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 أجهزة مکرر إشارة االتصاالت املتنقلةمواصفات 
 

من  ٨٤تم إصدار هذه املواصفة من قبل هیئة االتصاالت وتقنیة املعلومات يف اململکة العربیة السعودیة بناء علی املادة 
 .الالئحة التنفیذیة لنظام االتصاالت

 
  تقنیة املعلوماتهیئة االتصاالت و

    +٩٦٦١١٤٦١٨٠٠٠         هاتف: 
    +٩٦٦١١٤٦١٨١٢٠       فاکس:

     info@citc.gov.sa: البرید االلکتروني
  www.citc.gov.sa:   املوقع االلکتروني
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 حتویاتامل
 تحتوي هذه املواصفة علی األقسام التالیة:

 
 ۲ ................................................................................................................ النطاق

 ۲ ................................................................................................ حیز تنفیذ املواصفة
 ۲ ..................................................................................................... الطیف الترددي

 ۳ ....................................................................................................... إثبات املطابقة
 ۳ .....................................................................................................املتطلبات الفنیة

 ٤ ................................................................................................. املتطلبات اإلضافیة
 ٤ ....................................................................................... ETSIالحصول علی معاییر 

 ٤ ............................................................................................................... اإلصدار
 

 

 النطاق
أجهزة مکرر اإلشارة جمیع ویجب أن تکون املتنقلة، االتصاالت تنطبق هذه املواصفة علی أجهزة مکرر إشارة 

یجب أن تحتوي األجهزة علی جمیع الخصائص املذکورة  کما، وأجهزة تقویة اإلشارة مطابقة لهذه املواصفة
 يف قسم املتطلبات اإلضافیة املوضحة يف هذه املواصفة.

 يف حال کانت األجهزة تدعم تقنیات أخرى، فیجب أن تفي کل تقنیة باملواصفات الفنیة الخاضعة لها.
 

 حیز تنفیذ املواصفة
 م.٣/١/٢٠٢١تدخل هذه املواصفة حیز التنفیذ بتاریخ 

 

 الطیف الترددي
 قة الخرج القصوى لکل نطاق ترددي:الجدول أدناه یوضح النطاقات الترددیة املسموحة وطا

 
 –النطاق الترددي 

الوصلة الصاعدة  
 (میجا هرتز)

 –النطاق الترددي 
 الوصلة الهابطة 

 (میجا هرتز)

طاقة الخرج 
الوصلة  –القصوى 
 الصاعدة

)dBm e.i.r.p.( 

طاقة الخرج 
الوصلة  –القصوى 
 الهابطة

)dBm e.i.r.p.( 

 التقنیة

١٧  ٢٤ ٨٠٣ – ٧٥٨ ٧٣٣ – ٧٠٣  4G 

١٧  ٢٤ ٨٢١ – ٧٩١ ٨٦٢ – ٨٣٢  4G 

١٧  ٣٣ ٩٦٠ – ٩٢٥ ٩١٥ – ٨٨٠  2G 

١٧ ٢٤ ٩٦٠ – ٩٢٥ ٩١٥ – ٨٨٠  3G   4وG 

١٧ ٢٤ ١٨٨٠ – ١٨٠٥ ١٧٨٥ - ١٧١٠  4G 

١٧ ٢٤ ٢١٧٠ – ٢١١٠ ١٩٨٠ - ١٩٢٠  4G 
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 إثبات املطابقة
تقدیم من قبل الهیئة، ویتطلب ذلك  أجهزة مکرر اإلشارة املضمنة يف نطاق هذه الوثیقةکافة اد اعتمیتعنی 

 ).ILACلدى املنظمة الدولیة العتماد املختبرات ( من مختبر معتمدتقاریر اختبارات توضح مطابقة األجهزة 
 

 املتطلبات الفنیة
 ، بما فیها املعاییر التالیة:ETSIللمعاییر الفنیة الصادرة من یجب أن یتم اختبار األجهزة للتأکد من مطابقتها 

ETSI EN 303 609 
(Global System for Mobile Communications (GSM); GSM Repeaters; Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU) 
 
EN 301 908-1 
(IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 
3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Introduction and common requirements) 
 
EN 301 908-11 
(IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 
3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Repeaters) 
 
EN 301 908-15 
(IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 
3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-
UTRA FDD) Repeaters) 
 
EN 301 489-1 
(Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: 
Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements 
of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of 
Directive 2014/30/EU) 
 
EN 301 489-50 
(Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 50: 
Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary 
equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the 
Directive 2014/53/EU) 
 

 یر يف حال لم یتم تحدید إصدار بعینه. یااملعولمواصفات الفنیة لاستخدام أحدث إصدار منشور ویتم 
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 ةعام متطلبات
یجب أن تتوافق جمیع االجهزة مع باإلضافة إيل استیفاء جمیع املتطلبات املوضحة يف هذه املواصفة، 

تؤثر  الن ، ویجب أن تکون آمنة وأGEN001متطلبات املواصفة العامة لهیئة االتصاالت وتقنیة املعلومات 
 سلبًا علی االجهزة الکهربائیة األخرى.

 املتطلبات اإلضافیة
 استیراد هذا النوع من األجهزة.بیسمح فقط للمرخصنی الحاصلنی علی الترخیص املوحد ذي البنیة التحتیة 

 .ةاملتنقل االتصاالتیتطلب استیفاء جمیع املتطلبات الواردة يف ضوابط بیع واستخدام أجهزة مکرر إشارة 
للحد من مخاطر التداخل علی مستخدمي الطیف اآلخرین ورفع کفاءة استخدام الطیف الترددي، یجب 

 استیفاء املتطلبات اإلضافیة املوضحة أدناه:
 التعرف علی اإلشارة

فقط، کما یجب أال تقوم کبیرها توعلی إشارات االتصاالت املتنقلة  یجب أن تکون األجهزة قادرة علی التعرف
 نوع آخر.أي شارة من بتکبیر أي إ

 اإلیقاف التلقائي / وضع االستعداد
یجب أن تدخل أجهزة مکرر اإلشارة وضع االستعداد / اإلغالق التلقائي الذي سیقلل من طاقة الخرج إيل ما 

 أثناء عدم االستخدام ألکثر من دقیقة واحدة. )dBm/MHz( دیسیبل / میجاهرتزمیللي  ٧٠-ال یزید عن 
 مقاومة التذبذب

أن یتم ، علی الهابطةویجب أن یتضمن الجهاز میزة الکشف عن التذبذب يف الوصالت الترددیة الصاعدة 
یجب ، کما ثانیة للوصلة الصاعدة وثانیة واحدة للوصلة الهابطة ٠٫٣الکشف وتقلیل طاقة الخرج يف غضون 

 یختفي التذبذب يف اإلشارة.أن یقوم الجهاز بإیقاف التشغیل أو إعادة التشغیل أو تقلیل طاقة الخرج حتی 
 طاقة الکسب

ساب تحایتم و دیسیبل. ٧١الحد األقصی لکسب النظام اإلجماىل لجهاز مکرر اإلشارة یجب أن ال یتجاوز 
الفرق بنی طاقة املوجة الحاملة املستلمة يف منفذ إدخال األجهزة وقوة  من خالل احتسابکسب النظام 

 ة.الناقل املقدمة يف منفذ إخراج األجهز
 التحکم يف الکسب

یجب أن یکون املکرر أو معزز اإلشارة قادرًا علی التحکم التلقائي يف الکسب للحمایة من إشارات اإلدخال 
  RSSI - دیسیبل / میجاهرتز ١٠٣-یجب أن یحد تعدیل الکسب من ضوضاء الوصلة الصاعدة إيل: ، واملفرطة

 .بالدیسیبل لکل نطاق تشغیل يف منفذ الجهاز قوة اإلشارة املستقبلة املعبر عنها RSSI حیث یمثل
 .یجب إیقاف تشغیل الجهاز تمامًا إذا تعذر الوفاء بالقیود

 مستوى الضوضاء
 دیسیبل. ٧یجب أن ال یتجاوز مستوى الضجیج لألجهزة 

 ETSIالحصول علی معاییر 
 www.etsi.orgمن خالل املوقع االلکتروني  ETSIیمکن الحصول علی معاییر منظمة 

 اإلصدار
 الوصف الحالة التاریخ

  ٠١اإلصدار  م ١/٣/٢٠٢١
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