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 اهليئة العامة خلدمات االتصاالت الالسلكية

 سثماا اال نظام

Syrian Wireless Organization 

Investment System 
 

 املعثاد

 التصاالت الالسلكيةخلدمات ا جملس ادا ة اهليئة العامةبقرا  
 17/5/2022( ات يخ 1/1 قم )

 بقرا  وزير االتصاالت والثقانةاملصادق  و
 19/5/2022 ( ات يخ 227 قم ) 

 25/5/2022 ات يخ (244)و املنشو  مبوجب قرا  وزير االتصاالت و الثقانة  قم 
 6/6/2022ات يخ  429/15/9مديرية االيرادات العامة  قم  موافقة وزا ة املالية و

  8/6/2022ات يخ  7864/9/20 قم املالية  وزير كثابو  
 لنشره يف اجلريدة الرمسية  دائرة النشراىل 
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 رســــــــــالفه
 

  قم الصفحة الباب األول
 الفصل األول :
 الفصل الماين :

 تعا يف
 أحكام عامة

3 
3 

  قم الصفحة الباب الماين
 الفصل األول :
 الفصل الماين :

 وابط و االلثزاماتالض
 بدالت و أجو  خدمات الثشغيل

4 
5 

  قم الصفحة تيرتا (شبكة الباب المالث :  نظام تعرفة الشبكة الوطنية الالسلكية املوحدة ) 
 الفصل األول :
 الفصل الماين :

 الفصل المالث :

 البدالت و األجو  املسثحقة
 الغرامات
 املالحق

7 
8 

10 
  قم الصفحة ( MPT شبكةالعامة )  الالسلكية فة شبكة اخلدماتالباب الرابع :  نظام تعر 

 الفصل األول :
 الفصل الماين :

 الفصل المالث :

 البدالت و األجو  املسثحقة
 الغرامات
 املالحق

11 
14 
15 

  قم الصفحة ( SRN) شبكة العامة  الالسلكية :  نظام تعرفة شبكة اخلدمات الباب اخلامس
 الفصل األول :

 الماين : الفصل
 الفصل المالث :

 البدالت و األجو  املسثحقة
 الغرامات
 املالحق

16 
18 
19 

  قم الصفحة : البىن الثحثية الباب السادس          
 األول : الفصل
 الماين : الفصل

 خدمات البىن الثحثية
 البدالت و األجو  خلدمات البىن الثحثية 

21 
21 
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 لباب االولا

 فتعا يالفصل االول : 

 -1املادة 

 

نظام االستثمار للهيئة العامة خلدمات االتصاالت الالسلكية هو جمموعة القواعد واألسس الناظمة  اليت 
اليت تؤمنها بىن التحتية لو احتكم استخدام خمتلف خدمات االتصاالت الالسلكية و االجهزة الالسلكية 

        . و مشغلي االتصاالت و اجلهات املشاركةاهليئة  للمشرتكني 
 يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة جبانب كل منها : -2 املادة

 .الوزير : وزير االتصاالت والتقانة 
 . الوزارة : وزارة االتصاالت والتقانة 
 . اهليئة : اهليئة العامة خلدمات االتصاالت الالسلكية 
 ات االتصاالت الالسلكية .جملس االدارة : جملس ادارة اهليئة العامة خلدم 
  : احدى شبكات االتصاالت الالسلكية املتاحة يف اهليئةالشبكة. 
 . املدير العام : مدير عام اهليئة العامة خلدمات االتصاالت الالسلكية 
 . اجلهات املشاركة : اجلهات املمثلة يف جملس ادارة اهليئة 
   : لعام و اخلاصكافة جهات القطاع ااملشرتك . 
  يرتا : الشبكة الوطنية الالسلكية املوحدة .تشبكة 
 شبكة MPT العامة تعمل بتقنية الـ  الالسلكية : شبكة اخلدماتMPT . 
 شبكة SRN  الالسلكية امة تعمل بتقنية االتصاالتالعالالسلكية : شبكة اخلدمات  

 . Conventional Call التقليدية
 

 حكام عامةأ: الفصل الماين 

/ 48/ رقممبوجب املرسوم التشريعي  يئة ابلشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداريتتمتع اهل -3املادة 
 تتبع للوزارة . و 2011/ لعام 90/ رقم املرسوم التشريعي و 2009لعام 
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 الباب الماين

 ثزاماتلاال ضوابط وال:  األولالفصل 

و املرتبطة هبا و الدعم الفين الفنية اخلدمات  كافة  تقدم اهليئة الطرفيات الالسلكية مبختلف انواعها و -4املادة 
 لقاء استيفاء كافة البدالت واألجور املرتتبة لقاء ذلك .          خدمات البىن التحتية 

اتريخ تقدميها اىل تسلسل حسب خبدمات و شبكات اهليئة , تنفيذ طلبات االشرتاك دراسة و يتم  -5 املادة
 . جهيزات الفنية املطلوبةاهليئة وتوفر اإلمكاانت والت

 الثعهد : -6 املادة

إال للغاية احملددة هلا ويكون  السلكية مبختلف انواعهايتعهد املشرتك بعدم استخدام الطرفيات  ال
ابختاذ االجراءات  و تقوم اهليئة  . و خاص لكل شبكةلدى اهليئة  منوذج معتمدالتعهد خطيًا وفق 

 اصوالً  ابلتنسيق مع اجلهات املعنية . القانونية الالزمة حبق املخالفني
 . ألمثلابلشكل ا بتشغيل مجيع مكوانت الشبكة و تقدمي كافة اخلدمات الفنية للمشرتكاهليئة  تقوم -7 املادة

 : بطاقة محل جهاز السلكي -8املادة 

 بطاقة ابالضافة اىلطرفية مسلمة و لكل شبكة كل محل جهاز السلكي عن   بطاقة متنح اهليئة املشرتك
, مدون عليها اتريخ تفعيل اخلدمة و عائديتها , وصالحية البطاقة سنة ميالدية تشغيل مكرر اشارة 

 يبدي رغبته فيها بتجديد اشرتاكه خبدمات اهليئة .واحدة و جتدد بناء على طلب خطي من املشرتك 
 دون ان يرتتب على املشرتك اية التزامات مالية .

 ت الالسلكية :فقدان الطرفيا -9املادة 

عن فقدان و على مسؤوليته القانونية الكاملة خطيًا املشرتك أو اجلهات املشاركة ابعالم اهليئة  يلتزم
مرفق معها , من خالل تقدمي كافة الضبوط و الواثئق اليت تثبت فقدان الطرفية  فيات الالسلكيةر الط

و  ايقاف تشغيل الطرفيات , ليصار اىل اتريخ فقدها مكان و االرقام التسلسلية للطرفيات املفقودة و
 .اختاذ االجراءات الالزمة 
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 خدمات الثشغيل وأجو بدالت :  الفصل الماين

اهليئة لدى مصرف سوراي املركزي ,  يف حساب املرتتبة على املشرتكاملالية يتم تسديد الذمم والغرامات  -10 املادة
 . التسديدد و ال جيوز تنفيذ اية خدمة لصاحل املشرتك اال بع

 الغاء االشرتاك خبدمات اهليئة : -11املادة 

 أ . ميكن للمشرتك التقدم بطلب الغاء اشرتاكه خبدمات اهليئة ) لعدد من الطرفيات الالسلكية 
 او مجيعها ( . 

ب . حيق للهيئة الطلب من املشرتك ) و لظروف استثنائية مربرة ( اعادة بعض او كل الطرفيات 
 لمة له .الالسلكية املس

 : و تقوم اهليئة ابختاذ االجراءات التالية
 يعيد املشرتك الطرفيات الالسلكية املطلوب الغاء اشرتاكها اىل اهليئة  . .1
, مهمتها : تقييم الطرفية الالسلكية املعادة من  جلنة تقييم فنية ماليةتشكل اهليئة هلذا الغرض  .2

اىل  الطرفيةشبكة ويعاد املبلغ املتبقي من سعر  و فقًا لكلو املالية املشرتك من الناحية الفنية 
 املشرتك بتاريخ الشراء .       

 الثنازل عن الطرفيات الالسلكية : -12املادة 

عن بعض او كل الطرفيات  تنازلابل رغبته  يبدي فيه اىل اهليئة بطلب خطي التقدم ميكن للمشرتك
 ضمنه عدد الطرفيات  اً مبين آخر أو مشرتك جديدالالسلكية املسلمة له اىل مشرتك 

 بعد موافقة اهليئة و تسديد رسوم التنازل من قبل املتنازل له و ارقامها التسلسية , 
 .(  وفق رسوم كل شبكة على حدا) 

 الثأجري : -13املادة 

ميكن للهيئة أتجري عدد حمدد من  تلبية ملتطلبات الفعاليات واملؤمترات والندوات بكافة أشكاهلا
بطلب مرفقًا بكافة  طالب التأجريا الستخدامها خالل الفرتات الزمنية احملددة هلا , إذا تقدم طرفياهت

 الثبوتيات املتعلقة ابلنشاط املطلوب تغطيته . 
 ويتوجب عليه يف هذه  احلالة تسديد املبالغ التالية مسبقاً :        
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 من رسوم التأمني (  جرة ) يعفى املشرتك / القطاع العامؤ رسم أتمني عن كل طرفية م / 
  جرة.ؤ عن كل طرفية م/  أو سنوي أو شهري/ يومي رسم تشغيل 

 الغ التالية :بعد اقتطاع املبمني بعد انتهاء مدة التأجري، رسم التأاملبلغ املتبقي من يعاد 
    ؤجرة مل تكن موجودة قبل مبلغ يتم احتسابه من قبل اهليئة يف حال حدوث أعطال ابلطرفيات امل - 1

 .أتجريها     
 لطرفيات العقدي .من سعر ا سنوية نسبة اهتالك - 2

 (. /11ابملادة /) يتم تقديرها من قبل اللجنة املشكلة 
  املطالبات املالية : -14املادة 

 : ) و يعترب جزء الشهر شهر ( عاممن كل  31/12و تنتهي  1/1تبدأ من اتريخ 
 املوحدة و شبكة اخلدمات الالسلكية العامة  ابلنسبة للشبكة الوطنية الالسلكية  سنوية .1

 و خدمات البىن التحتية .
 ابلنسبة لآلجار , لكافة الشبكات . مقدما   .2
 : بعد صدور التقرير الفين للصيانة . أجو  الصيانة .3
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 الباب المالث

 نظام تعرفة الشبكة الوطنية الالسلكية املوحدة

 تيرتا ( شبكة )

 األجو  املسثحقة وت البدال:  ألولالفصل ا

األسعار العقدية املتوفرة لدى اهليئة ومبا  من قبله وفق طلوبةبتسديد قيمة الطرفيات امل املشرتكطالب ي -15املادة
مضافًا هلا يتفق مع نشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف  سوراي املركزي بتاريخ االستحقاق 

 .قيمة الطرفية الالسلكية  من 15%
ألف لرية   مئثا / ل.س002 000/ وقدره :,  سنوايً مبلغ بتسديد  / القطاع العام / املشرتكالب طي -16املادة

 لقاء :, وذلك أايً كان  نوعها  -طرفية  –عن كل سو ية  
 بدالت  وأجور تشغيل .  -أ     
 أجور املكاملات الداخلية )ضمن الشبكة(. -ب    
    - اظهار رقم -مكاملات الطوارئ  -كاملة اذاعة م -مكاملة فردية :  امليزات التالية -ج    

 .موعات اجملفعيل مكاملة ت -ل احلالة رسائ - الدخول املتأخر        
وقدره  , مبلغ سنوايً جملس ادارة اهليئة ، بتسديد  احلاصل على موافقة/ القطاع اخلاص / يطالب املشرتك  -17املادة

أاًي كان  نوعها  -طرفية  –عن كل لرية سو ية  ألف  و مخسون ثالمثائة / ل.س350 000/ :
 وذلك لقاء :

 بدالت  وأجور تشغيل .  -أ     
 أجور املكاملات الداخلية )ضمن الشبكة(. -ب    
   -اظهار رقم  -مكاملات الطوارئ  -مكاملة اذاعة  -امليزات التالية : مكاملة فردية  -ج    

 تفعيل مكاملة اجملموعات . - رسائل احلالة -الدخول املتأخر          
تقدمه بطلب خطي اىل اهليئة مبني ضمنه امليزات من خالل اضافية  اتميز  طلب للمشرتكميكن  -18املادة

 تفعيل امليزات على  بعد، ويتم تسديد رسوم امليزات سنواًي  االضافية اليت يرغب هبا
 وفق ما يلي: سنوي   االضافية امليزاتحيدد رسوم و الطرفية /الطرفيات , 
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 لرية سو يةالف  مائة /ل.س 100 000/:  ) حملي و قطري ( ميزة النفاذ إىل الشبكة الثابتة -
 .متضمنة املكاملات  كل طرفيةعن  

ترتبط  من قبله E1 نقل رقمي أو دارةدارات هاتفية ميكن للمشرتك القطاع العام أتمني  -
 ويسدد املشرتك مبلغ ،  على مقاسم شبكة  تيرتا ابلبواابت املخصصة هلا 

 عن كل دارة هاتفية . و مبلغ سنواًي الف لرية سو ية  ل.س مئثا/  200 000/ 
 . E1سنوايً عن دارة / ل.س مليون لرية سو ية  1000 000/ 

 . االستحقاق / يوماً من اتريخ30مدة التسديد / -19املادة

احمللية والقطرية واخلليوية من خالل أتمني دارات هاتفية  ابلنسبة للجهات املشاركة تقوم بتأمني اتصاالهتا -20املادة
من قبلها ترتبط ابلبواابت املخصصة هلا على مقاسم شبكة  تيرتا على أن تتحمل هذه اجلهات كافة 

 األعباء املالية املرتتبة جراء ذلك .
 الثأجري : -21املادة

) ويدفع كل طرفية   عن مليون لرية سو ية ل.س (1000 000)عن كل طرفية رسم أتمني  .1
يئة أو شيك مصدق أصواًل أو ب املصريف للهاحلسا يفنقدًا وفق احدى احلاالت التالية : 

 مصرفية ( . كفالة  مبوجب
 . يومياً عن كل طرفيةلرية سو ية  مخس و عشرون ألف ( ل.س25 000)رسم تشغيل  .2

 

 الغرامات:  ماينالالفصل 

 . استالم الطرفيات من اهليئةمن اتريخ يعترب االشرتاك ساري املفعول  -22املادة

                                       :  يف تسديد املطالبات واملقدرة بـريتسديد الغرامة النامجة عن التأخ  املشرتكيتوجب على  -23املادة
 يتم , و يف حال مل /19املادة / وذلك بعد انقضاء املدة احملددة يف ,  / من قيمة املطالبة % 4/ 

  /  مخسة عشر يومًا من انتهاء مدد التسديد يلغى تفعيل الطرفيات اليت تعود 15التسديد بعد /
 ( حلني تسديد كافة الذمم املالية املرتتبة على املشرتك مع الغرامات. ) القطاع اخلاصرتك للمش

ملرتتبة عليه وذلك عن تسديد املستحقات ا ) القطاع العام (املشرتك و يتم الغاء التفعيل بسبب أتخر 
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 بعد  شهرين من اتريخ انتهاء مدد التسديد .
: مبلغ و قدره يتوجب تسديد رسم إعادة تفعيل  ، الطرفياتتفعيل يف حال طلب املشرتك اعادة 

  عن كل  طرفية .لرية سو ية ل.س مخس و عشرون ألف  /25 000/
لقاء اجور إعادة  لرية سو ية الف و مخسون مائة ل.س / 150 000/ املشرتك مبلغ وقدره : يسدد -24املادة

  مرة اثنية .أو الدراجة تركيب الطرفية املكتبية أو السيارة 
عند اصالح أي عطل يف الطرفيات  تسديد قياة القطع الثبديلية املسثبدلة املشرتكيقع على عاتق  -25املادة

 . القطعة/القطع املستبدلةمن قيمة   /% 35/ املعطلة مضافاً اليها اجور االصالح اليت تعادل
 وفق تقرير فين و مطالبة مالية تصدر عن اهليئة متضمنة الوضع الفين للجهاز و اسباب العطل 

 و القطع املستبدلة .
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 املالحق:  مالثلفصل الا

 :الثعهد لقاء االسثفادة من شبكة تيرتا   -62 املادة

 اسم املشرتك ...........................:
 : Email                                              اهلاتف :                                    العنوان:

 بعد استالم الطرفيات التالية :
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 بكة تيرتا لقاء االستفادة من خدمات ش 
عائدية الطرفية  – ) مينع اسثخدامها لغري حامل البطاقةنثعهد ابسثخدام الطرفيات املذكو ة للغاية احملددة هلا 

 .  الالسلكية للاساى الوظيفي و ليست شخصية (
او   املسثلاة عند الغاء االشرتاك جزئياو البطاقات و االبالغ عن الطرفيات يف حال فقداهنا و اعادة الطرفيات 

تبعات أي اسثخدام غري شرعي هلا حتت طائلة املسائلة القانونية و فق  نثحال مسؤولية و كليا اىل اهليئة . و
 االنظاة املرعية .

 اسم وشهرة املفوض ابلتوقيع : ..............................
 .......................اسم األب: ..............................                 اسم األم : .......

 مكان واتريخ الوالدة : ..............................  رقم القيد : .............................
 رقم وثيقة اإلثبات الشخصية : .........................     نوعها : هوية / جواز سفر

.     الرقم الوطين : .....................................  اتريخ إصدارها :
........................................ 

 العمل الوظيفي :
 املفوض ابلثوقيع

 االســـــــــــــم :   
 الرســـــــــاي : الثوقيع واخلامت  

                                         
 :كتاب التفويض  املرفقات

 

http://www.swo.gov.sy/


 الجمهورية العربية السورية                                                                          

 الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  www.swo.gov.syــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

Page 11 of 23                                                            SWO Investment System                Email:Info@swo.gov.sy 

 الرابعالباب 

 العامة الالسلكية شبكة اخلدماتنظام تعرفة 

 ( MPT) شبكة 

 البدالت  واألجو  املسثحقة : ولالفصل األ 

حيدد فيه نوع الطرفية  اىل اهليئة يبدي فيه رغبته االشرتاك بتلك اخلدمة و بطلب خطي يتقدم املشرتك -27املادة
 مكتيب ( و عدد كل منها . –سيارة  –الالسلكية املطلوبة ) حممول ابليد 

األسعار العقدية املتوفرة لدى اهليئة ومبا  وفق لب املشرتك بتسديد قيمة الطرفيات املطلوبة من قبلهيطا -28املادة
يتفق مع نشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف  سوراي املركزي بتاريخ االستحقاق مضافًا هلا 

 من قيمة الطرفية الالسلكية . 15%
 ألف لرية سو ية  عن  مئثا   / ل.س002 000/دره : بتسديد مبلغ وق سنوي  يطالب املشرتك  -29املادة

 وذلك لقاء :,  أايً كان نوعها -طرفية  –كل 
 . بدالت  وأجور تشغيل 
  ) أجور املكاملات الداخلية )ضمن الشبكة. 
 : الدخول   -ظهار رقم ا -مكاملات الطوارئ  -مكاملة اذاعة  -مكاملة فردية  امليزات التالية

 . تفعيل مكاملة اجملموعات –لة رسائل احلا -املتأخر 
من خالل تقدمه بطلب خطي اىل اهليئة مبني ضمنه امليزات  ميزة اضافيةطلب أية  للمشرتكميكن  -30املادة

ويتم تسديد رسوم امليزات سنوايً بعد تفعيل امليزات على الطرفية /الطرفيات , االضافية اليت يرغب هبا ، 
 وفق ما يلي : ايً امليزات االضافية سنو و حيدد رسوم 

 :ميزة اتصال مشرتك من جهة إىل جهة أخرى ابالجتاهني ضمن الشبكة  -
 من طرفية مشرتك طالب امليزة . كل طرفيةعن   ل.س / 25 000/
 كل طرفية.عن   ل.س/25 000ميزة النفاذ إىل الشبكة الثابتة أو اخللوية :/ -
 كل طرفية.عن   ل.س/25 000/ ميزة النفاذ من الشبكة الثابتة أو اخللوية : -
 كل طرفية.عن   /ل.س25 000/ميزة األولوية :  -
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 كل طرفية.                               عن    /ل.س5 000/ميزة حتويل املكاملات:  -
  كل طرفية .عن   / ل.سDirect Mode  : /000 50ميزة االتصال املباشر  -

دخول املشرتكني للشبكة الثابتة لتنفيذ مكاملات  ميكن للهيئة وبناءً  على طلب املشرتك توفري امكانية -31املادة
وذلك وفق التعرفة   يتحمل املشرتك كافة تكاليف واجور املكاملات ابجتاه الشبكة الثابتة واخللوية و

 التالية :
 اخللوية ابستخدام الشبكة  .                       وأتكلفة أتسيس اتصال على الشبكة الثابتة   / لرية سو ية10/ .1
لالتصال من خط اثبت اىل  وفق التعرفة النافذة –كلفة الدقيقة الواحدة   / تضاف اىل 50% / .2

 من طرفية املشرتك ابجتاه مشرتك يف الشبكة الثابتة. - آخر
من خط اثبت اىل خلوي او  وفق التعرفة النافذة –/ تضاف اىل كلفة الدقيقة الواحدة  25%/  .3

 رتك يف شبكة اخلليوي  .من طرفية املشرتك ابجتاه مش - ابلعكس 
مالحظة : يثم تسعري املكاملات ابجتاه الشبكة المابثة والشبكة اخلليوية  حبيث يثم احثساب جزء 

 .الدقيقة دقيقة واحدة  
             مايلي :                                    مطالبة كل  مطالبة مالية سنوية حبيث تتضمنتقوم اهليئة سنوايً ابستصدار  -32املادة

  30/ املادةاالجور والبدالت الواردة يف/ . 
   مكاملات صادرة  -قيمة املكاملات املنفذة ابجتاه الشبكة الثابتة-. 
  مكاملات صادرة  –قيمة املكاملات املنفذة ابجتاه شبكة اخلليوي-. 
 املمنوحة للطرفيات . اإلضافية رسوم امليزات 
  ة املالية .رسوم أضافية أخرى حتدد من قبل وزار 

 يوماً من اتريخ االستحقاق . /30مدة التسديد / -33املادة

عند اصالح أي عطل يف الطرفيات  قياة القطع الثبديلية املسثبدلةيقع على عاتق املشرتك تسديد  -34املادة
 من قيمة  القطعة/القطع املستبدلة . /% 35/ املعطلة مضافاً اليها اجور االصالح اليت تعادل

قرير فين و مطالبة مالية تصدر عن اهليئة متضمنة الوضع الفين للجهاز و اسباب العطل و القطع وفق ت
 املستبدلة .
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لقاء اجور إعادة الف لرية سو ية  و مخسون مائة ل.س / 150 000/ يسدد املشرتك مبلغ وقدره : -35املادة
 تركيب الطرفية املكتبية أو السيارة مرة اثنية .

ن للمشرتك ان يؤمن الطرفيات  الالسلكية يف حال عدم توفرها لدى اهليئة شريطة مطابقة ميك -36املادة
اىل القطر  و مت ادخاهلا. و أتمني مستلزمات الربجمة  مواصفاهتا للمواصفات الفنية املعتمدة لدى اهليئة

 مبلغعلى الشبكة  تشغيل سم  سنوي  املشرتك  يسدد ووفق االجراءات القانونية املعتمدة  أصوال ، 
 .معرفة عن كل طرفية  الف لرية سو ية مخسونمائة و  ( ل.س 150 000)  وقدره

 . يسلم املشرتك الطرفيات الالسلكية اىل اهليئة عند انثهاء فرتة االسثماا و 
 الثنازل : -37املادة

 .كل طرفية رسم تنازل عن    / ل.س50 000/مبلغ وقدره  نازل لهتمن املشرتك املتستويف اهليئة 
 الثأجري : -38املادة

نقداً عن كل طرفية ) ويدفع وفق احدى احلاالت التالية :  ( ل.س005 000)أتمني رسم  .1
 ساب املصريف للهيئة أو شيك مصدق أصواًل أو مبوجب كفالة يف احل

 مصرفية ( .
 وفق التايل :تشغيل الرسم  .2

 - شهرثة ثالاملدة املؤجرة لغاية  - عن كل طرفية  ( ل.س120 000)
 –شهر أ ستةاملدة املؤجرة لغاية  –عن كل طرفية  ل.س (190 000) 
 -  لغاية سنةاملؤجرة عن كل طرفية _ املدة  ل.س (300 000)

 
 
 
 
 
 
 

http://www.swo.gov.sy/


 الجمهورية العربية السورية                                                                          

 الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  www.swo.gov.syــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

Page 14 of 23                                                            SWO Investment System                Email:Info@swo.gov.sy 

 : الغرامات الفصل الماين
 . استالم الطرفيات من اهليئةيعترب االشرتاك ساري املفعول من اتريخ  -39املادة

 / % 4/:  النامجة عن التأخر يف التسديد وهي كما يلي غراماتة املشرتكني تسديد العلى كافيتوجب  -40املادة
 .  /33املادة /احملددة يف  وذلك بعد انقضاء املدةمن قيمة املطالبة , 

يلغى التفعيل حلني تسديد كافة  الذمم املالية املرتتبة على املشرتك ( القطاع اخلاص  ابلنسبة للمشرتك ) -41املادة
 .( مخسة عشر يوماً من انتهاء مدة التسديد 15)  الغرامات وذلك بعدمع 
فيتم الغاء التفعيل بسبب عدم تسديد املستحقات املرتتبة عليه بعد   (القطاع العام )  املشرتك أما

 . شهرين من اتريخ انتهاء مدد التسديد
تسديد رسم إعادة املرتتبة يتوجب عليه  عند الغاء التفعيل بسبب أتخر املشرتك عن تسديد املستحقات -42املادة

 .عن كل طرفية   لرية سو ية ألف و عشرون مخس ل.س /25 000/  :مبلغ و قدره تفعيل 
 عن الفرتة الزمنية احملددة يف  يوم/15/وبعد انقضاء ( القطاع اخلاص )  ابلنسبة للمشرتك -43املادة

ة ابستعادة الطرفيات الالسلكية دون ان يرتتب على تقوم اهليئة ابلتنسيق مع اجلهات املعني/ 41املادة /
  جتاه املشرتك .التزامات مالية  اهليئة اي

/ تقوم 41/ عن الفرتة الزمنية احملددة يف املادة /يوم30وبعد انقضاء /( القطاع العام )  ابلنسبة للمشرتك
يرتتب على اهليئة اي التزامات اهليئة ابلتنسيق مع اجلهات املعنية ابستعادة الطرفيات الالسلكية دون ان 

 مالية جتاه املشرتك . 
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 : املالحق مالثالفصل ال
  MPTالثعهد لقاء االسثفادة من شبكة   -44املادة 

 اسم املشرتك ...........................
 : Email                  اهلاتف :                                                                       العنوان:

 ترخيص وزارة النقل : رقم /           / اتريخ    /    /           *
 بعد استالم الطرفيات التالية :

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

.............................. 
 ظة ..................يف حماف  MPTلقاء االستفادة من خدمات شبكة اخلدمات الالسلكية العامة تقنية 

 : املذكو ة للغاية احملددة هلا  الالسلكية نثعهد ابسثخدام الطرفيات
 .  عائدية الطرفية الالسلكية للاساى الوظيفي و ليست شخصية  ( – ) مينع اسثخدامها لغري حامل البطاقة

 عدم اسثخدام الطرفيات الالسلكية خا ج النطاق اجلغرايف املصرح عنه .
القانونية الكاملة عن فقدان األجهزة الالسلكية و البطاقات ، من  خطيا  و على مسؤوليثناعن الطرفيات يف حال فقداهنا االبالغ 

خالل تقدمي كافة الضبوط و الواثئق اليت تمبت فقدان تلك األجهزة , مرفق معها اال قام الثسلسلية لألجهزة املفقودة و مكان و 
 ات يخ فقدها .

 حتت طائلة املسائلة القانونية  أي اسثخدام غري شرعي هلا  ديل برجمي او ترددي يف اعدادات الطرفيات , واي تع عدم إجراء
 وفق االنظاة املرعية .

كليا  أو جزئيا  . ويف حال عدم   اخلدمةعند انثهاء فرتة  اهليئةإعادة األجهزة الالسلكية و بطاقات محل اجلهاز الالسلكي إىل 
 قضائيا  )ويعثرب القضاء اإلدا ي هو املخثص(. كاملشرت إعادهتا يالحق 

 اسم وشهرة املفوض ابلتوقيع : ..............................
 اسم األب: ..............................                 اسم األم : ..............................

 رقم القيد : .............................  مكان واتريخ الوالدة : ..............................
 رقم وثيقة اإلثبات الشخصية : .........................     نوعها : هوية / جواز سفر

 .........................................   الرقم الوطين : ............................... اتريخ اصدارها :
 العمل الوظيفي :

 ابلثوقيعاملفوض 
 االســـــــــــــم :  
         الثوقيع واخلامت الرســـــــــاي :  

 
 :كتاب التفويض  املرفقات

 . فقط لشركات النقلالعبا ة  هذه* 
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 امسالباب اخل

 نظام تعرفة شبكة اخلدمات الالسلكية العامة

 ( SRN) شبكة 

 البدالت و األجو  املسثحقةالفصل االول : 

التجهيزات م املشرتك بطلب خطي اىل اهليئة يبدي فيه رغبته االشرتاك بتلك اخلدمة و حيدد فيه يتقد -45املادة
أو طرفيات  - حممولة ابليد و سيارة و مكتبية - السلكية) مكرر اشارة مع طرفيات اليت يرغب 

  , و املدة الزمنية لإلجيار .السلكية فقط ( و عدد كل منها 
 : الرسوم التالية) القطاع اخلاص ( ك يرتتب على املشرت  -46املادة

عن كل  ل.س/ 200 000/عن مكرر االشارة ,  / ل.س5 000 000/ :تأمني الرسم  .1
احلساب املصريف للهيئة أو شيك  يفنقدًا  ) وفق احدى احلاالت التالية : تدفع ملرة واحدة طرفية 

 ( . مصدق أصواًل أو مبوجب كفالة مصرفية 
 :  وفق التايل تشغيلالرسم 

 : مكرر االشارة:  1 – 2
   –أشهر  3املدة املؤجرة لغاية  – مكرر اشارةعن كل  ( ل.س 400 000)        
 –أشهر  6املدة املؤجرة لغاية  –عن كل مكرر اشارة  ( ل.س 650 000)        
 –_ املدة املؤجرة لغاية سنة مكرر اشارة عن كل  ( ل.س1 000 000)       

 :لالسلكية الطرفيات ا:  2 – 2
   –أشهر  3املدة املؤجرة لغاية  –عن كل طرفية  ( ل.س 75 000)           
 -أشهر  6املدة املؤجرة لغاية  –عن كل طرفية  ( ل.س 012 000)           

  – املدة املؤجرة لغاية سنة  عن كل طرفية _ ( ل.س 200 000)          
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 العام ( رسوم التشغيل التالية : يرتتب على املشرتك ) القطاع -47املادة
 مكرر االشارة :      

   –أشهر  3املدة املؤجرة لغاية  –عن كل مكرر اشارة  ( ل.س 300 000)             
 –أشهر  6املدة املؤجرة لغاية  –عن كل مكرر اشارة  ( ل.س 550 000)        
 – لغاية سنة  املدة املؤجرة عن كل مكرر اشارة  _ ( ل.س900 000)       

 الطرفيات الالسلكية : 
   –أشهر  3املدة املؤجرة لغاية  –عن كل طرفية  ( ل.س 65 000)           
 -أشهر  6املدة املؤجرة لغاية  –عن كل طرفية  ( ل.س 100 000)           

 – املدة املؤجرة لغاية سنة  عن كل طرفية _( ل.س  180 000)               
 

 يرتتب على اجلهات املشاركة رسوم التشغيل التالية : -48املادة
 مكرر االشارة :      

   –أشهر  3املدة املؤجرة لغاية  –عن كل مكرر اشارة  ( ل.س 052 000)             
 –أشهر  6املدة املؤجرة لغاية  –عن كل مكرر اشارة  ( ل.س 450 000)        
 – املدة املؤجرة لغاية سنة  رة  _عن كل مكرر اشا ( ل.س800 000)       

 الطرفيات الالسلكية : 
   –أشهر  3املدة املؤجرة لغاية  –عن كل طرفية  ( ل.س 55 000)           
 -أشهر  6املدة املؤجرة لغاية  –عن كل طرفية  ( ل.س 09 000)           
 – سنة  ةعن كل طرفية _ املدة املؤجرة لغاي ( ل.س 150 000)               

 ( : Direct Modeلألجهزة املكتبية أو السيارة ) اليت تعمل بنظام االتصال املباشر  ابلنسبة -49املادة
 و اخلاص :أيرتتب على املشرتك القطاع العام 

نقداً عن كل طرفية ) ويدفع وفق احدى احلاالت التالية :  ( ل.س500 000)رسم أتمني  .1
 مصدق أصواًل أو مبوجب كفالة يف احلساب املصريف للهيئة أو شيك 

 و يعفى املشرتك القطاع العام من رسم التأمني . مصرفية ( .
 رسم التشغيل وفق التايل : .2
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 -املدة املؤجرة لغاية ثالثة شهر  -عن كل طرفية   ( ل.س120 000)
 –املدة املؤجرة لغاية ستة أشهر  –عن كل طرفية  ( ل.س190 000) 
 -كل طرفية _ املدة املؤجرة لغاية سنة    عن ( ل.س300 000)          

ميكن للمشرتك ان يؤمن الطرفيات  الالسلكية و مكررات االشارة يف حال عدم توفرها لدى اهليئة  -50املادة
شريطة مطابقة مواصفاهتا للمواصفات الفنية املعتمدة لدى اهليئة و أتمني مستلزمات الربجمة . و مت 

 .اءات القانونية املعتمدة  أصوال ادخاهلا اىل القطر وفق االجر 
 . يسلم املشرتك مكررات االشارة و الطرفيات الالسلكية للهيئة عند انتهاء فرتة االستثمارو 

 وفق التايل : سنوي  و يقع على عاتق املشرتك تسديد رسوم تشغيل و دعم فين 
 عن كل طرفية السلكية . /ل.س100 000/ -عن كل مكرر اشارة  /ل.س500 000/
  أجور تركيب و فك مكرر اشارة . /ل.س150 000/

 الثنازل : -51املادة
 :تستويف اهليئة من املشرتك املتنازل له مبلغ و قدره 

 حممولة ابليد .رسم تنازل عن كل طرفية السلكية  ل.س ( 50 000)  -
 رسم تنازل عن كل مكرر اشارة . ل.س(  250 000)  -

عند اصالح أي عطل يف التجهيزات  قياة القطع الثبديلية املسثبدلةد يقع على عاتق املشرتك تسدي -52املادة
 من قيمة  القطعة/القطع املستبدلة . /% 35/ املعطلة مضافاً اليها اجور االصالح اليت تعادل

وفق تقرير فين و مطالبة مالية تصدر عن اهليئة متضمنة الوضع الفين للجهاز و اسباب العطل و القطع 
 املستبدلة .

 / يوم من اتريخ االستحقاق .30مدة التسديد / -53ادةامل

 الفصل الماين : الغرامات
 

 النامجة عن التأخر يف التسديد وهي كما يلي : غراماتعلى كافة املشرتكني تسديد اليتوجب  -54املادة
 / .53يف املادة /, وذلك بعد انقضاء املدد احملددة  /% من قياة املطالبة 4/
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 : املالحقالفصل المالث 

  SRNالثعهد لقاء االسثفادة من شبكة   -55املادة 

  ...................لصاحبها : .......................اسم املنشأة :
 .....................الرقم الوطين : .......................اسم األم : ...........................اسم األب :

 .......................اسم االم : .....................اسم االب : ...........................املدير التنفيذي :
   ..............................الرقم الوطين :
لصاحب املنشأة او املدير  العنوان الدائم

:  التنفيذي
........................................... 

نشأة او املدير لصاحب امل العنوان احلايل
:  التنفيذي
.................................. 

 

 موابيل : فاكس : هاتف :
 .....................موابيل : .......................الرقم الوطين : ......................: الثالثي اسم املفوض

 ........................................................................................................عنوان املنشأة : 
 .....................................................................................أماكن استخدام األجهزة الالسلكية :

 : ....................... اتريخ انتهاء اخلدمة     –اتريخ بدء اخلدمة : ......................     
 التالية : لتجهيزاتبعد استالم ا

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

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

.............................. 
 يف حمافظة ..................  SRNلقاء االستفادة من خدمات شبكة اخلدمات الالسلكية العامة تقنية  

 :املذكو ة للغاية احملددة هلا  الالسلكية اتخدام الثجهيز نثعهد ابسث
 (الطرفية الالسلكية للاساى الوظيفي و ليست شخصية   عائدية – بطاقة) مينع اسثخدامها لغري حامل ال

 عدم اسثخدام الطرفيات الالسلكية خا ج النطاق اجلغرايف املصرح عنه .
على مسؤوليثنا القانونية الكاملة عن فقدان األجهزة الالسلكية و خطيا  و االبالغ عن الطرفيات يف حال فقداهنا 

البطاقات ، من خالل تقدمي كافة الضبوط و الواثئق اليت تمبت فقدان تلك األجهزة , مرفق معها اال قام 
 الثسلسلية لألجهزة املفقودة و مكان و ات يخ فقدها .

يات , و أي اسثخدام غري شرعي هلا  حتت طائلة عدم إجراء اي تعديل برجمي او ترددي يف اعدادات الطرف
 لة القانونية و فق االنظاة املرعية .ءاملسا
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عند انثهاء فرتة اخلدمة كليا  أو جزئيا  . ويف  اهليئةإعادة األجهزة الالسلكية و بطاقات محل اجلهاز الالسلكي إىل 
 و املخثص(.قضائيا  )ويعثرب القضاء اإلدا ي ه املشرتكحال عدم إعادهتا يالحق 

 . يف حال االعطال النامجة عن سوء االسثخدام اهليئةقوم هبا تثحال تكاليف الصيانة و االصالح اليت ن
 . تسديد قياة تكاليف االجهزة الالسلكية املفقودة كاملة  

 اسم وشهرة املفوض ابلتوقيع : ..............................
 ..                 اسم األم : ..............................اسم األب: ............................

 مكان واتريخ الوالدة : ..............................  رقم القيد : .............................
 رقم وثيقة اإلثبات الشخصية : .........................     نوعها : هوية / جواز سفر

 ...................................       الرقم الوطين : ......................... اتريخ اصدارها :
 العمل الوظيفي :

 
 املفوض ابلثوقيع

 االســـــــــــــم :  
         الثوقيع واخلامت الرســـــــــاي :  

 
 :كتاب التفويض  املرفقات
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 دسلباب الساا

 البىن الثحثية

 دمات البىن الثحثية: خالفصل االول 

جهات ميكن للهيئة أن تقدم جلهات و مشغلي االتصاالت يف اجلمهورية العربية السورية ) قطاع عام و  -56املادة
 خاص ( خدمة االستفادة من بناها التحتية يف مواقعها .حكومية و قطاع 

  –السواري  أوتركيب هوائيات على ابراجها  –شغل مساحات ارضية او جدارية  : وهي التالية
  /شبكة عامة او من خرج جمموعات التوليد /التيار الكهرابئي متناوب او مستمر  – E1النقل الرقمي 

 
 الفصل الماين : بدالت و أجو  خدمات البىن الثحثية

 املساحات : -57املادة
 ري لصاحل الغ يف ابنية و مواقع اهليئة أجور شغل مساحات ارضية او جدارية يتم حتديد تعرفة 

 وفق التايل :
 سنواًي للمرت املربع الواحد ) أو جزئه ( يف ابنية االدارة املركزية  / ل.س 100 000/ .1

 و ابنية مديرايت احملافظات .
حد ) أو جزئه ( يف مواقع اهليئة أو األقبية ضمن سنواًي للمرت املربع الوا / ل.س 50 000/ .2

 االبنية االدارية .
 استئجار قاعة املؤمترات يف بناء االدارة املركزية للهيئة .يومياً لقاء  / ل.س 50 000/  .3

 يشرتط لتأجري االماكن يف ابنية و مواقع اهليئة :
 االمكانية الفنية لدى اهليئة , و عدم تعارض اشغال املكان مع مصلحة اهليئة توفر  -

 و حسن سري العمل .
  .تتحمل اجلهة الطالبة مجيع املسؤوليات لقاء ايواء جتهيزاهتا  -
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 النقل الرقاي : -58املادة
 : للهيئة  ةعلى الدارات و الوصالت امليكروية العائدأجور النقل الرقمي تعرفة  ديتم حتدي

 لكل دارة ربط داخلية ضمن احملافظة الواحدة ) على اعتبار دمشقشهرايً  ل.س / 26 000/ -
 . وريفها حمافظة واحدة ( 
 ) بني احملافظات ( .بط خارجية لكل دارة ر شهرايً  / ل.س 52 000/  -

 على ابراج اهليئة : اهلوائيات تركيب  -59املادة
 للرتكيب (  ة لدى اهليئة)حال توفر االمكانية الفنياهليئة  و سواري املركبة على ابراجتطبق تعرفة اهلوائيات 

 حسب ارتفاعه و وفق اجلدول التايل :
 االجو  السنوية ا تفاع اهلوائي تسلسل

 ل.س 50 000  ا تفاع  مرت 10 لكل 1
 ل.س 75 000 السوا ي العائدة للهيئة 2

 مع اضافة قطر اهلوائي امليكروي اىل االرتفاع ) يؤخذ االرتفاع من اعلى نقطة  
 . للهوائي امليكروي (

 : الطاقة الكهرابئية اسثجرا  -60املادة
 :  مولدة كهرابئية ( –ة تيار متناوب ) شبكة عامتجرار الطاقة الكهرابئية سا: أوال  

 CV=P                            حتسب بناء على املعادلة اآلتية :
 قيمة املطالبة االمجالية )ل.س(. V:حيث:   
  :C   .قيمة االستجرار الفعلي شهراي ابلكيلوواط الساعي 
 :P    واط(: ) ل.س / كيلو يئةتكلفة استجرار الكيلوواط الساعي من اهل 

r}×F×0.4 {  +} (1-r )  ×E×1.1 = {  P 
:r    معــدل التشــغيل ةنســبة عــدد ســاعات تشــغيل جمموعــة التوليــد خــالل الشــهر اىل عــدد الســاعات

 الكلية لذلك الشهر
: E   .هي التعرفة الوسطية )للشرائح اليومية( النافذة للكيلوواط الساعي املستجر من الشبكة العامة 
: F   لليرت املازوت. السعر اجلاري  
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 : استجرار الطاقة الكهرابئية تيار مستمر :اثنيا  

 :يئة من مقومات اهل DCوتعتمد املعادلة التالية حلساب االستجرار للتيار املستمر 
  C=  1.5× 50)الثوتر ( × الثيا  املسثار                          
 ن خرج وحدة عدم انقطاع الثيا  تيا  مثناوب ماستجرار الطاقة الكهرابئية  : ا  لماث

 :  UPSلكهرابئي الـ ا          

       )×KW ups ) ×Cs.p  U = 1.5يتم احتسابه و فق املعادلة التالية :         
U  :. قيمة املطالبة ابللريات السورية , مث نضرهبا بعدد ساعات الشهر املعين 

KW ups  :مقدرة ابلكيلو واط ساعي .     نقطاعمية استجرار الكهرابء من وحدة عدم االك 
Cs.p  :. تكلفة استجرار الكيلو واط ساعي وفق تعرفة وزارة الكهرابء  

وزارة بينها و بني اجلهات العامة التابعة لتنظم العالقة االجيارية ميكن للهيئة أن تربم عقود اجيار  -61املادة
ات البىن التحتية سابقة الذكر ابالتفاق بني , يتم من خالهلا حتديد اجور خدم و التقانة االتصاالت

 الطرفني و مصدقة من الوزير .
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