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  التعاريف: -١املادة 
للكلمات والتعابري املوضحة يف وفضالً عن ذلك، يكون  ،٢٠١٠/ لعام ١٨قانون االتصاالت رقم /تعتمد املصطلحات والتعابري املعرفة يف   
 املعاين احملددة إىل جانب كل منها:  ه التعليماتهذ

 ٢٠١٠/ لعام ١٨ب قانون االتصاالت رقم /: اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت احملدثة مبوجاهليئة. 
  طيف الترددات  الستخدام(طبيعي أو اعتباري)  : هي الرخصة املمنوحة لشخص بعينهالراديوي الطيف الترددي استخدامرخصة

 .الراديوية ضمن شروط حتددها هذه الرخصة
  تصريح يسمح مبوجبه ألي شخص بتشغيل جتهيزات السلكية ضمن نطاقات معينة  وهو ترددات للعموم: ترخيصالتصريح الفئوي أو

 .حسب الشروط واملعايري اليت حتددها اهليئة
  : الراديوية أو بثها أو استقباهلا لغايات خاصة باالتصاالت. هي خدمة تقتضي إرسال املوجاتخدمة االتصاالت الراديوية 

  
  :موضوع هذه الالئحة احملطات األرضية الثابتة صنافأ - ٢املادة 

 : Large Earth Stationsاحملطات األرضية الكبرية   -أ 
  طات احملاهلوائي اخلاص بإن احملطات األرضية الكبرية هي حمطات أرضية ثابتة يتجاوز حجم وقطر اهلوائي اخلاص هبا حجم وقطر

 املتعلق بنطاقات الترددات املخصصة هلذا النوع من احملطات. VSATالـ األرضية الصغرية 
 الترددية  ميكن أن حتتاج هذه احملطات إىل تنسيق تردداهتا مع ترددات االتصاالت الراديوية األرضية اليت تعمل على نفس النطاقات

 داخل القطر أو خارجه.
  (إرسال أو استقبال) ميكن أن تعمل هذه احملطات باجتاهني (إرسال واستقبال) أو باجتاه واحد فقط 

 
 VSAT & USAT( Very/Ultra Small Aperture( الصغرية جداًالفتحات  الصغرية (املطاريف ذاتاحملطات األرضية   -ب 

(Terminal: 
  بالنسبة للـ / متر٥/تتميز هذه احملطات حبجم وقطر هوائي صغري نسبياً (أقل منVSAT / متر بالنسبة للـ١وأقل من /USAT.( 
  واالستقبال معاً وفقاً لتشكيالت خمتلفة  اإلرسالاالستقبال أو  أو لإلرسالتستخدم هذه احملطات لتشكل شبكة اتصاالت مغلقة

 النجمية واليت تتكون من جزئني أساسيني مها: التركيبةأكثرها شيوعاً 
) ألغراض التحكم HUBرئيسية وسيطة (حمورية اجلزء األرضي: ويتكون من حمطة أرضية كبرية نسبياً تستخدم كمحطة   -أ 

  ) اليت تؤلف اجلزء اآلخر من الشبكة على األرض.VSAT( باملطاريفوالسيطرة  
عرب الساتل عن طريق احملطة  VSAT، حبيث يتم االتصال بني أي حمطيت (الساتل) اجلزء الفضائي: يتكون من القمر الصناعي  -ب 

 . HUB Stationالرئيسية احملورية 
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 ) ميكن يف بعض الشبكات أن تكون طريقة االتصال من نقطة إىل نقطةPoint to Point تركيبةرب الساتل أو ما يسمى بال) ع 
 . HUB Stationرئيسيةحمورية  طةحم بدون استخدام (MESH Toplogy)بكية اشتال

  الرئيسية احملوريةاحملطات تعامل HUB Station على أساس أهنا حمطات أرضية ساتلية كبرية.  
  إمجايل القدرة املنبعثة من حمطات الـ إنVSAT ًمقارنة مع احملطات األرضية الكبرية، إذ ال حتتوي تلك احملطات  منخفضة نسبيا

 .HPA (High Power Amplifier) مضخم استطاعة على
  حيرص على ترخيص حمطات الـVSAT  يف النطاقات الترددية املوزعة حصراً للخدمة الثابتة الساتليةFSS  وغري املشتركة مع

 يف هذه النطاقات بغرض ختفيف أعباء تنسيق الترددات هلذه احملطات يف معظم األحيان. خدمات راديوية أخرى
 

 احملطات األرضية املستقبلة فقط:  -ج 
  ويقصد هبا يف هذه الالئحة احملطات األرضية املستقبلة فقط لغاية استقبال املعلومات باستخدام جزء من الترددات املخصصة للبث

كما هي حمددة من قبل االحتاد (Broadcast Satellite Service (BSS))اإلذاعي الساتلي يف خدمة االتصاالت اإلذاعية الساتلية 
  ول الدويل لتوزيع الترددات، واملستخدمة ضمن املواصفات التالية:الدويل لالتصاالت يف اجلد

يف  /٣٠/من امللحق  /٢/حمدد يف املادة  ومن الساتل إىل األرض كما ه جيغاهرتز ١٢,٥ -١١,٧تعمل يف النطاق الترددي  .١
 لوائح الراديو.

 على هذا النوع من احملطات. (VSAT)الساتلية ذات الفتحة الصغرية جداً  باملطاريفتنطبق املواصفات اخلاصة  .٢
  رخصة الطيف الترددي الراديوي اليت ميكن أن يتم منحها للمحطات األرضية املستقبلة فقط هي الستقبال املعلومات (كما حتدد إن

وال ختول الرخصة املمنوحة  ،من قبل اهليئة) من خالل إشارات البث اإلذاعي الساتلي فقط وباستخدام احلزم الترددية أعاله فقط
 صوتية أو أية خدمات اتصاالت ساتلية أخرى غري تلك اليت تنص عليها الرخصة. للمرخص له بث أية إشارة إذاعية تلفزيونية أو

  يستثىن مرخصو ترددات احملطات األرضية املستقبلة فقط لغايات تقدمي خدمات اتصاالت عامة من متطلبات احلصول على رخصة
وفقاً للخصائص ذات العالقة هبذا النوع من وذلك عامة فردية ويتطلب فقط احلصول على رخصة اتصاالت عامة فئوية اتصاالت 
 فيجب احلصول على رخصة طيف ترددي راديوي فقط. ه احملطة هو لالستخدام اخلاص فقطأما إذا كان استخدام هذ ،احملطات

 
  :اإلخباريةاحملطات األرضية املستخدمة يف التغطية   -د 

 ) ويقصد هبا يف هذه الالئحة احملطات األرضية، ضمن اخلدمة الثابتة الساتلية، اليت تتطلب طبيعة عملها الترحالnomadic(  ضمن
ات كمحطات الـ ـعية الثبـواتل من وضـوالتلفزيونية) عرب الس اإلذاعية( اريةـاإلخبائل ـل الرسـلفة لنقـاطق خمتـمن

Satellite news Gathering (SNG)  واليت تعمل بشكل مؤقت وعارض يف أحداث ومواسم معينة، وتتوفر فيها اإلمكانيات لتأمني
  االتصال باجتاهني (قناة خدمة).
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  ميكن هلذا النوع من احملطات استخدام كافة الترددات املوزعة(Allocated)  لإلرسال(Uplink)  واالستقبال(Downlink)  ضمن
وفقاً لتوصيات االحتاد  هلا النطاقات الترددية من أنسب اهرتزجيغ ١٤,٢٥-١٤د النطاق الترددي ، ويع(FSS)اخلدمة الثابتة الساتلية 

 الدويل لالتصاالت.
 يف حال تطلب األمر بقاءها يف مكان  هذا احملطات معاملة احملطات األرضية الثابتة اليت تستخدم بشكل دائم ولفترة طويلة األمد تعامل

واحد، ويتوجب احلصول على رخصة سنوية أو للفترة اليت يتوجب بقاؤها فيها يف املوقع املطلوب، الشهر الأو موقع حمدد ملدة تتجاوز 
ة ـأن مثل هذه الرخصب علماً وتسري عليها املتطلبات واإلجراءات ذات العالقة باحملطات األرضية الثابتة وخاصة متطلبات التنسيق.

: اتـالنطاق ة ( وباألخصـة الثابتـات االتصاالت الراديوية األرضيـمع خدمستكون فقط يف النطاقات الترددية غري املشتركة 
 ). اهرتزجيغ ١٢,٧٥-١٢,٥، ١٤,٢٥- ١٤

 بسبب االستخدام الكثيف هلذه اجملاالت من  جيغاهرتز /١٠/الترددية دون  لن يتم ترخيص ترددات هلذا النوع من احملطات يف اجملاالت
عة استخدامها اليت طبيل نظراًوبسبب عدم سهولة تنسيق ترددات هذه احملطات  ،قبل خدمات االتصاالت الراديوية األرضية األخرى

 وسوف تتعامل اهليئة مع كل حمطة من هذا النوع على أساس فردي (كل على حده). ،تتطلب الترحال
 

  :منح رخص احملطات األرضية الثابتة أحكام – ٣املادة 
  تراعى األحكام التالية عند منح رخص احملطات األرضية الثابتة:

إن رخص ترددات احملطات األرضية اليت يتم منحها من قبل اهليئة تكون لغايات تشغيل واالحتفاظ مبحطة أرضية لالستخدام اخلاص حبيث  .١
أما إذا كان تشغيل و/أو إدارة تلك احملطات من قبل طرف آخر غري  ،طالب الترخيص نفسهيتم إدارة تلك احملطة/احملطات من قبل 

 املستخدم ففي هذه احلالة يتطلب أن يكون الطرف اآلخر حاصالً على رخصة لتقدمي خدمات االتصاالت العامة (فردية أو منطية).
ئة باختاذ أي إجراء يتعلق بالتعامل مع الطلبات أو ضمان منح أية رخصة ال تعد املعلومات واملتطلبات اليت تتضمنها هذه الالئحة ملزمة للهي .٢

 حسب االقتضاء. ألي جهة. وللهيئة تغيريها أو تعديلها
إن احلصول على رخص ترددات احملطات األرضية يف بعض احلاالت مرهون باحلصول على موافقات أو رخص من جهات حكومية  .٣

 توجه طالب الترخيص للسري باإلجراءات الالزمة مباشرة. لك اجلهات أوأخرى، حبيث تقوم اهليئة بالتنسيق مع ت
مع سواتل استكملت إجراءات التنسيق مع اإلدارة السورية وفقاً ملتطلبات االحتاد الدويل لالتصاالت وحصلت  أن تعمل هذه احملطات فقط .٤

 .ير بعض احلاالت اخلاصة لضرورة استثنائها من هذا الشرطاملختصة تقد اجلهة، وميكن للهيئة مع على موافقتها لتغطية األراضي السورية
هلذا النوع من احملطات هي جزء من النطاقات الترددية املوزعة على خدمة االتصاالت الراديوية الثابتة القنوات الترددية املخصصة  إن .٥

االتصاالت الراديوية األرضية الثابتة (مثال ذلك: مع خدمات اتصاالت راديوية أخرى من ضمنها خدمة  الساتلية وتتشارك يف بعض منها
كروية)، لذا على طاليب الترخيص أخذ العلم بأن اهليئة ستعمل مببدأ املشاركة عند ختصيص قنوات/نطاقات ترددية هلذه يالوصالت امل

 اخلدمات إن أمكن.بتخصيص نفس القنوات اليت ختصص هلذه اخلدمات خلدمات أخرى أو لنفس احملطات، وميكن هلا أن تقوم  
يف حال رفض منح الرخصة ملقدم الطلب تقوم اهليئة بإعالم مقدم الطلب بأسباب الرفض، وللهيئة عدم إعالم مقدم الطلب باألسباب إذا  .٦

 ذلك. املصلحةتطلبت 
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الفنية اخلاصة  يتم دراسة ترخيص الترددات للمحطات األرضية لكل حمطة أرضية على حده وحسب املوقع الذي ستعمل به واملعلومات .٧
 بتلك احملطة األرضية حىت لو كان طلب الترخيص يتضمن أكثر من حمطة أرضية أو لتشغيل أو استخدام أكثر من حمطة أرضية.

وفقاً لقانون االتصاالت، تلبية كافة املتطلبات اإلدارية والقضائية واألمنية اليت تطلب منه، وعليه تقدمي التسهيالت  على مقدم الطلب، .٨
واألمنية والتعاون التام مع موظفي اهليئة املفوضني وأي من املفوضني من اجلهات  ة للجهات املختصة لتنفيذ األوامر القضائية واإلداريةالالزم

املختصة وذلك للقيام مبهامهم املتعلقة هبذه املتطلبات،ويدخل يف ذلك دخول مواقع تشغيل احملطات للتحقق من االلتزام بشروط الترخيص، 
ة هذه اجلهات بأي تقارير تطلبها وميكن احلصول عليها من مقدم اخلدمات داخل القطر وخارجه مبا يف ذلك ملفات االستخدام وموافا

)log file.( 
 ) هو الستخدامها يف توزيع و/أو تبادل املعلومات ضمن شبكة تضم مواقع تعود لنفس املرخص لهVSATاألصل يف ترخيص حمطات (إن  .٩

جيب أن على شبكات االتصاالت العامة املرخصة، وعليه  يف طلب الترخيص حصراً، وذلك يف حال عدم توفر البديل لغايات عمله احملددة
 PSTNيتعهد طالب الترخيص بعدم استخدام هذه احملطات لتمرير حركة االتصاالت الدولية أو الربط مع شبكات االتصاالت العامة (

 (إال من استثين من ذلك صراحة). ملية بغرض تصفح املواقعشبكة االنترنت العا إىلوخالفها) أو النفاذ 
احلصول على  ذلك يتطلبعندها لغايات تقدمي خدمات اتصاالت عامة وليس لالستخدام اخلاص  األرضية الكبرية إذا استخدمت احملطات .١٠

  وفقاً ملتطلبات وشروط وتعليمات اهليئة.  Public Telecommunications Individual licenseرخصة اتصاالت عامة فردية 
يف كل األحوال جيب على و ،على حده)واحدة على أساس فردي (كل  اإلخباريةستخدمة يف التغطية متتعامل اهليئة مع كل حمطة أرضية  .١١

صول على رخصة لتشغيل هذا النوع من احملطات قبل التقدم بطلب للح لإلعالمطالب الترخيص احلصول على موافقة اجمللس الوطين 
 يئة.اهلمع الطلب املقدم إىل  الطيف الترددي الراديوي وجيب عليه إرفاق هذه املوافقة

 .على أساس أهنا حمطات أرضية ساتلية كبرية HUB Stationتعامل احملطات احملورية الرئيسية  .١٢
املختصة (إدارة االتصاالت) مبا خيص متطلبات  واجلهةإن منح رخص استخدام هذا النوع من احملطات يتطلب التنسيق املسبق بني اهليئة  .١٣

 األمن الوطين.
  

   :املتطلبات الفنية والتشغيلية الواجب توفرها يف احملطات األرضية – ٤املادة 
 املتطلبات الفنية التشغيلية الواجب توفرها باحملطات األرضية الثابتة: -١

  جيب أال تقل زاوية االرتفاع للهوائي(Antenna Elevation Angle )  درجة مقاسة بني السطح  ٣املخصص لإلرسال عن
 .(direction of maximum radiation) واجتاه أعلى قيمة إشعاع (Horizontal Angle)األفقي 

  جمموع قيمة القدرة الراديوية املشعة املكافئةEquivalent Isotropic Radiated Power (e.i.r.p)  باجتاه األفق جيب أن
 كما جيب أن ال تتجاوز القيم القصوى احملددة يف لوائح الراديو ،اإلحتاد الدويل لالتصاالت الصادرة عن لوائح الراديومع يتوافق 

RR ٢١,٨. 
 جيب أال تتجاوز حدود القدرة خارج حمور اإلشعاع الرئيسي (off-Axis Power Limits)  الصادرة من احملطة األرضية التابعة

 .٢٢,٣٩-٢٢,٢٦ RRلساتل يف املدار فوق االستوائي احلدود القصوى احملددة يف لوائح الراديو 
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  جيب أن يكون الساتل الذي تتصل معه احملطة األرضية يف موقع مداري مسجل لدى اإلحتاد الدويل لالتصاالت وتقدمي هذه
 املعلومة للهيئة.

 عدل سرعة تراسل املعطيات حمصلة أعلى م(maximum aggregated data rate) ف ساتلي ذي فتحة صغرية جداً الكل مطر
VSAT  جيب أن ال تتجاوز(٢Mbit/Sec)  متاشياً مع توصية االحتاد الدويل لالحتاد رقم(ITU-R S.٧٢٥). 

 ة املعتمدة من قبل اهليئة أو أية تعليمات أخرى جيب أن تعمل احملطة وفقاً لتعليمات حتديد آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسي
 تعتمدها اهليئة.

  مينع منعاً باتاً إنشاء حمطة الـVSAT مينع منعاً باتاً إنشاء حمطة أرضية ساتلية قريبة كما  ،قريبة من مدرجات هبوط الطائرات
 من مدرجات هبوط الطائرات أو املطارات.

 :)SNGاألرضية (املتطلبات الفنية التشغيلية للمحطات  -٢
  جيب أن ال تقل زاوية االرتفاع للهوائي(Antenna Elevation Angle)  مقاسه بني السطح ˚١٠ املخصص لإلرسال عن

 .(direction of maximum radiation)واجتاه أعلى قيمة إشعاع  (Horizontal Plane)األفقي 
  م عن األنظمة أو املواقع الراديوية اليت تعمل على تردد يقل أو يزيد بـ ١٠٠جيب أن ال تستخدم احملطة ضمن مسافة تقل عن 

إذا كانت  m ٢٠٠وتتضاعف هذه املسافة لـ  (Carrier Frequency)لمحطة األرضية لاحلامل تردد الهرتز عن ميغا ±٢٥٠
 .(Earth Station Main Beam)درجة من اإلشعاع الراديوي الرئيسي للمحطة ± ٤٥املواقع الراديوية تقع ضمن 

 .جيب أال يتم وضع احملطة حتت أعمدة وأسالك الطاقة الكهربائية 
  جيب أن تعمل احملطة وفقاً لتعليمات حتديد آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية املعتمدة من قبل اهليئة أو أية تعليمات أخرى

 يئة.تعتمدها اهل
  بالقرب من املطارات أو مدرجات هبوط الطائرات.مينع منعاً باتاً إنشاء هذا النوع من احملطات 

 :األرضية باحملطات توفرها الالزم العامة املتطلبات -٣
ووضع   (Feeders)مراعاة شروط السالمة العامة عند إنشاء احملطة/احملطات وإجراء التمديدات الكهربائية وخطوط نقل اإلشارة )١

اإلشارات التحذيرية عند املناطق اليت حيتمل فيها وجود أي خطر ممكن وذلك وفقاً لتعليمات حتديد آثار التعرض للحقول 
 الكهرومغناطيسية وإنشاء املواقع الراديوية املعتمدة لدى اهليئة.

 للحفاظ على مستوى إشارة وتردد ثابتني. هتيئة الظروف البيئية املناسبة والثابتة نسبياً يف األماكن اليت توجد فيها أجهزة اإلرسال )٢
 وجود أجهزة اإلرسال يف أماكن متنع دخول أي شخص غري مؤهل فنياً إىل تلك املواقع. )٣
وعناوين واضحة تعرب عن الغاية  جيب أن حتمل لوحات التحكم والسيطرة واملؤشرات املستخدمة يف احملطات األرضية إشارات )٤

 منها.
جهاز اإلرسال واألجهزة األخرى وأرقامها التسلسلية مثبتة على اهليكل اخلارجي للجهاز حبيث  (Model)أن يكون نوع وطراز  )٥

 ال تسهل إزالتها.
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 ) املسموح هبا:VSAT & SNG( األرضيةاحلدود القصوى ألقطار هوائيات احملطات يبني اجلدول التايل  )٦
 

  الترددي (جيغاهرتز)النطاق   )مترهلوائي (لقطر  األقصىاحلد   األرضيةنوع احملطة 
VSAT ١٤,٥-١٤/ ١٢,٧٥-١٢,٥،  ١١,٧-١٠,٧  ٣,٨  
VSAT ٦,٦٥- ٥,٨٥/ ٤,٢-٣,٤  ٥  
VSAT ٣١-٢٩,٥/  ٢١,٢-١٩,٧  ١  
SNG ١١,٧-١٠,٧، ١٣,٢٥-١٢,٥  ٥  
SNG ١٤,٥-١٣,٧٥  ٥   

  
  :ترددات حمطة أرضية ترخيصلحصول على املطلوبة للتقدم لالوثائق  – ٥املادة 
النموذج املعتمد من قبل اهليئة للحصول على رخص الترددات حسب فئة احملطة األرضية املراد ترخيصها والذي ميكن تقدمي طلب وفق  )١

 .احلصول عليه من خالل املوقع االلكتروين للهيئة
ات ـواجله ،اخالهلسيتم نقلها من  ات اليتـاء احملطة/احملطات األرضية املراد ترخيصها وحتديد طبيعة البيانـان الغايات من إنشـبي )٢

ال والوصول ـاتلية سيتم االتصال هبا ونقاط االتصـة سـة أرضيـع أية حمطـاليت سيتم االتصال معها (جيب ذكر اسم وموق
(points of origin destination) (بشبكات االتصاالت العامة منها أرضية حمطةأي وبيان أية نية لربط  ،حلركة نقل املعلومات 

)Public Switched Telephone Network( PSTN. 
يف حال كان مقدم الطلب غري الشخص املستفيد من احملطة فإنه يتطلب تقدمي وصف تفصيلي عن العالقة التعاقدية بينهما مدعمة بأية  )٣

 وثائق أو عقود ذات عالقة.
إرفاق موافقة صاحب املوقع إلنشاء تلك يف حال كان املوقع املراد إنشاء احملطة األرضية فيه ليس ملكاً ملستخدم احملطة فإنه يتطلب  )٤

 احملطة.
 دراسة فنية مرفقة بالطلب شاملة ما يلي: )٥

 الالزمة لذلك.متضمنة الوثائق املعلومات الفنية التفصيلية اخلاصة باحملطات األرضية   -أ 
 متضمنة الوثائق الالزمة لذلك.وصف كامل لنظام اهلوائيات املستخدم   -ب 
 متضمنة الوثائق الالزمة لذلك. (Carrier Frequency)علقة بالتردد احلامل املعلومات الفنية التفصيلية املت  -ج 
 يبني موقع احملطة األرضية وموقع تركيب اهلوائيات (يف حال احملطات األرضية (Auto CAD Drawings)خمطط توضيحي   -د 

 الثابتة فقط).
  خمطط توضيحي يبني طريقة توصيل األجزاء الرئيسية للمحطة. -هـ
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 البيانات التالية كحد أدىن: للشبكة اليت ستعمل ضمنها أو فيها احملطة األرضية املراد ترخيصها متضمنةتقدمي وصف   -و 
 اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن املستخدمة (مثالً  الترددية طريقة األزواج)Time Division Duplex(TDD أو 

 .)Frequency Division Duplex( FDD(اإلرسال املزدوج بتقسيم التردد 
 جنمي الشبكة (مثالً  )طبولوجيةتركيبة (نوع و :Star  أو تشابكيMesh (. 

قع االتحليالت اهلندسية اخلاصة مبطابقة التصميم املقترح ملتطلبات السالمة والصحة العامة اليت تعتمدها اهليئة يف تراخيص املو  -ز 
 الراديوية واملنشورة على املوقع اإللكتروين للهيئة.

 مدعمة بالوثائق الفنية الالزمة. (Losses)للمحطة األرضية  املتعلقة بقيم فقدان القدرة املتوقعتفاصيل احلسابات   -ح 
 نسخة عن االتفاقية املربمة بني طالب الترخيص ومزود اخلدمة للوصلتني الصاعدة واهلابطة سواء كان مشغل الساتل أو أي طرف آخر. )٦
الرئيسية يف شبكات  احملوريةيف حال كانت حمطة التحكم والسيطرة ألي شبكة ساتلية واليت يتم من خالهلا تبادل املعلومات (كاحملطات  )٧

VSATبالتعاون التام مع اهليئة  يتضمن التزامه ، فإن ذلك يتطلب تزويد اهليئة بتعهد خطي من مشغل تلك احملطةة) خارج سوري
 .القطرفنية قد تطلب منه وبأي وقت، وتزويد اهليئة كذلك بتقارير دورية عن مجيع املستخدمني داخل  وتزويدها بأية معلومات

 ترخيص ألجلها.التعهد خطي من طالب الترخيص بعدم استخدام تلك احملطة/احملطات إال للغايات اليت مت قدمي ت )٨
وطراز ، مع تقدمي وصف كامل لنظام اهلوائيات املستخدم تستخدملألجهزة الراديوية اليت سوف  صادرة عن اهليئة على النوع موافقة )٩

(Model)كل جهاز.  
  

  :وحاالت التجديد والتعديل صالحية الترخيص – ٦املادة 
 وافقة اهليئة.ومب له طلب من املرخصناء على استخدام الترددات للمحطات األرضية هي سنة قابلة للتجديد ب ةمدة صالحية رخص -
واليت سيتم  (SNG)الرخص اليت تصدر ملدد مؤقتة تكون صاحلة ملدة أقل من سنة ومتنح لبعض حاالت احملطات األرضية القابلة للترحال  -

 استخدامها ملدة مؤقتة فقط.
 احلصر، مايلي ال تضمن اهليئة دائماً املوافقة على جتديد رخصة الترددات للمحطات األرضية ويؤخذ بعني االعتبار، على سبيل املثال ال -

 عند النظر بطلب التجديد: 
 .متطلبات األمن الوطين 
 .وجود مربر فعلي الستخدام هذا النوع من احملطات لتأمني االتصاالت بدالً من الشبكات العامة 
 بشروط الرخصة والتعليمات واألنظمة ذات العالقة. مدى التزام املرخص له 

 رضية قبل ستني يوماً من انتهائها.جيب تقدمي طلب جتديد رخصة ترددات احملطة األ -
ميكن النظر بأي تعديالت يرغب املرخص له القيام هبا سواًء كانت للخواص الفنية لإلشارة املرسلة أو املستقبلة (مثل تغيري التردد أو  -

املرخص له  بإلزاماحلق  اا أن هلعرض احلزمة أو القدرة املنبعثة من اهلوائيات)، وللهيئة احلق باملوافقة على هذه التعديالت أو رفضها، كم
 أي تعديل على معلمات احملطة لضمان جناح عملية التنسيق الترددي هلذه احملطة. بإجراء
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  :حاالت إلغاء الترخيص – ٧املادة 
بإجراء أية تعديالت فنية جذرية قد تؤثر بشكل سليب على اخلدمات الراديوية األرضية أو  إذا قام املرخص له،دون أخذ موافقة اهليئة، .١

مثل نقل موقع حمطة البث أو زيادة قدرة البث أو تغيري التردد أو تغيري مواصفات اهلوائيات (أو  ،يالترددالطيف الساتلية اليت تستخدم 
بالنسبة ر بشكل سليب على اخلدمات الراديوية يف حينه) ومل يتم تصويب الوضع أية تعديالت أخرى ترى اهليئة أهنا فنية جذرية قد تؤث

/ أيام عمل من تاريخ استالمه كتاب خطي من اهليئة تطلب منه تصويب الوضع (أو تسليمه ٥مدة أقصاها / التعديالت خاللهلذه 
 املعنيني). حمضر ضبط هبذا اخلصوص من قبل موظفي اهليئة

 يف املوعد املقرر. أجور الترخيص للهيئةتسديد إذا ختلف املرخص له عن  .٢
إذا ثبت للهيئة قيام املرخص له بأي إجراء متعمد يؤدي إىل التشويش أو التأثري السليب على أي من املستخدمني اآلخرين للطيف  .٣

 الراديوي.
السورية وفقاً ملتطلبات  اإلدارةالتنسيق مع  إجراءات تستكململ و له بالتعامل مع سواتل مل ترد يف الترخيصإذا ثبت قيام املرخص  .٤

 .السورية األراضيعلى موافقتها لتغطية االحتاد الدويل لالتصاالت ومل حتصل 
 الوطين. باألمناستخدام التجهيزات املرخصة ألغراض ختل  بإساءةله قيام املرخص  ثبت إذا .٥
 قبل املرخص له.هبا مسبقاً من  استخدام احملطة ألغراض غري مصرح .٦

  
  :التعرفة واألجور – ٨املادة 

 لقاء ترخيص استخدام الطيف الترددي الراديوي هلذه احملطات وفقاً لكل صنف من أصنافها. اهليئة لدىتطبق التعرفة النافذة 
 

  األحكام اخلتامية: - ٩املادة 
  .لذلك إذا دعت الضرورة اتعديلهو الالئحة ههذ مراجعةميكن 
  

___________________________________________   


