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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/43

باإ�سـدار نظـام الهيئـة العامـة للطيـران املدين

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 ، 

وعلى قانون الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/93 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/33 باإن�ساء الهيئة العامة للطريان املدنـي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن الهيئة العامة للطريان املدين بالنظام املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ 

والأنظمة  بالقوانني  يعمل  والقرارات  اللوائح  تلك  اأن ت�سدر  واإىل   ، املرفق  النظام  اأحكام 

املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا النظام ، 

ومبا ل يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة 

يلغى كل ما يخالف النظام املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــــة 

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

�سـدر فـي : 10 من ذي القعدة �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 16 من �سبتمبـــــــر �سنة 2013م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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نظام الهيئة العامة للطريان املدين

الف�سل الأول 

تعاريـف واأحكـام عامـة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الهيئـــــــــــــــــــــــــــة : الهيئة العامة للطريان املدين . 

املجلـــــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة الهيئة . 

رئيــــ�س املجلــــــ�س : رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئي�س التنفيذي : الرئي�س التنفيذي للهيئة .

املــادة ) 2 ( 

يكون مقر الهيئة حمافظة م�سقط ، ويجوز اإن�ساء فروع لها فـي املحافظات بقرار من رئي�س 

املجل�س .

الف�ســل الثانــي 

اأهــــداف الهيئـــــة

املــادة ) 3 ( 

تهدف الهيئة اإىل حتقيق الآتي :

النهو�س بقطاع الطريان املدين وجميع املرافق امل�ساندة ، والو�سول به اإىل اأف�سل   - 1

امل�ستويـــات مـــن حيــــــث الكفـــــــاءة واجلـــــــــودة وتاأمــــــني �سالمـــــــــة واأمــــــن الطيــــران 

املدين فـي جمال النقل اجلوي وم�ساندة التطور املطرد الذي ت�سهده القطاعات 

القت�سادية ، وكذلك القطاعات الأخرى فـي ال�سلطنة .

توثيق ال�سالت مع كافة الدول واملنظمات الإقليمية والدولية فـي جمال الطريان   - 2

املدين .

3 - مواكبة التطورات والن�ساطات املحلية والإقليمية والعاملية مبا يعزز تنمية الطريان 

املدين اقت�ساديا واجتماعيا .
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الف�ســـل الثالــــث 

اخت�سا�ســات الهيئــة 

املــادة ) 4 ( 

للهيئة فـي �سبيل حتقيق اأهدافها ، مبا�سرة الخت�سا�سات الآتية :

اقرتاح ال�سيا�سة العامة للطريان املدين بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية ، ورفعها   - 1

اإىل وزارة النقل والت�سالت ملراجعتها وعر�سها على جمل�س الوزراء لعتمادها .

اقرتاح م�سروعات القوانني واإ�سدار اللوائح والقرارات املتعلقة بالطريان املدين .  - 2

و�سع وتطوير وتنفيذ برنامج اأمن و�سالمة الطريان املدين بالتن�سيق مع اجلهات   - 3

املخت�سة .

اإبرام التفاقيات واملعاهدات الدولية فـي جمال النقل اجلوي بالتن�سيق مع اجلهات   - 4

املخت�سة .

تنفيذ التفاقيات واملعاهدات الدولية فـي جمال الطريان املدين .  - 5

اإن�ســاء وحفـــظ قاعـــدة البيانـــات املتعلقـة بت�سجيـــل الطائــرات ، و�سهـــادة �سالحيتهــا   - 6

للطيـران ، وحتديـــد عالمات اجلن�سيــة والت�سجيـــل ، بالتن�سيق مع املركــز الوطنــي 

لالإح�ساء واملعلومات .

متثيل ال�سلطنة فـي املنظمات والحتادات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العالقة   - 7

بالطريان املدين .

التحقــق من تطبيــق الأنظمــة الدوليــة املتعارف عليهــا فـي مطـــارات ال�سلطنــة مبا   - 8

فـي ذلك التفاقيات اجلوية ، ومتابعة تنفيذها .

القيـــام باأعمـــال املراقبـــة اجلويــة واإدارة مـــا يتبعهــا مــن مرافـــق ، وو�ســع القواعـــد   - 9

التي تكفل حماية و�سالمة املالحة اجلوية وحماية اأنوار املالحة واإ�ساراتها .

م�ساندة التحقيق فـي حوادث الطريان املدين ، وو�سع الت�سهيالت الالزمة لإن�ساء   - 10

قاعـــدة البيانـــات الوطنيـــة املتعلقــة بحــوادث الطيــران ، واملحافظـــة علـى جودتهــــا 

و�سرية املعلومات فيها .

العمل على تطبيق القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بالطريان املدين .  - 11
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12 - تن�سيق عمليات البحث والإنقاذ مب�ساركة اجلهات ذات ال�سلة .

 ، مرافق  من  ما يتبعها  واإدارة   ، املبكر  والإنذار  اجلوية  الأر�ساد  خدمات  تقدمي   - 13

وو�سع القواعد التي تكفل جودة البيانات واملعلومات ، و�سرعة تقدميها للجهات 

املعنية .

املرتبطة  والر�سوم   ، الطائرات  وعبور  ومغادرة  بهبوط  املتعلقة  الر�سوم  مراجعة   - 14

بخدمــــات الأر�ســـاد اجلويـــة واأن�سطة الهيئة املختلفــة بعـــد موافقــــة وزارة املالــية 

وحت�سيلها .

الإ�سراف على �سركات النقل اجلوي ، وم�سغلي املطارات فـي ال�سلطنة .  - 15

حتديث وتطوير �سيا�سات الطريان الوطنية فيما يتعلق بال�سالمة واملجال اجلوي   - 16

واجلوانب امل�ساندة لتحقيق اأف�سل ال�سبل العلمية فـي جمال الطريان املدين .

 الف�ســـل الرابــــع 

جملـ�س الإدارة واخت�سا�ساتـه

املــادة ) ٥ ( 

�ستة  ، وع�سوية  املجل�س  اإدارة برئا�سة رئي�س  �سوؤونها جمل�س  الهيئة وتنظيم  اإدارة  يتوىل 

اأع�ساء ي�سدر بتعيينهم قرار من جمل�س الوزراء ، وتكون مدة ع�سوية اأع�ساء املجل�س اأربع 

�سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة بناء على موافقة جمل�س الوزراء .

املــادة ) 6 ( 

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه اأو من يحل حمله ، اأربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ، 

ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ست احلاجة ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحا اإل بح�سور 

باأغلبية  القرارات  وت�سدر   ، نائبه  اأو  الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على   ، اأع�سائه  اأغلبية 

الأ�سوات ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .

وللمجلـــ�س اأن يدعـــو حل�ســـور اجتماعاتــــه مـــن يــــرى ال�ستعانــــة بهــــم من ذوي اخلبـــرة 

والكفاءة ، ويكون للمدعوين ال�سرتاك فـي املناق�سات دون اأن يكون لهم حق الت�سويت . 

املــادة ) 7 ( 

يعــــني املجلـــ�س فـي اأول اجتمــــاع لــه نائبــا للرئيــ�س مــن بـــني اأع�سائـــه يحـــل حمـــل الرئيـــ�س 

عند غيابه ، اأو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�سا�ساته .
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املــادة ) 8 ( 

للمجل�س اأن ي�سكل من بني اأع�سائه جلانا دائمة اأو موؤقتة ، وله اأن ي�سم اإىل تلك اللجان 

اأع�ساء من داخل الهيئة اأو من خارجها .

املــادة ) 9 ( 

يكــون للمجل�س كافة ال�سالحيات واإ�ســدار القــرارات واتخــاذ الإجــراءات الالزمـــة ملمار�ســـة 

الهيئة اخت�سا�ساتها وحتقيق اأهدافها وب�سفة خا�سة ما ياأتي :

اعتمــاد الهيكل التنظيمـــي للهيئـــة والتق�سيمـــات الإدارية الفرعية بهــــا ، وحتديـــد   - 1

اخت�سا�ساتها بعد موافقة اجلهات املخت�سة .

اعتماد اللوائح والنظم الإدارية واملالية ولئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة دون التقيد   - 2

بالنظـــــم الإداريـــــة والوظيفيـــــة املطبقــــــة علــــى وحـــــدات اجلهـــــاز الإداري للدولــــة 

بعد موافقة وزارة املالية .

اعتمــــاد م�ســـــــروع امليزانيـــــــة ال�سنويــــــة للهيئـــــــة وح�سابهــــــا اخلتامـــــي قبــــل رفعـــــه   - 3

اإىل وزارة املالية .

اإقرار خطط وبرامج وم�سروعات الهيئة .  - 4

حتديــــد الر�ســــوم واملبالـــغ التـي تتقا�ساهـــا الهيئــة مقابــل اخلدمــات التـي تقدمهــا   - 5

بعد موافقة وزارة املالية فـي هذا ال�ساأن .

املوافقة على التفاقيات واملعاهدات الدولية التي تعقدها الهيئة مع الدول الأخرى   - 6

فـي جمال الطريان املدين بعد موافقة جمل�س الوزراء .

اعتماد تقارير التدقيق املايل والإداري عن اأعمال الهيئة وفق القواعد املعمول بها   - 7

فـي ال�سلطنة .

الف�ســل اخلامــــ�س

اخت�سا�سات الرئي�س التنفيذي

املــادة ) 10 ( 

ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة فـي �سالتها بالغيـر ، واأمام الق�ساء ، ويتوىل بوجه خا�س 

ما ياأتي :
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تنفيذ القرارات املعتمدة من املجل�س .  - 1

اإدارة الهيئة وت�سيري جميع �سوؤونها الفنية والإدارية واملالية وفقا للوائح والنظم   - 2

املقررة .

للمجل�س  ورفعه  الفرعية  الإدارية  والتق�سيمات  للهيئة  التنظيمي  الهيكل  اإعداد   - 3

لالعتماد .

اقرتاح خطط وبرامج العمل وم�سروعات اللوائح الداخلية للهيئة وتنفيذها .  - 4

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ، وح�سابها اخلتامي .  - 5

رفـــع التقاريــــر ال�سنوية عن ن�سـاط الهيئة اإىل املجلـ�س ، وذلك لعتمادها ورفعها   - 6

اإىل جمل�س الوزراء .

اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها املجل�س .  - 7

الف�سـل ال�سـاد�س

ماليـــــة الهيئـــــة

املــادة ) 11 ( 

يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها اإىل وزارة املالية ، وتعترب اأموالها اأموال عامة ، 

وتبداأ ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �سهر يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني 

من �سهر دي�سمرب من كل عام ، وتبداأ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ، 

وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام نف�سه .

املــادة ) 12 ( 

تتكون املوارد املالية للهيئة من الآتي :

1 - العتمادات التي تخ�س�س للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .

2 - ح�سيلة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ساها الهيئة مقابل ما توؤديه من خدمات .

3 - عوائد اأموال الهيئة .

4 - املنـــح والهبــــات التي يقـــرر املجلـــ�س قبولهـــا وفقــــا للقوانـــني والنظـــم املعمـــول بهــا 

فـي ال�سلطنة .

5 - املوارد الأخرى التي يحددها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
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املــادة ) 13 ( 

يــوؤول اإىل اخلزانة العامة الفائــ�س الـــذي حتققــه الهيئــــة من مواردهــا بعد اقتطـــاع جميع 

بعد موافقة  املجل�س  التي يحددها  للقواعد  والراأ�سمالية وغريها وفقا  النفقات اجلارية 

وزارة املالية .

املــادة ) 14 ( 

يعني للهيئة مراقب ح�سابات مرخ�س له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ي�سدر بتعيينه 

وحتديد اأتعابه قرار من املجل�س ، وذلك دون الإخالل باأحكام قانون الرقابة املالية والإدارية 

للدولة .

املــادة ) 1٥ ( 

باأحكام قانون اجلمارك  ، وذلك دون الإخالل  الهيئة من كافة ال�سرائب والر�سوم  تعفى 

املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

املــادة ) 16 ( 

تـــودع اأموال الهيئة فـي ح�ساب خا�س لــــدى م�سرف اأو اأكثــر من امل�ســارف املحليــة املعتمدة 

فـــي ال�سلطنــــة ، ويحــدد املجلــــ�س قواعـــــد واإجـــراءات ال�ســـرف من هــــــذه الأمــــــوال املودعـــــة 

بعد موافقة وزارة املالية . 


