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هيئة تنظيم االت�صاالت
قـــــرار

 رقـــم 2012/25
بتعديل القرار رقم 2008/133 

باإ�صدار الئحة تنظيم ت�صجيل وا�صتخدام الرتددات 
واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�صعارها وتعديل بع�ض اأحكام الالئحة املرفقة به 

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ،
واإىل القرار رقم 2008/133 باإ�سدار الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة 

الراديوية وحتديد اأ�سعارها ، 
واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة في اجتماعه رقم 2011/4 بتاريخ 2011/12/3م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .  
تـقـــرر 

املـــادة االأولـــــى 
جترى التعديالت املرفقة على القرار رقم 2008/133 امل�سار اإليه وعلى بع�س اأحكام الالئحة 

املرفقة به .

املـــادة الثانيــــة 
ين�سر هذا القرار في اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر في : 28 من �صفـــر 1433هـ
املـوافـــق : 22 من ينايــر 2012م    

   حممد بن حمد الرحمي
رئيـــــــــــ�س جملــــــــــــــ�س االإدارة
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اأ - تعديالت على  بع�ض اأحكام القرار رقم 2008/133
       باإ�صدار الئحة تنظيم ت�صجيل وا�صتخدام الرتددات
      واالأجـهـــزة الــراديـــويـــــة وتـــحديـــد اأ�صعـــــارهـــا  

ي�ستبدل بن�سو�س املواد : الثالثة ،  الرابعة ، الثامنة ،  والتا�سعة  من القرار رقم 2008/133  
امل�سار اإليه ، الن�سو�س االآتية : 

املــادة الثالـثــــة
ي�ستثنى من حكم املادة االأوىل من هذا القرار ما ياأتي :

قوارب ال�سيد التقليدية وال�ساحلية اململوكة لالأفراد �سريطة اأال تتجاوز حمولتها   - 1
الق�سوى )50( طنا واأاليتجاوز طولها )30 ( مرتا .

م�ستخدمو الرتددات الراديوية عند تخ�سي�س ترددات بديلة للرتددات التي تقرر   - 2
الهيئة اإخالءها .

املــادة الرابعـــة
تكون مـدة الرتخيـ�س ال�ستخـدام اأو حليازة االأجهزة الراديوية ملدة �سنـة ) اثنـي ع�سـر �سهـرا ( ، 
ويجوز متديد �سريان ترخي�س ا�ستخدام االأجهزة الراديوية ملدة اأق�ساها  خم�س  �سنوات بعد 
دفع الر�سوم عن كامل املدة مقدما عند املوافقة على الطلب ، كما يجوز اإ�سدار الرتخي�س 
الراديوي ملدة اأقل من ال�سنة ، وذلك بناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة اأو بناء على طلب 
املرخـــ�س لـــه لغـــر�س تــوحـيد تــواريــخ انتهـاء جميـع الرتاخيــ�س الراديويــة املمنوحـــة لــه 
اأو بع�سهــا . وال تلتزم الهيئة بالتاريخ املحدد في الطلب املقدم من املرخ�س له ، كما حت�سب 
ر�سوم الرتاخي�س بالن�سبة للمدد املتبقية على اأ�سا�س تنا�سبي من ر�سوم اال�ستخدام ال�سنوية 

وفقا للخدمات الراديوية .
وتبــداأ مـــدة �سريـــان الرتخيــ�س من تاريـــخ �سـراء اجلهــاز من ال�سركــات املتعامــــلة باالأجهزة 
الراديوية امل�سجلة لدى الهيئة ، اأو من تاريخ و�سول اجلهاز اإىل االأرا�سي العمانية في حالة 

ا�سترياده من اخلارج .
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املــادة الثامنـــة 
متنح مهلة �سهر واحد من تاريخ انتهاء الرتخي�س الراديوي ل�سداد الر�سوم املقررة لتجديد 
الرتخيـ�س الراديـوي ، وفي حالــة التاأخيــر في �سـداد الر�سـوم فاإنه يتم حت�سيل الغرامـة 
املن�سو�س عليها في الالئحة املرفقة عن كل �سهر تاأخري حتى اثني ع�سر �سهرا . وفي حالة 
اجلــزء من ال�سهــر يح�ســب الر�ســم على اأ�ســا�س ن�سبـة مــدة التاأخري اإىل ال�سهــر ، فـــاإذا مل يتم 
اإلغــاء الرتخيــ�س واحلجز على االأجهزة الراديويـــة واتخاذ  ال�ســداد خالل هــذه املـدة يتـم 

االإجراءات القانونية املن�سو�س عليها في القانون .

املــادة التا�صعــة 
متنح مهلة �سهرين ل�سداد ر�سوم ت�سجيل تخ�سي�س وترخي�س الرتددات واالأجهزة الراديوية 
اجلديـدة ، وفي حالـة عـدم ال�سـداد خـالل هذه الفتـرة يعتبـر الطلـب الغيــا ، وعلى طالـــب 

الرتخي�س التقدم بطلب جديد لتخ�سي�س وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية .
ب -  تعديالت على بع�ض اأحكام الئحة تنظيم ت�صجيل وا�صتخدام
         التـــرددات واالأجهـــــزة الـــراديـــويـــة وحتـــديـــد اأ�صعــارهــــا

ي�ستبـدل بن�ســو�س الــمواد : )1( فقـرة ثالثـة ، )2( بنــد )2-1( و )2-2( ، )6( فقـــرة  اأوال  : 
اأوىل ، )9( بنود :)9-1( فقرة اأخرية ، )9-2( فقرتني اأخريتني و )9-5( فقرة اأوىل 

من  الالئحة امل�سار اإليها ، الن�سو�س االآتية :

املـــادة ) 1 ( 
فقــرة ثالثـــة

املحافـظـة : حمافظات �سلطنة عمان على النحو املبني في امللحق )ب( من  هذه الالئحة .
املـــادة ) 2 (

2 - 1 ر�صم تقدمي الطلب :
ر�سم م�ستقل عن اخلدمة يدفع مرة واحدة عند تقدمي الطلب وقدره :

)50( خم�ســون ريـــاال عمانيـــا لكـــل طلـــب ترخيــ�س ا�ستخــدام حمطــات الطــائـــرات  -
            اأو ال�سفن .

)50( خم�سون رياال عمانيا لكل تردد وموقع للخدمات االأخرى .  -
وهـــذا الر�ســم غري قــابــل لال�سرتجــاع حتــى في حالــة عــدم رغبــة مقــدم الطلـب 

في اال�ستمرار في موا�سلة اإجراءات الرتخي�س .
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2 - 2 ر�صم امل�صح :
يتم حت�سيل ر�سم امل�سح في حالة الزيارة الفعلية الأي عدد من املواقع املتعلقة بالطلب 

الواحد في اأي والية من واليات املحافظة وفقا للتايل :

ر�صم  امل�صح ) ر.ع (املحافظة
  50  حمافظة م�سقط

حمافظـة �سمـال الباطنـة ، حمافظـة جنـوب الباطنـــة ، 
حمافظة الربميي ، حمافظة الداخلية ، حمافظة 

الظاهرة ، حمافظة جنوب ال�سرقية ، حمافظة �سمال 
ال�سرقية ، حمافظة الو�سطى

100 

200حمافظة ظفار وحمافظة م�سندم

          جدول 1: ر�سم امل�سح

املـــادة ) 6 (
فقــرة اأولــى 

حت�سل الر�سوم الواردة في اجلدول اأدناه مقدما مقابل طلب تعديل الرتخي�س الراديوي 
اأو اإلغائه اأو اإ�سدار ن�سخة طبق االأ�سل منه اأو االحتفاظ باجلهاز الراديوي . وفي حالة عدم 
حت�ســيل هذه الر�سوم مقدما عند تقدمي الطلــب وقبل انتهاء الرتخي�س الراديوي ، فاإنــه 

ال يعتد بالطلب املقدم ، ويجدد الرتخي�س الراديوي تلقائيا .

املـــادة ) 9 (
9 - 1 فقرة اأخرية 

ر�سوم الطيـف التـرددي ملحطـات التجربـة واالختبـار حت�سـب تنا�سبيـا من اإجمــايل الر�سوم 
ال�سنوية وفقا لكل خدمة . تطبق فرتة �سهر واحد كحد اأدنى اأو يطبق حد اأدنى من الر�سوم 
بواقع )50( خم�سني رياال ، اأيهما اأكرث ، واحلد االأق�سى لفرتة التجربة واالختبار �سهران .
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9 - 2 فقرتان اأخريتان 
الر�سوم  من  تنا�سبي  اأ�سا�س  على  املوؤقتة  للرتاخي�س  الرتددي  الطيف  ر�سوم  ح�ساب  يتم 

ال�سنوية وفقا للخدمات الراديوية .
فقط  واحدة  مرة  للتجديد  قابال  ويكون  اأ�سهر  ثالثة  املوؤقت  للرتخي�س  الق�سوى  املدة 

وللفرتة نف�سها وبعدها يتم تطبيق الر�سوم ال�سنوية املعتادة .
9 - 5 فقرة اأوىل 

ال�سكانية  الكثافة  مناطـق  في  املعطيــات  حيــازة  الأنظــمة  الت�سجيـــل  ر�ســم  حت�ســيل  يتـم 
حيازة  حمطات  من  وعدد  املعطيات  جلمع  مركزية  حمطة  على  ت�ستمل  التي  املنخف�سة 

املعطيات طبقا للمعادلة االآتية :
ثانيا : ي�ستبـــدل باجلــداول اأرقــام : 48 بنـــد )8-6-2-1( ، 53 بنــــد )8-6-2-3( ، 60 بنـــــد 
 )2-10-8( بنـــــــد   89  ،  )7-2-6-8( بنـــــد   64  ،  )6-2-6-8( بنــــــد   61  ،  )6-2-6-8(
اإليهـــــا ،  امل�ســــار  ، من الالئحــة  املـــادة )9(  بنـــد )9-2( من  ، و104  املـــــادة )8(  من 

اجلــــداول االآتيـــــة :
املـــادة ) 8 (

عامل التغطيةالتغطية8 -1-2-6  
1.00كل ال�سلطنة

0.30حمافظة واحدة
جدول 48: عامل تغطية نظام الهاتف املتنقل العاملي

عامل التغطيةالتغطية3-2-6-8       
1.00كل ال�سلطنة

0.30حمافظة واحدة
  جدول 53: عامل تغطية خدمات االت�ساالت الدولية

ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات × 400 ) للمحافظة (6-2-6-8
ر�سم  الت�سجيل = عدد القنوات × 1.400 ) اأكرث من 3 حمافظات ، كل ال�سلطنة (

جدول60 : ر�ســوم ت�سجيــل التعيينــات للمحافظـة/ لكـل ال�سلطنـة للخـدمـات الـراديويـة 
املتنقلة اخلا�سة .
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ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات × 7.500 ) للمحافظة (6-2-6-8

ر�سم  اال�ستخدام = عدد القنوات ×25.000 ) اأكرث من 3 حمافظات ، كل ال�سلطنة (
جدول 61: ر�ســوم ا�ستخــدام التعيينــات للمحافظــة/ لكـل ال�سلطنــة للخدمات الراديوية 

املتنقلة اخلا�سة .

عامل التغطيةالتغطية7-2-6-8
1.00كل ال�سلطنة

0.30حمافظة واحدة

0.1منطقة تقدمي اخلدمة ال�ساملة
جدول 64 : عامل التغطية خلدمة النطاق العري�س .    

ر�سم الت�سجيل = عامل الوزن  × 4 ر.ع ) 20 ر.ع للتن�سيق الدويل ( × عدد املواقع .2-10-8

جدول 89 : ر�سم ت�سجيل خدمة التحديد الراديوي للموقع

املـــادة ) 9 (

ر�سـم اال�ستخـدام = الر�سـوم ال�سنويــة بالتنا�سـب للخـدمـة املعنيـة احلـد االأدنـى 9 - 2
للر�سم في حال اأن :

اأ - الر�سم ال�سنوي اأكرث من اأو ي�ساوي 50 ر.ع : ر�سم �سهر واحد اأو 50 ر.ع 
اأيهما اأكرث .

الر�سم ال�سنوي اأقل من 50 ر.ع : الر�سم ال�سنوي كامال . ب - 

جدول 104: ر�سم ا�ستخدام الرتخي�س املوؤقت لفرتة ق�سرية
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ثالثا : ي�ستبدل باملالحق ) اأ ( ، ) ب ( ، ) ج ( من  الالئحة امل�سار اإليها ، املالحق االآتية :
ملحــــق ) اأ (

الكثافــة ال�صكانيــة 

الكثافة ال�صكانيةالواليةاملحافظة
عايلم�سقطحمافظة م�سقط
عايلمطرححمافظة م�سقط
متو�سطالعامراتحمافظة م�سقط
عايلبو�سرحمافظة م�سقط
عايلال�سيبحمافظة م�سقط
متو�سطقرياتحمافظة م�سقط
عايل�ساللةحمافظة ظفار
منخف�سطاقةحمافظة ظفار
منخف�سمرباطحمافظة ظفار
منخف�سرخيوتحمافظة ظفار
منخف�سثمريتحمافظة ظفار
منخف�س�سلكوتحمافظة ظفار
منخف�ساملزيونةحمافظة ظفار
منخف�سمق�سنحمافظة ظفار
منخف�س�سليم وجزر احلالنياتحمافظة ظفار
منخف�س�سدححمافظة ظفار

منخف�سخ�سبحمافظة م�سندم
منخف�سدباحمافظة م�سندم
منخف�سبخاحمافظة م�سندم
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الكثافة ال�صكانيةالواليةاملحافظة
منخف�سمدحاءحمافظة م�سندم

متو�سطالربمييحمافظة الربميي
منخف�سحم�سةحمافظة الربميي
منخف�سال�سنينةحمافظة الربميي
متو�سطنزوىحمافظة الداخلية
متو�سطبهالءحمافظة الداخلية
منخف�سمنححمافظة الداخلية
منخف�ساحلمراءحمافظة الداخلية
منخف�ساأدمحمافظة الداخلية
منخف�ساإزكيحمافظة الداخلية
منخف�س�سمائلحمافظة الداخلية
منخف�سبدبدحمافظة الداخلية

عايل�سحارحمافظة �سمال الباطنة
منخف�س�سنا�سحمافظة �سمال الباطنة
منخف�سلوىحمافظة �سمال الباطنة
منخف�س�سحمحمافظة �سمال الباطنة
متو�سطاخلابورةحمافظة �سمال الباطنة
متو�سطال�سويقحمافظة �سمال الباطنة
متو�سطالر�ستاقحمافظة جنوب الباطنة
منخف�سالعوابيحمافظة جنوب الباطنة
منخف�سنخلحمافظة جنوب الباطنة

تابــع : ملحق ) اأ (
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الكثافة ال�صكانيةالواليةاملحافظة
منخف�سوادي املعاولحمافظة جنوب الباطنة
متو�سطبركاءحمافظة جنوب الباطنة
منخف�سامل�سنعةحمافظة جنوب الباطنة
متو�سط�سورحمافظة جنوب ال�سرقية
منخف�سالكامل والوافيحمافظة جنوب ال�سرقية
منخف�سجعالن بني بوح�سنحمافظة جنوب ال�سرقية
متو�سطجعالن بني بوعليحمافظة جنوب ال�سرقية
منخف�سم�سريةحمافظة جنوب ال�سرقية
منخف�ساإبراءحمافظة �سمال ال�سرقية
منخف�سامل�سيبيحمافظة �سمال ال�سرقية
منخف�سبديةحمافظة �سمال ال�سرقية
منخف�سالقابلحمافظة �سمال ال�سرقية
منخف�سوادي بني خالدحمافظة �سمال ال�سرقية
منخف�سدماء والطائينيحمافظة �سمال ال�سرقية

متو�سطعربيحمافظة الظاهرة
منخف�سينقلحمافظة الظاهرة
منخف�س�سنكحمافظة الظاهرة
منخف�سهيماحمافظة الو�سطى
منخف�سحموتحمافظة الو�سطى
منخف�سالدقمحمافظة الو�سطى
منخف�ساجلازرحمافظة الو�سطى

تابــع : ملحق ) اأ (
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ملحـــق ) ب (
املحافظــــات

املحافظـــــات
حمافظة م�سقط
حمافظة ظفار

حمافظة م�سندم
حمافظة الربميي

حمافظة الداخلية 
حمافظة �سمال الباطنة
حمافظة جنوب الباطنة

حمافظة جنوب ال�سرقية 
حمافظة �سمال ال�سرقية

حمافظة الظاهرة
حمافظة الو�سطى

ملحـــق ) ج ( 
اخلـدمات واالأجهــزة الراديـويــة املعفــاة من الر�ســوم والرتاخيـــــ�س الراديوية :

- االأجهزة الطرفية خلدمات الهاتف املتنقل العاملي ، ونظام الهاتف املتنقل الدويل ، 
واأنظمـة االت�ســـاالت ال�سخ�سيـــة املتنقلـــة العامليــــة واالت�ســــاالت االأوروبيـــة الرقميــــة 

الال�سلكية ونظام النداء االآيل .
نقــــــــاط متعـــــــــددة  اإلـــــى  - االأجهــــــزة الطـــرفيــــــة خلـــدمــــات االت�ســــــاالت مــن نقطــــــة 
)Point - to - Multipoint( ومـــن نقـــــــــاط متعــــــــددة اإلــــــى نقــــــــــاط متعـــــــــــــــددة 

 . )Multipoint - to - Multipoint(
- االأجهزة الق�سرية املدى ، املعرفة في امللحق ) د (  .

- اأجهزة اال�ست�سعار ق�سرية املدى ، املعرفة في امللحق )هـ ( .
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- االأجهـــزة املخ�س�ســـة لال�ستقبـــال فقــط ) اخلدمات العامة ( كما هي معرفة في املادة 
)9( بند )9-6( من الالئحة . 

االأجهــزة الراديويــة املخ�س�ســـة خلدمــة ال�سالمة مبــا فـي ذلـك االأجهـــــزة الراديــويـــة   -
الهيــئة  حتـــدد  والتــي  املر�ســى  ول�سالمـــة  االإعاقــــــة  ذوي  ال�ستخـــدامـــات  املخ�س�ســـة 

نطاقاتهـــا ، وتـــوافـــــق على نوعيتها ، ومرفقة في امللحق ) ك ( من هذه الالئحة .
 - )WAS/RLANs( اأنظمــــــــــة النفـــــــــاذ الال�سلكيــــــــــــة وال�سبكـــــــــات الـــراديــــــويـــــــــــة  -
املعــــرفــة فـــي امللحــق ) و ( - وذلــك بعـــــد ا�ستيفائها لل�سروط واملوا�سفات واملعايري 
الفنية الواردة في ذلك امللحق ويلتزم م�ستخدمو هذه االأنظمة بعدم التداخل ال�سار 

مع امل�ستخدمني االآخرين ، كما ال يحق لهم طلب احلماية من هذا التداخل .
تـم  اأو  الغري  اإىل  االت�ســــــــاالت  خـــدمـــات  لتقــديــــــم  االأنظمــــة  تلـــك  ا�ستخــــدمـت  واإذا 
، يتعــــــني احل�ســــول على الرتخي�س املالئم لها طبقا  تركيبهـــا في االأمــاكــن العامـــة 

لقانون تنظيم االت�ساالت .
وا�ستثنـــــاء مـــن ذلــــك ، ي�سـمــــــح بــا�ستخــــدام االأنظمــــــة امل�ســـار اإليهــا في هذا البند غري 
امل�ستوفية لل�سروط واملوا�سفات الفنية الواردة في امللحق ) و ( حتى عام 2012م ، على 
اأن تطبق على هذه االأنظمة الر�سوم املحددة في املادة )8( بند )8-4-1( من الالئحة .

النطـــاق  فـي  العــاملــة   )  PMR 446  ( اخلـــا�ســـة  املتنقلــة  الـراديــويـــة  االأجهــــزة   -
ا�ستيفائــها  بــعد  امللحــق ) ي ( - وذلك  فــــي  املعــــرفـــة  446 -446.2 ميجـــــاهريتـــــز - 
لل�ســروط واملوا�سفــات واملعاييـــر الفنيـــة الواردة في ذلك امللحـــق و�سريطـــة اأن تكــون 
غري قابلـــة الإعادة الربجمة ويلتزم م�ستخدمو هذه االأنظمة بعدم التداخل ال�سار 

مع امل�ستخدمني االآخرين ، كما ال يحق لهم طلب احلماية من هذا التداخل . 
رابعـــا: ت�ساف اإىل املادة )1( من الالئحة امل�سار اإليها ، التعريفات االآتية :

اخلدمة املتنقلة للطريان : 
خدمة متنقلة بني حمطات الطريان وحمطات الطائرات اأو بني حمطات الطائرات التي 
التــــرددات  الراديويـة في  املواقـع  االإنقـاذ ومنارات حتديـد  فيهـا حمطـات طائـرات  ت�سـارك 

املخ�س�سة حلاالت اال�ستغاثة والطوارئ .
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اخلدمة املتنقلة للطريان ) خارج امل�صار ( :
خدمة متنقلة خم�س�سة لالت�ساالت مبا فيها تلك املتعلقة بتن�سيق الطريان ، خا�سة خارج 

م�سارات الطريان املدين املحلية اأو العاملية .
اخلدمة املتنقلة للطريان ) على طول امل�صار ( : 

خدمة متنقلة خم�س�سة لالت�ساالت املتعلقة ب�سالمة وانتظام الطريان خا�سة على م�سارات 
الطريان املدين املحلية اأو العاملية .

اخلدمة املتنقلة ال�صاتلية للطريان :
خدمة متنقلة �ساتلية تكون فيها املحطات االأر�سية املتنقلة موجودة على منت الطائرات 
وت�سرتك في هذه اخلدمة اأي�سا حمطات طائرات االإنقاذ ومنارات حتديد املواقع الراديوية . 

اخلدمات املتنقلة ال�صاتلية للطريان ) خارج امل�صار ( : 
خدمــة متنقلــة �ساتليــة للطيــران خم�س�ســـة لالت�ســاالت مبــا فيهــا تلك املتعلقــة بتن�سيـــــق 

الطريان ، خا�سة خارج م�سارات الطريان املدين املحلية اأو العاملية .
اخلدمات املتنقلة ال�صاتلية للطريان ) على طول امل�صار ( : 

خدمة متنقلة �ساتلية للطريان خم�س�سة لالت�ساالت املتعلقة ب�سالمة وانتظام الطريان ، 
خا�سة على م�سارات الطريان املدين املحلية اأو العاملية .

خدمة املالحة الراديوية للطريان : 
خدمة مالحة راديوية خم�س�سة لفائدة و�سالمة ت�سغيل الطائرة .

خدمة املالحة الراديوية ال�صاتلية للطريان : 
خدمة مالحة راديوية �ساتلية تكون فيها املحطات االأر�سية على منت الطائرة .

حمطة الطريان : 
حمطة اأر�سية في اخلدمة املتنقلة للطريان .

حمطة الطائرة :
حمطــة متنقلـــة في اخلدمـــة املتنقلــة للطيــــران خالفــــا ملحطـــة طائـرات االإنقــاذ ، موجـــودة 

على منت الطائرة .
خدمة الهواة :

خـــدمـــة ات�ســاالت راديويــة الأغــرا�س التــدريب ال�سخ�ســي والتوا�ســل والتحـــريـــات الفنيـــــة 
مـن قـبل الهــواة املرخ�ســني ممـن لهـم الرغبـة فـي التقنيــات الراديويـة فقـط لالأغـــــرا�س 

ال�سخ�سية دون اأي م�سلحة مالية .
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خدمة الهواة ال�صاتلية :  
خدمة ات�ساالت راديوية ت�ستخدم حمطات ف�سائية واقعة على �سواتل اأر�سية لنف�س الغايات 

التي تهدف اإليها خدمة الهواة .
خدمة البث :

خدمــة ات�ســـاالت راديـــويــة يكـــون االإر�ســال فيهـــا خم�س�ســا لال�ستقبـــال املبا�ســر بوا�سطـــــة 
اجلمهور ، وقد تت�سمن االإر�سال ال�سوتي اأو التلفزيوين اأو اأي نوع اآخر من اأنواع االإر�سال .

خدمة البث ال�صاتلية :
خدمة ات�ساالت راديوية يتم اإر�سال االإ�سارة فيها عرب املحطات الف�سائية لال�ستقبال املبا�سر 

بوا�سطة اجلمهور .
 املحطة ال�صاحلية :

حمطة اأر�سية في اخلدمة املتنقلة البحرية .
االت�صاالت االأوروبية الرقمية الال�صلكية : 

معيار معتمد من املعهد االأوروبي ملقايي�س االت�ساالت للهواتف املحمولة التي ت�ستخدم عادة 
للتطبيقات املحلية واملوؤ�س�سية وميكن ا�ستخدام هذا املعيار لنقل املعلومات ال�سلكيا حيث اإنه 
يعمل كنظام خلوي ، ويظهر هذا املعيار فرقا اأ�سا�سيا عند مقارنته بالهاتف املتنقل العاملي : 
حيث اإن قطر اخللية يبلغ فقط 25 - 100 مرت بينما يعمل الهاتف املتنقل العاملي في نطاق 

2 - 10 كلم ، ويعمل النظام مع 10 ناقلني في نطاق 1880 -1900 ميجاهريتز .
خدمة ا�صتك�صاف االأر�ض ال�صاتلية : 

خدمة ات�ساالت راديوية بني املحطات االأر�سية و/اأو اأكرث من حمطة ف�سائية وقد تت�سمن 
و�سالت بني املحطات الف�سائية التي :

يتم فيها احل�سول على املعلومات املتعلقة بخ�سائ�س االأر�س وظواهرها الطبيعية   -  
مبـــــا فـي ذلـــك املعلومــات املتعلقــة بالو�ســع البيئــي عن طـــريق ح�سا�ســات ن�سطــة 

اأو منفعلة في �ساتالت اأر�سية .
يتم فيها احل�سول على معلومات مماثلة من من�سات حممولة جوا اأو مثبتة اأر�سيا .  -  
ميكن من خاللها توزيع مثل تلك املعلومات على املحطات االأر�سية في النظام املعني .  -  

ميكن اأن ت�سمن فيها حتريات املن�سة .  -  
وهذه اخلدمة قد تت�سمن اأي�سا و�سالت تغذية �سرورية لعملها .
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و�صلة التغذية : 
و�سلـة راديــويــة من حمطــة اأر�سيــة في موقــع معــني اإىل حمطـة اأر�سيـة اأو العكــ�س ، يتـــــم 
املعلومات خلدمة ات�ساالت راديوية ف�سائية بخالف اخلدمة الف�سائية  من خاللها نقل 
الثابتة . وميكن اأن يكون املوقع املعني في نقطة ثابتة حمددة اأو في اأي نقطة ثابتة �سمن 

حمافظات حمددة . 
اخلدمة الثابتة : 

خدمة ات�ساالت راديوية بني نقاط ثابتة حمددة .
اخلدمة الثابتة ال�صاتلية :  

خدمة ات�ساالت راديوية بني حمطات اأر�سية قائمة في مواقع معينة ، عندما ي�ستعمل �ساتل 
واحد اأو عدة �سواتل . و قد يكون املوقع املعني نقطة ثابتة حمددة اأو اأية نقطة ثابتة تقع في 
مناطق حمددة . وتت�سمن هذه اخلدمة ، في بع�س احلاالت ، و�سالت بني ال�سواتل ، ميكن 
تاأمينها اأي�سا �سمن اخلدمة ما بني ال�سواتل . وقد تت�سمن اخلدمة الثابتة ال�ساتلية اأي�سا 

و�سالت تغذية خلدمات اأخرى خا�سة باالت�ساالت الراديوية الف�سائية .
اأنظمة االت�صاالت ال�صخ�صية املتنقلة العاملية :

نظام �سخ�سي لالت�ساالت يوفر تغطية مرحلية اأو اإقليمية اأو عاملية من كوكبة من ال�سواتل 
ميكــن النفـــاذ اإليهــا بوا�سطــة حمطات �سغـرية �سهلــة النقــل . وب�ســرف النظــر عــن كــــون 
اأنظمة االت�ساالت ال�سخ�سية املتنقلة العاملية م�ستقرة اأو غري م�ستقرة ، ثابتة اأو متنقلة ، 
عري�ســة النطــاق اأو �سيقــة النطـــاق ، عامليـة اأو اإقليميـة ، فاإنها قادرة على توفري خـــدمات 
ال�سخ�سية  االت�ساالت  اأنظمة  وتت�سمن   ، النهائيني  امل�ستخدمني  اإىل  مبا�سرة  االت�ساالت 
املتنقلة العاملية خدمة ال�سوت باجتاهني ، الفاك�سميلي ، اإر�سال الر�سائل ، والبيانات واأي�سا 
، غلوبال  الرثيا   ، املثال يجب معاملة امنار�سات  �سبيل  النطاق وعلى  العري�سة  الو�سائط 

�ستار واإيريدمي وفقا لذلك .
نظام الهاتف املتنقل العاملي : 

�سبكة  خلوية من اجليل الثاين ، وتت�سل به الهواتف املتنقلة عن طريق البحث عن خاليا 
في اجلوار القريب ، وتعمل �سبكات نظام الهاتف املتنقل العاملي ب�سورة رئي�سية في نطاقني 

خمتلفني من الرتددات هما 900 ميجاهريتز اأو 1800 ميجاهريتز .
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في نطـاق 900 ميجاهـريتـز يكــون تــردد الو�سلــة ال�ساعــدة بني 890 - 915 ميجـــاهيــرتــز 
وتــــردد الو�سـلـــــة الهــــابطــــة بــني 935 - 960 ميجــــاهيـــــرتــــز ، ويتـــم تق�سـيــــــم عـــر�س النطـــاق 
البالـــغ 25 ميجاهيـرتــز اإىل 124 قنــاة ناقلــة للتــردد تبعـد كــل منهــا عــن االأخــرى مبقـــدار 
200 كيلو هريتز . ويتم ا�ستخدام تعدد االإر�سال بتق�سيم الزمن لتوفري ثماين قنوات كاملة 
املعدل اأو 16 قناة بن�سف املعدل للمحادثة لكل قناة تردد راديوية ، وتوجد ثماين فجوات 
 ، )TDMA( زمنية راديوية يتم جتميعها فيما ي�سمى اإطار النفاذ املتعدد بتق�سيم الزمن
وت�ستخـدم قنـوات ن�سف املعدل اأطرا بديلة في نف�س الفجوة الزمنية ويبلغ معدل بيانات 

القناة 270.833 كيلوبت/ث وت�سل مدة االإطار اإىل 4.615 دقيقة .
نطــــــاق 1800 ميجــــــاهيــــرتـــــز ي�ستخـــــدم 1710 - 1785 ميجـــــاهيـــرتـــز للو�سلــــة ال�ساعــــــدة 
و 1805 - 1880 ميجــاهريتــــز للو�سلـــة الهابطــة ويق�سـم عر�س النطــاق الناتـج البالـغ قـدره 

75 ميجاهريتز اإىل 374 قناة مبوا�سفات م�سابهة كما ورد اأعاله .
وتقت�سر قدرة االإر�سال للجهاز املحمول على ) 2( واط كحد اأق�سى في نطاق 900 ميجاهريتز 

وعلى )1( واط في نطاق 1800 ميجاهريتز لنظام الهاتف املتنقل العاملي . 
خدمة ال�صاتل البينية : 

خدمة ات�ساالت راديوية تعمل على توفري و�سالت بني ال�سواتل اال�سطناعية االأر�سية .
اخلدمة املتنقلة االأر�صية :

خدمة متنقلة بني املحطات االأ�سا�سية واملحطة املتنقلة الربية اأو بني املحطات املتنقلة الربية .
اخلدمة املتنقلة االأر�صية ال�صاتلية : 

خدمة �ساتلية متنقلة تكون فيها املحطات االأر�سية املتنقلة على االأر�س .
اخلدمة البحرية املتنقلة : 

خدمـة متنقلــة بــني املحطــات ال�ساحليــة وحمطــات ال�ســفن اأو بــني حمطــات ال�سفــن اأو بــني 
اأي�سا حمطات  فيها  ت�سارك  وقد  ال�سفينة  على منت  ببع�سها  ات�ساالت مرتبطة  حمطات 

طائرات االإنقاذ ومنارات حتديد املواقع الراديوية .
اخلدمة البحرية املتنقلة ال�صاتلية : 

خدمـــة �ساتليــــة متنقلـــة تكـــون فيهـا املحطــات االأر�سيــة املتنقلـة موجـودة علـى منت ال�سفــن 
وقد ت�سارك فيها حمطات طائرات االإنقاذ ومنارات حتديد املواقع الراديوية .
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خدمة املالحة البحرية الراديوية :
خدمة مالحة راديوية خم�س�سة لفائدة و�سالمة ت�سغيل ال�سفن .

خدمة املالحة البحرية الراديوية ال�صاتلية : 
خدمة مالحة راديوية �ساتلية تكون فيها املحطات االأر�سية موجودة على منت ال�سفن .

خدمة م�صاعدات االأر�صاد اجلوية :
خدمــة ات�ســاالت راديـويـــة ت�ستخـــدم الأغــرا�س االأر�سـاد اجلويــة واملراقبــة الهــايــدرولوجيـــــــة 

واال�ستك�ساف .
خدمة االأر�صاد اجلوية ال�صاتلية : 

خدمة ال�ستك�ساف االأر�س ال�ساتلية الأغرا�س االأر�ساد اجلوية .
اخلدمة املتنقلة :

خدمة ات�ساالت راديوية بني املحطات املتنقلة واالأر�سية اأو بني املحطات املتنقلة .
اخلدمة املتنقلة ال�صاتلية : 

خدمــة ات�ســاالت راديــويــة بني املحطــات االأر�سيــة املتنقلـــة و/اأو اأكثـــر مـــن حمطــة ف�سائيـــة 
اأو بـــني املحطـــات الف�سائيـــة التـي ت�ستخــــدم هــــذه اخلــدمـــة وقـــد ت�ستمــــل هــــذه اخلــــدمـــــة 

على و�سالت تغذية �سرورية لعملها .
طراز جهاز التحكم الراديوي :

ا�ستخدام االإ�سارات الراديوية للتحكم في جهاز عن بعد وكثريا ما ي�ستخدم هذا امل�سطلح 
لالإ�سارة اإىل التحكم في ال�سيارات والقوارب والطائرات واملروحيات من جهاز بث راديوي 
حممــول ، وت�ستفـــيــد كذلــــك اجلهــــات ال�ســناعيــــة والع�سكــريــة وموؤ�س�ســــات البـــحث العلمــــي 

من ال�سيارات التي يتم التحكم بها راديويا .
تقنية االت�صال الال�صلكي عن قرب :

تقنيــة ات�ســاالت ال�سلكيــة ق�سيــرة املــدى عاليــة التــردد تتيــح تبادل البيانــات بــني االأجهــــزة 
في م�سافــة 10 �سنتمتــرات تقريبــا ، وتعـمل عـلى تــردد 13.56 ميجاهـريتــز وتنقــل البيانــــات 

حتى 424 كيلوبت/ث .
النداء االآيل : 

ر�سائل حتتوي على خانات  وا�ستالم   ، الق�سرية  للر�سائل  �سخ�سي مب�سط  ات�ساالت  جهاز 
قليلة مثل رقم هاتفي يتوقع من امل�ستخدم االت�سال به ، كذلك توجد اأجهزة النداء االآيل 
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الهجائيــة الرقمـية وباإمكــان اأجهــزة النـــداء االآيل ذوات االجتاهــني اإر�ســال بريــد اإلكرتونــي 
اأو ر�سائل ن�سية واأي�سا ا�ستالمها .

حمطة امليناء :
 حمطة �ساحلية في خدمة عمليات املوانئ .

اخلدمة العامة : 
اخلدمات التي ي�ستلمها اجلمهور ) �سمعية ، مرئية ونقل البيانات ( وي�سمل هذا التعريف 

العرو�س التي تبث في �سكل م�سفر اأو ت�ستلم مقابل دفع مبالغ خا�سة . 
خدمة علم الفلك الراديوي : 

خدمة تت�سمن اال�ستفادة من علم الفلك الراديوي .
خدمة اال�صتدالل الراديوي :

خدمة ات�ساالت راديوية لتحديد املوقع ، ال�سرعة و/اأو بع�س خ�سائ�س االأج�سام اأو احل�سول 
على معلومات تتعلق بتلك املعايري عن طريق خا�سية انت�سار املوجات الراديوية .

خدمة املالحة الراديوية :
خدمة حتديد راديوي الأغرا�س املالحة مبا في ذلك االإنذار بوجود عوائق . 

خدمة املالحة الراديوية ال�صاتلية :
خدمة حتديد راديوي �ساتلية الأغرا�س املالحة الراديوية .

اخلدمة الراديوية :
خدمة تت�سمن اإر�سال ، اإطالق و/اأو ا�ستقبال املوجات الراديوية الأغرا�س ات�ساالت حمددة .

خدمة االت�صاالت الراديوية :
خدمة تت�سمن اإر�سال ، اإطالق و/اأو ا�ستقبال املوجات الراديوية الأغرا�س ات�ساالت حمددة . 
ما لـم يتم النــ�س على خــالف ذلك ، فـاإن اأي خدمـة ات�سـاالت راديويـة تن�سب اإىل االت�ســـاالت 

الراديوية االأر�سية .
خدمة االت�صاالت الراديوية ال�صاتلية :

حمطة  ا�ستخدام  ذلك  في  مبا  الراديوي  اال�ستدالل  الأغرا�س  راديوية  ات�ساالت  خدمة 
ف�سائية اأو اأكرث وقد ت�سمل هذه اخلدمة و�سالت تغذية �سرورية لعملها .

خدمة التحديد الراديوي للموقع : 
خدمة ات�ساالت راديوية الأغرا�س التحديد الراديوي للموقع .
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خدمة التحديد الراديوي ال�صاتلية للموقع :
خدمة ا�ستدالل راديوي �ساتلية ت�ستخدم الأغرا�س التحديد الراديوي للموقع وقد ت�سمل 

هذه اخلدمة و�سالت تغذية �سرورية لعملها .
تقنية التعريف بالرتددات الراديوية : 

طريقة اآلية للتعريف تعتمد على تخزين البيانات وا�سرتجاعها عن بعد با�ستخدام اأجهزة 
. وعالمة  وامل�ستقبلة  املر�سلة  االأجهزة  اأو  الراديوية  بالرتددات  التعريف  ت�سمى عالمات 
التعريف بالتــرددات الراديــويــة هـــي و�سيلـــة ميكن تطبيقهـــا علـــى اأو ت�سمينهــــا فــي منتـــــج 
، وميكن قراءة  الراديوية  التعرف عليه با�ستخدام املوجات  اأو �سخ�س الأغرا�س  اأو حيوان 

بع�س العالمات من على بعد عدة اأمتار اأو خارج مدى روؤية القارئ .
ال�صبكات املحلية الراديوية : 

جهــاز اأو طريقــة لتوجيــه البيانــات فــي نـظــام نقــل راديــوي للبيانـــات لديــه جهـــاز حا�ســــوب 
م�ست�سيف اأو اأكرث ، وحمطة اأ�سا�سية و�سيطة اأو اأكرث وحمطة تردد راديوي اأو اأكرث . وهي 
تنظم املحطات االأ�سا�سية الو�سيطة في �سبكة مثلى مرتابطة للتحكم في توجيه البيانات 
اإىل ومن حمطات الرتدد الراديوي وجهاز احلا�سوب بكفاءة وديناميكية ، ويتحقق االت�سال 
بني احلا�سوب امل�ست�سيف وحمطات الرتدد الراديوي با�ستخدام �سبكة املحطات االأ�سا�سية 

الو�سيطة لنقل البيانات .
خدمة ال�صالمة : 

خدمة ات�ساالت راديوية ت�ستخدم ب�سفة دائمة اأو موؤقتة حلماية االأرواح الب�سرية واملمتلكات .
حمطة ال�صفن : 

حمطة متنقلة في اخلدمة املتنقلة البحرية موجودة على منت ال�سفن التي ال تكون را�سية 
ب�سفة دائمة خالفا ملحطة طائرات االإنقاذ .

اأجهزة اال�صت�صعار ق�صرية املدى : 
االأجهــزة التـي تقــع �سمــن الت�سنيــف العــام الأنظمــة اال�ست�سعــار التـي ت�ستخــدم بال�سيــــارات 

وهي توفر اإمكانية احلد من اال�سطدام اإىل جانب تطبيقات �سالمة املرور . 
خدمة الت�صغيل الف�صائي : 

خدمــة ات�ســاالت راديويـة تقت�ســر على عمــل الطائــرات خا�ســة التعــقب الف�سائــي والقيــــا�س 
عن بعد في الف�ساء واالأوامر الف�سائية عن بعد .
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خدمة اأبحاث الف�صاء : 
الف�ساء الأغرا�س  اأخرى في  اأج�سام  اأي  اأو  ات�ساالت راديوية ت�ستخدمها الطائرات  خدمة 

االأبحاث العلمية والتقنية .
اخلدمة اخلا�صة :

خدمة ات�ساالت راديوية ، غري حمددة ، تقدم ح�سرا الحتياجات حمددة للمنفعة العامة 
وغري مفتوحة للمرا�سالت العامة .

خدمة الرتدد املعياري واإ�صارات التوقيت املعيارية : 
باإر�سال  خدمة ات�ساالت راديوية لالأغرا�س العلمية والفنية وغريها من االأغرا�س تقوم 
لال�ستقبال  املخ�س�سة  معا  االثنني  اأو  الدقة  البالغة  التوقيت  واإ�سارات  املحددة  الرتددات 

العام .
اخلدمة ال�صاتلية للرتدد املعياري واإ�صارات التوقيت املعيارية : 

خدمة ات�ساالت راديوية ت�ستخدم املحطات الف�سائية على ال�ساتالت االأر�سية لنف�س اأغرا�س 
خدمة الرتدد املعياري واإ�سارات التوقيت املعيارية وقد تت�سمن هذه اخلدمة و�سالت تغذية 

�سرورية لعملها .
نظام الهاتف املتنقل الدويل :

 اجليل الثالث من ال�سبكات اخللوية لنظام الهاتف املتنقل الدويل ي�سم العديد من واجهات 
البث )Air interfaces( ومركز اجلزء املتنقل التطبيقي للهاتف املتنقل العاملي وعائلة 
 )W-CDMA( الهاتـف املتنقــل العاملــي من م�سفــرات املحادثــة . وت�ستخــدم حاليــا تقنيـــة
من بني اأكرث نظم الهاتف املتنقل اخللوي �سعبية لنظام الهاتف املتنقل الدويل . وي�ستخدم 
نظام الهاتف املتنقل الدويل عرب تقنية )W-CDMA( زوجا من قنوات 5 ميجاهريتز 
ونطــــاقـــات التـــــردد املحــــددة اأ�ســــال بـــوا�سطـــــة معيــــار نظـــــام الهـــاتـــف املتنقــــل الـــــدولـــــي 
هـــي 1.885 - 2.025 ميجـــاهــريتز مــن املتنقــل اإلــى املحطــة االأ�سا�سيــة ) و�سلــة �ساعـــدة ( 
و 2.110 - 2.200 ميجاهريتز من املحطة االأ�سا�سية اإىل املتنقل ) و�سلة هابطة ( . والفرق 
التي  البث  واجهة  هو  الدويل  املتنقل  الهاتف  ونظام  العاملي  املتنقل  الهاتف  بني  االأ�سا�سي 
ت�سكل �سبكة النفاذ الراديوي للهاتف املتنقل العاملي وتقنية GeRAN( EDGE( وميكن 
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الرقمية  وال�سبكة  االإنرتنت  مثل  الرئي�سية  التحتية  البنية  �سبكات  مبختلف  تو�سيلها 
وتت�سمن   ، الدويل  املتنقل  الهاتف  �سبكة  اأو  العاملي  املتنقل  والهاتف  املتكاملة  للخدمات 
تقنية )GeRAN(  الطبقات الدنيا الثالث من منوذج الربط البيني لالأنظمة املفتوحة . 
بـــروتــوكـــول الطبقــة الثالــثة لالأنظمــة املفتــوحــة يــكون بروتوكــول اإدارة م�ســادر الطيــــف 
)RRM( . يعمل هذان الربوتوكوالن على اإدارة القنوات الراديوية الفا�سلة بني الطرفيات 

 . )Handover( املحمولة و ال�سبكة الثابتة امل�ستملة على ت�سليم االت�سال
 : TDD- نظام الهاتف املتنقل الدويل

الثالث من نظام  الهاتف اخللوي للجيل  املتنقلة مبني على معيار  البيانات  ل�سبكة  معيار 
الهاتف املتنقل الدويل با�ستخدام تقنية TD-CDMA اأو TD-SCDMA اأو اأي �سطح 
بينــي معتمــد من جمعــية 3GPP الــذي ي�ستخــدم تعــدد االإر�ســال بتق�سيــم الزمــن للطــيـــف 

املزدوج بني الو�سلة ال�ساعدة والهابطة . 
اأنظمة النفاذ الال�صلكي :

وتت�سمن   ، اأو اخلا�سة  العامة  املركزية  ال�سبكات  اإىل  النهائي  للم�ستخدم  راديوي  تو�سيل 
التقنيــات امل�ستخدمــة االآن لتطبيــق النفــاذ الال�سلكــي لالت�ســاالت اخللويـــة والال�سلكيــــة 

واأنظمة ال�سبكة املحلية الال�سلكية .
خام�صا : ت�سـاف فئــة جديـدة اإىل اجلــدول 68 من املـــادة )8( بنــد )8-6-3-2( مــن الالئـحــة 

امل�سار اإليها على النحو االآتي :

قـوارب و�سفــن ال�سيــد ال�ساحليــة التجــاريـــة .
)�سريطة اأال تتجاوز احلمولة الق�سوى )50( طنا 

واأال يتجاوز طولها )30( مرتا (
100 ر.ع

�صاد�صا : ي�ســاف اإىل املــادة )9( مــن الالئحــة امل�سار اإليهــا ، بنـدان جديـــدان برقمـي )7-9( 
و )9-8( ، على النحو االآتي :

Space Diversity - التعامل مع تنوع املكان   7-9
50% من الر�سوم املحت�سبة على جمموعة االأجهزة الرئي�سية .

االأجهزة واملحطات االأخرى غري الواردة في الالئحة  8-9
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- ر�سم الت�سجيل :
يتم حت�سيل ر�سم الت�سجيل طبقا للمعادلة االآتية :

ر�سم الت�سجيل = عدد املواقع × عامل الوزن × 4 ر.ع ) 20 ر.ع للتن�سيق الدويل (

جدول 113: ر�سم ت�سجيل االأجهزة واملحطات االأخرى
ووفقا لهذه املعادلة ، يتم حتديد عامل الوزن وفقا للجدولني 3 و 4

- ر�سم اال�ستخدام :
يتم حت�سيل ر�سم اال�ستخدام ال�سنوي لالأجهزة وفق املعادلة االآتية :

ر�سم اال�ستخدام = الر�سم االأ�سا�سي × عامل الوزن

جدول 114 : ر�سم ا�ستخدام االأجهزة واملحطات االأخرى
الـــوزن وفقـــــا  الر�ســــم االأ�سا�ســي وعامــل  يتـــم حتــــديـــد  املعادلـــة  ووفقــا لهــذه 

للجداول 2 و 3 و 4 .
ت�ساف اأربعة مالحق جديدة اإىل الالئحة امل�سار اإليها على النحو االآتي : �صابعا: 

امللحــــــق ) ط ( 
 )Ku - Band( في النطــــاق )AES( املـــوا�سفات الفنية لت�سغيل املحطات االأر�سية

علـى مــنت الطائــرات :
 )Ku - Band( النطـــاق  في   )AES( االأر�سيـــة  املحطــات  بت�سغيــل  ي�سمــح   - 1
علــى مـــــنت الطائرات في النطاق ) 14-14.5 جيجاهريتز ( للنطاق ال�ساعد 

) اأر�س / ف�ساء ( �سريطة :
ت�سغيل املحطات االأر�سية )AES( عرب اأقمار �سناعية معرتف بها تقدم   -
ال�ساتلية  املتنقلة  الطريان  وخدمات   )FSS( الثابتة  ال�ساتلية  اخلدمات 
لالإجراءات  وفقا   والتبليغ  التن�سيق  اإجراءات  بنجاح  واأنهت   )AMSS(

املتبعة في اللوائح الراديوية .
- االلتــــزام باملتطلبــــات الفنيـــة والت�سغيليـــة للمحطـــات االأر�سيــــة املحمولــــة 
 )ITU( الدويل لالت�ساالت ال�سادرة عن االحتاد  التو�سية  في  الطائرات  على 

. )ITU-R M.1643( رقم
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االإ�سعـــاع  معايـيـــــــر  ملتطلبـــــــات  للطــائــرات  االأر�سيـــة  املحطـــــة  ا�ستيفــــاء   -
. )ETSI EN 302 186( االأوروبيــــة رقم

اأن يتـــــم ت�سغيــــل املحطــــات االأر�سيـــــة )AES( علـــى ارتفــــاع ال يقـــل عــــن   -
3000م عن �سطح البحر .

- اأن يكون ت�سغيل املحطات االأر�سية )AES( على اأ�سا�س ثانوي .
- عدم جتاوز القدرة امل�سعة عن )50( دي�سيبل .

اإذا كانت   )AES( ال�سماح للطائرات االأجنبية احلاملة للمحطات االأر�سية  - 2
حتمل ترخي�سا �ساري املفعول من قبل اإدارات الدول امل�سجلة لهذه الطائرات .

3 - بالن�سبة للطائرات امل�سجلة حتت علم ال�سلطنة ف�سيتم فر�س ر�سم ا�ستخدام 
�سنوي عليها .

بالن�سبـــة للنطــاق ) 10.7 - 12.75 جيجـاهيــرتــــز ( للنطـــاق الهابــط ) ف�ســـاء/  - 4
على  تداخالت  اأية  اإحداث  وعدم  احلماية  عدم  اأ�سا�س  على  ف�سيكون   ) اأر�س 

اخلدمات االأخرى املحمية .
التــي تـم اعتمادهــا لتقديــم خدمــــات الهاتف املتنقل  العمــل بنفـــ�س الر�ســوم   - 5
GSM - 1800 والــــواردة  العاملـــــي علـــــى متــــن الطائرات با�ستخدام نطاق 
فـي امللحـــق ) ز  ( بحـــيث يتم فر�س ر�سم ت�سجيل على مقدم اخلدمة مبقدار 
الطائــــرات  �سنـــوي علـــى  ا�ستخـــدام  ر�ســـم  األف ريال عماين وتطبيق   )1000(
امل�سجلة حتت علم ال�سلطنة واحلاملة للمحطات االأر�سية )AES(  مبقدار 

)100( مائة ريال عماين . 

امللحــــــق )  ي  ( 
: )PMR 446( املوا�سفات الفنية لت�سغيل االأجهزة الراديوية املتنقلة الخا�سة

تعفى االأجهزة الراديوية املتنقلة اخلا�سة )PMR 446( العاملة في النطاق 446 -446.2 
ميجاهريتز من الرتاخي�س الراديوية )Unlicensed Operation( �سريطة ا�ستيفائها 
لل�سروط واملوا�سفات واملتطلبات واملعايري الفنية الواردة في اجلدول )1( واأن تكــــون غري 
قابلــة الإعــادة الربجمــــة ، ويلـــتــزم م�ستخــدمــــو االأنظمـة امل�ســار اإليهـا بعدم التداخل ال�سار 

مع امل�ستخدمني االآخرين ، وبعدم املطالبة باحلماية من اأي تداخل .
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اجلدول )1( املوا�صفـات واملعاييــر الفنيــة واملتطلبــات التنظيميــة لالأجهــــزة 
)PMR 446( الراديوية املتنقلة اخلا�صة

املوا�صفات واملتطلبات

االأجهزة 
الراديوية 

املتنقلة اخلا�صة 
التماثلية

Analogue
PMR 446

االأجهزة الراديوية 
املتنقلة

اخلا�صة الرقمية
Digital PMR 446

مالحظات

النطـــــــــــــاق الت�سغيــــــــلــــــي
446.2-446.1446.1-446.0) بامليجاهريتز  (

املباعــــــدة بيــــــن القــــــــــنوات
  or 6.25 12.512.5) بالكيلوهريتز (

channel spacing-446.00625446.1احلامـل االأدنى/مركز الرتدد
2

القــــدرة امل�سعـــــــة 
500 ≥500 ≥الفعــــالـــة ) ميلي وات (

"ETS 300 296 EN 300 113-2 orيخ�سع املعيار لـ
EN 301 166-2

اأو غريها 
من 

املوا�سفات 
الفنية 
املعادلة

اأق�سى فرتة اإر�سال غري 
180 ثانية-م�ستقطعة

احل�سول على ترخي�س 
غري مطلوبغري مطلوبراديوي

مطلوبةمطلوبةاملوافقة النوعية
غري متوافرةغري متوافرةاحلماية من التداخالت

الت�سغيل في املناطق 
احلدودية

ال ي�سمـــح بت�سغيــــل هــــذه االأجهزة على بعـد يقـل 
عن )20( كيلومرتا من احلدود

االأجهزة الطرفية املحمولة ذوات الهوائيات الت�سميم
املتكاملة فقط
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امللحــــــق ) ك ( 
قائمة اأنظمة خدمات ال�سالمة  والرتددات/النطاقات الرتددية املخ�س�سة لها :

 خدمات
 نطاق الرتدد اأو نطاق القناةتعريف خمت�صر للخدمةال�صالمة

خدمة 

التلك�ض

 ) االإبراق ( 

املالحية

متو�سطـة  األيـــة  دوليـــــة  خـدمـــــة  هي 

التــــردد تعمل بالطبـاعـــــة املبــــا�ســــــرة 

لنقـل حتــــذيـرات املالحة واالأر�ســــــــاد 

ال�سفــــن  اإلــى  وتنبــوؤاتهـــــــــــــا  اجلويـة 

نقـــــــــل معلـــــــومـــــــــات  اإىل  باالإ�سافـــــــة 

ال�ســـــالمـــــة البحــــريـــة العاجلة .

   518 kHz:

القناة الرئي�سية   
Navtex

 490 kHz:
ت�ستخدم للبث في اللغات املحلية 

) غري اإجنليزية ( 
4902.5 kHz:

  Navatex لبــــــــــث  خم�س�ســــــــــة 
في املناطق اال�ستوائية - ال ت�ستخدم 
على نطاق وا�سع في الوقت احلايل

نظام 

التعريف 

االأوتوماتيكي

هــو نظام ر�سد اأوتـــومــاتــيك ي�ستخـدم 

خـــدمــــــات  وبــــوا�سطـــــة  ال�سفــــن  علـــى 

حــركـــة ال�سفـن للتعرف علـى ال�سفـــن 

طــــريـــــــق  عــــــن  وحتــــديـــــــد مواقعهـــــا 

مـــع  اإلكتــرونيـــــــا  البيــــــانـــــات  تبـــــــادل 

ال�سفـــن االأخـــرى القريبــــة وحمطـــــات 

خــــــدمـــــات حركة ال�سفن .  

161.975 MHz

162.025 MHZ
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 خدمات
 نطاق الرتدد اأو نطاق القناةتعريف خمت�صر للخدمةال�صالمة

منارات 

اال�صتغاثة 

الراديوية

اأجهـــــزة اإر�ســال معدة للر�سد واملتابعة 
مواقع  وحتديد  ر�سد  في  وت�ساعد 
في  واالأ�سخا�س  القوارب والطائرات 
منــــــارات  وهــي   ، اال�ستغاثـة  حالة 
العاملية  اخلدمة  مع  تتواءم  راديويــــة 
لنظام )Cospas-Sarsat( ال�ساتلي 

العاملي للبحث واالإنقاذ .
منـــارات  مـــــن  اأنـــواع  ثــالثـة  وتوجــد 
اال�ستغاثة الراديوية التي تتوافق مع 
ال�ساتلي   )Cospas-Sarsat( نظام 

العاملي للبحث واالإنقاذ : 
- اال�ستغـــاثـــة البحــريـــة با�ستـخـــــــدام 
اإ�ســـارات املنــــارات الراديويــــة التـــــي 

حتدد املوقع في حاالت الطوارئ .
- ا�ستــغـــاثـــــة الطائـــرات با�ستـــخـــــــدام 
حتـــديـــد  اإر�ســــال  اأجهــــزة  اإ�ســــارات 

املواقع في حاالت الطوارئ .
- منـــــــارات املــوقــــــع ال�سخ�ســـي وهـــــي 
وتهــــدف  ال�سخ�ســـي  لال�ستخــــدام 
امل�ستغيث  ال�سخ�س  موقع  لتحديد 
خدمـــات  عـــن  بعيــــدا  يكون  الـــذي 

الطوارئ املعتادة .

121.45 MHz-

121.55MHz

243 MHz

406 MHz-406.1 MHz

تابع :  امللحق ) ك ( 
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 خدمات
 نطاق الرتدد اأو نطاق القناةتعريف خمت�صر للخدمةال�صالمة

املنارات 
الراديوية 

لتحديد 
املوقع في 

حاالت 
الطوارئ

العـــــاملـي لال�ستغاثة  للنظام  ت�ستخـدم 

وال�سالمـــة فــي البحــر مــــن الف�ســــاء 

اإىل االأر�س .

1544-1545 MHz

اأجهزة 
الرادار 

املخ�ص�صة 
لالإر�صال 

واال�صتقبال
)RACON(

لر�سد  عادة  ت�ستخدم  االأجهزة  هذه 

املخاطر البحرية واملالحية .

2920-3100 MHz

9200-9500 MHz

النظام 
العاملي 

لال�صتغاثة 
وال�صالمة 
البحرية

لال�ستغاثـــة  العاملـــي  النظــــام  تــرددات 
لالت�ســــــــال  البحـــريــــــة  وال�ســـالمـــــــة 
وال�ســــــالمـــــــة  اال�ستغاثـــــة  بخـــــدمـــات 
با�ستخـدام اأ�ساليــب النـــداء االنتقائي 

. )DSC( الرقمي

2 187.5 KHz. 
4 207.5 KHz. 
6 312 KHz. 
8 414.5 KHz. 
12 577 KHz. 
16 804.5 KHz.
156.525 MHz

لال�ستغاثـــة  العاملـــي  النظــــام  تــرددات 
حلــــــــركـــــــــة  البحـــريــــــة  وال�ســـالمـــــــة 
اال�ستغاثــــة وال�ســـالمـــة عـن طـــــريـــــق 
بطباعة  النطاق  �سيق  االإبراق  نظام 

. )NBDP(مبا�سرة

2 174.5 KHz. 
4 177.5 KHz. 
6 268 KHz. 
8 376.5 KHz. 
12 520 KHz.
16 695 KHz

تابع :  امللحق ) ك ( 
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 خدمات
 نطاق الرتدد اأو نطاق القناةتعريف خمت�صر للخدمةال�صالمة

النظام 
العاملي 

لال�صتغاثة 
وال�صالمة 
البحرية

تــرددات النظـــام العاملــــي لال�ستغاثـــة 
حلــــــركــــــة  البحـــريــــــــة  وال�ســــالمـــــــة 
اال�ستغاثـــة وال�ســــالمــــة عـــن طـــريـــق 

االإبراق الراديوي .

2 182 KHz. 
4 125 KHz. 
6 215 KHz. 
8 291 KHz.
12 290 KHz. 
16 420 KHz .
156.8 MHz

عمليات 
البحث 
واالإنقاذ

البحــــــــث  لعمليـــــات  دوليـــــة  تــــرددات 
واالإنقاذ  

2 182 KHz. 3 023 KHz. 
5 680 KHz. 8 364 KHz. 
10 003 KHz. 14 993 
KHz. 19 993 KHz. 
121.5 MHz. 123.1 MHz. 
156.3 MHz. 156.8 MHz. 
161.975 MHz.162.025 
MHz. 24MHz

امللحــــــق ) ل (
 اخت�ســـــــارات

A
ADSاأجهزة مراقبة اأوتوماتيكية تابعة

ASDEجهاز ا�ستك�ساف �سطح املطار

C
CBاالت�سال املدين

D
DABالبث ال�سوتي الرقمي

DECTاالت�ساالت االأوروبية الرقمية الال�سلكية 

D-GPSنظام التجديد االإحداثي العاملي - تفا�سلي

تابع :  امللحق ) ك ( 
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DMBبث الو�سائط املتعددة الرقمي
DRMالبث الرقمي العاملي

DVB-Hبث فيديوي رقمي - حممول يدويا
DVB- Tبث فيديوي رقمي اأر�سي
F

FMت�سمني الرتدد
G

GHzغيغاهريتز
االأنظمة املتنقلة العاملية لالت�ساالت 

GMPCSال�سخ�سية عرب ال�ساتل

GSMالنظام العاملي لالت�ساالت املتنقلة
H
HAPSحمطة على ارتفاع عال
K

KHzكيلوهريتز
Kwكيلو واط

L
LPDاأجهزة منخف�سة القدرة
M

mمرت
MHzميجاهريتز
mWميلي واط
MWميغاواط

MWSجهاز و�سائط متعددة ال�سلكي
N

n/aال ينطبق
O

OMRريال عماين
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P
PAMRال�سبكة الراديوية املتنقلة العامة

PMRالراديو املتنقل اخلا�س للمحرتفني
 االأجهزة الراديوية املتنقلة اخلا�سة العاملة

PMR 446في النطاق 446 -446.2 ميجاهريتز

POWERقدرة
R

 Radioتردد راديوي
frequency

S
SABخدمة بث اإ�سافية

SAPخدمة م�ساعدة الإنتاج الربامج
SRDاأجهزة ق�سرية املدى
SSRرادار مراقبة ثانوي

SWموجة ق�سرية
T
TRAهيئة تنظيم االت�ساالت

TVتلفزيون
U

UMTSاالت�ساالت العاملية للهواتف النقالة
V

VSATاملحطات الطرفية املتناهية ال�سغر
W

Wواط
WLAN�سبكة حملية ال�سلكية
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