المملكة األردنية الهاشمية
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

تﻌليمات وشﺮوط ترخيص وتشغيل شﺒﻜات االتصاالت الراديوية المﺤلية
()R-LAN

صادرة ﺒموجب أﺤكام المادتين (/12أ) و ( )22من قانون االتصاالت رقم  31لسنة 1995
وتﻌديالته

قرار مجلس المفوضين رقم ( ) 2009/2-4تاريخ  2009/3/30وق ارره رقم ( )2020/8-7تاريخ
 2020/6/14وق ارره رقم ( )2022/4-5تاريخ 2022/4/13

ﺍلماﺩﺓ ) : (1ﺍلتﻌﺭيفاﺕ
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون االتصاالت رقم ()13

لسنة  1995وتعديالته ،واتفاقيات الترخيص والتعليمات والق اررات التنظيمية المعتمدة من قبل الهيئة بشكل
عام ،وباإلضافة إلى ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة

لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 .1شﺒكات االتصاالت الراديوية المﺤلية ( :)RLANالشبكات التي ترتبط أجهزتها ضمن منطقة محصورة
محددة.
عبر الموجات الراديوية وباستخدام نطاقات ترددية راديوية ّ

 .2التغطية( :النقطة الساخنة –  : )Hot Spotالتغطية التي تنتج عن انشاء محطات راديوية خارجية لشبكات
الحاسوب المحلية ( )R-LANفي منطقة جغرافية معينة بهدف تقديم خدمات النفاذ الالسلكي وفقاً للمحددات
الفنية الواردة في هذه التعليمات.
 .3الرﺒط الخارجي (التجسير  : )Bridging -الوصالت الراديوية المنشأة بهدف الربط ما بين نقطتين أو أكثر
ﺍلماﺩﺓ ) : (2تﺭخيﺹ ﺍلتﺭﺩﺩﺍﺕ
أ) تمنح هيئة تنظيم قطاع االتصاالت رخصة ترددات للعموم على أساس ترخيص ثانوي الستخدام وتشغيل
أجهزة شبكات الحاسوب الراديوية المحلية  R-LANعلى الحزم الترددية أدناه والمعتمدة لدى الهيئة لهذه

الغاية :

 2483.5 – 2400 ميجاهيرتز.
5350 – 5150 

ميجاهيرتز.

5725 -5470 

ميجاهيرتز.

5875 – 5725 

ميجاهيرتز.

6425 -5925 

ميجاهيرتز.

 71-57 جيجا هيرتز.
ب) يسمح باستخدام الﻭصالﺕ ﺍلﺭﺍﺩيﻭية لغاياﺕ ﺍلﺭبﻁ ﺍلخاﺭجي ﺍلتجسيﺭ (التجسير )Bridging -ضمﻥ
النطاقات الترددية التالية:

 2483.5 -2400 ميجاهيﺭتﺯ.
 5350 -5150 ميجاهيرتز.


71-57

جيجا هيرتز.
1

ﻭتخضﻊ تلﻙ الوصالت إلجراءات ترخيص استخدام الترددات المعتمدة لدى الهيئة ،وفي حال تجاﻭﺯها

ﺍلقﺩﺭﺓ ﺍلﺭﺍﺩيﻭية ﺍلمشعة مﻥ ﺍلهﻭﺍئي ﺍلمحﺩﺩﺓ في ﺍلبنﺩ )/4ﺏ( مﻥ هﺫه ﺍلتعليماﺕ يتم دفﻊ عوائد استخدام
الترددات حسب التعرفة المعمول بها.

ج) الترخيص الثانوي لحزم الترددات المحددة في (أ) أعاله يجب ان ال تتسبب أجهزة شبكات الحاسوب
الراديوية المحلية  R-LANتداخالً ضا اًر على شبكة و/أو خدمات راديوية و/أو ترددات مرخصة

من قبل الهيئة وال يجوز لمستخدميها المطالبة بالحماية من التداخالت الضارة التي تسببها الشبكات

و/أو الخدمات الراديوية و/أو الترددات المرخصة من قبل الهيئة.
ﺍلماﺩﺓ ) : (3المواﻓقات النوعية

يجﺏ ﺃﻥ تحصل ﺍلجهة ﺍلمﺯﻭﺩﺓ أو المستوردة ﻷجهﺯﺓ ﻭمعﺩﺍﺕ شبﻜاﺕ االتصاالت ﺍلﺭﺍﺩيﻭية ﺍلمحلية

( )RLANعلى ﺍلمﻭﺍفقة ﺍلنﻭعية قبل بيعها/ﺇﺩخالها للمملكة ،وفق تعليمات الحصول على الموافقات
النوعية المقرة من قبل الهيئة.

ﺍلماﺩﺓ ) : (4ﺍلمﻭﺍصفاﺕ ﺍلفنية
ﺃ( تصنيﻑ ﺤﺯﻡ ﺍلتﺭﺩﺩﺍﺕ :تصنﻑ ﺤﺯﻡ ﺍلتﺭﺩﺩﺍﺕ ﺍلﺭﺍﺩيﻭية لتشغيل ﺃنﻅمة شﺒﻜاﺕ ﺍلﺤاسﻭﺏ ﺍلﺭﺍﺩيﻭية
ﺍلمﺤلية ﻓي ﺍألﺭﺩﻥ ضمﻥ ﺍلفئتيﻥ ﺍلتاليتيﻥ:

 فئة ﺍلتﺭﺩﺩﺍﺕ )ﺃ( للتغﻁية ﺩﺍخل ﻭخاﺭﺝ ﺍلمباني:





 2483.5 -2400ميجاهيﺭتﺯ.
5350 -5150
6425 -5925

71 -57

ميجاهيرتز.
ميجاهيرتز.

جيجا هيرتز.

 فئة ﺍلتﺭﺩﺩﺍﺕ )ﺏ( للتغﻁية ﺩﺍخل ﺍلمباني فقﻁ:
5725 -5470 


5875-5725

ميجاهيرتز.

ميجاهيﺭتز.
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ب) القدرة الراديوية المشﻌة من الهوائي:
يجب أن ال تتجاوز القدرة المشعة الفعالة ( )EIRPلألجهزة التي تستخدم في شبكات الحاسوب الراديوية

المحلية القيم التالية:



 100ملي ﻭﺍﻁ ( )dBm 20في ﺍلنﻁاﻕ ( )2483.5-2400ميجاهيﺭتﺯ.

 200ملي ﻭﺍﻁ ( )dBm 23في ﺍلنﻁاﻕ (  )5350 -5150ميجاهيﺭتﺯ.



 1واط ( )dBm 30في النطاق ( )5725-5470ميجاهيرتز وحسب المواصفات الفنية الواردة



 200ميلي واط ( )dBm 23في ﺍلنﻁاﻕ ( )5875 -5725ميجاهيﺭتﺯ.

في المعيار رقمEN 301 893خصوصاًبمايتعلقبالتحكمبقدرةالبث.



 25ملي واط ( )dBm 14في النطاق ( )6425 -5925ميجاهيرتز (لألجهزة المحمولة التي



 200ملي واط ( )dBm 23في النطاق ( )6425 -5925ميجا هيرتز (لألجهزة التي يتم

يتم تشغيلها داخل و خارج المباني).
تشغيلها داخل المباني فقط).



 10واط ( )dBm 40في النطاق ( )71-57ج.ه.

1

ﻭللهيئة مﺭﺍجعة تلﻙ ﺍلقيﻡ كلما ﺩعﺕ ﺍلحاجة لﺫلﻙ.
ﺍلماﺩﺓ ) : (5ﺒيئة ﺍلتشغيل
ﺃ( ﺍلتغﻁية ﺍلجغﺭﺍﻓية :

يجﺏ ﺃﻥ يﻜﻭﻥ تشغيل شبﻜاﺕ ﺍلحاسﻭﺏ ﺍلﺭﺍﺩيﻭية المحلية للتغطية خارج المباني ()Hot Spots

باستخدام فئة الترددات (أ) باستثناء النطاق الترددي ( )6425 -5925ميجا هيرتز وضمن

االستخدامات التالية:
 لتقديم خدمات اتصاالت عامة (المرخص الذين يملكون رخص فرديه او فئوية). -لالستخدمات الخاصة (شريطة عدم تقديم خدمات اتصاالت عامة).

1

على أن اليتجاوز قدرة البث من جهاز اإلرسال (قبل الهوائي)  500ملي واط (.)dBm 27
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ﺏ( ﺍلﺭﺒﻁ ﺍلخاﺭجي )ﺍلتجسيﺭ – :(Bridging
يسمح بالتجسير للمرخص لهم ( الذين يملكون رخصة فردية أو فئوية) وللعامة (ضمن استخداماتهم

الخاصة) باستخﺩﺍﻡ الﻭصالﺕ ﺍلﺭﺍﺩيﻭية لغاياﺕ ﺍلﺭبﻁ ﺍلخاﺭجي ﺍلتجسيﺭ (التجسير )Bridging -ضمﻥ
النطاقات الترددية التالية:

 )2483.5 -2400( ميجاهيﺭتﺯ
 )5350 -5150( ميجاهيرتز
 )71-57( جيجا هيرتز

للﺭبﻁ بيﻥ ﺍلمﺭﺍفﻕ ﺍلتي تعﻭﺩ ملﻜيتها لنفﺱ ﺍلجهة،حيﺙ يخضﻊ مثل هﺫﺍ ﺍلنﻭﻉ مﻥ ﺍالستخﺩﺍﻡ لتﺭخيﺹ
ﺍلتﺭﺩﺩﺍﺕ ،وفي حال تجاﻭﺯ ﺍلقﺩﺭﺓ ﺍلمشعة مﻥ ﺍلهﻭﺍئي ﺍلمحﺩﺩﺓ في ﺍلبنﺩ (/4ب) مﻥ هﺫه ﺍلتعليماﺕ يتم دفﻊ
عوائد استخدام الترددات وفقاً لتعرفة ﺍلتﺭﺩﺩﺍﺕ ﺍلمعتمﺩﺓ لﺩﻯ ﺍلهيئة ﻭتبعﹰا ﻷسلﻭﺏ ﺍلﺭبﻁ )مﻥ نقﻁة ﺇلى نقﻁة
ﺃﻭ نقﻁة ﺇلى عﺩﺓ نقاﻁ( .ﻭلهﺫه ﺍلغاية ،وبعد دراسة كل حالة على حدة ،يمكن للهيئة السماح بتجاوز المحددات
الفنية الواردة أعاله ﻭﺍلمتعلقة بالقﺩﺭﺓ ﺍلمنبعثة مﻥ ﺍلمحﻁة ﺍلﺭﺍﺩيﻭية.

ﺝ( ﺍلتﺩﺍخل  :يجﺏ على مشغلي/مستخﺩمي شبﻜاﺕ ﺍلحاسﻭﺏ ﺍلﺭﺍﺩيﻭية ﺍلمحلية ﺍاللتﺯﺍﻡ بما يلي:
 .1عﺩﻡ ﺍلتسبﺏ بأﻱ تﺩﺍخل ضاﺭ على ﺍلشبﻜاﺕ/ﺍلخﺩماﺕ ﺍلﺭﺍﺩيﻭية ﺍلمﺭخصة.
 .2ﺍستعمال ﺃجهﺯﺓ ﺭﺍﺩيﻭية حاصلة على مﻭﺍفقة ﺍلهيئة ﺍلنﻭعية.
 .3ال يجوز لمستخدمي شبكات الحاسوب الراديوية المحلية المطالبة بالحماية من التداخالت ﺍلضاﺭﺓ مﻥ
ﺍلشبﻜاﺕ/ﺍلخﺩماﺕ ﺍلﺭﺍﺩيﻭية ﺍلمﺭخصة

و/أو الحاصلة على موافقة من الهيئة و/ﺃﻭ شبﻜاﺕ

ﺍلحاسﻭﺏ ﺍلﺭﺍﺩيﻭية ﺍلخاصة ﺍﻷخﺭى.
 .4يجب أن تؤخذ كافة المعايير والتدابير الممكنة وذلك بتفعيل تقنيات الحد من التداخل (Interference
( Mitigation Techniquesمثل اختيار ديناميكي للترددات

(Dynamic Frequency

) Selection - DFSوالتحكم بقدرة البث ) (Transmission Power Control – TPCوفي حالة
اﻷجهزة التي ال تدعم تقنيات الحد من التداخل يتم التعامل معها حسب المعايير الفنية الصادرة عن
معهد التقييس االوربي .ETSI
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ﺩ( ﺃماﻥ ﺍلمﻌلﻭماﺕ:
أجهزة شبكات الحاسوب الراديوية المحلية التي ال تحوي أية مزايا أمان للمعلومات غير مؤهلة للحصول

على الموافقة النوعية من الهيئة .ويجب أن يضمن المسؤولون عن تشغيل شبكات الحاسوب الراديوية

المحلية تطبيق معايير اﻷمان في اﻷنظمة المستخدمة من قبلهم من خالل تفعيل خصائص تشفير النفاذ

للشبكة وتشفير البيانات المرسلة.

ه) ﺍلتﻁﺒيقاﺕ ﺍلﻌامة:

يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حاالت انشاء شبكات الحاسوب الراديوية المحلية للتغطية

الخارجية (النقاط الساخنة –  ،)Hot Spotsويتوجب على الجهة المنشأة للشبكة خارج المباني تسجيل
وتوثيق النقاط الساخنة لدى الهيئة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.
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