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 )1المعلومات العامة General Information

جديدNew-

الغاء Service termination-

تعديل Amendment-

اسم الجهة الطالبة Applicant's Name
عنوان الجهة Local Address.
معلومات التواصلContact information
االسم :Nam

الهاتف :Tel

البريد االلكتروني:

الفاكس :Fax

يتم اإلرسال إلى البريد االلكتروني أو رقم الفاكس أعاله عند فقدان

كلمة المرور أو المطالبات المالية.

 )2المعلومات الفنية لالشتراكSubscription Technical Information
نوع االشتراك Subscription Type

Premium

الباقة األساسية Basic Package

Pro

الباقة األحترافية Professional Package

Ultimate

Basic

Enterprise

لغة برمجة الموقع
Web. Prog. Language
)PHP (CPanel
)ASP.NET (Plesk

0 Starter
Business

أسعار الباقات مذكورة خلف الورقة Packages' prices details on the back
اسم النطاق Domain Name

WWW.__C________________________________________ .________.YE

اسم المستخدمUser Name

كلمة المرور( Passwordلوحة التحكم)

توقيع وختم الجهة الطالبة

اسم النطاق Domain Name

لالستخدام الرسمي For Official Use
اإلخوة  /شعبة التسويق و المبيعات
اإلمكانية الفنية :ال مانع من منح العميل خدمة استضافة مواقع بحجم

وبنفس البيانات أعاله ,

مالحظات :
المختص

مدير إدارة 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 .
حجم الموقع

االشتراك السنوي

اإلجمالي

الضرائب

رئيس نشاط التسويق و المبيعات

التسويق والمبيعات

نقداً

المحترم
األخ  /مدير إدارة االنترنت
م/إبراهيمقبض
تم استالم مبلغ وقدرة  ------ ---------------------مقابل استضافة موقع بسند
الصيقل
2012/ /م  ,يرجى استكمال إجراءات التفعيل للخدمة
) وتاريخ :
رقم (
رئيس النشاط المالي واالداري
امين الصندوق
األخ  /مدير عام شبكة تراسل المعطيات واالنترنت
تم تفعيل الحساب وإعالم الزبون بحسب المعلومات أعاله بتاريخ
المختص

رئيس القسم

المحترم
/

/

اخرى

شيك

المدير المالي واالداري
يعتمد /

م.

مدير إدارة االنترنت

مـدير عــــام يمن نت

أسعار الخدمة:
الباقة األساسية
Basic

Starter
أسعار االشتراك

(سنويا بالدوالر)

السعة

Premium

Pro

$ 50

$ 80

$ 120

$ 180

100 MB

250 MB

500 MB

1000 MB

الباقة االحترافية
أسعار االشتراك

(سنويا بالدوالر)

السعة

Business

Enterprise

Ultimate

$250

$ 350

$ 450

3 GB

5 GB

10 GB

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.




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 تفعيل الخدمة خالل يومي عمل من تاريخ استالم الطلبب مبن قببل الفنيين,وسبيتم بببالا الوببون مبن خبالل البريبد االلكترونبي Hosting
 @yemen.net.yeاو عبر الفاكس المذكور في نموذج الطلب.

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 المواقع المستتأجرة متن قبلته لطترف خختر ويمنتع منعتا باتتا إعتادة تتأجيره هتذه المستاحة أو تقتديم ختدمات االستضتافة المجانيتة أو
خدمة اإليميالت دون إذن مسبق من يمن نت
 .3يلتزم الزبون بعدم نشر الفيروسات أو أي شكل من إشكال البرامج المؤذية على شبكة االنترنت.
 .4يلتزم الزبون عند تقدمه للنطاق اليمني بطلب حجز اسم النطاق (الدومين) باحترامه لحقوق الملكية ,و تقع على عاتقة تحمل مستؤولية المالحقتة القانونيتة
في حال مخالفته لهذه القوانين دون أن تتحمل يمن نت أية مساءلة حول هذا الموضوع و سيكون اسم النطاق ملكا ً للزبون طتوال فتترة الحجتز  ,ولته الحتق
في تغيير بياناته أو نقل ملكية هذا النطاق لشخص خخر من اختياره في أي وقت.
 .5يلتزم الزبون باحترام حقوق النشر وال يحق له نشر أي معلومات أو وثائق ممنوعة من النشر أو ذات طبيعة سرية.
 .6يلتزم الزبون بعدم استخدام حسابات البريد اإللكتروني في الدعاية التجارية العشوائي أو ما يستمى ستبام دون موافقتة أو رضتا المرستل إليته أو أي رستائل
مخالفة للقوانين و البروتوكوالت المنظمة لإلنترنت.
 .7يلتتزم الزبتون بعتدم محاولتتته اإلستاءة لختدمات النطتتاق اليمنتي أو القيتام بأيتتة محتاوالت لالختتراق وعتتدم القيتام بأيتة أعمتتال قرصتنة أو استتخدامه لمختتدمات
النطاق اليمني لتشغيل برامج القرصنة.
 .8في حال قيام الزبون بأية أعمال قرصنة أو نشر للفيروسات أو أية أعمال تؤدي إلى المالحقة القانونية سواء من الجهات المحلية أو الدوليتة منهتا ,ستتقوم
يمن نت بتزويد هذه الجهات بالمعلومات المطلوبة من قبلها و ال تتحمل يمن نت أية مساءلة قانونية أمام هذه الجهات.
 .9يحق ليمن نت فض هذه االتفاقية و حجب خدماتها عن الزبون في حالة عدم التزام الزبون بالشروط المذكورة أعاله أو فتي حالتة عتدم تستديدة للمستتحقات
المالية.
 .11يعطى للزبون فترة سماح ثالثة شهور بالنسبة لالشتراكات االحترافية وفترة شهر واحد لالشتراكات األساسية في حالة عدم تسديد التجديتدات الستنوية ,
ويدفع الزبون غرامة تأخير  %21من قيمة االشتراك عند إيقاف الخدمة.
تم قراءة البنود والموافقة عليها ,,,

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

