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  تعليمات

السماح باستخدام الترددات لخدمات المحطات األرضية الساتلية المتموضـعة علـى   

 (Earth Station Located on Board Vessel (ESV))متن مركبة بحريـة  
 
  

  
  

  

استناداً ألحكام  ٦/٤/٢٠١٠تاريخ  ٦/٢٠١٠-٥صادرة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 

  وتعديالته ١٩٩٥لسنة ) ١٣(من قانون االتصاالت رقم ) ١/أ/١٦(المادة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



السـماح باسـتخدام التـرددات    وفيما يتعلـق ب  مفوضي هيئة تنظيم قطاع االتصاالتمجلس قرر 

 Earth Station) لخدمات المحطات األرضية الساتلية المتموضعة على مـتن مركبـة بحريـة   

Located on Board Vessel (ESV))  المبينة أدناهالتعليمات واألسس:  

تطبيق مبدأ منح تصاريح للجهات التي ترغب باسـتخدام التـرددات الخاصـة  بخدمـة      .١

 .)ESV(المحطات األرضية الساتلية المتموضعة على متن مركبة بحرية 

تحـاد الـدولي   من لوائح الراديو الصادرة عن اال (WRC-03) 902 اعتماد القـرار رقم .٢

لالتصاالت والخاص بأحكام تنطبق على المحطات األرضية المقامة علـى مـتن السـفن    

ـ الالمشغلة في شبكات الخدمة الثابتة الساتلية العاملة فـي     الصـاعدة  ات التردديـة  نطاق

كأساس فني وتنظيمي للسماح باستخدام الترددات للخدمة والهابطة الواردة في متن القرار 

 .مدار البحث

إن المدة التقريبية للحصول على التصريح هو شهر واحد، على اعتبار أن نموذج الطلـب   .٣

المخصص للخدمة مدار البحث معبأ بشكل سوي، وكافة الوثائق الفنيـة الداعمـة مقدمـة    

 .للهيئة، واألجور المرتبطة مدفوعة بالكامل

وهـي  (مدار البحـث  اعتماد الشروط واألجور المبينة أدناه فيما يتعلق بترددات الخدمات  .٤

نفس الشروط واألجور التي تم اعتمادها في حالة ترددات الخـدمات المتنقلـة السـاتلية    

 ):للطيران

 : األجور المترتبة على منح التصريح باستخدام الترددات   .أ 

خـدمات  سـاتلية ل أجور دراسة طلب الحصول على تصريح الستخدام تـرددات   .١

 ١٠٠وبواقـع  (المحطات األرضية الساتلية المتموضعة على متن مركبة بحريـة  

دينار أردني لقـاء   ٥٠دينار أردني أجور الطلب وتدفع عند تقديم الطلب للهيئة، و 

 ). كل تجديد سنوي للتصريح

دينار أردني سنوياً عند أو قبـل   ١٠٠٠كما يترتب على حامل التصريح دفع مبلغ  .٢

 .لتصريح أو التجديد نظير استخدام المصرح له للتردداتموعد إصدار ا

يجب دفع األجور بشكل سنوي قبل موعد انتهاء التصريح إذا رغـب مقـدم الطلـب      .ب 

، ويجب على المصرح له في بتجديدها بناءاً على طلب رسمي موجه للهيئة لهذه الغاية

ـ  ى األقـل مـن   حال رغبته بذلك التوجه بذلك الطلب الرسمي للهيئة قبل أسبوعين عل

 .انتهاء صالحية التصريح



 .إن عدم دفع األجور قبل انتهاء التصريح يترتب عليه إلغاء التصريح  .ج 

علـى مـتن   ) الركاب(للمستفيدين ) النفاذ للشبكة الساتلية(يحق للمصرح له تزويد الخدمة  .٥

 .فقط مركبة البحريةال

 ١٩٩٥لسـنة  ) ١٣(يلغى التصريح عند مخالفة حامله ألحكام قانون االتصـاالت رقـم    .٦

 .وتعديالته أو لمخالفته إحدى الشروط الواردة في هذه التعليمات

 .ال يسمح بنقل التصريح من جهة إلى أخرى .٧

للراغبين بالحصول على تصريح استخدام الترددات للغاية الموضحة في متن هذه القـرار   .٨

للهيئة على الرابط تعبئة نموذج الطلب المعد لهذه الغاية والموجود على الموقع اإللكتروني 

 :التالي
http://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/Earth_Station_Located_on%20Boa
rd_Vessel.pdf?lang=arabic 
 


