
 السورية العربية الجمهورية

 والتقانة االتصاالت وزارة

 الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

 

 
 
 

 

 

 

 
 النمطي رتخيصالنظام 

 اإلنرتنتتقدمي خدمة النفاذ إىل ل 
 اإلنرتنتيف مقاهي 

 في أماكن تقديم الخدمة للعموم( اإلنترنت)حالة خاصة من تقديم خدمة 

 

 

 

 

 

 املفوضني جملس بقرار املقر

2020 /23/12 اتريخ /74/ رقم  
 
 

 

 

 

 



 السورية العربية الجمهورية

 لتقانةوا االتصاالت وزارة

 الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

 
 

 

2 
 

 
فهرس  احملتوايت

  
 
 

 اإلنرتنتيف مقاهي  اإلنرتنتشروط طلب احلصول على ترخيص منطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل  -1املادة 
 اإلنرتنتيف مقاهي  اإلنرتنتاستمارة طلب احلصول على ترخيص منطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل  -2املادة 
 اإلنرتنتيف مقاهي  اإلنرتنتنمطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل الوثيقة الرتخيص  -3املادة 
 اإلنرتنتيف مقاهي  اإلنرتنتنمطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل الرتخيص ال -4املادة 
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  منطي ترخيص طلب احلصول على شروط

 اإلنرتنت يف مقاهي اإلنرتنتالنفاذ إىل  خدمة تقدميل

 
 املفوضني جملس بقرار املقرة 
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 مقدمة: – 
 بناًء على:

 ؛منه 26، والسيما املادة 2010لعام  /18/أحكام قانون االتصاالت الصادر ابلقانون رقم  .1

 ؛2010لعام  261وعلى أحكام الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت الصادرة ابملرسوم رقم  .2

ترخيص منطي لتقدمي  طلب احلصول علىبشأن شروط  ،12/12/2020 اتريخ ،/9/ رقم جلستهاملفوضني يف وعلى مداوالت جملس  .3
 اإلنرتنت مقاهييف  اإلنرتنتخدمة النفاذ إىل 

 :اإلنرتنتيف مقاهي  اإلنرتنتاحلصول على ترخيص منطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل لطلب  التالية شروطجملس املفوضني اليقر 

 الشروط الواجب توفرها يف طالب الرتخيص: – 1املادة 
مع وذلك ، ستمارة املرفقةالا مع ملء اإلنرتنت يف مقاهي اإلنرتنتة النفاذ إىل خدمتقدمي ل منطي لحصول على ترخيصلطلب  يُقّدمأن 

 مراعاة األحكام الواردة يف قانون االتصاالت والئحته التنفيذية، واستيفاء الشروط التالية:
أو من يف حكمه، ومقيمًا داخل أراضي اجلمهورية العربية  سوري اجلنسية ،شخصًا طبيعيًا أو اعتباريً  طالب الرتخيصأن يكون  .1

 .وريةالس

  ما مل متض مدة سنتني على هذا اإللغاء.، إلغاؤه ترخيصاً سابقاً تّ  لطالب الرتخيصيكون أال  .2

 :تقدميها الرتخيص طالب على الواجب الواثئق -2 املادة
 .املرفقة الستمارةلوفقاً  ،اإلنرتنتيف مقاهي  اإلنرتنتخدمة النفاذ إىل احلصول على ترخيص منطي لتقدمي طلب  .1

، وميكن للهيئة منح موافقة مبدئية لزوم احلصول على هذا الرتخيص اإلنرتنتقهى ترخيص إداري من احملافظة أو البلدية اليت يتبع هلا م .2
  اإلنرتنتيف مقاهي  اإلنرتنتاإلداري عند االقتضاء وال تعترب هذه املوافقة أبي حال من األحوال ترخيصاً لتقدمي خدمة النفاذ إىل 

 شخصًا اعتباريً  طالب الرتخيصيف حال كان أو سجل جتاري  يف حال كان طالب الرتخيص شخص طبيعي، اتجر شهادة تسجيل .3
 .فروعهمرفقاً به الواثئق املطلوبة ملدراء  (عدة مقاهي ابسم الشركة)لشركته أكثر من فرع  يتقدم بطلب الفتتاح وجيوز يف هذه احلالة أن

 دراسة اثنوية على األقل.أو ملدير املقهى  ICDLقيادة حاسوب شهادة  .4

مدون عليها وبشكل  لواردة أمساؤهم يف السجل التجاري.الألشخاص الطبيعيني ملدير املقهى و  عليه حكم ال قئواثصور هويت و  .5
 لكل منهم. واضح العنوان التفصيلي وأرقام التواصل

 .لرية سورية آالف عشرةالرتخيص، ومقداره لحصول على ل طلبتقدمي إشعار بتسديد أجر  .6

 األسعار املقرتحة لتقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت. .7
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  البت بطلب منح الرتخيص: – 3املادة 
 اتريخ من مخسة عشر يوماً  غضون يف الرتخيص ه للحصول علىطلب بتسلمها يشعر مبا خطياً  طالب الرتخيص إببالغ اهليئة تقوم (أ)

الواثئق أو املعلومات املقدمة من قبله فيرتتب عليه استدراك ذلك النقص املستندات أو ويف حال وجود نقص أو خلل يف  ،له َتسلُِّمها
طلب احلصول على دون حقه ابسرتداد أجر  الغياً رب طلبه  اعتُ اّل إو  ،وخالل املدة اليت حتددها ،أو اخللل وفق ما ُُتطره به اهليئة

 .الرتخيص

استكمال كافة الواثئق واملعلومات  اتريخ منأقصى،  كحد    يوماً، وأربعني مخسة تتجاوز ال مدة خالل الطلب يف ابلبتّ تقوم اهليئة  (ب)
 .املطلوبة

مبوافقتها وبضرورة استكمال ما يلزم ملنحه الرتخيص وفق اإلجراءات املعتمدة،  منح الرتخيص لطالبه، ُتطره على اهليئة موافقة حال يف (ج)
 أما يف حال الرفض تقوم إبخطاره ابألسباب املربرة لذلك.

 

  الرتخيص: طالب التزامات – 4املادة 
 

 الرتخيص منح تقدمي طلب سورية عند لرية آالف عشرة قيمته البالغو  الرتخيصاحلصول على  طلب أجر بتسديد طالب الرتخيص يلتزم (أ)
 .هدجتدي أو

يكون مسؤواًل عن املمنوح له و  الرتخيص وشروط أبحكام الرتخيص، منحه على مبوافقتها اهليئة ُتطره أن وبعد الرتخيص، طالب يلتزم (ب)
مرخص له  حصوله على اخلدمة منيف أماكن تقدميها للعموم يف حال عدم  اإلنرتنتة النفاذ إىل ضوابط وآلية تقدمي خدمااللتزام ب

يف أماكن  اإلنرتنتمن خالل املرخص هلم لتقدمي خدمة  اإلنرتنتابحلصول على خدمة النفاذ إىل  وإال يلتزم ،لتقدمي هذه اخلدمة
 .تقدميها للعموم
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ترخيص منطياحلصول على طلب  استمارة  
  اإلنرتنتيف مقاهي  اإلنرتنتلتقدمي خدمة النفاذ إىل 

 

 
  املفوضني جملس بقرار املقرة

 23/12/2020بتاريخ  /74/ ذي الرقم
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 :طالب الرتخيصاسم  (1)

--------------------------------------------------------------------- 
يف ومطابقًا له وملا ورد يف السجل التجاري  اً ردا)جيب أن يكون العنوان الفعلي املوجود على أرض الواقع و  اإلنرتنتمقهى عنوان  (2)

 :الرتخيص اإلداري(
-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
 االسم التجاري للمقهى: (3)

 

-------------------------------------------------------------------- 
 :)الذي سيكون الرتخيص ابمسه( رتخيصطالب ال أرقام التواصل مع (4)

 

 :الثابت اهلاتف           
--------------------------------------------------------------------- 

 :اهلاتف النقال          
--------------------------------------------------------------------- 

 الربيد االلكرتوين:
--------------------------------------------------------------------- 

 الفاكس:          
          ---------------------------------------------------------------------- 

 ورقم هاتفه النقال: اإلنرتنتاسم مدير مقهى  (5)
------------------------------------------------------------------------  

تقدمي خدمة النفاذ  ماالذي ترغب من خالهل يف أماكن تقدمي اخلدمة للعموم اإلنرتنتاسم مقدم خدمة و  اإلنرتنتاسم مزود خدمات  (6)
 :اإلنرتنتيف مقهى  اإلنرتنتإىل 

 

------------------------------------------------------------------------ 
 دقيقة.و وكافة املستندات املرفقة مع الطلب للحصول على الرتخيص النمطي هي صحيحة د، أبن كافة املعلومات احملددة يف هذا املستن أتعهد

  :االسم الكامل
 :العنوان

 :املسمى الوظيفي
 :التاريخ

 

 لتوقيع:   ا
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 خدمة تقدمينمطي لالرتخيص الوثيقة 

 اإلنرتنت اهييف مق اإلنرتنتالنفاذ إىل  
 

 املفوضني جملس بقرار املقرة

 23/12/2020 اتريخ /74/ رقم



 السورية العربية الجمهورية

 لتقانةوا االتصاالت وزارة

 الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

 

 

 

9 
 

  

 
فهرس  احملتوايت

 
 التعاريف -1املادة 
 اخلدمات املرخصة ونطاق الرتخيص -2املادة 
 مدة الرتخيص -3املادة 
 جتديد الرتخيص -4املادة 
 تعديل أو جتميد أو إلغاء الرتخيص -5املادة 
 الرتخيصانتهاء  -6املادة 
 اإلنرتنتشروط تقدمي خدمة النفاذ إىل  -7املادة 
 أجر الرتخيص السنوي -8املادة 
 إغالق املقهى أو التوقف عن اخلدمة -9املادة 
 توفري املستندات والواثئق واملعلومات -10املادة 
 املخالفات والغرامات -11املادة 
 العنوان املختار واإلخطار واملراسالت -12املادة 

 االلتزام ابلقوانني واألنظمة -13ة املاد
 نفقات الرتخيص والرسوم والضرائب األخرى -14املادة 
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 التعاريف -1املادة 
 ويكون التنفيذية، والئحته االتصاالت قانون يف عليها املنصوص املعاين ذاتيف هذه الوثيقة  الواردة والعبارات للكلمات يكون

 :منها كل قرين املبني املعىن التالية والعبارات للكلمات
ابستخدام جتهيزات االتصاالت واملعدات املوجودة يف مقهى  اإلنرتنتإىل شبكة  الوصول خدمة هي :اإلنرتنت إىل النفاذ خدمة .1

 .اإلنرتنت

 مبوجب الرتخيص املمنوح خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت للعموماملكان املرخص إداريً، واملسموح فيه تقدمي مقهى اإلنرتنت: هو  .2
 .لصاحب املقهى

 .اإلنرتنتمقهى إدارة  املسؤول عنشخص الهو : مدير املقهى .3

 اخلدمات املرخصة ونطاق الرتخيص -2املادة 
تقدميها يف أي موقع ، وُُيظر عليه اإلنرتنتقهى ضمن احلدود اجلغرافية ملللعموم  اإلنرتنتتقدمي خدمة النفاذ إىل بله  يلتزم املرخص

 التنظيمي. اإلطار ألحكام ووفقاً  اهليئة، مبوافقة إال بتقدميها مرخص له غري أخرى خدمة أي تقدميآخر أو 

 مدة الرتخيص  – 3املادة 
 منح إخطار كتاب  يف احملدد الرتخيص سرين اتريخ مناعتبارًا  النفاذ حيز الرتخيص بسنتني ميالديتني، ويدخلحتدد مدة الرتخيص 

 .له إىل املرخص اهليئة عن الصادر الرتخيص

 جتديد الرتخيص  – 4املادة 
 :يلي االلتزام مبا الرتخيص لتجديد له املرخص على ويشرتط متتالية، وملدد له( واملرخص )اهليئة الطرفني ابتفاق الرتخيص جتديد جيوز

 .الرتخيص جتديد بطلب الرتخيص، مدة انتهاء اتريخ األقل من على ينشهر  إىل اهليئة، قبل التقدم .1
 .الرتخيص لتجديد تطلبها اليت والواثئق املعلومات بكافة اهليئة تزويد .2
 االلتزام بدفع أجر طلب جتديد الرتخيص والبالغ قيمته عشرة آالف لرية سورية. .3

 الرتخيصأو إلغاء  دأو جتمي تعديل – 5املادة 
 )ب( من الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت.الفقرة )أ( و  13ُيق للهيئة تعديل هذا الرتخيص وفق أحكام املادة  (أ)
الفقرة )ج( من الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت  13ُيق للهيئة جتميد الرتخيص، أو إلغاؤه جزئيًا أو كليًا وفق أحكام املادة  (ب)

 .والعقوابت للرتاخيص النمطية ووفق أحكام الالئحة التنظيمية للمخالفات والغرامات

 الرتخيص  انتهاء – 6املادة 
والعقوابت  يعترب الرتخيص منتهيًا دون حاجة إىل أي تنبيه أو أعذار أو العودة إىل الالئحة التنظيمية للمخالفات والغرامات (أ)

 أو اُتاذ أي إجراءات قضائية يف احلاالت التالية: للرتاخيص النمطية
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 انتهاء مدته بدون اتفاق الطرفني على التجديد. .1

 الشخصية القانونية للمرخص له ابحلل أو التصفية أو إشهار اإلفالس أو غريها من حاالت انقضاء الشخصية القانونية. انقضاء .2
 يف حال تنازل املرخص له كلياً أو جزئياً عن هذا الرتخيص دون احلصول على موافقة خطية مسبقة من اهليئة. .3

 قة خطية مسبقة من اهليئة.دون احلصول على مواف اإلنرتنتيف حال تغيري مكان مقهى  .4

 خالل مهلة ، وذلكئةجتاه اهليالرتخيص تسديد التزاماته املالية الناشئة عن جيب على املرخص له يف مجيع احلاالت السابقة   (ب)
  واحد من انتهاء الرتخيص. شهرأقصاها 

 اإلنرتنتشروط تقدمي خدمة النفاذ إىل  – 7املادة 
أو مشغلي شبكات  اإلنرتنتمزودي خدمات  من خالل إال اإلنرتنتيف مقاهي  اإلنرتنتخدمة النفاذ إىل شبكة ال جيوز تقدمي  (أ)

ضوابط وآلية بعليه أن يلتزم و ، الالسلكية االتصاالت النقالة املرخص هلم، وذلك ابستخدام الشبكات احمللية الداخلية السلكية أو
له لتقدمي هذه اخلدمة، وإال يلتزم ابحلصول  يف حال عدم وجود مرخص يف أماكن تقدميها للعموم اإلنرتنتة النفاذ إىل تقدمي خدم

 .يف أماكن تقدميها للعموم اإلنرتنتمن خالل املرخص هلم لتقدمي خدمة  اإلنرتنتعلى خدمة النفاذ إىل 

وجيوز ، أو على شارع فرعي من شارع رئيسي، يف مكان مكشوف على الشارع العام اإلنرتنتمقهى ن يكون أب يلتزم املرخص له (ب)
 .اجملمعات التجارية ضمنأن يكون 

 ساعدة على االستخدامات احملظورة.تقدمي املاستخدام أي مكوانت ألجهزة أو برامج من شأهنا  االلتزام بعدم (ج)

كل أجهزته ومرافقه وسجالته ذات العالقة :  والوصول يف أي وقت إىل اإلنرتنتمقهى من دخول املخولني متكني موظفي اهليئة  (د)
هبدف التأكد ، وفحص ومعاينة األجهزة أو املعدات اخلاصة بتقدمي اخلدمة ؛على السجالت االطالعو  ؛هذه الوثيقةبتنفيذ شروط 

 .من االلتزام ابلضوابط املعتمدة من قبل اهليئة

 التالية: اخلدمة جودةاألمان و  مبعايريااللتزام  (ه)
ابإلضافة إىل شبكات ذات أو خمدمات( وأنظمة تشغيل وتطبيقات حديثة  )طرفياتاستخدام جتهيزات حاسوبية  ▪

 جودة عالية حبيث تكون قادرة على معاجلة كامل حركة املشرتكني لديه دون حدوث أي اختناقات.
لكرتونية وكلمات ضمان عدم وجود برجميات دخيلة تسمح بتسجيل أو تعقب نشاطات الزابئن، مبا فيها احلساابت اإل ▪

 املرور اخلاصة هبم.
 ات الضارة والفريوسات. تركيب برامج محاية من الربجمي ▪

 

 .اإلنرتنتيف مقهى  تقدمي اخلدمةخالل  يتم احلصول عليها منواليت  ،املستخدمنيضمان خصوصية وسرية معلومات االلتزام ب (و)
 ؛قائمة أبسعار اخلدمة املقدمة للمستخدمني ؛املمنوح له من اهليئة الرتخيص ظاهر للعموم:يف مكان  يلي ما عرضااللتزام ب (ز)

 .اإلنرتنتوساعات العمل احملددة يف مقهى 

 ذويه.سنة ما مل يكن برفقة  14عدم تقدمي اخلدمة ألي شخص يقل عمره عن االلتزام ب (ح)
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 االلتزام أبحكام قانون االتصاالت وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتية. (ط)

 أجر الرتخيص السنوي -8املادة 
املبلغ مسبقاً قبل منح أو جتديد  ويسدد، لرية سورية ألف وسبعون مخسة: البالغ قيمته أجر الرتخيص السنوي بتسديديلتزم املرخص له 

 للزيدة أو التخفيض بقرار من اهليئة عند جتديد الرتخيص. قابلر األجا هذكون يو ويف بداية كل سنة مالية،  ،الرتخيص

 إغالق املقهى أو التوقف عن تقدمي اخلدمة -9املادة 
 موعد:من شهر إخطار اهليئة قبل  املرخص لهجيب على 

  .، ليتم استكمال إجراءات إلغاء الرتخيص من قبل اهليئةإغالقاً هنائياً  اإلنرتنتقهى إغالق م (أ)

 املتوقعة، وأسباب التوقف.فرتة التوقف ، مع مؤقتبشكل عن تقدمي اخلدمة املربمج التوقف  (ب)

 ات والواثئق واملعلوماتتوفري املستند - 10املادة 
 للحصول على الرتخيص.هليئة إىل االيت تقدم هبا  املستندات والواثئق واملعلوماتيلتزم املرخص له بضمان صحة مجيع  (أ)

يلتزم املرخص له بتقدمي البياانت واملعلومات واإليضاحات اليت تطلبها اهليئة وتتعلق هبذا الرتخيص وذلك ابلشكل الصحيح ويف  (ب)
 املوعد الذي حتدده اهليئة.

 املخالفات والغرامات -11 املادة

مقدار الغرامة مبا للرتاخيص النمطية  والعقوابت التنظيمية للمخالفات والغراماتحتدد الالئحة  من القانون، 55تطبيقاً ألحكام املادة 
 .وخطورهتا املرتكبة املخالفةيتناسب مع 

 تالعنوان املختار واإلخطار واملراسال - 12املادة 
 واملكاتبات املتعلقة هبذا الرتخيص ابخلطاابت املسجلة أو رسائل الفاكس أو غري ذلك من الوسائل اليت توفر سجالً  تتم اإلخطارات

 هلذه اإلخطارات إلثبات االستالم وذلك على العناوين التالية:
 .اهليئة الناظمة لالتصاالت والربيد يف سورية املرِخص: (1)

 اهليئة الناظمة لالتصاالت والربيد.مبىن  -شارع فايز منصور-العنوان: دمشق
 ---------------------------------------------رقم اهلاتف: 

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

 

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

 ---------------------------------------------رقم اهلاتف: 
 ---------------------------------------------رقم الفاكس: 

 --------------------------------------------صندوق بريد: 
، وإال تعترب حبيث يتم تقدمي الطلب قبل شهر على األقل احلصول مسبقًا على موافقة اهليئةجيب تغيري العنوان فإنه الرغبة بويف حال 

 لة إىل عنوانه املختار األول صحيحة.اإلخطارات واملراسالت املرس مجيع

 االلتزام ابلقوانني واألنظمة – 13املادة 
والئحته التنفيذية واللوائح التنظيمية الصادرة عن اهليئة وبشروط الرتخيص وأية تعديالت  القانونجيب على املرخص له االلتزام أبحكام 

ويطبق على أعمال املرخص له  .بكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتيةقانون تنظيم التواصل على الشأبحكام  كما جيب االلتزام،  تقرها اهليئة
 عمول هبا يف اجلمهورية العربية السورية.وتصرفاته فيما مل يرد به نص القوانني واألنظمة امل

 ضرائب األخرىنفقات الرتخيص والرسوم وال - 14املادة 
املرتتبة عليه  واجلمركيةومجيع الضرائب والرسوم البلدية واحمللية واملالية  ،يتحمل املرخص له مجيع النفقات النامجة عن الرتخيص من طوابع

 يف اجلمهورية العربية السورية والنامجة عن تنفيذ هذا الرتخيص.
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 خدمة تقدميالرتخيص النمطي ل

 /  رقم /  اإلنرتنتيف مقاهي  اإلنرتنت النفاذ إىل 
 

 املمنوح إىل:و 
 

 ................شركة السيد/ 

 حملافظة .......املسّجلة ابلسجل التجاري املسجل/ 

  /    /   بتاريخ  /.........لرقم /اب

 

/    /  دمشق، يف 
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 استناداً إىل:

 منه، 26، والسيما املادة 2010للعام  /18قانون االتصاالت، الصادر ابلقانون رقم /أحكام  -
وما  8 املواد، والسيما 2010للعام  /261الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت، الصادرة ابملرسوم رقم /وأحكام  -

 منها،بعدها 
رقم ، الصادر بقرار جملس املفوضني ذي الاإلنرتنتيف مقاهي  اإلنرتنتوعلى نظام ترخيص تقدمي خدمة النفاذ إىل  -

 2020 /23/12اتريخ  /74/
ومجيع  اإلنرتنتيف مقهى  اإلنرتنتلتقدمي خدمة النفاذ إىل وعلى طلب السيد/الشركة........احلصول على ترخيص  -

 ة استكمااًل له،الواثئق املرفقة ابلطلب واملقدم
 ،السنوي .. ( الذي يشعر بتسديد أجر الرتخيص......) ..... ....( اتريخ....إلشعار رقم ).......اعلى و  -
)فيما يلي  اإلنرتنتيف مقهى  اإلنرتنتوعلى موافقة اهليئة على الرتخيص لـ..................لتقدمي خدمة النفاذ إىل  -

 "(،املَُرَخص لهألغراض هذا الرتخيص "
 

 ابلرقم // بتاريخ // ..... ......املسّجلة يف السجل التجاري يف حمافظة  ............شركة السيد/ نح ميُ 
 ها املختار: ه/وموطن

 .ذي الرقم .... بتاريخ ..... اإلنرتنتيف مقهى  اإلنرتنتالنمطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل هذا الرتخيص 

 / /؛ ولغاية/  /من اتريخ  ويسري هذا الرتخيص ابتداءً 
 ،............... يف الكائن اإلنرتنت مقهىيف  اإلنرتنتتقدمي خدمة النفاذ إىل ص له املرخ   النمطيوخيّول هذا الرّتخيص 

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

 
 املدير العام

 والربيد التصاالتلللهيئة الناظمة 

 
 


