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 ترخيص الترددات : )2(المادة 

 

  
( 13يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون االتصاالت رقم )

وتعديالته، واتفاقيات الترخيص والتعليمات والقرارات التنظيمية المعتمدة من قبل الهيئة بشكل  1995لسنة 
عام، وباإلضافة إلى ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة 

 لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الشبكات التي ترتبط أجهزتها ضمن منطقة محصورة : (RLANة المحلية )شبكات االتصاالت الراديوي .1

 عبر الموجات الراديوية وباستخدام نطاقات ترددية راديوية محّددة.
التغطية التي تنتج عن انشاء محطات راديوية خارجية لشبكات   : (Hot Spot –)النقطة الساخنة  التغطية:  .2

جغرافية معينة بهدف تقديم خدمات النفاذ الالسلكي وفقًا للمحددات  ( في منطقة R-LANالحاسوب المحلية )
 الفنية الواردة في هذه التعليمات.

 

رما بين نقطتين أو أكث دف الربطالوصالت الراديوية المنشأة به( : Bridging -الربط الخارجي )التجسير   .3

 
تمنح هيئة تنظيم قطاع االتصاالت رخصة ترددات للعموم على أساس ترخيص ثانوي الستخدام وتشغيل  ( أ

على الحزم الترددية أدناه والمعتمدة لدى الهيئة لهذه  R-LANأجهزة شبكات الحاسوب الراديوية المحلية 
 الغاية :

 

   2400 – 2483.5  ميجاهيرتز. 
    5150 – 5350    ميجاهيرتز. 

   5470-  5725    هيرتزميجا. 
   5725 – 5875    ميجاهيرتز. 
   5925-  6425    ميجاهيرتز. 
 57-71 .جيجا هيرتز 

 

( ضمن Bridging -)التجسيرلوصالت الراديوية لغايات الربط الخارجي التجسير باستخدام ايسمح  ( ب
 :التالية النطاقات الترددية

 2400- 2483.5 ميجاهيرتز. 
 5150- 5350   هيرتزميجا. 
 57-71          هيرتز.جيجا 

 التعريفات : )1(المادة 
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تجاوزها ل في حاو ،الوصالت إلجراءات ترخيص استخدام الترددات المعتمدة لدى الهيئة وتخضع تلك

يتم دفع عوائد استخدام  من هذه التعليمات )ب/4(المشعة من الهوائي المحددة في البند  الراديوية القدرة
  .بها سب التعرفة المعمولات حالتردد

 
 الترخيص الثانوي لحزم الترددات المحددة في )أ( أعاله يجب ان ال تتسبب أجهزة شبكات الحاسوب ج( 
 ترددات مرخصة  و/أو  و/أو  خدمات راديوية   تداخاًل ضارًا على شبكة  R-LANالراديوية المحلية     
 ة التي تسببها الشبكاتمن قبل الهيئة وال يجوز لمستخدميها المطالبة بالحماية من التداخالت الضار     
 الترددات المرخصة من قبل الهيئة. و/أو و/أو الخدمات الراديوية     

 

 
 

الراديوية المحلية االتصاالت ألجهزة ومعدات شبكات أو المستوردة الجهة المزودة ل يجب أن تحص
(RLAN) وفق تعليمات الحصول على الموافقات للمملكةإدخالها /بيعهال الموافقة النوعية قب على ،

 النوعية المقرة من قبل الهيئة.
 

 
 

 أنظمة شبكات الحاسوب الراديوية  ل حزم الترددات الراديوية لتشغي تصنف :تصنيف حزم الترددات  )أ
 :التاليتين الفئتين المحلية في األردن ضمن      

 

  وخارج المبانيل للتغطية داخ )أ(فئة الترددات: 
 

  2400- 2483.5  ميجاهيرتز. 
  5150- 5350     هيرتزميجا. 
  5925- 6425     ميجاهيرتز. 
  57- 71           .جيجا هيرتز 

 
  المباني فقطل للتغطية داخ )ب(فئة الترددات: 

 

 5470- 5725    .ميجاهيرتز 
   5725-5875    ز.ميجاهيرت

 الموافقات النوعية : )3(المادة 
 
 

 المواصفات الفنية : )4(المادة 



3 
 

 القدرة الراديوية المشعة من الهوائي:  ( ب
 

لألجهزة التي تستخدم في شبكات الحاسوب الراديوية ( EIRPال تتجاوز القدرة المشعة الفعالة )يجب أن 
 المحلية القيم التالية:

 

 100   ملي واط(20 dBm)   ميجاهيرتز  (2483.5-2400النطاق )في. 
 200  ملي واط (23 dBm في النطاق  ) ( 5350 -5150)  ميجاهيرتز. 
 1 ( 30واط dBm في النطاق )(ميجا5725-5470 )وحسب المواصفات الفنية الواردة  هيرتز 

 خصوصًابمايتعلقبالتحكمبقدرةالبث.EN 301 893في المعيار رقم          
 200 ميلي واط  (23 dBm في النطاق  ) (5875 -5725) ميجاهيرتز. 
 25 ( 14ملي واط dBm)  لألجهزة المحمولة التي  هيرتز( ميجا6425 -5925)في النطاق( 

 يتم تشغيلها داخل و خارج المباني(.         
 200 ( 23ملي واط dBm)   ( ميجا هيرتز )لألجهزة التي يتم 6425 -5925)في النطاق 

 تشغيلها داخل المباني فقط(.          
 10 ( 40واط dBm) ( ج.ه71-57في النطاق ).1 

 
 .دعت الحاجة لذلك كلماوللهيئة مراجعة تلك القيم 

 

 
 

  :التغطية الجغرافية   )أ
  (Hot Spotsخارج المباني ) المحلية للتغطيةشبكات الحاسوب الراديوية  ليجب أن يكون تشغي        
 وضمن ( ميجا هيرتز 6425 -5925)باستثناء النطاق الترددي  باستخدام فئة الترددات )أ(        
 االستخدامات التالية:        

 لتقديم خدمات اتصاالت عامة )المرخص الذين يملكون رخص فرديه او فئوية(. -
 اتصاالت عامة(.لالستخدمات الخاصة )شريطة عدم تقديم خدمات  -

 

                                           
 (.dBm 27ملي واط ) 500على أن اليتجاوز قدرة البث من جهاز اإلرسال )قبل الهوائي(   1

 لبيئة التشغي : )5(المادة 
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 Bridging): –التجسير (الربط الخارجي  )ب
 

يسمح بالتجسير للمرخص لهم ) الذين يملكون رخصة فردية أو فئوية(  وللعامة )ضمن استخداماتهم 
( ضمن Bridging -)التجسيرر لوصالت الراديوية لغايات الربط الخارجي التجسيا باستخدامالخاصة( 

 :التالية النطاقات الترددية
 (2400- 2483.5ميجاهيرتز ) 
 (5150- 5350 )  هيرتزميجا 
 (57-71جيجا هيرتز ) 

هذا النوع من االستخدام لترخيص  لحيث يخضع مث،للربط بين المرافق التي تعود ملكيتها لنفس الجهة
يتم دفع هذه التعليمات  من/ب( 4) تجاوز القدرة المشعة من الهوائي المحددة في البندل في حاو ،الترددات

من نقطة إلى نقطة (الترددات المعتمدة لدى الهيئة وتبعًا ألسلوب الربط عوائد استخدام الترددات وفقًا لتعرفة 
مكن للهيئة السماح بتجاوز المحددات ، وبعد دراسة كل حالة على حدة، ي. ولهذه الغاية)أو نقطة إلى عدة نقاط

 والمتعلقة بالقدرة المنبعثة من المحطة الراديوية.الفنية الواردة أعاله 
 

 :شبكات الحاسوب الراديوية المحلية االلتزام بما يليمي مستخد/يجب على مشغلي  :لالتداخ )ج
 .الخدمات الراديوية المرخصة/ضار على الشبكاتل ي تداخعدم التسبب بأ .1
 .أجهزة راديوية حاصلة على موافقة الهيئة النوعيةل استعما .2
من  الضارةال يجوز لمستخدمي شبكات الحاسوب الراديوية المحلية المطالبة بالحماية من التداخالت  .3

أو شبكات و/الحاصلة على موافقة من الهيئة  أوو/  الخدمات الراديوية المرخصة/الشبكات
 ى.األخرالحاسوب الراديوية الخاصة 

 Interference)يجب أن تؤخذ كافة المعايير والتدابير الممكنة وذلك بتفعيل تقنيات الحد من التداخل  .4
(Mitigation Techniques   مثل اختيار ديناميكي للترددات(Dynamic Frequency 

Selection - DFS)  والتحكم بقدرة البث(Transmission Power Control – TPC)  وفي حالة
يتم التعامل معها حسب المعايير الفنية الصادرة عن  تقنيات الحد من التداخلاألجهزة التي ال تدعم 
 .ETSIمعهد التقييس االوربي 
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 :أمان المعلومات )د
 

أجهزة شبكات الحاسوب الراديوية المحلية التي ال تحوي أية مزايا أمان للمعلومات غير مؤهلة للحصول 
على الموافقة النوعية من الهيئة. ويجب أن يضمن المسؤولون عن تشغيل شبكات الحاسوب الراديوية 

 من خالل تفعيل خصائص تشفير النفاذ المحلية تطبيق معايير األمان في األنظمة المستخدمة من قبلهم
 .للشبكة وتشفير البيانات المرسلة

 

  :العامة التطبيقاته( 
يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حاالت انشاء شبكات الحاسوب الراديوية المحلية للتغطية 

المباني تسجيل  (، ويتوجب على الجهة المنشأة للشبكة خارجHot Spots –الخارجية )النقاط الساخنة 
 وتوثيق النقاط الساخنة لدى الهيئة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

 
 


