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موقع

 )1المعلومات العامة General Information

جدٌدNew-

الغاء Service termination-

تعدٌل Amendment-

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

الهاتف :Tel

البرٌد االلكترونً:

الفاكس :Fax

ٌتم اإلرسال إلى البرٌد االلكترونً أو رقم الفاكس أعاله عند فقدان

كلمة المرور أو المطالبات المالٌة.

 )2المعلومات الفنٌة لالشتراكSubscription Technical Information
نوع االشتراك Subscription Type

Premium

الباقة األساسٌة Basic Package

Pro

الباقة األحترافٌة Professional Package

Ultimate

Basic

Enterprise

1 Starter
Business

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

نظام التشغٌل
Operating System
Windows
Linux

WWW.__C________________________________________ .________.YE
كلمة المرور( Passwordلوحة التحكم)

اسم المستخدمUser Name

توقٌع وختم الجهة الطالبة

اسم النطاق Domain Name

لالستخدام الرسمً For Official Use
اإلخوة  /شعبة التسوٌق و المبٌعات
اإلمكانٌة الفنٌة :ال مانع من منح العمٌل خدمة استضافة مواقع بحجم

وبنفس البٌانات أعاله ,

مالحظات :
المختص

مدٌر إدارة االنترنت

رئٌس قسم البرمجٌات

المحترم
األخ  /رئٌس القسم المالً
تم مراجعه الوثائق والمعلومات أعاله ٌ,رجى استكمال اإلجراءات المالٌة ,وبحسب النظام  ,وذلك بالمبلغ الموضح فً الجدول أدناه .
حجم الموقع

الضرائب

االشتراك السنوي

اإلجمالً

المراجعة والتفتٌش

التسوٌق والمبٌعات
نقداً
المحترم
األخ  /مدٌر إدارة االنترنت
الصٌقلشٌ
م/إبراهٌمقبض
تم استالم مبلغ وقدرة  ------ ---------------------مقابل استضافة موقع بسند
7107/ /م ٌ ,رجى استكمال إجراءات التفعٌل ك
للخدمة
) وتارٌخ :
رقم (
اخر
رئٌس النشاط المالً واالداري
امٌن الصندوق
ى
األخ  /مدير عام شبكة تراسل المعطيات واالنترنت
تم تفعٌل الحساب وإعالم الزبون بحسب المعلومات أعاله بتارٌخ
المختص

رئٌس القسم

المحترم
/

/
مدٌر إدارة االنترنت

اخرى

شٌك

المدٌر المالً واالداري
يعتمد /

م.

مدٌر عام ٌمن نت

أسعار الخدمة:
الباقة األساسٌة
Basic

Starter
أسعار االشتراك

(سنوٌا بالدوالر)

السعة

Premium

Pro

$ 50

$ 80

$ 120

$ 180

100 MB

250 MB

500 MB

1000 MB

الباقة االحترافٌة
أسعار االشتراك

(سنوٌا بالدوالر)

السعة

Business

Enterprise

Ultimate

$250

$ 350

$ 450

3 GB

5 GB

10 GB

لمسيد من التفاصيل يمنكم زيارة موقعنا على  www.yemen.net.yeاو طلب برشور أسعار وشرح ميسات العروض
شروط الحصول على الخدمة:
ً
 تعبئة النموذج الخاص بطلب الخدمة كامال ,وٌتم توقٌعة من الجهة الطالبة ومختوم من الجهات الخاصة او الحكومٌة.




إرفاق السجل التجاري بالنسبة للشركات الخاصة ,او إرفاق مذكرة رسمٌة مختومة بالنسبة للجهات الحكومٌة ,او صورة من البطاقة الشخصٌة
بالنسبة لالفراد ,او وثٌقة توكٌل بالنسبة للشركات العالمٌة.
دفع الرسوم المحددة لمدة سنة مقدما ً بحسب األسعار المقرة من ٌمن نت.
ٌتم تفعٌل الخدمة خالل ٌومً عمل من تارٌخ استالم الطلبب مبن قببل الفنٌٌن,وسبٌتم بببالا الوببون مبن خبالل البرٌبد االلكترونبً Hosting
 @yemen.net.yeاو عبر الفاكس المذكور فً نموذج الطلب.

بنود االتفاقٌة
ٌ .0لتوم الوبون بعدم احتواء الموقع على :
بي شكل من إشكال اإلباحٌة.

كل ما ٌتعارض مع امن واستقرار البلد.

بي شً قد ٌسبب ضرر مباشر بو غٌر مباشر لشخص بو لمجموعة بو لمؤسسة بو لهٌئة بو لدولة.

ٌ .7لتوم الوبون بعدم تأجٌر المواقعالمستأجرة من قبله لطرف آخر وٌمنع منعا باتا إعادة تأجٌره هذه المساحة بو تقبدٌم خبدمات االستضبافة المجانٌبة بو خدمبة اإلمبٌالت دون إذن
مسبق من ٌمن نت
ٌ .3لتوم الوبون بعدم نشر الفٌروسات بو بي شكل من إشكال البرامج المؤذٌة على شبكة االنترنت.
ٌ .4لتوم الوبون عند تقدمه للنطاق الٌمنً بطلب حجو اسم النطاق (الدومٌن) باحترامه لحقوق الملكٌة ,و تقع على عاتقة تحمل مسؤولٌة المالحقة القانونٌة فً حال مخالفتبه لهبذه
القوانٌن دون بن تتحمل ٌمن نت بٌة مساءلة حول هذا الموضوع.و سٌكون اسم النطاق ملكا ً للوبون طوال فترة الحجو  ,وله الحق فً تغٌٌر بٌاناتبه بو نقبل ملكٌبة هبذا النطباق
لشخص آخر من اختٌاره فً بي وقت.
ٌ .5لتوم الوبون باحترام حقوق النشر وال ٌحق له نشر بي معلومات بو وثائق ممنوعة من النشر بو ذات طبٌعة سرٌة.
ٌ .6لتوم الوبون بعدم استخدام حسابات البرٌد اإللكترونً فً الدعاٌة التجارٌبة العشبوائً بو مبا ٌسبمى سببام دون موافقبة بو رضبا المرسبل إلٌبه بو بي رسبائل مخالفبة للقبوانٌن و
البروتوكوالت المنظمة لإلنترنت.
ٌ .2لتوم الوبون بعدم محاولته اإلساءة لخدمات النطاق الٌمنً بو القٌام بأٌة محباوالت لالختبراق وعبدم القٌبام بأٌبة بعمبال قرصبنة بو اسبتخدامه لمخبدمات النطباق الٌمنبً لتشبغٌل
برامج القرصنة.
 .6فً حال قٌام الوبون بأٌة بعمال قرصنة بو نشر للفٌروسات بو بٌة بعمال تؤدي إلى المالحقة القانونٌة سواء من الجهات المحلٌة بو الدولٌة منهبا ,سبتقوم ٌمبن نبت بتووٌبد هبذه
الجهات بالمعلومات المطلوبة من قبلها و ال تتحمل ٌمن نت بٌة مساءلة قانونٌة بمام هذه الجهات.
ٌ .9حق لٌمن نت فض هذه االتفاقٌة و حجب خدماتها عن الوبون فً حالة عدم التوام الوبون بالشروط المذكورة بعاله بو فً حالة عدم تسدٌدة للمستحقات المالٌة
ٌ .01عطى للوبون فترة سماح ثالثة شهور بالنسبة لالشتراكات االحترافٌة وفترة شهر واحد لالشتراكات األساسٌة فً حالة عدم تسدٌد التجدٌدات السنوٌة  ,وٌدفع الوبون غرامة
تأخٌر  %71من قٌمة االشتراك عند إٌقاف الخدمة.
تم قراءة البنود والموافقة علٌها

توقٌع و ختم الجهة الطالبة
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