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 .1المقدمة


تكمن األهداف الرئيسية لنظام اعتماد النوعية في حماية صحة وسالمة األشخاص والمصلحة العامة وحماية الممتلكات
وشبكات االتصاالت ،وتتمثل هذه األهداف في توفير المتطلبات األساسية التي يجب أن تمتثل لها جميع األجهزة
الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية .يتم تصميم واعتماد هذه المتطلبات لضمان تحقيق مستوى عال من
الحماية وتقوم الهيئة بنشر المعايير الفنية لمختلف أنواع أجهزة االتصاالت مع مجموعات من المتطلبات القياسية
المعترف بها دوليا ً والتي تشكل المتطلبات األساسية.



تعتمد عملية تصريح أجهزة االتصاالت على عوامل متعددة ومن أهمها مستوى التأثير المحتمل على السالمة،
والتوافق من الناحية الكهرومغناطيسية وكفاءة استخدام الطيف الترددي الراديوي.



تعتبر األ جهزة المعتمدة من الهيئة سلعة يسمح بعرضها وبيعها واستخدامها لألغراض التجارية في سوق الدولة،
ويسمح ببدء استخدام هذه األجهزة للغرض المحدد والمصممة له ،وتخضع أجهزة االتصاالت الالسلكية لقوانين ولوائح
إضافية مثل تصريح استخدام الطيف الراديوي وتزويد الخدمة المعنية.



الهيئة غير مسؤ ولة فيما يتعلق بأي تداخل مع أي منتجات أخرى أو أي إصابة أو خسارة أو ضرر ينجم عن تطبيق
أنظمة اعتماد النوعية.



ال يتناول نظام اعتماد النوعية المسائل المتعلقة بجودة تصنيع أجهزة االتصاالت.
أهداف نظام اعتماد النوعية

تتمثل أهداف نظام اعتماد النوعية في ضمان:


أن أجهزة االتصاالت ال تسبب ضررا ً للعامة أو للموظفين العاملين على شبكات االتصاالت العامة.



أن الموجات الكهرومغناطيسية المتولدة ال تتجاوز المستوى الذي يتعذر عنده على أجهزة االتصاالت األخرى أن
تعمل على النحو المنشود.



أن أجهزة االتصاالت تملك مستوى من المناعة ضد الموجات الكهرومغناطيسية المتولدة من أجهزة اتصاالت أخرى
بما يتيح لها العمل دون أن تؤثر على االستخدام المقصود له.



أن األجهزة الالسلكية تستخدم الطيف الترددي استخداما ً فعاالً وال تسبب أضرارا ً أو تداخالً على عمل شبكة االتصاالت
األخرى.
المعايير الفنية



تقوم الهيئة بنشر المعايير الفنية التي يتعين على األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت السلكية الطرفية مطابقتها،
وتخضع المعايير الفنية إلى مراجعة دورية من الهيئة ،وفي حالة غياب مواصفات ذات صلة ،تحدد الهيئة المتطلبات
الفنية المطلوبة ك ٌل على حدة.



تستند المعايير الفنية ألجهزة االتصاالت على مجموعة من المعايير الفنية الدولية واإلقليمية والوطنية ومواصفات
أخرى ،وتتوفر المعايير الفنية ألجهزة االتصاالت في وثائق تم تصنيفها بناء على التقنيات المعتمدة.



يتم تطبيق المعايير الفنية لمتطلبات الصحة والسالمة ( )TS HS 001وتعديالتها على كل أجهزة االتصاالت.



إذا تضمن جهاز االتصاالت على تقنيات متعددة ،تطبق كل المعايير الفنية ذات الصلة على الجهاز.
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الرسوم
تقوم الهيئة بنشر سياسة رسوم خدمات نظام اعتماد النوعية ،وتكون الرسوم مستحقة مقابل التكاليف التشغيلية لعمليات
االعتماد ومراقبة سوق أجهزة االتصاالت في الدولة.
وثائق ذات عالقة:
 4-1-1أجهزة االتصاالت المقيدة والممنوعة
 4-1-2المعايير الفنية
 4-1-3سياسة رسوم خدمات اعتماد النوعية
 .2التعاريف
ما لم يقض السياق خالف ذلك ،تكون للعبارات والمصطلحات الواردة في هذه الالئحة ،نفس المعاني الممنوحة لها في
المرسوم بقانون اتحادي رقم  3لسنة  2003في شأن تنظيم قطاع االتصاالت وتعديالته ،وتكون للعبارات والكلمات
التالية المعنى المقابل لها:


الدولة :دولة اإلمارات العربية المتحدة.



قانون االتصاالت :المرسوم بقانون اتحادي رقم  ٣لسنة  ٢٠٠٣بشأن تنظيم قطاع االتصاالت وتعديالته.



الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  ٣لسنة  ٢٠٠٣بشأن تنظيم قطاع االتصاالت.
الهيئة :الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت والحكومة الرقمية.



نظام اعتماد النوعية :اإلطار التنظيمي الخاص بسياسة والئحة وإرشادات وقواعد وإجراءات ونماذج ورسوم
اعتماد النوعية التي تصدر عن الهيئة.



اعتماد النوعية :االجراءات التي تتبعها الهيئة لتصريح أجهزة االتصاالت الالسلكية والسلكية الطرفية قبل
طرحها في أسواق الدولة.



أجهزة االتصاالت أو جهاز االتصاالت :األجهزة الالسلكية أو أجهزة االتصاالت السلكية الطرفية المصنعة أو
المهيأة لالستخدام في إرسال و/أو استقبال و/أو نقل أيا ً من خدمات االتصاالت من خالل شبكة االتصاالت.



األجهزة الالسلكية :األجهزة أو المكونات ذات الصلة والقادرة على إرسال و/أو استقبال موجات الراديو
الكهرومغناطيسية للترددات من  9كيلو هرتز إلى  3000جيجا هيرتز والتي تنتشر في الفضاء.



أجهزة االتصاالت السلكية الطرفية :األجهزة المقصود وصلها مباشرة ً بشبكة االتصاالت العامة عند نقطة انتهاء
الشبكة حيث يتم تزويد المستخدم بوصول إلى شبكة االتصاالت العامة.



األجهزة الالسلكية المصرحة :األجهزة الالسلكية التي يجب الحصول على تصريح الطيف الترددي قبل تشغيلها
أو استخدامها في الدولة.



المعايير الفنية :الوثيقة الصادرة عن الهيئة حول المتطلبات الفنية التي يتعين تحقيقها.



ُمصنع أجهزة اتصاالت :أي شخص اعتباري يقوم بتصنيع أجهزة االتصاالت أو يكون لديه أجهزة اتصاالت
مصممة أو مصنعة تحت اسمه أو عالمته التجارية .كما يمكن للمصنع توفير أجهزة االتصاالت في السوق إذا
كان مقره في الدولة ويحمل رخصة تجارية سارية تخص أجهزة االتصاالت المعنية.
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ال ُمصنع المحليُ :مصنع مقره داخل الدولة ،ويمكنه صناعة أو تجميع أجهزة االتصاالت وعرضها أو بيعها في
أسواق الدولة إذا كان يحمل رخصة تجارية سارية تخص أجهزة االتصاالت و ُمسجل في نظام اعتماد النوعية.



ال ُمصنع الدوليُ :مصنع مقره خارج الدولة ،ويمكنه توفير أجهزة االتصاالت في أسواق الدولة من خالل تفويض
مستورد مقرة دولة االمارات و ُمسجل في نظام اعتماد النوعية .يتعين على ال ُمصنع الدولي تقديم الوثائق الرسمية
باللغة العربية أو اإلنجليزية التي تثبت الشكل القانوني للمنشأة االقتصادية وعملها في قطاع االتصاالت.



مستورد أجهزة اتصاالت :أي شخص اعتباري تأسس داخل الدولة ويقوم باستيراد أجهزة االتصاالت من دول
أخرى كما يمكن للمستورد عرض أو بيع أو حيازة أجهزة االتصاالت في أسواق الدولة.



موزع أجهزة اتصاالت :أي شخص اعتباري تأسس داخل الدولة ،ويقوم بعرض أو بيع أجهزة االتصاالت في
أسواق الدولة أو حيازتها.



الجهات الحكومية :الوزارات االتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها بما
في ذلك القوات المسلحة والشرطة وأجهزة أمن الدولة ،ويستثنى من ذلك أية شركة أو مؤسسة تجارية ولو
كانت مملوكة من قبل هذه الجهات أو تملك مصالح فيها.



تصريح المطابقة من المستورد :بيان خطي صادر من مستورد أو موزع أجهزة االتصاالت المسجلة وفقا ً
لمتطلبات مواصفة  ،ISO/IEC17050-1يفيد وتحت مسؤوليته بأن جهاز االتصاالت المذكور مطابق
لمتطلبات نظام اعتماد النوعية وكافة المعايير الفنية المطلوبة الصادرة عن الهيئة.



التخليص الجمركي :إذن رسمي يصدر من الهيئة وموجه للجهات الجمركية في الدولة لإلفراج عن شحنة أجهزة
االتصاالت المستوردة.



االستخدام الشخصي :حيازة جهاز اتصاالت لغرض االستخدام الشخصي فقط ،وعدم طرحه في السوق.



شبكة االتصاالت العامة :شبكة اتصاالت تُشغل لتقديم االتصاالت العامة للمشتركين من قبل مرخص له وفقا
ألحكام القانون.



اتفاقيات االعتراف المتبادل ( :)MRAاتفاقية بين جهتين تهدف إلى االعتراف المتبادل بين االطراف بالوثائق
والشهادات الرسمية ونتائج تقييم المطابقة الخاصة بأجهزة االتصاالت.



شبكة االتصاالت :منظومة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر ،بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال
أي من خدمات االتصاالت ،وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية
وغير ذلك من وسائل االتصال.



التصريح المؤقت :يعني إذن رسمي ممنوح من قبل الهيئة ويتم بموجبة االفراج عن أجهزة االتصاالت المعنية
بشكل مؤقت ضمن شروط االستخدام لغرض معين ووقت محدد .أجهزة االتصاالت التي يتم االفراج عنها
بصورة مؤقته ال يجوز طرحها أو توفيرها في أسواق الدولة دون اتباع اإلجراءات الالزمة.



اإلرسال الالسلكي :إرسال أو استقبال الطاقة الكهرومغناطيسية التي يمكن استخدامها لنقل البيانات أو الرسائل
أو الصوت أو الصور المرئية أو لغرض تشغيل اآلالت أو أجهزة االتصاالت أو التحكم بها.



النشاط التجاري :أي معاملة أو فعل أو سلوك يتسم بطابع تجاري ،بما في ذلك البيع أو المقايضة أو التأجير.



جهة إصدار التراخيص االقتصادية :يقصد بها الجهة المحلية أو االتحادية المسؤولة عن تنظيم االنشطة
االقتصادية وفقا ً للقوانين والتشريعات.
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 .3مصنعي ومستوردي وموزعي أجهزة االتصاالت:


يجب أن يكون مصنعي وموردي أجهزة االتصاالت ُمسجلين مع الهيئة ضمن نظام اعتماد النوعية ،ويحصلون على
شهادة تسجيل سارية لمدة  5سنوات ،وقابلة للتجديد لفترات مماثلة.



يتعين على ال ُمصنع المحلي ومستورد أو موزع أجهزة االتصاالت تقديم رخصة تجارية سارية المفعول صادرة من
جهة إصدار تراخيص اقتصادية مقرها في الدولة ،وبها نشاط اقتصادي خاص بأجهزة االتصاالت ،ويمكن لل ُمصنع
المحلي أو مستورد أو موزع أجهزة االتصاالت إضافة فروع تتبع للشركة األم في حال صدور الرخصة التجارية
من نفس جهة الترخيص التجاري وفي نفس اإلمارة.



إذا صدرت الرخصة التجارية للفرع من جهة إصدار تراخيص اقتصادية مختلفة ،ودون األخذ بعين االعتبار موقع
الشركة األم أو الفرع ،فيتم التسجيل بصفة تسجيل جديد ومستقل.

 .4اعتماد النوعية ألجهزة االتصاالت:


يلتزم ُمصنع أو مستورد أو موزع أجهزة االتصاالت ال ُمسجل بالحصول على االعتماد من الهيئة ألجهزة االتصاالت
قبل أن يتم عرضهههههههها أو بيعها في الدولة وفقا للمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة ،ووفقا ً لمتطلبات االعتماد ،ويلتزم
بتقديم الوثائق والتقارير الفنية المطلوبة باإلضههههههافة إلى تقديم عينات من أجهزة االتصههههههاالت بغرض فحصههههههها عند
الطلب ،وتعتبر العينات جزء من طلب اعتماد أجهزة االتصههههاالت وعينات مرجعية ألي إجراء يتخذ في المسههههتقبل،
وال تلتزم الهيئة بإعادة عينات أجهزة االتصاالت المقدمة ألغراض الفحص.



تصههههدر الهيئة شهههههادة اعتماد النوعية ألجهزة االتصههههاالت بعد اعتمادها ،وتتضههههمن رقم اعتماد أجهزة االتصههههاالت
وتكون صههالحية اعتماد أجهزة االتصههاالت لمدة  3سههنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة بعد الحصههول على الموافقة
من الهيئة ،ويحق للهيئة تغيير أو تعديل أو إلغاء التصاريح الممنوحة في أي وقت ولألسباب التي تراها ضرورية.



يجوز ل ُمصنع ومستورد أجهزة االتصاالت ال ُمسجل ومقره في الدولة طرح جهاز اتصاالت معتمد مسبقا ً من خالل:



-

الحصول على التفويض المباشر من ُمصنع أو مستورد أجهزة اتصاالت آخر.

-

الحصول على اعتماد منفصل وتحت مسؤوليته.

عند بيان أن أجهزة االتصهههاالت ال تتوافق مع معايير الصهههحة والسهههالمة وتشهههكل خطراً على سهههالمة المسهههتخدمين،
تطلب الهيئة من ُمصهههنع أو مسهههتورد جهاز االتصهههاالت المعني اتخاذ جميع التدابير التصهههحيحية حتى يتوافق جهاز
االتصاالت مع هذه المتطلبات في غضون مهلة تحددها الهيئة ،وفي حال عدم اتخاذه لإلجراءات التصحيحية الكافية
خالل المهلة المحددة ،يُلغى سريان شهادة اعتماد النوعية المعنية في الحال ،ويحق للهيئة اتخاذ اإلجراءات والتدابير
المناسبة لحظر أو منع توفر جهاز االتصاالت المعني في أسواق الدولة.

 4-1مستويات امتثال أجهزة االتصاالت:


يخضع كل نوع من أجهزة االتصاالت لمستوى مطابقة محدد في نظام اعتماد النوعية ،ويضم النظام ثالث مستويات
رئيسهههههية يتم تعريفها بناء على العوامل التي تؤثر بصهههههورة مباشهههههرة في أهداف نظام اعتماد النوعية ومن أهمها هو
تصههنيف درجة خطورة جهاز االتصههاالت على المسههتخدم وشههبكات االتصههاالت ،وأيض ها ً الغرض األسههاسههي الذي تم
تصميم الجهاز له والمقدرات التقنية للجهاز.



يُحدد في كل مسههههههتوى الوثائق والمتطلبات الفنية العتماد أجهزة االتصههههههاالت ،ويلتزم ُمصههههههنع أو مسههههههتورد أجهزة
االتصاالت بتوفير الوثائق التالية عند تقديم طلب اعتماد النوعية ألجهزة االتصاالت:
 وصهههف عام لجهاز االتصهههاالت يشهههمل صهههورا ً أو رسهههوما ً توضهههيحية تبين الميزات الخارجية والعالماتوالتخطيط الداخلي ،وقائمة بالخصائص الفنية األساسية ،وبيانات المستخدم وتعليمات التركيب.
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نسخة من اإلعالن الذاتي للمطابقة من المستورد. 4.1.1حددت الهيئة مستويات المطابقة ألجهزة االتصاالت كما يلي:
المستوى األول :إعالن المطابقة ):(Declaration of conformity
يُطبق هذا المسههتوى على أجهزة االتصههاالت ال ُمصههنفة ذات الخطورة واألهمية المتدنية ،حيث يتم منح االعتماد بناء
على اإلعالن الذاتي للمطابقة من المستورد مع المعايير الفنية والمتطلبات األساسية.
المستوى الثاني :اعتماد أجهزة االتصاالت العام ):(General Equipment Registration
يُطبق هذا المسههههتوى على أجهزة االتصههههاالت ال ُمصههههنفة ذات الخطورة واألهمية المتوسههههطة ،حيث يقدم ُمصههههنع أو
مسههتورد أجهزة االتصههاالت المسههجل دليل التطابق مع المعايير الفنية والمتطلبات األسههاسههية من خالل تقديم تقارير
الفحص الفني الصهههههههادرة من مختبرات فحص حاصهههههههلة على اعتراف من المنظمة الدولية العتماد المختبرات (
) ILACأو على أ ساس تقديم شهادة مطابقة صادرة من إحدى جهات الت صديق التابعة للهيئة كما هو محدد في البند
 4.15و .4.16
في حال عدم توفر تقارير الفحص المعتمدة ،يجوز للهيئة ،على حسههههاب مقدم الطلب ،فحص أجهزة االتصههههاالت أو
طلب فحص أجهزة االتصاالت في أحد مختبرات الفحص المعترف بها.
المستوى الثالث :اعتماد أجهزة االتصاالت المتطور ):(Advance Equipment Registration


يُطبق هذا المسهههتوى على أجهزة االتصهههاالت ال ُمصهههنفة ذات الخطورة واألهمية المرتفعة ،حيث يقدم ُمصهههنع أو
مستورد أجهزة االتصاالت المسجل دليال على المطابقة مع المعايير الفنية والمتطلبات األساسية على أساس:

 تقديم تقارير الفحص التي يعدها أحد مختبرات الفحص المعترف بها كما هو محدد في البند  4.15و .4.16 إجراء فحوصات فنية إضافية في المختبر الوطني ألجهزة االتصاالت.

يلتزم ُمصهههههنع أو مسهههههتورد أجهزة االتصهههههاالت بتقديم عينة من جهاز االتصهههههاالت المطلوب اعتماده تحت هذا
المستوى كجزء من متطلبات االعتماد االلزامية.

 4.2اعتماد أجهزة االتصاالت السلكية الطرفية:
يتم اعتماد أجهزة االتصهههاالت السهههلكية الطرفية بناء على شههههادة التشهههغيل البيني الصهههادرة من مرخص له بشهههبكة
اتصاالت عامة تعمل في الدولة لمعدات مصنفة كمعدات اتصاالت طرفية.
 4.3تجديد اعتماد أجهزة االتصاالت:
تُجدد شهادة اعتماد النوعية ألجهزة االتصاالت المعتمدة لمدة  ٣سنوات جديدة مع االلتزام بما يلي:


-

عدم تغيير المعايير الفنية ،المدرجة في اإلعالن الذاتي للمستورد عن المطابقة (.)SDoC

-

عدم تأثر أجهزة االتصاالت بأي تعديالت كما هو محدد في الفقرة 4.4
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4.4

تعديل اعتماد أجهزة االتصاالت:


يجوز ل ُمصههههنع أو مسههههتورد أجهزة االتصههههاالت المسههههجل االسههههتمرار في بيع أجهزة االتصههههاالت المعدلة
تعديالت بسهههيطة دون الحاجة إلى إخطار الهيئة بالتغييرات ،وتتضهههمن التغيرات البسهههيطة األجزاء التي ال
تؤثر على المتطلبات األساسية أو المعايير الفنية أو على الشكل الخارجي للجهاز.



يلتزم ُمصنع أو مستورد أجهزة االتصاالت المسجل بإخطار الهيئة بأي تعديالت من شأنها:

-

التأثير على مطابقة أجهزة االتصاالت مع المتطلبات األساسية أو المعايير الفنية ذات العالقة.

-

تغير حجم أو شكل جهاز االتصاالت.

-

تغير رقم الطراز أو االسم التسويقي للجهاز.


يلتزم ُمصههنع أو مسههتورد أجهزة االتصههاالت المسههجل بتقديم طلب جديد العتماد جهاز االتصههاالت في حالة
إجراء أي تعديل على أجهزة االتصهههههههاالت المسهههههههجلة الذي قد يؤثر على مطابقة أجهزة االتصهههههههاالت مع
المتطلبات األساسية المحددة لنظام اعتماد النوعية أو المعايير الفنية المعتمدة.

 4.5عينات أجهزة االتصاالت للفحص:
تكون العينات المقدمة عبارة عن نسختين:
-

النسخة المجهزة وال ُمعدة ألغراض الفحص الفني.

-

نسخة من جهاز االتصاالت الذي سيتم طرحة في األسواق – النسخة التجارية.

 4.6اإلعالن الذاتي للمطابقة:
يلتزم ُمصنع أو مستورد أجهزة االتصاالت المسجل بتقديم تصريح المطابقة ( )SDoCبالتوافق مع المواصفة
معرف في الملحق (ب) ،ويتحمل ُمصنع أو مستورد أجهزة االتصاالت
 ISO/IEC 17050-1:2004كما هو
ّ
المسجل مسؤولية مطابقة أجهزة االتصاالت مع جميع المتطلبات المحددة في نظام اعتماد النوعية.
 4.7المعايير الفنية للهيئة:


تقوم الهيئة بنشر المعايير الفنية المطلوب توافرها في أجهزة االتصاالت .وفي حالة عدم وجود المواصفات،
تتخذ الهيئة قرارا ً حول إمكانية اعتماد الجهاز المعني وذلك على أساس كل حالة على حدة.



ما لم يتم اإلعالن عنه من الهيئة ،ال يؤثر تحديث المعايير الفنية أو إطالق مواصفات فنية جديدة من الهيئة
على أجهزة االتصاالت المعتمدة سابقا وال يزال اعتمادها ساريا ً.

 4.8بطاقة بيان المطابقة من الهيئة (عالمة مطابقة نظام اعتماد النوعية):
يلتزم ُمصنع أو مستورد أجهزة االتصاالت المسجل بتوفير بطاقة بيان المطابقة من الهيئة (عالمة مطابقة نظام اعتماد
النوعية) على العلبة الخاصة بجهاز االتصاالت المعتمد بشكل واضح ومقروء وغير قابل لإلزالة قبل عرضه أو بيعه
أو توفيره في أسواق الدولة ،ويلتزم بوضع بطاقة بيان المطابقة من الهيئة أسفل منصة عرض أجهزة االتصاالت في
متاجر التجزئة أو المواقع االلكترونية بشكل واضح ومقروء للمستخدمين.
يحدد الملحق (د) تفاصيل متطلبات بطاقة بيان المطابقة من الهيئة.
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 4.9االعتماد المبدئي ألجهزة االتصاالت:

4.10



في سههههبيل اإلسههههراع بعملية اعتماد أجهزة االتصههههاالت التي يتم اإلعالن عنها وطرحها في االسههههواق خالل
فترات زمنية قصهههههيرة ألغراض تجارية وتسهههههويقية ،يجوز للشهههههركة المصهههههنعة التقدم بطلب اعتماد جهاز
اتصاالت مبدئي ويكون مؤقتا في نظام اعتماد النوعية وذلك للحصول على رقم اعتماد ألجهزة االتصاالت
بما يتيح للشهههههركة المصهههههنعة البدء في عملية وضهههههع عالمة المطابقة ألجهزة االتصهههههاالت قبل طرحها في
السوق.



ال يعتبر االعتماد المبدئي ألجهزة االتصاالت ملزما ً للهيئة أو اعتمادا نهائيا ً للجهاز ،وال يحق لل ُمصنع اتخاذ
أي إجراءات تسويقية أو تجارية بناء على هذا االعتماد ،وتلتزم الشركة المصنعة بإتمام عملية االعتماد من
خالل استكمال المتطلبات.



يلتزم ُم صنع أو م ستورد أجهزة االت صاالت با ستكمال طلب االعتماد النهائي ألجهزة االتصاالت خالل 30
يوما من صدور اعتماد جهاز اتصاالت المبدئي.

تفويض اعتماد أجهزة االتصاالت:
تفويض اعتماد أجهزة االتصههههاالت هو اتفاق قانوني لتفويض اسههههتخدام الصههههالحيات المنوطة بشهههههادة اعتماد النوعية
لجهاز اتصاالت من ُم صنع أو مستورد أجهزة اتصاالت مسجل إلى ُم صنع أو مستورد أجهزة اتصاالت آخر مقره في
الدولة ،ويشهههترط على الطرفين قبول التفويض ،وبقبول تفويض اعتماد أجهزة االتصهههاالت ،يقبل ُمصهههنع أو مسهههتورد
أجهزة االتصاالت االلتزامات التي تحددها الهيئة.
يجوز ألي ُمصههنع أو مسههتورد أجهزة االتصههاالت مسههجل إنهاء تفويض اعتماد أجهزة االتصههاالت بإشههعار ال تقل مدته
عن  15يوم عمل يوجه إلى الطرف اآلخر ،ويلتزم ُمصهههنع أو مسهههتورد أجهزة اتصهههاالت المسهههجل الذي يقبل تفويض
اعتماد النوعية بالتأكد من المتطلبات المفروضة على أجهزة االتصاالت قبل عرضها أو بيعها في أسواق الدولة.
يجب تسجيل تفويض اعتماد أجهزة االتصههاالت في نظام اعتماد النوعية ،وال يعتبر تفويض اعتماد أجهزة االتصههاالت
نقالً لملكية شهادة اعتماد النوعية ،وينتهي بإلغاء التفويض من أحد الطرفين أو بإنهاء مدة سريان شهادة اعتماد النوعية
لجهاز االتصههههاالت المعني .يسههههري تفويض اعتماد أجهزة االتصههههاالت ،من كافة الجوانب ،على أجهزة االتصههههاالت
المعتمدة فقط.

4.11

إعفاء أجهزة االتصاالت من االعتماد:


يُعفى من إجراءات اعتماد أجهزة االتصههههاالت األشههههخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذي يسههههتوردون أو
يجمعون أو يصنعون أجهزة االتصاالت لالستخدام الشخصي وغير التجاري.



تُعفى الجهات الحكومية ومشغلو الشبكات العموميون من إجراءات اعتماد أجهزة االتصاالت ،وال ت ُعفى من
االجراءات في حال طرحها وتوفيرها ألجهزة االتصاالت في األسواق.



تُعفى أجهزة االتصهههههههاالت لالسهههههههتخدام الذاتي أو التي يتم إدخالها لفترة مؤقتة من متطلبات اعتماد النوعية
ألجهزة االتصاالت ،وتُعفى أجهزة االتصاالت المنقولة لغرض فحصها أو مصادقتها أو اعتمادها أو وحدات
ما قبل اإلنتاج التي تعتبر في مرحلة التصنيع ،وأيضا تُعفى أجهزة االتصاالت المعروضة أو المشغلة تحت
ظروف مقيدة في المعارض التجارية.



ال تُعفى أجهزة االتصهههاالت المسهههتوردة لألغراض التجارية أو االسهههتخدام الخاص من التوافق مع المعايير
الفنية اإللزامية وذلك لتحقيق االهداف الرئيسية من النظام.
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4.12



ال يُعفى مستخدم أجهزة االتصاالت ال ُمعفاة في نظام اعتماد النوعية من الحصول على التراخيص اإل ضافية
المطلوبة لغرض االسههههههتخدام و التوافق مع االشههههههتراطات اإلضههههههافية ،وال يعتبر االعفاء من اعتماد أجهزة
االتصاالت إعفا ًء من التراخيص األخرى.



يحق للهيئة إصههههدار اسههههتثناء من تطبيق متطلبات اعتماد النوعية على أنوع محددة من أجهزة االتصههههاالت
وذلك بقرار منفصل.

أجهزة االتصاالت المحظورة:
يُمنع تصهههههنيع أو اسهههههتعمال أو عرض أو بيع أو توريد أو اسهههههتخدام أجهزة االتصهههههاالت المحظور في الدولة ،وقد تم
تفصيلها في وثيقة منفصلة كجزء من الوثائق المرجعية المحددة.

4.13

الوثائق الفنية الداعمة:
الوثائق الفنية الداعمة هي إثباتات تصههههف تفصههههيل جهاز االتصههههاالت ،وتتم على أسههههاسههههها التصههههريح بتطابق جهاز
االتصاالت مع المتطلبات والمعايير الفنية المعتمدة في دولة .وينبغي أن تكون الوثائق الداعمة مجهزة باللغة العربية أو
1
اإلنجليزية ،ووفقا لمواصفة ISO/IEC 17050-1:2004

4.14

المتطلبات الخاصة:


تتطلب بعض أجهزة االتصههاالت الالسههلكية الحصههول على تصههريح من الهيئة السههتخدام الطيف الترددي في
الدولة .ويكون هذا التصريح مستقالً عن نظام اعتماد النوعية ألجهزة االتصاالت.



قد تتغير متطلبات الترخيص من وقت آلخر ،ويوصهههى أصهههحاب الطلب بمراجعة متطلبات الطيف الترددي،
ويعتبر تشغيل أجهزة االتصاالت الالسلكية المعنية من دون تصريح مخالفة لقانون االتصاالت.



في حال وجود ما يجعل جهاز االتصاالت غير متوافق مع متطلبات اعتماد النوعية ،على ُم صنع أو مستورد
أجهزة االتصهههاالت ال ُمسهههجلة اتخاذ اإلجراءات التصهههحيحية الالزمة إلزالة أسهههباب عدم المطابقة وذلك خالل
فترة زمنية تحددها الهيئة ،ويجب عليه اإلعالن عن المشههكلة وما هي اإلجراءات التصههحيحية المتخذة إلزالة
األسباب.

 4.15مختبرات الفحص المعترف بها:

1



تعتمد الهيئة تقارير الفحص الفنية ألجهزة االتصهههههههاالت من المختبرات الحاصهههههههلة على االعتماد الدولي في
مجاالت االتصههههاالت ذات الصههههلة ،وتمتلك مرافق فحص معتمدة وفقا ً للمواصههههفة  ISO/IEC 17025في
مجاالت االتصهههههههاالت ذات الصهههههههلة من جهة اعتماد تعمل عضهههههههوا ً في المنظمة الدولية العتماد المختبرات
) ، (ILACعلى أن يكون االعتماد ذا صلة بأنواع أجهزة االتصاالت واألنظمة الفنية محل طلب االعتماد.



تعتمد الهيئة أيضهههههها تقارير الفحص الفنية ألجهزة االتصههههههاالت بموجب اتفاقية اعتراف متبادل لتقديم تقارير
فحص وفقا ً لنظام اعتماد النوعية بالهيئة ألنواع أجهزة االتصاالت ذات الصلة.

 ISO/IEC 17050-1:2004تقييم المطابقة  -تصريح المطابقة الخاص بالمورد-الجزء  :1المتطلبات العامة
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 4.16اتفاقيات االعتراف المتبادل وجهات منح الشهادات:

تعتمد الهيئة على شهادات اعتماد النوعية الصادرة من جهات أخرى تم اعتمادها بناء على:
-

أن تُعين بموجب اتفاقية اعتراف متبادل للمصادقة على أنواع أجهزة االتصاالت ذات الصلة وفقا ً لنظام اعتماد النوعية
بالهيئة.

-

أن تكون معتمدة وفقا ً للمواصفة  ISO/IEC 17065في مجاالت االتصاالت ذات الصلة بواسطة جهة اعتماد تعمل
عضوا ً في رابطة منتدى االعتماد الدولي ،وأن يكون االعتماد ذا صلة بأنواع أجهزة االتصاالت واألنظمة الفنية محل
طلب االعتراف.

 .5التخليص الجمركي:

5.1



يتعين على المستورد اعتماد أجهزة االتصاالت وفقا لمتطلبات اعتماد النوعية ،ثم التقديم على طلب التخليص
الجمركي من الهيئة لكل شههحنة من أجهزة االتصههاالت ،ويلتزم المسههتورد بإرفاق الوثائق المطلوبة للتخليص
الجمركي عند الطلب.



تصههههدر الهيئة تصههههاريح التخليص الجمركي لإلفراج عن أجهزة االتصههههاالت المسههههتوردة للدولة عبر المنافذ
الحدودية للدولة ،وتنقسم تصاريح التخليص الجمركي بناء على الغرض النهائي من االستيراد إلى التصاريح
التالية:

تصريح التخليص الجمركي لألغراض التجارية:

يصههههههههههدر هههههذا التصهههههههريح لإل فراج عن أجهزة االتصاالت المعتمدة من الهيئة وفقا لمتطلبات نظام اعتماد النوعيههههة
والمسهههتوردة عن طريق ُمصهههنع أو مسهههتورد أجهزة اتصهههاالت مسهههجل مقره في الدولة ويملك شههههادة اعتماد النوعية
لألجهزة المعنية ،أو عنده تفويض من ُمصنع أو مستورد أجهزة اتصاالت آخر.
يصههدر تصههريح التخليص الجمركي من الهيئة لكل شههحنة من أجهزة االتصههاالت بناء على التقييم لكل طلب على حده،
ويلتزم المستورد بإرفاق الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي عند الطلب.
5.2

تصريح التخليص الجمركي المؤقت:

يصهههدر هذا التصهههريح لإلفراج عن أجهزة االتصهههاالت المسهههتوردة ألغراض مؤقتة ،على سهههبيل المثال ال الحصهههر:
المعارض أو التجارب أو ألغراض التصليح ،ويجب إعادة تصديرها خارج الدولة بعد انتهاء المدة الزمنية المحدد في
التصريح.
وفقا ً لمتطلبات تصههههههريح التخليص الجمركي لإلدخال المؤقت ألجهزة االتصههههههاالت في الدولة ،ال يُشههههههترط أن يكون
المسههتورد ُمصههنع أو مسههتورد أجهزة اتصههاالت مسههجال أو أن تكون أجهزة االتصههاالت معتمدة وحاصههلة على شهههادة
اعتماد النوعية من الهيئة ،ولكن يُحظر طرحها أو عرضها أو بيعها في أسواق الدولة.
يلتزم المستورد بتوفير الوثائق المطلوبة على أن تحتوي على الوثائق أدناه وأية وثائق أخرى يتم طلبها من الهيئة:
-

خطاب من الجهة المنظمة في حال المشاركة في المعارض أو الفعاليات ،ويشرح الغرض من استيراد أجهزة
االتصاالت والفترة الزمنية المطلوبة.

-

الوثائق الفنية ألجهزة االتصاالت.
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تصريح التخليص الجمركي ألجهزة االتصاالت المستوردة لالستخدام الذاتي (غير التجاري):

5.3



يصههدر تصههريح التخليص الجمركي عن أجهزة االتصههاالت المسههتوردة لالسههتخدام الذاتي غير التجاري من
الهيئة ،وال يُشهههههترط اعتمادها في نظام اعتماد النوعية ،وال يجوز طرحها أو بيعها في أسهههههوق الدولة بدون
الحصول على الموافقات المطلوبة.



يلتزم مقدم طلب تصههريح التخليص الجمركي بتوفير بيانات الشههحنة والوثائق الفنية ألجهزة االتصههاالت عن
الطلب.

تصريح التخليص الجمركي الدائم:

5.4

التصهههريح الدائم للتخليص الجمركي هو تصهههريح يصهههدر بنا ًء على طلب من ُمصهههنع أو مسهههتورد أجهزة االتصهههاالت
المسجل ومقرة في الدولة ،ويحصل من خالله على إعفاء من توفير تصههههريح التخليص الجمركي لألغراض التجارية
بصهههورة متكررة لنفس األجهزة لكل شهههحنة مما يضهههمن لهم سهههرعة االفراج عن أجهزة االتصهههاالت ،وأيضههها يصهههدر
تصريح التخليص الجمركي الدائم لقطع غيار أجهزة االتصاالت المسجلة.

 5.4.1البنود األساسية إلصدار تصريح التخليص الجمركي الدائم ألجهزة االتصاالت المسجلة.

-

يتم إصدار تصريح التخليص الجمركي الدائم ل ُمصنع أو مستورد أجهزة اتصاالت مسجل لم تُسجل عليه مخالفات
قانونية أو اتخذت ضده تدابير عالجية لمدة سنتين على األقل.

-

تُحدد مدة صالحية تصريح التخليص الجمركي الدائم بتاريخ سريان شهادة اعتماد أجهزة االتصاالت.

-

للهيئة إلغاء تصريح التخليص الجمركي الدائم في حالة وجود مخالفات قانونية على ُمصنع أو مستورد أجهزة االتصاالت
المسجل

 .6مهام مراقبة سوق أجهزة االتصاالت


للهيئة تنفيذ أنشهههطة مراقبة السهههوق من حين آلخر ويلتزم ُمصهههنع أو مسهههتورد أجهزة االتصهههاالت المسهههجل
بالتعاون في هذه األنشهههههههطة وتقديم عينات ووثائق عند الطلب بدون رسهههههههوم إلى الهيئة ألغراض الفحص
والمطابقة.



للهيئة الحق في الحصههههول على المعلومات الفنية الضههههرورية من ُمصههههنع أو مسههههتورد أجهزة االتصههههاالت
المسهههجل للتحقق من التوافق مع المتطلبات األسهههاسهههية والمعايير الفنية؛ وفي هذا الصهههدد ،من واجب الهيئة
احترام السرية.



قد تن شأ أن شطة مراقبة ال سوق نتيجة شكوى أو فحص ع شوائي أو كجزء من برنامج منهجي ،وللهيئة أي ضا ً
معاينة وفحص أجهزة االتصاالت المطروحة في السوق.



يلتزم ُمصنع أو مستورد أجهزة االتصاالت المسجل في الدولة ،عند الطلب ،بتزويد الهيئة بمعلومات عن أي
ورد إليهم أجهزة االتصهههههاالت وأي ُمصهههههنع أو مسهههههتورد أجهزة
ُمصهههههنع أو مسهههههتورد أجهزة االتصهههههاالت ّ
وردوا إليه أجهزة االتصاالت.
االتصاالت ّ



عند استمرار عدم المطابقة ومخالفة متطلبات نظام اعتماد النوعية ،تتخذ الهيئة كل التدابير المناسبة لمنع أو
حظر إتاحة أجهزة االتصاالت المخالفة في السوق أو التأكد من سحبها أو استردادها من السوق.
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6.1

العقوبات

للهيئة اتخاذ إجراءات قانونية بحق ُمصهههنع أو مسهههتورد أجهزة االتصهههاالت ،إذا لم يفي بمتطلبات نظام اعتماد النوعية
وذلك باالسههتناد إلى المرسههوم بقانون اتحادي رقم  3لسههنة  2003بشههأن تنظيم قطاع االتصههاالت وتعديالته أو الئحته
التنفيذية أو أية قرارات وأنظمة تصههههدرها الهيئة من حين آلخر ،وعلى سههههبيل المثال ال الحصههههر ،تقوم الهيئة بفرض
التدابير التالية:
-

إيقاف شهادة اعتماد النوعية لمعدات االتصاالت الممنوحة ل ُمصنع أو مستورد أجهزة االتصاالت المسجل.

-

إلغاء شهادة اعتماد النوعية لمعدات االتصاالت الممنوحة ل ُمصنع أو مستورد أجهزة االتصاالت المسجل.
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الملحق أ  -اإلعالن الذاتي للمطابقة

يلتزم ال ُمصنع أو المستورد المسجل تقديم اإلعالن الذاتي للمطابقة ) (SDoCويحتوي على العناصر التالية:


أجهزة االتصاالت (المنتج أو النوع أو رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي).



اسم وعنوان ُمصنع أو مستورد أجهزة االتصاالت المسجل.



اسم وعنوان الشركة الصانعة.



يصدر اإلعالن الذاتي للمطابقة ) (SDoCعلى مسؤولية ُمصنع أو مستورد أجهزة االتصاالت المسجل.



المعايير الفنية المطلوب التطابق معها مع ذكر المراجع مع رقم تعريفها والنسخة ،وحسب االقتضاء ،تاريخ
اإلصدار.



وصف الملحقات والمكونات ،بما في ذلك البرامج ،التي تتيح تشغيل أجهزة االتصاالت إن وجدت.
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 نموذج اإلعالن الذاتي للمطابقة- الملحق ب
يكون للهيئة الصالحية لتغير هذا النموذج أو المعلومات المطلوبة فيه أو القنوات التي يتم من خاللها استالم هذا
.اإلعالن وتحديد المعلومات األساسية والتكميلية



Declaration of Conformity
Reference number
I / We

)nam e of m anuf acturer/s upplier(

Of

)address including postcode(

Declare under my/our sole responsibility that the product(s)
product descript ion including brand nam e, ty pe or m odel and any supplem ent ary inform ation such as lot, batch or s erial
num ber identif ication

to which this declaration relates, is/are in conformity with the
Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority - –
Type Approval Regulations and the following technical specifications:
Article1: Safety and Health
Article2: EMC
Article3:

Frequency

Power

RF Spectrum Efficiency standard

and that I have examined the technical basis for this declaration which is
based on test reports and /or certificates issued by

)nam e of test report issuer(
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Supporting documentation relevant to this declaration has been compiled under
the reference number given above and will be made available to TDRA on request
Name & Title
)printed nam e & job f unct ion of pers on signing(

:NOTES
The reference is a unique identifier for the declaration of conformity(DoD)allocated by the
manufacturer / supplier himself for the purpose of cross reference in the registration application
2) The DoC should be on company headed stationery or full company details should be added
3) For information on how to complete this declaration and prepare the supporting documentation,
please refer to ISO/IEC17050: Conformityassessment – Supplier’s declaration of conformity
Part1; General requirements, Part :2Supporting documentation and the corresponding sections :
ofthe TDRA Guide.to Type Approval
1)
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الملحق د  -بطاقة بيان المطابقة من الهيئة (عالمة مطابقة نظام اعتماد النوعية)

 .1نموذج بيان المطابقة في االسفل يجب وضعه على العلبة الخاصة بجهاز االتصاالت وأيضا على منصات العرض
في محالت التجزئة والمواقع االلكتروني ،ويمكن االختيار بين النموذج الملون او األبيض واألسود.

 -يتتتم و تتر الرمتتز  QR codeكمتتا تتو مبتتيأل لتتو اذيل ت وال ت

يحتتتو يل ت رابتتق المو تتر

اإللكترونو للجهاز المعتمد لو الهيئة.
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