
 السورية العربية الجمهورية

 الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

 

 
 
 

 

 

 

 
 النمطي رتخيصالنظام 

 بخدمة نقل الركايف تقدمي التطبيق اإللكرتوين الستخدام  
 

 

 

 

 

 

 املفوضني جملس بقرار املقر

1202 /28/8  اتريخ /33/ رقم  

 

 

 

 

 

 
 
 



 السورية العربية الجمهورية

 الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

 
 

 

2 
 

فهرس  احملتوايت
  

 
 

 .خدمة نقل الركابيف تقدمي التطبيق اإللكرتوين الستخدام  ترخيص منطيشروط طلب احلصول على  -1املادة 

 .التطبيق اإللكرتوين يف تقدمي خدمة نقل الركابالستخدام استمارة طلب احلصول على ترخيص منطي  -2املادة 

 .التطبيق اإللكرتوين يف تقدمي خدمة نقل الركابالستخدام  التعهدات الالزمة -3املادة 

 .التطبيق اإللكرتوين يف تقدمي خدمة نقل الركابالستخدام نمطي الوثيقة الرتخيص  -4املادة 

 .التطبيق اإللكرتوين يف تقدمي خدمة نقل الركابالستخدام نمطي الرتخيص ال -5املادة 
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  منطي ترخيص طلب احلصول على شروط

 الركابالستخدام التطبيق اإللكرتوين يف تقدمي خدمة نقل 

 
 املفوضني جملس بقرار املقرة 
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 الفهرس

 

 مقدمة 

  الشروط الواجب توفرها يف طالب الرتخيص.   – 1 املادة

 الواثئق الواجب على طالب الرتخيص تقدميها.   – 2 املادة

  املعلومات الواجب تزويدها للهيئة.   – 3 املادة

 البت بطلب منح الرتخيص.   – 4 املادة

التزامات طالب الرتخيص.   - 5املادة   
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 الشروط الواجب توفرها يف طالب الرتخيص:    -1املادة 
)وميكن شخصاً اعتبارايً مؤسَّساً يف سورية، وعلى وجه التحديد، شركة حمدودة املسؤولية أو مسامهة مغفلة  أن يكون طالب الرتخيص: (1)

ستخدام ابتقدمي خدمة نقل الركاب غايتها شريطة تزويد اهليئة ابلسجل التجاري قبل منح الرتخيص(  شركة قيد التأسيسالقبول ب
سجله التجاري يف حال موافقة اهليئة على منحه  إىلإبضافة هذه الغاية  ،املرفق وفق النموذج، ؛ أو أن يتعهدالتطبيق اإللكرتوين

 الرتخيص.
 أالا يكون لطالب الرتخيص ترخيصاً سابقاً مت إلغاؤه، ما مل متض مدة سنتني على هذا اإللغاء. (2)
 ما مل يكن قد ُردَّ إليه اعتباره. ،حسب احلال، أو إعسارهأالا يكون طالب الرتخيص قد أشهر إفالسه  (3)

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

لنموذج املعتمد من اهليئة ل وفقاً  الركابالستخدام التطبيق اإللكرتوين يف تقدمي خدمة نقل طلب احلصول على ترخيص منطي  (1)
 .)االستمارة(

، أو نظام أتسيس الشركة مصدق أصواًل يف حال كانت قيد ابسم طالب الرتخيص مصدق أصوالً ساري املفعول  سجل جتاري (2)
 .التأسيس

 ومناذج تواقيعهم. أصوالً  املخولني ابلتوقيعأمساء  (3)
 وان على كل منهامد ، وصور عن هوايهتمال حكم عليه لألشخاص الطبيعيني الواردة أمساؤهم يف السجل التجاري واثئق (4)

 .الشخص وأرقام التواصل معه عنوانوبشكل واضح ومفصل 
منوحة لطالب الرتخيص )سابقة أو حالية(، سواء أو اخلدمات الربيدية املنسخة عن أي تراخيص لتقدمي خدمات االتصاالت  (5)

 داخل اجلمهورية العربية السورية أو خارجها.
 اهليئة.، وذلك بناًء على مطالبة من  لرية سوريةألف  100ومقداره ، ، إشعار بتسديد أجر طلب احلصول على الرتخيص (6)

  املعلومات الواجب تزويدها للهيئة:    – 3املادة 
 يلتزم طالب الرتخيص بتزويد اهليئة ابملعلومات التالية:

دراسة للسوق ) املقبلة تتضمن ما يلي: ةالثالث، للنشاط موضوع الرتخيص للسنوات أصوالً مصدقة دراسة للجدوى االقتصادية،  (1)
)املوازنة التقديرية، بيان التدفقات النقدية، حساب لتوقعات املالية إضافًة إىل ا، واملبيعات املتوقعة الطلبو  العرضمتضمنة 

 األرابح واخلسائر...(.
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أسس و  )مع مراعاة أي تصنيفات ملقدمي اخلدمة( التطبيق من خاللاخلدمة تقدمي جور أو  أجور النقل متضمنة التعرفة املقرتحة (2)
  .اموآلية حتصيله مااحتساهبآلية و 

الكياانت الصلبة واملرنة  متضمنةخالل التطبيق اإللكرتوين  من للمنظومة الالزمة لتقدمي خدمة نقل الركاب املواصفات الفنية (3)
حكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتية والئحته أب االلتزام لضمان املقرتحةواألنظمة والرتتيبات 

املرخص هلم بتقدمي خدمة  من حصراً )واليت جيب احلصول عليها يف املركبات  توفرهايف ذلك أجهزة التتبع الواجب  مباالتنفيذية؛ 
 للتطبيق احمللي االستضافة مكان حتديد وكذلك /1/ رقم امللحق يف اردةالو  فنيةلا املتطلبات راعاةم معالتتبع واملالحقة لآلليات( 

 التطبيق بتحقيق مشروط الرتخيص منح أن علماً  ،عليها ينبُ  اليت والبيئة به اخلاصة البياانت قواعد وبنية عربه اخلدمة تقدمي وآلية
 .املذكور امللحق يف الواردة الفنية للمتطلبات

  البت بطلب منح الرتخيص: – 4املادة 
تقوم اهليئة إبخطار طالب الرتخيص مبا يُشعر بتسلمها طلبه للحصول على الرتخيص يف غضون مخسة عشَر يوم عمل من اتريخ  (أ)

َتسلُِّمها له، ويف حال وجود نقص أو خلل يف الواثئق أو املعلومات املقدمة من قبله، فيرتتب عليه استدراك ذلك النقص أو اخللل 
املدة الزمنية اليت حتددها يف كتاب اإلخطار املذكور أعاله على أال تقل هذه املدة عن مخسة عشرة ل وفق ما ُُتطره به اهليئة وخال

 رب طلبه ملغياً ابنقضائها، دون حقه ابسرتداد أجر طلب احلصول على الرتخيص.اعتُ  ، وإاليوماً 
 استكمال كافة الواثئق واملعلومات املطلوبة. يوماً من اتريخ مخسة وأربعنياهليئة ابلبتا يف الطلب خالل مدة ال تتجاوز تقوم   (أ)
ويف حال  ،بيان رأيهاوإعالمها مبوافقة اهليئة مبدئياً  وطلب تقوم مبراسلة وزارة النقل يف حال موافقة اهليئة على منح الرتخيص لطالبه،  (ب)

مبوافقتها وبضرورة استكمال ما يلزم ملنحه الرتخيص وفق اإلجراءات املعتمدة، ويف حال الرفض صاحب الطلب  ُتطرموافقة الطرفني 
 لذلك. املربرةتقوم إبخطاره ابألسباب 

 التزامات طالب الرتخيص: – 5املادة 

ألف لرية سورية(، عند تقدمي طلب  مئة)فقط  ألف ل.س /100الرتخيص البالغ قيمته /بتسديد أجر طلب  الرتخيصطالب يلتزم  (أ)
 .جتديدهمنح الرتخيص أو 

املالية  االلتزامات يلتزم طالب الرتخيص، وبعد أن ُتطره اهليئة مبوافقتها على منحه الرتخيص، أبحكام وشروط الرتخيص ال سيما (ب)
 وفق ما هو حمدد يف وثيقة الرتخيص. (...إخل الرتخيص االبتدائي، وأجر الرتخيص السنويبدل  تسديدك)
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 ترخيص منطياحلصول على طلب  استمارة
 .الستخدام التطبيق اإللكرتوين يف تقدمي خدمة نقل الركاب

 

 
  املفوضني جملس بقرار املقرة

  28/8/2021بتاريخ  /33/ ذي الرقم
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 الرتخيص:طالب سم ا ▪
.......................................................................................................................... 

 .........................قانوانً: ............................، املسمى الوظيفي له: .. طالب الرتخيصمثل الثالثي ملسم اال ▪
  

شركة  
 (../مسامهة/حمدودة)

 : التجاري رقم السجل •
    .................................... 

 :التجاري اتريخ السجل •     
      ..................................... 

 ................................... :فيه صالحية السجلالتاريخ الذي تنتهي  • 
 

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

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

 

 أمساء املخولني ابلتوقيع: ▪
 

 :مناذج التواقيع ▪

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

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

 أمساء املفوضني ابلتوقيع أصوالً  ▪
 (:سارية املفعولوكالة ال جيب إرفاق صورة مصدقة عن)

 :مناذج التواقيع ▪

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

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

 
 
 
 
 

 

 :الختم المعتمد للشركة (:(LOGOفي حال وجوده الشعار 
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 العنوان )املوطن املختار الذي سيتم املراسلة عليه(:
  ........................................................................................................................ 

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

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

 (رسال املراسالت عليهإيتم  ، )إلزامي صندوق الربيد

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

 كرتوينإللالربيد ا

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

 ..........................................................................: تقدميهالاحلصول على ترخيص  املراددمات اخل ▪
 

 

 ؛ومطوري التطبيق ؛التنفيذي)املدير  الفنيني املشرفني على تشغيل التطبيق اإللكرتوين وظفنياملبياانت و  اهليكل اإلداري املقرتح ▪

وحيمل  يشرتط ملسؤول قواعد البياانت ومحايتها أن يكون سوري اجلنسية ومقيمًا فيها علمًا أنه، ومسؤويل قواعد البياانت ومحايتها(

بقواعد  بكل ما يتعلق اهليئة، ويعترب مسؤواًل أمام خمتصة يف هذا اجملال شركاتشهادة يف جمال تقانة املعلومات أو شهادة خربة من 

 :يتضمنهذه البياانت على شكل ملحق  تُقدمبياانت التطبيق ومحايتها، و 

 مع واثئق تُثبت ذلك.الشركة  نشاطيف نطاق اخلربات السابقة و ، اخلربة، املؤهالت -
 وأرقام التواصل معهم.ابلتفصيل صور عن هوايهتم الشخصية مدون عليها عناوينهم  -
 
 
 نعم                       ال            أو ألي من املسامهني تعامل سابق أو حايل مع اهليئة؟ لطالب الرتخيصهل  ▪

 
اليت تدل على وجود تعامل سابق أو حايل مع  بياانتاملعلومات وال اهليئة بكافة يرجى تزويدت اإلجابة بنعم يف حال كان

 .................................................................................................................اهليئة 
 

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

 

 

 

 "خدمة نقل الركابيف تقدمي التطبيق اإللكرتوين استخدام "إبضافة نشاط  ------------------شركة أان  أتعهد

التطبيق الستخدام على طلب منحي ترخيص منطي  والربيد التصاالتلالسجل التجاري للشركة بعد موافقة اهليئة الناظمة  إىل

ليتم استكمال منحي الرتخيص  إضافة هذا النشاطفور  ابلسجل التجارية وتزويد اهليئ خدمة نقل الركابيف تقدمي اإللكرتوين 

 .وخالل مدة أقصاها ستني يوماً 

 

وأجر  دون احلق ابسرتداد بدل الرتخيص االبتدائيو ويف حال عدم التقيد بذلك، فللهيئة احلق إبلغاء الرتخيص دون سابق إنذار، 

 .الرتخيصاحلصول على طلب باألجر اخلاص و الرتخيص السنوي 

 

 

 

 

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

 ...................................................... الرقم الوطين للبطاقة الشخصية:

 ........................خلتم: ............................................ ا التوقيع:

     .......................................................................... التاريخ:
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 وثيقة الرتخيص النمطي

 الستخدام التطبيق اإللكرتوين يف تقدمي خدمة نقل الركاب
 

 

 

 املفوضني جملس بقرار املقرة

 28/8/2021 اتريخ /33/ رقم
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 الفهرس

 .تعاريف -1املادة 

 .الواثئق اليت يتألف منها الرتخيص -2املادة 

 التفسري. -3املادة 

 .نطاق الرتخيص -4املادة 

 اخلدمات املرخص هبا. -5املادة 

 .واإلطالق التجاري للخدمات، مدة الرتخيص -6املادة 

 .جتديد الرتخيص -7املادة 

 ، واالندماج.الرتخيص التنازل عن -8املادة 

 التعاقد من الباطن. -9املادة 

 .توفري املعلومات والبياانت واملستندات والتقارير -10املادة 

 االلتزامات الفنية. -11املادة 

 .استمرار تقدمي اخلدمات وضمان جودهتا -12املادة 

 .ضماانت املنافسة -13املادة 

 وشفافيتها.أسعار اخلدمات  -14املادة 

 العالقة مع املشرتكني. -15املادة 

 االلتزامات املالية. -16املادة 

-17املادة   محاية البياانت واخلصوصية. 

-18املادة   االلتزام ابألنظمة، والتعاون مع اهليئة والسلطات املختصة. 
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-19املادة     انتهاء الرتخيص. 

-20املادة   جتميد وإلغاء الرتخيص. 

-21املادة   املخالفات والغرامات. 

-22املادة   تعديل الرتخيص. 

-23املادة   القوة القاهرة. 

-24املادة   فض النزاعات. 

-25املادة   اإلخطارات. 
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 تعاريف:   -1املادة 

ويف نظام  2021لعام  /16القانون رقم /يف و  ،2010لعام  /18قانون االتصاالت رقم /يف  دون اإلخالل ابلتعاريف الواردة
 للمصطلحاتيكون  ،8/7/2021اتريخ  م.و/55استخدام التطبيق االلكرتوين لنقل الركاب الصادر بقرار رائسة جملس الوزراء رقم /

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

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

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

 .وقانون الربيد يف سورية، احملدثة مبوجب قانون االتصاالت والربيد التصاالتلاهليئة الناظمة  "اهليئة":

 وزارة النقل "الوزارة":

 .8/7/2021م.و بتاريخ /55جملس الوزراء رقم / رائسة: النظام الصادر بقرار "نظام استخدام التطبيق اإللكرتوين لنقل الركاب"

 وإجراءات شروط: املتضمن النظامهذا  هو: "الركاب نقل خدمةيف تقدمي  اإللكرتوينالتطبيق الستخدام  النمطي الرتخيص نظام"
رتخيص مع مالحقها؛ الوالتعهدات؛ ووثيقة  ؛االستمارةمع  ؛نقل الركابخدمة يف تقدمي التطبيق اإللكرتوين  الستخدام الرتخيص منح

 والرتخيص.

على اهلواتف  برانمج إلكرتوين يعمل على شبكة اإلنرتنت وهو مصمم ألداء مهام ووظائف حمددة تعمل "التطبيق اإللكرتوين":
 ة احلاسوبية.اإللكرتونية واألجهز 

اي خدمات ميكن ان تقدم للمستخدم من خالل التطبيقات االلكرتونية وتشمل هذه اخلدمات خدمات  :"خدمات التطبيقات"
 ،خدمات مبنية على تفاعل املستخدم مع معلومات خمزنة أيخدمات البياانت أو الصوت أو كليهما، أو  مبا يف ذلكالقيمة املضافة 

 .األخرى التنسيق مع اجلهات املعنيةأية خدمات أخرى تقرر اهليئة إصدار ترخيص هلا وذلك بعد أو 
 نقل الركاب مقابل أجرة من خالل استخدام التطبيق اإللكرتوين. "نقل الركاب":

جمموعة السياسات والقوانني واللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية، وغريها من  "اإلطار التنظيمي":
 والربيد وفقاً ألحكام القانون، بغرض تنظيم قطاع االتصاالتأو اهليئة،  احلكومة السوريةاألحكام املماثلة، وتعديالهتا، اليت تعتمدها 

  لسورية.يف اجلمهورية العربية ا
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الستخدام التطبيق  هذه وثيقة الرتخيصالرتخيص و هو  ":استخدام التطبيق االلكرتوين يف تقدمي خدمة نقل الركاب "ترخيص
 ومالحقها. يف تقدمي خدمة نقل الركاب االلكرتوين

 الركاب ابستخدام التطبيق اإللكرتويننقل  أو التزامات تتعلق بتقدمي خدمةالوثيقة اليت حتدد أي شروط أو حقوق  "عقد االشرتاك":
 وفق وثيقة الرتخيص هذه.ومقدم اخلدمة املرخص له واملربم بني 

تصريح من  حيصل علىالذي و من خالل استخدام التطبيق االلكرتوين سائق املركبة اليت تنقل الركاب هو  ":مقدم اخلدمة /"املشرتك
 .مبوجب عقد اشرتاكويرتبط مع املرخص له  اخلدمة وزارة النقل لتقدمي

 الشخص الذي يستخدم أايً من املركبات. :"الراكب /املستخدم"

 الذي يدفعه الراكب لقاء استخدام املركبة من نقطة الصعود إىل نقطة النزول. البدل األجرة":"

 الوجهة احملددة سابقاً من خالل التطبيق اإللكرتوين اليت تسلكها واسطة نقل الركاب بني منطقيت االنطالق والوصول. "املسار":

شعار مميز جيب وضعه على املركبات أثناء عملها ضمن خدمة النقل الربي للركاب ابستخدام التطبيق  "العالمة اإليضاحية":
 اإللكرتوين.

 دمي اخلدمة )حمافظة أو أكثر( ضمن أراضي اجلمهورية العربية السورية.نطاق تق "النطاق اجلغرايف":

منحه الرتخيص واتريخ ابملوافقة على هو وثيقة صادرة عن اهليئة، يتم مبوجبها إبالغ املرخص له  " كتاب إخطار منح الرتخيص":
  ه.سراين

 .منح الرتخيص احملدد يف كتاب إخطارو  النفاذالذي يدخل فيه الرتخيص حيز  تاريخهو ال ":الرتخيص اتريخ سراين"

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

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

 .ةاملرخص اخلدمةهو بدء املرخص له بتقدمي  "اإلطالق التجاري للخدمات املرخص هبا":

، مع استمراره بتقدمي خدماته ملشرتكيه احلاليني، اشرتاكات جديدةحالة عدم السماح للمرخص له بقبول ": "جتميد الرتخيص
 .واالحتفاظ بباقي حقوقه وكافة التزاماته املنصوص عليها يف وثيقة الرتخيص

 بعد اتريخ السراين. ،الرتخيص أو إضافة لوثيقة/أي تعديل للرتخيص أو أي تغيري و "تعديل الرتخيص":
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 والثالثني من كانون األول.مدة اثين عشر شهراً، متتد من األول من كانون الثاين ولغاية احلادي "السنة املالية": 

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

األجور اليت يقوم املرخص له بسدادها إىل اهليئة سنواًي يف مقابل األعباء اليت تتحملها للقيام مبهامها : " أجور الرتخيص السنوية"
 الرتخيص. وثيقةحتدده بنود  جيري احتساهبا وفق ماالتنظيمية، و 

لقاء اخلدمات  من املبالغ اليت حيققها على املشرتك/مقدم اخلدمة املرخص له  حصةهي  :"مع اهليئة اخلاضعة للتقاسم يراداتاإل"
 اليت يقدمها ضمن نطاق الرتخيص.

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

 الواثئق اليت يتألف منها الرتخيص:   -2املادة 

 املمنوح للمرخص له: الرتخيص جزءاً ال يتجزأ من اآلتية الواثئق تعد
 .وتعديالهتا الرتخيصوثيقة  (1)
 .وتعديالهتا الرتخيصوثيقة  مالحق (2)

 :التفسري   -3املادة 

 تفادايً للبس:

 الرتخيص.وثيقة ، يُعتدا بـ االرتخيص ومالحقهوثيقة يف حال وجود تعارض بني  (1)
 .الرتخيص وأحكام اإلطار التانظيمي النافذ، يُعتدا أبحكام اإلطار التانظيميوثيقة يف حال وجود تعارض بني أحكام  (2)
 الرتخيص. بوثيقةكافة املواد والبنود والفقرات الواردة   أحكام وشروط الرتخيص يقصد به مصطلح (3)
 .وثيقة الرتخيصيف ورد  اأينم"معقول"  مصطلح يعود للهيئة وحدها حق تفسري معىن (4)

 

 نطاق الرتخيص:   –4املادة 

، داخل أراضي الرتخيصوثيقة من  /5/كما هو مبني يف املادة ،  ةاملرخص اتاخلدميشمل نطاق الرتخيص قيام املرخص له بتقدمي 
يف  الواردةالرتخيص والواثئق األخرى ذات الصلة وثيقة شروط املنصوص عليها يف حكام واللألاجلمهورية العربية السورية، وذلك وفقًا 

 .اإلطار التانظيمي
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 :ةاخلدمات املرخص   –5املادة 

، وحُيظر عليه حصري غري أساسوذلك على نقل الركاب يف تقدمي خدمة استخدام التطبيق االلكرتوين  خدمة تقدميجيوز للمرخص له  (أ)
 مبوافقة اهليئة، ووفقاً ألحكام اإلطار التنظيمي.تقدمي أي خدمة أخرى غري مرخص له بتقدميها إال 

  .ةميكن للهيئة أن تفرض الحقاً أجور إضافية أو أي شروط أو ضوابط خاصة لتقدمي اخلدمات املرخص (ب)
 جيوز للهيئة تعديل اخلدمات املرخصة وفق اإلجراءات اليت حتددها. (ج)
 ال يتجزأ من هذا الرتخيص. حق جزءاً املال تكون  (ح)

 :، واإلطالق التجاري للخدماتمدة الرتخيص   -6املادة 

الصادر عن اهليئة إىل املرخص له،  كتاب إخطار منح الرتخيصيدخل الرتخيص حيز النفاذ من اتريخ سراين الرتخيص احملدد يف   (أ)
 من وثيقة الرتخيص. 7، ويكون قابالً للتجديد وفق أحكام املادة سنة واحدةويبقى سارايً ملدة 

 املمنوح الرتخيص سراين اتريخ من أشهر ثالثة أقصاها فرتة خالل هبا املرخص للخدمات التجاري ابإلطالق ابلبدء له املرخص يلتزم (ب)
  .يف حال عدم موافقتها على متديد الفرتة اهليئة وإال أُلغي ترخيصه مبوجب قرار من ،له

 قبل اإلطالق بفرتة شهر على األقل. ؛التجاري للخدمات املرخص هبابتاريخ اإلطالق  إببالغ اهليئة خطياً يلتزم املرخص له  (ه)

 جتديد الرتخيص:   –7املادة 

 ماالرتخيص جيوز جتديد الرتخيص ابتفاق الطرفني )اهليئة واملرخص له( وملدد متتالية، ويشرتط على املرخص له للحصول على جتديد  (أ)
 يلي:

بل ثالثة أشهر على األقل من اتريخ انتهاء ة )االستمارة( قوفق النموذج املعتمد من اهليئالتقدم للهيئة بطلب جتديد الرتخيص  (1)
 .احلايل مدة الرتخيص

 .املمنوح لهروط الرتخيص وأبحكام وش، اإلطار التانظيميأبحكام  خالل فرتة ترخيصه السابقةالتزامه  (2)
 .لتجديد الرتخيصوالواثئق اليت تطلبها ملعلومات تزويد اهليئة بكافة ا (3)

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

 :، واالندماجالرتخيصالتنازل عن    –8املادة 

، كليًا أو جزئياً، عن الرتخيص املمنوح له، دون احلصول مسبقًا على موافقة اهليئة؛ ويبقى املرخص له يتنازل أن له للمرخص جيوز ال (أ)
 االلتزامات املالية املستحقة عليه عن الفرتة السابقة للتنازل.املتنازل مسؤوالً عن كل 

دون احلصول مسبقاً على موافقة اهليئة؛ ، كانت حاصلة على ترخيص  إنحىت و مع أو يف شركة أخرى،  االندماج له للمرخص جيوز ال (ب)
 لالندماج.لسابقة عليه عن الفرتة اكل االلتزامات املالية املستحقة   ويبقى املرخص له املندمج مسؤوالً عن
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ميع أحكام املتناَزل له اباللتزام جب، إرفاق تعهد خطي من على التنازل للحصول على موافقة اهليئةبطلب على املرخص له، عند التقدم  (ج)
 وشروط، وفقًا ألحكام  ملشرتكيهو والوزارة  اهليئة لصاحل املتنازِل املستحقة على املرخص لهااللتزامات املالية وجبميع  وشروط الرتخيص،

 وتطبق هذه األحكام أيضاً يف حالة االندماج. إلطار التنظيمي.وا الرتخيص
يف حال رفض اهليئة منح املوافقة على التنازل أو االندماج، تقوم إبخطار املرخص له بقرارها وبيان األسباب املوجبة لذلك، خالل فرتة  (د)

 .تقدمي طلب املوافقةاستكمال كافة األوراق والثبوتيات املرفقة بثالثني يوم من اتريخ 
ى أي تغيريات تطرأ على أمساء الشركاء يف الشركة املرخص هلا أو على نسب على موافقة اهليئة مسبقًا عل ابحلصوليلتزم املرخص له  (ذ)

 .االقتضاءمسامهتهم وحصصهم حسب 

 التعاقد من الباطن:   –9املادة 

احلصول مسبقًا على موافقة بعد  ، إالةفيما يتعلق بتقدمي اخلدمات املرخص جيوز للمرخص له، التعاقد من الباطن مع طرف آخرال  (أ)
؛ وابلتايل بتنفيذ أحكام وشروط الرتخيص املمنوح له ةتعلقامل اتهالتزاممجيع عن  كاملةً   مع بقاء املرخص له مسؤواًل مسؤوليةً  اهليئة،

 .يرتتب عليه تضمني العقود اليت يربمها يف هذا الصدد مبا يضمن التزامه أبحكام وشروط الرتخيص املمنوح له
 تعاقداً من الباطن.ة لتوريد التجهيزات الالزمة لتقدمي اخلدمات املرخصال يعترب التعاقد مع الغري  (ب)
يتضمن األسباب املربرة لذلك، ومنحه فرتة لمرخص له لإخطار بعد توجيه  ويف أي وقت،، جيوز للهيئة سحب موافقتها بعد منحها (ه)

 .من الباطنمعه معقولة إلهناء عقده مع املتعاقد 

 :املعلومات والبياانت واملستندات والتقاريرتوفري    -10املادة 

لى يلتزم املرخص له بضمان صحة مجيع البياانت واملعلومات والواثئق واملستندات الفنية واملالية والقانونية اليت تقدم هبا للهيئة، ومت ع (أ
 أساسها منحه الرتخيص.

كافة قواعد البياانت والتطبيقات املوجودة لديه إىل   إىليلتزم املرخص له بتأمني كافة املتطلبات الالزمة إلاتحة نفاذ دائم وكامل  (ب
 قراءة فقط.الوبصالحيات  ،يف اهليئة املخولني

 الحقاً  تطلبه ملا وفقاً  التعديل إمكانية مع اهليئة، تطلبها اليت التقارير لتوليد خاص نظام بتأمني له املرخص يلتزم (ج
تها على املرخص له تقدمي كافة البياانت واملعلومات والتفسريات، والتقارير الدورية وغري الدورية، اليت تطلبها اهليئة؛ ملتزماً بضمان دق (د

 وصحتها، وابملوعد الذي حتدده اهليئة، ووفقاً للشكل الذي حتدده.
لديه، وذلك  يف قواعد البياانتمايل  أثراليت هلا  فيهامبا  مبشرتكيهبكافة البياانت واملعلومات اخلاصة  حتفاظيلتزم املرخص له ابال (ه

 على األقل من اتريخ إنشاء البياانت واملعلومات املذكورة.تعادل مدة الرتخيص لفرتة 
 .مرخصة خدمات مزود أو العامة االتصاالت لشبكات مشغليلتزم املرخص له بتقدمي أي اتفاق مربم مع أي  (و
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 :االلتزامات الفنية   -11املادة 

املرخص له االلتزام بكافة اللوائح التنظيمية اليت  من الالئحة التنفيذية، على 27 من القانون واملادة 38دون اإلخالل أبحكام املادة  (أ)
تصدرها اهليئة بشأن مواصفات جتهيزات االتصاالت، وإجراءات استريادها وإدخاهلا واستخدامها، واحلصول على كافة املوافقات 

 .غريهااملطلوبة، سواء من اهليئة أو من 
، ليتم اعتمادها من اهليئة أصوالً  تقدمي اخلدمات املرخصةالتجهيزات الالزمة ليلتزم املرخص له بتقدمي املواصفات الفنية لكافة  (ب)

 .بشكل دوري اخلدمة ومصدر احلصول عليها يقدماليت مت تركيبها يف املركبات العائدة ملطرفيات إلضافة إىل إعالم اهليئة بقائمة الاب
مع مراعاة  املرخص له مسؤواًل عن التشغيل اآلمن لتجهيزاته، حبيث ال تشكل خطرًا على البيئة والصحة والسالمة العامةيكون  (ج)

 .اللوائح الصادرة عن اهليئة هبذا اخلصوص
 (1يلتزم املرخص له ابلشروط الفنية الالزمة لتقدمي اخلدمة )موضوع الرتخيص( الواردة يف امللحق رقم ) (ح)
 

 :تقدمي اخلدمات وضمان جودهتا يةر استمرا   -12املادة 

 .اهليئة اليت تصدرهاالتنظيمية ملعايري جودة اخلدمات املقدمة  اللوائححكام على املرخص له االلتزام أب (أ)
توقفه مؤقتًا وبشكل مربمج ساعة يوميًا طيلة مدة الرتخيص، كما يلتزم يف حال  24يلتزم املرخص له بتقدمي اخلدمة على مدار  (ب)

ساعة على األقل  72أن خيطر اهليئة قبل  -طبقاً للمعايري الدولية املتعارف عليها  -مسبقاً عن أداء اخلدمة موضوع هذا الرتخيص 
على موافقة )ال تتخللها أايم عطل رمسية( أبسباب التوقف، واملدة املتوقعة لوقف اخلدمة، واملوعد املتوقع إلعادة تقدميها، واحلصول 

اهليئة على ذلك. أما يف حال التوقف ألسباب طارئة وملدة تتجاوز ست ساعات متصلة فيلتزم املرخص له إبعالم اهليئة أبسباب 
 التوقف، واملدة املتوقعة لعودة اخلدمة.

هيئة الطلب من املرخص له من الالئحة التنفيذية، وضمااًن الستمرار تقدمي اخلدمات، جيوز لل 19أحكام املادة  عالوًة على تطبيق (ت)
 الذي اُتذت حبقه قرار إلغاء ترخيصه، جزئيًا أو كلياً، االستمرار يف تقدمي خدماته ملشرتكيه لفرتة انتقالية حتددها اهليئة ابلقدر

ابستثناء  الضروري والالزم النتقال املشرتكني إىل مرخص له آخر؛ مع احتفاظ املرخص له حبقوقه املنصوص عليها يف وثيقة الرتخيص،
 قبول اشرتاكات جديدة، والتزامه ابألحكام والشروط الواردة فيها، خالل هذه الفرتة االنتقالية.

عليهم لقاء ذلك أي تكاليف آخر أُلغي أو انتهى ترخيصه، دون أن يرتتب  مرخص لهلدى املرخص له بقبول طلبات املشرتكني  يلتزم (ح)
 له. املرخص مع من قبل اهليئة ابلتشاور إعدادها انتقال يتم آلية وفق وذلك، االنتقال عملية جراءإضافية 

خالل  احلالينييلتزم املرخص له الذي اُتذت اهليئة حبقه قراراً بتجميد ترخيصه، جزئيًا أو كلياً، االستمرار يف تقدمي خدماته ملشرتكيه  (ذ)
 فرتة التجميد، وفقاً لألحكام والشروط الواردة يف وثيقة الرتخيص.

 ضماانت املنافسة:   -13املادة 

، وفقًا للقانون ومجيع األحكام ذات الصلة يف والفعاالةمبمارسات املنافسة احلرة والعادلة ابألحكام املتعلقة لتقيد ابيلتزم املرخص له  (أ)
 .لوائح تنظيمية تصدرها اهليئة وأي، اإلطار التنظيمي
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أبي من  ن، القيامة التنفيذية، حيظر على املرخص له، سواء مبفرده أو ابالشرتاك مع آخريمن الالئح 29دون اإلخالل أبحكام املادة  (ب)
 .التنظيمية ملبادئ محاية املنافسةاخلصوص املمارسات احملددة يف الالئحة وعلى وجه  ؛أو اليت حتد منها مارسات املخلة ابملنافسةامل

 .إطالق أي عرض تروجيي قبل املرخص له ابحلصول على موافقة اهليئة مسبقاً  يلتزم (ت)

 :وشفافيتهااخلدمات  أسعار   -14املادة 

 على املرخص له االلتزام بتزويد اهليئة آبلية واضحة الحتساب تقاسم اإليراد بينه وبني مقدم اخلدمة يف معرض تقدمي اخلدمة. (أ)

ظر على املرخص له تعديل أي أسعار انفذة خلدماته املرخصة دون احلصول على موافقة اهليئة حيُ مع مراعاة أحكام اإلطار التنظيمي،  (ب)
  ة.فيما يتعلق بضبط أسعار خدماته املرخصوالوزارة يلتزم مبا حتدده اللوائح التنظيمية اليت تصدرها اهليئة و  بقاً،مسوالوزارة 

مراكز ، أبسلوب واضح ومبسط، يف ليت يقدمهاا ةالكاملة والدقيقة للخدمات املرخص إلعالن عن األسعاراب االلتزام له على املرخص (ج)
وجيب أن تكون املعلومات املتضمنة يف هذا اإلعالن متطابقة يف  ، وعلى التطبيق على موقعه اإللكرتويناملشرتكني اخلاصة به و خدمة 

 كافة تلك األماكن.
 على املرخص له االلتزام ابإلرشادات املتعلقة مببادئ شفافية األسعار احملددة يف اللوائح اليت تصدرها اهليئة. (د)

 

 :املشرتكنيالعالقة مع    -15ملادة ا

أيا لوائح تنظيمية تصدرها لة يف اإلطار التانظيمي، و حقوق املشرتكني، وفقاً للقانون ومجيع األحكام ذات الص ضمانعلى املرخاص له  (أ)
 .هبذا اخلصوص اهليئة

توفري اخلدمة أو يف سواء للمشرتكني دون متييز ة يلتزم املرخص له بتقدمي اخلدمات املرخصمن القانون،  43تطبيقًا ألحكام املادة  (ب)
 .فئة املشرتكنيأو غريها، لنفس  األسعاراجلودة أو 

املرخص  اإلطالق التجاري للخدماتاتريخ  قبلوذلك املرخاص له أن يقدام للهيئة منوذجًا عن عقد االشرتاك للموافقة عليه،  على (ج)
 هبا.

اتريخ خالل ثالثة أشهر من واملستخدمني بشكل عام  لديه مقرتحاً لنظام خدمة وشكاوى املشرتكنيأن يقدم للهيئة املرخص له  على (د)
 واملوافقة عليه؛ مراعياً يف هذا النظام حتقيق األمور التالية: مراجعته، لتتم سراين الرتخيص

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

عد موافقة بيعلنه للخدمات املرخص هبا، وأن  سراين الرتخيصاتريخ خالل ثالثة أشهر من يصدر دليل اخلدمة على املرخاص له أن  (ز)
من االطالع عليه، على  املستخدمو  املشرتك، وأبي وسيلة إضافية خيتارها متكن من خالل التطبيقو  على موقعه اإللكرتويناهليئة عليه 

والرقم املخصص للرد على  وكيفية احلصول عليها، اخلدمات املرخص هبارشادات والتعليمات حول إلالتوجيهات وامن الدليل أن يتض
 .االستفسارات والشكاوى



 السورية العربية الجمهورية

 الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

 

 

 

21 
 

 :االلتزامات املالية   -16ملادة ا

للهيئة املبالغ املستحقة و  وأجر طلب احلصول على الرتخيصوأجر الرتخيص السنوي  االبتدائي الرتخيص بدليلتزم املرخص له بدفع  (أ)
، وتكون هذه املبالغ اهليئة الصادرة عن جملس مفوضيقرارات الوأية أجور أخرى تفرض على املرخص هلم وفق  االيرادمن تقاسم 

 غري قابلة للرد.

املرخصة، وذلك ضمن  وفقًا للخدمةوحصة اهليئة من تقاسم االيراد خيص السنوي حتدد قيمة بدل الرتخيص االبتدائي وأجر الرت   (ب)
 يلي: وفقاً ملا سديدهاتويتم  ،ذا الرتخيصهب املرفق( 2امللحق رقم )

قبل بعد موافقتها على منحه الرتخيص بدل الرتخيص االبتدائي املستحق للخزينة ُتدفع  على املرخص له أن يسدد للهيئة (1)
 مبوجب قرار من اهليئة. ملغاةتها ت موافقرب وإالا اعتُ  ؛منحه الرتخيص خالل  الفرتة اليت حتددها

على املرخص له أن يسدد للهيئة أجورًا سنوية عن الرتخيص، لقاء تكاليف أدائها ملهامها التنظيمية يف قطاع االتصاالت،  (2)
، ويف بداية كل سنة مالية خالل الشهر األول من العام طيلة مدة الرتخيص، ويراعى يف حتديد هذا منحه الرتخيص دفع قبلتُ 

 الرتخيص املدة الفعلية للرتخيص خالل هذه السنة.املبلغ للسنة األوىل من 
من الشهر الذي األوىل  ةالعشر  األايم شهر )خالليف هناية كل  املبالغ املتعلاقة بتقاسم اإليراد،أن يسدد على املرخاص له  (3)

 ويرسل إخطاراً إىل اهليئة بذلك. .يليه(
من دون اإلخالل ابإلجراءات األخرى اليت و ، يف املوعد احملدد اإليراداتعدم التزام املرخاص له بدفع مبالغ تقاسم حال يف   (4)

اذ  ،حيق للهيئة والقوانني األخرى ذات الصلة، قد تفرضها اهليئة وفق أحكام القانون والالائحة التنفيذياة ابستنساهبا اخلاص، اُتا
 اإلجراءات اآلتية:

غرامة العن التخلاف عن السداد. وجيري احتساب تعويضية  غرامة إجبار املرخاص له على دفع املبلغ املستحق، إضافًة إىل .أ
، على النحو احملداد يف األنظمة ملعدل الفائدة احملدد يف األنظمة النافذة التخلاف، وُتدفع على أساٍس شهرٍي، وفقاً عن 

 النافذة.

اذها مبوجب وثيقة الرتخيص هذه، أو القانون  عن غرامةالخيلا فرض  ال.ب التخلاف ابلتدابري اإلضافياة اليت حيقا للهيئة اُتا
 التنفيذية، أو أية قوانني أخرى انفذة.والالئحة 

اإليرادات تقدمي تقرير حول إيراداته اإلمجالياة املتعلاقة بتقدمي اخلدمات املرخاصة، بصورٍة منفصلٍة ومستقلاٍة عن  ،على املرخاص له( 5)
 والتكاليف املتاصلة بنشاطات أخرى.

لتقدمي  جماز، وفقًا ملعايري احملاسبة الدولياة، ويصداقها فصليًا مدقاق حساابت مستقل على املرخص له إعداد تقاريره املالية( 6)
على موافقة اهليئة. وحيق  وجيب أن حيوز مدقاق احلساابت املعين، وارساهلا اىل اهليئة بنهاية كل سنة مالية.اخلدمات يف سورية

 للهيئة، يف أي وقت، إجراء عملياة حتقاق مستقلاة عن التقرير احملاسيب الذي قدامه املرخاص له.

 حيتسب تقاسم اإليراد على اإليرادات احملققة وليس احملصلة، وذلك يف سنة حتقيقها.( 7)

اإليرادات اإلمجالياة؛ وعليه أن يؤكاد أنا مراجعة يف ق الفصلي على مدقاق احلساابت أن يشرح يف تقريره نطاق ومنهجياة التدقي( 8)
أنا مجيع البياانت املالياة قد سجالت تسجياًل صحيحاً، وأنا اإلجراءات  -يف احلد األدىن -احلساابت قد متات بطريقة تضمن
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دقيق على  اخلاضعة لتقاسم اإليرادإليرادات التنفيذياة املالئمة قد اتُّبعت، وخباصة فيما يتعلاق ابملقبوضات النقدياة، وأنا مبلغ ا
 حنٍو جوهرٍي.

 عند(، سورية لرية ألف مائة.س )فقط ل ألف /100/ قيمتهالرتخيص البالغ  احلصول على طلب أجر تسديداملرخص له  على (ج)
 .التجديد أو الرتخيص منح طلب تقدمي

 واألجور، وذلك بعد التشاور مع املرخص هلم. البدالت هذهللهيئة احلق يف رفع أو خفض قيمة  (د)

يف اجلمهورية العربية النامجة عن تنفيذ الرتخيص املمنوح له وفقاً للقوانني واألنظمة النافذة يتحمل املرخص له مجيع الضرائب والرسوم  (ه)
 .السورية

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

 

 :محاية البياانت واخلصوصية   -17املادة 

 الالئحةمن  37و 36واملادتني  ،من القانون 50و 27املواد  ذات الصلة يف اإلطار التنظيمي، والسيما حكامألدون اإلخالل اب
يلتزم ، وتعليماته التوضيحية والتنفيذية، ومكافحة اجلرمية املعلوماتيةعلى الشبكة ودون اإلخالل أبحكام قانون تنظيم التواصل  ،التنفيذية

 املرخص له مبا يلي:

، بوضع وتطبيق مجيع اإلجراءات املناسبة والالزمة للحفاظ على أي واملستخدمني لديه املشرتكنيضمان سرية وخصوصية بياانت  (1)
، واُتاذ مجيع اإلجراءات الالزمة صةيقدم له اخلدمات املرخو مستخدم أ مشرتكبياانت حيصل عليها يف سياق عمله من أي 

ومتابعة تنفيذها على  بياانتال تطبيق قواعد محاية وتقع مسؤولية .لضمان عدم الوصول غري املشروع إىل احملتوى املخزن لديه
 . ومحايتها انتعاتق مسؤول قواعد البيا

بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة  التزاماً ببياانت احلركة واملوقع ملشرتكيه ملدة سنة واحدة على األقل،  االحتفاظ (2)
 .االلتزامات هلذه له املرخص مراعاة من اهليئة حتقق يكفل حنو وعلى واللوائح ذات الصلة؛ اجلرمية املعلوماتية

يل إعالم اهليئة عن أماكن وجود التجهيزات ومكوانت الشبكة لديه، كما ويلتزم ابحلصول على موافقة اهليئة مسبقاً على أي تعد (3)
 أو تغيري يطرأ هبذا اخلصوص.

 

 االلتزام ابألنظمة، والتعاون مع اهليئة والسلطات املختصة:   -18املادة 

. وعلى وجه وتعديالتهسورية، اجلمهورية العربية الاإلطار التنظيمي النافذ املعمول به يف حكام أب الدائمعلى املرخص له االلتزام  (أ)
 .والوزارة ، واللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات الصادرة عن اهليئةوالرتخيص املمنوح له التنفيذية، والالئحةاخلصوص القانون، 

 القوانني واألنظمة املعمول هبا يف اجلمهورية العربية السورية. ؛ويطبق على أعمال املرخص له وتصرفاته فيما مل يرد به نص
يلتزم املرخص له ابلتعاون الكامل مع اهليئة أو أي سلطات أخرى معنية، كما هو حمدد يف الرتخيص والقانون والالئحة   (ب)

 التنفيذية.
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من الالئحة  38على املرخص له اُتاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتيسري أعمال الضابطة العدلية لدى اهليئة، تطبيقاً ألحكام املادة  (ج)
 التنفيذية.

 مسؤوليته ونفقتهعلى  ،حني طلِبها ،من القانون، يلتزم املرخص له بتنفيذ كافة متطلبات األمن الوطين 51ألحكام املادة  تطبيقاً  (د)
 اخلاصة.

 

 انتهاء الرتخيص:   -19املادة 

، أو يف حال إخالل اتفاق الطرفني على التجديد األساسية أو اجملددة يف حال عدميعترب الرتخيص منتهياً يف حال انقضاء مدته 
 وذلك مبوجب قرار من اهليئة.من وثيقة الرتخيص،  7املرخص له أبي من شروط جتديد الرتخيص وفقاً ألحكام املادة 

 جتميد وإلغاء الرتخيص:   -20املادة 

 التنفيذية، ووفقاً ألحكام الالئحة التنظيمية للمخالفات والغراماتمن الالئحة  18الفقرة )ج(، و 13دون اإلخالل أبحكام املادتني:  (أ)
 ذلك يف احلاالت التالية:، و جزئياً حيق للهيئة جتميد الرتخيص، أو إلغائه، كلياً أو ؛ والعقوابت

ودون احلق ابسرتداد األجور املدفوعة وفقًا لوثيقة  املرخصة؛ابلبدء ابإلطالق التجاري للخدمات عدم التزام املرخص له  (1)
 الرتخيص.

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

 بتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف الرتخيص املمنوح له.عدم التزام املرخص له أبحكام اإلطار التنظيمي، أو عدم التزامه  (3)
انقضاء الشخصية القانونية للمرخص له ابحلل أو التصفية أو إشهار اإلفالس أو غريها من حاالت انقضاء الشخصية  (4)

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

 .والوزارة اهليئة
 ، دون احلصول على موافقة اهليئة.ةقيام املرخص له ابلتعاقد من الباطن مع طرف آخر فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات املرخص (6)
 .وفقاً لوثيقة الرتخيص احملددة املواعيديف عليه األجور املستحقة البدالت و بتسديد  عدم التزام املرخص له (7)
 السيما، وفقاً للقانون ومجيع األحكام ذات الصلة يف اإلطار التنظيميأو حتدا منها،  قيام املرخص له مبمارسات ُتلا ابملنافسة، (8)

 الالئحة التنظيمية ملبادئ محاية املنافسة الصادرة عن اهليئة.
 ودون احلاجة إىل إخطار عدم التزام املرخص له مبتطلبات األمن الوطين (9)
 .واجتيازها بنجاح اليت تتم من قبل اجلهات اليت حتددها اهليئةاختبارات أمن املعلومات الدورية للتطبيق عدم االلتزام ابجراء   (10)
 صحيحة.غري ومت على أساسها منحه الرتخيص اليت تقدم هبا املرخص له  والواثئق إذا تبني للهيئة أن البياانت واملعلومات (11)

و أ اهليئة كافة االلتزامات واملستحقات املالية املرتتبة عليه سواء جتاه  يف حال إلغاء أو انتهاء الرتخيص، يلتزم املرخص له بدفع وتصفية (ب)
 التزامات أي اهليئة على يرتتب أن ودون الرتخيص؛ انتهاء من اتريخ إلغاء أو أشهر ثالثة أقصاها مهلة خالل وذلك مشرتكيهأو  الوزارة
 .له املرخص جتاه
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 :املخالفات والغرامات   -21املادة 

 عن الصادرة النمطية للرتاخيص والعقوابت والغرامات للمخالفات التنظيمية الالئحة حتدد القانون، من /55/ املادة ألحكام تطبيقاً 
استخدام التطبيق من نظام  /14األحكام الواردة يف املادة / بتطبيق ، وال خيل هذااملخالفة طبيعة مع يتناسب مبا الغرامة مقدار اهليئة

 االلكرتوين لنقل الركاب.

 تعديل الرتخيص:   -22املادة 

خدمة النمطي لتقدمي  الفقرة )أ( و )ب( من الالئحة التنفيذية، حيق للهيئة تعديل شروط منح الرتخيص 13مع مراعاة أحكام املادة  (أ)
على أن تقوم ابإلعالن مسبقًا عن نيتها يف إجراء التعديل يف اجلريدة الرمسية  ،التطبيقات )استخدام التطبيق االلكرتوين لنقل الركاب(

 خالل املدة 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)
 .خدمة التطبيقاتإذا تبني للهيئة ضرورة وضع شروط جديدة، هبدف تنظيم السوق وحتسني أداء مقدمي  (3)
 مبا يستدعي تعديل الرتخيص. أو غريها تغري الظروف االقتصادية أو االجتماعية (4)
 حتقيقاً ملتطلبات األمن الوطين، ووفقاً ملقتضيات املصلحة العامة. (5)

 القوة القاهرة:   -23املادة 

، تسري األحكام اآلتية، من الرتخيص وثيقةعليها يف  من التزاماته املنصوص ياٍ أ تنفيذقاهرة متنع املرخص له من ال حدوث قواة ح يف
 أخرى صادرة عن اهليئة:ية أو أي الئحة تنظيم ةة من القانون، والالئحة التنفيذيدون اإلخالل ابألحكام ذات الصل

، وااللتزامات اليت منعه احلدث من أدائهاواترخيه بطبيعة احلدث إبالغ اهليئة خطيًا فور علم املرخاص له حبدوث القواة القاهرة، عليه  (أ)
 وأن يقدم للهيئة تقريراً أولياً يتضمن:
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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. اُتذها اليت الوقائية يع اإلجراءاتمج (2)
 .املمنوح له، بعد زوال القوة القاهرة خيصللرتا  املرتتبة عليه وفقاً لضمان استمرارياة األعمال، وإعادة تنفيذ مجيع التزاماته  تهخطا  (3)

، طيلة مدة استمرار القوة القاهرة، وفقط إذا عليق التزامات املرخاص له ذات الصلة، املشار إليها آنفاً تتقييم احلالة، ، ووفقاً لهيئةلل جيوز (ب)
احتياطات معقولة منصوص عليها يف  خطوات أو حتققت أبن عجز املرخص له عن تنفيذ التزاماته غري انجم عن تقصريه يف اُتاذ أي

أو غريها من  ،عن طريق استخدام مصادر أو خطط بديلةهذا العجز تفادي وأنه مل يكن إبمكان املرخص له  الرتخيص؛وثيقة 
 التدابري.

 .زواهلا بعد، عليهم القاهرة والتخفيف من آاثر القواة ملشرتكيهعلى املرخاص له بذل قصارى جهده إلعادة اخلدمة  (ج)
 وثيقةمن  24وفقاً ألحكام املادة حول حدوث القواة القاهرة، وظروفها أو أتثريها، فعليهما فضا النزاع ت اهليئة واملرخص له إذا اختلف (د)

 الرتخيص.

  فض النزاعات:   -24املادة 

الرتخيص بني اهليئة  شروطو أحكام  النزاعات الناجتة عن تنفيذحتل  ،ما مل ينصا القانون، والالئحة التنفيذياة على خالف ذلك (أ)
يتم حل النزاع عن طريق التحكيم اإلداري وفق ابلطرق الودية مع مراعاة مبدأ حسن النية، ويف حال تعذر ذلك،  ،واملرخص له

املنصوص التزاماته  كل طرف، خالل مدة التقاضي، بتنفيذ  مع استمرار جراءات املتبعة أمام القضاء اإلداري السوري.صول واإلاأل
خيص  .عليها يف الرتا

، جيري البت ابلنزاعات ا مل ينصا القانون، والالئحة التنفيذياة، واللوائح التنظيمية ذات الصلة الصادرة عن اهليئة على خالف ذلكم (ب)
 ن.الثالث عشر من القانو  هذه النزاعات، والواردة يف البابحلل الناشئة بني املرخص له ومرخص هلم آخرين وفق األحكام الناظمة 

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

 .لنظام الشكاوى الصادر عن اهليئةوذلك وفقاً 

 اإلخطارات:   -25املادة 

تتم اإلخطارات مبا فيها املراسالت واملوافقات واملالحظات املتعلقة ابلرتخيص مبوجب كتب رمسية، حبيث يكون استالمها مثبتاً، وتعترب 
ترسل اهليئة إليصال املراسالت إىل املرخص له  لدى املعتمدةالفاكس أحد وسائل اإلثبات  ويعد استالمها. منذانفذة قانواًن 
 :التالية العناوين علىاإلخطارات 

 .يف سوريةوالربيد التصاالت لاهليئة الناظمة  ص:املرخ   (1)

 .والربيد التصاالتلمبىن اهليئة الناظمة  -شارع فايز منصور-العنوان: دمشق
 6136237رقم اهلاتف: 

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

 ------------------------------------------------ املرَخص له: (2)
 -------------------------------------------------------العنوان: 

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

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

 ( مخسة عشر يوماً من اتريخ نفاذ هذا التغيري.15) يف اجلريدة الرمسية قبل يف حال تغيري اهليئة لعنواهنا، تقوم بنشر عنواهنا اجلديد (ج)
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 الرتخيص النمطي 

(نقل الركابيف تقدمي خدمة ستخدام التطبيق اإللكرتوين ال)  

 رقم /  /

 املمنوح إىل:
 

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

 املسجلة ابلسجل التجاري حملافظة........... 

 بتاريخ / / / ابلرقم /............../

 

 

 

 

2021دمشق، يف   /    /  

 رقم /    / نقل الركابيف تقدمي خدمة ستخدام التطبيق اإللكرتوين الترخيص منطي 
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 :ستناداً إىلا 

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

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

 ،2021لعام  /16وأحكام القانون رقم / -

 8/7/2021م.و اتريخ /55ب املرفق بقرار رائسة جملس الوزراء رقم /نظام استخدام التطبيق االلكرتوين لنقل الركاوأحكام  -

 ، 2021/ /   ، اتريخ/ لصادر بقرار جملس املفوضني رقم /ا ،نقل الركاب يف تقدمي خدمة التطبيق االلكرتوين استخدامونظام منح تراخيص  -

، ومجيع الواثئق التطبيق االلكرتوين يف تقدمي خدمة نقل الركاباستخدام للحصول على ترخيص  ...................وطلب شركة ... -
 ،املرفقة ابلطلب واملقدمة استكماالً له

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

 ،البدل االبتدائي.. ( الذي يشعر بتسديد ......) ..... ....( اتريخ....إلشعار رقم ).......وا -

)فيما ،  استخدام التطبيق االلكرتوين يف تقدمي خدمة نقل الركاب. .........................شركة لـوعلى موافقة اهليئة على الرتخيص  -
 يلي ألغراض هذا الرتخيص "املرخص له"(،

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

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

 .نقل الركابيف تقدمي خدمة ستخدام التطبيق اإللكرتوين الالنمطي هذا الرتخيص 

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

الواردة يف وثيقة و  املرخص هبا نقل الركاب خدمة تقدمي يف استخدام التطبيق اإللكرتوين  ، لهوخيول هذا الرتخيص النمطي، املرخص 
 الرتخيص املرفقة،

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

 دمشق يف ..../..../....

 املدير العام

 والربيد التصاالتلللهيئة الناظمة 
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 (1)ملحق رقم 

  :فيه والواجب توفرها التطبيق االلكرتوينستخدام املتعلقة ابالشروط الفنية 

 .والبيئة اليت بين عليها التطبيق البياانت اخلاصة ابلتطبيقوبنية قواعد عرب التطبيق تقدمي توصيف فين آللية تقدمي اخلدمة  ▪

داخل اجلمهورية العربية بتقدمي خدمات االستضافة استضافة خمدم التطبيق ضمن مراكز االستضافة العائدة للمرخص هلم  ▪

  القادرة على توفري خدمة االستضافة.مبايف ذلك اجلهات العامة  السورية.

 للعموم.إاتحتها املسبقة ألية حتديثات على نسخة التطبيق املوافق عليها قبل  ضرورة احلصول على املوافقة ▪

العربية واإلنكليزية( عند التسجيل يف التطبيق ألول مرة )وعند كل  تنيعرض سياسة اخلصوصية وشروط االستخدام )ابللغ ▪

حتديث للتطبيق( وتعترب موافقة املستخدم عليها شرط الزم الستخدام التطبيق مع ضرورة ُتزينها إلمكانية الرجوع إليها عند 

 اللزوم.  

اهلاتف "إلجراء  –ملستخدم: املوقع اجلغرايف للمصادر التالية املتوفرة يف جهاز افقط ابلوصول  لكرتوينيسمح للتطبيق اإل ▪

 التخزين. وحدة  –مكاملة هاتفية" 

 ذاته،إما عن طريق املوقع االلكرتوين اخلاص ابلربانمج أو عن طريق التطبيق  للمستخدم إنشاء حساب خاصتوفري إمكانية  ▪

مع ضرورة وجود خاصية التحقق من هوية املستخدم عن طريق الرسائل  ،حصراً  تسجيل برقم خلوي سوريوحيتاج ذلك إىل 

 .Verification SMSالنصية القصرية  

يتم توليده من خالل التطبيق به خاص وفريد  IDمن خالل رقم تعريفي  (الزبوناملستخدم )يتعرف السائق يف كل رحلة على  ▪

 اجلمهورية العربية السورية.عرب رسالة نصية لكل مستخدم داخل وإرساله لكل رحلة 

 لضمان القدرة على التواصل الزبون حيتاج السائق إىل رقم هاتف حيث،(الزبون) اخللوي املستخدم هاتفرقم  ضرورة إدخال  ▪

من خالل االعتماد على  إليه من أجل حتديد مكان االلتقاء الذي تبدأ منه الرحلة، خاصة إذا مل ينجح يف الوصول  معه

 اجلغرايف.حتديد املوقع 

 .لكرتوين عند املباشرة خبدمات هذه املنظومات اصوالً مكانية الربط مع منظومات الدفع اإلدعم التطبيق إل ▪
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الفنية اليت يتم تصديرها خارج خمدمات وقواعد بياانت  الشخصية يف سجالت تتبع األحداث املشرتكنيعدم تسجيل بياانت  ▪

 .التطبيق

وبعد موافقة املشرتك  التطبيق خدمات هذه املشاركة مرتبطة إبحدىما مل تكن  طرف اثلثمع  املشرتكني مشاركة بياانت عدم •

تفعيل اخلدمة اليت تتطلب املشاركة أو من خالل قبول املشرتك لسياسة ، سواء كانت هذه املوافقة مباشرة عند كعلى ذل

 .وشروط االستخدام عند تنصيب التطبيق اخلصوصية

 .للوحة املفاتيح على املدخالت النصية اليت تعاجل البياانت احلساسة ةيتم تعطيل ذاكرة التخزين املؤقتأن  •

 .يتم إلغاء تنشيط احلافظة يف حقول النص اليت قد حتتوي على بياانت حساسةأن  •

 .، من خالل واجهة املستخدمpin codeال يتم الكشف عن البياانت احلساسة، مثل كلمات املرور أو أن  •

 .للجهة اليت حتددها اهليئة الوصول لقاعدة البياانت اخلاصة ابلتطبيق بسماحيات قراءة فقطمكانية إتوفري أن يتم  •

 .الوطنية خلدمات الشبكة من قبل اهليئةاجتياز اختبارات أمن املعلومات الدورية للتطبيق اليت تتم  •
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 (2امللحق )

 االلتزامات املالية
 

 ل.س(.500.000لرية سورية )مخسمائة ألف بدل الرتخيص االبتدائي مببلغ  حيدد -

 ل.س(. 500.000مخسمائة ألف لرية سورية )أجر الرتخيص السنوي مببلغ حيدد  -

 .ل.س( 100.000)قيمته مببلغ  طلب الرتخيص دراسة أجر حيدد  -
خيص، املبالغ املستحقة من تقاسم اهليئةإىل  يسددعلى املرخاص له أن  -  اآليت: ، على النحوااليراد، طيلة مدة الرتا

 .الرتخيص مدةاخلاضعة لتقاسم اإليراد خالل السنة األوىل من من اإليرادات ( % 0) .أ
 .السنة الثانية من مدة الرتخيصخالل  اخلاضعة لتقاسم اإليرادمن اإليرادات ( % 5) .ب
 ..خالل السنة الثالثة من مدة الرتخيص اخلاضعة لتقاسم اإليرادمن اإليرادات  (% 10) .ج
 عن ابقي األعوام. اخلاضعة لتقاسم اإليرادمن اإليرادات  (%15 ) .د

 
 


