DRONES
Remotely Piloted
Unmanned Aerial system (UAS)
الطائرات بدون طيار

 Process for granting Drone Approval
 عملية منح ترخيص الطائرات بدون طيار
 متطلبات ر.أ
التخيص

A. Permit requirements

Filling in the AWR033 form Completely using computer typing. handwriting is not accepted
 التعبئة بخط اليد ال تقبل.اآلل
 بشكل كامل وبالحاسب يAWR033 تعبئة االستمارة
استخدم الرابط أدناه للحصول عىل االستمارة

Use the link below to obtain the AWR033 form

http://caa.gov.om/services/flight-safety-department/airworthiness-1/unmanned-aircraft-systems-uas-drone

1- The applicant age shall not be less than 18
(eighteen years)
2- Sponsor/contractor official letter for
governmental and commercial project
3- License from Ministry of Information in case of
filming production.
4- Radio license Certificate (as per CAR102)
5- Insurance Certificate (as per CAR102)
6- Maintenance Policy (as per CAR102)
7- Prove Remote pilot; License/Training (as per
CAR102)
8- Operation Manual/Drone Specifications
9- Operational Site coordinates should be right and
accurate, you can attach an image of the site
10- Any Documents as may be required by CAA
11- Proof of the operator's classification as a Small
and Medium Enterprise for commercial purposes

B. CAA Action

 (ثمانية ر18  اال يقل عمر مقدم الطلب عن-1
)عش سنة
اع أو المتعاقد لألعمال الحكومية والتجارية
 رسالة رسمية من الر ي-2
فن
 ترخيص من وزارة اإلعالم يف حالة اإلنتاج ال ي-3
)102  شهادة ترخيص راديوي (حسب متطلبات النظم-4
)102  شهادة التأمي (حسب متطلبات النظم-5
)102  سياسة الصيانة (حسب متطلبات النظم-6
)102 تدريب (حسب متطلبات النظم/ رخصة الطيار عن بعد-7
مواصفات الطائرة/  دليل التشغيل-8
 إحداثيات موقع التشغيل يف الطلب يجب أن تكون صحيحة-9
ودقيقة ويمكن إرفاق صورة للموقع
المدن
 أي وثائق أخرى قد تطلبها هيئة الطيان-10
ي
إثبات تصنيف المشغل ر-11
كشكة صغية ومتوسطة لألغراض
التجارية
الطتان المدن
 إجراءات هيئة ر.ب

1- Evaluate and review the application
2- Forward it NSA to obtain security clearance

34-

Applying CAA Relevant fees
NSA security fess

5-

Granting approval
Customer service: Tel : 24354433

 تقيم ومراجعة الطلب-1
 ترسل ال الهيئة الوطنية للمساحة للحصول عىل عدم ممانعة-2
أمنية
المدن
 تطبق رسوم التشغيل من هيئة الطيان-3
ي
 والرسوم الهيئة الوطنية للمساحة-4

 منح ر-5
التخيص
customerservice@caa.gov.om

:خدمات المراجعين

