
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والوصول اىلالنطاقات نظام أمساء  إدارةسياسة 
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 الصفحة  اجملال

 3 اهلدف من السياسة .1

 4 منح الوصول .2
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 ةسايسلا نم فدهلا .1

 

 .امللفات اخلاصة بأصحاب النطاقات الوصول اىلتوضح هذه السياسة مدى امكانية 

 .الوصول اىل ملفات أصحاب النطاقات  1.1

 وحفظ ملفاتبتنظيم  وتقنية املعلوماتقوم اهليئة العامة لالتصاالت ت •

 .أصحاب النطاقات

مبنع  اهليئةقوم ت ،سجلالنظرا ألهمية البيانات املوجودة يف ملفات أصحاب   1.2

 .الوصول اىل امللفات من قبل أي طرف ثالث

طرف ثالث الوصول اىل ملفات ل جيوز للهيئة ووفق تقديرها السماحاحلاالت اليت   1.3

 .أصحاب النطاقات

 .شركة أو مؤسسة تقدم خدمات ثانوية خاصة خبدمة أمساء النطاقات •

 .مسجل معتمد •

 .حسب ما هو مطلوب قانونيا اهليئات احلكومية أو جهات تنفيذ القانون •

جيب  النطاقات،يف حالة احلاجة إىل الوصول اىل امللفات اخلاصة بأصحاب  1.4

الغرض  اهليئة حمدد فيهإىل  تقديم طلباحلصول على إذن بذلك من خالل 

 .هذا الطلب والسبب من

 :يلتزم مقدم الطلب باآلتي 1.5

 ومباألغراض مشروعة فقط  السجلأصحاب  ومعلوماتملفات  استخدام 1.5.1

السياسات اليت املعمول بها يف دولة الكويت و واللوائحيتفق مع القوانني 

  .حتددها اهليئة

 ،ملفات أو معلومات أصحاب النطاقات أو توزيعنشر ال جيوز ملقدم الطلب  1.5.2

دة من قبل اهليئة للحماية ضد الوصول الغري االلتزام باإلجراءات احملدو

 .مصرح به

بعمالئه  وامللفات اخلاصةوصول اىل املعلومات المسجل املعتمد لل يقتصر احلق  1.6

 .فقط خالل نظام التسجيل
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نًا صرحيا بذلك بعد إذ اهليئةمن ذلك يف حالة منح  استثناءاتيسمح مبنح   1.7

ألصحاب  وامللفاتلحصول على املعلومات لطلب المسببات دراسة كافة ظروف و

 .السجل

من قبل قسم نطاق  السجلألصحاب  املعلوماتويتم مراقبة أي وصول إىل امللفات   1.8

والتعليمات الطرف املصرح له باإلجراءات  التزامذلك لضمان و أو اهليئة اإلنرتنت

 .الصادرة عن اهليئة يف هذا الشأن

 

 منح الوصول .2

صحاب ا    اهليئةتفظ حت صول إىل ملفات أ سجل باحلق يف تغيري طريقة الو  ،يف أي وقت ل

هل   ما جيوز  كة            اك مل على شووب يد متحت هد فات ملنع أي ت لك املل تعليق الوصووول إىل ت

 .امللفاتو ومجيع املعلوماتاإلنرتنت ولضمان محاية وسالمة نظام التسجيل 

 ومراجعتهاتعريف السياسة   .3

هذه السياسة لغاية عرض سياسة اهليئة بغرض تنظيم الوصول إىل ونشر مت اعداد 

 بأصحاب السجل يف نظام التسجيل.امللفات اخلاصة 

تعديل هذه السياسة يف أي وقت. كما مبراجعة و -وفق ما تراه مناسبا  -جيوز للهيئة 

 سيتم نشر أية تعديالت على املوقع االلكرتوني الرمسي لنطاقات االنرتنت.

 


