إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻣﻘﺪﻣﻪ...................................................................................... :
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ .................................................. :ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ.
وﻋﻠﻴﻪ أﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻨﻮاﻇﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ،
وأﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﻟﺒﺮﻳﺪ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ.

وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺸﻜﺮ واﻻﺣﺘﺮام.

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺨﺘﻢ
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عقد توزيع خدمات
االستضافة المقدمة في الهيئة
موضوع العقد:
داالستضد داملسددتق داال ضاةددا دتاالستضد داملك نا د ديفد ركددادام د
تقد خدم د دتوزيددخدمد
دالشبك  .د
اهلائ دالوطنا دم

داملا و تا د ديفد

مقدمة:
تم االتفاق بين:
الفريق ققو ا

:داهلائ د د دالوطنا د د دم د د

الشد ددبك دتهل د د دالان د دوا د د ش د د -ال د د

-دتق د د طخدىد ددب

د : .د

الصبو ة 60-ددت ث هدامل يردالا مدل هائ  .د
الفريو الثاني ................................................................................ :د
تلهدالانوا د ......................................................................................د
ت ث هد ...........................................................................................د
ع ىدأ ديق مدالفري داألتلددم ددل فري دالث يند ندالنوعد:د .........................................د
المادة( -)1تا د ق دالاق جاءاًدالديتجاأد ندالاق  .د
المادة( -)2تعاريف
يقص دب لتا بريدتاملصط ب دامل ج دأدن هداملاىنداملبنيدجب نبداسمدكلد نه  :د
الهيئة:داهلائ دالوطنا دم
المركز:د ركادام

دالشبك .

داملا و تا ديفداهلائ  .د
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مركز المعطيات الوطني :د ركا دتطين د اتد دب لتجهااا دتالربجما

دت اتدا دالط ق دتشبك داالتص ال د

تاحلم ي دالالز دلتق خداالستض داملخت ف دجبودةدع لا  .د

نظام الخدمات:دنظ مدم

داالستض داملاتم ديفداهلائ  .د

المادة (-)3حقوق مسؤ ليات الفريو ا
أ -دالتاامدبكلد دهودتا دديفدنظ مدام

:
.د

 تا يلدالاق دت د دهودتا دديفدامل دةد . 6ج -إ ك نا دالاامدالفري دالث يندباي دةد وا دهديفدح لدتبنيدتجوددم لديفدجودةدتق خدام .
د -راقب دجودةدام داملق دل غري.
ه -راقب دع ددالاب ئندتذلكدبتق خدالئب دشهري دبأمس ءداملستضافني.
ت -يتمدتوجاهدإنذا ديفداحل ال دالت لا :
 .1خم لف د ضمو دبنودداملوادداملذكو ةديفدهذادالاق دتالوث ئ دذا دالص .
 .2دت تددع دد ندالشك ت د تا ق دجبودةدام .
ز -يتمدإلغ ءدالاق ديفداحل ال دالت لا :
 .1خم لف د ضمو دبنود داملوادداملذكو ة ديف دهذا دالاق دتالوث ئ دذا دالص دع م دتصباح دتةاه دبا د
انقض ءد15ديومد ندت يخدتب غهداإلنذا دمطا ًديفد وطنهداملخت د عربدالف كسدأتدالربي داإللكضتيند
ةمندأ اةيداجلمهو ي دالاربا دالسو ي .
 .2تكرا داألمط ءدتالشك ت داملتا ق دجبودةدام  .د
المادة ( – )4حقوق مسؤ ليات الفريو الثاني:
أ -اطالعدتالتاامدالفري دالث يندبكلد دهودتا دديفدنظ مدام

.د

 ياتربدالفري دالث يندممثلدعندزب ئنهديفدح لدك نتداالستض د ك نا دت تا ًدب إلجراءا دام ى دهب .ج -االستف دةد ندك دام

داجمل نا دتالارتضداليتديق ه داملركا.
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د -تاتربدام داملمنوح دمبوجبدهذادالاق دشخصا دتالدحي دل فري دالث يندالتن زلدعنه دأليدطرفدإالدبا د
احلصولدع ىد وا ق دالفري داألتل.
ه -تق خدط بدإلغ ء دالاق دمبوجبدط بدمطي دع ىدأ ديتمدتسوي دك داأل و دالفنا دتاإلدا ي دتامل لا د
املضتب دع اه.
ت -االستف دة د ن دم
تام

داالستض داملق

ديف داملركا دلتق خ دم

داستض دل مواقخ دتالتطباق د

دااللكضتنا دل غري.

ز -استخ امدإى ا ا د ندنظ مدالتشغالدتالتطباق داألمر دمب ديتن سبد خدطباا دام
تنصابدتدعمدخمت فدالتقنا دتام

داملق

د خد

داليتدحيت جه دالابو دتحت يثه دبشكلددت ي.دد

ح -ع مدتةخداهلائ دبأيدنااعد خدأيدطرفدث لث .د
المادة( -)5ا جور:
أ -يس ددالفري دالث يندأجو دم دتوزيخدم

داالستض دت داألجو داملاتم ةديفداهلائ دد ض عف دثالث د

را .
 الديُا ّ دالفري داألتلد سؤت دالًدعندأيدةر دأتدمس ةدتنتجدعندإيق فدم داالستض دأتدع مدجت ي ه ديفدح لدملديقمدالفري دالث يندب خداألجو داملضتب دع اه.
المادة( -)6التعديالت:
أ -جيوزدتا يلدشرتطدهذادالاق د ندقبلدالفري داألتل دتي تامدالفري دالث يندتزب ئنهدبك دالتا يال .
 ديتم دتب اغ دالفري دالث ين دبذلك د مسا ً دتتصبح دالتا يال دن ذة دب نقض ء د ة دثالثني ديو ً د ن دت يخدنشره .د
ج -حي دل فري دالث ين ديفدح لدع مد وا قتهدع ىدالتا يال دط بدإهن ءدام
أجو داالستض .
د
د
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د
المادة( -)7حل الخالفات:
قدتديدحل ه د اجريد
لطرقدالودي دتإذادملديتمدالتوىلدإىلداتف ّد
ّد
ُدحت ّدل دمجاخدامال داليتدتنشأدبنيدالفريقنيدب
حدّه دعندطري دالقض ءدالسو يداملختص.
المادة( -)8يفدكلد دملديرددع اهدنصديفدهذادالاق ددتُطبدّ دأحك مدالق نو د قمد/4/دل ا مد 2009داملتضمند
دالشبك دتالقواننيدذا دالص دتالنواظمدتالضوابطداليتديص ه دالوزير دبن دءًد
أحك مدالتوقاخداإللكضتيندتم
ع ىدقرا د ندجم سدإدا ةداهلائ  .د
نظم هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريو بنسخة منه.

دالفريو ا

الفريو الثاني

المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة

طابع مالي
بقيمة
50ل.س

طابع شهيد

طابع مجهود
حربي

طابع إعادة
إعمار
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