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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  /45رقم / جملس املفوضني وعلى قرار -

 يلي: ما واملتضمن ،زابئن شركات االتصاالت النقالةاخلاصة بتغذية احلساابت اإللكرتونية تقدمي خدمة لتراخيص نح ملنظام هذا ال صدر 
 

 .زابئن شركات االتصاالت النقالةاخلاصة بتغذية احلساابت اإللكرتونية تقدمي خدمة ل منح ترخيصوإجراءات شروط  .1

 .زابئن شركات االتصاالت النقالةاخلاصة بلتغذية احلساابت اإللكرتونية استمارة طلب احلصول على ترخيص  .2

 التعهدات: .3

 .(شخص طبيعي)تعهد  -

 .شركة()شخص اعتباري/تعهد  -

 .زابئن شركات االتصاالت النقالةاخلاصة بتغذية احلساابت اإللكرتونية تقدمي خدمة ضوابط  .4

  .زابئن شركات االتصاالت النقالةاخلاصة بتغذية احلساابت اإللكرتونية تقدمي خدمة  ترخيصوثيقة  .5

 .زابئن شركات االتصاالت النقالةاخلاصة بتغذية احلساابت اإللكرتونية تقدمي خدمة  ترخيص .6
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 ترخيص منحوإجراءات شروط 
 تغذية احلساابت اإللكرتونية تقدمي خدمة ل

 االتصاالت النقالةاخلاصة بزابئن شركات 
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 الفهرس

 

 مقدمة 

  .الشروط الواجب توفرها يف طالب الرتخيص   – 1 املادة

 .الواثئق الواجب على طالب الرتخيص تقدميها   – 2 املادة

 .تقدمي الطلب والبت به   – 3 املادة

 التزامات طالب الرتخيص.   - 4املادة 
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 :طالب الرتخيصالشروط الواجب توفرها يف     – 1املادة 
 أو شخصاً اعتباريً  ،وقد أمت الثامنة عشر من عمره أو من يف حكمه شخصاً طبيعياً سوري اجلنسية أن يكون طالب الرتخيص (أ)

 .مؤسَّساً يف سورية ()شركة
 .غري حمكومأن يكون  (ب)

 تقدميها:على طالب الرتخيص الواثئق الواجب      – 2املادة 

 .وتوقيعها من طالب الرتخيص ملء االستمارة املعتمدة (1)
 وثيقة الحكم عليه. (2)
 خلوي(. -صورة عن اهلوية الشخصية مدّون عليه خبط واضح عنوانه وأرقام التواصل معه )اثبت (3)
 .الذي سيمارس فيه العملحملل وثيقة رمسية تثبت صلة طالب الرتخيص اب (4)
تغذية احلساابت بشروط وأحكام الرتخيص وابلضوابط اخلاصة بتقدمي خدمة اباللتزام الكامل والتام  تعهدتقدمي  (5)

 .اإللكرتونية اخلاصة بزابئن شركات االتصاالت النقالة
يكون شخصًا اعتباريً ل عملية تقدمي اخلدمة فيجب أن يف حال كان مقدم الطلب سيعمل من خالل تطبيق ُيسهّ  (6)

 )شركة( مؤسساً يف سورية، ويُطلب إليه تقدمي الواثئق التالية:
، ويطلب إليه تزويد اهليئة ابلسجل يف سارية املفعول ابسم طالب الرتخيص تجاريالسجل مصدقة عن الصورة  (أ)

 .بداية كل سنة أو يف حال طرأ أي تعديل عليه
، وصور عن هويهتم مدّون عليها الطبيعيني الواردة أمساؤهم يف السجل التجاريغري حمكوم جلميع األشخاص وثيقة  (ب)

 (.خلوي -خبط واضح عنوان كل منهم وأرقام التواصل معهم )اثبت
؛ مع اسم الشخص املسؤول عنهابلتفصيل  حمل)عنوان كل  :متضمنة يتم التعامل معهاسبكافة النقاط اليت قائمة  (ج)

؛ وملء االستمارة )الشخص صورة عن هويتهوثيقة غري حمكوم؛ و مع ؛ سيمارس العمل فيه لكل حملوثيقة رمسية 
 .(الطبيعي(

تغذية احلساابت تقدمي خدمة ببشروط وأحكام الرتخيص وابلضوابط اخلاصة اباللتزام الكامل والتام  تعهدتقدمي  (د)
 .يف مجيع النقاط اليت يُقدم اخلدمة من خالهلا االتصاالت النقالةاإللكرتونية اخلاصة بزابئن شركات 

، ويف حال كان العمل سيتم من مخسة آالف لرية سورية /5,000/ إشعار بتسديد أجر احلصول على الرتخيص ومقداره (7)
 .اخلدمة فيه سيقدم حملمخسة آالف لرية سورية عن كل  /5000فيتم تسديد / خالل تطبيق
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 :بهالبت تقدمي الطلب و  – 3املادة 

 املطلوبةابلواثئق تزويد اهليئة ب حيث تقوم اشركات االتصاالت النقالة املرخص هليتم التعامل مع مقدمي الطلبات من خالل  (أ)
مخسة عشر يوم خالل مدة ال تتجاوز  ؛كاملة  املطلوبةوالثبوتيات الواثئق  يف حال كانت ابلطلباتتقوم اهليئة ابلبّت و  أعاله،
 يتم منح الرتاخيص من خالل شركات االتصاالتيف حال موافقتها و  ،تسجيل الطلب يف الديوان العام للهيئة من اتريخ عمل

وم رفض تقاليف حال ، و ابستثناء الشخص االعتباري )والذي سيعمل من خالل تطبيق( حيث يُطلب حضوره إىل اهليئةالنقالة 
 .أيضاً  من خالل الشركات املربرةابألسباب  مقدم الطلب إبخطار

 التزامات طالب الرتخيص: – 4املادة 

 ؛الرتخيصوفق ما هو حمدد يف وثيقة أبحكام وشروط الرتخيص ، خيصالرت  هعلى منحموافقة اهليئة يلتزم طالب الرتخيص، وبعد  (أ)
 .تغذية احلساابت اإللكرتونية اخلاصة بزابئن شركات االتصاالت النقالةتقدمي خدمة بوابلضوابط اخلاصة 
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 اإلقرار: ▪
تقدمي لللحصول على ترخيص  معهااملرفقة  املستندات والواثئق واملعلوماتوكافة ه االستمارة، أؤكد أبن كافة املعلومات احملددة يف هذ

منها حيق ، ويف حال عدم صحة أي دقيقةو صحيحة  تغذية احلساابت اإللكرتونية اخلاصة بزابئن شركات االتصاالت النقالةخدمة 
 .للهيئة إلغاء الرتخيص دون سابق إنذار

 

 :صاحب الطلب حصرا   االسم: ...........................          توقيع
 

 

 لتغذية احلساابت استمارة طلب احلصول على ترخيص 
 (خص طبيعي. )شاخلاصة بزابئن شركات االتصاالت النقالةاإللكرتونية 

 31/8/2021 اتريخ /45 /رقم  جملس املفوضني قرار املقرة مبوجب
 

 :طالب الرتخيصاالسم الثالثي ل ▪
..................................................... 
 

 :اسم األم ▪
.................................................... 

 العنوان )املوطن الدائم(:
  ........................................................................................................................ 

 :احمللعنوان 
  ........................................................................................................................ 

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

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

 .................................................................: ............تقدميهااحلصول على ترخيص ل املراددمات اخل
 .............:.......... (ابسم طالب الرتخيص) اخلليويرقم ال :..................................... هاتف معتمد

 :كرتوينإللالربيد ا
.................................@......................  
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 لتغذية احلساابت اإللكرتونية استمارة طلب احلصول على ترخيص 
 (شخص اعتباري). بزابئن شركات االتصاالت النقالةاخلاصة 

 31/8/2021 اتريخ /45/رقم  املفوضنيجملس  قرار املقرة مبوجب
 

 :)وفق السجل التجاري( طالب الرتخيصاسم  ▪
.......................................................................................................................... 

 .............. :صالحية السجل انتهاءاتريخ  ▪ ........رقم السجل: ... ▪ .............السجل: .... حمافظة ▪

 .....................................................................................: لرتخيصابياانت رأس مال طالب  ▪

 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 عنيف حال وجوده )

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

 :الشركةعنوان 
  ........................................................................................................................ 

 ( اسم صاحب كل نقطة وعنوانه التفصيلي :ملحق يتضمنجدول تُقدم على شكل عناوين النقاط اليت يتم التعامل معها: )
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  اسم مدير الشركة وتوقيعه:                                ختم الشركة:

اخلربات  ،اخلربة، املؤهالت يتضمنشكل ملحق تُقدم هذه البياانت على  :أو اهليكل اإلداري املقرتح بياانت موظفي اإلدارة الرئيسيني ▪
 .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 ▪

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

 
 ..........:................... الرقم اخللوي ملدير الشركة ..................................:معتمد  هاتف

 .......................:............................. رسال املراسالت عليه(إمعتمد )يتم  فاكس

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

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

........................................................................................................................ 
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)شخص طبيعي( هـدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتع  

 
 

.......، مكان واتريخ ..والديت: .....، ................. ........... ....................... :الثالثي يامسأان املوقع أدانه، 

 .. .............................. الشخصية يتبطاقل، الرقم الوطين ..................: الوالدة

 

تغذية احلساابت اإللكرتونية تقدمي خدمة بوفق شروط وأحكام الرتخيص املمنوح يل ووفق الضوابط اخلاصة لعمل أتعهد اباللتزام التام اب

يف حال عدم و  ،يف حال حدوث أي خمالفة بشكل كامل األمنيةة أحتمل املسؤولية القانونيو  ؛شركات االتصاالت النقالةاخلاصة بزابئن 

 . من أجور الرتخيصدون احلق ابسرتداد أي  أصوالً للهيئة احلق إبلغاء الرتخيص وكافة بطاقات تعبئة الرصيد املمنوحة التقيد 

 ........................لتاريخ: ا

 

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

...............................، املسجلة يف السجل ....................املخول ابلتوقيع عن شركة: ........ أان املوقع أدانه،

 ..... ................ ................... :امسي الثالثي ؛................... ابلرقم ............ بتاريخ ...التجاري حملافظة ...

 .. .............................. الشخصية يتبطاقل، الرقم الوطين ..................: .......، مكان واتريخ الوالدة..والديت: .....
 

تغذية احلساابت اإللكرتونية تقدمي خدمة بوفق شروط وأحكام الرتخيص املمنوح يل ووفق الضوابط اخلاصة لعمل أتعهد اباللتزام التام اب

يف حال حدوث أي خمالفة يف النقاط اليت أعمل من  بشكل كامل األمنيةوأحتمل املسؤولية القانونية  ؛لزابئن شركات االتصاالت النقالة

من أجور دون احلق ابسرتداد أي  أصوالً ، ويف حال عدم التقيد للهيئة احلق إبلغاء الرتخيص وكافة بطاقات تعبئة الرصيد املمنوحة خالهلا

 . الرتخيص

 ........................لتاريخ: ا

 

 

 ختم الشركة:    :حصرا   )وفق السجل( مدير الشركةتوقيع اسم و 
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  تغذية احلساابت اإللكرتونيةتقدمي خدمة ضوابط 

 لزابئن شركات االتصاالت النقالة
 

 
موزعي اجلملة  احلصول على أرصدهتم إال من خالل الت والربيدامن قبل اهليئة الناظمة لالتصاملرخصني املوزعني الثانويني  اليستطيع (أ)

 .واملعتمدين من شركات االتصاالت النقالة واملوافق عليهم من اهليئة املنطقةاملوجودين يف نفس 
 يف حال الرغبة ابلعمل من خالل تطبيق فيجب احلصول مسبقاً على املوافقة الالزمة من اهليئة ووفق الشروط احملددة من قبلها.  (ب)
 .يساوي مليون لرية سورية يومياً ألقصى جملموع املبالغ اليت ميكن للموزعني الثانويني حتويلها للزابئن احلد ا (ج)
 احلد األعلى لقيمة احلساب اإللكرتوين للزبون مئة ألف لرية سورية. (د)
 يومياً.احلد األعلى جملموع قيمة العمليات اليت ينفذها الزبون على حسابه اإللكرتوين مئة ألف لرية سورية  (ه)
 الدفع وتعبئة أرصدة اخلطوط مسبقة الدفع. ةالحق ةاخللوي اخلطوطتسديد فواتري وفق هذا الرتخيص ُيسمح للموزعني الثانويني  (و)

 
 

 .للهيئة مبثابة إعالن عنهانشرها على املوقع اإللكرتوين  ويُعترباملصلحة العامة، للهيئة تعديل هذه الضوابط وفق ما تقتضيه  تنويه:
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 وثيقة ترخيص

 لتقدمي خدمة تغذية احلساابت اإللكرتونية
 اخلاصة بزابئن شركات االتصاالت النقالة

 
 
 
 

 جملس املفوضني قرار املقرة مبوجب
 31/8/2021 اتريخ  /45رقم /
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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":

جمموعة السياسات والقوانني واللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية، وغريها من  "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 التاريخ الذي يدخل فيه الرتخيص حيز النفاذ "اتريخ السراين":

وحمدد  ، وتبدأ من اتريخ سرين الرتخيص وحىت اتريخ انتهائهرخص له لتقدمي اخلدمات املرخصةالفرتة احملددة للم "مدة الرتخيص":
 .بثالثة أعوام

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

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

لتغذية احلساابت اإللكرتونية اخلاصة بزابئن اهليئة  من عتباري( احلاصل على ترخيصاالطبيعي أو الالشخص )هو  ":الثانويوزع امل"
 .شركات االتصاالت النقالة

 أو إضافة لوثيقة الرتخيص، بعد اتريخ السرين./أي تعديل للرتخيص أو أي تغيري و "تعديل الرتخيص":

 الواثئق اليت يتألف منها الرتخيص:   -2املادة 
  املمنوح للمرخص له. الرتخيص جزءاً ال يتجزأ من هذه الوثيقة تعد
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 :، واخلدمات املرخصةنطاق الرتخيص   –3املادة 

، اخلاصة بزابئن شركات االتصاالت النقالة تغذية احلساابت اإللكرتونيةتقدمي خدمة برخص له امليشمل نطاق الرتخيص قيام 
الرتخيص والواثئق األخرى وثيقة شروط املنصوص عليها يف حكام واللألداخل أراضي اجلمهورية العربية السورية، وذلك وفقًا 

 .يف اإلطار التّنظيميالواردة ذات الصلة 

 مدة الرتخيص:   –4ملادة ا

، ثالثة أعوامملدة ويبقى سارًي  ،املمنوح من اهليئةالرتخيص  يفاتريخ سرين الرتخيص احملدد يدخل الرتخيص حيز النفاذ من 
 من وثيقة الرتخيص. /5/ويكون قابالً للتجديد وفق أحكام املادة 

 جتديد الرتخيص:   –5املادة 
وملدد متتالية، ويشرتط على املرخص له للحصول على جتديد  وموافقة اهليئةبناًء على طلب املرخص له  الرتخيص ُُيدد (أ)

  الرتخيص ما يلي:

 ؛الواثئق املطلوبة ًا معهمرفق )ملء االستمارة( من خالل شركات االتصاالت النقالةتجديد الرتخيص لالتقدم بطلب  (1)
 .هباتزويد اهليئة تقوم بدورها بواليت 

 .املمنوح لهروط الرتخيص السابقة أبحكام وشخالل فرتة ترخيصه التزامه  (2)
 .تزويد اهليئة بكافة املعلومات والواثئق اليت تطلبها لتجديد الرتخيص (3)

 يف حال إخالله أبحد الشروط الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة. ال مُينح املرخص له حق طلب التجديد (ب)
 .وفق مقتضيات املصلحة العامة حكام وشروط جديدةأب للهيئة جتديد الرتخيص حيق (ج)

 لتجديد الرتخيص: ةاملعلومات والواثئق املطلوب -6 املادة
 

 .الرتخيص القدمي (1)
 .طلب لتجديد الرتخيص (2)
 وثيقة الحكم عليه. (3)
 .للمحل الذي ميارس فيه العمل عقد إُيار أو متليك (4)
 وم بتزويد اهليئة مبايلي:أن تقاملرخصة شركة ال علىيف حال التعامل من خالل تطبيق فيجب  (5)

 .سارية املفعول صورة مصدقة عن السجل التجاري -
وثيقة ؛ مع اسم الشخص املسؤول عنهابلتفصيل  حملقائمة بكافة النقاط اليت سيتم التعامل معها متضمنة: )عنوان كل  -

 (.االستمارة )الشخص الطبيعي(؛ وملء مع وثيقة غري حمكوم؛ وصورة عن هويته؛ رمسية لكل حمل ميارس العمل فيه
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، ويف حال كان العمل مخسة آالف لرية سورية /5,000/ ومقداره)جتديد( إشعار بتسديد أجر احلصول على الرتخيص  -
 .مخسة آالف لرية سورية عن كل حمل سيقدم فيه اخلدمة /5000فيتم تسديد / من خالل تطبيق

 التنازل عن الرتخيص:   –7املادة 
 عن الرتخيص املمنوح له. للمرخص له أن يتنازل ُيوزال 

 :توفري املعلومات والبياانت واملستندات   -8املادة 
ئة، ومت م هبا للهييلتزم املرخص له بضمان صحة مجيع البياانت واملعلومات والواثئق واملستندات الفنية واملالية والقانونية اليت تقدّ 

 على أساسها منحه الرتخيص، حتت طائلة إلغاء الرتخيص.

 :االلتزامات املالية   -9ملادة ا

ويف ، ، عند املنح أو التجديدلرية سورية مخسة آالففقط  .سل /5,000/ قيمته البالغ الرتخيصاحلصول على  طلب أجر (أ)
 مخسة آالف لرية سورية عن كل حمل سيقدم فيه اخلدمة. /5000/حال كان العمل من خالل تطبيق فيتم تسديد 

 .قرار من جملس املفوضنيوجب مبعلى هذا الرتخيص الحقاً  سنوية أجوربدالت و  اعتمادللهيئة احلق يف  (ب)
وفقًا للقوانني النامجة عن تنفيذ الرتخيص املمنوح له )متضمنة الطوابع املعمول هبا( يتحمل املرخص له مجيع الضرائب والرسوم  (ج)

 واألنظمة النافذة يف اجلمهورية العربية السورية.

 :محاية البياانت واخلصوصية   -10املادة 
بوضع وتطبيق مجيع اإلجراءات املناسبة والالزمة للحفاظ على أي  الزابئنضمان سرية وخصوصية بياانت يلتزم املرخص له ب

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

 االلتزام ابألنظمة، والتعاون مع اهليئة والسلطات املختصة:   -11املادة 
التنظيمي النافذ املعمول به يف اجلمهورية العربية السورية، وتعديالته. وعلى وجه على املرخص له االلتزام الدائم أبحكام اإلطار  (أ)

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

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

 اخلاصة. ، حني طلِبها، على مسؤوليته ونفقتهالوطين

 انتهاء الرتخيص:   -12املادة 
أو يف حال ، الطرفني على التجديديعترب الرتخيص منتهيًا يف حال انقضاء مدته األساسية أو اجملددة يف حال عدم اتفاق 

 .من وثيقة الرتخيص /5/إخالل املرخص له أبي من شروط جتديد الرتخيص وفقاً ألحكام املادة 
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 جتميد وإلغاء الرتخيص:   -13املادة 

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

 الشخصية القانونية.
 .املرخص له ابلتنازل عن الرتخيصيف حال قيام  (4)
 احملددة وفقاً لوثيقة الرتخيص. له بتسديد األجور املستحقة عليه يف املواعيدعدم التزام املرخص  (5)
 إليهما ودون احلاجة إىل إخطار. ابإلساءة تورطهثبوت مبتطلبات األمن الوطين أو التزام املرخص له عدم  (6)
  والواثئق اليت تقدم هبا املرخص له ومت على أساسها منحه الرتخيص غري صحيحة. إذا تبني للهيئة أن البياانت واملعلومات (7)

 تعديل الرتخيص:   -14املادة 
 وأحكام الرتخيص املمنوح للمرخص هلم يف احلاالت التالية:  تعديل شروطاحلق بللهيئة 

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

 
 اإلخطارات:   -15املادة 

من خالل شركات االتصاالت  تتم اإلخطارات مبا فيها املراسالت واملوافقات واملالحظات املتعلقة ابلرتخيص مبوجب كتب رمسية
 .اترخيها من، حبيث يكون استالمها مثبتاً، وتعترب انفذة قانوانً النقالة

 :أحكام ختامية -16املادة 

 .نشرها يف اجلريدة الرمسيةتعترب سارية املفعول من اتريخ لوثيقة بقرار من جملس املفوضني و تصدر هذه ا
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تقدمي خدمةلترخيص   

اخلاصة بزابئن شركات االتصاالت النقالة تغذية احلساابت اإللكرتونية  

رقم /  /   
 

 املمنوح إىل:
 

 ........................................... شركةالسيد/ 

 رقم اهلوية ..............................................

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

 

 منح ألول مرة/ جتديد

 

2120دمشق، 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  261الصادرة ابملرسوم رقم  ،وأحكام الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت -

لصادر بقرار جملس املفوضني رقم الزابئن شركات االتصاالت النقالة  تغذية احلساابت اإللكرتونيةتقدمي خدمة ونظام منح تراخيص  -
 ، 31/8/2021  اتريخ /45/

تغذية احلساابت تقدمي خدمة  ترخيص )جتديد( احلصول على .........................................شركة ...السيد/ وطلب  -
 ،، ومجيع الواثئق املرفقة ابلطلب واملقدمة استكماالً لهلزابئن شركات االتصاالت النقالة اإللكرتونية

تغذية احلساابت تقدمي خدمة ل. ................................لشركةللسيد/  ترخيص (جتديد) منحوعلى موافقة اهليئة على  -
 )فيما يلي ألغراض هذا الرتخيص "املرخص له"(، لزابئن شركات االتصاالت النقالة اإللكرتونية

 ............................ صاحب رقم اهلوية .............................السيدنح ميُ 

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

حمله  بتقدمي اخلدمة يفويسمح له تغذية احلساابت اإللكرتونية لزابئن شركات االتصاالت النقالة هذا الرتخيص لتقدمي خدمة 
 . اهليئة أصوال   وافقت عليهااليت  نقاطه الكائن يف .........................../ يف

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

 ..اخللوي:................................    ........................:الثابت اهلاتفرقم 

تقدمي خدمة تغذية احلساابت اإللكرتونية لزابئن شركات االتصاالت النقالة  خدمة ، املرخص له، تقدميوخيول هذا الرتخيص
ع إىل األحكام وخيضع هذا الرتخيص لألحكام والشروط املنصوص عليها يف وثيقة الرتخيص، ويرج الواردة يف وثيقة الرتخيص املرفقة،

 اليت تشري إليها عند عدم ورود نص يف هذا الرتخيص.

 دمشق يف ..../..../....

 املدير العام
 والربيد التصاالتلللهيئة الناظمة 

  

 
 


