اجلريدة الر�سمية العدد ()1092

الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي
قــــرار
رقـــم 2015/165
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي
ا�ستنادا �إىل قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رق ـ ــم ، 2004/93
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33ب�إن�شاء الهيئة العامة للطيــران املدنــي ،
و�إىل نظام الهيئة العامة للطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــم ، 2013/43
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم /44ن، 2007/
و�إىل موافقـة جملــ�س �إدارة الهيئـ ــة العامة للطريان املدنـي ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :من جمادى الأوىل 1436هـ
املـوافـــــق  24 :من فربايـــــــــــــــــر 2015م
د� .أحمــد بن حممـــد بــن �سالــم الفطي�ســــي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الالئحــة التنفـيذيــة لقانـون الطيـران املدنـي
ي�ستبدل بن�صي املــادة ( ، )82والفقرة ( )1من املــادة ( )87من الالئحة التنفـيذية لقانون
الطريان املدين امل�شار �إليها  ،الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 82
ر�ســوم هبــوط ووقــوف الطائــرات
 - 1ر�سوم هبوط الطائرات :
حتدد ر�سوم هبوط الطائرات على النحو الآتي :
وزن الطائــرة

الر�ســم لكــل هبــوط

حتى ()50.000
خم�سني �ألف كيلــو جـرام .

( )1.250ريال عماين واحد ومائتان وخم�سون
بي�سة عن كل (� )1000ألف كيلو جرام �أو جزء
منه  ،وبحد �أدنى ( )5خم�سة رياالت عمانية .

�أكرث من ()50.000
خم�سني �ألف كيلـو جـرام .

( )1.375ريال عماين واحد وثالثمائة وخم�س
و�سبعون بي�سة عن كل (� )1000ألف كيلو جرام
�أو جزء منه .

ويتعني عند ح�ساب ر�سوم هبوط الطائرات مراعاة ال�ضوابط الآتية :
�أ � -أن يتم ح�ساب ر�سوم الهبوط وفقا للوزن الأق�صى للطائرة .
ب � -أن ت�ســدد ر�ســوم الهب ــوط كاملــة  ،وذلــك فـيمــا عدا الطائرات املعفاة من الر�سوم
املقررة من قبل �سلطة الطريان املدين .
 - 2ر�سوم وقوف الطائرات :
حتدد ر�سوم وقوف الطائرات على النحو الآتي :
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عــدد �ساعــات
الوقــوف

نــوع الطائــرة

الر�ســم لكــل وقــوف

(� )2ساعتان .

Code A , B ,
C ,D , E ,F

بدون ر�سم

املدة التي تزيد
على ()2
ال�ساعتني
الأوليتني .

( )13.540ثالثة ع�شر رياال عمانيا
 Code A , B , Cوخم�سمائة و�أربعون بي�سة عن كل ()4
�أربع �ساعات .

املدة التي تزيد
على ()2
ال�ساعتني
الأوليتني .

( )43.780ثالثة و�أربعون رياال عمانيا
 Code D , E , Fو�سبعمائة وثمانون بي�سة عن كل ()4
�أربع �ساعات .

الفقــرة ( )1مـن املــادة ()87
 - 1يح�صل ر�سم مغادرة على الرحالت الدولية مبطارات ال�سلطنة على امل�سافر الواحد ،
وذلك على النحو الآتي :
املغــادر

الر�ســم

راكب دويل

( )8ثمانية رياالت عمانية

راكب عابر (ترانزيت)

( )1ريال عماين واحد

وي�ستثنى من �سداد هذا الر�سم الفئات الآتية :
 - 1الركاب الذين تقل �أعمارهم عن (� )2سنتني .
� - 2أفراد الطاقم اجلوي امل�سافرون بالزي الر�سمي  ،حاملو بطاقات هوياتهم ال�سارية
واخلا�صة بخطوطهم اجلوية .
 - 3الركاب على الرحالت الداخلية .

