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 انغشع

انغشع يٍ ْزِ انٕثٛمخ اسزشبسح انعًٕو زٕل يمزشذ ْٛئخ رُظٛى االرظبالد انخبص 

 ٔ.عًبٌ نٟفشاد om.فزر رسدٛم أسًبء انُطبلبد رسذ انًسزٍٕٚٛ انعهٍٕٚٛ 

 

 خهفٛخ

طذاس الئسخ رُظٛى أسًبء انُطبلبد. ثئ 8108أغسطس  82لبيذ انٓٛئخ ثزبسٚخ 

فظهذ انٝئسخ ازكبو ٔششٔط رسدٛم أسًبء انُطبلبد، زٛث خبء فٙ انفظم انثبنث 

 يٍ انٝئسخ اٜرٙ:

 

  (:41المادة )

( ٔ ) .عًبٌ (  أٌ ٚكٌٕ       om.ٚشزشط  نزسدٛم  اسى َطبق رسذ انًسزٍٕٚٛ انعهٍٕٚٛ )

ا٠داس٘ نهذٔنخ أٔ انششكبد أٔ انًؤسسبد أٔ طبنت انزسدٛم إزذٖ ٔزذاد اندٓبص 

اندًعٛبد اْٞهٛخ أٔانًُٓٛخ أٔ انُمبثبد أٔ اندٓبد غٛش انشثسٛخ انًشخض نٓب ثًضأنخ 

 أَشطزٓب يٍ اندٓبد انًخزظخ ثبنسهطُخ كم ثسست اٞزٕال.

 (:41المادة )

( أٌ ٚكٌٕ طبنت co.om( ٔ ).com.om.َطبق رسذ انُطبلٍٛ ) ٚشزشط نزسدٛم اسى

نزسدٛم ششكخ أٔ يؤسسخ ردبسٚخ يسدهخ فٙ انسهطُخ يسزٕفٛخ نالشزشاطبد ا

طبزت انزسدٛم(، ٔإرا كبَذ   –انًُظٕص عهٛٓب فٙ ًَٕرج ارفبلٛخ )انًسدم 

 انششكخ يشكضْب انشئٛسٙ خبسج انسهطُخ فٛدت أٌ ٚكٌٕ نٓب ٔكٛم يعزًذ  ثبنسهطُخ.

 (:41مادة )



( أٌ ٚكٌٕ طبنت انزسدٛم edu.om.َطبق رسذ انُطبق ) ٚشزشط نزسدٛم اسى

يؤسسخ رعهًٛٛخ زكٕيٛخ أٔ خبطخ يعزًذح يٍ اندٓخ انًخزظخ فٙ انسهطُخ كٕصاسح 

 انزعهٛى انعبنٙ أٔ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزعهٛى أٔ ٔصاسح انمٕٖ انعبيهخ.

 (:41مادة )

أٌ ٚكٌٕ طبنت انزسدٛم ٔزذح  (gov.om.َطبق رسذ انُطبق ) ٚشزشط نزسدٛم اسى

 نهذٔنخ االداس٘يٍ ٔزذاد اندٓبص 

 (:41مادة )

أٌ ٚكٌٕ طبنت انزسدٛم  (net.om.َطبق رسذ انُطبق ) ٚشزشط نزسدٛم اسى

 يشخظب نّ لبََٕب ثزمذٚى خذيبد ارظبالد فٙ انسهطُخ.

 (:41مادة )

(  أٌ ٚكٌٕ طبنت انزسدٛم يؤسسخ org.omَطبق رسذ انُطبق ) ٚشزشط نزسدٛم اسى

اْٞهٛخ يشخظبً نٓب لبََٕب ثًضأنخ أَشطزٓب راد َفع عبو ) غٛش سثسٛخ ( كبندًعٛبد 

 ثبنسهطُخ.

 ( :02المادة )

(  أٌ ٚكٌٕ طبنت انزسدٛم museum.om.َطبق رسذ انُطبق ) ٚشزشط نزسدٛم اسى

خٓخ زكٕيٛخ يبنكخ  أٔ يشغهخ نًزسف، أٔ خٓخ خبطخ يشخظب  نٓب ثزنك لبََٕب يٍ 

 اندٓبد انًخزظخ ثبنسهطُخ.

 ( :04المادة )

( أٌ ٚكٌٕ طبنت انزسدٛم  َمبثخ pro.om.َطبق رسذ انُطبق ) نزسدٛم اسىٚشزشط 

أٔ خًعٛخ يُٓٛخ كدًعٛبد اٞطجبء ٔانًسبيٍٛ ٔانًُٓذسٍٛ أٔ عضٕاً فٛٓب يشخظبً نٓى 

 لبََٕب ثًضأنخ أَشطزٓى ثبنسهطُخ.

 ( :00المادة )



( أٌ ٚكٌٕ طبنت انزسدٛم med.omَطبق رسذ انُطبق ) ٚشزشط نزسدٛم اسى

خ طسٛخ زكٕيٛخ أٔ خبطخ كبنًسزشفٛبد ٔانعٛبداد انطجٛخ ٔيشاكض اٞشعخ يؤسس

 ٔيعبيم انزسبنٛم يشخظبً نٓب لبََٕب ثًضأنخ أَشطزٓب ثبنسهطُخ.

 

 

 انًمزشذ

ٔ.عًبٌ  om.انعهٍٕٚٛ رشغت انٓٛئخ فٙ فزر رسدٛم أسًبء انُطبلبد رسذ انًسزٍٕٚٛ 

 انزسدٛم انزبنٛخ أٔ ديح آنٛزٍٛ:، ٔفٙ ْزا انظذد رمزشذ انٓٛئخ ازذٖ آنٛبد نٟفشاد

 اٜنٛخ اٞٔنٗ: .1

ثسٛث  ٔ.عًبٌ نٟفشاد om.انعهٍٕٚٛ فزر رسدٛم أسًبء انُطبلبد رسذ انًسزٍٕٚٛ 

ٚكٌٕ اسى انُطبق ْٕ اسى انشخض أٔ اسى انشخض ٔلجٛهزّ ٔٚكٌٕ رسذ انُطبلٍٛ 

-yournameأٔ   yourname.omانعهٍٕٚٛ يجبششح يثبل: 

yourtribename.om  

 :انٓٛئخسأ٘ 

فزر رسدٛم أسًبء انُطبلبد ثأسًبء شخظٛخ ثًعُٗ أٌ ٚكٌٕ اسى انُطبق ْٕ َفسّ 

اسى انشخض سٛخهك يشكهخ فٙ رسذٚذ ْٕٚخ طبزت انزسدٛم زٛث أٌ أسًبء 

اٞشخبص ٔانمجبئم رزشبثّ. زٛث أٌ ًٚكٍ أٌ رسزغم أسًبء انُطبلبد اسزغالل سئ 

 اٞسًبء.يٍ زٛث اَزسبل شخظٛخ يعُٛخ ثسجت رشبثّ 

 اٜنٛخ انثبَٛخ: .2

ثسٛث  ٔ.عًبٌ نٟفشاد om.انعهٍٕٚٛ فزر رسدٛم أسًبء انُطبلبد رسذ انًسزٍٕٚٛ 

ٚكٌٕ اسى انُطبق انًشاد رسدٛهّ أ٘ اسى غٛش عٍ أسًبء اٞفشاد ٔانمجبئم ٔٚكٌٕ 

 انزسدٛم يجبشش رسذ انُطبلٍٛ انعهٍٕٚٛ.

 سأ٘ انٓٛئخ:



ٍ انعهٍٕٚٛ لذ ٚخهك يشبكم فًٛب ٚزعهك فزر رسدٛم أسًبء انُطبلبد رسذ انًسزٕٚٛ

 ثسمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ زٛث أَّ سٛفزر ثبثب نزسدٛم أ٘ اسى ثذٌٔ أ٘ اشزشاطبد.

 اٜنٛخ انثبنثخ: .3

أٔ   name.om.فشعٙ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ فزر رسدٛم أسًبء انُطبلبد رسذ َطبق 

.per.om  عهٗ أٌ ٚكٌٕ اسى انُطبق انًشاد رسدٛهّ أ٘ اسى غٛش عٍ أسًبء

 اٞفشاد ٔانمجبئم.

 سأ٘ انٓٛئخ:

رشٖ انٓٛئخ أٌ ْزا ْٕ انسم انز٘ ثّ ًٚكٍ أٌ َزدُت اٞضشاس انٕاسدح فٙ اٜنٛخ 

 .اٞٔنٗ ٔانثبَٛخ

 اٞساء انًطهٕثخ:

دح أعالِ ٔيب ٔعهّٛ رشغت انٓٛئخ فٙ انسظٕل عهٗ آساء انعًٕو فٙ اٜنٛبد انٕاس

 ْٙ اٜنٛخ اَٞست انزٙ ٚمزشذ انعًٕو ثأٌ رزجُبْب انٓٛئخ ٔنًبرا.

كًب رشغت انٓٛئخ فٙ انسظٕل عهٗ آساء انعًٕو فًٛب ٚخض ششٔط انزسدٛم انزٙ 

 ًٚكٍ أٌ رٕضع نٛكٌٕ انشخض يؤْال نهسظٕل عهٗ اسى انُطبق.

 انٓٛئخ رسزفظ ثسمٓب فٙسٛزى أخز خًٛع آساء انًٓزًٍٛ فٙ انسسجبٌ ، يع يشاعبح اٌ 

 اٞخز ثًب رشاِ يُبسجبً يٍ اساء انعًٕو

 

 8102 نٕٕٛٚ 0فٙ يٕعذ ألظبِ انٗ انٓٛئخ ٚزى رمذٚى انشدٔد كزبثٛب أٔ انكزشَٔٛب 

 ثٕاسطخ أ٘ يٍ انٕسبئم انزبنٛخ:

  َٙٔانجشٚذ االنكزشdnsadmin@tra.gov.om 

 112انشيض انجشٚذ٘ سٔ٘  579 . ةانجشٚذ: ص  

 انطبثك انثبَٙ ثُبٚخ ششكخ َفظ عًبٌ -بنمشويمش ْٛئخ رُظٛى االرظبالد ث 
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