
اجلريدة الر�سمية العدد )1140(

الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي

قــــرار 

رقـــم 2016/50

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي

ا�ستنادا اإىل قانون الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/93 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/23 باإن�ساء الهيئة العامة للطريان املدين ،

واإىل نظام الهيئة العامة للطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/43 ،

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

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين ، 

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�سـر هــذا القـــرار فـي اجلريدة الر�سميــة ، ويعمل به اعتبارا من الأول من ابريـل 2016م ، 

فـيمـــا عــــدا املـــــادة )87( مــــن الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــــون الطيــران املدنــي امل�ســار اإليهـــا ، 

فـيعمل بها اعتبارا من الأول من يوليـو 2016م . 

�صـدر فـي : 15 من جمادى الثانية 1437هـ

املـوافـــــق : 24 من مـــــــــــــــــــــار�ض 2016م   

د. اأحمــد بـن حممــــد بــن �سالـــم الفطي�ســـي

                                                                  وزيـــــــــــــــــــر النقـــــــــــــــــــل والت�ســـــــــــــــــــــالت

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين                                    
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تعديــالت علــى بعـ�ض اأحكـــام 

الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي

املــادة ) 1 (

ي�ستبـــدل بن�ســو�س املـــواد )81( و )83( و )85( و )86( و )87( و )88( و )89( من الالئحة 

التنفـيذية لقانون الطريان املدين امل�سار اإليها الن�سو�س الآتية :

املــادة ) 81 (

ر�ســـوم الـمالحـــة اجلويـــة

ر�ســـوم الرحـــالت العابــــرة :   1

يتم احت�ساب ر�سوم املالحة اجلوية للرحالت العابرة وفق املعادلة الآتية :

وفـي جميع الأحوال يجب األ تقل الر�سوم عن )100( مائة دولر اأمريكي .

ويتــــــم احت�ســــــاب ر�ســــــم تعرفـــــة ثابتـــــة مببلــــــغ )325( ثالثمائـــــــة وخم�ســــــة وع�سريـــن 

. A 791 دولرا اأمريكيا على الطائرات التي ت�ستخدم امل�سار اجلوي

امل�سافة املقطوعة 

ب�سكل دائري اأكرب
× عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الر�سم

100

املالحظـــــــــاتالبيــــــــان م

1

امل�سافة املقطوعة 

ب�سكل دائري اأكرب 

امل�سافة املقطوعة ب�سكل دائري اأكرب هي امل�سافة الأق�سر 

بالكيلو مرتات بني نقاط الدخول واخلروج اخلا�سعة 

لإقليم معلومات ال�سلطنة .

عامل وزن الطائرة2
عامل وزن الطائرة هو العامل املحدد لوزن الطائرة 

املن�سور فـي دليل معلومات الطريان .

معدل وحدة الر�سم3
معدل وحدة الر�سم هو املعدل املحت�سب

بالدولر الأمريكي املن�سور فـي دليل معلومات الطريان .
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ر�سوم الرحالت القادمة واملغادرة من اأي مطار فـي اإقليم ال�سلطنة :   2

يتم احت�ساب ر�سوم املالحة اجلوية للرحالت القادمة واملغادرة فـي اأي مطار من مطارات 

اإقليم ال�سلطنة وفق املعادلة الآتية :

امل�ســـار  50%( خم�ســــني باملائـــة مــن الر�سوم املحددة طبقـــا للمعادلة  وحت�ســـل ن�سبة ) 

اإليهــا فـي هذا البنــد بالن�سبــة للرحـــالت القادمـــة واملغـــادرة بـــني مطارين فـي اإقليــم 

ال�سلطنة .

وفـي جميع الأحوال يجب األ تقل الر�سوم عن ) 100( مائة دولر اأمريكي .

املــادة ) 83 (

 ر�صــوم الأر�صـــاد اجلويــة

ر�سوم الإعالن باملوقع الإلكرتوين للهيئة العامة للطريان املدين :   1

امل�سافة املقطوعة 

ب�سكل دائري اأكرب
× عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الر�سم

100

املالحظـــــــــاتالبيــــــــان م

1
امل�سافة املقطوعة 

ب�سكل دائري اأكرب

امل�سافة املقطوعة ب�سكل دائري اأكرب هي امل�سافة الأق�سر 

بالكيلومرتات بني نقطة الدخول لإقليم معلومات 

ال�سلطنة ومطار الو�سول فـي عمان اأو مطار املغادرة 

فـي عمان ونقطة اخلروج من اإقليم معلومات ال�سلطنــــة .

عامل وزن الطائرة2
عامل وزن الطائرة هو العامل املحدد لوزن الطائرة 

املن�سور فـي دليل معلومات الطريان .

معدل وحدة الر�سم3
معدل وحدة الر�سم هو املعدل املحت�سب بالدولر 

الأمريكي املن�سور فـي دليل معلومات الطريان .
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ر�ســوم خدمـــات الأر�ســـاد اجلويـــة :   2

الر�سم املقرر بالريال العماينالبيــــــــان 

ال�سفحــــــةم
التكلفة 

الأ�سبوعية

التكلفة 

ال�سهرية

املــدة التي 

تتجاوز ال�سهر

250200180ال�سفحة الأوىل1

210170150ال�سفحة الثانية2

210170150ال�سفحة الثالثة3

البيــــــــــــانم
الر�سم املقرر

 بالريال العماين
املالحظــــــــــات

1
ملخ�س مناخي

 عن �سنة �سابقة
240

ي�سمل املعلومات املناخية 

جلميع حمطات الر�سد اجلوي

2
ملخ�س مناخي

 عن �سهر �سابق 
80

ي�سمل املعلومات املناخية 

جلميع حمطات الر�سد اجلوي

85معلومات مناخية 3

املعلومات املناخية اليومية 

ملحطة واحدة ولعام واحد 

اإ�سافة اإىل حم�سلة الرياح

4
معلومات مناخية 

ح�سب الطلب 
30

معدلت التغري املناخية 

لعن�سر واحد فقط ، 

ملحطة واحدة ، لعام واحد

5
معلومات مناخية اأولية 

لكل �ساعة 
45

لكل عن�سر مناخي للمحطة 

الواحدة ملدة �سهر واحد

6
معلومات مناخية

 بالر�سم البياين
60

للعن�سر املناخي للمحطة 

الواحدة ملدة �سهر واحد

7
معلومات الرياح

 بالر�سم البياين 
ملحطة واحدة ، لعام واحد85

-4-



اجلريدة الر�سمية العدد )1140(

البيــــــــــــانم
الر�سم املقرر

 بالريال العماين
املالحظــــــــــات

8
معلومات مناخية 

لفرتات �سابقة

45

ملحطة واحدة حتوي معلومات 

اأقل من 30 �سنة 

)بيانات �سهرية (

70
ملحطة حتوي معلومات 30 �سنة 

اأو اأكرث )بيانات �سهرية(

9
معلومات مناخية 

من العوامات البحرية 
ملحطة واحدة ملدة عام واحد120

10
معلومات عن طبقات

 اجلو العليا 
85

لأربعة عنا�سر ملحطة واحدة 

ملـــــدة عـــــام واحـــــد

11

تقرير عن الأعا�سري 

والظواهر اجلوية غري 

العتيادية

70

ي�سمل تقرير موجز لالأعا�سري 

والظواهر اجلوية غري 

العتيادية التي اأثرت 

على ال�سلطنة

12

تقرير مف�سل 

عن الأعا�سري والظواهر 

اجلوية غري العتيادية

150

تقرير )مف�سل( 

لالأعا�سري والظواهر اجلوية 

غري العتيادية

13
ن�سرات التنبوؤات اجلوية

 اأو البحرية العامة 
لليوم الواحد5

لل�سورة الواحدة2�سور للتوابع ال�سطناعية 14

15
معلومات اأو بيانات

 الأر�ساد اجلوية للطائرات 

5
للطائرات العابرة 

لكـــــــــل طائـــــرة

5
للطائرات القادمة واملغادرة 

لكـــــل طائـــــرة

16
معلومات اآنية للعن�سر 

)املقروءة حاليا من املحطة(
0.200

لكل عن�سر من عنا�سر 

الطق�س لكل قراءة 

مبا�ســرة من املحطـــة

تابع : 2   ر�سـوم خدمـات الأر�سـاد اجلويـة : 
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البيــــــــــــانم
الر�سم املقرر

 بالريال العماين
املالحظــــــــــات

17
تركيب حمطة ا�ستقبال

 �سور الأقمار ال�سطناعية
1400

ربط املحطة املركزية باملطار 

مبحطة ثانوية اأخرى ، 

وملدة عام واحد

18

ملف البيانات الأر�سادية 

للطائرات املغادرة مطارات 

ال�سلطنة )ا�سرتداد تكاليف 

SADIS )نظام �ساد�س

3
لكــــل ملـــــف ، 

والرحلة الواحدة

19
ن�سرات التنبوؤات اجلوية

 اأو البحرية اخلا�سة 
5

ح�سب الطلب ملنطقة واحدة 

وليوم واحد

20
موا�سفات فنية 

لإن�ساء حمطة ر�سد اآلية 
500

توفـري معلومات فنية لإن�ساء 

حمطة ر�سد ح�سب املوا�سفات 

الفنية من املنظمة العاملية 

)WMO(لالأر�ساد اجلوية

21

معايرة جهاز ) ح�سا�س ( 

لقراءة عنا�سر الطق�س 

ملحطة ر�سد اآلية

50
لكل جهاز لقيا�س عنا�سر 

الطق�س باملحطة الآلية

22
معايرة جهاز معدين 

لقيا�س ال�سغط اجلوي 
لكــــــل جهـــــــاز50

23
معايرة جهاز اآيل لقيا�س 

ال�سغط اجلوي 
لكــــــل جهـــــــاز50

24
معايرة اجلهاز التقليدي 

لقيا�س درجة احلرارة
لكــــــل جهـــــــاز15

25
معايرة اجلهاز الآيل 

لقيا�س درجة احلرارة
لكــــــل جهـــــــاز30

26
معايرة اجلهاز التقليدي 

لقيا�س الرطوبة
لكــــــل جهـــــــاز15

تابع :2   ر�سـوم خدمـات الأر�سـاد اجلويـة : 
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ر�سوم الور�س والدورات التدريبية املتعلقة بالأر�ساد اجلوية :   3

البيــــــــــــانم
الر�سم املقرر

 بالريال العماين
املالحظــــــــــات

27
معايرة اجلهاز الآيل 

لقيا�س الرطوبة
لكــــــل جهـــــــاز30

28
معايرة جهاز قيا�س 

ال�سغط اجلوي الآيل
لكــــــل جهـــــــاز50

29
ال�سيانة الروتينية ملحطة 

الر�سد الآيل ) كل 3 اأ�سهر(
)كـــــل 3 اأ�سهـــــر(150

للقنوات التلفزيونية12000توقعات الطق�س 30

للقنوات الإذاعية6000توقعات الطق�س 31

لل�سحــــــــــف3000توقعات الطق�س 32

33

توقعات الطق�س 

للموؤ�س�سات وال�سركات 

التجارية

لكــــــــل عقـــــــــد20000

34
اإ�سالح اأجهزة 

وح�سا�سات الر�سد
يحدد ح�سب كل حالةح�سب احلالة

البيــــــــــــانم
الر�سم املقرر

 بالريال العماين
املالحظــــــــــات

1
ور�سة تدريبية 

لأ�سا�سيات الأر�ساد اجلوية 
50

ليوم واحد 

لل�سخ�س الواحد 

)احلد الأدنى 5 اأ�سخا�س(

2
ور�سة تدريبية مف�سلة 

لتقنيات الأر�ساد اجلوية 
200

لأ�سبوع واحد 

لل�سخ�س الواحد 

)احلد الأدنى 5 اأ�سخا�س (

3
دورة درا�سية فـي الأر�ساد اجلوية

 ) الف�سيلة الرابعة ( 
1000

لل�سخ�س الواحد 

)احلد الأدنى 5 اأ�سخا�س(

تابع :2   ر�سـوم خدمـات الأر�سـاد اجلويـة : 
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املــادة ) 85 (

ر�سـوم الرتاخيـ�ض وال�سهــادات والإجـازات

1 - ت�سجيـــــل الطائـــــرات : 

البيـــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1

اإ�سدار �سهادة الت�سجيل لكل )100( مائة كيلوجرام 

من الوزن الأق�سى امل�سرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة

 اأو اأي جزء منه . 

1.5

50ا�ستبدال / تعديل ال�سهادة . 2

700اإدخال الرهن اأو اتفاقية التاأجري .3

50اإدخال اإ�سعار الأ�سبقية على ال�سهادة .4

50اإدخال وثيقة ال�سمانات على ال�سهادة .5

50التعديل فـي البنود ) 3 ، 4 ، 5( من هذا اجلدول .6

50فك الرهن فـي ال�سهادة .7

150طلب حجز عالمات ت�سجيل حمددة لكل طائرة .8

150اإ�سدار �سهادة ت�سجيل موؤقتة . 9
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 2 - �سهـــادة اجلـــــدارة اجلويـــــة :

3 - اإ�سدار �سهادة اعتماد تركيب اأجهزة الت�سالت : 

       

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1

اإ�سدار �سهادة اجلدارة اجلوية لكل )100( مائة كيلوجرام 

من الوزن الأق�سى امل�سرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة 

اأو اأي جزء منه .

8

2

جتديد �سهادة اجلدارة اجلوية لكل )100( مائة كيلوجرام 

من الوزن الأق�سى امل�سرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة 

اأو اأي جزء منه .

8

3

اإ�سدار �سهادة اجلدارة اجلوية للت�سدير لكل )100( مائة 

كيلوجرام من الوزن الأق�سى امل�سرح به لدى الوقوف 

فـي ال�ساحة اأو اأي جزء منه .

8

50ا�ستبدال ال�سهادة . 4

150اإ�سدار �سهادة جدارة جوية موؤقتة . 5

1500اعتماد طراز جديد للطائرة . 6

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

210اإ�سدار �سهادة اعتماد تركيب اأجهزة الت�سالت . 1

50ا�ستبدال / تعديل ال�سهادة . 2

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1140(

4 - �سهادة ال�سجيج :

5 - اعتماد موؤ�س�سات ال�سيانة والت�سميم :

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

500اإ�سدار �سهادة ال�سجيج .1

50ا�ستبدال / تعديل ال�سهادة .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

350طلب اعتماد موؤ�س�سة �سيانة .1

2
اإ�سدار وجتديد اعتماد 

موؤ�س�سة ال�سيانة الكبرية ) كل �سنتني ( .
2500

3
اإ�سدار وجتديد اعتماد

موؤ�س�سة ال�سيانة ال�سغرية ) كل �سنتني ( .
1200

250اإ�سدار وجتديد اعتماد موؤ�س�سة �سيانة اخلط ) كل �سنتني ( .4

700اإ�سافة اعتماد اأهلية ملوؤ�س�سة ال�سيانة الكبرية . 5

300اإ�سافة اعتماد اأهلية ملوؤ�س�سة ال�سيانة ال�سغرية . 6

150اإ�سافة اعتماد اأهلية ملوؤ�س�سة �سيانة اخلط . 7

50ا�ستبدال / تعديل العتماد . 8

1300اإ�سافة / جتديد مواقع جديدة ملوؤ�س�سة ال�سيانة الكبرية . 9

10
اإ�سافة / جتديد مواقع جديدة

 ملوؤ�س�سة ال�سيانة ال�سغرية وموؤ�س�سة �سيانة اخلط . 
700

350طلب اعتماد موؤ�س�سة ت�سميم .11

1000اإ�سدار وجتديد اعتماد موؤ�س�سة ت�سميم ) كل �سنتني ( . 12

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1140(

6 - ر�سوم الت�سجيل لطائرة م�ستاأجرة لأكرث من )5( خم�سة اأيام :

 اأ - طائرات اأجنبية الت�سجيل موؤجرة حلامل �سهادة ت�سغيل عمانية : 

ب - طائرات عمانية الت�سجيل موؤجرة حلامل �سهادة ت�سغيل اأجنبية : 

ج - طائرة ناقل جوي عماين موؤجرة حلامل �سهادة ت�سغيل عمانية : 

7 -  اعتماد طائرات ذات الت�سغيل على املدى الطويل مبحركني :

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1500وزن الإقالع امل�سرح به اأ�سغر من اأو ي�ساوي 5.700 كجم .1

4200وزن الإقالع امل�سرح به اأكرب من 5.700 كجم .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1500وزن الإقالع امل�سرح به اأ�سغر من اأو ي�ساوي 5.700 كجم .1

4200وزن الإقالع امل�سرح به اأكرب من 5.700 كجم .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

700وزن الإقالع امل�سرح به اأ�سغر من اأو ي�ساوي 5.700 كجم .1

2000وزن الإقالع امل�سرح به اأكرب من 5.700 كجم .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

2800اإ�ســـــدار العتمــــــــاد . 1

1400اإعـــــادة اإ�ســــــدار العتمـــــــاد . 2
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8 - �سهــادة الت�سغيــــل اجلـــــوي : 

اأ - اإ�سدار �سهادة الت�سغيل اجلوي لكل طائرة : 

ب - الر�سوم ال�سنوية ل�سهادة الت�سغيل اجلوي :

 

9 - ت�سريح بالت�سغيل اجلوي لكل طائرة : 

  

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

7000وزن الإقالع امل�سرح به اأ�سغر من اأو ي�ساوي5.700  كجم .1

21000وزن الإقــالع امل�ســرح بـه اأكرب من5.700 كجــــم .2

300اإ�سافة اأو تعديل موا�سفات الت�سغيل .3

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

5000وزن الإقالع امل�سرح به اأ�سغر من اأو ي�ساوي5.700  كجم .1

15000وزن الإقالع امل�سرح به اأكرب من 5.700 كجم .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

700اإ�سدار الت�سريح .1

450جتديد الت�سريح .2

100اعتماد الطائرات بدون طيار/ التحكم فـيها عن بعد .3
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املــادة ) 86 (

اأول : ر�سوم اإجازات املهند�سني وهيئة القيادة واأع�ساء الطاقم واملرحلني اجلويني :

1 - اإجازة مهند�س �سيانة طائرات :

2 - اإجازة اأع�ساء هيئة القيادة ) الطيارون واملهند�سون اجلويون ( : 

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

35اختبار حتريري لإ�سدار الإجازة .1

170اإ�سدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات .2

100ا�ستبدال / بدل فاقد لالإجازة .3

50اإ�سافة اأهلية لكل طراز .4

50اإ�سدار فئة اإ�سافـية بطراز اأو بدون طراز .5

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

70اختبار حتريري لإ�سدار الإجازة . 1

300اإ�سدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات . 2

150ا�ستبدال / بدل فاقد لالإجازة . 3

اأهليـــات اإ�سافـيـــة : 4

60اأ - الطراز . 

60ب - املدرب . 
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3 - اإجازة طاقم ال�سيافة :

4 - اإجازة املرحلني اجلويني :

 

ثانيا : اعتماد موؤ�س�سات التدريب واأجهزة املحاكاة :

1 - اعتماد موؤ�س�سات التدريب على ال�سيانة :

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

70اإ�سدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات .1

50ا�ستبدال / بدل فاقد لالإجازة .2

15اأهلية اإ�سافـية على الطراز .3

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

140اإ�سدار وجتديد الإجازة لكل �سنتني .1

70ا�ستبدال / بدل فاقد .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

350طلب اعتماد موؤ�س�سة التدريب على ال�سيانة .1

1400اإ�سدار وجتديد العتماد كل �سنتني .2

700التدريب على الطراز .3

450اعتماد املـواد ) الطراز ( .4
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2 - موؤ�س�سات تدريب الطيارين :

3 - اعتماد موؤ�س�سات تدريب الطريان الأخرى :

  

4- اعتماد اأجهزة املحاكاة :

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

350طلب اعتماد موؤ�س�سة تدريب الطيارين .1

7000اإ�سدار وجتديد ترخي�س املوؤ�س�سة لكل �سنتني .2

2800تدريب ملنح اإجازة خط جوي .3

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1
طلب اعتماد موؤ�س�سات / مراكز تدريب الطريان 

الأخرى .
350

2
اإ�سدار وجتديد العتماد كل �سنتني .

500

3
اعتماد حمدد 

)مثل اعتماد الدورات التدريبية والأهليات( .
50

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1100اإ�سدار / م�سادقة وجتديد كل �سنتني .1

500تعديل العتماد .2

50ا�ستبدال / بدل فاقد .3
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ثالثا : ت�ساريح نقل املواد اخلطرة :

املــادة  ) 87 (

ر�ســــوم املغــــادرة

الدولية مبطارات  الرحالت اجلوية  امل�سافرين على  الركاب  ر�سم مغادرة جلميع  يح�سل 

ال�سلطنــــة ، والركـــــاب املحـــــوليــــن علـــــى رحـــــالت اأخــــرى فـــــي الرحـــــالت اجلوية الدوليـــة 

فـي مطارات ال�سلطنة ، وركاب الرحالت الداخلية ، وذلك على النحو الآتي :

وي�ستثنى من �سداد هذه الر�سوم الفئات الآتية :

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

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

واخلا�سة بخطوطهم اجلوية .

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

350تقدمي طلب نقل املـواد اخلطرة .1

1000اإ�سدار وجتديد ت�سريح عام )كل �سنتني( .2

70اإ�سدار ت�سريح حمدد .3

الر�ســـــمامل�صافـــــر

)10( ع�سرة ريالت عمانيةامل�سافر الدويل .

)1( ريال عماين واحدامل�سافر العابر )ترانزيت( .

)1( ريال عماين واحدامل�سافر املحــــول على الرحــــالت املحليــة .
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وفـي تطبيق حكم هذه املـادة يكون للم�صطلحات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :

1 - امل�سافــــر الدولـــــي : 

      امل�صافر على الرحالت اجلوية الدولية مبطارات ال�صلطنة . 

2 - امل�ســــافر العــــابر )الرتانزيت( :

اأ - امل�صافر الذي ي�صل للمطار برحلة جوية ثم يحول اإىل رحلة جوية اأخرى دون 

مغادرة منطقة العبور )الرتانزيت( فـي املطار .

ب - امل�صافــــر الــــذي يكمــــل رحلتــــه علـــى متــــن ذات الطائـــرة بنفــــ�س رقــــم الرحلــــة 

التي و�صل بها ، ول يغادر منطقة العبور )الرتانزيت( فـي املطار .

3 - امل�ســافر املحــول على الرحــالت املحليـة : 

      امل�صافـر الــذي ي�صـل علــى متــن رحلــة جويــة حمليــة اأو دوليــة ، ويكمــل رحلتــه علــى 

متــن رحلة جوية حملية فـي حدود ال�صلطنة .

وتقــــوم ال�صركــــة القائمة باإدارة املطار بجمع املبالغ امل�صتحقة من ر�صوم املغادرة اأو التحويل 

من جميع الركاب امل�صافرين عـلى الرحالت الدولية فـي املطار . 

وتتولــى الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي ت�صلــم هــذه الر�صــوم فـي املطــارات التــي ل تديرهــا 

اأي �صركة ، وفـي جميع احلالت يكـون حت�صيل الر�صوم على النحو الآتي :

اأ - عــــلى �صركـــــات الطريان العاملـــــة فـي ال�صلطنة اإفادة مكاتبهـا ووكالئهـــا الذيـــن 

تتعامل معهم ، بالإ�صافـــة اإىل احتاد النقـل اجلـوي الدويل )IATA( ، حت�صيل 

ر�صوم املغادرة والتحويل لكـل م�صافر فـي وقت اإ�صــدار التذكرة .

ب - تقـــوم ال�صركـــة القائمـــة علـــى خدمـــات الطيــران بتوفـري قائمة �صهريــــــة لإدارة 

�صركــات  ال�صلطنــة علــى متــن رحــالت جميــع  غــادروا  الذيــن  بالركـــاب   ، املطـــــار 

الطريان العاملة فـي ال�صلطنة .
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املدنـــي  للطيــــران  العامـــة  الهيئـــة  اأو  املطـــار  اإدارة  على  القائمة  ال�صركـة  ت�صــدر   - ج 

املطالبـــات املالية خـالل الأ�صبـوع الأول مــــن ال�صهــــر الــتايل وتر�صلها اإىل �صركـــــات 

الطريان العـاملة فـي ال�صلطنة .

د - يجــب عــــــلى �صركـــــات الطريان العاملـــــة فـي ال�صلطنـــة فـي غ�صـــــون )3( ثالثـــة 

اأ�صابيـــــــع من ت�صلم املطالبات ، ت�صوية الر�صوم التي يتم جمعها اإىل ال�صركة القائمة 

باإدارة املطار اأو الهيئة العامة للطريان املدين .

هـ - تتحمل �صركات الطريان العاملة فـي ال�صلطنة تكلفة املغادرة اأو التحويل امل�صتحق 

امل�صـافرين الذين تركوا ال�صلطنة من خاللها دون دفع هذه  اأي من الركاب  من 

الر�صوم لأي �صبب مــــن الأ�صبــــاب ، �صــــواء كانــت التذاكــر قــد �صــدرت مــن ال�صركــة 

مبا�صرة اأو عن طريق وكالئهم فـي ال�صلطنة اأو فـي اخلارج .

املــادة ) 88 (

ر�سـوم خدمـات الرقابـة والتفتيـ�ش

1 - حت�صل �صلطة الطريان املدين ر�صوم خدمات الرقابة والتفتي�س التي يقوم بها مهند�صو 

ومفت�صو �صالمة الطريان و�صالمة املطارات و�صالمة املالحة اجلوية واأمن الطريان 

امل�صغلني و�صركات الطريان  والت�صهيالت على مزودي اخلدمات وامل�صغلني وحمطات 

وموؤ�ص�صات ال�صيانة ، وذلك على النحو الآتي :

اأ - بالن�صبة للعاملني وفق قانون اخلدمة املدنية :

     البدل املقرر عن كل يوم من اأيام املهمة التي يقوم بهــا املهنــد�س اأو املفتــ�س ح�صــب  

قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفـيذية .

ب - بالن�صبة للعاملني بعقود خارج نطاق قانون اخلدمة املدنية :

     )200( مائتــــا ريــــال عمانـــي عـــن كــــل يــــوم مـــن اأيــام املهمة التي يقوم بها املهند�س 

اأو املفت�س ما مل ين�س العقد على خالف ذلك .
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2 - فـي جميع الأحوال يتحمل مزود اخلدمة اأو امل�صغل اأو موؤ�ص�صة ال�صيانة ما ياأتي :

 اأ - تذاكر ال�صفر على درجة رجال الأعمال من بلد مقر العمل اإىل بلد املهمة والعك�س .

ب - ر�صوم تاأ�صريات الدخول الالزمة للمهمة .

املــادة ) 89 (

ر�سـوم طلبـات مزاولـة بعـ�ش الأن�سطـة املتعلقـة بالطيـران

حت�صل �صلطة الطريان املدين ر�صوم طلبات مزاولة الأن�صطة الآتية : 

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

700ن�صاط نقل الركاب املنتظم الدويل .1

450ن�صاط نقل الركاب غري املنتظم الدويل .2

450ن�صاط نقل ال�صحن اجلوي الدويل .3

450ن�صاط نقل الركاب املنتظم وغري املنتظم الداخلي .4

300ن�صاط نقل الركاب حتى 20 راكبا .5

6
الن�صاطات التي تدخل فـي نطاق ال�صياحة 

)مثل البالونات والريا�صات اجلوية( .
150

300ن�صاط الأعمال اجلوية .7

املــادة )2(  

ت�صاف مادتان برقمي )90( و )91( اإىل الالئحة التنفيذية لقانون الطريان املدين امل�صار 

اإليها ، ن�صهما الآتي :
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املــادة ) 90 (

ر�ســوم �سالمــة املالحــة اجلويــة

حت�صل �صلطة الطريان املدين ر�صوم �صالمة املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها عند 

تقدميها من طرف غري حكومي ، وذلك على النحو الآتي :

1 - اعتماد مقدمي خدمات املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها :

الر�سم املقرر 

بالريال العماين
البيــــــان م

350
طلب اعتماد موؤ�ص�صات  ت�صميم اإجراءات خدمات

املالحة اجلوية .
1

1500
اإ�صدار وجتديد اعتماد موؤ�ص�صات ت�صميم اإجراءات 

خدمات املالحة اجلوية )كل �صنتني( .
2

350 طلب اعتماد موؤ�ص�صات خرائط املالحة اجلوية . 3

1500
اإ�صدار وجتديد اعتماد موؤ�ص�صات خرائط  املالحة 

اجلوية )كل �صنتني( . 
4

350 طلب اعتماد مقدمي معلومات الطريان . 5

1500
اإ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي معلومات الطريان 

)كل �صنتني( .
6
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الر�سم املقرر 

بالريال العماين
البيــــــان م

350 طلب اعتماد مقدمي الأر�صاد اجلوية . 7

1500
اإ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي الأر�صاد اجلوية 

)كل �صنتني( .
8

350
طلب اعتماد مقدمي الت�صالت 

وامل�صاعدات املالحية .
9

2000
اإ�صدار وجتديد اعتماد الت�صالت 

وامل�صاعدات املالحية )كل �صنتني( .
10

350
طلب اعتماد مقدمي معلومات الطريان للمطارات 

. )AFIS(
11

1000
اإ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي معلومات الطريان 

للمطارات)AFIS( )كل �صنتني( .
12

350 طلب اعتماد مقدمي احلركة اجلوية . 13

2000
اإ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي احلركة اجلوية 

)كل �صنتني( .
14

تابع : اعتماد مقدمي خدمات املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها :
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البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1

طلـــــب اعتمـــــــاد موؤ�ص�صـــــــات التدريـــــــــب املرتبطــــــــة 

بخدمات املالحة اجلوية لأي من املجالت الآتية :

 اأ - احلركة اجلوية .

ب - الأر�صاد اجلوية . 

ت - معلومات الطريان .

ث - املالحة اجلوية .

ج - اإجراءات وخرائط املالحة اجلوية .

ح - اأي جمال اآخر مرتبط بخدمات املالحة اجلوية .

350

2

اإ�صدار وجتديد اعتماد موؤ�ص�صات التدريب 

املرتبطة بخدمات املالحة اجلوية )كل �صنتني( .

1500

3

اعتماد مقررات موؤ�ص�صات التدريب 

املرتبطة  بخدمات املالحة اجلوية .

100

2 -  اعتماد موؤ�س�سات التدريب املرتبطة بخدمات املالحة اجلوية :
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املــادة ) 91 (

ر�ســوم �سالمــة واأمــن املطــارات

1 - ر�سوم تراخي�ش �سالمة واأمن املطارات :

الر�سم املقرر 

بالريال العماين
البيــــــــــــــــان م

1000 طلب ترخي�س املطار . 1

5000 اإ�صدار اأو جتديد ترخي�س املطار )كل �صنتني( . 2

5000 اإعادة مترين طوارئ .  3

ريال واحد

ر�صوم �صالمة واأمن املطارات لكل وحدة ر�صوم 

)وحدة الر�صوم هي راكب دويل واحد )مغادر اأو حمول( 

اأو ب�صائع �صحن �صادرة مبا يقارب 200 مائتي كجم( 

يتم حت�صيلها عن طريق ال�صركات امل�صغلة للمطارات .

4

350
طلب ترخي�س مركز تدريب مكافحة احلرائق 

فـي جمال الطريان .
5

3000
اإ�صدار اأو جتديد ترخي�س مركز تدريب مكافحة 

احلرائق )كل �صنتني( .
6

350
طلب ترخي�س مركز تدريب �صالمة 

واأمن الطريان املدين .
7

3000
اإ�صدار اأو جتديد ترخي�س مركز تدريب 

�صالمة واأمن الطريان املدين )كل �صنتني( . 
8

ريال واحد
اإ�صدار ترخي�س ع�صو طاقم الطائرة 

للناقلني الوطنيني .
9
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2 -  ر�سوم خدمات حماية املطار والطريان :

الر�سم املقرر 

بالريال العماين
التفا�سيــل م

2000
خدمــــات ا�صت�صاريــــة اأوليــة حــول اإن�صــاء/

تطوير مطارات جديدة .
1

25
تقييــم طلــب اإنـ�صـاء مبنــى �صكنـي ت�صــل م�صاحــة 

البناء حتى )1000( األف مرت مربع .
2

100
تقييـــم طلـــب اإن�صـــاء مبنــــى �صكنـــي تزيـــد م�صاحـــة 

البنــاء على )1000( األف مرت مربع .
3

50
تقييم طلب اإن�صاء مبنى غري �صكني/حكومي ت�صل 

م�صاحة البناء حتى )1000( األف مرت مربع .
4

200
تقييم طلب اإن�صاء مبنى غري �صكني/حكومي تزيد 

م�صاحة البناء على )1000( األف مرت مربع .
5

200 للهيكل

تقييم طلب ا�صتخدام/اإن�صاء/تركيب اأبراج/اأعمدة/

�صقالت وغريها من الهياكل املماثلة 

ذات الطبيعة الدائمة .

6

100 للهيكل

تقييم طلب ا�صتخدام/اإن�صاء/تركيب رافعات/

اأبراج/اأعمدة/�صقالت وغريها من الهياكل املماثلة

 ذات الطبيعة املوؤقتة .

7

100
تقييــم طلــب تركيــب كيبل كهرباء/ات�صالت بني 

اأبراج/اأعمدة/�صقالت وغريها من الهياكل املماثلة .
8

50 طلب زيادة ارتفاع مبنى . 9

جماين تقييم طلب اإن�صاء دور للعبادة . 10
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الر�سم املقرر 

بالريال العماين
التفا�سيــل م

100
تقدمي خدمة درا�صة جوية لالأرا�صي التي ت�صل 

م�صاحتها )1000( األف مرت مربع .
11

250
تقدمي خدمة درا�صة جوية لالأرا�صي التي تزيد 

م�صاحتها على )1000( األف مرت مربع .
12

 150 اإجراء درا�صة حماكاة لكل مبنى .  13

 100
اإجراء درا�صة حماكاة م�صروع اأبراج الت�صالت

 وخطوط الكهرباء اأو الرافعات الربجية اأو غري ذلك .
14

50 تقدمي طلب تركيب لفتة اإعالنية . 15

 200 تقييم طلب اإن�صاء م�صار خط كهرباء . 16

 25 تقييم طلب ت�صوير جوي ) الطائرات بدون طيار( . 17

25 تقييم طلب ت�صغيل اإ�صاءات ليزر . 18

 100 تقدمي طلب اإطالق األعاب نارية . 19

 50
تقدمي املوافقة على اأن�صطة متنوعة مثل : 

) منطاد - بر�صوت - طائرة برمائية - طائرات ورقية( .
20

يحدد ال�صعر ح�صب 

الطلب بحد اأدنى 

)50( ريال عمانيا

خدمات اأخرى ذات عالقة باملطارات وعوائق الطريان .  21

 

تابع : ر�صوم خدمات حماية املطار والطريان :
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