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مالحظظاتت تكميیليیة  

ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت  

  نصص االسؤؤاالل

:تكميیليیة مالحظاتت. 1  
 

2011 نووفمبرر 15  
 

االططلبب على "االتأكيیددااتت بأنن عائددااتت االتموويیلل وواالتووقعاتت االووااررددةة في هھھھذذاا االططلبب تتسقق مع غيیررهھھھا منن  في ددليیلل مقددمم 48يینصص االسؤؤاالل  1.1
االمططالباتت االعامة وواالخاصة االمبذذوولة لتشجيیع ررجالل ااألعمالل ووتوولدد االددعمم". يینبغي على مقددمي االططلباتت ضمانن ااالتساقق في االتووقعاتت لتأميینن 

٬، مع ما يیرردد في االططلبب.االتموويیلل وو/أأوو االترروويیج لنمووذذجج ااألعمالل االمقتررحح  
 

 
:االمماررساتت أأفضل ااقترااحاتت. 2  

 
2011 نووفمبرر 15  

 
يینبغي على االمتقددميینن قررااءةة كلل سؤؤاالل تقيیيیمم في مجملهھ٬، بما في ذذلكك االمالحظظاتت وواالمعايیيیرر وونصص االهھددفف. يینبغي أأنن تعالج ااإلجابة  2.1

االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي تظظهھرر عملكك).جميیع االمعايیيیرر االمحددددةة٬، ووتشملل االمبررررااتت   
 

في حالة ااستخدداامم االمختصررااتت٬، يینبغي على مقددمي االططلباتت تووضيیح االمثالل ااألوولل٬، ووإإنن كانتت تمثلل االمختصررااتت  2.2
االمصططلح/االمنتج/االخددمة االمشترركة.  

 
:االسؤاالل نص. 3  

 
)1( يیمكنن ااستخررااجج االتموويیلل منن مصاددرر متعددددةة (على سبيیلل االمثالل٬، ررأأسس االمالل االمووجوودد أأوو االعائددااتت/االرربح منن تشغيیلل االسجلل  

االمقتررحح).  
 

صفف:  
 

.االحاليیة موواارردد لكلل منن: أأ) بددء االعمليیاتت٬، ووبب) االعمليیاتت االجارريیةكيیفف ستقددمم ااألموواالل  .1  
تووضيیًحا لنمووذذجج االرربح بما في ذذلكك تقدديیررااتت لمعددالتت ااالنتقالل (في حالل عددمم نيیة مقددمم االططلبب ااالعتمادد على رربح االتسجيیلل لتغططيیة  .2

).ةة وومستمررةةتكاليیفف تشغيیلل االسجلل٬، يیجبب عليیهھ تووضيیح كيیفيیة نموو تموويیلل االتشغيیلل ووصيیانتهھ بططرريیقة مستقرر  
مصاددرر االتموويیلل االخاررجيیة٬، يیجبب على مقددمم االططلبب (عنددما يیكوونن متاًحا) تقدديیمم أأددلة على تعهھدد االططررفف االمتعهھددةة باألموواالل. وويینبغي  .3

االحصوولل على االتموويیلل االالززمم االذذيي تمم تحدديیددهه بشكلل ووااضح٬، بما في ذذلكك مصاددرر االتموويیلل االمررتبططة بهھا (أأيي أأنووااعع مختلفة منن 
.االضمانن/االضمانن٬، وواالعناصرر ااألساسيیة) لكلل نووعع منن االتموويیللمستووىى االتموويیلل وونووعع   

.أأيي تبايیناتت كبيیرر بيینن االسنووااتت في أأيي فئة منن االتموويیلل ووااإليیررااددااتت .4  
ووصفف ااالفتررااضاتت ااألساسيیة/االررئيیسيیة بما في ذذلكك مبررررااتت االتكاليیفف االمقددمة في نمووذذجج االتووقعاتت. قدد يیشملل ذذلكك االملخصص  .5

وواالبيیاناتت االمررجعيیة٬، أأوو غيیررهھھھا منن االخططووااتت االتي ااتخذذتت لتططوويیرر ااالستجاباتت وواالتحققق منن االتنفيیذذيي أأوو ملخصص نتائج االددررااساتت 
.صحة أأيي ااالفتررااضاتت  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
تأكيیدد أأنن عائددااتت االتموويیلل وواالتووقعاتت االووااررددةة في هھھھذذاا االططلبب تتسقق مع غيیررهھھھا منن االمططالباتت االعامة وواالخاصة االمبذذوولة لتشجيیع  .6

ررجالل ااألعمالل ووتوولدد االددعمم.  
 

٬، يیجبب أأنن تظظهھرر ااإلجاباتت:2لل على االددررجة لتكوونن مؤؤهھھھلة للحصوو  
 

تقدديیررااتت مخززوونن االتموويیلل ووااإليیررااددااتت٬، وو .1  
االعمليیاتت االجارريیة االتي ال تعتمدد على االعائددااتت االمتووقعة. .2  

 
صفحاتت. 10وويیتووقع أأال تززيیدد ااإلجابة عنن   

 
)2( هھھھذذاا االمددىى.قمم بووصفف االمددىى االمتووقع في االتموويیلل االمتووقع ووااألررباحح االمتووقعة. ووصفف االعووااملل االتي تؤؤثرر على    

 
صفحاتت. 10وويیتووقع أأال تززيیدد ااإلجابة عنن   

 
 

	  

 قاننوووننية ااسستششاررااتتت أأية ICANN توووفر وووال. ااسستيفاؤؤؤهھھھا االطططططلببب ممقدددممم على يتعيننن االتي ووواالممعايير االممتطططططلبباتتت كلل يممثلل وووال فقططططط لالطططططالعع هھھھووو ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا ممننن االغرضضض: االممسسؤؤؤووولية إإخخالءء
 أأننن كمما. االججددديدددةة gTLD ببرنناممج على االممطططططببقة ووواالششروووططططط ااألححكاممم أأووو االطططططلبباتتت٬، ممقدددممي دددليلل على تعددديالً  ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا يممثلل وووال. ااالسستششاررااتتت ممننن آآخخر ننوووعع أأيي أأووو تججاررية أأووو ممالية أأووو

 أأيي ممع ممتسسققق غير ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا في االووواارردددةة االممعلووومماتتت ممننن أأيي أأننن تببيننن إإذذذاا. ICANN ببـ خخاصصة ااتفاقياتتت أأووو إإججرااءءااتتت أأووو سسياسسة أأيي عننن تنناززالً  يممثلل ال ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا
.ICANN ممننن توووضضيح أأووو تأكيددد ببدددوووننن ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا على االرددد عدددممم فيرججى ٬،ICANN ببوووااسسطططططة آآخخر ممكاننن في ننششرهھھھا تممم ممعلووومماتتت  

 


