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سياسة أھلية إسم النطاق
1

التفسيرات والتعريفات:
 1-1ما لم يرد نص صريح في ھ<ذه السياس<ة بخ<الف ذل<ك ،ف<إن جمي<ع المص<طلحات
الواردة في ھذه السياسة سيكون لھ<ا المع<اني المبين<ة ق<رين ك<ل منھ<ا ف<ي سياس<ة
التعريفات العامة المعتمدة في الھيئة ،كما يتم تعديلھا من وقت آلخر؛
 2-1باستثناء ما يقتضيه سياق النص ،تنطبق المبادئ التالية في تفس<ير المص<طلحات
والمفردات المستخدمة في ھذه السياسة:
أ( الكلم<<ات الت<<ي ت<<دل عل<<ى الم<<ذكر أو المؤن<<ث ستش<<مل الج<<نس اآلخ<<ر ،كم<<ا
سيشمل المفرد الجمع والعكس صحيح.
ب( وردت عن<<اوين الفق<<رات أو األقس<<ام لتس<<ھيل الرج<<وع واإلش<<ارة إليھ<<ا فق<<ط
وليس لھا أثر 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 اإلشارة ال<ى أي ط<رف تش<مل المنف<ذين والم<ديرين القض<ائيين الخاص<ين
بذلك الطرف وورثته والمتنازل لھم المسموح بھم قانونا.
و( األس<<ماء الت<<ي ت<<دل عل<<ى أش<<خاص طبيعي<<ين تش<<مل ف<<ي معناھ<<ا المؤسس<<ات
والش<<ركات البس<<يطة ،والش<<ركات األخ<<رى بمختل<<ف أش<<كالھا ،والجمعي<<ات،
والحكومات ،والسلطات والھيئات الحكومية والمحلية.
 3-1يكون للكلمات التالية المستخدمة في ھذه السياسة المع<اني المبين<ة إزاء ك<ل منھ<ا
فيما يلي:
" إس//م النط//اق م//ن المس//توى الث//اني ) "(2LDھ<<و اس<<م نط<<اق يتض<<من الحق<<ة
أحادية الرمز تحت النطاق  .aeمثل "."domainname.ae
" إس//م النط//اق م//ن المس//توى الث//اني ) "(3LDھ<<و اس<<م نط<<اق يتض<<من الحق<<ة
ثنائية الرمز تحت النطاق  .aeمثل "."domainname.co.ae
"الجھ//ات الحكومي//ة" تعن<<ي ال<<وزارات االتحادي<<ة ال<<دوائر المحلي<<ة والس<<لطات
والھيئات والمؤسسات العامة التابعة لھا بما في ذل<ك الق<وات المس<لحة والش<رطة
وأجھزة أم<ن الدول<ة ويس<تثنى م<ن ذل<ك أي<ة ش<ركة ومؤسس<ة تجاري<ة ول<و كان<ت
مملوكة من قبل ھذه الجھات أو تملك مصالح فيھا.

2

أھداف السياسة
1-2

إن الغرض من ھذه السياسة ھو تحديد القواعد التي تنظم م<نح ت<راخيص أس<ماء
النطاق  .aeمن المستوى الثاني والمستوى الثالث.

2-2

ال تتعامل قواعد السياسة ھذه مع أھلية النطاقات الموروثة وال تنطوي عل<ى أي
أث<<ر رجع<<ي .ول<<ن تت<<أثر أس<<ماء النط<<اق الموروث<<ة بھ<<ذه السياس<<ة أو بقواع<<دھا،
وس<<يحق لص<<احب التس<<جيل تجدي<<د ت<<رخيص اس<<م النط<<اق ذو الص<<لة أو تح<<ديث
المعلومات المخزنة في نظام الس<جل فيم<ا يتعل<ق بت<رخيص اس<م النط<اق المعن<ي
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عن<د انتھ<اء س<ريانه أو إلغائ<ه عل//ى أن يلب<ي ص<احب التس<جيل متطلب<ات األھلي<<ة
المتالك ترخيص اسم نطاق.

3

أسماء النطاقات الموروثة
1-3

س<<يتم إدراج جمي<<ع أس<<ماء النطاق <ات الموروث<<ة ف<<ي المن<<اطق المقي<<دة م<<ع حال<<ة
"موروثة" في السجل عند بدء عمليات السجل الجديد.

2-3

لن يسمح بإجراء أية تعديالت على المعلومات المخزنة في نظام السجل وتتعل<ق
بأسماء النطاق المقيدة الموروثة إل<ى أن ي<تم تح<ديث المعلوم<ات المتص<لة بأھلي<ة
ص<احب التس<جيل والمعلوم<ات الص<<حيحة لمس<ؤول اإلتص<ال بص<احب التس<<جيل
فيما يتعلق بذلك االسم .وستراجع اإلدارة ھذه التحديثات حال تقديمھا.

3-3

يتم إعفاء أسماء النطاق غير المقيدة من متطلب تحديث األھلية المش<ار إلي<ه ف<ي
الفق<<رة الس<<ابقة عل<<ى ال<<رغم م<<ن وج<<وب تح<<ديث معلوم<<ات االتص<<ال بص<<احب
التسجيل قبل أي تجديد السم النطاق.

4-3

إنتھاء تراخيص أسماء النطاق الموروثة:
 1-4-3بالنسبة لتراخيص أسماء النط<اق الخاص<ة بالنطاق<ات الموروث<ة ،والت<ي
بق<<ي أكث<<ر م<<ن ث<<الث س<<نوات حت<<ى انتھ<<اء مفعولھ<<ا عن<<د تطبي<<ق ھ<<ذه
السياسة ،سيتم تحديد تاريخ انتھ<اء مفعولھ<ا عل<ى أس<اس ث<الث س<نوات
من بدء عمليات السجل الجديد.
 2-4-3بالنس<<<بة لت<<<راخيص أس<<<ماء النط<<<اق الم<<<زودة م<<<ن مرك<<<ز االم<<<ارات
لمعلوم<<ات ش<<بكة االنترن<<ت ) (UAEnicأو اتص<<االت والت<<ي ل<<م ي<<تم
تحديد تاريخ انتھاء السم نطاقھا أو لم يتم تحدي<د م<دة تس<جيلھا قب<ل ب<دء
عمليات السجل الجديد أو التي انقضى تاريخ انتھائھا سيتم تحديد تاريخ
إنتھاء مفعولھا على أساس سنة واح<دة م<ن ت<اريخ ب<دء عملي<ات الس<جل
الجديد.
 3-4-3ستكون جميع تراخيص أسماء النطاق األخرى مؤھلة ليتم تجديدھا بعد
) (120مئ<<ة وعش<<رين يوم <ا ً تقويمي<<ا م<<ن ت<<اريخ ب<<دء عملي<<ات الس<<جل
الجديد ،أو عند انتھاء التراخيص الحالية ألسماء النطاق ،أيھما أطول.

4

5-3

سيشترط في جميع تجديدات أسماء النطاق الموروثة أن تلبي متطلب<ات األھلي<ة،
وھي الحالة التي ستكون فيھا أسماء النطاق ذات الصلة خاضعة لتراخيص اس<م
النطاق ،كما تصدرھا اإلدارة وفقا ً لعمليات السجل الجديد.

6-3

عل<<ى أص<<حاب التس<<جيل ال<<ذين يعتق<<دون أن ل<<ديھم ع<<ذرا مش<<روعا إلعف<<ائھم م<<ن
تعديل تاريخ انتھاء ترخيص اسم نطاقھم وفقا للمبادئ المذكورة أعاله ،أو ل<ديھم
عذرا مشروعا لعدم تلبية متطلبات األھلية عند التجديد ،االتصال باإلدارة.

ترخيص اسم النطاق
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1-4

ال توجد حقوق ملكية في نظام أسماء النطاق .وال يمتلك صاحب التس<جيل اس<م
نطاق ولكنه يحوز عل<ى ت<رخيص حص<ري باس<تخدام اس<م النط<اق لفت<رة مح<ددة
ووفقا للبنود والشروط التي تنظم ترخيص اسم النطاق.

2-4

ً
مجتمع<ة ف<ي ك<ل مم<ا
يتم تحديد البنود والش<روط الخاص<ة بت<رخيص اس<م نط<اق
يلي:

3-4

5

1-2-4

الطلب؛

2-2-4

ترخيص اسم النطاق؛

3-2-4

اتفاقية صاحب التسجيل؛

4-2-4

ھذه السياسة؛

5-2-4

وأي سياس<<<<<ة مطبق<<<<<ة أخ<<<<<رى تص<<<<<درھا اإلدارة أو ھيئ<<<<<ة تنظ<<<<<يم
االتصاالت أو اللجنة العليا.

ي<<تم تخص<<يص أس<<ماء النط<<اق عل<<ى أس<<اس "أولوي<<ة التق<<دم بالطل<<ب أوالً" وال<<ذي
يعن<<ي ف<<ي حال<<ة تق<<دم شخص<<ين أو أكث<<ر للحص<<ول عل<<ى اس<<م نط<<اق مع<<ين وك<<ان
جمي<<ع المتق<<دمين يلب<<ون متطلب<<ات األھلي<<ة ،س < ُيمنح ت<<رخيص اس<<م النط<<اق لمق<<دم
الطلب الذي تقبل اإلدارة طلبه أوال.

ھيكلة اسم نطاق.ae
1-5

المنطقة )المناطق( غير المقيدة
1-1-5

أي اسم نطاق يتم تسجيله ف<وراً بموج<ب نط<اق  .aeھ<و اس<م نط<اق
مسجل في منطقة غير مقيدة ،شريطة أن:
أ( ال يك<<ون واح<<داً م<<ن أس<<ماء النط<<اق م<<ن المس<<توى الث<<اني الت<<ي
تحجزھا اإلدارة لالستخدام ف<ي تس<جيل أس<ماء النط<اق م<ن المس<توى
الثالث الواردة في البند  2-5أدناه.
ب( غير مستخدمة لبيع أو عرض للبيع أسماء النطاق م<ن المس<توى
الثالث لصالح طرف آخر غير ص<احب تس<جيل النط<اق نفس<ه م<ا ل<م
تستثنيه اإلدارة.

AEDA-POL-007

2-1-5

المنطقة غير المقيدة الوحيدة عند نشر ھذه السياسة ھي نطاق .ae؛
وسيتم مراجعة ذلك وفق تقدير اإلدارة وحدھا من وقت آلخر.

3-1-5

أس<<ماء النط<<اق غي<<ر المقي<<دة ھ<<ي أس<<ماء نط<<اق تق<<ع ف<<ي منطق<<ة غي<<ر
مقي<<دة والت<<ي ق<<د ي<<تم تس<<جيلھا م<<ن قب<<ل أي مق<<دم طل<<ب ،وق<<د تك<<ون
مت<<وفرة ل<<دى جمي<<ع المس<<جلين المعتم<<دين ،م<<ع مراع<<اة سياس<<ة إدارة
أسماء نطاق االنترنت.

3
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2-5

المنطقة )المناطق( المقيدة
1-2-5

لق<<د حج<<زت اإلدارة ع<<دداً م<<ن أس<<ماء النط<<اق م<<ن المس<<توى الث<<اني
الس<<تخدامھا ف<<ي تس<<جيل أس<<ماء النط<<اق م<<ن المس<<توى الثال<<ث الت<<ي
تندرج تحت نوع أو فئة محددين ،أو الستخدامھا في غرض معين.

2-2-5

يتم اإلشارة إلى نوع أو فئة أو غرض أس<ماء النط<اق الم<ذكورة ع<ن
طري<<ق أس<<ماء النط<<اق م<<ن المس<<توى الث<<اني والت<<ي ي<<تم تس<<جيل اس<<م
النطاق بموجبھا ،كما يشير ھذا إلى متطلبات األھلية التي يتم سردھا
في البنود  16-11من ھذه السياسة.

 3-2-5في وقت نشر ھذه السياس<ة ،تحج<ز اإلدارة ع<ددا م<ن أس<ماء النط<اق
من المستوى الثاني لھذا الغرض بما في ذلك:
co.ae؛
•
net.ae؛
•
org.ae؛
•
sch.ae؛
•
ac.ae؛
•
gov.ae؛
•
و.mil.ae
•

6

4-2-5

و ُتع<<<رف أس<<<ماء النط<<<اق م<<<ن المس<<<توى الث<<<اني الم<<<ذكورة مجتمع< ً
<<ة
بالمناطق المقيدة .ويعتبر أي اس<م نط<اق واق<ع ف<ي منطق<ة مقي<دة إن
ك<<ان م<<ن أس<<ماء النط<<اق م<<ن المس<<توى الثال<<ث والت<<ي تنتھ<<ي بإح<<دى
أسماء النطاق من المستوى الثاني.

5-2-5

س<<يتم مراجع<<ة أس<<ماء النط<<اق م<<ن المس<<توى الث<<اني الت<<ي تحجزھ<<ا
اإلدارة لھذا الغرض وقد يتم إضافتھا أو حذفھا من منطقة مقي<دة م<ن
وقت آلخر وفق تقدير اإلدارة وحدھا.

6-2-5

أسماء النطاق المقيدة ھي تلك األسماء التي تقع في المناطق المقيدة.

7-2-5

ُتمل<<ي أس<<ماء النط<<اق المقي<<دة عل<<ى مق<<دم الطل<<ب وج<<وب قيام<<ه بتلبي<<ة
متطلبات األھلية الواردة في البنود  16-11من ھذه السياسة.

8-2-5

ال يمك<<<ن تس<<<جيل أس<<<ماء النط<<<اق المقي<<<دة إال م<<<ن خ<<<الل مس<<<جلين
معتمدين مقرھم في الدولة ،مع مراعاة سياسة اإلدارة.

تطبيق السياسة
1-6
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تكون اإلدارة مس<ؤولة ع<ن ض<مان الحف<اظ عل<ى تكام<ل نط<اق  .aeوستش<رف
اإلدارة وستنفذ سياساتھا حسب ما تقتضيه الضرورة ،وتح<تفظ ب<الحق ف<ي إلغ<اء
ترخيص أي اسم نطاق يتم إيجاد أن<ه ينتھ<ك سياس<اتھا أو البن<ود والش<روط الت<ي
يمنح بموجبھا ترخيص اسم النطاق.
4
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7

2-6

يتحم<<ل المس<<جلين المعتم<<دين مس<<ؤولية تطبي<<ق السياس<<ات الت<<ي تض<<عھا اإلدارة.
ويجب تدقيق الطلبات المقدمة للحصول على اسم نطاق لتلبية متطلبات التسجيل
من قبل ال ُمسجل قبل تقديمھا إلى سجل اإلدارة.

3-6

يطل<<ب م<<ن أص<<حاب التس<<جيل عن<<د تق<<ديم طلب<<اتھم ض<<مان أنھ<<م يلب<<ون متطلب<<ات
األھلية وفقا التفاقية تسجيلھم وترخيص اسم النطاق ذو الصلة .كم<ا يطل<ب م<ن
أصحاب التسجيل ضمان أنھم يلبون متطلبات األھلية أثناء عملية تقديم الطلب.

انتھاكات السياسة
1-7

تحتفظ اإلدارة في الحق بإلغاء ترخيص اسم النطاق إذا كان صاحب التسجيل قد
ق<<ام بض<<مان زائ<<ف أو ق<<د أدل<<ى بمعلوم<<ات خاطئ<<ة أو غي<<ر دقيق<<ة أو معلوم<<ات
منتقصة في أي شكل جوھري أثناء عملية تقديم الطلب أو كجزء من الطلب.

2-7

تح<<<تفظ اإلدارة ب<<<الحق ف<<<ي إلغ<<<اء ت<<<رخيص اس<<<م النط<<<اق إذا تب<<< َين أن ص<<<احب
التسجيل ينتھ<ك أي م<ن الق<وانين أو األنظم<ة المتص<لة المعم<ول بھ<ا ف<ي الدول<ة،
وتحديداً القانون الجن<ائي االتح<ادي رق<م ) (3لس<نة  1982وتعديالت<ه ،والق<انون
االتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ) (2لسنة .2006

3-7

لإلدارة أن تتخ<ذ أي إج<راء ق<انوني ض<د أي مس<جل إن ثب<ت دلي<ل عل<ى أن ذل<ك
المسجل قد تصرف تصرفا ً ينم عن إھمال في الموافقة على طلب ينتھ<ك سياس<ة
ذات صلة.
1-3-7

وتشتمل التصرفات المحتملة ،على سبيل المثال ال الحصر على:
أ( إلغاء االعتماد؛
ب( وقي<<<ام اإلدارة ب<<<إبالغ المس<<<جلين والجمھ<<<ور بتص<<<رفات ذل<<<ك
ال ُمسجل.

8

معايير األھلية – أحكام عامة
1-8

المتطلبات العامة لصاحب التسجيل
ال ينشأ منح ترخيص اسم نطاق بحد ذاته أي ملكية فكرية أو حقوق أخرى باسم
موضوع ترخيص اسم النطاق ،أو أي جزء م<ن اس<م النط<اق .وبالت<الي يتحم<ل
ص<<احب التس<<جيل مس<<ؤولية ض<<مان أن ل<<ه الح<<ق ف<<ي اس<<تخدام اس<<م النط<<اق وأن
تس<<جيل أو اس<<تخدام اس<<م النط<<اق ال ينتھ<<ك أي ح<<ق م<<ن حق<<وق ملكي<<ة فكري<<ة أو
حقوق أخرى للغي<ر ،وال يش<وه س<معة أي ش<خص وال يتع<ارض م<ع أي ق<وانين
سارية.

2-8

فترة ترخيص اسم النطاق
ستكون فترة ترخيص اسم النطاق كما يلي:
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3-8

1-2-8

س<<نة أو س<<نتان أو ث<<الث أو أرب<<ع أو خم<<س س<<نوات لجمي<<ع أس<<ماء
النطاق التي يتم تسجيلھا بعد بدء عملي<ات الس<جل الجدي<د ،باالعتم<اد
على بنود وشروط ترخيص اسم النطاق المعين؛

2-2-8

وسيتم تحديد جمي<ع ت<راخيص أس<ماء النط<اق الحالي<ة الموج<ودة عن<د
بدء تاريخ عمليات السجل الجديد وفقا ً للبند  3أعاله.

ال قيود على أسماء النطاق غير المقيدة
ال ُيفرض أي قيد على أعداد أسماء النط<اق ف<ي المنطق<ة )المن<اطق( غي<ر المقي<دة
التي قد يتم ترخيص<ھا لص<احب تس<جيل مع<ين م<ع وج<وب تلبي<ة ك<ل طل<ب الس<م
نطاق لمتطلبات األھلية وسياسات اإلدارة.

4-8

قيود على أسماء النطاق المقيدة
أسماء النطاق التي ق<د ي<تم تس<جيلھا ف<ي المنطق<ة )المن<اطق( المقي<دة ھ<ي األس<ماء
التي تتطابق تماما أو تكون الحروف األولى أو االسم المختص<ر م<ن اس<م ش<ركة
أو اسم تجاري أو اسم شركة أو مؤسسة أو عالمة تجارية لصاحب التسجيل.
يجب أن يلبي كل طلب للحصول عل<ى اس<م نط<اق خ<الل منطق<ة مقي<دة متطلب<ات
األھلية وسياسات اإلدارة.

5-8

تركيبة أسماء النطاق
يجب أن تكون أسماء النطاق:
أ .من رمزين كحد أدنى و 63رمزاً كحد أقصى؛
ب .تبدأ وتنتھي بحرف أو عدد؛
ج .تستخدم مجموعة األحرف اإلنجليزية وقد تحتوي على أحرف )أي م<ن
 (Z-A ،z-aأو أع<<داد )أي  (9-0أو ش<<رطات ) (-أو مجموع<<ة تت<<ألف
من تلك األحرف واألعداد والشرطات؛
د .ال تبدأ أو تنتھي بشرطة؛
ه .ال تحتوي على شرطة في الموضعين الثالث والرابع
و) .مثل (www.ab- - cd.ae؛
ز .وال تحتوي على مسافة )مثل .(www.ab cd.ae

6-8
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قائمة األسماء المحجوزة
1-6-8

تحتفظ اإلدارة بقائمة األسماء المحجوزة .وقد ال يتم ترخيص أسماء
النط<<اق المدرج<<ة عل<<ى ھ<<ذه القائم<<ة دون الحص<<ول عل<<ى التف<<ويض
الالزم وفقا ً لسياسة اإلدارة بشأن األسماء المحجوزة.

2-6-8

تح<<تفظ اإلدارة ف<<ي الح<<ق بإلغ<<اء ت<<رخيص اس<<م النط<<اق ال<<ذي يك<<ون
ص<احب تس<<جيله منتھك<ا ً لھ<<ذه السياس<<ة أو أي سياس<ة أخ<<رى تض<<عھا
اإلدارة.

6

سياسة إسم النطاق .ae

9

متطلبات األھلية
باإلضافة إلى تلبية المتطلبات العامة التي تطبق على أسماء نطاق  .aeفي أي حالة كما
ھو مذكور أعاله ،ھناك متطلبات أھلية معينة بنطاق  .aeلكل منطق<ة وي<تم إدراج ھ<ذه
المتطلبات أدناه.

10

متطلبات األھلية للمنطقة غير المقيدة .ae
ألغراض تسجيل أسماء النطاق بموجب نطاق  ،.aeال ُيطلب من مقدمي الطلبات تقديم
أي وثائق مؤيدة ،وال تلبية أية متطلبات غير تلك المذكورة أعاله ،وكما ھ<و م<ذكور ف<ي
سياسة ضمانات صاحب التسجيل.

11

متطلبات األھلية للمنطقة المقيدة co.ae
 1-11أس<<ماء النط<<اق م<<ن المس<<توى الثال<<ث المنتھي <ة بالالحق<<ة " "co.aeھ<<ي أس<<ماء
النطاق المعدة للمنشآت التجارية التي تمارس أعمالھ<ا ف<ي الدول<ة .ويج<ب عل<ى
أصحاب التسجيل:
 1-1-11أن يمتلك<<وا ترخيص<<ا تجاري<<ا س<<اري المفع<<ول داخ<<ل الدول<<ة يص<<در
بموجب قانون الشركات التجارية )أي شركة محدودة المسؤولية(؛
 2-1-11أو أن يمتلكوا ترخيصا ً تجاريا ً في أحد المناطق الحرة في الدولة.
 3-1-11أو أن يكون<<وا مق<<دمي طل<<ب أو م<<الكين مس<<جلين لعالم<<ة تجاري<<ة ف<<ي
الدولة.
 2-11يج<<ب أن تك<<ون أس<<ماء النط<<اق الت<<ي ي<<تم يق<<دم طل<<ب بش<<أنھا ف<<ي ھ<<ذه الفئ<<ة م<<ن
المستوى الثالث:
 1-2-11مطابقة تماما،
 2-2-11أو الحروف األولى،
 3-2-11أو االسم المختصر
أو ترتبط ارتباطا وثيقا ً بما يلي:
أ( اسم شركة يمتلك صاحب التسجيل  %50أو أكثر من أس<ھمھا أو
شركة ُيشرف عليھا صاحب التسجيل؛
ب( االس<<<م التج<<<اري أو العالم<<<ة التجاري<<<ة لش<<<ركة يمتل<<<ك ص<<<احب
التسجيل  %50أو أكثر من أسھمھا أو شركة يُشرف عليھا ص<احب
التسجيل؛
ت( اسم مؤسسة أو جمعية يُشرف عليھا صاحب التسجيل؛
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12

متطلبات األھلية للمنطقة المقيدة net.ae
 1-12أس<<ماء النط<<اق م<<ن المس<<توى الثال<<ث المنتھي<<ة بالالحق<<ة " "net.aeھ<<ي أس<<ماء
النطاق المعدة لمزودي خدمات تقنية المعلومات المسجلين داخل الدولة .ويج<ب
على أصحاب التسجيل تلبية أحد المتطلبات التالية:
 1-1-12أن يمتلكوا ترخيصا تجاريا ساري المفعول داخل الدولة بما في ذل<ك
الت<<راخيص التجاري<<ة الص<<ادرة م<<ن أح<<د المن<<اطق الح<<رة ف<<ي الدول<<ة
ألغراض تزويد خدمات تقنية المعلومات؛
 2-1-12أوأن يكون<<وا مق<<دمي طل<<ب أو م<<الكين مس<<جلين لعالم<<ة تجاري<<ة ف<<ي
الدولة ألغراض تزويد خدمات أو منتجات تقنية المعلومات.
 2-12يجب أن يكون اسم النطاق الذي يقدم طلب بش<أنه ف<ي ھ<ذه الفئ<ة م<ن المس<تويات
الثالثة:
 1-2-12مطابقا تماما،
 2-2-12أو الحروف األولى،
 3-2-12أو االسم المختصر
 4-2-12أو يرتبط ارتباطا وثيقا ً باألمور التالية:
أ( اسم شركة يمتلك صاحب التسجيل  %50أو أكثر من أس<ھمھا أو
شركة يُشرف عليھا صاحب التسجيل؛
ب( االس<<<م التج<<<اري أو العالم<<<ة التجاري<<<ة لش<<<ركة يمتل<<<ك ص<<<احب
التسجيل  %50أو أكثر من أسھمھا أو شركة يُشرف عليھا ص<احب
التسجيل؛
ت( اسم مؤسسة أو جمعية يُشرف عليھا صاحب التسجيل؛
 3-12تكون المنشآت التجارية التي تمارس أعمالھا في المناطق الحرة في الدولة غي<ر
مؤھلة للحصول على اسم نطاق "."net.ae

13

متطلبات األھلية للمنطقة المقيدة org.ae
 1-13أس<<ماء النط<<اق م<<ن المس<<توى الثال<<ث المُنتھي<<ة بالالحق<<ة " "org.aeھ<<ي أس<<ماء
النطاق المعدة "المؤسسات غير الربحية" ف<ي الدول<ة ،بم<ا فيھ<ا الجھ<ات الت<ي ت<م
إش<<ھارھا م<<ن قب<<ل وزارة الش<<ؤون اإلجتماعي<<ة ووزارة الثقاف<<ة والش<<باب وتنمي<<ة
المجتمع والھيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة::
 1-1-13مؤسسات رياضية؛
 2-1-13مؤسسات خيرية؛
 3-1-13مؤسسات دينية؛
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 4-1-13مؤسسات إجتماعية؛
 5-1-13مؤسسات ثقافية؛
 6-1-13مؤسسات فنية؛
 7-1-13مؤسسات دبلوماسية متواجدة في الدولة؛
 8-1-13فروع عن منظمات دولية غير ربحية وتك<ون ھ<ذه الف<روع متواج<دة
في الدولة.
 2-13يج<<ب عل<<ى مق<<دمي طلب<<ات الحص<<ول عل<<ى اس<<م النط<<اق " "org.aeض<<مان أن
يكون المس<ؤول اإلداري ھ<و موظ<ف أو مس<ؤول ع<ن الش<ركة المتقدم<ة بالطل<ب
كما يجب أن يصادقوا ،بقبولھم اتفاقية ص<احب التس<جيل ،عل<ى أنھ<م ق<د حص<لوا
على تفويض من المدير التنفيذي أو مجلس إدارة الشركات أو أمانتھ<ا العام<ة أو
رئيس مجلسھا في تسجيل اسم نطاق بالنيابة عن تلك الشركة.
 3-13سيقوم مقدمو الطلبات بتزويد صورة عن شھادة تسجيلھم أو كتاب بھذا األثر من
جھة اإلختصاص التابعة للدولة.
 4-13يجب أن يكون اسم النطاق الذي تم تقديم الطلب بشأنه:
 1-4-13مطابقا تماما،
 2-4-13أو الحروف األولى من،
 3-4-13أو االسم المختصر
 4-4-13أو ي <رتبط ارتباط<<ا وثيق <ا ً باس<<م مؤسس<<ة ص<<احب التس<<جيل ،أو اس<<م
ش<<ركة أو االس<<م التج<<اري أو اس<<م الجمعي<<ة أو المؤسس<<ة أو العالم<<ة
التجارية.

14

متطلبات األھلية للمنطقتين المقيدتين  sch.aeوac.ae
 1-14أسماء النطاق من المستوى الثالث المُنتھي<ة ب<الالحقتين " "sch.aeو""ac.ae
ھي أسماء النطاق المعدة للم<دارس والمؤسس<ات األكاديمي<ة ف<ي الدول<ة ،بم<ا ف<ي
ذلك الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والكليات والمؤسسات التعليمية:
 1-1-14يجب على مقدمي طلب<ات الحص<ول عل<ى اس<مي النط<اق""sch.ae
و" "ac.aeض<<مان أن يك<<ون المس<<ؤول االداري ھ<<و موظ<<ف ل<<دى
الش<<ركة المتقدم<<ة بالطل<<ب كم<<ا يج<<ب أن يص<<ادقوا ،بقب<<ولھم اتفاقي<<ة
ص<<احب التس<<جيل ،عل<<ى أنھ<<م ق<<د حص<<لوا عل<<ى تف<<ويض م<<ن الم<<دير
التنفي<<<ذي أو مجل<<<س إدارة الش<<<ركات أو أمانتھ<<<ا العام<<<ة أو رئ<<<يس
مجلسھا في تسجيل اسم نطاق بالنيابة عن تلك الشركة.
 2-1-14سيقوم مقدمو الطلبات لنطاق ” “sch.aeبتزويد صورة عن ش<ھادة
تسجيل مدرسة أو كتاب بھذا األثر من وزارة التربية والتعليم التابعة
للدولة.
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 3-1-14يجب على مقدمو الطلبات لنطاق ” “ac.aeأن يكونوا جھة أكاديمية
أو م<<زود خدم<<ة م<<رخص م<<ن وزارة التعل<<يم الع<<الي والبح<<ث العلم<<ي
للدولة .ويجب عليھم تزويد ص<ورة ع<ن تس<جيل الجھ<ة األكادمي<ة أو
م<<ا يقابلھ<<ا م<<ن وث<<ائق أو رس<<ائل ص<<ادرة ع<<ن وزارة التعل<<يم الع<<الي
والبحث العلمي.
 2-14يجب أن يكون اسم النطاق الذي تم تقديم الطلب بشأنه:
 1-2-14مطابقا تماما،
 2-2-14أو الحروف األولى من،
 3-2-14أو االسم المختصر
 4-2-14أو ي<<رتبط ارتباط<<ا وثيق<<ا ً باس<<م مدرس<<ة ص<<احب التس<<جيل ،أو اس<<م
مؤسسة تعليمية أو اسم شركة أو االسم التجاري أو اس<م الجمعي<ة أو
المؤسسة أو العالمة التجارية.

15

متطلبات األھلية للمنطقة المقيدة gov.ae
 1-15أس<<ماء النط<<اق م<<ن المس<<توى الثال<<ث المُنتھي<<ة بالالحق<<ة " "gov.aeھ<<ي أس<<ماء
النطاق المعدة للجھات الحكومية في الدولة.
 2-15يجب أن يكون صاحب التسجيل جھة حكومية في الدولة.
 3-15ال يج<<ب اس<<تخدام أس<<ماء النط<<اق المُنتھي<<ة بالالحق<<ة " "gov.aeإال ألغ<<راض
أعمال رسمية لمؤسسة صاحب التسجيل.
 4-15يج<<ب أن ي<<ذكر أص<<حاب التس<<جيل ف<<ي الطل<<ب غ<<رض الموق<<ع اإللكترون<<ي ال<<ذي
سيرتبط مع اسم النطاق المعين فيما يتعلق بالترخيص المطلوب السم النطاق.
 5-15يجب استخدام اسم النطاق تحديداً وحصريا ً للغرض المذكور خ<الل م<دة س<ريان
ترخيص اسم النطاق.
 6-15يج<<ب أن يك<<ون المس<<ؤول االداري ھ<<و موظ<<ف ل<<دى مق<<دم الطل<<ب كم<<ا يج<<ب أن
يص<<ادق ،م<<ن خ<<الل تنفي<<ذھم التفاقي<<ة ص<<احب التس<<جيل بالنياب<<ة ع<<ن ص<<احب
التس<<جيل ،عل<<ى أن<<ه ق<<د حص<<ل عل<<ى تف<<ويض م<<ن ال <وزير المعن<<ي أو المس<<ؤول
المعني بتسجيل اسم نطاق معين بالنيابة عن صاحب التسجيل.
 7-15سيزود مقدمو الطلب<ات كتاب<ا م<ن ال<وزير أو المس<ؤول المعن<ي لتف<ويض تس<جيل
اسم النطاق المذكور.

16

متطلبات األھلية للمنطقة المقيدة mil.ae
 1-16أس<<ماء النط<<اق م<<ن المس<<توى الثال<<ث المُنتھي<<ة بالالحق<<ة " "mil.aeھ<<ي أس<<ماء
النطاق المعدة للسلطات العسكرية في الدولة.
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 2-16يجب أن يكون صاحب التسجيل جھة مؤسسة بموجب القوانين المعمول بھ<ا ف<ي
الدولة ،أو بموجب مرسوم كدائرة أو وكالة حكومية ،أو سلطة قانوني<ة ،أو جھ<ة
حكومية محددة أخرى كمؤسسة عسكرية.
 3-16يج<ب اس<<تخدام أس<<ماء النط<<اق المُنتھي<<ة بالالحق<<ة " "mil.aeألغ<<راض األعم<<ال
الرسمية لشركة صاحب التسجيل.
 4-16يجب أن يذكر أصحاب التسجيل في الطلب ال<ذي يقدمون<ه غ<رض اس<تخدام اس<م
النطاق.
 5-16يجب استخدام اسم النطاق تحديداً وحصريا ً للغرض المذكور خ<الل م<دة س<ريان
ترخيص اسم النطاق.
 6-16يج<<ب أن يك<<ون المس<<ؤول االداري ھ<<و موظ<<ف ل<<دى مق<<دم الطل<<ب كم<<ا يج<<ب أن
يص<<ادق ،م<<ن خ<<الل تنفي<<ذھم التفاقي<<ة ص<<احب التس<<جيل بالنياب<<ة ع<<ن ص<<احب
التس<<جيل ،عل<<ى أن<<ه ق<<د حص<<ل عل<<ى تف<<ويض م<<ن ال<<وزير المعن<<ي أو المس<<ؤول
المعني بتسجيل اسم نطاق بالنيابة عن تلك الشركة.
 7-16سيزود مقدمو الطلب<ات كتاب<ا ً م<ن ال<وزير أو المس<ؤول المعن<ي لتف<ويض تس<جيل
اسم النطاق المذكور.

17

مراجعة السياسة
قد تقوم اإلدارة بتحديث ھذه السياسة في أي وقت وفقا ً لما تراه مناسباً ،بما في ذلك
التحديث ألغراض التوضيح.
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