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 (1المادة )
 الهدف
 

 ،وتعديالتهما قطاع االتصاالت والئحته التنفيذيةفي شأن تنظيم  3003( لسنة 3بموجب المرسوم بقانون االتحادي رقم ) 1.1
جدول رسوم تصريح الطيف الترددي والمعدات ، وتحدد الالئحة 3012يناير  1بتاريخ الالئحة التنظيمية  يبدأ سريان هذه

تشجيع و االستخدام األمثل لمورد الطيف الترددي لتحقيقهذه الالئحة تهدف  في دولة اإلمارات العربية المتحدة. الالسلكية
 . قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة بداع واالستثمار فياإل

 

 (2المادة )
 التعاريف

 
النص بغير  سياقالمبينة قرين كل منها ما لم يقض المعاني  يقصد بالكلمات والعبارات التاليةتطبيق هذه الالئحة،  في 3.1

( 3وفقاً للمرسوم بقانون االتحادي رقم )في هذه الالئحة ف أي مصطلح غير معر  ه يجب تفسير وتوضيح كما أن ذلك،
 :وتعديالتهما والئحته التنفيذيةفي شأن تنظيم قطاع االتصاالت  3003لسنة 

 
أي شخص يتقدم بطلب تصريح الستخدام الطيف الترددي وفقاً لقانون يعني  مقدم الطلب  1.1.3 

 الهيئة.الصادر عن  واإلطار التنظيمياالتصاالت 
طلب إصدار ترخيص أو تصريح من الهيئة على النموذج المحدد حسب  يعني الطلب 3.1.3

 اإلجراءات المعمول بها.
رح للمصيسمح والذي  الهيئة الصادر عنالساري و الطيف التردديتصريح يعني التصريح  3.1.3 

 .التي تحددها الهيئةباستخدام التردد الراديوي وفقاً للشروط له 

  من الهيئة. التصريحالشخص الحاصل على  يعنيالمصرح له   4.1.3 

 يتضمن الشخصيات االعتبارية والشخصيات الطبيعية.الشخص   5.1.3 

تتضمن رسوم الطيف الترددي  . يعني الرسوم التي يتم دفعها للهيئة رسوم الطيف الترددي  6.1.3
 مكّونين اثنين وهما: رسوم الطلب، ورسوم الترددات.

للهيئة مقابل معالجة )طلب جديد أو تجديد أو  التي يتم دفعهايعني الرسوم  رسوم الطلب 2.1.3
 تعديل( للرخصة أو التصريح بحسب اإلجراءات المعمول بها.

 .يعني الرسوم التي يتم دفعها للهيئة مقابل إصدار أو تعديل أو تجديد التصريح رسوم الترددات  8.1.3
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مرسل واحد أو أكثر، أو مستقبل واحد أو أكثر، أو مجموعة من المرسالت يعني المحطة   9.1.3 
بما معها من أجهزة مساعدة الزمة موقع محدد من قبل الهيئة والمستقبالت، موجودة في 

 .لتأمين خدمة اتصاالت راديوية

 .الهيئة لمدة أقصاها تسعون يوما   عنصادر ال التصريحيعني التصريح المؤقت   10.1.3 

يعني فئة من أجهزة االتصاالت المستخدمة في خدمة االتصاالت المعدات الالسلكية    11.1.3 
 الراديوية.

االتصاالت )المعروفة بهيئة تنظيم االتصاالت( والتي يعني الهيئة العامة لتنظيم قطاع  الهيئة  13.1.3
 .6330( لسنة 0( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )2أنشأت بموجب أحكام المادة )

 دولة اإلمارات العربية المتحدة وتشمل المياه واألجواء اإلقليمية. يعني الدولة  13.1.3

بشأن تنظيم قطاع  3003لسنة  3رقم المرسوم بقانون اتحادي يعني  المرسوم بقانون  14.1.3
 االتصاالت وتعديالته.

 (3المادة )

 جدول رسوم الطيف الترددي

 
ذلك و، وتحتسب سنويا   مقّدما  وهي غير قابلة لالستردادالواردة في الجدول التالي يتم دفع رسوم الطيف الترددي  1.3

 ما لم يرد نص بذلك في هذه الالئحة. تجديده أوإلجراءات تقديم طلب تصريح الطيف الترددي أو تسجيله أو إصداره 

 مالحظات )بالدرهم اإلماراتي( رسوممقدار ال رسومنوع ال 

 1 مالحظةراجع  100 رسوم الطلب 1

 2 مالحظة راجع 0 تصريحالإلغاء  3

 3مالحظة  راجع  365عدد األيام /  xالترددات  رسوم=  ومالرس التصريح المؤقت 3

 العامة )الخلوية( متنقلة األرضيةال 4

 
 الترددات = رسوم

(FF x CF x P x BW) / 4000 
 4 مالحظة راجع

(، PMRالراديو المتنقل الخاص ) 5
-Radioواالستدعاء الراديوي )

Paging ،)وتقاسم الشبكة (Trunking) 

𝐵𝑊 الترددات = رسوم ∗ 𝐶𝐹6.25 + ∑ 500 ∗  𝑊𝐸 ∗ 𝑃𝐹 

 5 مالحظة راجع

 (PAMRالعام )ذو النفاذ الراديو المتنقل  6
 الترددات = رسوم

(BW x CF x 50)  
 6 مالحظة راجع
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-P الثابتة )من نقطة إلى نقطةالوصالت  2

P )ميجاهرتز 30 أعلى من (MHz) 
 الترددات= رسوم

 FF x BW x 1600 
 7 مالحظة راجع

ي التردد العالوصالت الثابتة في نطاق ال 8
HF نقطة الى نقطة( P-P )30 من أدنى 

 (MHz) ميجاهرتز

 = الترددات رسوم
BW x 1000 

 8 مالحظة راجع

النفاذ  و( FWAالنفاذ الالسلكي الثابت ) 9
 (BWAالالسلكي عريض النطاق )

نقطة إلى عدة نقاط الثابتة )وصالت الو
PmP )الدوائر الالسلكية المحلية) تشملو 
WLL  والشبكة المتداخلةMesh) 

 = الترددات رسوم
BW x CF x FF 

 9 مالحظة راجع

خدمات اتصاالت الهواتف الشخصية  10
المتنقلة العالمية بواسطة السواتل 

(GMPCS) 

 = الترددات رسوم
BW x 10000 

 11 مالحظة راجع

  100 السلكيهواة ال 11

الطائرات والطائرات العمودية  13
(Helicopter) 2000 

 

  500 الطائرات الشراعية والمناطيد 13

  100 قوارب الصيد 14

  500 قوارب النزهة 15

 Ships andوالمنصات البحرية ) السفن 16

Rigs) 
1000 

 

  0 (Marine Buoys) العوامات البحرية 12

وصالت )وتشمل  األرضيةة المحط 18
 Feeder Links) 25000التغذية 

 

المحطة الطرفية ذات الفتحة الصغيرة  19
(VSAT) 

ألحد  عامة )إذا كانت جزءاً من شبكة اتصاالت 0
 المرخص لهم(

 خاصة(اتصاالت )إذا كانت جزءاً من شبكة  5000

 

  5000 (DSNGساتلية لجمع األخبار )محطة  30

(، ESV) ينةمحطة أرضية على متن السف 31
 (AESالطائرة ) متن محطة أرضية على

0 
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  0 (TRVOهوائيات استقبال التلفزيون ) 33

محطات محطات المالحة الراديوية،  33
التحديد الراديوي للموقع )الرادارات(، 

 ومحطات علم الفلك الراديوي
500 

 

34 
 البث األرضي اإلذاعي والتلفزيوني

 )لكل محطة(= م التردداتورس
B + (P x ST x H ) 

 11 مالحظة راجع

البث اإلذاعي الموسمي على الموجات  35
 ()لكل جهاز إرسال HF  20,000القصيرة في نطاق التردد العالي 

 

الوصالت الالسلكية ألجهزة التصوير  36
 )الكاميرات(

 =م التردداتورس
 (BW x FF x 200) + (CF x 5) 

 12 مالحظة راجع

النطاق  و (SRD) األجهزة قصيرة المدى 32
 (UWB) الواسع جداً 

0 
 

 13 مالحظة راجع )لكل جهاز( 200 األجهزة ذات القدرة المنخفضة  38

  0 الوصالت البصرية والليزرية 39

  0 الترددات الخاصة بالطوارئ والكوارث 30

  0 رصد التداخالت والمراقبةرسوم  31

  )يوميا لكل زيارة( 3500 المسوحات الميدانية  33

السفارات والقنصليات والبعثات  33
 الدبلوماسية األجنبية )االستخدام الرسمي(

 14مالحظة  راجع 0

 15مالحظة  راجع )لكل يوم( 500 التكنولوجيةالتجارب  34

حماية الجمهور واإلغاثة في حاالت  35
 (PPDRالكوارث )

 الرسوم= 
عدد المشتركين ألغراض تجارية / ) Xم الترددات ورس

 العدد الكلي للمشتركين في الشبكة(

 16مالحظة  راجع

 
  



 
 
 
 
 
 

 6302يناير  7صدرت بتاريخ  0.3النسخة  –رسوم الطيف الترددي بشأن –الئحة تنظيمية 

 : رسوم الطلب1 مالحظة

 .التصريح تعديل وأتجديد التصريح  وجديد، أالتصريح اليطبق على إصدار 

 

 : إلغاء التصريح2 مالحظة

 تمفي حال تال تسترد رسوم الطيف الترددي وكذلك  ،إلغاء التصريحعند  مقدما  ال تسترد رسوم الطيف الترددي المدفوعة 
 الترددات من قبل الهيئة.توزيع أو تخصيص إعادة 

 

 : التصريح المؤقت3مالحظة 

سوم على أن يكون الحد األدنى لهذه الرلمدة أقصاها تسعون يوما ، لتصريح المؤقت بطريقة تناسبية ل التردداترسوم يتم احتساب 
 درهم. 100

 

 المستخدمة في المعادلة الحسابيةالت : تفاصيل حول المعام  4 مالحظة

 P( السعر / ميجاهرتز =MHz)  مليون درهم سنوياً  1.15، تحدد ب. 
 FF  =كما هو مبين في الجدول أدناه: معامل مدى التردد 

 مدى التردد 
 1أقل من 

 جيجاهرتز
(GHz) 

1 – 3.1 
 جيجاهرتز

(GHz) 

3.1 – 3.3 
 جيجاهرتز

(GHz) 

3.3 – 3.5 
 جيجاهرتز

(GHz) 

3.5-3.2 
 جيجاهرتز

(GHz) 

 3.2أعلى من 
 جيجاهرتز

(GHz) 

 1.0 0.2 0.6 0.15 0.3 0.1 (FF) معامل مدى التردد
 

 ( عرض النطاقBW) = ،عرض النطاق المخصص ( بالميجاهرتزMHz ،) 

 (MHz) ميجاهرتز 02 كـ يحتسب  ،(MHzميجاهرتز ) 2 x 22( = BW) عرض النطاق: بحيث 
 ( معامل التغطيةCF ):يعتمد معامل التغطية على المنطقة جغرافياً كما هو محدد من قبل الهيئة كالتالي = 

 على مستوى الدولة على مستوى اإلمارة منطقة ضمن اإلمارة القطارات خطوطل المنطقة

 100 500 2000 4000 (CFمعامل التغطية )
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 (Trunking) وتقاسم الشبكات(، Radio-Paging)واالستدعاء الراديوي (، PMR) الراديو المتنقل الخاص: 5 مالحظة

 ( عرض النطاقBW) =  في التصريح،مجموع عرض النطاق ( بالكيلوهرتزkHz) 

  المعدات( الالسلكيةWE)  =ة(.جهزة المحمولاأل متضمنةلمعدات الالسلكية )يشمل احتساب الرسوم ا 
 ∑ (500 x WE x PF) القدرةفي معامل  اً مضروب 500في  اً مضروب ت الالسلكيةعدد المعدا جمع = حاصل (PF) 
  القدرةمعامل (PF) الفعالةقيمة القدرة المشعة معامل القوة على  = يعتمد (ERP ):للجهاز كالتالي 

 5وات إلى  1من  *وات 1أقل من  الوصف
 وات أو أقل

وات  5أعلى من 
 وات أو أقل 10إلى 

وات  10أعلى من 
 وات أو أقل 30إلى 

 30أعلى من 
 وات

 0.3 1 3 3 4 (PFمعامل القدرة )

الخيول والهجن، أو شبكات المعدات المثبتة على متن المركبات فقط، أو  اتقسبامعامل القدرة لسيارات األجرة، أو يحدد  *
 .0.3 بـ محاذاة المسار

 ( معامل التغطيةCF) كالتالي: معامل التغطية على المنطقة جغرافياً كما هو محدد من قبل الهيئة = يعتمد 

 على مستوى الدولة على مستوى اإلمارة منطقة ضمن اإلمارة المنطقة

 500 2000 10000 (CFالتغطية )معامل 

 

  (PAMRالعام )ذو النفاذ الراديو المتنقل  :6 مالحظة

 (MHz) ميجاهرتز 400 – 380بالشبكات التي تعمل في نطاق الترددات  المالحظةتتعلق هذه 

 ( عرض النطاقBW) = ( مجموع عرض النطاق المصرح بالميجاهرتزMHz) 
 ( معامل التغطيةCF)  =معامل التغطية على المنطقة جغرافياً كما هو محدد من قبل الهيئة كالتالي: يعتمد 

 على مستوى الدولة على مستوى اإلمارة منطقة ضمن اإلمارة المنطقة

 500 2000 4000 (CFمعامل التغطية )
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 (MHzميجاهرتز) 31 من أعلى( P-Pوصالت الثابتة )من نقطة إلى نقطة ال: 7 مالحظة

FF  = هو موضح أدناه:                           اكم مدى الترددمعاملBW هو موضح أدناهالنطاق كما  = معامل عرض:  

 (BWمعامل عرض النطاق ) عرض النطاق  (FF) معامل مدى التردد مدى التردد

 1 دنىأو أ ميجاهرتز 2  5 جيجاهرتز 3 – 0.03

 جيجاهرتز 3أعلى من 
 جيجاهرتز 14وحتى 

3 
وحتى  ميجاهرتز 2أعلى من  

 ميجاهرتز 38
2 

 جيجاهرتز 14أعلى من 
 جيجاهرتز 48وحتى 

2 
 ميجاهرتز 38أعلى من  

 ميجاهرتز 56وحتى 
3 

 جيجاهرتز 48أعلى من 
 جيجاهرتز 66وحتى 

0.5 
 ميجاهرتز 56أعلى من  

4 

    1  جيجاهرتز 66أعلى من 

 

 (MHzميجاهرتز ) 31( أدنى من P-P)نقطة الى نقطة  HFالوصالت الثابتة في نطاق التردد العالي : 8 مالحظة

  معامل( عرض النطاقBW)عرض النطاق = مجموع، ( بالكيلوهرتزkHzلجميع القنوات ) في تلك الوصلة. 

 

وصالت الثابتة )نقطة إلى عدة ( والBWA( و النفاذ الالسلكي عريض النطاق )FWAالنفاذ الالسلكي الثابت ): 9 مالحظة
 (Meshوالشبكة المتداخلة  WLL( وتشمل )الدوائر الالسلكية المحلية PmPنقاط 

  معامل( عرض النطاقBW= ) هرتزميجابال ،مجموع عرض النطاق (MHz) 

في  ،(Meshوالشبكة المتداخلة  WLL)الدوائر الالسلكية المحلية  وتشمل (PmPمن نقطة إلى عدة نقاط ) الثابتة للوصالت)
 )FF  =5 معامل مدى الترددو BW  =100فقط، يكون عرض النطاق  GHz 2.4/5/60 اتالنطاق
 ( معامل التغطيةCF) :يعتمد معامل التغطية على المنطقة جغرافياً كما هو محدد من قبل الهيئة كالتالي = 

 منطقة ضمن اإلمارة المنطقة
 أو بمحاذاة المسار

 على مستوى الدولة مستوى اإلمارةعلى 

 100 1000 4000 (CFمعامل التغطية )
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 معامل مدى التردد FF  =3أقل من  معامل مدى التردد ( جيجاهرتزGHz = )500 أما بالنسبة لمديات التردد ،
 :تاليكال هديحداألخرى يتم ت

 مدى التردد 
جيجاهرتز  3-6

(GHz) 

6-11 
جيجاهرتز 

(GHz) 

11-14 
جيجاهرتز 

(GHz) 

14-40  
جيجاهرتز 

(GHz) 

 40أعلى من 
جيجاهرتز 

(GHz) 

 5 4 3 3 1 (FF) معامل مدى التردد

 

 (GMPCSخدمات اتصاالت الهواتف الشخصية المتنقلة العالمية بواسطة السواتل ): 11 مالحظة

  عرض النطاق معاملBW  =خصصالمالنطاق  عرض ،( بالميجاهرتزMHz) 

 

 األرضي اإلذاعي والتلفزيونيالبث : 11 مالحظة

 B درهم 400000=  ةثابت مو= رس 
 P درة= معامل الق( ويحتسب بالديسيبل ،dBبالنسبة لكل ) تكيلووا 1 (dBW ويساوي ،)في للمرسل  قدرة الخرج(

 .الباقية الحاالتكافة  في( ERPالقدرة المشعة الفعالة )( و MFأو  LFحالة ارسال 
 H  المباني واألبراج والمرتفعات= معامل ارتفاع الهوائي هو ارتفاع الهوائي من األرض )بالمتر( ويشمل. 
 ST = لتاليأن يحتسب كا ، ويجبمعامل نوع الخدمة : 

 خدمة البث اإلذاعي الصوتي

 نوع الخدمة التردد مدى عرض النطاق (STمعامل نوع الخدمة )

البث اإلذاعي  (kHz)كيلوهرتز  148.5 – 383.5 (kHzكيلوهرتز ) 9 4.5
الصوتي 
LF/MF 

 (kHz)كيلوهرتز  536.5 – 10606.5 (kHzكيلوهرتز ) 9

البث اإلذاعي  (MHzميجاهرتز ) 82.5 – 108 (kHzكيلوهرتز ) 300 11
 (MHzميجاهرتز ) 124 – 330 (MHzميجاهرتز ) VHF 31 1.536الصوتي 

 ( لخدمات البث اإلذاعي الصوتيSTتعريف معامالت نوع الخدمة ) – 1جدول 
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 خدمة البث اإلذاعي التلفزيوني

 نوع الخدمة التردد مدى عرض النطاق *(STمعامل نوع الخدمة )

البث اإلذاعي  (MHzميجاهرتز ) 124 – 330 (MHzميجاهرتز ) 2 60
التلفزيوني 

 (MHzميجاهرتز ) 420 – 694 (MHzميجاهرتز ) 8 68 األرضي الرقمي

البث اإلذاعي  (MHzميجاهرتز ) 124 – 330 (MHzميجاهرتز ) 2 119
التلفزيوني 

 (MHzميجاهرتز ) 420 – 694 (MHzميجاهرتز ) 8 136 األرضي المتنقل

 ( لخدمات البث اإلذاعي التلفزيونيSTتعريف معامالت نوع الخدمة ) – 2جدول 

يمكن احتساب معامل نوع الخدمة بالنسبة لعرض النطاق المذكور أعاله وأقرب نطاق تردد إذا ما تم طلب تصريح لخدمة بث  *
 إذاعي مشابهة  بأي تردد لم يذكر أعاله.

 

 الوصالت الالسلكية ألجهزة التصوير )الكاميرات(: 12 مالحظة

 ( عرض النطاقBW)=  الميجاهرتز المصرح، بمجموع عرض النطاق(MHz.لكل وصلة ) 

 معامل مدى التردد FF  =كالتالييحدد  مدى التردد معامل: 

 مدى التردد 
 جيجاهرتز 1-3

(GHz) 
 جيجاهرتز  3-14

(GHz) 
 جيجاهرتز 14-48

(GHz) 
 جيجاهرتز 48أعلى من 
(GHz) 

 5 3 3 1 (FF) معامل مدى التردد

 
 ( معامل التغطيةCF) المنطقة جغرافياً كما هو محدد من قبل الهيئة كالتالي: = يعتمد معامل التغطية على 

 على مستوى الدولة على مستوى اإلمارة منطقة ضمن اإلمارة المنطقة

 500 2000 4000 (CFمعامل التغطية )

 

 األجهزة ذات القدرة المنخفضة : 13 مالحظة

في الالئحة التنظيمية ذات العالقة الصادرة عن  (Low Power Devicesيتم تحديد المعايير لألجهزة ذات القدرة المنخفضة )
 درهم لكل جهاز.  100بحد أدنى  الترددات رسوممؤقت يتم فرض  تصريح، وللحصول على الهيئة
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 السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية األجنبية )االستخدام الرسمي(: 14مالحظة 

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة وبعثاتها الدبلوماسية في نفس تلك الدولسفارات وقنصليات بشرط أن يتم التعامل بالمثل مع 

 

 : التجارب التكنولوجية15مالحظة 

 الحديثة.للتقنيات  والتجارب تستخدم فقط ألغراض العرض

 

 (PPDR: حماية الجمهور واإلغاثة في حاالت الكوارث )16مالحظة 

على سبيل المثال ال  ( التي تتضمنPPDRعلى شبكات حماية الجمهور واإلغاثة في حاالت الكوارث ) رسوم التردداتتطبق 
 رسوم الترددات ذات الصلة.تستخدم وعليه  ( والوصالت الثابتة، وغيرها.IMTأنظمة االتصاالت المتنقلة الدولية )الحصر 

 

 (4المادة )

 .ردديرسوم الطيف التهذه الالئحة التنظيمية بشأن األحكام الواردة في تمتلك الهيئة الحق في تفسير وتطبيق  1.4


