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هيئــة تنظيـــم ا’ت�صـــا’ت
قــــرار
رقـم 2017/39
بتعديـ بعـ اأ ـا ال حـة تنظيـم ت�سجيـ
وا�ست ـدا التـر ات واالأ ـ ة الرا يويـة و ديـد اأ�سعارهـا
ا�صتنـادا إا قان ــون تنظي ــم االت�ص ــاالت ال�صــادر باملر�صـ ــوم ال�صلطــان ــي رقم ، 2002/30
و إالـى الالئحـة التنفـيذيـة لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بــالقرار رقم ، 2008/144
و إا الئحــة تنظيــم ت�صجيــل وا�صتخــدام التــرددات واالأجهــزة الراديويــة وحتديــد اأ�صعارهــا
ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/133
واإلـى م ــوافقـة ل�ض اإدارة هي ة تنظيم االت�صاالت
و إا موافقة وزارة املالية
وبناء على ما تقت�صي امل�صلحة العامة
تـقـــرر
املـــا ة االأولـــــ
ي�ص ــاف امللح ــق (م) املرف ــق بهــذا القــرار إالــى الئحــة تنظيم ت�صجيل وا�صتخـدام التــرددات
واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�صعارها امل�صار اإليها .
املـــا ة ال انيــــة
يل ى كل ما يخالف التعديالت املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .
املـــا ة ال ال ــــة
ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ويعمل ب من اليوم التايل لتاري ن�صر .
سدر ـ
املوا ــــ

القعــدة 1438هـ
 18م
 10م اأ �سطــــــ� 2017
مد ب مد الر
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض اإدارة
هي ـ ــة تنظي ـ ــم االت�ص ـ ــاالت
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امللحـــــ
املوا سفـــــات الفنيــــة
لت�س يـ املحطـات االأر سيـة املتحر ـة ـ النطــا

) Ka - band

 - 1ي�صم بت�ص يل املحطات االأر�صي ــة املتحرك ــة ف ــي النطــاق ( )Ka - bandعل ــى النطــاق
الÎددي (  30 - 29.5جيجاهرتز ) للو�صلة ال�صاعدة (اأر�ض  -ف�صاء) وعلى النطاق
الÎددي (  20.2 - 19.7جيجاهرتز ) للو�صلة الهابطة (ف�صاء  -اأر�ض) على م ال�صفن
والطائرات �صريطة االآتي
أا  -عدم ت�ص يل املحطة على م ال�صفن فـي امليا االإقليمية العمانية .
 عدم ت�ص يل املحطة فـي ال�صواحل واملوان واملطارات العمانية .ج  -عدم ت�ص يل املحطة على م الطائرات على ارتفا يقل عن ( )3000ال ة اآالف
مرت فوق م�صتوى �صط البحر .
د  -ت�ص يل املحطة ع اأقمار �صناعية تقدم اخلدمة ال�صاتلية ال ابتة ()GSO - FSS
اأو اخلدمة ال�صاتلية املتنقلة ( )MSSاأو كليهما واأنه بنجا اإجراءات التن�صيق
الجــراءات املتبعــة فــي اللوائ ـ الراديويــة ال�صادرة من االحتاد
والتبلي ـ وفقــا ل إ
الدويل لالت�صاالت .
هـ  -االلتزام باملتطلبات االإدارية والفنية والت�ص يلية الواردة فـي كل من
 قرار االحتاد الدويل لالت�صاالت رقم . )WRC - 15(156 تقريري االحتاد الدويل لالت�صاالت رقمي  S.2223و . S.2357 معيار االإ�صعا االأوروبي رقم (. )ETSI EN 303 978و  -ا�صتيفاء كافة متطلبات اجلهات املعنية فـي حال طلب ذل .
ز  -اأن تتــراو ال ـقــدرة امل�صعــة املكاف ــة املتناح ـيــة ( )e.i.r.p.الـ ــ�صادرة م ــن املحط ــة
الواحدة ب  55إا  60دي�صيبل وات .
 -توفـري نقطة ات�صال لتتبع اأي حاالت تداخل قد ت�صببها املحطات .
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 - 2يجب على الطائرات امل�صجلة حت علم ال�صلطنة التقدم اإ الهي ة بطلب احل�صول
عل ــى ترخي ــ�ض رادي ــوي قب ــل ا�صتخ ــدام املحط ــات االأر�صي ــة املتحرك ــة التـ ــي تعم ــل
على النطاق ( )Ka - bandوفقا الإجراءات الرتاخي�ض الراديوية املتبعة .
 - 3يتم حت�صيل ر�صم ا�صتخدام �صنوي على الطائرات امل�صجلة حت علم ال�صلطنة واحلاملة
للمحط ــات االأر�ص ــية املتحرك ــة الت ــي تعم ــل فـي النطــاق ( )Ka - bandقــدار ()100
مائة ريال عما .
 - 4يج ــب عل ــى الطائ ــرات االأجنبي ــة العاب ــرة أالجــواء ال�صلطنــة احل�صــول علــى ترخيــ�ض
من الدولة امل�صجلة حت علمهــا قبــل ا�صتخــدام املحطة االأر�صية املتحركة التي تعمل
على النطاق (. )Ka - band
 - 5يجب على ال�صفن امل�صجلة حت علم ال�صلطنة التقــدم اإلــى الهي ــة بطل ــب احل�ص ــول
على ترخي�ض راديوي قبل ا�صتخدام املحطات االأر�صية املتحركة التي تعمل على النطاق
( )Ka - bandوفقا الإجراءات الرتاخي�ض الراديوية املتبعة .

