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 الفهرس

  ت املتنقلة

 االت املتنقلة

  ة

عاقة االتصاالت

ة إعاقة االتصا

صاالت املتنقلة

  

   

خال أجهزة إع

ستخدام أجهزة

إعاقة االتصهزة 

  إضافية

  فقة

  خلتامية

  السورية  

   االتصاالت

التعاريف 

أحكام إدخ

ضوابط اس

حفظ أجه

متطلبات إ

إلغاء املوافق

األحكام ا

هورية العربية 
ناظمة لقطاع

  - ١املادة 

  - ٢املادة 

  - ٣املادة 

  - ٤املادة 

  - ٥املادة 

  - ٦املادة 

  - ٧املادة 

   
  

اجلمه     
اهليئة الن  

 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 يف 

الت 

 عترب
ظمة 

خذ 
عي 
ات 

الت 

هليئة 
كية 

ملبينة 
 ءات

صل 
هذه 

املوضحةلتعابري 

شبكات االتصاال

 قبل اهليئة، ويع
التصاالت واألنظ

ة االتصاالت وأ
 الطالبة، والدوا
اء بسبب املعطيا

ة إعاقة االتصاال

 علم وموافقة اهل
قة على نقل امللك

لصيغة املبل وفقاً 
اإلجراءت واختاذ 

 األجهزة قد حص
لى جهاز من ه

للكلمات واون 

ملستخدمة يف شا

ريح الالزمة من
االحكام قانون 

الل خماطبة إدارة
املتعلقة باجلهة 
ذه األجهزة سو

و تشغيل أجهزة

ت أخرى دون 
 األجهزة املوافق

 هذه التعليمات
دارة االتصاالت

كيب مثل هذه 
قة سابقة علمواف

 عن ذلك، يكو

اددات الراديوية 

وافقات والتصار
مات خمالفة ألح

 وذلك من خال
افة املعلومات 
متنع استخدام هذ

ال أو تركيب أ

جهزة إىل جهات
ب وتشغيل هذه

لتقيد مبضمون با
ة بالتنسيق مع إد

على تشغيل وترك
ل املتقدم على م

وفضالً  ،٢٠١

تداخل مع الترد

حلصول على املو
لتزام هبذه التعليم

 نونية.
ل هذه األجهزة
 األجهزة، وكا
وجود أسباب مت

  املتنقلة.
إلدخا موافقات 

 ليمات.
 نقل ملكية األ
 ما على تركيب

با يفيد هد خطي
يف ضبط األجهزة

تقدم باملوافقة ع
وال يعين حصول
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٠/ لعام ١٨ /

دات راديوية للت

  :ة
قلة مامل يتم احل
ملوافقات أو االلت
ف للمساءلة القان
ركيب أو تشغيل
ية املتعلقة هبذه
تأكد من عدم و
اقة االتصاالت 

من  منحهمبا مت 
) من هذه التعل٣

وع من األجهزة
وافقة اهليئة جلهة

تقدمي تعهب جهزة
ن للهيئة احلق يف

عما إذا كان املت
يف ذلك املبىن، و

التصاالت رقم 
  

 الذي يولد ترد

صاالت املتنقلة
االتصاالت املتنق
ول على هذه امل
ا يعرض املخالف
لى إدخال أو تر

نشرات الفنية ال
، وكل ذلك للت

هدفة بإعاقة املست
ة املرخص هلم مب

٣املادة ( / من/أ
ستخدام هذا النو

مو وال تعينل، 

األجتشغيل هذه 
ويكون الغيهفقة 

ية بغض النظر ع
ان أو املوقع يف

. 

  

قانون االرفة يف 
جانب كل منها:

اجلهاز: هو قلة
   ود.

االتصزة إعاقة 
 أجهزة إعاقة ا
لها دون احلصو
ذات العالقة، مما
ة عند املوافقة عل
 يرفق به كافة
كن احملددة سلفاً،
بب طبيعة املنطقة
التصاالت املتنقلة

الفقرة / كورة يف
على املوافقة الس
مربر لذلك النقل

وافقة لتركيب وت
 ذلك تعترب املواف

 
وعلى أسس فرد
فس املبىن واملكا

مستقبالً أخرى 

  السورية  

   االتصاالت

  ف:
ت والتعابري املعر
ين احملددة إىل ج

التصاالت املتنق
ها بشكل مقصو

م إدخال أجهز
ال أو استخدام
ركيبها أو تشغيل
صادرة مبوجبه ذ
ملتطلبات األمنية
ب كتاب خطي
كيبها يف األماك

ة نفسها أو بسبب
عالم مشغلي اال
ن اجلهات املذك
 جهة حاصلة ع
أن يقدم طلب م

 
حلاصلة على مو

، وخبالف ملرفق
 اجلهة املخالفة.
هاز على حدة و
نفلصريح مماثل و

وله على موافقة 

هورية العربية 
ناظمة لقطاع

التعاريف - ١ة 
تمد املصطلحات

املعاين  التعليمات

جهاز إعاقة ا
املتنقلة إلعاقته

أحكام -٢ة 
ال جيوز إدخا
إدخاهلا أو تر

والتعليمات الص
تراعي اهليئة امل  -

رأيها مبوجب
واملربرات لترك
الفنية لألجهزة

تقوم اهليئة بإع  
ألي مناملتنقلة 

ال جيوز ألي  
املسبقة على أ
جلهة أخرى.

تلتزم اجلهة احل -
امل النموذج يف

القانونية حبق 
يعامل كل جه 

سابقاً على تص
حصو األجهزة

   
  

اجلمه     
اهليئة الن  

 

املادة
تعت  
ههذ



  
املادة

 - أ

- ب

- ج

- د

هـ

- و



 

ات 

 من 

ن أو 
لك 
قدمي 
رج 
قوم 

دير 

رها 

قاعة 
خلية 
 ملبىن

الت 

على 

صة داخل القاعا

 ية فقط.
 وال جيوز حبال 

كانج حدود امل
املرخص هلم بتل
ذات عالقة) لتق
الت املتنقلة خا
وخالف ذلك تق

 مباشرة ليتم تقد

دائرة نصف قطر

داخل املكان (قا
قة احلدود الداخ
رجية اخلاصة بامل
مشغلي االتصاال

ية أو عشوائية ع

ولة الرمسية وخاص

ية العربية السوري
اهليئة عليها  فق

 تغيري.
ت املتنقلة خارج
صاالت املتنقلة ا
ت فنية أخرى ذ
خبدمات االتصاال
 كحد أقصى و

، بعد صدورها 

ى تغطية اجلهاز د

 املتنقلة حدود 
اوز مدى اإلعاق

ساحات اخلار ال
د باالتفاق مع م

 اختبارات دورية

 مؤسسات الدو

قلة يف اجلمهورية
واملواقع اليت تواف
ب مربر لذلك الت
خبدمات االتصاال
م مشغلي االتص
ز وأي معلومات

خب اإلضرار دون 
مخسة أيام عمل

،ع من األجهزة

، وأن ال تتعدى

التقتها لالتصا
وال ال جيوز جتا
هذه األجهزة يف 
ط ومعايري حتدد

تنقلة إجراء ت امل
 حياهلا.

مباينهليئة داخل 

االتصاالت املتنق
هزة باألماكن و
بعد التقدم بطلب
دون اإلضرار خب
وم اهليئة بإعالم
هوائيات اجلهاز
ية املرجوة منها 
شركات خالل مخ

تخدام هذا النوع
 لناحية الفنية.

ط كحد أقصى،

حصر مدى إعاق
 ويف مجيع األحو
كيب وتشغيل هذ
إال ضمن ضوابط

شغلي االتصاالت
 واختاذ مايلزم ح
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   :ملتنقلة
ت اليت حتددها اهل

صصة خلدمات 
شغيل هذه األجه
سبقة من اهليئة وبع
قيق الغاية منها د
حقيق ذلك تقو
وطريقة توجيه 
هزة وحتقيق الغاية
ن يكون رد الشر

الست  قبل اهليئة
واإلشراف من ال

/ ميلي واط٥٠ /

مبىن معني أن ينح
ج ذلك املكان، 
من األحوال ترك
ء خارج البناء إ

التصاالت ومشغ
 أية آثار جانبية 

االتصاالت امل
ملتنقلة باملساحات

 .لعبادة
ت الترددية املخص
ئة لتركيب وتش
إال باملوافقة املسب
فين األمثل لتحق
ت املتنقلة، ولتح
قع املستهدف و
م األمثل لألجهز
ة اهليئة وعلى أن

 صلية.
من ح املمنوحة

 متابعة أعماهلا و
هوائيات اجلهاز 

 
اخل مكان يف م
إلعاقة إىل خارج
جيوز بأي حال م
ات أو أي جزء

ناظمة لقطاع اال
 حوهلا وحتديد 

  

أجهزة إعاقة ا
قة االتصاالت املت
، وداخل دور ا
زة على النطاقات
 موافقة من اهليئ
ع هذه األجهزة إ
جهزة التصميم الف
مليات االتصاالت
جلهاز داخل املوق
ضمن االستخدام
ل إصدار موافقة
ى التصاميم األص
فقات والتصاريح
ها واحلاجة إىل 
رة املنبعثة من ه

 النوع احملمول.
هذه األجهزة دا
تعدى حدود اإل
جلهاز كما ال جي
حلدائق أو الطرقا

سيق مع اهليئة الن
ن التركيب وما

  السورية  

   االتصاالت

ط استخدام أ
بأجهزة إعاقة اح

األمنية احلساسة
صر عمل األجهز
ليت حتصل على 
ري مكان أو موقع
ركيب هذه األج
دف بإعاقة عمل
كان تركيب اجل
فنية حوهلا مبا يض
دف، وذلك قبل

اًء على املوافقة بن
التصاالت باملواف
هات وحساسيته
ى جمموع القدر

 
كون اجلهاز من 
ركيب وتشغيل 
ثال)، وأن ال تت
) املوجود فيه اجل
السيارات أو احل

 اف اهليئة.
التصاالت بالتنس
جهيزات يف أماكن

هورية العربية 
ناظمة لقطاع

ضوابط – ٣ة 
ينحصر السما

الطبيعة اذات 
جيب أن ينحص  -

تلتزم اجلهة اليت  
األحوال تغيري

عند تر يراعى 
املوقع املستهد
التصاميم (مك

الف مقترحاهتم
املوقع املستهد
اهليئة بإصدار 

تعلم إدارة اال -
أمهية تلك اجله

أال يتعد بجي 
عشرين متراً.

ال جيوز أن يك 
ى عند تريراع  

على سبيل املث
للمبىن (البناء)
مثل مواقف ا
املتنقلة وبإشرا

حيق إلدارة اال  
أداء هذه التج

   
  

اجلمه     
اهليئة الن  

 

املادة
 -  أ

- ب
- ج

- د

هـ

- و

- ز
- ح

- ط

  



 

ا أو 

 قبل 
لتزم 

 م.
وص 

هلذه 
وفقاً 

يف حال ضياعها

التصال هبم من 
، كما تل العمل

و تغيري هواتفهم
التصاالت خبصو

تصريح خمالفة هل
هليئة مناسباً أو و

 أو الضياع، ويف
  

فه/هواتفهم) لال
إليقافها عنجة 

ك األشخاص) أو
هليئة أو إدارة اال

ى املوافقة أو الت
كان الذي تراه اهل

__  

 تتعرض للسرقة 
ضياع أو السرقة.

/أشخاص (وهاتف
ألجهزة أو احلاج

ص (أو أولئكخ
ت وتوجيهات اهل

على ةاحلاصل جلهة
وحفظها يف املكا

_________

حبيث ال   آمن
فور علمها بالض

شخص/ة باسم 
ن تلك األعالم ع

غياب ذلك الشخ
م جبميع قرارات

 

اجل تإذا ارتكب 
 هذه األجهزة و

_________
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وحفظها بشكل
كز أمين بذلك ف

جهزة إعالم اهليئة
تفسار أو االستع
جلديدة يف حال غ
ه التقيد وااللتزا
 لمدة املطلوبة.

 ألمن الوطين أو
إطفاء املخالفةة 

.  

_________

  :املتنقلة
وليتها بتركيبها و
ت أو أقرب مرك

شغيل هذه األج
وجب فيها االست
ء أو اهلواتف اجل

يف (أ) أعال هم
ب منهم ذلك ولل

حال اإلخالل باأل
لطلب من اجلهة

  تقرره.

لذلك  الضرورة

________

  

 االتصاالت ا
زة وعلى مسؤو

وإدارة االتصاالت

 
فقة لتركيب وتش
حلاالت اليت يتو
ء أشخاص بدال

إليهخاص املشار 
زة فوراً إذا طلب

يف حاء املوافقة 
وال ،وط املوافقة

رف هبا وفق ما

 
إذا دعت  اديله

_________

  السورية  

   االتصاالت

 أجهزة إعاقة
دمة هلذه األجهز
يها إعالم اهليئة و

 ات إضافية:
حلاصلة على مواف
التصاالت يف احل
عالم اهليئة بأمساء
 الشخص/األشخ
فاء تلك األجهز

   املوافقة:
االت احلق بإلغا

شرو أو أي من 
يف اهليئة أو التصر

  ام اخلتامية:
تعدو التعليمات 

___

هورية العربية 
ناظمة لقطاع

حفظ  – ٤ة 
م اجلهة املستخد
قتها يتوجب عليه

متطلبا – ٥ة 
تلتزم اجلهة احل
اهليئة وإدارة ا
تلك اجلهة بإع

يتوجب على   -
األجهزة وإطف

 
إلغاء  – ٦ة 

ة وإدارة االتصا
لتعهدليمات أو 

يمات املعتمدة يف

األحكا -٧ة 
ههذ مراجعةكن 
  
  

  
  
  
  

   
  

اجلمه     
اهليئة الن  

 

املادة
تلتزم
سرقت

  
املادة

 - أ

- ب

املادة
للهيئة
التعليم
للتعلي

املادة
ميك 



 

بيق 

.............

بااللتزام وتطبي د

 لنا وهم :

.د ............

....

ت املتنقلة، ونتعهد

ملوافقة املمنوحة 

............

 املتنقلة

........قيد....

..............

عاقة االتصاالت

املتنقلة حبسب امل

قيع : .........

ة االتصاالت

..........

...رقم.........

.............

..............

ستخدام أجهزة إع

اقة االتصاالت ا

التوقي            
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م أجهزة إعاقة

..............

هوية ر....... 

..............

..............

قة بتعليمات اس

خدام أجهزة إعا

........        

اص باستخدام

..............

..............

............

 الفاكس : ...

..............

مجيع الوثائق املتعلق
ة القانونية.

كم مبا خيص استخ
............

............

............

............

............

............

............

............

............

...............

  

 تعهد خا

..............

ة :............

..............

.......... رقم

..............

د قراءة وفهم مجي
ت طائلة املساءلة

 كممثلني لديكم
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

..............

.............

  السورية  

   االتصاالت

..............

يع السيد/السيدة

..............

..............

..............

 هذا التعهد بعد
ه التعليمات حتت

ص التالية أمساؤهم
................ 

................ 

.................

................ 

................ 

.................

................ 

................ 

.................

..............

.............. 

هورية العربية 
ناظمة لقطاع

.............:

 باملفوض بالتوقيع

يفة : .........

 اهلاتف :......

االلكتروين:..د 

بأننا قمنا بتقدمي 
هذه ام وشروط

رح باألشخاص
:       االسم  

:     الوظيفة  

 رقم اهلاتف :
 

:       االسم  

:     الوظيفة  

 رقم اهلاتف :
 

:       االسم  

:     الوظيفة  

 رقم اهلاتف :

وض بالتوقيع : 

التاريخ :        

   
  

اجلمه     
اهليئة الن  

 

 حنن 

 ممثلة 

 الوظي

 رقم 

 الربيد

نقر ب
 أحكا

 ونصر

 

املفو   

       


