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 الملخص التنفٌذي
حتى قبل الجولة ال تزال غٌر معروفة عوامل نظًرا ألن العدٌد من الصعبة من األمور المعدالت التفوٌض وضع النماذج الخاصة بزال ٌال 

على  ادومع ذلك، من المؤكد أن عدد سجالت منطقة الجذر سٌزد .IDN ccTLDsو الجدٌدة sDLTgاألولى من طلبات الحصول على 

وذلك اعتماًدا على معدالت التفوٌض المتوقعة  ةسادرٌعمل على نموذج بإعداد  NNAII قام فرٌق عملقد ف .هذه المبادراتإثر 

 .ق منهامجموعة من االفتراضات التً ٌمكن التحقباإلضافة إلى المعلومات المتاحة حالٌاً، 

االفتراضات تم طرح و .الجدٌدة sDLTgطلبات الحصول على الخاصة بالتعامل مع  NNAIIجدٌر بالذكر أن النموذج ٌتضمن خطة 

شتمل ت االخطة التشغٌلٌة لمعالجة الطلبات أنهفً هذه  ةمهمالء اجزمن بٌن األو. 3و  2فً الصفحة المعالجة المذكور الكامنة وراء نموذج 

 .لعدد الطلبات التً ٌمكن معالجتها من خالل النظام فً أي وقت محددعلى حد طبٌعً 

 :هً على النحو التالً ثالثة مصادر رئٌسٌة للمدخالتعلى معدالت التفوٌض الذي ٌحدد هذا  اتمل نموذج الطلبتٌش

  بالفعل جزءاً من عملٌة المصادر التً تمثلsDLT الجدٌدة؛ 

 المشهورة؛ ارٌةات التجالعالمة التجارٌة وأصحاب العالم 

  حالً غٌر المشاركة فً الوقت الالجغرافٌة والمناطق اإلقلٌمٌة والوطنٌة( أيIDNs) 

 

الخروج استخدام بعض االفتراضات حول معدالت الطلبات وتعقٌدها وحجم هذه الطلبات،  ه ٌمكن للمرء من خاللٌشٌر هذا البحث إلى أن

وكما ذكر أعاله، فإن  .بشكل كاملعلى جذر  NTIو sDLTتحصل مبادرات الجدٌدة بمجرد أن  sDLTgحول عدد التكهنات بعض ب

 .تفوق المتوقع فً حالة وجود أعداد كبٌرة من الطلباتثابتة معدالت التفوٌض إلى حالة تفرض قٌوًدا على قٌود المعالجة سوف 

وٌمكن لمعدالت التفوٌض أن أن تتواصل  الجذرموازنة بحٌث ٌمكن لمناقشات ها وسوف تستمر هذه النمذجة خالل الجولة األولى وبعد

 .هاتدار مع تقدم

 نظرة عامة حول العملٌة 
فترة محددة من بأنها جولة، ألغراض التوسع فً الجذر، وٌمكن تعرٌف ال .من المتوقع أن ٌتم قبول الطلبات فً هذه العملٌة فً جوالت

ً  90مدة محددة بالنافذة الحالٌة للطلبات علًما بأن  .فتح نافذة لتقدٌم الطلباتٌتم عندها الزمن  وبمجرد انتهاء هذه الفترة المحددة من  .ٌوما

 .الزمن، وضعت جانباً فترة كبٌرة من الزمن لدراسة الطلبات

 معالجة الطلبات

ٌتم عبارة عن عملٌة فرز التقٌٌم األولً و. ممتدةتقٌٌم أولً وعملٌة تقٌٌم  :هناك مرحلتان رئٌسٌتان لتقٌٌم الطلبات ،ألغراض هذه الوثٌقة

التقٌٌمات تجتاز مرحلة الطلبات التً أما  .الطلبمقدم مشكالت وتقوم بعناٌة واجبة أساسٌة بشأن الق ٌالقدرة المالٌة والفنٌة وتنسفٌها تحدٌد 

ً زمنٌة ض فً فترة ٌفوفً التفرصة أفضل أمامها كون فتاألولٌة   .قصٌرة نسبٌا

أثر تقٌٌم الممدد إما غٌر تفوٌضً أو تفوٌضً فً  .بٌن الطلباتتضارب كون هناك مشكلة أو اعتراض أو عندما تفٌتم د تالتقٌٌم الممأما 

  .وقت الحق
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 :وفٌما ٌلً االفتراضات األساسٌة حول عملٌة التقٌٌم المبدئٌة المحٌطة وكٌف ٌؤثر ذلك على معدل ٌكون فٌه التفوٌض إلى الجذر

  ٌجري استعراض الستقرارTID اآلثار و .مراجعات القائمة األخرىسلة لجمٌع السكان من سالسل قبل بدء وتماثل السل

 . المترتبة على هذه التوقعات وهً أنه تم االنتهاء من جمٌع أعمال االستقرار والتماثل فً بداٌة التقٌٌم المبدئً

 من تلك الطلبات إلى عملٌات  عند االنتهاء لمجموعة من الطلبات لتقٌٌم مبدًئ ونقل نسبة .معالجة الطلبات ٌتم على دفعات

  (.أو سلسلة التنافس/التقٌٌم الموسع، تسوٌة النازعات و)التقٌٌم الموسعة 

  نظرا لتخصٌص بعض الموارد نفسها على التقٌٌم المبدًئ والعملٌات الموسعة . طلب 500الدفعة األولى من الجولة، بطاقة

من الموارد متاحة لمعالجة عملٌات % 20ستظل نسبة  .لتجهٌز دفعات الحقةمن الموارد المتاحة % 80للتقٌٌم، فإنه ٌتاح فقط 

 . التقٌٌم الموسعة

  أشهر الستكمال  4ألغراض هذا التحلٌل، اتخذنا نهجاً محافظاً ونفترض . أشهر لالنتهاء منه 5ٌتوقع أن ٌستغرق التقٌٌم المبدًئ

 . التقٌٌم المبدًئ

  ًمن كل دفعة إلى عملٌة تقٌٌم موسعة % 20تحتاج  .وال ٌتطلب تمدٌد التقٌٌم" نظٌفة"من طلبات % 80لكل دفعة، سٌنظر ف

 (. التقٌٌم الموسع، تسوٌة النزاعات أو سلسلة التنافس)أو أكثر 

  سٌتم تفوٌضهم بنجاح% 77فقط " النظٌفة"ومن الطلبات . 

 

 :وفٌما ٌلً االفتراضات األساسٌة حول العملٌة المحٌطة بالتقٌٌمات الموسعة

 وفقا لدلٌل مقدم الطلب، ٌحق لمقدمً الطلبات خٌارات مجموعة جدٌدة من أعضاء هٌئة التقٌٌم لخدمات التقٌٌم الموسعة. 

فإذا اختار مقدم الطلب هذا الخٌار، فإنه سٌكون لدٌه القدرة )ألغراض النمذجة، ٌفترض عدم تقدٌم أي مقدم طلب لهذا الطلب 

 (.لالزمة للتجهٌز والتفوٌض فً نهاٌة المطافعلى المضاعفة طول الفترة الزمنٌة ا

  من موارد المعالجة للتقٌٌم موسع، وتسوٌة النزاعات، وعملٌات احتواء السلسلة% 20ستظل نسبة. 

  أو أكثر من التقٌٌمات الموسعة وتسوٌة النزاعات أو احتواء السلسلةواحدة من الطلبات خالل عملٌة % 20لكل دفعة، تمر .

 .فقط للتفوٌض% 77ومن ثم تقبل نسبة 
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 :افتراضات حول التفوٌض الذي ٌؤثر على النموذجفٌما ًٌل 

  نفترض نهج عدوانً لالستمرار أكثر تحفًظاكون نولكً . إلى سنة واحدة من التفوٌضممن تقبل طلباتهم ٌصل مقدمو الطلبات ،

ي ٌسبق التفوٌض وتنفٌذ العقد على الفور بعد من التقٌٌم المبدئً للفحص الذ" النظٌفة"وسوف ٌبدأ مقدمو الطلبات  .فً التفوٌض

 . التقٌٌم المبدًئ

  ًعلى التفوٌض المسبق المتوقع وموعد معالجة تنفٌذ العقد، اقترح النموذج مدة شهر بٌن نهاٌة التقٌٌم المبدئً وتفوٌض  بناء

التالً ال ٌوجد تأثٌر على والحظ أن التفوٌض المسبق وتنفٌذ العقد سٌكون له فرٌق مخصص، وب. DLTgالدفعة األولى من 

 .sDLTالموارد المتاحة لمعالجة 

  ألغراض هذا التحلٌل ٌفترض أن تمدٌد التقٌٌم  .أشهر الستكمالها 6وفقاً لدلٌل مقدم الطلب، ٌمكن تمدٌد عملٌات التقٌٌم إلى

المبدًئ ودفعات التقٌٌم بٌن التقٌٌم  sDLTل من تطابق موارد معالجة طلبات ٌقلمن شأنه التوهذا  .أشهر 4سٌستغرق فقط 

 . الموسعة وزٌادة معدل التقٌٌم المبدئً والتوسع فً تجهٌز التقٌٌم

  شهر الستكمال  1)ٌبدأ تفوٌض التقٌٌم الموسع خالل شهرٌن بعد بدء التقٌٌم الموسع وٌنتهً فً شهرٌن بعد نهاٌة التقٌٌم الموسع

 (. قبل التفوٌض وعملٌات التعاقد شهر الستكمال ما 1عملٌات التقٌٌم الموسعة باإلضافة إلى 

 ومع ذلك، لم  .ٌقتصر التفوٌض على أساس الحد األقصى من عدد العقود المنفذة وفحوصات ما قبل التفوٌض فً كل شهر

وبناًء علٌه، فإن تفوٌض طلبات مؤهلة من التقٌٌم المبدئً والتقٌٌم الموسع ٌحدث بشكل  .تراعى أٌة قٌود ألغراض هذا النموذج

 .أشهر 6على فترات منفصلة لمدة  متناسب

  ًنتهاء من متوسط االما قبل التفوٌض فرق ٌتعٌن على الفرق القانونٌة وو .ٌوم عمل فً السنة 250ٌفترض الحساب الحال

 .قبل التفوٌض لكل ٌوم عمل فً السنةما مراجعات /عقد 3.67

  وال ٌفترض هذا النموذج أٌضاً أٌة قٌود علىNAIA  أو قدرةVeriSign و أIDNA على تنفٌذ أنشطة التفوٌض . 

 نمذجة معدالت التفوٌض

 توقع معدالت التفوٌض

 :للتفوٌض ثالثة مجاالت هً NNAIIٌشمل نموذج 

  (وسوف ٌتطلب توسٌع بعض التجهٌزبالنظر إلى أن البعض سٌكون واضحاً )وقت معالجة الطلبات ، 

  الحاجة إلى تخصٌص طلبات العملٌة فً حالة تلقً مقدار معٌن، و 

 تكون النسبة المئوٌة من الطلبات واضحة، وسوف تتطلب عملٌة التقٌٌم الموسع، وما إلى ذلك . 
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لطلب تقدٌر حجم ووقت معالجة الطلبات من درجات مختلفة من التدقٌق والتخصٌص والنسبة المئوٌة لكل نوع من األنواع بشكل أساسً 

 . نموذج معدالت التفوٌض

 : ألغراض التوضٌح، توقعنا معدالت تفوٌض بناًء على أحجام مختلفة، والتً طلب فً المواعٌد التالٌة كأمثلة

  ؛2014ما بٌن اآلن والربع الثاًن من عام 

  مع تفوٌضIDN ccTLD  ؛ و2010الذي ٌبدأ فً الربع الثاًن من عام 

  تفوٌضاتsDLT الحظ أن هذا هو مجرد مثال ألغراض النمذجة، وأن ) 2011ربع السنة األول من فً  الجدٌدة التً تبدأ

 .1(التارٌخ الحقٌقً غٌر معروف وربما ٌكون ما ال ٌقل عن اثنٌن أو ثالثة أرباع إلى الٌمٌن

 فهم الدفعة وتأثٌرها

طلب  500فً الجولة الواحدة، فسٌتم معالجة  500فإذا كان عدد الطلبات أكبر من . طلب 500تحدد طاقة عملٌة التقٌٌم األولً بنحو 

سٌستمر أي طلب متبًق فً المعالجة بمعدل  .الثانٌة كدفعة ثانٌة% 80ستتم معالجة ما تبقى وهم  .كدفعة أولى على النحو المبٌن أعاله

نها ستكون على استعداد طلب إلى لوحات التقٌٌم األولً، فإ 500وبمجرد مرور المجموعة األولى من  .من حجم الدفعة األولى% 80

 ". التجمٌع"وٌشار إلى عملٌة تجزئة مجموعة الطلبات التً تشكل العدد اإلجمالً للجولة باسم  .لبدء الدفعة الثانٌة

وهكذا، فإننا نقدم مجموعة من الطلبات من خالل التقٌٌم المبدًئ . إلى تفوٌض مقدمً طلبات مؤهلٌن بأسرع وقت ممكن NNAIIوتهدف 

 . فً أقرب وقت ممكن" نظٌفة"شهر لتفوٌض طلبات كل أربعة أ

 .فإنه ال ٌزال هناك مجموعة من المهام الرئٌسٌة التً ٌجب أن تكتمل قبل التفوٌض ،فً التقٌٌم األولً المقبولةبالنسبة للطلبات 

                                                           
ألغراض التوضٌح، توقعنا معدالت "تم تصحٌحه للقراءة، " استخدام هذا النموذج ٌمكننا التنبؤ بمعدالت التفوٌض؛"فً صفحة أربعة . 2010مارس  5نشرت هذه النسخة المنقحة فً  1

منخفضة، متوقعة، مرتفعة، )بناًء على وحدات تخزٌن طلبات المختلفة "طة الثانٌة ونصها لقد أزلنا أٌضاً النق. . . "التفوٌض بناًء على أحجام مختلفة من الطلب ومواعٌد تالٌة على سبٌل المثال

 . أضفنا أٌضاً التفسٌر المحدد باألقواس إلى النقطة الثالثة فً هذا القسم (."مرتفعة جداً 
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 3122ربع السنة الثانً من  – 3122ربع السنة األول من  – gTLDلـ  معدل التفوٌض المتوقع

 3122ربع السنة الثانً من  وحتى 3122فً ربع السنة األول من  DLTg معدل تفوٌض

 متوسط معدل التفوٌض سنوٌا  معدل الطلبات

 ( نشاط منخفض) 200

 ( نشاط متوقع) 400

 ( نشاط مرتفع) 600

 ( نشاط مرتفع بدرجة عالٌة) 1000

 ( من اإلنتاجٌة كحد أقصى)طلب  1000

108  

215  

241  

263  

 (من ذلك العام فصاعدا/  924)العام األول /  965

 

 بعض التوقعات األساسٌة 

. ، سار النمو ببطًء"المنحدرة"خالل الفترة األولى، ف .من األهمٌة بمكان أن نفهم تأثٌر الدفعات عندما تتجاوز الطلبات الحجم األساسً

فً األساس، ٌرجع ذلك إلى عدم وجود قٌود على عدد  ".لدفعاتا"لكن مع مرور الوقت ظهر عدد ثابت تقرٌبا من التفوٌضات من عملٌة و

ٌكون الحد األقصى لحجم مجموعة الطلبات معدل لتفوٌضات سنوٌة . من الطلبات التً ٌمكن معالجتها فً أي نقطة فً الوقت المناسب

 . وجدٌدة
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 2014)حتى الربع الثانً  2011الربع األول)معدل التغٌر 

 العام /108 نشاط منخفض 

 العام /215 نشاط متوقع 

 العام /241 نشاط مرتفع
 العام /263 مرتفع جداً 

 IDN السريع المسار

  األول gTLD تفوٌض  المجلس موافقة
  1 الجولة نهاٌة

د 
عد

L
T

g
T

  

  الجولة فً طلب 200

  الجولة فً طلب 400

  (الدفعة) الجولة فً طلب 600 

  (الدفعة) الجولة فً طلب 1,000 
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 النموذج فً الظروف القصوى

ٌنمو عدد وبعبارة أخرى، كٌف . تساءل عن معدل التفوٌض الذي سٌكون فً حال وجود العدد الكبٌر جداً من الطلباتنمن الطبٌعً أن 

، وأن بعض التفوٌضات تعقد بعد 5002دفعة لهذا النموذج هو الوبالنظر إلى أن حجم  التفوٌضات إذا كان هناك عدد كبٌر من الطلبات؟

هل تتوقف العملٌة لحٌن انتهاء مدد التقٌٌم، أو هل ٌمكن  :التقٌٌم المبدًئ وٌحتاج غٌر ذلك إلى تقٌٌم موسع، فإن السؤال الذي ٌطرح نفسه

 دٌدة من الطلبات بدء عملٌة التقٌٌم المبدًئ فً حٌن أن جزءاً من عائدات الدفعة السابقة ٌستمر مع التقٌٌم الموسع؟ للدفعة الج

ٌانًٌ نرى فً الرسم البٌاًن فً الصفحة التالٌة رسمً  ا من النموذج الذي ٌشمل أحجام الطلبات المنخفضة السابقة والمتوقعة والمرتفعة ا ب

فً النموذج الذي نستخدم )ٌشمل هذا المخطط خطا ٌصور الحالة الًت ٌستمر فٌها عدد غٌر محدود من الطلبات و .وكذلك المرتفعة جداً 

 (. الجدٌدة gTLDطلب كصاحب مساحة لإلمدادات التً ال تنتهً من طلبات  100000فٌه 

وفً وجود عدد غٌر محدود من الطلبات فً النظام،  .الجدٌدة gTLDsللحد األقصى لنقل التفوٌضات من  اٌقدم الخط الجدٌد استعراضً 

طلب  500جدٌدة إلى الجذر فً السنة األولى، على أساس الدفعة األولى لـ  sDLTسلسلة  965ٌوحً النموذج بأنه ٌمكن إضافة 

ٌاً بعد ذلك، على أساس دفعات من  924طلب، و 400ودفعات الحقة من   . طلب 400سنو
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من شأنه أن ٌتجاوز " فً وقت واحد"طلب  500تجهٌز أكثر من  .تساق فً التقٌٌماتتم تحدٌد حجم الدفعة مع مراعاة توافر المقٌمٌن المختصٌن، والمساحات الفعالة للمراقبة وشرط اال 

وهذا بدوره ٌؤدي إلى حالة تكون فٌها المساحات الفعالة للمراقبة وضمان اتساق التسجٌل على مستوى الكم أكثر  .التً تتطلب التعاقد مع شركات تقٌٌم إضافٌة -قدرة الشركات األقدر 

 . طلب لكل دفعة بعد ذلك 400بمثابة سقف ثابت للدفعة األولى بأقصى قدر من  500بر مستوى ولذلك، ٌعت .صعوبة
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 العام /241 نشاط مرتفع

 ً  العام /263 مرتفع جدا

 IDN السرٌع المسار
  المجلس موافقة
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  الجولة فً طلب 200

 طلب فً الجولة  400

 ( الدفعة)طلب فً الجولة  600

 ( الدفعة)طلب فً الجولة  10000

 (من ذلك العام فصاعدا/924)عام  965/1 الحد األقصى 

 طلب  100000
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 والتحلٌلالدعم خلفٌة : الملحق
مسار ٌمكن للتطلب أن ٌتخذه من الجدٌد، أطر معالجة الطلب، واحتمال القدرة لكل  sDLTطلب  :وهً ٌتكون التحلٌل من ثالثة أقسام

 : معدل التفوٌضات هو مزٌج من هذه األمور الثالثة .خالل عملٌة التقٌٌم

  كٌف ستكون العدٌد من الطلبات؟ 

  مسارات التقٌٌم"مع العلم بأن الطلبات المختلفة سوف تسٌر من خالل مختلف )كم الوقت المستغرق لمعالجة الطلبات" ،
 ؟ (ن الوقتواستغراق معدالت مختلفة م

  معدل تفوٌض عمل الطلب، الوقت الكافً لمعالجة الطلبات فً كل مسار، واحتمالٌة كل  -ما هو احتمال حدوث كل مسار تقٌٌم
 . مسار

 . لمحة موجزة جداً لكل منطقة تشمل

 الجدٌد  DLTgدراسة حول طلب : كم عدد

هذا، جنبا إلى جنب مع مناقشة المجتمع،  .النتائج الجزئٌةالجدٌد مجموعة من  sDLTقدمت دراسة غٌر رسمٌة وغٌر منشورة لطلب 

 . 500-400والتً أسفرت عن استنتاج مفاده أن الطلب فً الجولة األولً سٌكون فً حدود 

من شرٌحة السوق التً على دراٌة بـ  :طالب بٌان العمل بالنظر فً ثالثة مجاالت للطلب .بإجراء دراسة للطلب NAANعهد إلى 

NNAII ٌة وعملsDLT  ،الجدٌدة؛ أصحاب العالمات التجارٌة؛ وتلك الًت ال تدرك فً الوقت الحالً السوق، على سبٌل المثال

NTIg . توجه تقارٌرهم األولٌة فقط إلى الجزء األول وتشٌر إلى أن السعً وراء المنطقتٌن الثانٌتٌن سٌكون مكلف جداً أو محفوف

 . بالمخاطر

. الجدٌدة المحتملة sDLTالحالٌٌن الذٌن على دراٌة ببدء نطاقات  NNAIIمع المشاركٌن من  العدٌد من المقابالت NAANأجرت 

وتمتنع عن متابعة تقدٌر من القطاعات  CRAIولم تقدر . 400-300قدر الطلب من هذا القطاع بنحو  -استنادا إلى هذه المقابالت 

 . NTIالتجارٌة أو 

. طلب مقدم من أصحاب العالمات التجارٌة 200-100، أمر تقدٌر تقرٌبً لحجم NIرة قدمت المناقشات، إلى حد كبٌر مع أعضاء دائ

أو  100كعنصر نائب، ٌقدر الطلب تقرٌبا فً هذا المجال بنحو  .، نظراً لطبٌعة المجازفة والنفقاتNTIولم ٌجرى أي تقدٌر بشأن الجزء 

 (. كبٌر من الخطأ مع هامش)طلب  500لذلك، ٌقدر إجمالً الطلب إلى ما ٌقرب من  .أقل

 .وخاصة فً مجال أصحاب العالمات التجارٌة -وتوضح المناقشات إسقاط للطلب  .وقد جاءت هذه التقدٌرات قبل االنكماش االقتصادي

 . 500-400وتم خفض تقدٌر الطلب على نطاق 

 وقت معالجة الطلبات  :ما طول المدة

وسوف تكون أقصر مدة زمنٌة بٌن تقدٌم الطلب  .إلى اعتبارات مختلفة أوقات مختلفة للمعالجة التً تستند DLTتستغرق طلبات 

ولذلك، فإن التفوٌضات لن تحدث . وأحٌانا ٌتم معالجة الطلبات على دفعات .شهراً  18أشهر، وستكون أطول مدة  8والتفوٌض حوالً 

 . أشهر وإنما ستحدث التفوٌضات بمعدل تخرج على مدى عدة .كعمل قٌاسً بعد فترة إغالق الطلب

وسٌتم تفوٌض الطلبات التً تتجاوز التقٌٌم األولً، مع  .من خالل المخططات القلٌلة المقبلة DLTٌشار إلى الوقت الالزم لمعالجة طلبات 

وسوف تحتاج بعض الطلبات اإلضافٌة  .أشهر من استالم الطلب 8، خالل (أي معظم الطلبات المباشرة)عدم وجود اعتراض أو خالف 

وسوف تدخل هذه الطلبات فً تركٌبات  .التقٌٌم الممدد، تسوٌة النزاعات، تسوٌة الخالف بٌن سالسل متطابقة ":ت للتقٌٌممسارا"إلى 

 . شهر إلتمام العملٌة 18كما أن أي طلب ٌتعرض لبعض أو كل هذه الخطوات التقٌٌمٌة ٌحتاج إلى  .مختلفة من هذه المسارات اإلضافٌة

وٌمكن لعملٌة التقٌٌم . أشهر 4 أن ٌستغرقألغراض هذه الورقة، ٌتوقع والجداول أدناه، فإن التقٌٌم األولً، ومن المتوقع كما هو مبٌن فً 

  .من الصعب ضمان نتائج متسقة إذا كان هناك أكثر من عدد معٌن من المقٌمٌنو .أن ٌتم تحجٌمها ألي عدد من الطلبات فً تلك الفترة
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ٌا مع عدد من الطلبات . تقسٌم الطلبات إلى دفعات طلب، فٌحتمل 500فً حالة تلقى أكثر من  وهذا ٌعًن أن معدل التفوٌض ال ٌزٌد خط

أكبر % 21فقط  1000هذا هو السبب فً أن معدل تفوٌض تقدٌم الطلبات هو  .ولكن سوف ٌذهب بالتقارب إلى قٌمة الحد األقصى

 . طلب 400

 احتمالٌة لكل مسار التقٌٌم : ماذا سٌحدث

 : بعض نقاط القرار هً. رة مسار للتقٌٌم تحدد كافة السبل الممكنة لما ٌمكن أن ٌكون علٌه التقٌٌمشج NNAIIأنشأت 

  هل سٌجتاز مقدم الطلب التقٌٌم المبدئً؟ 

  فً حالة فشل مقدم الطلب فً التقٌٌم األولً، فهل سٌمر من التقٌٌم الممدد؟ 

  هل سٌكون هناك اعتراض؟ 

  ما هً نتٌجة االعتراض؟ 

  هل سٌكون هناك خالف على ذلك طلبا للحصول على السلسلة؟ 

فً النهاٌة حدد النموذج احتماالت كل نتٌجة من  .تظهر النتٌجة فً الرسم البٌانً أدناه .تم تعٌٌن االحتمال أو الترجٌح لكل نقطة قرار

 .نتٌجة 64

ٌانً إلى أن حوالً  .ت التفوٌضٌتم الجمع بٌن هذه االحتماالت خالل وقت معالجة كل مسار وطلب لحساب معدال % 72ٌشٌر الرسم الب

ً %( 77% )5ألغراض هذا الحساب زدنا نسبة النجاح بنحو  .من جمٌع الطلبات سوف تمر نحو التفوٌض  . لتقدٌم تقدٌر أكثر تحفظا


