استمارة حجز نطاق تحت النطاق الوطني الالتيني
.SY
Domain Name
English letters only

اسم النطاق:
باألحرف االنكليزية فقط



حجز اسم النطاق دون تفعيل.



حجز اسم النطاق مع تفعيل.

اسم مخدم األسماء األولي:

Register and Activate.



Primary Name Server:
Secondary Name server:

اسم مخدم األسماء الثانوي:
اسم الجهة المستضيفة:

Hosting Company:

اسم الجهة صاحبة النطاق* .

Who own the domain
* name.
*Country:
* City:
* Address:
*Phone:
Fax:
P.O.Box:
* E-Mail:

(هً الشخص أو الجهة التً ٌستأجر اسم النطاق لصالحها)

الدولة*:
المدينة* :
العنوان* :
الهاتف*:
الفاكس:
ص.ب:.
البريد االلكتروني*:
اسم المسؤول اإلداري *

* Billing contact

(المسؤول اإلداري والجهة التً ٌتبع لها ,وهو الشخص
الذي ٌتابع األعمال اإلدارٌة الخاصة باسم النطاق المستأجر)

عنوان المسؤول اإلداري* :
الهاتف * Phone

Register without Activate.



الفاكس Fax

* Address:
ص.بP.O.Box .

البريد االلكتروني* :

* E-Mail:

اسم المسؤول الفني *

* Technical conact

(الشخص أو الجهة التً تتابع األعمال الفنٌة الخاصة
باسم النطاق المستأجر)

العنوان:

Address:
الهاتف * Phone

البريد االلكتروني* :

الفاكس Fax

ص.بP.O.Box .
* E-Mail:

مالحظة :الحقول التً تحتوي رمز * هً حقول ضرورٌة وٌجب إدخالها.

 أقر أننً اطلعت على كافة وثائق وشروط الخدمة والتعلٌمات الناظمة لحجز اسم نطاق تحت النطاق الوطنً وأوافق علٌهاا وعلاى التعلٌماات الخاصاة بحال
النزاعات الصادرة عن الهٌئة وسأعمل بموجبها.
 أقر أن جمٌع المعلومات والبٌانات المدونة فً هذه االستمارة صحٌحة وعلى مسؤولٌتً وأتعهد بتحدٌثها باستمرار وإجراء أٌة تعدٌالت قد تطرأ مستقبالً.
 أتعهد بعدم وضع الهٌئة بأٌة عالقة من أي نوع مع أي طرف ثالث ،والهٌئة غٌر مسؤولة عن أي عواقب قد تنتج عن سوء استخدام الخدمة.
 أتعهد بتسدٌد جمٌع الرسوم المطلوبة لقاء هذه الخدمة.
 أتعهد بأن النطاق غٌر مستعمل من قبل شخص آخر داخل أو خارج سورٌة ,كعالمة فكرٌة أو تجارٌة أو غٌرها وعلى مسؤولٌتً الخاصة مع إعطاء الحق
للهٌئة بإٌقاف أو إلغاء التسجٌل إذا تبٌن عكس ذلك.
التارٌخ:

2013/___/م
اسم الجهة صاحبة االسم وتوقيعها

