
 

 

 
 

 اتفاقية شروط استخدام خدمة الحجز واألستضافة في مزود ســـوا
 

 

 :مزود خدمة األنترنت سواالترامات ( 1) 

 التسجٌل على الموقعساعة من  84وتجهٌزها خالل  المطلوبة من المشتركبتوفٌر االستضافة  مزود سواٌلتزم  -  1.1

 vas@sawaisp.syبتقدٌم الدعم الفنً الخاص باالستضافة عن طرٌق البرٌد االلكترونً  مزود سواٌلتزم  - 1.1

 .باستثناء حاالت القوة القاهرة وحاالت تطوٌر وتحدٌث المخدمات 18/7بواقع بتؤمٌن الخدمة  ٌلتزم مزود سوا - 1.1

 وحده  المشتركبؤعتبار جمٌع المعلومات والبٌانات المستضافة هً من حق  مزود سواٌتعهد  - 1.8

 من قبله . المسجلة للمشتركمعلومات الشخصٌة بالحفاظ على خصوصٌة  مزود سواٌلتزم  - 1.1

 األستضافة .حسب الوثٌقة األسترشادٌة لعقود مزودي خدمات  لمشتركٌنبالحفاظ على خصوصٌة وسرٌة البٌانات الخاصة با مزود سواٌلتزم  - 1.1

 

 مشترك خدمة االستضافةالتزامات ( 2) 

 توفٌر الخدمة المقدمة من مزود سوا بشكل مقدم بدفع كافة االجور المترتبة علٌه مقابل مشتركالٌلتزم  - 1.1

ات النشر أو العالم لمحافظة على حقوقبعدم ارتكاب أي مخالفة لالنظمة والقوانٌن النافذة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة وبا لمشتركاٌلتزم  - 1.1

 التجارٌة أو حقوق الملكٌة الفكرٌة االخرى وعدم استخدام هذه الخدمة فً االعتداء على خصوصٌة وحقوق اآلخرٌن .

مشترك بؤدخال كامل بٌاناته بشكل صحٌح ، وانه سٌتم اٌقاؾ حساب اي مستخدم ومنعه من استعمال الخدمات اذا تبٌن انه ادلى الٌلتزم  - 1.1

 على مسإولٌته الشخصٌة .ذلك و لة عند التسجٌلبمعلومات مضل

 .  أم لم تستعمل ألي سبب كان خدمات االستضافةبدفع رسم التجدٌد السنوي سواء استعملت  المشتركٌلتزم  - 1.8

اٌام ٌتم  (1وفً حال التؤخر عن دفع المستحقات مدة خمسة ) (Domain) النطاق اسم حجز بدفع رسم التجدٌد السنوي لخدمة المشتركٌلتزم  – 1.1

( ٌوم ، وبعد 11ٌدخل اسم النطاق مرحلة الرهن بعد تخلؾ المشترك عن التجدٌد ودفع المستحقات مدة خمسة وثالثون ) و ،اٌقاؾ الخدمة 

استعادة اسم النطاق ضمن مرحلة الرهن البالػ  للمشتركالنطاق متاح بٌعه للعامة وٌمكن  انقضاء ثالثون ٌوم ضمن مرحلة الرهن ٌصبح اسم

 من اجل فك الرهن .  ٌوم مقابل مبلػ مادي ٌتفق علٌه 13تها مد

 ٌوم ٌتم اٌقاؾ )تعلٌق( خدمة المساحة .  11بدفع رسم التجدٌد السنوي لخدمة حجز المساحة وفً حال التؤخر لمدة  مشتركٌلتزم ال 1.1

المرفوعة على األستضافة من )ملفات وقواعد بٌانات لجمٌع الموارد أجراء عملٌات النسخ األحتٌاطً مسإوالً بشكل كامل عن  مشتركال ٌعتبر - 1.7

ٌترتب اي مسإولٌة على الفرٌق األول ناتجة عن فقدان البٌانات وال التً تعطى له ،لوحة التحكم  األدوات المتاحة فً من خالل وبرٌد الكترونً(

 او حذفها.

 . مسإولٌة الموقع من حٌث حجبه ونوعٌة محتوٌاته مشتركٌتحمل ال - 1.4

او مخالفة اآلداب العامة او األختراق او التجسس  مبعدم استضافة اي موقع مخالؾ لالنظمة و القوانٌن المعمول بها وبعد لمشتركا ٌلتزم - 1.2

 الضرر الناتج و المسإلٌة الكاملة.وحده  مشتركلؽٌر وٌتحمل الالبرامج الضارة او كل ماسبب األضرار با

 بعدم استهالك موارد النظام بشكل ؼٌر مشروع او األضرار بالخادم . المشتركٌتعهد  - 1.13

)على سبٌل المثال قانون تنظٌم  بالتقٌد بجمٌع القوانٌن الناظمة العمال األستضافة عند تقدٌم اٌة معلومات من خالل موقعه المشتركٌتعهد  - 1.11

 قانون التوقٌع األلكترونً( . التواصل على الشبكة ومكافحة الجرٌمة المعلوماتٌة ، قانون األعالم و

محاولة الوصول او  بعدم استؽالل الصالحٌات التً تمكنه من ادارة موقعه الؼراض اخرى ؼٌر مسموح بها )على سبٌل المثال لمشتركٌتعهد ا - 1.11

 . الحصول على معلومات ؼٌر المرخص له بالوصول لها او مهاجمة مخدمات اخرى او مواقع اخرى(

 

 حجز األستضافةشروط الغاء ( 3) 

ٌوم من تارٌخ استحقاق التجدٌد وفً حال تم  11عن التجدٌد بعد مرور  المشتركرهن اسم النطاق فً حال تخلؾ  لمزود خدمة سواٌحق  - 1.1

ٌوم ضمن الرهن وعدم  13، وفً حال مرور فترة مقابل مبلػ مالً ٌتفق علٌه  وذلك ٌوم 13الل مدة اقصاها مشترك فك الرهن خالرهن ٌحق لل

ق متاح بٌعه للؽٌر بعد التخلؾ عن التجدٌد ودفع المستحقات ا)اي ٌصبح النط قٌام الفرٌق الثانً بفك الرهن ٌصبح النطاق متاح للشراء من العامة

 . ٌوم( 11لمدة 
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المستحقة وذلك الخدمة ودفع الرسوم  تجدٌد عن ٌوم 11لمدة  خدمة حجز المساحة فً حال تخلؾ المشترك )تعلٌق( اٌقاؾ مزود سواٌحق ل - 1.1

 . بداٌة من تارٌخ األستحقاق

عن تجدٌد ٌوم(  23ٌوم ) تسعٌن المطالبة بها فً حال تخلفه مدة مشتركحذؾ بٌانات المساحة والؽائها بشكل نهائً والٌحق لل لمزود سواٌحق  - 1.1

 .البٌانات  دون ان ٌحق له المطالبة بتعوٌض او استرجاع المشتركالخدمة ودفع المستحقات وذلك على مسإولٌة 

 مزود سواعتبر ٌالمطالبة باسترجاع المبالػ المدفوعة لحجز موقعه، وال  لهإلؽاء الحجز عبر البرٌد االلكترونً دون أن ٌحق  لمشتركٌحق ل - 1.8

 . بعد أن ٌطالب بإنهائه للفرٌق الثانًعن أي خسارة أو ضرر ٌنتج عن إنهاء الحساب المخصص مسإول 

 

  آلية التعويض( 4) 

عند حدوث عطل أو انقطاع فً الخدمة وبشكل ٌتناسب مع مدة العطل أو االنقطاع على أن ال ٌتعارض مع  المشتركبتعوٌض مزود سوا ٌلتزم  - 8.1

 . االتفاقٌةأي مادة من مواد 

حاالت توقٌؾ الخدمة بسبب أعمال الصٌانة أو التعدٌالت أو التوسعات أو ما ٌشابهها   فً مزود سوا الى المشترك التعوٌض من قبل  ستثنىٌ - 8.1

 . ساعة 84مسبقآ خالل مدة زمنٌة كافٌة ال تقل عن  المشترك بهاعلى ٌتم إعالم  بمزود سواالخاصة التً تتم على مخدمات االستضافة 

عن مدة العطل او  بالتعوٌضو فً حاالت القوة القاهرة ، الٌلتزم ا ود سوامزخارج عن إرادة  او األنقطاع فً الخدمة فً حال كان العطل - 8.1

 األنقطاع .

 
 اجراءات التعامل مع الشكاوي وتسوية النزاعات ( 5) 

ومعالجتها وفق  قبل المشتركٌنلتقدٌم أي شكوى من  vas@sawaisp.syوالبرٌد األلكترونً  011-9461 الهاتؾ الرباعً رقم مزود سوااعتمد 

عن طرٌق الكترونٌاً  هاتفٌاً و تتبع شكواه ان المشترك بامكانهمع العلم ،  الناظمة والمتفق علٌه مع الهٌئة مزود سوانظام الشكاوي المعتمد من 

وفً حال عدم معالجة  الدخول الى الرابط والمعلومات التً تصله برد تلقائً على البرٌد المرسل من قبله والذي ٌحتوي الشكوى الخاصة به ،

 الشكوى أو عدم رضاء المشترك عن نتائج المعالجة وحاالت النزاع المتعلقة بمستوى الخدمة أو االخالل بشروط واحكام العقد ٌحق للمشترك

 . consumer@syrta.gov.syأو اإلٌمٌل  1111112أو الفاكس  1111181مراجعة الهٌئة على الرقم 

 

  األهلية القانونية والمالية وحقوق التغيير في االتفاق( 6) 
او مع المسإول الفنً و األداري  اشخص ذو أهلٌة قانونٌة ومالٌة كاملة، وٌتم حصر التعامل معه ًه لدٌه الجهة المستضٌفة مزود سواٌعتبر  - 1.1

 . المدخلة معلوماتهم من قبل المشترك

بهذا  األول رسمٌاً  مزود سواوإبالغ  المشترك من بدون طلب لهالمقدمة من قب اتبإجراء أي تؽٌٌر على الخدم مطالب سوامزود ٌعتبر ال  - 1.1

 الطلب.

 مزود سواوبشكل فوري باعالم  المشتركاو بٌانات الجهة المستضٌفة او التنازل عن خدمة الحجز واألستضافة ٌلتزم  المشتركفً حال تؽٌٌر  - 1.1

تخدم الجدٌد خطٌاً مرفق معه صورة عن بطاقة الهوٌة الشخصٌة للمستخدم الجدٌد او جواز سفر صالح )لالجانب( للمستخدم عن معلومات المس

 . الذي لم ٌتم األعالن عنهالتبدٌل الحاصل فً شخص المستخدم الجدٌد ، ذلك تحت طائلة اعتباره مسإوالً عن 

 اٌام(. 7خالل مدة اقصاها ) بدون اعالمه المستخدم تؽٌٌرحال تم  اٌقاؾ الخدمة فً حال مزود سواٌحق ل - 1.8

 

 حل النزاعات( 7) 

 هللا . ال قدر همبٌن محاكم دمشق هً المختصة بحل أي نزاع فٌما عن طرٌق محاكم دمشق وتعتبر المزود والمشتركتحل الخالفات التً قد تنشؤ بٌن 

 

 الموطن المختار و التبليغات( 8) 

مسإوالً بشكل كامل فً حال تم تؽٌٌر بٌانات  المشترك وٌعتبرمع مزود سوا اعتمد المشترك كامل البٌانات المسجلة من قبله للتواصل  – 4.1

 .دون اعالم مزود سوا وتعتبر كافة التبلٌؽات والرسائل المرسلة من قبل مزود سوا صحٌحة  التواصل الخاصة به

 ٌتم اعتماد اسلوب الكتابة من خالل األٌمٌل وسٌلة للتواصل مابٌن مزود سوا والمشترك . – 4.1
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