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مسجل
مسجل اجفاق جرخيض
ِّ
ِّ
لحقديم خدمة جسجيل أسماء النطاقات
جحث النطاقيه العلوييه السورييه ) (.SYو (.سورية)

إفّّه ػ اّاالتف ػ ؽ بيييانهيئةا ييي هيئوطناييي هئايييلشبكهيئ يييب ّ(فريػػؽّأ ؿ)ّ له ػ ّالان ػ افّ(دمشػػؽّ-الػػديم سّ-تق ػ ط ّ
صح رى)ّ،
(......................................................................................فري ػ ػ ػ ػػؽّ ػ ػ ػ ػ ػ ن ) ّ،لػ ػ ػ ػ ػ ّ
الان افّ..............................................................................
ّ
ه ّبم بةّالترخيصّالمنص صّعلي ّف ّالم دةّّ24مفّالق ن فّرقـّّ4لا ـّ ّّ2009بم جبػ ّفػنفّالهيةػةّال طنيػةّ
لخػدم تّالشػب ةّ(مػديرّالجػجؿ)ّتمػن ّترخيصػ يّ يػرّحصػر ّ يػرّق بػؿّللنقػػؿّللفريػؽّال ػ ن ّ(المج لػجؿ)ّيجػم ّلػ ّ
فؽّق اعدّ شر طّه اّاالتف ؽّبتقديـّخدمةّتججيؿّاألجم ءّتحتّالنط قيفّالال ييفّالج رييفّ).( ّ(.SYج رية)ّ
للام ـّّ.
علي ّفنفّ اليّمفّمديرّالججؿّ ال ل
مججؿّيلتزم فّ ي افق فّعلىّم ّيل ّ:

 .1تطاريف:
نطبقهعلويهسوريّّ:ه ّأحدّالنط قيفّالت لييفّ).(ّ ّ(.SYج رية)ّ.
شلارهيئسجل:هالهيةةّال طنيةّلخدم تّالشب ة ّ،ه ّالجهةّالمجػؤ لةّعػفّإدارةّالجػجؿّالخػ صّب لنطػ قيفّالالػ ييفّ
الج رييفّ"."ّ ّ".SYج رية"ّ نظ ـّالتججيؿّ ق عدةّبي ن تّاألجم ء.ه
قيفّالالػ ييفّ
الشي هسسيجالهمسييشبنهيئنطب يبك:ههػ ّخدمػةّتجػجيؿّأجػػم ءّنط قػ تّمػفّالمجػت ىّال ػ ن ّتحػتّالنطػ
ل
"."ّ ّ".SYج رية"ّمب شرةيّ،أ ّمفّالمجت ىّال لثّتحتّالنط ق تّال طنيػةّالمحجػ زةّمػفّقبػؿّالجػجؿّم ػؿّ" net,
 ّ."sy, com.sy, org.sy, gov.sy, etcالتػ ّتشػمؿّعلػىّتجػجيؿّاجػـّنطػ ؽّأ ّإلغ ةػ ّأ ّنقلػ ّأ ّتجديػدأّأ ّ
تاليق .
شسجل:هه ّالجهةّالت ّتحصؿّبم جبّه اّالترخيصّعلىّحؽّتقديـّخدمةّتججيؿّأجم ءّالنط ق تّ.
يئ ِّ
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يجلّ:هػ ّاتفػ ؽّمػػن ّالمجػ لػجؿّترخيصػ يّبتقػػديـّخدمػػةّتجػػجيؿّأجػػم ءّالنط قػ تّللامػ ـّ.
يسفييبقهشي
يلارهيئسييجل-يئشسي ِّ
ل
ّيمن ّه اّاالتف ؽّال ل
مججؿّإم نيةّال ل جّإلىّنظ ـّتجػجيؿّاألجػم ءّبمػ ّيحقػؽّلػ ّتقػديـّالخدمػةّ فػؽّأهػداؼّهػ اّ
االتف ؽ ّ،ه ّه أّال يقةّ.
ؽّالمؤجرّلص ل ّالزب فّ.
شسجلّ:ه ّاجـّالنط
يالسمهيئ ِّ
َ
نظييبمهيئسسييجاله:Registry Systemههه ػ ّالنظ ػ ـّال ػ ّيػػديرأّمػػديرّالجػػجؿّلتجػػجيؿّاألجػػم ءّتحػػتّالنط ػ قيفّ
الال ػ ييفّالج ػ رييفّ).(ّ ّ(.SYج ػ رية)ّبم ػ ّف ػ ّ لػػؾّق عػػدةّبي ن ػ تّاألجػػم ءّّRegistry Databaseالمتضػػمنةّ
جميػ ّاألجػػم ءّالمحجػ زة ّ،البي نػ تّالمتالقػػةّبهػ ّالتػ ّيػػتـّبن ؤهػ ّخػػالؿّعمليػػةّالتجػػجيؿّّ ّ،تلجػػتخدـّلبنػ ءّجػػجالتّ
األجم ءّ المال م ت.Whois Queries
يئزبيييونّ( :)Registrantهػ ػ ّشػػخصّطبياػ ػ ّأ ّاعتبػ ػ ر ّحجػػزّأ ّير ػػبّبحجػػزّاج ػػـّنط ػ ؽّ طنػ ػ ّلصػ ػ لح ّ
يحقؽّت صيؼّالزب فّالم

رّف ّشر طّالتججيؿّالا مةّالماتمدةّلدىّمديرّالججؿّ.

يئبابنبكهيئ اصا :هه ّالبي ن تّالشخصيةّالخ صةّبمقدـّالطلبّ.
يئشعلوشيبكهيئسييرا ّ:هػ ّ ػؿّالمال مػ تّ البي نػ تّالشخصػيةّ يػػرّالشخصػيةّالمتالقػةّبػ ّاجػـّمج لػجؿّأ ّزبػ فّ
الت ّتل َّ
قدـّأ ن ءّعمليةّالتججيؿّعلىّأنه ّمال م تّجريةّ.
اآليكان (ّ:)ICANNه ّمنظمةّد ليةّمجؤ لةّعفّتنظيـّحجزّاألجم ءّّاألرق ـّعلىّشب ةّاإلنترنتّ.
أّينجبّإلىّالجي ؽّال ّ ردّفي ّ.
إفّأ ّمصطل ّمجتخدـّف ّه أّال يقةّلـّيارؼّأعالأّفنفّتفجير ل

 .2ذروط رامظ:
 )1تاتبرّالشر طّالا مةّلخدمةّتججيؿّاألجػم ءّتحػتّالنطػ قيفّالالػ ييفّالجػ رييفّالتػ ّحػدده ّمػديرّالجػجؿّ
جزءايّالّيتجزأّمفّه اّاالتف ؽ.
 )2تاتبرّالتزام تّمديرّالجػجؿّق بلػةّللتاػديؿّ،حجػبّقػ ارراتّمجلػسّإدارتػ ّ ّبمػ ّيت افػؽّمػ ّالمصػلحةّالا مػةّ
م ّمتطلب تّمنظمةّاآلي فّ يلتزـّال ل
مججؿّب لتاديالتّالط رةةّعلىّه أّال يقة.
 )3يحصؿّال ل
مججؿّبم جبّه أّال يقةّعلىّترخيصّمحد دّ يرّحصر ّ يرّق بػؿّللنقػؿّ(للتنػ زؿ)ّللغيػرّ،
لياطىّبم جب ّالحؽّبتقديـّخدمةّتججيؿّأجم ءّالنط ق تّتحتّالنط قيفّ.ّ ّ.syج ريةّ.
ه
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 .3التزامات المدجِّل:
 )1أفّيت افؽّنم جّاتف قيةّال ل
مججؿّ-الزب فّم ّالشر طّالا مةّلتججيؿّأجم ءّالنط قػ تّ مػ ّالبنػ دّالػ اردةّ
ف ّه اّاالتف ؽ.
مججؿّعلىّم افقةّمديرّالججؿّعلىّنم جّاتف قيةّال ل
 )2أفّيحصؿّال ل
مججؿّ-الزب ف.
 )3عقدّاتف قيةّتججيؿّنظ ميةّم ّالزب فّ ت قياه ّ ت يقه ّمفّالطرفيف.
ّ )4مؿءّنمػ جّاجػتم ّرةّحجػزّالنطػ ؽّ ت قياهػ ّمػفّالطػرفيف ّ،تز يػدّمػديرّالجػجؿّبنجػخةّّإل تر نيػةّعنهػ ّ
مب شرةّعندّالتججيؿّ ترجؿّالنجخةّال رقيةّخالؿّمدةّأقص ه ّخمجةّعشرةّي ـّ.
 )5تقديـّالمال م تّال ملةّ الصحيحةّ الدقيقةّلزب ةن ّ لمديرّالججؿ.
 )6الت ػػدّمػػفّصػػحةّالمال مػ تّ ال ػ ةؽّالمقدمػػةّمػػفّقبػػؿّالزبػ ةف ّ،اجػػتالمه  ّ،تز يػػدّمػػديرّالجػػجؿّبنجػػخةّ
عنه ّخالؿّمدةّأقص ه ّخمجةّعشرةّي مّي.
 )7يتحمؿّال ل
مججؿ– جزءّمفّعمليةّالتججيؿّ-مجؤ ليةّتقديـّالبي ن تّال ملةّ الصحيحةّ الدقيقةّ الم قةّ
ل ػػؿّاألج ػػم ءّالمج ػػجلةّم ػػفّقبلػ ػ ّ ف ػػؽّش ػػر طّالخدم ػػةّالمطل ب ػػةّلنظػ ػ ـّتج ػػجيؿّاألج ػػم ءّتح ػػتّالنطػ ػ قيفّ
الال ييفّالج رييف ّ،يترتبّعلي ّتصحي ّ تحديثّالبي نػ تّالخ صػةّبزب ةنػ ّفػ رّتلقيػ ّأيػةّتاػديالتّعلػىّ
ه أّالبي ن تّمفّقبؿّزب ةن .
 )8يلتزـّال ل
مججؿّبنجراءّعمليةّتحقؽّد ريةّمفّمال م تّاالتص ؿّالمرتبطةّبزب ةن  ّ،ف ّح ؿّعلػـّالمج لػجؿّ
بمال م تّاتص ؿّ يرّدقيقةّترتبطّب حدّزب ةنػ ّيتخػ ّخطػ اتّماق لػةّ من جػبةّإلخطػ رّالزبػ فّ تصػحي ّ
ه أّالمال م تّ ابالغّمديرّالججؿّعفّأيةّتاديالت.
ل
 )9يحتفظّال ل
مججؿّبق عدةّبي ن تّإل تر نيةّتتضمفّبي ن تّزب ةن ّ(ّاجـّالنط ؽ-االجـّ
مججؿّطيلةّاعتم دأّ
ال مػػؿّلم لػػؾّاجػػـّالنطػ ؽ-ه يػػةّم لػػؾّاجػػـّالنطػ ؽّ(فػػرد-شػػر ة-مؤججػػةّح ميػػةّ-)....أجػػم ءّ ػػؿّمػػفّ
المخػػدـّالرةيج ػ ّ المخػػدـّال ػ ن ّ-ت ػ ريتّتجػػجيؿّاجػػـّالنط ػ ؽّ ت ػ ريتّانته ػ ءّصػػالحيت ّ ت ػ ريتّتجديػػدأّ-
الان ػ افّالبريػػد ّ اإلل تر ن ػ ّ رقػػـّاله ػ تؼّّافّ جػػدّرقػػـّالف ػ سّل ػػؿّمػػفّ:م لػػؾّاجػػـّالنط ػ ؽّ،المجػػؤ ؿّ
اإلدار ّ،المجؤ ؿّالفن )ّ ليطلبّمن ّتز يدّمديرّالججؿّبه ّف ّ ض فّعشرةّأيػ ـّمػفّتػ ريتّطلبهػ ّمػفّ
قبؿّمديرّالججؿ.
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ّتق ػػديـّخ ػػدم تّالتج ػػجيؿّ التجدي ػػدّ اإللغػ ػ ءّ النق ػػؿّألج ػػم ءّالنط قػ ػ تّتحػ ػتّالنطػ ػ قيفّالالػ ػ ييفّ

)01

الج رييفّ،بحيثّيتـّالت دّمفّش ريةّاالجـّقبؿّقب ؿّطلب تّالتججيؿ.
ػىّأفّيبلػػيّمػػديرّالجػػجؿّفػ ّ
ّ )00يلتػزـّالمجػ لػجؿّبتقػػديـّالخػػدم تّالمن طػػةّبػ ّطػ اؿّمػػدةّاعتمػ دأّ مجػ لػجؿّعلػ
ل
ح ؿّعدـّقدرت ّعلىّت ديةّه أّالخدم ت.
ّ )01يلتزـّال ل
مججؿّبرفضّأ ّطلبّلتججيؿّاجـّنط ؽّالّيلب ّجي ج تّمديرّالججؿ.
 )02يلتزـّال ل
مججؿّبقب ؿّطلبّنقؿّاجـّنط ؽّمقدـّمفّالزبػ فّإلػىّأ ّمج لػجؿّآخػر ّ،يمتنػ ّعػفّتػ خيرّأ ّ
إع قةّأ ّمن ّعمليةّالنقؿّتلؾ ّ،لؾّبادّالتحقؽّمفّصحةّالبي ن تّال اردةّف ّطلبّالنقؿّ فق يّلجي ج تّ
مديرّالججؿ.
 )14تحصيؿّاألج رّمفّالزب ةفّللخدم تّالمقدمة.
ّ )01تقديـّالدعـّالفن ّللزب ةف ّ،حؿّ فةّالمش ؿّالفنية ّ،ضم فّج هزيةّ اجتم ارريةّالخدمة.
 )01تػ ػ ميفّاإلم نيػ ػ تّالفني ػػةّالالزم ػػةّلض ػػم فّحم ي ػػةّاالتصػ ػ ؿّمػ ػ ّم ػػديرّالج ػػجؿّم ػػفّاالختػ ػراؽ ّ،يتحم ػػؿّ
ال ل
مججؿّمجؤ ليةّأ ّاختراؽّينجـّعفّاتص ل ّم ّمديرّالججؿ.
مججؿّب ن ّجيتـّنشرّاجـّ شا رّ رابطّال ل
 )07لّيقرّال ل
مججؿّعلىّالم ق ّاإلل تر ن ّلمديرّالججؿ.
 )08ليق ػػدّـّالمج ػ لػجؿّعل ػػىّم قاػ ػ ّاإلل تر نػ ػ ّتف ص ػػيؿّاالتصػ ػ ؿّالدقيق ػػةّبػ ػ ّ،بمػ ػ ّفػ ػ ّ ل ػػؾّعن انػ ػ ّالبري ػػد ّ
اإلل تر ن ّالفا ؿ.
ل
علىّالمججؿّتججيؿّأجم ءّالنط ق تّبهدؼّاالبتزازّّالمض ربةّبه .
 )19لّيمن ّ
 )11يلت ػػزـّالمج ػ لػجؿّب لتقي ػػدّب ف ػػةّمػ ػ ّ ردّفػ ػ ّهػ ػ اّاالتفػ ػ ؽّ بػ ػ لق انيفّالمامػ ػ ؿّبهػ ػ ّفػ ػ ّالجمه ري ػػةّالاربي ػػةّ
الج رية.

 .4حػوق المدجِّل:
 )1لّيجم ّلل ل
مججؿّب لنف ّبش ؿّمرخصّب ّإلىّالبي ن تّالمرتبطةّبنظ ـّالتججيؿّ فؽّم ّتتطلب ّالخدمة.
 )2لّيج ػػم ّللمج ػ لػجؿّتق ػػديـّخ ػػدم تّتج ػػجيؿّأج ػػم ءّالنط قػ ػ تّتح ػػتّالنطػ ػ قيفّالالػ ػ ييفّالجػ ػ رييفّ،بحي ػػثّالّ
يتج زّعددّالنط ق تّالت ّججله ّالاددّالمق بؿّلقيمةّالت مين تّالنه ةية
 )3يم ػػفّللمجػ لػجؿّبتقػػديـّطلػػبّخط ػ ّاجػػترج عّقجػػـّمػػفّالت مين ػ تّش ػريطةّأفّي ػ فّالمبلػػيّالمتبق ػ ّمػػفّ
الت مين تّي ف ّلتغطيةّعددّمفّالنط ق تّالمججلةّعفّطريق ّ.
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 .5التزامات مدير الدجل:
 )1اجتقب ؿّبي ن تّتججيؿّاألجم ءّ المال م تّالخ صةّبمخدم تّاألجم ءّمفّال ل
مججؿ.
 )2تقػػديـّالمال م ػ تّالخ صػػةّبح لػػةّالجػػجؿّإلػػىّالمجػ لػجؿ ّ،نقػػؿّملف ػ تّالنط ق ػ تّالمجػػجلةّتحػػتّالنط ػ قيفّ
الال ييفّالج رييف.
 )3إدارةّ تشغيؿّمخدم تّ ملف تّالججؿّالخ صّب لنط قيفّالال ييفّالجػ رييف ّ،نشػرّالمال مػ تّالضػر ريةّ
المتالقةّبتججيؿّاألجم ءّ مخدم تّاألجم ءّتحتّه يفّالنط قيف.
 )4يلتزـّمديرّالججؿّبادـّإفش ءّالمال م تّالجريةّأل ّطرؼّ لثّم ّلـّي ػفّهنػ ؾّجػببّقػ ن ن ّأ ّأمنػ ّ
ل لؾ.
 )5لياتبرّمديرّالججؿّمجؤ اليّعفّصي نةّنظ ـّالتجػجيؿّ ّق عػدةّبي نػ تّاألجػم ء ّ،اتخػ ّمػ ّيلػزـّمػفّتػدابيرّ
لحم يةّه أّالبي ن تّمفّالضي عّأ ّج ءّاالجتخداـّأ ّاإلفش ءّ يػرّالم َّ
ػرخصّبػ ّأ ّالتاػديؿّأ ّالتخريػبّ
أ ّاالختراؽ.
َ )6يمن ّمػديرّالجػجؿّّ-بم جػبّهػ اّالتػرخيصّ-المج لػجؿّجػم حيةّالنفػ ّإلػىّنظػ ـّالتجػجيؿّ فػؽّمتطلبػ تّ
الخدمػػةّ م ػ ّيحػػددأّه ػ اّاالتف ػ ؽ ّ،ل ػػفّالّيخ ػ ؿّه ػ اّالتػػرخيصّالمجػ لػجؿّبفػػرضّأيػػةّشػػر طّّعلػػىّمػػديرّ
الججؿ.

 .6حػوق مدير الدجل :
 )1إجراءّعملي تّتدقيؽّ فحصّنه ةيةّ ب لت ل ّقب ؿّأ ّرفضّأ ّطلبّأل ّزب فّ،مػ ّتقػديـّاألجػب بّلهػ اّ
الرفض.
 )2إنه ءّأ ّترخيصّفػ ّأ ّ قػتّعنػدّ جػ دّجػببّقػ ن ن ّأ ّقضػ ة ّبمػ ّيت افػؽّمػ ّالمػ دةّ"إلغػ ءّاالتفػ ؽ"ّ
الم

رّف ّه أّال يقة.

 )3تاليػؽّتجػػجيؿّأ ّاجػـّنطػ ؽّتػـّحجػزأّعػفّطريػػؽّالمج لػجؿّفػ ّحػ ؿّتا رضػ ّمػ ّالشػػر طّالا مػةّلخدمػػةّ
قيفّالال ييفّالج رييف ّ،لياط ّال ل
مججؿّمهلةّالّتتج زّال ال يفّي ـّلتصحي ّ
لّ
تججيؿّاألجم ءّتحتّالنط
المش لةّم ّالزب ف.
 )4تاديؿّه اّاالتف ؽ ّ،فؽّالشر طّالم

رةّف ّنصّاالتف ؽ.
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 .7أحكام رامظ :
)1

يتـّت قي ّه اّاالتف ؽّبيفّالفريقيفّعلىّنجختيفّأصليتيف ّ،يحتفظّ ؿّفريؽّبنجخت ّاألصلية.

)2

يم فّلل ل
مججؿّالبدءّب لامؿّبم جبّه اّالترخيصّمفّت ريتّت قي ّاالتف ؽ.

)3

مػػدةّالتػػرخيصّجػػنةّ احػػدةّتبػػدأّمػػفّت ػ ريتّبػػدءّالامػػؿّبه ػ ّ ّ،تلجػػددّتلق ةي ػ يّف ػ ّنه يػػةّالمػػدةّ،م ػ ّلػػـّيػػتـّ
إنه ؤه ّلجببّم ّ فؽّشر طّه اّاالتف ؽّ.

)4

ّف ّح ؿّق ـّمديرّالججؿّبتاديؿّاالتف ؽّ،فيم فّلل ل
مججؿّاالختي رّبيفّقب ؿّه أّالتاديالتّأ ّإلغ ءّ
االتف ؽ ّ،لػؾّبت جيػ ّطلػبّخطػ ّخػالؿّ ال ػيفّي مػ يّمػفّتػ ريتّتجػلم ّالتاػديالتّبر بتػ ّبننهػ ءّهػ اّ
االتف ػ ؽّف ػ ّاير ّ.ف ػ ّح ػ ؿّلػػـّيتجػػلـّمػػديرّالجػػجؿّطلػػبّاإللغ ػ ءّه ػ اّخػػالؿّالمهلػػةّالمحػػددةّآنف ػ ي ،لياتبرّ
ال ل
مججؿّقدّ افؽّعلىّه أّالتاديالتّ التزـّبشر طّاالتف ؽّالجديد.

)5

الّيمن ّه اّاالتفػ ؽّالطػرفيفّأ ّعالقػةّمػفّنػ عّصػ حبّعمػؿّ-مجػتخدـّ،أ ّعالقػةّ لػةّأ ّشػ ار ةّ
أ ّأ ّعالقةّأخرىّمفّأ ّن ع ّ.يجبّعلىّال ل
مججؿّأالّيض ّمػديرّالجػجؿّبػ ّعالقػةّمػفّأ ّنػ عّ
م ّطرؼّ لثّمهم ّي ف.

)6

الّيخ ؿّال ل
مججؿّب لتن زؿّعفّحق ق ّالممن حةّل ّبم جبّه أّالترخيصّأل ّطرؼّآخر.
يئسنبزل ّ:ل

)7

يئقييواهيئقييب راّ:لػػفّي ػ فّالمجػ لػجؿّمجػػؤ اليّعػػفّأ ّضػػي عّأ ّتخريػػبّن ػ تبّعػػفّأ ّجػػببّخ ػ رجّعػػفّ
الجػػيطرةّأ ّف ػ ّحػ ؿّالق ػ ةّالقػ هرة(ّ،علػػىّجػػبيؿّالم ػ ؿّالّالحصػػرّ:حػ التّالط ػ ارئّأ ّالص ػ اعؽّأ ّ
ّيافػػىّ
الفيضػ ن تّأ ّاألع صػػير) ّ،فػ ّحػ ؿّحػػد ثّالقػ ةّالقػ هرةّبشػ ؿّيػػؤ رّعلػػىّأداءّالمجػ لػجؿّفننػ ل
مػػفّأداءّالتزام تػ ّ(فيمػ ّعػػداّااللت ازمػ تّالم ليػػة)ّلمػػدةّالّتزيػػدّعػػفّتجػػايفّي مػ يّمػػفّحصػ ؿّهػ أّالقػ ةّ
شريطةّأن ّيب ؿّقص رىّجهدأّلتجنبّأ ّإزالةّأجب بّه أّالق ةّب جرعّم ّيم فّ.

 .8الخصوصيظ وأمن المطلومات الدريظ:
 )1يلتػزـّالمج لػجؿّبتطػ يرّ اجػػتخداـّ فػةّالتقنيػ تّالالزمػةّلػربطّنظ مػ ّمػ ّنظػ ـّالجػػجؿّبشػ ؿّآمػفّ بحيػػثّ
يضػمفّحم يػػةّجميػ ّالبي نػ تّالمتب دلػػةّبينػ ّ بػيفّنظػ ـّالجػػجؿّمػفّال شػػؼّللغيػػر ّ،عليػ ّالحصػ ؿّعلػػىّ
م افقػػةّمجػػبقةّمػػفّمػػديرّالجػػجؿّعلػػىّأ ّبرن ػ مبّأ ّتطبيػػؽّيريػػدّاجػػتخدام ّلالتصػ ؿّم ػ ّالجػػجؿّ تب ػ دؿّ
المال مػ ػ تّماػ ػ ّ ّ،يقػ ػ ّعل ػػىّع تقػ ػ ّاتخػ ػ ّ ػػؿّالت ػػدابيرّاألمني ػػةّالفيزي ةي ػػةّ اجػ ػراءاتّالتش ػػغيؿّالمن ج ػػبةّ
للمح فظةّعلىّالجريةّ األم فّله أّالمال م تّّ.
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 )2يتاهػػدّالمجػ لػجؿّباػػدـّاجػػتخداـّالمال مػ تّالجػريةّأل ّجػػببّ ػ فّإالّلق ػراضّالمتالقػػةّب لامػػؿّ فػػؽّهػ اّ
التػرخيصّأ ّتنفيػ ّالتزام تػ ّبم جػبّهػ أّال يقػػةّ،بمػ ّفػ ّ لػػؾّعػدـّاالجػتف دةّمػػفّهػ أّالمال مػ تّالجػريةّ
ف ّأ ّعمؿّأ ّمنفاةّخ رجّحد دّالخدمةّالمحددةّف ّه اّالترخيصّ.
 )3يجػبّعلػػىّالمجػ لػجؿّعػػدـّإفشػ ءّأ ّمػػفّهػ أّالمال مػ تّالجػريةّللغيػرّ،أ ّتاػػديؿّأ ّإ ازلػػةّأيػػةّشػػا راتّأ ّ
مالحظ تّتتالؽّبحق ؽّالنشرّ الت ليؼّ الت ّتظهرّعلىّأ ّمفّه أّالمال م تّالجريةّّ.
 )4يلتزـّال ل
مججؿّبنبالغّمديرّالججؿّعفّأ ّاختراق تّلقنظمةّ.
 )5يلتػػزـّالمجػ لػجؿّب تخ ػ ّجمي ػ ّالتػػدابيرّالالزمػػةّلمن ػ ّاجػػتخداـّالحػػؽّالممن ػ حّل ػ ّللنف ػ ّإلػػىّنظ ػ ـّالتجػػجيؿّ
اجتغالل ّمفّقبل ّأ ّمفّقبؿّ ّيرأّعلىّنح ّيضرّب نظمةّمديرّالججؿّ نجراءّعددّ بيرّ يرّضر ر ّ
مػػفّالاملي ػ تّاالل تر نيػػةّالمؤتمتػػةّالت ػ ّترجػػؿّرج ػ ةؿّبحػػثّ ّQueriesأ ّبي ن ػ تّإلػػىّأنظمػػةّمػػديرّ
الججؿّ،أ ّأ ّمديرّججؿّآخرّمرتبطّم ّمنظمةّاآلي ف ّ،أ ّأ ّ ل
مججؿّماتمد.

 .9األجور:
ي افػػؽّالمجػ لػجؿّعلػػىّأفّيػػدف ّلمػػديرّالجػػجؿّ ػػؿّاألجػ رّالمطل بػػةّلقػ ءّحصػ ل ّعلػػىّتػػرخيصّالمجػ لػجؿّ المحػػددةّ
رّعلىّأفّيالـّال ل
مججؿّ
بم جبّه أّال يقةّف ّالبن دّالت ليةّ،م ّالالـّأن ّقدّيق ـّمديرّالججؿّبتاديؿّه أّاألج
ل
به أّالتاديالتّقبؿّأفّتصب ّن ف ةّبفترةّمن جبةّيحدده ّمديرّالججؿ.
 )1مجرهيعسشبلهيئسرااص،هو اشسهه05555هل.سه(اشسونهمئفهئايراهسيورا ) ّ:ليػدف ّلمػرةّ احػدةّعنػدّتقػديـّ
طلبّالحص ؿّعلىّترخيصّال ل
مججؿّ ّبادّم افقةّمديرّالججؿّعلىّمنح ّالترخيصّبم جبّه اّاالتف ؽّ
قبؿّت قيا  ّ،قيمت ّالّتجترد.
 )2مجييرهيئسييرااصهيئسيينوي،هو اشسييهه05555هل.سه(ع ييراهفالفهئاييراهسييورا ) ّ:ليػػدف ّجػػن ي يّعنػػدّتجديػػدأّ،
قيمت ّالّتجتردّ.
 )3رصيالهيئسسيلالّ:هػ ّرصػيدّمخصػصّالجػتيف ءّمػديرّالجػجؿّاألجػ رّالمترتبػةّعلػىّالمج لػجؿّعنػدّتجػػجيل ّ
علىّنط ق تّأ ّتجديدأّله ّلص ل ّزب ةن ّ ّ.ليغ ىّه اّالرصيدّبش ؿّد ر  ّ.يجتردّال ل
مججؿّالمتبقػ ّمػفّ
ه اّالرصيدّف ّح ؿّإنه ءّأ ّإلغ ءّاعتم دّالترخيصّ لؾّبادّاقتط عّالمب ليّالمجتحقةّعلىّال ل
مججؿ.
 )4يئسأشانبكهيئنةب ا :هتلقدـّقبػؿّت قيػ ّاالتفػ ؽ ّ،ت ػ فّبم بػةّتػ ميفّلػدىّمػديرّالجػجؿّطيلػةّفتػرةّالتػرخيصّ
لضم فّحجفّأداءّال ل
مججؿّ التزام ّبم ّه ّم

رّف ّه أّال يقةّ اجتخدام ّعندّالح جػةّللتاػ يضّعػفّ
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األضرارّالت ّقدّتنش ّبجببّفشل ّف ّتحقيؽّالتزام ت ّ.يجبّأالّتقؿّقيمةّالت مين تّعفّالحصػةّالشػهريةّ
للهيةػػةّمػػفّأجػ رّتجديػػدّالنط قػ تّالمجػػجلةّلػػدىّالمجػػجؿ ّ.لياػ دّه ػ اّالمبلػػيّإلػػىهالمجػ لػجؿّباػػدّانتهػ ءّمػػدةّ
الترخيصّ عدـّالر بةّبتجديدأّ تلقتط ّمن ّالمب ليّالمترتبةّعلي ّف ّح ؿّ ج ده .
 )5مجييورهيئالش ي ّ:يجػػر ّاجػػتيف ءّّ80%مػػفّأج ػ رّتجػػجيؿّنط ق ػ تّجدي ػدةّأ ّتجديػػدّالنط ق ػ تّالقديمػػةّمػػفّ
رصيدّضم فّالتجديدّعندّإجراءّه أّالاملي تّ ّ.ف ّح ؿّانتهىّرصػيدّضػم فّالتجػديدّ،ي قػؼّالتػرخيصّ
ّلّيمن ّال ل
مججؿّمدةّخمجةّعشرةّي م يّ مهلةّلتج يةّأ ض ع ّبحيثّيجػر ّتاليػؽّعمليػ تّتجػجيؿّأجػم ءّ
النط قػ تّخػػالؿّهػ أّالمػػدةّ ّ ليجػػم ّفقػػطّبتجديػػدّأجػػم ءّالنط قػ تّالمجػػجلةّجػ بق ي ّ،فػ ّحػ ؿّانقضػ ءّهػ أّ
المهلةّد فّأفّيق ـّال ل
مججؿّبتغ يةّرصيدأّيحؽّللهيةةّإلغ ءّالترخيصّ اجػتيف ءّجميػ ّااللت ازمػ تّالم ليػةّ
الن جمةّعفّ لؾّمفّالت مين تّ لؾّبادّإرج ؿّإشػا رّم تػ بّللمج لػجؿّبننهػ ءّاتف قيتػ ّد فّأفّي ػ فّلػ ّ
الحؽّب لمط لبةّب يةّتا يض تّعفّاألضرارّالمحتملةّ.

.11

التطويض رن الضرر من قبل المدجِّل:

ّيتاهدّالمج لػجؿّباػدـّاجػتخداـّالجػلطةّالممن حػةّلػ ّبم جػبّهػ اّالتػرخيصّل جػ ءةّأل ّشػخصّ،أ ّمه جمػةّأ ّ
م ق ّ،أ ّالتجببّب ّضررّمفّأ ّن عّلمديرّالججؿّأ ّأ ّجهةّأخرى ّ.جي فّمجؤ اليّعفّالتا يضّعفّأ ّ
ضػػررّأ ّدع ػ ىّأ ّأ ىّأ ّش ػ ىّأ ّظلػػـّيجػػبب ّلمػػديرّالجػػجؿّ م ظفي ػ ّ مم لي ػ ّ ػػؿّمػػفّيتالػػؽّب ػ ّ ّ،يت جػػبّ
علي ػ ّدف ػ ّ ػػؿّالت ػ ليؼّ األض ػرارّ النفق ػ تّالمتالقػػةّب عم ل ػ ّ لػػؾّخػػالؿّفت ػرةّالّتتج ػ زّ ال ػػيفّي م ػ يّمػػفّتقػػديـّّ
طلبّالتا يضّّ.

.11

التطويض رن الضرر من قبل الزبائن:

مججؿّأفّيض لمفّف ّاتف قيةّ(ال ل
يت جبّعلىّال ل
مججؿ-الزب ف)ّم ّجيفرض ّمديرّالججؿّعلىّالزبػ فّمػفّتاػ يضّ
عػػفّالضػػررّف ػ ّح ػ ؿّاجػػتخدام ّالجػػـّالنط ػ ؽّالمحج ػ زّلص ػ لح ّبش ػ ؿّمخ ػ لؼّللشػػر طّالا مػػةّلخدمػػةّتجػػجيؿّ
األجم ءّتحتّالنط قيفّالال ييفّالج رييفّأ ّالتجببّبػ ّضػررّلمػديرّالجػجؿّأ ّم ظفيػ ّأ ّ الةػ ّأ ّأنظمتػ ّ.
يتحمؿّالزب فّنتيجػةّ لػؾّجميػ ّالت ػ ليؼّ النفقػ تّالتػ ّقػدّتنشػ ّعػفّهػ اّالضػررّ،تحػتّط ةلػةّإلغػ ءّأ ّت قيػؼّ
ه اّالنط ؽ ّ،مالحقت ّقض ةيّيّ.
ّ
9
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قيود رلى األدماء المحجوزة:
إض فةّإلىّ ج بّت افؽّاألجػم ءّالمحجػ زةّمػ ّالماػ ييرّ الجي جػ تّ اإلجػراءاتّالتػ ّتحػدده ّمنظمػةّ
اآليكانّفنفّالمج لػجؿّي افػؽّعلػىّالتقيػدّبجميػ ّالتشػريا تّ القػ انيفّالن ظمػةّللخدمػةّ المحػددةّبم جػبّ
الشػػر طّالا مػػةّلخدمػػةّتجػػجيؿّاألجػػم ءّتحػػتّالنطػ قيفّالالػ ييفّالجػ رييفّ(.( ّ).syجػ رية) ّ،تاتبػػرّ
فّأفّيفقدّالمج لػجؿّأهليتػ ّ
ه أّالشر طّ جزءّالّيتجزأّمفّه اّاالتف ؽ ّ،افّأ ّخرؽّله أّالشر طّيم
ل
قدّيؤد ّإلىّجحبّالترخيصّمن .

)2

ي افؽّال ل
مججؿّعلىّأن ّف ّح ؿّحد ثّخالؼّعلىّت قيتّإدخ ؿّأ ّاجـّمفّاألجػم ءّالمحجػ زةّفػ ّ
ق ع ػػدةّبي نػ ػ تّاألج ػػم ءّف ػػنفّالت قي ػػتّالمب ػػيفّفػ ػ ّج ػػجالتّاألج ػػم ءّل ػػدىّم ػػديرّالج ػػجؿّهػ ػ ّالت قي ػػتّ
الماتمد.

)3

مججؿّآخرّ ّ،يصب ّال ل
يحؽّللزب فّطلبّنقؿّاالجـّالمحج زّلص لح ّإلىّ ل
مججؿّالجديدّمجؤ اليّعػفّ
اّاالجـّابتداءّمػفّتػ ريتّالنقػؿ ّ،م ليػ يّمػفّتػ ريتّتجديػدّتجػجيؿّاالجػـ ّ.تػتـّتصػفيةّاألمػ رّالم ليػةّ
ه
ي
ب ػػيفّالزبػ ػ فّ المج ػ لػجؿّالق ػػديـّب ػػنجراءاتّيض ػػاه ّهػ ػ اّالمج ػ لػجؿّ ف ػػؽّاتف قي ػػةّالمج ػ لػجؿ-الزبػ ػ ف ّ،يلت ػػزـّ
ال ل
مججؿّالقديـّ الجديدّبنبالغّمديرّالججؿّب لتاديالتّالط رةةّعفّ لؾ.
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إلعاء الترخيص:

يتـّإلغ ءّالترخيصّالمحددّبم جبّه أّال يقةّف ّعدةّحػ التّ فػؽّمػ ّهػ ّمػ

رّأدنػ أ ّ.فػ ّحػ ؿّتػـّإلغػ ءّ

الترخيصّبش ؿّعرض ّيجبّعلىّال ل
مججؿّنقؿّجمي ّاألجم ءّالت ّقػ ـّبتجػجيله ّلصػ ل ّزب ةنػ ّإلػىّمج لػجؿّ
آخرّ تج يةّجمي ّاألم رّالم ليةّ اإلداريةّ جمي ّالتزام ت ّتج أّزب ةن  ّ،ف ّح ؿّفشل ّف ّتج يةّه أّاألم رّ
فػػنفّمػػديرّالجػػجؿّجيجػػتخدـّالت مين ػ تّالنه ةيػػةّلتج ػ يته ّني بػػةّعن ػ ّ.يق ػ ـّمػػديرّالجػػجؿّبقب ػ ؿّتجػػجيؿّجمي ػ ّ
األجم ءّالت ّججله ّال ل
مججؿّقبؿّانته ءّترخيص ّط لم ّأن ّقدّق ـّبجدادّجمي ّاألم رّالم ليةّالمترتبػةّعليهػ ّ.
يجبّعندّانته ءّاالتف ؽّأفّيايدّ ؿّطرؼّم ّبح زت ّمفّبي ن تّجريةّتا دّللطرؼّاآلخرّ.
ّ يم فّلمػديرّالجػجؿّحجػبّالح لػةّسو ايفهيئسيرااصّلفتػرةّمؤقتػةّ مػن ّالمج لػجؿّمهلػةّلتصػحي ّ ضػا ّ االّ
فيلغىّالترخيصّنه ةيّي ّ،تتلخصّح التّالت قيؼّأ ّاإللغ ءّبم ّيل :
 إ اّلـّيلتزـّال ل
مججؿّبػدف ّأجػ رّاألجػم ءّالمحجػ زةّمػفّقبلػ ّ فػؽّاالتفػ ؽّخػالؿّ ال ػيفّيػ ـّمػفّ
إخط رأّ،يتـّت قيؼّالترخيصّالخ صّب ّ ليمن ّمدةّخمجةّعشرةّي م يّ مهلػةّلتجػ يةّأ ضػ ع ّ،
10

ف ػ ػ ّح ػ ػ ؿّانقض ػ ػ ءّه ػ ػ أّالمهلػ ػػةّد فّأفّتػ ػػتـّالتج ػ ػ يةّ،يػ ػػتـّإلغ ػ ػ ءّالتػ ػػرخيصّ اجػ ػػتيف ءّجمي ػ ػ ّ
االلتزام تّالم ليةّالن جمةّعفّ لؾّمفّالت مين تّالنه ةيةّ.
 إ اّخ لؼّال ل
مججؿّأ ّبندّمفّبن دّه اّاالتف ؽّأ ّالشر طّالا مةّلخدمػةّتجػجيؿّاألجػم ءّتحػتّ
الالػ ييفّالجػ رييفّ،فػػنفّمػػديرّالجػػجؿّجػػي ج ّإنػ ا ايرّخطيػ يّلػ ّلتصػػحي ّ ضػػا ّبمػ ّالّ
النطػ قيفّ لّ
يتج زّخمجةّعشػرةّي مػ يّمػفّتػ ريتّاجػتالم ّاإلنػ ارّفػن اّلػـّيقػـّبتصػحي ّالخطػ ّخػالؿّالمهلػةّ
المحددةّيتـّإلغ ءّالترخيصّبش ؿّنه ة .
 ف ػ ّح ػ ؿّ ج ػ دّتحريػػؼّملم ػ سّأ ّعػػدـّدقػػةّفاليػػةّأ ّبي ػ فّمضػػلؿّبش ػ ؿّملم ػ سّف ػ ّطلػػبّ
ل
مججؿّأ ّأ ّ يقةّمرفقةّم ّالطلب.
اعتم دأّ
 ف ّح ؿّإفالسّال ل
مججؿّأ ّالحجزّالم ل ّعلىّممتل ت ّ عجزأّعفّالدف .
شسيجلّ:يم ػفّللمج لػجؿّفػ ّأ ّلحظػةّطلػبّإلغػ ءّترخيصػ ّ
 إنةبنهيئسيرااصهبنيبنهعليطهطليلهيئ ِّ
بم جبّ ت بّخط ّم جػ ّإلػىّمػديرّالجػجؿ ّ،عنػده ّيت قػؼّالمج لػجؿّعػفّقبػ ؿّطلبػ تّالخدمػةّمػفّ
الزب ةفّ لّيمن ّمهلةّقدره ّ ال فّي م يّلنقؿّجمي ّزب ةن ّإلىّأ ّ ل
مججؿّآخرّ تجػ يةّجميػ ّمػ ّيػرتبطّ
ب لؾّمفّأم رّم ليػةّ اداريػةّ تصػفيةّجميػ ّالتزام تػ ّالم ليػةّ الق ن نيػةّتجػ أّمػديرّالجػجؿ ّ.فػ ّحػ ؿّ
عػػدـّتج ػ يةّ فػػةّالمجػػتحق تّالم ليػػةّالمترتبػػةّعلي ػ ّيق ػ ـّمػػديرّالجػػجؿّب جػػتخداـّالت مين ػ تّالنه ةيػػةّ
ل لؾ ّ،يق ـّمديرّالججؿّبقب ؿّتججيؿّجمي ّاألجػم ءّالمجػجلةّقبػؿّتػ ريتّطلبػ ّإلغػ ءّالتػرخيصّفػ ّ
ح ؿّتـّجدادّأج ره ّ.
أفّيقػػدـّطلبػّيّرجػػميّيّم ت بػّيّ م قاػّيّأصػ اليّإلػػىّمػػديرّ
فػ ّحػ ؿّإنهػ ءّاالتفػ ؽّأل ّجػػببّ ػ فّ،فننػ ّعلػػىّالمجػ لػجؿّ ل
الجػػجؿّالجػػتردادّمبلػػيّرصػػيدّضػػم فّالتجػػديد ّ،يق ػ ـّمػػديرّالجػػجؿّبخصػػـّأيػػةّمب ػ ليّمترتبػػةّعلػػىّالمجػ لػجؿّ يػػرّ
مجددةّمفّه اّالرصيدّقبؿّأفّتتـّما لجةّه اّالطلبّ.
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النزارات:

فػ ّحػ ؿّنشػ ءّأ ّنػزاعّبػػيفّمػػديرّالجػػجؿّ المجػ لػجؿّيت جػػبّعلػػىّالطػرفيفّمح لػػةّحػػؿّالنػزاعّبشػ ؿّ د  ّ.فػ ّ
حػ ؿّتاػ رّالحػػؿّ ديػ يّيتػػرؾّحػػؿّالنػزاعّإلػػىّالقضػ ءّالجػ ر ّالػ ّياتبػػرّالجػػلطةّال حيػػدةّالمختصػػةّفػ ّحػػؿّهػ أّ
الن ازعػ ت ّ.الّعالقػػةّلمػػديرّالجػػجؿّب يػػةّن ازعػ تّقػػدّتنشػ ّبػػيفّالمجػ لػجؿّ الزبػ فّ،حيػػثّيت جػػبّعلػػىّالطػرفيفّحػػؿّ
الخالؼّب لطرؽّال ديةّأ ّمفّخالؿّاللج ءّإلىّالقض ءّالج ر .
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ّ
يصادق الطزفان على ما جاء في هذا االتفاق ،ويعتبز تاريخ االتفاق هو تاريخ بدء التنفيذ.
الغريق الثاني (المدجِّل)

الغريق األول (الدِّجل)
الؼيئظ الوطنيظ لخدمات الذبكظ
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