
 

 

 2ملحق الوحدة 
 ومعاييره التقييم أسئلة

  
 

منذ عشر سنوات كمنظمة غير ربحية تضم أصحاب مصلحة متعددين، فقد  ICANNنظرًا ألنه تم تأسيس 
 ICANNوتعتبر المهمة التي تسعى لها  .كان أحد أهدافها الرئيسية تعزيز المنافسة في سوق أسماء النطاقات

بدون  –ون وإيجاد عمليات تضمن التنافس وتحافظ على مصالح المستهلكين تحديدًا هي اإلبقاء على التعا
 ICANNحيث يعد هدف  .الجديدة وتنفيذها gTLDsويتضمن ذلك دراسة  .التأثير على أمان اإلنترنت واستقراره

 .هو وضع المعايير والتقييم في إطار من الموضوعية قدر اإلمكان
 

 مهم لتعزيز االختيار واالبتكار الجديدة بوصفها عامل gTLDsإلى  ICANNوفي الوقت الذي تنظر فيه 
 gTLDوالمنافسة في إطار خدمات تسجيل النطاق، فقد تم التوصل إلى قرار بدء جوالت طلب اشتراك 

 .بعد عملية مشاورة مُفصَّلة ومُطولة مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع اإلنترنت العالمي تلكالجديدة القادمة 
 

 وعلى الرغم من ذلك، .جديدة وتشغيلها gTLDعام أو خاص تقديم طلب بإنشاء  قطاعي منظمة يمكن أل
حيث أنه بدالً من ذلك  .فال تعد العملية بنفس سهولة تسجيل أحد أسماء نطاقات المستوى الثاني أو شراؤه

ذلك هو العمل الطلب تقييم المرشحين القادرين على إدارة سجل واختيارهم، ويعد تقديم يتم في عملية 
 وسيكون على مقدمي .على سبيل المثال INFO.أو  COM.الذي تتم فيه إدارة نطاقات المستوى األعلى مثل 

 .الطلبات الجدد الوفاء بمعايير التشغيل والمعايير الفنية للمحافظة على استقرار اإلنترنت وإمكانية تشغيله
 

 دةالجدي gTLDمبادئ معايير التقييم الفني والمالي لـ  . أ
 

الجديدة بما  TLDsتعد تلك هي الجولة األولى مما يعد عملية متواصلة لتقديم  مبادئ المحافظة 
ولذلك، تتطلب معايير تلك الجولة من مقدمي الطلبات تقديم  .في ذلك أسماء النطاقات الدولية

 .المقترح تجارينموذج الالتحليل منطقي وعميق للمتطلبات الفنية لتشغيل سجل و
 

 .من المعايير والتقييم بالموضوعية قدر اإلمكان يتسم كلٌ نينبغي أ 
 

 تنويع محتوياتهو  –بوضع هذا الهدف في االعتبار  -الجديدة  TLDيعد أحد األهداف الهامة لعملية  
 وستتسبب المعايير التي .مع وجود نماذج سجالت تجارية مختلفة وجماهير مستهدفة حيز األسماء

في  -جاهل االختالفات في النماذج التجارية والجماهير المستهدفة تتسم بالموضوعية ولكنها تت
وال يحتاج النموذج التجاري لسجل يستهدف مجتمع  .في جعل العملية منعزلة –بعض الحاالت 

إلى أن يكون له القوة نفسها في التمويل والبنية الفنية األساسية  –على سبيل المثال  –صغير 
ولذلك فلن توفر المعايير الموضوعية الخالصة  .الكبيرة gTLDsكسجل يهدف إلى التنافس مع 

 .مثل حتمية توافر كمية معينة من األموال المرونة التي تسمح بدراسة نماذج تجارية مختلفة
 توفر العملية إطار عمل موضوعي للتقييم، ولكن مع السماح بالموائمة تبعًا للنماذج التجاريةيجب أن 



 

 

مقدمي الطلبات ضمن إطار  إجاباتسيتم تقييم  .الطلبات بتقديمها المختلفة التي يقوم مقدمي
 .العمل هذا حسب المعايير المتبعة وفي ضوء النموذج المقترح

 
وأن تكون لها المقدرة على التكيف مع خطة العمل،  :تتسم المعايير بالمرونةلذلك ينبغي أن  

 .ظروففي جميع ال الصمودشريطة أن تكون الخطة متناسقة ومتماسكة وأن تستطيع 
 

 :، على سبيل المثالموضوعية في مجاالت حماية مسجل النطاقيمكن للمعايير أن تكون  
 تقديم التمويل لمواصلة عمليات التشغيل في حالة فشل السجل −
 الفشل عند الطوارئ االلتزام بمستودع البيانات وخطط −

 
سة الفنية لمقدم الطلب لتشغيل الصحيح بين تأسيس العمل والمناف التوازنيجب أن يفرض التقييم  

 ، مع عدم طلب الترتيب المفصل للمعلومات أو إصدار حكم)لخدمة مصالح مسجلي النطاقات(سجل 
لتحقيق نجاح تجاري  ICANNال تسعى  .مماثل ألحكام قد تصدر عن أحد أصحاب الملكية الخاصة

  .ماية معينة لمسجلي النطاقولكنها عوضًا عن ذلك تسعى لتشجيع االبتكار وفي نفس الوقت توفير ح
 

 ICANNولذلك، تقوم  .DNSوأمان استقرار يجب أن تتم إضافة سجالت جديدة بطريقة تحافظ على  
 .بتوجيه أسئلة متعددة لكي يتسنى لمقدم الطلب إبداء تفهمه للمتطلبات الفنية لتشغيل سجل

المتطلبات الفنية في حاالت معينة من مقدم الطلب إبداء توافق فعلي مع  ICANNوستطلب 
 .TLDلتفويض  ICANN /IANAويتماشى ذلك مع الشروط األساسية الحالية لـ  .للتشغيل قبل التفويض

 
وتتضمن األمثلة على ذلك أن  .في كلٍ من المعايير والنقاط حماية مسجل النطاقتم التأكيد على  

 :يطلب من مقدم الطلب ما يلي
طريق تخصيص الموارد المالية لتمويل الحل  عن لحدوث الطوارئ وفشل السجلتقديم خطة  –

 .المستمر لألسماء حتى العثور على مشغل بديل أو يمكن إعطاء إشعار موسع لمسجلي النطاقات
 وسائل الحماية من خاللإبداء مقدرة على فهم حاالت الطوارئ والتخطيط لها لتوفير بعضٍ من  –

  ،السوق
 و موضح في القسم الفني، كما ه DNS أمانو بمتطلبات استقرارااللتزام  –
 .إلى أوسع نطاق من الخدمات الوصولوتوفير  –

 



 

 

  .جوانب من األسئلة الموجهة في الطلب ومعايير التقييم . ب
 

 .بدء السجل والتشغيل جوانب بخصوص وتوجيهه إعالم مقدم الطلبتهدف األسئلة الفنية والمالية إلى 
سيجدها مقدمي الطلبات عديمي الخبرة جزءًا  سيجد مشغل السجل المُنشأ أن األسئلة صريحة، بينما

 .طبيعيًا من التخطيط
 

 :ستؤكد على) موضحة بشكل مفصل أدناه(التقييم والنقاط 
 

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

 :إبداء القدرة على تشغيل السجل وتمويله على أسس مستمرة 
وتدعم النفقات  تضمن االستقرار واألمانادر لدعم عمليات التشغيل الفنية بطريقة تمويل المص –

 المخطط لها
 والصمود في جميع الظروف وتوقع حدوث الطوارئ المرونة –
 .للقيام بعمليات التشغيل في حالة الفشلتوفير صكوك تأمين أو تمويل آخر  –

 
للسجل وتحديد المشاكل التي قد تؤدي  أفضل الممارساتإظهار قدرة الخطة الفنية على توفير  

 .DNS أمانوإلى زيادة مشاكل استقرار 
 

ال يتم تقييم اإلجابات على األسئلة بشكل منفرد ولكن ( تكامل الخطة وتناسقها وتوافقهاضمان  
 ):بالمقارنة مع غيرها

  تغطية التمويل بشكلٍ كاف للمتطلبات الفنية، –
 تغطية التمويل للتكاليف، –
 .طر وتناولها، بالمقارنة مع جوانب الخطة األخرىتحديد المخا –

 
 

 النقاط . ت
 

 التقييم
 

يتم توجيه األسئلة وطرح المعايير والنقاط ومنهجية التقييم بالتوافق مع المبادئ الموضحة سابقًا  
 .التقييم بتشكيل لجنة مجموعة متنوعة من األعضاء االستشاريين حول العالمستقوم  .في الوثيقة

القواعد  مقيٍّمين والوصول إلى الخبراء في جميع مناطق العالم أن تؤخذ في االعتبارسيضمن تنوع ال
  .الثقافية والفنية والتجارية السائدة في المناطق التي تأتي منها الطلبات عند تقييمها

 
ستقوم إحداهما بتقييم الطلبات وفقًا للمعايير  .من لجنتين مستقلتين فرق التقييم المستقلةستتكون  

 ونظرًا لوجوب التكامل .وتقوم األخرى بتقييم الطلبات وفقًا للمعايير المالية ومعايير التشغيل .ماليةال
 .بين التخطيط الفني والمالي، فمن المحتمل أن تقوم منظمة واحدة بتنسيق نقل المعلومات بين اللجان



 

 

ال التدقيق والمجال على سبيل المثال، في المجال الفني ومج(سيقوم الخبراء اآلخرون ذو الصلة 
 .في المناطق ذات الصلة بتقديم المشورة عند الحاجة) القانوني ومجال التأمين والمجال المالي

سيتم اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان عدم تحصل أيٍ من أعضاء فرق التقييم على أية مصلحة أو  
 .لطلبات أو أحد الطلباتحقيقي أو محتمل مع أحد مقدمي ا تعارض مصالحارتباط قد يتم اعتباره 

 بخصوص اتفاقية عدم الكشف عن الحقائق/  السريةاتفاقية صك قام جميع األعضاء بالتوقيع على 
 .المشروع تحديدًا/هذا التقييم

 
 ستكون هناك جولة واحدة من .بين فرق التقييم ومقدمي الطلبات عبر واجهة االتصاالتستتم  

االستشاريين طرح مجموعة من األسئلة التوضيحية على  االتصاالت لكل تقييم حيث يمكن لألعضاء
  .مقدم الطلب

 
تتكون الطلبات من إجابات  .بنشر الطلبات بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات ICANNستقوم  :السرية 

ستظل إجابات  .سيتم نشر إجابات جميع األسئلة ماعدا أسئلة إعالن القدرة المالية .األسئلة التالية
  .ية في إطار السريةاألسئلة المال

 
 النقاط

 سيتم احتساب النقاط تبعًا لجدول النقاط المرتبط بكل سؤال .سيتم تقييم اإلجابات وفقًا لكل معيار 
المتطلبات ونقطة  ىفي أغلب الحاالت، يتم منح نقطتين لإلجابة التي تتخط .أو مجموعة من األسئلة

 .ية نقاط لإلجابة التي تفشل في تلبية المتطلباتواحدة لإلجابة التي تلبي المتطلبات وال يتم منح أ

 –أثناء مرحلة تقديم الطلبات  –نقاط إذا قدم مقدم الطلب  ثالثوفي سؤال االستمرارية يتم منح  
يمكن  .نوع من السندات المالية يضمن استمرار عمليات تشغيل السجل في حالة الفشل التجاري

ير المالية بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يحصلون على الحد النقطة اإلضافية ضمان اجتياز المعايلهذه 
يعد الهدف من هذا العبء مكافئة مقدمي الطلبات ممن  .لتجاوز المعايير لكل معيار على حدة األدنى

بإجراء ترتيبات مبكرة لحماية مسجلي النطاق وقبول الخطط التجارية التي تنطوي على  يقومون
  .لمسجلي النطاق مجازفة ولكنها توفر الحماية

 .لكل سؤال معيار ونقاط خاصة به .سؤاالً بخصوص المواضيع الفنية وعمليات التشغيل 20يوجد  
 .كما هو موضح أعاله نقطة واحدة أو نقطتينأو  رصيد صفر من النقاط ويحتسب لكلٍ منها إما

جب أن يحصل بخالف األسئلة االختيارية، ي ).IDNوتطبيقات  DNSSEC(اختياريان يوجد سؤاالن 
واحدة أو أكثر في جميع المعايير الفنية ومعايير عمليات التشغيل وإال فسيفشل  الطلب على نقطة

 .في التقييم

يعني ذلك أن مقدم الطلب  .نقطة أو أكثر لنجاح الطلب 20 يجب أن يبلغ إجمالي النقاط الفنية  
 :يمكنه النجاح عن طريق

o األسئلة االختيارية، الحصول على نقطة واحدة أو أكثر في  

o الحصول على نقطتين على األقل في اثنين من األسئلة اإلجبارية 



 

 

o الحصول على مزيج من النقاط العالية واالختيارية 
 

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

تقييم  توجد سبع مجموعات للمعايير التي يتم الحصول على النقاط فيها بواسطة .سؤاالً ماليًا 11 يوجد 
فعلى سبيل المثال، يتطلب السؤال المتعلق بتكاليف تشغيل  .اإلجابات نسبةً إلى سؤال أو أكثر

 جابات أسئلة عملياتالموضحة في إجابات األسئلة الفنية وإ(السجل وجود تناسق بين الخطط الفنية 
 ).الموضحة في إجابات أسئلة التكاليف(والتكاليف ) التشغيل

 ن كما هويأو نقطة واحدة أو نقطت رصيد صفر من النقاطتحتسب النقاط بالنسبة للمعايير المالية إما  
يجب أن  .يعد االستثناء هو سؤال االستمرارية الموضح أعاله .موضح أعاله مع وجود استثناء واحد

 .صل جميع األسئلة على نقطة واحدة على األقل وإال سيفشل الطلب في التقييمتح

يعني  .نقاط أو أكثر لنجاح الطلب تسعيجب أن يبلغ إجمالي النقاط المالية الخاصة بالمعايير السبعة  
 :أن مقدم الطلب يمكنه النجاح عن طريقذلك 

o  معيار االستمرارية أو علىنقاط  ثالثالحصول على 

o  على نقطتان على أي معيارين من المعايير الماليةالحصول. 
 

 يمكن للطلبات التي ال تحقق النجاح الدخول في عملية تقييم موسعة كما هو موضح في الدليل المساعد 
 .ال يوجد اختالف بالنسبة لطريقة احتساب النقاط .لمقدمي الطلبات

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

  
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 

)ICANN ( للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل
، آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو ICANNبها في 

. النص الوحيد الرسمي والمعتمد  
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 النقاط المعايير السؤال
 الطلب مقدم معلومات نموذج الرقم

 االآتمال لفحص ضروري
 

 

  .االقتراح هذا على األخير موافقة بعد ،ICANN مع عقًدا سيبرم الذي المؤَسس الكيان بصفته وذلك الطلب، لمقدم الكامل القانوني االسم 1

  ).دولية منظمة حكومية، هيئة شرآة، محدودة، مسؤولية ذات شرآة المثال، سبيل على( الطلب لمقدم القانوني النموذج 2

  .والمالية القانونية لألغراض الطلب مقدم شرآة فيها المدرج القضائية السلطة دائرة 3

  .البريدية بالصناديق مسموح غير .التعاقدية لألغراض العنوان هذا استخدام سيتم .الطلب مقدم لشرآة الرئيسي المقر عنوان 4

  .للشرآة الرئيسي المقر في الطلب مقدم مع التواصل يمكن خالله من الذي الهاتف رقم 5

  .للشرآة الرئيسي المقر في الطلب مقدم مع التواصل يمكن خالله من الذي الفاآس رقم 6

  .للشرآة الرئيسي المقر في الطلب مقدم مع التواصل يمكن خالله من الذي اإللكتروني البريد عنوان 7

  .اإلخطارات تلقي أجل من المقر هذا تفاصيل بذآر قم للشرآة، الرئيسي المقر عن مختلًفا أعماله الطلب مقدم منه يباشر الذي المقر عنوان آان إذا 8

 أن يجب .للشرآة الرئيسي المقر عن مختلفين آانوا إذا اإللكتروني البريد وعنوان الفاآس ورقم الهاتف رقم ذلك في بما الطلب، مقدم مراسلة تفاصيل 9
 .العنوان هذا على اإلخطارات قبول من الطلب مقدم يتمكن

 

  .المراسلة عنوان أو الرئيسي العنوان عن مختلًفا آان إذا وإدارته، الطلب بمقدم الخاص المقترح السجل تشغيل منه سيتم الذي العنوان 10

 الرئيسية االتصال جهة 11

 االآتمال لفحص ضروري

 

  االسم أ11

  اللقب ب11

  العنوان ج11

  الهاتف رقم د11

  الفاآس رقم هـ11

  اإللكتروني البريد عنوان و11

  الثانوية االتصال جهة 12

  االسم أ12

  اللقب ب12

  العنوان ج12

  الهاتف رقم د12

  الفاآس رقم هـ12

  اإللكتروني البريد عنوان و12
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 النقاط المعايير السؤال

   الطلب مقدم إدارة 

  .جيد وضع وفي قانوني بشكل تأسيسه تم قد الطلب مقدم آيان أن توضح مستندات بإرفاق قم 13
 مقدم آان إذا ).العضوية اتفاقية اللوائح، المثال، سبيل على( الوثائق من يعادله ما أو للكيان األساسي النظام بتقديم قم التأسيس، إلثبات
 أو الحكومية الهيئة تأسيس بموجبه تم الذي الحكومي القرار أو القانون من معتمدة نسخة تقديم يجب منظمة، أو حكومية هيئة الطلب
 حكومية سلطة من صادرة لها معادلة أخرى وثيقة أو جيد الكيان وضع بأن تفيد شهادة بتقديم قم الجيد، الوضع وإلثبات .المنظمة
 التأسيس من آل إثبات يمكن القضائية، السلطات دوائر أو القوانين لبعض وطبًقا .الطلب مقدم بكيان الخاص التقديم وقت صالحة مختصة
 .واحدة وثيقة خالل من الجيد والوضع

 آتابي إقرار تقديم يجب االشتراك، طلب مقدم يتبعها التي القضائية السلطة دائرة في الوثائق أو الشهادات هذه توفر عدم حالة وفي
 الخاصة المنظمة تأسيس تم التي - الدولة محاآم أمام العمالء لتمثيل القانونية الناحية من مؤهل قانوني موظف أو عدل آاتب من وموقع
 .جيد بوضع وتتمتع المنظمة تأسيس تم قد أنه يفيد بحيث - بها، االشتراك طلب بمقدم

 .موثًَقة مستندات تقديم يجب .االآتمال لفحص ضروري

 

  االآتمال لفحص ضروري .الطلب لمقدم يعادله ما أو المضافة القيمة ضريبة أو الضريبية البطاقة أو التجاري النشاط بطاقة 14

  االآتمال لفحص ضروري .األسهم من% 15 األقل على يملكون الذين المساهمين جميع ومناصب االتصال، ومعلومات الكاملة األسماء أدخل 15

   ورسومه الطلب وديعة 

  االآتمال لفحص ضروري ).المباشر البنكي التحويل تأآيد رقم المثال، سبيل على( الطلب رسوم دفع بطريقة الخاصة التأآيد معلومات أدخل 16

   المجتمع على المعتمد التخصيص 

 عدم حالة في وذلك )الطلب لمقدم المساعد الدليل في محدد هو آما( مفتوح TLD أنه على الطلب مع التعامل سيتم المجتمع؟ على معتمد أو مفتوح TLD على للحصول مقدم الطلب هل 17
 .السؤال هذا على اإلجابة

 

 .تمثله الذي للمجتمع واضح ووصف االسم بتقديم قم المجتمع، على معتمًدا آونه حال في 18
 .األفراد من محدود عدد من يتكون محدد مجتمع مع متواصلة عالقة الطلب لمقدم يكون آيف صف) 1
 اختصاًرا أو المجتمع اسم TLD يمثل أن بمعنى،( بمجتمعها وخاصة قوية عالقة الطلب لها المقدم gTLD لسلسلة يكون آيف صف) 2

 ).له معروًفا
 واختيار األهلية يشمل، قد وهذا .به الخاص TLD لنطاق استخدام وسياسات للمجتمع ومحددة مخصصة تسجيل سياسات اقتراح تم) 3

 .السياسة التزام وعمليات االستخدام؛ ومتطلبات السلسلة
 .سماه الذي المجتمع قبل من آتابًيا إقراره) 4

 .السلسلة تنافس من مبدئية آمرحلة تقييمه سيتم بل .المبدئي التقييم في العنصر هذا تقييم يتم لن
 :التقييم معايير تتضمن

 معروًفا اختصاًرا أو المجتمع مؤسسات إحدى اسم السلسلة تمثل والمجتمع المقترحة السلسلة بين االرتباط. أ
 لها
 مسبًقا تأسيسه تم الذي المجتمع أعضاء على بشدة التسجيل أهلية تقتصر :المخصصة التسجيل سياسات. ب

 المجال مع المتسقة االستخدام ومتطلبات االسم اختيار أيًضا التسجيل سياسات وتتضمن .الطلب في والمحدد
 تحتوي للتنفيذ محددة مقاييس المقترحة السياسات وتتضمن .المجتمع على المعتمد TLD نطاق وطبيعة الموضح

  .االستئناف وآليات الفصل وإجراءات والعقوبات التحقيق ممارسات على
 .البقاء بطول ويتسم الحجم وآبير مسبًقا تأسيسه وتم ومنظم بوضوح محدد مجتمع .المجتمع تأسيس. جـ
 مذآرات مثل الدعم دليل ذلك في بما أعضاء، منظمات أو بها معترف مؤسسة إقرار .المجتمع إقرار. د

 .جماعة أو فرعية منظمة في عضو إقرارات أو التصويت سجالت أو االجتماع

 لمقدم المساعد الدليل في المقارن التقييم نقاط توضيح يتم .المبدئي التقييم في نقاط توجد ال
 .الطلب

 هل أم فرعية، لمنطقة اسم هو ISO-3166-2 فعَّال؛ بشكل منطقة أو لبلد ISO-3166-1 اسم الطلب لها المقدم السلسلة تمثل هل 19
 مدينة؟ تمثيل إلى تهدف

 هل بنفسه الطلب مقدم يحدد أن المتوقع ومن .الصلة ذات الحكومة موافقة الجغرافية األماآن أسماء تتطلب
 ما لتحديد السالسل جميع فحص سيتم حيث .المطلوبة الوثائق وتقديم موافقة الطلب لها المقدم السلسلة تتطلب

 .المطلوبة الوثائق تقديم تم وهل التحديد لهذا وفًقا ال أم جغرافية أسماء آانت إذا

 طلب عند الصلة ذات الحكومات موافقة معها يرفق لم التي الطلبات على الموافقة تتم لن
 .الموافقة هذه
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 النقاط المعايير السؤال

   الطلب لها المقدم gTLD سلسلة 

  االآتمال لفحص ضروري ").—xn" عنوان :A العنوان بتقديم قم ،IDN على للحصول طلب تقديم حال في( ASCII عنوان أي، الطلب، لها المقدم gTLD سلسلة بتقديم قم 20

 رموز خالف األقل على واحًدا رمًزا تتضمن يونيكود، رموز من صالحة IDNA سلسلة هو U عنوان ".U عنوان" بتقديم قم ،IDN حالة في 21
ASCII. 

  االآتمال لفحص ضروري

  .البيانات قاعدة ألغراض الطلب مقدم نظر وجهة من للسلسلة الحرفي المعنى اإلنجليزية؟ باللغة آتابتها أو السلسلة ترجمة هي ما ،IDNs لـ بالنسبة 22

  االآتمال لفحص ضروري ؟)ISO-639-1 بـ إليها والمشار اإلنجليزية باللغة( العنوان لغة ما 23

  االآتمال لفحص ضروري ).ISO 15924 بـ إليها والمشار اإلنجليزية باللغة( العنوان أبجدية 24

  االآتمال لفحص ضروري يونيكود لنموذج وفًقا U عنوان في المضمنة الترميز نقاط جميع بإدراج قم 25

  البيانات قاعدة ألغراض ).http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipachart.html( الدولية الصوتية الهجائية في لعنوان تمثيل بتقديم قم 26

   عامة أسئلة 

 لمسّجلي التقنية المتطلبات مقبولة، استخدام سياسة اسم، لتسجيل المؤهل من :الهدف يتضمن أن يمكن( المقترح؟ TLD نطاق من الهدف/المهمة هي ما 27
 ).النطاق

 الذي الهدف بتحديد قم لذا المجتمع،/الشرآة بشكليات يتعلق فيما أولي استخدام الكاملة االستجابة تتضمن أن المفترض من
 .التسجيل النطاق مسّجلو سيستخدم أجله من

 

 .تقديمها المطلوب السجل خدمات لكل آامل ووصف اسم بتقديم قم 28
 فيما الُمسجلين من البيانات استالم) أ( :التالية للمهام بالنسبة األهمية بالغة تعد التي السجل تشغيل عمليات) 1( :يلي آما السجل خدمات تحديد ويمكن
 ملفات نشر) ج(و ؛TLD لنطاق المنطقة بخوادم المتعلقة الحالة بمعلومات الُمسجلين تزويد) ب(و األسماء؛ وخوادم النطاقات أسماء بتسجيل يتعلق
 آما TLD في النطاق اسم خادم تسجيل بعمليات يتعلق فيما األخرى والمعلومات االتصال نشر) هـ(و ؛السجل منطقة خوادم تشغيل) د(و ؛TLD منطقة
 منتجات أية) 3(و اإلجماع؛ سياسة تأسيس بسبب تقديمها السجل مشغل على يجب أخرى خدمات أو منتجات) 2(و ؛السجل اتفاقية في مطلوب هو

 .السجل لمشغل تخصيصها بسبب تقديمها، السجل لمشغل فقط يمكن أخرى وخدمات

 األساسية االتفاقية فيو http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html الموقع على السجل لخدمة آامل تعريف على العثور يمكن
 أمثلة على العثور يمكن .واالستقرار باألمان تتعلق آبيرة لمشاآل المقترحة السجل خدمة إثارة إمكانية لتحديد السجل خدمات فحص سيتم. 5 الوحدة في

 .http://www.icann.org/en/registries/rsep الموقع على اتأسيسه تم سجالت بواسطة السجل خدمات عملية إلى مقدمة لخدمات

 في السجالت بواسطة حالًيا المقدمة السجل خدمات قوائم على العثور ويمكن .السجل خدمات أحد المثال، سبيل على النطاقات، أسماء تسجيل يعتبر
 انظر .بنجاح التحقيق هذا الخدمات هذه اجتازت العامة، الحاالت في .السجل اتفاقية مالحق

http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm. 

 حتى ينبغي آما خدمات الكاملة االستجابة تصف .فقط الطلب في المحددة الخدمات هذه في االشتراك الطلب لمقدم يمكن
 .آبير بشكل DNS وأمان استقرار على السجل خدمات تؤثر أن يمكن ال .RSEP نوع تقييم إجراء يمكن

 غير الكشف) 1( األمان على المقترحة السجل خدمة تأثير يعني هذا، الطلب لمقدم المساعد الدليل من للهدف نظًرا :األمان
 على مصادر أو لمعلومات المخول غير الكشف أو الوصول) 2( أو إتالفه أو إدراجه أو تبديله أو السجل لتاريخ المخول
 .للتطبيق القابلة للمعايير وفًقا تعمل نظم بواسطة اإلنترنت
 غير) 1( السجل خدمة أن االستقرار على التأثير يعني هذا، الطلب لمقدم المساعد الدليل من للهدف نظًرا :االستقرار
 بها ومعترف جيًدا تأسيسها تم معايير هيئة بواسطة ونشرها اعتمادها تم والتي للتطبيق القابلة المناسبة بالمعايير ملتزمة

 أو) المعايير تتبع( Standards-Track مثل ومعتمدة،
 Best Current Practice RFCs )ترعاها والتي المناسبة) التعليق لطلبات الحالية الممارسات أفضل IETF أو 
 بخوادم االستجابات ترابط أو االتساق أو االستجابة زمن أو اإلنتاجية على عكسية بصورة تؤثر حالة تنشئ أن لها يمكن) 2(

 هيئة بواسطة ونشرها اعتمادها تم والتي للتطبيق القابلة المناسبة للمعايير وفًقا تعمل حيث األخيرة، النظم أو اإلنترنت
 Best Current Practice أو) المعايير تتبع( Standards-Track مثل ومعتمدة بها ومعترف جيًدا تأسيسها تم معايير

RFCs )خدمات أو السجل بمشغل الخاصة التفويض معلومات على وتعتمد المناسبة) التعليق لطلبات الحالية الممارسات أفضل 
 .به الخاصة التوزيع

 باألمان تتعلق المقترحة الخدمة في محتملة مشاآل هناك آان إذا ما لتحديد تمهيدي تقييم إجراء سيتم
 التقني التقييم هيئة قبل من لمراجعة ليخضع الطلب تمييز سيتم آذلك، األمر آان إذا .واالستقرار
 ).RSTEP( السجل لخدمات

 ،واالستقرار األمان على اآبيًر تأثيًرا تحدث ال المقترحة الخدمة أن RSTEP تحديد حال وفي
 .ICANN مع الطلب مقدم عقد في الخدمة إدراج يمكن

 عكسي تأثير من منطقية خطورة ُتحدث المقترحة السجل خدمة أن RSTEP تحديد حال وفي
 لمقدم ويحق االتفاقية في الخدمة بعده ومن األمان دمج يتم ال قد االستقرار، أو األمان على وفعال
 .بسحبه يقوم أم الطلب هذا مع بالمتابعة يقوم هل تحديد الطب

   والعملية التقنية القدرة إثبات 

 التي والواجهات تشغيله سيتم التي السجل بنوع تتعلق تفاصيل ذلك في بما المقترح، السجل على تقنية لمحة بتقديم قم :المقترح السجل على تقنية لمحة 29
 الطلب مقدم وسيقوم .السجل خطة في للتكاليف مناسبين وتوزيع اختبار مع التقنية، للخطة الكافية الموارد تقديم يجب .التسجيل لتعامالت تقديمها سيتم
 عالي التلخيص هذا يحتاج وال .منطقي بشكل هذه التقنية بالمتطلبات مرتبطة الموارد هذه تكون أن ويجب التالي القسم في للموارد مالي وصف بتقديم

 .أدناه الواردة األسئلة على اإلجابات تكرار إلى المستوى

 الخطة حجم/مجال أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 في التقنية للخطة الكافية الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية

  .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف

 :المتطلبات تجاوز - 2
 وتقدم للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 متاح التقني االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة
 .به ملتَزم أو بالفعل

 :بالمتطلبات الوفاء 1
 العنصر بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 خطط إلنجاز المطلوب التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة،
 أو تصحيحها يمكن حذف عمليات أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا

 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب
 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم
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 النقاط المعايير السؤال

 يوضح أن يجب .المقترح gTLD في النطاقات ألسماء المقترح التسجيل دورة لزمن مفصل وصف بتقديم قم :التسجيل دورة زمن 30
 زمن يصف أن ويجب .الحاالت إحدى لتغيير استخدامها يتم التي واإلجراءات المعايير إلى باإلضافة التسجيل حاالت من العديد الوصف
 المدة وانتهاء واإلغالق التعليق مثل تطبيقها يمكن التي الطارئة الخطوات وجميع الحذف/التحديث/لإلنشاء العادية التسجيل دورة

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

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 ).التسجيل بهدف( النطاق لمسّجلي محددة التزامات أية مع متناسق الدورة زمن

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 واألنشطة التسجيل عمليات استخدام إساءة تقلل أن شأنها من وممارسات سياسات اقتراحهم سينشئ آيف وصف الطلب مقدم على ينبغي 31
 غير التسجيل بعمليات السماح ضد حماية إجراءات االقتراح سيطبق آيف صف .لآلخرين القانونية الحقوق على تؤثر التي األخرى
 .المؤهلة

 عمليات استخدام إساءة ولتحديد التسجيل عمليات استخدام إساءة لمنع المصممة اآلليات الطلب مقدم يصف
 .إجرائها بعد وإثارتها التسجيل

 :المتطلبات تجاوز - 2
 حماية اآلليات تقدم .السجل اتفاقية في لتضمينها بالتفصيل الحقوق حماية آليات تحديد تم

 وعمليات السجل تشغيل بدء اآلليات تثير ).UDRP بعد( التسجيل بعد وما التسجيل
 .المستمرة التشغيل

 :بالتوقعات الوفاء - 1
 حماية اآلليات هذه تقدم .بوصفها ويقوم الحقوق حماية بآليات المقترح السجل مشغل يلتزم
 .السجل تشغيل بدء عند األقل على
 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 أن يجب .له المقترح للمقدار السجل تشغيل ستدعم التي الشبكة بناء وهندسة للنظام الحالية الخطة تفاصيل بتقديم قم :الشبكات بناء هندسة 32
 نطاق عرض وتوفير للبرامج الرئيسية والنظم األجهزة وتفاصيل للشبكة تخطيطية ورسومات البناء هندسة مثل معلومات اإلجابات تتضمن
 وصف بتقديم قم .األخرى التحتية البنية معلومات العمليات ومراآز للنظم المقصود الفعلي والموقع الحماية وجدار IPv6 واتصال الشبكة
 وصف بتقديم قم .االختراق ضد الفعلية واالحتياطات األمان واحتياطات) األيام متعدد بالطاقة مزود بمصدر( االحتياطية الطاقة لنظم

 .الغرض لهذا المواقع أو بعد عن البديلة للمواقع

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم
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 وإمكانية واإلنتاجية والحجم البيانات قاعدة برامج ذلك في بما البيانات قاعدة قدرات حول تفاصيل بتقديم قم :البيانات قاعدة قدرات 33
 .اإلبالغ وقدرات السماح فترة وتطبيق الُمسجل نقل إجراءات التغيير إشعارات وحذفه وتعديله آائن إنشاء وإجراءات التوسع

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 السجل خطط هذا يتضمن قد .العمليات ومراآز االسم لخوادم الجغرافي بالتنوع الخاصة للخطط وصف بتقديم قم :الجغرافي التنوع 34
 .الجغرافي للتنوع آخر إجراء أو المتعدد النشر الستخدام

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 المستخدمة االسم خوادم جميع تشغيل يجب .RFCs مع التوافق ذلك في بما وتشغيله، االسم خادم تكوين بوصف قم :االسم خدمة 35
 :IETF بـ الخاصة) RFC( التعليق طلبات من يلي فيما المحددة DNS بروتوآول مواصفات مع بالتوافق الجديد gTLD لنطاق
 .3671و 3597و 3596و 2308و 2182و 2181و 1996و 1101و 1035و 1034

 

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم
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 النقاط المعايير السؤال

36 
 

 السجل تشغيل إمكانية في الموجودة المتطلبات إلى الرجوع الرجاء .وموثوق قوي مشترك سجل نظام تشغيل خطة بوصف قم :SRS أداء
 .األساسية االتفاقية مسودة في المرفقة األداء ومواصفات واالستمرارية

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 :يتضمن وذلك المقترح، بالسجل الخاصة واإلجراءات األمان لسياسة توضيح بتقديم قم :األمان سياسة 37
 وعمل مراقبتها آيفية حول تفاصيل وتضمين آمنة بطريقة صيانتها تتم النظم أن من والتأآد والشبكة النظام إلى الوصول في التحكم. 1

 احتياطًيا؛ نسًخا ونسخها لها سجالت
 الخدمات؛ مهاجمة رفض خالل من نشرت التي المخاطر تقلل التي األخرى واإلجراءات الشروط. 2
 ومعالجاتها؛ بها الخاصة والخطط والشبكة الكمبيوتر أجهزة لحوادث االستجابة سياسات. 3
 من المقترح السجل يقلل وآيف ،السجل ببيانات التالعب أو به الخاصة النظم إلى به المصرح غير الوصول خطورة تقليل خطط. 4

 الوصول؛ هجمات رفض
 االختراق؛ واآتشاف المراجعة مسارات آليات تفاصيل. 5
 .التهديدات هذه ضد نشرها سيتم التي الوقاية وعمليات المقترح بالسجل الخاصة للتهديدات تحليل. 6

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 مع متسقة األمان سياسة أن) 4( ؛السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية

 .األمان بمستويات يتعلق فيما) التسجيل بهدف( النطاق لمسّجلي بها التعهد تم التي االلتزامات

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 االحتياطي النسخ لعمل المستخدمة والنظم واألجهزة للبيانات االحتياطي النسخ وإجراءات تكرار مدى حول تفاصيل بتقديم قم :االحتياطي النسخ 38
 قاعدة بناء إعادة/البيانات السترجاع للبيانات االحتياطي للنسخ األخرى واإلجراءات الميزات أو البيانات مستودع أو البيانات تنسيق أو

 .البيانات

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم
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 مرفقة( السجل بيانات مستودع مواصفات في الموثقة البيانات مستودع بترتيبات الطلب مقدم سيلتزم آيف صف :البيانات مستودع 39
 .األرشيف في السجل معلومات وحفظ اليومي االحتياطي النسخ لعمليات خطًطا ذلك في بما ،)األساسية االتفاقية مسودة من آجزء

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 السجل تشغيل إمكانية في موصوف هو آما السجل استمرارية بالتزامات الطلب مقدم سيلتزم آيف صف :السجل استمرارية 40
 على ينبغي الموضوع، هذا حول مرجع على للحصول .األساسية االتفاقية مسودة من آجزء المرفقة األداء، ومواصفات واالستمرارية

 على ICANN من gTLD سجل استمرارية خطة مراجعة الطلبات مقدمي
15jul08.pdf-plan-failover-registry-http://www.icann.org/registries/failover/icann ممارسات وتوصيات 

best-plan-ies/continuity/drafttp://www.icann.org/en/registrht- على ICANN أصدرتها التي السجل
20oct07.pdf-practices. 

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 أفضل توجيه تم) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال

) 4( األسئلة؛ هذه على اإلجابات من آخر مكان في المشروحة السجل تشغيل عمليات مجاالت إلى الممارسات
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية الموارد تقديم تم قد أنه

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت .االنتقال عملية ذلك في بما جديد، مشغل إلى الجديد gTLD نطاق انتقال ضرورة عند اتباعها يمكن خطة بتقديم قم :السجل انتقال 41
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية

  :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم
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 لخطط وصًفا األمثلة تتضمن قد .للخطة اإلجباري السنوي االختبار تتضمن الفشل، تجاوز اختبار لخطة وصف بتقديم قم :الفشل تجاوز اختبار 42
 السجل بيانات مستودع اختبار أو ضعيف، آخر إلى فعال مرفق من بديله، لمواقع تشغيل عمليات أو البيانات مراآز فشل تجاوز اختبار

 .ICANNو األخرى gTLD تسجيالت مع متواصل اختبار أو

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 ذلك في بما( األهمية بالغة السجل نظم لمراقبة) الحالية أو( المقترحة للترتيبات وصف بتقديم قم :الخطأ وتصعيد المراقبة عمليات 43
SRS وخوادم البيانات قاعدة ونظم DNS التسجيل بيانات سياسة شبكة وتوصيل )Whois (التوجيه وأجهزة عام بشكل المتاحة 
 آما عنه، واإلبالغ الخطأ لتصعيد استخدامها سيتم التي واآلليات النظم هذه مراقبة آيفية الوصف هذا يوضح أن يجب ).الحماية وجدار
 .هذه السجل لنظم المقترحة الدعم ترتيبات عن تفاصيل يقدم أن يجب

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 االلتزامات مع متسقة الخطة أن) 4( ؛السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية
 .النظام بصيانة يتعلق فيما النطاق لمسّجلي بها التعهد تم التي

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

44 EPP: في المرن التوزيع بروتوآول مع التوافق يتضمن وذلك الُمسجلين، واجهة حول مفصل وصف بتقديم قم RFCs 3730 رقم 
 .استخدامها سيتم التي EPP ومخططات نماذج بتقديم قم. 3735و 3734و 3733و 3732و 3731و

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم
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45 Whois: التسجيل بيانات بمواصفات الطلب مقدم سيلتزم آيف صف )Whois (حددتها والتي للسجل عام بشكل المتاحة ICANN 
 ."التسجيل بيانات نشر خدمات مواصفات" :األساسية االتفاقية في محدد هو آما البحث وعمليات المجمع والوصول البيانات لكائنات
 .3912 رقم RFC بـ الطلب بمقدم والخاصة للسجل عام بشكل المتاحة) Whois( التسجيل بيانات خدمة ستلتزم آيف صف

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 المتوقع؛ االستفسارات وعدد له المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال

 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية الموارد تقديم تم قد أنه) 3(

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

46 DNSSEC: نطاق آان إذا gTLD سيقدم المقترح DNSSEC واإلجراءات السياسات بوصف فقم اإلطالق، وقت سجل آخدمة 
 .بأمان األساسية المواد تجهيز وتخزين تغيير سيتم المثال، سبيل على المقترح، السجل سيتبعها التي

 التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت :اختيارية ميزة هذه تعد
 تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال أن) 2( ؛للسجل
 .السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية الموارد تقديم

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

47 IDNs: عناوين تسجيل بدعم سيقوم المقترح السجل آان إن بتحديد قم IDN نطاق في TLD، على .الكيفية فوضح آذلك، األمر آان وإذا 
 أيًضا يتضمن هذا .مناسبة تسجيل سياسة بجانب تحديدها تم بمتغيرات المرفق IDN وجدول دعمها، سيتم التي الرموز وضح المثال، سبيل

  .EPP أو Whois مثل البيانات بقاعدة الخاصة العامة الواجهات
 أن يمكن .الطلب لها المقدم TLD سلسلة مع أخرى عملية مشاآل أية أو األداء في مشاآل إلثارة الطلب مقدم اتخذها التي الخطوات صف
 من رابط( IDNA بروتوآول انظر .الطلبات بعض في األداء في مشاآل IDNs تسبب

p://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htmhtt (وموقع معلومات على للحصول wiki بـ الخاص IDN 
)http://idn.icann.org.( 

 التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت :اختيارية ميزة هذه تعد
 ؛السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية الموارد تقديم تم قد أنه) 2( ؛للسجل

 خدمات ووصف التسجيل بهدف النطاق لمسّجلي بها التعهد تم التي االلتزامات مع متسقة IDN خطة أن) 4(
 .اللغة معامالت جداول ونشر باألبجديات المتعلقة المشاآل حل تم قد أنه) 5( ؛السجل

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 بالنسبة واضحة وخبرة معرفة :مكتملة IDN جداول .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني

 .مفصلة تطبيق وخطة IDNو IDNA إلرشادات
 :بالمتطلبات الوفاء - 1

 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 سبيل على .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات
 جدول يكتمل أن يجب( .آبير جهد بذل تم قد ولكن مكتملة غير IDN جداول المثال،
IDN واضح وعي .اللغة معامالت جداول لتقديم مفصلة خطة تقديم يتم .)التفويض قبيل 

 .تطبيق خطة إلنشاء الموارد لتأمين وخطة IDNو IDNA بإرشادات
 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم
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 من لمجموعة أدنى حد حالًيا IANA ولدى .IPv6 شبكة عبر DNS خوادم إلى الوصول السجل يدعم :IPv6 إلى الوصول إمكانية 48
 خادم آل إن حيث الشبكة، طوبولجيا وبواسطة جغرافًيا منفصلين االسم خوادم من خادمين هذه تتضمن .IPv4 اسم لخدمة التقنية المتطلبات

 وذلك ،IPv6 لـ نفسها المعايير بهذه السجل سيفي .العالم حول متعددة مواقع من إليهما الوصول ويمكن البيانات، من متسقة مجموعة يعتبر
 .شبكتها إلى IPv6 نقل يتطلب

 أن) 2( ؛للسجل التقنية بالمتطلبات الخاص المجال لهذا الكاملين والفهم المعرفة) 1( :الكاملة اإلجابة تثبت
 الموارد تقديم تم قد أنه) 3( له؛ المخطط السجل وحجم التجاري النموذج مع متناسق التقنية الخطة حجم/مجال
 خادم بتحديد سيقوم الطلب مقدم أن) 4( ؛السجل عمل خطة في لها المخطط التكاليف في التقنية للخطة الكافية
 .المتطلبات بهذه يفي الذي IPv6 إلى الوصول إمكانية اسم

 :المتطلبات تجاوز - 2
 للسجل العملية المعايير هذه حول عالية بدرجة ومفصلة متطورة خطًطا االستجابة تتضمن
 االختبار .والتجارية التقنية المتطلبات وتناسق آامًال وتفاعًال المستوى؛ عالية مرونة وتقدم
 وخطة IPv6 لمتطلبات بالنسبة واضحة وخبرة معرفة .به ملتَزم أو بالفعل متاح التقني
 .مفصلة تطبيق

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 بهذا للوفاء المطلوبتين والمعرفة القدرة إلثبات التفصيل من آاٍف مستوى االستجابة تتضمن
 التقني االختبار أن وتثبت المطلب، لهذا الشرآة تأثيرات فهم وتثبت وبقوة، العنصر
 أو ضعف نقاط بعض على وتحتوي بسهولة، متاح العنصر هذا خطط إلنجاز المطلوب
 واضح وعي .مقبولة وتصبح بسهولة عليها التغلب أو تصحيحها يمكن حذف عمليات
 .تطبيق خطة إلنشاء الموارد لتأمين وخطة IPv6 بمتطلبات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 واحد سؤال من أآثر على إجابات من معلومات والنقاط المعايير تتطلب الحاالت، بعض في :هامة مالحظة )سرية األسئلة هذه على اإلجابة في المقدمة المعلومات( المالية القدرة إثبات 
 نقاط أو معايير على األسئلة جميع تحتوي وال األخرى؛ األقسام أو القسم هذا في الموجودة األسئلة هذه من

 .معها خصيًصا مرفقة

 

 لمقدم انتهت مؤقتة مالية فترة آلخر ُمدقَّقة غير مالية وإقرارات الطلب، لمقدم آاملة مالية سنة آلخر ُمدقَّقة مالية إقرارات تقديم يتم 49
 .الطلب

 IASB من المعتمد) المالية لإلقرارات الدولية المعايير( IFRS لـ وفًقا الُمدقَّقة المالية اإلقرارات إعداد يتم
) عموًما والمقبولة عليها المتعارف المحاسبية المبادئ( GAAP أو) الدولية المحاسبة معايير مجلس(

 عمليات ونتائج الطلب لمقدم المالية الحالة يعكسان دخل وبيان ميزانية يتضمن وهذا. المتحدة بالواليات
 وليس gTLD نطاق على للحصول التقدم بهدف حديًثا تأسيسه تم آياًنا مازال الطلب مقدم آان وإذا. التشغيل

 لها خطط التي الرسملة عملية تعكس صورية مالية إقرارات تقديم الطلب مقدم على يجب عملي، تاريخ له
 حقيقي انعكاس أنه على السابقة الحالة في التمويل من للتحقق إمكانية هناك يكون أن يجب .السجل لمشغل الكيان
 .مأموًال تمويًال يتضمن أن يمكن وال ودقيق

 :بالكامل بالمتطلبات الوفاء - 2
 .األخيرة للفترة ُمدقَّقة غير إقرارات إلى باإلضافة وموثقة آاملة بيانات تقديم يتم
 :المتطلبات من األدنى بالحد الوفاء - 1

 مالية إقرارات تقديم يتم ُمدقَّقة، إقرارات تقديم يستطيعون ال الذين الطلبات لمقدمي بالنسبة
 .السجل لمشغل الكيان لها خطط التي الرسملة عملية تعكس صورية

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 في عملي تاريخ له آيان فشل المثال، سبيل على 2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 .ُمدقَّقة إقرارات تقديم
 التفويض إلى الطلب تقديم من التشغيل بدء فترة تبدأ .المرفق األرقام جدول نموذج باستخدام والتمويل التكاليف بشأن مالية تقديرات تقديم يمكن 50

 تسهيل يتم وبذلك TLD على الحصول طلبات بين المشترآة الخصائص تقديم في البيانات جدول من الهدف ويكمن .TLD نطاق في
 .التقييم عملية

 السنوات خالل الربح مع التكاليف تساوي حالة في حتى( دائم عمل يثبت شامل نموذج بتقديم الطلب مقدم قام
 ).للتشغيل األولى الثالث

 :المتطلبات تجاوز - 2
 والمخاطرة والتمويل التكاليف معتدلة آميزانية لتحديده آافية بتفاصيل النموذج وصف تم

 بدرجة متسقة والتكاليف التمويل أن بمعنى، .السجل تشغيل عمليات في خبير بواسطة
 والتكلفة األرباح في المتوقع المدى شرح تم وقد .وقوية ناجحة شرآة ويمثالن عالية

  .المتوقع للمدى السلبية النهايات في حتى التشغيل عمليات جميع تمويل وتم .بالتفصيل
 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 حول المالية الفروض أن أهمية، األآثر والشيء .قوية لشرآة والخطة الموارد إثبات تم

 النموذج وصف تم .المالية البيانات وقاية تتم .محددة والسوق والتمويل السجل خدمات
 في خبير بواسطة والمخاطرة والتمويل للتكاليف منطقية آميزانية لتحديده آافية بتفاصيل
 .ناجحة شرآة ويمثالن متسقة والتكاليف التمويل أن بمعنى، .السجل تشغيل عمليات

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم
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51 
 

 دراسة ستتم الطلب، لمقدم المساعد الدليل في موصوف هو وآما .وتشغيله المقترح السجل إلعداد المتوقعة التكاليف وشرح بوصف قم
 من األرقام جدول في المقدمة المعلومات مع اإلجابة هذه تتوافق أن يجب لذا، .التقييم ومعايير بالكامل الطلب ضوء في المقدمة المعلومات

 :أجل
 و السجل تشغيل عمليات صيانة. 1
 و أعاله بوصفها قمت التي السجل خدمات تقديم. 2
 .أعاله الوارد والعملية التقنية القدرة إثبات القسم في الموصوفة التقنية بالمتطلبات الوفاء. 3

 ومتسقة آاٍف بشكل الفنية المتطلبات تمويل على وتعمل المقترحة السجل خدمات مع متسقة المحددة التكاليف
 له مقبوًال شخًصا لها المخطط التكاليف على يوافق أن المفترض من حيث .للسجل المقترح الهدف/المهمة مع

 .الطلب في الموصوف السجل لحجم مقبولة أنها على للسجل التقني التشغيل في خبرة

 :المتطلبات تجاوز - 2
 تشغيل عمليات من مجال بكل منفصل وبشكل بوضوح مرتبطة الموصوفة التكلفة عناصر
 بواسطة موصوف هو آما األخرى المجاالتو التقنية والمتطلبات السجل خدمات :السجل
 السجل مقدار/مجال/لحجم تشغيل عملية مع ومتسقة معتدلة المقدرة التكاليف .الطلب مقدم
 أو حقيقية أمثلة من التقديرات معظم استنباط تم .الطلب مقدم بواسطة موصوف هو آما

 مدى وتصف الخبرات هذه على مبنية المعتدلة التقديرات .السجل تشغيل لعمليات معادلة
 .التقديرات لهذه العليا النهاية وتستخدم المتوقعة التكاليف

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 خدمات :السجل عمليات مجاالت جميع مقبول بشكل الموصوفة التكلفة عناصر تغطي
 .الطلب مقدم بواسطة موصوف هو آما األخرى والمجاالت التقنية والمتطلبات السجل
 هو آما السجل مقدار/مجال/لحجم تشغيل عملية مع وقايتها ويمكن متسقة المقدرة التكاليف
 .الطلب مقدم بواسطة موصوف

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

   .المدى هذا على تؤثر التي العوامل بوصف قم .لها المخطط للتكاليف المتوقع المدى بوصف قم 52

 لكل ).المقترح السجل تشغيل من الربح/العائدات أو الموجود المال رأس المثال، سبيل على( متعددة مصادر من التمويل استخراج يمكن 53
 :صف ،)متاح هو ما بقدر( مصدر

 :من لكل موارد الحالية األموال ستقدم آيف. أ
 و التشغيل لعمليات األولي التشغيل بدء. 1 
 المستمرة، التشغيل عمليات. 2 
 لتغطية التسجيل ربح على االعتماد الطلب مقدم نية عدم حال في( االنتقال لمعدالت تقديرات ذلك في بما الربح لنموذج توضيًحا .ب

 ).ومستمرة مستقرة بطريقة وصيانته التشغيل تمويل نمو آيفية توضيح عليه يجب ،السجل تشغيل تكاليف
 .باألموال المتعهدة الطرف تعهد على أدلة تقديم) متاًحا يكون عندما( الطلب مقدم على يجب الخارجية، التمويل مصادر .ج

 المال رأس تمويل مصادر تحديد تم .السجل تكلفة لتقديرات آاٍف بشكل وُتقدم بوضوح التمويل موارد تحديد تم
 انتقال خطة وصف تم .وإتاحتها هذه لألموال المحتملة األخرى االستخدامات بجانب عليها واإلبقاء بوضوح
 توثيق تم ).متاًحا آان إذا( التشغيل عمليات عن الناتج الربح إلى المتاح مال الرأس من التمويل مصادر
 تمويل مصادر تحديد تم .لألموال مأمولة مصادر تتضمن أال ويجب منها والتحقق الخارجية التمويل مصادر
 حجم مع متسقة لها المخطط األرباح .متطور أساس على السجل تشغيل عمليات الستمرار الالزمة المال رأس

 .المستهدفة األسواق إلى له المخطط والدخول

 :المتطلبات تجاوز - 2
 حال في .السجل تشغيل لعمليات وتخصيصها وفصلها الحالية األموال مقدار تحديد تم

 عمليات من الربح من بدًال( الحالية األموال من المستمرة التشغيل لعمليات موارد تقديم
 لمدة آاٍف بمقدار فقط الغرض لهذا وتخصيصه التمويل هذا فصل يتم ،)المستمرة التشغيل
 .سنوات ثالث

 اعتبر .والدخول السوق وحجم لها المخطط األعمال بمعدالت بوضوح مرتبطة األرباح
 .معتدلة أنها على طرحها تم التي الفروض المجال خبراء

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 تقديم حال في .ميزانية لها ووضع آمتاحة وتحديدها الحالية األموال مقدار تحديد تم

 التشغيل عمليات من الربح من بدًال( الحالية األموال من المستمرة التشغيل لعمليات موارد
 ثالث لمدة آاٍف بمقدار مصادره تحديد ويتم التمويل هذا مقدار تحديد يتم ،)المستمرة
 .سنوات
 خبراء اعتبر .والدخول السوق وحجم لها المخطط األعمال بمعدالت مباشرًة مرتبطة األرباح
 .مقبولة أنها على طرحها تم التي الفروض المجال

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

   .المدى هذا على تؤثر التي العوامل بوصف قم .المتوقعة واألرباح المتوقع التمويل في المتوقع المدى بوصف قم 54

 أو التكلفة من فئة أي في) بالنموذج الخاص الزمن لإلطار التالية السنوات في المتوقع أو( السنوات بين الكبيرة للفروق شرح بتقديم قم 55
 .التمويل
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 والتمويل التكلفة على تؤثر وآيف بك الخاصة العمل خطة لتطبيق لها مخطط معوقات أية بتحديد قم :لديك المحتمل التخطيط بوصف قم 56

 التي السجل خدمات على تؤثر قد معينة سياسات أو قوانين أو قواعد أية بتحديد قمت هل المثال، سبيل على .لتخطيطك الزمني والجدول
 يقدمها؟

 حدوث حال في محددة اإلجراء خطة .والتمويل التكلفة تحليلي في ومضمنة محددة والمخاطر االحتماالت
 .االحتماالت هذه حدوث حال في مرن النموذج .االحتماالت

 :المتطلبات تجاوز - 2
 عملية مخاطر :منها آل تحدث التي والفرص الرئيسية المخاطر بالكامل النموذج يحدد

 وعمليات اإلجراء لخطط موارد تقديم يتم .أخرى خارجية ومخاطر وقانونية وتجارية
 .االحتماالت حدوث حال في حتى الربح وخطة الحالي التمويل في آاٍف بشكل التشغيل

 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 هذا في خبرة له أعمال رجل يتفهمها حتى آافية بتفاصيل الرئيسية المخاطر النموذج يحدد
 يتم الحالية، الخطة في الموجودة االحتماالت لتمويل متاحة غير الموارد آانت إذا .المجال
 .عليها للحصول وخطة تمويل مصادر تحديد

 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .2 أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم

 من المواد تغيير عمليات فيها يكون التي العمل لخطة وفًقا آبير بشكل التمويل مصادر تكون حيث لديك المحتمل التخطيط بوصف قم 57
 المستمرة؟ التقنية بالمتطلبات الوفاء سيتم آيف خاص، وبوجه .الزًما أمًرا التطبيق نموذج

  

 من المواد تغيير فيها يكون التي العليا التوقعات تتجاوز آبير بشكل النشاط معدالت تكون حيث لديك المحتمل التخطيط بوصف قم 58
 المستمرة؟ التقنية بالمتطلبات الوفاء سيتم آيف خاص، وبوجه .الزًما أمًرا التطبيق نموذج

  

 من لفترة الموجودين النطاق لمسّجلي والمستمرة األساسية السجل تشغيل عمليات تمويل على القدرة على دليل بتقديم قم :االستمرارية 59
 التفاصيل تتضمن أن يجب .تابع مشغل تخصيص يمكن حتى أو االفتراضي البديل أو السجل فشل حالة في سنوات خمس إلى ثالث
 :خالل من االلتزام بهذا الوفاء يمكن .لها المخطط النشاط مستويات عند هذه التشغيل عمليات الستمرار المطلوب التمويل ووقت مقدار
 في قيمة له بائتمان مضمونة مالية سندات تقديم على قدرتك على دليل بمعنى،( اعتماد آتاب أو تأمين صك مثل مالية سندات تأمين

 .األخرى الوسائل أو التمويل حماية أو الخدمات لتوسيع الخدمات مزودي وتمويل مع التعاقد أو) المالية التعامالت

 لمسّجلي والمستمرة األساسية السجل تشغيل عمليات تمويل على بالقدرة تتعلق مفصَّلة خطة أو موثق دليل
 حتى أو االفتراضي البديل أو السجل فشل حالة في سنوات خمس إلى ثالث من لفترة الموجودين النطاق
 بهذه الوفاء يجب .التفويض قبيل المتطلبات هذه لتمويل المالية الوسائل أدلة .تابع مشغل تخصيص يمكن

 السجل استمرارية لخطة خياًرا ICANN تعتبر المطلب، لهذا آبديل .السجل في التفويض قبيل المتطلبات
 بمصادر يستعين آيان لتمويل الطلب رسم إلى باإلضافة ثابت رسم المقترح السجل يدفع حيث مشترآة
 .االسم تحليل خدمة لتقديم خارجية

 بالمتطلبات الوفاء الطلب مقدم على يجب أدناه، الموجودة النقاط إلى باإلضافة :مالحظة
 .للتفويض أساسي آشرط النقاط في 4 أو 3 إلحراز

 :المتطلبات تجاوز - 3
 تمويلها وتم رسمية اتفاقية عقد تم أو أخرى مالية سندات أية أو تأمين صك تأمين تم

 لتقديمها أخرى وترتيبات تمويل إيجاد تم أو االحتياطي النسخ خدمة مزود قبل من بالكامل
 .الفشل حال في سنوات خمس لمدة مستمرة تشغيل عمليات إلى
 :المتطلبات تجاوز - 2
 تمويلها وتم رسمية اتفاقية عقد تم أو أخرى مالية سندات أية أو تأمين صك تأمين تم

 لتقديمها أخرى وترتيبات تمويل إيجاد تم أو االحتياطي النسخ خدمة مزود قبل من بالكامل
 .الفشل حال في سنوات ثالث لمدة مستمرة تشغيل عمليات إلى
 :بالمتطلبات الوفاء - 1
 مستمرة تشغيل عمليات إلى لتقديمها المالية السندات وصف وتم منفصل تمويل تحديد تم

 .الفشل حال في األقل على سنوات ثالث لمدة
 :المتطلبات تحقيق في فشل - 0
 .أآثر أو 1 إلحراز بالمتطلبات الوفاء يتم لم


