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 تعاريف:   -1المادة 

 اآلتيةوالتعابري  للمصطلحات، يكون 2010/ لعام 18قانون االتصاالت رقم /يف  الواردة دون اإلخالل بالتعاريف
 ذلك يف ، مامل ينص صراحًة على خالفهالرتخيص هذ وثيقةعند تطبيق أحكام  إىل جانب كل منها املبينةاملعاين 

 :الرتخيص وثيقة

 .2010/ لعام 18/قانون االتصاالت يف اجلمهورية العربية السورية، الصادر بالقانون رقم  :"القانون"

 .2010/ لعام 261/الالئحة التنفيذية للقانون، الصادرة باملرسوم رقم :"الالئحة التنفيذية"

 .االتصاالت يف سورية، احملدثة مبوجب قانون اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت "الهيئة":

أجهزة الدولة ذات الطابع األمين، املعنية بقضايا االتصاالت مبوجب القوانني واألنظمة  "األجهزة األمنية المعنية":
 النافذة.

اءات واملبادئ جر والتعليمات واإل جمموعة السياسات والقوانني واللوائح التنظيمية والقرارات "اإلطار التنظيمي":
اً ألحكام القانون، أو اهليئة، وفق احلكومة السوريةثلة، وتعديالهتا، اليت تعتمدها التوجيهية، وغريها من األحكام املما

 سورية.ال اجلمهورية العربية بغرض تنظيم قطاع االتصاالت يف

 .الوثيقة ههذ الترخيص": وثيقة"

 .املرخص لهمبوجب عقد اشرتاك مع  اإلنرتنتأي شخص حيصل على خدمات  :"المشترك"

ملشرتكي  تاإلنرتنالتزامات تتعلق بتقدمي خدمات أو حقوق  أوالوثيقة اليت حتدد أي شروط  "عقد االشتراك":
 .وفق وثيقة الرتخيص هذه املرخص له

 التاريخ الذي يدخل فيه الرتخيص حيز النفاذ. ":تاريخ السريان"

يص وحىت وتبدأ من تاريخ سريان الرتخ ،اخلدمات املرخص هباللمرخص له لتقدمي الفرتة احملددة  ":مدة الترخيص"
 تاريخ انتهائه.

 وأ تتضمن إرشادات ملشرتكيه خبصوص أي إجراءات اإلنرتنت اتوثيقة ينشرها مقدم خدم ":دليل الخدمة"
 .اخلدمات املرخص هبامتعلقة بتقدمي أو شكاوى أو شروط معلومات 



 

 

 الجمهورية العربية السورية  

 الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

   

 

5 
 

 أية أجهزة أو معدات أو أدوات تستخدم ألغراض االتصاالت. :أو "التجهيزات" "تجهيزات االتصاالت"

خ هو وثيقة صادرة عن اهليئة، يتم مبوجبها إبالغ املرخص له مبنحه الرتخيص وبتاري ":منح الترخيص كتاب إخطار  "
 سريان ترخيصه.

 .هبابتقدمي أي من اخلدمات املرخص املرخص له هو بدء  :"بها إلطالق التجاري للخدمات المرخص"ا

 شرتكيه، مع استمراره بتقدمي خدماته ملاشرتاكات جديدةحالة عدم السماح للمرخص له بقبول ": "تجميد الترخيص
 .الرتخيص وثيقة، واالحتفاظ بباقي حقوقه وكافة التزاماته املنصوص عليها يف احلاليني

 .السريان بعد تاريخ ،الرتخيص لوثيقة/أو إضافة أي تعديل للرتخيص أو أي تغيري و  "تعديل الترخيص":

 مدة اثين عشر شهراً، متتد من األول من كانون الثاين ولغاية احلادي والثالثني من كانون األول."السنة المالية": 

 البدل النقدي الذي يقوم املرخص له بسداده إىل الدولة عند منحه الرتخيص. بدل الترخيص االبتدائي":"

ا األجور اليت يقوم املرخص له بسدادها إىل اهليئة سنوياً يف مقابل األعباء اليت تتحمله :" أجور الترخيص السنوية"
 ./3وامللحق رقم /الرتخيص  وثيقةحتدده بنود  للقيام مبهامها التنظيمية، وجيري احتساهبا وفق ما

غري متوقع، وال ميكن دفعه يؤدي الستحالة تنفيذ املرخص  ،خارج عن إرادة املرخص لهأي حدث : "القّوة القاهرة"
 خل....إ ،واحلروب والعمليّات العسكريّة، واألعمال اإلرهابّية ،كالكوارث الطبيعيةله اللتزاماته كلياً أو جزئياً،  

 الوثائق التي يتألف منها الترخيص:   -2المادة 
 املمنوح للمرخص له: الرتخيص جزءاً ال يتجزأ من اآلتية الوثائق تعد

 .وتعديالهتا الرتخيص وثيقة (1)
 .وتعديالهتا الرتخيصوثيقة  مالحق (2)

 :التفسير   -3المادة 

 تفادياً للبس:
 الرتخيص.وثيقة ، يُعتّد بـ االرتخيص ومالحقهوثيقة يف حال وجود تعارض بني  (1)
 .بـ الرتخيص يُعتدّ  ،والرّتخيص الرتخيصوثيقة  تعارض بني وجود حال يف (2)



 

 

 الجمهورية العربية السورية  

 الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

   

 

6 
 

الرتخيص وأحكام اإلطار التّنظيمي النافذ، يُعتّد بأحكام اإلطار وثيقة يف حال وجود تعارض بني أحكام  (3)
 .التّنظيمي

 يص.الرتخ وثيقةبكافة املواد والبنود والفقرات الواردة   أحكام وشروط الرتخيص يقصد به مصطلح (4)
 .الرتخيصوثيقة يف ورد  اأينم"معقول"  مصطلح يعود للهيئة وحدها حق تفسري معىن (5)

 نطاق الترخيص:   –4المادة 

 ،الرتخيصوثيقة من  5كما هو مبني يف املادة   ،املرخص هبا دماتاخلدمي تقبله  يشمل نطاق الرتخيص قيام املرخص
لرتخيص والوثائق اوثيقة شروط املنصوص عليها يف لحكام والأل وذلك وفقاً ، أراضي اجلمهورية العربية السوريةداخل 

 .يف اإلطار الّتنظيمي الواردةاألخرى ذات الصلة 

 :الخدمات المرخص بها   –5المادة 

ظر عليه تقدمي أي خدمة أخرى غري مرخص وحيُ ، فقط /1يف امللحق رقم / احملددةجيوز للمرخص له تقدمي اخلدمات  (أ)
 .إال مبوافقة اهليئة، ووفقاً ألحكام اإلطار التنظيمي له بتقدميها

لواردة يف ا وابط خاصة لتقدمي اخلدمات املرخص هباأو ض شروطأجور إضافية أو أي الحقاً  تفرضميكن للهيئة أن  (ب)
 .الواردتني فيه)أ( و )ب( باستثناء اخلدمتني /، 1/رقم امللحق 

 وفق اإلجراءات اليت حتددها.  / 1رقم /جيوز للهيئة تعديل امللحق  (ج)

 :واإلطالق التجاري للخدمات، مدة الترخيص   –6المادة 

اهليئة إىل  عنادر الص منح الرتخيصكتاب إخطار احملدد يف   الرتخيص سريانيدخل الرتخيص حيز النفاذ من تاريخ  (أ)
 الرتخيص.وثيقة من  7للتجديد وفق أحكام املادة  قابالً ويكون  ،سنوات ثالثويبقى سارياً ملدة املرخص له، 

 ريانسخالل فرتة أقصاها ستة أشهر من تاريخ  باإلطالق التجاري للخدمات املرخص هبايلتزم املرخص له بالبدء  (ب)
  .قرار من اهليئةوجب لغي ترخيصه مبوإال أُ  ،املمنوح له الرتخيص

قبل  يقدمهاسيت باخلدمات الو  التجاري للخدمات املرخص هبابتاريخ اإلطالق  بإبالغ اهليئة خطياً يلتزم املرخص له  (ج)
 .على األقل شهراإلطالق بفرتة 
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 تجديد الترخيص:   –7المادة 

جيوز جتديد الرتخيص باتفاق الطرفني )اهليئة واملرخص له( وملدد متتالية، ويشرتط على املرخص له للحصول على  (أ)
 يلي: ماالرتخيص جتديد 

ثة أشهر على األقل بل ثالقة )االستمارة( وفق النموذج املعتمد من اهليئالتقدم للهيئة بطلب جتديد الرتخيص  (1)
 .احلايل من تاريخ انتهاء مدة الرتخيص

 .منوح لهاملروط الرتخيص شأحكام و وب ،اإلطار التّنظيميبأحكام  خالل فرتة ترخيصه السابقةالتزامه  (2)
 .لتجديد الرتخيصوالوثائق اليت تطلبها ملعلومات تزويد اهليئة بكافة ا (3)

 .من هذه املادة( أ) يف الفقرةالواردة  وطيف حال إخالله بأحد الشر  طلب التجديدنح املرخص له حق ال ميُ  (ب)
 جديدة.شروط و أحكام ب للهيئة جتديد الرتخيصجيوز  (ج)

 :، واالندماجالترخيصالتنازل عن    –8المادة 

ة اهليئة؛ دون احلصول مسبقًا على موافق ،املمنوح له ال جيوز للمرخص له أن يتنازل، كليًا أو جزئياً، عن الرتخيص (أ)
 لتنازل.لستحقة عليه عن الفرتة السابقة املالية امللتزامات اال كل  ويبقى املرخص له املتنازل مسؤوالً عن

ملرخص له ويبقى ادون احلصول مسبقًا على موافقة اهليئة؛  ،أو يف شركة أخرى االندماج معال جيوز للمرخص له  (ب)
 .لالندماجعليه عن الفرتة السابقة مسؤوالً عن كل االلتزامات املالية املستحقة املندمج 

االلتزام ب لهل از  املتن، إرفاق تعهد خطي من التنازلعلى  على املرخص له، عند التقدم للحصول على موافقة اهليئة (ج)
أو  اهليئة لصاحل لناز  املت املرخص لهاملستحقة على االلتزامات املالية وجبميع  الرتخيص،وثيقة وشروط ميع أحكام جب

تطبق هذه األحكام و  ، وطبقاً لإلطار التنظيمي.الرتخيصوثيقة ، وفقاً ألحكام ملشرتكيهأو  للشركة السورية لالتصاالت
 أيضاً يف حالة االندماج.

سباب املوجبة بقرارها وبيان األ ، تقوم بإخطار املرخص لهالتنازل أو االندماجعلى  يف حال رفض اهليئة منح املوافقة (د)
 من تاريخ تقدمي طلب املوافقة. ثالثني يوملذلك، خالل فرتة 

 التعاقد من الباطن:   –9المادة 

احلصول بعد  ال، إيما يتعلق بتقدمي اخلدمات املرخص هباف التعاقد من الباطن مع طرف آخرجيوز للمرخص له، ال  (أ)
بتنفيذ أحكام وشروط  ةقتعلامل اتهالتزاممجيع عن  كاملةً   مع بقاء املرخص له مسؤوالً مسؤوليةً  مسبقاً على موافقة اهليئة،

 .الرتخيص املمنوح له
 .يعترب التعاقد مع الغري لتوريد التجهيزات الالزمة لتقدمي اخلدمات املرخص هبا تعاقداً من الباطن ال (ب)
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 املربرةباب يتضمن األسلمرخص له لإخطار بعد توجيه  ويف أي وقت، ،جيوز للهيئة سحب موافقتها بعد منحها (ج)
 .ومنحه فرتة معقولة إلهناء عقده مع املتعاقد من الباطن ،لذلك

 :توفير المعلومات والبيانات والمستندات والتقارير   -10المادة 

ة اليت تقدم هبا واملستندات الفنية واملالية والقانونيواملعلومات والوثائق يلتزم املرخص له بضمان صحة مجيع البيانات  (أ)
 الرتخيص.منحه على أساسها مت و للهيئة، 

طبيقات املوجودة كافة قواعد البيانات والت  إىل وكامل يلتزم املرخص له بتأمني كافة املتطلبات الالزمة إلتاحة نفاذ دائم (ب)
 .قراءة فقطالوبصالحيات  ،يف اهليئة املخولنيلديه إىل 

 اً ملا تطلبه الحقاً.، مع إمكانية التعديل وفقبتأمني نظام خاص لتوليد التقارير اليت تطلبها اهليئةيلتزم املرخص له  (ج)
ملتزماً  ؛اليت تطلبها اهليئة ،لدورية وغري الدوريةا والتقارير والتفسريات، املرخص له تقدمي كافة البيانات واملعلوماتعلى  (د)

ورد يف  ما وعلى وجه اخلصوص .حتدده ووفقًا للشكل الذي اهليئة، لذي حتددهااملوعد وب بضمان دقتها وصحتها،
 الرتخيص.وثيقة ل/ 3امللحق رقم /

يف قواعد  مايل أثرا وكافة البيانات اليت هل مبشرتكيه،بكافة البيانات واملعلومات اخلاصة  يلتزم املرخص له باالحتفاظ (ه)
 .من تاريخ إنشاء البيانات واملعلومات املذكورة مخس سنوات على األقللفرتة ، وذلك لديه البيانات

 :الفنية االلتزامات   -11المادة 

 املرخص له االلتزام بكافة اللوائح على، من الالئحة التنفيذية 27 من القانون واملادة 38 أحكام املادةب دون اإلخالل (أ)
، خدامها، وإجراءات استريادها وإدخاهلا واستالتنظيمية اليت تصدرها اهليئة بشأن مواصفات جتهيزات االتصاالت

 املعنية. األجهزة األمنيةمن املطلوبة، سواء من اهليئة أو واحلصول على كافة املوافقات 
 ،دمات النفاذ إىل الشبكةملقدمي خ حتدد النواظم واملعايري التقنية التنظيمية اليتا ورد يف الالئحة يلتزم املرخص له مب (ب)

 تنفيذمبا يضمن  ؛الصادرة عن اهليئة ذات الصلة اللوائح التنظيميةوب ،الصادرة عن اهليئة الوطنية خلدمات الشبكة
 مجيع التزاماته احملددة يف الرتخيص املمنوح له.

 العامة. السالمةصحة و الو حبيث ال تشكل خطراً على البيئة  التشغيل اآلمن لتجهيزاته،املرخص له مسؤوالً عن  يكون (ج)
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 :وضمان جودتهاالخدمات  استمرار تقديم   -12المادة 

ل مقدمي املقدمة من قبالالئحة التنظيمية ملعايري جودة اخلدمات باألحكام الواردة يف االلتزام على املرخص له  (أ)
 .جودهتاو ستمرارية تقدمي اخلدمات املرخص هبا ال ضماناً ، خدمات اإلنرتنت، الصادرة عن اهليئة

لطلب للهيئة ا ، جيوزاتاخلدمتقدمي من الالئحة التنفيذية، وضماناً الستمرار  19حكام املادة أ عالوًة على تطبيق (ب)
كيه لفرتة ، االستمرار يف تقدمي خدماته ملشرت ، جزئيًا أو كلياً قرار إلغاء ترخيصه اختذت حبقهمن املرخص له الذي 

 املرخص له حبقوقه مع احتفاظ ؛كني إىل مرخص له آخررت النتقال املش الضروري والالزمحتددها اهليئة بالقدر  انتقالية
، االواردة فيه باألحكام والشروط والتزامه ،يدةجد اشرتاكاتباستثناء قبول  ،الرتخيص وثيقةاملنصوص عليها يف 

 .الفرتة االنتقاليةهذه خالل 
ليهم لقاء علدى مزود خدمة آخر أُلغي أو انتهى ترخيصه، دون أن يرتتب املرخص له بقبول طلبات املشرتكني  يلتزم (ج)

 مع التشاوربمن قبل اهليئة  إعدادها يتمانتقال  آلية وفق وذلك، االنتقال عملية جراءذلك أي تكاليف إضافية 
 له. املرخص

ه يلتزم املرخص له الذي اختذت اهليئة حبقه قراراً بتجميد ترخيصه، جزئياً أو كلياً، االستمرار يف تقدمي خدماته ملشرتكي (د)
 .وفقاً لألحكام والشروط الواردة يف وثيقة الرتخيص خالل فرتة التجميد، احلاليني

 ضمانات المنافسة:   -13المادة 

لقانون ومجيع األحكام ، وفقاً لوالفّعالةمبمارسات املنافسة احلرة والعادلة باألحكام املتعلقة التقيد بيلتزم املرخص له  (أ)
 .لوائح تنظيمية تصدرها اهليئة أيو ، ذات الصلة يف اإلطار التنظيمي

ة التنفيذية، حيظر على املرخص له، سواء مبفرده أو باالشرتاك مع آخرين، من الالئح 29دون اإلخالل بأحكام املادة  (ب)
ئحة اخلصوص املمارسات احملددة يف الالوعلى وجه  ؛أو اليت حتد منها بأي من املمارسات املخلة باملنافسة القيام

 .التنظيمية ملبادئ محاية املنافسة
التنظيمية  حةالالئاإلجراءات احملددة يف و افة الشروط بكااللتزام إطالق أي عرض تروجيي يف حال على املرخص له  (ج)

 .الصادرة عن اهليئةالرتوجيية  املتعلقة بالعروض

 :الخدمات وشفافيتها أسعار   -14المادة 

تعلق بضبط ي مبا حتدده اللوائح التنظيمية اليت تصدرها اهليئة فيما، يلتزم املرخص له اإلطار التنظيميمع مراعاة أحكام  (أ)
 .نقصاناً زيادًة أو  هاتعديلأو ، أسعار خدماته املرخص هبا
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 ،ومبسطح بأسلوب واض ،ليت يقدمهاا لخدمات املرخص هباالكاملة والدقيقة ل سعاراأل اإلعالن عنله  املرخص على (ب)
 .على موقعه اإللكرتويننقاط البيع و و اخلاصة به املشرتكني مراكز خدمة يف 

 رها اهليئة.يف اللوائح اليت تصد االلتزام باإلرشادات املتعلقة مببادئ شفافية األسعار احملددةعلى املرخص له  (ج)

 :العالقة مع المشتركين   -15لمادة ا

أّي لوائح يمي، و الّتنظلة يف اإلطار حقوق املشرتكني، وفقاً للقانون ومجيع األحكام ذات الص ضمانعلى املرّخص له  (أ)
 .هبذا اخلصوص تنظيمية تصدرها اهليئة

يف سواء ز للمشرتكني دون متيي هبا املرخص له بتقدمي اخلدمات املرخصيلتزم من القانون،  43تطبيقاً ألحكام املادة  (ب)
 .املشرتكني فئةأو غريها، لنفس  األسعاراجلودة أو توفري اخلدمة أو 

السرتشادية ا املرّخص له أن يقّدم للهيئة منوذجاً عن عقد االشرتاك للموافقة عليه، متضمناً البنود احملددة يف الوثيقة على (ج)
 .هبارخص امل اإلطالق التجاري للخدماتتاريخ  قبلاهليئة، وذلك  عنلعقود مشرتكي خدمات اإلنرتنت الصادرة 

اإلطالق تاريخ  من خالل ثالثة أشهر لديه خدمة وشكاوى املشرتكنيمقرتحاً لنظام أن يقدم للهيئة املرخص له  على (د)
 ور التالية:األمحتقيق مراعياً يف هذا النظام  ؛عليه واملوافقة مراجعته لتتم، التجاري للخدمات املرخص هبا

 .ساعة وطيلة أيام السنة 24مدار  يعمل على أن (1)
 .إلكرتونياً  شكواهمتابعة ، ومن املعلومات اخلاصة باشرتاكهاالطالع على من شرتك ن املكّ متُ واجهة يوفر  أن (2)
 .فقط وطباعة التقارير وبصالحيات القراءة ،يهإليف اهليئة  ولنياملخنفاذ  إمكانيةيوفر  أن (3)
 بعد موافقة اهليئة عليه.اإللكرتوين على موقعه  يعلنه أن (4)

يلتزم املرخص له بتوفري مركز خدمة على األقل يف كل حمافظة جتاوز فيها عدد بواباته املخصصة مخسة آالف بوابة؛  (ه)
 هليئة.ن اعلمواصفات اليت تنص عليها الوثيقة االسرتشادية ملراكز اخلدمة ونقاط البيع الصادرة ل وفقاً 

 تنص عليها الوثيقة اليتيلتزم املرخص له بتوفري نقاط بيع يف كل حمافظة يقدم فيها خدماته، وفقًا للمواصفات  (و)
اإلطالق  على تاريخ معاض  مي مل الذيرخص له باستثناء امل، ن اهليئةعاالسرتشادية ملراكز اخلدمة ونقاط البيع الصادرة 

 .التجاري خلدماته املرخص هبا
أن و  ،اإلطالق التجاري للخدمات املرخص هباتاريخ خالل ثالثة أشهر من  دليل اخلدمة يصدرعلى املرّخص له أن  (ز)

، على ك من االطالع عليهمتكن املشرت  خيتارها إضافيةبأي وسيلة و  ،على موقعه اإللكرتوينعليه  عد موافقة اهليئةبيعلنه 
 :يليما  الدليل تضمنيأن 

 .يقدمها أن ميكن اخلدمات املساعدة اليت، و املرخص هبا اتاخلدمرشادات والتعليمات حول إلالتوجيهات وا (1)
 .للرد على االستفسارات والشكاوى والرقم املخصص، اإلجراءات املعتمدة لتسجيل املشرتكني لديه (2)
 .ونقاط البيعاخلاصة به  مواقع مراكز خدمة املشرتكني (3)
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 :االلتزامات المالية   -16لمادة ا

 / ماليني5/ يمةاملستحق للدولة بقبتدائي االرتخيص البدل عند منحه الرتخيص،  ،للهيئة يسددعلى املرخص له أن  (أ)
 ترخيصه ؛ وإاّل اعترباإلطالق التجاري للخدمات املرخص هبا قبل هايدفع ماليني لرية سورية( مخسةل.س )فقط 

  .مبوجب قرار من اهليئة ملغياً 
ة يف قطاع ظيميلقاء تكاليف أدائها ملهامها التن عن الرتخيص،ورًا سنوية للهيئة أجعلى املرخص له أن يسدد  (ب)

 كما يلي:االتصاالت، حمددًة  
 لرتخيصاتاريخ سريان  قبلدفع يُ  ،ر سنويكأج  (لرية سورية ل.س )فقط مليون / مليون1قيمته /مقطوع  مبلغ (1)

ة مدة طيل خالل الشهر األول من العام كل سنة ماليةويف بداية   ،منح الرتخيص احملدد يف كتاب إخطار
 .ةاملبلغ للسنة األوىل من الرتخيص املدة الفعلية للرتخيص خالل هذه السنهذا ويراعى يف حتديد ، الرتخيص

 امل اً وفق ،للمرخص له، ُتدفع فور صدور املطالبة هبا من اهليئة خمصصةأجور سنوية عن كل بوابة حزمة عريضة  (2)
 /.3يف امللحق رقم / هو حمدد

/ ل.س )فقط مخسني 50/ قيمتها ،لدى اهليئة اخلدمة الشاملة دعم سنوية لصندوقسامهة متسديد له بيلتزم املرخص  (ج)
 .ووفق مطالبتها يهالداملذكور صندوق الإحداث  وذلك عند ؛لديه خمصصة عن كل بوابة لرية سورية(

، عند تقدمي طلب لرية سورية( ألف )فقط مخسني / ألف ل.س50/ قيمتهالبالغ يدفع املرخص له أجر طلب الرتخيص  (د)
 منح الرتخيص أو التجديد.

عم اخلدمة صندوق ديف من األجور السنوية عن كل بوابة خمصصة له ومن املسامهة فقط  ،يعفى املرخص له اجلديد (ه)
واألجر االبتدائي  الرتخيصبدل ، ويلتزم بتسديد املرخص هبااإلطالق التجاري خلدماته الشاملة ملدة سنتني من تاريخ 

 .هذه السنوي املقطوع كما هو حمدد يف وثيقة الرتخيص
يف  هبا باإلطالق التجاري خلدماته املرخصأو قام على ترخيص منطي لتقدمي خدمات اإلنرتنت  حصليُعترب كل من  (و)

 وتطبق عليه أحكام الفقرة )ه( من هذه املادة.  ،ديجد مبثابة مرخص له، 2015عام 
 .بعد التشاور مع املرخص هلمذلك ، و واملسامهات واألجور البدالت هذهقيمة خفض يف رفع أو  قاحلهيئة لل (ز)
يف نظمة النافذة وفقًا للقوانني واألاملمنوح له النامجة عن تنفيذ الرتخيص يتحمل املرخص له مجيع الضرائب والرسوم  (ح)

 .اجلمهورية العربية السورية

أمر تقديرها  للمجلسبناًء على أسباب تربيرية يعود  البدالت واألجور ملدد حمددة منجيوز للمجلس منح ختفيض  (ط)
 وقبوهلا.
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 :حماية البيانات والخصوصية   -17المادة 

 37و 36واملادتني  ،من القانون 50و 27املواد  ذات الصلة يف اإلطار التنظيمي، والسيما حكاماألدون اإلخالل ب
، وتعليماته اتيةومكافحة اجلرمية املعلومعلى الشبكة ودون اإلخالل بأحكام قانون تنظيم التواصل  ،التنفيذية الالئحةمن 

 :يلي يلتزم املرخص له مبا، التوضيحية والتنفيذية
ضمان سرية وخصوصية بيانات املشرتكني لديه، بوضع وتطبيق مجيع اإلجراءات املناسبة والالزمة للحفاظ على  (1)

 .املرخص هبا يقدم له اخلدمات مشرتكأي بيانات حيصل عليها يف سياق عمله من أي 

 الالئحة ، حسب التعليمات الواردة يفواحدة على األقل االحتفاظ ببيانات احلركة واملوقع ملشرتكيه ملدة سنة (2)
دمات اليت حتدد النواظم واملعايري التقنية ملقدمي خو التنظيمية الصادرة عن اهليئة الوطنية خلدمات الشبكة 

 النفاذ.
 قة اهليئةمواف باحلصول على ويلتزم، كما لديهإعالم اهليئة عن أماكن وجود التجهيزات ومكونات الشبكة  (3)

 .يطرأ هبذا اخلصوص ل أو تغيريتعديأي على  مسبقاً 

 التعاون مع الهيئة والسلطات المختصة:االلتزام باألنظمة، و    -18المادة 

. وتعديالتهورية، ساجلمهورية العربية الاإلطار التنظيمي النافذ املعمول به يف أحكام ب الدائمعلى املرخص له االلتزام  (أ)
التعليمات ، واللوائح التنظيمية والقرارات و املمنوح له الرتخيصو  التنفيذية، والالئحةوعلى وجه اخلصوص القانون، 

 الصادرة عن اهليئة.
يلتزم املرخص له بالتعاون الكامل مع اهليئة أو أي سلطات أخرى معنية، كما هو حمدد يف الرتخيص والقانون والالئحة  (ب)

 التنفيذية.
 38جراءات الالزمة لتيسري أعمال الضابطة العدلية لدى اهليئة، تطبيقاً ألحكام املادة على املرخص له اختاذ مجيع اإل (ج)

 من الالئحة التنفيذية.
مسؤوليته على  ،احني طلب ه ،من القانون، يلتزم املرخص له بتنفيذ كافة متطلبات األمن الوطين 51تطبيقاً ألحكام املادة  (د)

 اخلاصة. نفقتهو 
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 الترخيص:انتهاء    -19المادة 

، أو يف تجديداتفاق الطرفني على ال األساسية أو اجملددة يف حال عدميعترب الرتخيص منتهيًا يف حال انقضاء مدته 
وذلك مبوجب ، الرتخيص وثيقةمن  7ملادة حكام اشروط جتديد الرتخيص وفقًا ألأي من حال إخالل املرخص له ب

 .قرار من اهليئة

 الترخيص:تجميد وإلغاء    -20المادة 

حكام الالئحة التنظيمية أل اً ووفق ،من الالئحة التنفيذية 18الفقرة )ج(، و 13 دون اإلخالل بأحكام املادتني: (أ)
 الية:ذلك يف احلاالت الت، و جزئياً ، كلياً أو حيق للهيئة جتميد الرتخيص، أو إلغائه؛ للمخالفات والغرامات

بتدائي بتسديد بدل الرتخيص االأو  للخدمات املرخص هباباإلطالق التجاري بالبدء عدم التزام املرخص له  (1)
ودون احلق باسرتداد األجور األخرى  ؛دون احلاجة إىل إخطار هذه وثيقة الرتخيص يف ةاحملدد خالل املهل

 .وفقاً لوثيقة الرتخيص املدفوعة
شهر من بل ثالثة أاهليئة ق، على أن يتقدم املرخص له بطلبه إىل من املرخص له وموافقة اهليئةطلب  بناًء على (2)

 .يريدهتاريخ التجميد أو اإللغاء الذي 
الرتخيص  ليها يفع بتنفيذ االلتزامات املنصوصعدم التزامه  أو، اإلطار التنظيميعدم التزام املرخص له بأحكام  (3)

 .املمنوح له
انقضاء  من حاالتانقضاء الشخصية القانونية للمرخص له باحلل أو التصفية أو إشهار اإلفالس أو غريها  (4)

 الشخصية القانونية.
ى موافقة ، دون احلصول علاالندماج مع أو يف شركة أخرىأو  ،الرتخيص بالتنازل عنيف حال قيام املرخص له  (5)

 مسبقة من اهليئة.
احلصول دون  ،يما يتعلق بتقدمي اخلدمات املرخص هبافمع طرف آخر قيام املرخص له بالتعاقد من الباطن  (6)

 اهليئة.موافقة على 
 .وثيقة الرتخيصوفقاً ل احملددة املواعيديف عليه املستحقة واملسامهات بتسديد األجور  عدم التزام املرخص له (7)
طار وفقاً للقانون ومجيع األحكام ذات الصلة يف اإلأو حتّد منها،  قيام املرخص له مبمارسات ختّل باملنافسة، (8)

 الالئحة التنظيمية ملبادئ محاية املنافسة الصادرة عن اهليئة. السيما ،التنظيمي
 .دون احلاجة إىل إخطارو  عدم التزام املرخص له مبتطلبات األمن الوطين (9)
ري غومت على أساسها منحه الرتخيص اليت تقدم هبا املرخص له  والوثائق إذا تبني للهيئة أن البيانات واملعلومات (10)

 صحيحة.
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عليه سواء  ملرتتبةاكافة االلتزامات واملستحقات املالية   وتصفيةانتهاء الرتخيص، يلتزم املرخص له بدفع يف حال إلغاء أو  (ب)
 انتهاء إلغاء أو تاريخ من أشهر ثالثة أقصاها مهلة خالل وذلكه مشرتكي وأ لالتصاالت السورية الشركة وأ اهليئة جتاه

 .له املرخص جتاه التزامات أي اهليئة على يرتتب أن ودون الرتخيص؛

 :المخالفات والغرامات   -21المادة 

التنظيمية للمخالفات والغرامات اخلاصة بالرتاخيص النمطية حتدد الالئحة  ،من القانون 55تطبيقًا ألحكام املادة 
 .املخالفة طبيعةمبا يتناسب مع  الغرامةمقدار الصادرة عن اهليئة نرتنت إلوترخيص تقدمي خدمات ا

 تعديل الترخيص:   -22المادة 

النمطي  صشروط منح الرتخي حيق للهيئة تعديلالفقرة )أ( و )ب( من الالئحة التنفيذية،  13أحكام املادة  مع مراعاة (أ)
املدة خالل مسية يف اجلريدة الر  نيتها يف إجراء التعديلعن  مسبقاً  على أن تقوم باإلعالن ،لتقدمي خدمات اإلنرتنت

 .اليت تراها مناسبة
  يف احلاالت التالية:املمنوح للمرخص هلم  شروط وأحكام الرتخيصللهيئة تعديل  جيوز (ب)

 عند جتديد الرتخيص. (1)
 .عند ضرورة مطابقة وثيقة الرتخيص مع اإلطار التنظيمي أو أي تعديل له (2)
 .نتمقدمي خدمات اإلنرت داء أوحتسني وق السهبدف تنظيم  ،جديدةضرورة وضع شروط إذا تبني للهيئة  (3)
 مبا يستدعي تعديل الرتخيص.أو األمنية أو االجتماعية االقتصادية ظروف التغري  (4)
 حتقيقاً ملتطلبات األمن الوطين، ووفقاً ملقتضيات املصلحة العامة. (5)

 القوة القاهرة:   -23المادة 

تسري ، لرتخيصا وثيقةعليها يف  من التزاماته املنصوص ي  أ تنفيذص له من قاهرة متنع املرخحال حدوث قّوة  يف
أخرى ة يأو أي الئحة تنظيم ةة من القانون، والالئحة التنفيذياألحكام اآلتية، من دون اإلخالل باألحكام ذات الصل

 صادرة عن اهليئة:
االلتزامات اليت منعه احلدث و وتارخيه بطبيعة احلدث  إبالغ اهليئة خطياً فور علم املرّخص له حبدوث القّوة القاهرة، عليه  (أ)

 :، وأن يقدم للهيئة تقريراً أولياً يتضمنمن أدائها



 

 

 الجمهورية العربية السورية  

 الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

   

 

15 
 

 صلة.الذات  وثائقبال ، مرفقاً بيان األسباب اليت متنعه من تنفيذ التزاماتهه، و وآثار احلدث تفاصيل  (1)
 .لتفادي، أو التخفيف، من األثر السليب للقّوة القاهرة على التزاماته اختذها اليت الوقائية مجيع اإلجراءات (2)
املمنوح له، بعد زوال  خيصللرتّ  املرتتبة عليه وفقاً لضمان استمراريّة األعمال، وإعادة تنفيذ مجيع التزاماته  تهخطّ  (3)

 .القوة القاهرة
طيلة مدة استمرار القوة  ،عليق التزامات املرّخص له ذات الصلة، املشار إليها آنفاً ت، تقييم احلالة، ووفقاً لهيئةلل جيوز (ب)

خطوات  ذ أيصريه يف اختاالقاهرة، وفقط إذا حتققت بأن عجز املرخص له عن تنفيذ التزاماته غري ناجم عن تق
عن ذا العجز هتفادي وأنه مل يكن بإمكان املرخص له  ؛الرتخيص وثيقةاحتياطات معقولة منصوص عليها يف  أو

 أو غريها من التدابري. ،طريق استخدام مصادر أو خطط بديلة
 .زواهلا بعد، معليه القاهرة والتخفيف من آثار القّوة ملشرتكيهعلى املرّخص له بذل قصارى جهده إلعادة اخلدمة  (ج)
فقًا ألحكام و حول حدوث القّوة القاهرة، وظروفها أو تأثريها، فعليهما فّض النزاع ت اهليئة واملرخص له إذا اختلف (د)

 .الرتخيص وثيقةمن  24املادة 

  فض النزاعات:   -24المادة 

الرتخيص  شروطو أحكام  ة عن تنفيذالنزاعات الناجتحتل  ،ما مل ينّص القانون، والالئحة التنفيذيّة على خالف ذلك (أ)
اع عن طريق يتم حل النز بالطرق الودية مع مراعاة مبدأ حسن النية، ويف حال تعذر ذلك،  ،بني اهليئة واملرخص له

مدة  كل طرف، خالل  مع استمرار جراءات املتبعة أمام القضاء اإلداري السوري.صول واإلالتحكيم اإلداري وفق األ
 .املنصوص عليها يف الرّتخيصالتزاماته  التقاضي، بتنفيذ

جيري  ،ا مل ينّص القانون، والالئحة التنفيذيّة، واللوائح التنظيمية ذات الصلة الصادرة عن اهليئة على خالف ذلكم (ب)
واردة يف هذه النزاعات، والحلل البت بالنزاعات الناشئة بني املرخص له ومرخص هلم آخرين وفق األحكام الناظمة 

 الثالث عشر من القانون. الباب
 ع املشرتكني.م ومعاجلتها وحل اخلالفاتإجراءات فّعالة وعادلة وواضحة، لتلّقي الشكاوى يتخذ املرّخص له أن  على (ج)

ويف حال نشوب نزاع بني املشرتك واملرخص له، ميكن اللجوء إىل اهليئة للنظر يف الشكوى املقدمة من أحد الطرفني، 
 وذلك وفقاً لنظام الشكاوى الصادر عن اهليئة.
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 :اتاإلخطار    -25المادة 

، حبيث يكون مبوجب كتب رمسية الرتخيصباملتعلقة  مبا فيها املراسالت واملوافقات واملالحظات تتم اإلخطارات (أ)
 استالمها. منذاستالمها مثبتاً، وتعترب نافذة قانوناً 

 على العناوين التالية:ترسل اإلخطارات 

 .اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت يف سورية ص:المرخ   (1)

 .مبىن اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت -شارع فايز منصور-دمشقالعنوان: 
 ----------------------------------------------------رقم اهلاتف: 

 ---------------------------------------------------رقم الفاكس: 
 --------------------------------------------------- صندوق بريد:

 ------------------------------------------------ ص له:المرخ   (2)
 -------------------------------------------------------العنوان: 

 ----------------------------------------------------رقم اهلاتف: 
 ---------------------------------------------------رقم الفاكس: 
 ---------------------------------------------------صندوق بريد: 

( مخسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ 15يف حال تغيري عنوانه املذكور أعاله قبل )بإبالغ اهليئة خطياً يلتزم املرخص له  (ب)
 صحيحة. يقةاملوجود يف هذه الوثهذا التغيري، وإال تعترب مجيع اإلخطارات واملراسالت املرسلة إىل عنوانه املختار 

( مخسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ 15) يف اجلريدة الرمسية قبل عنواهنا اجلديد بنشرتقوم  ا،عنواهنليف حال تغيري اهليئة  (ج)
 هذا التغيري.


