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 )1المعلومات العامة

General Information

أسم الجهة الطالبة

Customer Name

عنوان الجهة

Address

معلومات التواصل

االسم:

Name

هاتف

Tel

فاكس

Fax

أيميل

Email

Contact information

يتم اإلرسال إلى البريد اإللكتروني أعاله عند فقدان كلمة المرور أو المطالبات المالية

 )2المعلومات الفنية لالشتراكSubscription Technical Information
اسم النطاق Domain Name

WWW.__C________________________________________ .________.YE

امساء النطاق

Details :
Server IP :

Name.com.ye
Name.gov.ye
Name.org.ye
Name.net.ye
Name.edu.ye

Name Server 1:
Name Server 2 :

Name.YE

توقيع وختم الجهة الطالبة

لالستخدام الرسمي For Official Use
المحترم
األخ  /رئيس نشاط التسويق و المبيعات
اإلمكانية الفنية  :ال مانع من حجز النطاق بحسب البيانات اعال ه.

مالحظات :
المختص

مدير ادارة االنترنت

رئيس قسم البرمجيات

المحترم
األخ  /المدير المالي و اإلداري
تم مراجعه الوثائق والمعلومات أعاله ,يرجى استكمال اإلجراءات المالية ,وبحسب النظام  ,وذلك بالمبلغ الموضح في الجدول أدناه .
نوع النطاق

الضرائب

االشتراك السنوي

اإلجمالي

ر.ن التسويق والمبيعات

مختص المبيعات

المحترم
األخ  /مدير إدارة االنترنت
م/إبراهيم الصيقل نقداً
تم استالم مبلغ وقدرة  ------ ---------------------مقابل حجز نطاق بسند قبض
 , 20 / /يرجى استكمال إجراءات التفعيل للخدمة شي
) وتاريخ :
رقم (
ك
قسـم اإليـرادات
أمين الصندوق
اخر
ى
األخ  /مدير عــام يمن نت

شيك

اخرى

المدير المالي واإلداري

المحترم
يعتمد /

تم تفعيل النطاق وإعالم الزبون بحسب المعلومات أعاله بتاريخ
المختص

رئيس القسم

/

/

م.
مدير إدارة االنترنت

مـديـر عــام يمن نت

اسم النطاق

االشرتاك السنوي (بدون الضريبة )

Name.com.ye
Name.gov.ye
Name.org.ye

 40دوالرا

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



 70دوالرا

غير شاملة الضريبة Tax- excluded (5%) - % 5

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 ,أو وثيقااة توكياال بالنساابة للشااركات
العالمية.
 دفع الرسوم المحددة لمدة سنة مقدما بحسب األسعار المقرة من يمن نت.
 يااااتم تفعياااال الخدمااااة خااااالل يااااومي عماااال ماااان تاااااريخ اسااااتالم الطلااااب ماااان قباااال الفنيااااين ,وساااايتم إبااااالز الزبااااون ماااان خااااالل البريااااد االلكترونااااي
. whmcs@yemen.net.ye
بنود االتفاقية
 .1يلتزم الزبون بعدم احتواء الموقع على :
 أي شكل من إشكال اإلباحية.
 كل ما يتعارض مع امن واستقرار البلد.
 أي شي قد يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر لشخص أو لمجموعة أو لمؤسسة أو لهيئة أو لدولة.
 .2يلتزم الزبون بعدم تأجير اسم النطاق لطرف آخر .
.3

يلتزم الزبون بعدم نشر الفيروسات أو أي شكل من إشكال البرامج المؤذية على شبكة االنترنت.

.4

يلتاازم الزبااون عنااد تقدمااه للنطاااق اليمنااي بطلااب حجااز اساام النطاااق (الاادومين) باحترامااه لحقااوق الملكيااة  ,و تقااع علااى عاتقااة تحماال مسااؤولية المالحقااة
القانونية في حال مخالفته لهذه القوانين دون أن تتحمل يمن نت أية مساءلة حول هذا الموضوع.و سيكون اسام النطااق ملكاا للزباون طاوال فتارة الحجاز ,
وله الحق في تغيير بياناته أو نقل ملكية هذا النطاق لشخص آخر من اختياره في أي وقت.

.5

يلتزم الزبون باحترام حقوق النشر وال يحق له نشر أي معلومات أو وثائق ممنوعة من النشر أو ذات طبيعة سرية.

.6

يلتزم الزبون بعدم استخدام حسابات البريد اإللكتروني في الدعاية التجارية العشوائي أو ما يسامى سابام دون موافقاة أو رضاا المرسال إلياه أو أي رساائل
مخالفة للقوانين و البروتوكوالت المنظمة لإلنترنت.

.7

يلتزم الزبون بعدم محاولته اإلساءة لخدمات النطاق اليمني أو القيام بأية محاوالت لالختراق وعدم القيام بأية أعمال قرصنة أو اساتخدامه لخادمات النطااق
اليمني لتشغيل برامج القرصنة.

.8

في حال قيام الزبون بأية أعمال قرصنة أو نشر للفيروسات أو أية أعمال تؤدي إلى المالحقة القانونية سواء من الجهات المحلية أو الدولياة منهاا ,ساتقوم
يمن نت بتزويد هذه الجهات بالمعلومات المطلوبة من قبلها و ال تتحمل يمن نت أية مساءلة قانونية أمام هذه الجهات.

.9

يحق ليمن نت فض هذه االتفاقية و حجب خدماتها عن الزبون في حالة عدم التزام الزبون بالشروط المذكورة أعاله أو فاي حالاة عادم تساديدة للمساتحقات
المالية.

 .11يحق ليمن نت التعديل في السياسات و اإلجراءات الخاصة بمنح الخدمات و أسعارها بحسب ما تراه مناسبا  ,و ال يحق للمشترك االعتراض في ذلك.
تم قراءة البنود والموافقة عليها

توقيع و ختم الجهة الطالبة
.................................................

