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 الجمهورية اللبنانية

 الهيئة المنظمة لإلتصاالت

 

 2011/.....:قرار رقم 

 نظام إنشاء وتعديل المواقع الراديوية

 

 2011/---/---إّن الييئة المنظمة لالتصاالت، في جمستيا المنعقدة بتاريخ 
 

 )قانون االتصاالت( 22/7/2002تاريخ  431بناًء عمى القانون رقم 
 

 )التنظيم اإلداري والمالي لمييئة المنظمة لالتصاالت(، 4/3/2005تاريخ  14264رقم  بناًء عمى المرسوم
 

 )تعيين رئيس وأعضاء الييئة المنظمة لالتصاالت(، 8/2/2007تاريخ  1بناًء عمى المرسوم النافذ حكمًا رقم 
 

 (  ---تاريخ ---وبعد استشارة مجمس شورى الدولة )الرأي رقم 
 

  اء وتعديل المواقع الراديويةنظام إنش  أقّرت     
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 الخمفّية المادة األولى:

)النظام( صادر عن الييئة المنظمة لالتصاالت في الجميورية المبنانية  إنشاء وتعديل المواقع الراديويةإّن نظام  .1
)قانون االتصاالت(  2002تموز  22ف تاريخ  431تأّسست الييئة بموجب قانون االتصاالت رقم  .)الييئة(

 .2005آذار  4تاريخ  14264رسوم رقم والم

ُيعتبر ىذا النظام وثيقة ُممِزمة تنّص عمى السياسات واإلجراءات الرسمية لمييئة. ويمكن أن تخضع لممراجعة  .2
والتعديل بعد إجراء عمميَتي االستشارات والنشر. يمكن أن تتّم المراجعة ويجري التعديل عمى أساس دوري 

لك عمى ضوء التطورات في أسواق االتصاالت المبنانية والتغييرات التي تطرأ عمى وعندما  ترى الييئة ضرورة ذ
 القوانين الوطنية المبنانية التي تؤّثر عمى قطاع االتصاالت أو وفقًا لعوامٍل أخرى.

دارة خدمات ا  بعين االعتبار لدى إعداد ىذا النظام، أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتنظيم و الييئة أخذت  .3
 تصاالت، وكذلك الدستور المبناني والمبادئ العامة لمقانون والقوانين واألنظمة األخرى المطّبقة.اال

 

 األسس القانونية المادة الثانية:
()أ( 1)5ويشمل ذلك ما ورد في المادتين  إصدار األنظمة، صالحيةقانون االتصاالت الييئة  يمنح .1

 ()ط(.1)5و

 ومراقبة وتوزيعيا الترددات إلدارة حصرية بسمطة تتمتعمى أّن الييئة من قانون االتصاالت ع 15تنّص المادة  .2
 .في لبنان استخداميا

 منح الترددات الراديوية.نون االتصاالت إطار عمل لمييئة لمن قا 16تضع المادة  .3

 االتصاالت، واستنادًا إلى األنظمة عمى صالحيات وميام الييئة عماًل بأحكام قانون صدر ىذا النظام بناءً  .4
  .والقرارات ذات الصمة الصادرة عن الييئة

 

 تفسير بعض العبارات  :المادة الثالثة
العبارات الفردية المتضمنة كممة "سوف يتوجب عمى" و"سوف" ىي متطمبات إلزامية، وممزمة عمى مقّدمي  .1

 خدمات االتصاالت الذين ُمنحوا تراخيص وعمى مقّدمي طمبات التراخيص.

منة كممة "سوف يتوجب عمى" و "سوف"، عندما ُتطّبق عمى الييئة، تشير إلى مقاربتيا العبارات الفردية المتض .2
 في معالجة المسألة الُمشار إلييا.
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 المادة الرابعة: الغرض من النظام 

 المواقع تعديل و إلنشاء يئةيال اىتعتمدوف س التي األسس وضع فييتمثل الغرض الرئيسي ليذا النظام   .1
 .األرضي فزيونموالت اإلذاعي البث خدمات و والعامة الخاصة االتصاالت شبكات في الراديوية

  .يأو تعديل موقع راديو  نشاءاألصول واإلجراءات المطّبقة لمحصول عمى ترخيص إل النظام يصف ىذا  .2
 ُيطّبق ىذا النظام عمى جميع مقّدمي خدمات االتصاالت في لبنان.   .3
 وني لمييئة، ويدخل حّيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.سوف ينشر ىذا النظام عمى الموقع االلكتر   .4

 

 مصطمحات: الخامسةالمادة 
سوف ُتستعمل المصطمحات المعّرفة في قانون االتصاالت بنفس المعنى عند استخداميا في ىذا النظام. بالتالي سوف 

االتصاالت إاّل في حال تمت إعادة تحديدىا أو  يكون لمعبارات أو المصطمحات في ىذا النظام معناىا الوارد في قانون
في حال وجود تناقض أو التباس بين العبارات الواردة في ىذا النظام والعبارات الواردة في حال تطّمب السياق غير ذلك. 

 في الترخيص أو في قانون االتصاالت، ُيطبق عندئذ ترتيب األسبقية وفق التالي:

  االتصاالتقانون  .1
دارة حيز الترددات نظام ترخيص و  .2  الالسمكيةا 
 الراديوية المواقع وتعديل إنشاء نظام .3

  :اآلتية المعاني توجيياتىذه ال في الواردة والعبارات بالكممات ُيقصد
إنشاؤىا المنوي أو  نشأةالمعدات والمحطات الراديوية المو المكان واليوائيات واألبراج والقواعد والسواري  :الراديوي الموقع

وفق قانون من قبل الييئة لمترخيص  خاضعةتستخدم ترددات راديوية سوف والتي تستخدم أو  ،لمكانفي ذلك ا
 .االتصاالت

 الداخمية من التجييزات الراديوية. وحداتتتضمن ال: ىي أي منشأة غرفة التجهيزات

تجييزات لم دات الخارجيةالوحاليوائيات و  حمل: ىو أي برج حديدي أو أسمنتي يستخدم أو سيتم استخدامو لبرج اتصاالت
 .راديويةال

 منتتطمب  المعمومات و أي نوع من لنقل راديويةالترددات خدم التست تجييزات الكترونية ةأيّ وتشمل : تجهيزات راديوية
نظام الموافقة عمى المعدات حسب من الييئة  الستخداميا وترخيص الستيرادىا طابقةم شيادة ترخيص التردد, الييئة
 .(9002/5 ةالييئ )قرار

يتم تركيبيا عادًة داخل والتي  الراديوي لمجياز: ىي األقسام الداخمية   Indoor Unitلمجهاز الراديوي الوحدة الداخمية
 غرفة التجييزات.

 والتي يتم تركيبيا عادةً  الراديوي مجيازل ىي األقسام الخارجية : Outdoor Unit لمجهاز الراديوي الخارجيةالوحدة 

 و أبراج االتصاالت. عمى السواري
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السماح بغية  (المقّدم وفق الشروط التي تضعياالطمب بناء عمى ) الييئةالتي تعطييا  والقانونية الموافقة الفنية :اإلذن
 /شبكاتمقدمي خدماتالمالكين/من قبل فيو استخدام الترددات الراديوية والسماح بموقع راديوي  أو إزالة تعديل ,إنشاءب

 المرخص ليم. و الخاصة ةالعام االتصاالت
 

 التنظيمي اإلطار :لسادسةا المادة
من الييئة و ذلك من خالل تقديم المسبق عمى اإلذن  الحصول دون راديوي موقع أيأو إزالة  تعديلو  إنشاء يجوز ال

 .في ىذا النظام يستوفي كافة الشروط التي وضعتيا الييئة  طمب
 

 ذنعمى اإل الحصول إجراءات :لسابعةا المادة
 وفًقا الييئة إلىطمب رسمي توجب تقديم ، يواحد أو أكثر راديويموقع  تعديل أو نشاءإل لمحصول عمى اإلذن .1

 .في ىذا النظام التي حددتيا الييئة لإلجراءات

موقع  تعديل أو نشاءالحصول عمى إذن الييئة إل األرضي فزيونموالت اإلذاعي البثعمى كل من مقدمي خدمات   .2
 المزمع إنشاؤىا أو تعديميا الراديويةأكثر، قبل تقديم طمب ترخيص ترددات راديوية لممواقع راديوي واحد أو 

 :تضمن ما يميت بدراسة تقنية طمبو يعزز أن صاحب الطمب عمى مقدم الخدمة/ يجب .3
 الخدمة. منطقة في الشبكة سعة لزيادة أو األولية لمتغطية سواءً  التغطية وخريطة تغطيتيا المراد المنطقة .أ

 بياني رسم إلى باإلضافة الحاضنة شبكةال مع الراديوي الموقع ربط طريقة عن والتفاصيل المعمومات جميع قديمت .ب

 .كما يتضمنو طمب األذن كامال الربط لمسار

 اإلذاعي البث أو و الخاصة العامة االتصاالت لخدمات المستخدمة الراديوية المحطات أن بموجبو يؤكد إقرار .ج 
 ووفق والبيئية الصحية بالسالمة المتعمقة الدولية المعايير وفق تعمل الموقع ذلك في ضياألر  التمفزيوني أو

 من الحد" نظام في والمبينة الييئة لدى المعتمدة الكيرومغناطيسية لمحقول التعرض آثار تحديد توجييات
 .الراديوية تالمحطا عمل في تعتمد سوف التي لقياسا بوثائق ومعززة" الكيرومغناطيسي البشري التعرض

رسومات بيانية تظير موقع اليوائيات واألقسام الخارجية لمتجييزات الراديوية في الموقع الراديوي, رسومات  .د
( في Indoor Unit( توضح مواقع األقسام الداخمية لمتجييزات الداخمية )Front Panel Drawsجبيوية )
( Floor Plan) لخزائن في غرفة التجييزاتورسومات توضح مواقع ىذه ا (Cabinets/enclosure)خزائنيا 

 كما يتضمنو طمب األذن. 

 

( Type approval) المعدات عمى موافقة شيادة عمى حاصمة تركيبيا المزمع والتجييزات المعدات كافة تكون أن  .4
 .الييئة قبل من

عمى مقدم الطمب  وجبيت جديدة, ىوائيات و/أو  تركيب تجييزات راديوية تتضمنفي حال كانت غاية تقديم الطمب  .5
وذلك لتفادي  من المورد ) أمر شراء نيائي, بوليصة شحن( ات التي تؤكد أتمام عممية الشراءإرفاقو بالوثائق والمسند
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والتي ستصدرىا الييئة في حال الموافقة عمى  في بطاقات التعريف الخاصة بيذه التجييزات أو خطأ أي تغيير
 األذن.

 الرأي    وبيان في الييئة الترددي الطيف إدارة قبل من الراديوي الموقع تعديل أو شاءبإن الخاص الطمب دراسة تتم  .6
سوف  لمييئة. ًً  مكتمال الطمب تقديم تاريخ من يوماً  30 أقصاىا مدة فيو إصدار بطاقات التعريف المناسبة  فيو

 ال فترة وسوف تعتبر. ناقصة أو إضافية معمومات أي تقديم الخدمة مقدم إلى )رسالة( ترسموفي كتاب  تطمب الييئة
عمى أن تستكمل المعمومات المطموبة خالل فترة  المطموبة. المعمومات استكمال وقت من لمتجديد  قابمة يوماً  30

 محددة و في حال التخمف يعتبر الطمب الٍغ.

 : الطمب عمى حال منح اإلذن في .7
      أو أية متطمبات متضمًنا الطمب في الواردة تلممعموما وفًقا خطًيا مقدم الخدمة  بمنح اإلذن  تبميغ تمي  .أ 

دارة حيز ترخيص المذكورة في" نظام جراءاتاإلو  توجيياتمل وفًقا حينو في ضرورية الييئة تراىا شروط    وا 
 .الييئة من المعتمد "الترددات

 .ل مسبقبشك عمى اإلذن ةالحاصم ةالراديوي المواقع تشغيل بموعد الييئة يقوم مقدم الخدمة بإشعار  .ب 
عمى الييئة إصدار بطاقات التعريف المناسبة في حال كان الطمب يتعمق بإنشاءات جديدة أو تحديث البيانات   .ج 

 .منصوص عمييا في الطمببالتعديالت ال المتأثرةالمتعمقة ببطاقات التعريف 
وتثبيتيا ب اإلذن باستالم بطاقات التعريف الخاصة بالتجييزات التي سيتم تركيبيا بموجيقوم مقدم الخدمة   .د 

 نصوص عمييا في ىذا النظام.الم تعميماتال الطريقة المناسبة حسبب
 من الحصول عمى  ستة أشيرعمى مقدم الطمب تركيب الموقع الراديوي بعد انقضاء فترة تعذر  في حال  .ه 

يا في فرض وتحتفظ الييئة بحق حيث يعتبر اإلذن الغياً بطاقات التعريف يجب إعادتيا إلى الييئة بشكل فوري 
 . الغرامات المناسبة في حال عدم توفر أسباب موجبة ومبررة 

عو في / وضبطاقة التعريف الخاصة بو الصادرة من الييئة فور إنشائو أن يحمل كل موقع راديوي يجب عمى  .و 
ات  أخذ اإلجراءات التي ترتئييا مناسبة من مصادرة المعدتحتفظ الييئة بحقيا في الخدمة. في حال المخالفة، 

 إلغاء اإلذن وفرض الغرامات المناسبة.الى 

يجب عمى مقدم الخدمة صاحب اإلذن تحديث جميع البيانات المتعمقة بالموقع الراديوي ذات العالقة وتقديميا    .ز 
 لمييئة بشكل دوري كل ستة أشير.

في حال وجودىا بما  تتعديال اقتراحجوز لمييئة وي ,بذلك خطًيا مقدم الخدمة تبميغ يتم عدم منح اإلذن، حال في .8
  يسمح إعادة النظر بالطمب.

  

 : بطاقات التعريفثامنةالمادة ال
منشأ أو سيتم  تيدف الييئة المنظمة لالتصاالت في لبنان من خالل إصدار بطاقة تعريف لكل موقع راديوي .1

عمى قطاع  اً ي تشكل خطر مرخص ليا والت غيرالإلى مكافحة ظاىرة المواقع الراديوية  المبنانية عمى األراضي أنشاؤه
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من تحديد وفنيييا لمفتشي الييئة   بطاقات التعريف ىذه ستسمحاألمن القومي. كما و الصحة العامة  ،التصاالتا
 ممكية ووجية استخدام المواقع الراديوية و حصر المخالفات فييا.

. بأي شكل من األشكال" داتبطاقات موافقة عمى المع" أي موقع راديوي ة عمىال تعتبر بطاقات التعريف المثبت .9
لمتأكد "نظام الموافقة عمى المعدات" خضع إلجراءات وشروط تىي عممية مستقمة ن الموافقة عمى المعدات حيث أ

 .الييئةالتقنية المعتمدة من قبل  والموافقة لمطابقةلشروط امن مواصفات األجيزة وخضوعيا 

عمى  ةلكل نوع من أنواع المواقع الراديويبة ت التعريف المناسِ عتبر الييئة  الجية الوحيدة المخولة إصدار بطاقاتُ  .3
 ما يمي:وفقًا لصاحب طمب األذن مسؤولية تركيبيا بالطرق المشار ألييا /أن يتحمل مقدم الخدمة

 عنصادرة  بطاقة تعريفبغرفة تجييزات مرخص ليا كل  تزويد يجب:  بطاقة تعريف غرفة التجهيزات .أ 
يسيل النظر  و مرئي ،في النصف العموي من باب الغرفة بشكل واضح البطاقةىذه  . عمى أن تثبتالييئة
 وتكون ىذه البطاقة والحفاظ عمييا مسؤولية صاحب الموقع الراديوي. أليو.

. الييئة عنصادرة  بطاقة تعريفبمرخص  تصاالتابرج  كليجب تزويد  :: بطاقة تعريف برج االتصاالت .ب 
يسيل  و مرئي ،القائمتين األماميتين أو القاعدة األسمنتية بشكل واضح عمى أحدى ىذه البطاقة عمى أن تثبت
 وتكون ىذه البطاقة والحفاظ عمييا مسؤولية صاحب الموقع الراديوي. النظر أليو.

 وحدةال يجب تزويد كل من:  ( و الهوائيOutdoor Unit) جهاز الراديويلمالوحدة الخارجية بطاقة تعريف  .ج 
 ىذه البطاقة. عمى أن تثبت الييئةعن صادرة  طاقة تعريفبب واليوائي الخاص بيا ويالرادي لمجياز خارجيةال

ل امع أمكانية استعمال سالسل معدنية لربط بطاقة التعريف في ح يسيل النظر أليو.و  مرئي ،واضح بشكل
 وتكون ىذه البطاقة والحفاظ عمييا مسؤولية مقدم الخدمة/صاحب اإلذن. استحالة التثبيت المباشر.

 لمجياز داخمية وحدةكل  تزويديجب (: Indoor Unit) لمجهاز الراديويالوحدة الداخمية  بطاقة تعريف  .د 
عمى كل من الواجية األمامية والخمفية  ىذه البطاقةالييئة. عمى أن تثبت  عنصادرة  بطاقة تعريفب الراديوي
يا مسؤولية مقدم الخدمة/صاحب وتكون ىذه البطاقة والحفاظ عمي يسيل النظر أليو. و مرئي ،واضح بشكل
  اإلذن.

 لمجيازالوحدة الخارجية  ,الراديوي لمجياز الداخمية وحدةكل كبل مربوط بال تزويديجب : الكوابل بطاقة تعريف .ه 
مسافة  في حدودالكبل  ىعم ىذه البطاقة صادرة من الييئة. عمى أن تثبت بطاقة تعريفب واليوائيات الراديوي

وتكون ىذه البطاقة والحفاظ  يسيل النظر أليو.و  واضح, مرئي بشكلم من نقطة االرتباط ال تتعدى الثالثين سنت
 صاحب اإلذن. عمييا مسؤولية مقدم الخدمة/
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 عامة أحكام :لتاسعةا المادة
 الجيات كافة من الالزمة كافة األذونات عمى بالحصول التزامو فيو يؤكد إقرار عمى التوقيع خدمةالمقدم  عمى يجب .1

 ذلك الضرورة اقتضت إذا وشاغمييا العقارات وأصحاب الحكومية الجيات ومنيا الراديوي بالموقع عالقةال ذات
 .طمبيا عند بيا الييئة وتزويد

ذن صاحب العقار طيمة مدة  ترخيصق الطمب بنسخة عن ارفإيجب عمى مقدم الخدمة   .2  الموقع. استخدامالبمدية وا 

 العالقة ذات الجيات أن إحدى راديوي موقع تعديل أو الطمب اإلذن إلنشاء دملمق منحيا وبعد الحًقا لمييئة تبين إذا .3
 مبررة ألسباب الراديوي الموقع ذلك إلنشاء ممانعتيا أبدت( الخ...صاحب العقار البمدية، )الراديوي الموقع بذلك

تقوم  و ذلك ضوء عمى مسؤوليتيا تخمي الييئة فإن حينو، في معتمدة أنظمة أو/و توجيياتأو /و لقوانين استناًدا
بإنذار مقدم الخدمة/صاحب اإلذن من خالل مراسمة رسمية تدعوه فييا بتصحيح وضعو مع الجية المعترضة ضمن 

 في لمييئة بطمب اإلذن مجدًدا التقدم عميو يتوجب ،الموقع ذلك قيام مقدم الخدمة  بتسوية وضععند  .مدة محددة
ذا تبين لمييئة عدم تسوية  سابًقا. اإلذن الممنوح يعتمد لكذ وخالف ية،الخصائص الفنّ  تعديل تمّ  حال مقدم الخدمة وا 

خالل الفترة المحددة في الرسالة  إلنشائو الممانعةالرسمية ذات الصمة  الجيات أو الجية مع الموقع ذلك وضعل
 بوثائق لييئةمن ا التقدم عمى مقدم الخدمة ،جميع األحوال في .الغياً  الراديوي الموقع تعديل أو إنشاءب يعتبر اإلذن

 .الصمةذات الرسمية  الجيات من الممانعة أسباب انتفاء تدعم

الذي  لو مقدم الخدمة المرخص عمىباإلضافة إلى المتطمبات والوثائق المذكورة في المادة السابعة من ىذا النظام،  .4
  أن يتقدم المرخص ليم،االتصاالت لغيره من مقدمي خدمات ة أصاًل و تابع ةمقامالتشارك في مواقع راديوية  ينوي
 :عمى أن يتضمن طمب التشارك ىذا ما يمي .بالمواقع المعنية بالتشارك ألخذ اإلذنبطمب خاص  لييئة من ا

 
 . مقدم الخدمة األخر صاحب طمب األذنمع في ىذا الموقع  التشاركالييئة عمى  مستند يظير موافقة .أ 
   البنية تشارك" لنظام االتصاالت خدمات مقدمي بين ةالراديوي المواقع في التشارك مسألة تخضع  .ب 

 .الييئة تصدره سوف الذي" التحتية

عمى مقدم الخدمة صاحب الموقع القائم أصاًل االحتفاظ بكل نسخ الرسم البياني القديمة والحديثة  .ج 
براز أّية نسخة بناًء عمى طمب الييئة.و   لمموقع  ا 

 

و مطابقتيا ألرض الواقع عمى عاتق صاحب الموقع الراديوي المرخص لو تقع مسؤولية تحديث الرسومات البيانية   .5
يتحمل مقدم الطمب عمى أن تتضمن ىذه الرسومات معمومات جميع شاغمي الموقع الراديوي المرخص ليم . كما 
 مسؤولية تثبيت بطاقات التعريف بالشكل الصحيح حسب التوضيحات والشروح المذكورة أعاله.

جميع  أعادةيتوجب عميو  ،مقدم الخدمة أن يفكك أي من المواقع الراديوية ألي سبب كان في حال قررال يجب  .6
بطاقات التعريف الخاصة بيذا الموقع الراديوي إلى الييئة خالل فترة ال تتجاوز األسبوع من موافقة الييئة عمى طمب 

 .باإلزالة اإلذن 
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ال  ن أي موقع راديوي يستخدم بشكل غير قانونيمسؤول عن تبميغ الييئة عىو  ذناإل/ صاحب كل مقدم خدمة .7
 .خاصة إذا كانت ممكية الموقع تعود إليو أو يشك بأنو يحمل بطاقة تعريف مزورة يحمل بطاقة تعريف

 

  خاصة أحكام :عاشرةال المادة
 :يمي بما االلتزام يجب الراديوي الموقع في أبراج استخدام مقدم الخدمة رغبة حال في .1

 حسب األنظمة المرعية األجراء. ريةتحذي إنارة وضع  .أ 
 .حسب األنظمة المرعية األجراء تحذيرية إنارة وضع  .ب 

 
مجاالت لم من التعرض الحدّ  نظامعدم مطابقة أحد المواقع الراديوية المرخص ليا ل لمييئة ينتبّ  حال في .2

ة لتسوية الوضع  كما يحق فوري تعديالتإجراء  مقدم الخدمة من الييئة تطمبس ،المقر من الييئة الكيرومغناطيسية
 .إلغاء اإلذن وفرض الغرامات عمى مقدم الخدمةليا 

من  اإلذن عمى الحصول عميو المتحرك يتوجب النوع من راديوي موقع وتشغيل استخدام الخدمة مقدم حاجة عند .3
 .الراديوية المواقع من النوع ىذا وتشغيل الستخدام الييئة

 موقع إنشائو عند عالقة ذات حكومية جية ألية توجيياتوال واألنظمة وانينالق بكافة االلتزام مقدم الخدمة عمى .4
 .المدني الطيران قانون ألحكام وبالخصوص برج يتضمن راديوي

بطاقات التعريف أن يدخل ميمة التنظيف الدورية لمبطاقات في قائمة الميمات الروتينية  عمى مقدم الخدمة صاحب .5
/ صاحب اإلذن مسؤول عن الحفاظ عمى بطاقة كل مقدم خدمة يعتبر لو.المطموبة من فرق الصيانة العائدة 

التعريف ونظافتيا والطمب من الييئة إصدار بديل في حال التمف مع وجوب إرجاع البطاقات المستبدلة إلى الييئة 
 خالل فترة ال تتجاوز األسبوع من عممية االستبدال.

استخداميا في مكان أخر ألي ة تعريف صادرة من الييئة و طاقال يحق ألي من مقدمي الخدمات أن يقوم بنزع أي ب .6
 سبب من األسباب.

القيم المصرح عنيا عند رخص ليا مسؤولية صحة المعمومات و يتحمل مقدم الخدمة صاحب المواقع الراديوية الم  .7
الحمول و  في حال تباين المعمومات مع الواقع عند الكشف عمى الموقع الراديوي يحق لمييئة فرض طمب األذن.

  الغرامات المناسبة لتسوية الوضع و التعويض عن الضرر الواقع عن ىذا التضميل. 
 

 اإلذن إلغاء :الحادية عشر المادة
 الحصول دون آخر مكان إلى نقمو أو نفسو الراديوي الموقع مواقع اليوائيات أو عمى تعديالت أية إجراء يجوز ال .1

خدمة أن يمكن لمقدم ال ،. مع ذلكالمالحقة القانونيةو يق البنود الجزائية تحت طائمة تطب الييئة من مسبق إذنعمى 
إخالء  منيومًا  30ذلك قبل و  بطمب إزالة الموقع الراديوي الييئة من التقدم موقع الراديوي في أي وقت بعداليخمي 
   الموقع.

 :حال في مباشرة الراديوي الموقع يمغى اإلذن عمى .2
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 .ترنة  باإلذنالمق الترددات رخصة إلغاء  .أ 
 .العالقة ذات السارية والقوانين توجيياتبال االلتزام دمع .ب 
 .العامة االتصاالت خدماتمقدم  صيترخ إلغاء أو انتياء  .ج 
 .تخمي مقدم الخدمة عن الموقع الراديوي  .د 
 في حال عدم إنشاء الموقع الراديوي خالل فترة سنة من الحصول عمى اإلذن من الييئة. .ه 
 وجييات و التعميمات المشار إلييا سابقًا بخصوص بطاقات التعريف.في حال مخالفتو الت  .و 

 

 :في الحاالت التالية مجتمعة أو منفردة الراديوي الموقع تعديل أو إنشاء عمى إلغاء اإلذن لمييئة .3
 431 قانون االتصاالت ألحكام أو الترخيص لشروط مخالفة عمى اإلذن ارتكب مقدم الخدمة الحاصل إذا  .أ 

 .التوجييات ىذه أو/و الصمة ذات الييئة قرارات أو/و بمقتضاه الصادرة مةاألنظو  2002/
 .الييئة من لو خطي إنذار توجيو تاريخ من ايومً  ثينثال خالل أوضاعو يصوب ولم بالغير ضرًرا ألحق .ب 
 .ذلك الوطنية المصمحة اقتضت إذا  .ج 
 الستحصال عمى اإلذن من الييئة.التخمف عن إتمام إنشاء/تعديل الموقع الراديوي بعد مضي ستة أشير من ا .د 

يتوجب عمى مقدم الخدمة إعادة جميع بطاقات التعريف الخاصة بالموقع الراديوي إلى الييئة خالل فترة ال تتجاوز  .4
األسبوع من تبميغو قرار الييئة بإلغاء اإلذن عمى الموقع الراديوي تحت طائمة المسؤولية والمالحقة القانونية في حال 

 االمتناع.
 

  الهيئة صالحيات: ثانية عشرال لمادةا 
 :التالية باألمور الحق ييئةلم  

  لشروط مطابقتيا من لمتأكد الالزمة القياسات إلجراء األوقات جميع في الراديوية المواقع عمى الكشف  .1
 لممجاالت البشري التعرض من الحد" نظام في المبينة لممعايير ومطابقتيا الصمة ذات الييئة وتوجييات

 ."كيرومغناطيسيةال
لمتأكد من أنيا تحمل بطاقات التعريف المناسبة, و أن  األوقات جميع في الراديوية المواقع عمى الكشف  .2

 المعمومات المصرح عنيا من مقدم الخدمة عند طمب اإلذن ىي مطابقة ألرض الواقع.
االلتزام  عدم حال في 431/2002 االتصاالتإنزال العقوبات و الغرامات إلى الحد المسموح بو في قانون   .3

 إلغاؤىا. أو المرتبطة باإلذن الترددات رخصة الفنية التي وضعتيا الييئة أو انتياء بالمواصفات
طبيق البنود ، وترات المتعمقة بالمواقع الراديويةبتبميغيا عن كافة المعمومات والتغي إلزام جميع  مقدمي الخدمات  .4

 .تخمفالعند  الجزائية
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 عشر ثالثةال المادة

  ينشر ىذا النظام و يعمل بو فور نشره في الجريدة الرسمية. 
 

 3122/-- / -- بيروت في

 

 عماد حب هللاد. 

 رئيس الهيئة المنظمة لالتصاالت باإلنابة
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