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 الرابعة الوحدة
 السلسلة على التنافس إجراءات

 
 لها المقدَّم gTLD سالسل على تنافس بها يحدث التي المواقف بوصف الوحدة هذه تقوم

 .هذه التنافس حاالت لحل الطلبات لمقدمي المتاحة والطرق الطلب،

 السلسلة؟ على تنافس يوجد هل  4.1
 :عندما السلسلة على التنافس يحدث

 جميع بإآمال متطابقة gTLD نطاق لسلسلة الطلبات مقدمي من أآثر أو اثنان يقوم .1
 أو بنجاح؛ النزاع حل وعملية التقييم من السابقة المراحل

 المراحل جميع بإآمال متشابهة TLD لسالسل الطلبات مقدمي من أآثر أو اثنان يقوم .2
 احتمالية بأنه السلالس في التشابه وُيعرَّف بنجاح، النزاع وحل التقييم لعمليتي السابقة
 .سلسلة من أآثر تفويض تم إذا للمستخدم إرباك إحداث

 التي تلك أو المتطابقة المقترحة gTLD سالسل طلبات باعتماد ICANN منظمة تقوم لن
 الموقفين من أي حدث إذا. متنافسة سالسل عليها يطلق والتي السلسلة، في ارتباك في ستتسبب

 المجتمع أولوية تقييم خالل من إما التنافس حل إلى الطلبات ههذ مثل فستنتقل أعاله، 2 أو 1
 هذه في موضحتان العمليتان هاتين وآال. المزاد خالل من أو الحاالت، بعض في ،)المقارنة(

 .تنافس آمجموعة متنافسة لسالسل المقدمة الطلبات من مجموعة إلى يشار. الوحدة

  التنافس مجموعات تعريف 4.1.1 4.1.1

 أو متطابقة gTLD نطاق سالسل على تحتوي طلبات من مجموعات هي.التنافس مجموعات
 السالسل "مشابه" تعني الطلبات، لمقدمي المساعد الدليل هذا في. (بطلبها التقدم تم متشابهة

 هذا يؤدي أن ويمكن للمستخدم ارتباك احتمالية تخلق أنها لدرجة للغاية متشابهة تكون التي
 في تفويضها يتم gTLD سالسل من واحدة سلسلة من أآثر آانت إذا مالمستخد لدى االرتباك
 سالسل آل مراجعة بعد المبدئي التقييم أثناء التنافس مجموعات تحديد ويتم.) الجذر منطقة

gTLD منظمة ستقوم. عليها للحصول التقدم يتم التي ICANN تنافس مجموعات بنشر 
 الضرورة حسب التنافس مجموعات بتحديث تقوموس المبدئية، التقييم فترة نهاية مع مبدئية
 .النزاعات وحل التقييم مراحل أثناء

 على. التنافس مجموعات إلحدى آلًيا المتطابقة gTLD نطاق سالسل طلبات تخصيص سيتم
 فسيتم ،TLDSTRING لـ بطلب الطلب ومقدم أ الطلب مقدم من آل تقدم إذا المثال، سبيل

 المتطابقة بالسالسل الخاص االختبار هذا ويراعي. تنافسال مجموعات إحدى ضمن إعالنهما
 .صلة ذي IDN جدول أي في المدرجة الترميز نقاط معامالت

 السالسل لعناوين الكاملة المجموعة بمراجعة السالسل في التشابه الهيئة فاحصو أيًضا سيقوم
 جًدا متشابهة أآثر أو بينطل أي في المقترحة السالسل آانت إذا ما لتحديد لطلبها؛ التقدم تم التي

 في مًعا بالتواجد لها السماح تم إذا بالمستخدم يضر إرباك إحداث في تتسبب قد أنها لدرجة
 التقدم تم التي gTLD نطاق سالسل من زوج لكل التحديد هذا بمثل اللجنة ستقوم .DNS نظام
 من 2.1.1.1 الفرعي القسم في الموضحة التشابه ارتباك مراجعة نتيجة وتكون. بطلبها
 غير أو مباشرة تنافس عالقة بها التي الطلبات بين التنافس مجموعات تحديد هو الثانية الوحدة
 . البعض بعضها مع مباشرة

 هو آما( السلسلة ارتباك على اعتراض بتقديم طلب مقدم يقوم أن يمكن ذلك، إلى وباإلضافة
 للحصول التقدم تم التي األخرى ةالسلسل أن مدعًيا آخر طلب ضد )الثالثة الوحدة في موضح
 قد أمًرا السلسلتين آال تفويض جعل إلى يؤدي مما به الخاصة السلسلة آبير حد إلى تشبه عليها
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 تتم االعتراض، على الموافقة حالة وفي. محتمًال شيًئا المستخدم لدى االرتباك حدوث يجعل
 ).أدناه 4.1.2 الفرعي القسم إلى ارجع( التنافس مجموعة زيادة

 وجود لدرجة جًدا متشابهتين أو متطابقتين آانتا إذا مباشر تنافس في سلسلتين اعتبار يتم
 أن الممكن من. الجذر منطقة في TLD آسالسل تفويضهما تم إذا المستخدم إرباك احتمالية
 مقدمي من أربعة تقدم إذا: مباشر تنافس موقف في الطلبات مقدمي من اثنين من أآثر يجتمع
 مع مباشر تنافس في جميًعا فسيكونون نفسها، gTLD نطاق سلسلة بطلب المختلفين الطلبات
 .البعض بعضهم

 ولكن ثالثة، سلسلة مع مباشر تنافس في آلتاهما آانت إذا مباشر غير تنافس في سلسلتان تصبح
 .أآثر بتفاصيل المباشر غير والتنافس المباشر التنافس شرح يتم. البعض بعضهما مع ليس
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 Gو C السلسلتان تشكل .المباشر التنافس على مثاًال Bو A السلسلتان تشكل ،1-4 شكلال في
 مع ليس ولكن ،B مع تنافس في Gو C من آل دخلت. المباشر غير التنافس على مثاًال

 من التنافس مجموعة وتتكون. واحدة تنافس مجموعة مجمله في الشكل يمثل. البعض بعضهما
 .مباشر غير أو مباشر بشكل السلسلة، على التنافس بواسطة ضهاببع المرتبطة الطلبات جميع

 

  واحدة تنافس مجموعة التوضيحي الرسم هذا يمثل - 1-4 الشكل
 .مباشر غير بشكل المتنافسة والسالسل مباشر بشكل المتنافسة السالسل من آًال تعرض

 التكوين تصور وضع يمكن ال مبدئي، تقييم أثناء المبدئية التنافس مجموعات تحديد يتم حيث
 وذلك. النزاع وحل التقييم عملية خطوات من االنتهاء بعد إال التنافس لمجموعات النهائي
 على تعديًال يشكل أن هيمكن العملية، خطوات هذه خالل استبعاده يتم طلب أي أن بسبب

 تتم قد أو مجموعتين، إلى تنافس مجموعة تنقسم فقد. سابقة مرحلة في محددة تنافس مجموعة
 . نزاع حل إجراء أو موسع لتقييم آنتيجة مًعا إزالتهما

 A الطلب أصبح .Gو D الطلبات استبعاد تم ،1 رقم التنافس مجموعة في: 2-4 الشكل راجع
 .لحلها موجودة منافسة توجد ال لذا قي،المتب الوحيد الطلب هو

 الطلبات، لجميع النزاع وحل الموسع التقييم من بنجاح االنتهاء تم ،2 رقم التنافس مجموعة في
 .لحلها األساسية التنافس مجموعة تبقى لذا

 مباشر تنافس في آان F الطلب ألن نظًرا .F الطلب استبعاد تم ،3 رقم التنافس مجموعة في
 التنافس مجموعة فستنقسم البعض، بعضهما مع تنافس في ليسا Jو E لكنو ،Jو E مع

 I على تحتوي وواحدة مباشر تنافس في Kو E على تحتوي واحدة :مجموعتين إلى األساسية
 . Jو
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  بدء يمكن ال – -42 الشكل

  ينهي حتى السلسلة على التنافس حل
 .بها المعمول السابقة المراحل جميع التنافس مجموعات إحدى داخل الطلبات مقدمي جميع

 أو )المقارن( المجتمع أولوية تقييم التقييم خالل من المتبقية التنافس حاالت حل يتم أن يجب ثم
 مع بالتعاطي ICANN منظمة تقوم النزاعات، حل عملية في. للظروف وفًقا أخرى وسيلة أي
 .بالوضوح يتسم حل لتوفير تنافس مجموعة آل

 تقييم خالل من التنافس حاالت حل يتم أن يمكن الوثيقة، هذه من آخر مكان في موضح هو آما
 الحل، هذا غياب وفي. المتنازعة األطراف بين االتفاق خالل من أو )المقارن( المجتمع أولوية
 . مزاد عمل هي األخيرة السلسلة على النزاع حل آلية تكون

 التنافس مجموعات على النزاع حل إجراءات تأثير  4.1.2

 ووجدت ،)3 الوحدة راجع( آخر طلب مقدم ضد سلسلة ارتباك معارضة طلب مقدم رفع وإذا
 لطلباتا مقدَمي وضع فسيتم المعارض، تؤيد القوانين أن أي هذا؛ السلسلة ارتباك وجود الهيئة
 القائمة النزاع حل إجراء نتيجة فستتسبب لذا،. البعض بعضهما مع مباشر تنافس في آليهما
 ذات بالطلبات خاصة تنافس لمجموعة جديد هيكل في مربكة سلسلة على معارضة على
 .الصلة

 ووجدت ،)3 الوحدة راجع( آخر طلب مقدم ضد سلسلة ارتباك معارضة طلب مقدم رفع وإذا
 تفعيل يتم فقد اآلخر، الطلب مقدم تؤيد القوانين أن أي هذا؛ السلسلة ارتباك وجود عدم الهيئة
 . البعض بعضهما مع مباشر تنافس في اعتبارهما يتم ولن الطلبين آال

  .قبل من حددت تنافس مجموعة من الطلب إزالة إلى النزاع حل نتيجة تؤدي وال

  السلسلة على للتنافس الذاتي الحل 4.1.3
 فيما اتفاق أو لتسوية الوصول اختيار تنافس في آأطراف المحددين الطلبات مقدميل يمكن
 بمجرد العملية، من مرحلة أي في هذا يحدث أن الممكن من. التنافس حل إلى يؤدي مما بينهم،
 . بها الخاص الويب موقع على المستلمة الطلبات بنشر عام بشكل ICANN منظمة قيام
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 الطلبات مقدمي أحد فيها يقوم بطريقة السلسلة على التنازع بحل باتالطل مقدمو يقوم أن يمكن
 من السلسلة على التنافس الطلبات مقدمي أحد يحل أن يمكن وال. به الخاص الطلب بسحب
 أن المفهوم فمن. مشترآة بشرآة ذاته استبدال خالل من أو جديدة سلسلة اختيار خالل

 مقدمي قبل من السلسلة على للتنافس الذاتي الحل عن تنتج أن يمكن المشترآة الشرآات
 مقدمي اندماج المثال، سبيل على( الطلبات في الجوهرية التغييرات فإن ذلك، ومع. الطلبات
 رسوًما ذلك يتطلب وقد. للطلب تقييم إعادة إجراء تتطلب )السلسلة على التنافس لحل الطلبات
 االندماج خالل من التنافس لحل لباتالط مقدمي تشجيع ويتم. تالية طلبات دورة في إضافية
 .الفائز المتبقي الطلب على جوهري بشكل تؤثر ال بطريقة

 التنافس لحل المحتملة النتائج  4.1.4
 مجموعة أي من جزًءا يعد ولم السابقة المراحل آل بنجاح أتم الذي الطلب ينتقل أن يمكن
 الفرعي القسم في موضح هو آما( التنافس مجموعة تكوين في التغييرات بسبب تنافس

 في موضح هو آما( التنافس مجموعة في الطلبات مقدمي قبل من الذاتي الحل أو )4.1.1
  .التالية المرحلة إلى )4.1.3 الفرعي القسم

 المجتمع أولوية تقييم خالل من سواء تنافس، حل إجراء في يفوز الذي الطلب ينتقل أن يمكن
  .التالية مرحلةال إلى المزاد، خالل من أو )مقارن(

 - سلسلة تنافس حل بعملية النهائي الفائز يمثل ال - طلب لمقدم يمكن الحاالت، بعض في
 :التالية الفقرات في موضح الموقف وهذا. التالية للخطوات المتابعة

 تنافس في الطلبات فتكون متطابقة، تنافس مجموعة ضمن par\الموجودة السالسل آانت إذا
 . التالية الخطوة إلى ينتقل فقط واحد فائز هناك يكون أن ويجب عضالب بعضها مع مباشر

 المجموعة، ضمن المباشر وغير المباشر التنافس مواقف توجد فحيثما ذلك، من الرغم وعلى
  .الحل بعد سلسلة من أآثر تبقى أن يمكن

 ولكن ،C مع تنافس في Bو ،B السلسلة مع تنافس في A السلسلة آانت إذا المثال، سبيل على
C مع تنافس في ليست A. فازت فإذا A استبعاد وتم بالتنافس B، استمرار يمكن C نظًرا 
 DNS نظام في مًعا السلسلتين آال تتواجد أن ويمكن الفائز مع مباشر تنافس في ليست C ألن
 .ارتباك بوجود المخاطرة بدون

 )المقارن( المجتمع أولوية تقييم 4.2
 في الخيار هذا المجتمع على قائم طلب مقدم اختار إذا )المقارن( المجتمع أولوية تقييم يحدث
 في الطلبات مقدمي جميع ينهي أن بمجرد )المقارن( المجتمع على القائم التقييم يبدأ .طلبه

 .للعملية السابقة المراحل جميع التنافس مجموع

 في المستلمة النقاط ويلتح يتم ال. مستقًال تحليًال )المقارن( المجتمع على القائم التقييم يعد
 الطلبات مقدمي من آل يبدأ) المقارن( المجتمع على القائم التقييم إلى الطلب مقدم مراجعات
 .النقاط من صفر برصيد )المقارن( المجتمع على القائم التقييم في المشارآين

 )المقارن( المجتمع أولوية تقييم صالحية 4.2.1

 منهم مطلوب الطلبات مقدمي فجميع ،1 الوحدة من 1.2.2 الفرعي القسم في موضح هو آما
 :هو طلباتهم نوع آان إذا ما تحديد

 أو المجتمع، على معتمد •

 .المعيار •
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 المجتمع على معتمدة آطلبات طلباتهم بتعيين يقومون الذين الطلبات مقدمي من يطلب سوف
 حدوث حالة يف صلة ذات معلومات تقدم الطلب نموذج في األسئلة من مجموعة على اإلجابة
 ).المقارن( المجتمع على القائم التقييم

 على القائم التقييم عمل اختيار يمكنهم الذين فقط هم المجتمع على المعتمدون الطلبات مقدمو
  ).المقارن( المجتمع

 في المجتمع على المعتمدة الطلبات مقدمي آل إعالم يتم التنافس، حل مرحلة بداية في
 مبلغ تقديم خالل من )مقارن( المجتمع أولوية ملتقييم التقدم بفرصة ةالباقي التنافس مجموعات

 قبل ودائعها على الحصول تم التي الطلبات تلك تسجيل فقط ويتم. محدد تاريخ بحلول وديعة
 ). المقارن( المجتمع أولوية تقييم في النهائي الموعد

 الطلبات مقدمي جميع من ُيطلب أن الممكن من ،)المقارن( المجتمع أولوية تقييم بدء قبل
 أولوية بتقييم صلة ذات إضافية معلومات تقديم التنافس مجموعة في للمشارآة المختارين
 14 يحققون ممن الطلبات مقدمي إلى المودع المبلغ إعادة تتم التقييم، وبعد ).المقارن( المجتمع
 .أعلى أو نقطة

 )المقارن( المجتمع أولوية تقييم إجراء 4.2.2

 مجموعة لكل المقارن التقييم عمليات بإجراء ICANN منظمة قبل من تعيينها يتم يئةه ستقوم
 على المعتمدة الطلبات أي آان إذا ما الهيئة دور يحدد. المتنافسة الطلبات لمراجعة تنافس؛
 مجموعة داخل القياسية الطلبات مقدمو يشارك لن. المجتمع أولوية بمعايير يفي المجتمع
 ).المقارن( المجتمع أولوية تقييم في وجد، إن ،الواحدة التنافس

 انظر( المجتمع أولوية بمعايير يفي المجتمع على قائم واحد طلب مقدم أن مالحظة تمت إذا
 مقدم أن عن اإلعالن يتم المقارن، التقييم في النجاح لتحقيق ،)أدناه 4.2.3 الفرعي القسم
 هناك آان إذا. بطلبه يتقدم أن ويمكن )قارنالم( المجتمع أولوية تقييم في نجح قد هذا الطلب
 :يلي آما بينهم المتبقي التنافس حل يتم المعايير، مع يتوافق المجتمع على معتمد طلب من أآثر

 انظر( البعض بعضهم مع مباشر غير تنافس في الطلبات مقدمي آون حالة في •
 الحالة، تلك في. يةالتال المرجلة إلى بالتقدم مًعا لهما يسمح ،)4.1.1 الفرعي القسم
 الطلبات هذه من أي مع مباشر تنافس في تكون التي الطلبات من التخلص يتم

 .المجتمع على القائمة

 هذه تنتقل البعض، بعضها مع مباشر تنافس حالة في الطلبات آون حالة في •
 فقد مشترك، طلب بتقديم وقاموا األطراف آل اتفق إذا. المزاد مرحلة إلى الطلبات
 الوصول األطراف محاولة أثناء أشهر ثالثة لفترة المزاد ICANN ظمةمن تأجل
 ولن فقط، واحدة مرة متاح الخيار هذا. المزاد خيار إلى االنتقال قبل تسوية إلى
 . المتنافسة الطلبات من مجموعة لكل الطلب هذا من أآثر ICANN منظمة تمنح

 آل ينتقل بالمعايير، تفي المجتمع على ةالمعتمد الطلبات من طلب أي أن على العثور يتم لم إذا
 إلى )المجتمع على القائمة أو القياسية الطلبات مقدمي سواء( التنافس مجموعة في األطراف
 .المزاد مرحلة

 )المقارن( المجتمع أولوية تقييم
 الذين المجتمع على المعتمدين الطلبات مقدمي أو مقدم بمراجعة المجتمع أولوية هيئة ستقوم
 مذآورة معايير أربعة حسب نقاطهم رصيد وحساب) المقارن( المجتمع أولوية تقييم ااختارو
 :أدناه

 اإليجابيات" يمنع مما المجتمع، على القائمة الطلبات تحديد إلى النقاط تسجيل عملية تهدف
 على للحصول فقط تأسيسه تم "مجتمع" إلى يشير لطلب مستحقة غير أولوية منح( "الزائفة
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 مؤهل لطلب األولوية منح عدم( "الزائفة السلبيات"و ،)gTLD نطاق مثل فقط مطلوبة آلمة
 في المعايير من الكثير وضع خالل من عالئقي، أسلوب إلى ذلك ويدعو). المجتمع على قائم

  .العملية في توضيحه تم آما الحسبان،

 لقياسيةا الطلبات آل يمحو المجتمع على القائم المؤهل الطلب أن مالحظة تتم أن يجب
 أساسي السبب وهذا. األخرى الطلبات أهلية مدى عن النظر بغض مباشر، بشكل المتنافسة
  .أدناه المعايير في موضح هو آما المجتمع، على قائم طلب لتأهيل للغاية الصارمة للمتطلبات

 أولوية( المقارن التقييم في يفوز حتى األقل على نقطة 14 تسجيل من الطلب يتمكن أن يجب
  .4.2.2 الفرعي القسم في المذآورة لإلجراءات وفقًا النتائج تحديد سيتم ).مجتمعال

 )نقاط 4-0( المجتمع تأسيس :األول المعيار

 4 هو المجتمع تأسيس معيار في عليها الحصول يمكن التي النقاط لعدد األقصى الحد يتمثل
 :يلي آما تجميعها يتم نقاط

4 3 2 1 0 

 المجتمع مؤسسة

 منخفض مرتفع

 :بواسطة القياس حسب

A. 2( التخطيط( 

2 1 0 

 مخطط مجتمع
 بوضوح ومنّظم

 بشكل ومتواجد
 .مسبق

 مخطط مجتمع
 وموجود بوضوح
 إال مسبق، بشكل
 يستوفي ال أنه

 مستوى متطلبات
 .2 التسجيل نقاط

 غير وتواجد تخطيط
 على للحصول آاف

 .1 الدرجة

 

B. 2( االمتداد( 

2 1 0 

 بحجم مجتمع
 .ولةمعق وأقدمية

 بحجم إما مجتمع
 معقولة أقدمية أو

 يستوفي ال ولكن
 الحصول متطلبات

 .2 الدرجة على

 حجم له ليس مجتمع
 .معقولة أقدمية أو

 

 الالتينية باللغة مصدره من آبير بشكل "مجتمع" التعبير تطور لقد: تفسيرية مالحظات
"communitas" أآثر الترابط من المزيد على يحتوي أنه حين في "الزمالة" يعني الذي 
 للمجتمع وتقدير وعي هناك يكون أن يجب ملحوظ، وبشكل .االهتمامات مشارآة مجرد من
  .أعضائه بين
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 مالحظة تتم أن يجب. الطلب في واضح بشكل إليه المشار بالمجتمع المعيار هذا نتيجة ترتبط
 لخدمة الموردين مؤسسة المثال، سبيل على( قانونية آيانات من يتكون أن يمكن المجتمع أن

 دولي اتحاد مثل( المجتمعات بين منطقي تحالف ومن )اللغات مجتمع مثل( أفراد ومن )معينة
 توافر بشرط الحالة، بتلك للتواجد قابلة وآلها). المتشابهة الطبيعة ذات القومية للمجتمعات

 بمجتمع تصًالم التطبيق اعتبار يتم ال وإال. أعضائه بين بالمجتمع المطلوب واالعتراف الوعي
 أو ذلك في شك وجود حالة وفي. أعاله واالمتداد التصوير من آل في 0 الرقم ويحقق حقيقي
 التطبيق خارج معلومات مصادر الهيئة تستخدم أن يمكن بطلب، متعلقة أخرى أمور أي في
 . األوضاع من للتحقق نفسه

 عضوية تعريف من اليةع نتيجة على الحصول يتم عندما المجتمع، بعضوية "التصور" يتعلق
 غير التعريف في منخفضة نتيجة على الحصول يتم بينما المجتمع، مع وواضحة مباشرة
 قبل نشًطا آان المجتمع أن "مسبق بشكل موجود" يعني. المرتبط غير أو المشتت أو الواضح
 "منظم" وتتضمن .2007 عام من سبتمبر في الجديدة gTLD نطاقات سياسة توصيات إتمام
 . الموثقة المجتمع نشاطات أدلة توافر مع للمجتمع، مخصص واحد آيان األقل على يوجد أنه

 السياق على بناًء حسابه ويتم المجتمع في الجغرافي واالتساع األعضاء بعدد "الحجم" يتعلق
 من ماليين على الجغرافي الموقع مجتمع يحتوي أن فيمكن - المطلقة األرقام على وليس

 مختلف في ينتشرون األعضاء ماليين اللغة مجتمع يضم أن ويمكن محدد، موقع في األعضاء
 األعضاء من مئات عدة "فقط" على يحتوي أن يمكن الخدمات موفري ومجتمع الكون، أرجاء
 وآل األمثلة، بعض إال هي ما وتلك أيًضا، العالم أرجاء مختلف في انتشاره من الرغم على
 المجتمع متابعات أن تعني "الطول". "مناسب حجم" ذات اعتبارها يتم أن يمكن األمثلة تلك
 . عابرة وليست دائمة طبيعة ذات

 )نقاط 4-0( والمجتمع المقترحة السلسلة بين الترابط :الثاني المعيار

 يتم نقاط 4 هو االرتباط معيار في عليها الحصول يمكن التي النقاط لعدد األقصى الحد يتمثل
 :يلي آما تجميعها

4 3 2 1 0 

 والمجتمع السلسلة بين الصلة

 منخفض مرتفع

 :بواسطة القياس حسب

A.  3( الترابط( 

3 2 0 

 السلسلة تتطابق
 المجتمع اسم مع
 شكل أنه أو

 مشهور مختصر
 أنه أو تمامًا

 السم اختصار
 .المجتمع

 تعّرف السلسلة
 ولكنها المجتمع،

 آافية غير
 على للحصول
 .3 الدرجة

 ال السلسلة ترابط
 حصولال يستوفي
 .2 الدرجة على

 

B.  1( التفّرد( 



الرابعة الوحدة
 السلسلة على التنافس

 
 

 
  فقط للمناقشة - 3 اإلصدار الطلبات لمقدم المساعد الدليل مسودة

4-9 
 

1 0 

 لها ليس السلسلة
 واضح معنى أي

 تعريف بخالف
 .المجتمع

 تستوفي ال السلسلة
 الحصول متطلب
 .1 الدرجة على

 

 : تفسيرية مالحظات

 به المعروف المحدد االسم يعني المجتمع "اسم":أ في 3 النتيجة على الحصول حالة في
 وأهم. آذلك يكون ال وقد للمجتمع، مخصصة منظمة اسم يكون أن ويمكن. لآلخرين المجتمع

 . المجتمع لهذا آتعريف لآلخرين معروًفا االسم يكون أن أمر

 المجتمع آثب عن وصفت إذا المجتمع السلسلة "تحدد":أ في 2 النتيجة على الحصول حالة في
 على للحصول سلةالسل تؤهل أن يمكن ذلك، ومثال. المجتمع تجاوز دون المجتمع، أعضاء أو

  .السياق في طبيعي بشكل النموذجي المجتمع عضو على يطلق اسًما آانت إذا 2 النتيجة

 في المجتمع لغة سياق وضع مع عام، بشكل بالعامة "بارز معنى" يتعلق":ب" بـ يتعلق فيما
 على .العامة النظر وجهة ومن المجتمع بسياق يتعلق فيما "التفرد" نتائج تسجيل يتم. االعتبار
 العامة، النظر وجهة من فريدة خاص جغرافي موقع مجتمع سلسلة تبدو أن يمكن المثال، سبيل
 اللغة في هام آخر معنى تحمل آانت إذا بالتفرد يتعلق فيما 1 النتيجة تسجل أال يمكن لكن

 في "المجتمع تحديد يتجاوز بما "... العبارة. الصلة ذي المجتمع موقع في المستخدمة العامة
 في 3 أو 2 تحقق أي المجتمع، السلسلة تحدد بأن مطلًبا تعني "التفرد" في 1 لنتيجةا
  ".بالتفرد" يتعلق فيما 1 النتيجة على تحصل لكي "االرتباط"

 )نقاط 4-0( التسجيل سياسات :الثالث المعيار

 4 هو التسجيل سياسات معيار في عليها الحصول يمكن التي النقاط لعدد األقصى الحد يتمثل
 :يلي آما تجميعها يتم نقاط

4 3 2 1 0 

 التسجيل سياسات

 منخفض مرتفع

 :بواسطة القياس حسب

A. 1( األهلية( 

1 0 

 تقتصر األهلية
 أعضاء على

 .فقط المجتمع

 نحو عام اتجاه
 مقّيد غير األهلية
 .آبير بشكل

 

B. 1( االسم اختيار( 

1 0 
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1 0 

 السياسات تتوافق
 قواعد ذلك في بما

 مع االسم اختيار
 المعلن الهدف
 على المعتمد
 الخاص المجتمع

 تم الذي gTLD بـ
 من الطلب تقديم
 .أجله

 تستوفي ال السياسات
 الحصول متطلبات

 .1 الدرجة على

 

C. 1( واالستخدام المحتوى ( 

1 0 

 السياسات تتوافق
 قواعد ذلك في بما

 المحتوى
 مع واالستخدام

 المعلن الهدف
 على المعتمد
 الخاص المجتمع

 تم الذي gTLD بـ
 من الطلب تقديم
 .أجله

 تستوفي ال السياسات
 الحصول متطلبات

 .1 الدرجة على

 

D. 1( الفرض ( 

 1 0 

 السياسات تتضمن
 مقاييس

 فرض وإجراءات
 محددة وتعزيز

 ممارسات مثل(
 التحقيقات
 والعقوبات
 وإجراءات

 تقوم )التفكك
 مجموعة باستخدام
 ذات مترابطة
 استئناف آليات
 .مناسبة

 تستوفي ال السياسات
 الحصول متطلبات

 .1 الدرجة على

 

 :تفسيرية مالحظات

 أن يمكن لكن رسمية عضوية المجتمع "أعضاء" بـ التحديد يستدعي أن يمكن: أ بـ يتعلق فيما
 سبيل على. النقاش قيد المجتمع وتوجيه هيكل حسب أخرى، طرف خالل من به الوفاء يتم

 ذلك تحقيق يمكن المجتمع، ألعضاء جغرافي موقع لمجتمع TLD نطاق لحدود بالنسبة المثال،
 .الموقع حدود داخل التسجيل لشرآة المادي العنوان يكون أن طلب خالل من
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 منظور من الفرعية المعايير هذه مقابل التطبيقات نتائج تسجيل يتم": د ج، ب،" بـ يتعلق فيما
 بشكل معه التعاطي يتم الذي تمعبالمج الخاصة بالسمات آبير بشكل االهتمام مع ترابطي،
 أن يمكن لغة لمجتمع TLD نطاق تقترح التي للتطبيقات بالنسبة المثال، سبيل على. صريح
 المحتويات إلى باإلضافة االسم باختيار يتعلق فيما اللغة هذه لفرض صارمة قواعد يفرض

 فرض عن ناعامت على يشتمل أن ويمكن. أعاله "ج"و "ب" في 1 تسجيل ويتم واالستخدام،
  ".د" في 1 ويسجلون اللغة تعلم في يرغبون الذين أولئك تساعد التي التعليم مواقع إجراءات

 )نقاط 4-0( المجتمع تصديق :الرابع المعيار

 4 هو المجتمع تصديق معيار في عليها الحصول يمكن التي النقاط لعدد األقصى الحد يتمثل
 :يلي آما تجميعها يتم نقاط

 

 

4 3 2 1 0 

 المجتمع إقرار

 منخفض مرتفع

 :بواسطة القياس حسب 

A. 2( الدعم( 

2 1 0 

 هو الطلب مقدم
 يحصل أو نفسه،
 موّثق دعم على
 المؤسسة من،

 )المؤسسات(
 المجتمعية
 المنظمة/المعروفة

 )المنظمات(
 أي أو العضو
 أخرى سلطة
 تمثل موثقة

 .المجتمع

 موّثق دعم يوجد
 مجموعة من

 صلة ذات واحدة
 ولكنه قل،األ على
 آاف غير دعم

 على للحصول
 .2 الدرجة

 آاف غير إثبات
 على للحصول للدعم
 . 1 الدرجة

 

B.  2( االعتراض ( 

2 1 0 

 اعتراض يوجد ال
 .صلة ذو

 ذو اعتراض يوجد
 مجموعة من صلة
 األقل على واحدة
 يمكن ال بحجم
 .إهماله

 وثيق قوي اعتراض
 . الصلة
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 بشكل إليها المشار بالمجتمعات يتعلق فيما واالعتراض مالدع تسجيل يتم: تفسيرية مالحظات
 التعاطي يتم التي بالمجتمعات خاص بشكل االهتمام مع التطبيق في موضح هو آما صريح
 المؤسسة تسجل أن يمكن المثال، سبيل على وبالتالي،. السلسلة قبل من ضمني بشكل معها

 السلسلة آانت إذا 2 النتيجة القومي المستوى على خاص بمجتمع الصلة ذات الوحيدة القومية
 السلسلة آانت إذا فقط 1 تسجيل يتم ولكن القومي، المستوى هذا إلى صريح بشكل موجهة
 مالحظة تتم أن يجب ذلك، ومع. أخرى دول في متشابهة مجتمعات مع صريح بشكل تتعامل

 التعاطي يتم أنها لىع إليها ينظر أن يمكن التي المجتمعات أو المجموعات من الموثق الدعم أن
 يحصل لن الطلب مقدم بمجتمع مقارنة تماًما مختلفة بتوجهات تتميز ولكن ضمني بشكل معها
 .بالدعم يتعلق فيما 2 النتيجة على

 واضح بشكل بها المعترف )المنظمات( المنظمة)/المؤسسات( المؤسسة أن تعني "به معترف"
 وتشير. آخر أسلوب أي أو العضوية لخال من للمجتمع، آممثلين المجتمع أعضاء قبل من

 تشير الحاالت، تلك وفي. متعددة مجتمعات بين التحالفات حاالت إلى األقواس بين الجموع
 الذي العام المجتمع أغلبية تمثل التي المنظمات / المؤسسات من الموثق الدعم إلى "2" النتيجة

 . معه التعاطي يتم

 وغير صريح بشكل معها التعامل يتم التي اتالمجتمع إلى تشير "صلة ذات"و "الصلة"
 في ضمني بشكل إليها اإلشارة تتم مجتمعات من تأتي التي المعارضات أن يعني وهذا. صريح
 .صلة ذات تكون أن يمكن السلسلة

 تسجيل عند الحسبان في الطلب دورة نفس أثناء الطلب على السابقة االعتراضات أخذ ويتم
 تؤدي أن يمكن االعتراضات تلك أن افتراضات أي دون السياق اهذ في والتقييم "المعارضة"

 .خاصة نتيجة إلى

 األخير المالذ آلية :العلني المزاد 4.3
 من أو ،)المقارن( المجتمع أولوية تقييم خالل من التنافس حاالت معظم حل يتم أن المتوقع من

 السلسلة على لتنافسا لحل طريقة هي المزادات وستكون. األطراف بين تطوعي اتفاق خالل
 التنافس لحل التوصل تم قد يكن لم إن التنافس، مجموعات إحدى ضمن الطلبات مقدمي بين

  .أخرى وسائل بواسطة

 خالل من حلها سيتم التنافس حاالت أغلب أن ICANN منظمة تتوقع العملية، الناحية من
 ICANN منظمة لتحص بأن احتمالية هناك. المرحلة هذه إلى الوصول قبل أخري وسائل
 1 .المزادات إجراء نتيجة أموال على

 المزاد إجراءات 4.3.1

                                                      

 آيفية تحديد يتم أن إلى وتمييزها المزادات عن تنتج التي األرباح حجز يتم. وموضوعية واضحة بطريقة التنافس حل هو العلني المزاد من الهدف إن 1
 المالذ آلية عن تنتج أموال أي فإن وبذلك النهاية، في الصفر إلى ستصل الجديد gTLD برنامج وتكاليف رسوم أن هي ICANN منظمة خطة. األرباح استخدام
 تتضمن أن ينبغي وبالتالي،). المزادات عملية مقابل األموال دفع بعد( ICANN لمنظمة جديدة إيرادات توفير إلى ستؤدي المزادات مثل التنافس لحل األخير
 مهمة يدعم بأسلوب استخدامها يتم وأن منفصل بشكل عليها الحصول يتم التي األموال تمييز ويجب. لألموال الممكنة االستخدامات للتنافس األخير المالذ آلية

 .للربح هادفة غير آمنظمة المنظمة حالة على الحفاظ إلى باإلضافة مباشرًة األساسية وقيمها ICANN منظمة

 اإلنترنت تمعمج تفيد التي للمشروعات األموال وتخصيص شفافة وطريقة واضحة مهمة لها مؤسسة تكوين على المحتملة االستخدامات تشتمل أن ويمكن
 / ICANN منظمة تديره صندوق وتكوين التالية، gTLD دورات في المجتمعات من االمتداد مزود مشغلي أو الجديدة gTLD طلبات لدعم المنح مثل الواسع،
 األموال توافر من للتحقق( يلالتسج شرآات لحماية التسجيل شرآات الستمرارية صندوق تكوين اإلنترنت، مجتمع تفيد التي للمشروعات المجتمع على يعتمد
 وإجراء اآلمنة البروتوآوالت استخدامات لتوسيع أمني صندوق تأسيس أو ،)ذلك في خليفة على العثور يتم أين إلى gTLD تسجيل شرآات تشغيل لدعم

 .ICANN منظمة واستقرار أمان مهمة مع يتوافق بما المعايير تطوير منظمات ودعم األبحاث

 .الطلب لمقدم المساعد الدليل ومواد الجديدة gTLD نطاقات لعملية المقترحة الميزانية في األموال باستخدامات المتعلقة التفاصيل من المزيد توفير يتم
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 في المشارآون ويقوم. يلي آما الطلبات من أآثر أو اثنين على يشتمل الذي المزاد إجراء يتم
 ذوي الطلبات مقدمو ويشير التنافس، مجموعة في بطلباتهم المتعلقة األسعار بزيادة المزاد
 بشكل الطلبات مقدمي يختار األسعار، ارتفاع ومع. األسعار هذه دفع في رغبتهم إلى الصلة
 تبقى ال بحيث المزاد من الطلبات مقدمي من آاٍف عدد خروج بعد. المزاد من الخروج متتابع
 ويمكن البعض بعضها مع تنافس حالة في المتبقية الطلبات تبقى ال أي( تنافس حاالت أي

 مقدمي يدفع المزاد، انتهاء وعند. انتهى قد المزاد بأن ريرالتق حينها يتم ،)جميعها تفويضها
 اإلجراء هذا إلى ويشار. التفويض مرحلة إلى االنتقال ويتم الناجمة األسعار المتبقية الطلبات
 ". ساعة خالل من التصاعدي المزاد" باسم

 في بالمشارآة المتعلقة العملية األمور حول رسمية غير مقدمة الطلبات لمقدمي القسم هذا يوفر
 عامة مقدمة تكون أن هو منها المقصود أن مالحظة الرجاء .ساعة خالل من تصاعدي مزاد
 يتم التي المزاد وقواعد القسم هذا بين تعارضات حدثت إذا. تمهيدية مقدمة فقط وهي فقط

 فيه تتكون موقًفا القسم هذا يصف وللتبسيط،. المزاد قواعد تسود مزاد، أي قبل إصدارها
 .السالسل نفس على أآثر أو طلبين من التنافس لةسلس

 بهم الخاصة العطاءات بوضع المشارآون يقوم حيث اإلنترنت، عبر المزادات آل تنفيذ ويتم
 برنامج نظام ويكون. للمزاد خصيًصا صمم الويب على معتمد برنامج نظام باستخدام بعد عن

 إجراء تتطلب ولن السائدة، المستعرضات برامج لمعظم الحالية اإلصدارات مع متوافًقا المزاد
 . إضافي برنامج ألي محلية تثبيت عمليات أي

 ÏاãÒال هعãæ لæخÏل ÊاãعليÊ العلني ÏاãÒال يİ نæكÑشاãال ìلهÊسي
 ãÑæÑ ةãآلÈ يãحã هعãæال لæخÏ نæسيكÊ. æنÊÑنÅال ìعل العلني

æسيÊã ÊشİيÑ العÑæع ضÈÑ SSL .االتصال العطاءات مقدمي أحد فقد إذا 
 من مزاد جولة أي في به الخاص العطاء بتقديم له يسمح أن يمكن مؤقت، بشكل باإلنترنت

 بحيث المزادات تنفيذ يتم وغالًبا. المزاد قواعد في الموضحة اإلجراءات حسب الفاآس، خالل
 .نموذجي بشكل واحدح يوم خالل بسرعة، تنتهي

 ويكون .3-4 الشكل في موضح هو آما المزاد، جوالت من مجموعة في المزاد إجراء وسيتم
 :يلي آما األحداث تسلسل

 سعر )2(و الجولة، بداية سعر )1: )مقدًما المزاد عن المسؤول سيعلن جولة آل في .1
 سعر يكون للمزاد، جولة أول في. المزاد جولة ونهاية بداية أوقات )3(و الجولة، نهاية
 التالية، المزاد جوالت وفي .يأمريك دوالر صفر هو العطاءات مقدمي لكل الجولة بداية
 .السابقة الجولة نهاية سعر نفس هو الجولة بدء سعر يكون
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 .الساعة خالل من التصاعدي المزاد أثناء األحداث تسلسل - 3-4 الشكل

 تمثل عطاءات أو عطاء تقديم العطاءات مقدمي من يطلب مزاد، جولة آل خالل  .2
. الجولة ونهاية الجولة بداية أسعار بين المتوسطة األسعار إطار في الدفع في رغبتهم
 األسعار جميع عند المزاد في البقاء في رغبته الطلب مقدم يظهر قد الطريقة، وبهذه
 أقل سعر عند الخروج في رغبته أو - السعر هذا ذلك في بما - الجولة نهاية سعر حتى
 .النهائي السعر وهو الجولة، نهاية سعر من

 يسمح ال سابقة، مزاد جولة في المزاد عطاءات مقدم غادر إذا. الخروج إلغاء يمكن وال .3
 . الحالية المزاد جولة في المزاد بدخول له

 .المزاد جولة أثناء وقت أي في عروضهم/عرضهم الطلبات مقدمي يقدم قد .4

 تقديم تم إذا. صالحة المزاد، أوجه بكل تلتزم التي تلك باستثناء عروض، أي تعتبر لن .5
 المزاد، لجولة الزمنية الحدود خالل ما عطاء مقدم قبل من مقبول واحد عطاء من أآثر
 .الفعلي العطاء هو به التقدم تم مقبول عطاء آخر أن المزاد مدير يعتبر

 لتأمين قانوًنا الملزمة العروض هي المقدمة العروض تصبح مزاد، دورة آل نهاية وفي .6
 وحسب الصلة، ذات العطاء مقادير إلى تصل بأسعار الصلة ذي gTLD بنطاق الفوز
 استخدام يتم أن يمكن التالية، المزاد جوالت وفي. المزاد قواعد حسب المزاد إغالق

 .تالية أعلى بأسعار المزاد من للخروج العروض

 المتنافسة للطلبات اإلجمالي العدد عن المزاد عن المسؤول سيكشف مزاد، جولة آل بعد .7
 األسعار وسيعلن الحالية، بالجولة الخاصة الجولة نهاية أسعار عند المزاد في المتبقية

 .التالية بالجولة الخاصة واألوقات

 نÌÈ Ãي ¡ÈلØالÏ ãÑÊÈØ ÈاحÑ æسع نã ضÑع آل نæكÊي •
 .لةÌæال ايةÑ ÈÏلسع يæساÃæ ã نÈÑ ãكÑ Ãالسع اåĞ نæيك
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• ÅĞآان ا ãÈلÛ العÑض Ãهل ãسع نÑ نåال ايةÌæلة Èشكل ÕÑيح¡ 
İسيÊã الÊعاãل ãالع عÑعل ضì Ãنå حÏ نåاÆللع يÑعن ضÏ 
 Êìح عÈ ÈÏİلØال Ïãهãل ÒãلåÏ ãعì Êعل لÏÏ¡ æÊÏحãال ÛلãÈال

ãÈلÛ العÑض ÅĞا ÊãÊ الãæاİعل هةì ØلÈå. 

 إلى يشير العطاء فإن الجولة، نهاية عرس يساوي أو من أآبر المزاد مبلغ آان إذا •
 المزاد جولة في األسعار آل في المزاد في البقاء في يرغب العطاء مقدم أن

 سعر إلى يصل ما لدفع الملزم العطاء مقدم التزام أن إلى ذلك ويشير الحالية،
 إنهاء يتم أن يمكن ال عطاء، آل وبعد. الطلب على الموافقة تمت إذا الجولة نهاية
 .الحالية المزاد جولة في طلبال

 العرض سيعامل الجولة، نهاية سعر العرض مبلغ عنده يتجاوز الذي الحد وإلى •
. التالية الجولة إلى نقلها سيتم )ثانوي عرض( سعر ثاني مزاد في آعرض أيًضا
 ضÑالع ÛلÑ ãÈييÈ ÊÛلØال Ïãهãل اğحãæسã نæسيك
 يæالثان ضÑالع ÛلãÈ هæيع لنº æاليةÊال لةÌæال يİ يæالثان
 لةÌæال يİ الحÕ ضÑع ÛلãÈ يã ÃيÏهì Êعل ÈلØال Ïãهã ةÏÑه
 .اليةÊال

 نهائي خروج عطاء تلقي تم طلب ألي عطاء بتقديم عطاءات مقدم ألي يسمح ال •
 له يجوز فال المزاد، الطلب مقدم يغادر أن يمجرد أنه أي. سابقة مزاد جولة في له
 .يعود أن

• İع حال يÏã ÊهÏيã عÑض Õخالل الح Ìæلة ÌاÑل يةÃحÏ الØلÈاÊ 
 ìعل ضÑالع ÛلãÈ يÊÕÑİ İال Êãي ¡العلني ÏاãÒال يİ هيةãÊÈال
Ãنå ãÈلÛ العÑالثان ضæي (Åن æÌÏ) يÊã نهلå ãال نÌæلة 
 åنì Ãعل ضÑالع يÊÕÑİ İال Êãي - æÌÏي ãل نÃæ - Å هةÈالسا
 .الحالية لةÌæالÕ Èالخا لةÌæال ايةÑ ÈÏسع Ïعن ضÑللع يÆاåن Ïح

8. æÊسÊãÑ åĞå لعاãلية¡ İيÒيÏ الãسؤæال عن لãÒاÏ نØالسع اهÑ 
ãسلسلة آل ع TLD ããنæحة İآل ي Ìæح ¡لةÊì يÊÈهì ãهÏã ØلÈ 

ãÊناİس æاحÏ علì الÃآثÑ İي ÃسعاÑ نåال ايةÌæتم جولة انتهاء بعد. لة 
 أسعار/سعر المزاد عن المسؤول وسيحدد العلني المزاد سينتهي التنافس، هذا حل فيها

 العطاء مقدم إلزام وسيتم الناجح الطلب أنه على المتبقي الطلب باراعت سيتم. المقاصة
 .المقاصة سعر بدفع المرتبط

 .متنافسة طلبات 5 على يحتوي مزاد تقدم آيفية يوضح 4-4 الشكل
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 .متبادل بشكل متنافسة طلبات 5 على يحتوي مزاد تقدم آيفية يوضح - 4-4 الشكل

 الجولة، انتهاء سعر المزاد عن المسؤول يعلن المزاد، من األولى الجولة قبل •
 .1 السعر

• Ãال ثناءÌæال لةÃæلì¡ يÊã ÊهÏيã العÑالخا ضÕ Èآل ØلÈ .في 
 الحد يكون ثبحي العطاءات بتقديم الخمسة العطاءات مقدمو يقوم ،4-4 الشكل
 نÈÑ ãكÃ اليÅÌãال ÈلØال نÃل اÙÑğنæ. 1السعر هو األدنى
 يعلنæ .الثانية لةÌæال ìلÏ ÅاãÒال هلÊين ¡لÃæال Ñالسع
 Ïح Ïعن ةÈÊثا سةİناãÊال سةãالخ ÊاÈلØال نÏ ÃاãÒال عن لæسؤãال

 .Ñ 2السع ¡لةÌæال اءÊåان Ñسع يعلن اãك ¡Ñ 1السع

• Ãال ثناءÌæال لةÃæلì¡ يÊã ÊهÏيã العÑالخا ضÕ Èآل ØلÈ .في 
 الحد يكون بحيث العطاءات بتقديم الخمسة العطاءات مقدمو يقوم ،4-4 الشكل
 المتنافسة الخمسة الطلبات أن المزاد عن المسؤول ويعلن. 2السعر هو األدنى
 .2 السعر الجولة، انتهاء سعر يعلن آما ،1 السعر حد عند ثابتة

 من أقل نهائي عطاء بتقديم العطاءات دميمق أحد يقوم الثالثة، المزاد جولة أثناء •
 عطاءات يقدمون المتبقين األربعة العروض مقدمي أن حين في بقليل، 3 السعر
 األربعة الطلبات أن المزاد عن المسؤول ويعلن. 3 السعر هو األدني حدها

 .4 السعر الجولة، انتهاء سعر يعلن آما ،3 السعر حد عند ثابتة المتنافسة

 بين نهائي عطاء بتقديم العطاءات مقدمي أحد يقوم الرابعة، مزادال جولة أثناء •
 عطاءات يقدمون المتبقين الثالثة العروض مقدمي أن حين في ،4 السعرو 3 السعر
 الثالثة الطلبات أن المزاد عن المسؤول ويعلن. 4 السعر هو األدني حدها

 .5 السعر ة،الجول انتهاء سعر يعلن آما ،4 السعر حد عند ثابتة المتنافسة

 أآبر نهائي عطاء بتقديم العطاءات مقدمي أحد يقوم الخامسة، المزاد جولة أثناء •
 بين ج السعر هو عطاء يقدم العروض مقدمي أحد أن حين في ،4السعر من قليًال
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. ج السعر من أآبر عطاء بتقديم النهائي العطاء مقدم يقوم. 5 السعرو 4 السعر
æنÙÑğل اÃال نØلÈ الÅÌãي ال اليÒيÏ السع عنÑ الÃæل¡ 
 ãÑÊÈØال ÈلØال نæيكæ .سةãالخا لةÌæال يÏ İاãÒال يÊåين
ÈالعÑال ضÃعلì İال يÌæالخا لةãسة åæ الØلÈ الİاÆÒ. سعÑ 
 Ñسع ìنå åæ ÃÏنÅ حيث ¡(Pc) الحالي Ñالسع åæ ةÕهاãال
 .اليÅÌãال ÈلØالÈ اءæİلل

 السالسل على التنافس مواقف حل لىإ تهدف التي المزادات تنفيذ يتم أن يمكن المتاح، الحد إلى
 .متزامن بشكل المتعددة

 العملة 4.3.1.1
 من )عشري غير( صحيح عدد بأي العروض آل تقديم يجب العروض، مقارنة يمكن لكي

 .األمريكي الدوالر

 الرسوم 4.3.1.2
 وبقيمة المزاد، في المشارآين العطاءات مقدمي من عطاء إيداع تقديم الضروري من سيكون

 محدد بنكي حساب إلى بنكي تحويل خالل من العطاء إيداع تحويل يتم أن ويجب. تحديدها يتم
 ويجب الكبيرة، البنوك أحد في لها التابع المزاد موفر أو ICANN منظمة قبل من تحديده يتم
: عطاء مقدم لكل العطاءات حد اإليداع مقدار يحدد. المزاد تاريخ قبل المبلغ هذا استالم يتم أن

 يزيد عطاء أي بتقديم العطاء لمقدم يسمح ولن العطاء، حد من %10 العطاء إيداع ييساو
 .به الخاص العطاء حد على

 العطاءات لمقدمي يتاح أن يمكن محدد، عطاء حد عند العطاءات مقدمي لتثبيت الحاجة لتجنب
 بلغم مقدار. معين لطلب محدد غير عطاء تقديم سلطة لهم يوفر محدد إيداع لعمل الخيار
 التنافس مجموعة على يعتمد محدودة غير عطاءات تقديم خيار على للحصول الالزم اإليداع
  .المزاد في المحتملة النهائية لألسعار تقييم على ويعتمد المحددة

 . المزاد إغالق بعد الخاسرين العطاءات مقدمي من المودعة المبالغ آل إعادة وتتم

 الفائز العطاء مدفوعات 4.3.2
 بالحقوق فيها يقر عطاء مقدم اتفاقية على التوقيع منه يطلب مزاد في يشارك عطاء دممق أي

 لدفع ملزمة التزامات هي المقدمة العطاءات أن على وتشتمل بالمزاد، المتعلقة والمسئوليات
 مزود اتفاقية وإلبرام ،)الطلب على الموافقة تمت إذا أي( الفوز، حالة في العطاء مقدار

 الدفع عن التراجع عند محددة عقوبة إلى باإلضافة - ICANN منظمة مع وضحةالم االمتداد
 . المطلوبة االمتداد مزود اتفاقية إبرام في الفشل أو الفائز العطاء مقابل

 نهاية تاريخ من عمل يوم 20 خالل النهائي الكامل المبلغ دفع يفوز عطاء مقدم أي على يجب
 الدولي البنك حساب نفس إلى البنكي التحويل خالل من المدفوعات عمل يتم أن ويجب. المزاد
 السعر من آجزء الطلب مقدم من المقدم العطاء إيداع حساب ويتم إليه، اإليداع إرسال تم الذي

 . النهائي

 القيود بسبب عمل يوم 20 من للدفع أطول فترة إلى يحتاج قد أنه عطاء مقدم توقع حالة في
 العطاء مقدم يخبر أن يمكن العمالت، على الحكومة من ةوالمفروض منها التحقق يتم التي

 آل على أطول دفع فترة تطبيق في المنظمة تفكر وسوف المزاد، قبل بذلك ICANN منظمة
 .تلك التنافس مجموعة في العطاءات مقدمي

 من عمل يوم 20 خالل منه النهائي الكامل المبلغ على الحصول يتم ال يفوز عطاء مقدم أي
 وموفر ICANN منظمة تؤخر أن ويمكن. الدفع عن تخلف أنه إعالن يتم المزاد يةنها تاريخ
 حالة في فقط لكن قصيرة، لفترة التخلف إعالن لهما، يترائى حسبما بها، الخاص المزاد

 .الحدوث وشيك أمر الكامل المبلغ على الحصول بأن اقتناعهما
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 من عمل يوم 20 خالل منه النهائي الكامل المبلغ على الحصول يتم ال يفوز عطاء مقدم أي
 تاريخ من يوًما 90 خالل االمتداد مزود اتفاقية بتنفيذ االلتزام عليه يفرض المزاد نهاية تاريخ
 المزاد نهاية تاريخ من يوًما 90 خالل االتفاقية بتنفيذ يقوم ال عطاء مقدم وأي. المزاد نهاية
 وموفر ICANN منظمة تؤخر أن كنويم. الدفع عن تخلف أنه إعالن يتم ألن عرضة يكون
 حالة في فقط لكن قصيرة، لفترة التخلف إعالن لهما، يترائى حسبما بها، الخاص المزاد

 .الحدوث وشيك أمر االمتداد مزود اتفاقية تنفيذ بأن اقتناعهما

 التخلف بعد ما إجراءات 4.3.3
 المزاد في بموقعه ةمتعلق لغرامة عرضة الفائز العطاء مقدم يكون التخلف، إعالن بمجرد
 مقدمو يحصل الفائز، العطاء مقدم تخلف إعالن بعد. بالتخلف المتعلقة العقوبات وتقييم

 بترتيب اآلخر، تلو واحًدا بهم، الخاصة العروض بقبول عرض على األخرى العطاءات
 التالي العطاء مقدم فوز عن اإلعالن يتم الطريقة، وبتلك. بهم الخاصة العروض حسب تنازلي
 . له عطاء سعر آخر دفع شريطة

 بشكل محددة، زمنية فترة على يحصل الصلة ذي gTLD نطاق على يحصل عطاء مقدم وآل
 وأي. ال أم النطاق هذا على الحصول في يرغب هل حيال لالستجابة عمل، أيام أربعة نموذجي

. يوًما 20 لخال الكامل المبلغ يقدم أن عليه يكون العرض، هذا على باإليجاب يرد عطاء مقدم
  2.المتخلف العطاء من %10 الفائز العطاء تخلف عقوبة وتكون

 إيداع إعادة قبل متخلف عطاء إيداع أي ضد متخلف عطاء أي ضد التخلف عقوبات فرض يتم
  .الصلة ذي العطاء

 العقد وتنفيذ التنافس حل  4.4
 تنفيذ مرحلة في بالدخول سالتناف حل عمليات بإحدى فائًزا إعالنه تم الذي الطلب مقدم سيتابع
 .)5 الوحدة من 5.1 القسم راجع. (العقد

 ICANN فستكون التنافس، حسم من يوًما 90 خالل عقًدا التنافس بحل الفائز يبرم لم وإذا
. طلبه إجراءات يواصل آي وجد، إن للفائز، التالي الطلب لمقدم عرض تقديم في الحق صاحبة
 للفائز التالي الطلب مقدم يمثل أن في يرغب آخر طلب لمقدم يمكن ما، مزاد في وبالمثل،
 يملك ال. ICANN لمنظمة منفرًدا خياًرا العرض هذا تقديم يعد. التفويض خطوة إلى المتابعة
 األول بالمرآز الفائز يقم لم إذا ،TLD نطاق سلسلة في تلقائًيا حًقا الفائز يلي الذي الطلب مقدم
 .محددة مدة خالل العقد بتنفيذ

 

 .تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرض
  

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
)ICANN ( العمل بها للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم

، آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص ICANNفي 
 . الوحيد الرسمي والمعتمد

 

                                                      

 هذا من ئزالفا العطاء مقدم استفاد وإذا محدد طلب في محدد غير عطاء بتقديم الفرصة لهم يوفر محدد إيداع بتقديم العطاءات لمقدمي الفرصة إعطاء تم إذا 2
 لمقدم الفرصة منح والذي المحدد اإليداع مقدار )2( المتخلف، العطاء من % 10 )1: (يلي مما األقل المبلغ تكون الفائز العطاء تخلف عقوبة فإن الخيار،
 .محدد غير عطاء على للحصول العطاء
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لمكي مدقم بلطلا ةيلمع مدقتلا
بلطلاب مادختساب ماظن مدقتلا
تابلطلاب يف TLD ( فورعملا

راصتخا ًا مساب TAS)

رمتسي مييقتلا يلوألا (IE) مييقتلاو دتمملا (EE) لحو تاعازنلا ضعب .
تاقيبطتلا دق ال زاتجت رصانع ةنيعم نم ةيلمع ةعجارملا ، يذلاو دق

ببستي يف رييغت ةعومجم عازنلا .

له ةلسلس gTLD يتلا مت مدقتلا
بلطب نم اهلجأ يف ةعومجم ؟عازن

لخدي مدقم بلطلا يف ةلحرم "
لاقتنالا ىلإ نيضوفملا "

موقت ICANN رشنب ةمئاق عيمجب
يمدقم تابلطلا

أدبي مدقم بلطلا يف ةيلمع مدقتلا
بلطلاب

اذإ ناآ مدقم بلطلا مئاق ًا ىلع عمتجملا ، بجيف نأ ددحي
ام اذإ ناآ راتخي مييقت ةيولوأ عمتجملا يف ةلاح عازنلا

لوح لسالسلا

له ماق دحاو وأ رثآأ نم يمدقم تابلطلا
نيمئاقلا ىلع عمتجملا رايتخاب مييقت

ةيولوأ ؟عمتجملا

ال

له رهظ يأ زئاف نود
معن؟عزانم

ال

معن

معن

متي ليغشت ةيمزراوخ ةطساوب
ICANN عيمجل لسالس gTLD 
يتلا مت مدقتلا تابلطب نم اهلجأ يف

لباقم عيمج لسالس gTLD 
ىرخألا يتلا مت مدقتلا تابلطب نم

اهلجأ

لمعت ةنجل نييراشتسالا ةينعملا
صحفب هباشت لسالسلا ىلع مادختسا
جئاتن ةيمزراوخلا ليلحتلاو عيمجتل
لسالسلا ةهباشتملا ةقباطتملاو يف "

تاعومجم عازن "

مييقت ةيولوأ عمتجملا

كراشي ومدقم بلطلا نيذلا
مهيدل لسالس اهب عازن يف
ةديازم ىلع وحنلا يلاتلا :  
رمتسي فرط وأ رثآأ ىلإ

ةلحرملا ةيلاتلا

ةدوسم - ضارغأل ةشقانملا – رادصإ مقر رهشل 1.61 سطسغأ ماع
2009

متي عيجشت يمدقم تابلطلا ىلع لح
تاعازن لسالسلا مهسفنب يف يأ تقو لبق

ةيلمع مييقتلا وأ اهلالخ

DRAFT - For Discussion Purposes - April 08 V1


