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 دف من هذه السياسةاهل .1

مساء                ية منخ تراخيص أ اديد األحكام الم تنلم عمل ياسييية يد  هذه السيي هدف  ت

وينفذ قسييم نطاق     .التصييياوت وتقنية املعلومات  العامة ل  هيئة  النطاقات الصيييا رة عن   

 اونرتنت التابع هليئة اوتصاوت وتقنية املعلومات هذه السياسة.

 عام .2

من  من خالل املسجلني املعتمدين  السجل إصدار ترخيص حصري لصاحب    تقوم اهليئة ب

يف هذه السياسة أو   حكام الوار ة نطاق لفرتة حمد ة، وفقا للشروط واأل ال استخدام أجل 

 اهليئة.أي سياسة أخرى صا رة عن 

ًا ألي من بنو  هذه السييياسيية أو أية   ك هاسييم نطاق يكوم منت   يأ ءاحلق يف يلغا للهيئة   

لدولة الكويت  ccTLD لرمز الدولة اصيية بنطاقات املسييتوى األعلى سييياسيية أخرى خ 

 اهليئة. والصا رة عن

 أولوية التسجيل .3

من قبل  يتم تنفيذهحيث  ألولوية التقديميتم ختصيييص أمساء النطاقات  .3.1

 أي ايز أو أفضلية  وم التسجيل لنطاقات اونرتنتنلام 

 .تطبق السياسات واللوائخ املوضوعة يف السياسة العامة لألمساء احملجوزة .3.2

 

 جيل نطاقستاختيار املسجل املعتمد ل .4

من قبل   املصييرب ب   سييجل املعتمد    امل اختيار نطاق   اسييميتعني على طاليب ترخيص  

ئة  ناء     ،اهلي لك أث لب عب   ويتم ذ قديم الط طاق      ت تابع لقسييم ن املوقع اولكرتوني ال

 .املباشر مع املسجل املعتمد أو عن طريق اوتصاليف اهليئة، اونرتنت 

 النطاق اسممدة ترخيص  اختيار .5

 عام أو عامني.ترخيص مدتها  اختيار فرتةالنطاق  اسمطلب تسجيل ملقدم  كنمي

 النطاق اسم بطلمسؤولية مقدم  .6

 

حقوق فكرية  أي رتتب علي  احلصول علىينطاق و ال وسممنخ ترخيص  .6.1

 املختار. لالسمأو حقوق ُأخرى 

 اسييم اسييتخدام  يف   م الطلب مسييؤولية التدكد من أحقيت      مقد  يتحمل  .6.2

حقوق  انتهاكالنطاق و يتسييبب يف  اسييم اسييتخدامويم تسييجيل أو  ،النطاق
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ية أو أي ملكية ف  عة أي    يسيي و و ،حقوق ُأخرى للغري كر يد سييعم

 قوانني معمول بها  ولة الكويت. كما و يتعارض مع أي ،شخص

مقدم الطلب يف اختيار نطاق املسييتوى الناني املناسيييب        مراعاة أحقية    يتم .6.3

قًا     .… com.kw - .edu.kw – ind.kw.أثنياء تقيديم الطليب            ( وف

 ذه السياسة. للشروط املطبقة يف ه

 اهليئة. الصا رة عنمقدم الطلب سياسة األمساء احملجوزة  يراعي .6.4

و يوجد أي قيد على عد  أمساء النطاقات الم يتم ترخيصييها لصييياحب            .6.5

لكن جيب أم يكوم كل طلب مقدم مسييتويف لشييروط هذه     . السييجل  

 السياسة والسياسات األخرى الصا رة عن اهليئة.

 

 طلبات احلصول على أمساء نطاقاتمت .7

ضخ   .7.1 سة    هذهتو سيا صة   ال سم لطلب احلصول على  املتطلبات اخلا  ،نطاق ا

تدكد من أ      ُكل طلب   ويتعني على املسييجلني املعتمدين ال  يسييتويفم 

 .اهليئةمتطلبات 

 تسييتويفلم و انطاقات   البرفض طلبات احلصييول على أمساء     تقوم اهليئة  .7.2

وذلك بغض النلر عن أية بيانات يقدمها امُلسجل امُلعتمد   اهليئة، متطلبات

 أو أي طرف آخر.

 نطاق. اسمعلى  للحصولحلق يف عدم قبول أي طلب للهيئة ا .7.3

طلب احلصييول على اسييم رفض  عندغري معلزمة بتقديم أية أسييبا   اهليئة .7.4

معقدم الطلب بدسبا  رفض   يبالغ ،امُلنفر وفق تقديرها  للهيئةوجيوز  نطاق،

 الطلب.

 

 طلبات تسجيل كلمات حمجوزةمت .8

نهم خمولوم أعلى   راسة الطلبات الم متكن أصحابها من تقديم  ليل كاٍف حيق للهيئة

سم     واللوائخ الصا رة السياسات    وذلك وفق ،نطاق حيتوي على كلمة حمجوزةبتسجيل ا

 عن اهليئة يف هذا الشدم.

 اإلجنليزية ASCIIجمموعة أحرف  باستخدامنطاق  اسم ينشاءمتطلبات  .9

الم تتكوم من جمموعة وجيب أم تتوافق طلبات تسجيل أمساء النطاقات  .9.1

 لرمز  ولة الكويتاإلجنليزية يف املستوى الناني أو النالث   ASCIIأحرف 

"KW" .مع جمموع  املتطلبات التالية 
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حرفًا  (63وستني  ثالث حبد أ نى و واحد أم تتدلف كل تسمية من حرف  .9.1.1

 حبد أقصى.

عة أحرف      .9.1.2 خدم جممو ية،  ASCIIأم تسييت ما يعمكن أم   اإلجنليز ك

 (. -( ووصالت    9يد  0 ( وأرقام    zيد  aتتكوم من أحرف منل   

 أم تبدأ حبرف أو رقم وتنتهي حبرف أو رقم. .9.1.3

  ي( متتاليتني. شرطتنيعلى  حيتويو م أ .9.1.4

- -www.abالنالث والرابع منل :     الت يف املوضييع اتوي على وصيي أم و .9.1.5

cd.KW.) 

 (. www.ab  cd.KW   منل:تتضمن مسافة  وم أ .9.1.6

 

 

 أهلية احلصول على أمساء النطاقاتمتطلبات  .10

 

  com.KWات  نطاقات املستوى النالث .10.1

لث تنتهي بييييي           نا قات املسييتوى ال طا قات للجهات        (com.KW)تعتب أمساء ن طا أمساء ن

امُلسجلة بشكل رمسي يف  ولة الكويت. جيب توافر أي مما يلي يف  أو املهنية التجارية

 : com.KWاملتقدمني لطلب نطاق 

 

صناعة  من قبل وزارة التجارة ة رصا و يةسار  شها ة ترخيص  .10.1.1 يف  ولة  وال

 .الدولةقوانني وأم يتفق مع  الكويت

أو خمول  يف  ولة الكويت  املسييجلة   تجارية   اللعالمة  اأم يكوم مالك    .10.1.2

تقديم  ليل   مقدمي الطلبويتعني على  وستخدام عالمة جتارية عاملية،

 .أحقية استخدام العالمة التجاريةعلى 

تسييتننى األنشييطة املهنية التالية من شييرط توافر الرخصييية التجارية             .10.1.3

 التالية: اوختصاصعنها بشها ة مهنية صا رة من جهات  ويستعاض

 مكاتب احملاميني والقانونيني •

 األنشطة الطبية •

 التدقيق احملاسيب •

 املكاتب اهلندسية •

 

 .توقيعالشها ة اعتما   .10.1.4

 صورة البطاقة املدنية ألحد املفوضني بالتوقيع.  .10.1.5

http://www.ab-/
http://www.ab-/
http://www.ab/
http://www.ab/


 

 6 

اونرتنت من لنطاقات ميكن تقديم طلب التسجيل عب املوقع اولكرتوني  .10.1.6

  خالل املسجلني املعتمدين من قبل اهليئة

 

 net.KWألمساء نطاقات املستوى النالث ات  األهلية .10.2

 اوتصيياوتشييركات ل (net.KW)بييييي  املنتهيةأمساء نطاقات املسييتوى النالث  ختصييص

مات      يا معلو قدمي   (ICT)وتكنولوج لذكية   وم هاز    امُلسييجلني و احللول ا لدى اجل

 net.KWنطاق: اسميلي يف طلب  جيب توافر ما لتكنولوجيا املعلومات،املركزي 

ا ر من  ولة الكويت من قبل صييوأم يكوم لديهم ترخيص جتاري سييار  .10.2.1

جارة  وزارة عة     الت نا وتكنولوجيا   اوتصييياوتخدمات    يف جمال   والصيي

باإلضافة يد   علومات مبا يتفق مع القوانني املعمول بها يف  ولة الكويتامل

 .شها ة اعتما  من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

يف  ولة الكويت فيما يتعلق  كوم مالكًا معسييجاًل لعالمة جتاريةأم ي .10.2.2

 وتكنولوجيا املعلومات. اوتصاوتخبدمة أو معنتج 

 

 :org.KWألمساء نطاقات املستوى النالث ات  األهلية .10.3

عبارة عن أمساء نطاقات املؤسسات  (org.KW)الم تنتهي بيييأمساء نطاقات املستوى النالث 

 ذلك:مبا يف  ،م الكويتية الم تعمل يف  ولة الكويتخلريية واملؤسسات ذات النفع العاا

 املؤسسات الرياضية. -1

 املؤسسات اخلريية. -2

 املؤسسات املهنية. -3

 النقابات املهنية -4

 املؤسسات الدينية. -5

 املؤسسات اوجتماعية. -6

 

سم يتعني على امُلتقدمني لطلب  .10.3.1 سجل امُلعتمد   (org.KW)نطاق  ا تزويد امُل

مع يرفاق  ةنلماملب التدسيييا اخلاصعقد بنسييخ  من شييها ة التسييجيل أو 

م  األمر من     ها ة ملن يه ماعية والعمل      شيي ئة   وزارة الشييؤوم اوجت أو اهلي

 .العامة للقوى العاملة

 

 :edu.KWألمساء نطاقات ألمساء املستوى النالث ات  األهلية .10.4
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ؤسسات التعليم يف  ولة   مل (edu.KW)يييياقات املستوى النالث امُلنتهية ب أمساء نط ختصص 

واملؤسسات  واخلاصة ومعاهد التدريب مبا يف ذلك اجلامعات والكليات العامة ،كويتال

 .عليم العاليالتابعة لوزارة الرتبية والتعليم ووزارة الت التعليمية

 

صا ر  يةسار  شها ة ترخيص  .10.4.1 صناعة  من قبل وزارة التجارة ةو يف  ولة  وال

 الكويت وأم يتفق مع قوانني الدولة.

كيييي مدرسة   الرتخيصتقديم نسخة عن شها ة    مقدم الطلبيتعني على  .10.4.2

وزارة الرتبية أو تقديم كتا  يفيد ذلك صا ر عن   ،أو مؤسسة أكا ميية  

 .الكويتيف  ولة  التعليم العالي أو وزارة والتعليم

 

 : gov.KWألمساء نطاقات املستوى النالث ات  األهلية .10.5

اخلاصييية  أمساء النطاقات     هي  (gov.KW)بييييي املنتهية أمساء نطاقات املسييتوى النالث        

 كومية يف  ولة الكويت.احل واجلهاتت الوزاربا

 اهليئة.ويتم تقديم الطلب عن طريق كتا  رمسي من اجلهة الطالبة يد  .10.5.1

 

 :ind.KWاألهلية ألمساء نطاقات ألمساء املستوى النالث ات  .10.6

يف  للمواطنني واملقيمني (ind.KW)أمساء نطاقات املسييتوى النالث امُلنتهية بييييي  خيصييص

 .كافة  ولة الكويت

 

 .صورة من البطاقة املدنيةتقديم  يتعني على صاحب السجل .10.6.1

يف حال تسجيل اسم النطاق على اسم العائلة جيب أم يكوم اوسم مطابقا  .10.6.2

يل  اوسييم األخري كما هو وار  يف            لب التسييج قدم ط لالسييم األخري مل

املسييتندات الرمسية الصييا رة من اهليئة العامة للمعلومات املدنية أو ي ارة  

  اجلنسية واجلوازات( 

 

  التسجيلمتطلبات  .11

ين جبمع وختز أم تقوم قسم نطاق اونرتنت تتطلب املعايري الفنية وسياسة    .11.1

هذه املعلومات  ويتم مجعطلبات أمساء النطاقات.  ومعلومات مقدميبيانات 

نلام التسييجيل اولكرتوني يف    عن طريق  ينامُلعتمد  نيقبل امُلسييجل   من

 .اهليئة
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بني يف الراغيجبارية على كافة      السييجل  تعتب بعض معلومات صيياحب     .11.2

وفقًا لسييياسيية مجع املعلومات واخلصييوصييية     النطاقاتأمساء تسييجيل 

 اهليئة. والصا رة عناملعمول بها 

 

 اهليئةتطبيق سياسة  .12

 الصيا رة عن اهليئة  تاسيياسي  اليقوم قسيم نطاق اونرتنت مبراقبة وتطبيق   .12.1

كما أن      ،ضييمام سييالمة نلام ي ارة أمساء النطاقات امُلرتبخل باخلدمة             ل

أو الشروط   للسياسات   انتهاك نطاق ينبت  اسم حيتفظ باحلق يف يلغاء أي 

النطاق مبوجبها أو انتهاك  اسييم منخ ترخيص الم متو املعمول بها واألحكام

 أي من القوانني املعمول بها يف  ولة الكويت.

 نطاق  اسييمجيب على امُلسييجل امُلعتمد التحقق من طلبات احلصييول على        .12.2

ضمام أم  من توافقها مع   وصحيحة وحمدثة والتدكد املعلومات كاملة  و

 الصا رة عن اهليئة.لوائخ السياسات وال

 اتسياس  المتطلبات  تلبيةنطاق  اسم صول على  احل مقدم طلبيتعني على  .12.3

وطوال مدة الرتخيص   طلب الوذلك عند تقديم     ،اخلاصييية باهليئة   املطبقة  

 املمنوحة.

 

 نتهاك السياسةا .13

النطاق يف حالة تقديم صيياحب  اسييميف يلغاء أو تعليق ترخيص  للهيئة احلق 14.1

صحيح      ضمانًا غري  سجيل  أو معلومات خاطئة أو غري  قيقة أو معلومات  ًاالت

 خالل عملي  التقديم أو كجزء من الطلب. كاملة غري

لغاء أي ترخيص أسم نطاق يذا أتضخ أم صاحب التسجيل قد     للهيئة احلق يف ي 14.2

ها يف  ولة الكويت أو اللوائخ والسييياسيييات        أنتهك أي من القوانني  املعمول ب

 الصا رة عن اهليئة.

 

 مراجعة السياسة .14

. بتسجيل اسم النطاقعرض سياسة اهليئة املتعلقة  هلدفمت اعدا  ونشر هذه السياسة 

مراجعة أو تعديل  –تراه مناسبًا  وفق ما –وجيوز هليئة اوتصاوت وتقنية املعلومات 

هذه السياسة يف أي وقت كما يتم نشر أية تعديالت على املوقع الرمسي لنطاقات 

 األنرتنت. 
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  تعريفاتاألول: امللحق 

هيئة العامة لالتصاوت للاملعرفة يف الالئحة التنفيذية  رييكوم للمصطلحات والتعاب

وتقنية املعلومات نفا املعنى احملد  هلا يف تلك الوثيقة عند استخدامها يف هذه الالئحة. 

وفضال عن ذلك، يكوم للكلمات والتعابري املوضحة يف هذه الالئحة املعاني احملد ة 

  :امنهلكل 

اونرتنت وختتصر باسم  ات( إل ارة أمساء نطاقRegulatory Bodyاهليئة املنلمة   -1

 اهليئة:

وهي املنلمة الم تتود مسؤولية تشغيل نطاق املستويات العليا لرمز الدولة ملصلحة 

مجيع املستفيدين. ويتمنل هذا الدور يف اهليئة العامة لالتصاوت وتقنية املعلومات. 

وفقا ألفضل  ( ccTLD) kwاملستوى األعلى لرمز الدولة نطاقات تتود اهليئة ي ارة أمساء 

(  واملعايري املتبعة يف هذا اجملال مبا يضمن الكفاءة والعدالة Best Practicesاملمارسات  

والشفافية للمستفيدين.  ويتضمن ذلك ضبخل وتنفيذ مجيع اللوائخ والسياسات 

واإلجراءات فيما يتعلق بتشغيل نطاق املستوى األعلى لرمز الدولة باإلضافة يد اإلشراف 

 يل نلام التسجيل اخلاص ب .على تشغ

 (: (Registryمشغل السجل  -2

( لنطاق Central Registryيتود مسؤولية حصرية لصيانة السجل املركزي  

املستويات العليا لرمز الدولة.  يقوم مشغل السجل بالنيابة عن العمالء املسجلني لدي  

يف السجل. ويتمنل هذا الدور يف  اتمبهام تسجيل، جتديد، أو تعديل بيانات أمساء النطاق

 اهليئة العامة لالتصاوت وتقنية املعلومات.

 (:(Accredited Registrarsاملسجل املعتمد  -3

شخص أو جهة تقدم خدمات تسجيل متكاملة للراغبني بتسجيل أمساء نطاقات من 

( Public Front-Endخالل عقد مع مشغل السجل. مينل املسجل املعتمد الواجهة العامة  

 .( Resellersواملوزعني   ( (Registrantsالم توفر خدمات التسجيل ألصحا  السجل 

 (:(Resellerاملوزعني   -4

اقات للعمالء وتوفري ( لبيع النطResellersميكن للمسجلني املعتمدين تعيني موزعني  

وي ارة سجالت امساء النطاقات  اتأمساء النطاق املوزعني بشراءويقوم هؤوء  .اخلدمات هلم

( تربطهم مع معسجلهم. و ميتلك Interfaceاكم  اخلاصة بعمالئهم من خالل لوحة 

 .(Registry)الوسطاء صالحية النفاذ املباشر للسجل 
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 :(Registrant)صاحب السجل  -5

نطاق الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي قام أو يقوم، مباشرة أو عب طرف آخر بتسجيل اسم 

د ة،  حمد . وحيتفظ هذا الفر  أو اجلهة حبق استخدام اسم النطاق اخلاص ب  لفرتة حم

التسجيل وتسديد رسوم التسجيل. ويعتب هذا سياسات ويجراءات بشرط التزام  ب

العالقة  بشروط اتفاقية اخلدمات ذاتلتزمة ماوعتبارية" شخصية الشخص أو اجلهة "ال

  املستوى األعلى لرمز الدولة. نطاقات بشدماملوزع أو  مع املسجل املعتمداملوقعة 

 ( لدولة الكويت: ccTLDنطاقات املستوى األعلى لرمز الدولة   -6

  وتشمل:وهي النطاقات العلوية الم تشرف على ي ارتها اهليئة، 

( kw.وهو رمز مكوم من حرفني وتينيني   الالتيين:النطاق العلوي الكويم  ●

 الالتيين األول من اليمني ألي اسم نطاق كويم وتيين. ويتمنل يف املقطع

املختصر لدولة  لالسمعبارة عن كلمة ترمز  العربي:النطاق العلوي الكويم  ●

الكويت  .الكويت(، ويتمنل يف املقطع العربي األول من اليسار ألي اسم نطاق 

 كويم عربي.

وتيين يقع ضمن نطاقات املستوى  أي اسم نطاق عربي أو أي اسم نطاق . اسم نطاق كويم :7

 نطاق(.  ( لدولة الكويت  ويطلق علي  اختصارا ccTLDاألعلى لرمز الدولة  

هو اسم مكوم من عدة مقاطع وتينية مفصولة بنقاط، ويدخذ أحد  وتيين:. اسم نطاق 8

  التاليني:الشكلني 

 kw.( حبيث يكوم example.kwاسم نطاق وتيين ذو مقطعني وتينيني منل   8.1

 هو املقطع الالتيين األول من اليمني.

( حبيث example.com.kwاسم نطاق وتيين ذو ثالث مقاطع وتينية منل   8.2

يكوم املقطعني األول والناني من اليمني هما أحد التفريعات الرئيسية 

 (.( com.kw , edu.kwللنطاق العلوي الكويم الالتيين منل 

 9يد  0واألرقام من  Zيد  Aسلسة من الرموز  احلروف الالتينية من  وتيين:مقطع  .9

(، وو يوجد فرق يف كوم األحرف الالتينية صغرية أو كبرية( Hyphen  ( -   والَشرطة

 ويستخدم املقطع الالتيين إلنشاء اسم نطاق وتيين.

( ( -  سلسة من الرموز  منل حروف اللغة العربية واألرقام والشرطة عربي:. مقطع 10

 وتستخدم إلنشاء اسم نطاق عربي  وم متييز لألحرف من خالل عالمات التشكيل أو

 اهلمزة او التاء املربوطة.
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يطلق على أي من الصيغتني القياسيتني التاليتني أو كليهما  عربي:. اسم نطاق 11

اء النطاقات باللغة العربية طبقا للمواصفات القياسية الدولية املستخدمتني لتمنيل أمس

  تكوم:اخلاصة بدمساء النطاقات الدولية حبيث 

وهي عبارة عن اسم مكوم من مقطعني  العربية:الصيغة األود باللغة  11.1

منال.الكويت(، حبيث يكوم ".الكويت"  منال:عربيني مفصولني بنقطة  

 هو املقطع العربي األول من اليسار. 

الصيغة النانية باللغة الالتينية : وهي عبارة عن اسم نطاق مكوم من  11.2

( ، حبيث Encoded Unicodeمقطعني وتينيني مقابلني للصيغة العربية  

—xnيين "يكوم املقطع األول الالتيين من اليمني عبارة عن املقطع الالت

mgbg8edvm املقابل للنطاق العلوي الكويم العربي ".الكويت". على "

 Encoded.الكويت" يقابل صيغة 123سبيل املنال، اسم النطاق العربي "

Unicode " 123التالية.xn—mgbg8edvm" 

سلسة من الرموز الالتينية والم  :  Encoded Unicode. املقطع الالتيين املقابل  12

ألي اسم نطاق على شبكة اونرتنت،  ASCIIتمنيل املقطع العربي  بصيغة تستخدم ل

( ويتم ينشاؤها حسب املواصفات القياسية الدولية اخلاصة --xnوتبدأ  ائما بدربعة رموز  

، والم Internationalized Domain Names (IDN)باستخدام أمساء النطاقات الدولية 

من املقطع العربي يد املقطع الالتيين املقابل  من خالهلا ميكن التحويل بشكل صحيخ 

 Encoded Unicode.أو العكا  ) 

 (: (New gTLDsالنطاقات العلوية الالتينية العامة اجلديدة -13

 : 2013منذ   ICANNمنلمة  املعتمدة منوهي النطاقات العلوية الالتينية 

Social. /technology. / academy. 

 

ص ل  عالقة أو أي شخ، واملعرتض ضدهيشمل كال من املعرتض  اوعرتاض:أطراف  -14

 .بطرف النزاع

كلمة أو عبارة مينع استخدامها ضمن أمساء النطاقات الكويتية  احملجوز: سماو -15
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