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 الالئحة التنظيمية
 سبقة الدفعاملاملتضمنة القواعد الناظمة للبطاقات 

 
 :( الغرض1املادة )

االنرتنت وتبادل  خدمات" الغرض من هذه الالئحة التنظيمية وضع املبادئ والتوجيهات واإلجراءات الناظمة لعمل البطاقات املسبقة الدفع يف سوق
 .استخدامها أخرى تنظم عملية هبا من أمور قعملية اصدار البطاقات وتوزيعها وما يتعلإدارة  هبدف، وذلك العائدة لشبكة اهلاتف الثابت حصرا  البياانت" 

 
 :( النطاق2املادة )

يف تقدمي خدماهتم للمستخدم  لضمان توسيع خياراهتموالتزاماهتم حقوقهم  تبنيحبيث  خدمات االنرتنتومزودي  ،كل من اهليئة  تنظم هذه الالئحة دور
 حقوق املستخدمني النهائيني للبطاقات مسبقة الدفع. ومحاية املذكورة، توسيع املنافسة يف السوقإضافة ل ،ابستخدام بطاقات مسبقة الدفع النهائي

 
 ( اجلهة املصدرة للبطاقات3)املادة 

خلدمة  كمزوداتهي شركات مرخصة مسبقا    استخدام البطاقات مسبقة الدفع كوسيلة لتقدمي خدمات االنرتنت،جيب أن تكون الشركات اليت تطلب 
 .جيوز للشركات اليت تصدرها أن تشرتك مع املصارف ملمارسة هذا النشاط والاالنرتنت للهاتف الثابت 

 
 بطاقة:اخلدمات املقدمة ابستخدام ال( 4املادة )
مقابل  وأن تستخدم حصرا  ، أخرىألية خدمات دفع  مأال تستخدأن تستخدم البطاقات حصرا  لتقدمي خدمات االنرتنت املرخصة ملزود اخلدمة، و جيب 

يوحي أو يوهم املستخدمني أبهنا بطاقة ائتمان أو أهنا متنح أي تسهيالت  البطاقة ما معلوماتضمن تتعليه جيب أال  وبناء  ، ألجلهاطروحة اخلدمة امل
 طبع عليها بشكل صريح. ..............." حبيث ت  " أن يقتصر االسم على "بطاقة مسبقة الدفع خاصة خبدمة، و ائتمانية

 
 العملة احملددة للبطاقة: (5املادة )

 ع ابللرية السورية حصرا .جيب أن تكون القيمة النقدية للبطاقة مسبقة الدف
 

 املالءة املالية: (6املادة )
طلب من املتقدم لطلب هلذا الغرض ي  و اخلدمات اليت سيوفرها من خالل البطاقات املسبقة الدفع، قيمة جيب أن يتمتع مزود اخلدمة مبالءة مالية متناسبة مع 

 الوضع املايل تشمل:تقدمي خدمة عن طريق بطاقات مسبقة الدفع تقدمي بياانت عن 
 امليزانية اخلتامية وقائمة الدخل آلخر سنيت عمل مصدقة من مكتب حماسبة قانوين للشركات املرخصة قبل صدور هذه الالئحة. -أ

جيد مقدم امليزانية اخلتامية وقائمة الدخل املتاحة حىت اتريخ تقدمي طلب املوافقة الستخدام بطاقات مسبقة الدفع، أو أية بياانت مالية إضافية  -ب
 اخلدمة أن هلا عالقة )بعد التنسيق مع اهليئة(، يف حال مل ميض على انشاء الشركة أكثر من سنتني.
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إجراءات منح املوافقة:( 7املادة )  

من أجل  موافقةعلى  للحصول-1-خطي اىل اهليئة وفقا  للملحق رقميتقدم بطلب  )كمزود خدمة انرتنت(، أن جيب على أي مرخص جديد -أ
 عند رغبته بذلك، متضمنا  كافة املعلومات الواردة يف االستمارة.يف توفري خدماته  استخدام وسيلة البطاقات مسبقة الدفع

ادسة يعاجل املوضوع املتعلق بطرح بطاقات مسبقة الدفع للمرخصني القائمني حاليا  كمزودي خدمة انرتنت وفقا  ملا سريد الحقا  يف املادة الس -ب
 عشرة.

 
 ( جتديد أو إيقاف العمل ابلبطاقات:8املادة )

ة ابالستمرار  حال انقضاء فرتة سراين املوافقة املمنوحة للمرخص له ابستخدام البطاقات مسبقة الدفع لتقدمي خدمة أو خدمات حمددة ورغبة مزود اخلدميف
 بتقدميها أو إيقاف العمل هبا، يتوجب عليه:

 من انتهاء فرتة املوافقة.يوم  15اخطار اهليئة بذلك قبل  -أ
تزيد عن مدة الرتخيص لعمله كمزود  حيدد املدة الزمنية اجلديدة للعمل هبا يف حال رغبته ابالستمرار يف طرحها )على أال تقل عن سنة وال أن-ب

 مقبوال  مامل يصدر عن اهليئة خالفا  لذلك.خدمة انرتنت أو أية فرتة أخرى توافق عليها اهليئة عند وجود املربرات الكافية(، ويعترب طلبه 
 .ابلبطاقاتال رغبته ابلتوقف عن العمل يف ح -2-وفق امللحق رقمالعمل -ج     
لسابعة ميكن ملن توقف عن العمل ابلبطاقات مسبقة الدفع ومت حترير كفالته املصرفية اليت هلا عالقة، احلصول على موافقة جديدة وفقا  للمادة ا-د    

 يف حال رغبته إبعادة استخدامها، على أن يكون قد مضى سنة على األقل من اتريخ حترير الكفالة املصرفية.-أ-الفقرة
 

 (:املالية التغطية املالية )الكفالة( 9)املادة 
ابستخدام الذي يرغب بتقدمي خدمات معينة و احلاصل على ترخيص كمزود خدمة انرتنت بعد صدور هذه الالئحة( )اجلديد  جيب على املرخص -

مخسة عشر مليون لرية  15أو  ابلسوق شهراي  % من قيمتها اليت ستطرح  100 بنسبة بطاقاتأن يقوم بتغطية األرصدة اخلاصة ابل ،البطاقات مسبقة الدفع
من خالل أية طريقة أخرى يقرتحها وتوافق عليها اهليئة على  وسورية أيهما أعلى وذلك من خالل كفالة مصرفية تصدر عن مصرف )حكومي أو خاص(، أ

 أن يتم اعتماد القيمة املالية هلا من قبل اهليئة واعالمه رمسيا.
املقدمة، ويف حال رغبته بزايدهتا،  قيمتها عن قيمة الكفالة املالية دمن البطاقات يف السوق ال تزي ر أعاله بطرح كمية )عدد(رخص له املذكو يلتزم امل -

 يتوجب عليه رفع قيمة الكفالة املصرفية مبا يساوي القيمة اإلضافية وذلك بعد اخطار اهليئة، وتثبيت قيمة الكفالة اجلديدة.
، حيث يتوجب على مقدم اخلدمة عن طريق البطاقات أن يقوم بتغطية األرصدة (Dial Up)لبطاقات املخصصة خلدمة يستثىن مما ذكر أعاله ا -

 % من القيمة االمجالية للكمية املطبوعة.100اخلاصة هبا بنسبة 
 
 ( آلية املوافقة على الطباعة:10املادة ) 

mailto:sytra@sytra.gov.sy


 اجلمهورية العربية السورية 
  اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت

 
 

 

   Tel: +963 11 6136246                                       Fax: +963 11 6136247                      Email: sytra@sytra.gov.sy               

يف كل مرة  -3-موافقة لتقدمي خدماته من خالل البطاقات مسبقة الدفع ابآللية الواردة يف امللحق رقم احلايل أو اجلديد( احلاصل على )يلتزم املرخص له 
حال طلب تقدمي  يطلب فيها املوافقة على طباعة بطاقات مسبقة الدفع جديدة مع تقدمي كامل البياانت الواردة فيها، أو أية آلية أخرى تعتمدها اهليئة يف

 ق البطاقات غري مشمولة يف هذه اآللية.أية خدمات جديدة عن طري
 

 ( معلومات البطاقة:11)املادة 
 التالية على البطاقة املسبقة الدفع بشكل واضح وصريح: علوماتجيب طباعة امل
 وشعاره. اسم مزود اخلدمة -
 شعار اهليئة الناظمة لالتصاالت. -
 .القيمة املالية للبطاقة املسبقة الدفع -
 املقدمة من خالل البطاقة.اخلدمة أو اخلدمات  -
 .ماالستخداالصالحية الزمنية ومدة اتريخ اإلصدار)الطباعة(،  -
 الرقم التسلسلي )غري متكرر( للبطاقة املسبقة الدفع. -
 طريقة االستخدام وقناة الدعم الفين )رقم هاتفي(. -
 .للمزود ابإلضافة للموقع االلكرتوين له الشكاوىوضع أرقام هواتف  -
 

 جودة البطاقة:( 12)املادة
 ألوان الطباعة، والتغليف وغريها. األبعاد، السماكة، ية التحمل،ملتانة وقابلجودة مقبولة من حيث ا البطاقة املسبقة الدفع ذات تكونجيب أن 

 
 ( سياسة االسرتجاع والتعويض:13)املادة

للبطاقات املسبقة الدفع وشروطها وذلك والتعويض للمستخدم النهائي  قاتسرتجاع البطا، سياسة ارمسيا  بوثيقة تتضمن اهليئةتزويد جيب على مزود اخلدمة 
 كيفية معاجلة احلاالت التالية:  ىنعلى أن تتضمن ابحلد األد وافقة ألول مرة(ملرة واحدة )عند طلب امل

 عدم استخدام البطاقة املسبقة الدفع من املستخدم ضمن فرتة الصالحية. -
 .قيمة املالية املتبقيةمصري الو الزمنية للبطاقة املستخدمة، الصالحية فرتة قيمة البطاقة ضمن عدم استخدام كامل  -
 اتصال.خطأ يف عملية ادخال الرقم أو أتسيس عملية  -
 ع(.)هل سيتم اسرتجاعها من السوق وما مصري الباقي بدون اسرتجا  انتهاء فرتة الصالحية للبطاقات املعروضة يف السوق -
 وجود مشكلة فنية ما يف البطاقة املسبقة الدفع ذاهتا. -
 مصري البطاقات املسبقة الدفع غري املباعة أو اليت تسرق أو تضيع. -

 بعد موافقة اهليئة على مضموهنا. نشرها على املوقع االلكرتوين اخلاص فيهيلتزم املزود بتقوم اهليئة مبراجعة هذه السياسة وتعديلها حبسب الضرورة و 
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 ( التزامات مزود اخلدمة:14)املادة
 جراءات التالية:جيب على مزود اخلدمة التقيد ابإل -1

 إدخال البطاقات املسبقة الدفع كاملة  إىل املستودع اخلاص به.  -أ
 إدخال البطاقات املسبقة الدفع إىل قاعدة البياانت. -ب
 املصرفية(قيمتها االمجالية قيمة الكفالة  ز)حبيث ال تتجاو  يف السوق من مستودعه على مراحل اسيطرحهأن يتم إخراج الكميات اليت  -ت
 خراج.أن يتم استخدام القيود الرمسية يف بيان عمليات اإلدخال واإل -ث
 كل ثالثة أشهر كحد أعظمي(.من جهته واعالم اهليئة هبا من خالل تقارير دورية ) مراقبة عملية تفعيل البطاقات املسبقة الدفع يف السوق -ج
ويقع على عاتقه  وأية تعديالت تطرأ هلا عالقة()واعالم اهليئة عنهم مع عناوينهم التفصيلية  على مزودي اخلدمة حتديد املوزعني الرئيسيني -ح

 .تخدم النهائي للبطاقاتعلى أن يتحمل كامل املسؤولية أمام اهليئة الناظمة لالتصاالت جتاه أية شكوى ترد من املس تنظيم التعاقد معهم
الكميات املوزعة حبيث تشمل ا، هبخراج بشكل رمسي خالل يومي عمل من قيامه اهليئة بعمليات اإلدخال واإل إخطارعلى مزودي اخلدمة  -خ

 اسرتجاع..............اخل(. –كميات موزعة )هلم وأية تطورات هلا عالقة ابلنسبة حلركة البطاقات الرئيسيني  املوزعنيعلى 
 . والطريقة اليت جتدها مناسبة الزمان واملكان الذي حتدده الضرورة يف تفتضيهجيوز للهيئة التحقق من ذلك حسبما  -2

 
 ( اإلعالن من خالل البطاقات:15)املادة 

% من النسبة املعتمدة لصاحل 10اخلدمة بوضع إعالانت على البطاقات )لصاحل الغري(، فيكون للهيئة حصة من عائداهتا تعادل يف حال رغبة مزود 
 ة لإلعالن.املؤسسة العربية لإلعالن يسددها مزود اخلدمة حلساب اهليئة، على أن ختضع هذه اإلعالانت للقواعد والنظم املعتمدة لدى املؤسسة العربي

 
 أحكام انتقالية خاصة مبزودي اخلدمات احلاليني. (16)املادة 

ليت يعامل مزود خدمة االنرتنت املرخص بتاريخ سابق لتاريخ اصدار هذه الالئحة كمزود خدمة حاصل على موافقة لطباعة البطاقات مسبقة الدفع ا
 يستخدمها حىت اتريخ اصدار هذه الالئحة على أن يلتزم ابلنقاط الواردة أدانه:

 .تقدمي كشف تفصيلي كلي لعدد البطاقات املسبقة الدفع لديه إن كانت يف مستودعه أو يف السوق -
ويف حال رغبته الحقا  ،تقدمي طلب خطي للهيئة يبني رغبة مزود اخلدمة ابالستمرار بتقدمي خدماته عن طريق البطاقات أو إيقاف العمل هبا -

عليه التقدم بطلب خطي وفقا للمادة السابعة مع  ،بطرح نفس اخلدمة اليت توقف عن تقدميها، أو أية خدمة جديدة ابستخدام البطاقات
 .ط املذكورة أعاله ذات الصلةااللتزام بكافة املواد والشرو 

الدفع يتوجب عليه نقل الكفالة املصرفية احملجوزة سابقا  لصاحل السورية  يف حال رغبته ابالستمرار بتقدمي خدماته عن طريق البطاقات مسبقة -
مليون لرية سورية لصاحل اهليئة، وتعزيزها لتتناسب مع القيمة اليت سيطرحها ابلسوق شهراي واليت سيحددها يف طلبه  15لالتصاالت والبالغة 

سورية يف كافة األحوال، وااللتزام ابلعمل بكافة املواد الواردة أعاله ذات  مخسة عشر مليون لرية 15على أال تقل قيمة الكفالة املصرفية عن 
 العالقة.

 يف حال عدم رغبته ابالستمرار بطرح خدماته عن طريق البطاقات مسبقة الدفع وإيقاف العمل هبا هنائيا وابلتايل حترير الكفاالت املصرفية -
 . /2تصاالت يتوجب عليه العمل وفق امللحق رقم/اليت هلا عالقة واحملجوزة لصاحل الشركة السورية لال
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 الـ ثالثة أشهر اعتبارا  من اتريخ نشر هذه الالئحة يف اجلريدة الرمسية. زأعاله خالل فرتة زمنية ال تتجاو  دأن يقوم ابستكمال كل ما ور  -
 

 (:17)املادة
وعليه االلتزام بكافة اللوائح التنظيمية  لقطاع االتصاالت وفق القوانني واألنظمة النافذةخيضع مزود اخلدمة يف ممارسة نشاطه لرقابة وإشراف اهليئة الناظمة 

 والقرارات والتعليمات الصادة عن اهليئة ذات العالقة. 
 

 (:18)املادة
يمية السليمة، وبعد التشاور مع كافة جيوز للهيئة تعديل كامل هذه الالئحة أو أجزاء منها حبسب االحتياجات اليت يفرضها تطور السوق أو املمارسات التنظ

 أطراف املصلحة.
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 _1ملحق رقم _
 استمارة طلب احلصول على موافقة إلصدار وطباعة بطاقات مسبقة

 الدفع خلدمة مرخصة ملزود خدمة انرتنت
 

 الدفع.اسم مزود خدمة االنرتنت طالب املوافقة لتقدمي خدمة عن طريق بطاقات مسبقة  (1)

 شركة _ _ _ _ _ _ _ _ _صاحبة الرخصة رقم _ _ _ _ _ _ اتريخ _ _ _ _ _ _ _
 الصاحلة لغاية اتريخ _ _ _ _ _ _ 

 ميثلها السيد _ _ _ _ _ _ _ _ واملفوض ابلتوقيع بناء على الوثيقة _ _ _ _ _ _ _ _ واملرفق نسخة عنها.
 

 رقم الطلب واترخيه: (2)

 _  الرقم: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ التاريخ:

 
 اخلدمة أو اخلدمات اليت سيطرحها من خالل البطاقات )حتصيل فواتري خاصة خبدماته حصرا _ تقدمي خدمة االنرتنت....... اخل(. (3)

 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 دمة من خالل بطاقات مسبقة الدفع والطرق األخرى املتوفرة لديه لتقدميها.أسباب تقدمي اخل (4)

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
افقة )ال تقل عن سنة وال تزيد عن فرتة الرتخيص كمزود خدمة انرتنت أو أية فرتة أخرى توافق عليها اهليئة عند وجود الفرتة الزمنية املطلوبة للمو  (5)

 حاالت خاصة مربرة(.
 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 قعة للبطاقات اليت سيطرحها خالل فرتة املوافقة )للسنة األوىل فقط(.القيمة املالية اإلمجالية السنوية املتو  (6)

 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 املالية اعتمادا  عليها.القيمة املالية اإلمجالية "الشهرية" العظمى اليت يتوقع طرحها يف السوق واليت سيتم حتديد الكفالة  (7)

 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 إرفاق ما يلي: (8)

 _ دراسة تبني توقعاته للعدد الالزم من البطاقات حبسب الفئات وملدة املوافقة على طرح البطاقات.
 نظيمية._ بياانت الوضع املايل وفقا  ملا ورد يف املادة السادسة من الالئحة الت

 _ البياانت املطلوبة يف املادة الرابعة عشر.
 _ أية بياانت إضافية هلا عالقة ابلبنود أعاله.

 
 
 

 االسم:
 

 التوقيع:
 

 اخلامت:
 

 الطابع:                 
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 -2-ملحق                                                           
 إجراءات حترير الكفالة املصرفية املتعلقة ابلبطاقات مسبقة الدفع                                        

 
 جيب أن يكون مزود خدمة االنرتنت طالب حترير الكفالة، قد توقف عن إصدار وطباعة وطرح البطاقات يف السوق ملدة ال تقل عن ستة أشهر. .1
بياانت تفصيلية مثل: عدد البطاقات )املطروحة يف السوق، ويف املستودع(، الفئات السعرية جلميع البطاقات، املدد جيب على كل مزود أن يرسل  .2

 الزمنية لصالحيتها.
 بعد التحقق من صحة هذه البياانت، حتدد اهليئة وابالتفاق مع املزودين كمية البطاقات اليت ستبقى مطروحة يف السوق وذلك لتصريفها خالل .3

 الثة أشهر من اترخيه، على أن يتم سحب العدد الفائض عن هذه الكمية من السوق مباشرة.فرتة ث
البندين حتديد اتريخ صالحية هنائية جلميع البطاقات املتبقية يف السوق )لدى املوزعني واملستخدمني( قابلة للتمديد حبيث تتوافق مع ما ورد يف  .4

 لك يف املوقع االلكرتوين الرمسي للمزود ويف صفحات التواصل االجتماعي اخلاصة به.الثالث والثالث عشر، على أن يتم اإلعالن عن ذ
دة من يقوم املزود بتقدمي إقرار رمسي ابلتوقف عن تقدمي خدمة البطاقات والتعهد بعدم إصدار أية بطاقات الحقا  "حلني احلصول على موافقة جدي .5

 ونية وإلغاء الرتخيص. وذلك وفق منوذج التعهد املرفق.اهليئة لطباعة البطاقات" حتت طائلة املالحقة القان
% من القيمة املالية اإلمجالية لبطاقات 90يلتزم مزود خدمة االنرتنت )املتعهد( بدفع أتمينات حلساب اهليئة أو تقدمي كفالة مصرفية، تبلغ قيمتها  .6

 املطروحة يف السوق. Dial up% لبطاقات 70التسديد مسبقة الدفع و
 ئة ابختاذ اإلجراءات الالزمة لتحرير الكفالة املالية ذات العالقة.تقوم اهلي .7
 ترةيقوم املزود إبرسال البياانت املطلوبة بشكل شهري، حيث تقوم اهليئة ابلتحقق ابستمرار من صحتها قدر اإلمكان، وذلك من خالل نظام الفو  .8

 ي.ومتابعة املوقع االلكرتوين الرمسي للمزود وصفحات التواصل االجتماع
ة أو أية تقوم اهليئة ابإلعالن عن أمساء املزودين الذين توقفوا عن تقدمي خدمة بطاقات مسبقة الدفع املطبوعة من خالل املوقع االلكرتوين للهيئ .9

 ه.وسيلة أخرى تراها مناسبة، وتعلن عن استقبال أية شكوى هلا عالقة ابلبطاقات الصادرة عن مزودي اخلدمة مقدمي التعهد املذكور أعال
 يلتزم املزود إببالغ اهليئة رمسيا  ابلتاريخ الذي حتقق فيه خلو السوق من بطاقاته يف حال خلوه منها. .10
زود( من تقوم اهليئة ابختاذ اإلجراءات الالزمة لتحرير التأمينات للمزود أو جزءا  منها بعد ثالثة أشهر من اتريخ خلو السوق )وفقا  لبالغ امل .11

 ورود شكوى وخلو السوق من البطاقات.البطاقات للتأكد من عدم 
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يف حال ثبت وجود أي بطاقة مسبقة الدفع بكافة أشكاهلا يف السوق تعود للمزود بعد إعالنه عن انتهاء وجودها يف السوق. فهو يقع حتت  .12
 طائلة املسؤولية واختاذ اإلجراءات القانونية اليت تراها اهليئة مناسبة.

ع أو سحب مجيع البطاقات خالل فرتة الثالثة أشهر مينح املزود فرتة ثالثة أشهر إضافية وهنائية الستكمال األمر، عندما ال يتمكن املزود من بي .13
الية اليت تعلن خالهلا اهليئة عن استقباهلا ألية شكوى هلا عالقة ابلبطاقات موضوع التأمني، ويف هناية الفرتة وعلى ضوء النتائج حتدد القيمة امل

 د التشاور مع مزود اخلدمة واألطراف ذات العالقة.ميكن حتريرها بع
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 -3-ملحق رقم                                                                    
 لطرحها يف السوق) ADSL/Dial upخاصة خبدمات االنرتنت)بطاقات مسبقة دفع جديدة  ةآلية احلصول على موافقة اهليئة إلصدار وطباع

 

يقوم مزود اخلدمة صاحب الطلب بتقدمي طلب خطي اىل اهليئة الناظمة لالتصاالت لطلب طباعة ويتم تسجيله بشكل رمسي يف الديوان العام  -1
 ويعنون على الغالف:

 مديرية األسواق –اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت 
 ع البطاقات املطلوب طباعتها........(... نو ...)بطاقات  إصدار وطباعةطلب موافقة على 

 جيب أن يتضمن الطلب البياانت التالية: -2
 معلومات عن البطاقة: -أ

 نوع البطاقة املطلوب طباعتها. •
 اسم املطبعة وعنواهنا الكامل. •
 الفئة السعرية للبطاقة )أو البطاقات(. •
 عدد البطاقات )لكل فئة سعرية(. •
 اتريخ الطباعة. •
 (تةتزيد عن سأشهر وال  ثالثةعن  الزمنية اليت ستغطي هبا حاجة السوق )حبيث ال تقلالفرتة  •
من اتريخ الطباعة أو ضعف الفرتة الزمنية املقرتحة لتغطية حاجة  تة أشهرحبيث ال تقل عن سالفرتة الزمنية لصالحية البطاقة ) •

 (.مع مراعاة عدم جتاوز مدة الرتخيص كمزود خدمة انرتنت أشهر ثالثةالسوق يف حال كانت أكثر من 
 صالحية البطاقة بعد التفعيل. •
 ذلك وفقا  للجدول الالحق:عدد البطاقات املفعلة )املستخدمة أو قيد االستخدام( وقيمها خالل ستة أشهر ماضية و  •

 الشهر فئة البطاقة )ل.س(
 )آخر ستة أشهر على األقل(

 القيمة االمجالية العدد املفعل

    
 

 عدد البطاقات غري املفعلة واملوجودة يف السوق أو املستودعات: •
 الشهر فئة البطاقة )ل.س(

 )آخر ستة أشهر على األقل(
غري العدد 

 املفعل
 االمجاليةالقيمة 

 )ل س(
 اتريخ انتهاء الصالحية
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 ( وفقاً للجدول الالحق.ADSL)يف حال طلب طباعة بطاقات تسديد فواتري  ADSLبياانت عن بواابت   -ب

 نوع البواابت املباعة
 

العدد اإلمجايل للبواابت املفعلة )املباعة( 
 حبسب السرعة )حىت اتريخ تقدمي الطلب(

احلالية التسعرية 
 حبسب السرعة

العدد اإلمجايل للبواابت املتوفرة حىت اترخيه 
 )املباعة واملتاحة للبيع(

ADSL 
 

256kb/s  ل س  
512kb/s  ل س  
1Mb/s  ل س  
2Mb/s  ل س  

السرعات األخرى 
 املتوفرة

  ل س 

ADSL 
over ISDN 

التصنيف وفقا  
 للسرعات

  ل س  

)كأن تكون مباشرة عن طريق منافذ البيع مثال  مع حتديد عددها  Dial upالطرق املستخدمة لتسديد الفواتري أو احلصول على خدمة -ج
غريها من الطرق ان وجدت(، مع حتديد  –غري مباشرة كبطاقات التسديد مثال  أو من خالل وسيط كشركة اجلوال  –وأماكن انتشارها 

 لكل طريقة آلخر ستة أشهر. نسب التحصيل التقريبية
 نوع- )اسم مزود اخلدمة وشعاره منوذج البطاقة واملعلومات اليت ستوضع عليها، على أن تتضمن املعلومات الالحقة على األقل-د

الشكاوى والدعم  أرقام- املالية القيمة- االستخدام مدة - اتريخ الصالحية-( الطباعة)اتريخ اإلصدار -)اخلدمة املراد تقدميها(البطاقة
 .الفين(

 أية بياانت إضافية أخرى تطلبها اهليئة الحقا .-ه

مديرية املعلومات  يلتزم مزود خدمة االنرتنت بتأمني نفاذ دائم لقواعد البياانت والتطبيقات املوجودة لديه ويتم االتفاق على تطبيق املطلوب ابلتنسيق مع-3
 العملية شرطا  أساسيا قبل استكمال إجرائية املوافقة على طباعة البطاقات مسبقة الدفع.والبياانت ضمن إطار اتفاق رمسي وتكون 

)خالل  الكتاب يلتزم صاحب الطلب ابلتواصل مع مديرية املعلومات والبياانت يف اهليئة للتنسيق مع املعنيني فيها وذلك للتحقق من البياانت الواردة يف-4
عليه يتوجب ويف حال عدم التنسيق وأتمني متطلبات التحقق من قبل اجلهة صاحبة الطلب خالل الفرتة املذكورة أعاله، ، مخسة أايم من اتريخ الطلب(

 تقدمي طلب جديد ي سلم أصوال  اىل ديوان اهليئة.

 انت انقصة أو احلاجة لبياانت جديدة()يف حال وجود بيا تقوم اهليئة إبعالم املزود خطيا  موافقتها على طباعة البطاقات أو حاجتها لبياانت إضافية- 5
 من اتريخ استكمال سحب البياانت والتحقق منها كما ورد يف البند السابق. أايم-4وذلك خالل 
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 الرابعة وما بعدها.هيئة يتم العمل وفق النقاط وارساهلا لل)يف حال طلب بياانت إضافية( بعد استكمال البياانت الناقصة -6

ة أايم يف حال عدم الرد من قبل اهليئة أو طلب أية بياانت إضافية خالل فرتة دراسة الطلب وذلك بعد مرور عشر  اخلدمة مقبوالً يعترب طلب مزود -7
 يف حال كان قد استكمل كافة البياانت والشروط املطلوبة. عمل من اتريخ تقدمي الطلب

 ة للبطاقات املطبوعة، وذلك قبل طرحها يف السوق وفور االنتهاء من طباعتها.يلتزم مزود اخلدمة صاحب الطلب بتزويد اهليئة ابألرقام التسلسلي-8

ها اهليئة بعد يلتزم صاحب الطلب إبمتام عملية الطباعة خالل شهر من اتريخ املوافقة، أو يعترب الطلب الغيا ، يستثىن من ذلك احلاالت اليت توافق علي-9
 قرتان ابملربرات الكافية اليت توافق عليها اهليئة.أن يتقدم فيها صاحب الطلب بطلب متديد الفرتة م

الستقبال الشكاوى املتعلقة ابلبطاقات، وتكون واضحة على البطاقة ومعلنة يف خاصة به يلتزم مزود اخلدمة صاحب الطلب بتخصيص أرقام هاتفية -10
 املواقع الرمسية االلكرتونية له.

 ص املعنيني للتواصل معهم من الناحية الفنية والتجارية وأرقام هواتفهم.جيب أن يتضمن طلب مزود اخلدمة أمساء األشخا-11
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 تعهد وإقرار وإبراء

 

   : أان املوقع أدانه

  :الوالدةمكان واتريخ 

 ة االنرتنت:ملزود خدم ممثالً 

الالئحة  أبنين اطلعت على/ / اتريخ //وبصفيت الشخصية واالعتبارية احلاصلة على الرتخيص رقم ،وأان بكامل األهلية املعتربة شرعا  وقانوان   وأقر أتعهد
 عليه أتعهد بعدم طباعة أو وبناء   .15/11/2015اتريخ  /43/ قرار جملس املفوضني رقمب التنظيمية للقواعد الناظمة للبطاقات مسبقة الدفع الصادرة

 أعاله. ةكور ذ امل مبضمون الالئحةلتزم أأن و  ،إصدار أية بطاقات مسبقة الدفع

واملادة  10ألحكام املادة  يتالف، وخم2010لعام  /18/ من قانون االتصاالت رقم (أ)الفقرة  24حكام املادة أل مبخالفيتأقر  ي،ويف حال خمالفيت لتعهد
 املذكور أعاله.عترب ذلك سببا  مربرا  إللغاء الرتخيص وي   .واملدنية الكاملةوأحتمل بذلك املسؤولية اجلزائية . من الالئحة التنفيدية لقانون االتصاالت 13

ي ال رجوع ذقبويل النهائي ال. وأعلن اإلنذاراإلعذار أو  ودون احلاجة إىل التبليغ أو ،من أي طلب أو اعرتاضبصفيت الشخصية واالعتبارية وأسقط حقي 
سقط حقي ابملطالبة أبي تعويض أو غريه وألي سبب  أة من أية حق أو مطالبة أو تعويض مهما كان، و ذمة اهليئ ئفيه ابلغرامات اليت ميكن فرضها، وأبر 

 كان.

 وإشعاراً ابلواقع واحلقيقة تعهدت وأقررت وأبرأت.

 االسم والتوقيع 

 

 :مت التوقيع مبوافقة مالكي الشركة املؤسسة ملزود خدمة
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