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 اإلصدار
 

 رقم اإلصدار قرار جملس املفوضني اتريخ القرار سبب اإلصدار
 1 23 11/09/2017 وضع قواعد فنية لرتكيب وتشغيل حمطات خلوية جديدة

تركيب أنواع جديدة من احملطات اخللوية   30/3/2019 12 2 
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 الفهرس

 .املصطلحات والتعاريف –1املادة 
 .الغاية –2املادة 
 .(EIRP ≤ 100 wواط )100أقل أو يساوي  EIRPالتي يكون فيها  اخللوية اخلاصة برتكيب احملطاتالقواعد الفنية  – 3املادة 

  واط 400 أقل أو يساوي وواط  100أكرب من  EIRPاليت يكون فيها  اخللوية القواعد الفنية اخلاصة برتكيب احملطات - 4املادة 

              (100 w < EIRP  ≤ 400 w). 

 .(EIRP > 400 w)  واط 400  أكبر من  EIRPالتي يكون فيها القواعد الفنية اخلاصة برتكيب احملطات اخللوية  - 5املادة 

 .القواعد الفنية اخلاصة إبنشاء أبراج احملطات اخللوية - 6املادة 
 .قواعد عامة – 7املادة 
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  تعاريفالصطلحات و امل – 1املادة 

. وفضاًل عن ذلك، يكون للكلمات 2010لعام  18تُعتمد كافة التعابري واملصطلحات الواردة يف قانون االتصاالت رقم 
  والتعابري املوضحة فيما يلي املعاين احملددة إىل جانب كل منها:

 .(SAR) معدل امتصاص خالاي جسم اإلنساناليت يرتبط هبا املوجات الكهرومغناطيسية وهي طاقة : يةالقدرة الكهرومغناطيس
 هي كمية الطاقة املقدرة ابمليللي واط على وحدة السطح املقدرة ابلسنتيمرت مربع. :كثافة القدرة الكهرومغناطيسية

 طة.تخدم يف احملسامي للهوائي امل: هو الشعاع الصادر يف االجتاه األمالشعاع الرئيس
هي القدرة الكلية اليت جيب أن تشع من خالل هوائي متناحي )أيزوترويب( افرتاضي (: EIRPالقدرة املشعة املكافئة املتناحية )

 قاس ابلواط.تإلعطاء نفس قوة اإلشارة كمصدر فعلي يف اهلوائي املوجه و 
 وتلك املرسلة أو املستقبلة هبوائي معياري.هبوائي ما  لةهو النسبة بني كمية القدرة املرسلة أو املستقب: اهلوائي سبك

 .هي إدارة االتصاالتاجلهات املختصة أبمن االتصاالت: 

 الغاية -2املادة 

اليت تزيد مدة تركيبها أو املؤقتة يف املواقع الدائمة  احملطات اخللوية اجلديدةتشغيل و  رتكيباسرتشادية لفنية وحمددات  قواعد وضع
 ر.شهعلى ثالثة أ

 (EIRP ≤ 100 wواط )100أو يساوي  أقل EIRPيكون فيها اليت  احملطات اخللويةاخلاصة برتكيب القواعد الفنية  -3املادة 

 .يف اجتاه الشعاع الرئيس مرت /1.8/ والعنصر البشري عنهذه احملطات هوائيات  بني األفقية تقل املسافة أالا  -

 .سطح األرض منقياساً مرتين ونصف  /م2.5/عن احملطات يقل ارتفاع هوائيات  أالا  -
 مراعاة الناحية اجلمالية أثناء تركيب احملطات على واجهات املباين ابلشوارع وداخل احملالت والفنادق وغريها. -

 أقل أو يساوي واط و  100 أكرب من EIRPاليت يكون فيها  اخللوية القواعد الفنية اخلاصة برتكيب احملطات -4املادة 
 .(w < EIRP  ≤ 400 w 100)   واط 400             

 نطاق ترددي  وتعمل على واط 200واط وأقل أو يساوي  100أكبر من  EIRPالتي يكون فيها  المحطات الخلوية -4-1

 (:w < EIRP  ≤ 200 w 100)  واحد           
 .ئيساع الر ه الشعجتاا يف مرت /2.65/ والعنصر البشري عنهوائيات هذه احملطات  بني األفقية تقل املسافة أالا  -

 .سطح األرض منياساً ق مرت /3.7/احملطات عن يقل ارتفاع هوائيات  أالا  -
 مراعاة الناحية اجلمالية أثناء تركيب احملطات على واجهات املباين ابلشوارع وداخل احملالت والفنادق وغريها. -

 نطاقين وتعمل على  اطو 400يساوي  وواط وأقل أ 200أكبر من  EIRPالتي يكون فيها  المحطات الخلوية -4-2

 (:w < EIRP  ≤ 400 w 200) تردديين           

 .اجتاه الشعاع الرئيسيف  مرت /3.75/ والعنصر البشري عنهوائيات هذه احملطات  بني األفقية تقل املسافة أالا  -

 .سطح األرض منياساً ق مرت /3.7/احملطات عن يقل ارتفاع هوائيات  أالا  -
 على واجهات املباين ابلشوارع وداخل احملالت والفنادق وغريها. تركيب احملطات أثناء ماليةاجل يةاحة النمراعا -
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 واط 400 أكرب من EIRPالقواعد الفنية اخلاصة برتكيب احملطات اخللوية اليت يكون فيها  -5املادة 
                (EIRP > 400 w). 

 م/ ستة أمتار يف اجتاه الشعاع الرئيس.6وبني العنصر البشري عن /يبها م تركليت يتا ئياتاتقل املسافة األفقية بني اهلو  أالا  -

مخسة عشر مرتاً من مستوى سطح األرض وذلك داخل الكتل السكنية،  /م15تركب فوقه اهلوائيات عن / ارتفاع املبىن الذي يقل الا أ -
يصبح ارتفاع اهلوائيات عن سطح األرض يث حب ريساأو  ينمعد جيتم تركيب اهلوائيات على بر ويف حال عدم وجود هذا االرتفاع 

 أدىن. مخسة عشر مرتاً كحد   /م15/
عليه  ةوأي حاجز سكين على نفس املستوى األفقي للبناء املركب بدءًا من اهلوائي جمال الشعاع الرئيس للهوائي ضمنتقل املسافة  أالا  -

 . اً عشرين مرت  /م20عن/ احملطة
 .ح البناء املركبة عليه أعلى من مستوى تنقل السكان والعاملنيسطو  تكون املسافة بني أسفل اهلوائي أن -
 /20الكسب اخللفي لنفس اهلوائي عن / إىلتقل نسبة الكسب األمامي للهوائي  أالا عند استخدام اهلوائي ذو الكسب العايل، جيب  -

 عشرين ديسيبل.
 م/ اثين عشر مرتاً.12فس املبىن عن /برجني حملطتني خلويتني على سطح ن تقل املسافة األفقية بني مركزي أالا  -
انفذة أو شرفة نصف مرت من أي  /م0.5عند تركيب اهلوائيات على اجلدران اجلانبية اخلارجية للمباين أن تبعد على األقل مسافة / -

 جماورة.
 .حاهتاساضمن مباين املشايف واملدارس وال  علىعدم تركيب هذه احملطات يفضل  -
 .مرتاً  ثالثني /م30/ني اهلوائيات وسور املدارس واملشايف عن أال تقل املسافة األفقية ب -
أو  الربج زعن مركتة أمتار ـس /م6/ل من ـسافة أقـكن أو مكتب ضمن املوقع املركبة فيه احملطات ومتمماهتا مبـوجود أي سعدم يفضل  -

ع سور حول قاعدة الربج وفق املساحة ووضاالقرتاب من الربج أو الساري؛ بضرورة عدم  وضع إشارات حتذيرية الساري مع ضرورة
 .املتوفرة

أن تكون قيمة احلد األقصى املسموح هبا لكثافة القدرة الكهرومغناطيسية )الواط /املرت مربع( اليت يتعرض هلا اإلنسان حسب  -
ادلة التالية: ( وفق املع0.4GHz -2 GHzستخدم ) اجلدول املبني أدانه، مع العلم أن هذه القيمة مرتبطة مبجال الرتدد امل

f/200  طبقًا لتوصيات اللجنة الدولية املعنية ابحلماية من اإلشعاع غري املؤين املعتمدة من االحتاد الدويل لالتصاالت وفق التوصية
k.52 : 

 f 2100 1800 900 (MHzجمال الرتدد ابمليغاهرتز  )
 1.05 0.9 0.45 (2mw/cm) هبا املسموح للكثافة قيمة احلد األقصى

  احملطات اخللوية أبراج نشاءالقواعد الفنية اخلاصة إب -6ادة امل

الرايح  لشدةت على سطحها وحتملها ثبا أية أجهزة استقبال أو إرسال تُ األبراج و  من الناحية اإلنشائية ألوزان املباينأن تتحمل  -
 .تقرير فين معتمدبناًء على  وغريها

السليب رها ثآلتقليل عدد املواقع وختفيف  جهزة أكثر من مقدم خدمة أو مشغلاستيعاهبا ألمراعاة تصميم األبراج عند  ليفض -
 .على البيئة واملنظر اجلمايل
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 .أن تكون األبراج مطلية أبلوان مناسبة غري ملاعة وال تعكس أشعة الشمس -
 /م30/يت يزيد ارتفاعها عن ة كإشارات حتذيرية فوق األبراج الإضاءة األبراج، ما عدا ما هو مطلوب من اجلهات املختصعدم  -

 .ثالثون مرتاً وفق املواصفات اليت حتددها تلك اجلهات، أو اإلضاءة اخلاصة ابلسالمة على أن تكون ضمن حدود املوقع
 .اللوحة التعريفية اخلاصة ابلربج واللوحات التحذيرية، اخلاصة مبقدمي اخلدمة أو املشغلني وضع -

 قواعد عامة – 7املادة 

 مايلي: مراعاةبتشغيل شبكات االتصاالت النقالة هلم  على املرخص -أ
 اتباع املعايري الدولية الفنية يف تركيب احملطات والتحقق من سالمة التوصيالت الكهرابئية للتجهيزات العائدة هلا. -
 على أخبرة وغازات قابلة لالشتعال.عدم تركيب اهلوائيات يف منطقة اخلزاانت النفطية ويف املناطق احلاوية  -
 .احملطات اخللوية ومتمماهتا قد ينشأ عن تشغيل مسعي اختاذ كافة اإلجراءات الكفيلة ابحلد من أي ضجيج -
 .أن تكون مجيع األعمال واألدوات واألجهزة الكهرابئية واإللكرتونية مستوفية لشروط األمن والسالمة املهنية -
 .نوع وطبيعة الرتبة زة واملعدات الكهرابئية مع مالحظةريض مجيع التوصيالت واألجهأت -
  .إجراء أي متديدات أو تركيبات كهرابئية مكشوفة يف املوقع عدم -
حمطات  –خزاانت املياه  – اخللوية قرب/على/ضمن )املواقع األثرية موافقة اجلهات املعنية عند تركيب احملطاتاحلصول على  -

 ة عن تلك اجلهات.مع ضرورة التقيد ابلضوابط الصادر  (،مواقع هامة – املطارات –الوقود 
م/ ثالثون مرتًا ومافوق، مع ضرورة التقيد ابلضوابط 30عند تركيب أبراج ارتفاعها / املعنيةاحلصول على موافقة من اجلهات  -

 الصادرة عن تلك اجلهات.
 ابلتنسيق مع اهليئة. عند تركيب أي حمطة خلوية املختصة أبمن االتصاالت اتاجلهاحلصول على موافقة  -
ني واألنظمة والتعليمات ألية جهات حكومية ذات عالقة عند تركيب وتشغيل حمطة خلوية، مع تزويد اهليئة بتعهد كافة القوان -

 خطي بذلك.

 .عند االقتضاء ةاالسرتشادي واحملددات الفنية قواعدال هتعديل هذب احلق للهيئة -ب

سرتشادية لرتكيب وتشغيل احملطات اخللوية اجلديدة االلقواعد واحملددات الفنية بقة لالساالئحة حتل هذه الالئحة مكان ال -ج
 .11/09/2017اتريخ  /23املعتمدة بقرار جملس املفوضني رقم /

 


