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نسخـة رقـم

فهرس المحتويات:
أ) هدف انىثُقة
ب) انقىاعد انمنظمة نعمهُة انتسجُم خالل انمرحهة انعامة

أ .هدف الوثيقة:
تعتبر هذه انىثُقة مكمهة نىثُقة انسُاسات انعامة نتسجُم أسماء اندومُنات ضمن اندومُن
انعهىٌ اندونٍ " .مصر" ،وتهدف إنً وضع انقىاعد انمنظمة نمراحم انتسجُم خالل نمرحهة
انعامة .وتسرٌ أحكاو وثُقة انسُاسات انعامة عهً هذه انىثُقة انخاصة.
تسري قىاعد وشروط هذه انىثُقة عهً كم أعمال انتسجُم ابتداء من َ 9ناَر .1023

ب .القواعد المنظمة لعملية التسجيل خالل المرحلة العامة:
 .1تبدأ "املرحلة العامة" لتسجيل أمساء الدومينات العربية ضمن الدومني العلوي الدويل ".مصر" من بداية يوم األربعاء
املوافق  9يناير  2013الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت احمللي ملدينة القاىرة ،ويفتح فيها باب التسجيل ألى
شخص طبيعي أو اعتباري داخل أو خارج مجهورية مصر العربية ويتم التسجيل حسب أسبقية التقدم.
 .2مراحل التسجيل:
 .2.1جيب على الراغبني يف التسجيل ملئ استمارة التسجيل املتاحة على املوقع االلكرتوىن ألى من املسجلني
املرخص هلم ودفع الرسوم اخلاصة بالتسجيل.
 .2.2يقوم املسجل حبجز الدومني املراد تسجيلو بعد التأكد من توافر االسم وذلك بأسبقية طلب التسجيل.
 .3متطلبات التسجيل:
 .3.1طبقاً ملا ىو مذكور يف وثيقة السياسات العامة ،جيب على طالب التسجيل ملء استمارة تسجيل املقطع
العرىب املراد تسجيلو على املوقع االلكرتوين ألى من املسجلني املرخص هلم ،وجيب أن حتتوي ىذه
االستمارة على األقل على ما يلي:
 oاسم اجلهة مقدمة الطلب وبياناهتا أو اسم طالب التسجيل وبياناتو،
 oاملقطع/اسم الدومني املراد تسجيلو باللغة العربية ،وذلك طبقاً للقواعد الفنية العامة املذكورة
يف بند (و) من وثيقة السياسة العامة.
 .4شروط وخواص التسجيل:
 .4.1ال يوجد حد أقصى لألمساء اليت ميكن تسجيلها من قبل شخص واحد.
 .4.2يعترب اسم الدومني ملك لصاحبو فور تسجيلو ومن مث فأنو ال جيوز للمسجل اسرتداد االسم يف حالة
طلب صاحب اسم الدومني االنتقال ملسجل آخر أو الغاء استخدام خدمة أخرى.
 .4.3ال جيوز لصاحب اسم الدومني نقلو من مسجل اىل آخر إال بعد مرور  00يوم على األقل من تسجيلو.
(يرجي مراجعة وثيقة نقل امساء الدومينات للمزيد من املعلومات اخلاصة بعملية نقل اسم الدومني).

