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(  12الفقرة ) ب ( من املـــادة ) صادرة استنادا ألحكام جوي الشحن التعليمات ترخيص وكالء 

 . 2007لسنة  41من قانون الطيران املدني رقم 

 (1املــادة )

 مرور بعد بها ويعمل 2017لسنة  3رقم جوي الشحن ال الء)تعليمات ترخيص وكتسمى هذه التعليمات 

 .الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ على يوما ثالثين

 (2املــادة )

 ما لم تدليكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات املعاني املخصصة لها ادناه 

 القرينة على غير ذلك: 

 املدني.هيئة تنظيم الطيران  الهيـــئة    

 رئيس املجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة. الرئــيس     

 مجلس مفوض ي الهيئة. املجلـــس   

الشخص الطبيعي أو االعتباري املسجل كشركة أو مؤسسة ، املرخص له من  وكيل الشحن 

 قبل الهيئة ملمارسة تقديم خدمات وكيل شحن جوي .

الهيئة ملقدم الخدمة ملزاولة خدمات وكيل شحن جوي الرخصة التي تصدرها  الرخصـــة   

 بموجب أحكام هذه التعليمات.

 اللجنــــة  

 

قييم طلبات الترخيص اللجنة املشكلة بقرار من الرئيس لغايات دراسة وت

 وكيل شحن جوي وفقا لهذه التعليمات. لتقديم خدمات

الناقل الجوي مباشرة أو مع وكيــــل  الشخص الطبيعي أو االعتباري املتعاقــد مع الشاحــن     

 الشحن الجوي لنقل البضائع أو مفــوضا عنه.

 الوكيل النظامي 

 

مباشرة أو مع  الشاحن الجوي الشخص الطبيعي أو االعتباري املتعاقــد مع 

 أمنية ضوابط ويوفر عنهوكيــــل الشحن الجوي لنقل البضائع أو مفــوضا 

 .لبضائعبنقل  يتعلق فيما املختصة الجهات قبل من مطلوبة أو مقبولة

او البيئة واملدرجة او هي املواد الضارة على الصحة ، والسالمة ، املمتلكات  املواد الخطرة

  املصنفة مواد خطرة وفقا ملنظمة الطيران املدني الدولي .

 املواد الخطرة.هي البضائع أو املواد التي لم يتم ادراجها تحت مسمى  املواد غير الخطرة
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 ( 3ادة )ـــــامل

هذه شركة مرخصة بموجب أحكام  يسمح بمزاولة خدمات وكيل شحن جوي في اململكة من خالل 

 .واالجراءات الخاصة بوكالء الشحن الجوي  التعليمات

 ( 4املــادة )

 : شروط الترخيص 

جوي وفقا ألحكام الشحن الأن يكون وكيل الشحن الجوي مسجال في اململكة ملزاولة خدمات وكيل  . أ

 قانون الشركات أو نظام السجل التجاري املعمــول بهما حسب مقتض ى الحــال .

     .متفرغ ألعمالهاعام للشركة مدير   أن يكون  . ب

 كومين بجناية مخلة بالشرف.أن يكون املوظفين من ذوي حسن السيرة و السلوك وغير مح  .ج

أن يكون  للشركة مقر مستقر ومناسب ملزاولة أعمالها وأن يكون مؤثثا ومجهزا ألغراض الشحن  . د

 _ IATA الجوي سواء من حيث املعدات أو املراجع املعتمدة من قبل االتحاد الدولي للنقل الجوي 

Dangerous Goods Regulations. 

 . املواد الخطرة  لتحضير شحنمن ضمنه منطقة توفير مستودع  . ه

 وفقا للشروط التالية : اللجنةعتمدين من مأن يكون موظفي الشركة  . و

صادرة من فئة اولى رة موظفين اثنين كحد ادنى حاصلين على شهادة  تدريب تعامل مع املواد الخط  .1

 .  الهيئة مركز تدريب معتمد من

للفئة   IATA Dangerous Goods Regulationsتعليمات االتحاد الدولي للنقل الجوي اللتزام ب .2

 االولى.

 (5املـــادة )

العمل قبل الشحن وفي منطقة الشحن داخل املطارات  يلتزم وكيل الشحن الجوي بإجراءات . أ

 :وعلى الشكل التالي  ةاملدني

عن اي ضرر يقع عند استالم البضاعة من قبل الشاحن وعلى وكيل الشحن ادخال البضاعة الى   .1

 .مستودعاته ليتم فحصها وتوزينها ووضع الرمز الخاص بها قبل ارسالها الي املطار باستثناء 

 لتنسيق والحجز املسبق للشحنة مع الناقل الجوي قبل ترحيلها الى املطار.ا  .2

في املطار عند تسليم  الجوي  التعليمات األمنية والفنية املطبقة في منطقة الشحنااللتزام بكافة   .3

 الشحنات.

عدم استالم اي شحنات تحتوي على املواد الخطرة ما لم تكون مدعمة بالوكيل النظامي  يلتزم        ب.

 تها اصوليا.بكافة الوثائق الثبوتية والتأكد من سالم
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في املطار و  بتسليم الشحنات الوكيل النظامي او الناقل الجوي أو وكيل املناولة االرضية يلتزم           -ج

 حسب مقتض ى الحال.تنتقل مسؤولية الشحنة اليه  و  فرزها تحت اسم الناقل الجوي 

 

  (6املادة )

اال بموافقة  باي تصرف قانونيقيام الكما ال يجوز  ،أو بيعه للغير رخصة الناقل الجوي ال يجوز التنازل عن 

 خطية.الالهيئة 

 

 (7املادة )

ملفتش ي الهيئة حق الدخول في اي وقت للجهات التي تمارس اعمال الشحن الجوي للتفتيش ومراقبة التقيد 

 ، كما يحق لهم التفتيش على اجراءات العمل في املطار. بأحكام هذه التعليمات

 

 (8املادة )

 قانون الطيران املدني النافذ في الحاالت التالية:ألحكام وقف العمل بالترخيص وفقا للمجلس 

االجراءات اذا فقد املرخص له احد الشروط الترخيص املنصوص عليها في هذه التعليمات او  . أ

 بهذا الخصوص .املعمول بها 

اي  أو  بموجبهالتعليمات الصادرة  قانون الطيران املدني النافذ او احكام  اذا خالف وكيل الشحن . ب

 انذاره بذلك. تصويب اوضاعه بعديتم من التزاماته ولم 

دون عذر يقبله املجلس وعلى  املرخص له النشاط املرخص به ملدة ستة اشهر متتاليةيمارس  اذا لم . ج

 .ان ال تزيد املدة عن مدة الترخيص املحددة

 اذا خالف تعليمات العمالة الوافدة .      . ه

ا تم املرخصة أو اذ ذات اختصاص بتصفية ) الشركة /املؤسسة(اذا صدر قرار قضائي قطعي من محكمة  . و

 .اعالن افالسها

 

 (9املادة )

يحظر على الناقل الجوي التعامل مع اي وكيل شحن جوي مع مراعاة احكام قانون الطيران املدني النافذ ، 

 ألحكام هذه التعليمات.
ً
 غير مرخص له وفقا
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 (10 ) املادة

 من والى اململكة اال بموجب مع مراعاة احكام قانون الطيران املدني النافذ ، 
ً
يحظر شحن أي بضاعة جوا

 عن الناقل الجوي أو وكيله.
ً
 بوليصة شحن صادرة أصوليا

 

 (11املادة )

دون ترخيص او استمر بممارسة اعمال الجوي من في حال ضبط اي جهة تمارس اعمال وكيل الشحن 

ذه التعليمات أو اي من التشريعات ه احكام خالفاو  ،دون تجديدهامن الشحن الجوي بعد انتهاء الرخصة 

الصادرة  والتعليماتيعاقب بالغرامة املنصوص عليها في قانون الطيران املدني ، املعمول بها في اململكة

  .بموجبه

 

 

 

 

 (12املادة )

و املنبثق عن هذه التعليمات و  AC 28-01-009واجراءات الترخيص   JCAR OPS1الهيئة تعتبر تعليمات 

جزء ال يتجزأ من هذه او ما يطرا عليها من تعديالت املنشورة باللغة االنجليزية على املوقع االلكتروني للهيئة 

 .فيما يتعلق بترخيص وكالء الشحن الجوي  التعليمات

 

 (13املادة )

 .التعليمات هذه احكام لتنفيذ الالزمة االجراءات الرئيس يصدر 

 

 (14املادة )

 .لمواد الخطرة وغير الخطرةل سابقة  تعليماتاي  تلغي هذه التعليمات

 

 مجلس مفوض ي هيئة تنظيم الطيران املدني

 

 

 

 كابتن هيثم مستو املهندس صالح العموش ابتسام ابو السميد
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مفوض الشؤون الفنية 

 واالدارية

 رئيس مجلس املفوضين نائب رئيس مجلس املفوضين

 


