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قـــــرار
رقـــم 2012/119
ب�إ�صدار الئحة تنظيم �أ�سماء النطاقات
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2008 /67
و�إلـى الالئح ــة التنفيذي ــة لقان ــون حق ــوق امللكيـة ال�صناعي ــة ال�صــادرة بالق ــرار ال ـ ــوزاري
رقم ، 2008/105
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل موافقــة جمل ــ�س �إدارة هيئـ ــة تنظي ــم االت�ص ــاالت مبوجــب القرار رقـم 2012/19
بتاريخ 2012/8/13م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم �أ�سماء النطاقات ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املـــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار في اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر في  9 :من �شـــــــــوال 1433هـ
املـوافـــق  27 :من �أغ�سط�س 2012م
حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحة تنظيم �أ�سماء النطاقات
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعاين املن�صو�ص
عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية  ،كما يكون للكلمات والعبارات
التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 -1الآيكان :
( )ICANNمنظمــة عاملي ــة غيــر ربحيــة تتول ــى م�س�ؤوليــة توزيــع جم ــاالت العناويـ ــن
فـي بروتوكول الإنرتنت وتخ�صي�ص معرفات هذا الربوتوكول و�إدارة نظام �سجالت
امل�ستويني العلويني  ،العام( ، )gTLDsواخلا�ص برمز الدولة (. ) ccTLDs
 -2ا�سم النطاق :
عنـوان جه ــة �أو �شخــ�ص عل ــى الإنرتنـ ــت يتك ــون مــن رم ــوز عب ــارة ع ــن ح ــروف �أو �أرق ــام
�أو حروف و�أرقام .
 -3امل�ستوى العلوي العام (: )gTLD
امل�ستوى العلوي لأ�سماء نطاقات الإنرتنت العامة مثل (. ).org, .net
 -4امل�ستوى العلوي اخلا�ص برمز الدولة (: )ccTLD
امل�ستوى العلوي لأ�سماء الإنرتنت والذي يرمز �إليه باحلرفني الدالني على البلد املعني
مثل (. ) .sa, .eg
 -5نظام امل�ستوى الثاين (: )2LD
نطـ ـ ـ ــاق ينـ ـ ـ ــدرج مبا�ش ـ ـ ـ ــرة حت ـ ـ ـ ــت نط ـ ـ ـ ـ ــاق امل�ست ـ ـ ـ ــوى العل ـ ـ ــوي العـ ـ ـ ـ ــام �أو اخل ـ ـ ــا�ص ،
كـ (. )domainname.om
 -6نظام امل�ستوى الثالث (: )3LD
نط ــاق يدخ ــل فـ ــي تكوينـ ــه منطقـ ــة تن ـ ــدرج حتـ ــت امل�ست ــوى العلوي العــام �أو اخلــا�ص ،
كـ (. )domainname.gov.om
: .om -7
امل�ستوى العلوي اخلا�ص لرمز �سلطنة عمان .
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. - 8عمان :
اال�سم العربي للم�ستوى العلوي اخلا�ص لرمز �سلطنة عمان .
 - 9املنطقة :
قطاع فرعي من ا�سم النطاق يندرج حتت امل�ستوى العلوي العام �أو اخلا�ص .
 - 10ال�سجل :
ملف املعلومات املتعلقة ب�أ�سماء النطاقات امل�سجلة .
 - 11نظام ال�سجل :
جمموعة من الربامج املعلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات  -ك�أجهزة اخلوادم ووحدات
التوزيع والتحويل والأجهزة املرتبطة بجدران احلماية والربجميات املن�صبة عليها -
معدة لإدخال وتخزين وحفظ البيانات .
 - 12قاعدة بيانات ال�سجل :
قاعدة بيانات تن�شئها الهيئة فـي نظام ال�سجل لإدخال وتخزين وحفظ كافة املعلومات
ذات ال�صلة با�سم النطاق .
 - 13الت�سجيل :
�إدخال وتخزين وحفظ ا�سم النطاق فـي ال�سجل .
� - 14إلغاء الت�سجيل :
�إزالة ا�سم النطاق من ال�سجل .
 - 15ملف املنطقة :
امللف الذي يحتوي على �سجالت منطقة معينة .
 - 16امل�سجل املعتمد :
كل جهة �أو �شخ�ص م�صرح له من الهيئة مبوجب اتفاقية (اعتماد امل�سجل) بتلقي
طلبات ت�سجيل �أ�سماء نطاقات الإنرتنت والبت فـيها وت�سجيلها ونقلها ووقفها
و�إلغائها واتخاذ كافة الإجراءات املتعلقة بها فـي حدود ال�صالحيات املحددة فـي
االتفاقية املذكورة .
 - 17امل�سجل املعتمد الأول :
كل م�سجل معتمد منقول منه ت�سجيل ا�سم نطاق .
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 - 18امل�سجل املعتمد الثاين :
كل م�سجل معتمد منقول �إليه ت�سجيل ا�سم نطاق .
 - 19طالب الت�سجيل :
كل من يتقدم �إىل م�سجل معتمد بطلب لت�سجيل ا�سم نطاق وفقا للنموذج املعد لهذا
الغر�ض .
� - 20صاحب الت�سجيل :
كل طالب ت�سجيل متت املوافقة على طلبه .
 - 21خدمة تعريف �أ�سماء النطاقات (: )WHOIS
�إتاحة كافة املعلومات اخلا�صة بت�سجيل �أ�سماء النطاقات  -كـ�أ�سماء النطاقات امل�سجلة
و�أ�صحابها و�أي معلومات تعريفـية �أخرى عنهم  -من قبل �إدارة �أ�سماء النطاقات
بالهيئة .
 - 22كلمة املرور :
جمموعة رموز عبارة عن حروف �أو �أرقام �أو حروف و�أرقام يزود بها �صاحب الت�سجيل
�آليا لال�ستخدام فـي �إجراء �أي تعديالت على ا�سم النطاق .
 - 23الأ�سماء املحظورة :
كلمات حتددها الهيئة ال يجوز ت�سجيلها ك�أ�سماء نطاقات لأ�سباب قانونية �أو �أخالقية
�أو ثقافـيـ ــة �أو فني ـ ــة �أو لأ�سبـ ــاب �أخــرى تقدرهــا الهيئــة علــى النحــو املن�صــو�ص عليـ ــه
فـي املادة ( )5من هذه الالئحة .
 - 24اتفاقية (امل�سجل � -صاحب الت�سجيل )
اتفاقية بني امل�سجل املعتمد و�صاحب الت�سجيل تبني �شروط وقواعد الت�سجيل وحقوق
والتزامات الطرفـني .
املـــادة ( ) 2
تختــ�ص الهيئـة دون غريه ــا ب ـ�إدارة �أ�سمــاء نطاقــات امل�ستويني العلويني ( ) .omو ( .عمان)
ولها فـي �سبيل ذلك الآتي :
 - 1و�ضع القواعد والتعليمات والإر�شادات اخلا�صة ب�إدارة �أ�سماء النطاقات امل�شار �إليها .
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 - 2اعتماد امل�سجلني املعتمدين ون�شر قائمة ب�أ�سمائهم فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة
�أو ب�أي و�سيلة �أخرى .
 - 3الرقابة على امل�سجلني املعتمدين و�أ�صحاب الت�سجيل للتحقق من مدى التزامهم
بتنفـيذ القواعد والتعليمات والإر�شادات املتعلقة ب�أ�سماء النطاقات امل�شار �إليها .
 - 4ن�شر قرارات �إنهاء اعتماد امل�سجلني املعتمدين فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة �أو ب�أي
و�سيلة �أخرى .
 - 5البت فـي التظلمات وال�شكاوى املقدمة من امل�سجلني املعتمدين �أو �أ�صحاب الت�سجيل
�أو ذوي ال�ش�أن فـي كل ما يتعلق بتطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،وذلك دون الإخالل
ب�أحكام قانون امللكية ال�صناعية والئحته التنفـيذية .
املـــادة ( ) 3
تختــ�ص الهيئــة دون غريهــا ب ـ�إدارة عمليــات �سج ــالت نطاق ــات امل�ستويني العلويني () .om
و (.عمان)  ،وال يجوز لها الت�صريح لأحد بالدخول �إليها جزئيا �أو كليا ما مل يكن طالب
الدخول موفر خوادم ثانوية لنظام �أ�سماء النطاقني املذكورين �أو جهة ر�سمية بناء على
مربرات قانونية .
املـــادة ( ) 4
على اجلهات امل�صرح لها بالدخول وفقا حلكم املادة ( )3من هذه الالئحة االلتزام بالآتي :
�	- 1أن يكون الدخول فـي حدود الغايات امل�صرح لأجلها .
 - 2املحافظة على �سرية املعلومات املتح�صل عليها من الدخول وعدم �إتاحتها لأي
طرف �آخر �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
 - 3اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة ل�ضمان الدخول الآمن واحليلولة دون النفاذ غري
امل�صرح به �إىل �سجالت النطاقات امل�شار �إليها فـي املادة ( )3من هذه الالئحة .
 - 4حذف البيانات املتح�صل عليها من الدخول مبجرد انتهاء الغر�ض الذي ح�صلت
لأجله .
املـــادة ( ) 5
تخت�ص الهيئة دون غريها بتحديد الأ�سماء املحظورة  ،ويعد من هذا القبيل الأ�سماء الآتية :
 - 1امل�ستويات العلوية العامة ( )gTLDsاحلالية كـ (.com, .org, .net, .edu, .gov
� ).aero, .biz, .info,أو التي يتم �إن�شا�ؤها م�ستقبال من قبل الآيكان .
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 - 2امل�ستوى العلوي اخلا�ص برمز الدولة ( )ccTLDsكـ (
. ).uk, .ye
 - 3الأ�سم ـ ــاء اجلغرافـيـ ـ ــة � :أ�سم ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدول والواليـ ـ ـ ــات و الأقاليـ ـ ـ ــم وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ك ـ ـ ـ ـ
(. )Egypt, Saudi Arabia, Paris, Dhofar
 - 4الأ�سماء والألقاب احلكومية والر�سمية .
 - 5الكلمات املخالفة للنظام العام �أو الآداب العامة �أو الأعراف �أو التقاليد االجتماعية
�أو املعتقدات الدينية .
�	- 6أ�سماء القبائل فـي �سلطنة عمان .
 - 7امل�صطلحات والأ�سماء الفنية اخلا�صة بالإنرتنت التي قد ي�شكل ا�ستعمالها �أ�سماء
نطاقات خطرا على ال�سالمة الت�شغيلية كـ (www, html, http, http-www,
. )whois
 - 8الكلمات العامة كـ (فندق � ،سيارة  ،حجز  . . .الخ) .
املـــادة ( ) 6
للهيئة بناء على طلب ذوي ال�ش�أن املوافقة على ت�سجيل ا�سم نطاق يحتوي على كلمة �أو �أكرث
من الكلمات املحظورة �شريطة تقدمي دليل كاف �إليها على �أن الكلمة �أو الكلمات املحظورة
املراد �إدراجها فـي اال�سم ال تتعار�ض مع الغاية من احلظر .
املـــادة ( ) 7
يكون ا�سم النطاق حتت امل�ستوى العلوي ( ) .omعلى �إحدى ال�صورتني الآتيتني :
 .om ( - 1ا�سم النطاق)
 .om( - 2املنطقة  .ا�سم النطاق)
املـــادة ( ) 8
يتكون ا�سم النطاق حتت امل�ستوى ( ) .omمن جمموعة حروف هجائية التينية ال يقل عددها
عن اثنني وال يزيد على ثالثة و�ستني حرفا �أو ما يقابل هذا العدد من احلروف الهجائية
الالتينية والأرقام  ،وميكن �أن يت�ضمن ا�سم النطاق عالمة ( � ) -شريطة �أال يكون موقعها
فـي بداية اال�سم �أو فـي نهايته .

.ae, .ca, .jp, .kr, .my,
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املـــادة ( ) 9
تكون �أ�سماء النطاقات حتت امل�ستوى العلوي (.عمان) على ال�صورة الآتية :
 (ا�سم النطاق .عمان )املـــادة ( ) 10
يتكون ا�سم النطاق حتت امل�ستوى العلوي (.عمان) من جمموعة من حروف هجائية عربية
ال يقل عددها عن اثنني وال يزيد على ثالثة و�ستني �أو ما يقابل هذا العدد من احلروف
الهجائية العربية والأرقام العربية �أو الهندية  ،وميكن �أن يت�ضمن ا�سم النطاق عالمة
( � ) -شريطة �أال يكون موقعها فـي بداية اال�سم �أو فـي نهايته .
الف�صل الثاين
امل�سجل املعتمد
املـــادة ( ) 11
يكون اعتماد امل�سجل بطلب يقدم للهيئة مرفق به كافة امل�ستندات املحددة باتفاقية اعتماد
امل�سجل  ،وعلى الهيئة البت فـي الطلب خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ تقدمي الطلب ،
ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت فـيه رف�ضا للطلب .
املـــادة ( ) 12
يعمل فـي �ش�أن �آلية اعتماد امل�سجل وما يتعلق بوقف اعتماده �أو �إلغائه  ،و م�س�ؤولياته وواجباته
بال�شروط والأحكام الواردة فـي اتفاقية (اعتماد امل�سجل)  ،وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص
خا�ص فـي هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 13
على امل�سجل املعتمد االلتزام بالآتي :
 - 1ت�ضمني ن�ص فـي اتفاقية (امل�سجل � -صاحب الت�سجيل) يق�ضي مبوافقة �صاحب
الت�سجيل على �أن تكون بياناته املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )37من هذه الالئحة
متاحة للعامة عرب خدمة تعريف �أ�سماء النطاقات (. )WHOIS

اجلريدة الر�سمية العدد ()983

 - 2املحافظة على �سرية املعلومات املقدمة من �صاحب الت�سجيل وعدم ا�ستخدامها �إال
للأغرا�ض الت�شغيلية .
 - 3االحتفاظ بال�سجالت وامللفات املن�صو�ص عليها فـي اتفاقية (اعتماد امل�سجل) مدة
اعتماده و( )5خم�س �سنوات الحقة على انتهاء هذه املدة .
 - 4فـي حال انتهاء اتفاقية اعتماده لأي �سبب من الأ�سباب املن�صو�ص عليها فـي هذه
اتفاقية امل�سجل املعتمد :
�أ �	-إ�شعار �أ�صحاب الت�سجيل امل�سجلني لديه بانتهاء اعتماده .
ب  -التن�سيق مع امل�سجلني املعتمدين املحددين من قبل الهيئة لإمتام عملية نقل
�أ�سماء النطاقات امل�سجلة لديه .
الف�صل الثالث
�أحكام ت�سجيل �أ�سماء النطاقات
املـــادة ( )14
ي�شرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت امل�ستويني العلويني ( ).omو (.عمان) �أن يكون طالب
الت�سجيل �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة �أو ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات �أو اجلمعيات الأهلية
�أو املهنية �أو النقابات �أو اجلهات غري الربحية املرخ�ص لها مبزاولة �أن�شطتها من اجلهات
املخت�صة بال�سلطنة كل بح�سب الأحوال  ،و�أن يكون م�ستوفـيا اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها
فـي منوذج اتفاقية ( امل�سجل � -صاحب الت�سجيل ) املعتمد من الهيئة .
املـــادة ( )15
ي�شرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاقني ( ).co.omو (� ).com.omأن يكون طالب
الت�سجيل �شركة �أو م�ؤ�س�سة جتارية م�سجلة فـي ال�سلطنة م�ستوفـية لال�شرتاطات املن�صو�ص
عليها فـي منوذج اتفاقية (امل�سجل � -صاحب الت�سجيل)  ،و�إذا كانت ال�شركة مركزها
الرئي�سي خارج ال�سلطنة فـيجب �أن يكون لها وكيل معتمد بال�سلطنة م�ستوف لال�شرتاطات
املن�صو�ص عليها فـي منوذج اتفاقية (امل�سجل � -صاحب الت�سجيل) .
املـــادة ( )16
ي�شرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق (� ).edu.omأن يكون طالب الت�سجيل م�ؤ�س�سة
تعليمية حكومية �أو خا�صة معتمدة من اجلهة املخت�صة فـي ال�سلطنة كوزارة التعليم العايل
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�أو وزارة الرتبية والتعليم �أو وزارة القوى العاملة وم�ستوفـية لال�شرتاطات املن�صو�ص
عليها فـي منوذج اتفاقية (امل�سجل � -صاحب الت�سجيل) .
املـــادة ( ) 17
ي�شرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق (� ).gov.omأن يكون طالب الت�سجيل وحدة من
وحدات اجلهاز الإداري للدولة م�ستوفـية اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي منوذج اتفاقية
(امل�سجل � -صاحب الت�سجيل) .
املـــادة ( ) 18
ي�شرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق (� ).net .omأن يكون طالب الت�سجيل مرخ�صا
له قانونا بتقدمي خدمات ات�صاالت فـي ال�سلطنة وم�ستوفـيا اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها
فـي منوذج اتفاقية (امل�سجل � -صاحب الت�سجيل) .
املـــادة ( ) 19
ي�شرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق (� ).org.omأن يكون طالب الت�سجيل م�ؤ�س�سة
ذات نفع عام (غري ربحية) كاجلمعيات الأهلية مرخ�صا لها قانونا مبزاولة �أن�شطتها
بال�سلطنة وم�ستوفـية اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي منوذج اتفاقية (امل�سجل � -صاحب
الت�سجيل) .
املـــادة ( ) 20
ي�شرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق (� ).museum.omأن يكون طالب الت�سجيل
جهة حكومية مالكة �أو م�شغلة ملتحف � ،أو جهة خا�صة مرخ�صا لها بذلك قانونا من اجلهات
املخت�صة بال�سلطنة  ،و�أن تكون م�ستوفـية اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي منوذج اتفاقية
(امل�سجل � -صاحب الت�سجيل) .
املـــادة ( ) 21
ي�شت ــرط لت�سجي ــل ا�ســم نطاق حتــت النطــاق (� ).pro.omأن يكون طالــب الت�سجيــل نقابــة
�أو جمعية مهنية كجمعيات الأطباء واملحامني واملهند�سني �أو ع�ضوا فـيها مرخ�صا لهم
قانونا مبزاولة �أن�شطتهم بال�سلطنة وم�ستوفـني اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي منوذج
اتفاقية (امل�سجل � -صاحب الت�سجيل) .
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املـــادة ( ) 22
ي�شرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق (� )med.omأن يكون طالب الت�سجيل م�ؤ�س�سة
�صحية حكومية �أو خا�صة كامل�ست�شفـيات والعيادات الطبية ومراكز الأ�شعة ومعامل التحاليل
مرخ�صا لها قانونا مبزاولة �أن�شطتها بال�سلطنة وم�ستوفـية اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها
فـي منوذج اتفاقية (امل�سجل � -صاحب الت�سجيل) .
املـــادة ( ) 23
حتدد الهيئة الوثائق وامل�ستندات الواجب �إرفاقها بطلب ت�سجيل ا�سم النطاق ون�شر بيان بها
على موقعها الإلكرتوين  ،وعلى امل�سجل املعتمد �إدراج حمتوى هذا البيان بنموذج اتفاقية
(امل�سجل � -صاحب الت�سجيل) .
املـــادة ( ) 24
يكون ت�سجيل ا�سم النطاق بطلب يقدم من طالب الت�سجيل �إىل امل�سجل املعتمد مرفقا
بها كافة امل�ستندات املحددة من قبل الهيئة واملبينة فـي منوذج اتفاقية (امل�سجل � -صاحب
الت�سجيل)  ،وعلى امل�سجل املعتمد البت فـي الطلب خالل مدة ال تزيد على ( )5خم�سة �أيام
عمل من تاريخ تقدميه مع مراعاة معيار الأولوية املن�صو�ص عليه فـي امل ــادة (  )26من
هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 25
على امل�سجل املعتمد التحقق من ا�ستيفاء طالب الت�سجيل كافة ال�شروط والوثائق وامل�ستندات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة واتفاقية امل�سجل املعتمد �صاحب الت�سجيل .
املـــادة ( ) 26
على امل�سجل املعتمد ترتيب الأولوية بني طالبي الت�سجيل امل�ستوفـني ال�شروط بح�سب
�أ�سبقية طلباتهم فـي �ساعة وتاريخ تقدميها .
املـــادة ( ) 27
على امل�سجل املعتمد رف�ض طلبات ت�سجيل �أي ا�سم نطاق حتت امل�ستويني العلويني ().om
و(.عمان) متى كان الطلب غري م�ستوف لل�شروط املقررة مبوجب �أحكام هذه الالئحة
واتفاقية امل�سجل املعتمد �صاحب الت�سجيل والتعليمات ال�صادرة من الهيئة فـي هذا ال�ش�أن ،
و�إخطار طالب الت�سجيل بذلك .
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املـــادة ( ) 28
يكــون ت�سجيـل ا�سـم النطــاق مــدة ال تقــل عــن �سنــة وال تزيــد علــى ( )5خمــ�س �سنــوات قابلــة
للتجديد بناء على طلب �صاحب الت�سجيل ملدة �أو ملدد ال تقل كل منها عن �سنة وال تزيد
على ( )5خم�س �سنوات � ،شريطة تقدمي طلب التجديد خالل ( )90الت�سعني يوما ال�سابقة
على املوعد املحدد النتهاء الت�سجيل �أو التجديد ال�سابق .
املـــادة ( ) 29
فـي حال انتهاء مدة ت�سجيل ا�سم النطاق دون جتديده يتم وقفه مدة ال تزيد على ()30
ثالثني يوما ال يجوز خاللها ل�صاحب الت�سجيل ا�ستعماله �أو �إجراء �أي تعديالت عليه .
وينتهي الوقف بقيام �صاحب الت�سجيل خالل املدة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة باتخاذ
ذات الإجراءات املتبعة فـي �ش�أن التجديد  ،و بانتهاء تلك املدة دون اتخاذ الإجراءات املذكورة
يعترب الت�سجيل منتهيا وال يحق ل�صاحبه ا�ستعمال ا�سم النطاق �إال مبوجب ت�سجيل جديد
وفقا لأحكام هذه الالئحة ومبراعاة قواعد الأولوية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )26منها .
املـــادة ( )30
ال يعد �صاحب الت�سجيل مالكا ال�سم النطاق فال يجوز له بيعه �أو التنازل عنه �أو الت�صرف
فـيه ب�أي �صورة كانت .
املـــادة ( ) 31
للرئي�س التنفـيذي بقرار يتم ن�شره فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة �أو بو�سيلة �أخرى تعديل
املواعيد املن�صو�ص عليها فـي املواد ( )38 ، 37 ، 34 ، 29 ، 28 ، 24من هذه الالئحة من وقت
لآخر ح�سبما متليه اعتبارات امل�صلحة العامة .
الف�صل الرابع
نقل ووقف و�إلغاء الت�سجيل
املـــادة ( ) 32
ال يجــوز نق ــل ت�سجيــل ا�ســم النطــاق مــن �صاحــب ت�سجيــل �إىل �شخــ�ص �آخــر �إال فـي الأحــوال
الآتية :
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 - 1دمج ال�شركة �صاحبة الت�سجيل فـي كيان �آخر .
 - 2انتقال حق ملكية �صناعية يكون ا�سم النطاق جزءا منه من �صاحب ت�سجيل �إىل
�آخر .
 - 3تنفـيذا حلكم ق�ضائي �أو قرار �صادر من املنظمة العاملية للملكية الفكرية(الوايبو)
�أو غريها من اجلهات املخت�صة .
املـــادة ( ) 33
فـي حال حتقق �إحدى حالتي النقل امل�شار �إليهما فـي البندين ( )1و( )2من املـادة ( )32من
هذه الالئحة ي�شرتط لنقل ت�سجيل ا�سم نطاق اتباع الإجراءات الآتية :
 - 1تقديــم طلــب مــن �صاحــب الت�سجيــل للم�سجــل املعتمــد لنقل الت�سجيل اخلا�ص به
�إىل �شخ�ص �آخر مو�ضحا فـيه �أ�سباب ذلك .
 - 2تقدمي ر�سالة من ال�شخ�ص املطلوب نقل الت�سجيل �إليه للم�سجل املعتمد تفـيد
قبوله نقل الت�سجيل واملوافقة على جميع ال�شروط والأحكام اخلا�صة به .
 - 3توقي ــع ال�شخ ــ�ص املطل ــوب نقــل الت�سجيــل �إليــه علــى اتفاقيــة (امل�سجــل � -صاح ــب
الت�سجيل) .
املـــادة ( ) 34
ل�صاحب الت�سجيل احلق فـي نقل ت�سجيل ا�سم النطاق اخلا�ص به �إىل م�سجل معتمد ثان
بطلب يقدم منه �إىل هذا امل�سجل املعتمد مت�ضمنا كلمة املرور اخلا�صة به  ،وعلى الأخري
البت فـي طلب النقل خالل ( )3ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه و�إخطار �صاحب الت�سجيل
بالقرار .
وال يحق للم�سجل املعتمد الأول االعرتا�ض على النقل �أو اتخاذ �إجراءات �أو تدابري من �ش�أنها
منع �أو ت�أخري امتامه .
املـــادة ( ) 35
دون الإخالل بحكم الفقرة الثانية من املادة ( )34من هذه الالئحة  ،يجوز للم�سجل املعتمد
الأول مبوجب ر�سالة مكتوبة التحقق من رغبة �صاحب الت�سجيل فـي نقل الت�سجيل �إىل
م�سجل معتمد ثان  ،واليرتتب على عدم رد �صاحب الت�سجيل على تلك الر�سالة �أي �آثار
قانونية فـي حقه .
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املـــادة ( ) 36
ال يجوز حت�صيل �أي ر�سوم �أو مبالغ من �صاحب الت�سجيل مقابل نقل ت�سجيل ا�سم نطاق
�إىل م�سجل معتمد �آخر .
املـــادة ( )37
على امل�سجل املعتمد �إلغاء ت�سجيل ا�سم النطاق بناء على طلب �صاحب الت�سجيل  ،وعليه رد
ر�سوم الت�سجيل �إليه �إذا كان طلب الإلغاء قدم �إليه خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ
�إجراء الت�سجيل .
وفـي جميع الأحوال اليعد الإلغاء نافذا �إال بعد م�ضي ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدمي
الطلب دون �سحبه  ،ف�إذا �سحب طلب الإلغاء خاللها اعترب ك�أن مل يكن .
املـــادة ( )38
للهيئة بنف�سها �أو من خالل امل�سجلني املعتمدين وقف �أو �إلغاء �أي ا�سم نطاق م�سجل حتت
امل�ستويني العلويني ) ).omو(.عمان) متى تبني �أنه غري م�ستوف لل�شروط املقررة �أو �أنه
يت�ضمن �أحد الأ�سماء املحظورة باملخالفة لأحكام هذه الالئحة  ،ول�صاحب الت�سجيل
التظلم للهيئة من هذا القرار خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ الوقف �أو الإلغاء ،
وفـي حال عدم التظلم �أو رف�ضه اعترب الت�سجيل منتهيا .
الف�صل اخلام�س
خدمة تعريف �أ�سماء النطاقات
()WHOIS
املـــادة ( )39
تلتزم الهيئة فـي تقدمي خدمة تعريف �أ�سماء النطاقات ( )WHOISمبراعاة متكني امل�ستخدم
من النفاذ �إىل النظام املو�صل بقاعدة بيانات ال�سجل ال�ستعرا�ض املعلومات الآتية :
�أوال  :بيانات ت�سجيل ا�سم النطاق :
 - 1ا�سم النطاق .
 - 2ا�سم امل�سجل املعتمد .
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 - 3تاريخ �آخر تعديل .
 - 4معلومات عن اخلادم .
ثانيا  :بيانات �صاحب الت�سجيل :
 - 1اال�سم .
 - 2تعريف اجلهة التابع لها .
 - 3العنوان الربيدي .
 - 4رقم الهاتف .
 - 5رقم الفاك�س .
 - 6عنوان الربيد الإلكرتوين .
ثالثا  :بيانات فنيي االت�صاالت :
 - 1اال�سم .
 - 2تعريف اجلهة .
 - 3العنوان الربيدي .
 - 4رقم الهاتف .
 - 5رقم الفاك�س .
 - 6عنوان الربيد الإلكرتوين .
املـــادة ( ) 40
يحظر على امل�ستخدم ا�ستعمال املعلومات املتح�صل عليها من خدمة ( )WHOISلالت�صال
ب�أ�صحاب الت�سجيل لأغرا�ض غري قانونية �أو للإعالن �أو الت�سويق �أو لأي �أغرا�ض جتارية .
املـــادة ( ) 41
على �صاحب الت�سجيل فـي حال تغيري بياناته �إخطار امل�سجل املعتمد بالبيانات املعدلة
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تعديلها  ،وعلى امل�سجل املعتمد حتديث تلك البيانات
فـي خدمة ( )WHOISخالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره بها .

