القانون رقم / 81 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8348/6/81هـ ،الموافق
لـ  0282/6/8م

يُصدر ما يلي:
المادة األولىُ :تطبَّق أحكام القانون المرفق ،المسمى "قانون االتصاالت" في الجمهورية العربية السورية.
المادة الثانية :ال يُطبَّق هذا القانون على شبكات وخدمات االتصاالت والطيف الترددي التي تستخدمها
القوات المسلحة.
المادة الثالثة :مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ ،يُلغى:
المرسوم رقم  8141تاريخ  8171/7/82وتعديالته ،المتضمن إحداث المؤسسة العامة لالتصاالت ،وذلك
مع مراعاة المادة الخامسة التالية.
القانون رقم  318تاريخ  8117/88/82وتعديالته ،المتضمن قانون األجهزة الالسلكية.
ويُلغى أيضا ً كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في أي تشريع آخر نافذ.
المادة الرابعة :تصدر الالئحة التنفيذية الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم.
المادة الخامسة :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد  6أشهر من تاريخ نشره؛ باستثناء
األحكام الواردة تحت الباب الرابع من القانون (الشركة السورية لالتصاالت) ،فتعطى للعمل بها مهلة
ال تتجاوز سنتين من تاريخ نشر القانون ،ويصدر بتحديد هذا الموعد قرار من مجلس الوزراء ضمن
المهلة المذكورة.

دمشق في  8348/6/07هجري ،الموافق لـ  0282/6/1ميالدي
رئيس الجمهورية
بشار األسد
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قانون االتصاالت
الباب األول  -أحكام عامة وتعاريف
المادة  - 1الغرض من تنظيم قطاع االتصاالت
يع ّد قطاع االتصاالت موردا وطنيا ،ويجري تنظيمه وفق أحكام هذا القانون ،بهدف:
( )1وضع القواعد التي من شأنها تنظيم وتطوير قطاع االتصاالت وخدمات االتصاالت بجميع أشكالها في سورية،
تبعا الحتياجات المجتمع واالقتصاد الوطني.

( )2إعادة هيكلة قطاع االتصاالت وتحديد أدوار األطراف الرئيسة العاملة فيه ،وبخاصة و ازرة االتصاالت والتقانة،
والهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت المحدثة بموجب هذا القانون.

( )3توفير منافسة عادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات العاملين في مجال االتصاالت ،وحماية المستخدمين
والمستفيدين من خدمات االتصاالت.

المادة  - 2تعاريف
(أ)

يقصد بالتعابير والمصطلحات اآلتية ،في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ،المعاني المبينة إلى جانب كل منها ،ما لمم
يد ّل سياق النص على خالف ذلك:
"القانون" :قانون االتصاالت.
"الالئحة التنفيذية" :الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت.
"الوزارة" :و ازرة االتصاالت والتقانة.
"الوزير" :وزير االتصاالت والتقانة.
"الهيئة" :الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت ،المحدثة بموجب هذا القانون.
"المجلس" أو "مجلس المفوضين" :مجلس المفوضين في الهيئة.
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"رئيس المجلس" أو "رئيس مجلس المفوضين" :رئيس مجلس المفوضين في الهيئة.
"المدير العام" :المدير العام للهيئة.
"المؤسسة" :المؤسسة العامة لالتصاالت ،المحدثة بموجب المرسوم رقم  1391تاريخ  1371/7/11وتعديالته.
"الشركة" :الشركة السورية لالتصاالت ،المحدثة بموجب هذا القانون.
الهيئة العامة لالتصاالت الالسلكية الخدماتية :الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم  84تاريخ 2113/4/29
وتعديالته.
المعني مة بقضممايا االتصمماالت بموجممب الق موانين واألنظمممة
"األجهزززة األمنيززة المعنيززة" :أجه مزة الدولممة ذات الطممابع األمنممي،
ّ
النافذة.
"الشخص" :أي شخص طبيعي أو اعتباري.
"الوسززائل اكلكترونيززة" :وسممائل إلكترونيممة أو كهربائيممة أو مغنطيسممية أو كهرطيسممية أو ضمموئية أو رقميممة أو أي وس مائل
مشابهة تستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.
"االتصاالت" :أي نقل أو بث أو إرسال أو استقبال لإلشارات أو الرموز أو األصوات أو المكتوبات أو الصمور الثابتمة أو
المتحركة أو البيانات أو المعلومات ،بوسائل إلكترونية.
"الطيزززف التزززرددي الراديزززوي" أو "طيزززف التزززرددات الراديويزززة" :طيممف الموج ممات الكهرطيس ممية المنتشممرة ف ممي الفض مما ذات
التممرددات مممن  9كيلمموهرتز إلممى  9111غيغمماهرتز ممما لممم يحممدد مجممال تممرددي مخممالف فممي لموائر الراديممو الدوليممة  ،والتممي
يستفاد منها في بث أو إرسال أو استقبال اإلشارات الخاصة باالتصاالت.

"الخطة الوطنية للطيف الترددي" :خطة توزيع واستخدام الطيف الترددي الراديوي في سورية.
"الطيززف التززرددي الراديززوي المززدن :":الطيممف التممرددي الراديمموي المسممتخدم لألغ مراض المدنيممة ،بحسممب ممما تحم ّمدده الخطممة
الوطنية للطيف الترددي.
"االتصاالت الراديوية" :االتصاالت التي تستخدم طيف الترددات الراديوية.
"تقانززة المعلومززات" أو "تقانززات المعلومززات" :التقانممات المسممتخدمة فممي معالجممة المعلومممات أو البيانممات أو اإلشممارات أو
الرم مموز أو األصم موات أو المكتوب ممات أو الص ممور الثابت ممة أو المتحرك ممة ،وتولي ممدها ونقله مما وتبادله مما واس ممترجاعها وعرض ممها

وحفظها واستخدامها ،بوسائل إلكترونية.

"البث اكذاع :":أي بث باستخدام طيف الترددات الراديوية أو السواتل أو الكبال ،موجه لالستقبال المباشر من العموم.
"خدمات اتصاالت عمومية" :خدمات االتصاالت المتاحة للعموم.
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معدات أو أدوات تستخدم ألغراض االتصاالت.
"تجهيزات االتصاالت" :أية أجهزة أو ّ
"تجهيزات االتصاالت الراديوية" :تجهيزات االتصاالت المستخدمة ألغراض االتصاالت الراديوية.
"محطة اتصاالت راديوية" :أي محطة أو موقع أو مرفق يستخدم ألغراض االتصاالت الراديوية.
"تجهيزات االتصاالت االنتهائيزة" أو "الطرفيزات" :تجهيمزات االتصماالت التمي يسمتخدمها المشمترك ،وتسممر لمه باالسمتفادة
من خدمات االتصاالت.
"شبكة اتصاالت" :منظومة مؤلفة من محطات أو عقد اتصاالت وما يربط بينها من أسالك أو كبال أو وصالت راديوية
أو غيرها ،وتسمر بتوفير االتصاالت بين نقطتين أو أكثر.
محدد.
"شبكة اتصاالت ثابتة" :شبكة اتصاالت تكون الطرفيات فيها ثابتة في موقع ّ
"شبكة اتصاالت نقّالة" :شبكة اتصاالت تكون الطرفيات فيها متصلة السلكيا ،وقابلة للتن ّقل.
"شبكة اتصاالت عمومية" :شبكة اتصاالت تستخدم لتقديم خدمات االتصاالت العمومية.
"شبكة اتصاالت خصوصية" :شبكة اتصاالت تشغل حص ار لمصلحة شخص واحمد أو مجموعمة ممن األشمخاص تجمعهمم
ملكية مشتركة.
"المرخص له" :شخص حاصل على ترخيص تمنحه الهيئة بموجب هذا القانون.
"المشغل" :مرخص له بتشغيل شبكة اتصاالت وتقديم خدمات اتصاالت عليها.
"مش ّغل اتصاالت عمومية" :مشغل مرخص له بتشغيل شبكة اتصاالت عمومية وتقديم خدمات االتصاالت العمومية.
"مقدم الخدمزة" أو "مززود الخدمزة" أو "المززود" :ممرخص لمه بتقمديم خمدمات اتصماالت عموميمة ،بصمورة مباشمرة أو غيمر
مباشرة.
"سوق اتصاالت" :فئمة ممن منتجمات أو خمدمات االتصماالت الخاضمعة للعمرض والطلمب ،والتمي يمكمن ،بنما علمى سمعرها
معينة تكون ظمروف المنافسمة
وخصائصها وأوجه استعمالها ،االستعاضة عن أي منها بغيرها ،وذلك في منطقة جغرافية ّ
المحددة وفق هذا التعريف بم "سوق االتصاالت".
ويعبر أيضا عن مجموع أسواق االتصاالت
ّ
فيها متجانسةّ .
مرخص لمه قمادر علمى التمأثير فمي نشماطات سموق اتصماالت ،عنمدما يحموز حصمة ال تقمل
"قوة مؤثرة ف :السوق" :صفة ّ
عن  %21من هذا السوق .ويجوز للهيئة ،بقرار معلّل ،تعديل هذه النسبة وتحديد شروط التمأثير فمي أسمواق االتصماالت
مرخص لهم فيه.
وفق أوضاع السوق وال ّ
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مرخص لممه ذي قمموة مممؤثرة فممي سمموق
"وضززم مهززيمن فزز :السززوق" :حالممة قصممو للقمموة المممؤثرة فممي السمموق ،يكممون فيهمما لمم ّ
اتصمماالت القممدرة علممى الممتحكم فممي نشمماطات هممذه السمموق وبسممط سمميطرته عليهمما أو منممع وجممود واسممتمرار المنافسممة فيهمما.
وتحدد الهيئة هذا الوضع في أسواق االتصاالت ،مع األخذ في الحسبان أحكام قانون المنافسة ومنع االحتكار النافذ.
"المستخدم" :أي شخص يستعمل أو يستفيد من خدمات االتصاالت العمومية.
مقدم خدمة.
مشغل أو ّ
"المشترك" :أي شخص يحصل على خدمات اتصاالت بموجب عقد اشتراك مع ّ
"التوزيم" أو "التحصزيص" :فيمما يخمص الطيمف التمرددي الراديموي  :القيمام بتوزيمع أجم از الطيمف التمرددي الراديموي إلمى
حصص وتعيينها لمختلف الخدمات التي تستخدم هذا الطيف.
"التخصيص" :فيما يخص الطيف الترددي الراديوي  :تخصيص ترددات معينة من الطيف الترددي الراديوي الستعمالها
من قبل الحاصلين على تراخيص بذلك ،مع األخذ في الحسبان توزيع هذا الطيف.
"اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي" :اللجنمة المحدثمة بموجمب همذا القمانون ،والمعنيمة بوضمع ومراجعمة وتعمديل الخطمة
الوطنية للطيف الترددي.
"الخطة الوطنية للترقيم" :خطة توزيع واسمتخدام أرقمام المشمتركين والخمدمات ،التمي تقموم الهيئمة بوضمعها السمتخدامها فمي
تقديم خدمات االتصاالت.
"منش ز ت االتصززاالت" :المنشم ت والشممبكات والمسممتلزمات والمموارد الماديممة والمعنويممة ،التممي يمتلكهمما أو يحوزهمما أو يوفّرهمما

مقدم خدمات اتصاالت.
مشغل اتصاالت أو ّ
ّ

مرخص لهمم،
"منش ت االتصاالت األساسية" :منش ت االتصاالت التمي يمتلكهما أو يحوزهما أو يوفّرهما عمدد محمدود ممن الم ّ
مقدمو خدمات آخرون لتقديم خدماتهم ،بحيث ال يكون مجديا تكرارهما أو تموفير بمديل
مشغلون أو ّ
ويحتاج إلى استعمالها ّ
عنهمما ألسممباب تقنيممة أو اقتصممادية .وتشمممل هممذه المنش م ت المبمماني واألب مراج وس مواري الهوائيممات ومجمماري الكبممال والممدارات

تحدده الهيئة.
المحلية والمقاسم وحقوق االرتفاق وغيرها ،وفق ما ّ
"الربط البين ":أو "الترابط الشبك :":الربط المادي أو المنطقي بين شبكات االتصاالت التي يسمتخدمها مش ّمغل اتصماالت
مع م ّمين أو أكث ممر م ممن مش م ّمغل ،ف ممي النق مماط الممكن ممة تقني مما ،بغ ممرض تمك ممين المش ممتركين ف ممي إح ممد الش ممبكات م ممن االتص ممال
بالمشتركين في شبكة أخر  ،أو الحصول على خدمات تقدمها تلك الشبكة األخر .

"الززدخول" أو "النفززاذ" :إتاحممة وصممول مشم ّمغل معم ّمين ،بغممرض تقممديم خممدمات خاصممة بممه ،إلممى شممبكة اتصمماالت أو منش م ت
اتصمماالت تخممص مشم ّمغال آخم ار أو الحصممول علممى خممدمات اتصمماالت مممن هممذا المشم ّمغل؛ ويشمممل ذلممك بوجممه خمماص إتاحممة

الوصممول إلممى منش م ت االتصمماالت ،واتاحممة التج موال علممى شممبكات االتصمماالت النقّالممة ،وربممط أجه مزة االتصمماالت بوسممائل
سلكية أو السلكية.
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وتقرهمما الهيئممة ،وتتضم ّممن
"العززرض المرجعزز :للززربط البينزز :":وثيقممة مرجعيممة ذات صمميغة معياريممة يضممعها المم ّ
مرخص لممهّ ،
مرخص لممه ألجممل ال مربط البينممي والممدخول إلممى منش م ت االتصمماالت
الشممروط التقنيممة والتشممغيلية والماليممة التممي يعرضممها المم ّ

الخاصة بمه ،ومنهما نقماط المربط البينمي الممكنمة تقنيما ،وخمدمات المربط البينمي والمدخول إلمى منشم ت االتصماالت المتاحمة،

واألزمنة الالزمة لتقديمها ،وأسعارها ،ومستو جودة الخدممة ،واجم ار ات إصمالا األعطمال ،واجم ار ات طلمب المدخول إلمى

المرخص له المستقبلية المعلنة إلى الهيئة ،وأية شروط أخر تطلبها الهيئة.
منش ت االتصاالت ،وخطط
ّ
"التصريح" :اإلذن باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو استخدام تجهيزات اتصاالت وفق المعايير والمواصفات المعتمدة ممن
الهيئة ،وذلك لقا أجور تحددها الهيئة.
"اعتماد األنواع" :اآللية التي تتّبعها الهيئة لتحديد المواصمفات القياسمية والقواعمد التقنيمة لتجهيمزات االتصماالت ومحطمات
االتصمماالت علممى نحممو يضمممن تواؤمهمما مممع شممبكات أو خممدمات االتصمماالت القائمممة .ويجممب علممى مممزودي التجهيممزات
مشغليها ومستخدميها االلتزام بتلك المواصفات.
و ّ
"التززرخيص" :صممك التممرخيص الممنمموا مممن الهيئممة ،أو أي اتفمماق أو عقممد تقمموم الهيئممة بتوقيعممه مممع شممخص آخممر ،بغممرض
تمكينه من إنشا أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصاالت عمومية أو تقديم خمدمات اتصماالت عموميمة أو أيمة خمدمات أخمر

تقررها الهيئة أو استخدام ترددات ضمن طيف الترددات الراديوية.
ّ

تأهمل والشمروط
"الترخيص النمط ":أو "الترخيص العزادي" :تمرخيص يممنر لممن يطلبمه ،إذا تموفّرت فمي الطالمب معمايير ال ّ
التي تصدرها الهيئة بشأن ذاك النمط من التراخيص.
"الترخيص اكفرادي" أو "الترخيص الممتزاز" :تمرخيص يممنر إلمى شمخص مح ّمدد وفمق شمروط خاصمة مح ّمددة .ويجموز أن
مرخص لهم ،ولمدد مح ّمددة؛ كمما يجموز أن يكمون ذلمك بموجمب
يكون منر هذا الترخيص مقصو ار على عدد محدود من ال ّ
مسابقة أو مزايدة أو غيرها من آليات االختيار.

مرخص له بسداده إلى الدولة عند منحه الترخيص.
"بدل الترخيص االبتدائ :":البدل النقدي الذي يقوم ال ّ
مرخص ل ممه بس ممدادها م ممن إيم مراده اإلجم ممالي إل ممى الدول ممة ،وف ممق م مما تح م ّمدده ش ممروط
"تقاسزززم اكيزززراد" :النس ممبة الت ممي يلت ممزم الم م ّ
الترخيص.
مرخص لهم بسمدادها إلمى الهيئمة سمنويا فمي مقابمل األعبما التمي تتحملهما
"أجور الترخيص السنوية" :األجور التي يقوم ال ّ
مرخص لهمم
الهيئة عند قيامها بمهامها في تنظيم أسواق االتصاالت؛ ويجري احتسمابها علمى أسماس نسمبة ممن إيمرادات الم ّ

تحدده الهيئة أو بنود الترخيص.
التشغيلية ،وفق ما ّ

"تززرخيص التززردد" أو "تززرخيص التززرددات" :تممرخيص باسممتخدام تممردد أو أكثممر ضمممن الطيممف التممرددي الراديمموي ألغ مراض
االتصاالت الراديوية.
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مرخص لمه إلمى الهيئمة لقما التمرخيص باسمتخدام
"أجور ترخيص التزرددات" :األجمور ،االبتدائيمة والسمنوية ،التمي يمدفعها الم ّ
الترددات.
معينمة إلمى جميمع أفمراد المجتممع ،أيما كمان مموقعهم الجغ ارفمي ،حتمى
"الخدمة الشاملة" :إتاحة خمدمات اتصماالت عموميمة ّ
في األماكن غير المجدية اقتصاديا ،بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة ،وذلك بموجب شمروط تح ّمددها الهيئمة
حسب الضرورة.

مرخص لمه إلمى الهيئمة لمدعم صمندوق الخدممة الشماملة ،وفمق
مساهمة الخدمة الشاملة" :المساهمة النقدية التمي يمدفعها الم ّ
بنود الترخيص وأحكام هذا القانون.
"خززدمات القيمززة المضززافة" :أيممة خدمممة تضمماف إلممى خممدمات االتصمماالت األساسممية المتمموفّرة ،بغممرض تسممهيل إج م ار ات
االتصاالت أو تقديم خدمات اتصاالت جديدة.
"بيانات الحركة" :أية بيانات تجري معالجتها ،وتكون ناتجمة عمن نقمل اتصمال مما علمى شمبكة اتصماالت عموميمة ،وانشما
معلومات الفوترة المناسبة لذلك.
"بيانززات الموقززم" :أيممة بيانممات تجممري معالجتهمما فممي شممبكة اتصمماالت ،وتشممير إلممى الموقممع الجغ ارفممي للتجهيمزات االنتهائيممة
الخاصة بمستخدم خدمة االتصاالت العمومية.
"إخطار" :كتاب يجري توجيهه بالبريد المسجل.
تقرهمما الممو ازرة ،مممع م ارعمماة المعاهممدات
(ب) يجممري تفسممير أيممة كلمممة أو عبممارة لممم تعممرف فممي هممذا القممانون وفقمما للتعمماريف التممي ّ
والتوصيات واالتفاقيات الدولية.
الباب الثان - :الوزارة
المادة  - 9مهام الوزارة
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم  91تاريخ  2118/1/11المتضمن تحديد مهام و ازرة االتصاالت والتقانة،

تتولى الو ازرة المهام التالية:

( )1رسم السياسة العامة لقطاع االتصاالت وتقانات المعلومات في سورية ،ووضع االستراتيجيات والخطط المتوافقة
مع هذه السياسة ،واإلشراف على تنفيذها.

( )2تحديد بنية سوق االتصاالت؛ ووضع التوجهات العامة المتعلقة بتطويره وتنميته وتقديم خدمات االتصاالت
التطور التكنولوجي العالمي.
والمعلومات فيه ،وضمان أمنها ،على نحو يواكب
ّ
( )3رسم سياسة تقديم الخدمة الشاملة على نحو يحقق متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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( )4وضع الخطط التي تشجع االستثمار في قطاع االتصاالت وتقانات المعلومات ،وتسمر بإيجاد المناخ المناسب
لتوفير خدمات االتصاالت والمعلومات للمستخدمين بأسعار متوازنة.

( )5إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاع االتصاالت وتقانات المعلومات ،وذلك بالتشاور مع الهيئة.
( )6المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي.

يخص قطاع االتصاالت
( )7تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات واالتحادات الدولية واإلقليمية والعربية في كل ما
ّ
وتقانات المعلومات ،وذلك بالمشاركة مع باقي الجهات المعنية.
المحددة في االتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية في مجال االتصاالت وتقانات
التقيد بااللتزامات
ّ
( )8ضمان ّ
منضمة إليها أو طرفا فيها.
المعلومات التي تكون سورية
ّ
( )9تشجيع نشاطات التدريب والتأهيل ،والبحث والتطوير ،واالبتكار واإلبداع ،في مجال االتصاالت وتقانات

المعلومات ،واالرتقا بها ،وتحديد التمويل الالزم لذلك ،والمشاركة في تنفيذ تلك النشاطات ،واقتراا إحداث

المختبرات ومراكز البحث والتطوير ووضع البرامج التدريبية والتدريسية الالزمة لذلك.

( )11نشر الوعي بأهمية االتصاالت وتقانات المعلومات في التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة في سورية.
الباب الثالث  -الهيئة الناظمة لقطاع اال تصاالت
المادة  - 8إحداث الهيئة
(أ)

تحممدث فممي الجمهوريممة العربيممة السممورية هيئممة ناظمممة تسمممى "الهيئممة الناظمممة لقطمماع االتصمماالت" ،تمرتبط بممالوزير ،وتتممولى
تنظيم قطاع االتصماالت طبقما ألحكمام همذا القمانون ،وتتمتمع بالشخصمية االعتباريمة وباالسمتقالل اإلداري والممالي ،ويكمون

مقرها في دمشق.
ّ

(ب) تتولى الهيئة عند إحداثها ممارسة جميع المهام المتعلقة بتنظيم االتصاالت ،التي كانت منوطة سابقا بالمؤسسة العامة
لالتصاالت.
المادة  - 1مهام الهيئة وصالحياتها
(أ)

تتولى الهيئة المهام والصالحيات التالية:
( )1وضع األسس والنواظم والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع االتصاالت وفق أحكام هذا القانون والسياسات والتوجهات
العامة التي تضعها الو ازرة ،واصدار الق اررات الالزمة لهذا الغرض .ويدخل في ذلك :دراسة أسواق االتصاالت

وتحليلها ،وتحديد مستو التنظيم فيها؛ واج ار ات منر التراخيص؛ وادارة واستخدام الطيف الترددي الراديوي

مرخص لهم؛ والربط البيني،
المدني ،والترقيم ،وموارد االتصاالت األخر ؛ واج ار ات الفصل المحاسبي لد ال ّ
والدخول إلى منش ت االتصاالت؛ وتقديم الخدمة الشاملة؛ وتسعير الخدمات؛ وتشجيع المنافسة؛ وحماية
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المستهلك؛ ووضع المواصفات التقنية؛ واعتماد األنواع؛ واج ار ات فض النزاعات بين األطراف العاملة في سوق
البت فيها ضروريا لتطبيق أحكامه.
االتصاالت؛ وسائر األمور األخر التي يشملها هذا القانون أو التي يكون ّ
( )2إبدا الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع االتصاالت واإلسهام في وضعها في موضع التنفيذ.
ومقدمو خدمات االتصاالت؛ ووضع شروط ومعايير واج ار ات
مشغلون
ّ
( )3تحديد األسس العامة التي يلتزم بها ال ّ
منر التراخيص لشبكات وخدمات االتصاالت ،والستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني.
مرخص لهم بشروط التراخيص ،وبخاصة فيما يتعلق بما يلي:
( )4اتخاذ التدابير الالزمة لضمان التزام ال ّ
(أ) خطط نشر الخدمات وتوفيرها ،وتنفيذ التزامات الخدمة الشاملة.
(ب) استخدام موارد االتصاالت الالزمة.
(ج) تسعير الخدمات.
(د)
(ه)
( و)

أجور الربط البيني ،وأجور استخدام البنى التحتية ومنش ت االتصاالت.

المقدمة.
ضمان جودة الخدمات ّ

الحفاظ على سرية المعلومات الناجمة عن تقديم الخدمات وخصوصيتها.

( )5وضع أسس تحديد البدالت واألجور ،االبتدائية والسنوية ،لجميع أنواع التراخيص.
( )6استيفا أجور الخدمات التي تقدمها والغرامات التي تفرضها.

( )7تحفيز المنافسة العادلة في قطاع االتصاالت وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات االتصاالت،
والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة ،أو إسا ة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق؛ واتخاذ

متضمنة تقديم اإلفصاحات الضرورية لذلك.
اإلج ار ات الالزمة لهذه الغايات،
ّ
( )8إدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وتنظيم استخدامه في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها اإلقليمية
ومجالها الجوي والفضائي .ويدخل في ذلك:
(أ)

المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ،وضمان االستخدام األمثل لهذا الطيف ،وذلك
بالتنسيق مع و ازرة الدفاع وباقي الجهات المعنية.

(ب) إنشا سجل وطني للطيف الترددي الراديوي ،وحفظ ما يخص الجز المدني منه لد الهيئة.

(ج) إتاحة االطّالع على اللوائر التنظيمية المتعلقة باستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني للعموم.

( )9تنسيق توزيع وتخصيص ترددات االتصاالت مع السلطات المعنية في الدول األخر  ،وفق التوصيات
واالشتراطات المعمول بها في االتحاد الدولي لالتصاالت والهيئات اإلقليمية والدولية المعنية ،وذلك بالتنسيق مع
و ازرة الدفاع وباقي الجهات المعنية في سورية.

ومقدمي الخدمات والمستخدمين اآلخرين ،في الجز المدني من
مشغلين ّ
( )11ترخيص استخدام ترددات االتصاالت لل ّ
الطيف الترددي الراديوي ،ووفق الخطة الوطنية للطيف الترددي؛ والتأكد من االلتزام بشروط تخصيص هذه
الترددات ،وببنود التراخيص الممنوحة ،وبأحكام هذا القانون.
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مرخص لهم وفقا لهذه الخطة.
( )11إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم ،وتخصيص األرقام لل ّ
( )12ضمان إتاحة الربط البيني ،والتشغيل البيني ،والدخول إلى منش ت االتصاالت ،وذلك وفق شروط الترخيص أو
بنا على اللوائر التنظيمية التي تضعها الهيئة لذلك وفق أحكام هذا القانون.

مشغلين ومقدمي الخدمات؛ واج ار تقييم لكلفة الخدمة الشاملة
( )13وضع آلية لتحديد التزامات الخدمة الشاملة على ال ّ
يتحملها هؤال لقا
مشغلين ومقدمي الخدمات ،وتصديق حساب األعبا التي
والمساهمات المستحقة على ال ّ
ّ
التزامهم بالخدمة الشاملة.

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

مرخص لهم ،والنظر فيها؛ ودراسة الشكاو والعمل على فض
( )15إعداد نظام لتلقي الشكاو من المستخدمين وال ّ
النزاعات الناشئة بين المرّخص لهم والمشتركين وأي جهة أخر لها عالقة بمجال االتصاالت ،واتخاذ اإلج ار ات
المناسبة بهذا الشأن.

مرخص لهم حول تنفيذ أحكام القانون ،ويدخل في ذلك:
( )16فض النزاعات الناشئة بين ال ّ
(أ) رفض القيام بالربط البيني أو تنفيذ اتفاقات الربط البيني أو إتاحة الدخول إلى منش ت االتصاالت
األساسية.

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

( )17وضع واقرار ونشر المواصفات التقنية ومعايير الربط البيني بين تجهيزات وشبكات االتصاالت المختلفة ،ومن
ضمنها التجهيزات الراديوية وتجهيزات محطات االتصاالت ،مع شبكات االتصاالت العمومية.

( )18اعتماد أنواع تجهيزات االتصاالت ،ومنر التصارير الالزمة لذلك؛ ومراقبة استخدام تلك التجهيزات؛ والتنسيق مع
تحددها سلفا.
الجهات المعنية عند استيرادها .وللهيئة تفويض جهات أخر بذلك بنا على إج ار ات ّ
( )19تنظيم هواية الالسلكي ،ووضع القواعد الالزمة إلحداث نوادي وجمعيات هواة الالسلكي ،ولمنر الهواة الشهادات
التي تسمر لهم بممارسة هوايتهم ،وذلك بنا على قواعد تعتمد من الهيئة بالتنسيق مع و ازرة الدفاع واألجهزة
األمنية المعنية.

( )21وضع القواعد التقنية المتعلقة بالسالمة الصحية والبيئية الواجب اتّباعها في كل ما يتعلق بقطاع االتصاالت ،وال
سيما عند تركيب وتشغيل تجهيزات االتصاالت ،ومتابعة تنفيذها وتشغيلها وفقا للمعايير التي يجري وضعها
بالتنسيق مع الجهات المعنية.

( )21التعاقد مع بيوت الخبرة المحلية واألجنبية ،واالستعانة بالخب ار المحليين واألجانب وفق ما يتطلبه عمل الهيئة،
التقيد باألحكام الواردة في القانون األساسي للعاملين في الدولة ،على نحو يضمن جذب أفضل الكفا ات
دون ّ
البشرية المتخصصة في مجال نشاطات الهيئة وتطويرها .ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤال الخب ار بعد
موافقة رئيس مجلس الوز ار .
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يخص قطاع
( )22المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات واالتحادات الدولية واإلقليمية والعربية في كل ما
ّ
االتصاالت وتقانات المعلومات ،وذلك بالتنسيق مع الو ازرة وباقي الجهات المعنية.
مشغلين بهذه المتطلبات.
( )23تحديد متطلبات أمن االتصاالت بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك ،ومراقبة تقيد ال ّ

( )24جمع المعلومات المتعلقة بقطاع االتصاالت لتحضير ونشر التقارير والكتيبات والتعليمات والمؤشرات؛ واعداد
برامج إعالمية لزيادة الوعي العام بأهمية االتصاالت.

( )25إعداد ونشر تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة وخططها.
(ب) على الهيئة أن تقوم بتنفيذ جميع المهام وممارسة جميع الصالحيات واتخاذ جميع اإلج ار ات والق اررات والتدابير بصورة
فاعلة ومنتظمة والتمييزية وموضوعية وشفافة ،على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.

(ج) تأخذ الهيئة في الحسبان ،لد

اضطالعها بهذه المسؤوليات ،أفضل المواصفات القياسية العالمية المعتمدة المتعلقة

مشغلين ومقدمي الخدمات وباقي
بتنظيم وادارة خدمات االتصاالت ،وتضع اإلج ار ات الكفيلة بجمع تعليقات واقتراحات ال ّ
الجهات المعنية واألفراد.

(د)

تنشر اللوائر التنظيمية والق اررات الصادرة عن الهيئة في الجريدة الرسمية.

المادة  - 6تكوين الهيئة
(أ)

تتألف الهيئة من:
( )1مجلس المفوضين.
( )2جهاز تنفيذي ،يرأسه المدير العام.

المادة  - 7مجلس المفوضين
(أ)

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

الجنسية العربية السورية.

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

المفوضين للمرة األولى،
(ج) استثنا من أحكام الفقرة ب من هذه المادة ،يتولى الوزير ،بعد إحداث الهيئة وتأليف مجلس ّ
يحددها مجلس الوز ار .
رئاسة المجلس لمدة انتقالية ّ
(د)

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

(ه)

إذا شغرت عضوية أحد األعضا ألي سبب كان ،عين بديل له وفقا ألحكام هذا القانون.

( و)

يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.
- 11 -

المفوضين
المادة  - 4انتهاء أو إنهاء العضوية ف :مجلس
ّ
المفوضين إال في إحد الحاالت التالية:
ال تنتهي أو تنهى عضوية ٍ
أي من أعضا مجلس ّ
()1

وفاته.

()2

انقضا مدة عضويته.

يتقدم بها ،ويقبلها رئيس مجلس الوز ار .
( )3استقالته التي ّ
()4

انطباق إحد حاالت تعارض المصالر عليه ،وفق أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية.

()5

الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

()6

يقره مجلس الوز ار .
إهماله في أدا المهام والواجبات الموكلة إليه ،على النحو الذي ّ

()7

يقره مجلس الوز ار .
فقدانه القدرة على أدا المهام والواجبات الموكلة إليه ،على النحو الذي ّ

المفوضين
المادة  - 3اللجان االستشارية المرتبطة بمجلس
ّ
وتحدد الالئحة التنفيذية مهام اللجان االستشارية الدائمة
المفوضين تأليف لجان استشارية دائمة أو مؤقتة.
ّ
يجوز لمجلس ّ
ونظام عملها.
المادة  - 11المدير العام
(أ)

يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته.

(ب) يشترط في المدير العام أن يكون من ذوي الخبرة في مجال االتصاالت وتقانات المعلومات.
المادة  - 11الجهاز التنفيذي للهيئة
(أ)

يكون للهيئة جهازها التنفيذي الخاص بها؛ ويحدد مالكها العددي بمرسوم.

(ب) يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من مجلس الوز ار  ،بنا على اقتراا الوزير.
متضمنا بوجه خاص أصول
(ج) يصدر نظام االستخدام في الهيئة بقرار من مجلس الوز ار  ،بنا على اقتراا الوزير،
ّ
وشروط تعيين العاملين في الهيئة أو التعاقد معهم ،والتزاماتهم وحقوقهم ،وأجورهم وتعويضاتهم ،والمنر والمزايا والحوافز
التي يتقاضونها.
(د)

يصدر النظام المالي للهيئة بقرار من مجلس الوز ار  ،بنا على اقتراا الوزير ،باالتفاق مع وزير المالية.

(ه)

يستثنى العاملون في الهيئة من أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  11لعام  2118وتعديالته؛ ويخضعون
ألحكام نظام االستخدام في الهيئة ونظامها المالي.
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المادة  - 12تعارض المصالح
(أ)

يحظر على أي من أعضا مجلس المفوضين ،أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة ،أن يكون
مرخص لهم ،طيلة مدة عضويته في المجلس.
مساهما أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لد أي من ال ّ

(ب) يحظر على المدير العام ،أو أي من موظفي الهيئة من مرتبة مدير ،أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى
مرخص لهم ،طيلة مدة
الدرجة الثالثة ،أن يكون مساهما أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لد أي من ال ّ
شغله المنصب أو الوظيفة.
(ج) للمجلس التجاوز عن المصالر اليسيرة المتعلقة بمضمون الفقرة ب من هذه المادة ،والتي ال تتعارض مع مقتضيات
المنصب أو الوظيفة .ويتضمن قرار المجلس في هذه الحالة األسباب التي بني عليها.
(د)

إضافة إلى ما نص عليه هذا القانون والالئحة التنفيذية ،تطبق القوانين واألنظمة النافذة بشأن أية مخالفة لألحكام

الواردة في هذه المادة.
المادة  - 19واجب السرية المفروض على العمل ف :الهيئة
يحظر على أي من أعضا مجلس المفوضين أو المدير العام أو أي من موظفي الهيئة اإلفصاا للغير عن المعلومات

السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها .ويسري هذا الحظر بعد ترك

المنصب أو الوظيفة.
المادة  - 18العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير
(أ)

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

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

(ب) يستثنى من أحكام الفقرة أ من هذه المادة التدريس أو إعطا المحاضرات في الجامعات والمعاهد التعليمية ،شريطة
الحصول على موافقة المجلس.
المادة  - 11المساءلة المسلكية
تطبق أحكام قانون المحاكم المسلكية رقم  7لعام  1331وتعديالته على أعضا مجلس المفوضين والمدير العام

والجهاز التنفيذي للهيئة.

المادة  - 16موازنة الهيئة وحساباتها
(أ)

ويقرها مجلس المفوضين .وتبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم األول من
يكون للهيئة موازنة مستقلةّ ،
يعدها المدير العامّ ،
شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثالثين من كانون األول.
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(ب) تخضع حسابات الهيئة ،بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد ،لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية ،الذي يرفع
تقري ار بذلك إلى رئيس مجلس الوز ار .

(ج) تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة ،يجري تكوينه من
المرخص لهم ،وبعد
تحصله لمصلحة الدولة من بدالت التراخيص وتقاسم اإليراد مع
الفائض من مواردها ،باستثنا ما
ّ
ّ
حدد كحوافز ألعضا المجلس والموظفين
اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة ،والنسبة التي ت ّ
في الهيئة والنسبة التي ير المجلس تخصيصها لدعم صندوق الخدمة الشاملة المنصوص عليه في المادة  86من هذا

القانون .وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا االحتياطي إلى الخزينة العامة للدولة.
(د)

تحدد النسب المذكورة في الفقرة ج من هذه المادة بقرار من مجلس الوز ار  ،بنا على اقتراا من مجلس المفوضين
وموافقة الوزير ووزير المالية.

(ه)

لسد العجز،
إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة ألية سنة مالية ،يغطى من االحتياطي العام ،واذا لم يكف االحتياطي العام ّ
تقوم و ازرة المالية بسد هذا العجز.

( و)

يرفع رئيس مجلس المفوضين ،عن طريق الوزير ،تقري ار سنويا إلى رئيس مجلس الوز ار عن أعمال الهيئة ومركزها
المالي في السنة المالية السابقة ،وذلك خالل ثالثة أشهر من انتها السنة المالية.

(ز) يجري إب ار ذمة رئيس وأعضا مجلس المفوضين بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز
المركزي للرقابة المالية ،وذلك خالل مدة ال تزيد على سنة من انتها السنة المالية المعنية.

المادة  - 17موارد الهيئة
تتألف موارد الهيئة مما يلي:
الترخيص االبتدائية والسنوية.
( )1بدالت ا

المرخص لهم.
( )2تقاسم اإليراد مع
ّ
( )3أجور تقديم طلبات الترخيص ،وأجور التراخيص السنوية ،وأجور التصارير ،وتجديدها.
( )4أجور ترخيص الترددات االبتدائية والسنوية.

مرخص لهم في حال مخالفتهم االلتزامات المترتبة
( )5الغرامات التي لها صفة التعويض ،والتي
تحصلها الهيئة من ال ّ
ّ
عليهم.
( )6األجور التي تتقاضاها الهيئة في مقابل الخدمات التي تؤديها.

المرخص لهم وفق بنود الترخيص أو اللوائر التنظيمية التي تضعها
( )7أية أجور أو مساهمات أخر تفرض على
ّ
الهيئة.
( )8عائدات استثمار أموال الهيئة.

( )9القروض والتسهيالت االئتمانية.
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( )11المنر والهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والمعونات التي تتلقاها الهيئة ،بعد موافقة رئيس مجلس الوز ار .
( )11اإلعانات التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
( )12أية موارد أخر يوافق عليها رئيس مجلس الوز ار .

الباب الرابم  -الشركة السورية لال تصاالت
المادة  - 14تأسيس الشركة وغرضها
(أ)

تسمى "الشركة السورية لالتصاالت" اختصا ار" :السورية
تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة ّ
لالتصاالت"  ،تملك الدولة ،ممثلة بالخزينة العامة ،أسهمها كاملة.

(ب) يكون الغرض الرئيسي للشركة تقديم خدمات االتصاالت للعموم على نحو يتوافق وأحكام هذا القانون .وتعمل الشركة
بضمانة الدولة ،وتكون أموالها وموجوداتها من أمالك الدولة الخاصة.
المادة  - 13خضوع الشركة لقانون :التجارة والشركات وأنظمتها
(أ)

تخضع الشركة السورية لالتصاالت لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين وتعديالتهما في كل ما لم يرد عليه نص
في هذا القانون.

(ب) يصدر النظام األساسي للشركة بقرار من مجلس الوز ار  ،وفقا للقوانين واألنظمة النافذة ،إال ما استثني منها صراحة في

ويحدد النظام األساسي بوجه خاص تكوين الهيئة العامة للشركة .وتخضع إج ار ات شهر النظام األساسي
هذا القانون.
ّ
للشركة وتسجيلها في السجل التجاري لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين ،وعلى نحو ال يتعارض مع أحكام هذا

القانون.

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

يع ّد مجلس إدارة الشركة باقي أنظمتها الداخلية.

المادة  - 21حلول الشركة السورية لالتصاالت محل المؤسسة العامة لالتصاالت
(أ)

تحل الشركة السورية لالتصاالت محل المؤسسة العامة لالتصاالت المحدثة بالمرسوم  1391تاريخ 1371/7/11
وتعديالته بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ،وفي جميع اختصاصاتها ومهامها ،باستثنا ما يتعلّق منها
بشؤون تنظيم االتصاالت ،وذلك بعد إتمام إج ار ات إشهار النظام األساسي للشركة .وتصبر الشركة السورية

لالتصاالت بعد إتمام هذه اإلج ار ات الخلف القانوني للمؤسسة العامة لالتصاالت ،وتؤول إليها ملكية جميع موجودات

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

(ب) بعد تأسيس الشركة السورية لالتصاالت واشهارها ،ينقل إليها حكما جميع العاملين في المؤسسة العامة لالتصاالت،
باستثنا العاملين في مجال تنظيم االتصاالت الذين ينقلون إلى الهيئة .وينقل إلى الشركة جميع المتعاقدين مع المؤسسة
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ويعد هؤال عاملين ومتعاقدين ومتعهدين وخب ار ومشتركين
العامة لالتصاالت والمتعهدين والخب ار والمشتركين لديها؛ ّ
لد الشركة ،ويحتفظون بحقوقهم وامتيازاتهم السابقة ،ويكونون مسؤولين أمام الشركة عن تأدية االلتزامات المترتبة
عليهم.

المادة  - 21مساهمة الشركة السورية لالتصاالت ف :شركات أخرى
يحق للشركة السورية لالتصاالت ،بموافقة هيئتها العامة ،أن تنشئ أو تساهم في شركات أخر داخل سورية أو

ٍ
بعض من غاياتها ،وذلك بنا على موافقة
خارجها ،أو أن تتعاقد مع شركات أخر داخل سورية أو خارجها ،لتحقيق

الوزير.

المادة  - 22تحديد رأس المال الفعل :للشركة السورية لالتصاالت
(أ)

تقوم الشركة السورية لالتصاالت خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها األساسي بإج ار تقييم شامل

لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية؛ ويجري في ضو هذا التقييم تعديل النظام األساسي للشركة واعادة هيكلتها وظيفيا
وماليا ،وتحديد رأسمالها الفعلي .ويجري تصديق هذا التعديل بقرار من مجلس الوز ار بنا على اقتراا من مجلس إدارة

الشركة ،وبعد إق ارره في هيئتها العامة.

(ب) تعطي الشركة ،بعد تأسيسها نهائيا وتقييم موجوداتها وانجاز هيكلتها المالية وتحديد رأسمالها الفعلي ،لمالك األسهم
سندات نهائية بعدد األسهم التي يملكها؛ وتطبق على هذه األسهم أحكام مواد الفصل الخاص بأسهم الشركات المساهمة

في قانون الشركات التجارية المعمول به.

(ج) تعفى الشركة من جميع الرسوم والضرائب المترتّبة على تأسيسها وتحويل شخصيتها االعتبارية على النحو المنصوص
عليه في هذا القانون.
المادة  - 29رقابة الدولة
(أ)

تخضع أعمال الشركة السورية لالتصاالت لرقابة مجلس الوز ار وو ازرة االتصاالت والتقانة وو ازرة المالية وو ازرة االقتصاد
والتجارة في كل ما يتعلّق بتنفيذ أحكام هذا القانون وقانوني التجارة والشركات النافذين.

(ب) يحق لرئيس مجلس الوز ار أو لوزير االتصاالت والتقانة أن يكلّف في أي وقت الجهاز المركزي للرقابة المالية

أو مفتشي حسابات الشركة أو أي مدقق حسابات ينتدبه للقيام بتفتيش حسابات الشركة وقيودها وسائر أعمالها؛ وعلى
يقدم تقري ار عن نتيجة مهمته إلى الجهة التي كلّفته بالمهمة.
المفتش أن ّ
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الباب الخامس  -التراخيص
المادة  - 28شبكات االتصاالت العمومية
(أ)

يحظر على أي شخص إنشا أو تشغيل أو إدارة أي شبكة اتصاالت عمومية أو تقديم خدمات اتصاالت عمومية ،أو
إنشا أو إنها االتصاالت الدولية في سورية ،أو اإلعالن عن أي من ذلك ،إال بعد الحصول على ترخيص من الهيئة
وفقا ألحكام هذا القانون واللوائر التنظيمية التي تضعها الهيئة.

(ب) يحظر على أي شخص أن يقوم بدون موافقة من الهيئة بربط أية شبكة اتصاالت أو أية تجهيزات اتصاالت غير
مرخصة ،بموجب هذا القانون.
مرخصة إلى شبكة اتصاالت عمومية ّ
ّ

(ج) ال يجوز للوحدة اإلدارية المختصة ،وفق قانون اإلدارة المحلية النافذ ،أن تمنر الترخيص بإقامة ٍ
مبان برجية خاصة
بخدمات االتصاالت أو تعليتها أو تعديلها إال بعد الحصول على موافقة الهيئة .وتصدر الهيئة التعليمات التقنية بهذا

الخصوص ،متضمنة إج ار ات التنسيق مع و ازرة الدفاع.
المادة  - 21شبكات اال تصاالت الخصوصية
(أ)

ال يحتاج إنشا أو تشغيل شبكات االتصاالت الخصوصية إلى الحصول على ترخيص من الهيئة ،شريطة عدم

استخدام تلك الشبكات لترددات راديوية أو أي مورد عام آخر ،أو مرورها عبر ملكية عامة .وتصدر الهيئة نواظم عامة
حول إنشا وتشغيل هذا النمط من الشبكات.

مرخص له بإعالم الهيئة عن شبكات االتصاالت الخصوصية التي يقيمها على بنيته األساسية ،وفق
مشغل ّ
(ب) يلتزم أي ّ
النواظم التي تضعها الهيئة لذلك.
(ج) يجوز ربط شبكات االتصاالت الخصوصية بعضها ببعض أو بشبكة اتصاالت عمومية بنا على اتفاق خطي بين هذه

األطراف ،وذلك وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة والمتضمنة القواعد التوجيهية والشروط التقنية الالزمة للربط البيني.
وللهيئة اشتراط الحصول على موافقتها بشأن الربط البيني ألنواع معينة من تلك الشبكات.

(د)

يحظر على األشخاص الذين يمتلكون أو يشغلون أو يديرون شبكات اتصاالت خصوصية تقديم خدمات االتصاالت

العمومية بواسطة تلك الشبكات ،إال بموجب ترخيص.
المادة  - 26منح تراخيص اال تصاالت
(أ)

معينة ،وفقا
تمنر الهيئة ،لتشغيل شبكات االتصاالت أو تقديم خدمات االتصاالت ،تراخيص إفرادية أو نمطية لمدد ّ
ألحكام هذا القانون.

(ب) يكون الترخيص إفراديا في الحاالت التالية:
( )1استخدام طيف الترددات الراديوية.

( )2استخدام ترقيم بموجب الخطة الوطنية للترقيم.
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( )3تقديم الخدمات التالية:
(أ)

خدمات الهاتف الثابت العمومية.

(د)

خدمات االتصاالت الدولية.

(ب) خدمات االتصاالت النقّالة العمومية.
(ج) خدمات االتصاالت الساتلية.
(ج) يجوز ،بقرار من مجلس الوز ار  ،بنا على اقتراا معلل من مجلس المفوضين ،تعديل الحاالت والخدمات التي تمنر
فيها التراخيص اإلفرادية ،والواردة في الفقرة ب من هذه المادة.
(د)

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

إجرائها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

(ه)

يخضع منر التراخيص اإلفرادية إلى تصديق من مجلس الوز ار إذا تجاوزت قيمة الترخيص مئتي مليون ليرة سورية.
ويجوز تعديل هذا السقف بقرار من مجلس الوز ار ؛ كما يجوز لمجلس الوز ار  ،باقتراا من الوزير ،تحديد أنواع من

التراخيص يحتاج منحها إلى تصديق من مجلس الوز ار  ،وبذلك بصرف النظر عن قيمة الترخيص.
( و)

ال يعفي الترخيص الممنوا وفق أحكام هذا القانون من الحصول على أية موافقات أو تراخيص أخر مطلوبة بموجب

أي قانون نافذ آخر.

تحدد الالئحة التنفيذية متطلبات الترخيص ،وتنظيم إج ار ات تقديم طلبات الحصول على الترخيص ،ومحتويات
( ز)
ّ
مرخص لهم بأحكام وشروط الترخيص.
الترخيص ،واإلج ار ات التي تضمن التزام ال ّ
المادة  - 27واجب السرية المفروض على المر ّخص لهم
(أ)

مرخص له آخر ألي غرض غير
يحظر على
المرخص له ،أو أي من العاملين لديه ،استخدام أي معلومات تخص ّ
ّ
المرخص له صاحب
الغرض الذي حصل عليها من أجله ،أو إفشاؤها بأي طريقة كانت ،دون الحصول على موافقة
ّ
تلك المعلومات.

المرخص له ،أو أي من العاملين لديه ،العبث ببيانات أي مشترك ،أو استخدامها ألي غرض آخر غير
(ب) يحظر على
ّ
الغرض الذي حصل عليها من أجله ،أو إفشاؤها بأي طريقة كانت ،دون الحصول على موافقة المشترك.
الباب السادس  -إدارة الطيف الترددي الراديوي
المادة  - 24تنظيم وادارة الطيف الترددي الراديوي
(أ)

عد الطيف الترددي الراديوي موردا اقتصاديا وطنيا محدودا .وتتولى الهيئة تنظيم وادارة الطيف الترددي الراديوي المدني
ي ّ
وفقا ألحكام هذا القانون ،وذلك على نحو ال يتعارض مع صالحيات اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي.
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(ب) تع ّد الهيئة ،في إطار الخطة الوطنية للطيف الترددي ،مسؤولة عن تخصيص الترددات الراديوية المدنية وتنسيق
استخدامها والتأكد من االلتزام بالشروط الممنوحة في الترخيص.
(ج) للهيئة ،بالتنسيق مع و ازرة الدفاع واألجهزة األمنية المعنية ،استخدام جميع الوسائل التي تمكنها من التحقّق من التزام
مرخص لهم بشروط ترخيص استخدام الترددات؛ ويشمل ذلك إنشا وتطوير المنظومات الالزمة إلدارة ومراقبة الطيف
ال ّ
الترددي الراديوي.

(د)

على الهيئة االحتفاظ بالجداول والسجالت والنسخ الضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون.

(ه)

تضمن الهيئة أن تكون اإلج ار ات المتبعة في تخصيص الترددات موضوعية وشفافة والتمييزية.

المادة  - 23اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي
تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوز ار لجنة تسمى "اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي" ،مهمتها إعداد الخطة الوطنية
للطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها ،وتوزيع أج از الطيف على الخدمات المدنية والعسكرية .وتضم هذه اللجنة في
عضويتها ممثّلين عن الجهات المختصة ،وبوجه خاص و ازرة الدفاع وو ازرة االتصاالت والتقانة وو ازرة اإلعالم وو ازرة

الداخلية ،إضافة إلى الهيئة .ويحدد قرار تأليف اللجنة من يرأسها.
المادة  - 91إلزامية ترخيص الترددات
(أ)

مع مراعاة الفقرة ب من هذه المادة ،يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصاالت تستخدم الطيف الترددي الراديوي،
أو تشغيل أو استخدام تجهيزات راديوية مرتبطة بأي شبكة اتصاالت ،أو أية تجهيزات تستخدم الطيف الترددي الراديوي،

ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة.

(ب) للقوات المسلحة واألجهزة األمنية استخدام نطاقات الترددات الراديوية المخصصة لها دون الحصول على ترخيص من
الهيئة ،مع مراعاة عدم حدوث تداخل مع الترددات الراديوية األخر .

(ج) يجب على مقدمي خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوني ،األرضي والفضائي ،الحصول على تراخيص الستخدام الترددات
ترخيص لتقديم هذه الخدمات.
التي تخصصها لهم الهيئة ،وذلك إضافة إلى ما يشترطه أي قانون آخر للحصول على ا

(د)

يحظر على أية سفينة ترسو في الموانئ أو على الشواطئ السورية ،أو أية طائرة تحط في المطارات السورية ،استخدام
تجهيزاتها الراديوية ألي غرض ،باستثنا أغراض المالحة البحرية أو الجوية وعمليات اإلنقاذ والطوارئ ،دون الحصول

على ترخيص باستخدام الترددات الالزمة لذلك.
(ه)

يحظر على المركبات األجنبية استخدام التجهيزات الراديوية في سورية دون الحصول على ترخيص بذلك.

(و) للهيئة ،بالتنسيق مع و ازرة الدفاع واألجهزة األمنية المعنية ،استثنا أنواع معينة من التجهيزات الراديوية من الترخيص
الستخدام الترددات ،على أن يعلن عن تلك األنواع ومواصفاتها.

عد الترخيص الممنوا طبقا ألحكام هذه المادة ترخيصا شخصيا ال يجوز التنازل عنه إلى الغير دون موافقة خطية
( ز) ي ّ
سابقة من الهيئة.
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المادة  - 91إدخال التجهيزات والمحطات الراديوية وتملكها واستخدامها
(أ)

باستثنا ما نصت عليه الفقرة د من المادة  91من هذا القانون والفقرتين ب و ج من هذه المادة ،فال يسمر بتملك
التجهيزات الراديوية أو استخدامها على األراضي السورية أو على متن السفن أو الطائرات المسجلة في سورية ما لم
يجر الحصول على ترخيص للترددات وفقا ألحكام هذا القانون تحدد فيه شروط استخدامها ،كما ال يسمر بإدخال

المحطات والتجهيزات الراديوية إلى البالد ما لم يجر الحصول على تصرير من الهيئة ،وذلك بالتنسيق مع و ازرة الدفاع
واألجهزة األمنية المعنية.

(ب) تستثنى القوات المسلحة واألجهزة األمنية السورية من أحكام الفقرة أ من هذه المادة.
(ج) للهيئة ،بالتنسيق مع و ازرة الدفاع ،الحق باستثنا األطراف التالية من أحكام الفقرة أ من هذه المادة:

( )1السفن والطائرات األجنبية ومركبات النقل البري وخدمات العبور عبر المياه واألراضي واألجوا اإلقليمية أو
الرسو في موانئها أو الهبوط في مطاراتها.
ّ
( )2السفارات األجنبية وما في حكمها ،مع مراعاة المعاملة بالمثل.

المادة  - 92ترخيص الترددات
تحددها الالئحة التنفيذية.
(أ) يقدم طلب الحصول على ترخيص الترددات المدنية إلى الهيئة وفقا لإلج ار ات التي ّ
(ب) يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق االختيار لمنر تراخيص الترددات الراديوية طبقا للقواعد

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

المادة  - 99أجور استخدام الترددات
تحدد الهيئة أجور الترخيص باستخدام تردد أو نطاق ترددات لخدمات االتصاالت الراديوية ،وتكون هذه األجور معلنة.
(أ)
ّ
(ب) تعفى السفارات األجنبية وما في حكمها من هذه األجور ،مع مراعاة المعاملة بالمثل.
المادة  - 98إخالء النطاقات الترددية الراديوية
(أ)

للهيئة الحق ،عند الحاجة ،بإخال النطاقات الترددية الراديوية من شاغليها الحاليين ،لقا تعويض عادل يتفق عليه،
وذلك بغرض تقديم خدمات االتصاالت وفق االتفاقيات والقواعد العالمية المعترف بها .وتمنر الهيئة أولئك الشاغلين

مهلة مناسبة للقيام بذلك اإلخال .

(ب) يجب على كل مستخدم تنطبق عليه أحكام الفقرة أ من هذه المادة أن يعلم الهيئة خطيا بوجود مثل تلك الترددات
ليجري تخصيصها من الهيئة.
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المادة  - 91مراجعة الترددات الراديوية واعادة توزيعها
(أ)

تقوم الهيئة ،من تاريخ نفاذ هذا القانون ،بمراجعة جميع شروط تراخيص الترددات القائمة .وللهيئة الحق بتعديلها تبعا
إلج ار ات يجري وضعها ،بالتنسيق مع شاغليها ،بغية ضمان االستخدام األمثل للطيف الترددي الراديوي.

(ب) على جميع مستخدمي الطيف الترددي الراديوي ،اعتبا ار من تاريخ نفاذ هذا القانون ،تقديم بيانات كاملة عن الترددات
ترخيص الترددات تبعا للشروط التي
تحددها الهيئة .وتقوم الهيئة بمنر ا
التي يستخدمونها إلى الهيئة في غضون مهلة ّ
تحددها ووفق االحتياجات الفعلية لهؤال المستخدمين ،وعلى نحو ينسجم مع الخطة الوطنية للطيف الترددي ،ومع
ّ
مشغلين.
األخذ بالحسبان الوضع القائم لل ّ

المادة  - 96مراعاة االتفاقيات الدولية والتشريعات األخرى
(أ)

على الهيئة ،لد

ممارستها المهام والصالحيات المنصوص عليها في هذا الفصل ،أن تراعي االلتزامات الناشئة عن

االتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا فيها.

(ب) وتراعى كذلك أحكام التشريعات الناظمة لحركة المرور الجوية والبحرية واألرصاد الجوية.
الباب السابم  -الترقيم
المادة  - 97الخطة الوطنية للترقيم
(أ)

التقيد بها ،وذلك الستخدامها في توفير خدمات
تقوم الهيئة بإعداد الخطة الوطنية للترقيم واإلشراف على تنفيذها و ّ
االتصاالت ،وفق أحكام هذا القانون.

(ب) للهيئة ،عند إعداد الخطة الوطنية للترقيم ،إج ار استشارات مع الجهات المعنية ،تتصف بالشفافية والالتمييزية.
(ج) يحظر استعمال الترقيم لغير األغراض الواردة في الخطة الوطنية للترقيم.
(د)

تحدد الالئحة التنفيذية إج ار ات تخصيص األرقام وشروط رفض طلبات التخصيص أو سحبها.
ّ
الباب الثامن  -اعتماد األنواع

المادة  - 94اعتماد األنواع
(أ)

تقوم الهيئة بتحديد المواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات االتصاالت ومحطات االتصاالت على نحو يضمن

موا متها مع شبكات أو خدمات االتصاالت القائمة ،وعدم تأثيرها على الصحة العامة أو السالمة أو البيئة أو األمن
الوطني.

(ب) يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع تجهيزات االتصاالت أو االتّجار بها إال بعد الحصول على تصرير بذلك من
الهيئة ،طبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منها ،وذلك بالتنسيق مع و ازرة الدفاع واألجهزة األمنية المعنية.

- 21 -

تحد د الالئحة التنفيذية أصول اعتماد األنواع ومطابقتها مع المواصفات الدولية ،وآلية الموافقة على استيراد تجهيزات
( ج)
ّ
االتصاالت التي لم يرد بشأنها تحديد للمواصفات ،وكذلك إج ار ات سحب وتعديل والغا اعتماد األنواع.
الباب التاسم  -تنظيم سوق اال تصاالت
المادة  - 93تحديد القوة المؤثرة ف :السوق
مرخص لهم ذوي القوة المؤثرة
تقوم الهيئة بتعريف وتحديد أسواق االتصاالت الخاضعة للتنظيم في سورية ،وتحديد ال ّ
وتحدد الالئحة التنفيذية الشروط
وذوي الوضع المهيمن في تلك األسواق ،وااللتزامات الخاصة المفروضة عليهم.
ّ

المتعلّقة بذلك.

المادة  - 81تنظيم المنافسة ف :سوق اال تصاالت وحماية المستهلك
(أ)

مع مراعاة أحكام القانون رقم  2لعام  2114الخاص بحماية المستهلك ،والقانون رقم  7لعام  2114الخاص بالمنافسة
ومنع االحتكار ،وتعديالتهما ،تطبق أحكام هذا القانون في كل ما يخص تنظيم المنافسة وحماية المستهلك في أسواق

االتصاالت في سورية .وتكون الهيئة مختصة بالنظر في القضايا المتعلّقة بذلك.

مرخص لهم القيام بأي من هذه الممارسات ،وبأي
(ب)
تعدها مخلّة بالمنافسة .ويحظّر على ال ّ
تحدد الهيئة الممارسات التي ّ
ّ
وتحدد الالئحة التنفيذية الشروط المتعلّقة بذلك.
الحد منها.
ّ
فعل من شأنه عموما اإلخالل بالمنافسة أو ّ
(ج) للهيئة أن تتخذ اإلج ار ات الكفيلة بالتصدي للممارسات المخلّة بالمنافسة ،وفق أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية
تتضمن تلك اإلج ار ات:
وشروط الترخيص .ويجوز أن
ّ
مرخص له باالمتناع عن أية ممارسة مخلّة بالمنافسة.
( )1توجيه ال ّ

مرخص له ،وفق أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية.
( )2فرض غرامة على ال ّ
( )3تجميد أو إلغا الترخيص ،كليا أو جزئيا ،وفق أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية.
المادة  - 81التزامات الربط البين :والدخول إلى منش ت االتصاالت
(أ)

المرخص له ذو الوضع المهيمن في السوق بصياغة عرض مرجعي للربط البيني ،وإلتاحة الدخول إلى منش ت
يقوم
ّ
تعدها الهيئة لهذا الغرض .وتقدم العروض المرجعية إلى الهيئة للموافقة عليها.
االتصاالت ،وذلك وفق نماذج خاصة ّ

تقرره
(ب) يلتزم كل ّ
مرخص له باالستجابة لجميع الطلبات المعقولة للربط البيني ،في النقاط الممكنة تقنيا ،على النحو الذي ّ
مرخص له في هذه الحالة بتطبيق ذات الشروط في جميع الحاالت المماثلة ،ودون تمييز ،حتى في
الهيئة .ويلتزم ال ّ
مرخص له.
الحالة التي يكون فيها الطالب للربط البيني شركة فرعية لل ّ
مرخص له ذي وضع مهيمن في السوق باالستجابة لجميع الطلبات المعقولة للدخول إلى منش ت االتصاالت
(ج) يلتزم كل ّ

تقرره الهيئة ،والذي ال يتعارض مع العرض المرجعي المذكور في الفقرة أ من
األساسية الخاصة به ،على النحو الذي ّ
مرخص له في هذه الحالة بتطبيق ذات
مرخص له المستقبلية المعلنة إلى الهيئة .ويلتزم ال ّ
هذه المادة ،ومع خطط ال ّ
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الشروط في جميع الحاالت المماثلة ،ودون تمييز ،حتى في الحالة التي يكون فيها الطالب للدخول شركة فرعية
(د)

مرخص له.
لل ّ
مرخصا له غير مصنف ذا وضع مهيمن في
للهيئة ،في حاالت خاصة ،ولضمان التواصل بين الشبكات ،أن تلزم ّ
مرخص له
يتقدم به ّ
السوق ،بإجابة طلب معقول للربط البيني أو للدخول إلى منش ت االتصاالت األساسية الخاصة بهّ ،
محددة تصدرها.
آخر ،وذلك وفق شروط ّ

(ه)

يحدد في عروضه المرجعية األسعار المتعلقة بالربط البيني
مرخص له ذو الوضع المهيمن في السوق بأن ّ
يلتزم ال ّ
وبالدخول إلى منش ت االتصاالت بصورة شفافة ،ودون دعم أو تحميل تسعير خدمة على أخر .

( و)

تحدد الالئحة التنفيذية شروط الربط البيني والدخول إلى منش ت االتصاالت.
ّ

المادة  - 82التزامات مراعاة الكلفة وفصل المحاسبات
(أ)

يقدمونها على
مرخص لهم ذوو القوة المؤثرة في السوق بتحديد أسعار منتجات وخدمات الجملة والتجزئة التي ّ
يلتزم ال ّ
مرخص لهم بذلك.
نحو ي ارعي الكلفة والكفا ة االقتصادية والتقنية .وتقوم الهيئة دوريا بالتحقق من التزام ال ّ

مرخص لهم ذوو القوة المؤثرة في السوق بإنشا حسابات منفصلة لخدماتهم ،على نحو يظهر اإليرادات
(ب) يلتزم ال ّ
والتكاليف الخاصة بكل خدمة من تلك الخدمات على حدة ،وذلك باستخدام نموذج نظام لمحاسبة التكاليف يعتمد من
الهيئة .وللهيئة تحديد الخدمات المشمولة بأحكام هذه الفقرة.

بالتقيد بالحدود العليا والدنيا لألسعار التي تعتمدها الهيئة .ويجوز
مرخص لهم ذوو الوضع المهيمن في السوق
(ج) يلتزم ال ّ
ّ
محددة شريطة الحصول على موافقة الهيئة قبال.
لهؤال تقديم عروض خاصة في حاالت معينة ولمدد ّ
المادة  - 89معاملة المستخدمين على قدم المساواة
مرخص لهم بمعاملة المشتركين والمستخدمين لديهم على قدم المساواة ،في حال خضوعهم لظروف متماثلة.
يلتزم ال ّ
الباب العاشر  -الخدمة الشاملة
المادة  - 88نطاق الخدمة الشاملة
(أ)

تدخل الخدمات التالية في نطاق الخدمة الشاملة:
( )1النفاذ إلى شبكة الهاتف العمومية الثابتة.
( )2النفاذ إلى اإلنترنت.

( )3هواتف الحصاالت للعموم.
( )4دليل الهاتف المطبوع أو اإللكتروني.
( )5االستعالمات.

( )6خدمات الطوارئ.
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( )7أية خدمات أخر يمكن للهيئة إضافتها الحقا ،بعد موافقة الوزير.
تحدد الهيئة الشروط الخاصة بتقديم الخدمات المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة إلى جميع أفراد المجتمع ،أيا كان
(ب)
ّ
موقعهم الجغرافي ،وبخاصة من حيث السعر والجودة .وتخضع هذه الشروط لتصديق الوزير.
مقدمو الخدمة الشاملة
المادة ّ - 81
المرخص لهم؛ وتعتمد هذه اآللية من الوزير .وتتولى
تقوم الهيئة بوضع آلية لتحديد الملزمين بتقديم الخدمة الشاملة من
ّ
الهيئة اإلشراف على تقديم الخدمة الشاملة فيما يتعلق بدرجة كفايتها المستمرة وعدالة االلتزامات المفروضة على

المرخص لهم بالطريقة التي تخدم حاجات المستهلك ،ودون إلحاق الضرر بأسواق االتصاالت.
ّ
المادة  - 86صندوق دعم الخدمة الشاملة
(أ)

يجوز أن ي حدث لد

الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة ،غايته توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع

المرخص
ذات طبيعة تنموية في مجال االتصاالت أو تقانات المعلومات تؤدي إلى تعزيز الخدمة الشاملة ،أو بتعويض
ّ
لهم عن األعبا التي يتحملونها من ج ار تقديم الخدمة الشاملة ،على نحو يحقق التوازن بين تكاليف تقديم الخدمة

وعائداتها.

(ب) تحدد بقرار من مجلس الوز ار  ،بنا على اقتراا الوزير ،القواعد الناظمة لعمل صندوق دعم الخدمة الشاملة عند
إحداثه ،ويدخل في ذلك:

( )1القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة.
( )2القواعد المتعلقة بإدارة الصندوق.
( )3موارد الصندوق وأوجه إنفاقها.

( )4إج ار ات تحريك األموال في الصندوق وصرفها.
الباب الحادي عشر  -الممتلكات العامة والخاصة
المادة  - 87استخدام األمالك العامة
مشغل شبكة االتصاالت العمومية ،بعد االتفاق مع الجهة العامة مالكة العقار أو صاحبة الحق عليه ،ولقا تعويض
ل ّ
مشغل ،الحق في إقامة أية منش ت أو توصيالت أو تمديدات الزمة إلنشا أو تطوير أو صيانة شبكته
عادل يدفعه ال ّ

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط
فوق األمالك العامة أو أمالك الدولة الخاصة أو تحتها أو من خاللها.
ّ
الالزمة لذلك ،إضافة إلى إج ار ات مراجعة الهيئة والطعن في حال تعذر الوصول إلى اتفاق.
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المادة  - 84استخدام الممتلكات الخاصة
(أ)

مشغل شبكة االتصاالت العمومية ،بعد االتفاق مع مالك العقار أو صاحب الحق عليه ،ولقا تعويض عادل يدفعه
ل ّ
مشغل ،إقامة أية منش ت أو توصيالت أو تمديدات الزمة إلنشا أو تطوير أو صيانة شبكته فوق أحد العقارات
ال ّ

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الالزمة لذلك ،إضافة إلى إج ار ات
الخاصة أو تحته أو من خالله .و ّ
مراجعة الهيئة والطعن في حال تعذر الوصول إلى اتفاق.

مرخص له التظلم من القرار الصادر من الهيئة أو الطعن به وفقا لألحكام
(ب) لمالك العقار أو صاحب الحق عليه أو ال ّ
الواردة في الالئحة التنفيذية.
مشغل شبكة االتصاالت العمومية الحق في إقامة أية منش ت أو توصيالت أو تمديدات أو أبراج أو أعمدة أو ما
( ج) ل ّ
يشابهها ،تكون الزمة إلنشا أو تطوير أو صيانة شبكته ضمن الحدود الجغرافية للعقارات التي يملكها ،وذلك بعد
الحصول على موافقة الهيئة والجهات المختصة.
المادة  - 83االستمالك
إذا تطلّب إنشا شبكات االتصاالت العمومية أو تطويرها تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد أسالك أو كبال أرضية
أو هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة أو جز منها ،أو القيام بأية أعمال ذات طبيعة مشابهة ،وذلك ضمن خطط

التوسع لشبكات االتصاالت التي تعتمدها الهيئة والتي تعتبر نفعا عاما ،يجوز للهيئة الطلب من الوزير اتخاذ اإلج ار ات

الالزمة ال ستمالك تلك العقارات أو الجز الالزم منها ،لمصلحة الهيئة ،وفق قانون االستمالك النافذ .وتنظم الهيئة
مرخص لهم من تلك العقارات.
شروط واج ار ات انتفاع ال ّ
الباب الثان :عشر  -حماية البيانات والخصوصية واألمن الوطن:
المادة  - 11حماية البيانات والخصوصية
(أ)

مع مراعاة المادة  11من هذا القانون ،تكون لالتصاالت بين المستخدمين صفة الخصوصية.

مرخص له جميع اإلج ار ات الكفيلة بضمان سرية وخصوصية بيانات المشتركين لديه.
(ب) يتخذ كل ّ
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط حماية خصوصية بيانات الحركة وخصوصية بيانات موقع المشترك.
( ج)
ّ
المادة  - 11األمن الوطن:
(أ)

تمس األمن الوطني االلتزام بطلب رئيس مجلس الوز ار
يجب على كل ّ
مرخص له في حاالت الطوارئ والحاالت التي ّ
يحددها.
منر األفضلية واألولوية التصاالت القوات المسلحة أو أية هيئة مدنية ترتبط بها ،أو أي جهة أخر
ّ

مرخص له بأن يوفر ،وعلى نفقته ،ضمن شبكة االتصاالت
(ب) مع مراعاة حرمة الخصوصية للمواطنين ،يلتزم كل ّ
مرخصة له ،جميع اإلمكانيات التقنية من تجهيزات المراقبة والتعقّب التي تتير لألجهزة األمنية المخولة بموجب القوانين
ال ّ
النافذة ممارسة اختصاصها ،تحقيقا لمتطلبات األمن الوطني.
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أي من األجهزة األمنية المعنية ،وذلك بنا على
مرخص له باالستجابة لطلبات المراقبة والتعقب التي ترده من ٍ
(ج) يلتزم ال ّ
مذكرة من جهة قضائية مختصة ،ووفق القوانين واألنظمة النافذة.
(د)

مرخص له التعامل بسرية مع جميع البيانات المتعلقة بطلبات المراقبة والتعقب الواردة إليه استنادا إلى
يجب على ال ّ

(ه)

ومقدمو خدمات االتصاالت ،والتابعون لهم ،وكذلك مستخدمو هذه الخدمات ،بعدم
مشغلو شبكات االتصاالت
ّ
يلتزم ّ
استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع و ازرة الدفاع

أحكام هذا القانون ،منعا للوصول غير القانوني إلى تلك البيانات أو تسربها.

واألجهزة األمنية المعنية.

( و)

مشغلي االتصاالت ،خطة لتشغيل شبكات
تضع الهيئة ،باالشتراك مع و ازرة الدفاع والجهات المختصة في الدولة و ّ

االتصاالت تنفذ في حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية والبيئية ،وعند إعالن التعبئة العامة أو الجزئية ،وفي أية حاالت

ومقدمو خدمات االتصاالت بتنفيذ تلك
مشغلو ّ
أخر تتعلق باألمن الوطني؛ ويجري تحديث هذه الخطة دوريا .ويلتزم ّ
الخطة.
(ز) تصدر بقرار من مجلس الوز ار  ،بنا على اقتراا الهيئة ،اإلج ار ات المتبعة في حاالت طلب مراقبة وتعقب
االتصاالت؛ وتتضمن ما يلي:

( )1اإلمكانيات التقنية ضمن شبكات االتصاالت العمومية الالزمة لتعقب االتصاالت.

مرخص لهم وفقا ألحكام هذا القانون.
( )2تحديد الجهات المخولة بطلب المعلومات من ال ّ
مرخص لهم في أنظمتهم الداخلية أو نظام العاملين لديهم لالستجابة
( )3اإلج ار ات الواجب
النص عليها من قبل ال ّ
ّ
لطلبات المراقبة والتعقب وفقا ألحكام هذا القانون.

( )4الطريقة التي يقدم بها المرّخص لهم المعلومات المطلوبة.

مرخص لهم لمنع الوصول غير القانوني إلى البيانات.
( )5اإلج ار ات الواجب اتخاذها من قبل ال ّ
مرخص لهم بتقديم خدمات االتصاالت بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام
(ح) تخفض االلتزامات المالية المترتبة على ال ّ
مفروض عليهم بنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لوضع تجهيزاتهم أو خدماتهم تحت تصرف الدولة لد

إعالن التعبئة

العامة أو الجزئية أو الطوارئ أو في حاالت الكوارث الطبيعية أو البيئية.
الباب الثالث عشر – فض النزاعات والشكاوى
المادة  - 12لجنة فض النزاعات
(أ)

تؤلف لد

الهيئة لجنة دائمة ذات اختصاص قضائي ،تسمى "لجنة فض النزاعات لد

مرخص لهم.
االتصاالت" ،تختص بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين ال ّ
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الهيئة الناظمة لقطاع

ٍ
قاض يسميه وزير العدل ،من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال منازعات
(ب) تتألف اللجنة من ثالثة أعضا  ،برئاسة
االتصاالت والمعلومات ،وعضوية أحد أعضا مجلس المفوضين ،وخبير من ذوي االختصاص في مجال االتصاالت
وتقانات المعلومات .ويصدر رئيس مجلس الوز ار قرار تأليف هذه اللجنة بنا على اقتراا الوزير.

(ج) يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها" :أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن ال أفشي أسرار
المذاكرات".

(د)
(ه)

تبت في النزاع خالل أربعة أشهر على األكثر من تاريخ إحالة النزاع إليها؛ ويجوز للجنة تمديد هذه
على اللجنة أن ّ
المدة مرة واحدة بقرار معلّل.

تصدر اللجنة ق ارراتها بالدرجة األخيرة ،وتكون ق ارراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقض وفق المواعيد واألصول المتبعة
في الطعن في الق اررات الصادرة عن محاكم االستئناف المدنية .ويصدر قرار محكمة النقض وفق األصول المتبعة

لديها.
( و)

تصدر بقرار من مجلس الوز ار الئحة قواعد اإلج ار ات المطبقة أمام لجنة فض النزاعات ،وتسمية مقرر اللجنة

والعاملين لديها؛ وتطبق األصول واإلج ار ات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ ،في كل ما

لم يرد فيه نص في الئحة قواعد اإلج ار ات ،وعلى نحو ال يتعارض مع أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية.
المادة  - 19التحكيم
(أ)

يجوز أن يتفق األطراف صراحة قبل نشوب النزاع أو بعده على اللجو إلى التحكيم .وتحيل لجنة فض النزاعات النزاع

المرخص لهم على التحكيم في حال اتفاق الخصوم.
بين
ّ

(ب) تصدر بقرار من مجلس المفوضين قواعد التحكيم لد الهيئة ،وذلك مع مراعاة أحكام قانون التحكيم رقم  8لعام 2114
وتعديالته.
(ج) يصدر المجلس الئحة بأسما المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص المعتمدين من الهيئة ،لالستئناس بها من قبل
الخصوم لد تكوين هيئة التحكيم.
المادة  - 18الشكاوى
(أ)

مرخص لهم بشأن تطبيق أحكام القانون والالئحة
ينظر مجلس المفوضين في الشكاو المقدمة من المستخدمين أو ال ّ
التنفيذية وق اررات المجلس.

المقدمة استنادا إلى هذه
(ب) يصدر المجلس نظاما يسمى "نظام الشكاو " ،يتضمن قواعد واج ار ات النظر في الشكاو
ّ
المادة.
(ج) للمجلس أن يقرر رفض الشكو في إحد الحالتين التاليتين:
( )1إذا كانت الوقائع ال تدخل ضمن اختصاصه.
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( )2إذا كانت الوقائع غير مدعومة باألدلة.
(د)

في حال قبول الشكو  ،يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذا كانت الوقائع المعروضة تستوجب فرض غرامات

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

للمرخص له أو المستخدم المتضرر أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة المختصة.
(ه)
ّ
(و) يسقط حق المتضرر في رفع دعو التعويض بمرور سنة من تاريخ صدور قرار نهائي بقبول الشكو .
المادة  - 11الغرامات الت :تفرضها الهيئة
(أ)

المرخص له بمخالفة أحكام هذا القانون ،باستثنا األحكام الواردة في الباب الرابع عشر منه ،تنظم
في حال تبين قيام
ّ

المرخص له المخالف.
الهيئة تقري ار بالمخالفة وترسل نسخة منه إلى
ّ

المرخص لهم بمخالفة االلتزامات الواجبة عليه بموجب هذا القانون أو الالئحة التنفيذية أو
(ب) للهيئة في حال قيام أحد
ّ
ق اررات الهيئة ،أن تقوم بما يلي:
المرخص له ،لها صفة التعويض ،تدفع للهيئة ،وتصل في حدها األقصى إلى عشرة ماليين
( )1فرض غرامة على
ّ
للمرخص لهم ذوي الوضع المهيمن في السوق في حدها األقصى إلى
ليرة سورية .ويجوز أن تصل الغرامة
ّ
للمرخص له ،على أال تزيد على خمسين مليون ليرة سورية.
 %11من إيرادات السنة األخيرة
ّ

المرخص له
التقيد بها ،يتحمل
( )2وللهيئة منر
ّ
ّ
المرخص له المخالف مهلة مالئمة إلزالة المخالفة .وفي حال عدم ّ
غرامة عن كل يوم إضافي تستمر فيه المخالفة.
المرخص له المخالف .وفي حال امتناعه عن السداد،
(ج) تستوفى الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من
ّ
يجري استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية األموال العامة.
(د)

المرخص له فرصة إلبدا رأيه خطيا أو في جلسة استماع.
ال يجوز للهيئة إصدار قرار بفرض غرامة إال بعد منر
ّ

(ه)

تصدر بقرار من مجلس المفوضين أصول فرض وتقدير وتحصيل الغرامات ،ويخضع هذا القرار إلى تصديق مجلس

الوز ار .

المادة  - 16اكحالة إلى النيابة العامة
إذا قامت الهيئة بضبط مخالفات ألحكام القانون ،بنا على شكو أو من تلقا نفسها ،مما يتضمن اشتباها بارتكاب
جرائم ،يقوم المدير العام بإحالة الضبط إلى النيابة العامة لتحريك دعو الحق العام .وال يقبل قرار اإلحالة إلى النيابة

العامة المراجعة بأي طريق من الطرق.
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المادة  - 17التظلم من الق اررات الصادرة عن الهيئة
مرخص له تأثر مباشرة بأي
باستثنا الق اررات الصادرة وفق أحكام المادة  12والمادة  19من هذا القانون ،يجوز ألي ّ
قرار تنظيمي عام أصدرته الهيئة بدون إخضاعه إلى إج ار ات استشارات عامة ،أو بأي قرار اتخذته الهيئة بحقه ،أن

يطلب من مجلس المفوضين ،خالل مدة ستين يوما من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية ،إعادة النظر فيه،

بنا على إج ار ات التظلم التي تعتمدها الهيئة .ويجب على المجلس أن يصدر ق ار ار معلّال بشأن التظلم ،خالل مدة

ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ وروده .وال يترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ القرار ،ما لم يقرر المجلس خالف ذلك.
المادة  - 14الطعن

تقبل الق اررات الصادرة عن الهيئة ،والخاصة بالنظر في قضايا التظلم المنصوص عليها في المادة  17من هذا القانون،
الطعن أمام محكمة القضا اإلداري في مجلس الدولة خالل مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار الهيئة بشأن التظلم.
وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة.

الباب الرابم عشر  -الضابطة العدلية والعقوبات
المادة  - 13الضابطة العدلية
(أ)

مع االحتفاظ لموظفي الضابطة الجمركية بالحق في ممارسة الصالحيات الممنوحة لهم بالقانون رقم  97لعام 2116
يحددهم مجلس المفوضين صفة الضابطة
والقانون رقم  94لعام  2116وتعديالتهما ،يكون لموظفي الهيئة الذين ّ
العدلية ،ولهم سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائر التنظيمية والق اررات واألوامر الصادرة تطبيقا ألحكامه.

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

(ج) لموظفي الضابطة العدلية المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة صالحية االستعانة برجال الشرطة في أدا
مهامهم.
(د)

يقوم موظفو الضابطة العدلية بإعداد ضبوط في حالة أية مخالفة ألحكام القانون ،على أن يشمل الضبط وصفا

للمخالفات في حال وجودها.

(ه)

تحد د الالئحة التنفيذية لهذا القانون المهام التي يكلف بها موظفو الضابطة العدلية ،واإلج ار ات التي يتخذونها في
ّ
معرض تحقيق مهامهم وواجباتهم.

المادة  - 61مراعاة القوانين ذات الصلة
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر نافذ ،يعاقب على الجرائم

المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المبينة فيها.
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المادة  - 61اكخالل بالتزامات العمل ف :الهيئة
(أ)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن مئتي ألف وال تزيد على مليون ليرة سورية ،عضو
المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته ألحكام تعارض المصالر ،الواردة في المادة 12
مجلس ّ
من هذا القانون.

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

(ج) يعاقب بغرامة ال تقل عن مئتي ألف وال تزيد على مليون ليرة سورية ،المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته
ألحكام العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير ،الواردة في المادة  18من هذا القانون.

(د)

وتحكم المحكمة بمصادرة أية أموال يكون قد حصل عليها أي من المشار إليهم في الفقرة ج من هذه المادة عند الحكم

(ه)

يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمئة ألف وال تزيد على خمسة ماليين ليرة سورية ،كل من قام بتشغيل المدير العام أو

بإدانته بالمخالفة المذكورة.

موظف الهيئة ،مخالفا أحكام العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير ،الواردة في المادة  18من هذا القانون ،مع علمه بذلك.
المادة  - 62اكخالل بواجبات السرية
(أ)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ،وبغرامة ال تقل عن مئتي ألف وال تزيد على مليون ليرة سورية ،كل من تثبت
مرخص له آخر ،الواردة في الفقرة أ من المادة  27من هذا القانون.
مخالفته ألحكام واجب السرية تجاه أي ّ

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

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

المادة  - 69إنشاء شبكات االتصاالت أو تقديم خدمات االتصاالت بدون ترخيص
(أ)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن خمسمئة ألف وال تزيد على خمسة ماليين ليرة

سورية ،كل من قام دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا ألحكام هذا القانون بأحد األفعال اآلتية:
( )1إنشا أو تشغيل شبكة اتصاالت عمومية أو تقديم خدمات االتصاالت عليها للعموم.
( )2إنشا بنية تحتية لشبكة اتصاالت.
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( )3إنشا أو إنها االتصاالت الدولية في سورية.
(ب) يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ،وبغرامة ال تقل عن مئتي ألف وال تزيد على مليون ليرة سورية ،كل من ربط
مرخص بها إلى شبكة اتصاالت دون الحصول على إذن.
تجهيزات غير ّ

(ج) وتقضي المحكمة من تلقا نفسها بمصادرة جميع التجهيزات والكبال واألسالك التي استخدمت في ارتكاب هذه األفعال،
التصرف بالمصادرات.
وتحدد المحكمة كيفية
مع االحتفاظ بحقوق الغير الحسني النية.
ّ
ّ

المادة  - 68تخريب شبكات أو تجهيزات االتصاالت
(أ)

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

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

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

(د)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ،وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف وال تزيد على مئة ألف ليرة سورية ،كل من

(ه)

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

أقدم على تخريب تجهيزات اتصاالت مخصص استخدامها للعموم.
المادة  - 61إساءة استخدام الترددات الراديوية
(أ)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن مئتي ألف وال تزيد على مليون ليرة سورية:
( )1كل من قام قصدا باستخدام ترددات راديوية دون ترخيص.
( )2كل من قام ،دون الحصول على موافقة من الهيئة ،بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو
نطاق ترددات .ويضاف إلى ذلك إلغا الترخيص.

(ب) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن خمسمئة ألف وال تزيد على خمسة ماليين ليرة
سورية ،كل من قام قصدا بأي إج ار العتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو قطعها.
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(ج) يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف وال تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية ،كل من امتنع من مستخدمي الطيف
الترددي الراديوي عن تقديم بيانات كاملة عن تخصيصات الطيف الترددي الراديوي التي يستخدمها إلى الهيئة ،وذلك
المحددة في الفقرة ب من المادة  91في هذا القانون.
بعد انتها المهلة
ّ

المادة  - 66إساءة تقديم خدمات االتصاالت
(أ)

يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين ،وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف وال تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية،

كل من:

( )1أقدم قصدا على نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصاالت عمومية أو خصوصية ،يكون قد
اطّلع عليه بحكم وظيفته.
( )2أقدم على إعاقة أو كتم محتو أي اتصال يقع عليه واجب نقله بواسطة شبكات االتصاالت ،أو تنصت عليه ،أو
عبث به.
( )3قام أو أسهم بتقديم خدمات اتصاالت يخالف محتواها النظام العام أو األخالق العامة ،مع االحتفاظ بحق الهيئة
بإلغا الترخيص.

(ب) وفى جميع األحوال ،تقضي المحكمة ،بنا على طلب المتضرر ،بالتعويض المناسب عن الضرر.
المادة  - 67استعمال الوسائل االحتيالية
يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين ،وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف وال تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية،
كل من حصل أو ساعد على الحصول على خدمة من خدمات االتصاالت بوسائل احتيالية ،مع علمه بذلك ،بقصد

التهرب من دفع األجور المستحقة.

المادة  - 64استيراد وتصنيم وحيازة تجهيزات غير مر ّخصة
(أ)

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

(ب) يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف وال تزيد على مئة ألف ليرة سورية ،كل من قام دون الحصول على تصرير من
ال جهات المختصة بحيازة أو تركيب أو تشغيل أية تجهيزات اتصاالت راديوية .وال تسر هذه العقوبة في حالة
التجهيزات الراديوية التي تصدر الهيئة تصريحا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

وتطبق القوانين النافذة الخاصة بمكافحة التهريب إذا ثبت بأن تهريب التجهيزات المشار إليها في الفقرة ب من هذه
( ج)
ّ
المادة أو حيازتها كانت بقصد االتّجار.
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(د)

وتحكم المحكمة في جميع األحوال بمصادرة التجهيزات محل الجريمة ومكوناتها.

المادة  - 63مسؤولية الشخص االعتباري
يكون الشخص االعتباري مسؤوال جزائيا عن أعمال أي عضو في مجلس اإلدارة أو مدير أو مسؤول أو ممثّل أو عامل

لديه ،عندما يأتي هذه األعمال باسم الشخص االعتباري المذكور أو بإحد

وسائله ،وذلك وفق أحكام قانون العقوبات

النافذ.
الباب الخامس عشر  -أحكام انتقالية
المادة  - 71توفيق األوضاع
(أ)

مرخص له كل شخص كان يقوم بصفة مشروعة ،بتاريخ
يعد في حكم ال ّ
مع مراعاة أحكام الفقرة ز من هذه المادةّ ،
نفاذ هذا القانون ،بتقديم أية خدمة من الخدمات الخاضعة ألحكامه ،أو بتشغيل شبكة اتصاالت ،أو باستخدام الطيف
الترددي الراديوي في البالد ،وذلك لفترة انتقالية ال تتجاوز عاما واحدا .وتتولّى الهيئة ،عند بد عملها ،متابعة تنفيذ

االلتزامات المفروضة على هؤال األشخاص.

(ب) يجوز تمديد المهلة المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة عاما آخر بقرار من مجلس الوز ار بنا على اقتراا معلّل
المفوضين.
من مجلس ّ

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

به.
(د)

مبرر من الشخص المشار إليه في الفقرة أ من هذه المادة ،أن تمدد الفترة االنتقالية المذكورة
للهيئة ،بنا على طلب ّ
في الفقرة ج من هذه المادة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية ،ولمرة واحدة ،وذلك إذا قدرت الهيئة جدية المبررات
الواردة في الطلب .وال يجوز بعد انقضا الفترة االنتقالية تقديم أية خدمة من خدمات االتصاالت أو تشغيل شبكة

اتصاالت أو استخدام الطيف الترددي الراديوي من قبل أي شخص من األشخاص المشار إليهم في الفقرة أ من هذه
المادة دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا ألحكام هذا القانون.

(ه)

للهيئة ،عند الحاجة ،تعديل شروط التراخيص السارية عند نفاذ هذا القانون على نحو يكفل االلتزام بأحكامه .وال ينطبق
بشأن هذا التعديل األحكام المنصوص عليها بشأن تعديل والغا الترخيص اإلفرادي والنمطي الواردة في هذا القانون

والالئحة التنفيذية.
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( و)

تجري إحالة جميع الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص ،والتي هي في قيد النظر بتاريخ نفاذ هذا القانون ،إلى
الهيئة لد

إنشائها .وال يجري منر أي تراخيص بهذا الخصوص ما لم يتوافق مع هذا القانون ،وبعد أن تباشر الهيئة

مهامها وفقا ألحكامه.

(ز) تبقى عقود االتصاالت النقّالة القائمة سارية المفعول ،إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن توفيقها وفقا ألحكام هذا
القانون ،وذلك خالل مهلة ال تتجاوز عاما واحدا من تاريخ نفاذه.
المادة  - 71الحقوق المؤقتة والحصرية للشركة السورية لال تصاالت
(أ)

تمنر الشركة السورية لالتصاالت ترخيصا من الهيئة لمدة عشرين عاما لتقديم خدمات االتصاالت التي كانت المؤسسة
تحددها الهيئة
العامة لالتصاالت تقوم بتقديمها بتاريخ صدور هذا القانون ،إضافة إلى خدمات االتصاالت األخر التي ّ
وفقا لمتطلبات المصلحة العامة.

(ب) يتضمن الترخيص الممنوا للشركة جدوال زمنيا لالحتفاظ بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات االتصاالت خدمات
الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية ،المنافذ الدولية ،وغيرها لمدة ال تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

(ج) للهيئة ،بعد الحصول على موافقة مجلس الوز ار  ،منر ترخيص غير حصري إلى أي شخص آخر لتقديم أي من
الخدمات التي تتمتع الشركة بالحق الحصري بتقديمها ،في حال ثبت للهيئة عدم تم ّكن الشركة من تقديم تلك الخدمات
بحسب الترخيص الممنوا لها بحسب الفقرة أ من هذه المادة ،وذلك بعد إخطار الشركة خطيا بذلك قبل ستة أشهر
على األقل.
المادة  - 72الحقوق المؤقتة والحصرية للهيئة العامة لال تصاالت الالسلكية الخدماتية
تمنر الهيئة العامة لالتصاالت الالسلكية الخدماتية ترخيصا من الهيئة لمدة خمسة عشر عاما لتقديم خدمات

االتصاالت الالسلكية للجهات العامة المشاركة فيها ،وفقا لمرسوم إحداثها.
المادة  - 79صالحية مجلس الوزراء ف :المرحلة االنتقالية

لمجلس الوز ار أن يتخذ ،في المرحلة االنتقالية التي تلي صدور هذا القانون وتسبق نفاذه ،أية ق اررات يراها مناسبة

لمعالجة األوضاع القائمة وما قد ينشأ من أوضاع جديدة ،بغرض توفيقها مع أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية.
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