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1

التفسير و التعريفات:
1-1
2-1

ما لم يرد نص صريح في ھذه السياسة بخالف ذلك ،فإن جميع المصطلحات ال.واردة ف.ي
ھ..ذه السياس..ة س..يكون لھ..ا المع..اني المبين..ة ق..رين ك..ل منھ..ا ف..ي سياس..ة التعريف..ات العام..ة
المعتمدة في الھيئة ،كما يتم تعديلھا من وقت آلخر؛
باس...تثناء م...ا يقتض...يه س...ياق ال...نص ،تنطب...ق المب...ادئ التالي...ة ف...ي تفس...ير المص...طلحات
والمفردات المستخدمة في ھذه السياسة:
أ( الكلمات التي تدل على المذكر أو المؤنث ستشمل الجنس اآلخر ،كم.ا سيش.مل المف.رد
الجمع والعكس صحيح.
ب( وردت عناوين الفقرات أو األقسام لتسھيل الرجوع واإلشارة إليھا فقط وليس لھا أث.ر
على معاني ھذه السياسة.
ج( اإلشارة الى إشعار أو إخطار تعني إشعار أو إخطار كتابي.
د( ُتشكل الجداول أو أي مرفقات أو ملحقات جزءا من ھذه السياسة.
ه( إن اإلش..ارة ال..ى أي ط..رف تش..مل المنف..ذين والم..ديرين القض..ائيين الخاص..ين ب..ذلك
الطرف وورثته والمرخص لھم المسموح بھم قانونا.
و( األسماء التي ت.دل عل.ى أش.خاص طبيعي.ين تش.مل ف.ي معناھ.ا المؤسس.ات والش.ركات
البسيطة ،والشركات األخرى بمختلف أشكالھا ،والجمعيات ،والحكومات ،والس.لطات
والھيئات الحكومية والمحلية.

 1-1سيكون للكلمات التالية المستخدمة في ھذه السياسة المعاني المبينة ازاء كل منھا كما يلي:
"طلب اسم نطاق .امارات"أو "الطلب" تعني التطبيق المستخدم لتسجيل اسم النطاق
.امارات المُقدم من قِ َبل ُمق ِدم الطلب؛
"مقدم الطلب" تعني الجھة المتقدمة بطلب للحصول على اسم نطاق .امارات خالل مرحلة
العالمات التجارية )(Sunriseأو مرحلة األسماء المميزة) (Landrushلنطاق .امارات
وسيتم تفسير الصيغ "يقدم طلب" أو "قدم طلب" وفقا لذلك؛
"نموذج الطلب" أي النموذج الذي يتم تقديم الطلب عليه بالشكل الذي تحدده اإلدارة من
وقت آلخر؛
"المزاد" يعني األسلوب المتعارف عليه لفتح باب عرض األسعار بالمزايدة حيث يعرض
المتنافسون أسعارھم بصورة علنية بمواجھة بعضھم البعض ،بحيث يكون كل عرض سعر
أعلى من العرض السابق له؛
"منظم المزاد" تعني الجھة التي تنظم خدمات المزاد لإلدارة؛
"المتنافس" أي مقدم طلب الحصول على اسم نطاق .امارات أثناء فترات مرحلة العالمات
التجارية أو مرحلة األسماء المميزة والتي سيتم تحديدھا عن طريق المزاد حيث يكون مقدم
الطلب مؤھل للتنافس في ذالك المزاد؛
"الدليل المستندي" يعني الوثائق المطلوب تقديمھا من قبل )أو بالنيابة عن( مقدم الطلب
لوكيل تدقيق العالمات التجارية وفقا لھذه السياسة؛
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"العالمة التجارية المؤھلة" تعني العالمة التجارية المسجلة بحيث تتوافق مع الشروط
المنصوص عليھا في الفقرة 2-3-5؛
"األولوية لمن سبق" تعني في حال تقدم اثنين أو أكثر من متقدمي الحصول على ترخيص
اسم نطاق فيما يتعلق باسم نطاق معين ،وكانوا جميعھم مستوفين لجميع شروط األھلية ،فإن
مقدم الطلب الذي يتم قبول طلبه من قبل اإلدارة أوالً سيمنح ترخيص اسم النطاق؛
"اإلطالق العام" تعني عندما يتم تخصيص أسماء نطاق .امارات على أساس األولوية لمن
سبق؛
"جھة حكومية" تعني الجھات الحكومية على النحو المحدد في البند ) ،1-3-4أ( من ھذه
السياسة؛
"مرحلة الجھات الحكومية" تعني الفترة الزمنية التي تحددھا اإلدارة والتي يتم خاللھا قبول
طلبات .امارات فقط من الجھات الحكومية؛
"إجراءات طلب مرحلة الجھات الحكومية" تعني اإلجراءات المتعلقة بتقديم الطلب خالل
مرحلة الجھات الحكومية على النحو الذي تحدده اإلدارة من وقت آلخر؛
"مرحلة األسماء المميزة) "(Landrushتعني الفترة التي يمكن لمقدمي الطلبات خاللھا
السعي إلى تسجيل أسماء نطاقات غير مسجلة سابقا ً خالل فترة مرحلة العالمات التجارية
أو تم بشكل آخر حجزھا من قبل اإلدارة أو مقيده بھذه السياسة أو أي سياسة أو قانون آخر
في دولة االمارات المتحدة ،ولكن حيث ال يكون تخصيص أسماء النطاقات مكتمالً على
أساس األولوية لمن سبق؛
"فترة مرحلة األسماء المميزة" تعني الفترة الزمنية المحددة من قبل اإلدارة و التي تطبق
خاللھا قواعد مرحلة األسماء المميزة؛
"إجراءات طلب مرحلة األسماء المميزة" تعني إجراءات تقديم طلب خالل فترة مرحلة
األسماء المميزة على النحو الذي تحدده اإلدارة من وقت آلخر؛
"السياسة" تعني ھذه السياسة؛
"تاريخ االطالق العام" يعني التاريخ الذي تصبح فيه أسماء نطاق .امارات متاحة على
أساس األولوية لمن تقدم أوالً؛
" مرحلة العالمات التجارية )  “(Sunriseأي الفترة التي يستطيع فيھا أصحاب العالمات
التجارية المؤھلة و المسجلة في بلدانھم أو مناطقھم في أي مكان في العالم أن يقدموا
طلباتھم للحصول على أسماء نطاق .امارات مطابقة لعالماتھم؛
"فترة مرحلة العالمات التجارية" تعني الفترة الزمنية المحددة من قبل اإلدارة التي تطبق
خاللھا قواعد مرحلة العالمات التجارية؛
"إجراءات طلب مرحلة العالمات التجارية" تعني إجراءات تقديم طلب خالل فترة مرحلة
العالمات التجارية على النحو الذي تحدده اإلدارة من وقت آلخر؛
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"وكيل تدقيق العالمات التجارية" أي الجھة التي ستقدم خدمات لإلدارة فيما يتعلق بالتحقق
والتثبت من العالمات التجارية في الطلب وتحديد ما إذا كان مقدم الطلب يمتلك عالمة
تجارية مؤھلة؛
"التحقق والتثبت" تعني الوسيلة التي يتم من خاللھا التحقق من أھلية العالمات التجارية
وتحمل األشكال األخرى من عبارة التحقق أو التثبت نفس المعنى؛
"رسم إداري" أي الرسم على عملية التحقق من الطلب لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب
يمتلك عالمة تجارية مؤھلة.

2

الغرض
 1-2اإلدارة ھي المدير المعتمد للنطاق العربي .امارات.
 2-2يتم استحداث اسم النطاق العربي .امارات ألغراض التسجيل كاسم نطاق.
 3-2يتلخص الغرض من ھذه السياسة في توفير التوزيع العادل والمتساوي ألسماء النطاقات
.امارات.

3

عــام
 1-3لمحة عامة عن مراحل إطالق .امارات
سوف يتم تقسيم إطالق طلبات أسماء النطاقات على مراحل اإلطالق المميزة التالية ،والتي
ورد وصفھا بالتفصيل في ھذه السياسة .وسيتم اإلعالن عن مراحل اإلطالق ھذه من وقت
آلخر من قبل اإلدارة ،وتتألف مما يلي:
 1-1-3المرحلة  1مرحلة الجھات الحكومية – عندما يُتاح المجال لجھات حكومية
محددة لتقديم طلبات الحصول على اسماء نطاق .امارات.
 2-1-3المرحلة  2مرحلة العالمات التجارية -عندما يُتاح المجال ألصحاب العالمات
التجارية المؤھلة لتقديم طلباتھم للحصول على أسماء نطاق .امارات مطابقة
لعالماتھم.
 3-1-3المرحلة  3مرحلة األسماء المميزة  -عندما يُتاح ألي مقدم طلب تقديم طلبه وفقا
لسياسة اإلدارة للحصول على اسم نطاق عربي لم يسبق تخصيصه خالل أي
مرحلة من المراحل السابقة.
 4-1-3المرحلة  4اإلطالق العام  -عندما تصبح أسماء نطاقات .امارات التي لم يسبق
تخصيصھا متاحة للتوزيع على أساس األولوية لمن سبق.

2-3

قبول الطلبات
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 1-2-3يجوز لإلدارة قبول أو رفض طلب اسم نطاق .امارات وفق اختيارھا وتقديرھا
المنفرد.
 2-2-3تحتفظ اإلدارة بالحق في سحب أو إلغاء اسم نطاق .امارات مسجل في نظام سجل
اإلدارة.
ً
صراحة بأحقية اإلدارة في قبول أو رفض
 3-2-3يتوجب على مقدمي الطلبات اإلقرار
الطلب و/أو شطب أو سحب أو إلغاء أو نقل اسم نطاق.امارات في الحاالت
التالية:
 1-3-2-3إذا لم يحتوي الطلب على معلومات مستوفى بالكامل ودقيقة كما ھو
موضح في ھذه السياسة ،أو كان مخلفا ً ألي من نصوص سياسات
اإلدارة ،أو
 2-3-2-3لحماية سالمة واستقرار نظام سِ جل اإلدارة ،أو
 3-3-2-3إذا كان على اإلدارة االلتزام بأية قوانين أو أنظمة أو قرارات
معمول بھا صادرة عن دولة االمارات العربية المتحدة أو أي قرار
من سلطة مختصة بما في ذلك القرارات الصادرة بموجب سياسة
تسوية النزاعات في اإلدارة ،أو
 4-3-2-3لتجنب اإلدارة من أية مسؤولية  ،بما في ذلك الجھات التابعة لھا
ومديريھا ومسؤوليھا وموظفيھا ومقاوليھا من الباطن أو وكالئھا ،أو
 5-3-2-3اذا تم حجز اسم النطاق من قبل اإلدارة ألي غرض من األغراض.

4

مرحلة الجھات الحكومية )المرحلة األولى(
للھيئات الحكومية في الدولة أن تتقدم خالل مرحلة الجھات الحكومية بطلبات للحصول على اسم
نطاق .امارات مطابق السم الجھة مقدمة الطلب ،وذلك مع مراعاة قواعد األھلية في الفقرة .3-4
 1-4الطلبات المتطابقة والمتشابِھة
متشابھة،
إذا تقدمت أكثر من جھة بطلبات للحصول على اسماء نطاق .امارات متطابقة أو
ِ
فيحق لإلدارة أن تقرر وفقا لتقديرھا أي مقدم طلب سيتم تسجيل االسم لصالحة.
 2-4عملية تقديم الطلبات خالل مرحلة الجھات الحكومية
 1-2-4لمقدمي الطلبات أن يتقدموا خالل مرحلة الجھات الحكومية بطلبات للحصول
على اسم نطاق .امارات عن طريق ملء نموذج الطلب وتقديمه وفقا إلجراءات
مرحلة طلبات الجھات الحكومية المعتمدة من اإلدارة.
 2-2-4سوف تكون نماذج الطلبات لمرحلة الجھات الحكومية متاحة على الموقع
اإللكتروني لإلدارة أو يمكن الحصول عليھا باالتصال مباشرة باإلدارة.

AEDA-POL-018

6

سياسة إطالق .امارات

3-4

قواعد األھلية لمرحلة الجھات الحكومية
 1-3-4الطلبات المؤھلة
سوف تكون الطلبات التالية فقط ھي المؤھلة خالل فترة الطلبات الحكومية لتقديم
طلبات الحصول على اسم نطاق .امارات:
 1-1-3-4المؤسسات الحكومية بما فيھا الوزارات والھيئات االتحادية والدوائر
المحلية ومكاتب الوزارات االتحادية والمحلية واإلدارات والسلطات
المحلية والمؤسسات العامة المرتبطة بھا ،بما في ذلك القوات المسلحة
والشرطة والمخابرات واألجھزة األمنية للدولة؛
 2-1-3-4أية شركة أو مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل أي من الجھات
المذكورة سابقا ؛
 3-1-3-4أي جھة اخرى تضمنھا اإلدارة لغرض يخدم المصلحة العامة شريطة
أن تتم الموافقة عليھا من قبل المدير العام.
 2-3-4متطلبات التركيبة النصية
يجب أن يكون اسم النطاق المطلوب جزءا من اسم مقدم الطلب أو المختصر منه
أو مطابق تماما ً له ،بشرط أن ال يكون اسما ً عاما ً .وسوف يتم بيان تفاصيل
متطلبات التركيبة النصية في إجراء طلبات مرحلة الجھات الحكومية المعتمد في
اإلدارة.

5

فترة مرحلة العالمات التجارية ) المرحلة الثانية(
 1-5عام
 1-1-5يجوز ألصحاب العالمات التجارية الذين حصلوا على تسجيل لعالماتھم في
بلدانھم أو في مناطقھم قبل أو بتاريخ /1مايو 2010/أو أن يتقدموا خالل فترة
مرحلة العالمات التجارية بطلبات للحصول على اسماء نطاق .امارات.
 2-1-5إذا تقدمت أكثر من جھة بطلبات خالل فترة مرحلة العالمات التجارية للحصول
على نفس اسم نطاق .امارات .أو إسم مشابه ،سيتم تخصيص اسم النطاق
باستخدام العملية المبينة في الفقرة .8-5
 2-5عملية تقديم طلبات مرحلة العالمات التجارية
 1-2-5على مقدمي الطلبات خالل ھذه المرحلة التقدم بطلب للحصول على اسم نطاق
.امارات إلى اإلدارة عن طريق أحد المسجلين المعتمدين.
 2-2-5سيتم تقييم الطلب من قبل اإلدارة وكذلك وكيل تدقيق العالمات التجارية وفقا ً لما
ورد في الفقرة  6-5و  7-5من ھذه السياسة.
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 3-2-5بعد إنتھاء فترة مرحلة العالمات التجارية ستقوم اإلدارة بإخطار المسجلين
المعتمدين عن حالة الطلبات المقدمة خالل ھذه الفترة.
 4-2-5لغرض مرحلة العالمات التجارية ستقوم اإلدارة بتسجيل أسماء نطاق .امارات
التي تستوفي جميع المتطلبات المذكورة في ھذه السياسة والسياسات االخرى
لإلدارة وسيتم تسجيلھا في نظام السجل.

 3-5قواعد األھلية لفترة مرحلة العالمات التجارية
 1-3-5مقدمو الطلبات المؤھلين
 1-1-3-5فقط المالكين المسجلين للعالمات التجارية المؤھلة أو المرخص لھم
أو المرخص لھم بھا ھم المؤھلون لتقديم طلبات للحصول على اسم
نطاق .امارات.
 2-1-3-5يكون مقدم الطلب ملزما ً ببيان صفته في الطلب المعني إذا لم يكن
صاحب العالمة التجارية المسجلة .ويجب على مقدم الطلب تقديم
اإلثبات بأنه مرخص من صاحب العالمة المسجل الستخدام العالمة
التجارية .
 3-1-3-5سيتم تفصيل المتطلبات األخرى للعالمات التجارية المؤھلة في
إجراءات طلب فترة مرحلة العالمات التجارية المعتمدة في اإلدارة.
 2-3-5العالمات التجارية المؤھلة
إن العالمة التجارية المؤھلة ھي العالمة التي:
 1-2-3-5تم تسجيلھا لدى سلطة عامة مختصة أو منظمة حكومية دولية كما ھو
مفصل في نموذج الطلب؛ و
 2-2-3-5تم تسجيلھا في /1مايو 2010/أو قبله
 3-3-5متطلبات التركيبة النصية
 1-3-3-5في حال كانت العالمة التجارية المؤھلة بالمحارف العربية ،يجب أن
يكون اسم النطاق أحد ما يلي:
)أ( مطابقا ُ للعالمة التجارية
)ب( جزء من العالمة التجارية إن لم يكن كلمة عامة في رأي
اإلدارة.
)ت( مزيج من )أ( أو )ب( مع أحد األمور التالية:
 .1اسم صاحب العالمة التجارية
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 .2أحد المنتجات أو الخدمات المحمية بموجب تسجيل العالمة
التجارية
 2-3-3-5في حال كانت العالمة التجارية المؤھلة بالمحارف األخرى غير
العربية ،سيتم تعريب اإلسم الذي يستوفي الشروط الواردة في الفقرة
 1-3-3-5لھذه السياسة.

4-5

المعلومات المطلوبة
تشترط اإلدارة تقديم المعلومات التالية عند تقديم طلب الحصول على اسم نطاق .امارات.
وستتضمن ھذه المعلومات تقديم إثباتات مستندية معينة لتأييد الطلب:
 .1معلومات لالتصال بمقدم الطلب
 .2نسخة من تسجيل العالمة التجارية
 .3اسم العالمة التجارية
 .4اسم العالمة التجارية بعد تطبيق تعريبھا
 .5بلد التسجيل
 .6تاريخ تسجيل العالمة التجارية
 .7رقم تسجيل العالمة التجارية
 .8رقم فئة العالمة
 .9صفة التخويل )صاحب ،صاحب مشارك ،مرخص له(

5-5

وكيل تدقيق العالمات التجارية
 1-5-5سيتم تعيين وكيل تدقيق العالمات التجارية من قبل اإلدارة ليتولى عملية التحقق
من العالمات التجارية )أو الحقوق األخرى( المؤكدة لدعم طلبات الحصول على
أسماء نطاق .امارات خالل فترة مرحلة العالمات التجارية.
 2-5-5يتولى وكيل تدقيق العالمات التجارية مراجعة جميع المستندات واألدلة األخرى،
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أرقام تسجيل العالمة التجارية واتفاقيات
الترخيص التي يقدمھا مقدموا الطلبات لتأييد الطلبات المستلمة خالل فترة مرحلة
العالمات التجارية .ويجوز طلب وثائق إضافية أو إثباتات أخرى حسب الحاجة
من أجل التثبت من أن مقدم الطلب لديه الحق في الحصول على اسم نطاق
.امارات الذي يطلبه.

6-5

عملية التحقق من العالمات التجارية
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 1-6-5سيقوم وكيل تدقيق العالمات التجارية بفحص الطلب والمعلومات المرفقة وذلك
للتحقق من أھلية مقدم الطلب للحصول على اسم نطاق .امارات.
 2-6-5إذا رفض وكيل تدقيق العالمات التجارية أحد طلبات الحصول على اسم نطاق
.امارات المستلمة خالل فترة مرحلة العالمات التجارية على أساس أن وكيل
تدقيق العالمات التجارية لم يتمكن من التاكد من حق مقدم الطلب ،سيتم إبالغ
مقدم الطلب ويجوز له تقديم وثائق إضافية خالل مدة ال تزيد عن  14يوما ً بعد
نھاية فترة مرحلة العالمات التجارية .وبعد أن يتم تقديم الوثائق اإلضافية ،في
حال أن وكيل تدقيق العالمات التجارية لم يتمكن من من التاكد من حق مقدم
الطلب ،سيتم رفض الطلب وعليه يمكن لمقدم الطلب تقديم طلب جديد.
7-5

التحقق الفني
 1-7-5سوف يتم تقييم جميع طلبات الحصول على أسماء نطاق .امارات من الناحية
الفنية للتأكد من أن اسم النطاق المطلوب يلبي المتطلبات الفنية لنظام سجل
اإلدارة.
 2-7-5في حال لم يلبي الطلب المتطلبات الفنية لنظام سجل اإلدارة ،فان نظام السجل
سيرفض الطلب.

8-5

تخصيص أسماء النطاقات خالل فترة مرحلة العالمات التجارية
 1-8-5في حال استالم طلبين أو أكثر من الطلبات الصحيحة للحصول على اسم نطاق
.امارات محدد خالل فترة مرحلة العالمات التجارية ،سيتم اختيار مقدم الطلب
بنا ًء على قائمة األولويات التالية:
 1-1-8-5العالمات التجارية المسجلة بالمحارف العربية من قبل جھة حكومية
في الدولة؛
 2-1-8-5العالمات التجارية المسجلة بالمحارف العربية في الدولة؛
 3-1-8-5العالمات التجارية المسجلة بالمحارف العربية في أقاليم أخرى؛
 4-1-8-5العالمات التجارية المسجلة بمحارف لغة أخرى في الدولة؛
 5-1-8-5العالمات التجارية المسجلة بمحارف لغات أخرى في دول أخرى
من أعضاء جامعة الدول العربية.
وعلى سبيل المثال ،في حال استالم طلبين من الطلبات المحققة
للحصول على نفس اسم النطاق .امارات ،وكان
• مقدم الطلب )أ( يمتلك عالمة تجارية مسجلة بمحارف عربية
في دولة االمارات المتحدة؛
• مقدم الطلب )ب( يمتلك عالمة تجارية مسجلة بمحارف عربية
في دولة أخرى،
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• فسيتم عندھا تسجيل اسم النطاق لصالح مقدم الطلب )أ(.
 2-9-5في حال استالم طلبين أو أكثر من الطلبات المحققة للحصول على اسم النطاق
.امارات خالل فترة مرحلة العالمات التجارية ،وكان أساس طلبين على األقل من
الطلبات يتمتعان بنفس األولوية ،وال يوجد طلب آخر له أولوية أعلى ،فسيتم
تخصيص اسم النطاق عن طريق المزاد.
 3-9-5سوف يسمح فقط لمقدمي الطلبات الذين لديھم أولوية عالية ومتساوية بالمشاركة
في المزاد .وسيستبعد من المزاد أي اسم نطاق .امارات مطلوب بموجب طلب
محقق ذو أولوية متدنية.
وعلى سبيل المثال ،في حال استالم ثالثة طلبات محققة لنفس اسم النطاق
.امارات  ،وكان
• مقدمي الطلبات )أ( و )ب( يمتلكان عالمات تجارية مسجلة بمحارف عربية
خارج دولة االمارات المتحدة؛
• ومقدم الطلب )ج( يمتلك عالمة تجارية مسجلة بمحارف اخرى غير عربية
في الدولة،
• فسيتم عندھا تخصيص اسم النطاق بواسطة مزاد يتنافس فيه مقدمي الطلبات
)أ ( و )ب(.
9-5

مزادات مرحلة العالمات التجارية
 1-9-5عام
 1-1-9-5عند الحاجة إلجراء مزاد لتخصيص اسم نطاق .امارات خالل فترة
مرحلة العالمات التجارية ،سوف يتم إشعار مقدمي الطلبات بأنھم
مؤھلون للمشاركة في المزاد قبل بدء المزاد بفترة ال تقل عن  5أيام
عمل.
 2-1-9-5سيتم إرسال تفاصيل جميع مقدمي الطلبات المؤھلين وتفاصيل أساس
أھليتھم لجميع من المتنافسين المؤھلين.
 3-1-9-5إذا شكك أحد المتنافسين بأھلية متنافس آخر في مزاد معين ،فيتوجب
على المتنافس بيان أساس تشكيكه لإلدارة قبل بدء المزاد.
 4-1-9-5على المتنافس الذي يعترض على أھلية متنافس آخر تحمل عبء إثبات
صحة اعتراضه أمام ھيئة قضائية مختصة.
 5-1-9-5في حالة االعتارض على أھلية أحد المتنافسين ،ستقوم اإلدارة بتعليق
عملية المزاد حتى يتم حل النزاع من قبل ھيئة قضائية مختصة.
 2-9-5عملية مزاد مرحلة العالمات التجارية
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1-2-9-5

ستجرى المزادات باستخدام فتح باب المزايدة باألسلوب المتعارف
عليه .وبإمكان المتنافسين في كل مزاد تقديم عروضھم بحيث يكون
كل عرض جديد أعلى من العرض السابق له.

2-2-9-5

يستطيع كل متنافس في مزاد االطالع على العروض األخرى التي
يتم تقديمھا.

3-2-9-5

ينتھي المزاد عندما ال تتوفر رغبة لدى أي متنافس بتقديم عرض
سعر أعلى ،ويكون الفائز بالمزاد ھو المتنافس صاحب أعلى سعر
في ذلك الوقت .وسيتم تسجيل اسم نطاق .امارات لصالح الفائز في
المزاد ،مع مراعاة دفع جميع الرسوم والتكاليف المطلوبة.

4-2-9-5

إذا رغب أحد المتنافسين المؤھلين باالنسحاب من المزاد ،فعليه أن
يخطر اإلدارة بذلك قبل يوم واحد على األقل من بدء المزاد.

5-2-9-5

إذا أدى االنسحاب الى ترك متنافس مؤھل واحد فقط ،فسيتم إلغاء
المزاد وسيتم تسجيل اسم النطاق لصالح المتنافس الباقي و ستطبق
رسوم تسجيل اسم النطاق .امارات.

6-2-9-5

إذا اجريه المزاد ولم يتم إستالم أي عروض خالل الوقت
المخصص لذلك المزاد ،سيتم تخصيص اسم النطاق .امارات
لصالح المتنافس صاحب أعلى درجة من األولوية الذي تقدم أوالً .

7-2-9-5

تعتبر جميع المزايدات المعروضة خالل عملية المزاد بأنھا
اتفاقيات ملزمة قانونا للحصول على ترخيص اسم النطاق
.امارات ،وينبغي دفع سعر العرض األعلى المقدم من قبل أحد
المتنافسين .وال يجوز التراجع عن العروض أو إلغائھا.

8-2-9-5

سيعتبر المتنافسون الذين ال يسددون جميع الرسوم المستحقة عليھم
خالل سبعة ) (7أيام عمل لدى اإلدارة بأنھم قد سحبوا طلباتھم
للحصول على اسم النطاق .وستنفذ اإلدارة مزادا جديدا وتخصص
اسم النطاق .امارات لمقدم الطلب ذو األولوية األعلى التالية ،أو
إتاحة االسم للتسجيل ،حسبما تعتبره اإلدارة مناسبا من وقت آلخر.

9-2-9-5

تحتفظ اإلدارة لنفسھا بحق استبعاد أي من المتنافسين الذين ال
يدفعون جميع الرسوم المستحقة ضمن الوقت المخصص من
مواصلة المشاركة في فترة التسجيل المسبق وفترة مرحلة األسماء
المميزة.

 10-2-9-5سيتم تزويد التفاصيل الكاملة لعملية المزاد لجميع المشاركين
المؤھلين قبل بدء كل عملية مزاد .

6

فترة مرحلة األسماء المميزة )المرحلة الثالثة(
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يسمح لجميع مقدمي الطلبات خالل فترة مرحلة األسماء المميزة تقديم طلب للحصول على أي اسم
نطاق .امارات لم يتم حجزه أو تسجيله أو منحه من قبل اإلدارة في تلك اللحظة من الوقت ،والذي
يلبي جميع المتطلبات المذكورة في ھذه السياسة أو أي سياسة أخرى لإلدارة.
ستتكون فترة مرحلة األسماء المميزة من فترة زمنية محددة يجوز خاللھا تقديم الطلبات وتسمى
)فترة تقديم طلبات مرحلة األسماء المميزة( .ولن يتم تطبيق مبدأ األولوية لمن سبق خالل فترة
مرحلة األسماء المميزة .وعليه ستتم معاملة جميع الطلبات كما لو أنھا كانت قد وردت في نفس
الوقت.
1-6

عملية طلبات مرحلة األسماء المميزة
 1-1-6يمكن التقدم بطلب للحصول على اسم النطاق .امارات خالل فترة مرحلة األسماء
المميزة من قبل مقدمي الطلبات عن طريق أحد المسجلين المعتمدين أو بأي
طريقة أخرى تعلن عنھا اإلدارة.
 2-1-6سيتم تقييم الطلب من قبل اإلدارة وفقا ً لما ورد في الفقرة  2-6من ھذه السياسة.
 3-1-6بعد أن تنتھي فترة مرحلة األسماء المميزة ،سيتم إبالغ مقدمي الطلب وكذلك
المسجلين المعتمدين )إن وجد( ،عن حالة الطلب.
 4-1-6ولغرض فترة مرحلة األسماء المميزة ،ستقوم اإلدارة بتسجيل اسم نطاق
.امارات التي تستوفي جميع المتطلبات المذكورة في ھذه السياسة و السياسات
األخرى لإلدارة ،وسيتم تسجيلھا في نظام السجل.

2-6

التحقق الفني
 1-2-6سوف يتم تقييم جميع طلبات الحصول على أسماء نطاق .امارات من الناحية
الفنية للتأكد من أن اسم النطاق المطلوب يلبي المتطلبات الفنية لنظام سجل
اإلدارة.
 2-2-6في حال لم يلبي الطلب المتطلبات الفنية لنظام سجل اإلدارة ،فان نظام السجل
سيرفض الطلب.

3-6

تخصيص أسماء النطاقات خالل فترة مرحلة األسماء المميزة
عند انتھاء فترة طلبات مرحلة األسماء المميزة ،سيتم تخصيص أسماء النطاقات المقدمة
طلباتھا خالل ھذا الوقت على النحو التالي:
 1-3-6في حال استالم طلب واحد فقط للحصول على اسم نطاق .امارات خالل فترة
مرحلة األسماء المميزة ،سيتم تسجيل اسم النطاق لمقدم الطلب عند االنتھاء من
فترة مرحلة األسماء المميزة.
 2-3-6في حال استالم طلبين أو أكثر خالل فترة مرحلة األسماء المميزة للحصول على
اسم نطاق .امارات متشابه أو متطابق فسيتم تخصيص اسم النطاق عن طريق
المزاد.
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4-6

مزاد مرحلة األسماء المميزة
إذا كانت ھناك حاجة لتنفيذ مزاد لتخصيص اسم نطاق .امارات خالل فترة مرحلة
األسماء المميزة ،سيتم إشعار مقدمي الطلبات المؤھلين للمشاركة في المزاد قبل  5أيام
عمل على األقل من بدء المزاد .وبالرغم من ذلك ،يمكن ألي شخص المشاركة في ھذه
المزاد.
 1-4-6عملية مزاد مرحلة األسماء المميزة
 1-1-4-6ستجرى المزادات باستخدام فتح باب المزايدة باألسلوب المتعارف
عليه .وبإمكان المتنافسين في كل مزاد تقديم عروضھم بحيث يكون
كل عرض جديد أعلى من العرض السابق له.
 2-1-4-6يستطيع كل متنافس في مزاد االطالع على العروض األخرى التي
يتم تقديمھا.
 3-1-4-6ينتھي المزاد عندما ال تتوفر رغبة لدى أي متنافس بتقديم عرض
سعر أعلى ،ويكون الفائز بالمزاد ھو المتنافس صاحب أعلى سعر في
ذلك الوقت .وسيتم تسجيل اسم النطاق .امارات لصالح الفائز في
المزاد ،مع مراعاة دفع جميع الرسوم والتكاليف المطلوبة.
 4-1-4-6إذا رغب أحد المتنافسين المؤھلين باالنسحاب من المزاد ،فعليه أن
يخطر اإلدارة بذلك قبل يوم واحد على األقل من بدء المزاد.
 5-1-4-6إذا أدى االنسحاب الى ترك متنافس مؤھل واحد فقط ،فسيتم إلغاء
المزاد وسيتم تسجيل اسم النطاق .امارات لصالح مقدم الطلب المؤھل
المتبقي مع مراعاة تسديده رسومه.
 6-1-4-6إذا اجريه المزاد ولم يتم إستالم أي عروض خالل الوقت المخصص
لذلك المزاد ،سيتم اعتبار أن المتنافسين قد سحبوا طلباتھم للحصول
على اسم النطاق .امارات  ،وسيتم إتاحة اسم النطاق .امارات
للتسجيل خالل مراحل اإلطالق الالحقة.
 7-1-4-6تعتبر جميع المزايدات المعروضة خالل عملية المزاد اتفاقيات ملزمة
قانونا للحصول على ترخيص اسم النطاق .امارات ،وينبغي دفع
سعر العرض األعلى المقدم من قبل أحد المتنافسين .وال يجوز
التراجع عن العروض أو إلغائھا.
 8-1-4-6سيعتبر المتنافسون الذين ال يسددون جميع الرسوم المستحقة عليھم
خالل سبعة ) (7أيام عمل لدى اإلدارة بأنھم قد سحبوا طلباتھم
للحصول على اسم النطاق .وستجري اإلدارة مزادا جديدا وتخصص
اسم النطاق .امارات لمقدم الطلب ذو األولوية األعلى التالية ،أو
ستقوم بإتاح االسم للتسجيل ،حسبما تعتبره اإلدارة مناسبا من وقت
آلخر.
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 9-1-4-6تحتفظ اإلدارة لنفسھا بحق استبعاد أي متنافس ال يسدد جميع الرسوم
المستحقة في الوقت المخصص من مواصلة المشاركة في فترة
مرحلة األسماء المميزة.
 10-1-4-6سيتم تزويد التفاصيل الكاملة لعملية المزاد لجميع المشاركين
المؤھلين قبل بدء كل مزاد.

7

8

اإلطالق العام )المرحلة (4
1-7

ستبدأ فترة اإلتاحة العامة للحصول على أسماء نطاق .امارات بعد االنتھاء من مراحل
اإلطالق السابقة في الوقت الذي تحدده اإلدارة.

2-7

يحق لمقدمي الطلبات تقديم طلباتھم للحصول أي اسم نطاق .امارات عربي لم يسبق
تخصيصه في مراحل اإلطالق السابقة مع مراعاة تلبية متطلبات ھذه السياسة أو أي
سياسة أخرى أو اإلرشادات الفنية ذات الصلة الصادرة عن اإلدارة من وقت آلخر.

3-7

ستكون أسماء نطاق .امارات في بداية ھذه المرحلة متاحة على أساس مبدأ األولوية لمن
سبق ،مع مراعاة ھذه السياسة أو أي سياسة أخرى أو اإلرشادات الفنية ذات الصلة
الصادرة عن اإلدارة.

ترخيص نطاق االسم
1-8

فترة الترخيص األولي السم النطاق )المراحل  1و  2و (3
تكون الفترة األولية لترخيص اسماء النطاق .امارات المسجلة خالل مرحلة الجھات
الحكومية و مرحلة العالمات التجارية و مرحلة األسماء المميزة لمدة سنة واحدة.

2-8

فترة تجديد ترخيص اسم النطاق )المراحل  1و  2و (3
في بداية عمليات التسجيل على أساس مبدأ األولوية لمن سبق وعند انتھاء فترة ترخيص
اسم النطاق ،يجوز لمسجلي أسماء نطاق .امارات خالل مرحلة الجھات الحكومية أو
مرحلة العالمات التجارية أو مرحلة األسماء المميزة تجديد أسماء أسماء نطاق .امارات
الخاصة بھم إما لمدة سنة أو سنتين أو ثالثة أو أربعة أو خمس سنوات وفقا لسياسات
اإلدارة.

3-8

فترة ترخيص اسم نطاق اإلطالق العامة
يجوز تسجيل أسماء نطاق .امارات المسجلة خالل مرحلة اإلطالق العام أو تجديد تسجيلھا
لسنة أو سنتين أو ثالثة أو أربعة أو خمس سنوات وفقا لسياسات اإلدارة.

9

أسماء النطاقات المحجوزة
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1-9

ستمنع اإلدارة تسجيل بعض أسماء نطاق .امارات معينة .ويمكن االطالع على تفاصيل
قائمة أسماء نطاق .امارات المحجوزة في سياسة األسماء المحجوزة.

2-9

يتم التحقق من كل طلب للحصول على اسم نطاق.امارات بالمقارنة مع ھذه القائمة.

3-9

سوف ترفض اإلدارة أي طلب للحصول على اسم النطاق يكون:
 1-3-9موجود في قائمة األسماء المحجوزة؛
 2-3-9اسم نطاق .امارات ممييز؛
 3-3-9قد سبق تسجيله في نظام سجل اإلدارة .

4-9

إلدارة أسماء نطاق االنترنت أن تسجل في أي وقت ،بما في ذلك خالل فترة مرحلة
العالمات التجارية ومرحلة األسماء المميزة ،أسماء نطاق .امارات التي تكون:
 1-4-9مطلوبة لترويج استخدام اسم النطاق .امارات؛
 2-4-9مطلوبة للتشغيل الفني السم النطاق .امارات؛
 3-4-9أسماء جھات حكومية في الدولة؛
 4-4-9اسم نطاق .امارات ممييز؛
 5-4-9موجودة في قائمة األسماء المحجوزة.

5-9

أسماء النطاقات المميزة
 1-5-9عام
 1-1-5-9أسماء نطاق .امارات المميزة ھي أسماء نطاق .امارات التي لن
تكون متاحة للتسجيل إال وفقا للفقرة  2-5-9والفقرة .3-5-9
 2-1-5-9أسماء نطاق .امارات المميزة ھي أسماء نطاق .امارات التي تم
تحديدھا من قبل اإلدارة والتي يكون استخدامھا شائعا أو تكون
كلمات و/أو عبارات في قاموس وفق ما تحدده اإلدارة.
 3-1-5-9يمكن أيضا أن يكون إسم نطاق .امارات المميزة حرفا واحدا وفق
ما تحدده اإلدارة.
 2-5-9أسماء النطاق المميزة خالل فترة مرحلة العالمات التجارية
يمكن لإلدارة .امارات أن تسمح وفقا لتقديرھا للمالك  ،أو المرخص له من
العالمات التجارية المسجلة أن يتقدم بطلب الحصول على اسم نطاق خالل فترة
مرحلة العالمات التجارية ،ولكن يجب على مقدم الطلب تلبية متطلبات الفقرة -5
.3
 3-5-9تخصيص أكثر ألسماء النطاقات المميزة
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سيتم االحتفاظ باسم نطاق .امارات المميز من قبل اإلدارة ،ويمكن تقديمھا
للجمھور عن طريق عملية المزاد أو بسعر تحدده اإلدارة.

10

رسوم أسماء نطاق .امارات
سوف يتم نشر التفاصيل الخاصة بتحصيل رسوم فترة مرحلة العالمات التجارية ورسوم فترة
مرحلة األسماء المميزة للمسجلين المعتمدين والجھات ذات الصلة األخرى.
 1-10رسوم مرحلة العالمات التجارية
يتم تحصيل الرسوم التالية على طلبات أسماء نطاق .امارات التي يتم تقديمھا خالل فترة
مرحلة العالمات التجارية:
 1-1-10رسم إداري  -وھو رسم غير مسترد يستحق الدفع في وقت تقديم الطلب؛
 2-1-10رسوم التسجيل  -ينطبق فقط على الطلبات المقبولة ،ويستحق ھذا الرسم في وقت
تخصيص اسم النطاق .وإذا كانت عملية تخصيص اسم نطاق.امارات تتضمن
المزاد ،سيكون إجمالي رسوم التسجيل على مقدم الطلب لذلك االسم ھو مبلغ
العرض الفائز في ذلك المزاد.
 2-10رسوم مرحلة األسماء المميزة
يتم تحصيل الرسوم التالية على طلبات أسماء نطاق .امارات التي يتم تقديمھا خالل فترة
مرحلة األسماء المميزة:
 1-2-10رسم التسجيل  -ينطبق فقط على الطلبات المقبولة ،ويستحق ھذا الرسم في وقت
تخصيص اسم نطاق .امارات .وإذا كانت عملية تخصيص اسم النطاق تتضمن
المزاد ،سيكون إجمالي رسوم التسجيل على مقدم الطلب لذلك االسم ھو مبلغ
العرض الفائز في ذلك المزاد.

11

محدودية المسؤولية
 1-11إلى الحد الذي يسمح به القانون ،تستبعد اإلدارة بصراحة جميع الشروط والضمانات سواء
كانت صريحة أو ضمنية ،قانونية أو خالفه.
 2-11لن تكون اإلدارة في مسؤولة بأي حال من األحوال عن أي ضرر غير مباشر أو جزائي
أو خاص أو عرضي أو تبعي يتعلق بھذه السياسة أو بطلب التسجيل أو باستخدام اسم
النطاق .امارات أو ناشئ عن أي منھا )بما في ذلك خسارة االرباح أو خسارة االستخدام
أو البيانات أو خسارة أي ميزة اقتصادية أخرى( ،مھما كان شكل نشوئھا وحتى إذا تم
اإلبالغ مسبقا ً عن احتمال حدوث مثل ھذا الضرر ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر القرارات التي تتخذھا اإلدارة بشأن تسجيل أو عدم تسجيل إسم نطاق .امارات
على أساس نتائج عمل وكيل تدقيق العالمات التجارية ،وكذلك اآلثار المترتبة على تلك
القرارات.
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 3-11أي مسؤولية لإلدارة تجاه أي طرف فيما يتعلق بھذه السياسة أو ناشئة عنھا سواء تعاقدية
أو بسبب أضرار) ،بما في ذلك اإلھمال أو اإلخالل بواجب قانوني( أو بأي شكل آخر أيا
كان تظل مقتصرة على رسم الطلب.

12

مراجعة السياسة
ستقوم اإلدارة بتحديث ھذه السياسة في أي وقت وفقا لتقديرھا التام بما في ذلك التحديث ألغراض
التوضيح.
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