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معلومات بشأن الوثيقة
جهة االتصال بالوثيقة
اتصل بالمذكور أدناه بشأن تفاصٌل هذه التعلٌمات :
االسم
العنوان
البرٌد اإللكترونً

مسؤول السٌاسات
ادارة نطاقات االنترنت – المجلس االعلً لالتصاالت وتقانة
المعلومات  ،الدوحة  ،قطر
info@domains.qa

حالة هذه الوثيقة
فٌما ٌلً حالة الوثٌقة:
اإلصدار
تارٌخ السرٌان
الحالة
تارٌخ اإلصدار

1.0
12/1/2011
سارٌة
12/1/2011
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سياسة اتفاقية صاحب التسجيل
الغرض
تضع هذه السٌاسة الشروط واألحكام اإلجبارٌة التً تنطبق على تراخٌص أسماء النطاقات التيً تصيدرها إدارة
نطاقييات األنترنييت .وقييد تييم إعييداد هييذه الوثٌقيية باإلشييارة الييى اتفاقٌيية صيياحت التسييجٌل بييٌن صيياحت التسييجٌل
والمسجل المعتمد ،وتسري هذه السٌاسة كجز ًءا ال ٌتجزأ من اتفاقٌة صاحت التسجٌل  -المسجل المعتمد.
وال ٌجوز أن تحتوي اتفاقٌة صاحت التسجٌل الخاصة بالمسجل المعتمد على أٌة شيروط يٌير متوافقية ميع اتفاقية
إدارة نطاقات األنترنت و المسجل المعتمد وأحكيام وشيروط السٌاسيات الصيادرة عين ادارة نطاقيات االنترنيت أو
تتعارض معها أو تغٌر منها.
الشروط واألحكام اإلجبارية واجبة االستخدام من قبل المسجلين المعتمدين في اتفاقية صاحب التسجيل الخاصةة
بهم
 .1طلب الحصول على ترخيص اسم نطاق
ٌ .1- 1قر مقيدم الطليت وٌوافيق عليى أني ٌجيت تقيدٌم طلبيات الحصيول عليى تيرخٌص اسيم نطياق إليى إدارة
نطاقات األنترنت من قبل المسجل المعتمد الذي ٌختاره مقدم الطلت نٌابة عن .
 .2- 1تتولى إدارة نطاقات األنترنت التعامل مع طلبات ترخٌص اسم النطاق.
ٌ .3- 1حييق إل دارة نطاقييات األنترنييت –وفقييا لتقييدٌرها المنفييرد  -قبييول أو رفييض أي طلييت للحصييول علييى
ترخٌص اسم نطاق.
.2

ضمانات صاحب التسجيل
ٌقدم صاحت التسجٌل الضمانات التالٌة إليى المسيجل المعتميد وإليى إدارة نطاقيات األنترنيت عنيد تقيدٌم
طلت للحصول على ترخٌص اسم نطاق وعند تقدٌم طلت تجدٌد ترخٌص اسم النطاق:
 .1- 2أن المعلومات الواردة فً طلت الحصول على ترخٌص اسم نطاق أو تجدٌده (بميا فيً ذليل المسيتندات
الداعمة –إن وجدت) حقٌقٌة وتامة وصحٌحة ويٌر مضللة بأي حال من األحيوال ،كميا أن الطليت مقيدم
بحسن نٌة.
 .2- 2أن صياحت التسيجٌل ٌلبيً –وسييوي ٌسيتمر فيً تلبٌية  -متطلبييات كافية سٌاسيات إدارة نطاقيات األنترنييت
طوال مدة ترخٌص اسم النطاق.
 .3- 2أن ترخٌص صاحت التسجٌل السم نطاق لٌس أليراض يٌر قانونٌة بما فً ذلل –على سبٌل المثيال ال
الحصر  -المنافسية يٌير العادلية أو تشيوٌ السيمعة أو االعتيداء عليى مليل الغٌير أو لغيرض تضيلٌل أي
شخص ،كما أن لن ٌتم استخدام اسم النطاق بشكل مباشر أو يٌر مباشر أليراض يٌر قانونٌة.

حقوق النشر  © 2011محفوظة للمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات فً قطر ()i ctQATAR
جمٌع الحقوق محفوظ ة

الصفحة | 4

سياسة اتفاقية صاحب التسجيل

 .4- 2أن صاحت التسجٌل لن ٌسيتخدم اسيم نطياق بشيكل مباشير أو يٌير مباشير النتهيال أٌية قيوانٌن أو ليواح
معمول بها.
 .5- 2أن استخدام اسم النطياق أو تسيجٌل مين قبيل مقيدم الطليت ال ولين ٌتعيارض ميع أو ٌنتهيل حقيوق طيري
ثالث فً دولة قطر أو فً أي اختصاص قضاحً اخر فٌميا ٌتعليق بالعالمية التجارٌية أو عالمية الخدمية
أو حقوق نشر االسم التجاري أو أٌة حقوق ملكٌة فكرٌة أخرى.
 .6- 2أن صاحت التسجٌل على علم بأن فً حالة قبيول طليت الحصيول عليى اسيم نطياق ،فيةن أحقٌية صياحت
التسجٌل فً تسجٌل اسم النطاق قد ٌعترض علٌ ها آخرون من الذٌن ٌدعون باألحقٌة فً الحصول على
اسم النطاق.
 .7- 2أن صاحت التسجٌل على علم بأن ٌجوز إل دارة نطاقيات األنترنيت أو المسيجل المعتميد إلغياء تيرخٌص
اسم النطاق إذا وجد أن أ ًٌيا مين الضيمانات المبٌنية أعياله يٌير حقٌقٌية أو يٌير تامية أو يٌير صيحٌحة أو
مضللة.
 .3الم وافقة على استخدام معلومات صاحب التسجيل
ٌ .1- 3قوم صاحت التسجٌل بمن المسجل المعتمد الحق فً تزوٌيد إدارة نطاقيات األنترنيت بكافية المعلوميات
المطلوبة بشكل معقول من قبل إدارة نطاقات األنترنت من أجل تسجٌل اسم النطاق فً نظام إدارة اسم
النطاق " معلومات صاحت التسجٌل".
 .2- 3كما ٌقوم المسجل المعتمد بموجب بمن إدارة نطاقات األنترنت ما ٌلً:
 .1- 2- 3الحق فً اإلفصيا عالنٌية لطيراي ثاليث عين كافية المعلوميات ذات الصيلة باسيم النطياق بميا
ٌتفق مع سٌاسات إدارة نطاقات األنترنت وقوانٌن دولة قطر.
 .2- 2- 3الحق فً اإلفصا والنشر عالنٌة لطري ثالث عن كافية المعلوميات المتعلقية باسيم النطياق مين
أجل تمكٌن إدارة نطاقات األنترنت من الحفاظ على خدمة  WHOISعامة.
 .4استخدام المسجلين المعتمدين لمعلومات صاحب التسجيل
ٌ .1- 4وافيق المسيجل المعتميد عليى أن معلوميات صياحت التسييجٌل الخاصية بيأي صياحت تسيجٌل والتيً قييد
ٌحصل علٌها خالل عملٌة تنفٌذ طلت الحصول على اسم النطاق أو عند الحفاظ على تسجٌل اسم نطياق
س ي ٌتم اسييتخدامها فقييط لضيييراض المعقوليية الخاصيية بتشييغٌل نظييام إدارة اسييم النطيياق الخيياص بييةدارة
نطاقيات األنترنيت أو حسييبما ٌوافيق علٌ ي صياحت التسييجٌل فيً اتفاق ي ميع المسييجل المعتميد .ال ٌجييوز
ل لمسجل المعتمد بٌع تلل المعلومات إلى أي طري ثالث.
 .2- 4لن ٌقوم المسجل المعتمد باإلفصا عن تلل المعلومات إلى أي طري خارجً إال حسبما تطلبي قيوانٌن
دولة قطر وسٌاسة إدارة نطاقات األنترنت.
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 .5االحتفاظ بمعلومات صاحب التسجيل
ٌ .1- 5تعييٌن علييى صيياحت التسييجٌل –خييالل فتييرة تييرخٌص اسييم النطيياق  -تقييدٌم إخطييار إلييى إدارة نطاقييات
األنترنييت عيين طرٌييق المسييجل المعتمييد الراعييً الخيياص ب ي  ،وذلييل بشييأن أٌيية تغٌٌييرات تطييرأ علييى
معلومات صاحت التسجٌل فٌما ٌتعلق بترخٌص اسم النطاق.
ٌ .2- 5وافق صاحت التسجٌل عليى أن عجيزه عين االلتيزام بهيذا المت طليت قيد ٌيؤدي إليى إلغياء تيرخٌص اسيم
النطاق.
 .6تجديد ترخيص اسم النطاق
ٌ .1- 6جوز لصاحت التسجٌل طلت تجدٌد ترخٌص اسم النطاق شرٌطة:
 .1- 1- 6سداد رسوم التجدٌد المفروضة.
 .2- 1- 6االستمرار فً تلبٌة متطلبات السٌاسات الصادرة عن إدارة نطاقات األنترنت.
 .3- 1- 6أن ٌكيون ذليل فييً يضيون الفتييرة التيً ٌجييوز خاللهيا تجدٌييد اسيم النطيياق وفقيا لسٌاسييات إدارة
نطاقات األنترنت.
ٌ .4- 1- 6وافق صاحت التسجٌل على أن ٌتحمل مسؤولٌة ضمان تجدٌد ترخٌص اسم النطاق قبيل تيارٌخ
انتهاء الصالحٌة.
 .7سياسات إدارة نطاقات األنترنت
ٌتعٌن على صاحت التسجٌل االلتزام بكافة السٌاسات والتعلٌمات الصادرة إدارة نطاقات األنترنيت .فيً
حالة وجود أي تنياقض بيٌن أي مين سٌاسيات إدارة نطاقيات األنترنيت واتفاقٌية صياحت التسيجٌل هيذه،
تسري سٌاسات إدارة نطاقات األنترنت بشأن هذا التناقض.
 .8إلغاء ترخيص اسم النطاق
ٌ .1- 8جوز إل دارة نطاقات األنترنت –وفقا لتقدٌرها المنفرد  -إلغاء أو تعلٌق تسجٌل اسم النطاق فً الحياالت
التالٌة:
 .1- 1- 8فً حالة انتهال صاحت التسجٌل لسٌاسات إدارة نطاقات األنترنت.
 .2- 1- 8من أجل االلتزام بطلت من هٌحة تنفٌذ القانون أو أمر صادر عن محكمية أو بموجيت أٌية قيوانٌن
معمول بها فً دولة قطر أو حكم أو متطلت حكومً أو بنا ًء على عملٌة فض أي نزاع.
 .3- 1- 8لحماٌة سالمة واستقرار نظام إدارة اسم النطاق الخاص بةدارة نطاقات األنترنت.
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 .9حدود االلتزامات والتعويض
 .1- 9لن تتحمل إدارة نطاقات األنترنت – -بما فً ذليل ميدٌرٌها وموظفٌهيا ووكالحهيا ومقاولٌهيا أٌية مسيؤولٌة
قانونٌة تجاه صاحت التسجٌل عن أٌة خسياحر أو أضيرار مباشيرة أو يٌير مباشير أو الحقية أو خاصية أو
جزاحٌة من أي نوع كانت (بما فً ذلل -على سبٌل المثال ال الحصر  -خسارة االستخدام أو األربا أو
خسارة أو تلي البٌانات أو توقيي األعميال أو التكيالٌي يٌير المباشيرة) التيً ٌتحملهيا صياحت التسيجٌل
والناشيحة أو الناتجية عين أو المرتبطية بيأي فعيل أو سيهو مين قبيل إدارة نطاقيات األنترنيت أو مدٌرٌي أو
موظفٌ أو وكالح أو مقاولٌ .
ٌ .2- 9وافق صاحت التسجٌل على تعوٌض وإبراء ذمة إدارة نطاقات األنترنت ومدٌرٌها وموظفٌهيا ووكالحهيا
ومقاولٌها ضد /من كافة المطالبيات أو االلتزاميات الناشيحة أو الناتجية عين أو المرتبطية بتسيجٌل صياحت
التسجٌل السم النطاق أو استخدام إٌياه.و تتضيمن تليل المطالبيات -عليى سيبٌ ل المثيال ال الحصير  -تليل
القاحمية عليى انتهييال عالمية تجارٌيية أو حقيوق نشيير أو إضيعاي أو منافسيية يٌير عادليية أو التعيدي علييى
ملكٌة أو التشهٌر أو اإلساءة للسمعة.
 .3- 9ال تقييدم إدارة نطاقيييات األنترنيييت أي ضييمانات مييين أي نيييوع فٌميييا ٌتعلييق باسيييم النطييياق أو تسيييجٌل أو
استخدام .
ٌ .4- 9وافييق صيياحت التسييجٌل وٌقيير انيي عنييد تسييجٌل اسييم النطيياق ال ٌعتبيير هييذ ا إقييرار ميين إدارة نطاقييات
األنترنت بشأن تسجٌل اسم النطاق ولم ٌقٌم ما إذا كان تسجٌل أو استخدام اسيم النطياق سيوي ٌيؤدي إال
انتهيال حقييوق الغٌير أم ال .نتٌجيية ليذللٌ ،وافييق صيياحت التسيجٌل علييى اني ليين ٌسيتخدم حقٌقيية أن اسييم
النطاق قد تم تسجٌل من قبيل إدارة نطاقيات األنترنيت كيدفاع فيً أٌية دعيوى قضياحٌة تضقيام ضيد صياحت
التسجٌل من قبل الغٌر فٌما ٌتعلق بقٌام صحات التسجٌل بتسجٌل و /أو استخدام اسم النطاق.
ٌ .5- 9وافق صاحت التسجٌل على أن تسجٌل اسم النطاق لن تنتج عن أٌية حقيوق ملكٌية ألي صياحت تسيجٌل
أو مسج ل معتمد أو أي شخص آخرٌ .تعه د صاحت التسجٌل بأن تسجٌل اسم النطاق عالوة على طرٌقة
استخدام –بشكل مباشر أو يٌر مباشر  -لٌس من شأن هما انتهال الحقوق القانونٌة للغٌر أو قيوانٌن دولية
قطر.
ٌ .6- 9عتبير تقيدٌم صياحت التسيجٌل بشيكل متعميد لمعلوميات يٌير تامية ويٌير دقٌقية أو اخفاقي فيً التحيدٌث
الفيوري لمعلوماتي المقدمية للمسييجل المعتميد أو عجيزه عين االسييتجابة فيً يضيون خمسية عشيير ()15
ٌو ًما الستعالمات المسجل المعتمد حول دقة بٌانيات االتصيال المرتبطية بتيرخٌص اسيم النطياق الخياص
بصياحت التسييجٌل بمثابية انتهييال جسييٌم التفاقٌية صيياحت التسيجٌل ،كمييا أن ي سيٌكون الييداف ع وراء إلغيياء
ترخٌص اسم النطاق.
ٌ .7- 9قر كل من المسجل المعتمد وصاحت التسجٌل وٌوافقان عليى اني لين ٌقيوم صياحت التسيجٌل بيأي حيال
من األحوال برفيع دعيوى ضيد إدارة نطاقيات األنترنيت وأن إدارة نطاقيات األنترنيت لين تكيون مسيؤو ً
لة
عين أٌيية خسياحر أو أضييرار تنشيا عيين أو فٌميا ٌتعلييق بيأي انته يال مين قبييل المسيجل المعتمييد اللتزامات ي
المترتبة على أٌة اتفاقٌة بٌن المسجل المعتمد وصاحت التسجٌل أو عن هذه االتفاقٌة.
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.11

حل النزاع
 .1- 11لين تكيون إدارة نطاقيات األنترنييت طر ًفيا فيً أي نيزاع ٌنشييأ بيٌن صياحت التسيجٌل وأي مسييجل
معتمييد  ،وبييٌن وصيياحت التسييجٌل و اي طييري ثالييث فٌمييا ٌتعلييق بتييرخٌص و /أو اسييتخدام اسييم
النطاق.
 .2- 11بمجييرد تسييجٌل اسييم النطيياقٌ ،لتييزم صيياحت التسييجٌل بشييروط وأحكييام سٌاسيية حييل النزاعييات
الخاصة بةدارة نطاقات األنترنت فضالً عن القواعد المرتبطة بها.

.11

القانون المعمول به
تخضع هذه االتفاقٌة لقوانٌن دولة قطر.

.12

تعريف السياسة ومراجعتها
تييم إعييداد ونشيير هييذه السٌاسيية ميين أجييل عييرض سٌاسيية إدارة نطاقييات األنترنييت المتعلق ية بيياإلدارة
اإلدارٌة والفنٌة إل دارة نطاقات األنترنت ونظام إدارة اسم النطاق الخاص بةدارة نطاقات األنترنت.
وٌجوز إل دارة نطاقات األنترنت –وفق ما تراه مناس ًبا  -بتحدٌث هذه السٌاسة فً أي وقت.
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