الجمهورية العربية السورية
وزارة االتصاالت والتق انة
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة

االستضافة المشتركة Shared Hosting
تتم استضافة المواقع بشكل تشاركي على نفس المخدم ،ويعطى كل زبون السماحيات على موقعه والوصول إلى
ملفاته فقط.
وتقدم خدمة استضافة المواقع االلكترونية بصورة تشاركية ضمن سبع باقات ،حيث تتميز الباقات عن بعضها
بمساحة التخزين ،وهي مبينة مع األسعار في الجدول التالي:
سعة

التخزين

الباقة

()MB

حجم الرتاسل
الشهري

()GB/month

حساابت الربيد

Anti

Anti

االلكرتوين

Spam

Virus

جدار انري

حلماية املواقع
WAF

النطاقات
الفرعية

األجر

السنوي

(ل.س/السنة)

50

5

5







0

1000

الباقة االقتصادية

100

غري حمدود

25







1

7000

ابقة األعمال

300

غري حمدود

50







2

11000

الباقة االحرتافية

600

غري حمدود

100







10

20000

الباقة الذهبية

1500

غري حمدود

300







30

30000

الباقة املاسية

5000

غري حمدود

غري حمدود







50

70000

الباقة املميزة

100000

غري حمدود

غري حمدود







60

100000

ابقة التوفري

زايدة مساحة االستضافة :يضاف  250ل.س سنوايً لكل  10ميغا ابيت إضايف.
زايدة حساابت الربيد اإللكرتوين :يضاف  500ل.س سنوايً لكل  10حساابت بريد الكرتوين إضافية.
① الخدمات اإلضافية:

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

املادة
خدمة نقل بياانت املوقع االلكرتوين إىل خمدمات اهليئة ويتضمن نقل امللفات وقواعد
البياانت (علماً أ ّن كلفة هذه اخلدمة تدفع ملرة واحدة فقط).
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يقدم مركز الخدمات المعلوماتية (المسؤول عن تأمين خدمات االستضافة في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة)
مع خدمات االستضافة خدمات ذات قيمة مضافة مجانية تتضمن ما يلي:
 خدمةة النسةا االيتيةةاطي  :Backupيقووم المركوز بواجرال النسووت االحتيواطي للمواقوع صصوفتات ومتتويووات
وقواعد البيانات الخاصة بكل موقع باإلضافة إلى البريد االلكتروني) بتيث تتم عملية النست ضومن جودول
زمنووي نون الت و عير علووى عموول الموقووع يوميووا .ويتووتفب بالبيانووات المنسوووخة لم ودة شووهر ،وال يعتبوور المركووز
مسؤوال عن البيانات قبل هذه المدة.
 تقديم الدعم الفنةي :المركوز مسوتعد لتقوديم المسواعدة الفنيوة للمسوؤول الفنوي عون الموقوع علوى مودار السواعة
عبوور الهوواتأ أو البريوود االلكترونووي ،حيووث تووتم معالجووة طلبووات الزبووالن بالسوورعة القصووو  .ونرحووب بزيووارة
الزبالن لتقديم الدعم الفني المباشر واإلجابة على كافة التساؤالت في مركز الخدمات المعلوماتية في الهيئة
الوطنية لخدمات الشبكة.
 األمةةةةن وكشةةةةت ال ةةةةرات  :Scanningتجو وورا مراقبو ووة المواقو ووع المستضو ووافة لكشو ووأ الهجمو ووات ومتو وواوالت
االختراق ،وذلوك وبتسوب أفضول إمكانيوة متاحوة ص ،)Best effortكموا يمكون بنوالا علوى طلوب الزبوون إجورال
مسح شامل للموقع صمجانا لمرة واحدة) بهدف كشأ الثغرات األمنية وإعطال تقارير عنها.
 لوية تحكم بالموقع :يعطى لكل زبون لوحة تتكم تمكنه من إنارة موقعه.
 لويةةةةة تحكةةةةم إلدارة البريةةةةد اإللنترونةةةةي :يعط ووى لك وول زب ووون لوح ووة تتكو وم تمكن ووه م وون إنارة خدم ووة البري وود
االلكتروني.
② اإلجراءات الالزمة لطلب خدمة االستضافة المشتركة:

يمك وون ألا جه ووة حكومي ووة أو خاص ووة أن تتق وودم بطل ووب استض ووافة الموق ووع االلكترون ووي الخ ووا
مخصصةةة لهةةلا ال ةةر

به ووا وفو و اسةةةتمارة

تملؤهووا بالمعلومووات الدقيقووة والصووتيتة وعلووى مسووؤوليتها وترسوولها إلووى عن ووان الهيئووة بعوود

توقيعها وختمها .ويمكن إرسال صورة عن هذه االستمارة إلوى عنووان البريود االلكترونوي الخوا
أو عن طري الفاكس الخا

بخدموة االستضوافة

بالهيئة مبدليا في حال الرغبة باالستضافة الفورية نون ت خير ،يية تةتم استضةافة

هلا الموقع مؤقتا لمدة شهر يتى وصول األوراق األصلية واستنمال اإلجراءات المطلوبة.
ويجب على الزبون أن يرسل األوراق األصلية المطلوبة من خالل البريد التقليدا مباشرة ،عنوان البريد صقدسيا -
صندوق بريد  )47أو وضع األوراق في نيوان و ازرة االتصاالت والتقانة صنمش  -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 ،نوع االستضافة المطلوبة.
 نسخة أصلية من استمارة استضافة مشتركة مملولة بدقة وبشكل صتيح وم َّ
وقعة مع الختم الرسمي للجهة
صاحبة الموقع صيتم تتديد نوع الباقة بما يتناسب مع الموقع باإلضافة إلى تتديد الخدمات اإلضافية
صإن وجدت)).
المطلوبة ْ
 عقد خدمةة استضةافة موقةع مةمن مركةز المعطيةات فةي الهيئةة الوطنيةة لخةدمات الشةبكة موقوع موع الخوتم
الرسمي للجهوة صواحبة الموقوع علةى نسةختين أصةليتين صحتوى تقووم الهيئوة بودورها بتوقيوع النسوختين الموقعوة
من قبل الزبون أصوال وإعانة إرسال نسخة موقعة إليه بتيث يتتفب كل فري بنسخة من العقد).
 في يال طلب خدمة نقل بيانات الموقع االلنتروني إلى مخدمات الهيئة يجب أن يقدم الزبون إلى المركز
كافة بيانات الموقع صملفات الصفتات والمتتويات وقواعد المعطيات) المران نقله عن طري وحدة تخزين
خارجية أو إرسال الملفات عن طري البريد االلكتروني.
 يعتبر تقديم ما يشعر بتسديد أجور االستضافة ضروريا لتثبيت االستضافة .ويتم الغال االستضافة إذا لم
تستلم الهيئة هذه الرسوم خالل شهر من تقديم الطلب.
 يمكوون تتميوول نموواذ األوراق والوثةةا ا المطلوبةةة صاسووتمارة استضووافة موقووع  -نموووذ عقوود االستضووافة) موون
موقع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة  http://nans.gov.syصمركوز الخودمات المعلوماتيةدخودمات مركوز الخودمات
المعلوماتيةداالستضافةداالستضافة المشتركة).
 مالحظة:

فوي حووال رغبووة الزبوون بةةأي يقةةوم المركةةز بحجةةز نطةةاق للموقةةع تحة النطةةاق الةةوطني اليتينةةي  .syأو تحة
النطاق الوطني .سورية تضاف األوراق التالية الخاصة بحجز النطاق إلى األوراق المطلوبة أعيه:
 يجب أن يتضمن الطلب الموجه إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة  NANSصالخا
االستضافة والمذكور أعاله) طلب حجز النطاق الخا

بخدمة

بالموقع اإللكتروني المطلوب استضافته ،مع

توضيح اسم النطاق المطلوب حجزه بدقة.
 استمارة يجز نطاق مملولة بدقة وبشكل صتيح ولكل نطاق صيجب تقديم استمارة حجز نطاق لكل نطاق
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مطلوب).
 بالنسبة إلى لوحة التحكم الخاصة بإدارة الموقع والبريد االلكتروني:

عنوود انتهووال فنيووي المركووز موون إعوودان وحجووز االستضووافة علووى مخوودمات الهيئووة الوطنيووة لخوودمات الشووبكة يووتم إرسووال
كافووة المعلومووات الخاصووة باستضووافة الموقووع اإللكترونووي ولوحووة الووتتكم إلووى الزبووون عوون طري و البريوود االلكترونووي
الخا

بالمسؤول الفني والمتودن فوي اسوتمارة االستضوافة ،باإلضوافة إلوى إرسوال ملفوات تتتووا علوى مسواعدة فنيوة

للتعامل مع لوحة التتكم ونقل الملفات وإنارة البريد االلكتروني.
 تعديل مخدم أسماء النطاقات  DNSللنطاق الخاص بالموقع:

فو و ووي حو و ووال كو و ووان الموقو و ووع مستضو و وواف سو و ووابقا فو و ووي جهو و ووة أخو و وور يو و ووتم تعو و ووديل مخو و وودم أسو و وومال النطاقو و ووات DNS
للنطو و وواق الخو و ووا

بموقو و ووع الزبو و ووون وتوجيه و و وه إلو و ووى مخو و وودمات األسو و وومال الخاصو و ووة بالهيئو و ووة الوطنيو و ووة لخو و وودمات

الشو ووبكة عنو وود االنتهو ووال مو وون إعو وودان االستضو ووافة ونقو وول ملفو ووات الموقو ووع علو ووى مخو وودمات الهيئو ووة وذلو ووك بعو وود ت كيو وود
صاحب الموقع على جاهزية الموقع وإعالم المركز برغبته بالتوجيه.
③ طريقة دفع أجور خدمة االستضافة:

 يتم الدفع المسب لكافة األجور المتعلقة باستضافة الموقع وحجز النطاق والخدمات اإلضافية وفقا لمطالبة
مالية يتم إرسالها إلى الزبون عن طري البريد الرسمي على العنوان المتدن في االستمارة صومن الممكن أحيانا
إرسال صورة عن المطالبة عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني المتدن في استمارة االستضافة وذلك للسرعة).
 يجب على الزبون نفع كافة مستتقات التجديد لخدمة االستضافة وتسجيل اسم النطاق المؤجر لصالته قبل
انتهال مدة الخدمة ،وال يعد المضيأ مسؤوال عن أا ضرر أو خسارة تنتج عن إيقاف خدمة االستضافة أو
عدم تجديد تسجيل اسم النطاق في حال لم يقم الزبون بدفع أجور التجديد المترتبة عليه.
 يتم نفع أجور االستضافة على رقم حساب الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة:
المصرف التجارا السورا -فرع  6ص)0106-736728-001
 عند االنتهال من نفع المستتقات المالية المطلوبة يجب على الزبون إرسال نسخة عن إشعار الدفع أو أمر
التتويل المصرفي إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
 مالحظة:

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

في حال رغب الزبون بتجديد االستضافة فعليه نفع أجور التجديد قبل تاريت انتهال المدة ،وتقوم الهيئة بارسال
مطالبات مالية نورية قبل انتهال فترة الخدمة ويعان تجديد االستضافة إذا تم الدفع خيل شهر من تاريا المطالبة.
④ رسوم إضافية:

تستوفى الضرالب والرسوم على الوعال والعقون والصكوك المبرمة تنفيذا ألحكام هذا النظام ووفقا ألحكام القوانين
واألنظمة النافذة.
 معلومات االتصال بمركز الخدمات المعلوماتية:

هاتت:
رقم الهاتت المباشر+963 11 3937048 / +963 11 3937052 :
فاكس+963 11 3937079 / +963 11 3937080 :

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