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مالحظظاتت تكميیليیة  

ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت  

  نصص االسؤؤاالل

:تكميیليیة مالحظاتت. 1  
 

2011 نووفمبرر 15  
 

إإذذاا كانتت هھھھناكك حاجة بالنسبة للمتقددميینن إإلى ووجوودد جددااوولل إإضافيیة كددعمم٬، يیررجى إإررفاقق جددااوولل يیجبب عددمم تعدديیلل نمووذذجج االتووقعاتت.  1.1
إإضافيیة ضمنن مشارركة االططلبب.  

 
.0يینبغي أأنن تقددمم تفسيیررااتت لكلل بندد منن نمووذذجج االتووقعاتت٬، حتى ووإإنن كانتت مشارركاتت االمتقددميینن $ 1.2  

 
لمززاادد االتي تستأثرر بأيي جززء منن نمووذذجج االتووقعاتت. يیجبب أأال تتأثرر ال يینبغي أأنن تكوونن االصنادديیقق االمستخددمة في حالل حددووثث عمليیة اا 1.3

ااألموواالل االتي تشكلتت في االنمووذذجج بعمليیة االمززاادد.  
 

إإضافي٬، فيیجووزز لمقددمم االططلبب تقسيیمم تكلفة  TLDsإإذذاا كانن مقددمم االططلبب االذذيي لدديیهھ عمليیاتت تسجيیلل حاليیة يیررغبب في تقدديیمم ططلبب لـ  1.4
-ةة "بتووززيیع االتكلفة") االعمليیاتت بيینن كافة االسجالتت (ووتسمى عادد تلكك االمعتمددةة حاليیا ووتلكك االجدديیددةة االتي يیقتررحهھا مقددمم االططلبب. وومع ذذلكك٬، يیجبب  

أأنن يیبقى كلل ططلبب "قائًما بذذااتهھ". على سبيیلل االمثالل٬، في حالة تقدديیمم مقددمم االططلبب لططلباتت متعددددةة٬، فيینبغي على االططالبب:  
 

• االمقتررحة gTLDووصفف ططرريیقة تووززيیع االتكاليیفف لسلسلة    
• اليیفف االمررتبططة بتشغيیلل االسلسلة االمقتررحة للنططاقاتت في نمووذذجج االتووقعاتتتووفيیرر االتك   
• - 49ووصفف أأثرر االتكاليیفف االمخصصة ااألخررىى االمططبقة في مقابلل سالسلل ال تقددمم ططلباتت في االسؤؤاالل   منن االسيینارريیوو ااألسووأأ   

 
في نمووذذجج االتووقعاتت. ووحيیثث يیتمم تقدديیمم  يیجبب على مقددمم االططلبب ضمانن االتموويیلل فقطط االمررتبطط بتشغيیلل سلسلة االنططاقاتت االمقتررحة االمقددمة 1.5

االجدديیددةة منن قبلل مقددمم االططلبب نفسهھ٬، ال تووفرر تأميینن االتموويیلل االكاملل لجميیع االططلباتت. ووسووىى يیتمم تقدديیمم االتموويیلل  gTLDsططلباتت متعددددةة لـ 
االمضموونن لكلل فرردد منن أأجلل االتقددمم بططلبب للنططاقاتت.  

 
 مالحظظاتت االقسمم

 متووقعةاال وواالخاررجة االددااخلة االنقدديیة االتددفقاتت .1
.وواالتجدديیددااتتيیشملل حجمم االتسجيیلل االمتووقع االتسجيیالتت االجدديیددةة  أأ) حجمم االتسجيیلل االمتووقع   

 
يیجبب على مقددمم االططلبب تقدديیمم تفاصيیلل عنن االتسجيیالتت االجدديیددةة وواالتجدديیدد عنن 

كلل سنة. يینبغي ااستخدداامم االجددوولل االتكميیلي للحصوولل على هھھھذذهه االبيیاناتت. يیمكنن 
. مثالل على TLDة في نظظامم ططلبب إإررفاقق االجددوولل االززمني وواالووثائقق االددااعم

 ملحقق االجددوولل أأ) االذذيي يیرردد أأددناهه. االجددوولل االتكميیلي (
-االسططرر ااألوولل  بب) ررسوومم االتسجيیلل بب) يینبغي أأنن يیعكسس متووسطط االررسوومم (أأيي تددفقق نقدديي)  

للتسجيیالتت االمتووقعة للمجمووعع االمباعة/االجدديیددةة خاللل االسنة على االنحوو االمحدددد 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
- 1أأعالهه في  اتت عنن هھھھذذاا االبندد٬، يیجبب على مقددمم االططلبب أأ). في حقلل االمالحظظ 

ووصفف مجمووعة منن االررسوومم االمتووقعة (اانظظرر االجددوولل االتكميیلي االمثالل بب 
أأددناهه)٬، ووكيیفف تمم ااستخالصص تلكك االمبالغ٬، ووكيیفف تمم حسابب متووسطط االررسوومم 

 عنن كلل سنة.
ااتت االصلة االتددفقاتت االنقدديیة ااألخررىى تمثلل ااإليیررااددااتت ااألخررىى تددفقاتت االنقدديیة ذذ دد) تددفقاتت نقدديیة أأخررىى

االتي سيیتمم ااستخدداامهھا لددعمم االتسجيیلل. يیجبب على مقددمم االططلبب ووصفف نووعع 
وومصددرر االتددفقاتت االنقدديیة ااألخررىى.   

 
هھھھنا كجززء منن االتددفقاتت االنقدديیة ااألخررىى. يیجبب  االتموويیللتفادديي تضميینن 

 االمحاسبة على االتموويیلل في االقسمم االرراابع.
هھھھـ) االعملل (االتسوويیقق ووددعمم االعمالء 

 وواالتقنيیة)
ليیفف ااإلجماليیة للتسجيیلل االمقتررحة عنن كلل سنة. تمثلل االتكا  

 
إإذذاا كانتت االتكاليیفف تمثلل حصة للعمليیاتت مقددمم االططلبب االحاليیة٬، وويیجبب على 

مقددمم االططلبب أأنن يیبيینن كيیفف يیتمم تحدديیدد مخصصاتت االتسجيیلل االمقتررحة.  
 

يیجبب أأنن تكوونن هھھھيیاكلل االتكلفة في االططلبب معبررةة عنن ططلبب االتسجيیلل فقطط (أأيي 
 تمدد على ططلبب آآخرر."قائمة بذذااتهھا")٬، ووأأال تع

 وو) االتسوويیقق
 زز) االمرراافقق

 حح) ووااإلددااررةة االعامة
 طط) االفوواائدد وواالضرراائبب

يي) تكاليیفف االتشغيیلل ااالستعانة بمصاددرر 
 خاررجيیة٬، إإنن ووجددتت

٬، فضال عنن ررسوومم االتسجيیلل على ICANNيینبغي أأنن تددررجج االررسوومم االسنوويیة  كك) تكاليیفف االتشغيیلل ااألخررىى
 مستووىى االمعامالتت هھھھنا.

 االنقدديیة االتشغيیلل عمليیاتت مهھامم منن االخررووجج .2
وويیجبب أأنن تستندد االتددفقاتت االنقدديیة عنن كلل سنة على مجاالتت االكليیة تحتت  SRSأأ) تشغيیلل  

 Whoisبب) تقدديیمم  ااإلددااررةة.
ألسماء االنططاقاتت  DNSجج) ددقة 
 االمسجلة

 دد) ضمانن بيیاناتت االتسجيیلل
هھھھـ) صيیانة االمنططقة ووفًقا لـ 

DNSSEC 
 االمهھامم االنقدديیة وو) إإجمالي

سنووااتت معاددال لمبلغ االصكك االمووددعع  3ال يینبغي أأنن يیكوونن هھھھذذاا االمبلغ إإجمالي  أأعوواامم 3) إإجمالي مددةة زز
سنووااتت فقطط  3. ووهھھھذذاا االمجمووعع 50) للسؤؤاالل COIاالعمليیاتت االمستمررةة (

لتقدديیرر االتكاليیفف ااإلجماليیة للمهھامم ااألخررىى في االتسجيیلل خاللل االسنووااتت االثالثث 
هھا.  ااألوولى منن عمليیات  

 
) "سيیتمم رربطط 50كما جاء في ددليیلل مقددمم االططلبب (مالحظظاتت االقسمم منن االسؤؤاالل 

بالتكلفة إإلى االططررفف االثالثث لتووفيیرر ووظظائفف٬،  COIاالمبلغ االفعلي االمططلووبب لـ 
ووليیسس االفعلي لمقددمم االططلبب االددااخلي أأوو تكاليیفف االتعاقدد منن االباططنن لتووفيیرر هھھھذذهه 

االووظظائفف.  
 

على بناء نمووذذجج لهھذذهه االتكاليیفف في حاالتت االططووااررئئ  ICANNتعملل 
) منن EBEROبالتعاوونن مع االمشغليینن االمحتمليینن االتسجيیلل للجهھة االخلفيیة (

أأنن تكوونن قاددررةة على االمشارركة في مباددئئ  ICANNمقددمي االخددماتت. ووتأملل 
مع االمتقددميینن في ووقتت قرريیبب. وومع  COIتووجيیهھيیة لتحدديیدد االمبلغ االمناسبب لـ 

ذذهه االمباددئئ االتووجيیهھيیة٬، ما ززاالتت هھھھناكك حاجة لمقددمم االططلبب ذذلكك٬، ووفي غيیابب هھھھ
 ".COI 50لتقدديیمم تقدديیررااتت خاصة٬، ووشررحح لحسابب قضيیة 

 االمتووقعة وواالمططلووباتت االمووجووددااتت. 4
-االسططرر االرراابع  أأ) االنقدد  أأ هھھھلل يیجبب أأنن تعكسس االنقدديیة غيیرر االمقيیددةة وواالمعاددالتت االنقدديیة  

يیددةة وواالضمانن االمتعلقق بمتططلباتت فقطط. ال يینبغي أأنن تددررجج ااألررصددةة االنقدديیة االمق
في هھھھذذاا االبندد. 50االسؤؤاالل ررقمم   



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 

لعمليیة االتسجيیلل  48يینبغي أأنن يیكوونن االتموويیلل االمططلووبب في االسؤؤاالل ررقمم 
 مشمووال هھھھنا.

-االسططرر االرراابع  سنووااتت 3طط) حفظظ لمددةة  طط يینبغي أأنن تستخددمم فقطط إإذذاا كانن مقددمم االططلبب يیقصرر  
مانن وو/أأوو إإذذاا كانن مقددمم االططلبب ااألررصددةة االنقدديیة االمتصلة االنقدديیة لحسابب االض

االمضموونن االنقدديي (أأوو غيیررهھھھا منن ااألصوولل) لغررضض تأميینن خططابب ااالعتمادد٬، 
. ووفي مثلل هھھھذذهه االحاالتت٬، 50أأوو صكك مماثلل لتلبيیة متططلباتت االسؤؤاالل ررقمم 

-يیجبب ااستبعادد االررصيیدد االنقدديي االذذيي يیظظهھرر على هھھھذذاا االخطط منن االسططرر االرراابع   
أأ.  

 
-سنووااتت  3خاللل فتررةة ليیسس منن االمتووقع أأنن يینخفضض أأيي ررصيیدد  كما هھھھوو مبيینن 

في االسططرر االرراابع. وويینبغي أأنن تصفف االططلبب صررااحة وويیشررحح االظظررووفف االتي 
تحيیدد عنن هھھھذذاا االتووقع.  

 
في حالة االحصوولل على ررسالة منن ااالئتمانن بالتززاامنن مع ااجتماعع لمتططلباتت 

٬، ال يیتووقع أأنن تعكسس ااألددووااتت االماليیة نمووذذجج االماليیة باستثناء 50االسؤؤاالل 
لل االمقيیددةة (االضمانن االنقدديي) االتي يینبغي أأنن تكوونن مفصلة في أأررصددةة ااألصوو
-االسططرر االرراابع  في االسططرر ااألوولل  LOCطط٬، ووتضمنتت تكلفة االتموويیلل منن  

 "االعامم ووااإلدداارريي". 
 

(ألغررااضض تووضيیحيیة فقطط) أأ للجددوولل إإضافي مثالل  
 االمتووقع االنططاقق سجالتت

 االتعليیقاتت سنة 3 سنة 2 سنة 1 االتسجيیلل نووعع

  جدديیدد
  27000 54000 10000 االسنوويي

  2000 10000 30000 سنووااتت 2
  1000 7000 20000 سنووااتت 5
  780 1600 2000 سنووااتت 10

  االتجدديیددااتت
- االسنوويي % منن 90إإلى معددلل  9000 2تستندد تجدديیددااتت االعامم  • 50400 9000 - 0 

االجدديیددةة االتي تباعع منن  1ااالحتفاظظ بالتسجيیالتت االسنة 
10000  

على معددلل تقرريیبي  50400 سنووااتت لتجدديیدد 3ووتستندد  •
سنة منن االتسجيیالتت  2% منن مجمووعع 80الستبقاء 
االجدديیددةة باإلضافة إإلى  54000( 63000االتي تبيیع 

 )9000تجدديیدد 
- سنووااتت 2  0 - - % 80إإلى معددلل  24000 3تستندد تجدديیددااتت االعامم  • 24000 - 0 

االجدديیددةة االتي تباعع  1منن ااالحتفاظظ بالتسجيیالتت االسنة 
 30000منن 

- سنووااتت 5  0 - -  0 - -  ليیسس بسببب االتجدديیددااتت • - 0 
- سنووااتت 10  0 - -  0 - -  ليیسس بسببب االتجدديیددااتت • - 0 

 االتسجيیالتت مجمووعع
 االمتووقعة

62000 81600 105180  

 
(ألغررااضض تووضيیحيیة فقطط) أأ للجددوولل إإضافي مثالل  

- االتسجيیلل ررسوومم  1 االسنة 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

 ااإليیررااددااتت إإجمالي االتسجيیلل ررسوومم  تسجيیلل أأيي ليیسس االتسجيیلل نووعع
 االمتووقعة

 جدديیدد
 20,000$ 2.00$ 10000 االسنوويي

 112,500$ 3.75$ 30000 سنووااتت 2
 150,000$ 7.50$ 20000 سنووااتت 5
 27,500$ 13.75$ 2000 سنووااتت 10

 310,000$ 5.00$ 62,000 ااإلجمالي
 

 
:االمماررساتت أأفضل ااقترااحاتت. 2  
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٬، بما في ذذلكك االمالحظظاتت وواالمعايیيیرر وونصص االهھددفف. يینبغي أأنن تعالج ااإلجابة يینبغي على االمتقددميینن قررااءةة كلل سؤؤاالل تقيیيیمم في مجملهھ 2.1

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

ووإإنن كانتت تمثلل حتى أأوولل مررةة يیذذكرر فيیهھا ااالختصارر٬، في حالة ااستخدداامم االمختصررااتت٬، يینبغي على مقددمي االططلباتت تووضيیح  2.2
االمختصررااتت االمصططلح/االمنتج/االخددمة االمشترركة.  

 
:االسؤاالل نص. 3  

 
 

.(االمررفقق) للحددثث ااألكثرر ااحتماال 1االتووقعاتت االماليیة للتكلفة وواالتموويیلل باستخدداامم االنمووذذجج ااذذكرر   
 

صلة. مالحظظة٬، عندد ااالستعانة ببعضض االخددماتت منن خاللل مصاددرر خاررجيیة٬، فتعكسس هھھھذذهه االتكلفة في االقسمم ذذوو اال  
 

ووبذذلكك يیتمم تسهھيیلل عمليیة االتقيیيیمم.   TLDاالنمووذذجج تقدديیمم االخصائصص االمشترركة بيینن ططلباتت االحصوولل على االغررضض منن   
 

صفحاتت٬، باإلضافة إإلى االنمووذذجج. 10منن االمتووقع أأنن تقددمم إإجابة كاملة فيیما ال يیززيیدد عنن   

	  

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

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

 


