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أ.

التوهيد

دلا كان اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت – طبقا للقانون رقم  01لسنة  3112بشأن تنظيم االتصاالت  -ىو اجلهة
الرمسية ادلختصة بتنظيم قطاع االتصاالت يف مجهورية مصر العربية ،وذلك من خالل تطبيق السياسة ادلقررة لتطوير ونشر
االتصاالت مبختلف أنواعها ومبا يواكب تطور تكنولوجيا االتصاالت ويضمن تلبية احتياجات األفراد وادلؤسسات والشركات
وخمتلف قطاعات الدولة  -اإلنتاجية واالقتصادية واإلدارية واخلدمية  -من خدمات االتصاالت وبأنسب األسعار ،مع
تشجيع االستثمار يف ىذا القطاع على أسس غري احتكارية ويف ظل ادلنافسة احلرة بني أفضل اخلربات الدولية والوطنية ومبا
يضمن عالنية وشفافية ادلعلومات وتوفري اخلدمة الشاملة ومحاية حقوق ادلستخدمني.
ودلا كان اجلهاز ىو اجلهة الرمسية ادلختصة يف مجهورية مصر العربية باإلشراف علي الشركات ادلرخص ذلا ومتابعة أدائها ووضع
القواعد العامة اليت تكفل ادلنافسة ادلشروعة بينها.
ودلا كانت اآليـكان )( ) ICANNىيئة اإلنًتنت لألمساء واألرقام ادلخصصة) قد قامت بفتح باب تسجيل أمساء الدومني
الدولية لرموز الدول ) (IDN ccTLDsباحلروف غري الالتينية هبدف إتاحة فرص متكافئة دلتحدثي اللغات ادلختلفة
للنفاذ خلدمات االنًتنت وتعظيم االستفادة منها ،كما وافقت على الطلب الذي تقدم بو اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت
لتسجيل الدومني العلوي الدويل) (ccTLDاخلاص جبمهورية مصر العربية ".مصر" باللغة العربية بعد التأكد من توافر
الشروط الفنية الالزمة للتسجيل وعدم تأثريه على استقرار وأمن اإلنًتنت؛
ودلا كان اجلهاز قد وافق على منح تراخيص لتقدمي خدمات تسجيل أمساء دومني االنًتنت باللغة العربية )(Registrar
حتت الدومني العلوي الدويل".مصر" لكافة العمالء وإنشاء وتشغيل نظم التسجيل اخلاصة بذلك داخل مجهورية مصر العربية،
واليت نصت على تشكيل جلنة لوضع القواعد والسياسات اخلاصة بتسجيل أمساء الدومني وآلية فض ادلنازعات والشكاوى على
أن يعتمدىا اجلهاز ،وذلك كلو حفاظاً على استقرار وأمن خدمات االنًتنت ادلتاحة يف مصر ولضمان جودة خدمة التسجيل
حتت الدومني ".مصر" وضمان خدمات تسجيل لكل العمالء يف مجهورية مصر العربية على أسس عادلة؛
ودلا كان اجلهاز قد شكل جلنة خاصة بوضع قواعد وسياسات تسجيل الدومني باللغة العربية حتت الدومني العلوي
الدويل".مصر"؛
لذا فقد قامت اللجنة بوضع القواعد والسياسات اخلاصة بتسجيل أمساء الدومني فيما يلي:
أ .السياسة العامة لتسجيل أمساء الدومني حتت الدومني العلوي الدويل".مصر"
ب .سياسة التسجيل خالل ادلرحلة اخلاصة – أ
ج .سياسة التسجيل خالل ادلرحلة اخلاصة – ب
د .سياسة التسجيل خالل ادلرحلة العامة
ه .قواعد وإجراءات فض نزاعات ادلستخدمني
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السياسة العامة لحسجيل أسماء الدومينات
جحث الدومين العلىي الدولي ".مصر"

ب .هدف الىثيقح
هتدف وثيقة السياسة العامة لتسجيل أمساء الدومني حتت الدومني العلوي الدويل".مصر" إىل وضع التعريفات
األساسية ادلستخدمة يف كل السياسات اخلاصة بالتسجيل ،وأيضاً القواعد العامة اخلاصة بالتسجيل.
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ج .التعريفاخ
 .1اسن الدوهيي
االسم الذي يكتب باللغة العربية للوصول إىل ادلواقع ادلختلفة على شبكة االنًتنت ،وىو مكون من عدة مقاطع على
أن ينتهي مبقطع ".مصر"

 .2الوقطع

سلسلة من احلروف واألرقام والرموز واليت تكون اسم الدومني.
مثال :مقطع "وزارة-االتصاالت" يف اسم الدومني " وزارة-االتصاالت .مصر"

 .3الوقطع الالتيني الوقاتل

سلسلة من الرموز الالتينية متثل ادلقابل للمقطع يف اسم الدومني العريب وتبدأ دائماً بـ()xn--

 .4السجل

اجلهة ادلفوضة من قبل منظمة اآليكان إلدارة الدومني العلوي العريب ".مصر" و اليت تقوم بوضع سياسات تسجيل
أمساء الدومني باللغة العربية حتت الدومني العلوى ".مصر" و حتتفظ بقواعد بيانات أمساء الدومني العربية اليت مت
حجزىا عن طريق ادلسجل حتت نفس الدومني ،وىو اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت – مجهورية مصر العربية.

 .5الوسجل
أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص لو بتقدمي خدمة تسجيل أمساء الدومني باللغة العربية حتت الدومني العلوي
الدوىل".مصر"

 .6طالة التسجيل

أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب للمسجل لتسجيل دومني حتت الدومني العلوي الدويل ".مصر"

 .7صاحة اسن الدوهيي

أي شخص طبيعي أو اعتباري مت تسجيل اسم الدومني لو بناءً على طلبو وفقاً لقواعد وشروط التسجيل.

الجهاز القىمي لحنظيم االجصاالت

5

السياسة العامة لحسجيل أسماء الدومينات
جحث الدومين العلىي الدولي ".مصر"

د .هراحل التسجيل
مت فتح باب التسجيل حتت الدومني العلوي الدويل ".مصر" على ثالث مراحل:

المرحلة الخاصة – أ :وقد انقضت ىذه ادلرحلة وكان يقتصر فيها تسجيل أمساء الدومني العربية حتت الدومني العلوى
الدوىل".مصر" فقط على اجلهات احلكومية ،واذليئات التعليمية احلكومية ،والعالمات التجارية ادلسجلة باللغة العربية
داخل مجهورية مصر العربية سواء كان ىذا التسجيل حملياً لدى اإلدارة العامة للعالقات التجارية جبهاز تنمية التجارة
الداخلية  ،أو تسجيالً دولياً لدى ادلكتب الدوىل لتسجيل العالمات التجارية (.)WIPO
المرحلة الخاصة – ب :وقد انقضت ىذه ادلرحلة أيضاً وكان يقتصر فيها تسجيل أمساء الدومني العربية حتت
الدومني العلوى الدوىل" .مصــر " على:
 .0كل من كان لو احلق يف التقدم بطلب تسجيل يف ادلرحلة اخلاصة أ.
 .3اجلهات اليت متلك سجل جتاري داخل ج.م.ع واذليئات التعليمية غري احلكومية و ادلنظمات غري
احلكومية و ادلنظمات الدولية احلكومية والسفارات والقنصليات.
المرحلة العامة :ادلرحلة احلالية وميكن خالذلا تسجيل أمساء دومني ألي شخص طبيعي أو اعتباري حسب أسبقية
التسجيل.
وكان اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت قد قام بإصدار السياسات اخلاصة لكل من ادلرحلة اخلاصة – أ و ادلرحلة اخلاصة –
ب يف وثائق منفصلة خمتلفة عن ىذه الوثيقة حتدد كل الشروط والقواعد لكل مرحلة وتوقيتاهتا.
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ه .هتطلثاخ التسجيل
جيب على طالب التسجيل ملء استمارة حجز اسم الدومني العريب على ادلوقع االلكًتوين ألي من ادلسجلني
ادلرخص ذلم .وجيب أن حتتوى ىذه االستمارة على األقل على ما يلي:
 .0اسم الدومني ادلراد تسجيلو باللغة العربية ،وذلك طبقاً للقواعد الفنية العامة ادلذكورة
يف بند (و) من ىذه الوثيقة.
 .3اسم اجلهة مقدمة الطلب وبياناهتا ،أو اسم طالب التسجيل وبياناتو.
وذلك باإلضافة إىل بعض البيانات وادلستندات األخرى اليت كانت تطلب ىف ادلراحل السابقة (ادلرحلة اخلاصة – أ
و ادلرحلة اخلاصة – ب) السابق ذكرمها يف بند (د) ،والىت جيوز تقدميها ألي من ادلسجلني ادلعتمدين ولكنها
ليست إحدى شروط التسجيل يف الرحلة العامة.
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جحث الدومين العلىي الدولي ".مصر"

و .القىاعد الفنيح العاهح للتسجيل
حتتوي ىذا ادلادة على القواعد الفنية العامة لتسجيل أمساء الدومني ،وقد يضاف إليها شروط أخرى يف الوثائق الالحقة ادلتعلقة
مبراحل التسجيل السابق ذكرىا.
 .0ال جيوز استخدام أحرف غري عربية يف اسم الدومني ،وميكن مراجعة جدول احلروف واألرقام والرموز ادلسموح
باستخدامها يف تسجيل أمساء الدومني وادلرفق يف ملحق .0
 .3ال جيوز استخدام ادلسافة ىف اسم الدومني وميكن استبداذلا بشرطة (.)-
مثال< :وزارة االتصاالت> غير مقبول
<وزارة-االتصاالت> مقبول
 .2جيب أن ال يقل طول ادلقطع العريب ادلراد تسجيلو حالياً عن حرفني عربيني.
 .4جيب أال يتجاوز طول اسم ادلقطع الالتيين ادلقابل للمقطع العريب ادلراد تسجيلو  62حرفاً( ،ميكن التأكد من طول اسم
ادلقطع الالتيين ادلقابل من خالل الرابط التايل) http://whois.dotmasr.eg/IDN.jsp :
 .5جيب أال يبدأ أو ينتهي ادلقطع العريب بشرطو ( ،)-كما ىو موضح يف ادلثال اآليت:
مثال <-مقطع> أو <مقطع>-
 .6جيب أال يتضمن اسم ادلقطع العريب ادلراد تسجيلو شرطتني متتاليتني ( )--أو أكثر.
مثال <مقطع >--أو <--مقطع> أو <مقطع--مقطع>
 .7ال جيوز استخدام أي عالمة من عالمات التشكيل يف اسم الدومني العريب.
 .8ال جيوز استخدام األرقام يف بداية  ٬جيوز استخدام األرقام يف هناية ادلقطع العريب.
 .9ال جيوز تسجيل اسم دومني عريب حيتوى على أرقام فقط.
.01يف حالة طلب تسجيل اسم دومني حيتوى على أرقام عربية سيتم تلقائياً حجز وتسجيل نفس االسم باألرقام الالتينية
والعكس صحيح وذلك دون أية أعباء مالية إضافية ،وعلى طالب التسجيل تشغيل الدومني اإلضافية على نفس رابط
بالدومني األصلي.
.00يف حالة طلب تسجيل اسم دومني حيتوى على حرف (ى) يف هناية أي كلمة منو سيتم تلقائياً حجز وتسجيل نفس
االسم حبرف (ي) والعكس صحيح ،وذلك دون أية أعباء مالية إضافية .وعلى طالب التسجيل تشغيل الدومني
اإلضافية على نفس رابط الدومني األصلي.
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1 ملحق

)(جدول الحروف واألرقام والرموز المسموح باستخدامه في تسجيل أسماء الدومين
Description

Uni-code
points

Arabic Letter HAMZA

U+0621

Arabic Letter ALEF with MADDA above

U+0622

Arabic Letter ALEF with HAMZA above

U+0623

Arabic Letter WAW with HAMZA above

U+0624

Arabic Letter ALEF with HAMZA below

U+0625

Arabic Letter YEH with HAMZA above

U+0626

Arabic Letter ALEF

U+0627

Arabic Letter BEH

U+0628

Arabic Letter TEH MARBUTA

U+0629

Arabic Letter TEH

U+062A

Arabic Letter THEH

U+062B

Arabic Letter JEEM

U+062C

Arabic Letter HAH

U+062D

Arabic Letter KHAH

U+062E

Arabic Letter DAL

U+062F

Arabic Letter THAL

U+0630

Arabic Letter REH

U+0631

Arabic Letter ZAIN

U+0632

Arabic Letter SEEN

U+0633

Arabic Letter SHEEN

U+0634

Arabic Letter SAD

U+0635
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Arabic Letter DAD

U+0636

Arabic Letter TAH

U+0637

Arabic Letter ZAH

U+0638

Arabic Letter AIN

U+0639

Arabic Letter GHAIN

U+063A

Arabic Letter FEH

U+0641

Arabic Letter QAF

U+0642

Arabic Letter KAF

U+0643

Arabic Letter LAM

U+0644

Arabic Letter MEEM

U+0645

Arabic Letter NOON

U+0646

Arabic Letter HEH

U+0647

Arabic Letter WAW

U+0648

Arabic Letter ALEF MAKSURA

U+0649

Arabic Letter YEH

U+064A

Arabic-Indic Digit Zero

U+0660

Arabic-Indic Digit One

U+0661

Arabic-Indic Digit Two

U+0662

Arabic-Indic Digit Three

U+0663

Arabic-Indic Digit Four

U+0664

Arabic-Indic Digit Five

U+0665

Arabic-Indic Digit Six

U+0666

Arabic-Indic Digit Seven

U+0667

Arabic-Indic Digit Eight

U+0668

Arabic-Indic Digit Nine

U+0669
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Hyphen-Minus

U+002D

-

Full Stop (Dot)

U+002E

.

Digit Zero

U+0030

0

Digit One

U+0031

1

Digit Two

U+0032

2

Digit Three

U+0033

3

Digit Four

U+0034

4

Digit Five

U+0035

5

Digit Six

U+0036

6

Digit Seven

U+0037

7

Digit Eight

U+0038

8

Digit Nine

U+0039
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