إستمارة طلب الخدمه
طلب الحصول علي عنوان موقع اإلنترنت

العنوان المراد تسجيله ()1

Domain Name Application Form

)Domain Name (1

( )2

)(2

( )3

)(3

( )4

( )4

* راجع المرفقات ( تقسيمات عناوين نطاق السودان علي اإلنترنت)

( * check Attachments (Sudan ccTLD Structure

اسم الجهة الرسمي

Entity Official Name

عنوان الجهة

Address

هاتف

Telephone

فاكس

Fax

البريد اإللكتروني

Email Address

Administrative Contact

المدير اإلداري للخدمة

االسم

Name

Occupation in Entity

Different from
Entity Address)
Address (If

Telephone

الوظيفة بالجهة

العنوان (إذا مختلف
)عن عنوان الجهة

الهاتف
الفاكس

Fax

Email Address

البريد اإللكتروني

المدير الفني للخدمة

Technical Contact

Same as Administrative Contact
Name

Occupation in Entity

)✓ نفس بيانات المدير اإلداري للخدمة ( ضع عالمة
االسم

الوظيفة بالجهة

Telephone

الهاتف

Fax

الفاكس

Email Address

البريد اإللكتروني

Name Server

Primary Name Server

Primary Name Server IP Address

Secondary Name Server

Secondary Name Server IP Address

Hosting Company
.................................................................. انا

I ………………………………………………………..
Hereby Confirm that above Details are Correct & Accurate.

Signature ………………………………

.أقر بأن البيانات أعاله صحيحة ومعتمدة

.............................................................. التوقيع
...............  سنة...............  من شهر.............. في اليوم
اإلستعالم الرسمي

For Official Use Only (SUDAN)

Application Accepted

(put ✓ )

أعبالهو وهبو معتمبد مبن قبلنبا لتسبجين عنباوين

تم اعتماد الطلب

. اإلنترنت المحددة بالطل

Application Rejected
If Accepted, Data of Activation of Domain Name.
Sudan Internet Society (SUDANIC) Stamp

Sudan Top Level Domain (.sd)

ختم المركز القومي للمعلومات

Sudan Internet Society "SIS" is .sd Manager, The Second Domain Name Level under .sd includes:
- Gov.sd

For Government and Ministries.
قواعد تسمية نطاق اإلنترنت

Domain Name Format
- Domain Name Could be Alphanumeric (a-z)
and ( 0-9)
- Domain Name Should not Contain Space or
Dots
- Domain Name Should not be less than 2
characters and not more than 26 characters
- Domain Name should not Contain any Symbols
such as (@, #, $, %, … etc
The only Symbol allowed is the hyphen (-) and
should be used in the Middle not the beginning nor
in the end.
- Domain Name must not Contain Words, Phrases
or Abbreviations that are obscene, scandalous,
indecent, or Contrary to SUDAN Law

)0-9( ) واألرقامA-Z(  يحتوي اإلسم علي الحروف ال تحتوي أسماء النطاق علي مسافات أو نقاطأن يكببون أسببم النطبباق أقحببر مببن ال برفدن وأن ال تع ب ي
،# ،@(

أن يحتببوي أسببم النط بباق علببي أي رمببو م ب

.ً الرفا26
 ال يج ب-

) وغدرها من الرمو% ،$

أن يحتب ببون أسب ببم النطب بباق علب ببي أي كلمب ببات أو أم ب ب أو
مب ب

 ال يج ب-

أو غدب ببر الئقب ب أو تتعب ببار

 ال يجب ب-

اختحب ببارات تعتبب ببر مبلب ب وب ببال ا

قواندن أمهوري السو ان أو تعتبر منافي لتعاليم اإلسالم

