
 

   

 الجمهورية العربية السورية      

  الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت  

      

 

 الئحة تنظيمية
______________________ 

 DECTبنظام الالسلكية  االتصاالت ةأجهز 
(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 

 
 مجلس المفوضين بقرار ةعتمدم

 2017 /    /    تاريخ   /        رقم / 
 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية العربية السورية –الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت 
 /12011ص.ب / -دمشق 

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

 

http://www.sytra.gov.sy/


  

 

 الجمهورية العربية السورية       

  الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت  

      

 

2 
 

 

 الفهرس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 التعاريف - 1املادة 

 اهلدف - 2املادة 

 الرتددات ختصيص  - 3املادة 

 املتطلبات الفنية - 4املادة 

 األحكام اخلتامية - 5املادة 



  

 

 الجمهورية العربية السورية       

  الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت  

      

 

3 
 

 التعاريف: -1المادة 

 ويضاف إليها ما يلي: ،ةنفس المعاني في هذه الالئح 2010لعام  /18تكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في قانون االتصاالت رقم /

 2010لعام  /18احملدثة مبوجب قانون االتصاالت رقم /: اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت الهيئة. 

 املقصود هبا إدارة االتصاالت. :األخرى الجهات المعنية 

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

 :أو الذي حيد بشكل غري مقبول  ،سالمة خدمة املالحة الراديوية أو غريها من خدمات السالمةالتداخل الذي يشّكل خطراً على  التداخل الضار

 من أداء أو يقطع على حنو متكّرر وخطري خدمات االّتصاالت الراديويّة اليت تعمل وفقاً لألنظمة الدولية أو الوطنّية النافذة.

  :ية على خدمة االتصاالت الراديوية الثانوية وهلا حق املطالبة باحلماية من التداخالت الضارة هي خدمة االتصاالت الراديوية اليت هلا األولو خدمة أولية

 اليت تسببها اخلدمات األخرى.

 :هي خدمة االتصاالت الراديوية اليت جيب عليها خدمة ثانوية: 

 .وليةاألدمة اخلأال تتسبب تداخالً ضاراً حملطات   -

 .وليةاألدمة اخلتداخالت الضارة اليت تسببها حمطات وال جيوز هلا أن تطالب باحلماية من ال -

 وحيق هلا أن تطالب باحلماية من التداخالت الضارة اليت تسببها حمطات خدمة ثانوية أخرى. -

 DECT :  االتصاالت الالسلكية احملسنة الرقميةنظام Digital Enhanced Cordless Telecommunications 

. إىل خطوط اهلاتف التماثلية يف املنازل واملكاتب الصغريةمعيار ُيستخدم بشكل رئيسي إلنشاء أنظمة اتصال هاتفية السلكية وحيدة اخللية تُربط  وهو

نفاذ السلكية / مكررات ترتبط مبقاسم هاتف  نقاط ة واملتوسطة من خالل نشرأو متعددة اخلاليا لتأمني التغطية لنطاق جغرايف أوسع للمنشآت الكبري 

    تدعم هذا املعيار. فرعية
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 الهدف: -2المادة 
  يف اجملال الرتددي DECTل بنظام املواصففففففففففات واملتطلبات الفنية ألجهتة االتصفففففففففاالت الالسفففففففففلكية الراديوية اليت تعم لتحديدهتدف هذه الالئحة 

1880 – 1900 MHz  ًضمن األبنية حصرا. 

 :الترددات تخصيص  -3المادة 
 :الالئحةهذه  تقع ضمن نطاقاليت اديوية ر ال أجهتة االتصالتستعمله ، الذي التايل الرتددي النطاق باستخدام ثانوية راديوية خدمة أساس على يسمح 

1880 – 1900 MHz 
 المتطلبات الفنية: – 4المادة 
 :وط الفنية التاليةضمن الشر  DECTاليت تعمل بتقنية  المنزلية يسمح بادخال و استخدام الهواتف الالسلكية أواًل:
  /24برقم / مغناطيسية الصادرة عن اهليئةجيب أن تتوافق مع املتطلبات الواردة يف الالئحة التنظيمية ملعايري السالمة والتوافقية الكهر  -1

 1:(أحدث إصدار) األوربيني املعيارينوخاصة  DECTمبا يتعلق بأجهتة الف  هلاالحق ديث حت وأي  30/9/2015تاريخ 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common 

technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) 

of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU 

ETSI EN 301 489-1 

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; part 6: Specific 

conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment; Harmonised 

Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of the Directive 2014/53/EU 

ETSI EN 301 489-6 

 

 2:(أحدث إصدار) األورويب اريملعا جيب أن تتوافق مع -2
 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonised Standard covering the 

essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU 

ETSI EN 301 406 

 
  :االرسال استطاعة -3

                                                           

 )إال إذا ذكر خالف ذلك من شروط فنية يف بنود هذه الالئحة(.   1
 )إال إذا ذكر خالف ذلك من شروط فنية يف بنود هذه الالئحة(.   2

Transmitted power:     Peak power  250 mW  Maximum 

http://standards.globalspec.com/standards/detail?docid=10062617&familyid=QKAVJFAAAAAAAAAA
http://standards.globalspec.com/standards/detail?docid=10062617&familyid=QKAVJFAAAAAAAAAA
http://standards.globalspec.com/standards/detail?docid=10062617&familyid=QKAVJFAAAAAAAAAA
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 ال تطلب احلماية منها.أرى العاملة ضمن نفس النطاق الرتددي و األخف ةفاألوليللخدمات  ضار تداخلأي أال تسبب  -4

 ا الغري.ال تتعداها  حبيث يستفيد منهأو صراً ح األبنيةوضمن امللكية اخلاصة  يف حدود هااستخدامينحصر أن  -5

مدجمة جهتة احملمولة األن هوائيات خارجية وأن تكو غري قابلة للفصفففل أو التبديل أو الربط مع أي وسفففيلة إرسفففال وائيات جيب أن تكون اهل -6

 .معها

ذات  ردة يف الالئحة التنظيميةمع املتطلبات الوا شبكات االتصاالت العامة املرخصةمع  تربطاليت  DECTأجهتة الف جيب أن تتوافق  -7

 .الصادرة عن اهليئةعلى شبكة اهلاتف الثابت العامة( )مواصفات التجهيتات اليت يتم وصلها  الصلة

 .على هذه األجهتة االتصاالت لقطاع الناظمة اهليئة لدى ابه املعمول النوع اعتماد إجراءات تسري -8

 ات)حمطفففف مسرررتقلةال محليررررةالالسررررلكية الشررربكات الضففففمن  DECT الفففففرررل البررررات اسرررتخدام تقنيررررة  ةكررررل حلررر  حررررد  نظررررري  ثانياااا       

واخلاصففففففة أللجهففففففات احلكوميففففففة سففففففواًء  حصففففففراً  لتففففففأمني االتصففففففال الالسففففففلكي ضففففففمن األبنيففففففةأجهففففففتة حممولففففففة.. ا (  فرعيففففففة، ،رئيسففففففيةقاعديففففففة 

 .اجلهات املعنية األخرىما بني اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت و بالتنسيق وذلك 

 
 األحكام الختامية: -5المادة 

 من صالحيات اهليئة وهو ملتم وغري قابل لالعرتاض.هو تفسري ماورد يف هذه الالئحة  -

 .لذلك إذا دعت الضرورة اتعديلهو  الالئحةه هذ مراجعةميكن  -

 
___________________________________________ 


