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 تنظيميةالالالئحة 
  لمرخص لهما الثابت خدمات االنترنت من قبل مزوديإللطالق العروض الترويجية 

 
 مقدمة -1المادة 
 عملية حتكم اليت واإلجراءات الضوابط وتتضمن التنفيذية، والئحتو االتصاالت قانون يف إليها ادلوكلة بادلهام عمالا  الالئحة ىذه اذليئة تصدر
  .الثابت االنرتنت خلدمات الرتوجيية العروض إطالق
 النطاق -2المادة 

لة وفعالة حتافظ على مصاحل ، وذلك بغية حتقيق بيئة تنافسية عادالثابت نرتنتخدمات اإل لتقدميتطبق ىذه الالئحة على مجيع ادلرخص ذلم 
 ومستخدمي تلك اخلدمات.مقدمي 
 التعاريف -3 المادة

وفضالا عن ذلك، يف معرض تطبيق أحكام ىذه الالئحة،  2010 / لعام18 قانون االتصاالت رقم /يف الواردةعتمد ادلصطلحات والتعابري ت  
 ادلعاين احملددة جبانب كل منها:للكلمات والتعابري ادلوضحة فيما يلي  يكون

تتو أو خدماتشتييع اتتتخدام  ويقصتد متن ورائتويتخذه ادلرخص لو لتقدمي خدمة االنرتنتت مؤقت جراء إأي : العرض الرتوجيي -
ادلشرتكني لفرتة زلدودة  د توفريه إىلزلدد يرا خالل تعرمن  ويعرب عنو عادةا  .تواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة االشرتاك فيها

 .من الزمن
 عتترض ويستتتهدفهم مشتترتكة خصتتائص جتمعهتتم التتذين ادلتترتقبني أو/و احلتتاليني الزبتتائن متتن رلموعتتة: ادلستتتهدفة الزبتتائن شتتر ة -

 .معني تروجيي
تتتورية. باتتتتثناء العطلتتة  يفيتتوم العمتتل: يتتوم متتن أيتتام ا تتتبوجل تعمتتل فيتتو ااهتتات العامتتة، وفقتتاا للتشتتريعات والقواعتتد النافتتذة  -

 ا تبوعية وأيام العطل الرمسية يف اامهورية العربية السورية.
 الترويجية العروض لطالقالتنظيمية إل رجراااتاإل -4المادة 
أن  على، /1وادلوضح يف ادللحق رقم / ادلعتمد من اذليئةوفق النموذج  ىل ديوان اذليئةإ على إطالق العرضطلب ادلوافقة تقدمي  يتم .1

الشرائح ادلستهدفة من ، مدة االتتفادة من العرض ،مدة العرض ،تاريخ إطالق العرض، وصف العرض)طلب ال ىذا يتضمن
لعرض يف حال  ا خاللو  قبل وتعر بيعها الطرفية النهائية ادلوافقة الفنية على تعر العرض، تعر اخلدمة قبل وبعد العرض، العرض،

حبيث ال تتأثر جودة  كافية إذا تطلب ا مر ذلك  عرض حزمةبتأمني  ت االنرتنتخدماتعهد مزود  ،كانت جزء من العرض
 ىل ديوان اذليئة.ي ىو تاريخ تسليم الطلب رمسياا إويعترب تاريخ االتتالم الرمس ،(اخلدمات ادلقدمة للمشرتكني
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 جيوز وال على ا قل، عمل أيام عشرةب القوإلطالتاريخ ادلتوقع  اذليئة قبل إىلالرتوجيي عرض إطالق الادلوافقة على طلب  تقدميجيب  .2
 .اذليئة خطية من على موافقة عالن عنو قبل احلصولق أي عرض أو اإلإطال للمرخص لو

أو مالحظاهتا على طلب ادلوافقة أو طلب معلومات إضافية الزمة  للعرض اذليئة بإعالم ادلرخص لو عن موافقتها أو رفضها تلتزم .3
، وذلك مبوجب كتاب رمسي منذ تاريخ تسييل طلب ادلوافقة على العرض عمل كحد أقصى ياملتقييم العرض، خالل مخسة أ

 يتضمن:الفاكس موجو إىل عنوانو ادلعتمد عرب الربيد أو 
 مالحظات عليو. أي وجود دونيف حال قبولو  بادلوافقة على إطالق العرض إبالغ ادلرخص لو -
 للرفض. اب ادلوجبةا تبرفض العرض و   -
ليتمكن من إطالق العرض بعد إعادتو للهيئة وفق التعديالت ادلطلوبة  خذ موافقتها ا خذ هبا الواجب عليو ادلالحظات  -

 على اإلطالق، وذلك يف حال قبول العرض مع وجود مالحظات.
تها أو رفضها بإعالم ادلرخص لو عن موافق أيضاا  تلتزم اذليئةعندىا إضافية الزمة لتقييم العرض، و  مبعلوماتاذليئة تزويد  طلب -

 .إىل اذليئة تقدمي ادلعلومات ادلطلوبةتاريخ من  كحد أقصى  عمل أيام مخسةخالل 
 طالقو.ادلوافقة وعدم اتتكمال إجراءات إ العرض يف حال حصولو على إطالقعالم اذليئة بأتباب عدم جيب على ادلرخص لو إ .4
 من التاريخ يوماا  ثالثنيدة تزيد عن دل إطالق العرض رخص لو عناذليئة على العرض الرتوجيي الغية يف حال تأخر ادلتعترب موافقة  .5

الواردة  3-2-1، وجيب إعادة تقدمي العرض للهيئة من جديد وفقاا للبنود أبعد أيهما ادلوافقة صدور تاريخ أو العرض إلطالق احملدد
 أعاله.

 إطالق العرض. بدءاا من تاريخ يوماا جيب أال تزيد ادلدة اإلمجالية للعرض الرتوجيي مع دتديده عن تسعني  .6
بشكل متصل أو مخسة وأربعون يوماا بشكل منفصل موزعة على  جيب أال تزيد مدة االتتفادة من العرض الرتوجيي عن تسعني يوماا  .7

 اعتباراا من تاريخ االشرتاك بالعرض.  وحتسب مدة االتتفادة، ثالثة أشهر
 أثناء فرتة العرض على تعر العرض الرتوجيي. قبل ادلرخص لواخلدمات ادلقدمة من  أتعار على ال يسري أي تعديل .8

 فقة على إلطالق العروض الترويجية:معايير الموا -5المادة 
 تقوم اذليئة بدراتة طلب ادلوافقة على إطالق العرض وفقاا للمعايري واالعتبارات التالية على تبيل الذكر ال احلصر:

 وادلوافقة الفنية على الطرفية النهائية إن وجدت.امكانية تطبيق العرض من الناحية الفنية،  .1
 اتتمرارية جودة اخلدمة أثناء فرتة العرض لكافة ادلشرتكني. .2
 مبادئ ادلنافسة العادلة وادلقبولة وفقاا للوائح التنظيمية ذات الصلة. .3
سومات  ح ميكن ادلوافقة علىيث مقدار احلسم ادلمنوح، شر ة الزبائن ادلستهدفة من العرض، مدة العرض ومدة االتتفادة منو حب .4

 كبرية لفرتات قصرية أو لشر ة زلدودة من الزبائن.
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 وتكرار العروض الترويجية تمديد -6 المادة
إمجتا   يتيتاوز أالعلتى  انتهائتو،أيام عمل على ا قل من تتاريخ  مخسة أخذ موافقة اذليئة قبل جيبالعرض  حال الرغبة بتمديد يف .1

 .يوماا  اا تسعنيمعمدة العرض والتمديد 
 .ء مدة االتتفادة من العرض لكافة ادلشرتكنيمن تاريخ انتهاعلى ا قل  ثالثة أشهر ال بعد مرورإ نفسو العرض عدم تكرار جيب .2
 يقاف العروض الترويجيةإ -7المادة 

 إلختالل بادلنافستة،مثتل )ايبلغ هبا ادلرخص لتو  ب موجبةالقو يف حال وجود أتباأي عرض تروجيي بعد إط  ق للهيئة إيقاف .1
تتتاعة متتن  24 االتتتتيابة ختتالل يتتووعل( ...، وغريىتتالتتتزام ادلتترخص لتتو مبضتتمون العتترضعتتدم ا تتتدين مستتتود جتتودة اخلدمتتة،

 ، ويتم النظر بوضع ادلشرتكني ادلستفيدين من العرض باالتفاق مع مزود اخلدمة.لغوتب
وعلى اذليئة الرد خالل مخسة أيام عمل   إطالق العرض خالل فرتة عرض تروجيي ميكن للمرخص لو طلب ادلوافقة على إيقاف .2

ادلتتتربرة علتتتى أن يتضتتتمن الطلتتتب ا تتتتباب  ،متتتن العتتترض التتتذين اتتتتتفادوامتتتع احلفتتتاح علتتتى حقتتتوق ادلشتتترتكني  كحتتتد أقصتتتى،
 لإليقاف وللهيئة البت با مر وفق ما تراه مناتباا.

 الترويجية  عن العروض اإلعالن -8المادة 
 باآليت: عند اإلعالن أو الرتويج للعروض لو ادلرخص يلتزم

تضمن تعلى أن  التأويل،بشكل ال يقبل اللبس أو  ووتائل الرتويج ادلستخدمة قية يف احلمالت واإلعالناتالدقة والوضوح وادلصدا .1
 وفرتة االتتفادة من العرض. رضبوصف طبيعة ومزايا الع على ا قل ادلعلومات ادلتعلقة

، وإزالتتة اإلعتتالن عتتن العتترض بعتتد العتترض للمتترخص لتتو فتتور إطتتالقالرمستتي لكتترتوين إلوقتتع اعار علتتى ادلنشتتر تفاصتتيل العتترض وا تتت .2
 انتهائو.

عتتدم اتتتتخدام عبتتارات أو شتتعارات أو عالمتتات أو أمستتاء جتاريتتة ختتتص أو تستتتخدم متتن قبتتل متترخص لتتو  ختتر أو تقليتتدىا بشتتكل  .3
 مباشر أو غري مباشر.

 وأال توجو بشكل مباشر دلشرتكي مزود معني.، ية موجهة للعموملعروض الرتوجين تكون احلمالت واجيب أ .4
 والنزاعات المخالفات -9المادة 
وادلشتتتترتكني أو بتتتتني ادلتتتترخص ذلتتتتم  بتتتتني ادلتتتترخص ذلتتتتم والتتتتيت تنشتتتتأروض الرتوجييتتتتة عادلتعلقتتتتة بتتتتالواخلالفتتتتات اذليئتتتتة يف النزاعتتتتات  تبتتتتت -

 .التنفيذية واللوائح التنظيمية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن اذليئة قانون االتصاالت والئحتو  حكام وذلك وفقاا  ،ادلستفيدين
اإلطار التنظيمي ادلعمول بو يف وفق  أحكام ىذه الالئحة تتتخذ اذليئة كافة اإلجراءات الالزمة حبقهم ميف حال سلالفة ادلرخص ذل -

 اذليئة.
 أحكام ختامية -10المادة  
يف تتتتتتتتتتتبيل ذلتتتتتتتتتتك القيتتتتتتتتتتام مبشتتتتتتتتتتاورات متتتتتتتتتتع  عليهتتتتتتتتتاو  ،اه مناتتتتتتتتتتتباا لقطتتتتتتتتتتاجل االتصتتتتتتتتتتاالتوفتتتتتتتتتتق متتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتر الالئحتتتتتتتتتتة  ىتتتتتتتتتتذه تعتتتتتتتتتتديل ةللهيئتتتتتتتتت 

 .  ا طراف ادلعنية يف قطاجل االتصاالت
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  : الرقم 
 :التاريخ

 إلطالق عرض ترويجي على الموافقةلطلب 
 

 مقدم الطلب )مزود اخلدمة(: -
 رقم وتاريخ الرخصة: -
 وصف العرض: -
 تعر العرض: -
 مدة العرض )ال تزيد عن ثالثة أشهر(: -
 (:أشهر ثالثة عن تزيد ال)مدة االتتفادة من العرض  -

 

 تعر اخلدمة خالل العرض تعر اخلدمة قبل العرض عدد ادلشرتكني احملتملني شر ة الزبائن ادلستهدفة من العرض

    

 

 تاريخ إطالق العرض: -
 تاريخ انتهاء العرض: -
 طريقة االشرتاك بالعرض: -
 اإلضافية ادلرتتبة على االشرتاك أو إلغاء االشرتاك بالعرض )إن وجدت(: الرتوم وادلبالغ -
 )إن وجدت(:بيع الطرفية النهائية تعر  -
 فقة الفنية على الطرفية النهائية إن وجدت.ادلوامرفق  -
 معلومات االتصال : ىاتف / فاكس / بريد الكرتوين -

 
 بتأمين عرض حزمة كافية إذا تطلب األمر ذلك بحيث ال تتأثر رجودة الخدمات المقدمة للمشتركين. أتعهد

 

 توقيع مزود الخدمة                                                        
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