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ايفضٌ األ :ٍٚتكذِٜ
تٓذسج ٖزا املٝجام يف إطاس تطبٝل ايكٛاْني ٚايرتاتٝب اجلاس ٟبٗا ايعٌُ ٚاييت تٛنٌ إىل اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالتضاالت َُٗ١
ايتضشف يف املدطط ايٛطين يًرتقٚ ِٝايعٓٚ ١ْٛخاص ١أحهاّ ايكشاس ايٛصاس ٟاملؤسخ يف  11دٜظُرب ٚ 1112املتعًل
باملضادق ١عً ٢املدطط ايٛطين يًرتقٚ ِٝايعٓ.١ْٛ
حي ّذد ٖزا املٝجام ػشٚط ٚإدشا٤ات تظذ ٌٝأمسا ٤جماالت األْرتْات عُٔ اجملاٍ املعشّب ".تْٛع" إعاف ١إىل إدشا٤ات
فض ايٓضاعات املتعًك ١ب٘ ٚخمتًف َشاحٌ ايتظذ.ٌٝ

ايفضٌ ايجاْ :ٞيف املضطًخات
عًَ ٢عٖٓ ٢ز ٙاملٝجام ٜكضذ بـ:
 اجملاٍ املعشّب :جمُٛع ١أحشف عشب ١ٝتشَض يالطِ املدضط يتْٛع ".تْٛع".
 اطِ اجملاٍ املعشّب :االطِ املته َٔ ٕٛاجملاٍ املعشّب ".تْٛع" َظبٛقا مبعشف امسٚ ٞحٝذ طبكا يًُٛاصفات
ايكٝاط ١ٝايذّٚي ١ٝاخلاص ١بأمسا ٤اجملاالت املذّٚي.(Internationalized Domain Names, IDNs) ١
 املكابٌ ايالتٝين الطِ اجملاٍ املعشّب :طًظً َٔ ١ايشَٛص ايالت ١ٝٓٝمتجٌ املكابٌ الطِ اجملاٍ املعشّب ٚتٓتٗ ٞبـــــــــ
" " xn--pgbs0dh.نُكابٌ يًُذاٍ ".تْٛع".
 صاحب املطًب :نٌ ػدط طبٝع ٞأَ ٚعٜٓ ٟٛطًب تظذ ٌٝاطِ جماٍ َعشّب.
 صاحب اطِ اجملاٍ املعشّب :نٌ ػدط طبٝع ٞأَ ٚعَٓ ٟٛظتفٝذ َٔ تظذ ٌٝاطِ أ ٚجمُٛع ١أمسا٤
جماالت َعشّب.١
ٖٝ هٌ ايظذٌ :ايؼدط املعٓ ٟٛاملهًّف َٔ طشف اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالتضاالت طبكا ألحهاّ ايفضٌ َٔ 14
قشاس ٚصٜش تهٓٛيٛدٝات اإلتضاٍ املؤسخ يف  1دٜظُرب ٚ 1112املتعًل باملضادق ١عً ٢املدطط ايٛطين يًرتقِٝ
ٚايعٓ ١ْٛبايتضشف ايتكين يف ْعِ املعًَٛات املتعًك ١بأمسا ٤اجملاالت بايتٓظٝل َع اهل٦ٝات ايذٚي ١ٝاملدتض ١يف
أمسا ٤جماالت األْرتْات.
َ هتب تظذ :ٌٝنٌ ػدط َعٓ ٟٛخمتط يف تظذ ٌٝأمسا ٤اجملاالت يفا٥ذ ٠افرشفا ٤يذٖٝ ٣هٌ ايظّذٌ
أَغَ ٢ع ٖزا األخري اتفاق ١ٝغري حضش ١ٜطبكا ألحهاّ ايفضٌ  َٔ 14قشاس ٚصٜش تهٓٛيٛدٝات اإلتضاٍ
املؤسخ يف  1دٜظُرب ٚ 1112املتعًل باملضادق ١عً ٢املدطط ايٛطين يًرتقٚ ِٝايعٓ.١ْٛ
ْ كط ١االتضاٍ اإلداس :١ٜصاحب اطِ اجملاٍ املعشّب أ ٚنٌ ػدط طبٝع ٞأَ ٚعَٓ ٟٛفٛض َٔ قبً٘.
ْ كط ١االتضاٍ ايتكٓ :١ٝصاحب اطِ اجملاٍ املعشّب أَ ٚهتب ايتظذ ٌٝايز ٟقاّ بتظذ ٌٝاطِ جماٍ األْرتْات
أ ٚنٌ ػدط طبٝع ٞأَ ٚعَٓ ٟٛفٛض َٔ قبً٘.
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ايفضٌ ايجايح :ػشٚط عاَ ١ح ٍٛأمسا ٤اجملاالت املعشّب١
جيب عً ٢املعشف االمس ٞايٛحٝذ الطِ اجملاٍ املعشّب:


إٔ ال ميعّ بكٛاعذ ايٓعاّ ايعاّ  ٚإٔ ال ٜه ٕٛاطتعُاي٘ ممٓٛعا مبٛدب ايكاْ،ٕٛ



إٔ ال ٜهَٓ ٕٛافٝا يألخالم افرُٝذ ٠أ ٚداسحا أ ٚبز٦ٜا،



إٔ ال ٜه ٕٛرات دالي ١عٓضش ١ٜأٜ ٚؼذع عً ٢ايعٓف أ ٚي٘ عالق ١ظشا ِ٥أ ٚدٓح،



إٔ ال ميعّ باألدٜإ،



إٔ ال ميعّ عكٛم ايػري،



إٔ ال ٜهَ ٕٛطابكا أ ٚقابال يًتطابل بضشٜا أ ٚيػٜٛا أ ٚمسعٝا َع اطِ عالَ ١جتاس.١ٜ

ايفضٌ ايشابع :قابً ١ٝايتظذٌٝ
ميهٔ تظذ ٌٝاطِ جماٍ َعشّب ".تْٛع" َٔ طشف:


َؤطظات ايذّٚيٖٝٚ ١انًٗا،



ايزّٚات املعٓ ١ٜٛاملهٚ ١ّْٛفكا يًتؼشٜع ايتْٛظ،ٞ



أصخاب عالَات ايضٓع ٚايتذاسٚ ٠اخلذَات املظذًّ ١يف تْٛع أ ٚممجًٗٝا ايكاْْٝٛني،



األػداظ ايطبٝعٝني ر ٟٚاألًٖٚ ١ٝر ٟٚاجلٓظ ١ٝايتْٛظ ١ٝأ ٚاملكُٝني يف تْٛع بضف ١سمسٚ ١ٝدا.١ُ٥

ايفضٌ اخلاَع :ايكٛاعذ ايفٓ ١ٝايعاَ ١يًتظذٌٝ
ٜتعني عً ٢املعشّف اإلمس ّٞايٛحٝذ امله ٕٛالطِ اجملاٍ املعشّب إٔ حيرتّ ايؼشٚط ايفٓ ١ٝايتاي:١ٝ
 إٔ ٜهَ ٕٛهْٛا َٔ تشنٝبَ ١تٛاصً َٔ ١افرشٚف ايعشب/ٚ ١ٝأ ٚاألسقاّ  َٔٚعالَ ١املطّ "- " ١اييت ال
ميهٔ إدسادٗا يف أ ٍٚأ ٚآخش اطِ اجملاٍ املعشّبٜ ٚ .بني املًخل عذد  1املضاحب افرشٚف ايعشبٚ ١ٝاألسقاّ
املظُٛح بتظذًٗٝا،
 إٔ ال ٜتذاٚص ط ٍٛاملكابٌ ايالتٝين  33سَضا،
 إٔ ال ٜتغُٔ عالَات املذّ ٚايتٓٚ ٜٔٛايتؼه.ٌٝ
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ايفضٌ ايظادغ :إدشا٤ات ايتظذٌٝ
تكذّ َطايب افرض ٍٛعً ٢اطِ جماٍ َعشّب عرب أحذ َهاتب ايتظذ ٌٝايشمسٝني ٚاملٛدٛد ٜٔعً ٢املٛقع
(ٜٚ )www.registre.tnتغُٔ ٖزا املطًب ٚدٛبا:
 اطتُاس ٠حظب ايُٓٛرج املضاحب (ًَخل َ )2تُُٚ ١ممغاَ ٠ع عشٚس ٠تعٝني ْكط ١اتضاٍ تكٓٚ ١ٝأخش٣
إداس،١ٜ
ٚ ثٝك ١تجبت ٖ ١ٜٛصاحب املطًب،
 ايٛثا٥ل اييت تجبت تظذ ٌٝأ ٚطًب تظذ ٌٝعالَات ايضٓع ٚايتذاسٚ ٠اخلذَات بايٓظب ١ألصخاب ايعالَات
(ٜتِ االطتعٗاس بٗا خالٍ املشحً ١ايجاْ.)١ٝ

ايفضٌ ايظابع :ايتضاَات صاحب اطِ اجملاٍ املعشّب
ٜتعني عً ٢صاحب اطِ اجملاٍ املعشّب ْٚكطيت اتضاي٘ اإلداس( ١ٜاييت ٜهَ ٕٛكشّٖا ٚدٛبا يف تْٛع) ٚايتكٓ ،١ٝتٛفري
سقِ ٖاتف ٚعٓٛإ بشٜذٚ ٟعٓٛإ ايهرت ْٞٚفاعًني ٚريو ط ١ًٝفرت ٠اطتعُاي٘ الطِ اجملاٍ املعشّب .جيب عً ٢ايربٜذ
اإليهرت ْٞٚاخلاظ بٓكط ١االتضاٍ اإلداس ١ٜإٔ ٜٓتٗ ٞبــ "."tn
ٜتعني عً ٢صاحب اطِ اجملاٍ املعشّب حتٝني املعًَٛات اخلاص ١بٓكطيت اتضاي٘ اإلداسٚ ١ٜايتكٓ ١ٝيذَ ٣هتب ايتظذٌٝ
ايتابع إي ٘ٝنًُّا اقتغت افراد.١
ًٜتضّ صاحب اطِ اجملاٍ املعشّب بـ:
 عذّ بٝع أ ٚنشا ٤أ ٚتفٜٛض اطِ اجملاٍ املعشّب،
 إعالّ َهتب ايتظذ ٌٝبهٌ تػٝري يف املعًَٛات املتعًّك ١باطِ اجملاٍ املعشّب اخلاظ ب٘.

ايفضٌ ايجأَ :املشاحٌ اخلاص ١يًتظذٌٝ
تٓطًل عًُٝات تظذ ٌٝأمسا ٤اجملاالت املعشّب ١ابتذا٤ا َٔ َ 1اسغ ٚ 1111عً ٢ثالخ َشاحٌ نُا : ًٜٞ
 املشحً ١األٚىل:
تٓطًل ٖز ٙاملشحً َٔ ١غشَّ 1 ٠اسغ ٚ 1111متتذ إىل غاَ 31 ١ٜاٜ ٚ 1111 ٟكتضش فٗٝا تظذ ٌٝأمسا ٤اجملاالت
املعشّب ١عًٖٝ ٢انٌ َٚؤطظات ايذّ ٚيٚ ١اجلٗات افرهٜٚ ١َٝٛتِ خالهلا تٛدَ ٘ٝطايب افرض ٍٛعً ٢أمسا٤
جماالت َعشبَ ١باػش ٠إىل ٖٝهٌ ايظّذٌ (ايٛناي ١ايتْٛظ ١ٝيألْرتْات).
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 املشحً ١ايجاْ:١ٝ
متتذّ ٖز ٙاملشحً َٔ ١غشّ ٠دٛإ  1111إىل غا 12 ١ٜطبتُرب ٚ 1111تتاح خالهلا إَهاْ ١ٝتظذ ٌٝأمسا ٤اجملاالت
املعشّب ١ألصخاب ايعالَات املظذًّ ١بايًػ ١ايعشب ١ٝيذ ٣ايظّذٌ ايتذاس ٟايتْٛظ ٞأ ٚاملعٗذ ايٛطين يًُٛاصفات
ٚاملًه ١ٝايضٓاع ١ٝػشٜط ١تكذ ِٜايٛثا٥ل املجبت ١يزيو طبكا ألحهاّ ايفضٌ ايظادغ َٔ ٖزا املٝجام.
 املشحً ١ايجايج:١
خالٍ ٖز ٙاملشحً ،١اييت تبتذئ َٔ  1أنتٛبش  ،1111ميهٔ أل ٟػدط طبٝع ٞأَ ٚعٜٓ ٟٛظتذٝب يؼشٚط
قابً ١ٝايتظذ ٌٝاملب ١ٓٝبايفضٌ ايشابع َٔ ٖزا املٝجام إٔ ٜظذٌّ أمسا ٤جماالت َعشّبَ ١ع عشٚس ٠تكٝذ صاحب
املطًب بايؼشٚط ايعاَ ١يًتظذ ٌٝاملب ١ٓٝبايفضٌ ايجايح.

ايفضٌ ايتاطع :إدشا٤ات فض ايٓضاعات
تظشْ ٟفع إدشا٤ات فض ايٓضاعات اخلاص ١بأمسا ٤جماالت األْرتْات " ".tnاملٓؼٛس ٠عًَٛ ٢قع اهل ١٦ٝايٛطٓ١ٝ
يالتضاالت عً ٢أمسا ٤جماالت األْرتْات املعشب." ١تْٛع".

ايفضٌ ايعاػش :تعذ ٌٜأحهاّ ٖزا املٝجام
ميهٔ تعذ ٌٜأحهاّ ٖزا املٝجام نًُّا دعت افراد ١يزيو ٚباقرتاح َٔ ٖٝهٌ ايظذٌ /ٚأَ ٚهاتب ايتظذ ٌٝأٚ
ألطباب تِٗ املضًخ ١ايعاََ ١ع َشاعا ٠أفغٌ املُاسطات يف ٖزا اجملاٍ.
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املًخل عذد :2
ايشَٛص املظُٛح باطتعُاهلا
نتابت٘

ايشَض املٛحذ ()Unicode

افرشف
اهلُض٠

٤

U+0621

أيف املُذ

آ

U+0622

أيف ُٖ -ض ٠حتت فٛم ايظطش

أ

U+0623

ُٖض ٠عً ٢ايٛاٚ

ؤ

U+0624

أيف ُٖ -ض ٠حتت ايظطش

إ

U+0625

ُٖض ٠عً ٢ايٝا٤

ئ

U+0626

األيف

ا

U+0627

ايبا٤

ب

U+0628

ايتا ٤املشبٛط١

٠

U+0629

ايتا ٤املفتٛح١

ت

U+062A

ايجا٤

خ

U+062B

اجلِٝ

ج

U+062C

افرا٤

ح

U+062D

اخلا٤

خ

U+062E

ايذاٍ

د

U+062F

ايزاٍ

ر

U+0630

ايشا٤

س

U+0631

ايضاٟ

ص

U+0632

ايظني

غ

U+0633

ايؼني

ش

U+0634

ايضاد

ظ

U+0635

ايغاد

ض

U+0636

ايطا٤

ط

U+0637

ايعا٤

ظ

U+0638

ايعني

ع

U+0639

ايػني

غ

U+063A

ايفا٤

ف

U+0641

ايكاف

م

U+0642

ايهاف

ى

U+0643

ايالّ

ٍ

U+0644

املِٝ

ّ

U+0645

ايٕٓٛ

ٕ

U+0646

اهلا٤

ٙ

U+0647

ايٛاٚ

ٚ

U+0648

االيف املهظٛس٠

٣

U+0649
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ٟ

ايٝا٤

U+064A

اجلذ ٍٚعذد  :2افرشٚف ايعشب ١ٝاملظُٛح بتظذًٗٝا ٚسَٛصٖا

نتابت٘

ايشَض املٛحذ ()Unicode

ايشقِ
صفش نتاب ١عشب١ٝ

۰

U+0660

ٚاحذ نتاب ١عشب١ٝ

١

U+0661

إثٓإ نتاب ١عشب١ٝ

٢

U+0662

ثالث ١نتاب ١عشب١ٝ

٣

U+0663

أسبع ١نتاب ١عشب١ٝ

٤

U+0664

مخظ ١نتاب ١عشب١ٝ

٥

U+0665

طت ١نتاب ١عشب١ٝ

٦

U+0666

طبع ١نتاب ١عشب١ٝ

٧

U+0667

مثاْ ١ٝنتاب ١عشب١ٝ

٨

U+0668

تظع ١نتاب ١عشب١ٝ

٩

U+0669

اجلذ ٍٚعذد  :3األسقاّ ايعشب ١ٝاملظُٛح بتظذًٗٝا ٚسَٛصٖا

ايشقِ

نتابت٘

ايشَض املٛحذ ()Unicode

املط١

-

U+002D

صفش نتاب ١الت١ٝٓٝ

0

U+0030

ٚاحذ نتاب ١الت١ٝٓٝ

1

U+0031

إثٓإ نتاب ١الت١ٝٓٝ

2

U+0032

ثالث ١نتاب ١الت١ٝٓٝ

3

U+0033

أسبع ١نتاب ١الت١ٝٓٝ

4

U+0034

مخظ ١نتاب ١الت١ٝٓٝ

5

U+0035

طت ١نتاب ١الت١ٝٓٝ

6

U+0036

طبع ١نتاب ١الت١ٝٓٝ

7

U+0037

مثاْ ١ٝنتاب ١الت١ٝٓٝ

8

U+0038

تظع ١نتاب ١الت١ٝٓٝ

9

U+0039

اجلذ ٍٚعذد  :4األسقاّ ايالت ١ٝٓٝاملظُٛح بتظذًٗٝا ٚسَٛصٖا
قشاس اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالتضاالت عذد
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املًخل عذد :3
اطتُاس ٠تظذ ٌٝأمسا ٤اجملاالت املعشّب١



اطتُاس ٠خاصّ ١بأمسا ٤اجملاالت املعشّب." ١تْٛع"
2

نوع ّية المطلب
تسجيل

2

إلغاء

تغيير مكتب تسجيل

المعرب
اسم/أسماء المجال
ّ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

صاحب المطلب

االسم و اللقب أو االسم التجاري ..............................................….…………………….………………………………….………..……………….….…………………………………………….

رقم بطاقة التعريف الوطنية ……………………………………………………….…..................………….…………….………………………………………………………………..
السجل التجاري ………………………………………………………………….…….................................………….……………….…………………………………..…….…………………………..
ميدان النشاط ………………………………………………………………….………............................………………….………………..……………………………..…….……………………………..
العنوان أو المقر االجتماعي.…………..................................………………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………..
الهاتف/الفاكس…………….……………...................…..………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………………..
البريد االلكتروني.……………………………...........……………..………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..

4

نقاط االتصال

المسؤول اإلداري...............................….……..…………………………………….………….....…..
االسم و اللقب…………........................……………...............……………………………..………….

المسؤول .التقني............................…………..…………………………….……………… ..............
االسم و اللقب………........................………………...............……………………………..………….

رقم بطاقة التعريف الوطنية …………………………………………………….………………....................

رقم بطاقة التعريف الوطنية …………………………………..........………………….………………...........

الهاتف/الفاكس….………………......................….………………………………………….………………..

الهاتف/الفاكس.......................….………………….………………………………………….………………..

البريد االلكتروني………………………………………………………………………………………………........

البريد االلكتروني……………………………………………………………………………………………….........

إمضاء وختم المسؤول اإلداري

قشاس اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالتضاالت عذد
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ختم و قرار مكتب التسجيل
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