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 تعاريف:   -1املادة 

والتعابري  للمصطلحات، يكون 2010لعام  /18قانون االتصاالت رقم /يف  الواردة ابلتعاريف دون اإلخالل
، مامل ينص صراحًة على خالف هالرتخيص هذ وثيقةعند تطبيق أحكام  إىل جانب كل منها املبينةاملعاين  اآلتية

 :الرتخيص وثيقة ذلك يف

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

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

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

 إدارة االتصاالت.هبا  يقصد ":اجلهات األمنية املعنية "

جراءات واملبادئ والتعليمات واإل جمموعة السياسات والقوانني واللوائح التنظيمية والقرارات "اإلطار التنظيمي":
اهليئة، وفقاً ألحكام القانون،  احلكومة السورية أوالتوجيهية، وغريها من األحكام املماثلة، وتعديالهتا، اليت تعتمدها 

 بغرض تنظيم قطاع االتصاالت يف سورية.

امللفات و حتميل البياانت واملعلومات  يتيحإنرتنت عريض احلزمة  هو ":(فقط )استقبال "اإلنرتنت الفضائي 
عرب إحدى التصال من خالل ايكون اإلرسال  ، بينماابستخدام حمطات أرضية لالستقبال الفضائيوتصفح املواقع 

 .داخل اجلمهورية العربية السوريةالشبكات العمومية املرخص هلا حصراً 

 .الوثيقة ههذ الرتخيص": وثيقة"

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

ملشرتكي  اإلنرتنتالتزامات تتعلق بتقدمي خدمات حقوق أو الوثيقة اليت حتدد أي شروط أو  "عقد االشرتاك":
 .وفق وثيقة الرتخيص هذه املرخص له

 التاريخ الذي يدخل فيه الرتخيص حيز النفاذ. ":اتريخ السراين"

، وتبدأ من اتريخ سراين الرتخيص وحىت للمرخص له لتقدمي اخلدمات املرخص هباالفرتة احملددة  ":مدة الرتخيص"
 اتريخ انتهائه.
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 تتضمن إرشادات ملشرتكيه خبصوص أي إجراءات الفضائي اإلنرتنت اتوثيقة ينشرها مقدم خدم ":دليل اخلدمة" 
 .متعلقة بتقدمي اخلدمات املرخص هباأو شكاوى أو شروط معلومات  وأ

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

اإلنرتنت الفضائي استقبال استقبال أرضية تستخدم هبدف احلصول على خدمة  هي حمطة املشرتك":"طرفية 
 موضوع هذا الرتخيص.

يتم مبوجبها إبالغ املرخص له، مبنحه الرتخيص ، هو وثيقة صادرة عن اهليئة ":منح الرتخيص كتاب إخطار  "
 وبتاريخ سراين ترخيصه.

 .بتقدمي أي من اخلدمات املرخص هبااملرخص له هو بدء  :"هباإلطالق التجاري للخدمات املرخص "ا

 حالة عدم السماح للمرخص له بقبول اشرتاكات جديدة، مع استمراره بتقدمي خدماته ملشرتكيه": "جتميد الرتخيص
 .الرتخيص وثيقة، واالحتفاظ بباقي حقوقه وكافة التزاماته املنصوص عليها يف احلاليني

 .السراينبعد اتريخ  ،الرتخيص لوثيقةأو إضافة /أي تعديل للرتخيص أو أي تغيري و  "تعديل الرتخيص":

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

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

األجور اليت يقوم املرخص له بسدادها إىل اهليئة سنوايً يف مقابل األعباء اليت تتحملها  :" أجور الرتخيص السنوية"
 .الرتخيص وثيقةحتدده بنود  للقيام مبهامها التنظيمية، وجيري احتساهبا وفق ما

غري متوقع، وال ميكن دفعه يؤدي الستحالة تنفيذ  ،خارج عن إرادة املرخص لهأي حدث : "القّوة القاهرة"
 ،واحلروب والعملّيات العسكريّة، واألعمال اإلرهابّية ،كالكوارث الطبيعيةاملرخص له اللتزاماته كليًا أو جزئياً،  

 خل....إ
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 الرتخيص:الواثئق اليت يتألف منها    -2املادة 

 :له صللمرخ املمنوح الرّتخيص جزءاً ال يتجزأ من اآلتية الواثئق دعت
 .وتعديالهتا الرتخيص وثيقة (1)
 .وتعديالته الرتخيصوثيقة  حقمل (2)

 :التفسري   -3املادة 

 تفادايً للبس:
 الرتخيص.وثيقة ، يُعتّد بـ احقهملالرتخيص و وثيقة يف حال وجود تعارض بني  (1)
 .بـ الرتخيص يُعتدّ  ،والرّتخيص الرتخيصوثيقة  تعارض بني وجود حال يف (2)
الرتخيص وأحكام اإلطار الّتنظيمي النافذ، يُعتّد أبحكام اإلطار وثيقة يف حال وجود تعارض بني أحكام  (3)

 .التّنظيمي
 الرتخيص. وثيقةبكافة املواد والبنود والفقرات الواردة مصطلح أحكام وشروط الرتخيص يقصد به   (4)
 .الرتخيصوثيقة يف  أينما ورد "معقول" مصطلحيعود للهيئة وحدها حق تفسري معىن  (5)

 نطاق الرتخيص:   –4املادة 

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

 .يف اإلطار الّتنظيميالواردة األخرى ذات الصلة 

 :اخلدمات املرخص هبا   –5املادة 

إال  ظر عليه تقدمي أي خدمة أخرى غري مرخص له بتقدميهاوحيُ  التالية احملددةجيوز للمرخص له تقدمي اخلدمات  (أ)
 .مبوافقة اهليئة، ووفقاً ألحكام اإلطار التنظيمي

شبكة اإلنرتنت العاملية النفاذ إىل للمشرتك  تتيحهي اخلدمة اليت  اإلنرتنت الفضائي:استقبال خدمة  (1)
إحدى الشبكات العمومية خالل من  رسالاإل، بينما يكون هبدف االستقبال فقط طرفية املشرتكابستخدام 

 .اجلمهورية العربية السوريةداخل املرخص هلا 
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 Indoor) ابستخدام الشبكات الالسلكية احمللية الداخلية ل فضائيا  املستقب   تإلنرتنا توزيع خدمة (2)
WLAN): احملصورة اإلنرتنت السلكيًا يف األماكن النفاذ إىل شبكة من  املشرتك كنمت هي اخلدمة اليت

 .خلوة؛ جممع؛ قاعة؛ مقصورة؛ صالة؛ حجرة مغلقة؛ هبو؛ وما شابهواملغلقة جزئياً أو كلياً، مثل: فناء؛ ردهة؛ 

 :، واإلطالق التجاري للخدماتمدة الرتخيص   –6املادة 

اهليئة إىل  عنالصادر  منح الرتخيص احملدد يف كتاب إخطار الرتخيص سراينيدخل الرتخيص حيز النفاذ من اتريخ  (أ)
 الرتخيص.وثيقة من  7للتجديد وفق أحكام املادة  قابالً ويكون  ،سنوات ثالثويبقى سارايً ملدة املرخص له، 

 سراينخالل فرتة أقصاها ستة أشهر من اتريخ  ابإلطالق التجاري للخدمات املرخص هبايلتزم املرخص له ابلبدء  (ب)
  .مبوجب قرار من اهليئة هترخيص أُلغيوإال  ،املمنوح له الرتخيص

قبل  يقدمهاسابخلدمات اليت و  التجاري للخدمات املرخص هبابتاريخ اإلطالق خطياً اهليئة  إببالغيلتزم املرخص له  (ج)
 .على األقل شهراإلطالق بفرتة 

 جتديد الرتخيص:   –7املادة 

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

بل ثالثة أشهر على األقل قة )االستمارة( وفق النموذج املعتمد من اهليئالتقدم للهيئة بطلب جتديد الرتخيص  (1)
 .احلايل من اتريخ انتهاء مدة الرتخيص

 .املمنوح لهروط الرتخيص شحكام و وأب ،اإلطار التّنظيميأبحكام  خالل فرتة ترخيصه السابقة االلتزام (2)
 .لتجديد الرتخيصوالواثئق اليت تطلبها ملعلومات تزويد اهليئة بكافة ا (3)

 .املادةمن هذه ( أ) يف الفقرةالواردة  وطيف حال إخالله أبحد الشر ال مُينح املرخص له حق طلب التجديد  (ب)
 جديدة.وشروط حكام أبللهيئة جتديد الرتخيص  جيوز (ج)

 :، واالندماجالرتخيصالتنازل عن    –8املادة 

دون احلصول مسبقًا على موافقة اهليئة؛  ،املمنوح له يتنازل، كليًا أو جزئياً، عن الرتخيصال جيوز للمرخص له أن  (أ)
 للتنازل.ستحقة عليه عن الفرتة السابقة املالية امللتزامات اال مسؤوالً عن كلاملرخص له املتنازل  ويبقى

ويبقى املرخص له دون احلصول مسبقًا على موافقة اهليئة؛  ،أو يف شركة أخرى االندماج معال جيوز للمرخص له  (ب)
 .لالندماجمسؤوالً عن كل االلتزامات املالية املستحقة عليه عن الفرتة السابقة  املندمج
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اللتزام اب لهل املتناز  ، إرفاق تعهد خطي من التنازلعلى  على املرخص له، عند التقدم للحصول على موافقة اهليئة (ج)
أو  اهليئة املتنازِل لصاحلاملستحقة على املرخص له االلتزامات املالية وجبميع  الرتخيص،وثيقة وشروط ميع أحكام جب

وتطبق هذه  ، وطبقًا لإلطار التنظيمي.الرتخيصوثيقة ، وفقًا ألحكام ملشرتكيهأو  للشركة السورية لالتصاالت
 األحكام أيضاً يف حالة االندماج.

بقرارها وبيان األسباب املوجبة  ، تقوم إبخطار املرخص لهالتنازل أو االندماجعلى  املوافقةيف حال رفض اهليئة منح  (د)
 من اتريخ تقدمي طلب املوافقة. ثالثني يوملذلك، خالل فرتة 

 التعاقد من الباطن:   –9املادة 

احلصول بعد  ، إالهبايما يتعلق بتقدمي اخلدمات املرخص ف التعاقد من الباطن مع طرف آخرجيوز للمرخص له، ال  (أ)
بتنفيذ أحكام  ةتعلقامل اتهالتزاممجيع عن  كاملةً   مع بقاء املرخص له مسؤواًل مسؤوليةً  مسبقًا على موافقة اهليئة،

 .وشروط الرتخيص املمنوح له
 .الالزمة لتقدمي اخلدمات املرخص هبا تعاقداً من الباطن لتوريد التجهيزات يعترب التعاقد مع الغريال  (ب)
 املربرةيتضمن األسباب لمرخص له لإخطار بعد توجيه  ويف أي وقت، ،للهيئة سحب موافقتها بعد منحها جيوز (ج)

 .ومنحه فرتة معقولة إلهناء عقده مع املتعاقد من الباطن ،لذلك

 :توفري املعلومات والبياانت واملستندات والتقارير   -10املادة 

واملستندات الفنية واملالية والقانونية اليت تقدم هبا واملعلومات والواثئق يلتزم املرخص له بضمان صحة مجيع البياانت  (أ)
 الرتخيص.منحه على أساسها مت و للهيئة، 

كافة قواعد البياانت والتطبيقات إىل   وكامل يلتزم املرخص له بتأمني كافة املتطلبات الالزمة إلاتحة نفاذ دائم (ب)
 .قراءة فقطالوبصالحيات  ،يف اهليئة املخولنياملوجودة لديه إىل 

، مع إمكانية التعديل أو اجلهات األمنية املعنية بتأمني نظام خاص لتوليد التقارير اليت تطلبها اهليئةيلتزم املرخص له  (ج)
 الحقاً. يتم طلبهوفقاً ملا 

أو  اليت تطلبها اهليئة ،لدورية وغري الدوريةا والتقارير والتفسريات، املرخص له تقدمي كافة البياانت واملعلوماتعلى  (د)
 .طلبه الذي يتمووفقًا للشكل  ،دهيحتديتم لذي ا ملوعدواب ملتزمًا بضمان دقتها وصحتها، ؛اجلهات األمنية املعنية
 الرتخيص.قة وثيل /1/ورد يف امللحق رقم  ما وعلى وجه اخلصوص

يف قواعد  مايل أثروكافة البياانت اليت هلا  مبشرتكيه،بكافة البياانت واملعلومات اخلاصة  يلتزم املرخص له ابالحتفاظ (ه)
 .من اتريخ إنشاء البياانت واملعلومات املذكورة األقلسنوات على ثالث لفرتة ، وذلك لديه البياانت
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 :الفنية االلتزامات   -11املادة 
املرخص له االلتزام بكافة  من الالئحة التنفيذية، على 27من القانون واملادة  38املادة دون اإلخالل أبحكام  (أ)

اللوائح التنظيمية اليت تصدرها اهليئة بشأن مواصفات جتهيزات االتصاالت، وإجراءات استريادها وإدخاهلا 
 .األمنية املعنية اجلهات منواستخدامها، واحلصول على كافة املوافقات املطلوبة، سواء من اهليئة أو 

يلتزم املرخص له مبا ورد يف الالئحة التنظيمية اليت حتدد تعليمات ومتطلبات احلصول على ترخيص ابستخدام  (ب)
مبا وابللوائح التنظيمية األخرى ذات الصلة الصادرة عن اهليئة؛  ،ترددات للمحطات الفضائية الثابتة على األرض

 يضمن تنفيذ مجيع التزاماته.
ابستخدام  WLAN/RLANرخص له مبا ورد يف الالئحة التنظيمية للشبكات الالسلكية احمللية يلتزم امل (ج)

 .الصادرة عن اهليئة جيغاهرتز /2,4/جيغاهرتز و  /5اجملاالت الرتددية /
 ،الشبكةملقدمي خدمات النفاذ إىل  حتدد النواظم واملعايري التقنية ا ورد يف الالئحة التنظيمية اليتيلتزم املرخص له مب (د)

 تنفيذمبا يضمن  ؛الصادرة عن اهليئةذات الصلة  للوائح التنظيميةواب ،الصادرة عن اهليئة الوطنية خلدمات الشبكة
 مجيع التزاماته احملددة يف الرتخيص املمنوح له.

 السالمةالصحة و و حبيث ال تشكل خطرًا على البيئة  التشغيل اآلمن لتجهيزاته،املرخص له مسؤواًل عن  يكون (ه)
 العامة.

 موافقة اهليئة. احلصول مسبقاً علىتعديالت فنية جذرية دون  أي عدم إجراءعلى املرخص له  (و)
كما ويلتزم ابلتصريح بتفاصيل   ،احلماية من االخرتاق ضمنأمني نظام ألمن املعلومات لديه يتيلتزم املرخص له بت (ز)

 .للهيئةهذا النظام 

 :وضمان جودهتااخلدمات  استمرار تقدمي   -21املادة 

 ئحواالليلتزم بكافة ، وأن طيلة مدة الرتخيص تقدمي اخلدمات املرخص هبا يةستمرار اأن يضمن له  على املرخص (أ)
 .الصادرة عن اهليئة ،موضوع الرتخيصعايري جودة اخلدمات املقدمة املتعلقة مبالتنظيمية 

 لفرتة عن تقدمي اخلدمات املرخص هباتوقفه حدوث أي قصور يف شبكته يؤدي إىل يلتزم املرخص له يف حال  (ب)
 إبعالم اهليئة فوراً أبسباب هذا القصور، وابملدة املقدرة الستمراره، والتاريخ والوقت املتوقع لإلصالح. مؤقتة

موضوع الرتخيص  أي من اخلدمات تقدمي لتوقف عنا ،وبشكل مربمج مسبقاً  ،يلتزم املرخص له يف حال نيته (ج)
ساعة على األقل أبسباب التوقف،  48قبل يبلغها خطيًا على أن  ،على موافقة اهليئة مسبقاً  احلصولاملمنوح له 

 .ومدته املتوقعة، وموعد إعادة تقدمي اخلدمة
، حيق للهيئة الطلب اتاخلدمتقدمي من الالئحة التنفيذية، وضماانً الستمرار  19املادة  حكامأ عالوًة على تطبيق (د)

، االستمرار يف تقدمي خدماته ملشرتكيه لفرتة ، جزئيًا أو كلياً قرار إلغاء ترخيصه اختذت حبقهمن املرخص له الذي 
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مع احتفاظ املرخص له  ؛مرخص له آخركني إىل رت النتقال املش الضروري والالزمحتددها اهليئة ابلقدر  انتقالية
الواردة  والتزامه ابألحكام والشروط ،اشرتاكات جديدةابستثناء قبول الرتخيص  وثيقةاملنصوص عليها يف  حبقوقه

 .الفرتة االنتقاليةهذه خالل ، افيه
عليهم لدى مزود خدمة آخر أُلغي أو انتهى ترخيصه، دون أن يرتتب املرخص له بقبول طلبات املشرتكني  يلتزم (ه)

 ابلتشاور من قبل اهليئة إعدادها يتمانتقال  آلية وفق وذلك، االنتقال عملية جراءلقاء ذلك أي تكاليف إضافية 
 .له املرخص مع

االستمرار يف تقدمي خدماته  يلتزم املرخص له الذي اختذت اهليئة حبقه قرارًا بتجميد ترخيصه، جزئيًا أو كلياً، (ز)
 .وفقاً لألحكام والشروط الواردة يف وثيقة الرتخيص خالل فرتة التجميد، ملشرتكيه احلاليني

 ضماانت املنافسة:   -13املادة 

، وفقاً للقانون ومجيع األحكام والفّعالةمبمارسات املنافسة احلرة والعادلة ابألحكام املتعلقة لتقيد ابيلتزم املرخص له  (أ)
 .تصدرها اهليئة ي لوائح تنظيميةأو ، ذات الصلة يف اإلطار التنظيمي

ة التنفيذية، حيظر على املرخص له، سواء مبفرده أو ابالشرتاك مع من الالئح 29دون اإلخالل أبحكام املادة  (ب)
اخلصوص املمارسات احملددة يف وعلى وجه  ؛أو اليت حتد منها أبي من املمارسات املخلة ابملنافسة القيامآخرين، 
 .التنظيمية ملبادئ محاية املنافسةالالئحة 

التنظيمية  الالئحةاإلجراءات احملددة يف و افة الشروط بكااللتزام إطالق أي عرض تروجيي يف حال على املرخص له  (ج)
 .الصادرة عن اهليئةالرتوجيية  املتعلقة ابلعروض

 :تهااخلدمات وشفافي أسعار   -14املادة 

يتعلق  مبا حتدده اللوائح التنظيمية اليت تصدرها اهليئة فيما، يلتزم املرخص له اإلطار التنظيميمع مراعاة أحكام  (أ)
 .نقصاانً زايدًة أو  هاتعديلأو ، بضبط أسعار خدماته املرخص هبا

أبسلوب واضح  ،ليت يقدمهاا لخدمات املرخص هباالكاملة والدقيقة ل سعاراألاإلعالن عن له املرخص  على (ب)
 .على موقعه اإللكرتويننقاط البيع و و اخلاصة به املشرتكني مراكز خدمة يف  ،ومبسط

 يف اللوائح اليت تصدرها اهليئة. على املرخص له االلتزام ابإلرشادات املتعلقة مببادئ شفافية األسعار احملددة (ج)
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 :العالقة مع املشرتكني   -15املادة 

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

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

 املرّخص له أن يقّدم للهيئة منوذجًا عن عقد االشرتاك للموافقة عليه، متضمنًا البنود احملددة يف الوثيقة على (ج)
 اإلطالق التجاري للخدماتاتريخ  قبلاهليئة، وذلك  عنلعقود مشرتكي خدمات اإلنرتنت الصادرة  االسرتشادية
 .املرخص هبا

اتريخ خالل ثالثة أشهر من  لديه مقرتحًا لنظام خدمة وشكاوى املشرتكنيأن يقدم للهيئة املرخص له  على (د)
 األمور التالية:حتقيق مراعياً يف هذا النظام  ؛عليه واملوافقة مراجعته لتتم، اإلطالق التجاري للخدمات املرخص هبا

 .ساعة وطيلة أايم السنة 24مدار  يعمل علىأن  (1)
 .إلكرتونياً  شكواهمتابعة ، ومن االطالع على املعلومات اخلاصة ابشرتاكهمن 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  يعلنهأن  (4)

اليت تنص عليها الوثيقة وفقًا للمواصفات  بتوفري نقاط بيع يف كل حمافظة يقدم فيها خدماته،يلتزم املرخص له  (ه)
 على اتريخ عامِض ميمل الذي رخص له امل ابستثناء، ن اهليئةعاالسرتشادية ملراكز اخلدمة ونقاط البيع الصادرة 

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

، متكن املشرتك من االطالع عليه خيتارهاإضافية أبي وسيلة و ،على موقعه اإللكرتوينعليه  عد موافقة اهليئةب يعلنه
 :يليما الدليل تضمن يعلى أن 

 .يقدمهاأن  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 املالية   -16ملادة ا

ماليني  /5/ بقيمة املستحق للدولةبتدائي االرتخيص البدل عند منحه الرتخيص،  ،للهيئة يسددعلى املرخص له أن  (أ)
؛ وإاّل اعترب ترخيصه اإلطالق التجاري للخدمات املرخص هبا قبل هايدفع ماليني لرية سورية( مخسةل.س )فقط 

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

 كما يلي:االتصاالت، حمددًة  
اتريخ سراين  قبلدفع يُ  ،ر سنويكأج  (سوريةلرية  ل.س )فقط مليون مليون /1قيمته /مبلغ مقطوع  (1)

طيلة  خالل الشهر األول من العام كل سنة مالية، ويف بداية  منح الرتخيص احملدد يف كتاب إخطار الرتخيص
ويراعى يف حتديد هذا املبلغ للسنة األوىل من الرتخيص املدة الفعلية للرتخيص خالل هذه ، مدة الرتخيص

  .السنة
فور صدور  ملرخص له، ُتدفعمشرتك لدى اعن كل ل.س )فقط مئة لرية سورية(  100حمددة بـ أجور سنوية  (2)

 .املطالبة هبا من اهليئة
ل.س )فقط  /50/ قيمتها ،لدى اهليئة اخلدمة الشاملة دعم سنوية لصندوقسامهة متسديد له بيلتزم املرخص  (ج)

 .ووفق مطالبتها يهالداملذكور صندوق الإحداث  وذلك عند ؛لديه مشرتكعن كل  لرية سورية( مخسني
، عند تقدمي لرية سورية( ألف )فقط مخسني ألف ل.س /50/ قيمتهالبالغ يدفع املرخص له أجر طلب الرتخيص  (د)

 طلب منح الرتخيص أو التجديد.
صندوق دعم اخلدمة يف ومن املسامهة  لديه مشرتكمن األجور السنوية عن كل فقط  ،يعفى املرخص له اجلديد (ه)

الرتخيص االبتدائي بدل ، ويلتزم بتسديد اإلطالق التجاري خلدماته املرخص هباالشاملة ملدة سنتني من اتريخ 
 .هذه واألجر السنوي املقطوع كما هو حمدد يف وثيقة الرتخيص

اليت حتدد النافذة املطبقة على احملطات األرضية الثابتة موضوع الالئحة التنظيمية التعرفة من  طرفيات املشرتكنيعفى ت (و)
 .الثابتة على األرضتعليمات ومتطلبات احلصول على ترخيص ابستخدام ترددات للمحطات الفضائية 

 .بعد التشاور مع املرخص هلمذلك ، و واملسامهات واألجور البدالت هذهقيمة خفض يف رفع أو  قاحلهيئة لل (ز)
يف وفقًا للقوانني واألنظمة النافذة املمنوح له النامجة عن تنفيذ الرتخيص يتحمل املرخص له مجيع الضرائب والرسوم  (ح)

 .اجلمهورية العربية السورية

 تقديرها أمر للمجلس يعود تربيرية أسباب على بناءً  حمددة ملدد واألجور البدالت من ختفيض منح للمجلس جيوز (ط)

 .وقبوهلا
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 :محاية البياانت واخلصوصية   -17املادة 

 37و 36واملادتني  ،من القانون 50و 27املواد  ذات الصلة يف اإلطار التنظيمي، والسيما حكامألدون اإلخالل اب
، ومكافحة اجلرمية املعلوماتيةعلى الشبكة ودون اإلخالل أبحكام قانون تنظيم التواصل  ،التنفيذية الالئحةمن 

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

 .املرخص هبا يقدم له اخلدمات مشرتكعلى أي بياانت حيصل عليها يف سياق عمله من أي 

، حسب التعليمات الواردة يف الالئحة واحدة على األقل االحتفاظ ببياانت احلركة واملوقع ملشرتكيه ملدة سنة (2)
اليت حتدد النواظم واملعايري التقنية ملقدمي خدمات و التنظيمية الصادرة عن اهليئة الوطنية خلدمات الشبكة 

 النفاذ.
موافقة اهليئة  ابحلصول على إعالم اهليئة عن أماكن وجود التجهيزات ومكوانت الشبكة لديه، كما ويلتزم (3)

 يطرأ هبذا اخلصوص. ل أو تغيريمسبقاً على أي تعدي

 التعاون مع اهليئة والسلطات املختصة:االلتزام ابألنظمة، و    -18املادة 

. وتعديالتهسورية، اجلمهورية العربية الاإلطار التنظيمي النافذ املعمول به يف حكام أب الدائمعلى املرخص له االلتزام  (أ)
، واللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات املمنوح له الرتخيصو  التنفيذية، الئحةالوعلى وجه اخلصوص القانون، و 

 الصادرة عن اهليئة.
كما هو حمدد يف الرتخيص والقانون والالئحة   ،واجلهات األمنية املعنيةاهليئة يلتزم املرخص له ابلتعاون الكامل مع  (ب)

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

 من الالئحة التنفيذية.
على  ،حني طلِبها ،من القانون، يلتزم املرخص له بتنفيذ كافة متطلبات األمن الوطين 51تطبيقًا ألحكام املادة  (د)

 اخلاصة.نفقته و  مسؤوليته

 انتهاء الرتخيص:   -19املادة 

، أو يف اتفاق الطرفني على التجديد األساسية أو اجملددة يف حال عدميعترب الرتخيص منتهيًا يف حال انقضاء مدته 
، وذلك مبوجب الرتخيص وثيقةمن  7ملادة حكام اشروط جتديد الرتخيص وفقًا ألي من حال إخالل املرخص له أب

 .قرار من اهليئة
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 جتميد وإلغاء الرتخيص:   -20املادة 

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

بتسديد بدل الرتخيص االبتدائي أو  ابإلطالق التجاري للخدمات املرخص هباابلبدء عدم التزام املرخص له  (1)
ودون احلق ابسرتداد األجور األخرى  ؛دون احلاجة إىل إخطار هذه وثيقة الرتخيص يف ةاحملدد خالل املهل

 .وفقاً لوثيقة الرتخيص املدفوعة
شهر من ، على أن يتقدم املرخص له بطلبه إىل اهليئة قبل ثالثة أاهليئة من املرخص له وموافقةطلب بناًء على  (2)

 .يريدهاتريخ التجميد أو اإللغاء الذي 
بتنفيذ التزامه  عدم أو، وخاصة ما يتعلق ابجلوانب الفنية التنظيمياإلطار عدم التزام املرخص له أبحكام  (3)

 .املمنوح لهالرتخيص  االلتزامات املنصوص عليها يف
الشخصية القانونية للمرخص له ابحلل أو التصفية أو إشهار اإلفالس أو غريها من حاالت انقضاء  انقضاء (4)

 الشخصية القانونية.
، دون احلصول على االندماج مع أو يف شركة أخرىأو  ،الرتخيص ابلتنازل عنيف حال قيام املرخص له  (5)

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

 موافقة اهليئة.على 
 .وفقاً لوثيقة الرتخيص احملددة املواعيديف عليه املستحقة واملسامهات بتسديد األجور  عدم التزام املرخص له (7)
األحكام ذات الصلة يف اإلطار وفقاً للقانون ومجيع أو حتّد منها،  قيام املرخص له مبمارسات ختّل ابملنافسة، (8)

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

 صحيحة.غري 
عليه املرتتبة كافة االلتزامات واملستحقات املالية   وتصفيةانتهاء الرتخيص، يلتزم املرخص له بدفع يف حال إلغاء أو  (ب)

 اتريخ إلغاء أو من أشهر ثالثة أقصاها مهلة خالل وذلكه مشرتكي وأ لالتصاالت السورية الشركة وأ اهليئة جتاهسواء 
 .له املرخص جتاه التزامات أي اهليئة على يرتتب أن ودون الرتخيص؛ انتهاء
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 :املخالفات والغرامات   -21املادة 

الالئحة التنظيمية للمخالفات والغرامات اخلاصة ابلرتاخيص النمطية  حتدد، القانون من 55 املادةاستنادًا ألحكام 
 .املخالفة طبيعةمبا يتناسب مع  الغرامةمقدار الصادرة عن اهليئة  نرتنتإلوترخيص تقدمي خدمات ا

 تعديل الرتخيص:   -22املادة 

 شروط منح الرتخيص حيق للهيئة تعديلالفقرة )أ( و )ب( من الالئحة التنفيذية،  13أحكام املادة  مع مراعاة (أ)
يف  نيتها يف إجراء التعديلعن  مسبقاً  على أن تقوم ابإلعالن ،الفضائي اإلنرتنت استقبال النمطي لتقدمي خدمات

 .املدة اليت تراها مناسبةخالل اجلريدة الرمسية 
  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)
 .مقدمي خدمات اإلنرتنتداء 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:   -23املادة 

، تسري الرتخيص وثيقةمن التزاماته املنصوص عليها يف  يّ  أ تنفيذص له من حال حدوث قّوة قاهرة متنع املرخ يف
أو أي الئحة تنظيمية  ةة من القانون، والالئحة التنفيذياألحكام اآلتية، من دون اإلخالل ابألحكام ذات الصل

 أخرى صادرة عن اهليئة:
وااللتزامات اليت منعه واترخيه احلدث  بطبيعة خطياً  اهليئة إبالغفور علم املرّخص له حبدوث القّوة القاهرة، عليه  (أ)

 :، وأن يقدم للهيئة تقريراً أولياً يتضمناحلدث من أدائها
 صلة.الواثئق ذات ابل ، مرفقاً بيان األسباب اليت متنعه من تنفيذ التزاماتهه، و وآاثر 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 ذات الصلة، املشار إليها آنفاً عليق التزامات املرّخص له ت، تقييم احلالة، ووفقاً لهيئةلل جيوز (ب)

القاهرة، وفقط إذا حتققت أبن عجز املرخص له عن تنفيذ التزاماته غري انجم عن تقصريه يف اختاذ أي خطوات 
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عن هذا العجز تفادي وأنه مل يكن إبمكان املرخص له  ؛الرتخيص وثيقةاحتياطات معقولة منصوص عليها يف  أو
 أو غريها من التدابري. ،تخدام مصادر أو خطط بديلةطريق اس

 .زواهلابعد ، يهمالقاهرة علوالتخفيف من آاثر القّوة ملشرتكيه على املرّخص له بذل قصارى جهده إلعادة اخلدمة  (ج)
وفقًا ألحكام حول حدوث القّوة القاهرة، وظروفها أو أتثريها، فعليهما فّض النزاع ت اهليئة واملرخص له إذا اختلف (د)

 .الرتخيص وثيقةمن  24املادة 

  فض النزاعات:   -24املادة 

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

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

، جيري اهليئة على خالف ذلكا مل ينّص القانون، والالئحة التنفيذيّة، واللوائح التنظيمية ذات الصلة الصادرة عن م (ب)
 البت ابلنزاعات الناشئة بني املرخص له ومرخص هلم آخرين وفق األحكام الناظمة هلذه النزاعات، والواردة يف الباب

 الثالث عشر من القانون.
مع  ومعاجلتها وحل اخلالفاتإجراءات فّعالة وعادلة وواضحة، لتلّقي الشكاوى  يتخذاملرّخص له أن  على (ج)

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

 :اتاإلخطار    -25املادة 

مبوجب كتب رمسية، حبيث يكون  لرتخيصاباملتعلقة  مبا فيها املراسالت واملوافقات واملالحظات تتم اإلخطارات (أ)
 استالمها. منذاستالمها مثبتاً، وتعترب انفذة قانوانً 

 على العناوين التالية:ترسل اإلخطارات 

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

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

 -------------------------------------------------- :له صاملرخ   (2)

 ---------------------------------------------------------العنوان: 

------------------------------------------------------رقم اهلاتف: 
---------------------------------------------------الفاكس:  رقم

 -----------------------------------------------------صندوق بريد: 
( مخسة عشر يوماً من اتريخ نفاذ 15اهليئة خطياً يف حال تغيري عنوانه املذكور أعاله قبل ) إببالغيلتزم املرخص له  (ب)

 صحيحة. املوجود يف هذه الوثيقةهذا التغيري، وإال تعترب مجيع اإلخطارات واملراسالت املرسلة إىل عنوانه املختار 
( مخسة عشر يوماً من اتريخ نفاذ 15) عنواهنا اجلديد يف اجلريدة الرمسية قبل بنشرتقوم  ا،عنواهنليف حال تغيري اهليئة  (ج)

 هذا التغيري.


