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 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  -

 ،31/8/2021  اتريخ  /44رقم / جملس املفوضني لى قراروع -

 يلي: ما واملتضمن ،والذي حيل حمل أي نظام سابق هلذه الغاية ابئع اثنوي للخطوط اخللوية،تراخيص نح ملنظام هذا ال صدر 
 

 ابئع اثنوي للخطوط اخللوية. منح ترخيصوإجراءات شروط  .1

 االستمارات: .2

 )شركة(. للخطوط اخللوية ئع اثنوياستمارة طلب احلصول على ترخيص اب -

 .(1)نشرة استعالمات اثنوي للخطوط اخللويةابئع  ترخيص استمارة طلب احلصول على -

 (.2)نشرة استعالماتلبائع الثانوي للخطوط اخللوية مدير فرع ل طلب املوافقة علىاستمارة  -

 لخطوط اخللوية.ل البائع الثانويحمل تغيري عنوان استمارة طلب  -

 للخطوط اخللوية. للبائع الثانويتغيري عنوان فرع طلب  استمارة -

 التعهدات: .3

 .(شخص طبيعي)تعهد  -

 .شركة()شخص اعتباري/تعهد  -

 (للبائع الثانوي )مدير فرعتعهد  -

 ضوابط بيع اخلطوط اخللوية. .4

  .البائع الثانوي للخطوط اخللوية ترخيصوثيقة  .5

 .)شخص طبيعي( البائع الثانوي للخطوط اخللوية ترخيص .6

 .البائع الثانوي للخطوط اخللوية )شخص اعتباري( رخيصت .7

 ...مرفق ترخيص البائع الثانوي للخطوط اخللوية رقم // بتاريخ // املمنوح لشركة .8

  منوذج الالمانع املمنوح من شركات االتصاالت النقالة. .9
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 الفهرس

 

 مقدمة 

  .الشروط الواجب توفرها يف طالب الرتخيص   – 1 املادة

 .الواثئق الواجب على طالب الرتخيص تقدميها   – 2 املادة

 .البت بطلب منح الرتخيص   – 3 املادة

 التزامات طالب الرتخيص.   - 4املادة 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



 السورية العربية اجلمهورية
  اهليئة الناظمة لالتصاالت والربيد

 

 

5 
 

 

 :طالب الرتخيصالشروط الواجب توفرها يف     – 1املادة 
 أو شخصاً اعتباريً  ،وقد أمت الثامنة عشر من عمره أو من يف حكمه شخصاً طبيعياً سوري اجلنسية صأن يكون طالب الرتخي (أ)

 .مؤسَّساً يف سورية ()شركة
 .أصوالً  حيصل على موافقة اجلهة العامل هبا أن أو ،موظفاً يف الدولة أالا يكون طالب الرتخيص (ب)
 .ؤسسة العسكريةالعاملني يف امل من العسكرينيأالا يكون طالب الرتخيص  (ج)
 .غري حمكومأن يكون  (د)
قبل اتريخ  شهادة تعليم أساسي كحد أدىن، وال ينطبق هذا الشرط على الرتاخيص املمنوحة سابقاً أن يكون حاصاًل على  (ه)

2/2/2014. 

 تقدميها:على طالب الرتخيص الواثئق الواجب     – 2املادة 

 :طبيعيا   ا  شخصيف حال كان مقدم الطلب  (أ)
)نشرة ستمارة ملء االمع ول على ترخيص ابئع اثنوي للخطوط اخللوية وفقًا للنموذج املعتمد من اهليئة طلب احلص (1)

ميكن للمرخص له تقدمي طلب   فقط ويف حال التجديد شخصياً، طالب الرتخيصمن  نيموقع  ( 1استعالمات
 .ت أو فروع املؤسسة السورية للربيدأو فروع الشركة السورية لالتصاال التجديد يف مراكز شركات االتصاالت النقالة

  -وأرقام التواصل معه )اثبت همدوان عليها خبط واضح عنوانته عن هوي ةوصور  لطالب الرتخيص،غري حمكوم وثيقة  (2)
 (.خلوي

 أو من ينوب عنه أصوالً. اجلهة العامل هباالوزير املختص لدى أو موافقة  ،الدولةيف وثيقة غري عامل  (3)
 .(أساسي كحد أدىن شهادة تعليميُطلب  )احلاصل عليها  التعليمشهادة عن مصدقة صورة  (4)
 ./2صور شخصية حديثة خبلفية بيضاء لطالب الرتخيص عدد / (5)
 (.الشرطة أوشهادة تعريف لطالب الرتخيص عليها صورة شخصية حديثة خمتومة من املختار ومصدقة أصوالً )البلدية  (6)
أو  ؛أو سند ملكية ؛ق من البلدية حصراً عقد إجيار مصدا : )يوفق مايل وثيقة عقارية للمحل ابسم طالب الرتخيص (7)

أو شهادة تعريف من املختار مع شاهدين ومصدقة من جهة حكومية تتبع لـوزارة الداخلية أو  ؛مستند من القضاء
د عق –عقد حماصة  –أو أي وثيقة رمسية تثبت صلتة ابحملل )تكليف مايل ؛ أو ترخيص إداري ؛وزارة اإلدارة احمللية

 .(..عقد إعارة -استثمار
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على أن تبني الشركات إحدى من  أو وفق النموذج املعتمد؛ شركات االتصاالت النقالة املرخص هلاال مانع من  وثيقة (8)
 الالمانع. األخرى أسباب عدم منح اتالشرك

ثبت د يُ بيان وضع عسكري من شعبة التجني يف حال تقدمي الطلب للحصول على الرتخيص ألول مرة يُطلب تقدمي (9)
 اإلعفاء أو اتريخ التسريح ابلنسبة للمتقدمني من الذكور.

ووضع وتوقيعه اباللتزام الكامل والتام بضوابط البيع وفق النموذج املعتمد من اهليئة )شخص طبيعي(  تعهد تقدمي (10)
 .شخصياً  طالب الرتخيصقبل من البصمة عليه 

 مخسة آالف لرية سورية.(، ومقداره أو التجديد)احلصول على الرتخيص إشعار بتسديد أجر طلب  (11)
 

 :شركة /اعتباري   ا  شخصيف حال كان مقدم الطلب   (ب)
إضافة نشاط بيع اخلطوط اخللوية  ، علماً أنه جيبسارية املفعول تجاري ابسم طالب الرتخيصالسجل صورة مصدقة عن ال (1)

خيص لرت وإال اعترب ا املوافقة اتريخ منهر ثالثة أشإىل السجل بعد موافقة اهليئة على منح الرتخيص وخالل مدة التتجاوز 
 السجل التجاري يف حال طرأ أي تعديل عليه.صورة عن تزويد اهليئة بمن املرخص له طلب ويُ الغياً مبوجب قرار من اهليئة. 

استمارة طلب احلصول  ملءمع  من اهليئة طلب احلصول على ترخيص ابئع اثنوي للخطوط اخللوية وفقًا للنموذج املعتمد (2)
 ،من املخول ابلتوقيع أصواًل )وفق السجل التجاري( وخمتومني خبتم الشركة نيموقععلى ترخيص ابئع اثنوي )شركة( 

قبل كل مدير فرع مقرتح  من (2)نشرة استعالمات املوافقة على مدير فرع للبائع الثانوي طلب استمارةابإلضافة إىل ملء 
 .خبتم الشركة وختمهاه من وتوقيعها

، وصور عن هويهتم مدوان عليها خبط الطبيعيني الواردة أمساؤهم يف السجل التجاريكوم جلميع األشخاص غري حموثيقة  (3)
 (.خلوي -واضح عنوان كل منهم وأرقام التواصل معهم )اثبت

؛ رقم العقار -احلي -الشارع -املنطقة -احملافظة حبيث يشمل:)عنوان كل فرع ابلتفصيل  :متضمنة املقرتحةقائمة ابلفروع  (4)
 (.رقمه اخللوي -رقمه الثابت -املدير املقرتح لكل فرع

املعتمد من اهليئة  وفق النموذجيف مجيع فروعه اباللتزام الكامل والتام بضوابط البيع )شخص اعتباري/ شركة(  تعهدتقدمي  (5)
 .عليه تم الشركةخب وختمهمن املخول ابلتوقيع وتوقيعه 

لتزام الكامل والتام بضوابط البيع يف الفرع العامل به وفق النموذج املعتمد من ابالتقدمي تعهد )مدير فرع للبائع الثانوي(  (6)
 .اهليئة وتوقيعه من مدير الفرع حصراً مع وضع بصمته عليه وختمه خبتم الشركة

وفق ما  كل ما ينطبق على األشخاص الطبيعيني من حيث الواثئق املطلوب تقدميها للهيئةمقرتح   ينطبق على مدير كل فرع  (7)
قبول الوثيقة العقارية للمحل ابسم الشركة )طالب الرتخيص( أو ابسم  (؛ مع إمكانية9حىت  2 البند )أ( أعاله )من ذُكر يف

 مدير الفرع.
 .عن كل فرع ومقداره مخسة آالف لرية سورية(، أو التجديد)احلصول على الرتخيص إشعار بتسديد أجر طلب  (8)
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البت بطلب منح الرتخيص: – 3املادة   
من  عمل يوم يف غضون مخسة عشر  الرتخيص لحصول على ل هشعر بتسلمها طلبمبا يُ طالب الرتخيص  إبخطارتقوم اهليئة  (أ)

ص النقاستدراك ذلك  فيرتتب عليه املقدمة من قبله،أو املعلومات الواثئق وجود نقص أو خلل يف ويف حال ، له اتريخ ت سلُِّمها
ه ابسرتداد دون حقا  ،ابنقضائهارب طلبه ملغيًا وإال اعتُ  وضمن فرتة صالحية الثبوتيات املقدمةطره به اهليئة وفق ما تُ أو اخللل 

 أجر طلب احلصول على الرتخيص.
ب تسجيل الطل من اتريخ ستني يوم عملخالل مدة ال تتجاوز  ألول مرةاحلصول على الرتخيص تقوم اهليئة ابلبتا يف طلب  (ب)

اتريخ استكمال كافة الواثئق  كاملة، وإال تعترب هذه املدة من  املطلوبةوالثبوتيات الواثئق  يف الديوان العام للهيئة يف حال كانت
 .والثبوتيات املطلوبة

تسجيل الطلب يف الديوان من اتريخ  مخسة عشر يوم عملخالل مدة ال تتجاوز  الرتخيص جتديدتقوم اهليئة ابلبتا يف طلب  (ج)
 .كاملة، وإال تعترب هذه املدة من اتريخ استكمال كافة الواثئق والثبوتيات  املطلوبةوالثبوتيات الواثئق  ام للهيئة يف حال كانتالع

اإللكرتونية  التجهيزاتأنواع و كافًة تسديد  من اتريخ تزويدها إبشعارات العمل  نح الرتخيص خالل عشرة أيمتقوم اهليئة مب (ه)
 .أدانه 4من املادة ( أيف الفقرة ) هو مذكورا وفق ماملوجودة يف احملل 

 لذلك. املربرةتقوم إبخطاره ابألسباب اهليئة منح الرتخيص لطالبه يف حال رفض  (و)

 التزامات طالب الرتخيص: – 4املادة 

وفق ما هو حمدد يف أبحكام وشروط الرتخيص ، خيصلرت ا هعلى منحمبوافقتها اهليئة يلتزم طالب الرتخيص، وبعد أن تطره  (أ)
 مايلي: وعلى وجه اخلصوصستكمال ما يلزم ملنحه الرتخيص وفق اإلجراءات املعتمدة، ابو  الرتخيصوثيقة 

، ألف لرية سوريةعشرون  /20,000مقداره /يف حال املنح ألول مرة،  ، وملرة واحدة،تسديد بدل الرتخيص االبتدائي (1)
 .سب هذا البدل وفقاً لعدد فروع الشركةركة حييف حال كان شو 

ل.س( مائيت ألف لرية  200,000إيداع مبلغ أتميين، وملرة واحدة، يف حساب اهليئة لدى املصرف العقاري قيمته ) (2)
 سورية عن كل ترخيص مينح للشخص الطبيعي، وعن كل فرع من فروع الشخص االعتباري )يف حال الشركة(.

ويف ، يف حال املنح ألول مرة أو التجديد ألف لرية سوريةثالثون  /30,000ومقداره /وي تسديد أجر الرتخيص السن (3)
 .حال كان شركة حيسب هذا األجر وفقاً لعدد فروع الشركة

احلواسيب الشخصية( اليت سيتم من  -قارئ البصمة -)قارئ الباركود يف احمللاإللكرتونية  التجهيزاتحتديد وحصر  (4)
 لوية وتزويد اهليئة أبنواعها وأرقامها التسلسلية.خالهلا تفعيل اخلطوط اخل

له تفويض  ميكنو يف اهليئة، لتقدمي طلبه  شخصيا   ابحلضور )الشخص الطبيعي( طالب الرتخيصيلتزم  املنح ألول مرة،يف حال   (ب)
 .ويف منوذج الطلب املقدم ديوان اهليئةخطياً يف عن امسه يقوم ابلتصريح  الرتخيص الستالم شخص
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 لتقدمي طلبه شخصيا  املخول ابلتوقيع عن الشركة  حبضور )الشخص االعتباري( طالب الرتخيصاملنح ألول مرة، يلتزم يف حال  (ج)
 لديهمدير فرع كل يلتزم  ، و وميكن استالم الرتخيص من قبله أو من قبل الوكيل القانوين للشركة مبوجب وكالة رمسية أصوالً  يف اهليئة

 .إىل اهليئة شخصيا   ابحلضورحصل على موافقة اهليئة 
سواء ) لطلبه همن مكان تقدمي ترخيصهالستالم  ابحلضور شخصيا  يلتزم املرخص له ، للشخص الطبيعيالرتخيص  يف حال جتديد (د)

 .(، حسب احلالأو فروع الشركة السورية لالتصاالت أو فروع املؤسسة السورية للربيدمراكز شركات االتصاالت النقالة يف 
ه من ينوب عنوميكن حضور إىل اهليئة للمرخص له  شخصيالحلضور ايطلب ، للشخص االعتباري يصالرتخ يف حال جتديد (ه)

 قانونياً بوكالة رمسية مصدقة أصواًل.
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 االستمارات
  

 استمارة طلب احلصول على ترخيص ابئع اثنوي للخطوط اخللوية )شركة(. -
 .(1شرة استعالمات)ن للخطوط اخللوية ابئع اثنوي ترخيص احلصول على طلب ستمارةا -
 (.2)نشرة استعالماتاملوافقة على مدير فرع للبائع الثانوي  طلب استمارة -
 للخطوط اخللوية. طلب تغيري عنوان حمل البائع الثانوي ستمارةا -
 طلب تغيري عنوان فرع للبائع الثانوي للخطوط اخللوية. استمارة -

 
 

 جملس املفوضني قرار املقرة مبوجب
 31/8/2021 اتريخ   /44رقم /

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلمهورية العربية السورية – والربيد التصاالتلاهليئة الناظمة 
 /12011ص.ب / -دمشق 

 حمفوظة© حقوق التأليف والنشر 
www.sytra.gov.sy 
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 (شركة) للخطوط اخللوية استمارة طلب احلصول على ترخيص ابئع اثنوي
 31/8/2021 اتريخ /44/رقم  جملس املفوضني قرار وجباملقرة مب
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 :أمساء الشركاء / املؤسسني 
1. ............................................. 2. ............................................ 
3. ............................................. 4. ............................................ 

 

 وفق السجل التجاري أمساء املخولني ابلتوقيع: 
 

 مناذج التواقيع: 

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

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

 ابلتوقيع أصوال   املفوض اسم ................................ 
 (سارية املفعولوكالة ال جيب إرفاق صورة مصدقة عن)

 

 منوذج توقيعه:.................................. 

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

 .......................شركة: ...........................................واملخول ابلتوقيع عن بصفيت ممثل طالب الرتخيص 
للحصول على  طليب املقدماملرفقة مع  املستندات والواثئق واملعلوماتوكافة ه االستمارة، أؤكد أبن كافة املعلومات احملددة يف هذ

 .، ويف حال عدم صحة أي منها حيق للهيئة إلغاء الرتخيص دون سابق إنذاردقيقةو صحيحة  ابئع اثنوي للخطوط اخللويةترخيص 
 

 
 التوقيع وختم الشركة:    االسم الثالثي للمخول ابلتوقيع: ...........................       

  

 
 
 

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

  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: 

 .........................................................: خدمات ............تقدميهااحلصول على ترخيص ل املراددمات خلا

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

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

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

........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
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 (1نشرة استعالمات) استمارة طلب احلصول على ترخيص ابئع اثنوي
 31/8/2021 اتريخ /44/رقم  جملس املفوضني قرار املقرة مبوجب

 

 ..............حمل ورقم القيد: ...................   اجلنسية: ................ .  ..............  : ............الثالثياالسم   -      
قرية:  ..............منطقة: .....  ............... ......يف حمافظة: ..... ................  ...............اتريخ ومكان الوالدة -

 ...................................الشخصية:............. للبطاقة الوطين رقملا .......................................
 ....... ............عمره: ..... ................................................. عمله: ...................اسم األب: ...  -
 ....................عمرها: ... ............................................... عملها: .............اسم األم: ..........   -
 ...............................................................................األحزاب واملنظمات اليت أنتمي إليها: ........ -
 ............................................................شعبة التجنيد والوضع التجنيدي والعسكري: .................... -
 ............................................................: ................. عنوان اإلقامة الدائمة مع رقم هاتف املنزل -
 ...................................................................: ........... عنوان اإلقامة احلالية مع رقم هاتف املنزل -
 ..............................:..................................................................)االسم التجاري( اسم احملل -
 .............................................................................. : مع رقم هاتف احملل عنوان احملل ابلتفصيل -
 .............................................................: ...... ابسم صاحب الطلب(وجيب أن تكون ) األرقام اخللوية -
 ..................................................................املهنة والعمل:  .............: ..... )إن وجد( الفاكس -
 ............................الشهادات اليت أمحلها مع اتريخ حصويل على آخر شهادة: ........................................ -
 ......................................................................................فات: ........األحكام القضائية والتوقي-

............................................................................................................................ 
 .................................................... هل يوجد أي تعامل سابق مع اهليئة )للتوضيح يف حال كانت اإلجابة نعم(: -

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

طليب املرفقة مع  املستندات والواثئق واملعلوماتوكافة ، (1)نشرة استعالمات ه االستمارةأؤكد أبن كافة املعلومات احملددة يف هذ :اإلقرار
، ويف حال عدم صحة أياٍّ منها حيق للهيئة إلغاء الرتخيص دون دقيقةو صحيحة ابئع اثنوي للخطوط اخللوية للحصول على ترخيص  املقدم

 ق إنذار.ساب

 حصرا  وبصمته طالب الرتخيصتوقيع 
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 (2)نشرة استعالمات شركةال يف حال ،استمارة طلب املوافقة على مدير فرع للبائع الثانوي
 31/8/2021 اتريخ /44/رقم  جملس املفوضني قرار املقرة مبوجب

 

 قيد: ....................................  ............   اجلنسية: ................ حمل ورقم ال  االسم الثالثي: ............  -      
................ يف حمافظة: ..........................   منطقة: ................... قرية:   اتريخ ومكان الوالدة............... -

 ...................................الشخصية:............. للبطاقة الوطين رقمال....................................... 
 ........... ........عمره: ..... ................................................. عمله: .........اسم األب: .............  -
 ....................عمرها: ... .................................................. عملها: ........اسم األم: ............   -
 األحزاب واملنظمات اليت أنتمي إليها: ....................................................................................... -
 .شعبة التجنيد والوضع التجنيدي والعسكري: ............................................................................... -
 : .............................................................................عنوان اإلقامة الدائمة مع رقم هاتف املنزل  -
 : ..............................................................................عنوان اإلقامة احلالية مع رقم هاتف املنزل  -
 احملل )االسم التجاري(:................................................................................................ اسم -
 : ..............................................................................عنوان احملل ابلتفصيل مع رقم هاتف احملل  -
 : ...................................................................لوية )وجيب أن تكون ابسم صاحب الطلب( األرقام اخل -
 .......................................................املهنة والعمل: ........... : ..................الفاكس )إن وجد(  -
 ريخ حصويل على آخر شهادة: ....................................................................الشهادات اليت أمحلها مع ات -
 األحكام القضائية والتوقيفات: ..............................................................................................-

............................................................................................................................ 
 .................................................... هل يوجد أي تعامل سابق مع اهليئة )للتوضيح يف حال كانت اإلجابة نعم(: -

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

للحصول على  طليب املقدماملرفقة مع  املستندات والواثئق واملعلوماتوكافة مارة، ه االستأؤكد أبن كافة املعلومات احملددة يف هذ :اإلقرار
، ويف حال عدم صحة أياٍّ منها حيق للهيئة إلغاء الفرع دون سابق دقيقةو صحيحة لبائع اثنوي للخطوط اخللوية  املوافقة ألكون مدير فرع

 إنذار.

 وبصمته   ،حصرا   مدير الفرعتوقيع  ختم الشركة )البائع الثانوي للخطوط اخللوية(
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 ط اخللويةللخطو  طلب تغيري عنوان حمل البائع الثانوي استمارة

 31/8/2121 اتريخ /44/رقم  جملس املفوضني قرار املقرة مبوجب
 
 ...............اترخيه  ................ رقم الرتخيص: .........  ...............  ........: ....للمرخص لهالثالثي سم اال -
 ..........................دات/ املؤهل العلمي: .......الشها.............................. :الرقم الوطين للبطاقة الشخصية -
 ................رقم اهلاتف الثابت:  ..................................................... :العنوان الدائم ابلتفصيل -
 ................اهلاتف الثابت: رقم  ..................................................... :العنوان احلايل ابلتفصيل -

 ......................رقم الفاكس:  .................................(: املرخص لهرقم اهلاتف اخللوي )ابسم  -

 .......................................................................................@لكرتوين )إن وجد(: الربيد اإل -

 ............................: ..........................................................للبائع الثانوي القدمياحملل عنوان  -
 ...........................................................................ابلتفصيل: ..............اجلديد عنوان احملل  -
 ................: اجلديد اهلاتف الثابت للمحل........... ...................................: ......اجلديد حمللاسم ا -
 :اليت سيتم من خالهلا تفعيل اخلطوط اخللوية، وأرقامها التسلسلية احملل يفلكرتونية اإل التجهيزاتأنواع كافة  -

 ...................................... رقمه: ........................................وعه: ..............ن   قارئ الباركود، 
   .. رقمه: ...............................................قارئ البصمة، نوعه: ........................................

 ......................................مه: ........رق ..................نوعه: ............... -1    :احلواسيب الشخصية
 ...........................................رقمه: ... .................................نوعه:  -2                          
 ..........................................رقمه: ...... .نوعه: .............................. -3                          
 ............................................رقمه: .. .........................نوعه: ........ -4                          
                         ................................................................................................. 

صحيحة  طليب املقدماملرفقة مع  املستندات والواثئق واملعلوماتوكافة ه االستمارة، أؤكد أبن كافة املعلومات احملددة يف هذ اإلقرار:
 دقيقة.و 

 التاريخ:...............................
 وبصمته  ،حصرا   البائع الثانويتوقيع    
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 شركة(ال يف حال) للخطوط اخللوية انويثالبائع لل طلب تغيري عنوان فرع استمارة
 31/8/2021 اتريخ /44/رقم  جملس املفوضني قرار املقرة مبوجب

 
 : ............ اترخيه ...........الشركة : ..............  .............  ............. رقم ترخيصملدير الفرعالثالثي سم اال -
 ........................الشهادات/ املؤهل العلمي: ....................................... الرقم الوطين للبطاقة الشخصية: -
 ................رقم اهلاتف الثابت:  ..................................................... :العنوان الدائم ابلتفصيل -
 ................رقم اهلاتف الثابت:  ..................................................... :العنوان احلايل ابلتفصيل -

 ......................رقم الفاكس:  .................................(: مدير الفرعرقم اهلاتف اخللوي )ابسم  -

 .......................................................................................@الربيد اإللكرتوين )إن وجد(:  -

 .......................................................: ...........................لبائع الثانويفرع اعنوان احملل القدمي ل -
 .......................عنوان احملل اجلديد ابلتفصيل: .................................................................. -
 ................اسم احملل اجلديد: .................................................... اهلاتف الثابت للمحل اجلديد:  -
 :اليت سيتم من خالهلا تفعيل اخلطوط اخللوية، وأرقامها التسلسليةأنواع كافة التجهيزات االلكرتونية يف احملل  -

 الباركود، نوعه: .............................................. رقمه: ............................................ قارئ   
 قارئ البصمة، نوعه: .............................................. رقمه: ............................................   
 نوعه: ................................... رقمه: ............................................ -1احلواسيب الشخصية:    

 نوعه: ................................... رقمه: ............................................ -2                          
 ................................ رقمه: ............................................نوعه: ... -3                          
 نوعه: ................................... رقمه: ............................................ -4                          
                         ................................................................................................. 

صحيحة  طليب املقدماملرفقة مع  املستندات والواثئق واملعلوماتوكافة ه االستمارة، أؤكد أبن كافة املعلومات احملددة يف هذ اإلقرار:
 دقيقة.و 

 التاريخ:...............................
  

  

 وبصمته  ،حصرا   مدير فرع البائع الثانويتوقيع 

 

 ختم الشركة )البائع الثانوي(
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)شخص طبيعي( هـدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتع  

مكان واتريخ ..، ................: والديت ................. ........... ....................... :الثالثي يامسأان املوقع أدانه، 
 ....................................................... الشخصية يتبطاقلالرقم الوطين ، ...............................: الوالدة

 

 

املمنوح يل سابقاً ذي الرقم: ..............  جتديد الرتخيصأو  /لخطوط اخللويةل ابئع اثنويترخيص يف حال موافقة اهليئة على منحي 
أتعهد اباللتزام  :فإنين .............................................................................يل: .......التا العنوان يف

 الكامل والتام وعلى مسؤولييت الشخصية مبا يلي:
 

بطلب خطي إال بعد التقدم ه وعدم تغيري  من اهليئة الناظمة لالتصاالت والربيد الرتخيص املمنوح يليف العنوان احملدد  العمل يف -1
 .أصوالً  واحلصول على موافقة اهليئة

الناظمة لالتصاالت والربيد مبوجب  اهليئة مناملقرة وضوابط تغذية احلساابت اإللكرتونية اخللوية ضوابط بيع اخلطوط  العمل وفق -2
 مبثابة إعالنيُعترب للهيئة لكرتوين نشرها على املوقع اإلأنين على علم أبن تطرأ عليها،  علماً تعديالت أي جملس املفوضني و قرار 
  .عنها

مجيع البياانت الشخصية املوجودة على  :بعد التأكد والتثبت منو عدم بيع أي شرحية خلوية إال حبضور صاحب العالقة ابلذات  -3
 بيع شرائح خلوية عدمااللتزام التام بمع  ها،مطابقة الصورة الشخصية املوجودة على البطاقة حلاملمن و  ؛الشخصية تهبطاق

 خر غري صاحب البطاقة الشخصية.آابستخدام بصمة شخص 
 عدم بيع أي شرحية خلوية من ترخيص بيع خطوط آخر غري عائد يل يف العنوان احملدد ابلرتخيص املمنوح يل. -4
بشكل مباشر أو غري مباشر وفقًا لألنظمة  عدم بيع أي شرحية خلوية يتم استخدامها ألغراض غري مشروعة يف حال معرفيت -5

 ، حتت طائلة املساءلة واحملاسبة القانونية يف حال ثبوت تورطي. وانني املعمول هباوالق
يف  والوارد ذكرها يف احمللاملوجودة و لهيئة ل ح عنهايصر اليت متا التاإللكرتونية  التجهيزاتعدم بيع أي خط خلوي إال من خالل  -6

 .الرتخيص املمنوح يل حتت طائلة املساءلة واحملاسبة القانونية
يف حال حدوث أي خمالفة يف احملل الذي أمارس  بشكل كامل األمنيةة أحتمل املسؤولية القانونيو ورد أعاله مبا أؤكد على التزامي  :إلقرارا

للهيئة احلق إبلغاء الرتخيص وكافة بطاقات تعبئة الرصيد املمنوحة يف حال عدم التقيد و  ،العمل فيه واحملدد عنوانه يف الرتخيص املمنوح يل
 . أجور الرتخيص أو املبلغ التأميينبدالت و من دون احلق ابسرتداد أي  صوالً أ

 ........................لتاريخ: ا

 وبصمته:  ، حصرا   طالب الرتخيصتوقيع   
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 )شخص اعتباري/ شركة( تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـد

...............................، املسجلة يف السجل ....................لتوقيع عن شركة: ........املخول اب أان املوقع أدانه،
 ..... ................ ................... :امسي الثالثي ؛................... ابلرقم ............ بتاريخ ...التجاري حملافظة ...

 .. .............................. الشخصية يتبطاقل، الرقم الوطين ..................: خ الوالدة.......، مكان واتري..والديت: .....
 

، احملددة لديها واليت انلت املوافقات أصوالً  نيو االعن يفلخطوط اخللوية ل ابئع اثنويترخيص  يف حال موافقة اهليئة على منح الشركة
 لى مسؤولييت الشخصية مبا يلي:أتعهد اباللتزام الكامل والتام وع فإنين

اليت انلت موافقة اهليئة الناظمة لالتصاالت والربيد أصواًل وعدم تغيري عنوان أياٍّ منها إال بعد التقدم بطلب  العمل يف فروع الشركة -1
 خطي للهيئة واحلصول على موافقتها أصوالً.

اهليئة الناظمة لالتصاالت  املقرة يفاحلساابت اإللكرتونية وضوابط تغذية اخللوية وفق ضوابط بيع اخلطوط يف مجيع فروعي العمل  -2
والربيد مبوجب قرار جملس املفوضني وأي تعديالت تطرأ عليها،  علمًا أنين على علم أبن نشرها على املوقع اإللكرتوين للهيئة يُعترب 

 مبثابة إعالن عنها.
احب العالقة ابلذات وبعد التأكد والتثبت من: مجيع البياانت إال حبضور ص االلتزام يف مجيع فروعي بعدم بيع أي شرحية خلوية -3

بيع  عدمااللتزام التام بالشخصية املوجودة على بطاقته الشخصية؛ ومن مطابقة الصورة الشخصية املوجودة على البطاقة حلاملها، مع 
 شرائح خلوية ابستخدام بصمة شخص آخر غري صاحب البطاقة الشخصية.

 خيص بيع خطوط آخر غري عائد يل.من تر  عدم بيع أي شرحية خلويةوعي بااللتزام يف مجيع فر  -4
عدم بيع أي شرحية خلوية يتم استخدامها ألغراض غري مشروعة يف حال معرفيت بشكل مباشر أو غري مباشر االلتزام يف مجيع فروعي ب -5

  حال ثبوت تورطي.قانونية يفحتت طائلة املساءلة واحملاسبة ال نني املعمول هبا لألنظمة والقواوفقاً 
واليت متا التصريح كل فرع يف  حتديداً اإللكرتونية املوجودة  التجهيزاتعدم بيع أي خط خلوي إال من خالل االلتزام يف مجيع فروعي ب -6

 عنها للهيئة والوارد ذكرها يف الرتخيص املمنوح يل حتت طائلة املساءلة واحملاسبة القانونية.
أمارس اليت  فروعيبشكل كامل يف حال حدوث أي خمالفة يف  األمنيةوأحتمل املسؤولية القانونية ا ورد أعاله مبأؤكد على التزامي  :اإلقرار

افة بطاقات أو أي فرع من فروعي مع كويف حال عدم التقيد للهيئة احلق إبلغاء الرتخيص ، واليت انلت موافقة اهليئة أصوالً  االعمل فيه
 .أجور الرتخيص أو املبلغ التأميينبدالت و من أي احلق ابسرتداد دون  أصوالً تعبئة الرصيد املمنوحة 

 ........................لتاريخ: ا

 

 

 
  

 وختم الشركة ، حصرا   املخول ابلتوقيع )وفق السجل(توقيع اسم و 
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 (، يف حال الشركةللبائع الثانوي)مدير فرع  تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـد

: ..................، مكان واتريخ والديت .................... ........ ....................... :الثالثي يامسه، أان املوقع أدان
 ....................................................... الشخصية يتبطاقل، الرقم الوطين ...............................: الوالدة

 

 

يل: ............................... التا العنوان يفالسماح يل ابلعمل يف تقدمي خدمة بيع اخلطوط اخللوية يف حال موافقة اهليئة على 
أتعهد اباللتزام الكامل  :فإنين ...........................................مبوجب الرتخيص املمنوح لشركة ........................

 ام وعلى مسؤولييت الشخصية مبا يلي:والت
 

من  وعدم تغيريه إال بعد التقدم بطلب خطي من اهليئة الناظمة لالتصاالت والربيد يل املوافقة املمنوحةالعمل يف العنوان احملدد يف  -1
 أصواًل. واحلصول على موافقة اهليئة احلاصلة على الرتخيص خالل الشركة

اهليئة الناظمة لالتصاالت والربيد مبوجب  من املقرةوضوابط تغذية احلساابت اإللكرتونية ية اخللو ضوابط بيع اخلطوط العمل وفق  -2
 مبثابة إعالنيُعترب نشرها على املوقع اإللكرتوين للهيئة أنين على علم أبن قرار جملس املفوضني وأي تعديالت تطرأ عليها،  علمًا 

  .عنها
القة ابلذات وبعد التأكد والتثبت من: مجيع البياانت الشخصية املوجودة على عدم بيع أي شرحية خلوية إال حبضور صاحب الع -3

عدم بيع شرائح خلوية ابستخدام مع االلتزام التام ببطاقته الشخصية؛ ومن مطابقة الصورة الشخصية املوجودة على البطاقة حلاملها، 
 بصمة شخص آخر غري صاحب البطاقة الشخصية.

 يل. ةاملمنوح ابملوافقةترخيص بيع خطوط آخر غري عائد يل يف العنوان احملدد عدم بيع أي شرحية خلوية من  -4
عدم بيع أي شرحية خلوية يتم استخدامها ألغراض غري مشروعة يف حال معرفيت بشكل مباشر أو غري مباشر وفقًا لألنظمة  -5

 طي. والقوانني املعمول هبا، حتت طائلة املساءلة واحملاسبة القانونية يف حال ثبوت تور 
يف  والوارد ذكرها يف احمللاملوجودة و ح عنها للهيئة يصر اليت متا التاإللكرتونية  التجهيزاتعدم بيع أي خط خلوي إال من خالل  -6

 يل حتت طائلة املساءلة واحملاسبة القانونية. ةاملمنوح املوافقةا
بشكل كامل يف حال حدوث أي خمالفة يف احملل الذي أمارس  نيةاألممبا ورد أعاله وأحتمل املسؤولية القانونية أؤكد على التزامي  :اإلقرار

وكافة بطاقات تعبئة الرصيد املمنوحة  موافقتهايل، ويف حال عدم التقيد للهيئة احلق إبلغاء  ةاملمنوح ملوافقةالعمل فيه واحملدد عنوانه يف ا
 . أجور الرتخيص أو املبلغ التأميينبدالت و من دون احلق ابسرتداد أي  أصوالً 

 ........................لتاريخ: ا

 وبصمته ، حصرا   مدير الفرعتوقيع   

 

 

 )البائع الثانوي للخطوط اخللوية(ختم الشركة 
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 31/8/2021  اتريخ /44/قرار جملس املفوضني رقم ب املقرة ضوابط بيع اخلطوط اخللوية
 

فيتم من خطني ابحلصول على أكثر رغبته يف حال و  ،أًي كان نوع اخلطال حيق للمرخص له بيع أكثر من خطني لنفس الشخص  (أ)
ويسمح ابلزيدة إىل ، شركةمبا ال يتجاوز مخسة خطوط من كل و  املرخصة االتصاالت النقالة ركاتشذلك حصرًا عن طريق مراكز 

، مع مراعاة أال يتجاوز عدد اخلطوط املستخرجة للشخص خالل العام الواحد وألسباب مربرة رة خطوط بعد موافقة اهليئة حصراً عش
 خط إال مبوافقة مسبقة من اهليئة. عشرة مخس)شراء وإلغاء( 

 املذكورة أعاله.اخلمسة طوط اخلمن ضمن هذا اخلط تسب شركة يعمل هبا الحيُ لمصلحي عائد  يف حال استثمار الشخص خلط  (ب)
 :الواثئق التاليةوي يُطلب تقدمي للحصول على خط خل  (ج)

 .اهلوية الشخصية حصراً  :نياملدني ينيلسور ابلنسبة ل -1
 : يف اجليش العريب السوري لسورينيابلنسبة ل -2

 .ابلنسبة لصف الضباط سابقاً( السجالت العسكرية)إدارة أو البشرية القوى دارة إالعسكرية املطورة الصادرة عن البطاقة  -
 .ابلنسبة للضباط سابقاً( الضباط شؤون)إدارة أو القوى البشرية  البطاقة العسكرية الصادرة عن إدارة  -
يوم كحد  /15بطاقة مطورة إضافة إىل إخراج قيد جديد مدته /اهلوية العسكرية املؤقتة ابلنسبة للعسكريني الذين ال حيملون  -

 أقصى.
 :نيالسوري نيلفلسطينيابلنسبة ل -3

 .البطاقة الشخصية املدنية للمدنيني -
 .يوم كحد أقصى /15جيش التحرير الفلسطيين مع إخراج قيد جديد مدته / ياهلوية العسكرية لعسكري -

حتديد صالحية الشرحية اخللوية حسب  حبيث يتم ؛سفر حصرًا مع اإلقامةجواز ال )عرب وأجانب(: نيغري السوريابلنسبة ل -4
 /60خالل مدة أقصاها / املذكورينبياانت حتديث التأكيد على ضرورة مع  ا بسمة الدخول للقطر،هاملصرح عن اإلقامةمدة 
هتم خالل املدة احملددة وعلى بتحديث بياان عدم قيامهمالشرائح اخللوية املستخرجة من قبلهم يف حال وإال يتم توقيف يوم 

 .املرخصة االتصاالت النقالةمسؤولية شركات 
من كل شركة اتصاالت نقالة فقط خط خلوي واحد  ابحلصول علىسمح للقاصر احلاصل على اهلوية الشخصية يُ  :للقاصرين -5

 االتصاالت ة مراكز شركةعليه مراجع شركةال، ويف حال رغبته ابحلصول على أكثر من خط من نفس أي ابئع اثنوي عن طريق
 .حصراً النقالة 

ات االتصاالت حصرًا من مراكز شرك اجلهات اخلاصة )شركات، منظمات، هيئات، مجعيات..إخل(:، و اجلهات احلكومية -6
 .النقالةاالتصاالت  على أن يتم حتديد املستخدمني احلقيقيني للشرائح اخللوية وعلى مسؤولية شركاتالنقالة، 

 .للهيئة مبثابة إعالن عنهانشرها على املوقع اإللكرتوين  ويُعترب، املصلحة العامةيل هذه الضوابط وفق ما تقتضيه تعد للهيئة: تنويه
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 ضوابط تقدمي خدمة تغذية احلساابت اإللكرتونية 

 لزابئن شركات االتصاالت النقالة
 

 
ئة الناظمة لالتصاالت والربيد احلصول على أرصدهتم إال من املوزعني الثانويني املرخصني من قبل اهليالبائعني الثانويني أو اليستطيع  (د)

 خالل موزعي اجلملة املوجودين يف نفس املنطقة واملعتمدين من شركات االتصاالت النقالة واملوافق عليهم من اهليئة.
 روط احملددة من قبلها.يف حال الرغبة ابلعمل من خالل تطبيق فيجب احلصول مسبقاً على املوافقة الالزمة من اهليئة ووفق الش  (ه)
 للموزعني الثانويني حتويلها للزابئن يساوي مليون لرية سورية يومياً.للبائعني الثانويني أو احلد األقصى جملموع املبالغ اليت ميكن  (و)
 احلد األعلى لقيمة احلساب اإللكرتوين للزبون مئة ألف لرية سورية. (ز)
 لزبون على حسابه اإللكرتوين مئة ألف لرية سورية يومياً.احلد األعلى جملموع قيمة العمليات اليت ينفذها ا (ح)
 وفق هذا الرتخيص تسديد فواتري اخلطوط اخللوية الحقة الدفع وتعبئة أرصدة اخلطوط مسبقة الدفع.للبائعني الثانويني ُيسمح  (ط)

 
 

 .اإللكرتوين للهيئة مبثابة إعالن عنها ويُعترب نشرها على املوقعاملصلحة العامة، للهيئة تعديل هذه الضوابط وفق ما تقتضيه تنويه: 
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 وثيقة ترخيص
 لبائع الثانوي للخطوط اخللويةا

 
 
 
 

 جملس املفوضني قرار املقرة مبوجب
 31/8/2021  اتريخ  /44رقم /
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 الفهرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 .تعاريف -1املادة 
 الواثئق اليت يتألف منها الرتخيص. -2املادة 
 نطاق الرتخيص. -3املادة 
 .ةاخلدمات املرخص -4املادة 
 .مدة الرتخيص -5املادة 
 جتديد الرتخيص. -6املادة 
 لتجديد الرتخيص. ةمات والواثئق املطلوباملعلو  -7املادة 
 .املرخص له، أو عنوان أّي من فروع املرخص له املعلومات والواثئق املطلوبة لتغيري عنوان -8املادة 

 التنازل عن الرتخيص.  -9ملادة ا
 التعاقد من الباطن.  -10املادة 
 توفري املعلومات والبياانت واملستندات.  -11املادة 
 االلتزامات الفنية.  -12املادة 
 .املاليةااللتزامات  -13املادة 
 محاية البياانت واخلصوصية. -14املادة 
 االلتزام ابألنظمة، والتعاون مع اهليئة والسلطات املختصة. -15املادة 
 انتهاء الرتخيص. -16املادة 
 جتميد وإلغاء الرتخيص. -17املادة 
   تعديل الرتخيص. -18املادة 

 اإلخطارات. -19ادة امل
 أحكام عامة. -20املادة 
 .أحكام ختامية -21املادة 
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 تعاريف:   -1املادة 
إىل  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 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 

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

 اجلمهورية العربية السورية.

 هذه الوثيقة. "وثيقة الرتخيص":

 .واحملدد يف الرتخيص اريخ الذي يدخل فيه الرتخيص حيز النفاذالت "اتريخ السرين":

وحمدد  ، وتبدأ من اتريخ سرين الرتخيص وحىت اتريخ انتهائهرخص له لتقدمي اخلدمات املرخصةالفرتة احملددة للم "مدة الرتخيص":
 .بسنة ميالدية واحدة

 .اهليئة لبيع اخلطوط اخللوية من البائع الثانوي خيصاحلاصل على تر  عتباري(االطبيعي أو ال) الشخص ":البائع الثانوي"

 .تقدمي اخلدمةأية أجهزة أو معدات أو أدوات تستخدم ألغراض  "التجهيزات":

، وال حيق له فتح سوى حساب وحيد بناًء على طلبه هو حساب تعود ملكيته لزبون شركة االتصاالت، يُفتح ":احلساب اإللكرتوين"
 .اتصاالت لدى كل شركة

هو اجلهة املعتمدة من قبل شركة االتصاالت واملوافق عليها من اهليئة أصواًل؛ ُيسمح له بتحويل األرصدة املقابلة لقيمة  وزع اجلملة":"م
 اإليداع املساوي ابللريات السورية إىل رصيد احلساابت املصرفية لشركة االتصاالت.

اهليئة لتغذية احلساابت اإللكرتونية اخلاصة بزابئن  من صل على ترخيصعتباري( احلااالطبيعي أو الالشخص )هو  املوزع الثانوي":"
 .شركات االتصاالت النقالة
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 أو إضافة لوثيقة الرتخيص، بعد اتريخ السرين./أي تعديل للرتخيص أو أي تغيري و "تعديل الرتخيص":

، CK1-10968336 يئة يف البنك العقاري رقمهو مبلغ حمدد مبئيت ألف لرية سورية يتم تسديده يف حساب اهل ":املبلغ التأميين"
 .خمالفة وللهيئة احلق يف حجزه يف حال كان إلغاء الرتخيص بسبب ارتكاب املرخص له ألي

 البدل النقدي الذي يقوم املرخص له بسداده إىل الدولة عند منحه الرتخيص.": بدل الرتخيص االبتدائي"

 إىل اهليئة مقابل األعباء اليت تتحملها للقيام مبهامها التنظيمية. رخص له بسدادهالذي يقوم امل راألجر الرتخيص السنوي": " أج

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

 نطاق الرتخيص:   –3املادة 

راضي اجلمهورية العربية السورية، ، داخل أ(4ات املرخصة وفق املادة )رخص له بتقدمي اخلدميشمل نطاق الرتخيص قيام امل
 .يف اإلطار التانظيميالواردة الرتخيص والواثئق األخرى ذات الصلة وثيقة شروط املنصوص عليها يف حكام واللألوذلك وفقاً 

 :اخلدمات املرخصة   –4املادة 

 تقدمي اخلدمات التالية فقط: جيوز للمرخص له 

  .اخلطوط اخللويةبيع   (أ)
تسديد فواتري اخلطوط اخللوية تقدمي خدمة تغذية احلساابت اإللكرتونية اخلاصة بزابئن شركات االتصاالت النقالة و   (ب)

 .الحقة الدفع وتعبئة أرصدة اخلطوط مسبقة الدفع

 حملل.وتقع على مسؤوليته احلصول على املوافقات والرتاخيص الالزمة أصوالً ملزاولة أي نشاط آخر يف ا

 مدة الرتخيص:   –5املادة 

 سنة ميالديةملدة ويبقى سارًي  ،املمنوح من اهليئةالرتخيص  يفاتريخ سرين الرتخيص احملدد يدخل الرتخيص حيز النفاذ من 
 من وثيقة الرتخيص. /6/، ويكون قابالً للتجديد وفق أحكام املادة واحدة
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 جتديد الرتخيص:   –6املادة 
وملدد متتالية، ويشرتط على املرخص له للحصول على جتديد  ناًء على طلب املرخص له وموافقة اهليئةب الرتخيص جُيدد (أ)

 الرتخيص ما يلي:

اتريخ انتهاء مدة على األقل من  ينشهر التقدم للهيئة بطلب جتديد الرتخيص وفق النموذج املعتمد من اهليئة قبل  (1)
أو فروع الشركة السورية لالتصاالت أو فروع املؤسسة النقالة شركات االتصاالت مراكز من خالل الرتخيص احلايل، 

 .حيث تقوم بتزويد اهليئة ابلواثئق املطلوبة ؛السورية للربيد
 .املمنوح لهروط الرتخيص خالل فرتة ترخيصه السابقة أبحكام وشالتزامه  (2)
 .تزويد اهليئة بكافة املعلومات والواثئق اليت تطلبها لتجديد الرتخيص (3)

 يف حال إخالله أبحد الشروط الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة. املرخص له حق طلب التجديدال مُينح  (ب)
 .وفق مقتضيات املصلحة العامة حكام وشروط جديدةأب للهيئة جتديد الرتخيص حيق (ج)
يف  تسجيل الطلبمن اتريخ  مخسة عشر يوم عملخالل مدة ال تتجاوز  الرتخيص جتديدتقوم اهليئة ابلبتا يف طلب  (د)

كاملة، وإال تعترب هذه املدة من اتريخ استكمال كافة الواثئق   املطلوبةوالثبوتيات الواثئق  الديوان العام للهيئة يف حال كانت
 .والثبوتيات

الستالم ترخيصه من مكان تقدميه للطلب للمرخص له  شخصيالحلضور ايطلب يف حال التجديد )للشخص الطبيعي(،  (ه)
 .)حسب احلال(

ه من ينوب عنوميكن حضور إىل اهليئة للمرخص له  شخصيالحلضور ايطلب ديد )للشخص االعتباري(، يف حال التج (و)
 قانونياً بوكالة رمسية مصدقة أصواًل.

وفق الشروط احملددة للتجديد يفقد حقه يف  هيف حال انتهاء الرتخيص دون تقدم املرخص له ابلواثئق املطلوبة لتجديد (ز)
 التجديد ملدة عام كامل.

 لتجديد الرتخيص: ةاملعلومات والواثئق املطلوب -7 ةاملاد

 يف حال الشخص الطبيعي: (أ)
 ص القدمي.يخرت ال (1)
 .طلب لتجديد الرتخيص وفق النموذج املعتمد يف اهليئة (2)
 .سارية املفعولغري حمكوم وثيقة  (3)
 .أصوالً أو من ينوب عنه هبا  الوزير املختص لدى اجلهة العاملأو موافقة وثيقة غري عامل ابلدولة  (4)
 الشرطة.(  أوالبلدية )من تومة من املختار ومصدقة أصوالً خم ؛عليها صورة شخصية حديثةشهادة تعريف  (5)
أو  ؛أو سند ملكية ؛ق من البلدية حصراً مصدا  عقد إجيار: )وفق مايلي حصراً وثيقة عقارية للمحل ابسم املرخص له  (6)

قة من جهة حكومية تتبع لـوزارة الداخلية أو وزارة أو شهادة تعريف من املختار مع شاهدين ومصد ؛مستند من القضاء
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 -عقد استثمار -عقد حماصة –أو أي وثيقة رمسية تثبت صلتة ابحملل )تكليف مايل ؛ أو ترخيص إداري ؛اإلدارة احمللية
 (...عقد إعارة

 .سابقاً وفق النموذج احلايل املعتمد يف اهليئة يف حال مل يتم تقدميه ،)شخص طبيعي( تعهد (7)
 ، ومقداره مخسة آالف لرية سورية.)جتديد( احلصول على الرتخيصطلب تسديد أجر بر إشعا (8)
يُطلب وثيقة ال مانع من شركات االتصاالت النقالة املرخصة أو من  احملل عند التجديدتغيري عنوان الرغبة بيف حال  (9)

 إحداها مع ذكر أسباب عدم املنح من الشركات األخرى.
 

 ركة(:يف حال الشخص االعتباري )ش (ب)
 .الرتخيص القدمي (1)
 .طلب لتجديد الرتخيص وفق النموذج املعتمد يف اهليئة (2)
السجل التجاري يف صورة عن تزويد اهليئة بمن املرخص له طلب ويُ  صورة مصدقة عن السجل التجاري سارية املفعول. (3)

 حال طرأ أي تعديل عليه.
رقم العقار؛ مدير  -احلي -الشارع -املنطقة - احملافظةمتضمنة: )عنوان كل فرع ابلتفصيل متضمناً  املرخص لهفروع قائمة ب (4)

 رقمه اخللوي(. -رقمه الثابت -فرعال
 .، يف حال مل يتم تقدميه سابقاً وفق النموذج احلايل املعتمد يف اهليئة(شركة /)شخص اعتباري تعهد (5)
 .وفق النموذج احلايل املعتمد يف اهليئة يف حال مل يتم تقدميه سابقاً ، لكافة مدراء الفروع تعهد )مدير فرع للبائع الثانوي( (6)
وفق للتجديد  ينطبق على مدير كل فرع كل ما ينطبق على األشخاص الطبيعيني من حيث الواثئق املطلوب تقدميها للهيئة (7)

قبول الوثيقة العقارية للمحل ابسم الشركة )طالب الرتخيص( أو  (؛ مع إمكانية6حىت  3ما ذُكر يف البند )أ( أعاله )من 
 سم مدير الفرع.اب

 .عن كل فرع ومقداره مخسة آالف لرية سورية(، التجديد)احلصول على الرتخيص إشعار بتسديد أجر طلب  (8)
ال مانع من شركات االتصاالت  يُطلب وثيقةعند التجديد يف حال الرغبة بتغيري عنوان أي فرع من فروع املرخص له  (9)

 املنح من الشركات األخرى.أو من إحداها مع ذكر أسباب عدم  النقالة املرخصة
 

 :أي من فروع املرخص لهعنوان ؛ أو املرخص له املعلومات والواثئق املطلوبة لتغيري عنوان   –8املادة 

فإنه يلتزم ابحلصول على موافقة خطية مسبقة من اهليئة أصوالً  عنوان حملهبتغيري )الشخص الطبيعي(  يف حال رغبة املرخص له (أ)
؛ واليت ميكن له ويلتزم بتقدمي الواثئق التاليةوافقتها، دون احلصول على م عنواناللرتخيص يف حال تغيري ائلة إلغاء احتت ط

  أو فروع السورية لالتصاالت أو فروع املؤسسة السورية للربيد: تقدميها عن طريق شركات االتصاالت النقالة
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 .ص القدمييخرت ال (1)
  .طلب تغيري عنوان حمل البائع الثانوي مع ملء استمارة د يف اهليئةلتغيري العنوان وفق النموذج املعتم تقدمي طلب (2)
 ا مع ذكر أسباب عدم املنح من الشركات األخرى.أو من إحداه ال مانع من شركات االتصاالت النقالة املرخصة وثيقة (3)
و سند إقامة مصدق أ ،(الشرطة –أصواًل )البلدية تومة من املختار ومصدقة عليها صورة شخصية حديثة خمشهادة تعريف  (4)

 أصوالً.
أو  ؛أو سند ملكية ؛ق من البلدية حصراً عقد إجيار مصدا ) وفق مايلي:وثيقة عقارية للمحل ابسم املرخص له حصرًا   (5)

أو شهادة تعريف من املختار مع شاهدين ومصدقة من جهة حكومية تتبع لـوزارة الداخلية أو وزارة  ؛مستند من القضاء
عقد  -عقد استثمار -عقد حماصة –أو أي وثيقة رمسية تثبت صلتة ابحملل )تكليف مايل ؛ خيص إداريأو تر  ؛اإلدارة احمللية

 (.إعارة
 .ل.س /1000/ألف لرية سورية بقيمة على الطلب طوابع مالية لصق  (6)

خطية  فإنه يلتزم ابحلصول على موافقة فروعهعناوين عنوان من  أيبتغيري  (االعتباريالشخص )يف حال رغبة املرخص له  (ب)
يف حال تغيري أي عنوان دون احلصول على موافقتها، ويلتزم  الرتخيصالفرع وحىت إلغاء مسبقة من اهليئة أصواًل حتت طائلة 

 بتقدمي الواثئق التالية:
 الرتخيص القدمي. (1)
للخطوط  نويبائع اثل فرعمع ملء استمارة طلب تغيري عنوان  اهليئةلتغيري العنوان وفق النموذج املعتمد يف  تقدمي طلب (2)

 .اخللوية
 ا مع ذكر أسباب عدم املنح من الشركات األخرى.أو من إحداه ال مانع من شركات االتصاالت النقالة املرخصة وثيقة (3)
أو سند إقامة مصدق  ،الشرطة( –شهادة تعريف عليها صورة شخصية حديثة خمتومة من املختار ومصدقة أصواًل )البلدية  (4)

 أصوالً.
أو مستند  ؛أو سند ملكية ؛ق من البلدية حصراً عقد إجيار مصدا ) وفق مايلي:ابسم املرخص له حصراً وثيقة عقارية للمحل  (5)

أو شهادة تعريف من املختار مع شاهدين ومصدقة من جهة حكومية تتبع لـوزارة الداخلية أو وزارة اإلدارة  ؛من القضاء
عقد  -عقد استثمار -عقد حماصة –)تكليف مايل  أو أي وثيقة رمسية تثبت صلتة ابحملل؛ أو ترخيص إداري ؛احمللية
 (.إعارة

 ل.س. /1000لصق طوابع مالية على الطلب بقيمة ألف لرية سورية / (6)
الستالم ترخيصه يف مكان للمرخص له  شخصيالاحلضور يف حال تغيري عنوان املرخص له )الشخص الطبيعي(، يُطلب  (ج)

 .تقدميه للطلب )حسب احلال(
للمرخص له أو الوكيل  شخصيالاحلضور ع من فروع املرخص له )الشخص االعتباري(، يُطلب يف حال تغيري عنوان فر  (د)

 .مصدقة أصوالً  بوكالة رمسية القانوين للشركة
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 التنازل عن الرتخيص:   –9املادة 
 عن الرتخيص املمنوح له. له أن يتنازل ال جيوز للمرخص

 التعاقد من الباطن:   –10املادة 
مسؤوليًة كاملًة  املسؤول ويُعترب هو يتعلق بتقدمي اخلدمات املرخصة التعاقد من الباطن مع طرف آخر فيما له ال جيوز للمرخص (أ)

 عن مجيع التزاماته املتعلقة بتنفيذ أحكام وشروط الرتخيص املمنوح له.

 :توفري املعلومات والبياانت واملستندات   -11املادة 
ئة، ومت م هبا للهيواملعلومات والواثئق واملستندات الفنية واملالية والقانونية اليت تقدا يلتزم املرخص له بضمان صحة مجيع البياانت 

 على أساسها منحه الرتخيص، حتت طائلة إلغاء الرتخيص.

 :االلتزامات الفنية   -12املادة 
وجودة يف احملل واليت قام بتزويد اإللكرتونية امل التجهيزاتيلتزم املرخص له اباللتزام بتقدمي خدمة بيع اخلطوط اخللوية من خالل 

ويلتزم ابحلصول على موافقة اهليئة مسبقًا على أي تعديل أو تغيري يطرأ هبذا ، حصراً  اهليئة أبنواعها وأرقامها التسلسلية
  ، حتت طائلة إلغاء الرتخيص.اخلصوص

 :االلتزامات املالية   -13ملادة ا
، لقاء تكاليف أدائها عند منحه الرتخيص أو جتديد الرتخيص، سدد للهيئة أجورًا سنوية عن الرتخيصعلى املرخص له أن يُ  (أ)

 ملهامها التنظيمية يف قطاع االتصاالت، حمددًة كما يلي:

يف حال  و ، ألف لرية سوريةعشرون  /20,000مقداره / يف حال املنح ألول مرة ، ملرة واحدة،بدل الرتخيص االبتدائي (1)
، ُيسدد بعد احلصول على عدد فروع الشركة( × 0,0002وفقاً لعدد فروع الشركة ) أي   البدلسب هذا كان شركة حي

 .منحه الرتخيص موافقة اهليئة وقبل
حيتسب هذا األجر وفقاً لعدد  ويف حال كان شركة، ألف لرية سوريةثالثون  /30,000ومقداره /أجر الرتخيص السنوي  (2)

 .منحه الرتخيص ُيسدد بعد احلصول على موافقة اهليئة وقبل، د فروع الشركة(عد × 30,000فروع الشركة ) أي  
لرية سورية(، عند تقدمي طلب  مخسة آالف)فقط  .سل /5,000/ قيمته البالغ الرتخيصاحلصول على  طلب أجر (3)

 × 5,000ويف حال كان شركة حيسب هذا األجر وفقاً لعدد فروع الشركة ) أي   الرتخيص أو التجديد. احلصول على
 عدد فروع الشركة(.

ل.س( مائيت ألف لرية  200,000إيداع مبلغ أتميين، وملرة واحدة، يف حساب اهليئة لدى املصرف العقاري قيمته ) (4)
 200,000)أي  ها عن كل فرع من فروعحيسب ويف حال كان شركة للشخص الطبيعي، سورية عن كل ترخيص مينح 

 .الرتخيص منح ل على موافقة اهليئة وقبلُيسدد بعد احلصو و  ،عدد فروع الشركة(× 
ل.س )فقط ألف لرية سورية( عند تقدمي طلب لتغيري العنوان سواء عنوان البائع  /1,000إلصاق طوابع مالية بقيمة / (5)

  .(شركةالثانوي أو عنوان أي فرع من فروع البائع الثانوي )يف حال 
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 .بقرار من جملس املفوضني األجورالبدالت و  هذهللهيئة احلق يف رفع أو خفض قيمة  (ب)
النامجة عن تنفيذ الرتخيص املمنوح له وفقًا للقوانني )متضمنة الطوابع املعمول هبا( يتحمل املرخص له مجيع الضرائب والرسوم  (ج)

 واألنظمة النافذة يف اجلمهورية العربية السورية.
 

 :محاية البياانت واخلصوصية   -14املادة 
بوضع وتطبيق مجيع اإلجراءات املناسبة والالزمة للحفاظ على أي  الزابئنضمان سرية وخصوصية بياانت ص له بيلتزم املرخ

 .وعلى مسؤوليته يقدم له اخلدمة زبونبياانت حيصل عليها يف سياق عمله من أي 

 االلتزام ابألنظمة، والتعاون مع اهليئة والسلطات املختصة:   -15املادة 
لتزام الدائم أبحكام اإلطار التنظيمي النافذ املعمول به يف اجلمهورية العربية السورية، وتعديالته. وعلى وجه على املرخص له اال (أ)

 اخلصوص القانون، والالئحة التنفيذية، والرتخيص املمنوح له، واللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات الصادرة عن اهليئة.
 ، كما هو حمدد يف الرتخيص والقانون والالئحة التنفيذية.إدارة االتصاالتو هليئة يلتزم املرخص له ابلتعاون الكامل مع ا (ب)
من  /38/على املرخص له اتاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتيسري أعمال الضابطة العدلية لدى اهليئة، تطبيقًا ألحكام املادة  (ج)

 الالئحة التنفيذية.
األمن  متطلبات إدارة االتصاالت مبا حيققم املرخص له بتنفيذ كافة متطلبات من القانون، يلتز  /51/تطبيقًا ألحكام املادة  (د)

 اخلاصة. ، حني طلِبها، على مسؤوليته ونفقتهالوطين

 انتهاء الرتخيص:   -16املادة 
 أو يف حال، يعترب الرتخيص منتهيًا يف حال انقضاء مدته األساسية أو اجملددة يف حال عدم اتفاق الطرفني على التجديد

 .من وثيقة الرتخيص /6/إخالل املرخص له أبي من شروط جتديد الرتخيص وفقاً ألحكام املادة 

 جتميد وإلغاء الرتخيص:   -17املادة 

 وذلك يف احلاالت التالية: لرتخيص، أو إلغائهجتميد احيق للهيئة  (أ)
التجميد أو من اتريخ  شهراهليئة قبل  بناًء على طلب من املرخص له وموافقة اهليئة، على أن يتقدم املرخص له بطلبه إىل (1)

 .موضحاً فيه األسباب املوجبةاإللغاء 
 أبحكام اإلطار التنظيمي.بشروط وأحكام الرتخيص املمنوح له وعدم التزام املرخص له  (2)
من حاالت انقضاء  غريهاو  حل الشركة وتصفيتهاعدم األهلية أو أو  كالوفاةله  انقضاء الشخصية القانونية للمرخص  (3)

 خصية القانونية.الش
 .ات املرخصةالتعاقد من الباطن مع طرف آخر فيما يتعلق بتقدمي اخلدمأو  املرخص له ابلتنازل عن الرتخيصيف حال قيام  (4)
 احملددة وفقاً لوثيقة الرتخيص. له بتسديد األجور املستحقة عليه يف املواعيدعدم التزام املرخص  (5)
 .على موافقة مسبقة من اهليئة دون احلصول فروعه يف حال شركة( ي فرع منأعنوان أو ) عنوانهبتغيري قيام املرخص له  (6)
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املرخص له بتقدمي خدمة بيع اخلطوط اخللوية من خالل التجهيزات اإللكرتونية اليت قام بتزويد اهليئة أبنواعها عدم التزام  (7)
 .وأرقامها التسلسلية

 إليهما ودون احلاجة إىل إخطار. ابإلساءة تورطهثبوت ين أو مبتطلبات أمن االتصاالت واألمن الوطالتزام املرخص له عدم  (8)
  والواثئق اليت تقدم هبا املرخص له ومت على أساسها منحه الرتخيص غري صحيحة. إذا تبني للهيئة أن البياانت واملعلومات (9)

للهيئة ف له املمنوح إخالل املرخص له ابإلطار التنظيمي أو أبي من أحكام وشروط الرتخيصبسبب  يف حال إلغاء الرتخيص (ب)
 وهي من حُيدد اجلهة املتضررة. ملصلحة أي جهة تراها متضررةجز التأمينات احلق حب

 تعديل الرتخيص:   -18املادة 
 شروط وأحكام الرتخيص املمنوح للمرخص هلم يف احلاالت التالية:  تعديلاحلق بللهيئة 

 عند جتديد الرتخيص. (1)
 .جودة اخلدماتدة، هبدف تنظيم السوق وحتسني إذا تبني للهيئة ضرورة وضع شروط جدي (2)
 تغري الظروف االقتصادية أو األمنية أو االجتماعية مبا يستدعي تعديل الرتخيص. (3)
 حتقيقاً ملتطلبات األمن الوطين، ووفقاً ملقتضيات املصلحة العامة. (4)

 
 اإلخطارات:   -19املادة 

ات املتعلقة ابلرتخيص مبوجب كتب رمسية، حبيث يكون استالمها مثبتاً، وتعترب تتم اإلخطارات مبا فيها املراسالت واملوافقات واملالحظ
 .اترخيها منانفذة قانوانً 

 
 :أحكام عامة -20املادة 

 .، ويلغى أي ترخيص آخر كان قد حصل عليه سابقاً واحد فقطابئع اثنوي احلصول على ترخيص  للشخص الطبيعيحيق  -1
واحد فقط، وُيسمح له ابفتتاح عدة فروع توافق عليها اهليئة  ابئع اثنوي يصاحلصول على ترخ للشخص االعتباريحيق  -2

 أصوالً.
من الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت ال حيق للشخص الذي مت إلغاء ترخيصه التقدم بطلب  /19استنادًا للمادة / -3

ضى على إلغاء ترخيصه عامني ، وعليه ُيسمح لكل من مللحصول على ترخيص آخر قبل مرور عامني من إلغاء ترخيصه
شريطة التصريح عن عالقته السابقة مع اهليئة وذكر سبب  التقدم بطلب جديد للهيئةمامل يكن  امسه على القائمة السوداء؛ 

 اإللغاء، ويُعامل يف هذه احلالة معاملة ترخيص جديد.
املؤسسة الشركة السورية لالتصاالت أو  وعفر  ميكن للمرخص له أتمني الواثئق إىل دمشق )مقر اهليئة الناظمة( عن طريق -4

 برانمج األمتتة.ويُنظر يف ذلك بعد اعتماد  ،من قبلهمبعد تدقيقها أو مراكز شركات االتصاالت النقالة للربيد السورية 
 الرتخيصوإعادة تفعيل  معاجلة الشكوىميكن للهيئة ترخيصه  جتميدخبصوص  يف حال تقدمي شكوى من قبل املرخص له -5

 .الرتخيصوتقدمي التعهدات الالزمة من قبل صاحب  ؛لتنسيق مع إدارة االتصاالتبعد ا
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 :أحكام ختامية -21املادة 

 .يف اجلريدة الرمسية نشرهااملفعول من اتريخ تعترب سارية لوثيقة بقرار من جملس املفوضني و تصدر هذه ا .1
 اتريخ انتهاء الرتخيص. تعترب املوافقات والرتاخيص املمنوحة سابقاً سارية املفعول لغاية .2
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رقم /  / البائع الثانوي للخطوط اخللويةترخيص   

 منح ألول مرة/ جتديد/ تغيري عنوان

 املمنوح إىل:
 

...........................................السيد  

......................................حامل البطاقة الشخصية ذات الرقم الوطين   

 

 

 

20   دمشق، يف   /    /  
  

 الصورة الشخصية
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 :استنادا  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 -
 ، 31/8/2021   اتريخ /44لصادر بقرار جملس املفوضني رقم /الوية اخلخطوط لل ع الثانويالبائونظام منح تراخيص  -
، ومجيع الواثئق املرفقة ابلطلب اخلطوط اخللوية لبيع ابئع اثنوي ترخيص (جتديد) احلصول على ......................السيدوطلب  -

 ،واملقدمة استكماالً له
 ،، ومجيع الواثئق املرفقة ابلطلب واملقدمة استكمااًل لهتغيري عنوان احملل ......................السيدوطلب  -
 االبتدائي. الرتخيص بدل.. ( الذي يشعر بتسديد ......) ..... ....( اتريخ....)....... إلشعار رقموا -
 املبلغ التأميين. إبيداع.. ( الذي يشعر ......) ..... ....( اتريخ....)....... إلشعار رقموا -
 .السنوي .. ( الذي يشعر بتسديد أجر الرتخيص......) ..... ....( اتريخ....إلشعار رقم ).......او  -
)فيما يلي  لبيع اخلطوط اخللوية. .......................... لسيدلـالبائع الثانوي ترخيص  (جتديد)منح وعلى موافقة اهليئة على  -

 ألغراض هذا الرتخيص "املرخص له"(،
من العنوان القدمي  ...........................السيد  تغيري عنوان املرخص لهاهليئة على  وعلى موافقة -

 .................................................... إىل العنوان اجلديد التايل ...........................................

 ...............................  بطاقة الشخصية اليت حتمل الرقم الوطينصاحب ال ........................... لسيدا نحميُ 
 .......................يف عنوان احملل التايل: ............................ ،خدمة بيع اخلطوط اخللويةهذا الرتخيص لتقدمي 

نوع:  ...... رقم: .............،   قارئ البصمةقارئ الباركود نوع..........اإللكرتونية التالية:  التجهيزاتابستخدام 
نوع: .............. رقم:  ...... رقم: ................التالية: نوع: .... ......، احلواسيب الشخصية............ رقم: ....

 إخل. ..............

 ويسري هذا الرتخيص ابتداًء من اتريخ ..../..../.... ولغاية ..../..../....
 .................اخللوي:....رقم  ..................... :الثابت اهلاتفرقم 

وخيضع هذا  الواردة يف وثيقة الرتخيص املرفقة،رخصة امل خدمة بيع اخلطوط اخللويةوخيول هذا الرتخيص النمطي، املرخص له، تقدمي 
إىل األحكام اليت تشري إليها عند عدم ورود نص يف هذا الرتخيص لألحكام والشروط املنصوص عليها يف وثيقة الرتخيص، ويرجع 

 الرتخيص.
 دمشق يف ..../..../....

 املدير العام
 والربيد التصاالتلللهيئة الناظمة 
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رقم /  / البائع الثانوي للخطوط اخللويةترخيص   

 منح ألول مرة/ جتديد/ تغيري عنوان

 املمنوح إىل:
 

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

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

 

 

 

20   دمشق، يف   /    /  
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 :استنادا  إىل

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

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

 ، 31/8/2021   اتريخ /44لصادر بقرار جملس املفوضني رقم /الوية اخلخطوط لل البائع الثانويونظام منح تراخيص  -

، اخلطوط اخللوية لبيع يابئع اثنو  ترخيص )جتديد(احلصول على .........................................وطلب شركة ... -
 ،ومجيع الواثئق املرفقة ابلطلب واملقدمة استكماالً له

 االبتدائي. الرتخيص بدل.. ( الذي يشعر بتسديد ......) ..... ....( اتريخ....)....... إلشعار رقموا -

 .املبلغ التأميين إبيداع.. ( الذي يشعر ......) ..... ....( اتريخ....)....... إلشعار رقموا -

 .السنوي .. ( الذي يشعر بتسديد أجر الرتخيص......) ..... ....( اتريخ....إلشعار رقم ).......وا -

)فيما يلي  لبيع اخلطوط اخللوية. ..........................لشركة البائع الثانوي ترخيص (جتديد) منحوعلى موافقة اهليئة على  -
 ألغراض هذا الرتخيص "املرخص له"(،

 املسجلة يف السجل التجاري يف حمافظة ........ ابلرقم /...../ بتاريخ .../.../............................... ة شركنح تُ 

 ويسمح هلا بتقدمي اخلدمة يف فروعها اليت حصلت على موافقة اهليئة أصوال   هذا الرتخيص لتقدمي خدمة بيع اخلطوط اخللوية
 اإللكرتونية احملددة لكل فرع.  التجهيزاتتخدام واحملددة يف اجلدول املرفق طيا  وابس

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

 ..:................................ملدير الشركة ................ اخللوي........:ملدير الشركة الثابت اهلاتفرقم 

وخيضع هذا  الواردة يف وثيقة الرتخيص املرفقة،رخصة امل خدمة بيع اخلطوط اخللويةملرخص له، تقدمي وخيول هذا الرتخيص النمطي، ا
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
 والربيد التصاالتلالناظمة  للهيئة
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 رقم // بتاريخ // املمنوح لشركة ................................... البائع الثانوي للخطوط اخللوية مرفق ترخيص

 .......املسجلة يف السجل التجاري يف حمافظة ........ ابلرقم /...../ بتاريخُيسمح لشركة .............................. 
لخطوط اخللوية مبوجب الرتخيص ذي الرقم /.../ بتاريخ .../.../.... والذي ينتهي ل يكبائع اثنو رخص هلا  وامل

 :الواردة فيه ووفق املعلوماتاملبينة يف اجلدول أدانه بيع اخلطوط اخللوية يف فروعها خدمة بتاريخ.../.../.... بتقدمي  

  

 
 
 
 
 
 

 املدير العام
 والربيد التصاالتلللهيئة الناظمة 
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