عقد تقديم
خدمة استضافة ضمن مركز الخدمات المعلوماتية
في
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
موضوع العقد:
تقديم خدمات االستضافة
الفريق الول :الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ولها العنوان (دمشق-الديماس -تقااط حارا) ،ص ب

:

قدسيا74-
الفريق الثاني:
اتفق الف)يقان على ما يلي:
أولا-تعاريف:
الهيئة :الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
نظام الخدمات :هو نظام خدمات االستضافة في الهيئة
خدمة االستضافة :أرد أنواع االستضافة الوا)دة في نظام الخدمات
المضيف :هو الجهة المقدمة لخدمة االستضافةص وهي م)كز الخدمات المعلوماتية في الهيئة الوطنية
لخدمات الشبكة
الزبون :طال

خدمة االستضافة بموج

هذا العقد وممثلا بالف)يق الثاني

المرتو ،ال)قمي :مجمل البيانات والمعلومات التي يرتويها الموق اإللكت)وني أو أي منظومة معلوماتية
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ثانيا-التزامات الزبون:
 1استكمال كافة األو)اق الثبوتية المطلوبة خلل مدة أقحاها شه) من تا)يخ تقديم االستما)ة
 2التقيد فيما يخب المرتو ،ال)قمي بكل ما و)د في قوانين الجمهو)ية الع)بية السو)ية ذات

الحلةص السيما قانون تنظيم التواحل على الشبكة ومكافرة الج)يمة المعلوماتيةص وقانون
اإلعلمص وقانون التوقي اإللكتروني وخدمات الشبكة

 3عدم استغلل الحلريات المعطاة لهص والتي تمكنه من الوحول إلى الخدمةص ألغ)اض أخ)،
غي) مسموح بها كمراولة الدخول أو الرحول على معلومات غي) م)خب له بالوحول إليهاص

أو مهاجمة مخدمات أو مواق أخ)،

 7عدم )ف أي ملفات تض) بالمخدم المضيف بشكل عامص كالفي)وسات
 5عدم تقديم خدمات أو تشغيل ب)امج تؤدي إلى توقف مخدمات المضيف أو خفض أدائها
عليها من التزامات مالية وأض)ا) مادية ومعنوية

 6تَرمل كامل المسؤولية القانونية وما يت)ت
والتي يمكن أن يتسب بها للغي)ص وال يترمل المضيف أية مسؤولية نتيجة ذلك
ثالثا-التزامات المضيف:
 .1تقديم كافة الخدمات المد)جة ضمن باقة االستضافة التي اختا)ها الزبون
الزبون بما يتوافق م نظام الخدمات

بناء على طل
 .2تقديم الخدمات اإلضافية ا
 .3اعتبا) جمي المعلومات والبيانات المستضافة هي ملك الزبونص وال يرق للمضيف نسخها أو
استخدامها بدون إذنه أو وفق ما تف)ضه القوانين واألنظمة

 .4المرافظة على س)ية البيانات والمعلومات الخاحة بالزبون
 .5ضمان استم ا))ية الخدمة
 .6تقديم الدعم الفني للزبون بما يخب عملية االستضافة
 .7إج)اء النسخ االرتياطي وفق خطة النسخ االرتياطي للمضيف
رابع ا -الجور:
 1يختا) الزبون نوع االستضافة والباقة والخدمات اإلضافيةص وفق النموذج المعتمد الستما)ة
االستضافة وتعد هذه االستما)ة جزءا من هذا العقد (الملرقات )قم 1ص2ص3
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 2تردد أجو) االستضافة برس

نوع االستضافة المطلوبة وذلك وفق نظام الخدمات

 3تعد االستضافة نافذة المفعول اعتبا ا) من تا)يخ و)ود االستما)ة إلى المضيف م م)اعاة الوقت
المطلو إلتمام إج)اءات االستضافةص ويتوج

التجديد قبل انتهاء مدة االستضافة المدفوعة

مسبقا
 7يعتمد المضيف نظام الدف المسبق لكافة األجو) المتعلقة بخدمة االستضافةص أما أجو)
التجديد فتسدد قبل انتهاء مدة الخدمةص وال يعد المضيف مسؤوالا عن أي ض)) أو خسا)ة تنتج
عن إيقاف خدمة االستضافة أو عدم تجديدها في رال لم يقم الزبون بدف األجو) المت)تبة
عليه
 5يرق للهيئة تعديل أجو) خدمة االستضافةص وتطبق األجو) الجديدة للخدمة عند أول تجديد أو
طل

تعديل للستضافة الرالية من قبل الزبون

 6يمكن للزبون طل

تعديل االستضافة الرالية إلى نوع أو باقة أعلىص ويدف الزبون الف)ق في

األج)ص وتبقى مدة االستضافة كما هيص على أن ي)سل الزبون استما)ة استضافة جديدة
تتضمن التعديلت المطلوبة
 4يمكن للزبون طل

تعديل االستضافة الرالية إلى نوع أو باقة أدنىص وال يست)د الزبون الف)ق

في األج)ص وتبقى مدة االستضافة كما هيص على أن ي)سل الزبون استما)ة استضافة جديدة
تتضمن التعديلت المطلوبة
 8يمكن للزبون طل

تعديل االستضافة إلى استضافة مكانيةص وترسم األجو) المقابلة للمدة

المتبقية للستضافة المدفوعة مسبق اص من أجو) االستضافة المكانيةص على أن ي)سل الزبون
استما)ة استضافة جديدة
خامس ا -إنهاء الخدمة:
 1بناء عل طل

الزبون :يجوز للزبون طل

للمدة المتبقية من مدة االستضافة

إنهاء الخدمة متى شاء دون است)جاع األجو) المقابلة

 2عند انتهاء مدة االستضافة وعدم دف أجو) التجديد :ويعطى الزبون مهلة أسبوع قبل إيقاف موقعه
وذلك اعتبا ا) من تا)يخ انتهاء مدة االستضافة
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 3عند مخالفة الزبون لش)وط الخدمة :يرق للمضيف إيقاف الخدمة في رال مخالفة الزبون لش)وط هذه
الوثيقةص ويعطى الزبون مهلة مرددة إلزالة المخالفة ويعاد تفعيل الخدمة في رال إزالة المخالفةص اما
في رال عدم إزالتها يتم إنهاء الخدمةص وال يرق للزبون است)داد األجو) المقابلة للمدة المتبقية من
مدة االستضافة
 7عند إيقاف خدمات االستضافة من قبل المضيف :يجوز للمضيف إيقاف الخدمة وذلك بعد انقضاء
شه)ين من تا)يخ إخطا)ه بذلكص ويرق له است)جاع األجو) المقابلة للمدة المتبقية من مدة االستضافة
المدفوعة مسبقا
سادسا -التعديالت:
يجوز تعديل ش)وط هذا العقد من قبل الهيئةص ويلتزم الزبون بكافة التعديلت ويرق له في رال عدم
موافقته على التعديلت طل

المتبقية

إنهاء الخدمة واست)جاع المتبقي من أجو) االستضافة المقابلة للمدة

سابعا -حل الخالفات:
ترل جمي الخلفات التي تنشأ بين الف)يقين بالط)ق الوديةص واذا لم يتم التوحل إلى اتفاق ودي لرلها

فيج)ي رلها عن ط)يق القضاء السو)ي المختب
ثامن ا:

في كل ما لم ي)د عليه نب في هذا العقدص تطبق أركام القانون )قم  /7/للعام  2002المتضمن أركام
بناء
التوقي اإللكت)وني وخدمات الشبكة والقوانين ذات الحلةص والنواظم والضوابط التي يحد)ها الوزي)ص ا
على ق)ا) من مجلس إدا)ة الهيئة
نُظُمُهذاُالعقدُعلىُنسختينُأصليتينُواحتفظُكلُفريقُبنسخةُمنه.

الفريق الول

الفريق الثاني

المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
المهندسة فاديا سليمان
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