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 :التعاريف -١املادة 
 :ويضاف إليها ما يلي، نفس املعاين يف هذه السياسة ٢٠١٠لعام / ١٨/والتعابري املعرفة يف قانون االتصاالت رقم  لمصطلحاتتكون ل  

 ٢٠١٠لعام / ١٨/ب قانون االتصاالت رقم اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت احملدثة مبوج: اهليئة. 
 وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية املسجلة لدى اهليئة الناظمة لقطاع هو تاجر أو مستورد أو صانع لألجهزة الالسلكية : التاجر املسجل

 .االتصاالت
 

 :رجعيةامل -٢املادة 
 االتصاالت قانون .١

تقوم اهليئة بتحديد املواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات االتصاالت وحمطات االتصاالت على حنو يضمن مواءمتها  .أ 
 .الوطين القائمة وعدم تأثريها على الصحة العامة أو السالمة أو البيئة أو األمنمع شبكات أو خدمات االتصاالت 

حيظر استرياد أو تصنيع أو جتميع جتهيزات االتصاالت أو االجتار ا إال بعد احلصول على تصريح بذلك من اهليئة، طبقاً  .ب 
 .هات األمنية املعنيةوذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع واجل. للمعايري واملواصفات املعتمدة منها

حتدد الالئحة التنفيذية أصول اعتماد األنواع ومطابقتها مع املواصفات الدولية، وآلية املوافقة على استرياد جتهيزات  .ج 
 .االتصاالت اليت مل يرد بشأا حتديد للمواصفات، وكذلك إجراءات سحب وتعديل وإلغاء اعتماد األنواع

 
 الالئحة التنفيذية .٢

 :اعتماد أنواع جتهيزات االتصاالت بغرض ربطها بشبكات االتصاالت، مبوجبللهيئة  .أ 
 لوائح تنظيمية تصدرها اهليئة، أو )١
اء على طلب من أي مرخص له شهادة تصدرها اهليئة بشأن أي نوع من أنواع أجهزة االتصاالت، وذلك بن )٢

 .العالقة اآلخرين أصحابهذه التجهيزات أو أي مصنع أو مورد هلذه التجهيزات أو أي من  يستخدم
تتضمن تلك اللوائح التنظيمية أو الشهادات ما يفيد مطابقة التجهيزات للمواصفات التقنية الصادرة عن اهليئات املختصة  .ب 

 .بوضع املواصفات، واليت حتددها اهليئة حسب احلاجة
وبدفع ، أية اشتراطات تراها مناسبةللهيئة أن تلزم أي شخص يتقدم بطلب احلصول على شهادة طبقاً ألحكام هذه املادة ب .ج 

 .وذلك بقرار صادر عنها، الرسوم واألجور احملددة
للهيئة أن تصدر التعليمات اليت حتدد الشروط وإجراءات التصديق الالزمة السترياد جتهيزات االتصاالت أو جتهيزات حمطات  .د 

 .االتصاالت إىل سورية أو استخدامها أو ختزينها أو بيعها
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 .تصنيع أي جتهيزات لالتصاالت مصممة للتسويق يف سورية إىل املواصفات املعتمدة من قبل اجلهات املعنيةخيضع .   ھ
للهيئة سلطة تعديل أو سحب اعتماد النوع املمنوح طبقا ألحكام هذه املادة إذا كان لذلك مقتضى، على أن جيري إخطار  .و 

 .أصحاب العالقة بذلك قبل التعديل أو السحب
الراغب بإدخال أجهزة اتصاالت مل تعلن املواصفات اخلاصة ا أن يتقدم إىل اهليئة طالباً منها إصدار موافقتها للمستورد أو  .ز 

األولية على استرياد تلك األجهزة، على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبني مواصفاا، وذلك بالتنسيق مع 
 .باقي اجلهات املختصة

ألنواع بنفسها أو إيكال ذلك آلخرين، وخباصة الستخدام جتهيزات االتصاالت اليت مل تصدر اهليئة للهيئة إصدار اعتماد ا .ح 
 .مواصفاا التقنية أو معايري ربطها بشبكات االتصاالت

 

 :األسس والشروط – ٣املادة 
 من هذه واسعة تشكيلة توفر األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية ولتحفيز يف املنافسة تسهيل أجل من -أ 

 قبل مصنعي وموردي األجهزة على ضرورية غري أعباء تضع لن إجراءات اعتماد النوع سوف فإن مناسبة، وبأسعار األجهزة
 .االتصاالت قطاع يف املنافسة وتدعم تعزيز متييزية وغري وشفافة مفتوحة العملية وستكون ،السوق إىل بدخوهلا السماح

ويكون ، )تاجر مسجل(مسجلني لدى اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت  التجار واملوردين واملصنعني احملليني جيب أن يكون -ب 
 .نظام تسجيل التاجر مستقالً ومكمالً لنظام اعتماد النوعية لألجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية

الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية مناسبة للغرض الذي يتحمل التجار املسجلون مسؤولية ضمان أن األجهزة  -ج 
 .من أجله مت استريادها وأا تعمل طبقاً للمتطلبات اليت متت بشأا

 اإلجازة جهات مع املتبادل سياسة لالعتراف إلجياد جهدها قصارى اهليئة ستبذل اعتماد النوع، عملية سالسة أجل من -د 
 .مناسباً ذلك كان حيثما ا عاملياً املعترف

أي أجهزة  من السوق تسحب أن لطلب أو لتقييد أو حلظر إجراءات احترازية تطبق أن للهيئة ميكن تطلب األمر، حيثما  -ھ
 السلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية اليت قد تتسبب يف إحلاق الضرر بعمل شبكة االتصاالت العامة أو قد حتدث

 .ضارة تداخالت
اليت ترد برفقة مسافر أو اليت مت شراؤها خارج القطر واستريادها من قبل شخص لغرض االستخدام الشخصي األجهزة  -و 

ولكن جيب أن يكون اجلهاز قابالً للتسجيل ومطابقاً للمتطلبات الفنية الالزمة لعمله يف سورية ، الختضع للتسجيل لدى اهليئة
 .  على الشبكة العامةلضمان عدم إحداث تداخل السلكي أو إحداث تأثري سليب
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جيب احلصول على موافقة على النوع ملنتجام بعد تقدمي ) جتميع أو تصنيع(احملليني بالنسبة ملصنعي طرفيات االتصاالت  -ز 
 .الوثائق املطلوبة

وتكون هذه ، أو ترخيصاً من اهليئة بغرض استخدام الطيف الترددي الراديوي/تتطلب مجيع األجهزة الالسلكية رخصة و -ح 
 .مستقلة عن نظام اعتماد األنواع ومكملة له/ أو الترخيص/الرخصة 

تصدر اهليئة بني حني وآخر قائمة بأنواع األجهزة الالسلكية اليت ال تستدعي إصدار رخصة أو ترخيص الستخدام الطيف  -ط 
يف الترددي الراديوي أما يف باقي احلاالت فيعترب تشغيل أي أجهزة السلكية دون رخصة أو ترخيص الستخدام الط، الترددي

 .خمالفاً لقانون االتصاالت
 

 :األجور – ٤املادة 
 .وهذه األجور غري قابلة لالسترداد، حتتسب اهليئة أجوراً لتغطية النفقات اإلدارية اليت تتكبدها جراء معاجلة الطلبات

 


