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الــجــــزء األول – بــــيـــانــات الــطــائــرة والمــشــغــل
PART I - AIRCRAFT AND OPERATOR PARTICULARS
1 . Aircraft Type and Registration Mark
A . Aircraft age
B . A i r c r a f t op e r a t o r
C . A d d re s s

2. Area within Oman and geographical regions where
the applicant proposes to undertake operations

 طــراز وعـالمة تـسجيـل الـطـائـرات.1
عمر الطائرة

 مشغـل الطائرة.ب
 العنوان.ت

 المــناطــق داخـــل سـلـــطــــنة عـــمــان واألقـــــالـيـم.2
: ، الجـــغـرافـيـة التــي يـــزمـع الطـالـب مـزاولة عـملـياته

A. Documents granting permission to use
Aerodromes and facilities in the area of
proposed operation:

 الـــوثائـق التــي تــمنح التــصــريح باستـخـدام المـطارات- أ
: والتسهيالت في المنطقة الخاصة بالتشغيل المقترح

B. State Aerodromes to be used as alternates :

:  الـمطـارات الـبديـلـة- ب

3. Purpose of Operation :

4. Details of ownership of aircraft/s
Address of owner.
A. In principal place :

B. In the Sultanate of Oman :

C. If the owner is other than the operator,
lease agreements must be furnished :

Flight Safety Department

.أ

:  الـغـرض مـن الـتـشـغـيل.3

 الطـائــرات/  بـيانـات تـفــصـيلية عن مـلـكـية الطـائــرة.4
.عـنـوان الـمـالك
: أ – في الـمـقـر الـرئـيـسـي

: ب – في سـلـطنـة عـمـان

 يـنـبـغـي تــقـديـم، ج – إذا كـان الـمـالك غـير الـمسـثمر
: إتـفاقــية الـتأجـــير
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 .5أ  -بـيـان تـفـصـيـلـي بالـخـطـة المـسـانـدة للصـيـانـة أو
الـتـرتـيـبـات الـي تـم اتـخـاذهـا للطـائــرة أثـنـاء تــشغـيلـهـا داخـل
سـلـطـنـة عـمــان :

ب  -أســم ومــكـان المـؤسـسـة الخـاصـة بالـصـيانـة
الـهـنـدســية
أذكــر اســم وعــنوان الــمهـندس الـذي سـيقـوم بـصـيانـة
الـطائــــرة داخــل الـسـلـطـنـة

A - Details
of maintenance support
plan or arrangements made for the
aircraft while operating in Oman :

5.

B - Name and location of local engineering
maintenance support organization
Give the name and address of engineer
who will be maintaining the aircraft in
Oman

الــجــزء الـثـانـي – بــــيـــانــات الـمـــسـتـثـمر
PART II – INVESTOR'S PARTICULARS
 .6اسـم المستثمر  /المستثمرين والعنوان في سلطنة عمان :

أ ـ إذا كـان الـمـسـتـثمر شـركـة مـسـاهـمة – أذكر أسـمـاء
وعـنـاويـن الـمـدراء :

ب  -إذا كان المـسـتـثمر شـركـة تـضامن أذكر أسـمـاء وعـناوين
وجـنـسـيات والنـسـبـة الـمئـويـة للـملـكـيـة لـكل شـريـك :

 .7إذا لـم يـكـن الـمسـتـثـمـر جـهـة حـكـومـية أذكــر رقــم السـجـل
الـتـجـاري في عـــمــان :
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6. Name/s of the Investor /s and address in Oman :

A - If incorporated body - names, address and
nationality of the directors :

B - If partnership - Names, Addresses, Nationality
and percent of ownership for each partner :

7. If Operator is not a Government Department
indicate commercial Register Number in Oman :

Flight Safety Department

 .8هـل يــمـكـن لمشغل محلي الـقـيـام بــهذه األعمال الجوية؟ إذا لــم يــمـكــن ذلـك يــرجى إرفـــاق بــيــان مـــن المشغل المحلي يـــفــيــد هـــذا
الـشـأن( ،النقـل الجـوي الداخــــــلي فــقــط):
8. Could this aerial operation be performed by the local operator? If not, please attach a statement from local
)operator to this effect (Domestic flights only

 .9رأي الجهة الـحـكومية المـخـتــصـة.
نــقــر بــأن الـشـــركــة مــقـدمة الــطــلب تــقــوم بـتــنـفـيذ األعــمــال الـمـتــعـلـقـة بالـمـشــرعــات الـــتي تـــدخــل فـــي نـــطــاق إشــرافـــنـا.
كـــما تـؤكــد أيضا صـــحـة الــبــيـانـات الــواردة فــي هــذا الــطــلـب.
9. Concerned Government agency opinion.
We hereby confirm that the applicant Company is carrying out work relative to the projects under our
supervision. It is also confirmed that the details furnished in this form are correct.
تـعـلـيـقـات الـجـهـة الـحـكـومــيـة …………Government agency Comments: …………………………………….……………..……….

اســم ووظــيـفـة الـمـسؤول الـحـكـومـي
Name and Title of the Government Official
.10

الـتـوقـيـع والـخـتـم
Signature & Stamp

اقـــر بـأن جـمـيـع الـبـيـانـات الـواردة في هــذا الـنـموذج صـحـيـحـة تـمـامـاً ،وأتـعـهــد بـان ،أكــون مــسـؤوالً مسؤولية كـامـلـة عـن
مـراعــاة قـانـون الـطـيـران الـمـدنــي الـعـمـانـي والـنـظـم الـمنـبـثـقـة عـنـه ،وأضـمـن أن يـقـتصــر اســتعــمال الـطـائــرة  /الـطــائـرات
عـلـى األعــمـال الـرسـمـيـة ولـن تـسـتـخـدم فـي أيـة رحــالت خــاصــة أو ترفيهية.
كـذلك أقــر بـان أتـحـمـل مسؤولية الـتـشـغـيل اآلمــن وصـالحـيـة الـطـائرة ،وأن أكــون مـلـتـزما ً فـي جـمـيع األوقـات بـمـتـطـلـبـات
الـجـدارة الـجــويــة لــدولـة تـسجـيـل الـطـائـرة أثـنـاء تـشـغـيـلـهـا داخــل سـلطـنـة عــمــان.

10. I hereby declare that all the particulars given in this form are true in every respect, and undertake to be
wholly responsible for complying with Oman Civil Aviation Law and Civil Aviation Regulations and will not
be used for private or pleasure flights.
I further declare to accept the responsibility for the safe operation and airworthiness of the aircraft and
shall at all times comply with the airworthiness requirements of the State of Registry for the aircraft while
operating in Oman.

تـوقــيـع مشغل الطائرة
Operator Signature
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توقيع المستــثمـــر
Investor Signature

الـتـاريـخ
Date

Flight Safety Department

الــجــــزء الـثـالـث – مخــصص الستعـمال المـديـرية العــامة لتـنـظيم الـطـيران المدني
PART III – FOR DGCAR USE ONLY
 .11تـوصـيـات قـسـم الـجـدارة الـجـويــة :

اســـم الـمـفـتــش والتوقيع :

11. Recommendations of Airworthiness Section :

Inspector's Name & Signature :

 .12تـوصـيـات قـسـم الـتـراخـيص وعـمـلـيـات الـطـيـران :

12. Recommendations of Personnel Licensing
& Operations Section

Inspector's Name & Signature :

اســـم الـمـفـتــش والتوقيع :

 .13الـرســوم :

13. Fees :

تـصـريـح الـتـشـغـيـل الـجــوي
 .......................................ريـال عــمــاني
( فـقـط ...............................................
) .......................................................

Grant of Air Operation Permit
Rials Omani .......................................
( Only ................................................
).........................................................

 .14مـوافـقـة وتـعـلـيـق مـديـر دائــرة ســالمـة الـطـيــران
14. Director, Flight Safety approval/comment
غـيـر مــوافــق
Not Approved
تـعـلـيـق :

..............................
الـتـاريــخ Date /

الــرقـــم الـمــسـلـسـل للــتــصـريــــح
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مـــوافـق
Approved
Comment :

................................
الـتـوقـيـع Signature /

SERIAL NUMBER OF THE PERMIT

Flight Safety Department

