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) من شعبة النطاقات العالمیة ألغراض التثقیف والمعلومات العامة فقط، والھدف منھ تعدیل أو تغییر أو تبدیل أو حتى إكمال GDDتم توفیر دلیل العملیات العامة (

بموجب األحكام والشروط المنصوص علیھا في اتفاقیة اعتماد أمین السجل أو السیاسات. وال بأمین السجل أو االلتزامات الخاصةالحقوق أو الواجبات أو المسؤولیات 

رة عامة مستند في توفیر نظیجب اعتبار دلیل العملیات العامة من شعبة النطاقات العالمیة بدیالً عن اتفاقیة اعتماد أمین السجل. ویتمثل الھدف المقصود من ھذا ال

ن التأكید أوالً على التزاماتك رفیعة المستوى، وال یجب علیك االعتماد أو التصرف بناًء على المعلومات الواردة في دلیل العملیات العامة لشعبة النطاقات العالمیة دو

) لشعبة النطاقات العالمیة ھذه نصیحة GDDلیات العامة (أو حقوقك بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل نفسھا. وال یجب اعتبار المعلومات الواردة في دلیل العم

أیة مسؤولیة عن األضرار غیر المباشرة أو الخاصة أو العرضیة أو التأدیبیة أو االستتباعیة من أي نوع بما في ذلك  ICANN، كما ال تتحمل ICANNقانونیة من 

 جل أو اعتماده على دلیل العملیات العامة لشعبة النطاقات العالمیة ھذا.خسارة األرباح، التي تنشأ بموجب أو فیما یتصل باستخدام أمین الس
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I. نظرة عامة 

 أھالً بك
معلومات عالیة المستوى تتعلق  ألمناء السجل  ICANNیوفر دلیل العملیات العامة لقسم النطاقات العالمیة الخاص بـ

تأكد أثناء استخدامك لھذا  .اتفاقیة اعتماد أمین السجلبعملیات المسجل المستمرة المطلوبة للوفاء بااللتزامات المحددة في 
 لروابط المؤدیة لمعلومات إضافیة حول الخدمات والموارد.الدلیل من النقر فوق ا

 
فھي تحظى  ) لقسم النطاقات العالمیة ألمناء السجل منGDDدلیل العملیات العامة ( نحثكم على تقدیم مالحظاتكم بشأن 

واستخدم  globalsupport@icann.orgبكل تقدیر. برجاء إرسال أیة مقترحات أو تعلیقات بالبرید اإللكتروني إلى 
"GDD General Operations Handbook for Registrars Feedback دلیل العملیات العامة لقسم) "

 النطاقات العالمیة لتعقیبات أمناء السجل) عنوانًا للرسالة.

 النظام البیئي ألسماء النطاقات
أصحاب  )https://www.icann.org/news/multimedia/163یوضح الرسم البیاني التالي (المتاح على 

المصلحة المتعددین المشاركین في منظومة صناعة أسماء النطاقات.الحظ وضع أمناء السجل في الدائرة األعمق متحدة 
 كز، باإلضافة إلى مشغلي السجل وموفري خدمة السجل والوكالء.المر

 

  

https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en
mailto:globalsupport@icann.org
https://www.icann.org/news/multimedia/163
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II. واجھات ألمناء السجالت 

 )GDDقسم النطاقات العالمیة (
) سیاسات اسم النطاق من خالل العقود والخدمات. شعبة ICANNتطبق مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة (

ھي الوحدة التي تعمل مع مجتمع اإلنترنت على تنفیذ سیاسات نطاق المستوى  ICANNالنطاقات العالمیة التابعة لمنظمة 
 ).gTLDاألعلى العام (

 
ویتمثل الغرض من شعبة النطاقات العالمیة في خدمة المصلحة العامة العالمیة والمسجلین والمستخدمین النھائیین 

الثقة واالختیار والمنافسة في صناعة خدمات  لإلنترنت من خالل ضمان نظام آمن ومستقر ألسماء النطاقات مع تشجیع
 اسم النطاق الموثوق بھا.

 
عملیات شعبة النطاقات العالمیة والخدمات الفنیة لشعبة النطاقات العالمیة والمركز العالمي للدعم وحسابات وخدمات نطاق 

 العالمیة.المستوى األعلى العام ھي بعض الفرق التي قد تتفاعل معھا تحت مظلة شعبة النطاقات 
 

تتمثل مھمة عملیات شعبة النطاقات العالمیة في تنفیذ خدمات وعملیات محددة  – عملیات شعبة النطاقات العالمیة ◉
ومكررة لمقدمي الطلبات واألطراف المتعاقدة بطریقة آنیة ومتسقة وتنبؤیة. تتضمن األمثلة على ھذه الخدمات ما 

 وطلبات اإلعفاء من بند االحتفاظ ببیانات اتفاقیة اعتماد أمین السجل.یلي: تغییر اسم أمین السجل وتغییر التحكم 
 

وھذا الفریق ھو المسؤول عن إدارة المشروعات الفنیة وتوفیر  – )GDDالخدمات الفنیة لشعبة النطاقات العالمیة ( ◉
 .DNSالخبراء المتخصصین في المسائل الفنیة ذات الصلة بنظام أسماء النطاقات 

 
ذات  ھو نقطة االتصال األولى لألسئلة والمخاوف GSCلعالمي مركز الدعم ا – )GSCمركز الدعم العالمي ( ◉

 ICANNلألطراف المتعاقدة من  24×5. ویوفر فریق العمل دعًما عالمیة على مدار الصلة بأي أمین سجل
إذا كانت لدیك أیة أسئلة، یرجى مراسلتنا على البرید اإللكتروني  ومجتمع اإلنترنت بشكل عام.

globalsupport@icann.org. 
 

ل ویقدم ھذا الفریق الخدمات لسوق أسماء النطاقات وذلك من خال – خدمات وحسابات نطاق المستوى األعلى العام ◉
دعم أمناء السجل لتنفیذ التزاماتھم التعاقدیة. بفعل الوجود العالمي، یتعاون الفریق مع أمناء السجالت والسجالت 

 لضمان إیجاد مساحة اسم نطاق آمنة ومستقرة ومرنة.
 
یوجد لدى كل أمین سجل مدیر حساب معین یعمل كنقطة اتصال في األمور المتعلقة بالتصعید. كما أن مدیري الحسابات 

، ویمثلون احتیاجات أمناء السجل داخل المنظمة. ومن خالل التواصل الدوري ICANNھم منسقو السجل داخل منظمة 
، یمكن لمدیري ICANNماعات الشخصیة والمباشرة في أحداث عبر البرید اإللكتروني أو المكالمات المجدولة أو االجت

الحسابات بذلك أن یظلوا على اطالع باحتیاجات عمل أمین السجل والتحدیات التي تواجھھ. ومن خالل وجود خط مفتوح 
قي لالتصال، إما مباشرة مع أمین السجل أو مع أطراف ثالثة تمثل أمناء السجل، یعمل مدیرو الحسابات بشكل استبا

لمعالجة المخاوف وتوفیر الموارد والفرص التعلیمیة. إذا كنت ال تعرف من ھو مدیر حسابك، فأرسل بریًدا إلكترونیًا إلى 
globalsupport@icann.org امات للحصول على تعریف بذلك. تحدد اتفاقیة اعتماد أمین السجل الحقوق وااللتز

أو طلب الموافقة أو  ICANNواألحكام الخاصة بأمناء السجل. وفي الحاالت التي یتعین فیھا على أمین السجل إشعار 
االعتماد منھا، فقد تم تطویر الخدمات من أجل تسھیل ھذه العملیات. ویتولى مدیرو الخدمات المسئولیة عن أعمال 

 ین السجل المشار إلیھا.التخطیط والتصمیم والتنفیذ والصیانة لخدمات أم
 

اإلجماع عن طریق  سیاسات  ICANNوباإلضافة إلى ذلك، ینفذ فریق حسابات وخدمات نطاق المستوى األعلى العام من
، وتوفیر التدریب، والوصول إلى أصحاب المصلحة العامة وذي فریق مراجعة التنفیذإنشاء خطط التنفیذ، والمشاركة مع 

 الصلة.

https://www.icann.org/resources/pages/technical-functions-gdd
https://www.icann.org/resources/pages/customer-support-2015-06-22-en
mailto:globalsupport@icann.org
https://www.icann.org/resources/pages/registrars-2012-02-25-ar
mailto:globalsupport@icann.org
https://www.icann.org/resources/pages/consensus-policies-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/policy/implementation
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 ANNICلمؤسسة  االمتثال التعاقدي
سیاسات بمراقبة وإنفاذ متطلبات اتفاقیات اعتماد أمین السجل، باإلضافة إلى  ICANNیقوم فریق االمتثال التعاقدي في 

من اتفاقیة  3.15. ویقوم ھذا الفریق على المراقبة والتدقیق وراء أمین السجل حسب القسم السیاسات المؤقتةو اإلجماع
اعتماد أمین السجل ویرد على التجاوزات المحتملة. من الضروري أن یستجیب أمین السجل الستفسارات وإشعارات 

الوقت المناسب إلى التصعید وربما إلى  على الفور.وقد یؤدي عدم االلتزام بالقیام بذلك في ICANNاالمتثال التعاقدي لـ 
 نقض العقد إذا لم یتم التصحیح.

 المؤسسات الخاصة بأمناء السجل
ویتمتع أمناء السجل بخیار المشاركة في المؤسسات التي قد تكون مفیدة في إطالعھم على السیاسات التي تؤثر على 

 أعمال أمین السجل والمساھمة في تشكیلھا.
 

 
مجموعات أصحاب مصلحة أصغر، والتي بدورھا  GNSOتضم  – )GNSOمنظمة دعم األسماء العامة ( ◉

لتطویر السیاسات، وتشكیل اإلجماع، وتقدیم  منظمات داعمةومجموعات أخرى لتشكیل  دوائر انتخابیةتجمع 
 ICANN.التوصیات المتعلقة بنطاق المستوى األعلى العام إلى مجلس 

 
 
عضًوا في منظمة دعم األسماء العامة، تقوم باعتبارھا  – )RrSGمجموعة أصحاب مصلحة أمناء السجل ( ◉

وتنقل وجھات نظر  gTLDمجموعة أصحاب المصلحة ألمناء السجل بتسھیل االتصال فیما بین أمناء سجالت 
والمشاركین اآلخرین  ICANN، ومجلس إدارة GNSOمجموعة أصحاب المصلحة في السجالت إلى مجلس 

فھو تمثیل المصالح الخاصة بجمیع  RrSGسي الذي تلعبھ مجموعة . أما الدور األساICANNفي مجتمع 
 أمناء السجالت.

  

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
https://gnso.icann.org/en/
https://icannwiki.org/Constituency
https://icannwiki.org/SO
http://icannregistrars.org/
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III. عملیات أمین السجل المستمرة 

 خدمات أمین السجل المقدمة بشكل مشترك
 

تبلغ فترة اتفاقیة اعتماد أمین السجل خمسة سنوات. في نھایة ھذه الفترة یتم تجدید عقد  – تجدید اتفاقیة االعتماد ◉
عدم  ICANNأو أمین السجل باختیار عدم تجدید االتفاقیة. وقد تختار  ICANNأمین السجل ما لم تقم مؤسسة 

. لمزید من RAAمن  5.2تجدید اتفاقیة اعتماد أمین السجل ألمین السجل ألي من األسباب المذكورة في القسم 
 .راجع تجدید االعتماد الحاليالمعلومات حول عملیة تجدید اتفاقیة اعتماد أمین السجل، 

 
خطوات عدیدة. یجب على  ICANNتتضمن عملیة التحول إلى أحد المسجلین المعتمدین من  – طلب االعتماد ◉

أمناء السجل المحتملین وأمناء السجل الحالیین الذین یرغبون في الحصول على اعتماد (اعتمادات) أمین سجل 
 على تعلیمات مفصلة.للحصول  كیف تصبح أمین سجلإضافي الرجوع إلى صفحة ویب 

 
 ICANNكجزء من خدمة إنھاء اتفاقیة اعتماد أمین السجل، قد تسھل مؤسسة  – عملیات النقل الجماعي ◉

عملیات النقل الجماعي لعملیات التسجیل من أمین السجل المنتھي إلى مسجل معتمد، وفقًا لسیاسات النقل. قد یتم 
أیًضا تنسیق عملیات النقل الجماعي عندما ینھي أمین السجل اتفاقیة السجل وأمین السجل، وبالتالي ال یُسمح لھ 

 ذي الصلة. gTLDبعد ذلك بتقدیم التسجیالت في 
 

یجب على أمناء السجالت االلتزام بمتطلبات ضمان البیانات  – )DEAغییر وكیل تأمین البیانات (طلب ت ◉
، یرجى مراجعة التعلیمات على صفحة DEAالمنصوص علیھا في اتفاقیة اعتماد أمین السجل. لتقدیم تغییر 

 .تغییر وكیل تأمین بیانات أمین السجلویب 
 

اقتناء أمین السجل ھو أحد أنواع تغییر التحكم المحدد في اتفاقیة اعتماد أمین السجل.  – اقتناء أمین السجل ◉
بشأن  ICANNللحصول على معلومات إضافیة حول إخطار  ICANNشراء أمین سجل معتمد من ارجع إلى 

 اقتناء أمین السجل.
 

بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل، یجوز ألمین  – تغییر الملكیة والمسؤولیة التفاقیة اعتماد أمین السجل ◉
نقل (تغییر الملكیة . ارجع إلى ICANNالسجل التنازل عن اھتمامھ بالعقد فقط بموافقة خطیة مسبقة من 

بتغییر ملكیة  ICANNللحصول على معلومات إضافیة حول إخطار مؤسسة  ICANNوالمسؤولیة) اعتماد 
 ومسؤولیة أمین السجل المقترحة.

 
ألي من الطرفین إنھاء وفقًا لما تنّص علیھ اتفاقیة اعتماد أمین السجل، یجوز  – اتفاقیة اعتماد أمین السجل ◉

 االتفاقیة بموجب بعض المتطلبات المنصوص علیھا في العقد، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:
 .ICANNاإلنھاء من جانب منظمة  -واألقسام الفرعیة  5.5القسم  •
 اإلنھاء من جانب أمین السجل. - 5.4القسم  •

 
، ولم یكن نتیجة "d/b/a"إذا غیّر أمین السجل اسم منظمتھ و/أو تبنى اسًما وھمیًا أو  – تغییر اسم أمین السجل ◉

بالتغییر باستخدام خدمة تغییر اسم أمین  ICANNتغییر التحكم، فإنھ یتعین على أمین السجل إخطار منظمة 
 .ICANNعلى موقع ویب  تغییرات اسم أمین السجلیمكن العثور على عملیة إرسال طلب في صفحة  السجل.

 
المعتمد تزوید مؤسسة  ICANNیجب على أمین سجل  – تحدیثات جھات االتصال الرئیسیة ألمین السجل ◉

ICANN ب على أمناء السجالت إبالغ مؤسسة بمعلومات اتصال أساسیة دقیقة وحدیثة. یجICANN  في
) أیام من أي تغییرات في تفاصیل جھة االتصال األساسیة. لمزید من المعلومات حول ھذه 5غضون خمسة (
 .االتصال الخاصة بأمین السجل تحدیثات جھاتالعملیة، راجع 

 
أمین السجل من أجل النظر -تم تطویر عملیة تعدیل اتفاقیة السجل – )RRAأمین السجل (-تعدیل اتفاقیة السجل ◉

أمین السجل والتي یشترط على مشغل السجل بموجبھا الحصول -في التعدیالت المقترحة على اتفاقیات السجل

https://www.icann.org/resources/pages/renewing-2013-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/renewing-2013-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/accreditation-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/resources/pages/bulk-transfers-2017-10-06-ar
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-agent-change-2018-06-07-ar
https://www.icann.org/resources/pages/purchasing-2013-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/purchasing-2013-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/purchasing-2013-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/transferring-2013-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/transferring-2013-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/transferring-2013-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/transferring-2013-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/terminating-2013-07-08-ar
https://www.icann.org/resources/pages/name-change-2013-07-08-ar
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-contact-updates-2015-09-22-en
https://www.icann.org/resources/pages/rra-amendment-procedure-2017-10-04-ar
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على تلك التعدیالت. علًما بأن ھذه العملیة مصممة لضمان فرصة إلسھام أمین السجل  ICANNعلى موافقة 
أمین -للتغییرات على أي اتفاقیة السجل ICANNالجمھور متى ما كان ذلك مناسبًا) قبل اعتماد (وإسھامات 

 السجل أو حتى حلھا.
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IV. أمین السجل والمعلومات  األدوات المفیدة وموارد
 اإلضافیة

 المعتمد. ICANNفیما یلي أدوات وموارد مفیدة لعملیات التشغیل المستمرة ألمین سجل 

 األدوات المفیدة
 

إلدارة بیانات  ICANN) ھي األداة التي تستخدمھا منظمة NSpاألسماء (بوابة خدمات  – بوابة خدمات األسماء ◉
ویُطلب من أمناء السجل اإلبقاء على تحدیث بیانات االتصال الخاصة بھم في بوابة خدمات  الحساب ألمناء السجل.

بوابة خدمات وعرض توضیحي تعلیمي في مكتبة أمین السجل ومن خالل صفحة  تتوفر أدلة المستخدم .األسماء
 .icann.orgالخاصة بمنظمة  األسماء ألمناء السجل

 icann.org في السجلمصادر أمین 
 

◉ icann.org –  یوفر موقع ویبicann.org  العدید من الموارد والمعلومات التي تغطي كل شيء من
المعلومات قم بزیارة صفحات   ، وخدمات أمین السجل وكافة الفعالیات القادمة وغیرھا.السیاسةتحدیثات 

 للحصول على موارد مفیدة. مكتبة أمین السجل و الخاصة بأمناء السجالت
 

برنامج المسجلین  .ICANNأحد األھداف الرئیسیة لمنظمة  – المعلومات الخاصة بمسجلي أسماء النطاقات ◉
یقصد بھ تعریف المسجلین بشأن حقوقھم ومسؤولیاتھم، والنظام البیئي ألسماء النطاقات وكیفیة التنقل بینھ، 

لقد تم التحدیث على أساس مستمر، حیث یوفر قسم مسجلي أسماء  التي تؤثر علیھم. ICANNوسیاسات 
، وما إلى ذلك) التي قد تكون األسئلة الشائعة، المدوناتمعلومات مفیدة ( icann.orgالنطاقات على موقع 

 ل في التفاعالت مع المسجلین.مفیدة ألمناء السج
 

االتصاالت ألمناء السجل وأصحاب المصلحة في شعبة  ICANNتوفر منظمة  – اتصاالت أمین السجل ◉
سواء كان ذلك من خالل اإلشعارات القانونیة للحصول على تحدیثات للسیاسة  النطاقات العالمیة بأشكال مختلفة.

أو المدونات واتصاالت البرید اإللكتروني للمبادرات الجدیدة، فھناك وفرة من المعلومات المتاحة.وبدمج 
 المعلومات في مكان واحد، یعتبر قسم اتصاالت أمین السجل مصدراً قیماً للبقاء على اطالع. 

 ت إضافیةمعلوما
 

إن  – ) والتسجیل التجریبي األولي للعالمات التجاریة وفترة الدعاوىTMCH( دار مقاصة العالمات التجاریة ◉
تسھیل خدمات التسجیل التجریبي األولي للعالمات الغرض من دار مقاصة العالمات التجاریة یتمثل في 

من اتفاقیة السجل القاعدیة. وتوفر فترة  7، المواصفة 1التجاریة وخدمات الدعوى كما ھو محدد في القسم 
التسجیل التجریبي األولي للعالمات التجاریة ألصحاب العالمات التجاریة فرصة من أجل تسجیل أسماء نطاقات 

 ل التسجیل العام.جدید قب gTLDنطاق 
 
یوًما األولى على األقل من التسجیل العام.  أثناء فترة  90تتبع فترة المطالبات فترة التسجیل المبدئي وتمتد لمدة  

قاعدة بیانات العالمات المطالبات، یتلقى أي شخص یحاول تسجیل اسم نطاق مطابق لعالمة تجاریة مسجلة في 
إذا قام الطرف الذي تم إشعاره بتسجیل اسم النطاق، فسوف  .أمین السجلإشعاًرا عبر  )(TMDBالتجاریة 

https://icann-nsp.okta.com/app/salesforce/exk2gjldmqaPjSW382p6/sso/saml
https://www.icann.org/resources/pages/nsp-registrars-2018-03-26-en
https://www.icann.org/resources/pages/nsp-registrars-2018-03-26-en
https://www.icann.org/resources/pages/nsp-registrars-2018-03-26-en
https://www.icann.org/resources/pages/nsp-registrars-2018-03-26-en
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-additional-resources-2018-05-24-en
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-additional-resources-2018-05-24-en
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-additional-resources-2018-05-24-en
http://icann.org/
https://www.icann.org/resources/pages/advisories-policies-2017-10-04-ar
https://www.icann.org/resources/pages/advisories-policies-2017-10-04-ar
https://www.icann.org/resources/pages/advisories-policies-2017-10-04-ar
https://www.icann.org/resources/pages/registrars-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/resources/pages/registrars-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/registrar-library
https://www.icann.org/registrants
https://www.icann.org/news/blog/ar-b981b987-7645-403f-aa56-003efded8d03
https://www.icann.org/resources/pages/name-holder-faqs-2017-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-communications-2018-05-24-en
https://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/registries-registrars
https://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/registries-registrars
https://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/registries-registrars
https://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/registries-registrars
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إشعاًرا إلى مالكي العالمات التجاریة أولئك إلبالغھم بأن أحًدا قد  TMCHترسل دار مقاصة العالمات التجاریة 
 سجل اسم نطاق یتطابق مع العالمة التجاریة الخاصة بھم. 

 
للوصول إلى مكتب مقاصة العالمات التجاریة، یجب على أمناء السجل أوالً إكمال اختبار الشھادات. یتوفر 

تب مقاصة العالمات التجاریة للمسجلین مكالمزید من المعلومات حول عملیة إصدار الشھادات في صفحة ویب 
قاعدة بیانات العالمات التجاریة ، راجع عرض TMDB. للحصول على معلومات إضافیة حول وأمناء السجل

 .الموضحة ألمناء السجالت
 

القبول العالمي ھو المفھوم الذي یفید بأن جمیع أسماء النطاقات یجب أن تُعامل معاملة  – )UAالقبول العالمي ( ◉
بما ، TLDsة اإلنترنت التعامل مع جمیع على قدم المساواة. لتحقیق القبول العالمي، یجب على تطبیقات وأنظم

بطریقة متسقة. وعلى وجھ الخصوص، یجب أن  ،(IDNs)الجدیدة وأسماء النطاقات الدولیة  gTLDsفي ذلك 
 تقبل جمیع التطبیقات والنظم جمیع أسماء النطاقات وتوثقھا وتخزنھا وتعالجھا وأیًضا تعرضھا. قم بزیارة

 أمثلة التقاریر) للحصول على أحدث المعلومات، باإلضافة إلى UASG( صفحة مجموعة توجیھ القبول الشامل
ى ذلك، یمكن إرسال األسئلة أو متى ما كان أي تطبیق أو صفحة ویب غیر جاھزة للقبول العالمي. إضافة إل

 .globalsupport@icann.orgالمخاوف حول القبول العالمي عن طریق البرید اإللكتروني 
  

https://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/registries-registrars
https://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/registries-registrars
https://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/registries-registrars
https://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/registries-registrars
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/db-explained-01oct14-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/db-explained-01oct14-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/universal-acceptance-2012-02-25-en
https://uasg.tech/
https://uasg.tech/global-support-centre/
mailto:globalsupport@icann.org
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V. التزامات أمین السجل 
 
أمناء السجل ھم المسئولون عن تنفیذ التزامات نوعیة متواصلة في جمیع األوقات بما یتفق مع اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

أمناء السجالت خدمات طرف ثالث للمساعدة في  بعضالخاصة بھم. وفیما یلي ملخص عام بھذه االلتزامات. قد یستخدم 
، فإن االلتزامات بموجب اتفاقیة اعتماد أمین السجل تقع في نھایة المطاف إدارة بعض ھذه المتطلبات التشغیلیة. ومع ذلك

 على عاتق أمین السجل.
 

یقصد بلفظ الوتیرة "الیومیة" أن المھمة یتم البدء بھا واالنتھاء منھا في فترة محددة من الیوم، على سبیل المثال،  :مالحظة
المستمر" إلى أن المھمة مستمرة بدون وقت معین للشروع، على سبیل تقدیم إیداعات ضمانات البیانات. یشیر "التكرار 

 المثال، االمتثال لسیاسات لتوافق اآلراء والسیاسات المؤقتة.

 التزامات مستمرة
من خالل عملیة أصحاب  یتم تطویر سیاسات التوافق – 1المواصفات   االمتثال للتوافق والسیاسات المؤقتة: ◉

 ICANNالمصلحة المتعددین وتصبح متطلبات تعاقد لمشغلي السجل وأمناء السجل المعتمدین. سترسل منظمة 
یمكن العثور على   یعلنون عن تاریخ السریان ومتطلبات كل سیاسة جدیدة.إشعارات إلى أمناء السجل الذین 

 .icann.orgعلى  االستشارات وسیاسات اإلجماع والسیاسات المؤقتةمعلومات إضافیة على صفحة 
 

یجب على أمناء السجالت تشغیل خدمة دلیل  مواصفات خدمة دلیل تسجیل البیانات – تسجیل معینة نشر بیانات ◉
) المتاحة للجمھور وفقًا لمتطلبات اتفاقیة اعتماد أمین السجل. وغالبًا ما یشار إلى RDDSبیانات التسجیل (

عبر المنفذ  WHOIS. یجب على أمناء السجالت إتاحة خدمة WHOISخدمات دلیل بیانات التسجیل بلفظ 
لوصول إلى سیكون مطلوبًا أیًضا من أمناء السجالت تنفیذ بروتوكول ا وخدمة الدلیل على شبكة اإلنترنت. 43

 RDDS، وفقًا لمعیار WHOIS 43، وھو بروتوكول سیحل في النھایة محل منفذ (RDAP)بیانات التسجیل 
على  RDAPالخاص باتفاقیة اعتماد أمین السجل. یتوفر مزید من المعلومات حول 

https://www.icann.org/rdap. 
 

یمكن تعدیلھا من خالل التوافق المؤقت أو الدائم والسیاسات المؤقتة  RDDSیرجى مالحظة أن متطلبات 
 .gTLDقتة لبیانات تسجیل مثل المواصفة المؤالمعتمدة منذ توقیع أمین السجل التفاقیة اعتماد أمین السجل، 

 
نظًرا لتغیر جھات االتصال داخل مؤسسة أمین السجل  – ضمان أن جمیع جھات االتصال في السجل حدیثة ◉

. تعتمد ICANNودعم المقاولین من الباطن، یجب على أمین السجل التأكد من تحدیث سجالتھ مع مؤسسة 
على تكامل ھذه البیانات من أجل التواصل في حاالت الطوارئ، وتوفیر اإلشعارات المسبقة،  ICANNمنظمة 

 في الحفاظ على معلومات االتصال الحالیة قد یؤدي الفشل  .وإرسال الفواتیر، والوظائف الھامة األخرى
 االتصال مع أمین السجل. والدقیقة إلى انقطاع

 
یجب على كل جھة اتصال أو من ینوب عنھا رئیسیة ألمین السجل إكمال دورة  – برنامج تدریب أمین السجل ◉

واتفاقیاتھا. یتم تقدیم الدورة من خالل مؤسسة  ICANNتدریبیة تشمل التزامات أمین السجل بموجب سیاسات 
ICANN  على منصةICANN للتعلم. 

 ات الیومیة و/أو األسبوعیةااللتزام
وكیل تأمین بیانات معتمد من یجب على أمناء السجالت التسجیل مع  – تقدیم ودائع ضمانات البیانات ◉

)ICANN (DEA  لتوفیر خدمات تأمین البیانات وفقًا ألحكام اتفاقیة اعتماد أمین السجل ومواصفات ضمان
الفصلیة الخاصة بمسجل  gTLDبیانات أمین السجل وفقًا للجدول الزمني المطلوب من قِبل حجم معامالت 

األخرى في السندات. تتوفر معلومات إضافیة حول جداول إیداع ضمانات البیانات المطلوبة والمواصفات 

https://www.icann.org/resources/pages/consensus-policies-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/resources/pages/advisories-policies-2017-10-04-ar
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#whois
https://www.icann.org/rdap
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en
https://learn.icann.org/#/login
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-2017-11-13-ar
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-2017-11-13-ar
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من  برنامج ضمان بیانات أمین السجلمواصفات ضمان بیانات أمین السجل المنشورة من خالل صفحة ویب 
icann.org. 

 االلتزامات ربع السنویة
دوالًرا  4,000.00أمناء السجالت دفع رسوم اعتماد أمین السجل السنوي بقیمة یجب على  – االعتماد السنوي ◉

 دوالر أمریكي لكل ربع سنة. 1,000.00أمریكیًا. غالبًا ما یتم إصدار فاتورة بأقساط ربع سنویة تبلغ 
 

قل یتم تحصیل رسوم ثابتة على أمناء السجالت مقابل كل عملیة تسجیل أو تجدید أو ن – رسوم المعامالت ◉
جدیدة. یمكن دفع ھذه الرسوم من خالل فاتورة المسجل بشكل منفصل لمسجل النطاق ولكن یتم دفعھا من 

 .ICANNالمسجل إلى 
 

تدفع مع بدء تسجیل أسماء النطاق أو الفصل األول بعد الموافقة على االعتماد أو أیھما یحدث  – رسوم متغیرة ◉
وتصبح مقسمة بین كل المسجلین والمتغیرات تختلف من  ICANNأوالً. تمثل الرسوم جزء من تكالیف تشغیل 

 فصل آلخر.
 

وسوف تظھر الرسوم على الفواتیر ربع السنویة، ویتم إصدارھا في نھایة كل شھر، بعد نھایة ربع السنة  ◉
إرسال  یتمسوف  یوًما من التاریخ المدون على الفاتورة. 30یجب صرف المستحقات في غضون  .التقویمي

الحصول على الفواتیر الورقیة الفواتیر من خالل البرید اإللكتروني فقط، ما لم تتم المطالبة بخالف ذلك. ولطلب
أو إلجراء تحدیثات على جھات اتصال الفواتیر، برجاء إرسال برید إلكتروني إلى 

globalsupport@icann.org لمزید من األسئلة حول الفوترة، یرجى زیارة Registrar Billing
Frequently Asked Questions. 

 
في حالة مطالبة مؤسستك بالحصول على وثائق إعداد موزع حدیث أو المطالبة بإضافة أمر شراء إلى الفواتیر،  ◉

 .globalsupport@icann.orgیجب تقدیم طلبك من خالل التواصل على 

 االلتزامات السنویة
) یوًما تقویمیًا بعد نھایة كل سنة 20في غضون عشرین ( – المراجعة الداخلیةإرسال الشھادة السنویة ونتائج  ◉

. تتوفر تعلیمات ICANNتقویمیة، یتعین على أمناء السجالت إكمال وإرجاع شھادة سنویة لالمتثال إلى مؤسسة 
  .icann.orgعلى صفحة  شھادة امتثال أمین السجل السنویةتعبئة ھذا النموذج وإعادتھ من خالل صفحة 

الخاص یُطلب من أمناء السجالت االمتثال لبرنامج تدقیق االمتثال التعاقدي  – برنامج تدقیق االمتثال التعاقدي ◉
سوف تتلقى األطراف المتعاقدة المحددة لجولة التدقیق إشعارات ما قبل التدقیق من  .ICANN بمؤسسة

ICANN .قبل أسبوعین من بدء التدقیق 
 

https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-2017-11-13-ar
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-2017-11-13-ar
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-2017-11-13-ar
mailto:globalsupport@icann.org
https://www.icann.org/en/system/files/files/registrar-billing-faq-21aug18-ar.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/registrar-billing-faq-21aug18-ar.pdf
mailto:globalsupport@icann.org
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