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 :الغاية  -1  املادة
ميكن أن  اليت    R&TTE  ، والتجهيزات الطرفية لالتصاالتالتجهيزات اليت تستخدم الطيف الرتددي الراديوي   اعتماد نوع  اءاتجر وضع دليل إل

وعدم أتثريها على الصحة العامة أو السالمة أو   تستخدم يف اجلمهورية العربية السورية دون التسبب يف أي تداخل أو إضرار بشبكات االتصاالت 
 . البيئة أو األمن الوطن 

 
 :النوع اعتماد  إىلاليت حتتاج   التجهيزات  -2املادة  

 . R&TTE  الراديوي والتجهيزات الطرفية لالتصاالتالتجهيزات اليت تستخدم الطيف الرتددي 
 

 :إجراءات اعتماد النوع  -3املادة  
 . املعتمد من قبل اهليئةالتقدم بطلب وفق النموذج  -1
 . سياسة اعتماد النوع   من الئحة)تسجيل اتجر(    7حكام املادة  ألمقدم الطلب  خيضع -2
 هي: الواثئق الواجب إرفاقها مع طلب تسجيل اعتماد النوع    -3

 .تصريح املطـابقة . أ
 .لطلبل املقررة إشعار يفيد بتسديد األجور . ب
 ز.املواصفات الفنية األساسية للجها . ج
 ...اخل(. - تعليمات التشغيل  -  املخطط الصندوقي  -  ربية أو االنكليزية )الوصف الفناز ابللغة العـالفن التفصيلي للجه  الشرح . د
 .(، ...السالمة ،التوافقية الكهرومغناطيسية ،)الراديو تقارير تبعاً لنوع اجلهاز مثل: تقارير اختبار . ه

 طرفياتالهلذه رقم التعريف الدويل جيب أن يكون االتصاالت النقالة ابلنسبة لطرفيات  -4
    "International Mobile Equipment Identity"  IMEI  بياانت الـ مسجاًل يف قاعدةGSMA. 

ملطابقة مع  او   واالختبار  للفحص التجهيزات الطرفية اليت تستخدم الطيف الرتددي الراديوي، والتجهيزات الطرفية لالتصاالتن مإرفاق عينة   -5
انتهاء حاجة اهليئة  يف احلاالت اليت تقدرها اهليئة، على أن تتم إعادهتا إىل صاحبها بعد    التجهيزات اليت يتم إدخاهلا الحقاً من نفس النوع

 مع األخذ بعني االعتبار ما يلي:  إليها 
 . ها اعتماد نوع غرضببشكل صريح  طالب اعتماد النوع تقدمي طلب لتوريد عينة  ل  ميكن -
   . ها مت رفضأصوالً يف حال يلتزم أصحاب العينات إبخراج العينات  -
مطابقة التجهيزات    منالتحقق  أبي وقت حيق للهيئة  و  يتحمل املورد مسؤولية أي تعديل غري شرعي يطرأ مستقباًل على األجهزة املوردة -

 . للنوع الُمعتمد 
 . الالزمة ملعاجلته  املتطلباتكافة   استكمال/ يوم عمل منذ 20هي / معاجلة الطلبمدة  -6
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شهادة اعتماد    تصدر اهليئة، و ب إشعار يفيد بتسديد األجر املقرر إلصدار شهادة اعتماد النوع يُطليف حال املوافقة على طلب اعتماد النوع،   -7
االعتبار الشهر واليوم، وهي قابلة للتجديد بناء على تقدير اهليئة مبوجب طلب رمسي    بعني  ميالدية مع األخذصاحلة ملدة ثالث سنوات    النوع

 من صاحب العالقة. 
النوع  تقوم اهليئة برفض طلب  -8 إذا مل حيقق اجلهاز الشروط  اعتماد  ، ويتم إعالم مقدم الطلب بكتاب يتضمن أسباب  الفنية  واملتطلبات ، 

 . الرفض 
 . من اتريخ تقدمي الطلب   يوم 90ا استكمال إجراءات اعتماد النوع خالل فرتة أقصاهيُعترب الطلب الغياً يف حال عدم  -9

ابلنسبة للجهات الراغبة ابحلصول على شهادة اعتماد نوع أبمسائهم جلهاز معتمد نوعه مسبقاً ومل تنته فرتة صالحية شهادة اعتماد النوع   -10
 . من صالحية شهادة اعتماد النوع هلذا اجلهاز وأبجر إصدار شهادة اعتماد النوع له، تقوم اهليئة إبصدار الشهادة أبمسائهم للفرتة املتبقية  
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 النوع:  اعتمادسري إجراءات لاملخطط التفصيلي 
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دفع أجور 

 الطلب

 نعم

 نهاية

 ال

  شهادة إصدار
 النوعاعتماد 

 نعم

 نعم

 نهاية

 ال

 استكمل الوثائق

 يوم 90>  

رفض الطلب وإرسال 

رسالة الرفض مع بيان 

 أسبابه

 الطلبدراسة اكتمال  ال

موافقة على 

 الطلب

دفع أجر إصدار الشهادة 

 يوم 20 لخال

 إلغاء الطلب

 نعم ال

 نعم
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 جتديد شهادة اعتماد النوع   -  4ملادة  ا
 الشهادة السارية. فرتة صالحية  خالل األشهر الثالثة األخرية من جيب تقدمي طلب جتديد الشهادة   - أ

  النوع(  اعتماد + إصدار شهادة  جديد  )طلبأجور  تستوىف  يف حال عدم التقدم بطلب جتديد الشهادة خالل الفرتة املسموحة،  -ب
 . لتجديد الشهادة

املادة على   - ج من هذه  السابقني  البندين  تنفيذ  اجلدد قدمني امل يسري  النوع طلبات  ل     ومُينح    اعتماد  الالئحة،  نفاذ هذه  من اتريخ  اعتباراً 
وفق األجور املعتمدة    أصحاب الشهادات قبل اتريخ نفاذ هذه الالئحة مهلة شهرين لتقدمي طلبات جتديد الشهادة بعد نفاذ هذه الالئحة

 /. 1امللحق رقم /يف 
 : اإلجراءات اخلاصة بتسجيل اتجر  –  5املادة  
 . املعتمد من قبل اهليئةالتقدم بطلب وفق النموذج  - أ

 الواثئق املطلوبة لتقدمي طلب تسجيل اتجر:  -ب
 )ساري املفعول(. أو سجل اتجر نسخة مصدقة عن السجل التجاري أو السجل الصناعي  -     
 . أو جواز السفر صورة عن اهلوية  -     

 إشعار يفيد بسداد األجور املقررة على الطلب.  -              
 . ، وتصدر اهليئة شهادة تسجيل اتجر ملدة أربع سنوات قابلة للتجديدص رقم تسجيل دائم لكل اتجر خيصو يتم التسجيل يف اهليئة  - ج
 التسجيل الساري.  حية خالل األشهر الثالثة األخرية من فرتة صالجيب تقدمي طلب جتديد تسجيل اتجر  -د
طلب  تقدمي   حلني تسجيل التاجر بوثيقة  تعليق العمل يف حال عدم التقدم بطلب جتديد تسجيل اتجر خالل الفرتة املسموحة، يتم  - ه

 .تسجيل اتجر وتستوىف يف هذه احلالة أجور تسجيل اتجر جديد ديدجت
ومُينح    طلبات تسجيل اتجر اعتباراً من اتريخ نفاذ هذه الالئحة، ل    اجلدد قدمنيامل( من هذه املادة على  ه   –   ديسري تنفيذ البندين ) -و

وفق األجور    بعد نفاذ هذه الالئحة  اتجر  جتديد تسجيل   لتقدمي طلباتمهلة شهرين    اتريخ نفاذ هذه الالئحةقبل  أصحاب التسجيل  
 . /1امللحق رقم /املعتمدة يف 

 : اجلهات اليت ميكنها التقدم بطلبات اعتماد النوع  –  6املادة  
 : على سبيل املثال ال احلصر نذكر اجلهات التالية 

 الشركات املصنعة احمللية والدولية.  -
 املشغلني املرخص هلم.  -
 ن ألجهزة االتصاالت. و الشركات والتجار املورد -
 الوكالء التجاريون للشركات املصنعة.  -
 . شهادات اعتماد النوع لصاحل جهات أخرىصدار ت استابعة إجراءات مب  ة ملختص ا االتالوكالشركات أو  -
 وغريها من اجلهات اليت تقبلها اهليئة.  -
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 : األجور  –  7املادة  
دون   معاجلة الطلبات وهي غري قابلة لالسرتداد، مع إمكانية تعديلها من قبل اهليئة   لقاءلتغطية النفقات اإلدارية   أجوراً تتقاضى اهليئة   -

 /. 1امللحق / من / 1اجلدول / وفق   إشعار مسبق
املعتمد نوعها عند إدخاهلا أجراً غري قابل لالسرتداد عن كل قطعة لقاء   IMEIsمعرفات هلا اليت   التجهيزات تتقاضى اهليئة عن  -

 /. 1امللحق / / من 2اجلدول / تتحملها اهليئة وفق الكلف اليت  
 

 : عالمة اعتماد النوع  –  8املادة  
تفيد هذه العالمة  ،  غري قابلة لالستخدام مرة اثنيةبوضوح عالمة اعتماد نوع    ستخدام جيب أن حتمل األجهزة أو أغلفة األجهزة أو واثئق اال -1

 . العالمة معتمدة من قبل اهليئة إبعالم املستهلكني أبن األجهزة اليت حتمل هذه 
 . املعتمدة من قبل اهليئة  ألجهزة االتصاالت عالمة اعتماد النوع softwareميكن أن تتضمن نسخة الكيان املرن  -2
 يراعى يف تصميم عالمة اعتماد النوع أن تكون اخللفية بيضاء والكتابة ابللون األسود.  -3
 : التايليكون تصميم عالمة اعتماد النوع على النحو  -4

 املسجلني يف اهليئة للتجار  - أ
 

 النوع   اعتماد  رقم تسجيل                                  
 

 رقم تسجيل التاجر                                   
 
 
 

 للشركات األجنبية  - ب

       

املضمنة مسبقاً ضمن جتهيزات أخرى قبل استرياد هذه والوحدات    األنظمة وبطاقات واجهات الربط  يستثىن من وضع عالمة اعتماد النوع -5
 التجهيزات. 

 . حيق للهيئة إضافة مواصفات جديدة لعالمة اعتماد النوع حسب االقتضاء -6
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 . احلاجة العتماد أنواعها اهليئة إلدخاهلا دون  اليت تتطلب موافقةاالتصاالت  جتهيزات  - 9املادة  

شريطة  ،  احلاجة العتماد أنواعها  إلدخاهلا دون  اهليئة  اليت تتطلب موافقة  االتصاالت  على جتهيزات  املبينة أدانه  وضع اللصاقة  حيق للهيئة طلب
التجهيزات  الفنية الالزمة لعمله  ةللتسجيل ومطابق   ة قابل   أن تكون هذه  يف سورية لضمان عدم إحداث تداخل السلكي أو    ا للمتطلبات 

   . إحداث أتثري سليب على شبكات االتصاالت العمومية 
يف احلاالت اليت  واملطابقة مع التجهيزات اليت يتم إدخاهلا الحقاً من نفس النوع  جيب إرفاق عينة من هذه التجهيزات للفحص واالختبار  

 . تقدرها اهليئة، على أن تتم إعادهتا إىل صاحبها بعد انتهاء حاجة اهليئة إليها 
 
 
 
 
 
 

- SN  خانة.  12مؤلف من رقم تسلسلي خاص ابهليئة 

 صاقة حسب االقتضاء. ل  لحيق للهيئة إضافة مواصفات جديدة و  مالك التجهيزات على نفقة  تقوم اهليئة إبصدار هذه اللصاقات  
 يعفى من وضع هذه اللصاقة: 

 . التجهيزات اليت ترد برفقة مسافر بغرض االستخدام الشخصي  -
 ألغراض غري جتارية.  اجلهات احلكومية واملنظمات الدولية لصاحل التجهيزات اليت ترد  -

 

 ة أحكام ختامي   –  10ملادة  ا
 اعتباراً من اتريخ نفاذ هذه الالئحة.  3/8/2017/ اتريخ 15رقم /  املعتمدة بقرار جملس املفوضني  حتل هذه الالئحة مكان الالئحة -
 يف اإلطار التنظيمي النافذ. الواردة  الغرامات...(  – اجلزاءات  – يف حال خمالفة أحكام هذه الالئحة تُطبق األحكام ذات الصلة )العقوابت  -
 اعتماد النوع يتم نشرها على موقع اهليئة االلكرتوين.  للهيئة ابلتنسيق مع اجلهات املعنية استثناء أنواع معينة من إجراءاتحيق  -
يتم نشرها على موقع   على اإلدخال  اهليئة   موافقة   من احلصول على   معينة  جتهيزات اتصاالتاستثناء  ابلتنسيق مع اجلهات املعنية  للهيئة حيق  -

 اهليئة االلكرتوين 
        __________________________________________________ 

 
 
 

 

SN: XXXX XXXX XXXX 
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   /1امللحق / 

 /  1جدول /
 وقت التسديد  مقدم الطلب األجر نوع الطلب نوع التسجيل 

 

 اعتماد النوع 

 

 

 طلب جديد

يورو ابللرية   300ما يعادل 
 ألجهزة اهلاتف اخللوية السورية

 اتجر مسجل لدى اهليئة 
يورو ابللرية   150ما يعادل  عند تقدمي الطلب

 لباقي األنواع  السورية

 شركة أجنبية  يورو 300

 إصدار شهادة 

 النوع اعتماد

يورو ابللرية   100ما يعادل 
 ألجهزة اهلاتف اخللوية السورية

 اتجر مسجل لدى اهليئة 
يورو ابللرية   50ما يعادل  قبل إصدار الشهادة

 لباقي األنواع السورية

 شركة أجنبية  يورو 100

 الشهادة تعديل

يورو ابللرية   100ما يعادل 
 ألجهزة اهلاتف اخللوية السورية

 اتجر مسجل لدى اهليئة 
يورو ابللرية   50ما يعادل  عند تقدمي الطلب

 لباقي األنواع السورية

 شركة أجنبية  يورو 100

 جتديد الشهادة

يورو ابللرية   300ما يعادل 
 ألجهزة اهلاتف اخللوية السورية

 اتجر مسجل لدى اهليئة 

 عند تقدمي الطلب

يورو ابللرية   150ما يعادل 
 لباقي األنواع السورية

 شركة أجنبية  يورو 300

 إصدار بدل

 )اتلف/ مفقود(

يورو ابللرية   50ما يعادل 
 ألجهزة اهلاتف اخللوية السورية

 اتجر مسجل لدى اهليئة 
يورو ابللرية   25ما يعادل 
 لباقي األنواع السورية

 شركة أجنبية  يورو 50
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 وقت التسديد مالحظات األجر نوع الطلب  نوع التسجيل 

 تسجيل اتجر 

يورو ابللرية   250ما يعادل  جديدطلب 
 - السورية 

 عند تقدمي الطلب

يورو ابللرية   100ما يعادل  الشهادة تعديل
 " لتعديل معلومات إدارية" السورية 

يورو ابللرية   200ما يعادل  جتديد الشهادة
 السورية 

- 
 إصدار بدل

 )اتلف/ مفقود(

يورو ابللرية   50ما يعادل 
 السورية 

 
 / 2جدول /

عن كل جتهيزة هلا معرف  لذي تتقاضاه اهليئة األجر ا  
IMEI معتمد نوعها 

 دوالر أمريكي  1.65


