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ال ّالئحة التنظيمية
NANS/DNS/01
الشروط العامة لتسجيل أسماء النطاقات
تحت النطاق العلوي السوري
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المادة -1تعاريف:
دون الخالل ابلتعاريف الواردة في قانون التوقيع اللكتروني وخدمات الش بكة رقم  4للعام  6119يكون
للمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة بجانب كل منها عند تطبيق الشروط الواردة في هذه الوثيقة:
الهيئة :الهيئة الوطنية لخدمات الش بكة.
الوثيقة :الالئحة التنظيمية ،والمتضمنة الشروط العامة لخدمة تسجيل السماء تحت النطاق العلوي السوري.
الخدمة :خدمة تسجيل السماء تحت النطاق العلوي السوري.
اس تمارة الخدمة :الوثيقة الرسمية المعتمدة من الهيئة والموقعة من الزبون لتسجيل اسم نطاق.
اسم النطاق العلوي السوري Syrian top-level domain :اسم النطاق ال ُعلوي الوطني للجمهورية
العربية السورية ،ويشمل:
 النطاق العلوي السوري ابلحرف الالتينية وهو () SY . النطاق العلوي السوري ابلحرف العربية وهو ( .سورية)سجل النطاقات العلوية السورية :قاعدة بياانت أسماء النطاقات المتضمنة جميع السماء المسجلة تحت اسم
النطاق العلوي السوري ،والبياانت المتعلقة بها التي يتم بناؤها خالل عملية التسجيل.
أسماء النطاقات ذات المس توى الثاني :السماء التي يتم تسجيلها تحت الـنطاق العلوي السوري مباشرة.
أسماء النطاقات العامة :أسماء نطاقات ذات مس توى اثني مسجلة من قبل الهيئة على سبيل المثال ل الحصر:
" ، ”name.sy.“ ،”edu.sy.“ ،”org.sy.“ ،” com.sy.““gov.syالخ
أسماء النطاقات ذات المس توى الثالث :السماء التي يتم تسجيلها تحت أحد أسماء النطاقات العامة.
الزبون  :Registrantأي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتسجيل اسم نطاق تحت النطاق العلوي السوري.
البياانت الشخصية :البياانت الخاصة ابلزبون.
المعلومات السرية :كل البياانت الشخصية وغير الشخصية المتعلقة ابلزبون والمقدمة أثناء عملية التسجيل،
والتي يطلب الزبون عدم نشرها.
مخدمات السماء  :Name Serversمخدمات تربط بين أسماء النطاقات وعناوين النترنت المقابلة لها.
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خدمة  : Who isهي خدمة تسمح لمس تخدمي النترنت ابلتعرف على السماء المسجلة أو الشاغرة ،ابلاافة
لتفاصيل مسجل اسم النطاق ،ومعلومات التصال به.
يعرف أعاله فا ّن تفسيره يُنسب الى الس ياق الذي ورد فيه.
ان أي مصطلح مس تخدم في هذه الالئحة لم ّ

المادة -6أحكام عامة:
 .1الهيئة هي الجهة المسؤولة عن ادارة السجل الخاص ابلنطاق العلوي السوري.
 .6يقتصر تقديم طلب الخدمة على الفئات التالية:
 شخص طبيعي يحمل الجنس ية السورية.
 شخص اعتباري له مركز ادارة فعلي أو يمارس نشاط ًا راهن ًا يمتد الى الجمهورية العربية السورية.
 مالك عالمة تجارية أو اسم تجاري مسجل في الجمهورية العربية السورية.
 .3يضمن الزبون صحة المعلومات المقدمة من قبله ول يقع على عاتق الهيئة التأكد من صحتها.
 .4تكون الولوية للتسجيل حسب أس بقية الطلب من حيث اتريخ اس تالمه من قبل الهيئة دون تمييز
أو اس تثناء بين طلب أو أآخر وتكون المعلومات الموجودة في سجل النطاقات العلوية السورية هي
المعتمدة في تحديد الوقت والتاريخ.
 .5الهيئة ليست طرف ًا في أي نزاع قانوني ينشأ عن المحتوى الخاص ابلنطاق.
 .6قبول الهيئة لطلب تسجيل اسم نطاق معين ل يعنى امني ًا التصديق أو دعم الواثئق المقدمة مع
طلب التسجيل.
 .7يمنع اس تخدام الموقع اللكتروني فيما يمس القيم والآداب العامة المتعارف عليها ،أو ما يسيء الى
الداين أو الدول أو المدن أو الشخاص الطبيعيين أو العتباريين.

المادة -3قواعد تسجيل أسماء النطاقات
 .1يمكن للزبون تسجيل اسم نطاق تحت النطاق العلوي السوري ،بما ل يتعارض مع
الشروط الواردة في هذه الوثيقة.
 .6يجب أن يكون لسم النطاق عالقة بصاحب طلب التسجيل ولم يتم تسجيله بنية سيئة
لغرض التعدي على حقوق الآخرين
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 .3يمكن للهيئة ايقاف تسجيل اسم نطاق اذا كان هذا النطاق مسج ًال من قبل شخص ل
عالقة له بهذا السم وعائد ًا لعالمة تجارية مسجلة أو لسم معروف (كاسم أحد المشاهير) ،ال
اذا تم الحصول على موافقة خطية من صاحب العالقة.
 .4ل يسمح بتسجيل السماء التي تحتوي على كلمات ذات معان غير لئقة (بأي لغة كانت)
أو تتنافى مع الداين أو العراف أو القوانين والنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.
 .5يمكن للزبون الختيار بين تسجيل اسم النطاق فقط دون تفعيل (بدون تحديد مخدمات
السماء) أو مع التفعيل (بتحديد مخدمات السماء).
 .6يمكن للزبون الذي سجل اسم نطاق وحدد مخدمات أسماء له ،أن يسجل أسماء فرعية في
المس توى التالي تحت اسم النطاق الذي قام بتسجيله ،ول تتقااى الهيئة أجور ااافية على
ذلك شريطة أن يكون ذلك لس تخدامه الخاص فقط ،أي أل يقوم بتسجيل مثل هذه
النطاقات الفرعية لزابئن أآخرين.
 .7تحدد الهيئة لئحة ابلسماء ذات الدللة الخاصة والتي ل يمكن التسجيل عليها كنطاقات
مس توى اثن ال وفق شروط خاصة( .الملحق )1
 .8تضع الهيئة مجموعة من القواعد التي تحدد حالت وجود تشابه بصري بين النطاقات المسجلة
ابلحرف العربية ويعود للهيئة تقدير درجة التشابه ويمكن أن ترفض تسجيل اسم نطاق اذا
كان ذلك يؤدي الى لبس مع أسماء نطاقات أخرى مسجلة( .الملحق )6
 .9تحدد الهيئة أسماء نطاقات عامة ل يمكن تسجيلها من قبل الزابئن ،وتحدد الهيئة شروط
التسجيل تحت هذه النطاقات بأسماء نطاقات من المس توى الثالث( .الملحق )3
 .11يجب أن تكون أسماء النطاقات المسجلة على الصيغة التالية:
 :aاسم النطاق العلوي السوري ابلحرف العربية:
تعتمد وثيقة المواصفات والتوصيات الخاصة بأساء النطاقات العربية RFC5564
( )http://tools.ietf.org/html/rfc5564كمرجع لصياغة أسماء النطاقات تحت
النطاق ".سورية" ويراعى بشكل خاص أن تحقق السماء الشروط التالية:
 .1أن يتضمن الحروف العربية فقط.
 .6أن يبدأ حكم ًا بحرف ول ينتهيي بشرطة" "-ول يحتوي شرطتين متتاليتين"—" .
 .3أل يزيد عدد المحارف المس تخدمة في السم عن الـ  63محرف وأل يقل عن محرفين.
 .4أل يتم وصل الكلمات ببعضها وأل يحوي السم فراغات ويمكن أن يس تعاض عن
الفراغات
بشرطة"."-
 .5أل يحوي السم على محرف الشدة " ّ" أو التشكيل.
 .6أل يحوي السم على محرف التطويل أو الكش يدة "ـــ"
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 .7أل يس تخدم (الصفر) " "1كفاصل بين الكلمات.
 :Bاسم النطاق العلوي السوري ابلحرف الالتينية:
 .1أن يكون مؤلف من محارف لتينية ( ،)A-Zول يميز بين الحرف الصغيرة والكبيرة،
أو من الرقام (  ،)9-1والشرطة " "-أو أي تركيب منهم ول يقبل اس تخدام محارف
من لغات أخرى.
 .6أن يبدأ وينتهيي بحرف أو عدد ( )A-Z, 0-9ول يسمح بوجود مسافة بين أحرف
السم.
 .3يجب أل يزيد عدد المحارف المس تخدمة في السم عن الـ  63محرف وأل يقل عن
محرفين.

المادة -4التزامات الزبون:

 .1يعتبر الزبون مسؤو ًل عن صحة ودقة كافة المعلومات المقدمة عنه خالل عملية التسجيل ويجب
عليه اعالم الهيئة بأية تعديالت تطرأ على هذه المعلومات.
 .6يلتزم الزبون بعدم اس تخدام السم المسجل لصالحه أو محتوى الموقع اللكتروني المرتبط به بما
يخالف الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة وكذلك المنصوص عليها في القوانين الوطنية أو
القوانين المتبعة عالمي ًا.
 .3يلتزم الزبون بأن ل يضع الهيئة بأية عالقة من أي نوع مع أي طرف اثلث.
.4يلتزم الزبون اببالغ الهيئة بأية تغيرات قد تطرأ على المعلومات الخاصة بتسجيل اسم النطاق
والمدرجة في اس تمارة التسجيل الخاصة به.
 .5احترام حقوق الملكية الفكرية وكل ما يرتبط بذلك من أفعال ونشاطات.

المادة -5التزامات الهيئة:
 .1الحفاظ على سرية البياانت التي تم تحديدها بأنها معلومات سرية ،ول تقوم ابفشائها لي طرف اثلث
ما لم يكن هناك ارورات قانونية أو أمنية.
 .6صيانة منظومة التسجيل وسجل النطاقات العلوية السورية واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية هذه
البياانت من الضياع أو سوء الس تخدام أو الفشاء غير المرخَّص به أو التعديل أو التخريب أو الختراق.
 .3امان اس تمرار عمل مخدمات السماء للنطاق العلوي السوري.
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المادة -6حقوق الهيئة:
.1
.6
.3
.4
.5

رفض طلب تسجيل اسم نطاق ما في حال وجود مخالفة للبنود الواردة في هذه الوثيقة.
تعليق أو الغاء تسجيل اسم نطاق وفق ما هو مذكورة في المادة ( )11من هذه الوثيقة.
فض النزاعات على السماء وتحديد الجهة صاحبة الحق ابسم ما.
رفض تسجيل أي اسم من أسماء النطاقات العائدة للجهات الحكومية لصالح زبون رغم تنازل الجهة
الحكومية صاحبة الحق ابلسم عن حقها لصالحه.
رفض تسجيل أي اسم له دللة خاصة تمنع تسجيله وفق تقدير الهيئة.
تعديل هذه الوثيقة حسب الحاجة ،وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة -7حق الملكية:
ل يعطي تسجيل اسم النطاق تحت النطاق العلوي السوري أي حق في امتالك هذا النطاق ،وكذلك ل
يعطي أية حقوق قانونية في الملكية الفكرية لسم النطاق ،وانما يعتبر فقط ترخيص ًا حصر ًاي لس تخدام
النطاق (أي بمثابة استئجار) لفترة محددة قابلة للتجديد.

المادة -8تسجيل اسم نطاق:
.1
.6
.3
.4
.5
.6

يتقدم الزبون بطلبه لتسجيل اسم نطاق وفق اس تمارة الخدمة المخصصة والموقعة من قبله ،ويتم
ملؤها ابلمعلومات الدقيقة والصحيحة وعلى مسؤوليته وترسل الى الهيئة مرفقة ابلوراق الثبوتية
التي تحددها الهيئة( .الملحق )4
يمكن تقديم اس تمارة الخدمة الموقعة (ورقي ًا أو الكتروني ًا).
يتم تسجيل اسم النطاق بعد التأكد من أن السم شاغر ويتوافق مع الشروط العامة للتسجيل
لمدة شهر دون تفعيل في حال عدم اس تكمال الوراق الثبوتية المطلوبة.
يجري تثبيت تسجيل اسم النطاق وتفعيله بعد تقديم كافة الوراق الثبوتية المطلوبة وتسديد
رسوم التسجيل ،ويلغى طلب التسجيل اذا لم تس تلم الهيئة هذه الرسوم خالل شهر من اتريخ
التسجيل.
مدة التسجيل :يمكن تسجيل اسم النطاق أو تجديد التسجيل لمدة س نة ميالدية (أو أكثر).
بناء على القرارات النافذة في الهيئة.
تُحدد أجور تسجيل النطاقات وتجديد التسجيل ً

المادة -9تجديد تسجيل اسم النطاق:
في حال رغب الزبون بتجديد تسجيل اسم النطاق بعد انتهاء مدة تسجيله ،فعليه تسديد أجور التجديد قبل
اتريخ انتهاء المدة.
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المادة -11تعليق أو الغاء تسجيل اسم نطاق:
أ -تقوم الهيئة بتعليق أو الغاء تسجيل اسم نطاق وفق الحالت التالية:
 .1عدم تسديد رسوم التجديد بعد انقضاء مدة التسجيل وذلك وفق مايلي:
 تعلق الهيئة تسجيل السم ولكنه ل يصبح شاغر ًا ويمنح الزبون مهلة شهر للتسديد قبل الغاء
تسجيله بشكل نهائي ،ويتم اعادة تفعيل السم لصالح نفس الزبون بعد تسديد أجور
التجديد.
 وفي حال عدم التسديد بعد انقضاء المهلة الزمنية يتم الغاء اسم النطاق نهائي ًا ليصبح شاغر ًا
ويمكن لي زبون أآخر تسجيله.
 .6مخالفة محتوى الموقع اللكتروني المرتبط ابسم النطاق للبنود الواردة في هذه الوثيقة ،وذلك
وفق مايلي :
 تعليق الخدمة وايقاف تسجيل السم مع احتفاظ الزبون بحقه فيه ،وتقوم الهيئة بتوجيه انذار
مكتوب تطالب فيه بتصحيح الواع خالل مهلة زمنية يترك تقديرها الى الهيئة حسب الحالة.
 يُلغى تسجيل السم نهائي ًا ويفقد الزبون حقه ابلسم ويصبح شاغر ًا من جديد في حال عدم
اس تجابته امن المدة المحددة له.
 .3مخالفة السم المسجل للشروط العامة للخدمة وفق مايلي:
 يمنح الزبون مهلة عشرة أايم لتعديل السم ان رغب ،ويقوم الزبون بنقل أية نشاطات
متعلقة ابلسم المخالف الى السم الجديد دون أية أجور ااافية.
 يلغى تسجيل السم نهائي ًا في حال انتهاء المهلة الممنوحة له دون أن يقوم بتصحيح واعه.
بناء على رغبة الزبون.
ً .4
ب-ل يحق للزبون استرداد أي من المبالغ المدفوعة لتسجيل اسم نطاق في حال الغائه.
ت-الهيئة ليست مسؤولة عن أي ارر أو خسارة قد تنتج عن تعليق أو الغاء اسم نطاق.

المادة -11التنازل عن اسم النطاق:
يمكن للزبون التنازل عن السم الذي قام بتسجيله لصالح طرف اثلث ،ول تتم عملية التنازل ال بعد أن
يقوم الطرف الثالث بتوقيع اس تمارة الخدمة بد ًل من الزبون المتنازل ،ويحل محله بشكل كامل من حيث
الحقوق واللتزامات وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة ،ويتم تعديل جميع المعلومات والبياانت الشخصية
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المتعلقة ابلسم المسجل لتوافق معلومات الزبون الجديد ،ول يعتبر التنازل تسجي ًال جديد ًا ويبقى اتريخ
التسجيل كما كان مع الزبون القديم.

المادة -16التعويض عن الضرر:
يلتزم الزبون بعدم اس تخدام اسم النطاق المسجل أو أي نشاط مرتبط به ليذاء أي شخص ،أو اختراق أي
موقع الكتروني ،أو التسبب بأي ارر من أي نوع لي جهة كانت أو التسبب بأي ارر للهيئة أو العاملين بها
أو وكالئها أو أنظمتها .ويتحمل الزبون نتيجة ذلك جميع التكاليف والنفقات التي قد تنشأ عن هذا الضرر،
تحت طائلة الغاء أو توقيف جميع السماء المسجلة لصالح الزبون ومالحقته قضائي ًا .كما يتعهد صراحة بعدم
مسؤولية الهيئة عن أي عواقب قد تنتج عن سوء اس تخدامه للخدمة.

المادة -13النزاعات:
في حال حدوث أي نزاع على اسم نطاق ما بين الزبون وطرف اثلث ،تقوم الهيئة بفض النزاع في حال تقديم
شكوى رسمية من أحد الطرفين ،وعلى كل طرف تقديم ما يثبت أحقيته ابلسم المس َّجل.
واذا لم يوافق أحد الطرفين على التسوية التي قامت بها الهيئة فيمكن لهما اللجوء للقضاء السوري المختص
للبت بهذا الخصوص .ويبقى السم مف ّع ًال ومس ّج ًال للزبون الول الذي اس تأجر السم ما لم يثبت عكس ذلك،
لتقوم الهيئة عندها بتصحيح الواع ونقل عائديه السم الى الطرف الآخر صاحب الحق الفعلي.
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الملحق رقم ()1
السماء ذات الدللة الخاصة
استناد ًا الى الالئحة التنظيمية الخاصة ابلشروط العامة لتسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي
السوري ،وخصوص ًا البند  /7/من المادة /3/المتضمنة "قواعد تسجيل أسماء النطاقات" والذي نص على
أن:
تحدد الهيئة لئحة ابلسماء ذات الدللة الخاصة والتي ل يمكن التسجيل عليها كنطاقات مس توى اثن ال وفق
شروط خاصة".
أو ًل :تعتبر السماء الواردة في الجدول التالي أسماء ذات الدللة الخاصة ل يمكن التسجيل عليها كنطاقات
مس توى اثن من قبل أي زبون:
المثال

أسماء ذات الدللة الخاصة
Biz.sy
أسماء النطاقات العامة العالمية
Engineer.sy
أسماء المهن
Homs.sy
أسماء المحافظات والمدن والمناطق والدول
Ali.sy
أسماء الشخاص
English.sy
اللغات
أسماء الله وصفاته  -أسماء النبياء  -أسماء الداين –المذاهب –
المشاعر المقدسة
Youtube.sy
أسماء العالمات العالمية التجارية
اثني ًا :يمكن التسجيل على السماء ذات الدللة الخاصة التالية كنطاقات مس توى اثن وذلك وفق شروط
خاصة وفق التالي:
 أسماء المحافظات والمدن والمناطق والدول :يمكن منحها للجهات الحكومية فقط أما الفراد والجهات
الخاصة فيجب ااافة كلمة أو رقم وفق المثال التالي:
)(Homs-accountants.sy
 أسماء المهن وأسماء الشخاص واللغات :اذا تم ااافة كلمة أو رقم وفق المثال التالي:
)(Aliothman.sy, Ali-othman.sy, Ali1.sy
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 أسماء العالمات العالمية التجارية :بشرط الحصول على تفويض أو وكالة من صاحب العالمة التجارية.

ملحق رقم ()6
المرادفات لسم النطاق ابلحرف العربية
المردافات لسم نطاق ما :هي جميع أسماء النطاقات التي يمكن أن تسبب مشكلة تشابه بصري للمس تخدم
النهائي مع اسم النطاق الصلي ،انتجة عن وجود محارف متشابهة بين اسم النطاق الصلي واسم النطاق
المرادف ،ويجب مراعاة عدد من الشروط في عملية اختيار المرادفات أهمها:









التشابه الناتج عن أسماء النطاقات التي تحوي على أكثر من مقطع والتي تكون مفصولة بشرطة ()-
ونفس اسم النطاق بدون وجود الشرطة ( )-وذلك بشرط وجود اتء مربوطة (ة) بنهاية كل مقطع
من المقاطع المؤلفة لسم النطاق (عدا المقطع الخير) ،مثال( :جامعة-دمشق.سورية و
جامعةدمشق.سورية) و (مجلة-جامعة-دمشق.سورية و مجلةجامعةدمشق.سورية).
التشابه الناتج عن حرف اللف بأشكاله المختلفة مع الهمزات و المدة (أ ا أ آ ا)  ،مثال( :احمد.سورية،
أآحمد.سورية ،احمد.سورية) هي مرادفات للنطاق (:أحمد.سورية).
التشابه الناتج عن حرف اللف المقصورة (ى) و حرف الياء بأآخر اسم النطاق أو عندما تأتي
مباشرة بعد الشرطة ( )-أو عندما تأتي بعد رقم مباشرة ،مثال( :منتدى.سورية و منتدي.سورية).
التشابه الناتج عن حرف الهاء وحرف التاء المربوطة بأآخر الكلمة أو عندما تأتي مباشرة بعد الشرطة
( )-أو عندما تأتي بعد رقم مباشرة ،مثال ( :مدينة.سورية و مدينه.سورية).
التشابه الناتج عن حرف الهاء ه مفصولة بأخر الكلمة والرقم  5ابللغة العربية ،مثال( :رفاه.سورية و
رفا.5سورية).
التشابه الناتج عن حرف اللف والرقم  1في النطاق ،مثال( :رائد.سورية و ر1ئد.سورية).
التشابه الناتج عن تكرار حرف من الحرف غير الموصولة ،مثال( :سيرايبوك.سورية و
سيرايبووك.سورية).
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ملحق رقم ()3
أسماء النطاقات العامة
استناد ًا الى الالئحة التنظيمية الخاصة ابلشروط العامة لتسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي
السوري،
المادة  /3/الخاصة بـ" تسجيل أسماء النطاقات" ،وخصوص ًا البند /9/منها والذي نص على أن " :تحدد الهيئة
أسماء النطاقات العامة والتي ل يمكن تسجيلها من قبل الزابئن وتحدد الهيئة شروط التسجيل تحت هذه
النطاقات بأسماء نطاقات من المس توى الثالث":
أو ًل :تعتبر أسماء النطاقات العامة التالية مسجلة للهيئة ،ويُتاح التسجيل على نطاقات مس توى اثلث تحتها كما
يلي:

.1
.6
.3
.4
.5
.6
.7
.8

" :"edu.syمخصص للقطاع التعليمي ويمكن للمؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل وزارة التعليم
العالي أو وزارة التربية تسجيل اسم تحته بعد تقديم الثبوتيات المطلوبة للهيئة.
" :"org.syمخصص للمنظمات والهيئات غير الحكومية ،ويجب أن يقتبس اسم النطاق المراد
تسجيله من اسم الجهة أو طبيعة عملها ،وأن يتقدم الزبون بما يثبت ذلك.
" :"gov.syمخصص للقطاع الحكومي ويمكن لجميع الجهات الحكومية التسجيل تحته ،يجب أن
يقتبس اسم النطاق المراد تسجيله من اسم الجهة أو طبيعة عملها ،وأن يتقدم الزبون بما يثبت ذلك.
" :"com.syمخصص للجهات التي لديها نشاط تجاري ،ويمكن للجميع التسجيل تحته.
" :” news.sy " "info.sy" "tv.sy.مخصص للجهات العالمية والصحفية ومن في حكمهم ويجب
أن يقتبس اسم النطاق المراد تسجيله من اسم الجهة أو طبيعة عملها ،وأن يتقدم الزبون بما يثبت
ذلك.
" :"net.syمخصص للجهات التي تملك ش بكة على سبيل المثال :مقدمي خدمات النترنت
وشركات الس تضافة على النترنت ،ويمكن للجميع التسجيل تحته.
" :"name.syله دللة السم الشخصي ويمكن للجميع التسجيل تحته ،ويتم التسجيل تحت النطاق
" "name.sy.على الشكل التالي " " "xxxyyy.name.syبحيث يعبر " "xxxعن السم ،ويعبر
" "yyyعن اسم العائلة ،على أن يكون الزبون هو صاحب السم.
" :"biz.syمخصص للجهات التي تعمل في مجال النشاط التجاري على النترنت
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 :"co.sy" .9له دللة تجارية  ،ويجب أن يقتبس اسم النطاق المراد تسجيله من اسم الجهة أو
طبيعة عملها ،وأن يتقدم الزبون بما يثبت ذلك.
 :"school.sy" .11مخصص للقطاع التعليمي ويمكن للمؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل وزارة
التربية تسجيل اسم تحته ،وأن يتقدم الزبون بما يثبت ذلك.
اثني ًا :في حال كان للزبون يجمع أكثر من صفة فيمكن له تسجيل نطاق أو أكثر من المس توى الثالث بما
يتوافق مع تصنيفه.

13

