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شروط وضوابط استخدام الشبكات (التمديدات) 

الكهربائية داخل المباني والمجمعات الخاصة 

لتقديم خدمات االتصاالت بتقنية النطاق العريض 

(Broadband over Power Line)  
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جوز استخدام الشبكات الكهربائية داخل المباني والمجمعات الخاصة لتقديم خدمات االتصاالت بتقنية النطاق ي

 العريض، وفق الشروط والضوابط التالية:

 

الكهربائية المستخدمة مملوكة لصاحب المبنى أو المجمع الخاص، وال يسمح االلتزام بأن تكون الشبكة  .١

باستخدام أي جزء من الشبكة الكهربائية المملوكة لشركات الكهرباء العامة حتى لو كانت داخل المجمع 

 الواحد.

ت تصدرها االلتزام بأنظمة الهيئة والقرارات واإلرشادات الصادرة عنها، وأي أنظمة أو إجراءات أو تعليما .٢

).tscwww-الهيئة مستقبًال لتنظيم استخدام هذه التقنية، والرجوع إلى موقع الهيئة على شبكة اإلنترنت 

)gov.sa..لالطالع على أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص ، 

أو المجمع الواحد فقط، وربط تلك المواقع عن طريق شبكات االلتزام باستخدام هذه التقنية داخل المبنى  .٣

 وخدمات الجهات المرخص لها من قبل الهيئة فقط.

االلتزام بأن ال يتسبب استخدام هذه التقنية في أي تداخالت ترددية أو تأثيرات سلبية على االستخدامات  .٤

ا تسببت في حدوث ذلك، في أي األساسية أو غيرها. ويتعهد مستخدمة هذه التقنية بإيقاف تشغيلها إذ

 وقت وأي موقع حسبما تراه الهيئة، مع عدم تحمل الهيئة ألي مسئولية تترتب عن ذلك اإليقاف.

االلتزام بقصر استخدام هذه التقنية على منسوبي المبنى أو المجمع فقط وداخلها، وال يجوز تقديمها  .٥

 للغير سواء بمقابل أو بدون مقابل.

األجهزة والمعدات المطابقة للمواصفات الفنية والترددات المعتمدة من قبل الهيئة االلتزام باستخدام  .٦

 فقط.

 االلتزام بأية متطلبات ترخيص قد تصدرها الهيئة مستقبًال، بما في ذلك المقابل المالي للترخيص (إن وجد). .٧

ي والمجمعات، أو التأثير االلتزام بعدم التأثير على شبكات شركات الكهرباء، وخدماتها المقدمة لتلك المبان .٨

 على الخدمات األخرى المرتبطة بالطاقة الكهربائية.

االلتزام بعدم استخدام هذه التقنية في المباني أو المجمعات الخاصة التي يقل بعدها عن المواقع  .٩

 متر طولي. ٥٠٠الحساسة مثل المستشفيات، المواقع الحكومية والعسكرية، المطارات والموانئ مسافة 

 تزام بمعايير السالمة العالمية.االل .١٠

 االلتزام بالتعهد الخاص باستيراد األجهزة التي تستخدم الشبكة (التمديدات) الكهربائية ألغراض االتصاالت .١١

.صةداخل المباني والمجمعات الخا



 

 

 


