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� .2أجهزة االت�صاالت الراديوية ذات القدرة امل�شعة العالية

متهيد:

يهدف هذا الكتيب اىل تبيان التعليامت واإلجراءات واملتطلبات الخاصة الالزمة من أجل الحصول عىل املوافقات النوعية الجهزة
االتصاالت الراديوية من هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بشكل مخترص وذلك لتسهيل عملية متابعة أي معاملة لدى املراجعني تتعلق
بهذا املوضوع بشفافية ووضوح .عىل انه ستتم مراجعة هذه التعليامت واإلجراءات واملتطلبات بشكل مستمر وفقاً للتطورات
واملتغريات وبهدف تطويرها للوصول إىل أفضل اإلجراءات علامً بأن إدارة الطيف الرتددي يف الهيئة وفقاً للسياسة املتبعة يف الهيئة
ليرسها التعاون التام مع كافة الجهات يف كافة اإلجراءات التي تقوم بها .وهي كذلك ترحب بأية أفكار بناءة ميكن أن تتقدم بها
أية جهة لتطوير هذه التعليامت واإلجراءات واملتطلبات.

التعريفات

يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام وردت يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها ،ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:
الهيئة :هيئة تنظيم قطاع االتصاالت املنشأة مبوجب أحكام قانون االتصاالت رقم  13لسنة .1995
املجل�س :مجلس مفويض الهيئة.
االت�صاالت :نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو اإلشارات أو األصوات أو الصور أو البيانات ،مهام كانت طبيعتها،
بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من األنظمة اإللكرتونية.

�أجهزة االت�صاالت الطرفية :أجهزة االتصاالت التي تستخدم من املستفيد من اجل إرسال اتصال أو استقباله أو
متريره أو إنهائه.
امل�ستفيد :الشخص الذي يستفيد من خدمة االتصاالت باستخدام عمليات االتصال.

املوافقة النوعية :املوافقة عىل استعامل أنوع محددة من أجهزة االتصاالت وأجهزة االتصاالت الطرفية والسامح
بإدخالها.

حمطة راديوية :جهاز إرسال أو استقبال أو اكرث أو تكوين مشرتك منها ،مبا يف ذلك االجهزة املساعدة ،املوجودة يف موقع
محدد من اجل تقديم خدمات االتصاالت الراديوية أو الراديوية الفلكية أو اإلذاعية.

الرتددات الراديوية  /طيف الرتددات الراديوية :الرتددات أو الطيف املتكون من موجات كهرومغناطيسية
منترشة بصورة طبيعية ذات مدى من ثالثة (كيلو هريتز) إىل ثالثة آالف (جيجا هريتز) والتي تستخدم لبث واستقبال إشارات
االتصاالت.

االت�صال الراديوي :كل ما يرسل او /و يستقبل بواسطة الراديو عىل شكل كتابة أو عالمات أو إشارات أو صور أو
أصوات وبجميع أنواعها مبا يف ذلك الوسائل والتسهيالت واألجهزة والخدمات املرافقة لإلرسال كخدمة إرسال االتصال أو استقباله
أو إيصاله.

تعليامت وإرشادات الحصول عىل املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية
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ن�صو�ص قانونية

استنادا إىل قانون االتصاالت رقم  13لسنة  1995وملحقاته ،فإن الهيئة هي الجهة املخولة مبنح املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت
واألجهزة الراديوية كام هو مبني بالبنود التالية من قانون االتصاالت أعاله:

املادة :48
أ -تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية ألجهزة االتصاالت وأجهزة االتصاالت الطرفية ،لضامن عدم ارضارها بشبكات أو
خدمات االتصاالت والصحة والسالمة العامة والبيئة ،وعىل الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات األخرى التي
تضع املواصفات يف اململكة مبا يف ذلك مؤسسة املواصفات واملقاييس عىل ان تقوم بنرشها يف الجريدة الرسمية وأي طريقة
إعالن أخرى لتكون متوافرة ملن يرغب يف االطالع عليها.
ب -ال يجوز الي شخص يقدم خدمات االتصاالت أو يزود معدات اتصاالت أو يبيعها ان يستعمل أو يزود أو يبيع اجهزة اتصاالت
غري مطابقة للقواعد الفنية واملقاييس املحددة من الهيئة.

املادة :49
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة إتصاالت مل تعلن املواصفات الخاصة بها أن يتقدم اىل الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها املسبقة
عىل إسترياد تلك األجهزة عىل أن يعزز الطلب بدليل الرشكة الصانعة الذي يبني مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية.

املادة :50
يخضع تصنيع أي أجهزة اتصاالت معدة للتسويق داخل اململكة للمواصفات القياسية املعتمدة من الجهات املختصة.
الفئات التالية من األجهزة يجب أن تحصل عىل موافقة نوعية قبل دخولها أو استخدامها داخل اململكة األردنية الهاشمية:
• املرسالت و/أو املستقبالت الراديوية
• امليكروفونات الالسلكية
• أجهزة املالحة الراديوية
• الهواتف واألنظمة الالسلكية
• أجهزة التحكم عن بعد الالسلكية
• األجهزة العاملة بتقنية انتشار الطيف ()Spread Spectrum
• أجهزة االستشعار عن بعد
• األجهزة الالسلكية لرصد الحركة
• أجهزة اإلنذار الالسلكية
• مكونات شبكات الحاسوب الالسلكية وملحقاتها
• أنظمة التعريف بواسطة الرتددات الراديوية ()RFID
• غري ما ذكر أعاله من األجهزة الالسلكية
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تعليامت وإرشادات الحصول عىل املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية

الإجراءات املتبعة للح�صول على املوافقة النوعية لأجهزة االت�صاالت:
االت�صال بالهيئة:
عىل الشخص الراغب بالحصول عىل املوافقة النوعية لجهاز اتصاالت راديوية معني مخاطبة الهيئة إما من خالل رسالة أو فاكس
أو بريد الكرتوين عىل العنوان التايل:

هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت
�إدارة الطيف الرتددي
ص.ب 850967
عامن 11185
هاتف 00962-6-5501120
فاكس 00962-6-5863641
الربيد االكرتوينspectrum@trc.gov.jo :

الوثائق املطلوبة لكل موديل على حدة وااللتزامات املالية اخلا�صة به
• الطلب الالزم تقدميه للهيئة موقعاً ومختوماً من قبل مقدم الطلب
• جميع الوثائق الواردة ذكرها يف الطلب
• أجور الطلب ويدفع مقدماً
يجب إرفاق التايل مع الطلب:
 .1عينة من أجهزة االتصاالت الراديوية موضوع الطلب مع املستلزمات الالزمة للفحص
 .2الوثائق الكاملة وتتضمن التايل:
 #املواصفات الفنية واملخططات التوضيحية ورشح جميع املكونات واألجزاء ألجهزة االتصاالت الراديوية موضوع الطلب ووظائفها.
 #صور ملونة للجهاز من مختلف الجهات ،باإلضافة إىل صور اللوحات االلكرتونية.
 .3شهادة تثبت أن أجهزة االتصاالت الراديوية موضوع الطلب تم فحصها بنجاح ضمن املواصفات العاملية ،مثل املواصفة األوروبية
( ،)ETSIأو األمريكية (.)FCC
 .4تقرير فحص كامل يتوافق مع كافة املواصفات املعتمدة من قبل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ويشمل طريقة الفحص ،األدوات
املستخدمة يف الفحص والوثائق التي تثبت أن املخترب معتمد لدى الدولة التي تم فيها إجراء هذا الفحص.
 .5قامئة مطابقة املواصفات لجهاز االتصاالت الراديوي املراد الحصول عىل موافقة نوعية له معبأة ومصدقة حسب األصول من
الرشكة الصانعة (حيثام كان ذلك الزما).
 .6شهادة من قبل املخترب الذي قام بإجراء الفحص تقر بان الجهاز يتوافق مع إجراءات السالمة العامة خصوصاً فيام يتعلق بالقدرة
املنبعثة من الجهاز.
تعليامت وإرشادات الحصول عىل املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية
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مالحظات:
 #لتجنب تأخري الطلب أو إلغاءه ،ينصح بتقديم الطلب كامالً.
 #يجب أن تكون األجهزة املقدمة للحصول عىل املوافقة النوعية مربمجة عىل تردد واحد عىل األقل.
 #الوثائق املقدمة يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو االنجليزية.

�إجراءات املوافقة:
 .1يقدم الطلب املعبأ للهيئة بعد دفع أجوره (حيثام كان ذلك الزما) ،وترفق معه جميع الوثائق املحددة فيه.
 .2بعد مراجعة الطلب والتأكد من قبوله ،يتم البدء بعملية الفحص.
 .3يتم فحص أداء الجهاز للتأكد من توافقه مع املواصفات املعتمدة.
 .4بعد فحص األجهزة ومرورها بنجاح ،يتم االتصال بصاحب الطلب لدفع أجور الفحص وشهادة املوافقة النوعية.
 .5تصدر شهادة املوافقة النوعية بعد دفع أجور الفحص وأجور إصدارها
أي تعديل أو تغيري يف مواصفات منتج متت املوافقة عليه مسبقاً يستوجب القيام بتقديم طلب جديد للحصول عىل املوافقة
والسري بكافة اإلجراءات الالزمة.
مالحظات:
 #بعد الحصول عىل املوافقة النوعية ،يتم إصدار إذن للجامرك بإدخال أجهزة االتصاالت الراديوية موضوع الطلب بناءا ً عىل رغبة
صاحب العالقة (التاجر) ومدة صالحيته هي ثالثة شهور ولشحنة محددة.
 #ميكن للجهات األجنبية التقدم بطلب الحصول عىل املوافقة النوعية ،ويتم الفحص حال الرغبة بإدخال أجهزة االتصاالت
الراديوية موضوع الطلب للبالد.

الوقت الالزم للح�صول على املوافقة النوعية:
تستغرق عملية إصدار املوافقة النوعية مدة  14يوم عمل كحد أقىص من تاريخ تقديم جميع الوثائق املطلوبة لتلك الغاية
مكتملة.

الأجور:
تعتمد القيمة عىل طبيعة املنتج املراد الحصول عىل موافقة نوعية له ،ويتم استيفاء االجور التالية يف الوقت الحارض:
• أجور الطلب :عرشة دنانري ( )10او ( )60دينار او ( )100دينار (حيثام كان ذلك الزما).
• أجور الفحص :عرشة دنانري ( )10او ( )25دينار،
• أجور إصدار شهادة الفحص :خمسة عرش دينارا ( )15او ستون دينارا ( )60او مائة دينار ( )100حسب طبيعة األجهزة.
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تعليامت وإرشادات الحصول عىل املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية

لوحة املعلومات اخلارجية للجهاز
يجب أن تتضمن املعلومات التالية:
• اسم امل ُص ِّنع
• املوديل أو الصنف ()Type/ Model
• الرقم التسلسيل
• رقم املوافقة النوعية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.
مالحظة:
ترفض لوحة املعلومات املكونة من الورق امللصق.

�أنواع الأجهزة الراديوية من حيث قدرة الإر�سال امل�شعة من الهوائي:
تق�سم الأجهزة الراديوية اىل ق�سمني:
� .1أجهزة االت�صاالت الراديوية ذات القدرة املنخف�ضة:
• يشمل هذا االسم أجهزة اإلرسال و/أو االستقبال التي ميكنها تزويد اتصال أحادي أو ثنايئ االتجاه وبحيث تكون قدرة البث
القصوى املنبعثة من الهوايئ ال تتجاوز  10مييل واط.
• تستخدم هذه األجهزة هوائيات متكاملة (داخلية) أو خارجية ،وجميع أنواع التعديل املسموح بها بناء عىل املعايري املعروفة.
• ال يسمح ملستخدمي أجهزة االتصاالت الراديوية ذات القدرة املنخفضة بطلب الحامية من التشويش من أجهزة االتصاالت األخرى.
• ال يسمح ملستخدمي أجهزة االتصاالت الراديوية ذات القدرة املنخفضة بالتشويش عىل املرخصني اآلخرين ،ويف حال حدوث
ذلك ،عليهم التوقف الفوري عن تشغيلها.
 : 1-1أجهزة التحكم عن بعد ،أجهزة فتح األبواب ،أجهزة فتح املرآب ،أجهزة االستشعار عن بعد
الجهاز
أجهزة التحكم عن بعد ،أجهزة فتح
األبواب ،أجهزة االستشعار عن بعد.

الرتدد(م.هـ)
25.550 – 22.210
27.500 – 26.175
30.000 – 29.700
أية ترددات ضمن ISM bands

القدرة
القدرة القصوى املنبعثة من الهوايئ
يجب أن ال تزيد عن  10مييل واط.

مالحظات:
• يجب أن يقوم الراغب بالحصول عىل موافقة نوعية بتعبئة منوذج طلب الحصول عىل املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت
الراديوية ذات قدرة اإلرسال املنخفضة ،وتقديم جميع األوراق الالزمة للهيئة (تدفع أجور الطلب مسبقاً).
• قبل إصدار شهادة املوافقة النوعية ،يدفع املتقدم  10دنانري أجور الفحص لكل موديل.
تعليامت وإرشادات الحصول عىل املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية
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• شهادة املوافقة النوعية ال تعني السامح لحاملها بإدخال أجهزة االتصاالت الراديوية ذات العالقة اىل البالد.
• إلدخال أجهزة االتصاالت الراديوية إىل البالد يجب الحصول عىل ترصيح خاص من الهيئة يبني املوديل والعدد والنوع.
 2-1أجهزة االتصاالت الراديوية العاملة باستخدام تكنولوجيا Spread Spectrum
القدرة القصوى
 10مييل واط

الرتدد
 2400م.هـ – 2483.5
مالحظات:
• يجب أن يقوم املتقدم بتعبئة النموذج املخصص وإرفاق جميع الوثائق املطلوبة.
• أجور الطلب عرشة دنانري تدفع مقدما وهي غري مسرتدة
• أجور الفحص عرشة دنانري لكل موديل
• أجور إصدار شهادة املوافقة النوعية خمسة عرش دينار تدفع قبل إصدار الشهادة وهي غري مسرتدة.
• يجب أن تكون األجهزة عاملة عىل الحزمة املبينة أعاله ،ولكن عىل أساس عدم التداخل مع املشرتكني اآلخرين.
• يجب أن تكون القدرة القصوى املنبعثة من جهاز االتصاالت الراديوية كام هو مبني أعاله ،باإلضافة إىل رضورة استخدام
الهوائيات املناسبة لضامن عدم تجاوز القدرة املسموح بها.
• يجب أن يضمن مستخدمو الطيف الرتددي االحتياطات الالزمة من أجل ضامن عدم التشويش عىل املستخدمني اآلخرين ،كام
أنه ال ميكنهم طلب الحامية من التشويش عىل أجهزتهم.
• عرض وتخزين أجهزة الشبكات الالسلكية مسموح ضمن الرشوط املعتمدة من قبل الهيئة.
 3-1األجهزة الالسلكية لرصد الحركات
القدرة
اقل من  10مييل واط

الرتدد
 2483.5 - 2400م.هـ
 10.6 - 10.5ج.هـ
مالحظة:
يجب عىل املتقدم تعبئة منوذج طلب املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية ذات القدرة املنخفضة وتقدميه للهيئة حسب
األصول كام ورد سابقاً.

� 4-1أجهزة الإنذار الال�سلكية
مالحظات:
• املواصفات واملقاييس الصادرة عن(  ETSIو )FCCمبا فيها املتعلق بالرتددات معتمدة مع ضامن عدم تجاوز قدرة اإلرسال
املنبعثة من الهوايئ عن  10مييل واط.
• يجب عىل املتقدم تعبئة منوذج طلب املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية ذات القدرة املنخفضة وتقدميه للهيئة حسب
األصول كام ورد سابقاً.
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� 5-1أجهزة احلماية والأمان الال�سلكية
مالحظات:
• املواصفات واملقاييس الصادرة عن(  ETSIو )FCCمبا فيها املتعلق بالرتددات معتمدة مع ضامن عدم تجاوز قدرة اإلرسال
املنبعثة من الهوايئ عن  10مييل واط.
• يجب عىل املتقدم تعبئة منوذج طلب املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية ذات القدرة املنخفضة وتقدميه للهيئة حسب
األصول كام ورد سابقاً.

 6-1امليكروفونات الال�سلكية
الرتددات املسموح بها

القدرة القصوى املسموح بها

 )1كافة الحزم الرتددية

القدرة القصوى املنبعثة من الهوايئ يجب أن التتجاوز 10
مييل واط
القدرة القصوى املنبعثة من الهوايئ يجب أن التتجاوز 50
مييل واط

 )2حزم ترددية محددة
 175.02 – 173.35م.هـ
 177.50 - 175.50م.هـ
 335.80 -328.60م.هـ
 402 - 401م.هـ
 421.90 – 421.10م.هـ
 866 - 470م.هـ
مالحظات:
• يجب أن يقوم املتقدم للحصول عىل موافقة نوعية للميكروفونات الالسلكية بتعبئة منوذج طلب أجهزة االتصاالت الراديوية ذات
القدرة املنخفضة ،وتقديم جميع الوثائق الالزمة للهيئة.
• املوافقة النوعية للميكروفونات الالسلكية محصورة باالستخدام داخل املباين فقط.
• الحزم املخصصة للميكروفونات الالسلكية تقع ضمن حزم مخصصة الستخدامات أخرى ،لذلك يجب أن ال تسبب أجهزة
امليكروفونات الالسلكية تداخالً ضا ًرا عىل شبكة و /أو خدمات راديوية مرخصة من قبل الهيئة وال يجوز ملستخدميها املطالبة
بالحامية من التداخالت الضارة التي تسببها الشبكات و/أو الخدمات الراديوية املرخصة من قبل الهيئة.
• تستوىف األجور املعتمدة لدى الهيئة للحصول عىل املوافقة النوعية للميكروفونات الالسلكية وهي:
 أجور الطلب 10 :دنانري أجور الفحص 10 :دنانري -أجور إصدار املوافقة النوعية 15 :دينارا ً
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 7-1الأجهزة الال�سلكية اليدوية ذات قدرة االر�سال املنخف�ضة:
مالحظات:
• املواصفات واملقاييس الصادرة عن(  ETSIو )FCCمبا فيها املتعلق بالرتددات معتمدة مع ضامن عدم تجاوز قدرة االرسال
املنبعثة من الهوايئ عن  10مييل واط.
• يجب عىل املتقدم تعبئة منوذج طلب املوافقة النوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية ذات القدرة املنخفضة وتقدميه للهيئة حسب
األصول كام ورد سابقاً.
• يجب أن ال تؤثر هذه األجهزة عىل أي خدمة مرخصة أو أجهزة اتصاالت راديوية أخرى.

 8-1الهواتف الال�سلكية:
الجهاز
الهواتف التشابهية

الهواتف الرقمية

الرتدد
 -1الوحدة الثابتة  49م.هـ
الوحدة املحمولة  46م.هـ
 -2الوحدة الثابتة  1.7م.هـ
الوحدة املحمولة  47م.هـ
 -1الحزمة  868 - 864م.هـ
 -2الحزمة  2450 - 2400م.ه

القدرة
القدرة القصوى املنبعثة يجب أن ال
تتجاوز ( )10مييل واط

القدرة القصوى املنبعثة يجب أن ال
تتجاوز ( )10مييل واط

مالحظات:
• يجب أن يقوم املتقدم للحصول عىل موافقة نوعية للهواتف الالسلكية بتعبئة منوذج الطلب املخصص ألجهزة االتصاالت
الراديوية ذات القدرة املنخفضة ،وتقديم جميع الوثائق الالزمة للهيئة.
• الهواتف الالسلكية التشابهية التي تستخدم حزمة  49/46م.هـ ميكن أن تستخدم إما  10أو  25قناة.
• املوافقة النوعية للهواتف الالسلكية محصورة عىل االستخدام داخل املباين فقط.
• يجب أن يكون هوايئ الوحدة الثابتة واملحمولة من النوع املدمج وغري قابل للتغيري.
• يجب أن تستخدم الهواتف الالسلكية الرقمية العاملة يف الحزمة ( )2450 -2400م.هـ تقنية انتشار الطيف (Spread
 ،)Spectrumكام تحتاج لتعبئة قامئة مطابقة املواصفات من أجل إكامل عملية املوافقة النوعية.
• يجب أن يربز املتقدم شهادات الفحص لألجهزة وشهادات مطابقة السالمة العامة للجهاز موضوع الطلب ،حسب املواصفات
واملقاييس العاملية.
• يجب أن تخضع جميع الهواتف الالسلكية ويف جميع األحوال ملتطلبات الربط عىل الشبكة الهاتفية العامة ،ويستثنى من ذلك
أنظمة ( )DECTالتي تعمل دون الربط عىل تلك الشبكة.
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� : 9-1أنظمة الهواتف الال�سلكية الرقمية املعززة (:)DECT
القدرة
القدرة القصوى املنبعثة يجب أن ال
تتجاوز ( )100مييل واط

الرتدد
الجهاز
أنظمة الهواتف الالسلكية الرقمية الحزمة  1900 -1880م.هـ
املعززة ()DECT
مالحظات:
 #يجب أن يقوم املتقدم للحصول عىل موافقة نوعية للهواتف الالسلكية الرقمية املعززة ( )DECTبتعبئة منوذج طلب أجهزة
االتصاالت الراديوية ،وقامئة املطابقة املخصصة ،وتقديم جميع الوثائق الالزمة للهيئة.
 #املوافقة النوعية للهواتف الالسلكية محصورة عىل االستخدام داخل املباين فقط.
 #يجب أن يكون هوايئ الوحدة الثابتة واملحمولة من النوع املدمج وغري قابل للتغيري.
 #تستوىف األجور املعتمدة لدى الهيئة للحصول عىل املوافقة النوعية ألنظمة الهواتف الالسلكية الرقمية املعززة ( )DECTوهي:
 أجور الطلب ( )60دينارا ً أجور الفحص )10( :دنانري -أجور إصدار املوافقة النوعية )60( :دينارا ً

� 10-1أجهزة غري حمددة ذات قدرة منخف�ضة (الألعاب الال�سلكية ،الطائرات)......
ميكن ألي جهاز اتصاالت راديوي (غري املذكورة سابقاً) ال تزيد قدرة إرساله املشعة من الهوايئ عن ( )10مييل واط العمل ضمن
حزم الرتددات التالية رشيطة أن تنطبق عليه املواصفات واملقاييس  ETSIأو .FCC
القدرة املشعة الفعالة القصوى ()ERP
الرتدد
 10مييل واط
 40.70 – 40.66م.هـ
 434.79 –433.05م.هـ (يجب تجنب استعامل إشارات  10مييل واط
الصوت والصورة يف هذه الحزمة)
 10مييل واط
 2483.5 – 2400م.هـ
 25مييل واط
 5875 – 5725م.هـ
 100مييل واط
 24.25 – 24ج.هـ
 100مييل واط
 61.5 – 61ج.هـ
 100مييل واط
 123 – 122ج.هـ
 100مييل واط
 246 – 244ج.هـ
 10مييل واط

 138.45 – 138.2ج.هـ
مالحظة:
لتفادي التداخل يف تطبيقات الهواتف الالسلكية ( )CT2وأجهزة االتصاالت الراديوية ذات القدرة املنخفضة ،ينصح بتجنب
تخصيص قناة ترددية ألجهزة االتصاالت الراديوية ذات القدرة املنخفضة التي تعمل يف ترددات اقل من  868.5م.هـ واستخدام
تكنولوجيا انتقاء الرتددات األوتوماتييك النتقاء الرتدد غري املستخدم يف الحزمة.
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� 11-1أجهزة الراديو املتنقل اليدوية:
الجهاز

الرتدد

القدرة

جهاز الراديو املتنقل اليدوي

 821 – 806م.هـ
 866 – 851م.هـ

القدرة القصوى املنبعثة  5واط

مالحظات:
 -1يجب أن يقوم املتقدم للحصول عىل املوافقة النوعية ألجهزة الراديو املتنقل اليدوية بتعبئة النموذج املخصص وإرفاق جميع
الوثائق الالزمة للهيئة.
 -2تستوىف األجور املعتمدة لدى الهيئة للحصول عىل املوافقة النوعية ألجهزة الراديو املتنقل اليدوية:
 أجور الطلب هي ( )10دنانري لكل موديل غري مسرتدة وتدفع مقدما أجور الفحص هي ( )10دنانري لكل موديل. -أجور إصدار شهادة املوافقة النوعية ( )15دينارا ً لكل موديل.

� 12-1أجهزة �شبكات احلا�سوب الراديوية املحلية:
يجب أن تحصل أجهزة االتصاالت الراديوية املستخدمة يف شبكات الحاسوب الراديوية املحلية عىل شهادة موافقة نوعية من قبل
الهيئة قبل إدخالها واستخدامها ،وللحصول عىل املوافقة النوعية يتم تعبئة النموذج املعتمد لهذه الغاية وإرفاق كافة الوثائق
الالزمة واملذكورة فيه وتسليمه للهيئة ،وعىل ان تتوافق هذه األجهزة مع املواصفات الفنية التالية:
 -1نطاقات الرتددات املسموحة:
• فئة الرتددات (أ) للتغطية داخل وخارج املباين:
 2483.5 – 2400ميجاهريتز
 5250 – 5150ميجاهرتز
• فئة الرتددات (ب) للتغطية داخل املباين فقط:
 5875 – 5725ميجاهريتز.
 -2القدرة الراديوية املشعة من الهوايئ:
يجب أن ال تتجاوز القدرة املشعة الفعالة ( )EIRPلألجهزة التي تستخدم يف شبكات الحاسوب الراديوية املحلية القيم التالية:
•  100مييل واط :يف نطاق الرتددات  2483.5 – 2400ميجاهريتز
•  200مييل واط :يف نطاق الرتددات  5250 – 5150ميجاهريتز
•  200مييل واط :يف نطاق الرتددات  5875 – 5725ميجاهريتز
 -3مجال التغطية واالستخدام:
الغرض الرئييس لالستخدام هو أن يكون محصورا داخل املباين ،وعليه فإن:
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أ) التغطية خارج املباين (النقاط الساخنة –  )Hot Spotsيسمح بها لفئة الرتددات (أ) وضمن االستخدامات التالية:
 لتقديم خدمات اتصاالت عامة (املرخص لهم الفرديني والفئويني). لالستخدامات الخاصة (رشيطة عدم تقديم خدمات اتصاالت عامة).ب) الربط الخارجي (التجسري –  :)Bridgingيسمح باستخدام فئة الرتددات (أ) فقط وضمن الرشوط واملحددات املعتمدة لدى الهيئة.
 -4التداخل:
أ) يجب أن ال يسبب عمل شبكات الحاسوب الراديوية املحلية أي تداخل أو تشويش عىل الشبكات /الخدمات الراديوية املرخصة.
ب) ال يجوز ملستخدمي شبكات الحاسوب الراديوية املحلية املطالبة بالحامية من التداخالت الضارة من الشبكات/الخدمات
الراديوية املرخصة أو شبكات الحاسوب الراديوية املحلية األخرى.
ج) يجب أن يقوم مستخدمو أجهزة الحاسوب الراديوية املحلية باتخاذ كافة السبل املمكنة لتقليل التشويش وذلك بتفعيل
تقنيات الحد من التداخل  Interference Mitigation Techniquuesمثل اختيار ديناميك للرتددات (Dynamic Frequency
 )Selection - DFSوالتحكم بقدرة البث (.)Transmission Power Control - TPC
 -5أمان املعلومات:
أجهزة شبكات الحاسوب الراديوية املحلية التي ال تحوي أية مزايا أمان للمعلومات غري مؤهلة للحصول عىل املوافقة النوعية من
الهيئة .ويجب أن يضمن املسئولون عن تشغيل شبكات الحاسوب الراديوية املحلية تطبيق معايري األمان يف األنظمة املستخدمة
من قبلهم من خالل تفعيل خصائص تشفري النفاذ للشبكة وتشفري البيانات املرسلة.
 -6التطبيقات العامة:
يجب الحصول عىل موافقة الهيئة املسبقة يف حاالت إنشاء شبكات الحاسوب الراديوية املحلية للتغطية الخارجية (النقاط الساخنة
–  ،)Hot Spotsويتوجب عىل الجهة املنشأة للشبكة خارج املباين تسجيل وتوثيق النقاط الساخنة لدى الهيئة وفق النموذج
املعتمد لدى الهيئة.
 -7الهوائيات:
يسمح باستخدام هوائيات ذات ربح متناح ( )Isotropic Gainأقل أو يساوي  6dBiيف تشغيل أنظمة شبكات الحاسوب الراديوية
املحلية لالستخدامات داخل وخارج املباين وحسب فئة الرتددات املستخدمة.
 -8االجور
تستوىف األجور أدناه عن املوافقة النوعية ألجهزة شبكات الحاسوب الراديوية املحلية:
 -1أجور الطلب )100( :دينار
 -2أجور الفحص )25( :دينار
 -3أجور إصدار املوافقة النوعية )100( :دينار.
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� 13-1أنظمة التعريف بوا�سطة الرتددات الراديوية ( )RFIDيف احلزمة الرتددية (-865
 )868م.هـ:
 .1تحدد حزمة الرتددات الراديوية ( )868-865ميجاهريتز لتشغيل أنظمة  RFIDيف األردن.
 .2يجب أن ال تتجاوز القدرة املشعة الفعالة ( )ERPلألجهزة  2واط.
 .3يجب أن تتوافق هذه األجهزة مع املواصفات والخصائص الفنية الواردة يف امللحق
""Technical specifications for Radio Frequency Identification equipment operating in the band 865-868 MHz
 .4التغطية :إن تشغيل أنظمة الـ  RFIDيجب ان يكون محدودا ً لتطبيقات داخل بناية محددة وال يسمح بالتغطية الخارجية.
 .5التداخل :يجب أن يتم تشغيل أنظمة الـ  RFIDبشكل يضمن عدم التداخل مع األنظمة الراديوية األخرى بحيث:
أ) أن ال تسبب أجهزة ومعدات الـ  RFIDأي تداخل مرض بشبكة و/أو خدمات راديوية مرخصة من قبل الهيئة.
ب) أن تقبل الخدمات املقدمة من أنظمة الـ  RFIDالتداخل املرض من الشبكات و/أو الخدمات الراديوية املرخصة من قبل
الهيئة أو أنظمة الـ  RFIDاألخرى.
 .6تستوىف االجور ادناه عن املوافقة النوعية ألجهزة (:)RFID
 أجور الطلب )10( :دنانري أجور الفحص )10( :دنانري -أجور إصدار املوافقة النوعية )15( :دينارا ً.

� .2أجهزة االت�صاالت الراديوية ذات القدرة امل�شعة العالية :على �سبيل املثال جميع حمطات البث
(الثابتة ،املتحركة ،املحطات االر�ضية).....
مالحظات:
• جميع أنواع هذه األجهزة يجب أن متر بجميع خطوات عملية املوافقة النوعية.
• مواصفات  ETSIمعتمدة ويجب أن تتوافق تقارير الفحص معها.
• بعض األجهزة التي ال تنطبق عليها هذه املقاييس يتم التعامل معها كل حالة عىل حدة.

 1-2ال�رشوط املتعلقة باملحطات التي تعمل بخدمات االت�صاالت الأر�ضية املتحركة:
 )1الحزمة الرتددية:
 30000-3000ك.هـ (حسب التخصيصات الدولية املنبثقة عن االتحاد الدويل لالتصاالت)
 174 – 147م.هـ ()VHF
 470 – 400م.هـ (،)UHF
 )2مباعدة القنوات 25 :كيلوهريتز إلطالق ( 12.5 ، 16KF3E (Class of emissionكيلوهريتز إلطالق (11KF3E (Class of emission
 )3يجب أن تكون الرتددات ومباعدة القنوات قابلة للربمجة من خالل الحاسوب.
 )4أية مواصفات أخرى يجب أن تتوافق مع مقاييس .ETSI
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 )5يجب أن تكون األجهزة حاصلة عىل رخصة الستخدام الرتددات ويجب أن تخضع للفحص قبل إدخالها وتشغيلها يف األردن.

� 2-2أجهزة (حمطات) يف اخلدمة الأر�ضية الثابتة:
تخضع األجهزة التي تستخدم إلنشاء الوصالت الراديوية وامليكرووية يف الخدمات األرضية الثابتة لتعليامت الحصول عىل املوافقة
النوعية وتسري يف نفس اإلجراءات .كام ال يسمح بإدخالها للبالد دون الحصول عىل رخصة ترددات سارية املفعول.

� 3-2أجهزة �أنظمة االت�صاالت ال�ساتلية ال�شخ�صية املتحركة (:)GMPCS
تخضع أجهزة االتصاالت الراديوية التي تعمل ضمن أنظمة االتصاالت الساتلية املتحركة ( )GMPCSإىل رشوط الحصول عىل
املوافقة النوعية.
مالحظات:
 #يجب ان تحتوي أجهزة االتصاالت الراديوية التي تعمل ضمن أنظمة االتصاالت الساتلية املتحركة ( )GMPCSعىل معلومات
تثبت بأنها تعمل وفقا للنظام باإلضافة إىل إشارة تبني انه تم اعتامدها من قبل .GMPCS MOU
 #تعتمد فقط طلبات الحصول عىل املوافقة النوعية لألصناف التي تعمل من خالل أنظمة حاصلة عىل ترخيص للعمل يف اململكة.

ال�رشوط:
 .1يتوجب تعبئة الطلب املخصص وتسليمه موقعا ومختوما من الجهة صاحبة العالقة.
 .2يتوجب إرفاق جميع الوثائق املذكورة يف الطلب ،وال ينظر فيه يف حال وجود أي نقص.
 .3باإلمكان التقدم بطلب الحصول عىل املوافقة النوعية لألجهزة أحادية االستخدام (عرب السواتل فقط) أو ثنائية االستخدام (عرب
السواتل والشبكات األرضية لالتصاالت النقالة).

الأجور:
ترتتب األجور التالية مع اإلشارة إىل وجوب دفعها قبل أي إجراء:
 أجور الطلب )10( :دنانري أجور فحص عينة )10( :دنانري -أجور إصدار املوافقة النوعية )15( :دينار

معلومات �أخرى:
 #يجب تثبيت ملصق يحتوي عبارة  GMPCS-MoUعىل جميع أجهزة االتصاالت الراديوية موضوع الطلب.
 #رضورة إرفاق وثيقة تشري اىل موافقة مشغل الخدمة عىل استخدام أجهزة االتصاالت الراديوية املطلوبة للعمل ضمن منظومته،
وأن تكون هذه الوثيقة معرفة لدى االتحاد الدويل لالتصاالت مع إرفاق ما يشري اىل ذلك.
 #إن تصنيع أجهزة االتصاالت الراديوية للعمل ضمن أنظمة  GMPCSيجب أن يكون من قبل جهات مخولة من قبل االتحاد
الدويل لالتصاالت لوضع ملصق يحتوي عىل  GMPCS-MoUمثبت عىل األجهزة.
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 #لوحة املعلومات :يجب أن تحتوي اللوحة املثبتة عىل الجهاز عىل املعلومات التالية:
 عبارة GMPCS-MoU اسم الجهة املصنعة وبلد املنشأ العالمة التجارية للجهاز -املوديل والرقم املتسلسل

� 4-2أجهزة الهواتف النقالة العاملة بتقنية :GSM
جميع أجهزة االتصاالت الراديوية اليدوية والثابتة واملحمولة يف الحافالت والتي تعمل ضمن شبكات الهواتف النقالة بنظام GSM
خاضعة لرشط الحصول عىل املوافقة النوعية قبل إدخالها واستعاملها يف البالد.
الرشوط:
 .1يجب أن تتطابق أجهزة االتصاالت الراديوية مع املواصفات واملقاييس املتعلقة بشبكات الهواتف النقالة ( )GSMوالصادرة
عن معهد التقييس األورويب .ETSI
 .2يجب تعبئة الطلب املخصص وتقدميه موقعاً ومختوماً من قبل الجهة صاحبة العالقة.
 .3جميع الوثائق الوارد ذكرها يف الطلب كمرفقات يجب أن تكون كاملة .وال ينظر يف الطلب يف حال اإلخالل بذلك.

ملحق ()1
مناذج الطلبات وقوائم الخصائص الفنية الخاصة بالحصول عىل املوافقات النوعية لألجهزة الراديوية
- Application Form for Issue Type Approval of Radio Communication Station/ Equipment
- Type Approval Application for Radio LAN Equipment
- Compliance List For Spread Spectrum System
- Type Approval Specification (Compliance List) for DECT System For use within the confined building In
)the frequency bands (1880-1900 MHz
- Technical Specifications for Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 to 868 MHz
- Application form for Type Approval for Hand Held/Portable Equipment operating in the 800 MHz Public
Trunked Radio Dispatch Systems In the frequency ranges:809 to 814 MHz – 854 to 859 MHz
- Application form for Issue\Renew\Amendment of Type Approval for Radio Broadcast Data System
(RBDS) or Radio Data System (RDS) Receivers for use with GPS and DGPS.
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