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 اإلشعاعات الصادرة من المحطات الالسلكية ضوابط
  

للتأكد  التالية  بالضوابطااللتزام  وتقنية المعلوماتت االتصاالشبكاتمشغلي  علىيجب 
  :ةالمعتمدمع المعايير  الالسلكية الصادرة من المحطات من توافق اإلشعاعات

  

لجديدة التي يتم وضعها والمحطات ا العاملة المحطات الالسلكيةتقييم مطابقة  .١
  الفنيةمواصفة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات للمعايير المعتمدة فيبالخدمة 

 ١ GEN001 رقم" المتطلبات العامة ألجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية المعلومات"

 لضمانهذه المواصفة متطلبات جميع استيفاء و ،٢الحساب وأعن طريق القياس 
وفقا للمعايير التي وضعتها الهيئة الدولية مستويات اإلشعاع  من مناآلالحد ب مااللتزا

من ) ١(  رقمالموضحة في الملحق ،٣ )ICNIRP( نةيمؤالللحماية من األشعة غير 
 .بجميع أنواعها  المحطات الالسلكيةمواقع في وذلك، هذه الوثيقة

  
أو ما يعادلها ( للمحطات عند وقت الذروة اإلشعاع ياتلمستوإجراء عملية التقييم  .٢

 في ذلك المحطاتخصائص ، وإعادة التقييم لكل موقع عند تغيير أياً من )حسابيا
 .التي منها على سبيل المثال ال الحصر قوة اإلرسال أو كسب الهوائياتالموقع و

  

اإلشعاع كمية أخذ يتم ، عند وجود أكثر من مصدر لإلشعاع في موقع واحد .٣
ند إجراء التقييم بشكل يتوافق باالعتبار عصادر تلك المالتراكمي الناتج عن جميع 

 . للحماية من األشعة غير المؤينةفي معايير الهيئة الدوليةمع الطريقة المحددة  
  

  )www.citc.gov.sa ( عن طريق موقع الهيئة االلكترونيGEN001يمكن االطالع على المواصفة الفنية )  ١(

التأكد من أخذ جميـع العوامـل       مشغلي شبكات االتصاالت وتقنية المعلومات      ، فيجب على    الحساب إجراءفي حال اختيار التقييم عن طريق        )٢(

مـشغلي   ويتحمـل    ، إلى الحد الذي يثبت معه دقة تلك الحسابات        المؤثرة باالعتبار، والتأكد من دقة الحسابات عن طريق مقارنتها بالقياسات         

      .التقييمالمسئولية كاملة عن دقة نتائج الشبكات 
  

)٣( ICNIRP: Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 

300 GHz), Health Physics 74 (4), pp. 494 – 522, 1998.  
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، وهي المناطق المحيطة بهوائيات )Exclusion Zones(إنشاء مناطق مستثناه  .٤
عن الحد   فيهااإلشعاعبدخولها نظراً الرتفاع مستويات  للعموم يسمح  البث التي ال

، ووضع عالمات تحذيرية بإمكانية وفقا للمعايير المشار إليها أعالهللعموم اآلمن 
  . المناطقهذه داخل للعموم  فوق المستويات اآلمنة إلشعاعاتالتعرض 

 

خارج ) ١(ي الملحق رقم فالواردة التقيد بالمعايير المعتمدة الخاصة بالعموم  .٥
بالعاملين الواردة  التقيد بالمعـــايير المعتمدة الخاصةوكذلك . المناطق المسستثناة
 .داخل المناطق المستثناه )١(في الملحق رقم 

 

في حال القيام بأعمال بالمناطق القريبة جداً من الهوائيات في المواقع التي تزيد  .٦
فيجب إيقاف عمل المحطة حتى ،  للعاملينمستويات اإلشعاع فيها عن الحد اآلمن

 .بأدوات السالمةتنتهي األعمال أو تزويد العاملين 
  

بشكل فوري حال اكتشاف مستويات إشعاع أعلى من تلك المحددة في ، العمل .٧
على تقليل مستوى اإلشعاعات المنبعثة عبر الهوائيات إلى الحد ، المعايير المعتمدة

 ).١(ستويات الموضحة في الملحق رقم الذي يثبت معه توافقها مع الم

  

هيئة والقرارات واإلرشادات أنظمة الو، االلتزام باألنظمة السارية في المملكة .٨
الصادرة عنها، وأي أنظمة أو إجراءات أو تعليمات تصدرها الهيئة مستقبالً، 

 لإلطالع على www.citc.gov.sa والرجوع إلى موقع الهيئة على شبكة االنترنت
  .أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص

 

ستقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط من وقت آلخر كلما دعت الحاجة لذلك، وعلى  .٩
نشرها على موقع ط حال  التقيد بأي تحديث مستقبلي لهذه الضوابمشغلي الشبكات
 .الهيئة االلكتروني

 

 ألحكام مخالفات وفقااللتزام بالشروط الواردة أعاله، فستعالج الفي حال عدم ا .١٠
 . من الالئحة التنفيذيةالفصل الرابع عشر
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  )١(ملحق رقم
  

  :التي يجب االلتزام بها) ICNIRP(مؤينة المعايير الهيئة الدولية للحماية من األشعة غير 

  

لمعرفة مـدى توافـق   ) SAR (االمتصاص المحددحددت هذه المعايير بما يعرف بمعدل      
 ١اإلشعاعات الصادرة من المحطات الالسلكية بالقيود األساسية كما هو موضح في الجـدول              

 حيث تم تقسيم المنطقة المحيطة بالمحطات       ، جيجا هيرتز  ١٠ ميجا هيرتز و   ١٠للترددات بين   
   .ني للعمومالثاالقسم األول للعاملين في المحطات الالسلكية، والقسم : الالسلكية إلى قسمين

  
يعتبر اإلشعاع في المنطقة الخاصة بالعاملين في المحطـات الالسـلكية أعلـى بخمـسة               

 إمكانية  إدراكالعاملين في المحطات الالسلكية     يفترض ب  هأضعاف من القسم اآلخر، وذلك ألن     
 أو اسـتخدام    بترك المنطقة  التحكم بمقدار تعرضهم لإلشعاعات   ويمكن  لإلشعاعات،   همتعرض
  . اإلشعاعات من للحماية المالئمةالوسائل

 

  

   ٤عاتالقيود األساسية لإلشعا: ١جدول 

  خصائص اإلشعاع
  المجال الترددي 

  )هيرتز(

) SAR(معدل االمتصاص المحدد 

  )وات لكل كجم(

المحطات العاملين في 

  الالسلكية
  ٠,٤   جيجا ١٠ - ميجا ١٠

  ٠,٠٨   جيجا ١٠ - ميجا ١٠  العموم

 

  
 

 

 

 

: مالحظة)٤( 
 
  .توسط لستة دقائقمبحساب ال) SAR(قاس معدل االمتصاص المحدد ي

  

 

 

لصادرة من المحطات الالسلكيةضوابط اإلشعاعات ا  



���� ٤ �� ٤    

  

  

نه عادة ما تؤخذ كثافة القـدرة       إ ف SAR االمتصاص المحدد معدل   ونظرا لصعوبة قياس    
)Power Density (شدة المجال المغناطيسي لقيـاس مـستوى    أو شدة المجال الكهربائي أو

 ات مستويات اإلشـعاع   ٢، ويوضح الجدول     من المحطات الالسلكية   التعرض لألشعة الصادرة  
  . جيجا هيرتز٣٠٠ ميجا هيرتز و١٠ للترددات بين االمسموح به

  

 جيجـا   ٣٠٠ ميجا هيرتـز و    ١٠مستويات اإلشعاعات المسموح بها للترددات بين       : ٢جدول  
  ٥زهيرت

  خصائص اإلشعاع
المجال الترددي 

  )هيرتز(

  كثافة القدرة 

وات لكل متر (

  )مربع

شدة المجال 

  لكهربائي ا

  )فولت لكل متر(

شدة المجال 

  المغناطيسي 

  )أمبير لكل متر(

  ٠,١٦  ٦١  ١٠   ميجا٤٠٠ - ميجا ١٠

  ٠�٥ت x ٠,٠٠٨  ٠�٥ت x ٣  ٤٠ ÷ت    جيجا٢ - ميجا ٤٠٠

العاملين في 

المحطات 

  ٠,٣٦  ١٣٧  ٥٠   جيجا٣٠٠ - جيجا ٢  الالسلكية

  ٠,٠٧٣  ٢٨  ٢   ميجا٤٠٠ - ميجا ١٠

  العموم  ٠�٥ت x ٠,٠٠٣٧  ٠�٥ت x ١,٣٧٥  ٢٠٠÷ت   جيجا٢ - ميجا ٤٠٠

  ٠,١٦  ٦١  ١٠   جيجا٣٠٠ - جيجا ٢
  

  

  

  

  : مالحظة)٥( 

  للتردد :  ت -
  .توسط لستة دقائقم جيجا هيرتز تقاس كثافة القدرة وشدة المجال الكهربائي والمغناطيسي بحساب ال١٠ ميجا هيرتز و١٠ للترددات بين -
، حيث  قيقهد)  ١,٠٥ت (÷٦٨  لـتوسط  متز تقاس كثافة القدرة وشدة المجال الكهربائي والمغناطيسي بحساب ال          جيجا هير  ١٠ للترددات أكبر من     -

  ).جيجا هيرتز(أن وحدة التردد هنا 
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