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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:

 راديوي حتفاظ بجهازاإلطلب 
Radio Equipment Retention form 

 

 

Type Of Application الطلب نوع 

    New  لألجهزة المحتفظ بها فقط. لغاء(إ أو تعدٌلأو  جدٌدنوع من الطلبات ) ٌرجى استخدام استمارة منفصلة لكل - جدٌد 
 .التالٌة األقسام جمٌع ملء ٌرجى ،جديد احتفاظ طلبة حال فً -
 .3او  1فً األقسام  األقسام المراد تعدٌلها تعبئة ٌرجى، تعديلال حالة فً -
 . 4و  1األقسام  تعبئة ٌرجى ،اإللغاء حال فً -
فقط فً القسم  4.1 الخانة و 3و  1 األقسام تعبئة ٌرجى؛ اإلحتفاظوقرار وضع جمٌع اجهزته ب راديويترخيص إلغاء ة حالفً  -

4. 
 

- Kindly use separate application form for each type of applications (New, Modify or Cancel) of 
the radio equipments in retention only 

- In case of new retention application, please fill all sections below. 
- In case of modify, please fill the sections to be modified in section 1 or 3. 
- In case of retention cancellation, please fill sections 1 & 4. 
- In case of cancellation of a Radio License and the decision of putting all its equipment in 

retention; please fill section 1, 3 and only field 4.1 in section 4. 

   Modify  تعدٌل 

   Cancel  لغاءإ 

      

   

 

 

 

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 من  ك 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 registered earlier) /  
     

 

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

1.4 
Full Name and Title of Authorized person / 

 لشخص المسؤولل المسمى الوظٌفًو  الكامل اإلسم
 
 
 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/ 

 استلم الطلب الذي ف الهٌئةظمو إسم    
 

Date of Application 
receipt: 

 

 _____ /  ___/ ___     :التوقٌع  :Signature :الطلب استالمتارٌخ 

dd / mm / yyyy 

  

mailto:traoman@tra.gov.om


 

 وحدة إدارة الطيف الترددي

Spectrum Management Unit 

 راديوي طلب اإلحتفاظ بجهاز
Equipment Retention form  Radio 
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3. Geographical information of the store site  
(to be filled only in case of new or modify) 

 اإلحتفاظ مخزن موقعل الجغرافية المعلومات .3
 (طلب جدٌد أو تعدٌل فقط فً حالة )تعبأ  

3.1 Site name /  الموقعاسم  *  

3.2 Site Code / رمز الموقع  

3.3 City or Village  / القرٌةالمدٌنة أو   

3.4 Willayah / الوالٌة *  

3.5 Region or Governorate / المنطقة أو المحافظة  

3.6 Longitude  / خط الطول  * 
 

3.7 Latitude / خط العرض     * 
 

 

 

 Way of disposal of cancelled radio equipmentsطريقة التخلص من االجهزة الملغية/  *

 Export/Sell/ تصدٌر/بٌع 1 

 Surrender to TRA/ للهٌئة التسلٌم 1 

 sell radio equipment other licenseeلمرخص آلخر/  الجهاز بٌع 3 

 loss of radio equipment/  فقدان الجهاز الرادٌوي 4 

 / Reuse in a radio equipment license رادٌوي  جهاز فً ترخٌص االستخدام إعادة 5 

 

4. Equipment details 4. األجهزة تفاصيل 

# 

4.1 4.2 4.3 4.4 In case of cancellation, please 
provide the way of disposing of the 
radio equipment/  
فً حال االلغاء، ٌرجى تحدٌد طرٌقة التخلص من 

 الجهاز *

License Number (only in case 

the equipment belongs to a radio 

equipment license)  / 
)فقط فً حالة انتماء الجهاز  رقم الترخٌص

(ى ترخٌص جهاز رادٌويال  

Manufacturer / 
 الشركة المصنِّعة

Model / Part No./ 
 /الطراز

الرقم الجزئً   

Serial number/ 
المتسلسل الرقم  

1 2 3 4 5 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          



 

 وحدة إدارة الطيف الترددي

Spectrum Management Unit 

 راديوي طلب اإلحتفاظ بجهاز
Equipment Retention form  Radio 
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Documents required  ألوثائق المطلوبة 

1- Copy of payment receipt of the retention fees: 25 OMR per 

equipment to be paid in advance into TRA account: 0335-

001866610011 at Bank Muscat. 

2- Proof of exporting the cancelled equipment out of the country in 

case applicant chooses such way of disposal. 

3- Obtain TRA approval if the applicant chooses to sell the 

cancelled equipment to another licensee. 

4- ROP report of loss of radio equipment if the equipment is lost. 

5- Proof of payment of cancellation fees: 25 OMR per cancelled 

license paid in advance into TRA account: 0335-001866610011 

at Bank Muscat (case of license cancellation) 

لاير لكل جهاز لإلحتفاظ تدفع  15نسخة من اٌصال دفع رسوم اإلحتفاظ:  -1
 1335-111066611111مقدما فً حساب الهٌئة ببنك مسقط رقم 

السلطنة فً حال تصدٌر الجهاز مستندات تثبت تصدٌر الجهاز خارج  -1
 الملغً خارج السلطنة

أخذ موافقة كتابٌة مسبقة من الهٌئة فً حال الرغبة فً بٌع الجهاز الملغً  -3
 لمرخص آخر.

در من شرطة عمان السلطانٌة فً حال ابالغ فقدان جهاز رادٌوي ص -4
 فقدان الجهاز الرادٌوي.

لاير  15ٌص(: دلٌل على دفع رسوم اإللغاء )فً حال طلب الغاء ترخ -5
 .لكل ترخٌص ٌطلب إلغاؤه تدفع مقدما فً حساب الهٌئة ببنك مسقط

 

 


