تعليمات الضوابط التنظيمية والفنية للترخيص بإنشاء أجهزة االتصاالت الالسلكية التجارية وأبراج
ومحطات التقوية والهوائيات في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
رقم ( )149لســنة ()2009
صاااادرة بموجااا قااارار مجلااا مفوضاااي سااالطة منطقاااة العقباااة االقتصاااادية الخاصاااة رقاااـم ()1154
تـاريخ ( )2009/12/8استنادا ً إلى لفقرة ( أ ) من المادة (  ) 51من نظام التنظايم وتارخيص اماماار فاي
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم (  ) 32لسنة . 2004
المادة (:)1
تس َّم ى هذه التعليمات " تعليمات الضوابط التنظيمية والفنية للترخيص بإنشاء أجهازة االتصاا الت الالسالكية
التجارية وأبراج ومحطات التقوياة والهوائياات " فاي منطقاة العقباة االقتصاادية الخاصاة" ويعمام بهاا مان
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (:)2
يكون للكلمـــات والعبــارات التاليـة حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة ()2
من نظ ام التنظيم وترخيص امامار لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة أو كما يلي ما لم تدم القرينة الى
غير ذلك .
القانون
النظام
التعليمات
المنطقة
السلطة
المجلـ
الجهة المنظمة
الجهة المرخصة

الهيئـة

 :قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 :نظاااام التنظااايم وتااارخيص اماماااار قاااي منطقاااة العقباااة االقتصاااادية الخاصاااة
رقم ( )32لسنة 2004
 :الضااوابط التنظيميااة والفنيااة للتاارخيص بإنشاااء أجهاازة االتصاااالت الالساالكية
التجارية وأباراج ومحطاات التقوياة والهوائياات فاي منطقاة العقباة االقتصاادية
الخاصة.
 :منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 :سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 :مجل المفوضين في السلطة
 :الجهااة المخولااة فااي الساالطة بإااااداد المخططااات التنظيميااة لمنطقااة التنظااايم
ومراقبة تنفيذها وفقا ألحكام القانون وقانون التنظيم و النظام وهذه التعليمات.
 :المجلا بااتباااره لجنااة التنظاايم اللوائيااة والمحليااة أو أ لجنااة خاصااة يشااكلها
المجل وفق أحكام القانون تكاون مخولاة بمتابعاة تارخيص اماماار وضابط
والمراقباااة الالحقاااة الاااى أ منهاااا وتطبياااق أحكاااام القاااانون وقاااانون التنظااايم
والنظام والتعليمات وقرارات المجل الصادرة بمقتضاه.
 :هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.

المادة ( :) 3تعاريف:
 1-3األبراج الشبكيةFreestanding Tower:

وهي أبراج تتكون من داامات حديدية شبكية مترابطة ،مثبتاة الاى قااادة أرضاية مساتقلة ،وقائماة بادون
أية داامات من منشأة أخرى أو شدادات .وتكون بإرتفااات تصام إلاى ( )90تساعين متاراً .وتساتخدم فاي
تثبيت أجهزة بث أو استقبام الترددات الالسلكية .ويوضح الشكم رقم ( )1أحد أنواع هذه األبراج.

شكم رقم ( )1صورة توضح أحد األبراج الشبكية
 2-3األبراج األحاديةMonopole Tower:
وهي أبراج الاى شاكم أاماده مثبتاة الا ى قااادة أرضاية قائماة باذاتها أو مشادودة بكيابام ،ويثبات أاالهاا
أجهزة بث واستقبام الترددات الالسلكية .وتكون بإرتفااات تصم إلى ( )90تسعين متراً .ويوضاح الشاكم
رقم ( )2أحد أنواع هذه األبراج .

شكم رقم ( )2صورة توضح أحد األبراج األحادية

 4-3محطات التقويةBase Station:

وهي خزانات صغيرة أو غرف ال تتجاوز مسااحتها ( )25متارا ً مربعاا ً مثبتاة الاى األرب بجاوار أباراج
االتصاالت أو الى أسطح المباني ،وتحتو الى أجهازة ومعادات االتصاام المطلوباة لتشاغيم الهوائياات.
ويوضح الشكم رقم ( )3أحد أنواع محطات التقوية.

شكم رقم ( )3صورة توضح أحد أنواع محطات التقوية الملحقة باألبراج
 4-3الهوائياتAntenna:
وهي أجهزة بث أو استقبام الترددات الالسلكية ،ولها اادة أناواع مختلفاة ،وتثبات الاى األباراج أو أساطح
المباني أو المنشآت .ويوضح الشكم رقم ( )4بعب هذه األنواع.

شكم رقم ( )4صورة توضح بعب أنواع الهوائيات المثبتة الى األسطح أو األبراج

المادة ( :) 4األهداف:
تهدف هذه التعليمات إلى ما يلي:
 1- 4إظهار أبراج ومحطات التقوية والهوائيات المستخدمة في االتصاالت الالسلكية التجارية بمظهر فني
مالئم وتنسيق توزيعها في المنطقة ،والتأكد من استيعابها ألكثر من مقدم خدم .
 2-4تحقياق الحاد األدناى مان االشاتراطات الفنياة الواجا توفرهاا اناد التارخيص بإنشااء أو تشاغيم هاذه
المنشآت .
 3– 4حماياة السااكان والبيئااة مان الثااار الناتجااة اان اسااتخدامات االتصاااالت الالسالكية ،أو خطاار انهيااار
منشآتها .
 4– 4الحد من التلوث البصر لهذه األبراج والهوائيات.

المادة ( :) 5مجاالت التطبيق:
أوضاااها حسا

هاذه

 1– 5تمنح المواقع القائمة قبام صادور هاذه التعليماات مهلاة سانة واحادة لتصاوي
التعليمات.
 2- 5تطبق هذه التعليمات الى المواقاع الجديادة والقائماة قبام صادور هاذه التعليماات ,ماع مرااااة المهلاة
المحددة باألحكام العامة لتصحيح أوضاع القائم منها.
 3– 5ال تشمم هذه التعليمات أجهزة االتصاالت الالسلكية المخصصاة لالساتخدامات األمنياة والطبياة ،أو
االستخدامات الخاصة (أجهزة استقبام البث التلفزيوني من األقمار الصنااية ،هوائيات التلفزيون)... ،
المادة ( :) 6اشتراطات الموقع:
أبراج وأجهزة استقبام وبث الترددات الالسالكية المساتخدمة لرغاراب التجارياة فقاط

 1-6يسمح بتركي
في المواقع التالية:
 .1المواقع المخصصة لهذا االستخدام في المخططات المعتمدة .
 .2المناطق المخصصة الستعمام الصنااات الخفيفة والثقيلة .
 .3المناطق المخصصة للسياحة البيئية ( منطقة رم)
 .4الى جوان الطرق السريعة وامقليمية التي تربط بين المدن والقرى خارج المخططاات الهيكلياة
مع مراااة أن تكون خارج حرم الطريق .
 .5يسمح بتركي الهوائيات الى أسطح المبااني التاي تقاع ضامن منااطق التنظايم ( ساكني ،تجاار ،
متعدد االستعماالت) وفقا ً لالشتراطات التالية:
أ .أن يكون ارتفاع الهوائي من ()5-9م من سطح اقدة الطابق األخير.
 .أن يحدد موقع الهوائيات أقر ما يمكن لمكرر الدرج.
ت .أن ال تزيااد ااادد الهوائيااات فااوق المبنااى الواحااد الااى ثالثااة هوائيااات للمبنااى
شااريطة احتااواء كافااة مسااتلزمات الهوائيااات والمااايكرويف فااي غرفااة أجهاازة
واحااادة الاااى ساااطح المبناااى وبمسااااحة ال تزياااد الاااى 12م 2لكافاااة الهوائياااات
الموجااودة الااى سااطح المبنااى وفااي حااام وجااود غرفااة سااطح مرخصااة يااتم
استعمالها اوضا ً ان غرفة األجهزة الخاصة بالهوائيات.

 2- 6ي ج أن ترتد األبراج الشبكية أو األحادية القائمة بذاتها من جميع الجهات مسافة تعادم طوم نصف
ارتفاع البرج مقاسا ً من مركاز قااادة البارج ،أماا األباراج المشادودة بكيابام فترتاد مساافة ال تقام اان ()3
ثالثة أمتار مقاسة من وتد التثبيت .
 3- 6يج التنسيق مع إدارة المطار لمواقاع األباراج أو األجهازة الماراد إقامتهاا فاي منطقاة تنظايم مينااء/
مطار /سكة حديد.
المادة ( :) 7االشتراطات الفنية:
 1– 7يج أال يزيد ارتفاع برج االتصااالت الالسالكية فاي المنااطق المخصصاة لالساتخدام الصانااي أو
المنافع العامة أو الطرق السريعة أو امقليمية ،الى ( )90تسعين مترا من منسو األرب الطبيعية.
 2– 7أن يكون ارتفاع الهوائي من ()5-9م من سطح اقدة الطابق األخير.
 3– 7يحدد موقع الهوائيات أقر ما يكون لتصوينة المبنى مع ترك ارتداد (متر) ان جدار التصوينة.
 4– 7أن ال تزياد اادد الهوائياات فاوق المبناى الواحاد الاى ثالثاة هوائياا ت للمبناى شاريطة احتاواء كافاة
مستلزمات الهوائيات والماايكرويف فاي غرفاة أجهازة واحادة الاى ساطح المبناى وبمسااحة ال تزياد الاى
12م 2لكافة الهوائيات الموجودة الى سطح المبنى وفي حاام وجاود غرفاة ساطح مرخصاة ياتم اساتعمالها
اوضا ً ان غرفة األجهزة الخاصة بالهوائيات.
 5– 7إاداد ال مخططات الهندسية المعمارية لربراج ومحطات التقوية موضاح اليهاا القطاااات الالزماة
لتفاصااايم االرتفاااااات ،والمخططاااات امنشاااائية للمنشاااأة والقواااااد ،والمخططاااات الكهربائياااة الالزماااة،
ومتطلبات السالمة ،من قبم مكت استشار معتمد ،لمراجعتها وااتمادها من قبم الجهة المرخصة .
 6- 7إاداد تقرير فني من مكت استشار معتمد يفيد بتحمم المنشأة المراد إقامتها مان الناحياة امنشاائية
ألوزان أية أجهزة استقبام أو إرسام تثبت الى سطحها وتحملها ألحمام الرياح وغيرها.
 7- 7يج إحاطة موقع البرج ومحطة التقوية التابعة ل بشبك حديد بفتحات ال يقم ارتفااا اان ()2.5
مترا ً ،وال تزيد مساحة الفتحات الى ( 7×7سم(2
 8– 7يج أن يؤخذ في االاتبار اند تصميم األبراج استيعابها ألجهزة أكثر من مقدم خدمة أو مشغم.
 9- 7يج أن تكون جميع مواصفات امنشااءات والمبااني واألجهازة المساتخدمة منشاأة طبقاا ً لكاود البنااء
المعتماد ،وم طابقاة للمواصافات القياسااية األردنياة أو المواصافات العالمياة المعمااوم بهاا ،ويجا أن تكااون
المنشآت الحديدية غير قابلة للصدأ.
 10– 7يج أال تزيد مساحة مبنى محطة التقوية التابع لربراج الى ( )25مترا ً مربعاً.
 11– 7يج أال تتسب األجهزة الالسلكية في تشويش أو تداخم مع أية أجهزة اتصاالت أخرى .
 12– 7يج أال تصدر ان األجهزة الالسلكية أية أصوات.
 13– 7أن تكون األبراج والهوائيات مطلية بألوان مناسبة غير لمااة وال تعك أشعة الشام  ،ويفضام
اللون الرماد .
 14– 7ال يسمح بإضاءة األبراج ،ما ادا ما هو مطلو من الجهاات المختصاة كإشاارات تحذيرياة فاوق
األبراج التي يزيد ارتفااها الى ( )30ثالثين مترا ً وفق المواصفات التي تحددها تلك الجهات ،أو امضاءة
الخاصة بالسالمة الى أن تكون ضمن حدود الموقع.
 15– 7ال يسمح بعمم أ لوحات إاالنية أو داائية الى البرج.
 16 -7يج أن تكون األبراج وملحقاتها والهوائياات متناساـقة ماع المبااني المجااورة ،وال يسامح بوجاود
أ سكن أو مكت ضمن الموقع .
 17– 7أن يتم التنفيذ تحت إشراف مكت استشار معتمد.
 18– 7يج أن تكون جميع األامام واألدوات واألجهزة الكهربائية واملكترونية مستوفية لشروط األمن
والسالمة المهنية.
 19– 7يج تأريب جميع التوصيالت واألجهزة والمعدات الكهربائية مع مالحظة نوع وطبيعة التربة.
 20– 7يمنع منعا ً باتا ً إجراء أية تمديدات أو تركيبات كهربائية مكشوفة في الموقع.

 21– 7فااي حالااة الحاجااة إلااى وجااود مولااد أو مصاادر للطاقااة الكهربائيااة بغاارب االسااتخدام لرجهاازة
المستخدمة في الموقع ،يتم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء.
 22– 7وضع لوحاة إرشاادية معدنياة الاى األباراج ومحطاات التقوياة والهوائياات توضاح اسام أو شاعار
مقادم الخدماة أو المشاغم بمقااا ( 80سام ×  80سام) ،وكاذلك لوحااة تحذيرياة معدنياة بمقاا ( 50ساام ×
50سم) بعدم االقترا من األبراج ومحطات التقوية.

المادة ( :) 8أحكام اامة:
 1 – 8أن تكون الشركة أو الشركات المشغلة أو مقدم الخدمة التابع ل األبراج ومحطات التقوياة مرخصاا ً
لها من قبم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
 2– 8تقاوم الشاركة أو الشاركات المشاغلة مقدماة الخدماة بإااداد خططهاا السانوية لتحدياد مواقاع تركيا
أجهزة االتصاالت الالسلكية الى مستوى المنطقة ،ويتم إاداد مخطط اام يوضاح هاذه المواقاع واألجهازة
المطلو تركيبها ونواها وتفاصيلها ،بماا يتفاق ماع هاذه الضاوابط ،ووفاق معاايير ومواصافات وتعليماات
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،وتقدم صورة منها اند طل الترخيص بتركي هذه األجهزة.
 3– 8يج أن يتضمن العقد الموقع مع مالك المبنى أو المنشاأة الماراد اساتخدام ساطحها لتركيا أجهازة
االتصاالت الالسلكية ،ما يفيد باتفاق الطرفين الى السماح بالدخوم للمبنى ألغاراب امشاراف والصايانة
الدورية أو في حاالت الطوارئ في أ وقت ،كما يشتمم الى ما يفيد باتفاق الطرفين الى إزالة األجهازة
في حالة ادم استخدامها أو انتهاء الخدمة.
 4– 8يج أال يتسب وجاود أجهازة االتصااالت الالسالكية فاي إلحااق أضارار صاحية بالمجااورين ،ماع
االلتزام بتطبيق المواصفات والتعليمات المنظمة لذلك التي تصدرها الجهات المختصة.
 5– 8في حالة إجراء أية تعديالت أو إضافات الى ما تم الترخيص ب أو في حاـالة إنهااء الخدماة ،تقاوم
الشـركة بإخطـار الجهة المرخصة بذلك خالم مدة ال تتجاوز ( )15يوما ً.
 6– 8تطبق األنظمة والتعليمات الصادرة من هيئاة االتصااالت وتقنياة المعلوماات حاوم تشاغيم وصايانة
األجهزة المستخدمة في االتصاالت الالسلكية.
 7– 8يعتبر مقدم الخدمة أو المشغم هو المساؤوم مساؤولية تاماة أماام الجهاات المختصاة اماا ينات مان
مخالفات اند تشغيم هذه الخدمة.
 8- 8االلتزام باحتياطات الساالمة المطلوباة بماا يكفام اادم وصاوم غيار المختصاين لرباراج أو األجهازة
الملحقة بها أو أجهزة االستقبام والبث والتقيد باألنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
 9– 8تعطى مهل ال تتجاوز سن من تااريخ ااتمااد هاذه الضاوابط لتصاحيح أوضااع األباراج ومحطاات
التقوية والهوائيات القائمة قبم صدور هذه التعليمات والتي ال تتفق مع هذه الضاوابط ،وخصوصاا ً المقاماة
في المناطق السكنية.
 10– 8تطبق األنظمة والتعليمات الصادرة ان السلطة ،وأنظمة االتصاالت في حالة وجود أية مخالفاات
األنظمة والتعليمات المنظمة للخدمة.
المادة ( :) 9متطلبات الترخيص:
 1-9يلزم التقدم بطل للحصوم الى ترخيص من الجهة المرخصاة لمواقاع أجهازة االتصااالت الالسالكية
وفقا ً لالشتراطات المبينة أااله مرفقا ً ب ما يلي :
 .1صورة من سند الملكية أو اقد اميجار لرراضي الفضاء.
 .2صورة ان اقد اميجاار أو االتفاقياة ماع مالاك المنشاأة الماراد تثبيات األجهازة الاى ساطحها
مرااياا ً فيهااا مااا ورد بااالفقرة ( )6-3ماان األحكااام العامااة بامضااافة إلااى كتااا الموافقااة الااى
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.9

إنشاااء ( الهوائيااات ،األبااراج ،المحطااات) ماان الهيئااة والمتضاامن ااادم التسااب بإلحاااق أ
أضرار صحية الى شاغلي المبنى.
الحصوم الى براءة ذمة تنظيمية .
صورة من ترخيص هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات .
شاارح لطبيعااة ونااوع الخدمااة المطلااو التاارخيص لهااا وامنشاااءات الت ا ي سااتقام والتفاصاايم
الالزمة.
مخطط الموقع العام موضحا ً اليا مواقاع اناصار المشاروع والخادمات المرافقاة والشاوارع
المحيطة والمجاورين واالرتفااات واالرتدادات وغيرها من متطلبات الموقع الموضحة بهذه
الضوابط بمقيا رسم ال يقم ان  ،200/1ومخطط آخر يوضح المساقط األفقية لكم انصر
من انـاصر البرج ومحطة التقوية بمقيا رسم ال يقم ان .100/1
صااورة ماان خطااة الشااركة المشااغلة أو مقاادم الخدمااة الساانوية التااي تحاادد المواقااع المطلااو
الترخيص بها وأنواع الخدمة المطلوبة .
موافقة وزارة األشغام الى الموقع إذا كان الموقع الى أحد الطرق النافذة خارج المنطقة.
تقرير فني من مكت استشار معتمد يوضح وصفا ً شام الً للمبناى أو المنشاأة الماراد تركيا
األجهازة اليهاا ،وناوع األجهازة ،ومادى تحمام المنشاأة الماراد إقامتهاا مان الناحياة امنشاائية
ألوزان أية أجهزة تثبت الى سطحها وتحملها ألحمام الرياح وغيرها ،في حالة كون الموقع
الى أسطح المباني أو المنشآت.

 2– 9بعااد الحصااوم الااى الموافقااة المبدئيااة ماان الجهااة المرخصااة ،تقاادم الشااركة المشااغلة المخططااات
النهائية التي تشمم ما يلي:
 .1مخططات الموقع العام.
 .2المخططات المعمارية.
 .3المخططات امنشائية للقوااد والهيكم امنشائي وحسابات أحمام الرياح لربراج التي ي زياد
ارتفااها ان ( )15خمسة اشر مترا ً.
 .4المخططات الكهربائية.
 .5مخططات تفصيلية لرجزاء المهمة من المشروع.
 3– 9يتم إصدار رخصة الموقع بعد تحصيم اوائد ترخيص ألوم مرة حس التي:
 .1رسوم بدم ترخيص الموقع فوق أسطح المباني بقيمة ( )1750دينارا ً لكم موقع.
 .2رسوم بدم ترخيص الموقع الى قطعة أرب خالية بقيمة ( )2500دينار.
 4– 9تحصم السلطة اوائد ترخيص سنوية ان كم برج حس
 .1فوق أسطح المباني بقيمة ( )200دينار لكم موقع.
 .2الى قطعة أرب خالية بقيمة ( )300دينار.

التي:

 -10يتوج الى الشركات المشغلة تقاديم طلباات لتصاوي أوضااع وتارخيص كافاة األباراج والهوائياات
القائمة والعائدة للشركات المزودة لخدمات االتصااالت وغيار المرخصاة لتاريخا وفاق التعليماات وضامن
حدود منطقة العقبة االقتصادية الخاصة خالم ستة أشاهر مان تااريخ صادور التعاديالت وبخاالف ذلاك ياتم
إزالة البرج المخالف للتعليمات وفق األصوم.

الملحق رقم (: )1
الرسوم المترتبة الى ترخيص أبراج االتصاالت الالسلكية وتوابعها:
* تقديم موافقة خطية من الشركة المتقدمة بطل ترخيص األبراج بالساماح لبااقي المشاغلين مان االساتفادة
من هذا البرج مقابم نسبة محددة من كلفة إنشاء وتشغيم البرج.

المهند حسني أبو غيدا
رئي مجل مفوضي سلطة منطقة
العقبة امقتصادية الخاصة

