الجمهورية العربية السورية
وزارة االتصاالت والتق انة
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
االستضافة المستقلة االفتراضية VPS Dedicated Hosting
تتم استضافة المواقع بشكل مستقل في بيئة افتراضية بحيث يعطى كل موقع مخدماً افتراضياً خاصاً VPS (Virtual

).Private Server
يحجز كل مشترك مخدمه الخاص مع موارده ونظام التشغيل الخاص به ،وتتاح إمكانية اإلدارة عن بعد بينما يقدم
المركز الخدمات التالية:
 عزل المخدم بشبكة افتراضية خاصة .VLAN
 حجز عنوان حقيقي ثابت  Static IPلكل مخدم.
 تأمين خدمات االتصال ،مع تأمين كافة الشروط المالئمة لالستضافة من تكييف وكهرباء وأمان.
 مراقبة المخدمات واألنظمة والشبكة.
 تأمين جدران حماية.
وتقدم هذه الخدمة ضمن ثالث باقات وهي مبينة مع األسعار في الجدول التالي:
ابقة األعمال

الباقة االحرتافية

الباقة الذهبية

سعة التخزين ()GB

30

50

80

املعاجل ()CPU/MHZ

512

1000

1280

الذاكرة )MB( RAM

512

1500

2000

حجم الرتاسل الشهري ()GB/month

غري حمدود

غري حمدود

غري حمدود

عدد العناوين املخصصة

1

1

1

إدارة املخدم

ذايت

ذايت

ذايت

الدخول كمدير نظام

نعم

نعم

نعم

حساابت الربيد االلكرتوين

غري حمدود

غري حمدود

غري حمدود

النطاقات الفرعية

غري حمدود

غري حمدود

غري حمدود

جدار انري للويب WAF
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ابقة األعمال

الباقة االحرتافية

الباقة الذهبية

مضاد فريوسات







شبكة افرتاضية معزولة VLAN







نظام التشغيل

ويندوز/لينوكس

ويندوز/لينوكس

ويندوز/لينوكس

األجر السنوي (ل.س/السنة)

150000

200000

225000

15000

15000

15000

رسوم إعداد املخدم تدفع ملرة واحدة فقط
(ل.س)

① التجهيزات اإلضافية:

يقدم المركز إمكانية لترقية تجهيزات المخدم االفتراضي المخصص للزبون وفقاً للجدول التالي ،وفي حال رغبة
الزبون بإحدى هذه التجهيزات يجب أن يوضح ذلك في طلبه لخدمة االستضافة:
األجر السنوي املطلوب (ل.س)

املادة
ترقية الذواكر مبقدار 256MB

2500

زايدة سرعة وحدة املعاجلة املركزية مبقدار 250MHZ

2500

مساحة ختزين إضافية مبقدار 10GB

2500

② الخدمات اإلضافية:

يقدم المركز الخدمات اإلضافية التالية إلى جانب باقة االستضافة المطلوبة ،وفي حال رغبة الزبون بإحدى هذه
الخدمات يجب أن يوضح ذلك في طلبه لخدمة االستضافة:
األجر املطلوب (ل.س)

املادة
لوحة حتكم لعشر نطاقات

(تسعر عند الطلب)

لوحة حتكم  100نطاق

(تسعر عند الطلب)

لوحة حتكم لعدد غري حمدود من النطاقات

(تسعر عند الطلب)

عنوان بروتوكول إنرتنت إضايف

6000

IP Address

خدمة نقل بياانت املوقع االلكرتوين (إن وجد) إىل خمدمات اهليئة ويتضمن نقل امللفات وقواعد
البياانت (علماً أ ّن كلفة هذه اخلدمة تدفع ملرة واحدة فقط).

10000

 مالحظة :أسعار النسخ المرخصة ألنظمة التشغيل غير مضمنة.
ويقدم مركز الخدمات المعلوماتية (المسؤول عن تأمين خدمات االستضافة في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة)
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مع خدمات االستضافة خدمات ذات قيمة مضافة مجانية تتضمن ما يلي:
 خدمة النسخخخخخخخخخي اال تياطي  :Backupيقوم المركز باالحتفاظ بنسخ خ خ خ خ خ خخخة احتياطية عن كامل كتلة المخدم
االفت ارضخ خخي بما فيه من برمجيات وبيانات ،وتتم عملية النسخ خخخ ضخ خخمن جدول لمني دون التأثير على عمل
المخدم أو مساحة التخزين الخاصة به .ويحتفظ بالنسخة لمدة شهر على األكثر.
مال ظة :على المسخخلول الفني القيام بأخذ نسخخخ احتياطية دورية عن الخدمات المسخختضخخافة على المخدم

االفت ارضخ خ خخي الخاص به (مواقع الكترونية – تطبيقات الكترونية – قواعد بيانات ،)...واالحتفاظ بالنسخ خ خخخ
االحتياطية على وسخخائت تخزين خارجية وضخخمن المخدم االفت ارضخخي نفسخخه ،وذلك لمدة ال تقل عن شخخهر

واحد .مع العلم أن تنفيذ هذه العملية من مسخ خ خ خ خ خ خخلولية مدير المخدم فقت وال يمكن للمركز القيام بها كون

إدارة المخدمات االفتراضية تتم من قبل الزبون فقت.

 تقديم الدعم الفني :المركز مس خختعد لتقديم المس خخاعدة الفنية للمس خخلول الفني عن المخدم على مدار الس خخاعة
عبر الهاتف أو البريد االلكتروني ،حيث تتم معالجة طلبات الزبائن بالسخ خ خ خ خ خ خخرعة القصخ خ خ خ خ خ خخوى .ونرحب بزيارة
الزبائن لتقديم الدعم الفني المباشر واإلجابة على كافة التساؤالت في مركز الخدمات المعلوماتية في الهيئة
الوطنية لخدمات الشبكة.
 األمن وكشف الثغرات  :Scanningتجري مراقبة المواقع المستضافة لكشف الهجمات ومحاوالت االختراق،
وذلك وبحسخخب أفضخخل إمكانية متاحة ( ،)Best effortكما يمكن بناءاً على طلب الزبون إجراء مسخخح شخخامل
للموقع (مجاناً لمرة واحدة) بهدف كشف الثغرات األمنية وإعطاء تقارير عنها.
 لو ة تحكم إلدارة البريد اإللكتروني :يعطى لكل لبون لوحة تحكم تمكنه من إدارة خدمة البريد االلكتروني.
③ اإلجراءات الالزمة لطلب خدمة االستضافة المستقلة االفتراضية:

يمكن ألي جهة حكومية أن تتقدم بطلب اسخختضخخافة الموقع االلكتروني الخاص بها بشخخكل مسخختقل في بيئة افت ارضخخية
وفق اسخختمارة مخةخخةخخة لهذا الغر

تمللها بالمعلومات الدقيقة والصخخحيحة وعلى مسخخلوليتها وترسخخلها إلى عنوان

الهيئة بعد توقيعها وختمها .ويمكن إرس خ خخال ص خ خخورة عن هذه االس خ خختمارة إلى عنوان البريد االلكتروني الخاص بخدمة
االستضافة أو عن طريق الفاكس الخاص بالهيئة مبدئياً في حال الرغبة باالستضافة الفورية دون تأخير ،يث تتم
استضافة هذا الموقع مؤقتا لمدة شهر تى وصول األوراق األصلية واستكمال اإلجراءات المطلوبة.
ويجب على الزبون أن يرسخخل األوراق األصخخلية المطلوبة من خالل البريد التقليدي مباش خرة ،عنوان البريد (قدسخخيا -
صندوق بريد  )47أو وضع األوراق في ديوان و الرة االتصاالت والتقانة (دمشق  -شارع العابد  -مقابل البرلمان).
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 األوراق والوثائق األصلية المطلوبة:

 طلب موجه من الجهة الطالبة للخدمة إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة  NANSموضح فيه ما يلي :اسم
الموقع المطلوب استضافته (إن وجد) ،نوع االستضافة المطلوبة.
 نسخة أصلية من استمارة استضافة مستقلة مملوءة بدقة وبشكل صحيح وموقعة مع الختم الرسمي للجهة
صاحبة الموقع (يتم تحديد نوع الباقة ونظام التشغيل بما يتناسب مع المخدم/الموقع باإلضافة إلى تحديد
الخدمات والتجهيزات اإلضافية المطلوبة (إن وجدت)).
 عقد خدمة اسخخخختضخخخخافة موقع ضخخخخمن مركز المعطيات في الهيئة الوطنية لخدمات الشخخخخبكة موقع مع الختم
الرس خخمي للجهة ص خخاحبة الموقع على نسخخخختين أصخخخليتين (حتى تقوم الهيئة بدورها بتوقيع النس خخختين الموقعة
من قبل الزبون أصوالً وإعادة إرسال نسخة موقعة إليه بحيث يحتفظ كل فريق بنسخة من العقد).
 في ال طلب خدمة نقل بيانات الموقع االلكتروني (إن وجد) إلى مخدمات الهيئة يجب أن يقدم الزبون إلى
المركز كافة بيانات الموقع (ملفات الصفحات والمحتويات وقواعد المعطيات) المراد نقله عن طريق وحدة
تخزين خارجية أو إرسال الملفات عن طريق البريد االلكتروني.
 يعتبر تقديم ما يشعر بتسديد أجور االستضافة ضرورياً لتثبيت االستضافة .ويتم الغاء االستضافة إذا لم تستلم
الهيئة هذه الرسوم خالل شهر من تقديم الطلب.
 يمكن تحميل نماذج األوراق والوثائق المطلوبة (اسخ خختمارة اسخ خختضخ خخافة موقع  -نموذج عقد االسخ خختضخ خخافة) من
موقع الهيئة الوطنية لخدمات الشخ خ خخبكة ( http://nans.gov.syمركز الخدمات المعلوماتية/خدمات مركز الخدمات
المعلوماتية/االستضافة/االستضافة المستقلة).
 مالحظة:

في حخخال رغبخخة الزبون بخخأن يقوم المركز بحجز نطخخاق للموقع تح خ

النطخخاق الوطني الالتيني  .syأو تحخ

النطاق الوطني .سورية تضاف األوراق التالية الخاصة بحجز النطاق إلى األوراق المطلوبة أعاله:
 يجب أن يتضمن الطلب الموجه إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ( NANSالخاص بخدمة االستضافة
والمذكور أعاله) طلب حجز النطاق الخاص بالموقع اإللكتروني المطلوب استضافته ،مع توضيح اسم
النطاق المطلوب حجزه بدقة.
 استمارة جز نطاق مملوءة بدقة وبشكل صحيح (يجب تقديم استمارة حجز نطاق لكل نطاق مطلوب).
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 بالنسبة إلى لوحة التحكم الخاصة بإدارة البريد الكتروني واإلدارة عن بعد:

عند انتهاء فنيي المركز من إعداد المخدم االفت ارضخ خخي وتجهيزه بجميع المتطلبات الفنية الاللمة السخ خختضخ خخافة الموقع
يتم إرسخال كافة المعلومات الخاصخة باالسختضخافة – معلومات الدخول إلى المخدم عن بعد باإلضخافة إلى معلومات
اس خختض خخافة الموقع اإللكتروني ولوحة التحكم الخاص خخة بإدارة خدمة البريد اإللكتروني  -إلى الزبون عن طريق البريد
االلكتروني الخاص بالمسخ خخلول الفني والمحدد في اسخ خختمارة االسخ خختضخ خخافة ،باإلضخ خخافة إلى إرسخ خخال ملفات تحتوي على
مساعدة فنية للتعامل مع المخدم والنسخ االحتياطي.
 تعديل مخدم أسماء النطاقات  DNSللنطاق الخاص بالموقع:

فخ خخي حخ خخال كخ خخان الموقخ خخع (إن وجخ خخد) مستضخ خخاف سخ خخابقاً فخ خخي جهخ خخة أخخ خخرى يخ خختم تعخ خخديل مخخ خخدم أسخ خخماء النطاقخ خخات
 DNSللنطخ خ خخاق الخخ خ خخاص بموقخ خ خخع الجهخ خ خخة الطالبخ خ خخة لالستضخ خ خخافة وتوجيه خ خ خه إلخ خ خخى مخخ خ خخدمات األسخ خ خخماء الخاصخ خ خخة
بالهيئ خ خ خخة الوطني خ خ خخة لخ خ خ خخدمات الش خ خ خخبكة عن خ خ خخد االنته خ خ خخاء م خ خ خخن إع خ خ خخداد االستض خ خ خخافة ونق خ خ خخل ملف خ خ خخات الموق خ خ خخع عل خ خ خخى
مخدمات الهيئة وذلك بعد تأكيد صاحب الموقع على جاهزية الموقع وإعالم المركز برغبته بالتوجيه.
④ طريقة دفع أجور خدمة االستضافة:

 يتم الدفع المسبق لكافة األجور المتعلقة باستضافة الموقع وحجز النطاق والخدمات اإلضافية وفقاً لمطالبة مالية
يتم إرسالها إلى الزبون عن طريق البريد الرسمي على العنوان المحدد في االستمارة (ومن الممكن أحياناً إرسال
صورة عن المطالبة عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني المحدد في استمارة االستضافة وذلك للسرعة).
 يجب على الزبون دفع كافة مستحقات التجديد لخدمة االستضافة وتسجيل اسم النطاق الملجر لصالحه قبل
انتهاء مدة الخدمة ،وال يعد المضيف مسلوالً عن أي ضرر أو خسارة تنتج عن إيقاف خدمة االستضافة أو عدم
تجديد حجز اسم النطاق في حال لم يقم الزبون بدفع أجور التجديد المترتبة عليه.
 يتم دفع أجور االستضافة على رقم حساب الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة:
المصرف التجاري السوري -فرع )0106-736728-001( 6
 عند االنتهاء من دفع المستحقات المالية المطلوبة يجب على الزبون إرسال نسخة عن إشعار الدفع أو أمر
التحويل المصرفي إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
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 مالحظة:

عندما يتم إرسال إشعار الدفع من قبل الزبون إلى الهيئة عن طريق الفاكس أو البريد االلكتروني يجب أن يتم كتابة
اسم النطاق أو أسماء النطاقات المتعلقة ،وإال لن تلخذ نسخة اإلشعار المرسلة بعين االعتبار.
 إجراءات تجديد االستضافة:

في حال رغب الزبون بتجديد االستضافة فعليه دفع أجور التجديد قبل تاريخ انتهاء المدة ،وتقوم الهيئة بإرسال
مطالبات مالية دورية قبل انتهاء فترة الخدمة ويعاد تجديد االستضافة إذا تم الدفع خالل شهر من تاريي المطالبة.
⑤ رسوم إضافية:

تستوفى الضرائب والرسوم على الوثائق والعقود والصكوك المبرمة تنفيذاً ألحكام هذا النظام ووفقاً ألحكام القوانين
واألنظمة النافذة.
 معلومات االتصال بمركز الخدمات المعلوماتية:

هاتف:
رقم الهاتف المباشر+963 11 3937048 / +963 11 3937052 :
فاكس+963 11 3937079 / +963 11 3937080 :

البريد اإللكترونيdatacenter.nans@gmail.com / dc@nans.gov.sy :
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