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ضمن النطاق العلوي العربي السعودي ).السعودية(
اإلصدار ) 1.0تاريخ 1431/4/25ھـ الموافق 2010/4/10م(

1

تعريفات
يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في كل م-ن نظ-ام االتص-االت والئحت-ه التنفيذي-ة والئح-ة تس-جيل
أسماء النطاق-ات العربي-ة نف-س المعن-ى المح-دد لھ-ا ف-ي تل-ك الوث-ائق عن-د اس-تخدامھا ف-ي ھ-ذه الالئح-ة.
وفضال عن ذلك ،يكون للكلمات والتعابير الموضحة في ھذه الالئحة المعاني المحددة قرين كل منھا:
 .1ھذه الالئحة :ھي المنظمة لفتح التسجيل ألسماء النطاقات العربي-ة ض-من النط-اق العل-وي العرب-ي
السعودي ).السعودية(.
 .2المركز :المركز السعودي لمعلومات الشبكة في ھيئة االتصاالت وتقنية المعلوم-ات ،وھ-و الجھ-ة
المسؤولة عن خدمات التسجيل تحت النطاقات العلوية السعودية ،باإلضافة إلى إع-داد اإلج-راءات
المنظمة لھا وتنفيذھا ،وكذلك إدارة وتشغيل السجل الخاص بھا.
 .3المرحلة الخاصة :فترة زمنية يمنح خاللھا المس-جلون المؤھل-ون وح-دھم الفرص-ة لتس-جيل أس-ماء
النطاق--ات العربي--ة  ،وتمت--د المرحل--ة الخاص--ة م--ن الس--اعة  10:00م--ن ص--باح ي--وم االثن--ين 17
جمادى اآلخرة 1431ھـ الموافق  31مايو 2010م وتنتھ-ي عن-د الس-اعة  10:00م-ن ص-باح ي-وم
االثنين  30رجب 1431ھـ الموافق  12يوليو 2010م.
 .4المرحل--ة العام--ة :ھ--ي المرحل--ة الت--ي يج--وز فيھ--ا للعم--وم تس--جيل أس--ماء النطاق--ات العربي--ة ،وتب--دأ
المرحل--ة العام--ة م--ن الس--اعة  10:00م--ن ص--باح ي--وم االثن--ين  18ش--وال 1431ھ--ـ المواف--ق 27
سبتمبر 2010م.
 .5المسجل المؤھل :الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لديه اس-م تج-اري أو عالم-ة تجاري-ة مس-جلة
مع وزارة التجارة والصناعة السعودية ،كما يش-مل المس-جل المؤھ-ل جمي-ع الجھ-ات والمؤسس-ات
الحكومية وشبه الحكومية.
 .6الئحة تسجيل أسماء النطاقات العربية :وھي الئحة تسجيل أسماء النطاقات العربية ضمن النطاق
العلوي العربي السعودي ).السعودية( المنشورة على موقع المركز على شبكة االنترنت.
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تنظم ھذه الالئحة جمي-ع الجوان-ب المتعلق-ة بالب-دء ف-ي تس-جيل أس-ماء النطاق-ات العربي-ة ض-من النط-اق
العلوي العربي السعودي ).السعودية(.
تعتمد ھذه الالئحة من مجلس إدارة الھيئة وتسري اعتباراً من تاريخ نشرھا ،وينتھي س-ريانھا اعتب-اراً
من تاريخ بداية المرحلة العامة.
يختص المركز ب-إدارة عملي-ة تس-جيل أس-ماء النطاق-ات العربي-ة وللمرك-ز ص-الحية وض-ع اإلج-راءات
المتعلقة بذلك.
يتم فتح تسجيل أسماء النطاقات العربية على مرحلتين متتاليتين:
 .1المرحلة الخاصة ،وتمنح خاللھا فرصة تسجيل أسماء النطاقات العربية للمسجلين المؤھلين فق-ط،
وذلك إلعطائھم األولوية قبل فتحه للعموم.
 .2المرحلة العامة ،ويمكن خاللھ-ا تس-جيل أس-ماء النطاق-ات العربي-ة ألي ش-خص طبيع-ي أو معن-وي
حسب األسبقية.
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قبل فتح تسجيل أس-ماء النطاق-ات العربي-ة للعم-وم ،يم-نح المس-جلون المؤھل-ون وح-دھم الفرص-ة خ-الل
المرحل--ة الخاص--ة لتس--جيل أس--ماء النطاق--ات العربي--ة المطابق--ة الس--مھم الرس--مي أو التج--اري باللغ--ة
العربي--ة كم--ا ورد ف--ي ش--ھادة الس--جل التج--اري أو ش--ھادة العالم--ة التجاري-ة أو االس--م الرس--مي بالنس--بة
للجھات الحكومية وش-به الحكومي-ة )م-ن غي-ر تع-ديل أو اختص-ار أو ترجم-ة(  ،وذل-ك بعدال-ة وش-فافية
وإجراءات آمنة وقابلة للتدقيق ،ومن دون استنزاف للموارد المحدودة للمركز.
يجب أن تكون طلبات التسجيل خالل المرحلة الخاص-ة مكتمل-ة وتنطب-ق عليھ-ا ش-روط وأحك-ام الئح-ة
تسجيل أسماء النطاقات العربية وجميع قواعد وإجراءات المركز ذات العالقة.
ال يجوز قبول أي طلب تسجيل اسم نطاق عربي بعد نھاية المرحلة الخاصة وذلك لحين فتح التس-جيل
مع بداية المرحلة العامة.
يجوز للمركز التحقق من مدى استيفاء أي طلب لشروط وضوابط التس-جيل المح-ددة ف-ي ھ-ذه الالئح-ة
قبل التعامل معه.
يجوز للمركز أن يمنح المسجلين المؤھلين الذين تقدموا بطلب-ات خ-الل المرحل-ة الخاص-ة م-دة ال تزي-د
عن سبعة أي-ام م-ن ت-اريخ إبالغھ-م ب-ذلك ولم-رة واح-دة فق-ط ،وذل-ك لمعالج-ة أي قص-ور أو نق-ص ف-ي
طلباتھم.
في حالة وصول أكثر من طلب إلى المركز لنفس اسم النطاق العربي وذلك خ-الل المرحل-ة الخاص-ة،
فيتم تخصيص الطلبات المستوفية لش-روط التس-جيل بحي-ث تك-ون األولوي-ة لطلب-ات الجھ-ات الحكومي-ة
وش--به الحكومي--ة ،وم--ا ع--دا ذل--ك فس--يتم تخص--يص اس--م النط--اق العرب--ي لم--ن لدي--ه أق--دم أوراق رس--مية
)حسب تاريخ شھادة الس-جل التج-اري أو ت-اريخ ش-ھادة العالم-ة التجاري-ة( بحي-ث تك-ون مطابق-ة ل-نفس
االسم المراد تسجيله.
يقوم المركز بإبالغ من شارك ف-ي المرحل-ة الخاص-ة بنتيج-ة طل-بھم ع-ن طري-ق البري-د االلكترون-ي أو
غيره من الوسائل المناسبة التي يختارھا المركز ،وذلك قبل تاريخ بدء المرحلة العامة.
يجب إنجاز جمي-ع الطلب-ات المقدم-ة خ-الل المرحل-ة الخاص-ة ونش-ر أس-ماء النطاق-ات المس-جلة خاللھ-ا
عبر خدمة معلومات المسجلين ،وذلك قبل بدء المرحلة العامة.
إن قيام المركز بتخصيص أي اسم نطاق لمسجل مؤھل )في ھذه المرحلة( ال يعطي المس-جل أي ح-ق
قانوني أو أي شكل من أشكال حقوق الملكية لذلك االسم.

4

المرحلة العامة

1 /4

بعد انتھاء المرحل-ة الخاص-ة ،تب-دأ المرحل-ة العام-ة والت-ي يج-وز فيھ-ا ألي ش-خص طبيع-ي أو معن-وي
تسجيل أسماء النطاقات حس-ب األس-بقية وف-ق أحك-ام وش-روط الئح-ة تس-جيل أس-ماء النطاق-ات العربي-ة
وغيرھا من قواعد وإجراءات يصدرھا المركز.
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باإلضافة إلى المعلومات الواردة في الطلب ،يجوز للمركز طلب أي وث-ائق أو معلوم-ات إض-افية م-ن
المسجل .ويجب تقديم الوثائق أو المعلومات اإلضافية خالل الفترة الزمنية المحددة من المرك-ز ووف-ق
الشكل والوسيلة الل-ذين يح-ددھما المرك-ز .وف-ي حال-ة ع-دم قي-ام المس-جل بتق-ديم الوث-ائق أو المعلوم-ات
اإلضافية خالل المدة المحددة ،وبالشكل والوسيلة الموضحين في طلب المرك-ز فيج-وز رف-ض الطل-ب
أو إلغاء التسجيل.
ً
يج-وز للمرك--ز تعلي--ق نق--ل أس--ماء النطاق--ات العربي-ة عل--ى أن ال يتج--اوز التعلي--ق  180يوم-ا م--ن بداي--ة
المرحلة العامة .وتس-تثنى م-ن التعلي-ق أس-ماء النطاق-ات الص-ادر ق-رار بنقلھ-ا م-ن الھيئ-ة بم-ا يتف-ق م-ع
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الئح-ة قواع-د وإج-راءات االعت--راض عل-ى أس-ماء النطاق-ات أو م--ن أي جھ-ة قض-ائية أو جھ-ة رس--مية
سعودية مختصة.
مع مراعاة أي أحكام خاصة ضمن ھذه الالئحة ،يلتزم المسجل بجمي-ع ش-روط وأحك-ام الئح-ة تس-جيل
أسماء النطاقات العربية.
يجوز للمركز أن يعھد ألي جھة بالقيام بأي من الخدمات التي يقدمھا أو األنشطة التي يحتاجھا.
يقوم المركز بنشر ھذه الالئحة على موقع-ه عل-ى ش-بكة اإلنترن-ت قب-ل م-دة ال تق-ل ع-ن ) ( 30ثالث-ين
يوما من بداية المرحلة الخاصة.
يجوز للمركز تعديل أي من التواريخ المذكورة في ھذه الالئحة إذا دعت الحاج-ة ل-ذلك عل-ى أن ينش-ر
أي تعديل على التواريخ على موقع المركز على شبكة اإلنترنت قبل حلول التاريخ المعدل.
جميع األوقات المذكورة ھي بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية ،والتاريخ الھجري ھو حس-ب
تقويم أم القرى.
المركز له الحق بحماية أو تسجيل أسماء النطاقات العربية التي تخص خدمة تسجيل أس-ماء النطاق-ات
قبل بدء أي مرحلة.
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