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 :لبعض خدمات االتصاالت الراديوية كما يلي تردداتباستخدام ترخيص الأجور  تعرفة

 
 (:ونقطة لعدة نقاط )نقطة لنقطةالراديوية  الالسلكيةأوالً : الوصالت 

 :((2PP) لنقطة )نقطة راديوية السلكيةوصلة كل لستخدام الطيف الترددي الالترخيص السنوي أجـر  -1
 م×  (بالكيلوهرتزتجاهين )الحزمة الراديوية بأحد االعرض ×  30= للوصلة السنوي الترددات أجر ترخيص      

 

 وفقاً للجدول التايل: وحيددمعامل اجملال الرتددي هو   م :حيث -
 م المجال الترددي المستخدم

 10 جيغاهرتز 4لغاية 

 1 زجيغاهرت 8 لغاية و جيغاهرتز   4فوق 

 0.90 جيغاهرتز 13جيغاهرتز ولغاية   8فوق 

 0.75 جيغاهرتز 23جيغاهرتز ولغاية  13فوق 

 0.50 جيغاهرتز 40جيغاهرتز ولغاية  23فوق 

 0.25 جيغاهرتز 60جيغاهرتز ولغاية  40فوق 

 0.10 جيغاهرتز 60فوق 

 

 .ل ترددي معنيوبفاص القناة الرتددية هي قناة برتددين كل منهما بعرض حزمة راديوية -
اه واحد باجت رسالأو لإل عاً م واالستقباللإلرسال  اليت تستخدم نفس الرتدد للوصلةالسنوي الرتددات ترخيص أجر  -

 % من قيمة األجر املذكور للقناة ذات الرتددين.75يساوي  فقط
فيحسب األجر  (asymmetric) املقابل له إذا كان عرض احلزمة الراديوية بأحد االجتاهني أعلى منه يف االجتاه  -

 وفقاً للقيمة األعلى.
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 أمثلة :
تستخدم قناة برتددين عرض كل و جيغاهرتز  /23وصلة ميكروية لنقل االتصاالت بني نقطتني تعمل يف اجملال / :1 مثال

 .(FDD) معنيميغاهرتز وبفاصل ترددي  /28منهما /
 ل.س  630000=0.75 * 28000 * 30السنوي =  األجر

تستخدم قناة برتدد وحيد جيغاهرتز و  /5يكروية لنقل االتصاالت بني نقطتني تعمل يف اجملال /وصلة م :2 مثال
 (.TDD) وبتقسيم الزمنميغاهرتز  /20لالرسال واالستقبال عرضه /

 ل.س  450000=  0.75 * 1 * 20000 * 30=  األجر السنوي
برتدد وحيد عرضه ستخدم قناة تميغاهرتز  /400/طة البث تعمل يف اجملال حملوصلة لنقل الربامج االذاعية  :3 مثال

 كيلوهرتز.  /150/
 ل.س 33750= 0.75 * 10 * 150 * 30األجر السنوي = 

عمل يف اجملال ( تSCADAوصلة بني نقطتني ألغراض االشراف والتحكم واحلصول على املعلومات ) :4 مثال
 .(FDD) معنيدي رتز وبفاصل تردكيلوه  /25برتددين عرض كل منهما /ميغاهرتز تستخدم قناة  /400/

 ل.س 7500= 10 * 25 * 30=  األجر السنوي
قناة برتددين   وتستخدم غاهرتزجي /60/رتددي اجملال ال وصلة ميكروية لنقل االتصاالت بني نقطتني تعمل يف :5مثال 

 (.FDD) معنيوبفاصل ترددي ميغاهرتز  250 حزمة كل منهما بعرض
 ل.س 1875000=  0.25 * 250000 * 30األجر السنوي = 

قناة  , تستخدمغاهرتزجي /60فوق /ترددي جمال  تنقل االتصاالت بني نقطتني تعمل يف وصلة ميكروية :6مثال 
 (.FDD) معنيوبفاصل ترددي ميغاهرتز  500 حزمة برتددين كل منهما بعرض

 ل.س 1500000=  0.10 * 500000 * 30األجر السنوي = 
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 طانقعدة نقطة ل) FWAلخـدمة النفـاذ الالسلكي الثابتة رددي ـستخدام الطيف التالنوي ـالترخيص السأجـر  -2

(P2MP) ,( حلقـات المشتركين الالسـلكيةWLL ,شـبكات الحزمة العريضة ,) شبكات التحكم ونقل البيـانات
(SCADA)شـبكات القياس عن بعد , (Telemetry)( الشبكات المتشابكة ,Mesh Networks) ,

 DECT, CDMA, WCDMA, single or multiبتقنيات مختلفة ) شبكات تعمل
channels,…etc. وغيرها )): 

 2م × 1م×  (بالكيلوهرتزن )الحزمة الراديوية بأحد االتجاهيعرض ×  30 = للطيف المستخدم أجر الترخيص السنوي 
 

 وفقاً للجدول التايل: , وحيددمعامل اجملال الرتددي 1م :حيث
 1م ستخدمالمجال الترددي الم

 12 جيغاهرتز 4لغاية 

 2.5 جيغاهرتز 13لغاية و جيغاهرتز   4فوق 

 1.5 جيغاهرتز 23جيغاهرتز ولغاية  13فوق 

 1 جيغاهرتز 40جيغاهرتز ولغاية  23فوق 

 0.5 جيغاهرتز 60جيغاهرتز ولغاية  40فوق 

 0.1 جيغاهرتز 60فوق 

 

 لتايل: لجدول اه بغض النظر عن الرتددات املخصصة وفقاً ل, وحتدد قيمتالنطاق اجلغرايف للرتخيصمعامل  2م 

النطاق الجغرافي 
 للترخيص

حدود امللكية 
 املتصلة

منطقة مأهولة 
سكانياً أو منطقة 
 صناعية/اقتصادية

 نطاق حمافظة واحدة
 وريفها دمشق

 أو
 وريفها حلب

باقي 
 احملافظات

 8 12 5 1 2م
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 .إمكانية تعديله مستقبالً  ألي استخدام مع 2م النطاق اجلغرايف للرتخيص يد معاملللهيئة احلق احلصري بتحد -
ة ذات ذه احلالة التعرفليه يف هطبق عإذا جتاوز النطاق اجلغرايف للرتخيص احملافظتني فيعترب ترخيصاً لكامل القطر وت -

 أدناه. /3الصلة يف الفقرة /
 .نيوبفاصل ترددي مع ض حزمة راديويةالقناة الرتددية هي قناة برتددين كل منهما بعر  -
اجتاه واحد بلإلرسال  أو معاً  اليت تستخدم نفس الرتدد لإلرسال واالستقبال للوصلةالسنوي الرتددات أجر ترخيص  -

 % من قيمة األجر املذكور للقناة ذات الرتددين.75يساوي  فقط
فيحسب األجر  (asymmetricه )ه  املقابل لإذا كان عرض احلزمة الراديوية بأحد االجتاهني أعلى منه يف االجتا -

 وفقاً للقيمة األعلى.
 أمثلة :

ميغاهرتز, ضمن منطقة  /1900نقطة لعدة نقاط يف اجملال الرتددي /( DECTنظام اتصاالت السلكي ) :1مثال 
ميغاهرتز وبتقسيم الزمن  1.75حمددة مأهولة ويستخدم قناة برتدد وحيد لإلرسال واالستقبال عرضه 

(TDD). 
 ل.س 2362500=  0.75*  5*  12*  1750*  30األجر السنوي = 

م (, يستخدمشق وحلبنظام اتصاالت السلكي نقطة لعدة نقاط ضمن إحدى احملافظات السورية )عدا د :2مثال 
يغاهرتز ج /3ال /تخدم اجملويس ,جيغاهرتز لربط احملطة املركزية مع حمطات فرعية وحمطة مكرره /10اجملال /
  .كال اجملالنيل (FDDميغاهرتز ) 3.5, وبعرض قناة أخرى من خالل حمطة مكرره طات فرعيةلربط حم

 نوي للقناة الثانية يف اجملالج.هـ + األجر الس /10األجر السنوي= األجر السنوي للقناة األوىل يف اجملال /
 ج. هـ /3.5/

 = 8*  12*  3500*  30+  8*  2.5*  3500*  30األجر السنوي = 
 ل.س 12180000=             10080000 +                2100000                    

 /1.5روي /ال امليكنظام اتصاالت السلكي نقطة لعدة نقاط مرخص ضمن حمافظة دمشق, يستخدم اجمل :3مثال 
 .(FDDميغاهرتز ) 2جيغاهرتز وبعرض قناة 

 سل. 8640000=  12*  12*  2000*  30األجر السنوي = 
م (, يستخدمشق وحلبنظام اتصاالت السلكي نقطة لعدة نقاط ضمن إحدى احملافظات السورية )عدا د :4مثال 

 .(TDDميغاهرتز ) 20جيغاهرتز وبقناة واحدة بعرض  /5اجملال امليكروي /
 ل.س 9000000=  0.75*  8*  2.5*  20000*  30األجر السنوي = 

 /10وي /ل امليكر نظام اتصاالت السلكي نقطة لعدة نقاط مرخص ضمن حمافظة حلب, يستخدم اجملا :5مثال 
 .(FDDميغاهرتز ) 28جيغاهرتز وبقناة بعرض 

 ل.س 25200000=   12*  2.5*  28000*  30األجر السنوي = 
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و نقطة و/أ نقطةطة ل)نق ةالالسلكية الراديويوصالت في الستخدام الطيف الترددي الالترخيص السنوي أجـر  -3

  :في كامل القطر( حلقات المشتركين الالسلكية و/أو لعدة نقاط
 تقسم التراخيص الترددية هذه إلى مجموعتين وفقاً للمجال الترددي المستخدم:

 
 :جيغاهرتز 40الترخيص الترددي في المجاالت لغاية  -أ
 

 2م×  1م×  0001800=  للقناة الترددية في كامل القطر أجر الترخيص السنوي     
 

                                                                التايل: لرتددي املستخدم وفقاً للجدولهو معامل اجملال ا 1م  :حيث
 المجال الترددي 1م

 جيغاهرتز 4لغاية  16

 جيغاهرتز 14أقل من جيغاهرتز و  4فوق  8

 جيغاهرتز 40جيغاهرتز  ولغاية  14  من 2

 
                                                                    التايل:هو معامل عرض احلزمة الراديوية وفقاً للجدول  2م                 

 عرض الحزمة الراديوية 2م

 ميغاهرتز 3.5لغاية  1

 ميغاهرتز 7ميغاهرتز ولغاية  3.5أعلى من  2

 ميغاهرتز 14ة ميغاهرتز ولغاي 7أعلى من  4

 ميغاهرتز 30ميغاهرتز ولغاية  14أعلى من  8

 ميغاهرتز 60ميغاهرتز ولغاية  30أعلى من  16
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 .نيوبفاصل ترددي مع القناة الرتددية هي قناة برتددين كل منهما بعرض حزمة راديوية -
اه واحد باجت رسالأو لإل اً عم واالستقباللإلرسال  اليت تستخدم نفس الرتدد للوصلةالسنوي الرتددات ترخيص أجر  -

 % من قيمة األجر املذكور للقناة ذات الرتددين.75يساوي  فقط
فيحسب األجر  (asymmetricه )لى منه يف االجتاه  املقابل لإذا كان عرض احلزمة الراديوية بأحد االجتاهني أع -

 وفقاً للقيمة األعلى.
 :جيغاهرتز 40الترخيص الترددي في المجاالت أعلى من  -ب

 

 م × (بالكيلوهرتزية بأحد االتجاهين )الحزمة الراديو عرض ×  600 = للقناة الترددية في كامل القطر أجر الترخيص السنوي      
 
 

 وفقاً للجدول التايل: وحيددمعامل اجملال الرتددي هو   م :حيث
 م المجال الترددي المستخدم

 0.25 جيغاهرتز 60جيغاهرتز ولغاية  40فوق 

 0.10 هرتزجيغا 60فوق 

 

 .نيوبفاصل ترددي مع القناة الرتددية هي قناة برتددين كل منهما بعرض حزمة راديوية -
اه واحد باجت رسالأو لإل عاً م واالستقباللإلرسال  اليت تستخدم نفس الرتدد للوصلةالسنوي الرتددات ترخيص أجر  -

 % من قيمة األجر املذكور للقناة ذات الرتددين.75يساوي  فقط
فيحسب األجر  (asymmetric) املقابل له ن عرض احلزمة الراديوية بأحد االجتاهني أعلى منه يف االجتاه إذا كا -

 وفقاً للقيمة األعلى.
 أمثلة :

يف م وصالت ميكروية لزو  (FDD) ميغاهرتز 27.5 حزمة ترخيص استخدام قناة برتددين كل منهما بعرض :1مثال 
 .يف كامل القطر جيغاهرتز 18 اجملال

 ل.س 28800000=  8 * 2 * 1800000=  جر السنوياأل
صالت ميكروية يف و  لزوم (FDD)ميغاهرتز  60 حزمة ترخيص استخدام قناة برتددين كل منهما بعرض :2مثال 

 .يف كامل القطر جيغاهرتز 40رتددي النطاق ال
 ل.س 57600000=  16 * 2 * 1800000=  األجر السنوي
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صالت ميكروية يف و لزوم ( FDD)ميغاهرتز  250 حزمة ددين كل منهما بعرضترخيص استخدام قناة برت  :3مثال 
 يف كامل القطر. جيغاهرتز 60رتددي النطاق ال

 ل.س 37500000=  0.25 * 250000 * 600األجر السنوي = 
صالت ميكروية يف و لزوم ( FDD)ميغاهرتز  250 حزمة ترخيص استخدام قناة برتددين كل منهما بعرض :4مثال 

 يف كامل القطر. جيغاهرتز 80رتددي الطاق نال
 ل.س 15000000=  0.10 *250000 * 600األجر السنوي = 

 
 : (WLAN/RLANحلية )الم لشبكات الالسلكيةلتعرفة الترخيص ثانياً: 

 

 ية اخلارجيةية احملللكـالسبكات الـعلى الشاالت الراديوية الثابتة ـاله اخلاصة خبدمة االتصـأعتطبق التعرفة  (1
(WLAN/RLAN Outdoor) ت االيف احل وذلك)نقطة لنقطة أو نقطة لعدة نقاط(  حسب تشكيلة الشبكة

صادرة التنظيمية ال ئحةددة بالالاحمل اليت توافق فيها اهليئة على جتاوز حدود امللكية اخلاصة املتصلة وحدود االستطاعة
 .(WLAN/RLANالشبكات الالسلكية احمللية )عن اهليئة واخلاصة ب

 
ي ضمن م اخلارجستخدااال على وكذلك أي أجور على االستخدام الداخلي للشبكات الالسلكية احمللية, توجد ال (2

ظيمية التن الالئحةددة بنية( احملت الفية واحملددا)مكان التغط امللكية اخلاصة املتصلة اليت تنطبق عليها شروط االستخدام
ألجور املطبقة على ويكتفى با ,(WLAN/RLANلية )ـاحمل لكيةـبكات الالسـالشالصادرة عن اهليئة واخلاصة ب

 (.Type Approvalاعتماد أنواعها )
 الوصالت الليزرية:اً: لثثا
 

 ل.س 120000   =أجر الترخيص السنوي للوصلة الليزرية الواحدة               
 

  :لتراخيص المؤقتة للتردداتاتعرفة : رابعاً 
 

 كل منها:للسنوية وفقاً ألجور الرتاخيص ا التالية املعادلةللرتددات تطبق على كافة الرتاخيص املؤقتة 
 

 12÷  تالمؤق عدد أشهر مدة الترخيص× أجر الترخيص المؤقت = أجر الترخيص السنوي     
 

 
 


