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 .1مقدمة
توفر وثيقة األسئلة الشائعة ( )FAQالمتعلقة بالفوترة إجابات عن األسئلة الشائعة المتعلقة بعمليات تقديم وطلب الفواتير
لألمناء السجالت.
إذا كانت لديكم أسئلة ،فيُرجى االتصال بقسم الدعم العالمي في  ICANNعلى .globalsupport@icann.org
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 .2معلومات عامة
هل سأحصل على فاتورة؟
نعم .توفر مؤسسة  ICANNفواتير عن جميع الرسوم على النحو المبين في اتفاقية اعتماد أمين السجل .و ُترسل الفواتير عبر البريد
اإللكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالفوترة المسجل في قاعدة بيانات معلومات اتصال أمناء السجالت  RADARما
لم يُطلب البريد العادي .ولتحديث معلومات االتصال الخاصة بفوترتك ،يُرجى تسجيل الدخول إلى حساب (حسابات) قاعدة بيانات
معلومات اتصال أمناء السجالت  RADARوتحديث معلوماتك عبر محطة الخدمة الذاتية.

إذا طلبت ً
نسخا ورقية من فاتورتي ،فما هو العنوان الذي تستخدمه
ICANN؟
إذا كانت الفواتير الورقية مطلوبة ،فس ُترسل الفواتير عبر البريد العادي إلى عنوان جهة اتصال الفوترة المسجل في قاعدة بيانات
ً
مرتبطا به ،وإال فلن يكون
معلومات اتصال أمناء السجالت  .RADARومن المهم أن يكون دائمًا لجهة اتصال الفوترة عنوا ًنا
ممك ًنا إرسال النسخ الورقية من الفواتير حسب تعليمات شركتك .ولتحديث معلومات االتصال الخاصة بفوترتك ،يُرجى تسجيل
الدخول إلى حساب (حسابات) قاعدة بيانات معلومات اتصال أمناء السجالت  RADARوتحديث معلوماتك عبر محطة الخدمة
الذاتية.

ما هي دورة الفواتير العادية؟
ُتستحق رسوم االعتماد سنويا ً وتصدر فاتورة بها في اليوم الخامس عشر  15من الشهر الذي تم فيه اعتماد أمين السجل .ويمكنك
أيضًا أن تختار الفوترة ربع السنوية ،وفي هذه الحالة ُترسل الفواتير أربع مرات في السنة .إذا اختيرت أقساط ربع سنوية ،فتصدر
الفاتورة للحساب في اليوم الخامس عشر  15من الشهر األول بعد تاريخ االعتماد وفي كل ربع سنة تالية.

شروط الفوترة هي  30يومًا من تاريخ الفواتير في أيٍّ من األمثلة المذكورة أعاله .هكذاُ ،تستحق الفاتورة الصادرة في  15كانون
الثاني (يناير) بحلول  14شباط (فبراير).
إذا كنت ترغب في التغيير بين دورات الفوترة السنوية والفصلية ،فيُرجى إرسال طلبك بالبريد اإللكتروني إلى
 globalsupport@icann.orgقبل  30يومًا على األقل من بداية سنة اعتمادك التالية.
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ما المقصود بشروط سداد الفواتير؟
شروط السداد مقررة بمدة  30يومًا اعتبارً ا من تاريخ الفاتورة .يجب الحصول على المستحقات في موعد أقصاه  30يومًا تقويميًا
اعتبارً ا من تاريخ إصدار الفاتورة .في حالة عدم استالم المستحقات بحلول تاريخ االستحقاق ،فسوف تتم إحالة حسابك إلى إدارة
االمتثال التعاقدي في  .ICANNيرجى االطالع على القسم  3.9من اتفاقية اعتماد أمين السجل للحصول على معلومات إضافية.

ما أشكال السداد التي تقبلها ICANN؟
طريقة السداد المفضلة لدى منظمة  ICANNهي غرفة المقاصة التلقائية ( )ICANNأو التحويل البنكي .وباإلضافة إلى غرفة
المقاصة التلقائية والحوالة البنكية ،فإننا نقبل مدفوعات الشيكات وبطاقات االئتمان ( Visaو MasterCardوDiscover
و .)American Expressعمليات السداد عن طريق بطاقات االئتمان مقتصرة على مبلغ  20,000دوالر في المعاملة الواحدة.
وتكون جميع المدفوعات مستحقة بالعملة األمريكية .لمزيد من المعلومات حول عمليات السداد ،يُرجى زيارة صفحة تعليمات للسداد
إلى  ICANNعلى موقع .icann.org

أين يتم عرض تاريخ استحقاق السداد في الفاتورة؟
تعرض جميع الفواتير تاريخ استحقاق السداد في أعلى الركن األيمن من الفاتورة( .انظر الصورة التالية كمثال).

كيف يمكنني تأكيد حساب منظمة  ICANNالبنكي لكل من غرفة
المقاصة التلقائية/التحويالت البنكية؟
تتوفر تعليمات السداد على كل فاتورة .لضمان أن المدفوعات والمستحقات الخاصة بك قد أرسلت إلى الحساب البنكي الصحيح،
يُرجى مراجعة المعلومات البنكية في قسم تعليمات السداد ،المعروضة أسفل الصفحة األولى من الفاتورة ،حيث قد تكون مختلفة عن
الفواتير الصادرة ساب ًقا( .انظر الصورة التالية كمثال).

| ICANN

فوترة المسجل االسئلة الشائعة ( | )FAQآب 2018

|5

كيف يمكنني إشعار  ICANNبسداد الفواتير قيد التحصيل؟
بالنسبة للمدفوعات المسددة وقيد التحصيل ،يُرجى إرسال قائمة تفصيلية بجميع البنود المسددة ،بما في ذلك رقم (أرقام) الحسابات
ورقم (أرقام) الفواتير باإلضافة إلى المبلغ اإلجمالي المسدد لكل حساب .في حالة السداد عن طريق التحويل البنكي ،يُرجى إرسال
هذه المعلومات في ملف نسق جدولي (مثل  )Excelإلى  .accounting@icann.orgكما يمكنك تقديم نسخة من أحدث بيان لك
من  ،ICANNتوضح الفواتير التي يجري سدادها .في حالة سداد فاتورة أو اثنتين ،يمكنك استخدام قسم اإلشعارات أو التنبيهات
المقدمة على نموذج التحويل البنكي لتوضيح هذه البيانات.

كيف يمكنني تقديم معلومات أمر الشراء إلى ICANN؟
إذا تطلبت عملية السداد أمر شراء ،فيمكن لجهة االتصال الرئيسية أو الخاصة بالفوترة أن يقدم طلبًا ،يشمل رقم أمر الشراء ()PO
والفترة المقرر استخدامها عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى .globalsupport@icann.org
يجب أن تكون أرقام أوامر الشراء حالية وأن يتم تسليمها مقدمًا بمدة ربع سنة على األقل لفاتورتك .سوف يظهر رقم أمر الشراء
على جميع الفواتير إلى أن يتم إشعار منظمة  ICANNبوجوب تغيير أو إزالة الرقم .باإلضافة إلى ذلك ،إذا كان هناك تسعير
مطلوب لفترة محددة ،فيجب تقديم هذا الطلب أيضًا بإرسال بريد إلكتروني إلى .globalsupport@icann.org

كيف يمكنني إشعار  ICANNبأن فاتورة ما تم سدادها بالفعل؟
إذا قمت بالسداد عن طريق الشيك ،يُرجى توجيه إدارة المحاسبة لديك إلى إرسال نسخة من الشيك الخالص من األمام والخلف عن
طريق البريد اإللكتروني إلى  accounting@icann.orgباإلضافة إلى رقم (أرقام) الحسابات ورقم (أرقام) الفواتير والمبلغ
المدفوع لجميع الفواتير المشمولة في الشيك.
في حالة السداد عن طريق التحويل البنكي أو غرفة المقاصة التلقائية ،يُرجى توجيه إدارة المحاسبة لديك إلى إرسال نسخة من وثيقة
التأكيد البنكي (تأكيد  SWIFTأو اإليصال البنكي أو نموذج اإليداع) والتي تشمل رقم المعاملة والتاريخ والمبلغ المودع في الحساب
البنكي لمنظمة  ،ICANNوذلك عن طريق البريد اإللكتروني إلى  .accounting@icann.orgأما بالنسبة للمعامالت الدولية،
يُرجى توفير رمز  SWIFTأيضًا.
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كم تستغرق  ICANNفي معالجة عمليات السداد عن طريق الشيكات؟
تعالج منظمة  ICANNالشيكات المحلية في الواليات المتحدة في غضون يومين ( )2عمل اعتبارً ا من استالم المدفوعات .أما
الشيكات الدولية فيجب أن تكون مكتوبة بالدوالر األمريكي وتستغرق في المعتاد ما بين سبعة ( )7إلى عشرة ( )10أيام للمعالجة
بداية من تاريخ استالم منظمة  ICANNللمدفوعات.

ثمة مدفوعات أرسلتها مؤخرً ا إلى  ICANNولم يتم تطبيقها على
حسابي .يُرجى شرح السبب.
السبب األكثر شيوعًا وراء عدم تطبيق أي مدفوعات على أي حساب هو أن  ICANNلم تحصل على المعلومات الكافية للتعرف
على الحساب أو الفاتورة .والمعلومات التي نحتاجها لضمان التطبيق اآلني للمدفوعات هي:



رقم العميل (سيبدأ رقم العميل الخاص بك بالحروف  RARوينتهي برقم معرف  IANAالخاص بك).
رقم الفاتورة

يُرجى تضمين المعلومات سالفة الذكر في تعليمات تحويلك البنكي أو غرفة المقاصة التلقائية.

كم عدد المرات التي ترسل فيها  ICANNإشعارات بتأخر السداد؟
تعد رسوم تأخير السداد مخالفة التفاقية اعتماد أمين السجل .ويتم تصعيد الحسابات ذات المبالغ متأخرة االستحقاق إلى إدارة االمتثال
التعاقدي في  ICANNأو موارد أخرى من أجل التسوية .ترسل منظمة  ICANNإشعارات مرتان شهريًا لجميع الحسابات ذات
األرصدة متأخرة االستحقاق في اليوم الخامس واليوم العشرين من كل شهر.

كم عدد الفواتير التي قد أتوقع استالمها من ICANN؟
إذا اخترت الفوترة السنوية ،فسوف ُترسل خمس فواتير سنويًا .ويشمل ذلك فاتورة واحدة لرسم االعتماد السنوي وأربعة فواتير ربع
سنوية إضافية للرسوم المتغيرة.
إذا اخترت الفوترة ربع السنوية ،فسيتم إرسال ثماني فواتير في السنة .ويشمل ذلك أربع فواتير لرسم االعتماد ربع سنوية وأربعة
فواتير ربع سنوية إضافية للرسوم المتغيرة.
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إذا ما تسلمت الفواتير عن طريق البريد اإللكتروني فقط ،فكيف ُتخطرني
 ICANNباإلشعارات متأخرة االستحقاق؟
ُترسل اإلشعارات بالمبالغ المتأخرة بالبريد اإللكتروني ،بصرف النظر عن طريقة تسليم الفواتير .و ُترسل رسائل البريد اإللكتروني
إلى جهات اتصال الفوترة الرئيسية والثانوية المشار إليها في قاعدة بيانات معلومات اتصال أمناء السجالت  .RADARويُرجى
مالحظة أن رسوم تأخير السداد تمثل مخالفة التفاقية اعتماد أمين السجل ،والحسابات ذات المبالغ متأخرة االستحقاق يتم تصعيدها
إلى إدارة االمتثال التعاقدي.

لقد تلقيت فاتورتي عن طريق البريد بأقل من  30يومًا حتى تاريخ
االستحقاق .هل يمكنني طلب تمديد لفترة السداد؟
ال .فعمليات السداد مستحقة في غضون  30يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة ،بصرف النظر عن طريق إرسال الفاتورة .توصي
مؤسسة  ICANNبأن يكون لديك جهة اتصال رئيسية أو طلب مستخدم معتمد آخر إلرسال الفواتير أيضًا عبر البريد اإللكتروني
لتجنب حاالت تأخير معالجة السداد.

طلبت مني  ICANNتوفير إيصال بنكي كدليل على السداد .ما المقصود
باإليصال البنكي؟
اإليصال البنكي (تأكيد  SWIFTأو نموذج اإليداع) عبارة عن تأكيد يوضح بأن التحويل البنكي أو السداد عن طريق غرفة المقاصة
التلقائية قد تم إرساله بنجاح وأنه يشمل رقم المعاملة .وإذا كانت المعاملة دولية ،فسوف يحتوي اإليصال البنكي أيضًا على رمز
 .SWIFTيمكن للبنك الذي تتعامل معه توفير إيصال بنكي ويمكن إتاحته من خالل تطبيقك البنكي عبر اإلنترنت أيضًا .وتتفاوت
صيغ ونماذج اإليصاالت البنكية من بنك إلى آخر .تأكد من أن اإليصال يحتوي على تاريخ التحويل ومبلغ التحويل والمرسل إليه
والمرسِ ل( .للحصول على نموذج لإليصاالت البنكية ،انظر أدناه).
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لماذا وصلني إشعار دائن؟
تصدر مؤسسة  ICANNإشعارات الدائن في أي وقت يتم فيه إجراء تعديل أو مراجعة للحساب .ويتم تقديم إشعارات الدائن هذه
للحفاظ على السجل الخاص بك ،ويتم تطبيقها ،حسب تعليماتك ،على األرصدة القائمة .وتشمل جميع إشعارات الدائن مالحظة توضح
السبب في حالة الدائن.

كيف يتم تطبيق إشعارات الدائن أو رد أموالها؟
تتطلب مؤسسة  ICANNتعليمات محددة حول كيفية تطبيق إشعارات الدائن .يُرجى مطالبة إدارة المحاسبة لديك بتضمين رقم إشعار
الدائن في إشعار السداد أو مذكرة الصرف المقدمة إلى  .ICANNيجب أن يكون إجمالي المبلغ المدفوع مساويًا إلجمالي جميع
الفواتير المدفوعة ناقص أي إشعارات دائن مخصومة في السداد .يمكن إصدار األموال المستردة إذا لم يكن هناك رصيد مستحق
على الحساب .يُرجى االتصال على  globalsupport@icann.orgللحصول على نموذج طلب األموال المستردة المطلوب.

كيفي يمكنني تقديم نماذج من أجل معالجة  ICANNكمورّ د في النظام
الخاص بنا؟
يُرجى إرسال طلبات نموذج البائع إلى  .globalsupport@icann.orgعند استكمال النموذج (النماذج) المطلوبة ،سوف ترسل
 ICANNعن طريق البريد أو البريد اإللكتروني المستند (المستندات) الموقعة إلى إدارة الذمم الدائنة المطلوبة.
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كيف يمكنني طلب شهادة اإلقامة الضريبية للمنتسبين ( )TRCأو النماذج
الضريبية األخرى؟
يمكن العثور على العديد من النماذج الضريبية على صفحة فوترة ومدفوعات  .ICANNلطلب أي نماذج ضريبية أو ذات صلة
بالسداد غير متاحة على موقع  ،icann.orgيُرجى االتصال على .globalsupport@icann.org

كيف يمكنني تحديث معلوماتي لتقديم الفواتير؟
يمكن تحديث معلومات جهة اتصال الفوترة عن طريق الخدمة الذاتية في قاعدة بيانات معلومات اتصال أمناء السجالت .RADAR
إلجراء تعديالت ،يُرجى تسجيل الدخول إلى حساب (حسابات) قاعدة بيانات معلومات اتصال أمناء السجالت  RADARالخاص
بك .للحصول على المساعدة ،يُرجى االتصال على .globalsupport@icann.org

هل يمكن أن يكون ألكثر من شخص واحد في مؤسستي الحصول
على الفواتير؟
نعم .يمكن ألمناء السجل اإلشارة إلى كل من جهة اتصال الفوترة الرئيسية والثانوية من خالل بوابة الخدمة الذاتية في قاعدة بيانات
معلومات اتصال أمناء السجالت  .RADARوعلى الرغم من ذلك ،إذا كان لديك أكثر من مستلمين اثنين ،فإننا نوصي بإنشاء
حاسب بريد إلكتروني للتوزيع أو لمجموعة ،وهو ما يمكن إدارته داخل مؤسستك مع دخول أو خروج فريق العمل من مناصبهم.
ويمكن استخدام حساب البريد اإللكتروني الجماعي ليكون جهة اتصال الفوترة الثانوية.

بمن أتصل إذا كانت لدي أسئلة متعلقة بفاتورتي؟
لطرح جميع األسئلة بشأن الفواتير ،يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى .globalsupport@icann.org
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 .3الرسوم
ما الرسوم العامة التي سأراها في فاتورتي؟
الرسوم األكثر شيوعًا التي قد تراها في فاتورتك هي:
رسم االعتماد السنوي – حسب القسم  3.9.1من اتفاقية اعتماد أمين السجل ،يجب على أمين السجل دفع رسم سنوي قدره
 4000دوالر أمريكي .يمكنك الدفع مرة واحدة سنويًا أو اختيار دفع الرسم مرة واحدة كل ربع سنة على أقساط  1000دوالر.
ُتحدد رسوم االعتماد المتغيرة استنا ًدا إلى نوع المعاملة وحجم كل أمين سجل .هناك نوعين من الرسوم المرتبطة برسوم االعتماد
المتغيرة:
.1

.2

الرسوم المتغيرة لجميع أمناء السجالت مقسومة بالتساوي بين جميع أمناء السجالت النشطين بنا ًء على مستوى جهد
 ICANNفي تقديم الخدمات لكل أمين سجل بغض النظر عن الحجم .ويُستحق هذا الرسم كل ثالثة أشهر وتصدر به
فاتورة بعد  30يومًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية .و ُترسل الفواتير كل  31كانون الثاني (يناير) و 30نيسان (أبريل)
و 31تموز (يوليو) و 31تشرين األول (أكتوبر).
ُتقيَّم الرسوم القائمة على المعامالت عن كل زيادة سنوية لمعاملة إضافة أو تجديد أو تحويل بقت بعد إضافة ذات صلة أو
فترة سماح للتجديد التلقائي .وسوف تصدر فاتورة بهذا الرسم بمبلغ  0.18دوالر لكل معاملة خاصة بأمناء سجل
يعملون بموجب اتفاقية اعتماد أمين السجل .RAA 2013

الحظ أنه يتم تحرير فواتير الرسوم المتغيرة بشكل منفصل عن الرسم السنوي.

ال أفهم إلى اآلن كيفية حساب رسوم المعامالت المتغيرة ألمناء
السجالت .هل يمكنكم تقديم معلومات إضافية؟
ُتحتسب الرسوم المتغيرة مستحقة الدفع لكل أمين سجل كل ربع سنة عن طريق قسمة مبلغ  950ألف دوالر (أي ربع المبلغ 3.8
مليون دوالر) بالتساوي فيما بين جميع أمناء السجالت الذين تم اعتمادهم لمدة ربع سنة كامل على أقل تقدير أو الذين قاموا بمعاملة
واحدة على األقل مع األخذ في االعتبار عامل اإلعفاء الموضح فيما يلي.
قد يكون أمناء السجالت مؤهلين للحصول على "إعفاء" لثلثي الرسم المتغير القياسي لكل أمين سجل إذا كان لديهم ( )1أقل من
 350000اسم نطاق  gTLDتحت اإلدارة و( )2ما ال يزيد عن  200محاولة إضافة لكل إضافة صافية ناجحة في أي نطاق
ً
مشموال في مبلغ الفاتورة.
 .TLDسيُمنح اإلعفاء كل ربع سنة لكل امناء السجالت المؤهلين ويكون

أين يمكنني الحصول على معلومات أكثر حول الرسوم؟
يُرجى الرجوع إلى القسم  3.9من اتفاقية اعتماد أمين السجل  )RAA( 2013وصفحة رسوم أمين السجل.
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