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 -1الخدمات الراديوية األرضية المتحركة (العامة والخاصة)
يتم احتساب العوائد لخدمات االتصاالت الراديوية األرضية المتحركة كما يمي:
م X 1م X 2م( X 3عرض الحزمة الترددية المستخدم ÷  25ك.ىـ )  = 8888 Xعوائد الترددات لخدمات االتصاالت الراديوية األرضية
المتحركة بالدينار األردني.
حيث م ،1م ،2م 3معرفة في الجداول التالية:
جدول رقم ( - )1معامل المنطقة (م)1
المعامل (م)1

المنطقة

1

تغطية شاممة لكافة مناطق المممكة
محافظة العاصمة عمان

8ر0

باقي المحافظات

6ر0

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

جدول رقم ( - )2معامل قدرة اإلرسال ( ERPم)2
المعامل (م)2

قدرة اإلرسال
≥  5واط

0 5ر0

<  5واط ولغاية  15واط

 2ر0

<  15واط ولغاية  25واط

 3ر0

<  25واط ولغاية  50واط

 5ر0

< ٔ 50اط ولغاية  100واط

 7ر0

<  100واط ولغاية  150واط

 9ر0

<  150واط ولغاية  250واط

1
2ر1

<  250واط

انقذسح  :هي القدرة الفعالة املنبعثة من اهلوائي ) ،(ERPعلماً بأن القدرة اليت تعتمد يف االحتساب هي قدرة اإلرسال القصوى اليت ميكن أن تنبعث من اهلوائي .
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جدول رقم ( - )3معامل النطاق الترددي(م)3
المعامل (م)3

نطاق التردد

1

حتى  470م .ىـ
من  470ولغاية  960م.ىـ

8ر0

من  960ولغاية  3000م.ىـ

6ر0

من  3000ولغاية  18000م.ىـ

5ر0

أكبر من  18000م.ىـ

4ر0

مالحظات:


إذا تكرر استخدام التردد الواحد في أكثر من منطقة لمرخصة الواحدة ،يتم احتساب العوائد لممنطقة األعمى مضافاً إلييا



يتم احتساب نصف المبمغ المحتسب من المعادلة أعاله في حالة استخدام تردد واحد.



قدرة اإلرسال التي يتم احتسابيا ىي أعمى قدرة تستخدم في تقديم الخدمة (في الشبكة).



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

 %10من قيمة أعمى عوائد تردد لكل منطقة يتكرر فييا ذلك التردد.

يالدظخ ػبيخ :أجٕس إصذاس سخص ثًجهغ  111دُٚبس نكم سخصخ يٍ انخذيبد انًزكٕسح أػالِ ػهٗ أعبط عُٕ٘ ،ثبإلضبفخ إنٗ أجٕس
رقذٚى انطهت ٔانجبنغخ  111ػُذ رقذٚى طهت سخصخ رشدداد ألٔل يشح  51ٔ ،دُٚبس ػُذ رجذٚذ أٔ رؼذٚم انشخصخ.

أمثمة:
الخدمات الراديوية األرضية المتحركة (الخاصة):
مثال ()1
شبكة راديوية تعمل في عمان وتستخدم معيد بث بقدرة إرسال قصوى  50واط ومحطة ثابتة مع  20جياز متحرك ،تعمل مختمف األجيزة
عمى قناة بترددين بمباعدة قنوات 5ر 12ك.ىـ .في حزمة . VHF
تحسب العوائد السنوية عمى الشبكة :

 -1تستخدم الشبكة في منطقة عمان ،لذلك وحسب الجدول رقم ( )1أعاله فإن معامل المنطقة (م8 = )1ر. 0
 -2تستخدم الشبكة قدرة إرسال =  50واط  ،لذلك وحسب الجدول رقم ( )2أعاله فأن معامل قدرة اإلرسال (م5 = )2ر 0كونيا ضمن
مجموعة قدرات اإلرسال أكبر من  25ولغاية  50واط.
 -3تستخدم الشبكة ترددات ضمن النطاق الترددي  ، VHFلذلك فإن معامل النطاق الترددي (م )3حسب الجدول رقم ( )3أعاله =
1
 -4عرض الحزمة المستخدم = 5ر 12ك.ىـ.
لذا فإن العوائد تكون:
م X 1م X 2م ( X 3عرض الحزمة المستخدم ÷  25ك .ىـ) = 8000 X
8ر5 X 0ر5( X 1 X 0ر 1600 = 8000 X )25 ÷ 12دينار سنوياً.
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مثال (:)2
شركة تعيدات تعمل عمى تردد واحد مقداره 350ر 460م.ىـ في منطقة عمان وعمى أجيزة أعمى قدرة فييا  5واط وىوائي ذو ربح صفر dB
( 5 =ERPواط ) وذات فاصل قنوات 5ر 12ك.ىـ .
لذا فإن العوائد تكون:
( 8س15× 1س5 )× 1 × 1س 08 = 2 ÷ ) 8111 X ) 25 ÷ 12ديٌار

مثال (:)3
شركة تعمل في محافظات العاصمة والزرقاء والبمقاء ومادبا تستعمل معيد بث ذو ترددين 400ر 168م.ىـ و 125ر 169م.ىـ وأعمى قدرة
تعمل عمييا األجيزة  100واط وىوائي ذو ربح  6د.ب ) 400 = ERPواط ) وذات فاصل قنوات  25ك.ىـ ،عمماً بأنيا تستخدم معيد البث

في عمان والتردد 125ر 169م.ىـ يتكرر استعمالو في مناطق العمل أعاله.
لذا فإن العوائد تكون:

لمزوج الترددي في عمان 8( :س2× 1س 7680 = ) 8111 X ) 25 ÷ 25 )× 1 × 1دينار (معيد البث في عمان)
(قيمة التردد واحد في أعمى منطقة (التردد 125ر 169م.ىـ في عمان))5 × 8000 :ر8 × 0ر2 × 0ر 3840 = 1 × 1دينار
التردد المكرر تكون عوائده كما يمي وحسب الشرط رقم ( )1أعاله:
التردد المكرر في الزرقاء %10( :من قيمة التردد في المنطقة األعمى( عمان)=  384دينار
التردد المكرر في السمط %10( :من قيمة التردد في المنطقة األعمى( عمان)=  384دينار
التردد المكرر في مادبا %10( :من قيمة التردد في المنطقة األعمى( عمان)=  384دينار
المجموع الكمي 8832 ( 3 X 384 + 7680( = :دينار
الخدمات الراديوية األرضية المتحركة (العامة):
مثال :1شبكة ىواتف خموية:
شبكة  GSMتستخدم عدة أزواج من الترددات تبمغ بمجموعيا حزمة عرضيا  5+ 5م.ىـ وبقدرة إرسال  53واط .

تحسب العوائد السنوية عمى الشبكة :
 .1تستخدم الشبكة في كافة مناطق المممكة ،لذلك وحسب الجدول رقم ( )1أعاله فإن معامل المنطقة (م 1 = )1كونيا تستخدم عمى
مستوى المممكة.
 .2تستخدم الشبكة قدرة إرسال قصوى=  53واط ،لذلك وحسب الجدول رقم ( )1أعاله فأن معامل قدرة اإلرسال (م7 = )2ر 0كونيا
ضمن مجموعة قدرات اإلرسال  100-50واط.
 .3تستخدم الشبكة ترددات ضمن النطاق الترددي  960 – 470م.ىـ  ،لذلك فإن معامل النطاق الترددي (م )3حسب الجدول رقم
( )3أعاله = 8ر0
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 .4عرض الحزمة المستخدم =  5000ك.ىـ.
لذا فإن العوائد تكون:
م X 1م X 2م ( X 3عرض الحزمة المستخدم ÷  25ك .ىـ) = 8000 X
7 X 1ر8 X 0ر.896000 = 8000 X )25 ÷ 5000( X 0
وبذلك تكون العوائد السنوية الكمية=  896888دينار سنوياً.
مثال :2خدمات النداء اآللي:
شركة نداء آلي تستخدم شبكة نداء اآللي وتبث عمى تردد واحد بقدرة  400واط وبفاصل  25ك.ىـ  ،تحسب العوائد السنوية عمى الشبكة:
 -1تستخدم الشبكة في كافة مناطق المممكة  ،لذلك وحسب الجدول رقم ( )1أعاله فإن معامل المنطقة (م. 1 = )1
 -2تستخدم الشبكة قدرة إرسال قصوى =  400واط  ،لذلك وحسب الجدول رقم ( )2أعاله فأن معامل قدرة اإلرسال (م2 = )2ر1
كونيا ضمن مجموعة قدرات اإلرسال اكبر من  250واط.
 -3تستخدم الشبكة ترددات ضمن النطاق الترددي أقل من  470م.ىـ  ،لذلك فإن معامل النطاق الترددي (م )3حسب الجدول رقم ()3
أعاله = . 1
 -4عرض الحزمة المستخدم =  25ك.ىـ.
تستخدم الشبكة تردد واحد ،لذلك يتم احتساب نصف المبمغ الذي يتم احتسابو عمى قناة ذات ترددين ،وعميو فإن العوائد تكون:
م X 1م X 2م ( X3عرض الحزمة المستخدم ÷  25ك .ىـ) = 2 ÷ 8000 X
2 X 1 X 1ر 4800 = 2 ÷ 9600 = 8000 X )25 ÷ 25( X 1دينار.
وبذلك تكون العوائد السنوية الكمية =  4888دينار سنوياً.

 -2خدمة االتصاالت الراديوية األرضية الثابتة الخاصة والعامة (الوصالت الراديوية)
 1-2خدمات اال تصاالت الراديوية األرضية الثابتة من نقطة إلى نقطة حسب الجدول رقم ( )4التالي:
قناة باتجاىين ()1

حزمة الترددات

دينار/سنة
04( +150ر X 0ع ())2

لغاية  3000م.ىـ
أكبر من  11-3ج.ىـ

03( +100ر X0ع)

أكبر من  20-11ج.ىـ

025 ( +50ر X0ع)

أكبر من  30 - 20ج.ىـ

015( +10ر X0ع)

أكبر من  40 - 30ج.ىـ
أكبر من  95 – 40ج.ىـ

( 008ر X 0ع)

()4

(002ر X 0ع)
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 .1القنوات ذات االتجاه الواحد التي ترسل فقط ،تدفع  %75من القيمة المطموبة لمقنوات ذات االتجاىين (
إرسال واستقبال).
 .2الحرف (ع) يرمز إلى عرض الحزمة الترددية بالكيموىيرتز.
 .3إذا كان عرض الحزمة الترددية باتجاىين مختمف بحيث أن عرض الحزمة باتجاه أعمى من عرض الحزمة
باالتجاه المقابل فإن المحاسبة تكون عمى عرض الحزمة األعمى كوصمة باتجاىين.
 .4يعتمد عرض القناة  250م.ىـ في المعادلة الخاصة بالحزمة الترددية  95-40ج.ىـ في حال تم استخدام
عرض قناة أقل من  250م.ىـ.
 .5تكون قيمة عوائد استخدام الترددات السنوية لموصالت الراديوية العاممة بتقنية ( )XPICلكل وصمة
راديوية مضروباً ب  %150من العوائد التي تستحق عمى الوصمة الواحدة وفق المعادالت المعتمدة ليذه

الغاية.

 2-2الخدمات الراديوية الثابتة العامة (من نقطة إلى عدة نقاط) مثل .... WLL, MMDS,LMDS,MVDSالخ..
ٚزى ادزغبة انؼٕائذ نخذيبد االرصبالد انشادٕٚٚخ انثبثزخ انؼبيخ من نقطة إلى عدة نقاط Point to Multipoint
يٍ انجذأل ) (2, 3انغبثقخ ٔثُفظ انطشٚقخ نهخذيبد األسضٛخ انًزذشكخ ،ولوقذم الخذهة ( )1كًب ٚه:ٙ

م( 2جدول رقم  X )2م ( 3جدول رقم ( X )3مجموع الحيز الترددي المستخدم ÷ = 8888 X )RF Channel
حيث يتم تحديد عرض القناة الترددية  RF Channelوفقاً لمجدول أدناه:
النطاق الترددي

عرض القناة الترددية ()RF Channel

أقل من  3ج.ه

 1225ك.ه

 18-3ج.ه

 2888ك.ه

 16-18ج.ه

 3888ك.ه

 38-16ج.ه

 4888ك.ه

أكثر من  38ج.ه

 5888ك.ه

مالحظة :تستثنى ال ّنطاقات الترددية ( 5.1و  ) 2.4ج.ه من الجدول أعاله ،بحيث تكون القيمة المعتمدة لـ  RF Channelفي
ىذه الحالة ىي ). (5888 KHz

عوائد الترددات لخدمات االتصاالت الراديوية الثابتة العامة من نقطة إلى عدة نقاط Point to Multipoint

1

 3-2الخدمات الراديوية الثابتة الخاصة أو الفردية (من نقطة إلى عدة نقاط).
في حال االستخدامات الفردية فقط يتم احتساب العوائد لالتصاالت الراديوية الثابتة الخاصة أو الفردية من نقطة إلى عدة نقاط عمى غرار
االتصاالت الراديوية األرضية الثابتة من نقطة إلى نقطة كما في الجدول رقم ( ( )4أي كل نقطة إلى نقطة أخرى ضمن نظام االتصاالت
الراديوية الخاص من نقطة إلى عدة نقاط تعامل عمى أنيا وصمة خاصة وتحاسب عمى أساس الجدول رقم ( )4أعاله.
ويقصد بالوصالت الخاصة ىنا الوصالت التي تكون جزءاً من خدمة أخرى وتستخدم لربط أجزاء الشبكة الراديوية المستخدمة في تمك الخدمة
فقط وليس لربط مشتركين ،وبشرط أن ال يمكن تقديم تمك الخدمة إال بوجود تمك الوصمة ،وخالفاً لذلك تعامل عمى أساس الخدمات الراديوية

 1نكم يذطخ /خهٛخ/يٕقغ سادٕ٘ٚ
6

الثابتة العامة (من نقطة إلى عدة نقاط).
( : )1مقدم الخدمة المقصود بو ىنا  ،ىو مقدم أو مشغل الخدمة الراديوية الثابتة العامة فقط وليس الخدمات الراديوية األخرى.
 4-2خدمات القياس عن بعد ). (Telemetry
تعمل ىذه األنظمة عمى أساس الوصالت الراديوية بنوعييا ،وتحاسب عمى أساس خدمة االتصاالت الراديوية األرضية الثابتة.

أمثمة:
خدمة االتصاالت الراديوية األرضية الثابتة الخاصة والعامة (الوصالت الراديوية)
 -1خدمات االتصاالت الراديوية األرضية الثابتة من نقطة إلى نقطة
مثال 1
وصمة ذات حزمة عرضيا  7م.ىـ تعمل في مجال  2000م.ىـ  ،ستكون عوائدىا حسب المعادلة التالية:
04+150ر 438=7000X0دينار
مثال 2

وصمة ذات حزمة عرضيا  14م.ىـ تعمل في مجال  11-3ج.ىـ ،ستكون عوائدىا حسب المعادلة التالية:

03 +100ر 528=14000X0دينار.
مثال 3
وصمة ذات حزمة عرضيا 28م.ىـ تعمل في مجال  20-11ج.ىـ ،ستكون عوائدىا حسب المعادلة التالية:
 758=28000X0.025+50دينار.
يالدظخ ػبيخ :أجٕس إصذاس سخص ثًجهغ  111دُٚبس نكم سخصخ يٍ انخذيبد انًزكٕسح أػالِ ػهٗ أعبط عُٕ٘ ،ثبإلضبفخ إنٗ أجٕس
رقذٚى انطهت ٔانجبنغخ  111ػُذ رقذٚى طهت سخصخ رشدداد ألٔل يشح 51ٔ ،دُٚبس ػُذ رجذٚذ أٔ رؼذٚم انشخصخ.

 -2الخدمات الراديوية الثابتة الخاصة أو الفردية (من نقطة إلى عدة نقاط)
مثال 1
شركة تعمل في خدمات االتصاالت الراديوية األرضية المتحركة  ،وتستخدم في خدماتيا وصمة راديوية من نقطة إلى عدة نقاط
بين عمان في منطقة صويمح وكل من جبل التاج والعبدلي في عمان  ،والزرقاء ومأدبا ،وتستخدم التردد ، 405 MHz
7

وبعرض حزمة ) (Channel Spacingمقداره  ، 25KHzفإن عوائدىا تكون كما يمي:
 - 1صويمح -التاج 40 (+ 150 :ر 151 = ) 25 X 0دينار
 -2صويمح -العبدلي 40 (+ 150 :ر 151 = ) 25 X 0دينار
 -3صويمح -الزرقاء 40 (+ 150 :ر 151 = ) 25 X 0دينار
 -4صويمح -مأدبا 40 (+ 150 :ر 151 = ) 25 X 0دينار
ويكون المجموع  684 :دينار عوائد تمك الوصمة.

 -3خدمات النفاذ الالسمكي الثابت بالحزم العريضة.
يتم احتساب العوائد لخدمات النفاذ الالسمكي الثابت بالحزم العريضة كما يمي:
عرض الحزمة  Xم X 1م = 44888 X 3عوائد الترددات لخدمات النفاذ الالسمكي الثابت بالحزم العريضة بالدينار األردني.

حيث م ،1م 3معرفة في الجداول التالية:
جدول رقم ( - )5معامل المنطقة (م)1

المعامل (م)1

المنطقة

1

كامل أنحاء المممكة
محافظة العاصمة فقط

5ر0

جميع محافظات المممكة باستثناء محافظة العاصمة

5ر0

في حال استخدام نصف الحزمة الترددية داخل محافظة العاصمة فقط واستخدام النصف اآلخر ليذه الحزمة في كامل أنحاء
المممكة بما فييا العاصمة تكون قيمة المعامل م75=1ر0
جدول رقم ( - )6معامل النطاق الترددي(م)3
المعامل (م)3

نطاق التردد
أقل من  3ج.ىـ

8ر0

 4-3ج.ىـ

6ر0

 6-4ج.ىـ

4ر0

 -4خدمة اال تصاالت الراديوية في المالحة الجوية.
 1-4خدمات المالحة الجوية الراديوية (ماعدا رخصة الطائرة)  -حسب الجدول رقم ( )7التالي :
المبمغ (دينار/سنة)

ترددات العمميات الجوية (لكل محطة ولكل قناة)
برج المراقبة ،األجيزة المساعدة في اإلقالع واليبوط … الخ).

140

األجيزة المساعدة في المالحة مثل الرادار

40

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

المبمغ ( دينار)

الطائرة والوزن
طائرة ذات وزن إقالع يزيد عن  14000كغم

550

طائرة ذات وزن إقالع اكبر من  3200وأقل من أو يساوي  14000كغم

250

طائرة ذات وزن إقالع أقل من أو يساوي  3200كغم

30

يالدظخ ػبيخ :أجٕس إصذاس سخص ثًجهغ  111دُٚبس نكم سخصخ يٍ انخذيبد انًزكٕسح أػالِ ػهٗ أعبط عُٕ٘ ،ثبإلضبفخ إنٗ أجٕس
رقذٚى انطهت ٔانجبنغخ  111ػُذ رقذٚى طهت سخصخ رشدداد ألٔل يشح  51ٔ ،دُٚبس ػُذ رجذٚذ أٔ رؼذٚم انشخصخ.
 3-4رخصة الترددات األرضية في خدمة المالحة الجوية الراديوية:
ينطبق عمييا من حيث العوائد ما ينطبق عمى مثيالتيا من الخدمات الراديوية األخرى وبنفس األسس والمعايير.
 -5خدمة اال تصاالت الراديوية في المالحة البحرية.
 1-5رخصة السفينة والقارب  -حسب الجدول رقم ( )9التالي :
النوع

المبمغ (دينار/سنة)

باخرة

250

قارب

50

مالحظة :تدفع العوائد بغض النظر عن أنواع وأعداد األجيزة أو حجم القارب أو السفينة.
 2-5رخص محطات المالحة البحرية  -حسب الجدول رقم ( )10التالي :
المبمغ

المحطة/األجيزة

(دينار/سنة/محطة أو جياز)
المحطة الساحمية/محطة/قناة ()1

140

الوسائل المساعدة لممالحة البحرية مثل أجيزة الرادار.

40

( )1المحطة الساحمية :وىي محطة ثابتة تتصل مع السـفن والقـوارب ويمكنيـا االتصـال مـع الطـائرات وشـبكات االتصـاالت
الراديوية األرضية المتحركة وتعمل عمى حزم ترددات المالحة البحرية.

يالدظخ ػبيخ :أجٕس إصذاس سخص ثًجهغ  111دُٚبس نكم سخصخ يٍ انخذيبد انًزكٕسح أػالِ ػهٗ أعبط عُٕ٘ ،ثبإلضبفخ إنٗ أجٕس
رقذٚى انطهت ٔانجبنغخ  111ػُذ رقذٚى طهت سخصخ رشدداد ألٔل يشح  51ٔ ،دُٚبس ػُذ رجذٚذ أٔ رؼذٚم انشخصخ.
9

 -6خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية األرضية.
 1-6المحطات الراديوية الثابتة األرضية الرئيسة حسب الجدول رقم ( )11التالي:
المبمغ (دينار/سنة)

المحطة وعرض الحزمة
محطة ذات عرض حزمة ترددات اقل من  100ك.ىـ

5 + 300ر( 0ع)  / 200 +قمر إضافي

محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر من  100ك.ىـ ولغاية 1000ك.ىـ

4 + 2500ر( 0ع) / 500 +قمر إضافي

محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر من  1000ك.ىـ ولغاية 2000

3 + 5000ر( 0ع) / 1000 +قمر إضافي

ك.ىـ
2 + 8000ر( 0ع) / 2000 +قمر إضافي

محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر من  2000ك.ىـ
انذشف (ع) ٚشيض إنٗ ػشض انذضيخ انزشددٚخ ثبنكٛهْٕٛشرض.
 2-6هحطات : VSAT

 (/2-6أ) هحطات  VSATلالستخذام الخاص حسة الجذول رقن ( -12أ) التالي :المبمغ (دينار/سنة)

المحطة

 1500دينار لكل محطة

محطة أرضية صغيرة نوع VSAT

 ( /2-6ب) هحطات  VSATتشغل هي قبل هرخصي خذهات اإلتصاالت العا ّهة حسة الجذول رقن ( -12ب) التالي :المبمغ (دينار/سنة)

المحطة
محطة أرضية صغيرة نوع  VSATلغاية  50محطة

 500خمسمائة دينار لكل محطة

محطة أرضية صغيرة نوع  VSATمن  51محطة لغاية  100محطة

 250مائتان وخمسون دينار لكل محطة إضافية

محطة أرضية صغيرة نوع  VSATمن  101محطة فما فوق

 200مائتي دينار لكل محطة إضافية

مالحظات:
 .1المحطات الراديوية الفضائية األرضية المستقبمة فقط تدفع  %50من المبالغ أعاله.

 .2محطات الـ  VSATالمركزية ) (VSAT HUB STATIONتعامل عمى أساس محطات ثابتة ويستوفى عمييا نفس المبمغ
الذي يستوفى من المحطات الثابتة المذكورة في الجدول رقم ( )11أعاله.
 .3محطات  Inmarsatالتي ترخص بشكل مؤقت وفردي تحاسب بنفس تعرفة محطات  VSATكما ىو وارد في الجدول رقم (-12أ).
 .4إذا كان عرض الحزمة الترددية باتجاىين مختمف بحيث أن عرض الحزمة باتجاه أعمى من عرض الحزمة باالتجاه المقابل فإن
المحاسبة تكون عمى عرض الحزمة األعمى كمحطة باتجاىين ).( Uplink & Downlink

11

 3-6المحطات األرضية الراديوية الفضائية المحمولة.
رذفغ ػٕائذ رشدداد ثًجهغ  4111دُٚبس/عُخ.
يالدظخ ػبيخ :أجٕس إصذاس سخص ثًجهغ  111دُٚبس نكم سخصخ يٍ انخذيبد انًزكٕسح أػالِ ػهٗ أعبط عُٕ٘ ،ثبإلضبفخ إنٗ أجٕس
رقذٚى انطهت ٔانجبنغخ  111ػُذ رقذٚى طهت سخصخ رشدداد ألٔل يشح  51ٔ ،دُٚبس ػُذ رجذٚذ أٔ رؼذٚم انشخصخ.

أمثمة:

خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية األرضية.

مثال:
مؤسسة تمتمك محطتين أرضيتين مستقبمتين بعرض حزمة  1000ك.ىـ وتعمالن مع قمر واحد ،تكون عوائدىما كما يمي:
(4 + 2500ر 2988 = 2 ÷ 5888 = 2 × )1000 × 0دينار
 -7خدمات االتصاالت الراديوية المساندة لمبث اإلذاعي والتمفزيوني وانتاج البرامج
كما في الخدمات الراديوية األرضية الثابتة  -حسب الجدول رقم ( )4أعاله وضربيا في اثنان ( .) 2 X
 -8رخصة ىواة الراديو -حسب الجدول رقم ( )13التالي :
دينار  /سنة

نوع الخدمة
رخصة جمعية ىواة الراديو

15

رخصة ىواة الراديو

 1دينار /ىاوي

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

دينار  /سنة

خدمات االستدالل الراديوي األرضية

 100دينار لكل محطة/قناة

أجيزة مرسالت الطوارئ

 50دينار لكل محطة ( جياز)

خدمات االستدالل الراديوي أو تحديد الموقع (توضيع الموقع) الفضائية :مثل

 200دينار/محطة/قناة

خدمات االتصاالت الراديوية التفاضمية لتحديد الموقع  DGPSأو االستدالل
الراديوي باستخدام قمر أو مجموعة أقمار صناعية
 -18خدمة االتصاالت الراديوية الفمكية  -حسب الجدول رقم ( )15التالي :
نوع الخدمة
خدمة االتصاالت الراديوية الفمكية

دينار  /سنة
 / 200محطة

يالدظخ ػبيخ ٚ :ضبف سعى رصشٚخ ثًجهغ  111دُٚبس نكم سخصخ يٍ انخذيبد انًزكٕسح أػالِ ػهٗ أعبط عُٕ٘ ،ثبإلضبفخ إنٗ سعٕو
رقذٚى انطهت ٔانجبنغخ  111ػُذ رقذٚى طهت سخصخ رشدداد ألٔل يشح  51ٔ ،دُٚبس ػُذ رجذٚذ أٔ رؼذٚم انشخصخ.
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 -11رخصة االتصاالت الراديوية لغايات األبحاث والتجارب -حسب الجدول رقم ( )16التالي :
دينار  /سنة

نوع الخدمة

 %25من قيمة الترخيص الدائم

رخصة االتصاالت الراديوية لغايات األبحاث والتجارب

فيما لو طمب وحسب نوع
الخدمة التي تقع فييا طبيعة
االستخدام
شروط:
لغايات ىذه التعرفة فإن األبحاث والتجارب تكون في الحاالت التالية:
 .1أن تستخدم ىذه المحطات الراديوية من قبل الجامعات أو المعاىد لألبحاث وتدخل إلى المممكة بشكل مؤقت أو دائم.
ال مؤقتا بيدف إجراء التجارب واألبحاث
 .2في حال استخداميا من غير الجامعات أو المعاىد فتدخل ىذه المحطات إدخا ً
عمييا.

مثال:
وصمة راديوية ،اليدف منيا ىو إجراء تجارب.
تحسب العوائد عمى أساس الخدمة الثابتة وبتخفيض مقداره  %75عن ما يترتب عمى الخدمة الثابتة ،كما في الجدول رقم (.)3

يالدظخ ػبيخ  :أجٕس إصذاس سخص ثًجهغ  111دُٚبس نكم سخصخ يٍ انخذيبد انًزكٕسح أػالِ ػهٗ أعبط عُٕ٘ ،ثبإلضبفخ إنٗ أجٕس
رقذٚى انطهت ٔانجبنغخ  111ػُذ رقذٚى طهت سخصخ رشدداد ألٔل يشح  51ٔ ،دُٚبس ػُذ رجذٚذ أٔ رؼذٚم انشخصخ.

 -12خدمات االتصاالت الساتمية الراديوية المتحركة مثل GMPCS
دينار  /سنة

نوع الخدمة

 150دينار 100 /ك.ىـ أو جزء

خدمات االتصاالت الساتمية الراديوية المتحركة

منيا ،سواء في الحزمة الصاعدة أو
اليابطة

12

مالحظة:
مثال  :1يترتب عمى نظام يستخدم ( ) 6150ك.ىـ ،ضمن النطاق الترددي  1600-1510م .ىـ لتغطية األردن مبمغ  9225دينار سنويا.
مثال  :2يترتب عمى نظام يستخدم ( ) 5200ك.ىـ ،ضمن النطاق الترددي  1627-1621م .ىـ لتغطية األردن مبمغ  7800دينار سنوي ًا.
مثال  :3يترتب عمى نظام يستخدم ( ) 15000ك.ىـ ،ضمن النطاق الترددي  2200-1980م .ىـ لتغطية األردن مبمغ  22500دينار
سنويا.

يالدظخ ػبيخ :أجٕس إصذاس سخص ثًجهغ  111دُٚبس نكم سخصخ يٍ انخذيبد انًزكٕسح أػالِ ػهٗ أعبط عُٕ٘ ،ثبإلضبفخ إنٗ أجٕس
رقذٚى انطهت ٔانجبنغخ  111ػُذ رقذٚى طهت سخصخ رشدداد ألٔل يشح  51ٔ ،دُٚبس ػُذ رجذٚذ أٔ رؼذٚم انشخصخ.
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 -13خدمات البث اإلذاعي والتمفزيوني
رذزغت ػٕائذ انزشدداد نغبٚبد انجث اإلراػٔ ٙانزهفضٔ َٕٙٚفقب ً نهًؼبدنخ انزبنٛخ:
عوائذ ترددات البث اإلراعي والتلفزيوًي = م*1م*2م*3م 640888*4ديٌار
ػهًب ً ثأٌ:
م ْٕ 1يؼبيم انزغطٛخ ( نهغبٚبد انزجبسٚخ)  ،يؼبيم ػذد انغكبٌ ( نهغبٚبد غٛش انزجبسٚخ)
م ْٕ 2يؼبيم انقذسح انًُجؼثخ يٍ انٕٓائ (ERP)ٙثبنكٛهٕ ٔاط (  ْٙ ْٙ ERPأػهٗ قذسح يًكٍ أٌ رُجؼث يٍ انٕٓائ. )ٙ
م ْٕ 3يؼبيم دضيخ انزشدداد
م ْٕ 4يؼبيم َٕع انخذيخ ( ثث إراػ ٙأٔ رهفض)َٕٙٚ
حيث أى قين الوعاهالت هي كوا في الجذوليي التالييي:

البث اإلذاعي والتمفزيوني غير التجاري-العام
م 4معامل نوع الخدمة

م 3معامل حزمة الترددات

م 2معامل القدرة المنبعثة من اليوائي) (erpبالكيموا واط

م 1معامل عدد السكان

1

TV

1

VHF Band I

0.1

أقل من أو يساوي 1

1.2

األردن

0.5

Sound

2

VHF Band III

0.2

أكبر من  1وأقل من او يساوي2

1

عمان

1.2

VHF FM

0.3

أكبر من  2وأقل من أو يساوي 5

0.6

أربد

1.2

UHF Band IV

0.4

أكبر من  5وأقل من أو يساوي 10

0.6

الزرقاء

UHF Band V

0.5

أكبر من  10وأقل من أو يساوي 20

0.25

البمقاء

MF AM

0.6

أكبر من  20وأقل من أو يساوي50

0.2

المفرق

0.7

أكبر من  50وأقل من أو يساوي 100

0.2

جرش

0.8

أكبر من  100وأقل من أو يساوي200

0.2

الكرك

0.9

أكبر من  200وأقل من أو يساوي500

0.15

عجمون

1

أكبر من  500وأقل من أو يساوي 1000

0.15

مادبا

1.2

أكبر من 1000

0.15

معان

0.15

الطفيمة

0.15

العقبة

1
0.2
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الجدول رقم ( )1يبين المعامالت الخاصة بمعادلة البث اإلذاعي التمفزيوني غير التجاري -العام

البث اإلذاعي والتمفزيوني التجاري
م 4نوع الخدمة

م 2القدرة المنبعثة من اليوائي) (ERPبالكيموا واط

م 3حزمة الترددات

م 1منطقة التغطية

1

TV

4

VHF Band I

0.1

أقل من أو يساوي 1

1.2

المممكة

0.5

Sound

2

VHF Band III

2و 0

أكبر من  1وأقل من أو يساوي2

1

عمان

1.2

VHF FM

3و 0

أكبر من  2وأقل من أو يساوي 5

0.8

1.2

UHF Band IV

4و 0

أكبر من  5وأقل من أو يساوي 10

UHF Band V

5و 0

أكبر من  10وأقل من أو يساوي 20

MF AM

6و 0

أكبر من  20وأقل من أو يساوي 50

7و 0

أكبر من  50وأقل من أو يساوي 100

8و 0

أكبر من  100وأقل من أو يساوي 200

9و 0

أكبر من  200وأقل من أو يساوي 500

1

أكبر من  500وأقل من أو يساوي 1000

1.2

أكبر من 1000

1
0.2

2

المدن
األخرى

انجذٔل سقى (ٚ )2ج ٍٛانًؼبيالد انخبصخ ثًؼبدنخ انجث اإلراػ ٙانزهفض َٕٙٚغٛش انزجبس٘  -انؼبو
يالدظبد:
 -1انجث غٛش انزجبس٘(انؼبو) ْٕ :انجث اإلراػٔ ٙانزهفض َٕٙٚانز٘ ٚؼُٗ ثُشش عٛبعخ انذٔنخ اإلػاليٛخ يٍ خالل رقذٚى ثشايج يزُٕػخ رؼُٗ
ثُشش انثقبفخ انٕطُٛخ ٔال ٚكٌٕ انٓذف انشئٛظ يُّ انشثخ انًبد٘.
 -2إرا ركشس اعزخذاو أٔ رغطٛخ انزشدد انٕادذ ف ٙأكثش يٍ يُطقخ نهشخصخ انٕادذح أٔ رجبٔصد قٛى اإلشبسح نهزشدد انًشخص ف ٙيُطقخ يب
َغت انذًبٚخ انًغًٕح ثٓب ٔفق رٕصٛبد االرذبد انذٔن ٙنالرصبالدٚ ،3زى ادزغبة ػٕائذ انزشدداد نٓزا انزشدد ف ٙانًُطقخ األػهٗ يٍ ثٍٛ
كبفخ انًُبطق انزٚ ٙغطٓٛب أٔ ٚزكشس فٓٛب يضبفب ً إنٓٛب  %11يٍ قًٛخ ػٕائذ انزشدد ف ٙانًُبطق األخشٖ انزٚ ٙزكشس فٓٛب أٔ ٚغطٓٛب كم ػهٗ
دذحٔ .نهزغٓٛم إرا رى اعزخذاو انزشدد أٔ رغطٛخ انزشدد انٕادذ ف ٙأكثش يٍ يُطقخ فٛزى ادزغبة ػٕائذ انزشدد كبٜر*0.1+0.9(ٙػذد انًُبطق
انز ٙرى إػبدح اعزخذاو انزشدد فٓٛب)* أػهٗ ػٕائذ نهزشدد ث ٍٛجًٛغ انًُبطق انز ٙرى اعزخذايّ فٓٛب ٔ ،رنك ٔفقب ً إلجشاءاد رُفٛز رؼشفخ انجث
اإلراػٔ ٙانزهفض َٕٙٚانًؼزًذح ( .إجشاءاد رُفٛز رؼشفخ رشدداد انجث اإلراػٔ ٙانزهفض َٕٙٚانٕاسدح ف ٙانًشفق سقى )1
أهثلة:
 أهثلة على احتساب عوائذ ترددات البث اإلراعي والتلفزيوًي: -1ششكخ نذٓٚب يذطخ إراػٛخ ٔرغزخذو انزشدد  92يٛغبْٛشرض ف ٙيُطقخ ػًبٌ انكجشٖ ،ثقذسح يُجؼثخ قصٕٖ يقذاسْب  3كٛهٕأاط:
ثبعزخذاو انًؼبدنخ:
ركٌٕ ػٕائذ انزشدداد انًطهٕثخ يٍ ْزِ انششكخ كًب ٚه : ٙو*1و*2و*3و 11.521 =64.111*1.5*1.2*1,3*1 = 64,111*4دُٚبس
أسدَٙ

 2انًُبطق ْ ٙانًذبفظبد ٔفقب ً نهذذٔد اإلداسٚخ انجغشافٛخ
3

رٕصٛبد االرذبد انذٔن ٙنالرصبالد:
) ITU-recommendation BT.655-3(07/94نهجث انزهفض table 2.1 of ITU Geneva 84 ٔ َٕٙٚنهجث اإلراػٙ
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 -2يثبل ف ٙدبل ركشاس اعزخذاو أٔ رغطٛخ انزشدد ف ٙأكثش يٍ يُطقخ:
رى ركشاس اعزخذاو انزشدد  184.5يٛغبْٛشرض يٍ قجم يؤعغخ رؼًم ثأعبط غٛش رجبس٘ ف ٙيُطقخ ساط انُقت ٔانشٔٚشذ ٔانًغزخذو أصال فٙ
يُطقخ صٕٚهخ (ػًبٌ) ،يٍ ثى رى ادزغبة انزؼشفخ انًزشرجخ ػهٗ ْزا انزشدد ثبعزخذاو قبػذح إػبدح اعزخذاو انزشدد أػالِ ،فزج ٍٛأٌ انزؼشفخ قذ
اَخفضذ ثًقذاس  6.111دُٚبس فًٛب إرا رى ادزغبة انزؼشفخ نجًٛغ انًُبطق انز ٙرى اعزخذاو انزشدد فٓٛب ،كًب ْٕ يج ٍٛف ٙانجذٔل سقى ()3
أدَبِ.
يالدظخ ػبيخ :أجٕس إصذاس سخص ثًجهغ  111دُٚبس نكم سخصخ يٍ انخذيبد انًزكٕسح أػالِ ػهٗ أعبط عُٕ٘ ،ثبإلضبفخ إنٗ أجٕس
رقذٚى انطهت ٔانجبنغخ  111ػُذ رقذٚى طهت سخصخ رشدداد ألٔل يشح 51ٔ ،دُٚبس ػُذ رجذٚذ أٔ رؼذٚم انشخصخ.

قيمة التعرفة

قيمة التعرفة بدون

القدرة المنبعثة

باستخدام قاعدة

تطبيق قاعدة إعادة

بالواط

إعادة استخدام

استخدام التردد

عدد السكان

التردد بالميغاىيرتز

المنطقة

التردد
103,680,00

103,680,00

500,000

عمان

184.5

صويمح

288,00

2,880,00

20,000

العقبة

184.5

راس النقب

414,72

4,147,20

3,000

المفرق

184.5

الرويشد

104,382,72

110,707,20

المجموع

الجدول رقم ( )3يبين عممية تخفيض التعرفة في حالة استخدام قاعدة إعادة استخدام التردد في أكثر من منطقة
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مالحظات:
 -1األيثهخ انٕاسدح ْ ٙأيثهخ قذ ركٌٕ غٛش ٔاقؼٛخ ٔقذ ٔجذد فقظ نجٛبٌ طشٚقخ ادزغبة انزؼشفخ
رغٓٛالً ػهٗ انًغزخذو ٔ ،ف ٙدبنخ رطبثق ْزِ األيثهخ يغ أٚخ دبنخ ٔاقؼٛخ  ،فهٛظ ثبنضشٔسح أٌ
ركٌٕ انُزٛجخ نزهك انذبنخ يشبثٓخ أٔ يزطبثقخ يغ َزٛجخ األيثهخ انًزكٕسح ٔرنك َزٛجخ نهغٕٓ أٔ
انخطأ غٛش انًزؼًذ.
 -2جًٛغ انًؼهٕيبد انٕاسدح ف ٙانزؼشفخ يهضيخ نهًشخص نّ.
 -3كبفخ انًصطهذبد ٔاألعظ ٔانششٔط انٕاسدح ف ٙانزؼشفخ رخضغ نزفغٛش ْٛئخ رُظٛى قطبع
االرصبالد ْٔ ٙصبدجخ انذق ف ٙرفغٛشْب ٔرأٔٚهٓب كَٕٓب ْ ٙانز ٙأصذسد ْزِ انزؼشفخ.
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المصطمحات

() 1

الموجات الراديوية ):( Radio Frequencyىي الموجات الكيرومغناطيسية التي تقل تردداتيا عن  3000جيجا ىيرتز وتبث في الفضاء
دون الحاجة إلى موصل محدد لمتوجيو.
االتصاالت :نقل أو إرسال أو بث أو ٍاستقبال اإلشارات أو األصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل السمكية أو
الراديوية أو البصرية أو أي وسائل أخرى لالتصاالت.
خدمة االتصاالت الراديوية :ىي االتصاالت التي تستخدم الموجات الراديوية كوسيمة اتصال.
خدمة االتصاالت الراديوية الثابتة :اتصاالت راديوية ما بين نقاط (محطات) ثابتة.

-

خدمة االتصاالت الراديوية الثابتة من نقطة إلى عدة نقاط  Point to Multipointأو الوصالت الراديوية من نقطة إلى عدة
نقاط  : Point to Multipointوتستخدم ىذه في أنظمة الترددات الميكروية لربط موقع مع عدة مواقع والتي ىي في معظميا
أنظمة  Wireless Local loop distribution systemوتتضمن أيضا أنظمة:
)-MVDS (Microwave Video Distribution System) (2
)-MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service
)-LMDS (Local Multipoint Distribution Service

باإلضافة إلى أنظمة أخرى.
خدمة االتصاالت الراديوية المتحركة :اتصاالت راديوية ما بين المحطات الثابتة والمتحركة أو فيما بين المحطات المتحركة.
خدمة االتصاالت الراديوية األرضية المتحركة :خدمة االتصاالت الراديوية ما بين المحطات الثابتة األرضية والمحطات األرضية المتحركة
أو فيما بين المحطات األرضية المتحركة.
خدمة االتصاالت الراديوية البحرية المتحركة :خدمة االتصاالت الراديوية ما بين المحطات الساحمية والقطع البحرية ( باخرة  ،قارب ...الخ

) أو ما بين محطات القطع البحرية أو ما بين المحطات الموجودة عمى متن القطع البحرية.

خدمة االتصاالت الراديوية الجوية المتحركة :خدمة االتصاالت الراديوية ما بين محطات االتصاالت الراديوية األرضية ومحطات الطائرات
أو فيما بين محطات الطائرات.

خدمة االستدالل الراديوي  :خدمة اتصاالت راديوية تكون الغاية منيا عممية االستدالل (مثل تحديد الموقع باستخدام الرادار أو القياس
الراديوي).

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

( )2مت اعتماد التفسري باللغة اإلجنليزية لتحاشي التفاوت بالرتمجات.
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خدمة االتصاالت الفمكية :اتصاالت راديوية لخدمة المحطات الفمكية.
خدمة االتصاالت لغايات األبحاث والتجارب :خدمة االتصاالت الراديوية في أجراء البحوث والتجارب العممية.

المحطة الراديوية :ىي مرسمة أو عدة مرسالت أو مستقبالت أو مجموعة من المرسالت والمستقبالت بما في ذلك المعدات الممحقـة بيا
والالزمـة لالتصـال الراديوي.

المحطة الراديوية الثابتة  :ىي محطة راديوية تستخدم في خدمة االتصاالت الثابتة.
المحطة الراديوية المتحركة :محطة راديوية تستخدم في خدمة االتصاالت الراديوية المتحركة وتعمل أثناء الحركة وفي أماكن غير محددة.
المحطة الراديوية الثابتة األرضية  :محطة راديوية تعمل في خدمة االتصاالت الراديوية المتحركة وىي مثبتة في موقع محدد.
المحطة الراديوية األرضية الفضائية  :محطة راديوية أرضية تعمل مع قمر صناعي واحد أو مع مجموعة أقمار صناعية.
المحطة الراديوية األرضية المتحركة :محطة راديوية متحركة تعمل في خدمة االتصاالت الراديوية األرضية المتحركة.
محطة باخرة :محطة راديوية متحركة تعمل في خدمات المالحة البحرية المتحركة.
محطة ساحمية :محطة راديوية ثابتة الموقع تعمل في خدمة المالحة البحرية المتحركة.
محطة استدالل راديوي  :محطة راديوية تعمل في خدمة االستدالل الراديوي.
محطة فمكية :محطة راديوية تعمل في خدمة االتصاالت الفمكية.
محطة تجارب راديوية :محطة راديوية تستخدم في البحوث والتجارب العممية .
قدرة اإلرسال الراديوية المنبعثة من اليوائي  :ىي ناتج القدرة المزودة لميوائي وربحو في اتجاه معين منسوبة إلى ىوائي قصير
متماثل اإلشعاع.
من أجل الدقة وعدم التباين في التعريف ،ي عتمد التعريف التالي بالمغة اإلنجميزية وكما ورد في لوائح الراديو الصادرة عن االتحاد الدولي
لالتصاالت:
effective radiated power (e.r.p.) (in a given direction): The product of the
power supplied to the antenna and its gain relative to a half-wave dipole in a given direction.
gain of an antenna: The ratio, usually expressed in decibels, of the power
required at the input of a loss-free reference antenna to the power supplied to the input of the given
antenna to produce, in a given direction, the same field strength or the same power flux-density at the
same distance. When not specified otherwise, the gain refers to the direction of maximum radiation.
The gain may be considered for a specified polarization.
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القناة الترددية الراديوية ) : (RF Channelىي الحيز الترددي أو النطاق الترددي المستخدم لإلرسال أو لالستقبال إلنشاء اتصال كامل
في اتجاه واحد من خالل مرسمة ما في الخدمة الراديوية.
الحيز الترددي أو النطاق الترددي :مقدار الطيف الترددي الواقع بين ترددين محددين.
Band: the frequency spectrum between two defined limits
عرض الحزمة الترددية  :ىو عرض النطاق الترددي المخصص لمخدمة والذي يقع بين ترددين  ،متشابيين أو مختمفين.
من أجل الدقة وعدم التباين في التعريف ،يعتمد التعريف التالي بالمغة اإلنجميزية باإلضافة إلى التعريف بالمغة العربية ،وكما ورد في لوائح
الراديو الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت:
occupied bandwidth: The width of a frequency band such that, below the
lower and above the upper frequency limits, the mean powers emitted are each equal to a specified
percentage ß/2 of the total mean power of a given emission.
شبكة االتصاالت العامة :منظومة االتصاالت أو مجموعة من منظومات االتصاالت لتقديم خدمات اتصاالت لممستفيدين وتتكون ىذه
المنظومة/المنظومات من عدد من المحطات الراديوية.
شبكة االتصاالت الخاصة :منظومة االتصاالت الراديوية التي تشغل من قبل شخص واحد أو مجموعة واحدة من األشخاص لخدمة حاجاتيم
الخاصة وتتكون ىذه المنظومة من عدد من المحطات الراديوية.

التصريح :األذن الذي يمنح لشخص أو مجموعة واحدة من األشخاص إلنشاء أو تشغيل شبكة اتصاالت خاصة.
خدمات القياس الراديوي :استخدام االتصاالت الراديوية لتسجيل وبيان القياسات عن بعد.
القانون :قانون االتصاالت األردني رقم  13لسنة .1995
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(المرفق رقم )1
إجراءات تنفيذ تعرفة ترددات البث اإلذاعي والتمفزيوني
مقدمة:

اعتمد مجمس مفوضي ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت بق ارره رقم  2004/45-1تاريخ 2004 /9/23
معادلة رياضية الحتساب عوائد ترخيص ترددات البث اإلذاعي والتمفزيوني ،وبناءا عمييا أصبحت

قيمة عوائد ترخيص الترددات ألغراض البث اإلذاعي والتمفزيوني تختمف من حالة إلى حالة
وباختالف المناطق الجغرافية المخصصة لتغطية البث ،وبالتالي فمن المتوقع ظيور حاالت تتجاوز

فييا التغطية الفعمية لمبث حدود المنطقة الجغرافية المرخصة وبمقادير تتجاوز الحدود المسموح بيا
التي اعتمدت من قبل الييئة فيما يتعمق بالحدود اإلدارية الجغرافية داخل المممكة األردنية الياشمية.
وقد قررت الييئة أن تستند في تحديد الحدود المسموح بيا عمى التوصيات التالية لالتحاد الدولي

لالتصاالت الخاصة بتنسيق ترددات البث اإلذاعي والتمفزيوني عمى الحدود الجغرافية بين الدول:
 ) ITU-R BT.655-3(07/94لمبث التمفزيوني كما في الممحق رقم (.)1 اتفاقية جنيف  (Geneva 84) 84لمبث اإلذاعي كما في الممحق رقم (.)2ومن ىذا المنطمق فقد قامت الييئة بإعداد ىذه اإلجراءات بقصد تحقيق أغراض منيا:

 توضيح كيفية احتساب عوائد ترخيص ترددات البث اإلذاعي والتمفزيوني ( في حالة تجاوز حدودالتغطية المطموبة في ترخيصيا).

 توضيح اإلجراءات التي ستتخذىا الييئة لمساعدة المرخص لو عمى تحقيق التغطية المثمىلممنطقة المطموب تغطيتيا دون التعرض لنسب تشويش تزيد عن الحدود المسموح بيا وفق

توصيات االتحاد الدولي لالتصاالت.

 تحقيق الحد األمثل الستخدام الترددات في جميع محافظات المممكة دون تجاوز حدود التشويشالمسموح بيا.
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وبن ــاءا عم ــى قـ ـرار مجم ــس مفوض ــي الييئ ــة رق ــم  2005/11-7ت ــاريخ  ،2005/2/22ت ــم وض ــع

اإلجراءات التالية:

أوال :تسمى ىذه اإلجراءات (إجراءات تنفيذ تعرفة ترددات البث اإلذاعي والتمفزيـوني ) ويعمـل بيـا
اعتبا ار من تاريخ إقرارىا من مجمس مفوضي ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت.
ثانيا :يتم تنفيذ تعرفو ترددات البث اإلذاعي والتمفزيوني وفقا لما يمي:
 .1تقــوم إدارة الطيــف التــرددي فــي الييئــة بد ارســة طمــب التــرخيص والمواصــفات الفنيــة الـواردة فيــو
(التردد وقدرة اإلرسال وارتفاع اليوائي ...الخ وفقا لتعميمات الييئة بيذا الخصوص).

 .2تقــوم إدارة الطيــف التــرددي بتحديــد تــردد /تــرددات لمجيــة طالبــة التــرخيص لغايــة البــدء بالبــث
التجريبــي لمــدة شــير واحــد وفقــا لممواصــفات الفنيــة المحــددة فــي طمــب التــرخيص ،ويمكــن أن
تمــدد ىــذه الفت ـرة حســب مــا تقتضــيو الحاجــة إلــى أن يــتم التأكــد مــن أن المحطــة تعمــل ضــمن
المواصفات الفنية الموافق عمييا من قبل الييئة دون حدوث أية تداخل عمـى التـردد المسـتخدم

من قبل ىذه المحطة داخميا أو خارجيا وأن ىذا التردد ال يسـبب أي تـداخل داخميـا أو خارجيـا

أيضا.

 .3تتعيــد الجيــة طالبــة التــرخيص بموجــب تعيــد خطــي بــدفع عوائــد التــرخيص كاممــة فــي حالــة
إصــدار رخصــة البــث بحيــث تســتحق مــن تــاريخ البــدء بالبــث التجريبــي ،4ويــتم إعــالم ىيئــة

اإلعالم المرئي والمسموع بذلك.

 .4يـتم إعـالم الجيــة طالبـة التــرخيص رسـميا بمقــدار العوائـد المترتبـة عمييـا و المــدة الزمنيـة التــي
يتوجب عمييا دفع عوائد الترددات كاممـة خالليـا بعـد االنتيـاء مـن فتـرة البـث التجريبـي بنجـاح

وعدم تجاوز منطقة التغطية.

 .5تقــوم إدارة الطيــف التــرددي خــالل مرحمــة البــث التجريبــي بالمراقبــة الفنيــة و الكشــف الحســي
وذلك لمتأكد من التزام الجية طالبة الترخيص بالشروط و المعايير الفنية التي حددت ليا.
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يتم احتساب آخر قيمة لمقدرة المنبعثة من اليوائي والمستخدمة لمتغطية المذكورة في الرخصة كمعامل لمقدرة المستخدمة في احتساب عوائد

الترددات وذلك من تاريخ البدء في البث التجريبي
22

 .6يتم استيفاء عوائد الترددات و إصدار رخصة ترددات لمدة سنة واحدة من تاريخ البدء بالبث
التجريبي وفق التعرفة المعتمدة وذلك بعد االنتياء من فترة البث التجريبي بنجاح.

 .7في حال ظيور مشاكل فنية عمى المحطة أو مشكمة تجاوز منطقة التغطية أثناء فترة البث
التجريبي ،تتخذ اإلجراءات التالية لغايات التغمب عمى المشاكل الفنية التي قد تحدث أثناء

فترة البث التجريبي ومن ثم العمل عمى تحديد التعرفة المطموب دفعيا:
أ -تطمب الييئة من الجية طالبة الترخيص باقتراح حمول لممشاكل الفنية التي ظيرت.

ب -تقوم الييئة بالتوجيو واإلرشاد لموصول إلى الحل األمثل لتالفي ىذه المشاكل.

ج -في حال تعمقت المشكمة الفنية بمسألة تجاوز منطقة التغطية بحيث ال تؤثر عمى أية
استخدامات يمكن أن تنشأ في المناطق التي وصل إلييا البث خارج منطقة التغطية

المصرح بيا أصالً كونيا تقع ضمن الحالة التي تندرج تحت الحدود المسموح بيا (نسب
الحماية ) والتي تم اعتمادىا في تعرفو الترددات ،حيث تحتسب عوائد الترددات وفق

المعايير الفنية المعتمدة ويسري عمييا ما تم ذكره في البند رقم ثانيا 5/أعاله.

وفي حال تبين من التجربة أن تجاوز منطقة التغطية يمكن أن يؤثر عمى أية استخدامات يمكن أن
تنشأ في المناطق التي وصل إلييا البث خارج منطقة الحدود المسموح بيا (نسب الحماية) والتي تم

اعتمادىا في تعرفو الترددات ،ففي ىذه الحالة:
 .1إذا تبين انو يمكن التغمب عمى ىذه المشكمة من خالل قيام الجية طالبة الترخيص بإجراء
تعديالت أو تغييرات فنية عمى المحطة ،كتعديل ارتفاع اليوائيات ،تقميل قدرة البث،

استخدام ىوائيات مختمفة ،تغيير موقع البث وغير ذلك من الحمول الفنية الممكنة ،تقوم

الييئة بإلزام ىذه الجية بإجراء التعديل أو التغيير المناسب ،واستكمال البث التجريبي،

وفي حال نجاح البث ،وبعد انتيائيا،

تحتسب عوائد الترددات وفق المعايير الفنية

المعتمدة ويسري عمييا ما ورد ذكره في البند رقم ثانيا 5/أعاله.

 .2إذا تبين وبعد استنفاذ كافة الحمول الممكنة أن مشكمة تجاوز منطقة التغطية المصرح بيا
بقيت دون حل وذلك ألسباب فنية كالطبيعة الجغرافية لممنطقة (مثل كثرة المرتفعات

الجبمية (عمان)) أو رداءة االستقبال اإلذاعي في بعض األماكن ضمن منطقة التغطية

بسبب استخدام قدرة بث منخفضة ،ففي ىذه الحاالت تكون اإلجراءات عمى النحو

التالي:
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 تقوم الييئة بإشعار الجية طالبة الترخيص بواقع الحال والطمب منيا ترخيص التردد فيالمناطق األخرى التي يصميا البث ،واعالم ىيئة اإلعالم المرئي والمسموع بذلك لمسماح
لممرخص لو بتعديل منطقة التغطية ،وفي حال موافقة تمك الجية عمى ذلك وحصوليا عمى

موافقة ىيئة اإلعالم المرئي والمسموع عمى زيادة مناطق التغطية واستكماليا إلجراءات
الترخيص حسب األصول ،تقوم الييئة باحتساب عوائد الترددات في المنطقة المطموب
تغطيتيا من قبل المرخص لو  ،مضافا إلييا مبمغ إضافي بواقع  %10من قيمة العوائد

عن كل منطقة تغطية يصميا البث وكما ىي محددة بالتعرفة المعتمدة ،وتصدر رخصة

الترددات حسب المعايير الفنية الجديدة والمنطقة الجديدة المراد تغطيتيا ،وتكون بداية مدة

احتساب عوائد الترددات وفقاً لتعرفو الترددات المعتمدة ابتداء من تاريخ البدء بالبث

التجريبي.

 في حال عدم رغبة الجية طالبة الترخيص بترخيص التردد في المناطق التي يصميا البثخارج منطقة التغطية المذكورة في طمب الترخيص  ،تحتسب عوائد الترددات لممنطقة
المراد تغطيتيا حسب طمب الترخيص أصال ،ويتم إعالم تمك الجية بأنو ال يمكن ترخيص

التردد لممناطق التي يصميا البث خارج منطقة التغطية إال إذا التزمت تمك الجية بدفع
عوائد الترددات مضافا إلييا مبمغ بواقع  %10عن كل منطقة تغطية أخرى خارج منطقة

التغطية وفقاً لمتعرفة المعتمدة ،مع إعالم ىيئة اإلعالم المرئي والمسموع بذلك ،وفي حال

كان ىنالك رد ايجابي من الجية طالبة الترخيص مستنداً عمى موافقة من ىيئة اإلعالم
المرئي والمسموع بالرغبة بزيادة مناطق التغطية ،تصدر رخصة الترددات حسب

المواصفات الفنية الجديدة ( .كالقدرة المنبعثة من اليوائي وارتفاع اليوائي وغيرىا) والمنطقة
الجديدة المراد تغطيتيا ،وتكون بداية مدة احتساب عوائد الترددات وفقاً لتعرفو الترددات
المعتمدة ابتداء من تاريخ البث التجريبي.

 وفي حال إصرار الجية عمى عدم دفع عوائد الترددات لممناطق الواقعة خارج منطقةالتغطية المذكورة في طمب الترخيص وعدم الرغبة بالترخيص في تمك المناطق ،يتم اتخاذ

اإلجراءات الالزمة بحقيا وفقاً لقانون االتصاالت رقم ( )13لسنة  1995وتعديالتو
وتعميمات الييئة ،حيث تعتبر ىذه المحطة غير قانونية ،ويتم إعالم ىيئة اإلعالم المرئي

والمسموع بذلك.
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 .8بعد إصدار رخصة الترددات وفي حال ثبت أن ىنالك تعديا بالتغطية عمى مناطق أخرى
تقع خارج نطاق ما ىو محدد في رخصة الترددات  ،يتم إتباع الخطوات الواردة في (البند

ثانيا-7 /ج) أعاله ،عمى أن الزيادة في عوائد الترددات يتم احتسابيا من تاريخ ثبوت تجاوز

المنطقة المسموح بيا.
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)1( ممحق رقم
Protection ratios for 625-line television systems

1. Protection from co-channel interference
In this section, the protection ratios between two television signals apply only for interference due to the
modulated vision carrier of the unwanted signal. Additional protection may be necessary if the wanted
sound carrier is affected, or if the unwanted sound carrier lies within the wanted vision channel (e.g. the
unwanted sound carrier of system G lies within the vision channel of system K). For all protection ratio
values in this section, the following corrections have to be made:

–

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

–

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

1.Carriers separated by less than 1 000 Hz, non-controlled systems having the
same or a different line-standard
Protection ratio: 45 dB, tropospheric interference.

2.Carriers separated by multiples of a twelfth of the line frequency up to about 
36/12 fline (about  50 kHz)
These protection ratio values do not necessarily apply for greater carrier separations.
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TABLE 5
Protection ratio between 625-line systems
Offset (multiples of
1/12 line-frequency)(1)

Non-precision
offset
Transmitter
stability  500 Hz

Precision
offset
Transmitter
stability  1 Hz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

Tropospheric
interference

45

44

40

34

30

28

27

28

30

34

40

44

45

Continuous
interference

52

51

48

44

40

36

33

36

40

44

48

51

52

Limit of
perceptibility(2)

61

60

57

54

50

45

42

45

50

54

57

60

61

Tropospheric
interference

32

34

30

26

22

22

24

22

22

26

30

34

38

Continuous
interference

36

38

34

30

27

27

30

27

27

30

34

38

42

Limit of
perceptibility(2)

42

44

40

36

36

39

42

39

36

36

40

44

48

(1)

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

(2)

Limit of perceptibility – only for information.
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Protection ratios for 525-line television systems
Protection from co-channel interference
In this section, the protection ratio values between two television signals apply only for interference due to
the modulated vision carrier of the unwanted signal.

1. Carriers separated by less than 1 000 Hz, non-controlled systems having the
same or a different line-standard
Protection ratio: 45 dB, tropospheric interference.

2. Carriers separated by parts of the line frequency (fline), systems having the
same line-standard, non-precision offset (see Table 1).
Protection ratio, tropospheric interference carrier separation up to
about  36/12 fline (about  50 kHz)
Offset of line frequency

1/2, 3/2, 5/2, ...

1/3, 2/3, 4/3, ...
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525-line system (dB)
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الممحق رقم ()2

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