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ب�إ�صـدار نظـام الهيئـة العامـة للطيـران املدين
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلى قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/93
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33ب�إن�شاء الهيئة العامة للطريان املدنـي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن الهيئة العامة للطريان املدين بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ
�أحكام النظام املرفق  ،و�إىل �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانني والأنظمة
املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا النظام ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف النظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :من ذي القعدة �سنة 1434هـ
املـوافــــق  16 :من �سبتمبـــــــر �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

نظام الهيئة العامة للطريان املدين
الف�صل الأول
تعاريـف و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــــــــــــــــــــة  :الهيئة العامة للطريان املدين .
املجلـــــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة الهيئة .
رئيــــ�س املجلــــــ�س  :رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئي�س التنفيذي  :الرئي�س التنفيذي للهيئة .
املــادة ( ) ٢
يكون مقر الهيئة حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع لها فـي املحافظات بقرار من رئي�س
املجل�س .
الف�صــل الثانــي
�أهــــداف الهيئـــــة
املــادة ( ) ٣
تهدف الهيئة �إىل حتقيق الآتي :
 - 1النهو�ض بقطاع الطريان املدين وجميع املرافق امل�ساندة  ،والو�صول به �إىل �أف�ضل
امل�ستوي ــات م ــن حيـ ـ ــث الكف ـ ـ ــاءة واجل ـ ـ ـ ــودة وت�أمـ ـ ــني �سالم ـ ـ ـ ــة و�أمـ ـ ــن الطيـ ــران
املدين فـي جمال النقل اجلوي وم�ساندة التطور املطرد الذي ت�شهده القطاعات
االقت�صادية  ،وكذلك القطاعات الأخرى فـي ال�سلطنة .
 - 2توثيق ال�صالت مع كافة الدول واملنظمات الإقليمية والدولية فـي جمال الطريان
املدين .
 - 3مواكبة التطورات والن�شاطات املحلية والإقليمية والعاملية مبا يعزز تنمية الطريان
املدين اقت�صاديا واجتماعيا .

الف�صـــل الثالــــث
اخت�صا�صــات الهيئــة
املــادة ( ) ٤
للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها  ،مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للطريان املدين بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية  ،ورفعها
�إىل وزارة النقل واالت�صاالت ملراجعتها وعر�ضها على جمل�س الوزراء العتمادها .
 - 2اقرتاح م�شروعات القوانني و�إ�صدار اللوائح والقرارات املتعلقة بالطريان املدين .
 - 3و�ضع وتطوير وتنفيذ برنامج �أمن و�سالمة الطريان املدين بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
�	- 4إبرام االتفاقيات واملعاهدات الدولية فـي جمال النقل اجلوي بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
 - 5تنفيذ االتفاقيات واملعاهدات الدولية فـي جمال الطريان املدين .
�	- 6إن�شــاء وحف ــظ قاع ــدة البيان ــات املتعلقـة بت�سجي ــل الطائــرات  ،و�شه ــادة �صالحيتهــا
للطيـران  ،وحتدي ــد عالمات اجلن�سيــة والت�سجي ــل  ،بالتن�سيق مع املركــز الوطنــي
للإح�صاء واملعلومات .
 - 7متثيل ال�سلطنة فـي املنظمات واالحتادات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العالقة
بالطريان املدين .
 - 8التحقــق من تطبيــق الأنظمــة الدوليــة املتعارف عليهــا فـي مط ــارات ال�سلطنــة مبا
فـي ذلك االتفاقيات اجلوية  ،ومتابعة تنفيذها .
 - 9القي ــام ب�أعم ــال املراقب ــة اجلويــة و�إدارة م ــا يتبعهــا مــن مراف ــق  ،وو�ضــع القواع ــد
التي تكفل حماية و�سالمة املالحة اجلوية وحماية �أنوار املالحة و�إ�شاراتها .
 - 10م�ساندة التحقيق فـي حوادث الطريان املدين  ،وو�ضع الت�سهيالت الالزمة لإن�شاء
قاع ــدة البيان ــات الوطني ــة املتعلقــة بحــوادث الطيــران  ،واملحافظ ــة علـى جودتهـ ــا
و�سرية املعلومات فيها .
 - 11العمل على تطبيق القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بالطريان املدين .

 - 12تن�سيق عمليات البحث والإنقاذ مب�شاركة اجلهات ذات ال�صلة .
 - 13تقدمي خدمات الأر�صاد اجلوية والإنذار املبكر  ،و�إدارة ما يتبعها من مرافق ،
وو�ضع القواعد التي تكفل جودة البيانات واملعلومات  ،و�سرعة تقدميها للجهات
املعنية .
 - 14مراجعة الر�سوم املتعلقة بهبوط ومغادرة وعبور الطائرات  ،والر�سوم املرتبطة
بخدمـ ــات الأر�ص ــاد اجلوي ــة و�أن�شطة الهيئة املختلفــة بع ــد موافقـ ــة وزارة املالــية
وحت�صيلها .
 - 15الإ�شراف على �شركات النقل اجلوي  ،وم�شغلي املطارات فـي ال�سلطنة .
 - 16حتديث وتطوير �سيا�سات الطريان الوطنية فيما يتعلق بال�سالمة واملجال اجلوي
واجلوانب امل�ساندة لتحقيق �أف�ضل ال�سبل العلمية فـي جمال الطريان املدين .
الف�صـــل الرابــــع
جملـ�س الإدارة واخت�صا�صاتـه
املــادة ( ) ٥
يتوىل �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة برئا�سة رئي�س املجل�س  ،وع�ضوية �ستة
�أع�ضاء ي�صدر بتعيينهم قرار من جمل�س الوزراء  ،وتكون مدة ع�ضوية �أع�ضاء املجل�س �أربع
�سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة بناء على موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 6
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أو من يحل حمله � ،أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ،
ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية
الأ�صوات  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
وللمجل ــ�س �أن يدع ــو حل�ض ــور اجتماعاتـ ــه م ــن يـ ــرى اال�ستعانـ ــة بهـ ــم من ذوي اخلب ــرة
والكفاءة  ،ويكون للمدعوين اال�شرتاك فـي املناق�شات دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
املــادة ( ) 7
يعـ ــني املجل ــ�س فـي �أول اجتمـ ــاع لــه نائبــا للرئيــ�س مــن ب ــني �أع�ضائ ــه يح ــل حم ــل الرئي ــ�س
عند غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته .

املــادة ( ) 8
للمجل�س �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه جلانا دائمة �أو م�ؤقتة  ،وله �أن ي�ضم �إىل تلك اللجان
�أع�ضاء من داخل الهيئة �أو من خارجها .
املــادة ( ) 9
يكــون للمجل�س كافة ال�صالحيات و�إ�صــدار القــرارات واتخــاذ الإجــراءات الالزم ــة ملمار�س ــة
الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1اعتمــاد الهيكل التنظيم ــي للهيئ ــة والتق�سيم ــات الإدارية الفرعية بهـ ــا  ،وحتدي ــد
اخت�صا�صاتها بعد موافقة اجلهات املخت�صة .
 - 2اعتماد اللوائح والنظم الإدارية واملالية والئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة دون التقيد
بالنظ ـ ــم الإداري ـ ــة والوظيفي ـ ــة املطبقـ ـ ــة علـ ــى وح ـ ــدات اجله ـ ــاز الإداري للدولـ ــة
بعد موافقة وزارة املالية .
 - 3اعتمـ ــاد م�ش ـ ـ ــروع امليزاني ـ ـ ــة ال�سنويـ ـ ــة للهيئ ـ ـ ــة وح�سابهـ ـ ــا اخلتام ـ ــي قبـ ــل رفع ـ ــه
�إىل وزارة املالية .
�	- 4إقرار خطط وبرامج وم�شروعات الهيئة .
 - 5حتديـ ــد الر�سـ ــوم واملبال ــغ التـي تتقا�ضاه ــا الهيئــة مقابــل اخلدمــات التـي تقدمهــا
بعد موافقة وزارة املالية فـي هذا ال�ش�أن .
 - 6املوافقة على االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تعقدها الهيئة مع الدول الأخرى
فـي جمال الطريان املدين بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 7اعتماد تقارير التدقيق املايل والإداري عن �أعمال الهيئة وفق القواعد املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
الف�صــل اخلامــــ�س
اخت�صا�صات الرئي�س التنفيذي
املــادة ( ) 10
ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة فـي �صالتها بالغيـر  ،و�أمام الق�ضاء  ،ويتوىل بوجه خا�ص
ما ي�أتي :

 - 1تنفيذ القرارات املعتمدة من املجل�س .
�	- 2إدارة الهيئة وت�سيري جميع �ش�ؤونها الفنية والإدارية واملالية وفقا للوائح والنظم
املقررة .
�	- 3إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعية ورفعه للمجل�س
لالعتماد .
 - 4اقرتاح خطط وبرامج العمل وم�شروعات اللوائح الداخلية للهيئة وتنفيذها .
�	- 5إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،وح�سابها اخلتامي .
 - 6رف ــع التقاريـ ــر ال�سنوية عن ن�شـاط الهيئة �إىل املجلـ�س  ،وذلك العتمادها ورفعها
�إىل جمل�س الوزراء .
�	- 7أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
الف�صـل ال�سـاد�س
ماليـــــة الهيئـــــة
املــادة ( ) 11
يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها �إىل وزارة املالية  ،وتعترب �أموالها �أمواال عامة ،
وتبد�أ ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،وتبد�أ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ،
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام نف�سه .
املــادة ( ) 12
تتكون املوارد املالية للهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2ح�صيلة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 3عوائد �أموال الهيئة .
 - 4املن ــح والهبـ ــات التي يق ــرر املجل ــ�س قبوله ــا وفقـ ــا للقوان ــني والنظ ــم املعم ــول بهــا
فـي ال�سلطنة .
 - 5املوارد الأخرى التي يحددها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .

املــادة ( ) 13
ي ـ�ؤول �إىل اخلزانة العامة الفائــ�ض ال ــذي حتققــه الهيئـ ــة من مواردهــا بعد اقتط ــاع جميع
النفقات اجلارية والر�أ�سمالية وغريها وفقا للقواعد التي يحددها املجل�س بعد موافقة
وزارة املالية .
املــادة ( ) 14
يعني للهيئة مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ي�صدر بتعيينه
وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون الرقابة املالية والإدارية
للدولة .
املــادة ( ) 15
تعفى الهيئة من كافة ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
املــادة ( ) 16
ت ــودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب خا�ص لـ ــدى م�صرف �أو �أكثــر من امل�صــارف املحليــة املعتمدة
ف ــي ال�سلطنـ ــة  ،ويحــدد املجلـ ــ�س قواع ـ ــد و�إج ــراءات ال�ص ــرف من هـ ـ ــذه الأمـ ـ ــوال املودع ـ ــة
بعد موافقة وزارة املالية .

