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 ضمان امتثال كافة األطراف المتعاقدة ICANNتعتبر مھمة فریق االمتثال التعاقدي لـ 
ذلك سیاسات اإلجماع المدمجة في تلك االتفاقیات، تلتزم (السجالت وأمناء السجل) باتفاقیات االعتماد الخاصة بھم، بما في 

 لتحقیق ھذا الھدف عن طریق اإلجراءات الوقائیة، والتنفیذیة والتعلیمیة  ICANNحسب ما یقتضي األمر. تسعى 
 

بتحدید وإبالغ وإدارة والمساعدة على تصحیح أیة عیوب وجدت في األطراف  ICANNالسماح لـ  ھدف برنامج التدقیق:
) RAAة. سترتبط العیوب المحددة باألحكام و/ أو الواجبات المحددة كما ھي مبینة في اتفاقیة اعتماد أمین السجل (المتعاقد

المدمجة في تلك االتفاقیات، حسب ما یقتضي األمر. یتجھ  ICANN)، بما في ذلك سیاسات إجماع RAواتفاقیة السجل (
التعاون معھ لتصحیح تلك العیوب مع ضمان وجود ضوابط الئقة موجودة برنامج التدقیق نحو تحدید الطرف المتعاقد التابع و

 .RAو RAAللتخفیف من العیوب المستقبلیة المرتبطة بالواجبات المتعلقة باالتفاقیات المذكورة في 
  

                                            
تم توفیر ھذا التحدیث ألغراض المعلومات فقط. الرجاء عدم االعتماد على المعلومات الواردة في ھذا التحدیث في التوصل إلى  1

 لق باألعمال.استنتاجات أو اتخاذ قرارات تتع

 

تقریر التدقیق المنشور في 
  

 شركة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة
 االمتثال التعاقدي 

  2015تقریر التدقیق لجولة سبتمبر 

en-15-04-2015-reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2015-04-15-en
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 الملخص التنفیذي .2

ارین لشروط اتفاقیة دورة تدقیق الختبار، والمصادقة على امتثال أمناء السجل المخت ICANN، أطلقت 2015غشت  31في 
 .2016وماي  2015. یشكل ھذا التقریر نتائج التدقیق الذي جرى بین سبتمبر 2013لعام  RAAأمناء السجل 

  
لقد تم إجراء دورة التدقیقات من خالل اختبار البیانات ومراجعة الوثائق ومواقع أمناء السجل المختارین، والمراسالت بین 

 األسماء المسجلین. أمناء السجل المختارین وحاملي
 

 المعنیین، وفقا للمعاییر التالیة: 67من أمناء السجل الـ  62تم اختیار سبعة وستین أمین سجل لدورة التدقیق ھذه. تم اختیار 
 

األطراف المتعاقدة التي لم یتم التدقیق فیھا في برنامج التدقیق ذي الثالث سنوات  •
)en-04-12-2015-audits-past-https://www.icann.org/resources/pages/compliance( 

 األطراف المتعاقدون ذوو العدد األكبر من اإلشعارات الثالثة لاللتزام بالتعاقد حسب عدد النطاقات المدارة •
 شھرا األخیرة 12ستلموا إشعار تجاوز خالل األطراف المتعاقدون الذین ا •
 األطراف المتعاقدون ذوو أكبر عدد من إیداعات مستودع البیانات الفاشلة •

 
. وتم RAAللتحقق من التزامھم بالـ  ICANNسابقا، تقریرا معالجا، وكانوا ینتظرون متابعة من  5وقد تلقى أمناء السجل الـ 

 یادین التي حددت على أنھا غیر ملتزمة في التقریرات المعالجة الخاصة بھم.فقط في الم 5اختبار أمناء السجل الـ 
 

لغة مختلفة، خالل مرحلة التدقیق. تلقى خمس وستون أمین سجل  11وثیقة ُجمعت في  5200ما یقارب  ICANNراجعت 
مین سجل آخر تم اختیاره تقریرات تدقیق أولیة، وتم إنھاء أمین سجل واحد، واستبعاد أمین سجل آخر بسبب كونھ فرعا أل

 للتدقیق.
 

أمین سجل من الذین أثبتوا حلھم لجمیع المشاكل التي وجدت  39تقریر تدقیق لـ  ICANN، أرسلت 2016مایو  25بحلول 
من أمناء السجل الباقین كانوا ال یزالون في طور المعالجة ویقومون بتنفیذ  26مبدئیا في تقاریر التدقیق الخاصة بھم. 

الالزمة لمعالجة حاالت عدم االمتثال. سیتم اختبار أمناء السجل ھؤالء في دورة تدقیق مستقبلیة الختبار فاعلیة  التغییرات
 اإلجراءات العالجیة.

 
 األعلى ^

 
 
 
 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-past-audits-2015-12-04-en
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 نطاق برنامج التدقیق وجدولھ الزمني .3

 نطاق برنامج التدقیق
 

یة متكررة. قد یخضع أمناء السجل لتدقیق خاضع للمعاییر المذكورة سابقا أو یعمل برنامج التدقیق على أساس دورة زمن
 خاضعة لظروف واعتبارات استثنائیة.

 
تم منح أمناء السجل الخاضعین لنفس اإلدارة ویعملون بالشكل نفسھ من الناحیة التقنیة والتشغیلیة، خیار الرد بصفتھم عائلة. 

بكاملھا الرد باسم أمین سجل واحد (أي أن تقدم وثیقة طلب معلومات وتقدم جمیع للرد بصفتھا عائلة، یطلب من المجموعة 
الوثائق المطلوبة من أمین السجل المحدد المذكور). یطلب من المجموعة أن تقدم قائمة لھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة 

)IANA( .أرقام جمیع أمناء السجل في تلك العائلة ، 
 

عدة جلستي تواصل مع أمناء السجل المختارین ونشرت عرضا على  ICANNة والجاھزیة، أقامت في محاولة لزیادة الشفافی
 ألنشطة التواصل الخاصة بااللتزام. لمزید من المعلومات، الرجاء زیارة:  ICANNصفحة 

 
en-08-03-2016-2015-outreach-https://www.icann.org/resources/pages/compliance. 

 
 الجدول الزمني

 
 یتألف برنامج التدقیق من ستة مراحل بتواریخ محددة لكل مرحلة:

 
  لتدقیق.ا إرسال إشعار تدقیق لجمیع األطراف المتعاقدة قبل أسبوعین من تاریخ بدء عملیة – مرحلة إشعار ما قبل التدقیق )1
إرسال إشعار تدقیق لألطراف المختارة. وباإلضافة إلى ذلك، إرسال برید  – )RFIمرحلة طلب المعلومات ( )2

 إلكتروني إضافي للذین لم یتم اختیارھم.
 مراجعة وتقویم الردود واختبارھا والمصادقة علیھا، إن أمكن.  – مرحلة التدقیق )3
 ألولي لعملیة التدقیق والذي یحتوي على النتائج األولیة لألطراف المتعاقدة المختارة.إرسال التقریر ا –مرحلة التقریر األولیة  )4
 التعاون مع األطراف المتعاقدة لتصحیح العیوب المكتشفة (إن وجدت) أثناء مرحلة التدقیق. – مرحلة التصحیح )5
یق المختارة وإصدار التقریر التدق إرسال التقریر النھائي للتدقیق إلى األطراف المتعاقدة - مرحلة التقریر النھائیة )6

 . https://www.icann.orgعلى 
 

 یلخص الجدول التالي تواریخ ومراحل برنامج التدقیق. 
 

 مواعید المرحلة األساسیة لبرنامج التدقیق

إشعار ما قبل 
 جعة والتدقیقالمرا مرحلة طلب الحصول على المعلومات التدقیق

 المرحلة
التقریر 
 األولي
 المرحلة

 مرحلة التصحیح
التقریر النھائي 
المقدم للمدقق 

 فیھم
اإلشعار  

 األول
اإلشعار 
 الثاني

اإلشعار 
تاریخ  انتھاء بدء الثالث

 التاریخ البدایة/النھایة اإلصدار

 أغسطس 31
2015 

14 
 سبتمبر
2015 

 أكتوبر 6
2015 

 أكتوبر 13
2015 

20 
 أكتوبر
2015 

 فبرایر 1
2016 

 فبرایر 1
2016 

فبرایر و  1بین 
 2016مارس  1

ماي  25حلول ب
2016 

 
 األعلى ^

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-outreach-2015-2016-03-08-en
https://www.icann.org/
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 برنامج تدقیق أمناء السجل .4

  یلخص الجدول التالي أمناء السجل المختارین للمشاركة في التدقیق.
 

 اإلحصاء المراحل
 طلب الحصول على المعلومات مرحلة

 67  أمناء السجل الذین تم اختیارھم للتدقیق
 )1( أمناء السجل المتنازل عنھم ألنھم سجلوا تحت عائلة واحدة

 )RFI( )1تدقیق غیر تام بسبب اإلنھاء (قبل أو أثناء مرحلة طلب المعلومات 
 65 إجمالي أمناء السجل المتبقین 

 مرحلة التقریر األولي
 0 مناء السجل الذین نجحوا في جمیع اختبارات التدقیقأ

 65 أمناء السجل المطالبون بالمتابعة والتصحیح
 65 إجمالي عدد أمناء السجل

 مرحلة التصحیح ومرحلة التقریر النھائي
 39 أمناء السجل الذین حلوا النتائج األولیة

 26 أمناء السجل الذین یقومون بتنفیذ خطة تصحیح
 65 عدد أمناء السجل إجمالي

 
، والتي تم اختبارھا لالمتثال التعاقدي وعدد أمناء السجل أولي RAAیلخص الجدول التالي أحكام اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 العیوب الذین عثر علیھم خالل عملیة التصحیح. 
 

ذا تبین ء التصحیح. فعلى سبیل المثال، إویعرف العیب على أنھ استنتاج أولي ملحوظ في تقریر التدقیق وتم التحقق منھ أثنا
عدم وجود تنصیص كاف في اتفاقیة إعادة البیع أثناء عملیة التدقیق، ووافق أمین السجل على تحدیث اتفاقیة إعادة البیع 

 ، فإن ھذا یعتبر عیبا في ھذه الحالة.RAAالخاصة بھ حتى تصبح ممتثلة التفاقیة اعتماد أمین السجل 
 

و اشتراط یتألف من عدة متطلبات ینتج عنھا عدة خطوات اختباریة. فعلى سبیل المثال، یمكن أن تكون ألمین مجال االختبار ھ
؛ إال أن جمیع ھذه العیوب الموجودة داخل مجال االختبار تحتسب عیبا 3.4.2سجل واحد عدة عیوب في مجال االختبار 

 واحدا.
 

مجال 
أمناء السجل أصحاب  اساتوصف عام لألحكام التعاقدیة أو السی االختبار

 العیوب
إلى  3.3.1
3.3.5  

WHOIS -  34 /الویب، عناصر البیانات المتوافقة43المنفذ% 

 %2 االحتفاظ ببیانات التسجیل  3.4.1
 %23 االحتفاظ ببیانات التسجیل  3.4.2

 إلى 3.7.5.3
3.7.5.6  

EDDP - 20 جلتجدید اسم النطاق، توفیر المعلومات المطبقة ألمناء الس% 

 %11 النطاقات المسجلة ذاتیا  3.7.7
 %8 عملیة تسویة النزاعات والشكایات  3.7.11
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مجال 
أمناء السجل أصحاب  اساتوصف عام لألحكام التعاقدیة أو السی االختبار

 العیوب
 %22 اتفاقیة بائع التجزئة (األحكام اإللزامیة) 3.12
 %55 تدریب أمناء السجل 3.13
 %25 االلتزامات المتعلقة بالوكالة وخدمات الخصوصیة 3.14
 %0 التقییم الذاتي 3.15
 %32 معلومات التعلیمیة الخاصة بالمسجلینرابط لل 3.16

 %6 تفاصیل االتصال بأمناء السجل على الموقع اإللكتروني ألمناء السجل 3.17
 %74 تفاصیل االتصال العتداء أمناء السجل ومھمة التحقیق في تقاریر االعتداء 3.18
 %0 األنشطة الغیر قانونیة 3.18
 %0 المواصفات الفنیة اإلضافیة 3.19
 %2 إشعارات اإلفالس، واإلدانات والخروقات األمنیة 3.20
) وجھة إتصاالت حاالت IRTPسیاسة النقل بین أمناء السجالت ( -سیاسات اإلجماع  4.1

 )TEACطوارئ النقل (
40% 

 %11 سیاسة استرداد التسجیل المنتھي 4.1
 %40 سیاسة دقة األسماء المستعادة 4.1
 WDRP( 18%البیانات (للتذكیر ب WHOISسیاسة  4.1
 RADAR 35%تحدیث معلومات االتصال الرئیسیة في  7.6

 
تلقى كل أمین سجل تقریر تدقیق فردي یشیر إلى االستنتاجات األولیة المحددة في التدقیق. تمت مشاركة تقاریر التدقیق ھذه 

قاریر تشیر إلى االستنتاجات األولیة كما مع أمناء السجل المختارین؛ ولم تعرض على العامة. تلقى خمس وستون أمین سجل ت
یوم  15أنھم تلقوا طلباً (إشعار أول) للمشاركة في عملیة التصحیح لحل االستنتاجات المشار إلیھا وفقاً لعملیة اإلشعار (

 أیام لإلشعار الثالث). لمزید من المعلومات عن العملیة، راجع:  5أیام لإلشعار الثاني،  5لإلشعار األول، 
 

en-25-02-2012-processes-https://www.icann.org/resources/pages/approach. 
 
 

 اإلشعار بالمخالفة واإلنھاء -تحدیث اإلنفاذ 
 

ارھا، والمخالفات التي تمت معالجتھا، وعملیات اإلنھاء الناتجة عن یلخص الجدول التالي عدد إشعارات المخالفة التي تم إصد
 التدقیق اعتباراً من تاریخ ھذا التقریر. توجد جمیع مواد االجتماع لھذه الجلسات على: 

 
iance/noticeshttp://www.icann.org/en/resources/compl. 

 
تمت  اإلشعار بالمخالفة إنھاء ذاتي المرحلة

 معالجتھا
 إجمالي اإلنھاء

 1 0 1 0 مرحلة ماقبل التدقیق
مرحلة طلب الحصول على 

 المعلومات
0 0 0 0 

 0 0 0 0 مرحلة التصحیح
 

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
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 إشعارات المخالفة - RFIالتفصیل: مرحلة ما قبل طلب الحصول على المعلومات 
 

 RFIإشعارات مخالفة ألمناء السجل المختارین التالي ذكرھم، قبل مرحلة طلب الحصول على المعلومات  ICANNأصدرت 
 . وتم إنھاء اعتماداتھا نتیجة لذلك

IANA  الحالة أمین السجل 
1073 DropLabel.com, Inc. تم إیقافھا 

 

 تمثیل األطراف المتعاقدة
 

 لغة: 11ا وثائق بـ بلدا وقدمو 23مثلوا  67أمناء السجل الـ 
 

 الدول
 أسترالیا •
 بربادوس •
 كندا •
 الصین •
 الدنمارك •
 فرنسا •

 ألمانیا •
 جبل طارق •
 الیونان •
 ھونغ كونغ •
 الھند •
 أیرلندا •

 الیابان •
 مالیزیا •
 المكسیك •
 نیجیریا •
 بنما •
 سنغافورة •

 تركیا •
 اإلمارات العربیة المتحدة •
 المملكة المتحدة •
 الوالیات المتحدة •
 فیتنام •

 
 اللغات

 الكانتونیة •
 الدانمركیة •
 إنجلیزي •
 الفرنسیة •
 األلمانیة •
 الیونانیة •

 الیابانیة •
 المندرینیة •
 األسبانیة •
 التركیة •
 الفییتنامیة •

 
 األعلى ^

 
 
 



 

 12من  7الصفحة   2015سبتمبر  - RAA 2013تقریر التدقیق 
 

 7      2015_ سبتمبر  RAA 2013|  2015تقریر تدقیق االمتثال التعاقدي لعام 

 اإلحصائیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق .5

  اإلشعارات وجمع البیانات - RFIعلى المعلومات  مرحلة طلب الحصول

 .RFIدد أمناء السجل الذین تلقوا إشعار أوال أو ثانیا أو ثالثا كجزء من مرحلة طلب الحصول على المعلومات یلخص الجدول التالي ع
 

 اإلشعار الثالث اإلشعار الثاني اإلشعار األول وصف اإلحصائیة
 %37 25 %46 31 %100 67 عدد أمناء السجل الذین سیتلقون إشعارا

 
لبیانات التي تم رفعھا من مرحلة طلب الحصول على المعلومات طوال بدایة مرحلة التدقیق لكٍل یبین الجدول أدناه سیر تقدم عملیات ا

 من أمناء السجل المختارین.
 

سبتمبر  14 وصف اإلحصائیة
أكتوبر  13 2015أكتوبر  6 2015

 2015أكتوبر  20 2015

 5,149 3,948 2,338 0 وثائق أمناء السجل المرفوعة
 

 د تقاریر أمناء السجلإعدا -مرحلة التدقیق 
 

أمین سجل تقریر تدقیق أولي عند نھایة مرحلة التدقیق. وتم التصحیح الكامل لكثیر من القضایا التي أشیر إلیھا في التقاریر  65تلقى الـ 
 وب.صحاب العیبالتعاون مع أمناء السجل المختارین. یبین المخطط التالي نظرة عامة على النسبة المئویة ألمناء السجل المختارین أ

 

 
 
 

11%

34%

28%

17%

4%
6%

ملفات عیوب أمناء السجل

% of Registrars with 1 to 2
Deficiencies

% of Registrars with 3 to 4
Deficiencies

% of Registrars with 5 to 6
Deficiencies

% of Registrars with 7 to 8
Deficiencies

% of Registrars with 9 or more
Deficiencies

% of Registrars with No Deficiencies
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 اإلشعارات –مرحلة التصحیح 
 

أمین سجل في مرحلة التصحیح لحل العیوب المحددة في تقاریر التدقیق الخاصة بھم. یلخص  65بناًء على نتائج مرحلة التدقیق، شارك 
 .الجدول التالي عدد أمناء السجل الذین تلقوا إشعار أوال أو ثانیا أو ثالثا كجزء من عملیة التصحیح

 
 اإلشعار الثالث اإلشعار الثاني اإلشعار األول الموجة

1 29 100% 24 83% 18 62% 

2 36 100% 26 72% 17 47% 

 %54 35 %77 50 %100 65 اإلجمالي
 

 األعلى ^
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 التوصیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق  .6

 
 العامة .أ

عن الوثائق المقبولة أو العملیات أو  ICANNیرات في عملیة التدقیق، یوصى أمناء السجل بأن یسألوا لتجنب التأخ •
 اإلجراءات االستثنائیة عند ظھورھا.

) لضمان التواصل الفوري (المتعلق RADARیجب على أمناء السجل االحتفاظ بمعلومات االتصال الرئیسیة الدقیقة ( •
 وتقریر التدقیق وما إلى ذلك). RFIبطلب الحصول على المعلومات 

بشكل استباقي، حول كونھم جزءا من عائلة یتم تسییرھا تقنیا وعملیا  ICANNیجب على أمناء السجل التواصل مع  •
 بنفس الطریقة.

 ، إرسال بریدھم اإللكتروني عن طریق خیار "طلب التوصیل".ICANNیجب على أمناء السجل، عند تواصلھم مع  •
 العمل على تبسیط وسائل التواصل. ICANNوسوف تواصل  •

 RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات  .ب
 یجب على أمناء السجل طلب التوضیح بأسرع ما یمكن. •
 یوصى أمناء السجل بالمشاركة في المؤتمرات عن بعد الخاصة بالتدقیق، وطرح األسئلة. •
 سالیب عملھم. باالستمرار في االعتراف بتمیز نماذج عمل أمناء السجل، وأ ICANNتوصى  •
 الخاص بھم إذا لم تتوفر الوثائق المطلوبة. RFIیجب على أمناء السجل تقدیم توضیحات مفصلة ضمن استبیان  •

 مرحلة التدقیق .ت
 ینبغي على أمناء السجل مراجعة تقریر التدقیق الخاص بھم فور استالمھ، وأن یستفسروا عن كل ما أشكل علیھم. •

 مرحلة التصحیح .ث
جل تقدیم توضیحات، أو معلومات إضافیة، أو وثائق معدلة، لكل استنتاج، وإعطاء ردود دقیقة في یجب على أمناء الس •

 الوقت المناسب، حول العیوب التي تم تحدیدھا في تقاریر التدقیق الخاصة بھم.
 

لذي ركز على ، ا"ICANNأمناء السجل الخاضعین للتدقیق للمشاركة في "استطالع تدقیق االمتثال التعاقدي لـ  ICANNدعت 
 نتائج االستطالع بعین االعتبار.  ICANNالعملیات، والتواصل، والناس، من أجل تحسین برنامج التدقیق. وقد أخذت 

 
 األعلى ^
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 خالصة  .7

) %54ین سجل (أم 35أمین سجل، اجتازوا مرحلة التدقیق ومرحلة التصحیح دون أیة عیوب حقیقیة.  65) من الـ %6فقط ( 4
)، اجتازوا التدقیق %40المتبقون ( 26اجتازوا مرحلة التدقیق بعیوب ملحوظة، إال أنھم تمكنوا من تصحیحھا بالكامل. أمناء السجل الـ 

دم عوتلقوا تقاریر تحتوي على العیوب التي تم العثور علیھا. یقوم أمناء السجل ھؤالء بإجراء التغییرات الالزمة لكي ال تتكرر حاالت 
 مع ھؤالء عن طریق تدقیق إضافي للتحقق من كونھم قد صححوا العیوب المتبقیة. ICANNاالمتثال ھذه مستقبال. ستتابع 

 
  

 األعلى ^
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 أمناء السجل المختارون  –الملحق 
 

IANA#_ اسم أمین السجل 
9 Register.com, Inc. 

93 GKG.NET, INC. 
120 Xin Net Technology Corporation 
249 Mps Infotecnics Limited 
321 Registration Technologies, Inc. 
420 HiChina Zhicheng Technology Limited 
424 Internetters Limited 
431 DreamHost, LLC 
605 rockenstein AG 
636 BRANDON GRAY INTERNET SERVICES INC. (dba "NameJuice.com") 
637 Dot Holding Inc. 
675 Super Registry Ltd 
820 ELB Group Inc 
837 Freeparking Domain Registrars, Inc. 
844 Minds and Machines Registrar UK Limited 
890 IP Mirror Pte Ltd dba IP MIRROR 
925 Everyones Internet, Ltd. dba SoftLayer 
940 Above.com Pty Ltd. 
953 Nanjing Imperiosus Technology Co. Ltd 

1007 Net 4 India Limited 
1073 DropLabel.com, Inc. 
1110 FBS Inc. 
1291 Crazy Domains FZ-LLC 
1316 35 Technology Co., Ltd. 
1331 eName Technology Co., Ltd. 
1418 EvoPlus Ltd. 
1471 Astutium Limited 
1500 Tirupati Domains and Hosting Pvt Ltd. 
1505 Gransy, s.r.o. d/b/a subreg.cz 
1530 Pacific Online Inc. 
1564 TLD Registrar Solutions Ltd. 
1598 EastNames Inc. 
1601 Atak Domain Hosting Internet ve Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi d/b/a Atak 

Teknoloji 
1604 DanDomain A/S 
1620 EJEE Group Holdings Limited 
1635 Beijing Midwest Taian Technology Services Ltd. 
1705 Network Information Center Mexico, S.C. 



 

 12من  12الصفحة   2015سبتمبر  - RAA 2013تقریر التدقیق 
 

 12      2015_ سبتمبر  RAA 2013|  2015تقریر تدقیق االمتثال التعاقدي لعام 

1710 Nhan Hoa Software Company Ltd. 
1715 DevilDogDomains.com, LLC 
1716 EU Technology (HK) Limited 
1724 Stork Registry Inc. 
1725 Global Village GmbH 
1727 Papaki Ltd 
1728 IP Twins SAS 
1733 Beijing Zihai Technology Co., Ltd 
1734 Shenzhen HuLianXianFeng Technology Co.,LTD 
1735 Emerald Registrar Limited 
1737 JarheadDomains.com LLC 
1739 Hangzhou Dianshang Internet Technology Co., LTD. 
1740 Henan Weichuang Network Technology Co. Ltd. 
1741 Shinjiru MSC Sdn Bhd 
1742 Zhengzhou Zitian Network Technology Co., Ltd. 
1745 LogicBoxes Naming Services Ltd 
1749 Upperlink Limited 
1750 Authentic Web Inc. 
1755 Netistrar Limited 
1857 Alpnames Limited 
1859 Namemaster RC GmbH 
1860 Paragon Internet Group Ltd t/a Paragon Names 
1861 Porkbun LLC 
1863 DotMedia Limited 
1868 Eranet International Limited 
1895 Namespro Solutions Inc. 
1898 BR domain Inc. dba namegear.co 
1911 NUXIT 
1912 Vodien Internet Solutions Pte Ltd 
1915 West263 International Limited 
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