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 وحدة إدارة الطيف الترددي

Spectrum Management Unit 

PO Box: 579 PC 112 Ruwi 
Muscat, Sultanate of Oman 

روي 111 رمز البرٌدي 575ص ب :  
نسلطنة عمامسقط،   

Email Address: 
Telephone: 
Fax: 

smu@tra.gov.om 
+968-24574300 
+968-24563206 

:البرٌد اإللكترونً  
:الهاتف  

 الفاكس:

 للقارب/السفينة راديوي لمحطات أجهزة راديويةطلب ترخيص 
Application for Boat/Ship Radio Station License 

 

Type Of Application الطلب نوع 

Application number: 
 :الطلب رقم ___________

(numeric sequence starting by 1, used to identify the sequence of forms attached to 
the same application letter)  (لنفس الطلب المرفقة الطبات تسلسل لتحدٌد وٌستخدم ،1 من بدءا رقمً تسلسل)  

 جدٌد  New .لغاء، ٌرجى تحدٌد رقم الترخٌص موضوع هذا الطلبإلالتعدٌل أو افً حال    

   
In case of Modification or cancellation, please provide the number of the license subject of this 
application. 

Modify  تعدٌل 

   Cancel  الغاء 

        License Number: ____________________ رقم الترخٌص: 

      License Duration: Annual  مدة الترخٌص: سنوي 

     
 Temporary  مؤقت  

     
 Experimental  تجربة و اختبار  

   In case of Application for Temporary License, 
Please specify the duration requested (Max. 
three months): 

_____ 
)Month/شهر) 

فً حالة طلب الحصول على رخصة مؤقتة، ٌرجى 
 )المدة القصوى ثالثة اشهر(:  تحدٌد المدة المطلوبة

 

 

1. Administrative Information (to be filled by Applicant) 1. (الطلب ُمقدم قِبل من تعبأ) ادارية معلومات    

1.1 User Code / رمزالمستخدم     

The “User Code” is the unique identifier assigned by the TRA for each Applicant or 

Licensee. If this is your first application to the TRA or if you do not have a “User 

Code”, Please fill in the “Applicant Identification Form” and attach it to this application 

م طلب او ُمرخَّص له. و فً الرقم  إنَّ " رمزالمستخدم" هو ف الُمخصص من قبل الهٌئة لكل ُمقدِّ المعرِّ

حال أن هذا  هو طلبك األول لهٌئة تنظٌم االتصاالت أو كنت ال تملك "رمزالمستخدم" الخاص بك، 

ها الى هذا الطلب.  ٌرجى منك ملء استمارة "طلب تحدٌد هوٌة مقدم الطلب"و ضمِّ

1.2 Name of Licensee / اسم المرخص له  

1.3 Name of contact person (given that it was specified earlier) /  

     

 

 
 )على ان ٌكون قد تم تحدٌده مسبقاً( به االتصال ٌمكن الذي الشخص إسم  

1.4 Full Name and Title of Authorized person / 

 لشخص المسؤولل الوظٌفًالمسمى و  الكامل اإلسم

 

 

 

لشخص المسؤولل المسمى الوظٌفً اإلسم الكامل و  

 والشروط كما أننً أتعهد بأننً اطلعت على جمٌع القوانٌن والقرارات  صحٌحة. معلومات هً به، مرفقة أخرى معلومات وأيّ  الطلب هذا فً المذكورة المعلومات بأن أتعهد

 والتً ٌجب علً اإللتزام بها لحٌن صدور هذا الترخٌص. المنظمة للترخٌص الرادٌوي
I certify that the information on this form and any other information given in support of this application are correct. I also certify that I 

have read the TRA Regulations and the licensing terms and conditions Specified by the TRA which I shall abide by throughout the 

process until issuance of the radio license. 

      

Date Of Submission:     ___ /___  / _____ تارٌخ تقدٌم الطلب: Signature/Seal:  :التوقٌع/الختم 
 dd / mm / yyyy     

    

 

2. For Administrative use Only 2. فقط االداري لالستخدام 

2.1 TRA Reference Number/ المرجع     

2.2 
Name of TRA Employee who received the application/ 

 الذي استلم الطلب موظف الهٌئة إسم    
 

Date of Application 
receipt: 

 

 _____ /  ___/ ___     التوقٌع:  :Signature :تارٌخ استالم الطلب

dd / mm / yyyy 

mailto:traoman@tra.gov.om


 

 وحدة إدارة الطيف الترددي

Spectrum Management Unit 

 للقارب/السفينةطلب ترخيص راديوي لمحطات أجهزة راديوية 
Application for Boat/Ship Radio Station License 

Application number: ______________________ الطلب رقم: 
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3. Boat / Ship details 3. القارب / السفينة تفاصيل  

3.1 Vessel Name /  إسم السفٌنة أو القارب *  

3.2 Ship Type / نوع السفٌنة *  

3.3 Registration No. /  رقم التسجٌل *  

3.4 Country of Registration /  التسجٌلبلد  *  

3.5 Port of Registration / مٌناء التسجٌل *  

3.6 Marina/ Governorate / المحافظة /المرسى    

3.7 Vessel Individual Classification/ التصنٌف الفردي للسفٌنة   

3.8 Vessel General Classification  /  التصنٌف العام للسفٌنة  

 Nature of Service / الخدمة طبٌعة       CO:  Station open to official correspondence exclusively/  

حصرا للمراسالت الرسمٌة مفتوحة محطة    

3.9 
      CP:  Station open to public correspondence/ 

 محطة مفتوحة للمراسالت العامة  
       CR:  Station open to limited public correspondence/ 

   
  

 محطة مفتوحة للمراسالت العامة المقٌدة  

  CV:  Station open exclusively to correspondence of a private Agent/ 

 محطة مفتوحة حصرا لمراسالت وكالة خاصة  
       OT:  Station open exclusively to operational traffic of the service  

       concerned/ محطة مفتوحة حصرا للحركة التشغٌلٌة للخدمة المعنٌة      

 
3.10 service Hours  /  ساعات الخدمة  

3.11 Capacity for persons on board /  من الركاب السفٌنةسعة   

3.12 Gross Tonnage /  )إجمالً الحمولة )طن *  

3.13 Vessel Length (m) / )طول السفٌنة )م *  

3.14 MMSI No./رمز الخدمة البحرٌة المتنقلة    

3.15 Call Sign / إشارة النداء  

3.16 AAIC / شفرة تعرٌف هوٌة السلطة المكلفة بالمحاسبة  

3.17 
AAIC used for Inmarsat Comm./  

شفرة تعرٌف هوٌة السلطة المكلفة بالمحاسبة التصاالت االنمارسات   
 

 

4.  Equipments details 4. األجهزة تفاصيل 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

Type  / 
 نوع 

Manufacturer / 
 الشركة المصنِّعة

Model / 
 الطراز

Frequency range 
(MHz) /  
 نطاق التردد

Max. 
Transmitting 

Power (dBm)/  
 قدرة ل األقصى الحد

 اإلرسال

Serial number /  
المتسلسل الرقم   

Type of 
Modification /  

 نوع التعدٌل

Add/ 
 اضافة

Delete/
 حذف

                  

                        

                        

                        

                        

                        

                              

                  



 

 وحدة إدارة الطيف الترددي

Spectrum Management Unit 

 للقارب/السفينةطلب ترخيص راديوي لمحطات أجهزة راديوية 
Application for Boat/Ship Radio Station License 

Application number: ______________________ الطلب رقم: 
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Documents required  ألوثائق المطلوبة 

1- Proof of payment of Application fee: 50 R.O. for each license 

application for Boat/Ship radio station.  The amount is to be 

deposited into TRA account at Bank Muscat No. (0335-

001866610011). 

2- Copy of vessel registration issued by the Ministry of Transport & 

Communication. 

3- Proof of advance payment of cancellation fees (for application 
requesting license cancellation: advance payment of 25 OMR per 
license to be cancelled,  

4- Proof of advance payment of modification fees for the 

applications requesting administrative modifications to the 

license: 15 OMR per license to be modified. 

لاير عمانً عن كل طلب لترخٌص  55  إثبات دفع رسوم تقدٌم الطلب: -1
تودع فً حساب الهٌئة ببنك مسقط رقم  للقارب/السفٌنةمحطات رادٌوٌة 

(551066615511-5335.) 
نسخة من شهادة تسجٌل القارب / السفٌنة الصادرة من وزارة النقل و  -1

 االتصاالت.
لاير  15دلٌل على دفع رسوم اإللغاء )فً حال طلب الغاء ترخٌص(:  -3

 .لكل ترخٌص ٌطلب إلغاؤه تدفع مقدما فً حساب الهٌئة ببنك مسقط
دفع رسوم التعدٌل فً حال طلب تعدٌالت ادارٌة بالترخٌص:  دلٌل على -4

لاير لكل ترخٌص ٌطلب تعدٌله تدفع مقدما فً حساب الهٌئة ببنك  15
 مسقط.

 

 


