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 تقديم  عقد

 مركز المعطيات ضمنموقع  استضافة خدمة

 في 

 الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة 

تقمم ط الال-تامم ي  سال-)فريقممً الل( وال(ا مم التان مم(تقال)   مم البييين الهيئيية الوطنييية لخييدمات الشييبكة تمماالتفتقمم  

ال47-:الق سي صح رىو،الص.ب

و،الي اًلث  ال اًل..........................)فريق(............................................................
ال(اهالتان (تق..............................................................................

 علىال  اليلي:

 تعاريف: -أولا 

التا يئة:التا يئةالتا(ط يةالاخ   تالتا بكة.

ال التا ق اّلتا ضيف: التاج ة التفستض فةه( الاخ  ة التا نطيال، ة ال ركز الفي(هي الاخ   تالال ت التا(ط ية تا يئة
التا بكة.

الب اقري التاث  ي.ال  ثلاًل(الالتانق ص حبالتا (ق التا ستض فالب (جبالهذتالتازب(ق:ال

ال.تإلاكتر( يالتا حت(ىالتارق ي:اله(ال ج  التا نل(  تالتاتياليحت(ي  التا (ق 

ال
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 :الزبون التزامات -ثانياا 

ال(ض  .1 الالع ا اللي التانربية التاج  (رية الق(ت يق اليتن رضال   الرق ي ال س حةالالتاس(رية حت(ى ض ق
 .تاتخزيقالتا حج(زةالاه

الالتاتقي  .2 التا (ق ال ا ذتالتاق(ت يقالتا  ظ ةالج ي البع  التق ياالليةال نل(  تالل(الخ   تال قالخل الهذت
)علىالسبي التا ث  الفالتاحصر:الق  (قالت ظياالتات(تص العلىالتا بكةال( ك فحةالالتا (عال قالتألع   

ال.اإللكتروني( قي ،ال(ق  (قالتات(الق  (قالتإلعلا(التاجري ةالتا نل(  تية،ال
ألغرتضالال،إاىال (قنهال(ت  ترتهالتا خ( ال هال قتاتيالت كاّل(الال،تاصلحي تالتا نط ةالاهتستغل الع االال .3

 رخصالاهالب ا(ص( الل(التاحص( العلىال نل(  تالغيرالح (اةالتا خ( ال لخرىالغيرال س (حالب  الك
 .  تالل(ال (تق اللخرى   ج ةال خ اّلالا  ،الل(

 علىالسبي التا ث  .القير(س تك اال،ع اب ك التا ضيفالاال خ اّلتارف الليال لق تالتضرالع اال .4

 .  ل(الخقضالل تئتا ضيفال  تالإاىالت(قفال خ اّلالتؤ يخ   تالل(الت غي البرت جالالتق ياع اال .5
الغير،الالبالبهال (قنهتا سؤ(ايةالتاقض ئيةال(تا  ايةال(تألخلقيةالعقالتاضررالتاذيالتسباّل الك   الَتح  ال .6

  تيجةالذاك. سؤ(ايةالليةالا ضيفال(ع االتح ي الت
 مضيف:الإلتزامات  -ثالثاا 

ال.تازب(قتق ياالك فةالتاخ   تالتا  رجةالض قالب قةالتفستض فةالتاتيالتخت ره ال .1
ال(ل(فاليح الال ضيفال سخ  الالتازب(قج ي التا نل(  تال(تابي   تالتا ستض فةالهيال قالح التعتب رال .2

 .ب (قالإذ هالتستخ ت   
التاخ صةالب ازب(ق.التا ح فظةالعلىالسريةالتابي   تال(تا نل(  ت .3
 .ةلخ  ع ايةالاض  قالتست رتريةال .4
 .تفستض فةب  اليخصالع ليةالالالزب(قتق ياالتا عاالتاق يال .5
 .ال ضيفخطةالتا سخالتفحتي طيالال(ف ال (ق الالحتي طيتال سخالإجرتء .6
 .يق فال (قنهالبن الت ت  ءال  ةالتفستض فةإلاللسب(عالعلىالتألق إعط ءالص حبالتا (ق ال  لةال .7
 .علىالطلبالخطيال  هالخل ال  ةالي( يقالعلىالتألكثرالإيق فالتا (ق الب  ءاًل .8
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 إيقاف الموقع: -رابعاا 
الفيالح  الإيق فيح الال ضيفال الف(رًت الالتا (ق  التازب(قالا ر(طالهذه ال ح  ةالتا(ثيقة خ اقة الُ(ينطىال  لة ،

الن  التا (ق الالن  الع  الز(ت التا خ اقة.إلزتاةالتا خ اقة،ال(ياُل
 :األجور -خامساا 

قال ف التازب(ال(يجبالعلىالال،تا تنلقةالب ستض فةالتا (ق التألج(رك فةالاالتا سب التا ف الينت  التا ضيف .1
ال اّلنياُل  ةالتاخ  ة،ال(فالالت ت  ءك فةال ستحق تالتاتج ي الفستض فةال (قنهالل(الحجزالتساالتا ط  القب ال

ع االتج ي الحجزالإيق فالخ  ةالتفستض فةالل(الليالضررالل(الخس رةالت تجالعقالالعقال سؤ(فاًلالتا ضيف
ال.تا ترتبةالعليهالتاتج ي اللج(رب ف الالتازب(قفيالح  الاااليقاالالتساالتا ط  

ال اللج(رالتفستض فةالبحسبال (عالتفستض فةال(ف ال ظ االتاخ   تالتا نت  الفيالتا يئة.ح اّلتاُل .2
بن ال  ريقال قالب ا سبةالال (تق التا ستض فةال التألج(رالتاج ي ةالطباّلي كقالال يئةالتن ي التألج(ر،ال(تاُل .3

الت ريخالإعل   الل(الع  الل( التج ي الالستض فة،اللي   اللبن .ال

 الستضافة: ونوع مدة  -سادساا 

الهذهال اّلن(تاُل(ف التا  (ذجالتا نت  الفست  رةالتفستض فةال،التفستض فةال(تاب قة (عالاليخت رالتازب(ق .1
 .نق تاالتفست  رةالجزءًتال قالهذت

،التست  رةالتفستض فةال الفيب ءالتاخ  ةالتا ح اّلتفستض فةال  فذةالتا قن( التعتب رًتال قالت ريخالالُتن اّل .2
 ع  ال ف التألج(رالتا ترتبة. التفستض فةال  اّل(تاُل

فيالح  الجرالفيالتألستض فةالتاح ايةالإاىال (عالل(الب قةاللعلى،ال(ي ف التاقر الي كقالالزب(قالترقيةالتف .3
   ةالتفستض فةالك  الهي.الالى،الال(تبقك قاللجرالتفستض فةالتاج ي ةاللكبرال قالتفستض فةالتأل(اى

تألج(رالتا ق بلةالال  ةالتا تبقيةال قال  ةالتفستض فةالاالحسفيالح  التاترقيةالإاىالتستض فةال ك  ية،التاُل .4
 .لج(رالتفستض فةالتا ك  يةالتا  ف(عةال سبقً ،ال ق

 :الخدمة إنهاء -سادساا 

لةالال  ةالتا تبقيةال قال  ةالبيج(زالالزب(قالطلبالإ   ءالتاخ  ةال تىال  ءال (قالتسترج عالتألج(رالتا ق  .1
التفستض فةالتا  ف(عةال سبقً .
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إ ن رالخطي،ال(يح الالزب(قالإرس  الالت ريخال ق  ريقالخل الالال ضيفالإ   ءالتاخ  ةيج(زال .2
ال قال  ةالتفستض فةالتا  ف(عةال سبقً .ال  ةالتا تبقيةالتا ق بلةالفةالتسترج عاللج(رالتفستض 

 التا خ اقةالخل الزاِل،ال(ااالياُللخّ التازب(قالب ر(طالتفستض فةح  الفيالالتاخ  ةإ   ءالاليح الال ضيف .3
 قال  ةالبلةالال  ةالتا تبقيةال،ال(فاليجريالتن(يضالتازب(قالعقالتألج(رالتا ق تا  لةالتا نط ةالاه

 تفستض فةالتا  ف(عةال سبقً .

 :التعديالت -مناا ثا

(يح الال  ريقال  لةالخل بك فةالتاتن يلتالال(يلتزاالتازب(قال قالقب التا يئة،النق  ر(طالهذتالتايج(زالتن ي ال
 قاللج(رالتفستض فةالالاهالفيالح  الع اال (تفقتهالعلىالتاتن يلتالطلبالإ   ءالتاخ  ةال(تسترج عالتا تبقي

ال.تاب  التاث اث-  ال رتع ةال  ال(ر الفيالتاققرةالخ  س اًل،التا ق بلةالال  ةالتا تبقية
 حل الخالفات: -تاسعاا 

التا( اّلالح اّلتاُل الب اطر  التاقريقيق البيق الت  أ التاخلف تالتاتي الياُلج ي  الاا ذت ال(ت  التتق  ال( اّلية، الإاى الاحل  الت(ص  ي
ال  العقالطري التاقض ءالتإل تريالتاس(ري.حلاّلالفيجري
ال:عاشراا 

لحك االتا تض قالال2009/الان اال4تاق  (قالرقاال/لحك اال الطباّلتاُلال،نق فيالك ال  الااالير العليهال صالفيالهذتالتا
والضمانات التي يصدرها الوزير، والنواظم والضوابط ت اإلجرتءت(الالتات(قي التفاكتر( يال(خ   تالتا بكة

ال؛على قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء  
 .منهُبنسخةُفريقُكلُواحتفظُأصليتينُنسختينُعلىُالعقدُهذاُمظُ نُ 

ُ

 الفريق األولالالفريق الثاني 
 وطنية لخدمات الشبكةمدير عام الهيئة ال  
 المهندسة فاديا سميمان  


