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في ضمان امتثال جمیع األطراف المتعاقدة (أمناء السجالت والسجالت)  ICANNتتمثل مھمة فریق االمتثال التعاقدي في 
لتحقیق  ICANNتلك االتفاقیات، بحسب ما یقتضي األمر. تسعى باتفاقیاتھم، بما في ذلك سیاسات اإلجماع التي یتم دمجھا في 

 ھذا الھدف عن طریق الوقایة والتنفیذ والتعلیم.
 

بتحدید وإبالغ وإدارة والمساعدة على تصحیح أیة عیوب وجدت في األطراف  ICANNالسماح لـ  ھدف برنامج التدقیق:
علًما بأن اتفاقیة االعتماد  المتعاقدة. وترتبط أوجھ القصور المحددة بأحكام و/أو التزامات محددة وفقًا لما یبینھ أمین السجل.

)RAA) واتفاقیة السجل (RA بما في ذلك سیاسات اإلجماع في ،(ICANN ي تلك االتفاقیات، حسبما ینطبق. یتجھ مضمنة ف
برنامج التدقیق نحو تحدید الطرف المتعاقد التابع والتعاون معھ لتصحیح تلك العیوب مع ضمان وجود ضوابط الئقة موجودة 

واتفاقیة للتخفیف من العیوب المستقبلیة المرتبطة بالواجبات المتعلقة باالتفاقیات المذكورة في اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت 
 السجل.

  

                                            
تم توفیر ھذا التحدیث ألغراض المعلومات فقط. الرجاء عدم االعتماد على المعلومات الواردة في ھذا التحدیث في وضع استنتاجات أو  1

 علق باألعمال.اتخاذ قرارات تت

 

 2016تقریر التدقیق لعام 

 ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة
 االمتثال التعاقدي 

  2016مایو  – 2013تقریر تدقیق اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة 

en-15-04-2016-reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  
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 الملخص التنفیذي .2

جولة تدقیق الختبار وتوثیق التزام أمناء السجالت المختارین بالشروط المنصوص  ICANN، أطلقت 2016مایو  2في 
وحتى  2016من اتفاقیة أمناء السجل. یمثل ھذا التقریر نتائج عملیة التدقیق التي جرت في مایو  2013علیھا في إصدار 

 .2016أكتوبر 
  

كما تم إقامة دورة تدقیق من خالل اختبار البیانات ومراجعة الوثائق ومواقع أمناء السجالت المختارین على الویب، 
 والمراسالت بین أمناء السجالت المختارین وحاملي األسماء المسجلین.

 
أمین سجل في اإلطار، تم  123) أمین سجل من أجل دورة التدقیق ھذه. ومن بین 123وقد تم اختیار مائة وثالثة وعشرین (

 .ICANN) نتیجة مخاوف مجتمع 1حیث لم یتم إخضاعھم للتدقیق مسبقًا باإلضافة إلى اختیار أمین سجل واحد ( 122اختیار 
 

أمین سجل بأنھم أسر تابعة لمجتمع  108)، تم اإلعالن عن أن RFIوخالل مرحلة طلب الحصول على المعلومات (
ICANN مجموعة من أمناء السجالء تدیرھا نفس المؤسسة وتعمل بنفس الطریقة. ونتیجة لذلك، تم . وتتألف أي أسرة من

 أمین سجل تم اختیارھم في األصل من أجل عملیة التدقیق. 123أمین سجل، وكانوا یمثلون  15تدقیق 
 

 ) لغات مختلفة. 4وثیقة تم تجمیعھا بأربع ( 1,600ما یقارب  ICANNوخالل مرحلة التدقیق، راجعت 
 

) أمناء سجالت من الذین أثبتوا حلھم لجمیع 5تقریر تدقیق نھائي لخمسة ( ICANN، أصدرت 2016أكتوبر  10وبحلول 
الباقین فكانوا ال  10 النتائج االولیة التي تمت اإلشارة إلیھا في مسودة تقریر التدقیق لكل منھم. أما أمناء السجالت العشرة

یزالون في طور التصحیح وھم اآلن بصدد تنفیذ التغییرات الالزمة لمعالجة حاالت عدم االمتثال. وسوف یعاد اختبار أمناء 
 السجالت ھؤالء في جوالت تدقیق مستقبلیة من أجل التحقق من فاعلیة التدابیر العالجیة المنفذة.
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 التدقیقنطاق برنامج  .3

 نطاق برنامج التدقیق
 

یعمل برنامج التدقیق على أساس دورة زمنیة متكررة. قد یخضع أمناء السجالت لدورة تدقیق استنادًا إلى المعاییر المذكورة 
 سابقًا باإلضافة إلى الظروف أو االعتبارات الخاصة األخرى.

 
فنیًا وعملیًا بنفس الطریقة فقد تم إعطاؤھم خیار الرد بصفتھم أما أمناء السجالت الذین یخضعون لنفس اإلدارة وتتم إدارتھم 

"عائلة". وللرد بصفتھم "عائلة"، تمت مطالبتھم بالرد الكامل على نیابة عن أمین سجل واحد (أي تقدیم وثیقة طلب معلومات 
)RFI معبأة وتقدیم كافة الوثائق المطلوبة لذلك المسجل الواحد) وإدراج مرجع لجمیع أرقام (IANA  الخاصة بأمین السجل

 (أي من دون أیة وثائق إضافیة) لجمیع أمناء السجالت الباقین ضمن العائلة. 
 

جلستي تواصل مع أمناء السجالت المختارین ونشرت العرض  ICANNوفي محاولة لزیادة الشفافیة والجاھزیة، أقامت 
ویمكن العثور على موقع الویب من خالل النقر . ICANNالتوضیحي على صفحة أنشطة التواصل الخاصة بااللتزام في 

 على الرابط التالي: 
 

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach 
 

 الجدول الزمني
 

 حلة:یتألف برنامج التدقیق من ستة مراحل بتواریخ محددة لكل مر
 

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

 متابعة بالبرید اإللكتروني إلى من لم یتم اختیاره.
 مراجعة وتقویم الردود واختبارھا والمصادقة علیھا، إن أمكن.  – مرحلة التدقیق )3
 لذي یحتوي على النتائج األولیة لألطراف المتعاقدة المختارةإرسال التقریر األولي لعملیة التدقیق ا – مرحلة التقریر األولیة )4
 التعاون مع األطراف المتعاقدة لتصحیح النتائج األولیة المكتشفة (إن وجدت) أثناء مرحلة التدقیق. – مرحلة التصحیح )5
إصدار تقاریر تدقیق نھائیة إلى األطراف المتعاقدة المختارة باإلضافة إلى نشر تقریر  – مرحلة التقریر النھائي )6

  reports-https://www.icann.org/resources/pages/complianceنھائي على 
 
 
 

 ومراحل برنامج التدقیق: یلخص الجدول التالي تواریخ 
 

 مواعید المرحلة األساسیة لبرنامج التدقیق
إشعار ما قبل 

 التدقیق
 المراجعة والتدقیق  RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات  

 المرحلة
 التقریر األولي

 المرحلة
التقاریر  مرحلة التصحیح 

النھائیة 
 الصادرة

اإلشعار  اإلشعار األول 
 الثاني

اإلشعار 
 الثالث

المستخد بدء
 مون

 التاریخ  البدایة/النھایة تاریخ اإلصدار

02 
 مایو

2016 

17 
 مایو

2016 

7  
 یونیو

2016 

14 
 یونیو

2016 

14 
 یونیو

2016 

1 
 أغسطس
2016 

2 
 أغسطس
2016 

سبتمبر  6 -أغسطس  2
2016 

 14بحلول 
 2016أكتوبر 



 

 12من  4الصفحة   2016مایو  – 2013تقریر تدقیق اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة 
 

    2016مایو  – 2013| اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة  2016تقریر تدقیق االمتثال التعاقدي لعام 
  4 

 برنامج تدقیق أمناء السجل .4

 السجالت المختارین للمشاركة في التدقیق.یلخص الجدول التالي أمناء 
 

 اإلحصاء المراحل
 RFIالحصول على المعلومات  طلبمرحلة 

 123  أمناء السجالت الذین تم اختیارھم للتدقیق
 )108( تنازل المسجلون عن التدقیق كما أفادوا في إطار العائلة

 RFI 15إجمالي أمناء السجالت المقرر أن یحصلوا على إشعارات 
 مرحلة التقریر األولي

 0 أمناء السجالت الذین نجحوا في جمیع اختبارات التدقیق
 15 أمناء السجالت المطالبین بالمتابعة والتصحیح

 15 إجمالي عدد أمناء السجل
 مرحلة التصحیح ومرحلة التقریر النھائي

 5 أمناء السجالت الذین أكملوا حل النتائج األولیة
 10 الذین یقومون بتنفیذ خطة تصحیحأمناء السجالت 

 15 إجمالي عدد أمناء السجل
 

التي تم اختبارھا لالمتثال التعاقدي وعدد أمناء السجالت ذوي  RAAیلخص الجدول التالي أحكام اتفاقیة اعتماد أمین السجل 
 أوجھ القصور خالل مرحلة التدقیق. 

 
ویعرف وجھ القصور في ھذا التقریر بأنھ نتیجة أولیة تم إقرارھا في تقریر التدقیق وتم التحقق منھا. فعلى سبیل المثال، إذا 
تبین عدم وجود صیاغة كافیة في اتفاقیة إعادة البیع الخاصة بأمین السجل أثناء عملیة التدقیق، ووافق أمین السجل على أنھ 

، فإن ھذا یعتبر من RAAالبیع الخاصة بھ حتى تصبح متوافقة مع اتفاقیة اعتماد أمین السجل  بحاجة لتحدیث اتفاقیة إعادة
 أوجھ القصور.

 
 یعرف مجال االختبار بأنھ اشتراط یتألف من عدة متطلبات، تم التحقق من امتثالھا من خالل العدید من خطوات االختبار. 

 
أمناء السجالت أصحاب  الوصف مجال االختبار

 العیوب
 %67 /الویب، عناصر البیانات المتوافقة43المنفذ  - Whois  3.3.5إلى  3.3.1

 %20 االحتفاظ ببیانات التسجیل  3.4.2
 %73 تجدید اسم النطاق، توفیر المعلومات المطبقة للمشتركین-EDDP  3.7.5.6إلى  3.7.5.3

 %27 النطاقات المسجلة ذاتیًا  3.7.7
إلى  3.7.7.1

3.7.7.12 
 %93 السجل اتفاق

 %7 عملیة حل الشكاوى والنزاعات  3.7.11
 %7 اتفاقیة بائع التجزئة (األحكام اإللزامیة) 3.12
 %47 تدریب أمناء السجالت 3.13
 %33 االلتزامات ذات الصلة بخدمات البروكسي والخصوصیة 3.14
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أمناء السجالت أصحاب  الوصف مجال االختبار
 العیوب

 %53 الربط بالمعلومات التعلیمیة للمسجل 3.16
 %27 الخاصة بأمین السجل على موقعھ على الویبتفاصیل االتصال  3.17
جھة اتصال إساءة االستخدام لدى أمین السجل وواجب التحري عن تقاریر  3.18

 إساءة االستخدام
60% 

3.19 DNSSEC 13% 
 %13 إشعار اإلفالس واإلدانات والخروقات األمنیة 3.20

) وجھة اتصال IRTPسیاسة النقل بین أمناء السجالت ( -سیاسات اإلجماع  4.1
 )TEACإجراءات طوارئ النقل (

60% 

 %13 سیاسة استرداد التسجیل المنتھي 4.1

 %7 سیاسة دقة األسماء المستعادة 4.1
 WDRP( 20%للتذكیر بالبیانات ( WHOISسیاسة  4.1
 RADAR 27%تحدیث معلومات االتصال الرئیسیة في  7.6

 
بمشاركة ھذه  ICANNتلقى كل أمین سجل تقریر تدقیق فردي یشیر إلى االستنتاجات األولیة المحددة في التدقیق. قامت 

) 15التقاریر الخاصة بالتدقیق مع أمناء السجالت المختارین فقط، وھي غیر متاحة أمام الجمھور. وقد تسلّم خمسة عشر (
ة إلى الحصول على طلب (إشعار أول) للمشاركة في عملیة التصحیح لمعالجة أمین سجل تقریًرا بالنتائج األولیة باإلضاف

أیام من  5یوًما اعتباًرا من اإلشعار األول، و 15(أي  ICANNالنتائج المشار إلیھا بما یتفق مع عملیة اإلشعارات في 
 ، راجع: أیام اعتباًرا من اإلشعار الثالث. لمزید من المعلومات عن العملیة 5اإلشعار الثاني و

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

 
 
 
 

 إشعار المخالفة -تحدیث اإلنفاذ 
 

مرحلة التصحیح وكانت لھ القدرة على تصحیح جمیع البنود الواردة في تم إصدار إشعار مخالفة ألمین السجل التالي خالل 
 إشعار المخالفة.

IANA الحالة  أمین السجل 

1902 HazelDomains, Inc. تمت معالجتھا 
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 تمثیل األطراف المتعاقدة
 

 دول وقدموا وثائق بأربع لغات: 7أمین سجل  15مثل أمناء السجالت البالغ عددھم 
 

 الدول
 كندا •
 الصین •
 فرنسا •
 إندونیسیا •

 أوكرانیا •
 اإلمارات العربیة المتحدة •
المتحدةالوالیات  •

 
 اللغات

 الصینیة •
 إنجلیزي •

 الفرنسیة •
 الروسیة •

 اإلحصائیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق .5
 

  اإلشعارات وجمع البیانات - RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات 

ثالث كجزء من مرحلة طلب الحصول على المعلومات یلخص الجدول التالي عدد أمناء السجالت الذین تلقوا إشعاًرا أول أو ثان أو 
RFI. 

 
 اإلشعار الثالث اإلشعار الثاني اإلشعار األول وصف اإلحصائیة

عدد أمناء السجالت الذین سیتلقون 
 %46 7 %53 8 %100 15 إشعاًرا

 
من مرحلة طلب الحصول على المعلومات یبین الجدول التالي تقدم عملیات البیانات التي تم رفعھا بمعرفة أمناء السجالت المختارین 

 وصوالً إلى بدایة مرحلة التدقیق.
 

 2016یولیو  21بتاریخ  2016یونیو  14 2016یونیو  7 2016مایو  17 وصف اإلحصائیة

 أمین السجل
 1,546 803 588 0 المستندات المرفوعة

 
 إعداد تقاریر أمناء السجل -مرحلة التدقیق 

 
عند نھایة مرحلة التدقیق. وقد تم تصحیح العدید من النتائج التي أشیر إلیھا في  ICANNأمین سجل تقریر تدقیق أولي من  15تلقى 

التقاریر تصحیًحا كامالً وذلك بعد التعاون مع أمناء السجالت المختارین. ویوفر المخطط التالي نظرة عامة على نسبة أمناء السجالت 
 أوجھ القصور.المختارین أصحاب 
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 اإلشعارات –مرحلة التصحیح 
 

مسجل في مرحلة التصحیح لحل العیوب المحددة في تقاریر التدقیق الخاصة بھم. یلخص  15بناًء على نتائج مرحلة التدقیق، شارك 
 الجدول التالي عدد أمناء السجالت الذین تلقوا إشعاًرا أول أو ثان أو ثالث كجزء من عملیة التصحیح.

 
 اإلشعار الثالث اإلشعار الثاني اإلشعار األول

15 100% 13 87% 13 87% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق .6

 
 عام .أ

یوصى بأن یقوم أمناء السجالت بطرح األسئلة المتعلقة بالوثائق المقبولة أو العملیة/اإلجراءات الفریدة حیث إنھاء تنبھ  •
ICANN .لتجنب حاالت التأخیر في عملیة التدقیق 

یجب على أمناء السجالت االحتفاظ بمعلومات اتصال أولیة دقیقة من قاعدة بیانات معلومات اتصال أمناء السجالت  •
)RADAR لضمان اإلیصال الفوري (لكل من الحصول على المعلومات (RFI .(وتقریر التدقیق وما إلى ذلك 

13%

20%

7%40%

20%

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
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ذین یكونون جزًءا من "أسرة" ھي نفسھا على المستوى التشغیلي والفني إجراء تحدید استباقي یجب على أمناء السجالت ال •

 بذلك. ICANNألعضائھا وإبالغ 
إرسال رسائل البرید اإللكتروني عن طریق خیار "طلب إیصال  ICANNویجب على أمناء السجل عند تواصلھم مع  •

 بالقراءة".
 تبسیط أسلوب التواصل. ICANNوسوف تواصل  •
على الویب من أجل فھم  ICANNویجب على جمیع أمناء السجالت مراجعة برنامج التدقیق الحالي على صفحة  •

 والتحقق من أن عملیاتھم متوافقة مع النواحي المحددة. ICANNالنواحي التي تراجعھا 
 RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات  .ب

 فیما یخص البیانات المطلوبة. یجب على أمناء السجالت طلب التوضیحات بأسرع ما یمكن •
 یوصى بأن یشارك أمناء السجالت في ندوات الویب الخاصة بالتدقیق وطرق األسئلة من أجل التوضیح. •
إدراك وتقدیر الجانب الفرید لنماذج وطرق عمل األعمال الخاصة بأمناء السجالت باإلضافة  ICANNوسوف تواصل  •

 إلى تعدیل المتطلبات طبقًا لذلك. 
الخاصة بھم إذا لم تتوفر الوثائق المطلوبة  RFIى السجالت توفیر تفسیرات تفصیلیة في طلبات داخل استبیانات یجب عل •

 أو إذا تم تقدیم بدائل.
 مرحلة التدقیق .ت

الخاص بھم فور استالمھ وأن یستفسروا عن كل ما أشكل  ICANNینبغي على أمناء السجالت مراجعة تقریر تدقیق  •
 علیھم فیھ من نتائج.

 مرحلة التصحیح .ث
یجب على المسجلین تقدیم توضیحات أو معلومات إضافیة أو وثائق معدلة لكل استنتاج ومنحھم ردود دقیقة وفي الوقت  •

 المناسب على العیوب التي تم تحدیدھا في تقاریر التدقیق الخاصة بھم.
لمشاركة في "استطالع تدقیق االمتثال التعاقدي أمناء السجالت المختارین ل ICANNوفي جھد لمواصلة تحسین برنامج التدقیق، دعت 

 ". وقد تم وضع التعقیبات التي ارتكزت في معظمھا على العملیات واالتصال واألشخاص في االعتبار. ICANNلـ 
 

 خالصة سابعًا. .7

) التدقیق بأوجھ قصور ملحوظة، وعلى الرغم من ذلك، كانت لدیھم القدرة على حلھا قبل إكمال %33وقد أكمل خمسة أمناء سجالت (
) التدقیق بأوجھ قصور ملحوظة، ولكن كانوا عاجزین عن حلھا بالكامل قبل %67مرحلة التصحیح. وقد أكمل عشرة أمناء سجالت (

لسجل ھؤالء اآلن بصدد تنفیذ التغییرات الالزمة لكي ال تتكرر حاالت عدم االمتثال ھذه في المستقبل. إكمال مرحلة التصحیح. وأمناء ا
 للتحقق من أن أوجھ القصور المتبقیة تم تصحیحھا.  ICANNوسوف یتطلب أمناء السجالت ھؤالء متابعة (إعادة تدقیق جزئیة) من 
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 أمناء السجالت المختارون  –الملحق "أ" 
 

 أمناء السجالت المتفردون (من خارج األسرة)
 

IANA#_ اسم أمین السجل 
468 Amazon Registrar, Inc. 
894 Domain Jamboree, LLC 

1503 PT Arch Global Indonesia 
1591 Promo People, Inc. 
1630 Line Web Services SARL 
1640 Beijing Wangzun Technology Co., Ltd. 
1667 Seymour Domains, LLC 
1729 Beijing ZhongWan Network Technology Co Ltd 
1738 Emirates Telecomunications Corporation – Etisalat 
1910 CloudFlare, Inc. 
1923 Beijing Lanhai Jiye Technology Co.,Ltd 
2374 Hosting Ukraine LLC 
2476 PlanetHoster Inc. 

 
 DotMediaأسرة أمناء سجالت 

 
IANA # اسم أمین السجل 
1871 DOMAINNAME FWY, INC. 
1899 CyanDomains, Inc. 
1900 DomainName Bridge, Inc. 
1902* HazelDomains, Inc*. 
1903 KQW, Inc. 
1905 Xiamen Domains, Inc. 
1907 DomainName Path, Inc. 
1919 DomainName Driveway, Inc. 
1921 Fujian Domains, Inc. 
1922 Guangzhou Domains, Inc. 

 * مثلوا األسرة في ھذا التدقیق
 

 Web.comأسرة أمناء سجالت
 

IANA # اسم أمین السجل 
2806 All Domains LLC 
2807 Backstop Names LLC 
2808 Best Drop Names LLC 
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2809 Blue Angel Domains LLC 
2810 Bounce Pass Domains LLC 
2811 Catch Deleting Names LLC 
2812 Catch Domains LLC 
2813 Chipshot Domains LLC 
2814 Circle of Domains LLC 
2815 Copper Domain Names LLC 
2816 Coral Reef Domains LLC 
2817 Curveball Domains LLC 
2818 Deep Sea Domains LLC 
2819 Deep Water Domains LLC 
2820 Deleting Name Zone LLC 
2821 Domain Bazaar LLC 
2822 Domain Gold Zone LLC 
2823 Domain Grabber LLC 
2824 Domain Landing Zone LLC 
2825 Domain Pickup LLC 
2826 Domain Secure LLC 
2827 Domain Source LLC 
2828 Domain Stopover LLC 
2829 Domain Success LLC 
2830 Domaincatcher LLC 
2831 Domaincircle LLC 
2832 Domaindrop LLC 
2833 Domainer Names LLC 
2834 Domainplace LLC 
2835 Domains Etc LLC 
2836 Domains Express LLC 
2837 Domainshop LLC 
2838 Domainsnapper LLC 
2839 Draftpick Domains LLC 
2840 Drop Catch Mining LLC 
2841 Dropcatch Auction LLC 
2842 Dropcatch Landing Spot LLC 
2843 Dropcatch Marketplace LLC 
2844 Dropcatching Names LLC 
2845 Exclusive Domain Find LLC 
2846 Fastball Domains LLC 
2847 Firstround Names LLC 
2848 Free Drop Zone LLC 
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2849 Freefall Domains LLC 
2850 Gold Domain Names LLC 
2851 Goldenfind Domains LLC 
2852 Goldmine Domains LLC 
2853 Goto Domains LLC 
2854 Hanging Curve Domains LLC 
2855 Iconicnames LLC 
2856 Jumpshot Domains LLC 
2857 Layup Domains LLC 
2858* Long Drive Domains LLC* 
2859 Millennial Names LLC 
2860 Meganames LLC 
2861 Name Connection Area LLC 
2862 Name Connection Spot LLC 
2863 Name Find Source LLC 
2864 Name Icon LLC 
2865 Namecatch LLC 
2866 Namecatch Zone LLC 
2867 Namegrab LLC 
2868 Names Express LLC 
2869 Names On The Drop LLC 
2870 Names Stop Here LLC 
2871 Namesaplenty LLC 
2872 Namesnap LLC 
2873 NameSnapper LLC 
2874 Namesource LLC 
2875 Namestop LLC 
2876 Namewinner LLC 
2877 Rare Gem Domains LLC 
2878 Secondround Names LLC 
2879 Sharkweek Domains LLC 
2880 Silver Domain Names LLC 
2881 Slamdunk Domains LLC 
2882 Slow Motion Domains LLC 
2883 Slow Putt Domains LLC 
2884 Snag Your Name LLC 
2885 Snapsource LLC 
2886 Sterling Domains LLC 
2887 Swordfish Domains LLC 
2888 Targeted Drop Catch LLC 
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2889 The Domains LLC 
2890 Thirdroundnames LLC 
2891 Threepoint Domains LLC 
2892 Top Level Domains LLC 
2893 Top Pick Names LLC 
2894 Top Shelf Domains LLC 
2895 Top Tier Domains LLC 
2896 Touchdown Domains LLC 
2897 Treasure Trove Domains LLC 
2898 Turbonames LLC 
2899 Victorynames LLC 
2900 Wide Left Domains LLC 
2901 Wide Right Domains LLC 
2902 Win Names LLC 
2903 Your Domain LLC 
2904 Zinc Domain Names LLC 
2905 Zone of Domains LLC 

 * مثلوا األسرة في ھذا التدقیق

 

 


