اجلمهورية العربية السورية

اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت

الئحة تنظيمية
______________________
االتصاالت الالسلكية الراديوية

معتمدة بقرار جملس املفوضني
رقم  / 81 /تاريخ 5182/9/6

اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت – اجلمهورية العربية السورية
دمشق  -ص.ب /85188/

حقوق التأليف والنشر © حمفوظة
www.sytra.gov.sy

اجلمهورية العربية السورية

اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت

الفهرس
املادة - 1
املادة - 2
املادة - 3
املادة - 4
املادة - 5
املادة - 6
املادة - 7
املادة - 8
املادة - 9
املادة -11
املادة -11
املادة -12
املادة -13
املادة -14
املادة -15
املادة -16
املادة -17

مقدمة
التعاريف
اهلدف
مسؤولية إدارة الطيف الترددي الراديوي املدين
إلزامية ترخيص الترددات
إدخال التجهيزات واحملطات الراديوية ومتلكها واستخدامها
طلبات ترخيص الترددات
االلتزام بالترخيص والشروط واألحكام العامة للرخص الالسلكية
مدة الترخيص وفترة صالحيته
التعديل أو التجميد أو اإللغاء لترخيص التردد
الترخيص املؤقت للتردد الراديوي
األجهزة الالسلكية اليت ال تستدعي الترخيص
الفترة الزمنية إلصدار الترخيص
األجور السنوية لترخيص الترددات
إخالء النطاقات الترددية الراديوية
مراعاة االتفاقيات الدولية والتشريعات األخرى
العقوبات
األحكام اخلتامية

2

اجلمهورية العربية السورية

اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت
مقدمة:
تربز أمهية الطيف الترددي الراديوي من كونه موردا حمدودا ,تتعاظم أمهيته االقتصادية واالجتماعية مع التطور التكنولوجي اهلائل يف جمال
االتصاالت الالسلكية وتبادل املعلومات .وقد فرض هذا أعباء اضافية على القائمني بإدارته وتنظيمه هبدف ضمان النفاذ العادل إليه واالستخدام
الكفوء له ,وتأيت هذه الالئحة كجزء من مهام اهليئة ,اليت تتوىل إدارته مبوجب قانون االتصاالت ,للوصول إىل هذا اهلدف.

املادة  - 8التعاريف:
تكون للمصطلحات والتعابري املعرفة يف قانون االتصاالت رقم  /18/لعام  2111نفس املعاين يف هذه الالئحة ,ويضاف إليها ما يلي:


اهليئة :اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت احملدثة مبوجب قانون االتصاالت رقم  /18/لعام .2111



يقصد بالتعابري التالية الواردة يف منت الالئحة وفقا ملا هو قائم بتاريخ نفاذها مايلي:
 وزارة الدفاع :يقصد هبا إدارة إشارة القوات املسلحة. -اجلهات األمنية املعنية :يقصد هبا إدارة االتصاالت.



مقدم الطلب :أي شخص يتقدم بطلب ترخيص تردد أو نطاق ترددات الستخدامه وفقا لقانون االتصاالت والئحته التنفيذية واللوائح
التنظيمية ذات الصلة الصادرة عن اهليئة.



الطلب :يعين طلب إصدار ترخيص تردد من اهليئة وفقا للنموذج املعتمد لديها واخلاص باخلدمة املطلوبة.



االحتاد الدويل لالتصاالت :هو وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.



لوائح الراديو الدولية :هي اللوائح الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت واملعنيـة بتحديد قواعد وأسس استخدام الترددات ألنظمة
االتصاالت الراديوية وتوزيع وختصيص ال طيف الترددي الراديوي.



خدمة االتصاالت الراديوية :هي خدمة تقتضي إرسال املوجات الراديوية أو بثها أو استقباهلا لغايات خاصة باالتصاالت.



التداخل الضار :التداخل الذي يشكل خطرا على سالمة خدمة املالحة الراديوية أو غريها من خدمات السالمة ,أو الذي حيد بشكل غري
مقبول من أداء أو يقطع على حنو متكرر وخطري خدمات االتصاالت الراديوية اليت تعمل وفقا لألنظمة الدولية أو الوطنية النافذة.



خدمة أولية :هي خدمة االتصاالت الراديوية اليت هلا األولوية على خدمة االتصاالت الراديوية الثانوية وهلا حق املطال بة باحلماية من
التداخالت الضارة اليت تسببها اخلدمات األخرى.



خدمة ثانوية :هي خدمة االتصاالت الراديوية اليت جيب عليها أال تتسبب تداخال ضارا حملطات خدمة أولية ,وال جيوز هلا أن تطالب باحلماية
من التداخالت الضارة اليت تسببها حمطات خدمة أولية ,وحيق هلا أن تطال ب باحلماية من التداخالت الضارة اليت تسببها حمطات هذه اخلدمة
أو حمطات خدمة ثانوية أخرى.
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املادة  - 5اهلدف:
هتدف هذه الالئحة إلنشاء إطار تنظيمي إلدارة مورد الطيف الترددي الراديوي وخلدمات االتصاالت الراديوية وفقا ملعايري حمددة لتحقيق مايلي:
-1

إدارة الطيف الترددي الراديوي بكفاءة وفاعلية لإلسهام يف التنمية الشاملة والنمو االقتصادي واالجتماعي.

-2

استخدام الطيف الترددي الراديوي مبا يتوافق مع أحكام قانون االتصاالت والئحته التنفيذية وكذلك لوائح الراديو والتوصيات اخلاصة
باالحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITUوباالعتماد على قواعد وإجراءات ال متييزية تتسم باملوضوعية والشفافية وتضمن املنافسة العادلة.

-3

توفري التنوع يف خدمات االتصاالت الراديوية مع توفري أكرب قدر ممكن من هذا الطيف للخدمات اليت تعتمد عليه بشكل أساسي.

-4

حتديد املعايري التنظيمية لتلبية الطلب على الطيف الترددي الراديوي للجهات العامة واخلاصة.

املادة  - 3مسؤولية إدارة الطيف الترددي الراديوي املدين:
تتوىل اهليئة الناظمة لقطاع االت صاالت املهام والصالحيات التالية:
-1

وضع األسس والنواظم والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع االتصاالت وفق أحكام قانون االتصاالت والسياسات والتوجهات العامة اليت
تضعها وزارة االتصاالت والتقانة ,وإصدار القرارات الالزمة هلذا الغرض ,ويدخل يف ذلك إدارة واستخدام الطيف الترددي الراديوي
املدين يف القطر.

-2

حتديد األسس العامة اليت يلتزم هبا املشغلون ومقدمو خدمات االتصاالت ,ووضع شروط ومعايري وإجراءات منح التراخيص لشبكات
وخدمات االتصاالت ,والستخدام الطيف الترددي الراديوي املدين.

-3

إدارة الطيف الترددي الراديوي املدين وتنظيم استخدامه يف أراضي اجلمهورية العربية السورية ومياهها اإلقليمية وجماهلا اجلوي والفضائي.
ويدخل يف ذلك:
أ  -املشاركة يف إعداد اخلطة الوطنية للطيف الترددي ,وضمان االستخدام األمثل هلذا الطيف ,وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع
وباقي اجلهات املعنية.
ب  -إنشاء سجل وطين للطيف الترددي الراديوي ,وحفظ ماخيص اجلزء املدين منه لدى اهليئة.
ج -إتاحة االطالع على اللوائح التنظيمية املتعلقة باستخدام الطيف الترددي الراديوي املدين للعموم.

-4

تنسيق توزيع وختصيص ترددات االتصاالت الراديوية مع السلطات املعنية يف الدول األخرى ,وفق التوصيات واالشتراطات املعمول هبا يف
االحتاد الدويل لالتصاالت واهليئات اإلقليمية والدولية املعنية ,وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع وباقي اجلهات املعنية يف سورية.

-5

ترخيص استخدام ترددات االتصاالت للمشغلني ومقدمي اخلدمات واملستخدمني اآلخرين ,يف اجلزء املدين من الطيف الترددي الراديوي,
وفق اخلطة الوطنية للطيف الترددي الراديوي ,والتأكد من اال لتزام بشروط ختصيص هذه الترددات ,وببنود التراخيص املمنوحة ,وبأحكام
قانون االتصاالت.
4

اجلمهورية العربية السورية

اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت
-6

املشاركة يف متثيل سورية أمام الدول واملنظمات واالحتادات الدولية واإلقليمية والعربية يف كل ما خيص االتصاالت الراديوية أو الطيف
الترددي الراديوي ,وذلك بالتنسيق مع الوزارة وباقي اجلهات املعنية.

-7

للهيئة ,بالتنسيق مع اجلهات األمنية املعنية ,استخدام مجيع الوسائل اليت متكنها من التحقق من التزام املرخص هلم بشروط ترخيص
استخدام الترددات ,ويشمل ذلك إنشاء وتطوير املنظومات الالزمة إلدارة ومراقبة الطيف الترددي الراديوي.

املادة  - 4إلزامية ترخيص الترددات:
-1

حيظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصاالت تستخدم الطيف الترددي الراديوي ,أو تشغيل أو استخدام جتهيزات راديوية مرتبطة بأي
شبكة اتصاالت ,أو أية جتهيزات تستخدم الطيف الترددي الراديوي ,مامل حيصل على ترخيص بذلك من اهليئة.

-2

جيب على مقدمي خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوين ,األرضي والفضائي ,احلصول على تراخيص الستخدام الترددات اليت ختصصها هلم
اهليئة ,وذلك إضافة إىل ما يشترطه أي قانون أخر للحصول على تراخيص لتقدمي هذه اخلدمات.

-3

حيظر على أي سفينة ترسو يف املوانئ أو على الشواطئ السورية ,أو أية طائرة حتط يف املطارات السورية ,استخدام جتهيزاهتا الراديوية ألي
غرض ,باستثناء املالحة البحرية أو اجلوية وعمليات اإلنقاذ والطوارئ ,دون احلصول على ترخيص باستخدام الترددات الالزمة لذلك.

-4

حيظر على املركبات األجنبية استخدام التجهيزات الراديوية يف سورية دون احلصول على ترخيص بذلك.

-5

للهيئة ,بالتنسيق مع وزارة الدفاع واجلهات األمنية املعنية ,استثناء أنواع معينة من التجهيزات الراديوية من الترخيص الستخدام الترددات,
على أن يعلن عن تلك األنواع ومواصفاهتا.

-6

يعد ترخيص التردد املمنوح ترخيصا شخصيا ال جيوز التنازل عنه إىل الغري دون موافقة خطية سابقة من اهليئة.

املادة  - 2إدخال التجهيزات واحملطات الراديوية ومتلكها واستخدامها:
-1

باستثناء ما نصت عليه الفقرة  /3/من املادة  /4/أعاله ,فال يسمح بتملك التجهيزات الراديوية أو استخدامها على األراضي السورية أو
على منت السفن أو الطائرات املسجلة يف سورية ما مل جير احلصول على ترخيص للترددات وفقا ألحكام قانون االتصاالت حتدد فيه
شروط استخدامها ,كما ال يسمح بإدخال احملطات والتجهيزات الراديوية إىل البالد ما مل جير احلصول على تصريح من اهليئة ,وذلك
بالتنسيق مع وزارة الدفاع و واجلهات األمنية املعنية.

-2

تستثىن القوات املسلحة واألجهزة األمنية السورية من أحكام الفقرة  /1/من هذه املادة.

-3

للهيئة ,بالتنسيق مع وزارة الدفاع ,احلق باستثناء األطراف التالية من أحكام الفقرة  /1/من هذه املادة:
أ  -السفن والطائرات األجنبية ومركبات النقل الربي وخدمات العبور عرب املياه واألراضي واألجواء اإلقليمية أو الرسو يف موانئها
أو اهلبوط يف مطاراهتا.
ب  -السفارات األجنبية وما يف حكمها ,مع مراعاة املعاملة باملثل.
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املادة  - 6طلبات ترخيص الترددات:
-1

يلتزم مقدمو طلبات الترخيص بنماذج الطلبات املعتمدة لدى اهليئة لكل خدمة من خدمات االتصاالت الالسلكية الراديوية ,وتسري
على تلك الطلبات األحكام ذات الصلة يف الئحة التعرفة النافذة.

-2

للهيئة احلق يف رفض منح ترخيص التردد الراديوي على أن ختطر مقدم الطلب بأسباب الرفض.

-3

مينح مقدم الطلب يف حال تلبيته للشروط املطلوبة موافقة مبدئية صاحلة ملدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها ,يلتزم خالهلا طالب الترخيص
باستكمال إجراءات الترخيص ,وتصبح هذه املوافقة بعد انقضاء هذه املدة ملغاة حكما يف حال عدم تنفيذها ,وميكن متديد هذه املوافقة
ملدة أربعة أشهر وملرة واحدة ألسباب مربرة تقبلها اهليئة.

-4

يلتزم طالب الترخيص بشروط املوافقة املبدئية املمنوحة له ,مبا يف ذلك االلتزام بتسديد أجور ترخيص استخدام الطيف الترددي خالل
املهلة احملددة يف املطالبة املالية الصادرة عن اهليئة.

-5

يف حال انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه لسبب أو آلخر ,ومامل يتم جتديد الترخيص ,يتم مرحليا ,مبعرفة اهليئة واجلهات األمنية املعنية,
حصر التجهيزات لدى مالكها (املرخص له سابقا) وختمها متهيدا الختاذ أي من االجراءات التالية:
 إخراج األجهزة خارج القطر. تسليم األجهزة أو اتالفها بالتنسيق مع اجلهات األمنية املعنية. -نقل ملكيتها ملرخص له آخر أو لتاجر مصرح له ببيع األجهزة.

-6

جيري ختصيص التردد وترخيصه حسب األولية ووفق اخلطط الترددية املعتمدة لدى اهليئة ,حبيث خيصص التردد ملن يطلب ال ترخيص أوال.

-7

جيوز للهيئة أن جتري مسابقة أو مزايدة أو غري ذلك من طرق االختيار ملنح تراخيص الترددات الراديوية طبقا للقواعد واإلجراءات اليت
يقرها جملس املفوضني .وجيب اإلعالن عن طريقة االختيار املعتمدة قبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ إجرائها بالطريقة اليت تراها اهليئة
مناسبة.

املادة  - 7اإللتزام بالترخيص والشروط واألحكام العامة للرخص الالسلكية:
-1

جيب على املرخص له االلتزام بالشروط واملعايري احملددة يف الترخيص ,وخباصة مايلي:
 )1الترددات املخصصة له.
 )2نوع ومواصفات التجهيزات املستخدمة.
 )3حدود املنطقة اجلغرافية املصرح هبا واملتعلقة باحملطات الراديوية املتنقلة.
 )4موقع اهلوائيات.
 )5مؤهالت األشخاص املشغلني للمحطات ,والسيما حمطات االتصاالت البحرية.
 )6أي شروط تقنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات.

6

اجلمهورية العربية السورية

اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت
-2

للهيئة احلق باستخدام مجيع الوسائل اليت متكن من ضبط االستخدام غري املشروع للترددات والتأكد من انطباق شروط الترخيص هلا,
وجيري ذلك بالتنسيق مع اجلهات األمنية املعنية لضمان عدم خمالفتها للقوانني واألنظمة النافذة.

-3

للهيئة احلق بالتحقق من التجهيزات الراديوية املصرح هبا والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص ,وجيري ذلك بالتنسيق مع اجلهات
األمنية املعنية لضمان عدم خمالفتها للقوانني واألنظمة النافذة.

-4

جيب على املرخص له التقيد بأحكام قانون االتصاالت ,واملعاهدات الدولية ذات العال قة اليت تكون سورية طرفا فيها ,وباللوائح ذات
الصلة اليت تصدرها اهليئة.

-5

يلتزم املرخص له بعدم التصرف باألجهزة الالسلكية أو نقل ملكيتها أو إعارهتا إىل أي جهة أخرى دون احلصول على موافقة اهليئة
املسبقة ,وأن يعلم اهليئة بكل ما يطرأ عليها ومبصريها عند انتهاء العمل هبا.

-6

االلتزام بساعات العمل املقررة لالتصال الالسلكي حملطته إذا حدد ذلك يف الترخيص.

-7

جيب ,يف احلاالت اليت تقتضي ذلك واليت حتددها اهليئة ,أن يكون األشخاص الذين يشغلون األجهزة الالسلكية من حاملي الشهادات
الفنية الصادرة عن اهليئة أو أي جهة أخرى معترف هبا دوليا .ومثال ذلك األجهزة املستخدمة يف االتصاالت البحرية على منت السفن يف
املياه الدولية.

-8

ال مينح ترخيص الترددات أية حقوق يف امللكية وإمنا يعطي احلق يف استخدام الترددات املرخص هبا خالل مدة الترخيص ,وبالتايل فإنه ال
حيق ألي مرخص له نقل أو تأجري الترددات املخصصة له بأي حال من األحوال.

-9

تكون أولوية الترددات املخصصة إما أولية أو ثانوية حسبما هو حمدد يف اخلطة الوطنية للطيف الترددي ويف حالة وجود خدمات
اتصاالت راديوية هلا نفس األولوية فإنه يعود للهيئة حتديد ترتيب األولوية عند التخصيص حسب االقتضاء.

 -11ميكن التشارك يف استخدام الترددات الراديوية م ى كان ذلك ممكنا تقنيا وحسب ما تقرره اهليئة.
 -11ال خيل منح ترخيص التردد طبقا ألحكام املادة  /21/من الالئحة التنفيذية بأية اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أو التزامات أخرى
ينص عليها أي قانون آخر نافذ.
 -12للهيئة احلق ,يف حاالت إعالن التعبئة العامة أو اجلزئية أو الطوارئ أو يف حاالت الكوارث الطبيعية أو البيئية أو بناء على متطلبات األمن
الوطين جتميد أو إلغاء تراخيص الترددات املمنوحة وإعادة ختصيصها لصاحل اجلهات املعنية هبذه احلاالت.
 -13ميكن للهيئة أن تقوم بتعديل شروط الترخيص كلما اقتضى األمر إعادة ختطيط الترددات الراديوية أو لتجنب التداخل الضار أو عندما
تكون هناك لوائح جديدة صادرة عن اهليئة تقتضي ذلك.
 -14يلتزم مشغلو شبكات االتصاالت ومقدمو خدمات االتصاالت ,والتابعون هلم ,وكذلك مستخدمو هذه اخلدمات ,بعدم استخدام أية
أجهزة لتشفري خدمات االتصاال ت إال بعد احلصول على موافقة تصدرها اهليئة بعد التنسيق مع اجلهات األمنية املعنية.
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اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت
املادة  - 1مدة الترخيص وفترة صالحيته:
-1

حتدد مدة الترخيص وتاريخ دخوله حيز التنفيذ ضمن الترخيص نفسه ,ويف حال ختلف املرخص له عن سداد أجور الترخيص السنوية
للهيئة ضمن املهل احملددة تطبق األحكام الواردة يف املادة  /13/من هذه الالئحة.

-2

ميكن للمرخص له طلب جتديد الترخيص لفترة زمنية أخرى وفقا للنموذج املعتمد وذلك قبل شهرين من انتهاء مدة الترخيص.

-3

مع عدم االخالل بالفقرة  /3/من املادة  /13/يف هذه الالئحة ,حتتسب سنة احلصول على الترخيص من مدة الترخيص فقط إذا مت
احلصول عل يه قبل هناية الشهر اخلامس منها ,وتسدد أجور الترخيص عن الفترة الفعلية من هذه السنة.

-4

يف حال عدم رغبة املرخص له ب التجديد فإن عليه البدء باإلجراءات الالزمة املتعلقة بالتجهيزات قبل وقت كاف من انتهاء مدة
الترخيص ,وعلى النحو احملدد يف املادة  /6/من هذه الالئحة.

املادة  - 9التعديل أو التجميد أو اإللغاء لترخيص التردد:
-1

للهيئة احلق بتعديل شروط منح تراخيص الترددات عند احلاجة ,وعليها أن تعلن عن ذلك يف اجلريدة الرمسية قبل إجراء التعديل بثالثة
أشهر على األقل.

-2

للهيئة احلق بتعديل شروط أي ترخيص تردد ممنوح ,أو جتميده ,أو إلغائه ,يف احلاالت التالية:
 )1طلب أو موافقة املرخص له على التعديل أو التجميد أو اإللغاء.
 )2أن يكون التعديل أو التجميد أو اإللغاء قد جاء تطبيقا ألي من الشروط املنصوص عليها يف الترخيص.
 )3أن يكون التعديل أو التجميد أو اإللغاء قد جاء تطبيقا ألحكام املادة  /18/من الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت املتعلقة بضمان
االلتزام بشروط الترخيص.
 )4إلغاء أو انتهاء أي ترخيص آخر يتضمن ترخيص التردد.
 )5حدوث تداخل راديوي أو تشويش ميس األمن الوطين.

-3

يؤول احلق باس تخدام مجيع الترددات املرخص هبا يف حال إلغاء الترخيص إىل اهليئة.

املادة  - 81الترخيص املؤقت للتردد الراديوي:
ميكن أن متنح اهليئة ترخيصا مؤقتا الستخدام التردد الراديوي بناء على رغبة مقدم الطلب ,وملدة أقصاها تسعون يوما ,وميكن جتديدها ملرة واحـدة
فقط ألسباب مربرة.
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اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت
املادة  – 88األجهزة الالسلكية اليت ال تستدعي الترخيص:
للهيئة ,بالتنسيق مع وزارة الدفاع واجلهات األمنية املعنية ,استثناء أنواع معينة من التجهيزات الراديوية من الترخيص الستخدام الترددات ,على
أن يعلن عن تلك األنواع ومواصفاهتا.

املادة  – 85الفترة الزمنية إلصدار الترخيص:
تلتزم اهليئة باإلجراءات واملدد الزمنية احملددة يف املادة  /21/من الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت واملبينة فيما يلي:


للهيئة أن تطلب تقدمي أية معلومات أو وثائق إضافية مع الطلب.



على اهليئة البت يف طلب الترخيص خالل مدة التتجاوز ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب ,ويف حال الرفض يتم إخطار مقدم الطلب
باألسباب ,ويف حال رغبتها يف طلب معلومات إضافية ,فيجب عليها إخطار مقدم الطلب بذلك خالل مخسة عشر يوما من تاريخ تقدمي
الطلب .ويصدر القرار النهائي بشأن الطلب خالل أي من األجلني التاليني ,أيهما أبعد:
 مخسة عشر يوما من تاريخ تسلم املعلومات املطلوبة.-

مئة وعشرين يوما من تاريخ تقدمي طلب الترخيص.

املادة  - 83األجور السنوية لترخيص الترددات:
-1

حتدد اهليئة أجور الترخيص باستخدام تردد أو نطاق ترددات خلدمات االتصاالت الراديوية ,وتكون هذه األجور معلنه.

-2

تعفى السفارات األجنبية وما يف حكمها من هذه األجور ,مع مراعاة املعاملة باملثل.

-3

أجر الترخيص سنوي غري قابل لالسترداد كليا أو جزئيا مهما كانت حاالت أو ت اريخ أي تعديل أو إلغاء أو جتميد للترخيص خالل سنة
الترخيص املعنية ,وجيزأ فقط عن األشهر املتممة للسنة املالية يف سنة احلصول على الترخيص .وهذا ينطبق أيضا على الترخيص املؤقت .إال
أنه يف احلاالت االستثنائية ,وألسباب مربرة ,اليت يلغى فيها الترخيص أو جيمد عن فترات سابقة من عمر الترخيص فتجري تسوية أي
مبالغ مسددة إما بالتقاص املايل مع املرخص له أو حبجز اعتماد مايل يف موازنة اهليئة للعام التايل لردها حسب االقتضاء.

-4

على املرخص له تسديد األجور السنوية املترتبة على الترخيص املمنوح له ,مقدما خالل املهلة احملددة باملطالبة املالية الصادرة عن اهليئة
للسنة األوىل ,وخالل ثالثني يوما من بداية السنة املالية للسنوات اليت تلي السنة األوىل للترخيص ,ويف حال التأخر عن السداد تفرض
غرامة مالية مقدارها  %21من األجر السنوي ومبا اليتجاوز املائة ألف لرية سورية ,ويف حال االست مرار بعدم السداد خالل مهلة أقصاها
هناية الشهر الثالث من السنة املالية يعترب الترخيص الغيا وخيطر املرخص له بذلك وتسوى أوضاع األجهزة وفقا لإلجراءات املعمول هبا يف
مثل هذه احلالة.

-5

يف حال جتميد الترخيص ميتنع املرخص له عن استخدام الترددات وال تجهيزات املرخصة له ,إال أنه حيتفظ حبقه يف استخدام نفس الترددات
املخصصة له بعد انتهاء فترة التجميد ,ويف هذه احلالة يستوىف منه  %51من أجر الترخيص السنوي عن األجهزة موضوع التجميد.
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اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت
املادة  - 84إخالء النطاقات الترددية الراديوية:
 - 1للهيئة احلق عند احلاجة ,بإخالء النطاقات الترددية الراديوية من شاغليها احلاليني ,لقاء تعويض عادل يتفق عليه ,وذلك بغرض تقدمي خدمات
االتصاالت وفق االتفاقيات والقواعد العاملية املعترف هبا .ومتنح اهليئة أولئك الشاغلني مهلة مناسبة للقيام بذلك اإلخالء.
 - 2جيب على كل مستخدم تنطبق علية أحكام الفقرة  /1/من هذه املادة أن يعلم خطيا بوجود مثل تلك الترددات ليجري ختصيصها من اهليئة.

املادة  - 82مراعاة االتفاقيات الدولية والتشريعات األخرى:
تراعي اهليئة لدى ممارستها املهام والصالحيات املنصوص عليها يف هذه الالئحة ,االلتزامات الناشئة عن االتفاقيات الدولية اليت تكـون سـورية
طرفا فيها.

املادة  - 86العقوبات:
يف حال استخدام الترددات الراديوية واألجهزة الالسلكية على حنو خمالف لقانون االتصاالت والئحته التنفيذية واللوائح ذات الصلة الـيت تصـدر
مبوجبه عن اهليئة تطبق األحكام ذات الصلة الواردة يف القانون والسيما املادتني  /65/و  /68/منه إضافة إىل أي غرامات تفرضها اهليئـة تطبيقـا
للقوانني واألنظمة املرعية.

املادة  - 87األحكام اخلتامية:
 يبقى تفسري ماورد يف هذه الالئحة من صالحيات اهليئة وهو ملزم وغري قابل لالعتراض. تنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الرمسية وتعترب نافذة اعتبارا من تاريخ  ,2116/1/1وتسوى أوضاع التراخيص املمنوحة لتتوافق مع أحكامهااعتبارا من تاريخ نفاذها.
 ميكن مراجعة هذه الالئحة وتعديلها إذا دعت الضرورة لذلك.___________________________________________
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