قرار للمديرالعام للو الﺔ الوطنيﺔ لتقن ن اﳌواﺻﻼت
رقم  21/07ﺻادر  24رمضان  07) 1442ماي  (2021ﺑتغي قراراﳌدير العام
للو الﺔ الوطنيﺔ لتقن ن اﳌواﺻﻼت رقم  2020/07الصادر  3ذي القعدة 1441
) 25يوﻧيو  (2020يتعلق ﺑتﺤديد الشروط التقنيﺔ ﻻستعمال التج ات
الراديو ك ر ائيﺔ اﳌكوﻧﺔ من أج زة منخﻔضﺔ القوة ومﺤدودة اﳌدى
ذه ال

ﻻ يمكن ،بأي حال من اﻷحوال ،اﻻقتصار فقط ع
الرسمية للنص اﳌشار إليه أعﻼه واﳌ شور با ر دة الرسمية للمملكة اﳌغر ية رقم  6992بتار خ  03يوﻧيو .2021

قراررقم 21/07

ة واﻻكتفاء ا .و جب الرجوع ،عند اﻻقتضاء ،إ ال

ة

ﺻﻔﺤﺔ  1ع 16

اﳌديرالعام للو الﺔ الوطنيﺔ لتقن ن اﳌواﺻﻼت،
 بناء ع القاﻧون رقم  24.96اﳌتعلق بال يد واﳌواصﻼت الصادر ب نفيذه الظ الشر ف رقم  1.97.162بتار خ  2ر يع
اﻵخر  7) 1418أغسطس  ،(1997كما وقع غي ه وتتميمه ،وﻻسيما اﳌادت ن  6و 19منه؛
 وع اﳌرسوم رقم  2.97.813الصادر  27من شوال  25) 1418ف اير  (1998بتطبيق أح ام القاﻧون رقم 24.96
اﳌتعلق بال يد واﳌواصﻼت ،فيما يخص الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت؛
 وع قرار الوز ر اﻷول رقم  27.00بتارخ فاتح مارس  2000يتعلق بكيفيات تدب ومراقبة طيف ال ددات الراديو
ك ر ائية؛
 وع قرار رئ س ا
لل ددات؛

ومة رقم  3.06.18صادر  26من جمادى اﻵخرة  15) 1439مارس  (2018ب شر ا طط الوط

 وع قرار اﳌدير العام للو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت رقم  2020/07الصادر 3ذي القعدة  25) 1441يوﻧيو
 (2020يتعلق بتحديد الشروط التقنية ﻻستعمال التج ات الراديو ك ر ائية اﳌ وﻧة من أج زة منخفضة القوة
ومحدودة اﳌدى،

قررما ي :
اﳌادة اﻷو :
ي

اﳌ ق لقرار اﳌدير العام للو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت رقم  2020/07بتار خ  3ذي القعدة  25) 1441يوﻧيو

 (2020اﳌشار إليه أعﻼه و عوض باﳌﻼحق من  1إ  14اﳌرفقة ذا القرار.
اﳌادة الثاﻧيﺔ:
ع د إ ل من اﳌدير اﳌركزي التق واﳌدير اﳌركزي اﳌ لف بم مة التقن ن ،ل واحد م ما فيما يخصه ،ب نفيذ ذا القرار
الذي ي شر با ردة الرسمية.
اﳌديرالعام
للو الﺔ الوطنيﺔ لتقن ن اﳌواﺻﻼت
عز العرب حسي
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ﺻﻔﺤﺔ  2ع 16

م ق رقم 1
قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
ال م

شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

القوة /مستوى
ا قل اﳌغناط

تطبيقات غ مﺤددة

القصوى

عرض الشر ط
)(KHz

شروط خاﺻﺔ

--

يجب أﻻ يتجاوز مدى اﻹرسال  10أمتار .و تع ن استعمال ذا الشرط
ﻹرسال إشارات القياس عن عد والتحكم عن عد واﻹﻧذارات
واﳌعطيات .وﻻ يمكن استعماله بأي حال من اﻷحوال ،ﻹرسال الصوت.

1.I

13,553 - 13,567 MHz

42 dBµA/m-à10m

2.I

26,957-27,283 MHz

10mW p.a.r

3.I

40,660 - 40,700 MHz

10mW p.a.r

--

4.I

169,4 – 169,8125 MHz

10mW p.a.r

---

5.I

434,040 – 434,790 MHz

10mW p.a.r

< 25 kHz

يرخص باستعمال التطبيقات الصوتية بواسطة تقنيات متقدمة
للتخفيف و س ث من ذلك التطبيقات اﳌرئية والصوتية.

6.I

433,050 – 434,790 MHz

10mW p.a.r.

---

من معامل اﻻستعمال .%10

7.I

868 – 869 MHz

25 mW p.a.r.

8.I

869 – 869,4 MHz

25 mW p.a.r.

---

9.I

869,4 – 869,65 MHz

500 mW p.a.r

---

10.I

869,65 – 870 MHz

25 mW p.a.r.

---

11.I

2400 – 2483,5 MHz

10mW p.i.r.e

--

12.I

3100 – 3400 MHz

13.I

3400 – 3800 MHz

14.I

3800 – 4800 MHz

15.I

6000 – 8500 MHz

- 36 dBm p.i.r.e
مع كثافة  p.i.r.eقصو ة محدودة بالقيمة
-70dBm/MHz
- 40 dBm p.i.r.e
مع كثافة  p.i.r.eقصو ة محدودة بالقيمة
-80 dBm/MHz
- 30 dBm p.i.r.e
مع كثافة  p.i.r.eقصو ة محدودة بالقيمة
-70 dBm/MHz
- 13,3 dBm p.i.r.e
مع كثافة  p.i.r.eقصو ة محدودة بالقيمة
-53,3 dBm/MHz

ﻻ يخص ذا القرار التج ات الراديو ك ر ائية من ﻧوع أج زة CB
).(Citizen Band

يحدد ا د اﻷق

يخصص ذا الشر ط لﻼستغﻼل ،ابتداء من سنة  ،2022بواسطة
مختلف أﻧواع التطبيقات الﻼسلكية ،وع ا صوص ،أج زة التحكم
عن عد وأج زة اﳌراقبة عن عد والقياس عن عد و رسال اﻹﻧذارات
واﳌعطيات.

---

-----

تخصص ذه اﻷشرطة لﻼستغﻼل ا صري للمعدات ال ستعمل
تكنولوجيا ذات شرط عر ض جدا ع م ن العر ات اﳌتنقلة
والسككية.

---

عض ا اﻻت ووفق عض الشروط ،يجوز للو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت أن تحدد ،خﻼل استغﻼل التج ات ،موضوع ذا القرار ،مواصفات تكميلية تأخذ ع ن اﻻعتبار خطر
:3
ال شو شات الضارة.
 : 4يجب أن ت ون التج ات الراديو ك ر ائية ،موضوع ذا اﳌ ق ،متوفرة ع أﻧظمة وائية مدمجة )معدات دون منفذ ل وائيات مستقلة( أو مخصصة ل ذا الغرض ) وا ي موافق عليه
رفقة مع اﳌعد(.
 : 5يمكن مواصلة استغﻼل التج ات ،ال سبق اﳌوافقة عل ا ،أشرطة ال ددات غ اﳌنصوص عل ا ذا القرار ،إ غاية اﻧ اء صﻼحية ش ادات اﳌوافقة ا اصة ا.
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ﺻﻔﺤﺔ  3ع 16

اﳌ ق رقم 2

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
معدات ذات حلقﺔ حث مغناط سيﺔ
ال م

شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

مستوى
ا قل اﳌغناط

عرض الشر ط
القصوي

)(KHz

1.II

9 - 90 KHz

72 dBµA/m à 10m

--

2.II

90 - 119 KHz

42 dBµA/m à 10m

--

3.II

119- 135 KHz

66 dBµA/m à 10m

--

4.II

135- 140 KHz

42dbµA/m à 10m

---

5.II

140 – 148,5 KHz

37,5 dbµA/m à 10m

---

6.II

3155 – 3400 KHz

13,5 dbµA/m à 10m

---

7.II

148,5 – 5000 KHz

-15 dbµA/m à 10m

---

8.II

6765 – 6795 KHz

42dbµA/m à 10m

---

9.II

7400 – 8800 KHz

9 dBµA /m à 10m

--

10.II

10,2 – 11 MHz

9 dBµA /m à 10m

--

11.II

13,553 – 13,567 MHz

42 dBµA /m à 10m

--

12.II

5000 kHz – 30 MHz

-20 dBµA /m à10m

--

قراررقم 21/07

شروط خاﺻﺔ

تخصص ذه اﻷشرطة لﻼستغﻼل بواسطة معدات ذات حلقة حث
مغناط سية )تطبيقات حثية .(applications inductives -

ﺻﻔﺤﺔ  4ع 16

اﳌ ق رقم :3

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
اﻻتصاﻻت الراديو ﺔ اﳌ نيﺔ اﳌ سطﺔ
شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

القوة الظا رة اﳌشعﺔ القصوى

عرض الشر ط
)(KHz

شروط خاﺻﺔ

1.III

446 – 446,1 MHz

500 mW p.a.r.

12,5

2.III

446,1 – 446,2 MHz

500 mW p.a.r.

 6,25أو 12,5

تخصص ذه اﻷشرطة لﻼستغﻼل بواسطة اﻷج زة ا مولة )ال ﻻ
ستعمل محطة أساسية أو محطة ثابتة (6ا زة فقط وائيات

ال م

مدمجة .يجب أن شتغل ذه التج ات وفق وضع "ج از
لعدة أج زة".

 : 6كما تم عر ف ا بواسطة القرار وز ر الصناعة واﻻس ثمار والتجارة واﻻقتصاد الرق رقم  2045.18صادر  6شوال  20) 1439يوﻧيو  (2018بتحديد اﻷتاوى عن عي ن ال ددات الراديو
ك ر ائية.
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ﺻﻔﺤﺔ  5ع 16

از أو

اﳌ ق رقم :4

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
اﻷج زة ال اتﻔيﺔ الﻼسلكيﺔ
ال م

شر ط ال ددات /قنوات

القوة الظا رة اﳌشعﺔ القصوى

عرض الشر ط

ال ددات

)(KHz

1.IV

26,3125 -26,4875 MHz
41,3125 – 41,4875 MHz

10 mW p.a.r.

12,5

2.IV

46,630 – 46,830 MHz
49,725 – 49,890 MHz

10 mW p.a.r.

-----

3.IV
1880 - 1900 MHz

قراررقم 21/07

)250 mWقوة اﻹرسال الطبيعية(

1728

شروط خاﺻﺔ

تخصص ذه اﻷشرطة لﻼستغﻼل بواسطة اﻷج زة ال اتفية الﻼسلكية
من ﻧوع  .CORDLESSو رخص بر ط ذا النوع من اﳌعدات بالشب ات
العامة للمواصﻼت.
يخصص ذا الشر ط لﻼستغﻼل بواسطة تج ات راديوك ر ائية
مطابقة لتكنولوجيا  ،DECTبال سبة لتطبيقات صوتية و رسال
اﳌعطيات .يرخص بر ط ذا النوع من التج ات بالشب ات العامة
للمواصﻼت .وﻻ يمكن ﳌدى اﻹرسال أن يتجاوز كيلوم ا واحدا.

ﺻﻔﺤﺔ  6ع 16

اﳌ ق رقم :5

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
الشب ات ا ليﺔ الراديوك ر ائيﺔ
ال م
1.V

شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

القوة اﳌتناحيﺔ اﳌشعﺔ اﳌعادلﺔ
القصوى

عرض الشر ط
)(KHz

2400 – 2483,5 MHz

100 mW p.i.r.e.

-----

استعمال داخ ) (indoorحصري.

-----

يخصص ذا الشرط ﻻستعمال داخ ) (indoorحصري.
حالة ما إذا تم شر شبكة محلية راديوك ر ائية بداخل السيارات،
يجب أن عادل القوة اﳌتناحية اﳌشعة اﳌعادلة ) (p.i.r.eالقصوى 40
 .mWﻻ يرخص ذه اﻻستعماﻻت بداخل الطائرات.

2.V
5150 – 5250 MHz

200 mW p.i.r.e.

3.V

شروط خاﺻﺔ

عد إلزاميا استعمال تقنيات التخفيف ) (DFSوتقنيات تنظيم قوة
5250 – 5350 MHz

200 mW p.i.r.e

--

ج از اﻹرسال ) .(TPCذا الشرط معد ،حصر ا ،لﻼستعمال الداخ
) .(indoorﻻ يرخص ذه اﻻستعماﻻت بداخل الطائرات.

4.V

5925 – 6425 MHz

200 mW p.i.r.e

---

يخصص ذا الشرط ﻻستعمال داخ ) (indoorحصري.7
ﻻ يرخص ذه اﻻستعماﻻت بداخل العر ات/اﳌركبات اﳌتحركة.

5.V

5925 – 6425 MHz

25 mW p.i.r.e

--

يمكن تخصيص ذا الشر ط ،أيضا ،لﻸج زة ا مولة ) واتف ذكية،
أشياء متصلة باﻷﻧ ﻧ ت... ،إ ( لفائدة استعماﻻت داخلية ) (indoorأو

6.V

57 – 66 GHz

 40 dBm p.i.r.e.مع كثافة  p.i.r.e.قصو ة
محدودة بالقيمة
13 dBm/MHz

--

خارجية ) (outdoorأو ما معا.
ﻻ يرخص ذه اﻻستعماﻻت باﳌركبات الطائرة بدون طيار,
ذا الشر ط معد ﻷﻧظمة تراسل اﳌعطيات ع ﻧطاق عرض ومعد
خصيصا لﻼستعمال الداخ ).(indoor

 :7ﻻ يمكن ﻷي إرسال أن يتجاوز القوة اﳌتناحية اﳌشعة اﳌعادلة ) (p.i.r.eا ددة  ،200 mWإذا ما تمت أخذ القياس اﳌتعلق ا حدود  10أمتار من البناية ال تم تث ي ا أو من حدود
مبا ي ال ص اﳌستعمل.
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ﺻﻔﺤﺔ  7ع 16

اﳌ ق رقم :6

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
أﻧظمﺔ تليماتيﺔ للنقل وا ركﺔ الطرقيﺔ
ال م

شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

القوة اﳌتناحيﺔ اﳌشعﺔ اﳌعادلﺔ
القصوى

عرض الشر ط
)(KHz

1.VI

63 – 64 GHz

40 dBm p.i.r.e

----

2.VI

76 – 77 GHz

55 dBm p.i.r.e

----

ذا الشر ط معد ﻷﻧظمة اﳌعلومات الطرقية وللرادارات قص ة اﳌدى
ا صصة للمركبات.

3.VI

77 – 81 GHz

55 dBm p.i.r.e

----

ذا الشر ط معد ﻷﻧظمة الرادار قص ة اﳌدى ا صصة للمركبات.
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شروط خاﺻﺔ
ذا الشر ط معد ﻷﻧظمة اﳌعلومات الطرقية.

ﺻﻔﺤﺔ  8ع 16

اﳌ ق رقم :7

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
أﻧظمﺔ الزرع الط
شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

القوة /مستوى
ا قل اﳌغناط القصوى

عرض الشر ط
)(KHz

شروط خاﺻﺔ

1.VII

9 – 315 KHz

30dBA/m à 10m

------

يخصص ذا الشر ط لتطبيقات القياس عن عد )ا زء الراديوي
للتج ات الطبية القابلة للزرع(.

2.VII

30 – 37,5 MHz

1 mW p.a.r

---

يخصص ذا الشرط ﻻستغﻼل بقوة منخفضة جدا ،من طرف
اﻷغشية الطبية القابلة للزرع ،ﻷجل قياس ضغط الدم.

3.VII

402 – 405 MHz

25W p.a.r.

25

يخصص ذا الشر ط لﻼستغﻼل بواسطة أج زة الزرع الط )ا زء
الراديوي للتج ات الطبية القابلة للزرع وال شيطة( .ﻻ يمكن أن
يتجاوز مدى اﻹرسال  10أمتار.

ال م
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ﺻﻔﺤﺔ  9ع 16

اﳌ ق رقم :8

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
تصميم النماذج
ال م

شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

1.VIII

26,995 MHz

2.VIII

27,045 MHz

3.VIII

27,145 MHz

4.VIII

27,195 MHz

5.VIII

40,660 – 40,700 MHz

القوة الظا رة اﳌشعﺔ القصوى

شروط خاﺻﺔ

عرض الشر ط
)(KHz

تخصص ذه القنوات لﻼستغﻼل بواسطة تج ات اﻻتصاﻻت
الراديو ة لل فيه من ﻧوع أج زة التحكم بواسطة الراديو النماذج
100 mW p.a.r.

100 mW p.a.r.

10

10

اﳌصغرة.

يخصص ذا الشرط لﻼستغﻼل بواسطة تج ات اﻻتصاﻻت
الراديو ة لل فيه من ﻧوع أج زة التحكم بواسطة الراديو النماذج
اﳌصغرة.
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ﺻﻔﺤﺔ  10ع 16

اﳌ ق رقم :9

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
أﻧظمﺔ اﻹﻧذار
ال م

شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

القوة الظا رة اﳌشعﺔ القصوى

عرض الشر ط
)(KHz

1.IX

169,4750 – 169,4875 MHz

10 mW p.a.r

12,5 kHz

2.IX

169,5875 – 169,6 MHz

10 mW p.a.r

12,5 kHz

3.IX

868,6 – 868,7 MHz

10 mW p.a.r

25 kHz8

4.IX

869,200 – 869,250 MHz

10 mW p.a.r

25 kHz

5.IX

869,250 – 869,300 MHz

10 mW p.a.r

25 kHz

6.IX

869,300 – 869,400 MHz

10 mW p.a.r

25 kHz

7.IX

869,650 – 869,700 MHz

25 mW p.a.r

25 kHz

شروط خاﺻﺔ

 : 8أو ل الشر ط بال سبة لقناة إرسال اﳌعطيات ذات ص يب عال.

قراررقم 21/07

ﺻﻔﺤﺔ  11ع 16

اﳌ ق رقم :10

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
ميكروفوﻧات ﻻسلكيﺔ وأج زة إرسال سم ومساعدة ع السمع
شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

القوة الظا رة اﳌشعﺔ القصوى

عرض الشر ط
)(KHz

1.X

87,6 – 107,9 MHz

50 nW p.a.r.

200

2.X

169,4 – 169,6 MHz

500 mW p.a.r.

إ غاية 50

3.X

173,965 – 174,015 MHz

10 mW p.a.r

إ غاية 50

4.X

174 – 230 MHz

50 mW p.a.r.

200

5.X

470 – 694 MHz

50 mW p.a.r.

200

يخصص حصرا ذا الشرط لﻼستغﻼل بواسطة اﳌيكروفوﻧات
الﻼسلكية إطار برمجيات مساعدة ) (Applications auxiliairesللبث
اﻹذا والتلفزي.

6.X

863 – 865 MHz

10 mW p.a.r

--

يخصص حصرا ذا الشرط لﻸج زة الصوتية الﻼسلكية وأج زة

7.X

1795 – 1800 MHz

 20 mW p.a.r.للمعدات ا مولة

--

8.X

1795 – 1800 MHz

 50 mW p.a.r.لﻸج زة ا مولة بالقرب
من ا سم ال شري

--

ال م

شروط خاﺻﺔ
يخصص ذا الشر ط للتطبيقات الصوتية الﻼسلكية.
يجب ان سمح واج ة اﳌستعمل ل از باختيار ،كحد أد ى ،ل
ال ددات اﳌمكنة الشر ط  88,1 MHzإ 107,9 MHz
غياب اﻹشارات الصوتية ،يجب ع ا از أن ستعمل وظيفة قطع
اﻹشارة .يمنع كذلك بث إشارات دف لتأم ن استمرار ة اﻹرسال.
يخصص ذا الشر ط ،حصرا ،ﻻستغﻼل أج زة اﳌساعدة ع السمع.

متعددة الوسائط للقراءة بصفة مستمرة.
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يخصص حصرا ذا الشر ط لﻼستغﻼل من طرف مستعمل ن مح ف ن
ﻷج زة صوتية مساعدة لتصميم برامج وللبث اﻹذا والتلفزي.

ﺻﻔﺤﺔ  12ع 16

اﳌ ق رقم :11

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
أج زة التﺤديد الراديوي للتموضع واس شعارا ركﺔ:
ال م

شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

القوة اﳌتناحيﺔ اﳌشعﺔ اﳌعادلﺔ
القصوى

عرض الشر ط
)(KHz

1.XI

2400 – 2483,5 MHz

25 mW p.i.r.e

---

2.XI

10,5 – 10,6 GHz

20 mW p.i.r.e

---

3.XI

24,00 – 24,25 GHz

100 mW p.i.r.e

---

يخصص ذا الشر ط للرادارات متعددة اﻻتجا ات لرصد ا واجز
ولرادارات رصد ا ركة.

4.XI

6,0 – 8,5 GHz

7 dBm p.i.r.e

--

تخصص حصرا ذه اﻷشرطة ﻻستعمال أج زة الرادار لقياس

5.XI

24,05 – 26,5 GHz

26 dBm p.i.r.e

--

) ،(LPRبال سبة للتج ات الثابتة

6.XI

57 – 64 GHz

35 dBm p.i.r.e

--

7.XI

75 – 85 GHz

34 dBm p.i.r.e

--
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شروط خاﺻﺔ
يخصص ذا الشر ط لرادارات رصد ا ركة واﻹﻧذار.

اﳌستو ات ذات استعمال صنا
تتوفر ع وا ي اتجاه اﻷرض.

ﺻﻔﺤﺔ  13ع 16

اﳌ ق رقم :12

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
أج زة تﺤديد ال و ﺔ ﺑواسطﺔ ال ددات الراديو ﺔ
شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

القوة اﳌشعﺔ القصوى /مستوى
ا قل اﳌغناط القصوى

عرض الشر ط
)(KHz

1.XII

400 – 600 KHz

-8 dBA/m à 10m

---

2.XII

13,553 – 13,567 MHz

60 dBA/m à 10m

----

يخصص ذا الشر ط لﻼستعمال من قبل أج زة تحديد ال و ة
بواسطة ال ددات الراديو ة ) (RFIDواﳌراقبة اﻹلك وﻧية.

3.XII

865,6 – 865,8 MHz

2 W p.a.r

200

ﻻ يرخص باستعمال أج زة التحقق من ال و ة ) (Interrogateursإﻻ
القناة ال يبلغ ف ا ال دد ا امل اﳌركزي  865,7 MHzمع عرض شرط
قصوي ساوي .200 KHz

4.XII

867,6 – 868 MHz

500 mW p.a.r.

200

ال م

قراررقم 21/07

شروط خاﺻﺔ

ﺻﻔﺤﺔ  14ع 16

اﳌ ق رقم :13

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
معدات تﺤديد اﳌوقع والت بع و اقتناء اﳌعطيات
شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

القوة اﳌشعﺔ القصوى /مستوى
ا قل اﳌغناط القصوى

عرض الشر ط
)(KHz

1.XIII

442,2 – 450 kHz

7 dBμA/m à 10 m

----

يخصص ذا الشرط لرصد اﻷ

2.XIII

456,9 – 457,1 kHz

7 dBμA/m à 10 m

----

يخصص ذا الشرط لتحديد تموقع

3.XIII

169,4 – 169,475 MHz

500 mW p.a.r.

12,5

يخصص ذا الشر ط لﻼستغﻼل من قبل أﻧظمة قراءة العدادات
وأﻧظمة تحديد التموقع واﳌﻼحقة.

ال م
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شروط خاﺻﺔ
اص وتفادي اﻻصطدامات.
ايا اﻻﻧجرافات الث ية.

ﺻﻔﺤﺔ  15ع 16

اﳌ ق رقم :14

قائمﺔ ﺑأشرطﺔ ال ددات ا صصﺔ للتج ات من ﻧوع A2FP
والشب ات ا ليﺔ الراديو ك ر ائيﺔ ال يمكن استغﻼل ا 5،4،3دون قيد
مركبات طائرة ﺑدون طيار
شر ط ال ددات  /قنوات
ال ددات

القوة الظا رة اﳌشعﺔ القصوى

عرض الشر ط
)(KHz

شروط خاﺻﺔ

1.XIV

2400 – 2483,5 MHz

100 mW p.i.r.e

----

ي ون اﻻستغﻼل ا ر ل ذا الشرط ممكنا وفق الشروط اﳌقررة ذا
القرار ،فقط حالة ما إذا ان تحليق ذه اﳌركبات مرخصا به وفقا
للنصوص ال شر عية ا اري ا العمل ،وﻻ سيما تلك اﳌتعلقة بالط ان

2.XIV

5725 – 5875 MHz

25 mW p.i.r.e

----

ال م

اﳌد ي.
ي ون اﻻستغﻼل ا ر ل ذا الشرط ممكنا وفق الشروط اﳌقررة ذا
القرار ،فقط حالة ما إذا ان تحليق ذه اﳌركبات مرخصا به وفقا
للنصوص ال شر عية ا اري ا العمل ،وﻻ سيما تلك اﳌتعلقة بالط ان
اﳌد ي.

 : p.a.rالقوة الظا رة اﳌشعة.

 : p.i.r.eالقوة اﳌتناحية اﳌشعة اﳌعادلة.

تﺤ ن ذﻩ اﳌﻼحق ﺑاﻧتظام من طرف الو الﺔ الوطنيﺔ لتقن ن اﳌواﺻﻼت.
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ﺻﻔﺤﺔ  16ع 16

