
1من  1الصفحة الهاتف المتنقل على الطائرات في أجواء المملكة العربية السعودية لتقديم خدمة)ب( وط واألحكام الخاصة للتراخيص الفئوية نوع الشر

 

 الشروط واألحكام اخلاصة للرتاخيص الفئوية نوع )ب(

 العربية السعودية أجواء اململكة يف اهلاتف املتنقل على الطائراتلتقديم خدمة  

 

 أوال : تعريف باخلدمة

هي خدمة تتيح للمسافرين داخل الطائرة استخدام أجهزة اهلاتف  "طائراتلهلاتف املتنقل على  اا خدمة تقديم "

( تركا  داخال الطاائرة    Pico cellsصاريةة ) خالياا  ( اخلاصة بهم لالتصال وذلك عرب GSM1800نظام املتنقل )ب

أجااواء بنظااام اتصااال ف ااائي يتاايح هلااا مبااه املسااتخدمض بالشاا كات األم ااية عنااد ع ومهااا      ياااوتاارت ه هااخلل اخلال

علماا با ه هاخلل اخلدماة ال      ،رتددات كاستخدام ثاانو  رياة يماي   اليتم استخدام حيث  .اململكة العربية السعودية

 تقدم يف حال توقف الطائرات داخل املطامات السعودية. 
 

 خدمة االنرتنت للطائرات يف أجواء اململكة العربية السعوديةثانيًا: التزامات مقدم 

 يلتزم املرخص له مبا يلي:

:هي كالتاليو من ق ل هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات هلخلل اخلدمة املخصصةاستخدام الرتددات  .1

a. Uplink Center Freq.                                 1710-1785 MHz 

b. Downlink Center Freq.                            1805-1880 MHz 

.وعلى أه ال يتداخل أو يؤثر يف اخلدمات األساسية اليت تعمل يف هخلا اجملال ،كاستخدام ثانو  رية يمي

 بتقادهها ، كما ال يسامح  )عشرة أالف( قدم 10000هخلل اخلدمة يف االمتفاعات اليت تقل عن  تقديمال يسمح ب .2

 داخل املطامات السعودية. اتيف حال توقف الطائر

 اهلااتف املتنقال األم اية   شا كات   منخف ة حبيث ال تؤثر علاى  على قدمة بث املستخدمة  األجهزة   هجي    .3

 .وأجهزتها

ف هخلل اخلدمة إذا ث ت أه استخدام هخلل الارتددات قاد سااهم يف تعاريج األجهازة      حيق للهيئة ويف أ  وقت إيقا .4

 للتداخل. الرتدد  األساسية اليت تعمل على نفس النطاق

باملطال ة ب   محاية من التداخالت اليت قد تتعرض هلا خدماته بس   اخلدمات  ة املرخصعدم أحقي .5

لوقت جي  أه ال تس   أجهزته ومعداته تداخاَل على الالسلكية األخرى أو األنظمة املماثلة، ويف نفس ا

 االستخدامات األخرى أو األنظمة املماثلة.

التزام املستخدم لتلك التقنية بالتوقف عن استخدام ترددات هخلا النطاق يف أ  وقت أو يف أ  موقع ترال  .6

اهليئة مع عدم حتمل اهليئة أل  مسئولية ترتت  على ذلك. 


