ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1459

ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«g
QGô```b
4/2022/3/2/1152 ºbQ
ä’É`°üJ’G êGô`HCG º`«¶æJ á`ëF’ QGó`°UEÉH
ا�ستنــادا اإىل قانـون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلط ــانــي رقم ،2002/30
واإىل اللئحة التنفـيذية لقانون تنظيم الت�سالت ال�سادرة بالقرار رقم ،2008/144
واإىل موافقـة جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
يعمل فـي �ساأن تنظيم اأبراج الت�سالت باأحكام اللئحة املرفقة.
á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
علــى املخاطبــني باأحك ــام اللئح ــة املرفق ــة توفـي ــق اأو�ساع ــهم وفقــا لأحكامهــا خــلل عــام
من تاريخ العمل بها.
á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى كل ما يخالف اللئحة املرفقة ،اأو يتعار�ص مع اأحكامها.
á````©HGôdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.
`g1444 ô``````````````Ø°U øe 17 :»`a Qó`°U
Ω2022 ô`````````ÑªàÑ°S øe 14 :≥`````aGƒŸG

»````````aƒ©dG ô```````````°UÉf ø``H º````````````dÉ```°S
رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت
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’ä’É`°üJ’G êGô`HCG º`«¶æJ á`ëF
∫hC’G π``°üØdG
á``eÉY ΩÉ``µMCGh äÉ``Øjô©J
( 1 ) IOÉ``ŸG
فـي تطبيق اأحكام هذه اللئحة ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�ص
عليه فـي قانون تنظيم الت�سالت ولئحته التنفـيذية ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:
 :¬````d ¢ü``````NôŸG - 1ال�سخ�ص الطبيعي اأو العتباري احلا�سل على ترخي�ص من الهيئة
لبناء اأو اإدارة اأو ت�سغيل اأبراج الت�سالت وفقا لأحكام القانون،
وهذه اللئحة.
 :ä’É°üJ’G êGôHCG - 2الأبراج املن�سو�ص عليها فـي املادة ( )2من هذه اللئحة.
( 2 ) IOÉ``ŸG
ت�سري اأحكام هذه اللئحة على اأبراج الت�سالت التي تنق�سم اإىل الفئات الآتية:
أا  -اأبراج الت�سالت الثابتة :اأبراج تتكون من عمود اأو هيكــل راأ�سي ثابــت ي�ستخ ــدم
حلمل واحد اأو اأكرث من هوائيات الت�سالت الل�سلكية ،وت�سمل:
 الأبراج ال�سبكية :اأبراج تتكون من دعامات �سبكية مرتابطة ،وتت�سمن حمطاتقاعدية مثبتة على الأر�ص.
 ا ألب ــراج الأحادي ــة :اأبراج تكون على �سكل اأعمدة ،وقد تكون ثابتة اأو موؤقتة،وتكون قائمة بذاتها اأو م�سدودة بكابلت.
 ا ألبــراج الأحاديــة امل�سغــرة :اأبراج تكون على �سكل اأعمدة ،وتت�سمن حمطاتقاعدية مثبتة على الأر�ص ،وتكون قائمة بذاتها.
 الأبراج امل�سغرة :اأبراج تكون بارتفاعات �سغرية ومب�ساحات قليلة ،وت�ستخدملتوفـري التغطية فـي املناطق املكتظة بال�سكان اأو للتقنيات احلديثة كاجليل
اخلام�ص ،واإنرتنت الأ�سياء ،والأبراج التي تن�س أا على املباين.
ب  -أابــراج الت�ســالت املوؤقتــة :اأبراج على �سكل عربات متنقلة اأو قواعد قابلة للنقل،
وت�ستخدم لتوفـري التغطية ب�سكل موؤقت فـي اأماكن متفرقة ح�سب احلاجة.
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( 3 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز بناء اأو اإدارة اأو ت�سغيل اأبراج الت�سالت اإل بعد احل�سول على ترخي�ص بذلك من الهيئة
وفقا للأحكام املن�سو�ص عليها فـي القانون ،وهذه اللئحة.
( 4 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له احل�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة قبل ال�سروع فـي بناء برج
ات�سالت �سواء على اأر�ص حكومية اأو اأر�ص خا�سة.
( 5 ) IOÉ``ŸG
يلتزم املرخ�ص لهم باإعداد قاعدة بيانات اإلكرتونية توفر للهيئة املعلومات اللزمة جلميع
اإحداثيات الأبراج ،وارتفاعها ،وم�ساحات الإ�سقاط الفعالة ،وال�سعة املتاحة للم�ساركة،
واملنتفعني احلاليني ،وم�ساحة الإ�سقاط الفعالة للمنتفعني لإن�ساء قاعدة بيانات مركزية
لأ�سول البنى الأ�سا�سية.
»``fÉãdG π``°üØdG
áàHÉãdG ä’É°üJ’G êGôHCG AÉ°ûfEÉH á≤∏©àŸG ΩÉµMC’G
( 6 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له ،وقبل تقدمي طلب تخ�سي�ص اأر�ص لإن�ساء برج الت�سالت ،التفاو�ص
مع املرخ�ص لهم الآخرين الذين لديهم اأبراج ات�سالت فـي ذات منطقة التغطية ،للم�ساركة
ف ــي ذات الب ــرج ،اأو تقدي ــم ما يفـيــد عدم اإمكانية امل�ساركة فـي الأبراج املقامة ،للنظر فـيه
من قبل املخت�سني فـي الهيئة.
( 7 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له تقدمي طلب للهيئة على النموذج املعد لإن�ساء اأبراج الت�سالت
الثابتة على اأن يحدد فـي الطلب ( )3ثلثة مواقع مقرتحة  -وت�ستثنى من ذلك املناطق ذات
الكثافة ال�سكانية العالية  ،-للموافقة على املوقع الأن�سب الذي تنطبق عليه ال�سرتاطات
اللزمــة لبن ــاء برج الت�سالت ،املن�سو�ص عليها فـي القرار الـوزاري رقــم  2015/25ب�س ـاأن
الأ�س ــ�ص وال�سواب ــط البيئية املتعلقة باإن�ساء اأو تركيب اأو ت�سغيل حمطات تقوية الهاتف
املتنقل العاملي (الأبراج والهوائيات).
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( 8 ) IOÉ``ŸG
تتوىل الهيئة خماطبة اجلهات املخت�سة للح�سول على املوافقة امل�سبقة ،لتخ�سي�ص
الأر�ص املقرتحة لإن�ساء برج الت�سالت ،وفـي حال احل�سول على املوافقة امل�سار اإليها،
يلتزم املرخ�ص له با�ستكمال الإجراءات املتطلبة مع اجلهات املخت�سة للنتفاع بقطعة
الأر�ص املخ�س�سة وا�ستكمال بناء الربج خلل فرتة ل تتجاوز ( )120مائة وع�سرين يوما
من تاريخ توقيع العقد ،ويجوز للهيئة متديد املدة بناء على طلب يقدم من املرخ�ص له.
ويج ــوز بقــرار مــن الرئي�ص التنفـيذي �سحب الأر�ص من املرخ�ص له فـي حال عدم البدء
فـي امل�سروع خلل (� )6ستة اأ�سهر من تاريخ الت�سليم الفعلي للأر�ص.
( 9 ) IOÉ``ŸG
يج ــب عل ــى املرخ ــ�ص له تقدي ــم طل ــب جتدي ــد عــقد النتف ــاع قبل انتهائه مبدة ل تقل
عن ( )3ثلثة اأ�سهر ،على اأن يلتزم باأخذ موافقة الهيئة فـي حال طلب تغيري موقع الأر�ص
املخ�س�ص لبناء برج الت�سالت ،مو�سحا فـي طلبه الأ�سباب الداعية لذلك.
( 10 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له عند اإن�ساء برج ات�سالت اأو عند اإجراء اأي �سيانة على الربج ،التعاقد
مع ال�سركات امل�سرح لها من قبل الهيئة للقيام بتنفـيذ اأعمال خدمات الت�سالت.
( 11 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له عند اإن�ساء برج الت�سالت اللتزام باأحكام لئحة اأمن �سبكة الت�سالت
ال�سادرة بالقرار رقم  ،2018/93وتركيب اللوائح الإر�سادية التي تظهر ا�سم مالك الربج
ورقم املوقع ،كما يجب على املرخ�ص له احل�سول على الرتاخي�ص الأخرى املتطلبة لبناء
الأبراج من اجلهات املخت�سة.
( 12 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له عند اإن�ساء برج ات�سالت �سواء على اأر�ص حكومية اأو اأر�ص خا�سة،
احل�ســول عل ــى موافق ــة الهيئ ــة على الت�سميم املقرتح لربج الت�سالت مبا يتوافق مع
املعايري التي حتددها اجلهات املخت�سة ،ومكونات البيئة املحيطة.
( 13 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له عند اإن�ساء برج الت�سالت و�سع معدات الإن�ساء فـي مكان غري ظاهر
ل �سيما الأبراج التي يتم اإن�ساوؤها على جوانب الطرق اأو فـي املتنزهات العامة اأو الأماكن
ال�سياحية اأو املواقع الأثرية اأو فـي املناطق التي بها معامل مميزة.
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( 14 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له تطبيق جميع متطلبات الت�سميم والت�سييد للعنا�سر املعدنية
والقواعد اخلا�سة بالربج ،ومراعاة قوى الرياح وتاأثرياتها الديناميكية على الأبراج طبقا
للموا�سفات العاملية ( )TIA-222فـي اآخر اإ�سدار لها ،مبا ل يخالف ال�سرتاطات الفنية
املحددة من اجلهات املخت�سة لإ�سدار اإباحات البناء اخلا�سة بهذه الأبراج.
( 15 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له ،عند اإن�ساء برج ات�سالت� ،سمان وجود م�ساحات اإ�سافـية احتياطية
خا�س ــة بامل�ستاأجري ــن املحتمــلني الذين ي�ساركــون فـي اتفاقيات م�ساركة الأبراج� ،سريطة
األ تقل �سعة الربج عن ا�ستيعاب م�ساركة ما ل يقل عن ( )3ثلثة مرخ�ص لهم فـي كل موقع،
وعلى اأن تكون هذه امل�ساحات مبوا�سفات فنية كافـية ل�ستيعاب ملحقات اأجهزة الإر�سال
غري الهوائيات ،كاملعدات وغرف الأجهزة ومولدات الطاقة ،وفـي حال تعذر له ذلك ،يجب
على املرخ�ص له اأن يقدم للهيئة الأ�سباب واملربرات الداعية لعدم اللتزام بذلك ،ويجوز
للهيئــة ال�ستثنــاء مـن اأحكام هذه املادة اإذا تعذر على املرخ�ص له ذلك وفقا للمربرات التي
تقدرها الهيئة.
( 16 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له التعامل مع ال�سكاوى املتعلقة باأبراج الت�سالت والتغطية وفقا لنظام
الف�سل باملنازعات ال�سادر بالقرار رقم .2010/44
( 17 ) IOÉ``ŸG
يلتزم املرخ�ص له عند اإن�ساء اأبراج الت�سالت اأو الهوائيات على اأ�سطح املباين بالآتي:
اأ  -اأن تكون على ارتفاع ل يقل عن ( )3ثلثة اأمتار ،بحيث تكون اأعلى من املباين
املحيطة املبا�سرة لها.
ب  -اأن تك ــون حماط ــة ب�س ــور حماي ــة ي�سم ــن ع ــدم مواجهتهــا عامة النا�ص ،ومب�سافة
ل ت ــقل ع ــن ( )4اأربع ــة اأمت ــار ،وي�ستثن ــى م ــن ذلك ب ــرج الت�ســالت اأو الهوائــي
على حافة املبنى.
( 18 ) IOÉ``ŸG
يلتزم املرخ�ص لهم بو�سع رقم تعريفـي للموقع ب�سكل وا�سح ي�سري اإىل تبعية برج الت�سالت.
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å```dÉãdG π``°üØdG
áàbDƒŸG ä’É°üJ’G êGôHCG AÉ°ûfEÉH á≤∏©àŸG ΩÉµMC’G
( 19 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له تقدمي طلب للهيئة على النموذج املعد لذلك عند اإن�ساء برج ات�سالت
موؤقت على األ تتجاوز مدة بقاء الربج فـي املوقع اأكرث من عام واحد ،ويجوز للهيئة  -بناء
على طلب مقدم من املرخ�ص له  -متديد هذه املدة وفقا لتقدير الهيئة بناء على اأ�سباب
معقولة ،وبعد موافقة اجلهات املخت�سة.
( 20 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له و�سع �سور حماية على برج الت�سالت املوؤقت للحفا على ال�سلمة العامة.
( 21 ) IOÉ``ŸG
يجب األ يكون موقع الربج املوؤقت واقعا فـي الطرق املخططة اأو الأودية اأو اأي اأر�ص خا�سة،
اإل بعد اأخذ موافقة مالكها.
( 22 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ص له اإزالة الربج املوؤقت خلل الفرتة املحددة له من قبل الهيئة فـي حال
توفر برج ات�سالت ثابت فـي املنطقة.
( 23 ) IOÉ``ŸG
يج ــب عل ــى املرخ ــ�ص له اإزال ــة الربج املوؤقت اإذا تبني للهيئة لحقا اأن املوقع غري منا�سب،
اأو فـي حال وجود �سرر يلحق ب�سكان املنطقة بناء على �سكوى مقدمة فـي هذا ال�ساأن.
وفـي جميع الأحوال ،يتحمل املرخ�ص له التكاليف املرتتبة على اإزالة برج الت�سالت.
™``HGôdG π``°üØdG
ä’É°üJ’G êGôHCG ≈∏Y á«fÓYE’G OGƒŸÉH á≤∏©àŸG ΩÉµMC’G
( 24 ) IOÉ``ŸG
يلتزم املرخ�ص له  -بعد اأخذ موافقة الهيئة  -عند و�سع مواد اإعلنية على اأبراج الت�سالت،
بال�سوابط الآتية:
أا  -اقت�سار دخــول مواقــع الأرا�ســي املخ�س�سة لأبراج الت�س ــالت عــلى امل�ســرح لهــم
فقــط طبقا لعق ــود النتفــاع املربمة.
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ب  -توافق اأي اأن�ســطة اإعــلمية اأو ت�ســويقية مـع ال�سـروط واملتطلبــات اخلــا�سة بجم ــاليات
ا ألبــراج التي حتــددها اجلهات املخت�ســة.
ج  -اأن يتحمل املرخ�ص له م�سوؤولية الإخلل باأي التزامات متعلقة باملواد الإعلنية
املقامــة علــى اأبــراج الت�ســالت ،وذلك دون ا إلخــلل بحكـم املادة ( )25من هذه اللئحة.
¢ù``eÉÿG π``°üØdG
äÉ``ØdÉîŸG
( 25 ) IOÉ``ŸG
يجوز للهيئة فر�ص الغرامات الإدارية الآتية على كل من يخالف اأحكام هذه اللئحة:
ÊÉª©dG ∫ÉjôdÉH áeGô¨dG
á```ØdÉîŸG
ºbôdG
احل�سول على اأر�ص حكومية لإن�ساء برج ات�سالت
50.000
1
خم�سون األفا
دون احل�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة
اإن�ساء برج ات�سالت (ثابت اأو موؤقت)
25.000
 2دون احل�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة
خم�سة وع�سرون األفا
قبل ال�سروع فـي بنائه
25.000
عدم النتهاء من بناء الربج
3
خم�سة وع�سرون األفا
خلل املدة املحددة لذلك
اإن�ساء برج ات�سالت مبوا�سفات فنية و�سعات
30.000
غري قابلة ل�ستيعاب ( )3ثلثة مرخ�ص لهم
4
ثلثون األفا
(على الأقل) فـي كل موقع
25.000
عدم اإزالة الربج املوؤقت
5
خم�سة وع�سرون األفا
بعد انق�ساء املدة املحددة لذلك
15.000
خمالفة �سوابط املواد الإعلنية
6
خم�سة ع�سر األفا
على اأبراج الت�سالت
وفـي جميع الأحوال ،يجوز للهيئة فـي حالة خمالفة اأحكام هذه اللئحة غري الواردة فـي اجلدول
امل�سار اإليه ،توقيع اأي من اجلزاءات املن�سو�ص عليها فـي املادة ( )51مكررا من القانون.
-214-

