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اهلدف من السياسة:
تهدف هذه السياسة إىل التعريف بالقواعد اليت تنظم عرض بيانات صاحب السجل عن
طريق بروتوكول .whois
 .1املبادئ
 1.1حفظ حقوق أصحاب السجل وبياناتهم الشخصية.
 1.2حتديد دور قسم نطاق االنرتنت واملسجلني املعتمدين يف عملية مجع املعلومات
الشخصية ومعاجلتها وعرضها.
 .2مجع واستخدام املعلومات الشخصية
 2.1يتم مجع املعلومات الشخصية يف احلاالت التالية:
 2.1.1خالل عملية طلب احلصول على اسم النطاق.
 2.1.2عند جتديد اسم النطاق.
 2.1.3عند تلقي استفسار أو شكوى.
 2.1.4عند إحالة صاحب السجل إىل اجلهات املختصة استنادا إىل الشكوى
املرفوعة ضد النطاق.
 2.2كما يتم استخدام املعلومات الشخصية يف احلاالت التالية:
 2.2.1لالتصال بأصحاب السجل بشأن األمور املتعلقة بتسجيل اسم النطاق ومن
أجل تسهيل حل أي نوع من النزاعات وفقاً لسياسة الشكاوى الصادرة عن
اهليئة.
 2.2.2لتمكني عمل خدمة  WHOISاليت تسمح ألي طرف ثالث بالتحقق من
بيانات معينة املتعلقة باسم النطاق وصاحب السجل.
 2.2.3لتمكني قسم نطاق االنرتنت من إدارة نظام التسجيل ألمساء النطاقات
اخلاص به وااللتزام بإجراءاته وسياساته الداخلية.
 2.2.4لن يتم إرسال املعلومات الشخصية إىل أي طرف ثالث ما مل يكن ذلك وفق
السياسة أو حسب ما هو مطلوب مبوجب القوانني املعمول بها يف دولة
الكويت.
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 .3اإلفصاح عن املعلومات الشخصية
 3.1يقوم قسم نطاق االنرتنت باإلفصاح عن املعلومات الشخصية مبوجب القانون
الكوييت إذا استلم إنذاراً قضائياً أو أمر حمكمة أو أمر من جهة قضائية خمتصة
أخرى يقضي بذلك ويتم توثيق كافة هذه اإلفصاحات ما مل حيظر ذلك مبوجب
القوانني املعمول بها يف الدولة.
 3.2ميكن نقل البيانات الشخصية لصاحب السجل إىل جهة خارجية خمتصة يف
حال التعامل مع الشكوى وفق سياسة الشكاوى اليت وضعتها اهليئة والقوانني
املعمول بها يف دولة الكويت.
 3.3يقوم قسم نطاق االنرتنت حبماية املعلومات الشخصية ومنع وصول الغري مصرح
به ويتعني على كل شخص استخدام اإلجراءات األمنية اخلاصة به حلماية
املعلومات الشخصية اليت يتم تقدميها إىل قسم نطاق األنرتنت.
 .4طلب احلصول على أمساء نطاقات وتسجيلها واالحتفاظ بها
 4.1يطلب قسم نطاق االنرتنت من املسجل املعتمد تزويده باملعلومات الشخصية من
أجل طلب احلصول على اسم نطاق ومن ثم تسجيله واحلفاظ عليه أو جتديده.
 4.2حيتوي نظام تسجيل أمساء النطاقات اخلاص باهليئة على كافة املعلومات اليت
يقدمها املسجل املعتمد إىل نظام تسجيل امساء النطاقات.
 4.3تعرض خدمة  WHOISجمموعة فرعية من املعلومات اليت يتم مجعها.
 4.3.1حيق للهيئة أن تطلب مجع املعلومات ألصحاب السجل من أجل التشغيل
الصحيح لنظام إدارة امساء النطاقات.
 4.3.2يوافق صاحب السجل على مجع واستخدام املعلومات الشخصية واإلفصاح
عنها حسبما هو مبني يف السياسات الصادرة عن اهليئة.
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 .5خدمة WHOIS
5.1

يتم إتاحة معلومات معينة حول اسم النطاق للعامة من خالل خدمة

WHOIS
5.2

جيوز ألي شخص استخدام  WHOISشريطة أن يكون ذلك لألغراض

التالية فقط:
 5.2.1االستعالم عن توفر اسم نطاق
 5.2.2حتديد صاحب اسم نطاق
 5.2.3االتصال بصاحب السجل بشأن اسم النطاق أو املوقع اإللكرتوني ذي
الصلة.
5.3

ال ينبغي استخدام  WHOISألغراض خالف تلك املذكورة يف البند رقم

( )5.2 , 5.1وتتضمن األغراض احملظورة – على سبيل املثال ال احلصر مجع
معلومات ذات عالقة بأصحاب السجل ألغراض إرسال أية رسائل إعالنية أو
جتارية أو أحباث حول السوق أو أنشطة غري مرغوب فيها بالربيد اإللكرتوني
أو عرب اهلاتف أو الفاكس أو الربيد العادي أو عرب أي وسيلة أخرى.
5.4

ال يسمح ألي من مستخدمي خدمة  WHOISاستخدام العمليات

التلقائية و  /أو اإللكرتونية اليت تقوم بإرسال استعالمات إىل خدمة
.WHOIS
5.5

حيدد عدد االستعالمات اليت ستتعامل معها خدمة  WHOISيف الساعة

الواحدة ,وذلك ملنع سوء االستخدام.

 .6عرض بيانات WHOIS
تقوم خدمة  WHOISاخلاصة بقسم نطاق االنرتنت بعرض بيانات صاحب السجل التالية
املسجلة يف نظام التسجيل اخلاص باهليئة:
اسم احلقل
اسم النطاق
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وصف احلقل
اسم النطاق املسجل

وصف احلقل

اسم احلقل

تاريخ أخر تعديل تاريخ أخر تعديل لسجل اسم النطاق
تاريخ االنتهاء
اسم املسجل
املعتمد
احلالة

تاريخ انتهاء ترخيص تسجيل النطاق
اسم املسجل املعتمد الراعي
حالة اسم النطاق

اسم صاحب
السجل

اسم صاحب السجل

نوع األهلية

نوع التحديد املرتبط با سم االهلية وامل ستخدم من قبل صاحب ال سجل
لتكوين األهل ية للحصووول على اسووم الن طاق (على سووب يل امل ثال:
الرتخيص التجاري لألعمال املسجلة)

معرف األهلية

ع ند تكوين األهل ية من خالل عال مة جتار ية أو ترخيص جتاري,
فإن ذ لك حيدد الرقم املرتبط بذ لك ,على سووب يل امل ثال رقم العال مة
التجارية.

اسم جهة اتصال
صاحب السجل

اسم جهة االتصال اخلاصة بصاحب السجل

ضابط االتصال
املشرف على املوقع

بيانات االتصال اخلاصة باملشرف على املوقع

ضابط االتصال
التقين

بيانات االتصال اخلاصة باإلدارة التقنية

ضابط االتصال
للشؤون املالية

بيانات االتصال اخلاصة باإلدارة املالية

الربيد
اإللكرتوني
اخلاص جبهة
اتصال صاحب
السجل

عنوان الربيد اإللكرتوني اخلاص بصاحب السجل

Name server

عنوان خادم املوقع االلكرتوني

 .7الدقة
سيتعهد صاحب السجل بصحة ودقة البيانات املقدمة من قبله عند التقديم للحصول
على نطاق لدى املسجل املعتمد.
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 .8تعريف السياسة ومراجعتها
مت إعداد ونشر هذه السياسة احلالية لغايات عرض سياسة اهليئة املتعلقة حول
خصوصية ملفات وبيانات أصحاب السجل.
وجيوز للهيئة – وفق ما تراه مناسباً – مبراجعة و  /أو تعديل هذه السياسة يف أي وقت.
كما يتم نشر أية تعديالت على املوقع االلكرتوني الرمسي لنطاقات األنرتنت.
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