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 1 مقدمة توضيحية

كمفهوم بحد ذاتها حديثة نوعا ما إنترنت   (Internet of Things –IoT )تعتبر تقنية انترنت االشياء 

مثل  وهي تقنية تتيح التواصل بين االشياء ) أالجهزة( املترابطة مع بعضها البعض

ا هو الحال مع . وكم املختلفة وغيرها الذكاء االصطناعي والحساسات وأدوات واملستشعرات األدوات

أي تقنية جديدة فان القطاع الخاص كشركات ومستثمرين يبحثو عن الفوائد والفرص 

االستثمارية املتاحة في هذه التقنية قبل تبنيها واالستثمار في البنى التحتية الخاصة بها، وقد أشارت 

ليصبح  2020عام ال فيمرات  5تقارير دولية متخصصة بأن حجم سوق انترنت األشياء سيتضاعف 

أكبر سوق أجهزة في العالم لذا فإنه من املتوقع دخول العديد من الشركات في سوق انترنت االشياء 

ليكونو جزءا من هذا السوق املتطور كون فوائد التقنية متعددة سواء لخفض التكلفة بالنسبة 

تم بادخال وتطوير ته فهيلالنتاج أو جعل املنتجات أكثر كفاءة و استقاللية،  أما جانب الحكومات 

التقنيات الجديدة واالستفادة منها في تحسين الجوانب املعيشية للمواطنين واإلفادة القصوى منها 

وفي نفس الوقت االهتمام بالجانب التنظيمي والرقابي والتشريعي الذي يحكم عمل هذه التقنيات ملا 

ادية واالجتماعية وحتى السياسية نعكاسات على الجوانب  االقتصاألبعاد و األملعرفة  فائدةلها من 

وحيث أن الهيئة تعي أهمية هذه التقنية الجديدة في تطوير انظمة االتصاالت وتحديث  منها.

خدمات االتصاالت في اململكة إال أنها وفي نفس الوقت تستشعر أن هنالك محاذير الستخدام اية 

رك في تلك الخدمات وعلى أمن تقنيات جديدة ال بد من مراعاتها حفاظا على املستفيد /املشت

وسالمة خدمات االتصاالت والبيانات والسجالت الخاصة بها، لذا فإن الهيئة قد وضعت هذه 

بشروطها ومتطلباتها لألخذ بعين االعتبار الحفاظ على امن وسالمة  خدمات االتصاالت   التعليمات

رين لالستثمار بهذه التقنية وبيانات املستفيدين وبيان وتوضيح كافة املتطلبات أمام املستثم

وقد قامت الهيئة باالخذ بعين االعتبار مالحظات القطاع على وثيقة  وتسهيل الدخول الى السوق.

االستشارة وتم تعديل عدد من البنود بناءا على ذلك وتعتبر الهيئة هذه الوثيقة بصيغتها النهائية ردا 

واملنشورة على موقع الهيئة   ت من القطاععلى املالحظات واملالحظات على املالحظات التي ورد

 .https://trc.gov.jo/DetailsPage/ConsultingDetails?ID=100 االلكتروني في الرابط

                                                 
1

 تعترب الهيئة هذه املقدمة التوضيحية مبثابة مذكرة توضيحية لهذه التعلاميت 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://trc.gov.jo/DetailsPage/ConsultingDetails?ID=100
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  دشنترشنت دالشيا  مظوممة ودادة  شناا  وتايل ل خاصة ومتطلبات  تعليمات
 دلتسمية  (1دلماا  )

الصادرة  (دالشيا  دشنترشنت مظوممة ودادة  إشناا  وتايل  ومتطلبات تعليمات) تسمى هذه التعليمات
( 38( و)23( و)22و)( 2/أ/12)و (/ح 6) المواد استنادا لنصعن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

من قبل مجلس  إقرارهايخ ويعمل بها من تار وتعديالته  1995( لسنة 13من قانون االتصاالت رقم )
 .ونشرها على الموقع اإللكتروني للهيئة هيئةال مفوضي

 دلتعاةيف (2دلماا  )
يكووون للكلمووات والاتووارات التاليووة دي مووا وردت عووي هووذه التعليمووات المعوواني الملصصووة لهووا أدنوواه مووا لووم 

ني الملصصوة لهوا عوي تدل القرينة على غير ذلك، ويكون للكلمات والاتارات غيور المعرعوة أدنواه المعوا
 الصادرة بمقتضاه: والتعليمات دلقاشنمن 

  
 وتعديالته. 1995( لسنة 13قانون االتصاالت رقم ) : دلقاشنمن 

 
 دلقاشنمن.هيئة تنظيم قطاع االتصاالت المنشأة بموجب أدكام  : دلهلئة

 .دلهلئةمجلس مفوضي  : دلمجلس 

 .فيذيالرئيس التن/ للهلئةرئيس مجلس المفوضين  : دلرئيس

ذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو االتفاقية الموقع أي منهما بين الهيئوة إلا : دلرخصة

والشلص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شتكة اتصاالت عاموة أو تقديم 

خوودمات اتصوواالت عامووة أو اسووتلدام تووورددات رادوويووة، وذلووك وعوو  أدكوووام 

 ، واألنظمة الصادرة بموجته دلقاشنمن 
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 زدلجها
 
 
 

 

معدة بقدرات اتصاالت إلزاميوة وقودرات اختياريوة لالستشوعار والتفعيول ونقول  :

 البيانات وتلزينها ومعالجتها.

دشنترشنتتتتتتت دالشتتتتتتيا  
IoT 

عوون  البيانوواتلتتووادل و متطووورة لتقنيووات المعلومووات واالتصوواالت بنيووة تيتيووة  :

  )المادية واالعتراضية( دألشيا بين والتوصيل البيني طري  الربط 

خدمتتتتتتتتتة دشنترشنتتتتتتتتتت 
 IoTدالشيا  

ولغايووات هووذه   دشنترشنتتت دالشتتيا خدمووة االتصوواالت التووي وووتم عيهووا  توووعير  :

 .بالخدمةالتعليمات يشار اليها 

موون عووالم المعلومووات  تطبلتت ( أو 2موون العووالم المووادي )أشووياء ماديووة جهتتاز : دلاي  " دالشيا " 
 كات االتصوواالت)أشووياء اعتراضووية(، وتسووم بإمكانيووة تيدوووده ودمجووه عووي شووت

بشوووتكات االتصووواالت االتصوووال إمكانيوووة و البرمجيوووات علوووى  وييتووووي عوووادة
شوووتكات ، والقووودرة علوووى جموووع ونقووول البيانوووات عبووور وتكنولوجيوووا المعلوموووات

تفعيوول انظمتووه علووى  فيووه تسوواعدتكنولوجيووا مضوومنة موون خووالل  االتصوواالت
و )ويشووووومل ذلوووووك ايوووووة اجهوووووزة أ موووووع البيئوووووة اللارجيوووووةالداخليوووووة والتواصووووول 

 .منظومات مساعدة أو مرسالت أو مستقتالت(
دشنترشنتتتتتتت  مظوممتتتتتتة
  دالشيا 

 " دلمظوممة"

: 
 
 
 

بموا عيهوا أجهوزة  والتطبيقوات والمعودات والبرمجيوات دالشيا  ودالجهتة جميع 
واجهوزة مرسوالت بيانوات التلوزين معالجة و وأجهزة ووسائل والتيكم المراقتة 

التوي تكوون منظوموة متكاملوة  والتطبيقوات وأية معودات مسواعدةومستقتالت 
نشوووائها وتشوووغيلها إل ممدفقتتتةعيهوووا  دلهلئتتتة تصووودروالتوووي  الشنترشنتتتت دالشتتتيا 

  ." دلمظوممة"ر اليها بو ايش دلتعليماتولغايات هذه  ،واستلدامها وتركيبها
 

)  دلمتتتتتتترخ  لتتتتتتت 
 دلممدف  ل (

 .دلقاشنمن دكام وعقا أل /ممدفقةةخصةالشلص الذي دصل على  :
 

                                                 
2

 االشياءنالك تدخل بشري في تشغيل في حاالت خاصة قد يكون ه 
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 دلممدفقة
 

إنشاء و/أو تركيب و/أو تشغيل على  دلهلئةالصادرة عن لمواعقة ا :
  .دألشيا  دشنترشنت مظوممة

 دالشتيا ع ميوددة مون ا اسوتعمال أنوو دخوال و ال دلهلئةالمواعقة الصادرة عون    : دلممدفقة دلظمعية 
وأجهوووزة االتصووواالت الطرفيوووة بموووا معهوووا مووون مرسوووالت ومسوووتقتالت الماديوووة 

أو إنشواء و/أو تركيوب  دشنترشنت دالشيا مين خدمة أجهزة مساعدة الزمة لتأو 
 .دألشيا  دشنترشنت مظوممةو/أو تشغيل 

   
 خدمتتتة دالتصتتتتاالت

 دلعامة
 
 

خدموووة االتصووواالت المقدموووة للمسوووتفيدون عاموووة أو لفئوووة معينوووة مووونهم مقابووول  :
 .دلقاشنمن دكام ألجر وعقا أ

 

سوووتلدام عمليوووات با خدمتتتة دالتصتتتاالت دلعامتتةالشوولص الوووذي يسووتفيد مووون  : دلمستفلد
 االتصال.

شتتتتتتباة دتصتتتتتتاالت 
 خاصة

منظومووة اتصوواالت تشووغلل لمصوولية شوولص وادوود أو مجموعووة وادوودة موون  :
 األشلاص تجمعهم ملكية مشتركة للدمة داجاتهم اللاصة.

 
دشنترشنتتت  مظوممتتةإنشوواء علووى  ممدفقتتةتعوودول /تجدووود/طلووب إصوودارنموووذ   : شنممذج دلطلب

 . الالسلكية/أو تصاالت السلكية وأي من وسائل االباستلدام  دالشيا 
 

 إلنشاء و/أو تركيب و/أو تشغيل تقدم بطلبوالذي المعنوي الشلص  : مقدم دلطلب
  .مظوممةدل

 المقدمأو دالشعاة  للهلئة ذات العالقة المقدمة مليقاتالو  شنممذج دلطلب : دلطلب 
دشنترشنت  مظوممةإنشاء للمواعقة على من دلمرخ  ل  للهلئة 

 باستلدام أي من وسائل االتصاالت السلكية و/أو الالسلكيةدالشيا  
 .وعقا ألدكام اتفاقية الترخيص

لتقديم خدمات االتصاالت العامة و/أو تشغيل شوتكات االتصواالت  ةخصة : دلفئمية دلرخصة
، أو  تتطلووووب اسووووتلدام دلظتتتتااة لمتتتتمدةا ال تتطلووووب اسووووتلدام ا التوووويالعامووووة 

 موندلهلئة  قبل من اللصوص وجه على اؤهااست ن تم التيدلممدةا دلظااة  
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وعقًا لما هو منصوص عليوه عوي  دلفراية دلرخصةمتطلتات اليصول على 
تقتديم دلطلتب ومعتا لر دختيتاة دلمترخ   إجترد دتتعليمات مون  3/7 بندال
 .دلعامة لالتصاالتلهم 

لتقوووووووديم خووووووودمات االتصووووووواالت العاموووووووة و/أو تشوووووووغيل شوووووووتكات  ةخصتتتتتتتة : دلفراية  دلرخصة
بعووأ أو كوول  تقووديمعووي  دلمتتمدةا دلظتتااة  تصوواالت العامووة التووي تسووتلدماال

التووي لووم  دلمتتمدةا دلظتتااة  تسووتلدم التووي شووتكاتالاللوودمات أو عووي تشووغيل 
لموا هوو  وعقواً  دلفراية دلرخصةاليصول على  متطلتاتمن  دلهلئة تست نها

تقتتديم دلطلتتب ومعتتا لر  إجتترد دتتعليمتتات  3/7 بنوودمنصوووص عليووه عووي ال
 .دلعامة لالتصاالتة دلمرخ  لهم دختيا

 انترنووووش االشووووياء إنشوووواء وتركيووووب وتشووووغيل منظومووووةومتطلتووووات  تعليمتتتتات : دلتعليمات
/ح( و 6)و  (2/أ/12واد )موووال بمقتضوووى أدكوووام والصوووادرة وتقوووديم خووودماتها

 .قاشنمن دالتصاالت من( 25)
لقاشنمن  اً وعق دلهلئةتعليمات أو قرارات تنظيمية صادرة عن  أي : أحاام تظويمية

 .دالتصاالت
وموارد الترقيم، العام استلدام الطري  دقوق ة و طيف الترددات الرادووي : دلممدةا دلظااة 

متطلتات اليصول على من  دلهلئةاست ناؤها من قبل التي لم وتم 
دختياة  ومعا لرإجرد دت تقديم دلطلب تعليمات لوعقا دلرخصة دلفراية 
 .دلهلئة من قبل لالتصاالت دلعامة دلمرخ  لهم

ةخصتتتتتتتة دلطيتتتتتتتف 
 دلترااي

رادووية معيلنة ستلدام ترددات ال دلهلئةممنودة من  رخصة منفصلة :
 .دلترخي  يةتفاقد بموجب بالظااطات دلمرخصة مرتتطة

شباات  تعليمات
دالتصاالت 
 دلخاصة

بموجب قرار  الصادرة تعليمات إنشاء وربط شتكات االتصاالت اللاصة  :
 (.١٦/١/٢٠٠٨تاريخ ،  ٣/٢٠٠٨-٤رقم ) مجلس مفمضي دلهلئة

متتتةوا خدمتتتة شنقتتت  
 ماتتتتتي ) دلبياشنتتتتتات
  دلاباة(
 

(LPWAN) 

 

(LPWA)                       

 دالشيا  لربط دام شتكتهمشغل شتكات االتصاالت العامة الذي وتم استل :
عي البوابة جهاز مع  وتتادلهابيانات ال نقلو مظوممات أشنترشنت دالشيا  عي 

 .دلمظوممة
 

area network  -power wide-low 

 

area-power wide-low 

http://trc.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=427
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(LPN) 

 

)PMR) 

 

)SRD) 

power network-low 

 

oPrivate Mobile Radi 

 

Short Range Device 
 

 ( شنطاق دلتطبل  3دلماا  )

شباات وعلى مالكي  دشنترشنت دالشيا خدمة الذون يقدمون  دلمرخ  لهمعلى  اتدلتعليم  هذه تطب
وعقا الدكام هذه للغايات اللاصة  دشنترشنت دألشيا مظوممة وتدور تشغل التي دالتصاالت دلخاصة 

  .دلتعليمات
  

 (4دلماا  )

 دلمرخ من قبل الملصص لذلك  دلطلبإال بعد تقديم  مظوممةدلأو دشناا  تايل  ال يجوز  - أ
 .دلممدفقةللهيئة واليصول على  شباة دالتصاالت دلخاصةأو مالك  ل 

من  ممدفقةو/أو  ةخصةللعموم إال بعد اليصول على  دشنترشنت دالشيا ال يجوز تقديم خدمات  - ب
 .دلهلئةقبل 

 
 

   (5دلماا  )

ولوويس  عقووط بمقتتدم دلطلتتب اللاصووة الياجووات للدمووة مظوممتتة دشنترشنتتت دالشتتيا يجوووز اسووتلدام  -1
 :من خالل وذلك؛ دلهلئة من اللطية دلممدفقة على اليصول بعدو  مللعمو 

ة رل المقوو لتعليمتتات دلاتتباات دلخاصتتةعلووى شووتكة اتصوواالت خاصووة بوه وعقووا  دلمظوممتتة اسوتلدام -أ
 .دلمجلسمن 

ولووويس  عقوووط بمقتتتدم دلطلتتتب اللاصوووة الياجوووات للدموووةشوووتكات االتصووواالت العاموووة  اسوووتلدام -ب 
  .دلهلئة من اللطية اعقةالمو  على اليصول بعدو  للعموم

 

لسياسات  الترددات وعقاً لترخيص وتم التقدم بطلب  ت التي وتم عيها استلدام التردداتياالالعي   -2
 .دلهلئةالترددات المعتمدة لدى ترخيص واستلدام وتعليمات 
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ت لالسوتلداما دشنترشنتت دالشتيا  لتووعير دلممدفقتة دلظمعيتةالياصولة علوى دالشتيا  يجوز استلدام  -3
 .دلهلئةمستقة من  ممدفقةودون  عقط بالمستفلدالفردية اللاصة 

 
  مظوممة دشنترشنت دالشيا ل دلمرجعية بظيةدل( 6دلماا  )

( من هذه 1الوارد عي الملي  رقم ) دلظممذج دلمرجعيمع  إشنترشنت دألشيا مظوممة  يجب أن تتواع 
انظمة االتصاالت وتقنيات  ولغايات المرونة والتواع  مع اية تطورات ددو ة عي التعليمات

دون االلتزام  دلمظوممةالمواعقة على أي نموذ  ترى انه ييق  متطلتات للهلئة المعلومات 
االستاب والمبررات الالزمة لذلك  دلهلئةوجدت اقتضش المصلية ذلك واذا اذا  بالظممذج دلمرجعي

 .مقدم دلطلبمن قبل 
 

 دلسرية ودلخصمصية (7دلماا  )
شباات وعلى مالكي  خدمة دشنترشنت دألشيا الذون يقدمون  خ  لهمدلمر على وتوجب  -1

وعقًا ألدكام  للغايات اللاصة دشنترشنت دألشيا مظوممة وتدور  تشغلالتي دالتصاالت دلخاصة 
وقاشنمن حماية دلبياشنات  بتعليمات دالحتفاظ بسجالت دالتصاالتااللتزام  هذه التعليمات
الناعذة عي  ات وتعليمات دلحمسبة دلسحابيةوسياس وقاشنمن دالمن دلسلبردشني دلاخصية

 مع التقيد بكاعة االنظمة والقوانين السارية المفعول عي المملكة ذات العالقة وبشروط المملكة
 ما ولي:  عليه، كما وتوجب دلرخصة و/أو دلممدفقة

، وعدم اإلعصاح عن تلك بالمستفلداللاصة  بالخدمةاليفاظ على سرية البيانات المتعلقة  .أ 
الجهات الملولة على طلب الجهات القضائية و/أو  أو بناءً  دلمستفلدبيانات إال بمواعقة ال

وضرورة االدتفاظ بهذه المعلومات أو البيانات أعاله للمدة  دلهلئةطلب رسمي من أو ب
كما وتوجب توعير  .لتعليمات دالحتفاظ بسجالت دالتصاالت وعقاً  دلهلئةالمعتمدة لدى 

 .بالخدمةلبيانات المتعلقة موقع آمن لالنظمة وا

والتأكد من تواعرها وتواع   دلمظوممة نظمة األمن ودعم اللصوصية عيأ تأسيس وبناءً  .ب 
وذلك كجزء اساسي ورئيسي  دلخدمةاالجهزة المستلدمة معها بشكل مسب  قبل اطالق 

بها بشكل مسب  قبل المواعقة على تقديم  دلهلئةوتزويد  دلمظوممة عي عملية تصميم
 اتلاذ االجراءات التالية:  دلاباةماي  ة وينتغي على اللدم
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على المياعظة على  بالخدمات تدريب جميع الموظفين ذوي العالقة (1

ومعالجة المسائل  مستويات عالية جداً ب هاضمان تأمينلاللصوصية واالمان 
األمنية والمياعظة عليها على اعلى المستويات واالشراف والتدقي  المستمر 

 ين المعنيين بالبيانات.على الموظف

 تيدود انواع الملاطر االمنية عالية المستوى علىدلمرخ  ل   يجب على (2
والتي يجب عليهم تطبي  اسس دماية عالية جدا بلصوصها  دلمظوممة

 واتلاذ تدابير امنية نيوها بمستويات ملتلفة. 
واليد اتلاذ كاعة التدابير الممكنة والمعقولة لمراقتة  دلمرخ  ل ونتغي على  (3

البيانات او  او بالمستفلداللاص  دلاي  على الوصول إلى من القدرة
 من أي شلص/اشلاص/جهات غير مصرح لهم بذلك. دلمستفلد انظمة

طوال عترة االستلدام  دلمظوممةمواصلة مراقتة  دلمرخ  ل ونتغي على  (4
والعمل بشكل مستمر على تطوير انظمة اليماية والكشف عن اية ثغرات 

 updateتواصل مع المصنعين ومطوري البرمجيات لعمل تييين عيها وال
بشكل مستمر لتيسين انظمة التشفير واالمان عيها او تغيير تلك االجهزة 
والبرمجيات عي دال عدم التمكن من تواعقها مع متطلتات االمان 

 واللصوصية.  
تيدود اسس التعامل مع المعلومات والبيانات التي  دلمرخ  ل  يجب على  (5

والتي توضح  للهلئةصنف على انها دساسة وتقديم المعلومات الفنية ت
 طريقة التعامل معها على اعتتارها عالية اللصوصية. 

والجهات اليكومية ذات العالقة  للهلئةتقديم تقارير دورية  دلمرخ  ل على  (6
واية  دلخدمةالمستلدمة عي دالشيا و  دلمظوممةعن االختراقات التي تتم على 

ية تطرأ وكيفية معالجتها وتيسين سبل االمان والمياعظة على ثغرات عن
 اللصوصية.
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عن كيفية تعامله مع البيانات  للمستفلدباالعصاح  دلمرخ  ل التزام  (7
والمعلومات الشلصية واليفاظ عليها من خالل نشرة واضية وخاصة لهذه 

 الغاية.
 .الذي يمتلكها أو الملول باستلدامها دالجهة  للمستفلدتركيب  -2

إدرا  نص عي عقود االشتراك التي وبرمها مع مستفيديه ييظر بموجبها على المستفيدون إجراء  -3
 أي تصرف ناقل لي  االستعمال للغير دون إعالم المرخص له.

عي  المستقة عي دال إجراء أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة  دلهلئة ممدفقةاليصول على  -4
 المعتمد. دلطلب

مظوممة   -إن وجدت -ف وتضمن أسماء الملولين من قبله للتيكم ومراقتةبكش دلهلئةتزويد  -5
خطيًا قبل  دلهلئة، وإعالم دشنترشنت دالشيا  مظوممة، وذلك قبل البدء بتشغيل دشنترشنت دالشيا 

 إجراء أي تغيير على ذلك الكشف.

م التسلسلية واألرقا دلمستفلد نتتضمن: أسماء عند الطلب تزويد الهيئة بقائمة دورية ربع سنوية  -6
 المستلدمة من قبلهم، -إن كانش ضمن الشتكات الللوية  -( (IMSI، و (IMEI)، لالشيا 

 . مظوممة دشنترشنت دالشيا المستلدم عي (  IP Addressالو ) االنترنش وبروتوكول

واألنظمة والوددات المنوي  لالشيا  ودألجهة الالزمة  دلممدفقات دلظمعيةاليصول على  -7
دلممدفقات قبل تشغيلها وعقًا لتعليمات وإجراءات اليصول على مظوممة لداستلدامها عي 

 .دلهلئة المعتمدة لدى دلظمعية

 .الملولةااللتزام بمتطلتات و/أو تقديم أية معلومات للجهات اليكومية  -8

 

  دشنترشنت دألشيا مظوممة  دو دادة  دو تايل  شناا ل  دلممدفقة دلحصمل على  طلب( 8دلماا  )

 .الملصص لذلك إلى الهيئة دلطلب شنممذجيقدم   -１

 :على البيانات التالية شنممذج دلطلبيشتمل   -２

 اسم الجهة مقدمة الطلب )المرخص له أو مالك شتكة االتصاالت اللاصة( وعنوانها .أ 
 .والمفوض بالتوقيع عنها
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ووصف تفصيلي وبين  ،دالشيا  دشنترشنتمظوممة  ومكوناتقائمة باألجهزة المستلدمة  .ب 
 .مظوممةدلل مكونات وظيفة وطبيعة عم

المصنعة  بما يشمل الشركة المكوناتلكاعة و  لألجهة و لألشيا المواصفات الفنية  .  
جهاز خاام إلى  بياناتالوخيارات مصادر الطاقة ووسائط االتصاالت المستلدمة لنقل 

عيها  الذي وتم فيه تلزين البيانات والتيكم )مركة دلتحام ودلسيطر ( اباةدل
 .ستلدمة عي ذلكوالتكنولوجيا الم

 .دلمظوممةنوع ومواصفات البرمجيات الالزمة لتشغيل  .د 

ونوع التكنولوجيا دلمظوممة  مكوناتبين دلاباة(  ماي ) دلبياشناتمةوا خدمة شنق   اسم .ه 
 وصف تفصيلي لطريقة االتصال ولتدع  مسار المستلدمة ومستوى اليماية عيها

 دلمظوممة.من مكونات كل جزء ومسؤولية اإلدارة لدلمظوممة البيانات بين مكونات 

وأسماء الجهات التي تشترك مع مقدم الطلب  وعناصرها دلمظوممةلنموذ   وصف .و 
 لتشكيل النموذ .

 للخدمة. بيان الجهات والمستفيدون المتوقعين/الميتملين .ز 
شباة دتصاالت  مالك دلطلب مقدمعي دال كان مظوممة دل بيان الغاية من إنشاء .ح 

 .دلخاصة

 :المعلومات والبيانات التاليةطلب بظممذج دل ورع   -３

 شتتباةعووي دووال كووان مقوودم الطلووب مالووك  دلممدفقتتةمللووص عوون طبيعووة عموول الجهووة طالتووة  -أ
 .دتصاالت دلخاصة

اسوتلدامها عووي  كتالوجوات المواصووفات الفنيوة األصوولية لونظموة واألجهووزة والودودات المنوووي  -ب
 .منظومة التتتع وتيدود الموقع الجغراعي

عووي  و/أو بيانووات و/أو معلومووات أخوورى تطلبهووا الهيئووة قوود تراهووا ضوورورية للنظوور أيووة وثووائ  -ج
 .الطلب

( ووموا 30خالل ) دلمظوممة انشاء علىدلفظية  دلممدفقةواصدار بدراسة الطلب  دلهلئة تقوم -４
اصوودار المواعقووة عووي موودة اقوول اذا توووعرت كاعووة المتطلتووات  وللهلئتتة مكووتمالً  دلطلتتب مموون اسووتال
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مقتدم هذا التعليمات واذا اقتضش المصلية ذلك وخاصوة عوي اليواالت التوي يكوون الالزمة وعقا ل
 . دلهلئةمستقة من  ةخصة عامةاصال وداصل على  مرخ  ل  دلطلب

  ترخي  دلخدمة طلب (9دلماا  )

 دتصاالت خدمةلغايات تقديم  دالشيا  دشنترشنت مظوممةعي دال رغبته إنشاء  دلطلب مقدم على
)عردية أو عئوية( تلوله ذلك ودسب عامة صول على رخصة اتصاالت عي المملكة الي عامة
  .دلعامة لالتصاالتتقديم دلطلب ومعا لر دختياة دلمرخ  لهم  تعليمات

 

  

 دستخددم دلممدةا دلظااة  (10دلماا  )

تعليمات  تطبي  استلدام ألية من الموارد النادرة وتم دلمظوممة إنشاءدال تطلب  عي   -1
 دلظااة  في تقديم خدمات دالتصاالت دلعامة ودلتردخي  ذدت دلعالقة دستخددم دلممدةا

من الترددات  دشنترشنت دالشيا لتوعير جميع الموارد الالزمة لتقديم خدمات  دلهلئة ستسعى -2
واألرقام وأية تشريعات أو بيئة تنظيمية وعقا للتطورات التقنية والدولية عي هذا المجال 

 . المصلية الوطنيةدلخدمة ومتطلتات تقديم ودسب ما تقتضيه 

  الترقيم والتسمية والعنونة والتعريف   -3

 (Numbering, Naming, Addressing and Identification ) 
  

االلتزام باستلدام األرقام وعقا للطة الترقيم الوطنية وتعليمات دجز  دلمرخ  ل على  .أ 
دى االتياد ودسب ما هو معتمد ل دلهلئةالمعتمدة من وتلصيص السعات الرقمية

 .دلخدمةتقتتضيه متطلتات تقديم الدولي لالتصاالت وما 
وتم )مقدم الشتكة( عي دال استلدام شتكة المشغل للدمات االتصاالت المتنقلة  .ب 

 للمشغل ) المستضيف(.الملصصة استلدام االرقام 

 IPv6إستلدام عناوين بروتوكول االنترنش العمل ما أمكن على  دلمرخ  ل على  .  
لالستلدام المتنقل  يتهقابلو وللموثوقية والسرية العالية ، سعات كبيرة من  لما ووعره
الربط  ه منووعر ما و   ( ,ubiquitous, open Mobilityمفتوح ) الو والواسع 

، ولهذه  (end-to-end connectivityواالتصال على اساس نهاية الى نهاية )
معتمدة لدى الهيئة تتعل   ظويميةو/أو قردةدت تتعليمات الغاية ولتزم المرخص له بأية 
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ععلى  دلهلئةوعي دال اعتمادها من قبل  IPv6إستلدام عناوين بروتوكول االنترنش ب
 االلتزام بها. دلمرخ  ل 

مظوممة  عي عي دال استلدام اي معرعات أخرى دلهلئة  اعالمدلمرخ  ل  على   .د 
 (.MAC Address) م ل دشنترشنت دألشيا 

  الترددات -4
عي دال كان  عامة فئميةدتصاالت  ةخصة على اليصول الياالت التاليةب وتطلب أوال: 

 ، وهذه الياالت هي: دلهلئةوذلك وعقا لما هو معتمد لدى الهدف تقديم خدمات للعموم 

الترددات المستلدمة عي تقنيات الشتكات الميلية  التي يمكن استلدامها الترددات - أ
وتتضمن تلك  (Local And Personal Area technologies)والشلصية 

على اساس موزعة الالترددات المستلدمة لتوعير الربط متعدد الغايات الملصصة و 
ودسب  ISM Bandsيعرف دوليًا باسم  أو م ل ما  (Secondary basis)ثانوي 

أو ما يطل  عليه عي ك ير من الدول بالترددات غير  دلهلئةما هو معتمد لدى 
  .(unlicensed or shared  bands)  اللاضعة للترخيص او التشاركية

باستلدام الترددات على اساس ثانوي وباالجهزة ذات القدرة الهيئة ديث تسمح 
ال يكون إال  دشنترشنت دالشيا إال ان السماح بها لغايات تقديم (   SRD) المنلفضة

ضمن اليزم الترددية المتواع  عليها دوليًا لهذه الغاية اعتمادا على مبدأ التناغم 
Harmonization) )   الترددات وتندر  هذه الترددات ضمن التقنيات استلدام عي

 WiFi  ،Zigbeeم ل (  ( ISMالمعتمدة للعمل على اساس التشارك أو عي دزم 
والتي ال تيتا  الى  VSATالمطاريف الساتلية ذات الفتية الصغيرة  تردداتأو 

  .ليماوتهاتنسي  دولي 

 م ل واسعة النطاق منلفضة القدرةقنيات الشتكات الترددات التي تستلدم عي ت - ب

 (LPWAN) ، (LPWA) ، (LPN) ،وتيسينها  تطويرها تم خاصة تقنيات وهي
وتلبية م ل هذه لتعمل عي معاوير وتقاويس دصرية وليس ضمن تقييس دولي منس ، 

لتي بدراسة كل دالة على ددا وعقًا للتقنية الموظفة والمعاوير ا دلهلئةالطلتات ستقوم 
من  التقنياتتعمل عليها ومدى تواعقها مع خطة توزيع الترددات ومتطلتات تشغيل تلك 
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ومستوى االمن واليماية  (Band width)وعرض نطاق  (EIRP)قدرة إرسال مشعة 
وينطب  ذلك أيضًا على التقنيات التي توظف  والموثوقية التي توعرها تلك التقنيات
 . (PMR)المتنقلة االخرى كلدمةترددات خدمات االتصاالت االرضية 

 االتصاالت شتكات مشغلي مع التعاقد عبر القائمة دلعامة دالتصاالت شباات استلدام -جو
  .العامة االتصاالت شتكة لمشغل المتوعرة التيتية البنية واستلدام المرخصين؛

 
بمظوممة دشنترشنت  عي الياالت التالية وعي دال تجاوزت المتطلتات الفنية للتقنية اللاصةثانيًا: 

بلصوص الترددات الملصصة  دلهلئةما هو معتمد عي  دلخدمةالتي ستقدم بها  دالشيا 
عقط  دلخدمةاستلدام ترددات جدودة لغايات تقديم الهدف هو على اساس ثانوي او كان 

جهات غير داصلة لاو  ةخ  دتصاالت عامةمن قبل جهات مرخصة داصلة على 
 ةخ  دلتراادتوتطلب السير باجراءات اليصول على  عإنه ةخ  دتصاالت عامةعلى 
 أو ثابتة)  اللدمة نوع ودسب دلهلئة لدى المعتمدة والتعليمات للسياساتعقا ذلك و أوال و 
( وااللتزام بشروطها،  عامة ) دلفراية ة دتصاالتةخصعلى مع ضرورة اليصول  (متنقلة

 وهذه الياالت هي:
 

ومنها الترددات  (IMT)االتصاالت المتنقلة ملصصة لتقديم خدمات الالترددات  -أ
أو ما  ( 2G,3G,4G and 5G)جيال ال اني الى اللامسوالملصصة والموزعة ل

ب   عنها من انظمة خاصة بانترنش نوما ا (PRIMARY)على اساس أولي بعدها و 
 م ل التقنيات التالية :    M2Mنمط االتصال االلة الى الة  االشياء أو 

- (EC-GSM-IoT)  Extended coverage GSM  for IoT    
- enhancement to EGPRS for M2M  
- LTE-eMTC, LTE evolution for massive MTC (3GPP)   
- NB-IoT over LTE ( 3GPP-LPWA) 

     
   WiMAXم ل  ية بشكل عام ) ثابتة أو متنقلة( ترددات اللدمات االرضباالضاعة الى 
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 م ل تنسي  الى تيتا  التي الساتلية اللدمات تردداتستلدام عي داالت خاصة وعند ا-ب 
 .الميورية ال ابتة أو المتنقلة الساتلية االتصاالت

 

عقط  وتطلب  بمقدم دلطلبللغايات اللاصة  للمظوممةعي دال كان استلدام الترددات  ثال ًا:
لرخصة اجة وعقا للتعليمات المعتمدة وال د دلهلئة خاصة منةخصة تراادت اليصول على 
  اذا لم تكن تلك الترددات من الترددات الملصصة لللدمات العامة. دتصاالت عامة

 

خدمات دشنترشنت الترددات الموزعه دوليا لغايات  دلتعليماتمن هذه  2دلملح  ةقم يم ل رابعًا: 
من دين ألخر أو تقوم تييينها  دلهلئة تدرسهاسواءا على اساس اولي او ثانوي والتي  دالشيا 

وبما ال وؤثر على و/أو التعدول واالضاعة عليها ويتم دراسة تلصيصها دسب الياجة 
لهذه الغاية مع االخذ بعين  للهلئة ووعقا للطلتات التي تقدمالتيصيصات القائمة أو المستقبلية 

وما تتطلته  دلهلئةاالعتتار السياسات واالنظمة والتعليمات المتعلقة بالترددات والمعتمدة لدى 
 صلية العامة. الم

 دلتجمدل -5

يسمح بالتجوال المؤقش للمشغلين غير االردنيين داخل المملكة لمدة شهر وادد عقط  .أ 
 .دلهلئةبمواعقة من ويجوز تمدود المدة أعاله 

المملكة داخل اردنيين غير لمشغلين  خاصة ماتو يسمح بالتجوال الدائم لمنظ .ب 
وبما ولبي  دلهلئةبل قمواع  عليه من مع مشغلين أردنيين شريطة وجود عقد 

 .المصلية العامة وال يلل بالمناعسة الفعالة

 خدمات دشنترشنت دألشيا استلدام السعات الرقمية الملصصة للمملكة لتقديم بيسمح   .  
خار  المملكة  دلخدمةلغايات توعير / المشغلين األردنيين دلمرخ  لهممن قبل 
 .دلهلئة ممدفقةالياصلة على  دلمظومماتوضمن 

 

 (11  )دلماا

يتم تطبيوو  بنووود وادكووام اتفاقيووة التوورخيص ذات عسووايووة ملالفووة  دلمتترخ  لتت عووي دووال ارتكوواب  .1
 العالقة. 

  دلممدفقةإلغاء  للهلئة .2
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 أو/و دلقاشنمن  ألدكام أك ر ملالفة أو شباة دالتصاالت دلخاصةمالك ارتكاب  عي دال - أ
ذات  اام دلتظويميةدالح أي من أو/و أو التعليمات/و دلمجلس قرارات و/أو دلرخصةشروط 

 .دلهلئةعن  ةالعالقة الصادر 
 اذا اقتضش المصلية العامة ذلك. -ب  
 

 3ودلعمدئد دألجمة (12دلماا  )

 والعوائد وذلك دسب القرارات الناعذة والصادرة عنها من دين آلخراألجور  دلهلئةتتقاضى 

 مد  دلممدفقة:  (13دلماا  )

، وتيودد مودة ل  للمرخ  دلرخصةبمدة سريان  شنت دألشيا خدمة دشنتر على تقديم  دلممدفقةتيدد مدة 
دلممدفقتتتتة لاتتتتباات دصوووور موووودة  وللهلئتتتتةبسوووونة شمسووووية  دلممدفقتتتتة لاتتتتباات دالتصتتتتاالت دلخاصتتتتة

 بفترة زمنية تقل عن ذلك. دالتصاالت دلخاصة

 طلب دلتجد د (14لماا  )د

عووي الموعوود  خ  لتت دلمتتر موون قبوول  دشنترشنتتت دألشتتيا خدمتتة علووى تقووديم  دلممدفقتتةيقوودم طلووب تجدووود 
قبول خمسوة  دلممدفقتةطلوب تجدوود شباات دالتصاالت دلخاصة الميدد لتجدود رخصته، ويقدم مشوغل 

 .من تاريخ انتهاء مدتهاعلى االقل  عشرة ووماً 
 (15دلماا  )

 .دلتعليماتعي الياالت التي لم ورد عليها نص عي هذه  دلمجلسوبش 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3

  ، القانونمن  17-أ-12 وفقاً للمادة  المجلسهذه المبالغ هي من صالحيات  -أ 

على انه يتوجب عليه دفع  بانترنت االشياءالخاصة  اصال فال تنطبق عليه العوائد واالجورسابق  مرخص له مقدم الطلبفي حال كان  -ب

 .الهيئةأو وفقا للتعليمات النافذه في   بالمرخص لهموتعليماتها ذات العالقة  ئةالهي المبالغ التي تحدد بقرارات
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  4(1دلملح  ةقم )
 

 

 

1. Fundamental characteristics and high-level requirements of the IoT 

1.1. Fundamental characteristics 
 

 

The fundamental characteristics of the IoT are as follows: 

– Interconnectivity: With regard to the IoT, anything can be interconnected with the 

global information and communication infrastructure. 

– Things-related services: The IoT is capable of providing thing-related services within 

the constraints of things, such as privacy protection and semantic consistency between 

physical things and their associated virtual things. In order to provide thing-related 

services within the constraints of things, both the technologies in physical world and 

information world will change. 

– Heterogeneity: The devices in the IoT are heterogeneous as based on different 

hardware platforms and networks. They can interact with other devices or service 

platforms through different networks. 

– Dynamic changes: The state of devices change dynamically, e.g., sleeping and waking 

up, connected and/or disconnected as well as the context of devices including location 

and speed. Moreover, the number of devices can change dynamically. 

– Enormous scale: The number of devices that need to be managed and that 

communicate with each other will be at least an order of magnitude larger than the 

devices connected to the current Internet. The ratio of communication triggered by 

devices as compared to communication triggered by humans will noticeably shift 

towards device-triggered communication. Even more critical will be the management 

of the data generated and their interpretation for application purposes. This relates to 

semantics of data, as well as efficient data handling. 

 

 

1.2.      High-level requirements 

 

 

The following provide high-level requirements which are relevant for the IoT: 

                                                 
4

اعتماد اي نموذج حسب ما تراه مناسبا آخذه بعين  منظومة انترنت االشياء وللهيئةهذا النموذج هو ارشادي لبيان كيفية التعامل مع  

 االعتبار المصلحة.
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– Identification-based connectivity: The IoT needs to support that the connectivity 

between a thing and the IoT is established based on the thing's identifier. Also, this 

includes that possibly heterogeneous identifiers of the different things are processed in 

a unified way. 

– Interoperability: Interoperability needs to be ensured among heterogeneous and 

distributed systems for provision and consumption of a variety of information and 

services. 

– Autonomic networking: Autonomic networking (including self-management, 

self-configuring, self-healing, self-optimizing and self-protecting techniques and/or 

mechanisms) needs to be supported in the networking control functions of the IoT, in 

order to adapt to different application domains, different communication environments 

and large numbers and types of devices. 

– Autonomic services provisioning: The services need to be able to be provided by 

capturing, communicating and processing automatically the data of things based on 

the rules configured by operators or customized by subscribers. Autonomic services 

may depend on the techniques of automatic data fusion and data mining. 

– Location-based capabilities: Location-based capabilities need to be supported in the 

IoT. Something-related communications and services will depend on the location 

information of things and/or users. It is needed to sense and track the location 

information automatically. Location-based communications and services may be 

constrained by laws and regulations, and should comply with security requirements. 

– Security: In the IoT, every 'thing' is connected which results in significant security 

threats, such as threats towards confidentiality, authenticity and integrity of both data 

and services. A critical example of security requirements is the need to integrate 

different security policies and techniques related to the variety of devices and user 

networks in the IoT. 

– Privacy protection: Privacy protection needs to be supported in the IoT. Many things 

have their owners and users. Sensed data of things may contain private information 

concerning their owners or users. The IoT needs to support privacy protection during 

data transmission, aggregation, storage, mining and processing. Privacy protection 

should not set a barrier to data source authentication. 

– High quality and highly secure human body related services: High quality and highly 

secure human body related services needs to be supported in the IoT. Different 

countries have different laws and regulations on these services. 

 NOTE – Human body related services refer to the services provided by capturing, 

communicating and processing the data related to human static features and dynamic 

behaviour with or without human intervention. 

– Plug and play: Plug and play capability needs to be supported in the IoT in order to 

enable on-the-fly generation, composition or the acquiring of semantic-based 

configurations for seamless integration and cooperation of interconnected things with 

applications, and responsiveness to application requirements. 

– Manageability: Manageability needs to be supported in the IoT in order to ensure 

normal network operations. IoT applications usually work automatically without the 

participation of people, but their whole operation process should be manageable by the 

relevant parties. 

 

2.    IoT reference model 
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Figure 1 shows the IoT reference model. It is composed of four layers as well as 

management capabilities and security capabilities which are associated with the four 

layers. 

The four layers are as follows: 

– application layer 

– service support and application support layer 

– network layer 

– device layer. 
 

 
 

 

Figure 2 – IoT reference model 

2.1. Application layer 

 

The application layer contains IoT applications. 

 

2.2. Service support and application support layer 

 

The service support and application support layer consists of the following two 

capability groupings: 

– Generic support capabilities: The generic support capabilities are common capabilities 

which can be used by different IoT applications, such as data processing or data 

storage. These capabilities may be also invoked by specific support capabilities, e.g., 

to build other specific support capabilities. 
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– Specific support capabilities: The specific support capabilities are particular 

capabilities which cater for the requirements of diversified applications. In fact, they 

may consist of various detailed capability groupings, in order to provide different 

support functions to different IoT applications. 

 

 

2.3. Network layer 
 

This consists of the following two types of capabilities: 

– Networking capabilities: provide relevant control functions of network connectivity, 

such as access and transport resource control functions, mobility management or 

authentication, authorization and accounting (AAA). 

– Transport capabilities: focus on providing connectivity for the transport of IoT service 

and application specific data information, as well as the transport of IoT-related 

control and management information. 

 
2.4. Device layer 

 

Device layer capabilities can be logically categorized into two kinds of capabilities: 

– Device capabilities: 

 The device capabilities include but are not limited to: 

 Direct interaction with the communication network: Devices are able to gather 

and upload information directly (i.e., without using gateway capabilities) to the 

communication network and can directly receive information (e.g., commands) 

from the communication network. 

 Indirect interaction with the communication network: Devices are able to gather 

and upload information to the communication network indirectly, i.e., through 

gateway capabilities. On the other side, devices can indirectly receive 

information (e.g., commands) from the communication network. 

 Ad-hoc networking: Devices may be able to construct networks in an ad-hoc 

manner in some scenarios which need increased scalability and quick 

deployment. 

 Sleeping and waking-up: Device capabilities may support "sleeping" and 

"waking-up" mechanisms to save energy. 

NOTE – The support in a single device of both capabilities of direct interaction with the communication 
network and indirect interaction with the communication network is not mandatory. 

 
- Gateway capabilities: 

 The gateway capabilities include but are not limited to: 

 Multiple interfaces support: At the device layer, the gateway capabilities 

support devices connected through different kinds of wired or wireless 

technologies, such as a controller area network (CAN) bus, ZigBee, Bluetooth 

or Wi-Fi. At the network layer, the gateway capabilities may communicate 

through various technologies, such as the public switched telephone network 

(PSTN), second generation or third generation (2G or 3G) networks, long-

term evolution networks (LTE), Ethernet or digital subscriber lines (DSL). 
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 Protocol conversion: There are two situations where gateway capabilities are 

needed. One situation is when communications at the device layer use 

different device layer protocols, e.g., ZigBee technology protocols and 

Bluetooth technology protocols, the other one is when communications 

involving both the device layer and network layer use different protocols e.g., 

a ZigBee technology protocol at the device layer and a 3G technology 

protocol at the network layer. 

 
2.5. Management capabilities 

 

In a similar way to traditional communication networks, IoT management capabilities 

cover the traditional fault, configuration, accounting, performance and security 

(FCAPS) classes, i.e., fault management, configuration management, accounting 

management, performance management and security management.  

 

The IoT management capabilities can be categorized into generic management 

capabilities and specific management capabilities.  

Essential generic management capabilities in the IoT include:  

– device management, such as remote device activation and de-activation, diagnostics, 
firmware and/or software updating, device working status management;  

– local network topology management; 

– traffic and congestion management, such as the detection of network overflow 
conditions and the implementation of resource reservation for time-critical and/or life-
critical data flows 

Specific management capabilities are closely coupled with application-specific 

requirements,e.g., smart grid power transmission line monitoring requirements. 

 
2.6. Security capabilities 

 

There are two kinds of security capabilities: generic security capabilities and specific 

security capabilities. Generic security capabilities are independent of applications. They 

include: 

– at the application layer: authorization, authentication, application data confidentiality 

and integrity protection, privacy protection, security audit and anti-virus; 

– at the network layer: authorization, authentication, use data and signalling data 

confidentiality, and signalling integrity protection; 

– at the device layer: authentication, authorization, device integrity validation, access 

control, data confidentiality and integrity protection. 

Specific security capabilities are closely coupled with application-specific requirements, 

e.g., mobile payment, security requirements. 
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3. Business roles 

The IoT ecosystem is composed of a variety of business players. Each business player 

plays at least one business role, but more roles are possible. The identified IoT business 

roles are shown in Figure 2 

Platform provider Application provider

Application customer

Network provider

Device provider
 

Figure 2 – IoT ecosystem 

 

NOTE – The identified business roles and their relationships as described in the IoT ecosystem do not 
represent all possible relevant roles and relationships which can be found across IoT business 
deployments. 

 

 

 

3.1. Device provider 
 

The device provider is responsible for devices providing raw data and/or content to the 

network provider and application provider according to the service logic. 

 

3.2. Network provider 
 

The network provider plays a central role in the IoT ecosystem. In particular, the 

network provider performs the following main functions: 

– access and integration of resources provided by other providers;  

– support and control of the IoT capabilities infrastructure;  

– offering of IoT capabilities, including network capabilities and resource exposure to 
other providers. 

 

3.3. Platform provider 
 

The platform provider provides integration capabilities and open interfaces. Different 

platforms can provide different capabilities to application providers. Platform 

capabilities include typical integration capabilities, as well as data storage, data 

processing or device management. Support for different types of IoT applications is also 

possible. 
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3.4. Application provider 
 

The application provider utilizes capabilities or resources provided by the network 

provider, device provider and platform provider, in order to provide IoT applications to 

application customers. 

 

3.5. Application customer 
 

The application customer is the user of IoT application(s) provided by the application 

provider. 

NOTE – An application customer may represent multiple applications users. 
 

3.6. Business models 
 

The IoT ecosystem players may have a variety of relationships in real deployments. The 

motivations for this variety of relationships are based on different possible business 

models. This section examines only some IoT business models from the perspective of 

Regulatory and Licensing Requirments, telecom service and network operators. From 

this perspective, five business models are described below. 

 

3.6.1. Model 1 
 

In model 1, player A operates the device, network, platform and applications and serves 

the application customer directly, as shown in Figure 3. 

In general, telecom operators and some vertically integrated businesses (such as smart 

grid and intelligent transport systems (ITS) businesses) act as player A in model 1. 

 

 

In this model: 

- Player A has to aquire a public Telecommunication License, and TRC written 

approval to Establish / operate/ Manage IoT business 

- Or TRC’s written Approval of establishing/ owning / managing / operating a 

private network in case of provisioning services for private use, and TRC written 

approval to Establish / operate/ Manage IoT business.   

 

 

Figure 3 – Model 1 

3.6.2. Model 2 
In model 2, player A operates the device, network, and platform, and player B operates 

the application and serves the application customers, as shown in Figure 4. 
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In general, telecom operators act as player A, other service providers as player B in 

model 2. 

 

In this model: 

- Player A shall aquire a public Telecommunication License, and TRC written 

approval to Establish / operate/ Manage IoT business 

- Or TRC’s written Approval of establishing/ owning / managing / operating a 

private network in case of provisioning services for private use, and TRC written 

approval to Establish / operate/ Manage IoT business.   

 

 

Figure 4 – Model 2  

 

3.6.3. Model 3 
In model 3, player A operates the network and platform, player B operates the device 

and applications and serves the application customers, as shown in Figure 5. 

In general, telecom operators act as player A and other service providers act as player B. 

 

Figure 5 – Model 3 

 

In this model: 

 

- Player A shall aquire a public Telecommunication License, and TRC written 

approval to Establish / operate/ Manage IoT business 

- Player B is required to get TRC’s written approval to Establish / operate/ 

Manage IoT business to ensure compliance with all requirments in this 

instructions. 

- (in case of provisioning services), both player A & B are reqired to get TRC’s 

written Approval of establishing/ owning / managing / operating a private 
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network in case of provisioning services for private use, and TRC written 

approval to Establish / operate/ Manage IoT business 

 

3.6.4. Model 4 
In model 4, player A only operates the network and player B operates the device and 

platform, providing applications to the application customers, as shown in Figure 6. 

In general, telecom operators act as player A, other service providers and vertically 

integrated businesses act as player B in model 4. 

 

In this model: 

- Both Player A & B shall aquire a public Telecommunication License,  

- Player B is required to get TRC’s Approval to Establish / operate/ Manage IoT 

business to ensure compliance with all requirments in this instructions.  

- (in case of provisioning services), Palyer B is required get TRC’s written 

Approval of establishing/ / owning / managing / operating a private network, and 

TRC written approval to Establish / operate/ Manage IoT business 

 

NOTE – A variation of this model does not include a platform provider and associated platform 
functionalities (player B only provides applications). 

 

Figure 6 – Model 4 

3.6.5. Model 5 
In model 5, player A only operates the network, player B operates the platform, and 

player C operates devices and provides applications to the application customers, as 

shown in Figure I.6. 

In general, telecom operators act as player A, other service providers act as player B, 

and vertically integrated businesses act as player C in model 5. 

 

In this model: 

 

- Both Player A & B shall aquire a public Telecommunication License,  

- Player B&C are required to get TRC’s Approval to Establish / operate/ Manage 

IoT business to ensure compliance with all requirments in this instructions.  

- (in case of provisioning services), Palyer B&C are required to get TRC’s 

Approval of establishing/ owning / managing / operating a private network, and 

TRC written approval to Establish / operate/ Manage IoT business 

 

NOTE – A variation of this model does not include a platform provider and associated platform 
functionalities (player B only provides applications). 
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Figure 7 – Model 5 
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 2دلملح  ةقم 
 

ونمط االتصال الة الى   دلخدمة ملتقدييم ل الجدول التالي مجموعة من الترددات الموزعة دوليا 
سياسات الترددات واألنظمة والتعليمات المعتمدة لدى ل بعضا منها وعقاالهيئة  والتي تدرساله 

أو التي يمكن ترخيصها مستقتال مع االخذ  على التلصيصات المرخصةالهيئة وبما ال وؤثر 
 ترددات من دين الى آخر :هذه ال  (update )بعين االعتتار المصلية العامة وسيتم تييين 

 

دلتراادت دلتي  تم اةدستها على دساس 
 دلتااةك وثاشنمي 

دلتراادت دلتي  تم اةدستها على دساس أولي 
 *وخاضعة للترخي  

164 - 169.8152 MHz 703-733/758-788 MHz 

433.05 - 434.79 MHz 791-821/832-862 MHz 

862-863 MHz 880-925/832-868 MHz 

863-870 MHz 1452-1492 MHz 

870-876 MHz 1710-1785/1805-1880 MHz 

915-921 MHz 1920-1980/2110-2170 MHz 

1880-1900 2300-2400 MHz  

1900-1920 2500-2570/2620-2690 MHz 

2400-2485,3 MHz 2570-2620 MHz 

2400-2485,3 MHz 3400-3600 MHz 

5150-5350 MHz 3600-3800 MHz 

5470-5725 MHz  

5725-5875 MHz  

61-61.5  

57-66 GHz  

57-64 GHZ  

مظوممة دشنترشنت  أولخدمة غير ملزمة  بتلصيص اي منها  دلهلئةارشادية عقط وتعتبر هذه الترددات * 
 دالشيا 

 
 

 
 
 


