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   السورية العربية الجمهورية

    والبريد التصاالتلالهيئة الناظمة 

 

 

 مقدمة:
 منه، /26/، والسيما املادة وتعديالته 2010لعام  18الصادر ابلقانون رقم  االتصاالتبناًء على أحكام قانون  -
 منها، بعدها وما 8املواد ، والسيما 2010لعام  261الصادرة ابملرسوم رقم  االتصاالتوعلى أحكام الالئحة التنفيذية لقانون  -

 ،23/12/2020اتريخ  /75رقم / جملس املفوضني وعلى قرار -

 يلي: ما واملتضمن، والذي حيل حمل أي نظام سابق هلذه الغاية، تقدمي خدمات اإلنرتنت الثابتتراخيص نح ملنظام هذا ال صدر 
 

 .اإلنرتنت الثابتخدمات لتقدمي  النمطي رتخيصالمنح وإجراءات شروط  .1

 .خدمات اإلنرتنت الثابتلتقدمي  النمطي الرتخيص استمارة طلب احلصول على .2

 .خدمات اإلنرتنت الثابتلتقدمي  النمطي الرتخيص جتديداستمارة طلب  .3
 خدمات اإلنرتنت.تقدمي ضافة نشاط إبالتعهد  .4

 .خدمات اإلنرتنتتقدمي إضافة نشاط بتأسيس شركة و التعهد  .5

  ومالحقها. خدمات اإلنرتنت الثابت لتقدميرتخيص الوثيقة  .6

  .خدمات اإلنرتنت الثابت الرتخيص لتقدمي .7
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 الفهرس

 

 مقدمة 

  .الشروط الواجب توفرها يف طالب الرتخيص   – 1 املادة

 .الواجب على طالب الرتخيص تقدميهاالواثئق    – 2 املادة

  .املعلومات الواجب تزويدها للهيئة   – 3 املادة

 .البت بطلب منح الرتخيص   – 4 املادة

 التزامات طالب الرتخيص.   - 5املادة 
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 :طالب الرتخيصالشروط الواجب توفرها يف     – 1املادة 
 أن يكون طالب الرتخيص: (أ)

اعتباراًي مؤسَّسًا يف سورية، وعلى وجه التحديد، شركة حمدودة املسؤولية أو مسامهة مغفلة غايتها تقدمي شخصًا  (1)
إبضافة هذه الغاية يف سجله التجاري يف حال موافقة اهليئة  ،املعتمدوفق النموذج ، أو أن يتعهد خدمات اإلنرتنت؛

 على منحه الرتخيص.
، أو شركة قيد التأسيس، ويف كال احلالتني يتعهد طالب تسجيل اتجرأو شخصًا طبيعيًا سوري اجلنسية لديه  (2)

بتأسيس شركة حمدودة املسؤولية أو مسامهة مغفلة غايتها تقدمي خدمات اإلنرتنت  ،املعتمدوفق النموذج ، الرتخيص
 يف حال موافقة اهليئة على منحه الرتخيص.

طالب الرتخيص يُقدم و مل متض مدة سنتني على هذا اإللغاء.أالا يكون لطالب الرتخيص ترخيصًا سابقًا مت إلغاؤه، ما  (ب)
 تصرحياً خطياً بذلك.

يُقدم طالب و  ,ما مل يكن قد ُردَّ إليه اعتباره ،حسب احلال، أالا يكون طالب الرتخيص قد أشهر إفالسه أو إعساره (ج)
 .الرتخيص تصرحياً خطياً بذلك

 تقدميها:على طالب الرتخيص الواثئق الواجب     – 2املادة 
 تزويد اهليئة ابلواثئق التالية: إليهسابقة، يُطلب ال /1/الرتخيص للشروط الواردة يف املادة طالب يف حال حتقيق 

 ،مع ملء االستمارة املعتمدة من اهليئة الثابت احلصول على ترخيص منطي لتقدمي خدمات اإلنرتنتطلب  (1)
 .ا خبتم الشركة )يف حال كان شركة(ممن املخول أو املفوض ابلتوقيع أصوالً وختمه وتوقيعهما

 .سارية املفعول طالب الرتخيص ابسمتجاري السجل عن التسجيل اتجر أو شهادة صورة مصدقة عن  (2)
، السجل التجاريتاجر أو الشهادة تسجيل الطبيعيني الواردة أمساؤهم يف األشخاص غري حمكوم جلميع وثيقة  (3)

 نقال(. -عنوان كل منهم وأرقام التواصل معهم )اثبتخبط واضح ن عليها وصور عن هوايهتم مدوا 
سواء داخل  حالية(،أو  سابقة) لطالب الرتخيص ممنوحةلتقدمي خدمات االتصاالت  تراخيص أي عننسخة  (4)

 اجلمهورية العربية السورية أو خارجها.
وذلك بناًء على مطالبة من  ،ومقداره مخسون ألف لرية سورية ،الرتخيص احلصول على أجر طلب إشعار بتسديد (5)

 اهليئة.

  تزويدها للهيئة:املعلومات الواجب     – 3ة املاد
 الرتخيص بتزويد اهليئة ابملعلومات التالية:طالب يلتزم 
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عدد على أالا تقل عن  ملقبلةا للسنوات للنشاط موضوع الرتخيص ،أصوالً  ، مصدقةلجدوى االقتصاديةدراسة ل (1)
 يلي: ماعلى األقل تتضمن  ،سنوات الرتخيص

 .إخل... ، املبيعات املتوقعةالطلب، العرض توقعاتدراسة  -أ
حساب األرابح  ،بيان التدفقات النقدية، )املوازنة التقديريةالتوقعات املالية متكاملة متضمنة خطة عمل  -ب

 (.إخل... واخلسائر
)الكلف الثابتة، الكلف املتغرية، كلف التسويق، وأسس حتديدها  ،حتصيلهاآلية و ، اخلدمات املقرتح تقدميها أسعار (2)

 .(.إخل.. هامش الربح
جيب أن تتوافق مع املواصفات احلديثة املعمول هبا اليت و ، الشبكة املقرتحة وبنية املقرتحة للتجهيزاتاملواصفات الفنية  (3)

 .IPv6عاملياً إضافًة إىل توافقها مع 
  .تجهيزاتال تركيبمواقع  (4)
ابلعمل وفقاً ألحكام  التزامهمن كلاها مبا يض  يتخذهاساليت الرتتيبات حىت و  املقرتحةالكياانت الصلبة واملرنة واألنظمة  (5)

ألرشفة وحفظ البياانت )كا ؛قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتية والئحته التنفيذية
 ( إخل... وغريها ,االلتزام ابملدد الزمنية ,السرية وخصوصية بياانت املشرتكنيااللتزام ابحلفاظ على  ,واحملتوى

  الرتخيص:البت بطلب منح  – 4املادة 
من  عمل يوم الرتخيص يف غضون مخسة عشر  لحصول على ل هشعر بتسلمها طلبمبا يُ طالب الرتخيص  إبخطارتقوم اهليئة  (أ)

استدراك ذلك  عليهفيرتتب  املقدمة من قبله،أو املعلومات الواثئق وجود نقص أو خلل يف ويف حال ، له اتريخ ت سلُِّمها
 تقل هذه الزمنية اليت حتددها يف كتاب اإلخطار املذكور أعاله على أالا املدة طره به اهليئة وخالل وفق ما تُ النقص أو اخللل 

ه ابسرتداد أجر طلب احلصول دون حقا  ،ابنقضائهارب طلبه ملغيًا وإال اعتُ  ،تزيد عن شهر وال املدة عن مخسة عشر يوماً 
 الرتخيص.على 

 .املطلوبة الواثئق واملعلومات كافة  استكمالاتريخ  يوماً منمخسني ال تتجاوز ابلبتا يف الطلب خالل مدة اهليئة تقوم   (ب)
وفق اإلجراءات  الرتخيص نحهمل ما يلزم ضرورة استكمالبمبوافقتها و  هتطر  ،لطالبه منح الرتخيصحال موافقة اهليئة على  يف (ج)

 .لذلك املربرةسباب ألابإبخطاره تقوم  الرفض، ويف حال املعتمدة

 :طالب الرتخيصالتزامات  – 5املادة 

، أبحكام وشروط الرتخيص وال سيما بدفع بدل وبعد أن تطره اهليئة مبوافقتها على منحه الرتخيصطالب الرتخيص، يلتزم 
  فق ما هو حمدد يف وثيقة الرتخيص.بتدائي، وأجر الرتخيص السنوي و الرتخيص اإل
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 احلصول علىطلب  استمارة
 ترخيص منطي 

 الثابت لتقدمي خدمات اإلنرتنت

 
 

 جملس املفوضني قرار املقرة مبوجب
 23/12/2020اتريخ   /75رقم /
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 :طالب الرتخيصالثالثي لسم اال ▪
........................................................................................................................ 

 .../مسامهة/حمدودةشركة  
  تسجيل اتجر  

 رقم السجل: ............... ▪
 .اتريخ السجل: ............ ▪

 :السجل صالحيةتنتهي فيه التاريخ الذي  ▪
.......................................... 

 ....................... بتاريخ: تنتهي . ................... تبدأ من اتريخ:  ...................... الشركة: مدة إدارة ▪
 .....................................................................................: لرتخيصابياانت رأس مال طالب  ▪

 أمساء الشركاء / املؤسسني: ▪
1. ............................................. 2. ............................................ 
3. ............................................. 4. ............................................ 

 

 أمساء املخولني ابلتوقيع: ▪
 

 :مناذج التواقيع ▪

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

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

 أمساء املفوضني ابلتوقيع أصوالا  ▪
 (:سارية املفعولوكالة ال رفاق صورة مصدقة عنإجيب )

 :مناذج التواقيع ▪

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

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

 
 
 
 
 

 العنوان )املوطن الدائم املختار والذي سيتم املراسلة عليه(:
  ........................................................................................................................ 

 (:(LOGOفي حال وجوده الشعار 

 

 

 :الختم المعتمد للشركة
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 معتمد  هاتف
...................:............................ 

 معتمد )يتم ارسال املراسالت عليه( فاكس
.............................:................................ 

 صندوق الربيد

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

 كرتوينإللالربيد ا

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

 خدمات .......... :تقدميهااحلصول على ترخيص ل املراددمات اخل ▪
 العريضاتصال النطاق 

((xDSL 
الدارات املؤجرة 

(leased line) 
الشبكات اخلاصة 

 (VPNاالفرتاضية )
 استضافة املوقع

(Hosting) 
الوصل املباشر مع نقطة 

 (To the PoP) النفاذ
اإلنرتنت الالسلكي الداخلي 

(WiFi indoor) 

 

 

 ،اخلربة، املؤهالت يتضمنشكل ملحق تُقدم هذه البياانت على  :أو اهليكل اإلداري املقرتح بياانت موظفي اإلدارة الرئيسيني ▪
 .اخلربات السابقة يف قطاع االتصاالت )مع اسم الشركة والبلد(

 نعم                       ال            أو ألي من املسامهني تعامل سابق أو حايل مع اهليئة؟ لطالب الرتخيصهل  ▪
ود تعامل سابق أو حايل مع اهليئة اليت تدل على وج بياانتاملعلومات وال اهليئة بكافة يرجى تزويدت اإلجابة بنعم يف حال كان

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

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

 اإلقرار: ▪
 ..................................................................شركة/ السيد:  بصفيت ممثل طالب الرتخيص حسب األصول

للحصول على ترخيص  طليب املقدماملرفقة مع  املستندات والواثئق واملعلوماتوكافة ه االستمارة، أؤكد أبن كافة املعلومات احملددة يف هذ
 .دقيقةو صحيحة الثابت لتقدمي خدمات اإلنرتنت منطي 

 

 ........                                            ختم الشركة:...................... الثالثي:االسم 

 التوقيع:
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 نمطي الرتخيص ال جتديدطلب  استمارة
 الثابت لتقدمي خدمات اإلنرتنت
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 الشركة:اسم  ▪
.................................................. 

 :سم التجاري للمزوداال ▪
  ................................................ 

 ...........اتريخ الرتخيص: ................... ▪ ................   : املراد جتديدهرقم الرتخيص  ▪

 نوع الشركة:  ▪
 ليةو حمدودة املسؤ 

  مسامهة مغفلة

 رقم السجل: .................... ▪
 ..................اتريخ السجل:  ▪

 

 :التاريخ الذي تنتهي فيه صالحية السجل ▪
............................................... 

 أمساء الشركاء/املؤسسني:
1. ............................................. 4. .......................................... 
2. ............................................. 5. .......................................... 
 :مناذج التواقيع ▪ أمساء املخولني ابلتوقيع: ▪

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

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

 :أمساء املفوضني ابلتوقيع أصوالا  ▪
 (:سارية املفعولوكالة ال جيب ارفاق صورة مصدقة عن)

 :التواقيعمناذج  ▪

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

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

 ..................... بتاريخ: تنتهي......................... ............................ تبدأ من اتريخ: الشركة: مدة إدارة ▪

 ختم الشركة: 
 (:(LOGO زودمللدى الشعار المعتمد 

 

 

 :الختم المعتمد للشركة
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 العنوان )املوطن الدائم املختار والذي سيتم املراسلة عليه(:
  ......................................................................................................................... 

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

 معتمد )يتم إرسال املراسالت عليه( فاكس
.............................:................................ 

 صندوق الربيد
............................................... 

 كرتوينإللالربيد ا
.................................@............................. 

 اخلدمة اليت يتم تقدميها( أمام اخلدمات املرخصة اليت يتم تقدميها حالياا )وضع إشارة  ▪
 اتصال النطاق العريض

((xDSL 
الدارات املؤجرة 

(leased line) 
الشبكات اخلاصة 

 (VPNاالفرتاضية )
استضافة املوقع 

(Hosting) 
الوصل املباشر مع نقطة 

 (To the PoP) النفاذ
اإلنرتنت الالسلكي الداخلي 

(WiFi indoor) 

 :اترخيهحىت  عدد املشرتكني لدى املزود يف كل حمافظة ▪

 عدد املشرتكني احملافظات عدد املشرتكني احملافظات  عدد املشرتكني احملافظات عدد املشرتكني احملافظات

  القنيطرة  طرطوس  محص  دمشق
  دير الزور  درعا  إدلب  ريف دمشق

  الرقة  الالذقية  حلب  محاه

      السويداء  احلسكة
  العدد الكلي

 

 :أرقام التواصل ▪ : موظفي اإلدارةأمساء  ▪
 :............................. ........................... (:الشركة )وفق ماهو مذكور يف السجل التجاريمدير  -
 :............................. ......: .........................................................املدير الفين -
 :............................. ...............................................................: املدير املايل -
 :............................. ................................... املدير التنفيذي للمزود )يف حال وجوده(:  -

 اإلقرار:
نمطي الرتخيص ال لتجديدطليب املقدم ل املذكورة أعاله استكماالً أؤكد أبن كافة املعلومات  األصولالرتخيص حسب جتديد بصفيت ممثل طالب 

 صحيحة ودقيقة. الثابت لتقدمي خدمات اإلنرتنت
 االسم الثالثي: .........................                                            ختم الشركة:

 التوقيع:
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 تعهـد

 

 إىل ات اإلنرتنتشركة ____________________________ إبضافة نشاط تقدمي خدمأان  أتعهد

لتقدمي خدمات  منطي على طلب منحي ترخيص لالتصاالت والربيدبعد موافقة اهليئة الناظمة ,السجل التجاري للشركة 

ابلسجل وتزويد اهليئة ، منحي الرتخيصموافقتها على من اتريخ  ة أشهرخالل مدة ال تتجاوز ست الثابت,اإلنرتنت 

 إضافة هذا النشاط.فور  التجاري

 

ابسرتداد  احلق ودون ،منها مبوجب كتابو  إنذار، سابق دون الرتخيص إبلغاء احلق فللهيئة ،ويف حال عدم التقيد بذلك

 .أجر طلب الرتخيصو وأجر الرتخيص السنوي  بتدائيبدل الرتخيص اإل

 

 ___________________________________ صاحب التعهد:اسم 

 _____________________________ الرقم الوطين للبطاقة الشخصية:

 __________________________________________ التوقيع:

 __________________________________________     التاريخ:
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 تعهـد

 

بعد موافقة  ,بتأسيس شركة حمدودة املسؤولية أو مسامهة مغفلة______________________ أان  أتعهد

وذلك خالل مدة  الثابت, لتقدمي خدمات اإلنرتنت منطي على طلب منحي ترخيص لالتصاالت والربيداهليئة الناظمة 

فور  بنظام أتسيس الشركة وسجلها التجاريوتزويد اهليئة منحي الرتخيص، موافقتها على من اتريخ  ة أشهرال تتجاوز ست

 إشهارها.

 

دون احلق ابسرتداد و  ومبوجب كتاب منها، ويف حال عدم التقيد بذلك، فللهيئة احلق إبلغاء الرتخيص دون سابق إنذار،

 .الرتخيص أجر طلبو السنوي وأجر الرتخيص  ائيبتدبدل الرتخيص اإل

 

 ___________________________________ اسم صاحب التعهد:

 _____________________________ الرقم الوطين للبطاقة الشخصية:

 __________________________________________ التوقيع:

 __________________________________________     التاريخ:
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 وثيقة الرتخيص النمطي

 الثابت لتقدمي خدمات اإلنرتنت
 
 
 

 جملس املفوضني قرار املقرة مبوجب
 23/12/2020  اتريخ  /75رقم /

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلمهورية العربية السورية – لالتصاالت والربيداهليئة الناظمة 
 /12011ص.ب / -دمشق 

 حمفوظة© حقوق التأليف والنشر 
www.sytra.gov.sy 

 
 

http://www.sytra.gov.sy/
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 الفهرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .تعاريف -1املادة 
 الواثئق اليت يتألف منها الرتخيص. -2املادة 
 التفسري. -3املادة 
 الرتخيص.نطاق  -4املادة 
 اخلدمات املرخص هبا. -5املادة 
 واإلطالق التجاري للخدمات.مدة الرتخيص،  -6املادة 
 جتديد الرتخيص. -7املادة 
 التنازل عن الرتخيص، واالندماج. -8املادة 
 التعاقد من الباطن. -9املادة 
 والتقارير.توفري املعلومات والبياانت واملستندات  -10املادة 
 االلتزامات الفنية. -11املادة 
 استمرار تقدمي اخلدمات وضمان جودهتا. -12املادة 
 ضماانت املنافسة. -13املادة 
 أسعار اخلدمات وشفافيتها. -14املادة 
 العالقة مع املشرتكني. -15املادة 
 االلتزامات املالية. -16املادة 
 واخلصوصية.محاية البياانت  -17املادة 
 االلتزام ابألنظمة، والتعاون مع اهليئة والسلطات املختصة. -18املادة 
 انتهاء الرتخيص. -19املادة 
 جتميد وإلغاء الرتخيص. -20املادة 
 املخالفات والغرامات. -21املادة 
 تعديل الرتخيص. -22املادة 
 القوة القاهرة. -23املادة 
 النزاعات.فض  -24املادة 
 اإلخطارات. -25املادة 
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 تعاريف:   -1املادة 
 املبينةاملعاين  اآلتيةوالتعابري  للمصطلحات، يكون 2010لعام  /18قانون االتصاالت رقم /يف  دون اإلخالل ابلتعاريف الواردة

 :عند تطبيق أحكام وثيقة الرتخيص هذه، مامل ينص صراحًة على خالف ذلك يف وثيقة الرتخيص إىل جانب كل منها

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

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

 يف سورية. لالتصاالت والربيداهليئة الناظمة  "اهليئة":

 16، والقرار اجلمهوري رقم 27/1/2011بتاريخ  16اجلهة املختصة مبوجب أحكام املرسوم التشريعي رقم "إدارة االتصاالت":  
 .15/3/2011بتاريخ 

جمموعة السياسات والقوانني واللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية، وغريها  "اإلطار التنظيمي":
من األحكام املماثلة، وتعديالهتا، اليت تعتمدها احلكومة السورية أو اهليئة، وفقًا ألحكام القانون، بغرض تنظيم قطاع االتصاالت 

 العربية السورية. يف اجلمهورية

 هذه الوثيقة. "وثيقة الرتخيص":

 أي شخص حيصل على خدمات اإلنرتنت مبوجب عقد اشرتاك مع املرخص له. "املشرتك":

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

 التاريخ الذي يدخل فيه الرتخيص حيز النفاذ. يخ السراين":"اتر 

 الفرتة احملددة للمرخص له لتقدمي اخلدمات املرخص هبا، وتبدأ من اتريخ سراين الرتخيص وحىت اتريخ انتهائه. "مدة الرتخيص":

ات أو معلومات أو شكاوى وثيقة ينشرها مقدم خدمات اإلنرتنت تتضمن إرشادات ملشرتكيه خبصوص أي إجراء "دليل اخلدمة":
 أو شروط متعلقة بتقدمي اخلدمات املرخص هبا.

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

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

 هو بدء املرخص له بتقدمي أي من اخلدمات املرخص هبا. "اإلطالق التجاري للخدمات املرخص هبا":
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 احلاليني، ملشرتكيه خدماته بتقدمي استمراره مع جديدة، اشرتاكات بقبول له للمرخص السماح عدم حالة"جتميد الرتخيص": 
 .الرتخيص وثيقة يف عليها املنصوص التزاماته وكافة حقوقه بباقي واالحتفاظ

 أو إضافة لوثيقة الرتخيص، بعد اتريخ السراين./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. الرتخيص االبتدائي":"بدل 

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

خارج عن إرادة املرخص له، غري متوقع، وال ميكن دفعه يؤدي الستحالة تنفيذ املرخص له اللتزاماته  أي حدث : "القّوة القاهرة"
 خل....إ واحلروب والعملياات العسكرياة، واألعمال اإلرهابياة، ،كلياً أو جزئياً، كالكوارث الطبيعية

 الواثئق اليت يتألف منها الرتخيص:   -2املادة 
 املمنوح للمرخص له: الرتخيص جزءاً ال يتجزأ من اآلتية الواثئق تعد

 .أي تعديالت تطرأ عليهاو  الرتخيصوثيقة  (1)
 .وأي تعديالت تطرأ عليها الرتخيصوثيقة  مالحق (2)

 التفسري:   -3املادة 
 تفادايً للبس:

 الرتخيص.وثيقة ، يُعتدا بـ االرتخيص ومالحقهوثيقة يف حال وجود تعارض بني  (1)
خيص، الرتخيصوثيقة  تعارض بني وجود حال يف (2)  بـ الرتخيص. يُعتدا  والرتا
 .الرتخيص وأحكام اإلطار التانظيمي النافذ، يُعتدا أبحكام اإلطار التانظيميوثيقة يف حال وجود تعارض بني أحكام  (3)
 شروط الرتخيص يقصد به كافة املواد والبنود والفقرات الواردة بوثيقة الرتخيص.مصطلح أحكام و  (4)
 "معقول" أينما ورد يف وثيقة الرتخيص. يعود للهيئة وحدها حق تفسري معىن مصطلح (5)

 نطاق الرتخيص:   –4املادة 

الرتخيص، وثيقة من  /5/يشمل نطاق الرتخيص قيام املرخص له بتقدمي اخلدمات املرخص هبا، كما هو مبني يف املادة 
الرتخيص والواثئق وثيقة شروط املنصوص عليها يف حكام واللألداخل أراضي اجلمهورية العربية السورية، وذلك وفقًا 

 .يف اإلطار التانظيميالواردة األخرى ذات الصلة 
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 اخلدمات املرخص هبا:   –5ملادة ا
فقط، وحُيظر عليه تقدمي أي خدمة أخرى غري مرخص له  /1جيوز للمرخص له تقدمي اخلدمات احملددة يف امللحق رقم / (أ)

 بتقدميها إال مبوافقة اهليئة، ووفقاً ألحكام اإلطار التنظيمي.
ضوابط خاصة لتقدمي اخلدمات املرخص هبا الواردة يف امللحق ميكن للهيئة أن تفرض الحقاً أجور إضافية أو أي شروط أو  (ب)

 ./1رقم /
 .  تراه مناسباً  ماوفق  /1جيوز للهيئة تعديل امللحق رقم / (ج)

 مدة الرتخيص، واإلطالق التجاري للخدمات:   –6املادة 

يدخل الرتخيص حيز النفاذ من اتريخ سراين الرتخيص احملدد يف كتاب إخطار منح الرتخيص الصادر عن اهليئة إىل  (أ)
 من وثيقة الرتخيص. /7/سنوات، ويكون قابالً للتجديد وفق أحكام املادة  مخسملدة املرخص له، ويبقى سارايً 

املرخص هبا خالل فرتة أقصاها ستة أشهر من اتريخ سراين يلتزم املرخص له ابلبدء ابإلطالق التجاري للخدمات  (ب)
  .التزاماتأن يرتتب على اهليئة أي  دون اهليئةوإال أُلغي ترخيصه مبوجب قرار من  ،الرتخيص املمنوح له

سيقدمها قبل يلتزم املرخص له إببالغ اهليئة خطيًا بتاريخ اإلطالق التجاري للخدمات املرخص هبا وابخلدمات اليت  (ج)
 اإلطالق بفرتة شهر على األقل.

 جتديد الرتخيص:   –7املادة 
جيوز جتديد الرتخيص ابتفاق الطرفني )اهليئة واملرخص له( وملدد متتالية، ويشرتط على املرخص له للحصول على جتديد  (أ)

 الرتخيص ما يلي:
اهليئة )االستمارة( قبل ثالثة أشهر على األقل من التقدم للهيئة بطلب جتديد الرتخيص وفق النموذج املعتمد من  (1)

 اتريخ انتهاء مدة الرتخيص احلايل.
 .املمنوح لهروط الرتخيص وأبحكام وش، اإلطار التانظيميأبحكام خالل فرتة ترخيصه السابقة التزامه  (2)
 .تزويد اهليئة بكافة املعلومات والواثئق اليت تطلبها لتجديد الرتخيص (3)

 يف حال إخالله أبحد الشروط الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة. حق طلب التجديد ال مُينح املرخص له (ب)
 حكام وشروط جديدة.أب جيوز للهيئة جتديد الرتخيص (ج)

 التنازل عن الرتخيص، واالندماج:   –8املادة 
ووفق  مسبقًا على موافقة اهليئةال جيوز للمرخص له أن يتنازل، كليًا أو جزئياً، عن الرتخيص املمنوح له، دون احلصول  (أ)

 .اإلطار التنظيمي النافذ
له املندمج ال جيوز للمرخص له االندماج مع أو يف شركة أخرى، دون احلصول مسبقًا على موافقة اهليئة؛ ويبقى املرخص  (ب)

 مسؤواًل عن كل االلتزامات املالية املستحقة عليه عن الفرتة السابقة لالندماج.
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 جبميع اباللتزام له املتناز ل من خطي تعهد إرفاق التنازل، على اهليئة موافقة على للحصول التقدم دعن له، املرخص على (ج)
لصاحل اهليئة أو للشركة السورية  املتنازِل له املرخص على املستحقة املالية االلتزامات وجبميع الرتخيص، وثيقة وشروط أحكام

لالتصاالت أو ملشرتكيه، وفقًا ألحكام وثيقة الرتخيص، وطبقًا لإلطار التنظيمي. وتطبق هذه األحكام أيضًا يف حالة 
  االندماج.

يف حال رفض اهليئة منح املوافقة على التنازل أو االندماج، تقوم إبخطار املرخص له بقرارها وبيان األسباب املوجبة لذلك،  (د)
 يوم من اتريخ تقدمي طلب املوافقة.مخسني خالل فرتة 

 التعاقد من الباطن:   –9املادة 
يتعلق بتقدمي اخلدمات املرخص هبا، إال بعد احلصول مسبقاً ال جيوز للمرخص له، التعاقد من الباطن مع طرف آخر فيما  (أ)

على موافقة اهليئة، مع بقاء املرخص له مسؤواًل مسؤوليًة كاملًة عن مجيع التزاماته املتعلقة بتنفيذ أحكام وشروط الرتخيص 
 املمنوح له.

 ا تعاقداً من الباطن.ال يعترب التعاقد مع الغري لتوريد التجهيزات الالزمة لتقدمي اخلدمات املرخص هب (ب)
جيوز للهيئة سحب موافقتها بعد منحها، ويف أي وقت، بعد توجيه إخطار للمرخص له يتضمن األسباب املربرة لذلك،  (ج)

 من الباطن.معه ومنحه فرتة معقولة إلهناء عقده مع املتعاقد 

 :توفري املعلومات والبياانت واملستندات والتقارير   -10املادة 
يلتزم املرخص له بضمان صحة مجيع البياانت واملعلومات والواثئق واملستندات الفنية واملالية والقانونية اليت تقدم هبا للهيئة،  (أ)

 ومت على أساسها منحه الرتخيص.
كافة قواعد البياانت والتطبيقات إىل   وكامل إلاتحة نفاذ دائم الالزمة والتجهيزات يلتزم املرخص له بتأمني كافة املتطلبات (ب)

 .قراءة فقطالوبصالحيات  ،يف اهليئة املخولنياملوجودة لديه إىل 
 لتوليد التقارير اليت تطلبها اهليئة، مع إمكانية التعديل وفقاً ملا تطلبه الحقاً. مايلزميلتزم املرخص له بتأمني  (ج)
ملتزماً ؛ اليت تطلبها اهليئة ،لدورية وغري الدوريةا والتقارير والتفسريات، املرخص له تقدمي كافة البياانت واملعلوماتعلى  (د)

 شكل الذي حتدده.اهليئة، ووفقاً لل لذي حتددهاملوعد بضمان دقتها وصحتها، واب
 يف قواعد البياانت مايل أثرالبياانت اليت هلا  وخباصة مبشرتكيهكافة البياانت واملعلومات اخلاصة إباتحة   لتزم املرخص لهي (ه)

 بشكل آين واالحتفاظ هبا ملدة عشرة سنوات ميالدية من خالل برامج خاصة ابألرشفة اإللكرتونية  مخس سنواتملدة  لديه

 :االلتزامات الفنية   -11املادة 
املرخص له االلتزام بكافة اللوائح  الالئحة التنفيذية، علىمن  /27/ من القانون واملادة /38/دون اإلخالل أبحكام املادة  (أ)

التنظيمية اليت تصدرها اهليئة بشأن مواصفات جتهيزات االتصاالت، وإجراءات استريادها وإدخاهلا واستخدامها، واحلصول 
  .IPv6من اهليئة وخاصة ما يتعلق بتوافقها مع  املسموحةاملواصفات الفنية  وفق وذلك على كافة املوافقات املطلوبة

 يكون املرخص له مسؤواًل عن التشغيل اآلمن لتجهيزاته، حبيث ال تشكل خطراً على البيئة والصحة والسالمة العامة. (ب)
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 :استمرار تقدمي اخلدمات وضمان جودهتا   -12املادة 
اخلدمات املقدمة من قبل مقدمي خدمات على املرخص له االلتزام ابألحكام الواردة يف الالئحة التنظيمية ملعايري جودة  (أ)

 اإلنرتنت، الصادرة عن اهليئة، ضماانً الستمرارية تقدمي اخلدمات املرخص هبا وجودهتا.
من الالئحة التنفيذية، وضماانً الستمرار تقدمي اخلدمات، جيوز للهيئة الطلب من  /19/أحكام املادة  عالوًة على تطبيق (ب)

إلغاء ترخيصه، جزئيًا أو كلياً، االستمرار يف تقدمي خدماته ملشرتكيه لفرتة انتقالية  املرخص له الذي اتذت حبقه قرار
حتددها اهليئة ابلقدر الضروري والالزم النتقال املشرتكني إىل مرخص له آخر؛ مع احتفاظ املرخص له حبقوقه املنصوص 

حكام والشروط الواردة فيها، خالل هذه الفرتة عليها يف وثيقة الرتخيص، ابستثناء قبول اشرتاكات جديدة، والتزامه ابأل
 االنتقالية.

يلتزم املرخص له بقبول طلبات املشرتكني لدى مزود خدمة آخر أُلغي أو انتهى ترخيصه، دون أن يرتتب عليهم لقاء ذلك  (ج)
 له. املرخص مع ابلتشاورمن قبل اهليئة  إعدادها انتقال يتم آلية وفق االنتقال، وذلك عملية أي تكاليف إضافية جراء

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

 ضماانت املنافسة:   -13املادة 
املرخص له ابلتقيد ابألحكام املتعلقة مبمارسات املنافسة احلرة والعادلة والفعاالة، وفقًا للقانون ومجيع األحكام ذات يلتزم  (أ)

 الصلة يف اإلطار التنظيمي، وأي لوائح تنظيمية تصدرها اهليئة.
أو ابالشرتاك مع آخرين، من الالئحة التنفيذية، حيظر على املرخص له، سواء مبفرده  /29/دون اإلخالل أبحكام املادة  (ب)

وعلى وجه اخلصوص املمارسات احملددة يف الالئحة  ؛منها القيام أبي من املمارسات املخلة ابملنافسة أو اليت حتدا 
 التنظيمية ملبادئ محاية املنافسة.

تنظيمية على املرخص له يف حال إطالق أي عرض تروجيي االلتزام بكافة الشروط واإلجراءات احملددة يف الالئحة ال (ج)
 الصادرة عن اهليئة.ملزودي خدمات اإلنرتنت الثابت املتعلقة ابلعروض الرتوجيية 

 .بعمله الصلةذات  اهليئةعن  تصدر اليت ابلسياسات له املرخص يلتزم (د)
 وخدمات خدماتهتضم  خدماتحزم  تتضمن تروجيية عروض تقدمي اهليئة، موافقةعلى  احلصول وبعد ه،للمرخص ل جيوز)هـ(  

 .لالتصاالت السورية الشركةتقدمها 
حرية حيقق  مبا حلجز البوابة من قبل املشرتك مباشرة الكرتوين لعمل على إطالق تطبيقلالتعاون بني اهليئة واملرخص هلم )و( 

 ضمان حقوقه, ...اخل.للمزود, سرعة التنفيذ,  اختياره

 :أسعار اخلدمات وشفافيتها   -14املادة 
احلصول على دون  أسعار انفذة خلدماته املرخصةأي املرخص له تعديل  حيظر علىمع مراعاة أحكام اإلطار التنظيمي،  (أ)

 يلتزم مبا حتدده اللوائح التنظيمية اليت تصدرها اهليئة فيما يتعلق بضبط أسعار خدماته املرخص هبا.و ، موافقة اهليئة مسبقاً 
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،  هلا عن األسعار الكاملة والدقيقةالواضح عن اخلدمات املرخصة اليت يُقدمها و إلعالن اب االلتزام املرخص لهعلى  (ب)
وجيب أن تكون ، وعلى موقعه اإللكرتويناخلاصة به أبسلوب واضح ومبسط، يف مراكز خدمة املشرتكني ونقاط البيع 

 تلك األماكن.املعلومات املتضمنة يف هذا اإلعالن متطابقة يف كافة 
 اهليئة. الصادرة عنعلى املرخص له االلتزام ابإلرشادات املتعلقة مببادئ شفافية األسعار احملددة يف اللوائح  (ج)

 :العالقة مع املشرتكني   -15املادة 
حقوق املشرتكني، وفقًا للقانون ومجيع األحكام ذات الصلة يف اإلطار التانظيمي، وأيا لوائح  ضمانعلى املرخاص له  (أ)

 .هبذا اخلصوص تنظيمية تصدرها اهليئة
يف سواء للمشرتكني دون متييز  هبا يلتزم املرخص له بتقدمي اخلدمات املرخصمن القانون،  /43/تطبيقًا ألحكام املادة  (ب)

 .فئة املشرتكنيأو غريها، لنفس  األسعار اجلودة أوتوفري اخلدمة أو 
على املرخاص له أن يقدام للهيئة منوذجًا عن عقد االشرتاك للموافقة عليه، متضمنًا البنود احملددة يف الوثيقة االسرتشادية  (ج)

 اإلطالق التجاري للخدمات املرخص هبا.اتريخ قبل اهليئة، وذلك  عنلعقود مشرتكي خدمات اإلنرتنت الصادرة 
سراين خالل ثالثة أشهر من اتريخ  لديه مقرتحًا لنظام خدمة وشكاوى املشرتكنيأن يقدم للهيئة املرخص له  على (د)

واملوافقة عليه؛ مراعياً  مراجعته، لتتم للمرخص له اجلديد اإلطالق التجاري للخدمات املرخص هباالرتخيص, أو من اتريخ 
 يف هذا النظام حتقيق األمور التالية:

 .ساعة وطيلة أايم السنة 24على مدار يعمل أن  (1)
 .إلكرتونياً  شكواهمتابعة ، ومن االطالع على املعلومات اخلاصة ابشرتاكهمن شرتك مُتكان املواجهة أن يوفر  (2)
 أن يوفر إمكانية نفاذ املخولني يف اهليئة إليه، وبصالحيات القراءة وطباعة التقارير فقط. (3)
 بعد موافقة اهليئة عليه.اإللكرتوين على موقعه  أن يعلنه (4)

لمواصفات اليت تنص عليها الوثيقة ل وفقاً  يُقدم فيها خدماته,يلتزم املرخص له بتوفري مركز خدمة على األقل يف كل حمافظة  (ه)
 ن اهليئة.عاالسرتشادية ملراكز اخلدمة ونقاط البيع الصادرة 

اليت تنص عليها الوثيقة يف كل حمافظة يقدم فيها خدماته، وفقًا للمواصفات  خاصة به يلتزم املرخص له بتوفري نقاط بيع (و)
  .ملرخص له آخر يف نفس الوقتجيوز أن تكون نقطة البيع  وال ،ن اهليئةعاالسرتشادية ملراكز اخلدمة ونقاط البيع الصادرة 

 يعلنهاإلطالق التجاري للخدمات املرخص هبا، وأن خالل ثالثة أشهر من اتريخ يصدر دليل اخلدمة على املرخاص له أن  (ز)

االطالع عليه، على أن بعد موافقة اهليئة عليه على موقعه اإللكرتوين، وأبي وسيلة إضافية خيتارها متكن املشرتك من 
 :يتضمن الدليل ما يلي

 .يقدمهاميكن أن  اخلدمات املساعدة اليتاخلدمات املرخص هبا، و رشادات والتعليمات حول إلالتوجيهات وا (1)
 .، والرقم املخصص للرد على االستفسارات والشكاوىاإلجراءات املعتمدة لتسجيل املشرتكني لديه (2)
 .اخلاصة به ونقاط البيع املشرتكنيمواقع مراكز خدمة  (3)
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 :االلتزامات املالية   -16ملادة ا
 بقيمة للدولة املستحق االبتدائي الرتخيص بدل، أو جتديد الرتخيص على املرخص له أن يسدد للهيئة، عند منحه الرتخيص (أ)

لرية سورية( يدفعها قبل اإلطالق التجاري للخدمات املرخص هبا؛ وإالا اعترب  مالينيمخسة ل.س )فقط  /5,000,000/
 ترخيصه ملغياً مبوجب قرار من اهليئة. 

سدد للهيئة أجوراً سنوية عن الرتخيص، لقاء تكاليف أدائها ملهامها التنظيمية يف قطاع االتصاالت، على املرخص له أن يُ  (ب)
 حمددًة كما يلي:

اتريخ سراين  سنوي، ُيسدد قبل كأجر(  سورية لرية ماليني أربعة.س )فقط ل /4,00,000/ قيمته مقطوع مبلغ (1)
، ويف بداية كل سنة مالية خالل الشهر األول من العام طيلة مدة الرتخيص احملدد يف كتاب إخطار منح الرتخيص

 الفعلية للرتخيص خالل هذه السنة.الرتخيص، ويراعى يف حتديد هذا املبلغ للسنة األوىل من الرتخيص املدة 
 /16رقم /، وفقًا ملا هو حمدد يف قرار جملس املفوضني خمصصة للمرخص له عريضة حزمة بوابةسنوية عن كل أجور  (2)

 ،، ُتسدد من قبله بشكل شهري وعند هناية كل شهر وخالل عشرة أايم من الشهر الذي يليه3/6/2018بتاريخ 
 وتضع للتدقيق من اهليئة.

لرية مخسني فقط .س )ل /50/ قيمتها اهليئة، لدى الشاملة اخلدمة دعم لصندوق سنوية مسامهة بتسديديلتزم املرخص له  (ج)
 سورية( عن كل بوابة خمصصة لديه؛ ووفق مطالبتها.

)فقط مخسني ألف لرية سورية(، عند تقدمي طلب  .سل /00050,/ قيمته البالغ الرتخيص طلب أجراملرخص له سدد يُ  (د)
 منح الرتخيص أو التجديد.

 واملسامهات، وذلك بعد التشاور مع املرخص هلم. واألجور البدالت هذهللهيئة احلق يف رفع أو خفض قيمة  (ه)
للقوانني واألنظمة النافذة يف يتحمل املرخص له مجيع الضرائب والرسوم النامجة عن تنفيذ الرتخيص املمنوح له وفقًا  (و)

 اجلمهورية العربية السورية.
 وقبوهلا. تقديرها أمر للمجلس يعود تربيرية أسباب على بناءً  حمددة ملدد واألجور البدالت من تفيض منح للمجلس جيوز (ز)

 :محاية البياانت واخلصوصية   -17املادة 
من  37و 36من القانون، واملادتني  50و 27اإلطار التنظيمي، والسيما املواد دون اإلخالل ابألحكام ذات الصلة يف 

الالئحة التنفيذية، ودون اإلخالل أبحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتية، وتعليماته 
 التوضيحية والتنفيذية، يلتزم املرخص له مبا يلي:

بياانت املشرتكني لديه، بوضع وتطبيق مجيع اإلجراءات املناسبة والالزمة للحفاظ على أي ضمان سرية وخصوصية  (1)
 بياانت حيصل عليها يف سياق عمله من أي مشرتك يقدم له اخلدمات املرخص هبا.

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

إعالم اهليئة عن أماكن وجود التجهيزات ومكوانت الشبكة لديه، كما ويلتزم ابحلصول على موافقة اهليئة مسبقاً  (3)
 على أي تعديل أو تغيري يطرأ هبذا اخلصوص.
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 االلتزام ابألنظمة، والتعاون مع اهليئة والسلطات املختصة:   -18املادة 
على املرخص له االلتزام الدائم أبحكام اإلطار التنظيمي النافذ املعمول به يف اجلمهورية العربية السورية، وتعديالته. وعلى  (أ)

واللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات الصادرة عن وجه اخلصوص القانون، والالئحة التنفيذية، والرتخيص املمنوح له، 
 اهليئة.

 ، كما هو حمدد يف الرتخيص والقانون والالئحة التنفيذية.إدارة االتصاالتيلتزم املرخص له ابلتعاون الكامل مع اهليئة أو  (ب)
من  /38/على املرخص له اتاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتيسري أعمال الضابطة العدلية لدى اهليئة، تطبيقاً ألحكام املادة  (ج)

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

 اخلاصة. ونفقته

 انتهاء الرتخيص:   -19املادة 
يعترب الرتخيص منتهيًا يف حال انقضاء مدته األساسية أو اجملددة يف حال عدم اتفاق الطرفني على التجديد، أو يف حال 

من وثيقة الرتخيص، وذلك مبوجب قرار من  /7/إخالل املرخص له أبي من شروط جتديد الرتخيص وفقًا ألحكام املادة 
 اهليئة.

 جتميد وإلغاء الرتخيص:   -20املادة 
من الالئحة التنفيذية، ووفقاً ألحكام الالئحة التنظيمية للمخالفات  18الفقرة )ج(، و 13ون اإلخالل أبحكام املادتني: د (أ)

 حيق للهيئة جتميد الرتخيص، أو إلغائه، كلياً أو جزئياً، وذلك يف احلاالت التالية:؛ والغرامات
بتسديد بدل الرتخيص االبتدائي خالل رخص هبا أو ابلبدء ابإلطالق التجاري للخدمات املعدم التزام املرخص له  (1)

دون احلاجة إىل إخطار؛ ودون احلق ابسرتداد األجور األخرى املدفوعة وفقاً  يف وثيقة الرتخيص هذهاملهل احملددة 
 لوثيقة الرتخيص.

ثالثة أشهر من اتريخ بناًء على طلب من املرخص له وموافقة اهليئة، على أن يتقدم املرخص له بطلبه إىل اهليئة قبل  (2)
 التجميد أو اإللغاء الذي يريده.

عدم التزام املرخص له أبحكام اإلطار التنظيمي، أو عدم التزامه بتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف الرتخيص  (3)
 املمنوح له.

حاالت انقضاء انقضاء الشخصية القانونية للمرخص له ابحلل أو التصفية أو إشهار اإلفالس أو غريها من  (4)
 الشخصية القانونية.

، دون احلصول على موافقة االندماج مع أو يف شركة أخرىيف حال قيام املرخص له ابلتنازل عن الرتخيص، أو  (5)
 مسبقة من اهليئة.

قيام املرخص له ابلتعاقد من الباطن مع طرف آخر فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات املرخص هبا، دون احلصول على  (6)
 ة.موافقة اهليئ

 عدم التزام املرخص له بتسديد األجور واملسامهات املستحقة عليه يف املواعيد احملددة وفقاً لوثيقة الرتخيص. (7)
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وفقًا للقانون ومجيع األحكام ذات الصلة يف اإلطار قيام املرخص له مبمارسات تلا ابملنافسة، أو حتدا منها،  (8)
 ملنافسة الصادرة عن اهليئة.السيما الالئحة التنظيمية ملبادئ محاية االتنظيمي، 

 عدم التزام املرخص له مبتطلبات األمن الوطين ودون احلاجة إىل إخطار. (9)
والواثئق اليت تقدم هبا املرخص له ومت على أساسها منحه الرتخيص غري  إذا تبني للهيئة أن البياانت واملعلومات (10)

 صحيحة.
 كافة االلتزامات واملستحقات املالية املرتتبة عليه سواء جتاه  بدفع وتصفيةيف حال إلغاء أو انتهاء الرتخيص، يلتزم املرخص له  (ب)

 الرتخيص؛ انتهاء من اتريخ إلغاء أو أشهر ثالثة أقصاها مهلة خالل أو مشرتكيه وذلك لالتصاالت السورية أو الشركة اهليئة
 .له املرخص جتاه التزامات أي اهليئة على يرتتب أن ودون

 :املخالفات والغرامات   -21املادة 
النمطية والعقوابت للرتاخيص من القانون، حتدد الالئحة التنظيمية للمخالفات والغرامات  /55/تطبيقًا ألحكام املادة 

 .الصادرة عن اهليئة مقدار الغرامة مبا يتناسب مع طبيعة املخالفة

 تعديل الرتخيص:   -22املادة 
الفقرة )أ( و )ب( من الالئحة التنفيذية، حيق للهيئة تعديل شروط منح الرتخيص النمطي  /13/مع مراعاة أحكام املادة  (أ)

على أن تقوم ابإلعالن مسبقاً عن نيتها يف إجراء التعديل يف اجلريدة الرمسية خالل املدة  ،الثابت لتقدمي خدمات اإلنرتنت
 اليت تراها مناسبة.

 جيوز للهيئة تعديل شروط وأحكام الرتخيص املمنوح للمرخص هلم يف احلاالت التالية:  (ب)
 عند جتديد الرتخيص. (1)
 عند ضرورة مطابقة وثيقة الرتخيص مع اإلطار التنظيمي أو أي تعديل له. (2)
 اإلنرتنت.إذا تبني للهيئة ضرورة وضع شروط جديدة، هبدف تنظيم السوق وحتسني أداء مقدمي خدمات  (3)
 تغري الظروف االقتصادية أو األمنية أو االجتماعية مبا يستدعي تعديل الرتخيص. (4)
 حتقيقاً ملتطلبات األمن الوطين، ووفقاً ملقتضيات املصلحة العامة. (5)

 

 القوة القاهرة:   -23املادة 
الرتخيص، تسري األحكام  وثيقةمن التزاماته املنصوص عليها يف  يا  أ تنفيذيف حال حدوث قواة قاهرة متنع املرخص له من 

أخرى صادرة عن ية أو أي الئحة تنظيم ةاآلتية، من دون اإلخالل ابألحكام ذات الصلة من القانون، والالئحة التنفيذي
 اهليئة:

وااللتزامات اليت منعه احلدث من خيه واتر بطبيعة احلدث إبالغ اهليئة خطياً فور علم املرخاص له حبدوث القواة القاهرة، عليه  (أ)
 ، وأن يقدم للهيئة تقريراً أولياً يتضمن:أدائها
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 صلة.الواثئق ذات ابل ، مرفقاً بيان األسباب اليت متنعه من تنفيذ التزاماتهه، و وآاثر احلدث تفاصيل  (1)
 لتفادي، أو التخفيف، من األثر السليب للقواة القاهرة على التزاماته. اتذها اليت الوقائية مجيع اإلجراءات (2)
املمنوح له، بعد زوال  خيصللرتا  املرتتبة عليه وفقاً لضمان استمرارياة األعمال، وإعادة تنفيذ مجيع التزاماته  تهخطا  (3)

 .القوة القاهرة
، طيلة مدة استمرار القوة املرخاص له ذات الصلة، املشار إليها آنفاً عليق التزامات تتقييم احلالة، ، ووفقًا لهيئةلل جيوز (ب)

القاهرة، وفقط إذا حتققت أبن عجز املرخص له عن تنفيذ التزاماته غري انجم عن تقصريه يف اتاذ أي خطوات 
عن طريق  هذا العجزتفادي احتياطات معقولة منصوص عليها يف وثيقة الرتخيص؛ وأنه مل يكن إبمكان املرخص له  أو

 أو غريها من التدابري. ،استخدام مصادر أو خطط بديلة
 .عليهم، بعد زواهلا القاهرة والتخفيف من آاثر القواةملشرتكيه على املرخاص له بذل قصارى جهده إلعادة اخلدمة  (ج)
وفقًا ألحكام املادة حول حدوث القواة القاهرة، وظروفها أو أتثريها، فعليهما فضا النزاع ت اهليئة واملرخص له إذا اختلف (د)

 من وثيقة الرتخيص. /24/

  فض النزاعات:   -24املادة 
الرتخيص بني  وشروطأحكام  النزاعات الناجتة عن تنفيذحتل  ،ما مل ينصا القانون، والالئحة التنفيذياة على خالف ذلك (أ)

ابلطرق الودية مع مراعاة مبدأ حسن النية، ويف حال تعذر ذلك، يتم حل النزاع عن طريق التحكيم  ،اهليئة واملرخص له
مع استمرار كل طرف، خالل مدة التقاضي،  جراءات املتبعة أمام القضاء اإلداري السوري.صول واإلاإلداري وفق األ

خيص التزاماته املنصوص عليها يف بتنفيذ  .الرتا
، جيري البت ا مل ينصا القانون، والالئحة التنفيذياة، واللوائح التنظيمية ذات الصلة الصادرة عن اهليئة على خالف ذلكم (ب)

الثالث  ابلنزاعات الناشئة بني املرخص له ومرخص هلم آخرين وفق األحكام الناظمة حلل هذه النزاعات، والواردة يف الباب
 عشر من القانون.

ويف  مع املشرتكني. ومعاجلتها وحل اخلالفاتإجراءات فعاالة وعادلة وواضحة، لتلقاي الشكاوى يتخذ املرخاص له أن  على (ج)
حال نشوب نزاع بني املشرتك واملرخص له، ميكن اللجوء إىل اهليئة للنظر يف الشكوى املقدمة من أحد الطرفني، وذلك 

  وفقاً لنظام الشكاوى الصادر عن اهليئة.
 

 اإلخطارات:   -25املادة 
كتب رمسية، حبيث يكون استالمها تتم اإلخطارات مبا فيها املراسالت واملوافقات واملالحظات املتعلقة ابلرتخيص مبوجب   (أ)

 استالمها. منذمثبتاً، وتعترب انفذة قانوانً 
 ترسل اإلخطارات على العناوين التالية:

 .يف سوريةوالربيد التصاالت لاهليئة الناظمة  املرِخص: (1)
 .والربيد التصاالتلمبىن اهليئة الناظمة  -شارع فايز منصور-العنوان: دمشق

 ----------------------------------------------------رقم اهلاتف: 
 ---------------------------------------------------رقم الفاكس: 
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 ---------------------------------------------------صندوق بريد: 
 ------------------------------------------------- املرَخص له: (2)

 -------------------------------------------------------العنوان: 
 ----------------------------------------------------رقم اهلاتف: 

 ---------------------------------------------------رقم الفاكس: 
 ---------------------------------------------------صندوق بريد: 

( مخسة عشر يومًا من اتريخ نفاذ هذا 15قبل )يلتزم املرخص له إببالغ اهليئة خطيًا يف حال تغيري عنوانه املذكور أعاله  (ب)
 التغيري، وإال تعترب مجيع اإلخطارات واملراسالت املرسلة إىل عنوانه املختار املوجود يف هذه الوثيقة صحيحة.

هذا  ( مخسة عشر يوماً من اتريخ نفاذ15يف حال تغيري اهليئة لعنواهنا، تقوم بنشر عنواهنا اجلديد يف اجلريدة الرمسية قبل ) (ج)
 التغيري.
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 /1/امللحق رقم 
 هبا اخلدمات املرخص 

 
وهو عبارة عن تكنولوجيا املودم  (ADSL) خط االشرتاك الرقمي الالمتناسق (:ADSLاتصال النطاق العريض ) (أ)

خطوط اهلاتف العادية إىل خطوط رقمية عالية السرعة لدخول فائق السرعة لإلنرتنت. يستخدم لتصفح  واليت حتول
 نرتنت وغريها من اخلدمات. نرتنت، اللعب من خالل شبكة اإلنرتنت بشكل يومي، حتميل ملفات من اإلاإل

 .لكافة املشرتكني اجلدد لديه /MB 1ويلتزم املرخص له أبن تكون السرعة الدنيا /
أو البياانت اخلاصة إما  يصل اخلط املؤجر ما بني موقعني خلدمة اتصاالت الصوت (:leased lineالدارات املؤجرة ) (ث)

 .يافرتاضمن خالل كبل مادي مكرس أو من خالل توصيل 
تُنشئ اتصااًل آمنًا ومشفاراً  حبيثالربجمة  الشبكة اخلاصة اليت تنشأ عن هي (:VPNالشبكات اخلاصة االفرتاضية ) (خ)

عرب شبكة أقل أمااًن كشبكة اإلنرتنت العامة. وتستخدم الشبكة االفرتاضية بروتوكوالت االتصاالت النفقي لتشفري 
البياانت يف الطرف املرسل وفك تشفريها يف الطرف املتلقي، ولتوفري أمان إضايف يتم أيضًا تشفري عناوين الشبكة 

 .األصلية واملتلقية
 لإلنرتنت(: وهذه اخلدمة تعطي نفاذ Direct connection to the PoP) الوصل املباشر مع نقطة النفاذ (ن)

 (.VIPبسرعات عالية، وتعطى عادًة للشركات ولشرحية معينة من املشرتكني )
النطاق نرتنت مواد وحمتوايت موقع معني ويربط يستضيف خمدم )سريفر( اإل وهي أن (:Hostingاستضافة املوقع ) (و)

وأخرى مدفوعة  وميكن تقسيم أنواع االستضافة إىل استضافة جمانيةاخلاص ابملخدم  IPبعنوان الـ  اخلاص هبذا املوقع
على خدمات خاصة مثل اإلعالن على  وتتجه بعض الشركات إىل تقدمي خدمة االستضافة اجملانية يف مقابل احلصول

 .املستضافة لديهااملواقع 
نرتنت من تصفح اإلوالذي ميكن  :Wireless internet (indoor wifi))نرتنت الالسلكي الداخلي اإل (ز)

, مع األخذ ابالعتبار الالئحة السلكيًا يف األماكن العامة كاملقاهي واملطاعم والفنادق واجملمعات التجارية واملطارات
 .ذات الصلة الصادرة عن اهليئةالتنظيمية 
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 /2/امللحق رقم 

 اهليئةم املرخص له بتقدميها إىل البياانت واملعلومات واملستندات والتقارير اليت يلتز 
 املستندات: (أ)

 صورة مصدقة عن سجله التجاري، يف بداية كل سنة مالية، أو يف حال طرأ أي تعديل عليه خالل أايم السنة. (1)
هبا، على سبيل املثال:  خدمات مرخص مقدمأي اتفاق مربم مع أي مشغل لشبكات االتصاالت العامة أو  (2)

أي جهة مرخص هلا بتقدمي خدمات القيمة  اتفاق الربط والدخول إىل منشآت االتصاالت، اتفاق مع)
 (إخل... املضافة

 التقارير السنوية:  (ب)
تقريراً مالياً سنوايً مفصاًل مصدقًا من مدقق حساابت مستقل جماز، وفق املعايري احملاسبية املعتمدة يف سورية،  (1)

 وذلك خالل أربعة أشهر من هناية السنة املالية.
التزامه مبعاجلة الشكاوى وفق ما حددته اهليئة، خالل أربعة أشهر من هناية تقريرًا سنوايً مفصاًل يوضح مدى  (2)

 السنة املالية.
تقريراً سنوايً مفصاًل يوضح مدى التزامه أبحكام الالئحة التنظيمية اخلاصة مبعايري جودة اخلدمات املقدمة من  (3)

 ة السنة املالية.الصادرة عن اهليئة، خالل أربعة أشهر من هناي ,االنرتنتقبل مقدمي خدمات 
 التقارير الربعية:  (ج)

-، توزعهم وفق املراكز اهلاتفية يف احملافظات، وفئاهتم: حسب النوع )منزيللديه تقريراً ربعياً عن عدد املشرتكني (1)
 جتاري( وحسب السرعة. 

 تقريراً ربعياً عن اخلدمات اليت يقدمها واألسعار املطبقة على كل خدمة. (2)
عدد مراكز خدمة املشرتكني لديه ونقاط البيع، وتوزعها، وعناوين مواقعها، يف كافة احملافظات تقريراً سنوايً عن  (3)

 اليت يقدم فيها خدماته املرخص هبا.
 معلومات أخرى:  (د)

إبالغ اهليئة خطيًا يف حال إضافة أو إلغاء أي خدمة من اخلدمات املرخص هبا املسموح له بتقدميها، ويف  (1)
 معه منوذج عن عقد االشرتاك اخلاص ابخلدمة املضافة للحصول على موافقة اهليئة عليه.حال اإلضافة يرفق 
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رقم /  / الثابت الرتخيص النمطي لتقدمي خدمات اإلنرتنت  

 املمنوح إىل:
 

 شركة ...........................................

حملافظة........... ابلرقم /............../املسجلة ابلسجل التجاري   

/   /  بتاريخ    

 

 

 

 

2020دمشق، يف   /    /  
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 :استناداا إىل

 ،منه /26/، والسيما املادة وتعديالته 2010لعام  /18/أحكام قانون االتصاالت رقم  -

 ،وما بعدها منها 8، والسيما املواد 2010لعام  261الصادرة ابملرسوم رقم  ،وأحكام الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت -

 ، 23/12/2020   اتريخ /75لصادر بقرار جملس املفوضني رقم /وا ،النافذ نرتنتونظام منح تراخيص تقدمي خدمات اإل -

 ،الواثئق املرفقة ابلطلب واملقدمة استكماالً له، ومجيع الثابت نرتنتلتقدمي خدمات اإل...................وطلب الشركة ... -

 السنوي، .. ( الذي يشعر بتسديد املبلغ املقطوع من أجر الرتخيص......) ..... ....( اتريخ....إلشعار رقم ).......وا -

ألغراض هذا )فيما يلي  الثابت نرتنت. لتقدمي خدمات اإل..........................لـوعلى موافقة اهليئة على الرتخيص  -
 الرتخيص "املرخص له"(،

 ..املسجلة يف السجل التجاري يف حمافظة ........ ابلرقم /...../ بتاريخ .../.../.............ُتمنح شركة ...........

 ....................................................................................وموطنها املختار .............

 .الثابت هذا الرتخيص النمطي لتقدمي خدمات اإلنرتنت

 ويسري هذا الرتخيص ابتداًء من اتريخ ..../..../.... ولغاية ..../..../....

 املرخص هبا الواردة يف وثيقة الرتخيص املرفقة، الثابت إلنرتنتوخيول هذا الرتخيص النمطي، املرخص له، تقدمي خدمات ا

وخيضع هذا الرتخيص لألحكام والشروط املنصوص عليها يف وثيقة الرتخيص، ويرجع إىل األحكام اليت تشري إليها عند عدم ورود 
 نص يف هذا الرتخيص.

 دمشق يف ..../..../....

 املدير العام

 لالتصاالت والربيدللهيئة الناظمة 

 

 


