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      Static IP Address Order  Form       نموذج طلب عنوان انترنت ثابت 
                                                 

     ( المعلومات العامة1
  

 

General Information 

 Customer  Name  أسم الجهة الطالبة 

 Address  عنوان الجهة 

الغرض من استخدام 
 العنوان

 

IP1: 
Purpose of using the IP IP2: 

IP3: 

 معلومات التواصل

 

                                       Name  االسم: 

Contact information 
 Tel  هاتف

 Fax  فاكس

 Email  أيميل

 

  Subscription Technical Information ( المعلومات الفنية لالشتراك2

 ..…………Subscription Type                 ADSL    Leased Line                    Otherنوع االشتراك 

  .Line Noرقم هاتف االشتراك 
        User name:                                  

 

  L.L   -Only for ADSL & L.L Subscriberو   ADSLلمشتركي 

 عدد العنوانين المطلوبة

No of Required IPs 

 

 

 توقيع وختم الجهة الطالبة

 عاتو المبي التسويق ر. ناألخ/ 

 اإلجراءات بحسب المعلومات أعاله ,وحسب النظام.     استكماليرجى 

 مدير إدارة االنترنت                                                         المختص                                      

              

 .........................                                                                                                                                      عرض السعر :     

 

  Financial Information لمعلومات المالية ا

 

                                            

 المدير المالي و اإلداري                                 م اإليرادات          ـأمين الصندوق                                    فس

                                المحترم                                          االنترنت  مدير إدارة /األخ

 لخدمة .ا تفعيل، يرجى استكمال إجراءات أعالهبناء على الطلب المقدم من العميل وبعد توريد الرسوم المستحقة للخدمة ، بحسب البيانات 

 ام يمن نتــر عـديـم                              ر.ن التسويق و المبيعات                            مختص المبيعات       
 

  IPs Address Information العناوين( معلومات 4

 / ر.ن. التسويق والمبيعات                                               المحترم االخ
 بعد التحية ،،،         

 التواريخ الموضحة ادناه .تم التفعيل للخدمة بحسب 

  IP Addressعنوان االنترنت   Subnet Maskعنوان القناع   Activation Date تاريخ التشغيل
  IP1: 
  IP2: 
  IP3: 

 

 مدير إدارة االنترنت       رئيس القسم              المختص      
 

 المالي واإلداري                                      المحترم                          المديراألخ / 

. بناء على المعلومات بعالية يتم استكمال اإلجراءات المالية

 يمن نتر عــام ـمـدي         ر.ن التسويق و المبيعات                                    مختص المبيعات                 
 

 For Official Useلالستخدام الرسمي  

 More 1 6 14اكثر  2

 مبلغ العرض:   رقم العرض: تاريخ العرض:  

نقداً            

شي

ك         

اخر

 ى

 :  المبلغ تاريخ السند:   رقم السند: اخرى/  شيك



  

 )بدون الضريبة(    Subscription Feeأسعار االشتراك 

  الحزمة
  العناوينعدد 

No of IPs 

 لكل عنوان ةالشهري الرسوم

Fee per IP Per Month 

  Group 1  1  $80 األولى

  Group 2 2  $80  الثانية

  Group 3 6  $70  الثالثة

  60$ فما فوق  -   Group 4  14 الرابعة

  Tax- excluded (5%) -  %5غير شاملة الضريبة  .1

 : Static IP الثابتة شروط الحصول على العنوانين

,   الخاصة للشركات بالنسبة التجاري  السجلمذكرة رسمية مختومة للجهات الحكومية و ارفاق مذكرة رسمية مختومة مع ارفاق  إرفاق -1

 .العاملية للشركات بالنسبة توكيل وثيقة

 استكمال يتم الجهة ل إبالغ وفي حالة املوافقة على الطلب سيتم  عمل يومييعادل  بما ( ساعة48خالل )مراجعة طلب الخدمة  -2

 املطلوبة .  االجراءات

 . VOIPأن يستخدم العناوين في أعمال غير مرخص بها مثل  للجهةال يحق  -3

 . 8M –4M فئات السرعات في ADSLبالنسبة ملشتركي  سوبر نتللحصول على العناوين يجب أن يكون االشتراك  -4

  ثالثة شهور يتم دفع  -5
ً
 عند بداية االشتراك , وثالثة شهور مقدما

ً
 مقدما

ً
 للدفعات الالحقة.دوريا

  . املسجل في الطلب و  بالجهة  الخاص بريد الى  whmcs@yemen.net.yeسيتم أرسال بيانات عنوان االنترنت الثابتة من االيميل  -6

 .  ساعة 48خالل ويتم تشغيل الخدمة 

النظر عن  بغضالرغبة بإيقاف الخدمة , مالم سيتم احتساب قيمة االستخدام في حالة بمذكرة رسمية مختومة  يجب إبالغ يمن نت  -7

 .الجهة عدم استخدامها من قبل 

خالل  IP, في حالة عدم االلتزام بسداد اشتراك خدمة   Static IPبتقديم خدمة يقاف أي خدمة من الخدمات املرتبطة ا يحق ليمن نت -8

 .  في حالة وجود اخالل بقواعد وشروط منح الخدمة  أو من تاريخ استحقاق فاتورة الخدمة , فترة اسبوعين 

 

 :Static IPأحكام و ضوابط الحصول على خدمة العناوين الثابتة 

1-  
ً
 عمنا يترتنب عنن مخال تن  و املعمنول بهنا فني الجمهورينة اليمنينة .  لألنظمنةعدم االخالل بقواعد املسؤولية عنن الرنرر وفقنا

ً
يكنون العمينل مسنؤوال

  –سنلكية الال  منن قبنل املؤسسنة العامننة لالتصناالت السنلكية و  منن عقوبنات أو غرامنات قند ت ننر  علين
ً
وذلن  فني أي مننن  ألنظمتهنايمنن نننت وفقنا

 : الحاالت التالية

 العنوان الثابت  روع لخدمةاالستخدام أو التشغيل غير املشStatic IP-. سواء كانت من قبل العميل ن س  أو من غيره . 

  سبب  هنذا ي إحداث أي خلل أو تشويش ذل االضرار املترتبة على االستخدام غير املشروع للخدمة من قبل العميل أو غيره . بما في

 املرخص لهم والناتجة عن هذا االستخدام غير املشروع .االستخدام على مرافق املؤسسة . أو مرافق مقدمي الخدمة االخرين 

  أي خسائر أو اضرار تنشأ نتيجة التعنديالت اليني يقنوم بهنا العمينل , أو يسنمح بهنا علنى االجهنتة واملعندات وبنراممل االتصناالت املتصنلة

 . إجراءاتبالخدمة لها مهما كانت مبررات 

  االلكترونية أو تهريب املكاملات أو االضرار بسالمة وأمن وسيادة الجمهورية اليمينة عدم السماح باستخدام الخدمة في الجرائم . 

م يلتزم العميل بالسماح لألشخاص امل وضين منن الشنركة بالندخول النى املبناملي واملواقنع اليني يشنغلها العمينل أو تقنع تحنت سنيطرت  .وذلن  للقينا  -2

 من أجهتة ومعدات االتصاالت أو أي من اجهتة االتصاالت املرتبطة بتقديم خدمة معينة . بأعمال الصيانة أو ال حص أو االستبدال الي

 ( يقر العميل بصحة املعلومات الواردة في  ويوافق على كافة الشروط واالحكام املتعلقة بتقديم الخدمة.الوثيقة )بالتوقيع على هذه  -3

 اليمنية. تخرع هذه الشروط االنظمة واللوائح السائدة في الجمهورية -4

 

/     /           


