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معمومات عف الوثيقة
االتصاؿ بخصوص الوثيقة

اتصؿ بالشخص اآلتي بخصوص أية استفسارات تتعمؽ بيذه الوثيقة:
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العنوان

وتكنولو يا المعمومات ()ictQatarال الدوحة  -قطر

البريد اإللكتروني

info@domains.qa

حالة الوثيقة:
اإلصدار
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حك النشر  ©3122المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدولة لطر ()ictQATAR
جميع الحموق محفوظة

ص ف ح ة |2

الحسجيل المبدئى ( الجهات الحكىمية– العالمات الحجارية )
 .qaو .قطر

قائمة المحتويات
-1

عممية التس يؿ المبدئ

3 ..................................................................................................
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 -1عممية التسجيل المبدئى
 -1التعاريف والتفسير

1-1

إف ميع المصطمحات المستخدمة في ىذه الوثيقة والمعرفة في مستند تعاريؼ ومسرد مصطمحات إدارة
نطاقات اتنترنت بدولة قطرال عدا ما تنص عميو الوثيقة صراحةال تحمؿ المعاني المنسوبة إل كؿ منيا
في مستند التعاريؼ ومسرد المصطمحات المذكور.

2-1

وتسري المبادئ التالية لدى تفسير المصطمحات والكممات المستخدمة في ىذه الوثيقةال إال إذا اقتص
السياؽ المغوي خالؼ ذلؾ:
أ -تشمؿ الكممات التي تعبر عف المذكر والمؤنث والنوع المحايد بعضيا البعضال ويشمؿ المفرد معني
ال مع والعكس صحيح.

ب -خصصت عناويف البنود أو ا قساـ لسيولة الر وع إلييا فقطال وال تؤثر عم معن ىذه العممية التي

وصفتيا الوثيقة.

ج -اتشا ارت إلي "إشعار" تعني اتشعار الكتابي.

د -تشمؿ اتشارة إل "طرؼ" اتشارة إل منفذيو ومديريو وخمفائو والمتنازؿ إلييـ وأصحاب الترخيص.
ه -تشمؿ الكممات والتعبيرات التي تفيد معني ا شخاص الطبيعييف كؿ مف شركات ا شخاص
وا شخاص المعنوييف وال معيات والحكومات والييئات وال يات الحكومية والمحمية.
3-1

تحمؿ المصطمحات التالية أينما استخدمت في ىذه الوثيقة المعاني المنسوبة إل كؿ منيا كاآلتي:
"مقدم الطمب" يعني ية ما تقدمت بطمب التس يؿ المبدئ إما في أثناء فترة التس يؿ المبدئ لمحكومة
أو فترة التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية؛

"تاريخ اإلغالق" يعني التاريخ الذي يتعيف قبمو تس يؿ عالمة ت ارية مؤىمة وفقًا لتعريفيا مف قبؿ إدارة
نطاقات اتنترنت بدولة قطر أو وفقًا ل عالف المنشور عم الموقع اتلكتروني تدارة نطاقات اتنترنت
بدولة قطر أو وفقًا لما يتـ اتبالغ بو عف طريؽ إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر؛

اء إلي إدارة
"األدلة المستندية" تعني المستندات الوا ب توفيرىا بمعرفة (أو نيابة عف) مقدـ الطمب سو ً
نطاقات اتنترنت بدولة قطر أو وكيؿ اتثبات تثبات أحقية مقدـ الطمب في الحؽ المطالب بو وفقًا
لعممية التس يؿ المبدئ ؛
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ٍ
مستوؼ لمشروط المنصوص عمييا في
"صاحب العالمة التجارية المؤهمة" يعني صاحب عالمة ت ارية
البند ()2-8؛

"الخدمة بأسبقية التقدم" تعني طريقة تخصيص أسماء النطاقات وفقًا لمنص الوارد في البند
()2-6؛
"التوافر العام " يعني الفترة التي ي وز فييا ل ميع ال يات أف تس ؿ اسـ نطاؽ عم صفة االستم اررية
بمو ب ميع المستويات (والمعروفة بمسمي نطاقات المستوي ا وؿ بكود الدولة  )ccTLDلكؿ مف

نطاقي ( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر) شريطة الوفاء ب ميع االشتراطات المحددة في سياسات إدارة
نطاقات اتنترنت بدولة قطر؛

"جهة حكومية" تعني ال يات الحكومية المحددة في البند ( 2-7أ).
"بدء التسجيل المبدئى لمحكومة" يعني تاريخ البدء لقبوؿ طمبات التس يؿ المبدئ

لمحكومة لكؿ مف

( ).qaأو (.قطر) وفقًا ل عالف المنشور عم الموقع اتلكتروني تدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر أو
وفقًا لما يتـ اتبالغ بو عف طريؽ إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر؛

"فترة التسجيل المبدئى لمحكومة" تعني الفترة الحصرية التي يتـ تحديدىا بمعرفة إدارة نطاقات اتنترنت
بدولة قطر والتي يتـ وفقًا ليا تحديد ال يات الحكومية المؤىمة التي يتـ منحيا ا ولوية في تس يؿ أسماء
النطاقات بمو ب المستوي الثاني في كؿ مف ( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر) وتحمؿ نفس المعني
عبارة "طمب التسجيل المبدئى لمحكومة"؛
"التسمسل الهرمي لمحقوق " يعني قائمة بأنواع العالمات الت ارية المؤىمة التي يتـ بمو بيا تخصيص
طمبات التس يؿ المبدئ

متعددة لمعالمات الت ارية بحيث تأخذ العالمات الت ارية الت

ترد في مراكز

متقدمة مف القائمة أسبقية في تس يؿ اسـ النطاؽ عما ىو الحاؿ بالنسبة لمعالمات الت ارية التي ترد في

مراكز متأخرة مف القائمة؛
"نظام تصنيف نيس" يعني التصنيؼ الدولي لمبضائع والخدمات ويستخدـ لتس يؿ العالمات الت ارية
وعالمات الخدمات؛

"رسم التسجيل " يعني الرسـ الذي ي ب أف يدفعو مقدـ الطمب الفائز أو مف ينوب عنو تدارة نطاقات
البطاقات لدولة قطر عف تس يؿ اسـ النطاؽ؛
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بناء عم الحقوؽ المطالب بيا أو حقوؽ
"طمب التسجيل المبدئى" يعني ً
طمبا لمحصوؿ عم اسـ نطاؽ ً
ا سبقية في أثناء فترة التس يؿ المبدئ لمحكومة أو فترة التس يؿ المبدئ لمعالمات الت اريةال وتحمؿ
عبارة "التسجيل المبدئى" نفس المعني؛
"صاحب العالمة التجارية" يعني صاحب:
 -1عالمة ت ارية مثبتة مف المحكمة؛ أو

محميا أو في عدد مف الدوؿ؛ أو
 -2عالمة ت ارية مس مة ً
 -3عالمة ت ارية محمية بصفة خاصة بمو ب تشريع أو معاىدة ما معموؿ بو/بيا أو ِ
سار/سارية أو
مف قبؿ مالؾ مس ؿ لعالمة ت ارية يخضع ي اختصاص قضائي وفقًا لمقوانيف ذات الصمة؛

"بدء التسجيل المبدئى لمعالمات التجارية " يعني تاريخ البدء لقبوؿ طمبات التس يؿ المبدئ لمعالمات
الموقع اتلكتروني تدارة نطاقات

الت ارية لكؿ مف ( ).qaأو (.قطر) وفقًا ل عالف المنشور عم
اتنترنت بدولة قطر أو وفقًا لما يتـ اتبالغ بو عف طريؽ إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر؛

"انتهاء التسجيل المبدئى لمعالمات التجارية " يعني تاريخ انتياء قبوؿ طمبات التس يؿ المبدئ

الموقع اتلكتروني تدارة

لمعالمات الت ارية لكؿ مف ( ).qaأو (.قطر) وفقًا ل عالف المنشور عم
نطاقات اتنترنت بدولة قطر أو وفقًا لما يتـ اتبالغ بو عف طريؽ إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر؛

1-2

"فترة التسجيل المبدئى لمعالمات التجارية " تعني الفترة الحصرية التي يتـ تحديدىا بمعرفة إدارة نطاقات
اتنترنت بدولة قطر والتي يتـ بمو بيا تحديد أصحاب العالمات الت ارية المؤىميف ليتـ منحيـ ا ولوية

في تس يؿ أسماء النطاقات بمو ب المستوي الثاني في كؿ مف ( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر)
وتحمؿ نفس المعني عبارة "طمب التسجيل المبدئى لمعالمات التجارية "؛
"وكيل اإلثبات " يعني ال ية التي تعينيا إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر تثبات طمبات نطاقي ().qa
أو (.قطر) التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية ؛ و

"رسم اإلثبات" يعني الرسـ الذي ي ب أف يدفعو مقدـ الطمب عف فترة التس يؿ المبدئ
الت ارية أو مف ينوب عنو لوكيؿ اتثبات.

لمعالمات

 -2تمهيد
لما:

2-2

كانت إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر تسع لتطبيؽ عممية التس يؿ المبدئ والتي يتـ بمو بيا منح
الفرصة

طراؼ مؤىمة يتـ اختيارىا لتس يؿ أسماء النطاقات لكؿ مف ().qa ccTLD

و(. ccTLDقطر) في أثناء فترة معينة مف الوقت تسبؽ التس يؿ العاـ سماء النطاقات؛
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3-2

وكانت ىذه الوثيقة تحدد عممية التس يؿ المبدئ المنفذة عف طريؽ تحديد اآلتي بيف بنود أخرى:

أ -الشروط التي بمو بيا ي وز

طراؼ مؤىمة محددةال بما في ذلؾ أصحاب العالمات الت ارية

وال يات الحكوميةال تقديـ طمبات التس يؿ المبدئ إلي إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر؛

ب -طريقة إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر ووكيؿ اتثبات في النظر في وتخصيص واثبات طمبات

التس يؿ المبدئ .
4-2

كانت ىذه العممية تنطبؽ عم :
طمبا في أثناء فترة التس يؿ المبدئ ؛
أ -ا شخاص أو ال يات التي تقدـ ً
ب -إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر؛

ج-


5-2

يات التس يؿ المعتمدة؛ و

د -وكيؿ اتثبات.

فإف الغرض مف ىذه العممية ىو تيسير إعادة تدشيف ( ).qa ccTLDوتدشيف (. ccTLDقطر) بطريقة
تتسـ بالعدالة والنظاـ والمساواة مع منح ا ولوية ومف ثـ الحماية صحاب حقوؽ معينيفال إضافة إلي

سالمة ا داء لردع عمميات التس يؿ التعسفية والتس يؿ غراض مشوبة بسوء النية.
 -3المراحل

1-3

بغية تيسير التدشيف الفعاؿ لكؿ مف ( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر) وضماف التوافر الفوري سماء

النطاقاتال فسوؼ تبدأ فترات التس يؿ المبدئ

قبؿ بدء نظاـ تس يؿ أسماء النطاقات الخاص بإدارة

نطاقات اتنترنت بدولة قطر وتنتيي عقب بدء نظاـ تس يؿ أسماء النطاقات الخاص بإدارة نطاقات

2-3

اتنترنت بدولة قطر.

سيتـ تقسيـ عممية إعادة تدشيف ( ).qa ccTLDوتدشيف (. ccTLDقطر) إلي مراحؿ التدشيف المتمايزة

اآلتيةال والتي تـ وصفيا بشكؿ أكثر تفصيالً في ىذه العممية وسوؼ تتـ في ترتيب زمني:

أ -فترة التس يؿ المبدئ

لمحكومة – وبمو بيا يتـ منح ال يات الحكومية المؤىمة المحددة أولوية في

تس يؿ أسماء النطاقات وفقًا لممستوي الثاني مف ( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر) بيف فترة بدء
التس يؿ المبدئ لمحكومة وفترة انتياء التس يؿ المبدئ لمحكومة؛

ب -التوافر العاـ – ووفقًا لو ي وز ل ميع ال يات تس يؿ اسـ نطاؽ بصفة مستمرة وفقًا ي مستوي مف

مستويات ( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر) شريطة استيفاء ميع االشتراطات المحددة في
سياسات إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر.
3-3

ولضماف االنتقاؿ السمس سماء النطاقات الموروثة فإف المتوالية اآلتية مف ا مور ي ب أف تتـ لدي بدء

فترة التس يؿ المبدئ لمحكومة:
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أ -سيتـ منع

يات التس يؿ المعتمدة مف إنشاء نطاقات المستوي الثاني في كؿ مف

( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر)؛

ب -سيتـ السماح ل يػات التسػ يؿ المعتمػدة بت ديػد أو تحػديث أو ت ديػد وتحػديث النطاقػات الموروثػة مػف

المستوي الثاني بصفتيـ يات تس يؿ راعية ليذه النطاقات في .qa ccTLD؛

ج -سيتـ منع يات التس يؿ المعتمدة مف إنشاء نطاقات المستوي الثالث في.qa ccTLD؛
د -سيتـ منح ال يات الحومية المختارة وأصحاب العالمات الت ارية المؤىمة ا ولوية في تس يؿ أسماء
النطاقات في المستوى الثاني في كؿ مف ( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر).

4-3

لدى بدء نظاـ تس يؿ أسماء النطاقات بمعرفة إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطرال سيتـ اآلتي:
أ -السماح ل يات التس يؿ المعتمدة بإنشاء وتحديث نطاقات المستوي الثالث في .qa ccTLD؛
ب -منع


يات التس يؿ المعتمدة مف إنشاء نطاقات المستوي الثاني والمستوي الثالث في كؿ مف

( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر)؛

5-3
6-3

لدي بدء التوافر العاـال سيتـ السماح ل يات التس يؿ المعتمدة بإنشاء وتحديث نطاقات المستوي الثاني
والمستوي الثالث في كؿ مف ( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر).

ال شيء في ىذه العممية مف شأنو أف يمنع إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر مف إنشاء أي اسـ نطاؽ

في أي وقت مف ا وقات و ي سبب كاف.
 -4االشتراطات األساسية والمعمومات بالنسبة لطمبات التسجيل المبدئى

1-4

عم مقدمي الطمبات اختيار ية تس يؿ معتمدة لتقديـ طمباتيـ.

2-4

ال يتسن تقديـ طمبات التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية إلي إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر إال عف

3-4

عم

رسما
لمعالمات الت ارية أف يقدموا مع طمباتيـ ً

4-4

مستحقًا لوكيؿ اتثبات وىو ما ستقوـ ية التس يؿ المعتمدة بتوصيمو لوكيؿ اتثبات.
لف ينتج عف طمب التس يؿ المبدئ تس يؿ اسـ نطاؽ إال إذا تـ استيفاء ميع االشتراطات اآلتية:

طريؽ ية تس يؿ معتمدة.

مقدمي الطمبات في أثناء فترة التس يؿ المبدئ

أ -استالـ إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر طمب التس يؿ المبدئ خالؿ مدة التس يؿ المبدئ ذات
الصمة والتي تنطبؽ عم ال ية المتقدمة؛
ب -عم مقدـ طمب التس يؿ المبدئ أف يكوف قد أثبت حقو في تقديـ طمب التس يؿ المبدئ عف طريؽ

استيفاء معايير التأىيؿ كواحد مما يأتي:

 -1مالؾ أو صاحب رخصة أو متنازؿ لو لعالمة ت ارية مؤىمة مناظرة
-2

ية حكومية
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ج -أف يكوف طمب التس يؿ المبدئ ىو الطمب المقدـ أو المتحقؽ منو أو المثبت أوالً وفقًا لطريقة
التخصيص "الخدمة بأسبقية التقدـ" عندما يتـ استالـ طمبات متعددة لمحصوؿ عم اسـ النطاؽ؛

د -أف يكوف اسـ النطاؽ الذي تـ التقدـ لمحصوؿ عميو غير مدرج عم

قائمة الكممات المح وزة أو

المقيدة؛
ه -أف يكوف اسـ النطاؽ الذي تـ التقدـ لمحصوؿ عميو ليس اسـ نطاؽ مف نوع النطاقات الموروثة.
و -أف يكوف اسـ النطاؽ الذي تـ التقدـ لمحصوؿ عميو غير خاضع لطمب التس يؿ المبدئ

مف قبؿ

مقدـ طمب لو سبؽ ا ىميتو وفقًا لمتسمسؿ اليرمي لمحقوؽ؛ و
ز -أف يمتثؿ طمب التس يؿ المبدئ ل ميع االشتراطات الخاصة بكافة متطمبات وسياسات ا ىمية
السارية بما في ذلؾ سياسة اتفاقية ال ية المس مة الصادرة عف إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر.

 -5تقديم الطمبات

1-5

يتعيف تقديـ طمبات الحصوؿ عم اسـ نطاؽ باستخداـ استمارة طمب تقدـ عف طريؽ اتنترنت إلي إدارة

2-5

ربما يتطمب ا مر أف يكوف الطمب المقدـ إلي إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر أو إلي وكيؿ اتثبات

نطاقات اتنترنت بدولة قطر بيف فترة بدء التس يؿ المبدئ وفترة انتياء التس يؿ المبدئ ذات الصمة؛

مصحوبا با دلة المستندية التي تثبت أحقية مقدـ الطمب في الحؽ المطالب بو وذلؾ وفقًا لسياسة وكيؿ
ً
اتثبات؛
3-5

البد أف تكوف المعمومات المقدمة مع الطمب كافية لتثبت مف الوىمة ا ولي حؽ مقدـ الطمب في التقدـ

لمحصوؿ عم

اسـ نطاؽ خالؿ فترة التس يؿ المبدئ

وذلؾ عف طريؽ إظيار قدرة مقدـ الطمب عم

استيفاء اشتراطات ا ىمية المبينة في البند ( )2-5والبند ( )2-6أدناه .وبذلؾ يكوف مقدـ طمب التس يؿ
المبدئ مسئوالً عف ضماف صحة واكتماؿ وسيولة قراءة ودقة المعمومات (بما في ذلؾ ا دلة المستندية).
4-5

وعند استالـ طمػب التسػ يؿ المبػدئ ال سػتقوـ إدارة نطاقػات اتنترنػت بدولػة قطػر بػأداء م ار عػات فنيػة (بمػا
فػي ذلػػؾ عمميػػات م ار عػػة لمتحقػػؽ مػػف صػػحة المعمومػػات كممػػا اقتضػػت الضػػرورة) لضػػماف أف اسػػـ النطػػاؽ
فنيا مع أي اسـ نطاؽ مف النطاقات الموروثة.
الذي تـ التقدـ لمحصوؿ عميو ال يتعارض ً

5-5

يتعػػيف عم ػ

يػػة التس ػ يؿال مػػف خػػالؿ إدراج الشػػروط الالزمػػة فػػي اتفاقيػػة ال يػػة المس ػ مةال أف تضػػمف أف

مقػػدـ الطمػػب يضػػمف صػػدؽ وصػػحة وحداثػػة المعمومػػات التػػي يشػػمميا طمػػب التس ػ يؿ المبػػدئ وأف طمػػب
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ػاء عمػ حسػف النيػات لغػرض قػانوني وال
التس يؿ المبدئ (بما في ذلؾ أية أدلة مسػتندية) قػد تػـ تقديمػو بن ً
ينتيؾ حقوؽ الغير .ويتعيف عم ية التس يؿ أف تضمف أف مقدـ الطمب يفيـ اآلتي ويقر بو:
أ -أف المعمومات التي قدميا مقدـ الطمب سيتـ توفيرىا لمغير بغرض النظر في الطمبات؛

ب -أف رسـ اتثبات غير قابؿ لالسترداد بصرؼ النظر عف سحب مقدـ الطمب لطمب التس يؿ المبدئ

لمعالمات الت ارية أو لدي رفض إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر لمطمب في أية مرحمة مف مراحؿ
عممية اتثبات.

 -6تخصيص الطمبات

1-6

سيتـ تخصيص اسـ نطاؽ لمقدـ طمب التس يؿ المبدئ وفقًا لطريقة الخدمة بأسبقية التقدـ وفقًا لما ورد

2-6

عند قياـ إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر بتخصيص أسماء النطاقات وفقًا لطريقة الخدمة بأسبقية
التقدـال فسوؼ تقوـ باآلتي:

في البند ( )2-4وذلؾ عقب فترة انتياء التس يؿ المبدئ ذات الصمة ولدي التحقؽ مف أو إثبات أف مقدـ
ٍ
مستوؼ لمعايير ا ىمية المطبقة بما في ذلؾ االنتياء مف كافة عمميات الم ار عة الفنية بن اح.
الطمب

أ -تخصيص اسـ نطاؽ لمقدـ طمب التس يؿ المبدئ

وؿ طمب التس يؿ المبدئ متكامؿ تتمقاه إدارة

نطاقات اتنترنت بدولة قطر وسوؼ تفرض عميو رسـ تس يؿ اسـ النطاؽ الالزـ؛
ب -النظر في ترتيب استالـ طمبات التس يؿ المبدئ


بالر وع إلي تاريخ ووقت استالـ إدارة نطاقات

اتنترنت بدولة قطر لطمب التس يؿ المبدئ كامؿ وصحيحال وال صمة بذلؾ لوقت وتاريخ تقديـ طمب
التس يؿ المبدئ مف قبؿ مقدـ طمب التس يؿ المبدئ .
3-6

أسماء النطاقات المخصصة نتي ة لطمب نا ح في أثناء فترة التس يؿ المبدئ سوؼ تتمتع باآلتي:

أ -الحصوؿ عم مدة مبدئية مف خمس سنوات تبدأ مف تاريخ إنشاء اسـ النطاؽ؛ و

ب -يتـ إنشاء اسـ النطاؽ بمعرفة إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر في الوقت الذي تقرره إدارة نطاقات

اتنترنت بدولة قطر؛

ج -لف يتـ تفعيؿ اسـ النطاؽ حت تقرر ذلؾ إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر.
4-6

سوؼ تقوـ إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر بإخطار ية التس يؿ التي يقع عمييا االختيار بأف اسـ
النطاؽ قد تـ إنشاؤه.

5-6

وتقع عم عاتؽ يات التس يؿ مسئولية إخطار مقدـ الطمب بن اح طمباتيـ مف عدمو.
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6-6

وتوافؽ يات التس يؿ عم وتقر باآلتي:

أ -أنيا مسئولة بمفردىا عف تحصيؿ أي رسـ ي ب عم مقدـ الطمب دفعو إلي ية التس يؿ بما في
ذلؾ رسوـ وكيؿ اتثبات ورسـ التس يؿ؛

ب -ستقوـ ية التس يؿ في حالة طمبات التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية بدفع رسوـ وكيؿ اتثبات

إلي وكيؿ اتثبات في الموعد المحدد؛
ج -ستقوـ ية ال تس يؿ بدفع اية رسوـ تس يؿ تتصؿ بإنشاء اسـ النطاؽ تدارة نطاقات اتنترنت بدولة
قطر.

 -7فترة التسجيل المبدئى لمحكومة

1-7

يتـ في أثناء فترة التس يؿ المبدئ لمحكومة منح ال يات لحكومية بدولة قطر ا ولوية في تس يؿ أسماء
النطاقات عم المستوي الثاني في كؿ مف ( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر).

2-7

األهمية

أ -يتعيف عميكـ ما يأتي حت

تكونوا مؤىميف لتس يؿ اسـ نطاؽ في أثناء فترة التس يؿ المبدئ

لمحكومة:

 -1أف تكونوا ية حكومية ويشمؿ ذلؾ الو ازرات والييئات الحكومية والمنظمات العامة المرتبطة
بتمؾ الييئات الحكومية وال يات ا منية بدولة قطر؛
 -2أف تكونوا أية مؤسسة ممموكة بالكامؿ ي مف ال يات المذكورة آنفًا؛
 -3أف تكونوا أية ية ستضميا إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر غراض الصالح العالـ شريطة
الموافقة عم

(.)ictQATAR

ذلؾ مف قبؿ إدارة الم مس ا عم

ل تصاالت وتكنولو يا المعمومات

ب -يتعيف عم مقدمي الطمبات لمحصوؿ عم أسماء نطاقات في أثناء فترة التس يؿ المبدئ لمحكومة

تقديـ كتاب موقع عم الو و المطموب مف الييئة الحكومية ذات الصمة بتخويميا سمطة تس يؿ اسـ

نطاؽ لدي إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر.

3-7

تقديم الطمبات والنظر فيها

أ -ي وز لمقدـ الطمب لتفادي الشؾ فيما يتصؿ بأغراض تقديـ طمب التس يؿ المبدئ لمحكومة أف يقدـ
محميا.
الطمب مباشرة إلي إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر أو مف خالؿ ية تس يؿ معتمدة ً
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ب -يصبح رسـ التس يؿ المطبؽ في أثناء فترة التس يؿ المبدئ


لمحكومة وا ب الدفع لدي تخصيص

شيئا مف ىذا القبيؿ وا ب الدفع مف
اسـ النطاؽ لم ية الحكومية الفائزة .ولف يكوف رسـ إثبات أو ً
قبؿ مقدمي الطمبات في أثناء فترة التس يؿ المبدئ لمحكومة.

 -8فترة التسجيل المبدئى لمعالمات التجارية

1-8

يتـ في أثناء فترة التس يؿ المبدئ

2-8

األهمية

لمعالمات الت ارية منح أصحاب العالمات الت ارية المؤىمة ا ولوية

في تس يؿ أسماء النطاقات عم المستوي الثاني في كؿ مف ( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر).

أ -يتعيف عم

مقدـ الطمب حت

يكوف مؤىالً لتس يؿ اسـ نطاؽ في أثناء فترة التس يؿ المبدئ

لمعالمات الت ارية أف يكوف صاحب عالمة ت ارية مؤىالً عف طريؽ استيفاء معايير الممكية

والعالمة الت ارية المؤىمة ومتطمبات التراكيب المغوية وفقًا لمتعريؼ الوارد في البند ( )6وأف يكوف قد
تـ تس يمو قبؿ "تاريخ اتغالؽ".

3-8

الممكية
أ -سيتـ فقط قبوؿ طمبات التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية في أثناء فترة التس يؿ المبدئ لمعالمات
الت ارية مف إحدى ال يات اآلتية:
 -1المالؾ المس ؿ لعالمة ت ارية مؤىمة؛

قانونا مف قبؿ المالؾ المس ؿ ذي الصمة شريطة
 -2صاحب ترخيص لعالمة ت ارية مؤىمة مفوض ً
تقديـ ا دلة المستندية مع طمب التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية والتي تثبت حقوؽ صاحب
الترخيص فيما يتصؿ بالعالمة الت ارية؛

قانونا مف قبؿ المالؾ المس ؿ ذي الصمة شريطة تقديـ
 -3متنازؿ إليو لعالمة ت ارية مؤىمة مفوض ً
ا دلة المستندية مع طمب التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية والتي تثبت حقوؽ المتنازؿ لو
فيما يتصؿ بالعالمة الت ارية

4-8

العالمة التجارية المؤهمة
أ -يتعيف أف يكوف مقدـ طمب التس يؿ المبدئ
الت ارية اآلتية:

لمعالمات الت ارية ىو مالؾ واحدة مف العالمات

 -1عالمة ت ارية مس مة في ميع ا نماط بما في ذلؾ نمط النص العربي في دولة قطر؛
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 -2عالمة ت ارية مس مة ب ميع ا نماط بما في ذلؾ نمط النص العربي المقرر بمو ب قانوف
العالمات الت ارية لم مس التعاوف لدوؿ الخميج العربية؛

 -3عالمة ت ارية مس مة ب ميع ا نماط بما في ذلؾ نمط النص العربي المستخدـ في الدوؿ
ا عضاء ب امعة الدوؿ العربية؛

 -4عالمة ت ارية مس مة ب ميع ا نماط بما في ذلؾ نمط النص العربي المستخدـ في نطاؽ أي
اختصاص قضائي آخر.
5-8

اشتراطات التراكيب المغوية

تماما لمعالمة الت ارية بحيث
أ -يتعيف أف يكوف اسـ النطاؽ الذي تـ التقدـ لمحصوؿ عميو مطابقًا ً
يتكوف اسـ النطاؽ مف العناصر الكاممة والنصية المطابقة لمعالمة الت ارية .وتشمؿ االستثناءات مف
ىذه االشتراطات ما يأتي:
 -1عندما تحوي العالمة الت ارية فراغات بيف عناصرىاال وفي ىذه الحالة قد يتـ استبداؿ الفراغات
بواصمة قصيرة في اسـ النطاؽ أو حذفيا وستظؿ تعتبر مطابقة بالكامؿ؛

 -2عندما تحوي العالمة الت ارية أحرفًا خاصة بعينيا مثؿ (@) و (&)ال وفي ىذه الحالة ي وز
تي ي ىذه ا حرؼ بكممات مناسبة تصفيا (ومف ذلؾ كممتي ( )atو ()andال وستظؿ تعتبر
مطابقة بالكامؿ.
استخداميا في

 -3عندما تحوي العالمة الت ارية عالمات ترقيـ أو أحرفًا خاصة بعينيا ال يتسن
إسـ النطاؽال وفي ىذه الحالة ي وز استبداؿ عالمات الترقيـ أو ا حرؼ الخاصة بواصمة قصيرة
في إسـ النطاؽ أو حذفيا وستظؿ تعتبر مطابقة بالكامؿ.
6-8

تقديم والنظر في الطمبات

أ -يشترط وقت تقديـ طمب التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية أف تدفع ية التس يؿ رسـ إثبات إلي
وكيؿ اتثبات .وال يتـ فرض ىذا الرسـ إال عم

لطمب التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية.

ية التس يؿ الراعية عند تخصيص اسـ النطاؽ

ب -يصؼ ال دوؿ التالي تفاصيؿ المعمومات الداعمة المطموب تقديميا مع طمب التس يؿ المبدئ

الخانة
إسـ العالمة الت ارية

الوصف
مصطمح العالمة الت ارية الذي تأسس طمب التس يؿ
بناء عميو.
المبدئ
ً
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االختصاص القضائي

الدولة أو المنطقة أو البمدية أو المنظمة التي س مت فييا

تاريخ تس يؿ العالمة الت ارية

تاريخ تس يؿ العالمة الت ارية بمعرفة مكتب العالمات

العالمة الت ارية (وفقًا لمعيار المنظمة العالمية لحقوؽ
الممكية رقـ .)ST.3

الت ارية المختص (وليس تاريخ الطمب) وسريانيا بالكامؿ.
ويتعيف تس يؿ العالمات الت ارية المؤىمة قبؿ تاريخ

اتغالؽ حت يتوافر أساس لطمب التس يؿ المبدئ لعالمة
ت ارية.
رقـ تس يؿ العالمة الت ارية
طبيعة االستحقاؽ

رقـ تس يؿ أو رقـ مسمسؿ التس يؿ الحالي لمعالمة الت ارية

(وليس رقـ طمب العالمة الت ارية).
صفة مقدـ طمب التس يؿ المبدئ

فيما يتصؿ بالعالمة

الت ارية (مالؾ أو صاحب ترخيص أو متنازؿ لو).
التر مة العربية/االن ميزية لمعالمة

الت ارية

إيضاح

العالمة

الت ارية

با حرؼ

بالمغة

المقابمة

العربية/االن ميزية .وىذه الخانة إ بارية عندما تشكؿ
العالمة الت ارية مكتوبة باالن ميزية أساس طمب التس يؿ

المبدئ لعالمة ت ارية بمو ب (. ccTLDقطر).
تفاصيؿ االتصاؿ الخاصة بمقدـ

تفاصيؿ االتصاؿ الخاصة بمقدـ طمب الحصوؿ عم

الطمب

نطاؽ.

إسـ النطاؽ

إسـ النطاؽ الذي تـ التقدـ لمحصوؿ عميو.

فئة تس يؿ العالمة الت ارية

الفئة الدولية التي تـ تس يؿ العالمة الت ارية بيا وفقًا لنظاـ
تصنيؼ نيس.

ج -ستقوـ إدارة نطاقات اتنترنت لدي استالـ طمب التس يؿ المبدئ
عمميات الم ار عة الفنية بتسميـ طمب التس يؿ المبدئ

المعمومات الداعمة إلي وكيؿ اتثبات.

اسـ

لمعالمات الت ارية واالنتياء مف

لمعالمات الت ارية بما في ذلؾ

ميع

د -ولف تقوـ إدارة نطاقات اتنترنت أو يقوـ وكيؿ اتثبات بتغيير أو تعديؿ المعمومات التي يشمميا طمب
التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية.
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7-8

إثبات الحقوق

ٍ
مستوؼ لمعايير
أ -سيقوـ وكيؿ اتثبات بتحديد ما إذا كاف طمب التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية
ا ىمية المطبقة مف عدمو.

ب -يحؽ لوكيؿ اتثبات االعتماد عم المعمومات الواردة في الطمب.

ج -ي وز تدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر أف تطمب أو لوكيؿ اتثبات أف يطمب نسخة معتمدة مف
أية معمومات مقدمة مع الطمب.

د -وسوؼ يقوـ وكيؿ اتثبات باآلتي:

 -1أداء ميامو بطريقة تتسـ بالموضوعية والشفافية وعدـ االنحياز؛
منفردا حوؿ الطمبات والمعمومات المقدمة فييا وأية أدلة مستندية
بناء عم ق ارره
ً
 -2إ راء تحقيقات ً
يتسمميا؛ و
 -3االستفادة مف ا دوات المتاحة حت يتحقؽ مف المعمومات التي يحوييا الطمب.

ه -وسوؼ يحاوؿ وكيؿ اتثبات التحقؽ مما يأتي لدي إحالة المعمومات ذات الصمة المشمولة في طمب
التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية مف إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر:

 -1أف طمب التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية المقدـ يشير إلي عالمة ت ارية مؤىمة وفقًا لما ورد
في اشتراطات التراكيب المغوية في البند (.)4-6
 -2أف اسـ النطاؽ الذي تـ التقدـ لمحصوؿ عميو يتوافؽ مع العالمة الت ارية المؤىمة وفقًا لما ورد
في اشتراطات التراكيب المغوية في البند (.)5-6
 -3أف مقدـ طمب التس يؿ المبدئ

لمعالمات الت ارية ىو صاحب العالمة الت ارية المس ؿ أو

صاحب الترخيص أو المتنازؿ لو الشرعي لصاحب العالمة الت ارية المس ؿ.

وعندما يتعذر عم وكيؿ اتثبات التحقؽ مف أي مف المعمومات وفقًا لما ورد في البند (7-6
ىػ) نتي ة لطمب التس يؿ المبدئ لعالمة ت ارية غير متكامؿال في وز لوكيؿ اتثبات أف يتصؿ
بمقدـ الطمب وأف يطمب منو توفير المعمومات الناقصة.
ه -وسوؼ يقوـ وكيؿ اتثبات لدي فحص المعمومات المقدمة في طمب التس يؿ المبدئ لعالمة ت ارية
متكامؿ ودقيؽ بنسبة واحدة مف الحالتيف التاليتيف لمطمب:
ٍ
مستوؼ ل ميع اشتراطات ا ىمية المطبقة.
 -1سميـ – الطمب
احدا أو أكثر مف اشتراطات ا ىمية المطبقة.
 -2غير سميـ – الطمب لـ يستوؼ و ً
وسوؼ يقوـ بإبالغ إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر بحالة الطمب.
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8-8

تخصيص الطمبات

أ -لدي ورود إخطار مف وكيؿ اتثبات بالحالة التي نسبيا لطمب التس يؿ المبدئ لمعالمات الت اريةال
ستقوـ إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر بما يأتي:

 -1تخصيص اسـ نطاؽ لطمب التس يؿ المبدئ لعالمة ت ارية عندما تتمقي طمب التس يؿ المبدئ
سميـ لعالمة ت ارية بغرض الحصوؿ عم اسـ نطاؽ وفقًا لمبند ()4؛ أو
 -2تخصيص اسـ نطاؽ وفقًا لمتسمسؿ اليرمي لمحقوؽ عندما تتسمـ طمبات التس يؿ المبدئ سميمة
متعددة لعالمات ت ارية؛ أو

 -3إخطار ية التس يؿ التي وقع عمييا االختيار بأنيا سوؼ توقؼ النظر في طمب التس يؿ
المبدئ لمعالمة الت ارية لدي إخطارىا مف قبؿ وكيؿ اتثبات بعدـ سالمة حالة الطمب.
9-8

التسمسل الهرمي لمحقوق

ىناؾ تسمسؿ ىرمي لمحقوؽ فيما يتصؿ بأسماء النطاقات في ظؿ المستوي الثاني مف كؿ مف
( ).qa ccTLDو(. ccTLDقطر):

أ -في حالة استالـ طمبات متعددة التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية لمحصوؿ عم اسـ نطاؽال يتـ
إ راء تقييـ لطبيعة العالمة الت ارية المؤىمة ويشكؿ ىذا التقييـ أساس منح ا ولوية وفقًا لمتسمسؿ
اليرمي لمحقوؽ.
ب -سوؼ يتـ تخصيص أسماء النطاقات وفقًا لمتسمسؿ اليرمي اآلتي لمحقوؽ بحيث تكوف ا سبقية

صحاب العالمات الت ارية الذيف وردوا في صدر القائمة عم مف وردت أسماؤىـ الحقًا:
 -1عالمة ت ارية مس مة بنمط عربي في دولة قطر؛

 -2عالمة ت ارية مس مة بنمط عربي بمو ب قانوف العالمات الت ارية لم مس التعاوف لدوؿ
الخميج العربية؛

 -3عالمة ت ارية مس مة بنمط عربي في عدد مف البمداف العربية ا عضاء في

امعة الدوؿ

العربية؛

 -4عالمة ت ارية مس مة بنمط عربي في نطاؽ أي اختصاص قضائي آخر؛
 -5عالمة ت ارية مس مة بأي بنمط آخر في دولة قطر

 -6عالمة ت ارية مس مة بأي نمط آخر بمو ب قانوف العالمات الت ارية لم مس التعاوف لدوؿ
الخميج العربية؛
 -7عالمة ت ارية مس مة بأي نمط آخر في عدد مف البمداف العربية ا عضاء في امعة الدوؿ
العربية؛

 -8عالمة ت ارية مس مة بأي نمط آخر في نطاؽ أي اختصاص قضائي آخر.
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ج -أمثمة

تقدـ ا مثمة اآلتية بعد التو ييات بخصوص تطبيؽ التسمسؿ اليرمي لمحقوؽ:

مثال  – 1تـ استالـ طمبي التس يؿ المبدئ

الثاني مف نطاؽ ( ).qa ccTLDبحيث:

سميميف لعالمة ت ارية عف اسـ نطاؽ مف المستوي

 لدي مقدـ الطمب (أ) عالمة ت ارية ذات نمط عربي مس مة في دولة قطر.
 لدي مقدـ الطمب (ب) عالمة ت ارية ذات نمط عربي مس مة في نطاؽ اختصاص قضائي
آخر.

 سيتـ تخصيص اسـ النطاؽ لمقدـ الطمب (أ)
وعند استالـ طمبات التس يؿ المبدئ

لعالمات ت ارية متعددة وسميمة لمحصوؿ عم

اسـ نطاؽ

واثناف عم ا قؿ مف الطمبات متساوياف مف حيث ا ولويةال وليس ىناؾ طمب آخر أعم منيما مف
بناء عم مبدأ الخدمة بأسبقية التقدـ.
حيث ا ولويةال فسوؼ يتـ تخصيص اسـ النطاؽ ً
مثال  – 2تـ استالـ ثالث طمبات التس يؿ المبدئ
المستوي الثاني مف نطاؽ (. ccTLDقطر) بحيث:

سميمة لعالمة ت ارية عف اسـ نطاؽ مف

 لدي مقدـ الطمب (أ) ومقدـ الطمب (ب) عالمتاف ت اريتاف ذواتا نمط عربي مس متاف في نطاؽ
اختصاص قضائي خارج دولة قطر؛
 لدي مقدـ الطمب (ج) عالمة ت ارية ذات نمط آخر مس مة في دولة قطر؛
بناء عم مبدأ الخدمة بأسبقية التقدـ إما لمقدـ الطمب (أ) أو مقدـ
 سيتـ تخصيص اسـ النطاؽ ً
الطمب (ب).

 10-8رفض طمب التسجيل المبدئ

ي وز تدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر رفض طمب التس يؿ المبدئ في الحاالت اآلتية:

أ -طمب التس يؿ المبدئ ال يشمؿ معمومات متكاممة ودقيقة أو أنو ال يمتثؿ ية نصوص أخرى ليذه
العممية؛ أو

ب -يعرض طمب التس يؿ المبدئ سالمة واستقرار دولة قطر لمخطر؛ أو

ج -مطموب مف إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر االمتثاؿ لمقوانيف و/أو الموائح السارية أو أي قرار
آخر اتخذتو محكمة اختصاص أو مقدـ خدمة لتسوية المنازعات؛ أو

د -رفض طمب التس يؿ المبدئ

مطموب لتفادي أية مسئولية نيابة عف إدارة نطاقات اتنترنت بدولة

قطر بما في ذلؾ تابعييا ومديرييا ومسئولييا أو موظفييا أو ومقاولييا مف الباطف (بما في ذلؾ عم

سبيؿ المثاؿ ال الحصر وكيؿ اتثبات أو مقدـ الخدمة)و/أو وكالئيا.
حك النشر  ©3122المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدولة لطر ()ictQATAR
جميع الحموق محفوظة

ص ف ح ة |27

الحسجيل المبدئى ( الجهات الحكىمية– العالمات الحجارية )
 .qaو .قطر

تتحمؿ ية التس يؿ المسئولية عف ضماف اتقرار والقبوؿ الصريحيف مف قبؿ طمب التس يؿ المبدئ بأسس
واز رفض إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر لطمب التس يؿ المبدئ .
 8-11عممية إعادة النظر في تطبيق عالمة تجارية
أ .إذا تـ رفض طمب احدى طمبات العالمات الت ارية خالؿ عممية التحقؽ ال سوؼ يتـ إخطار مقدـ
طمب التس يؿ المبدئ لمعالمة الت ارية في أقرب وقت ممكف عمميا .عند صدور اتشعار ال يمكف
لمقدـ الطمب التماس إعادة النظر ف طمب التس يؿ المبدئ لمعالمات خالؿ فترة (سبعة) أياـ
تقويمية وبعد دفع رسـ إعادة النظر فيو.

ب .قد يقدـ مقدـ الطمب التماس إعادة النظر في طمب التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية عم أساس
مف المعمومات (وأدلة وثائقية اف و دت) التي زودت بالفعؿ في التطبيؽ المبدئي أو أنة قد يوفر
التعديالت و  /أو أدلة وثائقية إضافية دعما ىميتو لمحصوؿ عم اسـ الم اؿ لتطبيقو.
ت .إذا تـ التحقؽ بن اح في طمب التس يؿ المبدئ لمعالمات الت ارية بعد إعادة النظر ال سوؼ يعامؿ
الطمب كأنة تحقؽ بن اح خالؿ مرحمة التحقؽ االولي.

ث .إذا تـ رفض اعادة النظر ف طمب تس يؿ مبدئ
بأى حاؿ.

حدى لمعالمات الت ارية فيمنع اعادة النظر فية

ج .عممية الم ار عة ى :
 .iتيدؼ إل توفير القدرة عم تصحيح طمبات العالمات الت ارية خالؿ فترة التس يؿ المبدئ ؛
 .iiليست آلية (وال تيدؼ) إل استبداؿ أي وسيمة لتسوية المنازعات المتاحة لممتقدميف بطمبات

التس يؿ المبدئ لمعالمات الت اريةال و

 .iiiليس مؤش ار عم صحة حقوؽ العالمة الت ارية المتعمقة بالمتقدميف لمتس يؿ المبدئ

لمعالمات الت ارية "لعالمة ت ارية أو غيرىا مف حقوؽ الممكية الفكرية ؛

عممية إعادة النظر ال ت منع مف التماس مقدـ طمب التعويض أو تأكيد حقوقو ضد مقدمي الطمبات
ا خرى في إطار سياسة تسوية المنازعات أو غيرىا مف آلية تسوية المنازعات المعموؿ بيا المطبقة
بادارة نطاقات االنترنت.

حك النشر  ©3122المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدولة لطر ()ictQATAR
جميع الحموق محفوظة

ص ف ح ة |28

الحسجيل المبدئى ( الجهات الحكىمية– العالمات الحجارية )
 .qaو .قطر

 9حصر المسئولية

اء كانت صريحة أـ
 1-10تستبعد إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر صراحة ميع الشروط والكفاالت سو ً
ضمنية أـ إلزامية أـ غير ذلؾ.
 2-10لف تكوف إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر مسئولة ت اه أي طرؼ عف أية أضرار غير مباشرة أو عقابية
أو خاصة أو عرضية أو مترتبة بخصوص ما ينشأ عف أو يتصؿ بيذه العممية أو طمب التس يؿ أو

استخداـ اسـ النطاؽ (بما في ذلؾ خسارة ا رباح أو االستخداـ أو البيانات أو أية ميزة اقتصادية أخرى)

ًأيا كاف منشؤىاال حت ولو تـ فيما سبؽ إبالغ ىذا الطرؼ باحتماؿ وقوع تمؾ ا ضرار بما في ذلؾ عم
سبيؿ المثاؿ ال الحصر الق اررات التي تـ اتخاذىا مف قبؿ إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر لتس يؿ أو
عدـ تس يؿ اسـ نطاؽ عم أساس النتائج التي توصؿ إلييا وكيؿ اتثبات إضافة إلي العواقب النا مة

عف تمؾ الق اررات.

 3-10إف أية مسئولية عم إدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر وموظفييا ومديرييا ومسئولييا وممثمييا ووكالئيا
وتابعييا ت اه أي طرؼال بخصوص ما ينشأ عف أو يتصؿ بيذه العممية في أي عقد أو ضرر (بما في
ذلؾ اتىماؿ أو مخالفة الوا بات اتلزامية) أو أي شيء ينشأ بأي شكؿ كافال تقتصر عم رسـ التس يؿ
المفروض.
 4-10يقبؿ مقدـ الطمب ويقر ب ميع الضمانات التي تشمميا سياسة اتفاقية ال ية المس مة الصادرة عف إدارة
نطاقات اتنترنت بدولة قطر.
 11مراجعة العممية

بناء عم قرارىا
ي وز تدارة نطاقات اتنترنت بدولة قطر تحديث ىذه العممية في أي وقت مف ا وقات ً
منفردة بما في ذلؾ ما يتعمؽ بأغراض اتيضاح.
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