ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻮﺣﺪة 2
ﻧﻤﻮذج ﺧﻄﺎب ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
]ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ[

ICANN
Suite 330, 4676 Admiralty Way
Marina del Rey, CA 90292
ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎدة :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﺧﻄﺎب دﻋﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ] TLDﻣﻄﻠﻮب[
ﻳﺆآﺪ هﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ]اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ[ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ] [TLDاﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ  ICANNﺑﻮاﺳﻄﺔ ]ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ[ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة .وﺑﺼﻔﺘﻲ ]وزﻳﺮ/أﻣﻴﻦ ﻋﺎم/ﻣﻨﺼﺐ[ أؤآﺪ أﻧﻨﻲ أﺗﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ[ ﻟﻤﺮاﺳﻠﺘﻚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع] .ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﻴﺎن
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ,اﻟﻬﻴﺌﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ,اﻟﻘﺴﻢ ,اﻟﻤﻜﺘﺐ ,أو اﻟﻮآﺎﻟﺔ ,وﻣﺎ هﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت[
ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام  gTLDﻓﻲ ]اﺷﺮح ﻣﺪى ﻓﻬﻤﻚ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺳﻢ ،وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻹدارﻳﺔ[ .ﻋﻤﻠﺖ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ/ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ/ﻗﺴﻢ[ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ هﺬا اﻟﻌﺮض.
ﺗﺪﻋﻢ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ/اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ,وهﻜﺬا ,ﺗﺘﻔﻬﻢ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﻄﻠﺐ ,ﻳﻠﺘﺰم ]ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ[ ﺑﺈﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻊ  .ICANNوﻋﻨﺪﺋﺬ،
ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNواﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑـ .ICANN
آﻤﺎ ﺗﺪرك ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ إﺿﺎﻓﻲ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ,ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮب ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ/اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ وﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ,ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄي أﻣﺮ ﻣﻠﺰم ﺻﺎدر ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ذا اﻟﺼﻠﺔ ﺑـ .TLD
]اﺧﺘﻴﺎري[ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻃﻠﺐ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,وهﻜﺬا ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺪرك أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﻠﺐ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ,ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
]اﺧﺘﻴﺎري[ إﻧﻨﻲ أﻧﺼﺢ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺠﺎح هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﺴﺘﻘﻮم ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ ﺑﺈﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺤﺪد هﺬا اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻧﺪﻋﻤﻪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻄﺎق ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺤﺐ هﺬا اﻟﺪﻋﻢ .وﻟﻦ ﺗﻜﻮن هﻴﺌﺔ ) (ICANNﻃﺮﻓًﺎ
ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،وﺳﻴﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[.
آﻤﺎ ﺗﺘﻔﻬﻢ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ ﻗﻴﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ  ,ICANNﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ,ﺑﺒﺬل ﻣﺠﻬﻮدات
ﺑﺸﺄن ﺗﺼﺪﻳﻖ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .وأود أن أﻧﻮّﻩ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺛﻨﺎء هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ ]اﺳﻢ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل[ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم
اﻷول.
أﺷﻜﺮآﻢ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺪﻋﻢ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ /اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ

ﻣﻠﺤﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 2
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

ﻣﻧﺫ ﺗﺄﺳﻳﺱ  ICANNﻓﻲ  1998ﻛﻣﻧﻅﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺗﺿﻡ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺃﺳﻣﺎء
ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ .ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻬﺎ  ICANNﺗﺣﺩﻳ ًﺩﺍ ﻫﻲ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺇﻳﺟﺎﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻭﺗﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ –
ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻩ .ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺳﺔ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ .ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺩ ﻫﺩﻑ  ICANNﻫﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻧﻅﺭ ﻓﻳﻪ  ICANNﺇﻟﻰ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﻋﺎﻣﻝ ﻣﻬﻡ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻭﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ،
ﺻﻠﺔ ﻭﻣُﻁﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ
ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺩء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻭﻻﺕ ﻣﻥ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﻌﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺎﻭﺭﺓ ﻣُﻔ ﱠ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻷﻱ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ  gTLDﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻼ ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺣﺩ
ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺷﺭﺍﺅﻩ .ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﺟﻝ ﻭﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﻡ ،ﻭﻳﻌﺩ
ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ  .COMﺃﻭ  .INFOﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ .ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎء
ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ.

ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟـ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

.1
•

ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ .ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﻟﻁﺭﺡ  TLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﻭﻟﺫﻟﻙ،
ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﻧﻁﻘﻲ ﻭﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ.

•

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺗﺳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ.


ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ،ﻫﻧﺎﻙ ﻫﺩﻑ ﻫﺎﻡ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  TLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﻭﻳﻊ ﺣﻳﺯ ﺍﻷﺳﻣﺎء ،ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺳﺟﻼﺕ
ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ .ﻭﺳﺗﺗﺳﺑﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎﻫﻝ ﺍﻻﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ  -ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ – ﻓﻲ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ .ﻭﻻ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻟﺳﺟﻝ ﻳﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻐﻳﺭ –
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ – ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺳﺟﻝ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻊ  gTLDsﻛﺑﻳﺭﺓ.
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻠﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﻣﺛﻝ ﺣﺗﻣﻳﺔ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻛﻣﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻳﺢ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺋﻣﺔ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻫﺫﺍ ،ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ.



ﻟﺫﻟﻙ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺗﺳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺑﺎﻟﻣﺭﻭﻧﺔ :ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ﻣﻊ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻭﺃﻥ
ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺻﻣﻭﺩ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.



ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ:
 −ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.
 −ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺧﻁﻁ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻼﺳﺗﻣﺭﺍﺭ.

•

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻔﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﺑﻳﻥ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ )ﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺟﻠﻲ
ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ( ،ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻲ ﻷﻱ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺫﻟﻙ .ﻭﻻ ﺗﺳﻌﻰ
 ICANNﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﻧﺟﺎﺡ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻣﻊ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ.

•

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺳﺟﻼﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻣﺎﻥ  .DNSﻭﻟﺫﻟﻙ ،ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺗﻭﺟﻳﻪ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﺳﻧﻰ
ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺑﺩﺍء ﺗﻔﻬﻣﻪ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻁﺎﻟﺏ  ICANNﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺈﺑﺩﺍء ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ .ﻭﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟـ .TLD

ﺃ1-

•

ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﻧﻘﺎﻁ .ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ٍ






ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﻁﺔ ﻟﺣﺩﻭﺙ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﻓﺷﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﻣﻊ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺑﺩﻳﻝ
ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺇﻋﻁﺎء ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻭﺳﻊ ﻟﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ.
ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻭﻕ.
ﺇﺑﺩﺍء ﻣﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻬﺎ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ
ٍ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻣﺎﻥ  DNSﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ.
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ.

ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

.2

ﺗﻬﺩﻑ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﻭﺟﻳﻬﻪ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺑﺩء ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻭﺳﻳﺟﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ
ﺻﺭﻳﺣﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺳﻳﺟﺩﻫﺎ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﺩﻳﻣﻲ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺟﺯءًﺍ ﻁﺑﻳﻌﻳًﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ.
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺍﻟﻧﻘﺎﻁ )ﻣﻭﺿﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻔﺻﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ( ﺳﺗﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ:

•

ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺩ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺩﻗﻳﻘﺔ؟ ﻫﻝ ﻫﻲ ﻣﺩﺭﻭﺳﺔ ﺑﺩﻗﺔ ﻭﻫﻝ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﺳﺳًﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ؟

•

ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺗﻣﻭﻳﻠﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ:





ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﺩﻋﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺗﻭﻗﻊ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ.
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺷﻝ.

•

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

•

ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺗﻧﺎﺳﻘﻬﺎ ﻭﺗﻭﺍﻓﻘﻬﺎ )ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻏﻳﺭﻫﺎ(:
ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ.
 ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ٍ
 ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.
 ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺗﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ

.3
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
•

ﻳﺟﺏ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﻭﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ) .(1ﻭﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻙ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻭﻣﻥ ﺷﺄﻥ ﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻘﻳﱟﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ
ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺅﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ.

•

ﺳﺗﺗﻛﻭﻥ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺟﻧﺗﻳﻥ ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﻳﻥ .ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺇﺣﺩﺍﻫﻣﺎ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻓ ًﻘﺎ
ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻭﻧﻅﺭً ﺍ ﻟﻭﺟﻭﺏ ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺳﻭﻑ ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻣﻌﺎ ً ﻭﺗﻧﺳﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ .ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﺻﻠﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ.

•

ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﺣﺻﻝ ﺃﻱٍ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺣﻘﻳﻘﻲ ﺃﻭ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻣﻊ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺿﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻧﻣﻭﺫﺝ .2

•

ﺳﺗﺗﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺑﻳﻥ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﺑﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ  .ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻗﺩ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻭﻥ ﺑﻁﺭﺡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ
ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺣﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻭﺍﺟﻬﺔ.

ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ :ﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻳﺷﻳﺭ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ.

ﺃ2-

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
•

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻛﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺢ ﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻁﻰ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺢ ﺃﻳﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ " "1ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻝ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ "ﺇﻣﺎ
ﺑﺎﻻﺟﺗﻳﺎﺯ/ﺍﻟﺭﺳﻭﺏ".

•

ﻓﻲ ﺳﺅﺍﻝ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ  ،(50ﺇﻟﻰ  3ﻧﻘﺎﻁ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ – ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ – ﻧﻭﻉ ﻣﻥ
ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ .ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻟﻛﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ .ﻳﻌﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺏء ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻣﻥ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﻣﺑﻛﺭﺓ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺯﻓﺔ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
ﻟﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ.

•

ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺭﺻﻳﺩ ﺻﻔﺭ ﻣﻥ
ﻳﻭﺟﺩ  21ﺳﺅﺍﻻً ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻟﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ .ﻭﻳﺣﺗﺳﺏ ٍ
ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﻋﻼﻩ .ﺃﺣﺩ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ )ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫ  (IDNﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ .ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺇﻻ ﻓﺳﻳﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

•

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ  .ﻳﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ  22ﻧﻘﻁﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﻌﻧﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ:




ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻭﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﺇﺟﺑﺎﺭﻱ ﺃﻭ
ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻭﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻟﻠﺳﺅﺍﻝ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻱ.

ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺃﺩﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﻟﻠﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﻭﻣﺗﻭﺳﻁ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻟﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ
ﻟﻠﻧﺟﺎﺡ.
•

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

•

ﺗﺣﺗﺳﺏ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﺭﺻﻳﺩ ﺻﻔﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﺅﺍﻝ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ،
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ  3ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺎ ﺃﻣﻛﻥ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺣﺻﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻭﺇﻻ ﺳﻳﻔﺷﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

•

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ  8ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻛﻲ ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ .ﻳﻌﻧﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ:



•

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

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻁﻭﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ  .2ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﺧﺗﻼﻑ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ.

ﺃ3-

بيانات مقدم الطلب

م
1

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

االسم القانوني الكامل لمقدم الطلب (هيئة التأسيس التي قد
تدخل في اتفاقية السجل مع )ICANN
عنوان المقر الرئيسي لنشاط مقدم الطلب .سيتم استخدام
هذا العنوان لألغراض التعاقدية .غير مسموح بالصناديق
البريدية.
رقم الهاتف لمقدم الطلب مكان التجارة الرئيسي.

نعم

4

رقم الفاكس لمقدم الطلب مكان التجارة الرئيسي.

نعم

5

الموقع أو  ،URLإن وجد

نعم

جهة االتصال الرئيسية
الخاصة بمقدم الطلب

6

االسم

نعم

اللقب

نعم

العنوان

نعم

رقم الهاتف

نعم

رقم الفاكس

نعم

عنوان البريد اإللكتروني

نعم

جهة االتصال الثانوية
لهذا الطلب

7

االسم

نعم

اللقب

نعم

العنوان

نعم

رقم الهاتف

نعم

رقم الفاكس

نعم

عنوان البريد اإللكتروني

نعم

إثبات التأسيس القانوني

8

(أ) الشكل القانوني للطلب( .على سبيل المثال الشراكة
والتعاون والمؤسسة التي ال تهدف للربح).
(ب) تحديد القومية الخاصة أو أي قانون سلطة قضائية
آخر يحدد نوع الكيان المحدد في ( 8أ).

نعم

2
3

9

(ج) قم بإرفاق دليل تأسيس مقدم الطلب مثل نوع الكيان
المحدد في السؤال ( 8أ) أعاله بما يتوافق مع القوانين
المعمول بها والمحددة بالسؤال ( 8ب)
(أ) في حالة تداول الكيان المتقدم بالطلب بشكل عام ،قدم
البدل والرمز.

نعم

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

إجابات األسئلة  12-1مطلوبة ليكون الطلب
كامال .ال يتم احتساب نقاط اإلجابات.

نعم

سوف تتلقى جهة االتصال الرئيسية كافة االتصاالت
المتعلقة بالطلب .قد يستجيب أي من جهة االتصال
الرئيسية أو الثانوية .في حالة االختالف سوف يتم
التعامل مع االتصال الوارد من االتصال الرئيسي
على أنه االتصال المخول .يجب إعداد كلتا جهتي
االتصال المدرجتين الستقبال االستعالمات من
الجمهور.

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

نعم

في حالة وجود أسئلة متعلقة بإثبات التأسيس فإن
مقدم الطلب قد يكون عليه تقديم تفاصيل إضافية مثل
القومية الخاصة أو غيرها من القوانين التي تنطبق
على مثل هذا النوع من الهيئات

نعم

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

نعم

أ5-

خلفية مقدم الطلب

م

السؤال

11

(ب) إذا كان الكيان المتقدم بالطلب شركة تابعة ،قدمت
الشركة األم.
(ج) إذا كان الكيان المتقدم بالطلب مشروعا ً مشتركاً ،ذكر
جميع الشركاء في المشاريع المشتركة.
رقم البطاقة التعريفية التجارية ورقم البطاقة الضريبية
ورقم تسجيل  VATأو ما يكافئ الطلب.
(أ) أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدائمة) ووظيفة كل المديرين (أي أعضاء مجلس إدارة
مقدم الطلب إن أمكن).

11

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

نعم
نعم
ن
بشكل جزئي

ينبغي على مقدم الطلب أن ينتبه من إدراج كافة
األسماء والوظائف لألشخاص على سبيل الرد على
هذه األسئلة وأن تنشر كجزء من الطلب .حيث إن
معلومات العقد المدرجة لألشخاص مقتصرة على
أغراض التعريف وحسب ولن نشرها كجزء من
الطلب.
يمكن إجراء الفحص الرئيسي ألفراد بعينهم في الرد
على الطلب على السؤال  .11أي أخطاء مادية أو
تحريف (أو إغفال للمعلومات المادية) قد يؤدي إلى
رفض الطلب.
يؤكد مقدم الطلب على صدور إذن بشر أسماء
ووظائف األشخاص المدرجين في الطلب.

(ب) أدخل االسم بالكامل ،ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدائمة) ،ووظيفة جميع المسئولين والشركاء .الموظفون
من مكاتب اإلدارة العليا للشركة أو الهيئة التجارية مثالً
المدير التنفيذي ونائب الرئيس والسكرتير والمدير المالي.
سيتم إدراج الشركاء في سياق الشراكة أو في شكل الهيئة
القانونية.

بشكل جزئي

(ج) أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدائمة للمكان الفردي أو مكان العمل الرئيسي للكيان)
ووظيفة جميع المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن
 %15من أسهم الشركة ،مع نسبة األسهم التي يحتفظ بها
كل منهما.
(د) بالنسبة للهيئة المقدمة للطلب والتي ليس لها مديرين أو
مسئولين أو شركاء أو مساهمين فأدخل االسم بالكامل
وبيانات التواصل (والمقر الدائم أو الرئيسي لعمل الفرد)
ووظائف سائر األفراد ذوي المسؤوليات القانونية أو
التنفيذية للهيئة المتقدمة بالطلب.
(هـ) بيان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص
المذكورين أعاله:

بشكل جزئي

 .1في غضون السنوات العشر الماضية ،قد تمت إدانته في
أي جريمة متصلة بأنشطة اإلدارة المالية أو الشركات ،أو
أنه قد تم الحكم من قبل محكمة بوجود احتيال أو خرق
لواجب األمانة ،أو كان موضوعا لحكم قضائي وهذا هو
المعادل الجوهري ألي من هذه.

بشكل جزئي

ال

قد ال تعترف  ICANNبطلب مختلف على أساس
عملية مراقبة الخلفية .انظر القسم  1.2.1من دليل
مقدم الطلب.

 .2خالل العشر سنوات الماضية ،قد عوقب من أي حكومة
أو كيان تنظيمي للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن الكذب أو
التضليل أو إساءة استخدام االعتمادات المالية لآلخرين؛

أ6-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

 .3خالل السنوات العشر الماضية تمت معاقبته على أية
أفعال احتيال مقصودة ذات صلة بالضرائب أو تهرب
مقصود من المسئوليات الضريبية؛
 .4خالل السنوات العشر الماضية تمت معاقبته على
الحنث باليمين أو القسم كاذبا ً أو لعدم التعاون مع وكاالت
التحقق من تنفيذ القانون أو قام بعمل بيانات خاطئة لوكالة
تعزيز القانون أو الممثل الخاص بها؛
 .5تمت إدانته من قبل بأي جريمة تشمل استخدام أجهزة
الحاسوب أو نظم الهاتف أو االتصاالت أو االنترنت من
أجل تسهيل ارتكاب جريمة؛
 .6تم اتهامه سابقا ً بأية جريمة تتضمن استخدام سالح أو
القوة أو التهديد تحت القوة؛
 .7تم اتهامه سابقا ً بأي أفعال عنف أو إساءة جنسية
لألطفال أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقات؛
 .8تمت إدانته من قبل بتهمة البيع أو التصنيع غير
القانوني أو توزيع المخدرات الطبية أو تمت إدانته أو سلم
بنجاح في أي اتهام بارتكاب جنحة منصوص عليها في
المادة  3من اتفاق األمم المتحدة ضد االتجار غير
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988؛
 .9تمت إدانته أو سلم بنجاح في أي تهمة منصوص عليها
في اتفاق األمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة (جميع
البرتوكوالت)؛
 .10تم اتهامه – في غضون اإلطار الزمني المعني –
بالمساعدة أو العون أو تسهيل أو ارتكاب أو عدم اإلبالغ عن
أي من الجرائم المدرجة (أي في غضون فترة  11أعوام
بالنسبة للجرائم المدرجة في ( )1و( )4أعاله ،أو في أي
وقت بالنسبة للجرائم المدرجة في البند ( )5إلى (.)9
 .11كان طر ًفا في جماعية أو اتفاق دعاوى أو لديه قضية
بالمحكمة في أية دوائر قضائية أو كان مذنبا ً أو صدر حكم
قضائي بحقه (أو شيء مساوي لذلك إقليميا ً) عن أي من
الجرائم المدرجة في حدود اإلطار الزمني المعني المشار
إليها أعاله (أي في غضون فترة  11أعوام بالنسبة للجرائم
المدرجة في ( )1و( )4أعاله ،أو في أي وقت بالنسبة
للجرائم المدرجة في البند ( )5إلى (.)9
 .12أو خاضعا ً لعدم الصالحية من جانب  ICANNوهي
سارية وقت تقديم هذا الطلب.
إذا حدثت أي أحداث مما سبق ،فيرجى ذكر األمر بالتفصيل.

أ7-

م

رسم التقييم

12

السؤال

(و) بيان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص
المذكورين أعاله لم يشارك في أي قرارات تشير إلى أن
مقدم الطلب المذكور قد شارك في السطو اإللكتروني ،على
النحو المحدد في السياسة الموحدة لتسوية نزاعات أسماء
النطاقات ( ،)UDRPومكافحة السطو اإللكتروني وقانون
حماية المستهلك من االحتالل اإللكتروني ،)ACPA( ،أو
ً
متورطا في أعمال
التشريعات األخرى المقابلة ،أو كان
السطو على أسماء النطاقات بموجب السياسة الموحدة
لتسوية نزاعات أسماء النطاقات  UDRPأو النية السيئة
أو اإلهمال الجسيم بموجب  ACPAأو التشريعات
المقابلة.
(ز) الكشف عن ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من
األشخاص المذكورين أعاله قد شارك في أي إجراء
قانوني اإلدارية أو غيره من ادعاءات التعدي على الملكية
الفكرية والمتصلة بالتسجيل أو استخدام اسم النطاق .مع
تقديم تفسيرات متعلقة بكل حالة.
(ح) يقدم تفسيرا ألية معلومات إضافية خلفية قد تكون
موجودة بشأن مقدم الطلب أو أي شخص ورد اسمه في
الطلب ،والتي قد تؤثر على التأهل ،بما في ذلك أي إدانات
جنائية غير محددة أعاله.
أدخل معلومات التأكيد الخاصة بطريقة دفع رسوم
(أ)
التقييم (على سبيل المثال ،رقم تأكيد التحويل البنكي
المباشر).

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

ال

قد ال تعترف  ICANNبطلب مختلف على أساس
عملية مراقبة الخلفية .انظر القسم  1.2.1من دليل
مقدم الطلب للحصول على التفاصيل.

ال

قد ال تعترف  ICANNبطلب آخر مؤهل على
أساس عملية مراقبة الخلفية .انظر القسم  1.2.1من
دليل مقدم الطلب للحصول على التفاصيل.

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

ال

ال

(ب)

اسم الدافع

ال

(ج)

عنوان الدافع

ال

(د)

رقم البنك

ال

(ه)

عنوان البنك

ال

(و)

رقم الميالد

ال

تدفع رسوم التقييم في شكل ودائع في وقت تسجيل
المستخدم ،ويقدم المبلغ المتبقي في وقت تقديم الطلب
بالكامل .يطلب المعلومات في السؤال  12في كل
دفع.
ويجب أن تحصل  ICANNعلى المبلغ الكامل
بالدوالر األمريكي .ويتحمل مقدم الطلب المسئولية
عن كافة رسوم المعامالت والتقلبات في أسعار
الصرف.
تعتبر  Fedwireآلية التحويل المفضلة لدينا ،وال
بأس من استخدام نظام  .SWIFTوال يوصى
باستخدام نظام  ACHحيث ستستغرق هذه األموال
وق ًتا أطول للتخليص وهو ما قد يؤثر على الوقت
الالزمة لعملية تناول وبحث الطلبات المقدمة.

أ8-

سلسلة  gTLDالمقدم
لها الطلب

م
13

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

تقديم سلسلة  gTLDالمقدم لها الطلب .عند التقدم بطلب
لـ  ،IDNقدم عنوان .U

نعم

14

(أ) عند تقديم الطلب لـ  ،IDNتقديم عنوان A
(يبدأ بـ ".)"xn--
(ب) إذا كان  ،IDNفقم بتوفير المعنى أو إعادة صياغة
السلسلة باللغة اإلنجليزية أو بمعنى آخر وصف للمعنى
الحرفي للسلسلة من وجهة نظر مقدم الطلب.
(ج) إذا كان  ،IDNفقم بتوفير لغة العنوان (كالهما باللغة
اإلنجليزية والمشار إليها بـ .)ISO-639-1
(د) إذا كان  ،IDNفقم بتوفير لغة العنوان (كالهما باللغة
اإلنجليزية والمشار إليها بـ .)ISO 15924
(هـ )إذا كان  ،IDNفقم بإدراج جميع نقاط الترميز
المضمنة في عنوان  Uوفقا ً لنموذج يونيكود.

نعم

15

إن كان  ،IDNفقم برفع جداول  IDNللسجل
(أ)
المقترح .يجب أن يتضمن جدول :IDN
 .1سلسلة  gTLDالمقدم لها ذات الصلة بالجداول،
 .2نص أو لغة المصمم (كما هي محددة في
،)BCP 47
 .3رقم إصدار الجدول،
 .4تاريخ السريان (يوم-شهر-عام) و
 .5اسم جهة االتصال وعنون البريد اإللكتروني ورقم
الهاتف.

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

ال يتم احتساب نقاط إلجابات األسئلة 17 – 13
ولكنها تستخدم ألغراض التحقق وقاعدة البيانات.
عنوان  Uهو سلسلة  IDNAصالحة من رموز
ً
رمزا واح ًدا على األقل خالف
يونيكود ،تتضمن
رموز .ASCII

التشجيع على تقديم جداول  IDNبتنسيق مستند إلى
المعايير.
(ب) وصف العملية المستخدمة ألغراض التنمية من
الجداول المقدمة  ،IDNبما في ذلك المشاورات والمصادر
المستخدمة.

16

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

على سبيل المثال السلسلة " "HELLOسيتم
إدراجها U+006C U+0065 U+0048
.U+006F U+006C
في حالة تقديم طلب للحصول على ،gTLD IDN
يجب تقديم جداول  IDNللغة أو لتطبيق البرنامج
النصي من أجل سلسلة  .gTLDيجب إرسال
جداول  IDNلكل لغة أو نص ينوي مقدم الطلب
عرض تسجيالت  IDNعلى المستوى الثاني به.

نعم

(ج) قائمة المتغيرات لسلسلة  gTLDالمقدم لها وفق
جداول  IDNذات الصلة.

نعم

قم بوصف جهود مقدم الطلب لضمان عدم وجود مشكالت
تشغيل أو مشكالت في األداء تتعلق بسلسلة gTLD
المطلوبة .عند العلم بوجود هذه المشكالت ،قم بوصف
الخطوات التي سيتم اتخاذها للحد من هذه المشكالت
بالبرامج والطلبات األخرى.

نعم

عدم تفويض سالسل  TLDالمتغيرة نتيجة لهذا
الطلب .سوف يتم التحقق من السالسل المختلفة
لالتساق وإن أقر الطلب فسيتم إدخالها على قائمة
المعلنة للخيارين  IDNللسماح بتخصيص آلية إدارة
متغيرة واحدة في المستقبل إلنشاء آلية إلدارة البديل
للمستوى األعلى .تضمين سالسل  TLDالمختلفة
بهذا الطلب للمعلومات وحسب مع انعدام الحقوق أو
رفع الدعاوى لهذه السالسل عند الطلب.

أ9-

م
17
المهمة/الغرض

18

السؤال

اختياري.
ً
تقديم عرض تقديمي للملصق طبقا للهجائية الصوتية
الدولية (.)http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/
(أ) وصف المهمة/الغرض من نطاق  gTLDالمقترح.

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نعم

سيتم استخدام هذه المعلومات حال توفرها كدليل
لـ  ICANNفي االتصاالت المتعلقة بالطلب.

نعم

والقصد من المعلومات التي تم جمعها في اإلجابة
على السؤال  18إلبالغ استعراض فترة ما بعد
إطالق برنامج  gTLDالجديد ،من منظور تقييم
التكاليف والمنافع النسبية التي تحققت في فضاء
 gTLDالموسع.

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

للنظر في الطلب بالكامل فيجيب أن تكون اإلجابات
على هذا القسم أغدق مفصلة بشكل كاف لإلبالغ
بدراسة في المستقبل بشأن خطط النتائج المقابلة.
ستتم مراجعة برنامج  gTLDsالجديد كما جاء في
القسم  9.3بتأكيد االلتزامات .وسوف يشمل هذا
النظر في تشجيع مدى أو مقدمة أسماء gTLDs
على توسيع المنافسة ،وثقة المستهلك واختيار
المستهلك ،فضال عن فعالية (أ) عملية الطلب
والتقييم ،و (ب) الضمانات التي وضعت للتخفيف
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
الطلب على أساس مجتمعي ضمان أن تكون هذه
االستجابات متسقة مع ردودها على السؤال
 21أدناه.

أ01-

م

السؤال

(ب) كيف تتوقع أن يكون اقتراح  gTLDالخاص بك
مكسبا ً للمسجلين ومستخدمي اإلنترنت وغيرهم؟

بما يتضمن
النشر العام

نعم

نطاق النقاط

المالحظات

المعايير

النقاط

يجب أن تتطرق اإلجابات للنقاط التالية:
.1

ما هو الهدف من  gTLDالمقترح
الخاص بك من حيث مجاالت
التخصص ،ومستويات الخدمة ،أو
سمعته؟

.2

ماذا كنت تتوقع من  gTLDالمقترح
خاصتك أن يضيف إلى الفضاء
الحالي ،من حيث المنافسة ،والتمايز،
أو االبتكار؟

.3

ما هي أفضل األهداف التي يشتمل
عليها  gTLDالمقترح الخاص بك في
يتعلق باإلفادة من الخبرة؟

.4

قدم وصفا كامال لسياسات مقدم طلب
تسجيل الهدف في دعم األهداف
المذكورة أعاله.

.5

هل سيفرض  gTLDالمقترح الخاص
بك أية تدابير لحماية الخصوصية أو
معلومات سرية من المسجلين أو
المستخدمين؟ فإن كان ذلك كذلك فمن
فضلك صف أي من هذه اإلجابات.

صف ما إذا كان في وسائل التوعية واالتصاالت
ستساعد على تحقيق المنافع المتوقعة الخاصة بك أم ال.

أ00-

م
18

التخصيص المعتمد على
المجتمع

السؤال

(ج) ما هي القواعد التشغيلية التي ستتبعها للحد من أو تقليص
التكاليف االجتماعية (مثل تكاليف المصادر المالية أو الوقت
وكذلك األنواع العديدة من إمكانية تعرض المستهلكين
لهجمات)؟ ما هي الخطوات األخرى التي ستتبعها لتقليص
الظروف/التكاليف السلبية الملقاة على المستهلكين؟ 

بما يتضمن
النشر العام

نعم

19

هل الطلب مقدم للحصول على  TLDمعتمد على
المجتمع؟

نعم

21

(أ) تقديم االسم والوصف الكامل للمجتمع الذي يتعهد مقدم
الطلب بخدمته .في حالة تضمين هذا الطلب في المجتمع
ألولوية التقييم ،سيتم التسجيل على أساس المجتمع الذي تم
تحديده في الرد على هذا السؤال .اسم المجتمع ال يجب أن
يكون قد اعتمد رسميا للطلب لكونه ذا قاعدة مجتمعية.

نعم

نطاق النقاط

المالحظات

المعايير

النقاط

يجب أن تتطرق اإلجابات للنقاط التالية:
.1

كيف يمكن حل الطلبات المتعددة السم
مجال معين ،على سبيل المثال ،عن
طريق المزاد أو على أساس يأتي هذا
أوالً ،وهل تمت خدمته؟

.2

بيان أي من فوائد التكلفة للمسجلين
الذي كنت تنوي تنفيذه (التسعير ذي
الفائدة على سبيل المثال والخصومات
التمهيدية ،وخصومات التسجيل
بالجملة).

.3

الحظ أن اتفاق التسجيل يتطلب أن
يعرض على أمناء السجالت الحصول
على خيار تسجيل اسم النطاق لفترات
تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات وفقا
لتقدير أمين السجل ،ولكن ال يزيد عن
عشر سنوات .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
اتفاق التسجيل يتطلب إخطار كتابي
مسبق عن الزيادات في األسعار .هل
تنوي تقديم التزامات تعاقدية للمسجلين
بشأن حجم زيادة األسعار؟ إن كان
األمر كذلك ،فيرجى التكرم بوصف
خططك.

سيتم التعامل مع الطلب على أنه طلب قياسي(كما
هو محدد في دليل مقدم الطلب) وذلك في حالة عدم
اإلجابة على هذا السؤال.
يتعذر تغيير تصميم الطلب المعروف على أنه قياسي
أو مستند إلى المجتمع بمجرد تسليم الطلب.
يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي:
 كيفية وصف المجتمع من مستخدمي
اإلنترنت تدريجيا .قد تتضمن هذه
األوصاف ،مع عدم اقتصارها على ذلك ،ما
يلي :العضوية أو التسجيل أو عمليات
الترخيص أو التشغيل بأحد الصناعات
الخاصة أو استخدام إحدى اللغات.
 كيفية بناء وتنظيم المجتمع .بالنسبة للمجتمع
المكون من اتحاد من المجموعات ،يتطلب
الحصول على تفاصيل حول األجزاء
المقومة.
 عند إنشاء المجتمع ،بما يشمل تاريخ
(تواريخ) الجمعيات الرسمية ،إن وجد،

سيتم التعامل مع اإلجابات الخاصة
بالسؤال  21على أنها التزامات
ثابتة للمجتمع المحدد كما تنعكس
في اتفاقية السجل شريطة نجاح
الطلب.
لن يتم احتساب اإلجابات بالتقييم
األولي .قد يتم احتساب اإلجابات
بالتقييم الخاص بأولوية المجتمع،
إن أمكن ذلك .معايير وطريقة
احتساب نقاط تقييم أولوية المجتمع
يرد وصفه في النموذج  4من دليل
مقدم الطلب.

أ01-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

وكذلك وصف أنشطة المجتمع حتى تاريخه.
 يمتد حجم المجتمع المقدر الحالي لكال من
العضوية والجغرافية.
يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح:
 العالقة بجميع المنظمات المجتمعية.
 عالقات المجتمع واألجزاء
المقوية/المجموعات.
 آليات المسئولية لمقدم الطلب للمجتمع.

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

نعم

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

نعم

(د) توضيح العالقة بين سلسلة  gTLDوالمجتمع المحدد
في ( 21أ).

نعم

(هـ) توفير وصف كامل لسياسات التسجيل المطلوبة لمقدم
الطلب لدعم الغرض المعتمد على المجتمع المقدم
لـ  .gTLDويتوقع أن تشكل السياسات وآليات التعزيز
مجموعة متسقة.

نعم

يجب أن تتضمن األوصاف السياسات المقترحة إن
وجدت بالشكل التالي:
 األهلية :من المؤهل لتسجيل اسم من
المستوى الثاني بـ  gTLDوكيفية تحديد
األهلية.
 اختيار االسم :ما هي أنواع األسماء من
المستوى الثاني التي قد يتم تسجيلها
بـ .gTLD
 المحتوى/االستخدام :ما هي العوائق إن
وجدت التي قد يفرضها المشغل على كيفية
استخدام المسجل لالسم المسجل.
 التعزيز :ماهية ممارسات التحقيق واآلليات
الموجودة لتعزيز السياسات المذكورة أعاله
وماهية الموارد المحددة للتعزيز وماهية
آليات االستئناف المتوفرة للمسجلين.

(و) إرفاق أية مصادقات مكتوبة للطلب من المؤسسات
الممثلة للمجتمع المحدد ( 21أ) .قد يقوم مقدم الطلب بتسليم
المصادقات المكتوبة من خالل المؤسسات إن كانت على
صلة بالمجتمع.

نعم

يتطلب األمر واحد من هذه المصادقات إلكمال
الطلب .شكل ومضمون المصادقة بناء على تقدير
الطرف المقدم للتأييد ،مع أن هذا الخطاب يجب أن
يحدد سلسلة  gTLDالمتقدم للحصول عليها والكيان
المتقدم ،وأن يشمل دعم اإلعالن الصريح للطلب،
وتوفير معلومات االتصال للكيان المقدم للتأييد.

يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي:
 مسجلون مطلوبون بـ .TLD
 مستخدمون نهائيين مطلوبين في .TLD
 أنشطة ذات صلة نفذها مقدم الطلب أو ينوي
تنفيذها لخدمة هذا الغرض.
 تفسير كيفية أن يكون الغرض ذا طبيعة
دائمة.
يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح:




العالقة مع االسم المؤسس إن وجد للمجتمع.
العالقة بتحديد أعضاء المجتمع.
أي داللة للسلسلة وراء المجتمع.

أ01-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

يجب أن تصاحب المصادقات التي لم تذكر من
المؤسسات في إجابة ( 21ب) بوصف واضح لكل
عالقة لمؤسسة أو مجموعة بالمجتمع.
األسماء الجغرافية

21

(أ) هل الطلب السم جغرافي؟

نعم

حماية األسماء
الجغرافية

22

(ب) في حالة كانت اسما ً جغرافياً ،فقم بإرفاق توثيق الدعم
أو غير المعارض من كل الحكومات ذات الصلة أو
السلطات العامة.
وصف المقاييس المقترحة لحماية األسماء الجغرافية
بالمستوى الثاني والمستويات األخرى .بالطلب المقدم
لـ  .gTLDويجب أن يتضمن أي إجراءات وقواعد معمول
بها للحجز و/أو إطالق هذه األسماء.

ال
نعم

تعتبر سلسلة  gTLDالمقدم لها اسم جغرافي يتطلب
دعما حكوميا إن كان( :أ) اسم عاصمة البالد أو
المقاطعة المدرجة في ISO 3166-1؛ (ب) اسم
مدينة يتضح من البيانات أن الطلب ينوي مقدم
الطلب  gTLDاستخدامه ألغراض مرتبطة باسم
المدينة؛ (ج) اسم مكان وطني فرعي مدرج في
معايير  ISO 3166-2أو (د) اسم مدرج كمنطقة
خاصة بـ  UNESCOأو تظهر على منافسة منطقة
دقيقة (قارية) أو مناطق جغرافية أو مناطق جغرافية
فرعية وجماعات أخرى أو جماعات اقتصادية
أخرى .انظر الوحدة النمطية  2للتعرف على
التعريفات الكاملة والمعايير الموضحة.
تتم الموافقة على دولة أو اسم اإلقليم ،على النحو
المحدد في دليل المقدم الطلب.
انظر متطلبات التوثيق بالوحدة  2من دليل مقدم
الطلب.
يجب على مقدمي الطلبات أن يعتبروا ويصفوا كيفية
كونهم سيتعاملون مع نصيحة اللجان االستشارية
الحكومية ( )GACخالل إدارتهم لعمليات تسجيل
اسم النطاق من المستوى الثاني .انظر "المبادئ
المتعلقة بالنطاقات الجديدة  "gTLDsعلى
http://gac.icann.org/important.documents
وكمرجع ،يمكن لمقدمي الطلبات البناء على الطريقة
الحالية المطورة لحفظ وإطالق أسماء الدول في
نطاق المستوى األعلى لـ  .INFOقم بزيارة
http://gac.icann.org/system/files/doti
.nfocircular_0.pdf
كما سيتم نشر اإلجراءات المقترحة للتعليق العام
كجزء من تقديم الطلبات .ومع ذلك ،الحظ أن
اإلجراءات الالزمة إلطالق األسماء الجغرافية في
المستوى الثاني يجب أن تتم الموافقة عليها بصفة
منفصلة وفقا للمواصفة رقم  5من اتفاقية التسجيل.

أ01-

خدمات السجل

م
23

السؤال

قم بتقديم اسم ووصف كامل لكل خدمات السجل المطلوب
تقديمها .يجب أن تتضمن األوصاف كل من المكونات
التقنية والتجارية لكل خدمة مقترحة ،وتحديد أمور أمنية أو
تتعلق باالستقرار.
تعتبر خدمات السجل التالية خدمات مألوفة مقدمة من
مشغل السجل:
أ.

استالم البيانات من المُسجلين فيما يتعلق بتسجيل
أسماء النطاقات وخوادم األسماء.

ب .نشر ملفات منطقة .TLD
ج .نشر معلومات جهة االتصال أو المعلومات األخرى
ذات الصلة بعمليات تسجيل اسم النطاق (خدمة
.)Whois
د.

تدويل أسماء النطاق عند الطلب.

ه.

امتدادات أمان .)DNSSEC( DNS

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.

بما يتضمن
النشر العام

نعم

المالحظات

ويمكن تحديد خدمات السجل كما يلي )1( :عمليات
تشغيل السجل التي تعد بالغة األهمية بالنسبة للمهام
التالية( :أ) استالم البيانات من المُسجلين فيما يتعلق
بتسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛
و(ب) تزويد المُسجلين بمعلومات الحالة المتعلقة
بخوادم المنطقة لنطاق TLD؛ و(ج) نشر ملفات
منطقة TLD؛ و(د) تشغيل خوادم منطقة السجل؛
و(هـ) نشر االتصال والمعلومات األخرى فيما يتعلق
بعمليات تسجيل خادم اسم النطاق في  TLDكما هو
مطلوب في اتفاقية السجل؛ و( )2منتجات أو خدمات
أخرى يجب على مشغل السجل تقديمها بسبب
تأسيس سياسة اإلجماع؛ و( )3أية منتجات وخدمات
أخرى يمكن فقط لمشغل السجل تقديمها ،بسبب
تخصيصها لمشغل السجل .يمكن العثور على
مجموعة تعريفية كاملة لخدمات السجل على
http://www.icann.org/en/registries/rs
.ep/rsep.html
األمان :نظرً ا للهدف من الدليل المساعد لمقدم الطلب
هذا ،يعني تأثير خدمة السجل المقترحة على األمان
( )1الكشف غير المخول لتاريخ السجل أو تبديله أو
إدراجه أو إتالفه أو ( )2الوصول أو الكشف غير
المخول لمعلومات أو مصادر على اإلنترنت
بواسطة نظم تعمل وف ًقا للمعايير القابلة للتطبيق.

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

ال يتم احتساب نقاط اإلجابات.
سيتم إجراء تقييم تمهيدي ما إذا
كان هناك مشاكل محتملة في
الخدمة المقترحة تتعلق باألمان
واالستقرار .في حالة تعريف مثل
هذه المشكالت ،ستتم اإلشارة إلى
مقدم المطلب بالمعاينة الموسعة.
انظر الوصف الخاص بعملية
مراجعة خدمات السجل بالوحدة
 2من دليل مقدم الطلب.
قد يتم التعامل مع أي معلومات
متضمنة بالطلب على أنها جزء
من مراجعة خدمات السجل.
في حالة الموافقة على الطلب قد
يشترك مقدم الطلب فقط في
خدمات السجل المحددة بالطلب،
ما لم يتم تقديم طلب جديد إلى
 ICANNبما يتوافق مع اتفاقية
السجل.

االستقرار :نظرً ا للهدف من دليل مقدم الطلب هذا،
يعني التأثير على االستقرار أن خدمة السجل
( )1غير ملتزمة بالمعايير المناسبة القابلة للتطبيق
والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم
تأسيسها جي ًدا ومعترف بها ومعتمدة ،مثل
( Standards-Trackتتبع المعايير) أو
( Best Current Practice RFCsأفضل
الممارسات الحالية لطلبات التعليق) المناسبة والتي
ترعاها  IETFأو ( )2يمكن لها أن تنشئ حالة تؤثر
بصورة عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو
االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو
النظم األخيرة ،حيث تعمل وف ًقا للمعايير المناسبة
القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة
هيئة معايير تم تأسيسها جي ًدا ومعترف بها ومعتمدة
مثل ( Standards-Trackتتبع المعايير) أو
( Best Current Practice RFCsأفضل
الممارسات الحالية لطلبات التعليق) المناسبة وتعتمد
على معلومات التفويض الخاصة بمشغل السجل أو
خدمات التوزيع الخاصة به.

أ05-
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أداء نظام التسجيل المشترك :وصف
 خطط تشغيل قوية ويمكن االعتماد عليها لـ .SRS
 SRSهي مهمة للتسجيل الحرج لتمكين المسجلين
المتعددين لتقديم خدمات تسجيل اسم النطاق في
 .TLDيجب أن تشمل  SRSعلى واجهة EPP
إلى التسجيل ،فضال عن أية واجهات األخرى
يزمع تقديمها ،إذا كانت حاسمة بالنسبة لسير
التسجيل .يرجى الرجوع إلى الشروط الواردة في
المواصفات ( 6القسم  )1.2ومواصفات 11
( )SLA Matrixالمرفقة باتفاقية التسجيل ،و
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

بما يتضمن
النشر العام

نعم

25

إذا تنوي تقديم ملكية ملحقات  ،EPPوتقديم الوثائق على
نحو يتماشى مع  ،RFC 3735بما في ذلك مخططات
وقوالب  EPPالتي سيتم استخدامها.
صف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين
المخصصة لهذا النطاق).
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات .إذا كان هناك ملحقات ملكية  ،EPPفمن
المتوقع أي ً
ضا أن ال تزيد اإلجابة الكاملة عن  5في ملحق
.EPP

نعم

إيضاحات اإلجابة الكاملة:

 - 1يلبي المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاف الدقيقة لـ  SRSأنه
يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2تفاصيل خطة متطورة لتشغيل SRS
بشكل قوي وموثوق،
( )3تعد خطط  SRSكافية لينتج عنها االمتثال
بالمواصفة  6والمواصفة  11باتفاق
السجل،
( )4تتوافق  SRSمع الهدف التقني والتشغيلي
والمالي الموجود بالطلب و
( )5توضيح أن الموارد التقنية المالئمة بالفعل
في متناول اليد ،أو ملتزمة أو متاحة
لالضطالع بهذه المهمة.

( )1خطة تشغيل  SRSقوية
وموثوقة ،يعد واحداً من الوظائف
الخمس الهامة للتسجيل،
( )2اتساق إمكانية التوسع واألداء
مع النموذج التجاري اإلجمالي
وحجم السجل المخطط له،
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي.
( )4دليل االمتثال للمواصفات
( 6القسم  )1.2باتفاقية السجل.

تم تخصيص األسئلة ( 30-24أ) لتقديم توضيح
بالطلب يقصد المنهجية الوظيفية والتقنية لوظائف
السجل التي تواجه أي التفاعالت مع المسجلين
ومسجلي النطاق ومستخدمي  DNSالمختلفين.
اإلجابات على تلك األسئلة سيتم نشرها للسماح
بالمراجعة من األطراف المتأثرة.

وصف نظام  SRSعالي المستوى،
مخطط (مخططات) الشبكة الممثلة،
عدد الخدمات،
وصف التفاعلية مع أنظمة السجل األخرى،
تواتر التزامن بين الخوادم و
مخطط التزامن (على سبيل المثال ،استعداد
للسخونة ،واستعداد البرودة)

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالي  2إلى
 5صفحات( .وعلى سبيل االسترشاد ،تحتوي الصفحة على
ما يقرب من  4111حرف).
بروتوكول التزويد ( :)EPPتقدم وصفا مفصال للواجهة
مع المسجلين ،بما في ذلك كيفية توافق مقدم الطلب مع
 EPPفي ( RFCs 3735إن وجد) ،و.5734-5730

يقصد باألسئلة الموجودة بهذا القسم ( )44-24أن
تعطي لمقدمي الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم
التشغيلية والتقنية في إدارة السجل .في حالة اختيار
مقدم الطلب إلخراج واحد من األجزاء المتعددة
لعمليات التشغيل الخاصة بالسجل ،فيجب أن يستمر
السجل في توفير التفاصيل الكاملة للتفاعالت التقنية.

0-1

الحظ أن خطط الموارد المقدمة في هذا القسم
تساعده في التحقق من الخطط الفنية والتشغيلية
وكذلك في إبالغ تقديرات التكاليف في القسم المالي
أدناه.

ينبغي تضمين إجابة كاملة ،ولكنها ال تقتصر على:







المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

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

0-1

إيضاحات اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملين لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية
للسجل
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي،
( )4القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنية،
( )5إن وجد ،تنفيذ موثق جيدا من
أي ملحقات ملكية لـ  ،EPPو
( )6إن وجد ،كيف أن ملكية
ملحقات  EPPتتفق مع دورة
حياة التسجيل كما هو موضح في
السؤال 27.

 - 1يلبي المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاف الدقيقة لـ  EPPأنه
يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر،
( )2ما يكفي من األدلة على أن ملكية ملحقات
 EPPتعد متوافقة مع  RFCsوتوفير
جميع الوظائف الالزمة لتوفير خدمات
التسجيل،
( )3تتوافق واجهة  EPPمع الهدف التقني
والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب و
( )4ضمان توفر الموارد التقنية بالفعل أو
االلتزام بها أو إتاحتها بسهولة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1
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 :Whoisوصف
 كيف سيتماشى الطلب مع مواصفات Whois
لكائنات البيانات ،والوصول بكميات كبيرة،
وعمليات البحث على النحو المحدد في مواصفات
 4و  11التفاق السجل،
 كيف أن مقدم طلب خدمة  Whoisسوف يتوافق
مع  ،RFC 3912و
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).
ينبغي أن تتضمن اإلجابة الكاملة ،على سبيل المثال ال
الحصر ما يلي:
 وصف لنظام  Whoisعالي المستوى،
 مخطط (مخططات) الشبكة المعنية،
 موارد تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية (على
سبيل المثال ،الخوادم ،والمحوالت والموجهات
والمكونات األخرى)؛
 وصف التفاعلية مع أنظمة السجل األخرى و
 تواتر التزامن بين الخوادم و
ليكون مؤهال للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أيضا:
 لتوفير قدرات  Whoisالبحثية ،و
 وصفا لألشكال المحتملة من إساءة استخدام هذه
الميزة ،وكيف سيتم الحد من هذه المخاطر،
واألساس لهذه األوصاف.
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 5
صفحات.

بما يتضمن
النشر العام

نعم

المالحظات

اتفاق التسجيل (المواصفة  )4يتطلب توفير خدمات
 Whoisالبحثية لجميع األسماء المسجلة في .TLD
وهذا هو أقل ما يطلب .اعتماد  Whoisالبحثية كما
هو محدد في عمود النقاط يعد شرط لتحقيق درجة من
 2نقطة.

نطاق النقاط

0-2

المعايير

النقاط

إيضاحات اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكامل لهذا
الجانب من متطلبات التسجيل
التقنية( ،واحدة من وظائف
التسجيل الخمس الهامة)،
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع الهدف التجاري
الشامل وحجم السجل المخطط له،
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي،
( )4القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنية،
( )5الدليل على االمتثال
للمواصفات  4و 11التفاق
التسجيل ،و
( )6إن وجد ،تنفيذ موثق جيدا
لـ  Whoisالبحثية.

 - 2تتجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
سمات النقطة  1وتتضمن:
( )1خدمة  Whoisللبحث :خدمة Whois
التي تتضمن إمكانيات البحث المستند إلى
الويب من خالل اسم النطاق واسم المسجل
والعنوان البريدي وأسماء جهات االتصال
و IDsالمسجل وعناوين بروتوكول
اإلنترنت دون حدود التحكيم .إمكانيات
بحث  Booleanالتي قد يتم
عرضها .يجب أن تشمل الخدمة
االحتياطات المناسبة لتجنب إساءة استخدام
هذه الميزة (على سبيل المثال ،ما يحد من
الوصول إلى مستخدمين معتمدين)،
ويوضح الطلب االمتثال ألية قوانين أو
سياسات تتعلق بالخصوصية معمول بها.
 - 1يلبي المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاف الدقيقة لخدمة Whois
أنها توضح إلى حد كبير قدرات مقدم
الطلب والمعارف الالزمة لتلبية هذا
العنصر،
( )2إثبات أن خدمات  Whoisمتوافقة مع
 ،RFCsوالمواصفات  4و  11التفاق
التسجيل ،وأية متطلبات تعاقدية أخرى بما
في ذلك جميع الوظائف الالزمة لواجهة
المستخدم؛
( )3تتوافق قدرات  Whoisمع الهدف التقني
والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب و
( )4يدل على مستوى كاف من الموارد التي
هي متاحة بالفعل أو متاحة لتنفيذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1
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دورة حياة التسجيل :قم بتقديم وصف مفصل لزمن دورة
التسجيل المقترح ألسماء النطاقات في  gTLDالمقترح.
يجب أن يكون الوصف:
 موضحا ً العديد من حاالت التسجيل باإلضافة إلى
المعايير واإلجراءات التي يتم استخدامها لتغيير
إحدى الحاالت،
 ويجب أن يصف زمن دورة التسجيل العادية
لإلنشاء/التحديث/الحذف وجميع الخطوات الطارئة
التي يمكن تطبيقها مثل التعليق واإلغالق وانتهاء
المدة والتحويل،
 أيضًا 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
 وصف خطط تعهيد المهام لهذا الجانب من
المعايير (ووصف عدد من األدوار المخصصة
لألفراد المخصصين لهذا النطاق).

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نعم

نطاق النقاط

0-1

المعايير

النقاط

إيضاحات اإلجابة الكاملة:

 - 1يلبي المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف من دورة حياة التسجيل الذي
يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2تفاصيل دورة حياة تسجيل المطورة
بالكامل مع تعريف واليات التسجيل
المختلفة ،واالنتقال بين الدول ،والنقاط
المستهدفة
( )3دورة حياة التسجيل تتوافق مع أي
التزامات للمسجلين مع خطط تقنية
وتشغيلية ومالية موصوفة في الطلب؛ و
( )4يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو متاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

( )1التفهم والمعرفة الكاملة لدورة
حياة التسجيل والدول و
( )2التناسق مع االلتزامات التقنية
المحددة للمسجلين كما هو موضح
المنهج التجاري اإلجمالي
لـ  gTLDالمقترح و
( )3القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنية،

وينبغي أن يستكمل وصف دورة حياة التسجيل عن طريق
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
ال تغطيها .EPP RFCs
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 5
صفحات.
منع االعتداء والتخفيف منه :ينبغي على مقدمي الطلبات
وصف السياسات واإلجراءات المقترحة للحد من
التسجيالت التعسفية وغيرها من األنشطة التي لها تأثير
سلبي على مستخدمي اإلنترنت .ينبغي تضمين إجابة
كاملة ،ولكنها ال تقتصر على:
 تتطلب خطة التنفيذ إلنشاء ونشر جهة اتصال
واحدة لالعتداء على موقعها على االنترنت تكون
مسئولة عن معالجة المسائل -تتطلب اهتماما خاصا
وعاجال وتوفير االستجابة في الوقت المناسب
للشكاوى بشأن إساءة استعمال جميع األسماء
المسجلة في  TLDمن خالل جميع المسجلين في
السجل ،بما في ذلك تلك التي تنطوي على نقطة
تجزئة؛
 سياسات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بإساءة
المعاملة؛
 التدابير المقترحة إلزالة السجالت الملتصقة
الوحيدة لألسماء التي تمت إزالتها من المنطقة
عندما توفر األدلة في شكل مكتوب أن االلتصاق
موجود فيما يتعلق بالسلوك الخبيث (انظر
المواصفة .)6

نعم

الحظ أنه رغم أن السجالت الوحيدة الملتصقة تدعم
غالبا عملية التشغيل الصحيحة والعادية لـ ،DNS
سيتعين على مشغلي التسجيل اتخاذ اإلجراءات الالزمة
إلزالة السجالت الملتصقة (كما هو موضح في
http://www.icann.org/en/committees/s
 )ecurity/sac048.pdfعند التزود بأدلة في شكل
مكتوب على أن هذه السجالت تقدم فيما يتعلق بالسلوك
الخبيث.

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
()1

()2
()3
()4

سياسات االعتداء الشامل،
والتي تشمل تعريفات
واضحة لما يشكل إساءة
المعاملة في ،TLD
واإلجراءات التي من شأنها
أن تقلل بشكل فعال من إساءة
االستخدام في TLD؛
تعتبر الخطط موردا كافيا
بالتكاليف المخطط لها
والمفصلة بالقسم المالي؛
تحديد ومعالجة إساءة
استعمال األسماء المسجلة
على أساس مستمر؛ و
عند التنفيذ بما يتوافق مع
اتفاقية السجل ،ستؤدي
الخطط التوافق مع المتطلبات
التعاقدية.

 - 2تتجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1تفاصيل التدابير الالزمة لتعزيز دقة
 ،Whoisوذلك باستخدام التدابير المحددة
هنا أو غيرها من التدابير التي تتناسب من
حيث فعاليتها؛ و
( )2إجراءات مما ال يقل عن مساحة إضافية
لتكون مؤهلة للحصول على  2نقطة كما
هو موضح في هذه المسألة.
 - 1يفي بالمتطلبات:
تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لسياسات منع اإلساءة
والتخفيف من آثارها واإلجراءات التي
توضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2تفاصيل سياسات إجراءات وإساءة
االستخدام المتطورة؛
( )3خطط كافية تؤدي إلى االمتثال إلى
بروتوكوالت DNS؛
( )4تتماشى الخطط مع النهج التقني والتشغيلي
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توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

ليكون مؤهال للحصول على النقطة  ،2يجب أن تتضمن
اإلجابات تدابير لتعزيز دقة  Whoisفضال عن تدابير أخرى
من منطقة واحدة كما هو موضح أدناه.






بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

والمالي الموضح بالطلب ،وأية التزامات
تجاه المسجلين؛ و
( )5يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

يمكن أن يضطلع بإجراءات مقاييس تعزيز دقة
( Whoisالسجل مباشرة أو عن طريق المسجلين
عبر الشروط الواردة في اتفاقية التسجيل ،المسجل
 )RRAلتشمل ،ولكنها ال تقتصر على:
 oمصادقة من المعلومات المسجلة على
معلومات كاملة ودقيقة في وقت
التسجيل .كما أن التدابير الالزمة إلنجاز
ذلك يمكن أن تشمل فحص أساسي
لجميع معلومات االتصال للمديرين
المذكور في بيانات التسجيل،
واستعراض دليل على وثائق اإلقامة،
وغيرها من الوسائل.
 oالرصد المنتظم لبيانات التسجيل للتأكد
من دقتها واكتمالها ،وتوظيف أساليب
المصادقة ،ووضع السياسات
واإلجراءات لمعالجة أسماء النطاقات
مع بيانات  Whoisغير الدقيقة أو غير
المكتملة؛ و
 oإذا كان االعتماد على المسجلين لفرض
تدابير ،فسوف توضع السياسات
واإلجراءات لضمان االمتثال ،والتي قد
تشمل عمليات مراجعة الحسابات
والحوافز المالية والعقوبات،أو غيرها
من الوسائل .الحظ أن متطلبات RRA
ستواصل الطلب على جميع المسجلين
المعتمدين بـ .ICANN
وصف السياسات واإلجراءات التي تحدد سلوك
ضار أو مسيء والقياسات الطبيعية وإقامة مستوى
الخدمة لمتطلبات القرار ،بما في ذلك مستويات
الخدمة لالستجابة للطلبات إنفاذ القانون .وهذا قد
يشمل إنهاء الخدمة السريعة أو أنظمة التعليق
وتبادل المعلومات بشأن السلوك الضار أو المسيء
مع شركاء الصناعة؛
كما أن الضوابط الكافية لضمان الوصول السليم
إلى وظائف النطاق (يمكن أن تضطلع بالتسجيل
المباشرة أو عن طريق المسجلين عبر الشروط
الواردة في اتفاقية التسجيل )RRA( ،قد تشمل
على سبيل المثال ال الحصر:
 oتتطلب المصادقة متعددة العوامل (أي
كلمات مرور قوية ورموز وكلمات
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مرور لمرة واحدة) من المسجلين لعملية
التحديث والتحويالت وطلب الحذف؛
تتطلب نقاط متعددة وفريدة لالتصال
بطلب و/أو طلبات الموافقة على حذف
وتحديث ونقل وطلبات الحذف؛ و
تتطلب إخطار جهات اتصال متعددة
وفريدة عند تحديث نطاق أو نقله أو
حذفه.

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 21
صفحة.
آليات حماية حقوق :يتعين على مقدمي الطلبات وصف
كيفية التسجيل الخاصة بما يتوافق مع السياسات
والممارسات التي تقلل من التسجيالت التعسفية وغيرها من
األنشطة التي تؤثر على الحقوق القانونية لآلخرين ،مثل
سياسة حل نزاع اسم النطاق الموحد ( ،)UDRPونظام
التعليق الموحد السريع ( ،)URSومطالب العالمات
التجارية وخدمات  Sunriseعند بدء التشغيل.
يجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة:




بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

وصفا لكيفية تنفيذ مشغل السجل للضمانات ضد
السماح غير المشروط للتسجيالت (على سبيل
المثال ،التسجيالت التي تتم بما يخالف قيود أو
سياسات األهلية للتسجيل) ،وتقليل فرص
السلوكيات مثل التصيد أو تزوير العناوين .وكحد
أدنى ،يتعين على مشغل السجل تقديم فترة
 Sunriseوخدمة مطالبات العالمات التجارية
خالل الفترات الزمنية المطلوبة ،وتنفيذ القرارات
الصادرة بموجب  URSعلى أساس مستمر؛ و
وصف لخطط موارد التنفيذ األولي ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (رقم ووصف
عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

ليكون مؤهال للحصول على النقاط  ،2يجب أن تشمل
اإلجابات أيضا تدابير إضافية محددة لحماية حقوق اإلنسان،
مثل إساءة استخدام السياسات وإجراءات إنهاء الخدمة،
والتحقيق المسبق للمسجل ،أو إجراءات المصادقة ،أو غيرها
من العهود.

نعم

0-2

توضح اإلجابة الكاملة اآلليات
التي تهدف إلى:
( )1منع التسجيالت التعسفية ،و
( )2تحديد ومعالجة إساءة استخدام
األسماء المسجلة على أساس
مستمر.

 - 2تجاوز المتطلبات :االستجابة تلبي جميع
الخصائص الالزمة للحصول على النقطة
 1وتتضمن:
( )1تحديد حماية الحقوق باعتبارها الهدف
األساسي ،من خالل بدعم من الخطة
المتطورة لحماية حقوق اإلنسان؛
( )2آليات لتوفير الحماية الفعالة التي تتجاوز
الحد األدنى من المتطلبات (على سبيل
المثال RPMs ،باإلضافة إلى تلك
المطلوبة في اتفاقية التسجيل).
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف دقيق لـ  RPMsالذي يوضح إلى
حد كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف
الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2تعهد من صاحب الطلب لتنفيذ آليات حماية
حقوق كافية ليتوافق مع الحد األدنى من
المتطلبات في المواصفة رقم 7؛
( )3خطط كافية تؤدي إلى االمتثال إلى
بروتوكوالت DNS؛
( )4اآلليات متوافقة مع الهدف التقني
والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛
( )5يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
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(أ) السياسة األمنية :تقدم موجز للسياسة األمنية للسجل
المقترح ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:





بما يتضمن
النشر العام

نعم

تحديد أي تقارير تقييم مستقلة مما يدل على قدرات
األمن ،واألحكام المتعلقة بالتقارير الدورية للتقييم
المستقل الختبار القدرات األمنية؛
وصف أي زيادة في مستويات األمان أو القدرات
بما يتناسب مع طبيعة طلب الحصول على سلسلة
 ،gTLDبما في ذلك تحديد أي معايير دولية قائمة
أو معايير للصناعة األمنية ذات الصلة بمقدم
الطلب لاللتزام التالي (يجب توفير موقع مرجعي)؛
قائمة االلتزامات التي وضعت للمسجلين بشأن
مستويات األمان.

ليكون مؤهال للحصول على النقطة  ،2يجب أن تشمل
اإلجابات أي ً
ضا:


المالحظات

يدعو المعيار  5إلى مستويات أمان يتم اعتبارها
بشكل مناسب لالستخدام وزيادة مستوى الثقة
المرتبطة بسلسلة  TLDمثال الخدمات المالية
الموجهة لـ " .TLDsالخدمات المالية" عبارة عن
أنشطة يتم تنفيذها من مؤسسات مالية تتضمن:
 )1قبول الودائع والتمويالت األخرى القابلة للرد؛
 )2اإلقراض؛  )3الدفع وخدمات الحواالت؛
 )4خدمات التأمين؛  )5خدمات السمسرة؛
 )6أنشطة وخدمات االستثمار؛  )7الرعاية المالية؛
 )8الضمانات وااللتزامات؛  )9النصائح المالية؛
 )11إدارة الملفات والنصائح أو  )11العمل
كمقاصة مالية .يتم استخدام الخدمات المالية كمثال
فقط؛ والسالسل األخرى مع إمكانية استثنائية لتسبب
ضررا للمستهلكين وذلك من شأنه أيضا توقع نشر
مستويات مناسبة من األمن.

أدلة على وجود تقرير للتقييم المستقل توضح
الضوابط األمنية الفعالة (على سبيل المثال،
.)ISO 27001

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

توضيح اإلمكانيات
التشغيلية والتقنية
(الداخلية)
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(ب) السياسة األمنية :توفير األمن الكامل لسياسة وإجراءات
التسجيل المقترحة ،بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر:
 النظام (البيانات والخادم والطلب  /الخدمات)
والتحكم في الوصول للشبكة وضمان األنظمة كلها
يتم الحفاظ عليها في شكل آمن بما يتضمن تفاصيل
كيفية المراقبة والدخول والنسخ االحتياطي؛
 موارد مطلوبة لتأمين سالمة التحديثات بين أنظمة
السجل وخوادم االسم وبين خوادم االسم ذاته إن
وجد.
 تقارير تقييم مستقلة تبين القدرات األمنية (المقدمة
في صورة مرفقات) ،إن وجدت؛

ال

نطاق النقاط

0-2

المعايير

النقاط

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصف تفصيلي للعمليات
والحلول المنشورة إلدارة األمن
المنطقي في البنى التحتية ومراقبة
وكشف التهديدات ونقاط الضعف
األمنية واتخاذ الخطوات المناسبة
لحلها؛
( )2اتساق األمن مع النموذج
التجاري اإلجمالي وحجم السجل
المخطط له؛
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛
( )4تتسق التدابير األمنية مع
االلتزامات التي تم التعهد بها
للمسجلين فيما ما يتعلق بمستويات
األمن؛ و
( )5مناسبة إجراءات األمان
لسلسلة  gTLDالمقدم لها (على
سبيل المثال طلبات السالسل ذات
التضمينات الموثوقة مثل السالسل
الموجة للخدمات المالية المتوقع
أن تقدم مستوى مناسب لألمان).

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1دليل اإلمكانات المفصلة والمطورة على
درجة عالية،مع مختلف المستويات األمنية
األساسية ،ووضع المعايير المستقلة
لمقاييس األمان والرصد القوي والدوري
لألمن واإلنفاذ المستمر؛ و
( )2يرد تقرير تقييم مستقل يوضح أن
الضوابط األمنية الفعالة متاحة أو قد
صممت ،بما يتناسب مع سلسلة gTLD
المطبقة( .وهذا يمكن أن يكون شهادة
 ISO 27001أو غيرها من شهادات
الصناعة الراسخة المعترف بها في عملية
التسجيل .في حالة توافر معايير مستقلة
جديدة للتظاهر من ضوابط أمنية فعالة
وثابتة ،مثل نطاق المستوى األعلى لألمن
( ،)HSTLDفيمكن أن يدرج ذلك).
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف إلجراءات وسياسات األمن
التي توضح إلى حد كبير قدرات مقدم
الطلب والمعارف الالزمة لتلبية هذا
العنصر؛
( )2وصف القدرات األمنية الكافية ،بما في
ذلك إنفاذ ضوابط الوصول المنطقية،
وتحليل التهديد ،واالستجابة للحوادث
والتدقيق .المتابعة والرقابة المخصصة
والحكم والممارسات الرائدة؛
( )3تتماشى القدرات األمنية مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي الموضح بالطلب ،وأية
التزامات تجاه المسجلين؛ و
( )4يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة لتنفيذ هذه
المهمة؛ و
( )5تتناسب التدابير األمنية المقترحة مع
طبيعة سلسلة  gTLDالمطبقة.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

تخصص األسئلة ( 31ب)  44 -لتقديم وصف
للمنهجية الوظيفية والتشغيلية لمقدم الطلب لوظائف
السجل الداخلية على البنية التحتية والعمليات
التشغيلية الخاصة بالسجل .السماح لمقدم الطلب
بتقديم تفاصيل كاملة وحماية المعلومات المناسبة فلن
يتم اإلعالن عن اإلجابات الخاصة بتلك األسئلة.
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بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

الشروط واإلجراءات األخرى التي تقلل المخاطر
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؛
تحليل آليات التسجيل المقترح والتهديد والدفاعات
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؛
عمليات التحقق من الخلفية لطاقم العاملين على
األمان؛
وصف التهديدات األمنية الرئيسية لعملية التسجيل
التي تم تحديدها؛ و
توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

نبذة فنية حول السجل المقترح :تقديم لمحة فنية للتسجيل
المقترح.
يجب تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية ،مع اختبار
وتوزيع مناسبين للتكاليف .وسيقوم مقدم الطلب بتقديم
وصف مالي للموارد في القسم التالي ويجب أن تكون هذه
الموارد مرتبطة بالمتطلبات التقنية هذه بشكل منطقي.
ينبغي أن تتضمن النظرة العامة معلومات حول الحجم
المقدر لعملية التسجيل التقنية ،على سبيل المثال ،تشير
التقديرات إلى عدد من المعامالت واستفسارات  DNSفي
الشهر وينبغي التوفير ألول سنتين من عملها.
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي حساب النظرة العامة على
حساب التشتت الجغرافي لحركة مرور الشبكة مثل
 ،Whois ،DNSومعامالت المسجل .إذا كان التسجيل
يخدم قاعدة محلية للغاية التسجيل ،فإنه يتوقع أن تأتي
حركة المرور بشكل رئيسي من منطقة واحدة.

ال

إلى المدى الذي تتأثر فيه هذه اإلجابة بنية مقدم
الطلب في عمليات االستعانة بمصادر خارجية
لعمليات التسجيل المختلفة ،ينبغي على مقدم الطلب
أن يصف هذه الخطط (على سبيل المثال ،االستفادة
من وفورات الحجم أو المرافق القائمة) .ومع ذلك،
يجب أن يتضمن الرد تحديد خطط التقنية ،والحجم
المقدر ،والتشتت الجغرافي على النحو المطلوب في
هذه المسألة.

0-1

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1التفهم والمعرفة الكاملة
للمواصفات التقنية لمتطلبات
السجل؛
( )2توفر مستوى كاف من
المرونة للعمليات التقنية للسجل؛
( )3االتساق مع حلول
التشغيل/الفنية المنتشرة حاليا؛ أو
المخطط لها
( )4االتساق مع النهج العام
وحجم األعمال المخططة من
التسجيل؛
( )5توفر الموارد الكافية لخطة
التشغيل التقنية بالتكاليف المخطط
لها بالتفصيل بالقسم المالي؛ و
( )6االتساق مع المسائل الفنية
الالحقة.

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1الوصف الذي يوضح إلى حد كبير قدرات
مقدم الطلب والمعرفة الالزمة لتلبية هذا
العنصر؛
( )2الخطط الفنية متوافقة مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
( )3يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

وال يلزم لهذا التلخيص عالي المستوى تكرار اإلجابات
على األسئلة الواردة أدناه .وينبغي أن تتضمن اإلجابات
رسم تخطيطي بصري لتسليط الضوء على تدفقات
البيانات ،وتوفير إطار للبنية التحتية التقنية الشاملة .وينبغي
أن تكون المخططات التفصيلية لألسئلة الالحقة قادرة على
العودة إلى خريطة هذا الرسم البياني الرفيع المستوى.
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نطاق النقاط

المعايير

النقاط

ويمكن استكمال المخطط البصري مع الوثائق أو الملحقات
لشرح كيفية مطابقة كافة المكونات الفنية والتشغيلية.
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
الطريقة :تقديم وثائق عن النظام وهندسة الشبكات التي من
شأنها دعم عمليات التسجيل للحصول على الجدول المقترح
من التسجيل .يجب أن يوضح نظام وتوثيق شكل الشبكة
قدرة مقدم الطلب على تشغيل وإدارة ومراقبة أنظمة
التسجيل .وينبغي أن تتضمن الوثائق مخططات متعددة أو
مكونات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
 يوضح مخطط الشبكة مفصل التفاعل الكامل لعناصر
السجل ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
إستراتيجية  SRSو DNSو Whoisوضمان
البيانات وقاعدة بيانات وظائف التسجيل؛
 الشبكة وما يرتبط بها من نظم الزمة لدعم عمليات
التسجيل ،ومنها:
 نظام عنونة  TCP/IPالمتوقع،
 األجهزة (أي الخوادم والموجهات ومكونات
الشبكات واآللية البصرية والخصائص الرئيسية
( CPUو RAMومساحة القرص ،وشبكة
االتصال الداخلية ،وتقديم النموذج))،
 نظام التشغيل واإلصدارات ،و
 البرامج والتطبيقات (بمعلومات عن اإلصدار)
الضرورية لدعم عمليات السجل واإلدارة
والمراقبة
 نظرة عامة على التخطيط لألهلية بما يتضمن خطط
تخصيص النطاق العريض؛
 قائمة المزودين  /النقال؛ و
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد من
األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

ال

0-2

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1طريقة بناء الشبكة
المترابطة والمفصلة;
( )2توفر طريقة البناء المرونة
ألنظمة السجل؛
( )3مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )4تقديم الموارد الكافية
للخطة التقنية في التكاليف
المخطط لها في خطة العمل
المفصلة بالقسم المالي.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1أدلة على تشكيل شبكة متطورة جدا
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
التأقلم بسرعة لدعم التكنولوجيات الجديدة
والخدمات الضرورية لبدء التسجيل
األولي؛ و
( )2أدلة إتاحة البنية التحتية القوية واآلمنة.
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لدورة حياة التسجيل الذي
يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والبيانات الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2وصف البنية التحتية لخطط بناء الشبكات
لجميع العناصر الالزمة؛
( )3وصف شرح كاف لهندسة الشبكات
وتوفير قوة أمنية للتسجيل؛
( )4توافق الواجهة و SLAمع الهدف التقني
والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛ و
( )5يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

ليكون مؤهال للحصول على نقاط  ،2يجب أن تشمل
اإلجابات أيضا على دليل على وجود تصميم يقلل بدرجة
كبيرة من المخاطر من التسجيل المقترح من خالل توفير
مستوى االستيعاب والقدرة على التكيف (على سبيل المثال،
الحماية ضد هجمات  )DDoSالذي يتجاوز بكثير الحد
األدنى الالزم لتكوين الحجم المتوقع.
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
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ال

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

مساحة التخزين (وفقا لألرقام الطبيعية [أي الميجا

بايت والجيجا بايت] وعدد عمليات التسجيل /
تعامالت التسجيل)،
التعامل األقصى الشامل (إجماال ونوع التعامل)،

إمكانية التوسع،

إجراءات إلنشاء كائن والتحرير والحذف

والمستخدم وإدارة االعتمادات،
التوافر الكبير،

إجراءات إدارة التغيير؛

قدرات اإلبالغ ،و

توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة

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

المالحظات

نطاق النقاط

0-2

المعايير

النقاط

توضح اإلجابة الكاملة:

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
()1وصف مفصل ومتطور جدا لقدرات قاعدة
البيانات القادرة على تقييم التوقعات المعلنة
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
()2دليل قدرات قاعدة البيانات الشامل ،والذي
يشمل إمكانية التوسع بدرجة كبيرة وبنية
تحتية والمراجعة المنتظمة إلجراءات
التشغيل وإجراءات اإلبالغ من ممارسات
االنطالق.

( )1المعرفة والفهم الكاملين
لقدرات قاعدة البيانات للوفاء
بمتطلبات التقنية للسجل؛
( )2التوافق مع قدرات قاعدة
البيانات الكاملة وحجم السجل
المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي.

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف إلمكانية قاعدة البيانات الذي
يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2وصف قدرات قاعدة البيانات لخطط بناء
الشبكات جميع العناصر الالزمة؛
( )3يوضح الوصف قدرات قاعدة البيانات
الكافية وإنتاجية قاعدة البيانات وإمكانية
التوسع وعمليات قاعدة البيانات مع حوكمة
عمليات محدودة.
( )4تتوافق إمكانيات قاعدة البيانات مع الهدف
التقني والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛
و
( )5يدل على إتاحة مستوى كاف من الموارد
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

يمكن تضمين نموذج التسجيل بيانات قاعدة البيانات لتوفير
مزيد من الوضوح لهذه االستجابة.
مالحظة :يجب أن تشير قدرات قاعدة البيانات إلى التسجيل
والخدمات ،وال تتعلق بالضرورة بوظائف الدعم مثل
الموظفين أو المحاسبة ،ما لم تتشابك بطبيعتها مثل هذه
الخدمات مع تقديم خدمات التسجيل.
ليكون مؤهال للحصول على نقاط  ،2يجب أن تشمل اإلجابات
أيضا على دليل قدرات قاعدة البيانات مما يقلل بدرجة كبيرة
من مخاطر التسجيل المقترح من خالل توفير مستوى
االستيعاب والقدرة على التكيف مما يتجاوز بكثير الحد األدنى
الالزم لتكوين الحجم المتوقع.

34

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات.
التنوع الجغرافي :توفير وصف للخطط الخاصة بالتنوع
الجغرافي:
أ.
ب.

خوادم االسم ،و
مراكز العمليات.

ينبغي أن تتضمن اإلجابات ،ولكن ال تقتصر على:
 مواقع مادية مقصودة للنظم ومراكز التشغيل
األساسية واالحتياطية (بما في ذلك سمات األمان)،
وغيرها من البنى التحتية؛
 أي خطط سجل الستخدام  Anycastأو غيره من
تدابير التنوع الجغرافي ،وفي هذه الحالة ،يجب
تضمين تكوين الخدمة ذات الصلة؛
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة

ال

0-2

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1التنوع الجغرافي للخوادم
ومراكز العمليات؛
( )2اتساق إجراءات التنوع
الجغرافي مع النموذج التجاري
اإلجمالي وحجم السجل المخطط
له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1دليل التدابير المتطورة لعمليات التنوع
الجغرافي ،مع مواقع ووظائف مواصلة
جميع وظائف األعمال الحيوية في حالة
حدوث كارثة طبيعية أو غيرها في مكان
العمل الرئيسي أو نقطة الوجود؛ و
( )2مستوى عال من التوافر واألمن والتردد.
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف للتنوع الجغرافي الذي يوضح
إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2خطط من شأنها أن توفر ما يكفي من
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المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

التنوع الجغرافي من خوادم االسم
ومواصلة عمليات التسجيل ووظائف
حاسمة في حال حدوث انقطاع مؤقت في
مكان العمل الرئيسي أو نقطة من الوجود؛
( )3توافق خطط التنوع الجغرافي مع النهج
التقني والتشغيلي والمالي كما هو موضح
في الطلب؛ و
( )4يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

ليكون مؤهال للحصول على نقاط 2 ،يجب أن تشمل
اإلجابات أيضا دليال على وجود خطة التنوع الجغرافي
الذي يقلل بدرجة كبيرة من المخاطر من التسجيل الذي
اقترحه ضمان استمرار جميع وظائف األعمال الحيوية
(على النحو المحدد في خطة استمرارية مقدم الطلب في
السؤال  )39في حال وقوع كارثة طبيعية أو غيرها) في
مكان العمل الرئيسي أو نقطة وجود.
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات.
خدمة  :DNSوصف تكوين وتشغيل خوادم االسم ،بما في
ذلك كيفية موافقة مقدم الطلب لـ  RFCsذات الصلة.
يجب تشغيل جميع خوادم االسم المستخدمة لنطاق gTLD
الجديد بالتوافق مع مواصفات بروتوكول  DNSالمحددة
فيما يلي من طلبات التعليق  RFCsالخاصة مع عدم
حصرها على ذلك،2181 ،1982 ،1135 ،1134 :
،3911 ،3597 ،3596 ،3226 ،2671 ،2182
.4472 ،4343








تقديم تفاصيل عن خدمة  DNSالمقصودة بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر :وصف خدمات
 DNSلتقديمها ،مثل معدالت االستعالم التي يجب
دعمها في العملية األولى ،والقدرات االحتياطية
للنظام .كيف سيتم توسيع ذلك كمهمة للنمو في
TLD؟ بشكل مشابه لطريقة تحديث خادم االسم
واألداء.
 RFCsالتي يجب أن تتبع  -وصف كيفية موافقة
الخدمات مع  RFCsوإذا هي مكرسة هذه أو
مشتركة مع أي وظائف أخرى (سعة/األداء) أو
مناطق .DNS
الموارد المستخدمة لتنفيذ الخدمات  -وصف كامل
ألجهزة وبرامج الخادم ،بما في ذلك النطاق
الترددي للشبكة ،ومعالجة خطط للخوادم .توفير
الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة المستمرة
لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد من األدوار
المخصصة ألفراد هذا المجال).
شرح كيفية عمل النظام  -وصف البنية التحتية
المقترحة حيث القدرة على تقديم أداء موضح في
المواصفة ( 11القسم  )2المرفق باتفاقية التسجيل.

النقاط

ال

الحظ أن استخدام سجالت موارد أحرف بدلDNS
كما هو موضح في  RFC 4592أو أي طريقة
أخرى أو تقنية لمزامنة سجالت مورد  DNSأو
استخدام إعادة التوجيه داخل  DNSمن خالل منع
السجل في اتفاقية السجل.
الحظ كذلك أن خوادم االسم الخاصة بـ gTLD
الجديدة يجب أن تتطابق مع متطلبات تقنية IANA
لخوادم االسم:
http://www.iana.org/procedures/nam
.eserver-requirements.html

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصف كاف لتهيئة خوادم
األسماء واالمتثال لبروتوكول
 DNSالمتعلق بـ RFCs؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي،
( )4دليل االمتثال للمواصفة 6
باتفاقية السجل؛ و
( )5أدلة على معرفة كاملة وفهم
باالحتياجات الالزمة لخدمة
 ،DNSمهمة من مهام السجل
الهامة الخمس.

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لخدمة  DNSالتي توضح
إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2خطط كافية تؤدي إلى االمتثال

للبروتوكوالت ( DNSالمواصفة ،6
القسم  ،)1.1ومواصفات األداء
المطلوبة للمواصفة  ،11ومصفوفة
مستوى الخدمة؛
( )3الخطط متوافقة مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛ و
( )4يوضح إتاحة مستوى كاف من
الموارد بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

أ15-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

تشمل األمثلة على الدليل:
 معيار تهيئة الخادم (أي التهيئة المخططة).
 شبكة معالجة وعرض النطاق الترددي لتحميل
االستعالم ونشر التحديث.
 االرتفاع لمواجهة العواصف.
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
إمكانية الوصول إلى  :IPv6تقديم وصف عن خطط
36
لتوفير نقل  ،IPv6بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر:
 كيفية دعم السجل لـ  IPv6والوصول إلى
 ،Whoisو Whoisعلى شبكة اإلنترنت
وغيرها من أي بيانات تسجيل لخدمة النشر كما
هو موضح في المواصفة ( 6القسم  )1.5إلى
اتفاق التسجيل.
 كيفية توافق السجل مع الشروط في المواصفة
 6للحصول على ما ال يقل عن اثنين من خوادم
األسماء قابلة للوصول عبر .IPv6
 أدرج كافة الخدمات التي قد تتوفر عبر  IPv6مع
وصف اتصال  IPv6وتنوع المزود الذي قد
يستخدم.
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف
عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا
المجال).

37

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات.
سياسات وإجراءات النسخ االحتياطي للبيانات :تقدم
تفاصيل التردد وإجراءات النسخ االحتياطي

للبيانات،
األجهزة واألنظمة المستخدمة للنسخ االحتياطي،

تنسيق البيانات،

ميزات النسخ االحتياطي للبيانات،

إجراءات اختبار النسخ االحتياطي،

إجراءات استرجاع البيانات/إعادة بناء قاعدة

البيانات،
ضوابط وإجراءات التخزين ،و

توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة

المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات.

متطلبات خادم األسماء  IANAالمتوفرة في
http://www.iana.org/procedures/nam
.eserver-requirements.html

ال

ال

0-1

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملين لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛ و
( )4دليل االمتثال للمواصفات 6
باتفاقية السجل.

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1النسخ االحتياطي المفصل
واستخدام عمليات االسترجاع ذات
الصلة؛
( )2عملية النسخ االحتياطي
واالسترجاع تتسق مع المناهج
التجارية الكاملة والحجم المخطط
له للسجل؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي.

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف دقيق لـ  IPv6الذي يوضح إلى حد
كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف
الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2وصف كاف لخطة التنفيذ لمعالجة
االحتياجات الالزمة إلمكانية الوصول إلى
 ،IPv6وتشير إلى إمكانية الوصول
اإلصدار  IPv6يتيح اإلصدار IPv6
النقل في الشبكة عبر شبكتين اإلصدار
 IPv6مستقلة قادرة على االمتثال
لمواصفات  ،IPv4 IANAوالمواصفة
رقم 11؛
( )3خطط  IPv6متسقة مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
( )4يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف إلجراءات وسياسات األمن
التي توضح إلى حد كبير قدرات مقدم
الطلب والمعارف الالزمة لتلبية هذا
العنصر؛
( )2وصف الممارسات الناتجة التي يجري أو
الواجب اتباعها؛
( )3إجراءات التحوط متسقة مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
( )4يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

أ16-

م
38

السؤال

مستودع البيانات :وصف
 كيفية امتثال مقدم الطلب مع متطلبات الضمان
والبيانات الموثقة في مواصفة تسجيل مستودع
البيانات (المواصفة  2من اتفاق التسجيل)؛ و
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

ال

نطاق النقاط

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1معرفة كاملة وفهم مستودع
البيانات ،كمهمة من مهام السجل
الهامة الخمس.
( )2االمتثال للمواصفة  2من
اتفاق السجل؛
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛ و
( )4اتساق إجراءات المستودع مع
النموذج التجاري وحجم/مجال
السجل.

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصف مفصل لعرض خطط
االمتثال لاللتزامات استمرارية
التسجيل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛ و
( )4دليل االمتثال للمواصفة
 6باتفاقية السجل.

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات.

39

استمرارية السجل :وصف كيفية امتثال مقدم الطلب
اللتزامات استمرارية التسجيل كما هو موضح في
المواصفة ( 6القسم  )1.3إلى اتفاق التسجيل .وهذا يشمل
القيام بعمليات التسجيل باستخدام الملقمات المتنوعة،
لضمان استمرار عمل الوظائف الحيوية في حالة عطل
فني.
توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة المستمرة
لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد من األدوار
المخصصة ألفراد هذا المجال)
ينبغي أن يتضمن الرد على سبيل المثال ال الحصر،
العناصر التالية لخطة استمرارية األعمال:






تحديد المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها
االمتثال اللتزامات استمرارية التسجيل؛
تحديد وتعريف وظائف األعمال الحيوية (والتي قد
تشمل خدمات التسجيل بعد خمس وظائف للتسجيل
الهام) مقابل وظائف التسجيل األخرى وعمليات
دعم والتكنولوجيا؛
تعريفات أهداف نقطة االسترداد وأهداف موعد
االسترداد؛ و
وصف اختبار خطط لتعزيز االمتثال لاللتزامات
ذات الصلة.

ليكون مؤهال للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أيضا:



خطة مفصلة للغاية مقدمة لمستويات الممارسة
لإلتاحة؛ و
أدلة على اتخاذ خطوات ملموسة مثل العقد مع
مزود احتياطي (باإلضافة إلى أي مشغل خدمة
معين حاليا) أو موقع ساخن للصيانة.

ال

بالنسبة للمراجع ،يجب على مقدم الطلب مراجعة
خطة استمرارية السجل الخاصة بـ ICANN
 gTLDعلى موقع الويب
http://www.icann.org/en/registries/co
ntinuity/gtld-registry-continuity-plan.25apr09-en.pdf
يشير هدف نقطة االسترداد ( )RPOإلى النقطة
الزمنية التي ينبغي عندها استعادة البيانات بعد تعطل
العمل أو حدوث كارثة .حيث يتيح هدف نقطة
االسترداد ( )RPOللمنظمة تحديد إطار من الوقت
قبل حدوث خلل أو كارثة قد يتم خاللها فقد البيانات
من الوقت المستغرق للحصول على النظام مرة
أخرى .فإذا كان  RPOالخاص بالشركة يقدر
بساعتين ،فعند استعادة النظام مرة أخرى عبر
الشبكة بعد التوقف/الكارثة ،فال بد من استعادة كافة
البيانات إلى النقطة التي كان النظام متوقف عندها
قبل وقوع الكارثة بساعتين.
كما أن هدف نقطة االسترداد ( )RTOهو المدة
الزمنية التي يجب أن تسرد العملية خالله بعد تعطل
العمل أو الكوارث لتجنب ما قد يراه الكيان عواقب
غير مقبولة .فعلى سبيل المثال ،يجب وفقا لمشروع
خدمة اتفاق سجل  DNSعدم التوقف لمدة أطول
من  4ساعات .وخالل  4ساعات قد تستدعي
 ICANNاستخدام المشغل في حاالت الطوارئ
لتولي هذه المهمة .وقد يرى الكيان هذا على أنه
نتيجة غير مقبولة ولذلك يضبطون  RTOليكون
أقل من  4ساعات ومن ثم يتم بناء خطط
االستمرارية وفقا لذلك.

المعايير

النقاط

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لمستودع البيانات مما يوضح
إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2خطط الضمان بيانات كافية لنتيجة في
االمتثال للمواصفات الضمان البيانات
(المواصفة  2التفاق السجل)؛
( )3تتوافق المستودع مع الهدف التقني
والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛ و
( )4يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفيذ هذه المهمة.
 – 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1
 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1عمليات متطورة ومفصلة للحفاظ على
استمرارية التسجيل ،و
( )2أدلة الخطوات الملموسة ،مثل التعاقد مع
مزود الخدمة االحتياطي أو موقع الصيانة
الساخن.
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات:
( )1وصف كاف لخطة استمرارية التسجيل
الذي يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة
الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2خطط استمرارية كافية لنتيجة االمتثال
للمتطلبات (المواصفة )6؛
( )3اتساق خطط االستمرار مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
( )4توضيح مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

أما وظائف األعمال فهي الوظائف الحيوية الهامة
لنجاح عمليات التشغيل .على سبيل المثال ،إذا قدم
مشغل السجل خدمة إضافية تتجاوز خمس وظائف

أ17-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 15صفحة.
41

انتقال السجل :تقديم خطة هجرة الخدمة (كما هو موضح
في عمليات انتقال السجل) التي يمكن اتباعها في حال كان
ذلك ضروريا لالنتقال بشكل دائم إلى  gTLDالمقترح إلى
المشغل الجديد .يجب أن تأخذ الخطة في االعتبار ،وتتسق
مع وظائف األعمال الحيوية التي تم تحديدها في السؤال
السابق.

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

للتسجيل الهام ،قد ترى أنها محورية لـ  ،TLDأو
تدعم العملية التي هي أمر محوري في  ،TLDفمن
الممكن أن يتم تحديدها بوصفها وظيفة هذه األعمال
الحيوية.
ال

0-1

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1معرفة كاملة وفهم لعمليات
انتقال التسجيل؛ و
( )2توفق مجال/حجم الخطة
التقنية مع النموذج التجاري وحجم
السجل المخطط له؛ و

وقد تشمل عناصر الخطة على سبيل المثال ال الحصر:




41

الخطوات التحضيرية الالزمة لالنتقال من
وظائف التسجيل الهامة؛
رصد التسجيل أثناء المرحلة االنتقالية
والجهود المبذولة للحد من أي انقطاع إلى
وظائف التسجيل خالل هذه الفترة الهامة؛ و
خطط الطوارئ في حال عدم تمكن أي جزء
من انتقال التسجيل غير قادر على المضي
قدما وفقا للخطة.

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
اختبار تجاوز الفشل :تقدم
 وصف لخطة اختبار تجاوز الفشل ،تتضمن
االختبار السنوي اإلجباري للخطة .وقد تتضمن
األمثلة وص ًفا لخطط اختبار تجاوز فشل مراكز
البيانات أو عمليات تشغيل لمواقع بديله ،من مرفق
فعال إلى آخر ضعيف ،أو اختبار مستودع بيانات
السجل .يجب أن تأخذ الخطة في االعتبار ،وتتسق
مع وظائف األعمال الحيوية التي تم تحديدها في
السؤال 39؛ و
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).
ينبغي أن تشمل خطة اختبار الفشل ،على سبيل المثال ال
الحصر ،العناصر التالية:




النقاط

ال

0-1

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملين لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي.

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لخطة انتقال التسجيل الذي
يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة
الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2وصف كاف لخطة انتقال التسجيل مع
الرصد المناسبة أثناء المرحلة االنتقالية
التسجيل؛ و
( )3الخطة االنتقالية تتوافق مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لخطة اختبار تجاوز الفشل
الذي يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة
الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2وصف كاف لخطة اختبار تجاوز الفشل مع
مستوى مناسب من استعراض وتحليل
نتائج اختبارات الفشل؛
( )3خطة اختبار تجاوز الفشل تتوافق مع
الهدف التقني والتشغيلي والمالي الموجود
بالطلب؛ و
( )4يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة
لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

أنواع االختبار (على سبيل المثال ،التوقف ،إنهاء
الخدمة من المواقع) وتواتر االختبار؛
كيف يتم الحصول على النتائج ،وماذا يفعل
بالنتائج ،وكيفية تقاسمها؛
كيف يتم تحديث خطط االختبار (على سبيل المثال،
ما يبعث على تحديث وإدارة عمليات التغيير
للحصول على تحديثات القرار)؛

أ18-

م

السؤال
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طول الفترة الزمنية الستعادة وظائف التسجيل
الهامة؛
طول الفترة الزمنية الستعادة جميع العمليات ،بما
في ذلك وظائف التسجيل الهامة؛ و
طول الفترة الزمنية للترحيل من موقع إلى آخر.

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
عمليات الرصد وتصعيد الخطأ :تقدم




بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

ال

0-2

وصف للترتيبات المقترحة (أو الحالية) لمراقبة
نظم السجل بالغة األهمية (بما في ذلك SRS
ونظم قاعدة البيانات وخوادم  DNSوخدمة
 Whoisونشاط اتصال الشبكة وأجهزة التوجيه
وجدر الحماية ) .يجب أن يوضح هذا الوصف
كيفية مراقبة هذه النظم واآلليات التي سيتم
استخدامها لتصعيد الخطأ واإلبالغ عنه ،كما يجب
أن يقدم تفاصيل عن ترتيبات الدعم المقترحة لنظم
السجل هذه.
توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملين لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛ و
( )4االتساق مع االلتزامات التي
تعهد بها المسجلين وأمناء
السجالت بشأن صيانة النظام.

ليكون مؤهال للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أيضا:
 تلبية إرشادات تسامح الخطأ/الرصد الموضحة
 دليل على التزام لتوفير فريق استجابة خطأ
.24x7
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
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النقاط

 :DNSSECقم بتوفير ما يلي
 بيان سياسة  DNSSECالخاص بالسجل
( ،)DPSوالتي ينبغي أن تشمل سياسات
وإجراءات التسجيل المقترح والتي ستتبع ،على
سبيل المثال ،للتوقيع على ملف المنطقة ،عن
التحقق والموافقة على سجالت  DSمن نطاقات
األطفال ،وتوليد ،وتبادل وتخزين القفل للمادة؛
 وصف كيفية توافق تنفيذ  DNSSECمع
 RFCsذات الصلة بما في ذلك عدم حصرها
على ذلك،4135 ،4134 ،4133 RFCs :
( 5155 ،4641 ،4519 ،5911يطلب هذا
األخير فقط عند عرض رفض التواجد المعتمد
المبعثر)؛ و

ال

0-1

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكامل لهذا
الجانب من متطلبات التسجيل
التقني( ،واحدة من وظائف
التسجيل الخمس الهامة)،
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛ و
( )4القدرة على التوافق مع
،RFCs

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1األدلة التي تبين درجة عالية من التطور
والتفصيل تحمل الخلل/زائدة نظم الرصد
ونشر في الوقت الحقيقي مع أدوات
الرصد/لوحة القيادة (المقاييس)،
واستعرض بشكل منتظم؛
( )2مستوى عال من التوافر يتيح القدرة على
االستجابة للخطأ من خالل فريق االستجابة
.24x7
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لعمليات الرصد وتصعيد
الخطأ الذي يوضح إلى حد كبير قدرة مقدم
الطلب والمعارف الالزمة لتلبية هذا
العنصر؛
( )2يوضح الدليل نظم رصد الخطأ والتسامح
مع مستوى مناسب من المراقبة والمراجعة
الدورية المحدود الذي يجري تنفيذه؛
( )3الخطط تتوافق مع النهج التقني والتشغيلي
والمالي كما هو موضح في الطلب.
( )4يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف دقيق لـ  DNSSECالذي يوضح
إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2األدلة التي سيوقع عليها ملفات منطقة
 ،TLDامتثاال لـ  RFCsالمطلوبة ،ويقدم
السجل توفير قدرات مادية لقبول المفتاح
العمومي من المسجلين خالل SRS؛
( )3ووصف كاف من اإلجراءات اإلدارية
الرئيسية في نطاق  TLDالمقترح ،بما في
ذلك توفير تأمين إدارة مفتاح التشفير
(التوليد والتبادل والتخزين)؛
( )4الخطة االنتقالية متوافقة مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في

أ19-

م

السؤال
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إثبات القدرة المالية
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بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

الطلب؛
( )5يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو يتم االلتزام بها أو إتاحتها لتنفيذ
هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات .مالحظة ،يتعين على  DPSتقديمها كجزء
من الطلب
اختياري.
:IDNs
 تحديد إن كان السجل المقترح سيقوم بدعم تسجيل
عناوين  IDNفي نطاق  ،TLDوإذا كان األمر
كذلك ،فوضح الكيفية .على سبيل المثال ،وضح
الرموز التي سيتم دعمها ،وتقديم جداول IDN
مرفقة بمتغيرات تم تحديدها بجانب سياسة تسجيل
مناسبة .هذا يتضمن أيضًا الواجهات العامة
الخاصة بقاعدة البيانات مثل  Whoisأو .EPP
 وصف كيفية توافق تنفيذ  IDNمع RFCs
 5893 ،5892 ،5891 ،5891إلى جانب
إرشادات  ICANN IDNعلى موقع
http://www.icann.org/en/topics/idn/i
.mplementation-guidelines.htm
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال)
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات بالمرفقات.
التقارير المالية :قم بتقديم ما يلي
 التقارير المالية المراجعة أو المعتمدة بشكل مستقل
للسنة المالية األخيرة لمقدم الطلب ،و
 ربما تصدر التقارير المالية المدققة أو غير المدققة
عن الفترة المنتهية في معظم الفترات المالية
المؤقتة لمقدم الطلب والتي قد يتم إصدار هذه
المعلومات لها.
بالنسبة لمقدمي الطلبات الجدد ،أو عندما تكون التقارير
المالية غير مدققة:
 أحدث التقارير المالية غير المدققة المتاحة؛ و
 تفسير لسبب عدم توافر التقارير المالية المدققة أو
المعتمدة بشكل مستقل.
كحد أدنى ،ينبغي توفير التقارير المالية للكيان القانوني
على النحو الوارد كمقدم الطلب.
يتم استخدام التقارير المالية في تحليل المشروعات
والتكاليف.

النقاط

ال

ال

 IDNsعبارة عن خدمة اختيارية وقت البدء .ويمثل
غياب تنفيذ خطط  IDNانتقاص من نقاط مقدم
الطلب .مقدم الطلب الذي يستجيب لهذا السؤال مع
خطط التنفيذ لتنفيذ  IDNsوقت البدء سيتم احتسابه
طبقا ً للمعايير الموضحة هنا.

يقصد باألسئلة الموجودة في هذا القسم ( )50-45أن
تعطي لمقدمي الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم
التشغيلية والتقنية في إدارة السجل.

1-0

1-0

 IDNsهي خدمة اختيارية.
توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملين لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية
للسجل؛
( )2تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي،
( )3االتساق مع االلتزامات التي
قطعت للمسجلين والنهج التقني
والتشغيلي والمالي المذكور
بالوصف في الطلب؛
( )4المشاكل المتعلقة باألبجديات
موضحة وجداول  IDNتعتبر
كاملة ومنشورة ومتاحة للعوام؛
( )5القدرة على التوافق مع
.RFCs

يتم إعداد القوائم المالية الموثقة أو
المدققة وفقا ً لـ ( IFRSالمعايير
الدولية لإلقرارات المالية) المعتمد
من ( IASBمجلس معايير
المحاسبة الدولية) أو GAAP
(المبادئ المحاسبية المتعارف
عليها والمقبولة عموما ً) .وهذا
سوف يشمل الميزانية العمومية
وبيان الدخل مما يعكس موقف
مقدم الطلب المالي ونتائج
العمليات ،وبيان حقوق المساهمين
رأس المال/الشريك ،وبيان
التدفقات النقدية .في حال كان مقدم
الطلب كيانا مشكل مؤخرا لغرض
التقدم بطلب للحصول على
 gTLDذات التاريخ التشغيلي
الضئيل أو المعدوم (أقل من سنة
واحدة) ،فيجب على مقدم الطلب
أن يقدم كحد أدنى التقارير المالية
بما في ذلك جميع العناصر
المذكورة في السؤال .عند عدم

 - 1استيفاء الشروط لهذا العنصر االختياري:
تتضمن اإلجابات
( )1وصف دقيق لتنفيذ  IDNالذي يوضح إلى
حد كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف
الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2وصف كاف إلجراءات  ،IDNبما في ذلك
جداول  IDNالكاملة ،واالمتثال إلرشادات
 ،IDNA/IDNوالرصد الدوري لعمليات
IDN؛
( )3دليل على القدرة على تقديم الحل وقضايا
 IDNالمعروفة أو هجمات الخداع؛
( )4اتساق خطط  IDNمع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
( )5توضيح مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

 - 1يفي بالمتطلبات :يتم توفير التقارير المالية
المدققة كاملة أو صورة مصدقة بشكل مستقل،
وعلى أعلى المستويات المتوفرة في الوالية
القضائية لمقدم الطلب .وعند عدم توافر هذه
التقارير المالية المدققة أو المعتمدة بشكل
مستقل ،مثل الكيانات التي تشكلت حديثا ،يقدم
صاحب الطلب شرحا في التقارير المالية غير
المدققة.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع متطلبات
للنقطة  .1على سبيل المثال ،كيان مع خبرة
عملية ال توفر التقارير المدققة أو المعتمدة
بشكل مستقل.

أ11-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

توفر التقارير الموثقة أو المدققة
يكون على مقدم الطلب توفير
تفسير واضح مع الممارسات
المحاسبية في بلده أو مكان
اختصاصه القضائي إلى جانب أن
يمتلك بالحد األدنى للتقارير المالية
غير المدققة.

يجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة:
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 الميزانية العمومية؛
 بيان الدخل؛
 بيان حقوق المساهمين/رأس المال الشريك؛
 بيان التدفق النقدي ،و
 خطاب من المراجع أو شهادة مستقلة ،إن وجدت.
نموذج التوقعات :يقدم التوقعات المالية للتكاليف والتمويل
باستخدام النموذج  ،1معظم السيناريو المحتمل (المرفق).

المعايير

النقاط

ال

0-1

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

قام مقدم الطلب بتقديم نموذج
شامل يثبت عمل دائم (حتى في
حالة تساوي التكاليف مع الربح
خالل السنوات الثالث األولى
للتشغيل).
وصف مقدم الطلب للتنمية
التوقعات كافية إلظهار الحرص
الواجب.

ويهدف إلى توفير النموذج المشترك بين طلبات TLD
وبالتالي تيسير عملية التقييم.

 - 1يفي بالمتطلبات:
( )1التوقعات المالية التي تصف بدقة التكاليف
والتمويل والمخاطر للطلب
( )2يوضح الموارد والتخطيط للعمليات
المستدامة؛ و
( )3يتم تحديد االفتراضات المالية حول عمليات
السجل والتمويل ،وعمليات السوق
باإلضافة إلى توضيحها ودعمها.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 11
باإلضافة إلى النموذج.
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التكاليف والنفقات الرأسمالية :بالتزامن مع نموذج التوقعات
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؛
 أي فروق كبيرة بين سنوات في أي فئة من فئات
التكاليف المتوقعة؛ و
 وصف لألساس/االفتراضات الرئيسية بما في ذلك
األساس المنطقي لتكاليف المقدمة في نموذج
التوقعات .وهذا قد يشمل موجز تنفيذي أو ملخص
لنتائج الدراسات والبيانات المرجعية ،أو غيرها من
الخطوات التي اتخذت لتطوير االستجابات والتحقق
من صحة أي افتراضات.
وكما هو موضح في دليل مقدم الطلب ،فسوف ينظر إلى
المعلومات المقدمة في ضوء الطلب بالكامل ،ومعايير
التقييم .ولذلك ،ينبغي أن نتفق مع هذه اإلجابة في
المعلومات المقدمة في النموذج  1إلى )1 :الحفاظ على
عمليات الحفاظ على عمليات التسجيل )2 ،توفير خدمات
التسجيل المذكورة أعاله ،و )3يفي بالمتطلبات التقنية
ووصفها في إثبات دليل القدرة التقنية وقسم العمليات.
وينبغي أن تشمل التكاليف كال من التكاليف الثابتة
والمتغيرة.

ال

هذا السؤال مبني على النموذج المقدم في السؤال
46.

0-2

تتسق التكاليف المحددة مع خدمات
السجل المقترحة ،على نحو كاف
لصندوق المتطلبات التقنية ،وتتسق
مع البعثة المقترحة/الغرض من
التسجيل .تم وصف التكاليف
المتوقعة والمعقولة لحجم ونطاق
السجل في الطلب .تتضمن
التكاليف المحددة تكاليف التمويل
(مصروفات الفائدة والرسوم)
المتصلة بصك استمرار العمليات
المذكورة في السؤال  51أدناه.
وصف االفتراضات األساسية
والمنطق واالشتمال على سبيل
المثال ال الحصر:
 المكونات الرئيسية لنفقات
رأس المال؛
 المكونات الرئيسية من
تكاليف التشغيل ،وتكاليف
تشغيل وحدة ،وعدد
الموظفين ،وعدد وحدات
التشغيل/التقنية والتسويقية،
وغيرها من التكاليف؛ و
 تكاليف االستعانة بمصادر
خارجية ،إن وجدت.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1التكاليف المقدرة واالفتراضات المتحفظة
بما يتفق مع عملية التسجيل من
حجم/نطاق/مقدار كما وصفه مقدم الطلب؛
( )2تستمد التقديرات من األمثلة الفعلية لعمليات
التسجيل السابقة أو الحالية أو ما يعادلها؛ و
( )3التقديرات المعتدلة مبنية على هذه الخبرات
وتصف مدى التكاليف المتوقعة وتستخدم
النهاية العليا لهذه التقديرات.
 - 1يفي بالمتطلبات:
( )1عناصر التكلفة معقولة وكاملة (أي تشمل
جميع جوانب عمليات التسجيل :خدمات
التسجيل ،والمتطلبات التقنية والجوانب
األخرى كما هو موضح من قبل مقدم
الطلب)؛
( )2التكاليف المقدرة واالفتراضات المتحفظة
بما يتفق مع عملية التسجيل من
حجم/نطاق/مقدار كما وصفه مقدم الطلب؛
( )3يرفق مع التوقعات تلك التقارير المالية
التاريخية الواردة في السؤال .45
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

أ10-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

النقاط

المعايير

لتكون مؤهال للحصول على درجة من نقطتين ،يجب أن
توضح اإلجابات على تقدير متحفظ للتكاليف على أساس
األمثلة الفعلية لعمليات التسجيل السابقة أو القائمة مع نهج
مماثل وتوقعات النمو والتكاليف أو ما يعادلها .إرفاق المواد
المرجعية للحصول على أمثلة من هذا القبيل.
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
(ب) وصف النطاقات المتوقعة في التكاليف المتوقعة.
وصف العوامل التي تؤثر في تلك النطاقات.
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من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
(أ) التمويل واإليرادات :يمكن استخراج التمويل من
مصادر متعددة (على سبيل المثال ،رأس المال الموجود أو
العائدات/الربح من تشغيل السجل المقترح).
وصف
 )1كيف توفر الصناديق القائمة الموارد الالزمة لكال من:
أ) بدء العمليات ،و(ب) العمليات الجارية؛
 )2توضيحً ا لنموذج الربح بما في ذلك تقديرات لمعدالت
االنتقال (في حال عدم نية مقدم الطلب االعتماد على ربح
التسجيل لتغطية تكاليف تشغيل السجل ،يجب عليه توضيح
كيفية نمو تمويل التشغيل وصيانته بطريقة مستقرة
ومستمرة)؛
 )3مصادر التمويل الخارجية ،يجب على مقدم الطلب
(عندما يكون متاحً ا) تقديم أدلة على تعهد الطرف المتعهد
باألموال .ينبغي تحديد التمويل المضمون وآخر غير
مضمون ،بما في ذلك مصادر التمويل المرتبطة بها (أي،
أنواع مختلفة من مستوى التمويل ونوع الضمان/الضمانة
والبنود الرئيسية) لكل نوع من التمويل؛
 )4أي فروق كبيرة بين السنوات في أي فئة من فئات
التمويل واإليرادات؛ و
 )5وصف لألساس/االفتراضات الرئيسية بما في ذلك
األساس المنطقي لتكاليف المقدمة في نموذج التوقعات.
وهذا قد يشمل موجز تنفيذي أو ملخص لنتائج الدراسات
والبيانات المرجعية ،أو غيرها من الخطوات التي اتخذت
لتطوير االستجابات والتحقق من صحة أي افتراضات؛ و
 )6التأكيدات بأن توقعات التمويل واإليرادات المنصوص
عليها في هذا الطلب تتسق مع غيرها من المطالبات العامة
والخاصة المبذولة لتشجيع رجال األعمال وتوليد الدعم.
ليكون مؤهال للحصول على النقطة  ،2يجب أن تشمل
اإلجابات أيضا:
)1
)2

تقدير متحفظ للتمويل واإليرادات و
استمرار العمليات التي ال تعتمد على العائدات
المتوقعة.

ال

ال

0-2

تم تحديد موارد التمويل بوضوح
ف لتقديرات تكلفة
و ُتقدم بشكل كا ٍ
السجل .تم تحديد مصادر تمويل
رأس المال بوضوح واإلبقاء عليها
بجانب االستخدامات األخرى
المحتملة لألموال هذه وإتاحتها .تم
وصف خطة انتقال مصادر
التمويل من الرأس مال المتاح إلى
الربح الناتج عن عمليات التشغيل
(إذا كان متاحً ا) .يتم توثيق
مصادر خارجية للتمويل والتحقق
منها .أمثلة خاصة بأدلة مصادر
تمويل تشمل على سبيل المثال ال
الحصر:





االتفاقات المنفذة التمويل؛
خطاب االئتمان؛
خطاب االلتزام؛ أو
تقرير البنك.

التزامات التمويل قد يكون
مشروطا بالموافقة على الطلب .تم
تحديد مصادر تمويل رأس المال
الالزمة الستمرار عمليات تشغيل
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

 - 2تجاوز المتطلبات:
تلبية االستجابة لجميع خصائص النقطة
 1وتتضمن:
( )1األموال المتوفرة حاليًا (السيما جميع
األموال الالزمة لبدء التشغيل) ومن حيث
الكم ،وفصل الحساب الوحيد المتاح لمقدم
الطلب ألغراض الطلب فقط؛
( )2في حال تقديم جزء من الموارد لعمليات
التشغيل المستمرة من األموال الحالية (بدالً
من الربح من عمليات التشغيل المستمرة)،
يتم فصل هذا التمويل وتخصيصه لهذا
ف لمدة ثالث
الغرض فقط بمقدار كا ٍ
سنوات.
( )3وإذا كانت عمليات الجارية على األقل
جزءا من عائدات الموارد واالفتراضات
وتأخذ في االعتبار الدراسات والبيانات
المرجعية ،أو غيرها من الخطوات التي
اتخذت لتطوير االستجابة والتحقق من
صحة االفتراضات؛ و
( )4تم إعداد نماذج التدفقات النقدية برابط
تمويل وافتراض لإليرادات المتوقعة
الفعلية لنشاط تجاري.
 - 1يفي بالمتطلبات:
( )1التأكيدات المتوفرة بأن المواد المقدمة
للمستثمرين و/أو المقرضين تتفق مع
التوقعات واالفتراضات الواردة في نماذج
التوقعات؛
( )2األموال المتوفرة حاليًا (السيما جميع
األموال الالزمة لبدء التشغيل) ومن حيث
الكم وااللتزام على النحو المحدد المتوفر
لدى مقدم الطلب؛
( )3في حال تقديم موارد لعمليات التشغيل
المستمرة من األموال الحالية (بدالً من
الربح من عمليات التشغيل المستمرة) ،يتم

أ11-

م
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بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 11
صفحات.

المعايير



النقاط

التمويل وشروطها
الرئيسية؛ و
األسعار وعدد التسجيالت.

تحديد مقدار هذا التمويل ويتم تحديد
ف لمدة ثالث سنوات.
مصادره بمقدار كا ٍ
( )4وإذا كانت العمليات الجارية على األقل
سيتم تعهيدها جزئيا من الخارج من
عائدات الموارد واالفتراضات المعقولة
ولها صلة مباشرة بحجم األعمال المتوقعة
وحجم السوق واالختراق؛ و
( )5يرفق مع التوقعات التقارير المالية
التاريخية الواردة في السؤال .45
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

(ب) وصف النطاقات المتوقعة في التمويل واإليرادات.
وصف العوامل التي تؤثر في تلك النطاقات.
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من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
(أ) التخطيط للطوارئ :وصف التخطيط للطوارئ الخاص
بك:





ال

ال

تحديد أية حواجز/مخاطر متوقعة لتنفيذ نهج العمل
الموضح بالطلب ،وكيف أنها تؤثر على التكلفة،
والتمويل أو الجدول الزمني في التخطيط الخاص
بك.
التعرف على أثر أي قانون معين أو الئحة أو
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
لفترة  3سنوات التي قدمت في النموذج ( 1السيناريو
األكثر احتماال).
لتكون مؤهلة للحصول على درجة من  2نقطة ،يجب أن
توضح اإلجابات والموارد الكافية خطط العمل والعمليات
في خطة التمويل الحالية والعائدات حتى في حالة وقوع
حاالت الطوارئ.

2-0

يتم تحديد الطوارئ والمخاطر من
حيث الكم ،وتدرج في اإليرادات
والتكلفة وتحليالت التمويل .ويتم
تحديد خطط العمل في حالة وقوع
طارئ .النموذج مرن في حال
حدوث هذه االحتماالت .تحديد
الردود التي تعالج الموارد
واحتمال التأثير على الطوارئ.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1و:
( )1يتم تقديم موارد لخطط اإلجراء وعمليات
ف في التمويل الحالي
التشغيل بشكل كا ٍ
وخطة الربح حتى في حال حدوث
االحتماالت.
 - 1يفي بالمتطلبات:
( )1نموذج يحدد بشكل كاف المخاطر الرئيسية
(بما في ذلك العمليات ،واألعمال التجارية
والقانونية والقضائية والمالية ،والمخاطر
األخرى ذات الصلة)؛
( )2االستجابة تعطي االعتبار ألثر احتمال
تأثير موارد الحاالت الطارئة التي تم
تحديدها؛ و
( )3إذا كانت الموارد غير متاحة لتمويل
االحتماالت الموجودة في الخطة الحالية،
يتم تحديد مصادر تمويل وخطة للحصول
عليها.
 - 0يفي بالمتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
(ب) وصف التخطيط للطوارئ الخاص حيث أن مصادر
التمويل تخضع النخفاض كبيرا لنموذج الطلب المحدد.
صف على وجه الخصوص:
 كيف سوف يمكن يفي بالمتطلبات التقنية المستمرة،
و

ال

أ11-

م

السؤال



بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

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

قدم تفسيرا إذا كنت ال تعتقد أن هناك أي فرصة لتخفيض
التمويل.
إكمال نموذج التوقعات المالية ( 2نموذج  ،السيناريو
األسوأ)
ومن المتوقع أن تكون إجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11باإلضافة إلى النموذج.
(ج) قم بوصف التخطيط المحتمل لديك حيث تكون
معدالت النشاط بشكل كبير تتجاوز التوقعات العليا التي
يكون فيها تغيير المواد من نموذج التطبيق أمرً ا الزمًا.
وبوجه خاص ،كيف سيتم الوفاء بالمتطلبات التقنية
المستمرة؟
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من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
(أ) قدم تقدير التكلفة لتمويل وظائف التسجيل الهامة على
أساس سنوي ،واألساس المنطقي لهذه التقديرات
يتناسب مع المناهج التقنية والتشغيلية والمالية
الموصوفة في الطلب.
تشمل الوظائف األساسية للسجل التي يجب دعمها
حتى في حال فشل عمل مقدم الطلب و/أو التمويل:
( )1وضوح قرار  DNSألسماء النطاق المسجلة
ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات
حجم االستعالمات  DNsاليومية (على سبيل
المثال،0 - 100M ،
 ،)1B + ،100M - 1Bوالتكاليف اإلضافية
المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات،
والقدرة على تلبية مقاييس األداء .SLA
( )2تشغيل نظام التسجيل المشترك
ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات
حجم االستعالمات  DNsاليومية (على سبيل
المثال،0-200K ،
 ،)2M+ ،200K-2Mوالتكاليف اإلضافية
المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات،
والقدرة على تلبية مقاييس األداء .SLA
( )3توفير خدمة Whois

ال

ال

حماية المسجل أمر هام ومن ثم يطلب من مقدمي
طلبات  gTLDالجدد تقديم دليل يشير إلى استمرار
المهام الحساسة حتى في حالة فشل السجل .يجب أن
تتم حماية احتياجات المستخدم من خالل التوضيح
الصريح الذي يتم على أساسه الحصول على
وظائف السجل لفترة ممتدة من الوقت حتى في
مقابل فشل السجل .ومن ثم يعرف هذا القسم كإجراء
مستهدف وواضح يقصد منه حماية وخدمة
المسجلين.
لمقدم الطلب مهمتين مرتبطتين بشكل كاف مما
يجعل هذا دليل على استمرارية لمهام التسجيل
الحرجة .أوال ،يجب تقدير التكلفة المحتملة للحفاظ
على وظائف حماية المسجل األساسية (جزء أ).
وخالل تقييم الطلب ،سيحكم القائمون على عملية
التقييم ما إذا كان التقدير المقدر لبنية األنظمة التحتية
والمنهج التجاري اإلجمالي قد تم وصفه بأي مكان
بالطلب.

0-3

األشكال المتوفرة هنا تستند إلى
تقدير دقيق للتكاليف .دليل موثق
أو خطة مفصَّلة تتعلق بالقدرة على
تمويل وظائف السجل الحرجة
والمستمرة لمسجّلي النطاق لفترة
ثالث سنوات في حالة فشل السجل
أو البديل االفتراضي أو حتى
يمكن تخصيص مشغل تابع .أدلة
الوسائل المالية لتمويل هذه
المتطلبات قبيل التفويض .يجب
يفي بالمتطلبات قبل أو بالتزامن
مع تنفيذ اتفاقية السجل.

 - 3يفي بالمتطلبات:
تلبية االستجابة لجميع خصائص النقطة  1و:
( )1يتم تأمين العقود المالية كما يتم تنفيذها
لتوفير العمليات المستمرة لفترة يبلغ حدها
األدنى ثالث سنوات في حالة الفشل.
 - 1يفي بالمتطلبات:
( )1تتوافق التكاليف مع النهج التقني والتشغيلي
والمالي كما هو موضح في الطلب؛ و
( )2يتم تحديد التمويل ووصف األدوات كما يتم
تنفيذها لتوفير العمليات المستمرة لفترة
يبلغ حدها األدنى ثالث سنوات في حالة
الفشل.
 - 0يفي بالمتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

يتم استدعاء أداة العمليات المستمرة ( )COIمن قبل
 ICANNإذا لزم األمر للمشغل في حاالت طوارئ
التسجيل ( )EBEROللحفاظ على الوظائف
الخمس الضرورية للتسجيل لمدة  3-5سنوات.
وهكذا ،ترتبط التكاليف التقديرية لتكلفة الطرف
الثالث لتوفير الوظائف ،وليس من مقدم الطلب
الفعلي الداخلي أو تكاليف التعاقد من الباطن يأتي
توفير هذه الوظائف.
علما بأن  ICANNهي بناء نموذجي لهذه التكاليف
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المعايير
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بالتعاون مع مقدمي الخدمات المحتملين .EBERO
وهكذا ،فإن المبادئ التوجيهية لتحديد المبلغ المناسب
لـ  COIستكون متاحة لمقدم الطلب .ومع ذلك ،ال
يزال من الضروري لمقدم الطلب تقديم تقديراته
الخاصة في التفسير والرد على هذا السؤال.

( )4مستودع بيانات السجل
ينبغي على مقدمي الطلبات أن يضعوا بعين
االعتبار اإلدارة ،واالحتفاظ ،ونقل الرسوم
وكذلك اإليداع اليومي (على سبيل المثال،
كامل أو تزايدي) .قد تختلف التكاليف اعتمادا
على حجم ملفات المستودع (أي حجم قاعدة
بيانات التسجيل).
( )5صيانة منطقة اإلشارة بشكل مناسب بما
يتوافق مع متطلبات .DNSSEC
ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات
حجم االستعالمات  DNSاليومية (على سبيل
المثال،0 - 100M ،
 ،)1B + ،100M - 1Bوالتكاليف اإلضافية
المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات،
والقدرة على تلبية مقاييس األداء .SLA
أدرج التكلفة السنوية المقدرة لكل وظيفة (حدد العملة
المستخدمة).
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 11
صفحات.
(ب) يتعين على مقدمي الطلبات تقديم دليل حول كيفية
توفير وجمع األموال الالزمة ألداء عمليات التسجيل
األساسية (وذلك لحماية المسجلين.في  gTLDالجديد)
لفترة ثالث سنوات على األقل من تاريخ إلغاء اتفاقية
السجل .وقد حددت  ICANNطريقتين لتلبية هذا المطلب:
( )1إصدار خطاب االعتماد ( )LOCمن خالل مؤسسة
مالية حسنة السمعة.
مقدار اإليداع يجب أن يكون مساويا أو أكبر من

المقدار المطلوب لتمويل عمليات السجل لفترة ال تقل عن
ثالث سنوات .في حالة التعامل لدى التحقق من خطاب
االعتماد فإن الدفع الفعلي سيتم ربطه بتكلفة تشغيل هذه
الوظائف.
يجب على  LOCأن يسمي  ICANNأو ممثلها

على أنه المستفيد .أي تمويل يتم دفعه سيتم توفيره للمثل
الذي يعمل على تشغيل وظائف السجل المطلوبة.

ال

ثانيا (الجزء ب) ،طرق الحصول على األموال
الالزمة لتنفيذ تلك المهام لثالث سنوات على األقل
ليتم وصفها من جانب مقدم الطلب وفقا ً للمعايير
الواردة أدناه .نوعين من العقود تلبي هذه المتطلبات.
يجب على مقدم الطلب تحديد أي من هذه الطرق تم
وصفه .يطلب أن يتم تنفيذ العقد وقت تنفيذ اتفاقية
السجل.

أ15-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

يجب على  LOCأن يتمتع بفترة ال تقل خمس

سنوات من تاريخ تفويض  .TLDقد يتم النص على
 LOCمع تاريخ االنتهاء السنوي إن احتوت على فقرة
دائم العمل والقابلة لالمتدادات السنوية دون تعديل لعدد ال
نهائي من الفترات حتى اإلصدار البنكي الذي يعلم المستفيد
بتاريخ االنتهاء النهائي أو حتى إطالق المستفيد لـ LOC
كدليل كتابة .إن جاء تاريخ االنتهاء قبل الذكرى السنوية
الخامسة لتفويض  TLDفسيطلب من مقدم الطلب
الحصول على عقد استبدال.
يجب إصدار  LOCمن خالل مؤسسة مالية حسنة

السمعة مضمونة على أعلى مستوى قضائي .قد يتضمن
ذلك البنك أو شركة التأمين ذات السمعة الدولية القوية التي
تتمتع باعتماد قوي من طرف ثالث مثل ( AAأو أعلى)،
( Moodyأو أعلى ) ،أو  A-X( A.M. Bestأو أعلى).
ينبغي أن توضح الوثائق الجهة التي ستتولى التأمين.
وسوف يقدم  LOCإلى  ICANNأو من تعينه

دون قيد أو شرط إلخراج األموال (كامال أو جزئيا)
بموجبها عند تسليم إشعار خطي من قبل  ICANNأو من
تعينه.
يجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة أصلية لخطاب

التنفيذ لالعتماد أو مسودة الخطاب التي تحتوي على البنود
والشروط الكاملة .في حالة عدم تنفيذها خالل
تاريخه ،سيطلب من مقدم الطلب تزويد  ICANNبنسخة
أصلية  LOCالمنفذ قبل أو بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية
السجل.
يجب أن يحتوي  LOCعلى األقل على المتطلبات

التالية:
إصدار بنكي وتاريخ اإلصدار.
o
المستفيد:
o
ICANN / 4676 Admiralty Way, Suite 330
،/ Marina del Rey, CA 90292 / US
أو ممثلها.
االسم الكامل لمقدم الطلب والعنوان.
o
رقم هوية .LOC
o
تحديد المبلغ المطلوب بالدوالر األمريكي.
o
تاريخ االنتهاء.
o
تحديد العنوان واإلجراء والنماذج المطلوبة من
o
خالل عروض الدفع.
الشروط:
o
تحديد المعايير الجزئية من خطاب االعتماد

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

وخطاب االعتماد ورقم االعتماد.
قد ال يتم تعديل  LOCأو تنقيحها أو توسيعها من

خالل مرجع ألي مستند أو اتفاقية أو عقد.
يعتبر  LOCمعرضا ً لممارسات االستعداد الدولية

( )ISP 98وغرفة التجارة الدولية (رقم اإلصدار.
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 ،)591أو لمعيار بديل يثبت أنه معادل معقول بالفعل.
( )2اإليداع بالنقد الذي ال يتم إلغاؤه وحساب المستودع
النقدي من خالل مؤسسة مالية حسنة السمعة.
يجب أن يكون حجم اإليداع مساويا أو أكبر من

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

في مؤسسة مالية لن تسمح للتمويل بالدمج مع تمويل
عمليات تشغيل مقدم الطلب أو التمويالت األخرى وقد يتم
الوصول إليها من خالل  ICANNأو من ممثلها في حالة
الوفاء بشروط معينة.
يجب إصدار  LOCمن خالل مؤسسة مالية حسنة

السمعة مضمونة على أعلى مستوى قضائي .قد يتضمن
ذلك البنك أو شركة التأمين ذات السمعة الدولية القوية التي
تتمتع باعتماد قوي من طرف ثالث مثل ( AAأو أعلى)،
( Moodyأو أعلى ) ،أو  A-X( A.M. Bestأو أعلى).
ينبغي أن توضح الوثائق الجهة التي ستتولى التأمين.
وسوف يقدم  LOCإلى  ICANNأو من تعينه

دون قيد أو شرط إلخراج األموال (كامال أو جزئيا)
بموجبها عند تسليم إشعار خطي من قبل  ICANNأو من
تعينه.
يجب على  LOCأن يتمتع بفترة ال تقل خمس

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

لـ .ICANN
أية أرباح ذات أهمية لرسوم بنكية أقل تعود إلى

الودائع وسيتم ردها لمقدم الطلب حال تسوية الحساب إلى
الحد غير المستخدم لدفع التكلفة ونفقات الحفاظ على
المستودع.
ويجب رد اإليداع باإلضافة إلى المتراكمات التي

تقل عن أي رسوم بنكية مع اعتبار المستودع ،لمقدم الطلب
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

لـ  ICANNكمقدار اإليداع والمؤسسة التي تحسب
اإليداع واتفاقية المستودع لحساب وقت تقديم الطلب.
يجب على مقدم الطلب إرفاق دليل لتمويالت

اإليداع في حساب المستودع أو دليل الترتيبات المؤقتة
إليداع التمويل .يجب تقديم دليل تمويل اإليداع وبنود
اتفاقية المستودع إلى  ICANNقبل أو بالتزامن مع تنفيذ
اتفاقية السجل.
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ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ :ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  – TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻗﻳﺎﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﺛﻧﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻘﺩﻱ.
ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺗﻭﻗﻊ ﺍﻷﻭﻝ )ﻧﻣﻭﺫﺝ  (1ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻً .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺣﺟﻡ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﻭﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻭﻳﺭﺗﺑﻁ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ  1ﺑﺎﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ ) 46ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺷﺗﺭﻁ ﺃﻳﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ )ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ  (2ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻷﺳﻭﺃ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ .ﻛﻣﺎ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ  2ﺑﺎﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ ) 49ﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻋﻥ ﻛﻝ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﻌﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ )ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ( ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻻﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺳﻧﻭ ًﻳﺎ.
 .2ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺧﻁﻳﻁﻙ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ.
 .3ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ.
ﻋﻧﺩ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻧﻣﻭﺫﺝ  1ﻭﻧﻣﻭﺫﺝ  2ﺭﺟﺎء ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻙ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ )ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ
ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ(.

ﺍﻟﻘﺳﻡ  – 1ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ

ﺍﻟﺳﻁﺭﺍﻥ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺿﻳﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﺗﺭﻙ ﺍﻟﻌﻣﻭﺩ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻓﺎﺭﻏﺎ .ﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻓﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻓﻘﻁ ،ﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﺟﺏ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻭﺩ.
ﺳﻁﺭ ﺝ .ﻗﻡ ﺑﺿﺭﺏ ﺍﻟﺳﻁﺭﻳﻥ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻁﺭ ﺝ.
ﺳﻁﺭ ﺩ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻣﻘﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﺻﺩﺭ ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﺁﺧﺭ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻭﺑﺧﺻﻭﺹ ﺃﻳﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﻭﺿﺣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﺩ" ،ﺭﺟﺎ ًء ﻗﻡ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ .ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ :ﻻ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻁﺭ
"ﺩ" ﺣﻳﺙ ﻭﺭﺩ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ.
ﺳﻁﺭ ﻫـ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﺭﻳﻥ "ﺝ" ﻭ"ﺩ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ.
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩء – ﺭﺟﺎء ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺩء ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ )ﻣﻥ "ﻭ" ﺣﺗﻰ "ﻝ"( ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﻭ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﻝ" )ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ( ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ.
ﺳﻁﺭ ﺯ .ﺗﻣﺛﻝ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺟﻳﺔ ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺩ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ )ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﻭ"(.

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ :ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  – TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺡ" ﺇﻟﻰ "ﻙ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻣﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻧﻭﻉ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺳﻧﺎﺩﻫﺎ ﻟﻣﺻﺎﺩﺭ
ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ .ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺍﻟﺳﻁﺭ ﻝ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻓﻲ
ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﻡ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﻭ" ﺣﺗﻰ "ﻝ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻁﺭ "ﻡ".
ﺳﻁﺭ ﻥ .ﻗﻡ ﺑﻁﺭﺡ ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﻫـ" ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﻡ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﻟﻠﺳﻁﺭ "ﻥ".

ﺍﻟﻘﺳﻡ 2ﺃ – ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ
ﺳﻁﺭ ﺃ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ .ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺫﺑﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻘﺻﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ.
ﺳﻁﺭ ﺏ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺫﺑﺫﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻘﺻﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺃﻭ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ .ﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻹﻧﻔﺎﻕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.
ﺳﻁﺭ ﺝ .ﻗﻡ ﺑﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﺭﻳﻥ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻟﻠﺳﻁﺭ "ﺝ" .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﻳﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﻣﺳﺎﻭﻳًﺎ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1ﺍﻟﺳﻁﺭ ﻡ.

ﺍﻟﻘﺳﻡ 2ﺏ – ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺳﻁﺭﺍﻥ "ﺃ" ﻭ "ﻫـ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﻳﺳﺗﻌﺎﻥ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﻟﻺﺿﻼﻉ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺿﻼﻉ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﻭﺗﻭﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ .ﺳﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  50ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺳﻁﺭ ﻭ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻬﺎﻡ ﺳﺟﻝ ﺣﺭﺟﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﺯ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺃ"ﺣﺗﻰ "ﻭ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ.
ﺳﻁﺭ ﺡ .ﻳﺳﺎﻭﻱ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ )ﺍﻷﻋﻣﺩﺓ "ﺡ"
ﻭ"ﻁ" ﻭ"ﻱ"(

ﺍﻟﻘﺳﻡ  – 3ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺃ" ﺣﺗﻰ "ﺝ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﺩ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘﺩﺭﺓ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻺﺿﻼﻉ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ
ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ.
ﺳﻁﺭ ﺡ .ﺭﺟﺎء ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﻭ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺃ" ﻭﺣﺗﻰ "ﻫـ" ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺻﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ.
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ :ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  – TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﻘﺳﻡ  – 4ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺃ" ﻭﺣﺗﻰ "ﺝ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ )ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺑﺽ( ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻷﺻﻝ ﻭﻭﺿﺢ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﺩ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" ﻭ"ﺝ" ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺻﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﻫـ" ﻭﺣﺗﻰ "ﺯ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ
ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﻭﻭﺿﺢ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ
ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﺡ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﻫـ" ﻭﺣﺗﻰ "ﺯ" ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺻﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﻁ" ﻭﺣﺗﻰ "ﻙ" .ﻗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ )ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ( ،ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ
ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﻝ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﻁ" ﻭﺣﺗﻰ "ﻙ" ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ.
ﺳﻁﺭ ﻡ .ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.

ﺍﻟﻘﺳﻡ  – 5ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ )ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ( ،ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ )ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ( ،ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
)ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ(.

ﺳﻁﺭ "ﺃ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ "ﺏ" .ﻗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺟﺯء ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ.
ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﺝ" ﺣﺗﻰ "ﻭ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﺯ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺃ" ﺣﺗﻰ "ﻭ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﻟﻠﺳﻁﺭ "ﺡ".

ﺍﻟﻘﺳﻡ  – 6ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﺍﻟﺳﻁﺭﺍﻥ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻋﻧﺩ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻐﻁﻳﻬﺎ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ .ﻳﺭﺟﻰ ﺃﻳﺿﺎ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ )ﻣﺛﻝ ﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ(.
ﺳﻁﺭ "ﺝ" .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﺭﻳﻥ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻁﺭ "ﺝ".

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ :ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  – TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ – ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺇﻟﺦ
ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﻷﻳﺔ ﺗﻧﻭﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ )ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ( ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺋﺔ ﻣﻥ
ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ.

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ – ﺣﻭﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺧﻁﻳﻁ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻭﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎﻣﻙ ﺑﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺭ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .48

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ – ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ
ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁﻙ ﺣﻳﺎﻝ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺭ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .49

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ :ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  – TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  -- TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﻋﻳﻧﺔ

ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺭﺩ ﻧﺹ ﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻟﻘﺳﻡ
 (1ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ  /ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ

ﺃ( ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ

ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ

ﺏ( ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺝ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺩ( ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻺﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺧﻁ ﻣﺩﺭﺝ * :ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

ﺃ*ﺏ

ﻫـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ

-

ﺍﻝﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﻭ( ﺍﻟﻌﻣﻝ:
 (1ﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 (2ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﻌﻣﻝ
 (3ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ
ﺯ( ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ
ﺣـ( ﺍﻟﻣﻧﺷﺋﺎﺕ
ﻁ( ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻱ( ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻝ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ )ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ(:
5,000
 (1ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻗﻊ
(2

ﺍﻟﺳﻧﺔ 2

62,000
$

5.00
310,000
35,000
345,000

ﺍﻟﺳﻧﺔ 3

80,600
$

5.50
443,300
48,000
491,300

104,780
$

6.05
633,919
62,000

32,000

66,000
68,000
45,000
44,000
10,000
112,000
29,000

72,000
71,000
47,000
26,400
12,000
122,500
29,800

81,000
74,000
49,000
31,680
14,400
136,000
30,760

7,500

7,500

7,500

37,500

41,000

43,000

(3

}ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{

-

-

-

(4

}ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{

-

-

-

-

(5

}ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{

-

-

-

-

(6

}ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{

-

-

-

-

ﻡ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻥ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻫـ  -ﻥ

12,200
199,700

18,000
437,000

21,600
450,800

25,920
493,260

)(199,700

)(92,000

40,500

202,659

 2ﺃ( ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺃ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ

ﺏ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺝ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ

= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (1ﻥ
ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ

ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﻛﺔ  ABCﺣﻳﺙ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻳﻭﻑ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ.
ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺱ ﻭﻭﻅﺎﺋﻑ ﺃﺧﺭﻯ
ﻟﺳﺟﻝ  .ABCﺣﻳﺙ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﻛﻳﻑ
ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.
ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﻛﻳﻑ
ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.
ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﻛﻳﻑ
ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.
ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﻛﻳﻑ
ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.

72,067

163,417

154,464

200,683

127,633

273,583

296,336

292,577

ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ :ﺗﺳﺎﻭﻱ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻧﺎﻗﺹ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ

199,700
-

437,000
-

450,800
-

493,260
-

ﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ  (2ﺝ ﺗﺳﺎﻭﻱ  (1ﻥ.

5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

5,500
6,600
7,700
8,800
9,900

6,050
7,260
8,470
9,680
10,890

35,000

38,500

42,350

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﺗﻌﻣﻝ  ICANNﺣﺎﻟﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻕ

ﺃ( ﺗﺷﻐﻳﻝ SRS
ﺏ( ﺗﻘﺩﻳﻡ Whois
ﺟـ( ﻗﺭﺍﺭ  DNSﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
ﺩ( ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻫـ( ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟـ DNSSEC
ﻭ( ﺃﺧﺭﻯ
ﺯ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺣﺎﺳﻣﺔ

-

ﺡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3

ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 24
ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 26
ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 35
ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 38
ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 43

115,850

ﺃ( ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺏ( ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺝ( ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺩ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ )ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ(
(1

98,000
32,000
43,000
-

21,000
18,000
22,000

16,000
24,000
14,000

58,000
11,000
16,000

-

-

-

(2

-

-

-

-

(3

-

-

-

-

(4

-

-

-

-

(5

-

-

-

-

-

-

-

-

(6
ﻩ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﻫﺫﺍ ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ .47

ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ:
ﺗﺳﺎﻭﻱ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  %75ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ. ﺍﻟﺳﻧﺔ  1ﺧﻼﻝ  3ﺗﺳﺎﻭﻱ  %75ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  %50ﻣﻥﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﻭ %30ﻣﻥ  G&Aﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

2ﺏ( ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﻝﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

 (3ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﺭﺽ
ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻌﻧﺎ.

695,919

-

ﺱ( ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ

$

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺗﻭﻗﻌﺎ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ
ﺑﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻭﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻭﻧﺣﻥ ﻻ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺳﻧﺔ .3

ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ US GAAP

25,000
5,000
32,000
40,000
7,000
14,000
27,500

ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﺔ

ﺣﻲ  /ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺳﻧﺔ 1

-

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ  /ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ

ﻭ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ

173,000

61,000

54,000

85,000

705,300

705,300

556,300
70,000
40,000
666,300

578,600
106,000
60,000
744,600

784,600
160,000
80,000
1,024,600

41,000

110,000

113,000

125,300

ﻟﻠﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﺣﻳﻭﻳﺔ ﻟـ  3ﺳﻧﻭﺍﺕﻟﻸﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﺣﻳﻭﻳﺔ ﻟـ  5ﺳﻧﻭﺍﺕﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.

 (4ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﺃ( ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ
ﺏ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺟـ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺟﺎﺭﻳﺔ

ﻫـ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻭ( ﺩﻳﻥ ﻗﺻﻳﺭ ﺍﻷﻣﺩ
ﺯ( ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ

ﺩ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

ﺡ( ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

ﻁ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ )(PP&E

ﻱ( ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3
ﻙ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ
ﻡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﻣﺩ

ﻝ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ

41,000

110,000

113,000

125,300

= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (3ﻭ :ﺗﺭﺍﻛﻣﻲ
ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  +ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

173,000

234,000

288,000

373,000

= 2ﺏ( ﺡ(

25,000

115,850

115,850

115,850

198,000

349,850

403,850

488,850

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻁ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺑﻧﻙ  XYZﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﻧﺔ  .5ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﺳﻳﺗﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﻭﻟﺕ ﻓﻳﻪ ﻭﺍﻟﻣﻧﻌﻛﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (1ﻱ.

ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  -- TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﻋﻳﻧﺔ

ﺍﻟﻘﺳﻡ

ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺭﺩ ﻧﺹ ﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

 (5ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ )ﻣﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ (3
ﺃ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺟـ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺩ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

ﻫـ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

ﻭ( ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺯ( ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ

ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ  /ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ
= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (1ﺱ
= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (3ﻭ ﻫـ
= ﺍﻟﻘﺳﻡ ) (4ﺏ+ﺝ(:
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  -ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (4ﺡ :
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (4ﻭ ﻭﻡ ﻁ:
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

ﺣـ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ
)(199,700
)(173,000
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

41,000

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ
)(331,700

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ  /ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ

ﺣﻲ  /ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺳﻧﺔ 1

ﺍﻟﺳﻧﺔ 3

ﺍﻟﺳﻧﺔ 2

)(92,000
)(61,000
)(110,000

40,500
)(54,000
)(56,000

202,659
)(85,000
)(74,000

69,000

3,000

12,300

)(194,000

)(66,500

ﺗﻣﺛﻝ  41ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ
ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ .ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻁﺭﺡ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.

55,959

 (6ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺃ( ﺍﻟﺩﻳﻥ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ
ﺏ( ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ

1,000,000

ﺝ( ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻧﻅﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﻫﺫﺍ ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ
ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ .48

1,000,000

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ:(.
ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺑﻧﺣﻭ  %30ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  1ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﺗﺳﺗﻧﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺣﺟﻣﻳﺔ ﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ) (1ﻭﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ) .(2ﻭﻳﺗﻡ ﻣﺣﺎﺫﺍﺓ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺑﺧﻁﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ
ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩًﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ ﺑﻭﺗﻳﺭﺓ ﺗﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﻳﺙ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﺎ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ .ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺩﻋﻭﻣﺔ ﺑﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻕ ) (1ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻭ) (2ﻭﺗﺭﺍﻛﻡ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ .ﺣﻳﺙ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺳﺗﺗﺭﺍﺟﻊ ﺣﺎﺟﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ .ﻭﺗﺳﺗﻧﺩ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﻳﻥ .ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺿﻣﻳﻥ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ .ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺑﻧﺎء ﻟﻠﺑﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺛﻡ ﺗﺄﺧﺫ ﻧﺣﻭ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ .ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ :ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺗﺄﻟﻑ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﻥ ) (10ﺃﺷﻬﺭ ﺗﺗﻭﺍﺯﻯ ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ .ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﻣﺩﺕ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺗﻧﺎ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺭﻓﻕ.

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺧﻁﻳﻁ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ:
ﻓﻘﺩ ﺗﻔﺎﻭﺿﻧﺎ ﻣﺅﺧﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﻁ ﺍﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺑﻧﻙ  ) XYZﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﺎ( ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻧﺎ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺏ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻼﺋﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﺣﻳﺙ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺑﺄﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ) ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﻳﺭﺍﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﻭﻑ ﻳﻐﻁﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ( ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ؛ ﻛﻣﺎ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺃﻳﺿﺎ ﺟﻧﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﺗﺩﻓﻕ ﻧﻘﺩﻱ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ.

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻭﺍﺭﺉ:
ﻭﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺗﺩﻓﻘﺎ ﻧﻘﺩﻳﺎ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ، 2ﻓﺈﻥ ﺧﻁ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺣﺩﻳﺛﺎ ﺳﻳﻐﻁﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ ﻟﻔﺗﺭﺓ  4ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻣﺭ .ﻭﻗﺩ ﺃﺑﺭﻣﻧﺎ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ  XYZﻟﺗﻭﻟﻲ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﺳﺟﻠﻳﻧﺎ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻻ ﺗﻣﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ .ﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ ﺱ/ﺹ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﺎ .ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻑ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﺩﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  .49ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺗﺣﺩﺩ ﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺑﻌﺽ
ﺍﻻﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻭﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ،ﻓﻬﻲ ﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﺳﻭﺃ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ.

ﻧﻣﻭﺫﺝ  - 1ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﺍﻷﺭﺟﺢ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺭﺩ ﻧﺹ ﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(
ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ  /ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ

ﺍﻟﻘﺳﻡ
 (1ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺃ( ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﺏ( ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺝ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺩ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻟﻺﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻵﺧﺭﻯ
ﻫـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ  /ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ

ﺣﻲ  /ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺳﻧﺔ 1

ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ

ﺍﻟﺳﻧﺔ 3

ﺍﻟﺳﻧﺔ 2

-

-

-

-

-

-

-

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻭ( ﺍﻟﻌﻣﻝ:
 (1ﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 (2ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﻌﻣﻝ
 (3ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ
ﺯ( ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ
ﺣـ( ﺍﻟﻣﻧﺷﺋﺎﺕ
ﻁ( ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻱ( ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻙ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ )ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ(:
} (1ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (2ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (3ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (4ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (5ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (6ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
ﻝ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ

-

-

-

-

-

-

-

ﻥ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ

 2ﺃ( 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
ﺃ( ﺗﺷﻐﻳﻝ SRS
ﺏ( ﺗﻘﺩﻳﻡ Whois
ﺟـ( ﻗﺭﺍﺭ  DNSﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
ﺩ( ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻫـ( ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟـ DNSSEC

ﺯ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺣﺎﺳﻣﺔ

-

ﺣـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3

-

 (3ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺃ( ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺏ( ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺝ( ﺍﻷﺛﺎﺙ 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 ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻭ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ

-

-

-

-

-

-

-

 (4ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﺃ( ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ
ﺏ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺟـ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺟﺎﺭﻳﺔ

ﻫـ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻭ( ﺩﻳﻥ ﻗﺻﻳﺭ ﺍﻷﻣﺩ
ﺯ( ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﺩ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

-

-

-

-

ﺣـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

-

-

-

-

ﻁ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ )(PP&E
ﻱ( ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3
ﻙ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ
ﻝ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ

-

-

-

-

-

-

-

-

ﻡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﻣﺩ

 (5ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ )ﻋﺩﺍ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ (3

ﺃ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺟـ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺩ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﻫـ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﻭ( ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺯ( ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺣـ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

-

-

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

-

-

-

-

-

-

 (6ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﺃ( ﺍﻟﺩﻳﻥ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ
ﺏ( ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ

ﺝ( ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

-

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ:(.
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺧﻁﻳﻁ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ:
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻭﺍﺭﺉ:

ﻧﻣﻭﺫﺝ  - 2ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﺃﺳﻭﺃ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺭﺩ ﻧﺹ ﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(
ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ  /ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ

ﺍﻟﻘﺳﻡ
 (1ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ 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

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ  /ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ

ﺣﻲ  /ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺳﻧﺔ 1

ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ

ﺍﻟﺳﻧﺔ 3

ﺍﻟﺳﻧﺔ 2

-

-

-

-

-

-

-

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻭ( ﺍﻟﻌﻣﻝ:
 (1ﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 (2ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﻌﻣﻝ
 (3ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ
ﺯ( ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ
ﺣـ( ﺍﻟﻣﻧﺷﺋﺎﺕ
ﻁ( ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻱ( ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻙ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ )ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ(:
} (1ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (2ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (3ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (4ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (5ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (6ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
ﻝ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ

-

-

-

-

-

-

-

ﻥ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ

 2ﺃ( 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
ﺃ( ﺗﺷﻐﻳﻝ SRS
ﺏ( ﺗﻘﺩﻳﻡ Whois
ﺝ( ﻗﺭﺍﺭ  DNSﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
ﺩ( ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻫـ( ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟـ DNSSEC

ﺯ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺣﺎﺳﻣﺔ

-

ﺣـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3

-

 (3ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺃ( ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺏ( ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺝ( ﺍﻷﺛﺎﺙ 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 ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻭ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ

-

-

-

-

-

-

-

 (4ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﺃ( ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ
ﺏ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺝ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺟﺎﺭﻳﺔ

ﻫـ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻭ( ﺩﻳﻥ ﻗﺻﻳﺭ ﺍﻷﻣﺩ
ﺯ( ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﺩ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

-

-

-

-

ﺣـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

-

-

-

-

ﻁ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ )(PP&E
ﻱ( ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3
ﻙ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ
ﻝ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ

-

-

-

-

-

-

-

-

ﻡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﻣﺩ

 (5ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ) .exclﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ (3

ﺃ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺟـ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺩ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﻫـ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﻭ( ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺯ( ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺣـ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

-

-

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

-

-

-

-

-

-

 (6ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﺃ( ﺍﻟﺩﻳﻥ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ
ﺏ( ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ

ﺝ( ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

-

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ:(.
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺧﻁﻳﻁ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ:
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻭﺍﺭﺉ:

