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  :مقدمة
هلذا القانون الصادرة مبوجب املرسوم والالئحة التنفيذية ، ٢٠١٠لعام ) ١٨(من قانون االتصاالت رقم ) ٣٨(أصدرت هذه اللوائح مبوجب املادة 

  .منه) ٢٧(والسيما املادة  ١٣/٦/٢٠١٠تاريخ ) ٢٦١(رقم 
  .)RTTE(تعىن هذه اللوائح باملسائل املتعلقة باعتماد أنواع األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية 

  
  :التعاريف -١املادة 

 :ويضاف إليها ما يلي، الالئحة التنظيميةنفس املعاين يف هذه  ٢٠١٠لعام / ١٨/قانون االتصاالت رقم لمصطلحات والتعابري املعرفة يف تكون ل  

 ٢٠١٠لعام / ١٨/ب قانون االتصاالت رقم اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت احملدثة مبوج: اهليئة. 
 تصريح املطابقة: عهو إجـراء يمبوجبه ضمـاناً خطيـاً وفقـاً للقيـاس ط أو مصنع ي مورد)ISO/IEC 2004:17050 ( بأن

 .وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية تتفق مع هذه اللوائح التنظيمية واملعايرياألجهزة الالسلكية 
 لطرفية املسجلة لدى اهليئة الناظمة لقطاع هو تاجر أو مستورد أو صانع لألجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية ا: التاجر املسجل

 .االتصاالت
 ا اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت :املعيارمبا يف ذلك السطح البيين أو متطلبات العمل ، هو املواصفات الفنية أو املتطلبات الفنية اليت نشر

وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية الالسلكية واليت تعتربها اهليئة مناسبة لألجهزة ، البينية اليت نشرها مشغلو الشبكة يف سورية
)RTTE.( 

 RTTE : اختصار لـRadio and Telecommunication Terminal Equipment األجهزة الالسلكية وأجهزة  وهي
  .االتصاالت السلكية الطرفية

  
  :مدى تطبيق اللوائح -٢املادة 

  :تطبق هذه اللوائح التنظيمية على مايلي

) RTTE(الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية األجهزة كل األطراف اليت تبيع أو تستخدم أو تعرض للبيع أو تقوم بربط  -١
 .يف سورية

املباعة أو املستخدمة أو املعروضة أو املربوطة ) RTTE(األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية كل  -٢
)connected (إىل شبكات االتصاالت يف سورية. 
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  :املتطلبات الفنية – ٣املادة 
ويف حال عدم وجود ، املواصفات الفنية اليت يتعني على األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية مطابقتهاتقوم اهليئة بنشر 

يتعني على مجيع األجهزة ، ويف مجيع األحوال، جيوز للهيئة حتديد املتطلبات الفنية على أساس كل حالة على حدى، املواصفات ذات الصلة
  :يةاستيفاء املتطلبات التال

 .أال تتسبب يف أذى اجلمهور أو الطاقم العامل على شبكة االتصاالت العامة -
أال تتسبب يف إحداث اضطرابات الكترومغناطيسية تتعدى املستوى احملدد هلذه األجهزة وكذلك املستوى الذي ال ميكن بسببه تشغيل  -

 .األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية األخرى
 .ام الفعال للطيف الترددي االستخد -
 .أال تتسبب يف إحلاق الضرر بعمل شبكة االتصاالت العامة أو التداخل معه -

وال تعىن هذه املواصفات  مبسائل جودة األجهزة ، دف املواصفات الفنية إىل العناية بالسالمة العامة ومحاية البنية التحتية لالتصاالت: مالحظة
  .أو مالءمتها لغرض معني

  :التسجيل – ٤املادة 
لدى اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت قبل استخدامها ) RTTE(جيب تسجيل األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية  -١

ويستثىن من ذلك ما يتعلق باألجهزة اليت يتم شراؤها من خارج سورية بصفة شخصية ، أو بيعها أو عرضها للبيع أو توصيلها يف سورية
 .لغرض االستعمال اخلاص

 .على التجار واملوردين واملصنعني احمللينيوهذا ال يسري إال ، جيب أن يكون مقدم الطلب تاجراً مسجالً -٢
 :جيب تقدمي طلب التسجيل إىل اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت وفق االستمارات املعتمدة اليت توفرها اهليئة مصحوباً مبايلي -٣

 .االقتضاء ساري املفعول باسم مقدم الطلب ويستثىن من ذلك الشركات املصنعة األم خارج القطر سجل جتاري أو صناعي حسب -
 .ذا اخلصوص /٥/تصريح املطابقة وفقاً للمادة  -
 .وثائق داعمة باللغة العربية أو باالجنليزية -
 .ما يثبت دفع أجور تقدمي الطلب -
ويف كل . وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية للفحص واالختبار يف احلاالت اليت تقدرها اهليئةعينة من األجهزة الالسلكية  -

على أن تتم ، جيوز للهيئة طلب عينة من األجهزة املطلوب تسجيلها لدراستها ومقارنتها ومطابقتها عند توريدها إىل القطراألحوال 
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وحتفظ العينة لدى التاجر حلني ، توقيع وثائقها اجلمركية من قبل اجلهات املعنيةإعادا إىل صاحبها بعد جناح املطابقة عند التوريد و
 : مع األخذ باالعتبار ما يلي، الطلب ملدة عام على األقل

 .يقوم طالب التسجيل بتوريد العينة بشكل صريح لصاحل تسجيل اعتماد النوع لدى اهليئة - 

 .على تلك األجهزة املوردة بالًمستقيتحمل املورد مسؤولية أي تعديل غري شرعي يطرأ  - 

) الشبكات الالسلكية الواجبة الترخيص(يلتزم أصحاب العينات اليت قد ينطبق عليها إجراءات خاصة يف اإلدخال واإلخراج  - 

 .بإتباع هذه اإلجراءات يف مثل هذه احلالة

 .إذا مل يستويف مجيع الشروط واملتطلبات، تقوم اهليئة برفض الطلب -٤
 .تسجيل يف حالة استيفاء كل متطلبات هذه اللوائح التنظيمية تصدر اهليئة رقم -٥
وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية املسجلة لدى اهليئة برقم تسجيل جيوز ألي تاجر مسجل لدى اهليئة أن يستورد األجهزة الالسلكية  -٦

 .موافقة على النوع شريطة التقدم بطلب إىل اهليئة الستريادها أصوالً
وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية املوردة مماثلة يف كل احلاالت من كل جوانبها املادية للنوع ألجهزة الالسلكية اجيب أن تكون  -٧

 .املسجل املقابل هلا

وهو خاضع للتجديد بناء على تقدير اهليئة مبوجب طلب ، ثالث سنوات ميالدية مع األخذ باالعتبار الشهر واليوممينح التسجيل ملدة  -٨

 .حب العالقةرمسي من صا

على أن جيري إخطار ، للهيئة سلطة تعديل أو سحب تسجيل اعتماد النوع املمنوح طبقاً ألحكام هذه املادة إذا كان لذلك مقتضى -٩
 .أصحاب العالقة بذلك قبل التعديل أو السحب

  :تصريح املطابقة – ٥املادة 
 .بتوافق األجهزة مع متطلبات املعيار ومع هذه اللوائح التنظيميةجيب أن يكون التاجر املسجل حائزاً على تصريح مطابقة فيما يتعلق   -أ 
 ).ISO/IEC 2004:17050القياس (يتوىل الصانع أو املورد أو املستورد القيام بتصريح املطابقة وفق شكل مقبول لدى اهليئة   -ب 
  .خمتربات فحص مقبولة لدى اهليئةجيب احلصول على تقارير االختبار والبيانات اليت تشكل أساس تصريح املطابقة من خمترب أو   -ج 

 :اتفاقيات االعتراف املتبادل – ٦املادة 
دولية أن جيوز للهيئة مبوجب االتفاقيات الثنائية أو املتعددة األطراف أو الترتيبات اليت توقعها مع بلدان أخرى أو منظمات إقليمية أو منظمات 

  .ابقة الصادر مبوجب االتفاقيات أو الترتيبات املذكورةأو شهادة املطابقة أو تصريح املط، تقبل تقرير االختبار
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  :املقررة األجور – ٧املادة 
  :وتتضمن مايلي، وهي غري قابلة لالسترداد، تتقاضى اهليئة مقابالً مالياً لتغطية النفقات اإلدارية اليت تتكبدها جراء معاجلة الطلبات

 .أجر تقدمي الطلب وهو غري قابل لالسترداد -١
  .شهادة التسجيل من اهليئة ويدفع يف حال املوافقة وقبل اإلصدارأجر إصدار  -٢

  :األمور القانونية يف حال املخالفة – ٨املادة 
لطرفية تتخذ اهليئة اإلجراءات القانونية حبق من يستخدم أو يبيع أو يعرض للبيع أو يقوم بربط األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية ا

 .هلذه اللوائح التنظيميةعلى حنو يشكل خرقاً 

  :عالمة اعتماد النوعية – ٩املادة 
  :رقم تسجيل النوع للجهاز ورقم تسجيل التاجر وهي على الشكل التايل تتضمن

  

  

 

 

 

  
  :األحكام اخلتامية –١٠املادة 

 .املتعلقة بتنفيذ هذه اللوائح وللحاالت املختلفة تصدر اهليئة مجيع اإلجراءات -
 .ختضع هذه اللوائح للمراجعة وفقاً للتطورات املختلفة يف جمال االتصاالت وعند االقتضاء -

  
___________________________________________  
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