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  مقدمة
 بناًء على:

 ،منه 26، والسيما املادة 2010لعام  /18/أحكام قانون االتصاالت الصادر بالقانون رقم  -
وما  8، والسيما املواد 2010لعام  261وعلى أحكام الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت الصادرة باملرسوم رقم  -

 ،ابعدها منه
تقدمي ترخيص منطي ل منح ، بشأن شروط2015/ /، تاريخ / /يف جلسته رقم  وعلى مداوالت جملس املفوضني -

 ،نرتنتخدمات اإل

 :التالية نرتنتخدمات اإلنمطي لتقدمي الرتخيص ال منحشروط  اجمللسيقر 

 :طالب الترخيصالشروط الواجب توفرها في     – 1المادة 
 طالب الرتخيص:أن يكون  (أ)

مغفلة غايتها تقدمي حمدودة املسؤولية أو مسامهة وعلى وجه التحديد، شركة ، اعتباريًا مؤسَّسًا يف سوريةشخصًا  (1)
يف سجله التجاري يف حال موافقة اهليئة  الغاية هبإضافة هذ ،وفق النموذج املرفق، أو أن يتعهد ؛نرتنتخدمات اإل

 .على منحه الرتخيص
قيد التأسيس، ويف كال احلالتني يتعهد طالب ، أو شركة لديه سجل جتاري شخصًا طبيعيًا سوري اجلنسيةأو  (2)

 نرتنتحمدودة املسؤولية أو مسامهة مغفلة غايتها تقدمي خدمات اإلبتأسيس شركة  ،املرفق وفق النموذج، الرتخيص
 .يف حال موافقة اهليئة على منحه الرتخيص

 ما مل متض مدة سنتني على هذا اإللغاء.، ترخيصاً سابقاً مت إلغاؤه لطالب الرتخيصيكون  أاّل  (ب)
 إليه اعتباره. دَّ ما مل يكن قد ر   ،حسب احلال، إعسارهأو قد أشهر إفالسه طالب الرتخيص يكون  أاّل  (ج)

 تقديمها:على طالب الترخيص الوثائق الواجب     – 2المادة 
 تزويد اهليئة بالوثائق التالية: إليهسابقة، ي طلب ال 1الرتخيص للشروط الواردة يف املادة طالب يف حال حتقيق 

 .لنموذج املعتمد من اهليئة )االستمارة(لطلب احلصول على ترخيص منطي لتقدمي خدمات اإلنرتنت وفقاً  (1)
 طالب الرتخيص. باسمتسجيل تاجر أو سجل جتاري شهادة  (2)
 .همتواقيعأمساء املخولني بالتوقيع ومناذج  (3)
 السجل التجاري.شهادة تسجيل تاجر أو وثيقة ال حكم عليه لألشخاص الطبيعيني الواردة أمساؤهم يف  (4)
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سواء داخل  حالية(،أو  سابقة) لطالب الرتخيص ممنوحةلتقدمي خدمات االتصاالت  تراخيص أي عننسخة  (5)
 اجلمهورية العربية السورية أو خارجها.

وذلك بناًء على مطالبة من  ،ومقداره مخسون ألف لرية سورية ،الرتخيص احلصول على أجر طلب إشعار بتسديد (6)
 اهليئة.

  المعلومات الواجب تزويدها للهيئة:    – 3ة الماد
 الرتخيص بتزويد اهليئة باملعلومات التالية:طالب يلتزم 

للسنوات اخلمس  للنشاط موضوع الرتخيص ،حسابات مستقل جماز، مصدقة من مدقق لجدوى االقتصاديةدراسة ل (1)
 يلي: ماتتضمن  املقبلة

 ؛(، املبيعات املتوقعة...الطلب، )العرض دراسة للسوق -أ
حساب األرباح  ،بيان التدفقات النقدية، )املوازنة التقديريةالتوقعات املالية متكاملة متضمنة خطة عمل  -ب

 ...(.واخلسائر
 اخلدمات املقرتح تقدميها وأسس حتديدها وحتصيلها. أسعار (2)
 .الشبكة املقرتحة وبنية ،للتجهيزاتاملواصفات الفنية  (3)
  .تجهيزاتال تركيبمواقع  (4)
بالعمل وفقاً  التزامهمن كّلها مبا يض  يتخذهاساليت الرتتيبات حىت و  املقرتحةالكيانات الصلبة واملرنة واألنظمة  (5)

ألرشفة وحفظ )كا ؛ألحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتية والئحته التنفيذية
 ( ..... وغريها ؛االلتزام باملدد الزمنية؛ السرية وخصوصية بيانات املشرتكنيااللتزام باحلفاظ على ؛ البيانات واحملتوى

  الترخيص:البت بطلب منح  – 4المادة 
من  عمل يوم الرتخيص يف غضون مخسة عشر  لحصول على ل هشعر بتسلمها طلبمبا ي  طالب الرتخيص  بإخطارتقوم اهليئة  (أ)

استدراك ذلك  فيرتتب عليه املقدمة من قبله،أو املعلومات الوثائق وجود نقص أو خلل يف ويف حال ، له تاريخ ت سلُِّمها
دون حقه  ،بانقضائهاوإال اعترب طلبه ملغيًا  ،املدة املشار إليها أعالهطره به اهليئة وخالل وفق ما ت  النقص أو اخللل 

 باسرتداد أجر طلب احلصول على الرتخيص.
 .املطلوبة واملعلوماتالوثائق  كافة  استكماليوماً من تاريخ  ستنيبالبّت يف الطلب خالل مدة ال تتجاوز اهليئة تقوم   (ب)
وفق  الرتخيص نحهمل ما يلزم ضرورة استكمالبمبوافقتها و  هتطر  ،لطالبه منح الرتخيصحال موافقة اهليئة على  يف (ت)

 .لذلك املربرةسباب األببإخطاره تقوم  الرفض، ويف حال اإلجراءات املعتمدة
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 :طالب الترخيصالتزامات  – 5المادة 

/ ألف ل.س )فقط مخسني ألف لرية سورية(، عند تقدمي 50يلتزم املرخص له بتسديد أجر طلب الرتخيص البالغ قيمته / (أ)
 طلب منح الرتخيص أو التجديد.

خيص وال سيما بدفع بدل ، بأحكام وشروط الرت وبعد أن تطره اهليئة مبوافقتها على منحه الرتخيصطالب الرتخيص، يلتزم  (ب)
 فق ما هو حمدد يف وثيقة الرتخيص.الرتخيص االبتدائي، وأجر الرتخيص السنوي و 


