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قـــــرار
 رقـــم 2012/119

باإ�سدار الئحة تنظيم اأ�سماء النطاقات 

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ،
واإىل قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 67/ 2008 ،

واإلـى الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون حقـــوق امللكيـة ال�سناعيـــة ال�ســادرة بالقـــرار الـــــوزاري 
رقم 2008/105 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ،
 2012/19 رقـم  القرار  مبوجــب  االت�ســـاالت  تنظيـــم  هيئــــة  اإدارة  جملـــ�س  موافقــة  واإىل 

بتاريخ 2012/8/13م ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .  

تـقـــرر

املـــادة االأولـــــى 
يعمل فـي �ساأن تنظيم اأ�سماء النطاقات باأحكام الالئحة املرفقة .

املـــادة الثانيــــة 
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املـــادة الثالثـــة 
ين�سر هذا القرار في اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر في :  9  من �ســـــــــوال 1433هـ

املـوافـــق : 27 من اأغ�سط�س 2012م    
   حممد بن حمد الرحمي
رئيـــــــــــ�س جملــــــــــــــ�س االإدارة
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الئحة تنظيم اأ�سماء النطاقات 
الف�سل االأول

تعريفات واأحكام عامة
املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعاين املن�سو�س 
والعبارات  للكلمات  يكون  كما   ، التنفـيذية  والئحته  االت�ساالت  تنظيم  قانون  فـي  عليها 

التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :
1- االآيكان : 

)ICANN( منظمــة عامليـــة غيــر ربحيــة تتولـــى م�سوؤوليــة توزيــع جمـــاالت العناويــــن 
�سجالت  نظام  واإدارة  الربوتوكول  هذا  معرفات  وتخ�سي�س  االإنرتنت  بروتوكول  فـي 

 . ) ccTLDs( واخلا�س برمز الدولة ، )gTLDs(امل�ستويني العلويني ، العام
2- ا�سم النطاق : 

عنـوان جهـــة اأو �سخــ�س علـــى االإنرتنــــت يتكـــون مــن رمـــوز عبـــارة عـــن حـــروف اأو اأرقـــام 
اأو حروف واأرقام .

 : )gTLD( 3- امل�ستوى العلوي العام
. ).org, .net( امل�ستوى العلوي الأ�سماء نطاقات االإنرتنت العامة مثل

 : )ccTLD( 4- امل�ستوى العلوي اخلا�س برمز الدولة
امل�ستوى العلوي الأ�سماء االإنرتنت والذي يرمز اإليه باحلرفني الدالني على البلد املعني 

. ) .sa, .eg( مثل
 : )2LD( 5- نظام امل�ستوى الثاين

نطــــــــاق ينــــــــدرج مبا�ســـــــــرة حتـــــــــت نطـــــــــــاق امل�ستـــــــــوى العلـــــــوي العــــــــــام اأو اخلـــــــا�س ، 
. )domainname.om( كـ

 : )3LD( 6- نظام امل�ستوى الثالث
نطـــاق يدخـــل فــــي تكوينــــه منطقــــة تنـــــدرج حتــــت امل�ستـــوى العلوي العــام اأو اخلــا�س ، 

. )domainname.gov.om( كـ
 : .om -7

امل�ستوى العلوي اخلا�س لرمز �سلطنة عمان .
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8  -  .عمان : 
 اال�سم العربي للم�ستوى العلوي اخلا�س لرمز �سلطنة عمان . 

9  -  املنطقة : 
 قطاع فرعي من ا�سم النطاق يندرج حتت امل�ستوى العلوي العام اأو اخلا�س .

10 - ال�سجل : 
ملف املعلومات املتعلقة باأ�سماء النطاقات امل�سجلة .

11 - نظام ال�سجل : 
جمموعة من الربامج املعلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات - كاأجهزة اخلوادم ووحدات 
التوزيع والتحويل واالأجهزة املرتبطة بجدران احلماية والربجميات املن�سبة عليها - 

معدة الإدخال وتخزين وحفظ البيانات .
12 - قاعدة بيانات ال�سجل : 

قاعدة بيانات تن�سئها الهيئة فـي نظام ال�سجل الإدخال وتخزين وحفظ كافة املعلومات 
ذات ال�سلة با�سم النطاق . 

13 - الت�سجيل : 
اإدخال وتخزين وحفظ ا�سم النطاق فـي ال�سجل . 

14 - اإلغاء الت�سجيل :
 اإزالة ا�سم النطاق من ال�سجل .

15 - ملف املنطقة : 
امللف الذي يحتوي على �سجالت منطقة معينة . 

16 - امل�سجل املعتمد :
 كل جهة اأو �سخ�س م�سرح له من الهيئة مبوجب اتفاقية )اعتماد امل�سجل( بتلقي 
ووقفها  ونقلها  وت�سجيلها  فـيها  والبت  االإنرتنت  نطاقات  اأ�سماء  ت�سجيل  طلبات 
فـي  املحددة  ال�سالحيات  حدود  فـي  بها  املتعلقة  االإجراءات  كافة  واتخاذ  واإلغائها 

االتفاقية املذكورة .
17 - امل�سجل املعتمد االأول : 

كل م�سجل معتمد منقول منه ت�سجيل ا�سم نطاق .
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18 - امل�سجل املعتمد الثاين : 
كل م�سجل معتمد منقول اإليه ت�سجيل ا�سم نطاق .

19 - طالب الت�سجيل : 
كل من يتقدم اإىل م�سجل معتمد بطلب لت�سجيل ا�سم نطاق وفقا للنموذج املعد لهذا 

الغر�س .
20 - �ساحب الت�سجيل :

كل طالب ت�سجيل متت املوافقة على طلبه .
: )WHOIS( 21 - خدمة تعريف اأ�سماء النطاقات

اإتاحة كافة املعلومات اخلا�سة بت�سجيل اأ�سماء النطاقات - كـاأ�سماء النطاقات امل�سجلة 
النطاقات  اأ�سماء  اإدارة  قبل  - من  اأخرى عنهم  تعريفـية  واأي معلومات  واأ�سحابها 

بالهيئة .
22 - كلمة املرور : 

جمموعة رموز عبارة عن حروف اأو اأرقام اأو حروف واأرقام يزود بها �ساحب الت�سجيل 
اآليا لال�ستخدام فـي اإجراء اأي تعديالت على ا�سم النطاق .

23 - االأ�سماء املحظورة : 
كلمات حتددها الهيئة ال يجوز ت�سجيلها كاأ�سماء نطاقات الأ�سباب قانونية اأو اأخالقية 
اأو ثقافـيــــة اأو فنيـــــة اأو الأ�سبــــاب اأخــرى تقدرهــا الهيئــة علــى النحــو املن�ســو�س عليــــه 

فـي املادة )5( من هذه الالئحة .
24 - اتفاقية )امل�سجل - �ساحب الت�سجيل ( 

اتفاقية بني امل�سجل املعتمد و�ساحب الت�سجيل تبني �سروط وقواعد الت�سجيل وحقوق 
والتزامات الطرفـني .

املـــادة ) 2 ( 
تختــ�س الهيئـة دون غريهـــا بــاإدارة اأ�سمــاء نطاقــات امل�ستويني العلويني )om. ( و ) .عمان( 

ولها فـي �سبيل ذلك االآتي : 
و�سع القواعد والتعليمات واالإر�سادات اخلا�سة باإدارة اأ�سماء النطاقات امل�سار اإليها .   - 1
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اعتماد امل�سجلني املعتمدين ون�سر قائمة باأ�سمائهم فـي املوقع االإلكرتوين للهيئة   - 2

اأو باأي و�سيلة اأخرى .
الرقابة على امل�سجلني املعتمدين واأ�سحاب الت�سجيل للتحقق من مدى التزامهم   - 3

بتنفـيذ القواعد والتعليمات واالإر�سادات املتعلقة باأ�سماء النطاقات امل�سار اإليها .
ن�سر قرارات اإنهاء اعتماد امل�سجلني املعتمدين فـي املوقع االإلكرتوين للهيئة اأو باأي   - 4

و�سيلة اأخرى .
البت فـي التظلمات وال�سكاوى املقدمة من امل�سجلني املعتمدين اأو اأ�سحاب الت�سجيل   - 5
اأو ذوي ال�ساأن فـي كل ما يتعلق بتطبيق اأحكام هذه الالئحة ، وذلك دون االإخالل 

باأحكام قانون امللكية ال�سناعية والئحته التنفـيذية .
املـــادة ) 3 ( 

 ) .om( تختــ�س الهيئــة دون غريهــا بــاإدارة عمليــات �سجـــالت نطاقـــات امل�ستويني العلويني
و ).عمان( ، وال يجوز لها الت�سريح الأحد بالدخول اإليها جزئيا اأو كليا ما مل يكن طالب 
اأو جهة ر�سمية بناء على  اأ�سماء النطاقني املذكورين  الدخول موفر خوادم ثانوية لنظام 

مربرات قانونية .
املـــادة ) 4 ( 

على اجلهات امل�سرح لها بالدخول وفقا حلكم املادة )3( من هذه الالئحة االلتزام باالآتي : 
اأن يكون الدخول فـي حدود الغايات امل�سرح الأجلها .  - 1

الأي  اإتاحتها  وعدم  الدخول  من  عليها  املتح�سل  املعلومات  �سرية  على  املحافظة   - 2
طرف اآخر اإال مبوافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .

اتخاذ جميع االإجراءات الالزمة ل�سمان الدخول االآمن واحليلولة دون النفاذ غري   - 3
امل�سرح به اإىل �سجالت النطاقات امل�سار اإليها فـي املادة )3( من هذه الالئحة .

حذف البيانات املتح�سل عليها من الدخول مبجرد انتهاء الغر�س الذي ح�سلت   - 4
الأجله .

املـــادة ) 5 ( 
تخت�س الهيئة دون غريها بتحديد االأ�سماء املحظورة ، ويعد من هذا القبيل االأ�سماء االآتية :
  .com, .org, .net, .edu, .gov( احلالية كـ )gTLDs( امل�ستويات العلوية العامة  - 1

,aero, .biz, .info.( اأو التي يتم اإن�ساوؤها م�ستقبال من قبل االآيكان .
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 .ae, .ca, .jp, .kr, .my,  ( كـ   )ccTLDs( الدولة  برمز  اخلا�س  العلوي  امل�ستوى   - 2
. ).uk, .ye

االأ�سمـــــاء اجلغرافـيــــــة : اأ�سمـــــــــاء الـــــــــــدول والواليــــــــات و االأقاليــــــــم واملـــــــــــــدن كــــــــ   - 3
. )Egypt, Saudi Arabia, Paris, Dhofar(      

االأ�سماء واالألقاب احلكومية والر�سمية .  - 4
الكلمات املخالفة للنظام العام اأو االآداب العامة اأو االأعراف اأو التقاليد االجتماعية   - 5

اأو املعتقدات الدينية . 
اأ�سماء القبائل فـي �سلطنة عمان .  - 6

امل�سطلحات واالأ�سماء الفنية اخلا�سة باالإنرتنت التي قد ي�سكل ا�ستعمالها اأ�سماء   - 7
 www, html, http, http-www,( كـ  الت�سغيلية  ال�سالمة  على  خطرا  نطاقات 

. )whois
الكلمات العامة كـ )فندق ، �سيارة ، حجز . . . الخ( .  - 8

املـــادة ) 6 ( 
للهيئة بناء على طلب ذوي ال�ساأن املوافقة على ت�سجيل ا�سم نطاق يحتوي على كلمة اأو اأكرث 
من الكلمات املحظورة �سريطة تقدمي دليل كاف اإليها على اأن الكلمة اأو الكلمات املحظورة 

املراد اإدراجها فـي اال�سم ال تتعار�س مع الغاية من احلظر .
املـــادة ) 7 ( 

يكون ا�سم النطاق حتت امل�ستوى العلوي )om. ( على اإحدى ال�سورتني االآتيتني :
om ( - 1. ا�سم النطاق(

om( - 2. املنطقة . ا�سم النطاق(
املـــادة ) 8 ( 

يتكون ا�سم النطاق حتت امل�ستوى )om. ( من جمموعة حروف هجائية التينية ال يقل عددها 
عن اثنني وال يزيد على ثالثة و�ستني حرفا اأو ما يقابل هذا العدد من احلروف الهجائية 
الالتينية واالأرقام ، وميكن اأن يت�سمن ا�سم النطاق عالمة ) - ( �سريطة اأال يكون موقعها 

فـي بداية اال�سم اأو فـي نهايته . 
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املـــادة ) 9 (
تكون اأ�سماء النطاقات حتت امل�ستوى العلوي ).عمان( على ال�سورة االآتية :

 - )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 اأو ما يقابل هذا العدد من احلروف 
النطاق عالمة  ا�سم  اأن يت�سمن  ، وميكن  الهندية  اأو  العربية  العربية واالأرقام  الهجائية 

) - ( �سريطة اأال يكون موقعها فـي بداية اال�سم اأو فـي نهايته . 

الف�سل 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 )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ تقدمي الطلب ، 

ويعترب م�سي هذه املدة دون البت فـيه رف�سا للطلب .

املـــادة ) 12 ( 
يعمل فـي �ساأن اآلية اعتماد امل�سجل وما يتعلق بوقف اعتماده اأو اإلغائه ، و م�سوؤولياته وواجباته 
بال�سروط واالأحكام الواردة فـي اتفاقية )اعتماد امل�سجل( ، وذلك فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س 

خا�س فـي هذه الالئحة . 

املـــادة ) 13 (
على امل�سجل املعتمد االلتزام باالآتي :

ت�سمني ن�س فـي اتفاقية )امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( يق�سي مبوافقة �ساحب   - 1
الت�سجيل على اأن تكون بياناته املن�سو�س عليها فـي املـــادة )37( من هذه الالئحة 

. )WHOIS( متاحة للعامة عرب خدمة تعريف اأ�سماء النطاقات
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املحافظة على �سرية املعلومات املقدمة من �ساحب الت�سجيل وعدم ا�ستخدامها اإال   - 2

لالأغرا�س الت�سغيلية .
االحتفاظ بال�سجالت وامللفات املن�سو�س عليها فـي اتفاقية )اعتماد امل�سجل( مدة   - 3

اعتماده و)5( خم�س �سنوات الحقة على انتهاء هذه املدة .
فـي حال انتهاء اتفاقية اعتماده الأي �سبب من االأ�سباب املن�سو�س عليها فـي هذه   - 4

اتفاقية امل�سجل املعتمد :
اإ�سعار اأ�سحاب الت�سجيل امل�سجلني لديه بانتهاء اعتماده . اأ - 

التن�سيق مع امل�سجلني املعتمدين املحددين من قبل الهيئة الإمتام عملية نقل  ب - 
اأ�سماء النطاقات امل�سجلة لديه .

الف�سل الثالث
اأحكام ت�سجيل اأ�سماء النطاقات

املـــادة ) 14( 
ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت امل�ستويني العلويني )om.( و ).عمان( اأن يكون طالب 
الت�سجيل اإحدى وحدات اجلهاز االإداري للدولة اأو ال�سركات اأو املوؤ�س�سات اأو اجلمعيات االأهلية 
اأو املهنية اأو النقابات اأو اجلهات غري الربحية املرخ�س لها مبزاولة اأن�سطتها من اجلهات 
املخت�سة بال�سلطنة كل بح�سب االأحوال ، واأن يكون م�ستوفـيا اال�سرتاطات املن�سو�س عليها 

فـي منوذج اتفاقية ) امل�سجل - �ساحب الت�سجيل ( املعتمد من الهيئة .
املـــادة ) 15( 

يكون طالب  اأن   ).com.om( و  ).co.om( النطاقني ا�سم نطاق حتت  لت�سجيل  ي�سرتط 
الت�سجيل �سركة اأو موؤ�س�سة جتارية م�سجلة فـي ال�سلطنة م�ستوفـية لال�سرتاطات املن�سو�س 
مركزها  ال�سركة  كانت  واإذا   ، الت�سجيل(  �ساحب   - )امل�سجل  اتفاقية  منوذج  فـي  عليها 
الرئي�سي خارج ال�سلطنة فـيجب اأن يكون لها وكيل معتمد بال�سلطنة م�ستوف لال�سرتاطات 

املن�سو�س عليها فـي منوذج اتفاقية )امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( .
املـــادة ) 16( 

ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق )edu.om.( اأن يكون طالب الت�سجيل موؤ�س�سة 
تعليمية حكومية اأو خا�سة معتمدة من اجلهة املخت�سة فـي ال�سلطنة كوزارة التعليم العايل 
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املن�سو�س  لال�سرتاطات  وم�ستوفـية  العاملة  القوى  وزارة  اأو  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأو 

عليها فـي منوذج اتفاقية )امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( .
املـــادة ) 17 ( 

ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق )gov.om.( اأن يكون طالب الت�سجيل وحدة من 
وحدات اجلهاز االإداري للدولة م�ستوفـية اال�سرتاطات املن�سو�س عليها فـي منوذج اتفاقية 

)امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( .
املـــادة ) 18 ( 

ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق )net .om.( اأن يكون طالب الت�سجيل مرخ�سا 
له قانونا بتقدمي خدمات ات�ساالت فـي ال�سلطنة وم�ستوفـيا اال�سرتاطات املن�سو�س عليها 

فـي منوذج اتفاقية )امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( .
املـــادة ) 19 ( 

ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق )org.om.( اأن يكون طالب الت�سجيل موؤ�س�سة 
اأن�سطتها  مبزاولة  قانونا  لها  مرخ�سا  االأهلية  كاجلمعيات  ربحية(  )غري  عام  نفع  ذات 
بال�سلطنة وم�ستوفـية اال�سرتاطات املن�سو�س عليها فـي منوذج اتفاقية )امل�سجل - �ساحب 

الت�سجيل( .
املـــادة ) 20 ( 

الت�سجيل  طالب  يكون  اأن   ).museum.om( النطاق  حتت  نطاق  ا�سم  لت�سجيل  ي�سرتط 
جهة حكومية مالكة اأو م�سغلة ملتحف ، اأو جهة خا�سة مرخ�سا لها بذلك قانونا من اجلهات 
املخت�سة بال�سلطنة ، واأن تكون م�ستوفـية اال�سرتاطات املن�سو�س عليها فـي منوذج اتفاقية 

)امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( .
املـــادة ) 21 ( 

ي�ستـــرط لت�سجيـــل ا�ســم نطاق حتــت النطــاق )pro.om.( اأن يكون طالــب الت�سجيــل نقابــة 
لهم  مرخ�سا  فـيها  ع�سوا  اأو  واملهند�سني  واملحامني  االأطباء  كجمعيات  مهنية  جمعية  اأو 
قانونا مبزاولة اأن�سطتهم بال�سلطنة وم�ستوفـني اال�سرتاطات املن�سو�س عليها فـي منوذج 

اتفاقية )امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( .
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املـــادة ) 22 ( 
ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق )med.om( اأن يكون طالب الت�سجيل موؤ�س�سة 
�سحية حكومية اأو خا�سة كامل�ست�سفـيات والعيادات الطبية ومراكز االأ�سعة ومعامل التحاليل 
مرخ�سا لها قانونا مبزاولة اأن�سطتها بال�سلطنة وم�ستوفـية اال�سرتاطات املن�سو�س عليها 

فـي منوذج اتفاقية )امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( .
املـــادة ) 23 ( 

حتدد الهيئة الوثائق وامل�ستندات الواجب اإرفاقها بطلب ت�سجيل ا�سم النطاق ون�سر بيان بها 
على موقعها االإلكرتوين ، وعلى امل�سجل املعتمد اإدراج حمتوى هذا البيان بنموذج اتفاقية 

)امل�سجل - �ساحب الت�سجيل( .
املـــادة ) 24 ( 

املعتمد مرفقا  امل�سجل  اإىل  الت�سجيل  يقدم من طالب  بطلب  النطاق  ا�سم  ت�سجيل  يكون 
بها كافة امل�ستندات املحددة من قبل الهيئة واملبينة فـي منوذج اتفاقية )امل�سجل - �ساحب 
الت�سجيل( ، وعلى امل�سجل املعتمد البت فـي الطلب خالل مدة ال تزيد على )5( خم�سة اأيام 
املـــادة ) 26( من  عمل من تاريخ تقدميه مع مراعاة معيار االأولوية املن�سو�س عليه فـي 

هذه الالئحة . 
املـــادة ) 25 ( 

على امل�سجل املعتمد التحقق من ا�ستيفاء طالب الت�سجيل كافة ال�سروط والوثائق وامل�ستندات 
املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة واتفاقية امل�سجل املعتمد �ساحب الت�سجيل .

املـــادة ) 26 ( 
بح�سب  ال�سروط  امل�ستوفـني  الت�سجيل  طالبي  بني  االأولوية  ترتيب  املعتمد  امل�سجل  على 

اأ�سبقية طلباتهم فـي �ساعة وتاريخ تقدميها .
املـــادة ) 27 ( 

 ).om( على امل�سجل املعتمد رف�س طلبات ت�سجيل اأي ا�سم نطاق حتت امل�ستويني العلويني
الالئحة  اأحكام هذه  املقررة مبوجب  لل�سروط  الطلب غري م�ستوف  كان  و).عمان( متى 
واتفاقية امل�سجل املعتمد �ساحب الت�سجيل والتعليمات ال�سادرة من الهيئة فـي هذا ال�ساأن ، 

واإخطار طالب الت�سجيل بذلك .
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املـــادة ) 28 ( 
يكــون ت�سجيـل ا�سـم النطــاق مــدة ال تقــل عــن �سنــة وال تزيــد علــى )5( خمــ�س �سنــوات قابلــة 
للتجديد بناء على طلب �ساحب الت�سجيل ملدة اأو ملدد ال تقل كل منها عن �سنة وال تزيد 
على )5( خم�س �سنوات ، �سريطة تقدمي طلب التجديد خالل )90( الت�سعني يوما ال�سابقة 

على املوعد املحدد النتهاء الت�سجيل اأو 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�ساحب الت�سجيل ا�ستعماله اأو اإجراء اأي تعديالت عليه .
وينتهي الوقف بقيام �ساحب الت�سجيل خالل املدة امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة باتخاذ 
ذات االإجراءات املتبعة فـي �ساأن التجديد ، و بانتهاء تلك املدة دون اتخاذ االإجراءات املذكورة 
يعترب الت�سجيل منتهيا وال يحق ل�ساحبه ا�ستعمال ا�سم النطاق اإال مبوجب ت�سجيل جديد 
وفقا الأحكام هذه الالئحة ومبراعاة قواعد االأولوية املن�سو�س عليها فـي املادة )26( منها . 

املـــادة ) 30( 
ال يعد �ساحب الت�سجيل مالكا ال�سم النطاق فال يجوز له بيعه اأو التنازل عنه اأو الت�سرف 

فـيه باأي �سورة كانت .

املـــادة ) 31 ( 
للرئي�س التنفـيذي بقرار يتم ن�سره فـي املوقع االإلكرتوين للهيئة اأو بو�سيلة اأخرى تعديل 
املواعيد املن�سو�س عليها فـي املواد )24 ، 28 ، 29 ، 34 ، 37 ، 38( من هذه الالئحة من وقت 

الآخر ح�سبما متليه اعتبارات امل�سلحة العامة .

الف�سل الرابع
نقل ووقف واإلغاء الت�سجيل 

املـــادة ) 32 ( 
ال يجــوز نقـــل ت�سجيــل ا�ســم النطــاق مــن �ساحــب ت�سجيــل اإىل �سخــ�س اآخــر اإال فـي االأحــوال 

االآتية :
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دمج ال�سركة �ساحبة الت�سجيل فـي كيان اآخر .  - 1

انتقال حق ملكية �سناعية يكون ا�سم النطاق جزءا منه من �ساحب ت�سجيل اإىل   - 2
اآخر .

تنفـيذا حلكم ق�سائي اأو قرار �سادر من املنظمة العاملية للملكية الفكرية)الوايبو(   - 3
اأو غريها من اجلهات املخت�سة . 

املـــادة ) 33 ( 
فـي حال حتقق اإحدى حالتي النقل امل�سار اإليهما فـي البندين )1( و)2( من املـادة )32( من 

هذه الالئحة ي�سرتط لنقل ت�سجيل ا�سم نطاق اتباع االإجراءات االآتية :
تقديــم طلــب مــن �ساحــب الت�سجيــل للم�سجــل املعتمــد لنقل الت�سجيل اخلا�س به   - 1

اإىل �سخ�س اآخر مو�سحا فـيه اأ�سباب ذلك .
تفـيد  املعتمد  للم�سجل  اإليه  الت�سجيل  نقل  املطلوب  ال�سخ�س  ر�سالة من  تقدمي   - 2

قبوله نقل الت�سجيل واملوافقة على جميع ال�سروط واالأحكام اخلا�سة به . 
توقيـــع ال�سخـــ�س املطلـــوب نقــل الت�سجيــل اإليــه علــى اتفاقيــة )امل�سجــل - �ساحـــب   - 3

الت�سجيل( .
املـــادة ) 34 ( 

ل�ساحب الت�سجيل احلق فـي نقل ت�سجيل ا�سم النطاق اخلا�س به اإىل م�سجل معتمد ثان 
بطلب يقدم منه اإىل هذا امل�سجل املعتمد مت�سمنا كلمة املرور اخلا�سة به ، وعلى االأخري 
البت فـي طلب النقل خالل )3( ثالثة اأيام من تاريخ تقدميه واإخطار �ساحب الت�سجيل 

بالقرار .
وال يحق للم�سجل املعتمد االأول االعرتا�س على النقل اأو اتخاذ اإجراءات اأو تدابري من �ساأنها 

منع اأو تاأخري امتامه .
املـــادة ) 35 ( 

دون االإخالل بحكم الفقرة الثانية من املادة )34( من هذه الالئحة ، يجوز للم�سجل املعتمد 
االأول مبوجب ر�سالة مكتوبة التحقق من رغبة �ساحب الت�سجيل فـي نقل الت�سجيل اإىل 
م�سجل معتمد ثان ، واليرتتب على عدم رد �ساحب الت�سجيل على تلك الر�سالة اأي اآثار 

قانونية فـي حقه .



اجلريدة الر�سمية العدد )983(

املـــادة ) 36 ( 
ال يجوز حت�سيل اأي ر�سوم اأو مبالغ من �ساحب الت�سجيل مقابل نقل ت�سجيل ا�سم نطاق 

اإىل م�سجل معتمد اآخر .
املـــادة ) 37( 

على امل�سجل املعتمد اإلغاء ت�سجيل ا�سم النطاق بناء على طلب �ساحب الت�سجيل ، وعليه رد 
ر�سوم الت�سجيل اإليه اإذا كان طلب االإلغاء قدم اإليه خالل )3( ثالثة اأيام عمل من تاريخ 

اإجراء الت�سجيل .
وفـي جميع االأحوال اليعد االإلغاء نافذا اإال بعد م�سي )5( خم�سة اأيام من تاريخ تقدمي 

الطلب دون �سحبه ، فاإذا �سحب طلب االإلغاء خاللها اعترب كاأن مل يكن .
املـــادة ) 38( 

للهيئة بنف�سها اأو من خالل امل�سجلني املعتمدين وقف اأو اإلغاء اأي ا�سم نطاق م�سجل حتت 
اأو اأنه  امل�ستويني العلويني )om.( و).عمان( متى تبني اأنه غري م�ستوف لل�سروط املقررة 
الت�سجيل  ول�ساحب   ، الالئحة  هذه  الأحكام  باملخالفة  املحظورة  االأ�سماء  اأحد  يت�سمن 
التظلم للهيئة من هذا القرار خالل )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ الوقف اأو االإلغاء ، 

وفـي حال عدم التظلم اأو رف�سه اعترب الت�سجيل منتهيا .
 الف�سل اخلام�س

خدمة تعريف اأ�سماء النطاقات 
)WHOIS(

املـــادة ) 39( 
تلتزم الهيئة فـي تقدمي خدمة تعريف اأ�سماء النطاقات )WHOIS( مبراعاة متكني امل�ستخدم 

من النفاذ اإىل النظام املو�سل بقاعدة بيانات ال�سجل ال�ستعرا�س املعلومات االآتية : 
اأوال : بيانات ت�سجيل ا�سم النطاق :

1 - ا�سم النطاق .
2 - ا�سم امل�سجل املعتمد .
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3 - تاريخ اآخر تعديل . 

4 - معلومات عن اخلادم . 
ثانيا : بيانات �ساحب الت�سجيل :

1 - اال�سم .
2 - تعريف اجلهة التابع لها .

3 - العنوان الربيدي . 
4 - رقم الهاتف .

5 - رقم الفاك�س .
6 - عنوان الربيد االإلكرتوين .

ثالثا : بيانات فنيي االت�ساالت :
1 - اال�سم .

2 - تعريف اجلهة .
3 - العنوان الربيدي .

4 - رقم الهاتف .
5 - رقم الفاك�س .

6 - عنوان الربيد االإلكرتوين . 

املـــادة ) 40 ( 
يحظر على امل�ستخدم ا�ستعمال املعلومات املتح�سل عليها من خدمة )WHOIS( لالت�سال 
باأ�سحاب الت�سجيل الأغرا�س غري قانونية اأو لالإعالن اأو الت�سويق اأو الأي اأغرا�س جتارية .

املـــادة ) 41 ( 
املعدلة  بالبيانات  املعتمد  امل�سجل  اإخطار  بياناته  تغيري  حال  فـي  الت�سجيل  �ساحب  على 
خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تعديلها ، وعلى امل�سجل املعتمد حتديث تلك البيانات 

فـي خدمة )WHOIS( خالل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ اإخطاره بها .


