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 االنرتنت من قبل مزودي خدمات  اآللية اجلديدة لتقدمي خدمة االنرتنت الثابت اليت سيتم تنفيذها   

 :ADSLخدمة الـ  -1

 الرسعة بعد تجاوز حجم االستهالك حجم االستهالك )غيغا( الرسعة

512 K 30 256 K 

1 M 50 256 K 

2 M 85 256 K 

4 M 140 512 K 

8 M 175 1 M 

16 M 225 2 M 

24 M 275 2 M 

ولكن يتم ختفيض سرعة البوابة وإعادة  ابألنرتنتيتم قطع االتصال  سرعة الحجم االستخدام احملدد لكل بعد جتاوز 
.السرعة األصلية مع بداية الشهر اجلديد  

  :FTTBخدمة الـ  -2

 السرعة بعد تجاوز العتبة )ميغا( )غيغا( العتبة ثا بت/ ميغا السرعة

20 500 5 

40 900 10 

50 1000 12.5 

75 1200 18 

100 1600 20 

 
 : FTTHخدمة الـ  -3

 

 أجر حزمة اإلنترنت/ ل. س العتبة ميغابت/ثا غيغا بت/ ثاالتحميل   السرعة  ميغا بت /ثا

8 225 1 14,600 

10 275 2 17,600 

16 375 2 23,600 
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 آلية العمل واالجرائيات:
  قبل املزود اخلاص يتم ضمان إبالغ املشرتكني بكافة السبل املمكنة بتفاصيل حجم االستخدام احملدد لكل سرعة من

 به. 
  يسمح بتقدمي حجوم استخدام تشجيعية بعد موافقة اهليئة حبيث يتم منح املشرتك سرعة معينة حبجم استخدام

 مناسبة الستخدامه.منخفض لتكون 
  ابجتاه االخنفاضال يسمح بتغيري اي سعر للبوابة إال. 
  بعد موافقة اهليئة  خبفض االجر الشهري للبوابةيسمح للمزودين  اآللية اجلديدة خلدمة االنرتنت الثابتلدى تطبيق

 الناظمة.
  كني ع ر املوقع اخلاص زمزودي جلميع املشرت  خدمة االستعالم عن االستهالك الشهري إباتحةيلتزم مجيع املزودين

  خدمات االنرتنت.
  إعالم املشرتك لديه التزام املزودات ابلقرار اخلاص بـ "وثيقة مبادئ خدمة االنرتنت الثابت" وخاصة فيما يتعلق آبلية

 من حجم االستخدام املخصص له.عن نسب االستخدام املختلفة 
  وفق التايل: البوابة بعد جتاوز حجم االستخداميتم طرح بطاقات شحن رصيد للحفاظ على نفس سرعة 

 سعر الغيغا السعر بطاقات الشحن )غيغا(

5 300 60 

10 500 50 

20 900 45 

30 1200 40 

50 1750 35 

75 2250 30 

100 3000 30 

200 6000 30 
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السابقني وحجم أشهر  3الثابت االطالع على االستخدام الشهري هلم خالل آخر  نرتنتابإلإبمكان املشرتكني 
وفق  الروابطمن خالل اخلاص هبم ملزود خدمة االنرتنت من خالل املوقع االلكرتوين االستخدام املخصص لكل سرعة 

  التايل:

 الموقع االلكتروني اسم المزود

 lcom.sy-www.e إلكم

 www.sawaisp.sy سوا

 www.omniya.sy امنية

 www.aya.sy أية

MTN www.mtn.sy 

SCS-NET net.org-www.scs 

 www.syriatel.sy عالمي

 www.takamol.sy تكامل

 www.mts.sy االلفية

 /http://www.lazernet.sy ليزر نت

 /http://www.hifi.sy هاي فاي

 sy.com/-https://linet خط

 www.bitakat.sy بطاقات

 www.dunia.sy دنيا

 www.wavesnet.sy امواج

 www.hypertech.sy هايبر

 www.yara.sy يارا

 www.protechgroup.me المحترفون

 www.selfcare.lema.sy ليما

 www.nas.sy تواصل ناس

 www.zad.sy زاد

 www.runnet.sy رن نت

 www.inet.sy اي نت

 www.view.sy فيو

 www.samagroup.sy سما نت

 www.Syriantelcom.com.sy تراسل
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