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معلومات بشأن الوثيقة
جهة االتصال بشأن الوثيقة
اتصل بالمذكور أدناه بشأن تفاصٌل هذه التعلٌمات :
االسم
العنوان
البرٌد اإللكترونً

مسؤول السٌاسات
ادارة نطاقات االنترنت – المجلس االعلً لالتصاالت وتقانة
المعلومات  ،الدوحة  ،قطر
info@domains.qa

حالة هذه الوثيقة
فٌما ٌلً حالة الوثٌقة:
اإلصدار
تارٌخ السرٌان
الحالة
تارٌخ اإلصدار

1.0
12/1/2011
سارٌة
12/1/2011
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عمليات نقل اسم النطاق
هناك حالتان ٌمكن فٌهما نقل اسم النطاق:
 نقل اسم النطاق من المسجل الراع المعتمد إلى مسجل معتمد آخر ("نقل المسجل المعتمد ")،
أو
 نقل اسم النطاق من صاحب تسجٌل إلى صاحب تسجٌل آخر ("نقل صاحب التسجٌل").
وتتناول هذه السٌاسة نقل صاحب التسجٌل وتصحٌح معلومات صاحب التسجٌل.

سياسة نقل صاحب التسجيل
 .1الغرض
 .1- 1قد تكون هناك أسباب قانونٌة أو إدارٌة وراء إمكانٌة نقل اسم نطاق بٌن صاحبً تسجٌل.
ٌ .2- 1جوز نقل اسم النطاق فً اي وقت من قبل صاحب التسجٌل إلى طرف ثالث ٌلبً متطلبات االهلٌة.
.2

عمليات نقل صاحب التسجيل عند عدم وجود متطلبات أهلية

 .1- 2فيً حاليية نقيل اسييم نطيياق ال ٌخييع ألٌيية متطلبيات أهلٌيية ،فٌتعييٌن عليى المنقييول إلٌي تقييدٌم اليييمانات
المبٌنة فً اتفاقٌة صاحب التسجٌل حسبما هو مبٌن فً سٌاسة إدارة نطاقات األنترنت.
 .2- 2فٌما ٌلً آلٌة نقل اسم النطاق الذي ال ٌخيع لمتطلبات االهلٌة:
ٌ .1- 2- 2جب أن ٌستلم المسجل المعتمد الراعً طلبا كتابٌا للنقلٌ ،ويح فٌ ظروف النقيل وموقيع مين
قبل جهة االتصال الخاصة بصاحب التسجٌل (و ٌعتبر الطلب المقدم من خالل الهياتف أو البرٌيد
اإللكترونً غٌر مقبول).
ٌ .2- 2- 2جيب أن ٌحصيل المسيجل المعتميد الراعيً عليى تأكٌيد بشيأن طليب النقيل مين قبيل جهية اتصيال
صاحب التسجٌل والممثل المفو ض لصاحب التسجٌل الجدٌد المقترح.
ٌ .3- 2- 2تعٌن على المسجل المعتمد الراعً االحتفياظ بسيجل كاميل لعملٌية النقيل مين أجيل التيدقٌق عنيد
الطلب من قبل إدارة نطاقات األنترنت ،بما فً ذلك نسخ من طلب النقل الكتابً.
 .4- 2- 2ال ٌحق لصاحب التسجٌل األصلً الحصول على تعوٌض من قبل المسجل المعتمد نظٌر الفتيرة
غٌر المستخدمة من مدة ترخٌص اسم النطاق.
ٌ .5- 2- 2صبح صاحب التسجٌل الجدٌد المستفٌد من الجزء المتبقً من فترة ترخٌص اسم النطاق.
 .6- 2- 2قد ٌجوز للمسجل المعتمد تطبٌق رسوم خدمة إيافٌة إلتمام هذه العملٌة.
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 .3عمليات نقل صاحب التسجيل ألسماء النطاقات التي تخضع لمتطلبات االهلية
ٌ .1- 3جب التحقق من طلبات نقل صياحب التسيجٌل الخاصية بأسيماء النطاقيات التيً تخييع لمتطلبيات أهلٌية
مقابل هذه السٌاسة من قبل المسجل المعتمد الراعً؛ حٌث لن ٌتم النقل إال بعد اإلٌفاء بهذه المتطلبات.
ٌ .2- 3جب التحقق من طلبات نقل صاحب التسجٌل الخاصة باسم النطاق الذي ٌخيع لمتطلبيات أهلٌية مقابيل
هييذه السٌاسيية ميين قبييل المسييجل المعتمييد الراعييً؛ حٌييث ال ٌجييوز أن ٌييتم النقييل إال بعييد اإلٌفيياء بهييذه
المتطلبات.
 .3- 3تهدف هذه السٌاسة إلى أن ال ٌجب تسجٌل أسماء النطاقات التيً تخييع لمتطلبيات أهلٌية لبٌعهيا لطيرف
آخر من أجل مكسب تجاري.
 .4- 3قد تحدث عملٌة نقل أسم اء النطاقات الخايعة لمتطلبات أهلٌة فً الحاالت التالٌة:
 .1- 4- 3عند قٌام صاحب التسجٌل ببٌع جهة األعمال –كلٌا أو جزئٌا  -التً تقدمت فً األصل لطلب اسم
النطاق وتم إدراج اسم النطاق فً سند البٌع.
 .2- 4- 3فً حالة نقل الملكٌة الفكرٌة التً تتيمن اسم النطاق.
 .3- 4- 3فً حالة تعرض جهة أعمال لإلفالس وتم نقيل اسيم النطياق إليى القيائم عليى تصيفٌة أصيول هيذه
الجهة أو الحارس القيائً أو المدٌر المسؤول أو أي خبٌر إفالس مشاب فً أعقاب ذلك.
 .4- 4- 3فً حالة نقل اسم النطاق بٌن شركات تابعة لنفس الجهة.
 .5- 4- 3فً حال كان قد تم تسجٌل اسم النطاق من قبل وكٌل بالنٌابة عن العمٌل ،وكان هنياك اتفياق بيأن
ٌتم النقل بعد التسجٌل؛ على سبٌل المثال ،عندما ٌكون الوكٌل شركة تسوٌق أو محامً أو مورد
خدمات آخر.
 .6- 4- 3عند إسناد التوكٌل الرسمً الخاص بصاحب التسجٌل إلى جهة أخرى بسبب المرض أو ا لوفاة.
 .7- 4- 3عند صدور أمر من محكم مختص أو محكمة أو هٌئة تشرٌعٌة ٌطلب من صاحب التسيجٌل نقيل
اسم النطاق الخاص ب .
 .8- 4- 3عند إبيرام صياحب التسيجٌل اتفاقٌية لنقيل اسيم النطياق الخياص بي إليى صياحب التسيجٌل الجدٌيد
المقترح كتسوٌة لنزاع بٌن األطراف وتيمن سند التسوٌة نقل اسم النطياق (عليى سيبٌل المثيال،
فً حالة التسوٌة لنزاع خارج المحكمة بشأن انتهاك العالمة التجارٌة).
 .5- 3إذا أصبح صاحب التسيجٌل ال ٌلبيً متطلبيات الحصيول عليى اسيم نطياق ،فٌجيب حيذف اسيم النطياق مين
نظام إدارة اسم النطاق الخاص بإ دارة نطاقات األنترنت.
 .6- 3فً جمٌع الحاالت ،لن ٌُسمح بنقل أسماء النطا قات التً تخيع لمتطلبيات أهلٌية إال عنيدما ٌلبيً صياحب
التسيجٌل الجدٌييد المقتيرح متطلبييات االهلٌيية الخاصية بسٌاسيية إدارة نطاقااات األنترنات وتقييدٌم اليييمانات
المنصوص علٌها فً اتفاقٌة صاحب التسجٌل.
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 .7- 3آلٌة نقل أسماء النطاقات التً تخيع لمتطلبات االهلٌة:
ٌ .1- 7- 3جب أن ٌستلم المسجل المعتمد الراعً طلبا كتابٌا للنقل ٌ ،ويح فٌ ظروف النقل وموقع من
قبل جهة االتصال الخاصة بصاحب التسجٌل (ٌعتبر الطليب المقيدم مين خيالل الهياتف أو البرٌيد
اإللكترونً غٌر مقبول).
ٌ .2- 7- 3تعٌن على المسجل المعتمد الراعً الحصول عليى إقيرار موقيع مين صياحب التسيجٌل الجدٌيد
المقترح أو ممثل مفوض عن صياحب التسيجٌل المقتيرح فيً النميوذج وعليى النحيو المبيٌن فيً
الملحق (أ) من هذه السٌاسة مع إرفاق أٌة مستندات مطلوبة ذات صلة.
ٌ .3- 7- 3جب أن ٌحصل المسجل المعتميد الراعيً عليى تأكٌيد بشيأن طليب النقيل مين قبيل جهية اتصيال
صياحب التسييجٌل والممثييل المفييوض لصيياحب التسيجٌل الجدٌييد المقتييرح أو ممثييل مفييوض عيين
وكٌل التسجٌل المقترح.
ٌ .4- 7- 3تعٌن على المسجل المعتمد الراعً االحتفاظ بسجالت كاملة لعملٌة النقل من أجل التيدقٌق عنيد
الطليب مين قبيل إدارة نطاقيات األنترنيت ،بميا فيً ذليك نسيخ مين طليب النقيل الكتيابً واإلقيرار
وتأكٌد النقل.
 .5- 7- 3ال ٌحق لصاحب التسجٌل األصلً الحصول على تعوٌض من قبل المسجل المعتمد نظٌر الفتيرة
غٌر المستخدمة من مدة ترخٌص اسم النطاق.
ٌ .6- 7- 3صبح صاحب التسجٌل الجدٌد المستفٌد من الجزء المتبقً من فترة ترخٌص اسم النطاق.
ٌ .7- 7- 3جوز ل لمسجل المعتمد تطبٌق رسوم خدمة إيافٌة إلتمام هذه العملٌة.
 .4صالحية إدارة نطاقات اإلنترنت بإجراء تحقيق
 .1- 4تحتفظ إدارة نطاقات األنترنت بالحق فً التحقٌق فً أٌة عملٌة نقل اسم نطاق.
 .2- 4فييً حاليية انتهيياك سٌاسيية إدارة نطاقييات األنترنييتٌ ،جييوز حييذف االسييم ميين نظييام إدارة اسييم النطيياق
الخياص بيإدارة نطاقيات األنترنيت  ،وحٌنهييا سٌصيبح متاحيا لمقيدم الطلييب التيالً اليذي ٌلبيً متطلبييات
سٌاسة إدارة نطاقات األنترنت.
.5

تعريف السياسة ومراجعتها
تم إعيداد ونشير مسيتند السٌاسية هيذه مين أجيل عيرض سٌاسية إدارة نطاقيات األنترنيت المتعلقية بياإلدارة
اإلدارٌة والفنٌة إلدارة نطاقات األنترنت ونظام إدارة اسم النطاق الخاص بيإدارة نطاقيات األنترنيت .وقيد
تقوم إدارة نطاقات األنترنت –وفق ما تراه مناسبا  -بمراجعة و /أو تعيدٌل إجيراءات هيذه السٌاسية فيً أي
وقت.
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الملحق أ
أسمماء نطاقممات المسممتوا الثالم – نممموذا اإلقممرار المذ يجممب اسممتخداما مي عمليممات نقممل صمماحب
التسجيل
ٌجييب أن تظهيير المعلومييات الييواردة أدنيياه فييً كافيية طلبييات نقييل صيياحب التسييجٌل ا لخاصيية بأسييماء
النطاقات التً تخيع لمتطلبات االهلٌة.

أقر أنا <صياحب التسيجٌل الجدٌيد المقتيرح أو ممثلي المفيوض> وفيق القيوانٌن المعميول بهيا فيً دولية
قطر:
< ادخل تفاصٌل عملٌة النقل  ،على سبٌل المثال :بٌع أعمال>
أقر بأن المعلوميات التيً قيدمتها فيً هيذا اإلقيرار حقٌقٌية وصيحٌحة وأعليم أن أٌية معلوميات خاطئية أو
ميللة قد تكون جرٌمة بموجب قوانٌن دولة قطر.
التوقٌع والتارٌخ:
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