
 

 

 اجلمهورية العربية السورية  

 اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت

   

 

 
 

 الالئحة التنظيمية 
 والعقوابت للمخالفات والغرامات 

 للرتاخيص النمطية
 
 
 

 24/5/2016بتاريخ  /22املعتمدة بقرار جملس املفوضني ذي الرقم/
 22/12/2016تاريخ ب مــ.و /88قرار رائسة جملس الوزراء رقم /ب واملصادق عليها

 

 

 اجلمهورية العربية السورية –اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت 
 /12011ص.ب / -دمشق 

 حمفوظة© حقوق التأليف والنشر 
www.sytra.gov.sy 

 

http://www.sytra.gov.sy/


 

 

 اجلمهورية العربية السورية  

 اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت

   

 

2 
 

 
 

 الفهرس

 
  مقدمة  

 .التعاريف -1املادة 

 .الغرامةمبلغ  حتديداملتخذة عند  االعتبارات -2املادة 

 .والغرامات احملددة هلا املخالفات -3املادة 

  .يف حال اإلخالل أبحكام وشروط الرتخيصمن قبل اهليئة اإلجراءات املتبعة  -4املادة 

 .آلية إصدار القرار ابملخالفة والغرامة -5املادة 

 .آلية تسديد الغرامة -6املادة 

 .إلغاء الرتخيص جتميد أو -7املادة 

 .التظلم من القرار الصادر عن اهليئة -8املادة 

 .أحكام ختامية -9املادة 

  



 

 

 اجلمهورية العربية السورية  

 اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت

   

 

3 
 

 :مقدمة
، 5، والسيما املادة 2010لعام  /18/على أحكام قانون االتصاالت الصادر ابلقانون رقم  بناء  ، إن جملس املفوضني 

 ،منه 59، واملادة 55واملادة 
 ،امنه 18، والسيما املادة 2010لعام  /261/وعلى أحكام الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت الصادرة ابملرسوم رقم 

 19/5/2016تاريخ ب اليت عقدت الرابعةوعلى مداوالته يف جلسته 
على قرار جملس املفوضني ذي  صادقةاملتضمن امل، 22/12/2016اتريخ  .ومـ/88/قم ر رائسة جملس الوزراء قرار وعلى 
وذلك  ابلالئحة التنظيمية للمخالفات والغرامات والعقوابت للرتاخيص النمطية، اخلاص ،24/5/2016اتريخ  /22/الرقم 

 ما يلي: يقر   20/12/2016يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

 التعاريف:   -1املادة 

قانون  يف عليها املنصوص املعاين ذات فيها الواردة واملصطلحاتللتعابري  يكون هذه الالئحة التنظيمية أحكام تطبيق يف
لتقدمي خدمات  ةالنمطيخيص االرت  واثئقيف  الواردة التعابري واملصطلحاتابإلضافة إىل ، 2010لعام  /18االتصاالت رقم /

  .اهليئة الصادرة عن االتصاالت

 الغرامة:مبلغ  حتديداملتخذة عند  االعتبارات  -2املادة 

 حتديدلغرامات حسب املخالفة املرتكبة وخطورهتا يف كل حالة على حدة، ويؤخذ بعني االعتبار عند املبالغ الفعلية لحتدد  (أ)
 يلي: ماالغرامة مبلغ 

 .، واليت تتعلق بطبيعة املخالفة واألثر الناتج عنهاجسامة املخالفة -

 .نفسها املخالفةتكرار  -

 .من طبيعة خمتلفةواليت قد تكون  املخالفات املرتكبةعدد  -

 .من املخالفة املرتكبة مقدار الضرر املرتتب -
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 :هلا احملددةوالغرامات  املخالفات    –3 املادة

للمخالفة  احملددةامة ، ويرتتب عليه الغر أدانهاملبني  الواردة يف اجلدول األفعالحد أل هارتكابخمالفا  يف حال املرخص له يعد  (أ)
 اليت ارتكبها.

وأتخذ حكم أدانه صفة التعويض املبني املخالفات املذكورة يف اجلدول ارتكاب على فعال  تكون ملبالغ الغرامات املفروضة  (ب)
 فق أحكام القوانني واألنظمة النافذة.و  الشرط اجلزائي

اجمللس أو يف القوانني  يقرهاأي الئحة تنظيمية أخرى أو  الئحتهالقانون أو  يف وردت غرامة أشد أي مع االحتفاظ بتطبيق (ج)
 :اجلدول التايل كما هو مبني يفهلا للرتاخيص النمطية   احملددةاملخالفات والغرامات  تكون ،النافذة ذات الصلة

 احملددةالغرامة  املخالفة التسلسل
 .لرية سورية ينيمال مخسةإىل مخسمئة ألف من  حقه.ص أو ماليتقدمي خدمات غري واردة يف الرتخ 1

2 
أراضي اجلمهورية املرخصة يف  اتاستخدام أي شبكة غري الشبك

 .وفقا  ملا ورد يف الرتخيص العربية السورية
 .لرية سورية إىل ثالثة ماليني مخسمئة ألفمن 

3 
 طيلة مدة الرتخيص هبا تقدمي اخلدمات املرخصاالستمرار بعدم 

 الرتخيص.وفقا  ألحكام وشروط 
 .لرية سورية إىل ثالثة ماليني مئيت ألف من

 .لرية سوريةمليون  النطاق اجلغرايف للرتخيص. اخلدمة خارجتقدمي  4

5 
عدم االلتزام ابلشروط أو الضوابط اخلاصة بتقدمي اخلدمات 

يف اللوائح التنظيمية الصادرة احملددة مبعايري جودهتا و  ،املرخص هبا
 .عن اهليئة

 .لرية سورية مليوينإىل ألف  مئيتمن 

6 
 يف ورد ملا الفنية وفقا   التقنية واملعايري ابلنواظم االلتزام عدم

  .، ومن ضمنها أتمني نظام ألمن املعلوماتالرتخيص
 .لرية سورية مليوينإىل  ألف مخسمئة من

املتعلقة مبوضوع  بتوفري كافة التجهيزات املطلوبة عدم االلتزام 7
 ألف إىل مليون لرية سورية. مئيتمن  .اهليئة تطلبهقد  ملاو  ألحكام وشروط الرتخيص، وفقا  الرتخيص 

8 
 بشأن اهليئة تصدرها اليت التنظيمية ابللوائح االلتزام عدم

 كافة  على احلصولعدم و  االتصاالت، جتهيزات مواصفات
 .املطلوبة املوافقات

 لرية سورية. مليونمن مئيت ألف إىل 
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 احملددة الغرامة املخالفة التسلسل

9 
إبعالم اهليئة عن أماكن وجود التجهيزات ومكوانت عدم االلتزام 

الشبكة لديه، أو إجراء أي تعديل أو تغيري هبذا اخلصوص دون 
 احلصول على موافقة اهليئة مسبقا .

 .من مئة ألف إىل مليون لرية سورية

10 
عدم االلتزام ابللوائح التنظيمية الصادرة عن اهليئة واليت تضمن 

 مبا حيافظ على البيئة والسالمة العامة. التشغيل اآلمن لتجهيزاته
 من مئة ألف إىل مليون لرية سورية.

11 
من املمارسات املخلة ابملنافسة أو اليت حتد منها، سواء  القيام أبي   

مبفرده أو ابالشرتاك مع آخرين، وعلى وجه اخلصوص املمارسات 
 احملددة يف الالئحة التنظيمية ملبادئ محاية املنافسة.

 .لرية سورية ماليني مخسةألف إىل  مئيتمن 

 .لرية سورية ماليني مخسةمن مخسمئة ألف إىل  تعديل األسعار دون احلصول على موافقة اهليئة. 12

13 
عدم االلتزام ابلشروط واإلجراءات احملددة املتعلقة ابلعروض 

 الرتوجيية الصادرة عن اهليئة يف حال إطالق أي عرض تروجيي.
 .لرية سورية مالينيثالثة ألف إىل  مئيتمن 

14 
، مبا عدم االلتزام ابلشفافية والوضوح يف اإلعالانت بكافة أشكاهلا

 .فيها اإلعالانت عن العروض الرتوجيية
 من مئيت ألف إىل مليون لرية سورية.

15 
 عدم االلتزام ابإلرشادات املتعلقة مببادئ شفافية األسعار

الكاملة والدقيقة للخدمات املرخص هبا األسعار واإلعالن عن 
 .ملا ورد يف الرتخيص وفقا  

 إىل مليون لرية سورية. ألف مئيتمن 

 من مئيت ألف إىل ثالثة ماليني لرية سورية. عدم االلتزام بتنفيذ كافة متطلبات األمن الوطين. 16

17 
عدم االلتزام ابلتعاون الكامل مع اهليئة والسلطات األخرى املعنية  

 كما هو حمدد يف القانون والالئحة التنفيذية والرتخيص.
 ألف إىل مليون لرية سورية. مئةمن 

18 

عدم التزام املرخص له الذي اختذت اهليئة حبقه قرارا  إبلغاء 
ترخيصه، جزئيا  أو كليا ، ابالستمرار يف تقدمي خدماته ملشرتكيه 

خالل هذه خالل الفرتة االنتقالية اليت حتددها، أو عدم التزامه 
 .الفرتة أبحكام وشروط الرتخيص

 ماليني لرية سورية. ستةمن مخسمئة ألف إىل 
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 احملددةالغرامة  املخالفة التسلسل

19 
عدم التزام املرخص له بقبول طلبات املشرتكني لدى مزود خدمة 

 ة.آخر أُلغي أو انتهى ترخيصه وفقا  ملا حتدده اهليئ
 .لرية سورية إىل مخسة ماليني مئيت ألف من

20 
عدم التزام املرخص له بقرار التجميد الذي اختذته اهليئة حبقه، 

 اشرتاكات جديدة أو عدم التزامه بتقدمي قبولسواء من انحية 
 اخلدمة ملشرتكيه احلاليني وفقا  ملا ورد يف الرتخيص.

 .لرية سورية إىل مخسة ماليني مئيت ألف من

21 
بذل قصارى جهده إلعادة اخلدمة عدم التزام املرخص له ب

 .يهم، بعد زواهلاوالتخفيف من آاثر القو ة القاهرة علملشرتكيه 
 من مئيت ألف إىل مليون لرية سورية.

22 
وفقا  ملا أو نقاط بيع خدمة للمشرتكني ز اكتوفري مر عدم االلتزام ب
 .رتخيصهو حمدد يف ال

 ألف إىل مليون لرية سورية. مئيتمن 

23 
كافة قواعد البياانت إىل   وكامل اتحة نفاذ دائمااللتزام إبعدم 

وفقا  ملا ورد يف  يف اهليئة املخولنيوالتطبيقات املوجودة لديه إىل 
 الرتخيص.

 لرية سورية. مخسة مالينيألف إىل  مخسمئةمن 

24 

واملعلومات والواثئق عدم االلتزام بتزويد اهليئة ابلبياانت 
واملستندات والتقارير الدورية وغري الدورية، الدقيقة والصحيحة، 

بغرض منحه  كانت ويف املوعد احملدد من قبلها، سواء اليت تطلبها
 .خالل مدة الرتخيصالرتخيص أو جتديده أو اليت تطلبها 

 .لرية سوريةإىل مليون من مخسمئة ألف 

25 
ببياانت مبشرتكيه، و لبياانت واملعلومات اخلاصة االحتفاظ ابعدم 

وفقا  للمدد الزمنية  ،مايل أثروكافة البياانت اليت هلا  احلركة واملوقع،
 .احملددة يف الرتخيص

 .سورية لرية مخسة مالينيإىل من مخسمئة ألف 

26 
سرية عدم االلتزام ابختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان احملافظة على 

 .لديه بياانت املشرتكنيخصوصية و 
 .لرية سورية من مئيت ألف إىل مليوين
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 احملددةالغرامة  املخالفة التسلسل

27 
عدم االلتزام بتأمني نظام خاص لتوليد التقارير اليت تطلبها اهليئة 

 وفقا  ملا ورد يف الرتخيص.
 .سورية لريةمئيت ألف 

28 
ابلتنازل أو االندماج، قبول املتنازل له أو املندمج فيه أو معه، 

 .، وفقا  ملا ورد يف الرتخيصدون احلصول على موافقة اهليئة
 .لرية سورية مليوينإىل ألف من مخسمئة 

29 
 اخلدمات بتقدمي يتعلق فيما آخر طرف مع الباطن من التعاقد

 اهليئة. موافقة على مسبقا   احلصول دون املرخص هبا
 لرية سورية. مخسمئة ألف

30 
االلتزام إبهناء عقده مع املتعاقد من الباطن، يف حال سحب عدم 

 اليت حتددها.فقتها له بعد منحها، خالل الفرتة اهليئة موا
 لرية سورية. مخسمئة ألف

31 
للمشرتكني دون متييز  هبا بتقدمي اخلدمات املرخصعدم االلتزام 

 .فئة املشرتكنيلنفس 
 مخسمئة ألف لرية سورية.

32 
وفقا  ملا والعمل به، عن عقد االشرتاك  منوذجعدم االلتزام بتقدمي 

 .هو حمدد يف الرتخيص
 .ألف لرية سوريةمخسمئة 

33 
أو  لنظام خدمة وشكاوى املشرتكني مقرتحتقدمي االلتزام بعدم 

ما؛ والعمل بعد موافقة اهليئة عليه إصدار دليل اخلدمة، وإعالهنما
 .رتخيصحمدد يف الذلك وفقا  ملا هو هبما، و 

 .ألف لرية سوريةمخسمئة 

34 
اليت  م إببالغ اهليئة خطيا  ابخلدمات املرخص هباعدم االلتزا

 .وفقا  ملا ورد يف الرتخيصاإلطالق التجاري هلا سيقدمها وبتاريخ 
 .لرية سورية مليونإىل ألف  مئيتمن 

35 
ي اتفاق مربم مع أي مشغل أب بتزويد اهليئةله عدم التزام املرخص 

 .هبا خدمات مرخص مقدملشبكات االتصاالت العامة أو 
 .ألف لرية سورية مئيت

36 
وفقا   جتميد أو إلغاء الرتخيص ة يفرغبالعن اهليئة عدم إبالغ 

 يف الرتخيص. ةدداحمل ديعالمو ل
 .لرية سوريةإىل مخسمئة ألف ألف  ئةممن 
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 احملددةالغرامة  املخالفة التسلسل

37 
سجله التجاري يف بتزويد اهليئة بصورة مصدقة عن لتزام االعدم 

حال طرأ أي تعديل عليه خالل أو يف  بداية كل سنة مالية،
 السنة.

 .ة ألف لرية سوريةئم

38 
( 15عدم االلتزام إبخطار اهليئة خطيا  يف حال تغيري العنوان قبل )

 التغيري.مخسة عشر يوما  من اتريخ نفاذ هذا 
 .ألف لرية سورية ئةم

39 
أو يف ه، لغاء أو انتهاء ترخيصإ ، يف حالاملرخص له التزامعدم 

كافة االلتزامات   وتصفيةبدفع حال التنازل أو االندماج، 
 واملستحقات املالية املرتتبة عليه وفقا  ملا ورد يف الرتخيص.

من املبالغ املستحقة  سنوي   %9غرامة أتخري 
 .هااتريخ استحقاقمن عليه اعتبارا  

40 
عدم االلتزام بتسديد األجور واملسامهات املستحقة عليه وفقا  

 .للمواعيد احملددة يف الرتخيص
سنوي  من املبالغ املستحقة  %9غرامة أتخري 

 عليه اعتبارا  من اتريخ استحقاقها.

41 
املهلة املمنوحة له من اهليئة إلزالة  عدم التقيد إبزالة املخالفة خالل

 املخالفة.

من  %0.5غرامة تصل يف حدها األقصى إىل 
مبلغ بدل الرتخيص االبتدائي عن كل يوم 

 أتخري. 

 :يف حال اإلخالل أبحكام وشروط الرتخيصمن قبل اهليئة اإلجراءات املتبعة    -4املادة 

 :تُتبع اإلجراءات التالية ةمن الالئحة التنفيذي 18 واملادة ،من قانون االتصاالت 55املادة  ألحكام استنادا  
أن املرخ ص له قد أخل إخالال  جوهري  أو هو  ،املخولني فيهاعلى تقرير من أو بناء   يةجد  على قرائن  إذا تبني للهيئة، بناء   (أ)

 فلها أنروط الرتخيص، التنفيذية أو أبي شرط من ش الالئحةبصدد اإلخالل أبي حكم من أحكام قانون االتصاالت أو 
ما تراه ضروري  من تدابري من شأهنا ضمان تقيد املرخ ص له أبحكام وشروط الرتخيص. وتقوم اهليئة  ابختاذ تصدر قرارا  

 .وفقا  ملا هو حمدد يف الفقرة )ب( من هذه املادة إبخطار املرخ ص له بذلك
 املرخ ص له خطيا  مبا يلي: ،قبل إصدار القرار املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة ،ختطر اهليئة (ب)

 يئة يف تقدير رجحان وقوع مثل هذاأوجه اإلخالل أبي شرط من شروط الرتخيص والقرائن اجلدية اليت تستند إليها اهل (1)
 اإلخالل.
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 عليه.نية اهليئة إصدار قرار بشأن هذا اإلخالل واآلاثر املرتتبة  (2)
 اإلخطار. تبليغمن اتريخ  عن ثالثني يوما   تقل املهلة احملد دة للرد على مضمون إخطار اهليئة، على أال   (3)

 .ثالثني يوم من ورودهخالل تنظر اهليئة يف أي رد يقدم إليها خطيا   (ج)
 من هذه املادة 3/يف الفقرة )ب( انتهاء املهلة املشار إليهاالنظر يف الرد املقدم هلا من قبل املرخص له أو بعد للهيئة بعد  (د)

 أن تصدر قرارا  يتضمن اختاذ التدابري التالية، أو أي منها:دون رد من املرخص له، 
 )ب( منتوجيه املرخ ص له الختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة أو تصحيح اإلخالل حمل اإلخطار املشار إليه يف الفقرة  (1)

 هذه املادة.
 .حكام هذه الالئحة وتعديالهتاأل ا  حُتد ِّدها اهليئة على املرخ ص له وفقفرض الغرامة املناسبة اليت  (2)
إنذار املرخ ص له بتجميد الرتخيص أو إلغائه، كليا  أو جزئيا ، مامل يلتزم بتنفيذ القرار املشار إليه الصادر عن اهليئة، أو  (3)

 .اهليئةاليت حتددها خالل املهلة  ؛عليه مل يقم بدفع الغرامة املفروضةما 
جتميد الرتخيص ملدة حتد دها اهليئة، أو إلغائه، إذا مل يقم املرخ ص له بتنفيذ القرار الصادر عن اهليئة أو بسداد الغرامة  (4)

 ( من هذه الفقرة خالل املهلة اليت حتد دها اهليئة. وجيري إخطار املرخ ص له بذلك.2املنصوص عليها يف البند )
، أو التوقف عن إفالسهشهر إعسار املرخص له أو صدور حكم بشهر للهيئة احلق بتجميد أو إلغاء الرتخيص يف حال  (ه)

 التجاري. ممارسة نشاطه 

 :والغرامة آلية إصدار القرار ابملخالفة   –5املادة 

الفقرة )د( أعاله، أن يعقد جلسة استماع مع املرخص له، لسماع  4جيوز للهيئة، قبل إصدار القرار املشار إليه يف املادة  (أ)
دفوعه الشفهية، حبضور املدير التنفيذي أو من ميثله، واملرخص له أو من ميثله مبوجب شهادة سجل جتاري حديث أو وكالة 

ثله، على نسختني أصولية. ويتم تنظيم حمضر بوقائع اجللسة يوقع عليه كل من املدير التنفيذي واملرخص له أو من مي
 أصليتني، حتفظ األوىل لدى اهليئة وتسلم الثانية للمرخص له.

 يف اهليئة.بذلك من قبل املخولني وضبطها يتم التحقق من وقوع املخالفات  (ب)
ثبت يتم اقرتاح حتديد مبلغ الغرامة من قبل املخولني يف اهليئة مبوجب تقرير مفصل عن املخالفة وحيثياهتا وثبوتياهتا ومبا ي (ج)

 .الواردة يف هذه الالئحة اختاذ اإلجراءات واالعتبارات الالزمة
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وفق ما يراه  ةلغراملاملبلغ الفعلي  ويقر   ،( من هذه املادةجا ورد يف الفقرة )مل ا  وفقواملعد ينظر اجمللس يف املقرتح املقدم إليه  (د)
 .مناسبا  

 أمر له يعود ناء  على أسباب تربيريةيف اجلدول املبني أعاله بلمجلس ختفيض احلد األدىن للغرامة احملددة لكل خمالفة جيوز ل (ه)

 .تقديرها

 :آلية تسديد الغرامة   –6املادة 

قرارها الصادر  املهلة اليت حتددها يفوخالل املعتمدة تسدد الغرامات املالية املفروضة لصاحل اهليئة يف أحد حساابهتا املصرفية  (أ)
 بفرض الغرامة.

سنوي  عن فرتة  %9مع فوائدها بنسبة  حتصيلهايصار إىل املهلة احملددة الغرامة خالل  امتناع املرخص له عن سداديف حال  (ب)
 وفق أحكام قانون جباية األموال العامة.التأخري 

 :جتميد أو إلغاء الرتخيص   –7املادة 

 :ُتطبق األحكام التاليةن الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت م 19مع مراعاة أحكام املادة 
 .من التاريخ احملدد يف قرار التجميد اعتبارا   القرارهذا  سرىالرتخيص،  جتميد قررت اهليئةإذا  (أ)
 لخدمات املشمولة ابلتجميد.ل، للخدمة أو اهليئةيبقى الرتخيص قائما  طيلة فرتة التجميد احملددة بقرار  (ب)
 تزويدهامن املرخص له  تطلب؛ وهلا احلق قبل ذلك أن الرتخيص تفعيلتصدر اهليئة القرار إبعادة ء فرتة التجميد، عند انتها (ج)

 أبي واثئق أو معلومات إضافية تراها ضرورية إلعادة تفعيل الرتخيص.
يسري قرار إعادة تفعيل الرتخيص الصادر عن اهليئة اعتبارا  من اتريخ انتهاء فرتة التجميد مامل يتضمن هذا القرار اترخيا   (د)

 آخر. 
ال أثر لتجميد الرتخيص على سرين حقوق اهليئة يف البدالت واألجور والغرامات الواجبة على املرخص له مبوجب  (ه)

 دمة أو اخلدمات املشمولة ابلتجميد.الرتخيص، بشأن اخل
الرتخيص كليا  أو جزئيا ، بعد دعوة املرخص له لالستماع، وفق  إلغاء تقررللهيئة أن إذا خالف املرخص له قرار التجميد،  (و)

 أعاله. 5أحكام املادة 
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بذلك  نشاطه، تقدمي طلبالراغب مبتابعة و جزئيا  على املرخص له الذي أُلغي ترخيصه  جيب ،جزئيا   يف حال إلغاء الرتخيص (ز)
املناسب ، وذلك لدراستها واختاذ القرار اليت تطلبها للموافقة على إعادة الرتخيص املعلومات والواثئقكافة   مرفقا  معه للهيئة

 .من قبلها

 :التظلم من القرار الصادر عن اهليئة   –8املادة 

الفقرة )د( أعاله قابال  للتظلم أمام جملس املفوضني وفق إجراءات  4يكون القرار املتخذ حبق املرخص له وفق أحكام املادة  (أ)
 .خالل ستني يوم من صدوره ،اهليئةالتظلم املعتمدة من 

 القرار املناسب بشأهنا بناء  على أسباب تربيرية يعود له أمر تقديرها وقبوهلا. ويتخذينظر اجمللس بطلبات التظلم  (ب)

 :أحكام ختامية   –9املادة 

 بقرار املعتمدة اإلنرتنت خدمات تقدمي وترخيص النمطية للرتاخيص والغرامات للمخالفات العمل ابلالئحة التنظيميةيُلغى  (أ)
 بتاريخ املنعقدة جلسته يف الوزراء جملس من عليها واملصادق 19/11/2012 بتاريخ /10/الرقم ذي املفوضني جملس

 ، حاملا تدخل هذه الالئحة حيز التنفيذ.11/12/2012
 .ريدة الرمسيةتدخل هذه الالئحة حيز التنفيذ من اتريخ نشرها يف اجل (ب)
 قانونمبوجب أبي تدابري إضافية حيق للهيئة اختاذها  والعقوابت ال ختل هذه الالئحة اخلاصة ابملخالفات والغرامات (ج)

 التنفيذية، أو أي قوانني أخرى انفذة. والئحته االتصاالت
 


