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 شفافية األسعار
 

 :مقدمة
      يف تطبيقو  والئحته التنفيذية، 2010لعام  /18مبوجب الصالحيات املمنوحة هلا يف قانون االتصاالت رقم/ الالئحةه أعدت اهليئة هذ 
  تضمنتها الرتاخيص املمنوحة كافة اللوائح التنظيمية والقرارات الصادرة عن اهليئة وأي التزامات أخرى   راعىت   الالئحة التنظيميةمضمون هذه            
 هلم.للمرخص            

 
 التعاريف-1املادة 

 منها:عاين املبينة إىل جانب كٍل ، ويكون للمصطلحات اآلتية املالتعابري واملصطلحات الواردة يف قانون االتصاالت كافة  عتمدت  
 اليت يقدمها للمشرتك. املرخصة األسعار: هي املبالغ املالية اليت حيددها املرخص له مقابل خدمات االتصاالت

 

 النطاق-2املادة 
     وشاملة  مبعلومات واضحة ودقيقة بتزويد املشرتكلتزم املرخص له يحبيث ، املرخصةخدمات االتصاالت  على أسعار إلرشاداتا هطبق هذت

 .عليها صولاحل سهلمن الأن تكون جمانية وبسيطة الفهم و  علىثة عن األسعار، وتفصيلية وحمد             

 
  الغرض-3املادة 

ملا يلي:  شفافية األسعارإرشادات هتدف    

 اخلدمة. تلكمتكني املشرتك من معرفة وفهم كافة جوانب اخلدمة املقدمة له واألسعار الواجب عليه سدادها مقابل احلصول على  (1
  .واخلدمات املقدمة ساريةاألسعار ال معفواتريه  ومقارنة من مطابقة شرتكمتكني امل (2
 األسعار. بتفاصيل  محاية املشرتك من االلتباس فيما يتعلق (3

 

 املعلومات عن األسعار توفري-4املادة   

 عالموإبحدى وسائل اإل مراكز اخلدمة لديه كافة  على املوقع اإللكرتوين اخلاص به ويف بشكل واضح سعارنشر تفاصيل األ على املرخص له (1
 .مصادرمن عدة  عليهااحلصول  ن املشرتكك  مي ، ممااملتاحة

 
  :  يأن ي راعي عند نشر تفاصيل األسعار أن تتضمن على أقل تقدير ما يل على املرخص له (2

a)   إن وجدت أو قيمتها نسب التخفيضات ا  متضمن سعارهاأبوبياان   اتخلدماب تعريفا. 
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b)  واألجور املرتتبة على املشرتك لقاء ذلك هناء اخلدمةإقواعد تعليق و.  
c) على أساسها احتساب الفواتري. يتم املدد الزمنية اليت  
d) املكاملة وحدة قيمة. 
e)  إن وجدت واألعياد عطلالوختفيضات ، غري الذروةو  فرتات الذروةاألسعار يف. 
f)  خارجهاأو من الشبكة إىل  ضمن نفس الشبكة اخلدمات /املكاملاتأسعار. 

 على تلك اخلدماتحصل فيما لو  دفعهسي ابلسعر الذيإعالم املشرتك خدمة ما بتقدمي خدمة أخرى، يف حال ربط تقدمي  على املرخص له (3
 .بشكل منفصل جمتمعة أو

( يتم اقتطاعها من املشرتكأجور اخلدمات، وأي مبالغ أخرى شهري، الشرتاك اال أجر)على املرخص له تزويد املشرتك بتفاصيل الفاتورة  (4
 .  بشكل واضح

 
 نشر األسعار متطلبات-5املادة 
 يلتزم املرخص له مبا يلي:      

 .خبط واضح وحبجم مناسبوفق مناذج معتمدة من قبل اهليئة مكتوبة اخلاص به  اإللكرتوين املوقع على نشر األسعار (1
 من السهل احلصول عليها. و  ، جمانية،ضحة، خالية من االلتباسوا بطريقة سعاراأل نشر  (2
 ابللغة العربية على األقل وابللرية السورية. نشر األسعار  (3
، مراكز استعالمات لديه مراكز اخلدمة)فعالة من خالل وسائل اتصال  رمتكني املشرتك من االستفسار عن كافة األمور املتعلقة ابألسعا (4

  .(...املشرتكني
 

 األسعار اإلعالن عن-6املادة 
 أكثر مما هي عليه.  وزان  حبيث ال يعكس ليت يقدمها أبسلوب منطقي ومتزن، أسعار اخلدمات ا اإلعالن عن املرخص لهعلى  (1
 ألسعار. ا عن مضللةمعلومات على اإلعالن مادة   حتتويال  أ أن يضمنعلى املرخص له  (2

 
 أو االستخدامالرصيد  سراين مدة-7املادة 

 شرتكاختيار امل يف حالو  ،دمةاخل هلذهسراين الرصيد أو االستخدام  مدة عن اخلدمةبسعر يف أي نشرة تتعلق واضح بشكل  ناإلعال خص لهعلى املر  
من  ية ابلردمن إعطاء موافقته املباشرة والطوع املشرتك مكنتي حبيثأو الرصيد، باقة الاين سر  مدةتزويده بتفاصيل ب املرخص له معينة يلتزم أو ابقة خلدمة
 . وإال ي عترب غري موافق الباقة /اخلدمة على شروط تلكملوافقته  بوضوحفيها  يشري واليت لية احملددة لذلكاآل خالل

 
 
 

 لية لرصد االستخدامآ توفري-8املادة 
 وخدمات البياانت. الدقائق والرسائلاستهالكه من  وضبط من رصد استخدامه شرتكاملن لية سهلة وعملية متكآتوفري  على املرخص له
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 السارية األسعار عن  اإلعالن-9املادة  

ز اخلدمة لديه ويف إحدى وسائل اخلاص به ويف كافة مراك اإللكرتوين وقعاملمن خالل جديدة أي خدمة  سعرعن  ناإلعال على املرخص له (1
 . قصىأتقدمي هذه اخلدمة كحد  يسبقيف اليوم الذي  املتاحةعالم اإل

هذا التعديل حبق املشرتك هبذه اخلدمة إال بعد  املرخص له أال يطبق يلتزم ،السارية ألي خدمة األسعار تعديلموافقة اهليئة على يف حال  (2
 ( مع...مراكز اخلدمة لديه، تطبيق على اهلاتف النقال ،للمرخص لهاملوقع اإللكرتوين )ممكنة ي وسيلة من إعالمه بذلك أب أايم ةعشر مرور 
   . إضايف قبل تطبيق هذا التعديل دون حتمل أي عبء مايلأو إيقاف اشرتاكه هبذه اخلدمة إهناء عقده إمكانية  املشرتك منح
 

 الرتوجيية (: العروض10املادة )
 ريخ بدء وانتهاء العرض الرتوجيي، ات :أقلها)على املرخص له اإلعالن عن مجيع الشروط والقواعد واألسعار املتعلقة ابلعروض الرتوجيية     

    يف إعالانته الرتوجيية والرسائل القصرية املرسلة للمشرتك.الشرائح املستهدفة، السعر قبل العرض وبعده(               
 

 واجلوائز املسابقات-11املادة 
  ز.ائأو جو  اتأي نشاط تروجيي يتضمن مسابق يف إطار بوضوح عن مجيع شروط اخلدمة اليت ينوي تقدميها ناإلعال على املرخص له  (1
 .ةجائز أو مسابقة  أبي لفوزابعلومات مضللة أو إيهامه االمتناع عن إعطاء املشرتك أي م على املرخص له  (2

 
 املقدمة على أساس التجربة اجملانية اخلدمة-12املادة 

 .لتجربة اجملانيةعلى أساس ا من املشرتك مقابل اخلدمة املقدمة لغمبأي  ىتقاضي أال ملرخص لهعلى ا (1
مرار يف على املرخص له أال يستمر بتقدمي اخلدمة للمشرتك بعد انتهاء مدة التجربة اجملانية إال بعد حصوله على موافقة املشرتك الصرحية ابالست  (2

 .هبا هلألسعار والشروط اليت يتم إبالغ وفقا   اخلدمةتقدمي هذه 
 

 الدويل التجوال خدمة-13املادة 
 : االلتزام مبا يلي دويلخدمة التجوال العند تقدمي  على املرخص له

  االتصاالت النقالةمبجرد اتصاله بشبكة  املشرتك خبدمة التجوال الدويلإرسال رسالة نصية قصرية إىل  (1
 
سيكون أبنه  يبلغه فيها زاريف البلد امل

 .خاضعا  لتعرفة التجوال الدويل
 

  االتصاالت النقالةبشبكة  اتصالهمبجرد  التجوال الدويلاملشرتك خبدمة  إرسال رسالة نصية قصرية إىل (2
 
 سعارن أفيها أبيبلغه  زاريف البلد امل

 بذلك. إذا رغبدمة هذه اخلع إمكانية إلغاء م خاضعة لتعرفة التجوال الدويل خدمة جتوال البياانت
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 املخالفات-14املادة 
واختاذ كل خمالفة على حدة   ةومعاجل ،والسوق ملشرتكتحديد املخالفة ومدى الضرر الذي حلق ابب ستقوم اهليئة ذه اإلرشاداتهب إخالل املرخص له يف حال

  اإلجراءات القانونية الالزمة وفق الصالحيات املمنوحة هلا.
 

 ختامية أحكام-15املادة 
 الالزمة مع املرخص هلم.  املشاوراتإجراء بعد  مناسبا   ها تراملحسب تغريات السوق ووفقا  الالئحة ميكن للهيئة تعديل هذه 

 
  
          

 


