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 الغاية:  -1املادة  

 . VOIPتدعم ميزة الـ  اليت   IP PBXدخال وتركيب مقاسم إلضوابط الفنية واإلدارية الوضع 
 

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

 .  والربيد  التصاالت ل: اهليئة الناظمة  اهليئة  •
• VOIP  :voice over IP   .نقل الصوت ابستخدام بروتوكول االنرتنت 
• IP PBX:    إما  وميكن أن يؤمن االتصال بني مستخدميه  هو املقسم الفرعي اخلاص الذي يعمل ابستخدام برتوكول االنرتنت

 أو يدعم كليهما.  VOIPابلطريقة التقليدية أو ابستخدام ميزة 
 

 تطبيق:   ال نطاق -3املادة  
 على:    الوثيقةتطبق هذه 

بغرض بيعها أو استخدامها أو ختزينها    وملحقاهتا  IP PBXملقاسم اهلاتفية الفرعية  ا  أو تركيب  سترياد أو إدخالاليت تقوم اب  اجلهات
 يف سورية.   العامة  شبكات االتصاالتبربطها   وأتركيبها أو 

 

 وملحقاهتا  IP PBXوتركيب مقاسم  الضوابط الفنية واإلدارية للسماح إبدخال –  4املادة  
مقاسم   -1 إلدخال  الالزمة  املوافقات  على  احلصول  وإدارة    IP PBXجيب  والربيد  لالتصاالت  الناظمة  اهليئة  من  وملحقاهتا 

 االتصاالت. 
ركب فيها وليس ألغراض جتارية، ومُينع استخدام   -2

ُ
أن يكون الغرض من استخدام املقسم لتأمني االتصاالت ضمن نطاق املنشأة امل

 املات اهلاتفية خارج حدود املنشأة كبديل لشبكة االتصاالت العامة. لتأمني املك  VOIPميزة الـ 
لتأمني االتصاالت األرضية أن يكون هذا الربط من خالل مقاسم الشبكة اهلاتفية    PSTNيف حال احلاجة للربط مع شبكة   -3

 الثابتة حصراً. 
 بطريقتني:  لـتأمني االتصاالت اخللوية ميكن أن يتم الربط GSMيف حال الربط مع شبكة الـ  -4

 من خالل مقاسم الشبكة اخللوية.  ▪
  GSM، هلا شرائح  Gatewaysأو بواابت عبور  ( .… module, interface) من خالل بطاقات وظيفية   ▪

 ( اليت ستعمل عليها كل شرحية. IMEIsحمددة ، وحتديد معرفات األجهزة ) 
داخلي واملقاسم األخرى أو الشبكات األخرى واالحتفاظ  جيب أن يقوم املقسم بتسجيل بياانت االتصاالت اليت تتم بني املقسم ال -5

 هبذه السجالت ملدة ال تقل عن ستة أشهر. 
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ركب لديها مقسم الـ  -6
ُ
( وأن تتم عملية تركيب وبرجمة هذه املقاسم وملحقاهتا    IP PBXجيب إعالم اهليئة ابجلهات املستفيدة )امل

 إبشراف إدارة االتصاالت. 
وملحقاهتا وعدم التصرف هبا أو نقل ملكيتها إال بعد احلصول    IP PBXزين وتواجد مقاسم  جيب إعالم اهليئة عن أماكن خت -7

 على موافقة اهليئة وذلك لتسهيل عملية الكشف عليها يف أي وقت. 
وملحقاهتا غري حاصلة على موافقة إدخال واعتماد نوع من قبل اهليئة    IP PBXال جيوز التعاقد أو شراء أو تركيب مقاسم   -8

 وموافقة إدارة االتصاالت. 
وملحقاهتا املوجودة لدى أي جهة عامة أو خاصة قبل اتريخ صدور هذه الضوابط    IP PBXضرورة إعالم اهليئة عن مقاسم   -9

 خالل مدة سنة من اتريخ اعتمادها ما مل يكن ُمصرحاً عنها. 
الستكمال  /  1املبني يف امللحق /أن تقوم اجلهة املستورْد لصاحلها هذا النوع من املقاسم بتقدمي التعهد وفق النموذج املعتمد   -10

 علمية اإلدخال. 
  / 2املبني يف امللحق /  وفق النموذج املعتمدالتصريح  و لتعهد  اب (    IP PBXلديها مقسم الـ    ركب أن تقوم اجلهة املستفيدة )امل -11

 لمية الرتكيب والتشغيل حبيث تلتزم مبا يلي: الستكمال ع
 عدم ربط املقسم مع شبكة االنرتنت أو أية شبكات أو دارات ربط خارجية خاصة أو عرب األقمار الصناعية.  ▪
 التصريح عن األرقام اخللوية املستخدمة مع املقسم.  ▪
 التصريح عن مكان استخدام املقسم والغرض منه.  ▪
 املسؤول الفين عن املقسم. التصريح عن اسم  ▪
 تسهيل الكشف على املقسم يف أي وقت.  ▪
إال بعد احلصول    ( …gateway)أو ملحقات    ( .…  module, interface)عدم إضافة أي بطاقة وظيفية   ▪

 على موافقة إدارة االتصاالت وإبشرافهم.
خيضع املخالفون ألحكام    /9 البند /السنة املشار إليها يف بشكل خمالف بعد انقضاء مدة    IP PBXيف حال وجود مقاسم   -12

 قانون االتصاالت واإلطار التنظيمي النافذ أو حُيال إىل اجلهات املختصة. 
 

 األحكام اخلتامية:    –5املادة  
التنظيمي    اإلطار يف  الواردة  الغرامات...(    – اجلزاءات    – )العقوابت    حال خمالفة أحكام هذه الالئحة تُطبق األحكام ذات الصلة   يف -

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

_____________________________________________________________   
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 /1ملحق /

 تعهد خاص ابجلهات املستوردة للمقاسم اهلاتفية الفرعية وملحقاهتا 
 

االتصاالت السادة إدارة    

 السادة اهليئة الناظمة لالتصاالت والربيد 
 

 ...............................................    .صاحب شركة :  .....أان املوقع أدانه ..............................     
 ..................... ............رقم اهلوية : ................................... الرقم الوطين : ....................... 

 العنوان : ........................................................................................................... 
 .......................................  رقم هاتف خلوي:......................................... رقم هاتف اثبت:.. 

 
 أتعهد مبايلي: 

 و ملحقاهتا.  IP PBXالتقيد ابلضوابط الفنية واإلدارية للسماح إبدخال وتركيب مقاسم  -1
الفرعية   -2 املقاسم  ،  وملحقاهتا    IP PBXتركيب   ....................................................... نوع 

الواردة  طراز............................................................................................................  
.....  ..........……………ضمن   ......... .......رقم  اتريخ  لتأمني  .....................   ،  .................

 .....................................وعدم استخدامها لألغراض التجارية.   االتصاالت ضمن )املنشأة ، بناء الشركة(
 ابالستفادة من شبكة االتصاالت العامة واستخدامها فقط ضمن حدود املنشأة املٌركب فيها املقسم.  VOIPعدم استخدام ميزة الـ   -3
  وملحقاهتا وعدم التصرف هبا أو نقل ملكيتها إال بعد احلصول على موافقة اهليئة   IP PBXأبماكن ختزين وتواجد مقاسم    اهليئة  إعالم  -4

 لتسهيل عملية الكشف عليها يف أي وقت. 
 بذلك.   للتواصل، وإعالم اهليئةحتديد اجلهات اليت سيتم تقدمي وتركيب املقاسم هلا ومكان الرتكيب واملسؤول الفين عنها مع أرقام اهلواتف   -5
 عدم تركيب وبرجمة املقاسم املذكورة أعاله وتركيب ملحقاهتا إال حبضور مندوب من إدارة االتصاالت .  -6
السيد/ة:.......................................   -7 هو  هلا  املقسم  تقدمي  سيتم  اليت  للجهة  املقسم  برجمة  عن  املسؤول 

 ................  موابيل:..................................... . .......................... 
 االحتفاظ بكلمة السر اخلاصة ابإلعدادات لدى املسؤول عن برجمة املقسم. -8
 تقدمي مجيع كلمات السر والبياانت املطلوبة عند طلبها.  -9

 لتأمني االتصاالت األرضية.   PSTNلربط مع شبكة  ، عند احلاجة ل   أن يكون الربط من خالل مقاسم الشبكة اهلاتفية الثابتة حصراً  -10
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لتأمني االتصاالت اخللوية، أن يكون الربط من خالل مقاسم الشبكة اخللوية أو من خالل    GSMعند احلاجة للربط مع شبكة   -11
حمددة ، وحتديد معرفات    GSM، هلا شرائح Gateways…. ( أو بواابت عبور    module, interfaceبطاقات وظيفية  )

 ( اليت ستعمل عليها كل شرحية. IMEIsجهزة )األ
أن يقوم املقسم بتسجيل بياانت االتصاالت اليت تتم بني املقسم الداخلي واملقاسم األخرى أو الشبكات األخرى واالحتفاظ هبذه   -12

 السجالت ملدة ستة أشهر ع األقل. 
 أو عرب األقمار الصناعية.   عدم ربط املقسم مع شبكة االنرتنت أو أية شبكات أو دارات ربط خارجية خاصة -13
 تسهيل الكشف على املقسم يف أي وقت.  -14
15-  ( وظيفية  بطاقات  أية  إضافة  )    )  ,Module ,Interface  ..……عدم  ملحقات  بعد  ..……,Gatewayأو  إال   )

 احلصول على موافقة إدارة االتصاالت وإبشرافهم. 
 
 
 
 
 

 وعليه أوقع                                                                                                    
 
 

 التوقيع واخلات                                                                                                                 
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 /2حق /مل
ملقاسم اهلاتفية الفرعية وملحقاهتا جلهات املستثمرة  خاص ابتعهد وتصريح   

 السادة إدارة االتصاالت 

 السادة الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد 

 ...............................................    .صاحب شركة :  .....أان املوقع أدانه ..............................     
 ..................... ............رقم اهلوية : ................................... الرقم الوطين : ....................... 

 .................................. العنوان : .........................................................................
 رقم هاتف اثبت:.........................................  رقم هاتف خلوي:.........................................

 أتعهد مبايلي : 

و ملحقاهتا ومن ضمنها عدم استخدام ميزة الـ    IP PBXالتقيد ابلضوابط الفنية واإلدارية للسماح إبدخال وتركيب مقاسم   -1
VOIP  .ابالستفادة من شبكة االتصاالت العامة 

وملحقاهتا   -2 الفرعية  املقاسم  ،  استخدام   ....................................................... نوع 
لتأمني  .................................................................................................طراز.....

 الفرعي، وعدم استخدام املقسم لألغراض التجارية.   االتصاالت ضمن حدود املنشأة املٌركب فيها املقسم
 تسهيل الكشف الفين على املقسم يف أي وقت.  -3
( إال بعد  ..……,Gatewayأو ملحقات )    )  ,Module ,Interface  ..……ات وظيفية ) عدم إضافة أية بطاق -4

 . وإبشرافهماحلصول على موافقة إدارة االتصاالت 
 عند طلبها. تقدمي مجيع كلمات السر والبياانت املطلوبة إلدارة االتصاالت  -5
قاسم األخرى أو الشبكات األخرى واالحتفاظ هبذه  أن يقوم املقسم بتسجيل بياانت االتصاالت اليت تتم بني املقسم الداخلي وامل  -6

 السجالت ملدة ستة أشهر ع األقل. 
 عدم ربط املقسم مع شبكة االنرتنت أو أية شبكات أو دارات ربط خارجية خاصة أو عرب األقمار الصناعية.  -7

 وأصرح مبايلي : 
 هي: األرقام اخللوية املستخدمة مع املقسم  -1

 6  1 

 7  2 

 8  3 

 9  4 

 10  5 
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 مكان استخدام املقسم :   - أ    -2

  الغرض من املقسم :        -ب              

 االسم الثالثي:  املسؤول الفين عنه :  -ج               

 

رقم موابيل :                     :               رقم اثبت                                         :    الوظيفي املسمى   

 

 

 التوقيع واخلات                                                                                                                   
 


