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الالئحة التنظيمية خلدمة الواي فاي ()WIFI
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 1.0التعريفات:
1.1

2.1
3.1
4.1

5.1
6.1

7.1
8.1

التصريح :هو البيان الذي يسمح بتشغيل معدات واي فاي من قبل أي مستخدم
يف نطاقات الرتدد املعينة واليت ختضع للشروط املنصوص عليها يف هذه
الالئحة.
التسجيل :هو عملية مجع وتوثيق املعلومات وفقا للمادة ( )5من الالئحة.
املستفيد :هو أي شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من خدمة اتصاالت عامة
أو اليت يقصد استخدامها يف أغراض خاصة باستخدام عمليات االتصال.
مقدم اخلدمة/املصرح له :الشخص الذي يصرح له بتقديم خدمة أو أكثر من
خدمات االتصاالت للجمهور ،أو يرخص له بإدارة أو انشاء أو تشغيل شبكة
اتصاالت أو خدمة االنرتنت لتوفري خدمات االتصاالت للجمهور ،ويشمل
مقدمي املعلومات أو احملتوى اليت تقدم بواسطة شبكة االتصاالت.
الفناء :هي املنطقة املغلقة جزئيا أو كليا مثل الساحات املالصقة أو االرتداد
القريب التابع لألمالك اخلاصة.
 :IEEEمعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات ،وهي منظمة غري رحبية
إلصدار معايري  .SA - IEEEوتعترب  SA - IEEEمنظمة رائدة يف تطوير
معايري الصناعة ،وهلا عالقات اسرتاتيجية مع  ،ISO ،IECواالحتاد الدولي
لالتصاالت.
تدخالت ضارة :هي التدخالت اليت متنع او تؤثر بشدة على أي خدمة من
اخلدمات الالسلكية أو خدمات االتصاالت الراديوية.
التغطية يف األماكن املغلقة :اتصاالت  LAN/WLANداخل املباني (اجلزء
الداخلي) للمنشأة .على سبيل املثال ال احلصر:
 1.8.1الفنادق ،واملطارات من أجل توفري خدمة االنرتنت الالسلكية لعمالئها
وغريها.
املكتبات العامة واملرافق األكادميية ،مثل اجلامعات والكليات
2.8.1
واملدارس وغريها من املؤسسات األكادميية املستشفيات والعيادات
 3.8.1الكيانات داخل املباني الستخدامها اخلاص .وهذا يشمل مجيع أنواع
متطلبات اتصال البيانات
 4.8.1املقاهي واملطاعم شريطة ان تكون هي املسؤولة عن توفري معلومات
مفصلة حول مجيع املستخدمني املسجلني إذا طلب ذلك من قبل اهليئة.
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 :LAN 9.1هي شبكة سلكية لربط أجهزة كمبيوتر لنقل و تبادل البيانات اليت
توفر جمموعة واسعة من التطبيقات عالية السرعة ،والنطاق العريض
وتطبيقات التوزيع الرقمي اليت تضم الصوت والفيديو والبيانات.
 10.1التغطية يف االماكن املفتوحة :تعين اتصاالت  LAN / WLANخارج الفناء
حسب موافقات البلدية.
 11.1اعتماد النوعية :يعين املوافقة على استخدام أو استرياد أنواع معينة من أجهزة
االتصاالت وأجهزة االتصاالت الطرفية اليت حيق تعديلها من قبل اهليئة من
وقت آلخر.
 12.1واي فاي ( :)WIFIمصطلح يستخدم لتعريف أي من تقنيات االتصال
الالسلكي يف املعيار  IEEE 802.11وهي التقنية اليت تقوم عليها معظم
الشبكات الالسلكية  .WLANوال يعين هذا التعريف أي تكنولوجيا
معينة.
 13.1نقطة واي فاي ساخنة :يقصد بها نظام إرسال واسع النطاق يستخدم تقنيات
تعديل الطيف الرتددي املنتشرة .ولتجنب الشك ،فإن استخدام مصطلح "خدمة
االنرتنت الالسلكية واي فاي" يف هذا التعريف ال يتضمن أي معيار حمدد أو
تقنية حمددة.
 14.1معدات الشبكات الالسلكية احمللية  :WLANهي شبكة السلكية لربط
أجهزة كمبيوتر لنقل وتبادل البيانات اليت توفر جمموعة واسعة من
التطبيقات عالية السرعة ،والنطاق العريض وتطبيقات التوزيع الرقمي اليت
تضم الصوت والفيديو والبيانات.
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 2.0إرشادات الستخدام الطيف الرتددي املعفي من الرتخيص:
الرتددات املذكورة يف اجلدول تعترب ترددات معفية من الرتخيص .كما تعترب الرسوم
يف اجلدول ادناه مقابل تسجيل النقاط املستخدمة يف الشبكة (مكونات الشبكة
املعرفة كنقاط اتصال)
نوع املستخدم

التغطية يف
األماكن
املغلقة

التغطية يف
االماكن
املفتوحة

االفراد يف السكن
اخلاص

X

X

املشاريع ،العقارات
التجارية ومستخدمي
احلكومة
املشاريع ،العقارات
التجارية ومستخدمي
احلكومة
املشاريع ،العقارات
التجارية ومستخدمي
احلكومة
املشاريع ،العقارات
التجارية ومستخدمي
احلكومة

X

X

X

X

عدد نقاط االتصال أو
احملطات أو نقاط الواي فاي
( )WIFIالساخنة املسموح
برتكيبها

يتطلب
التسجيل

يتطلب
التصريح

الرسوم

 25نقطة أو أقل

ال

ال

ال يوجد

 25نقطة أو أقل

نعم

ال

 20دك

 25نقطة أو أقل

نعم

ال

 20دك

أكثر من  25نقطة

ال

نعم

أكثر من  25نقطة

ال

نعم

 1دك
لكل
نقطة
 1دك
لكل
نقطة
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 3.0املتطلبات التقنية والتشغيلية:
جيب أن تكون عملية التشغيل متوافقة مع املعايري االتية واليت تنطبق على مجيع
مستخدمي الطيف الرتددي املعفى من الرتخيص ،سواء يف األماكن املغلقة او املفتوحة:
املتطلبات التقنية
استيفاء املعدات املتصلة بهذا النطاق سواء كان استخدامها يف االماكن املغلقة أو
االماكن املفتوحة ملعايري املوافقة النوعية
يف احلاالت اليت يرغب املستخدم االستفادة من املعدات اليت ال يتم اعتمادها لالستخدام يف
دولة الكويت ،جيب تقديم طلب للحصول على شهادة وفقا للمبادئ التوجيهية العتماد
النوعية.
جيب أن تكون األجهزة اليت تعمل على النطاق املعفى من الرتخيص متوافقة مع معايري
التعرض للرتددات الالسلكية واالمتثال لقوة البث  ETSIكما هو موضح يف اجلدول
املرفق رقم (.)1
عدم القيام بأي تعديل يف مواصفات األجهزة إال بعد احلصول على موافقة اهليئة
اخلطية.

متطلبات التشغيل
التزام املستخدمني مبتطلبات املوافقات على اهلوائيات واهلياكل الداعمة هلا
حيظر التسويق ملضخمات مضخات الطاقة املنبعثة على االجهزة اليت تعمل على النطاق
الرتددي املعفى من الرتخيص.
ميكن ختصيص  2.4جيجا هرتز و 5جيجا هرتز الستخدامات السلكية أخرى ويف
مثل هذه احلاالت ،جيب ان يكون تشغيل الواي فاي ( )WIFIعلى أساس استخدام ثانوي
ويف حاالت التداخل الضار جيب على املستخدم املعفى من ترخيص الواي فاي ( )WIFIوقف
تشغيل املعدات.
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إذا كان استخدام شبكات الواي فاي ( )WIFIاملقدمة على أساس جتاري ،جيب أن يوضح للعمالء
االتي:
 -1استخدامهم لشبكة غري آمنة حيث قد ال تكون هناك محاية كافية فيما يتعلق
باخلصوصية وأمن البيانات.
 -2تكون مسؤولية تسجيل بيانات املستخدمني وكافة املتطلبات الفنية االخرى من
مسؤولية مقدمي هذه اخلدمات مع االحتفاظ بسجالت املستخدمني على كل نقطة دخول
( )Access Pointملدة ستة أشهر على االقل أو حسب ما تقرره اهليئة وتقدميها عند الطلب
على أن تكون املعلومات وافية ومبوبة وواضحة.
 -3يلتزم مقدمي هذه اخلدمات باحلفاظ على سرية معلومات العمالء وأال تقدم هذه املعلومات
اال للهيئة عند طلبها أو جلهات أمنية ينص عليها القانون.
 -4أي استخدام للطيف الرتددي املعفى من الرتخيص ال خيضع لتنظيم جودة اخلدمة.
 -5االلتزام بتنفيذ املعايري واملواصفات واملقاييس املتعلقة باألمن السرياني واليت حتددها اهليئة
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات بشأن مجيع اخلدمات املقدمة من املرخص له.
 -6االلتزام بتوفري أحدث الربامج واألجهزة الالزمة حلماية ومراقبة الشبكات والبيانات ووفقا
للمعايري والشروط املعتمدة من اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات.
 -7حيق للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات مراقبة ومتابعة املرخص له لبيان مستوى
سرية وأمن املعلومات ومدى تطبيقه للمواصفات واملعايري املتعلقة باألمن السيرباني ،أو
التحقق يف البالغات واحلوادث األمنية واحلصول على البيانات الالزمة للتعامل مع البالغ أو
احلادث األمين.

 - 4.0الرسوم:
حتدد اهليئة الرسوم االدارية واليت تشمل كلفة الدراسة أو الفحص أو التسجيل كما
هو موضح يف الالئحة وجيوز للهيئة تعديل الرسوم من وقت آلخر.

 - 5.0عمليات التسجيل و/أو التصريح:
جيب على املستخدم االلتزام باخلطوات التالية باإلضافة للمبادئ التوجيهية:

أجراء تسجيل املستخدم
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اخلطوات

املعلومات املطلوبة

زيارة موقع اهليئة على الرابط التالي:
معلومات االتصال

WWW.CITRA.GOV.KW
✓ االسم والعنوان للمستخدم
✓ رقم االتصال والربيد االلكرتوني للمستخدم
✓

املعلومات االضافية

✓
✓
✓
✓
✓

اسم الشركة املصنعة للجهاز والرقم التسلسلي لكل نقطة
اتصال
الرقم التسلسلي لشهادة املوافقة النوعية
عدد نقاط االتصال لكل نوع
املكان املراد تركيب االجهزة فيه سواء داخليا أو خارجيا
مقدار طاقة انبعاث املوجات املطابقة ملواصفات اهليئة
الغرض من تركيب االجهزة وما إذا كان خاص أو جتاري.

أجراء التصريح للمستخدم
زيارة موقع اهليئة على الرابط التالي:
معلومات االتصال

املعلومات االضافية

الوثائق الفنية
• تقوم اهليئة باملوافقة أو الرفض
على منح التصريح يف غضون 10
ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
• جيوز للهيئة سحب التصريح يف
أي وقت الحق يف حال فشل
املستخدم باتباع املبادئ التوجيهية
او اي مواد اخرى يف هذه الالئحة.

WWW.CITRA.GOV.KW
االسم والعنوان للمستخدم
رقم االتصال والربيد االلكرتوني للمستخدم
✓ اسم الشركة املصنعة للجهاز والرقم التسلسلي لكل نقطة
اتصال
✓ الرقم التسلسلي لشهادة املوافقة النوعية
✓ عدد نقاط االتصال لكل نوع
✓ املكان املراد تركيب االجهزة فيه سواء داخليا أو خارجيا
✓ وصف ملوقع تركيب معدات الشبكة
✓ مقدار طاقة انبعاث املوجات املطابقة ملواصفات اهليئة
✓ الغرض من تركيب االجهزة وما إذا كان خاص أو جتاري.
✓ خمطط تكوين الشبكة
✓ خريطة موقع املعدات
✓ بروتوكوالت األمن
وحتتفظ اهليئة حبقها يف:
 -1طلب تغري املعايري التقنية الواجب تطبيقها
 -2عدم اصدار التصريح يف حال عدم اكتمال املعلومات املطلوبة
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 6.0جيوز ملقدم اخلدمة بعد احلصول على موافقة اهليئة التعاقد من الباطن مع جهة
أخرى لتقديم خدمات االتصال املصرح له بتقدميها ويبقى مقدم اخلدمة وحده
مسؤوال أمام اهليئة واملستفيد عن كافة االلتزامات.

جدول املتطلبات التقنية ()1
الرتدد

- 2400
2483.5
ميجاهرتز

5250 - 5150
ميجاهرتز

5350 - 5250
ميجاهرتز

القدرة املشعة
 100ملي واط كمتوسط
احلد األعلى للقدرة املشعة
الفاعلة هلوائي متحد
اخلواص ) (EIRPأو  10ملي
واط لكل ميجاهرتز يف أي
نطاق لواحد ميجاهرتز
 200ملي واط كمتوسط
احلد األعلى للقدرة
املشعة الفاعلة هلوائي
متحد اخلواص ) (EIRPأو
 10ملي واط لكل
ميجاهرتز يف أي نطاق
لواحد ميجاهرتز
 100ملي واط كمتوسط
احلد األعلى للقدرة املشعة
الفاعلة هلوائي متحد
اخلواص ) (EIRPأو  10ملي

التوافق
اإللكرتو
مغناطيسي
)(EMC
املعيار الدولي
لالتصاالت
الالسلكية
)(EN 300 328

مالحظات

ميكن
استخدام
قنوات من 1
اىل 13

املعيار
الدولي
لالتصاالت
الالسلكية
(EN 301
)893
املعيار الدولي
لالتصاالت
الالسلكية
)(EN 301 893

االختيار
الديناميكي
للرتدد )(DFS
والتحكم يف
قدرة البث
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واط لكل ميجاهرتز يف أي
نطاق لواحد ميجاهرتز

5725 - 5470
ميجاهرتز

5825 - 5725
ميجاهرتز

 500ملي واط كمتوسط
احلد األعلى للقدرة املشعة
الفاعلة هلوائي متحد
اخلواص ) (EIRPأو  50ملي
واط لكل ميجاهرتز يف أي
نطاق لواحد ميجاهرتز
 500ملي واط كمتوسط
احلد األعلى للقدرة املشعة
الفاعلة هلوائي متحد
اخلواص ) (EIRPأو  50ملي
واط لكل ميجاهرتز يف أي
نطاق لواحد ميجاهرتز

) (TPCهما من
املتطلبات
اإللزامية

املعيار الدولي
لالتصاالت
الالسلكية
)(EN 301 893

املعيار الدولي
لالتصاالت
الالسلكية
)(EN 301 893

االختيار
الديناميكي
للرتدد )(DFS
والتحكم يف
قدرة البث )(TPC
هما من املتطلبات
اإللزامية
االختيار
الديناميكي
للرتدد )(DFS
والتحكم يف
قدرة البث
) (TPCهما من
املتطلبات
اإللزامية
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