
  
  
  
  
  
  
  

الضوابط الفنية واإلجراءات التنفيذية 
  لالئحــة 

  خدمـة السـلكي الهـواة
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  المادة األولى :
جيب على طالب رخصة هواة الالسلكي اجتياز اختبار رخصة هواة الالسلكي الذي   

  ).٢تطلبات املوضحة باملرفق رقم (تضعه اهليئة حسب امل
  المادة الثانية :

  واة وتشـــــــغيلها وصـــــــيانتها طبقـــــــاً للمقـــــــاييس الفنيـــــــة جيـــــــب تركيـــــــب حمطـــــــة الســـــــلكي اهلـــــــ
  املتعارف عليها.

  المادة الثالثة :
ا خلدمة السلكي اهلواة يف اململكة واملوضحة  جيب عدم جتاوز حدود الرتددات املسموح 

) ، كمــــا جيــــب أيضــــاً احملافظــــة علــــى ثبــــات تــــرددات البــــث مــــن حمطــــات ١بــــاملرفق رقــــم (
 وتوصيات االحتاد الدويل املعتمدة.الراديو الدولية السلكي اهلواة طبقاً ألنظمة 

  المادة الرابعة :
  ) وات للــــرتددات األقــــل مــــن ٢٠٠جيــــب أن ال تزيــــد قــــدرة خــــرج جهــــاز اإلرســــال عــــن (

) ميجـــــاهريتز ، ٣٠) وات للـــــرتددات األعلـــــى مـــــن (٥٠)ميجـــــاهريتز وال تزيـــــد عـــــن (٣٠(
ىل أدىن حـــد ممكــن ، حبيــث إ (Spurious emission)وجيــب التقليــل مــن البــث اهلامشــي 

  عليه يف أنظمة الراديو الدولية.تكون املستويات اهلامشية ضمن ما هو منصوص 
وتعتــــرب القــــيم التاليــــة إرشــــادية لتقليــــل البــــث اهلامشــــي بالنســــبة لقــــدرة البــــث يف الــــرتددات 

 -املستخدمة :

أال  ) ديسبل أقل من متوسط القدرة ضمن عرض النطاق الالزم للبث على٤٠(    -أ 
) مللي وات وذلك بالنسبة ألجهزة اإلرسال اليت تستخدم ٥٠تتعدى هذه القدرة (

) ٢٥ط قدرة خرج ال يزيد عن () ميجاهريتز ، ومتوس٣٠ترددات أقل أو تساوي (
  وات.
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  ) ديســــبل أقــــل مــــن متوســــط القــــدرة ضــــمن عــــرض النطــــاق الــــالزم للبــــث علــــى ٦٠(   -ب
نســـبة ألجهـــزة اإلرســـال الـــيت تســـتخدم أال تتعـــدى هـــذه القـــدرة مللـــي وات واحـــد بال

  )وات.٢٥وسط قدرة خرج ال يزيد عن ()ميجاهريتز ومت٣٠ترددات تزيد عن (
  المادة الخامسة :

جيـــب علـــى هـــاوي الالســـلكي عمـــل رســـم ختطيطـــي لرتكيـــب أجهـــزة اإلرســـال التابعـــة لــــه 
ذه الوثـائق لديـه وجعلهـا جـاهزة للتفتـيش طبقـ ا وحتديثها واالحتفاظ  حكـام اً ألوهوائيا

  الئحة خدمة السلكي اهلواة.
  المادة السادسة :

جيب تصميم أجهـزة اإلرسـال يف حمطـة السـلكي اهلـواة بطريقـة تسـمح بالتقليـل مـن قـدرة 
خرجهــــــــا يف حالــــــــة حــــــــدوث تــــــــداخل يتطلــــــــب هــــــــذا التقليــــــــل أو لســــــــبب آخــــــــر تــــــــراه 

 اهليئة .

  المادة السابعة :
ــا  وخطــوط توصــيلها وصــيانتها بطريقــة ســليمة جيــب تركيــب حمطــة الســلكي اهلــواة وهوائيا

طبقــاً للمقــاييس الفنيــة املتعــارف عليهــا ، وال يســمح بتقــاطع خطــوط التوصــيل مــع شــبكة 
 اجلهات التابعة هلا هذه الشبكة . االتصاالت العامة إال بشرط احلصول على موافقة

  المادة الثامنة :
التابعــة لشــبكة  مبنشــآت االتصـاالت ال جيـوز ربــط أسـالك تــأريض حمطــات السـلكي اهلــواة          

 االتصاالت العامة.

  المادة التاسعة :
جيب على هاوي الالسلكي أن يقـوم بتغيـري هوائيـات وأسـالك التـأريض وخطـوط التوصـيل 

حملطـــة هـــواة الالســـلكي التابعـــة لــــه فـــوراً وعلـــى نفقتـــه اخلاصـــة يف حالـــة تســـببها يف إعاقـــة 
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تعــديل تلـــك الشــبكة أو نقلهــا ، أو يف حالـــة تأســيس شــبكة اتصــاالت عامـــة ، أو إعاقــة 
 سببها يف إحداث خطورة على الغري .ت

  المادة العاشرة :
ـــه مبحطــة الســلكي اهلــواة أن حيصــل بنفســه ، إذا  جيــب علــى هــاوي الالســلكي املــرخص ل
تطلــب األمــر ، علــى موافقــة اجلهــة املعنيــة (مالــك املبــىن أو اجلهــات املســئولة عــن الطــرق) 

ا وخطوط توصيلها يف  لرتكيب احملطة  املوقع املراد تركيب احملطة فيه .وهوائيا

  المادة الحادية عشرة :
ختصــص اهليئــة إشــارة نــداء لكــل هــاوي الســلكي طبقــاً ألنظمــة الراديــو الدوليــة ، وال حيــق 

  ديد إشارة نداء هلواة الالسلكي .ألي جهة أخرى حت
  المادة الثانية عشرة :

اية إشارة النداء اخلاصة به ما يلي :جيب على هاوي الالسلكي أن   يضيف إىل 

شـغيل حمطـة للرتاسل اهلاتفي ، يف حالـة ت (Mobile)للرتاسل التلغرايف وكلمة  (M/)الرمز   -أ  
  هواة متنقلة يف سيارة .

للرتاســل اهلــاتفي ، يف (Maritime Mobile)للرتاســل التلغــرايف والكلمــات (MM/)الرمــز  -ب
  ة أو زورق يبحر يف أعايل البحار .ي اهلواة على ظهر سفينحالة تشغيل حمطة السلك

للرتاسل اهلاتفي ، يف حالة تشـغيل  (Stroke A)للرتاسل التلغرايف والكلمات  (A/)الرمز    -ج
  آخر خالف ما هو حمدد يف الرخصة . حمطة السلكي اهلواة يف موقع ثابت

للرتاسـل اهلـاتفي ، يف حالـة تشـغيل  )Portable) للرتاسل التلغرايف والكلمـات (P/الرمز (  -د 
حمـــدد يف الرخصـــة وذلـــك ملـــدة حمطـــة الســـلكي اهلـــواة يف أي موقـــع آخـــر خـــالف مـــا هـــو 

  مؤقتة .
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  المادة الثالثة عشرة :
جيـــب علـــى هـــاوي الالســـلكي حتديـــد موقعـــه يف حالـــة تشـــغيل حمطـــة الســـلكي اهلـــواة طبقـــاً 

  قرة (ب) من املادة الثانية عشرة .للف
  ة عشرة :المادة الرابع

ايتـــه ،  جيـــب إرســـال إشـــارة النـــداء يف بدايـــة كـــل اتصـــال مـــن حمطـــة الســـلكي اهلـــواة ويف 
ـــــة  ـــــداء باللغـــــة العادي ـــــتم إرســـــال إشـــــارة الن ـــــة ي وبالنســـــبة لالتصـــــال الالســـــلكي ملـــــدد طويل

" مــن أنظمــة الراديــو الدوليــة أو إشــارات ٢٤وباســتخدام جــدول التهجئــة الــوارد يف امللحــق"
 دقــائق علــى األقــل ، وبالنســبة للــتلكس وإرســال الصــور فيجــب إرســالمــورس كــل عشــر 

  اإلشارة باستخدام نفس نوع البث .
  المادة الخامسة عشرة :

أو غري ) modulatedال جيوز هلاوي الالسلكي القيام ببث موجة حاملة غري ُمشكَّلة (
 بار أو التوليف فقط وملدة قصرية .ُمربقة إال ألغراض االخت

 دسة عشرة :المادة السا

جيب عدم استخدام اهلوائي أثناء ضبط أو إجراء القياسات على جهاز اإلرسال ويكتفى 
  ) هلذا الغرض .Dummy Antennaباستخدام هوائي زائف (

 المادة السابعة عشرة :

أخرى سواء   ال جيوز ربط حمطة السلكي اهلواة مع تركيبات اتصاالت سلكية أو السلكية
 كهربائياً أو مسعياً .

 المادة الثامنة عشرة :

  حمطة السلكي اهلواة كمحطة إعادة .ال جيوز تشغيل   
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  المادة التاسعة عشرة :
  جيب أن يشتمل سجل كل بث من حمطة السلكي اهلواة على املعلومات التالية :  

  التاريخ والشهر والسنة .     -أ     
اية االتصال الالسلكي أو البث بتوقيت جرينت     -ب      ش .بداية و
ا . اجلهة     -ج    ا وبيانا   اليت مت االتصال 
ا .إشارات الند    -د       اء للمحطات اليت مت االتصال 

  طاق الرتددات املستخدمة يف البث .ن    -هـ 
  نوع البـث .    -و    
  قدرة اإلرسال .    -ز    
  املوقـــع .     -ح   
اية كل إرسال .اسم وتوقيع هاوي الالسلكي املسئول عن الب    -ط      ث عند 

  المادة العشرون :
تطبق على حمطة السلكي اهلواة املشرتكة مجيع املواصفات الفنية واإلجراءات التنظيمية  -١

  على حمطة السلكي اهلواة الفردية .املطبقة 
 -يتطلب الرتخيص لتأسيس حمطة السلكي اهلواة املشرتكة مايلـي : -٢

رخصة يف تأسيسها ، لدى كل واحد منهم اشرتاك ثالثة أشخاص على األقل   -أ   
  هواة السلكي سارية املفعول .

  ت املطلوبة حملطة السلكي اهلواة .استكمال مجيع التجهيزا  -ب 
 حتديد موقع ثابت للمحطة .  -ج 

يتطلب تشغيل حمطة السلكي اهلواة املشرتكة يف موقع آخر أو بشكل متنقل لفرتة  -٣
 يئة االتصاالت وتقنية املعلومات .ة من همؤقتة احلصول على املوافقة املسبق
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رخصة هواة السلكي يتم تشغيل حمطة السلكي اهلواة املشرتكة من قبل شخص لديه  -٤
 سارية املفعول .

  المادة الحادية والعشرون :
 ملة لالئحة خدمة السـلكي اهلواة .تعـترب هذه الضوابط واإلجراءات مك    
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  )١مرفق رقم (
 
  

  في المملكة لخدمة السلكي الهواةالترددات المسموح بها 
  

 النطاق التردديمسلسل النطاق التردديمسلسل

 ميجاهريتز  ٢٩ر٧-٢٨ ٧ كيلوهريتز  ١٨٥٠-١٨١٠ ١

  ميجاهريتز ١٤٦-١٤٤  ٨  كيلوهريتز  ٧٢٠٠-٧٠٠٠  ٢
  جيجاهريتز ٢٤ر٠٥-٢٤  ٩  كيلوهريتز  ١٤٣٥٠-١٤٠٠٠  ٣
  جيجاهريتز ٤٧ر٢-٤٧  ١٠  كيلوهريتز  ١٨١٦٨-١٨٠٦٨  ٤
  جيجاهريتز ١٤٤-١٤٢  ١١  كيلوهريتز  ٢١٤٥٠-٢١٠٠٠  ٥
  جيجاهريتز ٢٥٠-٢٤٨  ١٢  كيلوهريتز  ٢٤٩٩٠-٢٤٨٩٠  ٦
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  )٢مرفق رقم (
  متطلبات اختبار هواة الالسلكي

  
  أوًال  :  متطلبات عامة للهواة في المرتبة األولى وفي المرتبة الثانية :

  
  النظم واألمور المتعلقة بالتشغيل :   -أ   
  

  مة السلكي اهلواة يف اململكة .الئحة خد - ١
 خلدمة السلكي اهلواة يف اململكة .نطاقات الرتددات احملددة  - ٢

 واردة يف أنظمة الراديو الدولية .املواد ذات العالقة خبدمة السلكي اهلواة ال - ٣

 التعامل مع األجهزة الكهربائية . نظم السالمة يف - ٤

 تعامل مع اتصاالت السلكي اهلواة .ال - ٥

 ) ألنظمة الراديو الدولية .٢٤لحق (املجدول التهجئة  - ٦

 لك ضرورياً خلدمة السلكي اهلواة .حيثما كان ذ (Q Code)الشفرة "كيو"  - ٧

 سلكي اهلواة يف الدول املختلفة .معرفة إشارة النداء خلدمة ال - ٨

 . (QSL)سجل احملطة وبطاقات تسجيل املعلومات املتبادلة بني اهلواة "كيو اس ال  - ٩

  
  ة :األمور الفني  -ب  

  عرفة األساسية بتقنيات الكهرباء .امل - ١
 عرفة األساسية بتقنيات الالسلكي .امل - ٢

 تشغيل جهاز استقبال السلكي هواة . - ٣

 تشغيل جهاز إرسال السلكي هواة . - ٤

  قياس الرتددات . - ٥
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  -ثانياً   :  متطلبات إضافية خاصة بالهواة في المرتبة األولى :
  

  األمور الفنية :  -أ   
  

  اصة بالسلكي اهلواة ومواءمتها .اهلوائيات اخل - ١
 يف جهاز اإلرسال . (Tune)ثبات تردد البث ومستوى جودة النغمة أو الضبط  - ٢

 لعالقة بني عرض نطاق البث ونوعه .ا - ٣

 البث اهلامشي للمرسالت وتوهينها . - ٤

األخــــرى وشــــبكة الطاقــــة حجـــب تــــأثري حمطــــة الســــلكي اهلــــواة علــــى جتهيــــزات الالســــلكي  - ٥
 الكهربائية .

 ر وقدرة اخلرج ملختلف فئات البث .ل التيار املستمقدرة دخ - ٦

 لرتدد العايل جداً وفوق العالية .تقنيات ا - ٧

 اسية بانتشار املوجات الالسلكية .املعرفة األس - ٨
  

  إشارات مورس :  -ب  
  املشفرة بطريقة مورس دون أخطاء . إرسال نص معني باستخدام اإلشارات - ١
 . استقبال اإلشارات املشفرة بطريقة مورس - ٢

يشــمل الــنص املرســل أو الـــُمستقبل واملشــفر بطريقــة مــورس جمموعــات مــن احلــروف (بواقــع  - ٣
مخســة حــروف لكــل جمموعــة) ، وتكــون مــدة االختبــار دقيقــة واحــدة والســرعة املتوقعــة هــي 

 كون النص من أرقام وفواصل كتابة .) حرفاً يف الدقيقة ، ويت٢٥(

  
  
  
  


