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 3 عيينت

 ومحتواه السجل مُشغلل الشهري تقريرالتنسيق 

. ، يحتوي على ما يليregistry-reports@icann.orgإلكتروني بريد تقديم تقرير شهري إلى  السجل ُمشغلعلى 
ر حتى ثالثة أشهر من نهاية جهودًا تجارية معقولة؛ لالحتفاظ بسرية المعلومات الواردة بالتقاري ICANNستستخدم 

  . تقديم التقرير شهر

 

رقم
 مالحظات اسم الحقلالحقل

 االسم التجاري الكامل للمُسجل  اسم المُسجل01

  iana http://www.iana.org/assignments/registrar-idsهوية 02

 إجمالي النطاقات المدعومة  إجمالي النطاقات03

  السجل TLDإجمالي خوادم االسم المسجلة لنطاق  إجمالي خوادم االسم04

إجمالي النطاقات المُضافة في 05
 )net-adds-1-yr(عام 

 ) ها خالل فترة السماح باإلضافةولم يتم حذف(النطاقات المُضافة بنجاح 

إجمالي النطاقات المُضافة في 06
 )net-adds-2-yr(عامين 

 فترة بداية عامين  مععدد النطاقات المسجلة بنجاح 

إجمالي النطاقات المُضافة في 07
 )net-adds-3-yr(ثالثة أعوام 

 فترة بداية ثالثة أعوام  مععدد النطاقات المسجلة بنجاح 

مالي النطاقات المُضافة في إج08
 )net-adds-4-yr(أربعة أعوام 

 . إلخ

إجمالي النطاقات المُضافة في 09
 )net-adds-5-yr(خمسة أعوام 

" " 

إجمالي النطاقات المُضافة في 10
 )net-adds-6-yr(ستة أعوام 

" " 

إجمالي النطاقات المُضافة في 11
 )net-adds-7-yr(سبعة أعوام 

" " 

إجمالي النطاقات المُضافة في 12
 )net-adds-8-yr(ثمانية أعوام 

" " 

إجمالي النطاقات المُضافة في 13
 )net-adds-9-yr(تسعة أعوام 

" " 

إجمالي النطاقات المُضافة في 14
 )net-adds-10-yr(عشرة أعوام 

" " 

إجمالي التجديدات لعام واحد 15
)net-renews-1-yr( 

ولم يتم حذفها خالل فترة السماح (لتي تم تجديدها آليًا أو باألمر النطاقات ا
 ) بالتجديد
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 إجمالي التجديدات لعامين16
)net-renews-2-yr( 

 عدد النطاقات التي تم تجديدها بنجاح خالل فترة تجديد جديدة عامين 

إجمالي التجديدات لثالثة أعوام 17
)net-renews-3-yr( 

 تم تجديدها بنجاح خالل فترة تجديد جديدة ثالثة أعوام عدد النطاقات التي 

إجمالي التجديدات ألربعة أعوام 18
)net-renews-4-yr( 

 . إلخ

إجمالي التجديدات لخمسة أعوام 19
)net-renews-5-yr( 

" " 

إجمالي التجديدات لستة أعوام 20
)net-renews-6-yr( 

" " 

م إجمالي التجديدات لسبعة أعوا21
)net-renews-7-yr( 

" " 

إجمالي التجديدات لثمانية أعوام 22
)net-renews-8-yr( 

" " 

إجمالي التجديدات لتسعة أعوام 23
)net-renews-9-yr( 

" " 

إجمالي التجديدات لعشرة أعوام 24
)net-renews-10-yr( 

" " 

 -سجل الذي قام المُسجل اآلخر بإعالمه تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا المُ  حدوث النقل بنجاح25
 باألمر أو آليًا 

 تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا المُسجل الذي لم يُعلمه المُسجل اآلخر  لم يتم اإلعالم بحدوث النقل26

باألمر أو  -تم بدء عمليات النقل بواسطة مُسجل آخر قام هذا المُسجل بإعالمه  فقد النقل بنجاح27
 آليًا 

 تم بدء عمليات النقل بواسطة مُسجل آخر لم يُعلمه هذا المُسجل  لم يتم اإلعالم بفقد النقل28

 عدد نزاعات النقل التي كسبها هذا المُسجل  كسب نزاع النقل29

 عدد نزاعات النقل التي خسرها هذا المُسجل  خسارة نزاع النقل30

 التي تخص هذا المُسجل المتشعبة أو غير المحسومة عدد نزاعات النقل  عدم حسم نزاع النقل31

 النطاقات التي حُذفت خالل فترة السماح باإلضافة  نطاقات محذوفةلسماح 32

 النطاقات التي حُذفت خارج فترة السماح باإلضافة  نطاقات محذوفةلعدم سماح 33

 أسماء النطاقات المستردة من فترة االسترداد  نطاقات مستردة34

تمت عدم تقرير بنطاقات 35
 تهادعاستا

التي فشل المُسجل في تقديم تقرير  عادةالعدد اإلجمالي لألسماء المست
 بها  عادةاست

 

 .)يجب أن يحتوي آخر صف بكل تقرير على األعداد اإلجمالية لكل عمود لدى كل المُسجلين: مالحظة(
 


