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Contact information
Telهاتف 

Emailأيميل 

Date

ونية ضمن مبادرة االتصاالت    لمدة عام)  استمارة  طلب استضافة المواقع االلكتر
ً
(مجانا

جديدReactivaionإاعادة تفعيل

ي أعاله عند فقدان كلمة المرور أو المطالبات المالية
ون  يد اإللكبر يتم اإلرسال إىل البر

اك  (2  Subscription Technical Informationالمعلومات الفنية لالشتر
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PHP (CPanel)
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نت مدير عام تشغيل الشبكة واالنبر

 االمكانية الفنية والموافقة 

تم مراجعة وثائق الطلب واالمكانية الفنية و المانع من  توفبر الطلب

:إضافات

www.                                                                               .YE:النطاق

اعتماد مدير اإلدارة 

المدير المالي واإلداري

قسم التسويق والمبيعات

تفعيل وتشغيل الخدمة

المبلغ 

يرجر استكمال اإلجراءات المالية ,تم مراجعه الوثائق والمعلومات أعاله :االيرادات 

وذلك بالمبلغ الموضح  أدناه, وبحسب النظام ,

نت مدير إدارة االنبر

شيك\        \بتاري    خ         ِ

:االسم

:التوقيع

أمي   الصندوق

باقة

القسم المالي

التحصيل 

رقم السند تم إستالم مبلغ وقدرة

:االسم

:التوقيع

\       \تم تشغيل الخدمة بحسب المعلومات أعاله بتاري    خ       

رئيس قسم االستضافةمهندس قسم االستضافة

:االسم

Web Hosting  Application Form موقع الكتروني استمارة  طلب استضافة



Launch المواصفات Power Plus Pro Stars

Storage / GB 2 4 10 20 30

Email Storage / GB 2 4 10 20 30

Total Storage 4 8 20 40 60

No. of DB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

BW (Traffic/Month) GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

Subdomain 10 20 40 50 60

E-Mail Accounts 20 30 60 100 150

Backup Yes Yes Yes yes Yes

Monthly Price 2 4 8 12 18

Yearly Price 24 48 96 144 216

2 Years Term (Save 7%) 45 89 179 268 402

3 Years Term (Save 14%) 62 124 248 372 557

Additional subdomains

Additional emails

Additional storage

.YEالنطاق المباشر  70 $

.YEالنطاق غير المباشرة  40 $

االسم

التوقيع

الختم

ex: www.YourDomain.ye

ex: www.YourDomain.ABC.ye

ي هذه الوثيقة بالدوالر األمريكي •  
 
غير  ($)الرسوم واألسعار الموضحة ف

ائب والرسوم الحكومية .شاملة  اي ض 

 لرسوم تسجيل اسم النطاق •  
ً
رسوم الباقات الموضحة أعاله غير شاملة

وط خدمة تسجيل اسم النطاق  ، ويخضع منح اسم النطاق لشر ي
الوطن 

ي 
".الئحة تسجيل أسماء النطاقات اليمنية "Domain namesالوطن 

.تطبيق سياسة االستخدام العادل وسياسة االستخدام المقبول•   

ي سعة التخزين للموقع واحد جيجا •  
 
يمنح مع كل واحد جيجا إضافية ف

ي 
ون  يد االلكير ي سعة تخزين الير

 
.(االيميل )ف

ة صالحية الباقة من تاري    خ تفعيل الخدمة•   .تبدأ فير

كير  مع اتاحة •   تم تصميم الباقات لتلبية احتياجات كافة فئات المشير

ي احتياجات ورغبات 
 
إمكانية إضافة بعض الخصائص لتكملة أي نواقص ف

ي 
 
كير  كما هو موضح ف ".رسوم الخدمات اإلضافية"بعض المشير

عند االنقطاع عن السداد يتم االحتفاظ ببيانات العميل وملف •  

اك لمدة  ي حال عدم تجديد 90االشير
 
 من تاري    خ توقف الخدمة، وف

ً
 يوما

اك خالل ال   انتهاء ) يوم األوىل من تاري    خ توقيف الخدمة 60االشير

اك ي المسجل  (صالحية االشير
ون  يد االلكير ك عير الير

سيتم اعالم المشير

ي الطلب بحذف بياناته بعد مرور 
 
 من تاري    خ االشعار 30ف

ً
رسالة ) يوما

.(التنبيه

بنود األسعار وصالحية الخدمة

وط االستخدام البنود القانونية وشر

رسوم الباقات األساسية

1$ for each additional subdomain, annually

1$ for each additional email, annually

4$ for each additional 1GB, annually

:Add-onsرسوم الخدمات اإلضافية ِ     

YE Domains.رسوم حجز النطاق اليمني 

موافقة العميل عىل بنود االتفاقية

وط المذكورة أعاله نؤكد عىل االطالع والموافقة عىل كافة البنود واالحكام والشر

م الزبون بعدم احتواء الموقع عىل •  , .كل ما يتعارض مع امن واستقرار البلد, .أي شكل من إشكال اإلباحية: يلير 

ر مباشر أو غير مباشر لشخص أو لمجموعة أو لمؤسسة أو لهيئة أو لدولة .أي اجراء  قد يسبب ض 

ه هذه المساحة •  م الزبون بعدم تأجير المواقع المستأجرة من قبله لطرف آخر ويمنع منعا باتا إعادة تأجير  
يلير

أو تقديم خدمات االستضافة المجانية أو خدمة اإليميالت دون إذن مسبق من يمن نت

نت•  امج المؤذية عىل شبكة االنير وسات أو أي شكل من إشكال الير م الزبون بعدم نشر الفير .يلير 

ي بطلب حجز اسم النطاق • 
م الزبون عند تقدمه للنطاق اليمن  امه لحقوق الملكية  (الدومير )يلير  و تقع ,باحير

ي حال مخالفته لهذه القوانير  دون أن تتحمل يمن نت أية 
 
عىل عاتقة تحمل مسؤولية المالحقة القانونية ف

ي تغيير بياناته أو 
 
ة الحجز ، وله الحق ف  للزبون طوال فير

ً
مساءلة حول هذا الموضوع و سيكون اسم النطاق ملكا

ي أي وقت
 
. نقل ملكية هذا النطاق لشخص آخر من اختياره ف

ام حقوق النشر وال يحق له نشر أي  معلومات أو وثائق ممنوعة من النشر أو ذات طبيعة •  م الزبون باحير يلير 

.شية

ي أو ما يسىم سبام دون • 
ي الدعاية التجارية العشوان 

 
ي ف

ون  يد اإللكير م الزبون بعدم استخدام حسابات الير يلير 

نت وتوكوالت المنظمة لإلنير .موافقة أو رضا المرسل إليه أو أي رسائل مخالفة للقوانير  و الير

اق وعدم القيام بأية •  ي أو القيام بأية محاوالت لالخير
م الزبون بعدم محاولته اإلساءة لخدمات النطاق اليمن  يلير 

ي لتشغيل برامج القرصنة
.أعمال قرصنة أو استخدامه لخدمات النطاق اليمن 

وسات أو أية أعمال تؤدي إىل المالحقة القانونية سواء من •  ي حال قيام الزبون بأية أعمال قرصنة أو نشر للفير
 
ف

ويد هذه الجهات بالمعلومات المطلوبة من قبلها و ال , الجهات المحلية أو الدولية منها ستقوم يمن نت بير 

.تتحمل يمن نت أية مساءلة قانونية أمام هذه الجهات

وط •  ام الزبون بالشر ي حالة عدم الير 
 
يحق ليمن نت فض هذه االتفاقية و حجب خدماتها عن الزبون ف

ي حالة عدم تسديدة للمستحقات المالية
 
.المذكورة أعاله أو ف

ي • 
 
وط وضوابط هذه الخدمات من وقت آلخر، وأي تعديالت ف من حق المؤسسة أن تقوم بتعديل شر

ة  وط والضوابط سوف تصبح سارية النفاذ بعد نشر التعديالت بفير وسيتم إبالغك . يوم (30)هذه الشر

وهذا . بأي تعديالت قد تتم عىل هذه الوثيقة من خالل وسائل التواصل المعتمدة بير  العميل والمؤسسة

ي حال عدم موافقة العميل عىل هذه 
 
 وف

ً
وط وضوابط الخدمة دوريا ي موافقة العميل عىل مراجعة شر

يعن 

ي إيقاف استخدام الخدمات
وط والضوابط فإن ذلك يعن  .الشر

ونية من حزم كل حزمة لها إعدادات محددة ويقوم العميل •  تتكون خدمات استضافة المواقع االليكير

ي)باختيار وسيط التواصل المناسب له بجانب حزمة الخدمة 
ون  يد االليكير ويقر بأنه يعي أهمية قيود . (الير

ي ذلك حدود حجم الحركة ومصفوفة السعات األخرى)الخدمة 
 
.(بما ف

ها •  ي هذه الوثيقة وقد يتم نشر
 
وط والضوابط الموضحة ف ي الخدمة بالشر

 
اك ف أن يوافق العميل عىل االشير

ي للمؤسسة مالم فيجب عليه التقدم بطلب إنهاء الخدمات من خالل نفس اإلجراءات 
ون  ي الموقع االليكير

 
ف

اك ي طلب االشير
 
ي الخدمة . المتبعة ف

 
اك ف وبموجب هذه الوثيقة يقر العميل بأنه يمكن إعادة تجديد االشير

تب عليه دفع رسوم تجديد بالرسوم سارية  اك السابقة وأن ذلك يير ة االشير ة موازية لفير وط أخرى لفير بشر

كما يقر العميل بموافقته عىل أي تعديالت قد تتم عىل محتوى حزم . النفاذ وقت تقديم الطلب الجديد

الخدمة أو الرسوم سواء تم إجراء تلك التعديالت من قبل المؤسسة أو كنتيجة لتطبيق قرارات قضائية أو 

يعات قانونية أو تعليمات تنظيمية تشر

وط وضوابط •  من حق المؤسسة توقيف الخدمات أو إنهاءها إذا تبير  لها أن العميل قام بانتهاك شر

ي حال تم إيقاف الخدمات أو إنهاءها . استخدام الخدمات أو اتفاقية أخرى موقعة بينه وبير  المؤسسة
 
وف

 عن 
ً
تحت مثل تلك الظروف فليس من حق العميل المطالبة بأي رسوم قام بدفعها بشكل مسبق فضال

ي تم إيقافها أو إنهاؤها وتم 
ي السيطرة عىل أي أسم نطاق مصاحب لخدمة االستضافة النر

 
حق المؤسسة ف

ي السيطرة غير المقيدة عىل 
تسجيله من خالل خدمة تسجيل أسماء النطاقات التابعة للمؤسسة وهذا يعن 

.اسم النطاق

ي قدمها للمؤسسة • 
ي استخدام معلومات الهوية الشخصية النر

 
إقرار العميل وموافقته بحق المؤسسة ف

ي موقع المؤسسة
 
 لسياسات الخصوصية المنشورة ف

ً
.طبقا

ي باستخدام واستعراض وحيازة وملكية : يضمن العميل للمؤسسة بأنه يمثل ما يىلي • 
أنه مخول قانون 

ي 
 
ها ف ي موقعه أو تم نشر

 
ودخول كافة البيانات المرفوعة من قبله أو تم وضع روابطها أو عناوينها أو إطاراتها ف

ي ، أن موقعه 
ون  موقعه بطريقة أو بأخرى سواء من خالله أو من خالل مستخدمي موقعه االليكير

ي واستخدامه للخدمات لن يشكل مصدر لتهديد لالعتداء عىل حقوق الملكية الفكرية ألي طرف 
ون  االليكير

ي  )ثالث أو تنتهك القوانير  النافذة ويشمل ذلك وال يقترص عىل الممارسات التالية 
ون  يد االليكير رسائل الير

التجاري غير المرغوب فيها ، المحتوى اإلباحي ، جمع بيانات الهويات ، انتهاك حماية خصوصية 

اقية  (المستهلك وسات أو برامج أو ملفات ضاره أو تجسسيه أو اخير ، عدم تحميل أي  اكواد أو رموز أو فير

فرات المزودة للخدمات ، ويقر العميل كذلك بأن  ي إىل السير
ون  ال من قبله وال من قبل زوار موقعه االليكير

ي ذلك ادعاءات 
 
تب عليه أي مطالب لطرف ثالث بما ف ي واستخدامه للخدمات لن يير

ون  موقعه االليكير

ي موقعه 
 
ي يقدمها العميل ف

انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو مطالب تتعلق بالمنتجات أو الخدمات النر

ي أو يتم بيعها عير الموقع الذي تستضيفه المؤسسة
ون  .االليكير

ي تقديم الخدمات بموجب إشعار • 
 
من حق المؤسسة إنهاء هذه االتفاقية بدون أسباب وعدم االستمرار ف

ي حال اتخاذ مثل هذه الخطوة فسيتم إعادة  (30)مسبق بمدة ال تقل عن 
 
من تاري    خ اتخاذ مثل هذا اإلجراء، وف

 خاصة بالجزء غير المستخدم من الخدمة وذلك خالل مدة زمنية مناسبة
ً
وباإلضافة . أي رسوم مدفوعة مسبقا

إىل ما سبق فإن من حق المؤسسة اتخاذ مثل هذه الخطوة حنر خالل الثالثون يوم األوىل من تاري    خ تزويدك 

.بالخدمة

ي الخدمة• 
 
كير  ف كة لجميع المشير ومن حق المؤسسة اتخاذ . يتم تقديم الخدمات من خالل بنية تحتية مشير

اإلجراءات المناسبة بتقييد حجم مصفوفة السعات أو بتعليق أو إنهاء الخدمات إذا رأت أن استخدام العميل 

.للخدمة يقلل من قدرتها عىل تزويد اآلخرين بالخدمات

يقر العميل بموافقته عىل سياسة االستخدام العادل للحدود العليا لمصفوفة السعات المشمولة ضمن الباقة • 

ك فيها .المشير

ي وأنظمة االتصال التفاعلية • 
ون  يد االليكير  (الدردشة، وإشعارات المستخدمير  الخ)إقرار العميل بأن الير

اضية المبدئية بينه وبير  المؤسسة ويقر العميل بكامل مسئوليته بالمحافظة . ستكون وسائل التواصل االفير

ي قد ترسلها 
ي الحالية وعناوين المراسلة المادية للحصول عىل اإلشعارات النر

ون  يد االليكير عىل بقاء عناوين الير

ي االستجابة لالتصاالت . المؤسسة من خالل وسيط التواصل الخاص بالخدمة
 
ويوافق عىل أن إخفاقه ف

داد أي  ي اسير
 
الموجهة إليه من قبل المؤسسة قد تؤدي إىل تعليق أو إنهاء الخدمات بدون أي دعوى له ف

ً
اكات قام بدفعها مسبقا .اشير

ي جميع حاالت إنهاء • 
 
ي المحافظة عىل أو إعادة أي بيانات خاصة به ف

 
يقر العميل بعدم مسئولية المؤسسة ف

يل وحفظ وتصوير وعمل نسخ احتياطية لجميع البيانات . الخدمات ويقر العميل بأن كامل مسئولية عن تي  

ي تقديم هذه الخدمات تقع عليه وحده 
 
ات المستخدمة ف ها من المعدات والتجهير  فرات وغير ي السير

 
المتداولة ف

ي 
ي حدود حجم البيانات الممنوحة له ضمن حزمة الخدمة النر

 
دون سواه وأن يقوم بعمل تلك االحتياطات ف

ي الخدمة وبغض النظر عن . اختارها
 
ي البيانات قد تحدث كنتيجة ألي تلف ف

 
ويقر العميل بأن أي فقد أو تلف ف

المسبب لذلك التلف لن يكون من مسئولية المؤسسة وقد تطلب المؤسسة من العميل إجراء تتبع ألي تلف 

ي تقديم الخدمات
 
فر أو أي معدات أخرى مستخدمة ف ي الخدمة أو تحميل البيانات الخاصة به إىل السير

 
.ف


