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 :اهلدف من السياسة .1

التعريف بالقواعد اليت تنظم عملية جتديد ترخيص اسم النطاق يف نظام تسجيل 

 .اخلاص باهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلوماتالنطاقات 

 

 "التجديد املتأخر"فرتة   .2

من بعد انتهاء  تقومييا ( يومًا٣٠قدرها ثالثون ) التجديد املتأخرفرتة  .2.1

من خالهلا جتديد اسم النطاق على  ميكن، صالحية ترخيص اسم النطاق

 .ودون دفع أي غرامة مالية الفور

 

 "انقطاع اخلدمةفرتة "  .3

يف حالة عدم جتديد  "انقطاع اخلدمة" مرحلةيدخل اسم النطاق يف  .3.1

ويتم حجب النطاق خالل فرتة "التجديد املتأخر"  ترخيص اسم النطاق

 .يومًا تقومييا( ٦٠وتعليقه ملدة ستون )

يلتزم املسجل املعتمد بإخطار صاحب السجل بضرورة جتديد اسم النطاق  .3.2

 خالل تلك املدة. 

وذلك  خالل هذه الفرتةقيمة التجديد مضاعفة غرامة مالية وهي يتم دفع  .3.3

 .التجديد املتأخرفرتة  ءإلنقضا

 

 "حذف النطاقفرتة " .4

، يتم حذف اسم النطاق من نظام " انقطاع اخلدمة بعد انقضاء فرتة " .4.1

 التسجيل.

ميكن  الأيام تقوميية حيث ( ٥مخسة )إىل مرحلة احلذف  حتتاج .4.2

 لصاحب السجل جتديد اسم النطاق خالل تلك الفرتة.

يتم توفري اسم النطاق يف نظام التسجيل كإسم متاح للتسجيل بعد انقضاء  .4.3

 ".حذف النطاقفرتة "

 

 النطاق اسمجتديد  .5

 .ملدة سنة أو سنتني النطاق اسمجتديد  ميكن .5.1
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دون "التجديد املتأخر" خالل فرتة جيوز جتديد أمساء النطاقات يف أي وقت  .5.2

دفع أي غرامة مالية، أو خالل فرتة "انقطاع اخلدمة" مع دفع غرامة مالية 

 .وهي ضعف قيمة التسجيل

مدة  خاللجتديد ترخيص اسم النطاق  صاحب السجل مسؤولية يتحمل .5.3

 ترخيصمن تاريخ انتهاء صالحية يومًا تقومييا ( ٣٠ثالثون ) أقصاها

النطاق، مع التزامه بسداد رسوم التجديد املفروضة وفقًا للسياسات واللوائح 

 التنظيمية الصادرة عن اهليئة.

يلتزم املسجل املعتمد بإخطار أصحاب السجل عن قرب انتهاء صالحية  .5.4

جتديده من قبلهم خالل فرتة زمنية وقدرها النطاق وضرورة  اسمتسجيل 

 طبقًا للسياسات واإلجراءات املتبعة يف اهليئة. يومًا تقومييا( ٣٠ثالثون )

 

 تعريف السياسة ومراجعتها  .6

مت اعداد ونشر هذه السياسة لغاية عرض سياسة اهليئة املتعلقة بانتهاء صالحية اسم 

 –مناسبًا  هما تراوفق  –ة املعلومات النطاق وجتديده. وجيوز هليئة االتصاالت وتقني

مراجعة أو تعديل هذه السياسة يف أي وقت كما يتم نشر أية تعديالت على املوقع 

 الرمسي لنطاقات األنرتنت. 

 

 

 

 

 

 


