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اتفاق موزع معتمد لتسجيل أسماء النطاقات
تحت النطاقين العلويين السوريين ) (.SYو (.سورية)
لما كانت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة (فريقا أول ،والمسمى فيما يلي السجل) ،ولها العنوان (دمشق -الديماس-
العلويين السوريين،
تقاطع صحارى) ،هي الجهة المسؤولة عن تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاقين ُ
ولما كان______________________________________________(فريقا ثان ،والمسمى فيما يلي
الموزع) ،وله ه ه ه العنوان________________________________________________  ،يرغه ه ه ه
بالترويج ألسماء النطاقات وتقديم خدمة تسجيل األسماء بالوكالة للعموم ،فقد اتفق كال الفريقين على ما يلي:

 .1تعاريف:
نطاق علوي سوري  :هو أحد النطاقات التالية ) (.SYو (.سورية).
السججججججل :الهيئة الوطنية لخدمات الشه ه ه ههبكة ،وهي الجهة المسه ه ه ههؤولة عن سدار الس ه ه ه هجل الخاص بالنطاقين العلويين
السوريين " ".SYو ".سورية" ونظام التسجيل وقاعد بيانات األسماء.
العلويين
خدمة تسججججيل أسجججماء النطاقات :هي خدمة تس ههجيل أس ههماء نطاقات من المس ههتوى الثاني تحت النطاقين ُ
" ".SYو ".سههورية" مباشههر  ،أو من المسههتوى الثالا تحت النطاقات الوطنية المحجوز من قبل السههجل مثل " net,
 ."sy, com.sy, org.sy, gov.sy, etcوالتي تشه ه ههمل على تسه ه ههجيل اسه ه ههم نطا أو سلغائ أو نقل أو تجديده أو
تعليق .
الموزع :هو موزع البيع ( ،)resellerوهو الجهة التي ُيسهم لها بموج

هذا االتفا بتقديم طلبات تسهجيل أسماء

النطاقات بالوكالة عن الزبائن.
العلويين
نظام التسججججيل  :Registry Systemهو النظام الذي يديره السه ههجل لتس ه ههجيل األس ه ههماء تحت النطاقين ُ
السه ه ه ههوريين ) (.SYو (.سه ه ه ههورية) بما في ذلي قاعد بيانات األسه ه ه ههماء  Registry Databaseالمتضه ه ه ههمنة جميع
األسههماء المحجوز ،والبيانات المتعلقة بها التي يتم بناؤها خالل عملية التسههجيل ،وتُسههتخدم لبناء س هجالت األسههماء
والمعلومات.Requests or Whois Queries
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الزبون ( :)Registrantهو ش ههخص طبيعي أو اعتباري قام أو يرغ

بحجز اس ههم نطا وطني لص ههالح ويحقق

توصيف الزبون المذكور في شروط التسجيل العامة المعتمد لدى السجل.
المعلومات السججرية :هي كل المعلومات والبيانات الشههخصههية وغير الشههخصههية المتعلقة ب ي اسههم مسههجل أو زبون
والتي تُقدم أثناء عملية التسجيل على أنها معلومات سرية.
 : ICANNهي منظمة دولية مسؤولة عن تنظيم حجز األسماء و األرقام على شبكة اإلنترنت.
سن أي مصطل مستخدم في هذه الوثيقة لم يعرف أعاله فإن تفسيره ُينس

سلى السيا الذي ورد في .

 .2شروط عامة:
 )1تعتبر التزامات السه ههجل قابلة للتعديل ،حس ه ه

ق اررات مجلس سدارت و بما يتوافق مع المصه ههلحة العامة ومع

متطلبات منظمة  ICANNويلتزم الموزع بالتعديالت الطارئة على هذه الوثيقة.
 )2يحصهل الموزع بموج

هذه الوثيقة على موافقة الهيئة لتقديم طالبات تسهجيل أسهماء النطاقات بالوكالة عن

الزبائن تحت النطاقين  .syو .سههورية ،ويمن سمكانية الولوج سلى نظام تسههجيل األسههماء بما يحقق ل تقديم
الخدمة وفق الشروط التي يحددها السجل.

 .3التزامات الموزع:
 )1تقديم كافة الوثائق والثبوتيات التي يطلبها السجل للت كد من أهلية الموزع لخدمة التسجيل بالوكالة.
 )2سعالم الزبون باألجور المعتمد من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة لخدمة تسجيل النطاقات تحت النطا
العلوي السوري  .syو .سورية ،وذكرها صراحة ضمن نموذج استمار حجز النطا .
 )3الطل

من الزبون أن يحدد ،ضمن استمار حجز النطا  ،المعلومات التي يرغ

في اظهارها للعموم من

خالل خدمة االستعالم عن نطا .WHOIS
 )4ملء نموذج استمار حجز النطا وتوقيعها من قبل الزبون والموزع.
 )5تزويد السجل خالل  15يوم من تاريخ التسجيل بجميع الثبوتيات التي تفرضها سجرائية تسجيل النطاقات
والشروط العامة لخدمة تسجيل األسماء تحت النطاقين العلويين السوريين.
 )6الت كد من صهحة ودقة المعلومات والوثائق المقدمة من قبل الزبائن ،ويتحمل مسهؤولية عدم صحة البيانات
الخاصة بكل األسماء المسجلة من خالل .
 )7عدم بيع أو من حق الوصول سلى بيانات الزبائن لطرف ثالا
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 )8تصحي وتحديا البيانات الخاصة بزبائن في حال تفويض من قبلهم للقيام بذلي ودون أي ت خير.
 )9تزويد الزبائن بإشعارات تثبت عملية دفع أجور تسجيل أو تجديد حجز النطاقات عند تحصيلها منهم.
سبالغ السجل في حال عدم قدرت على تقديم خدمة تسجيل األسماء وفق هذا االتفا .
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 )11عدم تسجيل أسماء النطاقات بهدف االبتزاز أو المضاربة بها.

 .4حقوق الموزع:
ُ )1يس ههم للموزع تقديم طل

تس ههجيل وتجديد أس ههماء النطاقات بالوكالة عن الزبائن تحت النطاقين العلويين

السوريين ،وفق الشروط واألجور المعتمد من قبل السجل.
 )2يمن الموزع حس ه ههم بمقدار  %15من أجور تس ه ههجيل نطاقات جديد وحس ه ههم بمقدار  %5من أجور تجديد
النطاقات القديمة التي يطل
طل

تجديدها على أن يتم تزويد الهيئة بص ه ه ه ههور عن سش ه ه ه ههعارات الدفع عند تقديم

التسجيل ،أو تجديد التسجيل.

ُ )3يسهم للموزع طل

خدمات التسجيل األخرى من سلغاء أو نقل أو تعليق ألسماء النطاقات تحت النطاقين

العلويين السه ه ههوريين ،بالوكالة عن الزبائن ،وفق الشه ه ههروط المفروضه ه ههة من السه ه ههجل ،ويتقاضه ه ههى أجور هذه
الخدمات من الزبائن وفق تعرفة معلنة مسبقا لهم.
ُ )4يسههم للموزع تقاضههي أجر اضههافي من الزبون لقاء خدمات القيمة المضههافة على عمليات تسههجيل أسهماء
النطاقات التي يقدمها ل  ،بما ال يتعارض مع القوانين النافذ .
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-)1

التزامات السجل:
اسههتقبال بيانات تسههجيل األسههماء والمعلومات الخاصههة بمخدمات األسههماء من الموزع ،وادارجها ضههمن
قاعد معطيات السجل في حال الموافقة على تسجيل األسماء.

-)2

سدار وتش ه ه ه ههغيل مخدمات وملفات الس ه ه ه ههجل الخاص بالنطاقين العلويين الس ه ه ه ههوريين ،ونش ه ه ه ههر المعلومات
الضرورية المتعلقة بتسجيل األسماء ومخدمات األسماء تحت هذين النطاقين.

-)3

يلتزم السه ههجل بعدم سفشه ههاء المعلومات الس ه هرية ألي طرف ثالا ما لم يكن هناي سه ههب
لذلي.

-)4

نشر أسماء الوكالء المعتمدين (المرخص لهم) على موقع السجل

 .6حقوق السجل :
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قانوني أو أمني

 .1سجراء عمليات تدقيق وفحص نهائية وبالتالي قبول أو رفض أي طل

ألي زبون ،مع تقديم األس هبا

لهذا

الرفض.
 .2سنههاء االتفها في أي وقهت عنهد وجود س ه ه ه ه ه ه هبه

قهانوني أو قضه ه ه ه ه ه ههائي بمها يتوافق مع الماد "سلغاء االتفا "

المذكور في هذه الوثيقة.
 .3تعليق تسه ه ههجيل أي اسه ه ههم نطا تم حجزه عن طريق الموزع في حال تعارض ه ه ه مع الشه ه ههروط العامة لخدمة
تس ه ه ههجيل األس ه ه ههماء تحت النطاقين العلويين الس ه ه ههوريين ،ويعلم كل من الزبون والموزع بذلي وُيعطي الزبون
مهلة ال تتجاوز الثالثين يوم لتصحي المشكلة.
 .4تعديل هذه االتفا  ،وفق الشروط المذكور في نص االتفا .

 .7أحكام عامة:
-)1

يتم توقيع هذه االتفا بين الفريقين على نسختين أصليتين ،ويحتفظ كل فريق بنسخت األصلية.
هذا االتفا من تاريخ نفاذه.

-)2

يمكن للموزع البدء بالعمل بموج

-)3

ويجدد تلقائيا في نهاية المد  ،ما لم يتم سنهاؤه لس ههب
مد االتفا س ههنة واحد تبدأ من تاريخ بدء نفاذهُ ،
ما وفق شروط هذا االتفا .

-)4

في حال قام الس ه ه ه ه ه ههجل بتعديل االتفا  ،فيمكن للمسه ه ه ه ه ه ههجل االختيار بين قبول هذه التعديالت أو سلغاء
االتفا  ،وذلي بتوجي طل

خطي خالل ثالثين يوما من تاريخ تسه ه ه ه ه ه ههلم التعديالت برغبت بإنهاء هذه

االتفا  .وفي حال لم يتس ه ههلم الس ه ههجل طل

اإللغاء هذا خالل المهلة المحدد آنفا ،فس ه ه ُهيعتبر الموزع قد

وافق على هذه التعديالت والتزم بشروط االتفا الجديد .
-)5

ال تمن هذه االتفا الطرفين أي عالقة من نوع صه ههاح

عمل -مسه ههتخدم ،أو ش ه هراكة أو أي عالقة

أخرى من أي نوع باسههتثناء ما ُذكر ص هراحة ضههمن هذا االتفا  .ويج

على الموزع أال يضههع السههجل

ب ي عالقة من أي نوع مع طرف ثالا مهما يكن.
-)6
-)7

هذه االتفا ألي طرف آخر.

التنازل :ال ُيخول الموزع بالتنازل عن حقوق الممنوحة ل بموج
يصااااالطر ان علل ا ج ءل يله ل التف ا ،ولرت رياالتع ا ،ولر للتا ربااااالرف ن م ان عل م ءم لري
سج ه ل طيوا انسجل.

 .8الخصوصية وأمن المعلومات السرية:
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 -1يتعهد الموزع بعدم اسه ه ه ههتخدام المعلومات الس ه ه ه هرية ألي سه ه ه ههب
االتفا أو تنفيذ التزامات بموج

كان سال لقغراض المتعلقة بالعمل وفق هذا

هذه الوثيقة ،بما في ذلي عدم االس ه ههتفاد من هذه المعلومات السه ه هرية في

أي عمل أو منفعة خارج حدود الخدمة المحدد في هذا االتفا .
 -2يج

على الموزع عدم سفش ه ه ههاء أي من هذه المعلومات السه ه ه هرية للغير ،أو تعديل أو سزالة أية شه ه ه ههعارات أو

مالحظات تتعلق بحقو النشر والت ليف والتي تظهر على أي من هذه المعلومات السرية.

 .9التعويض عن الضرر من قبل الموزع:
يتعهد الموزع بعدم اس ههتخدام الس ههلطة الممنوحة ل بموج
موقع ،أو التسههب

هذا االتفا لإلس ههاء ألي ش ههخص ،أو مهاجمة أي

ب ي ضههرر من أي نوع للسههجل أو أي جهة أخرى .وسههيكون مسههؤوال عن التعويض عن أي

ضهرر أو دعوى أو أذى أو شهكوى أو ظلم يسبب للسجل وموظفي وممثلي وكل من يتعلق ب  ،و يتوج

علي

دفع كل التكاليف واألضهرار والنفقات المتعلقة ب عمال وذلي خالل فتر ال تتجاوز ثالثين يوما من تقديم طل
التعويض من السجل.
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قيود على األسماء المحجوزة:
سضههافة سلى وجو توافق األسههماء المحجوز مع المعايير والسههياس ههات واإلجراءات التي تحددها منظمة
 ICANNفإن الموزع يوافق على التقيد بجميع التش ه هريعات والقوانين الناظمة للخدمة والمحدد بموج
الش ههروط العامة لخدمة تس ههجيل األس ههماء تحت النطاقين العلويين الس ههوريين ( ).syو(.س ههورية) ،وتعتبر
هذه الشروط كجزء ال يتج أز من هذه االتفا .

)2

يوافق الموزع على أن في حال حدوا خالف على توقيت سدخال أي اس ه ههم من األس ه ههماء المحجوز في
قاعد بيانات األسماء فإن التوقيت المبين في سجالت األسماء لدى السجل هو التوقيت المعتمد.

)3

في حال تم تسجيل اسم النطا من قبل أكثر من موزع في نفس الوقت ،فان السجل يقبل الطل
الي أوال والمسجل في قاعد بيانات السجل.

.11
)1

إلغاء االتفاق:
ُيلغى االتفا المحدد بموج

هذه الوثيقة في الحاالت التالية:
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الوارد

 سذا لم يلتزم الموزع بدفع أجور األسههماء التي قام بتسههجيلها او تجديد تسههجيلها وفق االتفا خالل
ويمن مد
 15يوما من تاريخ التسه ه ه ههجيل أو التجديد .يمنع الموزع من تسه ه ه ههجيل أسه ه ه ههماء جديد ُ ،

خمسههة عشههر يوما كمهلة لتسههوية أوضههاع  ،وفي حال انقضههاء هذه المهلة دون أن تتم التسههوية،

ُيلغى االتفا ويجري مالحقت قضائيا الستيفاء جميع االلتزامات المالية الناجمة عن ذلي.
 سذا خالف الموزع أي بند من بنود هذه االتفا أو الشه ههروط العامة لخدمة تس ههجيل األسه ههماء تحت
النطاقين العلويين السههوريين ،فإن السههجل سههيوج سنذا ار خطيا ل لتصههحي وضههع بما ال يتجاوز
خمس ههة عش ههر يوما من تاريخ اس ههتالم اإلنذار فإذا لم يقم بتص ههحي الخط خالل المهلة المحدد
فسيتم سلغاء االتفا بشكل نهائي.
 في حهال وجود تحريف ملموس أو عدم دقة فعلية أو بيان مضه ه ه ه ه ه ههلل بشه ه ه ه ه ه ههكل ملموس في طل
اعتماده كموزع أو أي وثيقة مرفقة مع الطل .
 في حال سفالس الموزع أو الحجز المالي على ممتلكات .
 في حال تكرار الشكاوى علي من قبل الزبائن أو موظفي الهيئة بسب
 بناء على طلب الموزع ،وذلي بموج
)2

يج

كتا

سوء تقديم الخدمة.

خطي موج سلى السجل.

على الموزع في حال تم سلغاء االتفا تسوية جميع األمور المالية واإلدارية وجميع التزامات تجاه

زبائن واتجاه السجل.

.12

النزاعات:

تحل جميع الخالفات التي قد تنشه ه ه ه بين الطرفين بالطر الودية واذا لم يتم التوص ه ه ههل سلى اتفا ودي لحلها فتحل
عن طريق القضاء السوري ،وذلي وفق القانون رقم  4لعام  2119والقوانين واألنظمة النافذ في الجمهورية العربية
السورية.

الفريق األول

الفريق الثاني

السجل
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الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
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