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شروط وأحكام خدمة االستضافة المكانية Colocation Servers Hosting
اوالً :شروط وأحكام عامة
( )1التعاريف- :

امل ــؤس ـســة:
اخل ـ ــدم ــة:
املش ـ ــرتكـ ـ:

عقد االشرتاك:
فرتة االستمقاق:
( )2الوثائق املطلوبة- :

املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية.
خدمة االستضافة املكانية للسريفرات (.)Colocation Servers Hosting
أي جهات اعتبارية عامة او خاص ــة او مات ات او طتل ة يربم عقد مع املؤسـ ـس ــة ل ر
احلصول على اخلدمة.
يعين الشـ ــروأل وام كام و والش االش ـ ـرتاك وأية ملمقات أو مراسـ ــالت نيك العال ة
ال رف واليت مبوجبها يت تزويد املشرتك ابخلدمة.
املدة الزماية احملددة سـ ــي االية املتبعة (فصـ ــلية/ر ع سـ ــاوية/سـ ــاوية/دورية) واليت ي
على املشرتك سداد رسوم اخلدمة مقدماً بل لوهلا.

 مذكرة رمسية من اجلهة ال البة للخدمة موضماً فيها ياانت التجهيزات الفاية ومواصفاهتا. صورة من السجل التجاري/ترخيص مزاولة (املهاة -الع ل). صورة من الب ا ة الضريبية. التفويض الصادر من اجلهة ال البة يوضح اس وصفة املفو ابلتو يع على الوثيقة. -ضرورة وجود تراخيص للجهات اليت تقدم خدمة احملتوى.

( )3إجراءات االشرتاك

-

تقدمي الواثئق امل لو ة مع تعبئة البياانت امل لو ة يف والش ووثيقة االشرتاك هذه اخلاصة ابخلدمة وتو يعه وخت ه.
تسديد رسوم االشرتاك ورسوم التأسيس مقدماً وفقا لتعرفة املؤسسة.
تقدمي مذكرة من اجلهة ال البة للخدمة ابلشـ ـ ـ ـ ــخص املفو رتكيي هيزاهتا يف مركز البياانت ()Data Center
التا ع لل ؤسسة.
يلتزم املشرتك رتكيي هيزاته يف املسا ة املخصصة له واليت سيت نيديد مو عها من بل اإلدارة الفاية املعاية ،ك ا
يلتزم توفري املواد امس ــاس ــية الض ــرورية لت بيش وتشـ ـ يل التجهيز يف كبائن املؤسـ ـس ــة حبيث ي ان تكون أجهزته
ومعداته مت ا قة فاياً (اال عاد واملقاسـ ــات/ال ا ة الكهرابئية.../ا ) مع هيزات املؤس ـ ـسـ ــة وم ا قة لل واصـ ــفات
الفاية املصرح هبا من بل املؤسسة.
عد الرتكيي يت وضــع الصــق من بل املوملر املرافق (املهادس/الفين) التا ع لل ؤسـســة فوق التجهيز دد ملكية
اجلهاز (ر خاص ابملشرتك /ابركود  ...ا ).
يت وض ـ ــع ام فال والتأمياات امماية الالزمة من بل مم ل اجلهة على التجهيزات اخلاص ـ ــة ابجلهة (ماافذ الوص ـ ــول
للبياانت) لض ان احل اية واممان للبياانت واملعلومات.

( )4التعرفة والرسوم- :

تعرفة اخلدمات املقدمة من بل املؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة واليت تقوم تمديدها وتعديلها وت يريها يف أي و ش س ـ ـ ـ ــي نو و بيعة
اخلدمات وسياساهتا املتبعة واملخولة ذلك وفقاً للقانون دون ان يكون لل شرتك ق االعرتا على اللك.
أ -تت ل التعرفة رســوم خدمات املؤسـســة على أســاس (نو اخلدمة /الرتكيي /التأســيس /التشـ يل /االشـرتاك /التفعيل/
إعادة التفعيل /الاقل /اإليقاف /خدمات ما عد البيع ... /ا ) ،وفقاً للتعرفة والرسوم املعت دة من بل املؤسسة.
ب -ريقة السداد:
 الرتكيي /التأسيس /ي ة التجهيزات املخصصة ل ر البيع :يت الدفع (التسديد) مقدماً ملرة وا دة حبسي نواخلدمة.
 االشـرتاكات :يت الدفع مقدماً على شــكل شــهري /ر ع ســاوي /نصــر ســاوي /سـاوي  ...ا  ،حبســي السـياســةاملعت دة لكل خدمة.
 -يست يع املشرتك التسديد لفرتات تزيد عن الفرتة احملددة لكل خدمة حبسي رغبته.

( :)5الضرائب:

 -يتم ل املشرتك كافة الضرائي والرسوم املستمقة الاا ة عن تافيذ هذه الوثيقة أاي كان نوعها.

( :)6نطاق التطبيق:

 ت بق اال كام والشـ ــروأل العامة واخلاصـ ــة واإلضـ ــافية يف هذه الوثيقة على خدمة االسـ ــتضـ ــافة املكانية للتجهيزات(السريفرات) ،او اخلدمات امل اثلة.
 يت ت بيق سـ ــياسـ ــة االسـ ــتخدام املقبول  AUPاملعت دة من بل املؤس ـ ـسـ ــة صـ ــورة مك لة هلذه الوثيقة وعلى كافةاخلدمات اليت تقدمها.

( :)7القانون الواجب التطبيق:

أ .تعترب القوان واللوائح وامنت ة الاافذة يف اجل هورية الي اية مك لة هلذه الوثيقة.
ب .يف ال نشــو أي خالف املؤس ـســة واملشــرتك في ا يتعلق تافيذ الوثيقة فيت له وتســويته ودايً ،ما مل ياعقد
االختصاص لل مك ة املختصة سي القوان السارية يف اجل هورية الي اية.
ش .تعد التعلي ات واللوائح والسياسات اليت تصدرها املؤسسة شأن االشرتاك يف اخلدمات مك لة م كام وشروأل
هذه الوثيقة.

( :)8التزامات جتاه اخلدمة:

يلتزم املشرتك ابستخدام اخلدمة امل لو ة وفق ال ر املخصص هلا فقط والذي أنشأت من أجلة ومبا ياسج مع سياسة
االس ـ ــتخدام املقبول املعت دة من بل املؤسـ ـ ـس ـ ــة ويتم ل كامل املس ـ ــؤولية القانونية يف ال طالفته اللك أبي ش ـ ــكل من
امشكال واليت ماها على سبيل اخلصوص احلاالت التالية:
 إســا ة اســتخدام اخلدمة يف أع ال غري مرخص هبا او تتااىف مع بيعة اخلدمة او ال ر املخص ــص هلا ســوا كاناللك من بله او من بل ال ري.
 إ داث أي خلل او تشويش سبي االستخدام غري املشرو أاي كان. االستخدام املخل ابلقواعد وااداب العامة. أي فعل من شــأنه اإلض ـرار تجهيزات وأنت ة و رامج املؤس ـســة او مشــرتكيها ااخرين او اإلض ـرار أبمن واســتقرارالبلد او اإلضرار ابل ري.
( :)9الظروف القاهرة:

 يبذل ال رفان (املؤس ـســة واملشــرتك) أ صــى جهودمها يف ســبيل تافيذ هذه الوثيقة يف ال دوث ملروف خارجةعن إرادهت ا.

ثانياً :شروط وأحكام خاصة

( :)1التزامات املشرتك:

-

ي على املشـ ـ ـ ـ ــرتك أن يقوم فمص هيزاته والتأكد من سـ ـ ـ ـ ــالمتها واللك من كافة اجلواني املادية او الربجمية بل
إ ضارها اىل مو ع مركز البياانت التا ع لل ؤسسة.
ي على املشــرتك إتبا إجرا ات القوة والتأريض املعت دة من املؤس ـســة العامة لالتصــاالت .ســتقوم املؤس ـســة او من
مي لها فمص ال ا ة والتأريض واملوافقة عليها بل توفري ال ا ة للجهاز .و ي أن تكون معدات و هيزات املشـ ـ ــرتك
م ا قة لشروأل السالمة املعت دة من .UL
يلتزم املشرتك عدم استخدام اخلدمة مغرا مترير املكاملات الصوتية عرب االنرتنش .VoIP
يلتزم املشــرتك ابســتخدام اخلدمة لاشــا ه الشــخصــص او التجاري املصــرح له رمسياً من بل اجلهات الرمسية ك ا ويلتزم
عدم استخدام اخلدمة مغرا إعادة يعها او يع احملتوى (ابست اا اجلهات اليت متتلك تصاريح رمسية معت دة من بل
اجلهات املعاية) ،وعدم اســتخدام املوارد احلاســو ية (الســريفرات.../احل) املســتضــافة لدى املؤس ـســة مي أغرا غري
مصرح هبا و/أو تتااىف مع مصاحل املؤسسة وتؤثر على نشا ها العام.

-

-

-

ي أن يقدم املش ـ ـ ـ ــرتك مذكرة لي بل كل زايرة يرغي هبا لفمص او ص ـ ـ ـ ــيانة هيزاته و دد الش ـ ـ ـ ــخص املفو
واملخول ابلزايرة وال ر من الزايرة وفرتة الزايرة املتو عة واللك ـ  24ساعة سا قة ملوعد الزايرة ،ويتم ل املشرتك أي
رسوم مالية تفرضها املؤسسة مقا ل رسوم وأتعاب املرافقة الفاية (الدع الفين).
ي أن يقدم املشرتك إخ ار مبواعيد الزايرات الدورية املاتت ة اليت يرغي هبا (نيديث –تاتير –نسخ ياانت ...-
ا ) تتض ن اليوم والو ش وال ر من الزايرة والشخص املفو  ،على أوراق رمسية ومع دة خبت اجلهة.
يف احلاالت ال ارئة اليت د يت لي فيها إعادة تشـ ـ يل الس ــريفر او اجلهاز اخلاص ابملش ــرتك ويص ــعي ض ــوره او من
ياو ه ( س ـ ــبي :تأو ات متأخرة /ت عد املس ـ ــافة /تملروف اهرة  ...ا ) ويرغي يف أن تتوىل املؤسـ ـ ـس ـ ــة او من مي لها
القيام إبعادة تش ـ ـ يل السـ ــريفر او اجلهاز اخلاص ه ،فعليه إرسـ ــال لي (مذكرة رمسية) عرب ال رق الرمسية (االمييل –
الفاكس – ...ا ) ويتم ل املشرتك كامل املسؤولية ع ا سيرتتي عليه اللك اإلجرا .
يتم ل املش ـ ــرتك كامل املس ـ ــؤولية املتعلقة حب اية هيزاته وش ـ ــبكته من أي اخرتا ات او أي طا ر على ياانته ابل رق
وامس ــاليي اليت يراها مااس ــبة (  ) ... – Hardware – Softwareحبيث ال تتعار مع الس ــياس ــات واإلجرا ات
العامة لل ؤسـ ـ ـس ـ ــة او تؤثر /تتعار  /تتداخل على أو مع هيزاهتا او خدماهتا او مش ـ ــرتكيها او ش ـ ــبكتها ،وال تتم ل
املؤسسة أي مسؤولية من هذا اجلاني.
يلتزم املشرتك ابلشروأل وام كام والسياسة واخلصوصية العامة للخدمة واخلدمات املرتب ة ابخلدمة والتا عة لل ؤسسة
العامة لالتصاالت.
يلتزم املشرتك او من مي له ابلتايل:
 عدم حماولة اخرتاق أو خرق اممن يف ماشأة ومباين املؤسسة.
 عدم إسا ة استخدام أو االستخدام املسص أو التدخل أبي ممتلكات أو معدات مي من مشرتكص املؤسسة ااخرين
أو جلهة خارجية أخرى.
 عدم مضايقة أي فرد ،مبا يف اللك مم لص املؤسسة ومشرتكيها ااخرين.
 عدم االخنراأل يف أي نش ـ ــاأل ياتهك القوان أو يس ـ ــاعد أو يع أي نش ـ ــاأل طالر للقوان الس ـ ــائدة يف البالد أثاا
وجوده يف ممتلكات املؤسسة أو في ا يتعلق ابخلدمات.
 عدم التقاأل صوراً أو إنشا مقا ع فيديو مي جز من اجلز الداخلص أو اخلارجص ملرافق املؤسسة.
 عدم ترك مواد التعبئة والرتكيي وأي طلفات أخرى س ـ ـ ـ ــوا أثاا  /عد هيز املعدات وت بيتها أو يف أو ات الص ـ ـ ـ ــيانة
سوا ً داخل املو ع أو ول مباين املؤسسة ،ما مل سيتم ل رسوم إضافية مقا ل خدمات الاتافة.
 عدم ترك او الس ـ اح مي مواد ا لة لالشــتعال أو ا لة لال رتاق أو االنفجار أو أي مواد خ رة أو ســامة أن تكون
موجودة داخل أو ابلقرب من مباين املؤسسة.
 عدم السـ ـ اح مي أجهزة كهرابئية م اا يس ــية د تتداخل او تؤثر ش ــكل مباش ــر او غري مباش ــر مع أجهزة ومعدات
و واســيي وســريفرات و هيزات االتصــاالت الســلكية والالســلكية التا عة لل ؤسـسـة العامة لالتصــاالت او مشــرتكيها
وع الئها يف الات املبىن او يف أي مباين جماورة ات عة لل ؤسسة.

( :)2التزامات املؤسسة:

أ .تقدمي اخلدمة لل شرتك كفا ة مااسبة يف امدا سي اإلمكانيات املتا ة لل ؤسسة
ب .توصــيل ماافذ ال ا ة الكهرابئية وتوصــيل كا ل الشــبكة للتجهيزات اخلاصــة ابملشــرتك ور ها مع الشــبكة وال ا ة
اخلاصة مبركز املعلومات واالنرتنش وفق ما تراه مااسباً يف إ ار شبكتها ،مع هيز كل اخلدمات املضافة للخدمة.
ش .تلتزم املؤس ـ ـسـ ــة توفري البيئة املااسـ ــبة لع ل التجهيزات صـ ــورة مس ـ ـتقرة من اضـ ــا ة وتكيير و ا ة وشـ ــبكة نقل
البياانت وفق اإلمكانيات املتا ة.
د .تلتزم املؤسـ ـس ــة خبص ــوص ــية البياانت واملعلومات املوجودة على هيزات املش ــرتك وتلتزم كذلك حب ايتها مادايً مامل
نيصل أي ملروف اهرة خارجه عن إرادهتا (الكوارث ال بيعية – احلروب  ...-ا ).
ه .أي خدمات تض ـ ـ ـ ـ ــاف أو أي تعديل يف اخلدمات املقدمة لل شـ ـ ـ ـ ــرتك اا على لبه ووفق اإلمكانيات املتا ة
لل ؤسسة ،واليت تعترب جز من هذه الوثيقة ،ويت إضافة الرسوم اخلاصة هبا اىل الفاتورة.

( :)3شروط إضافية خاصة باخلدمة:

أ .تسديد رسوم اخلدمة مقدماً بل داية كل فرتة استمقاق سي االية املتبعة.
ب .عدم نقل هذا االتفاق أو التاازل عن اخلدمة لل ري ،أو التعا د من البا ن ،ويقتص ــر االس ــتخدام على املش ــرتك فقط
ولألغرا احملددة.
ش .عدم استخدام املسا ة املؤجرة له مبوجي هذا االتفاق استخداما يؤثر أو يتعار مع شبكة املؤسسة.
د .يتعهد املشــرتك عدم الاشــر أو التم يل أو اإلرســال أو الاســخ أو التوزيع من خالل االنرتنش أي مواد حم ية حبقوق
امللكية الفكرية ،أو ختالر أية تعلي ات صادرة عن املؤسسة في ا يتعلق ابستخدام االنرتنش.
ه .على املشرتك أو من مي له إ ال املؤسسة عن أي ت يريات على املعلومات اليت تتعلق ابالشرتاك.
و .ق لل شرتك لي نقل التجهيز او إضافة هيزات إضافية ات عة له ،واللك أبشعار املؤسسة خ ياً وتتوىل املؤسسة
تلبية ال لي س ــي إمكانياهتا الفاية املتا ة ويتم ل املش ــرتك أي رس ــوم او أجور لاقل املس ــا ة او اإلضـ ـافة وفقاً
لتعرفة املؤسسة املعت دة يف ياه ،ويتم ل رسوم الدع الفين او املرافقة الفاية الالزمة.
ز .تعترب أنت ة و يود وسجالت املؤسسة دليل مقبول لصمة املبالغ املستمقة لل ؤسسة إال إالا اثبش املشرتك خالف
اللك.
ح .لل ؤس ـ ـسـ ــة احلق يف ت وير اخلدمة أو نيدي ها ك ا هلا احلق يف ت يري أو تعديل التجهيزات الفاية و ي على املشـ ــرتك
مواكبة الت وير والتمديث ،من خالل ت يري وتعديل هيزاته اخلاص ـ ـ ـ ـ ــة كل او جز ماها حبيث تتوافق مع هيزات
املؤسسة دون أن تتم ل املؤسسة أي مسئولية انونية أو مالية ان ة عن اللك ومي رف كان.
أل .لل ؤس ـســة كامل احلق "وفق ســياســاهتا" ويف أي و ش تراه مااســباً ،تعديل هذه االتفا ية أو ت يريها أو اســتك اهلا (مبا
يف اللك أي رسـ ـ ــوم و/أو تعرفة و/أو خ ط أسـ ـ ــعار و/أو عرو ترويج اخلدمة) وال ق لل شـ ـ ــرتك االعرتا على
اللك وتكون ملزمة من اتريخ صدورها ،وال تتم ل املؤسسة أي مسؤولية انونية او مالية مي رف كان.

( :)4فصل /إيـقاف اخلــدمة:

لل ؤسـســة احلق يف إيقاف اخلدمة كليا أو جزئيا دون أن تكون املؤسـســة مســئولة عن تعويض املشــرتك عن أي ضــرر د
صل نتيجة لذلك مالياً او مادايً ،واللك يف احلاالت التالية:
 .1لدواعص الســالمة العامة كارتفا درجة رارة التجهيزات أو وجود خلل ما فيها ياها ق لل ؤس ـســة ودون الرجو
إىل املشرتك تو ير ال ا ة الكهرابئية عن التجهيزات.
 .2لي صادر عن اهليئات القضائية او اجلهات املختصة يف الدولة.
 .3ال إخالل املشرتك أبي اد من االلتزامات والشروأل احملددة يف هذه الوثيقة.
 .4ملروف اهرة خارجة عن إرادة املؤسسة.

( :)5إنهاء  /إلغاء اخلدمة:

يت إل ا اخلدمة من بل املؤسسة  /املشرتك يف احلاالت التالية:

 .1إخالل املشرتك أبي اد من اود هذه الوثيقة أو طالفة السياسات والقوان واللوائح وامنت ة والتعلي ات.
 .2إفالس املشرتك او إل ا رخصة مزاولة الع ل اخلاص ه.
 .3رغبة املشرتك يف االنتها شري ة إعالن املؤسسة ذلك خ ياً بل شهرين من اتريخ اإلل ا .
 .4يف مجيع ام وال يقوم املشرتك تسديد كافة املبالغ املستمقة عليه ىت عد انتها اخلدمة.

( :)6مدة العقد:

مدة هذا العقد (س ـ ــاة ميالدية) ا لة للتجديد ملدة مماثلة ،مامل يبدي أي من ال رف عدم رغبته يف التجديد بل شـ ـ ـهر
من انتها فرتة العقد .ويت ا تساب االشرتاك الشهري من أتريخ تش يل و/أو هيز اخلدمة.

( :)7صحة البيانات واملستندات:

يلتزم ويتعهد املشرتك أن البياانت والواثئق اليت دمها صميمة وسلي ة وعليه تقع مسئولية اللك.

توقيع وختم المشترك.................................................................... /

