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فهرس  المحتويات
  

 
 

 .خدمات القيمة المضافةشروط طلب الحصول على ترخيص نمطي لتقديم  -1المادة 
 .خدمات القيمة المضافةاستمارة طلب الحصول على ترخيص نمطي لتقديم  -2المادة 
 .خدمات القيمة المضافةلتقديم  التعهدات الالزمة -3المادة 
 .خدمات القيمة المضافةنمطي لتقديم الوثيقة الترخيص  -4المادة 
 .المضافةخدمات القيمة نمطي لتقديم الترخيص ال -5المادة 
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 الفهرس

 

 مقدمة 

  الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص.   – 1 المادة

 الوثائق الواجب على طالب الترخيص تقديمها.   – 2 المادة

  للهيئة.المعلومات الواجب تزويدها    – 3 المادة

 البت بطلب منح الترخيص.   – 4 المادة

التزامات طالب الترخيص.   - 5المادة   
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 الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص:    -1المادة 
 أن يكون طالب الرتخيص: (1)

خدمات شخصًا اعتباريًا مؤسَّسًا يف سورية، وعلى وجه التحديد، شركة حمدودة املسؤولية أو مسامهة مغفلة غايتها تقدمي  - أ
سجله التجاري يف حال موافقة  إىلبإضافة هذه الغاية  ،وفق النموذج املرفق، أو أن يتعهد ؛)موضوع الرتخيص( القيمة املضافة

 اهليئة على منحه الرتخيص.
وفق ، ، أو شركة قيد التأسيس، ويف كال احلالتني يتعهد طالب الرتخيصتسجيل تاجرطبيعيًا سوري اجلنسية لديه  أو شخصاً  - ب

يف  خدمات القيمة املضافة )موضوع الرتخيص(تقدمي بتأسيس شركة حمدودة املسؤولية أو مسامهة مغفلة غايتها  ،النموذج املرفق
 حال موافقة اهليئة على منحه الرتخيص.

 أّلا 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 إعسارهأّلا يكون طالب الرتخيص قد أشهر إفالسه  (3)

 الوثائق الواجب على طالب الترخيص تقديمها:    – 2المادة 
 السابقة، يُطلب إليه تزويد اهليئة بالوثائق التالية: 1الرتخيص للشروط الواردة يف املادة يف حال حتقيق طالب 

لنموذج املعتمد من اهليئة ل وفقاً  خدمات القيمة املضافة )موضوع الرتخيص(طلب احلصول على ترخيص منطي لتقدمي  (1)
 .()اّلستمارة

 شهادة تسجيل تاجر أو سجل جتاري باسم طالب الرتخيص. (2)
 ومناذج تواقيعهم. أصوّلً  أمساء املخولني بالتوقيع (3)
، وصور عن تاجر أو السجل التجاريالّل حكم عليه لألشخاص الطبيعيني الواردة أمساؤهم يف شهادة تسجيل  وثائق (4)

 .وأرقام التواصل معهالشخص  عنوانوبشكل واضح ومفصل  وان على كل منهامد هوياهتم
نسخة عن أي تراخيص لتقدمي خدمات اّلتصاّلت ممنوحة لطالب الرتخيص )سابقة أو حالية(، سواء داخل اجلمهورية  (5)

 العربية السورية أو خارجها.
 ، وذلك بناًء على مطالبة من اهليئة.، ومقداره مخسون ألف لرية سوريةإشعار بتسديد أجر طلب احلصول على الرتخيص (6)

 

  المعلومات الواجب تزويدها للهيئة:    – 3المادة 
 يلتزم طالب الرتخيص بتزويد اهليئة باملعلومات التالية:
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دراسة ) املقبلة تتضمن ما يلي: الثالث، للنشاط موضوع الرتخيص للسنوات أصوّلً مصدقة دراسة للجدوى اّلقتصادية،  (1)
)املوازنة التقديرية، بيان التدفقات النقدية، لتوقعات املالية إضافًة إىل ا، واملبيعات املتوقعة الطلبو  العرضمتضمنة للسوق 

 حساب األرباح واخلسائر...(.
 اخلدمات املقرتح تقدميها وأسس حتديدها وحتصيلها. أسعار (2)
قبول احلل الفين املقرتح لتقدمي اخلدمة مبا يف ذلك استكمال  ُيشرتطو  وبنية الشبكة املقرتحة. ؛املواصفات الفنية للتجهيزات (3)

 إجراءات اعتماد النوع للتجهيزات الواردة يف احلل املقرتح.
 مواقع تركيب التجهيزات.  (4)
قانون  الكيانات الصلبة واملرنة واألنظمة املقرتحة وحىت الرتتيبات اليت سيتخذها كلاها مبا يضمن التزامه بالعمل وفقًا ألحكام (5)

تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتية وّلئحته التنفيذية؛ )كاألرشفة وحفظ البيانات واحملتوى؛ اّللتزام 
 .م باملدد الزمنية؛ وغريها .....(باحلفاظ على السرية وخصوصية بيانات املشرتكني؛ اّللتزا

  البت بطلب منح الترخيص: – 4المادة 
تقوم اهليئة بإخطار طالب الرتخيص مبا ُيشعر بتسلمها طلبه للحصول على الرتخيص يف غضون مخسة عشَر يوم عمل من تاريخ  (أ )

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

 رب طلبه ملغياً بانقضائها، دون حقه باسرتداد أجر طلب احلصول على الرتخيص.اعتُ  ، وإّليوماً 
 من تاريخ استكمال كافة الوثائق واملعلومات املطلوبة. يوماً  مخسة وأربعنيتقوم اهليئة بالبتا يف الطلب خالل مدة ّل تتجاوز   ( أ)
يف حال موافقة اهليئة على منح الرتخيص لطالبه، ُتطره مبوافقتها وبضرورة استكمال ما يلزم ملنحه الرتخيص وفق اإلجراءات  ( ب)

 لذلك. املربرةاملعتمدة، ويف حال الرفض تقوم بإخطاره باألسباب 

 الترخيص:التزامات طالب  – 5المادة 

)فقط مخسني ألف لرية سورية(، عند تقدمي طلب  / ألف ل.س50الرتخيص البالغ قيمته /بتسديد أجر طلب  طالب الرتخيصيلتزم  ( أ)
 .جتديدهمنح الرتخيص أو 

أحكام وشروط الرتخيص وّل سيما بدفع بدل الرتخيص يلتزم طالب الرتخيص، وبعد أن ُتطره اهليئة مبوافقتها على منحه الرتخيص، ب ( ب)
 فق ما هو حمدد يف وثيقة الرتخيص.اّلبتدائي، وأجر الرتخيص السنوي و 
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 ترخيص نمطيالحصول على طلب  استمارة
 .خدمات القيمة المضافةلتقديم 

 

 
  المفوضين مجلس بقرار المقرة

  23/12/2020بتاريخ / 73/ ذي الرقم

 
 

 

 

 

 الثالثي لطالب الترخيص:سم اال 
........................................................................................................................ 

 قانوناً: ............................، المسمى الوظيفي  طالب الترخيصممثل الثالثي لسم اال
 له: ............................
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شركة  
 (/..مساهمة/محدودة)

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

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

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

 

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

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

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

 

 :أسماء المخولين بالتوقيع 
 

 نماذج التواقيع: 

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

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

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

 نماذج التواقيع: 

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

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

 
 
 
 
 

 المراسلة عليه(:العنوان )الموطن المختار الذي سيتم 
  ........................................................................................................................ 

 رسال المراسالت عليه(إيتم إلزامي، ) فاكس معتمد  هاتف

 

 :الختم المعتمد للشركة (:(LOGOفي حال وجوده الشعار 
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...............................................: .............................:................................ 

 (رسال المراسالت عليهإيتم  ، )إلزامي صندوق البريد

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

 كترونيإللالبريد ا

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

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

 

 

 يتضمنشكل ملحق تُقدم هذه البيانات على  :أو الهيكل اإلداري المقترح بيانات موظفي اإلدارة الرئيسيين: 
 

  قطاع اّلتصاّلت )مع اسم الشركة والبلد(اخلربات السابقة يف و ، اخلربة، املؤهالت -
 .العدد التقديري للموظفني العاملني لدى طالب الرتخيص -
 
  نعم                       ال            أو ألي من المساهمين تعامل سابق أو حالي مع الهيئة؟ لطالب الترخيصهل 

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

 

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

 

 

 

 إىل خدمات القيمة املضافة )موضوع الرتخيص(خدمة/ بإضافة نشاط تقدمي  ------------------شركة أنا  أتعهد

خدمات القيمة لتقدمي  منطي على طلب منحي ترخيص والربيد التصاّلتلبعد موافقة اهليئة الناظمة السجل التجاري للشركة 

 إضافة هذا النشاط.فور  بالسجل التجاريوتزويد اهليئة ، منحي الرتخيصمن تاريخ  ة أشهرخالل مدة ّل تتجاوز ست املضافة

 

وأجر  دون احلق باسرتداد بدل الرتخيص اّلبتدائيو ق بإلغاء الرتخيص دون سابق إنذار، ويف حال عدم التقيد بذلك، فللهيئة احل

 .الرتخيصاحلصول على طلب باألجر اخلاص و الرتخيص السنوي 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

خدمات خدمة/ غايتها تقدمي بتأسيس شركة حمدودة املسؤولية أو مسامهة مغفلة  ------------------السيد أنا  أتعهد

خدمات لتقدمي  منطي على طلب منحي ترخيص والربيد التصاّلتلبعد موافقة اهليئة الناظمة  ؛(موضوع الرتخيص) القيمة املضافة

بالنظام األساسي للشركة وبالسجل وتزويد اهليئة من تاريخ منحي الرتخيص،  ة أشهروذلك خالل مدة ّل تتجاوز ست القيمة املضافة

 فور إشهارها. التجاري

وأجر  دون احلق باسرتداد بدل الرتخيص اّلبتدائيو ويف حال عدم التقيد بذلك، فللهيئة احلق بإلغاء الرتخيص دون سابق إنذار، 

 .الرتخيصاحلصول على طلب باألجر اخلاص و السنوي الرتخيص 

 

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

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

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

    ........................................................................... التاريخ:
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 نمطي الرتخيص الوثيقة 

 خدمات القيمة املضافة تقدميل

 )موضوع الرتخيص(
 

 

 

 المفوضين مجلس بقرار المقرة

 23/12/2020 تاريخ/ 73/ رقم
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 الفهرس

 .تعاريف -1المادة 

 .الوثائق التي يتألف منها الترخيص -2المادة 

 التفسير. -3المادة 

 .نطاق الترخيص -4المادة 

 الخدمات المرخص بها. -5المادة 

 .واإلطالق التجاري للخدمات، مدة الترخيص -6المادة 

 .تجديد الترخيص -7المادة 

 ، واالندماج.الترخيص التنازل عن -8المادة 

 التعاقد من الباطن. -9المادة 

 .توفير المعلومات والبيانات والمستندات والتقارير -10المادة 

 االلتزامات الفنية. -11المادة 

 .استمرار تقديم الخدمات وضمان جودتها -12المادة 

 .ضمانات المنافسة -13المادة 

 أسعار الخدمات وشفافيتها. -14المادة 

 العالقة مع المشتركين. -15المادة 

 االلتزامات المالية. -16المادة 

-17المادة   حماية البيانات والخصوصية. 

-18المادة   االلتزام باألنظمة، والتعاون مع الهيئة والسلطات المختصة. 
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-19المادة     انتهاء الترخيص. 

-20المادة   تجميد وإلغاء الترخيص. 

-21المادة   المخالفات والغرامات. 

-22المادة   تعديل الترخيص. 

-23المادة   القوة القاهرة. 

-24المادة   فض النزاعات. 

-25المادة   اإلخطارات. 

  



 السورية العربية الجمهورية

 الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

 

 

 

15 
 

 تعاريف:   -1المادة 

 املبينةاملعاين  اآلتيةوالتعابري  للمصطلحات، يكون 2010/ لعام 18قانون االتصاالت رقم /يف  دون اإلخالل بالتعاريف الواردة
 :عند تطبيق أحكام وثيقة الرتخيص هذه، مامل ينص صراحًة على خالف ذلك يف وثيقة الرتخيص إىل جانب كل منها

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

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

 .وقانون الربيد يف سورية، احملدثة مبوجب قانون اّلتصاّلت والربيد التصاّلتلاهليئة الناظمة  "الهيئة":

دمات القيمة : هو النظام املتضمن: شروط وإجراءات منح الرتخيص لتقدمي خ" خدمات القيمة المضافة"نظام منح تراخيص 
 رتخيص مع مالحقها؛ والرتخيص.الوالتعهدات؛ ووثيقة  ؛مع اّلستمارة ؛املضافة

أية خدمة تضاف إىل خدمات اّلتصاّلت األساسية املتوفرة، بغرض تسهيل إجراءات اّلتصاّلت أو خدمات القيمة المضافة": "
 تقدمي خدمات اتصاّلت جديدة.

 هي برجميات تستخدم شبكات اّلتصاّلت العمومية هبدف تقدمي خدمات للعموم. التطبيقات:
هي خدمات البيانات أو الصوت أو كليهما، تقدم باستخدام التطبيقات من خالل إدخال حتسينات على  خدمات التطبيقات:

هي خدمات مبنية على تفاعل شكل أو مضمون أو رمز أو بروتوكول املعلومات بغرض تزويد املستخدم مبعلومات إضافية. أو 
املستخدم مع معلومات خمزنة. وتشمل هذه اخلدمات خدمات القيمة املضافة املتعارف عليها باإلضافة إىل أية خدمات أخرى تقرر 

 اهليئة إصدار ترخيص هلا وذلك بعد التنسيق مع اجلهات األخرى املعنية يف الدولة.

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

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

  اجلمهورية العربية السورية.

 .ومالحقها القيمة املضافةخدمات هو وثيقة الرتخيص لتقدمي  ":خدمات القيمة المضافة "ترخيص

املرخص له وفق  القيمة املضافة ملشرتكيأو التزامات تتعلق بتقدمي خدمات أو حقوق الوثيقة اليت حتدد أي شروط  "عقد االشتراك":
 وثيقة الرتخيص هذه.



 السورية العربية الجمهورية

 الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

 

 

 

16 
 

 .مبوجب عقد اشرتاك مع املرخص له اخلدمةحيصل على هو الشخص الذي  "المشترك":

منحه الرتخيص وتاريخ باملوافقة على هو وثيقة صادرة عن اهليئة، يتم مبوجبها إبالغ املرخص له  " كتاب إخطار منح الترخيص":
  ه.سريان

 .منح الرتخيص احملدد يف كتاب إخطارو  النفاذالذي يدخل فيه الرتخيص حيز  تاريخهو ال ":الترخيص تاريخ سريان"

 وتبدأ من تاريخ سريان الرتخيص وحىت تاريخ انتهائه. املرخص هبا، ةاخلدمالفرتة احملددة للمرخص له لتقدمي  ":مدة الترخيص"

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

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

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

 بعد تاريخ السريان. ،الرتخيص /أو إضافة لوثيقةأي تعديل للرتخيص أو أي تغيري و "تعديل الترخيص":

 احلادي والثالثني من كانون األول.مدة اثين عشر شهراً، متتد من األول من كانون الثاين ولغاية "السنة المالية": 

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

األجور اليت يقوم املرخص له بسدادها إىل اهليئة سنوياً يف مقابل األعباء اليت تتحملها للقيام مبهامها : " أجور الترخيص السنوية"
 الرتخيص. وثيقةحتدده بنود  يمية، وجيري احتساهبا وفق ماالتنظ

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

 

 

 الوثائق التي يتألف منها الترخيص:   -2المادة 

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

 :التفسير   -3المادة 

 تفادياً للبس:

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

 

 نطاق الترخيص:   –4المادة 

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

 .اإلطار التانظيمي

 :ةالخدمات المرخص   –5المادة 

، ( وذلك على أساس غري حصري1يف امللحق رقم ) على النحو املبني خدمات القيمة املضافةخدمة/  تقدميجيوز للمرخص له  ( أ)
 مبوافقة اهليئة، ووفقاً ألحكام اإلطار التنظيمي.وحُيظر عليه تقدمي أي خدمة أخرى غري مرخص له بتقدميها إّل 

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

 :، واإلطالق التجاري للخدماتمدة الترخيص   -6المادة 

الصادر عن اهليئة إىل املرخص له،  كتاب إخطار منح الرتخيصيدخل الرتخيص حيز النفاذ من تاريخ سريان الرتخيص احملدد يف   ( أ)
 من وثيقة الرتخيص. 7سنوات، ويكون قابالً للتجديد وفق أحكام املادة  ثالثويبقى سارياً ملدة 

أشهر من تاريخ سريان الرتخيص املمنوح  ستةخالل فرتة أقصاها  باإلطالق التجاري للخدمات املرخص هباالبدء يلتزم املرخص له ب ( ب)
  .يف حال عدم موافقتها على متديد الفرتة لغي ترخيصه مبوجب قرار من اهليئةوإّل أُ  ،له

 قبل اإلطالق بفرتة شهر على األقل. ؛هبا التجاري للخدمات املرخصبتاريخ اإلطالق  بإبالغ اهليئة خطياً يلتزم املرخص له  ( ج)
 تجديد الترخيص:   –7المادة 
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 ماالرتخيص جيوز جتديد الرتخيص باتفاق الطرفني )اهليئة واملرخص له( وملدد متتالية، ويشرتط على املرخص له للحصول على جتديد  ( أ)
 يلي:

بل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء )اّلستمارة( قة وفق النموذج املعتمد من اهليئالتقدم للهيئة بطلب جتديد الرتخيص  (1)
 .احلايل مدة الرتخيص

 .املمنوح لهروط الرتخيص وبأحكام وش، اإلطار التانظيميبأحكام  خالل فرتة ترخيصه السابقةالتزامه  (2)
 .لتجديد الرتخيصوالوثائق اليت تطلبها ملعلومات تزويد اهليئة بكافة ا (3)

 يف حال إخالله بأحد الشروط الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة. التجديد ّل مُينح املرخص له حق طلب ( ب)
 جديدة.شروط و أحكام ب للهيئة جتديد الرتخيصجيوز  ( ج)

 :، واالندماجالترخيصالتنازل عن    –8المادة 

ويبقى املرخص له دون احلصول مسبقًا على موافقة اهليئة؛  املمنوح له، ّل جيوز للمرخص له أن يتنازل، كليًا أو جزئياً، عن الرتخيص ( أ)
 للتنازل.ستحقة عليه عن الفرتة السابقة املالية امللتزامات اّل كل املتنازل مسؤوّلً عن

دون احلصول مسبقاً على موافقة اهليئة؛ ، كانت حاصلة على ترخيص  إنحىت و  ،أو يف شركة أخرى اّلندماج معّل جيوز للمرخص له  ( ب)
 لالندماج.عليه عن الفرتة السابقة مسؤوّلً عن كل اّللتزامات املالية املستحقة ويبقى املرخص له املندمج 

ميع املتناَزل له باّللتزام جب، إرفاق تعهد خطي من على التنازل للحصول على موافقة اهليئةبطلب على املرخص له، عند التقدم  ( ج)
 لشركة السورية لالتصاّلتاو  اهليئة لصاحل املتنازِل املستحقة على املرخص لهاّللتزامات املالية وجبميع  وشروط الرتخيص،أحكام 

 وتطبق هذه األحكام أيضاً يف حالة اّلندماج. إلطار التنظيمي.وا الرتخيص وشروط، وفقاً ألحكام وللمستخدمني ملشرتكيهو 
ج، تقوم بإخطار املرخص له بقرارها وبيان األسباب املوجبة لذلك، خالل يف حال رفض اهليئة منح املوافقة على التنازل أو اّلندما  ( د)

 .تقدمي طلب املوافقةاستكمال كافة األوراق والثبوتيات املرفقة بفرتة ثالثني يوم من تاريخ 
على موافقة اهليئة مسبقاً على أي تغيريات تطرأ على أمساء الشركاء يف الشركة املرخص هلا أو على نسب  باحلصوليلتزم املرخص له  ( ذ)

 .اّلقتضاءمسامهتهم وحصصهم حسب 

 التعاقد من الباطن:   –9المادة 

مسبقًا على موافقة  احلصولبعد  ، إّلةفيما يتعلق بتقدمي اخلدمات املرخص جيوز للمرخص له، التعاقد من الباطن مع طرف آخرّل  ( أ)
؛ وبالتايل بتنفيذ أحكام وشروط الرتخيص املمنوح له ةتعلقامل اتهالتزاممجيع عن  كاملةً   مع بقاء املرخص له مسؤوًّل مسؤوليةً  اهليئة،

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

 .من الباطنمعه معقولة إلهناء عقده مع املتعاقد 

 :توفير المعلومات والبيانات والمستندات والتقارير   -10المادة 
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يلتزم املرخص له بضمان صحة مجيع البيانات واملعلومات والوثائق واملستندات الفنية واملالية والقانونية اليت تقدم هبا للهيئة، ومت  (أ 
 على أساسها منحه الرتخيص.

كافة قواعد البيانات والتطبيقات املوجودة لديه إىل   إىلذ دائم وكامل يلتزم املرخص له بتأمني كافة املتطلبات الالزمة إلتاحة نفا (ب 
 قراءة فقط.الوبصالحيات  ،يف اهليئة املخولني

 ّلحقاً  تطلبه ملا وفقاً  التعديل إمكانية مع اهليئة، تطلبها اليت التقارير لتوليد خاص نظام بتأمني له املرخص يلتزم (ج 
واملعلومات والتفسريات، والتقارير الدورية وغري الدورية، اليت تطلبها اهليئة؛ ملتزمًا بضمان على املرخص له تقدمي كافة البيانات  (د 

 دقتها وصحتها، وباملوعد الذي حتدده اهليئة، ووفقاً للشكل الذي حتدده.
لديه، وذلك  يف قواعد البياناتمايل  أثراليت هلا  فيهامبا  مبشرتكيهبكافة البيانات واملعلومات اخلاصة  يلتزم املرخص له باّلحتفاظ (ه 

 على األقل من تاريخ إنشاء البيانات واملعلومات املذكورة.تعادل مدة الرتخيص لفرتة 
 يلتزم املرخص له بتقدمي أي اتفاق مربم مع أي مشغل لشبكات اّلتصاّلت العامة أو مزود خدمات مرخصة. (و 

 :االلتزامات الفنية   -11المادة 

املرخص له اّللتزام بكافة اللوائح التنظيمية اليت  على، من الالئحة التنفيذية 27 من القانون واملادة 38 أحكام املادةدون اإلخالل ب ( أ)
، واحلصول على كافة املوافقات ، وإجراءات استريادها وإدخاهلا واستخدامهاتصدرها اهليئة بشأن مواصفات جتهيزات اّلتصاّلت

 .إدارة اّلتصاّلتمن املطلوبة، سواء من اهليئة أو 
مبا فيها طرفيات املستخدم النهائي يلتزم املرخص له بتقدمي املواصفات الفنية لكافة األجهزة املستخدمة لتقدمي اخلدمات املرخصة،  ( ب)

 ليتم اعتمادها من اهليئة أصوّلً. يف حال وجودها،
مع مراعاة  املرخص له مسؤوًّل عن التشغيل اآلمن لتجهيزاته، حبيث ّل تشكل خطرًا على البيئة والصحة والسالمة العامةيكون  ( ج)

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

 :الخدمات وضمان جودتها تقديم يةر استمرا   -12المادة 

 .اهليئة اليت تصدرهاالتنظيمية ملعايري جودة اخلدمات املقدمة  اللوائحعلى املرخص له اّللتزام باألحكام  ( أ)
مؤقتًا وبشكل مربمج ساعة يوميًا طيلة مدة الرتخيص، كما يلتزم يف حال توقفه  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 
فقة )ّل تتخللها أيام عطل رمسية( بأسباب التوقف، واملدة املتوقعة لوقف اخلدمة، واملوعد املتوقع إلعادة تقدميها، واحلصول على موا

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

طلب من املرخص له من الالئحة التنفيذية، وضمانًا ّلستمرار تقدمي اخلدمات، جيوز للهيئة ال 19أحكام املادة  عالوًة على تطبيق ( ت)
 الذي اُتذت حبقه قرار إلغاء ترخيصه، جزئيًا أو كلياً، اّلستمرار يف تقدمي خدماته ملشرتكيه لفرتة انتقالية حتددها اهليئة بالقدر
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اء الضروري والالزم ّلنتقال املشرتكني إىل مرخص له آخر؛ مع احتفاظ املرخص له حبقوقه املنصوص عليها يف وثيقة الرتخيص، باستثن
 قبول اشرتاكات جديدة، والتزامه باألحكام والشروط الواردة فيها، خالل هذه الفرتة اّلنتقالية.

عليهم لقاء ذلك أي خدمة آخر أُلغي أو انتهى ترخيصه، دون أن يرتتب  مقدملدى املرخص له بقبول طلبات املشرتكني  يلتزم ( ح)
 له. املرخص مع من قبل اهليئة بالتشاور إعدادها انتقال يتم آلية وفق وذلك، اّلنتقال عملية جراءتكاليف إضافية 

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

 ضمانات المنافسة:   -13المادة 

، وفقًا للقانون ومجيع األحكام ذات الصلة يف والفعاالةمبمارسات املنافسة احلرة والعادلة باألحكام املتعلقة التقيد بيلتزم املرخص له  ( أ)
 .لوائح تنظيمية تصدرها اهليئة وأي، اإلطار التنظيمي

بأي  التنفيذية، حيظر على املرخص له، سواء مبفرده أو باّلشرتاك مع آخرين، القيامة من الالئح 29دون اإلخالل بأحكام املادة  ( ب)
التنظيمية ملبادئ محاية اخلصوص املمارسات احملددة يف الالئحة وعلى وجه  ؛أو اليت حتد منها مارسات املخلة باملنافسةاملمن 

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

 :الخدمات وشفافيتها أسعار   -14المادة 

ظر على املرخص له تعديل أي أسعار نافذة خلدماته املرخصة دون احلصول على موافقة اهليئة حيُ مع مراعاة أحكام اإلطار التنظيمي،  ( أ)
  ة.بضبط أسعار خدماته املرخصيلتزم مبا حتدده اللوائح التنظيمية اليت تصدرها اهليئة فيما يتعلق و  مسبقاً،

مراكز ، بأسلوب واضح ومبسط، يف ليت يقدمهاا ةالكاملة والدقيقة للخدمات املرخص اإلعالن عن األسعارب اّللتزام له على املرخص ( ب)
تلك وجيب أن تكون املعلومات املتضمنة يف هذا اإلعالن متطابقة يف كافة ، على موقعه اإللكرتويناملشرتكني اخلاصة به و خدمة 

 األماكن.
 على املرخص له اّللتزام باإلرشادات املتعلقة مببادئ شفافية األسعار احملددة يف اللوائح اليت تصدرها اهليئة. ( ج)

 

 :العالقة مع المشتركين   -15لمادة ا

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

توفري اخلدمة أو يف سواء للمشرتكني دون متييز ة املرخص له بتقدمي اخلدمات املرخصيلتزم من القانون،  43تطبيقًا ألحكام املادة  ( ب)
 .املشرتكني فئةأو غريها، لنفس  األسعاراجلودة أو 

املرخص  اإلطالق التجاري للخدماتتاريخ  قبلوذلك املرخاص له أن يقدام للهيئة منوذجًا عن عقد اّلشرتاك للموافقة عليه،  على ( ج)
 هبا.
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، لتتم سريان الرتخيصتاريخ من  خالل ثالثة أشهر لديه مقرتحًا لنظام خدمة وشكاوى املشرتكنيأن يقدم للهيئة املرخص له  على ( د)
 واملوافقة عليه؛ مراعياً يف هذا النظام حتقيق األمور التالية: مراجعته

 .ساعة وطيلة أيام السنة 24يعمل على مدار  أن (1)
 .إلكرتونياً  شكواهمتابعة ، ومن اّلطالع على املعلومات اخلاصة باشرتاكهمن شرتك ن املكا متُ واجهة يوفر  أن (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  سريان الرتخيصتاريخ خالل ثالثة أشهر من يصدر دليل اخلدمة على املرخاص له أن  ( ز)
 :على موقعه اإللكرتوين، وبأي وسيلة إضافية خيتارها متكن املشرتك من اّلطالع عليه، على أن يتضمن الدليل ما يلياهليئة عليه 

والرقم املخصص للرد على اّلستفسارات  ،وكيفية احلصول عليها اخلدمات املرخص هبارشادات والتعليمات حول إلالتوجيهات وا
  والشكاوى

 :االلتزامات المالية   -16لمادة ا

أخرى  أية أجورو  الرتخيص ر طلب احلصول علىأجو  أجر الرتخيص السنويو  اّلبتدائي الرتخيص بدلدفع برخص له يلتزم امل ( أ)
 للرد. ، وتكون هذه املبالغ غري قابلةاليت تضعها اهليئة تفرض على املرخص هلم وفق القرارات

( من 2الرتخيص السنوي وفقًا للخدمة/ اخلدمات املرخصة، وذلك ضمن امللحق رقم )حتدد قيمة بدل الرتخيص اّلبتدائي وأجر  ( ب)
 يلي: ملاهذا الرتخيص. ويتم تسدديهما وفقاً 

بعد موافقة اهليئة على منحه  للخزينةبدل الرتخيص اّلبتدائي املستحق  الرتخيص،قبل منحه على املرخص له أن يسدد للهيئة،  -
 مبوجب قرار من اهليئة.  ملغاة موافقة اهليئة على منحه الرتخيصت رب وإّلا اعتُ  الرتخيص؛

دفع تُ ظيمية يف قطاع اّلتصاّلت، لقاء تكاليف أدائها ملهامها التن للهيئة أجورًا سنوية عن الرتخيص،على املرخص له أن يسدد  -
الرتخيص، ويراعى يف حتديد هذا املبلغ للسنة ، ويف بداية كل سنة مالية خالل الشهر األول من العام طيلة مدة منحه الرتخيص قبل

 األوىل من الرتخيص املدة الفعلية للرتخيص خالل هذه السنة.
.س )فقط مخسني ألف لرية سورية(، عند تقدمي طلب ل ألف/ 50/ قيمتهأجر طلب الرتخيص البالغ تسديد املرخص له  على -

 منح الرتخيص أو التجديد.
 وذلك بعد التشاور مع املرخص هلم. واألجور، البدّلت هذهللهيئة احلق يف رفع أو خفض قيمة  ( ز)
يف اجلمهورية العربية النامجة عن تنفيذ الرتخيص املمنوح له وفقًا للقوانني واألنظمة النافذة يتحمل املرخص له مجيع الضرائب والرسوم  ( ح)

 .السورية

 البدّلت واألجور ملدد حمددة بناًء على أسباب تربيرية يعود للمجلس أمر تقديرها وقبوهلا.جيوز للمجلس منح ُتفيض من  ( ط)

 :حماية البيانات والخصوصية   -17المادة 

 الالئحةمن  37و 36واملادتني  ،من القانون 50و 27املواد  ذات الصلة يف اإلطار التنظيمي، وّلسيما حكاماألدون اإلخالل ب
، وتعليماته التوضيحية والتنفيذية، ومكافحة اجلرمية املعلوماتيةعلى الشبكة ودون اإلخالل بأحكام قانون تنظيم التواصل  ،التنفيذية

 يلتزم املرخص له مبا يلي:
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ضمان سرية وخصوصية بيانات املشرتكني لديه، بوضع وتطبيق مجيع اإلجراءات املناسبة والالزمة للحفاظ على أي بيانات  (1)
مجيع اإلجراءات الالزمة لضمان عدم الوصول  ، واُتاذصةاملرخ يقدم له اخلدمات مشرتكيف سياق عمله من أي حيصل عليها 

 .غري املشروع إىل احملتوى املخزن لديه

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

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

 

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

. وعلى وجه وتعديالتهسورية، اجلمهورية العربية الاإلطار التنظيمي النافذ املعمول به يف أحكام ب الدائمعلى املرخص له اّللتزام  ( ك)
ويطبق  ، واللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات الصادرة عن اهليئة.والرتخيص املمنوح له التنفيذية، والالئحةاخلصوص القانون، 

 القوانني واألنظمة املعمول هبا يف اجلمهورية العربية السورية. ؛على أعمال املرخص له وتصرفاته فيما مل يرد به نص
 معنية، كما هو حمدد يف الرتخيص والقانون والالئحة التنفيذية.يلتزم املرخص له بالتعاون الكامل مع اهليئة أو أي سلطات أخرى  ( ل)
من الالئحة  38جراءات الالزمة لتيسري أعمال الضابطة العدلية لدى اهليئة، تطبيقًا ألحكام املادة على املرخص له اُتاذ مجيع اإل ( ه)

 التنفيذية.
 مسؤوليته ونفقتهعلى  ،حني طلِبها ،فة متطلبات األمن الوطينمن القانون، يلتزم املرخص له بتنفيذ كا 51تطبيقًا ألحكام املادة  ( أ أ)

 اخلاصة.
 
 

 انتهاء الترخيص:   -19المادة 

، 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 بأي من شروط جتديد الرتخيص وفقاً ألحكام املادة 

 تجميد وإلغاء الترخيص:   -20المادة 

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

وفقاً  ودون احلق باسرتداد األجور األخرى املدفوعة ؛املرخصةباإلطالق التجاري للخدمات بالبدء عدم التزام املرخص له  (1)
 .لوثيقة الرتخيص
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شهر من تاريخ التجميد ، على أن يتقدم املرخص له بطلبه إىل اهليئة قبل ثالثة أمن املرخص له وموافقة اهليئةطلب  بناًء على (2)
 .أو اإللغاء الذي يريده

 .املمنوح لهالرتخيص  عليها يف ، أو عدم التزامه بتنفيذ اّللتزامات املنصوصاإلطار التنظيميعدم التزام املرخص له بأحكام  (3)
الشخصية القانونية للمرخص له باحلل أو التصفية أو إشهار اإلفالس أو غريها من حاّلت انقضاء الشخصية انقضاء  (4)

 القانونية.
، دون احلصول على موافقة مسبقة من اّلندماج مع أو يف شركة أخرىأو  ،يف حال قيام املرخص له بالتنازل عن الرتخيص (5)

 اهليئة.
 ، دون احلصول على موافقة اهليئة.ةطرف آخر فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات املرخص قيام املرخص له بالتعاقد من الباطن مع (6)
 .وفقاً لوثيقة الرتخيص احملددة املواعيديف عليه املستحقة وات بتسديد األجور  عدم التزام املرخص له (7)
، الصلة يف اإلطار التنظيميوفقًا للقانون ومجيع األحكام ذات أو حتدا منها،  قيام املرخص له مبمارسات ُتلا باملنافسة، (8)

 الالئحة التنظيمية ملبادئ محاية املنافسة الصادرة عن اهليئة. ّلسيما
 .ودون احلاجة إىل إخطار عدم التزام املرخص له مبتطلبات األمن الوطين (9)
 صحيحة.غري ومت على أساسها منحه الرتخيص اليت تقدم هبا املرخص له  والوثائق إذا تبني للهيئة أن البيانات واملعلومات (10)

أو  اهليئة كافة اّللتزامات واملستحقات املالية املرتتبة عليه سواء جتاه حال إلغاء أو انتهاء الرتخيص، يلتزم املرخص له بدفع وتصفيةيف  ( ب)
 يرتتب أن ودون الرتخيص؛ انتهاء تاريخ إلغاء أو من أشهر ثالثة أقصاها مهلة خالل وذلكه مشرتكي أومشغلي شبكات اّلتصاّلت 

 .له املرخص جتاه التزامات أي اهليئة على

 :المخالفات والغرامات   -21المادة 

النمطية الصادرة عن والعقوبات للرتاخيص من القانون، حتدد الالئحة التنظيمية للمخالفات والغرامات  /55/تطبيقًا ألحكام املادة 
 .مع طبيعة املخالفةاهليئة مقدار الغرامة مبا يتناسب 

 تعديل الترخيص:   -22المادة 

/ ةالنمطي لتقدمي خدم الفقرة )أ( و )ب( من الالئحة التنفيذية، حيق للهيئة تعديل شروط منح الرتخيص 13مع مراعاة أحكام املادة  ( أ)
 على أن تقوم باإلعالن مسبقاً عن نيتها يف إجراء التعديل يف اجلريدة الرمسية خالل املدة اليت تراها مناسبة. ،خدمات القيمة املضافة

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

 القوة القاهرة:   -23المادة 
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، تسري األحكام اآلتية، من الرتخيص وثيقةعليها يف  من التزاماته املنصوص ي  أ تنفيذقاهرة متنع املرخص له من حال حدوث قواة  يف
 أخرى صادرة عن اهليئة:ية أو أي ّلئحة تنظيم ةة من القانون، والالئحة التنفيذيدون اإلخالل باألحكام ذات الصل

، واّللتزامات اليت منعه احلدث من أدائهاوتارخيه بطبيعة احلدث إبالغ اهليئة خطياً فور علم املرخاص له حبدوث القواة القاهرة، عليه  ( أ)
 وأن يقدم للهيئة تقريراً أولياً يتضمن:

 صلة.الوثائق ذات بال ، مرفقاً بيان األسباب اليت متنعه من تنفيذ التزاماتهه، و وآثار احلدث تفاصيل  (1)
 لتفادي، أو التخفيف، من األثر السليب للقواة القاهرة على التزاماته. اُتذها اليت الوقائية مجيع اإلجراءات (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 عليق التزامات املرخاص له ذات الصلة، املشار إليها آنفاً تحلالة، تقييم ا، ووفقًا لهيئةلل جيوز ( ب)
احتياطات معقولة منصوص  خطوات أو إذا حتققت بأن عجز املرخص له عن تنفيذ التزاماته غري ناجم عن تقصريه يف اُتاذ أي

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

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

 الرتخيص.

  فض النزاعات:   -24المادة 

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 بالطرق 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 بالنزاعات والالئحة التنفيذياة، واللوائح التنظيمية ذات الصلة الصادرة عن اهليئة على خالف ذلك ا مل ينصا القانون،م ( ب)
 الثالث عشر من القانون. هذه النزاعات، والواردة يف البابحلل الناشئة بني املرخص له ومرخص هلم آخرين وفق األحكام الناظمة 

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

 الشكاوى الصادر عن اهليئة.

 اإلخطارات:   -25المادة 

م اإلخطارات مبا فيها املراسالت واملوافقات واملالحظات املتعلقة بالرتخيص مبوجب كتب رمسية، حبيث يكون استالمها مثبتاً، تت
ترسل اهليئة إليصال املراسالت إىل املرخص له  لدى املعتمدةالفاكس أحد وسائل اإلثبات  ويعد استالمها. منذوتعترب نافذة قانوناً 

 :التالية العناوين علىاإلخطارات 
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 .يف سوريةوالربيد التصاّلت لاهليئة الناظمة  ص:المرخ   (1)

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

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

 ------------------------------------------------ المرَخص له: (2)
 -------------------------------------------------------العنوان: 

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

( مخسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا التغيري، وإّل 15يف حال تغيري عنوانه املذكور أعاله قبل )بإبالغ اهليئة خطياً يلتزم املرخص له  ( ب)
 صحيحة. الوثيقةاملوجود يف هذه تعترب مجيع اإلخطارات واملراسالت املرسلة إىل عنوانه املختار 

 ( مخسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا التغيري.15) يف اجلريدة الرمسية قبل يف حال تغيري اهليئة لعنواهنا، تقوم بنشر عنواهنا اجلديد ( ج)
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/ خدمات القيمة المضافةةالترخيص النمطي لتقديم خدم  

رقم /  /)موضوع الترخيص(   

 الممنوح إلى:
 

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

 المسجلة بالسجل التجاريالمسجل في تسجيل تاجر/ 

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

 بتاريخ   /   /

 

 

 

 

2020دمشق، في   /    /  

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

 ،منه 26، وّلسيما املادة 2010لعام  /18/الصادر بالقانون رقم  ،أحكام قانون اّلتصاّلت -

 ،وما بعدها منها 8، وّلسيما املواد 2010لعام  261الصادرة باملرسوم رقم  ،وأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اّلتصاّلت -

 ، 12/2020 /23   ، تاريخ/   73 لصادر بقرار جملس املفوضني رقم /وا املعدل ،خدمات القيمة املضافةونظام منح تراخيص تقدمي  -

، ومجيع الوثائق املرفقة بالطلب واملقدمة / خدمات القيمة املضافة )موضوع الرتخيص(خدمةلتقدمي ...................وطلب الشركة ... -
 ،استكماًّل له

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

)فيما يلي ، خدمة/ خدمات القيمة املضافة )موضوع الرتخيص(. لتقدمي ..........................لـوعلى موافقة اهليئة على الرتخيص  -
 ألغراض هذا الرتخيص "املرخص له"(،

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

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

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

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

الواردة يف وثيقة و  املرخص هبا خدمة/ خدمات القيمة املضافة )موضوع الرتخيص(، تقدمي لهوخيول هذا الرتخيص النمطي، املرخص 
 الرتخيص املرفقة،

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

 دمشق يف ..../..../....

 
 المدير العام

 والبريد التصاالتلللهيئة الناظمة 

 

 


