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 تمهيد .١

 مسمى الوثيقة .١-١

ويشار إليها في سياق الوثيقة بـمسمى  )للمجاالت الكهرومغناطيسية التعرض اتتنظيم (اسمتعرف هذه الوثيقة ب

تمت ترجمة هذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية وفي حال تعارض النصوص بين  . )المجاالت الكهرومغناطيسية اتتنظيم( 

 النسخة العربية والنسخة المترجمة باللغة اإلنجليزية فإن نصوص النسخة العربية هي التي تسود.

 مجاالت الكهرومغناطيسية للالتعرض  اتلتنظيم المستند النظامي .٢-١

 السعودية العربية المملكة في المعلومات وتقنية االتصاالت قطاع بتنظيم المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة تختص

الصادرة بموجب التنفيذية  والئحته هـ١٢/٣/١٤٢٢ والتاريخ) ١٢/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر االتصاالت نظام بموجب

 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادر المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة وتنظيم ،هـ١٧/٠٥/١٤٢٣) والتاريخ ١١القرار الوزاري رقم (

، واستنادًا إلى أحكام هـ21/5/1424) والتاريخ 133هـ والمعّدل بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٥/٣/١٤٢٢ وتاريخ) ٧٤(

والتي توضح أغراض تنظيم القطاع ومنها الوضوح والشفافية في  المشار إليهالمادة الثالثة من نظام االتصاالت 

ت وتقنية المعلومات إعداد يجوز لهيئة االتصاال فإنه من الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت )٧٨(ووفًقا للمادة  . اإلجراءات

 ذلك ما يلي: ومن، إدارة الطيف الترددي وتنظيمات إجراءات ونشر

 .الالسلكي االتصال أجهزة ، واستخدامفئات تراخيص استخدام الطيف الترددي  .أ

 .خيصاالتر  معاييرشروط و  .ب

 المقابل المالي الستخدام الترددات.  .ج

 .متطلبات وإجراءات منح تراخيص الترددات  .د

 .الخدمات الراديويةمختلف  إدارةب التنظيمات المتعلقة    .ه

 ت.معالجة شكاوى التداخال  .و

 الهيئة ضرورية إلدارة الطيف الترددي. راهاأخرى ت أمور  .ز

معايير فنية ألجهزة ومعدات  أن تضع يجوز للهيئةفإنه  ؛تصاالتلنظام االمن الالئحة التنفيذية  )٨٤(ووفًقا للمادة 

 االتصاالت ونشرها.

اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت  ٢٠٠٩أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام  ولذا

القيود األساسية  على )اإلرشادات الوطنية(استندت والكهرومغناطيسية للترددات الراديوية (اإلرشادات الوطنية). 

) في إرشاداتها الصادرة ICNIRPوالمستويات المرجعية التي أوصت بها اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غير المؤين (

ممكنة  أي آثارمن الحماية ضد  اً مستوى عالي التي توفر أفضل الممارسات الدولية تلك التوصياتتعكس حيث  ،م١٩٩٨عام 

قامت اللجنة ولمجاالت الكهرومغناطيسية قصيرة وطويلة المدى والمستمرة والمتقطعة. ل البشري التعرض أثناء

على سبيل ، منها نتيجة ظهور تقنيات حديثة )ICNIRP2020( الدولية للحماية من االشعاع غير المؤين بتحديث ارشادتها



 

٣ 

إصدار الوطنية واإلرشادات وثيقة بتحديث  قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لذا و ؛)الجيل الخامس تقنية(  :لامثال

لمواكبة هذه التطورات، وهي متوافقة  مجاالت الكهرومغناطيسية لتطبيقها داخل المملكةلل التعرض اتتنظيم

جيجاهرتز، وإرشادات  ٣٠٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠من في النطاقات الترددية التي غطتها ) ICNIRP2020(بالمجمل مع ارشادات 

)ICNIRP2010( كيلوهرتز ١٠٠كيلوهرتز إلى  ٨٫٣من  في النطاقات. 

 والتعريفات المصطلحات .٣-١

 )ABUكثافة الطاقة الممتصة (

جيجاهرتز، يتم امتصاص طاقة التردد الراديوي لكل وحدة مساحة داخل مناطق سطحية  ٦بالنسبة للترددات األعلى من  

 ).٢للغاية من الجسم، معبًرا عنها بالجول لكل متر مربع (ج/م

 )ABSكثافة القدرة الممتصة ( 

جيجاهرتز، يتم امتصاص قدرة التردد الراديوي لكل وحدة مساحة داخل مناطق سطحية  ٦بالنسبة للترددات األعلى من  

 ).٢للغاية من الجسم، معبًرا عنها بالوات لكل متر مربع (و/م

 القيود األساسية 

تتطابق بشكل وثيق مع جميع آليات معبرًا عنها بكميات محددة  ، للترددات الراديوية للتعرض إلزامياً القيم المحددة  

 تؤدي إلى تأثيرات صحية.ربما التفاعل البيوفيزيائية المعروفة التي 

 تيار المالمسة 

 داخل مجال كهرومغناطيسي. بائياً سة سطح أو جسم موصل مشحون كهر يشير إلى التيار الناتج عن مالم 

 )I( ائيالتيار الكهرب 

 ).Aتدفق الشحنة الكهربائية المعبر عنها بوحدة األمبير (يوضح  

 )E( ائيالمجال الكهرب 

على شحنة أخرى. ويتم التعبير عن كهربائية ، والتي يظهر فيها تأثير قوة ائيةإلى المنطقة المحيطة بشحنة كهربيشير  

 بوحدات فولت لكل متر (ف/م). ائيقوة المجال الكهرب

 كهرومغناطيسيال المجال 

 والمغناطيسية الموجودة على الشحنات  الكهربائيةالزمان والمكان، ومرتبط بالقوى  من حيث هو مجال متغير 

المجال  متجهاتفي أي لحظة عن طريق  وتتحدد خصائصه، كما هو موصوف في معادالت "ماكسويل" الكهربائية

 ).H) والمغناطيسي (E(الكهربائي 



 

٤ 

 )EIRP( المتناحيةالقدرة المشعة المكافئة 

 ).ي(كسب مطلق أو متناح يناتج القدرة الموردة للهوائي وكسب الهوائي في اتجاه معين نسبة إلى هوائي متناح

 التعرض 

 يعبر عما يحدث عندما يكون الشخص خاضًعا لتأثير مجال التردد الراديوي أو تيار المالمسة. 

 البعيد لمجالا

بين زاوية وقوة اإلشارة المرسلة من الهوائي ال تتغير بشكل ملحوظ  بحيث أن العالقة هي منطقة بعيدة عن مصدر البث 

يستقل كل من كسب الهوائي والنمط الزاوي بشكل أساسي عن المسافة، وتتناسب كثافة القدرة ، وعند زيادة المسافة

 (في مسارات الفضاء الحر) عكسًيا مع مربع المسافة من المصدر.

 التعرض الزائد

 ٦أو  لكامل الجسم مع مراعاة المتوسط الزمني المناسب (على سبيل المثال  الموضعيةد األساسية تجاوز التعرض للقيو 

مستوى  إال إذا كان اً زائد اً تعرض -لمستوى يتجاوز الحد األساسي-التعرض قصير المدى  والُيعد� دقيقة).  ٣٠دقائق أو 

 المتوسط الزمني أعلى من الحد ذي الصلة.

 )INCE( اللحظيشدة المجال الكهربائي 

 على سطح الجسم، معبًرا عنه بالفولت لكل متر (ف/م). اللحظي المجال الكهربائي 

 )INCU( اللحظيةطاقة الكثافة  

 ).٢عبر وحدة مساحة على سطح الجسم، معبًرا عنها بالجول لكل متر مربع (ج/م اللحظي مقدار طاقة التردد الراديوي 

 )INCH( اللحظيشدة المجال المغناطيسي  

 ).١-م على سطح الجسم، معبًرا عنه باألمبير لكل متر (أ اللحظي المجال المغناطيسي 

 )INCS( اللحظيةقدرة الكثافة  

 ).٢م تعبر عن معدل طاقة التردد الراديوي عبر وحدة مساحة على سطح الجسم، معبًرا عنه بالوات لكل متر مربع (و 

 )INDEالمستحث (الكهربائي المجال  

الموجود داخل الجسم نتيجة التعرض لمجال كهرومغناطيسي خارجي، معبرًا عنه بالفولت لكل متر  الكهربائي المجال هو  

 ).١-م (ف



 

٥ 

 التيار الطرفي 

 عبر األطراف، مثل الكاحل أو الرسغ. ر المتدفقالتيا 

 )Hالمجال المغناطيسي (

يشير إلى منطقة يتم فيها توليد القوة بواسطة التيارات الكهربائية. يتم التعبير عن قوة المجال المغناطيسي باألمبير  

 ).١-م لكل متر (أ

 قريبالمجال ال

منطقة المجال الكهرومغناطيسي الواقعة بين مصدر اإلرسال والمجال البعيد. وهي مقسمة إلى مناطق المجال  

 والمشعة.القريب التفاعلية 

 موجة مستوية

ي والمغناطيسي في مستوى عمودي على اتجاه انتشار ائالمجال الكهرب متجهاتموجة كهرومغناطيسية تقع فيها  

 الموجة.

 )EQSفي موجة مستوية (اللحظية كثافة القدرة المكافئة   

 الكهربائيقدرة التردد الراديوي لكل وحدة مساحة، مكافئة في الحجم لكثافة قدرة موجة مستوية لها نفس شدة المجال  

 ).٢-م عنها بالوات لكل متر مربع (و اأو المغناطيسي، معبرً 

 )EQUفي موجة مستوية (اللحظية كثافة الطاقة المكافئة  

 مكافئة في الحجم لكثافة طاقة موجة مستوية لها نفس شدة المجال  التردد الراديوي لكل وحدة مساحة،طاقة  

 ).٢-م عنها بالجول لكل متر مربع (ج اأو المغناطيسي، معبرً  الكهربائي

 المجال القريب المشع 

المكونات التفاعلية للمجاالت  تكون فيه، حيث يب التفاعلي والمجال البعيديشير إلى المنطقة الواقعة بين المجال القر  

الكهربائية والمغناطيسية غير ذات أهمية، والعالقات بين المجالين الكهربائي والمغناطيسي هي نفسها تقريًبا كما 

) ليسا متعامدين، H) والمغناطيسي (Eالمجال القريب المشع، فإن المجالين الكهربائي (في  غير أنه البعيد.في المجال 

تلعب ). وكذلك Hأو  E، وال يمكن تحديد تدفق القدرة بواسطة أحد المجالين (H و Eولكن تدفق القدرة يعادل منتج المجالين 

ومتجهات القدرة متعامدة،  H و E إن كانت وحتىفي المجال القريب المشع  هوائي اإلرسال دوًرااألبعاد الميكانيكية ل

 اطيسي ليس متجانًسا.فإن المجال الكهرومغن
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 الراديوي التردد

هو تردد ذبذبات المجال الكهرومغناطيسي لإلرسال الراديوي ويتراوح نطاقها في تنظيمات المجاالت  

 .GHz 300و  KHz 8.3الكهرومغناطيسية، بين 

 المجال القريب التفاعلي

المنطقة المحيطة مباشرة بالهوائي أو المصدر حيث تكون المكونات غير المشعة (التفاعلية) للمجالين الكهربائي  

ومتجهات القدرة متعامدين  H و Eوالمغناطيسي مهمة وغير مرتبطة بشكل أساسي ببعضها البعض. ال يكون المجاالن 

 علية.تماًما، كما أن تدفق القدرة أعلى من القدرة المشعة الف

 المستويات المرجعية

 يمكن استخدامها لتحديد المطابقة مع القيود األساسية. )بديلة( مات عملية أو ومعل 

 )RMSجذر المتوسط التربيعي ( 

 إضافتها، ثم تحديد القيمة الجذرية للتربيعات ُيشتق جذر المتوسط التربيعي من خالل تربيع مجموعة من األرقام أوًال و 

 المضافة. وتتمثل النتيجة في قيمة تستخدم عادًة لتحديد التأثير الفعال أو المتوسط للمعامل.

 )SA( متصاص الطاقة النوعيا

 ).١-كجم ا عنها بالجول لكل كيلوجرام (جطاقة التردد الراديوي الممتصة لكل وحدة كتلة من األنسجة البيولوجية، معبرً  

 )SARمعدل امتصاص الطاقة النوعي ( 

 ).١-كجم طاقة الترددات الراديوية في أنسجة الجسم، معبًرا عنه بالوات لكل كيلوجرام (وُتمتص عنده المعدل الذي  

 متغيرة قيم غير 

 عدم وجود جسم اإلنسان. عندقيم كمية المجال الكهرومغناطيسي  

في اإلرشادات  ، وذلكمزيد من المعلومات حول العديد من الكميات المحددة في المصطلحات ويمكن اإلطالع على

 .)٢٠٢٠الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير المؤين (
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 الرموز والمختصرات .٤-١

- Uab جول لكل متر مربع ( كثافة الطاقة الممتصةJ m−2( 

- Uinc لكل متر مربع (جول  كثافة الطاقة اللحظيةJ m−2( 

- Ueq جول لكل متر مربع ( كثافة الطاقة المكافئة اللحظية في موجة مستويةJ m−2( 

- Sab وات لكل متر مربع ( كثافة القدرة الممتصةW m−2( 

- Sinc وات لكل متر مربع ( كثافة القدرة اللحظيةW m−2( 

- Seq لكل متر مربع (وات  كثافة القدرة المكافئة اللحظية  في موجة مستويةW m−2( 

- Eind فولت لكل متر ( شدة المجال الكهربائي المستحثV m−1( 

- E𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 فولت لكل متر ( شدة المجال الكهربائي اللحظيV m−1( 

- H𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 أمبير لكل متر ( شدة المجال المغناطيسي اللحظيA m−1( 

- SA جول لكل كيلوجرام ( االمتصاص النوعي للطاقةJ kg−1( 

- SAR وات لكل كيلوجرام ( معدل امتصاص الطاقة النوعيW kg−1( 

- I أمبير ( التيار الكهربائيA( 

- ƒ هرتز ( الترددHz( 

- t ثانية (ث) المدة الزمنية 

- B تسال ( كثافة التدفق المغناطيسيT( 

- ICNIRP الدولية للحماية من االشعاع غير المؤين اللجنة  

- EIRP المتناحية المكافئة المشعة القدرة  

- RMS جذر المتوسط التربيعي  

- ISO المنظمة الدولية للتقييس  

- IEC الهيئة الدولية الكهروتقنية  

- PMR الشبكات المتنقلة الخاصة  
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 الغرض .٥-١

لتعرض لالمجاالت الكهرومغناطيسية هو وضع ضوابط أساسية واضحة ومستويات مرجعية  اتالغرض من تنظيم

مجاالت لل التعرض اتتنظيم(  بـوضع القواعد واإلجراءات المتعلقة باالمتثال وكذلك ، للمجاالت الكهرومغناطيسية

 ٣٠٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠من  في النطاقات )ICNIRP 2020(رشادات وهذه الضوابط متوافقة مع إ ،)الكهرومغناطيسية

 .كيلوهرتز ١٠٠كيلوهرتز إلى  ٨٫٣من  في النطاقات)ICNIRP 2010(جيجاهرتز، وإرشادات 

 اتالتنظيمنطاق  .٦-١

المجاالت الكهرومغناطيسية الحد األدنى من المتطلبات لحماية العموم والعاملين من المخاطر التي  اتضع تنظيمت

 ١كيلوهرتز ٨٫٣و التي يحتمل أن تنشأ من تعرضهم للمجاالت الكهرومغناطيسية في النطاق الترددي من  تهدد صحتهم،

جميع مستخدمي الطيف الترددي من قبل المجاالت الكهرومغناطيسية  اتبتنظيم، ويجب االلتزام جيجاهرتز ٣٠٠إلى 

 .٤ و ١ين المرخص لهم وفًقا للقسم

تخضع لنظام المجاالت الكهرومغناطيسية على حاالت التعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية من مصادر  اتنطبق تنظيمت

 التالية: البث الراديويمصادر ، الحصرعلى سبيل المثال ال  ومنها، والئحته التنفيذية. االتصاالت

 ؛العامة االتصاالت المتنقلةشبكات  .أ

 ؛المتنقلة الخاصة) الشبكاتأنظمة النداء اآللي، الخاصة ( الشبكات الالسلكية .ب

 ؛وأنظمة النفاذ الالسلكي الثابت ثابتةال الراديوية وصالتال .ج

 ؛)الشرطة، اإلسعاف، الدفاع المدني( الطوارئ والمهام الحرجةاتصاالت شبكات  .د

 ؛والجوية البحريةأنظمة الراديو  .ه

 ؛)HF( االتصاالت عالية التردد .و

 ؛)التماثلية والرقمية( لبث اإلذاعيشبكات ا .ز

 ؛وأنظمة الرادار واالستشعار عن بعد تحديد مواقع البث الراديويأنظمة  .ح

 ؛متصلة باألقمار الصناعيةال األرضية محطاتال .ط

 ؛راديو الهواة .ي

 ؛داخل المباني الالسلكيةاألنظمة  .ك

 ؛أنظمة الرادارات .ل

                                                           

نطاقات تردد للخدمات الراديوية بدًءا  )االتحاد الدولي لالتصاالت( وزع)، ٥؛ المادة لوائح الراديو (توزيع نطاقات التردد في جدول  ١

 كيلوهرتز فأعلى. ٨٫٣من 
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المجاالت الكهرومغناطيسية  اتمن تنظيم) ٢(القسم كما تنطبق القيود األساسية والمستويات المرجعية الواردة في 

نظام على حاالت التعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية من األجهزة الراديوية المتنقلة أو المحمولة التي تقع ضمن نطاق 

المجاالت الكهرومغناطيسية على حماية  اتركز تنظيمتالمطابقة، متطلبات ولوائحه التنفيذية. وفيما يتعلق ب االتصاالت

مختلفة، والتي تشمل مجموعات الصحية الوضاع وجميع األ إلى األفراد من جميع األعمار )العموم(يشير مصطلح والعموم. 

الكهرومغناطيسية، والذين قد ال تكون لديهم معرفة أو مراقبة على تعرضهم للمجاالت أو أفراًدا أكثر تعرًضا للمجاالت 

 الكهرومغناطيسية.

على جميع هذه اإلرشادات ويتم تنظيم منهجية القياس وبروتوكوالت القياس في "إرشادات القياسات". تحتوي 

 اإلرسال.بروتوكوالت القياس المعنية بقياس المجاالت الكهرومغناطيسية في مواقع 

 ال تنطبق تنظيمات المجاالت الكهرومغناطيسية على ما يلي:

 .أو العالج تحت إشراف طبي صيتعرض المرضى للمجاالت الكهرومغناطيسية وهم قيد التشخ .أ

 .) لألجهزةEMC( ةالكهرومغناطيسي المطابقة .ب

 .المايكروويف التعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية الصادرة عن أجهزة التسخين المنزلية مثل أفران .ج

 .االستعماالت الصناعية للتسخين أو التجفيف أو اللحامن مالتعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية الصادرة  .د

 االشتعال العرضي للغازات القابلة لالشتعال أو المتفجرات جراء التعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية. .ه
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 للمجاالت الكهرومغناطيسية حدود التعرض .٢

 مقدمة .١-٢

عند التعرض للمجاالت  قد تحدثسلبية أي آثار المجاالت الكهرومغناطيسية الحماية من  اتوفر تنظيمت

الكهرومغناطيسية، وذلك من خالل وضع حدود آمنة وتطبيقها بشكل ملزم. ونظًرا لتعقيد طبيعة امتصاص المجاالت 

ف اآلليات الفيزيائية الحيوية، الكهرومغناطيسية في الجسم، واعتمادها على تردد المجاالت الكهرومغناطيسية ومختل

باستخدام عدد من  ُتحدد المجاالت الكهرومغناطيسية اتجاالت الكهرومغناطيسية في تنظيمحدود التعرض للم فإن

 القياس المختلفة. طرق

إلى نوعين، هما القيود األساسية والمستويات المرجعية، وتحدد كل منهما الحدود للعموم  الطرقتنقسم هذه 

متوافقة في المجاالت الكهرومغناطيسية  اتض. كما أن حدود التعرض في تنظيممختلف ظروف التعر  في ينالمهنيو

مع القيود األساسية والمستويات المرجعية التي أوصت بها اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غير المؤين  المجمل

)ICNIRP( أي ،) إرشاداتICNIRP 2020( جيجاهرتز، وإرشادات  ٣٠٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠من  في النطاقات)ICNIRP 2010(  في

 .كيلوهرتز ١٠٠كيلوهرتز إلى  ٨٫٣من  النطاقات

 للمجاالت الكهرومغناطيسية تصنيف حدود التعرض .٢-٢

 القيود األساسية والمستويات المرجعية .١-٢-٢

وتبعًا  ،المجاالت الكهرومغناطيسية هي قيود ملزمة للتعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية اتسية لتنظيمالقيود األسا

لترددات المجاالت الكهرومغناطيسية المتعرض لها، فإن الكميات الفعلية المستخدمة لتحديد القيود األساسية هي 

، واالمتصاص )abSالقدرة الممتصة (، وكثافة )SAR، ومعدل امتصاص الطاقة النوعي ()indEي المستحث (ائالمجال الكهرب

صعًبا  -غالًبا-قياس يكون تقييمها  طرقالقيود األساسية في  وُتحدد .)abU، وكثافة الطاقة الممتصة ()SAالنوعي للطاقة (

 أو غير عملي.

أكثر عملية  اً طرقبديلة سهلة التقييم عملًيا، هي المستويات المرجعية، حيث تستخدم  طريقةتتيح  التنظيماتفإن  لذلك

 اتويات المرجعية المحددة في تنظيممن أجل التقييم، إلثبات المطابقة مع القيود األساسية اإللزامية. وتتمثل المست

)، incH( اللحظي)، وشدة المجال المغناطيسي incE( اللحظيشدة المجال الكهربائي  فيالمجاالت الكهرومغناطيسية 

)، incU( اللحظيةطاقة ال)، وكثافة eqSفي موجة مستوية ( اللحظيةالقدرة المكافئة  )، وكثافةincS( اللحظيةقدرة الوكثافة 

 .ي داخل الجسمائجسم، والتيار الكهرب)، وُتقاس جميعها خارج الeqUفي موجة مستوية ( اللحظيةوكثافة الطاقة المكافئة 



 

١١ 

يجب االلتزام إما بالقيد األساسي أو المستوى المرجعي  فإنه المجاالت الكهرومغناطيسية اتتنظيملاالمتثال  ومن أجل

يجب كذلك و )H، SAR المغناطيسي مجالال، وE الكهربائي مجالالتعرض (على سبيل المثال، لل قياس لكل كمية المقابل

 .ةوالمكاني ةالزماني الحالة متوسطل االلتزام إما بالقيد األساسي أو المستوى المرجعي

 والمهنيين للعمومحدود التعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية  .٢-٢-٢

ر قيم حدود العموم والحدود المهنية للقيود األساسية والمستويات المرجعية التي يجب تطبيقها وفًقا لظروف  ُتوف�

 التعرض.

 تنطبق حدود العموم على عامة األفراد المعرضين للمجاالت الكهرومغناطيسية. 

األفراد  وُيعّرفتنطبق الحدود المهنية على تعرض العاملين للمجاالت الكهرومغناطيسية على المستوى المهني. 

المعرضين مهنًيا على أنهم من البالغين الذين يتعرضون للمجاالت الكهرومغناطيسية في ظل ظروف خاضعة للرقابة 

الكهرومغناطيسية المحتملة واستخدام تدابير  االتمرتبطة بأعمالهم المهنية، والمدربين على إدراك مخاطر المج

مناسبة لتخفيف الضرر، والذين لديهم القدرة الحسية والسلوكية لالستجابة لمثل هذا اإلدراك وتخفيف الضرر. يجب أيًضا 

 ه.أن يخضع العامل المعرض مهنيًا لبرنامج الصحة والسالمة المناسب الذي يوفر المعلومات والحماية المذكورة أعال

 ُيدّرب عموم ، حيث الالالحاجة إلى تطبيق قيود أكثر صرامة على في   العموم والمهنيين بين اختالف حدود التعرض يظهر

 ال يعد الخطر الذي يتعرض لهوأو قد ال تكون لديهم القدرة على القيام بذلك.  التعرضالعامة بشكل مناسب لتخفيف 

الفحص والتدريب المناسبين لمراعاة جميع المخاطر  على أن ُيوفر، لعموماأكبر من الخطر الذي يتعرض له   المهنيين

 المعروفة.

 جيجاهرتز ٣٠٠ -كيلوهرتز  ١٠٠القيود األساسية  .٣-٢-٢

 تهدف القيود األساسية إلى توفير الحماية من اآلثار السلبية المعروفة على الصحة.

 كامل الجسم .١-٣-٢-٢

وسط على كامل كتلة متهو  ،جيجاهرتز) ٣٠٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠لكامل الجسم ( SAR معدل امتصاص الطاقة النوعي متوسط 

يكون صحة المستوى التعرض المقابل لحد التأثير السلبي على أن دقيقة، حيث ثالثون  )٣٠( اقدره ةزمني لمدة الجسم

اص النوعي متوسط معدل االمتص) (ICNIRP 2020 إرشادات حددت مئوية. درجة )١(ر جة حرارة الجسم األساسية بمقدادر زيادة ب

 .١−وات كجم) ٤( بمقدارلكامل الجسم 

وكذلك لمراعاة العلمي،  عدم اليقين لمراعاةوذلك الحد للتعرض المهني  على هذا )١٠(ض قدره يخفتتم تطبيق عامل 

وظائف األعضاء الحرارية عبر مختلف السكان والتنوع في الظروف البيئية ومستويات النشاط البدني.  االختالفات في
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 وات )٠٫٤( بمقداراص النوعي لكامل الجسم وبالتالي، فإن القيد األساسي للتعرض المهني يصبح متوسط معدل االمتص

 .دقيقةثالثين  )٣٠(، بمتوسط ١−كجم

 التعرض ودحد على )٥٠( تخفيض قدره تم تطبيق عامل فقدلعموم على دراية بالتعرض، توقع أن يكون اينظًرا ألنه ال و

 لعمومل بالنسبة معدل االمتصاص النوعي لكامل الجسم متوسط قيد للتخفيف من المخاطر، مما يجعلوذلك  للعموم

 .دقيقةثالثين  )٣٠(، بمتوسط ١−كجم وات )٠٫٠٨(

 الموضعيمعدل االمتصاص النوعي  .٢-٣-٢-٢

 الجذعالرأس / 

 ،١−كجم وات )٢٠( بمقدار SAR قيمة )ICNIRP 2020( اترشادإ تحدد جيجاهرتز، ٦كيلوهرتز إلى  ٠١٠ضمن نطاق يتراوح من 

المقابل لحد التأثير  موضعيق، باعتباره مستوى التعرض الدقائ)  ٦( اقدره مدة زمنيةرام من الكتلة المكعبة وج )١٠(بمتوسط 

الحد للتعرض  على هذا )٢( ض قدرهيخفتعامل  )ICNIRP 2020(اللجنة الدولية  تطبقو على صحة الرأس والجذع. السلبي

وظائف األعضاء الحرارية عبر مختلف السكان  وكذلك لمراعاة االختالفات فيالعلمي،  عدم اليقين لمراعاةوذلك المهني 

عوامل  أقل من الموضعيض التعرض يخفتتعد عوامل كما والتنوع في الظروف البيئية ومستويات النشاط البدني. 

على الظروف البيئية وعمليات  اعتماداً أقل تكون التأثير على الصحة  ودحدمستويات التعرض لكامل الجسم، ألن  ضيخفت

التنظيم الحراري شديدة التباين التي تتم بوساطة مركزية، وألن التأثير المصاحب على الصحة يكون أقل خطورة من 

 دقائق. )٦(، بمتوسط ١−١٠ كجم وات) ١٠( بمقدار g10SAR  المهني يصبحفإن القيد األساسي للتعرض  لذلكو ؛الناحية الطبية

 -لدى العموم وظائف األعضاء الحرارية فيوجود اختالفات أكبر ل- توقع أن يكون العموم على دراية بالتعرضينظًرا ألنه الو

لقيود األساسية للعموم يؤدي إلى تقليل ا وبما، تخفيف المخاطرمن أجل  ،للعموم )١٠(عامل تخفيض قدره  ُيطبق لذا

 دقائق. )٦(، بمتوسط زمني قدره ١−كجم وات )٢( بمقدار g10SAR ليصبح

 األطراف

تحدد  )ICNIRP 2020(بالنسبة لألطراف، تنطبق نفس عوامل التخفيض المطبقة على الرأس / الجذع فيما عدا أن إرشادات 

 .١−كجم وات )٤٠( بمقدار SAR قيمة

 الموضعياالمتصاص النوعي  .٣-٣-٢-٢

 جيجاهرتز ٦ميجاهرتز إلى  ٤٠٠

، يلزم وجود قيد إضــافي للتأكد من أن الطاقة التراكمية المســموح بها في )جيجاهرتز ٦  - ميجاهرتز  ٤٠٠( ضــمن النطاق من

ــط الزمني الب ــي )٦( الغالمتوس ــاس ــرعة كبيرة.  )g10SAR( دقائق للقيد األس ــجة بس ــها األنس ــادات  لذلكوال تمتص تحدد إرش

)ICNIRP 2020( ) مستوى االمتصاص النوعيSAللحد وذلك لوقت، ة في ادقائق، كدال )٦( عرض التي تقل عن) لفترات الت
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متوسط ل) SA( مستوى االمتصاص النوعي كما ُيحددمن ارتفاع درجة الحرارة إلى ما دون حدود اآلثار السلبية على الصحة. 

7.2 :من خالل ،٣جم )١٠(كتلة  �0.05 + 0.95 � 𝑡𝑡
360

�
0.5
� 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑔𝑔−1  ،0.025� 14.4  و للرأس والجذع + 0.975 � 𝑡𝑡

360
�
0.5
� 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑔𝑔−1  ،لألطراف 

 تمثل مدة التعرض بالثواني.)  t ( حيث

على مستويات التعرض المهني،  )٢(عامل تخفيض قدره  فقد ُطبق ؛g10SAR مقدارو الحال مع القيود األساسية لكما ه

 .على مستويات التعرض للعموم )١٠( تخفيض قدرهوتطبيق عامل 

 جيجاهرتز ٣٠٠جيجاهرتز إلى  ٦ 

وات  )٢٠٠( بمقداركثافة قدرة ممتصة  )ICNIRP 2020(إرشادات  حدد، ت) جيجاهرتز ٣٠٠ - جيجاهرتز ٦( ضمن النطاق األكبر من

 مقابل لحد التأثير السلبي  موضعي تعرضك من الجسم، ٢سم )٤(ومساحة سطحية مربعة قدرها  دقائق )٦ط (، بمتوس٢−م

 على الصحة لكل من منطقتي الرأس والجذع ومناطق األطراف.

الممتصة،  لكثافة الطاقةالحد األقصى  )ICNIRP 2020(إرشادات  تحدد، ) جيجاهرتز ٣٠٠  -جيجاهرتز  ٦  (ضمن النطاق األكبر من 

0.05� 72من خالل  الجسممن  ٢مس )٤( اقدره ية مربعةمساحة سطح، ودقائق )٦من (بمتوسط أقل  + 0.95 � 𝑡𝑡
360

�
0.5
� 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚−2 ،

تي الرأس التأثير السلبي  على الصحة لكل من منطقمن حد للموضعي ال تعرضوالمدة التعرض بالثواني،  tحيث تمثل 

 والجذع ومناطق األطراف.

جيجاهرتز، يجب أال يتجاوز متوسط كثافة القدرة الممتصة  ٣٠٠إلى  ٣٠من  ةالبؤري الحزمةعالوة على ذلك، لحساب تعرض  

 للعمال أو العموم. ٢سم )٤( على مساحة قدرها ضعف القيود األساسية ٢سم )١(على مساحة سطح مربع من الجسم قدره 

على مستويات التعرض المهني،  )٢(قدره عامل تخفيض  ؛ فقد ُطبقg10SAR مقدارو الحال مع القيود األساسية لكما ه

  .على مستويات التعرض للعموم )١٠( تخفيض قدرهوتطبيق عامل 
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 (ICNIRP 2020)جداول القيود األساسية وفًقا إلرشادات 

سيناريو  

 التعرض

  SARمتوسط  نطاق التردد

لكامل الجسم 

(𝐖𝐖 𝐤𝐤𝐤𝐤−𝟏𝟏) 

 SARمعدل 

 الموضعي

للرأس/الجذع 

(𝐖𝐖 𝐤𝐤𝐤𝐤−𝟏𝟏) 

 SARمعدل 

 الموضعي

لألطراف 

(𝐖𝐖 𝐤𝐤𝐤𝐤−𝟏𝟏)  

 الموضعي 𝑺𝑺𝐚𝐚𝐚𝐚معدل 

(𝐖𝐖 𝐦𝐦−𝟐𝟐) 

 جيجاهرتز ٦كيلوهرتز إلى  ١٠٠من  المهنيون

 جيجاهرتز ٣٠٠إلى  ٦> 

٠٫٤ 

٠٫٤ 

١٠ 

 ال ينطبق 

٢٠ 

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ١٠٠ 

 جيجاهرتز ٦كيلوهرتز إلى  ١٠٠من  العموم

 جيجاهرتز ٣٠٠إلى  ٦> 

٠٫٠٨ 

٠٫٠٨ 

٢ 

 ال ينطبق

٤ 

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ٢٠ 

 مالحظة:

 " إلى "غير قابل للتطبيق"، وال يلزم أخذها في االعتبار عند تحديد المطابقة. تشير " ال ينطبق .١

 دقيقة. )٣٠( خالل مدةلكامل الجسم  SAR متوسط حسابيجب  .٢

 دقائق. )٦( موضعية خالل مدةال 𝑆𝑆ab و SAR تعرضاتحساب متوسط يجب  .٣

 جم مكعب. )١٠(على كتلة  موضعيال SARمتوسط حساب يجب  .٤

قيد إضافي، فُيفرض  جيجاهرتز )٣٠(أعلى من وإذا كان من الجسم.  ²سم )٤(على مساحة  موضعيال 𝑆𝑆ab ب متوسطحسا يجب .٥

 .²سم )٤(لمساحة متوسط التعرض  من الجسم على ضعف ²سم )١(مساحة لحيث يقتصر متوسط التعرض ب

 دقائق. ٦ ≥زمني لمتوسط جيجاهرتز، ٣٠٠ إلى كيلوهرتز ١٠٠ من الكهرومغناطيسي للمجال للتعرض األساسية القيود  )١( الجدول

 

 

 

 

 

 

 



 

١٥ 

سيناريو  

 التعرض

 الموضعي SAمعدل  نطاق التردد

 )𝐤𝐤𝐤𝐤 𝐤𝐤𝐤𝐤−𝟏𝟏(للرأس/الجذع 

 الموضعي SAمعدل 

 (𝐤𝐤𝐤𝐤 𝐤𝐤𝐤𝐤−𝟏𝟏)لألطراف 

 الموضعي 𝑼𝑼𝐚𝐚𝐚𝐚معدل 

(𝐤𝐤𝐤𝐤 𝐦𝐦−𝟐𝟐) 

 ميجاهرتز ٤٠٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠ المهنيون

 جيجاهرتز ٦ميجاهرتز إلى  ٤٠٠>

 جيجاهرتز ٣٠٠إلى  ٦>

 ال ينطبق

3.6 [0.05 + 0.95(𝑡𝑡/360)0.5] 

 ال ينطبق

 ال ينطبق

7.2 [0.025 + 0.975(𝑡𝑡/360)0.5] 

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ال ينطبق

36 [0.05 + 0.95(𝑡𝑡/360)0.5] 

 ميجاهرتز ٤٠٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠ العموم

 جيجاهرتز ٦ميجاهرتز إلى  ٤٠٠>

 جيجاهرتز ٣٠٠إلى  ٦>

 ال ينطبق

0.72 [0.05 + 0.95(𝑡𝑡/360)0.5] 

 ال ينطبق

 ال ينطبق

1.44 [0.025 + 0.975(𝑡𝑡/360)0.5] 

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 ال ينطبق

7.2[0.05 + 0.95(𝑡𝑡/360)0.5] 

 مالحظة:

 أخذها في االعتبار عند تحديد المطابقة." إلى "غير قابل للتطبيق"، وال يلزم  تشير " ال ينطبق .١

 ث، بغض النظر عن الخصائص الزمنية للتعرض. ٣٦٠< و ٠بين >الواقعة  tإلى الوقت بالثواني، ويجب تلبية القيود لجميع قيم  tتشير  .٢

 جم مكعب. )١٠(على كتلة  موضعيال SAحساب متوسط  جبي .٣

جيجاهرتز، يتم فرض قيد إضافي، حيث يقتصر  )٣٠(من الجسم. أعلى من  ²سم )٤(على مساحة  موضعيال 𝑈𝑈ab متوسط حساب يجب .٤

0.025]7.2 من الجسم على ²سم )١(مساحة ل ضمتوسط التعر  + 0.975(𝑡𝑡/360)0.5] 0.025]1.44 للتعرض المهني و + 0.975(𝑡𝑡/360)0.5]  لتعرض

 العموم.

تعرض الوارد من أي نبضة، أو مجموعة نبضات، أو مجموعة فرعية من النبضات في سلسلة، وكذلك لل م تجاوز هذه المستوياتيجب عد .٥

 .بالثواني t ، وذلك خالل المدة الزمنية من مجموع التعرضات (بما في ذلك المجاالت الكهرومغناطيسية غير النبضية)

 < إلى ٠ > موحدة فتراتل جيجاهرتز، ٣٠٠ إلى كيلوهرتز ١٠٠ من الكهرومغناطيسي للمجال للتعرض األساسية القيود )٢( الجدول

 دقائق ٦

ميجاهرتز في  ١٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠نطاق التردد من لل (ICNIRP 2020)إلرشادات  إعادة تقييم القيود األساسية لم تتم

 أدناه. ٤؛ وقد تم سردها في الجدول ICNIRP (2020)إرشادات 

 𝐄𝐄𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 ( 𝐕𝐕 𝐦𝐦−𝟏𝟏) الكهربائي المستحثالمجال  نطاق التردد سيناريو التعرض

 X  10−4 ƒ 2.7 ميجاهرتز ١٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠ المهنيون

 X  10−4 ƒ 1.35 ميجاهرتز ١٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠ العموم

 مالحظة:

١. ƒ يشير إلى التردد بالهرتز 

 مم ٢× مم  ٢) على RMS(جذر المتوسط التربيعي  قيم من خالل ب متوسطهابأي منطقة من الجسم، ويجب حساالقيد قيم  تتعلق .٢

 ).ICNIRP 2010(كما هو محدد في  األنسجة المتجاورةمن  مم ٢× 

  المكانية. الذروة لقيم ميجاهرتز، ١٠ إلى كيلوهرتز ١٠٠ من الكهرومغناطيسي للمجال للتعرض األساسية القيود )٣( الجدول

 



 

١٦ 

 كيلوهرتز ١٠٠ -كيلوهرتز  ٨٫٣القيود األساسية  .٤-٢-٢

 في ةالصادر  إرشاداتهافي  ICNIRPكيلوهرتز بواسطة  ١٠٠كيلوهرتز إلى  ٨٫٣لم يتم تحديث و/أو نقل نطاق التردد البالغ 

كيلو هرتز هي تلك  ١٠٠كيلوهرتز إلى  ٨٫٣ التردد السارية المتعلقة بنطاق ICNIRP، وبالتالي فإن أحدث إرشادات )٢٠٢٠(

 .دول التاليجوالموضحة في ال ICNIRP (2010)الموضحة في 

 )V m-1(ي الداخلي ائالمجال الكهرب نطاق التردد خاصية التعرض 

   التعرض المهني

 للرأس (CNS)أنسجة الجهاز العصبي المركزي 

 جميع أنسجة الرأس والجسم

 تعرض العموم

 أنسجة الجهاز العصبي المركزي للرأس

 جميع أنسجة الرأس والجسم 

 كيلوهرتز ١٠٠ كيلوهرتز إلى ٨٫٣

 كيلوهرتز ١٠٠كيلوهرتز إلى  ٨٫٣

 

 كيلوهرتز ١٠٠كيلوهرتز إلى  ٨٫٣

 كيلوهرتز ١٠٠كيلوهرتز إلى  ٨٫٣

2.7 X  10−4 ƒ 

2.7 X  10−4 ƒ 

 

1.35 X  10−4 ƒ 

1.35 X  10−4 ƒ 

 الحظات:م

 إلى التردد بوحدة الهرتز. fيشير  .١

 .جميع القيم هي جذر متوسط التربيع .٢

 الوقت. بمرور المتغيرة والمغناطيسية يةائالكهرب للمجاالت للتعرض األساسية القيود   )٤( الجدول

 جيجاهرتز ٣٠٠ –كيلوهرتز  ١٠٠المستويات المرجعية  .٥-٢-٢

الحسابية ودراسات القياس التجريبية لتوفير وسيلة إلثبات  اذجات المرجعية من مجموعة من النمتم اشتقاق المستوي

القيود األساسية، ولكنها توفر مستوى مكافًئا من ب مقارنة المطابقة باستخدام الكميات األكثر سهولة في التقييم 

لى افتراضات المشتقات تعتمد ع إلى أننظًرا و. ومع ذلك، اة لسيناريوهات التعرض األكثر سوًء الحماية للقيود األساسي

 .ستكون المستويات المرجعية أكثر تحفًظا من القيود األساسية المقابلةف -في معظم سيناريوهات التعرض - متحفظة

 أدناه، وتم وضعها للحماية من التأثيرات المرتبطة بما يلي: ٨-٦تم تحديد المستويات المرجعية في الجداول 

 )٦الجدول  دقيقة؛ ٣٠تعرض كامل الجسم (بمتوسط أكثر من   ▪

 )٧دقائق، الجدول  ٦(بمتوسط أكثر من  موضعيالتعرض ال  ▪

 ).٨دقائق؛ الجدول  ٦< و ٠> على فترات تتراوح بين وحد(م الموضعي الوجيزتعرض ال  ▪
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 Eشدة المجال  نطاق التردد سيناريو التعرض 

 ؛ اللحظي
𝐄𝐄𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢(𝑽𝑽 𝒎𝒎−𝟏𝟏) 

 ؛ اللحظي Hشدة المجال 
𝐇𝐇𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢(𝑨𝑨 𝒎𝒎−𝟏𝟏) 

 ؛ لحظيةقدرة الكثافة 
𝐒𝐒𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢(𝑾𝑾 𝒎𝒎−𝟐𝟐) 

 ميجاهرتز ٣٠ – ٠٫١ المهنيون

 ميجاهرتز ٤٠٠ – ٣٠>

 ميجاهرتز ٢٠٠٠ – ٤٠٠>

 جيجاهرتز ٣٠٠ – ٢>

660/ƒM0.7 

61 

3ƒM0.5 

 ال ينطبق

4.9/ƒM 

0.16 

0.008ƒM0.5 

 ال ينطبق

 ال ينطبق

 10 

ƒM/40 

50 

 ميجاهرتز ٣٠ – ٠٫١ العموم

 ميجاهرتز ٤٠٠ – ٣٠>

 ميجاهرتز ٢٠٠٠ – ٤٠٠>

 جيجاهرتز ٣٠٠ – ٢>

300/ƒM0.7 

27.7 

1.375ƒM0.5 

  ال ينطبق

2.2/ƒM 

0.073 

0.0037ƒM0.5 

  ال ينطبق

 ال ينطبق

 2 

ƒM/200 

10 

 مالحظة:

 " إلى "غير قابل للتطبيق"، وال يلزم أخذها في االعتبار عند تحديد المطابقة. ال ينطبق تشير " .١

 إلى التردد بوحدة الميجاهرتز. mfتشير  .٢

٣. S𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, E𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  و  H𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 دقيقة، على مساحة كامل الجسم. يجب إجراء حساب المتوسط الزماني ثالثون  )٣٠( خالل مدةمتوسطها حساب يجب

من اإلرشادات الصادرة في الملحق (أ)  eqn 8عن طريق حساب متوسط القيم المربعة ذات الصلة (انظر   𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 و  E𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 والمكاني لكل من

 لمعرفة التفاصيل). )٢٠٢٠عن اللجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير المؤين (

في منطقة المجال البعيد / المجال  اتميجاهرتز، بغض النظر عن الفروق ٣٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠بالنسبة للترددات التي تتراوح من  .٤

 يتجاوز قيم المستوى المرجعي المذكورة أعاله.  H𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 أو   E𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ابقة إذا لم يكن أي من القريب، يتم إثبات المط

  𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 أو   𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖المطابقة إذا لم يتجاوز أي من  يتم إثبات) داخل منطقة المجال البعيد: جيجاهرتز: (أ ٢ميجاهرتز إلى  ٣٠>  للترددات من .٥

 (ب) داخل منطقة المجال القريب المشع،؛  𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 بـ  𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒 المذكورة أعاله (مطلوب واحد فقط)؛ يمكن استبدالقيم المستوى المرجعي 

 (ج) داخل منطقة المجال القريبالقيم المرجعية المذكورة أعاله؛   𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖و  𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 أو كل من  𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 إذا لم يتجاوز أي من المطابقة يتم إثبات

إلثبات المطابقة،  𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 القيم المرجعية المذكورة أعاله؛ ال يمكن استخدام  𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖و  𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 إذا لم يتجاوز كل من المطابقة إثبات يتمالتفاعلي؛ 

 يجب تقييم القيود األساسية. وبالتالي

قيم المستوى  𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖جيجاهرتز: (أ) داخل منطقة المجال البعيد: يتم إثبات المطابقة إذا لم يتجاوز  ٣٠٠جيجاهرتز إلى  ٢>  للترددات من .٦

قيم   𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (ب) داخل منطقة المجال القريب المشع، يتم إثبات المطابقة إذا لم يتجاوز؛ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 بـ 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒المرجعي أعاله؛ ويمكن استبدال 

المطابقة،  إلثباتستخدام المستويات المرجعية (ج) داخل منطقة المجال القريب التفاعلي، ال يمكن ا لمرجعي أعاله؛المستوى ا

 وبالتالي يجب تقييم القيود األساسية.

 ٣٠٠ إلى كيلوهرتز ١٠٠ من الكهرومغناطيسية للمجاالت بالكامل الجسم لتعرض المرجعية المستويات متوسط  )٥( الجدول

 ).المتغيرة غير التربيع متوسط جذر م(قي دقيقة )٣٠( مدة خالل جيجاهرتز

 



 

١٨ 

 Eشدة المجال  نطاق التردد سيناريو التعرض

 ؛ اللحظي
𝐄𝐄𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢(𝑽𝑽 𝒎𝒎−𝟏𝟏) 

 ؛ اللحظي Hشدة المجال 
𝐇𝐇𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢(𝑨𝑨 𝒎𝒎−𝟏𝟏) 

 ؛ لحظيةقدرة الالكثافة 
𝐒𝐒𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢(𝑾𝑾 𝒎𝒎−𝟐𝟐) 

 ال ينطبق ƒM0.7 10.8/ƒM/1504 ميجاهرتز ٣٠ – ٠٫١ المهنيون

 50 0.36 139 ميجاهرتز ٤٠٠ – ٣٠<

 10.58ƒM0.43 0.0274ƒM0.43 0.29ƒM0.86 ميجاهرتز ٢٠٠٠ – ٤٠٠>

 200 ال ينطبق ال ينطبق جيجاهرتز ٣٠٠ – ٢>

 0.177Gƒ/275 ال ينطبق ال ينطبق جيجاهرتز ٣٠٠˂ – ٦>

 100 ينطبقال  ال ينطبق جيجاهرتز ٣٠٠

 ال ينطبق ƒM0.7 4.9/ ƒM/671 ميجاهرتز ٣٠ – ٠٫١ العموم

 10 0.163 62 ميجاهرتز ٤٠٠ – ٣٠<

 4.72ƒM0.43 0.0123 ƒM0.43 0.058ƒM0.86 ميجاهرتز ٢٠٠٠ – ٤٠٠>

 40 ال ينطبق ال ينطبق جيجاهرتز ٣٠٠ – ٢>

 ƒG0.177/55 ال ينطبق ال ينطبق جيجاهرتز ٣٠٠˂ – ٦>

 20 ال ينطبق ال ينطبق جيجاهرتز ٣٠٠

 مالحظة:

 " إلى "غير قابل للتطبيق"، وال يلزم أخذها في االعتبار عند تحديد المطابقة.ال ينطبقتشير " .١

 إلى التردد بوحدة الجيجاهرتز؛ Gƒإلى التردد بوحدة الميجاهرتز؛ ويشير  Mƒيشير  .٢

على  ٧-٦توسط المكاني في المالحظتين دقائق، حيث يتم تحديد الم )٦(على مدى  incH ، وincE ، وincSيجب أن يتم حساب متوسط  .٣

عن طريق حساب متوسط  incH و incEمساحة الجسم المعروضة ذات الصلة. يجب إجراء حساب المتوسط الزماني والمكاني لكل من 

لدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير من اإلرشادات الصادرة عن اللجنة ا في الملحق (أ) eqn 8القيم المربعة ذات الصلة (راجع 

 لمعرفة التفاصيل). )٢٠٢٠المؤين (

في منطقة المجال البعيد/المجال القريب، يتم إثبات  اتميجاهرتز، بغض النظر عن الفروق ٣٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠بالنسبة للترددات من  .٤

، على كامل مساحة الجسم المعروضة، قيم المستوى المرجعي incHأو الذروة المكانية  incEالمطابقة إذا لم تتجاوز الذروة المكانية 

 الموضحة أعاله.

جيجاهرتز: (أ) داخل منطقة المجال البعيد، يتم إثبات المطابقة إذا كانت إحدى الذروات المكانية  ٦ميجاهرتز إلى  ٣٠للترددات من>  .٥

incS أو ،incE أو ،incH ال تتجاوز قيم المستوى المرجعي أعاله (مطلوب واحدة فقط)؛ قد يتم  ل مساحة الجسم المعروضةعلى كام

المكانية أو الذروتان المكانيتان  incS(ب) داخل منطقة المجال القريب المشع، يتم إثبات المطابقة إذا كانت ذروة ؛ incSبـ  eqSاستبدال 

incE و incH (ج) داخل منطقة المجال القريب ى المرجعي المذكورة أعاله؛ لمستوال تتجاوز قيم ا روضةعلى كامل مساحة الجسم المع

 incSقيم المستوى المرجعي الموضحة أعاله؛ وال يمكن استخدام  incH و incEالتفاعلي: يتم إثبات المطابقة إذا لم يتجاوز كل من 

المطابقة، وبالتالي  إلثباتويات المرجعية ستخدام المستجيجاهرتز، ال يمكن ا ٢إلثبات المطابقة؛ بالنسبة للترددات التي تزيد عن 

 يجب تقييم القيود األساسية.

على مساحة  incSجيجاهرتز: (أ) داخل منطقة المجال البعيد، يتم إثبات المطابقة إذا كان معدل  ٣٠٠جيجاهرتز إلى  ٦للترددات من > .٦

(ب) ؛ incSبـ  eqSال يتجاوز قيم المستوى المرجعي الموضحة أعاله؛ وقد يتم استبدال  ٢سم )٤(سطح الجسم المربعة المعروضة البالغة 

جسم الالذي تم حسابه على متوسط مساحة سطح  incSداخل منطقة المجال القريب المشع، يتم إثبات المطابقة إذا كان معدل 

قة المجال (ج) ال يمكن استخدام المستويات المرجعية لمنطه؛ ال يتجاوز قيم المستوى المرجعي المذكورة أعال ٢سم )٤(المربعة البالغة 

 المطابقة، وبالتالي يجب تقييم القيود األساسية. ثباتالقريب التفاعلي إل

جيجاهرتز، يجب أال يتجاوز متوسط التعرض على مساحة سطح جسم مربعة معروضة  ٣٠٠جيجاهرتز إلى  ٣٠> من بالنسبة للترددات .٧

 .٢سم )٤(ضعف القيود المتعلقة بنظيره على مساحة مربعة قدرها  ٢سم )١(قدرها 

 إلى كيلوهرتز ١٠٠ من الكهرومغناطيسية لمجاالتل الموضعي للتعرض المرجعية لمستوياتا متوسط  )٦( جدولال

 .)المتغيرة غير التربيع متوسط جذر م(قي دقائق )٦( مدة خالل جيجاهرتز ٣٠٠



 

١٩ 

 )𝐔𝐔𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 )𝐤𝐤𝐤𝐤 𝐦𝐦−𝟐𝟐كثافة الطاقة المستحثة؛  نطاق التردد سيناريو التعرض

 ال ينطبق ميجاهرتز ٤٠٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠ المهنيون

 0.29ƒM0.86 x 0.36[0.05 + 0.95(t/360)0.5] ميجاهرتز ٢٠٠ – ٤٠٠>

 0.5x 0.36[0.05 + 0.95(t/360) 200[ جيجاهرتز ٦ – ٢>

 0.5x 0.36[0.05 + 0.95(t/360) 0.177Gƒ/275[ جيجاهرتز ٣٠٠˂ - ٦>

 0.5x 0.36[0.05 + 0.95(t/360) 100[ جيجاهرتز ٣٠٠

 ال ينطبق ميجاهرتز ٤٠٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠ العموم

 0.5x 0.36[0.05 + 0.95(t/360) 0.86Mƒ0.058[ ميجاهرتز ٢٠٠٠ – ٤٠٠>

 0.5x 0.36[0.05 + 0.95(t/360) 40[ جيجاهرتز ٦ – ٢>

 0.5x 0.36[0.05 + 0.95(t/360) 0.177Gƒ/55[ جيجاهرتز ٣٠٠˂ - ٦>

 0.5x 0.36[0.05 + 0.95(t/360) 20[ جيجاهرتز ٣٠٠

 مالحظة:

 تشير "ال ينطبق" إلى "غير قابل للتطبيق"، وال يلزم أخذها في االعتبار عند تحديد المطابقة. .١

بالثواني، بحيث ال يتجاوز  مدة الزمنيةعن ال t  عبريلى التردد بوحدة الجيجاهرتز؛ وإ Gƒ إلى التردد بوحدة الميجاهرتز؛ ويشير  Mƒيشير  .٢

هذه القيم الخاصة بالمستوى المرجعي ألي نبضة أو مجموعة نبضات أو مجموعة فرعية من النبضات في سلسلة،  مطلًقا التعرض

 .بالثواني t وذلك خالل المدة الزمنية نبضية)،وكذلك من مجموع التعرضات (بما في ذلك المجاالت الكهرومغناطيسية غير ال

 على مساحة الجسم المعروضة ذات الصلة. ٧-٥حيث يتم تحديد المتوسط المكاني في المالحظات ، t بمرور الوقت U𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖يتم حساب  .٣

، ولذلك لم يتم تعيين غير مطلوبة دقائق ٦إلى < ٠> قيود المدة الزمنيةميجاهرتز ،  ٤٠٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠بالنسبة للترددات من   .٤

 المستويات المرجعية.

على  ,U𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 جيجاهرتز: (أ) داخل منطقة المجال البعيد: يتم إثبات المطابقة إذا كانت الذروة المكانية ٦ميجاهرتز إلى  ٤٠٠للترددات من > .٥

(ب) داخل ،  U𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 بـ  U𝑒𝑒𝑒𝑒 يمكن استبدالو ،عالهال تتجاوز قيم المستوى المرجعي المذكورة أ بالكامل المعروضة كامل مساحة الجسم

على كامل مساحة الجسم المعروضة  U𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 يتم إثبات المطابقة إذا لم تتجاوز الذروة المكانية بحيث منطقة المجال القريب المشع،

 ثباتيمكن استخدام المستويات المرجعية إل الوقيم المستوى المرجعي المذكورة أعاله؛ (ج) داخل منطقة المجال القريب التفاعلي،

 المطابقة، وبالتالي يجب تقييم القيود األساسية.

جيجاهرتز: (أ) داخل منطقة المجال القريب المشع أو المجال البعيد، يتم إثبات المطابقة إذا لم  ٣٠٠إلى  جيجاهرتز ٦ للترددات من > .٦

قيم المستوى المرجعي المذكورة أعاله؛  ²سم )٤(المعروضة المربعة البالغة على مساحة الجسم  ة كمتوسطالمحسوب  U𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 تتجاوز

المطابقة، وبالتالي يجب تقييم القيود  ثباتال يمكن استخدام المستويات المرجعية إلو(ب) داخل منطقة المجال القريب التفاعلي، 

 األساسية.

يتجاوز متوسط التعرض على مساحة سطح الجسم المربعة المعروضة جيجاهرتز، يجب أال  ٣٠٠جيجاهرتز إلى  ٣٠بالنسبة للترددات > .٧

  360(t/570.9+  520.0[720.x  0.177Gƒ/55(0.5[𝐤𝐤𝐤𝐤 𝐦𝐦−𝟐𝟐  و للتعرض المهني 720.x  0.177Gƒ/275]t/570.9+  520.0)𝐤𝐤𝐤𝐤 𝐦𝐦−𝟐𝟐]0.5)360  ²سم ١البالغة 

 لتعرض العموم.

 خالل جيجاهرتز ٣٠٠ إلى هرتز كيلو ١٠٠ من الكهرومغناطيسية مجاالتلل الموضعي للتعرض المرجعية مستوياتال )٧( الجدول

 .)المتغيرة غير التربيع متوسط جذر مقي(  دقائق ٦< و ٠> بين تتراوح موحدة مدة



 

٢٠ 

 ميجاهرتز ١٠ -كيلوهرتز  ١٠٠ الموضعيقيمة الذروة المكانية للتعرض ل المستويات المرجعية .١-٥-٢-٢

 . (ICNIRP 2010)إرشادات ب تلك الخاصة  تستند إلى (ICNIRP 2020) رشاداتإل المستويات المرجعية  ال تزال

؛ اللحظي Eشدة المجال  نطاق التردد سيناريو التعرض
𝐄𝐄𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢(𝑽𝑽 𝒎𝒎−𝟏𝟏) 

 ؛  Hشدة المجال 

𝐇𝐇𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢(𝑨𝑨 𝒎𝒎−𝟏𝟏) 

 ٨٠ ١٧٠ ميجاهرتز ١٠ -كيلوهرتز  ١٠٠ المهنيون

 ٢١ ٨٣ ميجاهرتز ١٠ -كيلوهرتز  ١٠٠ العموم

 مالحظة:

 أو الذروة المكانية Eincبغض النظر عن فرق منطقة المجال البعيد/المجال القريب، يتم إثبات المطابقة إذا لم تتجاوز الذروة المكانية  .١

Hinc قيم المستوى المرجعي الموضحة أعاله. مساحة الجسم المعروضة على كامل 

 ١٠ إلى كيلوهرتز ١٠٠ من الكهرومغناطيسية المجاالت إلى الموضعي للتعرض المرجعية لمستوياتا  )٨( جدولال

 المكانية. الذروات لقيم ،يرة)المتغ غير التربيع متوسط جذر (قيم ميجاهرتز

، يجب اعتبار المستوى المرجعي األكثر صرامة )٦(والجدول  )٩(يات المرجعية للجدول في حالة وجود اختالف بين المستو

 .كقيمة مرجعية قابلة للتطبيق

 ميجاهرتز ١١٠ -كيلوهرتز  ١٠٠لتيار المستحث لالمستويات المرجعية  .٢-٥-٢-٢

 الرنين الخاصةبالقرب من ترددات  لتأخذ في الحسبان تأثيرات التأريض للتيار الطرفيين مستويات مرجعية إضافية تم تعي

التعرض داخل األنسجة عند ترددات معينة  أثرجسم اإلنسان التي قد تؤدي بخالف ذلك إلى مستويات مرجعية تقلل من ب

صلة فقط في سيناريوهات التعرض الذات  للتيار الطرفيمن المجاالت الكهرومغناطيسية. تعتبر المستويات المرجعية 

 .حيث ال يكون الشخص معزوًال كهربائًيا

 I (mA)تيار كهربي؛  نطاق التردد سيناريو التعرض

 ١٠٠ ميجاهرتز ١١٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠ المهنيون

 ٤٥ ميجاهرتز ١١٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠ العموم

 مالحظة:

 يجب تحديد قيم شدة التيار من خالل حساب متوسط القيم المربعة ذات الصلة. .١

 يجب تقييم شدة تيار األطراف بشكل منفصل لكل طرف. .٢

 ألي نطاق تردد آخر. للتيار الطرفيلم يتم توفير المستويات المرجعية  .٣

مطلوبة فقط للحاالت التي ال يكون فيها جسم اإلنسان معزوًال كهربائًيا عن  للتيار الطرفيالمستويات المرجعية  .٤

 المستوى األرضي.

 تتراوح ترددات عند دقائق، )٦( زمنية مدة بمتوسط طرف، أي في المستحث للتيار المرجعية المستويات  )٩( جدولال

 ميجاهرتز. ١١٠ إلى كيلوهرتز ١٠٠ من



 

٢١ 

يتوفر مزيد من التفاصيل بشأن المستويات المرجعية في إرشادات اللجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير 

  أ). ٢٠٢٠المؤين (

 كيلوهرتز ١٠٠ -كيلوهرتز  ٨٫٣المستويات المرجعية  .٦-٢-٢

) في ICNIRPر المؤين (لم يتم تحديث هذا النطاق الترددي من ِقبل اللجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غي

والموضحة في  ٢٠١٠السارية هي تلك الخاصة بعام  ICNIRP، وبالتالي فإن أحدث إرشادات ٢٠٢٠الصادرة عام  إرشاداتها

 .الجدول التالي

 يائشدة المجال الكهرب نطاق التردد 

 E (kV m-1) 

 شدة المجال المغناطيسي 

H (A m-1)  

 التدفق المغناطيسيكثافة 

(T) B 

   ١ ×١٠-٤ ٨٠   ١٫٧ ×١٠-١ كيلوهرتز ١٠٠ - ٨٫٣

 الوقت بمرور المتغيرة والمغناطيسية الكهربائية للمجاالت المهني للتعرض المرجعية المستويات   )١٠( جدولال

 ).المتغيرة غير التربيع متوسط جذر قيم( 

 

 يائشدة المجال الكهرب نطاق التردد

 E (kV m-1) 

 H شدة المجال المغناطيسي 

(A m-1)  

 التدفق المغناطيسيكثافة 

(T) B 

   ٫٧٢ ×١٠-٥ ٢١   ٣٫٨ ×١٠-٢ كيلوهرتز ١٠٠ - ٨٫٣

 قيم(  الوقت بمرور المتغيرة والمغناطيسية الكهربائية للمجاالت العموم لتعرض المرجعية المستويات   )١١( جدولال

 ).المتغيرة غير التربيع متوسط جذر

 

 

 

  



 

٢٢ 

 تردد متعددةالتعرض المتزامن لمجاالت  .٣

 المبادئ العامة  .١-٣

. من عدمه تمثل إضافة في تأثيراتها المتزامن لمجاالت تردد متعددةأن يتم تحديد ما إذا كانت حاالت التعرض  من المهم 

يجب فحص التأثيرات المضافة بشكل منفصل بالنسبة لتأثيرات التحفيز الحراري والكهربائي، مع استيفاء القيود بعد حيث 

تنطبق المعادالت أدناه على الترددات ذات الصلة في حاالت التعرض العملي في واحتساب هذه التأثيرات اإلضافية. 

بالنسبة أما . (ICNIRP 2020)يجاهرتز، كما هو موضح في إرشادات ج ٣٠٠كيلوهرتز إلى  ١٠٠نطاق التردد الذي يتراوح من 

نظًرا ألن و  .(ICNIRP 2010)كيلوهرتز، يتم الرجوع إلى إرشادات  ١٠٠كيلوهرتز إلى  ٨٫٣لنطاق التردد الذي يتراوح من 

ي حاالت التعرض معادالت تجميع المستوى المرجعي أدناه تفترض أسوأ الظروف بين المجاالت من عدة مصادر، فقد تؤد

 النموذجية في الممارسة العملية إلى مستويات تعرض أقل مما تشير إليه المعادالت الخاصة بالمستويات المرجعية.

قيم ب مقارنًة أو كثافة القدرة  Hأو شدة المجال  Eفيما يتعلق بالمستويات المرجعية، يجب تقييم أكبر نسبة لشدة المجال  

كل مصدر واستخدامها إلثبات المطابقة. في المجال المشع البعيد عند ترددات أعلى من المستوى المرجعي المقابلة ل

يتم تعريف ، وي وال يلزم تحديد سوى نسبة واحدةمتطابقة بشكل أساس Sو  2Hو  2Eميجاهرتز، تكون نسب التعرض  ٣٠

ها تحتوي على تحوالت من حيث وعند ترددات محددة فإن ،المستويات المرجعية من حيث الكميات الفيزيائية الخارجية

ميجاهرتز، في حين أن شدة المجال وكثافة القدرة  ٣٠دون فيما شدة المجال  يتم استخدامعلى سبيل المثال،  الكميات.

من مقدار جيجاهرتز. عندما يشتمل التعرض على مكونات تردد أقل  وأعلى  ٢ميجاهرتز إلى  ٣٠قابلة للتطبيق من  اللحظية

يجب اشتقاق قيم  ، حيثالمبدأ نفسه على القيود األساسيةينطبق ولحساب ذلك.  اإلضافةيجب استخدام فإنه ، التحول

المجاالت التي تم إدخالها في المعادالت أدناه باستخدام نفس القيود المكانية والزمانية المشار إليها في القيد 

والمستويات المرجعية معروضة بشكل منفصل  األساسي وجداول المستوى المرجعي. معادالت الجمع للقيود األساسية

يمكن التقييم عن طريق المزج بين القيد األساسي والمستوى المرجعي. على  -ألغراض المطابقة العملية- ولكنأدناه. 

 ٦لمكونات التردد األعلى من  )٤(الرابع في المعادلة  حدبال )٢(الثاني في المعادلة  حديمكن استبدال ال :سبيل المثال

 جاهرتز.جي

 دقائق ٦≥ الزمنية  فتراتالقيود األساسية لل  .٢-٣

 وفًقا لما يلي: SAR ، يجب إضافةالجسم كامللقيود األساسية لمتوسط اللتطبيق العملي ل بالنسبة 

�
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵

300 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖=100𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺

≤ 1  

 )١(المعادلة 



 

٢٣ 

األساسية  SARومتوسط قيود  iلكامل الجسم عند التردد  SARعن متوسط مستويات  BRSAR و iSARحيث يعبر كل من 

 )٢(لكامل الجسم والواردة في الجدول 

 وكثافة القدرة الممتصة موضعيال SARبالنسبة للتطبيق العملي للقيود األساسية الخاصة بمعدل االمتصاص النوعي  

 ، يجب إضافة القيم وفًقا لما يلي:الموضعية

�
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵

6 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖=100𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺

 

               + �
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝐵𝐵𝐵𝐵
    

30 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 6 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

 

+ � 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀 ��
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝐵𝐵𝐵𝐵
� ,�

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎,1𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎,1𝑖𝑖𝑐𝑐,𝐵𝐵𝐵𝐵
��  ≤ 1   

300 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 30 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

 

 )٢(المعادلة 

الواردة في  موضعيةالاألساسية  SAR وقيود iعند التردد  موضعيال SARعن مستوى  BRSARو iSARحيث يعبر كل من 

والقيد  iعند التردد  ٢سم )٤( لمساحةتوى كثافة القدرة الممتصة هي مس cm,BR4ab,S و cm,i4ab,S، على التوالي؛ )٢(الجدول 

عن   cm,BR1ab,Sو cm,i1ab,Sعلى التوالي؛ وتعبر  )٢(الواردة في الجدول  ٢سم )٤( لمساحة األساسي لكثافة القدرة الممتصة

 ٢سم )١( لمساحةسي لكثافة القدرة الممتصة والقيد األسا iعند التردد  ٢سم )١( لمساحةممتصة مستوى كثافة القدرة ال

على أنها صفر؛ وعند تقييم مجموع  abSعلى التوالي؛ وداخل الجسم، يجب التعامل مع مصطلحات  )٢(والواردة في الجدول 

SAR و abS سطح الجسم، يتم اعتبار  على)the centre of the SAR averaging space( ) على أنهx,y,z(،  بحيث يكون

 the( تعريف ويتم ،)جم ١٠ مكعب طول نصف من يقرب ما( سم ١٫٠٨-=  z ويكون) ٠=  zموازًيا لسطح الجسم ( x,yالمستوى 

averaging area abcentre of the S(  0على أنهx,y,لكل موضع في جسم اإلنسان.يجب أن تكون كافية  ٢المعادلة  ؛ 

 دقائق ٦≥ الزمنية  تراتالمستويات المرجعية للف .٣-٣

�  ��
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
�
2

+ �
𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
�
2

�  
30 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖= 100 𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺

 

            + � 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀 ��
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
�
2

,�
𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
�
2

,�
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
��   

2 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 30 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺

 

            + � �
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅
�   ≤ 1,

300 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 2 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

 

 )٣(المعادلة 



 

٢٤ 

لكامل الجسم والمستوى المرجعي لمتوسط شدة  اللحظي عن متوسط شدة المجال الكهربائي Iinc,RL,E و inc,iEحيث تعبر 

 متوسط عن inc,RL,iH و inc,iHوتعبر  ، على التوالي؛iعند التردد  )٦(لكامل الجسم الوارد في الجدول  اللحظي المجال الكهربائي

 المغناطيسي المجال شدة لمتوسط المرجعي والمستوى الجسم كامل على اللحظي المغناطيسي المجال شدة

قدرة الكثافة  متوسط عن inc,RLS و incS ، على التوالي؛ وتعبر i التردد عند )٦( الجدول في الوارد الجسم كامل على اللحظي

ى كامل الجسم الوارد في الجدول عل اللحظيةقدرة العلى كامل الجسم والمستوى المرجعي لمتوسط كثافة  اللحظية

على كامل الجسم والمستوى المرجعي لمتوسط  اللحظيةقدرة العن متوسط كثافة  inc,RL,iS و inc,iSعلى التوالي؛ وتعبر  )٦(

، على التوالي. الحظ أنه في المجال البعيد iعند التردد  )٦(على كامل الجسم الوارد في الجدول  اللحظيةقدرة الكثافة 

ة بشكل أساسي، وبالتالي يلزم تحديد نسبة متطابق )٣(الثاني من المعادلة  الحدالمشع، تكون نسب التعرض الثالث في 

غير مناسب وال يمكن استخدامه لمنطقة المجال  )٣(الثالث في المعادلة  الجزءأن بحظ ويالواحدة فقط عند كل تردد. 

 للقيود األساسية بدًال من ذلك. ١المكافئة من المعادلة الحدود القريب التفاعلي. في هذه الحالة، يجب استخدام 

� 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀 ��
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
�
2

,�
𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
�
2

�  
30 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖= 100 𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺

 

             + � 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀 ��
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
�
2

,�
𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
�
2

,�
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
��   

2 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 30 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺

 

             + � �
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
�  

6 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 2 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

 

             + � �
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
�  

30 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 6 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

 

             + � 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀 ��
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
� ,�

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,1𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,1𝑖𝑖𝑐𝑐,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖
��  

300 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 30 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

≤ 1, 

 )٤(المعادلة  

ي ائوالمستوى المرجعي لشدة المجال الكهرب موضعيال اللحظيعن شدة المجال الكهربائي  inc,RL,iE و inc,iEحيث تعبر 

إلى شدة المجال المغناطيسي  inc,RL,iH و inc,IH، على التوالي؛ وتشير iعند التردد  )٧(الوارد في الجدول  موضعيال اللحظي

عند التردد  ٧الوارد في الجدول  موضعيال اللحظيل المغناطيسي والمستوى المرجعي لشدة المجا موضعيال اللحظي

i على التوالي؛ وتشير ،inc,iS و inc,RL,iS  اللحظيةقدرة الوالمستوى المرجعي لكثافة  موضعيةال اللحظيةقدرة الإلى كثافة 

ع الحدود حيث يجب التعامل موجيجاهرتز،  ٦، على التوالي؛ داخل الجسم فوق iالتردد عند  )٧(الواردة في الجدول  موضعيةال

. بالنسبة للتطبيق العملي للمستويات الجسمكل موضع في ) يجب أن تكون كافية ل٤المعادلة رقم ( على أنها صفر؛

 المرجعية للتيارات الطرفية، يجب إضافة قيم التيار الطرفي وفًقا لما يلي:



 

٢٥ 

             � �
𝐼𝐼𝑖𝑖
𝐼𝐼𝐵𝐵𝑅𝑅

�
2
≤ 1  

110 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖= 100 𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺

 

 )٥(المعادلة 

إذا و. ١٠عن قيمة المستوى المرجعي للتيار الطرفي من الجدول  RLI؛ ويعبر iعن مكون التيار الطرفي عند التردد  iIحيث يعبر 

 ١١٠لى من عند ترددات أع حول األطراف موضعيوعي المعدل االمتصاص النلهناك مساهمات ال يمكن إهمالها كانت 

 . )٤(أو  )٢(في المعادلة  تماثلةالم الحدودميجاهرتز، فإنه يجب وضعها في االعتبار من خالل الجمع بين 

 دقائق. ٦الزمنية < لفتراتالقيود األساسية ل .٤-٣

وكثافة  SA و SAR قيم إضافة يجب دقائق، ٦<) (tالزمنية  فتراتلل موضعيةالعملي للقيود األساسية ال بالنسبة للتطبيق

 الطاقة الممتصة وفًقا لما يلي:

    �  
400 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖= 100 𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺

�
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖(𝑡𝑡)

360 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑑𝑑𝑡𝑡

 

𝑡𝑡
 

             + �  
6 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖> 400 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡) 

+  �  
30 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖> 6 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡) 

+ � 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀 ��
𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡)� , �

𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎,1𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝐵𝐵𝑆𝑆(𝑡𝑡) ��  

300 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 30 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

≤ 1, 

 )٦(المعادلة 

الوارد في  موضعيالاألساسي  SAR وقيد iعند التردد  لموضعيا SARلى مستوى إ BRSAR(t) و iSAR(t)حيث يشير 

 SAوقيد  iعند التردد  موضعيال SAيعبران عن مستوى  BRSA(t) و tiSA)(، على التوالي؛ )tخالل المدة الزمنية ( )٢(الجدول 

عن مستوى  cm,BR4ab,U(t) و cm,i4ab,U(t)، على التوالي؛ ويعبر )t) خالل المدة الزمنية (٣(الوارد في الجدول  موضعيساسي الاأل

الواردة  ٢سم )٤( لمساحة والقيد األساسي لكثافة القدرة الممتصة iعند التردد  ٢سم )٤( ة لمساحةرة الممتصكثافة القد

 إلى مستوى كثافة القدرة الممتصة cm,BR1ab,U(t) و t(Icm,1ab,Uعلى التوالي؛ ويشير ( ،)tخالل المدة الزمنية ( )٣(في الجدول 

خالل المدة  )٣(الواردة في الجدول  ٢سم )١( لمساحة والقيد األساسي لكثافة القدرة الممتصة iعند التردد  ٢سم )١( لمساحة

، abU و SAو/أو  SARعلى أنها صفر؛ عند تقييم مجموع  abU حدودخل الجسم، يجب التعامل مع على التوالي؛ دا)، tزمنية (ال

ث ــ، بحيx,y,zه ـى أنـعل )the centre of the SAR and/or SA averaging space(ار ــم اعتبـم، يتـح الجسـعلى سط

 فـعريـت مـتـوي ،)مـج ١٠ بـمكع ولـط فـنص نـم ربـيق ما( مـس ١٫٠٨=  zو) ٠=  zم (ـح الجسـا لسطًـ موازي x,yوى ـون المستــيك



 

٢٦ 

)averaging area abthe centre of the U(  0على أنهاx,y,المعادلة  ؛)لكل موضع في الجسم؛  ) يجب أن تكون كافية٦

 .في هذه المعادلة Uab و SA و SARالقصيرة والممتدة، يجب حساب كل من  فتراتبالنسبة للتعرض المتزامن لل

 دقائق. ٦< الزمنية تراتة للفالمستويات المرجعي .٥-٣

 المجال شدة قيم إضافة يجب دقائق، ٦<) t( الزمنية تراتللف موضعيةبالنسبة للتطبيق العملي للمستويات المرجعية ال

 لما وفًقا اللحظية الطاقة كثافةو ،اللحظية قدرةال وكثافة ،اللحظي المغناطيسي المجال وشدة ،اللحظي يائالكهرب

 :يلي

� 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀 ���
𝐸𝐸2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖(𝑡𝑡)

360 ∗  𝐸𝐸2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖  

 

𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡� ,��

𝐻𝐻2
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖(𝑡𝑡)

360 ∗ 𝐻𝐻2
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖  

 

𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡��  

30 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 100 𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺

 

         + � 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀 ���
𝐸𝐸2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖(𝑡𝑡)

360 ∗  𝐸𝐸2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖  

 

𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡� ,��

𝐻𝐻2
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖(𝑡𝑡)

360 ∗ 𝐻𝐻2
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖  

 

𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡� ,��

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖(𝑡𝑡)
360 ∗ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖  

 

𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡��  

400 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 30 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺

 

         + �  
6 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖> 400 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖(𝑡𝑡)

 

         +  �  
30 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖= 6 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖(𝑡𝑡)

 

         + � 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀 ��
𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,4𝑖𝑖𝑐𝑐,𝐵𝐵𝑅𝑅(𝑡𝑡)� ,�

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,1𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,1𝑖𝑖𝑐𝑐,𝐵𝐵𝑅𝑅,𝑖𝑖(𝑡𝑡)

��  
300 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖 > 30 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

≤ 1, 

 )٧(المعادلة 

الوارد موضعي المرجعي ال incEمستوى ) وtموضعي خالل المدة الزمنية (ال incEإلى مستوى  inc,RL,iE و inc,iE(t)حيث يشير 

) tموضعي خالل المدة الزمنية (ال Hincإلى مستوى  inc,RL,iH و inc,iH(t)، على التوالي؛ ويشير iعند التردد  )٦(ل في الجدو

إلى مستوى  inc,RL,iS و inc,iS(t)، على التوالي؛ ويشير iعند التردد  )٧(الوارد في الجدول الموضعي  المرجعي incH مستوىو

incS موضعي خالل المدة الزمنيةال )t (مستوى وincS الوارد في الجدول موضعي المرجعي ال)عند التردد  )٨i على التوالي؛ ،

خالل المدة  اللحظيةطاقة الوالمستوى المرجعي لكثافة  اللحظيةطاقة الإلى مستوى كثافة   RLincU,(t) و inc,iU(t)وتشير 

طاقة العن مستوى كثافة  cm,RL4inc,U(t) و cm,i4inc,U(t)على التوالي؛ وتعبر  )،٨(الوارد في الجدول ، iعند التردد )، tالزمنية (

عند التردد )، tخالل المدة الزمنية (، ٢سم )٤لمساحة ( اللحظيةطاقة الوالمستوى المرجعي لكثافة  ٢سم )٤لمساحة ( اللحظية

i 8(، الوارد في الجدول(  على التوالى؛ وتشير(t)cm,i1inc,U و (t)cm,RL1inc,U  طاقة الإلى مستوى كثافة) ٢سم) ١اللحظية لمساحة 

 )،٨(الوارد في الجدول ، iعند التردد )، t، خالل المدة الزمنية (cm٢-١ اللحظية لمساحةطاقة الوالمستوى المرجعي لكثافة 

كل موضع في ل ) يجب أن تكون كافية٧المعادلة ( صفر؛ اعلى أنه U حدوديتم التعامل مع على التوالي؛ داخل الجسم، 

 .الجسم



 

٢٧ 

 متطلبات المطابقة  .٤

 مقدمة .١-٤

المشار إليهم في القسم يتعين على جميع مستخدمي الطيف المرخص لهم، باستثناء مستخدمي الطيف المرخص لهم  

مستخدم الطيف تقييم كيفية إبقاء أفراد العموم على  . وينبغي علىللمجاالت الكهرومغناطيسية إجراء تقييم، أدناه ٤٫٢

مجاالت الكهرومغناطيسية للعموم. لل االلتزام بحدود التعرضالراديوية من أجل ضمان  البث اتمسافة كافية من هوائي

 تشير هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات إلى هذه المسافة على أنها "مسافة المطابقة".و

على مستخدمي الطيف  حديد مسافات المطابقة، يجبرض للمجاالت الكهرومغناطيسية لتعند إجراء تقييم التع 

 المرخص لهم مراعاة النقاط التالية:

الراديوية  جهزةإلى ظروف التشغيل القصوى لأل يجب أن تستند تقييمات المجاالت الكهرومغناطيسية  ▪

 المعنية؛

 ،لمرخص لهم مراعاة مخطط إشعاع الهوائيعند احتساب مسافة المطابقة، يجب على مستخدمي الطيف ا ▪

 تجاهات مختلفة من الهوائي.ال يمكن تطبيق مسافات مطابقة مختلفة بحيث

 يجب أن يتضمن تقييم المجاالت الكهرومغناطيسية الطرق التالية: 

 على المعايير الدولية المعروفة ؛ أوبناًءا حسابات المجاالت الكهرومغناطيسية  .أ

 على المعايير الدولية المعروفة.بناًءا أساليب قياس المجاالت الكهرومغناطيسية  .ب

أو معايير  IEC 62311 و IEC 62669 و IEC 62232: القياسأساليب معايير الدولية المعروفة لكل من الحسابات وللأمثلة وك

 .ماثلةالتحاد الدولي لالتصاالت الما

 وات ١٠ )EIRPلمتناحية  (قاعدة إعفاء القدرة المشعة المكافئة ا .٢-٤

ال يتعين على مستخدم الطيف المرخص له إجراء تقييم المجاالت الكهرومغناطيسية إذا كان جهاز اإلرسال يفي بالمعايير 

 التالية:

 ؛ وEIRPوات  )١٠(متوسط القدرة المرسلة أقل من    ▪

 .EIRPوات  )١٠٠(ذروة الطاقة المرسلة أقل من   ▪



 

٢٨ 

 تطبيق مسافة المطابقة .٣-٤

مسافة المطابقة، يجب عليه النظر في كيفية ضمان عدم تمكن العموم من بحساب مستخدم الطيف  يقومبمجرد أن  

لمجاالت الكهرومغناطيسية التعرض لحدود  تجاوزالتي قد يتم فيها والوصول إلى أي منطقة ضمن مسافة المطابقة 

 :يومن التدابير التي يمكن لمستخدم الطيف اتخاذها ما يلللعموم.  

 أسوار أو أقفال للحد من الوصول إلى المناطق القريبة من الهوائي ▪

 ISO 7010عالمات التحذير بناًء على  ▪

تجاوز حدود  وم موجوًدا في منطقة قد يتم فيهامطلًقا عندما يكون أحد أفراد العم وجد بث راديويضمان عدم   ▪

 .مجاالت الكهرومغناطيسية للعموملل التعرض حدود

 الت الكهرومغناطيسية على المواقع المشتركةتقييمات المجا  .٤-٤

المستخدمين اآلخرين الموجودة في الموقع المشترك  ة أجهزة إرسالمراعا لهم يجب على مستخدمي الطيف المرخص 

 مجاالت الكهرومغناطيسية للعموم.لل التعرض لضمان المطابقة مع حدود

الموجودة على موقع مشترك إذا خرين لمستخدمين اآلا أجهزة إرسال مراعاة تاج مستخدمو الطيف المرخص لهملن يح

 كانت أجهزتهم الخاصة تستوفي أًيا من الشروط التالية:

أعلى بمقدار بقدرة مشعة إجمالية مجمعة في أي اتجاه معين  ال تبثعلى الموقع المشترك  جميع أجهزتهم  ▪

اإلعفاء على  ة المتداخلة). ينطبق هذامناطق التغطية المستهدف األخذ بعين االعتبار (مع EIRPوات  )١٠٠(من 

 .private mobile radio (PMR)/business radioستخدمة في الراديو الم أجهزةمعظم 

ال يتجاوز إجمالي مستويات المجاالت الكهرومغناطيسية التي تنتجها جميع أجهزتهم على الموقع المشترك   ▪

للعموم في أي منطقة قد يكون فيها أحد أفراد مجاالت الكهرومغناطيسية لل التعرض من حدود) %٥( نسبة

 حال وجود بث راديوي.العموم حاضًرا 

وات أو أقل. سينطبق  )٢(أو أعلى، وقدرة إرسال تبلغ  dBi )٢٩(وكسب هوائي يبلغ  ثابتة حزمة أن يكون ألجهزتهم  ▪

 هذا على معظم الوصالت الثابتة إن لم يكن جميعها.

مستويات التعرض للمجاالت  االخذ باالعتبارالطيف المرخص لهم  امستخدمو لىيجب عفي جميع الحاالت األخرى،  

 المستخدمين اآلخرين الموجودة في نفس الموقع. أجهزةة عن كل من أجهزتهم الخاصة والكهرومغناطيسية الناتج

المرخص لهم مع مستخدمي الطيف  اومشاركتهعليها عند تقييم المعلومات التي يمكن اعتبارها ضرورية للحصول 

يجب على مستخدمي الطيف المرخص ؛ فمجاالت الكهرومغناطيسية العامةالتعرض للحدود للضمان المطابقة وذلك 



 

٢٩ 

لهم مشاركة الحد األدنى من المعلومات الالزمة لمستخدم آخر إلجراء تقييم دقيق للمجاالت الكهرومغناطيسية في 

 موقع معين.

 على الموقع التغيير األخيرجراء إ  .٥-٤

يتحمل الطرف الذي يقوم بإجراء التغيير األخير على الموقع مسؤولية ضمان مطابقة إجمالي مستويات التعرض 

("قاعدة  للعموم مجاالت الكهرومغناطيسيةلللتعرض  يسية من الموقع المشترك مع قيودللمجاالت الكهرومغناط

 الطرف األخير") باستثناء الحاالت التالية:

راء أي تغيير من المحتمل أن يزيد من مستويات التعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية ال يقوم هذا الطرف بإج ▪

 ؛ أوحال وجود بث راديويفي أي منطقة قد يتواجد فيها العموم 

 الموقع المشترك. فيالخاصة بهذا الطرف  األجهزةتثناء الموقع المشترك على ينطبق اس ▪

 ذي يقوم بإجراء التغيير األخير فقط إجراء تغييرات على الموقع إذا كانإذا تم تطبيق قاعدة الطرف األخير، يمكن للطرف ال

ال ُيطلب من الطرف األخير مراعاة  ، فإنهعند إجراء هذا التقييمومستمر للموقع. مطابقة بشكل بإمكان هذا الطرف إثبات ال

ل افتراض بشكل معقو و يمكنوالتي موقع الاألخرى في  جهزةللمجاالت الكهرومغناطيسية لألمستويات التعرض 

 األخرى مع منطقته. جهزةمنطقة التغطية المستهدفة لأل تتداخل ال، أو حيثما عليها موقع المشتركاستثناء ال تطبيق

 متطلبات المطابقةولية مشتركة فيما يتعلق بفي جميع الظروف األخرى، يتحمل مستخدمو الطيف المرخص لهم مسؤ

 لتنظيمات المجاالت الكهرومغناطيسية.

 أخرى قريبة ليست في نفس الموقع أجهزة .٦-٤

الراديوية الموجودة في موقع قريب آخر (على سبيل  األجهزةمستخدمي الطيف المرخص لهم النظر في  يجب على 

 األجهزة وغيرها من). المجمعأجهزة إرسال أخرى منفصلة داخل  ، أوالراديوية في المباني المجاورة : األجهزةالمثال

، وأحد تلك المعايير يتضمن أن المعايير الدولية المعترف بها وفقيتم تحديدها  )القريبة( األجهزةلة، فإن الراديوية المماث

يتعين على مستخدم ، فالحاالت األخرى. ولبقية مسافة المطابقة ثالثة أضعاف تقع ضمن التي األجهزة القريبة هي

 الطيف الرجوع إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

 تكرار التقييماتمعدل  .٧-٤

حيثما كان ذلك مناسًبا)  ابقة (بما في ذلك إجراء القياساتمستخدمي الطيف المرخص لهم إعادة تقييم المط يجب على 

عند إجراء أي تغيير أو إضافة إلى موقع من المحتمل أن يزيد من مستويات التعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية إلى 

ل يكون من المحتم حين ت الكهرومغناطيسية في أي منطقةث تقييم للمجاالأعلى من المستويات الواردة في أحد

 .حال وجود بث راديويالعموم وجود 
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 على المطابقةإجراءات الطرف الثالث تأثير  .٨-٤

ي يوجد على الرغم من احتمالية عدم دراية مستخدمي الطيف المرخص لهم بجميع التغييرات القريبة من المواقع الت 

من مستخدمي الطيف المرخص لهم أن يكونوا على دراية بالبيئة المحيطة بالموقع. الهيئة تتوقع  ة، فإنراديوي ا أجهزةبه

عدم حول موقع ما والتي يمكن أن تتسبب في المستقبل في  التغييراتفإذا أصبح مستخدم الطيف على دراية ببعض 

مستخدمي الطيف  منالهيئة تتوقع  لعموم، فإنمجاالت الكهرومغناطيسية الخاصة باالتعرض لل موقع لحدودال مطابقة

لضمان  ة واألشخاص اآلخرين حسب االقتضاءذات الصل الجهاتمراقبة التقدم المحرز في هذه التطورات والتعامل مع 

. قد تطلب هيئة االتصاالت وتقنية لعموممجاالت الكهرومغناطيسية الخاصة باالتعرض للبقاء الموقع مطابًقا لحدود 

من مستخدمي الطيف المرخص لهم اتخاذ  -اعتماًدا على الظروف النوعية للحالة وخطر إلحاق الضرر بالعموم- المعلومات

 حل دائم للمشكلة.ل الوصولأو إجراء تعديالت أخرى على مواقعهم حتى  ،تقليل قدرة جهاز اإلرسالل إجراءات فورية

 وثائق المجاالت الكهرومغناطيسية للمطابقة  .٩-٤

 ي الطيف المرخص لهم تقديم ما يلي إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات:يجب على مستخدم 

مجموعة من وثائق المطابقة األولية الخاصة بالتعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية على النحو المحدد في  .ج

في حالة حدوث تغييرات  طابقة للمجاالت الكهرومغناطيسية، ومجموعة محدثة من وثائق الم)١(رقم  الملحق

 ؛٧-٤على النحو المشار إليه في القسم 

يجب على مستخدم الطيف المرخص له تقديم شهادة مطابقة الموقع إلى هيئة االتصاالت وتقنية  .د

رقم  الملحقالمعلومات تفيد بأن الموقع في حالة مطابقة. تم تحديد متطلبات شهادة مطابقة الموقع في 

)١.( 

 مدير موقع المطابقة .١٠-٤

مطابقة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لكل موقع يح مدير موقع الطيف المرخص لهم ترشيجب على مستخدمي 

يجب أن يمثل مدير موقع و"). مطابقةالكهرومغناطيسية ("موقع ال المجاالت اتجب أن يكون مطابًقا بموجب تنظيمي

 بقة التالية:المطابقة (أو من ينوب عنه) مستخدم الطيف الترددي المرخص له في متطلبات المطا

 ترشيح موقع المطابقة إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. .أ

إعداد مجموعة وثائق المطابقة المعنية بالمجاالت الكهرومغناطيسية وشهادة مطابقة الموقع الخاصة  .ب

 بموقع المطابقة.

 .المعلوماتتقديم وثائق المطابقة الخاصة بالمجاالت الكهرومغناطيسية إلى هيئة االتصاالت وتقنية  .ج

 .تقديم شهادة مطابقة الموقع إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ومالك العقار .د
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للمجاالت الكهرومغناطيسية لموقع المطابقة، بما في ذلك أي إجراءات السالمة اإلشراف على تنفيذ برنامج  .ه

 .محددة في وثائق المطابقة للمجاالت الكهرومغناطيسية

 .الهيئة فيما يتعلق بالمطابقة في موقع المطابقة توفير أي معلومات تطلبها .و

الوصول اآلمن إلى موقع المطابقة لمفتشي هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (أو ممثليهم) للتحقق  وفيرت .ز

 .من المطابقة عند طلب الهيئة

عند - سيةالتعرض للمجاالت الكهرومغناطي مستويات توفير بيانات كافية عن على مدير موقع المطابقةيجب  .ح

 .التعرضإجماي تقييمات  م بشأنإلى مديري مواقع المطابقة للمواقع القريبة لإليفاء بالتزاماته -الضرورة

 إخطار مديري مواقع المطابقة اآلخرين بالمواقع القريبة حول تركيب أي مصادر ثابتة للمجاالت  .ط

 .موقع المطابقة ضمنالكهرومغناطيسية أو تعديلها 

 قبل أي زيارة تتعلق بمطابقة العقار. إخطار مالك العقار .ي

يمكن أيًضا تعيين مدير موقع المطابقة من طرف ثالث، و. أخرىلمواقع مطابقة نفسه ترشيح مدير موقع المطابقة  يمكن

عاتق مستخدمي الطيف الترددي  علىتجاه هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  مسؤولية المطابقة على أن تظل

 المرخص لهم.

 المطابقةمتطلبات  .١١-٤

 المتطلبات التالية:اسُتوفيت المجاالت الكهرومغناطيسية إذا  اتيكون الموقع مطابًقا لتنظيم

 .تحديد مسافات المطابقة في الموقع .أ

، إلى أقصى حد ممكن وعملي، ٣-٤تنفيذ تدابير المراقبة الضرورية في الموقع كما هو مذكور في القسم  .ب

 موم للمجاالت الكهرومغناطيسية األعلى من المستويات المرجعية؛لضمان عدم تعرض أي فرد من الع

 الكهرومغناطيسية الالزمة إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.للمجاالت تقديم وثائق المطابقة  .ج
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 التنفيذ واإللتزام   .٥

المرخص لهم وفًقا جميع مستخدمي الطيف الترددي  من قبلالمجاالت الكهرومغناطيسية  اتيجب االلتزام بتنظيم

 .٤ و ١ين للقسم

 لدى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات التنفيذصالحيات  .١-٥

يجوز لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، عند تحديد ترتيبات المطابقة المالئمة بموجب تنظيمات المجاالت 

 الكهرومغناطيسية أن تقوم بما يلي:

 بث الترددات الراديويةأجهزة  تقييم طلب .أ

 ، أو الترتيب لذلك.إجراء التحقق من مطابقة أجهزة اإلرسال .ب

 اشتراط تقديم المعلومات و/أو الوثائق ذات الصلة بالتحقق من المطابقة .ج

قدم فيها مدير موقع المطابقة وثائق المطابقة للمجاالت الكهرومغناطيسية و/أو تحديد فترة زمنية ليُ  .د

 ةالوثائق األخرى ذات الصلة للتحقق من المطابق

 تحديد إجراءات التخفيف في حالة عدم مطابقة أجهزة اإلرسال لتنظيمات المجاالت الكهرومغناطيسية .ه

 -المقدمة إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات-إتاحة أي وثائق مطابقة و/أو شهادة مطابقة الموقع  .و

 للجمهور

 إصدار تعديالت على تنظيمات المجاالت الكهرومغناطيسية .ز

 فنية وتفسيرات لتنظيمات المجاالت الكهرومغناطيسية إصدار توضيحات .ح

 .لضمان المطابقة مع تنظيمات المجاالت الكهرومغناطيسية آخر األخذ بأي إجراء ضروري .ط

 التقييمالتحقق من عمليات  .٢-٥

 اتالقياس وتقييم الحسابات  .١-٢-٥

عند التحقق من المطابقة، سوف تقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالرجوع إلى وثائق المطابقة الخاصة 

بالمجاالت الكهرومغناطيسية لموقع المطابقة. في الحالة األولى، سوف تتحقق الهيئة من أن وثائق المطابقة الخاصة 

 .)١(رقم  الملحقلوبة في بالمجاالت الكهرومغناطيسية تحتوي على معلومات صحيحة مط

، قد ١-٤بالنسبة لمصادر المجاالت الكهرومغناطيسية الثابتة التي تم تقييمها وفًقا للمعايير الدولية المقررة في القسم 

الموضحة في  نفسها تقوم الهيئة بالترتيب إلجراء المزيد من االختبارات للتحقق من المطابقة باستخدام منهجية التقييم
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يجب أن تحدد الهيئة عدم مطابقة مصدر ثابت للمجاالت الكهرومغناطيسية إذا تجاوز الحد األدنى ألي وهذه المعايير. 

 الصلة أو القيد األساسي لحدود المطابقة المعينة. ية اختبار تحقق المستوى المرجعي ذنتيج

 .ياسات نيابة عنهالهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تعيين طرف ثالث إلجراء الق حقيكما 

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مفتشو  .٢-٢-٥

 أماكن للتحقق من مطابقة أجهزة اإلرسال ما يلي:قنية المعلومات المخولين بدخول هيئة االتصاالت وت لمفتشييحق 

 وظائفهم بموجب نظام االتصاالتو  مهامهم بحيث يمكنهم ممارسة الحصول على كل مساعدة ممكنة  .أ

، وذلك للتأكد من تطبيق السابعة من االئحة التنفيذية لنظام االتصاالت وفقا للمادةأي مقر أو موقع آخر  دخول .ب

  أنظمة الهيئة

فحص و تفتيش أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو توصيالت أو أي أنظمة وقواعد معلومات أو بيانات أو سجالت  .ج

ا تحدده المادة السابعة من الالئحة التنفيذية لنظام أو مرافق تستخدم في االتصاالت وتقنية المعلومات وم

 قنية المعلوماتتاالتصاالت و

يتضمن ما نصت  يتم ضبطها وإثباتها في محضرفالمفتش ألي مخالفة ألنظمة الهيئة أو قراراتها  عند اكتشاف .د

المحضر بعد استكماله عليه المادة السابعة من الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت وتقنية المعلومات، ويرفع 

 للجهة المختصة بالهيئة التخاذ الالزم حياله

 االحتفاظ بسجالت ونتائج جميع عمليات الفحص والتحقق من المطابقة .ه

  االستعانة بالجهات المختصة متى ما تطلب األمر ذلك. .و

 ام االتصاالت.على األشياء المضبوطة إلى حين البت في المخالفة أمام لجنة النظر في مخالفات نظ التحفظ  .ز

 المخالفات .٦

 من نظام االتصاالت. ٣٨و ٣٧ألحكام ذات الصلة في المادتين لالمجاالت الكهرومغناطيسية  اتتخضع مخالفات تنظيم
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 المطابقة وثائق:  ١رقم  ملحقال

 متطلبات وثيقة مراقبة المجاالت الكهرومغناطيسية

تحديد ووصف جميع مناطق حظر المجاالت  هوهرومغناطيسية الهدف العام من وثائق مطابقة المجاالت الك

ضمن موقع مطابقة ما، وتحديد استراتيجيات المراقبة  لتخفيض خطر التعرض فوق الحدود  المحددةالكهرومغناطيسية 

يجب أن تشتمل وثائق المطابقة على المعلومات التالية عن موقع المعينة في تنظيمات المجاالت الكهرومغناطيسية. 

 : -على األقل - المطابقة

 اسم وبيانات االتصال بمدير موقع المطابقة .أ

 أسماء أصحاب التراخيص الراديوية المسؤولين عن موقع المطابقة، وأرقام الترخيص أو الهويات .ب

 غير مطابق) - مطابق –التقييم حالة مطابقة الموقع (يحتاج إلى  .ج

 لوثائق المجاالت الكهرومغناطيسية...)  v3أو  v2أو  v1تاريخ اإلصدار ورقم اإلصدار ( .د

 فهرس مراجعة الوثيقة الذي يحدد فيه أي تغييرات مهمة نسبة إلى اإلصدار األسبق .ه

 جدول المحتويات .و

 تفاصيل هوية موقع المطابقة، وتشمل: .ز

 اسم الموقع (على سبيل المثال، استاد الملك فهد الدولي) –

 رمز تعريف الموقع –

 عنوان الموقع –

 ).ت(إحداثيا خط الطول وخط العرض –

تفاصيل جميع المصادر الثابتة للمجاالت الكهرومغناطيسية المرتبطة بأصحاب التراخيص الراديوية ضمن  .ح

 موقع المطابقة، وتشمل:

ع والطراز –  نوع الهوائي واسم المصن�

 مكان الهوائي في الموقع –

 (الحزمة الرئيسية نسبًة إلى الشمال) )Azimuth(اتجاه  –

 والميل الميكانيكي (بالدرجات)الميل الكهربائي  –

 نطاقات التردد العاملة –
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إجمالي قدرة التردد الراديوي ألجهزة  إجمالي قدرة التردد الراديوي للمرسل لكل مدخل هوائي، أو –

 نظام اإلرسال الفردياإلرسال المتعددة التي تستخدم في 

 قدرة الترددات الراديوية لجهاز اإلرسال –

 غناطيسية لجهاز اإلرسال لكل مدخل هوائيصافي قدرة المجاالت الكهروم –

 قدرة المجاالت المغناطيسية لجهاز اإلرسال –

 نوع البناء الهيكلي المركب عليه الهوائي (على سبيل المثال، الصاري، المبنى، الجدار، أو غير ذلك) –

 )صور لموقع المطابقة (يفضل أن تكون مشاهد بانورامية من الشمال والشرق والجنوب والغرب –

 يمكن منها مشاهدة جميع الهوائياتقريبة  صور –

وصف ألي مصدر ثابت آخر للمجاالت الكهرومغناطيسية غير مرتبط بمستخدم الطيف الترددي المرخص له  .ط

 لتمكين تقدير مجموع المجاالت الكهرومغناطيسية، وتشمل:،في موقع المطابقة 

 نوع الهوائي –

 مكان الهوائي في الموقع –

 في عمليات التقدير في موقع المطابقة، وتشمل: تفاصيل المنهجية المتبعة .ي

اسم معيار التقدير أو اإلرشاد المستخدم لتقدير مطابقة المصادر الثابتة للمجاالت الكهرومغناطيسية  –

 في الموقع

 المستويات المرجعية و/أو القيود األساسية التي استخدمت لتحديد المطابقة في الموقع –

ع والطراز وتاريخ  – المعايرة ألي من أجهزة القياس المستخدمة في عمليات تقييم التعرض اسم المصن�

 للمجاالت الكهرومغناطيسية في الموقع

في حسابات التعرض للمجاالت  المستخدمةتجارية الحاسوبية البرامج الحساب أو التحديد أسلوب  –

 الكهرومغناطيسية

ا أو حساًبا) المستخدمة لتحديد التعريف) لجميع عمليات التقييم (قياًس  حسبتقدير الحد األعلى ( –

 المطابقة

 إجراءات سالمة العمل بخصوص المجاالت الكهرومغناطيسية في الموقع .ك

وصف للقيود المفروضة على الدخول إلى مناطق الحظر الخاصة بالمجاالت الكهرومغناطيسية والالفتات  .ل

 الخاصة بذلك في الموقع

 المصادر الثابتة للمجاالت الكهرومغناطيسية. رسوم بيانية توضح مناطق الحظر التي تنطبق على .م
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يجب أن تكون وثائق مراقبة المجاالت الكهرومغناطيسية متاحة ألي فرد من المعنيين بجوانب السالمة المتعلقة 

بالمجاالت الكهرومغناطيسية في الموقع، بمن فيهم مالك العقارات ومدير الموقع ومن يعمل معه والمتعاقدون 

 والموظفون.

 لبات شهادة مطابقة الموقعمتط 

 )شهادة مطابقة للموقع(يجب على صاحب ترخيص الترددات الراديوية أن يقدم إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

 : -على األقل - على المعلومات التالية الشهادةتشهد بأن الموقع في حالة مطابقة. ويجب أن تشتمل 

 وتشمل:تفاصيل هوية موقع المطابقة،       .أ

 استاد الملك فهد الدولي) :اسم الموقع (على سبيل المثال –

 رمز تعريف الموقع –

 عنوان الموقع  –

 ).GPSخط الطول وخط العرض (إحداثيا  –

 بعملية تقدير المطابقة. قام الذياسم وعنوان المختبر المعتمد  .ب

 تاريخ إنجاز عملية إجراء تقدير المطابقة. .ج

 من جانب ممثل مفوض لدى مستخدم الطيف الترددي المرخص له. )الموقعشهادة مطابقة ( وتأريخع يتوق .د

 رمز تعريف الموقع

يجب أن تشمل جميع مواقع المطابقة على الفتة تبين الرمـز التعريفي واسم صاحب ترخيص المجاالت 

 ).Unique IDا (الكهرومغناطيسية لكل موقع بحيث يكون رمز تعريف الموقـع فريدً 

 لمناطق الحظرالوصف البياني 

مظللة أو  ،ا في شكل مساحة توضع على هيئة طبقة ملونة باللون األصفريجب وصف منطقة الحظر للعموم بيانيً 

 .على رسم أو صورة للمصدر الثابت للمجاالت الكهرومغناطيسية. ،متقاطعة أو شبه شفافة

 نھایة الوثیقة 
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