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  1املادة رقم 
يف تطبيق احكام هذا القانون بقصد بالعبارات التالية املعىن املنصوص عليه 

  : امام آل منها 
  . وزير الدولة لشؤون اخلدمات: الوزير  -
  : سوق النقل اجلوي  -

ل نشاط يف الكويت يتعلق ببيع تذاآر السفر بالطائرات وقبول واصدار بوالص 
شحن البضائع جوا وتسويق الرحالت اخلاصة والنشاط اخلاص بارسال الطرود 

  . الصغرية والرسائل السريعة جوا وتنظيم الرحالت الشاملة
  : اشخاص السوق  -

 رحالت من واىل مطار الكويت الدويل او املمثلة يف ميع شرآات الطريان اليت تسري
الكويت بوآالء مبيعات عامني ووآالء شرآات الطريان املعتمدين يف الكويت ومكاتب 

  . السياحة والسفر وشرآات ومكاتب نقل الطرود الصغرية والرسائل السريعة
  : الرحالت الشاملة  -

اليف االقامة الكاملة يف لرحالت اليت تتضمن اسعارها اجور النقل جوا وتك
  . اخلارج طوال مدة الرحلة وتكاليف اجلوالت االستطالعية يف البلدان املزارة

  : املعاهدات الدولية  -
ملعاهدة اخلاصة بتوحيد بعض قواعد النقل اجلوي واملعروفة باسم معاهدة وارسو 

  : م والربوتوآوالت املعدلة واملكملة هلا اآلتية 1929لعام 
  . 1955الهاي لعام بروتوآول 

  . 1961بروتوآول جوادا الخار لعام 
  . 1975لعام  2،  1بروتوآويل مونرتيال رقمي 

 .واي بروتوآوالت اخرى خاصة هبذه املعاهدة تنضم اليها دولة الكويت مستقبال
  
 

  2املادة رقم 
ال جيوز الي شخص ممارسة أي نشاط يف سوق النقل اجلوي اال مبوجب ترخيص صادر عن 

ارة التجارة الصناعة ، وال جيوز اجلمع بني نشاطي نقل االشخاص والشحن اجلوي وز
يف ترخيص او مكان واحد ، وتعترب موافقة وزارة االعالم واالدارة والعامة 

للطريان املدني ملزاولة أي من النشاطات شرطا اساسيا الصدار هذا الرتخيص او 
 .جتديده او ادخال أي تعديالت عليه

  
 

  3قم املادة ر
جيب على الوآالء العامني لشرآات الطريان او وآالء املبيعات العامني تقدمي نسخ 

من العقود املوقعة مع شرآات الطريان واليت تثبت تفويضهم بالوآالة اىل 
االدارة العامة للطريان املدني وذلك بعد تسجيلها لدى وزارة التجارة 

 .والصناعة وغرفة جتارة وصناعة الكويت
  
 

  4ة رقم املاد



ال جيوز امتام عمليات النقل اجلوي اال مبوجب وثائق النقل اليت تنص عليها 
املعاهدة الدولية وذلك بالنسبة لنقل االشخاص والشحن ، ويف حالة التاآسي 
اجلوي ونقل الطرود والرسائل السريعة فتتم عمليات النقل مبوجب عقد تكون 

 .املدنياسعاره مسجلة لدى االدارة العامة للطريان 
  
 

  5املادة رقم 
جيب على مجيع اشخاص السوق التأآد من ان تاريخ احلجز املثبت على وثيقة السفر 
نافذ املفعول والتنبيه على الرآاب بضرورة مراجعة مكتب اصدار الوثيقة قبل 
تاريخ السفر لتأآيد حجزهم ، وجيوز لشرآات الطريان يف حالة عدم تأآيد احلجز 

 .يف املوعد احملدد الغاءه تلقائيا
  
 

  6رقم  املادة
على مجيع شرآات الطريان اليت تنقل اشخاصا سوف يتوقفون يف مطار الكويت الدويل 
ملواصلة سفرهم على رحالت اخرى سواء مباشرة او بعد فرتة من الوقت ااء آافة 

اجراءات مواصلة رحلتهم مبجرد هبوطهم من الطائرة وتقدمي آافة اخلدمات 
ر اىل حني مغادرهتم ، وال جيوز بأي حال من الالزمة هلم ورعايتهم طوال مدة العبو

االحوال بقاء هؤالء الرآاب داخل مبتىن الرآاب الآثر من املدة اليت حتددها 
 .االدارة العامة للطريان املدني

  
 

  7املادة رقم 
جيوز الشخاص السوق تنظيم رحالت شاملة طبقا للقواعد اليت تصدرها االدارة 

 .حلصول مسبقا على موافقتها قبل االعالن عنهاالعامة للطريان املدني وجيب ا
  
 

  8املادة رقم 
ال جيوز الي من اشخاص السوق االعالن عن اسعار او رحالت لقطاعات غري مصرح له او 

 .ملن يسوق له بالنقل عليها من او اىل الكويت
  
 

  9املادة رقم 
امني لشرآات على مجيع شرآات الطريان العاملة يف الكويت او وآالء املبيعات الع

الطريان غري العاملة يف الكويت ومكاتب نقل الطرود والرسائل السريعة ، بعد 
االتفاق مع مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية واحلصول على موافقتها ، تسجيل 
االسعار واجور النقل وشروطها اليت سيجري تطبيقها يف السوق لدى االدارة 

قبل تاريخ العمل هبا مبدة ستني يوما  العامة للطريان املدني العتمادها وذلك
 .على االقل

  
 

  10املادة رقم 
جيري االعالن عن االسعار واالجور وشروطها بكافة الوسائل اليت تتيح للجمهور 
التعرف عليها فور احلصول على املوافقة بتطبيقها يف سوق الكويت ، وتقع 

 .مسؤولية االعالن على اجلهة اليت قامت بتسجيلها
  
 

  11املادة رقم 
تقع مسؤولية االلتزام بتطبيق االسعار واجور النقل املعتمدة على آل من 
املدير الذي ميثل شرآة الطريان يف الكويت ومالكي مكاتب السفر والسياحة 

 .ومديريها املسؤولني
  
 

  12املادة رقم 
 مع عدم االخالل باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب باحلبس ملدة ال

تزيد على ثالثة اشهر وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار آوييت او باحدى هاتني 
أي نشاط  -خالف ممثلي املبيعات  -العقوبتني آل من ميارس من االفارد املتجولني 

  . يتعلق ببيع او تسويق تذاآر السفر او بوالص الشحن



خاص السوق يعاقب بنفس العقوبة آل من سهل له مهمته او يساعده من موظفي اش
 .ويسري هذا احلظر على ترويج تذاآر السفر الصادرة من خارج الكويت

  
 

  13املادة رقم 
يوقع على مكتب السفر والسياحة الذي يقوم بتسجيل حجز ومهي على تذاآر  -1

  . السفر غرامة مالية قدرها مخسمائة دينار آوييت عن آل خمالفة
واعد املناسب تلتزم شرآات الطريان يف حالة وصول املسافر اىل املطار يف امل -

بقبوله فإذا مل تنف وثيقة النقل اجلوي يف املوعد والتاريخ املثبت عليها 
واملؤآد وجب عليها ترحيله اىل مقصده عن اول رحلة مغادرة للكويت يف هذا 

التاريخ سواء على رحالهتا او رحالت شرآات طريان اخرى مع تغرميها مبلغ مخسمائة 
عن آل خمالفة ما مل تكن هناك ظروف طارئة خارج ارادهتا ادت اىل  دينار آوييت

 .عدم امتام تشغيل الرحلة
  
 

  14املادة رقم 
عند وقوع خمالفة الحكام املادة السادسة من هذا القانون يتحمل شخص السوق 
املخالف مجيع التكاليف الناجتة عن ايواء الرآاب موضوع املخالفة ويلتزم 

لهم على اول رحلة مغادرة للكويت اىل مقصدهم النهائي مع تغرميه مبلغ برتحي
 .مخسمائة دينار آوييت عن آل رحلة خمالفة

  
 

  15املادة رقم 
يوقع على شخص السوق املخالف لقواعد تنظيم الرحالت الشاملة او السعارها او 

الغرامة لشروطها املعتمدة غرامة مالية قدرها مخسة آالف دينار آوييت وتتكرر 
 .عن آل خمالفة

  
 

  16املادة رقم 
يف حالة خمالفة اسعار واجور النقل اجلوي املعتمدة توقع غرامة على آل من 
مدير شرآة الطريان املخالفة ومالك مكتب السفر والسياحة املخالف ومديره 

 .املسئول قدرها مخسمائة دينار آوييت وتتعدد الغرامة بتعدد التذاآر املخالفة
  
 

  17ة رقم املاد
من هذا  16،  15،  14،  13يكون توقيع الغرامات املنصوص عليها يف املواد 

القانون بقرار من الوزير بناء على عرض مدير عام االدارة العامة للطريان 
املدني وجيب اعالن املخالفني باقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب 

  . موصي عليه بعلم وصول
الطعن يف هذه القرارات امام احملكمة الكلية خالل مخسة عشر  جيوز لذوي الشأن

  . يوما من تاريخ اعالم هبا ، ويكون حكم احملكمة يف الطعن ائيا
ال خيل توقيع هذه الغرامات بتوقيع العقوبات اجلزائية املنصوص عليها يف قانون 

 .اجلزاء او أي قانون آخر
  
 

  18املادة رقم 
م الوزير بناء على ترشيح مدير عام الطريان املدني من للموظفني الذين يندهب

بني العاملني باالدارة العامة للطريان املدني حق املراقبة والتفتيش على اشخاص 
السوق وطلب البيانات واالطالع على املستندات الالزمة للتأآد من تطبيق احكام 

سرار اليت يطلعون هذا القانون وعلى هؤالء املوظفني االلتزام باحملافظة على اال
 .عليها حبكم وظائفهم

  
 

  19املادة رقم 
يلتزم آل شخص من اشخاص السوق ان يقدم لالدارة العامة للطريان املدني 

تأمينا نقديا او خطاب ضمان من احد املصارف الكويتية قدره مخسة آالف دينار 
لرتخيص ، آوييت ويسري مفعول هذا التأمني ملدة سنة تالية لتاريخ انتهاء مدة ا

ويكون تقدمي هذا التأمني شرطا ساسيا الصدار الرتخيص املنصوص عليه يف املادة 
  . الثانية من هذا القانون



خيصم من هذا التأمني الغرامات املالية املوقعة طبقا الحكام هذا القانون ويف 
هذه احلالة جيب تكملة التأمني اىل القدر املنصوص عليه يف الفقرة السابقة خالل 

 .الثني يوما من تاريخ اخطار شخص السوق بإجراء اخلصمث
  
 

  20املادة رقم 
تشكل االدارة العامة للطريان املدني جلنة برئاسة مدير عام الطريان املدني او 

  : من يندبه من بني آبار املوظفني املختصني يف شؤون النقل اجلوي وعضوية آل من 
  . مندوب عن وزارة االعالم

  . التجارة والصناعةمندوب عن وزارة 
  . مندوب عن غرفة جتارة وصناعة الكويت

  . مندوب عن احتاد مكاتب السفر والسياحة الكوييت
  . عضو من ادارة الفتوى والتشريع

  . يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير
 .جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا حبضور اغلبية االعضاء

  
 

  21املادة رقم 
  : ختتص اللجنة املشار اليها يف املادة السابقة مبا يأتي 

النظر يف الشكاوي املقدمة ضد اشخاص السوق بسبب ما يقع منها او من  -
تابعيها من خمالفات ، ويف حالة ثبوت املخالفة يكون للجنة جمازاة الشخص 
املخالف باالنذار او مصادرة آل او جزء من التأمني الذي اودعه او وقف 

لرتخيص ملدة ال تتجاوز ستة اشهر او الغائه ، وذلك دون االخالل باخطار سلطات ا
  . التحقيق بالواقعة اذا انطوت على جرمية جنائية

الفصل لصفتها هيئة حتكيم يف املنازعات اليت تقوم بني شرآات الطريان وبني  -
السوق  وآليها املعتمد يف الكويت او بني املسافرين من جهة وبني أي من اشخاص

من جهة اخرى مىت آانت املنازعة تتعلق مبزاولة هذه االشخاص العماهلا اذا طلب 
  . اليها ذلك مجيع اطراف النزاع

يكون قرار اللجنة بالفصل يف النزاع ائيا ، تدصر اللجنة قراراهتا يف 
احلالتني أ و ب بأغلبية اعضائها فإذا تساوت االصوات رجع اجلانب الذي فيه 

 .الرئيس
  
 

  22املادة رقم 
يصدر الوزير القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتشمل 

  : على االخص 
  . الشروط اليت جيب توافرها يف مرآز مزاولة اشخاص السوق لنشاطهم -
  . وسائل االعالن عن اسعار النقل اجلوي -
  . حتديد املدة الالزمة لتأآيد احلجز قبل تاريخ السفر -
  . واعد تنظيم الرحالت الشاملةق -
حتديد املهلة الالزمة الشخاص السوق القائمني بالعمل للتقيد بأحكام هذا  -

  . القانون
حتديد الرسوم املتعلقة بالكشف والتفتيش عند طلب املوافقة على اصدار  -

 .الرتخيص او جتديده او نقل مرآز مزاولة النشاط اىل عنوان جديد
  
 

  23املادة رقم 
تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ  -آل فيما خيصه  -على الوزراء 

 .نشره يف اجلريدة الرمسية
 

 
  الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رمسية أو ائية 

 نونية شبكة املعلومات القا


