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  مقدمة:
طور الت معتماعية االقتصادية واالج تعاظم أهميتهت, مورداً محدوداً من كونه الطيف الترددي الراديوي  تبرز أهمية  

ته دارإمين بلى القائوقد فرض هذا أعباء اضافية ع .وتبادل المعلومات الالسلكية االتصاالت مجالالتكنولوجي الهائل في 

دارته إ لتي تتولىا ,لهيئةاليه واالستخدام الكفوء له, وتأتي هذه الالئحة كجزء من مهام إضمان النفاذ العادل بهدف  وتنظيمه

   لى هذا الهدف.إللوصول  ,بموجب قانون االتصاالت
 

 التعاريف: -1المادة 
, ويضاف لالئحةانفس المعاني في هذه  2010لعام  /18تكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في قانون االتصاالت رقم /

 إليها ما يلي:

 2010لعام  /18: الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت المحدثة بموجب قانون االتصاالت رقم /الهيئة. 

 مايليهو قائم بتاريخ نفاذها  لماالواردة في متن الالئحة وفقاً  التالية بالتعابير يقصد: 

 شارة القوات المسلحة.يقصد بها إدارة إ :الدفاع وزارة -

 يقصد بها إدارة االتصاالت. :المعنيةاألمنية  الجهات -

  :لقانون االتصاالتأي مقدم الطلب ً  والئحته شخص يتقدم بطلب ترخيص تردد أو نطاق ترددات الستخدامه وفقا

 الصادرة عن الهيئة. ذات الصلةالتنفيذية واللوائح التنظيمية 

  :مطلوبةوالخاص بالخدمة ال لديهاوفقاً للنموذج المعتمد يعني طلب إصدار ترخيص تردد من الهيئة الطلب.  

  :تالتصاالهو وكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وااالتحاد الدولي لالتصاالت. 

 :م سس استخداواعد وأاللوائح الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت والمعنيـة بتحديد قهي  لوائح الراديو الدولية

 .يطيف الترددي الراديوتوزيع وتخصيص الو الترددات ألنظمة االتصاالت الراديوية

  :ة يات خاصهي خدمة تقتضي إرسال الموجات الراديوية أو بثها أو استقبالها لغاخدمة االتصاالت الراديوية

 باالتصاالت.

 :مة, أو ات السالالتداخل الذي يشّكل خطراً على سالمة خدمة المالحة الراديوية أو غيرها من خدم التداخل الضار

ً التي ت مقبول من أداء أو يقطع على نحو متكّرر وخطير خدمات االتّصاالت الراديويّةالذي يحد بشكل غير   عمل وفقا

 لألنظمة الدولية أو الوطنيّة النافذة.

  :ولها حق  لثانويةهي خدمة االتصاالت الراديوية التي لها األولوية على خدمة االتصاالت الراديوية اخدمة أولية

 ت الضارة التي تسببها الخدمات األخرى.المطالبة بالحماية من التداخال

 :لية, وال دمة أوهي خدمة االتصاالت الراديوية التي يجب عليها أال تتسبب تداخالً ضاراً لمحطات خ خدمة ثانوية

 بالحماية تطالب يجوز لها أن تطالب بالحماية من التداخالت الضارة التي تسببها محطات خدمة أولية, ويحق لها أن

 ت الضارة التي تسببها محطات هذه الخدمة أو محطات خدمة ثانوية أخرى.من التداخال
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 الهدف: -2المادة 
فقاً و لراديويةاالتصاالت ا اتخدملو الطيف الترددي الراديويورد متهدف هذه الالئحة إلنشاء إطار تنظيمي إلدارة 

 : لمعايير محددة لتحقيق مايلي

 اعي.ي واالجتملإلسهام في التنمية الشاملة والنمو االقتصاد وفاعلية بكفاءة الراديوي إدارة الطيف الترددي -1

ديو وائح الراكذلك لاستخدام الطيف الترددي الراديوي بما يتوافق مع أحكام قانون االتصاالت والئحته التنفيذية و -2

ية تتسم وباالعتماد على قواعد وإجراءات ال تمييز (ITU)والتوصيات الخاصة باالتحاد الدولي لالتصاالت 

 بالموضوعية والشفافية وتضمن المنافسة العادلة.

 عتمد عليهلتي تللخدمات ا لطيفا هذا توفير التنوع في خدمات االتصاالت الراديوية مع توفير أكبر قدر ممكن من -3

 بشكل أساسي.

 .تحديد المعايير التنظيمية لتلبية الطلب على الطيف الترددي الراديوي للجهات العامة والخاصة -4
 

 :مسؤولية إدارة الطيف الترددي الراديوي المدني -3المادة 
 : صاالت المهام والصالحيات التاليةتتولى الهيئة الناظمة لقطاع االت

ت لسياساوضع األسس والنواظم والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع االتصاالت وفق أحكام قانون االتصاالت وا -1

خل في رض, ويداالتصاالت والتقانة, وإصدار القرارات الالزمة لهذا الغوالتوجهات العامة التي تضعها وزارة 

 ذلك إدارة واستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني في القطر.

ت منح إجراءاتحديد األسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ومقدمو خدمات االتصاالت, ووضع شروط ومعايير و -2

 والستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني.التراخيص لشبكات وخدمات االتصاالت, 

مية ها اإلقليومياه إدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وتنظيم استخدامه في أراضي الجمهورية العربية السورية -3

 :ها الجوي والفضائي. ويدخل في ذلكومجال

وذلك  ذا الطيف,المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي, وضمان االستخدام األمثل له -أ

 بالتنسيق مع وزارة الدفاع وباقي الجهات المعنية.

 إنشاء سجل وطني للطيف الترددي الراديوي, وحفظ مايخص الجزء المدني منه لدى الهيئة.  -ب

 عموم.دني للإتاحة االطالع على اللوائح التنظيمية المتعلقة باستخدام الطيف الترددي الراديوي الم -ج

ت لتوصياادات االتصاالت الراديوية مع السلطات المعنية في الدول األخرى, وفق تنسيق توزيع وتخصيص ترد -4

ق مع ك بالتنسية, وذلواالشتراطات المعمول بها في االتحاد الدولي لالتصاالت والهيئات اإلقليمية والدولية المعني

 وزارة الدفاع وباقي الجهات المعنية في سورية.

ن ملمدني مشغلين ومقدمي الخدمات والمستخدمين اآلخرين, في الجزء اترخيص استخدام ترددات االتصاالت لل -5

خصيص شروط تبالطيف الترددي الراديوي, وفق الخطة الوطنية للطيف الترددي الراديوي, والتأكد من االلتزام 

 هذه الترددات, وببنود التراخيص الممنوحة, وبأحكام قانون االتصاالت.

خص ي كل ما والعربية في واإلقليميةدول والمنظمات واالتحادات الدولية المشاركة في تمثيل سورية أمام ال -6

 .لمعنيةاالتصاالت الراديوية أو الطيف الترددي الراديوي, وذلك بالتنسيق مع الوزارة وباقي الجهات ا
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لهم  ام المرخصمن التز األمنية المعنية, استخدام جميع الوسائل التي تمكنها من التحقق الجهاتبالتنسيق مع للهيئة,  -7

لطيف ابشروط ترخيص استخدام الترددات, ويشمل ذلك إنشاء وتطوير المنظومات الالزمة إلدارة ومراقبة 

 الترددي الراديوي.
 

 :إلزامية ترخيص الترددات - 4المادة 
جهيزات تاتصاالت تستخدم الطيف الترددي الراديوي, أو تشغيل أو استخدام يحظر على أي شخص تشغيل شبكة  -1

 صل علىراديوية مرتبطة بأي شبكة اتصاالت, أو أية تجهيزات تستخدم الطيف الترددي الراديوي, مالم يح

 ترخيص بذلك من الهيئة.

دام تراخيص الستخيجب على مقدمي خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوني, األرضي والفضائي, الحصول على  -2

يم يص لتقدأي قانون أخر للحصول على تراخه الترددات التي تخصصها لهم الهيئة, وذلك إضافة إلى ما يشترط

 هذه الخدمات.

ية, السور يحظر على أي سفينة ترسو في الموانئ أو على الشواطئ السورية, أو أية طائرة تحط في المطارات -3

 وارئ, دونذ والط, باستثناء المالحة البحرية أو الجوية وعمليات اإلنقااستخدام تجهيزاتها الراديوية ألي غرض

 الحصول على ترخيص باستخدام الترددات الالزمة لذلك.

 ذلك.يحظر على المركبات األجنبية استخدام التجهيزات الراديوية في سورية دون الحصول على ترخيص ب -4

ديوية من يزات الراالمعنية, استثناء أنواع معينة من التجهاألمنية  الجهاتوللهيئة, بالتنسيق مع وزارة الدفاع  -5

 الترخيص الستخدام الترددات, على أن يُعلن عن تلك األنواع ومواصفاتها.

 ن الهيئة.ابقة مسيعد ترخيص التردد الممنوح ترخيصاً شخصياً ال يجوز التنازل عنه إلى الغير دون موافقة خطية  -6
 

  :والمحطات الراديوية وتملكها واستخدامهاإدخال التجهيزات  - 5المادة 
ة أو استخدامها على أعاله, فال يسمح بتملك التجهيزات الراديوي /4/من المادة  /3باستثناء ما نصت عليه الفقرة / -1

يص األراضي السورية أو على متن السفن أو الطائرات المسجلة في سورية ما لم يجر الحصول على ترخ

ً ألحكام  تجهيزات طات والقانون االتصاالت تحدد فيه شروط استخدامها, كما ال يسمح بإدخال المحللترددات وفقا

 الجهاتو اع والراديوية إلى البالد ما لم يجر الحصول على تصريح من الهيئة, وذلك بالتنسيق مع وزارة الدف

 األمنية المعنية.

 .من هذه المادة /1أحكام الفقرة / األمنية السورية من األجهزةوتستثنى القوات المسلحة  -2

 :هذه المادة من /1من أحكام الفقرة /التالية  طرافاألباستثناء  , بالتنسيق مع وزارة الدفاع, الحقللهيئة -3

 ألجواءواألراضي وا المياهالسفن والطائرات األجنبية ومركبات النقل البري وخدمات العبور عبر  -أ

 الهبوط في مطاراتها.موانئها أو  في أو الرسوّ  اإلقليمية

 السفارات األجنبية وما في حكمها, مع مراعاة المعاملة بالمثل. -ب

 :طلبات ترخيص الترددات -6المادة 
ت الالسلكية من خدمات االتصاالخدمة لكل  لدى الهيئة ةالمعتمد اتالطلب بنماذجالترخيص مقدمو طلبات يلتزم  -1

 الصلة في الئحة التعرفة النافذة., وتسري على تلك الطلبات األحكام ذات الراديوية

 للهيئة الحق في رفض منح ترخيص التردد الراديوي على أن تخطر مقدم الطلب بأسباب الرفض. -2
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 , يلتزمهايخ إصدارموافقة مبدئية صالحة لمدة ستة أشهر من تار في حال تلبيته للشروط المطلوبةيمنح مقدم الطلب  -3

ً مبعد انقضاء هذه المدة هذه الموافقة , وتصبح الترخيصخاللها طالب الترخيص باستكمال إجراءات   في لغاة حكما

 هيئة.لها الحال عدم تنفيذها, ويمكن تمديد هذه الموافقة لمدة أربعة أشهر ولمرة واحدة ألسباب مبررة تقب

ستخدام اترخيص  أجورااللتزام بتسديد  بما في ذلكالممنوحة له, يلتزم طالب الترخيص بشروط الموافقة المبدئية  -4

 .الهيئة الصادرة عنالمالية المطالبة في  المحددة خالل المهلة الطيف الترددي

ً  ,, ومالم يتم تجديد الترخيصفي حال انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه لسبب أو آلخر -5  ةالهيئبمعرفة  ,يتم مرحليا

ن م أي   خاذتوختمها تمهيداً الحصر التجهيزات لدى مالكها )المرخص له سابقاً(  ,المعنية األمنية والجهات

 :االجراءات التالية

 .إخراج األجهزة خارج القطر -

 .المعنية األمنية لجهاتا أو اتالفها بالتنسيق مع تسليم األجهزة -

 .أو لتاجر مصرح له ببيع األجهزة نقل ملكيتها لمرخص له آخر -

صص تخصيص التردد وترخيصه حسب األولية ووفق الخطط الترددية المعتمدة لدى الهيئة, بحيث يخ جريي -6

 رخيص أوالً.تالتردد لمن يطلب ال

ة طبقاً لراديوياالختيار لمنح تراخيص الترددات اتجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق  يجوز للهيئة أن -7

أشهر  بل ثالثةعن طريقة االختيار المعتمدة ق اإلعالن. ويجب التي يقرها مجلس المفوضين واإلجراءاتللقواعد 

 على األقل من تاريخ إجرائها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
 

 لتزام بالترخيص والشروط واألحكام العامة للرخص الالسلكية:اإل -7المادة 
 :لمحددة في الترخيص, وبخاصة مايليوالمعايير ايجب على المرخص له االلتزام بالشروط  -1

 الترددات المخصصة له. (1

 نوع ومواصفات التجهيزات المستخدمة. (2

 حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بالمحطات الراديوية المتنقلة. (3

 موقع الهوائيات. (4

 .محطات االتصاالت البحرية, والسيما مؤهالت األشخاص المشغلين للمحطات (5

 شروط تقنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات. أي (6

انطباق  أكد منللهيئة الحق باستخدام جميع الوسائل التي تمكن من ضبط االستخدام غير المشروع للترددات والت -2

ظمة انين واألنلضمان عدم مخالفتها للقو المعنيةاألمنية  الجهاتبالتنسيق مع شروط الترخيص لها, ويجري ذلك 

 ة.النافذ

ري ذلك ص, ويجللهيئة الحق بالتحقق من التجهيزات الراديوية المصرح بها والتأكد من مطابقتها لشروط الترخي -3

 لضمان عدم مخالفتها للقوانين واألنظمة النافذة. المعنيةاألمنية  الجهاتبالتنسيق مع 

ً ون سوالتي تك والمعاهدات الدولية ذات العالقة ,يجب على المرخص له التقيد بأحكام قانون االتصاالت -4  رية طرفا

 فيها, وباللوائح ذات الصلة التي تصدرها الهيئة.

دون الحصول أو نقل ملكيتها أو إعارتها إلى أي جهة أخرى السلكية الجهزة باأل عدم التصرفالمرخص له ب يلتزم -5

 .صيرها عند انتهاء العمل بهامعليها وب يطرأكل ما المسبقة, وأن يعلم الهيئة ب موافقة الهيئة على

 .الترخيصااللتزام بساعات العمل المقررة لالتصال الالسلكي لمحطته إذا حدد ذلك في  -6
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سلكية من ة الالاألجهز يشغلونأن يكون األشخاص الذين  , في الحاالت التي تقتضي ذلك والتي تحددها الهيئة,يجب -7

ً أي جهة أخرى أو  الهيئة الصادرة عنحاملي الشهادات الفنية  خدمة في جهزة المستومثال ذلك األ .معترف بها دوليا

 .في المياه الدوليةاالتصاالت البحرية على متن السفن 

مدة  خالل هابفي استخدام الترددات المرخص  الحقال يمنح ترخيص الترددات أية حقوق في الملكية وإنما يعطي  -8

 ألحوال.الترددات المخصصة له بأي حال من ا, وبالتالي فإنه ال يحق ألي مرخص له نقل أو تأجير الترخيص

في ولترددي احسبما هو محدد في الخطة الوطنية للطيف تكون أولوية الترددات المخصصة إما أولية أو ثانوية  -9

 يصعند التخص ترتيب األولوية دتحديلهيئة يعود ل هفإنراديوية لها نفس األولوية حالة وجود خدمات اتصاالت 

 .حسب االقتضاء

 يئة.يمكن التشارك في استخدام الترددات الراديوية متى كان ذلك ممكناً تقنياً وحسب ما تقرره اله -10

تراخيص أو تصاريح  من الالئحة التنفيذية بأية اشتراطات أو /20ال يخل منح ترخيص التردد طبقاً ألحكام المادة / -11

 نص عليها أي قانون آخر نافذ.أو التزامات أخرى ي

و أالبيئية  أو لطبيعيةالكوارث افي حاالت  وأ الطوارئ  إعالن التعبئة العامة أو الجزئية أوفي حاالت للهيئة الحق,  -12

 الجهات صالحل تخصيصهاوإعادة الممنوحة ترددات ال تراخيص تجميد أو إلغاء بناًء على متطلبات األمن الوطني

 .الحاالت بهذه المعنية

 ية أو لتجنبإعادة تخطيط الترددات الراديو كلما اقتضى األمرشروط الترخيص أن تقوم بتعديل لهيئة ل يمكن  -13

 صادرة عن الهيئة تقتضي ذلك.التداخل الضار أو عندما تكون هناك لوائح جديدة 

, بعدم لخدماتيلتزم مشغلو شبكات االتصاالت ومقدمو خدمات االتصاالت, والتابعون لهم, وكذلك مستخدمو هذه ا -14

ع متنسيق بعد الاستخدام أية أجهزة لتشفير خدمات االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة تصدرها الهيئة 

 األمنية المعنية. الجهات

 

 

 صالحيته: مدة الترخيص وفترة -8المادة 
داد س عنله  المرخصحال تخلف  فيو, نفسه الترخيص ضمن التنفيذ حيز دخوله وتاريخ الترخيص مدةتحدد  -1

  .الالئحة ههذ من /13/ المادةتطبق األحكام الواردة في المهل المحددة  ضمنالترخيص السنوية للهيئة  أجور

ً  أخرىتجديد الترخيص لفترة زمنية  طلب يمكن للمرخص له -2 دة من انتهاء مقبل شهرين  وذلكللنموذج المعتمد  وفقا

 الترخيص.

من مدة  صالحصول على الترخيتحتسب سنة  ,في هذه الالئحة /13من المادة / /3مع عدم االخالل بالفقرة /  -3

علية من رة الفوتسدد أجور الترخيص عن الفت ,قبل نهاية الشهر الخامس منها يهالترخيص فقط إذا تم الحصول عل

 .هذه السنة

ت كاف  ات قبل وقالتجديد فإن عليه البدء باإلجراءات الالزمة المتعلقة بالتجهيزبرغبة المرخص له  عدمفي حال  -4

 هذه الالئحة.  من /6المادة / في المحدد النحو وعلىمن انتهاء مدة الترخيص, 
 

 :أو اإللغاء لترخيص الترددالتعديل أو التجميد  -9المادة 
سمية قبل دة الرللهيئة الحق بتعديل شروط منح تراخيص الترددات عند الحاجة, وعليها أن تعلن عن ذلك في الجري -1

 إجراء التعديل بثالثة أشهر على األقل.

 للهيئة الحق بتعديل شروط أي ترخيص تردد ممنوح, أو تجميده, أو إلغائه, في الحاالت التالية: -2

 و موافقة المرخص له على التعديل أو التجميد أو اإللغاء.طلب أ (1
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 يص.الترخ أن يكون التعديل أو التجميد أو اإللغاء قد جاء تطبيقاً ألي من الشروط المنصوص عليها في (2

ً ألحكام المادة / (3 لتنفيذية لقانون امن الالئحة  /18أن يكون التعديل أو التجميد أو اإللغاء قد جاء تطبيقا

 المتعلقة بضمان االلتزام بشروط الترخيص. االتصاالت

 إلغاء أو انتهاء أي ترخيص آخر يتضمن ترخيص التردد. (4

 حدوث تداخل راديوي أو تشويش يمس األمن الوطني. (5

 يؤول الحق باستخدام جميع الترددات المرخص بها في حال إلغاء الترخيص إلى الهيئة. -3
 

 :الترخيص المؤقت للتردد الراديوي -10المادة 
يومداً,  صداها تسدعونأن تمنح الهيئة ترخيصاً مؤقتاً الستخدام التردد الراديوي بناًء على رغبة مقددم الطلدب, ولمددة أق يمكن

 ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط ألسباب مبررة.

 

 

 

 :األجهزة الالسلكية التي ال تستدعي الترخيص – 11المادة 
 يصالترخ من لراديويةا التجهيزات من معينة أنواع استثناء, المعنية األمنية الجهاتو الدفاع وزارة مع بالتنسيق, للهيئة

 .ومواصفاتها األنواع تلك عن يُعلن أن على, الترددات الستخدام
 

 :الفترة الزمنية إلصدار الترخيص – 12المادة 
 :التصاالت والمبينة فيما يليلقانون ا من الالئحة التنفيذية /20تلتزم الهيئة باإلجراءات والمدد الزمنية المحددة في المادة /

 .للهيئة أن تطلب تقديم أية معلومات أو وثائق إضافية مع الطلب 

 لرفض يتم حال ا على الهيئة البت في طلب الترخيص خالل مدة التتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب, وفي

ذلك لطلب باضافية, فيجب عليها إخطار مقدم إخطار مقدم الطلب باألسباب، وفي حال رغبتها في طلب معلومات إ

لتاليين, جلين امن األخالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويصدر القرار النهائي بشأن الطلب خالل أي 

 :أيهما أبعد

 خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم المعلومات المطلوبة. -

 مئة وعشرين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص. -
 

 األجور السنوية لترخيص الترددات: -13 المادة
ألجور ان هذه تحدد الهيئة أجور الترخيص باستخدام تردد أو نطاق ترددات لخدمات االتصاالت الراديوية, وتكو -1

 معلنه.

 تعفى السفارات األجنبية وما في حكمها من هذه األجور, مع مراعاة المعاملة بالمثل. -2

كلياً أو جزئياً مهما كانت حاالت أو تاريخ أي تعديل أو إلغاء أو تجميد  أجر الترخيص سنوي غير قابل لالسترداد -3

, ويجزأ فقط عن األشهر المتممة للسنة المالية في سنة الحصول على خالل سنة الترخيص المعنية للترخيص

 يلغىالتي  ,وألسباب مبررة ,في الحاالت االستثنائيةإال أنه  الترخيص. وهذا ينطبق أيضاً على الترخيص المؤقت.

فتجري تسوية أي مبالغ مسددة إما بالتقاص المالي مع سابقة من عمر الترخيص يجمد عن فترات  فيها الترخيص أو

 .ها حسب االقتضاءحجز اعتماد مالي في موازنة الهيئة للعام التالي لردب أو المرخص له
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 مطالبةبال المحددة المهلة خاللمقدماً على المَرخص له تسديد األجور السنوية المترتبة على الترخيص الممنوح له,  -4

 ولىاأل السنة يتل التي اتللسنون يوماً من بداية السنة المالية يخالل ثالثوللسنة األولى,  الهيئة عن الصادرة ماليةال

يتجاوز المائة % من األجر السنوي وبما ال20مالية مقدارها  غرامة تفرض السداد عن التأخروفي حال  ,للترخيص

 يعتبرلية لسنة الماالشهر الثالث من ا مرار بعدم السداد خالل مهلة أقصاها نهايةاالست حال وفيألف ليرة سورية, 

ً  الترخيص ً لإلجراءات المعمول بها في الغيا ه مثل هذ ويخطر المرخص له بذلك وتسوى أوضاع األجهزة وفقا

 الحالة.

 هحقب يحتفظ إال أنه ,له تجهيزات المرخصةوال التردداتفي حال تجميد الترخيص يمتنع المرخص له عن استخدام  -5

% من أجر 50 منه استخدام نفس الترددات المخصصة له بعد انتهاء فترة التجميد, وفي هذه الحالة يستوفى في

 .عن األجهزة موضوع التجميد الترخيص السنوي

 إخالء النطاقات الترددية الراديوية: -14المادة 
ليه, ل يتُفق عيض عادللهيئة الحق عند الحاجة, بإخالء النطاقات الترددية الراديوية من شاغليها الحاليين, لقاء تعو -1

ن الشاغليك ئة أولئخدمات االتصاالت وفق االتفاقيات والقواعد العالمية المعترف بها. وتمنح الهيوذلك بغرض تقديم 

 مهلة مناسبة للقيام بذلك اإلخالء.

لترددات ليجري امن هذه المادة أن يعلم خطياً بوجود مثل تلك  /1ستخدم تنطبق علية أحكام الفقرة /يجب على كل م -2

 تخصيصها من الهيئة.

 

 :مراعاة االتفاقيات الدولية والتشريعات األخرى -15المادة 
ات ن االتفاقيدعدتراعي الهيئة لدى ممارستها المهام والصالحيات المنصوص عليها في هدذه الالئحدة, االلتزامدات الناشدئة   

 الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها.

 

 العقوبات: -16المادة 
ح واللدوائ فيذيدةالتن والئحتده على نحو مخدالف لقدانون االتصداالت الالسلكيةالترددات الراديوية واألجهزة  استخدامحال  في

 /68و / /65/المدادتين  القدانون والسديما فدي الدواردةذات الصدلة األحكام  تطبقذات الصلة التي تصدر بموجبه عن الهيئة 

ً  الهيئة تفرضها غرامات أيإضافة إلى  همن  .المرعية واألنظمة للقوانين تطبيقا

 

 األحكام الختامية: -17المادة 
 في هذه الالئحة من صالحيات الهيئة وهو ملزم وغير قابل لالعتراض. يبقى تفسير ماورد -

 التراخيصتسوى أوضاع , و1/1/2016تعتبر نافذة اعتباراً من تاريخ تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية و -

 .هانفاذتاريخ من  اعتباراً  هاأحكام لتتوافق معالممنوحة 

 .لذلك دعت الضرورةإذا  اتعديلهو الالئحةه هذ مراجعةيمكن  -

 

___________________________________________ 


