
ما المقصود بالتحویل؟
نقل التسجیل الخاص باسم نطاقك من أمین 

سجلك الحالي إلى أمین سجل جدید.

المسجل 
شخص أو كیان یملك الحق في اسم 

نطاق.

أمین السجل
شركة معتمدة من ICANN تقوم 

بتسجیل أسماء النطاقات.

اسم النطاق
جزء من عنوان URL یقابل عنوانك الفرید على اإلنترنت، 

.icann.org مثل؛
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كیف یمكنك طلب عملیة تحویل؟
اتصل بأمین السجل الحالي للتعرف 
على كیفیة نقل اسم نطاقك إلى أمین 

سجل جدید.

من بإمكانھ طلب عملیة تحویل؟
جھة اتصال التحویل المدرجة في أداة بحث 

WHOIS مثل جھة اتصال المسجل أو جھة 
االتصال اإلداریة.

ھل النطاق مسجل من خالل خدمة خصوصیة 
أو بروكسي؟ قبل طلب عملیة تحویل، اطلب 

من أمین السجل إزالة خدمة البروكسي أو 
الخصوصیة.

كیف یمكنك تقدیم شكوى؟

خدمات الخصوصیة أو البروكسي
خدمة للمسجلین الراغبین في الحفاظ على معلومات محددة 

تخصھم من النشر في معلومات Whois العامة.

نطاق من المستوى األعلى
 .com الجزء األخیر من اسم نطاق، مثل؛

.org أو

WHOIS نظام
الدلیل المتوفر أمام الجمھور والذي یحتوي 

على معلومات حول نطاق مسجل، على 
سبیل المثال، أمین سجل أو مسجل. تتیح لك 

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

جھة اتصال التحویل
شخص أو كیان یملك الحق في نقل اسم 

نطاق من أمین سجل إلى آخر.

األحكام الرئیسیة
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انتقل إلى:

إرسال3 انقر فوق

قم بتعبئة النموذج.
اختر السبب وراء شكواك.    

صف الخطوات التي اتخذتھا من أجل حلھا.
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ثالث خطوات سھلة
نصائح تقدیم الطلبات

متى یمكن تقدیم شكوى
عدم رد أمین السجل بعد خمسة أیام من 

طلب التحویل الذي أرسلتھ.

رفض أمین السجل طلب تحویل اسم 
نطاقك.

في حالة تحویل ملكیة اسم نطاقك دون 
ترخیص منك بذلك.

تجنب ھذه األخطاء الشائعة
لست أنت جھة اتصال التحویل السم نطاقك. 

ترید تغییر موفر استضافة الویب، ولیس تحویل 
نطاقك إلى أمین سجل آخر.

اكتب اسم نطاقك بالكامل

ھل ترید مساعدة في العثور على أمین السجل الخاص بك؟ 
انتقل إلى:

https://whois.icann.org/

e.g. icann.orgبحث

https://forms.icann.org/en/transfer-form

شكوى تحویل
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