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 االتـاالتص أبراج  : 

ْٙ أتشاج ذركٌٕ يٍ دعاياخ حذٚذٚح شثكٛح يرشاتطح أٔ أعًذج أحادٚح ذثثد عهٛٓا 

ٔيرظهح تًحطاخ ذقٕٚح طغٛشج ( ْٕائٛاخ ) أجٓضج  تث ٔاسرقثال انرشدداخ انالسهكٛح

يجأسج نٓا نرشغٛم أجٓضج تث ٔاسرقثال انرشدداخ انالسهكٛح نهٕٓاذف انُقانح  ٔذشكة 

 .عهٗ األتُٛح أٔ عهٗ سٛاساخ غٛش ثاترح   

 

 : التعاريف : أوال

  ٙ( 1شكم).انرشدد انالسهكٙ  إشاساخ إسسال أٔجٓاص ٚسرخذو السرقثال : ْٕائ 

 

  ( 1شكم )   

 

 أسضٛحذركٌٕ يٍ دعاياخ حذٚذٚح شثكٛح يرشاتطح يثثرح عهٗ قاعذج  أتشاجْٙ : انشثكٛح  األتشاج 

 أٔتث  أجٓضِشذاداخ ٔ ذسرخذو فٙ ذثثٛد  أٔ أخشٖدعاياخ يٍ يُشأج  أٚحيسرقهح ،ٔقائًح تذٌٔ 

 ( 3&2شكم ).انالسهكٛح  انرشدداخاسرقثال 



 

 (  3& 2شكم )

 

 أعالْاقائًح تزاذٓا ٔٚثثد  أسضٛحيثثرح تقاعذج  أعًذجعهٗ شكم  أتشاجْٙ : األحادية األبراج 

 (4شكم ) .تث ٔ اسرقثال انرشدداخ انالسهكٛح  أجٓضِ

 ( 4شكم )



 انٕٓائٛاخ عهٗ شكم غشف طغٛشج تًساحح  ٔذشغٛمْٙ يحطاخ ذسرخذو نرقٕٚح : محطات التقوية

 ( 5شكم ) .ٔيعذاخ اذظال  أجٓضِٔذحرٕ٘ عهٗ  نؤلتشاجيجأسج  2و12الذرعذٖ 

 

  ( 5شكم )

 

 

 االتصاالت األبراج أنواع : 

 أحادٚح أتشاج +شثكٛح  أتشاج:  اتصاالت ثابتة أبراج   -أ 

اذظاالخ يثثرّ عهٗ انسٛاساخ  ٔانًشكثاخ  أتشاجْٙ :  اتصاالت غير ثابتة أبراج -ب

 (6شكم ) .انًخظظح نثث ٔاسرقثال انرشدداخ انالسهكٛح ( انًقطٕسج )

 

  (6شكم )



 :االتصاالت  أبراج بإقامةتوافرها  الالزمةاالشتراطات و الضوابظ :ا ــثاني

 :الموقع 

انذٔنمممح ٔ انغٛمممش  أيمممال  أساضمممٙانثاترمممح ٔ انغٛمممش ثاترمممح عهمممٗ  االذظممماالخ أتمممشاج تئقايمممحٚسمممً   .1

 (انخ......يشافق عايح  –اسذذاداخ  –ساحاخ ) يسرأجشج

انًخظظمممممح نهٓٛعمممممح انعايمممممح  انقسمممممائىانظمممممُاعٛح ٔ تانقسمممممائىاالذظممممماالخ  أتمممممشاج تئقايمممممحٚسممممً   .2

 .نهضساعح  

 .انرجاسٚح ٔانحكٕيٛح  األتُٛح أسط انٕٓائٛاخ عهٗ  أتشاج تئقايحٚسً   .3

راخ االسمممرعًال انسمممكٍ  األتُٛمممحٔ الخ عهمممٗ انقسمممائى انسمممكُٛح انخاطمممح االذظممما أتمممشاج إقايمممحًُٚممم   .4

 .االسرثًاس٘ 

 أٔنهًثمممماَٙ انرعهًٛٛممممح  أسممممط  أٔضممممًٍ يٕاقمممم    إَٔاعٓممممااالذظمممماالخ تكافممممح  أتممممشاج إقايممممحًُٚمممم   .5

انرشفٛٓٛممممممح ٔ يثمممممماَٙ انًسرشممممممفٛاخ انعايممممممح ٔانرخظظممممممٛح ٔانًثمممممماَٙ راخ انًهكٛمممممماخ انخاطممممممح 

 .انًشخظح ضًُٓا عٛاداخ طثٛح 

تمممممانًٕاق   اإلضمممممشاساالذظممممماالخ تمممممانًٕق  دٌٔ  أتمممممشاج تئقايمممممحانحذٚثمممممح  األسمممممانٛةاسمممممرخذاو  .6

 .انًجأسج

 

 :االتصاالت  ألبراجالفنية   االشتراطات -أ 

 .انثاترح  االذظاالخ نؤلتشاج 2و444ذضٚذ يساحح انًٕق  عٍ  ال أٌ .1

 .يٍ سط  األسع يرش تاسذفاع انشأسٙ  94عٍ  االذظاالخ أتشاجالٚضٚذ اسذفاع  أٌ .2

  األتُٛح أسط تاسذفاع سأسٙ عهٗ  يرش 7ٚضٚذ اسذفاع انٕٓائٙ  ال أٌ .3

ذثرعممممذ اقمممشب َقطممممح يممممٍ يٕقممم  انثممممشج عمممٍ اقممممشب َقطممممح يمممٍ حممممذٔد ا٘ قسممممًٛح راخ  أٌٚجمممة  .4

 .يرش  12الذقم عٍ  ًسافّاسرعًال سكٍ خاص ت

جًانٛممممح ٔراخ ذظممممًٛى يعًمممماس٘ ٚرًاشممممٗ يمممم   أشممممكالاالذظمممماالخ عهممممٗ  أتممممشاج إقايممممحٚجممممٕص  .5

 .ضًٍ انًُاطق انحضشٚح او انًٕق  انع



  ( 7شكم ) 

سخ انرحزٚشٚممممح حسممممة يٕاطممممفاخ االذظممماالخ ياعممممذا اسممممرخذاو االشممما جأتممممشا تئضمممما جٚسمممً   ال .6

 .ٔيرطهثاخ ٔصاسج انًٕاطالخ  ٔ انطٛشاٌ انًذَٙ 

دعائٛمممح ضمممًٍ يٕقممم  تمممشج االذظممماالخ أ عهمممٗ َفممم   أٔ إعالَٛمممحنٕحممماخ  أ٘ٚسمممً  تعًمممم  ال .7

 .انثشج 

 األيمممٍانكٓشتائٛمممح ٔ االنكرشَٔٛمممح يسمممرٕفٛح نشمممشٔط  األدٔاخٔ  األجٓمممضجذكمممٌٕ جًٛممم   أٌٚجمممة  .8

 .ٔانساليح ٔاٌ ذكٌٕ جًٛ  انرًذٚذاخ ٔ انرشكٛثاخ يعضٔنح تانًٕق  

تممانًٕق  فممٙ حممال عممذو ذممٕفش نهطاقممح انكٓشتائٛممح ( يٕنممذ) ذممٕفٛش يظممذس نهطاقممح انكٓشتائٛممح  ٚجممة .9

 نآلخمممشٍٚ إصعاجممما أٔٚسمممثة ضٕضممما   ٚكمممٌٕ انًٕنمممذ تًكممماٌ يعمممضٔل ال أٌقشٚثمممح نهًٕقممم  عهمممٗ 

 .ٔرنك عهٗ َفقح انجٓح انًسرفٛذج 

ٚضٚممذ عممٍ  ٚجممة ذسممٕٚش يٕقمم  انثممشج ٔيحطمماخ انرقٕٚممح تشممثك حذٚممذ٘ َافممز نهش ٚممح ٔتاسذفمماع ال .14

 .يرش  2.5

اذظممممماالخ  أجٓمممممضجذمممممذاخم يممممم   أٔذشمممممٕٚ   أِ٘ انالسمممممهكٛح فمممممٙ ضذرسمممممثة االجٓممممم ال أٌٚجمممممة  .11

 .االذظاالخ انراتعح نهجٓاخ انًعُٛح  أجٓضِ أٔيشخظح 

انشممممً  ٔذكممممٌٕ انًممممٕاد  أشممممعحيُاسممممثح ال ذعكمممم   تممممأنٕاٌاالذظمممماالخ  شاجاألتممممٚجممممة طممممال   .12

االذظممماالخ غٛمممش قاتهمممح نهظمممذأ ٔ ٔيطاتقمممح نهًٕاطمممفاخ انقٛاسمممٛح انعانًٛمممح  أتمممشاجانًسمممرخذيح فمممٙ 

 .انًعًٕل تٓا ٔ ال ذؤثش عهٗ انثٛعح ٔانظحح

 أتممممشاجٔانًٕاقمممم  انًحرٕٚممممح  عهممممٗ   األتُٛممممحٔ ذحزٚشٚممممح عهممممٗ  إسشممممادٚحٚجممممة ٔضمممم  نٕحمممماخ  .13

 .انًهحقح  األجٓضجاالذظاالخ  ٔذرضًٍ كافح انًعهٕياخ عٍ انثشج ٔ 

ٔيهحقاذٓممما  األجٓمممضجيمممٍ كافمممح  أطمممٕاخ أٚمممحاالذظممماالخ ٔ انٕٓائٛممماخ  أتمممشاجذظمممذس  ال أٌٚجمممة  .14

 .ٔرتزتاخ ذؤثش عهٗ انثٛعح ٔ انظحح انعايح  تئشاساخ ٔال ذثعث

 

 



 :االتصاالت   ألبراجاالشتراطات العامة   -ب 

ٔ انٕٓائٛمممممممماخ نجًٛمممممممم  انشممممممممشكاخ  األجٓممممممممضجاالذظمممممممماالخ   أتممممممممشاجذسممممممممرٕعة  أٌٚجممممممممة  .1

 .انًشخظح يٍ قثم ٔصاسج انًٕاطالخ انًعُٛح ترقذٚى خذياخ انثث انالسهكٛح 

االذظممممممماالخ انالسمممممممهكٛح انًخظظمممممممح  أجٓمممممممضجذشمممممممًم ْمممممممزِ انضمممممممٕاتظ ٔاالشمممممممرشاطاخ  ال .2

 ٔأجٓممممممممضج، االسممممممممرخذاياخ انخاطممممممممح أٔٔ انطثٛممممممممح   األيُٛممممممممحنالسممممممممرخذاياخ انعسممممممممكشٚح ٔ 

 . اإلراعٙٔاسرقثال انثث انرهفضَٕٚٙ ٔ  إسسال

االذظمممممماالخ يممممممٍ قثممممممم  أتممممممشاجذممممممشخٛض يٕاقمممممم   أٔٚممممممرى ذقممممممذٚى كافممممممح طهثمممممماخ ذخظممممممٛض  .3

 أتمممممممشاجٔصاسج انًٕاطمممممممالخ  يشفقممممممما تٓممممممما انًخططممممممماخ انُٓذسمممممممٛح انًعرًمممممممذج يممممممم  ذحذٚمممممممذ 

 ( .  GPS) َٔقاط ال  تاإلحذاثٛاخاالذظاالخ 

االذظممممماالخ تانظمممممٛاَح انذٔسٚمممممح عهمممممٗ ْمممممزِ  تمممممأتشاجيقذيمممممح انخذيمممممح انجٓمممممح انًعُٛمممممح  إنمممممضاو .4

 . األتشاج

يممممٍ قثممممم يكرممممة ُْذسممممٙ يعرًممممذ ٚثممممٍٛ  اإلَشممممائٛحيثُممممٗ قممممائى يممممٍ انُاحٛممممح  أ٘ٚممممرى دساسممممح  .5

 .نثشج االذظاالخ ٔذقذو انذساسح نهثهذٚح  ذحًهّ إيكاَٛحيذٖ 

نهذٔنمممممممح انراتعمممممممح  ٔاألتُٛمممممممحاالذظممممممماالخ فمممممممٙ جًٛممممممم  انًٕاقممممممم   أتمممممممشاجذظمممممممذس ذمممممممشاخٛض  .6

نٓممممما حمممممٍٛ ذطهمممممة انثهذٚمممممح رنمممممك  انراتعمممممحانثمممممشج ٔانًهحقممممماخ  صانمممممحإ، ٔاٌ تمممممرى تظمممممفح يؤقرمممممح 

 أ٘ج ٔال ذرحًمممممممم انثهذٚمممممممح ٔذكمممممممٌٕ عهمممممممٗ َفقمممممممح انجٓمممممممح انًسمممممممرفٛذ  األسمممممممثاب إتمممممممذا دٌٔ 

 . يسعٕنٛح

 .االذظاالخ نهسكٍ أ يكاذة أ ا٘ َشاط غٛش رنك أتشاجعذو اسرخذاو يٕاق   .7

يٓهمممممممح سمممممممُح  إعطممممممما عهمممممممٗ انًٕاقممممممم  انجذٚمممممممذج ٔ ْمممممممزِ انضمممممممٕاتظ ٔاالشمممممممرشاطاخ ذطثمممممممق  .8

انغٛمممممش يرفقمممممّ يممممم  يمممممٍ ذممممماسٚخ طمممممذٔس قمممممشاس يجهممممم  انثهمممممذ٘ نهًٕاقممممم  انقائًمممممح ٔانًخانفمممممح  

 .ْزِ انششٔط 

عهممممممٗ انرُفٛممممممز يممممممٍ قثممممممم يكرممممممة ُْذسممممممٙ يعرًممممممذ  ٔاإلشممممممشافٚممممممرى انرظممممممًٛى  إٌٚجممممممة  .9

 .ٔيشخض يٍ انثهذٚح 

 .انرشخٛض يٍ قثم تهذٚح انكٕٚد  إطذاسٚرى  .14

 

 

 

 

 



 :االتصاالت  ألبراجمتطلبات الترخيص  : ثالثا 

 .االذظاالخ  أتشاجذقذٚى كراب طهة يٍ ٔصاسج انًٕاطالخ نرشخٛض  .1

 . إحضاس عقذ أيال  انذٔنح عهٗ انًٕق  انًشاد ذشخٛظّ .2

ٔيٕافقمممح انطٛمممشاٌ انًمممذَٙ   االذظممماالخ انثاترمممح أتمممشاج تئقايمممحيٕافقمممح انجٓممماخ انخذيٛمممح  إحضممماس .3

 .عهٗ انًٕق  

إداسج انًمممشٔس ٔيٕافقمممح إداسج انرُيمممٛى  فمممٙ تهذٚمممح انكٕٚمممد عهمممٗ  يٕافقمممح ٔصاسج انذاخهٛمممح إحضممماس .4

ٔٚكمممٌٕ انرمممشخٛض تظمممفح يؤقرمممح ( انًشكثممماخ )االذظممماالخ انغٛمممش ثاترمممح  ألتمممشاج انًٕقممم  ٔرنمممك

 .نًذِ ال ذرجأص ثالثح اشٓش قاتهح نهرًذٚذ نًذج يًاثهح 

 :ذقذٚى انًخططاخ يٍ قثم يكرة ُْذسٙ يعرًذ يٕض  تٓا انرانٙ  .5

  انًٕق  انعاو 

  (انٕاجٓاخ– أفقٛحيساقظ )انًخططاخ انًعًاسٚح........ 

  إَشائٛحيخططاخ  

  يخططاخ كٓشتائٛح 

يٕافقمممممح ٔصاسج  تئحضممممماس ٔرنمممممك  ثاترمممممح انغٛمممممشاالذظممممماالخ  أتمممممشاجٚسمممممرثُٗ يمممممٍ انًخططممممماخ  -

 .انذاخهٛح 

 

 :رابعا 

انثهذٚممح   إَممزاسٚهرممضو كممم يممٍ ٚخممانف أٚمما يممٍ االشممرشاطاخ ٔانضممٕاتظ سممانفح انثٛمماٌ تئصانممح انًخانفممح فممٕس  

 .نهجٓح ٔإال سرقٕو انثهذٚح تئصانرٓا تًعشفرٓا ٔعهٗ َفقح انًخانف 


