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 2ملحق النموذج 
 معايير وأسئلة التقييم 

 
 

منذ عشر سنوات كمنظمة غير ربحية تضم أصحاب مصلحة متعددين، فقد كان أحد أهدافها الرئيسية تعزيز المنافسة في  ICANN  نظًرا ألنه تم تأسيس 
وإيجاد عمليات تضمن التنافس وتحافظ على مصالح  تحديًدا هي اإلبقاء على التعاون ICANN وتعتبر المهمة التي تسعى لها . سوق أسماء النطاقات

هو وضع  ICANN حيث يعد هدف . ذهاالجديدة وتنفي TLDsgمن ذلك دراسة ويتض. بدون التأثير على أمان اإلنترنت واستقراره –المستهلكين 
 .المعايير والتقييم في إطار من الموضوعية قدر اإلمكان

 
الجديدة بوصفها عامل مهم لتعزيز االختيار واالبتكار والمنافسة في إطار خدمات تسجيل النطاق،  gTLDsإلى  ICANN وفي الوقت الذي تنظر فيه 

لة وُمطولة مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع  gTLD فقد تم التوصل إلى قرار بدء جوالت طلب اشتراك  الجديدة القادمة تلك بعد عملية مشاورة ُمفصَّ
 .اإلنترنت العالمي

 
وعلى الرغم من ذلك، فال تعد العملية بنفس سهولة تسجيل أحد أسماء . جديدة وتشغيلها gTLD  ي منظمة قطاع عام أو خاص تقديم طلب بإنشاء يمكن أل

عد ذلك هو حيث أنه بدالً من ذلك يتم في عملية تقديم الطلب تقييم المرشحين القادرين على إدارة سجل واختيارهم، وي. نطاقات المستوى الثاني أو شراؤه
وسيكون على مقدمي الطلبات الجدد الوفاء بمعايير . على سبيل المثال INFO.أو  COM.العمل الذي تتم فيه إدارة نطاقات المستوى األعلى مثل 

 .التشغيل والمعايير الفنية للمحافظة على استقرار اإلنترنت وإمكانية تشغيله
 

 الجديدة gTLD مبادئ معايير التقييم الفني والمالي لـ  . 1
 

ولذلك، . الجديدة بما في ذلك أسماء النطاقات الدولية sTLDة لتقديم مبادئ المحافظة تعد تلك هي الجولة األولى مما يعد عملية متواصل •
 .وعميق للمتطلبات الفنية لتشغيل سجل والنموذج التجاري المقترح تتطلب معايير تلك الجولة من مقدمي الطلبات تقديم تحليل منطقي

 
 .ينبغي أن يتسم كٌل من المعايير والتقييم بالموضوعية قدر اإلمكان •

 
  يعد أحد األهداف الهامة لعمليةTLD مع وجود نماذج  تنويع محتويات حيز األسماءهو  –بوضع هذا الهدف في االعتبار  -الجديدة

كنها تتجاهل االختالفات في النماذج التجارية وستتسبب المعايير التي تتسم بالموضوعية ول. سجالت تجارية مختلفة وجماهير مستهدفة
 –وال يحتاج النموذج التجاري لسجل يستهدف مجتمع صغير . في جعل العملية منعزلة –في بعض الحاالت  -والجماهير المستهدفة 

. الكبيرة gTLDsس مع إلى أن يكون له القوة نفسها في التمويل والبنية الفنية األساسية كسجل يهدف إلى التناف –على سبيل المثال 
ولذلك فلن توفر المعايير الموضوعية الخالصة مثل حتمية توافر كمية معينة من األموال المرونة التي تسمح بدراسة نماذج تجارية 

م إطار عمل موضوعي للتقييم، ولكن مع السماح بالموائمة تبًعا للنماذج التجارية المختلفة التي يقويجب أن توفر العملية . مختلفة
 .في نطاق إطار العمل، سوف يتم تقييم إجابات المتقدم وفقاً للمعايير الخاصة بالنموذج المقترح .مقدمي الطلبات بتقديمها

 
  وأن تكون لها المقدرة على التكيف مع خطة العمل، شريطة أن تكون الخطة متناسقة وأن : تتسم المعايير بالمرونةلذلك ينبغي أن

 .ظروفتستطيع الصمود في جميع ال
 

  على سبيل المثالموضوعية في مجاالت حماية مسجل النطاقيمكن للمعايير أن تكون ،: 
 .تقديم التمويل لمواصلة عمليات التشغيل في حالة فشل السجل −
 .االرتباط بمستودع البيانات وخطط الطوارئ عند الفشل ومتطلبات التخطيط لالستمرار −

 
، )خدمة مصالح مسجلي النطاقاتل(تأسيس العمل والمنافسة الفنية لمقدم الطلب لتشغيل سجل الصحيح بين  التوازنيجب أن يفرض التقييم  •

 ICANN ال تسعى . مع عدم طلب الترتيب المفصل للمعلومات أو إصدار حكم مماثل ألحكام قد تصدر عن أحد أصحاب الملكية الخاصة
 . في نفس الوقت توفير حماية معينة لمسجلي النطاقلتحقيق نجاح تجاري ولكنها عوًضا عن ذلك تسعى لتشجيع االبتكار و

 
بتوجيه أسئلة متعددة لكي يتسنى  ICANN ولذلك، تقوم . DNSاستقرار وأمان يجب أن تتم إضافة سجالت جديدة بطريقة تحافظ على  •

ي مع المتطلبات الفنية للتشغيل قبل سوف تطالب المتقدم بإبداء توافق فعل ICANN  .لمقدم الطلب إبداء تفهمه للمتطلبات الفنية لتشغيل سجل
 .TLDويتماشى ذلك مع الشروط األساسية الحالية لـ . التفويض
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 :وتتضمن األمثلة على ذلك أن يطلب من مقدم الطلب ما يلي. في كٍل من المعايير والنقاطتم التأكيد على حماية مسجل النطاق  •
 

  لموارد المالية لتمويل الحل المستمر لألسماء لحين العثور على عن طريق تخصيص ا لحدوث الطوارئ وفشل السجلتقديم خطة
 .مشغل بديل أو يمكن إعطاء إشعار موسع لمسجلي النطاقات

  من وسائل الحماية من خالل السوق إبداء مقدرة على فهم حاالت الطوارئ والتخطيط لها لتوفير بعٍض، 
  بمتطلبات استقرار وأمان االلتزامDNS و ،التقني كما هو موضح بالقسم  
  إلى أكبر مجموعة من من الخدمات إمكانية الوصولتوفير إمكانية. 

 
  .جوانب من األسئلة الموجهة في الطلب ومعايير التقييم .2
 

يحة، سيجد مشغل السجل الُمنشأ أن األسئلة صر. تهدف األسئلة الفنية والمالية إلى إعالم مقدم الطلب وتوجيهه بخصوص جوانب بدء السجل والتشغيل
 .بينما سيجدها مقدمي الطلبات عديمي الخبرة جزًءا طبيعًيا من التخطيط

 
 :ستؤكد على) موضحة بشكل مفصل أدناه(التقييم والنقاط 

 
 إلى أي حد كانت األسئلة شاملة؟ هل هي مدروسة بدقة وهل تقدم أسًسا كافية للتقييم؟ •

 
 :إبداء القدرة على تشغيل السجل وتمويله على أسس مستمرة •

 
 ،تمويل المصادر لدعم عمليات التشغيل الفنية بطريقة تضمن االستقرار واألمان وتدعم النفقات المخطط لها 
 ،المرونة والصمود في جميع الظروف وتوقع حدوث الطوارئ 
 التمويل للقيام بالعمليات في حالة الفشل. 

 
 .DNSانب التي قد تؤدي إلى زيادة مشاكل استقرار وأمان إظهار قدرة الخطة الفنية على توفير أفضل الممارسات للسجل وتحديد الجو •

 
 ):ال يتم تقييم اإلجابات على األسئلة بشكل منفرد ولكن بالمقارنة مع غيرها(ضمان تكامل الخطة وتناسقها وتوافقها  •

 ،تغطية التمويل بشكٍل كاف للمتطلبات الفنية 
 ،تغطية التمويل للتكاليف 
 تحديد المخاطر وتناولها، بالمقارنة مع جوانب الخطة األخرى. 
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 التقييم
 

وبمراعاة ذلك، ستقوم . Iيجب توجيه األسئلة وطرح المعايير والنقاط ومنهجية التقييم بالتوافق مع المبادئ الموضحة سابًقا في القسم  •
سيضمن تنوع المقيٍّمين والوصول إلى الخبراء في جميع . تشكيل لجنة التقييممجموعة متنوعة من األعضاء االستشاريين حول العالم ب

 . مناطق العالم أن تؤخذ في االعتبار القواعد الثقافية والفنية والتجارية السائدة في المناطق التي تأتي منها الطلبات عند تقييمها
 

وتقوم األخرى بتقييم الطلبات وفًقا . بتقييم الطلبات وفقًا للمعايير المالية ستقوم إحداهما. ستتكون فرق التقييم المستقلة من لجنتين مستقلتين •
ونظًرا لوجوب التكامل بين التخطيط الفني والمالي، سوف تعمل اللجان معاً وتنسق عملية نقل المعلومات . للمعايير المالية ومعايير التشغيل

المثال، في المجال الفني ومجال التدقيق والمجال القانوني ومجال التأمين  على سبيل(سيقوم الخبراء اآلخرون ذو الصلة . عند الضرورة
 .في المناطق ذات الصلة بتقديم المشورة عند الحاجة) والمجال المالي

 
سيتم اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان عدم تحصل أيٍ من أعضاء فرق التقييم على أية مصلحة أو ارتباط قد يتم اعتباره تعارض مصالح  •

 االلتزام بقانون اإلجراء وإرشادات تضارب المصالح يجب على كافة األعضاء. حقيقي أو محتمل مع أحد مقدمي الطلبات أو أحد الطلبات
 .2الموجودة بالنموذج 

 
جموعة من قد يقوم القائمون بطرح م خالل مرحلة التقييم. على اإلنترنت . ستتم االتصاالت بين فرق التقييم ومقدمي الطلبات عبر واجهة •

 .لمقدم الطلب الذي قد يستجيب لها مقدم الطلب من خالل الواجهة األسئلة التوضيحية
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تتكون الطلبات من  .ويشير نموذج الطلب إلى األجزاء التي سيتم نشرها. بنشر الطلبات بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات ICANN ستقوم : السرية•
 :جميع األسئلة ماعدا أسئلةسيتم نشر إجابات . إجابات األسئلة التالية

 
 )25السؤال (الهندسة المعمارية •
 )31السؤال (سياسة األمن •
 )40سؤال (نقل السجل •
 )50 - 45 األسئلة. (إعالن القدرة المالية •

 .األسئلة سيتم الحفاظ على سرية هذه
  

 
 تحديد النقاط

 
في أغلب الحاالت، . جدول النقاط المرتبط بكل سؤال أو مجموعة من األسئلةسيتم احتساب النقاط تبًعا ل. سيتم تقييم اإلجابات وفًقا لكل معيار •

تلبية  يتم منح نقطتين لإلجابة التي تتخطى المتطلبات ونقطة واحدة لإلجابة التي تلبي المتطلبات وال يتم منح أية نقاط لإلجابة التي تفشل في
مما يجعل كل سؤال " 1"من األسئلة، نقطة واحدة هي يحصل كل سؤال على في العديد من األسئلة، نقطة واحدة هيفي العديد . المتطلبات

 ".يرسب/صحيح ويجتاز"
 

نوع من السندات  –أثناء مرحلة تقديم الطلبات  –نقاط إذا قدم مقدم الطلب  3، إلى )50#انظر السؤال (في سؤال االستمرار بالقسم المالي  •
يمكن لهذه النقطة اإلضافية ضمان اجتياز المعايير المالية بالنسبة . لة الفشل التجاريالمالية يضمن استمرار عمليات تشغيل السجل في حا

يعد الهدف من هذا العبء مكافئة مقدمي الطلبات . لمقدمي الطلبات الذين يحصلون على الحد األدنى لتجاوز المعايير لكل معيار على حدة
وقبول الخطط التجارية التي تنطوي على مجازفة ولكنها توفر الحماية لمسجلي ممن يقومون بإجراء ترتيبات مبكرة لحماية مسجلي النطاق 

 .النطاق
 

ويحتسب لكٍل منها إما رصيد صفر من . لكل سؤال معيار ونقاط خاصة به. سؤاالً بخصوص المواضيع الفنية وعمليات التشغيل 21يوجد  •
بخالف األسئلة االختيارية، يجب أن . اختياري) IDNعمليات تنفيذ (ة أحد األسئل. النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتين كما هو موضح أعاله

 .يحصل الطلب على نقطة واحدة أو أكثر في جميع المعايير الفنية ومعايير عمليات التشغيل وإال فسيفشل في التقييم
 

 :مكنه النجاح عن طريقنقطة أو أكثر لنجاح الطلب يعني ذلك أن مقدم الطلب ي 22يبلغ إجمالي النقاط الفنية . يجب أن  •
 

 ونقطتين على كل سؤال إجباري أو كافة األسئلة بما يتضمن السؤال االختياري تلقي نقطة على 
 تلقي نقطة واحدة على كافة األسئلة بما يتضمن السؤال االختياري ونقطتين على األقل للسؤال اإلجباري.  

 
ح في كل سؤال ومتوسط نقاط أعلى بقليل من الحد األدنى المطلوب لكل سؤال تتطلب تلك المنهجية الحصول على حد أدني من النقاط للنجا

 .للنجاح
 

مجموعات معيارية تحتسب عبر تقييم اإلجابات لواحد أو أكثر من األسئلة فعلى سبيل المثال، يتطلب السؤال  أسئلة مالية وست توجد ست •
) لموضحة في إجابات األسئلة الفنية وإجابات أسئلة عمليات التشغيلا(المتعلق بتكاليف تشغيل السجل وجود تناسق بين الخطط الفنية 

 ).الموضحة في إجابات أسئلة التكاليف(والتكاليف 
 

ر تحتسب النقاط بالنسبة للمعايير المالية إما رصيد صفر من النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتين كما هو موضح أعاله باستثناء سؤال االستمرا •
 .يجب أن تحصل جميع األسئلة على نقطة واحدة على األقل وإال سيفشل الطلب في التقييم. ط ما أمكننقا 3، الذي يصل إلى 

 
يعني ذلك أن مقدم الطلب يمكنه النجاح . أو أكثر لمقدم الطلب وذلك لكي يجتاز األسئلة 8ستة معايير  اإلجمالية على يجب أن تكوت النقاط •

 :عن طريق
 

 عيار االستمرارية أوعلى معيار على م 3 احتساب نقاط 
 أي معيارين ماليين احتساب نقطتين على. 

 
ال يوجد اختالف بالنسبة . 2الدخول في عملية تقييم مطولة كما هو موضح في النموذج  التقييم األولي اويمكن للمتقدمين الذين لم يتجاوزو •

 .لطريقة احتساب النقاط
 
الفني والتشغيلي بحيث تم تجميع األسئلة في أقسام تتعلق بالجوانب  مت إعادة تنظيم القسم، ت2010نشره في نوفمبر  في الدليل الذي تم: مالحظة 

 –كاختالفات عن مسودة دليل المتقدم  فقط وتم تحديد التغييرات التي طرأت على النص األصلي لألسئلة. لعمليات السجل الداخلية والخارجية
 .4 اإلصدار
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 السؤال # 
 يتضمن بما

 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

معلومات مقدم 
 الطلب

هيئة التأسيس التي ( االسم القانوني الكامل لمقدم الطلب 1
 )ICANNمع  في اتفاقية السجل قد تدخل

ال  .كامال مطلوبة لكي يكون الطلب 12 - 1إجابات األسئلة  نعم
 .اإلجابات يتم احتساب نقاط

      

استخدام  سيتم. عنوان المقر الرئيسي لشركة مقدم الطلب 2  
غير مسموح . هذا العنوان لألغراض التعاقدية

 .بالصناديق البريدية

         نعم

         نعم . مكان التجارة الرئيسي رقم الهاتف لمقدم الطلب 3  
         نعم . يالرئيس مكان التجارة لمقدم الطلب رقم الفاكس 4  
         نعم الموقع أو رابط، إن وجد   5  

جهة االتصال 
 الرئيسية لمقدم

 الطلب

االتصاالت المتعلقة  سوف تتلقى جهة االتصال الرئيسية كافة نعم االسم 6
أي من جهة االتصال الرئيسية أو  قد يستجيب .بالطلب
تصال اال في حالة االختالف سوف يتم التعامل مع. الثانوية

 يجب .أنه االتصال المخول االتصال الرئيسي على الوارد من
 االستعالمات الستقبال المدرجتين االتصال جهتي كلتا إعداد

 .الجمهور من

      

         نعم اللقب    
         نعم  العنوان    
         نعم  رقم الهاتف    
         نعم  رقم الفاكس    
         نعم  اإللكتروني عنوان البريد    

جهة االتصال 
 الثانوية لمقدم

 الطلب هذا

فيما  االتصاالت سيتم نسخ جهة االتصال الثانوية على كافة نعم االسم 7
قد يستجيب أي من جهة االتصال الرئيسية أو  .بالطلب يتعلق

 .الثانوية

      

         نعم اللقب    
         نعم العنوان    
         نعم الهاتفرقم     
         نعم رقم الفاكس    
         نعم عنوان البريد اإللكتروني    
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 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

سيس أإثبات الت
 القانوني

شراكة  على سبيل المثال. (الشكل القانوني للطلب) أ( 8
المسئولية المحدودة والشركة والمؤسسى التي ال تهدف 

 ).للربح

         نعم

قضائية  لخاصة أو أي قانون سلطةتحديد القومية ا) ب(    
تحديد أي  ).أ( 8آخر يحدد نوع الكيان المحدد في 

للمستند  URL مراجع ذات صلة بالقسم وتوفير عنوان
 .توفره عبر اإلنترنت إن أمكن مع

         نعم

 قم بإرفاق دليل تأسيس مقدم الطلب مثل نوع) جـ(    
توافق مع أعاله بما ي) أ( 8الكيان المحدد في السؤال 

 )ب( 8والمحددة بالسؤال  القوانين المعمول بها

تأسيس قانوني ألكثر  لن يتم تقييم الطلبات غير المرفقة بإثبات نعم
 .من ذلك

      

عام،  في حالة تداول الكيان المتقدم بالطلب بشكل) أ( 9  
 . قدم البدل والرمز

         نعم

تابعة، قدم  ركةإذا كان الكيان المتقدم بالطلب ش) ب(    
 . الشركة األم

         نعم

مشتركاً،  إذا كان الكيان المتقدم بالطلب مشروعاً ) ج(    
 . اذكر جميع الشركاء في المشاريع المشتركة

         نعم

الضريبية  رقم البطاقة التعريفية التجارية ورقم البطاقة 10  
 .الطلب أو ما يكافئ VATورقم تسجيل 

         ال

لفية مقدم خ
 الطلب

اإلقامة ( أدخل االسم بالكامل، ومعلومات االتصال) أ( 11
 مجلس أعضاء أي( وظيفة جميع المديرينو، )الدائمة
 ).أمكن إن الطلب مقدم إدارة

 

الرد على  يمكن إجراء الفحص الرئيسي ألفراد بعينهم في ال
  .11الطلب على السؤال 

 
قد ) المادية معلوماتأو إغفال لل(أي أخطاء مادية أو تحريف 

  .يؤدي إلى رفض الطلب

      

اإلقامة ( أدخل االسم بالكامل، ومعلومات االتصال) ب(    
. ، ووظيفة جميع المسؤولين والشركاء)الدائمة

 الهيئة أو للشركة العليا اإلدارة مكاتب من الموظفون
 والسكرتير الرئيس ونائب التنفيذي المدير مثالً  التجارية
 الشراكة سياق في الشركاء إدراج سيتم. المالي والمدير

 .القانونية الهيئة شكل في أو
 

         ال
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 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

اإلقامة ( أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال )ج(    
) الدائمة للمكان الفردي أو مكان العمل الرئيسي للكيان

المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن  ووظيفة جميع
يحتفظ  مع نسبة األسهم التي من أسهم الشركة،% 15

 . بها كل منهما

         ال

مديريه أو  وضح ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من) د(   
مكاتبه أو شركائه أو أصحاب المصلحة التابعين له من 

 :المذكورين أعاله
 
 في غضون السنوات العشر الماضية، هل أدين. 1

دارة بجريمة، أو بمجموعة من األنشطة المتصلة باإل
الحكم بها من قِبل  المالية أو الشركات، أو التي تم

محكمة الرتكاب الغش أو خرق واجب األمانة، أو كان 
للحكم القضائي المشابه أو الذي يتعلق بأي  موضوعاً 
  من هذه؛

 
 في غضون السنوات العشر الماضية، هل تدرب من. 2

قِبل الحكومة عن السلوك الذي ينطوي على الخداع أو 
  ءة استخدام أموال الغير؛إسا

 
 أية على معاقبته تمت الماضية العشر السنوات خالل. 3

 تهرب أو بالضرائب صلة ذات مقصودة احتيال أفعال
 الضريبية؛ المسئوليات من مقصود

 على معاقبته تمت الماضية العشر السنوات خالل. 4
 مع التعاون لعدم أو كاذباً  القسم أو باليمين الحنث

 بيانات بعمل قام أو القانون تنفيذ من قيحقالت وكاالت
  بها؛ الخاص الممثل أو القانون تعزيز لوكالة خاطئة

 سالح استخدام تتضمن جريمة بأية سابقاً  اتهامه تم. 5
 القوة؛ تحت التهديد أو القوة أو

 حالة في مقدم طلب مؤهال بطريقة أخرى ICANNقد ترفض  ال
 مقدم دليل من 1.2.1 القسم انظر.  التأهل معيار تلبية عدم

 .الطلب
 :من األسباب التالية ألي 
 

أو  أن يملك مقدم الطلب أو أي من الشركاء أو المسئولين
أو يملك على (المديرين أو الرؤساء أو أي شخص أو كيان 

  :من مقدم الطلب أو أكثر% 15) نحو مربح
 
بجريمة، أو  في غضون السنوات العشر الماضية، هل أدين. أ

بمجموعة من األنشطة المتصلة باإلدارة المالية أو الشركات، 
الحكم بها من قبل محكمة الرتكاب الغش أو خرق  التي تم أو

القضائي المشابه أو  واجب األمانة، أو كان موضوعا للحكم
  الذي يتعلق بأي من هذه؛

 
 في غضون السنوات العشر الماضية، هل تدرب من قبل. ب

الحكومة عن السلوك الذي ينطوي على الخداع أو إساءة 
  استخدام أموال الغير؛

 
يمكن أن  ارك حاليا في أي إجراءات قضائية أو تنظيميةيش. ج

تؤدي إلى اإلدانة، الحكم، التقرير، أو انضباط من النوع 
  ؛)ب(أو ) أ(الفقرتين  المحدد في

 
وساري المفعول في  ICANNهو موضوع تنحية تفرضها . د

 .ذلك الوقت من هذا التطبيق
 
 ضروريةال التحديد بمعلومات ICANN إمداد في التعثير. ه
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 نطاق
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 جنسية إساءة أو عنف أفعال بأي سابقاً  اتهامه تم. 6
 اإلعاقات؛ ذوي األشخاص أو السن كبار أو لألطفال

 ارتكاب أو تمكين أو العون أو بالمساعدة اتهامه تم. 7
 فترة خالل المدرجة الجرائم من أي عن اإلبالغ عدم أو

 أعاله؛ المحددة هي كما جيدة زمنية

 دعاوى اتفاقية من كجزء قضائية دعوى ضمن كان. 8
 كان أو قضائية دوائر أية في بالمحكمة قضية لديه أو

 لذلك مساوي شيء أو( بحقه قضائي حكم صدر أو مذنباً 
 زمنية فترة خالل المدرجة الجرائم من أي عن) إقليمياً 
 اعاله؛ محددة مناسبة

 يشارك حالياً في أي إجراءات قضائية أو تنظيمية. 3
يمكن أن تؤدي إلى اإلدانة، الحكم، التقرير، أو انضباط 

 أو  ؛)2(أو ) 1(الفقرتين  من النوع المحدد في
 
وساري  ICANN وع تنحية تفرضهاهو موض. 94

 .ذلك الوقت من هذا التطبيق المفعول في
 

 إذا حدثت أي أحداث مما سبق، فيرجى ذكر األمر
 .بالتفصيل

 .الطلب وقت الهوية لتأكيد

مديريه  توضيح ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من) هـ(    
أو مكاتبه أو الشركاءأو أصحاب المصلحة التابعين له 

 تشير قرارات أية في تضمينهم تم من المذكورين أعاله
 تم قد بالطلب المذكورين من فرد أو الطلب مقدم إلى

 في محددة هي كما اإللكترونية القرصنة في إشراكه
UDRP أو ACPA األخرى المكافئة التشريعات أو. 

اتهم بارتكاب أو ممارسة أو وجد مسئوال عن  قد
 .القرصنة أو إساءات متعلقة بالنطاق

 

 حالة في مقدم طلب مؤهال بطريقة أخرى ICANNقد ترفض  ال
 مقدم دليل من 1.2.1 القسم انظر. التأهل معيار تلبية عدم

 :من األسباب التالية ألي .التفاصيل من لمزيد لطلبا
 

المسئولين أو  أن يمتلك مقدم الطلب أو أي من الشركاء أو
على ) أو يحقق مصلحة(المديرين أو أي شخص أو كيان يملك 

 نموذج أكثر من مقدم الطلب فإنها تخضع لـ أو% 15نسبة 
 تكررةالمسئولية عن ، الممارسات الم القرارات التي تشير إلى

بعمليات التسجيل السم النطاق بما  اليقين السيء فيما يتعلق لـ
 :يتضمن
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بيع  الحصول على أسماء النطاقات األساسية ألغراض) 1(
وتأجير ونقل أو غير ذلك من تسجيل أسماء نطاق لمالك 

عالمة الخدمة أو إلى منافس، للنظر في  العالمة التجارية أو
مباشرة ذات  د التكاليفقيمة تزيد على توثيق خارج حدو

  الصلة إلى اسم المجال، أو
 
)2 (DNS بغية منع صاحب العالمة التجارية أو عالمة 

  الخدمة من عكس العالمة في اسم النطاق المقابل، أو
 
)3 (DNS في المقام األول لغرض تعطيل أعمال أحد 

  المنافسين، أو
 
 استخدام أسماء النطاقات بقصد جذب، تحقيق مكاسب) 4(

تجارية، مستخدمي اإلنترنت لموقع على شبكة اإلنترنت أو 
عن طريق إنشاء احتمال للخلط مع  غيرها على اإلنترنت،

عالمة الخدمة من حيث المصدر، الرعاية أو  عالمة تجارية أو
اإلنترنت أو موقع أو  االنتماء، أو تأييد من موقع على شبكة

  .موقع منتج أو خدمة على موقع على شبكة اإلنترنت أو
كشف ما إذا كان مقدم الطلب متضمن بأي ) و(    

قانونية أخرى كمدعي أو مدعى  إجراءات إدارية أو
 وحالة حدوث انتهاك عليه،في قضايا الملكية الفكرية

مع  .عالمة اسم نطاق استخدام أو بالتسجيل صلة ذات
 .تقديم تفسيرات متعلقة بكل حالة

 معيار تلبية عدم حالة في هلمؤ طلب أي ICANN ترفض قد ال
 من لمزيد الطلب مقدم دليل من 1.2.1 القسم انظر.  التأهل

  .التفاصيل

      

تقديم تفسير ألية معلومات إضافية قد يتم العثور ) ز(  
عليها فيما يتعلق بمقدم الطلب أو أي فرد تم ذكره 

 .بالطلب

         ال

 ت عن دفع رسوم التقييمأدخل تأكيد المعلوما )أ( 12 رسم التقييم
 ).على سبيل المثال، رقم تأكيد النقل(

ودائع في وقت تسجيل المستخدم،  تدفع رسوم التقييم في شكل ال
يطلب  .بالكامل ويقدم المبلغ المتبقي في وقت تقديم الطلب

 .في كل دفع 12المعلومات في السؤال 
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         ال  اسم الدافع )ب(    

         ال  الدافععنوان  )ج(    

         ال  رقم البنك )د(    

         ال  عنوان البنك )ه(    

         ال  تاريخ الحوالة )و(    

سلسلة 
gTLD  المقدم

 لها الطلب

الطلب  عند تقديم. المقدم لها الطلب gTLDتقديم سلسلة  13
 )."--xn" يبدأ بـ( Aالعنوان ، تقديم IDN لـ

ولكنها تستخدم 17 - 13إلجابات األسئلة  تساب نقاطال يتم اح نعم
 .ألغراض التحقق وقاعدة البيانات

      

صالحة من رموز يونيكود،  IDNAهو سلسلة  Uعنوان  نعم  ".U عنوان ، قدمIDN عند التقدم بطلب لـ) أ( 14  
 .ASCIIتتضمن رمًزا واحًدا على األقل خالف رموز 

      

 فقم بتوفير معنى أو إعادة صياغة، IDN إذا كان )ب(    
باإلنجليزية، أو بمعنى آخر وصف للمعنى  للسلسلة

 .الحرفي للسلسلة من وجهة نظر مقدم الطلب

         نعم

كالهما ( ، فقم بتوفير لغة العنوانIDN إذا كان )جـ(    
 ؟ )ISO-639-1 باللغة اإلنجليزية والمشار إليها بـ

         نعم

باللغة  كالهما(، فقم بتوفير لغة النص IDN نإذا كا )د(    
 ؟)ISO15924-1 اإلنجليزية والمشار إليها بـ

         نعم

الترميز المضمنة  ، فقم بإدراج نقاطIDN إذا كان )هـ(    
 .وفقاً لنموذج يونيكود U في عنوان

 إدراجها سيتم "HELLO" السلسلة المثال سبيل على نعم
U+0048 U+0065  U+006C  +006CU  
U+006F . 
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 للسجل IDN جداول تحميل، فقم بIDN إذا كان ) أ( 15  
   :IDN يجب أن يتضمن جدول .المقترح

  ،المطلوبة للجداول gTLD سلسلة -1
 كما هو محدد في(أو األبجدية  مصمم اللغة -2

BCP 47(، 
  ،رقم إصدار الجدول -3
  ،و)سنة -شهر -يوم( تاريخ السريان -4
التصال وعنوان البريد اإللكتروني ورقم اسم جهة ا -5

   .الهاتف
في شكله المستند إلى  IDN يشجع تقديم جداول

 .المعايير

تقديم  ، يجبIDN gTLDفي حالة تقديم طلب للحصول على نعم
التي تم  gTLDللغة أو النص الخاص بسلسلة  IDNجداول 

لكل لغة أو نص ينوي  IDNيجب إرسال جداول  .التقديم لها
 .على المستوى الثاني به IDNالطلب عرض تسجيالت  مقدم

      

قم بوصف العملية المستخدمة لتطوير جداول  ) ب(    
IDN  المقدمة، بما في ذلك المشاورات والمصادر

 .المستخدمة

         نعم

التي  gTLD قم بتسجيل أي اختالفات بسلسلة ) ج(    
 . ذات الصلة IDN وفقاً لجداول تم التقديم لها

 .التطبيق المتغيرة نتيجة لهذا TLDيتم تفويض سالسل لن  نعم
إذا تمت  المتغيرة لالتساق سوف يتم التحقق من السالسل

 IDN وسيتم إدخالها على قائمة الموافقة على الطلب،
للمتغيرات المعلنة للسماح بعمل تخصيص مستقبلي في حلة 

 سالسل تضمين .البديل للمستوى األعلى إنشاء آلية إلدارة
TLD لهذه الحقوق عدم مع تتعارض الطلب بهذا المتغيرة 

 .الطلب عند السالسل

      

 ، فقم بوصف جهود مقدم الطلب لضمانIDNإذا كان  16  
عدم وجود مشكالت تشغيل أو مشكالت في األداء تتعلق 

العلم بوجود هذه  عند. المطلوبة gTLDبسلسلة 
لحد المشكالت، قم بوصف الخطوات التي سيتم اتخاذها ل

  .المشكالت بالبرامج والتطبيقات األخرى من هذه

         نعم

 .اختياري 17  
 لـلملصق طبقاً للهجائية الصوتية تقديم عرض تقديمي

 الدولية
(http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/). 

 ICANN لـ سيتم استخدام هذه المعلومات حال توفرها كدليل نعم
 .في االتصاالت المتعلقة بالطلب
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 السؤال # 
 يتضمن بما

 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

 على توفير وصف كامل ومفصل يتم تشجيع مقدموا الطلبات نعم  .المقترح gTLDالغرض من نطاق /أوصف المهمة 18 الغرض/المهمة
ال توجد نقاط . التعليق إلى جانب لتمكين االستشارة الوافية

 .لإلجابات الخاصة بهذا السؤال
 

على  على مقدم الطلب الذي يرغب في تعيين هذا التطبيق
اس المجتمع أن يضمن اتساق الرد مع ردوده على السؤال أس

 .أدناه 20

      

التخصيص 
المعتمد على 

 المجتمع

 معتمد على TLDهل الطلب مقدم للحصول على  19
 المجتمع؟

كما هو محدد ( طلب قياسي سيتم التعامل مع الطلب على أنه نعم
الة عدم اإلجابة على هذا وذلك في ح )في دليل مقدم الطلب

 .السؤال

أنه قياسي أو مستند  يتعذر تغيير تصميم الطلب المعروف على
  .إلى المجتمع بمجرد تسليم الطلب

      

يتعهد  تقديم االسم والوصف الكامل للمجتمع الذي) أ(  20  
في حالة تضمين هذا التطبيق في . مقدم الطلب بخدمته

المجتمع في تقييم لألولوية، سيتم تسجيله على أساس 
 . السؤال جتمع الذي تم تحديده في الرد على هذاالم

 :يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي نعم
 اإلنترنت مستخدمي من المجتمع وصف كيفية 

 على اقتصارها عدم مع األوصاف، هذه تتضمن قد. تدريجيا
 أو الترخيص عمليات أو التسجيل أو العضوية :يلي ما ذلك،

 .اللغات إحدى داماستخ أو الخاصة الصناعات بأحد التشغيل
 للمجتمع بالنسبة. المجتمع تنظيم مع التعامل كيفية 

 على الحصول يتطلب ، المجموعات من اتحاد من المكون
 . المقومة األجزاء حول تفاصيل
 تواريخ( تاريخ يشمل بما المجتمع، إنشاء عند (

 المجتمع أنشطة وصف وكذلك وجد، إن الرسمية، الجمعيات
 .تاريخه حتى
 العضوية من لكال اليحال المقدر المجتمع حجم يمتد 

 .والجغرافية

سيتم التعامل مع   
اإلجابات الخاصة 

على أنها  20بالسؤال 
التزامات ثابتة للمجتمع 
 المحدد كما تنعكس في
اتفاقية السجل شريطة 

 .نجاح الطلب
 

 احتساب اإلجابات لن يتم
يتم  قد. بالتقييم األولي

 احتساب اإلجابات بالتقييم
ص بأولوية المجتمع، الخا

 معايير. إن أمكن ذلك
وطريقة احتساب نقاط 

تقييم أولوية المجتمع يرد 
من  4وصفه في النموذج 

 .الطلب دليل مقدم
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 السؤال # 
 يتضمن بما

 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

تحديده  اشرح عالقة مقدم الطلب بالمجتمع الذي تم) ب(    
 ). أ( 20في 

 :يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح نعم
 
 العالقات ألية منظمات المجتمع  
 المكونة واألجزاء المجتمع في عالقاتال 

 المجموعات/لها
 للمجتمع الطلب لمقدم المسئولية آليات. 
 

      

المقدم  توفير وصف للغرض المعتمد على المجتمع) جـ(    
  .gTLD لـ

 :يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي نعم
 مسجلون مطلوبون بـ TLD. 
 في مطلوبين نهائيون مستخدمون TLD. 
 تنفيذها ينوي أو الطلب مقدم نفذها لةص ذات أنشطة 

 .الغرض هذا لخدمة
 دائمة طبيعة ذا الغرض يكون أن كيفية تفسير. 
 
 

      

 gTLD شرح العالقة بين السلسلة المطبقة لـ) د(    
  ).أ( 20والمجتمع الذي تم تحديده في 

 :يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح نعم
 
 جتمعللم وجد إن المؤسس االسم مع العالقة. 
 العالقة بتحديد أعضاء المجتمع. 
 المجتمع وراء للسلسلة داللة أي. 
 

      

توفير وصف كامل لسياسات التسجيل المطلوبة  )هـ(    
على المجتمع المقدم  لمقدم الطلب لدعم الغرض المعتمد

ويتوقع أن تشكل السياسات وآليات التعزيز . gTLD لـ
  .متسقة مجموعة

إن وجدت  ألوصاف السياسات المقترحةيجب أن تتضمن ا  نعم
 :بالشكل التالي

 الثاني المستوى من اسم لتسجيل المؤهل من :األهلية 
 . األهلية تحديد وكيفية gTLD بـ
 المستوى من األسماء أنواع هي ما :االسم اختيار 

 .gTLD بـ تسجيلها يتم قد التي الثاني
 قد التي وجدت إن العوائق هي ما :االستخدام/المحتوى 

 . المسجل لالسم المسجل استخدام كيفية على المشغل يفرضها
 الموجودة واآلليات التحقيق ممارسات ماهية :التعزيز 

 المحددة الموارد وماهية أعاله المذكورة السياسات لتعزيز
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 السؤال # 
 يتضمن بما

 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

  .للمسجلين المتوفرة االستئناف آليات وماهية للتعزيز
 

 من إرفاق أي موافقات مكتوبة للتطبيق) و(    
الفئات الممثلة للمجتمع التي تم تحديدها في /المؤسسات

قد يقوم مقدم الطلب بتسليم المصادقات من  ).أ( 20
المجموعات، إن كانت على صلة /المؤسسات خالل

  .بالمجتمع

 يجب أن تصاحب المصادقات التي لم تذكر من نعم
بوصف واضح ) ب( 20المجموعات في إجابة /المؤسسات

 .بالمجتمع سة أو مجموعةلكل عالقة لمؤس

      

األسماء 
 الجغرافية

 :تعتبر السلسلة اسم جغرافي يحتاج إلى دعم الحكومة إذا كان نعم هل التطبيق ألحد األسماء الجغرافية؟) أ( 21
-ISO 3166معيار  اسم العاصمة أو اإلقليم المدرج في) أ(
 الواردة في البيانات من يتضح اسم المدينة، حيث) ب(؛ 1
الذي كانت  18يعلن مقدم الطلب في رده على سؤال  طلبال

ألغراض  gTLDاستخدام أن مقدم الطلب ينوي يعتزم 
الوطني المدرجة في  اسم مكان دون) ج(مرتبطة باسم المدينة؛ 

 خاصة كمنطقة مدرج اسم) د(أو  ؛  ISO 3166-2معيار
 دقيقةجغرافية  منطقة تشكيلة" على تظهر أو UNESCO بـ
 وجماعات فرعية جغرافية مناطق أوو مناطق، أ) قارية(

 للتعرف 2 النمطية الوحدة انظر ."مختارة أخرىأو  اقتصادية
قارة أو منطقة . الموضحة والمعايير الكاملة التعريفات على
  .المتحدة لألمم

 
اإلقليم، المعّرف على  لن تتم الموافقة على طلب دولة أو اسم

 .حسب دليل الطالب

      

توثيق  في حالة كانت اسما جغرافيا، فقم بإرفاق) ب(    
الدعم أو غير المعارض من كل الحكومات ذات الصلة 

 .أو السلطات العامة

       .الطلب من دليل مقدم 2انظر متطلبات التوثيق بالوحدة  ال
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 السؤال # 
 يتضمن بما

 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

حماية األسماء 
  الجغرافية

الجغرافية  وصف المقاييس المقترحة لحماية األسماء 22
بالطلب المقدم . ثاني والمستويات األخرىبالمستوى ال

يتضمن أي إجراءات وقواعد  ويجب أن. gTLD لـ
 .أو إطالق هذه األسماء/معمول بها للحجز و

يجب على مقدموا الطلبات أن يعتبروا ويصفوا كيفية كونهم  نعم
 )GAC(مع نصيحة اللجان االستشارية الحكومية  سيتعاملون

. المستوى الثاني سم النطاق منإدارتهم لعمليات تسجيل ا خالل
 على" gTLDsالمبادئ المتعلقة بالنطاقات الجديدة " انظر

http://gac.icann.org/gac-documents.  
 

البناء على الطريقة الحالية  كمرجع، يمكن لمقدمي الطلبات
 المطورة لحجز وتحرير أسماء الدول باسم نطاق المستوى

  .INFO األعلى لـ
 

ت القياس المقترحة للتعليق العام كجزء من سيتم نشر إجراءا
 .الطلب

  

    
 قم بتقديم اسم ووصف كامل لكل خدمات السجل 23 خدمات السجل 

كل من  األوصاف يجب أن تتضمن .المطلوب تقديمها
مقترحة، وتحديد  لكل خدمة والتجارية المكونات التقنية

 . باالستقرار أمور أمنية أو تتعلق
 

التالية خدمات مألوفة مقدمة من  تعتبر خدمات السجل
 :مشغل السجل

 
 DNS ـاستالم البيانات من السجالت المتعلقة ب .أ

  .وخدمات االسم
 .TLDتوفير معلومات متعلقة بمركز لخدمة المنطقة 

  .TLDنشر ملفات منطقة   .ب
نشر اتصال أو معلومات أخرى تتعلق  .ج

  ).Whoisخدمة (نطاق  بتسجيالت السم
  .سماء النطاقات، عند العرضتدويل أ .د
 )DNSSEC(ملحقات أمان أسماء النطاقات  .ه
 

 يجب على مقدم الطلب أن يوضح ما إن كانت خدمات
السجل مقصود منها أن يتم عرضها بطريقة فريدة مع 

TLD. 

عمليات تشغيل ) 1( :سجل كما يليويمكن تحديد خدمات ال نعم
استالم ) أ: (األهمية بالنسبة للمهام التالية السجل التي تعد بالغة

بتسجيل أسماء النطاقات  البيانات من الُمسجلين فيما يتعلق
 تزويد الُمسجلين بمعلومات الحالة) ب(وخوادم األسماء؛ و

نشر ملفات ) ج(؛ وTLDالمتعلقة بخوادم المنطقة لنطاق 
نشر ) هـ(منطقة السجل؛ و تشغيل خوادم) د(؛ وTLDة منطق

خادم  االتصال والمعلومات األخرى فيما يتعلق بعمليات تسجيل
كما هو مطلوب في اتفاقية السجل؛  TLDاسم النطاق في 

أخرى يجب على مشغل السجل  منتجات أو خدمات) 2(و
 أية منتجات) 3(تقديمها بسبب تأسيس سياسة اإلجماع؛ و

رى يمكن فقط لمشغل السجل تقديمها، بسبب وخدمات أخ
العثور على تعريف كامل  يمكن. تخصيصها لمشغل السجل

 لخدمات التسجيل في
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep

.html 
 

عد لمقدم الطلب هذا، يعني نظًرا للهدف من الدليل المسا :األمن
الكشف غير ) 1(المقترحة على األمان  تأثير خدمة السجل

) 2(إتالفه أو  المخول لتاريخ السجل أو تبديله أو إدراجه أو
الوصول أو الكشف غير المخول لمعلومات أو مصادر على 

ال يتم احتساب نقاط   
سيتم إجراء  .اإلجابات

تقييم تمهيدي ما إذا كان 
في  هناك مشاكل محتملة

الخدمة المقترحة تتعلق 
في . واالستقرار باألمان

حالة تعريف مثل هذه 
المشكالت، ستتم اإلشارة 

 إلى مقدم المطلب
انظر  .بالمعاينة الموسعة

بعملية  صف الخاصالو
مراجعة خدمات السجل 

من دليل مقدم  2بالوحدة 
قد يتم التعامل مع  .الطلب

أي معلومات متضمنة 
على أنها جزء  بالطلب

من مراجعة خدمات 
حالة الموافقة  في .السجل

على الطلب قد يشترك 
  فقط في  مقدم الطلب

Formatted Table

Formatted: Indent: Left:  0.02"

Formatted: Indent: Left:  0.12"

Formatted: Centered

Formatted: Indent: Left:  0.12"

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html�
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html�


 السؤال # 
 يتضمن بما

 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

 
 يجب أن يتم كذلك وصف خدمات السجل اإلضافية

 .المقترحة الفريدة مع السجل 

 .بواسطة نظم تعمل وفًقا للمعايير القابلة للتطبيق اإلنترنت
 

للهدف من الدليل المساعد لمقدم الطلب هذا،  نظراً  :االستقرار
غير ملتزمة ) 1(االستقرار أن خدمة السجل  يعني التأثير على

والتي تم اعتمادها ونشرها  بالمعايير المناسبة القابلة للتطبيق
ومعتمدة،  بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف بها

 أو) تتبع المعايير( Standards-Trackمثل 
Best Current Practice RFCs ) أفضل الممارسات

أو  IETFالمناسبة والتي ترعاها ) الحالية لطلبات التعليق
يمكن لها أن تنشئ حالة تؤثر بصورة عكسية على  )2(

االتساق أو ترابط االستجابات  اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو
 للمعايير بخوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة، حيث تعمل وفقاً 

المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة 
تم تأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة مثل  هيئة معايير

Standards-Track )أو) تتبع المعايير 
Best Current Practice RFCs ) أفضل الممارسات

وتعتمد على معلومات  المناسبة) الحالية لطلبات التعليق
مشغل السجل أو خدمات التوزيع الخاصة التفويض الخاصة ب

 .به

خدمات السجل المحددة 
بالطلب، ما لم يتم تقديم 

طلب جديد إلى 
ICANN  بما يتوافق مع

 .اتفاقية السجل
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 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

إثبات القدرة 
 والعملية التقنية

 )الخارجية(

 التسجيل نظام لتشغيل خطة وصف:  SRS أداء 24
 هي SRS.  عليه االعتماد يمكن الذي القوي المشترك

 لتقديم المتعددين المسجلين لتمكين الحرج للتسجيل مهمة
 الرجوع يرجى.  TLD في النطاق اسم تسجيل خدمات

مواصفات التشغيل  في الواردة الشروط إلى
بمسودة  المرفقة) مواصفات 6( واالستمرارية واألداء

 ووصف عدد( الموارد خطط وصف. السجل باتفاقية
 ). المجال لهذا المخصصة الموظفين أدوار

أن تعطي ) 44-24( يقصد باألسئلة الموجودة بهذا القسم نعم
قدراتهم التشغيلية والتقنية في إلثبات  لمقدمي الطلبات الفرصة

 في حالة اختيار مقدم الطلب إلخراج واحد من .إدارة السجل
فيجب أن  األجزاء المتعددة لعمليات التشغيل الخاصة بالسجل،

 .التفاصيل الكاملة للتفاعالت التقنية يستمر السجل في توفير
 
 يقصد بالطلب توضيح لتقديم 29-24 األسئلة تخصيص تم

 أي تتواجه التي السجل لوظائف والتقنية لوظيفيةا المنهجية
 DNS ومستخدمي نطاقلا ومسجلي المسجلين مع التفاعالت
 للسماح نشرها سيتم األسئلة تلك على اإلجابات. المختلفين
 .المتأثرة األطراف من بالمراجعة

إيضاحات اإلجابة   1-0
  :الكاملة

 
 يمكن قوية خطة) 1(

 لتشغيل عليها االعتماد
SRS؛  

 إمكانية اتساق) 2(
 مع واألداء التوسع

 التجاري النموذج
 السجل وحجم اإلجمالي
 له؛ المخطط

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 في التقنية للخطة

 في لها المخطط التكاليف
 المفصلة العمل خطة

 ؛ والمالي بالقسم
 االمتثال دليل) 4(

 باتفاقية 6 للمواصفات
 .السجل

  اإلجابات نتتضم:  المتطلبات يلبي - 1

 وعلى مفصلة خطة على دليل) 1(
 قوي لتشغيل التطور من عالية درجة
   ؛SRS لـ عليه االعتماد ويمكن

 لتؤدي كافية SRS خطط تكون) 2(
 والعمل السجل باستمرار االمتثال إلى

  األداء؛ ومواصفات واألداء المشترك
 للمتطلبات كامل وتناسق تفاعل)  3(

  و والتجارية؛ التقنية
 بالفعل التقنية الموارد توفر ضمان )4(

 .بسهولة إتاحتها أو بها االلتزام أو
 :  المتطلبات فشل - 0

 . 1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال
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 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

  25 EPP :الُمسجلين، واجهة حول مفصل وصف بتقديم قم 
 في المرن التوزيع بروتوكول مع التوافق يتضمن وذلك

RFCs ذلك على حصرها عدم مع :RFCs 3915 
 . 5734-5730و 3735

 
 . ستستخدم التي واألنظمة EPP نماذج يقدمون

 
 الموظفين أدوار ووصف عدد( الموارد خطط وصف

 ).المجال لهذا المخصصة

 نعم

  

 اإلجابة إيضاحات 0-1
 : الكاملة

 
 والفهم المعرفة) 1(

 المجال لهذا الكاملين
 بالمتطلبات الخاص
  للسجل التقنية

 طةالخ حجم/مجال) 2(
 مع المتناسقة التقنية

 وحجم التجاري النموذج
 و ؛له المخطط السجل

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 في التقنية للخطة

 في لها المخطط التكاليف
 المفصلة العمل خطة

 .المالي بالقسم

  اإلجابات تتضمن:  المتطلبات يلبي - 1
 إلثبات التفصيل من كافٍ  مستوى) 1(

 بهذا للوفاء تينالمطلوب والمعرفة القدرة
  العنصر؛

 مع المتسقة واألنظمة EPP نماذج) 2(
RFCs الوظائف كافة وتوفر 

 المسجل؛ لواجهة الضرورية
 للمتطلبات كامل وتناسق تفاعل )3(

  و والتجارية؛ - التقنية
 بالفعل التقنية الموارد توفر ضمان)  4(

 . بسهولة إتاحتها أو بها االلتزام أو
  : المتطلبات فشل - 0
 .1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

  26 Whois :بمواصفات الطلب مقدم سيلتزم كيف صف 
 للسجل عام بشكل المتاحة) Whois( التسجيل بيانات
 والوصول البيانات لكائنات ICANN حددتها والتي

 المواصفات في محدد هو كما البحث وعمليات المجمع
 خدمة اقاتف كيفية وصف. التسجيل التفاقية 6و 4
)Whois (مع المتاحة التسجيل لبيانات RFC 3912 .

 الموظفين ألدوار ووصف عدد( الموارد خطط وصف
 ). المجال لهذا المخصصين

 متضمنة هي كما للبحث القابلة Whois خدمة  :مالحظة نعم
 تم)  POST.و ، ASIA. ، .MOBI( السجل اتفاقيات لبعض

 اتفاقية مسودة من 4 بالمواصفات كمطلب مسبقا تضمينها
 تم الموحد للمطلب كبديل.  المجتمع من لمناقشتها المسجل
 يتلقى اختيارية مخدمة هنا للبحث قابلة Whois خدمة تضمين

 على اإلضافية المجتمع إدخاالت  .أعلى نقاطا الطلب مقدم بها
 للمتضمنين إضافية أداة تمثل وقد خيارا تكون قد الخيار هذا
 والمعايير الطرق تلك وتقديم االسم مساحة ومجابهة تحديد في

إيضاحات اإلجابة  0-21
  :الكاملة

 
المعرفة والتفهم ) 1(

 الكامل بإمكانيات قاعدة
 البيانات للوفاء

بااللتزامات الفنية 
  ؛للسجل

 تتضمن  :المتطلبات تتجاوز – 2
 اإلجابات

 من عالية درجة على خطط )1(
 االمتثال لضمان والتفصيل لتطورا

 ومواصفات البروتوكوالت مع والتوافق
 ؛المطلوبة األداء

 كامل وتناسق تفاعل )2(
 والتجارية؛ التقنية للمتطلبات
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 السؤال # 
 يتضمن بما

 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

 المخصصة البنية في والتحكم بحث عمليات لتنفيذ المستخدمة
 االسم كمرجع،.  ذاتها البحث إلمكانية الضار االستخدام لتقليل

)http://www.icann.org/en/tlds/ 
-05-agreements/name/appendix

15aug07.htm (من شاملة بحث بوظيفة يتمتع 
"WHOIS" إلى البحث وظيفة تستند. البدء منذ فرةمتو 

 االستخدام تقليل على يساعد الذي المجهد الوصول نموذج
 على التعليق إلى الدعوة تمت. الوظيفة لهذه المحتمل الضار
 محددة أنواع تحديد على الخدمة من النوع هذا مساعدة كيفية

 بيانات استخدام مع بديلة كحلول الضار االستخدام من
Whois فعالة كأداة استخدامها وإمكانية المسجلية سماءلأل 

 تلك دعم حالة في. gTLDs على الضارة اإلجراءات من للحد
 موحدة تقنية مواصفات تطوير على اقترحات طلب يتمم الفقرة

 .البحث لوظيفة
 

طاقات قاعدة ) 2(
بما يتفق مع  البيانات

لقطاع  النهج العام
األعمال والحجم المخطط 

 و له للتسجيل،
وضع خطة فنية ) 3(

 كموارد كافية في تكاليف
التخطيط المفصل في 

 .القسم المالي

 التقنيةالمتاحة الموارد دليل )3(
 ؛ وبها والملتزم بالفعل

)4( Whois للبحث القابلة :
 إمكانيات تتضمن التي Whois خدمة
 اسم خالل من الويب إلى المستند البحث
 البريدي والعنوان المسجل واسم النطاق
 المسجل IDsو االتصال جهات وأسماء

 دون اإلنترنت بروتوكول وعناوين
 بحث إمكانيات .التحكيم حدود

Boolean عرضها يتم قد التي .
 لضمان مناسبة فقرات الخدمة تتضمن

 المستخدمين على الوصول محدودية
 مع والمتوافقة يقانون بشكل المخولين

 السياسات أو الخصوصية قوانين
 .بها المعمول

 تتضمن  :المتطلبات تلبية - 1
  اإلجابات

 إلثبات التفصيل من كافٍ  مستوى) 1(
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة

  العنصر؛
 مع Whois خدمات تتناسق) 2(

RFCs وتقدم التعاقدية والمتطلبات 
 واجهةل الضرورية المهام كافة

  المستخدم؛
 مع Whois إمكانيات تناسب) 3(

 هو كما الكامل التجاري النموذج
 و بالطلب؛ موضح

 المطلوبة الفنية الموارد أن توضيح) 4(
 متاحة العنصر هذا خطط إلنجاز
 .بسهولة

 :  المتطلبات فشل - 0
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 السؤال # 
 يتضمن بما

 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

 .1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال

  

 لزمن مفصل وصف بتقديم قم: التسجيل حياة دورة 27
 gTLD في النطاقات ألسماء المقترح التسجيل دورة

 حاالت من العديد الوصف يوضح أن يجب. المقترح
 يتم التي واإلجراءات المعايير إلى باإلضافة التسجيل

 زمن يصف أن ويجب. الحاالت إحدى لتغيير استخدامها
 وجميع الحذف/التحديث/لإلنشاء العادية التسجيل دورة

 التعليق مثل تطبيقها يمكن التي ارئةالط الخطوات
 أية شرح أيًضا يجب. والتحويل المدة وانتهاء واإلغالق

 المثال، سبيل على محدد وقت ولها موجودة عناصر
 السماح فترات استرداد أو السماح إضافة حول تفاصيل

. بوضوح النقل أو التجديد بعمليات اإلخطار فترات أو
 الموظفين ارأدو ووصف عدد( الموارد خطط وصف

 ). المجال لهذا المخصصة

 نعم

  

إيضاحات اإلجابة  1-0
  :الكاملة

 
 والمعرفة التفهم) 1(

 حياة لدورة الكاملة
 و ؛والدول التسجيل

 مع التناسق) 2(
 المحددة التقنية االلتزامات
 موضح هو كما للمسجلين

 اإلجمالي التجاري المنهج
 .المقترح gTLD لـ

 ضمنتت :المتطلبات يلبي  - 1
  اإلجابات

 على التسجيل حياة دورة دليل )1(
 تعريف مع التطور من عالية درجة

 بين واالنتقال التسجيل دول مختلف
  الدول؛

 مع التسجيل حياة دورة اتساق) 2(
 الفنية الخطط ومع المسجلين التزامات

 و والتجارية؛
 المطلوبة الفنية الموارد أن توضيح) 3(

 حةمتا العنصر هذا خطط إلنجاز
 .بسهولة

   :المتطلبات فشل - 0
 .1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال

  

 الطلب مقدم على ينبغي  :ومنعها اإلساءة من الحد 28
 إساءة من للحد واإلجراءات المقترحة السياسات وصف

 لها التي األخرى واألنشطة التسجيل عمليات استخدام
 ضمنتت أن يجب اإلنترنت مستخدمي على سلبيا تأثيرا

 :يلي ما اإلجابة
 وقت تنفيذها سيتم التي الطلب مقدم حماية •

 سلوكيات فرص من للحد الالزمة والسياسات التسجيل
 TLD في المسجلة النطاق أسماء تستخدم التي اإلساءة

. باإلساءة المتعلقة الشكاوى مع التعامل وسياسات
 إساءة نقطة ونشر إنشاء سجل مشغل كل من سيطلب
 تحديد عن مسئول اتصال لجهة الويب موقع على واحدة

 الوقت في االستجابة مع عناية تتطلب التي األمور
 األسماء بكافة المتعلقة  اإلساءة لشكاوى المناسب
 بما للسجالت المسجلين كافة عبر TLD في المسجلة

 . البيع إعادة تتضمن التي العمليات ذلك في
 نظام أو السريعة الفصل إلجراءات وصف •

 اإلجابة إيضاحات 0-1  نعم
 :الكاملة

 
 سياسات )1(

 التي الشاملة اإلساءة
 اإلٍاءة من بفعالية ستقلل
 ؛TLD لـ تملةالمح

 الخطط تعتبر )2(
 بالتكاليف كافيا موردا

 والمفصلة لها المخطط
 المالي؛ بالقسم

 ومعالجة تحديد )3(
 األسماء استعمال إساءة

 أساس على المسجلة
 و مستمر؛

 بما التنفيذ عند )4(

 لباتالمتط يلبي  - 1
 السياسات تطور على دليل) 1(

 باإلساءة؛ الخاصة واإلجراءات
 المنهجية مع الخطط اتساق) 2(

 التزامات وأية اإلجمالية التجارية
 و المسجلين؛ من متضمنة

 االمتثال إلى تؤدي كافية خطط) 3(
 .المتطلبات التعاقدية

 
 المتطلبات تعذر – 0
 .1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال
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 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

 .تنفيذه سيتم لذيا التعطيل
 السجالت وإزالة إلدارة المقترحة اإلجراءات •

 .المنطقة من إزالتها تمت التي لألسماء
 الموظفين أدوار ووصف عدد( الموارد خطط وصف

 ). المجال لهذا المخصصين

 اتفاقية مع يتوافق
 الخطط ستؤدي السجل،
 المتطلبات مع التوافق

 .التعاقدية

  

 وصف الطلب مقدم على ينبغي: حقوق حماية آليات 29
 أن شأنها من وممارسات لسياسات اقتراحه سينشئ كيف
 واألنشطة التسجيل عمليات استخدام إساءة من تقلل

. لآلخرين القانونية الحقوق على تؤثر التي األخرى
 مقابل في األمان إلجراءات المقترح تنفيذ كيفية وصف
 لسلوكيات الفرص وتقليل ؤهلالم غير بالتسجيل السماح

 مشغل على يجب أدنى، كحد. والتزوير اإلضرار مثل
 مطالبات خدمة أو Sunrise فترة إما عرض التسجيل

 إطار في الصادرة القرارات وتنفيذ التجارية، العالمات
   .URS الموحد التسجيل نظام

 
 إساءة سياسات مثل إضافية تدابير األجوبة تشمل

 التحقق قبل والتسجيل التدوين توإجراءا االستخدام
  .العهود من غيرها أو التوثيق، إجراءات أو منها،

 
 الموظفين أدوار ووصف عدد( الموارد خطط وصف

 ).المجال لهذا المخصصة

 نعم

  

 التي الكاملة اإلجابة 2-0
 :لـ مصممة آليات تصف

 
 إساءة منع) 1(

  لـو التسجيالت،
 ومعالجة تحديد) 2(

 ألسماءا استعمال إساءة
 أساس على المسجلة
 .مستمر

 :  المتطلبات تجاوز - 2
 جيدا مطورة وخطة منهجية تقديم) 1(

  الحقوق؛ لحماية
 تلبي فعالة لحامية اآلليات توفير) 2(

 وقد األدنى الحد متطلبات األقل على
 فترة بعد أخرى حماية وسائل تتضمن
   التمهيد؛

  :المتطلبات يلبي  - 1
 المقترح سجلال مشغل التزام) 1(

 للتوافق الحقوق حماية آليات بوصف
  األدنى؛ الحد متطلبات مع
 األقل على اآلليات هذه تقديم) 2(

 وسائل تتضمن وقد السجل تمهيد لحماية
 .التمهيد فترة لبعد أخرى حماية

   :المتطلبات فشل - 0
 . 1أ  للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال
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 توضيح
 اإلمكانيات
 التشغيلية

 قنيةوالت
 )الداخلية(

 للسجل فنية لمحة تقديم: المقترح السجل على تقنية لمحة 30
 . المقترح

 
 اختبار مع التقنية، للخطة الكافية الموارد تقديم يجب

 بتقديم الطلب مقدم وسيقوم. للتكاليف مناسبين وتوزيع
 تكون أن ويجب التالي القسم في للموارد مالي وصف

 بشكل هذه التقنية اتبالمتطلب مرتبطة الموارد هذه
 . منطقي

 
 الحجم حول معلومات العامة النظرة تتضمن أن ينبغي
 تشير المثال، سبيل على التقنية، التسجيل لعملية المقدر

 DNS واستفسارات المعامالت من عدد إلى التقديرات
 . عملها من سنتين ألول التوفير وينبغي الشهر في
 

 على العامة ةالنظر حساب ينبغي ذلك، إلى باإلضافة
 مثل الشبكة مرور لحركة الجغرافي التشتت حساب
DNS، Whois، كان إذا.  المسجل ومعامالت 

 يتوقع فإنه التسجيل، للغاية محلية قاعدة يخدم التسجيل
 . واحدة منطقة من رئيسي بشكل المرور حركة تأتي أن
 
 اإلجابات تكرار المستوى عالي التلخيص لهذا يلزم وال

 .أدناه الواردة األسئلة على

 الوظيفية للمنهجية وصف لتقديم 44-30 األسئلة تخصص ال
 البنية على الداخلية السجل لوظائف الطلب لمقدم والتشغيلية

 لمقدم للسماح. بالسجل الخاصة التشغيليلة والعمليات التحتية
 فلن المناسبة المعلومات وحماية كاملة تفاصيل بتقديم الطلب

 .األسئلة بتلك الخاصة باتاإلجا عن اإلعالن يتم

 اإلجابة إيضاحات  2-0
 : الكاملة

 
 المعرفة )1(

 الكامل والتفهم الكاملة
 لمتطلبات التقنية للمظاهر
 السجل؛

 مستوى توفر )2(
 المرونة من كافٍ 

 ; للسجل التقنية للعمليات
 مع االتساق )3(

 التقنية/التشغيل حلول
 حاليا؛ المنتشرة

 مع التوافق )4(
 الكاملة التجارية المنهجية

 المخطط السجل وحجم
 و له؛

 الموارد توفر )5(
 التشغيل لخطة الكافية
 المخطط بالتكاليف التقنية

 بالقسم بالتفصيل لها
 .المالي

 تتضمن :المتطلبات تجاوز - 2
  اإلجابات

  جيدا؛ متطورة تقنية خطط) 1(
  عالي؛ مستوى على التوفر تقييم) 2(
 متطلباتلل كامل وتناسق تفاعل)  3(

  و والتجارية؛ التقنية
 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل) 4(

 .  بها والملتزم
 تتضمن  :المتطلبات يلبي - 1

  اإلجابات
 إلثبات التفصيل من كافٍ  مستوى) 1(

 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة
  العنصر؛

 النموذج مع الفنية الخطط تناسب) 2(
 بالطلب؛ موضح هو كما يالكامل التجار

 المطلوبة الفنية الموارد أن توضيح) 3(
 متاحة العنصر هذا خطط إلنجاز
 .بسهولة

 : المتطلبات فشل - 0
 . 1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال
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 الشبكات وهندسة النظام عن وثائق تقديم :البناء طريقة 31
 على للحصول التسجيل عمليات دعم شأنها من التي

 نظام يوضح أن يجب .التسجيل من قترحالم الجدول
 تشغيل على الطلب مقدم قدرة الشبكة شكل وتوثيق
 الوثائق تتضمن قد . التسجيل أنظمة ومراقبة وإدارة

 تكفي التي األخرى المكونات أو المتعددة المخططات
 : لوصف

 لدعم الزمة نظم من بها يرتبط وما الشبكة •
 : ومنها التسجيل، عمليات

o عنونة نظام TCP/IP المتوقع 
o األجهزة )CPU وRAM القرص ومساحة 

 )النظرية واآلالت الشبكة ومكونات
o واإلصدارات التشغيل نظام 
o اإلصدار عن بمعلوامت( والتطبيقات البرامج (

 والمراقبة واإلدارة السجل عمليات لدعم ضرورية
 يتضمن بما لألهلية التخطيط على عامة نظرة •

 العريض النطاق تخصيص خطط
 النقال/  لمزودينا قائمة •
 المحددين العاملين طاقم أدوار ووصف عدد •

 المنطقة بتلك
  
 )اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(
 

 ال

 

 اإلجابة إيضاحات  2-0
 : الكاملة

 
 بناء طريقة )1(

 المترابطة الشبكة
 والمفصلة؛

 طريقة توفر )2(
 ألنظمة المرونة البناء

 السجل؛
 حجم/مجال )3(

 المتناسقة لتقنيةا الخطة
 التجاري النموذج مع

 المخطط؛ السجل وحجم
  و
 الموارد تقديم )4(

 في التقنية للخطة الكافية
 في لها المخطط التكاليف

  المفصلة  العمل خطة
 .المالي بالقسم

 تتضمن :المتطلبات تجاوز - 2
  اإلجابات

 مفصلة للشبكات تحتية لبنية دليل) 1(
 التطور؛ وعالية

 البنية وتأمين الكبير لتوفرا دليل) 2(
 التحتية؛

 تفاعل الشبكات هندسة تبين) 3(
 التقنية للمتطلبات كامل وتناسق

  و والتجارية؛
 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل) 4(

 .بها والملتزم
 تتضمن  :المتطلبات يلبي  - 1

  اإلجابات
 بناء لخطط التحتية البنية تصف) 1(

 الزمة؛ال العناصر جميع الشبكات
 الكافية التحتية البنية يوضح وصف) 2(

  السجل؛ وأمان قوة ويقدم للشبكات
 SLAو العريض النطاق تناسب) 3(

 هو كما الكامل التجاري النموذج مع
 و بالطلب؛ موضح

 التقنية الموارد أن توضيح) 4(
 العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوبة

 . بسهولة متاحة
   :المتطلبات فشل - 0
 . 1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال
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 قدرات حول التفاصيل تتضمن: البيانات قاعدة قدرات 32
 :يلي ما البيانات قاعدة

  البيانات، قاعدة برنامج •
 أي[ الطبيعية لألرقام وفقا( التخزين مساحة •

/  التسجيل عمليات وعدد] بايت والجيجا بايت الميجا
 ،)التسجيل تعامالت

 ونوع إجماال( الشامل األقصى التعامل •
  ،)التعامل

 ،التوسع إمكانية •
 ،وحذفه وتعديله كائن إنشاء إجراءات •
 ،الكبير التوفر •
 ،التغيير إشعارات •
 ،السجل نقل إجراءات •
 الموافقة، فترة تنفيذ •
 ، واإلبالغ إمكانيات •
 المحددين العاملين طاقم أدوار ووصف عدد •

 .المنطقة بتلك

 اإلجابة إيضاحات 0-2  ال
 : الكاملة

 
 والفهم المعرفة )1(

 قاعدة لقدرات الكاملين
 بمتطلبات للوفاء البيانات
 للسجل؛ التقنية

 المنهجية مع التوافق) 2(
 وحجم الكاملة التجارية
  و له؛ المخطط السجل

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 في التقنية للخطة

 في لها المخطط التكاليف
 المفصلة العمل خطة

 .المالي بالقسم
 

 تتضمن :متطلباتال تجاوز - 2
  اإلجابات

 التطوير وعالي مفصل وصف) 1(
 البيانات؛ قاعدة لقدرات

 البيانات قاعدة قدرات دليل) 2(
 التوسع إمكانية يشمل والذي الشامل،
 والمراجعة تحتية وبنية كبيرة بدرجة

 وإجراءات التشغيل إلجراءات المنتظمة
   االنطالق؛ ممارسات من اإلبالغ

 تفاعل شبكاتال هندسة تبين) 3(
 التقنية للمتطلبات كامل وتناسق

  و والتجارية؛
 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل) 4(

 .بها والملتزم
 تتضمن  :المتطلبات يلبي  - 1

  اإلجابات
 البيانات قاعدة قدرات تصف) 1(

 العناصر جميع الشبكات بناء لخطط
 ؛الالزمة

 قاعدة قدرات الوصف يوضح) 2(
 ،)رائدة غير ممارسات( فيةالكا البيانات
 وإمكانية البيانات، قاعدة وإنتاجية
 مع البيانات قاعدة وعمليات التوسع
 محدودة؛ عمليات حوكمة

 مع البيانات قاعدة قدرات تناسب) 3(
 هو كما اإلجمالي التجاري النموذج
  الطلب؛و في موضح

 التقنية الموارد أن توضيح) 4(
 العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوبة

 . بسهولة متاحة
   :المتطلبات فشل - 0
 .1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال
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 الجغرافي التنوع لخطط وصفا تقدم: الجغرافي التنوع 33
  :من
 

 و ؛االسم خوادم .أ
 .العمليات مراكز .ب
 

 والبنى للنظم المادية المقصود المواقع يشمل أن ينبغي
 في بما( لعملياتا لمراكز واالحتياطية األساسية التحتية

 خطط ذلك يتضمن قد. وغيرها ،)األمان سمات ذلك
 أخرى إجراءات أي أو Anycast الستخدام السجل
 خطط وصف يتضمن أن يجب. الجغرافي للتنوع

 لهذا المخصص الموظفين أدوار ووصف عدد( الموارد
 ). المجال

 

 ال

  

 اإلجابة إيضاحات 2-0
 : الكاملة

 
 الجغرافي التنوع) 1(

 ومراكز األسماء ملخواد
  العمليات؛

 إجراءات اتساق) 2(
 مع الجغرافي التنوع

 التجاري النموذج
 السجل وحجم اإلجمالي
 و له؛ المخطط

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 في التقنية للخطة

 في لها المخطط التكاليف
 المفصلة العمل خطة

 .المالي بالقسم

 تتضمن  :المتطلبات تجاوز - 2
  اإلجابات

 للتونع التطور عالية للمقاييس ليلد) 1(
 المواقع مع للعمليات، الجغرافي

   والوظائف؛
 واألمن التوفر من عالية درجة) 2(

 العريض؛ والنطاق
 للمتطلبات كامل وتناسق تفاعل)  3(

  و والتجارية؛ التقنية
 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل) 4(

 .بها والملتزم
 منتتض  :المتطلبات يلبي  - 1

  اإلجابات
 الجغرافي التنوع لخطط وصف) 1(

 الضرورية؛ العناصر جميع ويشمل
 التنوع من يكفي ما الخطط تقدم) 2(

  والعمليات؛ األسماء لخوادم الجغرافي
 مع الجغرافي التنوع تناسب) 3(

 هو كما الكامل التجاري النموذج
  بالطلب؛و موضح

 التقنية الموارد أن توضيح) 4(
 العنصر هذا خطط ازإلنج المطلوبة

 .بسهولة متاحة
   :المتطلبات فشل - 0
 . 1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال

  

 االسم خادم تكوين بوصف قم DNS خدمة توافق 34
 مع الطلب مقدم توافق كيفية ذلك في بما وتشغيله،
RFCs .المستخدمة االسم خوادم جميع تشغيل يجب 

 صفاتموا مع بالتوافق الجديد gTLD لنطاق
 التعليق طلبات من يلي فيما المحددة DNS بروتوكول

)RFC (لـ ذلك على حصرها عدم مع  الخاصة :  

 هو كما DNS wildcard مورد سجالت استخدام أن الحظ ال
 تقنية أو أخرى طريقة أي أو RFC 4592 في موضح
 داخل التوجيه إعادة استخدام أو DNS مورد سجالت لمزامنة
DNS السجل اتفاقية في السجل منع خالل من. 

 
 يجب الجديدة gTLD بـ الخاصة االسم خوادم أن كذلك الحظ

 اإلجابة إيضاحات 2-0
 : الكاملة

 لتهيئة كاف وصف) 1(
 واالمتثال األسماء خوادم

 DNS لبروتوكول
  ؛RFCs بـ المتعلق

 تتضمن  :المتطلبات تجاوز - 2
 :اإلجابات

 من عالية درجة على خطط) 1(
 االمتثال لضمان والتفصيل التطور

 DNS بروتوكول مع والتوافق
   المطلوبة األداء ومواصفات
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 2671و 2182و 2181و 1982و 1035و 1034
 4343و 3901و 3597و 3596و 3226و
 .4472و

 المستخدمة والموارد تقديمها يجب التي الخدمات وصف
 وتشمل.  النظام عمل كيفية وبيان الخدمات، تنفيذ في

 :يلي ما المقترحة المعلومات
 

 في دعمها يجب التي االستعالم معدالت.  الخدمات
 سيتم كيف  .االحتياطية النظام وقدرة األولية العملية
 مشابه بشكل  ؟TLD في للنمو كمهمة ذلك توسيع
 . واألداء االسم خادم تحديث طريقة

 
 وصف .الخادم وبرامج معدات إكمال وصف.  الموارد

 يجري هل.  RFCs مع الخدمات توافق كيفية
 أو) األداء/القدرة( أخرى مهمة أي شراكة أو تخصيص

 للشبكات العريض النطاق وصف ؟DNS مناطق
 عدد( الموارد خطط وصف. الخوادم معالجة وخطط

 ).   المجال لهذا المخصصة الموظفين أدوار ووصف
 

 األداء تقديم على المقترحة التحتية البنية قدرة وصف
 المرفقة) 6 مواصفات( األداء مواصفات في  لموضحا
 . السجل اتفاقية مسودةب

 :ما يلي الدليل على األمثلة تشمل
 
 المقترح التكوين( الخادم تكوين معايير •

 .)له والمخطط
 :المتطلبات تحقيق في فشل •
 الزيادات لتلبية مساحة •

: االسم لخوادم IANA تقنية متطلبات مع تتطابق أن
<http://www.iana.org/procedures/nameserv

er-requirements.html>. 
 

 الخطة حجم/مجال) 2(
 مع المتناسقة التقنية

 وحجم التجاري النموذج
 ؛له المخطط السجل

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 في التقنية للخطة

 في لها المخطط التكاليف
 المفصلة العمل خطة

 .المالي بالقسم
 االمتثال دليل) 4(

 باتفاقية 6 للمواصفات
 .السجل

 التوفر؛ من كبير مستوى )2(
 للمتطلبات كامل وتناسق تفاعل)  3(

  و والتجارية؛ التقنية
 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل) 4(

 .بها والملتزم
 تتضمن  :المتطلبات يلبي  - 1

 :اإلجابات
 إلثبات التفصيل من كافٍ  مستوى) 1(

 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة
  العنصر؛

 لتؤدي كافية SRS خطط ونتك) 2(
 ومواصفات DNS االمتثالمع إلى

 المطلوبة؛ األداء
 مع الجغرافي التنوع تناسب) 3(

 هو كما الكامل التجاري النموذج
 بالطلب؛و موضح

 التقنية الموارد أن  توضيح) 4(
 العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوبة

 .بسهولة متاحة
   :المتطلبات فشل - 0
 .1 للنقطة اجاتاالحتي جميع يلبي ال
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 تسجيل وإجراءات أمنية سياسة توفر: األمن سياسة 35
 : ذلك في بما مقترحة،

) الخدمات/  والطلب والخادم البيانات( النظام •
 يتم كلها األنظمة وضمان للشبكة الوصول في والتحكم
 كيفية تفاصيل يتضمن بما آمن شكل في عليها الحفاظ

 طي؛االحتيا والنسخ والدخول المراقبة
 تقلل التي األخرى واإلجراءات الشروط •

 مهاجمة رفض خالل من نشرت التي المخاطر
  الخدمات؛

 الكمبيوتر أجهزة لحوادث االستجابة سياسات •
  ومعالجاتها؛ بها الخاصة والخطط والشبكة

 به المصرح غير الوصول خطورة تقليل خطط •
  السجل ببيانات التالعب أو به الخاصة النظم إلى

  التسلل؛ فكش آليات •
 العاملة والدفاعات المقترح للسجل التهديد تحليل •

 العمل وقت في التهديد تحليل وتحديثات التهديدات ضد
  فترات؛ على

 الوصول على القدرة حسابات مراجعة تفاصيل •
  كافة؛ الشبكة إلى

 المادي؛ األمان منهجية •
 منظمة عن المسئولة المجموعة أو القسم تحديد •

 السجل؛ أمان
 على العاملين لطاقم الخلفية من التحقق تعمليا •

 األمان؛
 األمان إمكانيات لتوضيح المستقل التقييم تقرير •
 الختبار فترات على المستقل التقييم وفقرة) وجدت إن(

 السالمة؛ إمكانيات
 بين التحديثات سالمة لتأمين مطلوبة موارد •

 إن ذاته االسم خوادم وبين االسم وخوادم السجل أنظمة
 و. وجد

عدد ووصف للعاملين المخصصين لهذا  •
 ؛ والمجال

 مناسب بشكل اعتبارها يتم أمان مستويات إلى 5 المعيار يدعو ال
 مثال TLD بسلسلة المرتبطة الثقة مستوى وزيادة لالستخدام
 تلك المالية والخدمات. TLDs لـ الموجهة المالية الخدمات

:  تتضمن مالية مؤسسات من تنفيذها يتم أنشطة عن عبارة هي
 للرد؛ القابلة الخرى والتمويالت الودائع قبول) 1
 خدمات) 4 الحواالت؛ وخدمات الدفع) 3 قراض؛اإل )2

 وخدمات أنشطة) 6 السمسرة؛ خدمات) 5 التأمين؛
 وااللتزامات؛ الضمانات) 8 المالية؛ الرعاية) 7 االستثمار؛

 أو والنصائح الملفات إدارة) 10 المالية؛ النصائح) 9
 .مالية كمقاصة العمل )11

 اإلجابة إيضاحات 2-0
 : الكاملة

 
 يليتفص وصف) 1(

 والحلول للعمليات
 األمن إلدارة المنشورة
 التحتية البنى في المنطقي
 وكشف ومراقبة

 الضعف ونقاط التهديدات
 الخطوات واتخاذ األمنية

  لحلها؛ المناسبة
 مع األمن اتساق)  2(

 التجاري النموذج
 السجل وحجم اإلجمالي
  له؛ المخطط

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 في التقنية للخطة

 في لها المخطط تكاليفال
 المفصلة العمل خطة

  و ؛ المالي بالقسم
 األمنية التدابير تتسق) 4(

 تم التي االلتزامات مع
 فيما للمسجلين بها التعهد

 بمستويات يتعلق ما
 و ؛األمن

 إجراءات مناسبة) 5(
 gTLD لسلسلة األمان
 سبيل على( لها المقدم
 السالسل طلبات المثال
 ثوقةالمو التضمينات ذات
 الموجة السالسل مثل

 المتوقع المالية للخدمات

 تتضمن  :المتطلبات تجاوز - 2
  اإلجابات

 والمطورة المفصلة اإلمكانات دليل) 1(
 مختلف عالية،مع درجة على

 ووضع األساسية، األمنية المستويات
 األمان لمقاييس المستقلة المعايير
 واإلنفاذ لألمن والدوري القوي والرصد
 المستمر؛

 المستقل التقييم تقرير تقديم يتم) 2(
 لألمان الفاعلة التحكم أدوات لتوضيح

 HSTLD وجهة ذلك يكون قد(
 شهادات أي أو ISO 27001 وشهادة
 صناعية وشهادات موثوقة أخرى

  ؛)معروفة
 التقنية المتطلبات مع كامالً  تفاعالً )  3(

  و والتجارية؛
 بالفعل المتاحة الفنية الموارد لدلي) 4(

 ؛.بها والملتزم
 تتضمن  :المتطلبات يلبي - 1

 :اإلجابات
 إلثبات التفصيل من كافٍ  مستوى) 1(

 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة
 العنصر؛

 األمنية القدرات من يكفي ما دليل) 2(
 الوصول في المنطقي التحكم وإنفاذ

 الحادث لىع والرد التهديدات وتحليل
 وممارسات. للحسابات والمراجعة

  المتبعة؛ الرائدة والحوكمة الرقابة
 مع المتوافقة األمان إمكانيات) 3(

 هي كما الكاملة التجارية المنهجية
 التزامات وأية بالطلب موضحة

 و للمسجلين؛
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 القدرات أو األمان لزيادة مستوى أي وصف) •
 .gTLD سلسلة تطبيق طبيعة مع
 

 الرئيسية األمنية التهديدات اإلجابات تحدد أن ينبغي
 .تحديدها تم التي التسجيل لعملية

 
 )اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(
  

 مناسب مستوى تقدم أن
 .)لألمان

. 

 المطلوبة الفنية الموارد أن توضيح) 4(
 متاحة العنصر هذا خطط إلنجاز

 و .بسهولة؛
 مساوية المقترحة األمان إجراءات) 5(

 .لها المقدم gTLD سلسلة طبيعة مع
   :المتطلبات فشل - 0
 . 1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال

  

 إلى الوصول السجل يدعم: IPv6 إلى الوصول إمكانية 36
Whois وWhois نشر خدمة وأي الويب إلى المستند 

 من بالقسم موضح هو كما أخرى تسجيل بيانات
 الوصول السجل يدعم. السجل التفاقية 6 المواصفات

 على اسم لخادمي IPv6 شبكة عبر DNS خوادم إلى
 من لمجموعة أدنى حد حالًيا IANA ولدى األقل

 هذه تتضمن. IPv4 اسم لخدمة التقنية المتطلبات
 وبواسطة جغرافًيا منفصلين االسم خوادم من خادمين

 مجموعة يعتبر دمخا كل إن حيث الشبكة، طوبوغرافية
 مواقع من إليهما الوصول ويمكن البيانات، من متسقة
 للمعايير السجل تلبية كيفية وصف. العالم حول متعددة

 إلى IPv6 نقل يتطلب الذي األمر IPv6  لـ ذاتها
 IPv6 عبر تتوفر قد التي الخدمات كافة درجإ. الشبكة

 قد الذي المزود وتنوع IPv6 اتصال وصف مع
 أدوار ووصف عدد( الموارد خطط صفو. يستخدم

 ). المجال لهذا المخصصة الموظفين

 خالل من متوفر IANA االسم ملقم متطلبات ال
http://www.iana.org/procedures/nameserve

r-requirements.html. 

 اإلجابة إيضاحات 1-0
 : الكاملة

 والفهم المعرفة) 1(
 المجال لهذا الكاملين
 بالمتطلبات الخاص

 ؛للسجل نيةالتق
 الخطة حجم/مجال )2(

 مع المتناسقة التقنية
 وحجم التجاري النموذج
 له؛ و المخطط السجل

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 في التقنية للخطة

 في لها المخطط التكاليف
 المفصلة العمل خطة

 .المالي بالقسم
 

  اإلجابات تتضمن:  المتطلبات يلبي - 1
 ثباتإل التفصيل من كافٍ  مستوى) 1(

 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة
 العنصر؛

 تحدد التي الفعال التنفيذ خطة دليل) 2(
 IPv6 إلى الوصول إماكنية المتطلبات

 ما IPv6  لـ الوصول إلمكانية وتشير
 بما بالشبكة باالنتقال IPv6  لـ يسمح

 IPv4 IANA مواصفات مع يتوافق
  منفصلين؛ األقل على اسم بخادمي

 النموذج مع IPV6 خطط تناسب )3(
 موضح هو كما الكامل التجاري
 الفنية الموارد أن وتوضيح بالطلب؛
 العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوبة

 .  بسهولة متاحة
 :  المتطلبات فشل - 0
 . 1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال

  

  تقديم: للبيانات االحتياطية النسخ وإجراءات سياسات 37
 البيانات لنسخ والتردد جراءاتاإل تفاصيل •

 ؛االحتياطي
  االحتياطي للنسخ المستخدمة واألنظمة البرامج •
   ،البيانات تنسيق •
  للبيانات، االحتياطي النسخ مزايا •
 االحتياطي، النسخ اختبار إجراءات •

 ال

  

 اإلجابة إيضاحات 2-0
 : الكاملة

 
 االحتياطي النسخ) 1(

 واستخدام المفصل
 ذات االسترجاع عمليات
  الصلة؛

 تتضمن:  المتطلبات تجاوز - 2
  اإلجابات

 لسياسات التطوير عالي دليل) 1(
 للبيانات، االحتياطية النسخ وإجراءات

 ألمن المستمر والدعم القوي الرصد مع
 مراجعة وتتابع االحتياطية، النسخ
 اختبار وتتابع االحتياطية، النسخ
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 يتضمن بما

 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

 قاعدة بناء إعادة/البيانات استعادة إجراءات •
  بيانات،

 و واإلجراءات، التخزين في التحكم أدوات •
 أدوار ووصف عدد( الموارد خطط وصف •

 ).المجال لهذا المخصصين الموظفين
 

 النسخ عملية) 2(
 واالسترجاع االحتياطي

 يةجنهمال مع تتسق
 والحجم الكاملة التجارية
  و للسجل؛ له المخطط

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 في التقنية للخطة

 في لها المخطط التكاليف
 المفصلة العمل خطة

 .المالي بالقسم
 

 

.  االستعادة وتحليل االستعادة
  اتباعها؛ يجري التي الرائدة الممارسات

 ;  المرونة من عالي مستوى) 2(
 للمتطلبات كامل وتناسق تفاعل)  3(

  و والتجارية؛ التقنية
 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل) 4(

 .بها والملتزم
 تتضمن:  المتطلبات يلبي  - 1

  اإلجابات
 وخطوات الكافي االحتياطي الدعم) 1(

   المتاحة؛ واالسترجاع االسترداد
 الممارسات من  األدنى الحد) 2(

 ; اتباعها يجري التي الرائدة
 االحتياطي النسخ إجراءات تناسب) 3(

 هو كما الكامل التجاري النموذج مع
  بالطلب؛و موضح

 التقنية الموارد أن ضيحتو) 4(
 العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوبة

 .بسهولة متاحة
 :  المتطلبات فشل - 0
 .1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال

  

38 Escrow  :ترتيباتل الطلب مقدم استجابة كيفية وصف 
 بيانات مستودع مواصفات في الموثقة التخزين مستودع
). السجل قيةاتفامسودة  من 2 المواصفات( السجل
 أدوار ووصف عدد يشمل بما( الموارد خطط وصف

 ).  المجال لهذا المخصصة الموظفين

 ال

  

إيضاحات اإلجابة  2-0
  :الكاملة

االمتثال لمواصفات ) 1(
  من اتفاقية التسجيل؛ 2
فنية لوجود  خطة) 2(

موارد كافية في تكاليف 
المخطط المفصل في 

 و القسم المالي،
ن الترتيب لضما) 3(

اتساق مع النهج العام 
األعمال  لقطاع

  يشمل الرد :تجاوز المتطلبات - 2
دليل على درجة عالية من التطور ) 1(

التفصيلية من ضمان  واإلجراءات
 البيانات

اإلجراءات المعمول بها لضمان ) 2(
من اتفاقية  2االمتثال للمواصفات 

  التسجيل؛
التقنية  التفاعل الكامل بين) 3(

 و ومتطلبات العمل،
دالئل على وجود الموارد التقنية ) 4(

 .المخصصة المتاحة بالفعل المتاحة أو
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 يتضمن بما

 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

  يشمل الرد :تلبية الشروط - 1 .نطاق التسجيل/وحجم
مستوى كاف من التفاصيل إلظهار ) 1(

القدرة الكبيرة والمعرفة الالزمة لتلبية 
  العنصر؛ هذا

ضمان البيانات كخطط كافية وفقاً ) 2(
  مان البيانات؛لمواصفات ض

قدرات الضمان تتناسب مع المنهج ) 3(
 و ،طلبالعام كما هو موضح في ال

توضيح على أن الموارد التقنية ) 4(
لتنفيذ ذلك عن طريق خطط  الالزمة

 .لهذا العنصر متاحة بسهولة
  :تعذر المتطلبات – 0

 . 1أ ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 
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 يتضمن بما

 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

  

 امتثال مقدم الطلب صف مدى: استمرارية السجل 39
اللتزامات استمرارية التسجيل كما هو موضح في 

أداء المواصفات  العمل المشترك للمسجل، واستمرارية
 . ، والتي تتعلق بمشروع اتفاق التسجيل)6مواصفات (
 

القيام بعمليات التسجيل باستخدام الملقمات  وهذا يشمل
 الحيوية في المتنوعة، لضمان استمرار عمل الوظائف

 . حالة عطل فني
 

عدد ووصف أدوار الموظفين (وصف خطط الموارد 
  ).لهذا المجال المخصصة

خطة  بالنسبة للمراجع يجب على مقدم الطلب مراجعة ال
على موقع  ICANN gTLD استمرارية السجل الخاصة بـ

 الويب
http://www.icann.org/en/registries/continuity

/gtld-registry-continuity-plan-25apr09-
en.pdf. 

إيضاحات اإلجابة  2-0
  :الكاملة

وصف مفصل يبين ) 1(
 خطط االمتثال اللتزامات

  استمرارية التسجيل؛
مقياس الخطة /نطاق) 2(

التقنية التي تتوافق مع 
النهج العام لقطاع 

 األعمال وحجم المخطط
 و لها من التسجيل،

وضع خطة فنية ) 3(
 لموارد كافية في تكاليف

المفصل في  التخطيط
 .القسم المالي

  يشمل الرد :تجاوز المتطلبات - 2
عالية من العمليات المتقدمة  درجة) 1(

ومفصلة للحفاظ على استمرارية 
  التسجيل؛

  مستوى عال من التوافر؛ وجود) 2(
التفاعل الكامل واالتساق بين ) 3(

 و متطلبات العمل،
دليل الموارد التقنية المتاحة بالفعل ) 4(

 .لمخصصةا أو
  يشمل الرد :يلبي المتطلبات - 1
مستوى كاف من التفاصيل إلظهار ) 1(

القدرة الكبيرة والمعرفة الالزمة لتلبية 
  العنصر؛ هذا

ضمان كفاية خطط االستمرارية ) 2(
  لتؤدي إلى االلتزام بالمواصفات؛

قدرات الضمان تتناسب مع المنهج ) 3(
 و ؛طلبالعام كما هو موضح في ال

وضيح أن الموارد التقنية الالزمة ت) 4(
ذلك عن طريق خطط لهذا  لتنفيذ

 .العنصر متاحة وسهلة
ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0

 . 1 أ االحتياجات للنقطة

  

ضرورة  قم بتقديم خطة يمكن اتباعها عند: انتقال السجل 40
الجديد إلى مشغل جديد، بما في  gTLDانتقال نطاق 

  .لذلك عملية االنتقا

 ال

  

إيضاحات اإلجابة  0-12
  :الكاملة

المعرفة والتفهم ) 1(
 الكامل بإمكانيات قاعدة

البيانات للوفاء 
  ;بااللتزامات الفنية للسجل

مقياس الخطة /نطاق) 2(
 الفنية الذي يتفق مع النهج

العام لقطاع األعمال 
والحجم المخطط له 

  يشمل الرد :تجاوز المتطلبات - 2
خطة نقل السجل المطور  دليل) 1(

على درجة عالية بما في ذلك الوقت 
التحليل أثناء  الالزم لالنتقال، وجدوى

المرحلة االنتقالية، ومراقبة قوية من 
  قبل وبعد انتهاء التفويض؛

  ر؛مستوى عال من التواف وجود) 2(
التفاعل الكامل واالتساق بين ) 3(

 و متطلبات العمل التقنية؛
 .مقدم االنتقال المتاح بالفعل) 4(
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 و للتسجيل،
وضع خطة فنية ) 3(

يف كموارد كافية لتكال
المفصل في  التخطيط

 .القسم المالي

  يشمل الرد :المتطلبات يلبي - 1
التفاصيل  مستوى كاف من )1(

إلظهار قدرة ومعرفة كبيرة الزمة 
وجود  )2(لتلبية هذا العنصر، 

أدلة كافية لتسجيل خطة انتقالية مع 
 اء المرحلة االنتقاليةرصد مخصص أثن

  للتسجيل؛
انتقالية تتناسب مع النهج  خطة) 3(

العامة لقطاع األعمال كما هو موضح 
 و ؛طلبفي ال

الموارد الالزمة النتقال التسجيل ) 4(
 .تخصيصا كامال مخصص

. 
ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0

 . 1أ االحتياجات للنقطة 

  

اختبار  يم وصف لخطةقم بتقد: اختبار تجاوز الفشل 41
تجاوز الفشل، تتضمن االختبار السنوي اإلجباري 

وصفًا لخطط اختبار تجاوز  قد تتضمن األمثلة. للخطة
فشل مراكز البيانات أو عمليات تشغيل لمواقع بديله، 

مستودع  أو اختبار مرفق فعال إلى آخر ضعيف، من
عدد ووصف (وصف خطط الموارد . بيانات السجل
  ).المجال ين المخصصة لهذاأدوار الموظف

 ال

  

إيضاحات اإلجابة  2-0
  :الكاملة

المعرفة والتفهم ) 1(
 الكامل بإمكانيات قاعدة

البيانات للوفاء 
  ;بااللتزامات الفنية للسجل

مقياس الخطة /نطاق) 2(
 الفنية الذي يتفق مع النهج

العام لقطاع األعمال 
والحجم المخطط له 

 و للتسجيل،
ية وضع خطة فن) 3(

كموارد كافية لتكاليف 
المفصل في  التخطيط

  .القسم المالي

  يشمل الرد :تجاوز المتطلبات - 2
على درجة عالية من التطور  دليل) 1(

ومفصلة لفشل خطة االختبار، بما في 
والرصد القوي،  ذلك الفحص الدوري،

  واالستعراض، والتحليل؛
  مستوى عال من المرونة؛ وجود) 2(
لكامل واالتساق بين التفاعل ا) 3(

  متطلبات العمل التقنية؛
الدليل على الموارد التقنية لفشل ) 4(

التجارب المتاحة بالفعل أو المخصصة 
 .الكاملة

  يشمل الرد :المتطلبات يلبي - 1
مستوى كاف من التفاصيل إلظهار ) 1(

القدرة والمعرفة كبيرة الالزمة لتلبية 
  هذا العنصر؛

من خطة االختبار أدلة كافية  وجود) 2(
مع استعراض مخصص وتحليل لنتائج 
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  اختبارات الفشل؛
اختبار التجميع التي تتناسب  خطة) 3(

مع منهج عمل شامل كما هو موضح 
 و ؛طلبفي ال

توضيح أن الموارد التقنية الالزمة ) 4(
ذلك عن طريق خطط لهذا  لتنفيذ

 .العنصر تكون متاحة
ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0
 . 1أ الحتياجات للنقطة ا

  

 قم بتقديم وصف: عمليات المراقبة وتصعيد الخطأ 42
لمراقبة نظم السجل ) أو الحالية(للترتيبات المقترحة 

ونظم قاعدة البيانات  SRS بما في ذلك(بالغة األهمية 
 اتصال الشبكة ونشاط Whoisوخدمة  DNSوخوادم 

هذا  يجب أن يوضح). وأجهزة التوجيه وجدر الحماية
واآلليات التي سيتم  الوصف كيفية مراقبة هذه النظم

استخدامها لتصعيد الخطأ واإلبالغ عنه، كما يجب أن 
تفاصيل عن ترتيبات الدعم المقترحة لنظم السجل  يقدم
  .هذه

 
سوف يقوم مقدم الطلب بوصف آليات االتصال 

للمسجلين الكتشاف وتأشير هيئات التسجيل  والمراقبة
-512 لـ DNSتجاوز أحجام استجابة  مما يؤدي إلى
بايت بمجرد -RFC-3226 1220بايت وتعديل 
 .DNSSEC توفير الدعم لـ

 
عدد ووصف أدوار الموظفين (وصف خطط الموارد 

  ).لهذا المجال المخصصة

 ال

  

إيضاحات اإلجابة  2-0
  :الكاملة

المعرفة والتفهم ) 1(
 الكامل بإمكانيات قاعدة

البيانات للوفاء 
  ;تزامات الفنية للسجلباالل

مقياس الخطة /نطاق) 2(
 الفنية الذي يتفق مع النهج

العام لقطاع األعمال 
والحجم المخطط له 

  للتسجيل،
وضع خطة فنية ) 3(

كموارد كافية لتكاليف 
المفصل في  التخطيط

 و .القسم المالي
االتساق مع ) 4(

االلتزامات المقدمة 
صيانة  المسجلين بشأن

 .النظام

  يشمل الرد :اوز المتطلباتتج - 2
األدلة التي تظهر درجة عالية من ) 1(

الرصد /التطور والتفصيل للتسامح
أدوات الرصد في  المكرر ونشره مع

لوحة أجهزة القياس / الوقت الحقيقي 
ومراجعتها  التي تم نشرها) المقاييس(

  بانتظام،
  وجود مستوى عال من التوافر ؛) 2(
اق اإلثبات دوام التفاعل و اتس) 3(

 و التقنية، لمتطلبات العمل
دليل الموارد التقنية للرصد  )4(

 . والتصعيد المتاح بالفعل أو المخصص
  يشمل الرد :المتطلبات يلبي - 1
مستوى كاف من التفاصيل إلظهار ) 1(

القدرة والمعرفة كبيرة الالزمة لتلبية 
  هذا العنصر؛

تثبت كفاية نظم  أدلة) 2(
مخطط مع رصد التحمل ال/الرصد

مخصصة واالستعراض الدوري 
  الذي يتم تنفيذه؛ المحدود

خطط تتناسب مع نهج  هناك) 3(
 و األعمال العام،

توضيح أن الموارد التقنية الالزمة ) 4(
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ذلك عن طريق خطط لهذا  لتنفيذ
 . العنصر متاحة بسهولة

ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0
 . 1االحتياجات للنقطة 

  

43 DNSSEC :وصف السياسات واإلجراءات للتسجيل 
المقترح المتبع، على سبيل المثال، للتوقيع على ملف 

مواقع األطفال، ولتوليد  المنطقة، للتحقق والموافقة من
 وصف كيفية توافق تنفيذ .وتبادل وتخزين مواد التخزين

DNSSEC مع RFCs مع ذات الصلة بما في ذلك 
 ،RFCs 4033، 4034 :عدم حصرها على ذلك

يطلب ( 5155و 4641 ،4509 ،5910 ،4035
 هذا األخير فقط عند عرض رفض التواجد المعتمد

أدوار  عدد ووصف(وصف خطط الموارد  ).المبعثر
 ). الموظفين المخصصة لهذا المجال

 ال

  

إيضاحات اإلجابة  1-0
 :الكاملة

المعرفة والتفهم ) 1(
 الكامل بإمكانيات قاعدة

البيانات للوفاء 
  ;لتزامات الفنية للسجلباال

مقياس الخطة /نطاق) 2(
 الفنية الذي يتفق مع النهج

العام لقطاع األعمال 
والحجم المخطط له 

 و للتسجيل،
وضع خطة فنية ) 3(

كموارد كافية لتكاليف 
المفصل في  التخطيط

 .القسم المالي

  يشمل الرد :يلبي المتطلبات - 1
مستوى كاف من التفاصيل إلظهار ) 1(

رة والمعرفة كبيرة الالزمة لتلبية القد
في  DNSSEC لتقديم االحتياجات

وقت اإلطالق، وفقاً لطلبات التعليقات 
التشفير  ، وتوفيرRFCs المطلوبة

توليد، تبادل، (اآلمن لإلدارة الرئيسية 
  ؛)وتخزين

إجراءات اإلدارة الرئيسية ) 2(
  المقترحة؛  TLD للمسجلين في

مع النهج تتناسب الخطة الفنية ) 3(
العام لقطاع األعمال كما هو موضح في 

 و ،طلبال
توضيح أن الموارد التقنية الالزمة ) 4(

ذلك عن طريق خطط لهذا  لتنفيذ
 . العنصر تكون متاحة بالفعل أو بسهولة

  :فشل المتطلبات - 0
 . 1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

  

 .اختياري 44
IDNs :ح سيقوم بدعمتحديد إن كان السجل المقتر 

، وإذا كان األمر TLDفي نطاق  IDNتسجيل عناوين 
المثال، وضح الرموز  على سبيل. كذلك، فوضح الكيفية

مرفقة برموز  IDNالتي سيتم دعمها، وتقديم جداول 
هذا . تحديدها بجانب سياسة تسجيل مناسبة متغيرة تم

بقاعدة البيانات  يتضمن أيًضا الواجهات العامة الخاصة
بما (خطط الموارد  وصف .EPPأو  Whoisمثل 

يشمل عدد ووصف أدوار الموظفين المخصصة لهذا 
مع  IDNوصف كيفية توافق تنفيذ  ).المجال

أو  IDNغياب تنفيذ . وقت البدء خدمة اختيارية IDNsتعتبر  ال
 نالطلب الذي يمقدم  .سجل مقدم الطلب خطط لن يقلل من

وقت  IDNsلتنفيذ  لهذا السؤال مع خطط التنفيذ ونيستجيب
  .الموضحة هنا للمعايير طبقاً  البدء سيتم احتسابه

 خدمة IDNsتعتبر  2-0
ات إيضاح .إضافية

) 1( :اإلجابة الكاملة
المتطلبات التقنية 

 والمعرفة الكاملة بهذا
 الجانب من التسجيل؛

فنية كمورد  خطة) 2(
كافي لتكاليف المخطط 

  المفصل في القسم المالي؛
االتساق مع ) 3(

  يشمل الرد: تجاوز المتطلبات - 2
الدليل على اإلجراءات التفصيلية ) 1(

والتي على درجة عالية من التطور 
 IDN ذلك جداول ، بما فيIDNs لـ

 الكاملة، واالمتثال للمبادئ التوجيهية
IDNA/IDN وRFCsوالرصد ، 

  ؛IDN الدوري لعمليات
الدليل القدرة على حل التقديم ) 2(

 المعروفة أو هجمات IDN وقضايا
IDN الخداعة؛  
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RFCs 3454، 37435890، 34905891، 
 إلى جانب إرشادات 5893، و34915892

ICANN IDN على موقع الويب 
<http://www.icann.org/en/topics/idn/ 

implementation-guidelines.htm>. 

االلتزامات التي تعهد بها 
المسجلين في الغرض من 

 التسجيل والتسجيل
 و ألوصاف الخدمات،

لقة قضايا متع) 4(
باستخدام البرامج النصية 

 IDNيتم تسويتها و التي
جداول كاملة ومتاحة 

  .للجمهور

التفاعل الكامل واالتساق لمتطلبات ) 3(
 و العمل التقنية،

دليل الموارد التقنية المتاحة بالفعل ) 4(
 .المخصصة أو
 
  يشمل الرد: يلبي المتطلبات - 1
كاف من التفاصيل إلظهار مستوى ) 1(

والمعرفة الالزمة لتلبية  القدرة الكبيرة
  هذا العنصر؛

كفاية خطط التنفيذ ألسماء  دليل) 2(
النطاقات الدولية في االمتثال للمبادئ 

  ؛IDN/IDNA لـ التوجيهية
التي تتفق مع النهج  IDN خطط) 3(

 و العام كما هو موضح في الطلب؛
نية الالزمة توضيح أن الموارد التق) 4(

لتنفيذ ذلك عن طريق خطط لهذا 
  .بسهولة العنصر متاحة

 ال يلبي جميع :فشل المتطلبات - 0
 . 1أ االحتياجات للنقطة 
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إثبات القدرة 
 المالية

المدققة والمراجعة  تقدم القوائم المالية: البيانات المالية 45
 الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان من(بشكل مستقل 

) ، وبيان التدفقات النقدية/رأس مال الشريك/اهمينالمس
لمقدم الطلب، والقوائم المالية غير  للسنة المالية األخيرة

بالنسبة  .المدققة للفترة المنتهية مؤخرا لمقدم الطلب
أحدث اإلقرارات  لمقدمي الطلبات الجدد، يتم تقديم

   .المالية المتاحة
 

 يل المشروعاتيتم استخدام البيانات المالية في تحل
 اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع( .والتكاليف

 )السرية

تعطي  أن) 50-45(يقصد باألسئلة الموجودة بهذا القسم  ال
لمقدمي الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم التشغيلية والتقنية في 

  .السجل إدارة

يتم إعداد القوائم المالية  1-0
وفقاً  الموثقة أو المدققة

المعايير ( IFRS لـ
الدولية لإلقرارات 

المعتمد من ) المالية
IASB )معايير  مجلس

أو ) المحاسبة الدولية
المعايير المحاسبية 

 المتعارف عليها والمقبولة
على سبيل المثال، ( وطنياً 

GAAP.(  وهذا يتضمن
ميزانية وبيان دخل 

يعكسان الحالة المالية 
ونتائج  لمقدم الطلب

في حال  .عمليات التشغيل
كان مقدم الطلب كياناً 

 جرى تشكيله حديثا
 gTLDلغرض  تطبيق 

ودون خبرة عملية، فإنه 
يجب على مقدم الطلب 

تعكس  تقديم تقارير مالية
رأس مال الكيان لمشغل 

يجب أن يكون . السجل
 هناك إمكانية للتحقق من

التمويل في الحالة السابقة 
على أنه انعكاس حقيقي 

ودقيق وال يمكن أن 
 .مويالً مأموالً ت يتضمن

 عند عدم توفر البيانات
الموثقة أو المدققة بشكل 
منفصل يكون على مقدم 

الطلب توفير تفسير 
مع الممارسات  واضح

القضائية إلى جانب أن 
بالحد األدنى  يمتلك

البيانات المالية غير 
 .المدققة

يتم توفير  :يلبي المتطلبات -يلبي    1
دققة المالية الموثقة أو الم البيانات

الكاملة عند المستوى األعلى المتوفر 
حيث  .لمقدم الطلب للسلطة القضائية
المالية غير متوفرة،  مثل هذه القوائم

مثل الكيانات التي شكلت حديثا، فقد قدم 
مالية غير مدققة  مقدم الطلب، قوائم

 . كحد أدنى
لم يتم الوفاء  :فشل المتطلبات - 0

 على سبيل. 1بالمتطلبات إلحراز 
لمثال، فشل كيان له تاريخ عملي في ا

 . .تقديم إقرارات ُمدقَّقة
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للتكلفة والتمويل  تقديم التوقعات المالية: نموذج التوقعات 46
  .للحدث األكثر احتماال) المرفق( 1النموذج  باستخدام

تقديم الخصائص المشتركة بين طلبات  ويقصد بالنموذج
. التقييم وبذلك يتم تسهيل عملية TLDالحصول على 

أو المتوقع (تشمل توقعات للفروق الكبيرة بين السنوات 
في ) التالية لإلطار الزمن الخاص بالنموذج في السنوات

افتراضات /وصف أساس .أي فئة من التكلفة أو التمويل
 .االفتراضات/المنطقي للبناء لألرقام المقدمة، واألساس

 ذلك دراسات وبيانات مرجعية، أو غيرها قد يتضمن
والتحقق  من الخطوات التي اتخذت لتطوير االستجابات

  .من صحة أي االفتراضات
 
 )اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(

 ال

  

قام مقدم الطلب بتقديم  2-0
 نموذج شامل يثبت عمل

حتى في حالة (دائم 
تساوي التكاليف مع 

الربح خالل السنوات 
 ).للتشغيل الثالث األولى

 
مقدم  يعتبر وصف

الطالب لتطوير التوقعات 
خالل مرحلة  كافيا

وتعتبر كذلك  االجتهاد
 .للتوقعات أساسا

 : تجاوز المتطلبات - 2
وصف النموذج كما هو موضح ) 1(

توازن محافظ من  بتفصيل كاف ليكون
حيث التكلفة والتمويل والمخاطر، أي 

  اهتمام مستمر؛ يمثل التمويل والتكاليف
التخطيط توضيح الموارد و) 2(

 و ؛للعمليات المستدامة
العمل الذي سبق القيام به في ) 3(

للوصف الكامل، يشير  وضع توقعات
 . إلى وجود أساس سليم لألرقام المقدمة

  :المتطلبات يلبي - 1
وصف النموذج بتفصيل كاف ليتم ) 1(

معقول من حيث التكلفة  تحديده بتوازن
والتمويل والمخاطر، أي أن التمويل 

  المستمر؛ ليف تتفق االهتماموالتكا
توضيح الموارد والتخطيط ) 2(

  للعمليات المستدامة؛
تحديد االفتراضات المالية عن ) 3(

 و خدمات التسجيل والتمويل واألسواق؛
 التقديرات المالية والدفاع عنها؛ و) 4(
  

ال يلبي جميع : فشل المتطلبات - 0
 . 1أ االحتياجات للنقطة 
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 وشرح وصف: المال رأس ونفقات تكاليف )أ( 47
 وتشغيل إلنشاء الرأسمالية والنفقات المتوقعة التكاليف
 المساعد الدليل في موصوف هو وكما. المقترح المسجل

 ضوء في المقدمة المعلومات دراسة ستتم الطلب، لمقدم
 هذه تتوافق أن يجب لذا،. التقييم ومعايير بالكامل الطلب
 من األرقام جدول في مةالمقد المعلومات مع اإلجابة

توفير خدمات ) 2إبقاء عمليات التسجيل، و) 1:  أجل
 التقنية بالمتطلباتالوفاء ) 3التسجيل الواردة اعاله، و

 يجب. والعملية التقنية القدرة إثبات القسم في الموصوفة
 .  والمتغيرة الثابتة التكاليف تتضمن أن
 

 . يجب أن تتضمن التكاليف الثابتة والمتغيرة
 
  )اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية(

التكاليف المحددة متسقة  0-2  .46السؤال  المقدم فيالنموذج  مبني على هذا السؤال ال
 مع خدمات السجل

المقترحة وتعمل على 
تمويل المتطلبات الفنية 
بشكل كاٍف ومتسقة مع 

المقترح  الهدف/المهمة
التكاليف المتوقعة . للسجل

لتسجيل الحجم معقولة 
 والنطاق الموصوف في

تشمل التكاليف  .التطبيق
المالية  المحددة األداة

 50المذكورة في السؤال
 .أدناه

  :تجاوز المتطلبات - 2
عناصر التكلفة الموصوفة مرتبطة ) 1(

منفصل بكل مجال من  بوضوح وبشكل
خدمات : عمليات تشغيل السجل

وغيرها  التسجيل، والمتطلبات التقنية،
الجوانب األخرى كما وصفها مقدم  من

  الطلب؛
التكاليف التقديرية محفوظة وتتفق ) 2(

مقاس التسجيل /نطاق/مع عملية حجم
  الطلب؛ كما وصفه مقدم

معظم التقديرات الفعلية إلى  تشير) 3(
أمثلة لعمليات التسجيل السابقة أو ما 

 و يعادلها،
وتستند تقديرات المحافظين إلى ) 4(

ووصف مجموعة من  تلك التجارب
التكاليف المتوقعة واستخدام الحد 

 . األعلى لهذه التقديرات
 : المتطلبات يلبي - 1
تغطي عناصر التكلفة الموصوفة ) 1(

مجاالت عمليات  بشكل مقبول جميع
خدمات التسجيل، والمتطلبات : السجل

األخرى  التقنية وغيرها من الجوانب
 و كما هو موضح من قبل مقدم الطلب،

التكاليف التقديرية التي تتسق  )2(
عنها مع عملية التسجيل  ويمكن الدفاع

 . مقاس مقدم الطلب/نطاق/من حجم
ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0

 . 1أ االحتياجات للنقطة 

    

. لها قم بوصف المدى المتوقع للتكاليف المخطط) ب(
اإلجابة ( .وصف العوامل التي تؤثر على هذا المدى

 )األسئلة تبقى موضع السرية على هذه

 ال
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يمكن استخراج التمويل من  :التمويل والدخل) أ( 48
سبيل المثال، رأس المال الموجود  على(مصادر متعددة 

 لكل). الربح من تشغيل السجل المقترح/أو العائدات
 كيف ستقدم) 1 :، وصف)بقدر ما هو متاح(مصدر 

 العمليات التمهيدية، )أ :األموال الحالية موارد لكل من
توضيحاً لنموذج الربح بما ) 2 ،العمليات المستمرة) بو

 في حال عدم نية(في ذلك تقديرات لمعدالت االنتقال 
مقدم الطلب االعتماد على ربح التسجيل لتغطية تكاليف 

كيفية نمو تمويل  تشغيل السجل، يجب عليه توضيح
) 3 ،)التشغيل وصيانته بطريقة مستقرة ومستمرة

يجب عليه (مقدم الطلب ( الخارجي،  مصادر التمويل
الطرف  عند االقتضاء تقديم دليل على التزام من جانب

  .)الذي يلتزم باألموال
يكون التمويل المضمون مقابل غير المضمون  ينبغي أن

بمصادر لكل  محددا بوضوح، بما في ذلك تلك المرتبط
  .نوع

 )السرية اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع(

 ال

  

تم تحديد موارد التمويل  2-0
 بوضوح وتُقدم بشكل
كاٍف لتقديرات تكلفة 

تم تحديد مصادر . السجل
تمويل رأس المال 

عليها  بوضوح واإلبقاء
بجانب االستخدامات 

األخرى المحتملة لألموال 
تم وصف . هذه وإتاحتها

انتقال مصادر  خطة
التمويل من الرأس مال 

الناتج المتاح إلى الربح 
إذا ( عن عمليات التشغيل

تم توثيق ). كان متاًحا
مصادر التمويل 

الخارجية والتحقق منها 
 ويجب أال تتضمن

. مصادر مأمولة لألموال
تم تحديد مصادر تمويل 

رأس المال الالزمة 
تشغيل  الستمرار عمليات

السجل على أساس 
األرباح المخطط . متطور

لها متسقة مع حجم 
إلى  هوالدخول المخطط ل
 .األسواق المستهدفة

  :تجاوز المتطلبات - 2
الموارد الحالية كمية ومنفصلة ) 1(

  التسجيل؛ ومخصصة لعمليات
حالة تمويل العمليات الجارية  في) 2(

بدال من العائدات (من الصناديق القائمة 
فإنه يتم التمويل ) الجارية من العمليات

والفصل بين الجنسين، وخصص هذا 
كافية لتشغيل  ي كميةالغرض فقط ف
 ثالث سنوات؛

ترتبط اإليرادات بوضوح بحجم  )3(
األعمال المتوقعة، وحجم السوق 

 والتوغل؛ 
واالفتراضات المعمول بها هي ) 4(

  متحفظة،
نماذج التدفق النقدي المعّدة لتمويل ) 5(

وافتراض اإليرادات الفعلية حيث  الصلة
يتم تقسيم النشاط التجاري على نحو 

 و كاف،
رأس المال مقسم إلى آمن في ) 6(

 . ويرتبط بالتدفقات النقدية مقابل التعهد
  :المتطلبات يلبي - 1
الموارد القائمة كمية، على النحو ) 1(

  والمتاح وحسب الميزانية؛ المحدد
حالة تأمين العمليات الجارية  في) 2(

بدال من العائدات (من التمويل الحالي 
التمويل فإن ) الجارية من العمليات

يكون كمي ومن ثم تحديد مصادره 
  سنوات؛ بمبلغ كافية لتشغيل ثالث

ترتبط اإليرادات المتوقعة مباشرة ) 3(
 بحجم األعمال، وحجم السوق والتوغل؛

 و 
االفتراضات المعمول بها ) 4(
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 . عنها والمعقولة والتي يمكن الدفاع
ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0

 . 1أ االحتياجات للنقطة 

    

 قم بوصف المدى المتوقع في التمويل المتوقع) ب(
وصف العوامل التي تؤثر على هذا . واألرباح المتوقعة

هذه األسئلة تبقى موضع  اإلجابة على( .المدى
 )السرية

 ال

  

  

    

  

وصف التخطيط المحتمل  :التخطيط المحتمل )أ( 49
نهج أية حواجز متوقعة لتنفيذ  التعرف على :الخاص بك

أنها تؤثر على التكلفة،  العمل الموضح بالتطبيق، وكيف
 .والتمويل أو الجدول الزمني في التخطيط الخاص بك

السياسة  التعرف على أي الئحة خاصة، أو القانون أو
 . التي قد تؤثر على تقديم خدمات التسجيل

 
المتوقعة  لكل طارئ، بما يشمل التأثير على اإليرادات

 .1 النموذجسنوات التي قدمت في  3والتكاليف لفترة 
 
 .)وسيتم االحتفاظ بالردود على هذا السؤال في سرية(

 ال

  

االحتماالت والمخاطر  2-0
محددة ومضمنة في 

. التكلفة والتمويل تحليلي
خطة اإلجراء محددة في 
. حال حدوث االحتماالت

حال  النموذج مرن في
 .حدوث هذه االحتماالت

ج التي تعال تحديد الردود
الموارد واحتمال التأثير 

 .على الطوارئ

  تجاوز المتطلبات - 2
تحديد النموذج بدقة للمخاطر  يتم) 1(

 :الرئيسية والفرص التي سوف تحدث
مخاطر التشغيل، ومخاطر األعمال 

 و والقانونية، وغيرها؛ التجارية،
خطط العمل والعمليات والموارد ) 2(

ات للتمويل القائم وخطة اإليراد الكافية
 . للطوارئ التي قد تحدث

  :المتطلبات يلبي - 1
يحدد النموذج المخاطر الرئيسية ) 1(

كافية بحيث يمكن فهمها  مع تفاصيل
من قبل رجل أعمال من ذوي الخبرة 

  في هذا المجال؛
الرد اعتبار الحتمال حدوث  يعطي) 2(

 و حاالت الطوارئ؛
إذا لم تكن الموارد متوافرة لتمويل ) 3(

في الخطة القائمة، فإنه يتم  الطوارئ
تحديد مصادر التمويل ووضع خطة 

 . للحصول عليها
ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0

 . 1أ االحتياجات للنقطة 

    

وصف التخطيط للطوارئ الخاص حيث أن ) ب(
التمويل تخضع النخفاض كبيرا لدرجة أنه قد  مصادر

وجه وب .يلزم إنحراف مادي لنموذج الطلب المحدد
 التقنية المستمرة؟ خاص، كيف سيتم الوفاء بالمتطلبات

 ال
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 مالحظات العام النشر
 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

لحدوث  تحسب) 2قالب (المالية  إنهاء قالب التوقعات
اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع ( .أسوأ حالة

 )السرية

    

بوصف التخطيط المحتمل لديك حيث تكون  قم )ج(
عليا التي تتجاوز التوقعات ال معدالت النشاط بشكل كبير

. الزماً  يكون فيها تغيير المواد من نموذج التطبيق أمراً 
وبوجه خاص، كيف سيتم الوفاء بالمتطلبات التقنية 

هذه األسئلة تبقى موضع  اإلجابة على( المستمرة؟
 )السرية

 ال

  

  

    

  

تقدير مالي لتمويل عمليات السجل الخاص  توفير) أ( 50
لخاصة للسجل التي تشمل الوظائف ا. أساس سنوي على

أو /الطلب و يجب دعمها حتى في حال فشل عمل مقدم
 :التمويل

 
  ألسماء النطاقات المسجلة؛ DNS حل )أ

  نظام التسجيل المشترك؛ تشغيل )ب
 Whois خدمة توفير )ج
 ودائع لتسجيل ضمان البيانات، بيانات التسجيل )د
 و
 صيانة المنطقة الموقعة على النحو الصحيح  )ه

  DNSSEC لمتطلبات وفقاً 
 

العملة  حدد(إدراج التكلفة السنوية المقدرة لكل وظيفة 
 ).المستخدمة

طلبات  حماية المسجل أمرا هاما ومن ثم يطلب من مقدمي ال
gTLD  الجدد تقديم دليل يشير إلى استمرار المهام الحساسة

استدامة التمويل أو معاناة عمل مقدم  حتى في حالة عدم
يجب أن تتم حماية احتياجات المستخدم  .لفشل السج. الطلب

أساسه الحصول  التوضيح الصريح الذي يتم على من خالل
لفترة ممتدة من الوقت في مقابل فشل  على وظائف السجل

ومن ثم يعرف هذا القسم كإجراء مستهدف وواضح  .السجل
  .يقصد منه حماية وخدمة المسجلين

هذا دليل  ما يجعللمقدم الطلب مهمتين مرتبطتين بشكل كاف م
يجب تقدير  أوال، .على استمرارية لمهام التسجيل الحرجة

 األساسية التكلفة المحتملة للحفاظ على وظائف حماية المسجل
سيحكم القائمون على عملية  وخالل تقييم الطلب،). أ جزءال(

التحتية والمنهج  التقييم ما إذا كان التقدير المقدر لبنية األنظمة
  .مالي قد تم وصفه بأي مكان بالطلبالتجاري اإلج

لالزمة لتنفيذ ا ، طرق الحصول على األموال)ب الجزء(ثانيا 
سنوات على األقل ليتم وصفها من جانب تلك المهام لثالث 

العقود تلبي  نوعين من .وفقاً للمعايير الواردة أدناه مقدم الطلب
يجب على مقدم الطلب تحديد أي من هذه . هذه المتطلبات

يطلب من العقد أن يتم تنفيذه في وقت تنفيذ  .رق تم وصفهالط
 .اتفاقية السجل

األشكال المتوفرة هنا  3-0
 تستند إلى تقدير دقيق

يمكن أن يكون . للتكاليف
الدليل المعين موثق أو 

خطة تفصيلية لقدرة 
التسجيل  لتمويل عمليات

الجارية الحرجة 
 5-3للمسجلين لمدة 

سنوات في حالة عدم 
أو  ل أو التقصيرالتسجي

أدلة  .حتى عامل الخلف
المالية لتمويل  الوسائل

هذه المتطلبات قبيل 
يجب تلبية  .التفويض

 المتطلبات قبل أو
بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية 

 .السجل

 : تجاوز المتطلبات - 3
تتناسب التكاليف مع الخطط الفنية ) 1(

العام لألعمال كما هو موضح  والنهج
 في التطبيق، و 

 يتم تأمين األدوات المالية، ومكان) 2(
لتوفير العمليات الجارية لثالث سنوات 

 . على األقل في حالة الفشل
. 

تتناسب ) 1(: المتطلبات يلبي - 1
العام  التكاليف مع الخطط الفنية والنهج

 و لألعمال كما هو موضح في التطبيق،
تأمين األدوات المالية، ومكان ) 2(

ية لثالث سنوات العمليات الجار لتوفير
 . على األقل في حالة الفشل

  :فشل المتطلبات - 0
 . 1أ ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 
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 نطاق
 تحديد النقاط المعيار النقاط

 

يجب على مقدمي الطلبات تقديم دليل على كيفية ) ب( 
الالزمة ألداء هذه المهام الحرجة للتسجيل  تدبير األموال

عمليات التسجيل  الذي سيكون متاحا ومضمونا لتمويل
لمدة ال تقل عن ) الجديدة gTLD المسجلين في لحماية(

 حددت .بعد انتهاء اتفاقية السجل سنوات ثالث
ICANN المطلب طريقتين لتحقيق هذا: 

من ) LOC( غير قابلة للغي د مؤقتخطاب اعتما) 1(
 .خالل مؤسسة مالية حسنة السمعة

 أكبر أو مساويا يكون أن يجب اإليداع مقدار 
 ال لفترة  السجل عمليات يللتمو المطلوب المقدار من
 من التحقق لدى التعامل حالة في.  سنوات ثالث عن تقل

 تكلفة ارتباطه سيتم الفعلي الدفع فإن االعتماد خطاب
 .الوظائف هذه تشغيل
 على يجب LOC يسمي أن ICANN أو 

 سيتم دفعه يتم تمويل أي .المستفيد أنه على ممثلها
 السجل ظائفو تشغيل على يعمل الذي للمثل توفيره

 .المطلوبة
 على يجب LOC خمس تقل ال بفترة يتمتع أن 

 على النص يتم قد .TLD تفويض تاريخ من سنوات
LOC فقرة على احتوت إن السنوي االنتهاء تاريخ مع 

 لعدد تعديل دون السنوية لالمتدادات والقابلة العمل دائم
 تعلم التي البنك اإلصدار حتى الفترات من نهائي ال

 المستفيد إطالق حتى أو النهائي االنتهاء بتاريخ يدالمستف
 قبل االنتهاء تاريخ جاء إن .كتابة كدليل LOC لـ

 من فسيطلب TLD لتفويض الخامسة السنوية الذكرى
 .استبدال عقد على الحصول الطلب مقدم
 إصدار يجب LOC مالية مؤسسة خالل من 

 قد. قضائي مستوى أعلى على مضمونة السمعة حسنة
 الدولية السمعة ذات التأمين شركة أو البنك ذلك نيتضم
 مثل ثالث طرف من قوي باعتماد تتمتع التي القوية

Standard & Poor )AA أعلى أو(، Moody 
)Aa أعلى أو(، أو A.M. Best )A - X  أعلى أو.( 

     ال
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 . التأمين ستتولى التي الجهة الوثائق توضح أن ينبغي
 يقدم وسوف LOC إلى ICANN ينهتع من أو 

) جزئيا أو كامال( األموال إلخراج شرط أو قيد دون
 أو ICANN قبل من خطي إشعار تسليم عند بموجبها

 .تعينه من
 أصلية نسخة إرفاق الطلب مقدم على يجب 

 تحتوي التي الخطاب مسودة أو لالعتماد التنفيذ لخطاب
 تنفيذها عدم حالة في. الكاملة والشروط البنود على

 تزويد الطلب مقدم من بسيطل تاريخه، خالل
ICANN أصلية بنسخة LOC بالتزامن أو قبل المنفذ 

 .السجل اتفاقية تنفيذ مع
 يحتوي أن يجب LOC على األقل على 

 :التالية المتطلبات
o إصدار بنكي وتاريخ اإلصدار. 
o المستفيد: ICANN / 

4676 Admiralty Way، Suite 330  /
Marina del Rey، CA 90292  /US،  أو

 .هاممثل
o والعنوان الطلب لمقدم الكامل االسم. 
o  رقم تعريفLOC. 
o المبلغ تماما بالدوالر. 
o تاريخ االنتهاء. 
o المطلوبة والنماذج واإلجراء العنوان تحديد 

 .الدفع عرض به يتم الذي
o الشروط: 
 االعتماد خطاب من الجزئية المعايير تحديد 

 خطاب بموجب للقيمة الدفع تقليل وجوب إلى باإلضافة
 .عتماداال
 بنك باسم الدفع عمليات كافة تحديد يجب 

 .االعتماد رقم االعتماد وخطاب اإلصدار
 تعديل يتم ال قد LOC توسيعها أو تنقيحها أو 
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 .عقد أو اتفاقية أو مستند ألي مرجع خالل من
 الدولية لممارسات االستعداد معرضاً  LOC يعتبر

)ISP 98 ( وغرفة التجارة الدولية) رقم
 ).590 اإلصدار

)2 (Uالمستودع وحساب إلغاؤه يتم ال الذي بالنقد اإليداع 
 . السمعة حسنة مالية مؤسسة خالل من Uالنقدي
 المقدار من أكبر أو مساويا اإليداع مقدار 

 ثالث عن تقل ال لفترة السجل عمليات لتمويل المطلوب
 .سنوات
 ثالث طرف خالل من النقد مع التعامل يجب 

 مع بالدمج للتمويل سمحت لن مالية مؤسسة في يتمثل
 التمويالت أو الطلب مقدم تشغيل عمليات تمويل

 أو ICANN خالل من إليها الوصول يتم وقد األخرى
  .معينة بشروط الوفاء حالة في ممثلها من
 إصدار يجب LOC مالية مؤسسة خالل من 

 قد. قضائي مستوى أعلى على مضمونة السمعة حسنة
 الدولية السمعة ذات ينالتأم شركة أو البنك ذلك يتضمن
 مثل ثالث طرف من قوي باعتماد تتمتع التي القوية

Standard & Poor )AA أعلى أو(، Moody 
)Aa أعلى أو(، أو A.M. Best )A - X  أعلى أو.( 

 . التأمين ستتولى التي الجهة الوثائق توضح أن ينبغي
 اتفاقية تقدم وسوف escrow بحساب المتعلقة 

escrow إلى ICANN شرط أو قيد دون تعينه من أو 
 تسليم عند بموجبها) جزئيا أو كامال( األموال إخراج
 .تعينه من أو ICANN قبل من خطي إشعار
 ال بفترة يتمتع أن المستودع اتفاقية على يجب 

  .TLD تفويض تاريخ من سنوات خمس تقل
 اإليداع مستودع حساب في التمويل يعتبر ال 

  .ICANN لـ أصالً 
 إلى تعود أقل بنكية لرسوم أهمية ذات أرباح أي 

 الحساب تسوية حال الطلب لمقدم ردها وسيتم الودائع
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 على الحفاظ ونفقات التكلفة لدفع المستخدم غير الحد إلى
 .المستودع

 المتراكمات إلى باإلضافة اإليداع رد ويجب 
 المستودع، اعتبار مع بنكية رسوم أي عن تقل التي

 عمليات تمويل في تخداماالس عدم حال الطلب لمقدم
 خمس مرور بعد أو مفاجئ حدث بسبب السجل تشغيل
 .أكثر كان أيهما أو سنوات
 تفسير بتقديم مطالبا الطلب مقدم سيكون 
 تحسب التي والمؤسسة اإليداع كمقدار ICANN لـ

 .الطلب تقديم وقت لحساب المستودع واتفاقية اإليداع
 في اإليداع تلتمويال دليل إرفاق الطلب مقدم على يجب

 إليداع المؤقتة الترتيبات دليل أو المستودع حساب
 اتفاقية وبنود اإليداع تمويل دليل تقديم يجب .التمويل

 اتفاقية تنفيذ مع بالتزامن أو قبل ICANN إلى المستودع
 .السجل
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تعليقات / مالحظاتالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىبدء التشغيل

اإليرادات والتكاليف المتوقعة (1
التسجيل المتوقع أ)
رسوم التسجيل ب)
إيرادات التسجيل ج)
إيرادات أخرى د)

إجمالي اإليرادات هـ)

التكاليف المتوقعة
العمالة: و)

عمالة التسويق (1
عمالة دعم العمالء (2

العمالة التقنية (3
التسويق ز)
المرافق ح)

التكاليف العامة واإلدارية ت)
الفوائد والضرائب ي)

االستهالك ك)
تكاليف أخرى ل)

إجمالي التكاليف                  -                 -                 -                  -م)

صافي إيرادات عملية التشغيل المتوقعة                  -                 -                 -                  -ن)

الفصل بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة (2
إجمالي التكاليف المتغيرة أ)
إجمالي التكاليف الثابتة ب)

-                  -                 -                 -                 

النفقات الرأسمالية المتوقعة (3
األجهزة أ)
البرامج ب)

األثاث والمعدات ج)
أشياء أخرى د)

إجمالي النفقات الرأسمالية                  -                 -                 -                  -هـ)

ة ق ت ال الخ ل األ (4

مقدم طلب نطاق TLD - التقديرات المالية : إرشادات
مباشرة / تشغيلية

تشمل التكاليف المتغيرة تكاليف العمالة وغيرها من التكاليف غير الثابتة بطبيعتها (النفقات المتغيرة تبًعا لزيادة أو 
انخفاض اإلنتاج أو مستوى عمليات التشغيل).  

التكاليف الثابتة هي النفقات التي ال تتأثر بصفة عامة بزيادة أو انخفاض اإلنتاج أو مستوى عمليات التشغيل.   ومن 
الضروري بصفة عامة تكبد مثل هذه التكاليف لتشغيل العمليات األساسية للمنظمة أو من المتوقع تكبدها اعتماًدا على 

االلتزامات التعاقدية.

متى آان ذلك مناسًبا، يرجى اإلشارة إلى نقاط البيانات و/أو 
الصيغ المستخدمة في العمليات الحسابية

إرشادات عامة
تتطلب عملية تقديم الطلب أن يقوم مقدم الطلب بتقديم نوعين من التقديرات المالية. 

ينبغي أن يوضح التقدير المالي األول (نموذج 1) اإليرادات والتكاليف المرتبطة بسيناريو التقديرات األآثر احتماًال.  
ويجب أن يشمل هذا التقدير عدد التسجيالت ورسوم التسجيل وجميع التكاليف والنفقات الرأسمالية المتوقعة خالل فترة بدء 

التشغيل وخالل السنوات الثالث األولى من عمليات التشغيل.  يرتبط النموذج 1 بالسؤال 46 (نموذج التقديرات) في 
الطلب. 

نطلب من مقدمي الطلبات أيًضا أن يعرضوا في تقدير مالي منفصل (نموذج 2) اإليرادات والتكاليف المرتبطة بالسيناريو 
الواقعي ألسوأ الحاالت والذي ُيفترض فيه عدم نجاح التسجيل. يرتبط النموذج 2 بالسؤال 49 (التخطيط للطوارئ) في 

الطلب.

بالنسبة لكل تقدير يتم إعداده، يرجى إدراج تعليقات ومالحظات في الجزء السفلي من التقدير (في المساحة المخصصة 
لذلك) لتزويد القائمين على مراجعة هذه التقديرات بالمعلومات المتعلقة بما يلي:

1) الفروض المستخدمة، والفروق الكبيرة في اإليرادات، والتكاليف، والنفقات الرأسمالية من عام آلخر؛
2) آيفية التخطيط لتمويل العمليات؛ 

3) التخطيط للطوارئ

قم بتضمين تعليقات من شأنها مساعدة القائمين على مراجعة هذا التقدير في فهم األسلوب الذي تنتهجه في العمل وأي 
اتجاهات أو اختالفات متوقعة.

تتعلق فترة بدء التشغيل بالتكاليف والنفقات الرأسمالية فقط؛ أي أنه ال ينبغي إدخال أي تقديرات لإليرادات في هذا 
العمود.  ويرجى وصف الفترة الزمنية اإلجمالية المتوقع تغطيتها.

تمثل تكاليف التسويق المبالغ التي يتم إنفاقها على اإلعالن والترويج وأي نشاط تسويقي آخر. وينبغي أال يشمل هذا المبلغ 
تكاليف "عمالة التسويق" المذآورة أعاله.

يجب أن يساوي إجمالي التكاليف 
في القسم 1

ينبغي أن يوضح مقدم الطلب دورات الحياة المتوقعة للنفقات الرأسمالية المستخدمة مع تحديد االستهالك السنوي.

باالستهالك يتعلق فيما حياتها ودورات "األخرى" الرأسمالية النفقات وصف رجاء األصول والخصوم المتوقعة (4
السيولة النقدية أ)

الحسابات المدينة ب)
أصول متداولة أخرى ج)

إجمالي األصول المتداولة                  -                 -                 -                  -د)

الحسابات الدائنة هـ)
خصوم مستحقة أخرى و)

إجمالي الخصوم المتداولة                  -                 -                 -                  -ز)

إجمالي الممتلكات والمعدات واألجهزة                  -                 -                 -                  -ح)
الدين طويل األجل ت)

التدفقات النقدية المتوقعة (5
(الخسارة) صافي الدخل                  -                 -                 -                  -أ)
االستهالك المضاف                  -                 -                 -                  -ب)

النفقات الرأسمالية للعام الحالي                  -                 -                 -                  -ج)
التغير في األصول المتداولة غير النقدية                  -                 -                 -غير متاحد)
التغير في إجمالي الخصوم المتداولة                  -                 -                 -غير متاحهـ)

تسويات الدين                  -                 -                 -غير متاحو)
تسويات أخرى ز)

صافي التدفقات النقدية المتوقعة                  -                 -                 -                  -ح)

مصادر األموال (6
دين: أ)

متاح بالفعل وقت تقديم الطلب (1-                  
محتمل و/أو ملتَزم به لكن غير متاح بعد (2-                  

أسهم:  ب)
متاحة بالفعل وقت تقديم الطلب (1-                  

محتملة و/أو ملتَزم بها لكن غير متاحة بعد (2-                  
إجمالي مصادر األموال                   -ج)

تعليقات عامة متعلقة بالطوارئ:

تعليقات عامة (مالحظات تتعلق بالفروض المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات إلخ):

تعليقات متعلقة بكيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:

قم بتقديم شرح للفروق الكبيرة بين السنوات (أو المتوقع في السنوات التالية لإلطار الزمني الخاص بالنموذج) في أية 
فئة من التكلفة أو التمويل.

قم بتضمين أي تعليقات عامة توضح بها آيفية تمويلك لعمليات التشغيل. وسيتم شرح التمويل بالتفصيل في اإلجابة عن 
السؤال 48.

قم بتقديم تعليق عام لوصف تخطيطك للطوارئ. وسيتم شرح التخطيط للطوارئ بالتفصيل في اإلجابة عن السؤال 49.

يجب على مقدم الطلب إعداد األصول والخصوم المتوقعة لبدء التشغيل وفترة الثالث سنوات التالية

األخرى ودورات حياتها فيما يتعلق باالستهالك. رجاء وصف النفقات الرأسمالية 

ينبغي أن يساوي االستهالك إجمالي تكلفة االستهالك في القسم 1.

تعتمد التدفقات النقدية على صافي تكاليف عمليات التشغيل المتوقعة (قسم 1) والنفقات الرأسمالية المتوقعة 
(قسم 3) واألصول والخصوم المتوقعة (قسم 4).

ينبغي أن يصف مقدم الطلب مصادر تمويل الدين وأسهم رأس المال مع تقديم دليل على ذلك (وليكن، على سبيل المثال، 
خطاب التزام).
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1) اإليرادات والتكاليف المتوقعة

آان التسجيل متوقًعا اعتماًدا على استطالعات السوق األخيرة.104780               80,600               62,000                 -أ) التسجيل المتوقع
ال نتوقع زيادات آبيرة في رسوم التسجيل بعد السنة الثالثة.                 $7.00                 $6.00                 $5.00                $-ب) رسوم التسجيل
             733,460             483,600             310,000                 -أ * بج) إيرادات التسجيل
تشير اإليرادات األخرى إلى إيرادات اإلعالنات التي يتم الحصول عليها                62,000               48,000               35,000                 -د) إيرادات أخرى

من خالل عرض اإلعالنات على موقع الويب الخاص بنا.
             795,460             531,600             345,000                 -هـ) إجمالي اإليرادات

   التكاليف المتوقعة
و) العمالة:

سيتم شرح التكاليف بمزيد من التفاصيل في اإلجابة عن السؤال 47.               81,000               72,000               66,000            125,000) عمالة التسويق
               74,000               71,000               68,000              25,000) عمالة دعم العمالء

               49,000               47,000               45,000            332,000) العمالة التقنية
               31,680               26,400               44,000            40,000ز) التسويق
               14,400               12,000               10,000              7,000ح) المرافق

             136,000             122,500             112,000            14,000ت) التكاليف العامة واإلدارية
               30,760               29,800               29,000            27,500ي) الفوائد والضرائب

يعكس االستهالك إجمالي النفقات الرأسمالية المتوقعة (173k$) مقسومة                59,733               85,466               69,333            51,933ك) االستهالك
على دورات الحياة:

130k/3 + $43k/5 = $51,933$ = بدء التشغيل
تعكس مبالغ االستهالك التالية تكلفة االستهالك في العام الماضي باإلضافة 
إلى االستهالك المتعلق بالنفقات الرأسمالية اإلضافية خالل دورات الحياة 

المناسبة.

               25,920               21,600               18,000            12,200ل) تكاليف أخرى
             502,493             487,766             461,333          214,633م) إجمالي التكاليف

             292,967               43,834            (116,333)         (214,633)هـ - من) صافي إيرادات عملية التشغيل المتوقعة (اإليرادات مطروًحا منها

2) الفصل بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة
التكاليف المتغيرة:             217,416             198,930             195,250            92,000أ) إجمالي التكاليف المتغيرة 

-بدء التشغيل يساوي إجمالي تكلفة األيدي العاملة زائد 75% من التسويق.
-السنة األولى وحتى السنة الثالثة تساوي 75% من إجمالي تكلفة األيدي 

العاملة زائد 50% من التسويق و30% من التكاليف العامة واإلدارية 
والتكاليف األخرى

التكاليف الثابتة: تساوي إجمالي التكاليف مطروًحا منه التكاليف المتغيرة             285,077             288,836             266,083          122,633ب) إجمالي التكاليف الثابتة

             502,493             487,766             461,333          214,633 = القسم 1) م

3) النفقات الرأسمالية المتوقعة
-تمتد دورة حياة األجهزة والبرامج لثالث (3) سنوات               58,000               16,000               21,000            98,000أ) األجهزة
               11,000               24,000               18,000            32,000ب) البرامج

-تمتد دورة حياة األثاث والمعدات األخرى لخمس (5) سنوات               16,000               14,000               22,000            43,000ج) األثاث والمعدات األخرى
د) أشياء أخرى

               85,000               54,000               61,000          173,000هـ) إجمالي النفقات الرأسمالية

4) األصول والخصوم المتوقعة
             784,600             578,600             556,300          705,300أ) السيولة النقدية

             160,000             106,000               70,000ب) الحسابات المدينة
               80,000               60,000               40,000ج) أصول متداولة أخرى

          1,024,600             744,600             666,300          705,300د) إجمالي األصول المتداولة

             125,300             113,000             110,000            41,000هـ) الحسابات الدائنة
و) خصوم مستحقة أخرى

             125,300             113,000             110,000            41,000ز) إجمالي الخصوم المتداولة

= القسم 3) هـ: تراآميةح) إجمالي الممتلكات والمعدات واألجهزة
األعوام السابقة + العام 

الحالي

173,000          234,000             288,000             373,000             

لن يتم سداد مدفوعات أصل الدين بموجب الحد االئتماني مع XYZ Bank           1,000,000          1,000,000          1,000,000       1,000,000ت) إجمالي الدين طويل األجل
حتى السنة الخامسة. وسيتم دفع الفائدة آنفقات عارضة مع تضمينها في 

القسم 1) ي.

5) التدفقات النقدية المتوقعة
             292,967               43,834            (116,333)         (214,633)= القسم 1) نأ) صافي الدخل (الخسارة)
               59,733               85,466               69,333            51,933= القسم 1) ك ب) االستهالك المضاف
              (85,000)              (54,000)              (61,000)         (173,000)= القسم 3) هـ ج) النفقات الرأسمالية

 = القسم 4) (ب+ج): د) التغير في األصول المتداولة غير النقدية
العام الماضي - العام الحالي

              (74,000)              (56,000)            (110,000)غير متاح

 = القسم 4) ز: هـ) التغير في إجمالي الخصوم المتداولة
العام الحالي - العام الماضي

تشير القيمة 41k$ في تكاليف بدء التشغيل إلى تعويض الحسابات الدائنة                12,300                 3,000               69,000            41,000
المشار إليها في الميزانية المتوقعة.  وتعتمد السنوات التالية على التغيرات 

في الخصوم المتداولة حيث يتم طرح العام الماضي من العام الحالي

و) تسويات الدين

 = القسم 4) ت:
العام الحالي - العام الماضي

                     -                     -                     -غير متاح
ز) تسويات أخرى

             206,000               22,300            (149,000)         (294,700)ح) صافي التدفقات النقدية المتوقعة

6) مصادر األموال
أ) دين:

انظر التعليقات الخاصة بالتمويل أدناه. سيتم شرح اإليرادات بمزيد من        11,000,000) متاح بالفعل وقت تقديم الطلب
التفاصيل في اإلجابة عن السؤال 48.

2) محتمل و/أو ملتَزم به لكن غير متاح بعد
 ب) أسهم:

1) متاحة بالفعل وقت تقديم الطلب
                 -2) محتملة و/أو ملتَزم بها لكن غير متاحة بعد

       1,000,000ج) إجمالي مصادر األموال

على الرغم من أننا نتوقع تحقيق تدفق نقدي إيجابي بنهاية السنة الثانية، فإن الحد االئتماني الذي تم االتفاق عليه مؤخًرا سيغطي تكاليف التشغيل خالل األربع سنوات األولى من التشغيل إذا لزم األمر. لقد عقدنا أيًضا اتفاقية مع XYZ Co. لضمان المسجلين في حالة عجز 
نموذج العمل عن دعم نفسه في السنوات القادمة. وقد تم إرفاق االتفاقية التي تم عقدها مع .XYZ Co بالطلب.

تعليقات عامة متعلقة بالطوارئ:

عينة مقدم طلب نطاق TLD - التقديرات المالية :
مباشرة / تشغيلية

تعليقات عامة (مالحظات تتعلق بالفروض المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات إلخ):
نتوقع زيادة عدد التسجيالت إلى حوالي 30% سنوًيا مع زيادة في رسوم التسجيل بنسبة 1 دوالر أمريكي سنوًيا خالل السنوات الثالث األولى. آما نتوقع أن تزيد التكاليف بمعدل يمكن التحكم فيه خالل السنوات الثالث األولى باستثناء تكاليف التسويق والتي من المنتظر أن 

تصبح أعلى عند بدء التشغيل وفي السنة األولى حيث نقوم بإنشاء االسم التجاري ونسعى لزيادة عدد التسجيالت.  ومن المتوقع أن تصبح النفقات الرأسمالية أعلى في مرحلة بدء التشغيل ثم ستتراجع حاجتنا إلى االستثمار في برامج وأجهزة الكمبيوتر بعد مرحلة بدء التشغيل.  
هذا ومن المتوقع أيًضا أن يصل استثمارنا في األثاث والمعدات إلى أقصى معدالته في مرحلة بدء التشغيل حيث نقوم بإنشاء البنية التحتية وسينخفض بعد ذلك في الفترات التالية.

تعليقات متعلقة بكيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:
لقد تفاوضنا مؤخًرا مع XYZ Bank للحصول على حد ائتماني (وقد تم إرفاق نسخة من اتفاقية الحد االئتماني التي تم تنفيذها بالكامل مع الطلب) ومن المنتظر أن يسمح لنا هذا التمويل بشراء المعدات الالزمة ودفع أجور الموظفين وتغطية تكاليف التشغيل األخرى خالل فترة 

بدء التشغيل والسنوات القليلة األولى من عمليات التشغيل.  ونتوقع أن تغطي عمليات التشغيل تكلفتها (أي أن اإليرادات الناتجة عن عمليات التشغيل ستغطي جميع التكاليف والنفقات الرأسمالية المتوقعة) في النصف الثاني من السنة الثانية للتشغيل؛ آما نتوقع أيًضا أن تصبح 
تلك العمليات عمليات مربحة من خالل التدفق النقدي اإليجابي في السنة الثالثة.
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-                -                 -               

               -                 -                -هـ) إجمالي اإليرادات

1) عمالة التسويق
2) عمالة دعم العمالء

3) العمالة التقنية

ك) االستهالك

               -                 -                -                    -م) إجمالي التكاليف

               -                 -                -                    -ن) صافي إيرادات عملية التشغيل المتوقعة (اإليرادات مطروًحا منها التكاليف)

أ) إجمالي التكاليف المتغيرة 

-                    -                -                 -               

               -                 -                -                    -هـ) إجمالي النفقات الرأسمالية

               -                 -                -                    -د) إجمالي األصول المتداولة

               -                 -                -                    -ز) إجمالي الخصوم المتداولة

-                    -                -                 -               
-                    -                -                 -               
-                    -                -                 -               

               -                 -                -غير متاحد) التغير في األصول المتداولة غير النقدية
               -                 -                -غير متاحهـ) التغير في إجمالي الخصوم المتداولة

               -                 -                -غير متاحو) سداد الدين
ز) تسويات أخرى

               -                 -                -                    -ح) صافي التدفقات النقدية المتوقعة 

1) متاح بالفعل وقت تقديم الطلب
2) محتمل و/أو ملتَزم به لكن غير متاح بعد

  
1) متاحة بالفعل وقت تقديم الطلب

2) محتملة و/أو ملتَزم بها لكن غير متاحة بعد

                    -ج) إجمالي مصادر األموال

3) النفقات الرأسمالية المتوقعة

ح) إجمالي الممتلكات والمعدات واألجهزة، صافي االستهالك

تعليقات عامة (مالحظات تتعلق بالفروض المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات إلخ):

تعليقات متعلقة بكيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:

نموذج 1 -- التقديرات المالية : التقديرات األآثر احتماًال
مباشرة / تشغيلية

1) اإليرادات والتكاليف المتوقعة
أ) التسجيل المتوقع
ب) رسوم التسجيل

ت) التكاليف العامة واإلدارية
ي) الفوائد والضرائب

ج) إيرادات التسجيل
د) إيرادات أخرى

   التكاليف المتوقعة
و) العمالة:

ز) التسويق
ح) المرافق

أ) األجهزة

6) مصادر األموال
أ) دين:

ل) تكاليف أخرى

2) الفصل بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة

هـ) الحسابات الدائنة
و) خصوم مستحقة أخرى

ب) إجمالي التكاليف الثابتة

4) األصول والخصوم المتوقعة

ب) الحسابات المدينة

ب) البرامج
ج) األثاث والمعدات األخرى

د) أشياء أخرى

5) التدفقات النقدية المتوقعة
أ) صافي الدخل (الخسارة)
ب) االستهالك المضاف

ت) إجمالي الدين طويل األجل

ج) أصول متداولة أخرى

أ) السيولة النقدية

تعليقات عامة متعلقة بالطوارئ:

ب) أسهم:

ج) النفقات الرأسمالية
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-                -                 -                 

                 -                 -                -هـ) إجمالي اإليرادات

1) عمالة التسويق
2) عمالة دعم العمالء

3) العمالة التقنية

ك) االستهالك

                 -                 -                -                    -م) إجمالي التكاليف

                 -                 -                -                    -ن) صافي إيرادات عملية التشغيل المتوقعة (اإليرادات مطروًحا منها التكاليف)

أ) إجمالي التكاليف المتغيرة 

-                    -                -                 -                 

                 -                 -                -                    -هـ) إجمالي النفقات الرأسمالية

                 -                 -                -                    -د) إجمالي األصول المتداولة

                 -                 -                -                    -ز) إجمالي الخصوم المتداولة

-                    -                -                 -                 
-                    -                -                 -                 
-                    -                -                 -                 

                 -                 -                -غير متاحد) التغير في األصول المتداولة غير النقدية
                 -                 -                -غير متاحهـ) التغير في إجمالي الخصوم المتداولة

                 -                 -                -غير متاحو) سداد الدين
ز) تسويات أخرى

                 -                 -                -                    -ح) صافي التدفقات النقدية المتوقعة 

1) متاح بالفعل وقت تقديم الطلب
2) محتمل و/أو ملتَزم به لكن غير متاح بعد

  
1) متاحة بالفعل وقت تقديم الطلب

2) محتملة و/أو ملتَزم بها لكن غير متاحة بعد

                    -ج) إجمالي مصادر األموال

د) إيرادات أخرى

   التكاليف المتوقعة
و) العمالة:

نموذج 2 -- التقديرات المالية : أسوأ الحاالت
مباشرة / تشغيلية

1) اإليرادات والتكاليف المتوقعة
أ) التسجيل المتوقع
ب) رسوم التسجيل
ج) إيرادات التسجيل

ز) التسويق
ح) المرافق

ت) التكاليف العامة واإلدارية
ي) الفوائد والضرائب

ل) تكاليف أخرى

2) الفصل بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة

ب) إجمالي التكاليف الثابتة

4) األصول والخصوم المتوقعة
أ) السيولة النقدية

د) أشياء أخرى
ج) األثاث والمعدات األخرى

3) النفقات الرأسمالية المتوقعة
أ) األجهزة
ب) البرامج

أ) صافي الدخل (الخسارة)
ب) االستهالك المضاف
ج) النفقات الرأسمالية

6) مصادر األموال
أ) دين:

هـ) الحسابات الدائنة
و) خصوم مستحقة أخرى

ت) إجمالي الدين طويل األجل

ح) إجمالي الممتلكات والمعدات واألجهزة، صافي االستهالك

ب) الحسابات المدينة
ج) أصول متداولة أخرى

تعليقات عامة (مالحظات تتعلق بالفروض المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات إلخ):

تعليقات متعلقة بكيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:

تعليقات عامة متعلقة بالطوارئ:

ب) أسهم:

5) التدفقات النقدية المتوقعة
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