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 دف من هذه السياسةاهل .1

الشكاوى املقدمة حتديد أنواع  إىلاهليئة تهدف سياسة التعامل مع الشكاوى اخلاصة ب

ووضع آلية ناجحة للتعامل مع تلك الشكاوى املتعلقة بنطاقات  لمن قبل أصحاب السج

  اإلنرتنت.

 التنبيهات .2

 :ةيلاتلا الشكاوى عم لماعتلا دنع ةسايسلا يذه قال تطب 2.1

سم النطاق    2.1.1 شابه ا أو اللبس بينه وبني عالمة جتارية أو  تطابق أو ت

 .عالمة خدمة يكون للمدعي حقوقًا فيها

قانونية فيما       السااجل  ال ميلك صااااح     2.1.2 أية حقوق أو مصااااا 

 يتعلق باسم النطاق.

 االلكرتوني.الوصول إىل االنرتنت أو خدمات الربيد  2.1.3

خدمات اسااتفااافة الوي  أو إ ارو املواقع االلكرتونية أو خدمات  2.1.4

 .تصميم املواقع االلكرتونية

 

سم النطاق قواعد           2.2 سجيل ا سة ت سيا فمن  سجيل   اهليئةتت املنظمة آللية ت

 .الكلمات احملجوزو واحملجوبة

على ترخيص  يف حصوله ما  السجل صاح    حصول  ةشرعي يف  شك عند ال 2.3

لفمان أن البيانات  املعتمد اسم نطاق، جي  تقديم فرصة مناسبة للمسجل      

وذلك قبل  االنرتنت حمدثة،قسم نطاق باسم النطاق اخلاص  يف نظاماملوجو و 

 اختاذ أي إجراء.

 السااجل  إبرام اتفاقية ملزمة ما بني صاااح      السااجل  يتعني على أصااحاب    2.4

 واملسجل املعتمد.

لدخول      2.5 مدين ا ية   يتعني على املسااجلني املعت فاق مد      - يف ات جل املعت املساا

ئة  ن امللزمة  اهلي لدى املسااجلني املعتمدين       اًء . ب على ذلك، جي  أن يكون 

سياسات مناسبة خاصة بالتعامل مع الشكاوى حسبما هو منصوص عليه         

ألصحاب يم  عم كاٍف وذلك من أجل تقد، املربمة بني الطرفني االتفاقيةيف 

 .مهورالسجل واجل
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 قسم نطاق االنرتنت يف التعامل مع الشكاوىصالحية  3

 

شكاوى على األمور         -3.1 سم نطاق االنرتنت يف التعامل مع ال صالحية ق صر  تقت

 :بالتعامل مع ما يلي القسمقوم ي. وعليه، املتعلقة بأمساء النطاقات

 .السجلالشكاوى ذات العالقة بأمساء النطاقات وأصحاب  (أ

الشااكاوى ذات العالقة مدمات اساام النطاق املقدمة من قبل              (ب

 املسجلني املعتمدين.

لقساام نطاق االنرتنت ا ق يف عدم التحقيق أو االعرتاف بالشااكاوى الم يتم  -3.2

 .تقدميها  ون أي سند أو إثبات

 

 الشكاوىأنواع  .4

 

صاح     -4.1 سجل يتحمل  سم        ال ضمان أهليته للحصول على ترخيص ا سؤولية  م

ضافة       سم النطاق بأكملها، إ سجيل وخالل فرتو ترخيص ا نطاق عند وقت الت

 .اهليئةإىل عدم انتهاكه ألي من السياسات والتعليمات الصا رو عن 

 

 الشكاوى اخلاصة باملسجلني املعتمدين -4.2

التعامل مع الشكاوى املتعلقة  ذي يتوىل مسؤولية  الوقسم نطاق االنرتنت   صالحية تقتصر  

باملسجلني املعتمدين على األمور املتعلقة بتخصيص وإ ارو أمساء النطاقات ففاًل عن انتهاك     

صاالت وتقنية املعلومات اتفاقية  شكاوى       - اهليئة العامة لالت شاماًل بذلك  سجل املعتمد  امل

 حول:

 تسجيل أو جتديد اسم النطاق. 4.2.1

 املسجلني املعتمدين إىل آخر. نقل ملكية اسم النطاق من أحد 4.2.2

 نقل ترخيص اسم النطاق لصاح  تسجيل آخر. 4.2.3

عامة لالتصااااالت وتقنية       انتهاك املسااجل املعتمد التفاقية          4.2.4 اهليئة ال

 .اهليئةاملسجل املعتمد أو أية سياسة أخرى صا رو عن  - املعلومات

أ ى مطالبة املسااجل املعتمد أو املوزع بتعديل املمارسااة أو اإلجراء الذي            4.2.5

 .إىل هذه الشكوى

صااا ره عن أو سااياسااة   االتفاقيةإخطار املسااجل املعتمد بأنه قد انتهك  4.2.6

 ومطالبته مبعاجلة هذا االنتهاك على الفور. اهليئة
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 .املختصة اجلهاتإحالة الشكوى إىل  4.2.7

 مطالبة املسجل املعتمد بإصدار توضيح كامل ملقدم الشكوى. 4.2.8

الم تسببت برفع الشكوى مع   األخطاء مطالبة املسجل املعتمد مبعاجلة   4.2.9

 .إمكانية اسرتجاع أية مبالغ مدفوعة نظري خدمات مل تقدم بعد

تعليق أو إنهاء   للهيئة  ، جيوز املقدم من اهليئة  طل   اليف حالة عدم التزام املسااجل املعتمد ب        

 املسجل املعتمد. إجازو

 شكاوى حول حمتوى قائمه الكلمات احملجوزو -4.3

عامل مع الشااكاوى املتعلقة بأمساء النطاقات أو تاإلنرتنت بالتقتصاار صااالحية قساام نطاق  

 الكلمات أو العبارات الم جي  أن تكون كلمات حمجوزو على ما يلي: 

حتديد اجلهة امُلختصة الصحيحة للوقوف على ما إذا كان جي  إضافة     4.3.1

 اسم النطاق أو الكلمة أو العبارو إىل قائمة الكلمات احملجوزو أم ال. 

إضااافة اساام النطاق أو الكلمة أو العبارو إىل قائمه الكلمات احملجوزو   4.3.2

يف ثبت أنها تنتمي إىل أحد التصاانيفات اخلاصااة باألمساء احملجوزو     إذا 

 الئحة تسجيل النطاقات وسياسة األمساء احملجوزو واحملجوبة.

سم النطاق أو الكلمة أو العبارو   4.3.3 قائمه الكلمات احملجوزو، إذا  منإزالة ا

سم ر أن تقر سات واإلجراءات       اال سيا سجيل وفقا لل أو الكلمة متاحة للت

 .املعمول بها يف اهليئة

 

 شكاوى حول حمتوى موقع الكرتوني -4.4

 

 تاس ايس لا عم عقوملا ىوتحم يفانت تبث اذا مئاق قاطن مس ا قيلعت وأ فذح ةئيهلل قحي

 .تيوكلا ةلو  يف اهب لومعملا نيناوقلاو ةئيهلل ةعباتلا

 

 مع الشكاوى: التعامل آلية .5

يف موقع نطاق   (Contact Us)تقدم الشااكاوى إىل اهليئة عرب صاافحة التواصااال         

 www.kwاالنرتنت 

 

حينها ساايقوم    ،الشااكاوى إىل املسااجل امُلعتمد      كافة  جي  مبدئيًا توجيه        5.1

  يلي:امُلسجل امُلعتمد بأي مما 

http://www.kw/
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 .Open Ticketرفع الشكوى إىل قسم نطاق االنرتنت   5.2

يتعني على صاح  الشكوى تقديم كافة األ لة واملستندات الم تثبت صحة        5.3

 .الشكوى املقدمة

كما حيق  على ا قائق املقدمة من كال اجلانبني، الشااكوى بناًء يفق التحقي 5.4

مات من ايع األ راف           يد من املعلو نت ا صااول على مز طاق االنرت لقساام ن

 .املتنازعة من أجل فض النزاع

من املتابعة والتحقيق يف الشكوى املقدمة يقوم قسم نطاق االنرتنت  االنتهاءبعد  5.5

عة        ناز يا، أو عن  ريق الربيد        بإخطار األ راف املت جة الشااكوى كتاب بنتي

 .جل فيه  ل  الشكوىااللكرتوني املس

 

 رجعية: املو السياسةتعريف  .6

سة     سيا شر هذه ال س    ا الية مت إعدا  ون سيا صاالت  اهلة لغايات عرض  يئة العامة لالت

 حول الشكاوى.املتعلقة  وتقنية املعلومات

بًا        للهيئة العامة لالتصااااالت وتقنية املعلومات         –وجيوز   -األنرتنت وفق ما تراه مناساا

هذه السااياسااة يف أي وقت. كما يتم نشاار أية تعديالت على   أو تعديل و/راجعه مب

 املوقع االلكرتوني الرمسي لنطاقات االنرتنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


