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 / 81 رقم / القانون

 رئيس الجمهورية
هـ، الموافق 81/6/8348 ه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخبناء على أحكام الدستوروعلى ما أقر  

 م 8/6/0282 لـ

 :ما يلي ُيصدر

 .المادة األولى: ُتطبَّق أحكام القانون المرفق، المسم ى "قانون االتصاالت" في الجمهورية العربية السورية

المادة الثانية: ال ُيطبَّق هذا القانون على شبكات وخدمات االتصاالت والطيف الترددي التي تستخدمها 
 .القوات المسلحة

 :المادة الثالثة: مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ُيلغى

ك وتعديالته، المتضمن إحداث المؤسسة العامة لالتصاالت، وذل 82/7/8171تاريخ  8141المرسوم رقم 
 .مع مراعاة المادة الخامسة التالية

 .وتعديالته، المتضمن قانون األجهزة الالسلكية 82/88/8117تاريخ  318القانون رقم 

 .وُيلغى أيضاً كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في أي تشريع آخر نافذ

 .رسومالمادة الرابعة: تصدر الالئحة التنفيذية الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون بم

أشهر من تاريخ نشره؛ باستثناء  6المادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 
األحكام الواردة تحت الباب الرابع من القانون )الشركة السورية لالتصاالت(، فتعطى للعمل بها مهلة 

د قرار من مجلس الوزراء ضمن تتجاوز سنتين من تاريخ نشر القانون، ويصدر بتحديد هذا الموع ال
 .المذكورة المهلة

 ميالدي 1/6/0282 الموافق لـ ،هجري 07/6/8348 دمشق في               

 رئيس الجمهورية    

 بشار األسد    
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 االتصاالت قانون

 وتعاريف أحكام عامة - الباب األول

 تنظيم قطاع االتصاالتمن  غرضال - 1 المادة

 :بهدفويجري تنظيمه وفق أحكام هذا القانون، ، ا  وطني ا  االتصاالت موردّد قطاع ع  ي  

 ،في سورية أشكالها بجميع خدمات االتصاالتو  تصاالتتطوير قطاع االو  تنظيمالقواعد التي من شأنها  وضع (1)
 .الوطني االقتصادو  تبعا  الحتياجات المجتمع

 ،وبخاصة وزارة االتصاالت والتقانةالعاملة فيه،  الرئيسةإعادة هيكلة قطاع االتصاالت وتحديد أدوار األطراف  (2)
 والهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت المحدثة بموجب هذا القانون.

 حماية المستخدمينو  ،مي الخدمات العاملين في مجال االتصاالتين ومقد  لمشغ  بين ال توفير منافسة عادلة (3)
 .والمستفيدين من خدمات االتصاالت

 تعاريف - 2 المادة

جانب كل منها، ما لمم إلى المعاني المبينة  ،تطبيق أحكام هذا القانون معرض، في اآلتيةوالمصطلحات يقصد بالتعابير  (أ)
 :خالف ذلكعلى سياق النص  يدلّ 

 قانون االتصاالت."القانون": 

 الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت."الالئحة التنفيذية": 

 وزارة االتصاالت والتقانة."الوزارة": 

 والتقانة. وزير االتصاالت"الوزير": 

 الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت، المحدثة بموجب هذا القانون."الهيئة": 

 مجلس المفوضين في الهيئة."مجلس المفوضين":  أو"المجلس" 
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 رئيس مجلس المفوضين في الهيئة."رئيس مجلس المفوضين": أو "رئيس المجلس" 

 .للهيئةالمدير العام "المدير العام": 

 وتعديالته. 11/7/1371تاريخ  1391رقم سة العامة لالتصاالت، المحدثة بموجب المرسوم المؤس"المؤسسة": 

 التصاالت، المحدثة بموجب هذا القانون.ل السورية ركةالش"الشركة": 

 29/4/2113تاريخ  84الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم : لالتصاالت الالسلكية الخدماتيةالهيئة العامة 
 ه.وتعديالت

ة بقضممايا االتصمماالت بموجممب القمموانين واألنظمممة أجهممزة الدولممة ذات الطممابع األمنممي، المعنّيمم": المعنيززة "األجهزززة األمنيززة
 النافذة.

 أي شخص طبيعي أو اعتباري."الشخص": 

ائل وسممائل إلكترونيممة أو كهربائيممة أو مغنطيسممية أو كهرطيسممية أو ضمموئية أو رقميممة أو أي وسمم الوسززائل اكلكترونيززة":"
 حفظها أو تخزينها. مشابهة ت ستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو

المكتوبات أو الصمور الثابتمة أو  أي نقل أو بث أو إرسال أو استقبال لإلشارات أو الرموز أو األصوات أو"االتصاالت": 
 إلكترونية. المتحركة أو البيانات أو المعلومات، بوسائل

طيمممف الموجمممات الكهرطيسمممية المنتشمممرة فمممي الفضممما  ذات "طيزززف التزززرددات الراديويزززة":  أو" الراديزززوي ددي"الطيزززف التزززر 
التممي فممي لمموائر الراديممو الدوليممة ، و  مخممالفمجممال تممرددي  ي حممد دممما لممم غيغمماهرتز   9111كيلمموهرتز إلممى  9التممرددات مممن 

 الت.يستفاد منها في بث أو إرسال أو استقبال اإلشارات الخاصة باالتصا

 خطة توزيع واستخدام الطيف الترددي الراديوي في سورية."الخطة الوطنية للطيف الترددي": 

ده الخطممة بحسممب ممما تحممدّ  ،مدنيممةالألغممراض لالمسممتخدم  الراديمموي الطيممف التممردديالمززدن:":  الراديززوي "الطيززف التززرددي
 الوطنية للطيف الترددي.

 دم طيف الترددات الراديوية.االتصاالت التي تستخ"االتصاالت الراديوية": 

التقانممات المسممتخدمة فممي معالجممة المعلومممات أو البيانممات أو اإلشممارات أو "تقانززات المعلومززات":  أو"تقانززة المعلومززات" 
الرمممموز أو األصمممموات أو المكتوبمممات أو الصممممور الثابتمممة أو المتحركممممة، وتوليمممدها ونقلهمممما وتبادلهممما واسممممترجاعها وعرضممممها 

 بوسائل إلكترونية. وحفظها واستخدامها،

 موجه لالستقبال المباشر من العموم. ،أي بث باستخدام طيف الترددات الراديوية أو السواتل أو الكبالاكذاع:":  "البث

 خدمات االتصاالت المتاحة للعموم."خدمات اتصاالت عمومية": 
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 الت.ستخدم ألغراض االتصاأية أجهزة أو معّدات أو أدوات ت  "تجهيزات االتصاالت": 

 تجهيزات االتصاالت المستخدمة ألغراض االتصاالت الراديوية."تجهيزات االتصاالت الراديوية": 

 أي محطة أو موقع أو مرفق ي ستخدم ألغراض االتصاالت الراديوية."محطة اتصاالت راديوية": 

، وتسممر لمه باالسمتفادة كمشمتر  ال التمي يسمتخدمهاتجهيمزات االتصماالت "الطرفيزات":  أو"تجهيزات االتصاالت االنتهائيزة" 
 من خدمات االتصاالت.

 محطات أو عقد اتصاالت وما يربط بينها من أسالك أو كبال أو وصالت راديويةمنظومة مؤل فة من "شبكة اتصاالت": 
 ، وتسمر بتوفير االتصاالت بين نقطتين أو أكثر.أو غيرها

 ها ثابتة في موقع محّدد.شبكة اتصاالت تكون الطرفيات في"شبكة اتصاالت ثابتة": 

 شبكة اتصاالت تكون الطرفيات فيها متصلة السلكيا ، وقابلة للتنّقل."شبكة اتصاالت نّقالة": 

 ستخدم لتقديم خدمات االتصاالت العمومية.شبكة اتصاالت ت  "شبكة اتصاالت عمومية": 

مجموعمة ممن األشمخاص تجمعهمم ل حصرا  لمصلحة شخص واحمد أو شبكة اتصاالت تشغ  "شبكة اتصاالت خصوصية": 
 ملكية مشتركة.

 شخص حاصل على ترخيص تمنحه الهيئة بموجب هذا القانون.له":  صمرخ  "ال

 .عليها اتصاالت خدماتوتقديم له بتشغيل شبكة اتصاالت  ص  مرخ  ": لمشغ  "ال

 .االتصاالت العمومية وتقديم خدمات تشغيل شبكة اتصاالت عموميةبله  صمرخ   لمشغ  اتصاالت عمومية":  مشّغل"

د الخدمزة"  أو"مقد م الخدمزة"  لمه بتقمديم خمدمات اتصماالت عموميمة، بصمورة مباشمرة أو غيمر  صممرخ  د": "المززو   أو"مززو 
 مباشرة.

فئمة ممن منتجمات أو خمدمات االتصماالت الخاضمعة للعمرض والطلمب، والتمي يمكمن، بنما  علمى سمعرها  "سوق اتصاالت":
، وذلك في منطقة جغرافية معّينة تكون ظمروف المنافسمة ها، االستعاضة عن أي منها بغيرهالوخصائصها وأوجه استعما

 فيها متجانسة. ويعّبر أيضا  عن مجموع أسواق االتصاالت المحّددة وفق هذا التعريف بم "سوق االتصاالت".
نمدما يحموز حصمة ال تقمل لمه قمادر علمى التمأثير فمي نشماطات سموق اتصماالت، ع مرّخص صفة   "قوة مؤثرة ف: السوق":

 أسمواق االتصماالتوتحديد شروط التمأثير فمي  من هذا السوق. ويجوز للهيئة، بقرار معّلل، تعديل هذه النسبة %21عن 
 لهم فيه. مرّخصوفق أوضاع السوق وال
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لممه ذي قمموة مممؤثرة فممي سمموق  مممرّخصفممي السمموق، يكممون فيهمما ل للقمموة المممؤثرةحالممة قصممو   "وضززم مهززيمن فزز: السززوق":
تصمماالت القممدرة علممى الممتحكم فممي نشمماطات هممذه السمموق وبسممط سمميطرته عليهمما أو منممع وجممود واسممتمرار المنافسممة فيهمما. ا

 في الحسبان أحكام قانون المنافسة ومنع االحتكار النافذ. األخذمع  ،في أسواق االتصاالت د الهيئة هذا الوضعوتحد  
 صاالت العمومية.أي شخص يستعمل أو يستفيد من خدمات االت"المستخدم": 

 م خدمة.أو مقدّ  مشّغلمع اشتراك أي شخص يحصل على خدمات اتصاالت بموجب عقد  "المشترك":

 إلمى  الراديموي  : القيمام بتوزيمع أجمزا  الطيمف التمردديالراديموي  فيمما يخمص الطيمف التمرددي"التحصزيص":  أو"التوزيم" 
 حصص  وتعيينها لمختلف الخدمات التي تستخدم هذا الطيف.

الستعمالها الراديوي  : تخصيص ترددات معينة من الطيف الترددي الراديوي  فيما يخص الطيف الترددي"التخصيص": 
 من قبل الحاصلين على تراخيص بذلك، مع األخذ في الحسبان توزيع هذا الطيف.

ضمع ومراجعمة وتعمديل الخطمة اللجنمة المحدثمة بموجمب همذا القمانون، والمعنيمة بو "اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي": 
 الوطنية للطيف الترددي.

مها فمي اخطة توزيع واسمتخدام أرقمام المشمتركين والخمدمات، التمي تقموم الهيئمة بوضمعها السمتخد"الخطة الوطنية للترقيم": 
 تقديم خدمات االتصاالت.

رهمما تممي يمتلكهمما أو يحوزهمما أو يوفّ الماديممة والمعنويممة، ال والممموارد والمسممتلزماتوالشممبكات المنشمم ت "منشزز ت االتصززاالت": 
 اتصاالت أو مقّدم خدمات اتصاالت. مشّغل

لهمم،  ممرّخصرهما عمدد محمدود ممن المنش ت االتصاالت التمي يمتلكهما أو يحوزهما أو يوفّ "منش ت االتصاالت األساسية": 
ديا  تكرارهما أو تموفير بمديل ال يكون مجبحيث مو خدمات آخرون لتقديم خدماتهم، ون أو مقدّ مشّغلويحتاج إلى استعمالها 

عنهمما ألسممباب تقنيممة أو اقتصممادية. وتشمممل هممذه المنشمم ت المبمماني واألبممراج وسممواري الهوائيممات ومجمماري الكبممال والممدارات 
 المحلية والمقاسم وحقوق االرتفاق وغيرها، وفق ما تحّدده الهيئة.

اتصماالت  مشمّغلين شبكات االتصاالت التي يسمتخدمها الربط المادي أو المنطقي ب: أو "الترابط الشبك:" "الربط البين:"
بغمممرض تمكمممين المشمممتركين فمممي إحمممد  الشمممبكات ممممن االتصمممال فمممي النقممماط الممكنمممة تقنيممما ، ، مشمممّغلأكثمممر ممممن معمممّين أو 

 لحصول على خدمات تقدمها تلك الشبكة األخر .ابالمشتركين في شبكة أخر ، أو 
، إلممى شممبكة اتصمماالت أو منشمم ت بممه عممّين، بغممرض تقممديم خممدمات خاصممةم مشممّغلإتاحممة وصممول "الززدخول" أو "النفززاذ": 

؛ ويشمممل ذلممك بوجممه خمماص إتاحممة مشممّغل آخممرا  أو الحصممول علممى خممدمات اتصمماالت مممن هممذا المشممّغال  اتصمماالت تخممص 
تاحممة التجمموال علممى شممبكات االتصمماالت النّقالممة، الوصممول إلممى منشمم ت االتصمماالت،  وربممط أجهممزة االتصمماالت بوسممائل وا 

 كية أو السلكية.سل
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ص لممه، وتقّرهمما الهيئممة، وتتضممّمن وثيقممة مرجعيممة ذات صمميغة معياريممة يضممعها المممرخّ "العززرض المرجعزز: للززربط البينزز:": 
ول إلممى منشمم ت االتصمماالت لممربط البينممي والممدخجممل اص لممه ألالمممرخّ  يعرضممهاالشممروط التقنيممة والتشممغيلية والماليممة التممي 

المربط البينمي والمدخول إلمى منشم ت االتصماالت المتاحمة، ، وخمدمات الممكنمة تقنيما   ، ومنهما نقماط المربط البينميبمه الخاصة
جمرا ات إصمالا األعطمال ،ومستو  جودة الخدممة، وأسعارهاواألزمنة الالزمة لتقديمها،  جمرا ات طلمب المدخول إلمى و ، وا  ا 

   تطلبها الهيئة.وخطط المرّخص له المستقبلية المعلنة إلى الهيئة، وأية شروط أخر منش ت االتصاالت، 

باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو استخدام تجهيزات اتصاالت وفق المعايير والمواصفات المعتمدة ممن  اإلذن "التصريح":
 دها الهيئة.الهيئة، وذلك لقا  أجور تحد  

يمزات االتصماالت ومحطمات الهيئة لتحديد المواصمفات القياسمية والقواعمد التقنيمة لتجه بعهاالتي تتّ اآللية  "اعتماد األنواع":
التجهيمممزات ممممزودي  علمممى يجمممبو  .القائممممة ممممع شمممبكات أو خمممدمات االتصممماالت تواؤمهمممااالتصممماالت علمممى نحمممو يضممممن 

 .بتلك المواصفاتااللتزام  يها ومستخدميهامشّغلو 

ض بغممر  ،آخممرالممنمموا مممن الهيئممة، أو أي اتفمماق أو عقممد تقمموم الهيئممة بتوقيعممه مممع شممخص صممك التممرخيص "التززرخيص": 
أيمة خمدمات أخمر  تمكينه من إنشا  أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصاالت عمومية أو تقديم خمدمات اتصماالت عموميمة أو 

 استخدام ترددات ضمن طيف الترددات الراديوية.رها الهيئة أو تقرّ 

الشمروط و  تأّهملمعمايير الرت فمي الطالمب إذا تموفّ  ،ممنر لممن يطلبمهتمرخيص ي   :"الترخيص العزادي" أو "الترخيص النمط:"
 النمط من التراخيص. ذاكالتي تصدرها الهيئة بشأن 

وفمق شمروط خاصمة محمّددة. ويجموز أن محمّدد ممنر إلمى شمخص تمرخيص ي  : "الممتزاز"الترخيص  أو "اكفرادي"الترخيص 
جمب بمو يجموز أن يكمون ذلمك كمما ؛ دةلهم، ولمدد محمدّ  مرّخصيكون منر هذا الترخيص مقصورا  على عدد محدود من ال

 مسابقة أو مزايدة أو غيرها من آليات االختيار.
 عند منحه الترخيص.الدولة إلى  بسدادهله  مرّخصالنقدي الذي يقوم ال: البدل "االبتدائ:"بدل الترخيص 

ده شمممروط ، وفمممق مممما تحمممدّ إلمممى الدولمممةممممن إيمممراده اإلجممممالي لمممه بسمممدادها  ممممرّخصالنسمممبة التمممي يلتمممزم ال "تقاسزززم اكيزززراد":
 الترخيص.

فمي مقابمل األعبما  التمي تتحملهما  لهيئمة سمنويا  إلمى ا ابسمداده مله مرّخصيقوم الاألجور التي ": ةالترخيص السنوي أجور"
 ملهم ممرّخصعلمى أسماس نسمبة ممن إيمرادات ال ااحتسمابه ويجري ؛الهيئة عند قيامها بمهامها في تنظيم أسواق االتصاالت

 رخيص.بنود الت وأده الهيئة التشغيلية، وفق ما تحدّ 
ألغممراض  الراديمموي تممرخيص باسممتخدام تممردد أو أكثممر ضمممن الطيممف التممرددي"تززرخيص التززرددات":  أو"تززرخيص التززردد" 

 االتصاالت الراديوية.
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لمه إلمى الهيئمة لقما  التمرخيص باسمتخدام  ممرّخصال يمدفعهاالتمي  ،والسمنوية االبتدائيمة ،: األجمور"أجور ترخيص التزرددات"
 الترددات.

إلمى جميمع أفمراد المجتممع، أيما  كمان مموقعهم الجغرافمي، حتمى  معّينمة إتاحة خمدمات اتصماالت عموميمةلة": "الخدمة الشام
دها الهيئمة تكون مناسبة من حيث السعر والجودة، وذلك بموجب شمروط تحمدّ بحيث في األماكن غير المجدية اقتصاديا ، 

 .حسب الضرورة

لمه إلمى الهيئمة لمدعم صمندوق الخدممة الشماملة، وفمق  ممرّخصيمدفعها ال: المساهمة النقدية التمي مساهمة الخدمة الشاملة"
 بنود الترخيص وأحكام هذا القانون.

أيممة خدمممة تضمماف إلممى خممدمات االتصمماالت األساسممية المتمموّفرة، بغممرض تسممهيل إجممرا ات "خززدمات القيمززة المضززافة": 
 االتصاالت أو تقديم خدمات اتصاالت جديدة.

نشما   ناتجمة عمنوتكون  ،ت تجري معالجتهاأية بيانا"بيانات الحركة":  نقمل اتصمال مما علمى شمبكة اتصماالت عموميمة، وا 
 معلومات الفوترة المناسبة لذلك.

أيممة بيانممات تجممري معالجتهمما فممي شممبكة اتصمماالت، وتشممير إلممى الموقممع الجغرافممي للتجهيممزات االنتهائيممة  "بيانززات الموقززم":
 الخاصة بمستخدم خدمة االتصاالت العمومية.

 كتاب يجري توجيهه بالبريد المسجل.خطار": "إ

 المعاهممدات مممع مراعمماة، المموزارةهمما ف فممي هممذا القممانون وفقمما  للتعمماريف التممي تقرّ أيممة كلمممة أو عبممارة لممم تعممر   تفسمميريجممري  (ب)
 .االتفاقيات الدوليةو  التوصياتو 

 الوزارة - الباب الثان:

 الوزارةمهام  - 9 المادة
، التقانةو  تالمتضمن تحديد مهام وزارة االتصاال 11/1/2118تاريخ  91مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 تتولى الوزارة المهام التالية:

ة قالمتواف الخططاالستراتيجيات و وضع و  ،المعلومات في سوريةتقانات و  تصاالتالسياسة العامة لقطاع اال رسم (1)
 ا.اإلشراف على تنفيذهو  ،مع هذه السياسة

 تصاالتتقديم خدمات االو تطويره وتنميته بالمتعلقة العامة التوجهات ووضع  ؛تحديد بنية سوق االتصاالت (2)
 العالمي.ر التكنولوجي ، على نحو يواكب التطوّ ضمان أمنهاو فيه،  المعلوماتو 

 االجتماعية.و  يحقق متطلبات التنمية االقتصاديةعلى نحو تقديم الخدمة الشاملة رسم سياسة  (3)
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المناسب مناخ التسمر بإيجاد و  ،المعلوماتتقانات و  تصاالتي قطاع االوضع الخطط التي تشجع االستثمار ف (4)
 .ةمتوازن بأسعارالمعلومات للمستخدمين و  تصاالتلتوفير خدمات اال

 إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاع االتصاالت وتقانات المعلومات، وذلك بالتشاور مع الهيئة. (5)

 لترددي.المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف ا (6)

 تصاالتقطاع اال العربية في كل ما يخّص و  اإلقليميةو  االتحادات الدوليةو  المنظماتو  تمثيل سورية أمام الدول (7)
 المعنية. الجهاتبالمشاركة مع باقي وذلك  ،المعلوماتتقانات و 

تقانات و  االتتصاالمجال في والعربية اإلقليمية و  دة في االتفاقيات الدوليةبااللتزامات المحدّ  التقّيدضمان  (8)
 ة إليها أو طرفا  فيها.التي تكون سورية منضمّ  المعلومات

وتقانات  تصاالتفي مجال اال ،، واالبتكار واإلبداعالتطويرو  البحثو  التأهيل،و  التدريب نشاطات تشجيع (9)
 إحداثاقتراا و  ،تلك النشاطات المشاركة في تنفيذو  ،تحديد التمويل الالزم لذلكو  ،ااالرتقا  بهو  ،المعلومات
 .الالزمة لذلك التدريسيةالتدريبية و البرامج ووضع  التطويرو  ثمراكز البحو  المختبرات

 سورية. االجتماعية الشاملة فيو  في التنمية االقتصادية المعلوماتتقانات و  تصاالتنشر الوعي بأهمية اال (11)

 تصاالتقطاع اال ل الناظمةهيئة ال - الباب الثالث

 إحداث الهيئة - 8 المادة
تتممولى تممرتبط بممالوزير، و  "،تصمماالتتسمممى "الهيئممة الناظمممة لقطمماع اال ناظمممة العربيممة السممورية هيئممة هوريممةالجمتحممدث فممي  (أ)

يكمون و  ،الممالياإلداري و باالسمتقالل و  تتمتمع بالشخصمية االعتباريمةو  طبقما  ألحكمام همذا القمانون، تصماالتاال قطاعتنظيم 
 .ها في دمشقمقرّ 

المهام المتعلقة بتنظيم االتصاالت، التي كانت منوطة سابقا  بالمؤسسة العامة ممارسة جميع عند إحداثها تتولى الهيئة  (ب)
 لالتصاالت.

 صالحياتهاو  الهيئة مهام - 1 المادة

 التالية: الصالحياتو  تتولى الهيئة المهام (أ)

 والتوجهاتوالسياسات  أحكام هذا القانونوفق  تصاالتقطاع االتنظيم بالكفيلة  األسس والنواظم والضوابطوضع  (1)
صدار القرارات الالزمة لهذا الغرضالتي تضعها الوزارةالعامة  دراسة أسواق االتصاالت  :في ذلكويدخل  .، وا 
جرا ات و ؛ فيها وتحديد مستو  التنظيم، وتحليلها دارةو ؛ منر التراخيصا   الراديوي الطيف الترددي واستخدام ا 
جرا و والترقيم، وموارد االتصاالت األخر ؛  ،المدني الربط البيني، و  لهم؛ مرّخصلد  ال يالفصل المحاسب اتا 

وحماية وتشجيع المنافسة؛ وتسعير الخدمات؛ ؛ الخدمة الشاملةتقديم و ؛ االتصاالتمنش ت إلى  الدخولو 
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جرا ات و واعتماد األنواع؛ ووضع المواصفات التقنية؛ المستهلك؛  بين األطراف العاملة في سوق  فض النزاعاتا 
 فيها ضروريا  لتطبيق أحكامه. التي يشملها هذا القانون أو التي يكون البتّ األمور األخر  االتصاالت؛ وسائر 

 موضع التنفيذ.في اإلسهام في وضعها و  تصاالتالمتعلقة بقطاع اال التشريعاتإبدا  الرأي في  (2)

جرا ات ون ومقّدمو خدمات االتصاالت؛ و مشّغلتحديد األسس العامة التي يلتزم بها ال (3) وضع شروط ومعايير وا 
 المدني.الراديوي ستخدام الطيف الترددي الالتراخيص لشبكات وخدمات االتصاالت، و منر 

 :بما يلي يتعلق خاصة فيمابو  ،بشروط التراخيصلهم  مرّخصالتزام الاتخاذ التدابير الالزمة لضمان  (4)

 .، وتنفيذ التزامات الخدمة الشاملةتوفيرهاو  الخدماتخطط نشر  (أ)

 استخدام موارد االتصاالت الالزمة. (ب)

 .تسعير الخدمات (ج)

 .االتصاالت منش تو  أجور استخدام البنى التحتيةأجور الربط البيني، و  (د)

 ضمان جودة الخدمات المقّدمة. (ه)

 خصوصيتها.و  الخدمات اجمة عن تقديمالمعلومات الن الحفاظ على سرية (و)

 .، لجميع أنواع التراخيصاالبتدائية والسنوية ،البدالت واألجورأسس تحديد  وضع (5)

 .والغرامات التي تفرضهاالخدمات التي تقدمها  رأجو  استيفا  (6)

 ،تصاالتتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات االو  تصاالتفي قطاع االالعادلة تحفيز المنافسة  (7)
اتخاذ و ؛ أو إسا ة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق ،المخلة بالمنافسةالممارسات منع  والعمل على

 .لذلك الضروريةمتضّمنة تقديم اإلفصاحات  ،لهذه الغايات اإلجرا ات الالزمة

 اإلقليميةمياهها و  الجمهورية العربية السورية أراضيفي  هتنظيم استخدامو المدني الراديوي  يطيف الترددالإدارة  (8)
 يدخل في ذلك:و . الفضائيو  الها الجويمجو 

وذلك  ،دام األمثل لهذا الطيف، وضمان االستخللطيف التردديالوطنية  الخطة إعدادالمشاركة في  (أ)
 .الجهات المعنيةباقي وزارة الدفاع و مع بالتنسيق 

 الجز  المدني منه لد  الهيئة.ما يخص حفظ و  ،الراديوي للطيف التردديسجل وطني  إنشا  (ب)

 .للعمومالمدني الراديوي  التنظيمية المتعلقة باستخدام الطيف الترددي اللوائرعلى  االّطالع إتاحة (ج)

التوصيات وفق  ،مع السلطات المعنية في الدول األخر  تصاالتتخصيص ترددات االو  زيعتو تنسيق  (9)
، وذلك بالتنسيق مع الدولية المعنيةو  الهيئات اإلقليميةو  تصاالتاالشتراطات المعمول بها في االتحاد الدولي لالو 

 .سوريةالمعنية في  الجهاتباقي وزارة الدفاع و 

الجز  المدني من في  ،خرينالمستخدمين اآلو  ومقّدمي الخدمات ينمشّغللل تتصاالترددات االاستخدام ترخيص  (11)
 هذهتخصيص والتأكد من االلتزام بشروط ؛ للطيف التردديالخطة الوطنية  وفقو  ،الراديوي الطيف الترددي

 .أحكام هذا القانونبو  ،الممنوحة بنود التراخيصبو  ،الترددات
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 لهم وفقا  لهذه الخطة. مرّخصرقيم، وتخصيص األرقام للإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للت (11)

، وذلك وفق شروط الترخيص أو الربط البيني، والتشغيل البيني، والدخول إلى منش ت االتصاالت إتاحة ضمان (12)
 .التي تضعها الهيئة لذلك وفق أحكام هذا القانوناللوائر التنظيمية بنا  على 

جرا  تقييم لكلفة الخدمة الشاملة مشّغلعلى الملة وضع آلية لتحديد التزامات الخدمة الشا (13) ين ومقد مي الخدمات؛ وا 
هؤال  لقا   يتحّملهااألعبا  التي  ين ومقد مي الخدمات، وتصديق حسابمشّغلوالمساهمات المستحقة على ال

 التزامهم بالخدمة الشاملة.

في أسواق االتصاالت العربية واإلقليمية،  مراجعة أنظمة التسعير ضمانا  لكونها منصفة، مع مقارنتها بمثيالتها (14)
عادة موازنتها  .واتخاذ اإلجرا ات المتعّلقة بضبطها عندما تتطلب حالة السوق ذلك ؛ووضع أسس تحديدها وا 

 فضالعمل على و  دراسة الشكاو و ؛ النظر فيهاو لهم،  مرّخصمن المستخدمين وال شكاو الإعداد نظام لتلقي  (15)
 اإلجرا اتاتخاذ و  ،تصاالتعالقة بمجال االلها   خر جهة أأي و  المشتركينو  لهم ّخصمر النزاعات الناشئة بين ال
 المناسبة بهذا الشأن.

 :ويدخل في ذلك ،لهم حول تنفيذ أحكام القانون مرّخصبين الالناشئة فض النزاعات  (16)

 تصاالتاال الدخول إلى منش تإتاحة أو تنفيذ اتفاقات الربط البيني أو رفض القيام بالربط البيني  (أ)
 .األساسية

 مواقع العامة أو على أمالك خاصة.المشاركة بالمنش ت القائمة في ال (ب)

قرارو  وضع (17) ومن  ،المختلفة تصاالتاالشبكات و  تجهيزاتين معايير الربط البيني بو التقنية نشر المواصفات و  ا 
 .ةعموميال تصاالتاالشبكات مع  ،تصاالتاال تجهيزات محطاتو  الراديويةالتجهيزات  ضمنها

التنسيق مع و ؛ استخدام تلك التجهيزاتمراقبة و  ومنر التصارير الالزمة لذلك؛ ،تصاالتاالتجهيزات أنواع  اعتماد (18)
 .سلفا   دهابنا  على إجرا ات تحدّ  تفويض جهات أخر  بذلك. وللهيئة الجهات المعنية عند استيرادها

منر الهواة الشهادات ول ،عيات هواة الالسلكيحداث نوادي وجموضع القواعد الالزمة إلو ، الالسلكي هوايةتنظيم  (19)
واألجهزة  وزارة الدفاع د من الهيئة بالتنسيق مععتم  بنا  على قواعد ت  وذلك ، ممارسة هوايتهمسمر لهم بتالتي 

 .األمنية المعنية

تصاالت، وال وضع القواعد التقنية المتعلقة بالسالمة الصحية والبيئية الواجب اتّباعها في كل ما يتعلق بقطاع اال (21)
تشغيل تجهيزات االتصاالت، ومتابعة تنفيذها وتشغيلها وفقا  للمعايير التي يجري وضعها تركيب و سيما عند 

 بالتنسيق مع الجهات المعنية.

، التعاقد مع بيوت الخبرة المحلية واألجنبية، واالستعانة بالخبرا  المحليين واألجانب وفق ما يتطلبه عمل الهيئة (21)
األحكام الواردة في القانون األساسي للعاملين في الدولة، على نحو يضمن جذب أفضل الكفا ات د بدون التقيّ 

صكوك التعاقد مع هؤال  الخبرا  بعد الوزير صدر يمجال نشاطات الهيئة وتطويرها. و  البشرية المتخصصة في
 موافقة رئيس مجلس الوزرا .
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قطاع  تحادات الدولية واإلقليمية والعربية في كل ما يخّص أمام الدول والمنظمات واالالمشاركة في تمثيل سورية  (22)
 .المعنية الجهاتوباقي  بالتنسيق مع الوزارةوذلك  االتصاالت وتقانات المعلومات،

 .ين بهذه المتطلباتمشّغل، ومراقبة تقيد البذلك االتصاالت بالتنسيق مع الجهات المعنية أمنتحديد متطلبات  (23)

عداد و ؛ المؤشراتو  التعليماتو  الكتيباتو  نشر التقاريرو  لتحضير تصاالتطاع االبقالمتعلقة جمع المعلومات  (24) ا 
 .تصاالتبرامج إعالمية لزيادة الوعي العام بأهمية اال

 خططها.و  الهيئة اتنشر تقرير سنوي عن نشاطو  إعداد (25)

التدابير بصورة و  القراراتو  اإلجرا اتجميع اتخاذ و  الصالحياتجميع ممارسة و  المهامجميع تنفيذ على الهيئة أن تقوم ب (ب)
 أحكام هذا القانون. يتوافق مع ، على نحوشفافةو  موضوعيةو  تمييزيةالو  منتظمةو  فاعلة

المتعلقة المعتمدة العالمية  المواصفات القياسيةأفضل  ،بهذه المسؤوليات هااضطالعلد  تأخذ الهيئة في الحسبان،  (ج)
دارة خدماتو  تنظيمب باقي و  الخدماتومقد مي  ينمشّغلالاقتراحات و  تعليقاتبجمع  لكفيلةا جرا اتاإلتضع و  ،تصاالتاال ا 

 .األفرادو  الجهات المعنية

 في الجريدة الرسمية.تنشر اللوائر التنظيمية والقرارات الصادرة عن الهيئة  (د)

 الهيئةتكوين  - 6 المادة

 تتألف الهيئة من: (أ)

 ضين.مجلس المفو   (1)

 .، يرأسه المدير العامجهاز تنفيذي (2)

 مجلس المفوضين - 7 المادة

 يتألف مجلس المفوضين من سبعة أعضا ، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، من ذوي الخبرة واالختصاص في مجاالت (أ)
المعلومات، واالقتصاد، والقانون، واإلدارة؛ على أن يكونوا جميعا  أشخاصا  طبيعيين من حملة  االتصاالت وتقانات

 الجنسية العربية السورية.

اقتراا الوزير، بمرسوم ت حد د فيه أجورهم وتعويضاتهم. ويكون رئيس المجلس ونائبه  يسمى أعضا  المجلس، بنا  على (ب)
 على األقل متفرغين للعمل في الهيئة.

بعد إحداث الهيئة وتأليف مجلس المفّوضين للمرة األولى، استثنا  من أحكام الفقرة  ب  من هذه المادة، يتولى الوزير،  (ج)
 ها مجلس الوزرا .رئاسة المجلس لمدة انتقالية يحّدد

 واحدة.تالية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة المجلس مدة العضوية في  (د)

 هذا القانون. ألحكامله وفقا   ين بديل  ع  كان، أحد األعضا  ألي سبب  عضوية تشغر إذا  (ه)

 في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه. رئيس المجلس بمهام يقوم نائب رئيس المجلس (و)
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 إنهاء العضوية ف: مجلس المفّوضين انتهاء أو - 4 المادة

 ال تنتهي أو ت نهى عضوية أٍي من أعضا  مجلس المفّوضين إال في إحد  الحاالت التالية:

 وفاته. (1)

 .عضويتهمدة انقضا   (2)

 ، ويقبلها رئيس مجلس الوزرا .التي يتقّدم بها هتاستقال (3)

 .لالئحة التنفيذيةأحكام هذا القانون واوفق  ،عليه المصالر تعارضإحد  حاالت  انطباق  (4)

 بجناية أو جنحة شائنة. عليهالحكم   (5)

 مجلس الوزرا . يقّره النحو الذيفي أدا  المهام والواجبات الموكلة إليه، على  إهماله  (6)

 مجلس الوزرا .النحو الذي يقّره على ، المهام والواجبات الموكلة إليه أدا القدرة على  هفقدان  (7)

 لس المفّوضيناللجان االستشارية المرتبطة بمج - 3 المادة

د الالئحة التنفيذية مهام اللجان االستشارية الدائمة تأليف لجان استشارية دائمة أو مؤقتة. وتحدّ  لمجلس المفّوضينيجوز 
 ونظام عملها.

 المدير العام - 11 المادة

 يعين المدير العام بمرسوم ي حد د فيه أجره وتعويضاته. (أ)

 ال االتصاالت وتقانات المعلومات.يشترط في المدير العام أن يكون من ذوي الخبرة في مج (ب)

 الجهاز التنفيذي للهيئة - 11 المادة

 مالكها العددي بمرسوم. وي حد د ؛الخاص بها يكون للهيئة جهازها التنفيذي (أ)

 .بقرار من مجلس الوزرا ، بنا  على اقتراا الوزير للهيئة النظام الداخلييصدر  (ب)

أصول بوجه خاص  متضّمنا   ا  على اقتراا الوزير،الوزرا ، بنيصدر نظام االستخدام في الهيئة بقرار من مجلس  (ج)
وأجورهم وتعويضاتهم، والمنر والمزايا والحوافز  ،والتزاماتهم وحقوقهم ،شروط تعيين العاملين في الهيئة أو التعاقد معهمو 

 التي يتقاضونها.

 المالية. وزير مع االتفاقيصدر النظام المالي للهيئة بقرار من مجلس الوزرا ، بنا  على اقتراا الوزير، ب (د)

؛ ويخضعون وتعديالته 2118لعام  11رقم األساسي للعاملين في الدولة ستثنى العاملون في الهيئة من أحكام القانون ي   (ه)
 المالي. هاالهيئة ونظاماالستخدام في ألحكام نظام 
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 تعارض المصالح - 12 المادة

اربه حتى الدرجة الثالثة، أن يكون يحظر على أي من أعضا  مجلس المفوضين، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أق (أ)
 .لهم، طيلة مدة عضويته في المجلس مرّخصمساهما  أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لد  أي من ال

يحظر على المدير العام، أو أي من موظفي الهيئة من مرتبة مدير، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى  (ب)
لهم، طيلة مدة  مرّخصن مساهما  أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لد  أي من الالدرجة الثالثة، أن يكو 

 .شغله المنصب أو الوظيفة

للمجلس التجاوز عن المصالر اليسيرة المتعلقة بمضمون الفقرة  ب  من هذه المادة، والتي ال تتعارض مع مقتضيات  (ج)
 .الحالة األسباب التي ب ني عليها المنصب أو الوظيفة. ويتضمن قرار المجلس في هذه

إضافة إلى ما نص عليه هذا القانون والالئحة التنفيذية، تطبق القوانين واألنظمة النافذة بشأن أية مخالفة لألحكام  (د)
 الواردة في هذه المادة.

 المفروض على العمل ف: الهيئة واجب السرية - 19 المادة

أو أي من موظفي الهيئة اإلفصاا للغير عن المعلومات  على أي من أعضا  مجلس المفوضين أو المدير العام يحظر
سري هذا الحظر بعد ترك وي .السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها

 الوظيفة. المنصب أو

 لمصلحة الغير العمل خارج الهيئة - 18 المادة

مدة تولي المنصب أو الوظيفة أن يقوم لمصلحة الغير بأي المدير العام أو أي من موظفي الهيئة خالل يحظر على  (أ)
كما ال يجوز ألي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو  ؛عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها ترتبط بمجاالت عمل الهيئة

 .مجلس المفوضينالخدمة االستشارية خالل مدة سنة من تاريخ ترك المنصب أو الوظيفة، إال بموجب موافقة من 

، شريطة التعليميةالتدريس أو إعطا  المحاضرات في الجامعات والمعاهد   أ  من هذه المادةالفقرة  يستثنى من أحكام (ب)
 الحصول على موافقة المجلس.

 المساءلة المسلكية - 11 المادة
والمدير العام مجلس المفوضين وتعديالته على أعضا   1331لعام  7المسلكية رقم  المحاكمتطبق أحكام قانون 

 .للهيئة از التنفيذيوالجه

 وحساباتها الهيئة موازنة - 16 المادة
من اليوم األول من للهيئة تبدأ السنة المالية و . ها مجلس المفوضين، ويقرّ ها المدير العاميكون للهيئة موازنة مستقلة، يعدّ  (أ)

 حادي والثالثين من كانون األول.شهر كانون الثاني وتنتهي في ال
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الذي يرفع  ،لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية ،ن مدقق الحسابات المعتمدبعد تدقيقها م ،تخضع حسابات الهيئة (ب)
 مجلس الوزرا .إلى رئيس تقريرا  بذلك 

تكوينه من يجري نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة، ضعف إجمالي تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل  (ج)
بعد و  ص لهم،وتقاسم اإليراد مع المرخّ  بدالت التراخيصلحة الدولة من ، باستثنا  ما تحّصله لمصالفائض من مواردها
د كحوافز ألعضا  المجلس والموظفين حدّ والنسبة التي ت   ،التي تحتاجها الهيئة الرأسمالية والجارية اقتطاع جميع النفقات

هذا من  86المادة ه في الخدمة الشاملة المنصوص علي صندوق لدعم في الهيئة والنسبة التي ير  المجلس تخصيصها
 .للدولة الخزينة العامةتؤول المبالغ الزائدة عن هذا االحتياطي إلى و . ونالقان

 نمفوضياللى اقتراا من مجلس بقرار من مجلس الوزرا ، بنا  ع  ج  من هذه المادةد النسب المذكورة في الفقرة حد  ت   (د)
 وزير المالية.الوزير و ة وموافق

ذا لم يكف االحتياطي العام  ،غطى من االحتياطي العامإذا وقع عجز في ميزانية الهيئة ألية سنة مالية، ي   (ه)  ،العجزلسّد وا 
 العجز.بسد هذا تقوم وزارة المالية 

ل الهيئة ومركزها مجلس الوزرا  عن أعماإلى رئيس سنويا   تقريرا   ،عن طريق الوزير ،مجلس المفوضينيرفع رئيس  (و)
 ية.وذلك خالل ثالثة أشهر من انتها  السنة المال ،المالي في السنة المالية السابقة

الحسابات الختامية من قبل الجهاز و  بعد إقرار نتائج الميزانية مجلس المفوضينأعضا  و  إبرا  ذمة رئيسيجري  (ز)
 .السنة المالية المعنيةتها  من انسنة خالل مدة ال تزيد على ذلك و  ،المركزي للرقابة المالية

 الهيئة موارد - 17 المادة

 :تتألف موارد الهيئة مما يلي

 .والسنوية االبتدائيةخيص االتر بدالت  (1)

 ص لهم.تقاسم اإليراد مع المرخّ  (2)

 أجور تقديم طلبات الترخيص، وأجور التراخيص السنوية، وأجور التصارير، وتجديدها. (3)

 والسنوية. االبتدائيةأجور ترخيص الترددات  (4)

االلتزامات المترتبة  ممخالفتهفي حال لهم  مرّخصالتي تحّصلها الهيئة من الو  ،التي لها صفة التعويض غراماتال (5)
 .معليه

 .التي تؤديهاخدمات المقابل في الهيئة  التي تتقاضاهااألجور  (6)

ضعها التي ت اللوائر التنظيميةص لهم وفق بنود الترخيص أو أخر  تفرض على المرخّ أو مساهمات أية أجور  (7)
 الهيئة.

 .عائدات استثمار أموال الهيئة (8)

 القروض والتسهيالت االئتمانية. (9)
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 مجلس الوزرا .رئيس موافقة عد ب ،التي تتلقاها الهيئة المعوناتو  الوصاياو  المساعداتالتبرعات و و  الهباتو  المنر (11)

 .للدولة الموازنة العامةفي هيئة لل التي ترصد عاناتاإل (11)

 رئيس مجلس الوزرا . عليهاأخر  يوافق أية موارد  (12)

 تصاالتالسورية لال الشركة  - الباب الرابم

 وغرضها تأسيس الشركة - 14 المادة

"السورية اختصارا : "  تصاالتس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة تسّمى "الشركة السورية لالتؤس   (أ)
 .، أسهمها كاملةبالخزينة العامة ممث لة" ، تملك الدولة، تصاالتلال

أحكام هذا القانون. وتعمل الشركة و يتوافق  على نحورض الرئيسي للشركة تقديم خدمات االتصاالت للعموم يكون الغ (ب)
 بضمانة الدولة، وتكون أموالها وموجوداتها من أمالك الدولة الخاصة.

 وأنظمتهاخضوع الشركة لقانون: التجارة والشركات  - 13 المادة

نص يرد عليه تعديالتهما في كل ما لم و النافذين ون الشركات قانو لقانون التجارة  السورية لالتصاالت الشركة تخضع (أ)
 في هذا القانون.

إال ما استثني منها صراحة في  ،يصدر النظام األساسي للشركة بقرار من مجلس الوزرا ، وفقا  للقوانين واألنظمة النافذة (ب)
تخضع إجرا ات شهر النظام األساسي و د النظام األساسي بوجه خاص تكوين الهيئة العامة للشركة. ويحدّ  هذا القانون.

هذا أحكام ال يتعارض مع وعلى نحو قانون الشركات النافذين، و  قانون التجارةة وتسجيلها في السجل التجاري لللشرك
 القانون.

 بقرار من مجلس الوزرا .للشركة  يصدر النظام المالي والمحاسبي ونظام العقود ونظام العمل والعاملين (ج)

ّد مجلس إدار  (د)  ة الشركة باقي أنظمتها الداخلية.ي ع 

 حلول الشركة السورية لالتصاالت محل المؤسسة العامة لالتصاالت - 21 المادة

 11/7/1371تاريخ  1391المحدثة بالمرسوم  تصاالتمحل المؤسسة العامة لال تصاالتتحل الشركة السورية لال (أ)
اتها ومهامها، باستثنا  ما يتعّلق منها في جميع اختصاصو  ،كل ما لها من حقوق وما عليها من التزاماتب وتعديالته

النظام األساسي للشركة. وتصبر الشركة السورية  إشهارذلك بعد إتمام إجرا ات و بشؤون تنظيم االتصاالت، 
، وتؤول إليها ملكية جميع موجودات تصاالتبعد إتمام هذه اإلجرا ات الخلف القانوني للمؤسسة العامة لال تصاالتلال

، وذلك في جميع وأموالها المادية والمعنوية وجميع حقوقها والتزاماتها داخل سورية وخارجها تصاالتالالمؤسسة العامة ل
 ما يتعلق بشؤون تنفيذ شبكات ومنظومات االتصاالت للعموم وتشغيلها وتقديم خدمات االتصاالت.

شهارها،  (ب)  ،في المؤسسة العامة لالتصاالت إليها حكما  جميع العامليني نقل بعد تأسيس الشركة السورية لالتصاالت وا 
مع المؤسسة جميع المتعاقدين ي نقل إلى الشركة و . إلى الهيئة ينقلونالذين  باستثنا  العاملين في مجال تنظيم االتصاالت
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والمتعهدين والخبرا  والمشتركين لديها؛ ويعّد هؤال  عاملين ومتعاقدين ومتعهدين وخبرا  ومشتركين العامة لالتصاالت 
لشركة، ويحتفظون بحقوقهم وامتيازاتهم السابقة، ويكونون مسؤولين أمام الشركة عن تأدية االلتزامات المترتبة لد  ا
 عليهم.

 أخرىمساهمة الشركة السورية لالتصاالت ف: شركات  - 21 المادة

داخل سورية أو أخر  العامة، أن تنشئ أو تساهم في شركات هيئتها يحق للشركة السورية لالتصاالت، بموافقة 
بنا  على موافقة وذلك ، داخل سورية أو خارجها، لتحقيق بعٍض من غاياتهاأخر  ارجها، أو أن تتعاقد مع شركات خ

 .الوزير

 تحديد رأس المال الفعل: للشركة السورية لالتصاالت - 22 المادة

امل خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها األساسي بإجرا  تقييم ش تصاالتتقوم الشركة السورية لال (أ)
عادة هيكلتها وظيفيا   لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية؛ ويجري في ضو  هذا التقييم تعديل النظام األساسي للشركة وا 

هذا التعديل بقرار من مجلس الوزرا  بنا  على اقتراا من مجلس إدارة  ويجري تصديقوتحديد رأسمالها الفعلي.  ،وماليا  
 .ا العامة، وبعد إقراره في هيئتهالشركة

نجاز هيكلتها الماليةو  تقييم موجوداتهاو  بعد تأسيسها نهائيا   ،تعطي الشركة (ب) لمالك األسهم  ،تحديد رأسمالها الفعليو  ا 
تطبق على هذه األسهم أحكام مواد الفصل الخاص بأسهم الشركات المساهمة و  ؛سندات نهائية بعدد األسهم التي يملكها

 ول به.في قانون الشركات التجارية المعم

بة على تأسيسها وتحويل شخصيتها االعتبارية على النحو المنصوص ت عفى الشركة من جميع الرسوم والضرائب المترتّ  (ج)
 عليه في هذا القانون.

 الدولةرقابة  - 29 المادة

اد ووزارة االقتصووزارة المالية تخضع أعمال الشركة السورية لالتصاالت لرقابة مجلس الوزرا  ووزارة االتصاالت والتقانة  (أ)
 والتجارة في كل ما يتعّلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وقانون ي التجارة والشركات النافذين.

جهاز المركزي للرقابة المالية اليحق لرئيس مجلس الوزرا  أو لوزير االتصاالت والتقانة أن يكّلف في أي وقت  (ب)
وعلى  ؛ات الشركة وقيودها وسائر أعمالهاينتدبه للقيام بتفتيش حسابمدقق حسابات مفتشي حسابات الشركة أو أي  أو

 .إلى الجهة التي كّلفته بالمهمة المفتش أن يقّدم تقريرا  عن نتيجة مهمته
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 التراخيص - خامسالباب ال

 شبكات االتصاالت العمومية - 28 المادة

أو  ،ةعمومي اتصاالتأو تقديم خدمات  عمومية اتصاالتإنشا  أو تشغيل أو إدارة أي شبكة شخص  ر على أيحظ  ي   (أ)
من الهيئة إال بعد الحصول على ترخيص  ،ذلك أي من أو اإلعالن عن الدولية في سورية، االتصاالتأو إنها   إنشا 

 .التي تضعها الهيئةاللوائر التنظيمية و  وفقا  ألحكام هذا القانون

غير  تصاالتاتجهيزات أية أو  اتصاالتبربط أية شبكة الهيئة  من موافقةر على أي شخص أن يقوم بدون حظ  ي   (ب)
 ، بموجب هذا القانون.ةمرّخص عمومية اتصاالتشبكة  إلىة مرّخص

خاصة  برجية مبانٍ أن تمنر الترخيص بإقامة  ، وفق قانون اإلدارة المحلية النافذ،تصةالمخ للوحدة اإلداريةال يجوز  (ج)
بهذا التقنية لهيئة التعليمات تصدر او  .الهيئة موافقة على الحصولأو تعليتها أو تعديلها إال بعد  تصاالتبخدمات اال
 .التنسيق مع وزارة الدفاع إجرا ات ، متضمنةالخصوص

 الخصوصية تصاالتاال  اتشبك - 21 المادة

شريطة عدم  ،من الهيئة الحصول على ترخيصإلى  خصوصيةال تصاالتشبكات االتشغيل  وأ إنشا ال يحتاج  (أ)
عامة  نواظموتصدر الهيئة  .ملكية عامةورها عبر مر أو  ،أو أي مورد عام آخر راديويةترددات ل تلك الشبكات استخدام

 حول إنشا  وتشغيل هذا النمط من الشبكات.
، وفق على بنيته األساسيةيقيمها التي  خصوصيةال تصاالتبإعالم الهيئة عن شبكات اال له مرّخص مشّغلأي يلتزم  (ب)

 .النواظم التي تضعها الهيئة لذلك

هذه بين  بنا  على اتفاق خطي عمومية اتصاالتشبكة بأو  ا ببعضبعضه خصوصيةال تصاالتشبكات اال يجوز ربط (ج)
 الالزمة للربط البيني.التقنية الشروط و  المتضمنة القواعد التوجيهيةو ن الهيئة عوفق التعليمات الصادرة وذلك ، األطراف

 للهيئة اشتراط الحصول على موافقتها بشأن الربط البيني ألنواع معينة من تلك الشبكات.و 
 تصاالتتقديم خدمات اال خصوصية اتصاالتعلى األشخاص الذين يمتلكون أو يشغلون أو يديرون شبكات  يحظر (د)

 .، إال بموجب ترخيصبواسطة تلك الشبكات عموميةال

 تصاالتمنح تراخيص اال  - 26 المادة

فقا  ، و معّينةتراخيص إفرادية أو نمطية لمدد  ،تصاالتاالأو تقديم خدمات  تصاالتشبكات االلتشغيل  تمنر الهيئة، (أ)
 هذا القانون. ألحكام

 في الحاالت التالية: إفراديا  يكون الترخيص  (ب)

 .ةالراديوي اتاستخدام طيف التردد (1)

 للترقيم.بموجب الخطة الوطنية  ترقيماستخدام  (2)
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 تقديم الخدمات التالية: (3)

 .خدمات الهاتف الثابت العمومية (أ)

 .خدمات االتصاالت النّقالة العمومية (ب)

 .ةخدمات االتصاالت الساتلي (ج)

 .خدمات االتصاالت الدولية (د)

يجوز، بقرار من مجلس الوزرا ، بنا  على اقتراا معلل من مجلس المفوضين، تعديل الحاالت والخدمات التي تمنر  (ج)
 من هذه المادة.  ب فيها التراخيص اإلفرادية، والواردة في الفقرة 

لمنر التراخيص اإلفرادية طبقا للقواعد يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق االختيار  (د)
واإلجرا ات التي يقرها المجلس. ويجب اإلعالن عن طريقة االختيار المعتمدة قبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ 

 إجرائها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

 .مئتي مليون ليرة سورية ترخيصال قيمة تتجاوز  اإذ مجلس الوزرا من إلى تصديق  اإلفراديةخضع منر التراخيص ي (ه)
تحديد أنواع من  ،باقتراا من الوزير، السقف بقرار من مجلس الوزرا ؛ كما يجوز لمجلس الوزرا  هذاويجوز تعديل 

 .لترخيصاقيمة بصرف النظر عن وبذلك  ،من مجلس الوزرا  تصديقالتراخيص يحتاج منحها إلى 

مطلوبة بموجب أخر  تراخيص  وأ موافقاتأية نون من الحصول على ال يعفي الترخيص الممنوا وفق أحكام هذا القا (و)
 آخر. نافذ أي قانون

محتويات و  ،الترخيص الحصول على تنظيم إجرا ات تقديم طلباتو  ،د الالئحة التنفيذية متطلبات الترخيصتحدّ  (ز)
 .شروط الترخيصو  لهم بأحكام مرّخصال التزاماإلجرا ات التي تضمن و  ،الترخيص

 ية المفروض على المرّخص لهمواجب السر  - 27 المادة

ألي غرض غير مرّخص له آخر  تخصاستخدام أي معلومات  ،العاملين لديه أي منأو  ،له المرّخصيحظر على  (أ)
من أجله، أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، دون الحصول على موافقة المرّخص له صاحب  حصل عليهاالغرض الذي 
 .تلك المعلومات

العبث ببيانات أي مشترك، أو استخدامها ألي غرض آخر غير  ،هديالعاملين ل من أيأو  ،له المرّخصيحظر على  (ب)
 .من أجله، أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، دون الحصول على موافقة المشتركحصل عليها الغرض الذي 

 الراديوي الطيف التردديإدارة  -السادس الباب 

دارة الطيفو  تنظيم - 24 المادة  الراديوي الترددي ا 

دارة الطيف الترددي تنظيم تتولى الهيئةو  .محدودا  وطنيا  اقتصاديا  موردا  الراديوي ترددي الطيف ال عدّ ي   (أ)  المدنيالراديوي  وا 
 .الطيف التردديال يتعارض مع صالحيات اللجنة العليا لتخطيط وذلك على نحو ، وفقا  ألحكام هذا القانون
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وتنسيق المدنية  الراديوية الترددات ولة عن تخصيصمسؤ ، للطيف التردديالوطنية  الخطةفي إطار ، الهيئةّد ع  ت   (ب)
 الشروط الممنوحة في الترخيص.ب االلتزامالتأكد من و  استخدامها

ق من التزام الوسائل التي تمكنها من التحقّ جميع بالتنسيق مع وزارة الدفاع واألجهزة األمنية المعنية، استخدام  ،للهيئة (ج)
المنظومات الالزمة إلدارة ومراقبة الطيف  وتطوير ويشمل ذلك إنشا  ؛داتلهم بشروط ترخيص استخدام الترد مرّخصال

 .الراديوي الترددي

 ضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون.والنسخ السجالت الو  جداولالعلى الهيئة االحتفاظ ب (د)

 .يةتمييز الو  ةفافشو  موضوعيةصيص الترددات اإلجرا ات المتبعة في تخ كونأن تتضمن الهيئة  (ه)

 الطيف التردديتخطيط العليا للجنة ال - 23 المادة

الخطة الوطنية إعداد "، مهمتها الطيف التردديتخطيط العليا للجنة ال" تسمىمجلس الوزرا  لجنة  رئيسبقرار من تؤل ف 
في تضم هذه اللجنة و  العسكرية.و  على الخدمات المدنية الطيفأجزا  توزيع و  ها،تعديلو  تهامراجعو  للطيف الترددي

ووزارة اإلعالم ووزارة  ووزارة االتصاالت والتقانة الدفاعوزارة الجهات المختصة، وبوجه خاص لين عن ا ممثّ عضويته
 اللجنة من يرأسها.تأليف د قرار يحد  و  .الهيئة، إضافة إلى الداخلية

 ترخيص الترددات إلزامية - 91 المادة

 ،الراديوي الطيف التردديتستخدم  اتصاالتشبكة  يحظر على أي شخص تشغيلمع مراعاة الفقرة  ب  من هذه المادة،  (أ)
 ،الراديوي الطيف التردديتجهيزات تستخدم  ة، أو أيبأي شبكة اتصاالتأو تشغيل أو استخدام تجهيزات راديوية مرتبطة 

 ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة.

من دون الحصول على ترخيص لمخصصة لها الترددات الراديوية ا اتاألجهزة األمنية استخدام نطاقو  للقوات المسلحة (ب)
 عدم حدوث تداخل مع الترددات الراديوية األخر . مع مراعاةالهيئة، 

الحصول على تراخيص الستخدام الترددات  ،األرضي والفضائي ،التلفزيونيو  خدمات البث اإلذاعيمقد مي على  يجب (ج)
 خيص لتقديم هذه الخدمات.ال على تر آخر للحصو  ذلك إضافة إلى ما يشترطه أي قانونو  الهيئة،لهم التي تخصصها 

استخدام  ،طائرة تحط في المطارات السوريةأية أو  ،الشواطئ السوريةعلى سفينة ترسو في الموانئ أو  ةيحظر على أي (د)
دون الحصول الطوارئ، و  اإلنقاذعمليات و  جويةباستثنا  أغراض المالحة البحرية أو ال، الراديوية ألي غرض تجهيزاتها

 .ات الالزمة لذلكلى ترخيص باستخدام الترددع
 الراديوية في سورية دون الحصول على ترخيص بذلك. التجهيزاتيحظر على المركبات األجنبية استخدام  (ه)

، استثنا  أنواع معينة من التجهيزات الراديوية من الترخيص المعنية األجهزة األمنيةو  وزارة الدفاعبالتنسيق مع  للهيئة، (و)
 مواصفاتها.و  ن عن تلك األنواععل  ترددات، على أن ي  الستخدام ال

ال يجوز التنازل عنه إلى الغير دون موافقة خطية  شخصيا   ترخيصا  الترخيص الممنوا طبقا ألحكام هذه المادة  عدّ ي   (ز)
 .من الهيئةسابقة 
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 استخدامهاو  تملكهاو  المحطات الراديويةالتجهيزات و  إدخال - 91 المادة

ال يسمر بتملك ف  من هذه المادة،  جو  ب  الفقرتينو من هذا القانون  91المادة   من د باستثنا  ما نصت عليه الفقرة  (أ)
الراديوية أو استخدامها على األراضي السورية أو على متن السفن أو الطائرات المسجلة في سورية ما لم  التجهيزات

، كما ال يسمر بإدخال ت حد د فيه شروط استخدامها هذا القانون وفقا  ألحكام تردداتلل الحصول على ترخيص يجر  
 وزارة الدفاعبالتنسيق مع وذلك من الهيئة، تصرير على الحصول  يجرما لم  البالدالراديوية إلى  والتجهيزات المحطات

 .المعنية األجهزة األمنيةو 

 .  من هذه المادةالفقرة  أ أحكاممن رية السو األمنية  األجهزةو تستثنى القوات المسلحة  (ب)

   من هذه المادة:الفقرة  أ الحق باستثنا  األطراف التالية من أحكام ، بالتنسيق مع وزارة الدفاع،للهيئة (ج)

وا  اإلقليمية أو األجو  األراضيو  خدمات العبور عبر المياهو  النقل البريمركبات و  الطائرات األجنبيةو  سفنال (1)
 أو الهبوط في مطاراتها. افي موانئه الرسوّ 

 المعاملة بالمثل.مع مراعاة  حكمها،وما في  األجنبية السفارات (2)
 اتترخيص التردد - 92 المادة

 دها الالئحة التنفيذية.التي تحدّ  لإلجرا ات إلى الهيئة وفقا المدنية اتقدم طلب الحصول على ترخيص الترددي (أ)
االختيار لمنر تراخيص الترددات الراديوية طبقا للقواعد يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق  (ب)

. ويجب اإلعالن عن طريقة االختيار المعتمدة قبل ثالثة أشهر على األقل من مجلس المفوضينواإلجرا ات التي يقرها 
 تاريخ إجرائها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

 استخدام الترددات أجور - 99 المادة

 .معلنة األجورهذه تكون و  الراديوية، تصاالتباستخدام تردد أو نطاق ترددات لخدمات اال الترخيص أجورد الهيئة تحدّ  (أ)

 .املة بالمثلعالممع مراعاة ، من هذه األجور حكمهاوما في  السفارات األجنبية ت عفى (ب)

 الراديوية إخالء النطاقات الترددية - 98 المادة

، تفق عليهي   من شاغليها الحاليين، لقا  تعويض عادل الراديوية بإخال  النطاقات الترددية ،عند الحاجة ،للهيئة الحق (أ)
تمنر الهيئة أولئك الشاغلين و  .القواعد العالمية المعترف بهااالتفاقيات و وفق  تصاالتاالبغرض تقديم خدمات وذلك 
 للقيام بذلك اإلخال . مناسبةمهلة 

مثل تلك الترددات بوجود  خطيا   علم الهيئةمن هذه المادة أن ي    أ الفقرة  أحكاميجب على كل مستخدم تنطبق عليه  (ب)
 ليجري تخصيصها من الهيئة.
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عادة توزيعهاو  مراجعة الترددات الراديوية - 91 المادة  ا 

 الحق بتعديلها تبعا  وللهيئة . القائمة اتتقوم الهيئة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، بمراجعة جميع شروط تراخيص التردد (أ)
 .الراديوي التردديللطيف االستخدام األمثل ضمان بغية يها، بالتنسيق مع شاغل، وضعهايجري إلجرا ات 

تقديم بيانات كاملة عن الترددات  ،القانون نفاذ هذاتاريخ من  اعتبارا   ،الراديوي الطيف التردديعلى جميع مستخدمي  (ب)
عا للشروط التي تب اتخيص التردداتقوم الهيئة بمنر تر و . دها الهيئةتحدّ مهلة خدمونها إلى الهيئة في غضون يست التي
مع و ، ينسجم مع الخطة الوطنية للطيف التردديوعلى نحو  ،وفق االحتياجات الفعلية لهؤال  المستخدمينو  دهاتحدّ 

 .ينمشّغلاألخذ بالحسبان الوضع القائم لل

 التشريعات األخرىو  مراعاة االتفاقيات الدولية - 96 المادة

الناشئة عن  االلتزاماتها في هذا الفصل، أن تراعي الصالحيات المنصوص عليو المهام لد  ممارستها  ،على الهيئة (أ)
 فيها. االتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا  

 األرصاد الجوية.و  البحريةو  لحركة المرور الجويةالناظمة راعى كذلك أحكام التشريعات وت   (ب)

 الترقيم - السابمالباب 

 الخطة الوطنية للترقيم - 97 المادة

مها في توفير خدمات االستخدوذلك  ،واإلشراف على تنفيذها والتقّيد بها ة للترقيمالخطة الوطني بإعدادتقوم الهيئة  (أ)
 ، وفق أحكام هذا القانون.تصاالتاال

 .يةالالتمييز و  تتصف بالشفافية ،المعنيةالجهات ات مع استشار  إجرا  الخطة الوطنية للترقيم، ، عند إعدادللهيئة (ب)

 في الخطة الوطنية للترقيم.ألغراض الواردة لغير اترقيم اليحظر استعمال  (ج)
 .اشروط رفض طلبات التخصيص أو سحبهو  د الالئحة التنفيذية إجرا ات تخصيص األرقامتحدّ  (د)

 اعتماد األنواع -الباب الثامن 

 اعتماد األنواع - 94 المادة

 تقوم الهيئة بتحديد المواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات االتصاالت ومحطات االتصاالت على نحو يضمن (أ)
األمن  وأ وعدم تأثيرها على الصحة العامة أو السالمة أو البيئة ،موا متها مع شبكات أو خدمات االتصاالت القائمة

 .الوطني

إال بعد الحصول على تصرير بذلك من  أو االّتجار بها تصاالتااليحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع تجهيزات  (ب)
 .، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع واألجهزة األمنية المعنيةهامنللمعايير والمواصفات المعتمدة طبقا   الهيئة،
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استيراد تجهيزات  الموافقة علىلية آد الالئحة التنفيذية أصول اعتماد األنواع ومطابقتها مع المواصفات الدولية، و تحدّ  (ج)
لغا  اعتما  د األنواع.االتصاالت التي لم يرد بشأنها تحديد للمواصفات، وكذلك إجرا ات سحب وتعديل وا 

 تصاالتتنظيم سوق اال  - تاسمالباب ال

 القوة المؤثرة ف: السوقتحديد  - 93 المادة

ذوي القوة المؤثرة لهم  مرّخصأسواق االتصاالت الخاضعة للتنظيم في سورية، وتحديد ال تحديدو بتعريف تقوم الهيئة 
الالئحة التنفيذية الشروط د وتحدّ  .وااللتزامات الخاصة المفروضة عليهمذوي الوضع المهيمن في تلك األسواق، و 

 المتعّلقة بذلك.

 وحماية المستهلك تصاالتتنظيم المنافسة ف: سوق اال  - 81 المادة

 الخاص بالمنافسة 2114لعام  7القانون رقم و  ،الخاص بحماية المستهلك 2114لعام  2قانون رقم ال أحكام مع مراعاة (أ)
أسواق ماية المستهلك في حو  ا يخص تنظيم المنافسة، تطبق أحكام هذا القانون في كل متعديالتهماو  ،منع االحتكارو 
 بذلك. القضايا المتعّلقةوتكون الهيئة مختصة بالنظر في  .في سورية تصاالتاال

أي من هذه الممارسات، وب أيب مالقيالهم  مرّخصال ويحّظر علىة بالمنافسة. د الهيئة الممارسات التي تعّدها مخلّ تحدّ  (ب)
 الالئحة التنفيذية الشروط المتعّلقة بذلك.د وتحدّ . منها المنافسة أو الحدّ ب اإلخالل عموما   فعل من شأنه

ة بالمنافسة، وفق أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية ارسات المخلّ مللهيئة أن تتخذ اإلجرا ات الكفيلة بالتصدي للم (ج)
 تتضّمن تلك اإلجرا ات:يجوز أن . و وشروط الترخيص

 .بالمنافسةة عن أية ممارسة مخلّ له باالمتناع  مرّخصتوجيه ال (1)

 .ذا القانون والالئحة التنفيذيةه له، وفق أحكام مرّخصفرض غرامة على ال (2)

 الالئحة التنفيذية.هذا القانون و  أحكاموفق  كليا  أو جزئيا ، إلغا  الترخيص،تجميد أو  (3)
 الدخول إلى منش ت االتصاالتالربط البين: و التزامات  - 81 المادة

ضع المهيمن في السوق بصياغة عرض مرجعي للربط البيني، وإلتاحة الدخول إلى منش ت يقوم المرّخص له ذو الو  (أ)
 االتصاالت، وذلك وفق نماذج خاصة تعّدها الهيئة لهذا الغرض. وتقد م العروض المرجعية إلى الهيئة للموافقة عليها.

ره على النحو الذي تقرّ  قاط الممكنة تقنيا ،في النله باالستجابة لجميع الطلبات المعقولة للربط البيني،  مرّخصيلتزم كل  (ب)
بتطبيق ذات الشروط في جميع الحاالت المماثلة، ودون تمييز، حتى في  له في هذه الحالة مرّخص. ويلتزم الالهيئة

 له. مرّخصالحالة التي يكون فيها الطالب للربط البيني شركة فرعية لل

جابة لجميع الطلبات المعقولة للدخول إلى منش ت االتصاالت له ذي وضع مهيمن في السوق باالست مرّخصيلتزم كل  (ج)
  من أالمذكور في الفقرة  المرجعي  العرضال يتعارض مع  والذيره الهيئة، على النحو الذي تقرّ األساسية الخاصة به، 

بتطبيق ذات  له في هذه الحالة مرّخص. ويلتزم الله المستقبلية المعلنة إلى الهيئة مرّخصخطط المع و  ،هذه المادة
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شركة فرعية  للدخولالشروط في جميع الحاالت المماثلة، ودون تمييز، حتى في الحالة التي يكون فيها الطالب 
 له. مرّخصلل

م مرّخصا  له غير مصنف ذا وضع مهيمن في لز  للهيئة، في حاالت خاصة، ولضمان التواصل بين الشبكات، أن ت   (د)
أو للدخول إلى منش ت االتصاالت األساسية الخاصة به، يتقّدم به مرّخص له  السوق، بإجابة طلب معقول للربط البيني
 آخر، وذلك وفق شروط محّددة تصدرها.

بالربط البيني األسعار المتعلقة  ةضه المرجعيو د في عر له ذو الوضع المهيمن في السوق بأن يحدّ  مرّخصيلتزم ال (ه)
 .أو تحميل تسعير خدمة على أخر  بالدخول إلى منش ت االتصاالت بصورة شفافة، ودون دعمو 

 منش ت االتصاالت. الربط البيني والدخول إلىالالئحة التنفيذية شروط  دتحدّ  (و)

 التزامات مراعاة الكلفة وفصل المحاسبات - 82 المادة

على التي يقّدمونها الجملة والتجزئة أسعار منتجات وخدمات القوة المؤثرة في السوق بتحديد  ولهم ذو  مرّخصيلتزم ال (أ)
 لهم بذلك. مرّخص. وتقوم الهيئة دوريا  بالتحقق من التزام الوالكفا ة االقتصادية والتقنية عي الكلفةنحو يرا

القوة المؤثرة في السوق بإنشا  حسابات منفصلة لخدماتهم، على نحو ي ظهر اإليرادات  ولهم ذو  مرّخصيلتزم ال (ب)
دام نموذج نظام لمحاسبة التكاليف ي عتمد من والتكاليف الخاصة بكل خدمة من تلك الخدمات على حدة، وذلك باستخ

 الهيئة. وللهيئة تحديد الخدمات المشمولة بأحكام هذه الفقرة.

الهيئة. ويجوز  تعتمدهاد بالحدود العليا والدنيا لألسعار التي في السوق بالتقيّ  الوضع المهيمن ولهم ذو  مرّخصيلتزم ال (ج)
 دة شريطة الحصول على موافقة الهيئة قبال .محدّ لهؤال  تقديم عروض خاصة في حاالت معينة ولمدد 

 مين على قدم المساواةمعاملة المستخد   - 89 المادة

 .خضوعهم لظروف متماثلةفي حال ، على قدم المساواةمين لديهم كين والمستخد  المشتر   بمعاملةلهم  مرّخصيلتزم ال

 الخدمة الشاملة -الباب العاشر 

 نطاق الخدمة الشاملة - 88 المادة

 ية في نطاق الخدمة الشاملة:تدخل الخدمات التال (أ)

 النفاذ إلى شبكة الهاتف العمومية الثابتة. (1)

 النفاذ إلى اإلنترنت. (2)

 هواتف الحصاالت للعموم. (3)

 دليل الهاتف المطبوع أو اإللكتروني. (4)

 االستعالمات. (5)

 خدمات الطوارئ. (6)
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 أية خدمات أخر  يمكن للهيئة إضافتها الحقا ، بعد موافقة الوزير. (7)

من هذه المادة إلى جميع أفراد المجتمع، أيا  كان   أ الخاصة بتقديم الخدمات المذكورة في الفقرة  د الهيئة الشروطتحدّ  (ب)
 موقعهم الجغرافي، وبخاصة من حيث السعر والجودة. وتخضع هذه الشروط لتصديق الوزير.

 مقّدمو الخدمة الشاملة - 81 المادة

ن المرّخص لهم؛ وت عتمد هذه اآللية من الوزير. وتتولى تقوم الهيئة بوضع آلية لتحديد الملزمين بتقديم الخدمة الشاملة م
الهيئة اإلشراف على تقديم الخدمة الشاملة فيما يتعلق بدرجة كفايتها المستمرة وعدالة االلتزامات المفروضة على 

 المرّخص لهم بالطريقة التي تخدم حاجات المستهلك، ودون إلحاق الضرر بأسواق االتصاالت.

 ة الشاملةصندوق دعم الخدم - 86 المادة

تنفيذ مشاريع بحدث لد  الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة، غايته توفير الموارد الكفيلة ي  يجوز أن  (أ)
المرّخص  بتعويض، أو تؤدي إلى تعزيز الخدمة الشاملة في مجال االتصاالت أو تقانات المعلومات ذات طبيعة تنموية

، على نحو يحقق التوازن بين تكاليف تقديم الخدمة الشاملة تقديم الخدمةلهم عن األعبا  التي يتحملونها من جرا  
 وعائداتها.

عند  بقرار من مجلس الوزرا ، بنا   على اقتراا الوزير، القواعد الناظمة لعمل صندوق دعم الخدمة الشاملة ت حد د (ب)
 :ويدخل في ذلك، إحداثه

 القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة. (1)

 .بإدارة الصندوقمتعلقة القواعد ال (2)

 .وأوجه إنفاقهاالصندوق  موارد (3)
 وصرفها.في الصندوق إجرا ات تحريك األموال  (4)

 الممتلكات العامة والخاصة - الحادي عشرالباب 

 استخدام األمالك العامة - 87 المادة

لقا  تعويض عقار أو صاحبة الحق عليه، و لجهة العامة مالكة البعد االتفاق مع ا ،عموميةال االتصاالتشبكة  مشّغلل
الحق في إقامة أية منش ت أو توصيالت أو تمديدات الزمة إلنشا  أو تطوير أو صيانة شبكته ، مشّغلعادل يدفعه ال

د الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط . وتحدّ أو تحتها أو من خاللها أو أمالك الدولة الخاصة فوق األمالك العامة
 مراجعة الهيئة والطعن في حال تعذر الوصول إلى اتفاق.الالزمة لذلك، إضافة إلى إجرا ات 
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 استخدام الممتلكات الخاصة - 84 المادة

بعد االتفاق مع مالك العقار أو صاحب الحق عليه، ولقا  تعويض عادل يدفعه عمومية، شبكة االتصاالت ال مشّغلل (أ)
شبكته فوق أحد العقارات  ، إقامة أية منش ت أو توصيالت أو تمديدات الزمة إلنشا  أو تطوير أو صيانةمشّغلال

إجرا ات  الشروط الالزمة لذلك، إضافة إلى د الالئحة التنفيذية لهذا القانونتحدّ . و الخاصة أو تحته أو من خالله
 مراجعة الهيئة والطعن في حال تعذر الوصول إلى اتفاق.

ئة أو الطعن به وفقا  لألحكام له التظلم من القرار الصادر من الهي مرّخصلمالك العقار أو صاحب الحق عليه أو ال (ب)
 الواردة في الالئحة التنفيذية.

الحق في إقامة أية منش ت أو توصيالت أو تمديدات أو أبراج أو أعمدة أو ما  عموميةشبكة االتصاالت ال مشّغلل (ج)
لك بعد الزمة إلنشا  أو تطوير أو صيانة شبكته ضمن الحدود الجغرافية للعقارات التي يملكها، وذتكون يشابهها، 

 الحصول على موافقة الهيئة والجهات المختصة.
 االستمالك - 83 المادة

أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد أسالك أو كبال أرضية  أو تطويرها تثبيت عموميةاالتصاالت ال شبكاتإذا تطّلب إنشا  
ضمن خطط ذلك أو هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة أو جز  منها، أو القيام بأية أعمال ذات طبيعة مشابهة، و 
اتخاذ اإلجرا ات التوسع لشبكات االتصاالت التي تعتمدها الهيئة والتي تعتبر نفعا  عاما ، يجوز للهيئة الطلب من الوزير 

ستمالك تلك العقارات أو الجز  الالزم منها، لمصلحة الهيئة، وفق قانون االستمالك النافذ. وتنظم الهيئة الالزمة ال
جرا ات انتفاع ال  لهم من تلك العقارات. مرّخصشروط وا 

 األمن الوطن:و  الخصوصيةو  حماية البيانات -عشر  الثان:الباب 

 الخصوصيةو  حماية البيانات - 11 المادة

 .صفة الخصوصيةبين المستخدمين تكون لالتصاالت  ،من هذا القانون 11المادة مع مراعاة  (أ)
 .لديه خصوصية بيانات المشتركينو  سريةالكفيلة بضمان اإلجرا ات ميع جله  مرّخصيتخذ كل  (ب)

 .المشترك موقعبيانات خصوصية و  بيانات الحركةخصوصية د الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط حماية تحدّ  (ج)

 األمن الوطن: - 11 المادة

رئيس مجلس الوزرا  طلب االلتزام باألمن الوطني  التي تمّس الحاالت و  له في حاالت الطوارئ مرّخصيجب على كل  (أ)
 .يحّددها جهة أخر  أي أو ،هيئة مدنية ترتبط بها ةالقوات المسلحة أو أي تصاالتاألولوية الو  منر األفضلية

 تصاالتشبكة اال ضمن ،على نفقتهو  ،أن يوفربله  مرّخصللمواطنين، يلتزم كل  الخصوصيةمع مراعاة حرمة  (ب)
التي تتير لألجهزة األمنية المخولة بموجب القوانين  بتعقّ الو  مراقبةالتجهيزات من التقنية جميع اإلمكانيات  ،ة لهمرّخصال

 تحقيقا  لمتطلبات األمن الوطني. ،ممارسة اختصاصهاالنافذة 
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على بنا   ، وذلكمعنيةالمنية األ األجهزة من أيٍ  التعقب التي ترده منو  طلبات المراقبةباالستجابة لله  مرّخصيلتزم ال (ج)
 األنظمة النافذة.و  وفق القوانينو ، ضائية مختصةقمذكرة من جهة 

التعقب الواردة إليه استنادا  إلى و  بطلبات المراقبةالمتعلقة البيانات جميع له التعامل بسرية مع  مرّخصيجب على ال (د)
 .أو تسربها تلك البياناتإلى غير القانوني منعا  للوصول أحكام هذا القانون، 

بعدم  ،وكذلك مستخدمو هذه الخدمات ،والتابعون لهم ،مو خدمات االتصاالتومقدّ شبكات االتصاالت و مشّغليلتزم  (ه)
الدفاع بعد التنسيق مع وزارة الهيئة تصدرها استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة 

 واألجهزة األمنية المعنية.

خطة لتشغيل شبكات  ،تصاالتي االمشّغلو  ختصة في الدولةوالجهات الم وزارة الدفاعباالشتراك مع  ،تضع الهيئة (و)
أية حاالت في و  ،أو الجزئيةإعالن التعبئة العامة  عندو  ،الكوارث الطبيعية والبيئيةالطوارئ و تنفذ في حاالت  تصاالتاال

بتنفيذ تلك  تصاالتمو خدمات االو ومقدّ مشّغلويلتزم ا . تحديث هذه الخطة دوريويجري ؛ أخر  تتعلق باألمن الوطني
 الخطة.

تعقب و  بنا  على اقتراا الهيئة، اإلجرا ات المتبعة في حاالت طلب مراقبة ،بقرار من مجلس الوزرا تصدر  (ز)
 تتضمن ما يلي:و ؛ تصاالتاال

 .تصاالتتعقب االل الالزمة عموميةال تصاالتشبكات االضمن التقنية  اإلمكانيات (1)

 .هذا القانونحكام لهم وفقا  أل مرّخصلطلب المعلومات من ابلة تحديد الجهات المخو   (2)

لالستجابة  نظام العاملين لديهم وأ لهم في أنظمتهم الداخلية مرّخصعليها من قبل ال اإلجرا ات الواجب النّص  (3)
 .وفقا  ألحكام هذا القانونالتعقب و  طلبات المراقبةل

 لهم المعلومات المطلوبة. مرّخصا الالطريقة التي يقدم به (4)

 .إلى البياناتلهم لمنع الوصول غير القانوني  مرّخصجب اتخاذها من قبل الاإلجرا ات الوا (5)

بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام  تصاالتلهم بتقديم خدمات اال مرّخصتخفض االلتزامات المالية المترتبة على ال (ح)
لد  إعالن التعبئة دولة تجهيزاتهم أو خدماتهم تحت تصرف ال وضعلنتيجة مباشرة أو غير مباشرة عليهم بمفروض 

 بيئية.الطبيعية أو الكوارث ال العامة أو الجزئية أو الطوارئ أو في حاالت

 والشكاوى فض النزاعات –الباب الثالث عشر 

 لجنة فض النزاعات - 12 المادة

، تسمى "لجنة فض النزاعات لد  الهيئة الناظمة لقطاع ذات اختصاص قضائي دائمة لد  الهيئة لجنةتؤل ف  (أ)
 .لهم مرّخصبين ال التي تنشأالمدنية والتجارية  تختص بالنظر في النزاعات "،االتصاالت
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االختصاص في مجال منازعات و  من ذوي الخبرة ،يسميه وزير العدلقاٍض أعضا ، برئاسة  ثالثةتتألف اللجنة من  (ب)
 تصاالتالمن ذوي االختصاص في مجال ا وخبير ،مجلس المفوضينأعضا   أحدعضوية و  المعلومات،و  تصاالتاال
 .بنا  على اقتراا الوزير اللجنة هذه تأليفقرار رئيس مجلس الوزرا  صدر ي  و  المعلومات.تقانات و 

سرار أفشي أ ال وأنوصدق بمهمتي بأمانة  أقوم أنأقسم باهلل العظيم اليمين التالية أمام رئيسها: " اللجنة عضوايؤدي  (ج)
 .المذاكرات"

ويجوز للجنة تمديد هذه  ؛بعة أشهر على األكثر من تاريخ إحالة النزاع إليهافي النزاع خالل أر  على اللجنة أن تبتّ  (د)
 بقرار معّلل. مرة واحدة المدة

األصول المتبعة و  قابلة للطعن أمام محكمة النقض وفق المواعيد قراراتها تكونتصدر اللجنة قراراتها بالدرجة األخيرة، و  (ه)
وفق األصول المتبعة يصدر قرار محكمة النقض و  .اف المدنيةفي الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم االستئن

 .لديها

، وتسمية مقرر اللجنة تصدر بقرار من مجلس الوزرا  الئحة قواعد اإلجرا ات المطبقة أمام لجنة فض النزاعات (و)
ي كل ما كمات المدنية النافذ، فا؛ وتطبق األصول واإلجرا ات المنصوص عليها في قانون أصول المحوالعاملين لديها

 القانون والالئحة التنفيذية.هذا يتعارض مع أحكام  ال وعلى نحواإلجرا ات، قواعد لم يرد فيه نص في الئحة 

 التحكيم - 19 المادة

نزاع التحيل لجنة فض النزاعات و  يجوز أن يتفق األطراف صراحة قبل نشوب النزاع أو بعده على اللجو  إلى التحكيم. (أ)
 ل اتفاق الخصوم.بين المرّخص لهم على التحكيم في حا

 2114لعام  8، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التحكيم رقم قواعد التحكيم لد  الهيئةمجلس المفوضين تصدر بقرار من  (ب)
 .وتعديالته

يصدر المجلس الئحة بأسما  المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص المعتمدين من الهيئة، لالستئناس بها من قبل  (ج)
 تحكيم.الخصوم لد  تكوين هيئة ال

 الشكاوى - 18 المادة

الالئحة و  لهم بشأن تطبيق أحكام القانون مرّخصمين أو المة من المستخد  في الشكاو  المقد  مجلس المفوضين ينظر  (أ)
 قرارات المجلس.و  التنفيذية

جرا ات النظر في الشكاو  المقدّ و  قواعديتضمن  ،نظاما  يسمى "نظام الشكاو " يصدر المجلس (ب) مة استنادا  إلى هذه ا 
 ة.الماد

 الحالتين التاليتين: إحد  للمجلس أن يقرر رفض الشكو  في (ج)
 .إذا كانت الوقائع ال تدخل ضمن اختصاصه (1)
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 .باألدلةإذا كانت الوقائع غير مدعومة  (2)
غرامات  في حال قبول الشكو ، يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذا كانت الوقائع المعروضة تستوجب فرض (د)

وفق أحكام  ،الحكم عند االقتضا  على أصحاب هذه الممارسات بتلك الغراماتو  ،مالية تدخل في اختصاص المجلس
 .من هذا القانون 11المادة 

 محكمة المختصة.الص له أو المستخدم المتضرر أن يطالب بالتعويض المدني أمام للمرخّ  (ه)

 الشكو . بقبولبمرور سنة من تاريخ صدور قرار نهائي  يسقط حق المتضرر في رفع دعو  التعويض (و)

 الغرامات الت: تفرضها الهيئة - 11 المادة

في حال تبين قيام المرّخص له بمخالفة أحكام هذا القانون، باستثنا  األحكام الواردة في الباب الرابع عشر منه، تنظم  (أ)
 الهيئة تقريرا  بالمخالفة وترسل نسخة منه إلى المرّخص له المخالف.

هيئة في حال قيام أحد المرّخص لهم بمخالفة االلتزامات الواجبة عليه بموجب هذا القانون أو الالئحة التنفيذية أو لل (ب)
 قرارات الهيئة، أن تقوم بما يلي:

فرض غرامة على المرّخص له، لها صفة التعويض، ت دفع للهيئة، وتصل في حدها األقصى إلى عشرة ماليين  (1)
الغرامة للمرّخص لهم ذوي الوضع المهيمن في السوق في حدها األقصى إلى  ليرة سورية. ويجوز أن تصل

 من إيرادات السنة األخيرة للمرّخص له، على أال تزيد على خمسين مليون ليرة سورية. 11%

د بها، يتحمل المرّخص له للهيئة منر المرّخص له المخالف مهلة مالئمة إلزالة المخالفة. وفي حال عدم التقيّ و  (2)
 عن كل يوم إضافي تستمر فيه المخالفة. غرامة

ص له المخالف. وفي حال امتناعه عن السداد، تستوفى الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من المرخّ  (ج)
 جباية األموال العامة.قانون يجري استيفاؤها وفق أحكام 

 رصة إلبدا  رأيه خطيا  أو في جلسة استماع.ال يجوز للهيئة إصدار قرار بفرض غرامة إال بعد منر المرّخص له ف (د)

وتحصيل الغرامات، ويخضع هذا القرار إلى تصديق مجلس وتقدير أصول فرض مجلس المفوضين تصدر بقرار من  (ه)
 الوزرا .

 اكحالة إلى النيابة العامة - 16 المادة

ضمن اشتباها  بارتكاب ما يتإذا قامت الهيئة بضبط مخالفات ألحكام القانون، بنا  على شكو  أو من تلقا  نفسها، م
ال يقبل قرار اإلحالة إلى النيابة و  .لتحريك دعو  الحق العامبإحالة الضبط إلى النيابة العامة  العام، يقوم المدير جرائم
 .طرقالي طريق من أب المراجعة العامة



 

- 29 - 

 التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة - 17 المادة

ر مباشرة بأي له تأث   مرّخصيجوز ألي من هذا القانون،  19المادة و 12المادة باستثنا  القرارات الصادرة وفق أحكام 
أن قرار تنظيمي عام أصدرته الهيئة بدون إخضاعه إلى إجرا ات استشارات عامة، أو بأي قرار اتخذته الهيئة بحقه، 

، إعادة النظر فيه، في الجريدة الرسمية ، خالل مدة ستين يوما  من اليوم التالي لنشر القرارمجلس المفوضينيطلب من 
بشأن التظلم، خالل مدة معّلال  يجب على المجلس أن يصدر قرارا  و  بنا   على إجرا ات التظلم التي تعتمدها الهيئة.

 خالف ذلك.مجلس الال يترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ القرار، ما لم يقرر و  ه.ستين يوما  من اليوم التالي لتاريخ ورود
 الطعن - 14 المادة

 ،نونمن هذا القا 17المادة التظلم المنصوص عليها في الخاصة بالنظر في قضايا و  ،تقبل القرارات الصادرة عن الهيئة
 في مجلس الدولة خالل مدة ستين يوما  من تاريخ تبليغ قرار الهيئة بشأن التظلم. ا  اإلداريمحكمة القضالطعن أمام 

 تنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة.و 

 الضابطة العدلية والعقوبات -الباب الرابم عشر 

 الضابطة العدلية - 13 المادة

 2116لعام  97لهم بالقانون رقم  الممنوحة الصالحيات الحق في ممارسةمع االحتفاظ لموظفي الضابطة الجمركية ب (أ)
صفة الضابطة مجلس المفوضين دهم يكون لموظفي الهيئة الذين يحدّ  ،ماوتعديالته 2116لعام  94والقانون رقم 

 والقرارات واألوامر الصادرة تطبيقا  ألحكامه.واللوائر التنظيمية العدلية، ولهم سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون 

يئة المكلفون بصفة الضابطة العدلية، قبل ممارسة مهامهم، بحلف اليمين التالي أمام محكمة البداية يقوم موظفو اله (ب)
 أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة". "أقسم باهلل العظيم أن المدنية:

رطة في أدا  صالحية االستعانة برجال الشمن هذه المادة   أ المشار إليهم في الفقرة لموظفي الضابطة العدلية  (ج)
 مهامهم.

يقوم موظفو الضابطة العدلية بإعداد ضبوط في حالة أية مخالفة ألحكام القانون، على أن يشمل الضبط وصفا   (د)
 للمخالفات في حال وجودها.

د الالئحة التنفيذية لهذا القانون المهام التي يكلف بها موظفو الضابطة العدلية، واإلجرا ات التي يتخذونها في تحدّ  (ه)
 رض تحقيق مهامهم وواجباتهم.مع

 مراعاة القوانين ذات الصلة - 61 المادة

، يعاقب على الجرائم نافذ مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر
 فيها. المبينة اتالمنصوص عليها في المواد التالية بالعقوب
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 اكخالل بالتزامات العمل ف: الهيئة - 61 المادة

عضو  ،مليون ليرة سورية تزيد علىألف وال مئتي بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات، وبغرامة ال تقل عن يعاقب  (أ)
 12المادة  الواردة في ،تعارض المصالر الذي تثبت مخالفته ألحكام أو المدير العام أو موظف الهيئة مجلس المفّوضين

 القانون. من هذا

مليون ليرة سورية، عضو مجلس  تزيد علىألف وال مئتي يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن  (ب)
من هذا  19المادة  الواردة في ،واجب السرية المفّوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته ألحكام

 القانون.

مليون ليرة سورية، المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته  تزيد علىألف وال مئتي يعاقب بغرامة ال تقل عن  (ج)
 من هذا القانون. 18المادة الواردة في  ،ة الغيرحالعمل خارج الهيئة لمصل ألحكام

بمصادرة أية أموال يكون قد حصل عليها أي من المشار إليهم في الفقرة  ج  من هذه المادة عند الحكم محكمة وتحكم ال (د)
 بإدانته بالمخالفة المذكورة.

خمسة ماليين ليرة سورية، كل من قام بتشغيل المدير العام أو  تزيد علىوال خمسمئة ألف يعاقب بغرامة ال تقل عن  (ه)
 من هذا القانون، مع علمه بذلك. 18المادة الواردة في  ،العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير مموظف الهيئة، مخالفا  أحكا

 السرية اتاكخالل بواجب - 62 المادة

بت تث منألف وال تزيد على مليون ليرة سورية، كل مئتي شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن  من بالحبسيعاقب  (أ)
 .من هذا القانون 27المادة مخالفته ألحكام واجب السرية تجاه أي مرّخص له آخر، الواردة في الفقرة  أ  من 

شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف وال تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية، كل  من بالحبسيعاقب  (ب)
 من هذا القانون. 27المادة ت مخالفته ألحكام واجب السرية تجاه المشتركين، الواردة في الفقرة  ب  من تثب من

الواردة في الفقرة  أ  من هذه المادة على كل من قام، خالفا  لواجبات وظيفته أو عمله، بإفشا  أية ذاتها وتطبق العقوبة  (ج)
 ص له وفق أحكام هذا القانون.علومات حصل عليها، إذا أد  ذلك إلى إلحاق ضرر بأي مرخّ م

 إنشاء شبكات االتصاالت أو تقديم خدمات االتصاالت بدون ترخيص - 69 المادة

خمسة ماليين ليرة  تزيد علىوال خمسمئة ألف يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات، وبغرامة ال تقل عن  (أ)
 دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا  ألحكام هذا القانون بأحد األفعال اآلتية: سورية، كل من قام

 إنشا  أو تشغيل شبكة اتصاالت عمومية أو تقديم خدمات االتصاالت عليها للعموم. (1)

 إنشا  بنية تحتية لشبكة اتصاالت. (2)
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 .إنشا  أو إنها  االتصاالت الدولية في سورية (3)

مليون ليرة سورية، كل من ربط  تزيد علىألف وال مئتي شهر، وبغرامة ال تقل عن يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ (ب)
 .إذنبها إلى شبكة اتصاالت دون الحصول على  مرّخصتجهيزات غير 

المحكمة من تلقا  نفسها بمصادرة جميع التجهيزات والكبال واألسالك التي استخدمت في ارتكاب هذه األفعال،  تقضيو  (ج)
 د المحكمة كيفية التصّرف بالمصادرات.وتحدّ  لغير الحسني النية.مع االحتفاظ بحقوق ا

 تخريب شبكات أو تجهيزات االتصاالت - 68 المادة

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة ال تقل عن مئتي ألف وال تزيد على مليون ليرة سورية، كل من  (أ)
االتصاالت أو لبنيتها األساسية، أو قام بإجرا   هدم أو أتلف قصدا  شيئا  من المباني أو المنش ت المخصصة لشبكات

تعديالت على مكوناتها أو أحد الكبال المرتبطة بها، على نحو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة لالستعمال بأي 
 شكل كان. ويحكم بالحد األقصى للعقوبة في حالة الفعل العمد.

رة  أ  من هذه المادة على األموال العامة، فتشدد العقوبة إلى في حال وقوع فعل الهدم أو اإلتالف المشار إليه في الفق (ب)
 وال تزيد على خمسة ماليين ليرة سورية.خمسمئة ألف األشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة التي ال تقل عن 

العقوبة  إذا كان وقوع فعل من األفعال المشار إليها في الفقرة  أ  من هذه المادة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون (ج)
 الغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف وال تزيد على مئة ألف ليرة سورية.

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف وال تزيد على مئة ألف ليرة سورية، كل من  (د)
 أقدم على تخريب تجهيزات اتصاالت مخصص استخدامها للعموم.

 حكمة، بنا  على طلب المتضرر، بالتعويض المناسب عن الضرر.وفى جميع األحوال، تقضي الم (ه)

 إساءة استخدام الترددات الراديوية - 61 المادة

 :مليون ليرة سورية تزيد علىألف وال مئتي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات، وبغرامة ال تقل عن  (أ)

 باستخدام ترددات راديوية دون ترخيص.قصدا  كل من قام  (1)

له باستخدام تردد أو لحصول على موافقة من الهيئة، بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر كل من قام، دون ا (2)
 إلغا  الترخيص. ويضاف إلى ذلك نطاق ترددات.

خمسة ماليين ليرة  تزيد علىوال خمسمئة ألف يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات، وبغرامة ال تقل عن  (ب)
 العتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو قطعها.بأي إجرا  قصدا  سورية، كل من قام 
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خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من امتنع من مستخدمي الطيف  تزيد علىيعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف وال  (ج)
ئة، وذلك التي يستخدمها إلى الهي الراديوي عن تقديم بيانات كاملة عن تخصيصات الطيف الترددي الراديوي الترددي

 في هذا القانون. 91المادة دة في الفقرة  ب  من بعد انتها  المهلة المحدّ 

 إساءة تقديم خدمات االتصاالت - 66 المادة

 ، وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف وال تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية،سنتينأشهر إلى ثالثة يعاقب بالحبس من  (أ)
 :كل من

أو خصوصية، يكون قد  عموميةأقدم قصدا  على نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصاالت  (1)
 اّطلع عليه بحكم وظيفته.

أقدم على إعاقة أو كتم محتو  أي اتصال يقع عليه واجب نقله بواسطة شبكات االتصاالت، أو تنصت عليه، أو  (2)
 عبث به.

ت يخالف محتواها النظام العام أو األخالق العامة، مع االحتفاظ بحق الهيئة قام أو أسهم بتقديم خدمات اتصاال (3)
 بإلغا  الترخيص.

 وفى جميع األحوال، تقضي المحكمة، بنا  على طلب المتضرر، بالتعويض المناسب عن الضرر. (ب)

 االحتياليةوسائل الاستعمال  - 67 المادة

خمسمئة ألف ليرة سورية،  تزيد علىسين ألف وال ، وبغرامة ال تقل عن خمثالثة أشهر إلى سنتينمن يعاقب بالحبس 
كل من حصل أو ساعد على الحصول على خدمة من خدمات االتصاالت بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد 

 التهرب من دفع األجور المستحقة.

 ةمرّخصاستيراد وتصنيم وحيازة تجهيزات غير  - 64 المادة

مليون ليرة سورية، كل  تزيد علىألف وال مئتي امة ال تقل عن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات، وبغر  (أ)
 من قام دون الحصول على تصرير من الجهات المختصة بتصنيع أية تجهيزات اتصاالت بغرض تسويقها في الداخل.

مئة ألف ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على تصرير من  تزيد علىيعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف وال  (ب)
جهات المختصة بحيازة أو تركيب أو تشغيل أية تجهيزات اتصاالت راديوية. وال تسر  هذه العقوبة في حالة ال

 عاما  باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها. تصريحا  التجهيزات الراديوية التي تصدر الهيئة 

المشار إليها في الفقرة  ب  من هذه جهيزات تتهريب الوتطّبق القوانين النافذة الخاصة بمكافحة التهريب إذا ثبت بأن  (ج)
 كانت بقصد االّتجار. أو حيازتها المادة
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 وتحكم المحكمة في جميع األحوال بمصادرة التجهيزات محل الجريمة ومكوناتها. (د)

 مسؤولية الشخص االعتباري - 63 المادة

و ممّثل أو عامل مسؤوال  جزائيا  عن أعمال أي عضو في مجلس اإلدارة أو مدير أو مسؤول أ االعتباريلشخص ايكون 
، وذلك وفق أحكام قانون العقوبات وسائلهأو بإحد   الشخص االعتباري المذكورهذه األعمال باسم  يأتيعندما  ،لديه

 النافذ.

 أحكام انتقالية -عشر  خامسالباب ال

 األوضاعتوفيق  - 71 المادة

تاريخ بقوم بصفة مشروعة، يكان له كل شخص  مرّخصفي حكم ال يعدّ أحكام الفقرة  ز  من هذه المادة، مراعاة مع  (أ)
الطيف أو باستخدام  ،اتصاالتبتقديم أية خدمة من الخدمات الخاضعة ألحكامه، أو بتشغيل شبكة  ،هذا القانون نفاذ

، متابعة تنفيذ بد  عملهاوتتوّلى الهيئة، عند  .ا  واحد ال تتجاوز عاما  ذلك لفترة انتقالية و  ،البالدفي  الراديوي الترددي
 لمفروضة على هؤال  األشخاص.االلتزامات ا

معّلل عاما  آخر بقرار من مجلس الوزرا  بنا  على اقتراا المشار إليها في الفقرة  أ  من هذه المادة يجوز تمديد المهلة  (ب)
 من مجلس المفّوضين.

يتقدم بطلب ، عند رغبته في االستمرار بمزاولة هذا النشاط، أن  أ  من هذه المادةعلى الشخص المشار إليه في الفقرة  (ج)
بد  العمل ال تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ مهلة خالل  ، وفقا  ألحكام هذا القانون،للحصول على الترخيص المناسب

 .به

المذكورة  أن تمدد الفترة االنتقالية ،ر من الشخص المشار إليه في الفقرة  أ  من هذه المادةبنا  على طلب مبرّ  ،للهيئة (د)
ذلك إذا قدرت الهيئة جدية المبررات و  لمرة واحدة،و  ،ستة أشهر إضافيةأقصاها  لمدةدة من هذه الما  جفي الفقرة  

أو تشغيل شبكة  تصاالتخدمة من خدمات اال ةال يجوز بعد انقضا  الفترة االنتقالية تقديم أيو  الواردة في الطلب.
ر إليهم في الفقرة  أ  من هذه من قبل أي شخص من األشخاص المشاالراديوي  الطيف التردديأو استخدام  اتصاالت

 المادة دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا  ألحكام هذا القانون.

ال ينطبق و  .يكفل االلتزام بأحكامهعلى نحو نفاذ هذا القانون  عندالتراخيص السارية شروط تعديل  ، عند الحاجة،للهيئة (ه)
لغا  او  تعديل عليها بشأن بشأن هذا التعديل األحكام المنصوص الواردة في هذا القانون  نمطيالو  اإلفرادي لترخيصا 

 .والالئحة التنفيذية
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إلى  ،نفاذ هذا القانونقيد النظر بتاريخ في التي هي و  ،للحصول على التراخيص المقد مة الطلباتجميع إحالة تجري  (و)
بعد أن تباشر الهيئة و  ،مع هذا القانونيتوافق تراخيص بهذا الخصوص ما لم  أيمنر  ييجر ال و  الهيئة لد  إنشائها.
 .همهامها وفقا  ألحكام

هذا  حكامأل ا  وفق هابشأن توفيق إلى حين اتخاذ القرار المناسب، سارية المفعول عقود االتصاالت النّقالة القائمة تبقى (ز)
 .همن تاريخ نفاذ ال تتجاوز عاما  واحدا  خالل مهلة وذلك ، القانون

 تصاالتية لال الحصرية للشركة السور و  الحقوق المؤقتة - 71 المادة

المؤسسة كانت التي  تصاالتلتقديم خدمات اال عاما   عشرينمن الهيئة لمدة  ترخيصا   تصاالتمنر الشركة السورية لالت   (أ)
دها الهيئة األخر  التي تحدّ  تصاالتخدمات االإضافة إلى بتقديمها بتاريخ صدور هذا القانون، تقوم  تصاالتالعامة لال

 مة.المصلحة العا وفقا  لمتطلبات

خدمات   تصاالتبالحق الحصري لتقديم بعض خدمات اال يتضمن الترخيص الممنوا للشركة جدوال  زمنيا  لالحتفاظ (ب)
 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. خمس تزيد علىلمدة ال   ، وغيرهاالمنافذ الدولية، الشبكة الفقاريةو  الشبكة الثابتة

أي من نر ترخيص غير حصري إلى أي شخص آخر لتقديم م موافقة مجلس الوزرا ، الحصول على، بعد للهيئة (ج)
تقديم تلك الخدمات عدم تمّكن الشركة من  للهيئة ثبتفي حال الخدمات التي تتمتع الشركة بالحق الحصري بتقديمها، 

 ستة أشهربعد إخطار الشركة خطيا  بذلك قبل  ، وذلكمن هذه المادةبحسب الترخيص الممنوا لها بحسب الفقرة  أ  
 األقل. على

 الخدماتية الالسلكية تصاالتال لالحصرية للهيئة العامة و  المؤقتةالحقوق  - 72 المادة

لتقديم خدمات  عاما   خمسة عشرمن الهيئة لمدة  ترخيصا  الخدماتية الالسلكية  تصاالتاللعامة الهيئة التمنر 
 وفقا  لمرسوم إحداثها. ،للجهات العامة المشاركة فيها الالسلكية تصاالتاال

 ة مجلس الوزراء ف: المرحلة االنتقاليةصالحي - 79 المادة

االنتقالية التي تلي صدور هذا القانون وتسبق نفاذه، أية قرارات يراها مناسبة  المرحلةلمجلس الوزرا  أن يتخذ، في 
 الالئحة التنفيذية.أحكام هذا القانون و لمعالجة األوضاع القائمة وما قد ينشأ من أوضاع جديدة، بغرض توفيقها مع 
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