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 دمةمق

الصادرة  ته التنفيذيةحوالئ ،2212لعام / 11/رقم  تدقوم اهليئة الناظمة لدقطاع االتصاالت مبوجب قانون االتصاالت
هذه الالئحة مارسة يمي  املاام املتعلدقة بتنظيم قطاع االتصاالت، مبا يياا عدماد مب ،2212لعام / 261/املرسوم رقم ب

لكل األجازة الالسلكية وأجازة  EMCطيسية ةغنوالتوايدقية الكار safety standardsالسالةة  مبعايريالتنظيمية اخلاصة 
 .استخماةاا يف اجلماورية العربية السورية املمكن( R&TTE)االتصاالت السلكية الطريية 

  تعاريفالمصطلحات وال – 1المادة 

                           ويضال  دن ذلك، يكون للكلمات . 2212لعام  11                                                          ت عتمم كاية التعابري واملصطلحات الواردة يف قانون االتصاالت رقم 
 :والتعابري املوضحة ييما يلي املعاين احملمدة عىل جانب كل ةناا

 American National Standards Institute ANSI عايري األةريكيةاملعام الوطين للم

-اللجنة األوربية للمعايري الكاربائية
 التدقنية

European Committee for Electro-technical 

Standardization 

CENELEC 

 International Special Committee for Radio اللجنة المولية اخلاصة بالتماخل الراديوي

Interference 

CISPR 

 European Telecommunication Standards Institute ETSI ةعام ةعايري االتصاالت األوريب

 International Electro-technical Commission IEC التدقنية المولية –اللجنة الكاربائية 

 International Telecommunications Union ITU االحتاد المويل لالتصاالت

وأجازة االتصاالت  ازة الالسلكيةاألج
 السلكية الطريية

Radio & Telecommunications terminal 

equipment 
R&TTE 

 Electromagnetic compatibility EMC طيسيةةغنالتوايدقية الكار

الطيف  وةسائلطيسية ةغنالتوايدقية الكار
 الراديوي

Electromagnetic compatibility and Radio 

Spectrum Matters 

ERM 

 Specific Absorption Rate SAR ةعمل االةتصاص النودي
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 المعايير -2المادة 

 املمكن استخماةاا يف اجلماورية العربية السورية( R&TTE)يمي  األجازة الالسلكية وأجازة االتصاالت السلكية الطريية  جيب أن تتوايق        
 :                           التالية تبعا  لكل نوع جتايزة EMCية الكارةغنطيسية والتوايدق safety standardsمبعايري السالةة 

 :/ Safety Standardsالسالمةةعايري  -    أوال 
 Electrical فيمايتعلق بالكهرباء

 Safety of information technology ةتطلبات السالةة لتجايزات تدقانة املعلوةات

equipment 

EN 60950  أوIEC 60950 

وية ومعدل االمتصاص فيمايتعلق باألمواج الرادي
 النوعي

Radio and SAR 

وهو حيمد توايدقية  ةعيار خاص باملنتجات
 األساسية لتعرض احلموداخللوية ة  األجازة 
 GHz - 300 3)طيسية ةغنالكار للحدقول اإلنسان

MHz ) 

Product standard to demonstrate the 

compliance of mobile 

phones with the basic restrictions 

related to human exposure to 

electromagnetic fields 

 (300 MHz - 3 GHz) 

EN 50360 

 لدقياس ةعمل االةتصاص النودي أساسيةعيار 
 للمجاالت نساناإل تعرضب املتعلق
  احملمولة اهلواتف ةن غنطيسيةةالكار

(3 GHz - 300 MHz ) 

Basic standard for the measurement 

of specific absorption rate  related to 

human exposure to electromagnetic 

fields from mobile phones 

(300 MHz - 3 GHz) 

EN 50361 

طيسية ةغنحمود تعرض اإلنسان للحدقول الكار
 ةن التجايزات اليت تعمل ضمن جمال الترددات 

(0 Hz – 10GHz)،  واملستخمةة يف املراقبة
، حتميم اهلوية (EAS) االلكترونية للمادة

 د الراديوي، والتطبيدقات املشاهبةباستخمام الترد

Limitation of human exposure to 

electromagnetic fields from devices 

operating in the frequency range 

 ( 0 Hz to 10 GHz), used in 

Electronic Article Surveillance 

(EAS), Radio Frequency 

Identification (RFID) and similar 

applications 

EN 50364 

ةعيار دام يبني توايدقية األجازة الكاربائية 
 احلمودوااللكترونية ةنخفضة الطاقة ة  

 األساسية لتعرض اإلنسان للحدقول
  طيسيةةغنلكارا
(10 MHz – 300 GHz) 

Generic standard to demonstrate the 

compliance of low power 

electronic and electrical apparatus 

with the basic restrictions related 

to human exposure to 

electromagnetic fields 

 (10 MHz - 300GHz) - General 

public 

EN 50371 

ةعيار خاص باملنتجات يبني توايدقية احملطات 
الراديوية وحمطات الطرييات الثابتة الالسلكية 

ساسية لتعرض اإلنسان للحدقول األ احلمودة  
 طيسيةةغنالكار

 (40 GHz – 110 MHz ) 

Product standard to demonstrate the 

compliance of radio base 

stations and fixed terminal stations 

for wireless telecommunication 

systems with the basic restrictions 

or the reference levels related to 

human exposure to radio frequency 

electromagnetic fields 

 (110 MHz – 40 GHz) 

EN 50385 

ةعيار دام يبني توايدقية األجازة الكاربائية 
األساسية لتعرض  احلمودوااللكترونية ة  

 طيسيةةغناإلنسان للحدقول الكار
  (0 Hz – 300 GHz ) 

Generic standard to demonstrate the 

compliance of electronic 

and electrical apparatus with the basic 

restrictions related to human 

exposure to electromagnetic fields (0 Hz 

– 300 GHz) 

EN 50392 
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 Safety requirements for radio الراديوية ةتطلبات السالةة لتجايزات اإلرسال

transmitting equipment 
EN 60215 

 Optical and laser فيمايتعلق بتجهيزات االتصاالت الليزرية والضوئية

 -ةتطلبات السالةة للمنتجات اليت تستخمم الليزر
ويتضمن تصنيف التجايزات، : اجلزء األول

 املتطلبات ودليل املستخمم

Safety of laser products - Part 1: 

Equipment classification, 

requirements 

and user's guide 

EN 60825-1 OR IEC 60825-1 
 

ةتطلبات السالةة للمنتجات اليت تستخمم 
ةتطلبات السالةة ويتضمن :اجلزء الثاين –الليزر 

 الضوئية باأللياف نظمة االتصاالتأل

Safety of laser products - Part 2: 

Safety of optical fiber 

communication systems (OFCS) 

EN 60825-2 OR IEC 60825-2 

 

  :EMC Standards/ طيسيةةغنةعايري التوايدقية الكار -      ثانيا 
 EMC Standards طيسيةمغنمعايري التوافقية الكهر

الطيف  وةسائلطيسية ةغنالتوايدقية الكار
؛ جتايزات شبكات (EMR)الراديوي 

طيسية ةغناالتصاالت؛ وةتطلبات التوايدقية الكار
(EMC) 

Electromagnetic compatibility 

and Radio spectrum Matters(ERM); 

Telecommunication network 

equipment; 

ElectroMagnetic Compatibility 

(EMC) requirements 

EN 300 386 

الطيف  وةسائلطيسية ةغنالتوايدقية الكار
، والتوايدقية الكارةغنطيسية (EMR)الراديوي 

(EMC) 

Electromagnetic compatibility and 

Radio spectrum Matters (ERM), 

ElectroMagnetic Compatibility 

(EMC)  

EN 301 489 SERIES, with various 

parts as applicable to terminal type 

الصنادية، العلمية، ةعمات الطيف الراديوي 
 - طيسيةالكارةغن التشويش خصائص - الطبية
 الدقياس وطرق حمود

Industrial, scientific, and medical 

(ISM) radio frequency equipment -
Electromagnetic disturbance 

characteristics – Limits and 

methods of measurement.  

EN 55011 or CISPR 11 

 

التشويش خصائص  –جتايزات تدقانة املعلوةات 
 حمود وطرق الدقياس –الراديوي 

Information technology equipment - 

Radio disturbance characteristics - 

Limits and methods of measurement 

EN 55022 or CISPR 22 

 

خصائص  –جتايزات تدقانة املعلوةات 
 حمود وطرق الدقياس –احلصانة

Information technology equipment - 

Immunity characteristics - Limits 

and methods of measurement 

EN 55024 or CISPR 24 

تيار )مود توايدقية انبعاثات التيار الكاربائي ح
آةبريلكل  16 أقل أو يساويالمخل للتجايزة 

 (طور

Limits for harmonic current 

emissions (equipment input current 

≤ 16 A per phase) 

EN 61000-3-2 or IEC 61000-3-2 

تغيريات  –وةضات ) ،اجلامحمود تغريات 
تزويم أنظمة  يف( الكاربائي للجامةفاجئة 

وهو  ملنخفضا اجلامكارباء العاةة ذات ال
 أقل أو يساوي خاص بالتجايزات ذات تيار المخل

 لكل طور آةبري 16

Limitation of voltage changes, 

voltage fluctuations 

and flicker in public low-voltage 

supply systems, for equipment with 

rated current ≤ 16 A per phase and 

not subject to conditional 

connection 

EN 61000-3-3 or IEC 61000-3-3 

تغيريات ةفاجئة  –ات وةض)حمود تغريات اجلام،
أنظمة تزويم الكارباء العاةة  يف( للتيار الكاربائي

ذات اجلام املنخفض وهو خاص بالتجايزات ذات 

Limitation of voltage changes, voltage 

fluctuations and 

flicker in public low-voltage supply 

systems - Equipment with rated current 

<= 75 A and subject to conditional 

connection 

EN 61000-3-11 or IEC 61000-3-11 
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  آةبري لكل طور 57يساوي أو  قلتيار المخل أ

 EMC Standards طيسيةمغنرمعايري التوافقية الكه

للبيئات السكنية،  احلصانة –ةعايري داةة 
 اخلفيفة الصناديةالتجارية، 

Generic standards - Immunity for 

residential, commercial and 

light-industrial environments 

EN 61000-6-1 or IEC 61000-6-1 

 Generic standards - Immunity for للبيئات الصنادية احلصانة –ةعايري داةة 

industrial environments 

EN 61000-6-2 or IEC 61000-6-2 

ةعيار خاص باإلشعاع للبيئات  -ةعايري داةة 
 السكنية، التجارية، الصنادية اخلفيفة

Generic standards - Emission 

standard for residential, 

commercial and light-industrial 

environments 

EN 61000-6-3 or IEC 61000-6-3 

 ةعيار خاص باإلشعاع للبيئات -ةعايري داةة 
 الصنادية

Generic standards - Emission 

standard for industrial enrolments 

EN 61000-6-4 or IEC 61000-6-4 

 

 

 .هاعلي ةالحق  تعايال وأي للمعايير األخيرة دصاااا اإل على االعتماد يتم: الحظةم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


