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املادة( -)1نظام خدمات االستضافة :جمموعة القواعد واألسس الناظمة لتقدمي خدمة االستضافة للجهات العامة
واخلاصة.

املادة( -)2يقصد ابلتعابري واملصطلحات املدرجة أدانه املعىن املبني جبانب اسم كل منها:
الشبكة رقم  /4/لعام  2009م.
القانون :قانون التّوقيع اإللكرتوينّ وخدمات ّ
الشبكة ،احملدثة مبوجب القانون.
اهليئة :اهليئة الوطنّية خلدمات ّ
جملس اإلدارة :جملس إدارة اهليئة.
املركز :مركز اخلدمات املعلوماتية يف اهليئة.
مركز املعطيات الوطين :مركز وطين مزود ابلتجهيزات والربجميات ومزودات الطاقة وشبكة االتصاالت واحلماايت
الالزمة لتقدمي خدمات االستضافة املختلفة جبودة عالية.

الزبون :جهة عامة أو خاصة أو أفراد مستفيد من خدمات املركز.
اسم النطاق العلوي السوري (اسم النطاق) :اسم النطاق العُلوي الوطين للجمهورية العربية السورية ،ويشمل:
 النطاق العُلوي السوري ابألحرف الالتينية وهو () SY . -النطاق العُلوي السوري ابألحرف العربية وهو ( .سورية)

االستضافة املشرتكة :خدمة استضافة املواقع اإللكرتونية بشكل تشاركي للزابئن على نفس املخدم ويعطى كل زبون
مساحيات الوصول إىل موقعه وملفاته فقط.

االستضافة املستقلة االفرتاضية :خدمة استضافة املواقع اإللكرتونية واخلدمات بشكل مستقل يف بيئة افرتاضية
حبيث يعطى كل زبون خمدماً افرتاضياً خاصاً.
استضافة اسم نطاق :خدمة ربط اسم النطاق العلوي السوري اخلاص ابلزبون مع عنوان حقيقي اثبت أو أكثر
اتبع له.
االستضافة املكانية :خدمة تقدمي استضافة فيزايئية للتجهيزات املتعلقة ابلزبون يف مركز املعطيات الوطين.

الفصل الثاين :أحكام عامة
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املادة( -)3يضمن الزبون صحة ودقة املعلومات املقدمة من قبله للهيئة وال يقع على عاتق اهليئة مهمة التأكد من
صحتها.

املادة( -)4يلتزم الزبون إببالغ اهليئة أبية تغيريات قد تطرأ على املعلومات اخلاصة ابالستضافة واملدرجة يف استمارة
االستضافة.

املادة( -)5تُع ّد االستضافة انفذة املفعول اعتباراً من اتريخ تنفيذ الطلب على االستمارة.

املادة( -)6يُعترب الزبون ملزماً بكل ما ورد يف عقد خدمة االستضافة املكانية من بنود وأحكام مبجرد توقيعه للعقد.
املادة( -)7حيتفظ املركز ابلنسخ االحتياطية وفق سياسة النسخ االحتياطي يف املركز لالستضافة املشرتكة واملستقلة
االفرتاضية فقط.

املادة( -)8يقدم املركز الدعم الفين للزابئن حسب نوع االستضافة عرب قنوات االتصال املعتمدة ابهليئة (ابلربيد الرمسي
أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين أو االتصال اهلاتفي املباشر).
املادة( -)9يقدم املركز خدمة نقل بياانت املوقع االلكرتوين أو اخلدمات لالستضافة املشرتكة واملستقلة االفرتاضية (بناء
على طلب الزبون) ويتضمن ذلك نقل امللفات وقواعد البياانت إىل خمدمات االستضافة يف اهليئة.
املادة( -)10يتم تسديد األجور املرتتبة لقاء اخلدمات ،يف حساب اهليئة لدى املصرف التجاري السوري.
املادة( -)11جيوز للهيئة تقدمي عروض أسعار خلدمات االستضافة وفق مقتضيات العمل مبوافقة جملس اإلدارة.

الفصل الثالث :التزامات الزبون
املادة( -)12االطالع وااللتزام بكل ما هو وارد يف نظام خدمات االستضافة اخلاص ابملركز واملواد الواردة ضمنه.
املادة( -)13التقيد فيما خيص احملتوى الرقمي بكل ما ورد يف قوانني اجلمهورية العربية السورية ذات الصلة ،السيما
قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتية ،وقانون اإلعالم ،وقانون التوقيع اإللكرتوين
وخدمات الشبكة وقانون املعامالت اإللكرتونية.
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املادة( -)14عدم استغالل الصالحيات املعطاة له ،واليت متكنه من الوصول إىل اخلدمة ،ألغراض أخرى غري مسموح
هبا كمحاولة الدخول إىل شبكة اهليئة أو احلصول على معلومات غري مرخص له ابلوصول إليها ،أو مهامجة
خم ّدمات أو مواقع أخرى.
املادة( -)15حَت ُّمل كامل املسؤولية القانونية وما يرتتب عليها من التزامات مالية وأضرار مادية ومعنوية واليت ميكن أن
يتسبب هبا للغري أو للهيئة ،وال يتحمل املركز أية مسؤولية نتيجة ذلك.
املادة( -)16االلتزام بسياسة أمن املعلومات اخلاصة مبركز املعطيات الوطين وااللتزام ابإلجراءات املعتمدة يف مركز
اخلدمات املعلوماتية واخلاصة بدخول األشخاص إىل مركز املعطيات الوطين.
املادة( -)17تقدمي معلومات كاملة عن التجهيزات اخلاصة به.
املادة( -)18عدم تقدمي خدمات أو تشغيل برامج تؤدي إىل توقف خم ّدمات املركز أو خفض أدائها وفق احملددات
التالية:
 .1وجود برامج خبيثة أو فريوسات أو بريد واغل يف املساحة التخزينية املخصصة لالستضافة واليت ميكن أن
تؤدي إىل إضعاف خمدمات االستضافة أمنياً وتعريضها ألنواع االخرتاق.
 .2زايدة املساحة التخزينية املشغولة مللفات الزبون عن املساحة التخزينية املخصصة له يف الباقة.
 .3زايدة استهالك الزبون لعرض احلزمة ضمن احلزمة التشاركية املخصصة خلدمة االستضافة بشكل يؤدي
اىل خفض أداء خدمة االستضافة بشكل كلي.
املادة( -)19اإلبالغ عن أية مشاكل ابخلدمات املقدمة من خالل قنوات تقدمي الدعم الفين املعتمدة يف اهليئة.

الفصل الرابع :التزامات اهليئة
املادة( -)20احملافظة على سرية البياانت واملعلومات اخلاصة ابلزبون.
املادة( -)21اعتبار مجيع املعلومات والبياانت املستضافة ملك للزبون ،وال حيق للمركز استخدامها بدون إذنه.
املادة( -)22تقدمي الدعم الفين للزبون وفق اإلجراءات املعتمدة يف واملركز وحسب خدمة االستضافة املقدمة.
املادة(-)23إجراء النسخ االحتياطي للخدمات املطلوب النسخ االحتياطي هلا وفق خطة النسخ االحتياطي اخلاصة
ابملركز.
املادة( -)24ضمان استمرارية اخلدمة وإبالغ الزبون عن أي ظروف طارئة على اخلدمة والوقت املطلوب ملعاجلتها.
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الفصل اخلامس :خدمات االستضافة

املادة( -)25االستضافة املشرتكة:

أوالا-تقدم هذه االستضافة ضمن عدة ابقات (ابقة التوفري ،الباقة االقتصادية ،ابقة األعمال ،الباقة االحرتافية ،الباقة

الذهبية ،الباقة املاسية ،الباقة املميزة) كما هو وارد اجلدول التايل:
الباقة

سعة التخزين
()MB

حجم الرتاسل

حساابت

(GB/mo

اإللكرتوين

الشهري
)nth

الربيد

Anti

Virus

Anti

spam

جدار انري
حلماية

املواقع

النطاقات
الفرعية

WAF

ابقة التوفري

50

5

25







0

الباقة االقتصادية

100

غري حمدد

25







1

ابقة األعمال

300

غري حمدد

50







2

الباقة االحرتافية

600

غري حمدد

100







10

الباقة الذهبية

1500

غري حمدد

300







30

الباقة املاسية

5000

غري حمدد

غري حمدد







50

الباقة املميزة

10000

غري حمدد

غري حمدد







60

ابقة الربيد اإللكرتوين األوىل

2000

غري حمدد

حمدد
غري -



-

-

ابقة الربيد اإللكرتوين الثانية

5000

غري حمدد

غري حمدد

-



-

-

ابقة الربيد اإللكرتوين الثالثة

10000

غري حمدد

غري حمدد

-



-

-

 مالحظة :مواصفات إضافية لباقة التوفري:

 .1قابلة للرتقية وغري قابلة للتوسع.
 .2بدون قاعدة بياانت.
 .3بدون خدمات إضافية.
اثني ا-الواثئق املطلوبة:

 .1استمارة استضافة مشرتكة موقعة وخمتومة وفق النموذج املعتمد.
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 .2صورة هوية يف حالة األفراد.
 .3سجل جتاري يف حال الشركات أو ترخيص أو إشهار يف حال اجلهات األهلية أو النقابية.
 .4إشعار تسديد أجور االستضافة وفق ملحق األجور رقم .1
اثلثا-إجراءات تقدمي االستضافة املشرتكة:

 .1تقدمي الواثئق املطلوبة ورقياً إىل عنوان اهليئة املعتمد ،أو من خالل املوقع اإللكرتوين للهيئة أو عن طريق
الربيد اإللكرتوين اخلاص ابملركز ،أو عن طريق الفاكس.
 .2يقوم املركز حبجز االستضافة ملدة شهر (يف حال إرسال األوراق املطلوبة عن طريق الربيد اإللكرتوين أو
الفاكس) ريثما يتم استالم األوراق األصلية املرسلة للهيئة لتثبيت احلجز.
 .3يتم إرسال كافة املعلومات اخلاصة ابالستضافة ولوحة التحكم إىل الزبون عن طريق الربيد اإللكرتوين
اخلاص ابملسؤول الفين فقط واملعلن على املوقع.
 .4تقوم اهليئة إبرسال ملفات إىل الزبون َتتوي كيفية التعامل مع لوحة التحكم ونقل امللفات وإدارة الربيد
اإللكرتوين.
 .5يف حال طلب الزبون خدمة نقل بياانت املوقع اإللكرتوين إىل خمدمات اهليئة جيب أن يقدم الزبون ملركز
 .6اخلدمات كافة بياانت املوقع املراد نقله عن طريق وحدة ختزين خارجية.

املادة( -)26االستضافة املستقلة االفرتاضية:
أوالا-تقدم هذه االستضافة ضمن ثالث ابقات رئيسية (األعمال ،االحرتافية ،الذهبية).
ابقة األعمال

الباقة االحرتافية

الباقة الذهبية

سعة التخزين ()GB

30

50

80

املعاجل ( )core

1

2

3
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الذاكرة )MB(RAM

512

1500

2000

غري حمدود

غري حمدود

غري حمدود

إدارة املخدم

ذايت

ذايت

ذايت

الدخول كمدير نظام

نعم

نعم

نعم

شبكة افرتاضية معزولة







نظام التشغيل

ويندوز/لينوكس

ويندوز/لينوكس

ويندوز/لينوكس

حجم الرتاسل الشهري

()GB/month

VLAN

 .1يق ّدم املركز إمكانية لرتقية جتهيزات املخدم االفرتاضي املخصص للزبون وفق ما هو وارد يف ملحق األجور
رقم .1
 .2يق ّدم املركز خدمات إضافية (مأجورة) إىل جانب ابقة االستضافة املطلوبة بناءً على طلب الزبون وفق ما

هو وارد يف ملحق األجور رقم .1
 .3يقوم املركز حبجز خمدم افرتاضي خاص ابلزبون مع موارده وتنصيب نظام التشغيل ،وتتاح إمكانية اإلدارة
عن بعد للزبون.
 .4يق ّدم املركز إمكانية تركيب نظام تشغيل و/أو لوحة َتكم مرخصة على خمدم الزبون بناءً على طلبه وفق
ما هو وارد يف ملحق األجور رقم .1

اثنيا-الواثئق املطلوبة:

 .1استمارة استضافة مستقلة افرتاضية موقعة وخمتومة وفق النموذج املعتمد.
 .2صورة هوية يف حالة األفراد.
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 .3سجل جتاري يف حال الشركات أو ترخيص أو إشهار يف حال اجلهات األهلية أو النقابية.
 .4إشعار تسديد أجور االستضافة وفق ملحق األجور رقم .1
اثلثا-إجراءات تقدمي االستضافة املستقلة االفرتاضية:

 .1تقدمي الواثئق املطلوبة ورقياً إىل عنوان اهليئة املعتمد ،أو من خالل املوقع اإللكرتوين للهيئة أو عن طريق
الربيد اإللكرتوين اخلاص ابملركز ،أو عن طريق الفاكس.
 .2يقوم فين املركز حبجز االستضافة ملدة شهر (يف حال إرسال األوراق املطلوبة عن طريق الربيد اإللكرتوين
أو الفاكس) ريثما يتم استالم األوراق األصلية املرسلة للهيئة لتثبيت احلجز.
 .3يتم إرسال كافة املعلومات اخلاصة ابالستضافة إىل الزبون عن طريق الربيد اإللكرتوين اخلاص ابملسؤول
الفين فقط ،ابإلضافة إىل معلومات لوحة التحكم اخلاصة إبعداد الربيد اإللكرتوين يف حال طلب الزبون.
 .4يف حال طلب خدمة نقل بياانت املوقع اإللكرتوين إن وجد إىل خمدمات اهليئة جيب أن يقدم الزبون
للمركز كافة بياانت املوقع املراد نقله عن طريق وحدة ختزين خارجية.

املادة( -)27استضافة اسم نطاق:
أوالا-الواثئق املطلوبة:

 .1استمارة استضافة اسم نطاق موقعة وخمتومة وفق النموذج املعتمد.
 .2صورة هوية يف حالة األفراد.
 .3سجل جتاري يف حال الشركات أو ترخيص أو إشهار يف حال اجلهات األهلية أو النقابية.
 .4إشعار تسديد أجور االستضافة وفق ملحق األجور رقم .1

اثنيا-إجراءات تقدمي خدمة استضافة اسم نطاق:

 .1تقدمي الواثئق املطلوبة ورقياً إىل عنوان اهليئة املعتمد ،أو من خالل املوقع اإللكرتوين للهيئة أو من خالل
املوقع اإللكرتوين للهيئة أو عن طريق الربيد اإللكرتوين اخلاص ابملركز ،أو ابلفاكس.
 .2يقوم فين املركز حبجز االستضافة ملدة شهر (يف حال إرسال األوراق املطلوبة عن طريق الربيد االلكرتوين
أو الفاكس) ريثما يتم استالم األوراق األصلية املرسلة للهيئة لتثبيت احلجز.
 .3يتم إرسال كافة املعلومات اخلاصة ابالستضافة ولوحة التحكم إىل الزبون عن طريق الربيد اإللكرتوين
اخلاص ابملسؤول الفين فقط.
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املادة( -)28االستضافة املكانية
أوالا-يتم تقدمي استضافة فيزايئية للتجهيزات املتعلقة ابلزبون مع أتمني كافة الشروط الالزمة لالستضافة املكانية من
قبل املركز وفق األنواع التالية:

أ .استضافة فيزايئية لـ جتهيزة  :1Uيتم تقدمي مكان للتجهيزة ضمن اخلزائن اخلاصة يف مركز املعطيات
الوطين وميكن تقدمي هذه اخلدمة وفق قواعد عمل اهليئة على منطني رئيسيني حسب رغبة الزبون:
 عن طريق الـ  Firewallاخلاص ابهليئة. خارج الـ  Firewallاخلاص ابهليئة.ب .استضافة اخلزانة املقدمة من قبل الزبون :يتم تقدمي خزانة من قبل الزبون مع أتمني كافة الشروط
الالزمة لالستضافة املكانية من قبل املركز.
 يقع على عاتق املركز أتمني ما يلي للزبون:

 .1أتمني البيئة التشغيلية املناسبة الستمرار عمل التجهيزات املستضافة.
 .2خدمات نقل البياانت :خدمة االتصال التشاركية وفق السعة املعتمدة من قبل املركز لذلك ،ويف حال
رغبة الزبون بتحديد سعة خاصة به يتم منحه ذلك واستيفاء األجور املرتتبة وفق ملحق األجور رقم .1
 .3حجز عنوان حقيقي اثبت  STATIC IPوفق رغبة الزبون ويتم استيفاء األجور وفق ملحق األجور
رقم .1
 .4يتم َتديد شبكة افرتاضية معزولة  Vlanخاصة للتجهيزات املستضافة.
 .5تقدمي الدعم الفين وفق اإلجراءات املعتمدة يف املركز.

اثنيا -الواثئق املطلوبة:

 .1استمارة استضافة مكانية موقعة من قبل اهليئة والزبون وخمتومة وفق النموذج املعتمد.
 .2صورة هوية يف حالة األفراد.
 .3سجل جتاري يف حال الشركات أو ترخيص أو إشهار يف حال اجلهات األهلية أو النقابية.
 .4إشعار تسديد أجور االستضافة وفق ملحق األجور رقم .1

9

الجمهورية العربية السورية
وزارة االتصاالت والتقانة
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
مركز الخدمات المعلوماتية

 .5عقد خدمة االستضافة املكانية وفق النموذج املعتمد.
 .6استمارة إدخال جتهيزات وفق النموذج املعتمد.
اثلثا-إجراءات تقدمي االستضافة املكانية:

 .1تقدمي الواثئق املطلوبة (من 1إىل  )3ورقياً إىل عنوان اهليئة املعتمد.
 .2يف حال وجود اإلمكانية الفنية وموافقة اهليئة على التجهيزات يتم مطالبة الزبون مبا يلي:
 .aإشعار تسديد أجور االستضافة.
 .bاستمارة إدخال التجهيزات.
 .cتوقيع عقد خدمة االستضافة على نسختني.

الفصل السادس :جتديد االستضافة
املادة( -)29تسدد أجور التجديد قبل انتهاء مدة اخلدمة ،وال تع ّد اهليئة مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة تنتج عن
إيقاف خدمة االستضافة أو عدم جتديدها يف حال مل يقم الزبون بدفع األجور املرتتبة عليه.
املادة( -)30يف حال جهات القطاع العام ،تقوم اهليئة إبرسال مطالبة مالية قبل شهر من اتريخ استحقاق التجديد.

املادة( -)31يتم جتديد االستضافة سنوايً بعد استالم إشعار تسديد األجور.
الفصل السابع :تعديل االستضافة

املادة( -)32ميكن للزبون طلب تعديل نوع االستضافة احلالية ،على أن يدفع الزبون الفرق يف األجر يف حال كانت
أجور االستضافة اجلديدة أعلى من أجور االستضافة احلالية ،وَتسب كما يلي:
الفرق يف األجر= (األجر السنوي لالستضافة املطلوبة – األجر السنوي لالستضافة احلالية) × عدد األشهر املتبقية
12

وتبقى مدة االستضافة كما هي ،على أن يقدم الزبون كافة الواثئق املطلوبة.
املادة( -)33ميكن للزبون طلب تعديل ابقة االستضافة (املشرتكة أو االفرتاضية) احلالية إىل ابقة أعلى (وفق كتاب
رمسي من الزبون) ،على أن يدفع الزبون الفرق يف األجر ،وتبقى مدة االستضافة كما هي.
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املادة( -)34ميكن للزبون طلب تعديل ابقة االستضافة احلالية إىل ابقة أدىن (وفق كتاب رمسي من الزبون) ،وال يسرتد
الزبون الفرق يف األجر ،وتبقى مدة االستضافة كما هي.
املادة( -)35ميكن تعديل مواصفات (خدمات ،جتهيزات) االستضافة وفق رغبة الزبون وعلى أن يتم استيفاء األجور
وفق ملحق األجور رقم  ،1وال يسرتد الزبون الفرق يف األجر يف حال التعديل إىل مواصفات أقل.

الفصل الثامن :اإليقاف املؤقت لالستضافة

املادة( -)36يقوم املركز إبيقاف مؤقت الستضافة الزبون يف احلاالت التالية:
أ -عدم تسديد أجور جتديد االستضافة.

ب -عدم استالم الواثئق األصلية خالل شهر من اتريخ حجز االستضافة.
ت -خمالفة شروط اخلدمة.

الفصل التاسع :إلغاء االستضافة
املادة( -)37حيق للزبون طلب إهناء اخلدمة دون اسرتداد األجور املقابلة للمدة املتبقية من مدة االستضافة.
املادة( -)38يف حال عدم دفع أجور التجديد :يتم إيقاف االستضافة مؤقتاً ملدة ثالثة أشهر ومن مث يتم إلغاء
االستضافة وال حيق للزبون املطالبة أبية نسخة احتياطية للبياانت اخلاصة ابالستضافة.
املادة( -)39يف حال عدم استالم األوراق األصلية :يتم التفعيل ملدة شهر وإيقاف االستضافة مؤقتاً ملدة ستة أشهر
ومن مث يتم إلغاء االستضافة وال حيق للزبون املطالبة أبية نسخة احتياطية للبياانت اخلاصة ابالستضافة.
املادة( -)40عند خمالفة الزبون لشروط اخلدمة :يعطى الزبون مهلة حمددة إلزالة املخالفة ويعاد تفعيل اخلدمة يف حال
إزالة املخالفة.
أما يف حال عدم إزالة املخالفة :يتم إهناء اخلدمة وال حيق للزبون اسرتداد األجور املقابلة للمدة املتبقية من
مدة االستضافة.
املادة( -)41عند إيقاف تقدمي خدمات االستضافة من قبل اهليئة :يتم إلغاء خدمة االستضافة وذلك بعد انقضاء
شهرين من اتريخ إخطار الزبون بذلك ،وحيق للزبون اسرتجاع األجور املقابلة للمدة املتبقية من مدة
االستضافة املدفوعة مسبقاً.
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الفصل العاشر :األجور
املادة( -)42تستوىف أجور خدمة االستضافة وفق األجور املعتمدة يف اهليئة.

املادة( -)43حيق للهيئة تعديل أجور خدمة االستضافة ،وتُطبّق األجور اجلديدة للخدمة عند أول جتديد أو طلب
تعديل لالستضافة احلالية من قبل الزبون.
املادة( -)44تعتمد اهليئة نظام الدفع املسبق لكافة األجور املتعلقة خبدمة االستضافة.
املادة( -)45تستثىن جهات القطاع العام من أحكام املادة  44يف هذه الوثيقة ،حيث تقوم اهليئة إبرسال مطالبة مالية
بعد حجز االستضافة هلذه اجلهات على أن يتم استالم إشعار الدفع خالل شهر من اتريخ احلجز.
املادة( -)46ميكن للزبون تسديد أجور االستضافة املكانية كل ستة أشهر على أن يذكر ذلك ضمن عقد االستضافة
املكانية.
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