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فهرس  احملتوايت

  
 
 

 احلصول على ترخيص منطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل االنرتنت يف مقاهي االنرتنتشروط طلب  -1املادة 
 استمارة طلب احلصول على ترخيص منطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل االنرتنت يف مقاهي االنرتنت -2املادة 
 نمطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل االنرتنت يف مقاهي االنرتنتالوثيقة الرتخيص  -3املادة 
 نمطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل االنرتنت يف مقاهي االنرتنتالرتخيص ال -4املادة 
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 مقدمة: – 
 بناًء على:

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

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

ترخيص منطي لتقدمي  طلب احلصول علىبشأن شروط  ،16/7/2019 اتريخ ،/7/ رقم جلستهاملفوضني يف وعلى مداوالت جملس  .3
 نرتنتاإل مقاهيخدمة النفاذ إىل اإلنرتنت يف 

 :احلصول على ترخيص منطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت يف مقاهي اإلنرتنتلطلب  التالية شروطجملس املفوضني اليقر 

 الشروط الواجب توفرها يف طالب الرتخيص: – 1املادة 
مع مراعاة األحكام وذلك ، ستمارة املرفقةوفقاً لال نرتنتاإل ة النفاذ إىل اإلنرتنت يف مقاهيخدمتقدمي ل منطي طلب احلصول على ترخيص يُقّدم

 الواردة يف قانون االتصاالت والئحته التنفيذية، واستيفاء الشروط التالية:
 .أو من يف حكمه، ومقيماً داخل أراضي اجلمهورية العربية السورية سوري اجلنسية ،شخصاً طبيعياً أو اعتبارايً  الرتخيصطالب أن يكون  .1

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

 :تقدميها الرتخيص طالب على الواجب الواثئق -2 املادة
 :التالية ابلواثئق اهليئة تزويد إليه طلبيُ  السابقة، 1 املادة يف الواردة للشروط الرتخيص طالب حتقيق حال يف
 .املرفقة الستمارةلوفقاً  يف مقاهي االنرتنت، اإلنرتنتخدمة النفاذ إىل احلصول على ترخيص منطي لتقدمي طلب  .1

 .قهى االنرتنت )متضمناً موافقة إدارة االتصاالت(ترخيص إداري من احملافظة أو البلدية اليت يتبع هلا م .2

 .شخصاً اعتبارايً  طالب الرتخيصيف حال كان شهادة تسجيل اتجر أو سجل جتاري  .3

 شهادة دراسة اثنوية على األقل.  .4

 لواردة أمساؤهم يف السجل التجاري.ولألشخاص الألشخاص الطبيعيني  عليه حكم ال قئواثصور هوايت و  .5

بناًء على مطالبة من  املبلغ تسديد يتم أن علىلرية سورية،  آالف عشرةطلب احلصول على الرتخيص، ومقداره إشعار بتسديد أجر  .6
 اهليئة.

  املعلومات الواجب تزويدها للهيئة: – 3املادة 
 الرتخيص بتزويد اهليئة ابملعلومات التالية: طالبيلتزم 

 .النفاذ إىل االنرتنت تقدمي خدمة أسعار .1

طريقة تقدمي خدمة النفاذ إىل االنرتنت، وذلك حسب الطرق املعتمدة من قبل اهليئة وفق الالئحة التنظيمية لتقدمي خدمة اإلنرتنت يف  .2
 مكان تقدمي اخلدمة للعموم. 
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  البت بطلب منح الرتخيص: – 4املادة 
 َتسلُِّمها اتريخ من مخسة عشر يوماً  غضون يف الرتخيص ه للحصول علىطلب بتسلمها يشعر مبا خطياً  الرتخيصطالب  إببالغ اهليئة تقوم (أ)

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

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

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

 

  الرتخيص: طالب التزامات – 5املادة 
 

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

والالئحة التنظيمية لضوابط  الرتخيص وشروط أبحكام الرتخيص، منحه على مبوافقتها اهليئة ُتطره أن وبعد الرتخيص، طالب يلتزم (ب)
 االنرتنت يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم.وشروط تقدمي خدمة 
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ترخيص منطياحلصول على طلب  استمارة  
  لتقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت يف مقاهي اإلنرتنت

 

 
  املفوضني جملس بقرار املقرة

  6/8/2019بتاريخ  /29/ ذي الرقم
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 :طالب الرتخيصاسم  (1)

--------------------------------------------------------------------- 
 :مقهى االنرتنتعنوان  (2)

-------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

 :خيصرت طالب ال أرقام التواصل مع (3)
 

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

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

 الربيد االلكرتوين )إن وجد(:
--------------------------------------------------------------------- 

 :)إن وجد( الفاكس          
          ---------------------------------------------------------------------- 

 اسم مدير مقهى االنرتنت ورقم هاتفه النقال: (4)
------------------------------------------------------------------------  

 اسم مزود خدمات االنرتنت الذي ترغب من خالله تقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت يف مقهى االنرتنت: (5)
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

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

  :االسم الكامل
 :العنوان

 :املسمى الوظيفي
 :التاريخ

 

 ع:   لتوقيا
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 خدمة تقدمينمطي لالرتخيص الوثيقة 

 نرتنتاإل اهييف مق نرتنتاإلالنفاذ إىل  
 

 املفوضني جملس بقرار املقرة

 6/8/2019 اتريخ /29/ رقم
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فهرس  احملتوايت

 
 التعاريف -1املادة 
 ونطاق الرتخيصاخلدمات املرخصة  -2املادة 
 مدة الرتخيص -3املادة 
 جتديد الرتخيص -4املادة 
 تعديل أو جتميد أو إلغاء الرتخيص -5املادة 
 انتهاء الرتخيص -6املادة 
 شروط تقدمي خدمة النفاذ إىل االنرتنت -7املادة 
 أجر الرتخيص السنوي -8املادة 
 إغالق املقهى أو التوقف عن اخلدمة -9املادة 
 توفري املستندات والواثئق واملعلومات -10املادة 
 املخالفات والغرامات -11املادة 
 العنوان املختار واإلخطار واملراسالت -12املادة 
 االلتزام ابلقوانني واألنظمة -13املادة 
 نفقات الرتخيص والرسوم والضرائب األخرى -14املادة 
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 التعاريف -1املادة 
 ويكون التنفيذية، والئحته االتصاالت قانون يف عليها املنصوص املعاين ذاتيف هذه الوثيقة  الواردة والعبارات للكلمات يكون

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

  .اإلنرتنت

 لتقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت للعموم. ،واملرخص إدارايً  ؛مقهى االنرتنت: هو املكان املغلق .2
 راف عليه.شاإلو  مقهى االنرتنتإدارة  املسؤول عنشخص الهو : مدير املقهى .3

 اخلدمات املرخصة ونطاق الرتخيص -2املادة 
تقدميها يف أي موقع آخر ، وُُيظر عليه االنرتنتقهى ضمن احلدود اجلغرافية ملتقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت للعموم بله  يلتزم املرخص

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

 مدة الرتخيص  – 3املادة 
 منح إخطار كتاب  يف احملدد الرتخيص سراين اتريخ مناعتباراً  النفاذ حيز الرتخيص يدخلو  ميالديتني، سنتنيحتدد مدة الرتخيص ب

 .له إىل املرخص اهليئة عن الصادر الرتخيص

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

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

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

 لغرامات.ووفق أحكام الالئحة التنظيمية للمخالفات وا

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

 قضائية يف احلاالت التالية:

 انتهاء مدته بدون اتفاق الطرفني على التجديد. .1
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 القانونية للمرخص له ابحلل أو التصفية أو إشهار اإلفالس أو غريها من حاالت انقضاء الشخصية القانونية.انقضاء الشخصية  .2
 يف حال تنازل املرخص له كلياً أو جزئياً عن هذا الرتخيص دون احلصول على موافقة خطية مسبقة من اهليئة. .3

 سبقة من اهليئة.يف حال تغيري مكان مقهى اإلنرتنت دون احلصول على موافقة خطية م .4

ومزود خدمات اإلنرتنت الذي يوفر جيب على املرخص له يف مجيع احلاالت السابقة القيام بتصفية ما عليه من التزامات جتاه اهليئة   (ب)
 واحد من انتهاء الرتخيص. شهر، وذلك خالل مهلة أقصاها ملقهى اإلنرتنت النفاذ إىل اإلنرتنت

 شروط تقدمي خدمة النفاذ إىل االنرتنت – 7املادة 
مزودي خدمات االنرتنت أو مشغلي شبكات  من خالل إال يف مقاهي اإلنرتنت نرتنتاإلخدمة النفاذ إىل شبكة ال جيوز تقدمي  (أ)

املعتمدة  الطرقخالل ومن ، الالسلكية وذلك ابستخدام الشبكات احمللية الداخلية السلكية أواالتصاالت النقالة املرخص هلم، 
 .مكان تقدمي اخلدمة للعموماإلنرتنت يف  ةلتقدمي خدموالوارد ذكرها يف الالئحة التنظيمية لدى اهليئة 

 على شارع فرعي من شارع رئيسي، ابستثناء، أو يف مكان مكشوف على الشارع العام مقهى االنرتنتن يكون أب يلتزم املرخص له  (ب)
 .اليت يكون فيها املقهى ضمن اجملمعات التجارية اليت توافق عليها اهليئة أو احلاالت

 .ُتصيص كبائن مغلقة للمستخدمنيللمرخص له  ال جيوز (ج)

 نقل خدمةمبا فيها  ساعدة على االستخدامات احملظورة.تقدمي املاستخدام أي مكوانت ألجهزة أو برامج من شأهنا  االلتزام بعدم (د)
 استخدام أية برجميات تساعد بشكل مباشر أو غري مباشر على أتمني مكاملات دولية، أو ، أونرتنتالصوت عرب بروتوكول اإل
 .احملظوراتهذه مثل توجيهات للمستخدمني متكنهم من استخدام  تقدمي أي تسهيالت أو إخفاء الدليل الرقمي، أو

، والوصول يف أي وقت إىل كل أجهزته ومرافقه مقهى االنرتنتمتكني موظفي اهليئة املخولني صفة الضابطة العدلية من دخول  (ه)
على السجالت وفحص ومعاينة األجهزة أو املعدات  واالطالع، وإجراء التفتيش هذه الوثيقةوسجالته ذات العالقة بتنفيذ شروط 

 .اخلاصة بتقدمي اخلدمة

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

 عالية حبيث تكون قادرة على معاجلة كامل حركة املشرتكني لديه دون حدوث أي اختناقات.
جيب أن يكون عرض احلزمة احملجوز من قبل مقهى االنرتنت لدى مزود خدمات االنرتنت كاف لنقل كامل حركة العدد  ▪

 للزابئن. االعظمي
ضمان عدم وجود برجميات دخيلة تسمح بتسجيل أو تعقب نشاطات الزابئن، مبا فيها احلساابت االلكرتونية وكلمات  ▪

 املرور اخلاصة هبم.
 تركيب برامج محاية من الربجميات الضارة والفريوسات.  ▪

 

 .خالل عمله يف مقهى االنرتنت هىاملق مديرواليت ُيصل عليها  ،املستخدمنيضمان خصوصية وسرية معلومات االلتزام ب (ز)
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وساعات العمل احملددة يف  ؛قائمة أبسعار اخلدمة املقدمة للمستخدمنيإضافًة إىل  املمنوح له من اهليئة؛ الرتخيصعرض االلتزام ب (ح)
 .ظاهر للعموميف مكان  مقهى االنرتنت،

 ذويه.ما مل يكن برفقة سنة  14عدم تقدمي اخلدمة ألي شخص يقل عمره عن االلتزام ب (ط)

 االلتزام أبحكام قانون االتصاالت وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتية. (ي)

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

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

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

 .إغالقاً هنائياً  قهى االنرتنتإغالق م (أ)

 .مؤقتبشكل التوقف عن تقدمي اخلدمة  (ب)

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

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

 املخالفات والغرامات -11 املادة
تنظيم التواصاااااااااااال على الشاااااااااااابكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتية، يلتزم قانون االتصاااااااااااااالت والئحته التنفيذية وقانون حكام أب دون اإلخالل

 .للرتاخيص النمطيةوالعقوابت يف الالئحة التنظيمية للمخالفات والغرامات املرخص له ابلشروط الواردة 

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

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

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

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

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

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

 --------------------------------------------صندوق بريد: 
اإلخطارات واملراسالت  مجيعمن اتريخ التغيري، وإال تعترب  ويف حالة تغيري العنوان فإنه يلزم إخطار اهليئة كتابة بذلك خالل مخسة عشر يوماً 

 املرسلة إىل عنوانه املختار األول صحيحة.

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

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

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

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

 /  يف مقاهي اإلنرتنت رقم /  نرتنتاإل النفاذ إىل 
 

 املمنوح إىل:و 
 

 ................شركة السيد/ 

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

  /    /   بتاريخ  /.........لرقم /اب

 

/    /  دمشق، يف 
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 استناداً إىل:

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

 منها،بعدها 
رقم اإلنرتنت، الصادر بقرار جملس املفوضني ذي الوعلى نظام ترخيص تقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت يف مقاهي  -

  6/8/2019اتريخ  /29/
لتقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت يف مقهى اإلنرتنت ومجيع وعلى طلب السيد/الشركة........احلصول على ترخيص  -

 الواثئق املرفقة ابلطلب واملقدمة استكمااًل له،
)فيما يلي  يف مقهى االنرتنت لا..................لتقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنرتنتوعلى موافقة اهليئة على الرتخيص  -

 "(،امُلَرَخص لهألغراض هذا الرتخيص "
 

 ابلرقم // بتاريخ // ..... ......املسّجلة يف السجل التجاري يف حمافظة  ............شركة السيد/ نح ميُ 
 وموطنها املختار: 

 .النمطي لتقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت يف مقهى اإلنرتنت ذي الرقم .... بتاريخ .....هذا الرتخيص 

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

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

 
 املدير العام

 والربيد التصاالتلللهيئة الناظمة 
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  الالئحة التنظيمية لضوابط وشروط تقدمي

 يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم اإلنرتنتخدمة 
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فهرس احملتوايت

 
 التعاريف -1املادة 
 اهلدف -2املادة 
 النطاق -3املادة 
 القواعد والضوابط الفنية لتقدمي خدمة اإلنرتنت يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم.  -4املادة 
 الشروط وااللتزامات لتقدمي خدمة اإلنرتنت يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم.  -5املادة 
 توفيق األوضاع -6املادة 
 أحكام ختامية -7املادة 
 أجر الرتخيص السنوي -8املادة 
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 التعاريف – 1املادة 

م وإضاااااااافة لذلك يكون للمصاااااااطلحات والتعابري التالية  2010للعام  /18تعتمد املصاااااااطلحات والتعابري الواردة يف قانون االتصااااااااالت رقم /
 واردة يف واثئق اإلطار التنظيمي.املعاين املبينة جبانب كل منها، ومبا ال يتعارض والتعاريف ال

هي األماكن اليت ميلكها أفراد أو شااااااااااااركات أو جهات اعتبارية يتم فيها أصااااااااااااوالً أتمني احتياجات تعليمية أو  مكان تقدمي اخلدمة للعموم: -
مراكز التسااااااااااوق(  -املطاعم-الفنادق-املدارس-املدن اجلامعية-املعاهد -اجلامعات -ترفيهية أو جتارية أو اجتماعية للعموم مثل )املطارات 

 وال يشمل ذلك الشوارع واألحياء العامة.
 : هي الشبكات السلكية أو الالسلكية اليت تستخدم يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم. الداخلية احملليةالشبكات  -
لدى أحد مزودي خدمات اإلنرتنت املرخص هلم،  شاااااااارتك ندمة االنرتنتمهو : مكان تقدمي اخلدمة للعموميف املشااااااارتك ندمة االنرتنت  -

 . لهعائد وقع ويتيح للمستخدمني استخدام اخلدمة من خالل شبكة حملية داخلية يف م
)لفرتة زمنية حمدودة( أثناء تواجده يف مكان  نرتنتهو املساااااااتفيد من خدمة اإل: مكان تقدمي اخلدمة للعموميف مسااااااتخدم خدمة االنرتنت  -

  .ندمة االنرتنتملشرتك وم اخلاصة ابتقدمي اخلدمة للعم

 اهلدف -2 ادةامل
عمالً ابملهام يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم، وذلك  اإلنرتنت ةتقدمي خدمب الضااااااوابط والشااااااروط اخلاصااااااةلتحديد تصاااااادر اهليئة هذه الالئحة 

  .االتصاالت والئحته التنفيذية قانونأحكام املوكلة هلا مبوجب 

 النطاق -3-ادة امل
ني هبا، شااااااااارتكيف مواقع عائدة للم يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم وذلكنرتنت اإلخلدمة  مزود خدمات االنرتنت تقدميآلية هذه الالئحة تنظم 
 .مزود خدمات االنرتنتبني املشرتك و  للعقد املربم وفقاً 

  وآلية تقدمي خدمة اإلنرتنت يف مكان تقدمي اخلدمة للعمومضوابط  -4-ادةامل
  احمللية ابستخدام التعليمات والضوابط واجملاالت الرتددية املسموح هبا وفق مضمون )الالئحة التنظيمية للشبكات الالسلكية  االلتزام (أ)

WLAN/RLAN واللوائح ذات الصلة الصادرة عن اهليئة). 
االلتزام ابستخدام جتهيزات ومعدات حتقق املواصفات الفنية املعتمدة، مبا ينسجم مع مضمون )الالئحة التنظيمية اليت تتضمن تعليمات    (ب)

 وإرشادات احلصول على تسجيل اعتماد أنواع أجهزة االتصاالت(. 
وافقة مع املعايري الدولية املتعلقة ابلسالمة الصحية والبيئية والتقيد مبضمون )الالئحة التنظيمية املتضمنة ابستخدام التجهيزات املت االلتزام   (ج)

 معايري السالمة والتوافقية الكهرومغناطيسية(.
 .جودة اخلدمات عايريملللمعايري والشروط احملددة يف الالئحة التنظيمية  االلتزام بتوفري اخلدمة ابجلودة املناسبة وفقاً   (د)
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 احتددهوالتعليمات اليت  /1وفقاً ملا هو وارد يف امللحق رقم /بتأمني الوسائل الفنية اليت متكن من معرفة وحتديد هوية املستخدمني، االلتزام  (ه)
 .ويليب متطلبات األمن الوطين ،اجلهات املعنية

والتأكد من جاهزية املعدات  يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم،عدم نشر اخلدمة خارج املوقع العائد للمشرتك ندمة االنرتنت احلرص على  (و)
 . لرتكيبهاواملكان املناسب  املستخدمة،

 .مزود خدمات االنرتنت عند تقدمي خدمة اإلنرتنت يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم التزامات -5-ادة امل

يف مكان تقدمي  خدمة االنرتنتبتقدمي اإلنرتنت مساااااااااااؤوالً أمام اهليئة واجلهات املعنية األخرى، يف كافة املساااااااااااائل املتعلقة  اتيعترب مزود خدم
 وعليه االلتزام مبايلي: اخلدمة للعموم

مكان تقدمي ملساااااااااااتخدم خدمة اإلنرتنت يف  اهليئة مبعلومات عن املشااااااااااارتك، واملوقع والتجهيزات اليت يتم من خالهلا أتمني اخلدمةتزويد  (1)
  .اخلدمة للعموم

وتقدمي الوسااااااائل املناساااااابة اليت تتيح  ،/1وفقاً ملا هو وارد ابمللحق رقم / ابملسااااااتخدمني تسااااااجيل البياانت واملعلومات اخلاصااااااة االلتزام ب (2)
 للجهات املعنية الوصول هلذه املعلومات.   

قبل إجراء التجارب الفنية الالزمة للتحقق من صااااحة نتائج احللول املشااااار  مكان تقدمي اخلدمة للعمومعدم إطالق خدمة االنرتنت يف  (3)
 .واجلهة املعنيةوذلك ابلتنسيق مع اهليئة  /1إليها يف امللحق رقم /

كل  االلتزامات اخلاصااااااااااااة هبذه اخلدمة، واملرتتبة علىُيدد فيه  ،مكان تقدمي اخلدمة للعموميف ملشاااااااااااارتك ندمة االنرتنت اإبرام عقد مع  (4)
كذلك الضوابط والشروط الواردة و يف الوثيقة االسرتشادية لعقود مشرتكي خدمات اإلنرتنت يراعى يف العقد ما ورد و .خرمنهما جتاه اآل

 يف هذه الالئحة. 
  .النواحي الفنية واالستثمارية لتقدمي اخلدمةدراسة تتضمن باملوافقة على تقدمي اخلدمة،  طلب تضمني (5)
مع التأكيد على عدم اسااااتعمال  اخلدمة،بضااااوابط اسااااتخدام  يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم خدمة االنرتنت املشاااارتك يفتوعية وإعالم  (6)

رسااال أي معلومات وحمتوى ضااار ابلشاابكة أو منايف للداب العامة، ومبا ينسااجم مع قانون إاخلدمة ألغراض غري شاارعية واالمتناع عن 
 التواصل على الشبكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتية.تنظيم 

تخدمني، وعدم مجع واسااتخدام هذه املعلومات ألغراض أخرى، كما احملافظة على ساارية وخصااوصااية البياانت واملعلومات اخلاصااة ابملساا (7)
 جيب عدم اإلفصاح عنها إال يف اإلطار القانوين وللجهات الرمسية املخولة بذلك. 

 لرية سورية لقاء تقدمي اخلدمة.  ألف 250االلتزام بدفع أجر سنوي قيمته  (8)
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 توفيق األوضاع -6-مادة 

أشهر من  ةمهلة زمنية ال تتجاوز ست توفيق أوضاع املشرتكني لديه مبا يتسق وأحكام هذه الالئحة، وذلك خاللعلى مزود خدمات اإلنرتنت 
 اتريخ سراين هذه الالئحة.  

 أحكام ختامية  -7-مادة 

 ريدة الرمسية.تصدر هذه الالئحة بقرار من جملس املفوضني، ويعترب العمل هبا سارايً من اتريخ نشرها ابجل (أ)
 تتخذ اهليئة اإلجراءات اليت تراها مناسبة، إضافة ملا هو وارد يف اإلطار التنظيمي الصادر عنها حبق من خيالف أحكام هذه الالئحة. (ب)
 للهيئة احلق بتعديل هذه الالئحة ابلتنسيق مع اجلهات املعنية وفقاً ملا تراه مناسباً. (ج)
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 /1امللحق رقم /

 املتطلبات الفنية وطرق تقدمي خدمة اإلنرتنت يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم 
 تكون الغاية من هذه احللول هيحيث  ،توزيع خدمة االنرتنت يف مكان تقدمي اخلدمة للعموماحللول الفنية املمكنة لتحقيق ضااااااااااااااابط تتعدد 

مزود خدمة حمددة مع إمكانية تسااااااااجيل بياانعم يف قواعد بياانت  خالل اتريخ وفرتة زمنيةاملسااااااااتخدمني احلاصاااااااالني على اخلدمة حتديد هوية 
توصاااايف يتضاااامن هذا امللحق  مع احملافظة على جودة وفعالية اخلدمة. ابلشااااكل الذي يسااااهل التدقيق واملتابعة من اجلهات املختصااااةاالنرتنت 

 .ا الفنيةمتطلباعللوظائف اليت جيب حتقيقها من خالل هذه احللول مع 

 املتطلبات الفنية لتقدمي اخلدمة حبسب احللول املقرتحة: -أ 

من  ) املشاااااااارتك(، وذلك لدى اجلهة املقدمة للخدمة الساااااااالكي(أو  )ساااااااالكيتركيب جهاز خاص )موزع الشاااااااابكة( يؤمن توزيع اخلدمة  (1)
 خالل شبكته احمللية الداخلية.

الفنية حصراً، وعليه اُتاذ اإلجراءات خدمات االنرتنت مزود تكون إدارة اجلهاز )موزع الشبكة( وضبط إعداداته وكلمة السر من خالل  (2)
 الكافية لتجنب تغيري اإلعدادات.

 (.(Static Real IPنرتنت خمصص بعنوان رقمي حقيقي اثبت ندمة اال حجز اشرتاك (3)
 .... اخل( أو أكثر تطور ووثوقيه. 802.1X EAP,L2TPمثل ) املعيارية القياسية تربتوكوالاً للاالعتماد على برجميات تعمل وفق (4)

 الطرق الفنية لضبط توزيع خدمة اإلنرتنت يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم  –ب 

 إىل رقم املستخدم اخللوي SMSالطريقة األوىل: من خالل رسالة تفعيل 

و اللوحي أو احلاساااب احملمول أمن خالل اجلهاز اخللوي  احمللية الداخلية اخلاصاااة ابملشااارتك يقوم املساااتخدم بطلب الوصاااول إىل الشااابكة -
 حقل إلدخال الرقم اخللوي.وتتضمن فتظهر له صفحة الدخول إىل الشبكة 

سال كلمة إبر املرخص له، يتم إدخال الرقم اخللوي للمستخدم، وخيصص له كلمة سر، مث يقوم مزود اخلدمة ومن خالل املشغل اخللوي  -
 السر إىل الرقم اخللوي للمستخدم.

 .احمللية الداخلية اخلاصة ابملشرتك الشبكة الدخول اىل يستقبل اجلهاز اخللوي كلمة السر مث يتم إدخاهلا على صفحة -
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إلنرتنت، ويقوم مزود يتم مقارنة كلمة السر املدخلة مع كلمة السر املرسلة، ويف حال تطابق الكلمتني مينح املستخدم إمكانية النفاذ إىل ا -
خدمة االنرتنت بتسااااااجيل رقم اهلاتف اخللوي واتريخ وتوقيت الدخول والعنوان الرقمي احلقيقي املخصااااااص للمشاااااارتك مع العنوان الرقمي 

 وُيتفظ هبا ملدة ال تقل عن عام. اخلاص املخصص للمستخدم وكلمة السر يف قاعدة بياانت مزود خدمة االنرتنت
الشاااابكة )أو انقضاااااء زمن معني على عدم نشاااااط املشاااارتك( يتم إيقاف احلساااااب ويسااااجل مزود اخلدمة اتريخ عند تسااااجيل اخلروج من  -

 اخلروج.
عملية ُتصاايص كلمة الساار ومطابقة الكلمة املرساالة مع الكلمة املدخلة، ومنح اخلدمة ميكن ان تتم وحبسااب اإلمكانية الفنية من خالل  -

، أما عملية تساااااجيل البياانت فيجب أن ُتزن لدى نرتنتخدمة اال، أو من خالل مزود اخليةيف الشااااابكة احمللية الد خلدمةاجهاز توزيع 
 مزود خدمة االنرتنت املرخص له.

 

 الطريقة الثانية: من خالل تسجيل بياانت هوية املستخدم  

 .مزود خدمة االنرتنت يتم توليد حساابت )اسم مستخدم وكلمة مرور( وُتزن يف قاعدة بياانت -
املقهى.. اخل(، وعلى هذا  -املطار -مينح املساااتخدم حسااااب خاص به )اسااام مساااتخدم وكلمة سااار( من قبل املشااارتك ابخلدمة )الفندق -

 تسجيل وإدخال بياانت هوية املستخدم أو جواز سفره من خالل ماسح ضوئي أو يدوايً. املشرتك
تظهر له صااافحة دخول )واجهة( تتيح له إدخال اسااام املساااتخدم  داخلية اخلاصاااة ابملشااارتكالشااابكة احمللية اللدى دخول املساااتخدم إىل  -

 وكلمة السر.
احلقيقي املخصااااااص العنوان الرقمي و طابقة اساااااام املسااااااتخدم وكلمة الساااااار وتسااااااجيل اتريخ وتوقيت الدخول يقوم مزود خدمة االنرتنت مب -

، مقرونة ببياانت املستخدم اليت سجلها املشرتكملستخدم وكلمة السر للمشرتك مع العنوان الرقمي اخلاص املخصص للمستخدم واسم ا
 وُيتفظ هبا يف قاعدة بياانته ملدة ال تقل عن عام.

عند تساااجيل اخلروج من الشااابكة أو انقضااااء زمن معني على عدم النفاذ إليها، يتم إيقاف احلسااااب ويساااجل لدى مزود اخلدمة توقيت  -
 ه مرة أخرى.واتريخ اخلروج ملنع إعادة استخدام

 جيب أن تكون أمساء املستخدمني وكلمات السر غري مكررة. -

ميكن االعتماد على الطريقة األوىل يف مكان تقدمي اخلدمة للعموم الذي ال يتوفر فيه تنظيم ضاااااااابط الدخول مثل )مطاعم  -ج
ثانية يف األماكن اليت يتوفر فيها إمكانية تنظيم الدخول وتسااااااااااااجيل  –حدائق -مقاهي - مطارات...اخل(، بينما الطريقة ال

ان يتم العمل إبحدى الطريقتني أو كالمها وفقاً ملتطلبات  نجامعات....(. وميك-شاااااااااااركات -بياانت املسااااااااااتخدمني )فنادق 
 وظروف العمل.


