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 :بها الخدمات المرخص، /1/الملحق رقم 

 حني من نرتنتاإل عرب التصفح – االلكرتوين الربيد) اخلفيف االستخدام أجل من (:Dial up) الضيق النطاق اتصال (أ)
 االتصال قطع من والبد السرعة، ءبطي أنه سيئاته من. ثا/كيلوبت  56 لغاية اتصال سرعة التقنية هذه تعطي ،(آلخر

 .اهلاتف عرب مكاملة إجراء عند باإلنرتنت
وهو عبارة عن تكنولوجيا املودم واليت  (ADSL) خط االشرتاك الرقمي الالمتناسق (:ADSLاتصال النطاق العريض ) (ب)

نرتنت لدخول فائق السرعة لإلنرتنت. يستخدم لتصفح اإلخطوط اهلاتف العادية إىل خطوط رقمية عالية السرعة  حتول
 نرتنت وغريها من اخلدمات. نرتنت، اللعب من خالل شبكة اإلبشكل يومي، حتميل ملفات من اإل

هي خدمة ربط موقع من مواقع املشرتك مع مزود اخلدمة خبط واحد خمصص فقط  (:leased lineالدارات المؤجرة ) (ج)
اخلصوصية والسرية والسرعة العالية، مع ضمان حصول املشرتك على السعة املتعاقد عليها يف كل  هلذا املشرتك، مع توفري

 األوقات، وعدم مشاركته من قبل مشرتك آخر، وهو أفضل خيار للشركات اليت حتتاج لوصلة إنرتنت عالية السرعة.
ا يت  توفريها من خالل بوابات ازحزمة وجود فيزيائي هل هي شبكة افرتاضية ال (:VPNلشبكات الخاصة االفتراضية )ا (د)

 العريضة، وخمصصة فقط للربط الداخلي ضمن اجلمهورية العربية السورية.
 لإلنرتنت(: وهذه اخلدمة تعطي نفاذ Direct connection to the PoPالوصل املباشر مع نقطة النفاذ ) (ه)

 (.VIPبسرعات عالية، وتعطى عادًة للشركات ولشرحية معينة من املشرتكني )
نرتنت مواد وحمتويات موقع معني ويربط النطاق يستضيف خمدم )سريفر( اإل وهي أن (:Hostingاستضافة الموقع ) (و)

وأخرى مدفوعة وتتجه  اخلاص باملخدم وميكن تقسي  أنواع االستضافة إىل استضافة جمانية IPبعنوان الـ  اخلاص هبذا املوقع
على خدمات خاصة مثل اإلعالن على املواقع  بعض الشركات إىل تقدمي خدمة االستضافة اجملانية يف مقابل ازحصول

 املستضافة لديها.
نرتنت من تصفح اإلوالذي ميكن  :Wireless internet (indoor wifi)نترنت الالسلكي الداخلي اإل (ز)

 السلكياً يف األماكن العامة كاملقاهي واملطاع  والفنادق واجملمعات التجارية واملطارات.
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 :إلى الهيئة بتقديمهاالمرخص له التي يلتزم والتقارير والمستندات البيانات والمعلومات  ،/2/الملحق رقم 

 المستندات: (أ)
 يف بداية كل سنة مالية، أو يف حال طرأ أي تعديل عليه خالل أيام السنة.صورة مصدقة عن سجله التجاري،  (1)
، على سبيل املثال: هبا خدمات مرخص مقدمأي اتفاق مربم مع أي مشغل لشبكات االتصاالت العامة أو  (2)

أي جهة مرخص هلا بتقدمي خدمات القيمة  اتفاق الربط والدخول إىل منشآت االتصاالت، اتفاق مع)
 ...(املضافة.

 التقارير السنوية:  (ب)
، يف سورية وفق املعايري احملاسبية املعتمدة ،جماز لقق حسابات مستقدمن م اً مصدق مفصالً  اً سنوي اً مالي اً قرير ت (1)

 خالل أربعة أشهر من هناية السنة املالية. وذلك
أربعة أشهر من هناية السنة  مبعاجلة الشكاوى وفق ما حددته اهليئة، خالله مدى التزام يوضح مفصالً  اً سنوي اً تقرير  (2)

 املالية.
املقدمة من قبل مبعايري جودة اخلدمات اخلاصة التنظيمية الالئحة بأحكام ه مدى التزام يوضحتقريراً سنوياً مفصاًل  (3)

 أربعة أشهر من هناية السنة املالية. خالل اهليئة،عن  الصادرة ،مقدمي خدمات اإلنرتنت
 التقارير الربعية:  (ج)

-حسب النوع )منزيل: وفئاهت ، وفق املراكز اهلاتفية يف احملافظات توزعه  ،لديه ربعيًا عن عدد املشرتكنيتقريرًا  (1)
  السرعة.حسب جتاري( و 

 تقريراً ربعياً عن اخلدمات اليت يقدمها واألسعار املطبقة على كل خدمة. (2)
احملافظات اليت كافة يف  ، وعناوين مواقعهاونقاط البيع، وتوزعها، مراكز خدمة املشرتكني لديه  عددعن  سنوياً تقريراً  (3)

 .املرخص هبا يقدم فيها خدماته
 أخرى:معلومات   (د)

، ويف حال املسموح له بتقدميها إلغاء أي خدمة من اخلدمات املرخص هباإضافة أو يف حال خطيًا اهليئة  إبالغ (1)
 .باخلدمة املضافة للحصول على موافقة اهليئة عليهاإلضافة يرفق معه منوذج عن عقد االشرتاك اخلاص 
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 عن كل بوابة حزمة عريضة مخصصة:على المرخص له األجور السنوية المترتبة  ،/3/الملحق رقم 

دد األجور السنوية عن كل بوابة حزمة عريضة خمصصة للمرخص له بشكل يتناسب مع عدد البوابات الكلي لديه،  لنظام  وفقاً و حتح
  :هو موضح يف اجلدول التايل الشرائح كما

 

 الشرائح عدد البوابات المخصصة للمرخص له
 األجر السنوي الواجب دفعه عن كل بوابة

 مخصصة
 ل.س 100 كل البوابات املخصصة بوابة 10.000حتى 

 بوابة 20.000حتى 
 ل.س 100 بوابة 10.000أول 
 ل.س 150 بوابة 10.000ثاين 

  بوابة 20.000أكثر من 
 ل.س 100 بوابة 10.000أول 
 ل.س 150 بوابة 10.000ثاين 

 ل.س 200 ما تبقى من عدد البوابات
 

 


