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  ] مطلوبTLD[خطاب دعم للحصول على : الموضوع
  

في برنامج ] مقدم الطلب[ بواسطة ICANNالمقدم إلى ] TLD[الحصول على لطلب ] الكيان الحكومي[لدعم الكامل من قبل يؤآد هذا الخطاب على ا
gTLDتفسير الكيان . [لمراسلتك في هذا الموضوع] سلطة عامة/ الحكومة [ني أتمتع بصالحيةأؤآد أن] منصب/أمين عام/وزير[وبصفتي  .ة الجديد
  ]وما هية الوظائف والمسؤوليات, أو الوآالة, المكتب, القسم, الهيئة ذات الصلة, الحكومي

قد يشمل هذا السياسات الخاضعة للتطوير بشأن من يمكنه . مدى فهمك لكيفية استخدام االسم من قبل مقدم الطلباشرح [ في gTLDسيتم استخدام 
  .هذا العرضوضع عن قرب مع مقدم الطلب على ] قسم/سلطة عامة/الحكومة[ عملت .]تسجيل االسم، ونظام التسعير والهياآل اإلدارية

وعندئذ، . ICANNبإبرام اتفاقية تسجيل مع ] مقدم الطلب[يلتزم , تتفهم أنه في حالة نجاح الطلب, وهكذا, هذا الطلب] السلطة العامة/الحكومة[تدعم 
   .ICANNات سياسة أصحاب المصلحة المتعددة بـ  وااللتزام بسياسات اإلجماع الموضوعة من خالل عمليICANNيلتزم بدفع رسوم لمنظمة 

ومقدم ] السلطة العامة/الحكومة[في حالة نشوب نزاع بين , هعلى نحو إضافي أن اتفاقية التسجيل تنص على أن] السلطة العامة/ الحكومة[آما تدرك 
  .TLDصادر من أية محكمة تابعة لالختصاص القضائي لصالح الكيان الحكومي ذا الصلة بـ ملزم أمر االلتزام بأي  ICANNيجوز لمنظمة , الطلب

وهكذا يكون من المدرك أن اتفاقية التسجيل تعكس القيود المجتمعية المقترحة في , يتم تقديم هذا الطلب في صورة طلب يستند إلى المجتمع] اختياري[
  .تشمل السبل الممكنة اللجوء إلى إجراء فض النزاع على قيود التسجيل, يودفي حالة عدم التزام التسجيل بهذه الق .الطلب

حيث سيحدد هذا االتفاق . بإبرام اتفاق منفصل مع مقدم الطلب] السلطة العامة/ الحكومة[إنني أنصح أنه في حال نجاح هذا الطلب، فستقوم  ]اختياري[
طرًفا ) ICANN(ولن تكون هيئة  .لك الظروف التي بموجبها يمكن أن نسحب هذا الدعمالشروط التي ندعمه بموجبها في عملية تشغيل النطاق، وآذ

  ]. السلطة العامة/ الحكومة[في هذا االتفاق، وسيكون تنفيذ هذا االتفاق بشكل آامل في يد الحكومة 

ببذل مجهودات , من بين أشياء أخرى, ICANN من قيام الهيئة االستشارية لألسماء الجغرافية المشارآة بدعم] السلطة العامة/ الحكومة[آما تتفهم 
في المقام ] اسم وتفاصيل جهة االتصال[وأود أن أنّوه أنه في حال طلب معلومات إضافية أثناء هذه العملية، فسيتم االتصال بـ  .بشأن تصديق هذه الوثيقة

  . األول
  

  .أشكرآم على إتاحة الفرصة لدعم هذا الطلب
  

  مع خالص الشكر
  

  الهيئة العامة ذات الصلة/  الجهة الحكوميةتوقيع من
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 2ملحق النموذج 
 معايير وأسئلة التقييم

 
 

أهدافها الرئيسية تعزيز المنافسة في سوق أسماء من بين كمنظمة غير ربحية تضم أصحاب مصلحة متعددين، كان  1998في  ICANN  تأسيس منذ 
 –ن التنافس وتحافظ على مصالح المستهلكين تحديًدا هي اإلبقاء على التعاون وإيجاد عمليات تضم ICANN وتعتبر المهمة التي تسعى لها . النطاقات

هو وضع المعايير والتقييم في  ICANN حيث يعد هدف . الجديدة وتنفيذها gTLDsويتضمن ذلك دراسة . بدون التأثير على أمان اإلنترنت واستقراره
 .إطار من الموضوعية قدر اإلمكان

 
، اتا عامل مهم لتعزيز االختيار واالبتكار والمنافسة في إطار خدمات تسجيل النطاقالجديدة بوصفه gTLDsإلى  ICANN وفي الوقت الذي تنظر فيه 

لة وُمطولة مع جميع الدوائر  gTLD الحصول على  اتطلبمن جوالت هذه الفقد تم التوصل إلى قرار بدء  الجديدة القادمة بعد عملية مشاورة ُمفصَّ
 .االنتخابية لمجتمع اإلنترنت العالمي

 
وعلى الرغم من ذلك، فال تعد العملية بنفس سهولة تسجيل أحد . جديدة gTLD  وتشغيل نظمة قطاع عام أو خاص تقديم طلب بإنشاء يمكن ألي مو

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

 .بمعايير التشغيل والمعايير الفنية للمحافظة على استقرار اإلنترنت وإمكانية تشغيله
 

 الجديدة gTLD لـ معايير التقييم الفني والمالي الخاصة بمبادئ ال .1
 

ولذلك، . الجديدة بما في ذلك أسماء النطاقات الدولية TLDsلطرح عملية متواصلة سيكون هي الجولة األولى مما هذه . التحفظمبادئ  •
 .ترحلتشغيل سجل والنموذج التجاري المقالالزمة للمتطلبات الفنية وشامل تتطلب معايير تلك الجولة من مقدمي الطلبات تقديم تحليل منطقي 

 
 .تسم المعايير والتقييم بالموضوعية قدر اإلمكانتينبغي أن  •

 
  هام لعملية مع وضع هذا الهدف في االعتبار، هناك هدفTLD  مع وجود نماذج سجالت  ،تنويع حيز األسماءيتمثل في الجديدة

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

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

يقوم مقدمي سالموائمة تبًعا للنماذج المختلفة التي على أن يتيح إمكانية إطار عمل موضوعي للتقييم، يجب أن توفر العملية . مختلفة
 .، سوف يتم تقييم إجابات المتقدم وفقاً للمعايير الخاصة بالنموذج المقترحهذا في نطاق إطار العملو. بتقديمها الطلبات

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

 .تستطيع الصمود في جميع الظروف
 

 على سبيل المثالموضوعية في مجاالت حماية مسجل النطاقمكن للمعايير أن تكون ي ،: 
 .التمويل لمواصلة عمليات التشغيل في حالة فشل السجلتوفير  −
 .مستودع البيانات وخطط الطوارئ عند الفشل ومتطلبات التخطيط لالستمرارمتطلبات بااللتزام  −

 
خدمة مصالح مسجلي ل(تشغيل سجل على الفنية لمقدم الطلب والكفاءة ح بين تأسيس العمل الصحي التوازنمستوى يجب أن يفرض التقييم  •

ال تسعى و. بأن أي رأسمالي ألي مشروع يمكنه المطالبة بذلكللمعلومات أو إصدار حكم  يليفصتالالفرز ، مع عدم طلب )النطاقات
 ICANN لمسجلي النطاقضمانات محددة توفير مع نها تسعى لتشجيع االبتكار األعمال بل إنجاح من لتحقق ل . 

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

المتطلبات بفعلي م التزابإبداء  الطلب مقدم ICANN تطالب وسوف  .تسجالاللتشغيل الالزمة لمقدم الطلب إبداء تفهمه للمتطلبات الفنية 
 .TLD ويتماشى ذلك مع الشروط األساسية الحالية لـ. الفنية للتشغيل قبل التفويض
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 :ما يليبمقدم الطلب مطالبة وتتضمن األمثلة على ذلك . في كٍل من المعايير والنقاط حماية مسجل النطاقتم التأكيد على  •
 

  مشغل بديل مع توفير لموارد المالية لتمويل الحل المستمر لألسماء عن طريق تخصيص ا لحدوث الطوارئ وفشل السجلتقديم خطة
 .عطاء إشعار موسع لمسجلي النطاقاتإإلى أن يكون من الممكن أو 

  من وسائل الحماية من خالل السوقإبداء مقدرة على فهم حاالت الطوارئ والتخطيط لها لتوفير بعٍض. 
  بمتطلبات استقرار وأمان االلتزامDNS وضح بالقسم التقنيكما هو م. 
  إلى أكبر مجموعة من الخدمات إمكانية الوصولتوفير. 

 
 في الطلب ومعايير التقييمالمطروحة جوانب من األسئلة  .2
 

 أن األسئلةالذي تم تأسيسه سيجد مشغل السجل و. تهدف األسئلة الفنية والمالية إلى إعالم مقدم الطلب وتوجيهه بخصوص جوانب بدء السجل والتشغيل
 .صريحة، بينما سيجدها مقدمي الطلبات عديمي الخبرة جزًءا طبيعًيا من التخطيط

 
 :ستؤكد على) موضحة بشكل مفصل أدناه(التقييم والنقاط 

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

 
 :ستمرةمبصفة إبداء القدرة على تشغيل السجل وتمويله  •

 
 تمويل لدعم عمليات التشغيل الفنية بطريقة تضمن االستقرار واألمان وتدعم النفقات المخطط لهامصادر ال. 
  في جميع الظروف وتوقع حدوث الطوارئواالستدامة المرونة. 
 التمويل للقيام بالعمليات في حالة الفشل. 

 
 .DNSإظهار قدرة الخطة الفنية على توفير أفضل الممارسات للسجل وتحديد الجوانب التي قد تؤدي إلى زيادة مشاكل استقرار وأمان  •

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

 بات الفنيةتغطية التمويل بشكٍل كاف للمتطل. 
 تغطية التمويل للتكاليف. 
 تحديد المخاطر وتناولها، بالمقارنة مع جوانب الخطة األخرى. 

 
 تحديد النقاط .3
 

 التقييم
 

مراعاة ذلك، ستقوم مع و. )1(يجب توجيه األسئلة وطرح المعايير والنقاط ومنهجية التقييم بالتوافق مع المبادئ الموضحة سابًقا في القسم  •
تنوع المقيٍّمين والوصول إلى الخبراء في جميع ومن شأن . ن التقييمانوعة من األعضاء االستشاريين حول العالم بتشكيل لجمجموعة مت

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

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

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

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

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

 
قد يقوم القائمون بطرح مجموعة من  خالل مرحلة التقييم. ت على اإلنترن. ستتم االتصاالت بين فرق التقييم ومقدمي الطلبات عبر واجهة •

 .لمقدم الطلب الذي قد يستجيب لها مقدم الطلب من خالل الواجهة األسئلة التوضيحية
 

 .ويشير نموذج الطلب إلى األجزاء التي سيتم نشرها. بنشر الطلبات بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات ICANN ستقوم : السرية
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 اطتحديد النق
 
وفي العديد من . سيتم احتساب النقاط تبًعا لجدول النقاط المرتبط بكل سؤال أو مجموعة من األسئلةو. سيتم تقييم اإلجابات وفًقا لكل معيار •

جابة ، يتم منح نقطتين لإلجابة التي تتخطى المتطلبات ونقطة واحدة لإلجابة التي تلبي المتطلبات وال يتم منح أية نقاط لإلاألخرى األسئلة
إما "ما يجعل كل سؤال على أقل تقدير ب" 1"نقطة واحدة يحصل كل سؤال على ويجب أن . التي تفشل في تلبية المتطلبات

 ".بورسال/باالجتياز
 

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

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

 .لمسجلي 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 (أحد األسئلة . نقطة واحدة أو نقطتين كما هو موضح أعالهالنقاط أو 

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

 :نقطة أو أكثر لنجاح الطلب يعني ذلك أن مقدم الطلب يمكنه النجاح عن طريق 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.  

 
لب تلك المنهجية الحصول على حد أدني من النقاط للنجاح في كل سؤال ومتوسط نقاط أعلى بقليل من الحد األدنى المطلوب لكل سؤال تتط

 .للنجاح
 

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

 ).الموضحة في إجابات أسئلة التكاليف(والتكاليف 
 

، ستمرارأعاله باستثناء سؤال االتحتسب النقاط بالنسبة للمعايير المالية إما رصيد صفر من النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتين كما هو موضح  •
 .يجب أن تحصل جميع األسئلة على نقطة واحدة على األقل وإال سيفشل الطلب في التقييم. نقاط ما أمكن 3الذي يصل إلى 

 
نه النجاح يعني ذلك أن مقدم الطلب يمك. أو أكثر لمقدم الطلب وذلك لكي يجتاز األسئلة 8ستة معايير  اإلجمالية على النقاط تكونيجب أن  •

 :عن طريق
 

 على معيار االستمرارية أو 3 احتساب نقاط 
 أي معيارين ماليين احتساب نقطتين على. 

 
ال يوجد اختالف علًما بأنه . 2الدخول في عملية تقييم مطولة كما هو موضح في النموذج  ا التقييم األوليويمكن للمتقدمين الذين لم يتجاوزو •

 .بالنسبة لطريقة احتساب النقاط
 
 



 

 5-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

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

مطلوبة ليكون الطلب  12 - 1إجابات األسئلة  نعم
 .باتال يتم احتساب نقاط اإلجا .كامال

  
    

  

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

 .البريدية

 نعم
  

  

    

  

 نعم .مكان التجارة الرئيسي رقم الهاتف لمقدم الطلب 3
  

  

    

  

 نعم .مكان التجارة الرئيسي لمقدم الطلب رقم الفاكس 4
  

  

    

  

 نعم ، إن وجدURLالموقع أو  5
  

  

    

جهة االتصال الرئيسية 
 الخاصة بمقدم الطلب

سوف تتلقى جهة االتصال الرئيسية كافة االتصاالت  نعم االسم 6
قد يستجيب أي من جهة االتصال . المتعلقة بالطلب

في حالة االختالف سوف يتم . الرئيسية أو الثانوية
االتصال الرئيسي  الوارد من التعامل مع االتصال

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

 .الجمهور

  

    

         نعم اللقب    

         نعم العنوان    

         نعم رقم الهاتف    

         نعم رقم الفاكس    

         نعم رونيعنوان البريد اإللكت    

 جهة االتصال الثانوية
 لهذا الطلب

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

 .جهة االتصال الرئيسية أو الثانوية

  

    

         نعم اللقب    

         نعم العنوان    

         نعم رقم الهاتف    

         نعم رقم الفاكس    

         نعم عنوان البريد اإللكتروني    

على سبيل المثال الشراكة . )الشكل القانوني للطلب( أ) 8 إثبات التأسيس القانوني
 (.والمؤسسة التي ال تهدف للربح والتعاون

 نعم
  

 
  

تحديد القومية الخاصة أو أي قانون سلطة قضائية ( ب)  
  (.أ) 8يحدد نوع الكيان المحدد في آخر 

في حالة وجود أسئلة متعلقة بإثبات التأسيس فإن  نعم
مقدم الطلب قد يكون عليه تقديم تفاصيل إضافية مثل 

القومية الخاصة أو غيرها من القوانين التي تنطبق 
 على مثل هذا النوع من الهيئات

 

  

 

الكيان  قم بإرفاق دليل تأسيس مقدم الطلب مثل نوع( ج) 
أعاله بما يتوافق مع القوانين ( أ) 8المحدد في السؤال 

 (ب) 8المعمول بها والمحددة بالسؤال 

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

  

 

  

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

   نعم
  



 

 6-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

إذا كان الكيان المتقدم بالطلب شركة تابعة، قدمت ( ب)  
 .الشركة األم

   نعم
  

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

   نعم
  

  
رقم البطاقة التعريفية التجارية ورقم البطاقة الضريبية  11

 .الطلب أو ما يكافئ VATورقم تسجيل 
 ن

  
  

    

اإلقامة )أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال ( أ) 11 خلفية مقدم الطلب
أي أعضاء مجلس إدارة )ووظيفة كل المديرين ( الدائمة

 (.مقدم الطلب إن أمكن
 

ينبغي على مقدم الطلب أن ينتبه من إدراج كافة  بشكل جزئي
األسماء والوظائف لألشخاص على سبيل الرد على 

حيث إن  .هذه األسئلة وأن تنشر كجزء من الطلب
معلومات العقد المدرجة لألشخاص مقتصرة على 
أغراض التعريف وحسب ولن نشرها كجزء من 

 . الطلب
 

يمكن إجراء الفحص الرئيسي ألفراد بعينهم في الرد 
أي أخطاء مادية أو  .11على الطلب على السؤال 

د يؤدي إلى ق( أو إغفال للمعلومات المادية)تحريف 
 .رفض الطلب

 
يؤكد مقدم الطلب على صدور إذن بشر أسماء 

 . ائف األشخاص المدرجين في الطلبووظ

  

    

  
 

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

ة مثالً من مكاتب اإلدارة العليا للشركة أو الهيئة التجاري
. المدير التنفيذي ونائب الرئيس والسكرتير والمدير المالي

سيتم إدراج الشركاء في سياق الشراكة أو في شكل الهيئة 
 . القانونية

 

 بشكل جزئي

  

 

  

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

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

 .كل منهما

 بشكل جزئي

  

 

  

أو بالنسبة للهيئة المقدمة للطلب والتي ليس لها مديرين ( د)  
شركاء أو مساهمين فأدخل االسم بالكامل أو مسئولين 

( الرئيسي لعمل الفردوالمقر الدائم أو )وبيانات التواصل 
 وأالمسؤوليات القانونية سائر األفراد ذوي ووظائف 

 .التنفيذية للهيئة المتقدمة بالطلب

   بشكل جزئي

  

بيان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص  (هـ)  
 :المذكورين أعاله

 
 تمت إدانته فيفي غضون السنوات العشر الماضية، قد  .1

طة اإلدارة المالية أو الشركات، أو أي جريمة متصلة بأنش
أنه قد تم الحكم من قبل محكمة بوجود احتيال أو خرق 

لواجب األمانة، أو كان موضوعا لحكم قضائي وهذا هو 
 .هذه ألي منالجوهري المعادل 

 
خالل العشر سنوات الماضية، قد عوقب من أي حكومة  .2

ذب أو أو كيان تنظيمي للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن الك
 التضليل أو إساءة استخدام االعتمادات المالية لآلخرين؛

ف على أساس بطلب مختل ICANNقد ال تعترف  ال
من دليل  1.2.1انظر القسم  .عملية مراقبة الخلفية

 .مقدم الطلب

  

 

 

  



 

 7-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام
 
خالل السنوات العشر الماضية تمت معاقبته على أية  .3

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

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

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

تمت إدانته من قبل بأي جريمة تشمل استخدام أجهزة  .5
من  الحاسوب أو نظم الهاتف أو االتصاالت أو االنترنت

 ؛أجل تسهيل ارتكاب جريمة

مه سابقاً بأية جريمة تتضمن استخدام سالح أو تم اتها .6
 القوة أو التهديد تحت القوة؛

تم اتهامه سابقاً بأي أفعال عنف أو إساءة جنسية  .7
 لألطفال أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقات؛

غير التصنيع  وأتمت إدانته من قبل بتهمة البيع  .8
دانته أو سلم أو توزيع المخدرات الطبية أو تمت إالقانوني 

جنحة منصوص عليها في اتهام بارتكاب أي في بنجاح 
من اتفاق األمم المتحدة ضد االتجار غير  3المادة 

 ؛1988عام لالمشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 

أي تهمة منصوص عليها في تمت إدانته أو سلم بنجاح  .9
جميع )في اتفاق األمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة 

 ؛(رتوكوالتالب

 –في غضون اإلطار الزمني المعني  –تم اتهامه  .10
أو ارتكاب أو عدم اإلبالغ عن  تسهيلبالمساعدة أو العون أو 

أعوام  11أي في غضون فترة )أي من الجرائم المدرجة 
أعاله، أو في أي  (4)و( 1)بالنسبة للجرائم المدرجة في 

 (.9)لى إ( 5)وقت بالنسبة للجرائم المدرجة في البند 

دعاوى أو لديه قضية طرًفا في جماعية أو اتفاق كان  .11
بالمحكمة في أية دوائر قضائية أو كان مذنباً أو صدر حكم 

عن أي من ( أو شيء مساوي لذلك إقليمياً )قضائي بحقه 
في حدود اإلطار الزمني المعني المشار الجرائم المدرجة 

نسبة للجرائم أعوام بال 11أي في غضون فترة )إليها أعاله 
أعاله، أو في أي وقت بالنسبة ( 4)و( 1)المدرجة في 

 (.9)إلى ( 5)للجرائم المدرجة في البند 
 

وهي  ICANNأو خاضعاً لعدم الصالحية من جانب  .12
 .سارية وقت تقديم هذا الطلب

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



 

 8-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

بيان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص ( و)  
المذكورين أعاله لم يشارك في أي قرارات تشير إلى أن 

مقدم الطلب المذكور قد شارك في السطو اإللكتروني، على 
وحدة لتسوية نزاعات أسماء النحو المحدد في السياسة الم

، ومكافحة السطو اإللكتروني وقانون (UDRP)النطاقات 
، أو (ACPA)حماية المستهلك من االحتالل اإللكتروني، 

متورًطا في أعمال ، أو كان المقابلة التشريعات األخرى
السياسة الموحدة بموجب  اتنطاقال اءسمعلى أ السطو

أو النية السيئة  UDRPلتسوية نزاعات أسماء النطاقات 
أو التشريعات  ACPAبموجب اإلهمال الجسيم أو 

 .المقابلة

بطلب مختلف على أساس  ICANNقد ال تعترف  ال
من دليل  1.2.1انظر القسم  .عملية مراقبة الخلفية

 .للحصول على التفاصيلمقدم الطلب 

 

  

 

 

  

الكشف عن ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من ( ز)  
رين أعاله قد شارك في أي إجراء األشخاص المذكو

قانوني اإلدارية أو غيره من ادعاءات التعدي على الملكية 
مع  .الفكرية والمتصلة بالتسجيل أو استخدام اسم النطاق

 .تقديم تفسيرات متعلقة بكل حالة

على آخر مؤهل بطلب  ICANNقد ال تعترف  ال
من  1.2.1انظر القسم . أساس عملية مراقبة الخلفية

 .للحصول على التفاصيلل مقدم الطلب دلي

 

  

يقدم تفسيرا ألية معلومات إضافية خلفية قد تكون ( ح)  
موجودة بشأن مقدم الطلب أو أي شخص ورد اسمه في 

، بما في ذلك أي إدانات التأهلالطلب، والتي قد تؤثر على 
 .جنائية غير محددة أعاله

 ال

 

 

  

الخاصة بطريقة دفع رسوم  أدخل معلومات التأكيد (أ) 12 رسم التقييم
على سبيل المثال، رقم تأكيد التحويل البنكي )التقييم 

 (.المباشر

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

في كل  12يطلب المعلومات في السؤال . بالكامل
 .دفع

بلغ الكامل على الم ICANNويجب أن تحصل 
ويتحمل مقدم الطلب المسئولية . بالدوالر األمريكي

والتقلبات في أسعار كافة رسوم المعامالت عن 
 .الصرف

آلية التحويل المفضلة لدينا، وال  Fedwireتعتبر 
وال يوصى . SWIFTبأس من استخدام نظام 

حيث ستستغرق هذه األموال  ACHباستخدام نظام 
قد يؤثر على الوقت  وقًتا أطول للتخليص وهو ما

 .الالزمة لعملية تناول وبحث الطلبات المقدمة

  

    

 ال اسم الدافع (ب)  

 

 

  

 ال عنوان الدافع (ج)  

 

 

  

 ال رقم البنك (د)  

 

 

  

 ال عنوان البنك (ه)  

 

 

  

 ال رقم الميالد (و)  

 

 

  



 

 9-أ

 

 السؤال م  
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 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

المقدم  gTLDسلسلة 
 لها الطلب

لب عند التقدم بط. المقدم لها الطلب gTLDتقديم سلسلة  13
  .U، قدم عنوان  IDNلـ

 17 – 13ال يتم احتساب نقاط إلجابات األسئلة  نعم
 .ولكنها تستخدم ألغراض التحقق وقاعدة البيانات

 
صالحة من رموز  IDNAهو سلسلة  Uعنوان 

يونيكود، تتضمن رمًزا واحًدا على األقل خالف 
 .ASCIIرموز 

  

    

  

  Aنوان ، تقديم عIDNعند تقديم الطلب لـ ( أ) 14
 (."--xn"يبدأ بـ )

    نعم

    

  

، فقم بتوفير المعنى أو إعادة صياغة IDNإذا كان ( ب) 
السلسلة باللغة اإلنجليزية أو بمعنى آخر وصف للمعنى 

 .الحرفي للسلسلة من وجهة نظر مقدم الطلب

     نعم

    

  
كالهما باللغة )، فقم بتوفير لغة العنوان IDNإذا كان  (ج) 

 (.ISO-639-1ليزية والمشار إليها بـ اإلنج
 نعم

  
  

    

  
كالهما باللغة )، فقم بتوفير لغة العنوان IDNإذا كان  (د) 

 .(ISO 15924اإلنجليزية والمشار إليها بـ 
 نعم

  
  

    

  

، فقم بإدراج جميع نقاط الترميز IDNإذا كان (هـ ) 
 .وفقاً لنموذج يونيكود Uالمضمنة في عنوان 

سيتم  "HELLO"ى سبيل المثال السلسلة عل نعم
 U+0048 U+0065 U+006C إدراجها

U+006C U+006F. 

  

    

  

للسجل  IDN، فقم برفع جداول  IDNكانإن  (أ) 15
  :IDNيجب أن يتضمن جدول  .المقترح

 المقدم لها ذات الصلة بالجداول،  gTLDسلسلة  .1
كما هي محددة في )نص أو لغة المصمم  .2

BCP 47)، 
 الجدول،  رقم إصدار .3
 و ( عام-شهر-يوم)تاريخ السريان  .4
اسم جهة االتصال وعنون البريد اإللكتروني ورقم  .5

  .الهاتف
 

مستند إلى  بتنسيق IDNالتشجيع على تقديم جداول 
 .المعايير

، gTLD IDNفي حالة تقديم طلب للحصول على  نعم
للغة أو لتطبيق البرنامج  IDNيجب تقديم جداول 

يجب إرسال . gTLD النصي من أجل سلسلة
لكل لغة أو نص ينوي مقدم الطلب  IDNجداول 

 . على المستوى الثاني به IDNعرض تسجيالت 
 

  

    

 

وصف العملية المستخدمة ألغراض التنمية من  (ب) 
، بما في ذلك المشاورات والمصادر IDNالجداول المقدمة 

 .المستخدمة
 

   نعم

  

 

لها وفق المقدم  gTLDقائمة المتغيرات لسلسلة  (ج) 
 .ذات الصلة IDNجداول 

المتغيرة نتيجة لهذا  TLDعدم تفويض سالسل  نعم
سوف يتم التحقق من السالسل المختلفة . الطلب

لالتساق وإن أقر الطلب فسيتم إدخالها على قائمة 
للسماح بتخصيص آلية إدارة  IDNالمعلنة للخيارين 

ل متغيرة واحدة في المستقبل إلنشاء آلية إلدارة البدي
المختلفة  TLDتضمين سالسل . للمستوى األعلى

بهذا الطلب للمعلومات وحسب مع انعدام الحقوق أو 
 .رفع الدعاوى لهذه السالسل عند الطلب

 

  

  

قم بوصف جهود مقدم الطلب لضمان عدم وجود مشكالت  16
 gTLDتشغيل أو مشكالت في األداء تتعلق بسلسلة 

مشكالت، قم بوصف عند العلم بوجود هذه ال .المطلوبة
الخطوات التي سيتم اتخاذها للحد من هذه المشكالت 

  .بالبرامج والطلبات األخرى

 نعم

 

  

    



 

 01-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  

 . اختياري 17
للملصق طبقاً للهجائية الصوتية  تقديم عرض تقديمي

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

 سيتم استخدام هذه المعلومات حال توفرها كدليل نعم
 .في االتصاالت المتعلقة بالطلب ICANN لـ

  

    

والقصد من المعلومات التي تم جمعها في اإلجابة  نعم  .المقترح gTLDالغرض من نطاق /وصف المهمة (أ) 18 الغرض/المهمة
إلبالغ استعراض فترة ما بعد  18على السؤال 

الجديد، من منظور تقييم  gTLDإطالق برنامج 
بية التي تحققت في فضاء التكاليف والمنافع النس

gTLD الموسع.  
 

للنظر في الطلب بالكامل فيجيب أن تكون اإلجابات 
مفصلة بشكل كاف لإلبالغ  على هذا القسم أغدق

 .بدراسة في المستقبل بشأن خطط النتائج المقابلة
 

الجديد كما جاء في  gTLDsستتم مراجعة برنامج 
ذا وسوف يشمل ه. بتأكيد االلتزامات 9.3القسم 

 gTLDsالنظر في تشجيع مدى أو مقدمة أسماء 
على توسيع المنافسة، وثقة المستهلك واختيار 

عملية الطلب ( أ)المستهلك، فضال عن فعالية 
الضمانات التي وضعت للتخفيف ( ب)والتقييم، و 

  .من القضايا المشاركة في المقدمة أو التوسع
 

وستكون المعلومات المجموعة في هذا القسم أحد 
. مصادر اإلدخال للمساعدة على إبالغ هذه المراجعة
ال يتم استخدام هذه المعلومات كجزء من التقييم أو 
التسجيل للطلب، إال بقدر ما أن المعلومات التي قد 
تتداخل مع أسئلة أو المناطق التي يتم تقييم وسجل 

 .بها
 

يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في تعيين هذا 
معي ضمان أن تكون هذه الطلب على أساس مجت

االستجابات متسقة مع ردودها على السؤال 
  .أدناه 21
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الخاص بك  gTLDكيف تتوقع أن يكون اقتراح  (ب)  
 مكسباً للمسجلين ومستخدمي اإلنترنت وغيرهم؟ 

 :التالية للنقاط اإلجابات تتطرق أن يجب نعم

 المقترح gTLD من الهدف هو ما .1

 مجاالت حيث من بك الخاص

 أو الخدمة، ومستويات ص،التخص

  سمعته؟

 المقترح gTLD من تتوقع كنت ماذا .2

 الفضاء إلى يضيف أن خاصتك

 والتمايز، المنافسة، حيث من الحالي،

  االبتكار؟ أو

 يشتمل التي األهداف أفضل هي ما .3

 في بك الخاص المقترح gTLD عليها

  الخبرة؟ من باإلفادة يتعلق

 طلب مقدم لسياسات كامال وصفا قدم .4

 األهداف دعم في الهدف تسجيل

 . أعاله المذكورة

 الخاص المقترح gTLD سيفرض هل .5

 أو الخصوصية لحماية تدابير أية بك

 أو المسجلين من سرية معلومات

 فمن كذلك ذلك كان فإن المستخدمين؟

 .اإلجابات هذه من أي صف فضلك

 واالتصاالت التوعية وسائل في كان إذا ما صف

 .أم ال بك الخاصة المتوقعة نافعالم تحقيق على ساعدتس
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 تقليص أو من للحد ستتبعها التي التشغيلية القواعد هي ما (ج) 18 

 الوقت أو المالية المصادر تكاليف مثل) االجتماعية التكاليف

 المستهلكين تعرض إمكانية من العديدة األنواع وكذلك

 لتقليص ستتبعها التي األخرى الخطوات هي ما ؟(لهجمات

 المستهلكين؟ على الملقاة السلبية التكاليف/ظروفال

 :التالية للنقاط اإلجابات تتطرق أن يجب نعم

 السم المتعددة الطلبات حل يمكن كيف .1

 عن المثال، سبيل على معين، مجال

 هذا يأتي أساس على أو المزاد طريق

  خدمته؟ تمت وهل أوالً،

 للمسجلين التكلفة فوائد من أي بيان .2

 ذي التسعير) تنفيذه يتنو كنت الذي

 والخصومات المثال سبيل على الفائدة

 التسجيل وخصومات التمهيدية،

 (.بالجملة

 أن يتطلب التسجيل اتفاق أن الحظ .3

 الحصول السجالت أمناء على يعرض

 لفترات النطاق اسم تسجيل خيار على

 وفقا سنوات عشر إلى سنة بين تتراوح

 عن يزيد ال ولكن السجل، أمين لتقدير

 فإن ذلك، إلى باإلضافة. سنوات شرع

 كتابي إخطار يتطلب التسجيل اتفاق

 هل. األسعار في الزيادات عن مسبق

 للمسجلين تعاقدية التزامات تقديم تنوي

 كان إن األسعار؟ زيادة حجم بشأن

 بوصف التكرم فيرجى كذلك، األمر

 .خططك

 

  

التخصيص المعتمد على 
 المجتمع

معتمد على  TLDعلى هل الطلب مقدم للحصول  19
 المجتمع؟

كما )طلب قياسي سيتم التعامل مع الطلب على أنه نعم
وذلك في حالة عدم ( هو محدد في دليل مقدم الطلب

 .اإلجابة على هذا السؤال
 

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

 

  

الوصف الكامل للمجتمع الذي يتعهد مقدم تقديم االسم و( أ) 21 
في حالة تضمين هذا الطلب في المجتمع . الطلب بخدمته

ألولوية التقييم، سيتم التسجيل على أساس المجتمع الذي تم 
اسم المجتمع ال يجب أن . تحديده في الرد على هذا السؤال

 .يكون قد اعتمد رسميا للطلب لكونه ذا قاعدة مجتمعية

 :تضمن األوصاف ما يلييجب أن ت نعم

  كيفية وصف المجتمع من مستخدمي
قد تتضمن هذه  .اإلنترنت تدريجيا

األوصاف، مع عدم اقتصارها على ذلك، ما 
العضوية أو التسجيل أو عمليات  :يلي

الترخيص أو التشغيل بأحد الصناعات 
 .الخاصة أو استخدام إحدى اللغات

 معبالنسبة للمجت. كيفية بناء وتنظيم المجتمع 
المكون من اتحاد من المجموعات، يتطلب 

الحصول على تفاصيل حول األجزاء 
 .المقومة

  عند إنشاء المجتمع، بما يشمل تاريخ
الجمعيات الرسمية، إن وجد، ( تواريخ)

مع اإلجابات الخاصة  سيتم التعامل  
على أنها التزامات  21بالسؤال 

ثابتة للمجتمع المحدد كما تنعكس 
اتفاقية السجل شريطة نجاح  في

 . الطلب
 

بالتقييم  لن يتم احتساب اإلجابات
قد يتم احتساب اإلجابات  .األولي

بالتقييم الخاص بأولوية المجتمع، 
معايير وطريقة . إن أمكن ذلك

أولوية المجتمع  احتساب نقاط تقييم
من دليل  4يرد وصفه في النموذج 

  .مقدم الطلب
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 .وكذلك وصف أنشطة المجتمع حتى تاريخه

  يمتد حجم المجتمع المقدر الحالي لكال من
 .العضوية والجغرافية

توضيح عالقة مقدم الطلب بالمجتمع المحدد في ( ب)   
 (.أ) 21

 :يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح نعم

 العالقة بجميع المنظمات المجتمعية. 

  عالقات المجتمع واألجزاء
 .المجموعات/المقوية

 لمجتمعآليات المسئولية لمقدم الطلب ل. 
 

  

   

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

 :يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي نعم

  مسجلون مطلوبون بـTLD. 

  مستخدمون نهائيين مطلوبين فيTLD. 

  أنشطة ذات صلة نفذها مقدم الطلب أو ينوي
 .تنفيذها لخدمة هذا الغرض

  طبيعة تفسير كيفية أن يكون الغرض ذا
 .دائمة

 

  

   

والمجتمع المحدد  gTLDتوضيح العالقة بين سلسلة ( د)   
  (.أ) 21في 

 :يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح نعم
 

 وجد للمجتمع االسم المؤسس إن العالقة مع. 

 العالقة بتحديد أعضاء المجتمع. 

 أي داللة للسلسلة وراء المجتمع. 
 

  

   

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

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

يجب أن تتضمن األوصاف السياسات المقترحة إن  نعم
 :وجدت بالشكل التالي

 من المؤهل لتسجيل اسم من  :األهلية
ية تحديد وكيف gTLDالمستوى الثاني بـ 

 . األهلية

 ما هي أنواع األسماء من  :اختيار االسم
المستوى الثاني التي قد يتم تسجيلها 

 .gTLD بـ

 ما هي العوائق إن  :االستخدام/المحتوى
وجدت التي قد يفرضها المشغل على كيفية 

 . استخدام المسجل لالسم المسجل

 ماهية ممارسات التحقيق واآلليات  :التعزيز
يز السياسات المذكورة أعاله الموجودة لتعز

وماهية الموارد المحددة للتعزيز وماهية 
  .آليات االستئناف المتوفرة للمسجلين

 

 

  

إرفاق أية مصادقات مكتوبة للطلب من المؤسسات ( و)  
قد يقوم مقدم الطلب بتسليم  (.أ) 21الممثلة للمجتمع المحدد 

على المصادقات المكتوبة من خالل المؤسسات إن كانت 
  .صلة بالمجتمع

يتطلب األمر واحد من هذه المصادقات إلكمال  نعم
بناء على تقدير  المصادقةشكل ومضمون . الطلب

الخطاب يجب أن  االطرف المقدم للتأييد، مع أن هذ
والكيان المتقدم للحصول عليها  gTLDيحدد سلسلة 

يشمل دعم اإلعالن الصريح للطلب، أن ، والمتقدم
  .االتصال للكيان المقدم للتأييدوتوفير معلومات 
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يجب أن تصاحب المصادقات التي لم تذكر من 
لكل  واضح بوصف( ب) 21المؤسسات في إجابة 

 .بالمجتمع عالقة لمؤسسة أو مجموعة

المقدم لها اسم جغرافي يتطلب  gTLDتعتبر سلسلة  نعم هل الطلب السم جغرافي؟( أ) 21 األسماء الجغرافية
اسم عاصمة البالد أو ( أ: )إن كان دعما حكوميا

اسم ( ب)؛ ISO 3166-1المقاطعة المدرجة في 
مدينة يتضح من البيانات أن الطلب ينوي مقدم 

استخدامه ألغراض مرتبطة باسم  gTLDالطلب 
مكان وطني فرعي مدرج في اسم ( ج)المدينة؛ 
اسم مدرج كمنطقة ( د)أو  ISO 3166-2معايير 

ر على منافسة منطقة أو تظه UNESCOخاصة بـ 
أو مناطق جغرافية أو مناطق جغرافية ( قارية)دقيقة 

فرعية وجماعات أخرى أو جماعات اقتصادية 
للتعرف على  2انظر الوحدة النمطية . أخرى

  .التعريفات الكاملة والمعايير الموضحة
 

تتم الموافقة على دولة أو اسم اإلقليم، على النحو 
 .لبالمحدد في دليل المقدم الط

  

    

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

 .السلطات العامة

من دليل مقدم  2انظر متطلبات التوثيق بالوحدة  ال
 .الطلب

 

   

حماية األسماء 
 الجغرافية

رافية وصف المقاييس المقترحة لحماية األسماء الجغ 22
بالطلب المقدم . بالمستوى الثاني والمستويات األخرى

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

يجب على مقدمي الطلبات أن يعتبروا ويصفوا كيفية  نعم
كونهم سيتعاملون مع نصيحة اللجان االستشارية 

لعمليات تسجيل  خالل إدارتهم (GAC)الحكومية 
المبادئ "انظر . اسم النطاق من المستوى الثاني

 على" gTLDsالمتعلقة بالنطاقات الجديدة 
-http://gac.icann.org/important

documents. 
 

وكمرجع، يمكن لمقدمي الطلبات البناء على الطريقة 
طورة لحفظ وإطالق أسماء الدول في الحالية الم

قم بزيارة  INFO.نطاق المستوى األعلى لـ 
http://gac.icann.org/system/files/doti

nfocircular_0.pdf.  
 

كما سيتم نشر اإلجراءات المقترحة للتعليق العام 
ومع ذلك، الحظ أن . تقديم الطلبات كجزء من

األسماء الجغرافية في  طالقالالزمة إلجراءات اإل
بصفة عليها  ةوافقتتم المأن يجب المستوى الثاني 

 .التسجيل يةمن اتفاق 5 ة رقمللمواصفوفقا منفصلة 

 

  

http://gac.icann.org/important-documents
http://gac.icann.org/important-documents
http://gac.icann.org/system/files/dotinfocircular_0.pdf
http://gac.icann.org/system/files/dotinfocircular_0.pdf
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قم بتقديم اسم ووصف كامل لكل خدمات السجل المطلوب  23 خدمات السجل
كل من المكونات  تضمن األوصافيجب أن ت .تقديمها

مقترحة، وتحديد أمور أمنية أو  لكل خدمة التقنية والتجارية
 .تتعلق باالستقرار

 
تعتبر خدمات السجل التالية خدمات مألوفة مقدمة من 

 :مشغل السجل
 
استالم البيانات من الُمسجلين فيما يتعلق بتسجيل  .أ

 .أسماء النطاقات وخوادم األسماء
 
 .TLDقة نشر ملفات منط .ب

 
نشر معلومات جهة االتصال أو المعلومات األخرى  .ج

خدمة )ذات الصلة بعمليات تسجيل اسم النطاق 
Whois.) 

 
 .تدويل أسماء النطاق عند الطلب .د

 
 DNS (DNSSEC.)امتدادات أمان  .ه

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

TLD. 

يجب أن يتم كذلك وصف خدمات السجل اإلضافية 
 .المقترحة الفريدة مع السجل

عمليات ( 1) :ويمكن تحديد خدمات السجل كما يلي نعم
تشغيل السجل التي تعد بالغة األهمية بالنسبة للمهام 

استالم البيانات من الُمسجلين فيما يتعلق ( أ: )التالية
ء؛ بتسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسما

تزويد الُمسجلين بمعلومات الحالة المتعلقة  (ب)و
نشر ملفات ( ج)؛ وTLDبخوادم المنطقة لنطاق 

تشغيل خوادم منطقة السجل؛ ( د)؛ وTLDمنطقة 
نشر االتصال والمعلومات األخرى فيما يتعلق ( هـ)و

كما هو  TLDبعمليات تسجيل خادم اسم النطاق في 
ت أو خدمات منتجا( 2)مطلوب في اتفاقية السجل؛ و

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

أخرى يمكن فقط لمشغل السجل تقديمها، بسبب 
يمكن العثور على . تخصيصها لمشغل السجل

 مجموعة تعريفية كاملة لخدمات السجل على
http://www.icann.org/en/registries/rs

ep/rsep.html. 
 

نظًرا للهدف من الدليل المساعد لمقدم الطلب  :األمان
هذا، يعني تأثير خدمة السجل المقترحة على األمان 

الكشف غير المخول لتاريخ السجل أو تبديله أو ( 1)
ر الوصول أو الكشف غي( 2)إدراجه أو إتالفه أو 

المخول لمعلومات أو مصادر على اإلنترنت 
 .بواسطة نظم تعمل وفًقا للمعايير القابلة للتطبيق

 
نظًرا للهدف من دليل مقدم الطلب هذا،  :االستقرار

يعني التأثير على االستقرار أن خدمة السجل 
غير ملتزمة بالمعايير المناسبة القابلة للتطبيق  (1)

طة هيئة معايير تم والتي تم اعتمادها ونشرها بواس
تأسيسها جيًدا ومعترف بها ومعتمدة، مثل 

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

المناسبة والتي ( الممارسات الحالية لطلبات التعليق
يمكن لها أن تنشئ حالة تؤثر ( 2)أو  IETFترعاها 

تجابة أو بصورة عكسية على اإلنتاجية أو زمن االس
االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو 
النظم األخيرة، حيث تعمل وفًقا للمعايير المناسبة 

القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة 
هيئة معايير تم تأسيسها جيًدا ومعترف بها ومعتمدة 

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

المناسبة وتعتمد ( الممارسات الحالية لطلبات التعليق
على معلومات التفويض الخاصة بمشغل السجل أو 

 .خدمات التوزيع الخاصة به

. ال يتم احتساب نقاط اإلجابات  
سيتم إجراء تقييم تمهيدي ما إذا 

في  كان هناك مشاكل محتملة
الخدمة المقترحة تتعلق باألمان 

في حالة تعريف مثل . قرارواالست
هذه المشكالت، ستتم اإلشارة إلى 

. مقدم المطلب بالمعاينة الموسعة
انظر الوصف الخاص بعملية 

مراجعة خدمات السجل بالوحدة 
  .من دليل مقدم الطلب 2

قد يتم التعامل مع أي معلومات 
متضمنة بالطلب على أنها جزء 

 .من مراجعة خدمات السجل
على الطلب قد في حالة الموافقة 

فقط في  يشترك مقدم الطلب
خدمات السجل المحددة بالطلب، 

ما لم يتم تقديم طلب جديد إلى 
ICANN  بما يتوافق مع اتفاقية

 . السجل

 

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
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 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

توضيح اإلمكانيات 
التشغيلية والتقنية 

 (الخارجية)

 وصف :أداء نظام التسجيل المشترك 24

 خطط تشغيل قوية ويمكن االعتماد عليها لـ SRS. 
SRS  هي مهمة للتسجيل الحرج لتمكين المسجلين

المتعددين لتقديم خدمات تسجيل اسم النطاق في 
TLD.  يجب أن تشملSRS  على واجهةEPP 

إلى التسجيل، فضال عن أية واجهات األخرى 
يزمع تقديمها، إذا كانت حاسمة بالنسبة لسير 

يرجى الرجوع إلى الشروط الواردة في . التسجيل
 11ومواصفات ( 1.2القسم ) 6المواصفات 

(SLA Matrix )المرفقة باتفاقية التسجيل، و 

   توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

 (. من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق
 

 :ينبغي تضمين إجابة كاملة، ولكنها ال تقتصر على
 

  وصف نظامSRS ،عالي المستوى 

  الشبكة الممثلة،( مخططات)مخطط 

 ،عدد الخدمات 

 ،وصف التفاعلية مع أنظمة السجل األخرى 

 تواتر التزامن بين الخوادم و 

  على سبيل المثال، استعداد )مخطط التزامن
 (البرودةللسخونة، واستعداد 

 
إلى  2ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالي 

الصفحة على  تحتوياالسترشاد، وعلى سبيل ) .صفحات 5
 (.حرف 4111ما يقرب من 

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

في حالة اختيار . التشغيلية والتقنية في إدارة السجل
مقدم الطلب إلخراج واحد من األجزاء المتعددة 

فيجب أن يستمر  بالسجل، لعمليات التشغيل الخاصة
 .التفاصيل الكاملة للتفاعالت التقنية السجل في توفير

 
الحظ أن خطط الموارد المقدمة في هذا القسم 

تساعده في التحقق من الخطط الفنية والتشغيلية 
وكذلك في إبالغ تقديرات التكاليف في القسم المالي 

 .أدناه
 

لتقديم توضيح ( أ) 30-24تم تخصيص األسئلة 
بالطلب يقصد المنهجية الوظيفية والتقنية لوظائف 

السجل التي تواجه أي التفاعالت مع المسجلين 
. المختلفين DNSومسجلي النطاق ومستخدمي 

اإلجابات على تلك األسئلة سيتم نشرها للسماح 
 .بالمراجعة من األطراف المتأثرة

 : إيضاحات اإلجابة الكاملة 0-1
 
 ةقوي SRSشغيل تخطة ( 1)

وظائف ال، يعد واحداً من ةوثوقوم
 لتسجيل،ل الهامة الخمس

اتساق إمكانية التوسع واألداء ( 2)
مع النموذج التجاري اإلجمالي 

 ،وحجم السجل المخطط له
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 .المالي
صفات دليل االمتثال للموا( 4)
 .السجل باتفاقية( 1.2القسم ) 6

 

 

 تتضمن اإلجابات  :يلبي المتطلبات - 1
أنه  SRSومن األوصاف الدقيقة لـ  (1)

يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

 SRSتفاصيل خطة متطورة لتشغيل  (2)
 بشكل قوي وموثوق،

ل كافية لينتج عنها االمتثا SRSتعد خطط  (3)
باتفاق  11والمواصفة  6بالمواصفة 

 السجل، 
مع الهدف التقني والتشغيلي  SRSتتوافق  (4)

 والمالي الموجود بالطلب و
توضيح أن الموارد التقنية المالئمة بالفعل  (5)

في متناول اليد، أو ملتزمة أو متاحة 
 .لالضطالع بهذه المهمة

 
  :فشل المتطلبات - 0

  .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

تقدم وصفا مفصال للواجهة (: EPP) بروتوكول التزويد 25 
مع المسجلين، بما في ذلك كيفية توافق مقدم الطلب مع 

EPP  فيRFCs 3735 (إن وجد)5734-5730، و.  
 

، وتقديم الوثائق على EPPإذا تنوي تقديم ملكية ملحقات 
، بما في ذلك مخططات RFC 3735نحو يتماشى مع 

 .سيتم استخدامهاالتي  EPPوقوالب 
 

عدد ووصف أدوار الموظفين )صف خطط الموارد 
 (.المخصصة لهذا النطاق

 
فيما ال يزيد عن ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة 

من ف، EPPإذا كان هناك ملحقات ملكية . صفحات 5
في ملحق  5عن كاملة ال تزيد اإلجابة الا أن المتوقع أيضً 

EPP. 

 : ة الكاملةإيضاحات اإلجاب 1-0  نعم
المعرفة والفهم الكاملين لهذا ( 1)

النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية 
 للسجل 

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 التجاري المتناسقة مع النموذج

 وحجم السجل المخطط له 
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 الي،الم
القدرة على التوافق مع ( 4)

RFCs ،المعنية 
إن وجد، تنفيذ موثق جيدا من ( 5)

 ، وEPPأي ملحقات ملكية لـ 
إن وجد، كيف أن ملكية ( 6)

تتفق مع دورة  EPPملحقات 
حياة التسجيل كما هو موضح في 

 .27السؤال 

 تتضمن اإلجابات  :يلبي المتطلبات - 1
 أنه EPPومن األوصاف الدقيقة لـ  (1)

يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر،

ما يكفي من األدلة على أن ملكية ملحقات  (2)
EPP  تعد متوافقة معRFCs  وتوفير

جميع الوظائف الالزمة لتوفير خدمات 
 التسجيل،

مع الهدف التقني  EPPتتوافق واجهة  (3)
 والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب و

أو  توفر الموارد التقنية بالفعل ضمان  (4)
 . االلتزام بها أو إتاحتها بسهولة

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

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

 26 Whois : وصف 

  كيف سيتماشى الطلب مع مواصفاتWhois 
لكائنات البيانات، والوصول بكميات كبيرة، 

وعمليات البحث على النحو المحدد في مواصفات 
 التفاق السجل، 11و  4

  كيف أن مقدم طلب خدمةWhois  سوف يتوافق
 ، وRFC 3912مع 

   توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

 .(من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق
 

على سبيل المثال ال كاملة، الجابة اإلتضمن أن تينبغي 
 :ر ما يليالحص

  نظام لوصفWhois ،عالي المستوى 

  الشبكة المعنية،( مخططات)مخطط 

  على )تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية موارد
سبيل المثال، الخوادم، والمحوالت والموجهات 

 ؛(والمكونات األخرى

 وصف التفاعلية مع أنظمة السجل األخرى و 

 تواتر التزامن بين الخوادم و 
 

وأن تشمل اإلجابات  2للحصول على النقطة  ليكون مؤهال
 :أيضا

  لتوفير قدراتWhois البحثية، و 

  وصفا لألشكال المحتملة من إساءة استخدام هذه
الميزة، وكيف سيتم الحد من هذه المخاطر، 

 .واألساس لهذه األوصاف
 

 5فيما ال يزيد عن كاملة الومن المتوقع أن تكون اإلجابة 
  .صفحات

يتطلب توفير خدمات ( 4المواصفة )جيل اتفاق التس نعم
Whois  البحثية لجميع األسماء المسجلة فيTLD .

البحثية كما  Whoisاعتماد . وهذا هو أقل ما يطلب
هو محدد في عمود النقاط يعد شرط لتحقيق درجة من 

  .نقطة 2
 

 : إيضاحات اإلجابة الكاملة 0-2
المعرفة والفهم الكامل لهذا ( 1)

بات التسجيل الجانب من متطل
وظائف  واحدة من)التقنية، 

 ، (التسجيل الخمس الهامة
حجم الخطة التقنية /مجال( 2)

 المتناسقة مع الهدف التجاري
 الشامل وحجم السجل المخطط له، 

تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 

بالقسم  المفصلة في خطة العمل
 المالي،

لى التوافق مع القدرة ع( 4)
RFCs ،المعنية 

الدليل على االمتثال ( 5)
التفاق  11و 4للمواصفات 
 التسجيل، و

إن وجد، تنفيذ موثق جيدا ( 6)
 .البحثية Whois لـ

تلبية االستجابة لجميع  :تتجاوز المتطلبات - 2
 :وتتضمن 1سمات النقطة 

 Whoisخدمة  :للبحث Whoisخدمة  (1)
ستند إلى التي تتضمن إمكانيات البحث الم

الويب من خالل اسم النطاق واسم المسجل 
والعنوان البريدي وأسماء جهات االتصال 

المسجل وعناوين بروتوكول  IDsو
إمكانيات  .اإلنترنت دون حدود التحكيم

التي قد يتم  Booleanبحث 
يجب أن تشمل الخدمة  .عرضها

االحتياطات المناسبة لتجنب إساءة استخدام 
يل المثال، ما يحد من على سب)هذه الميزة 

، (الوصول إلى مستخدمين معتمدين
ويوضح الطلب االمتثال ألية قوانين أو 

 .تتعلق بالخصوصية معمول بهاسياسات 
 تتضمن اإلجابات  :يلبي المتطلبات - 1
 Whoisومن األوصاف الدقيقة لخدمة  (1)

أنها توضح إلى حد كبير قدرات مقدم 
لتلبية هذا  الطلب والمعارف الالزمة

 العنصر،
متوافقة مع  Whoisإثبات أن خدمات  (2)

RFCs التفاق  11و  4، والمواصفات
التسجيل، وأية متطلبات تعاقدية أخرى بما 

في ذلك جميع الوظائف الالزمة لواجهة 
 المستخدم؛

مع الهدف التقني  Whoisتتوافق قدرات  (3)
 و والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب

تي يدل على مستوى كاف من الموارد ال (4)
هي متاحة بالفعل أو متاحة لتنفيذ هذه 

 .المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 . 1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 
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 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

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

 :يجب أن يكون الوصف

 إلضافة إلى موضحاً العديد من حاالت التسجيل با
المعايير واإلجراءات التي يتم استخدامها لتغيير 

 إحدى الحاالت،

  ويجب أن يصف زمن دورة التسجيل العادية
الحذف وجميع الخطوات الطارئة /التحديث/لإلنشاء

التي يمكن تطبيقها مثل التعليق واإلغالق وانتهاء 
 المدة والتحويل، 

 أيًضا شرح أية عناصر موجودة ولها وقت محدد - 
على سبيل المثال، تفاصيل حول إضافة السماح أو 
استرداد فترات السماح أو فترات اإلخطار بعمليات 

 التجديد أو النقل بوضوح و 

   لهذا الجانب من تعهيد المهام وصف خطط
ووصف عدد من األدوار المخصصة )المعايير 
 (.هذا النطاقالمخصصين للألفراد 

 
التسجيل عن طريق  وينبغي أن يستكمل وصف دورة حياة

إدراج رسم تخطيطي للدولة، والذي يجسد تعريفات 
وتفسيرات من النقاط المستهدفة، واالنتقال من دولة إلى 

 .أخرى
 

إن وجد، تقديم تعريفات لجوانب دورة حياة التسجيل التي 
 .EPP RFCsال تغطيها 

 
 5 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 .صفحات

 : إيضاحات اإلجابة الكاملة 1-0  منع
 
التفهم والمعرفة الكاملة لدورة ( 1)

 والدول و  حياة التسجيل
التناسق مع االلتزامات التقنية ( 2)

المحددة للمسجلين كما هو موضح 
 المنهج التجاري اإلجمالي

 المقترح و gTLD  لـ
القدرة على التوافق مع ( 3)

RFCs ،المعنية 

 تتضمن اإلجابات  :يلبي المتطلبات - 1
وصف كاف من دورة حياة التسجيل الذي  (1)

يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

تفاصيل دورة حياة تسجيل المطورة  (2)
بالكامل مع تعريف واليات التسجيل 

المختلفة، واالنتقال بين الدول، والنقاط 
 المستهدفة

ق مع أي دورة حياة التسجيل تتواف (3)
التزامات للمسجلين مع خطط تقنية 

 وتشغيلية ومالية موصوفة في الطلب؛ و
يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (4)

 .بالفعل أو متاحة لتنفيذ هذه المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

ينبغي على مقدمي الطلبات  :منع االعتداء والتخفيف منه 28 
وصف السياسات واإلجراءات المقترحة للحد من 

التسجيالت التعسفية وغيرها من األنشطة التي لها تأثير 
ينبغي تضمين إجابة . سلبي على مستخدمي اإلنترنت
 : كاملة، ولكنها ال تقتصر على

  تتطلب خطة التنفيذ إلنشاء ونشر جهة اتصال
واحدة لالعتداء على موقعها على االنترنت تكون 

تتطلب اهتماما خاصا  -ة عن معالجة المسائلمسئول
وعاجال وتوفير االستجابة في الوقت المناسب 
للشكاوى بشأن إساءة استعمال جميع األسماء 

من خالل جميع المسجلين في  TLDالمسجلة في 
السجل، بما في ذلك تلك التي تنطوي على نقطة 

 تجزئة؛

  سياسات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بإساءة
 ة؛ المعامل

  الملتصقة سجالت الالتدابير المقترحة إلزالة
لألسماء التي تمت إزالتها من المنطقة الوحيدة 
االلتصاق األدلة في شكل مكتوب أن توفر عندما 

انظر )موجود فيما يتعلق بالسلوك الخبيث 
 .(6المواصفة 

دعم ت أن السجالت الوحيدة الملتصقةالحظ أنه رغم  نعم
، DNSوالعادية لـ  ةالصحيحالتشغيل غالبا عملية 

مشغلي التسجيل اتخاذ اإلجراءات الالزمة يتعين على س
كما هو موضح في )الملتصقة إلزالة السجالت 

http://www.icann.org/en/committees/s
ecurity/sac048.pdf ) عند التزود بأدلة في شكل

تقدم فيما يتعلق بالسلوك مكتوب على أن هذه السجالت 
 .الخبيث

 :توضح اإلجابة الكاملة 0-2

سياسات االعتداء الشامل،  (1)
والتي تشمل تعريفات 

ا يشكل إساءة واضحة لم
، TLDالمعاملة في 

واإلجراءات التي من شأنها 
أن تقلل بشكل فعال من إساءة 

 ؛ TLDاالستخدام في 
تعتبر الخطط موردا كافيا  (2)

 بالتكاليف المخطط لها
 والمفصلة بالقسم المالي؛

تحديد ومعالجة إساءة  (3)
استعمال األسماء المسجلة 

 على أساس مستمر؛ و 
مع عند التنفيذ بما يتوافق  (4)

 اتفاقية السجل، ستؤدي
الخطط التوافق مع المتطلبات 

 .التعاقدية

تلبية االستجابة لجميع  :المتطلبات تتجاوز - 2

 :وتتضمن 1خصائص النقطة 
تفاصيل التدابير الالزمة لتعزيز دقة  (1)

Whois وذلك باستخدام التدابير المحددة ،
هنا أو غيرها من التدابير التي تتناسب من 

  وحيث فعاليتها؛ 
إجراءات مما ال يقل عن مساحة إضافية  (2)

نقطة كما  2لتكون مؤهلة للحصول على 
 .هو موضح في هذه المسألة

 :يفي بالمتطلبات - 1

 تتضمن اإلجابات
وصف كاف لسياسات منع اإلساءة  (1)

والتخفيف من آثارها واإلجراءات التي 
توضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 

 العنصر؛والمعارف الالزمة لتلبية هذا 
تفاصيل سياسات إجراءات وإساءة  (2)

 االستخدام المتطورة؛
خطط كافية تؤدي إلى االمتثال إلى  (3)

 ؛DNSبروتوكوالت 
تتماشى الخطط مع النهج التقني والتشغيلي  (4)

http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdf
http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdf


 

 09-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )عايير المستمرة لهذا الجانب من الم

 (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق
 

، يجب أن تتضمن 2ليكون مؤهال للحصول على النقطة 
فضال عن تدابير أخرى  Whoisاإلجابات تدابير لتعزيز دقة 

 .من منطقة واحدة كما هو موضح أدناه
 

  يمكن أن يضطلع بإجراءات مقاييس تعزيز دقة
Whois ( طريق المسجلين السجل مباشرة أو عن

عبر الشروط الواردة في اتفاقية التسجيل، المسجل 
RRA )لتشمل، ولكنها ال تقتصر على: 
o  مصادقة من المعلومات المسجلة على

معلومات كاملة ودقيقة في وقت 
كما أن التدابير الالزمة إلنجاز . التسجيل

ذلك يمكن أن تشمل فحص أساسي 
لجميع معلومات االتصال للمديرين 

ور في بيانات التسجيل، المذك
واستعراض دليل على وثائق اإلقامة، 

 .وغيرها من الوسائل
o  الرصد المنتظم لبيانات التسجيل للتأكد

من دقتها واكتمالها، وتوظيف أساليب 
المصادقة، ووضع السياسات 

واإلجراءات لمعالجة أسماء النطاقات 
غير الدقيقة أو غير  Whoisمع بيانات 
 المكتملة؛ و

o ن االعتماد على المسجلين لفرض إذا كا
تدابير، فسوف توضع السياسات 

واإلجراءات لضمان االمتثال، والتي قد 
تشمل عمليات مراجعة الحسابات 

والحوافز المالية والعقوبات،أو غيرها 
 RRAالحظ أن متطلبات . من الوسائل

ستواصل الطلب على جميع المسجلين 
 .ICANNالمعتمدين بـ 

 جراءات التي تحدد سلوك وصف السياسات واإل
ضار أو مسيء والقياسات الطبيعية وإقامة مستوى 

الخدمة لمتطلبات القرار، بما في ذلك مستويات 
وهذا قد . الخدمة لالستجابة للطلبات إنفاذ القانون

يشمل إنهاء الخدمة السريعة أو أنظمة التعليق 
وتبادل المعلومات بشأن السلوك الضار أو المسيء 

 صناعة؛مع شركاء ال

  كما أن الضوابط الكافية لضمان الوصول السليم
يمكن أن تضطلع بالتسجيل )إلى وظائف النطاق 

المباشرة أو عن طريق المسجلين عبر الشروط 
قد تشمل ( RRA)الواردة في اتفاقية التسجيل، 
 :على سبيل المثال ال الحصر

o  أي )تتطلب المصادقة متعددة العوامل
كلمات كلمات مرور قوية ورموز و

والمالي الموضح بالطلب، وأية التزامات 
 تجاه المسجلين؛ و

يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (5)
 .فيذ هذه المهمةبالفعل أو المتاحة لتن

 المتطلبات فشل - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 
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 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

من المسجلين لعملية ( مرور لمرة واحدة
 التحديث والتحويالت وطلب الحذف؛

o  تتطلب نقاط متعددة وفريدة لالتصال
أو طلبات الموافقة على حذف /بطلب و

 وتحديث ونقل وطلبات الحذف؛ و
o  تتطلب إخطار جهات اتصال متعددة

وفريدة عند تحديث نطاق أو نقله أو 
 .حذفه

 
 21فيما ال يزيد عن كاملة الاإلجابة  ومن المتوقع أن تكون

 .صفحة

يتعين على مقدمي الطلبات وصف : آليات حماية حقوق 29 
كيفية التسجيل الخاصة بما يتوافق مع السياسات 

والممارسات التي تقلل من التسجيالت التعسفية وغيرها من 
لآلخرين، مثل األنشطة التي تؤثر على الحقوق القانونية 

، ونظام (UDRP)سياسة حل نزاع اسم النطاق الموحد 
، ومطالب العالمات (URS)التعليق الموحد السريع 

  .عند بدء التشغيل Sunriseالتجارية وخدمات 
 

 :يجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة
 

  وصفا لكيفية تنفيذ مشغل السجل للضمانات ضد
ل على سبي)السماح غير المشروط للتسجيالت 

أو قيود بما يخالف المثال، التسجيالت التي تتم 
، وتقليل فرص (األهلية للتسجيلسياسات 

وكحد . السلوكيات مثل التصيد أو تزوير العناوين
أدنى، يتعين على مشغل السجل تقديم فترة 

Sunrise  وخدمة مطالبات العالمات التجارية
خالل الفترات الزمنية المطلوبة، وتنفيذ القرارات 

  على أساس مستمر؛ و URSادرة بموجب الص

  وصف لخطط موارد التنفيذ األولي، والصيانة
رقم ووصف )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

 (.عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق
 

، يجب أن تشمل 2ليكون مؤهال للحصول على النقاط 
سان، اإلجابات أيضا تدابير إضافية محددة لحماية حقوق اإلن

مثل إساءة استخدام السياسات وإجراءات إنهاء الخدمة، 
والتحقيق المسبق للمسجل، أو إجراءات المصادقة، أو غيرها 

 .من العهود
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 .صفحات 11

توضح اإلجابة الكاملة اآلليات  2-0  نعم
 : التي تهدف إلى

 
 التعسفية، و منع التسجيالت ( 1)
تحديد ومعالجة إساءة استخدام ( 2)

األسماء المسجلة على أساس 
 .مستمر

جميع تلبي االستجابة  :المتطلبات تجاوز - 2
لنقطة الالزمة للحصول على اخصائص ال
  :وتتضمن 1
الهدف  احقوق باعتبارهالتحديد حماية  (1)

من الخطة دعم بمن خالل األساسي، 
 ن؛المتطورة لحماية حقوق اإلنسا

آليات لتوفير الحماية الفعالة التي تتجاوز  (2)
على سبيل )الحد األدنى من المتطلبات 

باإلضافة إلى تلك  RPMsالمثال، 
 (.التسجيل يةالمطلوبة في اتفاق

 تتضمن اإلجابات :المتطلباتيفي ب - 1
الذي يوضح إلى  RPMsوصف دقيق لـ  (1)

حد كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف 
 ا العنصر؛الالزمة لتلبية هذ

تعهد من صاحب الطلب لتنفيذ آليات حماية  (2)
حقوق كافية ليتوافق مع الحد األدنى من 

 ؛7 رقم المتطلبات في المواصفة
خطط كافية تؤدي إلى االمتثال إلى  (3)

 ؛DNSبروتوكوالت 
مع الهدف التقني متوافقة ليات اآل (4)

 والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛
المتاحة  يدل على مستوى كاف من الموارد (5)

 .بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 



 

 10-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

تقدم موجز للسياسة األمنية للسجل : السياسة األمنية (أ) 31 
  :المقترح، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر

  

  تحديد أي تقارير تقييم مستقلة مما يدل على قدرات
واألحكام المتعلقة بالتقارير الدورية للتقييم  األمن،

  المستقل الختبار القدرات األمنية؛

  وصف أي زيادة في مستويات األمان أو القدرات
بما يتناسب مع طبيعة طلب الحصول على سلسلة 

gTLD بما في ذلك تحديد أي معايير دولية قائمة ،
أو معايير للصناعة األمنية ذات الصلة بمقدم 

  ؛(يجب توفير موقع مرجعي)اللتزام التالي الطلب ل

  قائمة االلتزامات التي وضعت للمسجلين بشأن
  .مستويات األمان

 
تشمل يجب أن  ،2ليكون مؤهال للحصول على النقطة 

 :ااإلجابات أيضً 
 

  أدلة على وجود تقرير للتقييم المستقل توضح
على سبيل المثال، )الضوابط األمنية الفعالة 

ISO 27001.) 
 

الحظ أن . صفحة 21ملخص ما سبق عن ال يزيد ينبغي أن 
 31السياسة األمنية الكاملة للتسجيل مطلوب تقديمها وفقا لـ 

  (.ب)
 

إلى مستويات أمان يتم اعتبارها  5يدعو المعيار  نعم
بشكل مناسب لالستخدام وزيادة مستوى الثقة 

مثال الخدمات المالية  TLDالمرتبطة بسلسلة 
عبارة عن " الخدمات المالية" .TLDs الموجهة لـ 

 :أنشطة يتم تنفيذها من مؤسسات مالية تتضمن
قبول الودائع والتمويالت األخرى القابلة للرد؛  (1
الدفع وخدمات الحواالت؛ ( 3اإلقراض؛ ( 2
خدمات السمسرة؛ ( 5خدمات التأمين؛  (4
الرعاية المالية؛ ( 7أنشطة وخدمات االستثمار؛  (6
النصائح المالية؛ ( 9االلتزامات؛ الضمانات و (8

العمل ( 11إدارة الملفات والنصائح أو ( 11
يتم استخدام الخدمات المالية كمثال  .كمقاصة مالية

فقط؛ والسالسل األخرى مع إمكانية استثنائية لتسبب 
ضررا للمستهلكين وذلك من شأنه أيضا توقع نشر 

 .مستويات مناسبة من األمن

 : املةتوضح اإلجابة الك 0-2
وصف تفصيلي للعمليات ( 1)

والحلول المنشورة إلدارة األمن 
المنطقي في البنى التحتية ومراقبة 
وكشف التهديدات ونقاط الضعف 
األمنية واتخاذ الخطوات المناسبة 

 لحلها؛ 
اتساق األمن مع النموذج  (2)

التجاري اإلجمالي وحجم السجل 
 المخطط له؛ 

خطة تقديم الموارد الكافية لل( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 
في خطة العمل المفصلة بالقسم 

 المالي؛
تتسق التدابير األمنية مع ( 4)

االلتزامات التي تم التعهد بها 
للمسجلين فيما ما يتعلق بمستويات 

 األمن؛ و
مناسبة إجراءات األمان ( 5)

على )المقدم لها  gTLDلسلسلة 
طلبات السالسل ذات سبيل المثال 

لتضمينات الموثوقة مثل السالسل ا
الموجة للخدمات المالية المتوقع 

 (.أن تقدم مستوى مناسب لألمان

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

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

لمستقلة األساسية، ووضع المعايير ا
لمقاييس األمان والرصد القوي والدوري 

 لألمن واإلنفاذ المستمر؛ و
يرد تقرير تقييم مستقل يوضح أن  (2)

الضوابط األمنية الفعالة متاحة أو قد 
 gTLDصممت، بما يتناسب مع سلسلة 

وهذا يمكن أن يكون شهادة . )المطبقة
ISO 27001  أو غيرها من شهادات

ا في عملية الصناعة الراسخة المعترف به
في حالة توافر معايير مستقلة . التسجيل

جديدة للتظاهر من ضوابط أمنية فعالة 
وثابتة، مثل نطاق المستوى األعلى لألمن 

(HSTLD)فيمكن أن يدرج ذلك ،).  
 تتضمن اإلجابات :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف إلجراءات وسياسات األمن  (1)

التي توضح إلى حد كبير قدرات مقدم 
والمعارف الالزمة لتلبية هذا الطلب 

  العنصر؛
وصف القدرات األمنية الكافية، بما في  (2)

ذلك إنفاذ ضوابط الوصول المنطقية، 
وتحليل التهديد، واالستجابة للحوادث 

المتابعة والرقابة المخصصة  .والتدقيق
 والحكم والممارسات الرائدة؛

تتماشى القدرات األمنية مع النهج التقني  (3)
مالي الموضح بالطلب، وأية والتشغيلي وال

 التزامات تجاه المسجلين؛ و
يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (4)

بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة لتنفيذ هذه 
  المهمة؛ و

تتناسب التدابير األمنية المقترحة مع  (5)
 .المطبقة gTLDطبيعة سلسلة 

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

توضيح اإلمكانيات 
التشغيلية والتقنية 

 ( الداخلية)

توفير األمن الكامل لسياسة وإجراءات : السياسة األمنية (ب) 31
  :التسجيل المقترحة، بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر

  ( الخدمات/ البيانات والخادم والطلب )النظام
والتحكم في الوصول للشبكة وضمان األنظمة كلها 

عليها في شكل آمن بما يتضمن تفاصيل يتم الحفاظ 
  كيفية المراقبة والدخول والنسخ االحتياطي؛

  موارد مطلوبة لتأمين سالمة التحديثات بين أنظمة
السجل وخوادم االسم وبين خوادم االسم ذاته إن 

 . وجد

  المقدمة )تقارير تقييم مستقلة تبين القدرات األمنية
  ، إن وجدت؛(مرفقاتفي صورة 

وصف لتقديم  44 -( ب) 31تخصص األسئلة  ال
للمنهجية الوظيفية والتشغيلية لمقدم الطلب لوظائف 

السجل الداخلية على البنية التحتية والعمليات 
السماح لمقدم الطلب  .التشغيلية الخاصة بالسجل

بتقديم تفاصيل كاملة وحماية المعلومات المناسبة فلن 
  .يتم اإلعالن عن اإلجابات الخاصة بتلك األسئلة
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 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  واإلجراءات األخرى التي تقلل المخاطر الشروط
 التي نشرت من خالل رفض مهاجمة الخدمات؛ 

  سياسات االستجابة لحوادث أجهزة الكمبيوتر
 والشبكة والخطط الخاصة بها ومعالجاتها؛ 

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

 ل المقترح والتهديد والدفاعات تحليل آليات التسجي
العاملة ضد التهديدات وتحديثات تحليل المسرح في 

  وقت العمل على فترات؛

  تفاصيل مراجعة حسابات القدرة على الوصول إلى
 الشبكة كافة؛ 

 منهجية األمان المادي؛ 

  تحديد القسم أو المجموعة المسئولة عن منظمة
 أمان السجل؛

 طاقم العاملين على عمليات التحقق من الخلفية ل
 األمان؛

  وصف التهديدات األمنية الرئيسية لعملية التسجيل
  التي تم تحديدها؛ و

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

تقديم لمحة فنية للتسجيل : ل السجل المقترحنبذة فنية حو 31 
 .المقترح

 
يجب تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية، مع اختبار 

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

 . الموارد مرتبطة بالمتطلبات التقنية هذه بشكل منطقي
 
بغي أن تتضمن النظرة العامة معلومات حول الحجم ين

المقدر لعملية التسجيل التقنية، على سبيل المثال، تشير 
في  DNSالتقديرات إلى عدد من المعامالت واستفسارات 

 .الشهر وينبغي التوفير ألول سنتين من عملها
 

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي حساب النظرة العامة على 
ي لحركة مرور الشبكة مثل حساب التشتت الجغراف

DNS ،Whoisإذا كان التسجيل . ، ومعامالت المسجل
يخدم قاعدة محلية للغاية التسجيل، فإنه يتوقع أن تأتي 

 . حركة المرور بشكل رئيسي من منطقة واحدة
 

وال يلزم لهذا التلخيص عالي المستوى تكرار اإلجابات 
إلجابات وينبغي أن تتضمن ا. على األسئلة الواردة أدناه

رسم تخطيطي بصري لتسليط الضوء على تدفقات 
وينبغي . البيانات، وتوفير إطار للبنية التحتية التقنية الشاملة

أن تكون المخططات التفصيلية لألسئلة الالحقة قادرة على 
. العودة إلى خريطة هذا الرسم البياني الرفيع المستوى

نية مقدم بهذه اإلجابة فيه تأثر الذي تمدى إلى ال ال
عمليات االستعانة بمصادر خارجية في الطلب 

طلب ، ينبغي على مقدم الةلتسجيل المختلفعمليات ال
على سبيل المثال، االستفادة )أن يصف هذه الخطط 

ومع ذلك،  (.من وفورات الحجم أو المرافق القائمة
يجب أن يتضمن الرد تحديد خطط التقنية، والحجم 

المقدر، والتشتت الجغرافي على النحو المطلوب في 
 .هذه المسألة

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
 
التفهم والمعرفة الكاملة  (1)

لمتطلبات  فات التقنيةللمواص
 السجل؛

توفر مستوى كاف من  (2)
 المرونة للعمليات التقنية للسجل؛ 

االتساق مع حلول  (3)
أو  الفنية المنتشرة حاليا؛/التشغيل

 المخطط لها
االتساق مع النهج العام  (4)

وحجم األعمال المخططة من 
 التسجيل؛ 

توفر الموارد الكافية لخطة  (5)
التشغيل التقنية بالتكاليف المخطط 

 لها بالتفصيل بالقسم المالي؛ و
االتساق مع المسائل الفنية  (6)

 .الالحقة
 

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
الوصف الذي يوضح إلى حد كبير قدرات  (1)

مقدم الطلب والمعرفة الالزمة لتلبية هذا 
  العنصر؛

مع النهج التقني متوافقة الخطط الفنية  (2)
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 

  طلب؛ال
يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (3)

  .بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 
 
  



 

 11-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

لملحقات ويمكن استكمال المخطط البصري مع الوثائق أو ا
 .لشرح كيفية مطابقة كافة المكونات الفنية والتشغيلية

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 . صفحات 11

تقديم وثائق عن النظام وهندسة الشبكات التي من : الطريقة 32  
شأنها دعم عمليات التسجيل للحصول على الجدول المقترح 

يجب أن يوضح نظام وتوثيق شكل الشبكة . جيلمن التس
قدرة مقدم الطلب على تشغيل وإدارة ومراقبة أنظمة 

وينبغي أن تتضمن الوثائق مخططات متعددة أو  .التسجيل
  :مكونات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر

  يوضح مخطط الشبكة مفصل التفاعل الكامل لعناصر
ل المثال ال الحصر السجل، بما في ذلك على سبي

وضمان  Whoisو DNSو SRSإستراتيجية 
 البيانات وقاعدة بيانات وظائف التسجيل؛

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

  نظام عنونةTCP/IP ،المتوقع 
  أي الخوادم والموجهات ومكونات )األجهزة

ة الشبكات واآللية البصرية والخصائص الرئيسي
(CPU وRAM  ومساحة القرص، وشبكة

  ،((االتصال الداخلية، وتقديم النموذج
  نظام التشغيل واإلصدارات، و 
  ( بمعلومات عن اإلصدار)البرامج والتطبيقات

الضرورية لدعم عمليات السجل واإلدارة 
 والمراقبة

  نظرة عامة على التخطيط لألهلية بما يتضمن خطط
 تخصيص النطاق العريض؛

 النقال؛ و/ لمزودين قائمة ا 

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد من )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

، يجب أن تشمل 2ليكون مؤهال للحصول على نقاط 
اإلجابات أيضا على دليل على وجود تصميم يقلل بدرجة 

ر من التسجيل المقترح من خالل توفير كبيرة من المخاط
على سبيل المثال، )مستوى االستيعاب والقدرة على التكيف 

الذي يتجاوز بكثير الحد ( DDoSالحماية ضد هجمات 
 .األدنى الالزم لتكوين الحجم المتوقع

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 . صفحات 11

 ال

  

 : الكاملةتوضح اإلجابة  0-2
 
طريقة بناء الشبكة  (1)

 ;المترابطة والمفصلة
المرونة  توفر طريقة البناء (2)

 ألنظمة السجل؛
حجم الخطة التقنية /مجال (3)

 التجاري المتناسقة مع النموذج
 وحجم السجل المخطط له؛ و 

تقديم الموارد الكافية  (4)
للخطة التقنية في التكاليف 

 المخطط لها في خطة العمل
 .اليالمفصلة بالقسم الم

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

أدلة على تشكيل شبكة متطورة جدا  (1)
ومفصلة قادرة على نطاق أعلى بكثير من 

التوقعات المعلنة لتسجيل كميات عالية، 
وبالتالي خفض ملحوظ في حجم المخاطر 

غير المتوقعة مما يدل على القدرة على 
التكنولوجيات الجديدة التأقلم بسرعة لدعم 

والخدمات الضرورية لبدء التسجيل 
 األولي؛ و

 .دلة إتاحة البنية التحتية القوية واآلمنةأ (2)
  

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف لدورة حياة التسجيل الذي ( 1)

يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
  والبيانات الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

وصف البنية التحتية لخطط بناء الشبكات ( 2)
 لجميع العناصر الالزمة؛

رح كاف لهندسة الشبكات وصف ش (3)
 وتوفير قوة أمنية للتسجيل؛

مع الهدف التقني  SLAتوافق الواجهة و (4)
  والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛ و

المتاحة  يدل على مستوى كاف من الموارد (5)
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه 

 .المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 .1ة ال يلبي جميع االحتياجات للنقط



 

 11-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  

تقديم تفاصيل عن قدرات قاعدة : قدرات قاعدة البيانات 33
 :البيانات بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر

 برنامج قاعدة البيانات. 

  أي الميجا ]وفقا لألرقام الطبيعية )مساحة التخزين
/ وعدد عمليات التسجيل [ بايت والجيجا بايت
 ، (تعامالت التسجيل

  (إجماال ونوع التعامل)التعامل األقصى الشامل ، 

  ،إمكانية التوسع 

  إجراءات إلنشاء كائن والتحرير والحذف
 والمستخدم وإدارة االعتمادات،

 ،التوافر الكبير 

  إجراءات إدارة التغيير؛ 

 قدرات اإلبالغ، و 

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.دوار المخصصة ألفراد هذا المجالمن األ
 

يمكن تضمين نموذج التسجيل بيانات قاعدة البيانات لتوفير 
 . مزيد من الوضوح لهذه االستجابة

 
يجب أن تشير قدرات قاعدة البيانات إلى التسجيل  :مالحظة

والخدمات، وال تتعلق بالضرورة بوظائف الدعم مثل 
بطبيعتها مثل هذه  الموظفين أو المحاسبة، ما لم تتشابك
 .الخدمات مع تقديم خدمات التسجيل

 
، يجب أن تشمل اإلجابات 2ليكون مؤهال للحصول على نقاط 

أيضا على دليل قدرات قاعدة البيانات مما يقلل بدرجة كبيرة 
من مخاطر التسجيل المقترح من خالل توفير مستوى 

ألدنى االستيعاب والقدرة على التكيف مما يتجاوز بكثير الحد ا
 .الالزم لتكوين الحجم المتوقع

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 . صفحات 5

 ال

  

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-2
 
المعرفة والفهم الكاملين ( 1)

لقدرات قاعدة البيانات للوفاء 
 بمتطلبات التقنية للسجل؛

التوافق مع قدرات قاعدة ( 2)
وحجم السجل البيانات الكاملة 
  المخطط له؛ و

تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 

بالقسم  المفصلة في خطة العمل
 .المالي

  

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

وصف مفصل ومتطور جدا لقدرات قاعدة (1)
وقعات المعلنة البيانات القادرة على تقييم الت

لتسجيل كميات عالية، وبالتالي خفض 
ملحوظ في حجم المخاطر غير المتوقعة 
مما يدل على القدرة على التأقلم بسرعة 
لدعم التكنولوجيات الجديدة والخدمات 

 الضرورية لبدء التسجيل األولي؛ و
دليل قدرات قاعدة البيانات الشامل، والذي (2)

وبنية  يشمل إمكانية التوسع بدرجة كبيرة
تحتية والمراجعة المنتظمة إلجراءات 

التشغيل وإجراءات اإلبالغ من ممارسات 
 . االنطالق

  
 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف إلمكانية قاعدة البيانات الذي  (1)

يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

البيانات لخطط بناء  وصف قدرات قاعدة (2)
 الشبكات جميع العناصر الالزمة؛

يوضح الوصف قدرات قاعدة البيانات  (3)
الكافية وإنتاجية قاعدة البيانات وإمكانية 

التوسع وعمليات قاعدة البيانات مع حوكمة 
  .عمليات محدودة

تتوافق إمكانيات قاعدة البيانات مع الهدف  (4)
ود بالطلب؛ التقني والتشغيلي والمالي الموج

  و
يدل على إتاحة مستوى كاف من الموارد  (5)

بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه 
 .المهمة

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

  

توفير وصف للخطط الخاصة بالتنوع : التنوع الجغرافي 34
 : الجغرافي

 
 خوادم االسم، و  .أ
 .مراكز العمليات .ب
 

 :ينبغي أن تتضمن اإلجابات، ولكن ال تقتصر على

  مواقع مادية مقصودة للنظم ومراكز التشغيل
، (بما في ذلك سمات األمان)األساسية واالحتياطية 

 وغيرها من البنى التحتية؛ 

  أي خطط سجل الستخدامAnycast  أو غيره من
تدابير التنوع الجغرافي، وفي هذه الحالة، يجب 

 مة ذات الصلة؛تضمين تكوين الخد

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة

 : توضح اإلجابة الكاملة 2-0  ال
 
التنوع الجغرافي للخوادم ( 1)

 ومراكز العمليات؛ 
اتساق إجراءات التنوع ( 2)

الجغرافي مع النموذج التجاري 
اإلجمالي وحجم السجل المخطط 

 له؛ و
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  صلةالمف في خطة العمل

 .المالي

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

دليل التدابير المتطورة لعمليات التنوع  (1)
الجغرافي، مع مواقع ووظائف مواصلة 
جميع وظائف األعمال الحيوية في حالة 

حدوث كارثة طبيعية أو غيرها في مكان 
 و العمل الرئيسي أو نقطة الوجود؛

 .مستوى عال من التوافر واألمن والتردد (2)
 
 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1

وصف كاف للتنوع الجغرافي الذي يوضح ( 1)
إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 

 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
خطط من شأنها أن توفر ما يكفي من ( 2)



 

 15-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 
  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال

 
يجب أن تشمل  2ليكون مؤهال للحصول على نقاط، 

اإلجابات أيضا دليال على وجود خطة التنوع الجغرافي 
من المخاطر من التسجيل الذي  الذي يقلل بدرجة كبيرة

اقترحه ضمان استمرار جميع وظائف األعمال الحيوية 
على النحو المحدد في خطة استمرارية مقدم الطلب في )

في ( في حال وقوع كارثة طبيعية أو غيرها( 39السؤال 
 .مكان العمل الرئيسي أو نقطة وجود

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 .صفحات 5

التنوع الجغرافي من خوادم االسم 
مليات التسجيل ووظائف ومواصلة ع

حاسمة في حال حدوث انقطاع مؤقت في 
 مكان العمل الرئيسي أو نقطة من الوجود؛ 

توافق خطط التنوع الجغرافي مع النهج  (3)
التقني والتشغيلي والمالي كما هو موضح 

 في الطلب؛ و 
يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (4)

 بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه
  .المهمة

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

  

وصف تكوين وتشغيل خوادم االسم، بما في : DNSخدمة  35
  .ذات الصلة RFCsذلك كيفية موافقة مقدم الطلب لـ 

 
 gTLDيجب تشغيل جميع خوادم االسم المستخدمة لنطاق 

محددة ال DNSالجديد بالتوافق مع مواصفات بروتوكول 
مع عدم  الخاصة RFCsفيما يلي من طلبات التعليق 

، 2181 ،1982، 1135، 1134: حصرها على ذلك
2182، 2671 ،3226 ،3596، 3597 ،3911 ،
4343 ،4472. 

 

  تقديم تفاصيل عن خدمةDNS  المقصودة بما في
وصف خدمات  :ذلك على سبيل المثال ال الحصر

DNS لتي يجب لتقديمها، مثل معدالت االستعالم ا
دعمها في العملية األولى، والقدرات االحتياطية 

كيف سيتم توسيع ذلك كمهمة للنمو في . للنظام
TLD ؟ بشكل مشابه لطريقة تحديث خادم االسم
 . واألداء

 RFCs  وصف كيفية موافقة  -التي يجب أن تتبع
وإذا هي مكرسة هذه أو  RFCsالخدمات مع 

أو ( اءاألد/سعة)مشتركة مع أي وظائف أخرى 
 . DNSمناطق 

  وصف كامل  -الموارد المستخدمة لتنفيذ الخدمات
ألجهزة وبرامج الخادم، بما في ذلك النطاق 

توفير  .الترددي للشبكة، ومعالجة خطط للخوادم
الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة المستمرة 

ووصف عدد من األدوار )لهذا الجانب من المعايير 
 (.ا المجالالمخصصة ألفراد هذ

  وصف البنية التحتية  -شرح كيفية عمل النظام
المقترحة حيث القدرة على تقديم أداء موضح في 

 .المرفق باتفاقية التسجيل( 2القسم ) 11المواصفة 
 

 
 
 
 

 DNSأحرف بدلرد ااستخدام سجالت موالحظ أن  ال
أو أي طريقة  RFC 4592كما هو موضح في 

أو  DNSأخرى أو تقنية لمزامنة سجالت مورد 
من خالل منع  DNSإعادة التوجيه داخل  استخدام

 .السجل في اتفاقية السجل
 

 gTLDالحظ كذلك أن خوادم االسم الخاصة بـ 
 IANAالجديدة يجب أن تتطابق مع متطلبات تقنية 

: لخوادم االسم
http://www.iana.org/procedures/nam

quirements.htmlre-eserver. 
 

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
وصف كاف لتهيئة خوادم ( 1)

األسماء واالمتثال لبروتوكول 
DNS  المتعلق بـRFCs ؛ 

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 التجاري المتناسقة مع النموذج

 وحجم السجل المخطط له؛ و
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

خطط لها التقنية في التكاليف الم
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 المالي، 
 6دليل االمتثال للمواصفة ( 4)

 باتفاقية السجل؛ و 
أدلة على معرفة كاملة وفهم ( 5)

باالحتياجات الالزمة لخدمة 
DNS مهمة من مهام السجل ،

 .الهامة الخمس

 تتضمن اإلجابات :يفي بالمتطلبات - 1
التي توضح  DNSوصف كاف لخدمة ( 1)

ى حد كبير قدرات مقدم الطلب إل
 والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛ 

خطط كافية تؤدي إلى االمتثال ( 2)
، 6المواصفة ) DNSللبروتوكوالت 

، ومواصفات األداء (1.1القسم 
، ومصفوفة 11المطلوبة للمواصفة 

  مستوى الخدمة؛
مع النهج التقني متوافقة الخطط ( 3)

و موضح في والتشغيلي والمالي كما ه
 الطلب؛ و

يوضح إتاحة مستوى كاف من ( 4)
الموارد بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة 

 .لتنفيذ هذه المهمة
  :فشل المتطلبات - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html
http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html
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 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

 :تشمل األمثلة على الدليل
 

  (.أي التهيئة المخططة)معيار تهيئة الخادم 

  شبكة معالجة وعرض النطاق الترددي لتحميل
 .الم ونشر التحديثاالستع

 االرتفاع لمواجهة العواصف. 
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
  .صفحات 11

  

تقديم وصف عن خطط : IPv6إمكانية الوصول إلى  36
، بما في ذلك على سبيل المثال ال IPv6لتوفير نقل 

 :حصرال

  كيفية دعم السجل لـIPv6  والوصول إلى
Whoisو ،Whois  على شبكة اإلنترنت

وغيرها من أي بيانات تسجيل لخدمة النشر كما 
إلى ( 1.5القسم ) 6هو موضح في المواصفة 

 .اتفاق التسجيل

  كيفية توافق السجل مع الشروط في المواصفة
للحصول على ما ال يقل عن اثنين من خوادم  6

 .IPv6قابلة للوصول عبر  األسماء

  أدرج كافة الخدمات التي قد تتوفر عبرIPv6  مع
وتنوع المزود الذي قد  IPv6وصف اتصال 

 .يستخدم

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا 
  (.المجال

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةكون اإلجابة من المتوقع أن ت

 . صفحات 5

 المتوفرة في IANAمتطلبات خادم األسماء  ال
http://www.iana.org/procedures/nam

requirements.html-eserver. 

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
المعرفة والفهم الكاملين لهذا ( 1)

النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية 
 للسجل؛ 

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 التجاري المتناسقة مع النموذج

 وحجم السجل المخطط له؛ و 
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 المالي؛ و
 6ليل االمتثال للمواصفات د( 4)

 .السجل باتفاقية
  

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
الذي يوضح إلى حد  IPv6وصف دقيق لـ  (1)

كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف 
  الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

وصف كاف لخطة التنفيذ لمعالجة  (2)
االحتياجات الالزمة إلمكانية الوصول إلى 

IPv6 إمكانية الوصول ، وتشير إلى
 IPv6يتيح اإلصدار  IPv6اإلصدار 

النقل في الشبكة عبر شبكتين اإلصدار 
IPv6  مستقلة قادرة على االمتثال

، والمواصفة IPv4 IANAلمواصفات 
 ؛11رقم 

مع النهج التقني متسقة  IPv6خطط  (3)
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 

 الطلب؛ 
د يوضح إتاحة مستوى كاف من الموار( 4)

المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة 
  .لتنفيذ هذه المهمة

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

 

 تقدم : سياسات وإجراءات النسخ االحتياطي للبيانات 37

  تفاصيل التردد وإجراءات النسخ االحتياطي
 للبيانات،

 اطي، األجهزة واألنظمة المستخدمة للنسخ االحتي 

 ،تنسيق البيانات  

 ،ميزات النسخ االحتياطي للبيانات 

  ،إجراءات اختبار النسخ االحتياطي 

 إعادة بناء قاعدة /إجراءات استرجاع البيانات
 البيانات،

  ضوابط وإجراءات التخزين، و 

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.ن األدوار المخصصة ألفراد هذا المجالم
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 . صفحات 5

 ال

  

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
 
النسخ االحتياطي المفصل ( 1)

واستخدام عمليات االسترجاع ذات 
 الصلة؛ 

عملية النسخ االحتياطي ( 2)
واالسترجاع تتسق مع المناهج 

ارية الكاملة والحجم المخطط التج
 له للسجل؛ و 

تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 

بالقسم  المفصلة في خطة العمل
 .المالي

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف إلجراءات وسياسات األمن  (1)

التي توضح إلى حد كبير قدرات مقدم 
الزمة لتلبية هذا الطلب والمعارف ال

  العنصر؛
وصف الممارسات الناتجة التي يجري أو  (2)

 الواجب اتباعها؛
مع النهج التقني  متسقة طوحإجراءات الت (3)

والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 
  الطلب؛

يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة  (4)
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه 

 .المهمة
  :باتفشل المتطل - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html
http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html
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 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  

 وصف: مستودع البيانات 38

  كيفية امتثال مقدم الطلب مع متطلبات الضمان
والبيانات الموثقة في مواصفة تسجيل مستودع 

 ؛ و(من اتفاق التسجيل 2المواصفة )البيانات 

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )ب من المعايير المستمرة لهذا الجان

  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 . صفحات 5

 : توضح اإلجابة الكاملة 1-0  ال
معرفة كاملة وفهم مستودع ( 1)

البيانات، كمهمة من مهام السجل 
 . الهامة الخمس

 من 2االمتثال للمواصفة ( 2)
 اتفاق السجل؛ 

تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 

بالقسم  المفصلة في خطة العمل
 المالي؛ و 

اتساق إجراءات المستودع مع ( 4)
مجال /النموذج التجاري وحجم

 .السجل

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف لمستودع البيانات مما يوضح ( 1)

ى حد كبير قدرات مقدم الطلب إل
  والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

خطط الضمان بيانات كافية لنتيجة في ( 2)
االمتثال للمواصفات الضمان البيانات 

 ؛(التفاق السجل 2المواصفة )
تتوافق المستودع مع الهدف التقني ( 3)

 والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛ و 
ى كاف من الموارد يوضح إتاحة مستو( 4)

المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة 
  .لتنفيذ هذه المهمة

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

 

وصف كيفية امتثال مقدم الطلب : استمرارية السجل 39
اللتزامات استمرارية التسجيل كما هو موضح في 

وهذا يشمل  .التسجيلإلى اتفاق ( 1.3القسم ) 6المواصفة 
القيام بعمليات التسجيل باستخدام الملقمات المتنوعة، 

لضمان استمرار عمل الوظائف الحيوية في حالة عطل 
 .فني

 
توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة المستمرة 

ووصف عدد من األدوار )لهذا الجانب من المعايير 
 ( المخصصة ألفراد هذا المجال

 
أن يتضمن الرد على سبيل المثال ال الحصر، ينبغي 

 :العناصر التالية لخطة استمرارية األعمال
 

  تحديد المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها
 االمتثال اللتزامات استمرارية التسجيل؛

  والتي قد )تحديد وتعريف وظائف األعمال الحيوية
تشمل خدمات التسجيل بعد خمس وظائف للتسجيل 

ل وظائف التسجيل األخرى وعمليات مقاب( الهام
 دعم والتكنولوجيا؛

  تعريفات أهداف نقطة االسترداد وأهداف موعد
 االسترداد؛ و

  وصف اختبار خطط لتعزيز االمتثال لاللتزامات
 .ذات الصلة

 
وأن تشمل اإلجابات  2ليكون مؤهال للحصول على النقطة 

 :أيضا
 

  خطة مفصلة للغاية مقدمة لمستويات الممارسة
 إلتاحة؛ ول

  أدلة على اتخاذ خطوات ملموسة مثل العقد مع
باإلضافة إلى أي مشغل خدمة )مزود احتياطي 

 .أو موقع ساخن للصيانة( معين حاليا
 

بالنسبة للمراجع، يجب على مقدم الطلب مراجعة  ال
 ICANNصة بـ خطة استمرارية السجل الخا

gTLD على موقع الويب 
http://www.icann.org/en/registries/co

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

 
إلى النقطة ( RPO) يشير هدف نقطة االسترداد

استعادة البيانات بعد تعطل عندها ي ينبغي تالالزمنية 
هدف نقطة يتيح حيث . العمل أو حدوث كارثة

للمنظمة تحديد إطار من الوقت  (RPO)االسترداد 
قبل حدوث خلل أو كارثة قد يتم خاللها فقد البيانات 

من الوقت المستغرق للحصول على النظام مرة 
الخاص بالشركة يقدر  RPOفإذا كان . أخرى

استعادة النظام مرة أخرى عبر بساعتين، فعند 
الكارثة، فال بد من استعادة كافة /بعد التوقفالشبكة 

التي كان النظام متوقف عندها البيانات إلى النقطة 
 .بساعتين قبل وقوع الكارثة

 
هو المدة ( RTO)االسترداد نقطة هدف كما أن 

العملية خالله بعد تعطل الزمنية التي يجب أن تسرد 
العمل أو الكوارث لتجنب ما قد يراه الكيان عواقب 

فعلى سبيل المثال، يجب وفقا لمشروع . غير مقبولة
عدم التوقف لمدة أطول  DNSخدمة اتفاق سجل 

ساعات قد تستدعي  4وخالل . ساعات 4من 
ICANN  استخدام المشغل في حاالت الطوارئ

الكيان هذا على أنه وقد يرى . لتولي هذه المهمة
ليكون  RTOنتيجة غير مقبولة ولذلك يضبطون 

خطط من ثم يتم بناء وساعات  4أقل من 
 .االستمرارية وفقا لذلك

 
الحيوية الهامة فهي الوظائف وظائف األعمال أما 

على سبيل المثال، إذا قدم  .ات التشغيللنجاح عملي
مشغل السجل خدمة إضافية تتجاوز خمس وظائف 

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-2
وصف مفصل لعرض خطط ( 1)

االمتثال لاللتزامات استمرارية 
 التسجيل؛

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 التجاري تناسقة مع النموذجالم

 وحجم السجل المخطط له؛ و 
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 المالي؛ و
دليل االمتثال للمواصفة ( 4)
 .السجل باتفاقية 6

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :تتضمنو 1خصائص النقطة 

عمليات متطورة ومفصلة للحفاظ على  (1)
 استمرارية التسجيل، و 

أدلة الخطوات الملموسة، مثل التعاقد مع  (2)
مزود الخدمة االحتياطي أو موقع الصيانة 

 . الساخن
 : تتضمن اإلجابات :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف لخطة استمرارية التسجيل ( 1)

 الذي يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة
  الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛

خطط استمرارية كافية لنتيجة االمتثال ( 2)
  ؛(6المواصفة )للمتطلبات 

اتساق خطط االستمرار مع النهج التقني  (3)
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 

 الطلب؛ 
توضيح مستوى كاف من الموارد المتاحة  (4)

  .بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة
ال يلبي جميع االحتياجات  :تطلباتفشل الم - 0

 .1للنقطة 

http://www.icann.org/en/registries/continuity/gtld-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf
http://www.icann.org/en/registries/continuity/gtld-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf
http://www.icann.org/en/registries/continuity/gtld-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf
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 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 .صفحة 15

، أو TLDمحورية لـ أنها ل الهام، قد ترى للتسجي
فمن ، TLDدعم العملية التي هي أمر محوري في ت

أن يتم تحديدها بوصفها وظيفة هذه األعمال مكن الم
 .الحيوية

  

كما هو موضح )تقديم خطة هجرة الخدمة : انتقال السجل 41
التي يمكن اتباعها في حال كان ( في عمليات انتقال السجل

المقترح إلى  gTLDذلك ضروريا لالنتقال بشكل دائم إلى 
يجب أن تأخذ الخطة في االعتبار، وتتسق  .المشغل الجديد

وظائف األعمال الحيوية التي تم تحديدها في السؤال مع 
  .السابق

 
 :وقد تشمل عناصر الخطة على سبيل المثال ال الحصر

 

  الخطوات التحضيرية الالزمة لالنتقال من
 وظائف التسجيل الهامة؛

  رصد التسجيل أثناء المرحلة االنتقالية
والجهود المبذولة للحد من أي انقطاع إلى 

 خالل هذه الفترة الهامة؛ ووظائف التسجيل 

  خطط الطوارئ في حال عدم تمكن أي جزء
من انتقال التسجيل غير قادر على المضي 

 .قدما وفقا للخطة
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 . صفحات 11

 ال

  

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
معرفة كاملة وفهم لعمليات ( 1)

  انتقال التسجيل؛ و
حجم الخطة /توفق مجال( 2)

التجاري وحجم  التقنية مع النموذج
 السجل المخطط له؛ و 

 تتضمن اإلجابات :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف لخطة انتقال التسجيل الذي  (1)

يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة 
  الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛

وصف كاف لخطة انتقال التسجيل مع  (2)
ناء المرحلة االنتقالية الرصد المناسبة أث

 التسجيل؛ و 
مع النهج التقني تتوافق الخطة االنتقالية  (3)

والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 
 ؛ الطلب

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

  

 تقدم: اختبار تجاوز الفشل 41

  وصف لخطة اختبار تجاوز الفشل، تتضمن
وقد تتضمن . اري للخطةاالختبار السنوي اإلجب

األمثلة وصًفا لخطط اختبار تجاوز فشل مراكز 
البيانات أو عمليات تشغيل لمواقع بديله، من مرفق 
فعال إلى آخر ضعيف، أو اختبار مستودع بيانات 

يجب أن تأخذ الخطة في االعتبار، وتتسق  .السجل
مع وظائف األعمال الحيوية التي تم تحديدها في 

  ؛ و39السؤال 

 وفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة ت
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

ينبغي أن تشمل خطة اختبار الفشل، على سبيل المثال ال 
 :الحصر، العناصر التالية

 

  على سبيل المثال، التوقف، إنهاء )أنواع االختبار
 وتواتر االختبار؛( ة من المواقعالخدم

  كيف يتم الحصول على النتائج، وماذا يفعل
 بالنتائج، وكيفية تقاسمها؛

  على سبيل المثال، )كيف يتم تحديث خطط االختبار
ما يبعث على تحديث وإدارة عمليات التغيير 

 ؛(للحصول على تحديثات القرار

 ال

  

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-1
المعرفة والفهم الكاملين لهذا ( 1)

طاق الخاص بالمتطلبات التقنية الن
 للسجل؛ 

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 المتناسقة مع النموذج التجاري

 وحجم السجل المخطط له 
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 . المالي

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
صف كاف لخطة اختبار تجاوز الفشل و( 1)

الذي يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة 
  الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛

وصف كاف لخطة اختبار تجاوز الفشل مع ( 2)
مستوى مناسب من استعراض وتحليل 

  نتائج اختبارات الفشل؛
مع تتوافق خطة اختبار تجاوز الفشل ( 3)

ي الموجود الهدف التقني والتشغيلي والمال
  بالطلب؛ و

يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد ( 4)
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة 

  .لتنفيذ هذه المهمة
 المتطلبات فشل - 0

 .1ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 
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  طول الفترة الزمنية الستعادة وظائف التسجيل
 ة؛الهام

  طول الفترة الزمنية الستعادة جميع العمليات، بما
 في ذلك وظائف التسجيل الهامة؛ و

 طول الفترة الزمنية للترحيل من موقع إلى آخر. 
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 . صفحات 11

  

 تقدم: عمليات الرصد وتصعيد الخطأ 42
 

  لمراقبة ( أو الحالية)وصف للترتيبات المقترحة
 SRSبما في ذلك )السجل بالغة األهمية  نظم

وخدمة  DNSونظم قاعدة البيانات وخوادم 
Whois اتصال الشبكة وأجهزة التوجيه  ونشاط

يجب أن يوضح هذا الوصف  (.وجدر الحماية 
كيفية مراقبة هذه النظم واآلليات التي سيتم 

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

 .السجل هذه

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المستمرة لهذا الجانب من المعايير 

  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

وأن تشمل اإلجابات  2ليكون مؤهال للحصول على النقطة 
 :أيضا

 

 د الموضحة الرص/تلبية إرشادات تسامح الخطأ 

  دليل على التزام لتوفير فريق استجابة خطأ
24x7. 

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 . صفحات 11

 ال

  

 : توضح اإلجابة الكاملة 0-2
المعرفة والفهم الكاملين لهذا ( 1)

النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية 
 للسجل؛ 

حجم الخطة التقنية /مجال( 2)
 التجاري ناسقة مع النموذجالمت

 وحجم السجل المخطط له؛ و 
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)

التقنية في التكاليف المخطط لها 
بالقسم  المفصلة في خطة العمل

 المالي؛ و 
االتساق مع االلتزامات التي ( 4)

أمناء تعهد بها المسجلين و
 . السجالت بشأن صيانة النظام

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

األدلة التي تبين درجة عالية من التطور ( 1)
زائدة نظم الرصد /والتفصيل تحمل الخلل

ونشر في الوقت الحقيقي مع أدوات 
، (المقاييس)لوحة القيادة /الرصد

  واستعرض بشكل منتظم؛
مستوى عال من التوافر يتيح القدرة على ( 2)

بة للخطأ من خالل فريق االستجابة االستجا
24x7.  

 
 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
وصف كاف لعمليات الرصد وتصعيد ( 1)

الخطأ الذي يوضح إلى حد كبير قدرة مقدم 
الطلب والمعارف الالزمة لتلبية هذا 

  العنصر؛
يوضح الدليل نظم رصد الخطأ والتسامح ( 2)

والمراجعة مع مستوى مناسب من المراقبة 
  الدورية المحدود الذي يجري تنفيذه؛

مع النهج التقني والتشغيلي توافق تالخطط ( 3)
 .والمالي كما هو موضح في الطلب

يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد ( 4)
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة 

  .لتنفيذ هذه المهمة
ال يلبي جميع االحتياجات  :فشل المتطلبات - 0

 .1للنقطة 

  

43 DNSSEC :قم بتوفير ما يلي 

  بيان سياسةDNSSEC  الخاص بالسجل
(DPS) والتي ينبغي أن تشمل سياسات ،

وإجراءات التسجيل المقترح والتي ستتبع، على 
سبيل المثال، للتوقيع على ملف المنطقة، عن 

من نطاقات  DSالتحقق والموافقة على سجالت 
  زين القفل للمادة؛األطفال، وتوليد، وتبادل وتخ

  وصف كيفية توافق تنفيذDNSSEC  مع
RFCs  ذات الصلة بما في ذلك عدم حصرها
، RFCs 4133 ،4134 ،4135 :على ذلك
يطلب هذا ) 5155، 4641، 4519، 5911

األخير فقط عند عرض رفض التواجد المعتمد 
 ؛ و(المبعثر

 

 :توضح اإلجابة الكاملة 1-0  ال
المعرفة والفهم الكامل لهذا ( 1)

ات التسجيل الجانب من متطلب
واحدة من وظائف )التقني، 

  ،(التسجيل الخمس الهامة
حجم الخطة التقنية /مجال( 2)

 التجاري المتناسقة مع النموذج
 وحجم السجل المخطط له؛ و 

تقديم الموارد الكافية للخطة ( 3)
التقنية في التكاليف المخطط لها 

بالقسم  المفصلة في خطة العمل
 المالي؛ و

التوافق مع القدرة على ( 4)
RFCs ، 

 تتضمن اإلجابات  :يفي بالمتطلبات - 1
الذي يوضح  DNSSECوصف دقيق لـ  (1)

إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب 
  والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛

األدلة التي سيوقع عليها ملفات منطقة  (2)
TLD امتثاال لـ ،RFCs  المطلوبة، ويقدم

تاح السجل توفير قدرات مادية لقبول المف
  ؛SRSالعمومي من المسجلين خالل 

ووصف كاف من اإلجراءات اإلدارية  (3)
، بما في المقترح TLDالرئيسية في نطاق 

ذلك توفير تأمين إدارة مفتاح التشفير 
  ؛(والتبادل والتخزينالتوليد )

مع النهج التقني متوافقة الخطة االنتقالية   (4)
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 



 

 11-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )لهذا الجانب من المعايير  المستمرة

  (.من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
تقديمها كجزء  DPSمالحظة، يتعين على  .صفحات 5

 من الطلب

 ؛ الطلب
 على مستوى كاف من الموارد المتاحةيدل  (5)

لتنفيذ  تهاتاحيتم االلتزام بها أو إبالفعل أو 
 .هذه المهمة

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

  

  .اختياري 44
IDNs : 

  تحديد إن كان السجل المقترح سيقوم بدعم تسجيل
، وإذا كان األمر TLDفي نطاق  IDNعناوين 

على سبيل المثال، وضح  .فوضح الكيفية كذلك،
 IDNالرموز التي سيتم دعمها، وتقديم جداول 

مرفقة بمتغيرات تم تحديدها بجانب سياسة تسجيل 
هذا يتضمن أيًضا الواجهات العامة . مناسبة

  .EPPأو  Whoisالخاصة بقاعدة البيانات مثل 

  وصف كيفية توافق تنفيذIDN  معRFCs 
إلى جانب  5893، 5892، 5891، 5891

 على موقع ICANN IDNإرشادات 
http://www.icann.org/en/topics/idn/i

guidelines.htm-mplementation. 

  توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية، والصيانة
ووصف عدد )المعايير  المستمرة لهذا الجانب من

  (من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 . صفحات بالمرفقات 11

ويمثل . عبارة عن خدمة اختيارية وقت البدء IDNs ال
انتقاص من نقاط مقدم  IDNغياب تنفيذ خطط 

سؤال مع مقدم الطلب الذي يستجيب لهذا ال. الطلب
 وقت البدء سيتم احتسابه IDNsلتنفيذ  خطط التنفيذ

 .الموضحة هنا للمعايير طبقاً 

0-1 IDNs هي خدمة اختيارية. 
: توضح اإلجابة الكاملة

المعرفة والفهم الكاملين لهذا  (1)
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية 

 للسجل؛
تقديم الموارد الكافية للخطة ( 2)

المخطط لها التقنية في التكاليف 
في خطة العمل المفصلة بالقسم 

 المالي، 
االتساق مع االلتزامات التي ( 3)

قطعت للمسجلين والنهج التقني 
المذكور والتشغيلي والمالي 

  في الطلب؛بالوصف 
المشاكل المتعلقة باألبجديات ( 4)

تعتبر  IDN موضحة وجداول
 كاملة ومنشورة ومتاحة للعوام؛ 

فق مع القدرة على التوا( 5)
RFCs. 

 :استيفاء الشروط لهذا العنصر االختياري - 1
 تتضمن اإلجابات 

الذي يوضح إلى  IDNوصف دقيق لتنفيذ  (1)
حد كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف 

  الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
، بما في ذلك IDNوصف كاف إلجراءات  (2)

 الكاملة، واالمتثال إلرشادات  IDNجداول 
IDNA/IDNلدوري لعمليات ، والرصد ا

IDN؛ 
دليل على القدرة على تقديم الحل وقضايا  (3)

IDN المعروفة أو هجمات الخداع؛ 
مع النهج التقني  IDNاتساق خطط  (4)

والتشغيلي والمالي كما هو موضح في 
 ؛ الطلب

توضيح مستوى كاف من الموارد المتاحة  (5)
  .بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة

ي جميع االحتياجات ال يلب :فشل المتطلبات - 0
 .1للنقطة 

 ما يلي ميتقدقم ب: التقارير المالية 45 إثبات القدرة المالية

  التقارير المالية المراجعة أو المعتمدة بشكل مستقل
 للسنة المالية األخيرة لمقدم الطلب، و 

  ربما تصدر التقارير المالية المدققة أو غير المدققة
رات المالية عن الفترة المنتهية في معظم الفت

والتي قد يتم إصدار هذه المؤقتة لمقدم الطلب 
 .المعلومات لها

 
التقارير ما تكون بالنسبة لمقدمي الطلبات الجدد، أو عند

 :غير مدققة المالية

  أحدث التقارير المالية غير المدققة المتاحة؛ و 

   المدققة أو تفسير لسبب عدم توافر التقارير المالية
 .قلالمعتمدة بشكل مست

 
كحد أدنى، ينبغي توفير التقارير المالية للكيان القانوني 

  .على النحو الوارد كمقدم الطلب
 

يتم استخدام التقارير المالية في تحليل المشروعات 
  .والتكاليف

 

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

  .التشغيلية والتقنية في إدارة السجل
 

يتم إعداد القوائم المالية الموثقة أو  0-1
المعايير ) IFRSالمدققة وفقاً لـ 

المعتمد ( الدولية لإلقرارات المالية
مجلس معايير ) IASBمن 

 GAAPأو ( المحاسبة الدولية
المبادئ المحاسبية المتعارف )

 ً وهذا  (.عليها والمقبولة عموما
سوف يشمل الميزانية العمومية 
وبيان الدخل مما يعكس موقف 

مقدم الطلب المالي ونتائج 
ين العمليات، وبيان حقوق المساهم

الشريك، وبيان /رأس المال
في حال كان مقدم  .التدفقات النقدية

الطلب كيانا مشكل مؤخرا لغرض 
التقدم بطلب للحصول على 

gTLD يتاريخ التشغيلذات ال 
أقل من سنة )الضئيل أو المعدوم 

، فيجب على مقدم الطلب (واحدة
المالية  أن يقدم كحد أدنى التقارير

بما في ذلك جميع العناصر 
عند عدم  .مذكورة في السؤالال

لية يتم توفير التقارير الما :يفي بالمتطلبات - 1
المدققة كاملة أو صورة مصدقة بشكل مستقل، 

وعلى أعلى المستويات المتوفرة في الوالية 
وعند عدم توافر هذه  .القضائية لمقدم الطلب

المدققة أو المعتمدة بشكل التقارير المالية 
، مثل الكيانات التي تشكلت حديثا، يقدم مستقل

صاحب الطلب شرحا في التقارير المالية غير 
  .ةالمدقق

ال يلبي جميع متطلبات  :فشل المتطلبات - 0
على سبيل المثال، كيان مع خبرة . 1للنقطة 

عملية ال توفر التقارير المدققة أو المعتمدة 
 . بشكل مستقل

http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm


 

 10-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

 
 :يجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة

 

 الميزانية العمومية؛ 

 بيان الدخل؛ 

 رأس المال الشريك؛/بيان حقوق المساهمين 

 يان التدفق النقدي، وب 

 من المراجع أو شهادة مستقلة، إن وجدت خطاب. 

توفر التقارير الموثقة أو المدققة 
يكون على مقدم الطلب توفير 

مع الممارسات  تفسير واضح
المحاسبية في بلده أو مكان 

إلى جانب أن  اختصاصه القضائي
يمتلك بالحد األدنى للتقارير المالية 

  .غير المدققة

  

يقدم التوقعات المالية للتكاليف والتمويل : نموذج التوقعات 46
  (.المرفق)، معظم السيناريو المحتمل 1باستخدام النموذج 

 
مالحظة، إذا كنت االستعانة بمصادر خارجية خدمات 
معينة، فيعكس ذلك في قسم التكلفة في القسم ذو الصلة 

 .بالنموذج
 

 TLDويهدف إلى توفير النموذج المشترك بين طلبات 
  .وبالتالي تيسير عملية التقييم

 
 11 عن يزيد ال فيما الكاملةجابة اإلومن المتوقع أن تكون 

 . نموذجباإلضافة إلى ال

 ال

  

قام مقدم الطلب بتقديم نموذج  0-1
حتى في )شامل يثبت عمل دائم 

حالة تساوي التكاليف مع الربح 
خالل السنوات الثالث األولى 

  (.للتشغيل
 

وصف مقدم الطلب للتنمية 
التوقعات كافية إلظهار الحرص 

 .الواجب

  :يفي بالمتطلبات - 1
لتكاليف التوقعات المالية التي تصف بدقة ا( 1)

  والتمويل والمخاطر للطلب
يوضح الموارد والتخطيط للعمليات ( 2)

  المستدامة؛ و
عمليات يتم تحديد االفتراضات المالية حول ( 3)

لتمويل، وعمليات السوق السجل وا
 .ودعمهاباإلضافة إلى توضيحها 

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

  

بالتزامن مع نموذج التوقعات  :نفقات الرأسماليةالتكاليف وال 47
 : المالية، صف واشرح

  تكاليف التشغيل المتوقعة والنفقات الرأسمالية
  إلقامة وتشغيل التسجيل المقترح؛

  أية مهام يتم االستعانة بمصادر خارجية، كما هو
مبين في قسم تكلفة النموذج، وأسباب االستعانة 

 بمصادر خارجية؛ 

 من فئات  يرة بين سنوات في أي فئةأي فروق كب
 التكاليف المتوقعة؛ و

 االفتراضات الرئيسية بما في ذلك /وصف لألساس
األساس المنطقي لتكاليف المقدمة في نموذج 

وهذا قد يشمل موجز تنفيذي أو ملخص . التوقعات
لنتائج الدراسات والبيانات المرجعية، أو غيرها من 

تجابات والتحقق الخطوات التي اتخذت لتطوير االس
 .من صحة أي افتراضات

 
وكما هو موضح في دليل مقدم الطلب، فسوف ينظر إلى 

المعلومات المقدمة في ضوء الطلب بالكامل، ومعايير 
ولذلك، ينبغي أن نتفق مع هذه اإلجابة في . التقييم

الحفاظ على ( 1 :إلى 1المعلومات المقدمة في النموذج 
توفير خدمات ( 2تسجيل، عمليات الحفاظ على عمليات ال

التقنية  يفي بالمتطلبات( 3التسجيل المذكورة أعاله، و
. ووصفها في إثبات دليل القدرة التقنية وقسم العمليات

وينبغي أن تشمل التكاليف كال من التكاليف الثابتة 
 .والمتغيرة

 
 

ل مبني على النموذج المقدم في السؤال هذا السؤا ال
46. 

تتسق التكاليف المحددة مع خدمات  0-2
السجل المقترحة، على نحو كاف 

لصندوق المتطلبات التقنية، وتتسق 
الغرض من /مع البعثة المقترحة

تم وصف التكاليف . التسجيل
المتوقعة والمعقولة لحجم ونطاق 

تتضمن . السجل في الطلب
تكاليف التمويل  التكاليف المحددة

( مصروفات الفائدة والرسوم)
المتصلة بصك استمرار العمليات 

  .أدناه 51المذكورة في السؤال 
 

وصف االفتراضات األساسية 
والمنطق واالشتمال على سبيل 

 :المثال ال الحصر

  المكونات الرئيسية لنفقات
 رأس المال؛

  المكونات الرئيسية من
تكاليف التشغيل، وتكاليف 

وحدة، وعدد  تشغيل
الموظفين، وعدد وحدات 

التقنية والتسويقية، /التشغيل
 وغيرها من التكاليف؛ و

  تكاليف االستعانة بمصادر
 .خارجية، إن وجدت

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
  :وتتضمن 1خصائص النقطة 

التكاليف المقدرة واالفتراضات المتحفظة ( 1)
يل من بما يتفق مع عملية التسج

  مقدار كما وصفه مقدم الطلب؛/نطاق/حجم
تستمد التقديرات من األمثلة الفعلية لعمليات ( 2)

  التسجيل السابقة أو الحالية أو ما يعادلها؛ و
التقديرات المعتدلة مبنية على هذه الخبرات ( 3)

وتصف مدى التكاليف المتوقعة وتستخدم 
 . النهاية العليا لهذه التقديرات

  :المتطلباتيفي ب - 1
أي تشمل )عناصر التكلفة معقولة وكاملة ( 1)

خدمات  :جميع جوانب عمليات التسجيل
التسجيل، والمتطلبات التقنية والجوانب 
األخرى كما هو موضح من قبل مقدم 

  ؛(الطلب
التكاليف المقدرة واالفتراضات المتحفظة ( 2)

بما يتفق مع عملية التسجيل من 
  ه مقدم الطلب؛مقدار كما وصف/نطاق/حجم

يرفق مع التوقعات تلك التقارير المالية ( 3)
  .45التاريخية الواردة في السؤال 

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



 

 11-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

لتكون مؤهال للحصول على درجة من نقطتين، يجب أن 
حفظ للتكاليف على أساس توضح اإلجابات على تقدير مت

األمثلة الفعلية لعمليات التسجيل السابقة أو القائمة مع نهج 
إرفاق المواد . مماثل وتوقعات النمو والتكاليف أو ما يعادلها
 .المرجعية للحصول على أمثلة من هذا القبيل

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 

  .صفحات 11
  

  

. وصف النطاقات المتوقعة في التكاليف المتوقعة( ب)  
  .ك النطاقاتوصف العوامل التي تؤثر في تل

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةاإلجابة من المتوقع أن تكون 

 .صفحات 11

 ال

  

  

    

  

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

 (.الربح من تشغيل السجل المقترح/العائدات
 

 وصف 
 :نكيف توفر الصناديق القائمة الموارد الالزمة لكال م( 1
  العمليات الجارية؛( ب)بدء العمليات، و( أ

توضيًحا لنموذج الربح بما في ذلك تقديرات لمعدالت ( 2
في حال عدم نية مقدم الطلب االعتماد على ربح )االنتقال 

التسجيل لتغطية تكاليف تشغيل السجل، يجب عليه توضيح 
كيفية نمو تمويل التشغيل وصيانته بطريقة مستقرة 

  ؛(ومستمرة
مصادر التمويل الخارجية، يجب على مقدم الطلب ( 3
تقديم أدلة على تعهد الطرف المتعهد ( عندما يكون متاًحا)

ينبغي تحديد التمويل المضمون وآخر غير . باألموال
أي، )مضمون، بما في ذلك مصادر التمويل المرتبطة بها 

الضمانة /أنواع مختلفة من مستوى التمويل ونوع الضمان
  لكل نوع من التمويل؛( رئيسيةوالبنود ال

أي فروق كبيرة بين السنوات في أي فئة من فئات ( 4
 التمويل واإليرادات؛ و

االفتراضات الرئيسية بما في ذلك /وصف لألساس( 5
. األساس المنطقي لتكاليف المقدمة في نموذج التوقعات

وهذا قد يشمل موجز تنفيذي أو ملخص لنتائج الدراسات 
جعية، أو غيرها من الخطوات التي اتخذت والبيانات المر

 لتطوير االستجابات والتحقق من صحة أي افتراضات؛ و 
التمويل واإليرادات المنصوص توقعات أن ب اتالتأكيد( 6

عليها في هذا الطلب تتسق مع غيرها من المطالبات العامة 
 .والخاصة المبذولة لتشجيع رجال األعمال وتوليد الدعم

، يجب أن تشمل 2صول على النقطة ليكون مؤهال للح
 :اإلجابات أيضا

 
 تقدير متحفظ للتمويل واإليرادات و (1
استمرار العمليات التي ال تعتمد على العائدات  (2

 .المتوقعة

 ال

  

تم تحديد موارد التمويل بوضوح  0-2
رات تكلفة وُتقدم بشكل كاٍف لتقدي

تم تحديد مصادر تمويل . السجل
رأس المال بوضوح واإلبقاء عليها 

بجانب االستخدامات األخرى 
تم . المحتملة لألموال هذه وإتاحتها

وصف خطة انتقال مصادر 
التمويل من الرأس مال المتاح إلى 
الربح الناتج عن عمليات التشغيل 

يتم توثيق (. إذا كان متاًحا)
مويل والتحقق مصادر خارجية للت

أمثلة خاصة بأدلة مصادر . منها
تمويل تشمل على سبيل المثال ال 

 : الحصر
 

 االتفاقات المنفذة التمويل؛ 

  خطاب االئتمان؛ 

 خطاب االلتزام؛ أو 

 تقرير البنك. 
 

التزامات التمويل قد يكون 
تم . مشروطا بالموافقة على الطلب

تحديد مصادر تمويل رأس المال 
عمليات تشغيل  الالزمة الستمرار

. السجل على أساس متطور
األرباح المخطط لها متسقة مع 
حجم والدخول المخطط له إلى 

 .األسواق المستهدفة
 

وصوف بوضوح االفتراضات 
األساسية والمنطق والمعالجة، 

 :كحد أدنى
 

  المكونات الرئيسية لخطة

  :المتطلباتتجاوز  - 2
تلبية االستجابة لجميع خصائص النقطة 

 :وتتضمن 1
جميع السيما )األموال المتوفرة حالًيا  (1)

ومن حيث ( األموال الالزمة لبدء التشغيل
الكم، وفصل الحساب الوحيد المتاح لمقدم 

  الطلب ألغراض الطلب فقط؛
موارد لعمليات جزء من الفي حال تقديم  (2)

بدالً )ال الحالية التشغيل المستمرة من األمو
، (من الربح من عمليات التشغيل المستمرة
يتم فصل هذا التمويل وتخصيصه لهذا 

الغرض فقط بمقدار كاٍف لمدة ثالث 
  .سنوات

وإذا كانت عمليات الجارية على األقل  (3)
جزءا من عائدات الموارد واالفتراضات 
وتأخذ في االعتبار الدراسات والبيانات 

ن الخطوات التي المرجعية، أو غيرها م
اتخذت لتطوير االستجابة والتحقق من 

  صحة االفتراضات؛ و
تم إعداد نماذج التدفقات النقدية برابط  (4)

تمويل وافتراض لإليرادات المتوقعة 
 .الفعلية لنشاط تجاري

  :يفي بالمتطلبات - 1
أن المواد المقدمة المتوفرة بالتأكيدات  (1)

أو المقرضين تتفق مع /للمستثمرين و
قعات واالفتراضات الواردة في نماذج التو

 التوقعات؛ 
جميع السيما )األموال المتوفرة حالًيا  (2)

ومن حيث ( األموال الالزمة لبدء التشغيل
الكم وااللتزام على النحو المحدد المتوفر 

  لدى مقدم الطلب؛
في حال تقديم موارد لعمليات التشغيل  (3)

بدالً من )المستمرة من األموال الحالية 
، يتم (من عمليات التشغيل المستمرةالربح 



 

 11-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

 
 11 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 

 .صفحات
 

التمويل وشروطها 
 الرئيسية؛ و

 األسعار وعدد التسجيالت. 

تحديد مقدار هذا التمويل ويتم تحديد 
  .مصادره بمقدار كاٍف لمدة ثالث سنوات

وإذا كانت العمليات الجارية على األقل  (4)
من من الخارج جزئيا سيتم تعهيدها 

معقولة العائدات الموارد واالفتراضات 
ولها صلة مباشرة بحجم األعمال المتوقعة 

 وق واالختراق؛ ووحجم الس
 
يرفق مع التوقعات التقارير المالية  (5)

  .45التاريخية الواردة في السؤال 
ال يلبي جميع االحتياجات  :فشل المتطلبات - 0

 .1للنقطة 

  

. وصف النطاقات المتوقعة في التمويل واإليرادات( ب)  
 .وصف العوامل التي تؤثر في تلك النطاقات

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةة من المتوقع أن تكون اإلجاب

  .صفحات 11

 ال

  

  

    

  

وصف التخطيط للطوارئ الخاص  :التخطيط للطوارئ( أ) 49
 : بك
 

 مخاطر متوقعة لتنفيذ نهج العمل /تحديد أية حواجز
الموضح بالطلب، وكيف أنها تؤثر على التكلفة، 

والتمويل أو الجدول الزمني في التخطيط الخاص 
  .بك

 ثر أي قانون معين أو الئحة أو التعرف على أ
سياسة عامة قد تؤثر على تقديم خدمات التسجيل؛ 

 و

  وصف التدابير للتخفيف من المخاطر الرئيسية
 .على النحو المبين في هذه المسألة

 
يجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة، بالنسبة للطوارئ، وصفا 

واضحا لآلثار المتوقعة للتمويل واإليرادات والتكاليف 
السيناريو ) 1سنوات التي قدمت في النموذج  3رة لفت

  (.األكثر احتماال
 

نقطة، يجب أن  2لتكون مؤهلة للحصول على درجة من 
توضح اإلجابات والموارد الكافية خطط العمل والعمليات 
في خطة التمويل الحالية والعائدات حتى في حالة وقوع 

 .حاالت الطوارئ
 

 عن يزيد ال فيما كاملةالمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
  .صفحات 11

  

 ال

  

يتم تحديد الطوارئ والمخاطر من  0-2
حيث الكم، وتدرج في اإليرادات 

ويتم  .والتكلفة وتحليالت التمويل
تحديد خطط العمل في حالة وقوع 

النموذج مرن في حال . طارئ
تحديد  .حدوث هذه االحتماالت

الردود التي تعالج الموارد 
 .ر على الطوارئواحتمال التأثي

تلبية االستجابة لجميع  :تجاوز المتطلبات - 2
 : و 1خصائص النقطة 

يتم تقديم موارد لخطط اإلجراء وعمليات ( 1)
التشغيل بشكل كاٍف في التمويل الحالي 

وخطة الربح حتى في حال حدوث 
 .االحتماالت

  :يفي بالمتطلبات - 1
نموذج يحدد بشكل كاف المخاطر الرئيسية ( 1)

بما في ذلك العمليات، واألعمال التجارية )
والقانونية والقضائية والمالية، والمخاطر 

  ؛(األخرى ذات الصلة
االستجابة تعطي االعتبار ألثر احتمال ( 2)

موارد الحاالت الطارئة التي تم تأثير 
 تحديدها؛ و

إذا كانت الموارد غير متاحة لتمويل ( 3)
الية، االحتماالت الموجودة في الخطة الح

يتم تحديد مصادر تمويل وخطة للحصول 
 . عليها

ال يلبي جميع االحتياجات  :يفي بالمتطلبات - 0
 .1للنقطة 

  

وصف التخطيط للطوارئ الخاص حيث أن مصادر ( ب)  
. التمويل تخضع النخفاض كبيرا لنموذج الطلب المحدد

 :صف على وجه الخصوص

  ستمرة، التقنية الم يفي بالمتطلباتكيف سوف يمكن
  و

 ال

  

  

    



 

 11-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  ما التمويل الذي يمكن أن يرفع كبديل معقول في
 .وقت الحق

 
قدم تفسيرا إذا كنت ال تعتقد أن هناك أي فرصة لتخفيض 

 .التمويل
 

نموذج ، السيناريو  2)إكمال نموذج التوقعات المالية 
  (األسوأ

 
 عن يزيد ال فيما الكاملةومن المتوقع أن تكون إجابة 

 .وذجباإلضافة إلى النم 11

  

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

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

 المستمرة؟
 

 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
 .صفحات 11

 ال

  

  

    

  

قدم تقدير التكلفة لتمويل وظائف التسجيل الهامة على  (أ)  51
أساس سنوي، واألساس المنطقي لهذه التقديرات 

يتناسب مع المناهج التقنية والتشغيلية والمالية 
  .الموصوفة في الطلب

 
تشمل الوظائف األساسية للسجل التي يجب دعمها 

 : أو التمويل/ل فشل عمل مقدم الطلب وحتى في حا
 

 ألسماء النطاق المسجلة DNSوضوح قرار  (1)
 

ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات 

على سبيل )اليومية  DNsحجم االستعالمات 

 ، 100M - 0المثال، 

100M - 1B ،1B +) والتكاليف اإلضافية ،

المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات، 

 . SLAعلى تلبية مقاييس األداء  والقدرة

 تشغيل نظام التسجيل المشترك (2)

ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات 
على سبيل )اليومية  DNsحجم االستعالمات 

  ،200K-0المثال، 
200K-2M، 2M+) والتكاليف اإلضافية ،

المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات، 
  .SLAداء والقدرة على تلبية مقاييس األ

 
 Whoisتوفير خدمة  (3)

 

حماية المسجل أمر هام ومن ثم يطلب من مقدمي  ال
الجدد تقديم دليل يشير إلى استمرار  gTLDطلبات 

يجب أن . ام الحساسة حتى في حالة فشل السجلالمه
تتم حماية احتياجات المستخدم من خالل التوضيح 

الصريح الذي يتم على أساسه الحصول على 
لفترة ممتدة من الوقت حتى في  وظائف السجل

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

 . المسجلين

دم الطلب مهمتين مرتبطتين بشكل كاف مما لمق
يجعل هذا دليل على استمرارية لمهام التسجيل 

أوال، يجب تقدير التكلفة المحتملة للحفاظ . الحرجة
(. جزء أ) على وظائف حماية المسجل األساسية

وخالل تقييم الطلب، سيحكم القائمون على عملية 
نظمة التحتية التقييم ما إذا كان التقدير المقدر لبنية األ

والمنهج التجاري اإلجمالي قد تم وصفه بأي مكان 
 . بالطلب

من قبل ( COI)يتم استدعاء أداة العمليات المستمرة 
ICANN إذا لزم األمر للمشغل في حاالت طوارئ 
للحفاظ على الوظائف ( EBERO)التسجيل 

 .سنوات 5-3لمدة  الضرورية للتسجيل الخمس
قديرية لتكلفة الطرف وهكذا، ترتبط التكاليف الت

الثالث لتوفير الوظائف، وليس من مقدم الطلب 
الفعلي الداخلي أو تكاليف التعاقد من الباطن يأتي 

 .توفير هذه الوظائف

هي بناء نموذجي لهذه التكاليف  ICANNعلما بأن 

األشكال المتوفرة هنا تستند إلى  0-3
دليل موثق . تقدير دقيق للتكاليف

لة تتعلق بالقدرة على  أو خطة مفصَّ
الحرجة تمويل وظائف السجل 

والمستمرة لمسّجلي النطاق لفترة 
ثالث سنوات في حالة فشل السجل 

أو البديل االفتراضي أو حتى 
أدلة  .يمكن تخصيص مشغل تابع
الوسائل المالية لتمويل هذه 

يجب . المتطلبات قبيل التفويض
بالتزامن  قبل أو يفي بالمتطلبات

 . مع تنفيذ اتفاقية السجل

  :يفي بالمتطلبات - 3
 : و 1ية االستجابة لجميع خصائص النقطة تلب
يتم تنفيذها  كما تأمين العقود المالية يتم( 1)

لتوفير العمليات المستمرة لفترة يبلغ حدها 
 . األدنى ثالث سنوات في حالة الفشل

  :يفي بالمتطلبات - 1
تتوافق التكاليف مع النهج التقني والتشغيلي ( 1)

  والمالي كما هو موضح في الطلب؛ و
يتم  كما تحديد التمويل ووصف األدوات يتم( 2)

تنفيذها لتوفير العمليات المستمرة لفترة 
يبلغ حدها األدنى ثالث سنوات في حالة 

 . الفشل
ال يلبي جميع االحتياجات  :يفي بالمتطلبات - 0

 .1للنقطة 



 

 15-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات 
على سبيل )يوميا  Whoisحجم االستعالمات 

 ، 100K - 0المثال، 
100K - 1M ،1M +) والتكاليف ،

اإلضافية المرتبطة بزيادة مستويات هذه 
االستفسارات، والقدرة على تلبية مقاييس 

ت وخدمات على شبكة اإلنترن SLAاألداء 
  .على حد سواء 43الميناء 

 
 مستودع بيانات السجل  (4)

 
ينبغي على مقدمي الطلبات أن يضعوا بعين 
االعتبار اإلدارة، واالحتفاظ، ونقل الرسوم 

على سبيل المثال، )وكذلك اإليداع اليومي 
قد تختلف التكاليف اعتمادا (. كامل أو تزايدي

أي حجم قاعدة )على حجم ملفات المستودع 
 (.يانات التسجيلب
 

صيانة منطقة اإلشارة بشكل مناسب بما  (5)
 .DNSSECيتوافق مع متطلبات 

 
ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات 

على سبيل )اليومية  DNSحجم االستعالمات 
 ، 100M - 0المثال، 

100M - 1B ،1B +) والتكاليف اإلضافية ،
المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات، 

  .SLAلقدرة على تلبية مقاييس األداء وا
 
حدد العملة )درج التكلفة السنوية المقدرة لكل وظيفة أ

 (.المستخدمة

 11 عن يزيد ال فيما الكاملةمن المتوقع أن تكون اإلجابة 
  .صفحات

 .EBEROبالتعاون مع مقدمي الخدمات المحتملين 
لغ المناسب وهكذا، فإن المبادئ التوجيهية لتحديد المب

ومع ذلك، ال . ستكون متاحة لمقدم الطلب COIلـ 
تقديراته تقديم مقدم الطلب من الضروري لزال ي

  .الخاصة في التفسير والرد على هذا السؤال

 

يتعين على مقدمي الطلبات تقديم دليل حول كيفية ( ب) 
زمة ألداء عمليات التسجيل توفير وجمع األموال الال

( الجديد gTLDفي .وذلك لحماية المسجلين)األساسية 
لفترة ثالث سنوات على األقل من تاريخ إلغاء اتفاقية 

 : طريقتين لتلبية هذا المطلب ICANNوقد حددت  .السجل
من خالل مؤسسة ( LOC) إصدار خطاب االعتماد( 1)

  .مالية حسنة السمعة

 ن يكون مساويا أو أكبر من مقدار اإليداع يجب أ
المقدار المطلوب لتمويل عمليات السجل لفترة ال تقل عن 

في حالة التعامل لدى التحقق من خطاب  .ثالث سنوات
االعتماد فإن الدفع الفعلي سيتم ربطه بتكلفة تشغيل هذه 

 .الوظائف

  يجب علىLOC  أن يسميICANN  أو ممثلها
للمثل  ه سيتم توفيرهأي تمويل يتم دفع .على أنه المستفيد

 .وظائف السجل المطلوبة الذي يعمل على تشغيل

، طرق الحصول على األموال (الجزء ب)ثانيا  ال
تنفيذ تلك المهام لثالث سنوات على األقل الالزمة ل

ليتم وصفها من جانب مقدم الطلب وفقاً للمعايير 
. نوعين من العقود تلبي هذه المتطلبات. الواردة أدناه

يجب على مقدم الطلب تحديد أي من هذه الطرق تم 
يطلب أن يتم تنفيذ العقد وقت تنفيذ اتفاقية . وصفه
 .السجل

 

   



 

 16-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

  يجب علىLOC خمس  أن يتمتع بفترة ال تقل
قد يتم النص على  .TLDسنوات من تاريخ تفويض 

LOC  مع تاريخ االنتهاء السنوي إن احتوت على فقرة
لعدد ال  والقابلة لالمتدادات السنوية دون تعديل دائم العمل
الذي يعلم المستفيد  لفترات حتى اإلصدار البنكينهائي من ا

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

فسيطلب من مقدم الطلب  TLDالخامسة لتفويض 
 .الحصول على عقد استبدال

  يجب إصدارLOC  من خالل مؤسسة مالية حسنة
قد يتضمن . مضمونة على أعلى مستوى قضائي السمعة

ذلك البنك أو شركة التأمين ذات السمعة الدولية القوية التي 
،  (أو أعلى AA) تتمتع باعتماد قوي من طرف ثالث مثل

(Moody  أو أعلى) أو ،A.M. Best (A-X أو أعلى.) 
 .ينبغي أن توضح الوثائق الجهة التي ستتولى التأمين

  وسوف يقدمLOC  إلىICANN  أو من تعينه
( كامال أو جزئيا)دون قيد أو شرط إلخراج األموال 

أو من  ICANNبموجبها عند تسليم إشعار خطي من قبل 
 .تعينه

  يجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة أصلية لخطاب
التنفيذ لالعتماد أو مسودة الخطاب التي تحتوي على البنود 

يذها خالل في حالة عدم تنف. والشروط الكاملة
بنسخة  ICANNتاريخه، سيطلب من مقدم الطلب تزويد 

المنفذ قبل أو بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية  LOCأصلية 
  .السجل

  يجب أن يحتويLOC  على األقل على المتطلبات
 :التالية
o إصدار بنكي وتاريخ اإلصدار. 
o المستفيد:  

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

 .أو ممثلها
o لمقدم الطلب والعنوان االسم الكامل. 
o  رقم هويةLOC. 
o تحديد المبلغ المطلوب بالدوالر األمريكي. 
o تاريخ االنتهاء. 
o  تحديد العنوان واإلجراء والنماذج المطلوبة من

 .خالل عروض الدفع
o الشروط: 
  تحديد المعايير الجزئية من خطاب االعتماد

وجوب تقليل الدفع للقيمة بموجب خطاب باإلضافة إلى 
 .االعتماد

  يجب تحديد كافة عمليات الدفع باسم بنك اإلصدار
 .وخطاب االعتماد ورقم االعتماد

  قد ال يتم تعديلLOC  أو تنقيحها أو توسيعها من
 .خالل مرجع ألي مستند أو اتفاقية أو عقد

  يعتبرLOC  معرضاً لممارسات االستعداد الدولية
(ISP 98)  رقم اإلصدار)وغرفة التجارة الدولية .



 

 17-أ

 

 السؤال م  
 يتضمنبما 

 النقاط المعايير نطاق النقاط المالحظات النشر العام

 .بالفعل معادل معقوليثبت أنه  بديللمعيار ، أو (591
 
الذي ال يتم إلغاؤه وحساب المستودع  اإليداع بالنقد (2)

  .النقدي من خالل مؤسسة مالية حسنة السمعة

  يجب أن يكون حجم اإليداع مساويا أو أكبر من
سجل لفترة ال تقل عن المقدار المطلوب لتمويل عمليات ال

 .ثالث سنوات

  يجب التعامل مع النقد من خالل طرف ثالث يتمثل
في مؤسسة مالية لن تسمح للتمويل بالدمج مع تمويل 

مقدم الطلب أو التمويالت األخرى وقد يتم  عمليات تشغيل
أو من ممثلها في حالة  ICANNالوصول إليها من خالل 

  .الوفاء بشروط معينة

  يجب إصدارLOC  من خالل مؤسسة مالية حسنة
قد يتضمن . مضمونة على أعلى مستوى قضائي السمعة

ذلك البنك أو شركة التأمين ذات السمعة الدولية القوية التي 
،  (أو أعلى AA) تتمتع باعتماد قوي من طرف ثالث مثل

(Moody  أو أعلى) أو ،A.M. Best (A-X أو أعلى.) 
 .ستتولى التأمين ينبغي أن توضح الوثائق الجهة التي

  وسوف يقدمLOC  إلىICANN  أو من تعينه
( كامال أو جزئيا)دون قيد أو شرط إلخراج األموال 

أو من  ICANNبموجبها عند تسليم إشعار خطي من قبل 
 .تعينه

  يجب علىLOC خمس  أن يتمتع بفترة ال تقل
  .TLDسنوات من تاريخ تفويض 

 اع أصالً ال يعتبر التمويل في حساب مستودع اإليد
  .ICANN  لـ

  أية أرباح ذات أهمية لرسوم بنكية أقل تعود إلى
إلى  الودائع وسيتم ردها لمقدم الطلب حال تسوية الحساب
الحد غير المستخدم لدفع التكلفة ونفقات الحفاظ على 

 .المستودع

  ويجب رد اإليداع باإلضافة إلى المتراكمات التي
ستودع، لمقدم الطلب مع اعتبار الم تقل عن أي رسوم بنكية

حال عدم االستخدام في تمويل عمليات تشغيل السجل 
بسبب حدث مفاجئ أو بعد مرور خمس سنوات أو أيهما 

  .كان أكثر

  سيكون مقدم الطلب مطالبا بتقديم تفسير
كمقدار اإليداع والمؤسسة التي تحسب  ICANN لـ 

 .اإليداع واتفاقية المستودع لحساب وقت تقديم الطلب

  على مقدم الطلب إرفاق دليل لتمويالت يجب
اإليداع في حساب المستودع أو دليل الترتيبات المؤقتة 

يجب تقديم دليل تمويل اإليداع وبنود  .إليداع التمويل
قبل أو بالتزامن مع تنفيذ  ICANNاتفاقية المستودع إلى 

 .اتفاقية السجل

  



 المالية التقديرات – TLD طلب مقدم: تعليمات
 

 التقديرات المالية – TLDمقدم طلب : تعليمات
 

 .على أساس نقدي اثنان من التقديرات المالية عملية تقديم الطلبات قيام مقدم الطلب بتسليمتتطلب 
 
جم ينبغي أن يشمل هذا التقدير حو. األكثر احتماالً بالسيناريو ذات الصلة  التوقعات المالية) 1نموذج (ينبغي أن يوضح التوقع األول و

بدء التسجيل وخالل فترة السنوات الثالث األولى خالل فترة المتوقعة التسجيالت ورسوم التسجيل وجميع التكاليف ونفقات رأس المال 
 .في الطلبالوارد ) نموذج التقديرات( 46بالسؤال رقم  1ويرتبط النموذج . للتشغيل

 
ألسوأ  سيناريو واقعيبالمرتبطة التوقعات المالية ) 2في النموذج (منفصل كما أننا نشترط أيًضا على مقدم الطلب أيًضا بأن يوضح بشكل 

 .في الطلبالوارد ) تخطيط الطوارئ( 49بالسؤال رقم  2يرتبط النموذج رقم  كما .التقديرات
 

تلك التقديرات مع من أجل توفير مراجعات ) المكان المحدد(عن كل تقدير معد في نهاية التقدير واإليضاحات الرجاء إدراج التعليقات 
 :بما يليالمعلومات المتعلقة 

 
 .اسنويً ونفقات رأس المال  التوقعات الماليةفي االختالفات أهم والمستخدمة االفتراضات  .1
 .تمويل العملياتل كطيتخط يةكيف .2
 .للطوارئ التخطيط االحترازي .3

 
متى ما كان ذلك (ت المستخدمة في عملياتك الحسابية المعادالأو /البيانات واإلشارة إلى نقاط رجاء  2ونموذج  1نموذج  تعبئةعند 

 ).مناسًبا
 

 ةالمقدر والخارجةالداخلة التدفقات النقدية  – 1القسم 
 

 ةالمقدر ةالداخل ةالنقدي اتالتدفق
 

 التشغيل بدء اترك العمود. قم بتوضيح عدد التسجيالت المتوقعة ورسوم التسجيل للعام األول والثاني والثالث ".ب"و "أ"السطران 
 .فترة بدء التشغيل للتكاليف النقدية ونفقات رأس المال فقط، حيث ال يجب إدخال بيانات تقديرات نقدية في هذا العمود تم تخصيص. فارغا

 
 .للسطر جبالنسبة  للتسجيالتالداخل للحصول على التدفق النقدي  "ب"و "أ"قم بضرب السطرين  .ج سطر

 
وبخصوص أية أرقام موضحة . مقدرة من أي مصدر عائدات آخر لألعوام األول والثاني والثالثداخلة  توفير تدفقات نقديةقم ب .د سطر

ال تقدم بإدراج التمويل في السطر : ملحوظة. بالقسم األول اإليضاحات/التعليقات خانة في رجاًء قم باإلفصاح عن المصدر ،"د"في السطر 
 .السادس القسم في مسبقا ورد حيث "د"
 

 .الداخلعلى إجمالي التدفق النقدي  للحصول "د"و "ج" اجمع السطرين .هـ سطر
 

 المقدرة الخارجة النقدية التدفقات
 

في خانة ") ل"حتى " و"من (رجاء قم بتحديد الفترة الزمنية الكلية التي من المتوقع أن يشملها هذا البدء لجميع البنود  – البدء تكاليف
 .اإليضاحات/التعليقات

 
بتوفير تكاليف العمالة المقدرة من أجل التسويق ودعم العمالء والدعم الفني لكل من فترة بدء التشغيل والعام األول والثاني قم  .و سطر

وتحديد نوع العمالة والتكاليف المقدرة  )التكاليف األخرى( "ل"ينبغي وضع تكاليف العمالة األخرى في السطر  ،ملحوظة. والثالث
 .من هذا القسماإليضاحات /تعليقاتالالمرتبطة بها في خانة 

 
يجب أن ال يشمل هذا . المبالغ التي تم إنفاقها على الدعاية والعروض الترويجية وأنشطة التسويق األخرى التسويق تكاليف تمثل .سطر ز

 ").و" السطر(المبلغ التكاليف المدرجة في بند عمالة التسويق 
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المقدرة للمرافق والمصروفات اإلدارية والمصروفات العامة، والفوائد والضرائب  توفير التكاليفقم ب ."ك"إلى  "ح"من  السطور
تأكد من إدراج نوع األنشطة التي تم إسنادها لمصادر . واالستعانة بمصادر خارجية لفترة بدء التشغيل وكذلك للعام األول والثاني والثالث

خانة  فيأنه تم إدراج توضيح مناسب للخدمات التي تم جمعها  يمكنك الجمع بين أنشطة معينة من نفس المزود طالما. خارجية
 .اإليضاحات/التعليقات

 
تأكد من تحديد نوع التكاليف في . توفير أية تكاليف تشغيلية أخرى مقدرة لفترة بدء التشغيل واألعوام األول والثاني والثالثقم ب .ل السطر
 .اإليضاحات/التعليقاتخانة 

 
 ".م"للحصول على التكاليف اإلجمالية للسطر  "ل" حتى" و"من  السطوراجمع  .م سطر

 
 ".ن"للسطر  على صافي عدد العمليات المقدر للحصول "م"من السطر " هـ" قم بطرح السطر .ن سطر

 
 الثابتة والمتغيرة الخارجة التشغيلية النقدية التكاليف تصنيف تدفقات –أ 2 القسم

 
علًما بأن التدفقات النقدية . التشغيلية بما في ذلك العمالة والتكاليف ذات الطبيعة المتغيرةارجة الخقم بتوفير التدفقات النقدية  .سطر أ

 .التشغيلية المتغيرة عبارة عن النفقات التي تتذبذب في العالقة مع الزيادة أو النقصان في مستوى اإلنتاجالخارجة 
 

والثابتة للتشغيل هي المصروفات الخارجة علًما بأن التدفقات النقدية . درة للتشغيلالثابتة والمقالخارجة قم بتوفير التدفقات النقدية  .ب سطر
حيث تكون هناك ضرورة إلنفاق هذه . التي ال تتذبذب بشكل عام في عالقتها مع الزيادة أو النقصان في اإلنتاج أو مستوى العمليات

 .ناًدا إلى االلتزامات التعاقديةمن المتوقع أن يتم إنفاقها استالتكاليف بشكل عام من أجل إدارة العمليات األساسية للمنظمة أو 
 

أن  ويجب". ج"الثابتة والمتغيرة للسطر الخارجة للحصول على إجمالي التدفقات النقدية التشغيلية " ب"و" أ"قم بجمع السطرين  .ج سطر
 .مالسطر  1التشغيل من القسم الخاصة بالخارجة يكون هذا المجموع مساوًيا لتكاليف مجموع التدفقات النقدية 

 
 ةالحرج السجلتصنيف التدفقات النقدية التشغيلية لوظائف  – ب2 القسم

 
المتوقع لمهام السجل الخمس الحرجة إذا كانت هذه المهام يستعان بمصادر خارجية الخارج  توفير النقدقم ب ".هـ"و " أ"السطران 

المقدر لهذه الخارج سيمثل النقد . صادر خارجية يجب أن تقدم وتوضح على حدةلإلضالع بها فإن هذه الرسوم الخاصة باإلضالع بم
 .من الطلب 50المهام األساس الحتياطي السنوات الثالث المطلوب في السؤال 

 
الخارج إذا كانت هناك مهام سجل حرجة أخرى تستند إلى نموذج أعمال السجل الخاص بمقدم الطلب فيجب تقديم التدفق النقدي  .و سطر

 .اإليضاحات/التعليقات المقدر لهذه المهمة مع إضافة توضيح في خانة
 

 .الخاص بمهام السجل الحرجةالخارج إجمالي التدفق النقدي  علىللحصول  "و"حتى "أ"اجمع السطور من  .ز سطر
 

" ح"األعمدة (مدار ثالث سنوات الحرجة الخاصة بوظائف السجل الحرجة والمتوقعة على الخارجة يساوي التدفقات النقدية  .ح سطر
 ")ي"و" ط"و
 

 النفقات الرأسمالية المقدرة – 3 القسم
 

قم بتوفير نفقات رأس المال للمعدات والبرمجيات واألثاث والتجهيزات المقدرة لبدء التشغيل وكذلك للعام  ".ج"حتى " أ"السطور من 
 .اإليضاحات/التعليقاتالتي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة  الرجاء توضيح الفترة الزمنية الكلية. األول والثاني والثالث

 
ويجب أن يكون هذا متضمنا بالنسبة لبدء التشغيل وكذلك . نفقات رأسمالية مقدرة كنتيجة لإلضالع بمصادر خارجية ةتوفير أيقم ب. د سطر

بتوضيح الفترة الزمنية الكلية التي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل قم بتحديد نوع النفقات وكذلك قم . األعوام األول والثاني والثالث
 .بالقسم الثالث اإليضاحات/التعليقات في خانة

 
 .اإليضاحات/التعليقاترأس المال األخرى في خانة  رجاء توضيح مصروفات .ح سطر

 
 .لمالإجمالي نفقات رأس اللتوصل إلى حاصل " هـ"وحتى " أ"اجمع السطور من  .سطر و
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 المقدرةوالمطلوبات األصول  – 4القسم 
 

والحسابات الجارية األخرى المخصصة لبدء التشغيل ) حسابات القبض(قم بتوفير النقد والذمم المدينة  ".ج"وحتى " أ"السطور من 
ترة الزمنية اإلجمالية التي قم بتحديد نوع األصل ووضح الف األخرى، الجارية لألصول وبالنسبة. وكذلك لألعوام األول والثاني والثالث

 .اإليضاحات/التعليقاتيتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة 
 

 .األصول الجاريةللتوصل إلى حاصل " ج"و" ب"و" أ"اجمع السطور  .د سطر
 

ارية لبدء التشغيل وكذلك الجالمطلوبات توفير الذمم الدائنة المتوقعة، والقروض قصيرة األجل وكذلك قم ب ".ز"وحتى " هـ"السطور من 
، قم بتحديد نوع الخصم ووضح الفترة الزمنية اإلجمالية التي يتوقع أن األخرىللمطلوبات الجارية بالنسبة . لألعوام األول والثاني والثالث

 .اإليضاحات/التعليقاتتغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة 
 

 .مطلوبات الجاريةالمجموع الكلي للحاصل للتوصل إلى " ز" وحتى" هـ"اجمع السطور من  .ح سطر
 

واحتياطي السنوات الثالث واألصول  ،)الممتلكات واألدوات والمعدات( توفير األصول الثابتة المتوقعةقم  ."ك" وحتى "ط" من السطور
تي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء الرجاء توضيح الفترة الزمنية اإلجمالية ال. األجل لبدء التشغيل واألعوام األول والثاني والثالث طويلة

 .اإليضاحات/التعليقاتالتشغيل في خانة 
 

 .لى مجموع األصول طويلة األجلتوصل إلل" ك"وحتى " ط"اجمع السطور من  .ل سطر
 

منية اإلجمالية الرجاء تحديد الفترة الز. طويل األجل المتوقع لبدء التشغيل وكذلك لألعوام األول والثاني والثالثالدين قم بتحديد  .م سطر
 .اإليضاحات/التي يتوقع أن تغطيها تكاليف اإلنتاج في خانة التعليقات

 
 التدفقات النقدية المقدرة – 5القسم 

 
 المقدرةوالمطلوبات واألصول ، )القسم الثالث( نفقات رأس المال المقدرة، )القسم األول( صافي العمليات المقدرةالتدفق النقدي ناتج عن 

 .)القسم الرابع(
 

الرجاء تحديد . قم بتوفير صافي التدفقات النقدية للتشغيل الخاصة ببدء التشغيل وكذلك بالنسبة ألعوام األول والثاني والثالث ".أ"سطر 
 .اإليضاحات/التعليقاتالفترة الزمنية اإلجمالية التي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة 

 
الرجاء تحديد الفترة الزمنية . ال المتوقعة لبدء التشغيل وكذلك لألعوام األول والثاني والثالثرأس الم توفير نفقاتقم  ".ب" سطر

 .بالجزء الرابع اإليضاحات/التعليقاتاإلجمالية التي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة 
 

المتداولة وتسويات الديون المطلوبات لنقدية وإجمالي األصول المتداولة غير ا توفير التغير المتوقع فيقم ب ."و" حتى "ج" السطر من
الرجاء تحديد الفترة الزمنية اإلجمالية لتكاليف بدء التشغيل . والتسويات األخرى لفترة بدء التشغيل وكذلك لألعوام األول والثاني والثالث

 .اإليضاحات/التعليقاتالتي يتوقع أن تغطيها تكاليف بدء التشغيل في خانة 
 

 ".ح"للحصول على صافي التدفق النقدي المقدر للسطر " و" حتى" أ"اجمع السطور من  .ز سطر
 

 مصادر التمويل – 6القسم 
قم بتوضيح مصادر التمويل من الديون . توفير التمويالت المقدرة من الديون والحقوق عند بدء التشغيلقم ب ."ب"و "أ" انالسطر

يرجى أيضا توفير دليل على . اإليضاحات/التعليقاتلمتوقع أن يغطيها بدء التشغيل في خانة والحقوق وكذلك الفترة الزمنية اإلجمالية ا
 ).مثل خطاب التزام(التمويل 

 
 ".ج"للحصول موارد التمويل اإلجمالية للسطر  "ب"و "أ" اجمع السطرين ."ج" سطر

 
 
 
 



 المالية التقديرات – TLD طلب مقدم: تعليمات
 

 لخإة بين السنوات في ما يتعلق باالفتراضات المستخدمة وأوجه التباين الهام –تعليقات عامة 
 

في أي فئة من ) أو المتوقع منها خالل السنوات التي تقع خارج اإلطار الزمني للنموذج(قم بتوفير توضيحات ألية تنوعات بين السنوات 
 .فئات التكلفة أو التمويل

 
 حول كيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل العمليات –تعليقات عامة 

 
 .48وينبغي أن يتم توضيح التمويل بالتفصيل رًدا على السؤال . فية قيامك بتمويل العملياتقم بتوفير تعليقات عامة توضح كي

 
 حول الطوارئ –تعليقات عامة 

 
 .49وينبغي توضيح التخطيط للطوارئ بالتفصيل رًدا على السؤال . قم بتقديم تعليقات عامة لوصف خططك حيال الطوارئ

 
 
 



التعليقات / المالحظات

تقديم اسم العملة المحلية المستخدمةبالعملة المحلية (ما لم يرد نص بخالف ذلك)

السنة 3السنة 2السنة 1تكاليف البدايةالمرجع / الصيغةالقسم
1) التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة

كان التسجيل متوقعا استنادا إلى استعراضات السوق الحديثة والتي قمنا               104,780               80,600               62,000                    -أ) حجم التسجيل المتوقع
بتضمينها في هذه الوثيقة ومناقشتها أدناه.

ونحن ال نتوقع زيادات هائلة في رسوم التسجيل بعد السنة 3.                 $6.05                 $5.50                 $5.00                  $-ب) رسوم التسجيل
              633,919              443,300              310,000                    -أ * بج) التدفقات النقدية الداخلة من التسجيل
تمثل اإليرادات األخرى التدفقات النقدية المبالغ التي تم تلقيها من عرض                62,000               48,000               35,000                    -د) تدفقات نقدية داخلة أخرى لإليرادات

اإلعالنات على موقعنا.
              695,919              491,300              345,000                    -هـ) إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

تمثل العائد المتوقع تحقيقه بموجب US GAAPخط مدرج: * اإليرادات المحققة

 التدفقات النقدية الداخلة للتشغيل المتوقعة
 و) العمل:

هذا ويتم توضيح التكاليف بالتفصيل في اإلجابة على السؤال رقم 47.               81,000               72,000               66,000              125,000) تسويق العمل
               74,000               71,000               68,000                25,000) دعم العميل للعمل

               49,000               47,000               45,000              332,000) العمل الفني
               31,680               26,400               44,000              40,000ز) التسويق

               14,400               12,000               10,000                7,000حـ) المنشئات
              136,000              122,500              112,000              14,000ط) العامة واإلدارية

               30,760               29,800               29,000              27,500ي) الفوائد والضرائب
قم بتقديم قائمة والتكاليف ذات الصلة لكل وظيفة خارجية.ل) تكاليف التشغيل الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التي يتم االستعانة فيها من الخارج):

االستعانة الخارجية التامة للموقع إلى شركة ABC حيث تعتمد التكلفة على                  7,500                 7,500                 7,500                5,000الصيانة التامة للموقع1)
عدد من مقدمي الخدمات من الضيوف ودعم العميل.

ما تم االستعانة فيه بالمصادر الخارجية إلى السجل الحساس ووظائف أخرى                43,000               41,000               37,500              32,000وظائف السجل الحساسة2)
لسجل ABC.  حيث تعتمد النفقات على النطاقات واالستفسارات المتوقعة

قم بتقديم وصف لألنشطة التي تمت االستعانة فيها بالمصادر الخارجية وكيف                      -                     -                     -                    -{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}3)
تم تحديد التكاليف.

قم بتقديم وصف لألنشطة التي تمت االستعانة فيها بالمصادر الخارجية وكيف                      -                     -                     -                    -{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}4)
تم تحديد التكاليف.

قم بتقديم وصف لألنشطة التي تمت االستعانة فيها بالمصادر الخارجية وكيف                      -                     -                     -                    -{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}5)
تم تحديد التكاليف.

قم بتقديم وصف لألنشطة التي تمت االستعانة فيها بالمصادر الخارجية وكيف                      -                     -                     -                    -{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}6)
تم تحديد التكاليف.

               25,920               21,600               18,000              12,200م) تكاليف التشغيل األخرى
              493,260              450,800              437,000             199,700ن) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للتشغيل

              202,659               40,500              (92,000)           (199,700)هـ - نس) صافي تدفقات النقد التشغيلي المتوقع تكاليف

2 أ) تصنيف التدفقات النقدية الخارجة الثابتة والمتغيرة للتشغيل  
التكاليف المتغيرة:              200,683              154,464              163,417              72,067أ) إجمالي تكاليف التشغيل المتغيرة 

-تساوي البداية كافة العمل إضافة إلى 75% من التسويق.
- السنة 1 خالل 3 تساوي 75% من كافة األعمال باإلضافة إلى 50% من 

التسويق و30% من G&A والتكاليف األخرى.

التكاليف الثابتة: تساوي إجمالي التكاليف ناقص التكاليف المتغيرة              292,577              296,336              273,583             127,633ب) إجمالي تكاليف التشغيل الثابتة

              493,260              450,800              437,000             199,700 = القسم 1) نج) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة التشغيل 
تحقق من 2) ج تساوي  1) ن.                     -                     -                     -                    -التحقق

مالحظة: تعمل ICANN حاليا على نموذج التكلفة الذي سيقدم في تاريخ الحق2ب) تصنيف التدفقات النقدية الخارجة لوظائف التشغيل األساسية

SRS يتناسب مع السؤال 24                 6,050                 5,500                 5,000أ) تشغيل
Whois يتناسب مع السؤال 26                 7,260                 6,600                 6,000ب) تقديم

يتناسب مع السؤال 35                 8,470                 7,700                 7,000جـ) قرار DNS ألسماء النطاق المسجلة
يتناسب مع السؤال 38                 9,680                 8,800                 8,000د) مستودع بيانات السجل

DNSSEC يتناسب مع السؤال 43               10,890                 9,900                 9,000هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ
و) أخرى

               42,350               38,500               35,000                    -ز) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف الوظيفة الحاسمة

             115,850ح) إجمالي السنوات 3
3) نفقات رأس المال المتوقعة

-للجهاز والبرمجيات فوائد حيوية لـ 3 سنوات               58,000               16,000               21,000              98,000أ) األجهزة
               11,000               24,000               18,000              32,000ب) البرامج

-لألثاث والمعدات األخرى فوائد حيوية لـ 5 سنوات               16,000               14,000               22,000              43,000ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -1) 
االستعانة بمصادر خارجية.

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -2)
االستعانة بمصادر خارجية.

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -3)
االستعانة بمصادر خارجية.

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -4) 
االستعانة بمصادر خارجية.

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -5) 
االستعانة بمصادر خارجية.

قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التي يمكن تحديدها تتم فيها                      -                     -                     -                    -6) 
االستعانة بمصادر خارجية.

ه) نفقات رأس المال األخرى
               85,000               54,000               61,000             173,000و) إجمالي نفقات رأس المال

4) المسؤوليات واألصول المتوقعة
              784,600              578,600              556,300             705,300أ) المبلغ النقدي

              160,000              106,000               70,000ب) الحسابات المستلمة
               80,000               60,000               40,000جـ) أصول أخرى جارية

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

              125,300              113,000              110,000              41,000هـ) الحسابات المدفوعة
و) دين قصير األمد

ز) المسؤوليات الحالية األخرى المتراكمة
              125,300              113,000              110,000              41,000ح) كافة المسئوليات الحالية

(PP&E) القسم  3) و: تراكميط) إجمالي الملكية والمنشأة والمعدات =
السنوات السابقة + السنة 

الحالية

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

              115,850              115,850              115,850              25,000= 2ب) ح)ي) احتياطي السنوات 3
ك) أصول أخرى طويلة األمد

              488,850              403,850              349,850             198,000ل) إجمالي األصول طويلة األمد

لن يتم تحمل مبادئ الدفع على خط االئتمان مع بنك XYZ حتى السنة 5. بينما            1,000,000           1,000,000           1,000,000          1,000,000م) إجمالي الدين طويل األمد
سيتم دفع الفائدة على النحو الذي تحولت فيه والمنعكس في القسم 1) ي.

مقدم طلب TLD -- التقديرات المالية: عينة
حي / تشغيلي



التعليقات / المالحظات

تقديم اسم العملة المحلية المستخدمةبالعملة المحلية (ما لم يرد نص بخالف ذلك)

السنة 3السنة 2السنة 1تكاليف البدايةالمرجع / الصيغةالقسم

مقدم طلب TLD -- التقديرات المالية: عينة
حي / تشغيلي

5) التدفق النقدي المتوقع (ما عدا احتياطي السنوات 3)
              202,659               40,500              (92,000)           (199,700)= القسم 1) سأ) التدفقات النقدية للتشغيل

              (85,000)              (54,000)              (61,000)           (173,000)  = القسم 3) و هـجـ) نفقات رأس المال
 = القسم 4) (ب+ج): د) تغيير في األصول الحالية غير النقدية

السنة السابقة - السنة الحالية
              (74,000)              (56,000)            (110,000)غير متاح

= القسم 4) ح : هـ) تغيير في كافة المسؤوليات الحالية
السنة الحالية - السنة السابقة

تمثل 41 ألف دوالر في تكاليف البداية تعويضا للحسابات المدفوعة والمنعكسة                12,300                 3,000               69,000              41,000
في ورقة التوازن المتوقعة.  حيث أن السنوات القادمة تعتمد على التغييرات 

في المسؤوليات الحالية بينما تطرح السنة السابقة من السنة الحالية.

و) تسوية الدين

= القسم 4) و وم ط:
السنة الحالية - السنة السابقة

                     -                     -                     -غير متاح
ز) تسويات أخرى

               55,959              (66,500)            (194,000)           (331,700)حـ) صافي التدفقات النقدية المتوقعة

6) مصادر التمويل
أ) الدين:

للتعليقات الخاصة بالتمويل انظر أدناه. هذا ويتم توضيح اإليرادات بالتفصيل           11,000,000) التسليم وقت تقديم الطلب
في اإلجابة على السؤال رقم 48.

2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد
 ب) حق الملكية:

1) التسليم وقت تقديم الطلب
                    -2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد

          1,000,000ج) كافة مصادر التمويل

وقد أبرمنا أيضا اتفاقا مع شركة XYZ لتولي تدريب مسجلينا حيث أن نموذج األعمال ال تمتلك  ، فإن خط االئتمان موضوع التفاوض حديثا سيغطي تكاليف التشغيل الخاصة بنا لفترة 4 سنوات من التشغيل إذا لزم األمر.  وبالرغم من أننا نتوقع تدفقا نقديا إيجابيا بحلول نهاية العام 2
يمكن العثور على وصف كامل للمخاطر ومجموعة من النتائج والتأثيرات المتوقعة في الردود التي نقدمها على السؤال 49.  وهذه الردود تحدد مقاييس تأثيرات بعض  تم إدراج االتفاقية مع شركة س/ص في طلب التقديم الخاص بنا.  القدرة للحفاظ على نفسها في السنوات المقبلة. 

االحتماالت والتمويل الذي يتم التفاوض بشأنه والخطط اإلجرائية كما هو موضح، فهي كفيلة بتمويل أسوأ الحاالت التي يمكن التعرض لها.

التعليقات العامة فيما يتعلق بالطوارئ:

تعليقات عامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات وما إلى ذلك.):
ويتم محاذاة افتراضات الرسوم بخطة النمو  وتستند هذه االفتراضات الحجمية لبيانات السوق المرفقة (1) ونمو السجل الرئيسي المعلن (2).  كل عام مع زيادة رسوم التسجيل بمقدار 1 دوالر كل عام في السنوات الثالث األولى.  ونحن نتوقع أن يزداد عدد التسجيالت بنحو %30 
ونحن نتوقع زيادة التكاليف الخاصة بنا بوتيرة تسيطر على مدى السنوات الثالث األولى باستثناء تكاليف التسويق التي ستكون أعلى في سنة البداية والسنة األولى حيث نقوم بتسجيل اسم العالمة التجارية الخاص بنا والعمل على زيادة  والطلب المتوقع استنادًا إلى منحنى التسجيل. 

حيث ستكون نفقات رأس المال هي األكبر في مرحلة البداية وبعد ذلك ستتراجع حاجتنا في االستثمار في األجهزة والبرمجيات  وتراكم التكاليف المستندة إلى عملياتنا الجارية.  لمجموعة من السجالت المشابهة و(2)  وتكاليف التشغيل مدعومة بتقرير اإلنجازات المرفق (1)  التسجيالت. 
في السياق ذاته ستكون استثماراتنا في األثاث والمعدات على أشدها في فترة البداية لما نقوم به من بناء للبنية  لقد قمنا بتضمين وإحالة تكاليف األجهزة لدعم التقديرات.  وتستند مصروفات رأس المال إلى مشاريع العقود والمناقشات التي تدار مع الموزعين.  الحاسوبية بعد فترة البداية. 

وقد استمدت افتراضاتنا من واقع الدعم المرفق.           أشهر تتوازى مع منحنيات النمو المرحلية المشار إليها من خالل البدايات السابقة وبيانات السوق المعلنة.  من المتوقع أن تتألف مرحلة البداية لدينا من (10)  التحتية ثم تأخذ نحو االنخفاض في الفترات التالية. مرحلة البداية: 

تعليقات بشأن كيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:
وهذا التمويل من أنه أن يتيح لنا شراء المعدات الالزمة ودفع رواتب الموظفين وتكاليف التشغيل األخرى أثناء فترة البداية والسنوات القالئل األولى من عمليات  نسخة من الخط المنفذ بالكامل الوارد في طلب التقديم الخاص بنا)  ) XYZ فقد تفاوضنا مؤخرا على خط ائتمان مع بنك

بحلول النصف الثاني من العام الثاني للتشغيل؛ كما نتوقع أيضا جني أرباح بتدفق نقدي إيجابي في العام الثالث. أي أن إيراد عمليات التشغيل سوف يغطي  كافة التكاليف المتوقعة ونفقات رأس المال)  حيث نتوقع بأن تكون أعمال التشغيل الخاصة بنا ذاتية التمويل ( التشغيل.  



التعليقات / المالحظات
تقديم اسم العملة المحلية المستخدمةبالعملة المحلية (ما لم يرد نص بخالف ذلك)

السنة 3السنة 2السنة 1تكاليف البدايةالمرجع / الصيغةالقسم
1) التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة

أ) حجم التسجيل المتوقع
ب) رسوم التسجيل

                           -                           -                           -ج) التدفقات النقدية الداخلة من التسجيل
د) التدفقات النقدية الداخلة لإليرادات اآلخرى

                           -                           -                           -                          -هـ) إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

   تكلفة التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة للتشغيل
 و) العمل:

1) تسويق العمل
2) دعم العميل للعمل

3) العمل الفني
ز) التسويق

حـ) المنشئات
ط) العامة واإلدارية

ي) الفوائد والضرائب
ك) تكاليف التشغيل الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التي يتم االستعانة فيها من الخارج):

{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}1)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}2)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}3)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}4)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}5)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}6)

ل) تكاليف التشغيل األخرى
                           -                           -                           -                          -م) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للتشغيل

                           -                           -                           -                          -ن) صافي التدفقات النقدية المتوقعة تكاليف للتشغيل

2 أ) تصنيف التدفقات النقدية الخارجة الثابتة والمتغيرة للتشغيل  
أ) إجمالي تكاليف التشغيل المتغيرة 

ب) إجمالي تكاليف التشغيل الثابتة

                           -                           -                           -                          -ج) صافي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للتشغيل
                           -                           -                           -                          -التحقق

2ب)  تصنيف التدفقات النقدية الخارجة لوظائف التشغيل الحاسمة
SRS أ) تشغيل

Whois ب) تقديم
جـ) قرار DNS ألسماء النطاق المسجلة

د) مستودع بيانات السجل
DNSSEC هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ

                           -                           -                           -                          -ز) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للوظائف الحاسمة

                          -حـ) إجمالي السنوات 3
3) نفقات رأس المال المتوقعة

أ) األجهزة
ب) البرامج

ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)

 (1
(2
(3
 (4
 (5
 (6

هـ) نفقات رأس المال األخرى
                           -                           -                           -                          -و) إجمالي نفقات رأس المال

4) المسؤوليات واألصول المتوقعة
أ) المبلغ النقدي

ب) الحسابات المستلمة
جـ) أصول أخرى جارية

                           -                           -                           -                          -د) إجمالي األصول الحالية

هـ) الحسابات المدفوعة
و) دين قصير األمد

ز) المسؤوليات الحالية األخرى
                           -                           -                           -                          -حـ) إجمالي المسؤوليات الحالية

(PP&E) ط) إجمالي الملكية والمنشأة والمعدات-                          -                           -                           -                           
                           -                           -                           -ي) احتياطي السنوات 3

ك) أصول أخرى طويلة األمد
                           -                           -                           -                          -ل) إجمالي األصول طويلة األمد

م) إجمالي الدين طويل األمد

5) التدفق النقدي المتوقع (عدا احتياطي السنوات 3)
                           -                           -                           -                          -أ) التدفقات النقدية للتشغيل

                           -                           -                           -                          -جـ) نفقات رأس المال
                           -                           -                           -غير متاحد) تغيير في األصول الحالية غير النقدية

                           -                           -                           -                          -هـ) تغيير في كافة المسؤوليات الحالية
                           -                           -                           -غير متاحو) تسوية الدين

ز) تسويات أخرى
                           -                           -                           -                          -حـ) صافي التدفقات النقدية المتوقعة

6) مصادر التمويل
أ) الدين:

1) التسليم وقت تقديم الطلب
2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد

 ب) حق الملكية:
1) التسليم وقت تقديم الطلب

2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد
                          -ج) كافة مصادر التمويل

نموذج 1 - التقديرات المالية: األرجح
حي / تشغيلي

التعليقات العامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات وما إلى ذلك.):

تعليقات بشأن كيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:

التعليقات العامة فيما يتعلق بالطوارئ:



التعليقات / المالحظات

تقديم اسم العملة المحلية المستخدمةبالعملة المحلية (ما لم يرد نص بخالف ذلك)

السنة 3السنة 2السنة 1تكاليف البدايةالمرجع / الصيغةالقسم
1) التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة

أ) حجم التسجيل المتوقع
ب) رسوم التسجيل

                           -                           -                           -ج) التدفقات النقدية الداخلة من التسجيل
د) إيراد تدفقات نقدية داخلة أخرى

                           -                           -                           -                          -هـ) إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

   تكلفة التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة للتشغيل
 و) العمل:

1) تسويق العمل
2) دعم العميل للعمل

3) العمل الفني
ز) التسويق

حـ) المنشئات
ط) العامة واإلدارية

ي) الفوائد والضرائب
ك) تكاليف التشغيل الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التي يتم االستعانة فيها من الخارج):

{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}1)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}2)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}3)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}4)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}5)
{قم بعمل قائمة باألنشطة التي يتم االستعانة فيها بالخارج}6)

ل) تكاليف التشغيل األخرى
                           -                           -                           -                          -م) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للتشغيل

                           -                           -                           -                          -ن) صافي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة للتشغيل

2 أ) تصنيف التدفقات النقدية الخارجة من الثابتة والمتغيرة للتشغيل  
أ) إجمالي تكاليف التشغيل المتغيرة 

ب) إجمالي تكاليف التشغيل الثابتة
                           -                           -                           -                          -ج) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة التشغيل 

                           -                           -                           -                          -التحقق

2ب) تصنيف تكاليف التدفقات النقدية الخارجة لوظائف التشغيل الحاسمة
SRS أ) تشغيل

Whois ب) تقديم
ج) قرار DNS ألسماء النطاق المسجلة

د) مستودع بيانات السجل
DNSSEC هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ

                           -                           -                           -                          -ز) إجمالي التدفقات النقدية الخارجة تكاليف للوظائف الحاسمة

                          -حـ) إجمالي السنوات 3
3) نفقات رأس المال المتوقعة

أ) األجهزة
ب) البرامج

ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجية، إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)

 (1
(2
(3
 (4
 (5
 (6

هـ) نفقات رأس المال األخرى
                           -                           -                           -                          -و) إجمالي نفقات رأس المال

4) المسؤوليات واألصول المتوقعة
أ) المبلغ النقدي

ب) الحسابات المستلمة
ج) أصول أخرى جارية

                           -                           -                           -                          -د) إجمالي األصول الحالية

هـ) الحسابات المدفوعة
و) دين قصير األمد

ز) المسؤوليات الحالية األخرى
                           -                           -                           -                          -حـ) إجمالي المسؤوليات الحالية

(PP&E) ط) إجمالي الملكية والمنشأة والمعدات-                          -                           -                           -                           
                           -                           -                           -ي) احتياطي السنوات 3

ك) أصول أخرى طويلة األمد
                           -                           -                           -                          -ل) إجمالي األصول طويلة األمد

م) إجمالي الدين طويل األمد

5) التدفق النقدي المتوقع (excl. احتياطي السنوات 3)
                           -                           -                           -                          -أ) التدفقات النقدية للتشغيل

                           -                           -                           -                          -جـ) نفقات رأس المال
                           -                           -                           -غير متاحد) تغيير في األصول الحالية غير النقدية

                           -                           -                           -                          -هـ) تغيير في كافة المسؤوليات الحالية
                           -                           -                           -غير متاحو) تسوية الدين

ز) تسويات أخرى
                           -                           -                           -                          -حـ) صافي التدفقات النقدية المتوقعة

6) مصادر التمويل
أ) الدين:

1) التسليم وقت تقديم الطلب
2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد

 ب) حق الملكية:
1) التسليم وقت تقديم الطلب

2) الطارئ و/أو الملزم ولكن لم يتح بعد
                          -ج) كافة مصادر التمويل

نموذج 2 - التقديرات المالية: أسوأ حالة
حي / تشغيلي

التعليقات العامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات وما إلى ذلك.):

تعليقات بشأن كيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:

التعليقات العامة فيما يتعلق بالطوارئ:
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