الشروط الواجب توفرها في الشركة مقدمة الطلب للحصول على ترخيص مسجل
المادة ( :)1الشروط الواجب توفرها في مقدم الطلب:
 -1أن يكون مقدم الطلب شركة غايتها األساسية في مجال تقانة المعلومات.
 -2أن تكون الشركة عاملة في مجال تقانة المعلومات ولديها خبرة في مجال حجز
واستضافة مواقع االنترنت وتقديم وثيقة تثبت ذلك.
 -3أال تكون للشركة مقدمة الطلب ترخيصا َ سابقا َ تم إلغاؤه ،ما لم تمض سنتين على هذا
اإللغاء.
 -4أال تكون الشركة قد أشهرت إفالسها ما لم يكن قد رد إليها إعتبارها.
 -5كتاب من الشركة مصدق أصوالَ بالتفويض للشخص المخول بالتوقيع عنها.
 -6وثيقة ال حكم عله بالنسبة للشخص المفوض بالتوقيع.
 -7صورة هوية الشخص المفوض بالتوقيع.
 -8شهادة سجل تجاري وأسماء المخولين بالتوقيع ونماذج التوقيعات ،بحيث ال يكون قد
مضى على استخراج السجل التجاري ثالث أشهر.
 -9دفع األجر الخاص بنموذج الطلب ومقداره  1111ل.س.
 -11تقديم تصريح خطي بأن الشركة ال تمتلك أي فرع لها في إسرائيل وأال يكون
مشتركا َ في أي مؤسسة أو هيئة فيها و أال يكون طرفا َ في أي عقد للصنع أو للتجميع أو
المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في إسرائيل وأال يزاول مثل هذا
النشاط في إسرائيل سواء مباشرة أو عن طريق وسيط وأال يساهم بشكل من األشكال
في دعم الكيان الصهيوني أو مجهودها الحربي.
 -11أن تتوافر لدى الشركة الشروط الفنية الواجب توافرها لدى المسجل .

المادة ( :)2المعلومات الواجب تزويدها للهيئة:
تلتزم الشركة مقدمة طلب الترخيص بتزويد الهيئة بالمعلومات التالية:
-1
-2
-3
-4

تقدير لحجم العمل السنوي (عدد النطاقات المتوقع حجزها خالل سنة) علما أن
حجم العمل السنوي يؤثر على قيمة التأمينات النهائية.
أسس تعرفة خدمة تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.
مواصفات و مواقع تواجد برمجيات طالب الترخيص.
نموذج من اتفاقية الزبون-المسجل التي سيعتمدها المسجل وآليات الدعم الفني التي
يوفرها.

الشروط الفنية الواجب توفرها لدى الشركة مقدمة الطلب:
يجب أن توفر الشركة مقدمة الطلب عدد من اإلمكانات الفنية من أهمها:
 -1أن يوفر المسجل بيئة عمل مناسبة بهدف الحفاظ على أمن واستقرارية الخدة وذلك من
خالل:
أ -توفير مخدم خاص بالخدمة.
ب -توفير عمليات النسخ االحتياطي وحفظها في مكان آمن باإلضافة لقدرته على عملية
استرجاع البيانات.
ت -تأمين اتصال ثابت ومستقر.
 -2أن يقوم المسجل ببناء برمجيات المسجل والتي يجب أن تكون متوافقة مع برمجيات السجل
من حيث:
أ -قادرة على االتصال ببرمجيات السجل وفق بروتوكول  EPP v1.0بشكل آمن
باستخدام شهادة موثوقة كون برمجيات السجل تتطلب عمل بروتوكول  EPPفوق
.ssl/tls
ب -يقوم مخدم السجل الخاص ببروتوكول  EPPباستقبال طلبات برمجيات الزبون على
المنفذ  711من خالل بروتوكول .TCP
ت -أن يقوم المسجل باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لعمل توثق مع برمجيات EPP
الخاصة بقاعدة معطيات السجل واالحتفاظ بها تكون من مسؤوليته.
ث -أن يقوم المسجل بتحديد عنوان انترنت  IPبحيث تستخدمه برمجيات المسجل لالتصال
ببرمجيات قاعدة معطيات السجل.
ج -يجب على الزبون االنتباه لفترة المهلة الزمنية التي يعطيها مخدم  EPPالخاص بقاعدة
معطيات السجل وهي  6دقيقة وبالتالي يجب على برمجيات الزبون إرسال رسالة
ترحيبية خاصة ببروتوكول  EPPمن كرفهم كل  5دقائق للحفاظ على االتصال مفتوحاَ.

