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مواصفات أجهزة اتصاالت األقمار 

الصناعية المتنقلة والمحطات 

  األرضية
  

 

  

  

تم إصدار هذه المواصفة من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية 

  .من الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت ٨٤ استناًدا على المادةالسعودية 

  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

 المملكة العربية السعودية - ١١٥٨٨الرياض  -٧٥٦٠٦ صندوق بريد 

RIرقم المستند  ١٢٢: 

 النسخة: ٠٠١اصدار 

١٠/٠٧/٢٠٢١ :التاريخ

 هاتف: ٠٠٩٦٦١١٤٦١٨٠٠٠

 :فاكس ٠٠٩٦٦١١٤٦١٨١٢٠

 info@citc.gov.sa   :البريد االلكتروني 

 www.citc.gov.sa   :الموقع االلكتروني 

  المواصفات الفنية 

  المعلومات وتقنيةاالتصاالت  ةهيئ
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  جدول المحتويات
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 المواصفة نطاق

  تنطبق هذه المواصفات على محطات وأنظمة األقمار الصناعية األرضية.

مع بط اتصال بين أي منصة غير ثابتة المحطات واألنظمة األرضية إلنشاء راُتستخدم 

  .ةر الصناعياقماأل

  

  إلزامية المواصفة

  .٢٠/٠٧/٢٠٢١ حيز التنفيذ بتاريختدخل هذه المواصفة 

 الغيًا. الفنية ةهذه المواصفلأي إصدار سابق  يعتبر
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  المتطلبات العامة

 ةمواصفالمذكورة في  العامة المتطلبات يجب أن تطابق جميع األجهزة والمعدات 

أو األجهزة ، وأن تكون آمنة وأال تؤثر سلًبا على المعدات GEN٠٠١ ذات الرقم هيئةال

  الكهربائية األخرى.

  األجهزة و المعلوماتتقنية معدات االتصاالت وأجهزة وجميع  تطابقيجب أن

األجهزة والمعدات العالقة، وقد تخضع هذه لمواصفات الفنية ذات ة االطرفي

االطالع على التنظيمات ويمكن . لمتطلبات إضافية كإقرار المطابقة أو التسجيل

  .www.citc.gov.saعبر موقع الهيئة االلكتروني  ذات العالقة

  بينيةاحتوى الجهاز على أكثر من واجهة إذا (Interface) واجهة، فيجب أن تفي كل 

  .ذات العالقةالفنية  ةبالمواصف

 ات شبك ومواصفاتعلى مزيد من المعلومات حول خصائص  حصولليمكن ا

 .عبر التنسيق مع مقدمي الخدمة في المملكة االتصاالت

  تزويد خالل  منوالمعدات للمواصفات الفنية أن يتم إثبات مطابقة األجهزة يجب

شهادة ما يماثله كأو  بإقرار من الجهة المصنعة لألجهزة (أو جهة معتمدة)الهيئة 

تقارير) اختبار تم الحصول عليها من مختبر (أو أو تقرير ( ، باإلضافة إلىوعالن اختبار

المنظمة الدولية العتماد المختبرات  عضو في جهةمن معتمد مجموعة مختبرات) 

ILAC.  
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   واألحكام الشروط

  :مطابقة األجهزة والمعدات للمتطلبات الفنية التاليةااللتزام بيجب 

  النطاق الترددي

الخرج قدرة 

  القصوى أو

الحقل 

  المغناطيسي

  مالحظات  المعيار  االستخدام

٣٠٫٠ – ٢٧٫٥ GHz ١٠mW ERP 

محطات وأنظمة 

األقمار الصناعية 

األرضية

EN ٩٧٨ ٣٠٣ 

EN ٢٠-٤٨٩ ٣٠١ 

من األرض 

 إلى الفضاء

٢٠٫٢٠ – ١٧٫٣٠ GHz ٢mW ERP 

محطات وأنظمة 

األقمار الصناعية 

 األرضية

EN ٩٧٨ ٣٠٣ 

EN ٢٠-٤٨٩ ٣٠١ 

من األرض 

 إلى الفضاء

 

  متطلبات الترخيص

 .الترددي الطيفالستخدام ترخيص يتطلب الحصول على 

 

  متطلبات إضافية

  .ال توجد متطلبات إضافية لهذه المواصفات الفنية
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  المراجع

تعد الوثائق المرجعية المذكورة أساسية لتطبيق هذه المواصفة، ويجب استخدام أحدث 

 .في حال لم يتم تحديد إصدار بعينه في عنوان المعايير الفنيةإصدار منشور 

  

EN EN ٩٧٨ ٣٠٣ 

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for 

Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards 

satellites in geostationary orbit, operating in the ٢٧٬٥ GHz to ٣٠٬٠ GHz 

frequency bands covering the essential requirements 

of article ٣٫٢ of the Directive ٢٠١٤/٥٣/EU  

 

EN ١-٤٨٩ ٣٠١  

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 

Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and 

services; Part ١: Common technical requirements.  

 

EN ٢٠-٤٨٩ ٣٠١ 

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and 

services; Part ٢٠: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES) used 

in the Mobile Satellite Services (MSS); Harmonised Standard covering the 

essential requirements of article ٣٫١(b) of Directive 

٢٠١٤/٥٣/EU   
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  سجل اإلصدارات

لهيئة ا زيارة موقع عن طريق أحدث إصدارات المواصفات الفنيةحصول على يمكن ال

 ).www.citc.gov.sa(االلكتروني 

 

  الوصف  رقم اإلصدار  تاريخ اإلصدار

    ٠٠١اإلصدار   ١٠/٠٧/٢٠٢١

  


