
 الجمهورية العربية السورية    
 الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

 

           Syrian Arab Republic  

Syrian Telecommunications Regulatory 

Authority 

 

 3من  1صفحة 

 

 تردداتاستخدام  طلب ترخيص
 TV تلفزيونيمحطة بث لزوم  

Application for ” License of frequency 

Spectrum use for TV Broadcasting Station”  
 : Application Type                                          : الطلب نوع

              Renew  جتديد           New    جديد            
 Freezeجتميد           Cancel        إلغاء    Modify  تعديل              

 No. License:...............................................:ترخيصرقم ال
 (Renew/Modify/Cancel/Freeze))تجديد/تعديل/إلغاء/تجميد(           

  : Applicant information                                                                                معلومات مقدم الطلب :
 :Name of Applicant (Company/Owner) ..............................................................:(اجلهة/الشركة/املالك) مقدم الطلباسم 

 :Nature of  Work.......................................................................................................جلهة الطالبة : طبيعة عمل ا
 :Responsible Person   .................................. . .-...........................-. ......... ........................ الشخص املسؤول :  

               Place & date of birthمكان وتاريخ الوالدة/              Nationalityاجلنسية /                           Full name/  االسم الثالثي                                                 
                  ....................................-...................................- .................................... 

 .Passport Noرقم جواز السفر /                                     .I.D. Noرقم اهلوية /                                   .National Noالرقم الوطين/                                        

  : Selected Domicile.....................-.......................-.............................-...................... :وطن املخاار امل
 P.O.Boxص.ب  /                  Buildingالبناء /                             Streetالشارع /                              Cityاملدينة  /                                       

               ...........................-...............................-..........................-.......................                                   ... 
 E-mailبريد الكرتوين /                        Faxفاكس /                                     Mobileحممول /                            Telephoneهاتف /                                    

 

 : Location Data                                                                              :                  محطة البثمعلومات موقع 
  : Site Name.................................................................................................................... اسم املوقع     :

 N................. - ...........,............E...................... coordinates :-Geo...........,..........:        اجلغرافية  اإلحداثيات
 Longitude (deg. E min. , sec.)الطول /            Latitude (deg. N min. , sec.)/  العرض                                                           

  : Altitude (m).............................................................................................:  )مرت( ارتفاع املوقع عن سطح البحر
 : Antenna Height Above Ground Level (m) ................................................عن سطح األرض )مرت( : ارتفاع اهلوائي 
 Maximum effective Antenna Height (m)......... :.....للهوائي )مرت( :....................................... األعظمي االرتفاع الفعال

 
 : Radio frequencies Data                                                               معلومات الترددات الراديوية :             

  :Assigned Frequency or channel number(MHz) ........................................ )م.هـ( : أو رقم القناة الرتدد املطلوب ختصيصه
 -----------------------    Vision Carrier Frequency (MHz)----------------------تردد املوجة احلاملة للصورة ) م.هـــ ( : 

 -----------------------:   Sound Carrier Frequency (MHz)---------------------تردد املوجة احلاملة للصوت) م. هـــ ( : 
 -----------------------:                          Bandwidth (KHz)---------------------عرض النطاق الرتددي ) كيلو هرتز ( : 

 

  Data  Coverage :                                                                                          :              التغطية  معلومات
 

 :Coverage Area ............................................................................................................. منطقة الاغطية :
 Radius (Km)............................................................................................)كم(:  منطقة الاغطية نصف القطر

 



 3من  2صفحة 

 

  BC Station: Technical Information of                                               :              محطة البث   معلومات
 الشركة المصنعة / العالمة التجارية

Manufacturer / Brand  Name 
 الطراز

Model النطاق الترددي 
Frequency Range 
VHF / UHF ( MHz) 

 )كيلواط( استطاعة جهاز اإلرسال
Power of Transmitter 

(KW) 
 المعدل

Exciter 

 المضخم
Amplifier 

 المعدل
Exciter 

 المضخم
Amplifier 

      

 االستطاعة المشعة الفعالة
ERP(KW) 

 البث الهامشي
Spurious Emission 

 إجمالي ضياعات اإلرسال
Total Transmission Losses 

   
 : Antennas System Data                                                            الهوائيات :                          معلومات 

 نوع الهوائي 
Antenna Type 

 )العناصر( عدد الهوائيات
No. of 

Antennas(Elements)  

 التجاريةالشركة المصنعة / العالمة 
Manufacturer / Brand  Name 

 الطراز
 Model 

 ربح الهوائي
(dBd) Antenna Gain 

     
 :Antenna Pattern (must be provided) including at least the following يجب تقديم المخطط اإلشعاعي لنظام الهوائيات متضمناً على األقل البارامترات التالية:

 االستقطاب
Polarization 

 

 االتجاهية
Directivity 

 زاوية السمت
Azimuth Angle 

 زاوية االرتفاع
Elevation Angle 

    
 External Filters                                                      :                                 الخارجية مرشحاتالمعلومات 

Data: Information :  ;Information : الشركة المصنعة / العالمة التجارية 
Manufacturer / Brand  Name 

 الطراز
 Model 

 المجال الترددي
Frequency Range 

 العظمى  االستطاعة
 Maximum power(Kw) 

    
 العزل

Isolation 

 الضياعات
Losses 

 

 ميزات أخرى 
Other Features 

 
(dBi) Antenna Gain    

 Documentation Required for Processing this            الوثائق المطلوبة لمعالجة هذا الطلب:
Application: 1- .يف حالة الاجديد/الاعديل/اإللغاء/الاجميد, يرفق الرتخيص السابق 

 صورة عن اهلوية الشخصية/جواز السفر. -2
 2173/23حساب اهليئة رقم إشعار يفيد بسداد األجور املقررة على الطلب يف  -3

 لدى البنك املركزي .
 

 
1- If Renew/Modify/Cancel/Freeze, attach previous license. 
2- Copy of I.D\Passport. 
3- Proof of payment for application processing in the account 

No.2173/23 at the central Bank . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 
 

 
 3من  3صفحة 

 

 : Applicant's Declaration                                                               تعهدات مقدم الطلب :          
 أُقر بصحة املعلومات والوثائق املزودة من قبلي هبذا الطلب ومرفقاته. -1
ذلك قانون أتعهد بااللازام بالقوانني واألنظمة النافذة يف القطر ذات الصلة مبا يف  -2

والئحاه الانفيذية وبكافة اللوائح والقرارات  2010لعام  18االتصاالت رقم 
, والسيما الالئحة الانظيمية لرتخيص اساخدام ترددات لزوم حمطة الصادرة مبقاضاه

 ايلي:أتعهد مب, وعلى وجه اخلصوص TVبث إذاعي 
 الفنية لبث على الرتدد املرخص لنا أصواًل وفق املواصفات واملعايري ا

 الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت.
  حملطة البث املطلوب ترخيصها.املاوقعة تقدمي خمططات الاغطية 
  مذكرة حسابية لألبراج اخلاصة مصدقة أصواًل من نقابة تقدمي

وتعهد خطي باملسؤولية )يف حال إنشاء برج جديد(  املهندسني
 .الكاملة عن سالمة األبراج وأماهنا

 اإلجراءات الكفيلة ملنع حدوث تداخل ضار على اخلدمات ختاذ ا
الراديوية األخرى داخل القطر ويف دول اجلوار وااللازام بأي إجراءات 

 تراها اهليئة ضرورية.
 .تدابري السالمة العامة من أخطار اإلشعاع الراديوي 

املالية اليت تاوجب علي بناء على طليب هذا وفق  تأتعهد باسديد مجيع االلازاما -3
 الاعرفة النافذة.

1- I declare that the information provided by me in this application 
and accompanying documents are correct. 

2- I commit to comply with the Syrian Laws, relevant regulations 
including but not limited to Telecommunication Law No./18/ of 
2010, its Executive Bylaws, the regulations and resolutions issued 
pursuant to it, especially the regulation “License of frequency 
spectrum use  for TV Broadcasting station” which stipulates ,inter 
alia, the following for applicant to do: 

 Broadcast only on the assigned  frequency according to 
the specifications and technical standards issued by ITU. 

 provide Scheme of expected coverage area.  
 Provide a calculation study for broadcasting towers 

approved by Engineers Syndicate (in case of erection a 
new tower) & written obligation of his full responsibility 
for these tower’s safety. 

 Take all necessary measures including those 
recommended by sytra inorder not to cause  harmful 
interference inside the country & neighboring countries.  

 take all public safety measures against  radio emission. 
3- I commit to pay ,in accordance with the relevant valid tariff, all 

due fees resulted from this application and its consequences.  

 : Comments                                                                                      مالحظات :                      
................................................................................................................................................ 

 

 
 : Place and date :                                                                                           والتاريخالمكان 

 

                     Applicant /Owner                                                          توقيع وخاتم 

Signature & Stamp                                                                          المالكالمسؤول/ 
 



 الجمهورية العربية السورية    
 الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

 

           Syrian Arab Republic  

Syrian Telecommunications Regulatory 

Authority 

 

 3من  1صفحة 

 

 تردداتاستخدام  طلب ترخيص
 FMمحطة بث إذاعي لزوم  

Application for ” License of frequency 

Spectrum use for FM Broadcasting Station”  
 : Application Type                                          : الطلب نوع

              Renew  جتديد           New    جديد            
 Freezeجتميد           Cancel        إلغاء    Modify  تعديل              

 No. License:...............................................:ترخيصرقم ال
 (Renew/Modify/Cancel/Freeze))تجديد/تعديل/إلغاء/تجميد(           

  : Applicant information                                                                                معلومات مقدم الطلب :
 :Name of Applicant (Company/Owner) ..............................................................:(اجلهة/الشركة/املالك) مقدم الطلباسم 

 :Nature of  Work.......................................................................................................جلهة الطالبة : طبيعة عمل ا
 :Responsible Person   .................................. . .-...........................-. ......... ........................ الشخص املسؤول :  

               Place & date of birthمكان وتاريخ الوالدة/              Nationalityاجلنسية /                           Full name/  االسم الثالثي                                                 
                  ....................................-...................................- .................................... 

 .Passport Noرقم جواز السفر /                                     .I.D. Noرقم اهلوية /                                   .National Noالرقم الوطين/                                        

  : Selected Domicile.....................-.......................-.............................-...................... :وطن املخاار امل
 P.O.Boxص.ب  /                  Buildingالبناء /                             Streetالشارع /                              Cityاملدينة  /                                       

               ...........................-...............................-..........................-.......................                                   ... 
 E-mailبريد الكرتوين /                        Faxفاكس /                                     Mobileحممول /                            Telephoneهاتف /                                    

 : Location Data                                                                              :                  محطة البثمعلومات موقع 
  : Site Name.................................................................................................................... اسم املوقع     :

 N................. - ...........,............E...................... coordinates :-Geo...........,..........:        اجلغرافية  اإلحداثيات
 Longitude (deg. E min. , sec.)الطول /            Latitude (deg. N min. , sec.)/  العرض                                                           

  : Altitude (m).............................................................................................:  )مرت( ارتفاع املوقع عن سطح البحر
 : Antenna Height Above Ground Level (m) ................................................عن سطح األرض )مرت( : ارتفاع اهلوائي 
 Maximum effective Antenna Height (m)......... :.....للهوائي )مرت( :....................................... األعظمي االرتفاع الفعال

 : Radio frequencies Data                                                               معلومات الترددات الراديوية :             
 (:Assigned Frequency(MHz) ........................................................................... الرتدد املطلوب ختصيصه )م.هـ( :

  Data  Coverage :                                                                                          :              التغطية  معلومات
 :Coverage Area ............................................................................................................. منطقة الاغطية :

 Radius (Km)............................................................................................)كم(:  منطقة الاغطية نصف القطر

  BC Station: Technical Information of                                               :              محطة البث   معلومات
 الشركة المصنعة / العالمة التجارية

Manufacturer / Brand  Name 
 الطراز

Model النطاق الترددي 
Frequency Range 

 )كيلواط( استطاعة جهاز اإلرسال
Power of Transmitter 

(KW) 
 المعدل

Exciter 

 المضخم
Amplifier 

 المعدل
Exciter 

 المضخم
Amplifier 

      



 

 3من  2صفحة 

 

 االستطاعة المشعة الفعالة
ERP(KW) 

 البث الهامشي
Spurious Emission 

 إجمالي ضياعات اإلرسال
Total Transmission Losses 

   
 : Antennas System Data                                                            الهوائيات :                          معلومات 

 نوع الهوائي 
Antenna Type 

 )العناصر( عدد الهوائيات
No. of 

Antennas(Elements)  

 الشركة المصنعة / العالمة التجارية
Manufacturer / Brand  Name 

 الطراز
 Model 

 ربح الهوائي
(dBd) Antenna Gain 

     
 Antenna Pattern (must be provided) including at least the يجب تقديم المخطط اإلشعاعي لنظام الهوائيات متضمناً على األقل البارامترات التالية:

following: 
 االستقطاب

Polarization 

 

 االتجاهية
Directivity 

 زاوية السمت
Azimuth Angle 

 االرتفاعزاوية 
Elevation Angle 

    
 External Filters                                                      :                                 الخارجية مرشحاتالمعلومات 

Data: Information :  ;Information : الشركة المصنعة / العالمة التجارية 
Manufacturer / Brand  Name 

 الطراز
 Model 

 المجال الترددي
Frequency Range 

 العظمى  االستطاعة
 Maximum power(Kw) 

    
 العزل

Isolation 

 الضياعات
Losses 

 

 ميزات أخرى 
Other Features 

 
(dBi) Antenna Gain    

 : Applicant's Declaration                                                               تعهدات مقدم الطلب :          
 أُقر بصحة املعلومات والوثائق املزودة من قبلي هبذا الطلب ومرفقاته. -1
أتعهد بااللازام بالقوانني واألنظمة النافذة يف القطر ذات الصلة مبا يف ذلك قانون  -2

والئحاه الانفيذية وبكافة اللوائح والقرارات  2010 لعام 18االتصاالت رقم 
, والسيما الالئحة الانظيمية لرتخيص اساخدام ترددات لزوم حمطة الصادرة مبقاضاه

 ايلي:أتعهد مب, وعلى وجه اخلصوص FMبث إذاعي 
 لبث على الرتدد املرخص لنا أصواًل وفق املواصفات واملعايري الفنية ا

 الدويل لالتصاالت.الصادرة عن االحتاد 
  حملطة البث املطلوب ترخيصها.املاوقعة تقدمي خمططات الاغطية 
  مذكرة حسابية لألبراج اخلاصة مصدقة أصواًل من نقابة تقدمي

وتعهد خطي باملسؤولية )يف حال إنشاء برج جديد(  املهندسني
 .الكاملة عن سالمة األبراج وأماهنا

  الوطين لإلعالم إلنشاء وسيلة  الرتخيص املمنوح من قبل اجمللستقدمي
 إعالمية.

 ختاذ اإلجراءات الكفيلة ملنع حدوث تداخل ضار على اخلدمات ا
الراديوية األخرى داخل القطر ويف دول اجلوار وااللازام بأي إجراءات 

 تراها اهليئة ضرورية.
 .تدابري السالمة العامة من أخطار اإلشعاع الراديوي 

املالية اليت تاوجب علي بناء على طليب هذا وفق  تأتعهد باسديد مجيع االلازاما -3
 الاعرفة النافذة.

1- I declare that the information provided by me in this application 
and accompanying documents are correct. 

2- I commit to comply with the Syrian Laws, relevant regulations 
including but not limited to Telecommunication Law No./18/ of 
2010, its Executive Bylaws, the regulations and resolutions issued 
pursuant to it, especially the regulation “License of frequency 
spectrum use  for FM Broadcasting station” which stipulates ,inter 
alia, the following for applicant to do: 

 Broadcast only on the assigned  frequency according to 
the specifications and technical standards issued by ITU. 

 provide Scheme of expected coverage area.  
 Provide a calculation study for broadcasting towers 

approved by Engineers Syndicate (in case of erection a 
new tower) & written obligation of his full responsibility 
for these tower’s safety. 

 Provide the Media License granted by National Media 
council to creat a Media. 

 Take all necessary measures including those 
recommended by sytra inorder not to cause  harmful 
interference inside the country & neighboring countries.  

 take all public safety measures against  radio emission. 
3- I commit to pay ,in accordance with the relevant valid tariff, all 

due fees resulted from this application and its consequences.  



  

 
 

 
 3من  3صفحة 

 

 Documentation Required for Processing this            الوثائق المطلوبة لمعالجة هذا الطلب:
Application: 1-  بة مقدم الطلب باخصيصه برتدد رغيبني اجمللس الوطين لإلعالم ع/ط كااب

 .للحصول على رخصة حمطة بث إذاعي )ترخيص وسيلة إعالمية( من قبلهم
 يف حالة الاجديد/الاعديل/اإللغاء/الاجميد, يرفق الرتخيص السابق. -2
 صورة عن اهلوية الشخصية/جواز السفر. -3
 2173/23إشعار يفيد بسداد األجور املقررة على الطلب يف حساب اهليئة رقم  -4

 لدى البنك املركزي .
 

 
1- Letter via Media national council concerning the applicant's 

desire to assign frequency required for license broadcasting 
station )License a Media). 

2- If Renew/Modify/Cancel/Freeze, attach previous license. 
3- Copy of I.D\Passport. 
4- Proof of payment for application processing in the account 

No.2173/23 at the central Bank . 

 : Comments                                                                                      مالحظات :                      
................................................................................................................................................ 

 

 

 

 : Place and date :                                                                                           المكان والتاريخ
 

                     Applicant /Owner                                                          توقيع وخاتم 

Signature & Stamp                                                                          المالكالمسؤول/ 
 


