الئحة تسجيل أسماء النطاقات العربية
ضمن النطاق العلوي العربي السعودي ).السعودية(
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تعريفات:
يك+ون للمص++طلحات والتع++ابير المعرف+ة ف++ي ك++ل م+ن نظ++ام االتص++االت والئحت+ه التنفيذي++ة نف++س المعن++ى
المحدد لھا في تلك الوثائق عند استخدامھا في ھذه الالئحة .وفضال عن ذلك ،يكون للكلمات والتع+ابير
الموضحة في ھذه الالئحة المعاني المحددة قرين كل منھا:
 .1المركز :المركز السعودي لمعلومات الشبكة في ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،وھو الجھة
المسؤولة عن خدمات التسجيل تحت النطاقات العلوية السعودية ،باإلضافة إلى إعداد اإلجراءات
المنظمة لھا وتنفيذھا ،وكذلك إدارة وتشغيل السجل الخاص بھا.
 .2خ''دمات التس''جيل :الخ++دمات الت++ي يق++دمھا المرك++ز لتس++جيل أس++ماء النطاق++ات ،والت++ي تش++مل دون
حصر تسجيل اسم نطاق أو تعديله أو حذفه أو نقله أو تجديده أو تعليقه.
 .3طلب خدمة :نموذج يقدم مباشرة عبر موقع المركز على شبكة اإلنترنت لطلب خدمات التس+جيل،
ويش++مل ذل++ك اإلج++راءات الت++ي يق++وم بھ++ا المس++جل ض++من المنطق++ة الخاص++ة بخ++دمات التس++جيل ف++ي
موقع المركز.
 .4المسجل :الشخص الطبيعي أو المعن+وي ال+ذي ق+ام أو يق+وم ،مباش+رة أو عب+ر ط+رف آخ+ر ،بطل+ب
خدمات تسجيل من المركز .كما يعد مسجال الشخص الحاصل على اسم نطاق قائم.
 .5المنسق اإلداري :الشخص الطبيعي المقيم في المملكة العربية السعودية المعين م+ن قب+ل المس+جل
ف++ي طل++ب الخدم++ة والمف++وض لتمثيل++ه رس++ميا ل++دى المرك++ز والھيئ++ة ف++ي جمي++ع م++ا يتعل++ق بأس++ماء
النطاق++ات الس++عودية بم++ا ف++ي ذل++ك الحص++ول عل++ى خ++دمات التس++جيل ،وال++رد عل++ى االعتراض++ات،
والتنسيق حول أي مستحقات مالية على المسجل .ويجب أن يقدم المسجل معلومات اتصال كامل+ة
وصحيحة ومحدثة للمنسق اإلداري ،بما فيھا عنوان بريد الكتروني صحيح وفاعل.
 .6اسم نطاق :يطلق على أي من الصيغتين القياسيتين أو كالھما المستخدمة لتمثيل أسماء النطاق+ات
باللغة العربية طبقا للمواصفات القياسية الدولية الخاصة بأسماء النطاقات المدولة بحيث تكون:
 oالص''يغة األول''ى باللغ''ة العربي''ة :وھ++ي عب++ارة ع++ن اس++م مك++ون م++ن مقطع++ين ع++ربيين
مفصولين بنقط+ة )مث+ال :موق+ع.الس+عودية( ،بحي+ث يك+ون )الس+عودية( ھ+و المقط+ع األول
من اليسار.
 oالصيغة الثانية باللغة الالتينية :وھي عبارة عن اسم نطاق مك+ون م+ن مقطع+ين التيني+ين
مق++ابلين للص++يغة األول++ى ،يحي++ث يك++ون المقط++ع األول م++ن اليم++ين عب++ارة ع++ن المقط++ع
الالتين++++ي ) (xn--mgberp4a5d4arالمقاب++++ل للنط+++++اق العل++++وي العرب++++ي الس+++++عودي
).السعودية(.
 .7المقطع العربي :سلسة من الرم+وز ) مث+ل ح+روف اللغ+ة العربي+ة واألرق+ام والش+رطة( ويس+تخدم
إلنشاء اسم نطاق عربي.
 .8المقطع الالتيني المقابل :سلسة م+ن الرم+وز الالتيني+ة والت+ي تس+تخدم لتمثي+ل المقط+ع العرب+ي ألي
اس+++م نط+++اق عل+++ى ش+++بكة االنترن+++ت ،وتب+++دء دائم+++ا بأربع+++ة رم+++وز ) (xn--وي+++تم إنش+++اؤھا حس+++ب
المواصفات القياسية الدولية الخاصة باستخدام أسماء النطااق+ت المدول+ة ،والت+ي م+ن خاللھ+ا يمك+ن
التحويل بشكل صحيح من المقطع العربي إلى المقطع الالتيني المقابل أو العكس.
 .9ھذه الالئحة :ھي المنظمة لتسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي السعودي
).السعودية( وما يطرأ عليھا من تعديل أو إضافة.

الئحة تسجيل أسماء النطاقات العربية ضمن النطاق العلوي العربي السعودي ).السعودية(

1

 .10النط''اق العل''وي العرب''ي الس''عودي :كلم++ة ترم++ز لالس++م المختص++ر للمملك++ة العربي++ة الس++عودية
).السعودية( ،وھو المقطع األول من اليسار ألي اسم نطاق عربي سعودي.
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أحكام عامة
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تح+دد ھ+ذه الالئح+ة األحك++ام الالزم+ة لتس+جيل أس++ماء النطاق+ات العربي+ة ض++من النط+اق العل+وي العرب++ي
السعودي.
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يقتصر تقديم خدمات التسجيل على الفئات التالية:
 .1جھة متواجدة فعالً في المملكة العربية السعودية.
 .2ش++خص طبيع++ي غي++ر قاص++ر ويحم++ل ھوي++ة وطني++ة س++عودية أو وثيق++ة مماثل++ة ص++ادرة ع++ن وزارة
الداخلية في المملكة العربية السعودية.
 .3جھة مرخص لھا من جھة مختصة في المملكة العربية السعودية بممارسة نشاطھا.
 .4مالك لعالمة تجارية أو اسم تجاري مسجل في المملكة العربية السعودية.
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متطلبات التقديم
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يج++ب عل++ى م++ن يرغ++ب ف++ي الحص++ول عل++ى إح++دى خ++دمات التس++جيل أن يتق++دم بطل++ب خدم++ة وفق++ا
لإلج++راءات الت++ي يض++عھا المرك++ز ،عل++ى أن يحت++وي طل++ب الخدم++ة عل++ى معلوم++ات ص++حيحة ودقيق++ة
ومحدثة.
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يلتزم المسجل بجميع القواعد واإلجراءات التي تصدرھا الھيئة أو المرك+ز فيم+ا يتعل+ق بطل+ب الخدم+ة.
ويعد المسجل مدركا لشروط وأحكام ھذه الالئحة ،وقابل بھا دون تحفظ .كما يعد المسجل مسئوال عن
أي خطأ في طلب الخدمة.
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عند قيام المنسق اإلداري بأي إجراء يتعلق بطلب خدمة ،فيقر المنسق اإلداري باآلتي:
 .1أنه مفوض بالقيام بأي إجراء يتعلق بطلب الخدمة نيابة عن المسجل.
 .2أنه قام بإشعار المسجل بشروط ھذه الالئحة وأحكامھا.
 .3أنه سوف يحيل جميع المخاطبات واإلشعارات الصادرة من المركز إلى المسجل أو العكس.
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يجب على المسجل أن يقدم إلى المركز أي وثيقة ذات صلة بطل+ب الخدم+ة ق+د يطلبھ+ا المرك+ز ف+ي أي
وقت.
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يجوز للمركز أن يطلب من المسجل عند تقديم طلب خدمة ،أو في غض+ون فت+رة يح+ددھا المرك+ز بع+د
التس++جيل ،أن يت++وفر لدي++ه عل++ى األق++ل جھ++ازي خ++ادم اس++م نط++اق ) (DNS serverوأن يكون++ا ع++املين
ولھما عناوين رقمية على شبكة االنترن+ت ومجھ+زين الستض+افة اس+م النط+اق الخ+اص بطل+ب الخدم+ة،
ويجوز التعاقد مع طرف آخر لتوفير األجھزة حسب الشروط المطلوبة.
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يجوز للمركز وضع إجراءات للتأكد من صحة المعلومات الواردة ف+ي أي طل+ب خدم+ة أو أي تس+جيل
قائم أو التحقق من توافقھما مع أحكام وشروط ھذه الالئحة وغيرھا من أنظمة الھيئة.
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ضمانات المسجلين
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يلت +زم المس++جل عن++د طل++ب خدم++ة أن يؤك++د أن++ه واح++د م++ن الفئ++ات المح++ددة ف++ي الفق++رة ) (2/2م++ن ھ++ذه
الالئحة.
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يلتزم المسجل بجمي+ع الش+روط واألحك+ام ال+واردة ض+من ھ+ذه الالئح+ة وغيرھ+ا م+ن قواع+د وإج+راءات
تصدرھا الھيئة أو المركز ،باإلضافة إل+ى جمي+ع الوث+ائق والمراس+الت الت+ي تخ+ص اس+م النط+اق مح+ل
التسجيل ،ويتعھد بالتمشي بموجبھا.
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يشترط للتعامل مع أي اس+م نط+اق أو إتم+ام أي طل+ب خدم+ة متعل+ق ب+ه أو اس+تخدامه م+ن قب+ل المس+جل
إقرار المسجل صراحة أن له الحق في استخدام اسم النطاق محل التسجيل ،وأن اسم النطاق:
 .1ال يتعدى على أي عالمة تجارية أو اسم تجاري ألي طرف آخر في المملكة العربية السعودية؛
 .2ليس مطابقا أو مشابھا ً بشكل ملبس لعالمة تجارية مس+جلة ،أو الس+م تج+اري ف+ي المملك+ة العربي+ة
السعودية؛
 .3ال يشكل تعديا على حقوق أي طرف ثالث فيما يتعل+ق ب+أي م+ن المعاھ+دات أو االتفاقي+ات الس+ارية
في المملكة العربية السعودية؛
 .4ال يسيء إلى أي شخص طبيعي أو معنوي؛
 .5يستخدم فقط من قبل المسجل )أو من قبل األطفال دون س+ن  18عام+ا ال+ذين ق+ام المس+جل بالتق+ديم
نيابة عنھم( ،ولن يسمح باستخدامه أو القيام بتسجيل مقاطع فرعيه تحته ألي ط+رف ثال+ث ،س+واء
لغرض الربح أو غيره ،إال بعد أخذ موافقة مسبقة من المركز؛
 .6ال يتعارض مع أي من األنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.
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يلتزم المسجل بأن جميع المعلومات الخاصة باسم النطاق أو طلب الخدمة ھي كاملة ودقيق+ة ومحدث+ة،
ويلتزم بإبالغ المركز في أقرب وقت ممكن عن أي تحديث أو تصويب قد يطرأ على المعلومات.
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يقر المسجل بأن أي إشعار أو رسالة مرسلة م+ن المرك+ز إل+ى المنس+ق اإلداري تع+د ق+د ت+م تس+ليمھا إذا
أرسلت إلى عنوان المسجل المتوفر لدى المركز ،وال يتحم+ل المرك+ز أي مس+ؤولية ع+ن ع+دم وص+ول
اإلشعار أو الرسالة.
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يواف++ق المس++جل عل++ى أن المعلوم++ات الت++ي ق++دمھا إل++ى المرك++ز والمتعلق++ة باس++م النط++اق س++تكون متاح++ة
إلطالع العموم عليھا من خالل خدمة معلومات المسجلين أو أي وسيلة أخرى.
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يلتزم المسجل بالشروط واألحكام واإلجراءات وفقا ألنظمة الھيئة الخاصة باالعتراضات عل+ى أس+ماء
النطاقات السعودية ،كما أنه يلتزم بالقرارات الناتجة جراء تنفيذھا.
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وثائق المسجلين
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باإلض++افة إل++ى المعلوم++ات ال++واردة ف++ي طل++ب الخدم++ة ،يج++وز للمرك++ز ،وف++ي أي وق++ت ،أن يطل++ب م++ن
المسجل تقديم وثائق أو معلومات إضافية .ويجب تق+ديم الوث+ائق أو المعلوم+ات اإلض+افية خ+الل الفت+رة
الزمني++ة المح++ددة م++ن المرك++ز ووف++ق الش++كل والوس++يلة الل++ذين يح++ددھما المرك++ز .وف++ي حال++ة ع++دم قي++ام
المسجل بتقديم الوثائق أو المعلوم+ات اإلض+افية خ+الل الم+دة المح+ددة ،وبالش+كل والوس+يلة الموض+حين
في طلب المركز ،فيجوز للمركز رفض الطلب أو إلغاء التسجيل أو تعليقه.
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تع++د م++ن أدل++ة اإلثب++ات االتص++االت أو الرس++ائل اإللكتروني++ة أو الوث++ائق أو الخطاب++ات ب++ين المرك++ز و
المسجل والتي تم تبادلھا في إط+ار التعام+ل م+ع طل+ب الخدم+ة وغيرھ+ا م+ن الس+جالت الت+ي يح+تفظ بھ+ا
المركز.
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في حالة ظھور تعارض بش+أن وق+ت وت+اريخ اس+تالم طل+ب الخدم+ة أو التعام+ل مع+ه ،فتع+د المعلوم+ات
الموجودة على خوادم المركز ھي المعتمدة في تحديد الوقت والتاريخ.
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األنشطة المحظورة
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ال يجوز للمسجل حجز اسم نطاق أو تسجيله أو استخدامه أو االحتفاظ به أو تقديم طل+ب خدم+ة متعل+ق
به للقيام بأي من األنشطة أو األعمال التالية أو لإلعانة عليھا:
 .1إذا كان الغرض بيع اسم النطاق أو تأجيره.
 .2إذا كان الغرض تجميع أسماء نطاقات دون االستخدام الفاعل لھا.
 .3تصيد المواقع والخدمات األخرى.
 .4االحتيال للحصول على معلومات شخصية أو سرية.
 .5إرسال البريد االلكتروني غير المرغوب فيه.
 .6استضافة البرمجيات والخدمات الضارة أو توزيعھا.
 .7اختطاف النطاقات.
 .8اختراق األجھزة والشبكات أو القيام بھجمات تعطيل الخدمات.
 .9القيام بأنشطة أو بث محتوى بالمخالفة للشريعة اإلس+المية أو األنظم+ة والل+وائح المعم+ول بھ+ا ف+ي
المملكة العربية السعودية )مثل ما يتعل+ق ب+المواد اإلباحي+ة والعق+اقير الممنوع+ة والخم+ور والقم+ار
والتعدي على حقوق الملكية الفكرية(.
 .10القيام بأنشطة مصنفة باعتبارھا جرائم معلوماتية وفق أحكام األنظمة ذات العالقة.
 .11القيام بأنشطة تخالف ھذه الالئحة أو قواعد أو إجراءات المركز.
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يجوز للمركز إضافة أنشطة أخرى محظورة على ما ورد في الفقرة  1/6السابقة ،على أن تنش+ر تل+ك
األنشطة على موقع المركز على شبكة اإلنترنت.
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تسجيل أسماء النطاقات
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يجب توفر الشروط التالية في اسم النطاق:
• أن ال يقل طول المقطع العربي ضمن اسم النطاق عن ثالثة رموز.
• أن يكون للمقطع العربي مقطعا التينيا مقابال صحيحا.
• أن ال يبدأ المقطع وال ينتھي بالشرطة  ،وأن ال يتضمن المقطع َشرطتين متتاليتين.
• أن تكون جمي+ع رم+وز المقط+ع العرب+ي متوافق+ة م+ع الض+وابط والش+روط الت+ي يض+عھا المرك+ز والت+ي
تشمل الرموز الممكن استخدامھا في تسجيل أسماء النطاقات العربية.
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يجوز لألشخاص الطبيعيين تسجيل اسم شخصي ،سواء كان االس+م األول أو اس+م العائل+ة )مث+ل :أحم+د
أو الفالن+++++ي( ،عل+++++ى أن يتب+++++ع االس+++++م المخت+++++ار رق+++++م أو أكث+++++ر )مث+++++ل :أحم+++++د.22الس+++++عودية أو
الفالني.1431السعودية( .ويجوز الجمع بين اس+مين أو أكث+ر مع+ا ً دون اس+تخدام األرق+ام )مث+ل :أحم+د-
الفالني.السعودية(.
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يش++ترط وج++ود راب++ط ب++ين اس++م النط++اق والمس++جل .وللمرك++ز أن يح++دد مع++ايير ھ++ذا ال++رابط ،والوث++ائق
المطلوبة لبيانه.
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تنحصر طبيعة اسم النطاق في كونه مجرد عنوان إلكتروني يستخدم عل+ى ش+بكة اإلنترن+ت ،وال ينبن+ي
عليه أي حق قانوني أو أي شكل من أشكال حقوق الملكية حتى بوج+ود عالم+ة أو اس+م تج+اري مماث+ل
له .وال يكون اسم النطاق في حد ذاته من الممتلكات الت+ي يمك+ن أن تس+جل بص+فتھا عالم+ة تجاري+ة أو
اسم تجاري.
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ال يج++وز تس++جيل أس++ماء النطاق++ات المدرج++ة ف++ي قائم++ة األس++ماء المحج++وزة إال للجھ++ات المص++رح لھ++ا
حسب اإلجراءات والقواعد التي يضعھا المركز.
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يتم تسجيل أسماء النطاقات بناء على أولوية وص+ول طل+ب خدم+ة التس+جيل إل+ى المرك+ز ،م+ا ل+م ت+نص
أي قاعدة أو إجراء خاص قد يصدره المركز على خالف ذلك.
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يجب أال يحتوي اسم النطاق على كلمات أو عبارات أو اختصارات أو إشارات فاحش+ة أو فاض+حة أو
غير الئقة أو تعس+فية أو عنص+رية أو تتع+ارض م+ع أحك+ام الش+ريعة اإلس+المية أو الق+يم االجتماعي+ة أو
األنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية.
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يجوز للمركز وضع إجراءات خاصة لتمكين الوصول السماء النطاقات العربية عبر استخدام أح+رف
مشابھة من لغات تستخدم الحرف العربي )مثل اللغة الفارسية واألوردية(.

8

أسماء النطاقات المحجوزة

1 /8

يجوز للمركز إنشاء قوائم بالمقاطع المحجوزة أو غي+ر المتاح+ة للتس+جيل ف+ي أس+ماء النطاق+ات ،والت+ي
تش++مل عل++ى س++بيل المث++ال ال الحص++ر المق++اطع الت++ي تمث++ل أرق++ام أو أس++ماء جغرافي++ة أو أس++ماء األدي++ان
والمذاھب أو كلمات تتضمن تعديا ً عل+ى ال+دين أو ال+وطن أو الق+يم األخالقي+ة أو أي مقط+ع آخ+ر يعتب+ره
المركز أنه غير مرغوب فيه ،أو يتنافى مع المصلحة العامة أو غير مناسب للتسجيل.

2 /8

يجوز للمركز وضع قواعد وإجراءات تحكم إنشاء قائمة األسماء المحجوزة وإدارتھا.

3 /8

عن++د رف++ع اس++م م++ن قائم++ة األس++ماء المحج++وزة فس++وف يت++اح للتس++جيل وفق++ا لإلج++راءات الت++ي يض++عھا
المركز.

9

االعتراضات على أسماء النطاقات

1 /9

تقدم االعتراضات على قرارات المركز المتعلقة بأسماء النطاقات السعودية إل+ى الھيئ+ة ،وي+تم التعام+ل
معھا وفقا ألنظمة الھيئة بما في ذلك اللوائح الخاصة باالعتراضات على أسماء النطاقات السعودية.

2 /9

ال يعد المركز حكما ف+ي أي ن+زاع ق+د ينش+أ ح+ول أحقي+ة تس+جيل أي اس+م نط+اق ,كم+ا أن المرك+ز غي+ر
ملزم بتقرير م+ا إذا ك+ان طل+ب الخدم+ة أو اس+تخدام اس+م نط+اق بواس+طة المس+جل ق+د يش+كل تع+ديا عل+ى
حقوق طرف ثالث.

3 /9

ال تعد الھيئة أو المركز مسئولين ع+ن أي انقط+اع ف+ي النش+اط التج+اري ،أو أي ض+رر مباش+ر أو غي+ر
مباش+++ر م+++ن أي ن+++وع )بم+++ا ف+++ي ذل+++ك األض+++رار المادي+++ة والمعنوي+++ة( أو أي ش+++يء آخ+++ر ،وذل+++ك عن+++د
ممارستھما الختصاصاتھما النظامية.
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تعديل معلومات التسجيل

 1/10المسجل وحده  -ممثال بالمنسق اإلداري  -ھو صاحب الصالحية في تع+ديل معلوم+ات التس+جيل وذل+ك
من خالل تقديم طلب خدمة ،وتتحدد صالحيته فقط في تع+ديل عن+وان المس+جل و معلوم+ات المنس+قين،
ومعلومات أجھزة خادمات اسم النطاق ).(DNS servers
 2/10يجوز للمركز وض+ع إج+راءات للتحق+ق م+ن المس+جلين ,وذل+ك بغ+رض تمكي+نھم م+ن الوص+ول المباش+ر
عبر شبكة اإلنترنت لتعديل معلوم+ات التس+جيل ،وللمرك+ز أن يتخ+ذ ت+دابير إض+افية للتحق+ق م+ن ص+حة
المعلومات الواردة في طلب الخدمة.
 3/10يجوز للمركز أن يطلب من المسجل تحديث معلوماته أو تأكيد ص+حتھا ف+ي أي وق+ت .ويع+د أي تغيي+ر
أو تعديل على ھوية المسجل نوع من أنواع نقل أسماء النطاقات.
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11

نقل أسماء النطاقات

 1/11على الرغم من أن اسم النطاق ليس ملكا للمس+جل ،إال أن+ه يج+وز للمرك+ز أن يس+مح بنق+ل اس+م النط+اق
إلى طرف آخر )ويش+مل الط+رف اآلخ+ر المس+جل بھوي+ة جدي+دة( ،ش+ريطة أن يك+ون ك+ل م+ن المس+جل
والطرف اآلخر تنطبق عليھما ش+روط وأحك+ام ھ+ذه الالئح+ة وغيرھ+ا م+ن قواع+د وإج+راءات يص+درھا
المركز.
 2/11يجوز للمركز طلب وثائق من الطرفين يراھا المركز ضرورية إلتمام عملية النقل.
 3/11يج++وز للمرك++ز رف++ض أي طل++ب نق++ل اس++م نط++اق إذا تب++ين أن النق++ل ك++ان نتيج++ة ألي م++ن األنش++طة
المحظورة المحددة في ھذه الالئحة ،أو بس+بب ع+دم تق+ديم الوث+ائق المطلوب+ة ،أو بس+بب ع+دم الحص+ول
على موافقة الطرفين على النقل.
 4/11يجوز للمركز إصدار إجراءات إضافية تنظم عملية نقل أسماء النطاقات.
12

رفض الطلبات وحذف أسماء النطاقات وتعليقھا

 1/12يجوز للمسجل تقديم طلب خدمة للمرك+ز لح+ذف اس+م نط+اق ق+ائم أو لتعليق+ه ،وللمرك+ز أن يتخ+ذ ت+دابير
إضافية للتحقق من صحة طلب الخدمة قبل تنفيذه.
 2/12يجوز للمركز في أي وقت رفض طلب خدمة أو حذف اسم نطاق قائم أو تعليقه في الحاالت التالية:
 .1إذا ثبت لدى المركز أن أي من المعلومات المقدم+ة م+ن المس+جل غي+ر ص+حيحة أو غي+ر دقيق+ة أو
غير محدثة
 .2إذا لم يوفر المسجل الوثائق التي طلبھا المركز.
 .3إذا لم تتم استضافة اسم النطاق بشكل صحيح.
 .4إذا لم يقم المسجل بسداد الرسوم أو المستحقات المالية للمركز.
 .5إذا أخفق المسجل في تجديد اسم النطاق.
 .6إذا لم يقم المسجل بتأكيد معلومات التسجيل بعد طلب المركز ذلك.
 .7إذا قامت الھيئة بقبول اعتراض مقدم فيما يتعلق باسم نطاق أو بطلب خدمة.
 .8إذا تلقى المركز أمراً من جھة حكومية سعودية مختصة ،بما في ذلك أي جھة قضائية.
 .9إذا تلق+++ى المرك+++ز إش+++عاراً م+++ن أي ش+++خص طبيع+++ي أو معن+++وي يفي+++د أن تس+++جيل اس+++م النط+++اق أو
استخدامه يعد مخالفا لنظام أو الئحة صادرة عن أي جھة حكومية أو تنظيمية وثبت صحة ذلك.
 .10إذا كان المسجل أو طلب الخدمة أو اس+م النط+اق مخالف+ا ً ألي م+ن ش+روط وأحك+ام ھ+ذه الالئح+ة أو
أي من سياسات الھيئة أو أنظمتھا.
 .11إذا قررت الھيئة أو المركز رفض طلب خدمة أو حذف اس+م نط+اق ق+ائم أو تعليق+ه ،بھ+دف حماي+ة
المصلحة العامة أو ألي سبب آخر معقول.
 3/12يقوم المركز بإعالم المسجل بقرار الرفض أو التعليق أو الحذف مع ذكر األسباب.
 4/12يجوز للمركز أن يقوم بإلغاء تعليق اسم نطاق بعد زوال مس+ببات التعلي+ق ،أو بطل+ب م+ن المس+جل ف+ي
حال كون التعليق تم بنا ًء على رغبته.
 5/12تكون أسماء النطاقات المعلقة غي+ر متاح+ة للتس+جيل وال يمك+ن اس+تخدامھا لتق+ديم أي خدم+ة الكتروني+ة،
على أن تبقى معلومات التسجيل ظاھرة من خالل خدمة معلومات المسجلين طوال فترة التعليق.
 6/12تكون أسماء النطاقات المحذوفة متاحة للتسجيل وفقا لإلجراءات التي يضعھا المركز.
13

معلومات المسجلين وإتاحتھا لآلخرين
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 1/13يجوز للمركز جمع معلومات ووثائق عن المسجلين لغرض القيام بمسؤولياته ومھام+ه ،كم+ا يج+وز ل+ه
أيضا جمع معلومات أخرى فنية مثل سجل الزيارات االلكترونية لموقعه على شبكة االنترنت.
 2/13يج++وز للمرك++ز ت++وفير معلوم++ات مح++ددة ألي اس++م نط++اق للعم++وم وذل++ك ع++ن طري++ق خدم++ة معلوم++ات
المسجلين ) (Whoisأو أي خدمة أخرى.
 3/13يجوز للمركز تحديد المعلومات التي يتم إتاحتھا للعموم وتغييرھ+ا عن+د الحاج+ة ،عل+ى أن تنش+ر ماھي+ة
تلك المعلومات على موقع المركز على شبكة اإلنترنت.
 4/13باستثناء المعلومات المتاحة للعموم ،فإن المركز لن يقوم بإفشاء أي معلومة أو وثيق+ة لدي+ه بخص+وص
أي اسم نطاق إال في الحاالت التالية:
 .1كمتطلب لتنفيذ ھذه الالئحة وغيرھا من قواعد وإجراءات يصدرھا المركز.
 .2امتثاال ألنظمة الھيئة وإجراءاتھا الخاصة باالعتراضات على أسماء النطاقات السعودية.
 .3امتثاال ألمر صادر من جھة حكومية سعودية مختصة ،بما في ذلك أي جھة قضائية.
 5/13يج++وز للمس++جل أو ألي ش++خص آخ++ر االس++تفادة م++ن خدم++ة معلوم++ات المس++جلين أو أي خدم++ة أخ++ري
يقدمھا المركز ،شريطة أن يكون لألغراض التالية فقط:
 .1التحقق من توفر اسم نطاق.
 .2الحصول على معلومات التسجيل السم نطاق معين.
 6/13ال يج++وز اس++تخدام المعلوم++ات الت++ي ت++م الحص++ول عليھ++ا عب++ر خدم++ة معلوم++ات المس++جلين أو أي خدم++ة
أخرى يقدمھا المركز للقيام بأي نشاط غير مرغوب فيه ،ويش+مل ذل+ك عل+ى س+بيل المث+ال ال الحص+ر:
إرسال إعالنات تجارية أو تسويقية أو إرسال الرسائل غير المرغوبة أو االقتحامية.
 7/13ال يج++وز اس++تخدام أدوات أو ب++رامج آلي++ة إلرس++ال استفس++ارات إل++ى خدم++ة معلوم++ات المس++جلين أو أي
خدمة أخرى يقدمھا المركز بما قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الخدمة أو تعطلھا.
14

رسوم خدمات التسجيل

 1/14يجوز للھيئة أن تفرض رسوم على خدمات التسجيل المقدمة من المرك+ز .ويض+ع المرك+ز اإلج+راءات
المناسبة لذلك.
15

تجديد اسم النطاق

 1/15يج+وز للمرك++ز أن يف++رض عل++ى المس+جلين بش++كل دوري تجدي++د أس++ماء النطاق+ات خ++الل فت++رات زمني++ة
محددة .ويضع المركز القواعد و اإلجراءات المناسبة لذلك.
16

حدود المسؤولية

 1/16ال يعد المركز مسئوال عن أي ضرر ناتج بشكل مباش+ر أو غي+ر مباش+ر ع+ن أي م+ن الح+االت التالي+ة،
بغض النظر عن شكل اإلجراء الصادر عن المركز:
 .1عدم تنفيذ أي طلب خدمة.
 .2انقطاع أو توقف نشاط المسجل.
 .3ت++أخر أو انقط++اع الوص++ول إل++ى خ++دمات المرك++ز عل++ى ش++بكة اإلنترن++ت بم++ا ف++ي ذل++ك الت++أخر أو
االنقطاع الناتج عن تعطل أجھزة خادمات النطاق العلوي العربي السعودي.
 .4عدم القدرة على استخدام أي اسم نطاق أو االستفادة منه.
 .5حدوث خطأ في معالجة أي طلب خدمة.
 .6استخدام أي اسم نطاق.
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 .7القوة القاھرة.
 .8تطبيق أي الئحة أو نظام أو إجراء صادر عن المرك+ز أو الھيئ+ة أو أي جھ+ة حكوم+ة أو تنظيمي+ة
أخرى.
 2/16يلتزم المسجل بحماية كل من الھيئة والمركز فيما يتعلق بأي نزاع أو مطالبة بشأن تسجيل اس+م نط+اق
أو استخدامه ،بما في ذلك المقاطع الفرعية السم النطاق.
17

النظام المطبق

 1/17تخضع ھذه الالئحة ألنظمة المملكة العربية السعودية السارية المفعول وتفسر بموجبھا.
18

اللغة

 1/18يس++ود ال++نص العرب++ي لھ++ذه الالئح++ة ،وأي إج++راء ي++تم تطبيق++ا لھ++ا ،عل++ى أي ترجم++ة ب++أي لغ++ة أخ++رى،
ويجوز التواصل لتطبيق ھذه الالئحة بأي لغة أخرى باإلضافة إلى اللغة العربية.
19

التواصل

 1/19يج++وز للمرك++ز التواص++ل م++ع المس++جل فيم++ا يتعل++ق بطل++ب خدم++ة أو اس++م نط++اق أو إيص++ال معلوم++ات
إعالمية وذلك عن طريق البريد االلكتروني أو غيره من الوسائل المناسبة التي يختارھا المركز.
 2/19يمكن للمسجل التواصل مع المركز بخصوص طلب خدم+ة أو اس+م نط+اق م+ن خ+الل الوس+يلة المحدث+ة
والمنش++ورة عل++ى الموق++ع االلكترون++ي للمرك++ز عل++ى ش++بكة االنترن++ت ) (www.nic.saم++ا ل++م يح++دد
المركز وسيلة أخرى للتواصل.
 3/19المسجل ھو المسئول الوحيد عن ضمان أن معلومات االتص+ال الخاص+ة ب+ه أو بالمنس+قين ال+واردة ف+ي
أي طلب خدمة قدمه أو أي اسم نطاق سجله ھي صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع األوق+ات ،وال يع+د
المركز مسؤوالً في حال+ة ع+دم اس+تالم أي إش+عار أو رس+الة موج+ه إل+ى المس+جل م+ن خ+الل معلوم+ات
االتصال.

20

التعديل

 1/20تعد ھذه الالئحة وأيا ً م+ن ش+روطھا أو أحكامھ+ا قابل+ة للتغيي+ر م+ن وق+ت آلخ+ر بواس+طة الھيئ+ة دون أي
إشعار مسبق.
 2/20يج++وز للمرك++ز إص++دار إج++راءات وق++رارات مس++تقلة )خاص++ة( ف++ي ح++االت ل++م ت++تم معالجتھ++ا ف++ي ھ++ذه
الالئحة.
 3/20يلت++زم المس++جل ب++التغييرات الت++ي تط++رأ عل++ى ھ++ذه الالئح++ة أو أي الئح++ة أو إج++راء آخ++ر ذي عالق++ة،
وتسري ھذه التغييرات بع+د ثالث+ين يوم+ا م+ن ت+اريخ نش+رھا عل+ى موق+ع المرك+ز أو الھيئ+ة عل+ى ش+بكة
اإلنترنت.
 4/20يعد استمرار المسجل في استخدام أي اسم نطاق قب+وال من+ه للتغيي+رات الت+ي ط+رأت عل+ى ھ+ذه الالئح+ة
أو أي الئحة أو إجراء آخر ذي عالقة ،وف+ي حال+ة ع+دم رغب+ة المس+جل ف+ي االلت+زام بتل+ك التغيي+رات،
فيجب أن يقدم طلبا ً إلى المركز لحذف اسم النط+اق المس+جل ل+ه ،و يق+ر المس+جل أن الح+ذف ھ+و الح+ل
الوحيد سواء كان بطلب منه أو تم بواسطة المركز عند عدم قبوله لتلك التغييرات.
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