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 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  إدارة الطيف الترددي

  المواقع الراديويةوتعديل نشاء إ تعليمات "

  "  مقدمي خدمات االتصاالت العامة لغايات استخدام الترددات من قبل

  : التسمية )١(المادة 

مقـدمي   من قبللغايات استخدام الترددات المواقع الراديوية وتعديل إنشاء تعليمات "تسمى هذه التعليمات 

  .ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس المفوضين"  العامة خدمات االتصاالت

  : التعاريف )٢(المادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تـدل  

 القـانون أدناه المعاني المخصصة لها في  القرينة على غير ذلك، ويكون للكلمات والعبارات غير المعرفة

  .الصادرة بمقتضاه واتفاقيات الترخيص والتعليمات والقرارات التنظيمية

 والمحطـات والمعدات  والسواريوالقواعد والهوائيات واألبراج المكان :  الموقع الراديوي .١

دم تـرددات  والتي تستخدم أو ستسـتخ  ذلك المكانالمركبة أو المراد تركيبها في الراديوية 

  .وتعديالته ١٩٩٥لسنة ) ١٣(قانون االتصاالت رقم  وفقراديوية تخضع للترخيص 

 .هيئة تنظيم قطاع االتصاالت:  الهيئة .٢

 .وتعديالته ١٩٩٥لسنة  ١٣قانون االتصاالت رقم :  القانون .٣

 . استخدام الترددات رخصة : الرخصة .٤

المطلوب وموقع راديوي أو تعديل اء على إنش الهيئةالصادرة عن  الفنية الموافقة : الموافقة .٥

  .من قبل مقدمي خدمات االتصاالت العامة الستخدام الترددات الراديويةأو تعديله إنشاؤه 
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السـتخدام التـرددات   موقع راديوي  أو تعديل نشاءإلطلب الحصول على موافقة  : الطلب .٦

 .الراديوية

موقع راديوي لغايات استخدام  ديلأو تع إلنشاءالجهة التي تتقدم للهيئة بطلب :  مقدم الطلب .٧

  . الهيئةلك الموقع ووفقاً للتعليمات المعتمدة لدى ذترددات راديوية في 

لراغب بالحصول على رخصـة  ا مقدم خدمات االتصاالت العامة : الجهة طالبة الترخيص .٨

بما في ذلك إضافة تـرددات   الترددات استخدام ترددات راديوية أو الراغب بتعديل رخصة

أو  الهيئـة الممنوحة له من قبـل  الترددات ية أو حزم ترددات راديوية على رخصة راديو

 .تعديل المعدات و األجهزة

 إلنشاء الهيئةمن  فنية الحاصل على موافقة مقدم خدمات االتصاالت العامة:  حامل الموافقة .٩

  .الهيئةموقع راديوي معين في مكان ما وفقاً للتعليمات المعتمدة لدى  أو تعديل

على رخصـة   حصل الذي مقدم خدمات االتصاالت العامة:  المرخص له أو امل الرخصةح .١٠

 صالتفاقيـات التـرخي  وفقاً أو  لهيئةادى المعتمدة ل لتعليماتلاستخدام ترددات راديوية وفقاً 

  .العامة االتصاالت لخدمات

  : اإلطار التنظيمي )٣(المادة  

يتوجب الحصـول علـى   ، والهيئـة من  المسبقة موافقةال دون الحصول على راديوي وقعمأي إنشاء يجوز  ال

فيما يتعلق بالمواصفات الموافـق عليهـا    الموقع الراديويالمسبقة إلجراء أي تعديل على  الهيئة موافقة

  .سابقاً

  : الحصول على الموافقة إجراءات )٤(المادة 

 الهيئة لطيف الترددي فيا إدارةإلى  المواقع الراديويةأو تعديل على إنشاء  الموافقة طلبيقدم   .أ 

حيث يعتبر طلب إنشاء ، مكتمالً الهيئةلهذه الغاية والمعتمد من  المخصص الطلبلنموذج وفقاً 

الرئيسية للحصول على ترخيص الترددات في ذلك  ائقعليه الوث والموافقة الموقع الراديوي

   .الموقع الراديوي

 :بما يلي الطلب أن يعززيجب   .ب 

 :يتضمن  لطلبمقدم امن تحليل هندسي  •

o  وخريطة التغطية المراد تغطيتها المنطقة(coverage map)  سواءاً للتغطية

 .أو لزيادة سعة الشبكة في تلك المنطقة
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o وفق المعايير تعمل  الموقعالتي ستستخدم في ذلك المحطات الراديوية  أن

 التقييسمعززة بوثائق والمتعلقة بالسالمة الصحية والبيئية الدولية 

(Standards)  كذلك المحطات الراديويةالتي ستعتمد في عمل وأرقامها ،

القياسات المتوقعة للمجال الكهربائي والمغناطيسي وكثافة القدرة المتوقعة 

 على. بالموقع الراديوي في المنطقة المحيطة لإلشعاعات الكهرومغناطيسية

للحقول وفقاً لتعليمات تحديد آثار التعرض  المحطات الراديويةتعمل تلك  أن

  .الهيئةالكهرومغناطيسية المعتمدة لدى 

 .الراديوي مع شبكة المرخص و مسار الربط كامالًالموقع ربط طريقة  •

المبنى أو األرض المقام عليها ، ومخطط للموقع الراديويالمخططات الهندسية اإلنشائية  •

 .الموقع الراديوي

في من قبل إدارة الطيف الترددي  يالراديوالموقع  تعديل أو الخاص بإنشاء الطلبتتم دراسة   .ج 

وفي حال  ،للهيئة مكتمالً الطلبفي مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم  وبيان الرأي فيه الهيئة

في حينه  الهيئة أو الحاجة لمتطلبات ضرورية أخرى تراها الطلبوجود نواقص في  للهيئةتبين 

 الطلب وال يعتبر ،المتطلبات/النواقصهذه تقديم منه طلب الو خطياً بذلك مقدم الطلبفيتم إعالم 

األحوال  جميعوفي  .مقدم الطلببكافة المتطلبات التي تطلبها من  الهيئةمكتمالً ما لم يتم تزويد 

 .مدة تزيد عن شهر إذا دعت الضرورة لذلك الرأي فيه في وإبداء الطلبالحق بدراسة  فللهيئة

  : الطلبعلى  الموافقةفي حال   .د 

أية  متضمناًطلب الوفقاً للمعلومات الواردة في  خطياً بالموافقة لبمقدم الطيتم تبليغ  .١

وفقاً لتعليمات وإجراءات  في حينه ضرورية الهيئةشروط تراها متطلبات أو 

 .الهيئةترخيص الترددات المعتمدة من 

الحاصل على  الموقع الراديويبموعد تشغيل  الهيئةبإشعار  حامل الموافقةيقوم  .٢

 وفق الموقعترخيص الترددات للمحطات الراديوية في ذلك ورغبته ب الموافقة

   .البيانات المقدمة من قبله في طلب الموافقة

  .خطياً مقدم الطلب تبليغ، يتم الطلبعلى  الموافقةحال عدم  في  .ه 
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  : أحكام عامة )٥(المادة 

الجهات التوقيع على تعهد يؤكد فيه التزامه بالحصول على كافة موافقات  مقدم الطلبيجب على   .أ 

  .بها عند طلبها الهيئةومالكي العقارات وتزويد  بالموقع الراديويالحكومية ذات العالقة 

سواًء بسحب الموافقة أو  موقع راديويإلنشاء  الموافقة الفنيةمراجعة قرار إصدار  للهيئةيحق   .ب 

حة أوردها صدرت بناءاً على أسباب أو وقائع غير صحي موافقتهاإلغائها إذا تبين لها الحقاً أن 

  .المرخص له

  :المرخصينالمنشأة بهدف التشارك ما بين  بالمواقع الراديويةفيما يتعلق   .ج 

مواقع تصاالت العامة بذل الجهد إلنشاء وغيره من مقدمي خدمات اال مقدم الطلب على .١

على إنشاء أو تعديل  طلب الموافقةحيث أنه وفي حال تقديم  بهدف التشارك فيهاراديوية 

 موافقتهاستقوم بمنح  لهيئةبهدف التشارك ما بين مرخصين أو أكثر فإن ا يموقع راديو

وفقاً  للهيئةيوم عمل فقط شريطة تقديم الطلب مكتمالً  ١٤الفنية على ذلك الموقع خالل 

لعمل ما أمكن على ا مقدم الطلب يتوجب علىكما  ،أعاله) أ/٥(و ) ب/٤(ألحكام المادة 

 الهيئة وموافق عليها من قبل قائمة باألصل يةمواقع راديو في المحطات الراديويةتركيب 

أو  العامةاالتصاالت من مقدمي خدمات لغيره تابعة له أو  أكانتسواء  الطلبقبل تقديم 

 المحطات الراديويةوالعائدة له الستيعاب  أصالًالقائمة  المواقع الراديويةتطوير وتعديل 

والطلب من مقدمي خدمات أصالً القائمة  قعالمواالبحث عن مثل تلك  للهيئةو الجديدة

) ٢/ج/٥( خذ بعين االعتباراالتصاالت العامة المشاركة بها معززة ذلك بالرأي الفني مع األ

 .دناهأ

ته الراديوية في او تركيب محطأالموقع الراديوي قامة إ ضرورةلمقدم الطلب في حال تبين  .٢

االتصاالت العامة فعليه التقدم دمات خصالً وتابع لغيره من مقدمي أمقام  موقع راديوي

و تركيب المحطات الراديوية في ذلك أ الموقعقامة إ ضرورةيعلمها فيه ب للهيئةبطلب خطي 

 الهيئةتقوم سحيث  ،طلبه بالمبررات الفنية لذلك اًصالً والتابع لغيره معززأالقائم  الموقع

ضرورة لتركيب المحطات وإقامة مكانية الفنية والاإل للهيئةوفي حال تأكد  ،بدراسة الطلب

بمخاطبة مقدم  الهيئةتقوم سالتابع لغيره  قع الراديويةاالمولمقدم الطلب في  الموقع الراديوي

االستجابة والسماح  القائم الموقع منشاًحيث يتوجب على  ،صالًأالقائم  الموقع منشأالخدمة 

سبوعين أقصاها أي خالل مدة الراديو الموقعبتركيب المحطات وإقامة بالبدء  لمقدم الطلب

لم تكن متوافرة  مبررةأو قانونية له ما لم تكن هنالك موانع فنية  الهيئةمن تاريخ مخاطبة 

 .القائم الموقعباستخدام ذلك  لمقدم الطلبإصدارها قرارها بضرورة السماح عند  للهيئة
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ورمزه  الراديويقع المواسم و حامل الموافقة اسمتتضمن وضع الفتة  حامل الموافقة علىيجب   .د 

 األلوان الخاصةوبعلى أن تكون الالفتة ظاهرة للعيان هاتف للحاالت الطارئة  إلى باإلضافة

والذي يمثل  )١(رقم ، وكما هو موضح بالشكل الهيئةتفق عليها مع ي والتي بحامل الموافقة

 يتوجب عليهكما ، بحدها األدنى وما تتضمنه من معلومات وبيانات وأبعاد للالفتةنموذج الالفتة 

أو وضع /و الموقعوذلك بتسييج  للموقع الراديوياتخاذ التدابير الالزمة للحد من وصول العامة 

 ،أو العبث به وباألخص في فترات تشغيلهالموقع تنبه من االقتراب من ذلك إشارات /شواخص

لمنع  الراديوي وقعالماتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الفنية الالزمة في هذا  كما يتوجب عليه

أو التسبب بالتشويش على المحطات الراديوية العاملة وإذا تبين وجود مثل هذا التأثير /التأثير و

   .أو التشويش يجب التوقف عن تشغيل هذا الموقع لحين إيجاد الحلول

  

   
  )١(شكل رقم           

 .الفتةلمتضمناً الحد األدنى من القياسات الالزمة ل الراديويبالموقع نموذج الالفتة التعريفية 

  : أحكام خاصة )٦(المادة 

  :بما يلي االلتزاميجب  الموقع الراديويفي  أبراج استخدام الطلب قدمم في حال رغبة .١

مقدم متر عن سطح األرض، يلتزم  ٤٠يزيد ارتفاعها عن أبراج  التي تتضمن راديويةال مواقعلل    .أ 

 .في أعلى نقطة في البرج وفي منتصفه على األقل إنارة تحذيرية بوضع الطلب
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 :يجب التقيد بما يليفوق مبنى  بموقع راديويخاص الرج للب  .ب 

ارتفاع الهوائيات بحدها األدنى عن سطح المبنى مقاسـة  : البرج على حافة سطح المبنى -١

 .متر ٤هي من قاعدتها السفلية 

اسـة  بحدها األدنى عن سطح المبنى مقئيات ارتفاع الهوا: البرج في وسط سطح المبنى -٢

 .متر ٩من قاعدتها السفلية هي 

بأن وضع الهوائيات يالت الهندسية والفنية الالزمة في حال تبين للهيئة وبعد إجراء التحل -٣

عليمات تحديد اثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية على الصحة والسـالمة  تيخالف 

وبمـا  ارتفـاع الهوائيـات   تغيير بضرورة  مقدم الطلببإشعار  يئةالهتقوم س ، العامة

 .متطلبات أخرى ةوأيالتعليمات أعاله ضيه شروط تتق

 Mobile)لنوع المتحـرك  من ا موقع راديوياستخدام وتشغيل  مقدم الطلبعند حاجة  -٤

Car “Cell on Wheels”/CoW)  المسبقة مـن   الموافقةيتوجب عليه الحصول على

 .المواقع الراديويةالهيئة الستخدام وتشغيل هذا النوع من 

عنـد إنشـائه    التعليمات ألية جهات حكومية ذات عالقةبكافة القوانين واألنظمة وااللتزام  مقدم الطلب على. ٢

والتعليمـات   ٢٠٠٧لسنة ) ٤١(ألحكام قانون الطيران المدني رقم وبالخصوص يتضمن برج  موقع راديوي

  .الصادرة بمقتضاه

  : إلغاء الموافقة )٧(المادة 

 :مباشرة في حال الموقع الراديويعلى  الموافقةتلغى   .أ 

 .بالموافقةالمقترنة الترددات  رخصةإلغاء  .١

 .العالقة القوانين السارية ذاتااللتزام بالتعليمات و عدم .٢

 .خدمات االتصاالت العامةانتهاء أو إلغاء اتفاقية ترخيص  .٣

  :مكان مابصورة كلية في  الموقع الراديوي تعديل أو  على إنشاء الموافقةللهيئة إلغاء .  ب

 قـانون مخالفة لشروط التـرخيص أو ألحكـام    حامل الموافقة/المرخص له تكبار إذا .١

أو قرارات مجلس المفوضـين ذات العالقـة   /اه واالتصاالت واألنظمة الصادرة بمقتض

 لحق ضرراً بالغير ولم يصوب أوضاعه خالل ثالثين يومـاً أأو /أو هذه التعليمات و/و

  .الهيئةمن تاريخ توجيه إنذار خطي له من 
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تزيـد   لمـدة تعليمات الأي من بنود هذه عن تنفيذ  حامل الموافقة/المرخص له إذا تأخر .٢

  .للهيئة الرئيس التنفيذيبله ثالثين يوماً دون سبب يق على

 .إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك .٣

   :)٨(المادة 

  :ـالحق ب للهيئة التنفيذي المفوضين من قبل الرئيس الهيئةلموظفي 

 للتأكد من مطابقتهاإلجراء القياسات الالزمة في جميع األوقات  المواقع الراديوية الكشف على  .أ 

   .ذات العالقة الهيئةتعليمات لشروط و

في حـال عـدم االلتـزام     المواقع الراديويةالموجودة في  والمحطات الراديوية المعداتضبط   .ب 

أو إلغـاء  أو إلغاؤها أو انتهاء  بالموافقةالمرتبطة  التردداتخصة ربالمواصفات الفنية أو انتهاء 

 .اتفاقية الترخيص

  

   ):٩(المادة 

وحسـب  عليمات وبما تقتضيه المصـلحة  للهيئة الحق بإجراء أي تعديل تراه مناسباً على هذه الت  .أ 

  .اإلجراءات المتبعة لدى الهيئة


