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 التعريفات  .1
 

جميع التعابري والمصطلحات المستخدمة في هذه االتفاقية قد تم تعريفها في الالئحة التنفيذية لتسجيل نطاقات المستوى 
 . لدولة الكويت المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة ccTLDاألعلى لرمز الدولة 

 

 أهداف السياسة  .2
 

 تهدف هذه السياسة إلى: 

 . المسجل المعتمد من قبل الهيئة للحصول على رخصةتحديد الشروط الواجبة  2.1
 . تجاه أصحاب السجل والهيئةالمسجلني المعتمدين  والزتامات وحقوق  واجبات تحديد  2.2
 في حال انتهاك هذه السياسة.  ها المسجلني المعتمدينتحديد التبعات اليت يواج  2.3
 

 عامة  شروط .3
 

في   3.1 المعتمديشرتط  األعلى  المسجل  المستوى  لنطاقات  الدولة    المفوض  اهتمامه    (ccTLD)لرمز  يولي  أن 
 . جمهور المستخدمنيتجاه  والخدمات  ت امسؤوليالب

 .الهيئة مباشرة، وليس من قبل لني المعتمدينتتم معالجة طلبات تسجيل أسماء النطاق من قبل المسج 3.2
 إن االمتثال لهذه السياسة إلزامي لجميع المسجلني   3.3

 
   المعتمدين وسوف يكون تطبيق هذه السياسة موحدا

 
  وملزما

 لجميع المسجلني المعتمدين دون تعديل أو استثناء.
 

 شروط عامة للحصول على رخصة المسجل المعتمد  .4
 

 .السياسةمن هذه   (أ)ملحق بسداد الرسوم المشار اليها في )المسجل المعتمد(  الطلب مقدميلزتم  4.1
تقديم كافة األوراق والمستندات المطلوبة مع اإلقرار بأنها كاملة )المسجل المعتمد(    الطلب  قدمميجب على   4.2

 . مع ضرورة تحديث المستندات عند تجديد الرخصةوصحيحة  
نظام التسجيل الخاص بنطاق  ب  الربطالكرتوني يمكن من خالله    موقع   )المسجل المعتمد(  للمتقدميجب أن يكون   4.3

 .لدولة لكويت ccTLDالمستوى األعلى لرمز الدولة 
على الموقع الخاص به من اجل  onlineيجب على المقدم )المسجل المعتمد( ان يوفر خدمة الدفع االلكرتوني   4.4

 .توفري خدمة بيع النطاقات ألصحاب السجل
 . شاء األسرار مع الهيئة العامة للمعلومات المدنيةبتوقيع اتفاقية عدم إف )المسجل المعتمد( يلزتم المقدم 4.5
ال 4.6 الفنية  االختبارات  الطلب  أو    للهيئةويحق  ،  في ملحق )ب(مذكورة  يجتاز مقدم  بشكل دوري  االختبارات  إعادة 

 .راه مناسبا لضمان جودة الخدمات تعشوائي وفقا لما 
في   4.7 والتوثيق  التسجيل  طريق  عن  المعتمد  المسجل  رخصة  طلبات  الخاصة    صفحةتقدم  االلكرتونية  الخدمات 

 . بالهيئة
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 رخصة المسجل المعتمد ب  شروط خاصة .5
 

رخصة   المشار اليها في بند الرسوم )ملحق أ(،الطلب بعد اجتيازه االختبارات الفنية ودفعه للرسوم    يمنح مقدم 5.1
صالحة خالل    الرخصة التجارية لمقدم الطلبويشرتط أن تكون المسجل المعتمد لمدة عام واحد فقد كحد أقصى  

 . فرتة الرتخيص
 

المعتمد   5.2 المسجل  تجديد رخصة     60قبل  يمكن 
 
 يتقويم  يوما

 
انتها  من  ا المعتمد هائفرتة  المسجل  اخطار  ويتم   ،

 التالي: وتذكريه بموعد انتهاء رخصته على النحو 
 قبل انتهاء مدة الرتخيص 60  –ارسال اشعار أولي  5.2.1

 
 تقويميا

 
 يوما

 قبل انتهاء مدة الرتخيص 30 –ارسال اشعار ثاني   5.2.2
 
 تقويميا

 
 يوما

 عند انتهاء مدة الرتخيص  -ارسال اشعار نهائي  5.2.3
 

المعتمد  تقييم  يتم  5.3 المسجل      أنظمة 
 
تقديمه  فنيا لنتائج  خالل فرتة   

 
الرخصة، واستنادا تجديد  يحق   التقييملطلب 

 للهيئة اتخاذ قرار التجديد أو رفض طلب تجديد الرخصة. 
 

ب 5.4 المعتمد  المسجل  الهيئة عن طريق  يلزتم  بتجديد رخصة  إخطار  تقديم كتاب خطي موثق في حال عدم رغبته 
 .تفعيل اإللغاءا من تاريخ طلب ييوما تقويم 60بمدة ال تقل عن المسجل المعتمد وذلك 

 
 في حال: للهيئة الحق في انهاء هذه الرخصة 5.5

 أو أي سبب أخر تراه الهيئة مناسبا الهيئة ات وقرارات عدم الزتام المسجل المعتمد بسياس 5.5.1
 عدم تسديد المسجل المعتمد االلزتامات المالية المشار اليها 5.5.2
 عدم اجتياز االختبارات الفنية الدورية أو العشوائية  5.5.3

 
 :لتعامل مع أسماء النطاقات المسجلة لدى المسجل المعتمد والتصرف بها في حالللهيئة الحق في ا 5.6

 تم الغاء رخصة المسجل المعتمد 5.6.1
 الرخصة ل المعتمد بتجديد جعدم قيام المس  5.6.2
 شطب المسجل المعتمد من قائمة المسجلني أو تعليق أعماله نتيجة عقوبة جزائية أقرتها الهيئة  5.6.3
 تنظيمية وفنية تقررها الهيئةألسباب إدارية و 5.6.4

 الزتامات المسجل المعتمد  .6
 

بتسجيل   6.1 الخاصة  والقرارات  التنفيذية  والالئحة  بالقانون  ورد  ما  بكل  المعتمد  المسجل  النطاقات وجميع  أسماء  يلزتم 
 .السياسات الصادرة عن الهيئة واي تعديالت تطرأ عليها

النطاقات،   أسماء  االستخدام الصحيح لنظام التسجيل الخاص بالهيئة لتسجيليلزتم المسجل المعتمد المحافظة على   6.2
 .وكافة البيانات والمعلومات اليت يستطيع النفاذ إليها من خالل النظام بصفته مسجل معتمد

يقر المسجل المعتمد بتقديم خدمات تسجيل وتحديث معلومات أصحاب السجل، مع إقراره بأن تلك المعلومات صحيحة   6.3
خصوصية  وكام على  المحافظة  مع  التسجيل  نظام  في  السجل  أصحاب  نطاقات  بأسماء  ويحتفظ  ومحدثة،   تلك لة 

 . البيانات 
 .يلزتم المسجل المعتمد بتقديم كافة متطلبات االعتماد طوال مدة التعاقد 6.4
االلكرتوني    يقر المسجل المعتمد بأن اسم وشعار شركته والرابط الخاص بموقعه االلكرتوني سيتم نشره على الموقع 6.5

 .الخاص بالهيئة
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اجراء  6.6 أو  قانوني  إجراء  أو  شكوى  أو  طلب  أو  يستلمها  مطالبة  أي  بشأن  الهيئة  بإخطار  المعتمد  المسجل  يتعهد 
سم نطاق، من خالل إخطار كتابي موثق ومرفق بكافة األوراق اليت تثبت ذلك خالل اتسجيل  عملية  قضائي، تتعلق بأي  

 . أيام عمل من تاريخ علمه بها 3
طاقات نأسماء  ير وتحديث كافة التقنيات والقيود الالزمة للتأكد من أن ربطه بنظام تسجيل  يلزتم المسجل المعتمد بتطو 6.7

البيانات المتبادلة بني نظام المسجل المعتمد ونظام التسجيل ستكون   المستوى األعلى لرمز الدولة آمن وأن جميع 
 . امنة لتفادي الكشف عنها الى الغري او اخرتاقها

مسؤوال مسؤولية كاملة عن أي أضرار أو مطالبات قد تنشأ بسبب اخالله بنصوص هذه    يكون المسجل المعتمد وحده 6.8
 .سياسةال

يقر المسجل المعتمد بأحقية الهيئة ووفقا لما تراه أن توقف معالجة الطلبات المقدمة منه لفرتات معينة إذا رأت بأن   6.9
 .مثل هذا التصرف الزما للمحافظة على سالمة واستقرار أنظمة السجل

ر المسجل المعتمد بأن من حق الهيئة وفي أي وقت اجراء عمليات الفحص والتدقيق فنيا وأن احتمال رفض طلب  يق 6.10
اسم النطاق أو تعليقه يظل قائما حىت بعد موافقته عليها إذا ثبت مخالفة صاحب السجل ألي من اإلجراءات شروط  

 . أو السياسات الصادرة عن الهيئة
 . معلومات المقدمة من صاحب السجل كاملة وصحيحة ومحدثةيتعهد المسجل المعتمد بان ال 6.11

 تجاه أصحاب السجل  الزتامات المسجلني المعتمدين 7
 

 ما يلي:بيلزتم المسجلني المعتمدين 

كان    إذاتسجيل اسم النطاق فقط بناء على طلب أحد مقدمي الطلب، أي عدم تسجيل نطاق إنرتنت لصالحهم إال  مان  ض 7.1
 .خدام هذه األسماء ألغراض خاصة بأعمال الشركة ومشاريعهااست

ت محددة بذلك من دون تلقي تعليما  ات ، أي تسجيل عدد كبري من أسماء النطاقات "تخزين" أسماء النطاق  ضمان عدم 7.2
 .قبل مقدمي الطلب

( وذلك السجلأو من صاحب    تسجيل أو تجديد أسماء النطاق )قبل استالم طلب مسبق من مقدم الطلب  ضمان عدم 7.3
ل على حسب  سجبتسجيل اسم النطاق بالنيابة عن مقدم الطلب أو من صاحب التفاديا لقيام أحد منافسي المسجل  

 محتملني. ات فيما بعد على مقدمي طلب الحالة، أو بهدف عرض أسماء النطاقات هذه
اسم نطاق إنرتنت منتهية مدته إال بطلب من صاحب التسجيل المعين فقط إال في حال قيام صاحب   عدم تجديد ضمان   7.4

 . بطلب صريح لخدمة التجديد التلقائي السجل
 سنتني فقط. إصدار تراخيص أسماء النطاق لمدة سنة أو ضمان  7.5
 . نطاق اسمأي إجراء قد يؤدي إلى منع تسجيل شرعي ألي  ضمان عدم اتخاذ 7.6
،  بضرورة تجديد ترخيص النطاق  لاخطار أصحاب السجضمان   7.7

 
 أو  هاتفيا

 
بواسطة رسائل بريد إلكرتوني ترسل إلى    خطيا

 بصاحب السجل. عناوين الربيد اإللكرتوني الخاص
ال  ضمان 7.8 أصحاب  الصلة وتقديم  سجإبالغ  النطاق ذات  أسماء  برتاخيص  الخاصة  بالبنود والشروط  عندما  ل  نسخ حديثة 

 يطلب منهم. 
" إذا  Who is  سم النطاقااالتصال بأصحاب التسجيل لديهم لتحديث المعلومات المدونة في " خدمة معلومات  ضمان   7.9

 كانت غري صحيحة. 
سر ذلك، إلى صاحب التسجيل أو أي شخص آخر، ما لم يكن  ضمان عدم إرسال إشعارات تجديد، أو أي شيء يمكن أن يف 7.10

المرسل هو المسجل المفوض أو المرسل إليه صاحب السجل أو الشخص المسؤول لالتصاالت اإلدارية بشأن اسم نطاق  
 اإلنرتنت.

 إضافية على أصحاب التسجيل شريطة:  عرض خدمات للمسجل المعتمد   ضمان السماح 7.11
كشرط ألي نوع من الخدمات  باالستبدال   أو اشرتاطه عدم اإلصرار على صاحب السجل بأن يستبدل المسجل الحالي 7.11.1

 المعروضة.
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الخدمات سواء   تلك  الطريقة اليت نظمت بهاالمسجل المعتمد و  يقدمهااإلشارة بوضوح إلى نوع الخدمات اليت   7.11.2
 .بشكل مفصل في حزمة واحدة أو أنها متوفرة بصورة منفصلة للعميل، مع تحديد أسعار هذه الخدمات 

على تقديم الخدمات المعلن عنها في أي عرض مقدم إلى مقدمي طلبات أو    المسجل المعتمد  ضمان قدرة 7.11.3
 محتملني.الل السجأصحاب 

لمقدميضمان   7.11.4 الصريح  قبل    االلزتام  من  المحددة  لألسعار   
 
وفقا النطاقات  أسماء  تراخيص  تكلفة  عن  الطلبات 

 الهيئة. 
بيان أسعار النطاقات المسجلة بشكل واضح ومنفصل عن أي خدمات إضافية في الفواتري المقدمة من قبل ضمان   7.11.5

 . السجلألصحاب المسجل المعتمد 
ضمان ابالغ أصحاب السجل عرب الموقع االلكرتوني أو الربيد االلكرتوني التابع لهم بالتغيريات في أية سياسات لها تأثري   7.12

 لقة برتخيص أسماء النطاق. على البنود والشروط المتع
 لمقدم الشكوى. معالجة الزناعات والشكاوى ويتم اتاحتها ل آليةضمان توفري   7.13
المتفق عليها   في حال تم إلغاء الخدمات ألصحاب السجل  من قبل المسجل المعتمد ضمان نشر اشعار الغاء الخدمات  7.14

    بني الطرفني.
 عمل.  رة الصحيحة في غضون ثالثة أيامضمان الحرص على التعامل مع شكاوى العمالء بالصو 7.15
ضمان إحالة الشكاوى الى الهيئة إذا لم يتمكن المسجل المعتمد من حلها خالل الفرتة الزمنية المحددة أو كانت خارج  7.16

 صالحيات المسجل المعتمد. 
 ( الى العمالء الحاليني أو المحتملني spamضمان عدم ارسال الرسائل غري المرغوب فيها ) 7.17

 

 أصحاب السجل معلومات الزتامات خاصة ب 8
 

 يجب على المسجلني المعتمدين: 

أن جضمان   8.1 من  السجالتأكد  أصحاب  أو  التسجيل  لطاليب  المقدمة  المعلومات  دقيقة الحاليني  ل  ميع  معلومات  هي 
 . وصحيحة وكاملة

 . دولة الكويتبها في  القوانني المعمولالخاصة بأسماء النطاقات في الهيئة و خصوصيةالتطبيق سياسة ضمان  8.2
 . االلزتام بأية قوانني أو قواعد أخرى تتعلق بالمستهلكني في دولة الكويتضمان  8.3
 . الهيئةل لديهم الى أطراف ثالثة مالم يطلب ذلك من قبل جسالبيانات الشخصية ألصحاب ال عدم ارسالضمان   8.4

 

 تنفيذ القواعد  9
 

 لهذه السياسة، ويتم التعامل مع االنتهاكات المزعومة للسياسة بموجب 
 
على المسجلني المعتمدين تنفيذ أعمالهم وفقا

   من قانون الهيئة. 64مادة رقم 

 مراجعة السياسة  10
 

، بما في ذلك التحديث ألغراض 
 
 لما تراه مناسبا

 
 .التوضيحقد تقوم اإلدارة بتحديث هذه السياسة في أي وقت وفقا
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 الرسوم  - (أ)ملحق . 11
 

وقدرها   11.1 مرة  ألول  معتمد  مسجل  رخصة  على  الحصول  طلب  تقديم  عند  الفنية  االختبارات  رسوم  ة ائ)م  150تدفع 
 .وخمسون دينار كوييت(

، يتعني على    60في حال فشل مقدم الطلب في اجتياز االختبارات الفنية ضمن المهلة الممنوحة وهي   11.2
 
 تقويما

 
يوما

 .  11.1مقدم الطلب القيام بتقديم طلب جديد ودفع الرسوم المنصوصة في البند 
 .دينار كوييت()ثالثمائة دينار  300 وقدرهاالسنوية  رسوم الرتخيصيلزتم المسجل المعتمد بدفع  11.3
 . الفنية رسوم االختبارات  الرخصة منيستثىن طلب تجديد  11.4
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 االختبارات الفنية - (ب)ملحق . 12
 

   .(PACI) الربط مع نظام الدخول االلكرتوني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية  12.1
 . االلكرتونيمع توفري خدمة الدفع  النطاقات  وإدارةإنشاء موقع االلكرتوني لتسجيل  12.2
التمكن من القيام بالوظائف التالية من خالل الربط االلكرتوني بنظام سجل أسماء نطاقات المستوى األعلى لرمز دولة   12.3

 الكويت: 
 تسجيل اسم نطاق جديد 12.3.1
 مسح اسم نطاق  12.3.2
 نقل اسم النطاق إلى مسجل معتمد آخر 12.3.3
 تعديل البيانات الخاصة باسم النطاق من: 12.3.4

 هوية صاحب السجل ▪
 (nameservers) خوادم أسماء النطاقات بيانات  ▪
 

 


