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  )العامة والخاصة(المتحركة األرضية  الخدمات الراديوية -1

  :يليالمتحركة كما  األرضية االتصاالت الراديوية لخدمات يتم احتساب العوائد  

  

 االتصاالت الراديوية لخدماتعوائد الترددات =  X 8000)  هـ.ك 25 ÷ عرض الحزمة الترددية المستخدم( X 3م X 2م X 1م

  .بالدينار األردني المتحركة األرضية

  

  : معرفة في الجداول التالية 3، م2، م1حيث م

  )1م( معامل المنطقة -) 1(جدول رقم 

 المنطقة  )1م(المعامل
  المملكة  تغطية شاملة لكافة مناطق  1

  محافظة العاصمة عمان  0ر8

  باقي المحافظات  0ر6

  

  إذا مت تغطية حمافظة العاصمة بواسطة شبكة تعمل ضمن منطقة أخرى فإن املعامل الذي حيتسب هذه احلالة هو معامل تغطية  :مالحظة
 .حمافظة العاصمة 

 
  )2م( ERP معامل قدرة اإلرسال -) 2(جدول رقم 

 رسالقدرة اإل  )2م(المعامل 

  واط 5 ≤   0ر0 5

  واط 15ولغاية  واط 5 >   0ر 2

  واط 25 ولغاية واط  15>   0ر 3

  واط 50 ولغاية واط 25 >  0ر 5

  واط 100 ولغاية واط 50 >  0ر 7

  واط 150 ولغاية واط 100 >  0ر 9
  واط 250 واط ولغاية 150 >  1

    واط 250 >  1ر2

  
  . ، علماً بأن القدرة اليت تعتمد يف االحتساب هي قدرة اإلرسال القصوى اليت ميكن أن تنبعث من اهلوائي(ERP) ن اهلوائياملنبعثة م القدرة الفعالةهي :  القدرة 

  

  )3م(معامل النطاق الترددي -) 3(جدول رقم 

 نطاق التردد  )3م(المعامل
  هـ. م 470حتى   1

  هـ.م 960ولغاية  470من   0ر8

  هـ.م 3000ولغاية  960من   0ر6

  هـ.م 18000ولغاية  3000من   0ر5

  هـ.م 18000أكبر من   0ر4

  

  



  
    
 
  

  :مالحظات

األعلى مضافاً إليها  من منطقة للرخصة الواحدة،  يتم احتساب العوائد للمنطقة أكثرإذا تكرر استخدام التردد الواحد في  •

  .يتكرر فيها ذلك التردد ةمنطق لكل عوائد ترددأعلى من قيمة % 10

 .واحدغ المحتسب من المعادلة أعاله في حالة استخدام تردد يتم احتساب نصف المبل •

 .)في الشبكة( قدرة اإلرسال التي يتم احتسابها هي أعلى قدرة تستخدم في تقديم الخدمة •

  للخدمات العامة، بغض النظر عن موقع محطات اإلرسال الراديوية  1= معامل منطقة التغطية  •
  

   :أمثلة
  :)الخاصة(تحركة الماألرضية الخدمات الراديوية 

  )1( مثال

تعمل مختلف  ،جهاز متحرك 20ومحطة ثابتة مع  واط  50 قصوى شبكة راديوية تعمل في عمان وتستخدم معيد بث بقدرة إرسال

  . VHFفي حزمة . هـ.ك 12ر5األجهزة على قناة بترددين بمباعدة قنوات 

  : تحسب العوائد السنوية على الشبكة 

 . 0ر8) = 1م(أعاله فإن معامل المنطقة ) 1(ة عمان، لذلك وحسب الجدول رقم تستخدم الشبكة في منطق - 1

كونها  0ر5) = 2م( اإلرسالأعاله فأن معامل قدرة ) 2(واط ، لذلك وحسب الجدول رقم  50=  إرسالتستخدم الشبكة قدرة  - 2

 .واط 50ولغاية  25من كبر أ اإلرسالضمن مجموعة قدرات 

= أعاله  )3(حسب الجدول رقم ) 3م(، لذلك فإن معامل النطاق الترددي  VHFمن النطاق الترددي تستخدم الشبكة ترددات ض - 3

1 .  

  .هـ.ك 12ر5= عرض الحزمة المستخدم  - 4

  

  :لذا فإن العوائد تكون

  =  X  8000)هـ. ك 25 ÷عرض الحزمة المستخدم (  X 3م X 2م X 1م

  .سنوياًدينار  X 8000  =1600) 25 ÷ 12رX 1 X )5 0رX 5 0ر8

  ):2(مثال 

 واط وهوائي ذو ربح 5منطقة عمان وعلى أجهزة أعلى قدرة فيها  هـ في.م 460ر350شركة تعهدات تعمل على تردد واحد مقداره 

  .هـ .ك 12ر5وذات فاصل قنوات )  واط dB   )ERP= 5صفر

 :لذا فإن العوائد تكون
   ينارد X 8000  (÷ 2  = 80)   25  ÷   12ر5( × 1×  0ر05× 0ر 8(

  

  

  

  

  

  

  
 أجور دينار لكل رخصة من الخدمات المذآورة أعاله على أساس سنوي، باإلضافة إلى  100بمبلغ  أجور اصدار رخص :مالحظة عامة

  .دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة 50عند تقديم طلب رخصة ترددات ألول مرة ، و 100تقديم الطلب والبالغة 
  

  



  
    
 
  

  :)3(مثال 

  هـ وأعلى .م 169ر125هـ و .م 168ر400معيد بث ذو ترددين  ت العاصمة والزرقاء والبلقاء ومادبا تستعملشركة تعمل في محافظا

ها تستخدم هـ، علماً بأن.ك 25قنوات وذات فاصل )  واط (ERP  = 400 ب.د 6واط وهوائي ذو ربح  100قدرة تعمل عليها األجهزة 

  .في مناطق العمل أعاله تعمالههـ يتكرر اس.م 169ر125التردد معيد البث في عمان و

  :لذا فإن العوائد تكون

  )معيد البث في عمان( دينار  7680=   ) X 8000)   25  ÷   25( × 1×  1ر2× 0ر 8(: في عمان للزوج الترددي

  دينار 3840=  1×  1ر2×  0ر8×  0ر5×  8000 :))نفي عما هـ.م 169ر125التردد (منطقة  أعلىواحد في  قيمة التردد(

  :أعاله) 1(التردد المكرر تكون عوائده كما يلي وحسب الشرط رقم    

  دينار  384)= عمان( من قيمة التردد في المنطقة األعلى% 10: (التردد المكرر في الزرقاء   

  دينار  384)= عمان( من قيمة التردد في المنطقة األعلى% 10: (التردد المكرر في السلط   

  دينار  384)= عمان( من قيمة التردد في المنطقة األعلى% 10: (التردد المكرر في مادبا   

  دينار   X  8832 3 )   384+  7680( : =المجموع الكلي     

  

  :)العامة(المتحركة األرضية الخدمات الراديوية 

  : شبكة هواتف خلوية 1 مثال

  .واط  53بقدرة إرسال هـ و.م 5+ 5  تستخدم عدة أزواج من الترددات تبلغ بمجموعها حزمة عرضها GSMشبكة 

  :تحسب العوائد السنوية على الشبكة 

كونها تستخدم  1) = 1م(أعاله فإن معامل المنطقة ) 1( تستخدم الشبكة في كافة مناطق المملكة ، لذلك وحسب الجدول رقم .1

 .مستوى المملكة  على

 0ر7) = 2م( اإلرسالأن معامل قدرة أعاله ف) 1(واط ، لذلك وحسب الجدول رقم  53= قصوى إرسالتستخدم الشبكة قدرة  .2

  .واط 100- 50 اإلرسالمجموعة  قدرات  كونها ضمن

حسب الجدول ) 3م(هـ ، لذلك فإن معامل النطاق الترددي .م 960 – 470تستخدم الشبكة ترددات ضمن النطاق الترددي  .3

   0ر8=  أعاله ) 3(رقم 

  .هـ.ك 5000= عرض الحزمة المستخدم  .4

  :لذا فإن العوائد تكون

  =  X  8000) هـ. ك 25 ÷عرض الحزمة المستخدم (  X 3م X 2م X 1م

1 X 70ر X 80ر X )5000 ÷ 25 (X 8000  =896000.  

  .دينار سنوياً 896000= وبذلك تكون العوائد السنوية الكلية

  

  :خدمات النداء اآللي 2 مثال

  

هـ ، تحسب العوائد السنوية على .ك 25واط وبفاصل   400شركة نداء آلي تستخدم شبكة نداء اآللي وتبث على تردد واحد بقدرة 

  : الشبكة

 . 1) = 1م(أعاله فإن معامل المنطقة ) 1(تستخدم الشبكة في كافة مناطق المملكة ، لذلك وحسب الجدول رقم  - 1

 1ر2) = 2م( اإلرسالأعاله فأن معامل قدرة ) 2(واط ، لذلك وحسب الجدول رقم  400=  قصوى إرسالقدرة تستخدم الشبكة  - 2

  .واط 250اكبر من  اإلرسالكونها ضمن مجموعة قدرات 

حسب الجدول رقم ) 3م(هـ ، لذلك فإن معامل النطاق الترددي .م 470تستخدم الشبكة ترددات ضمن النطاق الترددي أقل من   - 3

  . 1= أعاله ) 3(



  
    
 
  

  .هـ.ك 25= عرض الحزمة المستخدم  - 4

  

  :وعليه فإن العوائد تكون احتساب نصف المبلغ الذي يتم احتسابه على قناة ذات ترددين، تستخدم الشبكة تردد واحد، لذلك يتم

  =  X  8000 ÷ 2)هـ. ك 25 ÷عرض الحزمة المستخدم (  3Xم X 2م X 1م

1 X 1 X 21ر X )25 ÷ 25 (X 8000  =9600 ÷ 2  =4800 دينار.  

  .دينار سنوياً  4800=  وبذلك تكون العوائد السنوية الكلية

  

  )الوصالت الراديوية(األرضية الثابتة الخاصة والعامة  االتصاالت الراديويةخدمة  -2
  

  :التالي) 4(حسب الجدول رقم  نقطة إلىالثابتة من نقطة  األرضية االتصاالت الراديويةخدمات  2-1
  

  )1(قناة باتجاهين 

  سنة/دينار

 حزمة الترددات

  هـ.م 3000لغاية   ))2(ع  X 0ر04( +150

  هـ.ج 11-3أكبر من   )ع 0Xر03( +100

  هـ.ج 20- 11أكبر من   )ع 0Xر025(  +50

  هـ.ج 30 -  20أكبر من   )ع 0Xر015( +10

  هـ.ج 70 -  30أكبر من  )ع X   0ر008( 

  )4(هـ.ج 95 – 70أكبر من  )ع X 0ر0012(

ات االتجاهين من القيمة المطلوبة للقنوات ذ% 75القنوات ذات االتجاه الواحد التي ترسل فقط، تدفع  .1

  ).إرسال واستقبال( 

 .عرض الحزمة الترددية بالكيلوهيرتز إلىيرمز ) ع(الحرف  .2

عرض الحزمة باتجاه أعلى من عرض  أنإذا كان عرض الحزمة الترددية باتجاهين مختلف بحيث  .3

 .الحزمة باالتجاه المقابل فإن المحاسبة تكون على عرض الحزمة األعلى كوصلة باتجاهين

تم في حال هـ .ج 95- 70هـ في المعادلة الخاصة بالحزمة الترددية .م 250القناة يعتمد عرض  .4

  .هـ.م 250استخدام عرض قناة أقل من 
  

  ..الخ.... WLL, MMDS,LMDS,MVDSمثل   )عدة نقاط إلىمن نقطة (العامة الثابتة  الخدمات الراديوية 2- 2

   Point to Multipointمن نقطة إلى عدة نقاط العامة  ةالثابتالراديوية االتصاالت يتم احتساب العوائد لخدمات 
  :يلي ماآ   )1( الخدمةولمقدم  المتحرآة، األرضية الطريقة للخدمات وبنفس  السابقة (3 ,2) من الجداول 
  

  =  RF Channel  (X 8000÷الحيز الترددي المستخدم  مجموع( X )3جدول رقم (  3م X) 2رقم  جدول( 2م

  Point to Multipoint1عدة نقاط  إلىمن نقطة العامة الثابتة  االتصاالت الراديويةخدمات عوائد الترددات ل
  

  .)عدة نقاط إلىمن نقطة (الفردية  أوالخاصة الثابتة  الخدمات الراديوية 2-3
  

عدة نقاط على غرار  إلىنقطة من  الفردية أوالخاصة الثابتة الراديوية في حال االستخدامات الفردية فقط يتم احتساب العوائد لالتصاالت 

االتصاالت ضمن نظام أخرى نقطة  إلىأي كل نقطة ) ( 4(كما في الجدول رقم  نقطة إلىالثابتة من نقطة  األرضية االتصاالت الراديوية

                                                           
  موقع راديوي/خلية/لكل محطة  1



  
    
 
  

  .)أعاله) 4(رقم  أساس الجدولحاسب على توخاصة وصلة  اعامل على أنهتعدة نقاط  إلىالخاص من نقطة  الراديوية

الشبكة الراديوية المستخدمة في تلك  أجزاءوتستخدم لربط  أخرىالوصالت الخاصة هنا الوصالت التي تكون جزءاً من خدمة ويقصد ب

 أساسبوجود تلك الوصلة، وخالفاً لذلك تعامل على  إالالخدمة فقط وليس لربط مشتركين، وبشرط أن ال يمكن تقديم تلك الخدمة 

   .)عدة نقاط إلىمن نقطة (العامة الثابتة الخدمات الراديوية 
  

 .األخرىالراديوية فقط وليس الخدمات  العامةالثابتة الراديوية الخدمة أو مشغل مقدم الخدمة المقصود به هنا ، هو مقدم ) : 1(

  . (Telemetry)خدمات القياس عن بعد  2-4

 . االتصاالت الراديوية األرضية الثابتةخدمة على أساس  وتحاسببنوعيها، الراديوية تعمل هذه األنظمة على أساس الوصالت 

  

  : أمثلة

  
 )الوصالت الراديوية(خدمة االتصاالت الراديوية األرضية الثابتة الخاصة والعامة        

  

 نقطة إلىالثابتة من نقطة األرضية خدمات االتصاالت الراديوية  - 1

  

   1مثال 

  :تكون عوائدها حسب المعادلة التاليةس، هـ .م 2000هـ تعمل في مجال .م 7وصلة ذات حزمة عرضها 

  

  دينار 0X7000=430ر150+04

  

   2مثال 

  :ستكون عوائدها حسب المعادلة التالية، هـ.ج 11- 3هـ تعمل في مجال .م 14وصلة ذات حزمة عرضها 

  

  .دينار 0X14000=520ر03+ 100

  

   3مثال 

  :دها حسب المعادلة التاليةستكون عوائ، هـ.ج 20- 11هـ تعمل في مجال .م28وصلة ذات حزمة عرضها 

  

50+0.025X28000=750 دينار.  

  

  

  

  

  

  
 أجور دينار لكل رخصة من الخدمات المذآورة أعاله على أساس سنوي، باإلضافة إلى  100بمبلغ  أجور اصدار رخص :مالحظة عامة

  .تعديل الرخصة دينار عند تجديد أو 50عند تقديم طلب رخصة ترددات ألول مرة ، و 100تقديم الطلب والبالغة 
  



  
    
 
  

  أمثلة
  )عدة نقاط إلىمن نقطة (العامة الثابتة الخدمات الراديوية  -1

  

 1مثال 

 60ويبلغ مجموع الحيز الترددي المخصص لها  ،   GHz 3.6-3.4النطاق الترددي ضمن لمحطة    WLL تقوم بتشغيل نظامشركة 

MHz   وتستخدم في خدماتهاRF Channel = 300 KHz   ، ستكون عوائد واط،   25 المحطةرة مستخدمة في قد أعلىوتبلغ

  : الترددات لها

   

  = RF Channel  (X 8000÷الحيز الترددي المستخدم  مجموع( X 3م X 2م

  .دينار X  ) 60000 /300  (X 8000  =240000 0رX 5 0ر3

  

  ))عدة نقاط إلىمن نقطة (العامة الثابتة الراديوية  الخدمات(    2مثال      
 

 6قنوات تبلغ الواحدة منها  4،  وتستخدم   MHz 2700-2500النطاق الترددي ضمن لمحطة    MMDSم بتشغيل نظام تقوشركة 

MHz  وتستخدم في خدماتهاRF Channel = 6 MHz واط،  ستكون عوائد الترددات  100المحطة ، وتبلغ أعلى قدرة مستخدمة في

  : لها

  

   X 4  = (24 MHz 6(يبلغ مجموع الحيز الترددي المخصص لها  -  1

  

  = RF Channel  (X 8000÷الحيز الترددي المستخدم  مجموع( X 3م X 2م  - 2

  .دينار X   )24 /6  (X 8000  =32000 0رX 6 0ر7

  

  )عدة نقاط إلىمن نقطة (الفردية  أوالخاصة الثابتة الخدمات الراديوية 

  

  1مثال 

  

  عدة نقاط إلىمن نقطة لمتحركة ، وتستخدم في خدماتها وصلة راديوية ا األرضيةشركة تعمل في خدمات االتصاالت الراديوية 

  ، MHz 405وكل من جبل التاج والعبدلي في عمان ، والزرقاء ومأدبا، وتستخدم التردد  بين عمان في منطقة صويلح  

  :  ، فإن عوائدها تكون كما يلي 25KHzمقداره  (Channel Spacing)وبعرض حزمة  

  

  دينار X  25  = (151 0ر40+(  150: اج  الت -صويلح  -  1

  دينار X  25  = (151 0ر40+(  150:   العبدلي -صويلح - 2

  دينار X  25  = (151 0ر40+(  150:   الزرقاء -صويلح - 3

  دينار X  25  = (151 0ر40+(  150:   مأدبا -صويلح - 4

  

  .عوائد تلك الوصلة دينار 604: ويكون المجموع 

  

  



  
    
 
  

  .ذ الالسلكي الثابت بالحزم العريضةخدمات النفا -3

  :يليكما  النفاذ الالسلكي الثابت بالحزم العريضة لخدمات يتم احتساب العوائد  

  

  .بالدينار األردني النفاذ الالسلكي الثابت بالحزم العريضة عوائد الترددات لخدمات=   X 44800 3م X 1م Xعرض الحزمة 

   :معرفة في الجداول التالية 3، م1حيث م

  )1م( معامل المنطقة -) 5(جدول رقم 

 المنطقة  )1م(المعامل
   كامل أنحاء المملكة  1

   فقط محافظة العاصمة  0ر5

  جميع محافظات المملكة باستثناء محافظة العاصمة  0ر5

في حال استخدام نصف الحزمة الترددية داخل محافظة العاصمة فقط واستخدام النصف اآلخر لهذه الحزمة في كامل 

  0ر75=1أنحاء المملكة بما فيها العاصمة تكون قيمة المعامل م

  

  )3م(معامل النطاق الترددي -) 6(جدول رقم 

 نطاق التردد  )3م(المعامل

  هـ.ج 3أقل من   0ر8

  هـ.ج 4- 3  0ر6

  هـ.ج 6- 4  0ر4
 
  .المالحة الجويةالراديوية في تصاالت االخدمة  -4
  

  :التالي ) 7(حسب الجدول رقم   - ) ماعدا رخصة الطائرة(الراديوية خدمات المالحة الجوية  4-1

  

 )لكل محطة ولكل قناة(ترددات العمليات الجوية   )سنة/دينار(المبلغ 
  .) الخ …برج المراقبة، األجهزة المساعدة في اإلقالع والهبوط   140
  األجهزة المساعدة في المالحة مثل الرادار  40

  

  :التالي ) 8(رقم الجدول  حسب -رخصة الطائرة  4-2

  

 الطائرة والوزن  )دينار( المبلغ 
  كغم 14000طائرة ذات وزن إقالع يزيد عن   550
  كغم 14000وأقل من أو يساوي  3200طائرة ذات وزن إقالع اكبر من   250
  كغم 3200طائرة ذات وزن إقالع أقل من أو يساوي   30

  

  
 أجور ل رخصة من الخدمات المذآورة أعاله على أساس سنوي، باإلضافة إلى دينار لك 100بمبلغ  أجور اصدار رخص :مالحظة عامة 

  .دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة 50عند تقديم طلب رخصة ترددات ألول مرة ، و 100تقديم الطلب والبالغة 
  



  
    
 
  

  

   :الراديوية في خدمة المالحة الجوية رخصة الترددات األرضية 4-3

  .وبنفس األسس والمعايير األخرى الخدمات الراديويةمن  ما ينطبق على مثيالتهاينطبق عليها من حيث العوائد 

  

  .المالحة البحريةالراديوية في تصاالت االخدمة  -5
  

  :التالي ) 9(حسب الجدول رقم   -رخصة السفينة والقارب  5-1

  

 النوع  )سنة/دينار(المبلغ 
  باخرة  250
  قارب  50

  .عن أنواع وأعداد األجهزة أو حجم القارب أو السفينةتدفع العوائد بغض النظر: مالحظة

  

  : التالي) 10(حسب الجدول رقم   - رخص محطات المالحة البحرية  5-2

  

 المبلغ 

  )محطة أو جهاز/سنة/دينار( 

 األجهزة/المحطة

  )1( ةقنا/محطة/المحطة الساحلية  140
  .الرادارالوسائل المساعدة للمالحة البحرية مثل أجهزة   40

وهي محطة ثابتة تتصل مع السفن والقوارب ويمكنها االتصـال مـع الطـائرات وشـبكات     : المحطة الساحلية) 1( 

  .األرضية المتحركة وتعمل على حزم ترددات المالحة البحرية االتصاالت الراديوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 أجور ورة أعاله على أساس سنوي، باإلضافة إلى دينار لكل رخصة من الخدمات المذآ 100بمبلغ  أجور اصدار رخص :مالحظة عامة 

  .دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة 50عند تقديم طلب رخصة ترددات ألول مرة ، و 100تقديم الطلب والبالغة 
  



  
    
 
  

  .األرضية الفضائية االتصاالت الراديويةخدمات  -6

  

  :التالي) 11(حسب الجدول رقم  الرئيسةاألرضية الثابتة الراديوية  المحطات 6-1

  

 وعرض الحزمةالمحطة  )سنة/دينار(المبلغ 

  هـ.ك 100 اقل من عرض حزمة ترددات محطة ذات  قمر إضافي / 200 + )ع( 0ر5 + 300

 ولغايةهـ .ك 100من محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر   قمر إضافي/ 500) + ع( 0ر4+  2500

  هـ.ك1000

 2000 ولغاية هـ.ك 1000من عرض حزمة ترددات أكبر  محطة ذات  قمر إضافي/ 1000) + ع( 0ر3+  5000

  هـ.ك

  هـ.ك 2000من محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر   قمر إضافي/ 2000) + ع( 0ر2+  8000
 

  .عرض الحزمة الترددية بالكيلوهيرتز إلىيرمز ) ع(الحرف 
 

  :التالي) 12(حسب الجدول رقم  VSATمحطات  6-2

 المحطة  )سنة/دينار(المبلغ 

     VSATمحطة أرضية صغيرة نوع   للمحطة 1500

دينار لكل محطة  750+ للمحطة األولى  1500 

  إضافية 

  محطة 20لغاية    VSATمحطة أرضية صغيرة نوع 

  محطة  50محطة لغاية  21من    VSATمحطة أرضية صغيرة نوع   دينار لكل محطة إضافية  500  

  محطة  100محطة لغاية  51من    VSATية صغيرة نوع محطة أرض  دينار لكل محطة إضافية  250  

  فوق محطة فما  101من    VSATمحطة أرضية صغيرة نوع   دينار لكل محطة إضافية  200
  

  :مالحظات

 . من المبالغ أعاله% 50تدفع  المستقبلة فقط األرضية الراديوية الفضائيةالمحطات  .1

محطات ثابتة ويستوفى عليها نفس المبلغ  أساسامل على تع (VSAT HUB STATION)المركزية  VSAT ألمحطات  .2

  . أعالهالذي يستوفى من المحطات الثابتة المذكورة في الجدول رقم 

 ).12(الجدول رقم كما هو وارد في  VSATمحطات   بنفس تعرفةالتي ترخص بشكل مؤقت وفردي تحاسب  Inmarsatمحطات  .3

عرض الحزمة باتجاه أعلى من عرض الحزمة باالتجاه المقابل فإن  أنختلف بحيث إذا كان عرض الحزمة الترددية باتجاهين م .4

 .(Uplink & Downlink )المحاسبة تكون على عرض الحزمة األعلى كمحطة باتجاهين 

  

  .المحمولة الراديوية الفضائيةاألرضية المحطات  6-3
  .سنة/دينار 4000دفع عوائد ترددات بمبلغ ت       

  
  
  

 أجور دينار لكل رخصة من الخدمات المذآورة أعاله على أساس سنوي، باإلضافة إلى  100بمبلغ  أجور اصدار رخص :مالحظة عامة
  .دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة 50عند تقديم طلب رخصة ترددات ألول مرة ، و 100تقديم الطلب والبالغة 

  

  

11)(



  
    
 
  

  :أمثلة
  األرضية خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية

  ) : 1( مثال

  :تكون عوائدها كما يلي VSATمحطة  25تمتلك  مؤسسة

  .دينار 1500:  األولىالمحطة 

  .دينار للمحطة 750:  20- 2المحطات من 

  . دينار للمحطة 500:  25-21المحطات من 

  دينار 19X   750   +5 X 500  = (18250+ (  1500: وبالتالي فإن العوائد تكون

  

  ) :2(مثال 

  :هـ وتعمالن مع قمر واحد، تكون عوائدهما كما يلي.ك 1000حطتين أرضيتين مستقبلتين بعرض حزمة مؤسسة تمتلك م  

  دينار 2900=  2 ÷ 5800=  2× ) 1000×  0ر4+  2500(  

  

  المساندة للبث اإلذاعي والتلفزيوني وإنتاج البرامج  االتصاالت الراديويةخدمات  -7

  .) X  2( وضربها في اثنان أعاله ) 4(حسب الجدول رقم  - ة األرضية الثابت الخدمات الراديويةكما في 

  

  :التالي ) 13(الجدول رقم  حسب - الراديورخصة هواة  -8

  

  نوع الخدمة   سنة/ دينار 
  جمعية هواة الراديو رخصة    15

  رخصة هواة الراديو   هاوي/ دينار 1

  

  :التالي ) 14(حسب الجدول رقم   -خدمة االستدالل الراديوي -9

  

  نوع الخدمة   سنة/ دينار

  خدمات االستدالل الراديوي األرضية  قناة/دينار لكل محطة 100

  مرسالت الطوارئأجهزة   )جهاز(  دينار لكل محطة 50

: الفضائية) توضيع الموقع(أو تحديد الموقع  خدمات االستدالل الراديوي  قناة/محطة/دينار 200

 أو DGPSة لتحديد الموقع التفاضلي االتصاالت الراديويةمثل خدمات 

  االستدالل الراديوي باستخدام قمر أو مجموعة أقمار صناعية

  

  :التالي ) 15(حسب الجدول رقم   -الفلكية  االتصاالت الراديويةخدمة  - 10

  

  نوع الخدمة   سنة/ دينار

  الفلكية  االتصاالت الراديويةخدمة   محطة/  200

  
دينار لكل رخصة من الخدمات المذآورة أعاله على أساس سنوي، باإلضافة إلى رسوم  100غ يضاف رسم تصريح بمبل: مالحظة عامة 

  .دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة 50عند تقديم طلب رخصة ترددات ألول مرة ، و 100تقديم الطلب والبالغة 



  
    
 
  

  :تالي ال) 16(حسب الجدول رقم   -لغايات األبحاث والتجارب االتصاالت الراديويةرخصة  - 11

  

  نوع الخدمة   سنة/ دينار

من قيمة الترخيص % 25

الدائم فيما لو طلب وحسب 

نوع الخدمة التي تقع فيها 

  طبيعة االستخدام

  لغايات األبحاث والتجارب االتصاالت الراديويةرخصة 

 
  :شروط

  :والتجارب تكون في الحاالت التالية لغايات هذه التعرفة فإن األبحاث

  

المملكة بشكل مؤقت إلى من قبل الجامعات أو المعاهد لألبحاث وتدخل الراديوية لمحطات أن تستخدم هذه ا .1

  .أو دائم

في حال استخدامها من غير الجامعات أو المعاهد فتدخل هذه المحطات إدخاالً مؤقتا بهدف إجراء التجارب  .2

  .واألبحاث عليها

  : مثال

  .وصلة راديوية، الهدف منها هو إجراء تجارب

  ).3(عن ما يترتب على الخدمة الثابتة، كما في الجدول رقم % 75مقداره  الثابتة وبتخفيضوائد على أساس الخدمة تحسب الع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 أجور دينار لكل رخصة من الخدمات المذآورة أعاله على أساس سنوي، باإلضافة إلى  100بمبلغ  أجور اصدار رخص :مالحظة عامة

  .دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة 50عند تقديم طلب رخصة ترددات ألول مرة ، و 100تقديم الطلب والبالغة 
  



  
    
 
  

 GMPCSمثل  المتحركةالراديوية الساتلية  االتصاالتخدمات     - 12

  

    سنة/ دينار 

هـ أو جزء .ك 100 /دينار 150

، سواء في الحزمة الصاعدة أو منها

  الهابطة

   لمتحركةاالراديوية الساتلية  االتصاالتخدمات 

  

  :مالحظة

سواء أكانت (الساتلية المتحركة  تصاالت الراديويةاالفي حالة تطلب األمر المشاركة في الحزمة الترددية المخصصة لخدمة 

أعاله بين ) 1(المبلغ المذكور في ) تقسيم(بين أكثر من مشغل للخدمة يتم توزيع ) المشاركة في الحزمة الترددية الصاعدة أو الهابطة

  وحسب استخدام كل منهم من التردداتغلين الذين يشتركون في أشغال تلك الحزمة وبحد أقصى ثالثة مشغلين المش

  .)مشغلين يدفع كل منهم ثلث المبلغثالثة على سبيل المثال إذا كانت المشاركة بين (
  

دينار  9225غطية األردن مبلغ لت هـ. م 1600- 1510ضمن النطاق الترددي  هـ،.ك)  6150(ستخدم ييترتب على نظام   :1مثال 

  .سنويا

  

دينار  7800مبلغ لتغطية األردن هـ . م 1627- 1621ضمن النطاق الترددي  ،هـ.ك)  5200(ستخدم ي نظاميترتب على  :2مثال 

  .سنوياً

  

دينار  22500لتغطية األردن مبلغ  هـ. م 2200-1980ضمن النطاق الترددي  هـ،.ك)  15000(ستخدم ي نظاميترتب على  :3مثال 

  .سنويا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أجور دينار لكل رخصة من الخدمات المذآورة أعاله على أساس سنوي، باإلضافة إلى  100بمبلغ  أجور اصدار رخص :مالحظة عامة
  .دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة 50عند تقديم طلب رخصة ترددات ألول مرة ، و 100تقديم الطلب والبالغة 

  



  
    
 
  

  البث اإلذاعي والتلفزيونيات خدم - 13
  

  :تحتسب عوائد الترددات لغايات البث اإلذاعي والتلفزيوني وفقًا للمعادلة التالية
  

  دينار 64,000*4م*3م*2م*1م= عوائد ترددات البث اإلذاعي والتلفزيوني      
  

  : علمًا بأن   
  )للغايات غير التجارية( د السكان ، معامل عد) للغايات التجارية( هو معامل التغطية  1م             
  ) .هي هي أعلى قدرة ممكن أن تنبعث من الهوائي ERP(  بالكيلو واط (erp)عامل القدرة المنبعثة من الهوائيم هو  2م             

  معامل حزمة التردداتهو   3م             
  )بث إذاعي  أو تلفزيوني(  معامل نوع الخدمة هو  4م             

    
  :حيث أن قيم المعامالت هي آما في الجدولين التاليين

  
 العام-البث اإلذاعي والتلفزيوني غير التجاري

 معامل عدد السكان 1م
بالكيلوا  (erp)معامل القدرة المنبعثة من الهوائي 2م

  واط
 

 معامل نوع الخدمة 4م  معامل حزمة الترددات 3م

 VHF Band I 1 TV 1 0.1  1 أو يساوي أقل من 1.2 األردن

 VHF Band III 2 Sound 0.5 0.2  2او يساويأقل من و 1أكبر من  1 عمان

   VHF FM 1.2 0.3  5 يساوي أو أقل منو 2أكبر من  0.6 أربد

   UHF Band IV 1.2 0.4  10 أو يساوي أقل منو 5أكبر من  0.6 الزرقاء

   UHF Band V 1 0.5  20 أو يساوي أقل منو 10أكبر من  0.25 البلقاء

   MF AM 0.2 0.6  50أو يساويأقل من و 20أكبر من  0.2 المفرق

     0.7  100 أو يساوي أقل منو 50أكبر من  0.2 جرش

     0.8  200أو يساويأقل من و 100أكبر من  0.2 الكرك

     0.9  500أو يساويأقل من و 200أكبر من  0.15 عجلون

     1  1000 أو يساوي أقل منو 500أكبر من  0.15 مادبا

     1.2   1000أكبر من  0.15 معان

       0.15 الطفيلة

       0.15 العقبة

       
  العام -غير التجاري  ييبين المعامالت الخاصة بمعادلة البث اإلذاعي التلفزيون) 1(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  



  
    
 
  

 لبث اإلذاعي والتلفزيوني التجاريا

  بالكيلوا واط (erp)المنبعثة من الهوائي القدرة 2م 2منطقة التغطية 1م
 

 نوع الخدمة 4م  حزمة الترددات 3م

 VHF Band I 4 TV 1 0.1  1 أو يساوي أقل من 1.2 المملكة 

 VHF Band III 2 Sound 0.5 0.2  2أو يساويأقل من و 1أكبر من  1 عمان

المدن 

 األخرى
   VHF FM 1.2 0.3  5 أو يساوي أقل منو 2أكبر من  0.8

   UHF Band IV 1.2 0.4  10 أو يساوي أقل منو 5أكبر من   

   UHF Band V 1 0.5  20 أو يساوي أقل منو 10أكبر من   

   MF AM 0.2 0.6  50 أو يساوي أقل منو 20أكبر من   

     0.7  100 أو يساوي أقل منو 50أكبر من   

     0.8  200 أو يساوي أقل منو 100أكبر من   

     0.9  500 أو يساوي أقل منو 200أكبر من   

     1  1000 أو يساوي أقل منو 500أكبر من   

     1.2   1000أكبر من   
  العام -غير التجاري  ييبين المعامالت الخاصة بمعادلة البث اإلذاعي التلفزيون) 2(الجدول رقم 

 
 : اتمالحظ

متنوعة تعنى  الذي يعنى بنشر سياسة الدولة اإلعالمية من خالل تقديم برامجهو البث اإلذاعي والتلفزيوني ): العام(البث غير التجاري -1
 .بنشر الثقافة الوطنية وال يكون الهدف الرئيس منه الربح المادي

للتردد المرخص في منطقة ما  اإلشارةأو تجاوزت قيم  من منطقة للرخصة الواحدة أآثرفي  التردد الواحدأو تغطية إذا تكرر استخدام  -2
من بين األعلى  لمنطقةعوائد الترددات لهذا التردد في ا يتم احتساب  ،3لالتصاالتوح بها وفق توصيات االتحاد الدولي مب الحماية المسنس

آل على التي يتكرر فيها أو يغطيها من قيمة عوائد التردد في المناطق األخرى % 10مضافًا إليها آافة المناطق التي يغطيها أو يتكرر فيها 
عدد المناطق *0.1+0.9(في أآثر من منطقة فيتم احتساب عوائد التردد آاآلتي التردد الواحدوللتسهيل إذا تم استخدام التردد أو تغطية  .حدة

وذلك وفقًا إلجراءات تنفيذ تعرفة البث ،  أعلى عوائد للتردد بين جميع المناطق التي تم استخدامه فيها)* التي تم إعادة استخدام التردد فيها
  ) 1إجراءات تنفيذ تعرفة ترددات البث اإلذاعي والتلفزيوني الواردة في المرفق رقم ( .ذاعي والتلفزيوني المعتمدةاإل
  

  :أمثلة
  :اإلذاعي والتلفزيوني البثترددات أمثلة على احتساب عوائد  - 
  
  :آيلواواط 3 امقداره ة منبعثة قصوىبقدرميغاهيرتز في منطقة عمان الكبرى،  92ستخدم التردد وتمحطة إذاعية  لديها شرآة -1

  :باستخدام المعادلة
دينار  11.520= 64.000*0.5*1.2*0,3*1=  64,000*4م*3م*2م*1م: تكون عوائد الترددات المطلوبة من هذه الشرآة آما يلي 

 أردني
  
  :منطقةطية التردد في أآثر من غمثال في حال تكرار استخدام أو ت -2
  
ميغاهيرتز من قبل مؤسسة تعمل بأساس غير تجاري في منطقة راس النقب والرويشد والمستخدم أصال في  184.5د الترد متم تكرار استخدا 

، من ثم تم احتساب التعرفة المترتبة على هذا التردد باستخدام قاعدة إعادة استخدام التردد أعاله،  فتبين أن التعرفة قد )عمان(منطقة صويلح 
) 3(هو مبين في الجدول رقم  افيما إذا تم احتساب التعرفة لجميع المناطق التي تم استخدام التردد فيها، آمدينار  6.000انخفضت بمقدار 

  . أدناه
 أجور دينار لكل رخصة من الخدمات المذآورة أعاله على أساس سنوي، باإلضافة إلى  100بمبلغ  أجور اصدار رخص :مالحظة عامة

  .دينار عند تجديد أو تعديل الرخصة 50طلب رخصة ترددات ألول مرة ، وعند تقديم  100تقديم الطلب والبالغة 
  

                                                           
 ق هي المحافظات وفقًا للحدود اإلدارية الجغرافية المناط 2
  :توصيات االتحاد الدولي لالتصاالت 3
 ITU-recommendation BT.655-3(07/94)    للبث التلفزيوني  وtable 2.1 of ITU Geneva 84  للبث اإلذاعي  



  
    
 
  

 
القدرة المنبعثة  عدد السكان التردد بالميغاهيرتز المنطقة

 بالواط

قيمة التعرفة بدون 

تطبيق قاعدة إعادة 

 استخدام التردد

قيمة التعرفة 

باستخدام قاعدة 

إعادة استخدام 

 التردد

 103,680,00 103,680,00 500,000 عمان 184.5 صويلح

 288,00 2,880,00 20,000 العقبة 184.5 راس النقب

 414,72 4,147,20 3,000 المفرق 184.5 الرويشد

 104,382,72 110,707,20    المجموع

  منطقة نيبين عملية تخفيض التعرفة في حالة استخدام قاعدة إعادة استخدام التردد في أكثر م) 3(الجدول رقم 

 
  
  
  
  

  :اتمالحظ
  

األمثلة الواردة هي أمثلة قد تكون غير واقعية وقد وجدت فقط لبيان طريقة احتساب  - 1
مع أية حالة واقعية ،  األمثلةالمستخدم ، وفي حالة تطابق هذه  علىالتعرفة تسهيًال 

فليس بالضرورة أن تكون النتيجة لتلك الحالة مشابهة أو متطابقة مع نتيجة األمثلة 
 .للسهو أو الخطأ غير المتعمد وذلك نتيجة المذآورة

  
  .جميع المعلومات الواردة في التعرفة ملزمة للمرخص له - 2
 
آافة المصطلحات واألسس والشروط الواردة  في التعرفة تخضع لتفسير هيئة تنظيم  - 3

قطاع االتصاالت وهي صاحبة الحق في تفسيرها وتأويلها آونها هي التي أصدرت 
  .هذه التعرفة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
    
 
  

  )1(صطلحات الم
  

جيجا هيرتز وتبث في الفضاء  3000هي الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل تردداتها عن :(Radio Frequency ) الموجات الراديوية

  .دون الحاجة إلى موصل محدد للتوجيه

  

شفوية أو كتابية بالوسائل السلكية نقل أو إرسال أو بث أو ٍاستقبال اإلشارات أو األصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت : االتصاالت

  .أو الراديوية أو البصرية أو أي وسائل أخرى لالتصاالت

  

  .  هي االتصاالت التي تستخدم الموجات الراديوية كوسيلة اتصال: خدمة االتصاالت الراديوية

  

 .ثابتة) محطات(اتصاالت راديوية ما بين نقاط : الثابتةالراديوية خدمة االتصاالت 
 
 

نقطة أو الوصالت الراديوية من   Point to Multipointالراديوية الثابتة من نقطة إلى عدة نقاط  االتصاالتخدمة  - 

وتستخدم هذه في أنظمة الترددات الميكروية لربط موقع مع عدة مواقع والتي :   Point to Multipointإلى عدة نقاط 

  :وتتضمن أيضا أنظمة   Wireless Local loop  distribution systemهي في معظمها أنظمة 
  

-MVDS (Microwave Video Distribution System) (2) 
-MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) 
-LMDS (Local Multipoint Distribution Service) 

  .باإلضافة إلى أنظمة أخرى                      

  

  .اتصاالت راديوية ما بين المحطات الثابتة والمتحركة أو فيما بين المحطات المتحركة: ركةالمتحالراديوية خدمة االتصاالت 

  

ما بين المحطات الثابتة األرضية والمحطات األرضية الراديوية  خدمة االتصاالت: األرضية المتحركةالراديوية خدمة االتصاالت 

  .المتحركة أو فيما بين المحطات األرضية المتحركة

  

باخرة ، قارب ( القطع البحرية ما بين المحطات الساحلية و الراديوية خدمة االتصاالت: البحرية المتحركةالراديوية تصاالت خدمة اال

  .القطع البحريةأو ما بين المحطات الموجودة على متن  القطع البحريةما بين محطات  أو) الخ ...

  

ومحطات  األرضيةاالتصاالت الراديوية ما بين محطات  الراديوية صاالتخدمة االت: الجوية المتحركةالراديوية خدمة االتصاالت 

  .الطائرات أو فيما بين محطات الطائرات

  

مثل تحديد الموقع باستخدام الرادار أو القياس (خدمة اتصاالت راديوية تكون الغاية منها عملية االستدالل :خدمة االستدالل الراديوي 

  ).الراديوي

  

                                                           
  .الدولي لالتصاالت المذكورة في لوائح الراديو وتعريفات االتحاد  1995لسنة  13رقم تعريفات قانون االتصاالت األردني  تعتمد) 1
 

 .مت اعتماد التفسري باللغة اإلجنليزية لتحاشي التفاوت بالترمجات )2(



  
    
 
  

  

  .اتصاالت راديوية لخدمة المحطات الفلكية: فلكيةخدمة االتصاالت ال

   

  .بحوث والتجارب العلميةالخدمة االتصاالت الراديوية في أجراء : خدمة االتصاالت لغايات األبحاث والتجارب

  
 

لملحقـة بها هي مرسلة أو عدة مرسالت أو مستقبالت أو مجموعة من المرسالت والمستقبالت بما في ذلك المعدات ا: المحطة الراديوية

  .والالزمـة لالتصـال الراديوي

  

  .هي محطة راديوية تستخدم في خدمة االتصاالت الثابتة :الثابتة الراديوية المحطة 

  

المتحركة وتعمل أثناء الحركة وفي أماكن غير الراديوية محطة راديوية تستخدم في خدمة االتصاالت :المتحركة الراديوية  المحطة

  .محددة

  

  .المتحركة وهي مثبتة في موقع محدداالتصاالت الراديوية محطة راديوية تعمل في خدمة  :الثابتة األرضية ديوية الراالمحطة 

   

  .محطة راديوية أرضية تعمل مع قمر صناعي واحد أو مع مجموعة أقمار صناعية :األرضية الفضائية الراديوية المحطة 

  

  .األرضية المتحركةالراديوية ية متحركة تعمل في خدمة االتصاالت محطة راديو: األرضية المتحركةالراديوية المحطة 

  

  .محطة راديوية متحركة تعمل في خدمات المالحة البحرية المتحركة: محطة باخرة

  

  .محطة راديوية ثابتة الموقع تعمل في خدمة المالحة البحرية المتحركة: محطة ساحلية

  

  .خدمة االستدالل الراديوي محطة راديوية تعمل في : راديوي محطة استدالل

  

  .محطة راديوية تعمل في خدمة االتصاالت الفلكية: محطة فلكية

  

 .محطة راديوية تستخدم في البحوث والتجارب العلمية : راديوية محطة تجارب

  

  هوائي قصير  إلىة هي ناتج القدرة المزودة للهوائي وربحه في اتجاه معين منسوب:  المنبعثة من الهوائيالراديوية قدرة اإلرسال 

  .  متماثل اإلشعاع

عتمد التعريف التالي باللغة اإلنجليزية وكما ورد في لوائح الراديو الصادرة عن االتحاد الدولي يمن أجل الدقة وعدم التباين في التعريف، 

  :لالتصاالت
effective radiated power (e.r.p.) (in a given direction): The product of the 
power supplied to the antenna and its gain relative to a half-wave dipole in a given direction. 
 
gain of an antenna: The ratio, usually expressed in decibels, of the power 
required at the input of a loss-free reference antenna to the power supplied to the input of the given 
antenna to produce, in a given direction, the same field strength or the same power flux-density at the 



  
    
 
  

same distance. When not specified otherwise, the gain refers to the direction of maximum radiation. 
The gain may be considered for a specified polarization. 

  

اتصال  إلنشاءهي الحيز الترددي أو النطاق الترددي المستخدم لإلرسال أو لالستقبال :   (RF Channel)الترددية الراديوية   قناةال

  .من خالل مرسلة ما في الخدمة الراديوية كامل في اتجاه واحد

  

       . واقع بين ترددين محددينقدار الطيف الترددي الم :التردديأو النطاق  الحيز الترددي
                                               Band: the frequency spectrum between two defined limits 

 

   .، متشابهين أو مختلفين خدمة والذي يقع بين ترددينالمخصص لل النطاق التردديعرض هو : عرض الحزمة الترددية 

وكما ورد في  باإلضافة إلى التعريف باللغة العربية،عتمد التعريف التالي باللغة اإلنجليزية يمن أجل الدقة وعدم التباين في التعريف، 

  :لوائح الراديو الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
 

occupied bandwidth: The width of a frequency band such that, below the 
lower and above the upper frequency limits, the mean powers emitted are each equal to a specified 
percentage ß/2 of the total mean power of a given emission. 

  

نظومات االتصاالت لتقديم خدمات اتصاالت للمستفيدين وتتكون هذه منظومة االتصاالت أو مجموعة من م :شبكة االتصاالت العامة

  .المنظومات من عدد من المحطات الراديوية/المنظومة

  

التي تشغل من قبل شخص واحد أو مجموعة واحدة من األشخاص لخدمة  الراديوية منظومة االتصاالت :االتصاالت الخاصة شبكة

  .عدد من المحطات الراديويةحاجاتهم الخاصة وتتكون هذه المنظومة من 

  

  .األذن الذي يمنح لشخص أو مجموعة واحدة من األشخاص إلنشاء أو تشغيل شبكة اتصاالت خاصة :التصريح

  

  .استخدام االتصاالت الراديوية لتسجيل وبيان القياسات عن بعد: خدمات القياس الراديوي

  

  .1995لسنة  13رقم األردني االتصاالت قانون  :القانون

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  
    
 
  

  )1المرفق رقم (

 إجراءات تنفيذ تعرفة ترددات البث اإلذاعي والتلفزيوني
  

  :مقدمة
  تاريخ 45/2004-1اعتمد مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بقراره رقم 

معادلة رياضية الحتساب عوائد ترخيص ترددات البث اإلذاعـي والتلفزيـوني،     2004/ 23/9 

 يمة عوائد ترخيص الترددات ألغراض البث اإلذاعي والتلفزيوني تختلـف وبناءا عليها أصبحت ق

اختالف المناطق الجغرافية المخصصة لتغطية البث، وبالتالي فمن المتوقـع  من حالة إلى حالة وب

التغطية الفعلية للبث حدود المنطقة الجغرافيـة المرخصـة وبمقـادير     اظهور حاالت تتجاوز فيه

ها التي اعتمدت من قبل الهيئة فيما يتعلق بالحدود اإلدارية الجغرافيـة  تتجاوز الحدود المسموح ب

وقد قررت الهيئة أن تستند في تحديد الحدود المسموح بها علـى  . داخل المملكة األردنية الهاشمية

الخاصة بتنسيق ترددات البث اإلذاعي والتلفزيـوني   التوصيات التالية لالتحاد الدولي لالتصاالت

  :لجغرافية بين الدولعلى الحدود ا

 - ITU-R BT.655-3(07/94)  1(للبث التلفزيوني كما في الملحق رقم.(  

 ).2(للبث اإلذاعي كما في الملحق رقم  (Geneva 84) 84اتفاقية جنيف  - 
 

  -:ومن هذا المنطلق فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اإلجراءات بقصد تحقيق أغراض منها

  

فـي حالـة   ( رددات البث اإلذاعي والتلفزيـوني  توضيح كيفية احتساب عوائد ترخيص ت - 

 ).تجاوز حدود التغطية المطلوبة في ترخيصها

  

توضيح اإلجراءات التي ستتخذها الهيئة لمساعدة المرخص له على تحقيق التغطية المثلى  - 

للمنطقة المطلوب تغطيتها دون التعرض لنسب تشويش تزيد عن الحدود المسموح بها وفـق  

 .دولي لالتصاالتتوصيات االتحاد ال

  

تحقيق الحد األمثل الستخدام الترددات في جميع محافظات المملكة دون تجـاوز حـدود    - 

 .التشويش المسموح بها



  
    
 
  

 
، تم وضع 22/2/2005تاريخ  11/2005- 7وبناءا على قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 

  :اإلجراءات التالية

  
ويعمل  )البث اإلذاعي والتلفزيوني  اتتردد تعرفة تنفيذإجراءات ( ه اإلجراءاتسمى هذت :أوال

  .تاريخ إقرارها من مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع االتصاالت من ا اعتبارابه
 
  :وفقا لما يلي البث اإلذاعي والتلفزيوني تترددا تعرفه تنفيذ يتم :ثانيا    

  

اردة بدراسة طلب الترخيص والمواصفات الفنية الو الهيئة إدارة الطيف الترددي في تقوم .1

 ).الخ وفقا لتعليمات الهيئة بهذا الخصوص... التردد وقدرة اإلرسال وارتفاع الهوائي(فيه 

ترددات للجهة طالبة الترخيص لغاية البدء بالبث / تقوم إدارة الطيف الترددي بتحديد تردد .2

التجريبي لمدة شهر واحد وفقا للمواصفات الفنية المحددة في طلب الترخيص،  ويمكن أن 

هذه الفترة حسب ما تقتضيه الحاجة إلى أن يتم التأكد من أن المحطة تعمل ضمن تمدد 

المواصفات الفنية الموافق عليها من قبل الهيئة دون حدوث أية تداخل على التردد 

المستخدم من قبل هذه المحطة داخليا أو خارجيا وأن هذا التردد ال يسبب أي تداخل داخليا 

 . أو خارجيا أيضا

هة طالبة الترخيص بموجب تعهد خطي بدفع عوائد الترخيص كاملة في حالة تتعهد الج .3

، ويتم إعالم هيئة 4إصدار رخصة البث بحيث تستحق من تاريخ البدء بالبث التجريبي

 .اإلعالم المرئي والمسموع بذلك

 التيو المدة الزمنية  االمترتبة عليه لعوائدبمقدار ا رسميا يتم إعالم الجهة طالبة الترخيص .4

يتوجب عليها دفع عوائد الترددات كاملة خاللها بعد االنتهاء من فترة البث التجريبي 

 .بنجاح وعدم تجاوز منطقة التغطية

المراقبة الفنية و الكشف الحسي ب إدارة الطيف الترددي خالل مرحلة البث التجريبي تقوم .5

 .التي حددت لها فنيةوذلك للتأكد من التزام الجهة طالبة الترخيص بالشروط و المعايير ال

                                                           
المستخدمة في احتساب  للقدرة المنبعثة من الهوائي والمستخدمة للتغطية المذكورة في الرخصة كمعامل للقدرةيتم احتساب آخر قيمة    4

 ن تاريخ البدء في البث التجريبيعوائد الترددات وذلك م



  
    
 
  

بدء التاريخ  منإصدار رخصة ترددات لمدة سنة واحدة  و عوائد التردداتيتم استيفاء  .6

 .وذلك بعد االنتهاء من فترة البث التجريبي بنجاح البث التجريبي وفق التعرفة المعتمدةب

بث أثناء فترة الأو مشكلة تجاوز منطقة التغطية  على المحطة في حال ظهور مشاكل فنية .7

لغايات التغلب على المشاكل الفنية التي قد تحدث أثناء  تتخذ اإلجراءات التالية ،التجريبي

    :فترة البث التجريبي ومن ثم العمل على تحديد التعرفة المطلوب دفعها

التي  للمشاكل الفنية لحلو باقتراحالهيئة من الجهة طالبة الترخيص  تطلب -  أ

 .ظهرت

  .هذه المشاكلد للوصول إلى الحل األمثل لتالفي تقوم الهيئة بالتوجيه واإلرشا -  ب
 

ؤثر على تال  في حال تعلقت المشكلة الفنية بمسألة تجاوز منطقة التغطية بحيث  -  ج

أية استخدامات يمكن أن تنشأ في المناطق التي وصل إليها البث خارج منطقة 

التغطية المصرح بها أصالً كونها تقع ضمن الحالة التي تندرج تحت الحدود 

حيث  ،والتي تم اعتمادها في تعرفه الترددات) نسب الحماية (المسموح بها 

تحتسب عوائد الترددات وفق المعايير الفنية المعتمدة ويسري عليها ما تم ذكره 

 .أعاله 5/ثانياالبند رقم  في

  أية   ؤثر على يالتغطية يمكن أن تجاوز منطقة أن  من التجربة حال تبينوفي     

  أن تنشأ في المناطق التي وصل إليها البث خارج منطقة  استخدامات يمكن  

  والتي تم اعتمادها في تعرفه الترددات، ) نسب الحماية (الحدود المسموح بها   

  : ففي هذه الحالة  

من خالل قيام الجهة إذا تبين انه يمكن التغلب على هذه المشكلة  .1

تعديل ، كطةعلى المح أو تغييرات فنية بإجراء تعديالت طالبة الترخيص

قدرة البث، استخدام هوائيات مختلفة، تغيير موقع  ارتفاع الهوائيات، تقليل

، تقوم الهيئة بإلزام هذه الجهة وغير ذلك من الحلول الفنية الممكنة البث

 ، وفي حالواستكمال البث التجريبيبإجراء التعديل أو التغيير المناسب، 

الترددات وفق المعايير الفنية تحتسب عوائد  ، ، وبعد انتهائهاالبثنجاح 

 .هأعال 5/البند رقم ثانيا المعتمدة ويسري عليها ما ورد ذكره في



  
    
 
  

إذا تبين وبعد استنفاذ كافة الحلول الممكنة أن مشكلة تجاوز   .2

الطبيعة ك المصرح بها بقيت دون حل وذلك ألسباب فنية منطقة التغطية

رداءة  أو ))عمان( مثل كثرة المرتفعات الجبلية(الجغرافية للمنطقة 

االستقبال اإلذاعي في بعض األماكن ضمن منطقة التغطية بسبب استخدام 

 :اإلجراءات على النحو التاليففي هذه الحاالت تكون  ، قدرة بث منخفضة
 

بواقع الحال والطلب منها  طالبة الترخيصتقوم الهيئة بإشعار الجهة     −

البث، وإعالم هيئة  ترخيص التردد في المناطق األخرى التي يصلها

للسماح للمرخص له بتعديل منطقة  اإلعالم المرئي والمسموع بذلك

، وفي حال موافقة تلك الجهة على ذلك وحصولها على موافقة هيئة التغطية

اإلعالم المرئي والمسموع على زيادة مناطق التغطية واستكمالها إلجراءات 

د الترددات في تقوم الهيئة باحتساب عوائ ،الترخيص حسب األصول

، مضافا إليها مبلغ إضافي تغطيتها من قبل المرخص له  المنطقة المطلوب

من قيمة العوائد عن كل منطقة تغطية يصلها البث وكما هي % 10بواقع 

المعايير الفنية المعتمدة، وتصدر رخصة الترددات حسب  ةمحددة بالتعرف

داية مدة احتساب عوائد ، وتكون بالجديدة والمنطقة الجديدة المراد تغطيتها

البدء بالبث الترددات وفقاً لتعرفه الترددات المعتمدة ابتداء من تاريخ 

   .التجريبي

بترخيص التردد في  طالبة الترخيصفي حال عدم رغبة الجهة     −

المذكورة في طلب المناطق التي يصلها البث خارج منطقة التغطية 

لمراد تغطيتها حسب طلب ا، تحتسب عوائد الترددات للمنطقة  الترخيص

أصال، ويتم إعالم تلك الجهة بأنه ال يمكن ترخيص التردد  الترخيص

للمناطق التي يصلها البث خارج منطقة التغطية إال إذا التزمت تلك الجهة 

عن كل منطقة تغطية % 10بدفع عوائد الترددات مضافا إليها مبلغ بواقع 

معتمدة، مع إعالم هيئة اإلعالم ال ةأخرى خارج منطقة التغطية وفقاً للتعرف

الجهة طالبة وفي حال كان هنالك رد ايجابي من  ،المرئي والمسموع بذلك

مستنداً على موافقة من هيئة اإلعالم المرئي والمسموع بالرغبة  الترخيص



  
    
 
  

حسب المواصفات الفنية تصدر رخصة الترددات  ،بزيادة مناطق التغطية

 الجديدة 

والمنطقة الجديدة ) لهوائي وارتفاع الهوائي وغيرهاكالقدرة المنبعثة من ا( 

، وتكون بداية مدة احتساب عوائد الترددات وفقاً لتعرفه المراد تغطيتها

 .الترددات المعتمدة ابتداء من تاريخ البث التجريبي

وفي حال إصرار الجهة على عدم دفع عوائد الترددات للمناطق     - 

وعدم الرغبة  ورة في طلب الترخيصالمذكخارج منطقة التغطية  الواقعة

بحقها وفقاً  ةالالزم اإلجراءاتيتم اتخاذ  ، بالترخيص في تلك المناطق

، حيث وتعديالته وتعليمات الهيئة 1995لسنة ) 13(لقانون االتصاالت رقم 

ويتم إعالم هيئة اإلعالم المرئي والمسموع تعتبر هذه المحطة غير قانونية، 

  .بذلك

ة الترددات وفي حال ثبت أن هنالك تعديا بالتغطية على بعد إصدار رخص. 8

أخرى تقع خارج نطاق ما هو محدد في رخصة الترددات ، يتم إتباع     مناطق           

أعاله، على أن الزيادة في عوائد ) ج- 7/ البند ثانيا(الواردة في       الخطوات   

  .اوز المنطقة المسموح بهااحتسابها من تاريخ ثبوت تج            الترددات يتم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  
    
 
  

 )1(ملحق رقم 
Protection ratios for 625-line television systems 

 1. Protection from co-channel interference 
 In this section, the protection ratios between two television signals apply only for interference due 

to the modulated vision carrier of the unwanted signal. Additional protection may be necessary if the 
wanted sound carrier is affected, or if the unwanted sound carrier lies within the wanted vision channel 
(e.g. the unwanted sound carrier of system G lies within the vision channel of system K). For all protection 
ratio values in this section, the following corrections have to be made: 

– When the wanted signal is modulated negatively and the unwanted signal is 
modulated positively (L/SECAM), the values should be increased by 2 dB; 

– When the wanted signal is modulated positively and the unwanted signal is 
modulated negatively, the values should be reduced by 2 dB. 

1. Carriers separated by less than 1 000 Hz, non-controlled systems having the 
same or a different line-standard 

 Protection ratio:  45 dB, tropospheric interference. 

2. Carriers separated by multiples of a twelfth of the line frequency up to about ± 
36/12 fline (about ± 50 kHz) 

 These protection ratio values do not necessarily apply for greater carrier separations. 



  
    
 
  

TABLE 5 

Protection ratio between 625-line systems 

 

Offset (multiples of 
1/12 line-frequency)(1) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 

 
Non-precision 

Tropospheric 
interference 45 44 40 34 30 28 27 28 30 34 40 44 45 

offset 
Transmitter 

Continuous 
interference 52 51 48 44 40 36 33 36 40 44 48 51 52 

stability ± 500 Hz Limit of 
perceptibility(2) 61 60 57 54 50 45 42 45 50 54 57 60 61 

 
Precision 

Tropospheric 
interference 32 34 30 26 22 22 24 22 22 26 30 34 38 

offset 
Transmitter 

Continuous 
interference 36 38 34 30 27 27 30 27 27 30 34 38 42 

stability ± 1 Hz Limit of 
perceptibility(2) 42 44 40 36 36 39 42 39 36 36 40 44 48 

(1) Value in the first column is only valid for the 0/12 case. All other values between 1/12 and 12/12 are the same by addition or 
subtraction of integral multiples of 12/12 up to ± 36/12. 

(2) Limit of perceptibility – only for information. 

يبين حدود الحماية على نفس التردد لنظام التلفزيون  BT.655-3(07/94)التصاالت رقم لمن توصية االتحاد الدولي ) 5(جدول رقم (

625 line ( 
 

Protection ratios for 525-line television systems 

Protection from co-channel interference 
In this section, the protection ratio values between two television signals apply only for interference due to 
the modulated vision carrier of the unwanted signal. 

1. Carriers separated by less than 1 000 Hz, non-controlled systems having the 
same or a different line-standard 

Protection ratio:  45 dB, tropospheric interference. 
2. Carriers separated by parts of the line frequency (fline), systems having the same line-standard, 

non-precision offset (see Table 1)  
 

Protection ratio, tropospheric interference carrier separation up to 
about ± 36/12 fline (about ± 50 kHz) 

 

Offset of line frequency 1/2, 3/2, 5/2, ... 1/3, 2/3, 4/3, ... 

525-line system (dB) 25 28 

يبين حدود الحماية على نفس التردد لنظام التلفزيون  BT.655-3(07/94)التصاالت رقم لولي من توصية االتحاد الد) 2(جدول رقم (

525 line ( 

 



  
    
 
  

  )2(الملحق رقم 
  

)يبين حدود الحماية المقترحة لمنع التداخل على التردد الواحد  84 من اتفاقية جنيف ) 2.1(جدول رقم (   

  
  
  
  
  
  
 
  
  




