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   :        التعاريف  - ١      املادة 
    ً                                        وفضال  عن ذلك، يكون للكلمات والتعابري املوضحة يف  ،٢٠١٠لعام / ١٨/قانون االتصاالت رقم تعتمد املصطلحات والتعابري املعرفة يف   

 : املعاين احملددة إىل جانب كل منها الالئحة ههذ

 ٢٠١٠لعام / ١٨/ب قانون االتصاالت رقم اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت احملدثة مبوج: اهليئة. 
  طيف الترددات  الستخدام) طبيعي أو اعتباري( هي الرخصة املمنوحة لشخص بعينه: الراديوي الطيف الترددي استخدامرخصة

 .الراديوية ضمن شروط حتددها هذه الرخصة
  تصريح يسمح مبوجبه ألي شخص بتشغيل جتهيزات السلكية ضمن نطاقات معينة  وهو :ترددات للعموم ترخيصالتصريح الفئوي أو

 .حسب الشروط واملعايري اليت حتددها اهليئة
  الشبكات الالسلكية احمللية)WLAN/RLAN:( هي شبكات احلواسيب اليت تستخدم الطيف الترددي الراديوي للربط بني أجزائها يف

 .الصادر عن مجعية مهندسي الكهربائيات وااللكترونيات IEEE 802.11               ً               منطقة حمددة وفقا  لسلسلة املعيار 
  الشبكات الالسلكية احمللية الداخلية)Indoor WLAN( :غلقة تخدم يف األماكن احملصورة واملاحمللية اليت تس وهي الشبكات الالسلكية

 .)وما شابه، و، فلةحجرة مق، صالة، مقصورة، قاعة، جممع، خلوة، ردهة، مثل فناء(     ً        ً جزئيا  أو كليا  
  الشبكات الالسلكية احمللية اخلارجية)Outdoor WLAN/RLAN :( املغلقة جزئيا  أو  األماكنوهي الشبكات اليت تستخدم خارج    ً            

 ).نقطة لنقطة ونقطة لعدة نقاط(ويدخل ضمنها أنظمة النفاذ الالسلكي .     ًكليا 
  التغطية اخلارجية)Hot Spot:(  دف إتاحةهي التغطية اليت تنشأ عن نشر حمطات الشبكات الالسلكية احمللية يف منطقة معينة 

 .وضمن احملددات الفنية والشروط الواردة يف هذه الالئحة،                            ًشبكة عامة كشبكة االنترنت مثال  إىلالنفاذ /الوصول
  الربط اخلارجي)Bridging:(  استخدام أحد أنواع جتهيزات الشبكات الالسلكية احمللية لربط نقطتني أو أكثر ضمن احملددات الفنية

 .والشروط الواردة يف هذه الالئحة
  هي خدمة تقتضي إرسال املوجات الراديوية أو بثها أو استقباهلا لغايات خاصة باالتصاالت: خدمة االتصاالت الراديوية.  
  اخلدمات الراديوية األولية)Primary:(  هي خدمة االتصاالت الراديوية اليت هلا األولوية على خدمة االتصاالت الراديوية الثانوية وهلا

 .من التداخالت الضارة اليت تسببها اخلدمات األخرى حق املطالبة باحلماية
  اخلدمات الراديوية الثانوية)Secondary:(  هي خدمة االتصاالت الراديوية اليت جيب عليها أال تتسبب تداخال  ضارا  حملطات خدمة           ً     ً                                                     

وحيق هلا أن تطالب باحلماية من التداخالت ، وال جيوز هلا أن تطالب باحلماية من التداخالت الضارة اليت تسببها حمطات خدمة أولية، أولية
 .الضارة اليت تسببها حمطات هذه اخلدمة أو حمطات خدمة ثانوية أخرى
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 تداخل يهدد تشغيل خدمة مالحة راديوية أو غريها من خدمات السالمة، أو يؤدي بشكل خطري إىل تدهور تشغيل خدمة : التداخل الضار
  .                               ً       ًالراديو، أو يعيقه أو يقطعه قطعا  متكررا                      ً        اتصال راديوي يتم وفقا  للوائح 

  :تراخيص استخدام الترددات -٢املادة 
 :ةـباستخدام النطاقات الترددية التالي، ويةـعلى أساس خدمة راديوية ثان، يسمح  -أ 

 ميغاهرتز ٢٤٨٣,٥ - ٢٤٠٠ 
 ميغاهرتز    ٥٢٥٠ - ٥١٥٠  
 ميغاهرتز    ٥٣٥٠ - ٥٢٥٠  
 ميغاهرتز    ٥٧٢٥ – ٥٤٧٠  
 ميغاهرتز    ٥٨٥٠ - ٥٧٢٥  

 هلذا النوع واحملددات الفنية املبينة يف هذه الالئحة ضمن الشروط )Indoor WLAN(لكية احمللية الداخلية ـالالس الشبكات اءـإنشيف  
 .ترددات للعموم ترخيصمبثابة ويعد هذا ، من االستخدام

 :التالية باستخدام النطاقات الترددية، ويةـعلى أساس خدمة راديوية ثان ،يسمح  -ب 
 ميغاهرتز  ٥٢٥٠ - ٥١٥٠  
 ميغاهرتز  ٥٣٥٠ - ٥٢٥٠  
 ميغاهرتز  ٥٧٢٥ - ٥٤٧٠  

استخدام الطيف الترددي  رخصة( رخصةمبوجب ) Outdoor WLAN/RLAN(الشبكات الالسلكية احمللية اخلارجية  إنشاءيف 
 :وللغايات التالية النوع من االستخداموضمن احملددات الفنية املبينة يف هذه الالئحة هلذا  تصدر عن اهليئة )الراديوي

لتقدمي خدمات اتصاالت  من اهليئة منطيممتاز أو  ترخيصللمرخص هلم احلاصلني على  )Hot Spot(للتغطية اخلارجية  )١
 ).شريطة عدم تقدمي خدمات اتصاالت عامة(ولالستخدامات اخلاصة ، عامة

للمرافق اليت تعود ملكيتها لنفس اجلهة ) نقطة لعدة نقاطاء نقطة لنقطة أو سو) (Bridging(ألغراض الربط اخلارجي  )٢
املشعة وأماكن  االستطاعةوميكن أن تستثىن من قيود ). اجلامعاتحرم : مثال ذلك(وتقع ضمن منطقة جغرافية متصلة 

وختضع عندها لتعرفة استخدام الطيف الترددي الراديوي  ،الربط بعض احلاالت اليت يعود تقديرها ودراستها كل على حده
  ). نقطة لنقطة أو نقطة لعدة نقاط(حسب أسلوب الربط 

ة على حد سواء هو على أساس استخدام النطاقات الترددية احملددة يف هذه الالئحة لصاحل الشبكات الالسلكية احمللية الداخلية واخلارجي إن  -ج 
وبالتايل ال ميكن للشبكات الالسلكية احمللية ، صة خلدمات راديوية أخرى هلا األولوية على هذه اخلدماتأي أن هذه النطاقات خمص، ثانوي
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على مستخدمي الشبكات  ويف مجيع حاالت التداخل الضار جيب، الداخلية واخلارجية أن تطلب احلماية منها أو أن تسبب التداخل عليها
  .إيقاف تشغيلها فور التبليغ عن ذلك التداخل ذاهل ببهاملسواخلارجية الالسلكية احمللية الداخلية 

 
 :خطوات وإجراءات - ٣املادة 

من اهليئة لنوع ا علىعلى موافقة  WLANلكية احمللية ـجيب أن حتصل اجلهة املوردة أو املصنعة لتجهيزات ومعدات الشبكات الالس  -أ 
)Type Approval ( إدخاهلا إىل القطر وقبل تشغيلهاقبل. 

ومسك سجالت تدون ،       ًخارجيا                      ً                                                                       على اجلهة البائعة حمليا  التأكد من حصول الزبون على موافقة اهليئة الستخدام الشبكات الالسلكية احمللية   -ب 
من  األخرىومتكني اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت واجلهات املعنية ، استخدامهافيها اجلهة اليت قامت بشراء هذه التجهيزات ومواقع 

  .االطالع عليها
  

  :معايري وحمددات فنية – ٤املادة 
 :املسموح ااهلوائيات ربح وحدود االستطاعة   -أ 

 
  اال الترددي

  االستخداممكان   )ميغاهرتز(
  )EIRP(لالستطاعة املشعة  احلد األعظمي املسموح

 )dBi 6على أال يتجاوز ربح اهلوائي (
  )dBm 23(واط  ميلي ٢٠٠  داخل وخارج األبنية  ٥٢٥٠ – ٥١٥٠
  )dBm 23(ميلي واط  ٢٠٠  داخل وخارج األبنية   ٥٣٥٠ – ٥٢٥٠
  )األبنيةداخل (  ) dBm 23(ميلي واط  ٢٠٠  داخل وخارج األبنية   ٥٧٢٥ – ٥٤٧٠

  )خارج األبنية(  ) dBm 30(       واط  ١و 
  )dBm 23(ميلي واط  ٢٠٠  داخل األبنية فقط  ٥٨٥٠ – ٥٧٢٥
  )dBm 20(ميلي واط  ١٠٠  األبنية فقطداخل   ٢٤٨٣,٥-٢٤٠٠

  
لبعض احلاالت  )dBi 6أكرب من (املشعة باستخدام هوائيات موجهة ذات ربح عال  االستطاعةميكن املوافقة على جتاوز حدود : مالحظة
قبل اهليئة ص املعتمدة من وعندها ختضع إلجراءات الترخي، على أن تدرس كل حالة على حده)    ًمثال bridging الربط اخلارجي (
  ).نقطة لنقطة أو نقطة لعدة نقاط(وتطبق عليها التعرفة النافذة حسب أسلوب الربط ، )استخدام الطيف الترددي الراديوي صيترخ(

والتحكم بقدرة  DFSوتعترب تقنيات االختيار الديناميكي للترددات  ،جيب على املستخدمني اختاذ كافة التدابري الالزمة للحد من التداخل  -ب 
 .إلزامية M. 1652 رقم كما هي موضحة يف توصية االحتاد الدويل لالتصاالت TPC البث
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  :استخدام الطيف الترددي الراديويو ترخيص أجور – ٥املادة 
وكذلك االستخدام اخلارجي ضمن امللكية اخلاصة املتصلة  ،ال يتم احتساب أي أجور على االستخدام الداخلي للشبكات الالسلكية احمللية  -أ 

ويكتفى باألجور املطبقة على اعتماد أنواعها ) مكان التغطية واحملددات الفنية(تنطبق عليها شروط االستخدام احملددة ذه الالئحة اليت 
)Type Approval .( 

نقطة لنقطة (مبا يف ذلك وصالت الربط ) WLAN/RLAN Outdoor( اخلارجيةتطبق التعرفة النافذة على الشبكات الالسلكية احمللية   -ب 
هذه  يف إليهايف احلاالت اليت توافق فيها اهليئة على جتاوز حدود امللكية اخلاصة املتصلة وحدود االستطاعة املشار ) و نقطة لعدة نقاطأ

 .الالئحة
  
  :األحكام اخلتامية -٦املادة 
  .لذلك إذا دعت الضرورة اتعديلهو الالئحة ههذ مراجعةميكن  
  
  
  

___________________________________________  
 


