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  الفهرس

  .التعاريف –١املادة 

  .اخللوية اإلشارة مكررات/مقويات واستخدام إدخال تنظيم من الغرض –٢املادة 

 ضوابط ادخال أو تصنيع أو جتميع مقويات/مكررات اإلشارة اخللوية. –٣املادة 

 .ضوابط استخدام مقويات/مكررات اإلشارة اخللوية -٤املادة 

 األحكام اخلتامية. -٥املادة 
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  لتعاريف:ا – ١املادة 
، وفضالً عن ذلك، يكون للكلمات والتعابري املوضحة يف هـذه  ٢٠١٠/ لعام ١٨رقم / تعتمد املصطلحات والتعابري املعرفة يف قانون االتصاالت

  التعليمات املعاين احملددة إىل جانب كل منها:
 مكرر اإلشارة اخللويةMobile phone Repeater  :يقوم بالتقاط اإلشارة يف املنطقة ذات التغطيـة   جهاز اتصاالت راديوية ثابت

ويعيد بثها السلكياً يف املنطقة ذات التغطية الضعيفة (مستوى اإلشارة ضعيف أو معدوم)، كما هو احلـال   اجليدة ويكررها أو يضخمها
 .اخليف األبنية ذات الطبيعة اإلنشائية اخلاصة واألقبية ...

  مقوي اإلشارة اخللويةMobile phone Booster   مسـتخدمي  : جهاز اتصاالت راديوية يقوم بتحسني استقبال اإلشـارة  لـدى
 اهلواتف النقالة ولكن خبالف املكرر حيث يكون متصالً فيزيائياً مع اهلاتف النقال، ويقتصر دوره على تضخيم اإلشارة اخللوية.

  
  

  

  الغرض من تنظيم إدخال واستخدام مقويات/مكررات اإلشارة اخللوية:   – ٢املادة 
 نظراً ألن  هذا النوع من األجهزة يعمل ضمن جمال الطيف الترددي الراديوي املرخص حصراً ملشغلي شبكات االتصاالت النقالة، فإن اسـتخدام 

هذا الطيف دون إذن من هؤالء املشغلني، حىت ولو كان ذلك من قبل املستخدم النهائي يف هذه الشبكات، هبدف حتسني مسـتوى التغطيـة يف   
ليت تعاين ضعفاً فيها، ُيعدُّ خمالفاً ألحكام قانون االتصاالت، كما أن استخدام املقويات/املكررات بـدون معرفـة مشـغلي شـبكات     األماكن ا

ىل إدارة الشبكة سـيؤدي  إاالتصاالت النقالة أي بشكل غري خمطط له يف بنية شبكة االتصاالت النقالة والميكن التحكم به من قبل القائمني على 
  الت جوهرية غري مقبولة تؤثر على تغطية الشبكة وبالتايل املستخدمني.حدوث تداخ

  ن هناك ضرورة لوضع ضوابط إلدخال واستخدام هذه األجهزة لتاليف املشاكل النامجة عن سوء استخدامها.  إبناًء على ما تقدم ف
  

  
  

  دخال أو تصنيع أو جتميع مقويات/مكررات اإلشارة اخللوية:إضوابط  -٣املادة 
     حيظر على اجلمهور إدخال أو تصنيع أو جتميع مقويات/مكررات اإلشارة اخللوية جبميع أنواعها يف القطر سواء كـان ذلـك بشـكل

شخصي أو جتاري، ويعترب إدخاهلا أو تصنيعها أو جتميعها خمالف ألحكام قانون االتصاالت وهذه الالئحة الصادرة مبوجبه، مما يعـرض  
 ة.املخالف للمساءلة القانوني

    ُمشـغِّل تنحصر عملية استرياد وإدخال هذه األجهزة فقط يف مشغلي شبكة االتصاالت النقالة أو من خيولونه بذلك، وميكـن لكـل 
يف إمتام عملية إدخـال هـذه األجهـزة     ينوب عنهبالتنسيق مع اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت تعيني طرف ثالث وحيد مؤهل فنياً 

 وتركيبها لدى املشتركني.
 .ختضع هذه األجهزة قبل إدخاهلا أو تصنيعها أو جتميعها إىل إجراءات اعتماد النوع املعمول هبا لدى اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت 
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  ضوابط تركيب واستخدام مقويات/مكررات اإلشارة اخللوية: -٤املادة 
  االتصاالت النقالة.حيظر على اجلمهور استخدام مقويات/مكررات اإلشارة اخللوية من دون معرفة مشغلي شبكات 
  يلتزم كل مشغل بدراسة الطلبات (وفق النموذج املعتمد لديهم) اليت ترده خبصوص تركيب هذا النوع من األجهزة ويف حال وجود مربر

التغطية الواردة يف الترخيص املمنوح له، يقوم بتقدمي وتركيب هذه األجهزة يف األمـاكن   فعلي لذلك وغري ناجم عن إخالله بالتزامات
 من قبله مسبقاً. بسعر التكلفة  املعلن عنهاملطلوبة 

    يقع على عاتق كل مشغل حتديد املواصفات الفنية املناسبة هلذه األجهزة لتكامل عملها مع بنية شبكته وحتقيق الغاية املرجـوة منـها يف
األماكن ذات التغطية الضعيفة، وضمان عدم التأثري السليب على أي اتصاالت راديوية خارج اجملال الترددي املرخص له باستخدامه لتقدمي 

 خدمات االتصاالت النقالة، ويف كل األحوال جيب أن تليب مايلي:
  ألمر ذلك.إمكانية التحكم هبا من قبل القائمني على تشغيل الشبكة وإيقافها كلما اقتضى ا -
  أن تعمل فقط على الترددات املرخصة للمشغلني وحتصل على التعريف املناسب هلا ضمن الشبكة. -
أن تكون نشيطة (أي تقوم باإلرسال على ترددات االستقبال احملددة للمحطة القاعدية) فقط يف حال كانت حتمـل مكاملـة    -

  نقالة اليت تقوم بتخدميها.(هاتفية، بيانات، فيديو) أو معلومات التشوير من اهلواتف ال
 اآلخرين. الترددي أال تسبب أي تداخالت ضارة ملستخدمي الطيف -

  لديهم.ضمن شبكاهتا وعن املشتركني املركبة حتتفظ الشركات املشغلة ببيانات تفصيلية عن أجهزة املقويات/املكررات املركبة 

 

  األحكام اخلتامية: -٥املادة 
 تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية.تعترب هذه الالئحة نافذة من  -

 لتوفيق أوضاع األجهزة املخالفة مع أحكام هذه الالئحة. اعتباراً من تاريخ النفاذ/ أشهر ٦تعطى مهلة / -

 ميكن مراجعة هذه الالئحة وتعديلها إذا دعت الضرورة لذلك. -

  
  


