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وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة

قــرار وزاري

رقـم 2015/25

ب�شـاأن �لأ�شـ�س و�ل�شو�بـط �لبيئيـة �ملتعلقـة باإن�شـاء �أو تركيـب

�أو ت�شغيـل حمطـات تقويـة �لهاتـف �ملتنقـل �لعاملـي )�لأبـر�ج و�لهو�ئيـات(

ا�ستنـــــادا اإلــى قانــــون حمايــــة البيئــــــة ومكافحــــة التلــــوث ال�ســـــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانـــــي 

رقم 2001/114 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/18 بتحديد اخت�سا�سات وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

�ملــادة �لأولـــــى

يعمـــــل فـي �ســــــاأن اإن�ســـــاء اأو تركيـــب اأو ت�سغيــــل حمطــــات تقويـــــة الهاتــــف املتنقــــل العاملــــــي 

)الأبراج والهوائيات( وفقا للأ�س�س وال�سوابط البيئية املرفقة .

�ملــادة �لثانيــــة

ت�سري الأ�سـ�س وال�سوابــط البيئية املرفقــة على اجلهات احلكوميــة وال�سركات املرخــ�س لـها 

باإن�ساء اأو تركيب اأو ت�سغيل حمطــات تقويــة الهاتــف املتنقل العاملــي )الأبراج والهوائيات( ، 

على اأن ت�ستثنى اجلهات الأمنية والع�سكرية من تلك الأ�س�س وال�سوابط متى ما اقت�ست 

م�سلحة الأمن الوطني ذلك .

�ملــادة �لثالثــــة

يعاقــــب كــــــل مــن يخالـــف الأ�ســـ�س وال�سوابــط البيئيــة املرفقــة بغرامــة اإداريــة ل تتجـــاوز 

)5.000( خم�سة اآلف ريال عماين ، وت�ساعف الغرامة عند تكرار املخالفة .

�ملــادة �لر�بعــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�شـدر فـي :   6  من �شعبـــــــــــان 1436هـ

�لمو�فــق : 25 من مايـــــــــــــــــو 2015م
مـحمــد بن �شـالـم بن �شعيد �لتوبي

وزيــــــــر البيئـــــــــــة وال�ســـــــوؤون املناخيــــــــــة
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�لأ�شـ�س و�ل�شو�بــط �لبيئيـة 

ب�شـاأن �إن�شـــاء �أو تركيــــب �أو ت�شـغـيـل 

حمطـات تقوية �لهاتـف �ملتنقـل �لعاملـي )�لأبـر�ج و�لهو�ئيـات(

اأ�ســــ�س و�سوابـــط اختيـار مواقــــع اإقامـــــة حمطــــات تقويــــة الهاتــــف املتنقــــــل العاملـي  �أول : 

)الأبــــراج والهوائــــيات( :

ل يجوز اإقامة الأبراج فـي املدار�س واملن�ساآت التعليمية وال�سحية اأو على اأرا�س   - 1

ذات ا�ستخــدام �سكنــي ، اأو داخل املحميات الطبيعيـــة ، وي�ستثنــى من ذلك حالــة 

ال�سرورة التي يتعذر فـيها اإقامة الأبراج فـي غري هذه الأماكن ، �سريطة الآتي :

احل�سول على موافقة مالك املوقع . اأ - 

اأن تكون الأر�س ال�سكنية ف�ساء ، ولي�س بها اأي اإ�سغالت عند اإقامة الربج . ب - 

اأن يتعهد مــالك املوقع كتابيــا للجهـــات احلكومية وال�سركــات املرخ�ســة  ج - 

بعـــدم اإقامـــة اأي اإ�سغـــالت �سكنيـــة م�ستقــبــــل بـــــذات القطعـــة ال�سكنيـــــة 

خلل فرتة وجود الربج فـي هذه القطعة .

ارتفاع  عن  منزل  اأو  من�ساأة  واأقرب  الربج  بني  الفا�سلة  امل�سافة  تقل  األ  د - 

البــــرج ، وفـي حالة تعذر ذلك يـجوز اإقامة الــربج علـى اأن يتـــم ت�سميمـــه 

مبا ي�سمن عدم �سقوطه على املباين املجاورة ، مع عدم الإخلل باجلوانب 

اجلمالية للمنطقة ال�سكنية .

ل يجــــوز اإقامــــــة الهوائيـــــات فـــــي املــــــدار�س واملن�ســــــاآت التعليميـــــة وال�سحيــــة   - 2

اأو علـــى املبانـــي ذات ال�ستخـــدام ال�سكنـــي اأو املحميــــات الطبيعيــــة ، وي�ستثنــــــى 

من ذلك حالـــة ال�ســـرورة التــي يتعــذر فـيهــا اإقامـــة الهوائيـــات فـي غيـــر هـــذه 

الأماكن ، �سريطة الآتي :
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احل�سول على موافقة مالك املوقع . اأ - 

اأن يكون �سطح املبنى من اخلر�سانة الإ�سمنتية . ب - 

اأن تقــام الهوائيـــات على �سطح اأعلى مبنى فـي املنطقــة ، وفـي حالــة تعـــذر  ج - 

ذلك يجوز اإقامتها فـي املبنى املنا�سب .

املتطلبات البيئية ب�ساأن اإن�ساء اأو تركيب اأو ت�سغيل حمطات تقوية الهاتف املتنقل  ثانيا : 

العاملــي )الأبراج والهوائيات( :

يجـــب اتخـــاذ كافة الإجـــراءات اللزمـــة للحــــد مـــن انبعــاث الغبــار والأتربــة   - 1

اأثناء عمليات احلفر والت�سييد لهذه املحطات .

يحظـــر العمـــل فـي اأوقات متاأخرة من الليل ، اأو اأوقـــات مبكــرة من ال�سبــاح ،   - 2

اأو فـي العطلت الر�سمية اأثناء عمليات احلفـر والت�سييد لهذه املحطات .

اللتـــزام بجمـــع املخلفــات بعد انتهاء ت�سييد هـــذه املحطــات والتعامل معهـــا   - 3

وفقا للقوانني واللوائح وال�سرتاطات البيئية ذات ال�سلة .

يـجب على اجلهـــات احلكومية ، وال�سركــات املرخ�ســـة ، وغريهـــا من اجلهـــات   - 4

امل�ستثناة من تطبيق هذه الأ�س�س وال�سوابط ، القيام بر�سد املجال الكهربائي 

واملجال املغناطي�سي ، والدفق املغناطي�سي للمحطات فـي املواقع الآتية :

- حمطــة بـــث راديــوي كبــرى علــى بــرج

MONOPOLE )MARCO FIELDS(

- معـزز �سعــات راديويـة )حمطــات بـث راديويــة �سغــرى(

 CAPACITY BOOSTERS )MICRO FIELDS(

- بــــث وا�ستقبـــال املوجـــات الراديويـــة

 R.F. GENERATING AND RECEIVING

على اأن يتـــم تقدمي تقاريـــر بنتائـــج الر�ســـد اإىل دائرة احلمايـــة من الإ�سعــــاع 

بالوزارة عند النتهاء من اإقامة املحطات وت�سغيلها .
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وتقا�س نتائج الر�سد ، بالوحدات الآتية :

- املجال الكهربائي )E-FIELDS( فولت/م .

- املجال املغناطي�سي )H-FIELDS( فولت/م .

- الدفق املغناطي�سي )B-FIELDS( ميكروت�سل .

اأن يتجـــاوز م�ستـــوى املجـــال الكهــرومغناطي�سي املعايري املحـــددة  5 - ل يجــــوز 

من قبــل املنظمة الدولية للحماية من الأ�سعة غيـــر املوؤينــة فـي كــل مــن بيئــة 

العمل والبيئة العامة .

6 - يجب على اجلهات احلكومية وال�سركات املرخ�سة اإجراء مــ�سح بيئــي �سنــوي 

لعينـــات انتقائيــة مبا ل يــقل عن )10%( ع�سرة باملائة من حمطات التقوية ، 

وذلك كمرحلـــة اأولـــى بالتن�سيق مع دائـــرة احلماية مــــن الإ�سعــــاع بالــــوزارة 

من اأجـــل تقييــــم الآثار ال�سلبية على البيئة بجـــوار حمطـــات تقويـــة الهاتــــف 

املتنقل العاملي ، وفـي حالة وجود قراءات تفوق امل�ستويات امل�سموح بها من قبــل 

املنظمــة الدوليــة للحماية من الأ�سعة غري املوؤينة ، فاإنه يجـــب علــى اجلهـــات 

احلكومية وال�سركات املرخ�سة اإجراء م�سح بيئي مماثل لباقي املحطات . 

7 - يجب اإزالة اأي تلوث بيئي ناجت عن اأن�سطة هذه املحطات على نفقة املخالف .


