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 2ملحق النموذج 
 معايير وأسئلة التقييم 

 
 

منذ عشر سنوات كمنظمة غٌر ربحٌة تضم أصحاب مصلحة متعددٌن، فقد كان أحد أهدافها الرئٌسٌة تعزٌز المنافسة فً  ICANNنظًرا ألنه تم تأسٌس 
وإٌجاد عملٌات تضمن التنافس وتحافظ على مصالح  تحدًٌدا هً اإلبقاء على التعاون ICANNسوق أسماء النطاقات. وتعتبر المهمة التً تسعى لها 

هو وضع  ICANNذها. حٌث ٌعد هدف الجدٌدة وتنفٌ sDLTgمن ذلك دراسة بدون التأثٌر على أمان اإلنترنت واستقراره. وٌتض –المستهلكٌن 
 المعاٌٌر والتقٌٌم فً إطار من الموضوعٌة قدر اإلمكان.

 
الجدٌدة بوصفها عامل مهم لتعزٌز االختٌار واالبتكار والمنافسة فً إطار خدمات تسجٌل النطاق،  gTLDsإلى  ICANNوفً الوقت الذي تنظر فٌه 

لة وُمطولة مع جمٌع الدوائر االنتخابٌة لمجتمع  gTLDفقد تم التوصل إلى قرار بدء جوالت طلب اشتراك  الجدٌدة القادمة تلك بعد عملٌة مشاورة ُمفصَّ
 اإلنترنت العالمً.

 
جدٌدة وتشغٌلها. وعلى الرغم من ذلك، فال تعد العملٌة بنفس سهولة تسجٌل أحد أسماء  gTLDي منظمة قطا  عام أو خا  تقدٌم طلب بننشاء ٌمكن أل

عد ذلك هو ، وٌنطاقات المستوى الثانً أو شراؤه. حٌث أنه بدالً من ذلك ٌتم فً عملٌة تقدٌم الطلب تقٌٌم المرشحٌن القادرٌن على إدارة سجل واختٌارهم
على سبٌل المثال. وسٌكون على مقدمً الطلبات الجدد الوفاء بمعاٌٌر  INFO.أو  COM.العمل الذي تتم فٌه إدارة نطاقات المستوى األعلى مثل 

 التشغٌل والمعاٌٌر الفنٌة للمحافظة على استقرار اإلنترنت وإمكانٌة تشغٌله.
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 ة لتقدٌم مبادئ المحافظة تعد تلك هً الجولة األولى مما ٌعد عملٌة متواصلssDL  ،الجدٌدة بما فً ذلك أسماء النطاقات الدولٌة. ولذلك
 وعمٌق للمتطلبات الفنٌة لتشغٌل سجل والنموذج التجاري المقترح. تتطلب معاٌٌر تلك الجولة من مقدمً الطلبات تقدٌم تحلٌل منطقً

 

 ٌنبغً أن ٌتسم كٌل من المعاٌٌر والتقٌٌم بالموضوعٌة قدر اإلمكان. 
 

  ٌعد أحد األهداف الهامة لعملٌةsDL مع وجود نماذج  تنوٌع محتوٌات حٌز األسماءهو  –بوضع هذا الهدف فً االعتبار  -الجدٌدة
كنها تتجاهل االختالفات فً النماذج التجارٌة سجالت تجارٌة مختلفة وجماهٌر مستهدفة. وستتسبب المعاٌٌر التً تتسم بالموضوعٌة ول

 –فً جعل العملٌة منعزلة. وال ٌحتاج النموذج التجاري لسجل ٌستهدف مجتمع صغٌر  –فً بعض الحاالت  -والجماهٌر المستهدفة 
الكبٌرة.  gTLDsس مع إلى أن ٌكون له القوة نفسها فً التموٌل والبنٌة الفنٌة األساسٌة كسجل ٌهدف إلى التناف –على سبٌل المثال 

ولذلك فلن توفر المعاٌٌر الموضوعٌة الخالصة مثل حتمٌة توافر كمٌة معٌنة من األموال المرونة التً تسمح بدراسة نماذج تجارٌة 
م إطار عمل موضوعً للتقٌٌم، ولكن مع السماح بالموائمة تبًعا للنماذج التجارٌة المختلفة التً ٌقومختلفة. ٌجب أن توفر العملٌة 

 فً نطاق إطار العمل، سوف ٌتم تقٌٌم إجابات المتقدم وفقاً للمعاٌٌر الخاصة بالنموذج المقترح. .مقدمً الطلبات بتقدٌمها

 
  وأن تكون لها المقدرة على التكٌف مع خطة العمل، شرٌطة أن تكون الخطة متناسقة وأن تتسم المعاٌٌر بالمرونةلذلك ٌنبغً أن :

 .ظروفتستطٌع الصمود فً جمٌع ال
 

  على سبٌل المثال:موضوعٌة فً مجاالت حماٌة مسجل النطاقٌمكن للمعاٌٌر أن تكون ، 

 .تقدٌم التموٌل لمواصلة عملٌات التشغٌل فً حالة فشل السجل 

 .االرتباط بمستود  البٌانات وخطط الطوارئ عند الفشل ومتطلبات التخطٌط لالستمرار 
 

  (، خدمة مصالح مسجلً النطاقاتتأسٌس العمل والمنافسة الفنٌة لمقدم الطلب لتشغٌل سجل )لالصحٌح بٌن  التوازنٌجب أن ٌفرض التقٌٌم
 ICANNمع عدم طلب الترتٌب المفصل للمعلومات أو إصدار حكم مماثل ألحكام قد تصدر عن أحد أصحاب الملكٌة الخاصة. ال تسعى 

 فً نفس الوقت توفٌر حماٌة معٌنة لمسجلً النطاق. لتحقٌق نجاح تجاري ولكنها عوًضا عن ذلك تسعى لتشجٌع االبتكار و
 

  استقرار وأمان ٌجب أن تتم إضافة سجالت جدٌدة بطرٌقة تحافظ علىLND ولذلك، تقوم .ICANN  بتوجٌه أسئلة متعددة لكً ٌتسنى
ً مع المتطلبات الفنٌة للتشغٌل قبل سوف تطالب المتقدم بنبداء توافق فعل ICANN لمقدم الطلب إبداء تفهمه للمتطلبات الفنٌة لتشغٌل سجل.
 .sDLالتفوٌض. وٌتماشى ذلك مع الشروط األساسٌة الحالٌة لـ 
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  فً كٍل من المعاٌٌر والنقاط. وتتضمن األمثلة على ذلك أن ٌطلب من مقدم الطلب ما ٌلً:تم التأكٌد على حماٌة مسجل النطاق 
 

  لموارد المالٌة لتموٌل الحل المستمر لألسماء لحٌن العثور على عن طرٌق تخصٌ  ا لحدوث الطوارئ وفشل السجلتقدٌم خطة
 مشغل بدٌل أو ٌمكن إعطاء إشعار موسع لمسجلً النطاقات.

  من وسائل الحماٌة من خالل السوق إبداء مقدرة على فهم حاالت الطوارئ والتخطٌط لها لتوفٌر بعٍض، 

  بمتطلبات استقرار وأمان االلتزامLND و ،التقنً كما هو موضح بالقسم  
  إلى أكبر مجموعة من من الخدمات إمكانٌة الوصولتوفٌر إمكانٌة. 

 

  جوانب من األسئلة الموجهة في الطلب ومعايير التقييم. .2
 

ٌحة، صرتهدف األسئلة الفنٌة والمالٌة إلى إعالم مقدم الطلب وتوجٌهه بخصو  جوانب بدء السجل والتشغٌل. سٌجد مشغل السجل الُمنشأ أن األسئلة 
ا من التخطٌط. ًٌ  بٌنما سٌجدها مقدمً الطلبات عدٌمً الخبرة جزًءا طبٌع

 
 التقٌٌم والنقاط )موضحة بشكل مفصل أدناه( ستؤكد على:

 

 إلى أي حد كانت األسئلة شاملة؟ هل هً مدروسة بدقة وهل تقدم أسًسا كافٌة للتقٌٌم؟ 
 

 :إبداء القدرة على تشغٌل السجل وتموٌله على أسس مستمرة 
 

 ،تموٌل المصادر لدعم عملٌات التشغٌل الفنٌة بطرٌقة تضمن االستقرار واألمان وتدعم النفقات المخطط لها 

 ،المرونة والصمود فً جمٌع الظروف وتوقع حدوث الطوارئ 

 .التموٌل للقٌام بالعملٌات فً حالة الفشل 
 

 انب التً قد تؤدي إلى زٌادة مشاكل استقرار وأمان إظهار قدرة الخطة الفنٌة على توفٌر أفضل الممارسات للسجل وتحدٌد الجوLND. 
 

 :)ضمان تكامل الخطة وتناسقها وتوافقها )ال ٌتم تقٌٌم اإلجابات على األسئلة بشكل منفرد ولكن بالمقارنة مع غٌرها 

 ،تغطٌة التموٌل بشكٍل كاف للمتطلبات الفنٌة 

 ،تغطٌة التموٌل للتكالٌف 

 رنة مع جوانب الخطة األخرى.تحدٌد المخاطر وتناولها، بالمقا 
 

 تحديد النقاط .3
 

 التقٌٌم
 

  ٌجب توجٌه األسئلة وطرح المعاٌٌر والنقاط ومنهجٌة التقٌٌم بالتوافق مع المبادئ الموضحة سابًقا فً القسمI وبمراعاة ذلك، ستقوم .
ٌٍّمٌن والوصول إلى الخبراء فً جمٌع  مجموعة متنوعة من األعضاء االستشارٌٌن حول العالم بتشكٌل لجنة التقٌٌم. سٌضمن تنو  المق

 مناطق العالم أن تؤخذ فً االعتبار القواعد الثقافٌة والفنٌة والتجارٌة السائدة فً المناطق التً تأتً منها الطلبات عند تقٌٌمها. 
 

 المالٌة. وتقوم األخرى بتقٌٌم الطلبات وفًقا  ستتكون فرق التقٌٌم المستقلة من لجنتٌن مستقلتٌن. ستقوم إحداهما بتقٌٌم الطلبات وفًقا للمعاٌٌر
مات للمعاٌٌر المالٌة ومعاٌٌر التشغٌل. ونظًرا لوجوب التكامل بٌن التخطٌط الفنً والمالً، سوف تعمل اللجان معاً وتنسق عملٌة نقل المعلو

التدقٌق والمجال القانونً ومجال التأمٌن  عند الضرورة. سٌقوم الخبراء اآلخرون ذو الصلة )على سبٌل المثال، فً المجال الفنً ومجال
 والمجال المالً( فً المناطق ذات الصلة بتقدٌم المشورة عند الحاجة.

 

  سٌتم اتخاذ االحتٌاطات الالزمة لضمان عدم تحصل أيٍ من أعضاء فرق التقٌٌم على أٌة مصلحة أو ارتباط قد ٌتم اعتباره تعارض مصالح
 االلتزام بقانون اإلجراء وإرشادات تضارب المصالح طلبات أو أحد الطلبات. ٌجب على كافة األعضاءحقٌقً أو محتمل مع أحد مقدمً ال

 .2الموجودة بالنموذج 
 

 قد ٌقوم القائمون بطرح مجموعة من  ستتم االتصاالت بٌن فرق التقٌٌم ومقدمً الطلبات عبر واجهة. على اإلنترنت . خالل مرحلة التقٌٌم
 دم الطلب الذي قد ٌستجٌب لها مقدم الطلب من خالل الواجهة.لمق األسئلة التوضٌحٌة
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  السرٌة: ستقومICANN  .تتكون الطلبات  وٌشٌر نموذج الطلب إلى األجزاء التً سٌتم نشرها.بنشر الطلبات بعد انتهاء فترة تقدٌم الطلبات
 :من إجابات األسئلة التالٌة. سٌتم نشر إجابات جمٌع األسئلة ماعدا أسئلة

 
 

 دٌد النقاطتح
 

  .فً أغلب سٌتم تقٌٌم اإلجابات وفًقا لكل معٌار. سٌتم احتساب النقاط تبًعا لجدول النقاط المرتبط بكل سؤال أو مجموعة من األسئلة
منح أٌة ، ٌتم منح نقطتٌن لإلجابة التً تتخطى المتطلبات ونقطة واحدة لإلجابة التً تلبً المتطلبات وال ٌتم وفً العدٌد من األسئلةالحاالت

ل نقاط لإلجابة التً تفشل فً تلبٌة المتطلبات. فً العدٌد من األسئلة، نقطة واحدة هٌفً العدٌد من األسئلة، نقطة واحدة هً ٌحصل كل سؤا
 " مما ٌجعل كل سؤال "صحٌح وٌجتاز/ٌرسب".1على "

 

 # نو  من السندات  –أثناء مرحلة تقدٌم الطلبات  –الطلب نقاط إذا قدم مقدم  3(، إلى 00فً سؤال االستمرار بالقسم المالً )انظر السؤال
 المالٌة ٌضمن استمرار عملٌات تشغٌل السجل فً حالة الفشل التجاري. ٌمكن لهذه النقطة اإلضافٌة ضمان اجتٌاز المعاٌٌر المالٌة بالنسبة

ٌعد الهدف من هذا العبء مكافئة مقدمً الطلبات لمقدمً الطلبات الذٌن ٌحصلون على الحد األدنى لتجاوز المعاٌٌر لكل معٌار على حدة. 
ممن ٌقومون بنجراء ترتٌبات مبكرة لحماٌة مسجلً النطاق وقبول الخطط التجارٌة التً تنطوي على مجازفة ولكنها توفر الحماٌة لمسجلً 

 النطاق.
 

  ه. وٌحتسب لكٍل منها إما رصٌد صفر من سؤاالً بخصو  المواضٌع الفنٌة وعملٌات التشغٌل. لكل سؤال معٌار ونقاط خاصة ب 21ٌوجد
( اختٌاري. بخالف األسئلة االختٌارٌة، ٌجب أن ILNالنقاط أو نقطة واحدة أو نقطتٌن كما هو موضح أعاله. أحد األسئلة )عملٌات تنفٌذ 

 لتقٌٌم.ٌحصل الطلب على نقطة واحدة أو أكثر فً جمٌع المعاٌٌر الفنٌة ومعاٌٌر عملٌات التشغٌل وإال فسٌفشل فً ا
 

  نقطة أو أكثر لنجاح الطلب ٌعنً ذلك أن مقدم الطلب ٌمكنه النجاح عن طرٌق: 22ٌجب أن . ٌبلغ إجمالً النقاط الفنٌة 
 

 ونقطتٌن على كل سؤال إجباري أو كافة األسئلة بما ٌتضمن السؤال االختٌاري تلقً نقطة على 

 تٌاري ونقطتٌن على األقل للسؤال اإلجباري.تلقً نقطة واحدة على كافة األسئلة بما ٌتضمن السؤال االخ  
 

تتطلب تلك المنهجٌة الحصول على حد أدنً من النقاط للنجاح فً كل سؤال ومتوسط نقاط أعلى بقلٌل من الحد األدنى المطلوب لكل سؤال 
 للنجاح.

 

 ألسئلة فعلى سبٌل المثال، ٌتطلب السؤال مجموعات معٌارٌة تحتسب عبر تقٌٌم اإلجابات لواحد أو أكثر من ا أسئلة مالٌة وست توجد ست
المتعلق بتكالٌف تشغٌل السجل وجود تناسق بٌن الخطط الفنٌة )الموضحة فً إجابات األسئلة الفنٌة وإجابات أسئلة عملٌات التشغٌل( 

 والتكالٌف )الموضحة فً إجابات أسئلة التكالٌف(.
 

  من النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتٌن كما هو موضح أعاله باستثناء سؤال االستمرار تحتسب النقاط بالنسبة للمعاٌٌر المالٌة إما رصٌد صفر
 نقاط ما أمكن. ٌجب أن تحصل جمٌع األسئلة على نقطة واحدة على األقل وإال سٌفشل الطلب فً التقٌٌم. 3، الذي ٌصل إلى 

 

 ك لكً ٌجتاز األسئلة. ٌعنً ذلك أن مقدم الطلب ٌمكنه النجاح أو أكثر لمقدم الطلب وذل 8ستة معاٌٌر  اإلجمالٌة على ٌجب أن تكوت النقاط
 عن طرٌق:

 

 على معٌار على معٌار االستمرارٌة أو 3 احتساب نقاط 

 أي معٌارٌن مالٌٌن. احتساب نقطتٌن على 
 

 ال ٌوجد اختالف بالنسبة  .2الدخول فً عملٌة تقٌٌم مطولة كما هو موضح فً النموذج  التقٌٌم األولً اوٌمكن للمتقدمٌن الذٌن لم ٌتجاوزو
 لطرٌقة احتساب النقاط.

 
، تم تحرٌر عدد من أسئلة التقٌٌم من اجل توفٌر مزٌد من التفصٌل لمقدمً الطلبات فً العناصر 2011التً نشرت فً أبرٌل  مالحظة على المسودة

نقطتان )مجتاز فً مقابل متجاوز للمتطلبات( وفً أغلب  الخاصة باإلجابات الكاملة وإلجراء مزٌد من تمٌٌز العناصر الالزمة إلحراز نقطة مقابل
 الحاالت، فنن مادة السؤال والمعاٌٌر ال تتغٌر بشكل كبٌر.
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

معلومات مقدم 
  الطلب

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

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

         

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

  بالصناديق البريدية.

              نعم

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

جھة االتصال 
 الرئيسية لمقدم

  الطلب

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

تصال اال الثانوية. في حالة االختالف سوف يتم التعامل مع
 يجب أنه االتصال المخول. االتصال الرئيسي على الوارد من

 االستعالمات الستقبال المدرجتين االتصال جھتي كلتا إعداد
  .الجمھور من

         

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

جھة االتصال 
 الثانوية لمقدم
  الطلب ھذا

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

  الثانوية.

         

              نعم  اللقب      
              نعم  العنوان      
              نعم  الھاتفرقم       
              نعم  رقم الفاكس      



 2-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

              نعم  عنوان البريد اإللكتروني      
سيس أإثبات الت
  القانوني

شراكة  أ) الشكل القانوني للطلب. (على سبيل المثال(  8
التي ال  ةٮمؤسسال وأشركة الأو المسئولية المحدودة و

  ).تھدف للربح

              نعم

القومية الخاصة صاص قضائي قومي اختب) تحديد (      
يحدد خر آآخر  ةقضائياختصاص  قانون سلطةأو أي 

تحديد أي مراجع ذات  ).(أ 8نوع الكيان المحدد في 
 للمستند إن أمكن مع URL صلة بالقسم وتوفير عنوان

  .توفره عبر اإلنترنت

في حالة األسئلة المتعلقة بإثبات التأسيس، قد تتم مطالبة مقدم    نعم
قانون وطني أو قانون لب بتوفير مزيد من التفاصيل، مثل الط

  خاص أو أي قانون آخر ينطبق على ھذا النوع من الكيان.

         

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

  )(ب 8والمحددة بالسؤال  القوانين المعمول بھا

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

         

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

              نعم

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

              نعم

ً ج) إذا كا(       مشتركاً، ن الكيان المتقدم بالطلب مشروعا
  . اذكر جميع الشركاء في المشاريع المشتركة

              نعم

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

              ال

خلفية مقدم 
  الطلب

اإلقامة ( صالأ) أدخل االسم بالكامل، ومعلومات االت(  11
 مجلس أعضاء أي( وظيفة جميع المديرينوالدائمة)، 

  ).أمكن إن الطلب مقدم إدارة
  

يجب أن يكون مقدمي الطلبات على علم بأسماء ووظائف   جزئيال
والتي سيتم األفراد المذكورين في الرد على ھذا السؤال 

نشرھا كجزء من الطلب. أما معلومات االتصال المدرجة 
غراض التعرف على الھوية فقط وال يجوز لألفراد فھي أل

  نشرھا كجزء من الطلب.
  

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

  
المادية) قد  أي أخطاء مادية أو تحريف (أو إغفال للمعلومات

         



 3-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

   يؤدي إلى رفض الطلب.
  

ئف بحصوله على إذن بنشر أسماء ووظايقر مقدم الطلب 
  األفراد الواردة أسماؤھم في الطلب.

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

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

  .القانونية الھيئة شكل في أو
  

              جزئيال

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

المساھمين الذين يملكون ما ال يقل عن  ووظيفة جميع
يحتفظ  مع نسبة األسھم التي % من أسھم الشركة،15

  . بھا كل منھما

              جزئيال

، نمديري(د) بالنسبة للكيان مقدم الطلب الذي ليس لديه     
، أو شركاء، أو مساھمين، أدخل االسم نأو مسئولي

الكامل ومعلومات االتصال (المقر الدائم للفرد أو المقر 
ن الرئيسي لشركة أعمال الكيان) وموقع األفراد الذي

  يتولون مسئولية عمليات التسجيل.

          

مديريه  ) وضح ما إذا كان مقدم الطلب أو أي منھـد(     
األفراد أو مكاتبه أو شركائه أو أصحاب المصلحة 

  :التابعين له من المذكورين أعاله
  
أية ب في غضون السنوات العشر الماضية، ھل أدين. 1

دارة جريمة، أو بمجموعة من األنشطة المتصلة باإل
الحكم بھا من قِبل  المالية أو الشركات، أو التي تم

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

 في مقدم طلب مؤھال بطريقة أخرى ICANNقد ترفض   ال
 دليل من 1.2.1 القسم انظر.  ھلالتأ معيار تلبية عدم حالة
 .الطلب مقدم

  من األسباب التالية: ألي 
  

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

   من مقدم الطلب: % أو أكثر15نحو مربح) 
  
مة، أو بجري في غضون السنوات العشر الماضية، ھل أدين. أ

         



 4-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

  
 في غضون السنوات العشر الماضية، ھل تدرب من. 2

قِبل الحكومة عن السلوك الذي ينطوي على الخداع أو 
   ة استخدام أموال الغير؛إساء

  
 على معاقبته تمت الماضية العشر السنوات خالل. 3
 أو بالضرائب صلة ذات مقصودة احتيال أفعال أية

 الضريبية؛ المسئوليات من مقصود تھرب

 على معاقبته تمت الماضية العشر السنوات خالل. 4
ً  القسم أو باليمين الحنث  مع التعاون لعدم أو كاذبا
 بيانات بعمل قام أو القانون تنفيذ من قيقالتح وكاالت
  بھا؛ الخاص الممثل أو القانون تعزيز لوكالة خاطئة

تم اتھامه من قبل بجرائم تنطوي على استخدام .5
الحواسيب، أو نظم الھواتف، أو االتصاالت أو 

ً  اتھامه تم .6 اإلنترنت لتسھيل ارتكاب الجريمة.  سابقا
 التھديد أو القوة أو سالح استخدام تتضمن جريمة بأية
 القوة؛ تحت

ً  اتھامه تم. 76  جنسية إساءة أو عنف أفعال بأي سابقا
 اإلعاقات؛ ذوي األشخاص أو السن كبار أو لألطفال

. تم اتھامه من قبل بأية أعمال بيع غير قانونية أو 8
تصنيع أو توزيع العقاقير الصيدالنية، او تم تجريمه أو 

ية مخالفة أو ما يشبه أية الرتكابه أتم تسليمه كمجرم 
من قانون التجريم  3مخالفة منصوص عليھا في المادة 

في الواليات المتحدة ضد االتجار غير الشرعي في 
  ومواد الھلوسة.المخدرات 

. تم تجريمه وإدانته أو تم القبض عليه بتھمة أية 9

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

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

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

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

  
يمكن أن  يشارك حاليا في أي إجراءات قضائية أو تنظيمية. ج

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

  
وساري المفعول في  ICANNھو موضوع تنحية تفرضھا . د

 قت من ھذا التطبيق.ذلك الو
 
 الضرورية التحديد بمعلومات ICANN إمداد في التعثير. ه

  .الطلب وقت الھوية لتأكيد
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

مخالفة أو قد كبير من المخالفة المذكورة في قانون 
الدولية المنظمة المعمول به في  الجريمةالتجريم ضد 

  الواليات المتحدة (كافة البروتوكوالت).

 أو تمكين أو العون أو بالمساعدة اتھامه تم. 107
 المدرجة الجرائم من أي عن اإلبالغ عدم أو ارتكاب
 أعاله؛ المحددة ھي كما جيدة زمنية فترة خالل

 اتفاقية من كجزء قضائية دعوى ضمن كان. 118
 قضائية دوائر أية في بالمحكمة قضية ديهل أو دعاوى

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

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

  أو  )؛2) أو (1الفقرتين ( من النوع المحدد في
  

 ICANN ھو موضوع تنحية تفرضھا. 1294
  .ذلك الوقت من ھذا التطبيق وساري المفعول في

  
 إذا حدثت أي أحداث مما سبق، فيرجى ذكر األمر

  .بالتفصيل
مديريه  منھـ) توضيح ما إذا كان مقدم الطلب أو أي (      

 األفرادأو مكاتبه أو الشركاءأو أصحاب المصلحة
 أية في تضمينھم تم التابعين له من المذكورين أعاله

 المذكورين من فرد أو الطلب مقدم إلى تشير قرارات
 ھي كما اإللكترونية القرصنة في إشراكه تم قد بالطلب
 المكافئة التشريعات أو ACPA أو UDRP في محددة
اتھم بارتكاب أو ممارسة أو وجد مسئوال  قد .األخرى

  .عن القرصنة أو إساءات متعلقة بالنطاق

 في يقة أخرىمقدم طلب مؤھال بطر ICANNقد ترفض   ال
 دليل من 1.2.1 القسم انظر. التأھل معيار تلبية عدم حالة
  من األسباب التالية: ألي .التفاصيل من لمزيد الطلب مقدم
  

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

 نموذج فإنھا تخضع لـ أكثر من مقدم الطلب % أو15نسبة 
 الممارسات المتكررة ،المسئولية عن القرارات التي تشير إلى

بعمليات التسجيل السم النطاق بما  اليقين السيء فيما يتعلق لـ

         



 6-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

  يتضمن:  
  
بيع  الحصول على أسماء النطاقات األساسية ألغراض) 1(

وتأجير ونقل أو غير ذلك من تسجيل أسماء نطاق لمالك 
عالمة الخدمة أو إلى منافس، للنظر في  رية أوالعالمة التجا

مباشرة ذات  قيمة تزيد على توثيق خارج حدود التكاليف
  الصلة إلى اسم المجال، أو

  
)2 (DNS بغية منع صاحب العالمة التجارية أو عالمة 

  الخدمة من عكس العالمة في اسم النطاق المقابل، أو
  
)3 (DNS ال أحدفي المقام األول لغرض تعطيل أعم 

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

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

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

   منتج أو خدمة على موقع على شبكة اإلنترنت أو موقع.
أو أي من األفراد و) كشف ما إذا كان مقدم الطلب (      

 متضمن بأي إجراءات إدارية أوالمشار إليھم أعاله 
قانونية أخرى كمدعي أو مدعى عليه،في قضايا الملكية 

 أو بالتسجيل صلة ذات اكوحالة حدوث انتھ الفكرية
مع تقديم تفسيرات متعلقة  .عالمة اسم نطاق استخدام
  .بكل حالة

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

   .التفاصيل

         

ر (ز) تقديم تفسير ألية معلومات إضافية قد يتم العثو    
عليھا فيما يتعلق بمقدم الطلب أو أي فرد تم ذكره 

  بالطلب.

              ال



 7-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 أدخل تأكيد المعلومات عن دفع رسوم التقييم  أ)(  12  رسم التقييم
  ).على سبيل المثال، رقم تأكيد النقل(

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

  في كل دفع. 12المعلومات في السؤال 

         

              ال   اسم الدافع  ب)(      

              ال   عنوان الدافع  ج)(      

              ال   رقم البنك  د)(      

              ال   عنوان البنك  ه)(      

              ال   تاريخ الحوالة  و)(      

 gTLDسلسلة 
المقدم لھا 

  الطلب

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

ولكنھا تستخدم 17 - 13إلجابات األسئلة  ال يتم احتساب نقاط  نعم
  ألغراض التحقق وقاعدة البيانات.

         

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

         

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

  .الحرفي للسلسلة من وجھة نظر مقدم الطلب

             نعم

كالھما ( فقم بتوفير لغة العنوان ،IDN إذا كان جـ)(      
  ؟ )ISO-639-1 باللغة اإلنجليزية والمشار إليھا بـ

              نعم

باللغة  ، فقم بتوفير لغة النص (كالھماIDN إذا كان د)(      
  ؟)ISO15924-1 اإلنجليزية والمشار إليھا بـ

             نعم

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

 إدراجھا سيتم "HELLO" السلسلة المثال سبيل على  نعم
U+0048 U+0065  U+006C  U+006C  
U+006F .  
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 IDN جداول تحميل، فقم بIDN إذا كان ) أ(  15   
   :IDN يجب أن يتضمن جدول .المقترح للسجل

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

BCP 47(،  
   ،رقم إصدار الجدول -3
   ،وسنة) -شھر -يوم( تاريخ السريان -4
اسم جھة االتصال وعنوان البريد اإللكتروني ورقم  -5

    .الھاتف
في شكله المستند إلى  IDN يشجع تقديم جداول

  .المعايير

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

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

         

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

  .المستخدمة

              نعم

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

 التطبيق. المتغيرة نتيجة لھذا TLDلن يتم تفويض سالسل   نعم
إذا تمت  المتغيرة لالتساق سوف يتم التحقق من السالسل

 IDN وسيتم إدخالھا على قائمة الموافقة على الطلب،
لمتغيرات المعلنة للسماح بعمل تخصيص مستقبلي في حلة ل

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

  .الطلب عند السالسل

         

 قم بوصف جھود مقدم الطلب لضمان، فIDNإذا كان   16   
الت في األداء عدم وجود مشكالت تشغيل أو مشك

العلم بوجود ھذه  المطلوبة. عند gTLDتتعلق بسلسلة 
المشكالت، قم بوصف الخطوات التي سيتم اتخاذھا 

   المشكالت بالبرامج والتطبيقات األخرى. للحد من ھذه

              نعم

  اختياري.  17   
 لـلملصق طبقاً للھجائية الصوتية تقديم عرض تقديمي

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

 ICANN لـ سيتم استخدام ھذه المعلومات حال توفرھا كدليل  نعم
  في االتصاالت المتعلقة بالطلب.

         



 9-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

إن الغرض من المعلومات التي يتم جمعھا رًدا على السؤال  نعم المقترح. gTLDصف المھمة/الغرض من نطاق أو(أ)   18  المھمة/الغرض
 gTLDبعد تشغيل برنامج  ھو اإلشعار بمراجعة ما 18

الجديد، من منظور الوقوف على التكاليف ذات الصلة والمزايا 
  الموسعة. gTLDالتي تم تحقيقھا في مساحة 

  
ولكي يتم اعتبار الطلب كامالً، يجب أن تكون اإلجابات على 

ضخمة وكميتھا كبيره بما يكفي األسئلة الواردة في القسم 
مستقبلة حول الخطط في لالطالع على الدراسة الومفصلة 

  مقابل النتائج.
  

الجديدة، كما ھو محدد في  gTLDسوف يتم مراجعة برنامج 
النظر في من تأكيد االلتزامات. وسوف يشمل ذلك  9.3المادة 

للمنافسة، وثقة العمالء  gTLDمدى تعزيز طرح أو تمديد 
وخيار المستھلكيم، باإلضافة إلى فاعلية (أ) الطلب وعملية 

و(ب) الضمانات المفعلة للحد من المشكالت المتعلقة  التقييم
  بعملية الطرح أو التمديد.

  
سوف تكون المعلومات التي يتم تجميعھا في ھذا القسم 

مصدًرا واحًدا من اإلجخال لمساعدة في الوقوف على عملية 
المراجعة. وال يتم استخدام ھذه المعلومات كجزء من عملية 

باستثناء ما يمكن أن تتداخل فيه ھذه التقييم أو إعطاء النقاط، 
  المعلومات مع األسئلة أو نواحي التقييم التي يتم إحرازھا.

 على توفير وصف كامل ومفصل يتم تشجيع مقدموا الطلبات
التعليق. ال توجد نقاط  إلى جانب لتمكين االستشارة الوافية

  لإلجابات الخاصة بھذا السؤال.
  
  

على  تعيين ھذا التطبيقعلى مقدم الطلب الذي يرغب في 
مع ردوده على  ودالردھذه أساس المجتمع أن يضمن اتساق 

  أدناه. 20السؤال 

         



 10-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 سيستفيد gTLD الخاص المقترح أن تتوقع كيف) ب(    
 أن وينبغي ؟موغيرھ ،اإلنترنت مستخدمي ،المسجلين

 :التالية النقاط اإلجاباتتتناول 
    
 من مقترحال الخاص gTLD من الھدف ھو ما. 1

  أو ،الخدمة ومستويات التخصص،  مجاالت حيث
  ؟السمعة

المقترحة  gTLDمن إضافة  هتتوقع كنت يذال ما. 2
 أو والتمايز، المنافسة، حيث من ،للمساحة الحالية

 االبتكار؟
من المقترحة  gTLDمن وراد  األھداف ھي ما. 3

 المستخدم؟حيث خبرة 
المقررة من  التسجيل بسياسات كامال وصفا قدم. 4

 . أعاله المذكورة األھداف دعم فيمقدم الطلب 
  لحماية تدابير أيةالمقترح  gTLDسيفرض  ھل 5

 أو لمسجلينل سرية معلومات أو الخصوصية
  يرجى ،كذلك األمر كان إذا المستخدمين؟

 . القبيل ھذا من تدابير أية وصف
 علىالتي ستساعد  االتصال وسائلطرق و صف. 6

  .المتوقعة بك الخاصة عالمناف تحقيق

          نعم

 أو إلزالة ھاستعتمدالتي  التشغيل قواعد ھي ما) ج(  18  
 تكاليف أو الوقت، مثل( االجتماعية التكاليف تقليل

 الضعف من مختلفة أنواع عن فضال المالية، الموارد
 للحد تتخذ سوف التي األخرى الخطوات ما ؟)المستھلك

 على لمفروضةا التكاليف/  السلبية اآلثار من
 :التالية النقاط اإلجابات تناولت أن وينبغي المستھلكين؟

 
 معين، مجال السم متعددةطلبات  حل يمكن كيف. 1

 أساس على أو المزاد طريق عن المثال، سبيل على
 ؟الطلبات المقدمة أوال تحل أوال

التي تعتزم  للمسجلين التكلفة حيث من الفوائد شرحا.2

          نعم



 11-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 المفيد، من ،المثال سبيل على التسعير( ھاتنفيذ
 ).بالجملة تسجيل والخصومات التمھيدية، والخصومات

 
 الحصول على القدرة لمسجلينأن توفر ل تنوي ھل. 3

 النطاقات؟ ألسماء) دائمة أو(عقودة طويلة األجل  على
 حجم بشأن للمسجلين تعاقدية التزامات تقديم تنوي ھل

 وصف ىيرج كذلك، األمر كان إذا األسعار؟ زيادة
 .خططك

 أو ،المحجوزة مواقعال على قيود ةأي ستفرضھل . 4
  فقط؟ الدعاية تقدم التي المواقع

التخصيص 
المعتمد على 

  المجتمع

 معتمد على TLDھل الطلب مقدم للحصول على   19
  المجتمع؟

(كما ھو محدد  طلب قياسي سيتم التعامل مع الطلب على أنه  نعم
الة عدم اإلجابة على ھذا لك في حوذ في دليل مقدم الطلب)

  السؤال.

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

         



 12-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

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

ولوية، سيتم تسجيله على أساس المجتمع في تقييم لأل
ال . السؤال المجتمع الذي تم تحديده في الرد على ھذا

للطلب المقرر تحديده  رسميا المجتمع اسميجب اعتماد 
  .بأنه مستند إلى المجتمع

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

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

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

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

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

  .والجغرافية

سيتم التعامل مع اإلجابات    
 20الخاصة بالسؤال 

على أنھا التزامات ثابتة 
للمجتمع المحدد كما 

قية السجل اتفا تنعكس في
  شريطة نجاح الطلب.

  
 احتساب اإلجابات لن يتم

يتم  بالتقييم األولي. قد
 احتساب اإلجابات بالتقييم

الخاص بأولوية المجتمع، 
 إن أمكن ذلك. معايير

وطريقة احتساب نقاط 
تقييم أولوية المجتمع يرد 

من  4وصفه في النموذج 
  الطلب. دليل مقدم

   

تحديده  لب بالمجتمع الذي تمب) اشرح عالقة مقدم الط(      
  ). (أ 20في 

  يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح:  نعم
  
 العالقات ألية منظمات المجتمع   
 المكونة واألجزاء المجتمع في العالقات 
 المجموعات/لھا
 للمجتمع الطلب لمقدم المسئولية آليات. 

  

         

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

 يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي:  نعم
 مسجلون مطلوبون بـ TLD. 
 في مطلوبين نھائيون مستخدمون TLD.  
 تنفيذھا ينوي أو الطلب مقدم نفذھا صلة ذات أنشطة 

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

         



 13-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

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

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

  

         

توفير وصف كامل لسياسات التسجيل المطلوبة  )ھـ(      
على المجتمع المقدم  تمدلمقدم الطلب لدعم الغرض المع

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

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

 الثاني المستوى من اسم لتسجيل المؤھل من :األھلية 
 . األھلية تحديد وكيفية gTLD بـ
 المستوى من األسماء عأنوا ھي ما :االسم اختيار 

 .gTLD بـ تسجيلھا يتم قد التي الثاني
 قد التي وجدت إن العوائق ھي ما :االستخدام/المحتوى 

 . المسجل لالسم المسجل استخدام كيفية على المشغل يفرضھا
 الموجودة واآلليات التحقيق ممارسات ماھية :التعزيز 

 لمحددةا الموارد وماھية أعاله المذكورة السياسات لتعزيز
  .للمسجلين المتوفرة االستئناف آليات وماھية للتعزيز

  

         

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

قد يقوم مقدم الطلب بتسليم  ).(أ 20تحديدھا في 
المؤسسات/المجموعات،  من خالل الخطية المصادقات

   .على صلة بالمجتمعإن كانت 

ويكون . الكامليجب توفير اعتماد واحد على األقل للطلب   نعم
المقدم لالعتماد.  الطرف تقديراالعتماد وفق  ومضمون شكل
 دعم عن الصريح اإلعالن تضمنت أن يجب الرسالة ھذه ولكن
الخاصة بالجھة مقدمة  االتصال ومعلوماتعند تقديمه  الطلب
  .االعتماد

  
 ب المصادقات التي لم تذكر منيجب أن تصاح

(ب) بوصف واضح  20المؤسسات/المجموعات في إجابة 
  بالمجتمع. لكل عالقة لمؤسسة أو مجموعة

         



 14-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

األسماء 
  الجغرافية

 :تعتبر السلسلة اسم جغرافي يحتاج إلى دعم الحكومة إذا كان  نعم  أ) ھل التطبيق ألحد األسماء الجغرافية؟(  21
-ISO 3166معيار  اإلقليم المدرج فيأ) اسم العاصمة أو (
 الواردة في البيانات من يتضح ؛ (ب) اسم المدينة، حيث1

الذي كانت  18يعلن مقدم الطلب في رده على سؤال  الطلب
ألغراض  gTLDاستخدام أن مقدم الطلب ينوي يعتزم 

الوطني المدرجة  مرتبطة باسم المدينة؛ (ج) اسم مكان دون
 كمنطقة مدرج اسمأو (د)  ؛  ISO 3166-2في معيار
 منطقة "تشكيلة على تظھر أو UNESCO بـ خاصة

 فرعية جغرافية مناطق أوأو مناطق، ) قارية( دقيقةجغرافية 
 النمطية الوحدة انظر .مختارة" أخرىأو  اقتصادية وجماعات

قارة . الموضحة والمعايير الكاملة التعريفات على للتعرف 2
  المتحدة. أو منطقة لألمم

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

  حسب دليل الطالب.

         

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

  .أو السلطات العامة

           الطلب. من دليل مقدم 2انظر متطلبات التوثيق بالوحدة   ال

حماية األسماء 
   الجغرافية

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

يتضمن أي إجراءات وقواعد  . ويجب أنgTLD لـ
  معمول بھا للحجز و/أو إطالق ھذه األسماء.

كونھم  يجب على مقدموا الطلبات أن يعتبروا ويصفوا كيفية  نعم
 )GACمع نصيحة اللجان االستشارية الحكومية ( سيتعاملون

المستوى  إدارتھم لعمليات تسجيل اسم النطاق من خالل
" gTLDsالمبادئ المتعلقة بالنطاقات الجديدة " الثاني. انظر

http://gac.icann.org/testing- على
documents-http://gac.icann.org/gacgac.   

  
البناء على الطريقة الحالية  الطلبات كمرجع، يمكن لمقدمي

 المطورة لحجز وتحرير أسماء الدول باسم نطاق المستوى
راجع  .INFO األعلى لـ

http://gac.icann.org/system/files/dotinfocircular_0.pdf  
  

قياس المقترحة للتعليق العام كجزء من سيتم نشر إجراءات ال

   

      



 15-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

  الطلب.

 قم بتقديم اسم ووصف كامل لكل خدمات السجل  23  خدمات السجل 
كل من  األوصاف يجب أن تتضمن المطلوب تقديمھا.
مقترحة، وتحديد  لكل خدمة والتجارية المكونات التقنية

  باالستقرار.  أمور أمنية أو تتعلق
  

الية خدمات مألوفة مقدمة من تعتبر خدمات السجل الت
  مشغل السجل:

  
 DNS  ـاستالم البيانات من السجالت المتعلقة ب  أ.

   وخدمات االسم.
  .TLDتوفير معلومات متعلقة بمركز لخدمة المنطقة 

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

   ).Whoisنطاق (خدمة  بتسجيالت السم
   النطاقات، عند العرض. تدويل أسماء  د.
  )DNSSECملحقات أمان أسماء النطاقات (  ه.
  

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

TLD.  
  

عمليات تشغيل ) 1( كما يلي:ويمكن تحديد خدمات السجل   نعم
األھمية بالنسبة للمھام التالية: (أ) استالم  السجل التي تعد بالغة

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

؛ و(ج) نشر ملفات TLDالمتعلقة بخوادم المنطقة لنطاق 
منطقة السجل؛ و(ھـ) نشر  ؛ و(د) تشغيل خوادمTLDمنطقة 

 االتصال والمعلومات األخرى فيما يتعلق بعمليات تسجيل
كما ھو مطلوب في اتفاقية  TLDخادم اسم النطاق في 

أخرى يجب على مشغل  ) منتجات أو خدمات2السجل؛ و(
) أية 3السجل تقديمھا بسبب تأسيس سياسة اإلجماع؛ و(

مكن فقط لمشغل السجل تقديمھا، وخدمات أخرى ي منتجات
العثور على تعريف  بسبب تخصيصھا لمشغل السجل. يمكن

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

  
مقدم الطلب ھذا، نظًرا للھدف من الدليل المساعد ل األمن:

) الكشف 1المقترحة على األمان ( يعني تأثير خدمة السجل
إتالفه أو  غير المخول لتاريخ السجل أو تبديله أو إدراجه أو

) الوصول أو الكشف غير المخول لمعلومات أو مصادر 2(
بواسطة نظم تعمل وفًقا للمعايير القابلة  على اإلنترنت

  للتطبيق.

ال يتم احتساب نقاط    
سيتم إجراء  اإلجابات.

تقييم تمھيدي ما إذا كان 
في  ھناك مشاكل محتملة

الخدمة المقترحة تتعلق 
واالستقرار. في  باألمان

حالة تعريف مثل ھذه 
المشكالت، ستتم اإلشارة 

 إلى مقدم المطلب
انظر  بالمعاينة الموسعة.

بعملية  لخاصالوصف ا
مراجعة خدمات السجل 

من دليل مقدم  2بالوحدة 
قد يتم التعامل مع  الطلب.

أي معلومات متضمنة 
على أنھا جزء  بالطلب

من مراجعة خدمات 
حالة الموافقة  في السجل.

على الطلب قد يشترك 
فقط في  مقدم الطلب

   خدمات السجل المحددة 
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

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

  
دف من الدليل المساعد لمقدم الطلب ھذا، نظراً للھ االستقرار:

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

ومعتمدة،  بواسطة ھيئة معايير تم تأسيسھا جيداً ومعترف بھا
 (تتبع المعايير) أو Standards-Trackمثل 

Best Current Practice RFCs ) أفضل الممارسات
أو  IETFالحالية لطلبات التعليق) المناسبة والتي ترعاھا 

يمكن لھا أن تنشئ حالة تؤثر بصورة عكسية على  )2(
االتساق أو ترابط االستجابات  اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو

 ً للمعايير  بخوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة، حيث تعمل وفقا
ناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادھا ونشرھا بواسطة الم

تم تأسيسھا جيداً ومعترف بھا ومعتمدة مثل  ھيئة معايير
Standards-Track (تتبع المعايير) أو 

Best Current Practice RFCs ) أفضل الممارسات
وتعتمد على معلومات  الحالية لطلبات التعليق) المناسبة

السجل أو خدمات التوزيع الخاصة  التفويض الخاصة بمشغل
  به.

بالطلب، ما لم يتم تقديم 
 ICANNطلب جديد إلى 

بما يتوافق مع اتفاقية 
  السجل.

إثبات القدرة 
 والعملية التقنية

  )الخارجية(

  : )SRS( نظام التسجيل المشترك أداء  24

   :صفو 

 القوي المشترك التسجيل نظام لتشغيل خطة 
 ھي SRS تعتبر. عليه االعتماد يمكن الذي
 المسجلين لتمكين الحرج للتسجيل مھمة

 النطاق اسم لتسجي خدمات لتقديم المتعددين
على  SRS تشمل أن يجب.  TLD في

 أية عن فضال التسجيل، إلى EPPواجھة 
 كانت إذا ،تقديمھا مزمع أخرى واجھات
 الرجوع يرجى التسجيل ألداء بالنسبة حاسمة
مواصفات التشغيل  في الواردة الشروط إلى

أن تعطي ) 44-24( موجودة بھذا القسميقصد باألسئلة ال  نعم
إلثبات قدراتھم التشغيلية والتقنية في  لمقدمي الطلبات الفرصة

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

 ية.التفاصيل الكاملة للتفاعالت التقن يستمر السجل في توفير
  

 في تساعد القسم ھذا في الموارد من المقدمة الخطط أن الحظ
 تقديرات إبالغ وكذلك والتشغيلية الفنية الخطط من التحقق
  .أدناه المالي القسم في التكاليف

 
 يقصد بالطلب توضيح لتقديم 29-24 األسئلة تخصيص تم

 أي تتواجه التي السجل لوظائف والتقنية الوظيفية المنھجية
 DNS ومستخدمي نطاقلا ومسجلي المسجلين مع التالتفاع

إيضاحات اإلجابة    1-0
   الكاملة:

  
 يمكن قوية خطة) 1(

 لتشغيل عليھا االعتماد
SRSإحدى وظائف  ؛

 التسجيل الحيوية.
 إمكانية اتساق) 2(

 مع واألداء عالتوس
 التجاري النموذج
 السجل وحجم اإلجمالي
 له؛ المخطط

 الكافية الموارد تقديم) 3(

 تتضمن:  المتطلبات يلبي - 1
   اإلجابات

 يوضح SRSلـ  كاف وصف) 1() 1(
 الطلب مقدم قدرات كبير حد إلى

  العنصر؛ ھذا لتلبية الالزمة والمعارف
 وعلى مفصلة خطة على دليل) 2(

 قوي لتشغيل التطور من عالية درجة
   ؛SRS لـ عليه االعتماد ويمكن

 لتؤدي كافية SRS خطط تكون) 32(
 والعمل السجل باستمرار االمتثال إلى

 ومواصفات األداءو المشترك
باتفاقية  10المواصفة رقم األداء؛
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 6المواصفة رقم ( واالستمرارية واألداء
ة رقم ) والمواصف1.2(القسم ) مواصفات

بمسودة  المرفقة) SLA(مصفوفة  10
  وصف .السجل باتفاقية

 للتنفيذ المبدئي والصيانة  الموارد خطط
 عدد( المستمرة لھذا الجانب من المعايير

 لھذا المخصصة الموظفين أدوار ووصف
 ). المجال

  يجب أن تحتوي اإلجابة الكاملة على:

  على مستوى عال SRSوصف لنظام • 

 )الممثلين( ثلالمم شبكة مخطط •

 الخوادم؛ عدد •

 األخرى؛ التسجيل أنظمة مع الترابط وصف •

 الخوادم بين التزامن تواتر •

أثناء  االستعداد المثال، سبيل على( تزامنمخطط ال •
 ).عند عدم التشغيل واالستعداد ،التشغيل

 

 5-2 لحوالي كاملة اإلجابة تكون أن المتوقع ومن
  .صفحات

 للسماح نشرھا سيتم األسئلة تلك على اإلجابات. المختلفين
  .المتأثرة األطراف من بالمراجعة

 التكاليف في التقنية للخطة
 خطة في لھا المخطط
 بالقسم المفصلة العمل
 ؛ والمالي

 االمتثال دليل) 4(
(القسم 6 للمواصفات

  .السجل باتفاقية )1.2

  التسجيل
 للمتطلبات كامل وتناسق تفاعل)  43(

 و ؛والتجارية التقنيةمع المنھجية 
التشغيلية المنصوص عليھا في و

 الطلب.
 الموارد توفرإظھار  ضمان )54(

 إتاحتھا أو بھا االلتزام أو بالفعل التقنية
 .لتنفيذ ھذه الوظيفة بسھولة

 :  المتطلبات فشل - 0

  . 1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 بتقديم قم: )EPPEPP( المرن التوزيع بروتوكول  25   
 يتضمن وذلك الُمسجلين، واجھة حول مفصل وصف
 مع RFCs في المرن التوزيع بروتوكول مع التوافق
 RFCs 3915 3735: ذلك على حصرھا عدم
 5730طبًقا) و(إذا كان من 3735رقم 5734-5730و
– 5734.   
  

ذات ملكية  EPPفي حالة الرغبة في توفير تمديدات 
 RFCالوثائق المتناسقة مع قم بتوفير  يقدمونخاصة، 
 واألنظمة EPP نماذج، وقوالب ومخططات 3735
   .ھاماستخدتتم اس التي

  
 الموظفين أدوار ووصف عدد( الموارد خطط صفو

  ).المجال لھذا المخصصة
  

صفات  5إلى  2ن ھناك إجابة بواقع يتوقع أن تكو
ذات ملكية  EPPوفي حالة وجود تمديدات تقريًبا. 

إلى  2خاصة، يتوقع أيًضا أن تكون ھناك إجابة بواقع 
  .EPPصفحات لكل امتداد  5

  نعم

   

 اإلجابة إيضاحات  0-1
 : الكاملة

 
 والفھم المعرفة) 1(

 المجال لھذا الكاملين
 التقنية بالمتطلبات الخاص
  لللسج

 الخطة حجم/مجال) 2(
 مع المتناسقة التقنية

 وحجم التجاري النموذج
 و ؛له المخطط السجل

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 التكاليف في التقنية للخطة

 خطة في لھا المخطط
 بالقسم المفصلة العمل
  .المالي

) القدرة على االلتزام 4(
  ذات الصلة. RFCبـ 
 –تنفيذ موثق جيًدا ) 5(

 –لك منطبًقا إذا كان ذ
ذات  EPPألية امتدادات 
  ملكية خاصة.

كيف ) إذا كان منطبًقا، 6(
 EPPتكون امتدادات 

ذات الملكية الخاصة 
متسقة مع دورة حياة 

التسجيل كما ھو مذكور 
  .27في السؤال رقم 

 تتضمن:  المتطلبات يلبي - 1
  اإلجابات

 من كافٍ وصف مناسب  مستوى) 1(
بشكل  التي توضح EPPلـ  التفصيل

 والمعرفة القدرة إلثباتكبير 
  العنصر؛ بھذا للوفاء المطلوبتين

دليل كاف على أن امتدادات ) 2(
EPP  ذات الملكية الخاصة متوافقة مع
 مع المتسقة واألنظمة EPP نماذج

RFCs الوظائف كافة وتوفر 
لتوفير المسجل لواجھة الضرورية

 ؛خدمات السجل
لواجھة  كامل وتناسق تفاعل )3(

PEP  مع الطريقة الفنية والتشغيلية
 للمتطلباتوالمالية المذكورة في الطلب.

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

 إتاحتھا أو بھا االلتزام أو بالفعل
 . بسھولة

 :  المتطلبات فشل - 0
  .1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

   26  Whois :صف   
 بيانات بمواصفات لطلبا مقدم سيلتزم كيف 

 عام بشكل المتاحة) Whois( التسجيل

) توفير خدمات البحث 4تتطلب اتفاقية السجل (المواصفة رقم   نعم
. وھذا ھو الحد TLDلكافة األسماء المسجلة في  Whoisفي 

القابلة للبحث كما ھو محدد في  Whoisاألدنى من توفير 

إيضاحات اإلجابة  0-21
   الكاملة:

  

 تتضمن  :المتطلبات تتجاوز – 2
 1تفي بسمات السجل رقم  اإلجابات
 وتتضمن:
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  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 لكائنات ICANN حددتھا والتي للسجل
 البحث وعمليات المجمع والوصول البيانات

 10و 6و 4 المواصفات في محدد ھو كما
  وصف .التسجيل التفاقية

 خدمة اتفاق كيفية )Whois (لبيانات 
  وصف .RFC 3912 مع المتاحة التسجيل

 للتنفيذ األولي والصيانة  واردالم خطط
 عدد(المستمرة لھذا الجانب من المعايير 

 لھذا المخصصين الموظفين ألدوار ووصف
 ). المجال

 
الكاملةعلى سبيل المثال ال  اإلجابة تتضمن أن وينبغي
 :الحصر
 لنظام  المستوى وصف عاليWhois؛ 
 (مخططات) الصلة؛ ذات الشبكة مخطط 
 الخوادم؛ من عدد 
 األخرى التسجيل أنظمة مع ابطالتر وصف 
 الخوادم بين التزامن تواتر. 
 

 تشمل أن يجب 2 نقاط على للحصول مؤھال لكي تكون
 :أيضا على ما يلي اإلجابات

 البحث في  توفير قدراتWhois 
 ھذه استخدام إساءة من المحتملة األشكال وصف 

 المخاطر، من التخفيف يمكن كيف ، الميزة
 .األوصاف لھذه واألساس

 
في ما يقرب  الكاملة اإلجابة تكون أن المتوقع ومن

  .صفحات 5صفحتي إلى 

قيق درجة عمود تسجيل النقاط كمطلب لتح
 ھي كما للبحث القابلة Whois خدمة  :مالحظةالنقطتين.
 ، ASIA. ، .MOBI( السجل اتفاقيات لبعض متضمنة

 من 4 بالمواصفات كمطلب مسبقا تضمينھا تم)  POST.و
 للمطلب كبديل.  المجتمع من لمناقشتھا المسجل اتفاقية مسودة
 مخدمة ھنا للبحث قابلة Whois خدمة تضمين تم الموحد
 المجتمع إدخاالت  .أعلى نقاطا الطلب مقدم بھا يتلقى اختيارية
 أداة تمثل وقد خيارا تكون قد الخيار ھذا على اإلضافية
 وتقديم االسم مساحة ومجابھة تحديد في للمتضمنين إضافية
 والتحكم بحث عمليات لتنفيذ المستخدمة والمعايير الطرق تلك
 البحث إلمكانية الضار االستخدام لتقليل المخصصة البنية في
 االسم كمرجع،.  ذاتھا

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

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

 االستخدام تقليل على يساعد الذي المجھد الوصول نموذج
 على التعليق إلى الدعوة تمت. الوظيفة هلھذ المحتمل الضار
 محددة أنواع تحديد على الخدمة من النوع ھذا مساعدة كيفية
 بيانات استخدام مع بديلة كحلول الضار االستخدام من

Whois فعالة كأداة استخدامھا وإمكانية المسجلية لألسماء 
 دعم حالة في. gTLDs على الضارة اإلجراءات من للحد
 تقنية مواصفات تطوير على اقترحات طلب تممي الفقرة تلك

  .البحث لوظيفة موحدة
  

المعرفة والتفھم ) 1(
 الكامل بإمكانيات قاعدة

البيانات للوفاء 
 ؛بااللتزامات الفنية للسجل

(واحدة من الوظائف 
  الخمس الحيوية)

طاقات قاعدة ) 2(
نطاق / معيار  البيانات
تفق مع تبما ية خطة فني

لقطاع  النھج العام
األعمال والحجم المخطط 

  و له للتسجيل،
) وضع خطة فنية 3(

 كموارد كافية في تكاليف
التخطيط المفصل في 

  القسم المالي.

 من عالية درجة على خطط  )1(
 االمتثال لضمان والتفصيل التطور
 ومواصفات البروتوكوالت مع والتوافق
 ؛المطلوبة األداء

 كامل وتناسق تفاعل  )2(
 والتجارية؛ التقنية للمتطلبات

 التقنيةالمتاحة الموارد دليل  )3(
 ؛ وبھا والملتزم بالفعل

)4(  Whois للبحث القابلة :
 إمكانيات تتضمن التي Whois خدمة
 خالل من الويب إلى المستند البحث

 والعنوان المسجل واسم النطاق سما
 IDsو االتصال جھات وأسماء البريدي
 اإلنترنت بروتوكول وعناوين المسجل
 بحث إمكانيات .التحكيم حدود دون

Boolean عرضھا يتم قد التي .
 لضمان مناسبة فقرات الخدمة تتضمن
 المستخدمين على الوصول محدودية
 مع والمتوافقة قانوني بشكل المخولين

 السياسات أو الخصوصية ينقوان
 .بھا المعمول

 تتضمن  :المتطلبات تلبية - 1
  اإلجابات

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

  العنصر؛
 مع Whois خدمات تتناسق) 2(

RFCs وتقدم التعاقدية والمتطلبات 
 لواجھة الضرورية المھام كافة

  المستخدم؛
 مع Whois إمكانيات تناسب )3(
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

الفني والتشغيل  التجاري النموذج
 موضح ھو كما الكاملوالمالي 
 و بالطلب؛

مستوى مناسب من  أن يححتوض) 4(
 خطط إلنجاز المطلوبة الفنية الموارد

 .بسھولة متاحة العنصر ھذا
 :  المتطلبات فشل - 0
  .1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال

   

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

   أن يجب. المقترح

 التسجيل حاالت من العديد الوصف يوضح 
 يتم التي واإلجراءات المعايير إلى باإلضافة
  .الحاالت إحدى لتغيير استخدامھا

 العادية التسجيل دورة زمن يصف أن ويجب 
 الخطوات وجميع حذفال/التحديث/لإلنشاء
 التعليق مثل تطبيقھا يمكن التي الطارئة
  .والتحويل المدة وانتھاء واإلغالق

 عناصر أيةبوضوح  شرح أيًضا يجب 
 المثال، سبيل على محدد وقت ولھا موجودة
 استرداد أو السماح إضافة حول تفاصيل
 بعمليات اإلخطار فترات أو السماح فترات
  .بوضوح النقل أو التجديد

 للتنفيذ والصيانة  الموارد خطط وصف
 عدد(المستمرة لھذا المجال من المعايير 

 لھذا المخصصة الموظفين أدوار ووصف

  نعم

   

إيضاحات اإلجابة   1-0
   الكاملة:

  
 والمعرفة التفھم) 1(

 حياة لدورة الكاملة
  و ؛والدول التسجيل

 مع لتناسقا) 2(
 المحددة التقنية االلتزامات
 موضح ھو كما للمسجلين
 اإلجمالي التجاري المنھج

  .المقترح gTLD	لـ
القدرة على االمتثال  )3(

لطلبات التعليقات ذات 
 الصلة.

  

 تتضمن :المتطلبات يلبي  - 1
  اإلجابات

وصف مناسب لدورة حياة التجيل  )1(
التي توضح بشكل كبير قدرا ومعرفة 

م الطلب والتي تكون الزمة لتلبية مقد
 التسجيل حياة دورة دليلھذا العنصر.

 مع التطور من عالية درجة على
 واالنتقال التسجيل دول مختلف تعريف
  الدول؛ بين

 التسجيل حياة دورة اتساقتفاصيل ) 2(
 التزامات معالكاملة والمطورة 

 والتجارية؛ الفنية الخطط ومع المسجلين
 و
 الفنية الموارد أن توضيح) 3(

 العنصر ھذا خطط إلنجاز المطلوبة
  .بسھولة متاحة

) إظھار مستوى مناسب من الموارد 4(
الملتزم المتوفرة في الوقت الحالي أو 

  بھا والمتوفرة لتنفيذ ھذه الوظيفة.
    :المتطلبات فشل - 0
  .1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال



 21-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 ).المجال

ن مخطط ييجب إكمال وصف دورة حياة التسجيل بتضم
وتفسيرات تعريفات االلتقاطات فيه حالة، على أن يذكر 

  نقاط التشغيل واالنتقاالت من حالة إلى أخرى.

لمجاالت دورة ان ذلك منطبًقا، قم بتوفير تعريفات ا كإذو
  القياسية. EPP RFCحياة التسجيل التي ال تغطيھا 

 3من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة في ما يقرب من 
  صفحات. 5إلى 

   

 الطلب مقدم لىع ينبغي  :ومنعھا اإلساءة من الحد  28
 إساءة من للحد واإلجراءات المقترحة السياسات وصف
 لھا التي األخرى واألنشطة التسجيل عمليات استخدام
 تتضمن أن يجب اإلنترنت مستخدمي على سلبيا تأثيرا
 :يلي ماالكاملة على سبيل المثال ال الحصر  اإلجابة

 التي الطلب مقدم حمايةخطة تنفيذ لتأسيس  •
 من للحد الالزمة والسياسات التسجيل وقت تنفيذھا سيتم
 النطاق أسماء تستخدم التي اإلساءة سلوكيات فرص

 الشكاوى مع التعامل وسياسات TLD في المسجلة
 إنشاء سجل مشغل كل من سيطلب. باإلساءة المتعلقة
 اتصال لجھة الويب موقع على واحدة إساءة نقطة ونشر
 مع يةعنا تتطلب التي األمور تحديد عن مسئول

 المتعلقة  اإلساءة لشكاوى المناسب الوقت في االستجابة
 المسجلين كافة عبر TLD في المسجلة األسماء بكافة

 إعادة تتضمن التي العمليات ذلك في بما للسجالت
  .البيع

سياسات للتعامل مع الشكاوى فيما يتعلق  •
  ب باإلساءة
 السجالت وإزالة إلدارة المقترحة اإلجراءات 

 اإلجابة إيضاحات 21-0    نعم
 :الكاملة

 
 سياسات  )1(

والتي   الشاملة اإلساءة
تشتمل على تعريفات 

واضحة بما يتمثل إسارة 
 ستقلل التيواإلجراءات 

 اءةسٍ اإل من بفعالية
 ؛TLD لـ المحتملة

 الخطط تعتبر  )2(
 بالتكاليف ياكاف موردا

 والمفصلة لھا المخطط
 المالي؛ بالقسم

 ومعالجة تحديد  )3(
 األسماء استعمال إساءة

 أساس على المسجلة
 و مستمر؛

 بما التنفيذ عند  )4(

 فيت االستجابة :المتطلبات تجاوز -- 2
  :وتشمل) 1( جةبنتي سماتال بجميع

 تعزيزالخاصة ب التدابير تفاصيل) 1(
 التدابير باستخدام وذلك ،Whois دقة

 التي التدابير من غيرھا أو ھنا المحددة
  و ،فعاليتھا حيث من تتناسب

 ةواحد إضافية مساحةمن  التدابير) 2(
 على للحصول مؤھلة لتكون األقل على
 ھذه في موضح ھو كما تيننقط

  . المسألة
  المتطلبات يلبي  - 1
 من الوقاية من كاف ووصف) 1(

 التخفيف وإجراءات وسياسات تعاطي
 مقدم قدرات كبير حد إلى يوضح التي

 ھذا لتلبية الالزمة والمعارف الطلب
  ؛ العنصر

 تطور على دليل) تفاصيل ال2(
 الخاصة واإلجراءات السياسات
 باإلساءة؛



 22-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 .المنطقة من إزالتھا تمت لتيا لألسماء
•   

للتنفيذ األولي والصيانة  الموارد خطط ذوصف 
 أدوار ووصف عدد( المستمرة لھذا الجانب من المعايير

 ).المجال لھذا المخصصين الموظفين
  صيانةالو ،األولية الخطط لتنفيذ الموارد توفير• 

  ووصف عدد( المعايير من الجانب ھذال المستمرة
 ). المجال ھذافي  لألفراد صةالمخص األدوار

 
يجب أن  ،نقطتين على للحصول مؤھال يكونكي لو

 Whoisدقة  لتعزيز تدابيرعلى  اإلجاباتتشتمل 
 كماأخرى  واحدة منطقة من أخرى تدابير عن فضال
 . أدناه موضح ھو
 
 تضطلع أن يمكن( دقة Whois لتعزيز تدابير اتخاذ •
 عن سجلينالم طريق عن أو مباشرة  التسجيل بھا

 االتفاق قد  المسجل ،التسجيل في االحتياجات طريق
  :على تقتصر ال ولكنھا ،تشمل) رحانوين

  
 ودقيقة كاملةبأنھا  المسجل معلومات مصادقة 

 التدابيرويمكن أن تشتمل . التسجيل وقت في
 والتحقق ،تحرياتعلى ال ھذا إلنجاز الالزمة

 نلمديريل االتصال معلومات جميع من
 ودليل ،البيانات تسجيل فيين المذكور
 .أخرى وسيلةأية و ،قامةاإل وثائق مراجعة

 بيانات يا والمنتظمة المستمرة المراقبة 
 اكتمال و دقتھا من للتأكد التسجيل

 المصادقة، أساليب تستخدم التي والسياسات
 النطاقات أسماء لمعالجة وإجراءات وإنشاء

 اتفاقية مع يتوافق
 الخطط ستؤديالسجل،
 المتطلبات مع التوافق
  .التعاقدية

 المنھجية مع الخطط اتساق) 32(
 التزامات وأية ماليةاإلج التجارية
 و المسجلين؛ من متضمنة

متناسقة مع المنھجية  كافية خطط) 43(
 تؤديالفنية والتشغيلية والمالية بحيث 

  .المتطلبات التعاقدية االمتثال إلى
 
 المتطلبات تعذر – 0
 .1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال

  



 23-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 ؛ ناقصة أو دقيقة غير Whois بيانات مع

  لفرض المسجلين على االعتمادحالة في 
 لضمان وإجراءات السياسات ووضع تدابير

 مراجعة عمليات تشملقد  االمتثال،
 ،والعقوبات الحوافزعلى  المالية الحسابات

 متطلبات أن الحظ. الوسائل من غيرھا أو
 جميع على تنطبق ستواصل السفر من ومنعه

 . المعتمدة آيكان المسجلين

  تحدد التي اإلجراءاتو السياسات وصف •
 إقامةو الطبيعية، والقياسات ،الضار أو التعسفي السلوك
 مستويات ذلك في بما ،للقرار الخدمة مستوى متطلبات
ذلك  ويشمل. الطلباتو القانون إنفاذ على للرد الخدمة
 وتقاسم التعليق أنظمة أو السريعة الخدمة انھاء

 ركاءالش مع مسيئال أو ضارال سلوكال عن معلومات
  ؛ الصناعة في
 داالت إلى المناسب الوصول لضمان كافية ضوابط •

 طريق عن أو مباشرة بھااالضطالع  يمكن( المجال
 –اتفاقية السجل  في المسجلين متطلبات عبر التسجيل
 :علىعلى سبيل المثال ال الحصر  ،المسجل
 أي( العوامل متعددة مصادقةالمطالبة بال 

 مرور  كلمة،رموزأو  ،قوية مرور كلمات
 ،التحديث لعملية المسجلين من)  واحدة لمرة

 الحذف طلباتو ،والتحويالت

 عند الموافقة على  متعددة اتصال نقاط تتطلب
 الطلبات. حذفو ونقل تحديث

 جھات  من فريدة متعددة نقاط إخطار تتطلب
القيام بتحديث أو تحويل أو  عند االتصال



 24-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 إزالة مجال من المجاالت.

 
 متوفرة  كاملةال جابةاإل تكون أن المتوقع ومن

   .صفحة 20 حتي 10فيما يقرب من 

   

 وصف الطلب مقدم على ينبغي: حقوقال حماية آليات  29
 شأنھا من وممارسات لسياسات اقتراحه سينشئ فكي
 واألنشطة التسجيل عمليات استخدام إساءة من تقلل أن

، مثل لآلخرين القانونية الحقوق على تؤثر التي األخرى
سياسة حل نزاعات اسم المجال الموحد، ونظام التعليق 

السريع الموحد، ونظام مطالبات العالمات التجارية 
  . البدء عند Sunriseوخدمات 

  
  يجب أن تشتمل اإلجابة على:

 مقابل في األمان إلجراءات المقترح تنفيذ كيفية وصف
 لسلوكيات الفرص وتقليل المؤھل غير بالتسجيل السماح
 مشغل على يجب أدنى، كحد. والتزوير اإلضرار مثل

 مطالبات خدمة أو Sunrise فترة إما عرض التسجيل
 إطار في الصادرة اتالقرار وتنفيذ التجارية، العالمات

  بصفة مستمرة.   .URS الموحد التسجيل نظام
   

  
 إساءة سياسات مثل إضافية تدابير األجوبة تشمل

 التحقق قبل والتسجيل التدوين وإجراءات االستخدام
   .العھود من غيرھا أو التوثيق، إجراءات أو منھا،

  
 أدوار ووصف عدد( الموارد خطط وصف 

 )مجالال لھذا المخصصة الموظفين

  نعم

   

 التي الكاملة اإلجابة  2-0
  :لـ مصممة آليات تصف

 
 إساءة منع) 1(

  لـو التسجيالت،
 ومعالجة تحديد) 2(

 األسماء استعمال إساءة
 أساس على المسجلة
  .مستمر

 :  المتطلبات تجاوز - 2
اإلجابة تفي بكافة السمات الخاصة 

  لى:وتشتمل ع 1بالدرجة 
 جيدا مطورة وخطة منھجية تقديم) 1(

  الحقوق؛ لحماية
 فعالة يةاماحتوفير ل لياتاآل توفير) 2(

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

  :المتطلبات يلبي  - 1
 في اللفات من كاف ووصف) 1(

 كبير حد إلى يوضح الذي الدقيقة
 الالزمة والمعارف الطلب مقدم قدرات
  ؛ العنصر ھذا لتلبية

 المقترح السجل مشغل التزام) 2(
 للتوافق الحقوق حماية آليات بوصف

  األدنى؛ الحد متطلبات مع
 األقل على اآلليات ھذه تقديم) 32(

 تتضمن وقد السجل تمھيد لحماية
  .التمھيد فترة لبعد أخرى حماية وسائل

 ةالتقني نھجمال مع تتناسب آليات) 4(
المذكور  الموصوفة ةوالمالي ةوالتشغيلي

  و ؛ الطلب في
 الموارد من كاف مستوى على يدل) 5(

 أو ،ارتكبت ،اليد متناول في ھي التي



 25-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

  
لكي يكون مؤھال للحصول على نقطتين، يجب أن تشتمل .

تدابير إضافية خاصة بحماية اإلجابات أيًضا على 
الحقوق، مثل سياسات االستخدام الضار، وإجراءات 

التغلب على اإلساءة، والتحقق المسبق من المسجل، أو 
  إجراءات التوثيق أو التعھدات األخرى.

  
ة الكاملة في حدود صفحة إلى من المتوقع أن تكون اإلجاب

  صفحات. 10

 . المھمة ھذه لتنفيذ بسھولة متاحة
   :المتطلبات فشل - 0
  . 1أ  للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال

 توضيح
 اإلمكانيات
 التشغيلية

 نيةوالتق
  )الداخلية(

األمان  سياسةب ملخًصا توفر: األمن سياسة(أ)   30
على سبيل  ذلك في بما مقترحة، تسجيل وإجراءات

 : المثال ال الحصر
 لتوضيح المستقل تقييملل تقريراإلشارة إلى أي  •

 على المستقل التقييم وفقرة) وجدت إن( األمان إمكانيات
 السالمة؛ إمكانيات الختبار فترات

 القدرات أو األمان لزيادة مستوى أي وصف •
، ويشمل ذلك تعريف gTLD سلسلة تطبيق طبيعة مع

أية معايير امان حالية على المستوى الدولي أو ذات 
يتعھد مقدم الطلب بااللتزام بھا (يجب الصلة بالصناعة 

 .توفير الموقع المرجع)
قائمة بااللتزامات المقدمة إلى المسجلين فيما  •

 ألمان.يتعلق بمستويات ا
  

ولكي تكون مؤھالً للحصول على تقدير درجتين، يجب 
  أن تشتمل اإلجابات أيًضا على:

  
 تقتصر ال ولكن ،يتضمن األمن سياسة حول تفاصيل

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

:  تتضمن مالية مؤسسات من تنفيذھا يتم أنشطة عن عبارة ھي
 للرد؛ القابلة الخرى والتمويالت الودائع قبول) 1
 خدمات) 4 الحواالت؛ وخدمات الدفع) 3 اإلقراض؛ )2

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

 أو والنصائح الملفات إدارة) 10 المالية؛ النصائح) 9
 المالية الخدمات استخدام يتم. و .مالية كمقاصة العمل )11

 لتسبب استثنائية إمكانية مع األخرى السالسلو فقط؛ كمثال
  المتوقع من نشري أن أيضا شأنه من للمستھلكين ضررا

 لتقديم 44-30 األسئلة تخصص.األمن من مناسبة مستويات
 لوظائف الطلب لمقدم والتشغيلية الوظيفية للمنھجية وصف
 التشغيليلة والعمليات التحتية البنية على الداخلية السجل
 كاملة تفاصيل بتقديم الطلب لمقدم للسماح. بالسجل الخاصة
 اإلجابات عن اإلعالن يتم فلن المناسبة المعلومات وحماية
  .سئلةاأل بتلك الخاصة

-2
0-20 

 اإلجابة إيضاحات
 : الكاملة

 
 تفصيلي وصف) 1(

 والحلول للعمليات
 األمن إلدارة المنشورة
 التحتية البنى في المنطقي
 وكشف ومراقبة
 الضعف ونقاط التھديدات
 الخطوات واتخاذ األمنية
  لحلھا؛ المناسبة

 مع األمن اتساق)  2(
 التجاري النموذج
 السجل وحجم اإلجمالي
  له؛ المخطط

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 التكاليف في التقنية للخطة

 خطة في لھا المخطط

تفي   اباتاإلج  :المتطلبات تجاوز - 2
 وتشمل: 1بالسمات الالزمة للدرجة 

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

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

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

 HSTLD وجھة ذلك يكون قد(
 شھادات أي أو ISO 27001 وشھادة
 صناعية وشھادات موثوقة أخرى
  ؛)معروفة

 التقنية المتطلبات مع كامالً  تفاعالً )  3(
  و والتجارية؛

 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل) 4(
  .بھا والملتزم



 26-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

  :على
 
 بما يوضح  المستقل التقييم تقريرعلى  األدلة •

 ايزو ،المثال سبيل على(الفعالة  األمنية الضوابط
27001 .( 

 
 عن يزيد ال سبق ما ملخص زيدي ال يكون أن وينبغي

ه يجب توفير سياسة أن الحظ. ةصفح 20 إلى  10
 أمان كاملة للسجل بدون بحيث يتم تقديمھا مع الطلب.

 فنية لمحة تقديم: المقترح السجل على تقنية لمحة(أ)  
 . المقترح للسجل

 
 اختبار مع التقنية، للخطة الكافية الموارد تقديم يجب

 بتقديم الطلب مقدم وسيقوم. اليفللتك مناسبين وتوزيع
 تكون أن ويجب التالي القسم في للموارد مالي وصف
 بشكل ھذه التقنية بالمتطلبات مرتبطة الموارد ھذه

 . منطقي
 

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

 DNS واستفسارات معامالتال من عدد إلى التقديرات
 . عملھا من سنتين ألول التوفير وينبغي الشھر في
 

 على العامة النظرة حساب ينبغي ذلك، إلى باإلضافة
 مثل الشبكة مرور لحركة الجغرافي التشتت حساب
DNS، Whois، كان إذا.  المسجل ومعامالت 
 يتوقع فإنه التسجيل، للغاية محلية قاعدة يخدم التسجيل

. واحدة منطقة من رئيسي بشكل المرور حركة يتأت أن
 
 اإلجابات تكرار المستوى عالي التلخيص لھذا يلزم وال
  .أدناه الواردة األسئلة على

 بالقسم المفصلة العمل
  و ؛ المالي

 األمنية التدابير تتسق) 4(
 تم التي االلتزامات مع

 فيما للمسجلين بھا التعھد
 بمستويات يتعلق ما

 و األمن؛
 إجراءات مناسبة) 5(

 gTLD لسلسلة األمان
 سبيل على( الھ المقدم
 السالسل طلبات المثال
 الموثوقة التضمينات ذات
 الموجة السالسل مثل

 المتوقع المالية للخدمات
 مناسب مستوى تقدم أن

 إيضاحات .)لألمان
 : الكاملة اإلجابة

 
 الكاملة المعرفة  )1(

 للمظاھر الكامل والتفھم
 السجل؛ لمتطلبات التقنية

 مستوى توفر  )2(
 المرونة من كافٍ 
 ; للسجل التقنية ملياتللع
 مع االتساق  )3(

 التقنية/التشغيل حلول
 حاليا؛ المنتشرة

 مع التوافق  )4(
 الكاملة التجارية المنھجية
 المخطط السجل وحجم
 و له؛

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

 بھذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة
 العنصر؛

 األمنية القدرات من يكفي ما دليل) 2(
 الوصول في المنطقي التحكم وإنفاذ
 الحادث على والرد التھديدات وتحليل

 وممارسات. للحسابات والمراجعة
  المتبعة؛ الرائدة والحوكمة الرقابة

 مع المتوافقة األمان إمكانيات) 3(
 ھي كما الكاملة التجارية المنھجية
 التزامات وأية بالطلب موضحة

 و للمسجلين؛
 الفنية الموارد أن توضيح) 4(

 العنصر ھذا خطط إلنجاز المطلوبة
 و بسھولة؛ متاحة

 مساوية المقترحة األمان إجراءات) 5(
  .لھا المقدم gTLD سلسلة طبيعة مع
 جميع يلبي ال  :تطلباتالم فشل - 0

 تجاوز - 2. 1 للنقطة االحتياجات
  اإلجابات تتضمن :المتطلبات

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

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

  .  بھا والملتزم
 تتضمن  :المتطلبات يلبي - 1

  اإلجابات
 إلثبات التفصيل من كافٍ  مستوى) 1(



 27-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 الموارد توفر  )5(
 التشغيل لخطة الكافية
 المخطط بالتكاليف التقنية
 بالقسم بالتفصيل لھا

  .المالي

 بھذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة
  العنصر؛

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

 الفنية الموارد أن توضيح) 3(
 العنصر ھذا خطط إلنجاز المطلوبة
 .بسھولة متاحة

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

  

 وإجراءات أمنية سياسة توفر: األمن سياسة(ب)   30
على سبيل  ذلك في بما ،كاملة للسجل المقترح تسجيل

  :المثال ال الحصر
) الخدمات/  والطلب والخادم البيانات( النظام •

 تمي كلھا األنظمة وضمان للشبكة الوصول في والتحكم
 كيفية تفاصيل يتضمن بما آمن شكل في عليھا الحفاظ
 االحتياطي؛ والنسخ والدخول المراقبة

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

 الكمبيوتر أجھزة لحوادث االستجابة سياسات •
  ومعالجاتھا؛ بھا الخاصة والخطط والشبكة

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

  التسلل؛ كشف آليات •
 العاملة والدفاعات المقترح للسجل التھديد تحليل •

 44 لتوفير مصممة 44حتى السؤال  --) ب( 30 سئلةاأل  نعم
 الفنية الطلب مقدممن  المقصود والتشغيلي الفني للنھج اوصف
 البنية في داخلية التسجيل يتم التي الوظائف لتلك تشغيليةوال

 تفاصيل تقديم الطلب لمقدم ليسمح. التسجيل وعمليات التحتية
 على اإلجابة نشرتم ي لن ،الشخصية المعلومات وحماية كاملة
  .ينشر األسئلة ھذه

      



 28-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 العمل وقت في التھديد تحليل وتحديثات التھديدات ضد
  فترات؛ على

 الوصول على القدرة حسابات مراجعة تفاصيل •
  كافة؛ الشبكة إلى

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

 السجل؛ أمان
 على العاملين لطاقم الخلفية من التحقق عمليات •

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

 السالمة؛ إمكانيات
 بين التحديثات سالمة أمينلت مطلوبة موارد •

 إن ذاته االسم خوادم وبين االسم وخوادم السجل أنظمة
 . وجد

عدد ووصف للعاملين المخصصين لھذا  •
 المجال؛ و

 القدرات أو األمان لزيادة مستوى أي وصف •
 .gTLD سلسلة تطبيق طبيعة مع
 

 الرئيسية األمنية التھديدات اإلجابات تحدد أن ينبغي
  .تحديدھا تم تيال التسجيل لعملية

 والصيانة األولية، خطط لتنفيذ الموارد توفير• 
 من عدد ووصف( المعايير من الجانب لھذا المستمرة
  ).المجال ھذا لألفراد المخصصة األدوار

   



 29-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

  

 لمحةقم بتقديم  :المقترح السجلعلى  تقنية عامة نظرة  31
 .المقترح لالتسجيعن  فنية

 
 الخبرة مع ،كافية بموارد التقنية الخطة تكون أن يجب

 وصفا الطلب مقدم ويقوم. التكاليف وتوزيع المناسبة
 يجب الموارد وتلك ،التالي المقطع في المالية للموارد

 . التقنية المتطلبات لھذه معقول بشكل مرتبطة تكون أن
 

 حجم عن معلومات عامةال نظرةال تتضمن أن ينبغي
 تشير ،المثال سبيل على ،التقنية التسجيل عملية المقدرة

 تسجيل واالستفسارات المعامالت من لعدد التقديرات
 سنتين ألول الشھر توفير وينبغي في النطاقات أسماء
 . عملھا من
 

 عامةال نظرةتراعي ال أن ينبغي ،ذلك إلى وباإلضافة
 منظا مثل واردة الشبكة مرور لحركة الجغرافي التشتت
 كان إذا. المسجل والمعامالت ،الھوإز ،النطاقات أسماء

 يكون قد ثم ،المسجل للغاية محلية قاعدة يخدم التسجيل
 منطقة من أساسا تأتي المرور لحركة المتوقع من

 . واحدة
 

 عدممع  رفيع مستوىعلى  ملخصأن يكون ال وينبغي
 أن وينبغي. أدناه الواردة األسئلة على األجوبة تكرار
 لتسليط) ق( البصرية تخطيطي رسم اإلجابات نتتضم
 للبنية إطار وتوفير ،البيانات تدفقات على الضوء
 التفصيلية المخططات أن وينبغي. الشاملة التقنية التحتية
 ھذا خريطة إلى العودة على قادرة تكون الحقة ألسئلة
 استكمال ويمكن). ق( المستوى الرفيع البياني الرسم

 لشرح ،السرد أو ،وثائق مع )ق( البصرية المخطط
 . مطابقة والتشغيلية الفنية المكونات كافة كيفية

 

  نعم

0-1  

 :كاملةال جابةاإل وضحت  
 
 وفھم كاملة معرفة) 1(

 لمتطلبات التقنية الجوانب
  ؛ التسجيل

 كاف مستوى على) 2(
 لعمليات المرونة من

  ؛ والتقنية التسجيل
 المنتشرة مع االتساق) 3(

/  التقنية الحلول حاليا
  ؛ التنفيذية

 النھج مع االتساق) 4(
 األعمال وحجم العام

  ؛ التسجيل من المخططة
 لخطة الموارد توفير) 5(

 التكاليف في التقنية
 في بالتفصيل لھا المخطط

  و ،الكافية المالية قسم
 لمسائلا مع االتساق) 6(

  . الالحقة الفنية

 :االستجابة متطلبات يلبي -- 1
  :ويشمل

 حد إلى يوضح الذي الوصف إن) 1(
 والمعارف الطلب مقدم قدرات كبير

  ؛ العنصر ھذا لتلبية الالزمة
 النھج مع تتناسب تقنية خطط) 2(

 ھو كما والمالية والتشغيلية التقنية
  ؛ التطبيق في موضح

 الموارد من كاف مستوى على يدل) 3(
 أو ،ارتكبت ،اليد متناول في ھي التي
 . المھمة بھذه لالضطالع متاحة

  :المتطلبات فشل -- 0
  . 1 ليسجل متطلبات جميع يلبي ال



 30-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 5 من يقرب ما على كاملة إجابة تكون أن المتوقع ومن
  . صفحات 10 إلى

   

31
32  

 الشبكات وھندسة النظام عن وثائق تقديم :البناء طريقة
 على للحصول التسجيل عمليات دعم شأنھا من التي

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

 تكفي التي األخرى المكونات أو المتعددة المخططات
   :على سبيل المثال ال الحصر لوصف

ة مفصل شبكة(مخططات) ) ق( مفصل الشبكة مخطط• 
 بما ،المحكمة قلم عناصر نم الكامل التفاعل عرض مع

 على االعتماد استراتيجية الحصر ال المثال سبيل
 ،الھوإز ،النطاقات أسماء تسجيل بيانات وقاعدة ،الذات

 ؛ والوظائف ،البيانات ضمانو ،Whois الضمان
 لدعم الزمة نظم من بھا يرتبط وما الشبكة •

 : ومنھا التسجيل، عمليات
o عنونة نظام TCP/IP المتوقع 
o أي الخوادم، وأجھزة التوجيه، ( زةاألجھ

ومكونات الشبكات، واألجھزة الظاھرية والسمات 
واتصال  القرص ومساحة RAMو CPUاألساسية (

 الشبكة ومكوناتالشبكة الداخلية، والصناعة والطراز))
 )النظرية واآلالت

  ال

  

 اإلجابة إيضاحات   2-0
  : الكاملة

 
 بناء طريقة  )1(

 المترابطة الشبكة
 والمفصلة؛

 طريقة توفر  )2(
 ألنظمة المرونة البناء

 السجل؛
 حجم/مجال  )3(

 المتناسقة التقنية الخطة
 التجاري النموذج مع

 و المخطط؛ السجل وحجم
 الموارد تقديم  )4(

 في التقنية للخطة الكافية
 في لھا المخطط التكاليف
  المفصلة  العمل خطة
  .المالي بالقسم

 تتضمن :المتطلبات تجاوز - 2
تفي بالسمات الالزمة للسجل  اإلجابات

  وتشمل: 1
 مفصلة للشبكات تحتية بنيةل دليل) 1(

 على ةقادر يكونبحيث  التطور؛ وعالية
 المعلنة التوقعات من بكثير أعلى نطاق

 خفض وبالتالي ،عالية كميات لتسجيل
 العواصف من خطر حجم في ملحوظ
 على القدرة على يدل متوقعة وغير
 التكنولوجيات لدعم بسرعة التأقلم
 ليست التي والخدمات الجديدة

 التسجيل لبدء المتوخاة بالضرورة
  و ،األولي

 البنية وتأمين الكبير التوفر دليل) 2(
 التحتية؛

 تفاعل الشبكات ھندسة تبين) 3(
 التقنية للمتطلبات كامل وتناسق

  و والتجارية؛
 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل) 4(

  .بھا والملتزم



 31-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 واإلصدارات التشغيل نظام•
) اإلصدار عن بمعلوامت( والتطبيقات البرامج•

 والمراقبة واإلدارة السجل عمليات ملدع ضرورية
 خطط يتضمن بما لألھلية التخطيط على عامة نظرة•

 العريض النطاق تخصيص
 النقال/  المزودين قائمة•
•o المحددين العاملين طاقم أدوار ووصف عدد 

 المنطقة بتلك
o معلومات مع( والتطبيقات البرامج 

 عمليات لدعم الالزمة) اإلصدار
 رصدوال ، واإلدارة التسجيل،

 ذلك في بما التخطيط، على القدرة عن عامة لمحة •
 الترددي؛ النطاق عرض تخصيص خطط

 الناقلين/  مزوديال قائمة •
 والصيانة األولية، الخطط لتنفيذ الموارد توفير •

 عدد ووصف( المعايير من الجانب لھذا المستمرة
 ).المجال ھذا لألفراد المخصصة األدوار من

 
 تشمل أن يجب 2 ،نقاط على للحصول مؤھال ليكون 

 العمارة شبكة تصميم وجود على دليل اإلجابات أيضا
 المقترح التسجيل من المخاطر من كبيرة بدرجة يقلل أن
 على( والتكيف االستيعاب مستوى توفير خالل من

 الذي) دوس ھجمات ضد والحماية ،المثال سبيل
 الحجم لتكوين الالزمة األدنى الحد بكثير يتجاوز
 . المتوقع

 
 كاملةال جابةاإل  على كاملة إجابة تكون أن المتوقع ومن
  . صفحات 10 إلى 5 من يقرب ما في
  اإلجابة على ھذه األسئلة تبقى موضع السرية)(
  

 تتضمن  :المتطلبات يلبي  - 1
  اإلجابات

 الذي الھيكل من كاف وصف) 1(
 مقدم قدرات كبير حد إلى يوضح
 ھذا لتلبية الالزمة والمعارف الطلب

  العنصر؛
 بناء لخطط التحتية البنية تصف) 21(

 الالزمة؛ العناصر جميع الشبكات
 التحتية البنية يوضح وصف) 32(

 وأمان قوة ويقدم للشبكات الكافية
  السجل؛

 SLAو العريض النطاق تناسب) 43(
 ھو كما الكامل التجاري النموذج مع

 و بالطلب؛ موضح
 التقنية الموارد أن توضيح) 54(

 العنصر ھذا خطط إلنجاز المطلوبة
  . بسھولة متاحة

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



 32-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

   

32
33  

 قدرات حول التفاصيل تتضمن: البيانات قاعدة قدرات
 :المثال ال الحصرعلى سبيل  يلي ما البيانات قاعدة

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

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

 ونوع إجماال( الشامل األقصى التعامل •
  ،)التعامل

 ،التوسع إمكانية •
وإدارة  ،وحذفه وتعديله كائن إنشاء إجراءات •

 خدمين وأوراق االعتماد.المست
 ،الكبير التوفر •
 ،التغييرإجراءات إدارة  إشعارات •
 ،السجل نقل إجراءات •
 الموافقة، فترة تنفيذ •
 ، واإلبالغ إمكانيات •
 والصيانة ،األولية خطط لتنفيذ الموارد توفير •

 من عدد ووصف( المعايير من الجانب لھذا المستمرة
 ). المجال ھذا لألفراد المخصصة األدوار

•  
 البيانات قاعدة بيانات تسجيل نموذج تضمين يمكن
 . االستجابة لھذه الوضوح من مزيد لتوفير

 
 أن يجبالمذكورة  البيانات قاعدة قدراتمالحظة: 

 بالضرورة وليس ،التسجيل خدماتمرجًعا ل تكون
 ،المحاسبة أو الموظفين مثل الصلة ذات الدعم وظائف

 تقديم مع اتالخدم ھذه مثل بطبيعتھا تتشابك لم ما
 . مالحظة :التسجيل خدمات

 
 يجب 2 ،نقاط على للحصول مؤھال كونكي تل ليكون
 على دليل أيضا اإلجابات ملتتش  أيضا تشمل أن

 اإلجابة إيضاحات  0-2    ال
  : الكاملة

 
 والفھم المعرفة) 1(

 قاعدة لقدرات الكاملين
 متطلباتب للوفاء البيانات
 للسجل؛ التقنية

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

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 التكاليف في التقنية للخطة

 خطة في لھا المخطط
 بالقسم المفصلة العمل
  .المالي

  

 تتضمن :المتطلبات تجاوز - 2
تفي بمتطلبات الحصول على  اإلجابات
  وتشمل: 1الدرجة 

 تفصيليال وصفال من عالية درجة) 1(
 التي البيانات قاعدة لقدراتالمطور 
 من بكثير أعلى نطاق على قادرة تكون

 عالية، كميات لتسجيل المعلنة التوقعات
 حجم في ملحوظ خفض وبالتالي
 العواصف من متوقعة غير مخاطر
 بسرعة التأقلم على القدرة على ويدل
 والخدمات ديدةالج التكنولوجيات لدعم
 التسجيل بالضرورة المتوخاة ال التي
 مفصل وصف) 1(التشغيل. لبدء

 البيانات؛ قاعدة لقدرات التطوير وعالي
  
 البيانات قاعدة قدرات دليل) 2(

 التوسع إمكانية يشمل والذي الشامل،
 والمراجعة تحتية وبنية كبيرة بدرجة

 وإجراءات التشغيل إلجراءات المنتظمة
   االنطالق؛ ممارسات من اإلبالغ

 تفاعل الشبكات ھندسة تبين) 3(
 التقنية للمتطلبات كامل وتناسق

  و والتجارية؛
 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل) 4(

  .بھا والملتزم
 تتضمن  :المتطلبات يلبي  - 1

  اإلجابات
  
 قاعدة قدرات من كاف وصف) 1(

 كبير حد إلى يوضح الذي البيانات
 الالزمة والمعارف الطلب مقدم قدرات



 33-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 من المخاطر من كثيرا يقلل التي البيانات قاعدة قدرات
 االستيعاب مستوى توفير خالل من المقترح التسجيل
 األدنى الحد ينتكو كل تفوق التي التكيف على والقدرة
 . المتوقع لحجم الالزم

 
 كاملةال لحوالي كاملة اإلجابة تكون أن المتوقع ومن•

 طاقم أدوار ووصف عدد. صفحات 5 الى 3 حواليفي 
  .المنطقة بتلك المحددين العاملين

  العنصر؛ ھذا لتلبية
 البيانات قاعدة قدرات تصف) 21(

 العناصر جميع الشبكات بناء لخطط
 ؛الالزمة

 قاعدة قدرات الوصف يوضح) 32(
 ،)رائدة غير ممارسات( الكافية البيانات
 وإمكانية البيانات، قاعدة وإنتاجية
 مع البيانات قاعدة وعمليات التوسع
 محدودة؛ تعمليا حوكمة

 مع البيانات قاعدة قدرات تناسب) 43(
الفني والتشغيلي  التجاري النموذج
 في موضح ھو كما اإلجماليوالمالي 
  الطلب؛و

مستوى مناسب من  أن توضيح) 54(
 خطط إلنجاز المطلوبة التقنية الموارد

بالفعل لتنفيذ بسھولة متاحة العنصر ھذا
   .ھذه الوظيفة

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

   

33
34  

 الجغرافي التنوع لخطط وصفا تقدم: الجغرافي التنوع
  :من
 
 و ؛االسم خوادم  .أ
 .العمليات مراكز  .ب
 

يجب أن تتضمن اإلجابات على سبيل المثال ال الحصر 
  ما يلي:

 المادية المقصود المواقع يشمل أن ينبغي 
 واالحتياطية األساسية التحتية والبنى للنظم

 سمات ذلك في بما( العمليات لمراكز
  ذلك يتضمن قد. وغيرھا ،)األمان

  ال

   

 اإلجابة إيضاحات  2-0
  : الكاملة

 
 الجغرافي التنوع) 1(

 ومراكز األسماء لخوادم
  العمليات؛

 إجراءات اتساق) 2(
 مع الجغرافي التنوع
 التجاري النموذج
 السجل وحجم اإلجمالي
 و له؛ المخطط

 الكافية الموارد تقديم) 3(

 تفي  تتضمن  :المتطلبات تجاوز - 2
حصول بالسمات الالزمة لل اإلجابات

 وتشمل: 1على الدرجة 
 للتونع التطور عالية للمقاييس دليل) 1(

 المواقع مع للعمليات، الجغرافي
لمواصلة وظائف األعمال  والوظائف؛

الحيوية بالكامل في حاالت الكوارث 
 الطبيعية وغيرھا من الكوارث في

المكان الكائن فيه مقر األعمال أو نقطة 
  التواجد.

 واألمن وفرالت من عالية درجة) 2(
 العريض؛ والنطاق



 34-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 الستخدام السجل خطط Anycast أي أو 
وتدابير  الجغرافي للتنوع أخرى إجراءات

  يتضمن أن يجب .التنوع الطوبوغرافي
 للتنفيذ األولي الموارد خطط وصف

والصيانة المتواصلة لھذا الجانب من 
 الموظفين أدوار ووصف دعد( المعايير

 ). المجال لھذا المخصص
  

 2 نقاط، على للحصول مؤھال كونكي تل ليكون
 على دليال أيضا اإلجابات تشمل أن يجب نقطتين،
 كبيرة بدرجة يقلل الذي الجغرافي التنوع خطة وجود
 استمرار ضمان اقترحه الذي التسجيل من المخاطر من

 في المحدد لنحوا على( الحيوية األعمال وظائف جميع
 حال في) 39 السؤال في الطالب استمرارية خطة
 العمل مكان في) غيرھا أو طبيعية كارثة وقوع

 .وجود نقطة أو الرئيسي
 

 5 الى 3 لحوالي كاملة اإلجابة تكون أن المتوقع ومن
  .صفحات

 التكاليف في التقنية للخطة
 خطة في لھا المخطط
 بالقسم المفصلة العمل
  .المالي

 للمتطلبات كامل وتناسق تفاعل)  3(
  و والتجارية؛ التقنية

 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل) 4(
  .بھا والملتزم

 تتضمن  :المتطلبات يلبي  - 1
  اإلجابات

 الجغرافي التنوع لخطط وصف) 1(
 الضرورية؛ العناصر جميع ويشمل

 التنوع من يكفي ما الخطط تقدم) 2(
 والعمليات؛ األسماء لخوادم الجغرافي

لمواصلة وظائف السجل الحيوية في 
حالة التعطل المؤقت في مقر األعمال 

 الرئيسي أو في نقطة التواجد.
 مع الجغرافي التنوع خطط تناسب) 3(

الفني والتشغيلي  التجاري النموذج
 موضح ھو كما الكامل والمالي
  وبالطلب؛

المناسبة  التقنية ردالموا أن توضيح) 4(
والمتوفرة في الوقت الحالي أو المتعھد 

 ھذا خطط إلنجاز المطلوبةبھا متوفرة 
  .بسھولة متاحة العنصر

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

   

34
35  

 االسم خادم تكوين بوصف قم DNS خدمة توافق
 مع طلبال مقدم توافق كيفية ذلك في بما وتشغيله،
RFCs .المستخدمة االسم خوادم جميع تشغيل يجب 
 مواصفات مع بالتوافق الجديد gTLD لنطاق

 التعليق طلبات من يلي فيما المحددة DNS بروتوكول
)RFC (لـ ذلك على حصرھا عدم مع  الخاصة:  

 2671و 2182و 2181و 1982و 1035و 1034

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

 
 يجب الجديدة gTLD بـ الخاصة االسم خوادم أن كذلك الحظ
: االسم لخوادم IANA ةتقني متطلبات مع تتطابق أن

 اإلجابة إيضاحات 0-12
 : الكاملة

 لتھيئة كاف وصف) 1(
 واالمتثال األسماء خوادم

 DNS لبروتوكول
  ؛RFCs بـ المتعلق

 الخطة حجم/مجال) 2(

  :المتطلبات يلبي تجاوز - 1 2
 :اإلجابات تتضمن

 على خططوصف مناسب لخدمة ) 1(
 والتفصيل التطور من عالية درجة
 مع والتوافق االمتثال لضمان

التي توضح إلى حد  DNS بروتوكول
كبير قدرات ومعرفة مقدم الطلب 
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 4343و 3901و 3597و 3596و 3226و
 .4472و

 أسماء نظام خدمة عن صيلتفا تقديم 
 ال ولكن ذلك، في بما المقصود النطاقات
 للخدمات وصفا قدمت تكون أن :على تقتصر
 معدالت دعم إلى مثل ،النطاقات أسماء

 والقدرات األولى، العملية في االستعالم
 ھذه تحجيمھا يمكن وكيف. للنظام االحتياطية
 المستوى نطاق في للنمو وظيفة بوصفھا
 خدمات كيفية تصف سوف المثل،وب األعلى؟
 .واألداء التحديث أسلوب اسم لخادم النطاق

 كيف وصف -- ستتبع التي التعليقات طلبات 
 التعليقات طلبات مع متوافقة للخدمات يمكن
 أي مع مشتركة أو ھذه مكرسة ھي وإذا

 المناطق أو) األداء/  سعة( أخرى وظائف
 .النطاقات أسماء نظام

 وصف -- الخدمات تنفيذل المستخدمة الموارد 
 ذلك في بما. والبرمجيات الخادم أجھزة كامل
 خطط ومعالجة للشبكة، الترددي النطاق
 الموارد لتوفير خططا أيضا وتشمل. للخوادم
 لھذا المستمرة والصيانة األولية، لتنفيذ

 من عدد ووصف( المعايير من الجانب
 ).المجال ھذا لألفراد المخصصة األدوار

 وصف -- وظيفة النظام يقومس كيفية شرح 
 تكون سوف المقترحة التحتية البنية أن كيف
 مواصفات في وصفھا أداء تقديم على قادرة
 .التسجيل اتفاقية على تعلق) 2 القسم( 10

<http://www.iana.org/procedures/nameserv
er-requirements.html>.  

  

 مع المتناسقة التقنية
 وحجم التجاري النموذج
 ؛له المخطط لالسج

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 التكاليف في التقنية للخطة

 خطة في لھا المخطط
 بالقسم المفصلة العمل
 .المالي

 االمتثال دليل) 4(
 باتفاقية 6 للمواصفات

  .السجل
 معرفة على أدلة) 5(

 االحتياجات وفھم كاملة
 نظام لخدمة الالزمة
 واحدة ،النطاقات أسماء
 وظائف خمس من
  الحرجة سجيلالت

 ومواصفاتذا العنصرالالزمة لتلبية ھ
 .  المطلوبة األداء

 التوفر؛ من كبير مستوى) 2(
 )1.1، القسم (6(المواصفة رقم 

 ومواصفات األداء المطلوبة.
 للمتطلبات كامل وتناسق تفاعل)  3(

  و ؛والمالية والتشغيليةوالتجارية التقنية
 الموارد من كاف مستوى على يدل) 4(

 متعھد بھا أو اليد، متناول في ھي التي
 )4(.المھمة بھذه لالضطالع متاحة أو

 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل
  .بھا والملتزم

 تتضمن  :المتطلبات يلبي  - 1
 :اإلجابات

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

  العنصر؛
 لتؤدي كافية SRS خطط تكون) 2(

 ومواصفات DNS االمتثالمع إلى
 المطلوبة؛ األداء

 مع الجغرافي نوعالت تناسب) 3(
 ھو كما الكامل التجاري النموذج
 بالطلب؛و موضح

 التقنية الموارد أن  توضيح) 4(
 العنصر ھذا خطط إلنجاز المطلوبة
  .بسھولة متاحة

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

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 
 والموارد تقديمھا يجب التي الخدمات وصف 
.  النظام عمل كيفية وبيان الخدمات، تنفيذ في المستخدمة
  :يلي ما حةالمقتر المعلومات وتشمل

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

 
 وصف .الخادم وبرامج معدات إكمال وصف.  الموارد
 تخصيص يجري ھل.  RFCs مع الخدمات توافق كيفية
 مناطق أو) األداء/القدرة( أخرى مھمة أي شراكة أو

DNSمعالجة وخطط للشبكات العريض النطاق وصف ؟ 
 أدوار ووصف عدد( الموارد خطط وصف. الخوادم

  ).   المجال لھذا المخصصة الموظفين
 

 األداء تقديم على المقترحة التحتية البنية قدرة وصف
 المرفقة) 6 مواصفات( اءاألد مواصفات في  الموضح
  . السجل اتفاقية بمسودة
  :ما يلي الدليل على األمثلة تشمل
 
 المقترح التكوين( الخادم تكوين رامعي معايير •

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

  
 5 من يقرب ما في كاملةال جابةاإل تكون أن المتوقع ومن
  .صفحات 10 إلى
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

   

 تسجيل وإجراءات أمنية سياسة توفر: األمن سياسة  35
 : ذلك في بما مقترحة،

 والتحكم) الخدمات/  والطلب والخادم البيانات( النظام•
 الحفاظ يتم كلھا األنظمة وضمان للشبكة الوصول في

 المراقبة كيفية تفاصيل يتضمن بما آمن شكل في عليھا
 االحتياطي؛ والنسخ والدخول

 التي المخاطر تقلل التي األخرى واإلجراءات الشروط•
  ات؛الخدم مھاجمة رفض خالل من نشرت

 والشبكة الكمبيوتر أجھزة لحوادث االستجابة سياسات•
  ومعالجاتھا؛ بھا الخاصة والخطط

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

  التسلل؛ كشف آليات•
 ضد العاملة والدفاعات المقترح للسجل التھديد تحليل•

 على العمل وقت في التھديد ليلتح وتحديثات التھديدات
  فترات؛

 إلى الوصول على القدرة حسابات مراجعة تفاصيل•
  كافة؛ الشبكة

 المادي؛ األمان منھجية•
 أمان منظمة عن المسئولة المجموعة أو القسم تحديد•

 السجل؛
 على العاملين لطاقم الخلفية من التحقق عمليات•

 األمان؛
 إن( األمان ياتإمكان لتوضيح المستقل التقييم تقرير•

 الختبار فترات على المستقل التقييم وفقرة) وجدت
 السالمة؛ إمكانيات

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

 و
 ؛ وعدد ووصف للعاملين المخصصين لھذا المجال

 مع القدرات أو األمان لزيادة مستوى أي وصف)•

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

:  تتضمن مالية مؤسسات من تنفيذھا يتم أنشطة عن عبارة ھي
 للرد؛ القابلة الخرى والتمويالت الودائع قبول) 1
 خدمات) 4 الحواالت؛ وخدمات الدفع) 3 اإلقراض؛ )2

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

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

 اإلجابة إيضاحات  2-0
 : الكاملة

 
 تفصيلي وصف) 1(

 والحلول للعمليات
 األمن إلدارة المنشورة
 التحتية البنى في المنطقي
 وكشف ومراقبة
 الضعف ونقاط التھديدات
 الخطوات واتخاذ األمنية
  لحلھا؛ المناسبة

 مع األمن اتساق)  2(
 التجاري النموذج
 السجل وحجم اإلجمالي
  له؛ المخطط

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 التكاليف في التقنية للخطة

 خطة في لھا المخطط
 بالقسم المفصلة العمل
  و ؛ المالي

 يةاألمن التدابير تتسق) 4(
 تم التي االلتزامات مع

 فيما للمسجلين بھا التعھد
 بمستويات يتعلق ما

 و ؛األمن
 إجراءات مناسبة) 5(

 gTLD لسلسلة األمان
 سبيل على( لھا المقدم
 السالسل طلبات المثال
 الموثوقة التضمينات ذات
 الموجة السالسل مثل

 تتضمن  :المتطلبات تجاوز - 2
  اإلجابات

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

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

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

 HSTLD وجھة ذلك يكون قد(
 شھادات أي أو ISO 27001 وشھادة
 صناعية وشھادات موثوقة أخرى
  ؛)معروفة

 التقنية المتطلبات مع كامالً  تفاعالً )  3(
  و والتجارية؛

 بالفعل المتاحة الفنية الموارد دليل) 4(
  ؛.بھا والملتزم

 تتضمن  :المتطلبات يلبي - 1
 :تاإلجابا

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

 العنصر؛
 األمنية القدرات من يكفي ما دليل) 2(

 الوصول في المنطقي التحكم وإنفاذ
 الحادث على والرد التھديدات وتحليل

 وممارسات. للحسابات والمراجعة
  المتبعة؛ الرائدة والحوكمة الرقابة

 مع المتوافقة األمان انياتإمك) 3(
 ھي كما الكاملة التجارية المنھجية
 التزامات وأية بالطلب موضحة
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 .gTLD سلسلة تطبيق طبيعة
 

 الرئيسية األمنية التھديدات اإلجابات تحدد أن ينبغي
  .تحديدھا تم التي التسجيل لعملية

  
  اإلجابة على ھذه األسئلة تبقى موضع السرية)(
   

 المتوقع المالية للخدمات
 مناسب مستوى تقدم أن

 .)لألمان
.  

 و للمسجلين؛
 الفنية الموارد أن توضيح) 4(

 العنصر ھذا خطط إلنجاز المطلوبة
 و .بسھولة؛ متاحة

 مساوية المقترحة األمان إجراءات) 5(
  .لھا المقدم gTLD سلسلة طبيعة مع
   :اتالمتطلب فشل - 0
  . 1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال

   

قم بتوفير وصف للخطط : IPv6 إلى الوصول إمكانية  36
ويشمل ذلك على سبيل  IPv6الخاصة بتوفير نقل 
  المثاال ال الحصرك

 Whois إلى IPv6 وصولال السجل يدعم •
 نشر خدمة وأي الويب إلى المستند Whoisو

 من قسمبال موضح ھو كما أخرى تسجيل بيانات
) من 1.5(القسم  6 ةالمواصف المواصفاتفي 
 .السجل تفاقيةال

 فيالوارد  شرطمع ال التسجيل ة توافقكيف•  •
 اثنينالمتمثل في الحصول على  6 ةمواصفال
 .IPv6 عبر للوصول قابلةال األسماء خوادم من

 عبر توفيرھا سيتم التي الخدماتتصنيف كافة    •
IPv6، اتصال ووصف IPv6 ودمز وتنوع 
 .استخدامھا سيتم التي

 والصيانة األولية، الخطط لتنفيذ الموارد توفير •
 ووصف( المعايير من الجانب لھذا المستمرة

 ھذا لألفراد المخصصة األدوار من عدد
 ).المجال

 
 5 الى 3 حواليفي  كاملةال اإلجابة تكون أن المتوقع ومن

 عبر DNS خوادم إلى الوصول السجل يدعم.صفحات
 حالًيا IANA ولدى األقل على اسم لخادمي IPv6 شبكة
 اسم لخدمة التقنية المتطلبات من لمجموعة أدنى حد

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

r-requirements.html.  

 اإلجابة إيضاحات  1-0
 : الكاملة

 والفھم المعرفة) 1(
 المجال لھذا الكاملين
 التقنية بالمتطلبات الخاص
  ؛للسجل

 الخطة حجم/مجال )2(
 مع المتناسقة التقنية

 وحجم التجاري النموذج
 له؛ و المخطط جلالس

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 التكاليف في التقنية للخطة

 خطة في لھا المخطط
 بالقسم المفصلة العمل
  .المالي

 االمتثال على دليل) 4(
 اتفاق إلى 6 للمواصفات
  .التسجيل

  

 تتضمن:  المتطلبات يلبي - 1
  اإلجابات

وصف مناسب إلمكاينة وصول ) 1(
IPv6  من كافٍ  مستوىوالذي 
 والمعرفة القدرةيثبت  إلثبات التفصيل

 العنصر؛ بھذا للوفاء المطلوبتين
 التي وا لاالفع التنفيذ خطة دليل) 2(

 إلى الوصول إماكنية المتطلبات تحدد
IPv6 الوصول إلمكانية وتشير 

 باالنتقال IPv6  لـ يسمح ما IPv6  لـ
 مواصفات مع يتوافق بما بالشبكة

IPv4 IANA األقل ىعل اسم بخادمي 
  منفصلين؛

 النموذج مع IPV6 خطط تناسب) 3(
 المالي والتشغيلي والفني التجاري
 بالطلب؛ موضح ھو كما الكامل

 المطلوبة الفنية الموارد أن وتوضيح
 متاحة العنصر ھذا خطط إلنجاز
    .بسھولة

 الموارد من كاف مستوى على يدل) 4(
 ارتكبت أو اليد، متناول في ھي التي
  .المھمة بھذه طالعلالض متاحة

 :  المتطلبات فشل - 0
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

IPv4 .منفصلين االسم خوادم من خادمين ھذه تتضمن 
 خادم كل إن حيث الشبكة، طوبوغرافية وبواسطة جغرافًيا
 إليھما الوصول ويمكن البيانات، من متسقة مجموعة يعتبر
 السجل تلبية كيفية وصف. العالم حول متعددة مواقع من

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

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

  ). المجال لھذا المخصصة الموظفين

  . 1 للنقطة االحتياجات جميع يلبي ال

   

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

 ؛االحتياطي
  االحتياطي للنسخ المستخدمة واألنظمة البرامج •
   ،البيانات تنسيق •
  للبيانات، حتياطياال النسخ مزايا •
 االحتياطي، النسخ اختبار إجراءات •
 قاعدة بناء إعادة/البيانات استعادة إجراءات •

  بيانات،
 و واإلجراءات، التخزين في التحكم أدوات  •
للتنفيذ األولي والصيانة  الموارد خطط وصف •

 عدد(المستمرة لھذا الجانب من المعايير 
 لھذا المخصصين الموظفين أدوار ووصف

 ).مجالال
 5إلى  3من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة في حوالي 

  صفحات.

  ال

   

 اإلجابة إيضاحات  2-0
  : الكاملة

 
 االحتياطي النسخ) 1(

 واستخدام المفصل
 ذات االسترجاع عمليات
  الصلة؛

 النسخ عملية) 2(
 واالسترجاع االحتياطي

 يةجنھمال مع تتسق
 والحجم الكاملة التجارية
  و لسجل؛ل له المخطط

 الكافية الموارد تقديم) 3(
 التكاليف في التقنية للخطة

 خطة في لھا المخطط
 بالقسم المفصلة العمل
 .المالي

 

  

 تتضمن:  المتطلبات تجاوز - 2
  اإلجابات

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

 ألمن المستمر والدعم القوي الرصد مع
 مراجعة وتتابع الحتياطية،ا النسخ
 اختبار وتتابع االحتياطية، النسخ

.  االستعادة وتحليل االستعادة
 اتباعھا؛ يجري التي الرائدة الممارسات

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

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

  .بھا والملتزم
 تتضمن:  المتطلبات يلبي  - 1

  اإلجابات
وصف مناسب لسيايات  الدعم) 1(

التي توضح  الكافي االحتياطيالنسخ 
إلى حد كبير قدرات ومعارف مقدم 
الطلب والتي تكون الزم لتلبية ھذا 

 االسترداد وخطواتالعنصر.
    المتاحة؛ واالسترجاع
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 من  األدنى الحدوصف ) 2(
; اتباعھا يجري لتيا الرائدة الممارسات

 االحتياطي النسخ إجراءات تناسب) 3(
الفني والتشغيلي  التجاري النموذج مع

 موضح ھو كما الكاملوالمالي 
  بالطلب؛و

 أنمستوى مناسب من  توضيح) 4(
المتوفرة حالًيا أو الملتزم  التقنية الموارد

بتوفيرھا أو المتوفرة بالفعل لتنفيذه ھذه 
 ھذا خطط ازإلنج المطلوبةالوظيفة
  .بسھولة متاحة العنصر

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

   

38  Escrow  صفو: البياناتحفظ  
   
 ترتيباتل الطلب مقدم التزام استجابة كيفية •

 في الموثقة التخزين مستودعبمتطلبات 
 المواصفات( السجل بيانات مستودع مواصفات

  ).سجلال اتفاقيةمسودة  من 2
 

للتنفيذ األولي والصيانة  الموارد خطط وصف •
 يشمل بما(المستمرة لھذا الجانب من المعايير 

 لھذا المخصصة الموظفين أدوار ووصف عدد
 ).  المجال

  
 5إلى  3تكون اإلجابة الكاملة المتوقعة في حوالي 

  صفحات.

  ال

   

إيضاحات اإلجابة  21-0
   الكاملة:

 وفھم كاملة معرفة) 1(
 واحدة الضمان، ناتالبيا
 وظائف خمس من

  الحرجة؛ التسجيل
االمتثال لمواصفات ) 2(
   من اتفاقية التسجيل؛ 2
فنية لوجود  خطة) 32(

موارد كافية في تكاليف 
المخطط المفصل في 

  و القسم المالي،
) الترتيب لضمان 43(

اتساق مع النھج العام 
األعمال  لقطاع

  وحجم/نطاق التسجيل.

   يشمل الرد :باتتجاوز المتطل - 2
دليل على درجة عالية من التطور ) 1(

التفصيلية من ضمان  واإلجراءات
  البيانات

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

   التسجيل؛
التفاعل الكامل بين التقنية ) 3(

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

  .المخصصة لفعل المتاحة أوالمتاحة با
 :يلبي المتطلباتتلبية الشروط - 1

   يشمل الرد
وصف مناسب لعملية تخزين ) 1(

مستوى كاف من التفاصيل البيانات 
القدرة الكبيرة بما يوضح إلظھار 

   العنصر؛ والمعرفة الالزمة لتلبية ھذا
ضمان البيانات كخطط كافية وفقاً ) 2(
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 لمواصفات ضمان البيانات؛
  من اتفاقية السجل). 2مواصفة (ال
قدرات الضمان تتناسب مع المنھج ) 3(

كما ھو  الفني والتشغيلي والماليالعام 
  و ،طلبموضح في ال

مستوى مناسب من على ) توضيح 4(
لتنفيذ ذلك  أن الموارد التقنية الالزمة

عن طريق خطط لھذا العنصر متاحة 
  .لتشغيل ھذه الوظيفةبسھولة

   :تتعذر المتطلبا – 0
  . 1أ ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 

   

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

أداء المواصفات  العمل المشترك للمسجل، واستمرارية
والتي ) 1.3(القسم  6المواصفة رقم )، 6(مواصفات 

  تتعلق بمشروع اتفاق التسجيل. 
  

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

  حالة عطل فني. 
  

للتشغيل األولي والصيانة وصف خطط الموارد 
(عدد ووصف لھذه الناحية من المعايير المتواصلة 

  لھذا المجال). أدوار الموظفين المخصصة
  

 الحصر، سبيل على ليس ولكن ،الرد يتضمن أن ينبغي
  :األعمال استمرارية خطة من التالية العناصر

 
 االمتثال لھا يتعرض التي والتھديدات المخاطر تحديد •

  ؛ التسجيل استمرارية لاللتزامات
 قد والتي( الحيوية األعمال وظائف وتعريف تحديد •

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

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

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

إيضاحات اإلجابة   2-0
   الكاملة:

وصف مفصل يبين ) 1(
 خطط االمتثال اللتزامات

   استمرارية التسجيل؛
نطاق/مقياس الخطة ) 2(

التقنية التي تتوافق مع 
النھج العام لقطاع 

 األعمال وحجم المخطط
  و لھا من التسجيل،

) وضع خطة فنية 3(
 لموارد كافية في تكاليف

تخطيط المفصل في ال
  القسم المالي.

 االمتثال على دليل) 4(
 اتفاق إلى 6 للمواصفات
  .التسجيل

يفي  الرديشمل  :تجاوز المتطلبات - 2
  :1بمتطلبات الحصول على نقطة 

عالية من العمليات المتقدمة  درجة) 1(
ومفصلة للحفاظ على استمرارية 

   التسجيل؛
 مثل ملموسة، خطوات على الدليل) 2(
 أو االحتياطية الخدمة مزود مع عاقدالت

  على موقع قيد التشغيل. المحافظة
   مستوى عال من التوافر؛ وجود) 2(
التفاعل الكامل واالتساق بين ) 3(

  و متطلبات العمل،
) دليل الموارد التقنية المتاحة بالفعل 4(
  .المخصصة أو
   يشمل الرد :يلبي المتطلبات - 1
 وصف مناسب بخطة استمرارية)1(

مستوى كاف من التفاصيل  السجل 
القدرة الكبيرة والمعرفة توضح إلظھار 

   العنصر؛ الالزمة لتلبية ھذا
ضمان كفاية خطط االستمرارية ) 2(

ة رقم اتلمواصفبا(التؤدي إلى االلتزام 
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 التسجيل وظائف خمس بعد التسجيل خدمات تشمل
 دعم وعمليات األخرى التسجيل وظائف مقابل) الحرجة

  ؛ والتكنولوجيا
 من الھدف واالسترداد االسترداد نقطة أھداف تعريف •

  و ،الزمن
 لاللتزامات االمتثال لتعزيز اختبار خطط أوصاف •

 . الصلة ذات
 
 أن يجب, نقطتين على للحصول مؤھال كونت يكل

  :على أيضا اإلجابات تشمل
 
 مستويات لقيادة يوفر أن للغاية مفصلة خطة وضع •

  ؛ والتوافر ممارسة
 مزود مع عقدا مثل الملموسة الخطوات من األدلة •

) حاليا المعينة خدمة مشغل أي إلى باإلضافة( احتياطية
 . الساخنة المحافظة موقع أو
 

 من يقرب ما على كاملة إجابة تكون أن المتوقع ومن
   . صفحات 15 حتي 10

   ؛)6
خطط تتناسب قدرات الضمان ) 3(

الفني العام مع المنھج التواصل 
ي كما ھو موضح فوالتشغيلي والمالي 

  و ؛طلبال
من أن مستوى مناسب ) توضيح 4(

ذلك عن  الموارد التقنية الالزمة لتنفيذ
متاحة طريق خطط لھذا العنصر 

  .لتنفيذ ھذه المھمةوسھلة
ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0

  . 1 أ االحتياجات للنقطة

   

 ھو كما(نقل الخدمات  خطة تقديم انتقال السجل:   40
 اتباعھا يمكن التي) التسجيل انتقال عمليات في موضح

من  دائم بشكل لالنتقال ضروريا ذلك كان حال في
gTLD تأخذ أن يجب. الجديد المشغل إلى المقترحة 
 األعمال وظائف مع ةمتسق كونتو االعتبار، فيالخطة 
 .السابق السؤال في تحديدھا تم التي الحيوية

 
سبيل المثال ال الحصر  على خطة،ال عناصر تشمل قد
 :يلي ما
 
 وظائف من لالنتقال التحضيرية الالزمة الخطوات •

 الحرجة؛ التسجيل

  ال

   

إيضاحات اإلجابة  0-12
   الكاملة:

المعرفة والتفھم ) 1(
لعمليات نقل كامل ال

 بإمكانيات قاعدةالسجل 
البيانات للوفاء 

  بااللتزامات الفنية للسجل;
نطاق/مقياس الخطة ) 2(

 الفنية الذي يتفق مع النھج
العام لقطاع األعمال 
والحجم المخطط له 

  و للتسجيل،

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

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

المرحلة االنتقالية، ومراقبة قوية من 
   قبل وبعد انتھاء التفويض؛

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

  و العمل التقنية؛متطلبات 
  .) مقدم االنتقال المتاح بالفعل4(
   يشمل الرد :المتطلبات يلبي - 1
تفاصيل ال مستوى كاف من  )1(
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  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 والجھود االنتقالية المرحلة أثناء التسجيل رصد •
 التسجيل وظائف إلى انقطاع أي من للحد المبذولة
 و الحرجة، الفترة ھذه وخالل

 من جزء أي تمكن عدم حال في طوارئ خطط وضع •
 وفقا قدما المضي على قادر غير التسجيل االنتقال
 .للخطة

 
 من يقرب ما على كاملةال جابةاإل تكون أن المتوقع ومن

 قم بتقديم خطة يمكن اتباعھا عند.صفحات 10 إلى 5
الجديد إلى مشغل جديد،  gTLDضرورة انتقال نطاق 

   بما في ذلك عملية االنتقال.

) وضع خطة فنية 3(
كموارد كافية لتكاليف 

المفصل في  التخطيط
  القسم المالي.

التي إلظھار خطة نقل السجالت 
قدرة ومعرفة كبيرة الزمة لتلبية توضح 

   ھذا العنصر،
وصف لخطة نقل السجل   )2(

وجود أدلة كافية لتسجيل المناسبة 
انتقالية مع رصد خطة باإلضافة إلى 

 مخصص أثناء المرحلة االنتقالية
   للتسجيل؛

انتقالية تتناسب مع النھج  خطة) 3(
لقطاع الفني والتشغيلي والمالي العامة 

  و ؛طلباألعمال كما ھو موضح في ال
) الموارد الالزمة النتقال التسجيل 4(

  .تخصيصا كامال مخصص
.  

ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0
  . 1أ ت للنقطة االحتياجا

   

   اختبار تجاوز الفشل: قم بتقديم  41
اختبار تجاوز الفشل، تتضمن  وصف لخطة •

االختبار السنوي اإلجباري للخطة. قد تتضمن 
وصًفا لخطط اختبار تجاوز فشل مراكز  األمثلة

 البيانات أو عمليات تشغيل لمواقع بديله، من
 أو اختبار مرفق فعال إلى آخر ضعيف،

أو غيرھا من اآلليات.  نات السجلمستودع بيا
ويجب أن تأخذ الخطة بعين االعتبار وأن تكون 
مناسقة من وظائف األعمال الحيوية المحددة في 

 .39السؤال 
للتشغيل األولي . وصف خطط الموارد  •

والصيانة المتواصلة لھذا الجانب من المعايير 
 (عدد ووصف أدوار الموظفين المخصصة لھذا

 المجال).
  

  ال

   

إيضاحات اإلجابة  0-12
   الكاملة:

المعرفة والتفھم ) 1(
 الكامل بإمكانيات قاعدة

البيانات للوفاء 
  بااللتزامات الفنية للسجل;

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

العام لقطاع األعمال 
والحجم المخطط له 

  و للتسجيل،
) وضع خطة فنية 3(

كموارد كافية لتكاليف 
المفصل في  التخطيط

   القسم المالي.

يشمل  :المتطلبات يلبيتجاوز  - 1 2
   الرد

وصف مناسب لخطة اختبار الفشل ) 1(
على درجة عالية من التطور  دليل

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

بما يوضح  واالستعراض، والتحليل؛
قدرات ومعارف مقدم الطلب الالزمة 

  لتلبية ھذا العنصر
 كافية الفشل اختبار لخطة وصفا) 2(
 استعراض من مناسب مستوى مع

 الفشل؛ االختبارات نتائج وتحليل
 مع تناسبت التجميع اختبار خطة) 3(
 كما والمالي والتشغيلي التقني نھجمال
 و ،الطلب في موضح ھو



 44-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

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

 
 نھاءأو إ ،التجوال ،المثال سبيل على( االختبار أنواع •

 االختبار؛ وتواتر) المواقع من الخدمة
ھي كيفية التصرف في  ما النتائج، التقاط يتم كيف •

 النتائج؛ تقاسم يتم والذين النتائج،
 ما المثال، سبيل على( االختبار خطط ديثتح يتم كيف •

 على للحصول التغيير عمليات وإدارة تحديث على يبعث
 ؛)القرار التحديثات

 التسجيل مھمة وظائف الستعادة الوقت من المدة •
 الحرجة؛

 ذلك في بما ،العمليات جميع الستعادة الوقت من المدة •
 و الحرجة؛ التسجيل مھمة وظائف

 .آخر إلى موقع من لترحيل نيةالزم الفترة طول •
 

 5 من يقرب ما, في كاملةال جابةاإل تكون أن المتوقع ومن
   .صفحات 10 إلى

 الموارد من كاف مستوى على يدل) 4(
 ارتكبت أو اليد، متناول في ھي التي
) 2(.المھمة بھذه لالضطالع متاحة
   مستوى عال من المرونة؛ وجود

التفاعل الكامل واالتساق بين ) 3(
   متطلبات العمل التقنية؛

لفشل الدليل على الموارد التقنية ) 4(
التجارب المتاحة بالفعل أو المخصصة 

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

القدرة والمعرفة كبيرة الالزمة لتلبية 
   ھذا العنصر؛

أدلة كافية من خطة االختبار  وجود) 2(
مع استعراض مخصص وتحليل لنتائج 

   اختبارات الفشل؛
بار التجميع التي تتناسب اخت خطة) 3(

مع منھج عمل شامل كما ھو موضح 
  و  ؛طلبفي ال

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

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

  . 1أ االحتياجات للنقطة 

   

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

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

وأجھزة التوجيه وجدر الحماية). يجب أن يوضح ھذا 
واآلليات التي سيتم  الوصف كيفية مراقبة ھذه النظم

خطأ واإلبالغ عنه، كما يجب أن استخدامھا لتصعيد ال

  ال

   

إيضاحات اإلجابة  2-0
   الكاملة:

المعرفة والتفھم ) 1(
 الكامل بإمكانيات قاعدة

البيانات للوفاء 
  بااللتزامات الفنية للسجل;

نطاق/مقياس الخطة ) 2(

 الرد يلبييشمل  :تجاوز المتطلبات - 2
 1كافة السمات للحصول على الدرجة 

  ويشمل:
األدلة التي تظھر درجة عالية من ) 1(

التطور والتفصيل للتسامح/الرصد 
أدوات الرصد في  المكرر ونشره مع
وحة أجھزة القياس الوقت الحقيقي / ل
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 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

تفاصيل عن ترتيبات الدعم المقترحة لنظم السجل  يقدم
   ھذه.

  
سوف يقوم مقدم الطلب بوصف آليات االتصال  •

للمسجلين الكتشاف وتأشير ھيئات التسجيل  والمراقبة
-512 لـ DNSمما يؤدي إلى تجاوز أحجام استجابة 

بايت بمجرد -RFC-3226 1220بايت وتعديل 
  .DNSSEC وفير الدعم لـت

 والصيانة ،من أجل التنفيذ األولي خططلل الموارد توفير
 من عدد ووصف( المعايير من الجانب لھذا المستمرة
 ).المجال ھذا لألفراد المخصصة األدوار

 
 أن يجب نقطتين، على للحصول مؤھال كونت يكل

 :على أيضا اإلجابات تشمل
 
 للرصد التوجيھية ادئالمب/  الخطأ مع التسامح تلبية  •

 المشار إليھا.
 اءخطلأل استجابةفريق  توفيرب لتزاماال على دليل •

 .على مدار الساعة
  
 

 من يقرب مافي  كاملةال جابةاإل تكون أن المتوقع ومن
  .صفحات 10 إلى 5

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

 الفنية الذي يتفق مع النھج
العام لقطاع األعمال 
والحجم المخطط له 

   للتسجيل،
) وضع خطة فنية 3(

كموارد كافية لتكاليف 
المفصل في  التخطيط
  و لي.القسم الما

االتساق مع ) 4(
االلتزامات المقدمة 

صيانة  المسجلين بشأن
  النظام.

ومراجعتھا  (المقاييس) التي تم نشرھا
   بانتظام،

 وجود مستوى عال من التوافر ؛) 2(
يتيح القدرة على الرد على األخطاء من 

خالل فريق للرد متوافر على مدار 
  الساعة.

دوام التفاعل و اتساق اإلثبات ) 3(
  و التقنية، لمتطلبات العمل

صد دليل الموارد التقنية للر )4(
  والتصعيد المتاح بالفعل أو المخصص

 .  
   يشمل الرد :المتطلبات يلبي - 1
وصف مناسب مستوى كاف ) 1(

من لعمليات المراقبة وتصعيد األخطاء 
القدرة بحيث تظھر التفاصيل إلظھار 

لدى مقدم  كبيرة الالزمةالوالمعرفة 
   لتلبية ھذا العنصر؛ الطلب

تثبت كفاية نظم  أدلة) 2(
مستوى مل المخطط مع الرصد/التح
 ةمخصصالرصد مناسب من ال

الذي  واالستعراض الدوري المحدود
   يتم تنفيذه؛

خطط تتناسب مع نھج  ھناك) 3(
الفني والتشغيلي والمالي العاماألعمال 

  و ،كور في الطلب1الم
أن ب مستوى مناسب  ) توضيح4(

ذلك عن  الموارد التقنية الالزمة لتنفيذ
متاحة طريق خطط لھذا العنصر 

  . لتنفيذه ھذه الوظيفة بسھولة
ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0

  . 1االحتياجات للنقطة 
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 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

   

43  DNSSEC :توفير  
الخاصة بالسجل  DNSSECبيان سياسة  •

السياسات وصف والتي يجب أن تحتوي على 
المقترح المتبع،  لتسجيللالخاصة باواإلجراءات 

منطقة، على سبيل المثال، للتوقيع على ملف ال
مواقع األطفال، ولتوليد  للتحقق والموافقة من

  .وتبادل وتخزين مواد التخزين
 مع DNSSEC وصف كيفية توافق تنفيذ •

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

 5155و 4641 ،4509 ،5910 ،4035
(يطلب ھذا األخير فقط عند عرض رفض 

 ).مبعثرال التواجد المعتمد
الخاصة بالتشغيل األولي وصف خطط الموارد   •

والصيانة المتواصلة لھذا الجانب من المعايير 
أدوار الموظفين المخصصة لھذا  (عدد ووصف

 ).المجال
  

 5إلى  3في  كاملةال جابةاإلتقدم  أن المتوقع ومن
كجزء من  DPSتوفير  يتعين مالحظة،. صفحات
   الطلب.

  ال

   

ة إيضاحات اإلجاب  1-0
  الكاملة:

المعرفة والتفھم ) 1(
 الكامل بإمكانيات قاعدة

البيانات للوفاء 
 بااللتزامات الفنية للسجل;

واحدة من بين خمسة 
  وظائف حيوية للسجل.

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

العام لقطاع األعمال 
والحجم المخطط له 

  و للتسجيل،
) وضع خطة فنية 3(

ة لتكاليف كموارد كافي
المفصل في  التخطيط

  القسم المالي.
 االمتثال على القدرة) 4(

 ذات التعليقات لطلبات
  .الصلة

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

التي توضح  DNSSECمناسب لـ 
معرفة القدرة وإلظھار البشكل كبير 
تلبية على كبيرة الالزمة لمقدم الطلب 

في  DNSSEC لتقديم اجاتاالحتي
وقت اإلطالق، وفقاً لطلبات التعليقات 

 ، وتوفيرRFCsھذا العنصر. المطلوبة
التشفير اآلمن لإلدارة الرئيسية (توليد، 

   تبادل، وتخزين)؛
 TLD منطقة ملفاتعلى أن  دليل) 2(

 امتثاال االطالق، وقت فيسيتم توقيعھا 
 وعروض ،المطلوبة التعليقات لطلبات
 المفاتيح لقبول قدرات توفير التسجيل
 خالل من المسجلين من العمومية

 في بما الذات على االعتماد استراتيجية
 التشفير مفتاح إدارة تأمين توفير ذلك

 ؛)تخزينالو تبادلالو ،التوليد(
 اإلدارة إلجراءات كاف وصف) 3(

 المستوى نطاق في للمسجلين الرئيسية
 المقترح؛

 النھج مع ناسبيت بما التقنية الخطة) 4(
 ھو كما والمالية والتشغيلية التقنية
 و التطبيق، في موضح

 الموارد من كاف مستوى على يدل) 5(
 أو وارتكبوا ،جھة من بالفعل ھي التي
  .المھمة بھذه لالضطالع متاحة

إجراءات اإلدارة الرئيسية ) 2(
   المقترحة؛  TLD للمسجلين في

تتناسب الخطة الفنية مع النھج ) 3(
عام لقطاع األعمال كما ھو موضح ال
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  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

  و ،طلبفي ال
) توضيح أن الموارد التقنية الالزمة 4(

ذلك عن طريق خطط لھذا  لتنفيذ
. العنصر تكون متاحة بالفعل أو بسھولة

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

   

  .اختياري  44
IDNs:   

 عمتحديد إن كان السجل المقترح سيقوم بد •
، وإذا TLDفي نطاق  IDNتسجيل عناوين 

 الكيفية. على سبيل فوضحكان األمر كذلك، 
المثال، وضح الرموز التي سيتم دعمھا، وتقديم 

تحديدھا  مرفقة برموز متغيرة تم IDNجداول 
بجانب سياسة تسجيل مناسبة. ھذا يتضمن أيًضا 

بقاعدة البيانات مثل  الواجھات العامة الخاصة
Whois  أوEPP. 

 RFCsبـ  IDN تنفيذالتزام  كيفية وصف •
 التوجيھية المبادئ عن فضال 5893-5809

ICANN IDN  
/en/topics/idorghttp://www.icann.

guidelines.htm-n/implementation. 
 والصيانة األولية، الخطط لتنفيذ الموارد وصف •

 ووصف( المعايير من الجانب لھذا المستمرة
 ھذا لألفراد المخصصة األدوار من عدد

 )المجال
  

 5 من يقرب ما في كاملةال جابةإل تكون أن المتوقع ومن
  المرفقات إلى باإلضافة صفحة 10 إلى

خطط الموارد (بما يشمل عدد ووصف أدوار  وصف
وصف كيفية توافق  الموظفين المخصصة لھذا المجال).

 ،RFCs 3454، 37435890مع  IDNتنفيذ 

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

وقت  IDNsفيذ لتن لھذا السؤال مع خطط التنفيذ ونيستجيب
ً  البدء سيتم احتسابه    الموضحة ھنا. للمعايير طبقا

 خدمة IDNsتعتبر  0-12
إيضاحات  إضافية.

) 1( اإلجابة الكاملة:
المتطلبات التقنية 

 والمعرفة الكاملة بھذا
  الجانب من التسجيل؛

فنية كمورد  خطة) 2(
كافي لتكاليف المخطط 

  المفصل في القسم المالي؛
 االتساق مع) 3(

االلتزامات التي تعھد بھا 
المسجلين في الغرض من 

 التسجيل والتسجيل
  و ألوصاف الخدمات،

) قضايا متعلقة 4(
باستخدام البرامج النصية 

 IDNيتم تسويتھا و التي
جداول كاملة ومتاحة 

   للجمھور.
 االمتثال على القدرة) 5(

 ذات التعليقات لطلبات
  الصلة

 العنصر لھذا الشروط يستوفي -- 1
 االستجابة تشمل :اختياري

 الذي IDN لتنفيذ كاف وصف) 1(
 الطلب مقدم قدرة كبير حد إلى يوضح

 العنصر؛ ھذا لتلبية الالزمة والمعارف
 ،IDN لإلجراءات مالئما وصفا) 2(
 ،كاملة IDN الجداول ذلك في بما

 IDN إذنا التوجيھية للمبادئ واالمتثال
 الدوري والرصد التعليقات، وطلبات/ 
 ؛IDN ملياتللع
 حل تقديم على القدرة على والدليل) 3(

 ھجمات أو قضايا IDN والمعروف
 خداع؛

 التقنية النھج مع تتسق IDN خطط) 4(
 في موضح ھو كما والمالية والتشغيلية
 و التطبيق،

 الموارد من كاف مستوى على يدل) 5(
 ارتكبت اليد، متناول في ھي التي
 - 2.المھمة بھذه لالضطالع متاحة

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

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

 الكاملة، واالمتثال للمبادئ التوجيھية
IDNA/IDN وRFCsوالرصد ، 



 48-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

لى جانب إ 5893، و34915892 ،34905891
 على موقع الويب ICANN IDN إرشادات

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

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

 ة أو ھجماتالمعروف IDN وقضايا
IDN الخداعة؛   

التفاعل الكامل واالتساق لمتطلبات ) 3(
  و العمل التقنية،

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

والمعرفة الالزمة لتلبية  القدرة الكبيرة
   ھذا العنصر؛

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

   ؛IDN/IDNA لـ التوجيھية
التي تتفق مع النھج  IDN خطط) 3(

  و العام كما ھو موضح في الطلب؛
توضيح أن الموارد التقنية الالزمة ) 4(

لتنفيذ ذلك عن طريق خطط لھذا 
   .بسھولة العنصر متاحة

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

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

إثبات القدرة 
  المالية

  قم بتوفيرتقدم البيانات المالية:   45
والمراجعة بشكل مستقل  المدققة القوائم المالية •

 لمقدم الطلب للسنة المالية األخيرة
غير المدققة للفترة المدققة أو والقوائم المالية  •

   المنتھية مؤخرا لمقدم الطلب.البينية 
  

والمراجعة بشكل مستقل  المدققة القوائم المالية
 (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان من

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

بالنسبة  المدققة للفترة المنتھية مؤخرا لمقدم الطلب.
   بات الجدد، يتم تقديملمقدمي الطل

 أحدث اإلقرارات المالية المتاحة •
 أو المراجعة المالية لم تتوفر البيانات إذا  •

ألسباب  المعتمدة بشكل مستقل يجب تقديم شرح
 .ذلك

 
 على القانوني للكيان المالية البيانات تكون أن وينبغي
 أو شريكة شركة وليس ،طلب مقدمك الوارد النحو

أو  المالية البيانات حول يضاحاتأما اإل. شركة قابضة
  فلن تتم مراجعتھا. يعادلھا ما أو السنوية التقارير

  
    أحدث اإلقرارات المالية المتاحة. 

  
 يتم استخدام البيانات المالية في تحليل المشروعات

   اليف.والتك
  

 :يلي ماعلى  ةشملم كاملةال جابةاإل يكون أن وينبغي
 
 العمومية؛ الميزانية •
 خل؛الد بيان •

تعطي  ) أن50-45يقصد باألسئلة الموجودة بھذا القسم (  ال
تقنية في لمقدمي الطلبات الفرصة إلثبات قدراتھم التشغيلية وال

   السجل. إدارة

يتم إعداد القوائم المالية   1-0
بشكل  الموثقة أو المدققة

 IFRS  وفقاً لـمستقل 
(المعايير الدولية 

لإلقرارات المالية) 
 IASBالمعتمد من 

معايير المحاسبة  (مجلس
الدولية) أو المعايير 
المحاسبية المتعارف 

ً  عليھا والمقبولة  وطنيا
(على سبيل المثال، 

GAAP.(  وھذا يتضمن
ميزانية وبيان دخل 

يعكسان الحالة المالية 
ونتائج  لمقدم الطلب

، وبيان عمليات التشغيل
/ رأس بحقوق المساھمين

وبيان مال الشركاء، 
في حال  .بتدفقات النقد

كان مقدم الطلب كياناً 
 جرى تشكيله حديثا

 gTLDلغرض  تطبيق 
ودون خبرة عملية، فإنه 
يجب على مقدم الطلب 

تعكس  قديم تقارير ماليةت
رأس مال الكيان لمشغل 
السجل. يجب أن يكون 
 ھناك إمكانية للتحقق من

التمويل في الحالة السابقة 
على أنه انعكاس حقيقي 

ودقيق وال يمكن أن 

يتم توفير  :يلبي المتطلبات -يلبي    1
المالية الموثقة أو المدققة  البيانات
عند المستوى  بشكل مستقل الكاملة

لمقدم  األعلى المتوفر للسلطة القضائية
المالية  محيث مثل ھذه القوائ .الطلب

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

  . غير مدققة كحد أدنى
لم يتم الوفاء  :فشل المتطلبات - 0

 . على سبيل1بالمتطلبات إلحراز 
المثال، فشل كيان له تاريخ عملي في 

  . .بشكل مستقل تقديم إقرارات ُمدقَّقة
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 شريك؛ المال رأس/  المساھمين حقوق بيان •
 و النقدي، التدفق بيان •
إذا كان  مستقلة، أو المراجع شھادة خطاب •

 اإلجابة على ھذه األسئلة تبقى موضع(.منطبًقا
  السرية)

 تمويالً مأموالً. يتضمن
 عند عدم توفر البيانات

الموثقة أو المدققة بشكل 
منفصل يكون على مقدم 

ر الطلب توفير تفسي
مع الممارسات  واضح

القضائية إلى جانب أن 
بالحد األدنى  يمتلك

البيانات المالية غير 
  المدققة.

   

للتكلفة  التوقعات: تقديم التوقعات الماليةنموذج   46
المرفق) للحدث األكثر ( 1النموذج  والتمويل باستخدام

  .احتماال
 خدماتل خارجية بمصادر االستعانة كنت إذا مالحظة، 

 الصلة ذاتبند التكلفة  في التكلفة ھذهأشر إلى  معينة،
 .القالب من
 

يھا تكون ف التي الفتراتمن  يأل توضيحاتقم بتوفير 
 المتوقعة، التشغيل تكاليف من أقل المتوقعة اإليرادات

  .العمليات على تأثير وأي
  

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

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

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

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

   من صحة أي االفتراضات.
إلجابة الكاملة في حدود صفحة من المتوقع أن تكون ا

  ال

   

قام مقدم الطلب بتقديم   2-0
 نموذج شامل يثبت عمل

دائم (حتى في حالة 
تساوي التكاليف مع 

الربح خالل السنوات 
  للتشغيل). الثالث األولى

  
يعتبر وصف مقدم 

لتطوير التوقعات  الطالب
خالل مرحلة  كافيا

وتعتبر كذلك  االجتھاد
  .للتوقعات أساسا

 يلبي - 1تجاوز المتطلبات - 2
  : :المتطلبات

التوقعات المالية النموذج وصف ) 1(
بتفصيل كما ھو موضح بشكل مناسب 

توازن  ليكونبحيث يتم تحديدھا كاف 
من حيث التكلفة معقول محافظ 

يمثل التمويل  والتمويل والمخاطر، أي
   اھتمام مستمر؛ والتكاليف

توضيح الموارد والتخطيط ) 2(
  و ؛للعمليات المستدامة

) العمل الذي سبق القيام به في 3(
للوصف الكامل، يشير  وضع توقعات

 . إلى وجود أساس سليم لألرقام المقدمة
   :المتطلبات يلبي - 1
وصف النموذج بتفصيل كاف ليتم ) 1(

قول من حيث التكلفة مع تحديده بتوازن
والتمويل والمخاطر، أي أن التمويل 

   المستمر؛ والتكاليف تتفق االھتمام
توضيح الموارد والتخطيط ) 2(

   للعمليات المستدامة؛
تحديد االفتراضات المالية عن ) 3(



 51-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

  صفحات باإلضافة إلى القالب. 3إلى 
  اإلجابة على ھذه األسئلة تبقى موضع السرية)(

 و خدمات التسجيل والتمويل واألسواق؛
  ) التقديرات المالية والدفاع عنھا؛ و4(
   

ال يلبي جميع : اتفشل المتطلب - 0
  . 1أ االحتياجات للنقطة 

   

  :المال رأس ونفقات تكاليف  )أ(  47
بما يتفق مع قالب التوقعات المالية  شرحالو وصف ال

  لما يلي:
 الرأسمالية والنفقات المتوقعة التشغيل تكاليفال •

 المقترح المسجل وتشغيل إلنشاء
التي يتم إسنادھا  وجدت، إن ،الخدمات ھي ما •

 قسم في مبين ھو كما ،خارجية ادربمصإلى 
 بمصادر االستعانة وأسباب القالب،في  تكلفةال

 خارجية؛
 من فئة أي فياألعوام  بين كبيرة فروق أي •

 المتوقعة، التكاليف فئات
 في بما الرئيسية االفتراضات/  لألساس وصف •

 قالب في المقدمة التكاليف مبررات ذلك
 أو تنفيذي موجز يشمل قد وھذا. التوقعات
 أو المرجعية، والبيانات الدراسات نتائج ملخص
 لتطوير اتخذت التي الخطوات من غيرھا

من  أي صحة من والتحقق االستجابات
 .االفتراضات

 
 الطلب، لمقدم المساعد الدليل في موصوف ھو وكما. 

 بالكامل الطلب ضوء في المقدمة المعلومات دراسة ستتم
 مع اإلجابة ھذه فقتتوا أن يجب لذا،. التقييم ومعايير

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

المقترحة وتعمل على 
طلبات الفنية تمويل المت

بشكل كاٍف ومتسقة مع 
المقترح  المھمة/الھدف

للسجل. التكاليف المتوقعة 
معقولة لتسجيل الحجم 
 والنطاق الموصوف في

تشمل التكاليف  التطبيق.
تكاليف التمويل المحددة 

(مصروفات ورسوم 
 األداةات الصلة 1الفائدة) 

المالية بالمستندات 
الخاصة بالعمليات 

ورة في المذكالمتواصلة 
  أدناه. 50السؤال

 االفتراضات 
 والمنطق األساسية

 مذكورة بتفصيل واضح
على  تشمل، أن ويمكن

سبيل المثال ال الحصر 

تفي اإلجابات  :تجاوز المتطلبات - 2
بكافة السمات الخاصة بالحصول على 

  .1درجة 
التكاليف واالفتراضات المقدرة ) 1(

عناصر التكلفة الموصوفة متحفظة 
منفصل بكل  مرتبطة بوضوح وبشكل

ات تشغيل السجل: مجال من عملي
 خدمات التسجيل، والمتطلبات التقنية،

وغيرھا من الجوانب األخرى كما 
   وصفھا مقدم الطلب؛

وتتفق التكاليف التقديرية محفوظة ) 2(
مع عملية حجم/نطاق/مقاس التسجيل 

   الطلب؛ كما وصفه مقدم
معظم التقديرات الفعلية  تشير) 23(

و أ إلى أمثلة لعمليات التسجيل السابقة
  و أو ما يعادلھا، الحالية

) وتستند تقديرات المحافظين إلى 34(
ووصف مجموعة من  تلك التجارب

التكاليف المتوقعة واستخدام الحد 
  . األعلى لھذه التقديرات

  : المتطلبات يلبي - 1
التكلفة وافتراضات تغطي عناصر ) 1(
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

إبقاء ) 1:  أجل من األرقام جدول في المقدمة المعلومات
) توفير خدمات التسجيل الواردة 2عمليات التسجيل، و

 القسم في الموصوفة التقنية بالمتطلبات) الوفاء 3اعاله، و
 التكاليف تتضمن أن يجب. والعملية التقنية القدرة إثبات
   . والمتغيرة الثابتة

  
   .أن تتضمن التكاليف الثابتة والمتغيرةيجب كما 
  

 يجب نقطتين، من درجة على للحصول مؤھال لتكون
 على لتكاليفل امتحفظً  اتقديرً  اإلجابات توضح  أن

 القائمة أو السابقة السجيل لعمليات الفعلية األمثلة أساس
 ما أو والتكاليف للنمو والتوقعات مماثل نھج مع

 من أمثلة على للحصول عيةالمرج المواد إرفاق. يعادلھا
 .القبيل ھذا
 

 ة في حدودكاملال جابةاإل تكون أن المتوقع ومن
اإلجابة على ھذه األسئلة تبقى موضع (.ينصفحت
   )السرية

 :على
 المكونات 

 رأس لنفقات الرئيسية
 المال؛
 المكونات 

 تكاليفل الرئيسية
 وتكاليف التشغيل،
 عددو ،الفردية التشغيل

 وعدد الموظفين،
/  التشغيلوحدات 
 لتقنيةا المعدات

 من وغيرھا والتسويق،
 التكاليف.

 تكاليف 
 بمصادر االستعانة
  .وجدت إن خارجية،

مجاالت  الموصوفة بشكل مقبول جميع
ل، عمليات السجل: خدمات التسجي
والمتطلبات التقنية وغيرھا من 

األخرى كما ھو موضح من  الجوانب
  و قبل مقدم الطلب،

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

  .من حجم/نطاق/مقاس مقدم الطلب
متوازية بشكل معقول  التوقعات) 3(
 الواردة التاريخية المالية البيانات مع
   .45 السؤال في
ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0

  . 1أ االحتياجات للنقطة 

      

لھا.  قم بوصف المدى المتوقع للتكاليف المخطط) ب(
  .وصف العوامل التي تؤثر على ھذا المدى

يتوقع أن تكون اإلجابة على ھذا السؤال في حدود 
اإلجابة على ھذه األسئلة تبقى موضع ( صفحتين.
  )السرية

  ال

   

   

      

   

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

 لكل أو العائدات/الربح من تشغيل السجل المقترح).
  مصدر (بقدر ما ھو متاح)،

   :صفو 
 )أ :األموال الحالية موارد لكل من كيف ستقدم) 1

   ،ت المستمرةب) العملياو العمليات التمھيدية،
توضيحاً لنموذج الربح بما في ذلك تقديرات ) 2

  ال

   

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

السجل. تم تحديد مصادر 
تمويل رأس المال 
عليھا  بوضوح واإلبقاء

ستخدامات بجانب اال
األخرى المحتملة لألموال 

اإلجابة تفي  :تجاوز المتطلبات - 2
ت الحصول على تقدير بكافة متطلبا
  نقطة واحدة:

  الموارد الحالية كمية ومنفصلة) 1(
وذلك في التسجيل ومخصصة لعمليات
لمقدم الطلب حساب يتوفر فقط 

 ؛ألغراض تقديم الطلبات فقط
   التسجيل ومخصص لعمليات
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

مقدم الطلب  االنتقال (في حال عدم نية وأسعار لمعدالت
االعتماد على ربح التسجيل لتغطية تكاليف تشغيل 

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

( مقدم الطلب (يجب  الخارجي، ) مصادر التمويل3 ،
 عليه عند االقتضاء تقديم دليل على التزام من جانب

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

 المضمون محددا بوضوح، بما في ذلك تلك المرتبط
 من مختلفة أنواع أي،( من التمويل بمصادر لكل نوع

 والبنود الضمان، / الضمان ونوع والتمويل مستوى،
 التمويل؛ من نوع لكل) الرئيسية

 فئات من فئة أي في سنة بين الكبيرة الفروق أي) 4
 واإليرادات، التمويل

 ذلك في بما الرئيسية االفتراضات/  لألساس وصفا) 5
 قالب في المقدمة واإليرادات التمويل مبررات
 نتائج ملخص أو تنفيذي موجز يشمل قد وھذا. التوقعات

 الخطوات من غيرھا أو المرجعية، والبيانات راساتالد
 أي صحة من والتحقق االستجابات لتطوير اتخذت التي

 .االفتراضات
 
 ،نقطتين من درجة على للحصول مؤھال كونكي تل

 :على ما يلي اإلجابات تبرھن أن يجب
 
 و واإليرادات، للتمويل متحفظ تقدير) 1
 العائدات ىعل تعتمد ال التي الجارية العمليات) 2

 .المتوقعة
 

في حدود  كاملةال جابةاإل تكون أن المتوقع ومن
   .صفحتين

 )اإلجابة على ھذه األسئلة تبقى موضع السرية(

ھذه وإتاحتھا. تم وصف 
انتقال مصادر  خطة

التمويل من الرأس مال 
المتاح إلى الربح الناتج 
إذا ( عن عمليات التشغيل

كان متاًحا). تم توثيق 
مصادر التمويل الخارجية 

والتحقق منھا ويجب أال 
مصادر مأمولة  تتضمن

 مثلةاأل وتشمل . لألموال.
على  لتزاماال لةأدعلى 

سبيل المثال ال الحصر 
 :على

 
 المنفذة االتفاقات 

 التمويل؛
 أو اعتماد، خطاب 
 التزام خطاب 

 .قوي
 
 التزامات كونت قد

 ةمشروط التمويل
   .الطلب على بالموافقة

تم تحديد مصادر تمويل 
رأس المال الالزمة 
تشغيل  الستمرار عمليات

السجل على أساس 
متطور. األرباح المخطط 

لھا متسقة مع حجم 
إلى  والدخول المخطط له
  األسواق المستھدفة.

حالة تمويل العمليات الجارية  في) 2(
من الصناديق القائمة (بدال من العائدات 

الجارية) فإنه يتم التمويل  من العمليات
والفصل بين الجنسين، وخصص ھذا 

كافية لتشغيل  الغرض فقط في كمية
  ثالث سنوات؛

 متحفظةالمقدمة  فتراضاتاال) 3(
 والبيانات الدراسات االعتبار في وتأخذ

 الخطوات من غيرھا أو ،المرجعية
 من والتحققالدر  لتطوير اتخذت التي
تبط تر )3(االفتراضات؛من  أي صحة

اإليرادات بوضوح بحجم األعمال 
  المتوقعة، وحجم السوق والتوغل؛ 

  
) واالفتراضات المعمول بھا ھي 4(

   متحفظة،
نماذج التدفق النقدي المعّدة ) 55(

وافتراض اإليرادات  لتمويل الصلة
الفعلية حيث يتم تقسيم النشاط التجاري 

  و ،على نحو كافالفعلي 
في  )آمن() رأس المال مقسم إلى 56(

ويرتبط  التعھد(غير آمن) مقابل 
  . بالتدفقات النقدية

   :المتطلبات يلبي - 1
 ومعھودة الموارد القائمة كمية،) 1(

والمتاح وحسب  على النحو المحدد
   الميزانية؛

حالة تأمين العمليات الجارية  في) 2(
من التمويل الحالي (بدال من العائدات 

الجارية) فإن التمويل  من العمليات
يكون كمي ومن ثم تحديد مصادره 
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

  
 األساسية االفتراضات
 والمعالجة والمنطق
 على بوضوح، مذكورة
 :الحصر ال المثال سبيل

 
 الرئيسية المكونات 

 التمويل لخطة
 وشروطھا
 و الرئيسية،

 وعدد السعر 
  .التسجيالت

   سنوات؛ بمبلغ كافية لتشغيل ثالث
ترتبط اإليرادات المتوقعة مباشرة ) 3(

 بحجم األعمال، وحجم السوق والتوغل؛
  و 
) االفتراضات المعمول بھا 4(
  .. عنھا يمكن الدفاعالتي معقولة ووال
متوازية بشكل معقول  التوقعات) 5(
 الواردة يةالتاريخ المالية البيانات مع
  .45 السؤال في
ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0

  . 1أ االحتياجات للنقطة 

      

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

ھذه األسئلة تبقى موضع  اإلجابة على( .المدى
  .)السرية

ة الكاملة في حدود صفحة من المتوقع أن تكون اإلجاب
  واحدة.

  ال

   

   

      

   

صف التخطيط المحتمل و :التخطيط المحتمل )أ(  49
   الخاص بك:

أية حواجز متوقعة قم بتعريف  التعرف على •
أنھا  لتنفيذ نھج العمل الموضح بالتطبيق، وكيف

أو الجدول أو العائد تؤثر على التكلفة، والتمويل 
  .الزمني في التخطيط الخاص بك

أي الئحة خاصة، أو قم بتعريف التعرف على  •
السياسة التي قد تؤثر على تقديم  القانون أو

  .خدمات التسجيل
التدابير الالزمة للحد من المخاطر  بوصفقم  •

  األساسية كما ھو مذكور في ھذا السؤال.
  
  

  ال

   

االحتماالت والمخاطر   2-0
محددة ومضمنة في 

والعائد التكلفة  يتحليل
والتمويل. خطة اإلجراء 
محددة في حال حدوث 
االحتماالت. النموذج 

ث ھذه حال حدو مرن في
 تحديد الردود االحتماالت.

التي تعالج الموارد 
واحتمال التأثير على 

  الطوارئ.

: تشتمل اإلجابة تجاوز المتطلبات - 2
على كافة السمات الالزمة للحصول 

   .1على تقدير 
تحديد النموذج بدقة للمخاطر  يتم )1(

 :الرئيسية والفرص التي سوف تحدث
مخاطر التشغيل، ومخاطر األعمال 

  و والقانونية، وغيرھا؛ لتجارية،ا
خطط العمل والعمليات والموارد   )2(
للتمويل القائم وخطة اإليرادات  كافيةال

  . للطوارئ التي قد تحدث
   :المتطلبات يلبي - 1
 كاف بشكل نموذجال يحدد) 1() 1(

 ذلك في بما( الرئيسية المخاطر



 55-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

على لكل طارئ، يجب أن تحتوي اإلجابة الكاملة 
 لى اإليراداتبما يشمل التأثير عوصف واضح للتأثير 

سنوات التي  3والتكاليف لفترة والتمويل المتوقعة 
  .(سيناريو االحتمال األكبر) 1 النموذجقدمت في 

  
 ،نقطتين من درجة على للحصول مؤھال تكونكي لو

 العمل خططو الكافية الموارد اإلجاباتتوضح  أن يجب
في  حتى والعائدات الحالية التمويل خطة في والعمليات
 .الطوارئث حدو حاالت

 
في حدود  كاملةال جابةاإل تكون أن المتوقع ومن

  .صفحتين
  
 .)وسيتم االحتفاظ بالردود على ھذا السؤال في سرية(

 والقانونية التجارية واألعمال العمليات،
 األخرى والمخاطر المالية،و والقضائية

  ؛)الصلة ذات
يحدد النموذج المخاطر الرئيسية مع 

كافية بحيث يمكن فھمھا من  تفاصيل
قبل رجل أعمال من ذوي الخبرة في 

   ھذا المجال؛
الرد اعتبار الحتمال حدوث  يعطي) 2(

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

ئمة، فإنه يتم في الخطة القا الطوارئ
تحديد مصادر التمويل ووضع خطة 

  . للحصول عليھا
ال يلبي جميع  :فشل المتطلبات - 0

  . 1أ االحتياجات للنقطة 

      

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

وبوجه  .يلزم إنحراف مادي لنموذج الطلب المحدد
  صف:: قم بوخاص

 ؟التقنية المستمرة كيف سيتم الوفاء بالمتطلبات،  •
البديل الذي يمكن رفعه بصورة  التمويلما ھو  •

 معقولة في وقت الحق.
قم بتوفير تفسير إذا كنت ال ترى بأن ھناك فرصة لتقليل 

  التمويل.
  

 تحسب) 2المالية (قالب  قالب التوقعاتأكمل إنھاء 
  روف)(سيناريو أسوأ الظ.لحدوث أسوأ حالة

  
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة في حدود صفحتين 

اإلجابة على ھذه األسئلة تبقى ( باإلضافة إلى القالب.
  )موضع السرية

  ال
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

      

بوصف التخطيط المحتمل لديك حيث تكون  قم )ج(
تتجاوز التوقعات العليا التي  معدالت النشاط بشكل كبير
الزماً.  نموذج التطبيق أمراً يكون فيھا تغيير المواد من 

وبوجه خاص، كيف سيتم الوفاء بالمتطلبات التقنية 
   المستمرة؟

  
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة في حدود صفحة 

  )ھذه األسئلة تبقى موضع السرية اإلجابة على(واحدة

  ال

   

   

      

   

تقدير مالي لتمويل عمليات السجل الخاص  توفيرأ) (  50
 المنطقي األساس، باإلضافة إلى نويأساس س على

الفني  نھجمال مع يتناسب بماھذه  التكاليف تقديرات
   .المذكور في الطلب والمالي والتشغيلي

  
تشمل الوظائف الخاصة للسجل التي يجب دعمھا حتى 

  :الطلب و/أو التمويل في حال فشل عمل مقدم
  
  ألسماء النطاقات المسجلة؛ DNS حل  )1أ

  
 حجم نطاقات في النظر الطلبات يمقدم على ينبغي

 المثال، سبيل على( اليومية النطاقات أسماء استعالمات
0 - 100M 1 وB -100M  1 وB (+، والتكاليف 

 االستفسارات، ھذه مستويات بزيادة المرتبطة اإلضافية
  .SLA أداء مقاييس تلبية على والقدرة

   
   نظام التسجيل المشترك؛ تشغيل  )2ب
  

 حجم نطاقات في النظر الطلبات يمقدم على ينبغي
 سبيل على( األوروبي الشعب حزب اليومية المعامالت
 ،+) 2M و  2M -200K و 200K - 0 المثال،

 ھذه مستويات بزيادة المرتبطة اإلضافية والتكاليف
  .SLA أداء مقاييس تلبية على والقدرة االستفسارات،

طلبات  حماية المسجل أمرا ھاما ومن ثم يطلب من مقدمي  ال
gTLD  الجدد تقديم دليل يشير إلى استمرار المھام الحساسة
استدامة التمويل أو معاناة عمل مقدم  في حالة عدم حتى

يجب أن تتم حماية احتياجات المستخدم  الطلب. فشل السجل.
أساسه الحصول  التوضيح الصريح الذي يتم على من خالل

لفترة ممتدة من الوقت في مقابل فشل  على وظائف السجل
ومن ثم يعرف ھذا القسم كإجراء مستھدف وواضح  السجل.
   ه حماية وخدمة المسجلين.يقصد من

ھذا دليل  لمقدم الطلب مھمتين مرتبطتين بشكل كاف مما يجعل
يجب تقدير  أوال، على استمرارية لمھام التسجيل الحرجة.

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

التحتية والمنھج  ا كان التقدير المقدر لبنية األنظمةالتقييم ما إذ
  التجاري اإلجمالي قد تم وصفه بأي مكان بالطلب.

 قبل من) COI( متواصلةال العملياتاالستشھاد بمستند  يتم
كان من الواجب سداد رسوم  إذا ICANN اإلنترنت ھيئة

 للحفاظ) EBERO(لمشغل السجل النھائي العائد للطوارئ 
. سنوات 5-3 لمدة الضرورية التسجيل ظائفو خمس على

 فاطرالخاصة بأ لتكلفةبا التقديرية التكاليفيتم ربط  وھكذا،
لتكاليف الفعلية التي تكبدھا ل وليس وظائف،ال لتوفيرأخرى 
 لتوفير الباطن من التعاقد تكاليف أوفي مقر عمله  الطلب مقدم

األشكال المتوفرة ھنا   3-0
 تستند إلى تقدير دقيق

للتكاليف. يمكن أن يكون 
الدليل المعين موثق أو 

خطة تفصيلية لقدرة 
التسجيل  لتمويل عمليات

الجارية الحرجة 
 5-3للمسجلين لمدة 

سنوات في حالة عدم 
أو  التسجيل أو التقصير
أدلة  حتى عامل الخلف.

المالية لتمويل  الوسائل
ھذه المتطلبات قبيل 

يجب تلبية  التفويض.
 المتطلبات قبل أو

قية بالتزامن مع تنفيذ اتفا
  السجل.

اإلجابة تفي : تجاوز المتطلبات - 3
بكافة السمات الالزمة للحصول على 

  :1تقدير 
تتناسب التكاليف مع الخطط الفنية ) 1(

العام لألعمال كما ھو موضح  والنھج
  في التطبيق، و 

 ) يتم تأمين األدوات المالية، ومكان2(
لتوفير العمليات الجارية لثالث سنوات 

  . الة الفشلعلى األقل في ح
.  

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

لألعمال كما  الفني والتشغيلي والمالي
  و ھو موضح في التطبيق،

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

  . على األقل في حالة الفشل
   :فشل المتطلبات - 0

  . 1أ ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 



 57-أ

  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

  
  Whois خدمة توفير  )3ج
  

 حجم نطاقات في النظر الطلبات مقدمي على ينبغي
 - 0 المثال، سبيل على( يوميا Whois استعالمات

100K 1 وM -100K  1 وM (+، والتكاليف 
 االستفسارات، ھذه مستويات بزيادة المرتبطة اإلضافية
للخدمات  سواء SLA أداء مقاييس تلبية على والقدرة

  .43المستندة إلى الويب أو المنفذ 
  
  لتسجيل ضمان البيانات، ودائع بيانات التسجيل  )4د
  

 اإلدارة،في مسألة  نظرال الطلبات مقدمي على ينبغي
التعامل اليومي مع  وكذلكالنقل  ورسوم واالحتفاظ،

 قد). تزايديال أو كاملال المثال، سبيل على( يداعاإل
 الضمان في الملفات حجم لىاستناًدا إ التكاليف تختلف

  ).التسجيل بيانات قاعدة حجم أي(
  و
 صيانة المنطقة الموقعة على النحو الصحيح   )5ه

   DNSSEC وفقاً لمتطلبات
  

 حجم نطاقات في النظر الطلبات مقدمي على ينبغي
 المثال، سبيل على( اليومية النطاقات أسماء استعالمات

0 - 100M 1 وB -100M  1 وB (+، والتكاليف 
 ،االستعالمات ھذه مستويات بزيادة المرتبطة اإلضافية
  .SLA أداء مقاييس تلبية على ةوالقدر

  
العملة  ج التكلفة السنوية المقدرة لكل وظيفة (حددادرأإ

  ).المستخدمة
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة في حدود 

  صفحتين.

 .الوظائف ھذه

 التكاليف لھذه نموذج بناءتعكف على  ICANN بأن علما
 ،وھكذا. EBERO المحتملين الخدمات مقدمي مع بالتعاون

 المحيط لجنة المناسب المبلغ لتحديد التوجيھية المبادئ فإن
  .الطلب لمقدم متاحة تكون الھندي

   

لالزمة لتنفيذ ا ب)، طرق الحصول على األموال ثانيا (الجزء
انب سنوات على األقل ليتم وصفھا من جتلك المھام لثالث 

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

يطلب من العقد أن يتم تنفيذه في وقت تنفيذ  الطرق تم وصفه.
  اتفاقية السجل.
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

  

ب) يجب على مقدمي الطلبات تقديم دليل على كيفية (  
الالزمة ألداء ھذه المھام الحرجة  تدبير األموال

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

 حددت .اء اتفاقية السجلبعد انتھ سنوات تقل عن ثالث
ICANN المطلب طريقتين لتحقيق ھذا:  

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

 أكبر أو مساويا يكون أن يجب اإليداع مقدار 
 ال لفترة  السجل عمليات لتمويل المطلوب المقدار من
 التحقق لدى التعامل حالة في.  سنوات ثالث عن تقل
 تكلفة ارتباطه سيتم الفعلي الدفع فإن االعتماد خطاب من

  .الوظائف ھذه تشغيل
 على يجب LOC يسمي أن ICANN أو 

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

  .المطلوبة
 على يجب LOC خمس تقل ال بفترة يتمتع أن 
 على النص يتم قد .TLD تفويض تاريخ من واتسن

LOC فقرة على احتوت إن السنوي االنتھاء تاريخ مع 
 لعدد تعديل دون السنوية لالمتدادات والقابلة العمل دائم
 تعلم التي البنك اإلصدار حتى الفترات من نھائي ال

 إطالق حتى أو النھائي االنتھاء بتاريخ المستفيد
 االنتھاء تاريخ جاء إن .كتابة كدليل LOC لـ المستفيد

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

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

Standard & Poor )AA أعلى أو(، Moody 

          ال
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

)Aa أعلى أو(، أو A.M. Best )A - X  أعلى أو.( 
  . التأمين ستتولى التي الجھة الوثائق توضح أن ينبغي
 يقدم وسوف LOC إلى ICANN تعينه من أو 

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

  .تعينه من
 أصلية نسخة إرفاق الطلب مقدم على يجب 

 تحتوي التي الخطاب مسودة أو لالعتماد التنفيذ لخطاب
 تنفيذھا عدم حالة في. الكاملة والشروط البنود على
 تزويد الطلب مقدم من سيطلب تاريخه، خالل

ICANN أصلية بنسخة LOC تزامنبال أو قبل المنفذ 
  .السجل اتفاقية تنفيذ مع
 يحتوي أن يجب LOC على األقل على 

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

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

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

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

 خطاب بموجب للقيمة الدفع تقليل وجوب إلى باإلضافة
  .االعتماد

 بنك باسم الدفع عمليات كافة تحديد يجب 
  .االعتماد رقم عتماداال وخطاب اإلصدار
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  أ

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

 تعديل يتم ال قد LOC توسيعھا أو تنقيحھا أو 
  .عقد أو اتفاقية أو مستند ألي مرجع خالل من

ً  LOC يعتبر  الدولية لممارسات االستعداد معرضا
)ISP 98 ( رقم) وغرفة التجارة الدولية

 ).590 اإلصدار
 المستودع وحساب إلغاؤه يتم ال الذي بالنقد اإليداع) 2(

 . السمعة حسنة مالية مؤسسة خالل من يالنقد
 المقدار من أكبر أو مساويا اإليداع مقدار 

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

 مع بالدمج للتمويل تسمح لن مالية مؤسسة في يتمثل
 التالتموي أو الطلب مقدم تشغيل عمليات تمويل

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

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

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

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

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

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

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

  السؤال  #  
 يتضمن بما

  مالحظات  العام النشر
 نطاق
  تحديد النقاط  المعيار النقاط

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

 المستودع، اعتبار مع بنكية رسوم أي عن تقل التي
 عمليات تمويل في االستخدام عدم حال الطلب لمقدم
 خمس مرور بعد أو مفاجئ حدث بسبب السجل تشغيل
 .أكثر كان أيھما أو سنوات
 تفسير بتقديم مطالبا الطلب مقدم سيكون 
 تحسب التي والمؤسسة اإليداع كمقدار ICANN لـ

 .الطلب تقديم وقت لحساب المستودع واتفاقية اإليداع
 في اإليداع لتمويالت دليل إرفاق الطلب مقدم على يجب
 إليداع المؤقتة الترتيبات دليل أو المستودع حساب

 اتفاقية وبنود اإليداع تمويل دليل تقديم يجب .لتمويلا
 تنفيذ مع بالتزامن أو قبل ICANN إلى المستودع
  .السجل اتفاقية

                    
  



المالحظات/  التعلٌقات3 السنة2 السنة1 السنةالبداٌةالصٌغة/  المرجع

التشغٌل وتكالٌف المتوقعة اإلٌرادات (1

المتوقع التسجٌل (أ

التسجٌل رسوم (ب

التسجٌل إٌراد (ج

آخر إٌراد (د

اإلٌراد إجمالً (هـ

المتوقعة التشغٌل تكلفة

:العمل (و

العمل تسوٌق (1

للعمل العمٌل دعم (2

الفنً العمل (3

التسوٌق (ز

المنشئات (ح

واإلدارٌة العامة (ط

والضرائب الفوائد (ي

القٌمة تخفٌض (ك

الموارد تشملها ال التً التشغٌل تكالٌف (ل

1)

2)

األخرى التشغٌل تكالٌف (م

                       -                       -                       -                       - التشغٌل تكالٌف كافة (ن

                       -                       -                       -                       -(التشغٌل تكالٌف من أقل اإلٌراد) المتوقع الدخل صافً (س

للتشغٌل والمتغٌرة الثابتة النفقات من الخروج (أ 2

المتغٌرة التشغٌل تكالٌف إجمالً (أ 

الثابتة التشغٌل تكالٌف إجمالً (ب

                       -                       -                       -                       - التشغٌل تكالٌف كافة (ج

الحاسمة التشغٌل وظٌفة تكالٌف من الخروج (ب2

SRS تشغٌل (أ

Whois تقدٌم (ب

المسجلة النطاق ألسماء DNS قرار (جـ

السجل بٌانات مستودع (د

DNSSEC لـ وفقا المنطقة على الحفاظ (هـ

أخرى (و

الحاسمة الوظٌفة تكالٌف إجمالً (ز

3 السنوات إجمالً (ح

المتوقعة المال رأس نفقات (3

األجهزة (أ

البرامج (ب

واألجهزة األثاث (ج

وجدت إن الموارد، تشملها ال التً المال رأس نفقات (د

األخرى المال رأس نفقات (هـ

                       -                       -                       -                       -المال رأس نفقات إجمالً (ز

المتوقعة واألصول المسؤولٌات (4

النقدي المبلغ (أ

المستلمة الحسابات (ب

جارٌة أخرى أصول (جـ

                       -                       -                       -                       -الحالٌة األصول إجمالً (د

المدفوعة الحسابات (هـ

األمد قصٌر دٌن (و

األخرى الحالٌة المسؤولٌات (ز

                       -                       -                       -                       -الحالٌة المسؤولٌات إجمالً (حـ

                       -                       -                       -                       -(PP&E) والمعدات والمنشأة الملكٌة إجمالً (ط

3 السنوات احتٌاطً (ي

األمد طوٌلة أخرى أصول (ك

األمد طوٌلة األصول إجمالً (ل

األمد طوٌل الدٌن إجمالً (م

(3 السنوات احتٌاطً بدون) المتوقعة النقدٌة التدفقات (5

                       -                       -                       -                       -(الخسارة) الدخل صافً (أ

                       -                       -                       -                       -القٌمة تخفٌض إضافة (ب

                       -                       -                       -                       -الحالٌة للسنة المال رأس نفقات (جـ

                       -                       -                       -متاح غيرالنقدٌة غٌر الحالٌة األصول فً تغٌٌر (د

                       -                       -                       -متاح غيرالحالٌة المسؤولٌات كافة فً تغٌٌر (هـ

متاح غيرالدٌن تسوٌة (و

أخرى تسوٌات (ز

                       -                       -                       -                       -المتوقعة النقدٌة التدفقات صافً (حـ

التموٌل مصادر (6

:الدٌن (أ

                       -الطلب تقدٌم وقت التسلٌم (1

                       -بعد ٌتح لم ولكن الملزم أو/و الطارئ (2

 :الملكٌة حق (ب

                       -الطلب تقدٌم وقت التسلٌم (1

                       -بعد ٌتح لم ولكن الملزم أو/و الطارئ (2

                       -التموٌل مصادر كافة (ج

:بالطوارئ ٌتعلق فٌما العامة التعلٌقات

التعلٌمات: المالية التقديرات -- TLD طلب مقدم
تشغٌلً/  مباشر

:(.ذلك إلى وما السنوات بٌن الكبٌرة والفروق المستخدمة االفتراضات بشأن مالحظات) العامة التعلٌقات

:التشغٌل عملٌات لتموٌل الطلب مقدم تخطٌط كٌفٌة بشأن تعلٌقات

ٔفمبد )ٚرشًّ إٌفمبد اٌّزغ١شح رىب١ٌف اٌؼًّ ٚرىب١ٌف أخشٜ ٚاٌزٟ ٟ٘ ثطج١ؼزٙب غ١ش صبثزخ 

.  (رزأسعؼ فٟ ػاللخ ِب ث١ٓ ص٠بدح أٚ ٔمصبْ فٟ اإلٔزبط أٚ ِسزٜٛ ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً

أِب اٌزىب١ٌف اٌضبثزخ فٟٙ ٔفمبد ال رزغ١ش ثٛعٗ ػبَ فٟ ػاللخ ِب ث١ٓ ص٠بدح أٚ ٔمصبْ فٟ اإلٔزبط أٚ 

فّضً ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد رمزعٟ اٌعشٚسح اٌؼبِخ أْ ٠زُ رؾٍّٙب .   ِسزٜٛ ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً

ٌزشغ١ً خػ لبػذح ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً ٌٍّٕظّخ أٚ ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠زُ رؾٍّٙب ػٍٝ أسبط 

.االٌزضاِبد اٌزؼبلذ٠خ

أٚ اٌص١غ /ػٕذ اٌعشٚسح، ٠شعٝ اٌشعٛع إٌٝ ٔمبغ اٌج١بٔبد ٚ

اٌّسزخذِخ فٟ اٌؾسبثبد اٌخبصخ ثه

التعليمات العامة

. رمعٟ ػ١ٍّخ رمذ٠ُ اٌطٍت أْ ٠مَٛ ِمذَ اٌطٍت ثزمذ٠ُ رمذ٠ش٠ٓ ِب١١ٌٓ

ؽ١ش ٠ٕجغٟ أْ .  اإل٠شاداد ٚاٌزىب١ٌف اٌّشرجطخ ثبٌس١ٕبس٠ٛ اٌّزٛلغ األوضش اؽزّبال (1ّٔٛرط )٠ٕجغٟ أْ ٠ٛظؼ اٌزمذ٠ش األٚي 

٠شًّ اٌزمذ٠ش ػذد اٌزسغ١الد ٚسسَٛ اٌزسغ١ً ٚوبفخ اٌزىب١ٌف ٚٔفمبد سأط اٌّبي اٌّزٛلؼخ خالي فزشح اٌجذا٠خ ٚأصٕبء 

فٟ غٍت  (ّٔٛرط اٌزمذ٠شاد) 46 ٠زؼٍك ثبٌسؤاي سلُ 1فٟ ؽ١ٓ أْ إٌّٛرط .  اٌسٕٛاد اٌضالس األٌٚٝ ِٓ اٌزشغ١ً

. اٌزمذ٠ُ

ٌإل٠شاداد ٚاٌزىب١ٌف اٌّزصٍخ ثأسٛأ  (2ّٔٛرط )وّب ٠ّىٕٕب أ٠عب أْ ٔطٍت ِٓ ِمذِٟ اٌطٍت أْ ٠ؼشظٛا رمذ٠شا ِٕفصال 

 ٠زؼٍك ثبٌسؤاي سلُ 2فٟ ؽ١ٓ أْ إٌّٛرط . ؽبٌخ ٚالؼ١خ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ػ١ٍٙب اٌس١ٕبس٠ٛ إرا افزشظٕب ػذَ ٔغبػ اٌسغً

.فٟ غٍت اٌزمذثُ (اٌزخط١ػ فٟ ؽبٌخ اٌطٛاسا) 49

ٌزض٠ٚذ  (فٟ إٌّطمخ اٌّخصصخ ٌزٌه)ٚف١ّب ٠زؼٍك ثئػذاد وً رمذ٠ش، ٠شعٝ إدساط اٌزؼ١ٍمبد ٚاٌّالؽظبد أسفً اٌزمذ٠ش 

:ِٓ ٠مَٛ ثبٌّشاعؼخ ثزٍه اٌزمذ٠شاد ِغ ِؼٍِٛبد رزؼٍك ثّب ٠ٍٟ

االفزشاظبد اٌّسزخذِخ ٚاٌفشٚق اٌىج١شح فٟ اإل٠شاداد ٚاٌزىب١ٌف ٚٔفمبد سأط اٌّبي ِٓ ػبَ إٌٝ ػبَ؛ (1

و١ف رخطػ ٌز٠ًّٛ ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً؛  (2

اٌزخط١ػ فٟ ؽبٌخ اٌطٛاسا (3

ؽ١ش رشًّ رٍه اٌزؼ١ٍمبد اٌزٟ ِٓ شأٔٙب ِسبػذح ِٓ ٠مِْٛٛ ثبسزؼشاض ٘زا اٌزمذ٠ش فٟ فُٙ 

.ٔٙظ ػٍّه ٚاالرغب٘بد اٌّزٛلؼخ أٚ أٞ اخزالفبد

رىْٛ فزشح اٌجذا٠خ ٌٍزىب١ٌف ٚٔفمبد سأط اٌّبي فمػ؛ ٠ٕٚجغٟ أال ٠ىْٛ ٕ٘بن ِذخال ٌزمذ٠شاد 

.٠شعٝ ٚصف إعّبٌٟ اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌّزٛلؼخ ٌٍزغط١خ. اإل٠شاد فٟ ٘زا اٌؼّٛد

رّضً رىب١ٌف اٌزس٠ٛك اٌّجٍغ اٌزٞ رُ إٔفبلٗ ػٍٝ أٔشطخ اإلػالْ ٚاٌزش٠ٚظ ٚأٔشطخ اٌزس٠ٛك 

" رس٠ٛك اٌؼًّ"ؽ١ش ٠ٕجغٟ أال ٠شًّ ٘زا اٌّجٍغ رىب١ٌف اٌؼًّ ثّب أٔٙب أدسعذ فٟ . األخشٜ

.أػالٖ

أٚ اٌّزٛلغ فٟ اٌسٕٛاد اٌزب١ٌخ ٌإلغبس اٌضِٓ )ؽ١ش رشًّ رٛظ١ؾبد ٌٍفشٚق اٌىج١شح ث١ٓ اٌسٕٛاد 

.فٟ أٞ فئخ ِٓ اٌزىٍفخ أٚ اٌز٠ًّٛ (اٌخبص ثبٌّٕٛرط

ؽ١ش س١زُ ششػ . فٟٙ رشًّ رؼ١ٍمبد ػبِخ ٕ٘ب رٛظؼ و١ف سزمَٛ ثز٠ًّٛ ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً

.48اٌز٠ًّٛ ثبٌزفص١ً فٟ اإلعبثخ ػٍٝ اٌسؤاي سلُ 

٠غت أْ رىْٛ ِسب٠ٚخ 

إلعّبٌٟ إٌفمبد ِٓ 

1اٌمسُ 

 ٠3ٕجغٟ أْ ٠مَٛ ِمذَ اٌطٍت ثئػذاد األصٛي ٚاٌّسؤ١ٌٚبد اٌّزٛلؼخ ٌفزشح اٌجذا٠خ ٌٚفزشح اٌسٕٛاد 

.اٌزب١ٌخ

ف١ٕجغٟ ػٍٝ ِمذَ اٌطٍت ػًّ لبئّخ ثبٌّؾفضاد اٌّزٛلؼخ اٌّف١ذح ٌٕفمبد سأط اٌّبي ٚرؾذ٠ذ 

.اٌزخف١ط اٌسٕٛٞ

.ِٚؾفضارٙب اٌّف١ذح ٌٍزخف١ط" أخشٜ"٠شعٝ ٚصف ٔفمبد سأسّب١ٌخ 

.٠1ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ خفط اٌم١ّخ ِسب٠ٚب ٌخفط اٌؾسبة ِٓ اٌمسُ  

، ٚٔفمبد سأط اٌّبي (1اٌمسُ )اٌزذفك إٌمذٞ ِذفٛػب ثصبفٟ ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً اٌّزٛلؼخ 

.(4اٌمسُ )، ٚاألصٛي ٚاٌّسؤ١ٌٚبد اٌّزٛلؼخ (3اٌمسُ )اٌّزٛلؼخ 

ِضً خطبة )٠ٕجغٟ ػٍٝ ِمذَ اٌطٍت ٚصف ِصبدس اٌذ٠ٓ ٚؽمٛق اٌز٠ًّٛ ٚرمذ٠ُ د١ًٌ ِٕٙب 

.(االٌزضاَ

(ي ط، ح، األعمدة) المتوقعة 3 السنوات لفترة التشغيلية للتكاليف مساوية



المالحظات/  التعلٌقات

المستخدمة المحلية العملة اسم تقديم(ذلك بخالف نص يرد لم ما) المحلية بالعملة

3 السنة2 السنة1 السنةالبداٌة تكالٌفالصٌغة/  المرجعالقسم

التشغٌل وتكلفة المتوقعة اإلٌرادات (1

المتوقع التسجٌل (أ

التسجٌل رسوم (ب

                          -                          -                          -التسجٌل إٌراد (ج

آخر إٌراد (د

                          -                          -                          -                         -اإلٌراد إجمالً (هـ

المتوقعة التشغٌل تكلفة   

:العمل (و 

العمل تسوٌق (1

للعمل العمٌل دعم (2

الفنً العمل (3

التسوٌق (ز

المنشئات (حـ

واإلدارٌة العامة (ط

والضرائب الفوائد (ي

القٌمة تخفٌض (ك

(:الخارج من فٌها االستعانة ٌتم التً األنشطة بأنواع قائمة بعمل قم) وجدت إن الخارجٌة، التشغٌل تكالٌف (ل

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(1

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(2

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(3

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(4

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(5

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(6

األخرى التشغٌل تكالٌف (م

                          -                          -                          -                         - التشغٌل تكالٌف كافة (ن

                          -                          -                          -                         -(التشغٌل تكالٌف  ناقص اإلٌراد) المتوقع الدخل صافً (س

  للتشغٌل والمتغٌرة الثابتة النفقات من الخروج (أ 2

المتغٌرة التشغٌل تكالٌف إجمالً (أ 

الثابتة التشغٌل تكالٌف إجمالً (ب

                          -                          -                          -                         - التشغٌل تكالٌف كافة (ج

                          -                          -                          -                         -التحقق

الحاسمة التشغٌل وظٌفة تكالٌف من الخروج (ب2

SRS تشغٌل (أ

Whois تقدٌم (ب

المسجلة النطاق ألسماء DNS قرار (جـ

السجل بٌانات مستودع (د

DNSSEC لـ وفقا المنطقة على الحفاظ (هـ

أخرى (و

                          -                          -                          -                         -الحاسمة الوظٌفة تكالٌف إجمالً (ز

                         -3 السنوات إجمالً (حـ

المتوقعة المال رأس نفقات (3

األجهزة (أ

البرامج (ب

أخرى ومعدات األثاث (ج

(المال رأس بأنواع قائمة بعمل قم) وجدت إن الخارجٌة، المال رأس نفقات (د

1) 

2)

3)

4) 

5) 

6) 

األخرى المال رأس نفقات (هـ

                          -                          -                          -                         -المال رأس نفقات إجمالً (و

المتوقعة واألصول المسؤولٌات (4

النقدي المبلغ (أ

المستلمة الحسابات (ب

جارٌة أخرى أصول (جـ

                          -                          -                          -                         -الحالٌة األصول إجمالً (د

المدفوعة الحسابات (هـ

األمد قصٌر دٌن (و

األخرى الحالٌة المسؤولٌات (ز

                          -                          -                          -                         -الحالٌة المسؤولٌات إجمالً (حـ

                          -                          -                          -                         -(PP&E) والمعدات والمنشأة الملكٌة إجمالً (ط

                          -                          -                          -3 السنوات احتٌاطً (ي

األمد طوٌلة أخرى أصول (ك

                          -                          -                          -                         -األمد طوٌلة األصول إجمالً (ل

األمد طوٌل الدٌن إجمالً (م

(3 السنوات احتٌاطً. excl) المتوقع النقدي التدفق (5
                          -                          -                          -                         -(الخسارة) الدخل صافً (أ

                          -                          -                          -                         -القٌمة تخفٌض إضافة (ب

                          -                          -                          -                         -المال رأس نفقات (جـ

                          -                          -                          -متاح غيرالنقدٌة غٌر الحالٌة األصول فً تغٌٌر (د

                          -                          -                          -                         -الحالٌة المسؤولٌات كافة فً تغٌٌر (هـ

                          -                          -                          -متاح غيرالدٌن تسوٌة (و

أخرى تسوٌات (ز

                          -                          -                          -                         -المتوقعة النقدٌة التدفقات صافً (حـ

التموٌل مصادر (6

:الدٌن (أ

الطلب تقدٌم وقت التسلٌم (1

بعد ٌتح لم ولكن الملزم أو/و الطارئ (2

 :الملكٌة حق (ب

الطلب تقدٌم وقت التسلٌم (1

بعد ٌتح لم ولكن الملزم أو/و الطارئ (2

                         -التموٌل مصادر كافة (ج

األرجح على: المالية التقديرات-  1 نموذج

تشغٌلً/  حً

:(.ذلك إلى وما السنوات بٌن الكبٌرة والفروق المستخدمة االفتراضات بشأن مالحظات) العامة التعلٌقات

:التشغٌل عملٌات لتموٌل الطلب مقدم تخطٌط كٌفٌة بشأن تعلٌقات

:بالطوارئ ٌتعلق فٌما العامة التعلٌقات



المالحظات/  التعلٌقات

المستخدمة المحلية العملة اسم تقديم(ذلك بخالف نص يرد لم ما) المحلية بالعملة

3 السنة2 السنة1 السنةالبداٌة تكالٌفالصٌغة/  المرجعالقسم

التشغٌل وتكلفة المتوقعة اإلٌرادات (1

المتوقع التسجٌل (أ

التسجٌل رسوم (ب

                           -                           -                           -التسجٌل إٌراد (ج

آخر إٌراد (د

                           -                           -                           -                          -اإلٌراد إجمالً (هـ

المتوقعة التشغٌل تكلفة   

:العمل (و 

العمل تسوٌق (1

للعمل العمٌل دعم (2

الفنً العمل (3

التسوٌق (ز

المنشئات (حـ

واإلدارٌة العامة (ط

والضرائب الفوائد (ي

القٌمة تخفٌض (ك

(:الخارج من فٌها االستعانة ٌتم التً األنشطة بأنواع قائمة بعمل قم) وجدت إن الخارجٌة، التشغٌل تكالٌف (ل

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(1

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(2

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(3

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(4

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(5

{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(6

األخرى التشغٌل تكالٌف (م

                           -                           -                           -                          - التشغٌل تكالٌف كافة (ن

                           -                           -                           -                          -(التشغٌل تكالٌف  ناقص اإلٌراد) المتوقع الدخل صافً (س

  للتشغٌل والمتغٌرة الثابتة النفقات من الخروج (أ 2

المتغٌرة التشغٌل تكالٌف إجمالً (أ 

الثابتة التشغٌل تكالٌف إجمالً (ب

                           -                           -                           -                          - التشغٌل تكالٌف كافة (ج

                           -                           -                           -                          -التحقق

الحاسمة التشغٌل وظٌفة تكالٌف من الخروج (ب2

SRS تشغٌل (أ

Whois تقدٌم (ب

المسجلة النطاق ألسماء DNS قرار (ج

السجل بٌانات مستودع (د

DNSSEC لـ وفقا المنطقة على الحفاظ (هـ

أخرى (و

                           -                           -                           -                          -الحاسمة الوظٌفة تكالٌف إجمالً (ز

                          -3 السنوات إجمالً (حـ

المتوقعة المال رأس نفقات (3

األجهزة (أ

البرامج (ب

أخرى ومعدات األثاث (ج

(المال رأس بأنواع قائمة بعمل قم) وجدت إن الخارجٌة، المال رأس نفقات (د

1) 

2)

3)

4) 

5) 

6) 

األخرى المال رأس نفقات (هـ

                           -                           -                           -                          -المال رأس نفقات إجمالً (و

المتوقعة واألصول المسؤولٌات (4

النقدي المبلغ (أ

المستلمة الحسابات (ب

جارٌة أخرى أصول (ج

                           -                           -                           -                          -الحالٌة األصول إجمالً (د

المدفوعة الحسابات (هـ

األمد قصٌر دٌن (و

األخرى الحالٌة المسؤولٌات (ز

                           -                           -                           -                          -الحالٌة المسؤولٌات إجمالً (حـ

                           -                           -                           -                          -(PP&E) والمعدات والمنشأة الملكٌة إجمالً (ط

                           -                           -                           -3 السنوات احتٌاطً (ي

األمد طوٌلة أخرى أصول (ك

                           -                           -                           -                          -األمد طوٌلة األصول إجمالً (ل

األمد طوٌل الدٌن إجمالً (م

(3 السنوات احتٌاطً. excl) المتوقع النقدي التدفق (5
                           -                           -                           -                          -(الخسارة) الدخل صافً (أ

                           -                           -                           -                          -القٌمة تخفٌض إضافة (ب

                           -                           -                           -                          -المال رأس نفقات (جـ

                           -                           -                           -متاح غيرالنقدٌة غٌر الحالٌة األصول فً تغٌٌر (د

                           -                           -                           -                          -الحالٌة المسؤولٌات كافة فً تغٌٌر (هـ

                           -                           -                           -متاح غيرالدٌن تسوٌة (و

أخرى تسوٌات (ز

                           -                           -                           -                          -المتوقعة النقدٌة التدفقات صافً (حـ

التموٌل مصادر (6

:الدٌن (أ

الطلب تقدٌم وقت التسلٌم (1

بعد ٌتح لم ولكن الملزم أو/و الطارئ (2

 :الملكٌة حق (ب

الطلب تقدٌم وقت التسلٌم (1

بعد ٌتح لم ولكن الملزم أو/و الطارئ (2

                          -التموٌل مصادر كافة (ج

حالة أسوأ: المالية التقديرات-  2 نموذج
تشغٌلً/  حً

:(.ذلك إلى وما السنوات بٌن الكبٌرة والفروق المستخدمة االفتراضات بشأن مالحظات) العامة التعلٌقات

:التشغٌل عملٌات لتموٌل الطلب مقدم تخطٌط كٌفٌة بشأن تعلٌقات

:بالطوارئ ٌتعلق فٌما العامة التعلٌقات



المالحظات/  التعلٌقات

المستخدمة المحلٌة العملة اسم تقدٌم(ذلك بخالف نص ٌرد لم ما) المحلٌة بالعملة

3 السنة2 السنة1 السنةالبداٌة تكالٌفالصٌغة/  المرجعالقسم

التشغٌل وتكلفة المتوقعة اإلٌرادات (1

.الحدٌثة السوق استعراضات إلى استنادا متوقعا التسجٌل كان                    104,780                      80,600                      62,000                            -المتوقع التسجٌل (أ

.3 السنة بعد التسجٌل رسوم فً هائلة زٌادات نتوقع ال ونحن                        $6.05                        $5.50                        $5.00                         $-التسجٌل رسوم (ب

                    633,919                    443,300                    310,000                            -ب*  أالتسجٌل إٌراد (ج

.موقعك على إعالن عرض من اإلعالن إٌراد تمثل األخرى فاإلٌرادات                      62,000                      48,000                      35,000                            -آخر إٌراد (د

                    695,919                    491,300                    345,000                            -اإلٌراد إجمالً (هـ

المتوقعة التشغٌل تكلفة   

:العمل (و 

.47 رقم السؤال على اإلجابة فً بالتفصٌل التكالٌف توضٌح وٌتم هذا                      81,000                      72,000                      66,000                     25,000العمل تسوٌق (1

                      74,000                      71,000                      68,000                       5,000للعمل العمٌل دعم (2

                      49,000                      47,000                      45,000                     32,000الفنً العمل (3

                      31,680                      26,400                      44,000                     40,000التسوٌق (ز

                      14,400                      12,000                      10,000                       7,000المنشئات (حـ

                    136,000                    122,500                    112,000                     14,000واإلدارٌة العامة (ط

                      30,760                      29,800                      29,000                     27,500والضرائب الفوائد (ي

 مقسمة (دوالر ألف 173) المتوقعة المال رأس نفقات كافة التخفٌض ٌعكس                      59,733                      85,466                      69,333                     51,933القٌمة تخفٌض (ك

:مفٌدة محفزات عٌر

دوالر 51,933 = 5/دوالر ألف 43 + 3/دوالر ألف 130=  البداٌة

 تخفٌض جانب إلى الماضٌة السنة تخفٌض نفقة للتخفٌض التالٌة المبالغ تعكس

.ومالئمة مفٌدة محفزات عبر اإلضافٌة المال رأس نفقات

.خارجٌة وظٌفة لكل الصلة ذات والتكالٌف قائمة بتقدٌم قم(:الخارج من فٌها االستعانة ٌتم التً األنشطة بأنواع قائمة بعمل قم) وجدت إن الخارجٌة، التشغٌل تكالٌف (ل

 عدد على التكلفة تعتمد حٌث ABC شركة إلى للموقع التامة الخارجٌة االستعانة                        7,500                        7,500                        7,500                       5,000للموقع التامة الصٌانة(1

.العمٌل ودعم الضٌوف من الخدمات مقدمً من

 أخرى ووظائف الحساس السجل إلى الخارجٌة بالمصادر فٌه االستعانة تم ما                      43,000                      41,000                      37,500                     32,000الحساسة السجل وظائف(2

المتوقعة واالستفسارات النطاقات على النفقات تعتمد حٌث.  ABC لسجل

 وكٌف الخارجٌة بالمصادر فٌها االستعانة تمت التً لألنشطة وصف بتقدٌم قم                             -                             -                             -                            -{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(3

.التكالٌف تحدٌد تم

 وكٌف الخارجٌة بالمصادر فٌها االستعانة تمت التً لألنشطة وصف بتقدٌم قم                             -                             -                             -                            -{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(4

.التكالٌف تحدٌد تم

 وكٌف الخارجٌة بالمصادر فٌها االستعانة تمت التً لألنشطة وصف بتقدٌم قم                             -                             -                             -                            -{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(5

.التكالٌف تحدٌد تم

 وكٌف الخارجٌة بالمصادر فٌها االستعانة تمت التً لألنشطة وصف بتقدٌم قم                             -                             -                             -                            -{بالخارج فٌها االستعانة ٌتم التً باألنشطة قائمة بعمل قم}(6

.التكالٌف تحدٌد تم

                      25,920                      21,600                      18,000                     12,200األخرى التشغٌل تكالٌف (ل م

                    552,993                    536,266                    506,333                   251,633التشغٌل تكالٌف كافة (م ن

                    142,926                     (44,966)                   (161,333)                  (251,633)م ن-  هـ(التشغٌل تكالٌف من أقل اإلٌرادات) المتوقع التشغٌل الدخل صافً (ن س

للتشغٌل والمتغٌرة الثابتة النفقات من الخروج (أ 2

:المتغٌرة التكالٌف                    260,416                    239,930                    232,750                   124,000المتغٌرة التشغٌل تكالٌف إجمالً (أ 

.التسوٌق من% 75 إلى إضافة العمل كافة البداٌة تساوي-

 من% 50 إلى باإلضافة األعمال كافة من% 75 تساوي 3 خالل 1 السنة- 

.األخرى والتكالٌف G&A من% 30و التسوٌق

المتغٌرة التكالٌف ناقص التكالٌف إجمالً تساوي: الثابتة التكالٌف                    292,577                    296,336                    273,583                   127,633الثابتة التشغٌل تكالٌف إجمالً (ب

                    552,993                    536,266                    506,333                   251,633م ن (1 القسم =  التشغٌل تكالٌف كافة (ج

.ن( 1  تساوي ج (2 من تحقق                             -                             -                             -                            -التحقق

الحق تارٌخ فً سٌقدم الذي التكلفة نموذج على حالٌا ICANN تعمل: مالحظةالحاسمة لتشغٌلا وظٌفة تكالٌف من الخروج (ب2

24 السؤال مع ٌتناسب                        SRS5,000                       5,000                        5,500                        6,050 تشغٌل (أ

26 السؤال مع ٌتناسب                        Whois5,000                       6,000                        6,600                        7,260 تقدٌم (ب

35 السؤال مع ٌتناسب                        8,470                        7,700                        7,000                       5,000المسجلة النطاق ألسماء DNS قرار (جـ

38 السؤال مع ٌتناسب                        9,680                        8,800                        8,000                       5,000السجل بٌانات مستودع (د

43 السؤال مع ٌتناسب                      DNSSEC5,000                       9,000                        9,900                        10,890 لـ وفقا المنطقة على الحفاظ (هـ

أخرى (و

                      42,350                      38,500                      35,000                     25,000الحاسمة الوظٌفة تكالٌف إجمالً (ز

                   3115,850 السنوات إجمالً (ح

المتوقعة المال رأس نفقات (3

سنوات 3 لـ حٌوٌة فوائد والبرمجٌات للجهاز-                      58,000                      16,000                      21,000                     98,000األجهزة (أ

                      11,000                      24,000                      18,000                     32,000البرامج (ب

النموذج: المالٌة التقدٌرات --TLD طلب مقدم
تشغٌلً/  حً



المالحظات/  التعلٌقات

المستخدمة المحلٌة العملة اسم تقدٌم(ذلك بخالف نص ٌرد لم ما) المحلٌة بالعملة

3 السنة2 السنة1 السنةالبداٌة تكالٌفالصٌغة/  المرجعالقسم

النموذج: المالٌة التقدٌرات --TLD طلب مقدم
تشغٌلً/  حً

سنوات 5 لـ حٌوٌة فوائد األخرى والمعدات لألثاث-                      16,000                      14,000                      22,000                     43,000أخرى ومعدات األثاث (ج

(المال رأس بأنواع قائمة بعمل قم) وجدت إن الخارجٌة، المال رأس نفقات (د

 فٌها تتم تحدٌدها ٌمكن التً األنواع من محدد نوع كل وصف قائمة بعمل قم                             -                             -                             -                            - (1

.خارجٌة بمصادر االستعانة

 فٌها تتم تحدٌدها ٌمكن التً األنواع من محدد نوع كل وصف قائمة بعمل قم                             -                             -                             -                            -(2

.خارجٌة بمصادر االستعانة

 فٌها تتم تحدٌدها ٌمكن التً األنواع من محدد نوع كل وصف قائمة بعمل قم                             -                             -                             -                            -(3

.خارجٌة بمصادر االستعانة

 فٌها تتم تحدٌدها ٌمكن التً األنواع من محدد نوع كل وصف قائمة بعمل قم                             -                             -                             -                            - (4

.خارجٌة بمصادر االستعانة

 فٌها تتم تحدٌدها ٌمكن التً األنواع من محدد نوع كل وصف قائمة بعمل قم                             -                             -                             -                            - (5

.خارجٌة بمصادر االستعانة

 فٌها تتم تحدٌدها ٌمكن التً األنواع من محدد نوع كل وصف قائمة بعمل قم                             -                             -                             -                            - (6

.خارجٌة بمصادر االستعانة

األخرى المال رأس نفقات (د ه

                      85,000                      54,000                      61,000                   173,000المال رأس نفقات إجمالً (هـ و

المتوقعة واألصول المسؤولٌات (4

                    784,600                    578,600                    556,300                   705,300النقدي المبلغ (أ

                    160,000                    106,000                      70,000المستلمة الحسابات (ب

                      80,000                      60,000                      40,000جارٌة أخرى أصول (جـ

                 1,024,600                    744,600                    666,300                   705,300الٌةالح صولاأل إجمالً (د

                    125,300                    113,000                    110,000                     41,000المدفوعة الحسابات (هـ

األمد قصٌر دٌن (و

المتراكمة األخرى الحالٌة المسؤولٌات (ز

                    125,300                    113,000                    110,000                     41,000الحالٌة المسئولٌات كافة (ز ح

تراكمً: هـ و (3  القسم= (PP&E) والمعدات والمنشأة الملكٌة إجمالً (ح ط

 السنة+  السابقة السنوات

الحالٌة

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

                    115,850                    115,850                    115,850                     25,000(ح (ب2= 3 السنوات احتٌاطً (ي
األمد طوٌلة أخرى أصول (ك

                    488,850                    403,850                    349,850                   198,000األمد طوٌلة األصول إجمالً (ل

 بٌنما. 5 السنة حتى XYZ بنك مع االئتمان خط على الدفع مبادئ تحمل ٌتم لن                 1,000,000                 1,000,000                 1,000,000                1,000,000األمد طوٌل الدٌن إجمالً (ح م

.ي (1 القسم فً والمنعكس فٌه تحولت الذي النحو على الفائدة دفع سٌتم

(3 السنوات احتٌاطً عدا ما) المتوقع النقدي التدفق (5
                    142,926                     (44,966)                   (161,333)                  (251,633)ن س (1 القسم= (الخسارة) الدخل صافً (أ

                      59,733                      85,466                      69,333                     51,933ك (1 القسم =القٌمة تخفٌض إضافة (ب

                     (85,000)                     (54,000)                     (61,000)                  (173,000)هـ و (3 القسم =المال رأس نفقات (جـ

(: ج+ب )(4 القسم = النقدٌة غٌر الحالٌة األصول فً تغٌٌر (د

الحالٌة السنة-  السابقة السنة

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

: ز ح (4 القسم= الحالٌة المسؤولٌات كافة فً تغٌٌر (هـ

السابقة السنة-  الحالٌة السنة

 والمنعكسة المدفوعة للحسابات تعوٌضا البداٌة تكالٌف فً دوالر ألف 41 تمثل                      12,300                        3,000                      69,000                     41,000

 فً التغٌٌرات على تعتمد القادمة السنوات أن حٌث.  المتوقعة التوازن ورقة فً

.الحالٌة السنة من السابقة السنة تطرح بٌنما الحالٌة المسؤولٌات

الدٌن تسوٌة (و

:ط وم و (4 القسم= 

السابقة السنة-  الحالٌة السنة

                             -                             -                             -متاح غٌر

أخرى تسوٌات (ز

                      55,959                    (66,500)                  (194,000)                 (331,700)المتوقعة النقدٌة التدفقات صافً (حـ

التموٌل مصادر (6

:الدٌن (أ

 بالتفصٌل اإلٌرادات توضٌح وٌتم هذا. أدناه انظر بالتموٌل الخاصة للتعلٌقات                1,000,000الطلب تقدٌم وقت التسلٌم (1

.48 رقم السؤال على اإلجابة فً

بعد ٌتح لم ولكن الملزم أو/و الطارئ (2

 :الملكٌة حق (ب

الطلب تقدٌم وقت التسلٌم (1

                            -بعد ٌتح لم ولكن الملزم أو/و الطارئ (2

                1,000,000التموٌل مصادر كافة (ج



المالحظات/  التعلٌقات

المستخدمة المحلٌة العملة اسم تقدٌم(ذلك بخالف نص ٌرد لم ما) المحلٌة بالعملة

3 السنة2 السنة1 السنةالبداٌة تكالٌفالصٌغة/  المرجعالقسم

النموذج: المالٌة التقدٌرات --TLD طلب مقدم
تشغٌلً/  حً

 القدرة تمتلك ال األعمال نموذج أن حٌث مسجلٌنا تدرٌب لتولً XYZ شركة مع اتفاقا أٌضا أبرمنا وقد. األمر لزم إذا التشغٌل من سنوات 4 لفترة بنا الخاصة التشغٌل تكالٌف سٌغطً حدٌثا التفاوض موضوع االئتمان خط فإن ،2 العام نهاٌة بحلول إٌجابٌا نقدٌا تدفقا نتوقع أننا من وبالرغم

.بنا الخاص التقدٌم طلب فً XYZ شركة مع االتفاقٌة إدراج تم. المقبلة السنوات فً نفسها على للحفاظ

:بالطوارئ ٌتعلق فٌما العامة التعلٌقات

:(.ذلك إلى وما السنوات بٌن الكبٌرة والفروق المستخدمة االفتراضات بشأن مالحظات) العامة التعلٌقات

 البداٌة سنة فً أعلى ستكون التً التسوٌق تكالٌف باستثناء األولى الثالث السنوات مدى على تسٌطر بوتٌرة بنا الخاصة التكالٌف زٌادة نتوقع ونحن. األولى الثالث السنوات فً عام كل دوالر 1 بمقدار التسجٌل رسوم زٌادة مع عام كل% 30 بنحو التسجٌالت عدد ٌزداد أن نتوقع ونحن

 استثماراتنا ستكون ذاته السٌاق فً.  البداٌة فترة بعد الحاسوبٌة والبرمجٌات األجهزة فً االستثمار فً حاجتنا ستتراجع ذلك وبعد البداٌة مرحلة فً األكبر هً المال رأس نفقات ستكون حٌث.  التسجٌالت زٌادة على والعمل بنا الخاص التجارٌة العالمة اسم بتسجٌل نقوم حٌث األولى والسنة

.التالٌة الفترات فً االنخفاض نحو تأخذ ثم التحتٌة للبنٌة بناء من به نقوم لما البداٌة فترة فً أشدها على والمعدات األثاث فً

:التشغٌل عملٌات لتموٌل الطلب مقدم تخطٌط كٌفٌة بشأن تعلٌقات

.  التشغٌل عملٌات من األولى القالئل والسنوات البداٌة فترة أثناء األخرى التشغٌل وتكالٌف الموظفٌن رواتب ودفع الالزمة المعدات شراء لنا ٌتٌح أن أنه من التموٌل وهذا (بنا الخاص التقدٌم طلب فً الوارد بالكامل المنفذ الخط من نسخة) XYZ بنك مع ائتمان خط على مؤخرا تفاوضنا فقد

.الثالث العام فً إٌجابً نقدي بتدفق أرباح جنً أٌضا نتوقع كما للتشغٌل؛ الثانً العام من الثانً النصف بحلول (المال رأس ونفقات المتوقعة التكالٌف كافة  ٌغطً سوف التشغٌل عملٌات إٌراد أن أي) التموٌل ذاتٌة بنا الخاصة التشغٌل أعمال تكون بأن نتوقع حٌث


