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 الفهرس

 قدمة  امل

 املصطلحات والتعاريف  –1املادة 
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 دمة مق

ملرسوم  الصادرة اب  ته التنفيذيةحوالئ   ،2010/ لعام  18رقم /  مبوجب قانون االتصاالت  التصاالت والربيدتقوم اهليئة الناظمة ل 
هذه الالئحة التنظيمية اخلاصة  مارسة مجيع املهام املتعلقة بتنظيم قطاع االتصاالت، مبا فيها إعداد  مب ،2010/ لعام  261رقم /
الكهر   safety standardsالسالمة    مبعايي  الرتددي  لكل    EMCطيسية  مغن والتوافقية  الطيف  تستخدم  اليت  التجهيزات 

 استخدامها يف اجلمهورية العربية السورية.  ( املمكنR&TTE)  التصاالتالراديوي والتجهيزات الطرفية ل

   تعاريفالمصطلحات وال – 1المادة 

رقم   االتصاالت  قانون  الواردة يف  واملصطلحات  التعابي  للكلمات  2010لعام    18تُعتمد كافة  يكون  ذلك،  عن  وفضاًل   .
 منها: والتعابي املوضحة فيما يلي املعاين احملددة إىل جانب كل 

 American National Standards Institute ANSI عايي األمريكية املعهد الوطين للم

 European Committee for Electro-technical التقنية -اللجنة األوربية للمعايي الكهرابئية

Standardization 

CENELEC 

 International Special Committee for Radio اللجنة الدولية اخلاصة ابلتداخل الراديوي 

Interference 

CISPR 

 European Telecommunication Standards Institute ETSI معهد معايي االتصاالت األورب 

 International Electro-technical Commission IEC التقنية الدولية  –اللجنة الكهرابئية 

 International Telecommunications Union ITU االحتاد الدويل لالتصاالت 

التجهيزات اليت تستخدم الطيف الرتددي  
 الراديوي والتجهيزات الطرفية لالتصاالت

Radio & Telecommunications terminal 

equipment 
R&TTE 

 Electromagnetic compatibility EMC طيسية مغنالتوافقية الكهر 

الطيف   ومسائل طيسية مغنالتوافقية الكهر 
 الراديوي 

Electromagnetic compatibility and Radio 

Spectrum Matters 

ERM 

 Specific Absorption Rate SAR معدل االمتصاص النوعي 
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 المعايير  -2المادة 

(  R&TTE)  التجهيزات اليت تستخدم الطيف الرتددي الراديوي والتجهيزات الطرفية لالتصاالتمجيع  جيب أن تتوافق           
  EMCية الكهرمغنطيسية  والتوافق  safety standardsمعايي السالمة  مع    السورية اجلمهورية العربية املمكن استخدامها يف

 التالية تبعاً لكل نوع جتهيزة: 
 

 : / Safety Standardsالسالمةمعايري  -أوالا 
 Electrical يتعلق ابلكهرابء  فيما

معدات تكنولوجيا املعلومات   الفيديو،الصوت /  
 : متطلبات السالمة1جزء -واالتصاالت 

Audio/video, information and 

communication technology 

equipment - Part 1: Safety 

requirements 

 1 -3682IEC 6  3682-1أوEN 6  

وية ومعدل  ابألمواج الرادي قفيما يتعل
 Radio and SAR االمتصاص النوعي 

األجهزة  وهو حيدد توافقية  معيار خاص ابملنتجات
مع  خلا لتعرض   احلدودلوية    اإلنسان   األساسية 

 ( GHz - 300 MHz 3)طيسية  مغنالكهر   للحقول

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 

النوعي  أساسيار  معي  االمتصاص  معدل   لقياس 
 للمجاالت  نسان اإل   تعرضب   املتعلق
   لةاحملمو  اهلواتف من غنطيسيةمالكهر 

(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) 

1EN 5036 

الكهر  للحقول  اإلنسان  تعرض  طيسية  مغنحدود 
 الرتددات   من التجهيزات اليت تعمل ضمن جمال

(0 Hz – 10GHz ،)   املراقبة يف  واملستخدمة 
للمادة اهلوية (EAS)  االلكرتونية  حتديد   ،

 د الراديوي، والتطبيقات املشاهبة ابستخدام الرتد

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 

الكهراب األجهزة  توافقية  يبني  عام  ئية معيار 
مع   الطاقة  منخفضة    احلدود وااللكرتونية 

   طيسيةمغنلكهر ا  األساسية لتعرض اإلنسان للحقول
(0 GHz30 –10 MHz  ) 

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 

تو  يبني  ابملنتجات  خاص  احملطات معيار  افقية 
الراديوية وحمطات الطرفيات الثابتة الالسلكية مع 

للحقول األ  احلدود اإلنسان  لتعرض  ساسية 
 طيسية مغنالكهر 

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 

0385EN 5 
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 (40 GHz – 110 MHz  ) electromagnetic fields 

40 GHz) –(110 MHz   
الكهرابئية  األجهزة  توافقية  يبني  عام  معيار 

مع   لتعرض   احلدودوااللكرتونية  األساسية 
 طيسية مغنول الكهر اإلنسان للحق

  (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 

 Safety requirements for radio الراديوية  متطلبات السالمة لتجهيزات اإلرسال

transmitting equipment 
EN 60215 

الطاقة منخفضة  التجهيزات    توافقيةتقييم  
واإللكرتونية   األساسية    الكهرابئية  القيود  مع 
  طيسية مغنول الكهر للحقاملتعلقة ابلتعرض البشري  

(10 MHz to 300 GHz) 

Assessment of the compliance of low 

power electronic and electrical 

equipment with the basic restrictions 

related to human exposure to 

electromagnetic fields (10 MHz to 300 

GHz) 

EN 62479:2010 

اإللكرتونية والكهرابئية املتعلقة التجهيزات تقييم ا
  طيسيةمغن ول الكهر للحق التعرض البشريقيود ب

(0 Hz-300 GHz) 

Assessment of electronic and electrical 

equipment related to human exposure 

restrictions for electromagnetic fields (0 

Hz-300 GHz) 

EN 62311:2008 

يتعلق بتجهيزات االتصاالت الليزرية  فيما
 Optical and laser والضوئية 

  -متطلبات السالمة للمنتجات اليت تستخدم الليزر
تطلبات  اجلزء األول: ويتضمن تصنيف التجهيزات، امل

 ودليل املستخدم 

Safety of laser products - Part 1: 

Equipment classification, 

requirements 

and user's guide 

EN 60825-1 OR IEC 60825-1 
 

متطلبات السالمة للمنتجات اليت تستخدم الليزر 
متطلبات السالمة اجلزء الثاين:ويتضمن  –
 ة الضوئي  ابأللياف نظمة االتصاالتأل

Safety of laser products - Part 2: 

Safety of optical fiber 

communication systems (OFCS) 

EN 60825-2 OR IEC 60825-2 

 
   :EMC Standardsطيسية/ مغنمعايري التوافقية الكهر   -اثنياا 

 EMC Standards طيسية مغنمعايري التوافقية الكهر 

الراديوي  الطيف ومسائلطيسية مغنالتوافقية الكهر 
(EMR) ؛ جتهيزات شبكات االتصاالت؛

 (EMC)طيسية مغنومتطلبات التوافقية الكهر 

Electromagnetic compatibility 

and Radio spectrum Matters(ERM); 

Telecommunication network 

equipment; 

ElectroMagnetic Compatibility 

(EMC) requirements 

EN 300 386 

الطيف الراديوي  ومسائلطيسية مغنر التوافقية الكه
(EMR) والتوافقية الكهرمغنطيسية ،(EMC) 

Electromagnetic compatibility and 

Radio spectrum Matters (ERM), 

ElectroMagnetic Compatibility 

(EMC)  

EN 301 489 SERIES, with various 

parts as applicable to terminal type 

الصناعية، العلمية، اديوي معدات الطيف الر 
 - طيسيةالكهرمغن التشويش خصائص  - الطبية
 القياس  وطرق  حدود

Industrial, scientific, and medical 

(ISM) radio frequency equipment -
Electromagnetic disturbance 

characteristics – Limits and 

methods of measurement.  

EN 55011 or CISPR 11 

 

التشويش  خصائص  –هيزات تقانة املعلومات جت
 حدود وطرق القياس  –الراديوي 

Information technology equipment - 

Radio disturbance characteristics - 

Limits and methods of measurement 

EN 55022 or CISPR 22 
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 –احلصانةخصائص  –جتهيزات تقانة املعلومات 
 حدود وطرق القياس 

Information technology equipment - 

Immunity characteristics - Limits 

and methods of measurement 

EN 55024 or CISPR 24 

دود توافقية انبعااثت التيار الكهرابئي )تيار ح
آمبيلكل   16 أقل أو يساويالدخل للتجهيزة 

 طور(

Limits for harmonic current 

emissions (equipment input current 

≤ 16 A per phase) 

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

تغييات   –ومضات ) ،اجلهدحدود تغيات 
تزويد ة أنظم  ( يفالكهرابئي  للجهد مفاجئة 

خاص  وهو  ملنخفض ا اجلهدكهرابء العامة ذات ال
 16  يأقل أو يساو   ابلتجهيزات ذات تيار الدخل

 لكل طور  آمبي 

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 

تغييات مفاجئة    –ات  اجلهد،)ومضحدود تغيات  
أنظمة تزويد الكهرابء العامة    للتيار الكهرابئي( يف

ذات اجلهد املنخفض وهو خاص ابلتجهيزات ذات  
 آمبي لكل طور   75يساوي  أو    قلخل أتيار الد 

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 

مغناطيسي ألجهزة الوسائط املتعددة  هر التوافق الك
 . االنبعاثمتطلبات  –

Electromagnetic compatibility of 

multimedia equipment - Emission 

Requirements. 

EN 55032 

مغناطيسي ألجهزة الوسائط املتعددة  التوافق الكهر 
 . ناعةاملمتطلبات  –

Electromagnetic compatibility of 

multimedia equipment - Immunity 

requirements. 

EN 55035 

للبيئات السكنية،  احلصانة –معايي عامة 
 اخلفيفة  الصناعيةالتجارية، 

Generic standards - Immunity for 

residential, commercial and 

light-industrial environments 

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

 Generic standards - Immunity for ئات الصناعية للبي  احلصانة –معايي عامة 

industrial environments 

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

معيار خاص ابإلشعاع للبيئات   -معايي عامة 
 ة السكنية، التجارية، الصناعية اخلفيف

Generic standards - Emission 

standard for residential, 

commercial and light-industrial 

environments 

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

 معيار خاص ابإلشعاع للبيئات -معايي عامة 
 الصناعية 

Generic standards - Emission 

standard for industrial enrolments 

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

 

 

 ها. علي ةالحق  تتعديال  وأي  للمعايي  األخية صداراتاإل على  االعتماد يتمالحظة: م
 

 

 

 

 

 

 

 


