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 1جدول المحتویات

  الخلفیة .1
 الخالصة التنفیذیة .2
 نطاق برنامج التدقیق والجدول الزمني .3
 برنامج تدقیق المسجل .4
 )TLDبرنامج تدقیق سجل ( .5
 اإلحصائیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق .6
 التوصیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق  .7
 الخالصة .8
  المسجلین والسجالت -المالحق .9

 أوالً. معلومات الخلفیة

 ضمان امتثال كافة األطراف المتعاقدة ICANNتعتبر مھمة فریق االمتثال التعاقدي لـ 
(المسجلین والسجالت) باتفاقیات االعتماد الخاص بھا، بما في ذلك سیاسات اإلجماع التي یتم دمجھا في تلك االتفاقیات، حسب 

إلى تحقیق ھذا الھدف من خالل الوقایة و/ أو منھج التطبیق، والتعلیم لضمان فھم جمیع  ICANNر. تتوق ما یقتضي األم
 األطراف المتعاقدة وامتثالھم لالتفاقیات. 

 
بتحدید وإبالغ واإلدارة الالئقة والمساعدة على تصحیح أیة عیوب یتم إیجادھا لدى  ICANN ھدف برنامج التدقیق: السماح لـ

لمتعاقدة. سترتبط العیوب المحددة باألحكام و/ أو الواجبات المحددة كما ھي مبینة في اتفاقیة اعتماد الُمسجل واتفاقیة األطراف ا
التي یتم دمجھا في تلك االتفاقیات، بحسب ما یقتضي األمر. یتجھ برنامج  ICANNالسجل، بما في ذلك سیاسات إجماع 

والتعاون معھ لتصحیح تلك العیوب مع ضمان وجود ضوابط الئقة موجودة للتخفیف التدقیق نحو تحدید الطرف المتعاقد التابع 
 من العیوب المستقبلیة المرتبطة بالواجبات التابعة في االتفاقیات المذكورة أعاله.

  

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

 اتخاذ قرارات تتعلق باألعمال.

 

 2014تقریر التدقیق لعام 

 شركة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة
 اإلمتثال التعاقدي 

 السنة الثالثة -2014تقریر تدقیق المسجل والسجل لعام 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports  

http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports
http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports
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 الخالصة التنفیذیة ثانیاً.

برنامج تدقیق لمدة ثالث سنوات الختبار والتحقق من صحة االمتثال التفاقیة اعتماد  ICANN، أطلقت 2012نوفمبر  13في 
التي یتم دمجھا في تلك االتفاقیات، حسب ما  ICANN، بما في ذلك سیاسات إجماع )RA) واتفاقیة السجل (RAAالُمسجل (

) من برنامج التدقیق ھذا لمدة ثالث 2015مایو  - 2014یقتضي األمر. یشكل ھذا التقریر نتائج السنة الثالثة (أكتوبر 
 سنوات.

  
لقد تم إجراء التدقیقات من خالل اختبار البیانات ومراجعة الوثائق ومواقع الطرف المتعاقد اإللكترونیة والمراسالت بین 

 .ICANNالسجل/ المسجل المختار و
 

مسجلین رحلوا من السنة الثانیة. بعد  5و مسجل تم اختیارھم بشكل عشوائي 311في السنة الثالثة، تضمن نطاق التدقیق 
 2تقریر تدقیق عند إنھاء مرحلة التدقیق 128لغة مختلفة، تم إصدار  12وثیقة تم جمعھا بأكثر من  13,000مراجعة أكثر من 

في القسم  (تم إعفاء العدید من المسجلین من التدقیق وذلك ألنھ تم تدقیق المسجلین اآلخرین من "العائلة" ذاتھا كما ھو محدد
 التالي في السنوات السابقة).

 
مسجل من تصحیح االستنتاجات  19، وھي نھایة مرحلة التصحیح، تمكن جمیع المسجلین ما عدا 2015مایو  30بحلول 

في تقاریر تصحیح جزئیة وطلب منھم وضع  19المذكورة في تقاریر التدقیق بھا بشكل كامل. وتم إصدار ھؤالء المسجلین الـ 
حالیاً لمراقبة مستمرة عن طریق عملیة تعاونیة یعملون من  19 مناسبة لتناول العیوب. یخضع ھؤالء المسجلین الـ خطة عمل

خاللھا على تصحیح العیوب المحددة أثناء السنة الثالثة من التدقیق. بشكل إجمالي، كان المسجلین نشطین للغایة بتصحیح 
 المشكالت المحددة.

 
یار خمسة سجالت موروثة بشكل عشوائي للمراجعة كجزء من السنة الثالثة من برنامج التدقیق. تم باإلضافة إلى ذلك، تم اخت

إصدار تقریر مالحظات إلى جمیع السجالت الخمسة المشاركة، والذي یحدد االستنتاجات الناتجة عن المراجعة. عمل كل 
 شكالت محددة في تقریر المالحظات. بمحاولة لعالج أیة م ICANNسجل من السجالت المشاركة بشكل تعاوني مع 
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 نطاق برنامج التدقیق ثالثاً.

 نطاق برنامج التدقیق
 

یعمل برنامج التدقیق على مدارة دورة ثالثة سنوات. تم تدقیق كل مسجل معتمد وكل مشغل سجل مرة واحدة على األقل على 
 مدار ثالث سنوات:

مسجل و  945) للمسجلین والسجالت في قائمة مكونة من 1/3تم اختیار وتدقیق الثلث ا ألول ( -السنة األولى  •
 سجل بشكل عشوائي. 17

بشكل  945) آخر من المسجلین والسجالت من القائمة المتبقیة من 1/3تم اختیار وتدقیق ثلث ( -السنة الثانیة  •
 قیقھم في السنة الثانیة.عشوائي. تم نقل خمسة مسجلین من السنة األولى وإعادة تد

) المتبقي من جمیع المسجلین والسجالت. تم نقل خمسة مسجلین من السنة 1/3تم تدقیق بالثلث ( -السنة الثالثة  •
 الثانیة وإعادة تدقیقھم في السنة الثالثة.

                                              
ثالث سنوات من المراحل الست التالیة: مرحلة التخطیط، ومرحلة التنظیم، ومرحلة إشعار كما ھو محدد في القسم الثالث، یتكون برنامج التدقیق لمدة  2

  ما قبل التدقیق، ومرحلة التدقیق، ومرحلة إعداد التقاریر، باإلضافة إلى مرحلة التصحیح.
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خاصة. واشتملت ربما خضع المسجلین ألكثر من تدقیق واحد خالل الدورة لمدة ثالث سنوات بحسب ظروف أو اعتبارات 
تلك الظروف واالعتبارات الخاصة مشكالت زائدة تم تحدیدھا أثناء التدقیق، أو شكاوي زائدة، أو ظروف أخرى غیر متوقعة 

 تتطلب المزید من التحقیق.
 

للرد  تم منح المسجلین الخاضعین لنفس اإلدارة ویعملون بالشكل نفسھ من ناحیة تقنیة وتشغیلیة خیار الرد بصفتھم "عائلة".
) مكتمل RFIبصفتھم "عائلة"، تم الطلب من المجموعة الرد بالكامل على مسجل واحد (أي تقدیم وثیقة طلب معلومات (

للمسجل (أي من دون أیة وثائق إضافیة)  IANAوتقدیم جمیع الوثائق المطلوبة لذلك المسجل) وإدراج مرجع إلى جمیع أرقام 
لجمیع المسجلین المتبقیین ضمن العائلة. وباإلضافة إلى ذلك، بإمكان المسجلین ممن أجروا تدقیق ألحد أفراد األسرة في 

 األعوام الماضیة تقدیم طلب للتنازل عن تدقیق السنة الثالثة.
 

تي تواصل مع مشغلي السجل وقامت بتحدیث صفحة تدقیق جلس ICANNبمحاولة لزیادة الشفافیة والجاھزیة، أقامت 
ICANN.org  .بخطة التدقیق والنطاق وجمیع المراسالت المتعلقة بالتدقیق مثل خطابات اإلبالغ وخطة تخفیف المخاطر

 http://www.icann.org/en/resources/compliance/auditsیمكن إیجاد ھذا الموقع اإللكتروني بالنقر على: 
 

 األعلى ^
 

 الجدول الزمني
 

 تألف برنامج التدقیق السنة الثالثة من ست مراحل مع تواریخ مھمة محددة، التي تم اإلبالغ عنھا للمسجلین والسجالت:
 

 التدقیق وتكوین جدول التدقیقإنشاء نطاق  -مرحلة التخطیط  )1

 وضع األھداف القیاسیة وتحدید األدوار والمسؤولیات -مرحلة التنظیم )2

تم إرسال إشعارات إلى جمیع األطراف المتعاقدة قبل أسبوعین من تاریخ بدء التدقیق  -مرحلة إشعار ما قبل التدقیق  )3
 إلبالغ األطراف المتعاقدة بنطاق التدقیق.

) إلى األطراف المتعاقدة؛ وتم تلقي الوثیقة RFIإرسال طلبات الحصول على المعلومات (تم  -مرحلة التدقیق  )4
 المطلوبة وتدقیقھا 

 تقاریر تدقیق الطرف المتعاقد وإحصائیات التقاریر إلى المجتمع ICANNأصدر طاقم عمل  -مرحلة إعداد التقاریر )5

لتصحیح العیوب المكتشفة (إن وجدت) أثناء مع األطراف المتعاقدة  ICANNتعاون طاقم عمل  -مرحلة التصحیح )6
 مرحلة التدقیق

 
ستجدون في األسفل ملخص باألحداث الھامة وتواریخ السنة الثالثة من برنامج التدقیق، والتي كانت مدرجة في إشعار ما قبل 

لتدقیق على الرابط التالي، . یمكن إیجاد إشعار ما قبل ا2014أكتوبر  6التدقیق المرسل لجمیع األطراف المتعاقدة المحددة في 
حیث أنھ تم إنشاء ھذا الموقع لبرنامج التدقیق بشكل خاص: 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 
 

 مواعید المرحلة األساسیة لبرنامج التدقیق
 انتھاء  بدء

إشعار ما قبل 
 التدقیق

مرحلة طلب الحصول على 
 )RFIمعلومات (

 المراجعة والتدقیق 
 المرحلة

 اإلبالغ 
 المرحلة

 العالج

اإلشعار  
 األول

اإلشعار 
 الثاني

اإلشعار 
 الثالث

  انتھاء بدء انتھاء بدء

6 
 أكتوبر
2014 

20 
 أكتوبر
2014 

11  
 نوفمبر
2014 

18 
 نوفمبر
2014 

1 
 دیسمبر
2014 

6 
 مارس
2015 

9 
 مارس
2015 

23 
 مارس
2015 

 مایو 30 –مارس  9
2015 
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http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
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 برنامج تدقیق المسجل رابعاً.

  یلخص الجدول التالي مشاركة المسجل في السنة الثالثة من التدقیق.
 
 

 اإلحصاء المراحل
 مرحلة طلب الحصول على المعلومات

 316  المسجلون الذین تم اختیارھم في السنة الثالثة من التدقیق 
 180 تنازل المسجلون عن التدقیق كما أفادوا في إطار العائلة

 RFI( 7المسجلون غیر المكتملین بسبب اإلنھاء (قبل أو أثناء مرحلة طلب الحصول على المعلومات 
 1 تأجیل المسجلون (نظراً لتغیر في الملكیة)

 128 إجمالي المسجلون المتبقین 
 مرحلة إعداد تقاریر التدقیق

 10 المسجلون الذین نجحوا بجمیع اختبارات التدقیق
 118 مسجلون یتطلبون المتابعة والتصحیح

 128 إجمالي عدد المسجلین
 مرحلة التصحیح

 95 مسجلون (تصحیح مكتمل و/ أو معلومات إضافیة مقدمة)
 19 المنفصل للعیوب الجزئیة في موعد الحق) ICANNمسجلون (سیخضع التصحیح الجزئي إلى تدقیق 

 3 المسجلون (الذین تم إنھاؤھم عن طریق االنتھاك أو التطوع أثناء مرحلة التصحیح)
 1 تأجیل المسجلون (نظراً لتغیر في الملكیة)

 118 إجمالي عدد المسجلین
 

، والتي تم اختبارھا لالمتثال التعاقدي وعدد المسجلین لكل استنتاج RAAیلخص الجدول التالي أحكام اتفاقیة اعتماد المسجل 
أولي تبین بأنھ "عیب حقیقي" خالل التصحیح. ویعرف العیب الحقیقي على أنھ استنتاج أولي ملحوظ في تقریر التدقیق حیث 

سبیل المثال، إذا تبین وجود تغطیة غیر كافیة في سیاسة تأمین المسجل خالل مرحلة تم التحقق منھ أثناء التصحیح. على 
، سیتم اعتبار ھذا RAAالتدقیق واحتاج المسجل الحصول على سیاسة تأمین جدیدة لالمتثال مع اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 عیب حقیقي.
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مجاالت 
 االختبار

 مسجلون بعیوب حقیقیة الوصف

 %7 التأمین 3.10

 %26 اتفاقیة بائع التجزئة (األحكام اإللزامیة) 3.12

 %15 تفاصیل االتصال بالمسجل على موقع المسجل اإللكتروني 3.16

إلى  3.3.1
3.3.5 WHOIS -  16 /الویب، عناصر البیانات المتوافقة43المنفذ% 

 %7 االحتفاظ ببیانات التسجیل 3.4.2

إلى  3.7.5.3
3.7.5.6 EDDP- النطاق، توفیر المعلومات المطبقة للمشتركینتجدید اسم 

2% 

 %0 اتفاقیة التسجیل مع المشتركین (األحكام اإللزامیة) 3.7.7

 %37 واجب االمتثال لسیاسات اإلجماع 4.3.1

 RADAR 23%تحدیث معلومات االتصال الرئیسیة في  5.11

 
"مجال االختبار" ھو اشتراط یتألف من عدة متطلبات ینتج عنھا عدة خطوات اختباریة. بالتالي، كمثال، قد یحتوي  مالحظة:

 ، وسیتم احتساب كل استنتاج.3.3.3إلى  3.3.1المسجل الواحد قضایا متعددة متحقق منھا بموجب الفقرات 
 

المحددة في التدقیق. تمت مشاركة تقاریر التدقیق ھذه مع  تلقى كل مسجل تقریر تدقیق فردي یشیر إلى االستنتاجات األولیة
مسجل تقاریر تشیر إلى االستنتاجات األولیة كما وتلقوا طلباً (إشعار أول) بالمشاركة  128المسجلین ولن تتوفر للعامة. تلقى 

 لومات عن العملیة، راجع . لمزید من المع5-5-15في عملیة التصحیح لحل االستنتاجات المشار إلیھا وفقاً لعملیة (یوم) 
 

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

یلخص الجدول التالي عدد إشعارات المخالفة التي تم إصدارھا، والمخالفات التي تمت معالجتھا، وعملیات اإلنھاء الناتجة عن 
 التدقیق اعتباراً من تاریخ ھذا التقریر. یمكن إیجاد جمیع إشھارات اإلنھاء على ھذا الرابط أدناه: 

 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices  

 

تمت  إشعارات المخالفة اإلنھاء الذاتي المرحلة
 إجمالي اإلنھاء معالجتھا

مرحلة ما قبل طلب الحصول 
 RFIعلى المعلومات 

3 2 0 5 

مرحلة ما قبل طلب الحصول 
 على المعلومات

0 4 2 2 

 3 3 4 2 التصحیحمرحلة 
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https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
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 إشعارات المخالفة - RFIمرحلة ما قبل طلب الحصول على المعلومات التفصیل: 
 

 أو اإلنھاء الذاتي من المسجلین التالي ذكرھم. RFIتم إصدار إشعا مخالفة قبل مرحلة ما قبل طلب الحصول على المعلومات 

IANA الحالة  أمین السجل 

247 Active 24 AS إنھاء ذاتي 

823 Internet Service Registrar, Inc تم إیقافھا 

830 IPNIC, Inc تم إیقافھا 

1080 Locaweb Servicos de Internet S/A dba LocaWeb إنھاء ذاتي 

1490 dm3 Digital Media Marketing and Monitoring FZ-LLC إنھاء ذاتي 
 

 إشعارات المخالفة - RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات التفصیل: 
 

شارك المسجلین  من التدقیق إلى المسجلین التالیین. RFIتم إصدار إشعار مخالفة أثناء مرحلة طلب الحصول على المعلومات 
 الذین عالجوا المخالفة في مرحلة التدقیق.

 

IANA الحالة  أمین السجل  

960 WebZero, Inc.  إیقافھاتم 

1017 Black Ice Domains, Inc. تم إیقافھا 

1503 PT Ardh Global Indonesia  2015ینایر  08تمت معالجتھا في 

1507 RIDE Co., Ltd.  2015ینایر  09تمت معالجتھا في 
 
  

 إشعارات المخالفة -مرحلة التصحیح 
 

 اإلنھاء الذاتي إلى المسجلین التالیین.تم إصدار إشعار مخالفة أثناء مرحلة تصحیح التدقیق أو 
 

IANA الحالة  أمین السجل 

464 Name 2 Host, Inc. dba name2host.com تم إیقافھا 

648 Webagentur.at Internet Services GmbH d/b/a domainname.at  2015مایو 19تمت معالجتھا في 

942 Autica Domain Services Inc. إنھاء ذاتي 

1319 Mister Name SARL  2015ینایر  11تمت معالجتھا في 

1507 RIDE Co., Ltd. إنھاء ذاتي 

1525 Guangdong JinWanBang Technology Investment Co., Ltd.  2015مایو  27تمت معالجتھا في 
 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices  

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
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 تمثیل المجتمع
 

دولة  38مسجل الذین تم اختیارھم باألصل في السنة الثالثة، والمسجلین الخمسة الذین تم نقلھم من السنة الثانیة، مثلوا  311الـ
 لغة: 13وقدموا وثائق بـ 

 
 الدول

 أسترالیا •
 النمسا •
 جزر البھاما •
 بربادوس •
 بلجیكا •
 البرازیل •
 كندا •
 جزر كایمان •
 الصین •
 كوستاریكا •

 قبرص •
 فرنسا •
 ألمانیا •
 ھونغ كونغ •
 الھند •
 إندونیسیا •
 إسرائیل •
 إیطالیا •
 الیابان •
 كوریا (الجنوبیة) •

 لوكسمبورغ •
 مالیزیا •
 ھولندا •
 نیوزیلندا •
 النرویج •
 باكستان •
 الفلبین •
 روسیا االتحادیة •
 السنغال •
 جنوب أفریقیا •

 إسبانیا •
 السوید •
 سویسرا •
 تركیا •
 اإلمارات العربیة المتحدة •
 المملكة المتحدة •
 الوالیات المتحدة •
 فیتنام •

 
 اللغات

 البھاسا اإلندونیسیة •
 الكانتونیة •
 اإلنجلیزیة •
 الفرنسیة •

 األلمانیة •
 اإلیطالیة •
 الیابانیة •
 الكوریة •

 المندرینیة •
 البرتغالیة •
 الروسیة •
 األسبانیة •

التركیة •

 
 

األعلى ^
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 )TLDسجل ( خامساً. برنامج تدقیق

  التي تم اختبار االمتثال لدیھا. ICANNوسیاسات إجماع  RAیلخص الجدول أدناه أحكام اتفاقیة السجل 
 

 الوصف  مجاالت االختبار 
3.1.a.i .تنفیذ سیاسات أو مواصفات مؤقتة للحفاظ على األمن واالستقرار 

 )IRTPسیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت ( •
 األسماء المستعادةسیاسة دقة  •
 AGPسیاسة حدود  •
 )TDRPسیاسة حل نزاعات نقل المسجل ( •

3.1.c.i الحفظ االحتیاطي للبیانات 
3.1.c.ii البیانات الشخصیة 
3.1.c.v Whois 

 
تم إصدار تقریر مالحظات إلى جمیع السجالت  بالنسبة إلى السجالت، تم اختیار خمسة سجالت للمشاركة في السنة الثالثة من التدقیق.

الخمس المشاركة. یتم تعریف تقریر المالحظات على أنھ تقریر بالمكتشفات بناًء على المراجعة، والذي یعتمد على السجل التخاذ 
 على اإلجراءات التي تم تنفیذھا).  ICANNصحیح (أي، ال تتطلب تأكید اإلجراء المناسب للت

 
لم تتم مشاركة كل تقریر مالحظات إال مع السجل المعني، حیث أن ھذا كان جھداً تعاونیاً وطوعیاً للمشاركة في التدقیق. لن یتم توفیر 

 النتائج اإلحصائیة الناتجة عن ھذه المالحظات.
 

 ركة السجل في السنة الثالثة من التدقیق. یلخص الجدول التالي مشا
  

 اإلحصاء المراحل
 وإعداد تقاریر التدقیق RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات 

 5 السجالت المشاركة في السنة الثالثة من التدقیق
 0 السجالت التي لم تشارك في السنة الثالثة من التدقیق

 5 لھا السجالت التي تم إصدار تقاریر المالحظات
 

 السجالت التي تم اختیارھا عشوائیاً للسنة الثالثة مثلت أربع دول:
 

 فرنسا •
 إسبانیا •
 سویسرا •
 الوالیات المتحدة •

 
 األعلى ^
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 إحصائیات برنامج التدقیق الرئیسیة سادساً.
  اإلشعارات وجمع البیانات - RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات 

یبین الجدول أدناه سیر تقدم عملیات البیانات التي تم تحمیلھا من مرحلة طلب الحصول على المعلومات طوال بدایة مرحلة التدقیق لكٍل 
 من المسجلین والسجالت.

 
 2015ینایر  06 2014نوفمبر  18 2014نوفمبر  11 2014أكتوبر  20 إلحصائیةوصف ا

 السجالت/ المسجلون
 12,723 11,285 9,899 0 المستندات المرفوعة

 
 إعداد تقاریر المسجل -مرحلة التدقیق 

 
عند نھایة مرحلة التدقیق. وتم تصحیح الكثیر من القضایا التي أشیر إلیھا في  ICANNمسجل تقریر تدقیق فردي من  128تلقى 

التقاریر بالكامل بعد التعاون مع المسجل. وإضافة إلى ذلك، تم تصحیح الكثیر عبر معلومات تكمیلیة كانت موجودة في حوزة المسجل 
 مئویة للمسجلین ذوي االستنتاجات التي كانت "عیوب حقیقیة".ولم تكن "عیوب حقیقیة". یبین المخطط أدناه نظرة عامة على النسبة ال

 

 
 
 

 اإلشعارات –مرحلة التصحیح 
 

في مرحلة التصحیح لحل العیوب المحددة في تقاریر التدقیق الخاصة بھم. یلخص  مسجل 118بناًء على نتائج مرحلة التدقیق، شارك 
 الجدول التالي عدد المسجلین الذین تلقوا إشعار أول وثاٍن وثالث كجزء من عملیة التصحیح.

 

33%

46%

16%

5%

ملفات عیوب المسجل

% of Registrars with No Deficienices

% of Registrars with 1 to 2 Deficiencies

% of Registrars with 3 to 4 Deficiencies

% of Registrars with 5 to 6 Deficiencies

 من المسجلین دون عیوب %

 2إلى  1من المسجلین مع عیب  %

 عیوب 4إلى  3من المسجلین مع  %

 عیوب 6إلى  5من المسجلین مع  %
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 اإلشعار الثالث اإلشعار الثاني اإلشعار األول الموجة 

 %44 17 %51 20 %100 39 1الموجة 

 %40 15 %50 19 %100 38 2الموجة 

 %32 13 %56 23 %100 41 3الموجة 

 %38 45 %53 62 %100 118 اإلجمالي
 

 األعلى ^
 

 التوصیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق سابعاً.

 
 عام .أ

 ICANNلقد تم تشجیع المسجلین على طرح األسئلة المتعلقة بالوثائق المطلوبة أو اإلجراءات/ العملیة الفریدة على  •
 لتجنب التأخیر في عملیة التدقیق.

یجب على المسجلین االحتفاظ بمعلومات اتصال رئیسیة في قاعدة بیانات اتصال مسجل دقیقة لضمان التواصل في الوقت  •
 وتقریر تدقیق وما إلى ذلك). RFIب الحصول على معلومات المناسب (حول طل

 التحدید بشكل مسبق عائلة المسجل وأعضائھا المتشابھین تقنیاً وتشغیلیاً. •

 مرحلة طلب الحصول على المعلومات .ب

لتوضیح المتطلبات، وینبغي علیھم  ICANNمع  RAAیجب على المسجلین النظر بمراجعة اتفاقیة اعتماد المسجل  •
 برنامج التدقیق لتحضیر ردودھم، وطلب التوضیح عند الضرورة.مراجعة 

بتمیز نماذج عمل وأسالیب تشغیل بعض المسجلین. بالتالي، ینبغي على المسجلین الرد بتوضیحات من  ICANNتقر  •
 .ICANNوثائق بدیلة، والتي یمكن تقدیمھا لتلبیة أھداف تدقیق االمتثال من 

للوثائق التي قد ال تكون  RFIمفصلة ضمن طلباتھم للحصول على معلومات یجب على المسجلین تقدیم توضیحات  •
 متوفرة وتوفر أدلة لدعم مثل ھذه التوضیحات.

 مرحلة التدقیق .ج

 الخاص بھم فور استالمھ وإجراء أیة خطوات تصحیحیة. ICANNینبغي على المسجلین مراجعة تقریر تدقیق  •

 مرحلة التصحیح .د

ت أو معلومات إضافیة أو وثائق معدلة لكل استنتاج ومنحھم ردود دقیقة وفي الوقت یجب على المسجلین تقدیم توضیحا •
 المناسب على العیوب التي تم تحدیدھا في تقاریر التدقیق الخاصة بھم.
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 الخالصة ثامناً. 

سجل السنة الثالثة من التدقیق  5من  %100مسجل كل من مراحل التدقیق والتصحیح وأكمل  124) من 41( %33أكمل ما یقارب 
من المسجلین السنة الثالثة من التدقیق مع عیوب ملحوظة وتمكنت من تصحیحھا بالكامل.  )64( %52دون عیوب. وأكمل حوالي 

من التدقیق مع عیوب ملحوظة ولم تتمكن من تصحیحھا بالكامل. ویتطلب ھؤالء من المسجلین السنة الثالثة  )19( %15وأكمل حوالي 
 للتحقق من العیوب المتبقیة التي تم تصحیحھا. ICANNالمسجلون المتابعة (ما قبل التدقیق الجزئي) من 

 
 أنشطة التواصل واالتصال

 
من برنامج التدقیق السنة الثالثة  2014جلستي توعیة لما قبل التدقیق في أكتوبر  ICANNولممحاولة زیادة الشفافیة والجاھزیة، أقامت 

مع خطة التدقیق والنطاق وجمیع المراسالت مثل خطابات اإلبالغ، إلى جانب خطة  ICANN.orgوقامت بتحدیث صفحة تدقیق 
تخفیف المخاطر. یمكن إیجاد ھذا الموقع اإللكتروني بالنقر على: 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 
الخاضعین للتدقیق للمشاركة في "استطالع تدقیق السنة الثالثة لالمتثال التعاقدي  ICANNفي نھایة برنامج التدقیق السنة الثالثة، دعت 

 اه الرضا العام عن التواصل والتدقیق الموضح أدناه:". ستجدون أدنICANNلـ 
  

  
 
 
 
 

 األعلى ^
 

7%

52%

34%

4% 3%

الرضا العام

Extremely Satisfied

Very Satisfied

Moderately Satisfied

Slightly Satisfied

Not Satisfiedراٍض  غیر 

 للغایة راٍض 

 جداً  راٍض 

 إلى حد ما راٍض 

 قلیالً  راٍض 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
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 المسجلون الذین تم اختیارھم في السنة الثالثة –الملحق أ  

 
IANA اسم المسجل 

14 ORANGE SA 
57 Advanced Internet Technologies, Inc. (AIT) 
68 NordNet SA 
74 Online SAS 
76 Nominalia Internet S.L. 
82 OnlineNIC, Inc. 
84 UK-2 Limited 

100 Whois Networks Co., Ltd. 
111 Secura GmbH 
130 Netpia.com, Inc. 
134 BB Online UK Limited 
141 Cronon AG 
143 Omnis Network, LLC 
186 NameScout Corp. 
240 PlanetDomain Pty Ltd 
247 Active 24 AS 
275 Alice's Registry, Inc. 
277 Interlink Co., Ltd. 
299 CSC Corporate Domains, Inc. 
353 Bombora Technologies Pty Ltd. 
381 DomReg Ltd. d/b/a LIBRIS.COM 
411 Fabulous.com Pty Ltd 
413 Domain Pro, LLC 
433 OVH sas 
437 SiteName Ltd. 
440 Wild West Domains, LLC 
456 Webnames.ca Inc. 
460 Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc 
464 Name 2 Host, Inc. dba name2host.com 
467 DataHotel Co., Ltd. 
470 Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE 
474 Firstserver, Inc. 
603 Inic GmbH 
612 Blue Razor Domains, LLC 
615 Vivid Domains, Inc. 
618 Enetica Pty Ltd 
627 Name Trance LLC 
628 Vedacore.com, Inc. 
634 NetTuner Corp. dba Webmasters.com 
644 Aim High!, Inc. 
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 648 Webagentur.at Internet Services GmbH d/b/a domainname.at 

653 NamePal.com #8028 
655 eNom655, Inc. 
656 eNom656, Inc. 
659 eNom659, Inc. 
662 eNom662, Inc. 
664 Web4Africa Inc. 
666 eNom666, Inc. 
672 eNom672, Inc. 
687 GoName-WA.com, Inc. 
697 Todaynic.com, Inc. 
698 Dagnabit, Incorporated 
700 Blisternet, Incorporated 
702 Dropoutlet, Incorporated 
704 eNombre Corporation 
706 Indirection Identity Corporation 
707 Fushi Tarazu, Incorporated 
722 GoName-FL.com, Inc. 
731 Domus Enterprises LLC dba DOMUS 
744 Crazy8Domains.com Inc. 
751 SicherRegister, Incorporated 
754 Sssasss, Incorporated 
760 Intersolved-TX.com, Inc. 
763 NamePal.com #8025 
766 Intersolved-TN.com, Inc. 
778 NamePal.com #8022 
782 NamePal.com #8021 
787 GoName-TN.com, Inc. 
790 Premierename.ca Inc. 
809 Ledl.net GmbH 
814 Internet.bs Corp. 
818 Interdominios, Inc. 
819 Reg2C.com Inc. 
823 Internet Service Registrar, Inc. 
826 Name.net, Inc. 
830 IPNIC, Inc 
836 Bottle Domains, Inc. 
840 Nicco Ltd. 
846 123domainrenewals, LLC 
847 Hostlane, LLC 
855 24x7domains, LLC 
859 Cocosislandsdomains, LLC 
861 Bidfordomainnames, LLC 
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 866 Domainhostingweb, LLC 

868 Domainnamebidder, LLC 
871 Samoandomains, LLC 
876 Department-of-domains, LLC 
878 Columbiadomains, LLC 
880 Domainclub.com, LLC 
883 Discountdomainservices, LLC 
885 Austriandomains, LLC 
887 Netdorm, Inc. dba DnsExit.com 
889 Domainclip Domains, Inc. 
893 NetraCorp LLC dba Global Internet 
895 Google Inc. 
899 Naugus Limited LLC 
902 Arab Internet Names, Incorporated 
910 Entertainment Names, Incorporated 
913 PocketDomain.com Inc. 
915 Private Domains, Incorporated 
919 Traffic Names, Incorporated 
921 Whiteglove Domains, Incorporated 
923 One Putt, Inc. 
937 Blue Fractal, Inc. 
942 Autica Domain Services Inc. 
952 SaveMoreNames.com Inc. 
957 Titanic Hosting, Inc. 
960 WebZero, Inc. 
975 Topsystem, LLC 
980 ! #1 Host Japan, Inc. 
987 Imperial Registrations, Inc. 

1011 101domain, Inc. 
1012 eNom1012, Inc. 
1017 Black Ice Domains, Inc. 
1020 Threadwalker.com, Inc. 
1022 NamePal.com #8010 
1028 NamePal.com #8016 
1030 Threadwise.com, Inc. 
1034 eNom1034, Inc. 
1041 Good Luck Internet Services PVT, LTD. 
1043 Domain Rouge, Inc. 
1044 Enom Corporate, Inc. 
1050 Enom4, Inc. 
1052 EuroDNS S.A. 
1058 EnomTen, Inc. 
1064 Enomnz, Inc. 
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 1065 EnomAU, Inc. 

1067 Enomfor, Inc. 
1070 DropFall.com Inc. 
1077 DropWalk.com, Inc. 
1080 Locaweb Servicos de Internet S/A dba LocaWeb 
1082 Register4Less, Inc. 
1091 IHS Telekom, Inc. 
1093 Cool Ocean, Inc. 
1105 Unpower, Inc. 
1108 Ultra Registrar, Inc. 
1115 Visual Monster, Inc. 
1118 Crystal Coal, Inc. 
1120 Game For Names, Inc. 
1123 Magic Friday, Inc. 
1125 Name Perfections, Inc. 
1126 Yellow Start, Inc. 
1132 Dotname Korea Corp. 
1143 Your Domain King, Inc. 
1147 Super Name World, Inc. 
1152 Go Montenegro Domains, LLC 
1160 Atomicdomainnames.com LLC 
1163 Belmontdomains.com LLC 
1164 Betterthanaveragedomains.com LLC 
1169 Columbianames.com LLC 
1170 =hatIsYourDomain LLC 
1171 Deschutesdomains.com LLC 
1178 Domainhawks.net LLC 
1180 Domaininthebasket.com LLC 
1181 Domaininthehole.com LLC 
1185 Domainroyale.com LLC 
1186 DomainSails.net LLC 
1190 Domainsofcourse.com LLC 
1195 Domainsoverboard.com LLC 
1197 DomainSprouts.com LLC 
1203 EUNameFlood.com LLC 
1204 EunamesOregon.com LLC 
1208 Flancrestdomains.com LLC 
1209 Freshbreweddomains.com LLC 
1216 Interlakenames.com LLC 
1220 Nameemperor.com LLC 
1223 Octopusdomains.net LLC 
1230 PortlandNames.com LLC 
1233 ThirdFloorDNS.com LLC 
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 1235 ZigZagNames.com LLC 

1241 Alfena, LLC 
1244 Intersolved-HI.com, Inc. 
1252 OPENNAME LLC 
1256 INSTANTNAMES LLC 
1262 Dinahosting s.l. 
1267 enom381, Incorporated 
1269 enom385, Incorporated 
1274 enom395, Incorporated 
1275 enom397, Incorporated 
1276 enom399, Incorporated 
1282 enom433, Incorporated 
1285 enom439, Incorporated 
1289 enom453, Incorporated 
1306 enom463, Incorporated 
1307 enom423, Incorporated 
1310 enom417, Incorporated 
1319 Mister Name SARL 
1332 Experinom Inc. 
1335 Volusion, Inc. 
1337 Web Werks India Pvt. Ltd 
1341 Hawthornedomains.com LLC 
1346 Sitefrenzy.com LLC 
1348 Savethename.com LLC 
1353 Soyouwantadomain.com LLC 
1355 Snappyregistrar.com LLC 
1358 Masterofmydomains.net LLC 
1364 Kheweul.com SA 
1367 Paknic (Private) Limited 
1375 Register.ca Inc. 
1376 Instra Corporation Pty Ltd. 
1380 Oi Internet S/A (formerly Internet Group do Brasil S.A.) 
1389 Universo Online S/A (UOL) 
1392 Azprivatez, LLC 
1394 Names In Motion, Inc. 
1404 Web Site Source, Inc. 
1412 China Springboard, Inc. 
1417 Guangzhou Ming Yang Information Technology Co., Ltd 
1429 Hebei Guoji Maoyi (Shanghai) LTD dba HebeiDomains.com 
1432 Alpine Domains Inc. 
1443 Vautron Rechenzentrum AG 
1444 TWT S.p.A. 
1449 .URL Solutions, Inc 
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 1457 Times Internet Limited 

1459 Domainmonster.com, Inc. 
1465 Hangzhou E-Business Services Co., Ltd. 
1467 Register NV dba Register.eu 
1469 Jiangsu Bangning Science & technology Co. Ltd. 
1470 Shanghai Yovole Networks, Inc. 
1473 Jungbonet Co., Ltd 
1475 April Sea Information Technology Company Limited 
1476 World4You Internet Services GmbH 
1481 Hu Yi Global Information Hong Kong Limited 
1488 Demys Limited 
1490 dm3 Digital Media Marketing and Monitoring FZ-LLC 
1494 Beijing Guoxu Network Technology Co., Ltd. 
1496 DomainRegi LLC 
1502 Gabia C&S 
1503 PT Ardh Global Indonesia 
1504 camPoint AG 
1507 RIDE Co., Ltd. 
1508 TOGLODO S.A. 
1514 Name111, Inc. 
1516 Guangzhou Ehost Tech. Co. Ltd. 
1517 HOAPDI INC. 
1525 Guangdong JinWanBang Technology Investment Co., Ltd. 
1526 Hogan Lovells International LLP 
1534 Aerotek Bilisim Taahut Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti. 
1535 TheNameCo LLC 
1538 NameTell.com LLC 
1539 Nameling.com LLC 
1542 Korea Server Hosting Inc. 
1545 Name115, Inc. 
1546 Name116, Inc. 
1547 Name117, Inc. 
1548 Name119, Inc. 
1551 Name107, Inc. 
1553 Small World Communications, Inc. 
1554 DomainSnap, LLC 
1557 Netowl, Inc. 
1558 SiliconHouse.Net Pvt Ltd. 
1563 Foshan YiDong Network Co., LTD 
1566 NameSector LLC 
1568 DomainFalcon LLC 
1569 DomainHood LLC 
1570 DomainExtreme LLC 
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 1571 WorthyDomains LLC 

1576 DomainDelights LLC 
1579 ProNamed LLC 
1581 Binero AB 
1583 Web Drive Ltd. 
1590 ChinaNet Technology (SuZhou) CO., LTD 
1595 DanCue Inc. 
1596 BraveNames Inc. 
1600 Estrategias WebSite S.L. 
1605 Chengdu Fly-Digital Technology Co., Ltd. 
1606 Registrar of Domain Names REG.RU LLC 
1608 Beijing Tong Guan Xin Tian Technology Ltd (Novaltel) 
1614 DomainAhead LLC 
1615 VisualNames LLC 
1616 NameTurn LLC 
1617 PresidentialDomains LLC 
1621 Shanghai Meicheng Technology Information Development Co., Ltd. 
1624 Shanghai Oweb Network Co., Ltd 
1626 Domainbox Limited 
1628 ZNet Technologies Pvt Ltd. 
1631 Fujian Litian Network Technology Co.,Ltd 
1632 Century Oriental International Co., Ltd. 
1633 NamePal.com #8027 
1642 EmpireStateDomains Inc. 
1643 NorthNames Inc. 
1645 Diamatrix C.C. 
1647 Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider 
1652 Dynadot4 LLC 
1653 Dynadot5 LLC 
1655 Xiamen Nawang Technology Co., Ltd 
1656 Kagoya Japan Inc. 
1657 WHT Co., Ltd 
1658 Rethem Hosting LLC 
1659 Uniregistrar Corp 
1660 Domainshype.com, Inc. 
1661 Domdrill.com, Inc. 
1662 Dotdomainsale.com, Inc. 
1665 Vertex names.com, Inc. 
1666 OpenTLD B.V. 
1668 EastEndDomains, LLC 
1669 InlandDomains, LLC 
1670 AtlanticDomains, LLC 
1671 MidWestDomains, LLC 
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 1672 PacificDomains, LLC 

1673 BDL Systemes SAS dba ProDomaines 
1675 CV. Rumahweb Indonesia 
1676 Net Logistics Pty Ltd. 
1678 BlastDomains LLC 
1679 BlockHost LLC 
1681 DomainCraze LLC 
1682 DomainCreek LLC 
1683 DomainLadder LLC 
1684 DomainPicking LLC 
1685 EchoDomain LLC 
1687 LiteDomains LLC 
1688 NameBake LLC 
1690 NoticedDomains LLC 
1691 ReclaimDomains LLC 
1692 RegistrarDirect LLC` 
1695 AvidDomain LLC 
1697 DNSPod, Inc. 
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 التي تم اختیارھا في السنة الثالثة السجالت –الملحق ب  

 
Fundació puntCAT (.CAT) 

DotCooperation LLC (.COOP) 

Museum Domain Management Association International (.MUSEUM) 

Universal Postal Union (.POST) 

Tralliance Registry Management Company LLC (.TRAVEL) 
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