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 المعلومات المطلوبة لتغيير التحكم

 2022أكتوبر/تشرين األول 

 1.0اإلصدار 

 

صفحة يهدف هذا المستند إلى تزويد مشغلي السجالت بالمعلومات والوثائق المطلوبة لتقديم طلب خدمة تغيير التحكم. يُرجى مراجعة 

المشاركة المبكرة عند التخطيط لتغيير التحكم  ICANNللحصول على تفاصيل حول العملية. تشجع مؤسسة  الويب الخاصة بتغيير التحكم

لمساعدتك على فهم حالة )حاالت( العملية على نحو أفضل التي قد تكون قابلة للتطبيق، بما في ذلك أي اعتبارات تتعلق بالتوقيت.  

  بوابة خدمات األسماء ستعالم عام في ولجدولة مكالمة استشارة، يمكن لمشغلي السجالت االتصال بمديري حساباتهم مباشرةً أو فتح حالة ا

(NSp.) 

 

إلجراء تغيير مباشر أو غير  NSpيجب تقديم المعلومات والوثائق التالية عبر حالة طلب خدمة "تغيير التحكم" في بوابة خدمات األسماء 

 مباشر في التحكم في مشغل السجل: 

 

 خطاب اإلرفاق: ●

 (. ROمؤرخ ومكتوب على ورق المؤسسة من مشغل السجل ) ○

 المتأثر.  gTLDيحدد نطاق )نطاقات(  ○
 يشرح طبيعة التغيير المقصود وكيف يؤثر على السجل وكيف يتم تشغيله. ○

 يوقعه الفرد الذي يتمتع بالسلطة الالزمة. ○

 الردود على االستبيان تشمل على سبيل المثال ال الحصر:  ●

 بالتأسيس القانوني والهيكل التنظيمي والمالك )المالك( / المساهم )المساهمين( الجديد المقترح. معلومات تتعلق  ○

المعلومات المتعلقة بالمديرين والمسؤولين للمساهم )المساهمين( / المالك )المالك( الجديد المقترح، بما في ذلك   ○

 المعلومات ذات الصلة بعمليات الفحص المبدئية.

لمشتركة )مثل الملكية في أمناء السجالت / البائعين أو العقود من الباطن لتوفير أي خدمات سجل  معلومات الملكية ا ○

 إلى أمين السجل / البائع أو أي من الشركات التابعة لهم(. 

 الوثائق الداعمة: ●

 .ROإثبات التأسيس القانوني ألي كيان مقترح لتولي التحكم في مشغل السجل    ○

المقترح، مثل قرار مجلس إدارة الشركة أو شهادة سكرتير الشركة / المستشار العام أو   الوثائق التي تدعم التغيير ○

 المستندات الرقابية أو محررات أخرى. 

 المخططات التنظيمية التي توضح مشغل السجل ضمن الهيكل التنظيمي أ( قبل و ب( بعد تغيير التحكم المقترح. ○

 

الرسوم المتكبدة للتقييمات التي يجريها الموفرون الخارجيون. ويجوز أن تختلف  مشغل السجل هو المسؤول عن الرسوم:  ●

دوالر أمريكي لكل طلب تغيير تحكم. ويراعي هذا المبلغ رسوم  5000الرسوم حسب طبيعة المعاملة ولكنها لن تتجاوز عادةً  

 عمليات الفحص المبدئية. والرسوم عُرضة للتغيير في أي وقت.

  

https://www.icann.org/resources/change-of-control
https://www.icann.org/resources/change-of-control
https://portal.icann.org/


 
 

  
   I     ICANN  2   |  2022المعلومات المطلوبة لتغيير التحكم | أكتوبر/تشرين األول 

 

 مالحظات إضافية

توفير ترجمات بالنسبة للوثائق المقدمة بلغة أخرى غير اإلنجليزية. وإذا لم يتم توفير الترجمات،   ICANNستطلب مؤسسة  ●

 على الترجمات داخليًا. ويُرجى العلم أن هذا سيمدد طلب الخدمة.  ICANNفستحصل مؤسسة 

 أي رسوم مرتبطة بتقييم طلب تغيير التحكم. ROيجب أن يدفع مشغل السجل  ●

 للحصول على إرشادات مفصلة حول إرسال حالة طلب الخدمة.  دليل مستخدم بوابة خدمات األسماء للسجالت رجى مراجعة يُ  ●

ال يعتبر إشعاًرا بتغيير التحكم على النحو الذي تنص عليه  تعالم عاميُرجى العلم أن االتصال بمدير حسابك أو فتح حالة اس ●

 اتفاقية السجل.

على أنها مشورة قانونية أو تجارية أو ضريبية. ويجب   ICANNال يجوز لمشغلي السجل تفسير أي استشارات مع مؤسسة  ●

على كل مشغل سجل استشارة محاميه أو محاسبه أو غيرهم من المستشارين المهنيين فيما يتعلق بالمسائل القانونية أو التجارية  

 أو الضريبية أو غيرها من األمور المتعلقة بتغيير التحكم المقترح. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/nsp-registries-user-guide-10feb22-en.pdf
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