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اجلريدة الر�سمية العدد )983(

هيئة تنظيم االت�صاالت
قـــــرار

 رقـــم 2012/15
ب�صاأن �صوابط ت�صغيل املحطات االأر�صية على منت ال�صفن  

فـي النطـاقني )5925-6425( ميجاهرتز 
و )14-14.5( جيجاهرتز  

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ،
واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ،

، )WRC-03( 902 واإىل قرار قطاع الراديو باالحتاد الدويل لالت�ساالت رقم
واإىل موافقة جمل�س االإدارة مبوجب القرار رقم  2012/17 ال�سادر بتاريخ 2012/8/13م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .  
تـقـــرر 

املـــادة االأولـــــى 
النطـاقني )6425-5925(  فـي  ال�سفن  االأر�سية على منت  املحطات  ت�سغيل  �ساأن  فـي  يعمل 

ميجاهرتز  و )14-14.5( جيجاهرتز بال�سوابط املرفقة .

املـــادة الثانيــــة 
ين�سر هذا القرار في اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر في :  9  من �صـــــــــوال 1433هـ
املـوافـــق : 27 من اأغ�صط�س 2012م    

   حممد بن حمد الرحمي
رئيـــــــــــ�س جملــــــــــــــ�س االإدارة
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�صوابط ت�صغيل املحطات االأر�صية على منت ال�صفن 
 فـي النطـاقني )5925-6425( ميجاهرتز 

و )14-14.5(  جيجاهرتز

املـــادة ) 1 ( 
يكون للكلمــات والعبـــارات املن�سو�س عليها فـي هذه ال�سوابط ذات املعاين املن�سو�س عليها 

فـي قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفيذية .

املـــادة ) 2 ( 
 )6425-5925( النطاق  على  تبث  التي  ال�سفن  منت  على  االأر�سية  املحطات  ت�سغيل  يجوز 
ميجاهرتز والنطـــاق )14-14.5( جيجاهرتـــز وفقـــا للحـــــدود التقنيــــة املن�ســــو�س عليهــــا 
رقم )902(  الدويل لالت�ساالت  باالحتاد  الراديو  بقرار قطاع  املرفق   )2( رقم  امللحق  فـي 
)WRC-03( فيما بعد امل�سافات الدنيا املقدرة بـ)300( كم للنطاق االأول و)125( كم للنطاق 
الثاين من خط ال�ساحل املعرتف به ر�سميا لل�سلطنة دون احل�سول على املوافقة امل�سبقة من 

التق�سيم التنظيمي املخت�س بالهيئة .

املـــادة ) 3 (
يكون ت�سغيل املحطات االأر�سية على منت ال�سفن داخل امل�سافات الدنيا امل�سار اإليها فـي املادة 
التنظيمي  التق�سيم  لل�سلطنة مبوافقة م�سبقة من  االإقليمية  املياه  نطاق  ال�سابقة وخارج 

املخت�س بالهيئة .

املـــادة ) 4 (
ي�سرتط للموافقة على ت�سغيل املحطات االأر�سية على منت ال�سفن داخل امل�سافات الدنيا 

امل�سار اإليها فـي املادة )2( من هذه ال�سوابط وخارج املياه االإقليمية لل�سلطنة االآتي :
التقيد فـي الت�سغيل باحلدود التقنية املن�سو�س عليها فـي امللحق رقم )2( املرفق  اأ - 

. )WRC-03( )902( بقرار قطاع الراديو باالحتاد الدويل لالت�ساالت رقم
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اأن تكون املحطة مزودة بو�سائل تعرف الهوية واآليات لقطع االإر�سال فورا فـي حال  ب - 
االإبالغ عن اأي تداخالت منها .

اأن تكون املحطة مزودة بالتجهيزات الالزمة للتحقق من �سالمة اأدائها . ج - 
تزويـــد الهيئـــة باملعاييـــر الفنية والت�سغيلية للمحطة مبا فـي ذلك معلومات عن  د - 

حركة ال�سفن  داخل امل�سافات الدنيا .
حتديد جهة ميكن للهيئة االت�سال بها لغر�س االإبالغ عن التداخل غري املقبول  هـ - 

الذي ميكن اأن ت�سببه املحطة .

املـــادة ) 5 (
ال يجوز للمرخ�س له بت�سغيل املحطات االأر�سية على منت ال�سفن العاملة فـي النطاقني 
)3700 - 4200( ميجاهرتز و)10.7 - 12.75( جيجاهرتز املطالبة بحماية من االإر�ساالت 

ال�سادرة من خدمات االت�ساالت املرخ�سة قانونا .

املـــادة ) 6 (
يحظر ت�سغيل املحطات االأر�سية على منت ال�سفن فـي املياه االإقليمية لل�سلطنة .


