
Gaining Registrar Standard Transfer Confirmation Authorization Form request 

 

ATTENTION: _____________________________ [insert Registrant of Record as listed in the Registrant 
data record or via contact objects set out in the WHOIS or Registrant Data Record or RRDS] 

Re: Transfer of _______________________________[insert domain name(s)] 

The current registrar of record for this domain name is:_______________________________ [insert 
name of losing registrar].   

We __________________________[insert name of Gaining Registrar] has received a request from 
_______________________________________[insert name of person/entity/reseller requesting 
transfer]  via________________________[insert method of request e.g email address or fax] on 
_____________________[insert date of request] for us to become the new registrar of record. 

 

You have received this message because you are listed as the Registrant for this domain name 
in the WHOIS or via a contact email listed in the WHOIS.  

Please read the following important information about transferring your domain name: 

• You must agree to enter into a new Registration Agreement with us. You can review the 
full terms and conditions of the Agreement at ________________[insert instructions for 
accessing the new terms and conditions, e.g. URL where the term and conditions can be 
found] 

• Once you have entered into the Agreement, the transfer will take place within five (5) 
calendar days unless the current registrar of record denies the request. 

• Once a transfer takes place, you will not be able to transfer to another registrar for 60 
days, apart from a transfer back to the original registrar, in cases where both registrars  
agree or where a decision in the dispute resolution process so directs.  

If you WISH TO PROCEED with the transfer, you must respond to this message via one of the 
following methods (note if you do not respond by ______________[ insert date], 
_____________[domain name(s)] will not be transferred to us.) 

[NOTE: a registrar may choose to include one or more of the following in the message sent to 
the Registrant or Admin contact. The order in which options are presented is a decision for each 
registrar. Further, in addition to the options below, the registrar may choose to request the 
"Auth-Info" code from the Registrant]. 

[Option 1] Please respond by an email to us with the following message: 



"I confirm that I have read the domain name Transfer - Request for Confirmation Message.  

I confirm that I wish to proceed with the transfer of _______________ [insert domain name(s)] 
from _____________________[insert name of Losing Registrar] to  
_____________________[insert name of Gaining Registrar." 

[Option 2] Please go to our website, __________ [insert URL of confirmation webpage] to 
confirm. 

[Note: website may contain text as above, with the option to confirm or deny the transfer] 

[Option 3] Please print out a copy of this message and send a signed copy to 
__________________ [ insert fax or postal address details] 

If you DO NOT WANT the transfer to proceed, then don't respond to this message. 

If you have any questions about this process, please contact ________________ [insert contact 
details]. 

 

 

 نموذجي بین المشغلین طلًب النقل 

 

 ) Whois(صاحب اسم النطاق الحالي بحسب بیانات ____________________________ السید/السادة

 بخصوص: نقل _______________________________ [أدخل اسم (أسماء) المجال] 

 : _______________________________. النطاق الحالي السم  المعتمد المسجل 

  لقد تلقینا __________________________ [أدخل اسم المسجل المكتسب] طلبًا من
____________________________________ [أدخل اسم الشخص / الكیان / البائع الذي یطلب التحویل] عبر  ___

  ________________________ [أدخل طریقة الطلب ، مثل عنوان البرید اإللكتروني أو الفاكس] في 
 . قالسم النطا _____________________ [أدخل تاریخ الطلب] لنا أصبح المسجل الجدید 

 

 . Whoisوالن بریدك االلكتروني مدرج في قاعدة بیانات   WHOIS  في  كصاحب اسم النطاق ُمدرج ألنك الرسالة  ھذه تلقیت لقد

 : بك  الخاص النطاق اسم  نقل  حول  التالیة الھامة المعلومات  قراءة یرجى

  على  لالتفاقیة الكاملة والشروط البنود مراجعة یمكنك. معنا جدیدة  تسجیل اتفاقیة في  الدخول على توافق  أن یجب  •
  العثور  یمكن حیث  URL عنوان المثال  سبیل  على ، الجدیدة  والشروط  البنود إلى  للوصول  التعلیمات أدخل ________________ [

 ] واألحكام الشروط  على

 . الطلب للسجل  الحالي المعتمد المسجل یرفض  لم ما تقویمیة  أیام) 5(  خمسة غضون  في  النقل  سیتم ،  االتفاقیة إبرام  بمجرد •



  المسجل  إلى أخرى مرة  النقل  عن النظر  بصرف  ، یوًما 60  لمدة آخر مسجل إلى النقل  على قادًرا تكون  لن النقل، إجراء  بمجرد •
 . ذلك النزاع  تسویة عملیة في  القرار یوجھ حیث   أو المسجلین كال فیھا یتفق التي  الحاالت في   ، األصلي

  بحلول ترد  لم إذا  مالحظة( التالیة  الطرق بإحدى الرسالة ھذه  على الرد  علیك فیجب  ،  التحویل متابعة في ترغب  كنت إذا
 الینا.  ]ادخل اسم النطاق[_____________  نقل یتم فلن  ،] التاریخ أدخل ______________ [

ة عن  المسؤول  اتصال جھة أو  صاحب اسم النطاق  إلى  المرسلة الرسالة  في  یلي مما أكثر أو  واحد  تضمین اختیار للمسجل یجوز: مالحظة [
  یجوز  ،  أدناه الخیارات  إلى باإلضافة ، ذلك على  عالوة. معتمد مسجل  لكل قرار ھو  بھ الخیارات  تقدیم یتم الذي الترتیب. اسم النطاق

 ]. المانح المسجل  من" المصادقة معلومات " رمز  طلب اختیار متلقي اسم النطاق للمسجل 

 : التالیة  بالرسالة إلینا إلكتروني برید عبر الرد  یرجى ] 1  الخیار[

 المجال  اسم نقل تأكید طلب 

  أدخل _____________________ [ من] المجال) أسماء(  اسم  أدخل _______________ [ نقل  متابعة في  أرغب  أنني أؤكد
 المنقول لھ.  المسجل  اسم أدخل _____________________ [ إلى ] المانح المسجل  اسم

 .للتأكید] التأكید ویب لصفحة URL عنوان أدخل __________ [  ، الویب  على موقعنا إلى  االنتقال یرجى ] 2  الخیار[

 ] النقل  رفض   أو تأكید خیار مع  ، أعاله الوارد   النحو  على نص على الویب موقع یحتوي قد:  مالحظة [

  أو  الفاكس  تفاصیل  أدخل__________________ [ إلى  موقعة نسخة  وإرسال  الرسالة ھذه  من  نسخة طباعة  یرجى ] 3  الخیار[
 ] البریدي العنوان

 . الرسالة ھذه  على ترد فال  ، النقل  متابعة ترید ال  كنت إذا

 ]. االتصال ل تفاصی  أدخل ________________ [ بـ االتصال یرجى  ، العملیة ھذه  حول  أسئلة أي  لدیك كان إذا
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