فً إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر.

- 5

ٌتوجب على كل من الطرفٌن المتعاقدٌن ضمان تطبٌق اإلجراءات الفعالة فً إقلٌمه لحماٌة الطائرات
وتفتٌش ركابها وطاقهما والمواد التً ٌحملونها معهم واألمتعة والشحن ومخازن الطائرة قبل وخالل
الصعود على متن الطائرة أو التحمٌلٌ .توجب على كل من الطرفٌن المتعاقدٌن دراسة أي طلب من
الطرؾ المتعاقد اآلخر بصورة إٌجابٌة بشؤن إجراءات أمنٌة خاصة مقبولة لمواجهة أي تهدٌد معٌن.

- 6

لدى وقوع أي حادث أو تهدٌد باستٌالء ؼٌر مشروع على طائرة مدنٌة أو أي أفعال ؼٌر مشروعة
أخرى ضد سالمة تلك الطائرة أو ركابها وطاقمها أو المطارات أو مرافق المالحة الجوٌةٌ ،توجب على
الطرفٌن المتعاقدٌن مساعدة بعضهما البعض عن طرٌق تسهٌل االتصاالت واإلجراءات المالئمة
األخرى الهادفة إلى إنهاء ذلك الحادث أو التهدٌد بصورة سرٌعة وآمنة.

- 7

ٌتوجب على كل من الطرفٌن المتعاقدٌن اتخاذ كافة اإلجراءات التً ٌراها قابلة للتطبٌق لضمان احتجاز
الطائرة على األرض التً تتعرض لفعل استٌالء ؼٌر مشروع أو أفعال تدخل ؼٌر مشروع أخرى على
األرض فً إقلٌمه ما لم ٌحتم الواجب األساسً لحماٌة حٌاة اإلنسان ضرورة مؽادرتها .وحٌث ٌكون
مالئماًٌ ،جب أن ٌتم اتخاذ تلك اإلجراءات على أساس المشاورات المتبادلة.
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المادة 17
سالمة الطيران
- 1

ٌجوز لكل طرؾ متعاقد طلب إجراء مشاورات فً أي وقت فٌما ٌتعلق بمعاٌٌر السالمة المتبعة من قبل
الطرؾ المتعاقد اآلخر فً المجاالت المتعلقة بمرافق الطٌران أو طاقم الطائرة أو الطائرة أو تشؽٌل
الطائرةٌ .جب أن ٌتم إجراء هذه المشاورات خالل ثالثٌن (ٌ )30وما ً من ذلك الطلب.

- 2

فً حال تبٌن ألحد الطرفٌن المتعاقدٌن ،بعد تلك المشاورات ،أن الطرؾ المتعاقد اآلخر ال ٌحتفظ وٌدٌر
معاٌٌر السالمة بصورة فعالة فً أي مجال والتً تكون مساوٌة على األقل للحد األدنى للمعاٌٌر المقررة
فً ذلك الوقت بمقتضى المعاهدةٌ ،توجب على الطرؾ المتعاقد األول إبالغ الطرؾ المتعاقد اآلخر بتلك
النتائج والخطوات التً تعد ضرورٌة لؽاٌات التقٌد بذلك الحد األدنى للمعاٌٌر ،وبوجوب قٌام ذلك
الطرؾ المتعاقد باتخاذ اإلجراء التصوٌبً المالئم .وٌعد عدم اتخاذ اإلجراء المالئم من قبل الطرؾ
المتعاقد اآلخر خالل خمسة عشرة ( ٌ )15وما ً من إشعاره بذلك ،أو خالل أي فترة أطول حسبما قد ٌتم
االتفاق علٌه سببا ً لتطبٌق المادة  4من هذه االتفاقٌة (اإللؽاء والتجمٌد تصارٌح التشؽٌل).

- 3

على الرؼم من االلتزام الوارد فً المادة  33من المعاهدة ،فمن المتفق علٌه ،أنه ٌجوز أن تخضع أي
طائرة مشؽلة من قبل مإسسة أو مإسسات النقل الجوي التابعة ألحد الطرفٌن المتعاقدٌن على الخدمات
إلى أو من إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر ،أثناء تواجدها فً إقلٌم الطرؾ المتعاقد اآلخر ،لفحص من قبل
الممثلٌن المفوضٌن للطرؾ المتعاقد اآلخر ،وذلك على متن ومحٌط الطائرة ل لتحقق من صالحٌة وثائق
الطائرة وتلك التً لطاقمها والحالة الظاهرة للطائرة ومعداتها (وٌشار إلٌه فً هذه المادة بـ "التفتٌش
المٌدانً") شرٌطة أن ال ٌإدي ذلك إلى تؤخٌر ؼٌر مبرر فً تشؽٌل الطائرة.

- 4

فً حال أدى أي تفتٌش مٌدانً كهذا أو مجموعة تفتٌشات مٌدانٌة إلى نشوء:
أ)

مخاوؾ جادة بشؤن كون طائرة أو تشؽٌل طائرة ال ٌطابق المعاٌٌر الدنٌا المقررة فً حٌنه
بمقتضى المعاهدة؛ أو

ب)

مخاوؾ جادة بعدم وجود صٌانة وإدارة فعالة لمعاٌٌر السالمة المقررة فً حٌنه بمقتضى
المعاهدة،

ٌكون للطرؾ المتعاقد الذي ٌقوم بالتفتٌش ،ألؼراض المادة  33من المعاهدة ،حرٌة التوصل إلى أن
المتطلبات التً تم بموجبها إصدار أو تؤكٌد صحة الشهادة أو التراخٌص الخاصة بتلك الطائرة أو
الخاصة بطاقم تلك الطائرة ،أو المتطلبات التً ٌتم تشؽٌل الطائرة بموجبها ،ؼٌر مساوٌة أو تفوق الحد
األدنى للمعاٌٌر المقررة بمقتضى المعاهدة.
- 5

فً حال رفض منح حق الوصول إلى الطائرة ألؼراض إجراء تفتٌش مٌدانً ألي طائرة ٌتم تشؽٌلها من
قبل مإسسة أو مإسسات النقل الجوي التابعة ألحد الطرفٌن المتعاقدٌن وفقا ً للفقرة (  )3أعاله وذلك من
قبل ممثل مإسسة أو مإسسات النقل الجوي تلكٌ ،كون للطرؾ المتعاقد اآلخر حرٌة استنتاج وجود
مخاوؾ جادة من ذلك النوع المشار إلٌه فً الفقرة (  )4أعاله بما ٌإدي إلى االستنتاجات المشار إلٌها فً
تلك الفقرة.

- 6

ٌحتفظ كل من الطرفٌن المتعاقدٌن بحق تجمٌد أو تعدٌل تصرٌح التشؽٌل لمإسسة أو مإسسات نقل جوي
تابعة للطرؾ المتعاقد اآلخر على الفور فً حال توصل الطرؾ المتعاقد األول ،سواء نتٌجة لتفتٌش
مٌدانً أو مجموعة تفتٌشات مٌدانٌة ،أو تشاور أو خالفه ،إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري بشؤن سالمة
تشؽٌل مإسسة النقل الجوي.
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- 7

ٌتم وقؾ أي إجراء متخذ من قبل أحد الطرفٌن المتعاقدٌن بموجب الفقرتٌن (  )2أو ( )6أعاله حال انتفاء
وجود األساس التخاذ ذلك اإلجراء.

- 8

ٌجب أن تكون مإسسات النقل الجوٌة المعٌنة التابعة لكل طرؾ متعاقد ؼٌر مدرجة على أي قائمة حظر
(أو ما ٌعادلها) منشورة من قبل وكالة سالمة أو هٌئة صالحٌة جوٌة معترؾ بها.
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المادة 18
المشاورات والتعديالت
- 1

ٌجوز ألي من الطرفٌن المتعاقدٌن فً أي وقت طلب إجراء مشاورات بشؤن تطبٌق أو تفسٌر أو سرٌان
أو تعدٌل هذه االتفاقٌة .تبدأ هذه المشاورات ،التً قد تكون بٌن سلطات الطٌران والتً قد تتم عبر
النقاشات أو عن طرٌق المراسالت ،خالل ستٌن ( ٌ )60وما ً من تارٌخ استالم الطرؾ المتعاقد اآلخر
لطلب خطً.

- 2

ٌسري مفعول أي تعدٌالت ٌتم االتفاق علٌها لدى تؤكٌدها عن طرٌق تبادل المذكرات الدبلوماسٌة لدى
استكمال اإلجراءات القانونٌة الداخلٌة المتعلقة بها.

- 3

ٌجوز االتفاق على التعدٌالت على ملحق هذه االتفاقٌة بصورة مباشرة بٌن سلطات الطٌران للطرفٌن
المتعاقدٌن.
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المادة 19
تسوية النزاعات
- 1

فً حال نشوب أي نزاع بٌن الطرفٌن المتعاقدٌن ٌتعلق بتفسٌر أو تطبٌق هذه االتفاقٌةٌ ،توجب على
سلطات الطٌران التابعة للطرفٌن المتعاقدٌن فً البداٌة السعً إلى تسوٌته عن طرٌق المفاوضات.

- 2

فً حال لم تتمكن سلطات الطٌران التابعة للطرفٌن المتعاقدٌن من التوصل إلى تسوٌة النزاع المذكور،
ٌتعٌن على الطرفٌن المتعاقدٌن تسوٌة ذلك النزاع عبر القنوات الدبلوماسٌة.
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المادة 20
التسجيل لدى المنظمة الدولية للطيران المدني
ٌتم تسجٌل هذه االتفاقٌة وأي تعدٌالت الحقة فٌها لدى المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
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المادة 21
قابلية تطبيق المعاهدات متعددة األطراف
فً حال دخول أي معاهدة جوٌة عامة متعددة األطراؾ حٌز النفاذ فٌما ٌتعلق بكل من الطرفٌن المتعاقدٌنٌ ،تم
اعتماد أحكام تلك المعاهدة  .تتم أي مناقشات بؽرض تحدٌد مقدار إنهاء أو تعلٌق أو تعدٌل أو اإلضافة إلى هذه
االتفاقٌة بموجب أحكام المعاهدة متعددة األطراؾ وفقا للفقرة (  )2من المادة ( 18المشاورات والتعدٌالت) من
هذه االتفاقٌة.
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المادة 22
اإلنهاء
ٌجوز ألي من الطرفٌن المتعاقدٌن ،فً أي وقت ،توجٌه إشعار خطً عبر القنوات الدبلوماسٌة إلى الطرؾ
المتعاقد اآلخر ٌبلؽه فٌه بقراره إنهاء هذه االتفاقٌة .وفً تلك الحالةٌ ،تم إنهاء هذه االتفاقٌة بعد اثنً عشرة ( )12
شهراً من تارٌخ استالم اإلشعار من الطرؾ المتعاقد اآلخر ،ما لم ٌتم سحب إشعار اإلنهاء باالتفاق قبل انتهاء
هذه المدة ٌ .تم بالتزامن توجٌه إشعار اإلنهاء إلى منظمة الطٌران المدنً الدولً  .وفً ؼٌاب إقرار االستالم من
قبل الطرؾ المتعاقد اآلخرٌ ،عتبر اإلشعار مبلؽا ً بعد أربعة عشرة ( ٌ )14وما ً من تارٌخ استالمه من قبل األمٌن
العام لإلٌكاو.

26

الملحق
جدول الطرق الجوية
أ)

ٌكون لمإسسة أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة لجمهورٌة الصٌن الشعبٌة الحق فً تشؽٌل
الخدمات المتفق علٌها فً كال االتجاهٌن على الطرق المحددة فٌما ٌلً:
النقاط فً الصٌن
أي نقطة

ب)

النقاط فً األردن
أي  3نقاط

النقاط المتوسطة
أي نقطة

النقاط ما وراء ذلك
أي نقطة

ٌكون لمإسسة أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة للمملكة األردنٌة الهاشمٌة الحق فً تشؽٌل
الخدمات المتفق علٌها فً كال االتجاهٌن على الطرق المحددة فٌما ٌلً:
النقاط فً األردن

النقاط المتوسطة

أي نقطة

أي نقطة

النقاط فً الصٌن
بكٌن،شنؽهاي،وؼوانزو
وأي ( )3نقاط إضافٌة

النقاط ما وراء ذلك
أي نقطة

مالحظات:
ٌ - 1جوز لمإسسة أو مإسسات النقل الجوي المعٌنة التابعة ألي من الطرفٌن المتعاقدٌن أن تحذؾ ،على أي
من أو كافة الرحالت ،أي نقطة على الطرق المحددة وأن تقوم بخدم تها بؤي ترتٌب كان ،شرٌطة أن تبدأ
الخدمة المتفق علٌها وتنتهً فً إقلٌم الطرؾ المتعاقد المعٌن لمإسسة النقل الجوي.
- 2

ٌتم االتفاق على ممارسة حقوق الحرٌة الخامسة الخاصة بالمرور من قبل مإسسة أو مإسسات النقل
الجوي المعٌنة التابعة لكال الطرفٌن المتعاقدٌن بٌن سلطات الطٌران لكل من الطرفٌن المتعاقدٌن.
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