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 المادة األولى:

ــار رخصــة هــواة الالســلكي الــذي تضــعه  ــاز اختب يجــب علــى طالــب رخصــة هــواة الالســلكي اجتي

 ).2الموضحة بالمرفق رقم (الهيئة حسب المتطلبات 

 المادة الثانية:

ـــارف  ـــة المتع ـــاييس الفني ـــًا للمق ـــيانتها طبق ـــغيلها وص ـــواة وتش ـــلكي اله ـــز الس ـــب تركي يج

 عليها.

 المادة الثالثة:

يجـــب عـــدم تجـــاوز حـــدود التـــرددات المســـموح بهـــا لخدمـــة الســـلكي الهـــواة فـــي المملكـــة 

ـــالمرفق رقـــم ( ـــرددات البـــث مـــن  )، كمـــا يجـــب أيضـــًا المحافظـــة1والموضـــحة ب ـــات ت ـــى ثب عل

محطــــات الســــلكي الهــــواة طبقــــًا ألنظمــــة الراديــــو الدوليــــة وتوصــــيات االتحــــاد الــــدولي 

 المعتمدة.

 المادة الرابعة:

ــــن ( ــــال ع ــــاز اإلرس ــــرج جه ــــدرة خ ــــد ق ــــب أن ال تزي ــــن (200يج ــــل م ــــرددات األق ) 30) وات للت

ــن ( ــد ع ــاهيرتز وال تزي ــن (50ميج ــى م ــرددات األعل ــاه30) وات للت ــن ) ميج ــل م ــب التقلي يرتز، ويج

ــــث الهامشــــي ( ــــث تكــــون المســــتويات Super emissionالب ــــى حــــد ممكــــن، بحي ــــى أدن ) إل

 الهامشية ضمن ما هو منصوص عليه في أنظمة الراديو الدولية.

ــرددات  ــي الت ــث ف ــدرة الب ــبة لق ــي بالنس ــث الهامش ــل الب ــادية لتقلي ــة إرش ــيم التالي ــر الق وتعتب

 -المستخدمة:

متوســـط القـــدرة ضـــمن عـــرض النطـــاق الـــالزم للبـــث علـــى أال ) ديســـبل أقـــل مـــن 40( -أ

ــذه القــدرة ( ــدى ه ــي تســتخدم 50تتع ــزة اإلرســال الت ــبة ألجه ــي وات وذلــك بالنس ) ملل

 ) وات.25) ميجاهيرتز، ومتوسط قدرة خرج ال يزيد عن (30ترددات أقل أو تساوي (

 ) ديســـبل أقـــل مـــن متوســـط القـــدرة ضـــمن عـــرض النطـــاق الـــالزم للبـــث علـــى أال30( -ب

تتعـــدى هـــذه القـــدرة مللـــي وات واحـــد بالنســـبة ألجهـــزة اإلرســـال التـــي تســـتخدم 

 ) وات.25) ميجاهيرتز ومتوسط قدرة خرج ال يزيد عن (30ترددات تزيد عن (
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 المادة الخامسة: 

يجـــب علـــى هـــاوي الالســـلكي عمـــل رســـم تخطيطـــي لتركيـــب أجهـــزة اإلرســـال التابعـــة لـــه 

ـــا ـــا جـــاهزة للتفتـــيش طبقـــًا  وهوائياته ـــذه الوثـــائق لديـــه وجعله وتحـــديثها واالحتفـــاظ به

 ألحكام الئحة خدمة السلكي الهواة.

 المادة السادسة: 

يجــب تصـــميم أجهـــزة اإلرســال فـــي محطـــة الســلكي الهـــواة بطريقـــة تســمح بالتقليـــل مـــن 

 .قدرة خرجها في حالة حدوث تداخل يتطلب هذا التقليل أو لسبب آخر تراه الهيئة

 المادة السابعة: 

يجـــب تركيـــب محطـــة الســـلكي الهـــواة وهوائياتهـــا وخطـــوط توصـــيلها وصـــيانتها بطريقـــة 

ـــة المتعـــارف عليهـــا، وال يســـمح بتقـــاطع خطـــوط التوصـــيل  ســـليمة طبقـــًا للمقـــاييس الفني

ــع شــبكة االتصــاالت العامــة إال بشــرط الحصــول علــى موافقــة الجهــات التابعــة لهــا هــذه  م

 الشبكة.

 منة: المادة الثا

ال يجــوز ربــط أســالك تــأريض محطــات الســلكي الهــواء بمنشــآت االتصــاالت التابعــة لشــبكة 

 االتصاالت العامة.

 المادة التاسعة: 

يجــــب علــــى هــــاوي الالســــلكي أن يقــــوم بتغييــــر هوائيــــات وأســــالك التــــأريض وخطــــوط 

ـــة  ـــي حال ـــة ف ـــه الخاص ـــى نفقت ـــورًا وعل ـــه ف ـــة ل ـــواة التابع ـــلكي اله ـــة الس ـــيل لمحط التوص

تســببها فــي إعاقــة تأســيس شــبكة اتصــاالت عامــة، أو إعاقــة تعــديل تلــك الشــبكة أو نقلهــا، 

 أو في حالة تسببها في إحداث خطورة على الغير.

 المادة العاشرة: 

يجــب علــى هــاوي الالســلكي المــرخص لــه بمحطــة الســلكي الهــواة أن يحصــل بنفســه، إذا 

ـــك المب ـــة (مال ـــة المعني ـــة الجه ـــى موافق ـــر، عل ـــب األم ـــن تطل ـــئولة ع ـــى أو الجهـــات المس ن

الطــــرق) لتركيــــب المحطــــة وهوائياتهــــا وخطــــوط توصــــيلها فــــي الموقــــع المــــراد تركيــــب 

 المحطة فيه.
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 المادة الحادية عشرة: 

تخصــص الهيئــة إشــارة نــداء لكــل هــاوي الســلكي طبقــًا ألنظمــة الراديــو الدوليــة، وال يحــق 

 ألي جهة أخرى تحديد إشارة نداء لهواة الالسلكي.

 ادة الثانية عشرة: الم

 يجب على هاوي الالسلكي أن يضيف إلى نهاية إشارة النداء الخاصة به ما يلي:

) للتراســـل الهـــاتفي، فـــي حالـــة تشـــغيل Mobile) لتراســـل التلغرافـــي وكلمـــة (M/الرمـــز ( -أ

 محطة السلكي هواة متنقلة في سيارة.

للتراســـل الهـــاتفي، فـــي ) Maritime Mobile ) لتراســـل التلغرافـــي وكلمـــة (MM الرمـــز ( -ب

حالــة تشــغيل محطــة الســلكي الهــواة علــى ظهــر ســفينة أو زورق يبحــر فــي أعــالي 

 البحار.

ـــز ( -ج ـــات (A/الرم ـــي والكلم ـــل التلغراف ـــة Stroke A) لتراس ـــي حال ـــاتفي، ف ـــل اله ) للتراس

تشـــغيل محطـــة الســـلكي الهـــواة فـــي موقـــع ثابـــت آخـــر خـــالف مـــا هـــو محـــدد فـــي 

 الرخصة.

) للتراســــل الهــــاتفي، فــــي حالــــة Portableتلغرافــــي وكلمــــة () لتراســــل الP/الرمــــز ( -د

تشــغيل محطــة الســلكي الهــواة فــي أي موقــع آخــر خــالف مــا هــو محــدد فــي الرخصــة 

 وذلك لمدة مؤقتة.

 المادة الثالثة عشرة: 

يجـــب علـــى هـــاوي الالســـلكي تحديـــد موقعـــه فـــي حالـــة تشـــغيل محطـــة الســـلكي الهـــواة 

 عشرة. طبقًا للفقرة (ب) من المادة الثانية

 المادة الرابعة عشرة: 

يجــب إرســال إشــارة النــداء فــي بدليــة كــل اتصــال مــن محطــة الســلكي الهــواة وفــي نهايتــه، 

وبالنســـبة لالتصـــال الالســـلكي لمـــدد طويلـــة يـــتم إرســـال إشـــارة النـــداء باللغـــة العاديــــة 

ــق "  ــي الملح ــوارد ف ــة ال ــدول التهجئ ــتخدام ج ــارات  14وباس ــة أو إش ــو الدولي ــة الرادي ــن أنظم " م

قـــل، وبالنســـبة للـــتلكس وإرســـال الصـــور فيجـــب إرســـال مـــورس كـــل عشـــر دقـــائق علـــى األ

 باستخدام نوع البث نفسه.اإلشارة 
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 المادة الخامسة عشرة: 

ــكلة ( ــر ُمش ــة غي ــة حامل ــث موج ــام بب ــلكي القي ــاوي الالس ــوز له ــة Modulatedال يج ــر ُمبرق ) أو غي

 إال ألغراض االختبار أو التوليف فقط ولمدة قصيرة.

 المادة السادسة عشرة:  

ــ ــي يج ــال ويكتف ــاز اإلرس ــى جه ــات عل ــراء القياس ــبط أو إج ــاء ض ــوائي أثن ــتخدام اله ــدم اس ب ع

 ) لهذا الغرض.Dummy Antennaباستخدام هوائي زائف (

 المادة السابعة عشرة: 

ــواء  ــرى س ــلكية أخ ــلكية أو الس ــاالت س ــات اتص ــع تركيب ــواة م ــلكي اله ــة الس ــط محط ــوز رب ال يج

 كهربائيًا أو سمعيًا.

 المادة الثامنة عشرة: 

 ال يجوز تشغيل محطة السلكي الهواة كمحطة إعادة بث.

 المادة التاسعة عشرة: 

 يجب أن يشتمل سجل كل بث من محطة السلكي الهواة على المعلومات التالية:

 اليوم والشهر والسنة. -أ

 بداية ونهاية االتصال الالسلكي أو البث بتوقيت جرينتش. -ب

 بها وبياناتها. الجهة التي تم االتصال -ج

 إشارة النداء لهواة الالسلكي الذين تم االتصال بهم. -د

 نطاق الترددات المستخدمة في البث. -ه

 نوع البث. -و

 قدرة اإلرسال. -ز

 الموقع. -ح

 اسم وتوقيع هاوي الالسلكي المسئول عن البث عند نهاية كل إرسال. -ط

 المادة العشرون:

المواصــــفات الفنيــــة تطبــــق علــــى محطــــة الســــلكي الهــــواة المشــــتركة جميــــع  -1

 واإلجراءات التنظيمية المطبقة على محطة السلكي الهواة الفردية.

 -يتطلب الترخيص لتأسيس محطة السلكي لهواة المشتركة ما يلي: -2
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اشـــتراك ثالثـــة أشـــخاص علـــى األقـــل فـــي تأسيســـها، لـــدى كـــل واحـــد مـــنهم رخصـــة  -أ

 هواة السلكي سارية المفعول.

 لمحطة السلكي الهواة. استكمال جميع التجهيزات المطلوبة -ب

 تحديد موقع ثابت للمحطة. -ج

ــل  -3 ــكل متنق ــر أو بش ــع آخ ــي موق ــتركة ف ــواة المش ــلكي اله ــة الس ــغيل محط ــب تش يتطل

ـــة  ـــاالت وتقني ـــة االتص ـــن هيئ ـــبقة م ـــة المس ـــى الموافق ـــول عل ـــة الحص ـــرة مؤقت لفت

 المعلومات.

ــواة  -4 ــة ه ــة رخص ــخص لدي ــل ش ــن قب ــتركة م ــواة المش ــلكي اله ــة الس ــغيل محط ــتم تش ي

 كي سارية المفعول.السل

 المادة الحادية والعشرون:

 تعتبر هذه الضوابط واإلجراءات مكملة لالئحة خدمة السلكي الهواة.
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 )1مرفق رقم (

 الترددات المسموح بها في المملكة لخدمة السلكي الهواة

 

 النطاق التردد مسلسل

 كيلو هيرتز 1850 – 1810 1

 كيلو هيرتز 3635 – 3620 2

 كيلو هيرتز 7200 – 7000 3

 كيلو هيرتز 14350 – 14000 4

 كيلو هيرتز 18168 – 18068 5

 كيلو هيرتز 21450 – 21000 6

 كيلو هيرتز 24990 – 24890 7

 كيلو هيرتز 29,7 – 28 8

 كيلو هيرتز 146 – 144 9

 كيلو هيرتز 24,05 – 24 10

 كيلو هيرتز 47,2 – 47 11

 كيلو هيرتز 136 – 134 12

 كيلو هيرتز 250 – 248 13
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 )2مرفق رقم (

 متطلبات اختبار هواة الالسلكي

 

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

 

 النظم واألمور المتعلقة بالتشغيل: -أ

 الئحة خدمة السلكي الهواة في المملكة. -1

 نطاق الترددات المحددة لخدمة السلكي الهواة في المملكة. -2

 المواد ذات العالقة بخدمة السلكي الهواة الواردة في أنظمة الراديو الدولة. -3

 نظم السالمة في التعامل مع األجهزة الكهربائية. -4

 التعامل مع اتصاالت السلكي الهواة. -5

 ) ألنظمة الراديو الدولية.14جدول التهجئة (الملحق  -6

 سلكي الهواة.) حيثما كان ذلك ضروريًا لخدمة الQ Codeالشفرة " كيو " ( -7

 معرفة إشارة النداء لخدمة السلكي الهواة في الدول المختلفة. -8

 Q Sسجل المحطة وبطاقات تسجيل المعلومات المتبادلة بين الهواة " كيـو اس ال " ( -9

L.( 
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 األمور الفنية: -ب

 المعرفة األساسية بتقنيات الكهرباء. -1

 المعرفة األساسية بتقنيات الالسلكي. -2

 السلكي هواة. تشغيل جهاز استقبال -3

 تشغيل جهاز إرسال السلكي هواة. -4

 قياس الترددات. -5

 -ثانيًا: متطلبات إضافية خاصة بالهواة في الفئة األولى:

 األمور الفنية: -أ

 الهوائيات الخاصة بالسلكي الهواة ومواءمتها. -6

 ) في جهاز اإلرسال.Tuneثبات تردد البث ومستوى جودة النغمة أو الضبط ( -7

 نطاق البث ونوعه. العالقة بين عرض -8

 البث الهامشي للمرسالت وتوهينها. -9

حجب تأثير محطة السـلكي الهـواة علـى تجهيـزات الالسـلكي األخـرى وشـبكة الطاقـة  -10

 الكهربائية.

 قدرة دخل التيار المستمر وقدرة الخرج لمختلف فئات البث. -11

 تقنيات التردد العالي جدًا وفوق العالية. -12

 ات الالسلكية.المعرفة األساسية بانتشار الموج -13

 إشارات مورس: -أ

 إرسال نص معين باستخدام اإلشارات المشفرة بطريقة مورس دون أخطاء. -1

 استقبال اإلشارات المشفرة بطريقة مورس. -2

يشـمل الـنص المرسـل أو الُمسـتقبل والمشـفر بطريقـة مـورس مجموعـات مـن الحــروف  -3

واحدة والسرعة المتوقعة (بواقع خمسة حروف لكل مجموعة)، وتكون مدة االختبار دقيقة 

 ) حرفًا في الدقيقة، ويتكون النص من أرقام وفواصل كتابة.25هي (

 

 

 


