المملكة األردنية الهاشمية
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
إدارة الطيف الترددي

تعليمات ترخيص ترددات محطات البث اإلذاعي الصوتي التي تعمل وفق التشكيل
الترددي ( )FMضمن الحزمة الترددية  108-87.5م.ه

صادرة بمقتضى أحكام المادة (/6ح) والمادة (/12أ )2/من قانون االتصاالت رقم ( )13لسنة  1995وتعديالته

المفوضين رقم ( )2022/4-4تاريخ
المفوضين رقم ( )2007/7-4تاريخ  2007/4/11وتعديلها بموجب قرار مجلس ّ
(تم إعتمادها بموجب قرار مجلس ّ
2022/4/13

أوالً – التعريفات

خصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني الم ّ
المخصصة لها في القانون واألنظمة
المعرفة أدناه المعاني
على غير ذلك ،ويكون للكلمات والعبارات غير
ّ
ّ
الصادرة بمقتضاه:
 .1القانون :قانون االتصاالت األردني رقم  13لسنة  1995وتعديالته.
 .2الهيئة :هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت.

 .3االتصاالت :نقل أو بث أو استقبال أو ارسال الرموز أو اإلشارات أو األصوات أو الصور أو البيانات،
مهما كانت طبيعتها  ،بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من األنظمة

اإللكترونية.

 .4الطلب :طلب ترخيص ترددات لمحطة بث إذاعي صوتي تعمل بالتشكيل الترددي .FM

يتقدم إلى الهيئة بطلب لترخيص ترددات لمحطة/
 .5طالب الترخيصّ /
مقدم الطلب :الشخص الذي ّ
معينة في المملكة.
محطات بث إذاعي صوتي بتشكي ترددي ( )FMلتغطية منطقة /مناطق ّ
للمرخص له باستخدام ترددات راديوية وذلك وفق أحكام قانون
 .6الرخصة :اإلذن الممنوح من الهيئة للسماح
ّ
االتصاالت والتعليمات الصادرة بموجبه.

 .7المر ّخص له :الشخص الذي حصل على رخصة وفقًا ألحكام قانون االتصاالت والتعليمات الصادرة
بموجبه.

للمرخص له باستخدام الترددات فيها.
 .8منطقة التغطية :هي منطقة التغطية الجغرافية التي يسمح
ّ

المحددة له من قبل
 .9فترة التجربة :هي الفترة التي يقوم فيها طالب الترخيص باستخدام التردد /الترددات
ّ
محددة من قبل
الهيئة قبل اصدار الرخصة وذلك لغايات البث اإلذاعي الصوتي التجريبي وفق أسس فنية ّ
الهيئة.

 .10محطة راديوية :جهاز إرسال أو إستقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها ،بما في ذلك األجهزة المساعدة،
محدد من أجل تقديم خدمات االتصاالت الراديوية أو الراديوية الفلكية أو اإلذاعية.
الموجودة في موقع ّ
 .11محطة البث :محطة البث اإلذاعي الصوتي بالتشكيل الترددي (.)FM

 .12تفاوت الترددي المركزي( :)Frequency Toleranceاإلنحراف األقصى المسموح به للتردد الواقع في
المخصص.
مركز النطاق الترددي الذي يشغله بث ما عن التردد
ّ

المخصص للخدمة والذي يقع بين ترددين،
 .13عرض الحزمة الترددية :هو عرض النطاق الترددي
ّ
متشابهين أو مختلفين.
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بثثثث شامشثثثي (Emission

 :)Spuriousبثثث بتثثردد واحثثد أو بتثثرددات واقعثثة خثثار عثثرض

النط ث ثثاق الت ث ثثرددي ال ث ثثالزم ،ويمك ث ثثن إنق ث ثثاص س ث ثثويته دون المس ث ثثاس ب رس ث ثثال المعلوم ث ثثات المقابل ث ثثة.
ويش ث ثثمل الب ث ثثث الهامش ث ثثي اإلرس ث ثثاالت التوافقي ث ثثة واإلرس ث ثثاالت الطفيلي ث ثثة ومنتج ث ثثات التش ث ثثكيل البين ث ثثي

ومنجات تحويل التردد ،باستثناء البث خار النطاق الترددي.
.15

رخصثثثثة البثثثثث :الرخص ثثة الت ثثي تص ثثدرها هيئ ثثة اإلع ثثالم المرئ ثثي والمس ثثموع وفقث ثاً ألحك ثثام ق ثثانون

.16

أنظمثثثة البينثثثات الراديويثثثة ( :)Radio Data Systemإرسثثال بيانثثات رقميثثة بمعثثدل بتثثات

اإلعالم المرئي والمسموع رقم ( )71لسنة .2002

المخصص ث ثثة لمحط ث ثثات الب ث ثثث اإلذاع ث ثثي الص ث ثثوتي الت ث ثثي تعم ث ثثل
م ث ثثنخفض م ث ثثن خ ث ثثالل الت ث ثثرددات
ّ

وفق التشكيل الترددي ( )FMبهدف التعريف بهذه المحطات.

ثانياً -اجراءات الحصول على رخصة ترددات إذاعية صوتية بالتشكيل الترددي ()FM

 .1لث ث ثثدى تلقث ث ثثي الهيئث ث ثثة استفسث ث ثثا اًر مث ث ثثن هيئث ث ثثة اإلعث ث ثثالم المرئث ث ثثي والمسث ث ثثموع عث ث ثثن مث ث ثثدى تث ث ثثوفر تث ث ثثردد

لتلبيث ثثة طلث ثثب للحصث ثثول علث ثثى رخصث ثثة بث ثثث ،تقث ثثوم الهيئث ثثة بالطلث ثثب مث ثثن هيئث ثثة اإلعث ثثالم اإليعث ثثاز

للجهث ثثة الطالب ث ثثة لمراجع ث ثثة الهيئث ثثة لتق ث ثثديم المعلوم ث ثثات والوثث ثثائق الالزم ث ثثة وفقث ث ثًا للبنث ثثد رابعث ث ثًا أدن ث ثثاه،

ومث ث ثثن ثث ث ثثم تقث ث ثثوم الهيئث ث ثثة ب ث ث ث جراء الد ارسث ث ثثات والتحلث ث ثثيالت الهندسث ث ثثية لتحديث ث ثثد تث ث ثثردد معث ث ثثين ليث ث ثثتم

تخصيصه فيما بعد لصالح طالب الترخيص.

 .2فث ث ثثي حث ث ثثال ثبث ث ثثوت تث ث ثثوفر تث ث ثثردد مناسث ث ثثب فث ث ثثي ضث ث ثثوء الد ارسث ث ثثات والقياسث ث ثثات والتحلث ث ثثيالت المشث ث ثثار
إليه ث ثثا ف ث ثثي ( )1أع ث ثثاله ،توج ث ثثه الهيئ ث ثثة كتابث ث ثاً إل ث ثثى هيئ ث ثثة اإلع ث ثثالم المرئ ث ثثي والمس ث ثثموع تفي ث ثثد في ث ثثه

بت ث ثثوفر الت ث ثثرددات الالزم ث ثثة للتغطي ث ثثة الجغرافي ث ثثة المطلوب ث ثثة وذل ث ثثك لتمك ث ثثين هيئ ث ثثة اإلع ث ثثالم المرئ ث ثثي

والمس ثثموع م ثثن الس ثثير بث ث جراءات إص ثثدار رخص ثثة الب ثثث ،حيثثثث يثثثتم حجثثثز التثثثردد لمثثثدة زمنيثثثة

ثثدم الطلثثثب ويحثثثق للهيئثثثة ال ثثثباب
ال تتجثثثازو  3أشثثثهر مثثثن تثثثاريل إبثثثخي طالثثثب الترخيص/مقث ّ
مبررة تمديد فترة الحجز ح ب الحاجة.

 .3بع ث ثثد إس ث ثثتكمال إجث ث ثراءات الحص ث ثثول عل ث ثثى رخص ث ثثة الب ث ثثث م ث ثثن هيئ ث ثثة اإلع ث ثثالم المرئ ث ثثي والمس ث ثثموع
والحصث ث ثثول علث ث ثثى كافث ث ثثة الموافقث ث ثثات الالزمث ث ثثة مث ث ثثن أيث ث ثثة جهث ث ثثات حكوميث ث ثثة أخث ث ثثرى ذات عالقث ث ثثة ،

تستمر الهيئة في إجراءات إصدار الرخصة وفقاً للق اررات الالحقة من هذا البند.

 .4يتوجث ث ثثب علث ث ثثى طالث ث ثثب التث ث ثثرخيص /مقث ث ث ّثدم الطلث ث ثثب السث ث ثثير ب ث ث ث جراءات الحصث ث ثثول علث ث ثثى الموافقث ث ثثات
الفني ث ث ثثة م ث ث ثثن الهيئ ث ث ثثة للس ث ث ثثماح ب س ث ث ثثتيراد و /أو إدخ ث ث ثثال وتش ث ث ثثغيل جمي ث ث ثثع األجهث ث ث ثزة والمحط ث ث ثثات
الراديوية التي تستخدم في عملية البث.

 .5يتوج ث ث ثثب عل ث ث ثثى طال ث ث ثثب الت ث ث ثثرخيص الحص ث ث ثثول أيضث ث ث ثًا عل ث ث ثثى ت ث ث ثثرخيص ت ث ث ثثرددات ألي ث ث ثثة وص ث ث ثثالت
راديث ثثويث ث ث ثثة تستخث ث ث ث ثثدم كخثدمث ث ث ث ثثات مسثانث ث ث ثثدة للبث ث ث ث ثثث اإلذاع ث ث ث ث ثثي الص ث ثثوتث ث ث ث ثثي مث ث ث ث ثثل وص ثثالت نق ث ث ث ثثل

اإلشث ث ثثارة بيث ث ث ث ثثن األسثثتوديوهات ومحطثثة البثثث فثثي حثثال كانثثت فثثي مواقثثع مختلفثثة وذلثثك وفقثاً لتعليمثثات
ترخيص الترددات المعتمدة لدى الهيئة.

المبينة أعاله يتم منح طالب الترخيص مدة شهر واحد للقيام بالبث التجريبي
 .6بعد إستكمال اإلجراءات ّ
ب سثثتخدام التثثردد المحث ّثدد لثثه مثثن قبثثل الهيئثثة ،مثثع اإلحتفثثاظ بحثثق الهيئثثة بتحديثثد أيثثة متغي ثرات ت ارهثثا
ضرورية لعملية البث التجريبي مثل قدرة البث.

 .7خالل فترة التجربة يحق لطالب التثرخيص القيثام بقياسثا لنسثب التشثويي التثي يتلقاهثا بثثه فثي منثاطق
ثرخص لهثثم إجثراء قياسثثات مماثلثثة وابلث
التغطيثثة وتقثثديم تقثثارير بثثذلك للهيئثثة ،كمثثا يحثثق لغيثره مثثن المث ّ
الهيئة عن الحاالت التي تتجاوز فيها نسب التشويي الحدود المناسبة للبث ،كما يتوجب على طالثب

التثثرخيص القيثثام فثثو ًار بأيثثة إج ثراءات أو تعثثديالت للمتغي ثرات التثثي قثثد تتطلبهثثا الهيئثثة منثثه أثنثثاء فت ثرة

التجربة.

أن نسثثب التشثثويي قثثد تجثثاوزت النسثثب
 .8بعثثد إنتهثثاء فت ثرة التجربثثة ،واذا تبث ّثين للهيئثثة أثنثثاء تلثثك الفت ثرة ّ
المقبولة دوليثًا أو محليثًا فيجثوز للهيئثة أن تطلثب مثن طالثب التثرخيص إدخثال بعثض التعثديالت علثى
معثثايير اسثثتخدام التثثردد المحث ّثدد أو مواصثثفات محطثثة البثثث ،وفثثي حثثال تعثثذر الوصثثول إلثثى المعثثايير
المناسبة فيجوز للهيئة تحديد تردد بديل وتكرار العملية إلى أن يتم التغلب على التشويي.

 .9تتحثثول صثثفة تحديثثد التثثردد إلثثى صثثفة التخصثثيص والتثثرخيص إعتبثثا اًر مثثن تثثاريخ دفثثع عوائثثد تثثرخيص
التردد بعد إنتهاء فترة التجربة بنجاح والتي تأتي الحقة لحصول الشخص على رخصة البث من هيئة

المخصص والخصائص الفنيثة التثي تمثت الموافقثة عليهثا.
مبينًا فيها التردد
ّ
اإلعالم وتصدر الرخصة ّ
وتعتبر تلك الرخصة سارية المفعول إعتبا اًر من تاريخ بدء فترة التجربة.
للتقدم للحصول على رخصة ترددات إذاعية صوتية
مقدم الطلب
ّ
ثالثاً -الوثائق الخزم تقديمها من ّ
بالتشكيل الترددي ()FM
 )1نموذ معبًا لطلب الحصول على ترخيص ترددات إذاعية صوتية تعمل وفق التشكيل الترددي ()FM
والمنشور على الموقع اإللكتروني للهيئة.

 )2دراسة فنية مرفقة بالطلب شاملة لما يلي:

أ) مخطط التغطية المتوقعة باستخدام برامج المحاكاة الهندسية وباإلعتماد على الخرائط الرقمية (إن
أمكن)  ،أو استخدام نماذ اإلنتشار اإلحصائية المعتمدة لدى اإلتحاد الدولي لالتصاالت.

ب) المعلومات الفنية لجميع األجهزة والمحطات الراديوية التي تستخدم في محطة البث.

) مخطط اإلشعاع اإلجمالي لنظام الهوائيات المقترح ()Antenna Radiation Pattern

باإلضافة لنسخة إلكترونية لمخطط البث أو جدول إلكتروني يحتوي اإلتجاه وقيمة التوهين

( )Attenuationالمقابلة له.

د) التحليالت الهندسية الخاصة بمطابقة التصميم المقترح لمتطلبات السالمة والصحة العامة التي

تعتمدها الهيئة في تراخيص المواقع الراديوية المنشورة على الموقع اإللكتروني للهيئة.

مدعمة بالوثائق الفنية
ه) تفاصيل الحسابات المتعلقة بقيم فقدان القدرة المتوقعة (،)Losses
ّ
الالزمة.
و) في حال استخدام أنظمة البيانات الراديوية ( )RDSالمرافقة لعملية البث يتوجب تزويد الهيئة
بالتفاصيل المتعلقة بحاالت وأنواع التشفير الذي سيتم استخدامه من خالل هذه األنظمة.

 )3الموافقات الفنية لألجهزة الراديوية والهوائيات التي سوف تستخدم وذلك من خالل تزويد الهيئة بما يلي:
المخصصة لهذه الغاية معبئة حسب األصول.
أ) نماذ الطلبات
ّ
ب) التفاصيل الفنية والكتالوجات لتلك األجهزة.

) تقاير الفحص الفنية لهذه األجهزة ،والصادرة عن مختبر فحص معترف به من قبل الجهة

التنظيمية للدولة الموجود فيها ذلك المختبر.

مصنع تلك األجهزة.
د) شهادة مطابقة المواصفات صادرة عن
ّ
يوضح األجهزة الرئيسية لكل جهاز.
ه) مخطط ّ

يتضمن مخطط اإلشعاع للعناصر المكونة لهذه
و) تفاصيل مشروع نظام الهوائيات المستخدم
ّ
الهوائيات وتوزيعها باإلضافة إلى مخطط اإلشعاع اإلجمالي.
ز) قائمة بجميع األجهزة الراديوية المستخدمة وطراز ( )Modelكل جهاز.

رابعاً :منطقة التغطية

المحددة في الرخصة فقط ،وبحيث ال تتجاوز شدة المجال الكهربائي لإلشارة
يجب اإللتزام بمنطقة التغطية
ّ

المحددة في الرخصة ما قيمته ( )48 dBµVمقاسة على ارتفاع ( )10متر عن
المستقبلة خار المناطق
ّ
سطح األرض ،أو ( )37 dBµVمقاسة على إرتفاع ( )2متر عن سطح األرض.

خام اً -المتطلبات الخزم توفرشا بمحطة البث

 .1مراعاة شروط السالمة العامة عند إنشاء األب ار

واجراء التمديدات الكهربائية وخطوط نقل اإلشارة

( )Feedersووضع اإلشارات التحذيرية عند المناطق التي يحتمل فيها وجود أي خطر ممكن وذلك وفقاً
لتعليمات تحديد آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية وانشاء المواقع الراديوية المعتمدة لدى الهيئة.

 .2تهيئة الظروف الجوية المناسبة والثابتة نسبياً في األماكن التي توجد فيها أجهزة اإلرسال للحفاظ على
مستوى إشارة وتردد ثابتين.

 .3وجود أجهزة اإلرسال في أماكن مغلقة تمنع دخول أي شخص غير مؤهل فنياً إلى تلك المواقع.

 .4يجب أن تحمل لوحات التحكم والسيطرة والمؤشرات المستخدمة في محطة البث إشارات وعناوين واضحة
تعبر عن الغاية منها.

 .5أن يكون نوع وطراز ( )Modelجهاز اإلرسال وألجهزة األخرى وأرقامها التسلسلية مثبتة على الهيكل
الخارجي للجهاز بحيث ال تسهل إزالته.

اد اً -الخصائص الفنية لإلشارة المر لة

المخصصة للبث اإلذاعي الصوتي
 .1يجب أن تكون أجهزة اإلرسال ونظام الهوائيات للمحطة الراديوية
ّ
مصممة حصرياً للعمل ضمن النطاق الترددي ( )108-87.5م.ه.
بالتشكيل الترددي ()FM
ّ
المصرح للمرّخص له
المخصص و
 .2يجب أن ال يتجاوز تفاوت التردد المركزي  2 ±ك.هث من التردد
ّ
ّ
ب ستخدامه.
 .3يجب أن ال تتجاوز قيمة البث الهامشي في حيز الترددات الواقعة ضمن الحيز التردد  100ك.هث حتى
. 2هث (باستثناء نطاق ترددي مقداره  375 ±ك.هث من الترد المركزي) القيم الواردة في ()A-4, A-5
من الملحق رقم (.)1

إن أنظمة البث اإلذاعي الصوتي المسموح ب ستخدامها هي النظام رقم ( )1والنظام رقم ( )4من األنظمة
ّ .4
الواردة في الملحق ( )2من الفصل الثالث من اتفاقية جنيف84-

(Geneva 84, Annex 2-28, Chapter 3 “Technical standards and transmission
)”characteristics for the sound broadcasting service

والتوصية رقم ( )ITU-R BS.450-3وبالتحديد هي النظامين التاليين:

أ -النظام رقم ( :)1نظم أحادي القناة ( )Monophonic systemب زاحة ترددية قصوى تبل 75 ±
ك.هث.

ب -النطام رقم ( :)4نظام مزدوح القنوات ( )Stereophonic, pilot tone systemب زاحة ترددية
قصوى تبل

 75 ±ك.هث.

مرشحات خاصة ( )Pre-emphasis filtersبثابت زمني
 .5يجب أن يحتوي جهاز اإلرسال على دوائر ّ

مرشحات الترددات المنخفضة ()Low Pass Filter
مقداره  50جزء بالمليون من الثانية ،ملحق بها ّ
بنسبة خسارة ال تقل عن  dB 30عند إشارة صوت عرضها  20ك.ه مقارنةً مع إشارة عرضها 1

ك.ه.

مرشح راديوي ضيق كافي لتخفيض قيم البث الهامشي للقيم المطلوبة ومنع منتجات التداخل
 .6إستخدام ّ
البيني.
 .7في حال إستخدام أنظمة البينات الراديوية ( )RDSالمرافقة لعملية البث إضافة إلى ما هو مذكور
بالملحق  A-6بتطلب اإللتزام بما يلي:

أ -إستخدام رمز البرنامج التعريفي (  )PI: Program Identifierوالذي يتم تخصيصه من قبل
الهيئة.

ب -تزويد الهيئة بالتفاصيل المتعلقة بحاالت وأنواع التشفير الذي سيتم إستخدامه.

 -يمنع إستخدام أي من الرموز أو اإلشارات الخاصة بحاالت الطوارئ أو اإلعالنات المتعلقة بوجود

معلومات عن حالة الطرق مثل ( EWS: Emergency Warning System, TA: Traffic
) )Announcement Identifier, TP: Traffic program Identifierأو غير ذلك من اإلشارات
التي تجبر أجهزة اإلستقبال على تغيير حاالتها ،إال بعد الحصول على اإلذن المسبق من الهيئة

ب ستخدام هذه اإلشارات ووفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.

د -يمنع إستخدام هذه األنظمة لتقديم أيا من خدمات اإلستدعاء الراديوية ( Radio Paging

.)Services

ابعاً -اجراء تعديخت على محطة البث اإلذاعي الصوتي بالتشكيل الترددي ()FM

ألي من
يندر تحت هذا البند أي تعديالت يرغب
المرخص له القيام بها سواءاً كانت للخواص الفنية للبث أو ٍ
ّ

األجهزة الراديوية والهوائيات المستخدمة لمحطة البث ،بحيث تخضع هذه التعديالت لما يلي:

 .1إذا كانت هذه التعديالت مقتصرة على أجهزة اإلرسال الراديوية فقط ،وبنفس الخصائص الفنية لألجهزة

المرخص له السير ب جراءات الحصول على الموافقة الفنية لألجهزة والواردة
السابقة ،ف ّنه يتطلب من
ّ
بالبند ثالثاً 3-أعاله.

 .2إذا كانت التعديالت تشمل تغيير للخصائص الفنية لمحطة اإلرسال ،مثل زيادة القدرة أو تغيير
المرخص له التقدم بطلب تعديل لرخصة الترددات
التردد أو نظام هوائيات البث ،ف ّنه ُيطلب من
ّ
الممنوحة له .وقد يتطلب ذلك السير ب جراءات ترخيص ذلك التردد في مناطق مجاورة حسب ما

ورد سابقًا بالبند ثانيًا والحصول على الموافقات الفنية لألجهزة إذا شملت تلك التعديالت األجهزة

الراديوية المستخدمة.

ثامناً -الشروط واألحكام الخاصة برخصة ترددات البث اإلذاعي الصوتي بالتشكيل الترددي ()FM

 .1يخضع جميع المرّخص لهم ألي اتفاقيات دولية أو اقليمية أو ثنائية يلتزم بها األردن فيما يتعلق بالبث
في الحزمة الترددي ( 108-87.5م.ه) ويجب عليهم القيام بأية إجراءات قد تلزم للتوافق مع تلك

اإلتفاقيات وذلك كما تراه الهيئة مناسباً.

 .2في حال حدوث تشويي يؤثّر بشكل كبير وسلبي على منطقة التغطية المرّخصة وكان مصدر هذا
المرخص لهم
المسبب لذلك التشويي والزام أي من
التشويي داخلياً ف ّن الهيئة هي صاحبة القرار بتحديد
ّ
ّ
ب جراء التعديالت الالزمة ،أما إذا كان هذا التشويي خارجياً وتع ّذر على الهيئة إيجاد الحل المناسب لهذه

المشكلة ،ف ّن مسؤولية الهيئة تنحصر فقط ب يجاد تردد بديل (إذا توافرت اإلمكانيات الفنية) أو السماح
للمرخص له ب جراء التعديالت الالزمة للتغلب على ذلك التشويي وحسب ما تراه الهيئة مناسباً.
ّ

المحددة في رخصته.
المرخص له اإللتزام بمنطقة التغطية
 .3يجب على
ّ
ّ
إن إختيار الموقع المناسب لمحطة البث وكذلك الخصائص الفنية للحصول على تغطية مثلى يعتبر من
ّ .4
أهم األمور التي يجي أن يراعيها طالب الترخيص عند إجراء التصميمات والحسابات الهندسية الالزمة،

وليس على الهيئة مسؤولية تجاه ذلك.

 .5يمنع استخدام ترددات البث اإلذاعي الصوتي بالتشكيل الترددي ( )FMلنقل إشارة البث (إعادة إرسال

اإلشارة عن طريق إستقبالها من محطة بث إذاعي الصوتي أخرى تعمل بتردد آخر) ،وانما يجب أن يتم
نقل تلك اإلشارة عن طريق الوصالت الميكروية أو الوصالت الساتلية أو أي طريقة أخرى.

تا عاً -التعرفة واألجور

 .1عوائد استخدام الترددات السنوية :تطبق تعرفة ترددات البث اإلذاعي والتلفزيوني الواردة في وثيقة
"معادالت وجداول تعرفة احتساب الترددات" الصادرة عن الهيئة والمنشورة على موقعها اإللكتروني.

 .2أجور إصدار الرخصة :مائة دينار

 .3أجور دراسة طلب الترخيص ألول مرة  :مائة دينار

 .4أجور دراسة طلب تجديد الرخصة :خمسون دينار

 .5أجور دراسة طلب تعديل الرخصة :خمسون دينار
عاش اًر -حاالت إلغاء الرخصة

المرخص له ب جراء أية تعديالت فنية جذرية قد تؤثر بشكل سلبي على الخدمات الراديوية التي
 .1إذا قام
ّ
تستخدم الترددات مثل نقل موقع محطة البث أو زيادة قدرة البث أو تغيير التردد أو زيادة ارتفاع هيكل
البر الذي توجد فيه المحطة الراديوية (أو أية تعديالت أخرة ترى الهيئة ّأنها فنية جذرية قد تؤثر بشكل
سلبي على الخدمات الراديوية في حينه) دون أخذ موافقة الهيئة ولم يتم تصويب الوضع (التعديالت
المرخص له دون موافقة الهيئة) بعد مرور  5أيام عمل من تاريخ توجيه
الفنية الجذرية التي قام بها
ّ
كتاب خطي بذلك من الهيئة إلى المرّخص له تطلب منه تصويب األوضاع (أو تسليمه محضر ضبط
بهذا الخصوص من قبل موظّفي الهيئة المعنيين).

المخصصة 75 ±
 .2إذا تجاوز عرض الحزمة الترددية للبث في أي وقت عن عرض الحزمة الترددية
ّ
المبينة بالمرفق ( ،)1ولم يتم تصويب الوضع (تجاوز عرض الحزمة
ك.هث وبحسب المواصفات والجداول ّ
المرخص له
الترددية للبث) بعد مرو  10أيام عمل من تاريخ توجيه كتاب خطي بذلك من الهيئة إلى
ّ
تطلب منه تصويب الوضع (أو تسليمه محضر ضبط بهذا الخصوص من قبل موظّفي الهيئة المعنيين).

المقرر.
 .3إذا تخلف المرّخص له عن دفع األجور وعوائد الترددات في الموعد ّ
المرخص له بحدود مناطق التغطية وفقاً لما ورد بالبند رابعاً أعاله ،بالرغم من توجيه كتاب
 .4إذا لم يلتزم
ّ
تحددها الهيئة لذلك.
خطي بذلك من الهيئة إلى
ّ
المرخص له لتصويب الوضع وضمن المدة الزمنية التي ّ
متعمد يؤدي إلى التشويي أو التأثير السلبي على أي من
المرخص له بأي إجراء
 .5إذا ثبت للهيئة قيام
ّ
ّ
المستخدمين اآلخرين للطيف الراديوي ولم يقم بتصويب الوضع بالرغم من توجيه كتاب خطي بذلك من

تحددها الهيئة لذلك.
الهيئة إلى المرّخص له لتصويب الوضع وضمن المدة الزمنية التي ّ
 .6إلغاء رخصة البث الصادرة عن هيئة اإلعالم.

حادي عشر -ترخيص ترددات محطات البث اإلذاعي الصوتي بالتشكيل الترددي ( )FMلتقديم خدمات عامة

يمكن ترخيص ترددات محطات بث إذاعي صوتي بالتشكيل الترددي ( )FMللمؤسسات الحكومية مثل

الجامعات والبلديات وغير ذلك بهدف تقديم خدمات عامة للمجتمع المحلي وفقاً للشروط التالية:

 .1ترخيص ترددات مثل هذه المحطات يجب أن يخضع لموافقة الهيئة من حيث اعتبارها محطات لتقديم

المقررة والمعتمدة لدى الهيئة وذلك بعد الحصول على
خدمات عامة وفقاً للشروط واإلجراءات والرسوم
ّ
الموافقة من هيئة اإلعالم.

 .2يجب أن ال تتجاوز قيمة قدرة البث المنبعثة من الهوائي  100واط.

 .3أخذ جميع اإلحتياطات الالزمة لعدم التسبب بالتشويي على أي من المحطات المرّخصة.
 .4يحق للهيئة تغيير ترددات تلك المحطات إذا اقتضت الضرورة.

 .5يجب أن تكون منطقة التغطية محدودة وضمن المنطقة التابعة لتلك المؤسسات فقط.

 .6يتم احتساب عوائد ترخيص الترددات على أساس  %25من إجمالي تعرفة ترخيص ترددات البث
اإلذاعي الصوتي بالتشكيل الترددي ( )FMالمعتمدة لدى الهيئة.

إن كافة اإلجراءات الواردة ضمن شذه التعليمات تنطبق على خدمات البث اإلذاعي الصوتي
ثاني عشرّ -
أن شذه التعليمات ت ري من تاريل إقرارشا من قبل المجلس.
والتلفزيوني التماثلي والرقمي ،كما ّ

