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 استمارة طلب تقديم
 خدمات االتصال باإلنترنت
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 كروكي للموقع العام موضحاً عليه الشوارع واملباين اجملاورة واجتاه الشمال
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 

:رقم االستمارة 
هـ١٤:  /   /   تاريـخ تقديمها 

المملكــة العربيـة السعودية
وزارة الشئون البلدية والقروية

................... ......:الجهــــة



 ٢

 االشتراطات الخاصة باالرتباط وتشغيل خدمات اإلنترنت
 
عدم االرتباط خبدمات اإلنترنت إال عن طريق مقدمي اخلدمة املعتمدين لدى وحدة خدمات               .١

 .اإلنترنت مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
 .عدم استخدام اإلطباق الفضائية وغريها من األجهزة الالسلكية لالتصال باإلنترنت  .٢
االمتـناع عـن الوصـول أو حماولة الوصول إىل أي من أنظمة احلاسبات اآللية املوصولة بشبكة                  .٣

أو إىل أي معلومات خاصة أو مصادر معلومات دون احلصول على موافقة املالكني أو              ) اإلنترنت(
 .من يتمتعون حبقوق امللكية لتلك األنظمة أو املعلومات أو املصادر 

 ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر        -بكة ألغراض غري مشروعة     االمتناع عن استخدام الش    .٤
 أو القيام بأية نشاطات ختالف القيم االجتماعية و الثقافية والسياسية              -الرذيلة والقمار   

 .واإلعالمية واالقتصادية والدينية للمملكة العربية السعودية 
لكية الفكرية ألية معلومات أو     التأليف أو حقوق امل   /االمتناع عن اإلخالل بأي من حقوق النشر       .٥

 .مصادر 
االمتناع عن استخدام الشبكة مبا يسبب اإلزعاج أو التهديد أو نشر اإلشاعات ألي شخص أو                .٦

 .جهة أيا كانت 
االمتناع عن إرسال أو اسـتقبال معلومات مشفرة إال بعد احلصول على التراخيص الالزمة من               .٧

 .إدارة الشبكة املعنية 
 .خول إىل حسابات الغري أو حماولة استخدامها بدون تصريح االمتناع عن الد .٨
 .االمتناع عن إشـراك الغري يف حسابات االستخدام أو إطالعه على الرقم السري للمستخدم  .٩
 .االلتزام باحترام األنظمة الداخلية للشبكات احمللية و الدولية عند النفاذ إليها  .١٠
 .فتح ثغرات أمنية عليها االمتناع عن تعريض الشبكة الداخلية للخطر ب .١١
االمتناع عن االستخدام املكثف للشبكة مبا يشغلها دوًما ومينع اآلخرين من االستفادة من                .١٢

 .خدماهتا 
االلتزام مبا تصدره وحدة اإلنترنت مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو اللجنة الدائمة                .١٣

 أو اجلهات الرمسية األخرى من      ـ  ه٢٤/١٠/١٤١٧ يف   ١٦٣املشكلة بقرار جملس الوزراء رقم      
 .ضوابط وسياسات الستخدام شبكة اإلنترنت 

 
مت اإلطـالع على االشتراطات املوضحة أعاله ، وكذلك االشـتراطات البلدية لتوفري نقاط             

 .االتصال باإلنترنت لاللتزام هبا ، وعلى ذلك جرى التوقيع 
 ..………………………………………………………………………………………………………………………………… :االسم 

..………………….….…………………………………………… :التوقيع   هـ١٤٢٢       /         /:  التاريخ 
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