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 فهرس اإلصدار:

 

السبب /مالحظات  رقم االصدار رقم قرار جملس املفوضني اتريخ 

 1 14 23/7/2013 اإلصدار األول

ومدة صالحية تسجيل التاجر تعديل األجور  3/8/2017  15 2 
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 الفهرس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  مقدمة
 األجهزة اليت حتتاج إىل املوافقة على النوع - 1املادة 
 إجراءات اعتماد النوع ألجهزة االتصاالت - 2املادة 
 لي فقط(للتاجر احملاإلجراءات اخلاصة بتسجيل اتجر ) - 3املادة 
 اجلهات اليت ميكنها التقدم بطلبات اعتماد النوع - 4املادة 
 فرتة صالحية شهادة اعتماد النوع - 5املادة 
 متطلبات األجهزة اليت مت شراؤها من خارج القطر بغرض االستخدام الشخصي - 6املادة 
 متطلبات األجهزة اليت مل تعلن اهليئة املواصفات اخلاصة هبا  - 7املادة 
 املعايري املعتمدة من اهليئة وكيفية احلصول عليها - 8املادة 
 الفرتة الزمنية لتسجيل األجهزة يف اهليئة - 9املادة 
 األجور -10املادة 
 آلية دفع األجور -11املادة 
 متطلبات وضع عالمة اعتماد النوع على أجهزة االتصاالت -12املادة 
 آلية مراقبة املنتجات املتوفرة يف السوق ومطابقتها للمواصفات املعتمدة لدى اهليئة -13املادة 
 إمكانية معرفة املستهلك فيما إذا كانت األجهزة معتمدة من اهليئة -14املادة 
 عقوبة بيع أجهزة اتصاالت غري مسجلة لدى اهليئة -15املادة 
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 مقدمة:
( واليت ميكن أن RTTEالطرفية )نظام اعتماد النوع هو عبارة عن إجراء لتسجيل نوع معني من األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية   

 تستخدم يف اجلمهورية العربية السورية دون التسبب يف أي تداخل أو اإلضرار بشبكات االتصاالت. وهو شرط أساسي هلذه األجهزة لتتوافق مع
أن استخدام بعض أجهزة  حيث ،( قبل بيعها أو استخدامهاSyTRA) اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت معايري تقنية حمددة ليتم تسجيلها يف

 االتصاالت يف بعض الدول ميكن أن يكون آمناً ولكن استخدام نفس األجهزة يف دول أخرى قد يسبب العديد من املشاكل التقنية.
 

 :األجهزة اليت حتتاج إىل املوافقة على النوع -1املادة 
 ( لنظام املوافقة على النوع.RTTEالطرفية )جيب أن ختضع كافة األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية 

 
 :إجراءات اعتماد النوع ألجهزة االتصاالت -2املادة 
 التقدم بطلب وفق النموذج الذي توفره اهليئة هلذه الغاية. -أ
 ابلنسبة ملقدم الطلب احمللي ) شركة/مصنع/مورد ( جيب أن يكون مسجالً لدى اهليئة )اتجر مسجل(. -ب
 إرفاقها مع طلب تسجيل اعتماد النوع هي:الواثئق الواجب    -ج

 الواثئق املطلوبة :  (1
األجهـزة  أبن (ISO/IEC 2004:17050) للقيـا إجراء يُعطي مورٌد أو مصنٌع مبوجبه ضماانً خطياً وفقـاً تصريح املطـابقة وهو  .أ

 السارية يف اجلمهورية العربية السورية.وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية تتفق مع هذه اللوائح التنظيمية واملعايري الالسلكية 
 جيب أن يرفق مقدم الطلب احمللي نسخة عن تسجيله كتاجر لدى اهليئة. .ب
 إشعار يفيد بتسديد األجور املقررة على الطلب. .ج
 املواصفات الفنية األساسية للجهاز.  .د

 الواثئق الداعمة : (2
 - تعليمـات التشـغيل - املخطـط الصـندوقي - كليزيـة )الوصـا الفـيربية أو االناز ابللغة العـات الفنية التفصيلية للجهـاملواصف -أ

 ..اخل(..
 السالمة(. ،التوافقية الكهرومغناطيسية ،تقارير اختبار )الراديو -ب
 يرفق: GSMابلنسبة للطرفيات اخلاصة ابهلاتا احملمول  -ج

  وطرفيات احملمول تصريح خاص أبمن رقم التعريا الدويل ألجهزة -

      "International Mobile Equipment Identity" IMEI. 

 املوافق عليها. IMEIالـــ  أرقام قائمة متضمنة -
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 ما يلي:جيب أن تقدم الواثئق وفق 
 .(Hardcopyورقياَ ) املطلوبة تقدمكافة الواثئق  •

 (.Softcopyابلنسبة للواثئق اإلضافية الداعمة تقبل نسخ إلكرتونية ) •

 
 (:لي فقطللتاجر احمل) اإلجراءات اخلاصة بتسجيل اتجر – 3املادة 
 التقدم بطلب وفق النموذج الذي توفره اهليئة هلذه الغاية. -أ

 .بع سنوات قابلة للتجديدر شهادة تسجيل اتجر ملدة أاهليئة ، وتصدر ص رقم تسجيل دائم لكل اتجرخيصو يتم التسجيل يف اهليئة  -ب

 اتجر:الواثئق املطلوبة لتقدمي طلب تسجيل  -ج

 نسخة مصدقة عن السجل التجاري أو السجل الصناعي )ساري املفعول(. -    

 جواز السفر.صورة عن اهلوية/ -    

 إشعار يفيد بسداد األجور املقررة على الطلب. -            

 
 النوع:املخطط التفصيلي التايل سري إجراءات عملية تسجيل املوافقة على يبني 
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 مقدم الطلب

) شركة/مصنع /مورد( 

 محلي

 جمع واستكمال كافة الوثائق والمعلومات الالزمة

مع دفع أجور الطلب   

 نهاية

 تسجيل الطلب والبدء بدراسته 

استكمال إجراءات التسجيل وإعالم 

 مقدم الطلب الستالم الشهادة

 نهاية

استكمل 

تسجيله 

 كتاجر ؟

رفض الطلب وإرسال رسالة 

 الرفض مع تبيان أسبابه
يوجد موافقة 

 على الطلب ؟

إعالم مقدم الطلب ودفعه ألجور 

 الشهادة

 اكتمل الطلب ؟

 نعم

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 البداية
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 :بطلبات اعتماد النوعاجلهات اليت ميكنها التقدم  – 4املادة 
 هي اجلهات التالية:

 الشركات املصنعة احمللية والدولية. -
 املشغلني املرخص هلم. -
 الشركات والتجار املستوردين ألجهزة االتصاالت. -
 الوكالء التجاريون للشركات املصنعة. -

 
 :فرتة صالحية شهادة اعتماد النوع – 5املادة 

 النوع هي ثالث سنوات قابلة للتجديد.فرتة صالحية شهادة اعتماد 
 

 :متطلبات األجهزة اليت مت شراؤها من خارج القطر بغرض االستخدام الشخصي – 6املادة 
ولكن جيب أن يكون اجلهاز قابالً للتسجيل ومطابقاً للمتطلبات الفنية الالزمة لعمله يف سورية لضمان  ،ال ختضع هذه األجهزة للتسجيل لدى اهليئة

 عدم إحداث تداخل السلكي أو إحداث أتثري سليب على الشبكة العامة.
 

 :متطلبات األجهزة اليت مل تعلن اهليئة املواصفات اخلاصة هبا – 7املادة 
أن يتقدم إىل اهليئة طالبًا منها إصدار موافقتها األولية على استرياد  ،أجهزة اتصاالت مل تعلن املواصفات اخلاصة هبا للمستورد أو الراغب إبدخال أية

 تلك األجهزة, على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبني مواصفاهتا.
 

 :املعايري املعتمدة من اهليئة وكيفية احلصول عليها – 8املادة 
 اهليئة بنشر املواصفات اليت يتعني على األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية مطابقتها. ويف حالة غياب املواصفات ذاتستقوم 
 جيوز للهيئة حتديد املتطلبات الفنية على أسا  كل حالة على حدة. ،الصلة
 

 :الفرتة الزمنية لتسجيل األجهزة يف اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت – 9املادة 
 وهذا يعتمد على نوع األجهزة. ،منذ استالم الطلب مستوفياً كافة الشروط الالزمة ملعاجلته يوم عمل /20املدة املتوقعة ملعاجلة الطلب هي /
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 :األجور – 10املادة 
 

 وقت التسديد مقدم الطلب األجر نوع الطلب نوع التسجيل

 

اعتماد تسجيل 
 النوع

 

 

 طلب جديد
ل.   20000  لطالب التسجيل احمللي 

 عند تقدمي الطلب
يورو 150  لطالب التسجيل من خارج القطر 

 إصدار شهادة

 موافقة على النوع

ل.   15000  لطالب التسجيل احمللي 
 قبل إصدار الشهادة

يورو 50  لطالب التسجيل من خارج القطر 

الشهادة تعديل  
ل.   10000  لطالب التسجيل احمللي 

 عند تقدمي الطلب
يورو 60  لطالب التسجيل من خارج القطر 

 جتديد الشهادة

 أو إصدار بدل

 )اتلا/ مفقود(

ل.   00051  لطالب التسجيل احمللي 

 عند تقدمي الطلب
يورو 06  لطالب التسجيل من خارج القطر 

 تسجيل اتجر

جديدطلب  ل.   000010   لطالب التسجيل احمللي 

 عند تقدمي الطلب

الشهادة تعديل  
% من أجر 20

 الطلب اجلديد

 لطالب التسجيل احمللي

"لتعديل معلومات إدارية"  

 جتديد الشهادة

 أو إصدار بدل

 )اتلا/ مفقود(

% من أجر 50
 لطالب التسجيل احمللي الطلب اجلديد

 
 مع إمكانية تعديلها من قبل اهليئة دون إشعار مسبق. ،لالسرتدادكافة األجور غري قابلة     

 :آلية دفع األجور – 11املادة 
ويف حساهبا لدى  ،( ابللرية السورية2173/23يف حساب اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت لدى مصرف سوراي املركزي رقم )يتم دفع األجور   

 .(€)( ابلقطع األجنيب 0106-239349-002رقم ) /6فرع/ –املصرف التجاري السوري
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 :متطلبات وضع عالمة اعتماد النوع على أجهزة االتصاالت – 12املادة 
  يلي:جيب أن حتمل األجهزة أو أغلفة األجهزة أو واثئق املستخدم بوضوح عالمة اعتماد النوع كما هي موضحة فيما 

 
 

 رقم تسجيل النوع للجهاز         
 

 رقم تسجيل التاجر            

 

 
 :آلية مراقبة املنتجات املتوفرة يف السوق ومطابقتها للمواصفات املعتمدة لدى اهليئة – 13املادة 

 يقوم ابلتحقق من األجهزة املتوفرة ابألسواق.سيكون للهيئة فريق مراقبة 
 

 :إمكانية معرفة املستهلك فيما إذا كانت األجهزة معتمدة من اهليئة – 14املادة 
 ميكن معرفة ذلك من خالل عالمة اعتماد النوع املثبتة على األجهزة وبشكل واضح.

 
 :عقوبة بيع أجهزة اتصاالت غري مسجلة لدى اهليئة –15املادة 
 عقوابت خاصة هبذا النوع من املخالفات عمالً بقانون االتصاالت.يوجد 

__________________________________________________ 
 

 
 
 

 ملزيد من املعلومات الرجاء زايرة املوقع االلكرتوين للهيئة
www.sytra.gov.sy 

 على:أو االتصال 
 اجلمهورية العربية السورية دمشق، ، 12011: ب ص.

 6136213   11  963 +  :هاتف
 6136211   11  963 + :فاكس

Tech.Aff@sytra.gov.sy    :بريد االلكرتوين 

 
 

SyTRA 

REGISTERED No.: 

xxxxxxx/yy 

DEALER No.: 

xxxxxxx/yy 

Bar Code 


