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ي نطاق 
 
ّية ف غة العبر

ّ
 ".ישראל"تسجيل أسماء المجال بالل

 القواعد -(SUNRISEإجراء التسجيل المسبق)

مة .1
ّ
 المقد

ّ )ج.م.  .1.1 نت اإلرسائيلي ( )"االتحاد( هو الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل 580299543 اتحاد اإلنبر

ي ccTLD – country code Top Level Domainنطاق أسماء المجال األعل الجديد )
 
( ف

ّية  غة العبر
ّ
 "(. النطاق الجديد)"".ישראל" الالحقة الخاصة بدولة إرسائيل بالل

عند فتح النطاق الجديد لتسجيل أسماء المجال، سيتيح االتحاد المجال لتسجيل أسماء مجال  .1.2

ة قبل الالحقة  ي )أي مبارسر
ي المستوى الثان 

 
ّية ف غة العبر

ّ
، ".ישראל"بالل

 (. שםמתחם.ישראלأو  טרנט.ישראלאיגודהאינمثال: 

، ضمن الحقة دولة  .1.3 ّ بالمقابل، سيواصل االتحاد إدارة وتشغيل نطاق أسماء المجال األعل الحالي

غة األجنبّيةإرسائيل 
ّ
غة IL." )"نطاق IL" بالل

ّ
."(، والذي يضّم كذلك أسماء مجال مسّجلة بالل

ّية، وفقا لتعريفها فيما يلي )مثال، تحت مستويات المجال .   -و CO.IL ،.ORG.IL،.AC.ILالعبر

.NET.IL .) 

 نطاق  .1.4
ّ
ح أن

ّ
وض

ُ
، والنطاق الجديد، هما نطاقا أسماء مجال ILمنعا ألّي التباس ممكن، ي

ن تماما.   منفصلي 

ي النطاق الجديد،  .1.5
 
ّية ف غة العبر

ّ
قبل فتح المجال أمام الجمهور الواسع، لتسجيل أسماء المجال بالل

ي البند 
 
ة )حسب تعريفها ف

ّ
(، أن تطلب ضمان  4سيتيح االتحاد المجال، للهيئات المستحق فيما يلي

ي البند 
 
(، من خالل الحصول عل  7تسجيل أسماء مجال معينة )حسب تعريفها ف  فيما يلي

ّ
حق

وذلك ضمن إجراء التسجيل المسبق  -حرصّي، ولوقت محدود، لتسجيل أسماء المجال هذه 

ي هذه القواعد. 
 
 المفّصل ف

ي النطاق " .1.6
 
ّية ف غة العبر

ّ
 مالكي أسماء مجال مسّجلة بالل

ّ
 حق

ّ
" )حسب تعريفها فيما IL.ُيشار إل أن

ي النطاق الجديد اسم المجال المشابه السم ال
 
( أن يضمنوا ف غة يلي

ّ
مجال المسّجل خاصتهم بالل

ّية   أي جهة أخرى حسب هذه القواعد، كما هو  -العبر
ّ
يتفّوق، باستثناء حاالت خاصة، عل حق

ي البند 
 
وط االستحقاق(.  5مفّصل فيما يلي ف  )رسر

ي هذه القواعد، سيكون متاحا  .1.7
 
ي تّم ضمانها كما هو مذكور ف

ي تسجيل أسماء المجال التر
 
 ف

ّ
الحق

 خال
ّ
ي ستبدأ مع فتح باب لصاحب الحق

، والتر ة التسجيل اآلمن، كما هو مفّصل فيما يلي ل فبر

ّية أمام الجمهور الواسع.  غة العبر
ّ
 تسجيل أسماء المجال بالل

غة  .1.8
ّ
ي هذه القواعد، مفروض عل أسماء المجال بالل

 
إجراء التسجيل المسبق كما هو مفّصل ف

سّجل مبا
ُ
ي ست

ي النطاق الجديد فقط، والتر
 
ّية، ف ة تحت الالحقة العبر فقط.  ال ينطبق ".ישראל" رسر

ي أقّرها االتحاد تحت 
تر
ّ
ي اللواحق الثانوية الخاصة، ال

 
ّية ف غة العبر

ّ
هذا اإلجراء عل أسماء المجال بالل
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؛ ".ממשל.ישראל"؛ ".ישוב.ישראל"؛ אקדמיה.ישראל")اللواحق". ".ישראל" الالحقة 

 ".צהל.ישראל"(.

وط  .1.9 ح هذه القواعد، كذلك، رسر
ّ
االستحقاق واإلجراءات الخاصة بتقديم طلبات التسجيل، توض

ة التسجيل المسبق.  هذه القواعد مكتوبة بصيغة المذكر للتسهيل فقط، وتتوّجه لكّل  خالل فبر

 سواء. 
ّ
 األجناس عل حد

ّ   -إجراء التسجيل المسبق  .2 ي
 الجدول الزمنن

ة  – 12:00، الساعة 10.7.2022، وحترّ تاري    خ 12:00، الساعة 10.5.2022من تاري    خ  .2.1 فتر

 . التسجيل المسبق

مي  - 15.8.2022وحترّ تاري    خ  11.7.2022من تاري    خ   .2.2
ّ
فحص الطلبات وإرسال أجوبة لمقد

  الطلبات. 

ة – 12:00، الساعة 5.12.2022، وحترّ تاري    خ 12:00، الساعة 5.9.2022من تاري    خ  .2.3  فتر

 . التسجيل اآلمن

ي النطاق الجديد لكافة الجمهور - 12:00، الساعة 5.9.2022من تاري    خ  .2.4
ن
 افتتاح التسجيل ف

ات التسجيل اآلمنة(.   )مقابل لفبر

ة  – 12:00، الساعة 6.2.2022، وحترّ تاري    خ 12:00، الساعة 6.12.2022من تاري    خ  .2.5 فتر

انية
ّ
 . التسجيل اآلمن الث

ة  – 12:00، الساعة 4.4.2023، وحترّ تاري    خ 12:00، الساعة 7.2.2023من تاري    خ  .2.6 فتر

الثة
ّ
 . التسجيل اآلمن الث

ّ الخاص بإجراءات التسجيل المسبق، وفقا العتباراته الخاصة،  ي
 لالتحاد تغيبر الجدول الزمت 

ّ
يحق

ي 
 
نشر رسالة مالئمة بهذا الخصوص ف

ُ
ي هذه الحالة ت

 
 موقع االتحاد، عل ووفقا لظروف المسألة. وف

 . االتحاد العتبارات وفقا أخرى طريقة كل   خالل ومن ،isoc.org.ilالعنوان 

 التعريفات .3

 تفسبر المصطلحات التالية، ضمن هذه القواعد، سيظهر بجانبها: 

ي تّم تسجيلها بشكل  شخصية قانونّية إرسائيلّية
هي واحدة من هذه الشخصيات التالية، التر

ي دولة إرسائيل، قبل موعد نشر هذه 
 
ي السّجل المالئم ف

 
ّ ف ي

قانون 

، وكان تسجيلها ساري المفعول 10.2.2022القواعد بتاري    خ 

 عند تقديم طلب التسجيل المسبق: 

كة لمنفعة الجمهور؛ .أ ي ذلك رسر
 
كة، بما ف  رسر

 جمعّية؛ .ب

اكة مسّجل .ج  ة؛رسر

 جمعّية تعاونّية .د

http://www.isoc.org.il/
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 مؤّسسة عثمانّية؛ .ه

 حزب؛ .و

كة رسمّية .ز  رسر

ي هذه  طلب التسجيل المسبق 
 
وط المفّصلة ف ي كافة الشر

 
هو طلب تسجيل يستوف

 القواعد. 

طلب تسجيل مسبق مصادق  

 عليه

ه رسالة 
ّ
ذي أرسل االتحاد بحق

ّ
هو طلب التسجيل المسبق، ال

ي واحدة من 
 
مصادقة بموضوع االستحقاق، لتسجيل االسم ف

ات التسجيل اآلمن.    فبر

م الطلب، حسب الصيغة المفّصلة  رسالة المصادقة
ّ
رسل لمقد

ُ
ي ت
هي الرسالة التر

ي البند 
 
من هذه القواعد، أو حسب صيغة مشابهة لها،  11.5ف

ي موضوع المصادقة عل طلب التسجيل المسبق. 
 
 ف

م الطلب، حسب الصيغة المفّصلة  رسالة الرفض
ّ
رسل لمقد

ُ
ي ت
تر
ّ
هي الرسالة ال

ي البند 
 
من هذه القواعد، أو حسب صيغة مشابهة لها،  11.6ف

ي موضوع المصادقة عل طلب التسجيل المسبق. 
 
 ف

د
ّ
ة التسجيل المسبق – 10.5.2022 الموعد المحد  . موعد افتتاح فتر

ة باألسبقّية
ّ
  األولوي

 

هو المبدأ الذي يعتمده االتحاد من أجل تسجيل أسماء المجال، 

ومعالجة طلبات التسجيل المسبق، وحسب هذا المبدأ سيتّم 

أّوال معاينة الطلب الصحيح واألّول من حيث موعد التقديم. 

لذين 
ّ
، ال ق التاري    خ والموعد الدقيقير 

ّ
ل االتحاد منظومة توث

ّ
يشغ

ي منظوم
 
ي تّم فيهما استالم الطلب ف

ات االتحاد، وهي الوحدة التر

د الطلب الذي تّم تقديمه أوال، والذي سُيعالج أوال.  
ّ
 تحد

هي قواعد لتخصيص أسماء مجال ضمن مستوى المجال  قواعد تسجيل أسماء المجال

ي العنوان:  -.ישראל األعل 
 
ي موقع االتحاد، ف

 
 كما هي منشورة  ف

-name-https://www.isoc.org.il/domain

  rules-registration-israel-registry/idn/dot 

م الطلب
ّ
م طلب التسجيل المسبق،   مقد

ّ
ي تقد

تر
ّ
الشخصّية القانونّية ال

غة 
ّ
ي اسم المجال المطلوب بالل

 
سّجل كمالكة ف

ُ
 ألن ت

ّ
والمعدة

ّية.   العبر

https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-israel-registration-rules
https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-israel-registration-rules
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أسماء المجال غت  القابلة  

 للتسجيل

ي ال يسمح االتحاد اعتمادها 
تر
ّ
، ال عبارة عن الكلمات أو التعاببر

ي النطاق ا
 
ّية ف غة العبر

ّ
ي ذلك كأسماء مجال بالل

 
  -لجديد، بما ف

 ؛ "ישראל" -اسم مجال مطابق السم النطاق الجديد  .1

ل لالحقة الثانوية  .2
ّ
 مضل

ّ
اسم مجال مطابق أو مشابه إل حد

؛ "ישוב"؛ "ישראל": "אקדמיה"ضمن 

 ؛צהל"؛""ממשל"

اسم مجال ممنوع من التسجيل، من قبل لجنة معاينة  .3

األسماء المسيئة، كونها تضّم كلمات بذيئة، لغة بذيئة، أو 

كونها تمّس باألنظمة العامة ومشاعر الجمهور، أو كونها 

 تنتهك بطريقة أو بأخرى قوانير  دولة إرسائيل؛ 

ي اسم  .4
 
اسم مجال يضّم حروفا متوسطة / نهائية تظهر ف

ي تعريف " منظومة الرموز مجال آخر )ك
 
ما هو مفّصل ف

 .) ّية" فيما يلي غة العبر
ّ
 بالل

ة
ّ
ي غة العتر

ّ
ي ذلك األحرف النهائّية ת"حترّ الحرف " א" الحرف "  منظومة الرموز بالل

 
، بما ف

 "ץ"(. ، "ן"، ף"،""ך"، )"ם"

ادفة من أجل  -انتباه  ي مبر
األحرف الوسىط واألحرف النهائّية تأنر

ّية  غة العبر
ّ
، פ=ף، נ=ן، מ=ם، )כ=ךتسجيل اسم مجال بالل

، وكذلك من أجل طلبات التسجيل المسبق.  لن يتّم צ=ץ(

ّية، ولن تتّم المصادقة عل  غة العبر
ّ
تخصيص اسم مجال بالل

ي حال تّمت المصادقة ع
 
ل طلب تسجيل طلب تسجيل مسبق ف

ّية، حيث  غة العبر
ّ
مسبق، أو تّم تخصيص اسم مجال مطابق بالل

يكون االختالف بير  اسمي المجال هو حرف/حروف 

/نهائية )مثال: إذا تّم تخصيص اسم المجال  ي
نهان 

، ال يمكن عندها تخصيص أو استعمال שםמתחם.ישראל

أو שממתחם. ישראל أو שממתחמ. ישראל أسماء المجال: 

 ישראל (. שםמתחמ.

ة إرسائيلّية  
ّ
ي الموعد  عالمة تجاري

 
ّية، سارية المفعول ف غة العبر

ّ
هي عالمة نصّية فقط، بالل

 ،
ّ
ي سّجل العالمات التجارّية اإلرسائيلية

 
د، والمسّجلة ف

ّ
المحد

اع، التصاميم، العّينات  والذي يديره مسّجل براءات االخبر

ي وزارة العدل. العال 
 
مة التجارّية والعالمات التجارّية، ف

اإلرسائيلّية، فيما يخّص هذه القواعد، ستضّم كذلك لقب أصلي 
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ي 
 
ّية، سارية المفعول ف غة العبر

ّ
، عالمة نصّية فقط، بالل ّ إرسائيلي

ي سّجل األلقاب األصلّية، والذي 
 
د، والمسّجلة ف

ّ
الموعد المحد

اع، التصاميم، العّينات والعالمات  يديره مسّجل براءات االخبر

ي وزارة العدل. التجاري
 
 ة، ف

ّ غبر مسّجلة،  عالمات تجارّية و/أو خدمات و/أو لقب أصلي

 -عالمات تجارية وألقاب أصلّية غبر نصّية )عالمات مع شعار 

logo عالمات جغرافّية، طلبات لتسجيل العالمات المذكورة ،)

 
ّ
طبت، أو أن

ُ
ي انتهت مدة صالحية تسجيلها، ش

تر
ّ
أو العالمات ال

د، ألي سبب كان، تسجيلها غبر سا
ّ
ي الموعد المحد

 
ري المفعول ف

ي ذلك اسم مجال أّيا كان، 
 
وكذلك كّل عالمة أو اسم آخر، بما ف

ي من الممكن أن IL.ضمن الالحقة "
تر
ّ
" أو كّل الحقة أخرى، ال

ل عالمة تجارّية  ال -تفرض حقوقا بموجب أي قانون 
ّ
تشك

 إرسائيلّية بالنسبة لهذه القواعد.   

ي عدة تصنيفات للبضائع 
 
عالمة تجارية إرسائيلّية المسّجلة ف

والخدمات، ستعتبر كعالمة تجارّية إرسائيلّية واحدة بالنسبة 

 لهذه القواعد. 

هو الموعد الذي يستطيع فيه الجمهور الواسع، تسجيل أسماء  موعد فتح التسجيل 

ّية ضمن النطاق الجديد. هذا الموعد هو  غة العبر
ّ
مجال بالل

ة التسجيل اآلمن.   كذلك موعد بداية فبر

ي البيانات األساسّية للسّجل،  اسم المجال
 
اسم المجال هو االسم المسّجل ف

ي منظومة اسماء المجال )
 
 - Domain Name System"وف

DNS" العالمّية. تخصيص اسم مجال يمنح مالكه حقوق )

ي منظومة اسماء المجال
 
ة تسجيله، ف  استخدام االسم، طيلة فبر

 العالمّية. 

ة
ّ
ي غة العتر

ّ
ي النطاق الجديد  أسماء مجال بالل

 
، ).ישראל(اسم مجال ف ي

ان 
ّ
، ضمن المستوى الث

غة 
ّ
ذي يضّم عل األقّل رمزا واحدا من منظومة الرموز بالل

ّ
وال

ّية، ويمكن أن يضّم كذلك عارضة وسىط و/أو أرقام.    العبر

ّية  غة العبر
ّ
 يمكنه:  ال اسم مجال بالل

 برقم؛أن يبدأ  .1
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أن يبدأ أو ينتهي بعارضة، أو أن يحتوي عل عارضتير   .2

؛    متتابعتير  أو اكبر

أن يحتوي عل رموز أخرى تختلف عن الرموز المذكورة  .3

ّية  غة العبر
ّ
أعاله )ومنعا ألّي التباس، ال يمكن دمج الرموز بالل

ها(؛  ورموز التينّية أو غبر

 أن يكون بطول رمز واحد فقط.  .4

ي تمّس    .5
أن يحتوي عل كلمات بذيئة، لغة بذيئة، أسماء التر

باألنظمة العاّمة أو بمشاعر الجمهور او أسماء ال تتماشر بأّي 

 شكل مع قوانير  دولة إرسائيل. 

ي رسالة المصادقة.   اسم مجال مصادق عليه
 
ّية المفّصل ف غة العبر

ّ
 هو اسم مجال بالل

م الطلب هو اسم المجال ب اسم المجال المطلوب
ّ
ذي طلب مقد

ّ
ّية، وال غة العبر

ّ
الل

ي إطار طلب التقديم المسبق. 
 
 ضمانه ف

غة 
ّ
ل بالل

ّ
اسم مجال مسج

ة 
ّ
ي  العتر

ّية المسّجل ضمن المستوى الثالث  غة العبر
ّ
هو اسم مجال بالل

ي النطاق 
 
או  co.il ،.org.il، ضمن مستويات المجال . ILف

.net.il :د. مثال
ّ
، اعتبارا من التاري    خ المحد

org.ilאיגודהאינטרנט.. 

ة التسجيل اآلمن ة من ثالثة ] فتر [ أشهر، منذ موعد افتتاح تسجيل أسماء 3فبر

  . ّية، كما هو مفّصل أعاله وفيما يلي غة العبر
ّ
 المجال بالل

انية
ّ
ة التسجيل اآلمن الث ة من شهرين ] فتر ي تبدأ مع نهاية 2فبر

ة التسجيل اآلمن، كما [ والتر فبر

 .  هو مفّصل أعاله وفيما يلي

الثة
ّ
ة التسجيل اآلمن الث ة من شهرين ] فتر ة التسجيل اآلمن 2فبر ي تبدأ مع نهاية فبر

[ والتر

 . انية، كما هو مفّصل أعاله وفيما يلي
ّ
 الث

ة التسجيل المسبق   فتر
ّ
ي يحق

ّ أعاله، والتر ي
ي الجدول الزمت 

 
ة المذكورة ف خاللها هي الفبر

م طلب تسجيل مسبق. 
ّ
م الطلب، أن يقد

ّ
 لمقد

 الُمعىط .4
ّ
 الحق

ة التسجيل اآلمن )أو  .4.1 م الطلب، وخالل فبر
ّ
يمنح طلب التسجيل المسبق المصادق عليه، مقد

ا مطلقا لتسجيل اسم المجال 
ّ
الثة، حسب المسألة(، حق

ّ
انية/الث

ّ
ة التسجيل اآلمن الث خالل فبر

ي طلب التسجيل المسبق. 
 
 المصادق عليه بملكيته، وفقا لتفاصيله ف
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م الطلب ح .4.2
ّ
ي حال لم يستغّل مقد

 
ة التسجيل ف ه لتسجيل اسم المجال المصادق عليه، خالل فبر

ّ
ق

ي لم 
ة. أسماء المجال المصادق عليها، والتر ي نهاية هذه الفبر

 
 ف

ّ
اآلمن، ستتّم مصادرة هذا الحق

ة التسجيل اآلمن، ستكون متاحة للتسجيل من قبل الجمهور الواسع، حسب  سّجل خالل فبر
ُ
ت

 إذا  
ّ
انية، كما هو مبدأ األولوية باألسبقّية، إّل

ّ
ة التسجيل اآلمن الث كان باإلمكان تسجيلها خالل فبر

 .  مفّصل فيما يلي

ة  .4.3 ي حال كان هناك بالنسبة السم المجال المصادق عليه ذاته، والذي لم ُيسّجل خالل فبر
 
ف

م له 
ّ
د
ُ
 له تسجيله، أو ق

ّ
ّية ويحق غة العبر

ّ
ي اسم مجال مسّجل بالل

 
التسجيل اآلمن، مالك آخر ف

ي هذه الظروف، هو طلب 
 
، وفقا لقواعد األسبقّية ف

ّ
، سيكون صاحب الحق ّ ي

 
تسجيل مسبق إضاف

انية. ّ
ّ
ة التسجيل اآلمن الث  مطلق لتسجيل اسم المجال بملكيته، خالل فبر

ّ
 صاحب حق

انية، ستتّم مصادرة هذا  .4.4
ّ
ة التسجيل اآلمن الث ه خالل فبر

ّ
 لم يستغّل حق

ّ
 صاحب الحق

ّ
طالما أن

ي نهاية 
 
 ف

ّ
ة، وسيكون اسم المجال متاحا للتسجيل من قبل الجمهور الواسع، حسب الحق هذه الفبر

الثة، كما هو 
ّ
ة التسجيل اآلمن الث  إذا كان باإلمكان تسجيلها خالل فبر

ّ
مبدأ األولوية باألسبقّية، إّل

 .  مفّصل فيما يلي

ذي لم ُيسّجل خال .4.5
ّ
ي حال تّم تقديم، بالنسبة السم المجال المصادق عليه، وال

 
ي التسجيل ف

نر ل فبر

 المذكور، هو 
ّ
، سيكون صاحب الحق ّ ي

 
انية، طلب تسجيل مسبق صحيح إضاف

ّ
اآلمن األول والث

الثة.    ّ 
ّ
ة التسجيل اآلمن الث  مطلق لتسجيل اسم المجال بملكيته، خالل فبر

ّ
 صاحب حق

الثة، ستتّم مص .4.6
ّ
ة التسجيل اآلمن الث ه خالل فبر

ّ
 لم يستغّل حق

ّ
 صاحب الحق

ّ
ادرة هذا طالما أن

ة، وسيكون اسم المجال متاحا للتسجيل من قبل الجمهور الواسع، حسب  ي نهاية هذه الفبر
 
 ف

ّ
الحق

مت له طلبات تسجيل مسبق صحيحة إضافّية. 
ّ
د
ُ
 مبدأ األولوية باألسبقّية، حتر وأن ق

وط االستحقاق .5  رسر

ة لتقديم طلبات تسجيل م .5.1
ّ
، ستكون مستحق ، وفقط هي سبق، خالل الجهات المذكورة فيما يلي

ة التسجيل المسبق:    فبر

 صاحب عالمة تجارّية إرسائيلّية؛  .5.1.1

 شخصية قانونّية إرسائيلّية.  .5.1.2

ة .5.2
ّ
ي غة العتر

ّ
لة بالل

ّ
ة لمالكي أسماء مجال مسج

ّ
ي غة العتر

ّ
ّ لضمان أسماء مجال بالل ي

 
 تلقائ

ّ
  حق

ي النطاق  .5.2.1
 
ّية، ف غة العبر

ّ
، سيحصلون عل أولوّية ILمالكو أسماء المجال المسّجلة بالل

ي النطاق الجديد، والمطابق السم المجال المسّجل 
 
ّية ف غة العبر

ّ
لتسجيل اسم مجال بالل

ة التسجيل اآلمن  ّية، وذلك خالل فبر غة العبر
ّ
دون حاجة لتقديم طلب تسجيل  -خاصتهم بالل

  .) ّ ي
 لهم بشكل تلقان 

ّ
 مسبق )سيتّم ضمان هذا الحق

ّية مثال، شخص ما، المالك الس  غة العبر
ّ
م المجال المسّجل بالل

org.ilي تسجيل اسم المجال .שםהמתחםשלי
 
 ف

ّ
، سيضمن له الحق

 . שםהמתחםשלי.ישראל
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ّية،  .5.2.2 غة العبر
ّ
ي حال تّم تحديد اسم المجال المسّجل بالل

 
 ال يكون متاًحا، ف

ّ
هذا الحق

ي السّجل الجديد. 
 
 كاسم مجال غبر قابل للتسجيل ف

 لصاحب  .5.2.3
ّ
ة، يتفّوق عىل أّي حق

ّ
ي غة العتر

ّ
لة بالل

ّ
 مالكي أسماء المجال المسج

ّ
حق

ة إرسائيلّية أو لشخصية قانونّية إرسائيلّية، وفقا لهذه القواعد. 
ّ
يتّم المصادقة عالمة تجاري

ّية  غة العبر
ّ
ي حال لم يكن هناك اسم مجال مسّجل بالل

 
عل طلب تسجيل مسبق، فقط ف

 سابق له. 

تحاد أصحاب العالمة التجارّية اإلرسائيلّية /الشخصّية القانونّية ينصح اال  .5.2.4

ي حال كان اسم المجال المطلوب   -اإلرسائيلّية، بتقديم طلبات التسجيل المسبق 
 
كذلك ف

د من ذلك بواسطة 
ّ
ّية )يمكن التأك غة العبر

ّ
 -خدمات ال  مطابقا السم مجال مسّجل بالل

WHOIS  لالتحاد بالنسبة لنطاقIL )-  ي حال لم يستغّل مالك اسم المجال المسّجل
 
وذلك ف

ة التسجيل اآلمن ذات الصلة.  ه خالل فبر
ّ
ّية، حق غة العبر

ّ
 بالل

ّية متط .5.2.5 غة العبر
ّ
ي حال كان هناك اسما مجال مسّجالن بالل

 
 -، ضمن لواحق ير  بقاف

  –[ .איגודהאינטרנטorg.il -و .איגודהאינטרנטco.ilثانوية مختلفة ]مثال: 
ّ
 الحق

ّ
فإن

ّية،  غة العبر
ّ
ّية، سُيعىط السم المجال المسّجل بالل غة العبر

ّ
لضمان اسم المجال المطابق بالل

 . ّ ذي تّم تسجيله أوال عل اسمه مالكه الحالي
ّ
 وال

ّية، خالل  .5.2.6 غة العبر
ّ
 بتسجيل اسم المجال بالل

ّ
ي حال لم يقم صاحب الحق

 
ة ف فبر

ذي كان 
ّ
ّية، وال غة العبر

ّ
 سُيعىط السم المجال المسّجل بالل

ّ
 الحق

ّ
التسجيل اآلمن، فإن

انية. 
ّ
ة التسجيل اآلمن الث ، وذلك خالل فبر تيب، عل اسم مالكه الحالي ي البر

 
تسجيله ثانيا ف

 المذكور خالل 
ّ
ّية، سُيعىط الحق غة العبر

ّ
طالما لم يكن هناك اسم مجال مسّجل آخر بالل

انية، لطلب التسجيل المسبق الصحيح واألول من حيث موعد فبر 
ّ
ة التسجيل اآلمن الث

ي حال ُوجدت قواعد كهذه( 
 
ي البند   -التقديم، حسب هذه القواعد )ف

 
 4كما هو مفّصل ف

 أعاله. 

ّية، بتسجيل اسم  .5.2.7 غة العبر
ّ
ي حال لم يقم مالكا أسماء المجال المسّجلة المطابقة بالل

 
ف

غة العبر 
ّ
 المجال بالل

ّ
 الحق

ّ
، فإن انية عل التوالي

ّ
ة التسجيل اآلمن األول أو الث ّية خالل فبر

الثة، لطلب التسجيل المسبق الصحيح 
ّ
ة التسجيل اآلمن الث المذكور سُيعىط خالل فبر

ي حال ُوجدت قواعد كهذه( 
 
كما   -واألول من حيث موعد التقديم، حسب هذه القواعد )ف

ي البند 
 
 أعاله.  4هو مفّصل ف

شار
ُ
  -ي

ّ
ّية كما هو مفّصل أعاله، فإن غة العبر

ّ
 مالكي أسماء المجال المسّجلة بالل

ّ
باستثناء حق

ي اسم المجال المسّجل، سواء كان ذلك تحت الالحقة "
 
" أو تحت أي IL.الحقوق أّيا كانت ف

ة التسجيل  ّية، خالل فبر غة العبر
ّ
الحقة أخرى، ال تتيح المجال لتسجيل أسماء المجال بالل

 أو بعدها. المسبق 

https://www.isoc.org.il/whois
https://www.isoc.org.il/whois


 18من  9صفحة

 

 عدد أسماء المجال المطلوبة .6

 ة لكّل معيار استحقاق كما هو مفّصل أعاله. بيمكن تقديم طلب تسجيل مسبق واحد فقط، بالنس

 متطلبات رسمّية -اسم المجال المطلوب  .7

يتوجب عل اسم المجال المطلوب أن يكون مطابقا بشكل كامل لعالمة تجارّية إرسائيلّية، أو  .7.1

ي شهادة مطابقا تماما لال 
 
ّية، لشخصية قانونّية إرسائيلّية، عل نحو ما تظهر ف سم الكامل، بالعبر

، باستثناء ما هو مفّصل  العالمة التجارية اإلرسائيلّية، أو شهادة التسجيل أو التأسيس عل التوالي

   :  فيما يلي

ستبدل بعارضات.  -الفراغات  .7.1.1
ُ
ها أو ت

ّ
شطب كل

ُ
 ت

ي العال  .7.1.2
 
ي اسم الشخصّية سيتّم شطب كّل رمز ظاهر ف

 
مة التجارّية اإلرسائيلّية، أو ف

ّية، مثال: الفاصلة العليا، عالمتا  غة العبر
ّ
ي اسم مجال بالل

 
ّ ف ي

القانونّية المسّجلة، غبر قانون 

ها من الرموز.    التنصيص، األقواس وغبر

 باإلضافة لذلك، يمكن شطب من اسم المجال المطلوب، العنارص التالية:  .7.2

كات الالحقة القانون .7.2.1 ّية لنوع الشخصّية القانونّية المسّجلة: مثال، "م.ض" للشر

 المسّجلة أو "ج.م" للجمعّيات المسّجلة.  

وط التالية فقط:   .7.2.2 ي اسم الشخصّية، وعند استيفاء الشر
 
 سنة التسجيل، المذكورة ف

 سنة التسجيل تظهر بير  أقواس؛ .7.2.2.1

ي نهاية االسم المسّجل للشخصّية  .7.2.2.2
 
القانونّية، تظهر سنة التسجيل ف

 كمركب أخبر قبل الالحقة القانونّية؛

ي كانت ما بير  السنوات  .7.2.2.3
سنة التسجيل هي رقم مكّون من أربعة منازل، والتر

1900-2022  . 

شطب سنة التسجيل حسب هذا البند، له تأثت  عىل ترتيب األسبقّية لطلب 

ي البند 
ن
.  11.4.4.2التسجيل المسبق، كما هو مفّصل ف  فيما يىلي

 مثال: 

كة باسم " كة كمثال )رسر  وحاصلة عل عالمة التجارة اإلرسائيلّية( م.ض" 2002رسر

ة كمثال""
ّ
 لها تقديم طلب تسجيل مسبق، بالنسبة لواحد من عالمة تجاري

ّ
، يحق

 أسماء المجال التالية، حسب اختيارها: 

كة •  .ישראל2002 -كمثال-رسر

كةكمثال •  .ישראל2002رسر

كة •  ישראלكمثال. -رسر

كةكمثال.  •  ישראלرسر
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ان لن يكونا بدرجة أولوّية اال  ب )االسمان األخبر
ّ
، بسبب شطب مرك ي

سمير  األول والثان 

 السنة(. 

وكذلك تقديم طلب تسجيل مسبق، بالنسبة لواحد من أسماء المجال التالية، حسب  

 اختيارها: 

ة-عالمة •
ّ
 ישראלكمثال. -تجاري

ة-عالمة •
ّ
 ישראל كمثال. -تجاري

م الطلب  .8
ّ
بات  –مقد

ّ
 المتطل

ي البند  .8.1
 
م الطلب يمكن أن يكون واحدا من الجهات المذكورة ف

ّ
 أعاله، فقط.   5مقد

ي طلب التسجيل المسبق، سيكون واحدا من األسماء ال .8.2
 
م الطلب، المذكور ف

ّ
مفّصلة فيما اسم مقد

 :  يلي

غة  .8.2.1
ّ
م الطلب بالل

ّ
عندما تحتوي شهادة التسجيل ذات الصلة، عل اسم مقد

ي طلب التسجيل المسبق، سيكون 
 
 اسم المالك المذكور ف

ّ
ّية، فإن  له.  مطابقااإلنجلبر 

ّية  .8.2.2 غة العبر
ّ
م الطلب بالل

ّ
عندما تحتوي شهادة التسجيل ذات الصلة، عل اسم مقد

ي طلب التسجيل المسبق، بواحدة من الصورتير  فقط، يكتب اسم المالك 
 
المذكور ف

 :  التاليتير 

سّجل " -نقحرة االسم برموز التينّية  .8.2.2.1
ُ
كة كمثال م.ض" ت  Hevraمثال: "رسر

Ledugma Ltd؛ أو"-    

ّية  .8.2.2.2 جم لإلنجلبر 
سّجل " -االسم مبر

ُ
كة كمثال م.ض" ت  Exampleمثال: "رسر

Company Ltd ؛" 

ي طلب  .8.2.2.3
 
م الطلب ف

ّ
التسجيل المسبق، يجب أن يحتوي عل اسم مقد

ي تشبر إل نوع الشخصّية القانونّية المسّجلة، إذا كانت هذه 
تر
ّ
الالحقة الرسمّية ال

كات المسّجلة أو "ج.م" للجمعّيات المسّجلة.   الالحقة موجودة، مثال: "م.ض" للشر

 إصدار مستندات كدليل  .9

م الطلب لطلبه، المستندات التالية، حسب ن .9.1
ّ
 وع الطلب: يرفق مقد

ة إرسائيلّية  .9.1.1
ّ
 طلب يستند عىل عالمة تجاري

نسخة رقمّية أو ممسوحة ضوئّيا، واضحة ومحتلنة من شهادة تسجيل  .9.1.1.1

(، كما تّم إصدارها من قبل مسّجل  ّ العالمة التجارّية الرسمّية )أو شهادة اللقب األصلي

ي وزارة 
 
اع، التصاميم، العّينات والعالمات التجارّية ف ثبت براءات االخبر

ُ
ي ت
تر
ّ
العدل، وال

 العالمة مسّجلة وسارية المفعول. 
ّ
 أن

ي تمتلك عالمة تجارّية إرسائيلّية، ترفق  .9.1.1.2
شخصية قانونّية إرسائيلّية، والتر

إضافة لذلك، نسخة رقمّية أو ممسوحة ضوئّيا، واضحة ومحتلنة من المستند الذي 
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ّ ذي الصلة )مثل تقرير مطبوع محت صدر من قبل السّجل الحكومي
ُ
لن من بنك أ

م الطلب، هي شخصية 
ّ
 الشخصّية القانونّية لمقد

ّ
كات(، والذي ُيثبت أن مسّجل الشر

 قانونّية قائمة، مسّجلة ونشطة. 

ي تمتلك عالمة تجارّية إرسائيلّية، ترفق  .9.1.1.3
تر
ّ
شخصية قانونّية أجنبّية، وال

إضافة لذلك، نسخة رقمّية أو ممسوحة ضوئّيا، واضحة ومحتلنة من شهادة 

ّ ذي التسجيل  صدرت من قبل السّجل الحكومي
ُ
ي أ
م الطلب، والتر

ّ
أو التأسيس لمقد

 الشخصية 
ّ
ي تثبت أن

تر
ّ
ي تّم فيها التسجيل، وال

تر
ّ
م الطلب ال

ّ
ي دولة مقد

 
الصلة ف

جمة للغة  م الطلب، هي شخصية قانونّية قائمة، مسّجلة ونشطة، مبر
ّ
القانونّية لمقد

ي األ 
 
غة ف

ّ
ّية )إذا لم تكن بهذه الل صل( ومصادق عليها كنسخة مطابقة لألصل اإلنجلبر 

 من قبل كاتب عادل. 

 طلب يستند عىل اسم شخصية قانونّية إرسائيلّية .9.1.2

نسخة رقمّية أو ممسوحة ضوئّيا، واضحة ومحتلنة من شهادة التسجيل   .9.1.2.1

ّ ذي الصلة )مثل تقرير  صدرت من قبل السّجل الحكومي
ُ
ي أ

تر
ّ
م الطلب، وال

ّ
لمقد

م 
ّ
 الشخصية القانونّية لمقد

ّ
ثبت أن

ّ
كات(، وت مطبوع محتلن من بنك مسّجل الشر

 الطلب، هي شخصية قانونّية قائمة، مسّجلة ونشطة. 

 إضافّيةأدلة  .9.2

م الطلب معلومات ومستندات إضافّية، لدعم طلب التسجيل المسبق،  .9.2.1
ّ
يزّود مقد

ي ظروف المسألة. 
 
ما طلب منه االتحاد ذلك، ووفقا العتبارات االتحاد ف

ّ
 كل

 كيف يتّم إصدار المستندات لالتحاد؟ .9.3

9.3.1.  
ّ
ويد االتحاد، إّل م الطلب ببر 

ّ
ي إطار المواعيد  يهتّم مقد

 
إذا أشبر بخالف ذلك، وف

دة، بالمستندات المطلوبة بصيغة 
ّ
، 5MB، بالحجم األقىص للملف JPEGأو  PDFالمحد

ّ ال يزيد عن  ها االتحاد.    10MBوبحجم إجمالي  ، ووفقا لكّل تعليمات أخرى ينشر

ّية، لكّل مس .9.3.2 م الطلب ترجمة دقيقة للغة العبر
ّ
تند حسب طلب االتحاد، يصدر مقد

غة. 
ّ
  غبر مكتوب بهذه الل

م الطلب  .10
ّ
 ترصيحات وادعاءات مقد

10.1.  : ي
م الطلب يرّصح ويصادق عل اآلنر

ّ
 مقد

ّ
 عند تقديم الطلب، فإن

 تقديم طلب التسجيل المسبق، تّم بحسن نّية، وألهداف قانونّية فقط.  .10.1.1

 يحتوي طلب التسجيل المسبق عل معلومات حقيقّية، دقيقة ومحتلنة.  .10.1.2

نامج وكّل مستند مرفق له، ال تنهتك حقوقا ألطراف  .10.1.3 طلب التسجيل المسبق، البر

 ثالثة. 
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ي حال تّمت المصادقة عل طلب  .10.1.4
 
مّس حقوق أّيا كانت ألطراف ثالثة، ف

ُ
ه لن ت

ّ
وبأن

ّية  غة العبر
ّ
 اسم المجال المطلوب بالل

ّ
ي حال أن

 
التسجيل المسبق من قبل االتحاد، وف

م الط
ّ
 لب. سُيسّجل لملكية مقد

م الطلب  .10.1.5
ّ
 اسم المجال المصادق عليه، مع اسم مقد

ّ
ه معلوم له أن

ّ
سيتّم  -وبأن

نت التابع لالتحاد.  ي موقع اإلنبر
 
هما ف  نشر

ي هذه القواعد، ولسياسة االتحاد، قواعده  .10.1.6
 
دة ف

ّ
م وخاضع لإلجراءات المحد ه ملبر 

ّ
بأن

ي ال
 
ي ذلك قواعد تسجيل أسماء المجال المعتمدة ف

 
ي ذلك وتعليماته، بما ف

 
نطاق الجديد، بما ف

ي 
 
د فيها، وعل نحو ما ستكون عليه من وقت آلخر، ومنشورة ف

ّ
جهاز تسوية الخالفات المحد

 موقع االتحاد، عل العنوان: 

-israel-registry/idn/dot-name-inhttps://www.isoc.org.il/doma

rules-registration  

 اإلجراءات  .11

 تقديم طلب التسجيل المسبق .11.1

م طلب التسجيل المسبق لالتحاد، بواسطة استمارة طلب التسجيل المسبق الموجودة  .11.1.1
ّ
ُيقد

ي العنوان )
 
 URL :)-registry/idn/dot-name-https://www.isoc.org.il/domainف

application-israel  .تقديم الطلب غبر ملزم بالدفع 

ي البند  .11.1.2
 
 ، حسب المسألة.  9ترفق مع الطلب كافة المستندات المفّصلة ف

ي البند  .11.1.3
 
 . 9.3يجب تقديم المستندات حسب اإلجراءات المفّصلة ف

  

https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-israel-registration-rules
https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-israel-registration-rules
https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-israel-application
https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-israel-application
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 مصادقة استالم   .11.2

سل مصادقة استالم حسب  .11.2.1
بعد التقديم الصحيح لطلب التسجيل المسبق، سبرُ

م الطلب 
ّ
ّ الذي ذكره مقد ي

ون  يد اإللكبر الصيغة التالية، أو بصيغة مشابهة لها، إل عنوان البر

ي طلب التسجيل الم
 
 سبق: ف

 

--- An English version will follow the Hebrew text--- 

 

 مرحًبا،

ي مرحلة التسجيل المسبق لنطاق اسماء المجال الجديد 
 
 ".ישראל". شكرا عل مشاركتك ف

 تّم بنجاح تقديم طلبك لتسجيل مسبق السم المجال  ____________.   

ي موعد الحق، كما هو مفّصل 
 
ي قواعد التسجيل المسبق القرار بالنسبة لطلب التسجيل المسبق، سُيتخذ ف

 
 . ف

 

 .___________ ّ ي
ون  سل القرار لعنوان بريدك اإللكبر ُ

 سبر

 عل هذه الرسالة. ال حاجة للر 
ّ
 د

 عل الرسالة. 
ّ
ي موضوع التسجيل المسبق، يمكن الرد

 
ي كّل مكاتبة ف

 
 ف

 

 شكرا،

نت اإلرسائيلي )ج.م( حاد اإلنبر
ّ
 ات

 

Hello, 

Thank you for your participation in the Sunrise Process of the new "ישראל." ccTLD . 

The Sunrise Application for domain name __________ has been successfully submitted . 

Sunrise A decision regarding your request will be announced at a later time, as described at the 

Terms and Conditions . 

The decision will be sent to you to the email address  . _____________ 

There is no need to reply to this message . 

Any correspondence regarding this application can be done by replying to this message . 

 

Thank you, 

The Israel Internet Association (ISOC-IL) 

 

ي البند  .11.2.2
 
ي يزيد حجمها عن المذكور ف

ي سيتّم 9.3.1الطلبات التر
، أو الطلبات التر

وسات أو برامج  التعّرف عليها من خالل أجهزة الحاسوب التابعة لالتحاد، كمصابة بالفبر

م الطلب. 
ّ
 ضارة أخرى، سيتّم رفضها بدون رسالة تحذير أّيا كانت لمقد

ة تقديم طلبات التسجيل المسب .11.3  قانتهاء فتر

https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-israel-registration-rules
https://en.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-israel-registration-rules
https://en.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-israel-registration-rules


 18من  14صفحة

 

ة إجراء التسجيل المسبق. وابتداء   .11.3.1 من  سيبدأ االتحاد معاينة الطلبات، مع انتهاء فبر

 هذا الموعد، ال يقبل االتحاد طلبات تسجيل مسبق إضافّية. 

 معاينة طلبات التسجيل المسبق .11.4

ي الحاالت التالية:  .11.4.1
 
ه غبر ملزم، رفض أّي طلب، ف

ّ
 لالتحاد، لكن

ّ
 يحق

 الطلب ال  .11.4.1.1
ّ
إذا كان االتحاد يعتقد، وبحسن نّية، وبعد معاينة الطلب، أن

ي هذه القواعد. 
 
ي المتطلبات المشار إليها ف

 
 يستوف

 رفض الطلب مطلوب من أجل  .11.4.1.2
ّ
إذا كان االتحاد يعتقد، وبحسن نّية، أن

 . ILالمحافظة عل استقرار، إدارة، سالمة أو نشاط النطاق الجديد السليم، أو نطاق 

لة. وم .11.4.1.3
ّ
، أو قرار لسلطة مؤه ّ ي

 ن أجل االنصياع لكّل أمر، قرار قضان 

من أجل االمتناع عن تحّمل أي مسؤولية ممكنة، تجاه أي شخص أو جهة  .11.4.1.4

 أخرى. 

م الطلب رسالة رفض  .11.4.2
ّ
سل االتحاد لمقد ُ

ي حال ُرفض طلب التسجيل المسبق، سبر
 
ف

ي بصيغة رسائل الرفض، أو بصيغة مشابهة لها، 
ح لسبب رفض الطلب. تحتوي عل  والتر  رسر

ة  .11.4.3 م خالل فبر
ّ
قد
ُ
ي حال تّم استيفاء كافة متطلبات إجراء التسجيل المسبق، ولم ت

 
ف

التسجيل المسبق طلبات تسجيل مسبق إضافّية السم المجال المطلوب، ولم يكن هناك 

ّية  غة العبر
ّ
سل  -اسم مجال مطابق مسّجل بالل

سيتّم عندها المصادقة عل الطلب، وسبرُ

م الطلب. رسالة 
ّ
 مصادقة لمقد

ي حال تّم تقديم عدد من الطلبات الصحيحة للتسجيل المسبق، بالنسبة السم  .11.4.4
 
ف

 حقوق مالكي أسماء 
ّ
ط أن المجال المطلوب ذاته، سيتّم فرض قواعد األسبقّية التالية )وبشر

 لصاحب عالمة تجارّية إرسائيلّية
ّ
ّية، تتفّوق عل أي حق غة العبر

ّ
أو  المجال المسّجلة بالل

 لشخصية قانونّية إرسائيلّية، وفقا لهذه القواعد، وكما هو مفّصل أعاله(: 

11.4.4.1.  
ّ
، لهما األسبقّية ذاتها، فإن ي تسجيل مسبق، أو أكبر عند استالم طلتر

 ، وفقا لمبدأ األولوّية باألسبقّية. قالطلب السابق من حيث موعد التقديم يتفوّ 

ي ُحذف منها طلب تسجيل مسبق لشخصية قانونّية إرسائيلّية،  .11.4.4.2
والتر

ي البند 
 
ب السنة، كما هو مفّصل ف

ّ
ي أدن  ترتيب من حيث  7مرك

 
أعاله، ستكون ف

 األسبقّية. 

 رسالة الرفض .11.5

--- An English version will follow the Hebrew text--- 

 

  مرحًبا،
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 طلبك لتسجيل اسم المجال  _____________ للمالك ________ 
ّ
ي إطار إجراء  نعلمك بهذا أن

 
ف

ي نطاق 
 
 ، ُرفض وذلك لألسباب التالية: ".ישראל"التسجيل المسبق ألسماء المجال ف

 

 ]تفصيل سبب الرفض[ 

 

ام،    باحبر

نت اإلرسائيلي )ج.م( حاد اإلنبر
ّ
 ات

 

  

 

Hello, 

 

We regret to inform you that your request to register the domain name 

________, as part of the Sunrise guidelines of the “ישראל.” TLD has been denied 

for the following reason(s):  

[Details] 

 

Sincerely,  

The Israel Internet Association (ISOC-IL) 

 

 صادقة رسالة الم .11.6

 

--- An English version will follow the Hebrew text--- 

 

 مرحًبا،

 

ي إطار إجراء التسجيل 
 
ه تّمت المصادقة عل تسجيل اسم المجال  _____________، ف

ّ
نعلمك بهذا أن

ي نطاق 
 
 ".ישראל".المسبق ألسماء المجال ف

 

ي ستبدأ بتاري    خ 
ة التسجيل اآلمن التر ة محدودة، خالل فبر ا مطلقا، ولفبر

ّ
، 5.09.2022تمنح المصادقة حق

ي النطاق 
 
من قبل الجمهور الواسع، وستنتهي بتاري    خ ".ישראל" مع بداية تسجيل أسماء المجال ف

م الطلب هذا فقط. 5.12.2022
ّ
 ، لتسجيل اسم المجال ____________ لملكّية مقد

 

ي حا
 
ة، وسيكون اسم ف ي نهاية هذه الفبر

 
ي تسجيل اسم المجال، فسيتّم مصادرته ف

 
ك ف

ّ
ل لم تستغّل حق

 سابق آخر أو من قبل الجمهور الواسع. 
ّ
 المجال متاحا للتسجيل من قبل صاحب حق
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ي خدمة ال 
 
ي إطار إجراء التسجيل المسبق، يمكن إيجادها ف

 
ي تّمت المصادقة عليها ف

 -أسماء المجال التر

WHOIS  

https://www.isoc.org.il/whois 

 

ام،    باحبر

نت اإلرسائيلي )ج.م( حاد اإلنبر
ّ
 ات

 

Hello, 

 

We regret to inform you that your request to register the domain name 

________, as part of the Sunrise guidelines of the “ישראל.” TLD has been denied 

for the following reason(s :) 

The approval grants an exclusive, time-limited right of first refusal to register the 

domain name under the "ישראל." TLD. This right (the Protected Registration 

Period) is valid for three months, from the time registration of "ישראל." TLD 

opens to the public: from September 5, 2022, until December 5, 2022 . 

 

If you choose not to use your right during the Protected Registration Period, 

your eligibility will expire, and the domain name may be available to another 

prioritized right-holder, or to the general public, as explained in detail in the 

Sunrise guidelines . 

You can review domain names approved during Sunrise on ISOC-IL’s WHOIS 

service at https://en.isoc.org.il/whois . 

 

Sincerely, 

The Israel Internet Association (ISOC-IL) 

 اإلعالن .11.7

ة التسجيل  .11.7.1 ي فبر
 
المعلومات حول مصادقة طلب للتسجيل عل اسم مجال ف

ي خدمة ال 
 
نت WHOIS -المسبق، سيتّم اإلعالن عنها للجمهور الواسع ف ي موقع اإلنبر

 
، ف

ة التسجيل المسبق.   ي نهاية فبر
 
 التابع لالتحاد، ف

حاد  .11.8
ّ
ة قرارات االت

ّ
 محدودي

ي إطار إجراء التسجيل المسبق، أو حسب هذه القواعد،  .11.8.1
 
كّل قرار اتخذه االتحاد، ف

سيكون نهائيا وقاطعا ولن يكون باإلمكان الحصول عل طلب معاينة مجددة / التماس لهذه 

دة.  القرارات،
ّ
ي إطار طلبات المعاينة المجد

 
 أمام االتحاد ف

 تنفيذ طلب تسجيل مسبق مصادق عليه، وتسجيل اسم المجال المصادق عليه  .12

https://en.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/sunrise-rules%20
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م  .12.1
ّ
مع المصادقة عل طلب التسجيل المسبق من قبل االتحاد، وإرسال رسالة المصادقة لمقد

ة التسجيل  الطلب، ُيعّرف اسم المجال المصادق عليه "كمصادق عليه بتسجيل مسبق" طيلة فبر

ي خدمة ال 
 
ي موقع االتحاد.    وكذلك يتّم  WHOIS -اآلمن، وُينشر عل هذا النحو كذلك ف

 
ف

ّية.  غة العبر
ّ
 أصحاب اسم المجال المسّجل بالل

ّ
 التعريف ذاته بالنسبة لحق

م الطلب فقط، فيما  .12.2
ّ
ة التسجيل اآلمن، تتّم مصادقة طلب التسجيل عل اسم مقد خالل فبر

 باسم المجال المصادق عليه. يتعلق 

، ومنوط بدفع رسوم  .12.3 لير 
ّ
ّ المؤه نت اإلرسائيلي يتّم التسجيل بواسطة مسّجلي اتحاد اإلنبر

 تسجيل اسم المجال المعتمد لدى المسّجل ذي الصلة، ووفقا لقواعد تسجيل أسماء المجال 

 تحديد المسؤولية والتعويض .13

ي ذلك  .13.1
 
م لمالكي أسماء المجال خدمة التسجيل المسبق لالتحاد، بما ف

ّ
جهاز الضمان المقد

ّية، يمكن استخدامه كما هو، ) غة العبر
ّ
م الطلب أو لمالك AS ISالمسّجلة بالل

ّ
( ولن تكون لمقد

ي هذه الحالة: "
 
ّية )وف غة العبر

ّ
م الطلباسم المجال المسّجل بالل

ّ
عاء، شكوى أو طلب مقد

ّ
"( أي اد

ات الخدمة، قدر   تها أو مالءمتها لالحتياجات والمتطلبات المعينة.  تجاه االتحاد، بسبب ممبر 

م االتحاد بأن تكون خدمة التسجيل المسبق خالية تماما من األخطاء، أو محّصنة ضد  .13.2 ال يلبر 

ار، األعطاب، األعطال  مجة أو خطوط االتصال بالخدمة  -األرص  ي األجهزة، البر
 
ي ذلك أعطال ف

 
بما ف

 . لدى االتحاد أو أّي طرف من مزّوديه -

، بسبب معاينة طلب  .13.3 ر يحدث، بشكل مبارسر أو غبر مبارسر االتحاد غبر مسؤول عن أي رص 

 التسجيل المسبق، أو كّل خالف آخر ناجم عن هذه القواعد.  

ي أنظمته، ويطّبق أنظمة أمن معلومات صارمة.  .13.4
 
ة ألمن المعلومات ف حاد أهمّية كببر

ّ
يولي االت

اقات ممكنة للحاسوب، أو  ومع ذلك، االتحاد ال يمكنه أن يضمن حصانة مطلقة ضد اخبر

ي عمل أجهزة الحاسوب 
 
اق كهذه، كشف المعلومات أو التشويشات والمشاكل ف محاوالت اخبر

خذها االتحاد، 
ّ
ي يت

ن طرف ثالث، وبالرغم من وسائل األمن التر
ّ
ي يستخدمها االتحاد. وإذا تمك

تر
ّ
ال

قة بهذه القواعد 
ّ
ي  -من الوصول إل معلومات متعل

 
م الطلب بما ف

ّ
أو  -ذلك معلومات حول مقد

م الطلب أّي ادعاء، شكوى أو طلب ضد االتحاد. 
ّ
ء، فلن يكون لمقد  استخدامها عل نحو شي

مة لغرض إجراء  .13.5
ّ
ال يتحّمل االتحاد مسؤولية استخدام أطراف ثالثة أّيا كانت، للمعلومات المقد

ي خدمة ال
 
ي كّل مكان آخر.   التابعة ل WHOIS -التسجيل المسبق، والمعلن عنه ف

 
 التحاد، أو ف

م الطلب من قبل طرف  .13.6
ّ
م ضد مقد

ّ
عاء، شكوى أو طلب ُيقد

ّ
ال يتحّمل االتحاد مسؤولية أي اد

غة 
ّ
ه أخّل بحقوقه بتقديم طلب التسجيل المسبق، أو بتسجيل اسم مجال بالل

ّ
عاء أن

ّ
ثالث، باد

ّية ّ يتّم بسبب كّل  -العبر ي
ي ذلك نتائج كّل إجراء قضان 

 
عاء، شكوى أو طلب عل نحو ما هو بما ف

ّ
اد

ي إطار 
 
ي الخارج، وسواء كان ذلك ف

 
ي إرسائيل أو ف

 
ي هيئات قضائّية ف

 
مذكور، سواء كان ذلك ف

ي قواعد حّل الخالفات، المفروضة عل 
 
إجراءات التحكيم أو ما يشبه التحكيم، كما هو مذكور ف

ي النطاق 
 
ي النطاق الجديد.  ILأسماء المجال ف

 
 أو ف
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م الطلب  .13.7
ّ
ر، فقدان، خسارة، دفع أو نفقات يتحّملها مقد ال يتحّمل االتحاد مسؤولية أي رص 

ي االتحاد 
 
تب عليه.  -بسبب تسجيل أسماء المجال ف ر غبر مبارسر أو مبر ي ذلك كّل رص 

 
 وبما ف

ي االتحاد،  .13.8
ف 
ّ
فرض كذلك عل موظ

ُ
الحصانة، اإلعفاء وتحديد المسؤولية، حسب هذا البند، ت

ي نطاق أسماء مديريه، مس
 
ي إجراء التسجيل المسبق، وف

 
تشاريه وكّل َمن هو من قبله والمشارك ف

 سواء.  ILالنطاق الجديد ونطاق  -المجال 
ّ
 عل حد

له، هي تزويد الخدمات اإلدارّية والمكان  .13.9
ّ
ي جهاز تسوية الخالف الذي يشغ

 
وظيفة االتحاد ف

 االتحاد غبر 
ّ
 مسؤول تجاه أّي طرف من أطراف فقط، وباستثناء أي عملّية تجرى عمدا، فإن

ي إطار إجراءات تسوية الخالفات المذكورة، وعل نحو 
 
الخالف، عن كّل عمل أو قصور يحدث ف

ي  ما هو مفّصل
 
ي النطاقف

 
   د. الجدي قواعد تسجيل أسماء المجال ف

https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-israel-registration-rules

