
شكوى تجدید اسم نطاق

انتقل إلى:1

إرسال3 انقر فوق

قم بتعبئة النموذج.
   اختر الســبب وراء شكواك.

2

ثالث خطوات سھلة
 go.icann.org/renewalcomplaint

ما أھمیة تجدید النطاقات؟
أنت تسّجل أي اسم نطاق لمدة 1 إلى 10 أعوام. وفي حالة عدم التجدید، 

 ICANN ینتھي اسم النطاق ویمكن لشخص آخر تسجیلھ. ولیس لھیئة
صالحیة تحویل ملكیة اسم النطاق لك مرة أخرى.

ھل تعرفون موعد انتھاء مدة نطاقكم؟
قبل تاریخ االنتھاء، یجب على أمین السجل الذي تتبھ إرسال 

رسائل تذكیر بالتجدید إلى برید المسجل اإللكتروني المدرج في 
.WHOIS

تحقق من WHOIS من أجل التأكد من تاریخ االنتھاء: 
.https://whois.icann.org

كیف تقوم بتجدید اسم النطاق؟
راجع شروط الخدمة او اتصل بأمین السجل.

ھل لدى أمین السجل معلومات االتصال الحالیة الخاصة بك 
بحیث تتلقى رسائل التذكیر؟

ھل تابعت سیاسة تجدید السجالت لدى أمین السجل؟

ھل شكواك تقع في نطاق أعمال ICANN؟ (على سبیل 
المثال، ال تقوم ICANN بوضع رسوم من أجل التجدید أو 

اإلعفاء).
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نصائح تقدیم الطلبات

 

كیف یمكنك تقدیم شكوى؟

قبل تعبئة أي شكوى

صف الخطوات التي اتخذتھا من أجل حلھا.

لم تتلقى إشعارات التجدید قبل انتھاء 
صالحیة اسم النطاق. 

لم تتلقى إشعاًرا باالنتھاء في غضون خمسة 
أیام بعد تاریخ انتھاء الصالحیة، إذا لم یكن قد 

تم الحذف أو التجدید بالفعل.
لم یقم أمین السجل بقطع خدمة صفحة الویب 

الخاصة بك بعد االنتھاء قبل حذف اسم 
النطاق.

أمین السجل لم یسمح لك بتجدید اسم النطاق 
الخاص بك خالل فترة سماح التجدید 

التلقائي.
أمین السجل لم یسمح لك باستعادة اسم 
النطاق الخاص بك خالل فترة سماح 

االستعادة.

فترة اختیاریة من صفر إلى 45 یوًما بعد االنتھاء والتي قد 
یسمح لك أمین السجل خاللھا بتجدید اسم النطاق. 

فترة تجدید إلزامیة مدتھا 30 یوًما بعد حذف أي اسم 
نطاق. لن یعمل اسم النطاق بعد ذلك، ولكن یجوز 

استعادتھ، مع مراعاة رسوم االستعادة. 

جزء من عنوان URL یقابل عنوانك الفرید 
على اإلنترنت، على سبیل المثال؛ 

 .icann.org

فترة تجدید إلزامیة مدتھا 5 أیام فترة سماح 
االسترداد، بعدھا سوف یكون اسم النطاق متاًحا 

إلعادة التسجیل.

شخص أو كیان یملك الحق في اسم 
نطاق. 

شركة معتمدة من ICANN تقوم 
بتسجیل أسماء النطاقات. 

الدلیل المتوفر أمام الجمھور والذي یحتوي 
على معلومات حول اسم نطاق مسجل، على 
سبیل المثال، أمین سجل أو مسجل. تتیح لك 

أداة البحث في WHOIS استعادة ھذه 
المعلومات من خالل استخدام متصفح ویب. 
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