
 

  وتصميم املواقع  استضافةشروط اخلدمات اخلاصة بشركة عيون احلبايب العراقية خلدمات "
  "وتأجري السريفرات املشرتكة واخلاصة

  نرحب بك يف شركة عيون احلبايب و نعلمك بأن شروط اخلدمة التالية ستطبق عليك كمستخدم*
  .استثناءات ةوجد أيتنتهاون بتطبيق أي شرط من هذه الشروط وال  وال

  : روطـالش
أو في  ا2ستخداممبالغ تم دفعھا من العميل نھائياً حتى لو تم حذف الموقع من قبلنا لمخالفته شروط  ةلن يتم استعادة أيفإذا تم تسليم العميل الخدمة المطلوبة  •

  .حال طلب العميل بنقل موقعه لشركة أخرى 
  . إ2 بعد است@م المبلغ المستحق والتأكد منه خدمةال لن يتم تفعيل •
تغيير ا2ستضافة ولن يُسأل عن سبب ذلك، وله الحق في التصرف  ملك لصاحب الطلب، وله الحق في الحصول عليه عند طلبه أو في حال رغبته في نطاقال •

  .ضياعھا أو طلب تجديده اد الحصول على معلوماته عندأر سواء لنطاقمسؤوليتھا عن ا عيون الحبايبتُخلي شركة  به كما يشاء، وبذلك
أساسيات التعامل بين شركات  ھذا الشرط ھو أحدو المصدر ذلك،  مرخصة من مصدرھا في حال طلبالغير إيقاف البرامج  عيون الحبايبق لشركة يح •

  .المعروف)  VBulletin ( برنامج ذلك شركات المنتجة للبرامج، ومثالا2ستضافة وال
  .يمنع تقسيم المساحة الخاصة للعميل بغرض إعادة بيعھا •
  . الموقع المسجلة في التعامل مع أي شخص أو أي بريد سوى البيانات  عيون الحبايب شركة تحذر •
مواقع أخرى ويحق  ةأو أي الخادمأو المواقع اhخرى الموجودة على ) Server  ( الخادمخدمة من الخدمات في اcضرار ب ةيمنع استخدام الموقع أو أي •
  . أو بقية المواقع اhخرى  خادمة أو ملفات تسبب ضررا على الحذف أو منع أي برنامج أو صفح عيون الحبايب شركةلـ
          في أل حسابإلى البريد ا2لكتروني المسجل كنقطة ا2تصال مع ال بالرجوع ستقوم عيون الحبايبفإن شركة  حسابحالة حدوث نزاع على ملكية الفي  •
) C. Panel  (حرص على عدم إعطاء بيانات ألال يجب لذلك )  C. Panel  ( حد وعدم إعطاءhحد بريدالh ا2لكتروني .  
  .يمنع استضافة المواقع المخلة باtداب والشريعة اcس@مية •
برامج الھاكرز واختراق كلمات السر وبرامج  ، و)  Emulators والـ Worms ( ألالبرامج المقرصنة ،  افي القرصنة بما فيھ مواقععدم استخدام ال •

ذلك الفيروسات المعروفة  أو أجھزة الكمبيوتر أو أنظمة الكمبيوتر ، بما فيملفات أو البيانات أو البرمجيات ال فيروسات أو غيرھا بقصد إت@ف ةالتجسس و أي
  .أخرى مؤذية أو ملغية والديدان والقنابل الموقوتة أو أية برامج" أحصنة طروادة"ب 

تسببه من استھ@ك للموارد و إھ@ك للخوادم و سوف يتم تنبيه  لما VPS  )( سيرفرات أل ىرامج الجافا و تركيب أدمن شات عليمنع منعا باتاً تنصيب ب •
 و إذا تكررت ىمره أخر مع حذف البرامج ) Server(  الخادم ىيب البرامج سوف يتم فرض غرامه علالبرنامج في حال تكرر ترك العميل مره واحده مع حذف

  .أية مسؤولية الحبايبعيون و2 تتحمل شركة نھائيا )  VPS ( سوف يتم إيقاف ألف الحالة
أو شركة استضافه على  ) Server(  خادمعلى مدار الساعة وھى أعلى نسبة تشغيل يعطيھا أي )  %٩٩ ( تضمن عمل موقعك بنسبة عيون الحبايبشركة  •

  .اcط@ق سواء داخل أو خارج الوطن العربي
لعمل نسخة احتياطية لكافة المواقع المستضافة لديھا ، الغرض من النسخ ا2حتياطي ھو ضمان  عيون الحبايبتلتزم شركة  ا2حتياطيبالنسبة لعملية النسخ  •

بوضع النسخة ا2حتياطية في لوحة تحكم كل موقع ويمكن  عيون الحبايبتقوم شركة ، ذلك  فض@ً عن .عدم فقدان أي من البيانات في حالة حدوث خلل بالموقع
 ( لية النسخ ا2حتياطي لكل من عم@ء السيرفرات الخاصة و السيرفرات المشتركةؤومس عيون الحبايبل شركة 2 تتحمعميل رابط تحميل النسخة وتسليم ال

VPS  (أو إت@ف أل و في حال فقدان أو عدم وجود هتأكد من صحة النسخ ا2حتياطي لديكل عميل ال ىو عل ) Backup  ( الخاص بالعميل 2 تتحمل شركة
  .لية عن ذلك نھائياً ؤومس ةأي عيون الحبايب

  .يمنع استضافة أو تقديم أية خدمات للشركات الداعمة ل�رھاب أو مجا2ت ا2ختراقات أو المجا2ت العسكرية •
  .تجاھھانفسه بدون أية مسؤولية )  Server(  بحق حذف أي مواد على الخادم عيون الحبايبتحتفظ شركة  •
النسخ على الموقع من شأنھا تعيق عملية  ١١١تصاريح معينة مثل  واستخداممثل اhعضاء الوھميين أو سكربتات معينه  في حال تم تركيب ھاكات •

  .فلن تتحمل الشركة المسؤولية عن س@مة النسخة ا2حتياطي
فني لعم@ئھا بأكبر قدر ممكن من التفاعلية لتزويد العمـيل بكل ما يحتاجه من معلومات أو إص@ح أخطاء أو الدعم البتقديم خدمات  عيون الحبايبشركة تتعھد  •

  .مشاكل تطرأ بالموقع 2 سامح هللا 
  .يتم احتساب فترة اشتراك جديد إلى الشركةالرغبة بالرجوع مرة أخرى عند عند النقل إلى شركة ثانية تنتھي فترة ا2شتراك و •
  . مواد مخالفة للدين اcس@مي مثل المواقع اcباحية والفضائح وما إلى ذلكلعن استضافة المواقع المتضمنة  الشركة تعتذر •
تناسب الخطة 2حتياجك لذا يجب عليك اختيار ما يناسب احتياجك قبل ا2شتراك وباب ا2ستفسار وتوجيه النصائح مفتوح للمستخدمين  2 تضمن الشركة مدى •

  .في أي وقت
لماً بأنه في حال في حال انتھاء الخدمة و التأخير في دفع المستحقات نظير التجديد في موعدھا المحدد سيتم إيقاف الخدمة مؤقتاً لحين تسديد المستحقات ع •

ية عن اhضرار التي قد تلحق مسؤول ةأي تتحمل الشركةبإلغاء الخدمة نھائياً ، و 2  سوف تقوم عيون الحبايبأيام فإن شركة )  ٧ ( التأخير hكثر من
  .اcلغاء وأبالمستخدم نتيجة ھذا التوقف 

بين الحين و اhخر و سوف يلتزم العميل باhسعار الجديدة في  ةشركالو قد يتغير سعر الخدمات في تجديد الخدمة 2 يشترط أن يكون بنفس سعر الحجز  •
  .يل بنفس سعر ا2شتراك في الخدمةعن ا2لتزام بالتجديد للعم مسؤولية الحبايبعيون  شركة سنوية و لن تكونالأو  الشھريةالتجديدات 

  . أسعارنا قد تتغير من فترة hخرى و2 يحق لك المطالبة بتغير سعر ا2ستضافة  •
  



  
  
أما  بتوفير جميع خدمات الدعم الفني المصاحب للخدمة بدون أي تقصير عبر نظام البطاقات والبريد الرسمي للشركة فقط عيون الحبايبتقوم شركة  •

   .الماسنجر فيستخدم للمبيعات وا2ستفسارات فقط
و2 يحق للعميل المطالبة بإعادة  يلهبشكل نھائي وبدون إعادة تشغحساب إيقاف ال ھايحق ل عيون الحبايبفي حال قيام العميل بمحاولة التشھير بشركة  •

آو ما تراه الشركة مناسبا لحفظ اسمھا  التشغيل أو استرجاع المبلغ المدفوع وسيتم تسليمه النسخة ا2حتياطية الخاصة بموقعه ولوحة تحكم النطاق إن وجد
  .وحقوقھا

أو شركات  وادمالخر يتغي اويحق لھ رة والدعم الفنيخدمة بالمميزات المذكوبتوفير ال عيون الحبايبالمبالغ المدفوعة ل@ستضافة ھي أجرة عن تكفل شركة  •
  .ا2تصال العالمية عند الحاجة إلى ذلك

أو إن موقعك  هو برنامج غير مرخص تم اcب@غ عنأو للشركة بشكل عام كأن يكون لديك سكربت أ ) Server(  خادمللمشاكل  ةفي حال تسبب موقعك في أي •
 خبركتإليك لكنقطة ا2تصال  ھاوم بمراسلتك على البريد المسجل لديقست الشركة فأن...وما إلى ذلك  ) Server(  الخادممن موارد )  %١٥ ( يستھلك اكتر من

  . الموقع  إيقافساعة وان لم يتم الرد سوف يتم  ٢٤ أقصاھافترة  فيبسبب المشكلة لتحلھا 
تكرار ذلك يتم  حالة وفي @ق الحساب مؤقتا في المرة اhولىرفع ش@ت ا2ختراق من موقعك سيتم إغ أو) قوائم بريدية( ) Spam( عملية  ةفي حال حدوث أي •

  .وجد إننسخة احتياطية من موقعك مع لوحة تحكم النطاق  إعطائكموقعك نھائيا مع  إيقافوعند التكرار سوف يتم  أمريكيادو2ر )  ٥٠ ( دفع غرامة قدرھا
  . أيام تقريباً سيتم إرسال رسالة تنبيھيه إلى بريدك وإخبارك بقرب انتھاء المدة )  ٧(  قبل انتھاء مدة اشتراكك بـ •
  .لذلك يتوجب عليك مراجعة ھذه الشروط بين الحين واtخر  إنذارتعديل الشروط وقت ما تشاء و بدون سابق  عيون الحبايب يحق لشركة •
  

  : التأمني
خاضع للقوانين الشركة وقوانين الحكومة العراقية ويتحمل مسؤولية ما يتم تحميله  عيون الحبايبيعتبر كل من يقوم بطلب استضافة أو خدمة من شركة 

أو الموقع الخاص به ويتكفل بتسديد أية مصاريف قضائية قد تنتج عن خطأ في استخدام الخدمات )  Server( وإضافته من برامج أو ملفات على الخادم 
        .المقدمة له

        

  :إلغاء احلجز 
من الممكن للعميل إلغاء الحجز عبر البريد اcلكتروني أو ا2تصال ھاتفياً دون أي يحق للعميل )  Reseller( بالنسبة لعم@ء المواقع المشتركة والموزعين 

 ا2حتفاظ2 تتحمل مسؤولية  عيون الحبايبأيام من بداية التعاقد كما أن شركة )  ٧( المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة لحجز موقعه إذا كان ذلك خ@ل 

cلغاءبنسخة من الموقع عند ا....        
        
        

  .اهللا ويل التوفيقو
  

لإليقاف أو احلذف بدون  حسابهعرض ي ) املشرتك (خمالفة هلذه االتفاقية من قبل العميل  ةإن أي"
  "مبالغ ةاسرتجاع أي ومن دونإشعار مسبق 


