
اجلريدة الر�سمية العدد )1092(

الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي

قــــرار 

رقـــم 2015/165 

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي

ا�ستنادا اإىل قانون الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقـــــم 2004/93 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/33 باإن�ساء الهيئة العامة للطيــران املدنــي ،

واإىل نظام الهيئة العامة للطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــم 2013/43 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 44/ن/2007 ،

واإىل موافقـة جملــ�س اإدارة الهيئــــة العامة للطريان املدنـي ،

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .  

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي :   5  من جمادى الأوىل 1436هـ

املـوافـــــق : 24 من فربايـــــــــــــــــر 2015م     

د. اأحمــد بن حممـــد بــن �سالــم الفطي�ســــي

                                                                        وزيـــــــــــــــــــر النقـــــــــــــــــــل واالت�ســـــــــــــــــــــاالت

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين                                                                       
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تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام

الالئحــة التنفـيذيــة لقانـون الطيـران املدنـي

ي�ستبدل بن�سي املــادة )82( ، والفقرة )1( من املــادة )87( من الالئحة التنفـيذية لقانون 

الطريان املدين امل�سار اإليها ، الن�سان االآتيان :

املــادة ) 82 ( 

ر�ســوم هبــوط ووقــوف الطائــرات 

1 - ر�سوم هبوط الطائرات :

      حتدد ر�سوم هبوط الطائرات على النحو االآتي :

الر�ســم لكــل هبــوطوزن الطائــرة

حتى )50.000( 

خم�سني األف كيلــو جـرام .

)1.250( ريال عماين واحد ومائتان وخم�سون 

بي�سة عن كل )1000( األف كيلو جرام اأو جزء 

منه ، وبحد اأدنى )5( خم�سة رياالت عمانية .

اأكرث من )50.000( 

خم�سني األف كيلـو جـرام . 

)1.375( ريال عماين واحد وثالثمائة وخم�س

و�سبعون بي�سة عن كل )1000( األف كيلو جرام 

اأو جزء منه . 

       ويتعني عند ح�ساب ر�سوم هبوط الطائرات مراعاة ال�سوابط االآتية :

اأ - اأن يتم ح�ساب ر�سوم الهبوط وفقا للوزن االأق�سى للطائرة . 

ب - اأن ت�ســدد ر�ســوم الهبـــوط كاملــة ، وذلــك فـيمــا عدا الطائرات املعفاة من الر�سوم 

املقررة من قبل �سلطة الطريان املدين .  

2  - ر�سوم وقوف الطائرات :

       حتدد ر�سوم وقوف الطائرات على النحو االآتي :
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عــدد �ساعــات 

الوقــوف
الر�ســم لكــل وقــوفنــوع الطائــرة

)2( �ساعتان .
Code A , B ,
 C , D ,  E , F

بدون ر�سم

املدة التي تزيد 

على )2( 

ال�ساعتني 

االأوليتني .

Code A , B , C
)13.540( ثالثة ع�سر رياال عمانيا 

وخم�سمائة واأربعون بي�سة عن كل )4( 

اأربع �ساعات .

املدة التي تزيد 

على )2( 

ال�ساعتني 

االأوليتني .

Code D , E , F
)43.780( ثالثة واأربعون رياال عمانيا 

و�سبعمائة وثمانون بي�سة عن كل )4( 

اأربع �ساعات .

الفقــرة )1( مـن املــادة )87(  

1 - يح�سل ر�سم مغادرة على الرحالت الدولية مبطارات ال�سلطنة على امل�سافر الواحد ، 

وذلك على النحو االآتي :

الر�ســماملغــادر

)8( ثمانية رياالت عمانيةراكب دويل

)1( ريال عماين واحدراكب عابر )ترانزيت(

       وي�ستثنى من �سداد هذا الر�سم الفئات االآتية :

1 - الركاب الذين تقل اأعمارهم عن )2( �سنتني .

2 - اأفراد الطاقم اجلوي امل�سافرون بالزي الر�سمي ، حاملو بطاقات هوياتهم ال�سارية 

واخلا�سة بخطوطهم اجلوية .

3 - الركاب على الرحالت الداخلية .


