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 3المواصفة 

 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

 بمتطلبات أداء توفر الخدمة في شهر تقديم التقرير WHOISو DNSمقارنة أداء توفر خدمة  .أداء توفر الخدمة. 1

القيم المفصولة  ملف إلكترونيًا بتنسيق ICANNيجب أن يتم إرسال هذا التقرير إلى  .تقرير النشاط بين المُسجلين. 2
  :باستخدام الحقول التالية لكل مُسجل، "|"أو بشرطة رأسية  csv بفاصلة
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