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1  General 
 

1.1 Introduction 
 
The Telecommunications Regulatory 
Commission (TRC) is responsible, under the 
Telecommunications Law for the efficient 
management and use of the radio spectrum, 
one of the key natural resources for Jordan. 
 
 
The Board of Commissioners of TRC has the 
duty to set the plan for the Assignment of 
Radio Frequencies, and to review and amend 
such plan whenever necessary.  The Law 
requires that the plan shall take into 
consideration the National Table of 
Frequency Allocations, the National Plan for 
Frequency Allocation as well as the policies 
and objectives related to future uses of the 
Radio Frequencies in the Kingdom. 
 
Spectrum Management is a generic term 
incorporating the planning and allocation of 
frequency bands, individual licensing and 
assignment of frequencies, national and 
international co-ordination of frequencies, 
international representation, administration 
including the setting of regulations as well as 
cost recovery charges and spectrum returns 
for licences, enforcement and control of 
regulations, spectrum engineering and the 
setting of standards for radio transmitting 
equipment, and spectrum monitoring.  
 
 
The radio frequency spectrum is a vital and 
finite natural resource which is used to 
support a large number of telecommunication 
services and applications. Access to radio 
spectrum is an essential requirement for 
telecommunications, particularly to the safe 
operation of air and maritime transport, 
defence services, emergency and public 
safety, broadcasting, meteorology and the  
many private businesses that rely on mobile 
radio.  
 
One of the most significant users of both 

  

    عـام ١
  
  

  مقدمة    ١/١

 مسؤولة بموجب )الهيئة (طاع االتصاالتإن هيئة تنظيم ق

 إدارة واستخدام  الكفاءة فيأحكام قانون االتصاالت عن

 الموارد الطبيعية  أحد منوي الذي يعتبرالطيف الرادي

 .الهامة في األردن
  

هيئة واجب لوضع خطة لتخصيص الترددات الويوجد لدى 

الراديوية ومراجعة وتعديل هذه الخطة كلما كان ذلك 

 انون أن تأخذ الخطة باالعتبار كالًويتطلب الق. اًضروري

ع الترددات والمخطط الوطني من الجدول الوطني لتوزي

 الترددات وكذلك السياسات واألهداف المتعلقة لتوزيع

  .باالستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في المملكة

  

  

هي تعبير عام يشمل تخطيط " إدارة الترددات " إن عبارة 

وزيع حزم الترددات وترخيصها فردياً وتخصيصها وت

وتنسيقها وطنياً ودولياً ويشمل أيضاً التمثيل الدولي 

واإلدارة بما في ذلك وضع األحكام التنظيمية وتحديد 

 الطيف للرخص ووضع  عوائدأسعار استرجاع الكلفة و

األحكام التنظيمية للتنفيذ والتحكم وهندسة الطيف وكذلك 

  .جهزة اإلرسال الراديوي ومراقبة الطيفوضع المعايير أل
 
 
 
  

إن طيف الترددات الراديوية مورد طبيعي حيوي محدود 

. يستخدم لدعم عدد كبير من خدمات وتطبيقات االتصاالت

طلباً أساسياً ويعتبر الحصول على الطيف الراديوي مت

جوي لتشغيل اآلمن للنقل اللالتصاالت وخاصةً في ا

لطوارئ والسالمة العامة اعية واوالبحري والخدمات الدف

والبث اإلذاعي واألرصاد الجوية والعديد من مصالح 

  .األعمال الخاصة التي تعتمد على الراديو المتنقل

  
 أحد أهم مستخدمي الطيف للوصالت الراديوية الثابتة ومن
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mobile and fixed link radio spectrum are 
mobile phone services which continue to 
expand, currently delivering services to over 
four million subscribers in Jordan. 
 
Wireless communications are also 
increasingly being used to provide broadband 
access to the Internet and other on-line 
services. As part of an initiative to promote 
more competition in the delivery of 
broadband, TRC recently awarded broadband 
fixed wireless access licenses which, it is 
hoped, will make a major contribution to 
achieving competition and affordable 
broadband access, and TRC is studying, in 
the near future the possibility of licensing 
radio spectrum for mobile broadband 
wireless access services. 
 
 
 
 
The “Statement of Government Policy 2007- 
on the Information, Communications 
Technology and Postal Sectors” put special 
emphasis on the importance of effective and 
efficient management of radio spectrum, and 
specified in paragraph 68 the following set of 
principles that the TRC will adopt and 
follow: 
   
 
a) Maintain compliance with international 

and regional obligations; 
 
 
b) Promote greatest access to spectrum, 

while maintaining the essential needs of 
public services, taking due account of 
spectrum use commonly adopted across 
developed countries; 

 
c) Adopt policies that promote competition 

and the rapid introduction of new 
services and technologies; 

 
d) Adopt a public consultative approach to 

the development and maintenance of the 
civilian portion of the Spectrum Strategy, 
in conjunction with MoICT; 

 
e) Adopt a transparent approach to all 

spectrum allocation and assignment 

والمتحركة هي الخدمات الهاتفية المتنقلة التي ما زالت 

لما يزيد على أربعة ماليين تتوسع وتقدم الخدمات حالياً 

  . مشترك في األردن

  

تستخدم االتصاالت الالسلكية أيضاً بشكل متزايد في تقديم 

خدمات النفاذ إلى اإلنترنت بالحزم العريضة وخدمات 

وكجزء من مبادرة لترويج المزيد من . مباشرة أخرى

المنافسة في تقديم خدمات الحزم العريضة، قامت الهيئة 

رخص للنفاذ الثابت بالحزم العريضة ، األمر مؤخراً بمنح 

الذي يؤمل أن يحدث مساهمة كبيرة لتحقيق المنافسة 

تدرس سو. ليه والنفاذ بالحزم العريضة بشكل مقتدر ع

ترخيص الطيف امكانية في المستقبل القريب الهيئة 

  .الترددي للنفاذ الالسلكي المتنقل بالحزم العريضة
 
 
 

 لقطاعات ٢٠٠٧ –للحكومة السياسة العامة " وثيقة 
تؤكد بشكل  " االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد

خاص على أهمية اإلدارة الفعالة والكفؤة للطيف الراديوي 

 المبادئ التالية التي يتوجب على  منها٦٨ في الفقرة وتحدد

  : تتبعها و  تتبناهاالهيئة أن

   
 
  مية؛واإلقلي الدولية االلتزامات على احملافظة) أ

  
 

 على احملافظة مع ممكن، قدر بأوسع للطيف النفاذ حتفيز) ب
 بعني واألخذ العامة، للخدمات األساسية االحتياجات

 خمتلف يف ودارج متبع هو كما الطيف استخدام االعتبار
 املتقدمة؛ البلدان
 خدمات واستحداث املنافسة تشجع سياسات تبين) ج

  سريع؛ بشكل جديدة وتقنيات
 

 اجلزء وإدامة تطوير يف العامة لالستشارات منهج داعتما ) د
  الوزارة؛ مع باالشتراك الطيف إستراتيجية من املدين

 
 وتوزيع ختصيص قرارات مجيع يف شفاف منهج تبين )هـ
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decisions but protecting any overriding 
privacy or security issues; 

 
f) Investigate and adopt wherever possible, 

advanced spectrum management 
principles, including but not limited to:   
 a technology and service neutral 
approach to spectrum; spectrum reuse; 
and spectrum sharing, except where these 
would be inconsistent with applicable 
international agreements or would create 
undesirable effects (e.g. loss of 
international mobile roaming); 
 

 
 
 
g) Adopt general authorizations instead of 

individual licensing wherever possible, 
including designating specific bands as 
‘license exempt’; 

 
 
h) Minimize the burdens of gaining Type 

Approval for radio apparatus, including 
adopting mutual recognition policies 
wherever appropriate; 

 
 
i) As required by Article 6i of the Telecom 

Law, ensure the preparation of the tables, 
plans and registers necessary for the 
regulation of the radio frequency 
spectrum in accordance with the 
Telecommunications Law, and the 
transparent publication of the portion 
thereof that is assigned for civilian use; 

 
j) Price spectrum according to market 

demand, using auctions and, possibly 
secondary trading, where appropriate; 

 
 
k) Prevent the anti-competitive acquisition 

or hoarding of spectrum by dominant 
operators; 

 
l) Investigate the possible use of private or 

non-profit Spectrum Management 
Organizations to act of behalf of groups 
of users and thereby assist in reducing 
the burden on the TRC; 

 

  األمن؛ أو بالسرية املتعلقة لألمور األولوية إعطاء مع الطيف

 
 إدارة يف متقدمة مبادئ أمكن، حيثما وتبين، دراسة) و

 :يلي ما احلصر ال املثال سبيل على شاملة يفالط
 يتعلق فيما واخلدمات التكنولوجيا حيث من حيادي منهج

 إال الطيف، يف واملشاركة الطيف استخدام وإعادة بالطيف
 الدولية االتفاقيات مع متوافقة غري املبادئ هذه كانت إذا
 غري آثارا ختلق اليت تلك أو ا املعمول و العالقة ذات
 املتنقلة التجوال خدمة فقدان املثال، سبيل على(ا  بمرغو
 ؛)الدولية

 

 إجراءات من بدال العامة التصاريح إجراءات اعتماد ) ز
 من حزم حتديد ذلك يف مبا أمكن، حيثما الفردية التراخيص

  ؛"الترخيص من معفى" أساس على الطيف

 
 ألجهزة النوعية املوافقة على احلصول أعباء ختفيف ) ح
 من متبادلة اعتراف سياسات تبين ذلك يف مبا اديو،الر

  مناسبا؛ يكون حيث املختصة اجلهات
  
 االتصاالت، قانون من) ط /٦ (  املادة تقتضي كما )ط

 الالزمة الوطين والسجل واملخطط اجلدول إعداد ضمان
 األجزاء ونشر االتصاالت، لقانون وفقا الطيف لتنظيم

  شفافة؛ بطريقة املدين لالستخدام منها املخصصة

 
 

 واستخدام السوق، متطلبات حسب الطيف تسعري ) ي
  مناسبا؛ ذلك يكون حيث البيع إعادة حق و املزادات

 

 باحلصول تتمثل اليت باملنافسة املخلة املمارسات منع )ك
  املهيمنني؛ املشغلني قبل من تراكمها أو الطيف رخص على

 

 اخلاصة يفالط إدارة هيئات تكليف إمكانية يف البحث ) ل
 املستخدمني جمموعات عن نيابة للعمل الرحبية غري أو

  اهليئة؛ كاهل على امللقاة األعباء تقليص يف املساعدة وبالتايل
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m) Respond rapidly to interference 
complaints and take prompt, but 
proportionate, steps to remove illegal 
spectrum use and address other 
interference issues; 

 
 
 
n) Cooperate with neighbouring states to 

ensure that mutual spectrum use protects 
the interests of Jordan’s spectrum users 
while maintaining good international 
relations; and 

 
o) Maintain personnel and institutional 

capability in the TRC with respect to 
radio frequency spectrum management 

 
 
The Policy for Frequency Use and Planning 
needs to reflect international and regional 
developments including, for example, 
changes arising from the World Radio 
Conferences. It is essential that the regulatory 
regime for spectrum is able to respond to 
changes in the demand for and use of 
spectrum. 
 
 

1.2 Mission 
 
In order to maximise the efficient and 
effective use of the radio frequency spectrum 
by all sectors of society, the TRC adopts the 
following mission statement for its spectrum 
management role: 
  
“The TRC will create a predictable 
environment for the current and future 
use of radio spectrum in Jordan, which is 
in the national interest”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يف التداخل شكاوى إىل سريع بشكل االستجابة )م
 االستخدام ملنع ومتناسبة مباشرة إجراءات واختاذ الترددات
 املتعلقة ألخرىا القضايا يف والنظر للطيف غريالقانوين
  بالتداخل؛

 
 املشترك االستخدام أن لضمان اجلوار دول مع التعاون )ن

 مع األردن يف املستخدمني مصاحل على حيافظ للطيف
  و جيدة؛ دولية عالقات على احلفاظ

 
 املؤسسية والقدرات املؤهلة الكوادر على احلفاظ ) س

  .اهليئة يف الراديوية الترددات طيف إلدارة
  

 استخدام وتخطيط الترددات بحاجة ألن تعكس إن سياسة

التطورات العالمية واإلقليمية بما في ذلك ، على سبيل 

. المثال ، التغيرات الناتجة عن مؤتمرات الراديو العالمية 

ومن الضروري أن يكون اإلطار التنظيمي للطيف قادراً 

على التجاوب مع التغيرات في الطلب على استخدام 

  .الطيف
 
 
 
  

   الرسالة ١/٢
  

من أجل تعظيم االستخدام الفعال والكفؤ لطيف الترددات 

فان الهيئة الراديوية من قبل جميع قطاعات المجتمع ، 

  :تتبنى الرسالة التالية لدورها في إدارة الطيف

  

ستقوم الهيئة بإيجاد بيئة قابلة للتنبؤ في االستخدام " 

ما  لالحالي والمستقبلي للطيف الراديوي في األردن ، 

  ".فيه المصلحة الوطنية 
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1.3 Spectrum Management Strategy 
 

In line with its principal duties, TRC intends 
to further the interests of citizens in relation 
to communication matters and to further the 
interest of consumers in relevant markets, 
where appropriate, by promoting 
competition.  

 

Taking into consideration TRC duties related 
to the spectrum management, securing the 
optimal use of spectrum, coordination with 
the concerned parties at the military and 
security entities to identify civilian and non-
civilian spectrum allocation and identifying 
the future needs of radio spectrum usage and 
negotiate their release in a timely manner, the 
Policy for Frequency Use and Planning 
applies only to the spectrum under TRC 
control.  

    

 
In carrying out its spectrum management 
duties TRC will have particular regard to 
 

• The relevant provisions of the 
Telecommunications Law and the 
Statement of Government Policy; 

• Availability of spectrum;  

• Current and future demand for spectrum, 
and 

• International and regional developments 
including, for example, changes arising 
from the World Radio Conferences, or 
the convergence of mobile, fixed and 
broadcasting services. 

 

1.4 Supporting Objectives 
 
 
The TRC will assume the following overall 
objectives to fulfil the mission defined in 1.2 

  

  استراتيجية إدارة الطيف    ١/٣

  

واجباتها الرئيسية ، تنوي الهيئة أن تقوم بتنمية وفقاً ل

مصالح المواطنين فيما يتعلق بأمور االتصاالت وتنمية 

مصالح المستهلكين في األسواق ذات العالقة ، حيثما كان 

  .المنافسة تحفيز خاللمناسباً ، من 

  
  

 إدارة الطيفاخذين بعين االعتبار دور الهيئة في 

ودورها في  تخدام األمثل للطيفتأمين االسالراديوي و

التنسيق مع المعنيين في الجهات العسكرية واألمنية لتحديد 

غير  المحددة لالستخدمات المدنية و الطيفتوزيعات

تحديد الحاجة المستقبلية الستخدامات الطيف ومدنية ال

ي والتفاوض مع مستخدمي تلك الحزم لتوفيرها الراديو

ددات ، فإن سياسة استخدام وتخطيط التربالوقت المناسب

  .الهيئةالدارةتنطبق فقط على الطيف الخاضع 

  

  

الهيئة في سياق تنفيذ واجباتها إلدارة الطيف ، ستولي 

  :عناية خاصة إلى
  

األحكام ذات العالقة في قانون االتصاالت وفي  •

  الحكومة ؛وثيقة سياسة
 

 ؛ مدى توفر الطيف •
 

 الطلب الحالي والمستقبلي على الطيف ، و •
 

التطورات العالمية واإلقليمية بما في ذلك،  على  •

تجة عن مؤتمرات سبيل المثال، التغيرات النا

الراديو العالمية اواالندماج الحاصل في مجال 

.الخدمات المتنقلة والثابتة وخدمات البث االذاعي
 
   
  

  األهداف المساندة    ١/٤ 

  

األهداف الكلية التالية لتنفيذ الرسالة المعرفة  الهيئة ستعتمد
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above: 
 
  
• Develop policy with regard to the 

strategic planning of the radio spectrum 
in Jordan taking into consideration 
amongst other things, cultural, defence, 
economic, education, emergency, free 
and fair competition, health, national 
security, public interest, safety, scientific, 
social and technical aspects of 
governmental policies as well as the 
various interests of radio spectrum users, 
with the aim of optimising the use of 
radio spectrum and of avoiding harmful 
interference; 

 
• Ensure the effective implementation of 

radio spectrum policy in Jordan to ensure 
the availability and efficient use of radio 
spectrum; 

 
• Ensure the timely provision of 

information concerning the allocation, 
availability and use of radio spectrum in 
Jordan; 

 
 
• Ensure the effective representation of 

national interests in international 
negotiations where radio spectrum use 
affects Jordan’s policies and strategic 
direction; 

 
 
• Provide the Ministry of Information and 

Communications Technology (MoICT) 
with information from time to time 
concerning necessary changes to 
legislation as a consequence of 
developments in the sector; 

 
• Ensure compliance with the 2007 

Statement of Government Policy and 
associated objectives; 

 
 
 
• TRC will aim to adopt, as far as possible, 

a technology neutral approach for 
spectrum licensing  , at the same time the 
current licensed spectrum bands will be 

  :أعاله) ١/٢(في 

  

تطوير سياسة فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي   •

للطيف الراديوي في األردن آخذين باالعتبار، 

ضمن أمور أخرى، الشؤون الثقافية والدفاعية 

ئ والصحة واالقتصادية والتعليمية والطوار

واألمن الوطني والمصلحة العامة والسالمة 

والنواحي العلمية واالجتماعية والفنية للسياسات 

الحكومية وكذلك االهتمامات المختلفة لمستخدمي 

استخدام ترشيد الطيف الراديوي، وذلك بهدف 

 الطيف الراديوي وتحاشي التداخل الضار؛
 

ي في لسياسة الطيف الراديوالفعال ضمان التنفيذ  •

األردن من أجل ضمان التوفر واالستخدام الكفؤ 

 للطيف الراديوي؛
  

ضمان التزويد في الوقت المناسب للمعلومات  •

فيما يتعلق بالتوزيع والتوافر واالستخدام للطيف 

 الراديوي في األردن؛
  

ضمان التمثيل الفعال للمصالح الوطنية في  •

المفاوضات الدولية حيثما يؤثر استخدام الطيف 

راديوي على سياسات األردن وتوجهاته ال

 االستراتيجية؛
  

تزويد وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  •

بمعلومات بين حين وآخر بخصوص ) الوزارة(

التغييرات الالزمة للتشريعات كنتيجة للتطورات 

 في القطاع؛
  

 ٢٠٠٧-ضمان االلتزام بسياسة الحكومة •

 واألهداف المصاحبة؛
 
  

لتبني  يثما يكون ذلك ممكنا وحستسعى الهيئة •

 لطيفل منهج حيادي من حيث التكنولوجيا

 لحزمخضع اتسفي حين للترخيص، المعروض 
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subject to any instructions or decisions 
issued by TRC in this regard.  

 
 
• In addition, the TRC will build on a 

number of recent important 
developments, including: 

- The use of auctions as a mechanism 
to assign cleared radio spectrum for 
new services according to the 
Telecom Law provisions; 

-  The continued use of administrative 
incentive pricing (AIP) as a 
mechanism to inject market forces 
into spectrum usage, with prices set 
across many areas of use and 
reviewed periodically; and 

- Changes arising from the World 
Radio Conferences. 

 

1.5 Scope of the Policy for Frequency Use 
and Planning 

 
The spectrum use and planning policy 
defines the overall principles of the spectrum 
management policy in Jordan. Accordingly, 
the TRC outlines in this document what it 
considers to be a medium to long term 
strategy for spectrum. TRC believes that 
having a spectrum strategy will allow TRC to 
pursue a coherent long-term policy, and to 
ensure that short and medium term decisions 
fit within the framework of an overall 
objective. By short, medium and long term, 
TRC means periods of around 2, 5 and 10 
years, respectively.   
 
 
As a strategy, TRC believes that it is 
important for the efficient functioning of a 
spectrum market that there is the maximum 
possible amount of information available and 
is committed to delivering this. Specifically, 
TRC recognize that there is a need for further 
data and for signposting the future 
developments relevant to each band.  
 

الية تعليمات او قرارات  المرخصة حاليا

 تصدرها الهيئة مستقبال بهذا الخصوص؛
  

 الهيئة على عدد من ستبنيباإلضافة إلى ذلك،  •

 : بما في ذلكالحديثة،التطورات الهامة 
 

ام المزادات كآلية لتخصيص الطيف استخد -

 وفقا الراديوي المخلى للخدمات الجديدة

 ؛ قانون االتصاالتالحكام
االستمرار في استخدام التسعير اإلداري  -

كآلية إلدخال قوى السوق ) AIP(التحفيزي 

في استخدامات الطيف، بأسعار محددة 

لمجاالت استخدام عديدة وبحيث تتم 

 مراجعتها دورياً؛
ت الناتجة عن مؤتمرات الراديو التغيرا -

  العالمية  
  

  

  ستخدام وتخطيط الترددات مجال سياسة ا١/٥
 
  

إن سياسة استخدام وتخطيط الطيف تعّرف المبادئ العامة 

 وعليه ، فإن الهيئة تحدد في .  إلدارة الطيف في األردن

وثيقة ما تعتبر أنه سيكون استراتيجية للطيف للمدى هذه ال

وتعتقد الهيئة أن وجود . يل الطومن المتوسط إلى 

 للطيف سيتيح لها أن تتابع سياسة متجانسة استراتيجية

للمدى الطويل ، وتضمن أن تكون القرارات في المدى 

. القصير والمتوسط متناسبة مع هيكلية األهداف الكلية

 وترى الهيئة أن المدى القصير والمتوسط والطويل تعني

 .الي سنوات بالتو١٠ و ٥ و ٢حوالي 
 

تعتقد الهيئة أنه من المهم لعمل سوق  كإستراتيجية ، 

كبر قدر ممكن من الطيف بكفاءة أن يكون هناك أ

وبالتحديد ، .  ملتزمة بتوفير ذلكهيالمعلومات المتاحة ، و

فإن الهيئة تدرك أن هناك حاجة للمزيد من المعلومات 

  .ولإلعالن عن التطورات المستقبلية المتعلقة بكل حزمة
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TRC sees that a Statement on Spectrum 
Policy as providing a basic information hub 
on which to build, and envisages further 
enhancements including: 
 
• Providing closer linkages between the 

National Plan for Frequency Allocation 
which is still under construction and the 
updated National Table of Frequency 
Allocation published at the TRC web site: 

 
www.trc.gov.jo  
Home page >Radio Frequency Spectrum > 
General > Frequency Allocation. 
 
 
• A notice facility relating to the linkages 

between the plans and tables and 
discussions or agreements which may 
impact the future of the bands, e.g. 
consideration of a band in an international 
and /or regional forums; 
 

 
• Widening the depth and breadth of 

licensing information available to 
licensees;  

 
 
 
Applying the Spectrum Policy Statement 
allows: 

• Users making long term decisions to do 
so on the basis of the best information 
available; and  

• Those engaging in market-related 
activities to have increased certainty 
about the future availability of spectrum. 

 

2 Frequency Allocation 

2.1 Telecommunications Law  
 
Article (3-j) of the Telecom Law provides 
that the following will be among the duties of 
the Ministry of Information and 
Communications (MoICT): 

  

 سياسة الطيف يوفر محوراً ترى الهيئة أن تصريحاً عن

أساسياً للمعلومات يمكن البناء عليه ، وتتصور مزيداً من 

  :التحسينات بما يشمل
 

توفير ارتباطات أكثر تقارباً بين الخطة الوطنية  •

لتوزيع الترددات التي ال تزال قيد اإلنشاء 

والجدول الوطني لتوزيع الترددات المحّين 

 :شور على الموقع اإللكتروني للهيئةوالمن
www.trc.gov.jo  

 > يالطيف الترددي الراديو> الصفحة الرئيسية 

  .توزيع الترددات> ) عام(الطيف الترددي الراديوي 
  

فيما يتعلق باالرتباطات بين الخطط  وسيلة إشعار •

ات التي يمكن أن والجداول والمناقشات أو االتفاقي

تؤثر على مستقبل الحزم ، وعلى سبيل المثال 

أخذ حزمة باالعتبار في المحافل الدولية أو 

 اإلقليمية ؛
 
 

 عمق واتساع معلومات الترخيص مدىتوسيع  •

  ؛ المتوفرة للمرخصين
  
 

  : سياسة الطيف يتيح تطبيقإن 
  

للمستخدمين الذين يتخذون قرارات بعيدة المدى ،  •

 ذلك بناء على معلومات متوفرة ؛ وأن يفعلوا 
 

للذين يتعاملون مع فعاليات ذات عالقة بالسوق ،  •

أن يحصلوا على درجة أعلى من اليقين حول 

 .الوفرة المستقبلية للطيف
  

  
  

  

     توزيع الترددات٢
  
  
     قانون االتصاالت ٢/١
  

  منمن قانون االتصاالت على أن) ي/٣(تنص المادة 

 : )الوزارة( ت وتكنولوجيا المعلوماتمهام وزارة االتصاال
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“To provide the necessary facilities to allow 
the Commission and designated members of 
the armed forces and security departments to 
prepare the National Plan for Frequency 
Allocation and the National Register of 
Frequency Assignments, maintain these in 
the Ministry and prepare procedures for the 
coordination among these parties so as to 
ensure the optimal use of the of Radio 
Frequency Spectrum and to prevent harmful 
interference between frequencies assigned 
for civilian and military uses.” 
 
 
Article (6-i) of the Telecom Law provides 
that it is the duty of the TRC to: 
 
“To manage the Radio Frequency Spectrum 
and to regulate the use of all terrestrial, 
maritime, aeronautical and space 
frequencies, including:             
1) Preparing and maintaining the National 

Table of Frequency Allocations.  
2) Preparing the National Plan for 

Frequency Allocations and the National 
Register of Frequency Assignments, in 
collaboration with the concerned parties 
in the military and Security entities.  

3) Maintaining the civilian portion of the 
National Plan for Frequency Allocations 
and the National Register of Frequency 
Assignments, and publishing them to the 
public. 

 
 
 
Article (12-a-6) of the Telecom Law provides 
that the Board of Commissioners of TRC has 
the authority to: 
 
“Approve the Commission’s policies, 
particularly those related to ... and the 
Allocation and Assignment of Radio 
Frequency Spectrum ...” 

2.2 Government Policy 2007 
 
Paragraph (68-e) of the “Statement of 
Government Policy 2007 on the Information, 
Communications and Postal Sectors” 
provides that the TRC is required by the 

  

 من واملعنيني اهليئة لتمكني الالزمة التسهيالت تقدمي" 
 الوطين املخطط إعداد من واألمنية العسكرية اجلهات
 الترددات لتخصيص الوطين والسجل الترددات لتوزيع

 للتنسيق اإلجرائية التعليمات ووضع الوزارة يف وحفظهما
 لطيف األمثل االستخدام مانلض األطراف هذه بني

 الترددات بني الضار التداخل وعدم الردايوية الترددات
 ."والعسكرية  املدنية لالستخدامات ختصيصها يتم اليت
  
 
  

من قانون االتصاالت أنه من مهام ) ط/٦(كما تنص المادة 

  :الهيئة  

 مجيع استخدام وتنظيم الراديويه الترددات طيف إدارة" 
 والفضائية واجلوية والبحرية ضيةاألر الترددات

 :ذلك يف مبا
  .وإدامته الترددات لتوزيع الوطين اجلدول إعداد) ١
 الترددات لتوزيع الوطين املخطط من كل إعداد) ٢

 مع باالشتراك الترددات لتخصيص الوطين والسجل
 .واألمنية العسكرية اجلهات يف املعنيني

 من لكل يةاملدن باالستخدامات اخلاص اجلزء إدامة) ٣
 الوطين والسجل الترددات لتوزيع الوطين املخطط
 ".للعامة ونشرها الترددات لتخصيص

 
  

من قانون االتصاالت على أن ) ٦/أ/١٢(وتنص المادة 

 :صالحيةمجلس مفوضي الهيئة لديه 
إقرار سياسات اهليئة وخباصة ما يتعلق منها بتشجيع " 

 الترددات املنافسة ومنع االحتكار وتوزيع وختصيص طيف
   ".الراديويه وتوفري اخلدمات

  
   ٢٠٠٧سياسة الحكومة    ٢/٢

  

 ٢٠٠٧/ من وثيقة سياسة الحكومة) هـ/٦٨(تنص الفقرة 

حول قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد 

 :على أن الحكومة تطلب من الهيئة
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Government to: 
   
“Adopt a transparent approach to all 
spectrum allocation and assignment 
decisions but protecting any overriding 
privacy or security issues” 
 

2.3 Description of Frequency Allocation  
 
As defined by the Telecom Law, Allocation 
(of a frequency band) means an entry in the 
National Table of Frequency Allocations 
(NTFA) of a given frequency band for the 
purpose of its use by one or more terrestrial 
or space radio-communication services or the 
radio astronomy service under specified 
conditions. 
 
Allocations in the NTFA are based inter-alia 
on the international service designations 
specified by the International 
Telecommunication Union (ITU). Such 
service allocations may be further sub-
divided into band designations for TRC or 
military/security agencies, and may also 
provide an indication of major utilisations 
and any applicable channel arrangements, 
standards or other pertinent information. 
 

2.4 Objectives of Frequency Allocation 
 
The TRC believes that it should, in 
coordination with other concerned 
government departments, ensure that 
adequate frequency spectrum is available to: 
 
• Satisfy the requirements contained in 

international obligations and treaties; 
 
• Provide infrastructures for competitive 

telecommunication through free and fair 
processes; 

 
•  the rural telecommunications with a 

particular emphasis on the provision of 
spectrum for telecommunications 
services for educational (including art 
and culture) and other public interest 

  

تبين منهج شفاف يف مجيع قرارات ختصيص وتوزيع " 
ألمور املتعلقة بالسرية أو األولوية لالطيف مع إعطاء 

 "األمن 
  
  
    توزيع التردداتتوصيف   ٢/٣

  

في قانون االتصاالت ، فإن التوزيع ما هو معّرف وفقاً ل

إدخال حزم الترددات في الجدول يعني ) لحزمة ترددات(

الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر 

ويه الفضائية أو األرضية أو من خدمات االتصاالت الرادي

   .خدمات الفلك الراديويه وذلك وفق شروط محددة

  

التوزيعات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مبنية، 

ات ضمن أمور أخرى، على التصنيفات الدولية للخدم

. )االتحاد(تحاد الدولي لالتصاالت المحددة من قبل اال

نيفها فرعياً إلى ويمكن لهذه التوزيعات للخدمات أن يتم تص

 ويمكن األمنية/نطاقات محددة للهيئة أو للجهات العسكرية

أيضاً أن تعطي مؤشرات حول االستخدامات الرئيسية وأي 

ترتيبات للقنوات أو المعايير أو أي معلومات أخرى ذات 

 .  عالقة
  
  توزيع التردداتهداف أ٢/٤
 

 الهيئة أنه ينبغي عليها ، وبالتنسيق مع الجهات ترى

 من خرى ، ضمان توفر طيف تردديٍ كاٍفالحكومية األ

  :أجل

  

تلبية االحتياجات المتضمنة في االلتزامات  •

 واالتفاقيات الدولية ؛
 
تأمين البنى التحتية لالتصاالت التنافسية من خالل  •

 .آليات حرة وعادلة
 

التصاالت الريفية مع التركيز الخاص على توفير  ا •

بما في (ت التعليمية الطيف لغايات خدمات االتصاال

واالهتمامات العامة األخرى ) ذلك الفنون والثقافة
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(including health and emergency) 
purposes; 

 
• Introduce future generations of public 

and private mobile telecommunication 
technologies; 

 
• Satisfy the spectrum requirements for 

internationally provided radio-navigation 
services; 

 
• Facilitate the rollout of broadband 

telecommunications networks; 
 
• Ensure the timely introduction of 

digitised broadcasting networks; 
 
• Facilitate the use of regionally and 

globally harmonised frequencies for the 
Public Protection and Disaster Relief 
(PPDR) systems, in order to help rescue 
and emergency teams communicate with 
each other; 

 
 
• Meet the needs of civil aviation, and the 

maritime industry; 
 
 
• Satisfy the spectrum requirements of 

sector members including those 
responsible for national security and 
defence; 

 
• Stimulate technological innovation and 

competitiveness in a technology neutral 
fashion; 

 
• Introduce new spectrum management 

techniques, where appropriate e.g. 
spectrum commons and spectrum 
property rights etc; 

 
• Support economic growth and create 

employment opportunities ; and 
 
• Support the introduction of more 

spectrally efficient technologies.  
 
 

 ؛)بما في ذلك الصحة والطوارئ(
 
  

تكنولوجيات  إدخال خدمات األجيال المستقبلية من •

 .االتصاالت المتنقلة الخاصة والعامة
 
 

 تلبية االحتياجات من الطيف لخدمات المالحة  •

 الراديوية العالمية؛
  

 شبكات االتصاالت بالحزم العريضة؛تسهيل انتشار  •
  

ضمان إدخال الشبكات اإلذاعية الرقمية في الوقت  •

 المناسب؛
  

إقليمياً وعالمياً المتناغمة تسهيل استخدام الترددات  •

لعامة واإلغاثة في حاالت ألنظمة الحماية ا

، وذلك لمساعدة فرق اإلسعاف والطوارئ الكوارث

 في االتصال ببعضهم البعض؛
  

تياجات الطيران المدني والصناعات تلبية اح •

 البحرية؛
  

تلبية االحتياجات من الطيف ألعضاء القطاع بما في  •

 ذلك الجهات المسؤولة عن الدفاع واألمن الوطني؛
  

  

تحفيز اإلبداع التكنولوجي والتنافسية بشكل حيادي  •

 تكنولوجياً؛
  

  

إدخال آليات جديدة إلدارة الطيف حيثما كان ذلك  •

 سبيل المثال الطيف المشاع وحقوق مناسباً ، وعلى

 ملكية الطيف الخ ؛
  

 دعم النمو االقتصادي و إيجاد فرص العمل ؛ و •
  

دعم إدخال التكنولوجيات ذات الكفاءة الطيفية  •

  .      العالية
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2.5 Policies of Frequency Allocation 
 
 
The elements of frequency allocation policies 
are: 
 
 
1. The TRC is the lead body in Jordan with 

respect to developing national spectrum 
plans and the Jordanian National Table of 
Frequency Allocations (NTFA); 

 
2. The NTFA reflects international 

obligations and national policy on the use 
of the radio spectrum (in support of the 
broader objectives for the 
telecommunications sector); 

 
 
3. The NTFA in terms of form and content 

will be reviewed and revised periodically 
to ensure that it meets the needs of 
spectrum users and service providers, as 
well as manufacturers and importers and 
reflects current international and national 
use of spectrum; 

 
 
4. The TRC will seek to ensure that 

adequate spectrum is available for new 
technological developments in radio 
communications in such a way as to 
remain technically neutral; 

 
5. The TRC will, when requested, give 

favourable consideration to delegating the 
detailed management of frequencies used 
exclusively for defence and national 
security applications as defined in the 
NTFA to the sponsoring Government 
Department; TRC will however retain 
overall management control of the 
spectrum and be responsible for the 
overall efficiency of the radio frequency 
spectrum; 

 
 
 
6. The TRC will respond to the 

Government’s requests for advice and 
assistance on spectrum management 

  

  توزيع التردداتسياسات   ٢/٥
  

 
  :تتكون عناصر سياسات توزيع الترددات مما يلي

 
  

  

ة في األردن فيما يتعلق الهيئة هي الجهة القيادي )١

بتطوير الخطط الوطنية للطيف والجدول الوطني 

 األردني لتوزيع الترددات ؛
 
الجدول الوطني لتوزيع الترددات يعكس االلتزامات  )٢

الدولية والسياسة الوطنية في استخدام الطيف 

بما يدعم األهداف األوسع لقطاع ( الراديوي 

 ؛) االتصاالت
  

وطني لتوزيع الترددات من ستتم مراجعة الجدول ال )٣

حيث الشكل والمحتوى دورياً للتأكد من أنه يلبي 

احتياجات مستخدمي الطيف ومقدمي الخدمات ، 

وكذلك المصنعين والمستوردين ويعكس االستخدام 

 الحالي الوطني والعالمي للطيف ؛
 
 

ستسعى الهيئة لضمان توفر ما يكفي من الطيف  )٤

جديدة في لغايات التطورات التكنولوجية ال

وية بشكل يحافظ على الحيادية االتصاالت الرادي

 قنية ؛الت
  

ستقوم الهيئة ، عندما يطلب منها ، بإعطاء  )٥

اعتبارات تفضيلية لتفويض اإلدارة التفصيلية 

للترددات التي تستخدم حصرياً للدفاع واألمن 

الوطني وفقاً لما هو معّرف في الجدول الوطني 

 الحكومية المعنية ؛ جهةاللتوزيع الترددات إلى 

وستحتفظ الهيئة في أي حال بالتحكم باإلدارة الكلية 

للطيف وتكون مسؤولة عن الكفاءة الكلية لطيف 

 الترددات الراديوية ؛

  
ستتجاوب الهيئة مع طلبات الحكومة للمساعدة  )٦

والنصح في مسائل إدارة الطيف المثارة من قبل 
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issues initiated by the sponsoring military 
and security agencies; 

 
7. The TRC will ensure that adequate 

spectrum provision is made to support 
emergency services and designated 
telecommunications services in the case 
of a national emergency, or in the case of 
disasters; 

 
8. The TRC will implement an appropriate 

re-farming or spectrum transfer method 
for circumstances where there is a 
justified requirement to transfer the use of 
a frequency band to another use (e.g. 
from civil to defence or vice versa, or 
from one civil user to another); 

 
 
9. The TRC has a general policy of 

maximising access and optimising the 
efficient use of the spectrum; it shall 
therefore look favourably on systems that 
seek to employ low power, minimize 
interference to other users, do not require 
additional protection from other users. 

 

3 Frequency Assignment 

3.1 Telecommunications Law 
 
 
Article (6-i) of the Telecom Law provides 
that that the following will be among the 
duties of the Telecommunications Regulatory 
Commission (TRC):  
 
“To manage the Radio Frequency Spectrum 
and to regulate the use of all terrestrial, 
maritime, aeronautical and space 
frequencies, including: 
1) ...; 
 
2) Preparing the National Plan for 

Frequency Allocations (NPFA) and the 
National Register of Frequency 
Assignments, in collaboration with the 
concerned parties in the military and 
Security entities; 

 

 ة واألجهزة األمنية؛ يالجهات العسكر
   

ضمن الهيئة توفر كميات كافية من الطيف لدعم ست )٧

خدمات الطوارئ وخدمات االتصاالت المعتمدة في 

حاالت الطوارئ على المستوى الوطني، أو في 

 حاالت الكوارث ؛
 
استخدام لتداور أو تحويل  يئة أسلوباً مناسباًستنفذ اله )٨

ا احتياجات مبررة الطيف في الظروف التي فيه

حزمة ترددات إلى استخدام ن للتحويل استخدامٍ معّي

 أو ال من مدني إلى عسكريعلى سبيل المث(آخر 

 ؛) بالعكس ، أو من مستخدم مدني إلى آخر

  
االستخدام  تعظيمولللهيئة سياسة عامة لتعظيم النفاذ  )٩

العالي الكفاءة للطيف ؛ وستنظر بناء على ذلك 

باستحسان إلى األنظمة التي تسعى الستخدام قدرات 

ف التداخل مع المستخدمين اآلخرين وال أقل وتخف

  .تتطلب حماية إضافية من المستخدمين اآلخرين 
  
  
      تخصيص الترددات٣
  

  قانون االتصاالت    ٣/١

  

 من همن قانون االتصاالت على أن) ط/٦(تنص المادة 

  :مهام هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

  

ع إدارة طيف الترددات الراديويه وتنظيم استخدام مجي" 
الترددات األرضية والبحرية واجلوية والفضائية مبا يف 

  :ذلك
١ -......   
إعداد كل من املخطط الوطين لتوزيع الترددات - ٢

والسجل الوطين لتخصيص الترددات باالشتراك مع 
 .املعنيني يف اجلهات العسكرية واألمنية
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3) Maintaining the civilian portion of the 
NPFA and the National Register of 
Frequency Assignments, and publishing 
them to the public. 

 
 
Article (34) of the Telecom Law provides 
that the TRC’s Board of Commissioners is 
entrusted to: 
 
“...,set a plan for the Assignment of Radio 
Frequencies, and shall review and amend 
such plan whenever necessary.  The plan 
shall take into consideration the National 
Table of Frequency Allocations, the NPFA as 
well as the policies and objectives related to 
future uses of the Radio Frequencies in the 
Kingdom” 
 
 

3.2 Government Policy 2007 
 
 
Paragraph (68) of the “Statement of 
Government Policy 2007 on the Information, 
Communications and Postal Sectors” 
provides that the TRC is required by the 
Government to: 
  
  
“e) Adopt a transparent approach to all 
spectrum allocation and assignment 
decisions but protecting any overriding 
privacy or security issues; 
...” 
 

3.3 Description of Frequency Assignment 
 
Pursuant to the definition in the Telecom 
Law, Assignment (of a radio frequency or 
radio frequency channel) means authorisation 
given by the Commission for a Radio Station 
to use Radio Frequencies or a specific radio 
channel under conditions set by the 
Commission for this purpose.  
 
 
Historically, authorization for assignments 
had been carried out by TRC in the following 

إدامة اجلزء اخلاص باالستخدامات املدنية لكل من - ٣
 لتوزيع الترددات والسجل الوطين املخطط الوطين

 .لتخصيص الترددات ونشرها للعامة
 

من قانون االتصاالت على أن مجلس ) ٣٤(وتنص المادة 

  : مفوضي الهيئة مكلف بأن 

خطـة لتخـصيص التـرددات الراديويـه         يضع.... " 
 على  ٠ومراجعتها وتعديلها كلما دعت احلاجة إىل ذلك        

لوطين لتوزيع الترددات   أن يراعى يف هذه اخلطة اجلدول ا      
واملخطط الوطين لتوزيع الترددات والسياسات واألهداف      
املتعلقة باالستخدامات املستقبلية للترددات الراديويـه يف       

  ".اململكة

  
  ٢٠٠٧سياسة الحكومة     ٣/٢
 
  

وثيقة السياسة العامـة للحكومـة      "من  ) ٦٨(تنص الفقرة   

ـ       ٢٠٠٧ ات  لقطاعات االتـصاالت وتكنولوجيـا المعلوم

  : على أن الحكومة تطلب من الهيئة " والبريد

  
تبين منهج شفاف يف مجيع قرارات ختصيص )  هـ" 

وتوزيع الطيف مع إعطاء األولوية لألمور املتعلقة بالسرية 
  أو األمن؛

"...  
  
   تخصيص التردداتتوصيف   ٣/٣

  

تبعاً للتعريف الوارد في قانون االتصاالت ، فإن  

اإلذن يعني )  قناة راديويةتردد راديوي أو(تخصيص 

لمحطة راديوية من اجل استخدام  الذي تمنحه الهيئة

ترددات راديوية أو قناة راديوية محددة وفقا لشروط 

  .تضعها الهيئة لهذه الغاية
 
 

تاريخياً ، كان اإلذن للتخصيص يتم من قبل الهيئة 
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two primary forms; 
 
 
a) Form of  “General Radio Spectrum 

License”, where assignment is made to 
authorize an “Individual Licensee” to use 
the assigned radio frequency for the 
provisioning of public Telecom Services 
and/ or the operation of public telecom 
networks; 
 
More details on this form of radio 
frequency assignment can be obtained 
form TRC’s publication under the title:  
 
“Instructions Regarding the Application 
Procedures and Conditions for the 
Issuance of a General Radio Spectrum 
License for Radiocommunication Systems 
Related to the Integrated Licensing 
Regime”.  
 
The link to these instructions is: 
www.trc.gov.jo  

(Home Page > Regulations > Telecom Sector 
> Regulations > instructions and procedures 
regarding radio frequency spectrum.) 
 
 
 
b) Form for other purposes, including; 

broadcasting, Radio-based transmission 
links and other radio stations used to 
support radio-communication systems. In 
these cases, the assignment is made to 
authorize the assignee (who is not a 
Public Telecom Operator having an 
Individual License under the Integrated 
Licensing Regime) to use the assigned 
radio frequency for the specific purpose 
as defined in the radio spectrum license; 

 
 

More details of these forms of radio 
frequency assignment can be obtained 
from TRC’s publications under the title; 
“Spectrum Licensing” 
 
The link to these publications is: 
www.trc.gov.jo  
(Home Page > Radio Frequency 
Spectrum > Radio Spectrum Licensing > 
Spectrum Licensing). 

  :بالشكلين الرئيسيين التاليين

  

، حيث يتم " ة رخصة ترددات راديوية عام" بشكل   ) أ

التخصيص بالتصريح لمرخص له فردي الستخدام 

ترددات راديوية مخصصة لتقديم خدمات اتصاالت 

 .أو تشغيل شبكات اتصاالت عامة /عامة و
 
 

يمكن الحصول على معلومات إضافية عن هذا الشكل 

 الوثيقة الصادرة عنترددات من من تخصيص ال

  :الهيئة تحت عنوان

بإجراءات وشروط إصدار التعليمات اخلاصة " 
رخصة طيف ترددي عامة ألنظمة االتصاالت 
   "الراديوية املتعلقة باإلطار املتكامل للترخيص

  

 : هي الوصلة لهذه التعليمات
www.trc.gov.jo  

قطاع  > األحكام التنظيمية> الصفحة الرئيسية (

التعليمات  > يميةاألحكام التنظ> االتصاالت 

  )واالجراءات ذات العالقة بالطيف الترددي الراديوي

  

 لغايات أخرى ، شامالً ؛ اإلذاعة ووصالت  آخربشكل  ) ب

التراسل الراديوية والمحطات الراديوية األخرى التي 

وفي هذه . تستخدم لدعم أنظمة االتصاالت الراديوية

الذي ( يتم التخصيص لتمكين المخصص له الحاالت ،

 مشغل اتصاالت عامة برخصة فردية  يكونال

من استخدام التردد ) بموجب نظام الترخيص المتكامل

الراديوي المخصص للغرض المحدد كما هو معّرف 

 .في رخصة الطيف الراديوي
  

يمكن الحصول على معلومات إضافية عن هذه 

الوثيقة الصادرة األشكال من تخصيص الترددات من 

   " خيص التردداتتر: " عنوان ب الهيئة عن
  : هي الوصلة لهذه الوثائق

www.trc.gov.jo  
> الطيف الترددي الراديوي > الصفحة الرئيسية (

  ).ترخيص استخدام الترددات> ترخيص الترددات 
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The assignment of frequencies may also be 
incorporated in licensing processes which are 
treated elsewhere in this Spectrum Usage 
Policy and Planning document. For example 
a frequency(s) may be associated with a 
market based award of a licence 
(Auctioning). Once the process has been 
completed frequencies will be assigned to the 
user.  

 
In addition, the TRC’s Board of 
Commissioners had designated certain bands 
of the radio spectrum, where any persons 
may use some equipment or applications 
utilising any of these specified frequency 
bands under specified conditions subject to 
type approval and without licensing them 
individually. Some telecom regulators 
identify such bands as “License Exempt”, 
and for simple reference, we call these bands 
as “Open Bands”. 
 
 Licensing the use of the Open Bands is a 
form of general authorization which may be 
implemented along the following steps: 
 
 

• All users will be governed by type 
approval of radio equipment; 

 
• Limits will be placed, depending on 

the type of technology, on the 
maximum power of the equipment; 

 
• In some cases, open licensing places a 

limit on the use of the technology to a 
specific application (e.g, WiFi in the 
2.4 & 5 GHz bands, DECT in the 1.9 
GHz band). 

 
More details can be obtained from TRC’s 
web site using the following links: 
 

www.trc.gov.jo  
(Home Page > Radio Frequency Spectrum > 
Radio Stations and Radio Communication 
Equipment > Guidelines). 

a) Guidelines for Type Approval of 
Radio Communications Equipment:  

b) General Guidelines for Operating 
Radio LAN System: 

  
ويمكن أن يكون تخصيص الترددات موجوداً ضمن آليات 

معها في جزء آخر من هذه الترخيص التي يتم التعامل 

فعلى سبيل . الوثيقة لسياسة استخدام وتخطيط الطيف

المثال ، يمكن لتردد ما أن يكون مرتبطاً بعملية منح 

وحين تكتمل ) . مزاد(ترخيص بناء على قوى السوق 

  .العملية يتم تخصيص التردد للمستخدم
  

باإلضافة إلى ذلك ، فقد كان مجلس مفوضي الهيئة قد 

داً من نطاقات الطيف الراديوي، حيث يمكن ألي حدد عد

شخص أن يستخدم بعض األجهزة أو التطبيقات لالستفادة 

من أي من هذه النطاقات الترددية المحددة تحت شروط 

  . محددة خاضعة للموافقة النوعية ودون ترخيصها إفرادياً

" يعّرف بعض منظمي االتصاالت مثل هذه النطاقات بأنها 

، ولتسهيل المرجعية نسمي هذه " رخيص معفاة من الت

  ". النطاقات المفتوحة " النطاقات باسم 
  

إن ترخيص استخدام النطاقات المفتوحة هو أحد أشكال 

التصاريح العامة التي يمكن أن يتم تطبيقها وفقاً للخطوات 

  :التالية
 

يخضع جميع المستخدمين للموافقات النوعية  •

 لألجهزة الراديوية؛
د على القدرة القصوى لألجهزة يتم وضع حدو •

 باالعتماد على نوع التكنولوجيا؛
 
في بعض الحاالت ، يضع الترخيص المفتوح  •

حدوداً على استخدام التكنولوجيا لتطبيقات محددة 

 ٥ و ٢,٤في النطاقين " واي فاي " مثل ( 

 .).هـ. ج١,٩في النطاق " ديكت " ، و . هـ.ج
  

 الموقع  يمكن الحصول على تفاصيل إضافية من

  :اإللكتروني للهيئة باستخدام الوصالت التالية
www.trc.gov.jo  

> الطيف الترددي الراديوي > الصفحة الرئيسية (

  ).إرشادات> األجهزة والمحطات الراديوية 

تعليمات وإرشادات الحصول على موافقة نوعية   ) أ

  :ة ألجهزة االتصاالت الراديوي

إرشادات عامة لتشغيل أنظمة الشبكات الراديوية   ) ب
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3.4 Objectives of Frequency Assignment 
 
In order to establish an effective assignment 
regime when a spectrum licence and 
associated frequency(s) assignment(s) is 
required, the TRC will : 
 
 
• Utilise the optimum frequency 

assignment and planning tools available; 
 
• Ensure that assignment staff understand 

the various techniques and methods 
employed in frequency assignment and 
when they should be used; 

 
• Seek to reduce the incidence of harmful 

interference occurring between licensed 
(including legally authorized) radio 
stations; 

 
 
• Maximise the efficient planning of radio 

stations ; 
 
• Ensure that all assignment (and licensing) 

records are accurate; 
 
 
• Develop quality criteria to support the 

frequency assignment in a timely manner 
in support of the overall licensing 
process; 

 
• Make all frequency assignment rules and 

guidelines publicly available to aid 
transparency in decision making; 

 
• Consider the feasibility of placing 

information on specific categories of 
frequency assignments in the public 
domain by means of the Internet. 

 
 
 
 
 

 :المحلية
  
 
   تخصيص التردداتهدافأ   ٣/٤
  

ا  إطار تنظيمي فعال للتخصيص عندممن أجل تأسيس

 ولتخصيص الترددات تكون هناك حاجة لرخصة طيف

   :ستقوم بما يليالمصاحبة لها ، فإن الهيئة 
  
 

 استخدام األدوات المثلى المتوفرة للتخصيص •

 والتخطيط ؛
  

التأكد من أن موظفي التخصيص يفهمون الطرق  •

واألساليب المختلفة المستخدمة في تخصيص 

 الترددات والتوقيت المناسب الستخدامها ؛
  

السعي لتقليل حاالت التداخل الضار التي تحدث بين  •

بما في ذلك (المحطات الراديوية المرخص لها 

 ؛) ح لها قانونياًرالمص
  

  للمحطات الراديوية بكفاءة ؛تعظيم التخطيط •
  

التأكد من دقة جميع سجالت التخصيصات  •

 ؛) والتراخيص(
  

تطوير معايير الجودة  لتخصيص الترددات في  •

 الوقت المناسب لخدمة عملية الترخيص الكلية؛
  

  

جعل كافة قواعد ترخيص الترددات متاحة للعموم  •

 لخدمة الشفافية في اتخاذ القرار؛
  

نشر المعلومات عن فئات معينة النظر في إمكانية  •

 .من تخصيصات الترددات بواسطة اإلنترنت
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3.5 Policies of Frequency Assignment 
 
 
The policy provisions for frequency 
assignment that the TRC will adopt are: 
 
1. The process of assigning frequencies 

shall be open, transparent and non 
discriminatory for all users.  It shall 
encourage efficient spectrum use and 
support the promotion of competition in 
the telecommunications sector; 

 
2. The formalities concerned with the 

identification of suitable frequency(s) and 
the issuing of a specific licence or 
authorisation and associated frequency 
assignment in order to enable the user to 
operate radio stations (i.e. use the radio 
spectrum) at a specified frequency(s) 
shall be in accordance with the NPFA 
and clearly defined licensing conditions; 

 
 
3. Such conditions will be contained in 

clearly specified documentation or will 
be specified in the licences;  

 
4. TRC will ensure that state of the art tools 

and methods are employed, as 
appropriate in the frequency assignment 
process; 

 
5. Frequency assignments will be revoked 

in justified cases of national interest for 
security and economical aspects or to 
reflect any other international 
commitments to reorganise frequency 
allocations in the NTFA. In such cases 
the TRC will offer replacement frequency 
assignments –were applicable- after 
consulting with the licensees ; 

 
 
6. All licences for stations or networks to 

which frequencies have been assigned 
may be withdrawn, subject to a decision 
of the TRC, if the radio frequency 
spectrum provided is not used within a 
specified period. 

 

  

   تخصيص التردداتسياسات   ٣/٥

   

  :سياسات تخصيص الترددات التي ستتبناها الهيئة هي

  

ستكون عملية تخصيص الترددات منفتحة وشفافة  -١

وستشجع استخدام . وغير تمييزية لجميع المستخدمين 

 المنافسة في قطاع حفيزتالطيف بكفاءة وتدعم 

 االتصاالت ؛
 
  

الخطوات الشكلية المتعلقة بتحديد الترددات المناسبة  -٢

وبإصدار رخصة معينة أو تصريح وتخصيص التردد 

المصاحب لها من أجل تمكين المستخدم من تشغيل 

) أي استخدام الطيف الراديوي( محطات راديوية 

ي على ترددات محددة ستكون وفقاً للمخطط الوطن

لتخصيص الترددات ومعرفة بوضوح في شروط 

 الترخيص ؛
  

 وثائق محددة بوضوح الشروط ستكون ضمنمثل هذه  -٣

 أو تكون محددة في الرخص ؛
 
ستضمن الهيئة أن الوسائل واألساليب الحديثة يتم  -٤

 استخدامها بالشكل المناسب في عملية التخصيص؛
 
 
  في الحاالت المبررةسيتم إلغاء تخصيصات الترددات -٥

وذلك ية لمصلحة الوطنل التي ترى الهيئة فيها  تحقيقا

قتصادية أو لعكس اية االمنية أو األ لالعتبارات

يتم إعادة ترتيب توزيع الترددات في ل التزامات دولية،

وفي مثل هذه . الجدول الوطني لتوزيع الترددات 

  الهيئة-اذا كان ذلك ممكنا– ستخصصالحاالت 

 .  مع المرخص لهم بعد التشاورترددات بديلة
  

سيتم استرجاع جميع الرخص للمحطات أو الشبكات  -٦

التي تم تخصيص ترددات لها بناء على قرار من 

الهيئة ، إذا لم يتم استخدام طيف الترددات الراديوية 

  .خالل فترة محددة
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4 Radio Spectrum Re-farming 

4.1  Regulations 
 
 
The TRC’s “Instructions Regarding the 
Application Procedures and Conditions for 
the Issuance of a General Radio Spectrum 
License for Radio-communication Systems 
Related to the Integrated Licensing Regime” 
provides that: 
 
 
a) Article 5.4 “In order to comply with 

international radio spectrum 
coordination requirements, International 
Telecommunication Union allocations or 
re-allocations, or generally in the course 
of regulating the radio spectrum in the 
best interests of Jordan, the TRC may 
reassign Radio Frequencies used by the 
Licensee or require the Licensee to 
surrender its rights with respect to Radio 
Frequencies which are not required for 
the operation of Radio-communication 
Systems related to the provision of Public 
Telecommunications Services and/or the 
operation of Public Telecommunication 
Networks. In such cases, the TRC and the 
Licensee shall consult with each other 
before any such action is taken and the 
TRC shall provide the Licensee with 
adequate time and, where applicable, 
assign appropriate alternative 
frequencies, to permit the Licensee to 
carry on its business without 
unreasonable costs or disruptions”; 

 
 
 
 
 
b) Article 7.1: “The Licensee shall 

undertake to compensate the users of 
frequencies that need to be evacuated in 
order to enable the assignment of the 
required frequencies to the Licensee. 
Such compensation shall be agreed 
between the Licensee and the said users 
under the facilitation of TRC and the 

  

   الراديوي الطيفتداور    ٤
  

     األحكام التنظيمية ٤/١

  

تقدمي  وشروطات إجراءاخلاصة ب عليماتالت" تنص 
عامة ألنظمة طيف ترددي احلصول على رخصة طلبات 

اإلطار املتكامل للترخيص ب املتعلقة ةالراديوياالتصاالت 
  : على ما يلي   "والتنظيم

 
  

لغايات االمتثال ملتطلبات تنسيق  " ٥/٤المادة   ) أ
الترددات الراديوية العاملية وتوزيعات أو إعادة 

تصاالت أو يف سياق توزيعات اإلحتاد الدويل لال
تنظيم الطيف الراديوي بشكل عام ومبا خيدم 

املصلحة الوطنية، للهيئة أن تعيد ختصيص ترددات 
راديوية مستخدمة من  قبل املرخص له أو أن تطلب 

من املرخص له التخلي عن حقوقه فيما يتعلق 
بالترددات الراديوية غري الالزمة لتشغيل أنظمة 

تعلقة بتقدمي خدمات االتصاالت الراديوية امل
أو تشغيل شبكات االتصاالت /االتصاالت العامة و

العامة ، ويف هذه احلاالت على اهليئة و املرخص له 
التشاور فيما بينهم قبل اختاذ مثل هذا اإلجراء 
وحبيث تعطي اهليئة للمرخص له الوقت الكايف 

إلخالء الترددات املخصصة له وختصيص ترددات 
 لتمكني  املرخص له -لك ممكناً حيثما كان ذ-بديلة

من االستمرار بعمله دون تكلفة غري معقولة أو أي 
 ".انقطاع يف اخلدمة

  

على املرخص له التعهد بتعويض "  :  ٧/١المادة   ) ب
مستخدمي الترددات اليت يتوجب إخالؤها من أجل 

متكني ختصيص الترددات املطلوبة للمرخص له، 
رخص له ويكون هذا التعويض باالتفاق بني امل

ومستخدمي هذه الترددات وبتنسيق من اهليئة وعلى 
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negotiation for the compensation between 
the licensee and the user(s) shall not 
exceed 6 months after the user (s) 
has/have need named . Compensation for 
the evacuation of such frequencies in no 
way grants the Licensee or any other 
party any rights to use the relevant 
frequencies absent a General Radio 
Spectrum License issued by the TRC”. 

 
 
 
 
The above mentioned instructions are 
published on the TRC’s web site and its 
full text can be obtained by using the link 
indicated in (3.3-a) above 
 
 
 
 
 

4.2 .Description of Spectrum Re-Farming 
 
Spectrum re-farming process is the physical 
process by which a spectrum management 
authority recovers part of the spectrum from 
its existing users for the purpose of 
reassignment, either for new uses, or for the 
introduction of new spectrally efficient 
technology.  Resolution of all spectrum re-
farming issues is necessary before the start of 
a planning process, to which it is linked, can 
be successfully completed.  Spectrum re-
farming commences once a frequency band 
has been identified for redevelopment and 
firm proposals exist to either remove the 
existing occupants, or restructure the band. It 
is completed when the existing users have 
agreed to the changes and any associated 
conditions that may apply (e.g. co-ordination 
in a replacement frequency band) and the 
changes have been successfully concluded. 
 
 
Spectrum re-farming has attracted growing 
interest in recent years, principally due to a 
number of developments such as 
digitalisation and the introduction of third 
generation mobile telecommunication 
services. As an example the band 862 - 3400 

أن ال تزيد مدة التفاوض بني املرخص له 
املستخدمني هلذه الترددات على ستة /واملستخدم

أشهر من تاريخ إعالن أمساء مستخدمي هذه 
وإن دفع التعويضات إلخالء هذه  .الترددات

 الترددات ال مينح املرخص له أو أية جهة أخرى أية
حقوق باستخدام هذه الترددات دون صدور رخصة 

  ".الطيف الراديوي العامة من قبل اهليئة

  

التعليمات المشار إليها أعاله منشورة على الموقع 

 الكامل اإللكتروني للهيئة ويمكن الحصول على النص

  .أعاله) أ-٣/٣(باستخدام الوصلة المشار إليها في 
 
 
  

  

  

   الطيفتداور توصيف    ٤/٢
 
ي تقوم الطيف هي العملية المادية الت  تداور عمليةنإ

طيف من ال  جزء من الطيف باسترجاعخاللها سلطة إدارة

اليين وذلك من أجل إعادة تخصيصه إما مستخدميه الح

 أو إلدخال تكنولوجيات جديدة ذات كفاءة لمستخدمين جدد 

 تداوروإن حل جميع مسائل . طيفاستخدام الفي أعلى 

عملية تخطيط الطيف الذي ب قبل البدءالطيف ضروري 

الطيف عندما يتم تحديد تداور ويبدأ . ترتبط به بنجاح

حزمة ترددات لغايات التطوير ووجود مقترحات ثابتة إما 

ويتم . إلزالة المستخدمين الحاليين أو إلعادة تشكيل الحزمة

إنجازها عندما يوافق المستخدمون الحاليون على 

مثل ( أن تنطبق صاحبة يمكن التغييرات وأية شروط م

جاز هذه نوأن يتم ا) التنسيق في حزمة ترددات بديلة

  .التغييرات بنجاح
 
  

 الطيف اهتماماً متزايداً في السنوات لقد جذب تداور

األخيرة ، خاصة بسبب عدد من التطورات مثل التحول 

إلى األنظمة الرقمية وإدخال خدمات الجيل الثالث من 

وعلى سبيل المثال فإن الحزمة . االتصاالت المتنقلة
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MHz band in most countries is very heavily 
used, yet is of growing commercial interest. 
The introduction of new 
radio-communications systems such as 
Digital Audio Broadcasting and 3rd 
generation mobile telecommunication 
services (IMT) has led to a requirement to 
modify the planning and the structure of this 
and other bands. As a consequence such 
requirements have had a knock-on effect and 
in turn have required changes to be made to 
other services, in particular the fixed service 
and a variety of military services and 
systems. 
 
It should however be emphasised that re-
farming as such is a long standing and 
frequently used frequency management tool 
used for the strategic planning of spectrum 
usage with the primary objective of securing 
efficient spectrum use as well as (in many 
cases) international spectrum harmonisation. 
 
 
 
The new element that is brought into the 
discussion in the context of re-farming is 
whether and how spectrum re-farming will be 
funded and the role that administrative 
incentive pricing and spectrum trading could 
or should have.  
 
Annex (1) to this document provides more 
details on the issue of funding the re-farming.
 

4.3 Objectives of Re-Farming 
 
In establishing an effective process for 
spectrum re-farming, the TRC will:  
 
 Wherever possible provide an adequate 

period of notice (3 years at maximum for 
frequencies that are not primarily used to 
offer public telecommunication services 
and five years at maximum for public 
radio frequency licenses ) where a band is 
to be transferred from one user to 
another; 

 
 Ensure spectrum is available for the 

speedy introduction of new technologies 

في معظم الدول تستخدم بشكل . هـ. م٣٤٠٠-٨٦٢

إن . مكثف ، وبنفس الوقت فهي ذات اهتمام تجاري متزايد

إدخال أنظمة اتصاالت راديوية جديدة مثل البث اإلذاعي 

الصوتي الرقمي وخدمات الجيل الثالث من االتصاالت 

 تخطيط وتكوين ل قد أدى إلى حاجة لتعدي)IMT(المتنقلة 

وكنتيجة لذلك فإن لمثل هذه . هذه الحزمة وحزم أخرى

المتطلبات أثر ملموس وقد تطلبت بدورها أن يتم إجراء 

تغييرات لخدمات أخرى ، وبشكل خاص الخدمات الثابتة 

  .ومجموعة من الخدمات واألنظمة العسكرية

  

ي التأكيد على أن التداور بهذا المفهوم وعلى أي حال ينبغ

 وسيلة طويلة األمد وكثيرة االستعمال في إدارة هو

الترددات لغايات التخطيط االستراتيجي الستخدام الطيف 

بهدف رئيسي هو تأمين استخدام للطيف بكفاءة عالية 

الطيف على المستوى العالمي في تناغم باإلضافة إلى 

  .العديد من الحاالت 

  

 سياق المناقشة فيإن العنصر الجديد الذي استحضر إلى 

 والدور الذي  وكيف سيتم تمويل التداور هو ما إذاالتداور

سيلعبه أو ينبغي أن يلعبه التسعير اإلداري التحفيزي 

  .والمتاجرة بالطيف

  

فية عن مسألة بهذه الوثيقة فيه تفاصيل إضا) ١(الملحق 

  .تمويل التداور
  

  

    التداورهداف  أ٤/٣
  

 فإن الهيئة  الطيف، تأسيس آلية فعالة لتداورفي سياق

  :ستقوم بما يلي
  

 كحد اقصى سنواتثالثة ( إعطاء إشعار بمدة كافية  •

للترددات التي ال تستخدم بشكل اساسي لتقديم خدمات 

االتصاالت العامة و خمسة سنوات كحد اقصى 

لتحويل حزمة من ) لرخص الطيف الراديوية العامة

  ؛ حيثما يكون ذلك ممكناًمستخدم إلى آخر
 
وخدمات تقنيات يف من أجل إدخال طضمان توفر  •



 23

or services; 
 
 Avoid the hoarding of spectrum by any 

entity, which is not utilising the spectrum 
in the national interest; 

 
Determine a fair and equitable solution for 
compensating existing use of spectrum to 
reflect the real cost of transfer. 
 
 Avoid creating a condition within an 

auction process, where bids for spectrum 
will be lower as a result of the need to 
compensate existing users; 

 
 Avoid disputes between existing and new 

users, where TRC has to mediate, which 
would then lead to additional 
administrative costs. 

 

4.4 Policy of Re-Farming 
 
 
The TRC will apply the following policy 
provisions for re-farming of  radio spectrum : 
 
 
1. Wherever possible TRC will provide a 

period of notice of not less than 3 years to 
existing users required to vacate 
spectrum; 

 
2. Where a speedy transfer is required, new 

licensees shall compensate existing users 
to vacate spectrum; 

 
 
3. Compensation costs shall be calculated in 

a transparent and equitable manner which 
reflect the REAL cost of transfer e.g.: 

 
a. Wholesale replacement of equipment 

based on actuarial value; 
 
 
b. Additional equipment (e.g. extra radio 

links); 
 

c. Re-tuning of equipment; 
 
 

 جديدة ؛
  

تجنب تخزين الطيف من قبل أي جهة ال تقوم  •

 باستخدامه للمصلحة الوطنية ؛
  

تحديد حل عادل ومنصف لتعويض االستخدام القائم  •

  ؛عكس الكلفة الحقيقية للتحويللت للطيف 
 
تجنب إيجاد حاالت ضمن عمليات المزادات تكون  •

أقل نتيجةً للحاجة إلى العروض للطيف قيمة فيها 

 تعويض المستخدمين القائمين ؛
  

تجنب النزاعات بين المستخدمين القائمين والجدد،  •

حيث يتطلب األمر أن تتولى الهيئة التوسط، مما 

 . إدارية إضافيةتكاليفيؤدي إلى 
 
  

   التداورسياسة    ٤/٤

  

 الطيف ة أحكام السياسة التالية لتداورلهيئستطبق ا

  :الراديوي
  

  

ستمنح الهيئة مهلة إشعار بما ال يقل عن ثالثة سنوات  -١

 حيثما يكون ذلك لمستخدمين القائمين إلخالء الطيفل

 ؛ممكناً 
  

  

حيثما كانت هناك حاجة للتحويل السريع ، يقوم  -٢

المرخص لهم الجدد بتعويض المستخدمين القائمين 

 مقابل إخالء الطيف ؛
  

ادلة يض بطريقة شفافة وعيتم احتساب كلفة التعو -٣

 :فة الحقيقية للتحويل ، مثالًتعكس الكل
  

استبدال بالجملة لألجهزة بناء على القيمة   .أ 

 األكتوارية ؛
  

مثل الوصالت الراديوية ( األجهزة اإلضافية   .ب 

  ؛) اإلضافية 

 إعادة توليف األجهزة ؛  .ج 
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d. Incremental costs for: 
 

i. New system components (antennas, 
boards, etc); 

 
ii. Upgrades to system/software; 

 
 

4. Payment parameters (i.e. what is to be 
paid for) shall be determined before the 
re-farming process is instigated and when 
possible TRC will ensure all parties 
concerned are in agreement; 

 
5. TRC will ensure an audit is conducted in 

relation to the compensation cost of the 
user who is required to migrate to 
alternative spectrum. 

 
 
6. TRC will verify the existing spectrum 

users compliance with the agreed 
evacuation process. 

 
 

5 Monitoring, Enforcement and 
Control 

5.1 Telecommunications Law 
 
The Telecom Law provides: 
 
 
Article 37-b: “The Commission shall monitor 
the use of the Radio Frequencies Assigned to 
the Licensee”; 
 
 
Article 59-a: “ The Commission shall verify 
the licensees’ compliance with the license 
conditions and the provisions of the law, and 
may take any actions it deems appropriate 
for this purpose, including: 

a) conducting a physical on-site 
inspection of network locations and 
telecommunications equipments…”  

 
Article 62: “The Chairperson, or any person 
authorized by him in writing, shall have the 
right to enter any place suspected of 

 :من أجلالمتزايدة  تكاليفال  .د 
 

i-   هوائيات ، ( مكونات جديدة للنظام

  .)لوحات، الخ

ii-  ؛البرمجيات/ ات للنظام تحديث 
 

أي ماذا سيتم ( يتوجب أن يتم تحديد عناصر الدفعات  -٤

 ، وحيثما ل البدء بإجراءات التداورقب) الدفع مقابله

كان ممكناً ستقوم الهيئة بالتأكد من أن جميع ذوي 

 العالقة على اتفاق ؛
 
كلفة ب   فيما يتعلقستضمن الهيئة أن يتم إجراء تدقيق -٥

 الذي يطلب منه االنتقال إلى طيف للمستخدمالتحويل 

 .بديل
  

 الترددات القائمين تتولى الهيئة متابعة التزام مستخدمى -٦

  بعملية االخالء وفقا لم تم االتفاق عليه بااللتزام
  

  
  

     المراقبة واإللزام والتحكم٥
  
 

    قانون االتصاالت٥/١

  

  :ينص قانون االتصاالت على 

  

راقبة استخدام الترددات تقوم اهليئة مب" : ب /٣٧المادة 
   ؛"الراديويه املخصصة للمرخص له

  
تتحق اهليئة من التزام املرخص هلم بشروط  ":أ/٥٩المادة 

الترخيص واحكام القانون وجيوز هلا ان تتخذ اي 
  : هلذه الغاية ومنهااجراءات تراها مالئمة

القيام بالكشف احلسي على مواقع الشبكة   - أ
  ..." وأجهزة االتصاالت

  

للرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول  : " ٦٢دة الما
إىل أي مكان يشتبه بأنه حيتوي على أجهزة أو شبكات 
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containing unlicensed equipment or 
networks, or equipment used for jamming 
telecommunications networks, or where 
activities contrary to this Law or to the By-
Laws issued in pursuance thereof are being 
conducted. They shall be entitled to search 
the place, ... .” 

 
 

Article 65: 
 

a) “The Commission shall have the right 
to trace the source of any radio waves 
to ascertain the licensing of that source, 
without this being considered as breach 
of the confidentiality of 
communications or violation of the 
provisions of the laws in force. 

 
b) The contents of the communications 

intercepted while tracing their source 
under Paragraph (a) of this Article 
shall not be spread or publicized. Any 
employee who spreads or publicizes the 
content of those communications shall 
be subject to the penalties provided by 
Law” 

 
Article 80:  
 

“a) Any person who deliberately makes any 
action to intercept, interfere with, or 
interrupt Radio Waves Assigned to 
others shall be punished by 
imprisonment for a period not less than 
six months, or by a fine not less than 
(JD5000) and not more than 
(JD25000), or by both penalties. 

 
 
b) Any person who deliberately uses Radio 

Waves without a license shall be 
punished by imprisonment for a period 
not less than one month, or by a fine not 
less than (JD2000) and not more than 
(JD5000), or by both penalties” 

غري مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات 
االتصاالت أو متارس فيها أي نشاطات خمالفة هلذا 

القانون أو األنظمة الصادرة مبوجبه وهلم تفتيش املكان 
"..... 

  

   :٦٥المادة 

  

للهيئة احلق بتعقب مصدر أي موجات   "  ) أ
راديوية للتحقق من ترخيص ذلك املصدر دون 

أن يعترب ذلك خرقا لسرية الرسائل أو خمالفة 
  .ألحكام القوانني النافذة

  
  

ال جيوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل اليت مت )   ب
التقاطها يف معرض تتبع مصدر الرسالة مبوجب 

ملادة، ويعاقب املوظف الذي  من هذه ا)أ(الفقرة 
يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل 

 " .بالعقوبات املقررة قانونا
 
  

  

   :٨٠المادة 

  

كل من قام متعمداً بأي إجراء العتراض )  " أ
موجات راديوية خمصصة للغري أو بالتشويش 

عليها أو بقطعها  يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
دينار  ) ٥٠٠٠( عن ستة أشهر أو بغرامة ال تقل

دينار أو بكلتا هاتني ) ٢٥٠٠٠(وال تزيد على 
  .العقوبتني

  
كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية ) ب

دون ترخيص يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
دينار وال ) ٢٠٠٠(شهر أو بغرامة ال تقل عن 

دينار أو بكلتا هاتني ) ٥٠٠٠(تزيد على 
  " .العقوبتني
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Article 83: “Any person who possesses or 
operates a Radio Station in contradiction 
with the provisions of this Law shall be 
punished by imprisonment for a period not 
less than one month and not exceeding six 
months, or by a fine not less than (JD100), 
and not more than (JD500), or by both 
penalties” 
 

5.2 Government Policy 2007 
 
Para 68 of the Sector Policy 2007 provide 
that TRC should: 
 

“m) Respond rapidly to interference 
complaints and take prompt, but 
proportionate, steps to remove illegal 
spectrum use and address other 
interference issues” 

 
 

5.3 Description of Monitoring, 
Enforcement and Control 

 
Spectrum monitoring can be defined as a 
process of observing the radio frequency 
spectrum and reporting on its use. 
 
Spectrum users are required to comply with 
licence requirements and technical rules and 
regulations.  Radio-monitoring is essential 
supportive tool to enforcing compliance with 
regulations is enforced by radio-monitoring. 
 
Radio-monitoring and managing the radio 
spectrum is increasingly complex, while it is 
getting more and more crowded. 
 
Without effective regulations and 
enforcement procedures, the integrity of the 
spectrum management process can be 
compromised.  The regulator needs an 
appropriate framework and process for 
responding to and managing complaints and 
for settling disputes. Attention should to be 
given to penalties, remedies, enforcement 

  
كل من احتفظ أو شغل حمطة راديوية خالفاً " : ٨٣المادة 

 ألحكام هذا القانون يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
شهر وال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن 

دينار  أو بكلتا ) ٥٠٠(دينار وال تزيد على ) ١٠٠(
".العقوبتني

 
  
٢٠٠٧سياسة الحكومة     ٥/٢

على أنه ينبغي  ٢٠٠٧ من سياسة القطاع ٦٨تنص الفقرة 

:على الهيئة   

االستجابة بشكل سريع إىل شكاوى التداخل يف ) م
الترددات واختاذ إجراءات مباشرة ومتناسبة ملنع 

االستخدام غري القانوين للطيف والنظر يف 
  القضايا األخرى املتعلقة بالتداخل؛

  

    المراقبة واإللزام والتحكمتوصيف    ٥/٣

  

أنها عملية مالحظة طيف يمكن تعريف مراقبة الطيف ب

  . استخدامه تقديم تقارير حولالترددات الراديوية و

  

 بمتطلبات الرخصمستخدمو الطيف مطلوب منهم االلتزام 

المراقبة الراديوية أداة . والقواعد الفنية واألحكام التنظيمية

لزام االمتثال لألحكام التنظيمية بواسطة إلداعمة ضرورية 

  .المراقبة الراديوية

  

ي تتزايد تعقيداً ن المراقبة الراديوية وإدارة الطيف الراديوإ

  . أكثر فأكثر ازدحاماً الطيفصبح فيهفي الوقت الذي ي

  

دون وجود إجراءات إلزامية وأحكام تنظيمية مؤثرة، فإن 

.  للتشكيكمصداقية عملية إدارة الطيف تكون عرضة

 على ويحتاج المنظم إلى الهيكلية واآللية المناسبة لإلجابة

وينبغي . الشكاوى وإدارتها ومن أجل تسوية المنازعات 

 إعطاء االهتمام للعقوبات والعالجات وأدوات اإللزام
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tools and other dispute resolution 
mechanisms. 
 
The licensing process involves administrative 
returns to cover TRC’s spectrum 
management costs as well as spectrum 
acquisition returns where demand for 
frequencies exceeds the available spectrum. 
Unlicensed use of spectrum therefore 
involves a revenue loss to TRC and/or the 
state treasury and is therefore not in the 
public interest.  
 
 
Monitoring facilities can be used to obtain 
detailed information on the technical and 
operational characteristics of radio systems. 
Measurements will usually include frequency 
being used, transmission power and the 
spectrum mask of a transmitter. 
 
In the course of conducting operations to 
resolve interference problems, the authorised 
representatives of the TRC may be required 
to enter the licensee's premises and inspect 
radio equipment to determine compliance 
with licence conditions and technical 
specifications. An important aspect of 
fulfilling these tasks is the requirement under 
law and regulation to establish the powers, 
authorities, duties and obligations of the 
spectrum manager/ inspector and protection 
of rights for the public under circumstances 
where inspection of property is necessary. 
 

5.4 Objectives of Monitoring, 
Enforcement and Control 

 
The Spectrum monitoring activities will be 
performed by TRC to support the process of 
spectrum management with objectives that 
include: 
 
• Ensuring compliance with national and 

international requirements and the 
avoidance of harmful interference; 

 
• Protecting national interests when 

harmonising and coordinating spectrum 
utilization with neighbouring countries 
and regional and international 

  .وغيرها من آليات تسوية المنازعات

  

إدارية لتغطية ما عوائد  تنطوي عملية الترخيص على  

 عوائد في إدارة الطيف وكذلك تكاليفتتكبده الهيئة من 

االت التي يكون فيها الطلب على في الحالطيف  حيازة

لذلك ، فإن . الترددات يفوق ما هو متوفر من الطيف 

استخدام الطيف دون ترخيص ينطوي على فقدان العائدات 

أو خزينة الدولة ، وهو بالتالي ليس في الصالح /للهيئة و

  .العام

  

يمكن استخدام وسائل المراقبة للحصول على معلومات 

فنية والتشغيلية لألنظمة تفصيلية عن الخصائص ال

وتشمل القياسات عادةً الترددات المستخدمة . الراديوية 

  .وقدرة اإلرسال وقناع الطيف لجهاز اإلرسال 

  

في سياق إجراء العمليات لحل مشاكل التداخالت ، فإن 

األمر قد يتطلب دخول الشخص المفوض من قبل الهيئة 

ة من أجل إلى مواقع المرخص له لفحص األجهزة الراديوي

. التحقق من االلتزام بشروط الرخصة والمواصفات الفنية 

ومن السمات الهامة لتلبية هذه المهام المتطلبات في القانون 

وفي األحكام التنظيمية إليجاد السلطات والصالحيات 

مفتش الطيف ولحماية /والواجبات وااللتزامات لمدير

 األمالك حقوق العموم في الحاالت التي يكون فيها تفتيش

  .               الخاصة واجباً 
  

  

   المراقبة واإللزام والتحكمهدافأ   ٥/٤
 
يتم تنفيذ نشاطات مراقبة الطيف من قبل الهيئة لدعم س 

  :عملية إدارة الطيف في تحقيق أهداف تشمل 

  

  

التأكد من االلتزام بالمتطلبات الوطنية والدولية  •

 وتحاشي التداخالت الضارة؛
 
  العمل على تناغمصالح الوطنية عندحماية الم •

تنسيق استخدام الطيف مع الدول المجاورة ومع و
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organizations;  
 
• Determine actual and planned frequency 

usages and frequency occupancies to 
improve spectrum efficiency; 

 
 
• Identify possible cases of unauthorised 

spectrum usage in preparation for 
subsequent investigation; 

 
 
• Assist in providing acceptable coverage 

of public telecom services; 
 
 
• Assess availability of spectrum for future 

uses; 
 
• Ensure compliance with spectrum 

management regulations; 
 
• Maximise the benefit of the limited 

spectrum resource to society; 
 
• Resolution of interference problems, 

particularly to safety-of-life services for 
existing and potential spectrum users; 

 
 
• Provide monitoring data to support ITU 

activities. 
 
 

5.5 Policies of Monitoring, Enforcement 
and Control 

 
The policies for monitoring, enforcement and 
control that the TRC will adopt are: 
 
 

Monitoring 
 
 
1.   Fixed and mobile monitoring equipment 

will be utilised by the TRC to ensure 
radio-communications equipment and/or 
stations licensed for use in Jordan meet 
the requisite standards required to 
maximise the use of the spectrum; 

 المنظمات اإلقليمية والدولية؛
  

تحديد استخدامات وإشغاالت الترددات الفعلية  •

 والمخطط لها من أجل تحسين كفاءة الطيف؛
  

التعرف على الحاالت المحتملة من استخدامات  •

  لتحقيقات الحقة؛الطيف غير المصرح لها تحضيراً
  

المساعدة في تقديم تغطية مقبولة من خدمات  •

 االتصاالت العامة؛
  

 تقييم مدى توفر الطيف لالستخدامات المستقبلية؛ •
  

 التأكد من االلتزام بأحكام تنظيم إدارة الطيف؛ •
  

 تعظيم الفائدة للمجتمع من مورد الطيف المحدود؛ •

  
اة حل مشاكل التداخل، وخاصة لخدمات سالمة الحي •

 لمستخدمي الطيف الحاليين والمتوقعين؛
  

توفير معلومات المراقبة لدعم نشاطات االتحاد  •

 .الدولي لالتصاالت
 
  

  
 

   المراقبة واإللزام والتحكمسياسات   ٥/٥

  

تبنيها لغايات المراقبة ب الهيئة ت التي ستقومالسياسا

  :واإللزام والتحكم هي

  
  المراقبة 

  

 المراقبة الثابتة تقوم الهيئة باستخدام أجهزةس )١

أو محطات /والمتحركة للتأكد من أن أجهزة و

االتصاالت الراديوية المرخصة لالستخدام في 

األردن تلبي المعايير األساسية المطلوبة لتعظيم 
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2. The TRC will investigate, as appropriate 

(by self initiative or in response to 
complaints), interference to licensed 
radio-communications systems 
(especially those of a safety related 
nature), arising from other radio-
communication systems, from 
unintentional radiations or from active 
electrical and electronic apparatus, 
equipment and networks, and the affected 
may provide any available information 
about the sources of interference; 

 
 
 
3. Cases of interference will be resolved 

quickly (particularly in the case of 
interference to services which are critical 
to the safety of life); 

 
 
4. A planned series of monitoring 

campaigns to identify band occupancy 
and unlicensed usage will be developed 
and instigated by TRC in order to support 
spectrum allocation and assignment 
activities; 

 
5. The TRC will participate in international 

monitoring activities. 
 
 
Enforcement 
 
6. The TRC will take action against any 

unauthorised use of the radio spectrum 
with a view to collecting admissible 
evidence for any subsequent prosecution. 

 
 
Control 
 
 
7. The TRC will ensure that radio 

equipment deployed in the field meets 
appropriate standards and is installed and 
operated in accordance with the specified 
licence conditions; 

 
 
8. The TRC will ensure that Licensees’ 

 استخدام الطيف؛
 
بالمبادرة الذاتية أو ( ستقوم الهيئة بالتحقيق المناسب  )٢

 في التداخالت مع أنظمة) بالتجاوب مع الشكاوى

خاصة تلك التي (االتصاالت الراديوية المرخصة 

 ، الناتجة عن أنظمة )طبيعة عالقة بالسالمةباللها 

اتصاالت راديوية أخرى أو عن إشعاعات غير 

مقصودة أو عن أجهزة وأدوات وشبكات كهربائية 

، ويمكن للمرخص الذي يتعرض أو الكترونية عاملة

 عن للتشويش ان يقدم اية معلومات متوفرة لديه

 ؛مصادر التشويش المحتملة
  

سيتم التوصل إلى حلول سريعة لحاالت التداخل  )٣

خاصة في حاالت التداخل مع الخدمات التي لها (

 ؛) أثر حرج على الحياة
  

سيتم إعداد وتنفيذ سلسلة مخطط لها من حمالت  )٤

المراقبة للتعرف على إشغاالت النطاقات 

ت واالستخدامات غير المرخصة وذلك لدعم نشاطا

 توزيع وتخصيص الطيف؛
  

 .ستشارك الهيئة في نشاطات المراقبة الدولية )٥
 
  

  اإللزام 
  

 ستتخذ الهيئة إجراءات ضد أي استخدام للطيف  )٦

الراديوي غير مصرح له وذلك بهدف جمع األدلة 

 .لغايات المقاضاة الحقاً
  

  التحكم

             

 المنشورة  الراديويةستتأكد الهيئة من أن األجهزة )٧

لميدان تلبي المعايير المناسبة وأنه قد تم في ا

تركيبها وتشغيلها وفقاً الشروط المحددة في 

 الرخصة؛
 

ستتأكد الهيئة من أن المحطات الراديوية للمرخص  )٨
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radio stations are within the limits 
specified by the: “GUIDELINES FOR 
LIMITING EXPOSURE TO TIME-
VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND 
ELECTROMAGNETIC FIELDS”.  

 
 

The full text can be obtained by using the  
link indicated in (3.3-a) above . 

 
 

These guidelines are consistent with the 
guidelines which are published by the 
“International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)”. 
 

 

6 Radio Spectrum Licensing 

6.1 Telecommunications Law 
 
 
Article (12-a-5) of the Telecom Law provides 
that the Board of Commissioners of TRC is 
entrusted to " grant the licenses for the use of 
the allocated and assigned Radio 
Frequencies”; 
 

 
 

Article (31) of the same Law provides that: 
 
 

a) “Subject to the provisions of Paragraph 
(b) of this Article, no person may use 
any electromagnetic waves below 3,000 
gigahertz transmittable in space 
without obtaining a license thereto in 
accordance with conditions specified by 
the Board”; 

 
 

b) “The Jordanian Armed Forces and 
Security Departments, in coordination 
with the Commission, may use Radio 
Frequencies allocated and assigned for 
their use without a license, provided 
that no interference is caused thereby 
to other Radio Frequencies. The 
military and security bodies may also 

تعليمات حتديد " له تقع ضمن الحدود المحددة في
آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية على 

  " .الصحة والسالمة العامة
 

ة نص الكامل باستخدام الوصلل على اليمكن الحصو

 .أعاله) أ- ٣/٣(المشار إليها في 
  

تتوافق هذه التعليمات مع التعليمات اإلرشادية 

الصادرة عن  الهيئة العالمية للحماية من 

 ).ICNIRP(اإلشعاعات الراديوية غير المؤينة 
 

  

  

   ترخيص الطيف الراديوي    ٦
  

   قانون االتصاالت   ٦/١

  

من قانون االتصاالت على أن ) ٥/أ/١٢ (مادةتنص ال

 منح الرخص "مجلس مفوضي الهيئة يملك صالحية 
املتعلقة باستخدام الترددات الراديويه املوزعة 

 ؛" واملخصصة
  

  :من نفس القانون على أنه ) ٣١(وتنص المادة 

  

من هذه املادة ال جيوز ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرة " -أ
 كهرومغناطيسية ألي شخص استخدام أي موجات

تبث يف الفضاء ) جيجا هريتز (تقل عن ثالثة آالف 
إال إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط اليت 

  ؛"حيددها الس
  

جيوز للقوات املسلحة األردنية واألجهزة األمنية ، " -ب
وبالتنسيق مع اهليئة ، استخدام الترددات الراديويه 

ريقة ال املوزعة واملخصصة هلا بدون ترخيص بط
تسبب التشويش على الترددات األخرى، وجيوز 
للجهات العسكرية واألمنية استخدام الترددات 
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use other Allocated frequencies, 
provided that they obtain the approval 
of the Commission thereto and comply 
with the same licensing conditions 
applied to other Licensees,  and 
provided that they do not cause any  
harm to other users of Radio 
Frequencies, provided that  they will be 
exempted from licensing fees”; 

 
c) “Subject to the provisions of any other 

law that requires the acquisition of a 
license to operate broadcast services, 
operators of these services, including 
radio, television, satellite broadcasting, 
and reception equipment, must obtain 
licenses to use the Radio Frequencies 
assigned by the Commission”. 

 
 
 
 
Article (37-a) of the same Law provides that: 
 
 
“The Licensee should abide by the use of the 
Radio Frequencies, as well as the conditions 
and standards on the basis of which the 
License was given, including the following: 
 
1. The frequencies of radio spectrum 

Assigned to it; 
 

2. The type and specifications of both the 
antenna and the Radio Station; 

 
3. The authorized geographical area for the 

mobile equipment; 
 
 
4. The site where the antenna shall be 

erected; 
 
5. The qualifications of the person 

operating the Radio Station; 
 
6. Any other technical conditions that may 

assist in the effective use of the 
spectrum”. 

 
 

املوزعة األخرى شريطة احلصول على موافقة اهليئة 
واخلضوع لشروط الترخيص ذاا املطبقة على 

املرخص هلم اآلخرين وعدم اإلضرار بسائر 
م املستفيدين من الترددات الراديويه على أن يت

  ؛" إعفاؤها من رسوم الترخيص
 
  

مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة  -ج
احلصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية ، على 
مشغلي هذه اخلدمات مبا فيها الراديو والتلفاز وبث 
األقمار الصناعية وأجهزة االستقبال احلصول على 

رخصة استخدام ترددات راديوية الستخدام 
 ."لراديويه اليت ختصصها اهليئةالترددات ا

  

  :من نفس القانون على أن ) أ/٣٧(وتنص المادة 

  

  

يلتزم املرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط       " 
واملعايري اليت منحت له الرخصة على أساسـها مبـا يف           

 -:ذلك ما يلي
  .ترددات الطيف الراديوي اليت خصصت له -١
  

  . واحملطة الراديويهنوع ومواصفات كل من اهلوائي -٢
  
حدود املنطقة اجلغرافية املصرح ا واملتعلقة مبحطة        -٣

  .األجهزة املتنقلة
  

  .املوقع الذي يقام عليه اهلوائي -٤
  

  .كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل احملطة الراديويه-٥
  

أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية اسـتخدام          -٦
  .الترددات
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6.2 License Exempt Spectrum 
 
 
Paragraph (68-g) of the Sector Policy 
requires TRC to:   
 
“Adopt general authorizations instead of 
individual licensing wherever possible, 
including designating specific bands as 
‘license exempt’.  
 
 
On the other hand, Article (31-a) of the 
Telecom Law provides that:  
 
“No person may use any electromagnetic 
waves below 3,000 gigahertz transmittable in 
space without obtaining a license thereto in 
accordance with conditions specified by the 
Board”. 
 
 
However, based on the relevant ITU  
recommendations and other international 
practices, the Board of TRC had established a 
set of regulations encompassing the 
conditions and type approval procedures 
pertaining to the use of low power radio 
equipment in certain frequency bands. These 
regulations are considered to be equivalent to 
“license exempt” concept practiced in some 
other administrations, and will be called here 
as “Open Licenses”. 
 
 
 
 
More details about type approvals for low 
power devices can be found in TRC 
regulations under the title “Applications for 
Type Approval of  Radio Stations And Radio 
Communication Equipment” at the TRC web 
site: 
 

www.trc.gov.jo  
Home Page > Equipment > Radio 
Communication Equipment. 

 
 

  

  من الترخيص المعفىالطيف     ٦/٢

  

من وثيقة السياسة العامة مـن      ) ز/٦٨(  الفقرة   تتطلب  

  :الهيئة  

اعتماد إجراءات التصاريح العامة بدال مـن إجـراءات         " 
التراخيص الفردية حيثما أمكن، مبا يف ذلك حتديد حزم من          

  ".معفى من الترخيص"الطيف على أساس 
  

مـن قـانون    ) أ/٣١( ، تنص المـادة      ومن جانب آخر  

  : الت على أنه االتصا

ــات   "  ــتخدام أي موج ــخص اس ــوز ألي ش ال جي
تبث ) جيجا هريتز   (كهرومغناطيسية تقل عن ثالثة آالف      

يف الفضاء إال إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للـشروط          
  ."اليت حيددها الس

 
على أي حال ، وتأسيساً على توصيات اإلتحاد الـدولي          

فقـد كانـت    لالتصاالت والممارسات الدولية األخرى ،      

الهيئة قد أوجدت مجموعة من األحكام التنظيمية تـشمل         

شروط وإجراءات الموافقات النوعية المتعلقة باسـتخدام       

األجهزة الراديوية ذات القدرة المنخفـضة فـي بعـض          

 األحكام التنظيمية مكافئةً    وتعتبر هذه . النطاقات الترددية 

 فـي بعـض     الممارس" المعفى من الترخيص  " لمفهوم  

الـرخص  "اإلدارات األخرى ، وستـسمى هنـا باسـم          

 ".المفتوحة

  
  

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن 

لألجهزة ذات القدرة المنخفضة في  الموافقات النوعية

طلبات احلصول " عنواناألحكام التنظيمية للهيئة تحت 
 "على املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت واحملطات الراديوية

   :المنشورة على الموقع اإللكتروني للهيئة
www.trc.gov.jo 

أجهزة > أجهزة االتصاالت > الصفحة الرئيسية 

                االتصاالت الراديوية 
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6.3 Description of Radio Spectrum 
Licensing 

 
A radio spectrum licence is an authorisation 
granted under the law and regulations to 
allow the acquisition and use of the radio 
spectrum to provide telecommunications 
services.  
 
 
Licensing is an administrative process 
whereby spectrum licences are issued and 
returns are collected. Different categories of 
radio spectrum users may be licensed in 
different ways according to the type of usage. 
 

6.4 Objectives of Radio Spectrum 
Licensing 

 
TRC's views on the objectives of licensing 
are: 
 
• To fulfil TRC’s legal requirement in 

managing the radio spectrum; 
• To document and record the 

administrative and technical details of all 
radio spectrum usage in Jordan in an 
uncomplicated and wherever possible, 
standardised format; 

• To enable usage of the radio spectrum by 
as many applicants as possible; 

• To simplify licensing processes and 
administrative intervention wherever 
possible; 

• To ensure that access to the right to use 
radio spectrum is provided in a timely 
and appropriate fashion. 

 
 

6.5 Policies of Radio Spectrum Licensing 
 
 
The radio spectrum licensing policies that the 
TRC will adopt  are: 
 
 
1. The TRC will ensure that licensees 

  

    ترخيص الطيف الراديويتوصيف   ٦/٣
 
  

رخصة الطيف الراديوي هي تصريح يتم منحه بموجب 

 واستخدام بحيازة لقانون واألحكام التنظيمية للسماحا

  .الطيف الراديوي لتقديم خدمات االتصاالت

  

  

لية إدارية يتم بواسطتها إصدار الترخيص هو عم 

ويمكن ترخيص  .  العوائد  الطيف وتحصيلرخص

الفئات المختلفة من مستخدمي الطيف الراديوي بطرق 

 .مختلفة تبعاً لنوعية اإلستخدام

 
    ترخيص الطيف الراديويهداف  أ٦/٤

  
  :مرئيات الهيئة حول أهداف الترخيص هي

  

لتنفيذ المتطلبات القانونية للهيئة في إدارة الطيف  •

 الراديوي ؛

لتوثيق وتسجيل التفاصيل اإلدارية والفنية لكافة  •

استخدامات الطيف الراديوي في األردن بطريقة 

 اً؛غير معقدة وبشكل قياسي حيثما كان ذلك ممكن
 

لتمكين استخدام  الطيف الراديوي من قبل أكبر عدد  •

  ممكن من مقدمي الطلبات؛

اإلدارية خالت اوالتدلتبسيط عمليات الترخيص  •

  حيثما كان ذلك ممكناً؛

 الطيف  للتأكد من أن الحصول على حق استخدام •

 .الراديوي يتم بطريقة مالئمة وفي الوقت المناسب
 
 
   اديوي ترخيص الطيف الرسياسات  ٦/٥

  

 الهيئة ستعتمدها ترخيص الطيف الراديوي التي سياسات

  :هي 

  

مرخص لهم ستعمل الهيئة على التأكد من أن ال  )١
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comply with the specified conditions 
contained within their licence(s). Non-
compliance with such conditions may 
result in the revocation or non-renewal of 
the licence, or the imposition of fines or 
other penalties as the law allows; 

 
2. The TRC will undertake a review of 

licensing procedures  and associated 
administrative processes in order to 
simplify procedures and expedite the 
granting of licences to applicants; 

 
 
3. Spectrum licences for the establishment 

of radio stations and/or networks will 
generally be for a specified fixed term 
(usually one year), renewable on the 
anniversary of the date of issue. However 
if the spectrum licence is for the 
provision of  public telecommunication 
services, the licence period will be 
identified according to the instructions 
regarding the application procedures and 
conditions for the issuance of a general 
radio spectrum license for radio 
communications systems related to the 
integrated licensing regime. 

 
 
4. The open licensing or general 

authorisation procedures will be applied 
for specific categories of cases which are 
utilising non-exclusive spectrum (e.g. 
short range, low power devices) in 
accordance with technical regulations 
concerning frequency of operation and 
transmitted power. 

 

7 Radio Spectrum Pricing 
 

7.1 Telecommunications Law 
 
Article (12-a) of the Telecom Law authorizes 
the Board of Commissioners of TRC to: 
 
“17- set the returns the Commission shall 
receive for licenses and permits”; 
 

ويمكن  . في رخصهم ملتزمون بالشروط المحددة

إلى إلغاء أو عدم لعدم اإللتزام بتلك الشروط أن يؤدي 

أو إيقاع الغرامات أو عقوبات أخرى تجديد الرخصة 

 ح به القانون؛وفقاً لما يسم
 

ستقوم الهيئة بإجراء مراجعة إلجراءات الترخيص   )٢

والعمليات اإلدارية المصاحبة لها، وذلك لتبسيط 

 اإلجراءات ولتسريع منح الرخص لمقدمي الطلبات؛
  

  
 
 

أو شبكات /ستكون رخص الطيف إلنشاء محطات و  )٣

عادة سنة (راديوية بشكل عام محددة بمدة زمنية ثابتة 

 السنوية لتاريخ  للتجديد في الذكرىقابلة) واحدة

، إذا كانت رخصة الطيف لتقديم ولكن. اإلصدار 

فيكون تحديد مدة الترخيص عامة  خدمات اتصاالت

 وشروطإجراءات لتعليمات الخاصة  بلخاضعا 

  االتصاالتالحصول على رخصة عامة ألنظمة

 . اإلطار المتكامل للترخيصب المتعلقة ةالراديوي
 
 
 
 
يق إجراءات الترخيص المفتوح أو سيتم تطب  )٤

التصريح العام لفئات محددة من الحاالت التي تستخدم 

مثل األجهزة ذات ( الطيف بشكل غير حصري 

وفقاً ألحكام ) المدى القصير والقدرة المنخفضة

تنظيمية فنية فيما يتعلق بالتردد العامل وقدرة 

 .اإلرسال
 
  

   الراديوي   تسعير الطيف٧ 
  
 

  االتصاالت  قانون٧/١
 

من قانون االتصاالت تخول مجلس ) أ/١٢(المادة 

   :الهيئة بصالحيةمفوضي 
  

 حتديد العوائد اليت تتأتى للهيئة من الرخص - ١٧"
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“18- set the returns or charges the 
Commission shall receive for the services it 
renders”.  
 
 
Article (32) of the Telecom Law which 
provides that: 
 
 
 “the Council of Ministers may authorize the 
use of public tendering to grant licenses to 
use the Radio Frequency Spectrum in cases 
where this method is required to achieve the 
public interest, provided that the revenues 
expected from this method shall not be the 
sole or main reason for the determination of 
this interest”.  
 
 
 

7.2 Government Policy 2007  
 
Paragraph (67) of the Sector Policy requires 
TRC to: 
 
 
“develop an approach to spectrum pricing 
based on market conditions while increasing 
the diffusion of services which in turn works 
towards the growth of the national economy, 
and taking into consideration the different 
approaches that may be needed for telecoms 
use (fixed and mobile, public and private), 
broadcasting and use by public agencies, 
also taking into consideration the expected 
immediate revenues from spectrum pricing 
should not be the main factor for the 
estimation of those prices"  
 
 
 
 
 
Paragraph (68) of the Sector Policy requires 
TRC to: 
 
“manage the spectrum in an efficient and 
effective manner, according to the following 

 " والتصاريح
  
 حتديد أي بدل أو أجر تتقاضاه اهليئة مقابل - ١٨" 

 ".اخلدمات اليت تقدمها
  

  :من قانون االتصاالت تنص على) ٣٢(المادة 

  

الوزراء وبناء على تنسيب الوزير املستند اىل لس "
توصية الس، املوافقة على اتباع اسلوب طرح 

العطاءات العامة ملنح رخص الستخدام الطيف الترددي 
الراديوي يف احلاالت اليت تتطلبها املصلحة العامة مع 

مراعاة ان اليكون مقدار العوائد املتوقعة من هذا 
الرئيسي لتقدير هذه االسلوب السبب الوحيد او 

 "املصلحة
  
   ٢٠٠٧ سياسة الحكومة ٧/٢

  

تطلب من الهيئة أن من وثيقة سياسة القطاع ) ٦٧(قرة الف

 :تقوم 

  

لتسعري الترددات يعتمد على عوامل سلوب بوضع أ" 
السوق حبيث يساعد على زيادة انتشار اخلدمات اليت 
بدورها تعمل على منو االقتصاد الوطين حبيث يأخذ 

 االعتبار الطرق املختلفة الستخدامات االتصاالت بعني
والبث ) اهلواتف الثابتة واملتنقلة، العامة واخلاصة(

واالستخدام من قبل اهليئات واملؤسسات العامة مع 
مراعاة أن ال يكون مقدار العوائد اآلنية املتوقعة من 
تسعري الترددات هو العامل الرئيسي يف تقدير تلك 

  "األسعار
  

تطلب من الهيئة أن من وثيقة سياسة القطاع ) ٦٨(قرة الف

  :تقوم 

بإدارة طيف الترددات الراديوية بطريقة فعالة وكفؤة " 
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principles:...... 
 
j) Price spectrum according to market 
demand, using auctions and, possibly 
secondary trading, where appropriate;”   
 
 

7.3 Description of Radio Spectrum 
Pricing 

 
Spectrum pricing depends on the application 
of economic or market-based spectrum 
management principles to set the appropriate 
radio licence prices in such a manner that the 
charges reflect the economic value of the 
spectrum. These principles are used to 
encourage efficient use of the spectrum, to 
discourage spectrum hoarding and to 
encourage users to transfer to less congested 
frequency bands. 
 
 
Charges payable by the licensees of radio 
spectrum are made of two main components, 
namely:  
 
a) Annual Returns 
 
b) ِِِAcquisition Returns 
 

7.4 Annual Returns 
 
 
Annual returns is the returns paid yearly by 
users of frequency.  The aggregate value of 
all annual returns should as a minimum be 
sufficient to fully recover the operating costs 
of the frequency management. 
 
 
Annual returns are set and updated by TRC’s 
Board of Commissioners using its authorities 
under the provisions of the Telecom Law. 
The current annual returns are made in the 
form of a schedule and published on the 
TRC’s web site under the title “Spectrum 
Tariff Formulas and Schedules”. Up to date 
information on the annual returns of radio 
spectrum can be accessed using the following 

  : .....وفقا للمبادئ التالية
تسعري الطيف حسب متطلبات السوق، ) ي

واستخدام املزادات و حق إعادة البيع حيث 
  ".يكون ذلك مناسبا؛

 
    تسعير الطيف الراديويتوصيف  ٧/٣

  

تطبيق مبادئ اقتصادية أو يعتمد تسعير الطيف على 

مبادئ إدارة الطيف المبنية على اقتصاديات السوق وذلك 

لتحديد األسعار المناسبة للرخص الراديوية بحيث تكون 

وتستخدم هذه . األسعار تعكس القيمة االقتصادية للطيف

المبادئ لتشجيع استخدام الطيف بكفاءة والحيلولة دون 

لطيف وتشجيع المستخدمين للتحول إلى نطاقات تخزين ا

  .ترددية أقل ازدحاماً
  

  

المبالغ التي تدفع من قبل مرخصي الطيف الراديوي 

  :تتألف من مكونين رئيسيين هما
  

  سنوية عوائد   ) أ

  حيازة عوائد   ) ب

  

  

  السنوية العوائد   ٧/٤

  
  

التي تدفع سنوياً من قبل  العوائدالسنوية هي  العوائد

وينبغي أن تكون القيمة الكلية لجميع . مستخدمي الطيف

التشغيلية إلدارة السنوية كافية لتغطية الكلفة العوائد 

  . كحد أدنىالطيف
  

السنوية من قبل مجلس العوائد يتم تحديد وتحيين 

مفوضي الهيئة باستخدام صالحياته بموجب أحكام قانون 

السنوية الحالية موضوعة بشكل العوائد . االتصاالت

شور على الموقع اإللكتروني للهيئة تحت جدول من

معدالت وجداول احتساب تعرفة عوائد " عنوان 

ينة ويمكن الحصول على المعلومات المّح" . الترددات

عن هذه التعرفة من خالل الموقع اإللكتروني باستخدام 
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link to the TRC’s web site: 
 
www.trc.gov.jo 
(Home Page > Radio Frequency Spectrum > 
Radio Spectrum Licensing > Radio Spectrum 
Fees) 

7.5 Acquisition Returns 
 
Acquisition returns are the returns that are 
paid for  acquiring the right to use a certain 
band of the radio spectrum. These returns are 
usually paid at the time of issuance of the 
spectrum licence. 
   

7.6 Pِricing Methods 
   
 
Returns for using the radio spectrum can be 
set in several methods. The main methods 
that are used to set these returns include; 

 
 
 
• Administrative Incentive Pricing (AIP),  

• Auctions (Tenders). 

 
 
 
 
 
Administrative Incentive Pricing (AIP) 
  
Administrative Incentive Pricing (AIP) is 
used as a tool to promote efficiency in 
spectrum use within a framework of 
administrative spectrum management.  
Licences are issued through 
an administrative process and carry with 
them an obligation to make payments to the 
concerned regulator or government 
agency. AIP licenses are designed to promote 
efficient spectrum use – not simply 
recovering the cost to management spectrum.  
The idea is that if a licensee has unused 
spectrum, it will choose to return it rather 
than pay the returns.  Also, if a licensee can 
pay a lower fee by using spectrum more 
efficiently, that user may adopt more 
spectrum-efficient operations.                    

  :الوصلة التالية 
 www.trc.gov.jo 

> الطيف الترددي الراديوي > الرئيسية الصفحة (

  )عوائد الترددات> ترخيص الترددات 

  
  

  الحيازةعوائد    ٧/٥
 

التي تدفع مقابل الحصول على العوائد الحيازة هي عوائد 

وتدفع هذه . حق استخدام حزمة معينة من الطيف الراديوي

 .  الطيفعادةً عند صدور رخصةالعوائد 

  

  

   أساليب التسعير   ٧/٦

  

ستخدام الطيف الراديوي  بعدة ال العوائديمكن تحديد 

 هذه  لتحديدتستخدم رئيسية التي الواألساليب . أساليب

   :تشملالعوائد 
 
  

 التسعري اإلداري التحفيزي ، •

 ).العطاءات(املزادات   •
 
 
  

 التسعير اإلداري التحفيزي

يستخدم التسعير اإلداري التحفيزي كوسيلة لتشجيع 

ام الطيف ضمن هيكلية تنفيذية إلدارة الكفاءة في استخد

تصدر الرخص من خالل عملية إدارية وتحمل . الطيف 

معها التزامات لتسديد دفعات للجهة التنظيمية أو 

ويتم تصميم رخص التسعير . الحكومية ذات العالقة

 –اإلداري التحفيزي لتشجيع استخدام الطيف بكفاءة 

الفكرة هي أنه و. وليس لمجرد تغطية كلفة إدارة الطيف 

إذا كان لدى المرخص له طيفاً غير مستخدم ، فسيختار 

وأيضاً ، إذا كان بإمكان . العوائد أن يعيده بدالً من دفع 

المرخص له أن يدفع رسماً أقل باستخدام الطيف بكفاءة 

أعلى ، فمن المرجح أن يقوم ذلك المستخدم باعتماد 

   .عمليات تشغيلية ذات كفاءة طيفية أعلى
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The AIP method can be used for pricing both 
types of returns (annual returns and 
acquisition returns).  
 
 
 
 
Auctions (Tenders) 
 
 Auctioning is applied in special cases under 
Article (32) of the Telecom Law which 
provides that: 
 
 
 
 “the Council of Ministers may authorize the 
use of public tendering to grant licenses to 
use the Radio Frequency Spectrum in cases 
where this method is required to achieve the 
public interest, provided that the revenues 
expected from this method shall not be the 
sole or main reason for the determination of 
this interest”.  
 
 
 
In the case of auctions the returns payable by 
the winning party are set directly by the 
market, except where there is an insufficient 
number of competitors. In such cases only 
the reserve price is paid. Reserve price is set 
by TRC.  
Auctions have been recently applied as a 
mean for setting the spectrum prices for the 
acquisition of radio frequencies for the 
provisioning of Fixed Broadband Wireless 
Access (FBWA) services. 
Auctions are used only for pricing the 
acquisition returns. 
 

7.7 Objectives of radio Spectrum Pricing 
 
The objective is to establish a pricing 
strategy taking into account both 
components; the annual returns and the 
spectrum acquisition returns. 
 
 
The principal reasons why a fee is generally 
applicable for the right to use radio spectrum 
include: 

مكن استخدام أسلوب التسعير اإلداري التحفيزي وي

 السنوية العوائد( العوائد لتحديد كال النوعين من أنواع 

   ).ورسوم الحيازة
 

 
  ) العطاءات(المزادات 

  

يتم تطبيق أسلوب المزادات في حاالت خاصة بموجب 

من قانون االتصاالت التي تنص على ) ٣٢(أحكام المادة 

  : أن 

  

بناء على تنسيب الوزير املستند إىل لس الوزراء " 
توصية الس ، املوافقة على إتباع أسلوب طرح 

العطاءات العامة ملنح رخص الستخدام الطيف الترددي 
الراديوي يف احلاالت اليت تتطلبها املصلحة العامة مع 

مراعاة أن ال يكون مقدار العوائد املتوقعة من هذا 
 لتقدير هذه األسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي

  ".املصلحة
التي تدفعها الجهة العوائد في حالة المزادات يتم تحديد 

الفائزة مباشرة من قبل السوق، باستثناء الحاالت التي ال 

وفي مثل هذه . يكون فيها عدداً كافياً من المتنافسين

  .الحاالت يتم دفع الحد األدنى المحدد من قبل الهيئة

لمزادات كوسيلة لتحديد وقد تم حديثاً تطبيق أسلوب ا

 الطيف الستخدام ترددات راديوية لتقديم  حيازةأسعار

  .خدمات النفاذ الالسلكي الثابت بالحزم العريضة

  . الحيازة فقطعوائد تستخدم المزادات لتسعير 

  

  

  

  تسعير الطيف الراديويهداف أ   ٧/٧
  

استراتيجية تسعيرية آخذين إن الهدف هو إيجاد 

 حيازةوعوائد السنوية العوائد : نصرين عتبار كال العباال

   .الطيف

  

مقابل حق العوائد األسباب الرئيسية لوجوب فرض 

  :استخدام الطيف الراديوي تشمل
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i) Promoting efficient use of scarce 
spectrum resources, where returns serve 
as a means to ensure that those using 
the spectrum do not require more than 
they need to provide a service; 

 
 
ii) To accelerate the migration of spectrum 

users from one frequency band to 
another where re-farming is necessary; 

 
iii) To reflect the socio-economic value of 

radio spectrum where such spectrum is 
to be shown to be congested or scarce; 

 
iv) To prepare for the future convergence 

of telecom services (fixed, mobile and 
ISP) by making the differences that are 
currently service specific to become a 
reflection to the value of the authorized 
radio spectrum; 

 
v) To prepare for the trading of spectrum 

licences if so decided in future; 
 

vi) Recovering the cost of managing the 
spectrum; 

 
vii) In situations, where the demand for a 

particular part of  radio frequencies 
exceeds the available spectrum, usage 
returns provide one means of reflecting 
the scarcity value of this spectrum and 
can be used as a selection criterion; 

 
viii) Other means that are used to reflect 

the scarcity value of spectrum is to 
include the application of license 
obligations such as requirements to 
provide a minimum level of coverage, 
linking the award of additional 
spectrum to the achievement of certain 
indicators such as network traffic or 
number of subscribers, or simply 
restricting the maximum amount of 
spectrum that one service provider can 
hold. In practice, a combination of 
these means would be used. 

 
It is important to decide upon the objectives 
that the pricing policy should achieve. These 

  
i(  استخدام موارد الطيف النادرة بكفاءة ، حيث  تشجيع

كوسيلة للتأكد من أن مستخدمي الطيف العوائد تخدم 

    ما؛ال يطلبون أكثر مما يحتاجون لتقديم خدمة

  

ii( نطاق ترددي  منانتقال مستخدمي الطيف لتسريع 

   ؛إلى آخر عندما يكون التداور ضرورياً
 
  

 iii (جتماعية للطيف اال-لتعكس القيمة االقتصادية

  .الراديوي عندما يكون ذلك الطيف مزدحماً أو نادراً
  

iv (خدمات االتصاالت استعداداً  لالندماج المستقبلي ل

 وذلك من خالل جعل) كة واإلنترنتالثابتة والمتحر(

 بنوع الخدمة االختالفات التي هي حالياً مرتبطة

  .لتصبح انعكاساً لقيمة الطيف الراديوي المتاح
  

  v ( استعداداً للمتاجرة برخص الطيف إذا تم إقرار ذلك

  في المستقبل؛
  

vi (استرجاع كلفة إدارة الطيف ؛  
  

vii ( على جزء معين في الحاالت التي يكون فيها الطلب

 راديوية يفوق الطيف المتوفر، تتيحمن الترددات ال

االستخدام طريقة لعكس قيمة ندرة هذا الطيف عوائد 

  ويمكن استخدامها كمعيار لالختيار؛
  

viii ( خرى التي تستخدم لعكس قيمة ندرة األالوسائل

الطيف تشمل تطبيق التزامات للترخيص مثل متطلب 

ة ، وربط الحصول على توفير حد أدنى من التغطي

ة طيف إضافي بتحقيق مؤشرات معينة مثل الحرك

 تقييد الحد على الشبكة أو أعداد المشتركين أو مجرد

األعلى من الطيف الذي يمكن لمقدم الخدمة الحصول 

وفي الواقع العملي، يتم استخدام تشكيلة من هذه . عليه

  .الوسائل

  

  

غي لسياسة من المهم أن يتم إقرار األهداف التي ينب

وتتكون هذه األهداف من تشكيلة من . التسعير أن تحققها



 40

objectives are generally a combination of 
following principles: 
 
 

a- Promoting efficiency in spectrum 
usage; 

 
b- Simplicity and transparency; 

 
c- Cost recovery; 

 
d- Reflecting market value of spectrum; 

 
e- Promoting competition; 

 
f- Increasing rural roll out; 

 
g- Achieve revenues for the state. 

 

7.8 Policies of Radio Spectrum Pricing 
 
 
1. The price of a licence to utilise spectrum 

shall comprise two main elements, an 
annual fee and a spectrum acquisition fee. 
The fee is applicable to all radio spectrum 
users and should cover, as a minimum, 
the direct and indirect costs incurred by 
TRC in managing the radio spectrum 
taking into consideration motivating the 
efficient spectrum use. 

 
 
 
2. The spectrum acquisition returns should 

be kept separate from the annual returns. 
The prime reason being the fact that the 
basis for determining these returns are 
different;  

 
3. In general, when an applicant requires the 

use of a certain band of frequencies and 
the assignment of  such frequencies is 
unlikely to constrain the number of 
applicants for frequencies in that band or 
the efficiency of use of the band, then the 
spectrum may be made available on a 
non-competitive (first come, first served) 
basis,  taking into consideration any other 

  :المبادئ التالية

  
    

  تشجيع الكفاءة في استخدام الطيف؛) أ
  

  البساطة والشفافية؛) ب
  

  استرجاع الكلفة؛) ج
  

  انعكاس القيمة السوقية للطيف؛) د
  

  تشجيع التنافس؛) هـ
  

  زيادة االنتشار الريفي؛) و

  

  . للدولةعائداتتحقيق ) ز
  

 
  

   تسعير الطيف الراديويسياسات  ٧/٨

  

يتكون سعر رخصة استخدام الطيف من عنصرين  -١

ويطبق . الطيف حيازة رئيسيين ، رسم سنوي ورسم 

الرسم السنوي على جميع مستخدمي الطيف الراديوي 

 المباشرة تكاليف ال بحده األدنىوينبغي أن يغطي

إدارة الطيف وغير المباشرة التي تتكبدها الهيئة في 

وياخذ بعين االعتبار تحفيز استخدام الطيف  الراديوي

  بكفاءه عالية؛

  

 العوائد الطيف منفصلةً عن حيازةعوائد ينبغي إبقاء  -٢

ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى أن أسس . السنوية

  مختلفة ؛  العوائدتحديد هذه 

  

بشكل عام ، عندما يطلب مقدم الطلب استخدام حزمة  -٣

ترددات ويكون تخصيص مثل تلك معينة من ال

 يحتمل أن يقيد عدد مقدمي الطلبات الترددات ال

من كفاءة  لترددات في ذلك النطاق و ال يحد

إتاحة الطيف على أساس غير يمكن استخدامه، فعندئذ 

االخذ بعين االعتبار اية مع  )أوالً بأول(تنافسي 

وعندما يكون هناك . عوامل اخرى ذات عالقه
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relevant factors. Where there is likely to 
be a higher demand than there is 
spectrum available then the 
administrative incentive pricing (AIP) or 
the auctions technique will be used; 

 
 
4. In the specific case of radio spectrum that 

is required for the access network of 
public wireless telecom services auction 
will be adopted according to the telecom 
law provisions. when TRC deems that it 
is the most appropriate approach for 
spectrum pricing . 

 
 
5. The TRC will prepare and publish the 

annual returns payable to license 
frequency bands for each category of 
radio-communication service or user-
group in accordance with the processes 
described in the “Spectrum Tariff 
Formulas and Schedules”.  Annual 
returns shall be easily calculable; based 
on factors which TRC has the ability to 
measure and monitor; and shall be 
equitable and even-handed to all 
licensees; 

 
6. In cases where spectrum pricing methods 

are applied, prices shall be determined in 
such a way as to reflect the cost to society 
and the benefits the public will receive; 

 
 
 
7. However, the TRC will initiate a 

discussion and review of the exemption 
from spectrum usage returns that the 
military and security agencies enjoy with 
a view to a possible future revision of the 
related  legislation; 

 
8. In the event that a legal review is made 

and spectrum trading is authorised in 
Jordan, the TRC will work with all 
relevant parties to facilitate the smooth 
trading of spectrum and to secure the 
accurate maintenance of spectrum 
assignment records; 

 
 

9. Spectrum trading practices will be 

كون الطلب أعلى من الطيف المتوفر احتمال ألن ي

فعندئذ يتم استخدام أسلوب التسعير اإلداري التحفيزي 

   .أو أسلوب المزادات
 
 

   
في حاالت الطيف الذي يستخدم ألغراض شبكات  -٤

 والتي النفاذ لخدمات االتصاالت الالسلكية العامة

ترى الهيئة فيها ان استخدام اسلوب المزادات هو 

الهيئة ستعتمد ذلك الطيف، فان االنسب لتحديد سعر 

   وفقا الحكام قانون االتصاالت االسلوبذلك 
 
السنوية التي تدفع العوائد ستقوم الهيئة بإعداد ونشر  -٥

لترخيص حزم ترددات لكل فئة من خدمات 

االتصاالت الراديوية أو مجموعة مستخدمين وفقاً 

معادالت وإجراءات "لإلجراءات الموصوفة في 

السنوية قابلة العوائد ويجب ان تكون ". تعرفة الطيف

الهيئة تستطيع لالحتساب بسهولة بناء على عوامل 

عادلة ومتوازنة لجميع وان تكون قياسها ومراقبتها، 

 .المرخص لهم 
  

في الحاالت التي يتم فيها تطبيق أساليب تسعير  -٦

الطيف ، يتم تحديد األسعار بطريقة تعكس الكلفة 

 .جنيها للعموم للمجتمع والفائدة التي سي
 
  

 ستباشر الهيئة بمناقشة ومراجعة ، على أي حال -٧

استخدام الترددات الذي تتمتع به عوائد اإلعفاء من 

الجهات العسكرية واألمنية وذلك بهدف إمكانية 

 .مراجعة مستقبلية للتشريعات ذات العالقة
  

في حالة إجراء مراجعة قانونية والتوصل إلى إجازة  -٨

 األردن ، فستقوم الهيئة بالعمل المتاجرة بالطيف في

مع جميع الجهات ذات العالقة لتسهيل المتاجرة 

بالطيف بسالسة ولضمان االحتفاظ بسجالت دقيقة 

 .لتخصيصات الطيف
  

سيتم إدخال ممارسات المتاجرة بالطيف في أقرب  -٩
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introduced as soon as practicable. To 
further this policy, TRC will on a regular 
basis review the data in the NRFA to 
ensure that they are sufficiently accurate 
to permit the commencement of spectrum 
trading between defined categories of 
licensees. 

8 Radio Spectrum Engineering  

8.1 Description of Radio Spectrum 
Engineering 

 
Management of the radio spectrum is the 
combination of administrative, regulatory 
and technical procedures necessary to ensure 
the efficient operation of radio-
communication equipment and services.   
The primary goal of spectrum management is 
to ensure optimal use of the radio spectrum, 
in social, economic and technical terms. 
 
Radio spectrum engineering includes the 
evaluation of information, capabilities and 
technology choices to support decisions 
affecting the allocation and assignment of 
radio spectrum.  
 
Finding solutions to radio interference 
problems and technical compatibility among 
radio systems are important elements of radio 
spectrum engineering. 
 
A radio spectrum engineering function 
should develop technical guidelines, 
procedures and administrative instructions 
for radio spectrum usage as well as 
compatibility and sharing criteria for the 
efficient use of radio spectrum by various 
radio-communications systems and services. 
It should also provide technical input to the 
licensing and pricing functions. 
 
 
 

8.2 Objectives of Radio Spectrum 
Engineering 

 
The objectives for radio spectrum 

مراجعة الفرصة ممكنة عملياً ، وستقوم الهيئة بإجراء 

وطني لتخصيص بانتظام للمعلومات في السجل ال

الترددات للتأكد من دقتها بما يسمح بالبدء في 

 .فئات محددة من المرخص لهمالمتاجرة بالطيف بين 
  

 
                              هندسة الطيف الراديوي٨
  
   هندسة الطيف الراديويتوصيف   ٨/١

  

 مزيج من اإلجراءات إن إدارة الطيف الراديوي هي

 والفنية الالزمة للتأكد من تشغيل اإلدارية والتنظيمية

  .أجهزة وخدمات االتصاالت الراديوية بكفاءة 

 االستخدام إلدارة الطيف هو التأكد منوالهدف الرئيسي 

األمثل للطيف الراديوي من النواحي االجتماعية 

  .واالقتصادية والفنية
  

هندسة الطيف الراديوي تشمل تقييم المعلومات 

التكنولوجية لدعم القرارات التي واإلمكانيات والخيارات 

  . وتخصيص الطيف الراديويتوزيعتؤثر على 
 
 

يشكل إيجاد الحلول لمشاكل التداخل الراديوي والتوافق 

 هندسة  هامة من عناصرالفني بين األنظمة الراديوية

 .الطيف الراديوي
 

تنشئ ينبغي على وظيفة هندسة الطيف الراديوي أن 

عليمات إدارية إلستخدام الطيف إرشادات فنية وإجرائية وت

الراديوي باإلضافة إلى معايير التوافق والمشاركة 

من قبل أنظمة وخدمات إلستخدام الطيف الراديوي بكفاءة 

وينبغي أيضاً أن توفر . االتصاالت الراديوية المختلفة

  .مدخالت فنية لوظائف الترخيص والتسعير
 
 
 
  

  هندسة الطيف الراديويهداف    أ٨/٢

  

  :اف هندسة الطيف الراديوي هيأهد
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engineering are: 
 
• To facilitate the efficient allocation and 

assignment of frequency bands; 
 
• To provide technical guidance on how to 

minimise interference between radio 
frequencies especially in adjacent bands; 

 
 
• To facilitate the compatibility of different 

radio standards utilising the same 
frequency band; 

 
• To produce technical guidelines 

concerning the use of the radio spectrum. 
 
 

8.3 Policies of Radio Spectrum 
Engineering 

 
 
1. The TRC will continue building up its 

radio engineering expertise to deliver 
effective technical solutions; 

 
 
2. The TRC will continue its procurement of 

up-to-date radio spectrum engineering 
tools to support an effective spectrum 
engineering capability; 

 
3. The TRC will use the appropriate 

spectrum engineering tools and 
techniques to ensure the efficient and 
effective allocation and assignment of 
radio spectrum; 

 
4. Radio interference will be minimised 

through the judicious use of spectrum 
engineering; 

 
5. No decisions regarding spectrum 

allocation and assignment will be taken 
without reference to the guidelines and 
specifications produced by the spectrum 
engineering function; 

 
6. Benefit from the best international 

practises in allocating and assigning radio 
spectrum; 

 
  

 .تسهيل توزيع وتخصيص حزم الترددات بكفاءة •
 
توفير إرشادات فنية حول كيفية تقليل التداخل بين  •

وخاصة في  إلى الحد األدنىالترددات الراديوية 

 .النطاقات المتجاورة
 
تسهيل التوافق بين المعايير الراديوية المختلفة التي  •

 .تردديةتستخدم نفس النطاقات ال
 
ت فنية فيما يتعلق باستخدام الطيف  إرشاداإيجاد •

 .الراديوي
  

  
  

     هندسة الطيف الراديويسياسات   ٨/٣
 
  

ندسة  في بناء قدراتها الفنية في هستستمر الهيئة -١

 .الطيف الراديوي من أجل تقديم حلوٍل فنية فعالة
 
ستستمر الهيئة في شراء البرمجيات الحديثة لهندسة  -٢

يوي لدعم قدراتها الفعالة في هندسة  الرادالطيف

 .الطيف
 
ستستخدم الهيئة الوسائل والتقنيات المناسبة في هندسة  -٣

الطيف الراديوي للتأكد من فعالية وكفاءة توزيع 

 .وتخصيص الطيف الراديوي
  
 

سيتم الحد من التداخل الراديوي من خالل استخدام  -٤

 .هندسة الطيف بحكمة
 
توزيع وتخصيص لن يتم اتخاذ أي قرار بخصوص  -٥

الطيف دون الرجوع إلى التعليمات اإلرشادية 

 .والمواصفات التي تنتج عن وظائف هندسة الطيف
 
المماراسات الدولية في مجال افضل االستفادة من  -٦

  .توزيع وتخصيص الطيف الراديوي
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7. Benefit from the results of studies 
conducted by international 
standardization bodies. 

 
8. Follow up studies carried out by 

specialized committees in 
radiocommunication sector at ITU. 

 
 
 

9 International Dimension 

9.1 Telecommunications Law 
 
 
Article 3 of the Telecom Law authorizes 
MoICT to: 
...; 
 
 
“e- follow up the implementation of the 
Kingdom’s commitments in international 
treaties in the telecommunications and 
information technology sectors”; 
 
...; 
 
“f- foster the Kingdom’s interests with states, 
regional and international organizations, 
unions, and commissions concerned with 
telecommunications and information 
technology; and to oversee the 
representation of the Kingdom in those 
forums in cooperation with the Commission, 
the ministries, and concerned parties”. 
 
 
 
Article 6 of the Telecom Law authorises 
TRC to: 
....; 
 
“ f – to participate in the representation of 
the Kingdom in meetings, conferences, 
negotiations and symposiums and other 
international forums pertaining to 
telecommunications and information 
technology “ 
 

االستفادة من نتائج الدراسات التي تقوم فيها منظمات  -٧

 التقيييس العالمية
  

ها اللجان المتخصصة بات التي تقوم متابعة الدراس -٨

 .في قطاع الراديو باالتحاد الدولي لالتصاالت
 
 
  

         البعد الدولي    ٩
  
  

        قانون االتصاالت     ٩/١
 
  

من قانون االتصاالت تخول وزارة االتصاالت ) ٣(المادة  

  :بأن تتولى وتكنولوجيا المعلومات 

......  

مات اململكة املترتبة على  متابعة تنفيذ التزا-هـ"  
االتفاقيات الدولية اليت ترتبط ا يف جمال االتصاالت 

    ".وتكنولوجيا املعلومات
  .......  

رعاية مصاحل اململكة لدى الدول واملنظمات  - و" 
اإلقليمية والدولية واالحتادات الدولية واهليئات املعنية 
ف بشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واإلشرا

على متثيل اململكة أمام تلك احملافل بالتعاون مع اهليئة 
  ".والوزارات واجلهات املعنية

  

  
  

 من قانون االتصاالت تخول هيئة تنظـيم قطـاع          ٦المادة  

  :االتصاالت 

.....  

املشاركة يف متثيل اململكة يف االجتماعات واملؤمترات - و" 
ملتعلقة واملفاوضات والندوات وغريها من احملافل الدولية ا

  ".بشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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9.2 Government Policy 2007 
 
Paragraph 68 of the Statement of 
Government Policy 2007 on the Information 
and Communications Technology sectors, 
requires TRC to: 
 
a) Maintain compliance with international 
and regional obligations; 
 
...; 
 
n) Cooperate with neighbouring states to 
ensure that mutual spectrum use protects the 
interests of Jordan’s spectrum users while 
maintaining good international relations. 
 
  

9.3 Description of the International 
Dimension  

 
Radio frequencies extend beyond national 
borders, so spectrum management requires an 
in-depth knowledge of, and active 
involvement in; Regional and global radio 
spectrum management developments. 
Therefore, much of the radio spectrum is 
planned on the international level and in 
some cases this constrains how specific 
frequencies or frequency bands may be used. 
This is particularly so in the aeronautical, 
maritime and space sectors, where, because 
of the global nature of these services, aircraft, 
ships and satellites must use specific 
frequencies for navigation and 
communication purposes. In addition, there 
are a number of internationally harmonised 
frequencies for commercial radio systems 
such as cellular (mobile) phones.  
As for the TV and sound broadcast frequency 
bands have been harmonised for many 
decades, to facilitate co-ordination between 
neighbouring countries and the development 
of consumer markets.  
Other parts of the radio spectrum may be 
used to meet specific national requirements, 
so long as these comply with the 
requirements of the ITU Radio Regulations. 
 

  

   ٢٠٠٧    سياسة الحكومة ٩/٢

  

 في قطاعات ٢٠٠٧ من وثيقة سياسة الحكومة ٦٨الفقرة 

  :االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تطلب من الهيئة أن

  

  احملافظة على االلتزامات الدولية واإلقليمية؛  )أ 
  

....  
مان أن االستخدام التعاون مع دول اجلوار لض)  ن

املشترك للطيف حيافظ على مصاحل املستخدمني 
 احلفاظ على عالقات دولية جيدة؛ يف األردن مع

  
 
    البعد الدوليتوصيف   ٩/٣

 

 ، إلى ما وراء الحدود الوطنيةالترددات الراديوية تنتشر

  ة الطيف تتطلب معرفة عميقة ومشاركوبالتالي فإن إدارة

إلدارة الطيف قليمية والدولية فعالة في التطورات اإل

 من الطيف الراديوي يتم اً كبيراً جزءولذلك فإن. الراديوي

، وفي بعض الحاالت فإن  تخطيطه على المستوى العالمي

. هذا يقيد كيفية استخدام ترددات أو حزم ترددات معينة

 وهذا واقع بشكل خاص في القطاعات الجوية والبحرية

ه الخدمات للطبيعة العالمية لهذ حيث أنه نظراً والفضائية

استخدام   والسفن والسواتلالطائراتفإنه يتوجب على 

وباإلضافة . المالحة واالتصاالتترددات محددة ألغراض

 عالمياً لألنظمة  المتناغمةإلى ذلك هناك عدد من الترددات

  ).المتنقلة(الراديوية التجارية مثل الهواتف الخلوية 

 زيون واإلذاعة الصوتية فهيددات التلفنطاقات ترأما 

لتسهيل التنسيق بين البالد  منذ عقود عديدة متناغمة

  .االستهالكيةالمتجاورة وتطوير األسواق 

األجزاء األخرى من الطيف الراديوي يمكن استخدامها بما 

يتوافق مع المتطلبات الوطنية طالما كانت تلتزم بمتطلبات 

  .  تلوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاال
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There is a three level regulatory structure 
governing radio spectrum usage, comprising 
global, regional and national layers.  
 
 
 
Global regulation of Telecommunications is 
primarily within the specialisation  of the 
International Telecommunications Union 
(ITU). The Constitution, Convention and 
Radio Regulations (including the Table of 
Frequency Allocations) of the ITU are treaty 
based and will need to be taken into 
consideration in the Jordanian policy and 
regulations. In addition to the ITU, there are 
two other United Nations specialized 
agencies that have relevance to radio 
spectrum regulation . Annex 10 of the 
International Civil Aviation Organization’s 
(ICAO) Convention deals with aeronautical 
telecoms, including radio spectrum issues on 
matters related to safety and regularity of 
flight. Similarly the International Maritime 
Organization (IMO) in its Safety of Life at 
Sea (SOLAS) Convention prescribes certain 
mandatory radio-communications carriage 
requirements for certain classes of ships 
according to their sea area of operation.  
The World Trade Organization is also 
considered to be important in terms of market 
and competition issues in radio-
communications. 
 
Regional regulation of telecommunications 
lies within the activities of the League of 
Arab States (LAS), which is recognized by 
the ITU. The LAS has created “the Arab 
Spectrum Management Group – ASMG” and 
mandated to it the role of coordinating all 
issues related to spectrum management, 
World Radio-communications Conferences 
and other matters concerning coordination’s 
between Arab States in the spectrum 
management field. The role of ASMG is 
described in more detail in its web site : 
www.asmg.ae  
 
The TRC will need to respect Jordan’s 
international obligations, in order to secure 
the proper use of radio-communications.  
This is particularly important in the 
coordination of spectrum use in border areas.  

  

يتكون الهيكل التنظيمي الستخدام الطيف الراديوي من 

ثالثة مستويات تشمل الطبقات العالمية واإلقليمية 

  .والوطنية

  

 ضمن  بشكل ابتدائييقع  لالتصاالتالتنظيم العالميإن 

إن كل من و. التحاد الدولي لالتصاالت اختصاص ا

دول بما في ذلك ج (الدستور واالتفاقية ولوائح الراديو

 مبني على معاهدات ويتوجب  لالتحاد)توزيع الترددات

  . السياسات واألحكام التنظيمية األردنيةأخذها باإلعتبار في

، هناك وكالتان متخصصتان لمنظمة باإلضافة لالتحاد

فالملحق . لهما عالقة بتنظيم الطيف الراديوي األمم المتحدة

ي يتعامل مع التفاقية المنظمة العالمية للطيران المدن) ١٠(

االتصاالت الجوية بما في ذلك مسائل الطيف الراديوي في 

. األمور المتعلقة بالسالمة وانتظام رحالت الطيران

سالمة ة البحرية العالمية ، في اتفاقية وكذلك، المنظم

، تصف متطلبات محددة من االتصاالت  الحياة في البحر

 السفن الراديوية التي يتوجب توفرها في فئات معينة من

        .    وفقاً  للمناطق البحرية التي تعمل فيها

 فيما يتعلق  ذات أهمية أيضاًوتعتبر منظمة التجارة العالمية

  .بمسائل األسواق والمنافسة في االتصاالت الراديوية
 
  

  

التنظيم اإلقليمي لالتصاالت يقع ضمن نشاطات الجامعة 

. ي لالتصاالتالعربية والمعترف بها من قبل االتحاد الدول

الفريق العربي الدائم للطيف " وقد أوجدت الجامعة 

مهمة التنسيق جميع المسائل المتعلقة وأناطت به " الراديوي

بإدارة الترددات ومؤتمرات الراديو العالمية واألمور 

األخرى المتعلقة بالتنسيق بين الدول العربية في مجال 

بي على توجد تفاصيل دور الفريق العر. إدارة الطيف

  :الموقع االلكتروني للفريق
ae.asmg.www   
 
  

يترتب على الهيئة أن تحترم التزامات األردن الدولية من 

. أجل ضمان االستخدام الصحيح لالتصاالت الراديوية

وهذا األمر له أهمية خاصة في تنسيق استخدام الطيف في 
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As a general rule it is necessary to initiate co-
ordination if the radio station to be 
authorized is capable of causing radio 
interference to a neighbour or if Jordan 
requires protection from interference 
originating from neighbouring States.  
Most of the cases that need cross-border 
coordination will be driven by new licence 
applications.  There will also be a need to 
service incoming coordination requests from 
neighbouring administrations. Therefore, 
regular bilateral meetings should be 
convened with the radio spectrum 
management authorities of neighbouring 
countries to identify and resolve current or 
potential future problems. 
 

9.4 Objectives of the International 
Dimension 

 
The objectives of  the international 
dimension are:  
 
• Subject to resource considerations, 

participate effectively in important ITU 
activities concerning equipment 
standards, spectrum sharing studies and 
radio wave propagation; 

 
• Work within the International and 

Regional frameworks to ensure that the 
availability of spectrum and regulatory 
practices are in line with TRC’s 
objectives, particularly where they bring 
benefits to consumers in terms of better 
quality of services; 

 
• Develop proposals to improve co-

ordination of frequency assignments with 
other administrations, through a 
harmonised regional approach or bi-
lateral or multi-lateral agreements; 

 
• Prepare for ITU World Radio 

Conferences at the national, regional (in 
LAS/ASMG) and global (ITU) levels; 

 
 

 . المناطق الحدودية
 
قاعدة عامة ، يكون من الضروري إجراء التنسيق إذا ك

كانت المحطة الراديوية قيد الموافقة قادرة على التسبب 

لدولة مجاورة أو إذا كان األردن يطلب   الراديويبالتداخل

 .الحماية من التداخالت القادمة من الدول المجاورة

وستكون معظم الحاالت التي تحتاج إلى تنسيق عبر 

كما . تلك المتعلقة بطلبات الترخيص الجديدة الحدود هي 

الواردة من  ستكون هناك حاجة لخدمة طلبات التنسيق 

لذلك ، ينبغي عقد اجتماعات ثنائية مع  .اإلدارات المجاورة

إدارات الطيف الراديوي للدول المجاورة للتعرف على 

  .المشاكل الحالية والمحتملة مستقبالً وإيجاد الحلول لها

  

  
    البعد الدوليهداف   أ٩/٤

  

  :أهداف البعد الدولي هي

  
المشاركة الفعالة في النشاطات الهامة لالتحاد الدولي  •

لالتصاالت فيما يتعلق بمعايير األجهزة ودراسات 

التشارك بالطيف وانتشار األمواج الراديوية، بالقدر 

 الذي تسمح به الموارد؛
 
كد من أن العمل ضمن الهيكليات الدولية واإلقليمية للتأ  •

سق مع مدى توفر الطيف والممارسات التنظيمية تت

صب في مصلحة أهداف الهيئة ، وخاصة فيما ي

  من حيث جودة الخدمة؛المستهلكين 
 
  

 مقترحات لتحسين التنسيق وتخصيصات إيجاد •

قليمي مع اإلدارات األخرى من خالل نهج إالترددات 

 أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف؛متناغم 

  
التحضير لمؤتمرات الراديو العالمية على المستوى  •

والمستوى ) الفريق العربي( والمستوى اإلقليمي الوطني

 ).االتحاد(العالمي 
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• Participate effectively in other spectrum 
management related  international 
activities, at the regional level (e.g. in 
LAS) and at the international level (e.g. 
in ICAO, IMO and WTO); 

 
 
• Ensure that international obligations 

arising from the ITU Radio Regulations 
are effected ( e.g. co-ordination and 
notification of assignments and satellite 
orbital positions), as appropriate. 

 
 

9.5 Policies of the International 
Dimension 

 
The TRC will adopt the following policy for 
the international dimension : 
 
1. The TRC will develop Jordan’s strategy 

for spectrum management matters in 
respect of foreign administrations, 
regional bodies (e.g. League of Arab 
States/Arab Spectrum Management 
Group), International Civil Aviation 
Organization (ICAO) Arab Region, and 
International organisations (e.g. 
International Telecommunication Union 
(ITU), ICAO and International Maritime 
Organisation (IMO); 

 
2. The TRC will continue to take a lead role 

in establishing appropriate delegations to 
participate in regional and international 
forums addressing radio spectrum 
management activities; 

 
3. In revising and maintaining the National 

Table of Frequency Allocations (NTFA) 
and the National Plan of Frequency 
Allocations (NPFA), the TRC will 
promote and support the harmonising of 
spectrum usage within the Arab Region, 
thus maximising economies of scale and 
reducing equipment costs for users as 
well as reducing the likelihood of cross-
border interference cases; 

 
4. All frequency assignments (civil or non-

civil) ) capable of causing interference to, 

المشاركة الفعالة في النشاطات الدولية األخرى المتعلقة  •

الجامعة (بإدارة الطيف على المستوى اإلقليمي 

حرية منظمات الطيران والب(والمستوى الدولي) العربية

 ؛)لتجارة العالمية

  

لتأكد من أن االلتزامات الدولية الناتجة عن لوائح ا •

مثل (الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت يتم تطبيقها 

التنسيق وتبليغ التخصيصات والمواقع المدارية 

 .بالشكل المناسب) الساتلية
 
  

   البعد الدوليسياسات   ٩/٥

    

  :عد الدوليالهيئة السياسة التالية للبستعتمد 

  
ستقوم الهيئة بإيجاد استراتيجية األردن إلدارة الطيف  -١

مثل ( والجهات اإلقليمية فيما يتعلق باإلدارات األجنبية

الفريق العربي الدائم للطيف ومنظمة /الجامعة العربية

والمنظمات ) للمنطقة العربية/الطيران المدني الدولي

ظمة مثل االتحاد الدولي لالتصاالت ومن(الدولية 

 ؛)الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية

  
    
 
ستستمر الهيئة في اتخاذ الدور القيادي في تشكيل  -٢

الوفود المناسبة للمشاركة في المحافل اإلقليمية 

 .والدولية المتعلقة بنشاطات إدارة الطيف الراديوي
 
وإدامة الجدول الوطني لتوزيع  مراجعة من خالل -٣

 ستقومت، خطط الوطني لتوزيع التردداالترددات والم

 استخدامات الطيف في تشجيع ودعم تناغمبالهيئة 

المنطقة العربية، وبالتالي تعظيم اقتصاديات المدى 

وتخفيض تكاليف األجهزة للمستخدمين باإلضافة إلى 

 تقليل احتمال حاالت التداخل عبر الحدود؛
 
 
 )المدنية وغير المدنية(جميع تخصيصات الترددات  -٤

التي يحتمل أن تتسبب بالتداخل مع ، أو تحتاج إلى 
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or requiring protection from, the radio 
stations of other administrations, will be 
co-ordinated with the administrations in 
question; 

 
 
5. The TRC will continue to follow up the 

ITU advance publication process for 
space radio-communication systems to 
identify at an early stage whether co-
ordination should be affected with the 
notifying administration. 

 

10 Radio Equipment Type 
Approval and Certification 

 

10.1 Telecommunications Law 
 
Article 6 of the Telecom Law Authorizes 
TRC to: 
 
...; 
 
“6.k - establish technical rules and standards 
for the connection of wire line or wireless 
equipment, including Telecoms Terminal 
Equipment with the Public Telecoms 
Networks, and to set the regulation 
procedures for importing such equipment 
into the Kingdom, taking into consideration 
the bases prescribed in the effective 
Standards and Metrology Law”, 
 
...; 
 
“6.l - grant Type Approvals and to regulate 
the importation and the usage of Telecoms 
Terminal Equipment required for individual 
and private uses, or for use in specific zones, 
and to monitor such usage” 
 
 
 
 
Article 35 of the Telecom Law provides: 
 
“ Subject to the exceptions stipulated in 
Article (36) of this Law, no Radio Station 
may be possessed or used on the territories of 

الحماية من ، المحطات الراديوية التابعة لإلدارات 

 .األخرى سيتم تنسيقها مع تلك اإلدارات
  
  
 

ستستمر الهيئة في متابعة نشرات االتحاد الدولي  -٥

لالتصاالت المتعلقة أنظمة االتصاالت الراديوية 

دى الحاجة للتنسيق الفضائية للتعرف مبكراً على م

 .مع اإلدارات التي تصدر اإلشعارات

  

 
 األجهزة   الموافقات النوعية وإجازة١٠

 الراديوية

  
     قانون االتصاالت  ١٠/١

  

  : من قانون االتصاالت تخول الهيئة بأن٦المادة 

......  

  

وضع القواعد الفنية واملقاييس لربط أجهزة  - ك/٦ "
ة ، مبا يف ذلك أجهزة االتصاالت السلكية أو الالسلكي

االتصاالت الطرفية ، مع شبكات االتصاالت العامة 
ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك األجهزة إىل اململكة 

شريطة مراعاة األسس املنصوص عليها يف قانون 
  ".املواصفات واملقاييس الساري املفعول

.......  
  

منح املوافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال       -ل/٦"
هزة االتصاالت الطرفية الالزمة لالستخدامات الفردية      أج

واخلاصة أو لالستعمال يف مناطق حمددة ومراقبة ذلـك         
  ".االستخدام

  
  : من قانون االتصاالت على أنه٣٥وتنص المادة 

  

) ٣٦(مع مراعاة االستثناءات املنصوص عليها يف املادة " 
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the Kingdom or on board vessels or aircraft 
registered in the Kingdom, unless a licence is 
obtained thereto in accordance with the 
provisions of this Law; nor may a Radio 
Station be entered into the Kingdom unless 
its entry is allowed by the TRC 
 
 
 

10.2 Government Policy 2007 
 
Paragraph (68-h) of the Statement of 
Government Policy 2007 on the Information 
and Communications Technology sectors, 
requires TRC to: 
 
“Minimize the burdens of gaining Type 
Approval for radio apparatus, including 
adopting mutual recognition policies 
wherever appropriate;”  
 

10.3 Scope  
 
 
This part of the Spectrum Policy applies to 
radio equipment in general, but shall not 
apply to radio equipment that are exclusively 
used for military, security and civil defence 
purposes; 
 

10.4 Description of Type Approval and 
Equipment Certification 

 
- Radio equipments are an essential part of 

the telecommunications market, which 
forms an important element of the national 
economy; 

-  Regulations in the form of guidelines, 
instructions and application forms for type 
approval of radio equipment have been 
issued by TRC since quite a long time. 
Those regulations  need regular review to 
accommodate the expected changes in the 
sector caused by new technology, market 
developments and legislations governing 
telecom networks; 

 

ديوية من هذا القانون ال جيوز اقتناء أو استعمال حمطة را
على أراضي اململكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة يف 

اململكة ما مل يتم احلصول على رخصة وفقاً  ألحكام هذا 
القانون كما ال جيوز إدخال حمطة راديوية إىل اململكة إال 

  ".إذا أجازت اهليئة إدخاهلا

  
     ٢٠٠٧   سياسة الحكومة ١٠/٢

  

لقطاعي  ٢٠٠٧ من وثيقة سياسة الحكومة) ح-٦٨(الفقرة 

  :االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تطلب من الهيئة أن

  

 ألجهزة املوافقة النوعيةختفيف أعباء احلصول على " 
الراديو، مبا يف ذلك تبين سياسات اعتراف متبادلة من 

  " اجلهات املختصة حيث يكون مناسبا؛

 
    المجال ١٠/٣

  

 ينطبق على األجهزة هذا الجزء من سياسة الطيف

ال ينطبق على األجهزة الراديوية و الراديوية بشكل عام

تستخدم حصرياً لألغراض العسكرية واألمنية والدفاع التي 

 المدني؛
  
  

     الموافقات النوعية وإجازة األجهزةتوصيف   ١٠/٤

  

هي جزء أساسي من سوق األجهزة الراديوية  -

 قتصادالت الذي يشكل عنصراً هاماً من االاالتصا

  ؛الوطني

رشادات  األحكام التنظيمية على شكل إ إصدارتم -

 من قبل وتعليمات ونماذج طلبات الموافقة النوعية

 وهذه األحكام التنظيمية بحاجة .الهيئة منذ مدة طويلة

إلى مراجعات دورية الستيعاب التغيرات المتوقعة في 

القطاع الناتجة عن التكنولوجيا الجديدة وتطورات 

 ؛ االتصاالتشبكاتكم التي تحتشريعات الالسوق و
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- The TRC regulatory regime aims at 
technology neutrality, permitting the 
bringing to the market and putting into 
service of radio equipment to take place at 
the pace of technology and market 
developments, while encouraging the most 
efficient possible use, according to the 
state of the art, of the limited resources of 
radio frequency spectrum; 

 
- Radio equipment can be a source of and 

/or a victim of interference from other 
radio equipment;  

 
- The TRC has exclusive competence in 

matters relating to type approval, placing 
on the market, putting into service and 
right to connect of radio equipment; 

 
- Radio equipment must meet certain 

technical parameters to ensure that they 
will operate properly within the assigned 
frequencies and not cause harmful 
interference to themselves and to other 
legal users (or suffer harmful interference 
from other legal users). Such technical 
parameters can include transmit power, 
frequency band, antenna gain, etc. 
Requiring that the equipment meet 
appropriate type approval tests is the 
conventional means to achieve this 

 
 
 
- Certification of equipment can be a 

burdensome process, and a number of 
administrations now delegate the 
responsibility to manufacturers and 
certified test houses for certain types of 
equipment. For a small country like 
Jordan, it is best to accept equipment 
which meets other well-established 
national or international standards (e.g. 
CEPT, FCC); 

 
 
- Type approval of radio equipment forms 

an important part of the regulatory process:  
It provides an important contribution to the 
establishment of an environment free of 
harmful interference.  Standardisation is 
increasingly being carried out by 
international organisations and if 

 يهدف إلى حيادية التكنولوجيا  للهيئةاإلطار التنظيمي -

هزة الراديوية إلى وإتاحة المجال أمام إدخال األج

 بالخدمة بنفس وتيرة تطور السوق ووضعها 

يشجع ، وبنفس الوقت  التكنولوجيا واألسواق

االستخدام األكثر كفاءة ممكنة لمورد طيف الترددات 

 لمحدود ، وفقاً ألحدث التقنيات؛الراديوية ا
 
أو /األجهزة الراديوية يمكن أن تكون مصدراً و -

 ضحية للتداخل من أجهزة راديوية أخرى؛
 
الهيئة لديها الصالحية الحصرية في األمور المتعلقة  -

بالموافقات النوعية والعرض في األسواق والوضع 

 في الخدمة وصالحية الربط لألجهزة الراديوية؛
 
 الراديوية يجب أن تلبي معايير فنية معينة األجهزة -

للتأكد من أنها ستعمل بشكل سليم ضمن الترددات 

المخصصة لها وأنها ال تسبب تداخالً ضاراً لبعضها 

أو تعاني (البعض أو للمستخدمين القانونيين اآلخرين 

من التداخل الضار من المستخدمين القانونيين 

نية أن تشمل قدرة ويمكن لهذه المعايير الف). اآلخرين

 وإن . الخ...اإلرسال ونطاق الترددات وكسب الهوائي

خضوع األجهزة لفحوصات الموافقة النوعية هو 

 . لتلبية ذلك المتطلبالوسيلة التقليدية
  
 

إن إصدار الشهادات لألجهزة يمكن أن يشكل عبًأ  -

كبيراً ، وقد لجأت بعض اإلدارات إلى تفويض 

انعة وبيوت الفحص الصالحيات إلى الشركات الص

وبالنسبة لبلد . المتخصصة لبعض أنواع األجهزة

صغير مثل األردن فإنه من األفضل أن يتم قبول 

 مثل( األجهزة التي تلبي معايير معتمدة عالمياً 

 ؛) والمعايير األمريكية االتحاد األوروبيمعايير
  

إن الموافقات النوعية لألجهزة الراديوية يشكل جزءاً  -

فهي تعطي مساهمة هامة : لعملية التنظيميةهاماً من ا

وإن . إليجاد بيئة خالية من التداخالت الضارة 

يتم تنفيذه بشكل متزايد من قبل المنظمات التقييس 

الدولية ويمكن أن تتم اإلشارة إلى مقياس معين في 
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appropriate a specific standard can be 
referenced in the national regulatory 
database or the National Plan for 
Frequency Allocations (NPFA).  Test 
results from other countries may, subject 
to review, also be accepted as the reference 
for demonstration of compliance with the 
adopted standards; 

 
- The TRC will use two methods to certify 

equipment: On a case-by-case basis, the 
TRC may choose to carry out or to 
delegate this function to other competent 
party. However, in most cases, the TRC 
accepts the international or national 
certification. 

 

10.5 Objectives of Type Approval and 
Equipment Certification 

 
The TRC will adopt the following objectives 
for type approval : 
 
• To maximise the use of the radio 

spectrum through assuring the technical 
specification of any equipment used; 

 
• To ensure that radio-communication 

equipment do not cause harm to the 
general public or staff using it; 

 
• To ensure that the electromagnetic 

interference generated does not exceed 
the levels above which radio-
communication or other equipment 
cannot operate; 

 
 
• To ensure that radio-communication 

equipment have a level of immunity to 
the electromagnetic disturbance to be 
expected in its intended use which allows 
it to operate without unacceptable 
degradation of the level of its intended 
use; 

 
• To ensure that all radio-communication 

equipment for sale in the Jordanian 
market-place conform to the adopted 
standards; 

 

قاعدة المعلومات التنظيمية أو في المخطط الوطني 

ويمكن أيضاً . اًلتوزيع الترددات إذا كان ذلك مناسب

أن يتم قبول نتائج الفحوصات التي يتم إجراؤها في 

الدول األخرى ، بعد مراجعتها، كمرجعية إلثبات 

 اإللتزام بالمقياس المعتمد؛
 
 
فيمكن أن : ستستخدم الهيئة أسلوبين إلجازة األجهزة  -

تقوم الهيئة باإلجازة بنفسها أو أن تفوض هذه الوظيفة 

على أساس كل حالة على إلى جهة أخرى مؤهلة و

وعلى أي حال ، فإن الهيئة تقبل اإلجازات . حدة

 .العالمية أو الوطنية في معظم الحاالت

 
     الموافقات النوعية وإجازة األجهزةهدافأ  ١٠/٥

  
  : الهيئة األهداف التالية للموافقات النوعيةستعتمد

  

تعظيم استخدام الطيف الراديوي من خالل تأكيد  •

 فنية ألي أجهزة يتم استخدامها؛المواصفات ال
 
التأكد من أن أجهزة االتصاالت الراديوية ال تسبب  •

 الضرر للعموم أو للموظفين الذين يستخدمونها؛
  

التي يتم الكهرومغناطيسة التأكد من أن التداخالت  •

إصدارها ال تتعدى المستويات التي ال يمكن لألجهزة 

تعمل ن االتصاالت الراديوية األخرى أو غيرها أ

 ضمنها؛
  

التأكد من أن أجهزة االتصاالت الراديوية لديها درجة  •

التي الكهرومغناطيسية من المناعة ضد التداخالت 

يمكن توقعها في استخداماتها المعنية وبما يسمح 

باستخدامها دون تدنٍ غير مقبول في مستوى استخدامها 

 المقصود؛
  

التأكد من أن جميع أجهزة االتصاالت الراديوية  •

المعروضة للبيع في األسواق األردنية تطابق المعايير 
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• To ensure that standards are maintained 
without the need for the assessment of 
every item of radio equipment entering 
the country; 

 
 
• To apply an appropriate level of 

equipment regulation that maintains the 
need for radio spectrum compatibility 
whilst allowing equipment to be procured 
from world-wide markets and thereby 
delivering economies of scale and 
benefits to Jordanian citizens; 

 
 
• To ensure that the radio equipment can 

provide, if so directed by TRC, certain 
functions required by emergency 
services; 

 
• To ensure, when deemed necessary by 

TRC, to inter-work via networks with 
other telecom equipment and connection 
with interfaces of the appropriate type. 

 

10.6 Policies of Type Approval and 
Equipment Certification 

 
The TRC will adopt the following policy for 
type approval and certification of radio-
communication equipment  : 
 
1. In order to facilitate competition in the 

supply of telecommunications equipment 
and to stimulate the availability of a wide 
variety of radio equipment at affordable 
prices, the type approval scheme will not 
place unnecessary burdens on the 
manufacturers and suppliers of the 
equipment prior to permitting access to 
the market. The process will be open, 
transparent and non discriminatory and 
support the promotion of competition in 
the telecommunication sector; 

 
2. In order to streamline the process of 

gaining  type approval, the TRC will 
endeavour to develop a Policy for  mutual 

 المعتمدة؛
  

االلتزام بها دونما حاجة التأكد من أن المعايير يتم  •

لفحص كل وحدة من األجهزة الراديوية التي تدخل إلى 

 المملكة؛
  

تطبيق مستوى مناسباً من تنظيم األجهزة يحافظ على  •

مح الحاجة إلى التوافق في الطيف الراديوي ويس

بالحصول على األجهزة من األسواق العالمية وبالتالي 

المدى والفوائد للمواطنين في توفير اقتصاديات 

 األردن؛
  

التأكد من أن األجهزة الراديوية يمكن أن توفر   •

وظائف معينة  تتطلبها خدمات الطوارئ إذا قررت 

  الهيئة ذلك؛
  

ن التأكد من قابلية التعامل مع أجهزة اتصاالت أخرى م •

 والربط بواسطة وسائل تقابل مناسبة ،خالل الشبكات

 .وكما تراه الهيئة واجباً
  

  

   الموافقات النوعية وإجازة األجهزةسياسات  ١٠/٦

  

 السياسة التالية للموافقات النوعية وإجازة  الهيئةستعتمد

  :أجهزة االتصاالت الراديوية 

   

من أجل تسهيل المنافسة في أجهزة االتصاالت  -١

 الراديوية  توفر تشكيلة واسعة من األجهزةولتحفيز

وبأسعار مقدور عليها، فإن مخطط الموافقات النوعية 

سوف لن يضع أعباء غير الزمة على مصنعي 

. ومزودي األجهزة قبل السماح بوصولها إلى السوق

وستكون العملية مفتوحة وشفافة وغير تمييزية وتدعم 

 تنمية المنافسة في قطاع االتصاالت؛
  
 
عملية الحصول على الموافقات سالسة ن أجل م -٢

النوعية ، ستبذل الهيئة قصارى جهدها إليجاد سياسة 
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recognition wherever appropriate, with 
other internationally recognized 
certifying bodies;  

 
3. Considering that the TRC has exclusive 

competence in matters relating to type 
approval of radio-communication 
equipment, The TRC will determine from 
which other bodies or classes of body it 
will accept evidence of compliance with 
the requirements for type approval; 

 
 
4. Radio equipment which comply with the 

relevant essential requirements will be 
permitted to be put into service for its 
intended purpose; However, the 
construction of radio stations and putting 
into service of radio equipment will be 
subject to authorizations from the TRC 
on the use of the radio spectrum and the 
provision of the service concerned; 

 
5. Where necessary the TRC may apply 

safeguard measures to prohibit, restrict or 
require the withdrawal from the market of 
radio equipment which has caused, or 
which it reasonably considers will cause, 
harmful interferences; 

 
6. An Electromagnetic Compatibility 

(EMC) policy will be developed by the 
TRC in co-operation with other 
concerned government departments to 
minimise problems of immunity and 
interference occurring to radio-
communications systems from non radio, 
active electrical and electronic apparatus, 
equipment and networks; 

 
7. The functioning of the TRC’s relevant 

instructions will be reviewed in due 
course in the light of the development of 
the telecoms sector and of experience 
gained from application of the essential 
requirements and the conformity 
assessment procedures. 

 
 
 
 
 
 

لالعتراف المتبادل مع جهات اإلجازة المعترف بها 

 عالمياً حيثما كان ذلك مناسباً؛
 
آخذين باإلعتبار أن الهيئة تملك الصالحية الحصرية  -٣

ة في األمور المتعلقة بالموافقات النوعية ألجهز

، فستقوم الهيئة بتحديد الجهات  االتصاالت الراديوية

أو فئات الجهات التي ستقبل منها شهادات المطابقة 

 مع متطلبات الموافقة النوعية؛
 
 
األجهزة الراديوية التي تلتزم بالمتطلبات األساسية  -٤

ذات العالقة سيتم السماح بإدخالها في الخدمة للغايات 

إنشاء المحطات ولكن ، فإن . المقصودة منها

 الراديوية ووضع األجهزة الراديوية في الخدمة

 من الهيئة حول استخدام الطيف ستكون خاضعة ألذن

 الترددي وتقديم الخدمة ذات العالقة؛
 
يمكن للهيئة أن تطبق إجراءات  ،حيثما كان الزماً -٥

لطلب أن تسحب من تقييد أو لاحترازية لحظر أو 

سببت  أو ترى جهزة راديوية تكون قد تالسوق أ

 .ا أنها قد تتسبب في تداخالت ضارةالهيئة  بحصافته
  

ستقوم الهيئة بتطوير سياسة للتوافقية  -٦

الكهرومغناطيسية بالتعاون مع الدوائر الحكومية 

المعنية األخرى وذلك للتخفيف من مشاكل الحصانة 

والتداخل التي تؤثر على أنظمة االتصاالت الراديوية 

  ؛ الكهربائية واإللكترونيةمن األجهزة والشبكات
 
 
  

ستتم مراجعة أنظمة الهيئة ذات العالقة في الوقت  -٧

المناسب وذلك في ضوء التطورات في قطاع 

االتصاالت والخبرة المكتسبة من تطبيق المتطلبات 

 .األساسية وإجراءات تقييم مدى االلتزام
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Annex 1 – Radio Spectrum Re-farming 
 
The information in this annex is for 
explanatory purposes and is not binding on 
TRC 

International Best Practise  
Re-farming is not a "first choice" activity.  
The possibility of sharing frequencies and 
utilising innovative technologies which 
enable sharing should always be considered 
first, in order to avoid re-farming whenever 
possible. 
 
 
The feasibility of spectrum sharing should be 
addressed first of all, since sharing generally 
improves frequency usage efficiency and 
furthermore avoids costs for existing 
frequency users (whether compensated in any 
form or not). 
 
In addition the implementation of a re-
farming programme by a spectrum 
management authority could generate some 
political difficulties since it may be 
considered an unwelcome change in the 
predictability of the spectrum usage 
environment by some users. To avoid such 
difficulties spectrum re-farming should 
generally be considered only as a last resort.  
 
There are two other elements that have an 
influence on re-farming and the 
reimbursement of costs and these are time 
and transparency : 
 
When decisions taken at for example an ITU 
World Radio-communication Conference 
(WRC) have a sufficiently long 
implementation period, decisions on 
associated band re-farming and the transfer 
of existing users can be taken by the 
spectrum management authority without the 
need for financial compensation. In this case 
the ITU decision would permit sufficient 
time for a user’s current equipment to operate 
for a reasonable and economic period of 
time.  However, this is not sufficient; 
administrations intending to re-farm a certain 

 
 

   الطيف الراديويتداور – ١الملحق 
 

هذ المرفق توضيحية وليست ملزمة المعلومات الواردة ب

  لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت
 
 

  الممارسات الدولية الفضلى

ال يعتبر التداور إجراءاً من إجراءات الخيار األول ، إذ 

ينبغي أوالً أن يؤخذ باالعتبار إمكانية المشاركة في 

استخدام الترددات باالستفادة من التكنولوجيات الخالقة 

 وذلك لتجنب التداور حيثما كان ذلك  ،كةالتي تتيح المشار

  .ممكناً

 وذلك ألن  بدايةً،ينبغي النظر في مدى إمكانية المشاركة

 اءة استخدام الترددات وعالوةً علىالمشاركة ترفع من كف

التكاليف التي سيتكبدها المستخدمون ذلك فهي تتحاشى 

  ). سواء تم تعويضهم أو لم يتم(ن للترددات القائمو

  

 فإن تنفيذ برنامج للتداور من قبل سلطة ة إلى ذلكباإلضاف

تنظيم الترددات يمكن أن تولد بعض الصعوبات السياسية 

نظراً الحتمال اعتبار ذلك تغيراً غير مرغوب به في قابلية 

التنبؤ في محيط استخدامات الطيف من قبل بعض 

ولتجنب مثل هذه الصعوبات ينبغي أن يتم . المستخدمين 

  . داور الطيف كمالذ أخير فقطالتفكير في ت

  

لهما أثر على التداور وتعويض هناك عنصران آخران 

  :تكاليف وهما الوقت والشفافية ال
 

عندما تكون للقرارات المتخذة على سبيل المثال في مؤتمر 

، فيمكن لسلطة عالمي للراديو مدة تنفيذ طويلة بشكل كاٍف 

حول تداور  القرارات المصاحبة إدارة الترددات أن تتخذ

 دون الحاجة للتعويض الحزم وتحويل المستخدمين الحاليين

وفي هذه الحالة يكون قرار االتحاد الدولي . المالي 

لالتصاالت قد أتاح وقتاً كافياً للمستخدمين لتشغيل األجهزة 

ولكن هذا ال . الحالية لمدة مقبولة من الناحية االقتصادية

وي تداور طيف معين يكفي؛ فينبغي على اإلدارات التي تن

أن تعلم المستخدمين في الوقت المناسب وبطريقة شفافة 



 56

spectrum should inform users in a timely and 
transparent manner, in order that users can 
plan accordingly. 
 
The issuing of licences for a fixed period of 
time, related to the investment costs of the 
network or the equipment, will support such 
a policy. When the licence is renewed, 
clauses can be inserted which address any 
necessary current or future re-farming issues. 
 
Using notice periods and licences with a 
fixed duration is currently the method that is 
most frequently used by regulatory 
authorities. 
 
Transparency in the area of frequency 
management is also an important element. If 
users are informed of, for example, any 
decisions taken that may influence the 
national frequency table; it may deter them 
from investing in their networks or systems 
which could be the subject of subsequent re-
farming. This would help to divert funds to 
the development of new spectrum rather than 
funding expansion in a band with limited life.  
 
Administrative incentive pricing can also be 
used to facilitate the re-farming process, by 
reducing the cost of spectrum to where re-
farmed services will be transferred and 
increasing the cost of spectrum which has to 
be vacated. 
 
A similar role could be played by a 
secondary trading market. When it is possible 
for licence holders to sell their usage rights to 
others, whose use would be in conformity 
with the new frequency plan, this could make 
re-farming more acceptable and easier to 
accomplish. Furthermore, the question of 
who pays is solved automatically. 
 

Spectrum Transition Costs 
 
Transition costs can be evaluated in order to 
compensate the incumbent users of the 
frequency bands for moving from their 
current bands to new bands on specific dates 
or for introducing new technology generation 
of equipment which should either be 

  .وذلك لتمكين المستخدمين من التخطيط وفقاً لذلك
 
  

إن إصدار الرخص لمدة محددة من الزمن بالتناسب مع 

كلفة االستثمار في الشبكة أو األجهزة سيدعم مثل هذه 

ها وعندما يتم تجديد الرخصة يمكن تضمين. السياسة

  .شروط فيما يتعلق بمسائل التداور الحالية والمستقبلية

  

إن استخدام فترات اإلشعار ورخص ذات مدد محددة هو 

  .األسلوب األكثر استخداماً من قبل السلطات التنظيمية

  

. الشفافية في مجال إدارة الترددات هي أيضاً عنصر هام 

ي فإذا تم إشعار المستخدمين ، على سبيل المثال ، عن أ

قرار يتم اتخاذه ويمكن أن يؤثر على الجدول الوطني 

لتوزيع الترددات ، فإن ذلك يمكن أن يثنيهم عن االستثمار 

هم  أو أنظمتهم التي يمكن أن تخضع للتداور في شبكات

وهذا يساعد على تحويل التمويل إلى تطوير طيف . الحقاً

  .جديد بدالً من تمويل التوسع في حزمة ذات حياة محدودة

  

يمكن أن يستخدم التسعير اإلداري التحفيزي أيضاً لتسهيل 

عملية التداور وذلك بتخفيض كلفة الطيف في المكان الذي 

ستنقل إليها الخدمات المتداورة وزيادة الكلفة للطيف الذي 

  .سيتم إخالؤه

  

ويمكن أن يتم لعب دور مماثل من قبل سوق ثانوي 

هم أن يبيعوا ا يكون ممكناً للمرخص لمفعند. للمتاجرة

 الذين تكون استخداماتهم حقوق استخدامهم لآلخرين

متوافقة مع خطة الترددات الجديدة ، فإن ذلك يمكن أن 

وباإلضافة إلى . يجعل التدوير مقبوالً أكثر وأسهل لإلنجاز

  .ذلك فإن من سيدفع تحل تلقائياً

  

   تحويل الطيفتكاليف

  

ل تعويض  التحويل يمكن أن يتم تقييمها من أجتكاليف

المستخدمين القائمين لحزم الترددات لالنتقال من حزمهم 

 أو من أجل إدخال الحالية إلى حزم جديدة بتواريخ محددة

أجهزة بتقنيات جديدة تكون إما أكثر كفاءة طيفية أو تصب 
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spectrally more efficient or be in the national 
interest. In some circumstances it may be 
more appropriate for an incumbent user to 
transfer to a non-radio (e.g. copper cable or 
optical fibre) technology, or to a 
commercially instead of privately provided 
system. 
 
 
Two methods for calculating the transition 
costs can be considered: 
 

• The calculation of spectrum transition 
costs by defining the residual value of the 
equipment; 

 
• The calculation of spectrum transition 

costs through the remuneration of capital 
expenditure. 

 

Assessment of user costs to vacate a 
frequency band 
 
Firstly, it is necessary to examine if the use 
of radio is an essential requirement for an 
incumbent user occupying spectral resources 
required for a new application. This would 
particularly apply to public and private 
mobile telecommunication network operators 
or to a strategic defence requirement. The 
incumbent user in this case would be 
transferred to an alternative frequency band 
and the cost would be determined.  
 
Where radio is judged not to be essential, for 
example fixed point-to-point radio relay 
links, it is necessary to consider whether the 
user might be transferred to another 
frequency band and the resulting cost 
determined or the user might be invited to 
utilise a line system, and the costs resulting 
from such a vacation would also be 
determined .  In principle the cheapest option 
should be chosen. 
 
 
 
 
 
 

وفي بعض الحاالت يمكن أن يكون . في المصلحة الوطنية

قنية غير أكثر مالئمة للمستخدم القائم أن ينتقل إلى ت

، أو )مثل الكوابل النحاسية أو األلياف البصرية(راديوية 

  .إلى أنظمة مزودة تجارياً بدالً من األنظمة الخاصة

  

  

 تكاليف حتساب ال يمكن أخذهما باالعتبارهناك أسلوبان

  :االنتقال

احتساب تكاليف انتقال الطيف بتعريف القيمة  •

 المتبقية من األجهزة ؛
 
ال الطيف من خالل تعويض احتساب تكاليف انتق •

 .اإلنفاق الرأسمالي 
  
 
  

      حزمة تردداتقدير تكاليف المستخدم إلخالءت 

                         

بدايةً ، من الضروري أن يتم اختبار ما إذا كان استخدام  

الراديو متطلب أساسي للمستخدم القائم الذي يشغل موارد 

نطبق بشكل خاص هذا ي. طيفية مطلوبة لتطبيقات جديدة 

في حالة مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة العامة 

وفي هذه الحالة يتم نقل المستخدم القائم إلى  . والخاصة

  .حزمة ترددات بديلة ويتم تحديد الكلفة

  

في الحالة التي يتم فيها الحكم بأن الراديو ليس أساسياً ، 

على سبيل المثال وصالت راديوية من نقطة إلى نقطة ، 

يكون من الضروري أن يؤخذ باالعتبار إما أن ينقل 

المستخدم إلى حزمة ترددات أخرى وأن يتم تحديد الكلفة 

المترتبة على ذلك أو أن تتم دعوة المستخدم لالستفادة من 

 تحديد الكلفة الناتجة عن هذا نظام سلكي ، ويتم أيضاً

  .ومن حيث المبدأ ، يتم اختيار البديل األرخص. اإلخالء 
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The Actuarial Value 
 
 
This method of calculation takes account of 
the equipment operational age of the 
transitioning user, and assesses the actuarial 
value of the equipment for accounting 
purposes. The amortisation value is equal to 
the purchase price of the equipment less the 
amount due to depreciation. 
 
As a consequence of technological evolution 
and equipment obsolescence, a frequency 
band user may have to renew equipment, 
even though the same frequency band will be 
utilised. Again an amortisation value can be 
calculated for such a situation. 
 
 
 
To evaluate the total cost of migration 
requires, in every case, expertise concerning 
network costs; the calculation is very 
sensitive to the level of amortisation and to 
the existing network architecture. 
 

Remuneration of Capital 
 
This method may apply when a spectrum 
user in accordance with agreed spectrum 
management policies has planned the 
vacation of a frequency band.  Such spectrum 
migration requires the user to plan the 
transition in advance which results in 
supplementary financial costs. These 
correspond to the remuneration that must be 
paid in advance to achieve the vacation of 
spectrum in the planned time frame. Without 
the need for migration this user would not 
have had to sustain this financial burden.  
 

Financial Compensation 
 
When time and transparency cannot solve the 
issues, because re-farming has to take place 
at short notice, the issue of financial 
compensation of existing users arises. There 

  

  القيمة األكتوارية

  

ي هذا األسلوب في الحساب يأخذ باالعتبار العمر التشغيل

 القيمة األكتوارية ألجهزة المستخدم المنتقل ، ويقّيم

اإلطفائية وتكون القيمة  . لألجهزة للغايات المحاسبية

 عن الناتج المبلغسعر شراء األجهزة ناقصاً ل مساوية

  .االستهالك

  

تكنولوجي وتقادم األجهزة ، يمكن  للتطور الوكنتيجة

لمستخدم حزمة من الترددات أن يحتاج إلى تجديد  

األجهزة ، حتى وإن كانت نفس حزمة الترددات سيتم 

اإلطفاء وهنا أيضاً يمكن أن يتم احتساب قيمة . استخدامها

  .لمثل هذه الحالة

  

 يتطلب ، في كل حالة ، نتقالالكلفة الكلية لال تقييم إن

 الشبكات ؛ فالحسابات حساسة للغاية فيما كاليفتخبرة في 

           .وبتكوين الشبكة القائمة اإلطفاء يتعلق بمستوى 
           

   
  

  تعويض رأس المال

  

هذا األسلوب يمكن أن ينطبق عندما يكون مستخدم للطيف 

قد خطط إلخالء حزمة ترددات وفقاً لسياسات إدارة طيف 

تقال يتطلب من المستخدم أن ومثل هذا االن. متفق عليها

.  مالية إضافيةتكاليفمقدماً مما يؤدي إلى يخطط لالنتقال 

الذي يتوجب دفعه مقدماً لتحقيق  وهذه تمثل التعويض

فدون . إخالء الطيف ضمن اإلطار الزمني المخطط له

الحاجة لالنتقال ما كان لهذا المستخدم أن يتحمل هذا 

  .الحمل المالي
 
  

    التعويض المالي 

  

، بسبب أنه  عندما ال يمكن للزمن والشفافية حل المسائل 

يجب أن يتم التداور خالل فترة إشعار قصيرة ، تبرز 
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are a number of options for such a case : 
 
 

Existing Users Pay  
 
Advantages: 
 
There will be no discussions or disputes 
concerning the calculation of re-farming 
costs. 
 
 
Disadvantages: 
 
The decision of the administration to move 
users from the band could be subject to a 
legal challenge. 
 
 
Experience within administrations 
 
An advance notice period of between 3 and 
10 years appears usual, which is dependant 
on the nature of the services to be transferred 
and the extent to which changes will incur 
hardship on the affected users.  
 
Consequentially no financial compensation is 
usually deemed necessary. This method has 
been practised in Switzerland and the United 
Kingdom. It is also possible to use spectrum 
pricing to support migration. 

  
A typical example would be an identified 
need to re-farm a sub-band in the UHF range 
with a 5 year notice to quit period. During 
this period the licence cost in the form of 
spectrum returns for the band to which the 
services would move are lowered, which in 
turn would support the re-farming process. 
 

The New Entrant Pays for the Migration 
 
Advantages: 
 
• Spectrum is freed when needed for the 

new service; 
  

• Only the spectrum specifically needed 
for the new entrant will be freed. 

وهناك عدد . مسألة التعويض المالي للمستخدمين القائمين

   : لمثل هذه الحالة من الخيارات

  

  المستخدمون القائمون يدفعون
  

  :االيجابيات
  

ازعات فيما يتعلق باحتساب لن تكون هناك مناقشات أو من

  .تكاليف التداور
  

  :سلبياتال
  

يمكن أن تكون قرارات اإلدارة لنقل المستخدمين من 

  .الحزمة عرضة لتحٍد قانوني
  

  

  

  الخبرة لدى اإلدارات
  

 تبدو عادية ، فترة إشعار ما بين ثالثة وعشر سنوات

وذلك يعتمد على طبيعة الخدمات التي سيتم نقلها والمدى 

تؤدي إليه التغييرات من تكبيد المشقة للمستخدمين  سالذي

  .المتأثرين

. وبالتالي ال يعتبر التعويض المالي ضرورياً في العادة 

وقد مورس هذا األسلوب في سويسرا وفي المملكة 

تخدم تسعير الطيف ومن الممكن أيضاً أن يتم يس. المتحدة

  .لدعم االنتقال

  

لتداور حزمة  حاجة ويمكن أن يكون مثاالً نموذجياً وجود

بفترة إشعار تبلغ خمسة ) UHF(فرعية في النطاق 

وخالل هذه الفترة يتم تخفيض رسوم . سنوات لإلخالء 

 ، وهذا بالتالي الرخصة للحزمة التي سيتم االنتقال إليها
  . يدعم عملية التداور

  

  الداخل الجديد يدفع مقابل االنتقال
  

  :االيجابيات
  

حاجة إليه للخدمة يتم تحرير الطيف عند ال •

 الجديدة ؛
ف الذي يحتاجه الداخل الجديد يتم تحرير الطي •
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Disadvantages: 
 
• A new operator may have to pay higher 

costs for spectrum in one country or 
even in one region of a country than in 
another country or region. This could 
influence competition within a region 
where spectrum management 
authorities are attempting to develop 
equal opportunities for operators. 
 

• When compensation for existing users 
is a condition within an auction process, 
the bids for spectrum will likely be 
lower and re-farming as a result would 
in practice be paid for by the spectrum 
management authority. 
 

• Disputes might arise between existing 
and new users, where the spectrum 
management authorities have to 
intervene, which would then lead to 
additional administrative costs. 

 
 
 
Experience among administrations  
 
This system has been used in several 
countries for particular services where a 
speedy migration was necessary.  This 
approach was used in Italy and Romania 
when introducing GSM 1800.  In this case 
the new operators compensated the Ministry 
of Defence, which made the band available. 
In Italy the total costs of migrating 
equipment and users to an alternative band 
were paid. These costs, although complex to 
calculate, can be calculated on the basis of 
objective parameters. If however a cost 
related to the loss of spectrum is to be paid, 
an agreement is required between the parties 
concerned on the parameters to be used for 
the calculation of theoretical spectrum value. 
 

 

 

  .بالتحديد فقط
  

  

   :السلبيات

  

يمكن أن يضطر المشغل الجديد لدفع كلفة أعلى  •

في بلد معين أو حتى في إقليم معين من البلد 

وهذا يمكن أن . بالمقارنة مع بلد أو إقليم آخر

 تسعى سلطة يثيؤثر على المنافسة في اإلقليم ح

 .إدارة الطيف إليجاد فرص متكافئة للمشغلين 
 

عندما يكون تعويض المستخدمين القائمين شرطاً  •

تكون فمن المرجح أن ضمن عملية مزاد ، 

 يكون الدفع مقابل  أقل وبالتاليالعروض للطيف

 .التداور فعلياً من قبل سلطة إدارة الطيف
  

ئمين يمكن أن ينشأ نزاع بين المستخدمين القا •

 ، حيث تضطر سلطة إدارة الترددات والجدد

للتدخل وهذا يؤدي بدوره إلى تكاليف إدارية 

 .إضافية
  

  

    بين اإلداراتالخبرة
  

في عدة دول لخدمات معينة كان تم استخدام هذا األسلوب 

فقد استخدم هذا . من الضروري نقلها نقالً سريعاً 

دمة األسلوب في ايطاليا وفي رومانيا عند إدخال خ

)GSM 1800 . ( وفي هذه الحالة قام المشغلون الجدد

.  بتعويض وزارة الدفاع التي جعلت هذه الحزمة متاحة

. تم دفع كامل تكاليف االنتقال إلى حزمة بديلةففي ايطاليا 

وهذه التكاليف ، بالرغم من أنها معقدة االحتساب ،  فإنه 

ذا ولكن إ. احتسابها على أساس معامالت موضوعيةيمكن 

كانت هناك حاجة لدفع كلفة متعلقة بخسارة طيف ، فتكون 

هناك حاجة إلتفاقية بين األطراف ذات العالقة حول 

  .المعامالت التي ستستخدم الحتساب القيمة النظرية للطيف
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National Re-farming Fund 
 
Such a fund could be established in various 
ways. New entrants only might be required to 
contribute to the fund or it may be financed 
by all licence holders. It could also be funded 
by the receipts from auctions or other 
spectrum pricing methods or directly by the 
Finance Ministry or by combinations of any 
of the aforementioned.  
 
 
 
Advantages: 
 
Such a fund would make it possible to spread 
the costs over a large group of contributors.  
When spectrum-pricing surpluses flow into 
such a fund these will contribute directly to 
the spectrum management process. 
 
 
 
Disadvantages: 
 
The establishment of such a fund generally 
requires a change in the Law accompanied by 
the political will to make such a change. This 
might be a somewhat lengthy process. 
 
• The management of such a fund could 

be a burden for the administration. 
 

• The existence of a fund could lead to 
more claims. 

 
 
 
Experiences within administrations:  
 
Countries where re-farming funds have been 
introduced include Hungary and France. 
 
In France a Commission has been established 
to provide advice on re-farming issues. The 
Commission comprises a number of 
government bodies; the public mobile 
telecommunications network operators and 
industry and trade associations with 
frequency related interests.  
 

  صندوق التداور الوطني

  

أن ويمكن . يمكن إنشاء مثل هذا الصندوق بطرق متعددة

دد فقط المساهمة في يكون مطلوباً من الداخلين الج

. الصندوق أو أن يكون مموالً من قبل جميع المرخص لهم

ويمكن أيضاً أن يتم تمويله من عوائد المزادات أو أي 

أساليب أخرى لتسعير الطيف أو بشكل مباشر من وزارة 

  .المالية أو بتشكيلة من أيٍ من الوسائل المذكورة

  

  :االيجابيات
   

عل من الممكن توزيع  يجيمكن لمثل هذا الصندوق أن

عندما و. التكاليف على مجموعة كبيرة من المساهمين 

فإن ذلك ترفد فوائض تسعير الطيف هذا الصندوق 

  . سيساهم بشكل مباشر في عملية إدارة الطيف

  

  

  : سلبياتال
  

يتطلب إنشاء مثل هذا الصندوق تعديالً على القانون 

ويمكن  . ووجود التوجه السياسي إلجراء مثل هذا التعديل

  .لهذه أن تكون عملية طويلة نوعاً ما 

  

يمكن أن تشكل إدارة هذا الصندوق عبئاً عل  •

 .اإلدارة
يمكن أن يؤدي وجود الصندوق إلى المزيد من  •

 .المطالبات 
  

   : بين اإلداراتالخبرة
  

  

 هنغاريا ها تشملتم إنشاء صندوق للتدوير فيالدول التي 

  .وفرنسا

 لتقديم النصح حول مسائل في فرنسا تم إنشاء مفوضية

 عدداً من الجهات الحكومية وتتضمن المفوضية. التداور

ومشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة ونقابات التجارة 

  .والصناعة التي لها عالقة بالترددات
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The Commission reviews the validity of the 
claims, decides upon the required level of 
funding and proposes the method of 
financing, which it judges to be the most 
appropriate, whilst ensuring that the funds 
are used to exert a positive influence on the 
implementation schedule for spectrum re-
farming. The Finance Ministry generally 
provides the funds that finance spectrum re-
farming projects.  
 
In Hungary the surplus from licence revenues 
and concession returns are transferred to a 
fund from which the re-farming of frequency 
spectrum is financed.  
 
 

The Administration Pays for Re-farming 
 
In this case the costs are paid either by the 
Finance Ministry or by the spectrum 
management authority. Therefore taxpayers 
or licence holders pay for these indirect costs. 
 
 
 
Advantages: 
 
There is a large group of contributors e.g. all 
taxpayers or all licensees. 
 
 
Disadvantages: 
 
It leads to higher costs for the regulatory 
authority. 
 
Experiences within administrations: 
 
This is the normal method used in order to 
solve problems arising from the transfer of 
users when an insufficient notice period is 
provided. In 1998 legislation gave the United 
Kingdom Minister, powers to make grants to 
encourage spectrum efficiency.  One use of 
these powers can be to make grants to 
accelerate the process of spectrum re-
farming.   Individual applications need to be 
approved by the Finance Ministry and 
justified on value for money grounds. 
 

تقوم المفوضية بمراجعة مدى صحة المطالبات وتقرر 

المستوى المطلوب من التمويل وتقترح وسائل التمويل، 

 نفس الوقت تتأكد من أن األموال يتم استخدامها لبذل وفي

وتقوم . أثر ايجابي على البرنامج التنفيذي لتداور الطيف

تمول وزارة المالية بشكل عام بتوفير األموال التي 

  .مشاريع تداور الطيف

  
  

 في هنغاريا ، يتم تحويل الفائض من عوائد الترخيص

  .  الترددات منهواالمتياز  إلى صندوق يتم تمويل تداور

  
  

  

   اإلدارة تدفع مقابل التداور  
  

في هذه الحالة يتم دفع التكاليف إما من قبل وزارة المالية 

لذلك فإن دافعي . أو من قبل سلطة إدارة الطيف 

الضرائب أو المرخص لهم يدفعون هذه التكاليف غير 

  . المباشرة

  

  :االيجابيات
  

دافعي الضرائب هناك مجموعة كبيرة من المساهمين مثل 

  .والمرخص لهم 
  

  :السلبيات
  

  .تؤدي إلى تكاليف أعلى للسلطة التنظيمية

   : اإلداراتبين الخبرة
  

هذا هو األسلوب العادي المستخدم من أجل حل المشاكل 

الناجمة عن نقل المستخدمين عندما تكون هناك مدة إشعار 

 منح التشريع في المملكة ١٩٩٨في عام . غير كافية

إلعطاء منح لتشجيع الكفاءة  الصالحية للوزير المتحدة

ويمكن أن يكون أحد استخدامات هذه الصالحية . الطيفية 

وينبغي أن يتم . إعطاء المنح لتسريع عملية تداور الطيف

قبول الطلبات من قبل وزارة المالية وأن يتم تبريرها على 

  .أساس القيمة مقابل المال

 


