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 الفهرس

 

 مقدمة 

  الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص.   – 1 المادة

 الوثائق الواجب على طالب الترخيص تقديمها.   – 2 المادة

  المعلومات الواجب تزويدها للهيئة.   – 3 المادة

 البت بطلب منح الترخيص.   – 4 المادة

التزامات طالب الترخيص.   - 5المادة   
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 الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص:    -1المادة 
 أف يكوف طالب الًتخيص: (1)

خدمات شخصان اعتباريان مؤسَّسان يف سورية، كعلى كجو التحديد، شركة زلدكدة ادلسؤكلية أك مسامهة مغفلة غايتها تقدمي  - أ
سجلو التجارم يف حاؿ موافقة  إذلبإضافة ىذه الغاية  ،كفق النموذج ادلرفق، أك أف يتعهد ؛)موضوع الًتخيص( القيمة ادلضافة

 اذليئة على منحو الًتخيص.
كفق ، ، أك شركة قيد التأسيس، كيف كال احلالتُت يتعهد طالب الًتخيصتسجيل تاجرطبيعيان سورم اجلنسية لديو  أك شخصان  - ب

يف  خدمات القيمة ادلضافة )موضوع الًتخيص(تقدمي بتأسيس شركة زلدكدة ادلسؤكلية أك مسامهة مغفلة غايتها  ،النموذج ادلرفق
 حاؿ موافقة اذليئة على منحو الًتخيص.

 أّّل يكوف لطالب الًتخيص ترخيصان سابقان مت إلغاؤه، ما دل سبض مدة سنتُت على ىذا اإللغاء. (2)
 ما دل يكن قد ُردَّ إليو اعتباره. ،حسب احلاؿ، أك إعسارهأّّل يكوف طالب الًتخيص قد أشهر إفالسو  (3)

 الوثائق الواجب على طالب الترخيص تقديمها:    – 2المادة 
 السابقة، يُطلب إليو تزكيد اذليئة بالوثائق التالية: 1الًتخيص للشركط الواردة يف ادلادة يف حاؿ ربقيق طالب 

لنموذج ادلعتمد من اذليئة ل كفقان  خدمات القيمة ادلضافة )موضوع الًتخيص(طلب احلصوؿ على ترخيص منطي لتقدمي  (1)
 .()اّلستمارة

 شهادة تسجيل تاجر أك سجل ذبارم باسم طالب الًتخيص. (2)
 كمناذج تواقيعهم. أصوّلن  أمساء ادلخولُت بالتوقيع (3)
، كصور عن تاجر أك السجل التجارمالّل حكم عليو لألشخاص الطبيعيُت الواردة أمساؤىم يف شهادة تسجيل  كثائق (4)

 .كأرقاـ التواصل معوالشخص  عنوافكبشكل كاضح كمفصل  ّكف على كل منهامد ىوياهتم
نسخة عن أم تراخيص لتقدمي خدمات اّلتصاّلت شلنوحة لطالب الًتخيص )سابقة أك حالية(، سواء داخل اجلمهورية  (5)

 العربية السورية أك خارجها.
 ، كذلك بناءن على مطالبة من اذليئة.، كمقداره مخسوف ألف لَتة سوريةإشعار بتسديد أجر طلب احلصوؿ على الًتخيص (6)
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  المعلومات الواجب تزويدها للهيئة:    – 3المادة 
 يلتـز طالب الًتخيص بتزكيد اذليئة بادلعلومات التالية:

دراسة ) ادلقبلة تتضمن ما يلي: الثالث، للنشاط موضوع الًتخيص للسنوات أصوّلن مصدقة دراسة للجدكل اّلقتصادية،  (1)
)ادلوازنة التقديرية، بياف التدفقات النقدية، لتوقعات ادلالية إضافةن إذل ا، كادلبيعات ادلتوقعة الطلبك  العرضمتضمنة للسوؽ 

 حساب األرباح كاخلسائر...(.
 اخلدمات ادلقًتح تقدديها كأسس ربديدىا كربصيلها. أسعار (2)
قبوؿ احلل الفٍت ادلقًتح لتقدمي اخلدمة دبا يف ذلك استكماؿ  ُيشًتطك  كبنية الشبكة ادلقًتحة. ؛ادلواصفات الفنية للتجهيزات (3)

 إجراءات اعتماد النوع للتجهيزات الواردة يف احلل ادلقًتح.
 مواقع تركيب التجهيزات.  (4)
قانوف  الكيانات الصلبة كادلرنة كاألنظمة ادلقًتحة كحىت الًتتيبات اليت سيتخذىا كّلها دبا يضمن التزامو بالعمل كفقان ألحكاـ (5)

تنظيم التواصل على الشبكة كمكافحة اجلردية ادلعلوماتية كّلئحتو التنفيذية؛ )كاألرشفة كحفظ البيانات كاحملتول؛ اّللتزاـ 
 .ـ بادلدد الزمنية؛ كغَتىا .....(باحلفاظ على السرية كخصوصية بيانات ادلشًتكُت؛ اّللتزا

  البت بطلب منح الترخيص: – 4المادة 
تقـو اذليئة بإخطار طالب الًتخيص دبا ُيشعر بتسلمها طلبو للحصوؿ على الًتخيص يف غضوف مخسة عشَر يـو عمل من تاريخ  (أ )

َتسلُِّمها لو، كيف حاؿ كجود نقص أك خلل يف الوثائق أك ادلعلومات ادلقدمة من قبلو، فيًتتب عليو استدراؾ ذلك النقص أك اخللل 
ادلدة الزمنية اليت ربددىا يف كتاب اإلخطار ادلذكور أعاله على أّل تقل ىذه ادلدة عن مخسة عشرة ؿ كفق ما زُبطره بو اذليئة كخال

 رب طلبو ملغيان بانقضائها، دكف حقو باسًتداد أجر طلب احلصوؿ على الًتخيص.اعتُ  ، كإّليومان 
 من تاريخ استكماؿ كافة الوثائق كادلعلومات ادلطلوبة. يومان  مخسة كأربعُتتقـو اذليئة بالبّت يف الطلب خالؿ مدة ّل تتجاكز   ( أ)
يف حاؿ موافقة اذليئة على منح الًتخيص لطالبو، زبطره دبوافقتها كبضركرة استكماؿ ما يلـز دلنحو الًتخيص كفق اإلجراءات  ( ب)

 لذلك. ادلربرةادلعتمدة، كيف حاؿ الرفض تقـو بإخطاره باألسباب 

 الترخيص:التزامات طالب  – 5المادة 

)فقط مخسُت ألف لَتة سورية(، عند تقدمي طلب  / ألف ؿ.س50الًتخيص البالغ قيمتو /بتسديد أجر طلب  طالب الًتخيصيلتـز  ( أ)
 .ذبديدهمنح الًتخيص أك 

أحكاـ كشركط الًتخيص كّل سيما بدفع بدؿ الًتخيص يلتـز طالب الًتخيص، كبعد أف زبطره اذليئة دبوافقتها على منحو الًتخيص، ب ( ب)
 فق ما ىو زلدد يف كثيقة الًتخيص.اّلبتدائي، كأجر الًتخيص السنوم ك 
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 ترخيص نمطيالحصول على طلب  استمارة
 .خدمات القيمة المضافةلتقديم 

 

 
  المفوضين مجلس بقرار المقرة

  2020بتاريخ ////  ذي الرقم
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 الثالثي لطالب الترخيص:سم اال 
........................................................................................................................ 

 قانوناً: ............................، المسمى الوظيفي  طالب الترخيصممثل الثالثي لسم اال
 له: ............................

  

شركة  
 (/..مساهمة/محدودة)

 : التاجر التجاري/ تسجيل رقم السجل •
    .................................... 

 :التاجر التجاري/ تسجيل تاريخ السجل •     
      ..................................... 

التاريخ الذي تنتهي فيه صالحية السجل/ تسجيل  • تسجيل تاجر   
 ................................... التاجر:

 

 تنتهي.  ................... تبدأ من تاريخ:  ...................... الشركة: مدة إدارة 
 ........................... بتاريخ:

 بيانات رأس مال طالب الترخيص..................................................................................... : 
 :أسماء الشركاء / المؤسسين 

1. ............................................. 2. ............................................ 
3. ............................................. 4. ............................................ 

 

 :أسماء المخولين بالتوقيع 
 

 نماذج التواقيع: 

1- ................................................ 1- ............................................ 

2- ................................................ 2- ............................................ 

  ًأسماء المفوضين بالتوقيع أصوال 
 (:سارية المفعولوكالة ال يجب إرفاق صورة مصدقة عن)

 نماذج التواقيع: 

1- ................................................ 1-................................................ 

2-................................................ 2-................................................ 

 
 

 

 :الختم المعتمد للشركة (:(LOGOفي حال وجوده الشعار 
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 المراسلة عليه(:العنوان )الموطن المختار الذي سيتم 
  ........................................................................................................................ 

 معتمد  هاتف
...............................................: 

 رسال المراسالت عليه(إيتم إلزامي، ) فاكس
.............................:................................ 

 (رسال المراسالت عليهإيتم  ، )إلزامي صندوق البريد

............................................... 

 كترونيإللالبريد ا

.................................@............................. 
  

 الحصول على ترخيص  المرادخدمات ال
 ............................................................................: تقديمهال

 

 

 يتضمنشكل ملحق تُقدـ ىذه البيانات على  :أو الهيكل اإلداري المقترح بيانات موظفي اإلدارة الرئيسيين: 
 

  قطاع اّلتصاّلت )مع اسم الشركة كالبلد(اخلربات السابقة يف ك ، اخلربة، ادلؤىالت -
 .العدد التقديرم للموظفُت العاملُت لدل طالب الًتخيص -
 
  نعم                       ال            أو ألي من المساهمين تعامل سابق أو حالي مع الهيئة؟ لطالب الترخيصهل 

اليت تدؿ على كجود تعامل سابق أك حارل مع  بياناتادلعلومات كال اذليئة بكافة يرجى تزكيدت اإلجابة بنعم يف حاؿ كان
 .................................................................................................................اذليئة 

 

 (معلومات إضافية تدعم الطلب )إن وجدت: 
.......................................................................................................................... 
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 تعهـد

 

 

 

 إذل خدمات القيمة ادلضافة )موضوع الًتخيص(خدمة/ بإضافة نشاط تقدمي  ------------------شركة أنا  أتعهد

خدمات القيمة لتقدمي  منطي على طلب منحي ترخيص كالربيد التصاّلتلبعد موافقة اذليئة الناظمة السجل التجارم للشركة 

 إضافة ىذا النشاط.فور  بالسجل التجارمكتزكيد اذليئة ، منحي الًتخيصمن تاريخ  ة أشهرخالؿ مدة ّل تتجاكز ست ادلضافة

 

كأجر  دكف احلق باسًتداد بدؿ الًتخيص اّلبتدائيك كيف حاؿ عدـ التقيد بذلك، فللهيئة احلق بإلغاء الًتخيص دكف سابق إنذار، 

 .الًتخيصاحلصوؿ على طلب باألجر اخلاص ك الًتخيص السنوم 

 

 

 

 

 ............................................................... اسم صاحب التعهد:

 ...................................................... قم الوطني للبطاقة الشخصية:الر 

 ........................لختم: ............................................ ا التوقيع:

     .......................................................................... التاريخ:
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 تعهـد

 

 

 

خدمات خدمة/ غايتها تقدمي بتأسيس شركة زلدكدة ادلسؤكلية أك مسامهة مغفلة  ------------------السيد أنا  أتعهد

خدمات لتقدمي  منطي على طلب منحي ترخيص كالربيد التصاّلتلبعد موافقة اذليئة الناظمة  ؛(موضوع الًتخيص) القيمة ادلضافة

بالنظاـ األساسي للشركة كبالسجل كتزكيد اذليئة من تاريخ منحي الًتخيص،  ة أشهرمدة ّل تتجاكز ستكذلك خالؿ  القيمة ادلضافة

 فور إشهارىا. التجارم

كأجر  دكف احلق باسًتداد بدؿ الًتخيص اّلبتدائيك كيف حاؿ عدـ التقيد بذلك، فللهيئة احلق بإلغاء الًتخيص دكف سابق إنذار، 

 .الًتخيصاحلصوؿ على طلب باألجر اخلاص ك السنوم الًتخيص 

 

 ............................................................... اسم صاحب التعهد:

 ...................................................... الرقم الوطني للبطاقة الشخصية:

 ........................الختم: ............................................. التوقيع:

    ........................................................................... التاريخ:
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 نمطي الًتخيص الكثيقة 

 خدمات القيمة ادلضافة تقدميل

 )موضوع الًتخيص(
 

 

 

 المفوضين مجلس بقرار المقرة

 // تاريخ//  رقم
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 الفهرس

 .تعاريف -1المادة 

 .الوثائق التي يتألف منها الترخيص -2المادة 

 التفسير. -3المادة 

 .نطاق الترخيص -4المادة 

 الخدمات المرخص بها. -5المادة 

 .واإلطالق التجاري للخدمات، مدة الترخيص -6المادة 

 .تجديد الترخيص -7المادة 

 ، واالندماج.الترخيص التنازل عن -8المادة 

 من الباطن.التعاقد  -9المادة 

 .توفير المعلومات والبيانات والمستندات والتقارير -10المادة 

 االلتزامات الفنية. -11المادة 

 .استمرار تقديم الخدمات وضمان جودتها -12المادة 

 .ضمانات المنافسة -13المادة 

 أسعار الخدمات وشفافيتها. -14المادة 

 العالقة مع المشتركين. -15المادة 

 االلتزامات المالية. -16المادة 

-17المادة   حماية البيانات والخصوصية. 
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-18المادة     االلتزام باألنظمة، والتعاون مع الهيئة والسلطات المختصة. 

-19المادة   انتهاء الترخيص. 

-20المادة   تجميد وإلغاء الترخيص. 

-21المادة   المخالفات والغرامات. 

-22المادة  الترخيص.تعديل    

-23المادة   القوة القاهرة. 

-24المادة   فض النزاعات. 

-25المادة   اإلخطارات. 
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 تعاريف:   -1المادة 

 ادلبينةادلعاين  اآلتيةكالتعابَت  للمصطلحات، يكوف 2010/ لعام 18قانون االتصاالت رقم /يف  دكف اإلخالؿ بالتعاريف الواردة
 :عند تطبيق أحكاـ كثيقة الًتخيص ىذه، مادل ينص صراحةن على خالؼ ذلك يف كثيقة الًتخيص إذل جانب كل منها

 كتعديالتو. 2010/ لعاـ 18/قانوف اّلتصاّلت يف اجلمهورية العربية السورية، الصادر بالقانوف رقم  :"القانون"

 .2010/ لعاـ 261/الالئحة التنفيذية للقانوف، الصادرة بادلرسـو رقم :"الالئحة التنفيذية"

 .كقانوف الربيد يف سورية، احملدثة دبوجب قانوف اّلتصاّلت كالربيد التصاّلتلاذليئة الناظمة  "الهيئة":

دمات القيمة : ىو النظاـ ادلتضمن: شركط كإجراءات منح الًتخيص لتقدمي خ" خدمات القيمة المضافة"نظام منح تراخيص 
 ًتخيص مع مالحقها؛ كالًتخيص.الكالتعهدات؛ ككثيقة  ؛مع اّلستمارة ؛ادلضافة

أية خدمة تضاؼ إذل خدمات اّلتصاّلت األساسية ادلتوفرة، بغرض تسهيل إجراءات اّلتصاّلت أك خدمات القيمة المضافة": "
 تقدمي خدمات اتصاّلت جديدة.

. التطبيقات:  ىي بررليات تستخدـ شبكات اّلتصاّلت العمومية هبدؼ تقدمي خدمات للعمـو
ىي خدمات البيانات أك الصوت أك كليهما، تقدـ باستخداـ التطبيقات من خالؿ إدخاؿ ربسينات على  خدمات التطبيقات:

ىي خدمات مبنية على تفاعل شكل أك مضموف أك رمز أك بركتوكوؿ ادلعلومات بغرض تزكيد ادلستخدـ دبعلومات إضافية. أك 
ادلستخدـ مع معلومات سلزنة. كتشمل ىذه اخلدمات خدمات القيمة ادلضافة ادلتعارؼ عليها باإلضافة إذل أية خدمات أخرل تقرر 

 اذليئة إصدار ترخيص ذلا كذلك بعد التنسيق مع اجلهات األخرل ادلعنية يف الدكلة.

 16، كالقرار اجلمهورم رقم 27/1/2011بتاريخ  16كاـ ادلرسـو التشريعي رقم اجلهة ادلختصة دبوجب أح"إدارة االتصاالت": 
 .15/3/2011بتاريخ 

رلموعة السياسات كالقوانُت كاللوائح التنظيمية كالقرارات كالتعليمات كاإلجراءات كادلبادئ التوجيهية، كغَتىا  "اإلطار التنظيمي":
كفقان ألحكاـ القانوف، بغرض تنظيم قطاع اّلتصاّلت يف أك اذليئة،  احلكومة السورية من األحكاـ ادلماثلة، كتعديالهتا، اليت تعتمدىا

  اجلمهورية العربية السورية.

 .كمالحقها القيمة ادلضافةخدمات ىو كثيقة الًتخيص لتقدمي  ":خدمات القيمة المضافة "ترخيص
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ادلرخص لو كفق  القيمة ادلضافة دلشًتكيأك التزامات تتعلق بتقدمي خدمات أك حقوؽ الوثيقة اليت ربدد أم شركط  "عقد االشتراك":
 كثيقة الًتخيص ىذه.

 .دبوجب عقد اشًتاؾ مع ادلرخص لو اخلدمةحيصل على ىو الشخص الذم  "المشترك":

منحو الًتخيص كتاريخ بادلوافقة على ىو كثيقة صادرة عن اذليئة، يتم دبوجبها إبالغ ادلرخص لو  " كتاب إخطار منح الترخيص":
  و.سريان

 .منح الًتخيص احملدد يف كتاب إخطارك  النفاذالذم يدخل فيو الًتخيص حيز  تاريخىو ال ":الترخيص تاريخ سريان"

 كتبدأ من تاريخ سرياف الًتخيص كحىت تاريخ انتهائو. ادلرخص هبا، ةاخلدمالفًتة احملددة للمرخص لو لتقدمي  ":مدة الترخيص"

 أية أجهزة أك معدات أك أدكات تستخدـ ألغراض اّلتصاّلت. :أو "التجهيزات" االتصاالت""تجهيزات 

 .ةادلرخص اخلدمةىو بدء ادلرخص لو بتقدمي  "اإلطالق التجاري للخدمات المرخص بها":

دلشًتكيو احلاليُت، ، مع استمراره بتقدمي خدماتو اشًتاكات جديدةحالة عدـ السماح للمرخص لو بقبوؿ ": "تجميد الترخيص
 .كاّلحتفاظ بباقي حقوقو ككافة التزاماتو ادلنصوص عليها يف كثيقة الًتخيص

 بعد تاريخ السرياف. ،الًتخيص /أك إضافة لوثيقةأم تعديل للًتخيص أك أم تغيَت ك "تعديل الترخيص":

 احلادم كالثالثُت من كانوف األكؿ.مدة اثٍت عشر شهران، سبتد من األكؿ من كانوف الثاين كلغاية "السنة المالية": 

 عند منحو الًتخيص. اخلزينةالبدؿ النقدم الذم يقـو ادلرخص لو بسداده إذل  "بدل الترخيص االبتدائي":

األجور اليت يقـو ادلرخص لو بسدادىا إذل اذليئة سنويان يف مقابل األعباء اليت تتحملها للقياـ دبهامها : " أجور الترخيص السنوية"
 الًتخيص. كثيقةربدده بنود  يمية، كجيرم احتساهبا كفق ماالتنظ

غَت متوقع، كّل ديكن دفعو يؤدم ّلستحالة تنفيذ ادلرخص لو ّللتزاماتو كليان  خارج عن إرادة ادلرخص لو،أم حدث : "القّوة القاهرة"
 خل....إ كاحلركب كالعملّيات العسكريّة، كاألعماؿ اإلرىابّية، ،كالكوارث الطبيعيةأك جزئيان،  
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 الوثائق التي يتألف منها الترخيص:   -2المادة 

 ادلمنوح للمرخص لو: الًتخيص جزءان ّل يتجزأ من اآلتية الوثائق تعد
 .كتعديالهتا الًتخيصكثيقة  (1)
 .كتعديالهتا الًتخيصكثيقة  مالحق (2)

 :التفسير   -3المادة 

 تفاديان للبس:

 الًتخيص.كثيقة ، يُعتّد بػ االًتخيص كمالحقهكثيقة يف حاؿ كجود تعارض بُت  (1)
 .الًتخيص كأحكاـ اإلطار التّنظيمي النافذ، يُعتّد بأحكاـ اإلطار التّنظيميكثيقة يف حاؿ كجود تعارض بُت أحكاـ  (2)
 الًتخيص. بوثيقةكافة ادلواد كالبنود كالفقرات الواردة  أحكاـ كشركط الًتخيص يقصد بو مصطلح (3)
 .يف كثيقة الًتخيصكرد  اأينم"معقوؿ"  مصطلح يعود للهيئة كحدىا حق تفسَت معٌت (4)

 

 نطاق الترخيص:   –4المادة 

، داخل أراضي الًتخيصكثيقة من  5كما ىو مبُت يف ادلادة ،  ةادلرخص اتاخلدميشمل نطاؽ الًتخيص قياـ ادلرخص لو بتقدمي 
يف  الواردةالًتخيص كالوثائق األخرل ذات الصلة كثيقة شركط ادلنصوص عليها يف حكاـ كاللألاجلمهورية العربية السورية، كذلك كفقان 

 .اإلطار التّنظيمي

 :ةالخدمات المرخص   –5المادة 

، ( كذلك على أساس غَت حصرم1يف ادللحق رقم ) على النحو ادلبُت خدمات القيمة ادلضافةخدمة/  تقدميجيوز للمرخص لو  ( أ)
 دبوافقة اذليئة، ككفقان ألحكاـ اإلطار التنظيمي.كحُيظر عليو تقدمي أم خدمة أخرل غَت مرخص لو بتقدديها إّل 

  ةديكن للهيئة أف تفرض ّلحقان أجور إضافية أك أم شركط أك ضوابط خاصة لتقدمي اخلدمات ادلرخص ( ب)
 جيوز للهيئة تعديل اخلدمات ادلرخصة كفق اإلجراءات اليت ربددىا. ( ج)
 ّل يتجزأ من ىذا الًتخيص. حق جزءان ادلال تكوف  ( ح)

 :، واإلطالق التجاري للخدماتمدة الترخيص   -6المادة 

الصادر عن اذليئة إذل ادلرخص لو،  كتاب إخطار منح الًتخيصيدخل الًتخيص حيز النفاذ من تاريخ سرياف الًتخيص احملدد يف   ( أ)
 من كثيقة الًتخيص. 7سنوات، كيكوف قابالن للتجديد كفق أحكاـ ادلادة  ثالثكيبقى ساريان دلدة 
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أشهر من تاريخ سرياف الًتخيص ادلمنوح  ستةخالؿ فًتة أقصاىا  باإلطالؽ التجارم للخدمات ادلرخص هباالبدء يلتـز ادلرخص لو ب ( ب)
  .يف حاؿ عدـ موافقتها على سبديد الفًتة لغي ترخيصو دبوجب قرار من اذليئةكإّل أُ  ،لو

 قبل اإلطالؽ بفًتة شهر على األقل. ؛هبا التجارم للخدمات ادلرخصبتاريخ اإلطالؽ  بإبالغ اذليئة خطيان يلتـز ادلرخص لو  ( ج)
 تجديد الترخيص:   –7المادة 

 ماالًتخيص جيوز ذبديد الًتخيص باتفاؽ الطرفُت )اذليئة كادلرخص لو( كدلدد متتالية، كيشًتط على ادلرخص لو للحصوؿ على ذبديد  ( أ)
 يلي:

بل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء )اّلستمارة( قة كفق النموذج ادلعتمد من اذليئالتقدـ للهيئة بطلب ذبديد الًتخيص  (1)
 .احلارل مدة الًتخيص

 .ادلمنوح لوركط الًتخيص كبأحكاـ كش، اإلطار التّنظيميبأحكاـ  خالؿ فًتة ترخيصو السابقةالتزامو  (2)
 .لتجديد الًتخيصكالوثائق اليت تطلبها دلعلومات تزكيد اذليئة بكافة ا (3)

 يف حاؿ إخاللو بأحد الشركط الواردة يف الفقرة )أ( من ىذه ادلادة. التجديد ّل دُينح ادلرخص لو حق طلب ( ب)
 جديدة.شركط ك أحكاـ ب للهيئة ذبديد الًتخيصجيوز  ( ج)

 :، واالندماجالترخيصالتنازل عن    –8المادة 

كيبقى ادلرخص لو دكف احلصوؿ مسبقان على موافقة اذليئة؛  ادلمنوح لو، ّل جيوز للمرخص لو أف يتنازؿ، كليان أك جزئيان، عن الًتخيص ( أ)
 للتنازؿ.ستحقة عليو عن الفًتة السابقة ادلالية ادللتزامات اّل كل ادلتنازؿ مسؤكّلن عن

دكف احلصوؿ مسبقان على موافقة اذليئة؛ ، كانت حاصلة على ترخيص  إفحىت ك  ،أك يف شركة أخرل اّلندماج معّل جيوز للمرخص لو  ( ب)
 لالندماج.عليو عن الفًتة السابقة مسؤكّلن عن كل اّللتزامات ادلالية ادلستحقة كيبقى ادلرخص لو ادلندمج 

ميع ادلتناَزؿ لو باّللتزاـ جب، إرفاؽ تعهد خطي من على التنازؿ للحصوؿ على موافقة اذليئةبطلب على ادلرخص لو، عند التقدـ  ( ج)
 لشركة السورية لالتصاّلتاك  اذليئة لصاحل ادلتنازِؿ ادلستحقة على ادلرخص لواّللتزامات ادلالية كجبميع  كشركط الًتخيص،أحكاـ 

 كتطبق ىذه األحكاـ أيضان يف حالة اّلندماج. إلطار التنظيمي.كا الًتخيص كشركط، كفقان ألحكاـ كللمستخدمُت دلشًتكيوك 
ج، تقـو بإخطار ادلرخص لو بقرارىا كبياف األسباب ادلوجبة لذلك، خالؿ يف حاؿ رفض اذليئة منح ادلوافقة على التنازؿ أك اّلندما  ( د)

 .تقدمي طلب ادلوافقةاستكماؿ كافة األكراؽ كالثبوتيات ادلرفقة بفًتة ثالثُت يـو من تاريخ 
على موافقة اذليئة مسبقان على أم تغيَتات تطرأ على أمساء الشركاء يف الشركة ادلرخص ذلا أك على نسب  باحلصوؿيلتـز ادلرخص لو  ( ذ)

 .اّلقتضاءمسامهتهم كحصصهم حسب 

 التعاقد من الباطن:   –9المادة 

مسبقان على موافقة  احلصوؿبعد  ، إّلةفيما يتعلق بتقدمي اخلدمات ادلرخص جيوز للمرخص لو، التعاقد من الباطن مع طرؼ آخرّل  ( أ)
؛ كبالتارل بتنفيذ أحكاـ كشركط الًتخيص ادلمنوح لو ةتعلقادل اتوالتزاممجيع عن  كاملةن   مع بقاء ادلرخص لو مسؤكّلن مسؤكليةن  اذليئة،

 .يًتتب عليو تضمُت العقود اليت يربمها يف ىذا الصدد دبا يضمن التزامو بأحكاـ كشركط الًتخيص ادلمنوح لو
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 تعاقدان من الباطن.ة التعاقد مع الغَت لتوريد التجهيزات الالزمة لتقدمي اخلدمات ادلرخصّل يعترب  ( ب)
يتضمن األسباب ادلربرة لذلك، كمنحو فًتة لمرخص لو لإخطار بعد توجيو  كيف أم كقت،، جيوز للهيئة سحب موافقتها بعد منحها ( ج)

 .من الباطنمعو معقولة إلهناء عقده مع ادلتعاقد 

 :توفير المعلومات والبيانات والمستندات والتقارير   -10المادة 

يلتـز ادلرخص لو بضماف صحة مجيع البيانات كادلعلومات كالوثائق كادلستندات الفنية كادلالية كالقانونية اليت تقدـ هبا للهيئة، كمت  (أ 
 على أساسها منحو الًتخيص.

كافة قواعد البيانات كالتطبيقات ادلوجودة لديو إذل   إذلذ دائم ككامل يلتـز ادلرخص لو بتأمُت كافة ادلتطلبات الالزمة إلتاحة نفا (ب 
 قراءة فقط.الكبصالحيات  ،يف اذليئة ادلخولُت

 ّلحقان  تطلبو دلا كفقان  التعديل إمكانية مع اذليئة، تطلبها اليت التقارير لتوليد خاص نظاـ بتأمُت لو ادلرخص يلتـز (ج 
كادلعلومات كالتفسَتات، كالتقارير الدكرية كغَت الدكرية، اليت تطلبها اذليئة؛ ملتزمان بضماف على ادلرخص لو تقدمي كافة البيانات  (د 

 دقتها كصحتها، كبادلوعد الذم ربدده اذليئة، ككفقان للشكل الذم ربدده.
لديو، كذلك  يف قواعد البياناتمارل  أثراليت ذلا  فيهادبا  دبشًتكيوبكافة البيانات كادلعلومات اخلاصة  يلتـز ادلرخص لو باّلحتفاظ (ق 

 على األقل من تاريخ إنشاء البيانات كادلعلومات ادلذكورة.تعادؿ مدة الًتخيص لفًتة 
 يلتـز ادلرخص لو بتقدمي أم اتفاؽ مرـب مع أم مشغل لشبكات اّلتصاّلت العامة أك مزكد خدمات مرخصة. (ك 

 :االلتزامات الفنية   -11المادة 

ادلرخص لو اّللتزاـ بكافة اللوائح التنظيمية اليت  على، من الالئحة التنفيذية 27 من القانوف كادلادة 38 أحكاـ ادلادةدكف اإلخالؿ ب ( أ)
، كاحلصوؿ على كافة ادلوافقات ، كإجراءات استَتادىا كإدخاذلا كاستخدامهاتصدرىا اذليئة بشأف مواصفات ذبهيزات اّلتصاّلت

 .إدارة اّلتصاّلتمن ادلطلوبة، سواء من اذليئة أك 
دبا فيها طرفيات ادلستخدـ النهائي يلتـز ادلرخص لو بتقدمي ادلواصفات الفنية لكافة األجهزة ادلستخدمة لتقدمي اخلدمات ادلرخصة،  ( ب)

 ليتم اعتمادىا من اذليئة أصوّلن. يف حاؿ كجودىا،
مع مراعاة  ادلرخص لو مسؤكّلن عن التشغيل اآلمن لتجهيزاتو، حبيث ّل تشكل خطران على البيئة كالصحة كالسالمة العامةيكوف  ( ج)

 .اللوائح الصادرة عن اذليئة هبذا اخلصوص
 (1يلتـز ادلرخص لو بالشركط الفنية الالزمة لتقدمي اخلدمة )موضوع الًتخيص( الواردة يف ادللحق رقم ) ( ح)
 

 :الخدمات وضمان جودتها تقديم يةر استمرا   -12المادة 

 .اذليئة اليت تصدرىاالتنظيمية دلعايَت جودة اخلدمات ادلقدمة  اللوائحعلى ادلرخص لو اّللتزاـ باألحكاـ  ( أ)
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مؤقتان كبشكل مربمج ساعة يوميان طيلة مدة الًتخيص، كما يلتـز يف حاؿ توقفو  24يلتـز ادلرخص لو بتقدمي اخلدمة على مدار  ( ب)
ساعة على األقل 72أف خيطر اذليئة قبل  -طبقان للمعايَت الدكلية ادلتعارؼ عليها  -مسبقان عن أداء اخلدمة موضوع ىذا الًتخيص 

فقة )ّل تتخللها أياـ عطل رمسية( بأسباب التوقف، كادلدة ادلتوقعة لوقف اخلدمة، كادلوعد ادلتوقع إلعادة تقدديها، كاحلصوؿ على موا
اذليئة على ذلك. أما يف حاؿ التوقف ألسباب طارئة كدلدة تتجاكز ست ساعات متصلة فيلتـز ادلرخص لو بإعالـ اذليئة بأسباب 

 التوقف، كادلدة ادلتوقعة لعودة اخلدمة.
طلب من ادلرخص لو من الالئحة التنفيذية، كضمانان ّلستمرار تقدمي اخلدمات، جيوز للهيئة ال 19أحكاـ ادلادة  عالكةن على تطبيق ( ت)

 الذم ازبذت حبقو قرار إلغاء ترخيصو، جزئيان أك كليان، اّلستمرار يف تقدمي خدماتو دلشًتكيو لفًتة انتقالية ربددىا اذليئة بالقدر
اء الضركرم كالالـز ّلنتقاؿ ادلشًتكُت إذل مرخص لو آخر؛ مع احتفاظ ادلرخص لو حبقوقو ادلنصوص عليها يف كثيقة الًتخيص، باستثن

 قبوؿ اشًتاكات جديدة، كالتزامو باألحكاـ كالشركط الواردة فيها، خالؿ ىذه الفًتة اّلنتقالية.
عليهم لقاء ذلك أم خدمة آخر أُلغي أك انتهى ترخيصو، دكف أف يًتتب  مقدـلدل ادلرخص لو بقبوؿ طلبات ادلشًتكُت  يلتـز ( ح)

 لو. ادلرخص مع من قبل اذليئة بالتشاكر إعدادىا انتقاؿ يتم آلية كفق كذلك، اّلنتقاؿ عملية جراءتكاليف إضافية 
خالؿ  احلاليُتيلتـز ادلرخص لو الذم ازبذت اذليئة حبقو قراران بتجميد ترخيصو، جزئيان أك كليان، اّلستمرار يف تقدمي خدماتو دلشًتكيو  ( ذ)

 فًتة التجميد، كفقان لألحكاـ كالشركط الواردة يف كثيقة الًتخيص.

 ضمانات المنافسة:   -13المادة 

، كفقان للقانوف كمجيع األحكاـ ذات الصلة يف كالفّعالةدبمارسات ادلنافسة احلرة كالعادلة باألحكاـ ادلتعلقة التقيد بيلتـز ادلرخص لو  ( أ)
 .لوائح تنظيمية تصدرىا اذليئة كأم، اإلطار التنظيمي

بأم  التنفيذية، حيظر على ادلرخص لو، سواء دبفرده أك باّلشًتاؾ مع آخرين، القياـة من الالئح 29دكف اإلخالؿ بأحكاـ ادلادة  ( ب)
التنظيمية دلبادئ محاية اخلصوص ادلمارسات احملددة يف الالئحة كعلى كجو  ؛أك اليت ربد منها مارسات ادلخلة بادلنافسةادلمن 

 .ادلنافسة
 .إطالؽ أم عرض تركجيي قبل ادلرخص لو باحلصوؿ على موافقة اذليئة مسبقان  يلتـز ( ت)

 :الخدمات وشفافيتها أسعار   -14المادة 

ظر على ادلرخص لو تعديل أم أسعار نافذة خلدماتو ادلرخصة دكف احلصوؿ على موافقة اذليئة حيُ مع مراعاة أحكاـ اإلطار التنظيمي،  ( أ)
  ة.بضبط أسعار خدماتو ادلرخصيلتـز دبا ربدده اللوائح التنظيمية اليت تصدرىا اذليئة فيما يتعلق ك  مسبقان،

مراكز ، بأسلوب كاضح كمبسط، يف ليت يقدمهاا ةالكاملة كالدقيقة للخدمات ادلرخص اإلعالف عن األسعارب اّللتزاـ لو على ادلرخص ( ب)
تلك كجيب أف تكوف ادلعلومات ادلتضمنة يف ىذا اإلعالف متطابقة يف كافة ، على موقعو اإللكًتكينادلشًتكُت اخلاصة بو ك خدمة 

 األماكن.
 على ادلرخص لو اّللتزاـ باإلرشادات ادلتعلقة دببادئ شفافية األسعار احملددة يف اللوائح اليت تصدرىا اذليئة. ( ج)
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 :العالقة مع المشتركين   -15لمادة ا

لوائح تنظيمية أّم لة يف اإلطار التّنظيمي، ك حقوؽ ادلشًتكُت، كفقان للقانوف كمجيع األحكاـ ذات الص ضمافعلى ادلرّخص لو  ( أ)
 .هبذا اخلصوص تصدرىا اذليئة

توفَت اخلدمة أك يف سواء للمشًتكُت دكف سبييز ة ادلرخص لو بتقدمي اخلدمات ادلرخصيلتـز من القانوف،  43تطبيقان ألحكاـ ادلادة  ( ب)
 .ادلشًتكُت فئةأك غَتىا، لنفس  األسعاراجلودة أك 

ادلرخص  اإلطالؽ التجارم للخدماتتاريخ  قبلكذلك ادلرّخص لو أف يقّدـ للهيئة منوذجان عن عقد اّلشًتاؾ للموافقة عليو،  على ( ج)
 هبا.

، لتتم سرياف الًتخيصتاريخ من  خالؿ ثالثة أشهر لديو مقًتحان لنظاـ خدمة كشكاكل ادلشًتكُتأف يقدـ للهيئة ادلرخص لو  على ( د)
 كادلوافقة عليو؛ مراعيان يف ىذا النظاـ ربقيق األمور التالية: مراجعتو

 .ساعة كطيلة أياـ السنة 24يعمل على مدار  أف (1)
 .إلكًتكنيان  شكواهمتابعة ، كمن اّلطالع على ادلعلومات اخلاصة باشًتاكومن شًتؾ ن ادلكّ سبُ كاجهة يوفر  أف (2)
 يوفر إمكانية نفاذ ادلخولُت يف اذليئة إليو، كبصالحيات القراءة كطباعة التقارير فقط. أف (3)
 بعد موافقة اذليئة عليو.اإللكًتكين على موقعو  يعلنو أف (4)

عد موافقة بيعلنه للخدمات ادلرخص هبا، كأف  سرياف الًتخيصتاريخ خالؿ ثالثة أشهر من يصدر دليل اخلدمة على ادلرّخص لو أف  ( ز)
 :على موقعو اإللكًتكين، كبأم كسيلة إضافية خيتارىا سبكن ادلشًتؾ من اّلطالع عليو، على أف يتضمن الدليل ما يلياذليئة عليو 

كالرقم ادلخصص للرد على اّلستفسارات  ،ككيفية احلصوؿ عليها اخلدمات ادلرخص هبارشادات كالتعليمات حوؿ إلالتوجيهات كا
  كالشكاكل

 :االلتزامات المالية   -16لمادة ا

أخرل  أية أجورك  الًتخيص ر طلب احلصوؿ علىأجك  أجر الًتخيص السنومك  اّلبتدائي الًتخيص بدؿدفع برخص لو يلتـز ادل ( أ)
 للرد. ، كتكوف ىذه ادلبالغ غَت قابلةاليت تضعها اذليئة تفرض على ادلرخص ذلم كفق القرارات

( من 2الًتخيص السنوم كفقان للخدمة/ اخلدمات ادلرخصة، كذلك ضمن ادللحق رقم )ربدد قيمة بدؿ الًتخيص اّلبتدائي كأجر  ( ب)
 يلي: دلاىذا الًتخيص. كيتم تسدديهما كفقان 

بعد موافقة اذليئة على منحو  للخزينةبدؿ الًتخيص اّلبتدائي ادلستحق  الًتخيص،قبل منحو على ادلرخص لو أف يسدد للهيئة،  -
 دبوجب قرار من اذليئة.  ملغاة موافقة اذليئة على منحو الًتخيصت رب كإّّل اعتُ  الًتخيص؛

دفع تُ ظيمية يف قطاع اّلتصاّلت، لقاء تكاليف أدائها دلهامها التن للهيئة أجوران سنوية عن الًتخيص،على ادلرخص لو أف يسدد  -
الًتخيص، كيراعى يف ربديد ىذا ادلبلغ للسنة ، كيف بداية كل سنة مالية خالؿ الشهر األكؿ من العاـ طيلة مدة منحو الًتخيص قبل

 األكذل من الًتخيص ادلدة الفعلية للًتخيص خالؿ ىذه السنة.
.س )فقط مخسُت ألف لَتة سورية(، عند تقدمي طلب ؿ ألف/ 50/ قيمتوأجر طلب الًتخيص البالغ تسديد ادلرخص لو  على -

 منح الًتخيص أك التجديد.
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 كذلك بعد التشاكر مع ادلرخص ذلم. كاألجور، البدّلت ىذهللهيئة احلق يف رفع أك خفض قيمة  ( ز)
يف اجلمهورية العربية النامجة عن تنفيذ الًتخيص ادلمنوح لو كفقان للقوانُت كاألنظمة النافذة يتحمل ادلرخص لو مجيع الضرائب كالرسـو  ( ح)

 .السورية

 البدّلت كاألجور دلدد زلددة بناءن على أسباب تربيرية يعود للمجلس أمر تقديرىا كقبوذلا.جيوز للمجلس منح زبفيض من  ( ط)

 :حماية البيانات والخصوصية   -17المادة 

 الالئحةمن  37ك 36كادلادتُت  ،من القانوف 51ك 27ادلواد  ذات الصلة يف اإلطار التنظيمي، كّلسيما حكاـاألدكف اإلخالؿ ب
، كتعليماتو التوضيحية كالتنفيذية، كمكافحة اجلردية ادلعلوماتيةعلى الشبكة كدكف اإلخالؿ بأحكاـ قانوف تنظيم التواصل  ،التنفيذية

 يلتـز ادلرخص لو دبا يلي:

ضماف سرية كخصوصية بيانات ادلشًتكُت لديو، بوضع كتطبيق مجيع اإلجراءات ادلناسبة كالالزمة للحفاظ على أم بيانات  (1)
مجيع اإلجراءات الالزمة لضماف عدـ الوصوؿ  ، كازباذصةادلرخ يقدـ لو اخلدمات مشًتؾيف سياؽ عملو من أم حيصل عليها 

 .غَت ادلشركع إذل احملتول ادلخزف لديو

بقانوف تنظيم التواصل على الشبكة كمكافحة  التزامان ببيانات احلركة كادلوقع دلشًتكيو دلدة سنة كاحدة على األقل،  اّلحتفاظ (2)
 .اّللتزامات ذلذه لو ادلرخص مراعاة من اذليئة ربقق يكفل حنو كعلى كاللوائح ذات الصلة؛ اجلردية ادلعلوماتية

إعالـ اذليئة عن أماكن كجود التجهيزات كمكونات الشبكة لديو، كما كيلتـز باحلصوؿ على موافقة اذليئة مسبقان على أم  (3)
 يل أك تغيَت يطرأ هبذا اخلصوص.تعد

 

 االلتزام باألنظمة، والتعاون مع الهيئة والسلطات المختصة:   -18المادة 

. كعلى كجو كتعديالتوسورية، اجلمهورية العربية الاإلطار التنظيمي النافذ ادلعموؿ بو يف أحكاـ ب الدائمعلى ادلرخص لو اّللتزاـ  ( ؾ)
كيطبق  ، كاللوائح التنظيمية كالقرارات كالتعليمات الصادرة عن اذليئة.كالًتخيص ادلمنوح لو التنفيذية، كالالئحةاخلصوص القانوف، 

 القوانُت كاألنظمة ادلعموؿ هبا يف اجلمهورية العربية السورية. ؛على أعماؿ ادلرخص لو كتصرفاتو فيما دل يرد بو نص
 معنية، كما ىو زلدد يف الًتخيص كالقانوف كالالئحة التنفيذية.يلتـز ادلرخص لو بالتعاكف الكامل مع اذليئة أك أم سلطات أخرل  ( ؿ)
من الالئحة  38جراءات الالزمة لتيسَت أعماؿ الضابطة العدلية لدل اذليئة، تطبيقان ألحكاـ ادلادة على ادلرخص لو ازباذ مجيع اإل ( ق)

 التنفيذية.
 مسؤكليتو كنفقتوعلى  ،حُت طلِبها ،فة متطلبات األمن الوطٍتمن القانوف، يلتـز ادلرخص لو بتنفيذ كا 51تطبيقان ألحكاـ ادلادة  ( أ أ)

 اخلاصة.
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 انتهاء الترخيص:   -19المادة 

، أك يف حاؿ إخالؿ اتفاؽ الطرفُت على التجديد األساسية أك اجملددة يف حاؿ عدـيعترب الًتخيص منتهيان يف حاؿ انقضاء مدتو 
 كذلك دبوجب قرار من اذليئة.من كثيقة الًتخيص،  7ادلرخص لو بأم من شركط ذبديد الًتخيص كفقان ألحكاـ ادلادة 

 تجميد وإلغاء الترخيص:   -20المادة 

التنظيمية للمخالفات من الالئحة التنفيذية، ككفقان ألحكاـ الالئحة  18الفقرة )ج(، ك 13دكف اإلخالؿ بأحكاـ ادلادتُت:  ( أ)
 ذلك يف احلاّلت التالية:، ك جزئيان حيق للهيئة ذبميد الًتخيص، أك إلغائو، كليان أك ؛ كالعقوبات كالغرامات

كفقان  كدكف احلق باسًتداد األجور األخرل ادلدفوعة ؛ادلرخصةباإلطالؽ التجارم للخدمات بالبدء عدـ التزاـ ادلرخص لو  (1)
 .لوثيقة الًتخيص

شهر من تاريخ التجميد ، على أف يتقدـ ادلرخص لو بطلبو إذل اذليئة قبل ثالثة أمن ادلرخص لو كموافقة اذليئةطلب  بناءن على (2)
 .أك اإللغاء الذم يريده

 .ادلمنوح لوالًتخيص  عليها يف ، أك عدـ التزامو بتنفيذ اّللتزامات ادلنصوصاإلطار التنظيميعدـ التزاـ ادلرخص لو بأحكاـ  (3)
الشخصية القانونية للمرخص لو باحلل أك التصفية أك إشهار اإلفالس أك غَتىا من حاّلت انقضاء الشخصية انقضاء  (4)

 القانونية.
، دكف احلصوؿ على موافقة مسبقة من اّلندماج مع أك يف شركة أخرلأك  ،يف حاؿ قياـ ادلرخص لو بالتنازؿ عن الًتخيص (5)

 اذليئة.
 ، دكف احلصوؿ على موافقة اذليئة.ةطرؼ آخر فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات ادلرخص قياـ ادلرخص لو بالتعاقد من الباطن مع (6)
 .كفقان لوثيقة الًتخيص احملددة ادلواعيديف عليو ادلستحقة كات بتسديد األجور  عدـ التزاـ ادلرخص لو (7)
، الصلة يف اإلطار التنظيميكفقان للقانوف كمجيع األحكاـ ذات أك ربّد منها،  قياـ ادلرخص لو دبمارسات زبّل بادلنافسة، (8)

 الالئحة التنظيمية دلبادئ محاية ادلنافسة الصادرة عن اذليئة. ّلسيما
 .كدكف احلاجة إذل إخطار عدـ التزاـ ادلرخص لو دبتطلبات األمن الوطٍت (9)
 صحيحة.غَت كمت على أساسها منحو الًتخيص اليت تقدـ هبا ادلرخص لو  كالوثائق إذا تبُت للهيئة أف البيانات كادلعلومات (10)

أك  اذليئة كافة اّللتزامات كادلستحقات ادلالية ادلًتتبة عليو سواء ذباه حاؿ إلغاء أك انتهاء الًتخيص، يلتـز ادلرخص لو بدفع كتصفيةيف  ( ب)
 يًتتب أف كدكف الًتخيص؛ انتهاء تاريخ إلغاء أك من أشهر ثالثة أقصاىا مهلة خالؿ كذلكو مشًتكي أكمشغلي شبكات اّلتصاّلت 

 .لو ادلرخص ذباه التزامات أم اذليئة على

 :المخالفات والغرامات   -21المادة 

النمطية الصادرة عن كالعقوبات للًتاخيص من القانوف، ربدد الالئحة التنظيمية للمخالفات كالغرامات  /55/تطبيقان ألحكاـ ادلادة 
 .مع طبيعة ادلخالفةاذليئة مقدار الغرامة دبا يتناسب 
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 تعديل الترخيص:   -22المادة 

/ ةالنمطي لتقدمي خدم الفقرة )أ( ك )ب( من الالئحة التنفيذية، حيق للهيئة تعديل شركط منح الًتخيص 13مع مراعاة أحكاـ ادلادة  ( أ)
 على أف تقـو باإلعالف مسبقان عن نيتها يف إجراء التعديل يف اجلريدة الرمسية خالؿ ادلدة اليت تراىا مناسبة. ،خدمات القيمة ادلضافة

 جيوز للهيئة تعديل شركط كأحكاـ الًتخيص ادلمنوح للمرخص ذلم يف احلاّلت التالية:  ( ب)
 عند ذبديد الًتخيص. (1)
 تعديل لو. عند ضركرة مطابقة كثيقة الًتخيص مع اإلطار التنظيمي أك أم (2)
 إذا تبُت للهيئة ضركرة كضع شركط جديدة، هبدؼ تنظيم السوؽ كربسُت أداء مقدمي خدمات اإلنًتنت. (3)
 تغَت الظركؼ اّلقتصادية أك األمنية أك اّلجتماعية دبا يستدعي تعديل الًتخيص. (4)
 ربقيقان دلتطلبات األمن الوطٍت، ككفقان دلقتضيات ادلصلحة العامة. (5)

 القوة القاهرة:   -23المادة 

، تسرم األحكاـ اآلتية، من الًتخيص كثيقةعليها يف  من التزاماتو ادلنصوص م  أ تنفيذقاىرة سبنع ادلرخص لو من حاؿ حدكث قّوة  يف
 أخرل صادرة عن اذليئة:ية أك أم ّلئحة تنظيم ةة من القانوف، كالالئحة التنفيذيدكف اإلخالؿ باألحكاـ ذات الصل

، كاّللتزامات اليت منعو احلدث من أدائهاكتارخيو بطبيعة احلدث إبالغ اذليئة خطيان فور علم ادلرّخص لو حبدكث القّوة القاىرة، عليو  ( أ)
 كأف يقدـ للهيئة تقريران أكليان يتضمن:

 صلة.الوثائق ذات بال ، مرفقان بياف األسباب اليت سبنعو من تنفيذ التزاماتوه، ك كآثار احلدث تفاصيل  (1)
 لتفادم، أك التخفيف، من األثر السليب للقّوة القاىرة على التزاماتو. ازبذىا اليت الوقائية مجيع اإلجراءات (2)
 .ادلمنوح لو، بعد زكاؿ القوة القاىرة خيصللًتّ  ادلًتتبة عليو كفقان لضماف استمراريّة األعماؿ، كإعادة تنفيذ مجيع التزاماتو  توخطّ  (3)

، طيلة مدة استمرار القوة القاىرة، كفقط عليق التزامات ادلرّخص لو ذات الصلة، ادلشار إليها آنفان تحلالة، تقييم ا، ككفقان لهيئةلل جيوز ( ب)
احتياطات معقولة منصوص  خطوات أك إذا ربققت بأف عجز ادلرخص لو عن تنفيذ التزاماتو غَت ناجم عن تقصَته يف ازباذ أم

أك غَتىا  ،عن طريق استخداـ مصادر أك خطط بديلةىذا العجز تفادم كأنو دل يكن بإمكاف ادلرخص لو  كثيقة الًتخيص؛عليها يف 
 من التدابَت.

 .زكاذلا بعد، عليهم القاىرة كالتخفيف من آثار القّوة دلشًتكيوعلى ادلرّخص لو بذؿ قصارل جهده إلعادة اخلدمة  ( ج)
من  24كفقان ألحكاـ ادلادة القاىرة، كظركفها أك تأثَتىا، فعليهما فّض النزاع  حوؿ حدكث القّوةت اذليئة كادلرخص لو إذا اختلف ( د)

 الًتخيص. كثيقة

  فض النزاعات:   -24المادة 

الًتخيص بُت اذليئة  شركطك أحكاـ  النزاعات الناذبة عن تنفيذربل  ،ما دل ينّص القانوف، كالالئحة التنفيذيّة على خالؼ ذلك ( أ)
يتم حل النزاع عن طريق التحكيم اإلدارم كفق بالطرؽ الودية مع مراعاة مبدأ حسن النية، كيف حاؿ تعذر ذلك،  ،كادلرخص لو
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ادلنصوص التزاماتو  كل طرؼ، خالؿ مدة التقاضي، بتنفيذ  مع استمرار جراءات ادلتبعة أماـ القضاء اإلدارم السورم.صوؿ كاإلاأل
 .عليها يف الًّتخيص

، جيرم البت بالنزاعات كالالئحة التنفيذيّة، كاللوائح التنظيمية ذات الصلة الصادرة عن اذليئة على خالؼ ذلك ا دل ينّص القانوف،م ( ب)
 الثالث عشر من القانوف. ىذه النزاعات، كالواردة يف البابحلل الناشئة بُت ادلرخص لو كمرخص ذلم آخرين كفق األحكاـ الناظمة 

كيف حاؿ  مع ادلشًتكُت. كمعاجلتها كحل اخلالفاتإجراءات فّعالة كعادلة ككاضحة، لتلّقي الشكاكل يتخذ ادلرّخص لو أف  على ( ج)
نشوب نزاع بُت ادلشًتؾ كادلرخص لو، ديكن اللجوء إذل اذليئة للنظر يف الشكول ادلقدمة من أحد الطرفُت، كذلك كفقان لنظاـ 

 الشكاكل الصادر عن اذليئة.

 اإلخطارات:   -25المادة 

م اإلخطارات دبا فيها ادلراسالت كادلوافقات كادلالحظات ادلتعلقة بالًتخيص دبوجب كتب رمسية، حبيث يكوف استالمها مثبتان، تت
ترسل اذليئة إليصاؿ ادلراسالت إذل ادلرخص لو  لدل ادلعتمدةالفاكس أحد كسائل اإلثبات  كيعد استالمها. منذكتعترب نافذة قانونان 

 :التالية العناكين علىاإلخطارات 

 .يف سوريةكالربيد التصاّلت لاذليئة الناظمة  ص:المرخِ  (1)

 .كالربيد التصاّلتلمبٌت اذليئة الناظمة  -شارع فايز منصور-العنواف: دمشق
 6136237رقم اذلاتف: 

 6136236رقم الفاكس: 
  /12011/  ب.ص - دمشق صندكؽ بريد:

 ------------------------------------------------ المرَخص له: (2)
 -------------------------------------------------------العنواف: 

 ----------------------------------------------------رقم اذلاتف: 
 ---------------------------------------------------رقم الفاكس: 
 ---------------------------------------------------صندكؽ بريد: 

( مخسة عشر يومان من تاريخ نفاذ ىذا التغيَت، كإّل 15يف حاؿ تغيَت عنوانو ادلذكور أعاله قبل )بإبالغ اذليئة خطيان يلتـز ادلرخص لو  ( ب)
 صحيحة. الوثيقةادلوجود يف ىذه تعترب مجيع اإلخطارات كادلراسالت ادلرسلة إذل عنوانو ادلختار 

 ( مخسة عشر يومان من تاريخ نفاذ ىذا التغيَت.15) يف اجلريدة الرمسية قبل يف حاؿ تغيَت اذليئة لعنواهنا، تقـو بنشر عنواهنا اجلديد ( ج)

 



 السورية العربية الجمهورية

 الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

 
 

 

26 
 

  

     

 

/ خدمات القيمة المضافةةالترخيص النمطي لتقديم خدم  

رقم /  /)موضوع الترخيص(   

 الممنوح إلى:
 

 ...........................................شركة السيد/ 

 المسجلة بالسجل التجاريالمسجل في تسجيل تاجر/ 

 لمحافظة........... بالرقم /............../ 

 بتاريخ   /   /

 

 

 

 

2020دمشق، في   /    /  

 رقم /    // خدمات القيمة المضافة )موضوع الترخيص( ةترخيص نمطي لتقديم خدم
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 :إلى استناداً 

 ،منو 26، كّلسيما ادلادة 2010لعاـ  /18/الصادر بالقانوف رقم  ،أحكاـ قانوف اّلتصاّلت -

 ،كما بعدىا منها 8، كّلسيما ادلواد 2010لعاـ  261الصادرة بادلرسـو رقم  ،كأحكاـ الالئحة التنفيذية لقانوف اّلتصاّلت -

 ، 2020/ /   ، تاريخ/    لصادر بقرار رللس ادلفوضُت رقم /كا ادلعدؿ ،خدمات القيمة ادلضافةكنظاـ منح تراخيص تقدمي  -

، كمجيع الوثائق ادلرفقة بالطلب كادلقدمة / خدمات القيمة ادلضافة )موضوع الًتخيص(خدمةلتقدمي ...................كطلب الشركة ... -
 ،استكماّلن لو

 السنوم، أجر الًتخيص ادلبلغ ادلقطوع منر بتسديد .. ( الذم يشع......) ..... ....( تاريخ....إلشعار رقم ).......كا -

)فيما يلي ، خدمة/ خدمات القيمة ادلضافة )موضوع الًتخيص(. لتقدمي ..........................لػكعلى موافقة اذليئة على الًتخيص  -
 ألغراض ىذا الًتخيص "ادلرخص لو"(،

 التجاري في محافظة ........ بالرقم /...../ بتاريخ .../..../....المسجلة في السجل  ُتمنح شركة .............يُمنح السيد/

 وموطنها المختار .............................

 .خدمة/ خدمات القيمة المضافة )موضوع الترخيص(لتقديم النمطي هذا الترخيص 

 كيسرم ىذا الًتخيص ابتداءن من تاريخ ..../..../.... كلغاية ..../..../....

الواردة يف كثيقة ك  ادلرخص هبا خدمة/ خدمات القيمة ادلضافة )موضوع الًتخيص(، تقدمي لوىذا الًتخيص النمطي، ادلرخص  كخيوؿ
 الًتخيص ادلرفقة،

كخيضع ىذا الًتخيص لألحكاـ كالشركط ادلنصوص عليها يف كثيقة الًتخيص، كيرجع إذل األحكاـ اليت تشَت إليها عند عدـ كركد نص يف 
 الًتخيص.ىذا 

 دمشق يف ..../..../....

 
 المدير العام

 والبريد التصاالتلللهيئة الناظمة 

 



 السورية العربية الجمهورية

 الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

 
 

 

28 
 

 
 

 

 (1الملحق رقم )
 النترنت في أماكن تقديمها للعموماالنفاذ إلى ة ضوابط وآلية تقديم خدم

 
فهرس المحتويات

 
 التعاريف -1المادة 
 .خدمة اإلنترنت في مكان تقديم الخدمة للعمومالطرق الفنية لتقديم  -2المادة 
 القواعد والضوابط الفنية لتقديم خدمة اإلنترنت في مكان تقديم الخدمة للعموم.  -3المادة 
 الشروط وااللتزامات لتقديم خدمة اإلنترنت في مكان تقديم الخدمة للعموم. -4المادة 
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 التعاريف – 1المادة 

كالواردة يف كثيقة الًتخيص النمطي لتقدمي خدمات ـ  2010/ للعاـ 18تعتمد ادلصطلحات كالتعابَت الواردة يف قانوف اّلتصاّلت رقم /
كدبا ّل يتعارض كالتعاريف الواردة يف كثائق كإضافة لذلك يكوف للمصطلحات كالتعابَت التالية ادلعاين ادلبينة جبانب كل منها، القيمة ادلضافة، 

 اإلطار التنظيمي.

تتيح  قيمة مضافة على شبكات اإلنًتنتكىي خدمة  للعموم": هااإلنترنت في أماكن تقديمالنفاذ إلى "الخدمة" أو "خدمة 
 .للعمـوللمستخدمُت احلصوؿ على اإلنًتنت يف أماكن تقدمي اخلدمة 

فيها أصوّلن تأمُت  يتمالدكلة دبا يف ذلك أمالؾ فراد أك شركات أل تعوداليت ىي األماكن "أماكن تقديم الخدمة للعموم": 
، مثل: )ادلطارات  -ادلدارس -ادلدف اجلامعية -ادلعاىد -اجلامعات -احتياجات تعليمية أك ترفيهية أك ذبارية أك اجتماعية للعمـو

 إخل( كّل يشمل ذلك الشوارع كاألحياء.النقل...كسائط  –ادلعارض  -تسوؽمراكز ال -ادلطاعم -الفنادؽ

ىو الشخص الذم حيصل على اخلدمة دبوجب  في مكان تقديم الخدمة للعموم":المشترك بخدمة االنترنت  "المشترك" أو "
العائد لو من خالؿ شبكة زللية كيُتيح للمستخدمُت استخداـ اخلدمة يف مكاف تقدمي اخلدمة للعمـو ، مع ادلرخص لوعقد اشًتاؾ 

 داخلية.

: ىو ادلستفيد من خدمة اإلنًتنت لفًتة زمنية زلدكدة؛ أثناء تواجده "مستخدم خدمة اإلنترنت في مكان تقديم الخدمة للعموم"
 يف مكاف تقدمي اخلدمة للعمـو العائد للمشًتؾ.

. اليت الالسلكية أك السلكيةالشبكات : ىي "الشبكات المحلية الداخلية"  ُتستخدـ يف مكاف تقدمي اخلدمة للعمـو

 .تقديم خدمة اإلنترنت في مكان تقديم الخدمة للعمومالطرق الفنية ل – 2المادة 

 إلى رقم المستخدم الخلوي SMSالطريقة األولى: من خالل رسالة تفعيل 

ك اللػوحي أك احلاسػب احملمػوؿ أمػن خػالؿ اجلهػاز اخللػوم  احملليػة الداخليػة اخلاصػة بادلشػًتؾ بطلب الوصوؿ إذل الشبكةيقـو ادلستخدـ  -
 حقل إلدخاؿ الرقم اخللوم.كتتضمن فتظهر لو صفحة الدخوؿ إذل الشبكة 

بإرسػاؿ كلمػة ادلرخص لو، خللوم كمن خالؿ ادلشغل ا ادلرخص لويتم إدخاؿ الرقم اخللوم للمستخدـ، كخيصص لو كلمة سر، مث يقـو  -
 السر إذل الرقم اخللوم للمستخدـ.

 .احمللية الداخلية اخلاصة بادلشًتؾ الشبكة الدخوؿ اذل يستقبل اجلهاز اخللوم كلمة السر مث يتم إدخاذلا على صفحة -
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يػتم مقارنػة كلمػة السػر ادلدخلػة مػػع كلمػة السػر ادلرسػلة، كيف حػاؿ تطػابق الكلمتػػُت ديػنح ادلسػتخدـ إمكانيػة النفػاذ إذل اإلنًتنػت، كيقػػـو  -
بتسجيل رقم اذلاتف اخللوم كتاريخ كتوقيت الدخوؿ كالعنواف الرقمي احلقيقي ادلخصص للمشًتؾ مع العنواف الرقمي اخلاص  ادلرخص لو

 كحيتفظ هبا دلدة ّل تقل عن عاـ. وـ ككلمة السر يف قاعدة بياناتادلخصص للمستخد
تػػاريخ  ادلػػرخص لػػوعنػػد تسػػجيل اخلػػركج مػػن الشػػبكة )أك انقضػػاء زمػػن معػػُت علػػى عػػدـ نشػػاط ادلشػػًتؾ( يػػتم إيقػػاؼ احلسػػاب كيسػػجل  -

 اخلركج.
ن أف تتم كحبسب اإلمكانية الفنية من خالؿ عملية زبصيص كلمة السر كمطابقة الكلمة ادلرسلة مع الكلمة ادلدخلة، كمنح اخلدمة ديك -

 مقػػدـ، أمػػا عمليػػة تسػػجيل البيانػػات فيجػػب أف زبػػزف لػػدل ادلػػرخص لػػوجهػػاز توزيػػع اخلدمػػة يف الشػػبكة احملليػػة الداخليػػة، أك مػػن خػػالؿ 
 ادلرخص لو. اخلدمة

 

 الطريقة الثانية: من خالل تسجيل بيانات هوية المستخدم  

 .ادلرخص لويتم توليد حسابات )اسم مستخدـ ككلمة مركر( كزبزف يف قاعدة بيانات  -
ادلقهػى.. اخل(، كعلػى ىػذا  -ادلطػار -دينح ادلستخدـ حساب خاص بو )اسم مستخدـ ككلمػة سػر( مػن قبػل ادلشػًتؾ باخلدمػة )الفنػدؽ -

 ئي أك يدكيان.ادلشًتؾ تسجيل كإدخاؿ بيانات ىوية ادلستخدـ أك جواز سفره من خالؿ ماسح ضو 
لدل دخوؿ ادلستخدـ إذل الشػبكة احملليػة الداخليػة اخلاصػة بادلشػًتؾ تظهػر لػو صػفحة دخػوؿ )كاجهػة( تتػيح لػو إدخػاؿ اسػم ادلسػتخدـ  -

 ككلمة السر.
دبطابقة اسم ادلستخدـ ككلمة السر كتسجيل تاريخ كتوقيت الدخوؿ كالعنواف الرقمػي احلقيقػي ادلخصػص للمشػًتؾ مػع  ادلرخص لويقـو  -

العنواف الرقمي اخلاص ادلخصص للمستخدـ كاسم ادلستخدـ ككلمة السػر مقركنػة ببيانػات ادلسػتخدـ الػيت سػجلها ادلشػًتؾ، كحيػتفظ هبػا 
 يف قاعدة بياناتو دلدة ّل تقل عن عاـ.

توقيػت  ادلػرخص لػوعند تسجيل اخلركج من الشبكة أك انقضػاء زمػن معػُت علػى عػدـ النفػاذ إليهػا، يػتم إيقػاؼ احلسػاب كيسػجل لػدل  -
 كتاريخ اخلركج دلنع إعادة استخدامو مرة أخرل.

 جيب أف تكوف أمساء ادلستخدمُت ككلمات السر غَت مكررة. -
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 .بحسب الحلول المقترحةالمتطلبات الفنية لتقديم الخدمة  - 3-مادةال

 لمشػًتؾ، كذلػكيف مكاف تقػدمي اخلدمػة للعمػـو العائػد ل )سلكي أك ّلسلكي(تركيب جهاز خاص )موزع الشبكة( يؤمن توزيع اخلدمة  (1)
 من خالؿ شبكتو احمللية الداخلية.

الكافيػة الفنيػة حصػران، كعليػو ازبػاذ اإلجػراءات  ادلػرخص لػوالسػر مػن خػالؿ تكػوف إدارة اجلهػاز )مػوزع الشػبكة( كضػبط إعداداتػو ككلمػة  (2)
 لتجنب تغيَت اإلعدادات.

 (.(Static Real IPرقمي حقيقي ثابت  شًتاؾ خبدمة اّلنًتنت بعنوافأف خيصص اّل (3)
 .... اخل( أك أكثر تطور ككثوقيو. 802.1X EAP,L2TPمثل ) ادلعيارية القياسية تربتوكوّلان للاّلعتماد على بررليات تعمل كفق (4)

  تقديم خدمة اإلنترنت في مكان تقديم الخدمة للعموم شروط -4-مادةال
  احمللية باستخداـ التعليمات كالضوابط كاجملاّلت الًتددية ادلسموح هبا كفق مضموف )الالئحة التنظيمية للشبكات الالسلكية  اّللتزاـ (أ )

WLAN/RLAN الصادرة عن اذليئة النوعاعتماد ب كاللوائح ذات الصلة). 
باستخداـ التجهيزات ادلتوافقة مع ادلعايَت الدكلية ادلتعلقة بالسالمة الصحية كالبيئية كالتقيد دبضموف )الالئحة التنظيمية  اّللتزاـ   (ب )

 ادلتضمنة معايَت السالمة كالتوافقية الكهركمغناطيسية(.
 .ليب متطلبات األمن الوطٍتيت تكالبتأمُت الوسائل الفنية اليت سبكن من معرفة كربديد ىوية ادلستخدمُت، اّللتزاـ  (ج )
،عدـ نشر اخلدمة خارج ادلوقع العائد للمشًتؾ خبدمة اّلنًتنت احلرص على  (د ) كالتأكد من جاىزية  يف مكاف تقدمي اخلدمة للعمـو

 . لًتكيبهاكادلكاف ادلناسب  ادلستخدمة،ادلعدات 
 .اخلدمة لتقدميسجالت دخوؿ ادلستخدمُت  كثوقيوك مصداقية  بضماف ادلرخص لويلتـز  (ق )
زلدد يف عملية تقدمي اخلدمة  Public IPيف توزيع العناكين الرقمية اخلاصة مع كل  Static patاستخداـ تقنية ب يلتـز ادلرخص لو (ك )

 اخلط سعة على)بناء  فقط اخلدمة ىذه كخبصوص ستحدد اليت النسبة حسبقيقي كعليو يقـو بتقسيم رلاّلت ادلنافذ ذلذا العنواف احل
ككل ذلك بالتنسيق مع اذليئة  حبيث حيتوم سجل الدخوؿ رلاؿ ادلنافذ الذم استخدمو مستفيد زلدد للوصوؿ لإلنًتنت (الزبائن كعدد

 .كإدارة اّلتصاّلت
كاحدة دلنع عمليات تضارب ادلنافذ يف حاؿ القياـ  بتجهيزةادلطبقة كادلوزعة من العنواف الرقمي احلقيقي  static pat ػػػحصر عملية ااػ (ز )

 بعملية التوزيع على أكثر من ذبهيزة ألف ىذا قد يؤدم إذل أخطاء يف سجالت دخوؿ ادلستخدمُت.
لمرخص لو إلعادة توزيعها كتوفَتىا ينحصر دكر ادلشًتؾ يف تأمُت اّلشًتاؾ خبدمة اإلنًتنت من مزكدم خدمات اإلنًتنت كإتاحتها ل (ح )

ّل جيوز للمشًتؾ احلصوؿ    ADSL ، كيف حالة اّلشًتاؾ عن طريق بوابةخدمُت يف مكاف تقدمي اخلدمة للعمـو العائد للمشًتؾللمست
إّل من خالؿ ما يتيحو )سلكيان أك ّلسلكيان(  كاف ذلك  سواء( (ADSL ROUTERعلى خدمة اإلنًتنت من التجهيزة اّلنتهائية 

 . controllerك  Adsl routerاؿ بُت ما  static pat ػػػػػال عملية التضارب يف رلاّلتكذلك دلنع ادلرخص لو من ذبهيزات، 
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كاحدة  authentication session) يتم السماح بػػػ ّل يتم السماح باستخداـ اسم ادلستخدـ ككلمة السر على أكثر من جهاز   (ط )
 .كاحدة لكل مستخدـ sessionفقط أم 

تلغى، كإذا أعاد ادلستخدـ عملية تسجيل  sessionكعند انتهاء اؿ  sessionمرة كاحدة لكل   passwordيفضل استخداـ  (م )
 دخوؿ يتم توليد كلمة سر، العمر اخلاص هبا يساكم العمر اخلاص باجللسة حسب سياسة اخلدمة اليت خيضع ذلا ىذا ادلستخدـ.

أك البيانات  sessionأك انتهاء ادلدة اخلاص باؿ  session   (logoutبُت احلالة الطبيعية إلغالؽ اؿ logsالتمييز يف سجالت  (ؾ )
 يف حاؿ كاف مسموح حدكثها. session ػادلسموح هبا( كبُت عملية تبديل اجلهاز كاإلغالؽ القسرم ل

 اخلاصة حباّلت زلاكلة اّلتصاؿ. logsسجالت اؿ  ادلرخص لوجيب أف خيزف  (ؿ )
كذلك دلنع ظهور أخطاء يف سجالت دخوؿ  ،لعدد ادلستخدمُت (ADSLكفاية سرعة اّلشًتاؾ يف اّلنًتنت)  مراعاةجيب  (ـ )

على ىذه التجهيزات بسبب زبدديها عدد مستخدمُت أكرب من   over loadingادلستخدمُت على التجهيزات تنتج من عمليات 
  ا من قبلو لتقدمي اخلدمة يراعي ذلك يف السياسة ادلعلن عنهأف من ادلرخص لو )طالب الًتخيص(  يطلبقدرهتا على ادلعاجلة. كبالتارل 

 .(زلاكلة تسجيل تتجاكز ىذا العددكحبيث يتم رفض أم  ،مدركس بدقة حسب نوع التجهيزةمن ادلستخدمُت عدد زلدد )
أم معلومات أك احلصوؿ على لمشًتؾ ل يلتـز ادلرخص لو بإدارة كامل التجهيزات ادلوجودة لدل ادلشًتؾ الالزمة لتقدمي اخلدمة كّل حيق (ف )

كيقتصر دكره فقط على تأمُت اّلشًتاؾ خبدمة اّلنًتنت أك تساعده على الدخوؿ كالتغيَت يف إعدادت التجهيزات،  وزبول تفاصيل
 كاّلعدادات ألكؿ مرة. 

الواحد كالعنواف الرقمي الواحد كعدـ السماح  Adslعلى مستول خط  Static patتكوف عملية اؿيلتـز ادلرخص لو أف أف  (س )
 طوط كالعناكين ادلختلفة لتفادم حصوؿ أخطاء يف سجالت دخوؿ ادلستخدمُت.اخللعمليات الدمج بُت 

 ادلعلومات التالية :على األقل  ادلرخص لو ادلخزنة يف قواعد بيانات (logsسجالت الدخوؿ )جيب أف ربتوم  (ع )

(user name- mac address- public ip- private ip- port range- policy id- start date- 

 end date- start time- end time- (data format dd/mm/yyy)(time format hh:mm:ss/24) 

 -يف حالة الزائر الذم ديلك جواز سفر ديكن السماح لو باّلستفادة من اخلدمة باّلعتماد على تسجيل معلومات اجلواز )رقم اجلواز (ؼ )
ضبط عملية إدخاؿ ادلعلومات آليان كزبزينها مع معلومات ادلستفيدين عرب األرقاـ اذلاتفية  ادلرخص لواّلسم الثالثي( كعلى  -اجلنسية

منة كمضبوطة بشكل كامل من قبلهم تؤمن عمليات إدخاؿ ادلعلومات كتضمن عدـ التضارب أك التكرار يف أمساء آكتأمُت كاجهات 
 ادلستخدمُت الذم يتم توليدىا أك استخدامها.

ليت تقـو بإدخاؿ معلومات نزّلئها ّل مانع من استخداـ رقم الغرفة للدّللة على ادلعلومات الشخصية بدّلن من يف حالة الفنادؽ ا (ص )
ضماف عدـ تضارب أك تكرار أمساء ادلستخدمُت اليت يتم توليدىا أك استخدامها كوف الغرؼ من  ادلرخص لوإدخاذلا كجيب على 

 ادلمكن أف ربتوم أكثر من نزيل.
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أماكن تقدمي اخلدمة كاجهة تظهر ، باإلضافة إذل تأمُت كاجهة تقدـ إمكانية حبث باستخداـ كل اخليارات السابقةلو بيلتـز ادلرخص   (ؽ )
 .ADSLادلخصصة لكل مكاف كحساب اؿ  ( Static ip)كعناكينها احلقيقية كالعناكين الرقمية 

ادلعطى جيب أف يكوف رقم   policy idفإف اؿ يف حاؿ كجود إمكانية تطبيق سياسات خدمة زلددة على ادلستخدـ أك ادلكاف   (ر )
حىت يف حاؿ دل تعد   policyبعد أف تطبق كّل يتم حذؼ معلومات اؿ  policyثابت ّل يتكرر كّل يتم تعديل معلومات اؿ 

 تطبق، بل تبقى سلزنة ديكننا سبييزىا كاّلطالع عليها عرب كاجهة حبث خاصة هبا.
/ أياـ كعند انتهاء ىذه ادلدة يعيد ادلستخدـ 7مدة أقصاىا / فادلوصى بويف زبزين كلمة السر سياسة  ادلرخص لو لدل يف حاؿ كاف (ش )

 التسجيل من جديد كبتولد لو كلمة سر جديدة.
 زبائن أـ موظفُت يف مكاف تقدمي اخلدمة. اسواء كانو  ادلستخدمُتتطبيق آلية التوثيق نفسها على كل يلتـز ادلرخص لو  (ت )
 .ادلستطاعكاف قدر حدكد ىذا ادلخلدمة حبيث ّل تتجاكز ا مكاف تقدميغطية بشكل صحيح كفعاؿ يف التالتأكيد على دراسة  (ث )
لضماف عدـ  ةإجراء ذبارب دكريو ع على عاتقيقك  اذليئة كإدارة اّلتصاّلت إلجراء التجارب من قبلما يلـز تأمُت يلتـز ادلرخص لو ب (خ )

 كاّلعالف عن ذلك فور حدكثو. دينع من الوفاء باّللتزامات ادلذكورة؛ خلل  حصوؿ أم
خاص هبذه اخلدمة كذلك يف حاؿ تقدمي اخلدمة من قبل مزكد  (public ip)تخصيص رلاؿ عناكين رقمي حقيقي اّللتزاـ ب  (ذ )

 .حلاصل على موافقة اذليئة أك ترخيص منها حسب اّلقتضاءخدمات اّلنًتنت ا
كتواىف حصران  عاملُت لدل ادلرخص لوسرية كمحاية البيانات كحصر مسؤكلية الوصوؿ اليها بأشخاص زلددين  يلتـز ادلرخص لو بضماف (ض )

 عنهم. علومات الشخصية ادلفصلةادلباذليئة 
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 (2الملحق )
 االلتزامات المالية

 

 

 .(ؿ.س101110111) مليوف لَتة سوريةبدؿ الًتخيص اّلبتدائي دببلغ  حيدد -

 .(ؿ.س 5110111مخسمائة ألف لَتة سورية )أجر الًتخيص السنوم دببلغ حيدد  -

 .ؿ.س( 510111)قيمتو دببلغ  طلب الًتخيص دراسة أجر حيدد  -
 

 

 


