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TELECOMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY  

 Beirut Central District                 Tel : 00961 1 964 300 
 Marfaa 200 Building, Lebanon   Fax : 00961 1 964 341 

 
APPLICATION FORM FOR AN AIRCRAFT RADIO LICENCE1  

1طلب ترخيص السلكي للطائرات  

 
 

 
1. Applicant مقّدم الطلب                   

1.1 

 
Full name of applicant (Company 
or person) 

  )شرآة أو شخص(اإلسم الكامل لمقّدم الطلب   
 

 

1.2 Address                                  العنوان  
                

1.3 Telephone/Fax الفاآس          / الهاتف      

1.4 E-mail البريد اإللكتروني                           

1.5 
 
Name of contact person   
 إسم الشخص الذي يمكن االتصال به          

 

1.6 Telephone/Fax الفاآس          / الهاتف       

1.7 E-mail البريد اإللكتروني                            

1.8 

 
Invoice Address – if different from 
1.2 above    

عنوان الفاتورة ـ إذا آان مختلفًا عن العنوان 
 أعاله 1.2المذآور في الخانة 

 

2. Business Details    تفاصيل الشرآة 

2.1 Registered name of company   
الُمسجَّـلإسم الشرآة    

2.2 

Trading name – if different from 2.1 
above    

اإلسم التجاري ـ إذا آان مختلفًا عن اإلسم  
أعاله 2.1المذآور في الخانة   

 

2.3 Company registration details 
  تفاصيل تسجيل الشرآة

2.4 

Name(s) of owner(s), partner(s) or 
Director(s)  

) الشرآاء(، الشريك )المالكين(المالك ) أسماء(سم إ
)راءالمد(أو المدير   

 

                                                            
1 Please complete this form in BLOCK CAPITALS in dark ink or typescript. Please note that the technical information contained in this form might 
be used in the coordination procedure with other users of the radio spectrum. Please keep a copy of the completed application form. 

مالحظة أن المعلومات التقنية الواردة على هذا الطلب سوف ُتستخدم في اإلجراء التنسيقي مع الآما ُيرَجى . ُيرَجى ملء هذا الطلب بأحرف آبيرة وحبر قاتم أو طباعته
 .تملةوُيرجى االحتفاظ بنسخة من استمارة الطلب المك. مستخِدمين آخرين لحّيز الترددات الالسلكية

 

Type of Application                                                                 نوع الطلب  
         FOR ADMINISTRATIVE USE ONLY 

  لالستخدام االداري فقط                                 

NEW جديد     MODIFY  تعديل License No رقم             

الترخيص     

 

Ref. No 
 المرجع

 

RENEW تجديد    CANCEL الغاء    Date 
 التاريخ 
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3. Aircraft Details         تفاصيل الطائرة     

3.1. Country of Registration بلد التسجيل     

3.2. 
Aircraft Registration Mark   

    عالمة تسجيل الطائرة  
 
 

3.3. 
Previous Registration (if any)  

  )إن ُوِجد(التسجيل السابق   

3.4. 
Aircraft Use                 

  وجهة استخدام الطائرة

3.5. Aircraft Type                   نوع الطائرة  

3.6. Make / Model              الطراز/ الصنع   
 

3.7. Serial Number              الرقم التسلسلي   
 

3.8 Call sign                          عالمة النداء  

 

4. Equipment Details – Transmitters           تفاصيل المعّدات ـ أجهزة اإلرسال  

4.1. Equipment Type              نوع المعدات   

4.2. Manufacturer                          الُمصنِّع 
     

 

4.3. Part Number                      رقم القطعة  

4.4. Output Power (erp)          الطاقة الُمنتَجة 
                                (W) 

 

4.5. 
Class of Emission                     

البّث صنف  
 

4.6. 
Frequency bands or assigned 
frequencies 

المخصصة  نطاقات الترّددات أو الترّددات  
 

 

5. Equipment Details for Survival craft transmitters (when applicable)      عند االقتضاء(تفاصيل معّدات أجهزة إرسال النجاة(  

5.1. Equipment Type             نوع المعّدات   

5.2. Manufacturer                         الُمصنِّع 
 

 

5.3. Part Number                     رقم القطعة  

5.4. Output Power (erp)         الطاقة الُمنتَجة  
                                            (W) 

 

5.5. 
Class of Emission         

البّث صنف    

5.6. 
Frequency bands or assigned 
frequencies 

المخصصةُحَزم الترّددات أو الترّددات   
 

 
 
 
Declaration 
 (to be signed by the Applicant) 

  إعالن
  )يوّقعه مقّدم الطلب(

 
 
 
I certify that the information on this form and any other information given in support of this application are correct. I confirm that no change will be 
made in any of the foregoing equipment without prior approval of the Commission. I accept responsibility for ensuring that the aircraft is covered by 
a valid Licence at all times. I agree to abide by all conditions of the Licence and any directions made by the Telecommunications Regulatory 
Authority from time to time. I accept that the Licence cannot be transferred to another person, or used on another aircraft and is issued to both 
myself and the aircraft as named on the Licence. I agree to abide by this condition and all other conditions attached to the Licence.  
 

وأؤّآد أن أّي تغيير لن ُيجرى ألّي من المعّدات اآلنفة الذآر بدون . أشهد أن المعلومات المذآورة في هذا الطلب، وأّي معلومات أخرى مرفقة به، هي معلومات صحيحة
آما أنني أوافق على التقّيد بجميع شروط الترخيص وأي . تغطية الطائرة برخصة صالحة في جميع األوقات وأنا أتقّبل مسؤولية ضمان". اللجنة"مسبقة من موافقة 
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طائرة أخرى، وأنه صادر لي وأنا أرضى بعدم قابلية تحويل الترخيص إلى شخص آخر، أو استخدامه ل. وقت آلخر من" الهيئة المنّظمة لالتصاالت"توجيهات تصدر عن 
  .وأنا أوافق على االمتثال لهذا الشرط ولجميع الشروط األخرى المرفقة بهذا الترخيص. الترخيص وللطائرة على النحو الُمسّمى في

 

Signed                  _____________________                                                                  التوقيع             

Title                    __________________________                                                    المنصب   

Name (BLOCK LETTERS)   __________________                                   أحرف آبيرة(اإلسم(               
 

Date                                       __________________________                                    التاريخ    
 

Checklist  
Have you   

1. Completed all sections of the form applicable to you? 
2. Signed the declarations? 
3. Made a copy for reference? 
4. Now send your application to the address below: 

 
 

Telecommunications Regulatory Authority 
Marfaa 200 building 

Beirut Central District 
Beirut – Lebanon 

  مالحظة
  هل

  أآملت جميع األقسام المطلوبة منك؟ .1
  وّقعت على اإلعالنات؟ .2
 أعددت نسخة للرجوع إليها؟ .3
 :المذآور أدناهاآلن، أرسل طلبك إلى العنوان  .4

 
 

  "الهيئة المنّظمة لالتصاالت"                              
 200مبنى المرفأ                                     
  منطقة وسط بيروت                                  

  بيروت ـ لبنان                                     
 

 


