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ccTLD لدولة الكويت  مشروع نطاقات املستوى األعلى لرمز الدولة      

.kw 

 

تقوم اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات بتخصيص وتنظيم وإدارة وعنونة أمساء 

للنفاذ لشبكة املعلومات العاملية "اإلنرتنت" وفقًا .( kwالنطاق العلوي لدولة الكويت )

والعدالة والشفافية  ألفضل املمارسات واملعايري املتبعة يف هذا اجملال مبا يضمن الكفاءة

 للمستفيدين.

ويتضمن ذلك ضبط وتنفيذ مجيع اللوائح والسياسات واإلجراءات فيما يتعلق بتشغيل نطاق 

 الكويت. املستوى األعلى لرمز الدولة لدولة

 

 ما املقصود باسم النطاق؟

إىل  للوصولاالنرتنت، وهو وسيلة  علىاسم النطاق هو عنوان وهوية أي موقع الكرتوني 

البحث ويعترب اسم مباشرة دون احلاجة للبحث عنها يف حمركات االلكرتونية املواقع 

ويستخدم ( IP addressاملواقع على اإلنرتنت ) وأرقام عناوينحتويل بني أمساء  النطاق نظام

مواقع أجهزة الكمبيوتر على شبكة اإلنرتنت. وتوفر أمساء النطاق نظام من  لتحديد

 DNS –  Domain Nameخالل عناوين اإلنرتنت سهلة االستخدام واليت ميكن ترمجتها من 

System –  يف قاعدة بيانات ال  بأمساء نطاقات اإلنرتنت)نظام خيزن معلومات تتعلق

( املستخدمة من IPإىل عناوين رقمية )عنوان بروتوكول اإلنرتنت  (اإلنرتنتمركزية على 

 قبل الشبكة.

 ؟ccTLDما املقصود ب 

country code top-level domains  يستخدم من ِقَبل الدولة النطاق األعلى يف ترميزأو :

للمملكة العربية  sa.أو  ملصر eg.بلد أو إقليم مستقل. يتكون من حرفني، مثل 

 لدولة الكويت  .kwأو  السعودية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82_(%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82_(%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/.eg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/.sa
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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.( أصبح عملية سهلة وميسرة بعد إنشاء وانطالق نظام التسجيل kwإن تسجيل اسم نطاق )

اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية اإللكرتوني اخلاص بإدارة وتشغيل النطاقات من خالل 

اهليئة العامة لالتصاالت ، واملسجلني املعتمدين وهم اجلهات اجملازة من قبل املعلومات 

بتسجيل أمساء واملسؤولة عن تقديم خدمات تسجيل متكاملة للراغبني  وتقنية املعلومات

.( حيث ميثل املسجل املعتمد الواجهة العامة اليت توفر خدمات kwالنطاقات العلوية )

التسجيل للمستفيدين عن طريق النظام اإللكرتوني اخلاص بإدارة وتشغيل النطاقات 

اهليئة العامة لالتصاالت .( والذي تتوىل إدارته وتشغيله واإلشراف عليه kwالعلوية )

ات أمساء النطاقات التابعة لدولة . حيفظ نظام التسجيل قاعدة بيانوتقنية املعلومات

الكويت وال يتصل نظام التسجيل بشكل مباشر مع مالك اسم النطاق. يقوم املسجل 

بتحرير تراخيص باسم النطاق ملقدم طلب تسجيل اسم النطاق. ويقرر ما إذا كان طلب اسم 

ن يكون . ويرتتب أوتقنية املعلوماتالعامة لالتصاالت  اهليئةالنطاق يتوافق مع لوائح 

للمسجل حرية الدخول املباشر لنظام التسجيل حتى يتمكن من معاجلة طلبات التسجيل 

اجلديدة وطلبات التجديد باإلضافة إىل حتديث بيانات عناوين مالك اسم النطاق يف قاعدة 

اهليئة . يف kw. من قبل قسم نطاق االنرتنت kwالبيانات. ويتم اعتماد املسجلني يف نطاق 

 .العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات

 لية التسجيل جيب اتباع اخلطوات اآلتية: وإلجراء عم

البحث عن توافر اسم النطاق املراد احلصول عليه باستخدام حمرك البحث على موقع  •

النطاق املناسب للمستفيد  واختيار اسماهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات 

 واملتوفر للتسجيل.

اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات اختيار أحد املسجلني املعتمدين من  •

 حلجز النطاق.

استكمال إجراءات التسجيل وإمتام العملية من خالل املسجل املعتمد الذي مت  •

 اختياره.
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.( ذات املقطعني أو الثالثة مقاطع، املعتمدة kw) العلوية النطاقات أمساء تسجيل وميكن

من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي وفقا للسياسات واإلجراءات اليت  ICANNمن منظمة 

، وامتدادات أمساء النطاقات العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات اهليئةحتددها 

 لدولة الكويت: العلوية

• kw.غري متاح يف الوقت احلالي / . 

• com.kw أمساء نطاقات للجهات التجارية املسجلة بشكل رمسي يف دولة / .

 الكويت. 

• net.kwات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات . / أمساء نطاقات لشركICT  ومقدمي

 خدمات اتصاالت املسجلني بشكل رمسي يف دولة الكويت. 

• edu.kw ./  أمساء نطاقات للمؤسسات واجلهات التعليمية احلكومية واخلاصة

 املسجلة بشكل رمسي يف دولة الكويت.

• org.kw العام املسجلة . / أمساء نطاقات للمؤسسات اخلاصة واخلريية وذات النفع

 رمسيا يف دولة الكويت.

• gov.kw أمساء نطاقات للمؤسسات واهليئات واجلهات احلكومية يف دولة / .

 الكويت.

• ind.kw.أمساء نطاقات ألشخاص طبيعيني مواطنني ومقيمني يف دولة الكويت / . 

 

 مواصفات اسم النطاق:

 ICANN – Internet Corporation for Assignedجيب أن خيضع ملواصفات منظمة 

Names and Numbers  –   وأنالدولية: 

حرف كحد أقصى استخدام جمموعة أحرف اللغة  63يتكون من حرفني كحد أدنى و -

 ( أو مزيج منها.-( والشرطة )0-9( واألرقام من A-Zاإلجنليزية وميكن أن يضم احلروف من )

 ال جيب أن يبدأ أو ينتهي أي منها بشرطة. -
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ال و( www.ab--cd.com.kwوالرابع )ال حيتوي على شرطتني متتاليتني يف املوضع الثالث  -

  (www.ab cd.KW)  مثل:يتضمن مسافة 

 النطاق الفرعي

فإن النطاق  http://example.comلو كان اسم النطاق اخلاص بك هو 

http://new.example.com  حيث ميكن انشاء عدد  األساسي،هو نطاق فرعي من نطاقك

فيكون كل نطاق فرعي خمصص جلزء شبه منفصل  الفرعية،كبري من امساء النطاقات 

ونطاق فرعي لصفحة األخبار وكلها حتت مسمى  املواقع،ونطاق فرعي لدليل  املوقع،من 

 .موقعك

 

 ميكنك االستعالم عن توفر اسم النطاق عرب املوقع التالي:

www.kw 

 

 

 

 

 

 

 


