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 خلفية البرنامج

يهدف البرنامج إلى خدمة المصلحة العامة العالمية عن •
طريق ضمان وصول الجميع في كل أرجاء العالم إلى 

 gTLDبرنامج 
الجديدة الباحثين  gTLDصمم لمساعدة مقدمي طلبات •

 عن كل من الدعم المالي وغير المالي
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 نظرة عامة عن البرنامج
 الخدمات المجانية من جهات أخرى•
 المساعدة المالية•
 صندوق دعم مقدمي الطلبات•
 خدمة العمالء•
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 الخدمات المجانية من جهات أخرى
دعم مجتمع الند للند من أجل الربط بين الساعين •

 .للحصول على خدمات مجانية ومن يوفرونها
 ICANNنشر الدليل على موقع •
مساعدة الند للند في تقديم الطلب والمساعدة التقنية •

 والقانونية والترجمة وخالفه
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 المساعدة المالية

دوالر أو خيار السداد  47,000تخفيضات حتى •
 بالتقسيط للمرشحين المؤهلين

الخطوات والمعلومات  اإلضافية الالزمة في تقديم •
 الطلب

)  SARP(هيئة مستقلة لمراجعة مقدمي طلبات الدعم •
 من أجل مراجعة الطلبات
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 :ج10الخطوة 
إذا لم تكن مؤهالً، •

سيصبح طلب 
gTLD  الجديدة

غير مؤهل إلجراء 
 مزيد من المراجعة

وربما تسترد مبلغ •
دوالر  42,000

 أمريكي

 :ب10الخطوة 
إذا كنت مؤهالً، ولكن •

بال منح، يجب عليك أن 
تختار من بين خيارين 

 30اثنين خالل فترة 
 يوماً من اإلشعار

استرداد : 1الخيار •
رسوم بقيمة 
دوالر  138,000

 أمريكي
االنسحاب : 2الخيار •

 42,000واسترداد مبلغ 
 دوالر أمريكي

 :أ10الخطوة 
إذا كنت مؤهالً، وتم •

اختيارك للحصول 
على رسوم مخففة، 

ستبدأ بمرحلة التقييم 
المبدئي لعملية طلبات 

gTLD الجديدة 
الرجاء مراجعة دليل •

متقدمي طلبات 
gTLD  الجديدة

لمعرفة التفاصيل 
 الكاملة

:3الخطوة   
ضع عالمة على المربع •

هل تريد "على السؤال " نعم"
تقديم طلب للحصول على 

 "الدعم؟
 
 
 
 

 :4الخطوة 
 TAS:تنزيل نموذجين من•

 المكون العام ) 1
المكون السري لطلب ) 2 و

 المساعدة المالية
 

 :  5الخطوة 
مستندا (تعبئة النموذجين •

وتحويلهما إلى ) وورد
   PDFمستندات 

 
 :  6الخطوة 

 PDFتحميل نموذجي •
وغيرها  TASإلى نظام 

من المستندات الثبوتية 
لن يقبل نظام : مالحظة(

TAS مستندات وورد( 

 

:7الخطوة   
سداد رسوم التسجيل المخصومة •

.  دوالر أمريكي 42,000بواقع 
الرجاء سداد الرسوم بحسب التعليمات 

 TASفي 
 

 :8الخطوة 
 الخاص بك TLDإرسال وتعبئة طلب •
يتم تلقي الطلبات والرسوم في موعد •

   2012أبريل  12أقصاه 

 تقديم الطلب
 

 :9الخطوة 
 سيتم تصنيف المرشحين في واحدة من ثالث فئات. تلقي إشعار المنح•

 

 

 اإلخطار بالمنح
 

:1الخطوة   
التسجيل الكامل في •

TAS  مارس  29بحلول
2012 

 
 :2الخطوة 

 تأكيد التسجيل•
إكمال مقدم الطلب للمهمة •

 )دعم الطلب/ رسوم الطلب (

 تسجيل مقدم الطلب
 

 الجديدة gTLDعملية تقديم طلبات للحصول على 
طلب دعم مقدمي الطلبات وتقديم 

 معلومات إضافية



 الجدول الزمني الخاص بدعم الطلب

 2011ديسمبر  20اعتباًرا من  - 4اإلصدر 

 )طلب أو أقل 500حوالي (الجديدة  gTLD  برنامجالجدول الزمني الحالي لطلبات 

 المبدئيالتقييم 

التسجيل 
وتقديم الطلب 

 كالمعتاد
 مقدم الطلب 

 نوفمبر 12 إبريل 12 يناير 12

التقييم 
 الموسع

التسجيل 
كمقدم  التقديم

طلب دعم 
على للحصول 

المساعدة 
 المالية

 الماليةمسار دعم مقدم الطلب للمساعدة 

 تقييم المنح 
عن طريق 

SARP 

 التقييم 
 المبدئي

التقييم 
 الموسع

 أكتوبر 13 إبريل 13

 للطلبالمسار األساسي 

 االنتقال 
 التفويضإلى 

 االنتقال 
 التفويضإلى 

8 



 معايير التأهيل
 فائدة المصلحة العامة•

 نقاط 9نقاط محتملة من واقع  5ينبغي الحصول على  –

 الحاجة المالية•

 نقاط 5نقاط محتملة من واقع  3ينبغي الحصول على  –

 القدرات المالية•

 نقاط 2نقطة محتملة من واقع  1ينبغي الحصول على  –
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 مالحظة هامة
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إذا كان طلب المساعدة المالية ال يستوفي 
معايير المدخل، فسوف يستثنى هذا الطلب 

ككل، وليس فقط من  gTLDمن برنامج 
 عنصر المساعدة المالية

 



 هيئة مراجعة مقدمي طلبات الدعم
 هيئة مستقلة من المتطوعين•

الخبرات في االقتصاديات النامية، خدمة /الخبرة•
 المصلحة العامة، تقديم المنح

 ICANNيوصى من هم خارج مجتمع •
 بالمشاركة

 التقييم وفًقا للمعايير المحددة•

 تعتبر القرارات نهائية•
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 SARPتعيين أعضاء 
 2012أعلنت في يناير •

 2012متاحة حتى مارس •

 عمليات االنتقاء في أبريل•

 التدريب في مايو•

 2012التقييم من مايو وحتى نوفمبر •
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 صندوق برنامج دعم مقدمي الطلبات
حوالي  ICANNخصص مجلس إدارة •

دوالر لبرنامج دعم مقدمي  2,000,000
 الطلبات

 مرشًحا  14سيدعم هذا التمويل المبدئي •
العمل مستمر لتقرير الموعد الذي يمكن فيه •

 قبول مشاركات أطراف خارجية



 خدمة العمالء
:  أسئلة عامة حول البرنامج•

http://newgtlds.icann.org/en/applic
service-ants/customer 

:  من أجل دعم وتبرعات الجهات الخارجية•
support@icann.org-candidate 

 :SARP بـلالتصال •
eoi@icann.org-sarp   
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http://newgtlds.icann.org/en/applicants/customer-service
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/customer-service
mailto:candidate-support@icann.org
mailto:sarp-eoi@icann.org


 المزيد من المعلومات والروابط
:  موقع البرنامج•

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/can
support-didate 

:  ملف حقائق برنامج دعم مقدمي الطلبات•
http://newgtlds.icann.org/en/about/program

/materials 

 SARP:االهتمامإعالن طلب إبداء •
://www.icann.org/en/announcements/ahttp

-nnouncement03-3feb12en.htm- 

: األسئلة الشائعة•
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/can

support/faqs-didate 
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http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support
http://newgtlds.icann.org/en/about/program/materials
http://newgtlds.icann.org/en/about/program/materials
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-03feb12-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-03feb12-en.htm
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support/faqs
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support/faqs


 الدعوة إلى العمل
أبلغ مجتمعك عن برنامج دعم مقدمي •

 الطلبات

 SARPتعيين متطوعين في •
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 شكًرا لك
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