الالئحة التنظيمية خلدمة هواة الالسلكي

اإلصدار ()1.5

املادة )(1
التعريفات
اهليئة :اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات
القانون :القانون رقم  37لسنة  2014بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية
املعلومات وتعديالته.

خدمة الالسلكي :يقصد بها خدمة أو خدمات اتصاالت راديوية ألغراض
التدريب الذاتي واالتصال البيين وعمليات التحقق الفنية اليت يقوم بها اهلواة أي
بواسطة أشخاص خمولني هلم اهتمام بتقنيات الالسلكي ألهداف شخصية
فقط وبال مصاحل مادية.
هاوي الالسلكي :شخص مهتم بتقنية الالسلكي لدوافع شخصية دون
مصلحة جتارية أو مالية ،ويكون مرخص له بتشغيل حمطة هواة ثابتة أو
متنقلة من قبل اهليئة مبوجب هذه الالئحة.
حمطة اهلواة :احملطة اليت تتضمن أجهزة اإلرسال واالستقبال وامللحقات
املستخدمة هلواة الالسلكي.
حمطة التقوية :حمطة يستخدمها اهلواة من أجل تعزيز وتقوية اإلشارات
منخفضة القوة إىل مستوى أعلى من الطاقة لتحسني نقل اإلشارة عرب مسافات
اطول.
حمطة اإلرشاد :حمطة تبث إشارات متكن هواة الالسلكي من التحقق من
انتشار االشارات الراديوية اليت تستخدم لفحص ومعايرة وحتديد اهلوائيات
وأجهزة االستقبال.
اجلمعية الكويتية هلواة الالسلكي ) :(KARSمجعية غري رحبية
(مجعية نفع عام) هلواة الالسلكي يف الكويت تهدف إىل تنمية هواية
الالسلكي وتنظيم ممارستها وفق القوانني املعمول بها يف هذا اجملال.

عالمة النداء :عالمة تتكون من مخسة إىل ستة أحرف و ارقام ختصص
على حسب نوع الرتخيص الصادر للمرخص له خبدمة اهلواة وتظل سارية
خالل فرتة صالحية وملك للهيئة.
مادة ()2
الشروط العامة للحصول على الرتخيص
يقدم طلب كتابي من طالب الرتخيص على أن يكون مرفقاً مبا يثبت التالي:
 أن يكون كوييت اجلنسية. أال يقل عمره عن  21عاماً. اجتياز مستوى الدورة املطلوبة من اجلمعية الكويتية هلواةالالسلكي.
 -تقديم براءة الذمة األمنية.

املادة ()3
فئات تراخيص هواة الالسلكي
تصدر تراخيص هواة الالسلكي وفقا للفئات التالية:
أ -الرتخيص األولي (الفئة ب( :مينح الرتخيص جملتاز دورة اجلمعية
الكويتية هلواة الالسلكي (الفئة ب) تشغيل معدات هواة الالسلكي
يف نطاقات ترددية حمددة وهي  VHFو UHFمع السماح خبدمة املناداة
فقط ،وال يسمح للهواة من الفئة (ب) تشغيل حمطات اإلرشاد أو حمطات

التقوية أو اإلشراف على أنشطة حمطات مجعية هواة الالسلكي أو
تدريب املبتدئني أو املتدربني.
ويلتزم املرخص له باملتطلبات الفنية والرتددات املسموح بها وأوضاع البث
والقوة التشغيلية القصوى وفقاً للملحق رقم (. )1
ب -الرتخيص املتقدم (الفئة أ) :مينح جملتاز الدورة اجلمعية الكويتية هلواة
الالسلكي (الفئة أ) والذي يضمن أن يكون مقدم الطلب لديه املستوى
املطلوب من املعرفة بلوائح هواة الالسلكي والتقييم العملي للمهارات
واخلربات املطلوبة لتجميع وتشغيل حمطة اهلواة بطريقة آمنه دون
تداخل مع املستخدمني واخلدمات األخرى.
يسمح الرتخيص (أ) بتشغيل أجهزة ومعدات هواة الالسلكي على مجيع
النطاقات الرتددية املخصصة خلدمة هواة الالسلكي ،وكذلك يصرح للهاوي
من الفئة (أ) تشغيل حمطات اإلرشاد وحمطات التقوية (بشرط احلصول على
كتاب تزكية من اجلمعية الكويتية هلواة الالسلكي واملوافقة عليه من
قبل اهليئة) و تدريب املبتدئني أو املتدربني واإلشراف على استخدام املعدات
حلامل تصريح هواة الالسلكي األولي الفئة (ب).

ويلتزم املرخص له باملتطلبات الفنية ،الرتددات املسموح بها ،أوضاع البث والقوة
التشغيلية القصوى للتصريح املتقدم وفقاً للملحق رقم (.)2

ج  -ترخيص الفعاليات اخلاصة :ترخيص مؤقت حلدث ذو أهمية خاصة
جملتمع خدمة هواة الالسلكي.
 وجيب على مقدمي الطلب تزويد اهليئة بكتاب رمسيمصحوبا بعالمة النداء املطلوبة والسبب واملدة املطلوبة.
د -ترخيص حمطة التقوية

جيوز جلمعية هواة الالسلكي التقدم للحصول على ترخيص حمطة
التقوية هلواة الالسلكي.
وجيوز التقدم للحصول على ترخيص حمطة التقوية هلواة الالسلكي من
قبل حاملي الرتخيص املتقدم هلواة الالسلكي (بشرط احلصول على كتاب
تزكية من اجلمعية الكويتية هلواة الالسلكي.
وحتدد اهليئة البيانات الفنية القوة القصوى الصادرة من جهاز اإلرسال املسموح
به ألي مقوي السلكي ،وجيب أن تكون هلذه املقويات آلية تسمح هلا
باإلغالق عن بعد إذا لزم االمر.
هـ ترخيص حمطة اإلرشاد.
جيوز جلمعية هواة الالسلكي التقدم للحصول على ترخيص حمطة اإلرشاد
هلواة الالسلكي.
وجيوز التقدم للحصول على ترخيص حمطة اإلرشاد هلواة الالسلكي من قبل
حاملي الرتخيص املتقدم هلواة الالسلكي (بشرط احلصول على كتاب
تزكية من اجلمعية الكويتية هلواة الالسلكي).
تكون نطاقات الرتدد املخصصة حملطات اإلرشاد الالسلكي من ضمن نطاقات
تردد هواة الالسلكي ويتم تنسيقها من قبل اهليئة قبل ختصيصها.
املادة ()4
جيوز للهيئة منح ترخيص املقيم  /الزائر هلاوي الالسلكي املعتمد والذي ال
يعد من مواطين دولة الكويت ويكون إما زائراً أو مقيماً يف دولة الكويت و
ينتهي الرتخيص بانتهاء مدته بالنسبة للمقيم او انتهاء مدة الزيارة للزائر ،
ويشرتط ملنح الرتخيص الشروط التالية :
 -أن يكون سن املتقدم  21عاماً فما فوق.

 أن حيمل شهادة هواة الالسلكي معرتف بها من بلده ويتم اعتمادهامن اجلمعية الكويتية هلواة الالسلكي.
 يتم إصدار الرتخيص مبوجب اتفاقية املعاملة باملثل مع إدارة بلداملنشأ للزائر أو املقيم ،إذا كانت هذه االتفاقية سارية الصالحية.
 -تقديم شهادة براءة الذمة األمنية.

املادة ()5
التزامات اهلاوي
يكون اهلاوي املرخص له مسئوالً عن االلتزام باملعايري والتوصيات اليت منح
الرتخيص على أساسها وأن يكون مسئول عن ضمان استخدام أجهزة
ومعدات خدمة هواة الالسلكي وفقا للمتطلبات والشروط واالحكام
اخلاصة بهذه الالئحة وايضا فيما خيص:
 االلتزام بتشغيل حمطة هواة الالسلكي و بالقوة التشغيلية لألجهزةومعدات خدمة هواة الالسلكي وانواع االتصاالت اليت ممكن
ممارستها كما هو موضح باجلدول امللحق رقم ( )1والشروط املخصصة
للحصول على ترخيص فئة (أ) هلواة الالسلكي .استخدام عالمة النداء
حسب املصرح له.
 االلتزام مبوقع التشغيل احملدد بالرتخيص ويف حالة تغيري العنوانالرئيسي للمحطة جيب على املرخص له إخطار اهليئة بذلك كتابيا مع
توفري األوراق الثبوتية الختاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة إصدار الرتخيص
بعد ذلك.
 ضمان تصميم وتركيب وصيانة واستخدام أجهزة ومعدات حمطةهواة الالسلكي تتم بطريقة ال تتسبب بالتداخل الضار مع حمطات
االتصال الالسلكية األخرى.
 التواصل مع حمطة اهلواة األخرى باستخدام عالمة النداء املصرح له بهاعند بداية ونهاية اإلرسال وكل  10دقائق على األقل خالل اإلرسال.
 االحتفاظ بسجل تفصيلي وان يكون هذا السجل متاح للمعاينة منقبل موظفي اهليئة عند طلبه ،وجيب أن تشمل السجالت على التاريخ
والوقت والرتدد وعالمة النداء وقوة كل إرسال ،واي تفاصيل أخرى
يطلب تقدميها على النحو احملدد من قبل اهليئة بني احلني واآلخر.

املادة ()6
احملظورات
حيظر على اهلاوي استرياد أي معدات أو أجهزة السلكية ما مل يتم احلصول
على موافقة مسبقة من اهليئة .كما ال يسمح استخدام حمطة اهلواة
املصرحة ألي نوع من األنشطة التالية:
 األغراض التجارية االعالن. أي شكل من أشكال الرتفيه. الربح املادياو أي رسالة حتتوي على ما يلي:
• التعرض للذات اإلهلية
• العيب بالذات االمريية.
• االساءة والكراهية.
• بث معلومات مضللة بشكل متعمد.
• استخدام لغة بذيئة.
• ازدراء األديان والطوائف.
• األمور السياسية.
• ما ينايف القيم االجتماعية والثقافية واألخالقية والدينية يف دولة
الكويت.
• ما ينايف املصاحل الوطنية الكويتية.
• تشويه احلقائق التارخيية والتقاليد الكويتية أو شخص أو
شخصية لقائد وطين أو خنبة وطنية.
• ما يضر بالعالقات الكويتية مع الدول الصديقة.
• ترويج الفساد ،انتهاك القانون وخيانة األمانة و

• خمالفة القوانني ا املعمول بها بدولة الكويت و القرارات و اللوائح و
السياسات الصادرة من اهليئة.
• رسائل مشفرة بأي وسيلة لغرض إخفاء معناها.
املادة ()7
الشخص غري املصرح
جيوز لألشخاص الغري حاملني للرتخيص هواة الالسلكي تشغيل حمطات
اهلواة ألغراض التدريب حتت إشراف هاوي حيمل ترخيص من الفئة أ (الفئة
املتقدمة) .ويف تلك احلالة يكون اهلاوي من الفئة (أ) مسئوالً ويتحمل
التبعات القانونية عن استخدام الشخص الغري حامل لتصريح اهلواة.
املادة ()8
صالحية الرتخيص
تكون صالحية ترخيص هواة الالسلكي ملدة  5سنوات ،وإذا مل يقدم اهلاوي
طلباً بالتجديد خالل ثالث سنوات من انتهاء صالحية الرتخيص يلغى
الرتخيص ،ويكون على اهلاوي تقديم طلب جديد إىل اهليئة وخيضع لذات
اإلجراءات باعتباره متقدم جديد.

املادة ()9
عالمة النداء
جيب استخدام عالمة النداء هلواة الالسلكي عند بداية ،نهاية وخالل
اإلرسال باستخدام نفس فئة البث جلميع أجزاء الرسالة.
يوضح اجلدول املرفق بامللحق رقم ( )3معلومات حول منوذج وصيغة عالمة
النداء هلواة الالسلكي يف دولة الكويت:
املادة ()10
متطلبات احلصول على الرتخيص
جيب على طالب الرتخيص التقدم للهيئة خبطاب رمسي مرفقا به
املستندات املوضحة بامللحق رقم ()4
املادة ()11
اجلزاءات والغرامات
كل من ارتكب خمالفة لبنود هذه الالئحة والقانون رقم  37لسنة 2014
بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات واملعدل بالقانون رقم  98لسنة
 2015تطبق عليه العقوبات واجلزاءات املنصوص عليها يف هذا القانون.

ملحق ()1
نطاقات الرتدد
()MHz
146.00 – 144.00
MHz
438.00 – 435.00
MHz

حالة
التخصيص
خلدمة
اهلواة

حالة
التخصيص
خلدمة اهلواة
الساتلية

أولي

غري خمصص

أولي

غري خمصص

القوة القصوى
للخط احمليطي
األوضاع
بالوات (و ديسيبل
مقابل  1وات)
 25وات
Telephony
( 14ديسيبل وات)
 25وات
Telephony
( 14ديسيبل وات)

ملحق ()2

نطاقات الرتدد ()MHz

حالة
التخصيص
خلدمة اهلواة

حالة
التخصيص
خلدمة اهلواة
الساتلية

137.8 – 135.7kHz

ثانوي

غري خمصص

أولي
ثانوي
أولي

غري خمصص

1.85 – 1.81MHz
2 – 1.85MHz
3.80 – 3.50MHz
5.3665 – 5.3515
MHz
7.10 – 7.00MHz
7.20 – 7.10MHz
10.15 – 10.1MHz
14.35 – 14.00MHz
18.168 – 18.068
MHz
21.45 – 21.00MHz
24.99 – 24.89MHz
29 – 28MHz
52 – 50MHz
146 – 144MHz

أولي
أولي
ثانوي
أولي

غري خمصص

أولي

أولي

أولي
أولي
أولي
ثانوي
أولي

أولي
أولي
أولي
أولي

438 – 435MHz

أولي

غري خمصص

القوة القصوى للخط
احمليطي بالوات (وديسيبل
مقابل  1وات)
 1وات ( 0ديسيبل وات)

األوضاع
Morse, RTTY, Data

 400وات ( 26ديسيبل وات)
 10وات ( 10ديسيبل وات)
 100وات ( 20ديسيبل وات)
 10وات ( 10ديسيبل وات)

ثانوي
أولي
غري خمصص

أولي
أولي
ثانوي
أولي

Morse, Telephony,
RTTY, Data,
Facsimile, SSTV
 400وات ( 26ديسيبل وات)

 100وات ( 20ديسيبل وات)
 50وات ( 17ديسيبل وات)

Morse, Telephony,
RTTY, Data,
Facsimile, SSTV

أولي
24.5 – 24GHz
أولي
47.2 – 47GHz
ثانوي
 100وات ( 20ديسيبل وات)
77.5 – 76GHz
Morse, Telephony,
أولي
78 – 77.5GHz
RTTY, Data,
ثانوي
81 – 78GHz
Facsimile, FSTV,
غري خمصص
ثانوي
123 – 122.25GHz
SSTV
أولي
أولي
136 – 134GHz
ثانوي
ثانوي
248 – 241GHz
أولي
أولي
250 – 248GHz
• جيب على احملطات املستخدمة للرتددات على أساس ثانوي خلدمة اهلواة ،أال تتسبب يف حدوث تداخل ضار
للمحطات املستخدمة للرتددات االولية.

ملحق ()3
نوع الرتخيص
األولي
املتقدم
الزائر
املقيم
حمطة التقوية
حمطة اإلرشاد
الفعاليات اخلاصة

صيغة عالمة النداء
9K7AAA….9K7ZZZ
9K2AA….9K2ZZ
عالمة النداء اخلاصة بالزائر -املقيم من بلد املنشأ
9K5/
( 9K5AA….9K5ZZحتتاج إىل إقامة يف الكويت
التقل عن عامني)
9K2AA….9K2ZZ
9K2AA….9K2ZZ
يتم حتديد عالمة النداء من ) + (9Kعالمة النداء
املقرتحة للفعالية

ملحق ()4
متطلبات خدمة هواة الالسلكي
• خطاب رمسي موجه إىل اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات لطلب الرتخيص
• صورة من شهادة اجتياز دورة اجلمعية الكويتية هلواة الالسلكي
• صورة من البطاقة املدنية للمتقدم (جيب أن يتجاوز عمره  21عاماً)
• تعبئة وإرفاق منوذج طلب اخلدمة املطلوبة
• املواصفات الفنية لألجهزة
• صورة من تصريح املركبة (يف حالة تركيب اجلهاز يف املركبات

