
اجلريدة الر�سمية العدد )1165(

هيئـــــة تنظيـــــم االت�صـــــاالت 

قــــرار

 رقـم 2016/62

بتعديـل بعــ�ض اأحكــام القــرار رقــم 2008/133 

باإ�سدار لئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية 

وحتديـــد اأ�سعارهــــا وتعديــل بعــ�ض اأحكــام الالئحــة املرفقــة بــه

ا�ستنـــادا اإىل قانـــون تنظيـــم االت�ســــاالت ال�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلــــطــانـــي رقـــــم 2002/30 ، 

واإلــى الالئحة التنفـيذية لقانـون تنظيـم االت�ساالت ال�سادرة بــالقرار رقم 2008/144 ، 

واإىل الئحــة تنظيــم ت�سجيــل وا�ستخــدام الرتددات واالأجهـــزة الراديويـــة وحتديـــد اأ�سعارهـــا 

ال�سادرة بالقرار رقم 2008/133 ، 

واإلــــى مـــوافقــــة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبنـــاء علـــى مــا تقت�سيـــه امل�سلحــــة العامـــــة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�س املــادة الثامنــة من القرار رقم 2008/133 باإ�ســـدار الئحـــة تنظيــم ت�سجيـــل 

وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها ، الن�س االآتي :

املــادة الثامنــة 

متنح مهلة )1( �سهر واحد من تاريخ انتهاء الرتخي�س الراديوي ل�سداد الر�سوم املقررة 

لتجديـــده ، وفـي حال التاأخيـــر عن ال�سداد فاإنه يتـــم حت�سيل الغرامـــة املن�ســـو�س عليهــــا 

فـي املــادة )7( من الالئحـــة املرفقة عـــن كـــل �سهـــر تاأخيـر حتى )12( اثنــــي ع�ســـر �سهـــرا ، 

وفـي حال اجلزء من ال�سهر يح�سب الر�سم على اأ�سا�س ن�سبة مدة التاأخري اإىل ال�سهر . 
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فــــاإذا مل يتـــم �ســداد الر�سوم والغرامــات خالل املدة املحددة يعترب الرتخيــ�س الراديــوي 

ملغى ، وتطبق الهيئة اأيا من االإجراءات املن�سو�س عليها فـي املــادة )51 مكـررا( من قانون 

تنظيم االت�ساالت .

املــادة الثانيــــة

الرتددات  وا�ستخدام  ت�سجيل  تنظيم  الئحة  اأحكام  بع�س  على  املرفقة  التعديالت  جترى 

واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليها .

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، والتعديالت املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الرابعـــة

ين�ســــر هـــذا القــــرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل بــــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ ن�ســره ، 

وذلك فـيما عــدا املـــواد )5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 25( من الئحـــة تنظيــم ت�سجيــل 

وا�ستخـــدام التـــرددات واالأجهـــزة الراديويــــة وحتديـــد اأ�سعارهـــا امل�ســـار اإليهـا ، فـيعمــل بهـــا 

من االأول من ينايــــر 2017م .

�ســدر فـي : 25 / 12 / 1437هـ

املوافــــــق : 27 /   9  / 2016م

حممــــد بن حمد الرحمي 

 رئيـــــــــــــ�س جملـــــــــــــــــــ�س االإدارة 
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تعديــالت علــى بعـ�ض �أحكـام الئحــة تنظيـم 

ت�سجيـل و��ستخـد�م �لتـردد�ت و�الأجهزة �لر�ديويـة وحتديـد �أ�سعارهـا

�ملــادة ) 1 ( 

ي�ستبــدل بتعريفـي )عــدد املواقــع( و )عــر�ض النطــاق( الواردين فـي املــادة )1( مـــن الئحــة 

تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديويـــة وحتديــد اأ�سعارهــا امل�ســار اإليهــا ، 

التعريفان الآتيان : 

عدد �ملو�قع : يتم حتديد عدد املواقع على النحو الآتي :   

فـي حالـــة املحطـــات الثابتــة ، يكون عدد املواقــع هو اإجمالـي عــدد   - 1

املحطــات الثابتــة فـي املواقع املختلفة )املواقع اجلغرافـية( .

املحطات  عدد  هو  املواقع  عدد  يكون   ، املتنقلة  املحطات  حالة  فـي   - 2

املرخ�ض لها بالعمل فـي الوليات ، وفقا للقائمة املن�سو�ض عليها 

فـي امللحق )اأ( من هذه الالئحة .

فـي حالـــــة املحطـــات الثابتــة ملنطقــــة تغطيـــــة وا�سعـــة واملحطـــــات   - 3

الطرفـية املتناهيــة ال�سغر الثابتــة وحمطــات اخلدمــات الراديويــة 

املتنقلــــــة اخلا�ســـــة - التعيينـــــات - يكـــون عـــدد املواقـــع هــــــو عـــــدد 

املحافظات التي تتم تغطيتها فـي منطقة الرتخي�ض .

الفـــرق بالكيلوهريتــــز ، اأو امليجاهريتــز بني كــل مــن التـــرددات العليــــا    عر�ض �لنطـاق : 

والدنيا لنطاق النبعاث الكهرومغناطي�سي .

�ملــادة ) 2 ( 

ي�ستبــــدل بنـــ�ض الفقـــرة الأولــــى من البنـــد )2 - 4 ر�ســـم ا�ستخــــدام التـــردد( من املــادة )2( 

مـــن لئحــة تنظيــم ت�سجيــل وا�ستخــدام التــرددات والأجهــزة الراديويــة وحتديـــد اأ�سعارهـــا 

امل�سار اإليها ، الن�ض الآتي : 

يتم حت�سيل ر�سم ا�ستخدام الرتدد مقدما عن مدة الرتخي�ض .- 

�ملــادة ) 3 ( 

ي�ستبدل بن�ض املــادة )7( من لئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية 

وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليها ، الن�ض الآتي : 

-3-



اجلريدة الر�سمية العدد )1165(

املــادة ) 7 (

فـي حال التاأخري فـي طلب جتديد الرتخي�س الراديوي اأو التاأخري فـي �سداد الر�سوم املقررة 

على جتديده اأو اأي ر�سوم اأخرى ، حت�سل غرامة قدرها ) 5٪ ( خم�سة باملائــة عن كل �سهر 

تاأخري ، وحتت�سب هذه الغرامة بحد اأق�سى )12( اثني ع�سر �سهرا اأي )60٪( �ستني باملائـة 

مــن قيمــة الر�ســـم امل�ستحـــق ، ويعتبــــر الرتخيــــ�س الراديـــوي مــــلغـــى بعــــد هـــذه الفتــــرة ، 

وتطبق الهيئة اأيا من االإجراءات املن�سو�س عليها فـي املــادة )51 مكررا( من قانون تنظيم 

االت�ساالت .

املــادة ) 4 ( 

ي�ستبـدل باجلــدول رقـم )39 : ر�سـم ا�ستخـدام املحطــات املركزيــة للخدمــة ال�ساتليــة( الــوارد 

فـي املــادة )8( من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد 

اأ�سعارها امل�سار اإليها ، اجلدول االآتي : 

ر�سم اال�ستخدام/ال�سنة = 4500 )اأربعــة اآالف وخم�سمائــــة ريــال عمانــي(  × )جممـــوع - 

عر�س النطاق )Tx+Rx((/2 بامليجاهريتز ، نطاق الرتدد 4/6 جيجاهريتز .

ر�سم اال�ستخدام/ال�سنة = 3000 )ثالثــــة اآالف ريـــال عمانــي(  × )جممـــوع عــــر�س - 

النطاق )Tx+Rx((/2 بامليجاهريتز ، نطاق الرتدد 11/14 جيجاهريتز .

اجلدول )39( : ر�سم ا�ستخدام املحطات املركزية للخدمة ال�ساتلية

املــادة ) 5 ( 

 200 ×  2 للقناة  العاملي  املتنقل  الهاتف  ت�سجيل نظام  ر�سم   : ي�ستبدل باجلدول رقم )46 

كيلوهريتز( الوارد فـي املــادة )8( من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة 

الراديوية وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليها ، اجلدول االآتي : 

ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات × عامل التغطية × 4000 )اأربعة اآالف ريال عماين( 

اجلدول )46( : ر�سم ت�سجيل نظام الهاتف املتنقل العاملي للقناة 2 × 200 كيلوهريتز
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املــادة ) 6 ( 

ي�ستبــدل باجلدول رقــم )47 : ر�ســم ا�ستخدام خدمات نظــام الهاتــــف املتنقــل العاملــي للقنـــاة  

2 × 200 كيلوهريتز ( الوارد فـي املــادة )8( من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات 

واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليها ، اجلدول االآتي : 

ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات × عامل التغطية × 4000 )اأربعة اآالف ريال عماين(

اجلدول )47( : ر�سم ا�ستخدام خدمات نظام الهاتف املتنقل العاملي للقناة 2 × 200 كيلوهريتز

املــادة ) 7 ( 

ي�ستبــــدل باجلــــدول رقــــم )48 : عامـــــل تغطيـــــة نظــــام الهاتــــف املتنقــــل العاملــــي( الـــــوارد 

فـي املــادة )8( من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد 

اأ�سعارها امل�سار اإليها ، اجلدول االآتي : 

عامـــل التغطيـــةالتغطيـــة

0٫30 )للمحافظة(ثالث حمافظات اأو اأقل

1٫00اأربع حمافظات اأو اأكرث

اجلدول )48( : عامل تغطية نظام الهاتف املتنقل العاملي

املــادة ) 8 ( 

ي�ستبدل بن�س الفقرة الواردة اأعلــى اجلدول رقــم )49 : ر�ســـم ت�سجيــل خدمـــة االت�ســـاالت 

وا�ستخدام  املــادة )8( من الئحة تنظيم ت�سجيل  فـي  الوارد  الطائرات(  املتنقلة على منت 

الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليها ، الن�س االآتي : 

يتم حت�سيل ر�سم الت�سجيل من مزودي خدمات االت�ساالت املتنقلة على منت الطائرات ، 

طبقا للمعادلة االآتية : 
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املــادة ) 9 ( 

ي�ستبــدل باجلــدول رقــــم )51 : ر�ســـم ت�سجيــــل خدمات االت�ساالت الدولية 2000( الـــوارد 

فـي املــادة )8( من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد 

اأ�سعارها امل�سار اإليها ، وبن�س الفقرة الواردة اأعاله ، اجلدول االآتي : 

يتم حت�سيل ر�سم الت�سجيل عن خدمات االت�ساالت الدولية ، طبقا للمعادلة االآتية : 

عامــــل التغطيـــــة × 4000  ر�ســـم الت�سجـيـــل = عـــــر�س النطـــاق الكلــــي )ميجاهريتـــز( × 

)اأربعة اآالف ريال عماين (

اجلدول )51( : ر�سم ت�سجيل خدمات االت�ساالت الدولية

املــادة ) 10 ( 

ي�ستبدل باجلدول رقم )52 : ر�ســم ا�ستخــدام خدمـــات االت�ســـاالت الدوليـــة 2000( الـــوارد 

فـي املــادة )8( من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد 

اأ�سعارها امل�سار اإليها ، وبن�س الفقرة الواردة به ، اجلدول االآتي : 

يتم حت�سيل ر�سم اال�ستخدام عن خدمات االت�ساالت الدولية 2000 ، طبقا للمعادلة االآتية : 

ر�ســـــم اال�ستخـــدام = عـــر�س النطـــــاق الكلــــي )ميجاهريتـــز( × عامــــل التغطيـــة × 10000 

)ع�سرة اآالف ريال عماين(

اجلدول )52( : ر�سم ا�ستخدام خدمات االت�ساالت الدولية 2000

املــادة ) 11 ( 

ي�ستبدل باجلدول رقم )53 : عامل تغطية خدمات االت�ساالت الدولية( الوارد فـي املــادة 

)8( من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها 

امل�سار اإليها ، اجلدول االآتي : 
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عامـــل التغطيـــةالتغطيـــة

0٫30 )للمحافظة(ثالث حمافظات �أو �أقل

1٫00�أربع حمافظات �أو �أكرث

�جلدول )53( : عامل تغطية خدمات �الت�صاالت �لدولية

املــادة ) 12 ( 

ي�صتبـــــدل بنـــ�ص �لبنـــــد )8 - 6 - 2 - 7 خدمـــات �لنطاقــات �لعري�صــة �لال�صلكيــــة( �لـــــو�رد 

فـي �ملــادة )8( من الئحة تنظيم ت�صجيل و��صتخد�م �لرتدد�ت و�الأجهزة �لر�ديوية وحتديد 

�أ�صعارها �مل�صار �إليها ، �لن�ص �الآتي : 

)8 - 6 - 2 - 7 خدمات �لنطاقات �لعري�صة �لال�صلكية( .

ر�صم �لت�صجيل : 

يتم حت�صيل ر�صم ت�صجيل �لرتدد عن خدمات �لنطاق �لعري�ص �لال�صلكي ، طبقا للمعادلة 

�الآتية : 

ر�صم �لت�صجيــــل = عـــر�ص �لنطــــــاق �لكلـــــي )ميجاهريتـــــز( × عامــــل �لتغطيـــــة × 4000 

)�أربعة �آالف ريال عماين( 

�جلدول )62( : ر�صم ت�صجيل خدمة �لنطاق �لعري�ص �لال�صلكي

ر�صم �ال�صتخد�م :

يتم حت�صيل ر�صم ��صتخد�م �لرتدد عن خدمات �لنطاق �لعري�ص �لال�صلكي ، طبقا للمعادلة 

�الآتية : 

ر�صم �ال�صتخد�م = ))عر�ص �لنطاق �لكلي )ميجاهريتز(/)2×5 ميجاهريتز(( × عامل 

�لتغطية × 10000 )ع�صرة �آالف ريال عماين( 

�جلدول )63( : ر�صم ��صتخد�م خدمة �لنطاق �لعري�ص �لال�صلكي
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ووفقا لهذه �ملعادلة ، فاإنه يتم حتديد عامل �لتغطية على �لنحو �الآتي : 

عامـــل التغطيـــةالتغطيـــة

0٫30 )للمحافظة(ثالث حمافظات �أو �أقل

1٫00�أربع حمافظات �أو �أكرث

0٫10 منطقة تقدمي �خلدمة �ل�صاملة 

املــادة ) 13 ( 

ي�صتبدل بن�ص �لفقرة �الأوىل �لو�ردة �أدنى �لبند ) 9 - 3 �لتعامل مع �الأجهزة �الحتياطية ( 

من �ملــادة )9( من الئحة تنظيم ت�صجيل و��صتخد�م �لرتدد�ت و�الأجهزة �لر�ديوية وحتديد 

�أ�صعارها �مل�صار �إليها ، �لن�ص �الآتي : 

يجـوز �أن يت�صمــن �لرتخي�ص �لر�ديوي - باالإ�صافـــة �إىل �جلهاز �الأ�صا�صـي - جهـــاز� و�حــــد� 

لال�صتخد�م �الحتياطــي دون �أي ر�صــوم �إ�صافـيـــة ، �صريطة �أن يكـــون هـــذ� �جلهـــاز بنفــــ�ص 

�ملو��صفات �لفنية ، وبنف�ص �ملوقع �جلغر�فـي للجهاز �الأ�صا�صي فـي جميع �خلدمات �لر�ديوية .

وت�صتثنى خدمة �ملحطات �ملركزية للخدمة �ل�صاتلية من هذين �ل�صرطني . 

وعلى �ملرخ�ص له �اللتز�م بعدم بث �أي �إ�صارة من �جلهاز �الحتياطي �مل�صمن فـي �لرتخي�ص 

�إال فـي حالة تعطل �جلهاز �لرئي�صي عن �لعمل .

املــادة ) 14 ( 

ي�صتبــــــدل بكلمــــة "منخفــــــ�ص" �لـــو�ردة قريـــن واليــــــة لــــوى فـي حمافظـــة �صمـــــال �لباطنــــة 

فـي �مللحق )�أ : �لكثافة �ل�صكانية( من الئحة تنظيم ت�صجيل و��صتخد�م �لرتدد�ت و�الأجهزة 

�لر�ديوية وحتديد �أ�صعارها �مل�صار �إليها ، كلمة "عالـــي" .
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املــادة ) 15 ( 

ي�صتبدل بامللحق ) ج ( : �خلدمـــات و�الأجهـــزة �لر�ديوية �ملعفاة من �لر�صوم و�لرت�خي�ص 

�لر�ديويــة مــن الئحــة تنظيــم ت�صجيـــل و��صتخد�م �لتـــردد�ت و�الأجهـــزة �لر�ديويــة وحتديـــد 

�أ�صعارها �مل�صار �إليها ، �مللحق �الآتي : 

امللحــــق ) ج ( 

 اخلدمـات والأجهـزة الراديويـة املعفـاة مـن الر�سـوم والرتاخيـ�ص الراديويـة

 - ، �الأجهزة �لطرفـية خلدمات �لهاتف �ملتنقل �لعاملـي ، ونظام �لهاتف �ملتنقل �لدويل 

وخدمات �لهاتف �ملتنقل �لعاملي لتقنية �جليل �لر�بع ، و�أنظمة �الت�صاالت �ل�صخ�صية 

�ملتنقلة �لعاملية و�الت�صاالت �الأوروبية �لرقمية �لال�صلكية ونظام �لند�ء �الآيل . 

 - ، )Point-to-Multipoint( الأجهزة �لطرفـية خلدمات �الت�صاالت من نقطة �إىل نقاط متعددة�

 . )Multipoint-to-Multipoint( ومن نقاط متعددة �إىل نقاط متعددة

�الأجهزة �لق�صرية �ملدى ، �ملعرفة فـي �مللحق )د( .- 

�أجهزة �ال�صت�صعار ق�صرية �ملدى ، �ملعرفة فـي �مللحق )هـ( .- 

�الأجهزة �ملخ�ص�صة لال�صتقبال فقط )�خلدمات �لعامة( كما هي معرفة فـي �ملــادة )9( - 

بند )9 - 6( من هذه �لالئحة . 

�الأجهــزة �لر�ديويــة �ملخ�ص�صــة خلدمـــة �ل�صالمــــة مبا فـي ذلك �الأجهــــزة �لر�ديويــــة - 

و�لتي حتدد   ، �ملر�صى  �ملخ�ص�صة ال�صتخد�مات ذوي �الحتياجات �خلا�صة ول�صالمة 

�لهيئة نطاقاتها ، وتو�فق على نوعيتها ، ومرفقة فـي �مللحق )ك( من هذه �لالئحة .

�أنظمة �لنفاذ �لال�صلكية و�ل�صبكات �لر�ديوية )WAS/RLANs( - �ملعرفة فـي �مللحق - 

) و ( - وذلك بعد ��صتيفائهـــا لل�صــروط و�ملو��صفـــات و�ملعاييــــر �لفنية �لــــو�ردة فـي ذلك 

�مللحــق ، ويلتــزم م�صتخدمــو هــذه �الأنظمــة بعـــدم �لتد�خل �ل�صـــار مــع �مل�صتخدمــــني 

�الآخرين ، كما ال يحق لهم طلب �حلماية من هذ� �لتد�خل .

و�إذ� ��صتخدمــت تـلك �الأنظمــة لتقديـــــم خدمــات �الت�صاالت �إىل �لغيـر �أو تــــــم تركيبهـا 

فـــي �الأماكــن �لعامــة ، يتعـــني �حل�صــول علــى �لرتخيـــ�ص �ملالئـــم لها ، طبقـــا لقانـــون 

تنظيــــم �الت�صــــاالت .
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وال تعفـى �أنظمــة �لنفاذ �لال�صلكية و�ل�صبكات �لر�ديويــة )WAS/RLANs( �مل�صــار 

�إليهــا فـي هــــذ� �لبنــد من �لرتخي�ص �لر�ديــوي و�لر�صــوم �ملحـــددة فـي �ملــادة )8( بنــد 

)8 - 4 - 1( من هــذه �لالئحـــة ، وذلك �إذ� كانـــت غري م�صتوفـية لل�صروط و�ملو��صفات 

�لفنيـــة �لــــو�ردة فـي �مللحق ) و ( �ملرفق بهذه �لالئحة .

�الأجهــزة �لر�ديويــة �ملتنقلــة �خلا�صــة )PMR 446( �لعاملــة فــــي �لنطــاق 446٫2-446   -

ميجاهريتز - �ملعرفة فـي �مللحــق )ي( - وذلك بعد ��صتيفائها لل�صروط و�ملو��صفــات 

و�ملعاييـر �لفنية �لو�ردة فـي ذلك �مللحق ، و�صريطة �أن تكون غري قابلة الإعادة �لربجمة ، 

ويلتــزم م�صتخدمــو هـــذه �الأنظمــة بعــدم �لتد�خــل �ل�صـار مع �مل�صتخدمـني �الآخريـن ، 

كما ال يحق لهم طلب �حلماية من هذ� �لتد�خل .

يكـــون ��صتخـــد�م �خلدمـــات و�الأجهــــزة �لر�ديويــــة �ملعفـــاة مــن �لر�صـــوم و�لرت�خيــــــ�ص   -

�لر�ديوية على �أ�صا�ص عدم �لتد�خل ، وعدم طلب �حلماية .

املــادة ) 16 ( 

ي�صتبدل بامللحق )د( : �الأجهزة ق�صرية �ملدى )SRD( ، وحزم �لرتدد�ت وحمدودية �لقدرة 

من الئحـــة تنظيــم ت�صجيــل و��صتخـــد�م �لتــردد�ت و�الأجهــزة �لر�ديويــة وحتديـــد �أ�صعارهــــا 

�مل�صار �إليها ، �مللحق �الآتي : 

امللحــــق ) د ( 

 الأجهزة ق�سرية املدى )SRD ( ، وحزم الرتددات وحمدودية القدرة

�الأجهـزة ق�صيــرة �ملــدى عبارة عن حمطات ثابتة �أو متنقلـــة �أو حممولـــة وتكـــون جمهـــزة 

مبو�صل ملخرجــات �لتــردد �لر�ديــوي وهو�ئــي خم�صــ�ص �أو مدمج ، وتت�صمــن �لتطبيقــات 

�الأو�مــر عـــن بعـــد ، و�لتحذيــر�ت ، ونقــل �لبيانـــات ، و�كت�صاف �صحايـــا �النهيــار�ت ، وقـــر�ءة 

�لعد�د�ت ، ومتابعة �الأ�صول ، وم�صاعدة �صعف �ل�صمع ، ور�صد �حلركة و�لتحذير ، و�لتحكم 

عن بعد ، و�أجهزة �حلث و�لعديد من �لتطبيقات �الأخرى . وميكن �أن توظف هذه �الأجهزة 

�أنو�عا خمتلفة من �لت�صمني ، وقد تكون لديها تطبيقات للمحادثة .

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1165(

* يجب �أن ت�صمم �الأجهزة ق�صرية �ملدى لتحقيق �الأهد�ف �الأ�صا�صية �الآتية : 
ت�صغيل �جلهاز فـي نطاقات لرتدد�ت غري حممية وم�صرتكة ، ويجب �أال يت�صبب ت�صغيلها - 

فـي حــدوث تد�خــالت مع �أجهــزة �ت�صـاالت ر�ديويــة �أخرى م�صرح لهــا ، ويجب �أن 

تكون قادرة على حتمل �أي تد�خالت تت�صبب فـيها خدمات �ت�صاالت ر�ديوية �أخرى 

�صو�ء كانت كهربائية ، �أو �إلكرتونية .

�أال ي�صمم �جلهاز وبه �أي قدر�ت حتكم خارجية �أو ي�صهل �لنفاذ �إليها ، ت�صمح بتعديل - 

ت�صغيلها بطريقة تتنافى مع هذه �ملتطلبات .

�أن يحمل �جلهاز ��صم �ملورد/�مل�صنع �أو عالمة �لتعرف عليه وطر�ز �ملـــورد/�مل�صنع - 

�أو مرجع �لنوعية بحيث تكون مقروءة وغري قابلة لالإز�لة ، وو��صحة للعيان .

* �ملتطلبات �لتنظيمية : 
يجب �أن تكون جميع �الأجهزة ق�صرية �ملدى �ملر�د ت�صنيعها و/�أو توريدها قد متت - 

�ملو�فقة على نوعيتهـــا مــن قبــل هيئـة تنظيـم �الت�صـاالت ب�صلطنة عمان قبل دخولها 

�إىل �ل�صوق �لعمانية .

يعفــى ت�صغيــل �الأجهــزة ق�صرية �ملدى �لتي تفــــي بهــــذه �ملتطلبـــات ، وتكـــون معتمــــدة - 

�لنوعية من �لرتخي�ص �لفردي ما مل ترد ب�صاأنها �صروط �أخرى .

علــى �ل�صركـــات �ملحليــة �لتــي تعمـــل فـي بيع وت�صنيـــع و/�أو توريـــد �الأجـهزة ق�صيــرة - 

�ملدى �لت�صجيل لدى �لهيئة ك�صركات متعاملة فـي �أجهزة �الت�صاالت .

* متطلبات �عتماد �لنوعية : 
�إىل جانب طلب �عتماد �لنوعية ، على مقـدم �لطلــب تقديـــم �مل�صتند�ت �لتـــي توفــــر - 

�ملو��صفــات �لفنيــة �لكاملــة لالأجهــزة و�مل�صتنـــد�ت �لتي تثبت تو�فقهـــا مــع �ملعاييـــر 

�لفنية �ملعتمدة )�أو �ملطلوبة( فـي �ل�صلطنة مثل معايري �ملعهد �الأوروبي لالت�صاالت 

)ETSI( ومعاييــر �ملفو�صيـــة �لكهروفنيــة �لدوليـــة )IEC( �أو غريهــا من �ملعاييـــر 

�لوطنية ، حيث يجب �حل�صول على هذه �مل�صتند�ت من هيئات ومنظمات معتمدة ، 

و�لتي قد ت�صتمل - على �صبيل �ملثال ال �حل�صر - على �الآتي : 
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تقارير فح�ص �لتو�فق �لكهرومغناطي�صي )EMC( و�ل�صالمة و�لرتدد �لر�ديوي - 

ومعدل �المت�صا�ص �لنوعي لالإ�صعاع )لالأجهزة �خللوية فقط( .

�إعالن �ملطابقة من �مل�صنع .- 

�صهاد�ت �لتو�فق . - 

�ملو��صفات �لفنية لالأجهزة .- 

ملزيـــد من �ملعلومـــات حـــول �لنطاقــــات �لرتدديـــة ، �لقــدرة �مل�صعـــــة و�لتطبيقــــات �ملثاليــــــة ، 

يرجــى �لرجــوع للجــدول �أدنــاه .

جــدول حــزم �لرتدد�ت ، و�لقدرة �مل�صعــة و�لتطبيقـــات �لنموذجيــة لالأجهــزة ق�صيــرة �ملـــدى 

 : )SRD(

9 / 24 
 

إلى جانب طلب اعتماد النوعية ، على مقدم الطلب تقديم المستندات التي توفر المواصفات  -
المطلوبة(  عايير الفنية المعتمدة )أوالفنية الكاملة لألجهزة والمستندات التي تثبت توافقها مع الم

 الكهروفنية المفوضية ( ومعاييرETSIتصاالت )األوروبي لال المعهد في السلطنة مثل معايير
حيث يجب الحصول على هذه المستندات من  ،الوطنية غيرها من المعايير ( أوIECالدولية )

 :على اآلتي  -لحصرعلى سبيل المثال ال ا-والتي قد تشتمل ،هيئات ومنظمات معتمدة
والتردد الراديوي ومعدل  ( والسالمةEMCتقارير فحص التوافق الكهرومغناطيسي ) -

 متصاص النوعي لإلشعاع )لألجهزة الخلوية فقط(.اال
 إعالن المطابقة من المصّنع. -
 شهادات التوافق.  -
 .المواصفات الفنية لألجهزة -

المشعة والتطبيقات المثالية، يرجى الرجوع للجدول لمزيد من المعلومات حول النطاقات الترددية، القدرة 
 أدناه.

 

 

 (:SRDدول حزم الترددات، والقدرة المشعة والتطبيقات النموذجية لألجهزة قصيرة المدى )ج

 

 

 
 التسلسل

 
نطاقات 
 الرتددات/

الرتددات املصرح 
 بها

القدرة/اجملال 
 املغناطيسي

 مدة التشغيل )%( املباعدة بني القنوات
أمثلة تطبيقات 

 األجهزة قصرية املدى
 مالحظات

1 

13.553-

13.567 
 اهريتزجمي

42 dBμA/m 
at 10 metres 

ال توجد مباعدة بني 
ميكن استخدام  -القنوات

 كل نطاق الرتدد املذكور

 دون تقييد

األجهزة قصرية املدى 

)قياس  1غري احملددة
املعلومات عن بعد، 
األوامر عن بعد، 

اإلنذارات والبيانات 
بصفة عامة 

والتطبيقات املماثلة 
 األخرى(

 1.1 

26.957-

27.283 
 اهريتزجمي

42 dBμA/m 
at 10 metres 
or 10 mW 

ERP 

2 

40.660-

40.700 
 اهريتزجمي

10 mW e.r.p. 

3 

433.050-

434.790 
اهريتز جمي

 (3)املالحظة

10 mW e.r.p.  10أقل من% 

التطبيقات ستثناء اجيب 
نظر االيت توفر الصوت. 

لتطبيقات  4املالحظة
 الصوت
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 إعالن املطابقة من املصّنع. -
 شهادات التوافق.  -
 .املواصفات الفنية لألجهزة -

ية، يرجى الرجوع للجدول عة والتطبيقات املثالاملشلقدرة ادية، دلرتملزيد من املعلومات حول النطاقات ا
 أدناه.

 

 

 

 

 (:SRDدى )ية لألجهزة قصرية املات النموذجتطبيقالو جدول حزم الرتددات، والقدرة املشعة

 

 

 

 

 
 التسلسل

 
نطاقات 
 الرتددات/

الرتددات املصرح 
 بها

القدرة/اجملال 
 املغناطيسي

 مدة التشغيل )%( املباعدة بني القنوات
أمثلة تطبيقات 

 األجهزة قصرية املدى
 مالحظات

1 

13.553-

13.567 
 اهريتزجمي

42 dBμA/m 
at 10 metres 

ال توجد مباعدة بني 
ستخدام ميكن ا -القنوات

 كل نطاق الرتدد املذكور

 دون تقييد

األجهزة قصرية املدى 

)قياس  1غري احملددة
املعلومات عن بعد، 
األوامر عن بعد، 

اإلنذارات والبيانات 
بصفة عامة 

والتطبيقات املماثلة 
 األخرى(

 1.1 

26.957-

27.283 
 اهريتزجمي

42 dBμA/m 
at 10 metres 
or 10 mW 

ERP 

2 

40.660-

40.700 
 اهريتزجمي

10 mW e.r.p. 

3 

433.050-

434.790 
اهريتز جمي

 (3)املالحظة

10 mW e.r.p.  10أقل من% 

التطبيقات ستثناء اجيب 
نظر االيت توفر الصوت. 

لتطبيقات  4املالحظة
 الصوت
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 .جيجاهيرتز. 2.4التطبيقات المرئية يجب أن تستخدم ترددات فوق  .1
  كيلوهيرتز. 250( هي تلك التي تزيد سعتها عن Wide band channelsبهدف هذه الخصائص الفنية ) .2
 في طرف النطاق.( من أقل تردد 2مركز التردد للقناة األولى بمسافة )سعة قناة / .3

 

4 

433.050-

434.790 
اهريتز جمي

 (4)املالحظة 

1 mW e.r.p. 
-13 dBm/10 

kHz for wide 
band 

channels 12 دون تقييد 

5 

434.040-

434.790 
اهريتز جمي

 ( 4)املالحظة 

10 mW e.r.p.  كيلوهريتز 25لغاية 

6 

868.0-868.6 
اهريتز جمي

 (3)املالحظة

25 mW e.r.p. 
 ال مباعدة، 

ة لقناة أو أكثر )املالحظ

2 ) 

أو  %1أقل من 
ستماع قبل اال

 (LBTالتحدث )
 (1)املالحظة 

التعديل ذو النطاق 
ال توجد  الضيق/الواسع

-مباعدة بني القنوات
ميكن استخدام كل نطاق 

 7 املذكورالرتدد 

868.7-869.2 
 اهريتزجمي

 (3)املالحظة
25 mW e.r.p. 

أو  %1أقل من 
ستماع قبل اال

 (LBTالتحدث )
 (1)املالحظة 

8 

869.4-

869.65 
 اهريتزجمي

 (3)املالحظة

500 mW 
e.r.p. 

 3كيلوهريتز 25

أو  %10أقل من 
ستماع قبل اال

 (LBTالتحدث )
 (1)املالحظة 

التعديل ذو النطاق 
 الضيق/الواسع

ميكن استخدام كل نطاق 
الرتدد املذكور كقناة 

 واحدة يف إرسال البيانات
 عالية السرعة

9 

869.7-870 
 اهريتزجمي

 (4)املالحظة 

5 mW e.r.p. 
ال توجد مباعدة بني 

 ثرلقناة أو أك -القنوات
 

التعديل ذو النطاق 
 الضيق/الواسع

ال توجد مباعدة بني 
 كن استخداممي -القنوات 

 كل نطاق الرتدد املذكور

 

9.1 

863-870 
 اهريتزجمي

،  و 3)املالحظة 

6) 

25 mW ERP 
كيلوهريتز  100 ≤

 أو أكثر من القنوات 47لـ

 (2)املالحظة 

أو  %10أقل من 
ستماع قبل اال

 (LBTالتحدث )
 (5و  1)املالحظة 

 FHSSالتعديل من نوع 

25 mW ERP  
2  (6)املالحظة 

 كثافة القدرة
-4.5 

dBm/100 
kHz 
 (7)املالحظة

 

أو  %10أقل من 
ستماع قبل اال

 (LBTالتحدث )
و  5، 1)املالحظة 

6) 

التعديل من نوع 

DHSS  وغريه من أنواع
التعديل الواسع النطاق  

 (FHSSخالف الـ)

25 mW ERP ≥ 100   أو  %10أقل من كيلوهريتز
التعديل ذو النطاق 

 الواسع الضيق/
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 .جيجاهيرتز. 2.4التطبيقات المرئية يجب أن تستخدم ترددات فوق  .1
  كيلوهيرتز. 250( هي تلك التي تزيد سعتها عن Wide band channelsبهدف هذه الخصائص الفنية ) .2
 في طرف النطاق.( من أقل تردد 2مركز التردد للقناة األولى بمسافة )سعة قناة / .3

 

4 

433.050-

434.790 
اهريتز جمي

 (4)املالحظة 

1 mW e.r.p. 
-13 dBm/10 

kHz for wide 
band 

channels 12 دون تقييد 

5 

434.040-

434.790 
اهريتز جمي

 ( 4)املالحظة 

10 mW e.r.p.  كيلوهريتز 25لغاية 

6 

868.0-868.6 
اهريتز جمي

 (3)املالحظة
25 mW e.r.p. 

 ال مباعدة، 
ة لقناة أو أكثر )املالحظ

2 ) 

أو  %1أقل من 
ستماع قبل اال

 (LBTالتحدث )
 (1)املالحظة 

التعديل ذو النطاق 
ال توجد  الضيق/الواسع

-مباعدة بني القنوات
ميكن استخدام كل نطاق 

 7 املذكورالرتدد 

868.7-869.2 
 اهريتزجمي

 (3)املالحظة
25 mW e.r.p. 

أو  %1أقل من 
ستماع قبل اال

 (LBTالتحدث )
 (1)املالحظة 

8 

869.4-

869.65 
 اهريتزجمي

 (3)املالحظة

500 mW 
e.r.p. 

 3كيلوهريتز 25

أو  %10أقل من 
ستماع قبل اال

 (LBTالتحدث )
 (1)املالحظة 

التعديل ذو النطاق 
 الضيق/الواسع

ميكن استخدام كل نطاق 
الرتدد املذكور كقناة 

 واحدة يف إرسال البيانات
 عالية السرعة

9 

869.7-870 
 اهريتزجمي

 (4)املالحظة 
5 mW e.r.p. 

ال توجد مباعدة بني 
 ثرلقناة أو أك -القنوات

 

التعديل ذو النطاق 
 الضيق/الواسع

ال توجد مباعدة بني 
 كن استخداممي -القنوات 

 كل نطاق الرتدد املذكور

 

9.1 

863-870 
 اهريتزجمي

،  و 3)املالحظة 

6) 

25 mW ERP 
كيلوهريتز  100 ≤

 أو أكثر من القنوات 47لـ

 (2)املالحظة 

أو  %10أقل من 
ستماع قبل اال

 (LBTالتحدث )
 (5و  1)املالحظة 

 FHSSالتعديل من نوع 

25 mW ERP  
2  (6)املالحظة 

 كثافة القدرة
-4.5 

dBm/100 
kHz 
 (7)املالحظة

 

أو  %10أقل من 
ستماع قبل اال

 (LBTالتحدث )
و  5، 1)املالحظة 

6) 

التعديل من نوع 

DHSS  وغريه من أنواع
التعديل الواسع النطاق  

 (FHSSخالف الـ)

25 mW ERP ≥ 100   أو  %10أقل من كيلوهريتز
التعديل ذو النطاق 

 الواسع الضيق/

12

2
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 لقناة أو أكثر من القنوات

 ( 2)املالحظة 

قبل ستماع اال

 (LBTالتحدث )
 (5و  1)املالحظة 

 

 

9.2 

2400-

2483.5 
 اهريتزجمي

10 mW ERP 

   

 

9.3 
5725-5875 

 mW ERP 25 اهريتزجمي

 هريتزكيلو 457 10
7 dBµA/m at 

10 m 
ال يوجد  -موجة مستمرة

 تضمني
 دون تقييد

اكتشاف ضحايا 
 االنهيارات

 

11 

169.4-

169.475 
 اهريتزجمي

500 mW 
e.r.p. 

 25كيلوهريتز،  12.5

 50كيلوهريتز، 
 كيلوهريتز كحد أقصى

 قراءة العدادات %10أقل من 

 %1أقل من 
متابعة األصول 
 وأنظمة املتابعة

12 

169.4875-

169.5875 
 اهريتزجمي

10 mW e.r.p. 
 25كيلوهريتز،  12.5

 50كيلوهريتز، 
 أقصىكيلوهريتز كحد 

 مساعدة ضعف السمع دون تقييد

13 

2400-

2483.5 
 اهريتزجمي

25 mW 
e.i.r.p. 

ال توجد مباعدة بني 
 ميكن استخدام-القنوات

 كل نطاق الرتدد املذكور
 دون تقييد

ستدالل تطبيقات اال
الراديوي )رصد 

 احلركة والتحذير(

14 

169.481250 
اهريتز، جمي

169.593750 
 اهريتزجمي

10 mW e.r.p. 

 %1أقل من  كيلوهريتز 12.5

أنظمة اإلنذار، 
 اإلنذارات االجتماعية،

إنذارات األمن 
 والسالمة

15 
868.6-868.7 

 اهريتزجمي

أو كل  4كيلوهريتز 25
نطاق الرتدد كقناة 

واحدة للبيانات عالية 
 %0.1أقل من  السرعة

16 

869.250-

869.3 
 اهريتزجمي

 4كيلوهريتز 25

-14-



اجلريدة الر�سمية العدد )1165(

13 / 26 
 

                                                           
 ( من أقل تردد في طرف النطاق.2مركز التردد للقناة األولى بمسافة )سعة قناة/ .4
 log * 10المجال تخفض بـ)، قوة  2م 0.16و 2م 0.05بين  ذات المساحةمخصصة( الأو  المتكاملة) الحلقية هوائياتالفي حالة  .5

2m 0.16area/() ديسيبل. 10المجال تخفض بـقوة , فإن 2م 0.05هوائي أقل من وإذا كانت مساحة ال ؛ 
 ( من أقل تردد في طرف النطاق.2مركز التردد للقناة األولى بمسافة )سعة قناة /  .6
 كيلوهيرتز. 300في حالة األنظمة التماثلية، يجب أال تتجاوز سعة البث المستخدمة  .7

 
 

17 

869.650-

869.7 
 اهريتزجمي

25 mW e.r.p.  10أقل من% 

 

17.1 

869.2-

869.25 
 اهريتزجمي

10 mW e.r.p. 

 اإلنذارات االجتماعية %0.1أقل من 

 

17.2 
869.3-869.4 

 اهريتزجمي
  %1أقل من 

18 

26.995  ،

27.045  ،

27.095 

،27.145 

،27.195 
 اهريتزجمي

100 mW 
e.r.p. 

 دون تقييد 4كيلوهريتز 10

التحكم يف 
)التحكم يف الطراز

يف  حركة هذا الطراز
اجلو أو على األرض أو 

فوق أو حتت سطح 
  املاء(

 

19 

34.995-

35.225 
3اهريتزجمي  

 
 فقط للطريان

20 

40.665 ،

40.675 ،

40.685 ،

695.404 اهجمي
 يرتز

 

21 
9-59.750 

 كيلوهريتز

72 dBµA/m 
at 10 metres5 

(at 30 kHz 
descending  

3 dB/oct) 

ال توجد مباعدة بني 
 ميكن استخدام-القنوات

 ذكوركل نطاق الرتدد امل
 تطبيقات احلث دون تقييد

يف حالة اهلوائيات 
اخلارجية جيب فقط 

 استخدام ملفات اهلوائيات
 ذات العروة

22 
59.750-

60.250 42 dBµA/m 

13 / 26 
 

                                                           
 ( من أقل تردد في طرف النطاق.2مركز التردد للقناة األولى بمسافة )سعة قناة/ .4
 log * 10المجال تخفض بـ)، قوة  2م 0.16و 2م 0.05بين  ذات المساحةمخصصة( الأو  المتكاملة) الحلقية هوائياتالفي حالة  .5

2m 0.16area/() ديسيبل. 10المجال تخفض بـقوة , فإن 2م 0.05هوائي أقل من وإذا كانت مساحة ال ؛ 
 ( من أقل تردد في طرف النطاق.2مركز التردد للقناة األولى بمسافة )سعة قناة /  .6
 كيلوهيرتز. 300في حالة األنظمة التماثلية، يجب أال تتجاوز سعة البث المستخدمة  .7

 
 

17 

869.650-
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  %1أقل من 

18 

26.995  ،

27.045  ،

27.095 

،27.145 

،27.195 
 اهريتزجمي

100 mW 
e.r.p. 

 دون تقييد 4كيلوهريتز 10

التحكم يف 
)التحكم يف الطراز

يف  حركة هذا الطراز
اجلو أو على األرض أو 

فوق أو حتت سطح 
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19 

34.995-

35.225 
3اهريتزجمي  

 
 فقط للطريان

20 

40.665 ،

40.675 ،

40.685 ،

695.404 اهجمي
 يرتز

 

21 
9-59.750 

 كيلوهريتز

72 dBµA/m 
at 10 metres5 

(at 30 kHz 
descending  

3 dB/oct) 

ال توجد مباعدة بني 
 ميكن استخدام-القنوات

 ذكوركل نطاق الرتدد امل
 تطبيقات احلث دون تقييد

يف حالة اهلوائيات 
اخلارجية جيب فقط 

 استخدام ملفات اهلوائيات
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22 
59.750-

60.250 42 dBµA/m 

3

4
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 at 10 metres كيلوهريتز

23 
60.250-70 

 كيلوهريتز

72 dBµA/m 
at 10 
metres5 

(at 30 kHz 
descending  

3 dB/oct) 

24 
70-119 

 كيلوهريتز
42 dBµA/m 
at 10 metres 

25 
119-135 

 كيلوهريتز

72 dBµA/m 
at 10 metres5 

(at 30 kHz 
descending  

3 dB/oct) 

26 
7400-8800 

 كيلوهريتز
9 dBµA/m at 

10 metres 

 27 

26.957-

27.283 
 كيلوهريتز

42 dBµA/m 
at 10 metres 

 

27.1 
10.2-11 

 اهريتزجمي
9 dBµA/m at 

10 metres 

 

27.2 
3155-3400 

 كيلوهريتز

13.5 

dBμA/m at 

10m 

 

ال توجد مباعدة بني 
 القنوات

 دون تقييد

تصاالت أنظمة اال
الراديوية لألشخاص 
ضعاف السمع ممن 

يستخدمون األجهزة 
 الطبية املساعدة

بشكل عام األجهزة 

 (SRDقصرية املدى )

 تطبيقات احلث /
 

 اهلوائيات استخداميف حال 
اخلارجية، ميكن فقط 

اهلوائيات ذات  استخدام
 اللفائف احللقية فقط

 

 

27.3 

148.5 

 5 -كيلوهريتز
 ميجاهريتز

-15 dBμA/m 
at 10m 

ال توجد مباعدة بني 
 القنوات

 تطبيقات احلث تقييددون 

يف حالة اهلوائيات 
اخلارجية، ميكن فقط 

اهلوائيات ذوات  استخدام
اللفائف احللقية. يتم 
حتديد الشدة القصوى 

للمجال يف عرض ترددي 

كيلوهريتز.  10مقداره 
احلد األقصى اإلمجالي 
املسموح به لشدة اجملال 

 dBμA/m at 5-هو )
10 m لألنظمة املشغلة )

27٫3

5

5
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أكرب  على عرض ترددي

كيلوهريتز مع  10من 
اإلبقاء على حد الكثافة 

 15-ملستوى )
dBμA/m عند عرض )

 10ترددي مقداره 
 كيلوهريتز.

 

27.4 
5 - 30  

 ميجاهريتز
-20 dBμA/m 

at 10m 
ال توجد مباعدة بني 

 القنوات
 تطبيقات احلث دون تقييد

يف حالة اهلوائيات 
اخلارجية، ميكن فقط 

اهلوائيات ذوات  استخدام
اللفائف احللقية. يتم 
حتديد الشدة القصوى 

للمجال يف عرض ترددي 

كيلوهريتز.  10مقداره 
احلد األقصى اإلمجالي 
املسموح به لشدة اجملال 

 dBμA/m at 5-هو )
10 m لألنظمة املشغلة )

على عرض ترددي أكرب 

كيلوهريتز مع  10من 
اإلبقاء على حد الكثافة 

 20-ملستوى )
dBμA/m عند عرض )

 10ترددي مقداره 
 كيلوهريتز.

 
 

 

 

28 
863-865 

 تزرياهجمي
10 mW e.r.p. 

ال توجد مباعدة بني 
ستخدام ميكن ا -القنوات

 7كل نطاق الرتدد املذكور
 دون تقييد

تطبيقات الصوت 
 الالسلكية

جيب عدم إرسال حامل 
تردد راديوي يف حال 

  غياب املدخالت الصوتية

29 

87.5-108 
 تزرياهجمي

 (10)املالحظة 
50 nW ERP 200 كيلوهريتز 

 

29.1 

470-694 
 تزرياهجمي

) 
50 mW e.r.p. 

ال توجد مباعدة بني 
 القنوات

 دون تقييد
مكربات الصوت الراديوية 

 املساعدة االستماعوأجهزة 

30 
865-868 

 تزرياهجمي
 

20 µW ERP 
 كيلوهريتز 200 (8)املالحظة 

ستماع قبل اال

(، LBTالتحدث )
ستماع أقصى مدة لال

 4املتواصل للقناة 
 ثواني

تطبيقات حتديد 
 باستخداماهلوية 

الرتددات الالسلكية 

(RFID على سبيل( )
املثال التحديد 

التلقائي، وتتبع 
األصول، ونظم إنذار، 

وإدارة النفايات، 
والتعريف الشخصي، 
والتحكم يف النفاذ، 

 االستشعاروأجهزة 
والنظم املضادة 

قد تتجاوب أجهزة حتديد 
 تاهلوية باستخدام الرتددا

( مع RFIDالالسلكية )
 أي قناة ضمن النطاق، وال

يتطلب التحقق من 
ستماع قبل اال استخدام

( يف LBTالتحدث )

( قنوات األعلى 4الـ)
 قدرة.

30.1 
13.553-

13.567 
42 dBµA/m 
at 10 metres 

ال توجد مباعدة بني 
 القنوات

للتطبيقات املستحثة  دون تقييد
 واالستقرائية

27٫4

ثوان
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للسرقة، ونظم املوقع،  اهريتزجمي
ونقل البيانات إىل 
األجهزة احملمولة 
ونظم املراقبة 
 الالسلكية اخل. (

30.2 
 
 
 
 

13.553-

13.567 
 اهريتزجمي

60 dBµA/m 
at 10 metres 

ال توجد مباعدة بني 
 القنوات

لتطبيقات حتديد اهلوية  دون تقييد
الرتددات  باستخدام

( RFIDالالسلكية )
 وأنظمة اإلنذار يف حاالت

 ( فقطEASالطوارئ )

31 

2446-2454 
 تزرياهجمي

 (9)املالحظة
 

≤500 mW 
EIRP 

 
 

ال توجد مباعدة بني 
 القنوات

 ال توجد متطلبات
 

 

 >(500 mW-4 
W) EIRP 

% مدة  15  ≤
 التشغيل

جيب استخدام 

 ( FHSSتقنية)

مستويات  استخداميقيد 

 500القدرة األعلى من 
الداخلي  باالستخدامميلي 

أن ضمن حدود املبنى و
تكون مدة التشغيل 
جلميع املرسالت يف هذه 

أي مدة  % 15 ≥احلالة

 30مللي ثانية ) 200
مللي ثانية )تشغيل( / 

ثانية  يملل 170
 )إطفاء((

31.1 
76-77 
 تزرياهجيج

55 dBm 
peak e.i.r.p. 

بني ال توجد مباعدة 
 القنوات

 دون تقييد

طرق النقل 
واملواصالت الذكية عن 

 (،RTTTبعد )
تطبيقات كشف 
العرقلة/السيارة عرب 
رادار االستشعار عند 
معابر السكك 
 احلديدية
 

 50متوسط القدرة )
dBm أو متوسط قدره )

 ( dBm 23.5مقداره )
 لنبض الرادار فقط.

 استشعاررادارات وأجهزة  
املركبات طويلة املدى 

(LRR) 

32 
77-81 
 تزرياهجيج

  (11)املالحظة (11)املالحظة

طرق النقل 
واملواصالت الذكية عن 

 (RTTTبعد )

قصرة  االستشعارأجهزة 

 (SRRاملدى )

32.1 

27.090-

27.100 
 تز ريميجاه

42 dBµA/m 
at 10 metres 

التوجد مباعدة بني 
 القنوات

 دون تقييد

قياس املعلومات 
والبيانات عن بعد من 

-القطار اىل األرض
balise  الوصلة(

 اهلابطة(

 27.095مركز القناة 
 تز ريميجاه

32.2 
4059-4409 
 تزريكيلوه

9 dBµA/m at 
10 metres 

توجد مباعدة بني  ال
 القنوات

% مدة  10  ≤
 التشغيل
 

قياس املعلومات 
والبيانات عن بعد من 

( اىل baliseاألرض ) 
 القطار )الوصلة
 الصاعدة(

 4234مركز القناة 
 تز ريكيلوه

33 

9-315 
 كيلوهريتز

30 dBμA/m 
at 10m 

توجد مباعدة بني  ال
 القنوات

% مدة  10  ≤
 التشغيل

التطبيق ألنظمـة الزراعـة    الزراعة  الطبية
الطبيــة النشــطة ذو قــدرة 
فائقـــــــــة اال فـــــــــاض   

ــتخدام ــة  باســـــــ تقنيـــــــ

ق�صرية

ذات قدرة
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جدول )124( : الأجهزة ق�شرية املدى ، وحزم الرتددات ، والقدرة امل�شعة والتطبيقات النموذجية

تطبـق حــدود مــدة الت�شغيــل للأجهـــزة الراديوية الذكيـــة علـــى اإجمالـــي  امللحظة ) 1 ( : 

 .)LBT( الإر�شــال مــا لــم يتــم ا�شتخـــدام تقنية ال�شتمـــاع قبــل التحـــدث

بينمــا تطــبق حــدود مــدة الت�شغيل على اأجهـــزة ال�شتمـــاع قبـــل التحـــدث 

)LBT( غري الذكية .

التباعـد املف�شــل مــا بــني القناة 100 كيلوهريتــز مع ال�شمــاح بالتق�شيمــات  امللحظة ) 2 ( : 

اجلزئية 50 كيلوهريتز اأو 25 كيلوهريتز .

 )LBT( يجــب األ تعتمــد مــدة الت�شغيـل وتقنيـــة ال�شتمــاع قبــل التحـــدث امللحظة ) 3 ( : 

اأو غريهـــا مــن التقنيـــات البديلـــة على امل�شتخـــدم مـــا يتطلـــب ا�شتخـــدام 

الأدوات الفنية املنا�شبة ل�شمان ذلك .

ت�شتثنـــى التطبيقـــات ال�شمعيــــة . ي�شمـــح بتطبيقات ال�شـــوت مــن خــــلل  امللحظة ) 4 ( : 

 )LBT( التحــدث النفــاذ للطيف مثـــل تقنيـــة ال�شتمـــاع قبـــل  تقنيــات 

اأو غريها من التقنيات بحيث يجب اأن ي�شمل جهاز الإر�شال م�شت�شعرا 

للقدرة املخرجة للتحكم به ملدة اإر�شال اأق�شاها دقيقة واحدة .

ميكن زيادة مدة الت�شغيـل اإلـى )1%( واحد باملائة اإذا انح�شــر ال�شتخـــدام  امللحظة ) 5 ( : 

بالنطاق 865- 868 ميجاهريتز .

ميكن زيادة مدة الت�شغيــل اإىل )1%( واحـد باملائــــة اإذا انح�شـــــر ال�شتخدام  امللحظة ) 6 ( : 

بالنطاق 865-868 ميجاهريتز ، وكانــــت القــــدرة اأقـــــل مـــــن اأو ي�شــــاوي 

)mW e.r.p 10( للتعديــــلت الأخـــرى خــــلف التعديـــــل مــــن نـــــــوع 

)DHSS( والـ)FHSS( ب�شعــــــــــــة تتـــــــــراوح مـــــــــا بــــــــني 200 كيلوهريتـــــــــز 

و 3 ميجاهريتز .
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 وذجية ت النمتطبيقاحزم الرتددات، والقدرة املشعة وال: األجهزة قصرية املدى، و124جدول 

 
ا مل يتم اإلرسال م لى إمجاليِّعالذكية ية راديوال يل لألجهزة(: تطبق حدود مدة التشغ1املالحظة )

 ماعاالستجهزة أل على تطبق حدود مدة التشغي(. بينما LBT)قبل التحدث  االستماعتقنية  استخدام

 ( الغري ذكية.LBTقبل التحدث )

 50جلزئية  مات اكيلوهريتز مع السماح بالتقسي 100ني القناة (: التباعد املفضل ما ب2املالحظة )

 .كيلوهريتز 25أو كيلوهريتز 

ن ( أو غريها مLBTلتحدث )اقبل  ستماعااليةتقنالتشغيل و (: جيب أن ال تعتمد مدة3املالحظة )

 مان ذلك.الفنية املناسبة لض األدوات داماستخ لبتطيالتقنيات البديلة على املستخدم ما 

ذ ن خالل تقنيات النفاات الصوت متطبيقح بسمعية. يسم(: تستثنى التطبيقات ال4املالحظة )

 شمل جهازي( أو غريها من التقنيات حبيث جيب أن LBT)ث قبل التحد االستماعللطيف مثل تقنية 

 قصاها دقيقة واحدة.أدة إرسال ملم به حكلتا للقدرة املخرجة لاإلرسال مستشعًر

 بالنطاق داماالستخ احنصرإذا واحد يف املائة   (% 1)غيل إىل (: ميكن زيادة مدة التش5املالحظة )

 تز.رياهجمي 868 -865

بالنطاق  االستخدامحنصر اإذا واحد يف املائة   (% 1)مدة التشغيل إىل ميكن زيادة (:6املالحظة )

للتعديالت األخرى خالف ( mW e.r.p 10تز وكانت القدرة أقل من أو يساوي )رياهجمي 865-868

 تز.رياهجمي 3كيلوهريتز  و  200( بسعة ترتاوح ما بني FHSS( و الـ)DHSSالتعديل من نوع )

(inductive loop )
 بعد عنألغراض القياس 

33.1 
2483.5-

2500 
 تزريميجاه

10dBm e.i.r.p 1 تزريميجاه 

% مدة  10  ≤
 التشغيل

تطبيق تقنية 

(LBT/AFA ) 
 

 

 الداخلي فقط  لالستعمال الزراعة  الطبية

33.2 
402-405 

 اهريتزجمي
25 μW ERP 

أو ميكن  6كيلوهريتز 25
 ألجهزة اإلرسال الفردية
دمج القنوات املتجاورة 
لزيادة عرض النطاق 

 كيلوهريتز 300حتى 

  الزراعة  الطبية دون تقييد
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 +0.8 dBm/100 kHz 6.2+ و dBm/100 kHz امللحظــــــة ) 7 ( : ميكن زيادة كثافة القدرة اإىل

اإذا انح�شـــــر ال�شتخــــــــدام بالنطــــــاق 865-868 ميجاهريتـــــــز والنطــــــــاق 

865-870 ميجاهريتز على التوايل .

القـــــــدرة امل�شعــــــة الق�شــــــوى 2 وات )ERP( للقـــــنوات الأربعـــــة الأعلــــى  امللحظــــــة ) 8 ( : 

قدرة )4 ، 7 ، 10 و13( )865.7 و866.3 و866.9 و867.5 ( ميجاهرتـــــــز 

علــــــــى التوالـــــي . تـــــــــــــــــرددات مركــــــــــــز القنـــــــــــــــــاة 864.9 ميجاهريتـــــــــــز 

+ )0.2 ميجاهريتز × عدد القناة(

 )FHSS( يجــــب ا�شتخــــدام تقنيــــــــة التـــردد القافـــــــــز منت�شــــر الطيــــــــف : ) امللحظــــــة ) 9

كاأداة تخفـيف عند ا�شتخدام قدرة م�شعة تزيد على 500 مللي وات .

يجب ت�شميم الأنظمة بحيث ل يوجد اأي اإر�شال من قبل حامل الرتدد  امللحظة ) 10 ( : 

الراديوي )RF carrier( فــي حـــال عـــدم ا�شتخـــــدام هــــــذه الأنظمــــة . 

فـي حالة عدم وجود اإ�شارات �شوتية ، يجب اأن تتوفر باجلهاز خا�شية 

تفـيــــد بانقطـــاع الإر�شــــال . ل ي�شمــــح با�شتخــدام النغمـــات التجريبيــــة 

التي ت�شمن ا�شتمرارية الإر�شال . تتيح واجهة �شطح م�شتخـــدم الأجهزة 

الق�شرية املدى اأقل قدر من اخليارات املتاحة وجميع الرتددات املمكنة 

�شمــــن 88.1 ميجاهريتـــــز و107.9 ميجاهريتــــز وكحـــد اأقـــ�شى �شمـــن 

87.6 ميجاهريتز و107.9 ميجاهريتز .

واملرتبط   )-3 dBm/MHz e.i.r.p( القدرة  لكثافة  متو�شط  اأق�شى  امللحظة ) 11 ( : 

بذروة مقدارها )dBm EIRP 55( . يجب األ يتجاوز اأق�شى متو�شط 

لكثافة القدرة خارج املركبة والناجتة عن ت�شغيل اأحد اأجهزة ال�شت�شعار 

  . )-9 dBm/MHz EIRP( )SRR( ق�شرية املدى

املــادة ) 17 (

 ي�شتبدل بامللحق )هـ( : املوا�شفات الفنية لأجهزة ال�شت�شعار الق�شرية املدى من لئحة 

 ، اإليها  امل�شار  اأ�شعارها  الراديوية وحتديد  والأجهزة  الرتددات  وا�شتخدام  ت�شجيل  تنظيم 

امللحق الآتي :
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امللحــــــق ) هـ (

 املوا�صفات الفنية الأجهزة اال�صت�صعار ق�صرية املدى

العام  الت�شنيف  �شمن  تقع  التي  الأجهزة  باأنها  املدى  الق�شرية  ال�شت�شعار  اأجهزة  تعرف 

لأنظمة ال�شت�شعار التي ت�شتخدم فـي ال�شيارات ، وهي توفر اإمكانية احلد من ال�شطدام 

اإىل جانب تطبيقات �شلمة املرور . 

اأجهزة اال�صت�صعار ق�صرية املدىاملوا�صفات الفنية

نطاق الرتدد  21.65 - 26.65 جيجاهريتز 

اأق�شى متو�شط القدرة

 امل�شعة املكافئة املتناحية

-dBm 41.3/ميجاهريتز 

اأق�شى متو�شط لكثافة القدرة

dBm 0/50 ميجاهريتز ذروة كثافة القدرة

املراجع
ECC DEC )04(10

ETSI EN 302 288-2 وETSI EN 302 288-1

جدول ) 125 ( : املوا�شفات الفنية لأجهزة ال�شت�شعار ق�شرية املدى 

)Ultra Wideband Component( 

اأجهزة اال�صت�صعار ق�صرية املدى املوا�صفات الفنية

24.05 - 24.25 جيجاهريتزنطاق الرتدد

اأق�شى متو�شط القدرة امل�شعة

 املكافئة املتناحية
dBm 20/ ميجاهريتز اأق�شى ذروة للقدرة

مدة الت�شغيل
10% لأق�شى انبعاثات اأعلى من – dBm 10 القدرة 

امل�شعة املكافئة املتناحية

املراجع
ECC DEC )04(10

ETSI EN 302 288-2 وETSI EN 302 288-1

جدول )126( : املوا�شفات الفنية لأجهزة ال�شت�شعار ق�شرية املدى 

)Narrowband Component(
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يتم ت�شغيــل اأجهزة ال�شت�شعار ق�شرية املدى على اأ�شــــا�س عـــدم التداخــل وعـدم احلمايــــة ، 

وبالن�شبة للنبعاثات �شمن نطاق 23.6-24 جيجاهريتز التي تظهر مبقدار)30( ثلثني 

درجة اأو اأكرث من ال�شطح الأفقي يجب ت�شعيفها على الأقل مبقدار dB 30 ، وذلك للأجهزة 

التي اعتمدت الهيئة نوعيتها قبل الأول من يوليو 2013م .

ميكن ا�شتخدام النطاق 21.65-26.65 جيجاهريتز فـي ال�شلطنة لأنظمة ال�شت�شعار ق�شرية 

ا�شتخدام  . بينما ميكن  2013م  املدى التي اعتمدت الهيئة نوعيتها قبل الأول من يوليو 

النطاق 24.25-26.65 جيجاهريتز لغاية الأول من يناير 2018م )مت متديد هذا التاريخ 

لأربع �شنوات لأجهزة ال�شت�شعار ق�شرية املدى على ال�شيارات التي تعتمد الهيئة نوعيتها 

قبـــل الأول مـــن ينايـــر 2018م( وبعــــد ذلك ، يجــــب ا�شتخــــدام النطــــــاق 79 جيجاهريتــــز 

فـي الأنظمة احلديثة لأجهزة ال�شت�شعار ق�شرية املدى اأو بدائل اأخرى من احللول الفنية 

للتخفـيف من حدة حوادث ت�شادم ال�شيارات وتطبيقات �شلمة حركة املرور ، بحيث يتم 

ال�شماح با�شتخدام الأجهزة احلالية العاملة على النطاق 24 جيجاهريتز اإىل حني انتهاء 

العمر الفرتا�شي لل�شيارات .

كما يجب اأن تعتمد جميع اأنواع الأجهزة ق�شرية املدى من قبل الهيئة .

املــادة ) 18 (

 )MCA( املوا�شفات الفنية للت�شالت املتنقلة على منت الطائرات : ) ي�شتبدل بامللحق ) ز

من لئحة تنظيم ت�شجيل وا�شتخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد اأ�شعارها امل�شار 

اإليها ، امللحق الآتي :

امللحـــــق ) ز (

)MCA( املوا�صفات الفنية لالت�صاالت املتنقلة على منت الطائرات 

يجب اأن تفـي الت�شالت املتنقلة على منت الطائرات مبتطلبات القرار الأوروبي املعدل  - 1

رقم )Amended ECC/DEC/)06(07( ال�شادر عن مفو�شية الت�شالت الإلكرتونية 

الأوروبية ، واملعدل بتاريخ 14 مار�س 2014م ، وخ�شو�شا ما ياأتي :
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1.1 - خدمة الهاتف املتنقل العاملي )GSM( فـي النطاق 1800 ميجاهريتز :

يجب األ يقل اأدنى ارتفاع مطلق فوق م�شتوى الأر�س لأي اإر�شال من النظام  -

العامل عن )3000( ثلثة اآلف مرت .

يجب األ يتجــاوز اإجمالــي القــدرة امل�شعــة املكافئــة املتناحيـــة الق�شــوى املعرفــة  -

خــارج الطائــرة ، والناجتــة عــن املحطــة الأ�شا�شيـــة ، اأو حمطـــة التحكــم داخـــل 

الطائرة عن 13dBm-/ قناة على ارتفاع )3000( ثلثة اآلف مرت .

يجـــب األ تتجــاوز القــدرة امل�شعـــة املكافئـــة املتناحيـــة الق�شـــوى املعرفـــــة خـــارج  -

الطائــرة والناجتة عن الأجهـــزة الطرفـيـــة للهاتــف املتنقــل العاملــي التـــي تبـــث 

على )0( dBm عن 3.3dBm-/ قناة على ارتفاع )3000( ثلثة اآلف مرت .

يجــب اأن تتحكــم املحطــة الأ�شا�شيــة للطائرة فـي قوة اإر�شــال جميــع حمطـــات  -

الهاتـــف املتنقــل العاملـــي التـــي تر�شـــــل فـي نطــــاق 1800 ميجاهريتــز ، وجتعلهـــا 

فـي اأدنى قيمة ا�شمية �شفرية فـي جميع مراحل الت�شال مبـــا فـي ذلك النفاذ 

الأويل .

1.2 - خدمة النظام العاملي للت�شالت املتنقلة )UMTS( فـي النطاق 2100 ميجاهريتز  :

-  )UMTS ( يجــب األ تتجــــاوز القـــدرة امل�شعة املر�شلـــة من الأجهـــزة الطرفـيــــة

عن dBm/3.84MHz 6- ، ويجب األ يتجاوز عدد امل�شتخدمني احلد الأق�شى 

وهو )20( ع�شرون م�شتخدما .

يجب األ يتجاوز اإجمايل القدرة امل�شعة املكافئة املتناحية الق�شوى املعرفة خارج  -

 ، 3.1dBm/3.84 MHz  الطائرة والناجتة عن املحطة الأ�شا�شية للطائرة عن

على ارتفاع )3000( ثلثة اآلف مرت .
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1.3 - خدمة LTE فـي النطاق 1800 ميجاهريتز :

يجـب األ يتجاوز اإجمايل القــــدرة امل�شعـــة املكافئــــة املتناحيــة الق�شـــوى املعرفـــة  -

خــــارج الطائــــرة والناجتـــة عـــــن املحطـــة الأ�شا�شيــــة بالطائرة امل�شعـــة مبقــــدار     

  dBm/5 MHz 5 عن  dBm/5 MHz 1 ، على ارتفاع )3000( ثلثة اآلف مرت .

يجب األ تتجاوز القدرة امل�شعة املكافئة املتناحية الق�شوى املعرفة خارج الطائرة  -

والناجتة عن الأجهزة الطرفـية LTE امل�شعة مبقدار  dBm/5 MHz 5 داخل 

الطائرة عن dBm/5MHz 1.7 ، على ارتفاع )3000( ثلثة اآلف مرت .

2 - على املوؤ�ش�شات وال�شركات املرخ�س لها اللتزام بالآتي :

- األ تت�شبب الأجهزة التي يتم تركيبها فـي الطائرات تداخلت �شارة على اخلدمات 

الأر�شية ، وخ�شو�شا على خدمات الت�شالت العامة املتنقلة .

- الوفاء مبتطلبات الأمن الوطني ، وذلك بتمكني ال�شلطات املخت�شة من احل�شول 

علـــى جميع املعلومات والبيانـــات عنـــد طلبها حلركة املكاملات واملرا�شــلت التــي تتـــم 

فـي نطاق الأجواء العمانية خلل عبور الطائرات لهذه الأجواء .

اآلف  اإل بعد ارتفاع )3000( ثلثة  - عدم ا�شتخدام الأجهزة املركبة على الطائرات 

مرت عن �شطح الأر�س ، ويجب اإغلقها عند الهبوط .

املــادة ) 19 ( 

ي�شتبدل بالرمز )F( من امللحق )ح( : فهر�س الإ�شناد املرجعي من لئحة تنظيم ت�شجيل 

وا�شتخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد اأ�شعارها امل�شار اإليها ، الرمز الآتي :
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الرمز )F( من امللحق ) ح ( 

 فهــــر�س االإ�صنــــــاد املرجعـــــي 

الر�صم 
ح�صب 
الف�صل

اأمثلة 
االأنظمة

االأنظمة/التقنيات
 ا�صم فئة
املحطة

 رمز فئة
املحطة

 ا�صم خدمة
 االت�صاالت
الراديوية

الرمز

2-4-8

 P2P links
 incl.

microwave

MWS;
Scanning 
telemetry;

Subscriber access 
excluding MWS;

Unplanned. 

uncoordinated 
fixed links;

SAP/SAB P2P 
audio links;

 SAP/SAB P2P
video links;حمطة 

 ثابتة ، اأي

 حمطة فـي

 اخلدمة

الثابتة

FXالثابتةF

1-4-8

 P2MP
 including

 FWA
systems

 Private fixed
networks;

 Different mesh
systems;

7-2-6-8

Public fixed 
networks;

MultiPoint-to-

 MultiPoint Fixed
links;

 املــادة

 الثانية

 من

القرار

Fixed radio relay 
)military(;

 Tactical radio
relay
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 املــادة ) 20 ( 

 ي�ساف اإىل املــادة )1( من لئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية 

وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليها ، تعاريف جديدة على النحو الآتي :

حمطـــــة جتـــــارب : 

حمطة ت�ستخدم املوجات الراديوية فـي جتارب تهم التقدم العلمي اأو التقني .

الـــــــرادار : 

نظام ا�ستدلل راديوي يقوم على املقارنة بني اإ�سارات مرجعية و اإ�سارات راديوية منعك�سة 

. )RR 100.1( عن املو�سع املراد حتديده ، اأو معاد اإر�سالها منه

 : ) IMT( اأنظمـة االت�صــاالت املتنقلــة الدوليــة

و�سف لأنظمة الت�سالت املتنقلة التي توفر النفاذ ملجموعــة من خدمـــات الت�سالت التي 

تدعمها ال�سبكات الثابتـــة واملتنقلـــة ، وتدعــــم هــذه الأنظمــة تطبيقــات التنقــل املنخف�ســـة 

والعالية بالإ�سافـــة اإىل جمموعــــة من �سرعــــة البيانات وفقا لطلبات امل�ستخدم واخلدمة 

اإمكانيات لتطبيقات الو�سائط الإعالمية عالية  ، ولديها  فـي بيئات متعددة امل�ستخدمني 

اجلودة �سمن جمموعة من اخلدمات واملن�سات التي ت�سفـي حت�سنا مهما فـي الأداء وجودة 

) ITU-R M.1224-1(. اخلدمة

اأنظمة االت�صاالت املتنقلة من اجليــل الثالث )االت�صاالت املتنقلة الدولية 2000 

 : ))IMT- 2000(

عـدد مــن الواجهـــات الراديويـــة الأر�سية امل�ستوفـيـــة ملتطلبـــات الت�ســـالت املتنقلــة الدوليــة 

2000 وفقا لالحتاد الدويل لالت�سالت ، وت�سمل :

 - Direact Spread )CDMA( الت�ســـــــالت املتنقلـــــــــــة الدوليـــــــــــة 2000 بتقنيــــــــــــة

)3GPP الهاتف املتنقل الدويل ، مطور بوا�سطة جمعية(

الت�ســـــالت املتنقلـــــــــة الدوليــــــة 2000 بتقنيــــــــــة )CDMA( متـعــــــــــددة النواقـــــــــل - 

)3GPP2 مطورة بوا�سطة جمعية ، CDMA2000(

الت�سالت املتنقلة الدولية 2000 بتقنية )TDD )CDMA الهاتف املتنقل الدويل ، - 

.  3GPP مطور بوا�سطة جمعية
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 - EDGE ( ناقـــل واحـــد )تقنيةTDMA( الت�شالت املتنقلة الدولية 2000 بتقنيــة

. )ATIS 3 وGPP مطور بوا�شطة جمعية

الت�شالت املتنقلة الدولية 2000 بتقنية FDMA/TDMA )الت�شالت الأوروبية - 

الرقمية الل�شلكية ، مبني على معايري املعهد الأوروبي ملقايي�س الت�شالت( .

الت�شـــــالت املتنقلـــــة الدوليــــــة 2000 بتقنيـــــة OFDMA/TDD WMAN )واي - 

ماك�س ، مطور بوا�شطة معهد مهند�شي الكهرباء والإلكرتونيات - املعيار 16/802( .

 : )HSPA( النفاذ عايل ال�صرعة لبيانات احلزم

التي تعمل بتقنية )WCDMA( والتي ت�شمل كلتا تقنيتي  ال�شبكات  ن�شخة مطورة من 

)FDD و TDD( ، وت�شتخدم لرفع اأداء بيانات احلزم .

اأنظمة االت�صاالت املتنقلـــة مـــن اجليــل الرابع )االت�صاالت املتنقلـــة الدوليــــة 

: )IMT-Advanced املتطورة

اأنظمة تتمتع بال�شرعات املعززة فـي اأوقات الذروة لدعم اخلدمات والتطبيقات املتطورة ، 

. )MAN و LTE( والتي تعمل على تقنيتي

: )LTE( تقنيـــــــــة

 اأحد اأحدث معايري الت�شالت الل�شلكية ذات النطاق العري�س التي تعتمد على بروتوكول 

الإنرتنت IP با�شتخدام تقنية )OFDMA( ، والتي ت�شمم لدعم الت�شال املبني على حزم 

البيانات ب�شكل اأكرث فعالية ، ومت تطوير هذا املعيار من قبل منظمة 3GPP ليكون �شمن 

. 4G معايري اجليل الرابع

 املــادة ) 21 ( 

ت�شاف اأ�شفل اجلدول رقم )4 : عامل الوزن( الوارد فـي املــادة )3( من لئحة تنظيم ت�شجيل 

وا�شتخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد اأ�شعارها امل�شار اإليها ، الفقرة الآتية :

يحدد عدد القنوات من خلل ق�شمة اإجمايل عر�س النطاق امل�شغول على قيمة وحدة القناة 

املقابلة لنطاق الرتدد املخ�ش�س الوارد فـي اجلدول رقم )3 : وحدة القناة( .

واإذا كــان ناتــج الق�شمـــة عـددا غري وارد فـي اجلدول رقم  )4 : عامـل الــــوزن( فـيتــــم تقريبـــه 

اإىل العدد الأعلى التايل فـي اجلدول املذكور .
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 املــادة ) 22 ( 

ت�شاف اأ�شفل اجلدول رقم )30 : ر�شم ت�شجيل خدمة و�شلت املايكرويف( الوارد فـي املــادة 

)8( من لئحة تنظيم ت�شجيل وا�شتخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد اأ�شعارها 

امل�شار اإليها ، الفقرة الآتية :

 "وفـي حال ا�شتملت و�شلة املايكرويف على حمطة تقوية منفعلة )passive( ، يتم احت�شاب 
موقع املحطة فـي املعادلة اأعله" .

 املــادة ) 23 ( 

ي�شاف اإىل املــادة )8( من لئحة تنظيم ت�شجيل وا�شتخدام الرتددات والأجهزة الراديوية 

وحتديد اأ�شعارها امل�شار اإليها ، بند جديد على النحو الآتي :

. )PMR Services( 8 - 6 - 2 - 3 مكررا : موفرو اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�شة

- ر�شـــــم الت�شجيــــل :

يتــم حت�شيــل ر�شــم الت�شجيـــل مــن موفـــري اخلدمـــات الراديوية املتنقلـــة اخلا�شـــة طبقـــا 

للمعادلة الآتية : 

ر�شم الت�شجيل = عدد القنوات × 1500 )األف وخم�شمائة ريال عماين( 

)لكل 2 × 6.25 كيلوهريتز(

ر�شم الت�شجيل = عدد القنوات × 3500 )ثلثة اآلف وخم�شمائة ريال عماين( 

)لكل 2 × 12.5 كيلوهريتز(

ر�شم الت�شجيل = عدد القنوات × 7500 )�شبعة اآلف وخم�شمائة ريال عماين( 

)لكل 2 × 25 كيلوهريتز(

جدول 54 مكررا : ر�شم ت�شجيل موفري اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�شة

- ر�شــــــــــم ال�شتخــــــــــــــــدام :

يتم حت�شيل ر�شم ال�شتخدام ال�شنوي من موفري اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�شة 

طبقا للمعادلة الآتية :
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ر�شم ال�شتخدام = عدد القنوات × 1500 )األف وخم�شمائة ريال عماين( 

)لكل 2 × 6.25 كيلوهريتز(

ر�شم ال�شتخدام = عدد القنوات × 3500 )ثلثة اآلف وخم�شمائة ريال عماين( 

)لكل 2 × 12.5 كيلوهريتز(

ر�شم ال�شتخدام = عدد القنوات × 7500 )�شبعة اآلف وخم�شمائة ريال عماين( 

)لكل 2 × 25 كيلوهريتز(

جدول 54 مكررا )1( : ر�شم ا�شتخدام املحطات الرئي�شية ملوفري اخلدمات الراديوية املتنقلة 

اخلا�شة

 املــادة ) 24 ( 

ي�شاف اإىل امللحق )و : املوا�شفات الفنية للأنظمة العري�شة النطاق واأنظمة نقل البيانات ذات 

النطاق العري�س( من لئحة تنظيم ت�شجيل وا�شتخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد 

اأ�شعارها امل�شار اإليها ، اخلانة الآتية :

 66-57

جيجاهريتز

 
5dBm 40

)اأق�شى متو�شط 

القدرة امل�شعة 

املتناحية الفعالة(

 /dBm 13

ميجاهريتز 

) اأق�شى كثافة 

ملتو�شط القدرة 

امل�شعة املتناحية 

الفعالة(

اأنظمة النفاذ 

الل�شلكية/ 

وال�شبكات 

املحلية 

الراديوية 

ذات النطاق 

العري�س

 Multiple
 Gigabit
)WAS/

RLANs(

لل�شتعمال 

الداخلي فقط

 )Indoor
use(

تقنية 

ال�شتماع قبل 

التحدث/

ك�شف وجتنب

DAA/LBT
 Integral
antenna

اأق�شى كثافة ملتو�شط 

القدرة امل�شعة املتناحية 

الفعالة حمدد بـ - 13 

dBm / ميجاهريتز .
ل ي�شمح با�شتخدام 

الأنظمة الل�شلكية 

للخدمات الثابتة 

من نقطة اإىل نقطة 

 ) FLANE( املت�شمنة

واملخ�ش�شة لل�شتخدام 

اخلارجي بل تخ�شع 

لقوانني لئحة تنظيم 

ت�شجيل وا�شتخدام 

الرتددات والأجهزة 

الراديوية وحتديد 

اأ�شعارها

5 : ي�شري هذا اجلدول اإىل اأعلى م�شتوى قدرة الإر�شال فـي نطاق قوة الطاقة املر�شلة خلل 

الإر�شال فـي حالة ا�شتخدام التحكم فـي الطاقة املر�شلة .

-29-



اجلريدة الر�سمية العدد )1165(

 املــادة ) 25 ( 

يلغـــى اجلــــدول رقــــم )54 : عامـــــل تغطيــــة خدمـــــات الت�شــــالت الدوليــــة 2000(  الــــوارد 

فــــي املــــادة )8( من لئحــــة تنظيــــم ت�شجيـــل وا�شتخـــدام التـــرددات والأجهـــزة الراديويـــــة ، 

وحتديد اأ�شعارها امل�شار اإليها .

 املــادة ) 26 ( 

ترقم اجلداول الواردة بعـد اجلــدول رقم 112 : ر�شم ا�شتخدام الأجهــزة املخ�ش�شــة لل�شتقبــال 

فقــط ) اخلدمــات املحميـــة( من لئحـــة تنظيـــم ت�شجيــل وا�شتخــــدام التـــرددات والأجهــــزة 

الراديوية ، وحتديد اأ�شعارها امل�شار اإليها بالأرقام الآتية :

 ، 127 ، 126 ، 125 ، 124 ، 123 ، 122 ، 121 ، 120 ، 119 ، 118 ، 117 ، 116 ، 115 ، 114 ، 113 (

 . ) 130 ، 129 ، 128
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