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  التعاريف: – ١املادة 

، وفضالً عن ذلك يكون للكلمات والتعابري ٢٠١٠/ لعام ١٨املصطلحات والتعابري املعرفة يف قانون االتصاالت رقم /تعتمد  
  منها: املوضحة يف هذه التعليمات املعاين احملدد إىل جانب كل

  .٢٠١٠/ لعام ١٨: اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت احملدثة مبوجب قانون االتصاالت رقم /اهليئة

  .٢٠١١/ لعام ١٠٨عالم الصادر باملرسوم التشريعي رقم /عالم احملدث مبوجب قانون اإلاجمللس الوطين لإل :اجمللس

عدة إلرسال الصوت امل املتممةجهزة األ يف ذلكمبا  حمددجغرايف موقع موجود يف هي جهاز إرسال : FMحمطة البث اإلذاعي 
 ، حبيث يستقبله عموم اجلمهور مباشرة.(Frequency Modulation)الترددي التعديلبتقنية 

يصدره اجمللس الوطين لإلعالم وفقاً ، خدمة البث االذاعيهبدف تقدمي ترخيص وسيلة إعالمية  هو :مسعي تواصلترخيص وسيلة 
  .٢٠١١/ لعام ١٠٨م الصادر باملرسوم التشريعي رقم/قانون اإلعالل

اجملال الترددي أو أكثر ضمن باستخدام تردد يسمح مبوجبه هو ترخيص  :FMترخيص استخدام ترددات حملطة البث اإلذاعي 
  .FMألغرض البث اإلذاعي  ) ميغاهرتز١٠٨-٨٧,٥(

  .FMة البث اإلذاعي : كل من حصل على ترخيص باستخدام تردد معني لتشغيل حمطاملرخص له

  .وفق النموذج املعتمد لدى اهليئة FM: هو طلب ترخيص استخدام ترددات حملطة بث إذاعي الطلب

  .FMالبث اإلذاعيحمطة يشملها ترخيص استخدام التردد لزوم اليت : هي املنطقة اجلغرافية منطقة التغطية

ت واقعة خارج عرض النطاق الترددي الالزم، بث بتردد واحد أو ترددا: هو Spurious Emissionالبث اهلامشي 
  اخل. ...اإلرساالت التوافقية، واإلرساالت الطفيلية :، ويشمل البث اهلامشيدون املس بإرسال املعلوماتوميكن  إنقاص سويته 

به بني التردد املخصص حنراف األقصى املسموح : هو اإلCentral Frequency Tolerance  املركزيتفاوت التردد 
جزاء ، أو بني التردد املرجعي والتردد املميز لإلرسال، ويعرب عنه باألالذي يشغله اإلرسال الترددي لتردد الواقع يف مركز النطاقوا

  .أو باهلرتزمن املليون 

بالضبط، يف صنف  لذي يكفيا النطاق التردديعرض  هو :Necessary Bandwidth عرض النطاق الترددي الالزم
  .إرسال املعلومات بالسرعة واجلودة املطلوبتني يف ظروف معينة لتأمني إرسال معطى،

من خالل  إرسال بيانات رقمية مبعدل بتات منخفض  :)RDS )Radio Data Systemsأنظمة البيانات الراديوية 
  الترددي هبدف التعريف هبذه احملطات. شكيلتالترددات املخصصة حملطات البث اإلذاعي الصويت اليت تعمل وفق ال
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  :FMشروط وأحكام منح ترخيص الستخدام ترددات البث اإلذاعي  -٢املادة 

بات أو ال تعد املعلومات واملتطلبات اليت تتضمنها هذه الالئحة ملزمة للهيئة باختاذ أي إجراء يتعلق بالتعامل مع الطل -١
 و تغيريها حسب االقتضاء.أتعديلها  احلق يف وللهيئة ،ترخيص ضمان منح أي

يف اجملال  FM تتعلق بالبث االذاعي اتفاقيات دولية أو إقليمية أو ثنائيةواردة يف أي التزامات  ألي له خصخيضع املر -٢
ويلتزم باالجراءات املتعلقة فيها على النحو الذي ، طرفاً فيها اإلدارة السورية تكون ) ميغاهرتز١٠٨-٨٧,٥(الترددي 

 اهليئة مناسباً. تراه

استخدام مجيع الوسائل الالزمة للحصول على تغطية ، وقة التغطية احملددة له يف الترخيصمبنط على املرخص له االلتزام -٣
واختيار املوقع املناسب حملطة  والفنية ، ويدخل يف ذلك اجراء التصاميم واحلسابات اهلندسيةنطقةهذه املضمن مثلى 
   .البث

الطريقة املناسبة يقع على املرخص له اختيار و ،لنقل إشارة البث FMالصويت مينع استخدام ترددات البث اإلذاعي  -٤
النشاء ويف حال تطلب ذلك استخدام ترددات راديوية  ،(احملتوى) من االستوديو إىل موقع حمطة البثلنقل الربامج 
  لديها. جراءات املعتمدةمن اهليئة وفق اإل بذلك ترخيصفعلى املرخص له احلصول على  وصالت النقل

احملددة يف تشويش الداخلي (مصدره مرخص هلم آخرين) والذي قد يؤثر سلباً على منطقة التغطية تعاجل اهليئة حاالت ال -٥
وتعذر على  إذا كان التشويش خارجياًاملرخص هلم بإجراء التعديالت الالزمة، أما خالل إلزام من وذلك ، الترخيص

أو السماح للمرخص له  بديل (يف حال توفره)اهليئة إجياد احلل املناسب فإن مسؤولية اهليئة تنحصر فقط بإجياد تردد 
 الالزمة للتغلب على ذلك التشويش وحسب ما تراه اهليئة مناسباً. الفنية بإجراء التعديالت

زام املرخص له بإجراء أي تعديل أو تغيري تراه إلللهيئة احلق يف تغيري التردد املرخص ألسباب تنظيمية، كما جيوز هلا  -٦
 ضرورياً.

  

  :FMالبث اإلذاعي  تطلبات العامة واخلصائص الفنية والتشغيلية الواجب توفرها يف حمطاتامل -٣املادة 

 اإلذاعي  املتطلبات العامة الواجب توفرها يف حمطات البثFM:  

وإجراء التمديدات الكهربائية وخطوط نقل اإلشارة  والسواري مراعاة شروط السالمة العامة عند إنشاء األبراججيب  -١
وذلك وفقاً لتعليمات حتديد آثار  ،ي خطر ممكنأالتحذيرية عند املناطق اليت حيتمل فيها وجود  ووضع اإلشارات

 التعرض للحقول الكهرومغناطيسية واملعتمدة من قبل اهليئة أو أية تعليمات أخرى تعتمدها اهليئة.

 اقع.يف أماكن مغلقة متنع دخول أي شخص غري مؤهل فنياً إىل تلك املو اإلرسالوجود أجهزة  -٢



٥ 
 

جهاز اإلرسال واألجهزة األخرى وأرقامها التسلسلية مثبتة على اهليكل اخلارجي  (Model)أن يكون نوع وطراز  -٣
 للجهاز حبيث التسهل إزالتها.

  :FMاإلذاعي  البث حمطات يف توفرها والتشغيلية الالزماخلصائص الفنية   •

الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت الواردة يف التوصيات فنية للمواصفات واملعايري ال FM ختضع مجيع حمطات البث اإلذاعي 
  :نذكر منها مايليو، ١٩٨٤جنيف  اتفاقيةو

 خارج املستقبلة لإلشارة الكهربائي احلقل شدة تتجاوز ال وحبيث فقط الترخيص يف احملددة التغطية مبنطقةااللتزام  -١
)  dBµv/m 37(أو م،/١٠/ ارتفاع على مقاسة)  dBµv/m 48( احلدود التالية: الترخيص يف احملددة املناطق
         .م/٢/ ارتفاع على مقاسة

) ١٠٨- ٨٧,٥(الترددي  الونظام اهلوائيات حملطة البث مصممة حصرياً للعمل ضمن اجمل اإلرسالأن تكون أجهزة  -٢
 .ميغاهرتز

 رتز.كيلو ه /٢٠٠/ للقناة املستخدمة يف البث عن جيب أال يتجاوز عرض النطاق الترددي -٣

 رخص لالستخدام.التردد امل عنكيلو هرتز   ٢ ±جيب أن ال يتجاوز تفاوت التردد املركزي  -٤

 وأ (Monophonic system) أحادي القناة/ ١ظام رقم /النإما  باستخدام أنظمة االرسال التالية: يسمح فقط -٥
  مزدوج القنوات /٤النظام رقم / (Stereophonic,  Pilot  tone  system)بإزاحة ترددية قصوى  

(maximum Frequency Deviation)  75 KHz±. 

 Pre‐emphasisلدارات الترشيح االلتزام باملواصفات الفنية  -٦ filters توصية االحتاد يف  احملددةهاز اإلرسال جل
   .(ITU‐R BS. 450‐3)رقم  الدويل لالتصاالت

/ مـن  ١امللحـق /  وفقـاً ملـا هـو حمـدد يف    لتخفيض قيم البث اهلامشـي   ضيق كاٍفاستخدام مرشح راديوي  -٧
 .ITU‐R SM.1009‐1االحتاد الدويل لالتصاالت  وتوصية الدولية لوائح الراديويف / ٣التذييل رقم /

 سمح بقراءة استطاعيت البث املباشرة واملنعكسة.وت قابلة للمعايرةأن تكون أجهزة اإلرسال  -٨

يف حال استخدام أنظمة البيانات الراديوية  (ITU‐R BS.643‐2) بتوصية االحتاد الدويل لالتصاالت رقمااللتزام  -٩
(RDS) اإلذاعي املرافقة لعملية البث . 
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  :FM الوثائق املطلوبة للحصول على ترخيص استخدام ترددات لزوم حمطة بث إذاعي-٤ املادة

أو زيادة رقعة التغطية  يترخيص وسيلة تواصل مسعاجمللس اىل اهليئة يفيد برغبة مقدم الطلب باحلصول على من كتاب  -١
كل شروط املوافقة املطلوبة  قد استكملأن يكون مقدم الطلب وذلك بعد  .جديدة بث هلذه الوسيلة بإضافة حمطات

ملتابعة إجراءات ترخيص استخدام التردد لزوم  وامكانية توفر التردد الالزم للترخيص من قبل اهليئةمن قبل اجمللس 
   حمطة البث اإلذاعي.

 ة فنية كاملة للمحطة تتضمن بشكل أساسي :دراس  -٢
 املواصفات الفنية جلهاز اإلرسال اإلذاعي واملرشحات اخلارجية . -
خمطط التغطية املتوقعة باستخدام برنامج احملاكاة اهلندسية أو استخدام مناذج االنتشار اإلحصائية املعتمدة لدى  -

 اإلحتاد الدويل لالتصاالت .
وائيات املستخدم واحلسابات اخلاصة باالستطاعة الفعالة املشعة الالزمة لتأمني التغطية املخطط اإلشعاعي لنظام اهل -

 يف حدودها الدنيا.
، أما يف أبراج أو غريها..)،  اجلهات اليت يرغب مقدم الطلب االستفادة من البىن التحتية العائدة هلا (مساحاتموافقة  -٣

الكاملة عن سالمة األبراج وأماهنا  باملسؤولية اًخطي هداًتع من مقدم الطلبحال التركيب يف موقع خاص فيطلب 
مبذكرة  اهليئة وحتمل كافة األضرار اليت تسببها للغري أياً كان نوعها والقيام بالكشف عليها وصيانتها دورياً و تزويد

 .هلذه االبراجحسابية مصدقة أصوالً من نقابة املهندسني 
خرى داخل القطر اخلدمات الراديوية األعلى  ملنع حدوث أي تداخل ضارة تعهد خطي باختاذ كافة اإلجراءات الكفيل -٤

  دول اجلوار وااللتزام بأي إجراءات تراها اهليئة ضرورية للوصول هلذه الغاية.ويف 
  

  :FM استخدام ترددات لزوم حمطة بث إذاعيإجراءات احلصول على ترخيص  -٥ املادة

طلب فيه رخصة بث إذاعي وحيدد يف الطلب املنطقة اليت يرغب يف خطي إىل اجمللس ي بطلب يتقدم طالب الترخيص -١
 والبىن التحتية الالزمة لذلك.  عائدية مواقع البثو، تغطيتها أو التوسع فيها

(بث جديد أو توسيع  عن توفر التردد الالزم للترخيصيقوم اجمللس مبراسلة اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت لالستفسار  -٢
 .واقع حمددةيف م لرقعة البث)

اجراء التحليالت اهلندسية لتحديد تردد معني يتم ختصيصه بتقوم اهليئة بدراسة امللف الفين املقدم من صاحب الطلب، و -٣
 وترخيصه فيما بعد ملقدم الطلب.

عالم ، يف ضوء الدراسات أعاله، توجه اهليئة كتاباً خطياً اىل اجمللس الوطين لالتوفر التردد/الترددات املناسبةيف حال  -٤
 .السمعي لوسيلة التواصلالترخيص املطلوب  مقدم الطلب من السري بإجراءات احلصول علىهبذا املضمون ليتمكن 
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، يقوم مقدم الطلب بالسري من اجمللس الوطين لإلعالماحلصول على الترخيص املطلوب بعد استكمال إجراءات  -٥
سترياد وادخال وتشغيل مجيع األجهزة واحملطات الراديوية بإجراءات احلصول على املوافقة الفنية من اهليئة للسماح با

 اليت سوف تستخدم يف عملية البث.

له ألغراض البث التجرييب،  مقدم الطلب رخصة مؤقتة الستخدام التردد احملدد نحاعتباراً من تاريخ ادخال التجهيزات مي -٦
شويش اليت يتعرض هلا بثه يف منطقة التغطية، وبعد وبناًء على التقارير اليت تقدم للهيئة من طالب الترخيص عن نسب الت

التحقق من جتاوزها للنسب املقبولة دولياً ميكن أن تطلب اهليئة من طالب الترخيص تعديل معايري استخدام التردد احملدد 
ردد حمطة البث للتغلب على التشويش، ويف حال تعذر الوصول إىل النتيجة املرجوة جيوز للهيئة حتديد تومواصفات 

 بديل وتكرار العملية إىل أن يتم التغلب على التشويش.

بعد انتهاء فترة التجريب بنجاح يتحول الترخيص املؤقت إىل ترخيص هنائي يتم فيه حتديد الترددات املخصصة  -٧
الترخيص املطلوب للوسيلة اإلعالمية من اجمللس واخلصائص الفنية املوافق عليها، وكل ذلك الحق للحصول على 

  ين لإلعالم.الوط

  

  : FMطة بث إذاعي حملالفنية  حاالت تعديل اخلصائص -٦ املادة

للبث أو أجهزة اإلرسال الراديوية أو اهلوائيات  على اخلصائص الفنية ميكن للمرخص له إجراء بعض التعديالت
  املستخدمة حملطة البث وذلك كمايلي:

وبنفس اخلصائص الفنية لألجهزة السابقة، فإنه  فقط الراديوية إذا كانت التعديالت مقتصرة على أجهزة اإلرسال -١
 لحصول على املوافقة الفنية لألجهزة.املعتمدة لدى اهليئة لجراءات اإليتطلب من املرخص له السري ب

تغيري التردد أو نظام -خلصائص الفنية حملطة اإلرسال (زيادة االستطاعةاإذا كانت التعديالت تشمل تغيري  -٢
وفق االجراءات املعتمدة  له التقدم بطلب تعديل رخصة التردد املمنوحة لهلب من املرخص اهلوائيات)، فإنه يط

 .لدى اهليئة

  

  :حاالت إلغاء الترخيص  -٧ املادة

واليت تؤثر سلباً على  بإجراء بعض التعديالت الفنية على حمطة البث اإلذاعي دون أخذ موافقة اهليئة، ،قيام املرخص له -١
مثل تغيري موقع حمطة البث أو زيادة استطاعة البث أو تغيري التردد أو زيادة ارتفاع اهلوائي  خرىاخلدمات الراديوية اال
 مهلةمن ض هوعدم التزامه بتصحيح الوضع على الرغم من إخطار اهليئة له بكتاب خطي لتصحيحعن سطح األرض، 

 .خطارحتددها اهليئة يف كتاب اإل



٨ 
 

إخطاره من من ، ومل يتم التصحيح على الرغم النطاق الترددي املخصصعرض  عنجتاوز عرض النطاق الترددي للبث  -٢
 .مهلة حتددها اهليئة يف كتاب اإلخطار ضمن قبل اهليئة بكتاب خطي لتصحيح الوضع 

 .املعتمدة لديها هبذا اخلصوصوفق االجراءات عن تسديد أجور الترخيص للهيئة ختلف املرخص له  اإذ -٣

 اإلخطاربكتاب له من قبل اهليئة لتصحيح الوضع  ضمن املهلة احملددةطقة التغطية عدم التزام املرخص له حبدود من -٤
 . طياخل

إذا ثبت للهيئة قيام املرخص له بأي إجراء متعمد يؤدي إىل التشويش أو التأثري السليب على أي من املستخدمني  -٥
 .الراديوي الترددي اآلخرين للطيف

 تة أشهر اعتباراً من تاريخ احلصول على ترخيص استخدام التردد.إذا مل تتم عملية البث خالل مدة أقصاها س -٦

 من قبل اجمللس الوطين لإلعالم.املمنوحة له للمرخص له  )FMوسيلة التواصل السمعي (بث إذاعي إلغاء رخصة  -٧

  

  :التعرفة واألجور -٨ املادة

  .FMلزوم حمطة بث إذاعي  ستخدام ترددالرخيص تقدمي الطلب والتتطبق التعرفة النافذة لدى اهليئة لقاء 

  

  :األحكام اخلتامية -٩ املادة

املستخدمة يف البث (مبا فيها أجهزة البث) اللوائح التنظيمية اخلاصة ينطبق على جتهيزات االتصاالت الراديوية  -١
 ة الصادرة عن اهليئة.سلكية الراديويباالتصاالت الال

  ذلك.ميكن مراجعة هذه الالئحة وتعديلها إذا دعت الضرورة ل -٢

  

  

 

 

  

 


