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. التززماا الناقززو بتواززيو البيززاعة مززو متزز   م  ولززة
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 ا9119سبتمب   91 لسة الثالثاء 

 962/19الدعوى  قا 

 
المستتادام متتن م اتتاق ااداقستتل وا ستتو لستتنل 

لاو سم بعض قواعم النقت  الجتوي التمول   9191
عمتتتتان بالم ستتتتوق الاتتتت  انإتتتتمس طلس تتتتا ستتتت  نل 

من الناقتت  الجتتوي م اتت ق  33/77الستت  ان   قتتق 
بالم افظل ع ى البإاعل المنقولل منذ اس م ا طلتى 
اس سم ا ف  الماتان الم ست ل طلستوال ور ا ادته  تذ  
المستتلولسل عتتن الناقتت  طر طذا مقتتاق التتملس  ع تتى من 
ال تتتال الا تتت  مو الج لتتت  مو الا تتت  مو الإتتت   

شتتتس بستتتبم   تتتس متتتن التتتذي ل تتتا البإتتتاعل قتتتم ن
المإتت و ال مو بقتتوه قتتا  ه ال وطن متتن الا امتتاس 
الناق  مسإتا مر ساتس   فت  او تس  البإتاعل طلتى 
ماان اإل ستا ال فتاذا اتان موعتم الو تو  م تمما   
الاتتت ق بتتتو الناقتتت  ال وطر اتتتان الا امتتتو باو تتتس  
البإتتتاعل فتتت  فاتتت ه  منستتتل معقولتتتل س اعتتت  فتتت  

النقتتت  اقتتتمس  ا عن تتت  الستتت عل الاتتت  سستتتا مف ا 
 .الجوي

 
 الهيئة

 
بعتتتتتم اإل تتتتتاا ع تتتتتى ا و ااال وستتتتتماا 

 .ارسإا اسال والمماولل قانونا 
 

من  سث من الممعسل مقامس المعوى الماث ل 
ق ال 5/7/9119ب  سدل مومعس ممانل ال سلتل فت  

من تا قامتس بشت ن مماعتل  –شت  ا ل تا  –وذا س 
ق 9/7/9111ل تتا عتتن   ستتا المتتمعى ع س تتا فتت  

الُعمانستل ل تمماس ال ست ان طلتى  من  ا  الش ال
اولومبو بستس رناا ال طر من البإتاعل لتق ا ت  ال 
و فإس الممعى ع س ا اعوسإ ا عن ا ال و  بتس 
 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذلل ال اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق بال ام تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 
 ستتتار  666ومقتتتما    بتتتسماي قسمتتتل  تتتذ  البإتتتاعل

 .ُعمانسا 

 
وم فقتتس الممعستتل ب تت سدل معوا تتا وثسقتتل 

ستتل شتت ن البإتتاعل موإتتوا التتمعوى متتن الممع
لتتتمى المتتتمعى ع س تتتا متتتن مستتتق  طلتتتى اولومبتتتو 

ق ال وطن 31/6/9111بستتس رنااال و تت  م   تتل 
ال الُعمانستتتتتل ل  تتتتتمماس فتتتتت   اتتتتتان قامتتتتتس الشتتتتت

 33ق وو ن البإاعل المشت ونل ع تى 31/7/11
اس تتو ماتت ا ال والمااابتتاس الماباملتتل بشتتسن اعتتوسض 

 .الممعسل عن قسمل البإاعل
 

وقتتتم  مس الشتتت ال المتتتمعى ع س تتتا ع تتتى 
لمعوى بمذا ه بسنو ر سوجتم ل تا   تو   ست ان ا

من  ن مستتق  طلتتى ستتس رناا ال ومنتتو ربتتممباشتت ه متت
امتتت  البإتتتاعل ع تتتى الم اتتت  ال لسستتت  ل شتتت ال 
بالاوسس ال وقم ش نس البإاعل موإوا المعوى 

قال وبقستس 31/7/11طلتى الاوستس ستوق  من مستق 
ق  تتسن وقتته العتتموان 9/3/9111ب تتا  اتتى ستتوق 

سال واستاولس القتواس الع اقستل الع اق  ع ى الاوس
ع تتى البإتتاعل ال وبتتذلل ساتتون قتتم ا قتتا وقتتوا 
 تتامث شتت مي  التتل مون اندستتذ الممعستتل الا ام تتا 
باس سق البإتاعل المنقولتلال وس قتا بالاتال  طعدال تا 
متتن المستتلولسل  بقتتا   اتتاق ااداقستتل وا ستتو ل نقتت  

ق والمعمتو  ب تا فت  الست  نل 9191الجوي لسنل 
ى ع س تا ا اسا ستا  بتسن الممعستل ال مما مفعس المتمع

لق اقمق الدوااس  الا  ا مم قسمل البإاعل المدقتومه 
ال وبتتذلل ساعتتسن ا بستتا ال تتم ا ق تتى ل اعتتوسض 

 .ع سو ف  اراداقسل من قبس  ار اسا   المن وص
 

ومن  ستث من الم جته فت  ا مستم مستلولسل 
الناقتت  الجتتوي والا امااتتو  تتا  عم ستتل النقتت   تت  

 ل وا ستتو لاو ستتم بعتتض قواعتتم النقتت  م اتتاق ااداقستت
 
 

الجوي المول  الموقعتل فت  ممسنتل وا ستو باتا س  
طلس تا  سق ال والات  انإتمن9191مااوب  سنل  99

ستت  نل ُعمتتان بموجتتم م اتتاق الم ستتوق الستت  ان  
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ق والذي سقإ  بالعمت  بس اام تا 33/9177 قق 
 .ق 9/1/9176من 

 
 ستتتث من المستتتادام متتتن م اتتتاق ا تتتل ومتتتن 

اراداقسل ال من الناق  الجوي م ا ق بالم افظل ع ى 
سامل البإاعل المنقولل منذ است م ا طلتى است سم ا 
ف  الماان الم س ل طلسوال ور ا اده  ذ  المسلولسل 
عن الناق  طر طذا قاق الملس  ع ى من ال تال الا ت  
 مو الج لتتتت  مو الا تتتت  مو الإتتتت   التتتتذي ل تتتتا
بالبإاعل قم نشس بسبم   تس متن المإت و  ال مو 
بوقوا قوه قا  ه ال ومن من الا اماس الناق  مسإا 
مر ساتتتتس   فتتتت  او تتتتس  البإتتتتاعل طلتتتتى ماتتتتان 
اإل ستتا ال فتتاذا اتتان موعتتم الو تتو  م تتمما الاتت ق 
بتتو الناقتت  ال وطر اتتان الا امتتو باو تتس  البإتتاعل 
ف  فا ه  منسل معقولل س اع  ف  اقمس  ا عن   

 . عل الا  سسا مف ا النق  الجوي الس
 

نتت ار لا تتل القواعتتم ع تتى طومتتن  ستتث من 
عستتتل قتتتم مواقعتتتاس التتتمعوى الماث تتتل ال سبتتتسن من الم

ستت مس البإتتاعل موإتتوا التتمعوى ع تتى متتا  تتو 
 ق لنق  تتتا31/6/9111ثابتتتس بوثسقتتتل الشتتت ن فتتت  

طلتتى ستتس رناا ال وقامتتس المتتمعى ع س تتا با ستتال ا 
فتتتتت  ستتتتتوق طلتتتتتى م ا  تتتتتا ال لسستتتتت  بالاوستتتتتس 

ق 9/3/9119ق وبقسس ب ا طلى سوق 31/7/9111
 سن فقتمس مثنتاي العتموان الع اقت  ع تى الاوستسال 
ومتتن ثتتق ساتتون الستتبم فتت  فقتتم  تتذ  البإتتاعل  تتو 
بقال ا ف  مسق  متمه الشت   ال و تو اتس س  سانتافى 
مه مقاإساس الس عل الم  وبل ف  النق  الجتويال 
 وقتتتتم اتتتتان  تتتتذا الاتتتتس س   تتتتو الستتتتبم فتتتت  فقتتتتم 

 
 
 لبإتتاعل ناسجتتتل ل عتتتموان الع اقتتت  ال ومتتتن ثتتتق ر ا

سعم  تذا العتموان فت   تم ذااتو  تو الستبم الو ستم 

لستو الاتس س  فت  شت ن طالدقتم ال وطنمتا ممى ل موث 
ممه  وس لال ومن ثتق ساتون مفته المتمعى  البإاعل

 جتتل ب ع س تتا بانادتتاي مستتلولسا ا عتتن فقتتم البإتتاعل
القتتتوه القتتتا  ه ئستتت  قتتتالق ع تتتى مستتتا  ستتت سق متتتن 

لواقتتته لمستتتا مل ا ال تتتا مو اقاعستتت ا عتتتن اندستتتذ ا
الا ام تتا بالنقتت  الستت سه فتت  وقتتوا  تتذا الإتت   ال 

 .ومن ثق ساعسن ع س ا اعوسض الممعسل عنو 
 

ومتتن  ستتث منتتو متتن اقتتمس  قسمتتل الاعتتوسضال 
فانو ط اي ا    الممعسل عن اقمسق مستانماس قسمتل 
البإتتاعل المدقتتومه ال فانتتو ر منتتاص متتن ا بستتا 

باراداقستتتتل و تتتتو عشتتتت ون مور ا   ال تتتتم التتتتوا م
مم ساسا عتن الاس تو جت اق متن البإتاعل الاالدتل مو 

ثتتق ساتتون اعتتوسض الممعستتل عتتن  المدقتتومه ال ومتتن
ع تتتى متتتا و م  –البإتتتاعل المشتتت ونل ومقتتتما  ا 

ع تتتتى  تتتتذا  –اس تتتتو جتتتت اق  33بوثسقتتتتل الشتتتت ن 
=  91 × 33ا ستتتا ال فااتتتون قسمتتتل الاعتتتوسض 

ن لتتتتذلل ال اتتتتق مور ا  مم ساستتتتا  ال وساعتتتتس 9661
بتتتتال اق المتتتتمعى ع س تتتتا بتتتتسماي  تتتتذا المب تتتت  طلتتتتى 
الممعستتتتتلال متتتتته طل ام تتتتتا م تتتتت وفاس التتتتتمعوى 

متن ( 77)ب سبان ا  اس ه ل ا عما ب اق المتامه 
بنظتتتاق نظتتت   39/37الم ستتتوق الستتت  ان   قتتتق 

التتتتمعاوي و  بتتتتاس الا اتتتتسق ممتتتتاق  سلتتتتل  ستتتتق 
 .المنا عاس الاجا سل 

 
 "ملهذه األسباب " 

 ـــ
 

 961/19المبززدأ مززو الززدعوى  قززا نفزز  
 .ا 92/99/9119الم كوا ميها ب لسة األ د 

 
 

 
 


