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 إرشادات متديد شبكة االتصاالت الداخلية يف املباني 

 

 

 وأحكام عامة  تعريفات أوال:

أحكام هذه اإلرشادات يكون للكلمات و العبارات الواردة بها ذات املعاني املنصوص عليها يف قانون يف تطبيق  (: 1املادة )

املوضح قرين كل منها ما مل  تنظيم االتصاالت و الئحته التنفيذية، كما يكون للكلمات و العبارات التالية املعنى

 سياق النص خالف ذلك: يقتض

1- ADSL :املتماثل. غري الرقمي املشرتك خط 
 

2- ANSI/TIA/EIA-568 جمموعة مكونة من ثالثة معايري لالتصاالت مت وضعها من قبل  مجعية صناعة :

االتصاالت، وتتناول هذه املعايري متديدات املباني التجارية اخلاصة خبدمات ومنتجات االتصاالت، ويشار إىل 

   B.3-2001و  B.2-2001و     ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001  هذه املعايري الثالثة رمسيًا بـ
 

3- ANSI/TIA/EIA-526-7 معايري خاصة بقياس فقد الطاقة لكابالت األلياف البصرية أحادية النمط :

 املثبتة.
 

4- ANSI/TIA/EIA-568-B.1.معيار خاص بتمديدات االتصاالت للمباني التجارية : 
 

5- ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1.نصف قطر االحنناء للموصل املؤقت : 

 
6- ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2.التأريض والربط : 

 

7- ANSI/TIA/EIA-568-B.1-3 :أللياف البصريةل الداعمة املسافات. 
 

8-  ANSI/TIA/EIA-568-B.1-4 ااملعدلة  858و  6: معايري كابالت األلياف البصرية املتعددة األمناط للفئة

 ميكرومرت. 58/125باليزر بقطر 
 

9- ANSI/TIA/EIA-568-B.2 أوم. 188 املثنية ملقاومة: معايري خاصة بزوج األسالك 
 

18- ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 السادسة الفئة: معايري (CAT-6.) 
 

11- ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2 تعديالت على :TIA/EIA-568-B.2 

 

12- ANSI/TIA/EIA-568-B.2-3 :لفقد اإلدخال وفقد االرتداد وحتديد النجاح والفشل. إضافية اعتبارات  
 

13-   ANSI/TIA/EIA-568-B.2-4 غري امللحومة ألجهزة التوصيل  التوصيالت: متطلبات اعتمادية

 النحاسية.
 

14- ANSI/TIA/EIA-568-B.2-5تصحيحات على : TIA/EIA-568-B.2-5. 
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15- ANSI/TIA/EIA-568-B.3.معايري األلياف البصرية : 
 

16- ANSI/TIA/EIA-606-A لألغراض التجارية.: معايري إدارة البنية التحتية لالتصاالت 
 

17- ANSI/TIA/EIA-607ومتطلبات الربط لالتصاالت يف املباني التجارية. ض: معايري التأري 
 

18- ANSI.املعهد الوطين األمريكي للمعايري : 
 

19- CAT-6 كابالت من الفئة السادسة معتمدة رمسيا لشبكة اجليجابت إيثرنت، والطبقات املادية األخرى :

 .CAT-3و  CAT-5eو  CAT-5بالت من النوع للشبكة اليت تتوافق مع الكا
 

28- (EPR) من األرض اىل من التيار الكهربائي كبرية تكون هناك تدفقات عندما حيدث: ارتفاع اجلهد األرضي 

 .أرضية مقاومة شبكة خالل
 

21- EIA :اإللكرتونية. حتالف الصناعات 

 
22- ETP :.نقاط النهايات اخلارجية الطرفية للشبكة 

 
23- FDP :الطابقية.التوزيع  نقطة 

 
كيلوفولت ) وفق  238كيلوفولت أو أقل من  188: فئة من نظام اجلهد تساوي أو أكرب من HVفولتية عالية  -24

 (.2-1-1-3البند  IEEE 241-1998معايري 
 

25- ILAC :.املنظمة الدولية العتماد املختربات 
 

26- IEC.اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية : 
 

27- ITU-T G.652 األلياف البصرية أحادية النمط.: خصائص كابالت 
 

 .و حدوده العقار بني تربط األرض حتت : قنوات(Lead-in Ducts)القنوات الواصلة  -28

 
 مصاعد للكوابل: أدوات خاصة لرفع الكوابل عموديا. -29

 موفر لشبكة التابعة الطرفية واألجهزة للمعدات خمصص املنزل يف مكان هو (:BD) التوزيع صناديق -38

 خمصصة مساحة الصندوق هذا ميثل، و املنزلية التمديدات جلميع توزيع كنقطة يعمل أنه كما ، اخلدمة
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 لشبكة االتصاالت الداخلية. التشغيلية لمتطلباتل

-3البند  IEEE 241-1998فولت ) وفق معايري  1888: فئة من  نظام جهد تساوي أو أقل من LVجهد منخفض  -31

1-1-2.) 
 

32- MDB :التوزيع الرئيسي. صندوق 
 

33- ODF.إطار التوزيع لأللياف البصرية : 
 

 كهربائية  إىل إشارات الواردة البصرية اإلشارات جهاز يعمل على حتويل :  (ONU)وحدة الشبكة البصرية -34

 .البصرية األلياف شبكة عرب االتصاالت خدمات توفري أجل املكان الذي يتواجد فيه العميل من يف
 

35- RJ45 : مسجل مقبسمعيار. 
 

(: هو جهاز مضيف يعمل على متكني االتصال بني املضيفني اآلخرين عرب Routerالشبكة )جهاز تسيري  -36

 حتويل حزم بروتوكول االنرتنت من خالل االعتماد على حمتوى حقل عنوان وجهة  احلزم .  
 

37- ScTP.زوج أسالك مثنية مغلفة : 
 

 ر على البنية التحتية لالتصاالت.: هو زيادة يف الطاقة الكهربائية تؤث(Surge)االرتفاع املفاجىء للجهد  -38
 

39- TIA :االتصاالت. صناعة مجعية 

 
48- TO :.مقبس اتصاالت 

 
41- UTP.زوج أسالك مثنية غري مغلفة : 

 

عدا املباني املصممة وفقا لشروط ، ينصح بأن يكون يف كل مبنى بنى حتتية لدعم خدمات االتصاالت فيه :(2املادة)

)كاليت تقع يف املناطق املعرضة لالنفجارات، كمصايف تكرير النفط، أو خاصة باملناطق ذات املخاطر العالية 

 (.املناطق اليت تتعرض لفولتية عالية، كمحطات الكهرباء الفرعية

 :  اآلتيالبنية التحتية للمباني ينصح  مبراعاة  صميمعند ت    (:3) ادةامل

 أوال: إرشادات عامة:

خلدمات أكثر من موفر خدمة، حبيث اليقل عن ثالثة أن تكون البنية التحتية ألي مبنى مهيئة  - أ

 موفري خدمة .
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 أن يكون امتداد الكوابل متواصاًل،  و أن ال تستخدم الوصالت الوسطية. - ب

أن توضع امللصقات مبسميات مجيع عناصر التمديدات الداخلية  بطريقة تسهل أعمال التشغيل  - ت

 والصيانة وأن تكون امللصقات مطابقة للوثائق.  

 مرت لكل  امتداد.  98أن ال يتجاوز  امتداد الكوابل بني األجهزة اليت تعمل على بروتوكول اإليثرنت  - ث

استخدام املكونات املصادق عليها من املختربات املعتمدة دوليا من قبل أعضاء املنظمة الدولية  أن يتم  - ج

 (.ILACإلعتماد املختربات )

وفقًا ملعايري  سواء كانت للحماية أو للتشغيلأن تتم عملية  تأريض األجهزة والكوابل  - ح

ANSI/TIA/EIA-607. 

 .ملم  188أن ال تقل املسافة اليت تفصل بني متديدات االتصاالت واخلدمات األخرى غري اخلطرة عن  - خ

أن ال تقل املسافة الفاصلة بني متديدات االتصاالت و املوصل السفلي لنظام احلماية للمباني اجملهزة    - د

 مرت.  9ماية من الصواعق عن بنظام احل

 .واإلصالح للصيانة أخرى خدمات إىل الوصول تعوق ال بطريقة الكابالت تثبيت أن يتم - ذ

 جتنب التمديدات اهلوائية.  - ر

التحتية احتياجات الرتكيب   البنية ومجيع معدات وأجهزة أنابيب مرور الكابالت مقاسات أن تراعي - ز

 .تملةأية احتياجات مستقبلية حم احلالية وكذلك

 أن يتم اإلشارة إىل هذه اإلرشادات متى اعتمدت التصميمات عليها.   - س

وحدة )شقة/مكتب/حمل  28أي مبنى/ جممع مباني يوجد فيه أكثر من  توفري غرفة اتصاالت يف - ش

 (.MDBاخل(، و يف حال قل عدد الوحدات عن ذلك يكتفى بتوفري صندوق توزيع رئيسي )

 .رشادات ، ينصح بتوفريهاجلودة املواد املذكورة يف هذه اإليف حال توافر مواد أكثر جودة أو مساوية  - ص

 إرشادات خاصة باملباني السكنية: ـا:ثانيــــــ

 أن حتتوي كل فيال على صندوق توزيع رئيسي كما هو موضح يف هذه الالئحة. - أ

 املنزل .جتهيز املبنى بقنوات واصلة من صندوق التوزيع الرئيسي إىل سور  - ب

( لتوصيل صندوق التوزيع الرئيسي جبميع CAT-6( من الفئة السادسة )UTPمتديد كوابل حناسية ) - ت



 
 

6 
 

 مقابس اإلتصاالت .  

تصاالت جتهيز كل غرفة )عدا الغرف املعرضة للمياه كاحلمامات و املطابخ و غرف الغسيل( مبقبسي ا  - ث

(، و ينصح برتكيب مقبس إضايف 1الشكل ) أحدهما للصوت و اآلخر للبيانات كما هو موضح يف 

 للبيانات بالقرب من كل خمرج جلهاز التلفاز.

 

 

 : خمطط متديدات الكوابل يف املباني السكنية1الشكل 
 

 :املباني متعددة الطوابقإرشادات خاصة ب ا:ـــثالثـ

الطابق األرضي ) ميكن استبداهلا مبوزع رئيسي يف املباني الصغرية التى ال  توفري غرفة اتصاالت يف - أ

 وحدة (. 28تتجاوز فيها عدد  الوحدات،الشقق او املكاتب،  

 توفري صندوق توزيع طابقي يف كل طابق ما عدا الطابق األرضي. - ب

 توفري صندوق توزيع يف كل شقة/مكتب.   - ت

 .املكتب/  بالشقة اخلاص التوزيع صندوق يف تةمثب  (ONU)بصرية ألياف شبكة وحدةتوفري  - ث

مثبت يف صندوق التوزيع الرئيسي/ غرفة االتصاالت اخلاصة  (ODF)توفري إطار توزيع بصري  - ج

 باملبين.

 توفري مصاعد للكوابل مهيئة الستيعاب كوابل خاصة بثالثة موفري خدمة. - ح

كوابل األلياف البصرية، حيث ستعمل هذه الكوابل على الربط بني   ربط كل شقة/مكتب باستخدام - خ

 غرفة االتصاالت وصندوق التوزيع الطابقي وصندوق التوزيع اخلاص بالشقة. 

( لتوصيل صندوق التوزيع  اخلاص CAT-6( من الفئة السادسة )UTPمتديد كوابل حناسية ) - د
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 بالشقة/ املكتب جبميع مقابس االتصاالت.

 واصلة من غرفة االتصاالت وصواًل إىل حدود قطعة األرض.توفري قنوات  - ذ

مبقبسي  جتهيز كل غرفة/مكتب )عدا الغرف املعرضة للمياه كاحلمامات و املطابخ و غرف الغسيل(   - ر

 .الالئحةهذه  هذه يف موضح هو كما بياناتللاآلخر  و للصوت اتصاالت أحدهما
 

 :املباني التجاريةإرشادات خاصة ب ـا:رابعــ

 إرشادات عامة: -1

تسهيل عملية دخول عمال الصيانة و الرتكيب التابعني ملوفر اخلدمة إىل غرفة االتصاالت متى  - أ

 اقتضى األمر.

 إىل حدود قطعة األرض. االتصاالت وصواًلتوفري قنوات واصلة من غرفة  - ب

 

 :املكاتبإرشادات خاصة ب -2

 توفري غرفة اتصاالت يف كل طابق  . - أ

 ( مثبتة يف كل صندوق توزيع.ONUبصرية )توفري وحدة شبكة ألياف  - ب

 ( مثبت يف كل غرف االتصاالت.ODFتوفري إطار توزيع بصري ) - ت

 لكل ممايلي على سبيل املثال: RJ) -(45اتصاالت  مقبس توفري - ث

 موقع عمل. -1

 طابعة. -2

 آلة تصوير أمنية . -3

 هاتف عرب بروتوكول اإلنرتنت. -4

 ( لكل جهاز فاكس.RJ-11مقبس اتصاالت ) توفري - ج

 املراكز التجارية:إرشادات خاصة ب -3

 توفري غرفة اتصاالت يف كل طابق . - أ

 توفري صندوق توزيع يف كل حمل/مكتب - ب

 مثبتة يف صندوق التوزيع اخلاص باحملل. (ONU)توفري وحدة شبكة ألياف بصرية  - ت

 ( مثبت يف مجيع غرف االتصاالت.ODF) توفري إطار توزيع بصري - ث

 الت  وصواًل إىل حدود قطعة األرض.توفري قنوات واصلة من غرفة االتصا - ج

( لتوصيل صندوق التوزيع  اخلاص CAT-6( من الفئة السادسة )UTPمتديد كوابل حناسية ) - ح

 االتصاالت. باحملل جبميع  مقابس
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 كوابل األلياف البصرية.  ربط كل حمل  بغرفة االتصاالت بإستخدام - خ

 .للبيانات  اآلخر و للصوت أحدهما تصاالتا  مبقبسي   كشك/  حمل كل جتهيز  - د

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خمطط متديدات الكوابل يف املراكز التجارية2الشكل 

 

 :اجملمعات السكنيةإرشادات خاصة ب :خامســا

 
 غرفة اتصاالت يف وسط اجملمع. -1

 توفري قنوات واصلة من سور اجملمع إىل غرفة االتصاالت ومنها  إىل مجيع املباني والفلل يف اجملمع. -2

 يف اجملمع )مكتب أو حمل أو شقة(  ألياف بصرية لربط غرفة االتصاالت بكل فيال/وحدةتوفري كوابل  -3
 السكين.

 ( مثبت يف غرفة االتصاالت.ODF) إطار توزيع بصري -4
 جتهيز كل فيال/وحدة )مكتب أو حمل أو شقة( مبا يأتي: -5

 صندوق توزيع رئيسي لكل فيال/مبنى . - أ

مقبسي اتصاالت أحدهما للصوت و اآلخر للبيانات  يف كل غرفة باإلضافة إىل مقبس اتصاالت   - ب

 إضايف  للبيانات يتم تثبيته بالقرب من كل خمرج جلهاز التلفاز.

 مثبت يف صندوق التوزيع الرئيسي لكل فيال/وحدة. (ONU)وحدة شبكة ألياف بصرية  - ت

 

 :املعايري اخلاصة بالتمديدات :سادســا

 
 إرشادات عامة: (1)

جتهيز املبنى بأنابيب مرور للكابالت من غرفة االتصاالت/ صندوق التوزيع الرئيسي  إىل كل  - أ
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 مقبس اتصاالت.

فصل موصالت وأطراف كابالت االتصاالت عن املوصالت واألطراف اخلاصة بنظام الطاقة  - ب

خالل استخدام مادة  ملم أو عرب استخدام مادة عازلة أو من 158الكهربائية ملسافة ال تقل عن 

 معدنية موصلة باألرضية.

جيب أن ال يتجاوز امتداد السلك بني لوحة ربط  (UTP)عند متديد كوابل حناسية من النوع  - ت

 مرت. 98ومقبس االتصاالت عن (Patch Panel)الشبكة 

  LVفصل مسار أي كابل اتصاالت داخل املبنى عن الكابالت الكهربائية ذات اجلهد املنخفض  - ث

ملم أو عرب استخدام حاجز من مادة عازلة ودائمة كالعارضة القنطرية  188فة ال تقل عن ملسا

 اليت تدعم األلواح األرضية أو رافدة الدعم الالزم لتثبيتها يف السقف. 

 LVعند استخدام مسارات مشرتكة لكابالت االتصاالت وللكابالت الكهربائية ذات اجلهد املنخفض  - ج

تصاالت يف قناة منفصلة أو حيز منفصل داخل املسار املشرتك وأن تكون ، جيب تثبيت كابالت اال

 هذه القناة معزولة باستخدام مادة عازلة.    

 عدم  مترير كابالت االتصاالت حتت السجاد.  - ح

ملسافة   HVفصل مسار أي كابل اتصاالت داخل املبنى عن الكابالت الكهربائية ذات اجلهد العالي  - خ

ملم  388وملسافة ال تقل عن  Single Core HVلكابالت آحادية املركز ل  ملم 458ال تقل عن 

 . Multi core HVللكابالت متعددة املركز 

 مرت . 3ترك طول إضايف للكيبل عند احد طرفيه مبقدار  - د

جيب أن ال  (Pulling Tension)عند  متديد الكوابل فإن مقدار قوة الشد اليت يتحملها الكيبل  - ذ

 كلغم تقريبًا(. 11نيوتن ) 118تتجاوز 

 أضعاف قطر الكيبل . 6أن ال يقل نصف قطر االحنناء عن  - ر

 عدم تشويه املقطع العرضي عند استخدام مشابك تثبيت الكابالت. - ز

قريب من نهايات الكوابل قدر اإلمكان ، وأن يتم إزالة غالف السلك مبا  (Pairing)جعل االقرتان  - س

 ملم .  25ال يتجاوز 

 من االلتواءات أو االنثناءات.ي أن يكون الكيبل خال - ش

 عدم تشويه غالف الكيبل أو جتعيده عند استخدام مشابك الكابالت. - ص
 

 نقاط النهايات الطرفية للشبكة:إرشادات خاصة ب (2)

 اليت ميكن تركيبها يف أي مبنى. (TO)ليس هناك حد معني لعدد مقابس االتصاالت  - أ

       معايريمجيع متطلبات أن تليب مجيع املوصالت النحاسية ومقابس االتصاالت   - ب

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1   مدعومة (( بكابالت حناسية من الفئة السادسةCAT-6)  ، أو أعلى

 أوم(. 188مكونة من أربعة أزواج  ومبقاومة 

أن تليب مجيع موصالت األلياف البصرية ومقابس االتصاالت مجيع متطلبات معايري  - ت

ANSI/TIA/EIA-568-B.3 . 

اتصاالت كحد أدنى )ما عدا الغرف املعرضة للمياه كاحلمامات واملطابخ جتهيز كل غرفة مبقبسي  - ث
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 وغرف الغسيل(، و أن تكون إعدادت تركيب هذه املقابس على النحو التالي:

( و مييز باستخدام  Rj11املقبس العلوي أو الذي يقع جهة اليسار خيصص للصوت ) -

 (.voiceملصق  )الصوت( و )

( و مييز باستخدام  Rj45السفلي أو الذي يقع جهة اليمني خيصص للبيانات ) املقبس -

 (.Dataملصق )البيانات( و )
 

 

 

 

 

 : أمثلة على مقابس الصوت/البيانات4الشكل 

  

املوصولة  فولت بالقرب من مقبس االتصاالت وذلك لتزويد األجهزة 248توفري مقبس طاقة بقوة  - ج

 بالكهرباء. 

واط واليت مت  15( على أي أجهزة تتطلب أقل من PoEالطاقة عرب اإليثرنت )تقنية ميكن استخدام  - ح

 قبس االتصاالت) مثال: كامريات املراقبة األمنية(.متصميمها لكي تأخذ الطاقة مباشرة من 

جتنب تثبيت مجيع مقابس االتصاالت أو أي أجهزة طرفية يف مكان قد تتعرض فيه للرطوبة أو  - خ

 ة الشديدة أو اي أضرار حمتملة لألجهزة.األتربة أو احلرار

ملم عن سطح 388عدم  وضع مقبس االتصاالت أو اي أجهزة طرفية يف مكان يقل ارتفاعه عن  - د

 األرضية.

أن يكون كل مقبس اتصاالت موصاًل بصندوق التوزيع الرئيسي عرب كابل منفصل،  مع عدم  - ذ

االحتياجات املستقبلية يف اي موقع ربطه مبقبس اتصاالت آخر،  مما يوفر مرونة قصوى لتغطية 

 ملقبس االتصاالت.
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مسارات  8أن تكون نهاية طرف كل كابل من فئة األربعة أزواج يف مقبس قياسي مكون من  - ر

 (.5كما هو موضح يف الشكل رقم ) T568Bأو  T568Aويستخدم إما مواصفات  

 .(daisy chain)عدم ربط مقابس االتصاالت باستخدام وصلة سلسلة تعاقبية  - ز

 

 

 T568Bو  T568A: مواصفات املقابس من نوع 5الشكل 

 

 :(BD) صناديق التوزيعإرشادات خاصة ب (3)

 ارشادات عامة -1

 .قفلها ميكن غرفة أو  خزانة شكل على التوزيع صندوق يكون أن - أ

مرت عن سطح األرضية على األقل ) يتم قياس  1.2تثبيت صندوق التوزيع بإرتفاع  - ب

 األرضية واحلد السفلي للخزانة(.املسافة بني سطح 

 عدم تثبيت الصندوق يف مكان رطب كاحلمام أو املطبخ أو غرفة غسيل املالبس.  - ت

ملم  x 75ملم )العرض(  x  358ملم )اإلرتفاع(  688أن ال  تقل مقاسات الصندوق  عن  - ث

 )العمق(.

 أمبري . 13فولت/  248أن حيتوى على ثالثة خمارج للطاقة بقوة   - ج

 لتهوية مناسبة داخل الصندوق، و توفري نظام للتربيد عند احلاجة.ان تكون ا - ح

 توفري مستوى جيد من اإلضاءة لتسهيل أعمال الصيانة داخل الصندوق. - خ

 جتنب وضع صندوق التوزيع بالقرب من مصادر املاء واحلرارة. - د

 ن حيتوى الصندوق على باب أمامي قابل للقفل.أ - ذ

 ملعدات الشبكة اليت سيتم تركيبها يف املستقبل.توفري مساحة خالية داخل الصندوق  - ر

 توفري مساحة خالية أمام صندوق التوزيع لتسهيل أعمال الصيانة. - ز

 توفري إدارة رأسية و أفقية للكابالت.  - س

 توفري معدات للتأريض. - ش

 توفري باب أمامي ميكن الرؤية من خالله. - ص
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وق التوزيع متى ما كانت ال توجد قيود على نوعية األجهزة اليت يتم تركيبها داخل صند -2

مجيع التفاصيل تتوافق مع عملية التثبيت اجليدة واملنظمة واليت بدورها تسهل عملية 

 تشغيل وصيانة مجيع اخلدمات،  مع عدم وجود مصادر تداخل كهربائي مع تلك اخلدمات.

 (:MDB) صندوق التوزيع الرئيسيإرشادات خاصة ب (4)

 التوزيع لصندوق فإن ، أعاله املذكورة ق التوزيعاديلصن التشغيلية املتطلبات مجيع إىل باإلضافة -

 :اآلتي يف تتمثل أخرى متطلبات  الرئيسي

 تثبيته يف الدور األرضي. - أ

 املعدات واألجهزة الطرفية التابعة لشبكة موفر اخلدمة واملوجودة يف املنزل.حيتوي على  - ب

(، أما بالنسبة للبيوت القائمة ETPيتم وضعه مباشرة خلف وأعلى نقطة التوصيل اخلارجية ) - ت

حيث يتعذر الوصول إىل اجلدار خلف لوحة نهاية شبكة اإليثرنت ،  ينصح بوضع املوزع املنزلي يف 

اقرب نقطة ممكنة من نقطة التوصيل اخلارجية، أو القيام برتتيبات لنقل موقع نقطة التوصيل 

 اخلارجية.

              زيع االتصاالت الرئيسي( و وضع ملصق على الصندوق يكتب عليه  )صندوق تو - ث
(Main Telecom Distribution Box.) 

 ن حيتوى الصندوق على املعدات اآلتية:أ - ج

 .DTPنقطة اختبار فصل التيار  .1

 أجهزة املستهلك )موزع الشبكة ، املفاتيح الكهربائية .... اخل(. .2

 (.RJ11و  RJ45مقابس اتصاالت ألغراض إجراء االختبار ) من النوع  .3

 .(Patch Panelلوحة ربط الشبكة ) .4

 ( :FDB)  صندوق التوزيع الطابقيإرشادات خاصة ب (5)

املذكورة أعاله ، فإن لصندوق التوزيع  لصناديق التوزيع  باإلضافة إىل مجيع املتطلبات التشغيلية -

 الطابقي متطلبات أخرى تتمثل يف اآلتي: 

يتم تثبيت صندوق التوزيع الطابقي يف كل طابق ما عدا الطابق  يف املباني متعددة الطوابق - أ

 األرضي.

ربط صناديق التوزيع يف الشقق/الوحدات يف كل طابق بصندوق التوزيع الطابقي لذلك الطابق  - ب

 عرب كابل ألياف بصرية.

 ربط كل صندوق توزيع طابقي بغرفة االتصاالت عرب كابل ألياف بصرية. - ت

 Floor)تب عليه )صندوق توزيع االتصاالت الطابقي( و وضع ملصق على الصندوق يك - ث

Telecom Distribution Box.) 

 .(ODF) جتهيز صندوق التوزيع الطابقي بإطار التوزيع البصري - ج
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 صندوق التوزيع للوحدات/املباني:إرشادات خاصة ب (6)

املذكورة أعاله،  فإن لصندوق التوزيع  لصناديق التوزيع املتطلبات التشغيليةباإلضافة إىل مجيع  -

 للمباني متطلبات أخرى تتمثل يف اآلتي:

 .)شقة /مكتب/حمل( تثبيت صندوق التوزيع للمباني يف كل وحدة - أ

 .(ONU)جتهيز الصندوق بوحدة الشبكة البصرية   - ب

 )موزع الشبكة ، املفاتيح الكهربائية .... اخل(.ان حيتوى على أجهزة املستهلك  - ت

                   على الصندوق يكتب عليه )صندوق توزيع االتصاالت للوحدات( ووضع ملصق  - ث

(Unit Telecom Distribution Box.) 
 

 إرشادات خاصة بالكابالت: (7)

 األلياف البصرية: -1

وان تتوافق على أقل تقدير مع  SMاأللياف البصرية أحادية النمط أن تكون مجيع كابالت  - أ

 . ANSI/TIA/EIA-568-B.3 و   ITU-T G.657Aاملعايري 

دولة ْجان تكون مجيع وصالت األلياف البصرية للتمديدات الداخلية  من نوع الوصالت امَل - ب

 .0.05dBباالنصهار ، على أن ال يتجاوز مقدار توهني الوصلة العادية 

 الكوابل النحاسية: -2

أن تتوافق الكوابل مع احلد األدنى من مواصفات الكابالت النحاسية من الفئة السادسة   - أ

CAT-6  كما هو مذكور يف املعيار  188ذات  مقاومة( أومANSI/TIA/EIA-568-B.2-1.) 

من  Pulling Tensionأن ال يتجاوز احلد األقصى ملقدار قوة الشد اليت يتحملها الكيبل  - ب

 قوة  تقريبًا(.-كلغم 11.34) 110Nأزواج   ذو األربعة UTPالنوع 

 احلد األدنى لنصف قطر اإلحنناء:  -3

  نوع الكيبل  نصف قطر اإلحنناء       

 أزواج  األربعةذو  UTPع النو اضعاف قطر الكابل  4

 ذو األربعة أزواج  ScTPع النو اضعاف قطر الكابل 8

 الشبكة الرئيسية  اضعاف قطر الكابل 18

 ذو األربعة أزواج UTPع النواملوصالت املؤقتة:  (2.5).ملم  6

 ذو األربعة أزواج ScTPع النواملوصالت املؤقتة:  (2.8ملم ) 58
 كابالت الياف بصرية أحادية النمط ضعف قطر الكابل 28

 

 احلد األدنى لنصف قطر إحنناء الكابل: 1اجلدول 
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 أنابيب مرور الكابالت:إرشادات خاصة ب (8)

 عامة:إرشادات  -1

 98ملم أو  58، سواء كانت بقطر داخلي  PVCاستخدام أنابيب مرور الكابالت من نوع  - أ

 ملم، اعتمادا على كمية الكابالت.

 جيب أن تكون األنابيب املعدنية موصولة باألرضية وخالية من احلواف احلادة. - ب

 جيب ان يكون الوصول إىل حوامل الكابالت سهاًل.   - ت

 جيب أن ال متر على أماكن تتعرض إىل: األنظمة الناقلة للكابالت - ث

 احلرارة العالية .1

 الرطوبة .2

 ظروف بيئية تسبب التآكل .3

 فولتية عالية .4

 تداخل يف الرتددات الراديوية .5

 تداخل كهرومغناطيسي .6

أن ال تكون مسارات أنابيب مرور الكابالت موازية ملسارات القنوات أو اخلدمات األخرى  - ج

 .  (LFI)اليت حتمل فولتية عالية، و ذلك لتقليل معدل احلث منخفض الرتدد 

درجة للمسار الواحد،  ويفضل أن  98أن ال يكون هناك أكثر من احنناء واحد بزاوية  - ح

 ان. تكون املسارات مستقيمة قدر اإلمك
 

 

 

 

 

 

: القنوات ذات الزاوية القائمة6رسم   

 (:Lead-in Ducts) القنوات الواصلةإرشادات خاصة ب -2

90 
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أن تعمل القنوات الواصلة على ربط اخلط الرئيسي ملوفر اخلدمة )حدود قطعة األرض(  - أ

 بصندوق جتميع الكابالت اخلاص بصندوق التوزيع الرئيسي/ غرفة االتصاالت.

 .UPVCمصنوعة من مادة أن تكون  - ب

 ملم حتت سطح األرضية. 688مدفونة على عمق أن تكون  - ت

 اللوحة اإلرشادية الدالة عليها واضحة فوق سطح األرض.أن تكون  - ث

 يتم تثبيتها بطريقة مائلة اىل خارج املبنى املنزل.أن  - ج

 حممية بواسطة خرسانة عند مرورها حتت األرضيات املرصوفة .أن تكون  - ح

 بإحكام من كال الطرفني. مغلقةأن تكون  - خ

تثبيت صندوق جتميع الكابالت )صندوق السحب( على أي زاوية قائمة أو أي أن يتم  - د

 إحنناء حاد يف مسار القناة حتت األرض.

ملم،   18-6أن يتم تركيب حبل سحب يف القناة  مصنوع من مادة البولي بروبلني   مبقاس  - ذ

من العقد ومثبت بطريقة آمنة على على أن يكون هذا احلبل قوي ومتواصل وخاليًا 

 كغم كحد أدنى. 1888طريف القناة مع قوة شد تبلغ 

 أن تكون القنوات الواصلة مهيئة الستيعاب كوابل خاصة بثالثة موفري خدمة.   - ر

 احلفر/ صندوق جتميع الكابالت /  فتحة الفحص/   صندوق السحب إرشادات خاصة ب -3

الكابالت أو فتحة الفحص أو صندوق أن يتم استخدام احلفر أو صندوق جتميع  - أ

 السحب للسماح بتغيري اجتاهات الكوابل أو سحبها.

   الستيعاب كوابل خاصة بثالثة موفري خدمة. أن تكون هذه الفتحات مهيئة   - ب

 :صاعد الكوابلمب خاصة إرشادات -4

 أن تكون املباني متعددة الطوابق جمهزة مبصاعد للكوابل.  - أ

   الستيعاب كوابل خاصة بثالثة موفري خدمة. مهيئة  أن تكون هذه املصاعد   - ب

 غرفة  االتصاالت:إرشادات خاصة ب (9)

 رشادات عامة:إ -1

 مستوى جيد من اإلضاءة مع تهوية وتوزيع هواء مناسبني.أن يتم توفري - أ

بواسطة عمال الصيانة التابعني ملوفر اخلدمة طوال اليوم ويف  ممكنا الوصول إليهاأن يكون  - ب

 كل أيام األسبوع.

 من قبل األفراد لنقل املعدات واألدوات. ممكنا الوصول إليهاأن يكون  - ت
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 حتتوى على قفل رئيسي لباب املدخل.  أن  - ث

 بعيدة عن مصادر املاء واحلرارة.أن تكون  - ج

 خالية من النوافذ.أن تكون  - ح

مساحات خاصة وال تشرتك مع أي خدمات أخرى كغرفة الكهرباء وغرفة خيصص هلا أن  - خ

 املعدات امليكانيكا .

درجة  3 ± 28 نظام تكييف للهواء للمحافظة على درجة احلرارة عند  حتتوي على  أن - د

 % .68 -% 48مئوية ورطوبة ترتاوح بني 

 تأريض مجيع األجزاء املعدنية لنظام رفع األرضية.أن يتم  - ذ

 مساحة خالية داخل الغرفة ملعدات الشبكة اليت سيتم تركيبها يف املستقبل. توفريأن يتم  - ر

 تصاالت:ساحة غرفة االإرشادات خاصة مب -2

 يفضل ختصيص غرفة  اتصاالت واحدة لكل طابق. - أ

 تصاالت: التالي احلد األدنى حلجم غرفة االيوضح اجلدول  - ب

 ال يشرتط الفلل

 مراكز التسوق ) الطابق األرضي(
4 x 3 x 3 مرت 

 مراكز التسوق ) الطوابق األخرى(
2 x 3 x 3 مرت 

 وحدة( 38-28املباني السكنية )
2 x 2 x 3 مرت 

 وحدة( 38املباني  السكنية )أكثر من 
3 x 3 x 3 مرت 

 مباني املكاتب )لكل طابق(
2 x 2 x 3 مرت 

 مرت x 3 x 3 3 فلة( 58 – 15جممعات املباني )

 فلة(  15جممعات املباني ) أقل من 
2 x 3 x 3 مرت 

 ال يشرتط  املخازن

 اإلرتفاع( xالعرض  x: حجم غرفة اإلتصاالت )الطول 2اجلدول 

 :االختباراتإرشادات خاصة ب (18)

  ANSI/TIA/EIA-526-7أن تستويف األلياف البصرية أحادية النمط املعايري  - أ

باستخدام جمموعة   CAT-6اختبار مجيع دوائر الكابالت من الفئة السادسة أن يتم   - ب

، و  TIA/EIA-568-B.2-1و  TIA/EIA-568-B.1اختبارات تستويف متطلبات الدقة للمعايري  

و  TIA/EIA-568-B.1استكمال مجيع متطلبات  االختبار حسب ما هو موضح يف املعايري 

TIA/EIA-568-B.2-1 نتائج  االختبار  ضمن وثائق املبنى وشهادة ، و وضع نسخة من

 الرتكيب. 
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إجراء اختبار لقياس قدرة كابل األلياف البصرية بني إطار التوزيع البصري وصندوق أن يتم  - ت

نانومرت، ويتم اختبار مجيع دوائر  1658و  1558و 1318التوزيع الطابقي عند الطول املوجي

ختبارات تستويف متطلبات الدقة للمعايري  كابالت األلياف البصرية باستخدام جمموعة ا

TIA/EIA-568-B.1  وTIA/EIA-568-B.3 و استكمال مجيع متطلبات االختبار حسب ما هو ،

، و وضع نسخة من نتائج TIA/EIA-568-B.3و  TIA/EIA-568-B.1موضح يف املعايري 

كال طريف الدائرة، االختبار ضمن وثائق املبنى وشهادة الرتكيب،  يتم إجراء االختبارات على 

كما يتم فحص املوصالت من خالل النظر إليها للبحث عن احلفر واخلدوش والكسور 

واستبداهلا يف حال وجود أي من هذه املشاكل، و وضع نسخة من نتائج االختبار من ضمن 

 وثائق وشهادة الرتكيب اخلاصة باملبنى. 
 

 السجالت والوثائق ووضع امللصقات:إرشادات خاصة ب (11)

 إرشادات عامة: -1

وضع ملصقات مميزة  و واضحة على مجيع مكونات البنية التحتية، و أن أن يتم   - أ

تتطابق امللصقات على املعدات واألجهزة مع الوثائق )كتيب امللصقات( والرسومات 

 طبقا ملا مت تنفيذه  على الواقع.

 أن تشمل سجالت املبنى على اآلتي:   - ب

 رقم السكة(. –معلومات عن موقع املبنى ) مثال: رقم املبنى  .1

 قائمة جبميع مقابس االتصاالت ومواقعها يف املبنى. .2

 بيانات االتصال. .3

 نسخة من سجل مرجع امللصقات ) كتيب امللصقات(. .4

 الرسومات طبقا ملا مت تنفيذه  على الواقع. .5

 دوق التوزيع الرئيسي.االحتفاظ بنسخة  لسجالت املبنى يف غرفة االتصاالت/ صن - ت

 (:Labelsامللصقات )إرشادات خاصة ب -2

 .ANSI/TIA/EIA-606-Aتنفيذ  امللصقات وفقًا للمعيار أن يتم  - أ

 عند وضع امللصقات: أن يتم استيفاء الشروط اآلتية كحد أدنى - ب

اختيار احلجم واللون والتباين جلميع امللصقات بطريقة تضمن قراءة التفاصيل  .1

 بسهولة.

امللصقات ظاهرة للعيان خالل تركيب البنية التحتية و إجراء  أعمال أن تكون  .2

 الصيانة العادية عليها.

أن تكون امللصقات مقاومة لعوامل البيئة كالرطوبة واحلرارة واألشعة فوق  .3

 البنفسجية.

 طباعة امللصقات أو تنفيذها باستخدام جهاز آلي وعدم كتابتها خبط اليد. .4

 كابل.وضع امللصقات على طريف ال - ت
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(  Patch Panelوضع عالمات مميزة على كل موقع من  مواقع لوحة ربط الشبكة ) - ث

 يقابل موقع مقبس االتصاالت.

 ستخدام امللصقات اآلتية كمثال لنظام امللصقات :ميكن ا - ج

 ملصقات الكابالت : - أ

 إىل رقم الكابل XXحيث يشري الرمز   CAB-XXمثال:                                     

 ملصقات مقابس االتصاالت: - ب
  مثال :                                                

 
 

 
 

 إىل رقم مقبس االتصاالت YYإىل رقم الغرفة   والرمز  XXحيث يشري الرمز                                     

 ملصقات األجهزة:      - ت
 مثال:                                               

 
 

 
 

 إىل رقم اجلهاز YYإىل رقم الغرفة   والرمز  XXحيث يشري الرمز 

املرجعية للملصقات )كتيب امللصقات( على وصف لكل عالمة يف أن حتتوى الوثائق  - ح

 الشقة مفيدة، كرقم املنزل أواملبنى أو اجملمع السكين  و  أن حتتوي على مراجع
إخل(،  و ميكن استخدام ما يلي كمثال على شكل كتيب  املنزل  .. رقم والطابق، أو

 امللصقات:
 النوع اىل من الكابالت م

1 CAB-001  لوحة ربط  –تصاالت االغرفة

 -(  Patch Panelالشبكة )

  13النقطة رقم 

 2الغرفة رقم 

مقبس اتصاالت 

 8281رقم

CAT-6 

 

 النوع الوصف تصاالتمقبس اال م

1 TO-0201 مقبس  –الطابق األرضي  – 2رفة رقم الغ

 1تصاالت رقم اال

 صوت

 

 النوع الوصف األجهزة م

1 DEV-001  
 1جهاز توجيه رقم 

 املكان: غرفة اتصاالت

 ADSLجهاز توجيه + 

 :  كتيب امللصقات3جدول رقم

             DEV-XXYY 
              جهاز التوجيه 

             Router 
 

                   TO-XXYY
                   المعلومات 

                Data 
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 السالمة:إرشادات خاصة ب (12)

أن حتتوى غرفة االتصاالت على طفايات  احلريق ) إسطوانة غاز ثاني أكسيد الكربون  - أ

CO2.) 

جتهيز غرفة االتصاالت بأجهزة الكشف عن الدخان، وأن يتم التحكم وإدارة  هذه أن يتم  - ب

 األجهزة بواسطة نظام إدارة املبنى / اجملمع .

أن تكون مجيع أبواب غرف االتصاالت قابلة للفتح للخارج مع وجود نظام إغالق آلي  - ت

 لألبواب.

 أن تكون غرفة االتصاالت خالية من التلوث وامللوثات. - ث

العامة  أن ال تتسبب عملية الرتكيب  )سواء أثناء الرتكيب أو بعدها( يف أي خطر على السالمة - ج

 كالتعثر أو السقوط أو األضرار النامجة عن األجزاء البارزة.

أن تكون القنوات احمليطة بالكابالت والتجهيزات خالية من احلواف احلادة أو تكون جمهزة  - ح

 حبلقات مناسبة حلماية الكابالت من التلف.

ميكن حتقيق  ذلك محاية  البنية التحتية لالتصاالت من االرتفاع املفاجيء للجهد، و أن يتم  - خ

، أو االتصاالت بالقرب من مدخل املبنى على خط GDTمن خالل تثبيت جهاز تفريغ الغاز 

 يف نظام الكهرباء يف املبنى. SPDتركيب  جهاز الوقاية من االرتفاع املفاجيء للجهد  


