
  
 معلومات خاصة بمقّدم الطلب    -أ

  اسم الشرآة / اسم مقدم الطلب 
 
 ) التصنيع الصادر عن الهيئة/ آما هو مكتوب على ترخيص االستيراد(

 رقم  ترخيص الموزع

  فئة الترخيص  عنوان الشرآة  

  : لالتصال بالشخص 
  
 
  )أو ممثًال لحامل الترخيص الترخيصيجب أن يكون  حامل (

  المرآز/ اللقب

 :الهاتف :الفاآس  :البريد االلكتروني
 

 )RTTE(الالسلكية ومعدات االتصاالت الطرفية تفاصيل المعدات    - ب
 ------------------------------: نوع المعدات 
  ----------------- ): إذا وجد(التجاري  االسم ---------------------------- : اسم الصنف
  ----------------------- : سنة التصنيع ----------------------------- : رقم الطراز

  --------------------------------------------------- :  اسم المصنع 
  -------------------------------------------------- : عنوان المصنع 

  ن طلب الموافقة على المعدات الغرض م
  معدات ُتسوق في لبنان    □

   □  معدات ُتستعمل من قبل مقدم الطلب
  

  : من استعمال المعدات) األغراض(الغرض 
 ------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------- -----  
  
  : الرجاء تحديد جميع شبكات االتصاالت المزمع التوصيل بها 
  

 ------------------------------------------------------------------  
 

 ------------------------------------------------------------------ 

 استمارة طلب للموافقة على المعدات 



 
 تفاصيل إضافية للمعدات الالسلكية      -ج
  
  ------------- : نوع التعديل ------------ : التباعد بين أقنية الترددات الالسلكية   
  ---------------------- : البرنامج[النسخة  -------------: قوة الترددات الالسلكية الخارجة 

الطاقة المشعة المكافئة /ئةالطاقة المشعة المكاف[طاقة جهاز اإلرسال -------------- : طاقة الترددات الالسلكية الخارجة 
   -------------------- ] E.R.P/E.I.R.Pالمتناحية 

  
  

  ) مدى التحويل دون إعادة الموالفة(مدى التردد التشغيلي 
  
  ميغا هرتز------ ميغاهرتز  إلى  ------ ميغاهرتز     االستقبال من  ----- ميغاهرتز    إلى  ----- اإلرسال من  -أ
  ميغا هرتز------ ميغاهرتز    إلى ------ ميجاهرتز     االستقبال من ----- ميغاهرتز    إلى --- اإلرسال من  - ب
  

.......  

 األجهزة ذات الصلة   -د
  : إذا آنت تتقدم بطلب للحصول على موافقة على معدات شبيهة لمعدات لديك موافقة عليها

  ------------------------ رقم الموافقة على المعدات 
  :اشرح العالقة بين المعدات المذآورة  أعاله والموافقة على المعدات الحالية

-------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------  
  : ن صنف لديك موافقة عليهاإذا آان طلبك هو للحصول على موافقة على معدات أصلية أو معدات م

  ------------------------ رقم الموافقة على المعدات 
  :اشرح العالقة بين الجهاز المذآور ً أعاله  والموافقة على المعدات الحالية

-------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------  

 
  تقارير االختبار -هـ

  آال  □نعم                                       □هل صدر أي تقرير اختبار                

  :إذا آان الجواب نعم

  ------------- الرقم المرجعي  ------------------ المختبر الذي أجرى االختبار 

  ---------------- التاريخ االختبار  -----------------------  اسم االختبار

  ---------------------------------------- المواصفات الُمستخَدمة / اسم مقياس التقييم
 

 
 
 
 
 
 
 
  



  تصريح    -و

  .أصرح بموجبه أن جميع المعلومات والوثائق المزودة في هذا الطلب حقيقية وصحيحة -1

 العينة المقدمة تمثل  المعدات آما ُذآرت في هذا الطلبأؤآد بموجبه أن  -2
وفي حال تخلفت عن , أوافق على استعادة العينة المقدمة ضمن ثالثة أشهر من تاريخ اإلشعار بنتيجة التقييم -3

استرجاع العينة المقدمة ضمن هذه الفترة، أوافق على أن تتصرف الهيئة المنظمة لالتصاالت بها بالطريقة التي 
 . مناسبة تراها

 .أوافق على التقيد بأية أحكام أو شروط أو قيود قد تفرضها الهيئة وأن التزم بالقوانين و األنظمة النافذة -4
  ختم الشرآة                                                                           

  توقيع مقدم الطلب

  اسم  الموّقع 

  المرآز الذي يشغله

  اريخ المكان والت

  لالستعمال الداخلي    - ز 

  -------------------------------------------------------- : مالحظات خاصة

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------------------------- :  تاريخ الموافقة

  عن مدير الترخيص----------------------- :  التوقيع

  )الهيئة المنظمة لالتصاالت(

  المطلوب تقديمها مع الطلب قائمة التدقيق  للمستندات –ح 
  )ٌيرجى المالحظة إلى أنه يتوجب دفع رسم منفصل عن آل طلب موافقة(دفع الرسوم أو إثبات على أن الدفع قد تّم    □
  تصريح التطابق مع المواصفات  □

  : يتألف من) 1غير مطلوب بالنسبة لمعدات الفئة ( TCF ملف االلتزام التقني     
  )RTTE(صور عن المزايا الخارجية والداخلية للمعدات الالسلكية ومعدات االتصاالت الطرفية   □
  )RTTE(وصف االستعمال المرتقب للمعدات الالسلكية ومعدات االتصاالت الطرفية   □
  )RTTE(وصف مفصل للوظائف والمزايا التي تقدمها المعدات الالسلكية ومعدات االتصاالت الطرفية   □
  )RTTE(األوصاف والشروحات الضرورية لفهم رسوم ومخططات وعمل المعدات الالسلكية ومعدات االتصاالت الطرفية    □
  )RTTE(الئحة بمواصفات الهيئة التي يجب أن  تتطابق معها المعدات الالسلكية ومعدات االتصاالت الطرفية   □
مع هذه ) RTTE(الالسلكية ومعدات االتصاالت الطرفية تقارير االختبار من مختبرات معتمدة تثبت تطابق المعدات   □

  المواصفات 
  باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنكليزية )RTTE(نسخة عن دليل المستعِمل للمعدات الالسلكية ومعدات االتصاالت الطرفية   □
للمعدات الالسلكية ومعدات االتصاالت  أو الالسلكية/الرسوم والمخططات التي تظهر األجزاء الرئيسية  والوصالت السلكية و  □

  )RTTE(الطرفية 
 تفاصيل الهوائي للمعدات الالسلكية  □



 


