
Losing Registrar Standard Form: DOMAIN NAME(S) TRANSFER 

(sent to Registrant) 

Attention: ____________[insert Registrant of Record as listed in the WHOIS] 

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

We are the Sponsoring Registrar.  

We received notification on _________________[insert date of notification] that you have 
requested/pre-approved a transfer to another domain name registrar. If you want to proceed 
with this transfer, you do not need to respond to this message. If you wish to cancel the 
transfer, please contact us before _________________[insert date]  by email: 

If you have authorised this Transfer, you are under no obligation to respond to this 
message.  

If you did not authorise this Transfer, please contact us _________________ 
[insert Losing Registrar contact details].  

Please note that all Registrars must comply with the Bahrain Registry’s Rules 
https://domains.bh/rules-and-regulations/.  

[NOTE: a registrar may choose to include one or more of the following in the message sent to 
the Registrant or Admin contact.] 

[optional] send an email to _______________ [insert contact details] 

[optional] send a fax to ___________________[insert contact details] 

[optional] or please go to our website ______________________[insert URL of confirmation 
webpage with suggested text and options to accept or refuse the transfer.] 

If we do not hear from you by _____________________[insert date], the transfer will proceed. 

https://domains.bh/rules-and-regulations/


 ) أسماء (  المجال اسم  نقل: المفقود  للمسجل القیاسي النموذج
 ) المسجل  إلى اإلرسال تم(

[السید/السادة   ] WHOIS  في  مدرج  ھو كما اسم صاحب النطاق  أدخل: ____________

[ اسم النطاق:   ] النطاق  اسم أدخل____________
[تاریخ  في  إخطاًرا تلقینا وقد الراعي  المسجل نحن على مسبقًا وافقت /  طلبت  بأنك] اإلخطار تاریخ أدخل _________________
،  التحویل إلغاء  في  ترغب كنت  إذا . الرسالة ھذه  على للرد  داعي فال  ، ھذه  النقل عملیة  متابعة ترید كنت إذا. معتمد اخر مسجل إلى النقل

[ قبل بنا االتصال یرجى  : اإللكتروني البرید عبر] التاریخ أدخل _________________
 .

 . 
إذا كنت  قد  سمحت بھذا النقل  ،  فأنت لست  ملزًما بالرد على  ھذه الرسالة

إذا لم تصرح بھذا  النقل ،  فیرجى  االتصال بنا_________________  ]أدخل  تفاصیل اتصال  المسجل  

 : الخاسر[ یرجى مالحظة  أنھ  یجب  على  جمیع المسجلین االلتزام  بقواعد سجل  البحرین

https://domains.bh/ar/القواعد-والقوانین-التنظیمیة 

 .] المسؤول  اتصال جھة أو  صاحب اسم النطاق  إلى  المرسلة الرسالة  في  یلي مما أكثر أو  واحد  تضمین اختیار للمسجل یجوز: مالحظة [

[ إلى إلكترونیًا بریًدا  أرسل] خیار[  ] االتصال تفاصیل أدخل _______________
[ إلى فاكًسا   أرسل] خیار[  ] االتصال تفاصیل أدخل ___________________
[ الویب على موقعنا  إلى  االنتقال یرجى  أو ] خیار[ مع التأكید ویب  لصفحة URL عنوان أدخل ______________________

 .] رفضھ   أو النقل  قبول وخیارات  المقترح النص

[ بحلول  منك رًدا  نتلق  لم إذا  . التحویل  متابعة فسیتم ، ] التاریخ أدخل_____________________

https://domains.bh/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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