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استمارة حجز اسم نطاق

Domain Name Service

)

(

 )1المعلومات العامة General Information
اسم الجهة الطالبة Applicant's Name
عنوان الجهة Local Address.
معلومات التواصلContact information

الهاتف :Tel

االسم :Name

الفاكس :Fax

البريد االلكتروني:Email
يتم االرسال الى البريد االلكتروني اورقم الفاكس أعاله عند فقدان كلمة المرور اوالمطالبات المالية.

 )2المعلومات الفنية لالشتراكSubscription Technical Information
اسم النطاق Domain Name

WWW.__________________________________________ .________.YE
توقيع وختم الجهة الطالبة

اسماء النطاق
Name.com.ye
Name.gov.ye
Name.net.ye
Name.edu.ye
Name.YE

لالستخدام الرسمي For Official Use
اإلخوة  /شعبة التسويق و المبيعات
اإلمكانية الفنية :ال مانع من حجز النطاق بحسب البيانات اعال ه ,
مالحظات :
المختص

مدير ادارة االنترنت

رئيس قسم البرمجيات

المحترم
األخ  /رئيس القسم المالي
تم مراجعه الوثائق والمعلومات أعاله ,يرجى استكمال اإلجراءات المالية ,وبحسب النظام  ,وذلك بالمبلغ الموضح في الجدول أدناه .
االشتراك السنوي

العدد

اإلجمالي

الضرائب

التسويق والمبيعات

مختص المبيعات

المحترم
األخ  /مدير إدارة االنترنت
م/إبراهيم الصيقل نقداً
تم استالم مبلغ وقدرة  ------ ---------------------مقابل حجز نطاق بسند قبض
3102/ /م  ,يرجى استكمال إجراءات التفعيل للخدمة شي
) وتاريخ :
رقم (
ك
رئيس النشاط اخر
المالي
الحركة المالية
أمين الصندوق
ى
األخ  /مدير عام شبكة تراسل المعطيات واالنترنت

شيك

اخرى

المدير المالي واإلداري

المحترم
يعتمد /

تم حجز النطاق وإعالم الزبون بحسب المعلومات أعاله بتاريخ
المختص

رئيس القسم

صورة لمكتب المدير العام ،المبيعات  ،المراجعة

/

/

مدير إدارة االنترنت

،المالية .

م.

مدير عام شبكة تراسل المعطيات واالنترنت

اسم النطاق

االشتراك السنوي

Name.com.ye
Name.gov.ye

 04دوالرا

Name.net.ye
Name.edu.ye
Name.YE

 04دوالرا

لمزيد من التفاصيل يمنكم زيارة موقعنا على  www.yemen.net.yeاو طلب برشور أسعار وشرح ميزات العروض
شروط الحصول على الخدمة:
ً
 تعبئة النموذج الخاص بطلب الخدمة كامال ,ويتم توقيعة من الجهة الطالبة ومختوم من الجهات الخاصة او الحكومية.
 إرفاااق السااجل التجاااري بالنساابة للشااركات الخاصااة ,او إرفاااق مااذكرة رساامية مختومااة بالنساابة للجهااات الحكوميااة ,او صااورة ماان البطاقااة الشخصااية بالنساابة
لالفراد ,او وثيقة توكيل بالنسبة للشركات العالمية.
 دفع الرسوم المحددة لمدة سنة مقدما ً بحسب األسعار المقرة من يمن نت.
 ياااتم تفعيااال الخدماااة خاااالل ياااوما عمااال مااان تااااريخ اساااتالم الطلاااب مااان قبااال الفنياااين,وسااايتم غباااالو الزباااون مااان خاااالل البرياااد االلكتروناااا Hosting
 @yemen.net.yeاو عبر الفاكس المذكور فا نموذج الطلب.
بنود االتفاقية
.1

يلتزم الزبون بعدم احتواء الموقع على :

غي شكل من إشكال اإلباحية.

كل ما يتعارض مع امن واستقرار البلد.

غي شا قد يسبب ضرر مباشر غو غير مباشر لشخص غو لمجموعة غو لمؤسسة غو لهيئة غو لدولة.

 .2يلتزم الزبون بعدم تأجير اسم النطاق لطرف آخر .
 .3يلتزم الزبون بعدم نشر الفيروسات غو غي شكل من إشكال البرامج المؤذية على شبكة االنترنت.
 .4يلتزم الزبون عند تقدمه للنطاق اليمنا بطلب حجز اسم النطاق (الدومين) باحترامه لحقوق الملكياة  ,و تقاع علاى عاتقاة تحمال مساؤولية المالحقاة القانونياة فاا حاال مخالفتاه لهاذد القاوانين دون غن
تتحمل يمن نت غية مساءلة حول هذا الموضوع.و سيكون اسم النطاق ملكا ً للزبون طوال فترة الحجز  ،وله الحق فا تغيير بياناته غو نقل ملكية هذا النطاق لشخص آخر من اختيارد فا غي وقت.
 .5يلتزم الزبون باحترام حقوق النشر وال يحق له نشر غي معلومات غو وثائق ممنوعة من النشر غو ذات طبيعة سرية.
 .6يلتزم الزبون بعدم استخدام حسابات البريد اإللكترونا فا الدعاية التجارية العشوائا غو ما يسمى سبام دون موافقة غو رضا المرسل إليه غو غي رساائل مخالفاة للقاوانين و البروتوكاوالت المن ماة
لإلنترنت.
يلتزم الزبون بعدم محاولته اإلساءة لخدمات النطاق اليمنا غو القيام بأية محاوالت لالختراق وعدم القيام بأية غعمال قرصنة غو استخدامه لمخدمات النطاق اليمنا لتشغيل برامج القرصنة.
.7
فا حال قيام الزبون بأية غعمال قرصنة غو نشر للفيروسات غو غية غعمال تؤدي إلى المالحقة القانونية سواء من الجهات المحلية غو الدولية منها ,ساتقوم يمان نات بتزوياد هاذد الجهاات بالمعلوماات
.8
المطلوبة من قبلها و ال تتحمل يمن نت غية مساءلة قانونية غمام هذد الجهات.
يحق ليمن نت فض هذد االتفاقية و حجب خدماتها عن الزبون فا حالة عدم التزام الزبون بالشروط المذكورة غعالد غو فا حالة عدم تسديدة للمستحقات المالية
.9
 .11يعطى للزبون فترة سماح ثالثة شهور بالنسبة لالشتراكات االحترافية وفترة شهر واحد لالشتراكات األساسية فا حالة عدم تساديد التجديادات السانوية  ,ويادفع الزباون غراماة تاأخير  %21مان
قيمة االشتراك عند إيقاف الخدمة.
تم قراءة البنود والموافقة عليها
توقيع و ختم الجهة الطالبة
.................................................

