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 الغاية:  -1املادة  

أسس وشروط   لالتصاالت  أنواع    اعتمادوضع  الطرفية  والتجهيزات  الراديوي،  الرتددي  الطيف  اليت تستخدم  بغرض ربطها  التجهيزات 
ة العامة أو السالمة  على حنو يضمن مواءمتها مع شبكات أو خدمات االتصاالت القائمة وعدم أتثريها على الصح   بشبكات االتصاالت

 أو البيئة أو األمن الوطين. 
 

 التعاريف:   -2املادة  
 نفس املعاين يف هذه السياسة، ويضاف إليها ما يلي:    ٢٠١٠لعام  / ١٨تكون للمصطلحات والتعابري املعرفة يف قانون االتصاالت رقم /

 .  والربيد  التصاالت ل: اهليئة الناظمة  اهليئة  •

 .اليت يتوافق معها اجلهاز  واملعايري  هو وثيقة صادرة عن اجلهة املصنعة تتضمن التوصيات: تصريح املطابقة  •
• R&TTE :التجهيزات اليت تستخدم الطيف الرتددي الراديوي والتجهيزات الطرفية لالتصاالت . 

 

 تطبيق:   ال نطاق -3املادة  
 على:    الوثيقةتطبق هذه 

تجميع  ال أو  لتجهيزات اليت تستخدم الطيف الرتددي الراديوي والتجهيزات الطرفية لالتصاالت  استرياد أو إدخال  اليت تقوم اب  اجلهات •
 شبكات االتصاالت يف سورية.  ببغرض بيعها أو استخدامها أو ختزينها أو ربطها    هلذه التجهيزات،  لي احملتصنيع ال أو 

 . تستخدم الطيف الرتددي الراديوي والتجهيزات الطرفية لالتصاالتللتجهيزات اليت  اليت ترغب يف احلصول على اعتماد نوع  اجلهات •
 

 املرجعية:  –  4املادة  
   قانون االتصاالت

تقوم اهليئة بتحديد املواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات االتصاالت وحمطات االتصاالت على حنو يضمن مواءمتها مع   ( أ
 أتثريها على الصحة العامة أو السالمة أو البيئة أو األمن الوطين شبكات أو خدمات االتصاالت القائمة وعدم 

إال بعد احلصول على تصريح بذلك من اهليئة، طبقاً للمعايري  هبا  حيظر استرياد أو تصنيع أو جتميع جتهيزات االتصاالت أو االجتار ( ب
 . األمنية املعنيةواملواصفات املعتمدة منها. وذلك ابلتنسيق مع وزارة الدفاع واجلهات  

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

 أنواع جتهيزات االتصاالت بغرض ربطها بشبكات االتصاالت، مبوجب للهيئة اعتماد  ( أ
 لوائح تنظيمية تصدرها اهليئة، أو  (1
شهادة تصدرها اهليئة بشأن أي نوع من أنواع أجهزة االتصاالت، وذلك بناء على طلب من أي مرخص له يستخدم هذه   (2

 . أصحاب العالقة اآلخرين د هلذه التجهيزات أو أي من  ع أو مور  التجهيزات أو أي مصن  
تتضمن تلك اللوائح التنظيمية أو الشهادات ما يفيد مطابقة التجهيزات للمواصفات التقنية الصادرة عن اهليئات املختصة بوضع   ( ب

 . املواصفات، واليت حتددها اهليئة حسب احلاجة
ية اشرتاطات تراها مناسبة، وبدفع  للهيئة أن تلزم أي شخص يتقدم بطلب احلصول على شهادة طبقاً ألحكام هذه املادة أب ( ج

 . الرسوم واألجور احملددة، وذلك بقرار صادر عنها 
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
 . ي جتهيزات لالتصاالت مصممة للتسويق يف سورية إىل املواصفات املعتمدة من قبل اجلهات املعنيةأ  تصنيع خيضع ( ه
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 
ا أن يتقدم إىل اهليئة طالباً منها إصدار موافقتها األولية  هب  إبدخال أجهزة اتصاالت مل تعلن املواصفات اخلاصةللمستورد أو الراغب   ( ز

ا، وذلك ابلتنسيق مع ابقي اجلهات  ت على استرياد تلك األجهزة، على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبني مواصفا
 املختصة 

أو   ( ح بنفسها  اعتماد األنواع  اهليئة  ب  العهدةللهيئة إصدار  اليت مل تصدر  ذلك آلخرين، وخباصة الستخدام جتهيزات االتصاالت 
 .التقنية أو معايري ربطها بشبكات االتصاالت ا تمواصفا 

 :  أسس اعتماد النوع -  5املادة  
   املنافسة يف قطاع االتصاالت. إن إجراءات اعتماد النوع شفافة وغري متييزية، وتدعم تعزيز  - أ

  التجهيزات اليت تستخدم الطيف الرتددي الراديوي والتجهيزات الطرفية لالتصاالت يتحمل التجار املسجلون مسؤولية ضمان أن   - ب
 .  األجهزة للمواصفات الفنية والشروط اليت اٌعتمدت مبوجبها هذه  تعمل طبقاً   هنا وأ من أجله  للغرض الذي مت استريادها    ُتستخدم 

جتهيزات تستخدم  سحب من السوق أي  للهيئة أن تطبق إجراءات احرتازية حلظر أو تقييد أو طلب أن تُ   حيقب األمر،  حيثما تطل   - ج
قد تتسبب يف إحلاق الضرر بعمل شبكة االتصاالت العامة أو قد حتدث    جتهيزات طرفية لالتصاالتأو  الطيف الرتددي الراديوي  

 ضارة.   وآاثر   تداخالت
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الرتددي  - د الطيف  الستخدام  ترخيص  إصدار  تستدعي  ال  اليت  الالسلكية  األجهزة  أبنواع  قائمة  وآخر  بني حني  اهليئة    تصدر 
لقانون    ، أما يف ابقي احلاالت فيعترب تشغيل أي أجهزة السلكية دون ترخيص الستخدام الطيف الرتددي الراديوي خمالفاً الراديوي 

 االتصاالت. 

التجهيزات اليت تستخدم الطيف الرتددي الراديوي والتجهيزات الطرفية لالتصاالت  جيوز ألي اتجر مسجل لدى اهليئة أن يستورد   - ه
 النوع.  اعتماداملسجلة لدى اهليئة برقم تسجيل 

للتسجيل لدى    ختضع  األجهزة اليت ترد برفقة مسافر أو اليت مت شراؤها خارج القطر واستريادها لغرض االستخدام الشخصي ال  - و
للمتطلبات الفنية الالزمة لعمله يف سورية لضمان عدم إحداث    للتسجيل ومطابقاً   اهليئة، ولكن جيب أن يكون اجلهاز قابالً 

 . ةومي العم شبكات االتصاالتتداخل السلكي أو إحداث أتثري سليب على 
 ومل تنته فرتة صالحية شهادة  جلهاز معتمد نوعه مسبقاً للجهات الراغبة ابحلصول على شهادة اعتماد نوع أبمسائهم  ابلنسبة   - ز

وأبجر إصدار    شهادة أبمسائهم للفرتة املتبقية من صالحية شهادة اعتماد النوع هلذا اجلهازال  تقوم اهليئة إبصدار ،  اعتماد النوع له
 شهادة اعتماد النوع. 

 :  اعتماد النوع شروط –  6املادة  
 . من هذه الالئحة  7وفق أحكام املادة  لدى اهليئة  مقدم طلب اعتماد النوع اتجراً مسجالً  جيب أن يكون  - أ

للسوق    )جتميع أو تصنيع(  التجهيزات اليت تستخدم الطيف الرتددي الراديوي والتجهيزات الطرفية لالتصاالتمصنعي    علىجيب   - ب
 . تصنيعهاقبل جتميعها أو  ماتالنوع ملنتج اعتماد احلصول على  احمللية 

على الرتخيص الالزم الستخدام هذا الطيف عند  من احلصول  ألجهزة تستخدم الطيف الرتددي الراديوي ال يعفي اعتماد النوع  - ج
 . االقتضاء وفق اللوائح الصادرة عن اهليئة هبذا اخلصوص

 : تسجيل اتجر –  7املادة  
   : اتجر لدى اهليئة  خيضع لتسجيل

 . R&TTE   لتجهيزات الـ ع نو اليقوم ابعتماد من  كل  •
 . لسوريةايف اجلمهورية العربية  بغرض االجتار هبا أو حتتاج العتماد نوع  لدى اهليئة  ُمعَتمد نوعها  R&TTEلتجهيزات الـ   كل ُمور د   •
 . يف اجلمهورية العربية السورية   بغرض االجتار هبا  R&TTEلتجهيزات الـ  أو التصنيع حملياً  يقوم ابلتجميع من كل  •

 : ال خيضع لتسجيل اتجر لدى اهليئة 

 . الشركات أو الوكاالت املختصة مبتابعة إجراءات استصدار شهادات اعتماد النوع لصاحل جهات أخرىو  ، الشركات األجنبية 
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 :  العتماد النوع املتطلبات الفنية  –  8املادة  
مع املواصفات الفنية املعتمدة من قبل    تستخدم الطيف الرتددي الراديوي والتجهيزات الطرفية لالتصاالتالتجهيزات اليت  جيب أن تتوافق  

الفنية على أساس كل حالة على حدا، ويف مجيع   اهليئة، ويف حال عدم وجود املواصفات ذات الصلة، جيوز للهيئة حتديد املتطلبات 
 األحوال، يتعني على مجيع األجهزة استيفاء املتطلبات التالية:   

 لى شبكة االتصاالت العامة.  أال تتسبب يف أذى اجلمهور أو الطاقم العامل ع •

جهزة االتصاالت األخرى أن تعمل  ألأال تتجاوز املوجات الكهرومغناطيسية اليت تولدها هذه األجهزة املستوى الذي يتعذر عنده   •
 على النحو املطلوب.  

 .  الراديوي االستخدام الفعال للطيف الرتددي  •

 أو التداخل معه.  أال تتسبب يف إحلاق الضرر بعمل شبكة االتصاالت العامة  •
 اتفاقيات االعرتاف املتبادل:   –  9املادة  

جيوز للهيئة مبوجب االتفاقيات الثنائية أو املتعددة األطراف أو الرتتيبات اليت توقعها مع بلدان أخرى أو منظمات إقليمية أو منظمات  
 .   املطابقة الصادر مبوجب االتفاقيات أو الرتتيبات املذكورةرير االختبار، أو شهادة املطابقة أو تصريح ا أن تقبل تق أو خمابر دولية 
 األجور:   –  10املادة  
 .  غري قابلة لالسرتداد وهيمعاجلة الطلبات،    لقاء لتغطية النفقات اإلدارية   اهليئة أجوراً  تتقاضى  -

لقاء    عن كل قطعة  غير قابل لالسترداد  أجراً   إدخاهلا  د نوعها عن  عتمدامل  IMEIsالطرفيات اليت هلا معرفات    اهليئة عن   تتقاضى  -
 . لقوائم تصدرها الهيئة وفقا   الكلف التي تتحملها الهيئة 

 األحكام اخلتامية:   –11املادة  
 لالئحتني احتل هذه الالئحة حمل  -

   الطرفية السلكية  االتصاالت وأجهزة  الالسلكية  لألجهزة  النوع اعتماد -اخلدمة سياسة  ❖
 االتصاالت  أجهزة  أنواع اعتماد  - اخلدمة  - الئحة تنظيمية  ❖

 23/7/2013/ اتريخ 14/ رقم املفوضني  جملس بقرار  املعتمدتني

التنظيمي    اإلطار يف  الواردة  الغرامات...(    – اجلزاءات    – )العقوابت    حال خمالفة أحكام هذه الالئحة تُطبق األحكام ذات الصلة   يف -
 . النافذ

 املختلفة يف جمال االتصاالت وعند االقتضاء. ختضع هذه اللوائح للمراجعة وفقاً للتطورات  -
 _____________________________________________________________ 


