الجمهورية العربية السورية
وزارة االتصاالت والتق انة
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
االستضافة المكانية Co-located Hosting
تتضمن خدمة االستضافة المكانية استضافة فيزيائية للتجهيزات الخاصة بالزبون في مركز المعطيات ،وتعزل
ّ
التجهيزات بشبكة افتراضية خاصة  ،VLANوتتاح إمكانية اإلدارة عن بعد بحيث تكون عملية إدارة التجهيزات من
قبل الزبون ،بينما يقدم المركز الخدمات التالية:
 تأمين خدمات االتصال ،مع تأمين كافة الشروط المالئمة لالستضافة من تكييف وكهرباء وأمان.
 مراقبة المخدمات واألنظمة والشبكة.
 تأمين جدران حماية.
 حجز عنوان حقيقي ثابت  Static IPلكل مخدم.
وتقدم هذه الخدمة ضمن ثالث باقات وهي مبينة مع األسعار في الجدول التالي:
الباقة األوىل

الباقة الثانية

الباقة الثالثة

املخدم

Single Rack mount 1U

Rack mount 2U

Rack Mount 4U

حجم الرتاسل الشهري GB/month

غري حمدود

غري حمدود

غري حمدود

عدد العناوين املخصصة

1

1

1

إدارة املخدم

من قبل املشرتك

من قبل املشرتك

من قبل املشرتك

شبكة افرتاضية معزولة VLAN







جدار انري للويب WAF







األجر الشهري (ل.س)

16000

23000

28000

15000

15000

15000

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

 عروض أسعار خاصة بخدمة االستضافة المكانية:

يقدم المركز حسميات خاصة على أسعار الباقات وفقا لما يلي:
 تقدم االستضافة مجاناً للشهر األخير من االستضافة (للدفع الشهري فقط) في حال كانت فترة االستضافة
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لمدة عام كامل كحد أدنى.
 تطبق حسميات على أجور االستضافة تبعا لطريقة الدفع وفقا لما يلي:
 حسم  %5على القيمة اإلجمالية ألجور استضافة  6أشهر في حال دفعها سلفا.
 حسم  %15على القيمة اإلجمالية ألجور استضافة  12شهر في حال دفعها سلفا.
① الخدمات اإلضافية:

يقدم المركز الخدمات اإلضافية التالية إلى جانب باقة االستضافة المكانية المطلوبة ،وفي حال رغبة الزبون بإحدى
ّ
يوضح ذلك في طلبه لخدمة االستضافة:
هذه الخدمات يجب أن ّ
املادة
عنوان بروتوكول إنرتنت إضايف

األجر املطلوب (ل.س)
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

ويقدم مركز الخدمات المعلوماتية (المسؤول عن تأمين خدمات االستضافة في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة)
مع خدمات االستضافة خدمات ذات قيمة مضافة مجانية تتضمن ما يلي:
 تقديم الدعم الفني :المركز مس تتتعد لتقديم المس تتاعدة الفنية للمست ت ول الفني عن المخدم على مدار الس تتاعة
عبر الهاتف أو البريد االلكتروني ،حيث تتم معالجة طلبات الزبائن بالست ت ت ت ت ت تترعة القصت ت ت ت ت ت تتوى .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 وبحستتب أفضتتل إمكانية متاحة ( ،)Best effortكما يمكن بناءا على طلب الزبون إجراء مستتح شتتامل
للموقع (مجانا لمرة واحدة) بهدف كشف الثغرات األمنية وإعطاء تقارير عنها.
② اإلجراءات الالزمة لطلب خدمة االستضافة المكانية:

تقدم بطلب اس تتتض تتافة التجهيزات الخاصت تة بها وفق استتتمار مخصتتصتتة لهذا الغر
يمكن ألي جهة حكومية أن ت ّ

تمل ها بالمعلومات الدقيقة والصت ت ت تتحيحة وعلى مس ت ت ت ت وليتها وترست ت ت تتلها إلى عنوان الهيئة بعد توقيعها وختمها .ويمكن
إرست تتال صت تتورة عن هذه االست تتتمارة إلى عنوان البريد االلكتروني الخاص بخدمة االست تتتضت تتافة أو عن طريق الفا
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الخاص بالهيئة مبدئيا في حال الرغبة باالستتتضتتافة الفورية دون تأخير ،حيث تتم استتتضتتافة هذه التجهيزات مؤقتاً
لمد شهر حتى وصول األوراق األصلية واستكمال اإلجراءات المطلوبة.
ويجب على الزبون أن يرسل األوراق األصلية المطلوبة من خالل البريد التقليدي مباشرة ،عنوان البريد (قدسيا -
صندوق بريد  )47أو وضع األوراق في ديوان و ازرة االتصاالت والتقانة (دمشق  -شارع العابد  -مقابل البرلمان).
 األوراق والوثائق األصلية المطلوبة:

وضح فيه ما يلي :نوع
 طلب موجه من الجهة الطالبة للخدمة إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة  NANSم ّ
االستضافة والباقة المطلوبة.

 نستتخة أصتتلية من استتتمار استتتضتتافة مكانية مملوءة بدّقة وبشتتكل صتتحيح وم َّ
وقعة مع الختم الرستتمي للجهة
ص ت تتاحبة الموقع (يتم تحديد نوع الباقة بما يتناس ت تتب مع التجهيزات باإلض ت تتافة إلى تحديد الخدمات اإلض ت تتافية
(إن وجدت)).
المطلوبة ْ
 عقد خدمة استتتتتضتتتتافة موقع ضتتتتمن مركز المعطيات في الهيئة الوطنية لخدمات الشتتتتبكة موّقع مع الختم
الرس تتمي للجهة ص تتاحبة الموقع على نستتتختين يصتتتليتين (حتى تقوم الهيئة بدورها بتوقيع النس تتختين الموّقعة
من قبل الزبون أصوال وإعادة إرسال نسخة موّقعة إليه بحيث يحتفظ كل فريق بنسخة من العقد).
 نسخة أصلية من استمار إدخال مخدم إلى مركز الخدمات المعلوماتية مملوءة بدّقة وبشكل صحيح وم َّ
وقعة
من ممثتتل الجهتتة صت ت ت ت ت ت ت تتاحبتتة المختتدم (يتم ملئ الحقتتل المتعلق بمو ف التتدعم الفني من قبتتل المركز عنتتد
التركيب).
قدم الزبون إلى
 في حال طلب خدمة نقل بيانات الموقع االلكتروني (إن وجد) إلى مخدمات الهيئة يجب أن ي ّ
المركز كافة بيانات الموقع (ملفات الصفحات والمحتويات وقواعد المعطيات) المراد نقله عن طريق وحدة
تخزين خارجية أو إرسال الملفات عن طريق البريد االلكتروني.
 إحضار التجهيزات المطلوب استضافتها إلى مركز الخدمات المعلوماتية في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
 يعتبر تقديم ما يشتتعر بتستتديد أجور االستتتضتتافة ضتتروريا لتثبيت االستتتضتتافة .ويتم الغاء االستتتضتتافة إذا لم
تستلم الهيئة هذه الرسوم خالل شهر من تقديم الطلب.
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 يمكن تحميل نماذج األوراق والوثائق المطلوبة (است تتتمارة است تتتضت تتافة موقع  -نموذج عقد االست تتتضت تتافة) من
موقع الهيئة الوطنية لخدمات الشت ت تتبكة ( http://nans.gov.syمركز الخدمات المعلوماتية/خدمات مركز الخدمات
المعلوماتية /االستضافة  /االستضافة المكانية).
 مالحظة:

في حتتال رغبتتة الزبون بتتأن يقوم المركز بزجز نطتتاق للموقع تز ت

النطتتاق الوطني الالتيني  .syيو تزت

النطاق الوطني .سورية تضاف األوراق التالية الخاصة بزجز النطاق إلى األوراق المطلوبة يعاله:
يتضمن الطلب الموجه إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ( NANSالخاص بخدمة االستضافة
 يجب أن
ّ
والمذكور أعاله) طلب حجز النطاق الخاص بالموقع اإللكتروني المطلوب استضافته ،مع توضيح اسم
النطاق المطلوب حجزه بدّقة.
 استمار حجز نطاق مملوءة بدقة وبشكل صحيح (يجب تقديم استمارة حجز نطاق لكل نطاق مطلوب).
③ طريقة دفع أجور خدمة االستضافة:

 يتم الدفع المسبق لكافة األجور المتعلقة باالستضافة المكانية وفقا لمطالبة مالية يتم إرسالها إلى الزبون عن
حدد في االستمارة (ومن الممكن أحيانا إرسال صورة عن المطالبة عبر
طريق البريد الرسمي على العنوان الم ّ

الفا

حدد في استمارة االستضافة المرفقة وذلك للسرعة).
أو البريد اإللكتروني الم ّ

 يجب على الزبون دفع كافة مستحقات التجديد الستضافة المخدم الخاص به قبل انتهاء مدة الخدمة ،وال يعّد
المضيف مس وال عن أي ضرر أو خسارة تنتج عن إيقاف خدمة االستضافة 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.
 إجراءات تجديد االستضافة:
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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 تاريخ المطالبة.
④ رسوم إضافية:

تستوفى الضرائب والرسوم على الوثائق والعقود والصكوك المبرمة تنفيذا ألحكام هذا النظام ووفقا 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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