مملكة البحرين
هيئة تنظيم اإلتصاالت

Kingdom Of Bahrain
Telecommunication Regulatory Authority

35101 :ب.ص
30005555 :هاتف
Licensing@tra.org.bh :البريد اإللكتروني

B.O. Box: 10353
Telephone: 17520000
E-mail: Licensing@tra.org.bh

طلب الحصول على شهادة عم ممناعة
APPLICATION FOR NO OBJECTION CERTIFICATE
A. FULL DETAILS OF THE APPLICANT
Agent Name:
Name of the Applicant:
CR Number:
Applicant contact:
- Telephone:
- Fax:
- E-mail:
TYPE OF EQUIPMENT:
Equipment used to establish a public
telecommunications network
Simple telephones for connection to the public network
C

Cordless telephones (analogue and DECT)
Analogue modems
WiFi Routers with DSL Connection

Other devices with a connection to a public mobile
telecommunications network.
Microwave fixed link equipment used by licensed public
telecommunications operators.
All Passive Telecommunications Equipment and ancillary
equipment, devices and apparatus including IT equipment,
antennas, connecting cables and power cables.
CE Marked receive only Telecommunications Equipment.

 األوصاف الكامله لمقدم الطلب.أ
:إسم الوكيل
:إسم المستخدم
:رقم السجل التجاري
:عنوان المستخدم
: هاتف: فاكس: البريد اإللكتروني:نوع األجهزه
أجهزة اإلتصاالت المستخدمة إلنشاء اتصاالت عامة
أجهزة الهواتف البسيطه لالتصال بالشبكة العامة
))DECT( أجهزة الهواتف الالسلكية (تماثليه ورقميه
أجهزة المودم التمثالية
) المتصله بخطWiFi( ) واي فايROUTER( أجهزة التوجيه
)DSL( المشترك الرقمي
أجهزة أخرى متصلة بشبكة اتصاالت متنقلة عامه
أجهزة وصالت مايكروويف ثابته تستخدم من قبل مشغلي خدمات
.االتصاالت العامة المرخص لهم فقط
جميع األجهزه التي ال تتطلب طاقة كهربائية للدالله و كذلك المعدات
 كابالت, الهوائيات,المكملة واألجهزة بما فيها معدات تكنلوجيا المعلومات
.التوصيل وكابالت شحن الطاقه
.) التي تستقبل فقطCE( أجهزة اإلتصاالت مع عالمة

Equipment Name:

:إسم الجهاز

Model Number:

:نوع الجهاز
:الكميه
:المصنع

Quantity:
Manufacturer:
Operated Frequency:
Light Licence 2.4GHz & 5GHz No.:
Air Way Bill:

:الترددات
:2.4GHz & & GHz. رقم ترخيص الترددات
:بوليصة الشحن

Bill of Loading:
Shipment invoice Number:
Port :
Enclosures:
1- Official letter from the supplier signed by authorized person
2- Official letter from the applicant signed by authorized
person.
3- Declaration of conformity comply with the European
Standards & CE Marked Certificate
4- Technical Datasheet
5- Copy of the Supplier and applicant CR.
6- Copy of the shipment Invoice.
7- Copy of the Light licence 2.4GHz & 5GHz if applicable.

:بيان الحموله
:رقم فواتير الشحنه
:المنفذ
:مرفقات

. رساله رسميه من المستورد موقعه من الشخص المخول-1
. رساله رسميه من مقدم الطلب موقعه من الشخص المخول-2
CE (  شهادة مختبر مطابقه للمواصفات األوربيه مع شهادة-3
.)Marked
. البيانات التقنيه لألجهزه-4
. نسخه من السجل التجاري للمستورد و المستخدم-5
. نسخة من فاتورة الشحن-6
. إذا وجد2.4GHz & 5GHz  نسخة من ترخيص الترددات-7

