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مرسوم سلطاني

 رقم )٢٠١٩/٧٦( 

بإصدار قانون الطيران المدني

نحن قابوس بن سعيد              سلطان عمان  
                           

ــم   ــلطاني رق ــوم الس ــادر بالمرس ــة الص ــي للدول ــام األساس ــى النظ ــاع عل ــد االط بع

ــلطاني  ــوم الس ــادر بالمرس ــي الص ــران المدن ــون الطي ــى قان ٩٦/١٠١، وعل

رقم ٢٠٠٤/٩٣، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة األولى

ُيعمل في شأن الطيران المدني بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية 

التنفيذيــة  الائحــة  المدنــي  للطيــران  العامــة  الهيئــة  إدارة  رئيــس مجلــس  يصــدر 

والقــرارات الازمــة لتنفيــذ أحــكام القانــون المرفــق، وإلــى حيــن صدورهــا يســتمر 

العمــل باللوائــح والقــرارات الســارية بمــا ال يتعــارض مــع أحكامــه.

المادة الثالثة 

ــار  ــم 93/2004المش ــلطاني رق ــوم الس ــادر بالمرس ــي الص ــران المدن ــون الطي ــى قان يلغ

إليــه، كمــا يلغــى كل مــا يخالــف القانــون المرفــق، أو يتعــارض مــع أحكامــه.

المادة الرابعةُ

ــخ  ــي لتاري ــوم التال ــن الي ــه م ــل ب ــمية، وُيعم ــدة الرس ــي الجري ــوم ف ــذا المرس ــر ه  نش

ــره. نش
 

صــدر في:  9 من ربيع األول سنة 1441هـ

الموافـــــق:  6من نوفمبـر سنة 2019م                                        قابوس بن سعيد

 ســــلطان ُعمــــان
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قانون الطيران المدني
الفصل األول

التعاريف واألحكام العامة  

المادة )1( 

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلمــات والعبــارات اآلتيــة المعنــى المبيــن 

قريــن كل منهــا، مــا لــم يقتــض ســياق النــص معنــى آخــر :

١- السلطنة :   سلطنة ُعمان . 

٢- إقليــم الســلطنة :  المســاحات األرضيــة ومياههــا اإلقليميــة الخاضعــة لســيادتها، 

والمجــال الجــوي الــذي يعلوهما . 

٣- الســلطة المختصــة :  الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي، أو أي جهــة يعهــد إليهــا 

بممارســة اختصاصاتهــا أو ســلطاتها .

٤-النظــم : القواعــد والتعاميــم والتعليمــات والتوجيهــات والمتطلبــات والسياســات 

واألوامــر التــي تصــدر مــن رئيــس الســلطة المختصــة، أو مــن يفوضــه.

٥- الموافقــة :  كل مــا يصــدر مــن الســلطة المختصــة مــن تراخيــص وشــهادات 

وتصاريــح واجــازات وغيرهــا ممــا يتعلــق بشــؤون الطيــران المدنــي .

ــان أو  ــن مب ــا م ــا عليه ــاء بم ــطح األرض أو الم ــى س ــددة عل ــاحة مح ــار :  مس ٦- المط

منشــآت أو معــدات مخصصــة كليــا أو جزئيــا لوصــول الطائــرة ومغادرتهــا وحركتهــا 

علــى الســطح .                                                                                             
 

٧- الطائــرة :  مركبــة هوائيــة أثقــل مــن الهــواء تعمــل بقــوى محركــة، وتســتمد قــوة 

رفعهــا للطيــران أساســا مــن ردود فعــل حركــة الهــواء علــى أســطح تظــل ثابتــة فــي 

ظــروف طيــران معينــة .
 

8- قائد الطائرة :  الطيار المسؤول عن تشغيل وسامة الطائرة .
 

٩- عضــو الطاقــم :  شــخص مكلــف مــن قبــل المشــغل الجــوي بواجبــات علــى 
الطائــرة .
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١٠- طائــرة فــي حالــة الطيــران :  الفتــرة الواقعــة بيــن اللحظــة التــي يتــم فيهــا إغــاق 
ــركاب إليهــا حتــى يتــم فتــح أي مــن  ــرة الخارجيــة بعــد صعــود ال ــواب الطائ جميــع أب

تلــك األبــواب مــن أجــل نــزول الــركاب منهــا .

١١- طائــرة فــي الخدمــة :  الفتــرة الواقعــة منــذ بــدء إعــداد الطائــرة للطيران بواســطة 

الفنييــن المختصيــن أو بواســطة طاقــم الطائــرة للقيــام برحلــة معينــة حتــى مضــي 

ــوال  ــة ط ــرة الخدم ــد فت ــرة .  وتمت ــوط للطائ ــر هب ــى آخ ــاعة عل ــرين س ــع وعش )٢٤( أرب

المــدة التــي تعتبــر فيهــا الطائــرة فــي حالــة طيــران .
 

:  واقعــة تتعلــق بتشــغيل طائــرة تحــدث فــي حالــة الطائــرة التــي  ١٢- الحــادث 

يقودهــا طيــار ،  فــي أي وقــت منــذ صعــود أي شــخص للطائــرة بقصــد الطيــران حتــى 

ــون  ــت تك ــي أي وق ــار ، ف ــدون طي ــر ب ــرة تطي ــة طائ ــي حال ــرة ،  أو ف ــن الطائ ــزول م الن

ــة  ــة الرحل ــران حتــى التوقــف فــي نهاي ــرة مســتعدة للتحــرك بغــرض الطي فيــه الطائ

ــات  ــن إصاب ــك م ــن ذل ــج ع ــد ينت ــا ق ــا ، وم ــع مغلق ــي للدف ــام األساس ــون النظ ،  ويك

ــة. ــق الدولي ــم والماح ــي النظ ــح ف ــو موض ــا ه ــب م ــرار حس وأض

١٣- واقعــة طيــران :  كل واقعــة ال ينطبــق عليهــا تعريــف الحــادث ،  وترتبــط بتشــغيل 

الطائــرة وتؤثــر أو يمكــن أن تؤثــر علــى ســامة التشــغيل . 

١٤- البحــث واإلنقــاذ :  كل معونــة تقــدم لطائــرة تتعــرض لحــادث ، أو يهددهــا خطــر 

أو صعوبــات ، أو يكــون هنــاك شــك أو خــوف علــى ســامتها وركابهــا وطاقمهــا .

١٥- الطيــران العــام :   الطائــرات المدنيــة المخصصــة لغيــر أغــراض النقــل الجــوي 

التجــاري .

١٦- النقــل الجــوي التجــاري :  رحــات جويــة تقــوم بنقــل ركاب وبضائــع وبريــد أو أي 

منهــم ،  مقابــل أجــر .   

١٧- المشــغل الجــوي :  كل منشــأة تتولــى تشــغيل عمليــات داخليــة أو دوليــة للنقــل 

الجــوي التجــاري ســواء بشــكل مباشــر ،  أو غيــر مباشــر . 
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ــا  ــي مجاله ــلطنة ف ــا الس ــي تقدمه ــات الت ــة :  الخدم ــة الجوي ــات المالح ١8- خدم
ــه .  ــؤولة عن ــلطنة مس ــون الس ــر تك ــوي آخ ــال ج ــوي أو أي مج الج

١٩- دليــل معلومــات الطيــران :   نشــرة تحتــوي علــى معلومــات الطيــران ذات الصفة 

المســتديمة ،  والازمــة للماحــة الجوية .
  

فــي  الموقعــة  الدولــي  المدنــي  الطيــران  معاهــدة     : شــيكاغو  معاهــدة   -٢٠

شــيكاغو فــي ٧ ديســمبر ١٩٤٤م  ،  بمــا فيهــا ماحقهــا وتعدياتهــا ،  المصــادق عليهــا 

ــلطنة . ــن الس م
 

٢١- المنظمة :  منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( .

٢٢- الالئحة :   الائحة التنفيذية لهذا القانون . 

المادة )2(  

تسري أحكام هذا القانون على :

أ - الطائرات المدنية المسجلة في السلطنة أينما وجدت بما ال يتعارض مع أحكام 

قوانين الدول ااألخرى التي تعمل فيها الطائرة .

ب - المطارات المدنية وتجهيزاتها الموجودة في إقليم السلطنة .

ج - النقل الجوي التجاري والطيران العام .

د - خدمات الماحة الجوية .

هـ - أي أنشطة أخرى ذات صلة بالطيران المدني في إقليم السلطنة .

المادة )٣(

تعتبــر معاهــدة شــيكاغو ،  واالتفاقيــات ذات الصلــة بهــذا الشــأن المنظمــة إليهــا 

ــارض  ــدث تع ــون ،  وإذا ح ــذا القان ــن ه ــزأ م ــزءا ال يتج ــا ج ــادق عليه ــلطنة أو المص الس

ــات . ــك االتفاقي ــكام تل ــري أح ــا تس بينه
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الفصل الثاني

السلطة المختصة

المادة )٤( 

يجــب أن تتمتــع الســلطة المختصــة بالشــخصية االعتباريــة ، وباالســتقال المالــي 

ــات  ــذ متطلب ــان تنفي ــن ضم ــؤوال ع ــة مس ــلطة المختص ــس الس ــون رئي واإلداري ، ويك

ــي . ــران المدن ــن الطي ــامة وأم ــى س ــاملة عل ــة الش الرقاب
 

المادة )٥(  

 يجــوز للســلطة المختصــة أن تعهــد إلــى منظمــة دوليــة أو إقليميــة أو مــن تــراه 

ــذي  ــو ال ــى النح ــا عل ــن مهامه ــأي م ــام ب ــاص للقي ــرة واالختص ــن ذوي الخب ــبا م مناس

تحــدده الائحــة والنظــم .

المادة )٦(

لتنفيــذ  الازمــة  العقــارات  ملكيــة  نــزع  طلــب  حــق  المختصــة  للســلطة  يكــون 

مشــروعات الطيــران المدنــي وفقــا ألحــكام قانــون نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة . 

المادة )٧(

تتـــولــــى الســلطة المختصــة مســؤولية تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ،  بمــا فــي ذلــك 

الصاحيــات واالختصاصــات اآلتيــة :

والعموديــة  المدنيــة  والمهابــط  المطــارات  وتشــغيل  إنشــاء  تنظيــم   أ- 

. عليهــا  والرقابــة  واإلشــراف  ومرافقهــا 

ب-تنظيــم ومراقبــة ســامة وأمــن الطيــران المدنــي وتســهيات النقــل الجــوي 

التجــاري والطيــران العــام والمشــغلين الجوييــن وخدمــات الماحــة الجويــة 

ــرى . ــي األخ ــران المدن ــطة الطي ــة أنش ــاد وكاف واألرص

ــج  ــي والبرنام ــران المدن ــن الطي ــي ألم ــج الوطن ــم والبرنام ــر النظ ــدار ونش ج -إص

الوطنــي لتســهيات النقــل الجــوي وبرنامــج الدولــة للســامة ،  وأي برامــج وطنية 

أخــرى ومتابعــة تنفيذهــا .

د- تنظيــم إنشــاء وتشــغيل وإدارة المســاعدات الماحيــة وخدمــات األرصــاد 

ــلطنة . ــة بالس ــة الجوي والحرك
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الجــوي              الرصــد  محطــات  وتحديــث  وصيانــة  وتشــغيل  إنشــاء  تنظيــم  ه- 

 . الجويــة  الماحــة  وســامة  لخدمــة 

ــة  ــرات المخالف ــع الطائ ــة ومن ــق ذات الصل ــز الوثائ ــرات وحج ــش الطائ  و- تفتي

ــران . ــن الطي م

والمهــام   ، التنظيميــة  المهــام  بيــن  للفصــل  الكفيلــة  القواعــد  إصــدار    ز- 

التشــغيلية الخاصــة بأنشــطة الطيــران المدنــي ، وكافــة خدمــات الماحــة 

. واألرصــاد  الجويــة 

ح - غلــق المجــال الجــوي الُعمانــي بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة ،  واإلعــان 

عــن ذلــك .

قــد  التــي  المناخيــة  باألنــواء  المتعلقــة  والتحذيــرات  التنبيهــات  إصــدار   ط- 

تشــكل خطــرا علــى ســامة األفــراد والممتلــكات والطائــرات ومنشــآت الطيــران 

ــي. المدن

 ي- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون .

ــران  ــن الطي ــامة وأم ــى س ــر عل ــأنه التأثي ــن ش ــاط م ــد أي نش ــر أو تقيي   ك- حظ

ــة . ــة الجوي ــي والماح المدن

  ل- فــرض وتحصيــل الرســوم الخاصــة بالخدمــات التــي تقدمهــا الســلطة 

المختصــة ، بالتنســيق مــع وزارة الماليــة والجهــات المعنيــة .

ــات  ــة بعملي ــرات المتعلق ــن التأثي ــة م ــة البيئ ــة بحماي ــم الخاص ــدار النظ  م- إص

ــي  ــارية ف ــريعات الس ــة والتش ــر الدولي ــا للمعايي ــك وفق ــي ، وذل ــران المدن الطي

ــة .  ــات المعني ــع الجه ــيق م ــلطنة بالتنس الس

ن- إصــدار النظــم الخاصــة بإنشــاء كافــة شــركات النقــل الجــوي التجــاري ، 

والطيــران العــام .

المادة )8(  

يكــون لموظفــي ومفتشــي الســلطة المختصــة الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن 

ــط  ــوري الضب ــة مأم ــة صف ــلطة المختص ــس الس ــع رئي ــاق م ــة باالتف ــة المختص الجه

ــم أو  ــح والنظ ــن اللوائ ــون أو أي م ــذا القان ــكام ه ــق أح ــق بتطبي ــا يتعل ــي فيم القضائ

ــه . القــرارات المنفــذة ل
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ويكــون لهــم ممارســة الصاحيــات المحــددة فــي دليــل إجــراءات العمــل، ولهــم فــي 

ســبيل ذلــك الحــق فــي اآلتــي :

أ-الدخــول غيــر المقيــد للتفتيــش علــى الطائــرات والمطــارات وخدمــات الماحــة 

الجويــة ومرافــق ومؤسســات الطيــران المدنــي األخــرى .

ب-تفتيش الوثائق والسجات ذات الصلة إذا كان لذلك مقَتًضى .

ــع  ــغيلية لجمي ــن التش ــامة واألم ــر الس ــراءات وتدابي ــذ إج ــن تنفي ــق م ج- التحق

ــا . ــن عليه ــي والقائمي ــران المدن ــق الطي مراف

د- تفتيــش واختبــار فعاليــة التدابيــر واإلجــراءات األمنيــة المتبعــة والمعــدات 

واألجهــزة األمنيــة المســتخدمة .

هـ- حجز الطائرة ومنعها من الطيران في حالة وجود مبرر لذلك .

و- وقف الموافقات الصادرة إلى أفراد ومؤسسات الطيران المدني .

الفصل الثالث

قواعد الجو

المادة )٩(

يكــون للســلطنة الســيادة المطلقــة علــى المجال الجــوي الذي يعلــو إقليمهــا ، ويجوز 

لهــا اعتــراض الطائــرات غيــر المعروفــة أو غيــر المصــرح لهــا عنــد دخولهــا المجــال 

الجــوي الُعمانــي، وإجبارهــا علــى الهبــوط .

المادة )١٠(

تضــع الســلطة المختصــة النظــم الخاصــة بقواعــد الجــو واســتعمال مجالهــا الجــوي 

طبقــا للقواعــد واألنظمــة الدوليــة المقــررة فــي هــذا الشــأن بالتنســيق مــع الجهــات 

المعنيــة .

المادة )١١( 

واألنظمــة  بالقواعــد  التقيـــــــد  الســلطنة  فــي  مســجلة  طائــرة  كل  علــى  يجــب 

وجــدت. أينمــا  بالرحلــة  والمتعلقــة  بهــا  المعمــول 

المادة )١٢(

 تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية: 
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     أ- الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات في إقليم السلطنة.

     ب- المناطق الخطرة والمقيدة والمحظورة، واإلعان عنها .

الفصل الرابع

المطارات وحقوق االرتفاق الجوية

المادة )١٣(

يحظــر إنشــاء أو تشــغيل أي مطــار ، أو أراضــي النــزول أو المهابــط ،  أو منشــآت الماحــة 

الجويــة واألرصــاد ،  إال بموافقــة الســلطة المختصــة ،  وذلــك علــى النحــو الــذي تحــدده 

الائحــة والنظــم .

المادة )١٤(

يحظــر علــى الطائــرة الهبــوط فــي المطــارات غيــر المعلــن عنهــا إال فــي الحــاالت 

الطارئــة أو بموافقــة الســلطة المختصــة . 

المادة )١٥(

تفــرض الســلطة المختصــة حقــوق ارتفــاق جويــة ،  وتحــدد نطــاق ومــدى هــذه 

الحقــوق بمــا يكفــل ســامة الماحــة الجويــة وحمايــة األشــخاص والممتلــكات ، 

وذلــك طبقــا للقواعــد واألنظمــة الدوليــة المقــررة فــي هــذا الشــأن .

المادة )١٦(

يكــون للســلطة المختصــة الحــق فــي منــع إقامــة المنــارات الضوئيــة والمبانــي 

ــة،  ــة الجوي ــامة الماح ــى س ــر عل ــأنه أن يؤث ــن ش ــا م ــزة أو كل م ــآت واألجه والمنش

واألمــر بإزالتهــا أو تعديلهــا فــي حالــة إنشــائها بــدون موافقــه ، وإلــزام المخالــف 

بتحمــل كافــة النفقــات المترتبــة علــى ذلــك .

 المادة )١٧(

االرتفــاق  لألراضــي وفقــا لحقــوق  اســتخدامها  المعنيــة طريقــة  الجهــات  تحــدد 

الجويــة وخطــة المناطــق المحميــة المجــاورة للمطــارات بعــد أخــذ موافقــة الســلطة 

المختصــة، وال يجــوز منــح الموافقــة للمبانــي أو المنشــآت أو اســتخدام  األراضــي علــى

نحــو يخالــف أحــكام خطــة المناطــق المحميــة المجــاورة للمطــارات أو الشــروط 

الموضوعــة لحقــوق االرتفــاق الجويــة .
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المادة )١8( 

يكــون تنظيــم واعتمــاد ومراقبــة كافــة خدمــات الماحــة الجويــة، علــى النحــو الــذي 

تحــدده النظــم .

المادة )١٩(

الصحــي  والحجــر  األخــرى  األمنيــة  والجهــات  الســلطانية  ُعمــان  لشــرطة  يكــون 

والزراعــي والبيطــري وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة الحــق فــي ممارســة االختصاصــات 

المخولــة لهــا قانونــا ،  وذلــك بالتنســيق مــع الســلطة المختصــة ، وبمــا ال يتعــارض مــع 

أحــكام هــذا القانــون . 

الفصل الخامس

العمليات الجوية

المادة )٢٠(

ُتنشــئ الســلطة المختصــة ســجا وطنيــا لتســجيل الطائــرات المدنيــة وفقــا للشــروط 

واإلجــراءات التــي تحددهــا الائحــة والنظــم .

ويحظــر التصــرف فــي أي طائــرة مســجلة فــي الســجل الوطنــي ســواء بالبيــع أو الرهن 

أو اإليجــار أو أي تصــرف آخــر إال بموافقــة الســلطة المختصــة، وذلــك علــى النحــو الــذي 

تحــدده الائحــة والنظــم . وفــي جميــع األحــوال يحظــر تشــغيل أي طائــرة مدنيــة مــا 

لــم تكــن مســجلة فــي الســلطنة ، أو فــي أي دولــة أخــرى . 
 

المادة )٢١(

يكــون تشــغيل وصيانــة الطائــرات المســجلة فــي الســلطنة، علــى النحــو الــذي تحدده 

ــة والنظم . الائح

المادة )٢٢(

يحظــر علــى المشــغل الجــوي أن يعمــل فــي إقليــم الســلطنة إال بموافقــة الســلطة 

المختصــة ، وذلــك علــى النحــو الــذي تحــدده الائحــة والنظــم .
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المادة )٢٣(

يكــون لقائــد الطائــرة اتخــاذ أي إجــراءات أو تدابيــر الزمــة لتأميــن ســامة الطائــرة  ومــا 

تحملــه مــن أشــخاص أو ممتلــكات وحفــظ النظــام وإقــرار االنضبــاط علــى متنهــا . 
 

المادة )٢٤(

ــم ،  ــندة إليه ــات المس ــام بالواجب ــا القي ــاء طاقمه ــرة، وأعض ــد الطائ ــى قائ ــر عل يحظ

ــدرة . ــواد المخ ــن الم ــول ، أو أي م ــر الكح ــت تأثي ــم تح وه

المادة )٢٥(

يلتــزم المشــغل الجــوي أو قائــد الطائــرة عنــد القيــام بــأي مــن عمليــات الطيــران 

بأحــكام هــذا القانــون والائحــة والنظــم ، ويجــب عليــه االحتفــاظ بالوثائق والســجات 

ــا. ــد طلبه ــة عن ــلطة المختص ــى الس ــا إل ــرة ،  وأن يقدمه ــة بالطائ الخاص
 

المادة )٢٦(

 عنــد تشــغيل طائــرة مســجلة فــي الســلطنة أو أي دولــة أخــرى طــرف فــي المنظمــة 

، بموجــب أي اتفــاق بواســطة مشــغل جــوي يكــون مركــز أعمالــه الرئيســي أو محــل 

إقامتــه الدائمــة فــي دولــة طــرف فــي المنظمــة ، يجــوز للســلطنة باالتفــاق مــع هــذه 

ــجيل  ــة تس ــا كدول ــا أو واجباته ــض مهامه ــا كل أو بع ــا أو إليه ــل منه ــة أن تنق الدول

لتلــك الطائــرة وفقــا ألحــكام معاهــدة شــيكاغو، وتعفــى دولــة التســجيل مــن 

ــة. ــات المنقول ــام والواجب ــق بالمه ــا يتعل ــؤولية فيم المس

المادة )٢٧(

ــة  ــرة أو قابل ــواد خط ــرات أو أي م ــر أو المتفج ــلحة أو الذخائ ــل األس ــل أو نق ــر حم يحظ

ــع  ــة ، وتض ــلطة المختص ــه الس ــة دون موافق ــرات المدني ــن الطائ ــى مت ــتعال عل لاش

الســلطة المختصــة النظــم الخاصــة بنقــل وحيــازة هــذه المــواد علــى متــن الطائــرات 

فــي إقليــم الســلطنة.
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المادة )٢8(

يحظر القيام بأي من األنشطة اآلتية:

ــار ، وأي جســم  ــرات بــدون طي ــرات التحكــم عــن بعــد، والطائ أ- اســتخدام طائ

ــلطة  ــن الس ــه م ــى موافق ــول عل ــلطنة دون الحص ــم الس ــي إقلي ــر ف ــر آخ طائ

ــة . المختص

ــة  ــرات بطريق ــو الطائ ــرى نح ــعة أخ ــوء أو أش ــزر أو أي ض ــعة اللي ــه أش ب- توجي

ــة . ــة الجوي ــامة الماح ــى س ــر عل ــر ،  أو تؤث ــا للخط ــى تعرضه ــؤدي إل ت

ــرة أو  ــة أو الطائ ــة الجوي ــن الماح ــامة وأم ــى س ــر عل ــاط يؤث ــل أو نش ج- أي فع

ــركاب . ــم أو ال الطاق

المادة )٢٩(

ــزة أو  ــأي أجه ــلطنة ب ــم الس ــي إقلي ــل ف ــي تعم ــة الت ــرات المدني ــز الطائ ــر تجهي يحظ

آالت مــا لــم تكــن مرخصــة وفقــا للقوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا فــي الســلطنة 

واألنظمــة الدوليــة ،  كمــا يحظــر اســتخدام تلــك األجهــزة فــي غيــر األغــراض الخاصــة 

بالماحــة الجويــة .

الفصل السادس

الموافقـــات

المادة )٣٠(

ــاد إال  ــة واألرص ــة الجوي ــات الماح ــي، وخدم ــران المدن ــطة الطي ــة أنش ــر ممارس يحظ

ــة. ــي الائح ــن ف ــو المبي ــى النح ــك عل ــة وذل ــلطة المختص ــة الس بموافق

المادة )٣١(

تعتمــد الســلطة المختصــة الموافقــات الصــادرة مــن بلــد أجنبــي ، الخاصــة بالماحيــن 

وغيرهــم مــن العامليــن فــي أنشــطة الطيــران المدنــي .

المادة )٣٢(

تعتمــد الســلطة المختصــة مؤسســات التدريــب علــى أنشــطة الطيــران المدنــي 

المختلفــة علــى النحــو الــذي تحــدده الائحــة والنظــم ، ويحظــر مزاولــة التدريــب علــى 

ــا . ــطة إال بموافقته ــذه األنش ه
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الفصل السابع
تنظيم النقل الجوي التجاري     

المادة )٣٣(

تعتبــر حقــوق النقــل الجــوي التجــاري مــن الحقــوق الســيادية ،  ويجــوز للســلطة 

المختصــة التفــاوض مــع الــدول األخــرى بشــأنها، ومنــح الموافقــة باســتثمارها .

المادة )٣٤( 

ــوي  ــل الج ــة بالنق ــادي المتعلق ــم االقتص ــد التنظي ــة قواع ــلطة المختص ــدر الس تص

ــافرين .  ــوق المس ــة حق ــد حماي ــام ، وقواع ــران الع ــاري والطي التج

المادة )٣٥(

يلتــزم المشــغل الجــوي وجميــع مؤسســات الطيــران العاملــة فــي الســلطنة بتزويــد 

الســلطة المختصــة بكافــة مــا تطلبــه مــن معلومــات وبيانــات وإحصائيــات الطيــران .

المادة )٣٦( 

ــة  ــركة لممارس ــيس ش ــوز تأس ــة ال يج ــركات التجاري ــون الش ــكام قان ــاة أح ــع مراع م

بموافقــة  إال  الســلطنة،  داخــل  العــام  الطيــران  أو  التجــاري  الجــوي  النقــل  نشــاط 

الســلطة المختصــة ،  والجهــات المعنيــة، وذلــك علــى النحــو الــذي تحــدده الائحــة .

الفصل الثامن

رسوم الطيران المدني

المادة )٣٧( 

تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية اآلتي : 

أ-تحديد رسوم الطيران المدني والماحة الجوية وآلية تحصيلها .

ب- اعتمــاد رســوم مقدمــي خدمــات المطــارات المفتوحــة لاســتعمال العــام 

والماحــة الجويــة واألرصــاد وأي خدمــات أخــرى.

ج - تحديــد المبالــغ مقابــل اســتعمال واســتثمار كل أو جــزء مــن المطــارات 

المفتوحــة لاســتعمال العــام ، أو مــن أراضــي وممتلــكات الســلطة المختصــة . 
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المادة )٣8( 

يجــوز للســلطة المختصــة إعفــاء بعــض الطائــرات مــن الرســوم المقــررة إذا اقتضــت 

المصلحــة العامــة ذلــك علــى النحــو الــذي تحــدده الائحــة والنظــم، ويتــم نشــر 

قائمــة بمالكــي ومشــغلي الطائــرات المعفييــن مــن الرســوم فــي دليــل معلومــات 

ــران . الطي

الفصل التاسع

البحث واإلنقاذ

المادة )٣٩(

ــة  ــع األنظم ــق م ــا يتف ــم، وبم ــا للنظ ــاذ وفق ــث واإلنق ــات البح ــم خدم ــون تقدي يك

ــأن . ــذا الش ــي ه ــا ف ــول به ــة المعم الدولي

المادة )٤٠(

تحــدد الســلطة المختصــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة مناطــق البحــث واإلنقــاذ 

المســؤولة عنهــا، وتعّيــن مراكــز لتنســيق أعمــال البحــث واإلنقــاذ .

المادة )٤١(

تتخــذ الســلطة المختصــة اإلجــراءات الازمــة للتنســيق والتعــاون مــع الــدول المجــاورة 

فيمــا يتعلــق بالبحــث واإلنقــاذ .

المادة )٤٢( 

تقــوم الجهــات المســؤولة عــن البحــث واإلنقــاذ بإعــداد الخطــة الخاصــة بذلــك وفقــا 

للنظــم .

المادة )٤٣( 

يجــب علــى الســلطة المختصــة اتخــاذ التدابيــر الازمــة لمســاعدة الطائــرات التــي 

تكــون فــي حالــة خطــر فــي إقليــم الســلطنة، وال يجــوز ألي جهــة أو شــخص االمتنــاع 

عــن تقديــم أي معونــة فــي عمليــات البحــث واإلنقــاذ يكــون فــي مقــدوره القيــام بهــا 

متــى ُطلــب منــه ذلــك، أو كانــت طبيعــة عملــه تفــرض عليــه تقديمهــا.
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المادة )٤٤( 

تختــص محكمــة محــل وقــوع الحــادث بالدعــاوى الناشــئة عــن البحــث واإلنقــاذ، كمــا 

تختــص محاكــم الســلطنة فــي حالــة وقــوع الحــادث فــي مــكان غيــر خاضع لســيادة 

أي دولــة، وذلــك فــي الحــاالت اآلتيــة:

 أ-إذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في السلطنة.

ب-إذا كان المدعي ُعمانيا .

 ج-إذا كانــت الطائــرة التــي تــم البحــث عنهــا قــد عثــر عليهــا فــي إقليــم 

. الســلطنة 

المادة )٤٥(

تنقضــي الدعــاوي الناشــئة عــن البحــث واإلنقــاذ بمضــي )٢( ســنتين مــن تاريــخ االنتهــاء 

ــذه  ــل ه ــه ال تقب ــادم أو انقطاع ــف التق ــة وق ــي حال ــاذ، وف ــث واإلنق ــة البح ــن عملي م

الدعــاوي بعــد انقضــاء )٣( ثــاث ســنوات علــى تاريــخ االنتهــاء مــن البحــث واإلنقــاذ .

الفصل العاشر

التحقيق في حوادث ووقائع الطيران

المادة )٤٦( 

ــع  ــر النقــل وحــدة إداريــة مســتقلة للتحقيــق فــي حــوادث ووقائ تنشــأ بقــرار مــن وزي

ــع،  ــوادث والوقائ ــوع الح ــع وق ــران، ومن ــامة الطي ــتوى س ــع مس ــدف رف ــران، به الطي

ــي : ــص باآلت وتخت

أ-التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع في إقليم السلطنة.

ب- التحقيــق فــي حــوادث ووقائــع الطيــران التــي تقــع في أعالــي البحــار، أو في 

إقليــم غيــر تابــع إلحــدى الــدول بالنســبة للطائرات المســجلة في الســلطنة.

ــارج  ــع خ ــي تق ــران الت ــع الطي ــوادث ووقائ ــي ح ــق ف ــي التحقي ــاركة ف ج-المش

ــا . ــجلة فيه ــرات المس ــلطنة للطائ ــم الس إقلي

ــأي جهــة متخصصــة للقيــام بالتحقيــق المطلــوب ، أو  ويجــوز لهــا االســتعانة ب

المشــاركة فيــه .
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المادة )٤٧(

تتولــى وحــدة التحقيــق فــي حــوادث ووقائــع الطيــران وضــع دليــل إجــراءات التحقيــق 

وفقــا للنظــم الصــادرة طبقــا للملحــق )١٣( الثالــث   عشــر مــن ماحــق معاهــدة 

ــيكاغو . ش

المادة )٤8(

تخطــر الســلطة المختصــة أو الجهــات المعنيــة وحــدة التحقيــق فــي حــوادث ووقائــع 

الطيــران بوقــوع الحــادث أو واقعــة الطيــران، ويكــون لمحققــي وحــدة التحقيــق فــي 

حــوادث ووقائــع الطيــران الصاحيــات اآلتيــة :

 أ-الدخــول غيــر المقيــد إلــى موقــع الحــادث والمواقــع األخــرى التــي يقتضــي 

التحقيــق دخولهــا .

ب-فحص المستندات والسجات، والتحفظ على ما يهم التحقيق منها .

ج-استدعاء األشخاص، واستجوابهم .

د-اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة للحفــاظ علــى الطائــرة وحمولتهــا وأجزائهــا ونقلها 

كلهــا أو بعضهــا إلجــراء االختبــارات الازمــة عليهــا .

المادة )٤٩( 

يجــب علــى الجهــات المعنيــة تحريــز وحراســة موقــع الحــادث والطائــرة ومحتوياتهــا 

وحطامهــا، ومنــع دخــول األشــخاص غيــر المصــرح لهــم، وعــدم تحريــك الطائــرة أو أي 

جــزء منهــا إال لغــرض إنقــاذ األرواح وحمايــة الممتلــكات، ومتطلبــات ســامة التشــغيل 

،  وذلــك إلــى حيــن وصــول فريــق وحــدة التحقيــق فــي حــوادث ووقائــع الطيــران 

وتســلم الموقــع .

المادة )٥٠( 

يجــب علــى وحــدة التحقيــق فــي حــوادث ووقائــع الطيــران إذا تبيــن لهــا مــن التحقيــق 

أن الحــادث أو واقعــة الطيــران يشــكل جريمــة أو اشــتباها فــي جريمــة إحالــة األمــر إلــى 

الجهــة المختصــة فــي الســلطنة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الازمــة فــي هذا الشــأن.
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المادة )٥١( 

يجــب أن يكــون التحقيــق الــذي تجريــه وحــدة التحقيــق فــي حــوادث ووقائــع الطيــران 

فــي الحــادث ، أو وقعــة الطيــران مســتقا عــن التحقيقــات التــي تقــوم بهــا الجهــات 

األخــرى .

المادة )٥٢( 

يجــوز لوحــدة التحقيــق فــي حــوادث ووقائــع الطيــران إعــادة التحقيــق فــي حــوادث 

ووقائــع الطيــران بقــرار مســبب إذا ظهــرت أدلــة جديــدة تؤثــر فــي النتيجــة التــي انتهى 

إليهــا التحقيــق .

المادة )٥٣(

 يشــكل فــي حالــة وقــوع حــادث أو واقعــة طيــران فــي إقليــم الســلطنة بيــن طائــرة 

مدنيــة وأخــرى عســكرية فريــق مشــترك مــن وحــدة التحقيــق فــي حــوادث ووقائــع 

الطيــران والســلطات العســكرية برئاســة ممثــل عــن الوحــدة، ويضــم عــددا متســاويا 

مــن األعضــاء .

المادة )٥٤( 

ال يجــوز إخفــاء أو إزالــة أي جــزء أو محتــوى مــن الطائــرة وســجاتها، وأجهــزة التســجيل 

علــى متنهــا، والتســجيات األرضيــة المتعلقــة بهــا مــا لــم يصــرح بذلــك مــن قبــل 

ــران . ــع الطي ــوادث ووقائ ــي ح ــق ف ــدة التحقي وح

ومحتــوى  التحقيــق  ســجات  عــن  التحقيــق  غــرض  لغيــر  اإلفصــاح  يجــوز  ال  كمــا 

ألي  المرئــي  المحتــوى  إلــى  باإلضافــة  القيــادة  لمقصــورة  الصوتيــة  التســجيات 

تســجيات علــى متــن الطائــرة والتســجيات األرضيــة المتعلقــة بالرحلــة أو بعــد وقــوع 

الحــادث .

الفصل الحادي عشر

المسؤولية المدنية للمشغل الجوي

المادة )٥٥(

تطبــق أحــكام اتفاقيــة توحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي الدولــي )مونتريــال١٩٩٩( 

علــى جميــع عقــود النقــل الجــوي للــركاب واألمتعــة والبضائــع .
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المادة )٥٦(    
يكــون المشــغل الجــوي مســؤوال عــن األضــرار التــي تلحــق باآلخريــن علــى ســطح األرض 

أو المــاء متــى كانــت ناتجــة عــن طائــرة فــي حالــة طيــران .

المادة )٥٧(

ــي  ــرار الت ــن األض ــات ع ــاذ والتعويض ــث واإلنق ــات البح ــوي نفق ــغل الج ــل المش يتحم

ــببها . ــرة أو بس ــاذ للطائ ــث واإلنق ــات البح ــاء عملي ــي أثن ــت ف وقع

المادة )٥8( 

ُيعَفــى المشــغل الجــوي مــن المســؤولية إذا قــام قائــد الطائــرة بإنــزال أي راكــب أخــل 

بالنظــام ،  أو شــكل خطــرا علــى ســامة الطائــرة أو ركابهــا .

الفصل الثاني عشر

الجرائم التي ترتكب ضد سالمة وأمن الطيران المدني

المادة )٥٩( 

يعــد مرتكبــا لجريمــة اعتــداء علــى ســامة وأمــن الطيــران المدنــي كل شــخص يشــرع 

أو يرتكــب أو يشــارك فــي ارتــكاب فعــٍل مــن األفعــال اآلتيــة :

 أ- احتجاز رهائن على متن الطائرة، أو داخل حرم المطار.

ب- االســتياء علــى طائــرة فــي الخدمــة، أو اســتخدامها بغــرض القيــام بأعمــال 

إرهابية.

ــدم  ــق تخ ــة، أو أي مراف ــة الجوي ــزات الماح ــيم لتجهي ــاف جس ــر أو إت  ج- تدمي

ــار. ــي المط ــودة ف ــون موج ــة تك ــي الخدم ــت ف ــرات ليس ــي ،  أو طائ ــران المدن الطي

د- إعاقــة الخدمــات فــي المطــار علــى نحــو يعــرض ســامة الطيــران المدنــي 

ــر . للخط

ه- القيــام بعمــل مــن أعمــال العنــف ضــد شــخص فــي مطــار يخــدم الطيــران 

المدنــي، أو علــى متــن الطائــرة، وهــي فــي حالــة طيــران .
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و- القيــام بوضــع مــادة أو جهــاز فــي طائــرة فــي الخدمــة يحتمــل أن يدمرهــا  

ــامتها  ــرض س ــران ،  أو يع ــى الطي ــادرة عل ــر ق ــا غي ــا يجعله ــا تلف ــدث به أو يح

ــر . للخط

ــرة  ــة ،  معرضــا بذلــك ســامة الطائ ز- اإلبــاغ عــن معلومــات يعلــم أنهــا كاذب

ــار أو  ــي المط ــور ،  ف ــة أو الجمه ــات األرضي ــال الخدم ــا أو عم ــا وركابه وطاقمه

فــي مبانــي أو منشــآت الطيــران المدنــي للخطــر. 

 ح - إدخــال أســلحة أو ذخائــر أو متفجــرات أو أجهــزة أو مــواد خطــرة إلــى طائــرة 

أو مطــار .

المادة )60(

ــن  ــل م ــكاب فع ــي ارت ــارك ف ــب أو يش ــرع أو يرتك ــن يش ل م ــة كُّ ــا لجريم ــد مرتكب يع

ــران : ــة طي ــي حال ــي ف ــرة ، وه ــن طائ ــى مت ــة عل ــال اآلتي األفع

أ- االعتداء على أحد أعضاء الطاقم .

ب- رفــض اتبــاع التعليمــات الصــادرة مــن قائــد الطائــرة أو أحــد أعضــاء الطاقــم 

ــرة واألشــخاص والممتلــكات والحفــاظ  ــة عنــه لغــرض تأميــن ســامة الطائ نياب

علــى النظــام واالنضبــاط علــى متنهــا .

المادة )٦١( 

ــكام  ــة ألح ــع بالمخالف ــي تق ــم الت ــي الجرائ ــل ف ــلطنة بالفص ــم الس ــص محاك تخت

هــذا القانــون فــي الحــاالت اآلتيــة: 

ــجلة  ــرة مس ــن طائ ــى مت ــلطنة ،  أو عل ــم الس ــي إقلي ــة ف ــت الجريم أ- إذا ارتكب

ــلطنة . ــي الس ف

إقليــم  فــي  الجريمــة  متنهــا  علــى  ارتكبــت  التــي  الطائــرة  هبطــت  إذا  ب- 

. متنهــا  علــى  المتهــم  يــزال  وال  الســلطنة، 

ج - إذا ارتكبــت الجريمــة علــى متــن طائــرة مؤجــرة إلــى مســتأجر يكــون المركــز 

الرئيســي ألعمالــه فــي الســلطنة، أو يكــون لــه إقامــة دائمــة فيهــا.

د - إذا ُوِجَد المتهم في إقليم السلطنة .

ــة  ــا الجنائي ــلطنة اختصاصاته ــم الس ــا محاك ــر فيه ــرى تباش ــة أخ هـــ - أي حال

بمقتضــى القوانيــن .
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الفصل الثالث عشر

العقوبات

المادة )٦٢( 

ــون أو  ــكام هــذا القان ــف أح ــن يخال يجــوز للســلطة المختصــة أن تفــرض علــى كل م

الائحــة أو القــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه أو النظــم، جــزاء أو أكثــر ، مــن الجــزاءات اآلتيــة :

أ- توجيه اإلنذارات، أو وقف اإلعفاءات والموافقات مؤقتا أو إلغاؤها .

ب- المنع أو الحد من ممارسة االمتيازات التشغيلية مؤقتا أو بصفة نهائية. 

ج- إيقاف أو تقييد أي رحلة أوخط جوي يقوم المشغل الجوي بتشغيله .

د- غرامــة إداريــة ال تزيــد علــى )٣٠٠٠٠( ثاثيــن ألــف ريــال ُعمانــي، وتضاعــف الغرامة 

فــي حــال تكــرار المخالفة .

المادة )٦٣(

يعاقــب كل مــن يخالــف حكــم أي مــن المــواد )١٣، ١٤، ٢١ ، ٢٢،  ٢٤ ، ٢٥، ٢٧، ٢٩،  ٣٠، ٣٢، ٥٤( 

ــاث  ــى )٣( ث ــد عل ــدة، وال تزي ــنة واح ــن س ــل ع ــدة ال تق ــجن م ــون ،  بالس ــذا القان ــن ه م

ســنوات، وبغرامــة ال تقــل عــن )١٥٠٠٠( خمســة عشــر ألــف ريــال ُعمانــي ،  وال تزيــد علــى 

)٥٠٠٠٠( خمســين ألــف ريــال ُعمانــي ، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

المادة )٦٤( 

يعاقــب كل مــن يخالــف حكــم أي مــن المــواد )١٦ ، ١٧، ٢٨، ٣٦( مــن هــذا القانــون 

ــة ال  ــدة ، وبغرام ــنة واح ــى س ــد عل ــهر ، وال تزي ــة أش ــن )٣( ثاث ــل ع ــدًة ال تق ــجن م بالس

تقــل عــن )٥٠٠٠( خمســة آالف ريــال ُعمانــي، وال تزيــد علــى )١٠٠٠٠( عشــرة أالف ريــال ُعمانــي 

ــن . ــن العقوبتي ــدى هاتي ، أو بإح

المادة )٦٥(

يعاقــب بالســجن مــدًة ال تقــل عــن )٣( ثــاث ســنوات وال تزيــد علــى )١٥( خمــس عشــرة 

ــى )٦٠٠٠٠(  ــد  عل ــي ،  وال تزي ــال ُعمان ــف ري ــن أل ــن )٣٠٠٠٠( ثاثي ــل ع ــة ال تق ــنة ،  وبغرام س

ســتين ألــف ريــال ُعمانــي كلُّ مــن شــرع أو أرتكــب أو شــارك فــي ارتــكاب أحــد األفعــال 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة )٥٩( مــن هــذا القانــون .
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المادة )٦٦(

يعاقــب بالســجن مــدًة ال تقــل عــن )٦( ســتة أشــهر ،  وال تزيــد علــى ســنة واحــدة، 

ــال  ــْي ري ــى )٢٠٠٠( ألف ــد عل ــي ،  وال تزي ــال ُعمان ــمائة ري ــن )٥٠٠( خمس ــل ع ــة ال تق وبغرام

ُعمانــي ،  أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كلُّ مــن شــرع أو ارتكــب أو شــارك فــي ارتــكاب 

ــون . ــذا القان ــن ه ــادة )٦٠( م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــال المنص ــد األفع أح

المادة )٦٧(

يجوز لمحاكم السلطنة الحكم بمصادرة الطائرة في الحاالت اآلتية :

أ- عدم وضع عامة تسجيل ،  أو استخدام عامة تسجيل غير صحيحة. 

ب- تركيــب أجهــزة واســتخدام آالت تصويــر جــوي دون موافقــة مســبقة مــن 

الســلطة المختصــة .

ج- نقــــل المشــغل الجــوي ألســلحة أو ذخائــر حربيــة أو متفجــرات أو مفرقعــات 

أو غيــر ذلــك مــن المــواد الخطــرة ،  بقصــد التهريــب أو ارتــكاب جريمــة .

المادة )٦8( 

مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر 

يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون أو الائحــة أو القــرارات الصــادرة تنفيــذا 

لــه أو النظــم  ،  بالســجن مــدًة ال تقــل عــن شــهر واحــد  ،  وال تزيــد علــى ســنة واحــدة  ،  

وبغرامــة ال تقــل عــن )٢٠٠٠( ألفــْي ريــال ُعمانــي ،  وال تزيــد علــى )٢٠٠٠٠( عشــرين ألــف ريــال 

ــن  . ــن العقوبتي ــدى هاتي ــي ، أو بإح ُعمان
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