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 )1المعلومات العامة General Information

جديدNEW

تجديدRENEW

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

امساء 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 الوثائ ق والمعلومات أعاله ,يرجى استكمال اإلجراءات المالية ,وبحسب النظام  ,وذلك بالمبلغ الموضح في الجدول أدناه .
االشتراك السنوي

العدد

اإلجمالي

الضرائب

ر.ن التسويق والمبيعات

مختص المبيعات
المحترم
األخ  /مدير إدارة االنترنت
م/إبراهيم الصيقل نقداً
تم استالم مبلغ وقدرة  ------ ---------------------مقابل حجز نطاق بسند قبض
2013/ /م  ,يرجى استكمال إجراءات التفعيل للخدمة شي
) وتاريخ :
رقم (
ك
المالي
الحركة المالية
أمين الصندوق
رئيس النشاط اخر
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

/

/

م.

مدير إدارة االنترنت
،المالية .

مـديـر عــام يمن نت

اسم النطاق

االشرتاك السنوي

Name.com.ye
Name.gov.ye

 40دوالرا

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

 70دوالرا

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 كامالً ,ويتم توقيعة من الجهة الطالبة ومختوم من الجهات الخاصة او الحكومية.
 إرفاق السجل التجاري بالنسبة للشركات الخاصة ,او إرفاق مذكرة رسمية مختومة بالنسبة للجهات الحكومية ,او صورة من البطاقة الشخصية
بالنسبة لالفراد ,او وثيقة توكيل بالنسبة للشركات العالمية.
 دفع الرسوم المحددة لمدة سنة مقدما ً بحسب األسعار المقرة من يمن نت.
 يتم تفعي ل الخدمة خالل يومي عمل من تاريخ استالم الطلبب مبن قببل الفنيين,وسبيتم ببالب الزببون مبن خبالل البريبد ا لكترونبي Hosting
 @yemen.net.yeاو عبر الفاكس المذكور في نموذج الطلب.
بنود ا تفاقية
 .1يلتزم الزبون بعدم احتواء الموقع على :
ي شكل من إشكال اإلباحية.

 كل ما يتعارض مع امن واستقرار البلد.
ي شي قد يسبب ضرر مباشر و غير مباشر لشخص و لمجموعة و لمؤسسة و لهيئة و لدولة.

 .2يلتزم الزبون بعدم تأجير اسم النطاق لطرف آخر .
 .3يلتزم الزبون بعدم نشر الفيروسات و ي شكل من إشكال البرامج المؤذية على شبكة ا نترنت.
 .4يلتزم الزبون عند تقدمه للنطاق اليمني بطلب حجز اسم النطاق (الدومين) باحترامه لحقوق الملكية ,و تقبع علبى عاتقبة تحمبل مسبؤولية المالحقبة القانونيبة فبي
حال مخالفته لهذه القوانين دون ن تتحمل يمن نت ية مسباءلة حبول ابذا الموضبوس.و سبيكون اسبم النطباق ملكبا ً للزببون طبوال فتبرة الحجبز  ,ولبه الحبق فبي
تغيير بياناته و نقل ملكية اذا النطاق لشخص آخر من اختياره في ي وقت.
 .5يلتزم الزبون باحترام حقوق النشر و يحق له نشر ي معلومات و وثائق ممنوعة من النشر و ذات طبيعة سرية.
 .6يلتزم الزبون بعبدم اسبتخدام حسبابات البريبد اإللكترونبي فبي الدعايبة التجاريبة العشبوائي و مبا يسبمى سببام دون موافقبة و رضبا المرسبل إليبه و ي رسبائل
مخالفة للقوانين و البروتوكو ت المنظمة لإلنترنت.
 .7يلتزم الزبون بعدم محاولته اإلساءة لخدمات النطاق اليمني و القيام بأية محاو ت لالختبراق وعبدم القيبام بأيبة عمبال قرصبنة و اسبتخدامه لمخبدمات النطباق
اليمني لتشغيل برامج القرصنة.
 .8في حال قيام الزبون بأية عمال قرصنة و نشر للفيروسات و ية عمال تؤدي إلى المالحقة القانونية سواء من الجهات المحلية و الدوليبة منهبا ,سبتقوم يمبن
نت بتزويد اذه الجهات بالمعلومات المطلوبة من قبلها و تتحمل يمن نت ية مساءلة قانونية مام اذه الجهات.
 .9يحق ليمن نت فض اذه ا تفاقية و حجب خدماتها عبن الزببون فبي حالبة عبدم التبزام الزببون بالشبروط المبذكورة عباله و فبي حالبة عبدم تسبديدة للمسبتحقات
المالية
 .11يعطى للزبون فترة سماح ثالثة شهور بالنسببة لالشبتراكات ا حترافيبة وفتبرة شبهر واحبد لالشبتراكات األساسبية فبي حالبة عبدم تسبديد التجديبدات السبنوية ,
ويدفع الزبون غرامة تأخير  %21من قيمة ا شتراك عند إيقاف الخدمة.

تم قراءة البنود والموافقة عليها
توقيع و ختم الجهة الطالبة
.................................................

