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 .auأسماء مجال   -صحيفة وقائع 

 .auأسماء مجال  

 موثوقة وآمنة وأسترالية  
 ؟ .auما هو مجال 

مستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم بمواقع الويب وخدمات البريد   (.auالمجال ) .auيربط نظام اسم المجال 
 .  auاإللكتروني التي تنتهي بـ 

جزًءا مهًما من هذا النظام. إنه عنوان رقمي يساعد األشخاص في   "(getyour.com.au"مثل ) .auيعد اسم مجال 
يشير إىل األشخاص الذين يزورون موقع الويب العثور عليك أو العثور عىل عملك أو مؤسستك عبر اإلنترنت. إنه 

 الخاص بك ويرسلون إليك رسائل بريد إلكتروني تفيد بأن لديك اتصاالً بأستراليا.  

 ؟.auما هي فوائد اسم مجال 

 جزًءا مهًما من االقتصاد الرقمي والمجتمع في أستراليا.  .au، يعد مجال . auمليون اسم مجال  3.3مع وجود أكثر من 

 هو:  .auمجال 

 تم التحقق من صحتها وأمانها  •
o  هناك متطلبات صارمة تحدد من يمكنه تسجيل اسم مجالau . يتم التحقق من صحة تفاصيل

منظمة أسترالية المسجلين للتأكد من أنهم موجودين في أستراليا، وعند االقتضاء،  لديهم شركة أو 
 مسجلة. 

o  تواجه أسماء مجاالتau.   مستويات أقل بكثير من إساءة استخدام المجال مقارنة بالمتوسط
 العالمي. 

 موثوقة وفعالة   •
o  في كل مرة تكتب فيها اسم مجالau.  في شريط البحث عىل اإلنترنت أو ترسل بريًدا إلكترونًيا إىل

 ربطك بسرعة ودقة بما تبحث عنه. ي .au، فإن المجال . auعنوان ينتهي بـ 



 

.au Domain Administration Ltd  •  www.auda.org.au 
 

2 

o  الشركات التي لديها أسماء مجاالت تنتهي بـcom.au   أكثر احتماال بمقدار الضعف تقريًبا لربط
موقع الويب الخاص بها باعتباره جديرًا بالثقة وآمًنا مقارنة باألعمال التجارية التي تحمل أسماء 

 مجاالت تجارية شائعة أخرى. 
 أسترالية   •

o  مستخدمو اإلنترنت عىل أن أسماء مجاالت يتعرفau.  هي أسماء أسترالية. يساعد هذا
مستخدمي اإلنترنت عىل التواصل مع الشركات والمؤسسات األسترالية ودعمها عند التسوق أو 

 المشاركة عبر اإلنترنت. 
o  تساعد أسماء مجاالتau. ترنت، المحلية مواقع الويب عىل ترتيب أعىل في نتائج البحث عىل اإلن

 مما يسمح لمستخدمي اإلنترنت والعمالء بالعثور عىل موقع الويب الخاص بك بسهولة أكبر. 

 ؟  .auهل أنا مؤهل لتسجيل اسم مجال 
، يجب أن يكون لديك دليل وجود أسترالي معتمد، عىل سبيل المثال، دليل عىل أنك  . auلتسجيل اسم مجال 

مواطن أو مقيم دائم في أستراليا أو منظمة مسجلة في أستراليا. يمكن العثور عىل التعريف الكامل للوجود األسترالي 
  .auمن قواعد الترخيص  1.4القسم  في 

أيًضا عىل قواعد محددة حول من يمكنه تسجيل اسم في  (مساحة االسم) .auيحتوي كل نوع من أنواع اسم المجال 
 مساحة االسم.  

 من يمكنه تسجيل مساحة االسم هذه؟ .auمساحة االسم 

com.au / net.au   الكيانات التجارية المسجلة لممارسة األعمال التجارية في أستراليا، بما في
ذلك أصحاب المشروعات الفردية، والصناديق االستئمانية، والجمعيات 

 . ACNأو   ABNالمدمجة، وجميع الشركات التي تمتلك عادًة  رقم 

org.au   أستراليا، بما في  المنظمات المسجلة ككيانات قانونية غير هادفة للربح في
ذلك الشركات المحدودة بضمان والجمعيات المسجلة والجمعيات الخيرية 

 المسجلة.

id.au  األفراد من مواطني أستراليا أو المقيمين الدائمين 

asn.au  .الكيانات القانونية غير الهادفة للربح والجمعيات الفردية 

https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
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edu.au   كيانات التعليم أو التدريب المعترف بها من قبل الحكومة األسترالية، بما
في ذلك التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة والمدارس والجامعات 

 ومنظمات التدريب المسجلة.   

gov.au  منظمة تم إنشاؤها كإدارة أو وكالة حكومية أو كيان حكومي محلي أو هيئة
 حكومية أخرى محددة.

أسماء الواليات واألقاليم مساحات 
 ،act.auعىل سبيل المثال، )

n)nsw.au ،tas.au   

منظمات مسجلة غير هادفة للربح تعمل نيابة عن مجتمع محلي في 
عىل سبيل المثال،  )المنطقة المحلية التي يرتبط بها االسم 

apollobay.vic.au) ، .أو نقابة الوالية أو هيئات اإلقليم 

.au direct    .األشخاص الذين لديهم دليل وجود أسترالي معتمد 

direct au.   هو أحدث مساحة اسم في أستراليا وسيسمح لألشخاص
ألول مرة  (getyour.auعىل سبيل المثال ) auبتسجيل اسم مباشرًة قبل .

 . 2022مارس   24اعتباًرا من 

 

  .auقواعد ترخيص  يمكن العثور عىل القائمة الكاملة لمتطلبات األهلية في

 ؟.auكيف يمكنني تسجيل مجال  
 :  . auلتسجيل اسم مجال 

لمعرفة ما إذا كان اسم المجال الذي ترغب في  WHOISتحقق من خزان بيانات المستخدمين المسجلين  •
 تسجيله متاحًا 

 لتحديد ما إذا كنت مؤهالً لتسجيل اسم المجال الذي اخترته  .auقواعد الترخيص  تحقق من •
ال تحدد  auDAل الخاص بك معه. يرجى مالحظة أن لتسجيل اسم المجا auDAمسجاًل معتمًدا من  حدد •

 أسعار اسم المجال وتتفاوت األسعار بين المسجلين. 

الخاص بك حتى تتلقى   .auبمجرد تسجيل اسم المجال الخاص بك، تأكد من تحديث تفاصيل تسجيل اسم مجال 
 معلومات من المسجل الخاص بك، مثل إشعارات التجديد. 

https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
https://whois.auda.org.au/
https://www.auda.org.au/au-domain-names/new-au-licensing-rules
https://www.auda.org.au/au-domain-names/new-au-licensing-rules
https://www.auda.org.au/accredited-registrars
https://www.auda.org.au/accredited-registrars
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 ؟ .auمن يدير المجال 

والتي تم تطويرها من خالل المشاركة والتشاور مع عامة ، auالقواعد الخاصة بمجال . au(auDA).تدير إدارة مجال 
يظل اسم مجال موثوق  .auلية للتأكد من أن مجال األستراليين. إنها منظمة غير هادفة للربح، أقرتها الحكومة األسترا 

  .auبه وآمن وفعال لجميع مستخدمي اإلنترنت. يوفر االعتماد للمسجلين، الذين يقدمون خدمات اسم المجال 
 للعامة.  

  أين أجد المزيد من المعلومات؟

 . au.org.auDA.www اإللكتروني auDAلمعرفة المزيد قم بزيارة موقع 

  au/join.org.auDA.www auDA، كن عضًوا مشارًكا في  .auومجال  auDAللبقاء عىل اطالع بأحدث المعلومات حول 
 

http://www.auda.org.au/
http://www.auda.org.au/
http://www.auda.org.au/
http://www.auda.org.au/join

