رقم (

IP-1-v4

) تاريخ :

نموذج طلب عنوان انترنت ثابت

2102 /م

/

Static IP Address Application Form

 )1المعلومات العامة General Information
أسم الجهة الطالبة Applicant Name
عنوان الجهة Applicant Add.

IP1:
IP2:
IP3:

الغرض من استخدام العنوان
Purpose of using the IP
معلومات التواصل
Contact information

االسم Name

هاتف Tel

أيميل Email

فاكس Fax

 )2المعلومات الفنية لالشتراك Subscription Technical Information
ADSL

نوع االشتراك Subscription Type
رقم هاتف االشتراك Line No.

ISDN

Other…………..

Leased Lin

User name:
*لمشتركي  ADSLو Only for ADSL & ISDN Subscriber - ISDN

عدد العنوانين المطلوبة
No of Required Ips

2

1

6

اكثر More

14

توقيع وختم الجهة الطالبة

لالستخدام الرسمي For Official Use
األخ /ر.ن .التسويق و المبيعات
يرجى إستكمال اإلجراءات بحسب المعلومات أعاله ,وحسب النظام.

المختص
عرض السعر :

رقم العرض:

مدير إدارة االنترنت
مبلغ العرض:

تاريخ العرض:

.........................

المعلومات المالية Financial Information
تاريخ السند:

رقم السند:

نقداً

المبلغ:

اخرى/

شيك

شي
المحترم
األخ /مدير إدارة االنترنت
ك
بناء على الطلب المقدم من العميل وبعد توريد الرسوم المستحقة للخدمة  ،بحسب البيانات اعالة ،يرجى استكمال إجراءات تفعيل الخدمة .
اخر
تراسل المعطيات واالنترنت
التسويق والمبيعات
مدير عام ى
 )4معلومات العناوين IPs Address Information
االخ  /ر.ن .التسويق والمبيعات
بعد التحية ،،،
تم التفعيل للخدمة بحسب التواريخ الموضحة ادناه .

تاريخ التشغيل Activation Date

المحترم

عنوان القناع Subnet Mask

عنوان االنترنت IP Address

IP1:
IP2:
IP3:
المختص

األخ  /رئيس القسم المالي واإلداري

مدير إدارة االنترنت

رئيس القسم

المحترم

بناء على المعلومات بعالية يتم استكمال اإلجراءات المالية .

التسويق والمبيعات

صورة مع التحية لمكتب المدير العام
صورة مع التحية للقسم المالي  -المراجعة

مدير عام تراسل المعطيات واالنترنت

تم أرسالها للعميل بالفاكس بتاريخ
المبيعات:

Subscription Fee أسعار االشتراك
المبلغ الشهري لكل عنوان
Fee per IP Per Month

عدد العناوين
No of IPs

الحزمة

$80
$80
$70
$60

1
2
6
14

Group 1 األولى
Group 2 الثانية
Group 3 الثالثة
Group 4 الرابعة

5% Tax in not included

 ضريبة مبيعات% 5 تضاف إليها



Subscription Conditions شروط الحصول على العنوانين
.تقدم مذكرة طلب رسمية مختومة من الجهة الطالبة مرفق بها هذا النموذج



. VOIP ال يحق للمشترك أن يستخدم العناوين في أعمال غير مرخص بها مثل



.ADSL للحصول على العناوين يجب أن يكون االشتراك ذهبي بالنسبة لمشتركي



. وثالثة شهور مقدما ً دوريا ً للدفعات الالحقة, يتم دفع ثالثة شهور مقدما ً عند بداية االشتراك



 مالم سيتم احتساب قيمة االستخدام بعض النظر, يجب إبالغ يمن نت خطيا ً في حالة الرغبة بإيقاف الخدمة
.عن عدم استخدامها من قبل المشترك



. ساعة22 سيتم تفعيل الطلب خالل



 الى بريدك الخاص او عبرip@yemen.net.ye سيتم أرسال بيانات عنوان االنترنت الثابتة من االيميل
.الفاكس المسجل في الطلب





The Applicant should write a stamped hard copy attached to this form.



The subscriber is not allowed to use the IPs in illegal action such as VOIP.



The ADSL subscription should be Golden category to assign the IPs.



At the beginning, the subscriber will pay Three months in advance, then three months in
advance later for the regular payment.



If the subscriber wants to terminate the service , the subscriber must deliver a Hard copy to
YemenNet,



The services will be activated with 24 hours.



Your active static IP will be sent to your registered email from IP@yemen.net.ye , or through
the fax to the number which is registered in this application.

