
 التجارٌة العالمة مقاصة

 1322 ماٌو 03

 المقاصة أغراض دار .2

 

فٌما كمخزن مركزي للمعلومات التً تتم مصادقتها، وتخزٌنها ونشرها عبارة عن مقاصة العالمة التجارٌة دار  1.1

ستقوم بإبرام عقود تتم على أساس التراضً فٌما بٌن  ICANNفإن  .التجارٌة اتالعالمحقوق حاملً ٌتعلق ب

العالمات التجارٌة، مقاصة دار خدمات فً العمل كموفر لحق بما ٌمنح ال,  اتالخدمأو مزودي مزود مع  لطرفٌنا

 وتسهٌل نقل المعلومات المتعلقة ببعض العالمات التجارٌة. تصدٌقو لقبول والتحقق منأي 

صحة العالمات التجارٌة  التحقق من و( مصادقة 1المقاصة فصل مجالً العملٌات األساسٌة: ) من طلبٌكما س 1.1

أو خدمات  Sunriseالجدٌدة لدعم  gTLD( العمل كقاعدة بٌانات بتوفٌر المعلومات لسجالت 2بالمقاصة، و)

إدعاءات العالمة التجارٌة. سواء عمل المزود ذاته على كال الوظٌفتٌن أو أصبح كال المزودٌن أكثر مالئمة 

  لتحدٌدهما.

ال بإحدى قواعد البٌانات المركزٌة للحصول على المعلومات المطلوبة إلجراء ٌحتاج السجل فقط إلى االتص 1.1

Sunrise ،مقاصة العالمة  أو خدمات إدعاءات العالمة التجارٌة بغض النظر عن تفاصٌل عقد )عقود( مزود خدمة

 .ICANNالتجارٌة مع 

طالما تم الحفاظ على هذه الخدمات أو  توفٌر خدمات إضافٌة إن وجدت لمزود خدمة مقاصة العالمة التجارٌةٌمكن  1.1

 أٌة بٌانات مستخدمة لهذه الخدمات بشكل منفصل عن قاعدة بٌانات المقاصة.

وسٌتم تنفٌذ  إلى المستلمٌن المحدودٌن. تالمعلوما رونشالمقاصة مخزناً لمعلومات المصادقة قاعدة بٌانات وستعتبر  1.1

ن لها أٌة قوى غٌر محددة بخالف ما وضح فً المٌثاق بالنظر إلى بما ٌتفق مع المخطط المحدود ولن ٌكو هافائوظ

قبل إجراء أٌة تغٌرات مادٌة على وظائف  ( المقاصة من تخلٌق هذه السٌاسة.اءمدرلن ٌتمكن مدٌر ) التصدٌق.

  كما ٌتم التعامل حالٌاً. ICANNالمقاصة، فستخضع لنفس فترة التعلٌق العام فً 

ٌُوجد أٌ صة دلٌالً وال ٌعتبر تضمٌن المقا 1.1 عالوة على ذلك فإن تعذر تقدٌم العالمات  .حقوق قانونٌة ةعلى أي حق وال 

التجارٌة بالمقاصة ال ٌجب النظر إلٌه على أنه افتقار إلى الٌقظة من حاملً العالمة التجارٌة أو تنازل عن أي حقوق 

  وال ٌمكن أن ٌكون له تأثٌرا سلبٌا فٌما ٌتعلق بهذا اإلخفاق.

 مزودو الخدمة .1

 

سٌشمل اختٌار مزود )مزودي( خدمة مقاصة العالمات التجارٌة بالضرورة مجموعة معاٌٌر، إالّ أن االعتبارات  2.1

تتمثل فً القدرة على التخزٌن والمصادقة ونشر البٌانات على المستوى األعلى لالستقرار واألمان دون سالرئٌسٌة 

 ٌل أو عملٌات التشغٌل الخاصة بالسجل. الرجوع إلى تكامل أو توقٌت عملٌة التسج

قدم التعلٌق العام اقتراحاً مفاده أن أفضل الطرق لحماٌة تكامل  .; إدارة قاعدة البٌاناتالتحققالتصدٌق/ –الوظائف  2.2

البٌانات وتجنب األمور الناشئة لمزودي المصدر الرئٌسٌٌن ٌجب أن تكون فصل وظائف إدارة قاعدة البٌانات وأي 

  للبٌانات. /تحققمصادقة عملٌات

 

 أو سجلةكم الكلماتٌة الماتالع لتأهّ  تضمن وهً التسجٌل عملٌات مصادقة على واحدة هٌئة تعمل سوف 2.2.1

تم وست .معاهدة أو دستور بفعل ةالمحمٌكلماتٌة أو كعالمات  قضائٌاً  منها التحقق تمكلماتٌة عالمات أنها 

العالمة التجارٌة، والذي ٌمكن توضٌحه من خالل تقدٌم إعالن استخدام  بضمان توفٌر ما ٌثبت الهٌئة هذه ةطالبم

 موقع وعٌنة واحدة من االستخدام الحالً.
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 تم) التجارٌة العالمة دعاءاتإ وخدمات Sunrise خدمات قدمتو بٌانات قاعدة على الهٌئة الثانٌة حافظتوس 2.2.2

  (.أدناه تناولها

 

 ICANN كانت إذا ما لتحدٌد أخرى وعوامل والسرٌة الفعالٌات موازنة فً لتصرفا وحرٌة التعقل، استخدام سٌتم 2.3

 .البٌانات تكامل على الحفاظ أجل من لإلدارة ىخرواألوالتحقق،  لمصادقةل واحدة - اثنتٌن أو بهٌئة ستتصل

 

  العالقات التعاقدٌة. 2.4

إلى احتٌاجات  تشغٌلها استناداٌتم سوف . ICANNمنفصلة ومستقلة عن  أن تكون المقاصةٌتوجب  2.4.1

أن تقوم بتنسٌق  ICANN السوق مع جمع الرسوم من هؤالء ممن ٌستخدمون هذه الخدمات. وٌجوز لـ

وتحدٌد الروابط المستخدمة بواسطة السجالت والمسجلٌن وأداء وظٌفة إشرافٌة أو وظٌفة ضمان جودة 

  للتحقق من تلبٌة أهداف حماٌة الحقوق بالشكل المالئم.

سٌتم تحدٌد مزود خدمة مقاصة العالمة التجارٌة )العالمات التجارٌة( )القائم على المصادقة/االعتماد  2.4.2

واإلدارة( من خالل عملٌة مفتوحة وشفافة بهدف ضمان تدنً التكلفة والوثوقٌة واتساق الخدمة لكل 

 مساعدي خدمات المقاصة. 

ن على توفٌر مصادقة العالمات التجارٌة المقدمة بالمقاصة ٌجب على مزود )مزودي( الخدمة الذٌن ٌعملو 2.4.3

  التعاقدٌة. ICANNااللتزام بالمعاٌٌر الدقٌقة التً ٌجب تحدٌدها باتفاقٌة 

على مدار سبعة توفرها بهدف أن ٌتضمن العقد متطلبات مستوى الخدمة وتوفر خدمة العمالء )ٌتوجب  2.4.4

ومتطلبات مخزن البٌانات ومتطلبات  ،ٌوماً فً العام( 365ساعة فً الٌوم و 24أٌام فً األسبوع و

  الوصول المتساوي لكل األشخاص والهٌئات التً تطلب الوصول لقاعدة بٌانات مقاصة العالمة التجارٌة.

إلى المدى المعمول به، ٌجب أن تتضمن االتفاقٌة تأمٌناً من مزود الخدمة عن األخطاء مثل األخطاء  2.4.5

 والسجالت ومسجلً النطاقات. ICANNركٌن مثل المسجلٌن واإلٌجابٌة للمشا

ٌجب على مزود خدمة المقاصة مساعدة مزودي خدمة مصادقة العالمات اإلقلٌمٌة )مباشرة  متطلبات مزود الخدمة. 2.5

محل أو عبر المقاولٌن الفرعٌٌن( للتمتع بمٌزة الخبراء المحلٌٌن ممن ٌتفهمون الفوارق الدقٌقة للعالمة التجارٌة 

 أمثلة لتفاصٌل معاٌٌر األداء المحددة فً معٌار جائزة التعاقد واتفاقٌات الخدمات:  التساؤل.

 ساعة طوال سبعة أٌام فً األسبوع )القائم على إدارة قاعدة البٌانات(؛ 24توفٌر إمكانٌة وصول  2.5.1

 رة قاعدة البٌانات(؛ توظٌف أنظمة موثوقة من الناحٌة التقنٌة مع تأمٌنها )القائم على إدا 2.5.2

استخدام أنظمة الوصول العالمً وأنظمة الموازنة بحٌث ٌمكن تجهٌز عدد من العالمات من مختلف  2.5.3

 المصادر بعدة لغات )القائم على إدارة قاعدة البٌانات والمحقق(؛

ٌم بٌاناتهم بقاعدة نقطة الدخول من حاملً العالمات التجارٌة لتقد -قبول حاالت الخضوع من كل العالم  2.5.4

 بٌانات المقاصة وقد تكون هٌئات إقلٌمٌة أو هٌئة واحدة؛

 السماح باللغات المتعددة مع تحدٌد تفاصٌل التنفٌذ الدقٌقة؛ 2.5.5

 البحث بإشعارات إدعاءات الخدمة؛ توفٌر الوصول من المسجل للتأكد  2.5.6

التحقٌق، أو المصادقة إلى جانب الوصول واإللمام أو  البٌانات، صلة بإدارة قاعدةالتمتع بالخبرة ذات ال 2.5.7

 )القائم على إدارة قاعدة البٌانات والقائم على المصادقة(؛ و بمختلف قوانٌن العالمات التجارٌة

وجوب الضمان من خالل متطلبات األداء بما ٌتضمن الواجهات المتضمنة بالسجالت والمسجلٌن بعدم منع  2.5.8

طاق وال عملٌات التشغٌل الخاصة بالسجل أو المسجل )القائم على إدارة قاعدة توقٌت تسجٌل اسم الن

 البٌانات(. 
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 العالمات بالمقاصة نمعاٌٌر تضمٌ .0

 

نقطة فردٌة لإلدخال قد تؤدي إلى الوصول إلى قاعدة -سٌطلب من حامل العالمة التجارٌة فقط تقدٌم كل نقطة إدخال  3.1

أن تستضٌف صفحة المعلومات التً  ICANNلة استخدام نقاط الدخول، ٌجب على فً حا بٌانات المقاصة بأكملها.

بغض النظر عن نقطة الدخول بالمقاصة فإن إجراءات المصادقة  توضح كٌفٌة تحدٌد نقاط اإلخضاع اإلقلٌمٌة.

 دة.المحددة ستكون موحّ 

 فٌما ٌلً المعاٌٌر الحالٌة للتضمٌن بالمقاصة: 3.2

 من كافة المناطق واالختصاصات القضائٌة. أو اإلقلٌمً القومًعلى المستوى المسجلة ٌة الكلمات العالمات 3.2.1

 أو اإلجراءات القضائٌة األخرى. قد تم التحقق منها قضائٌاً  كلماتٌةأي عالمة  3.2.2

سارٌة فً وقت تقدٌم العالمة التجارٌة إلى دار بموجب قانون أو معاهدة محمٌة كلماتٌة عالمة أي  3.2.3

 .مقاصة الحتوائهاال

 العالمات التجارٌة األخرى التً تمثل ملكٌة فكرٌة. 3.2.4

الحماٌة المتوفرة إلى تسجٌالت العالمات التجارٌة ال تمتد إلى طلبات التسجٌل، أو العالمات التجارٌة فً  3.2.5

راءات كانت خاضعة للبطالن الناجح، أو اإللغاء أو إجأي فترة اعتراض أو عالمات تجارٌة مسجلة 

 التصحٌح.

 

نسخة من معلومات فً دار المقاصة على المسجلة  الكلماتٌة العالمةقٌد نوع البٌانات التً تدعم ٌحتوي ٌجب أن  3.3

بما ٌتضمن رقم )أرقام( التسجٌل الضروري والدوائر القضائٌة التً  ،ذات الصلة أو عملٌة التسجٌل ملكٌة التسجٌل

  ك السجل.أصدرتها عملٌات التسجٌل، واسم مال

التحقق من التسجٌل قضائٌا مستندات فً دار المقاصة  الكلماتٌة عالمةالقٌد البٌانات التً تدعم تتضمن ٌجب أن و 3.4

  الممنوحة. الكلماتٌة والتً دخلت بشكل مناسب بواسطة المحكمة، والتً تدل على تحقق العالمة المحكمة

 اإلى دار المقاصة لتضمٌنه اتقدٌمهقد تم التً ٌتم قٌدها فً دار المقاصة  ٌةالكلماتعالمات الوتكون البٌانات التً تدعم  3.5

ٌجب أن حٌث وقت تقدٌمها إلى دار المقاصة للتضمٌن،  منها قضائٌاً أو اإلجراءات القضائٌة األخرى السارٌة فً

 نسخة من جزء مناسب من اإلجراءات القضائٌة ودلٌل على تارٌخ سرٌانها.تتضمن 

من األنواع التً تخالف األنواع التً تدعم قٌد العالمات التجارٌة فً دار المقاصة والتً تمثل ملكٌة فكرٌة  البٌانات 3.6

أعاله فٌتم تحدٌدها من خالل مشغل السجل ودار المقاصة استناًدا  3.2.3 – 3.2.1المنصوص علٌها فً القسمٌن 

 الخدمات التً ٌختار أي مشغل سجل محدد توفٌرها.إلى 

العالمة ك "icann." أو "icann.org" ٌسمح لعملٌات التسجٌل التً تتضمن حاالت امتداد المستوى األعلى مثل لن 3.7

العالمة أو تم التحقق منها أو حماٌتها )بمعنى أنه إن تلك  كان تم تسجٌل ذاالمقاصة بغض النظر عما إفً  الكلماتٌة

 لمقاصة(.بالدخول ل منهما لكالً  لن ٌسمح سوف، فicann.أو  icann.orgعلى سبٌل المثال عالمة وجدت 

خطٌة أو أي بٌان  ممن ٌطلبون تضمٌن عالماتهم بالمقاصة، تقدٌم إعالن أو شهادة ةسٌطلب من كل حاملً العالم 3.8

العالمة كما سٌطلب من حامل  آخر، ٌفٌد بصحة المعلومات المذكورة وحداثتها وعدم إرفاقها لغرض غٌر مناسب.

خالل وقت تضمٌن العالمة بالمقاصة إذا تم بحٌث  ،اظ على المعلومات المرفقة بالمقاصة حدٌثةالتصدٌق على الحف

م التحقق منها فً المقاصة أو تعالمة تسجٌل أو تحوٌلها إلى هٌئة أخرى أو فً حالة أهمل حامل العالمة الإلغاء 

وسٌكون  زام إٌجابً لإلعالم عن المقاصة.ٌكون علٌه التالعالمة فإن حامل للعالمة استخدام القانون العام  قضائٌاً 

حٌث بوعالوة على ذلك، فإنه ٌتوقع أن توجد عملٌة  هناك عقوبات تتعلق باإلخفاق فً الحفاظ على المعلومات حدٌثة.

قد دبرت عبر طرق احتٌالٌة أو مغشوشة أو العالمات ٌمكن إزالة عملٌات التسجٌل من المقاصة إن تم اكتشاف أن 

 بٌانات. ثبت عدم دقة ال
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ٌرغب فً للعالمة فإن مصادقة البٌانات سٌتطلب تجدٌدها على فترات من خالل أي حامل  ،كنظام حماٌة إضافً 3.9

والسبب وراء  ٌجب أن ٌسهل اإلخضاع اإللكترونً من العملٌة مع تقلٌل التكلفة المرتبطة به. البقاء بالمقاصة.

والمعلومات التً ٌحتاج إلٌها مشغل السجل لممارسة عمله  المصادقة على فترات هو انسٌابٌة فعالٌات المقاصة

 وتحدٌد العالمات بالمشكلة قٌد البحث.

 المقاصة بٌانات استخدم .4

ممن ٌطلبون تضمٌن عالماتهم فً المقاصة الموافقة على استخدام هذه المعلومات  ةالعالموسٌتوجب على كل حاملً  4.1

افقة قد تمتد فقط لالستخدام فً حالة التوافق مع الغرض المحدد لقاعدة ومع ذلك، فإن مثل هذه المو من المقاصة.

والسبب وراء هذه الفقرة هو منع  .مطالبات العالمات التجارٌةأو  Sunriseلخدمات  بٌانات المقاصة التجارٌة

دمة وجود عائق فً طرٌق مزود خٌتوجب وال  .بدون تصرٌح المقاصة حالٌاً من استخدام البٌانات بطرق أخرى

 مقاصة العالمة التجارٌة أو مزودي خدمة األطراف األخرى بشأن توفٌر خدمات إضافٌة على أساس غٌر حصري.

التجارٌة مرخصة  اتالعالممقاصة الموجودة فً دار بٌانات المٌزة تنافسٌة، ٌجب أن تكون إنشاء ومن أجل عدم  4.2

بشرط  وغٌر تمٌٌزي وعلى شروط معقولة تجارٌاً  للمنافسٌن المهتمٌن بتقدٌم خدمات إضافٌة على أساس متساوي

صة استخدام )أ( رخ :العالمة. ووفقاً لذلك، سٌتم عرض خٌارٌن للترخٌص لحامل موافقة حامل العالمة التجارٌة

البٌانات لكل المزاٌا المطلوبة لمقاصة العالمة التجارٌة مع عدم السماح باستخدام هذه البٌانات للخدمات اإلضافٌة 

سواء من جانب مزود خدمة مقاصة العالمة التجارٌة أو أٌة هٌئة أخرى أو )ب( ترخٌص استخدام البٌانات للمزاٌا 

الجدٌد والتً  gTLDs بـالعالمات االستخدامات اإلضافٌة المتعلقة بحماٌة  اإلجبارٌة لمقاصة العالمة التجارٌة وعن

تتضمن ترخٌص السماح بالمقاصة بترخٌص االستخدام والتعامل مع البٌانات بمقاصة العالمة التجارٌة للمنافسٌن 

كل األحكام والشروط التً توفر كذلك هذه الخدمات اإلضافٌة. وسٌتم تحدٌد تفاصٌل التنفٌذ المحددة كما سٌتم تضمٌن 

 . ICANNوالخضوع لمراجعة  ICANNالمتعلقة بفقرة هذه الخدمات باتفاقٌة مزود خدمة المقاصة التجارٌة مع 

لتحقق والبحث فً إشعارات العالمة التجارٌة، خدمة محتمل بهدف امسجل أي لن ٌتم اعتبار الوصول من جانب   4.3

فسٌمثل إساءة استخدام البٌانات من قبل مقدمً الخدمات أما المسجل.  إضافٌة وٌجب أن ٌتم توفٌرها دون تكلفة على

 إلنهاء المباشر.ل اأساسً 

 إرشادات مصادقة البٌانات .5

 

جدٌر بالذكر أن إحدى وظائف التضمٌن األساسٌة للمقاصة تتمثل فً مصادقة البٌانات بما ٌلبً معاٌٌر محددة بالحد  5.1

 دد من المعاٌٌر الدنٌا وهً كالتالً:وعلى ذلك فقد تم اقتراح ع األدنى.

قائمة مقبولة لمصادر مصادقة البٌانات وذلك مثل مواقع الوٌب المرخصة ومكاتب العالمة التجارٌة  5.1.1

المنتشرة فً أرجاء العالم ومزودي األطراف األخرى ممن ٌمكنهم الحصول على معلومات من مكاتب 

 العالمة التجارٌة المتنوعة وما إلى ذلك؛

والعنوان ومعلومات االتصال لمقدم الطلب وتحدٌثها وموافقتها إن تم إدراج مالك العالمات  سماالدقة  5.1.2

 التجارٌة المسجل؛

 توفٌر معلومات االتصال اإللكترونٌة والحرص على دقتها؛ 5.1.3

الخاصة لرقم  أعضاء التسجٌل والدول التً توافق المعلومات بقاعدة بٌانات مكتب العالمة التجارٌة 5.1.4

 التسجٌل.

صاحب تتم مطالبة ، أو معاهدة ،قانونمة، أو من خالل محكتكن محمٌة من أجل التحقق من مقاصة العالمات التً لم  5.2

تقدٌم تقدٌم أدلة من االستخدام المتواصل للعالمة فً اتصال مع تقدٌم حسن النٌة لبٌع السلع أو الخدمات قبل العالمة 

مع عٌنة فردٌة عبارة عن إعالن موقع تكون أدلة االستخدام المقبولة ٌجب أن .المقاصة دارإدراجها فً طلب ب
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أو أي لقطات للشاشة  وأكتٌبات إعالن  وأحاوٌات  وأعالمات  وأمسمٌات باالستخدام الحالً والذي قد ٌتألف من 

 .الحالً ٌثبت االستخدامشًء آخر 

 آلٌات حماٌة الحقوق اإللزامٌة .6

  

استخدام مقاصة العالمة التجارٌة بهدف دعم آلٌات حماٌة الحقوق قبل الجدٌدة  gTLDجمٌع سجالت  من تطلبسٌُ 

مطالبات العالمات خدمة مؤلفة من التً ٌجب أن تتكون فً الحد األدنى و ،أو فترة اإلطالق المبدئٌة (RPMsاإلطالق )

 .Sunriseوعملٌة  التجارٌة

 

 العالمات التجارٌةدعاوى خدمة  6.1

 

الجدٌدة خدمات دعاوى العالمات التجارٌة خالل فترة التشغٌل األولٌة  gTLDٌجب أن ٌوفر مشغلً سجالت  6.1.1

ا األولى  60الـ للعالمات التجارٌة فً دار مقاصة العالمات التجارٌة. وٌجب أن تحدث فترة البدء هذه لمدة  ًً ٌوًم

 على األقل اعتباًرا من فتح التسجٌل للتسجٌل العام.

 

لنطاق حقوق حامل المتوقع إشعار واضح للمسجل إن الغرض من خدمة دعاوي العالمات التجارٌة هً توفٌر  6.1.2

جدٌر بالذكر وجود  .)إخطار دعاوى العالمات التجارٌة( لمسجلٌنعلى ابهدف تقلٌل التأثٌر غٌر الجٌد العالمة 

 ( استالم1ما ٌلً: )المحتمل المسجل  ٌضمن البٌان المحدد من نموذج ٌوضح العناصر المطلوبة مرفق بالمستند.

إشعاراً ٌفٌد المتوقع ( استالم المسجل 2)العالمات( فً المقاصة؛ ) ٌفٌد بتضمٌن العالمة إشعاراً المتوقع المسجل 

عدم انتهاك عملٌة التسجٌل واستخدام اسم المتوقع ( على قدر معرفة المسجل 3و)، بتدارك األمر والتعرف علٌه

 حقوق الخاضعة لإلشعار. للالنطاق المطلوب 

 

ٌجب أن ٌحتوي إشعار إدعاءات العالمة التجارٌة على ارتباطات أو ٌوفر طرقا بدٌلة لتمكٌن الوصول للمسجل  6.1.3

إلى مرجع معلومات قاعدة بٌانات مقاصة العالمة التجارٌة باإلشعار للتعرف بشكل أفضل على حقوق المتوقع 

)أو أي مصادر االرتباطات هذه مل العالمة التجارٌة. وٌجب أن ٌتم توفٌر العالمة التجارٌة محل النزاع من حا

األفضل أن ٌتم تقدٌم إشعار إدعاءات الخدمة من  .المتوقع فً الوقت المناسب فعلٌا دون تكلفة على المسجلأخرى( 

عاٌة األمم المتحدة باللغة المستخدمة ببقٌة حاالت التعامل مع المسجل أو السجل ولكن على األقل بلغة مستخدمة بر

 ن المسجل أو مسجل النطاق/السجل(.)كما هو محدد م

 

المقاصة( بإعالم دار مع الربط فسٌقوم المسجل )مرة أخرى من خالل فً دار المقاصة، تم تسجٌل اسم النطاق  ذاإ 6.1.4

 بالتسجٌل.على الفور العالمة حامل )حاملً( 

 

إلى السجالت عند محاولة المسجلٌن تسجٌل ترسل إشعار بحٌث ة التجارٌة قاعدة بٌانات مقاصة العالمهٌكلة ٌجب  6.1.5

أن  "كلٌاً  متطابقة"وٌقصد بـ . فً دار المقاصة التً تم التحقق منهاالعالمات مع " كلٌاً  "متطابق اسم نطاق ٌكون

العالمة وقد تم فً هذا الصدد: )أ( مسافات متضمنة ب .للعالمةٌكون اسم النطاق من عناصر نصٌة مطابقة وكاملة 

استبدالها بحروف وصل )أو العكس( أو حذفها؛ )ب( الحروف الخاصة المحددة المتضمنة بالعالمة التجارٌة كما ٌتم 

نطقها بكلمات مناسبة توضحها )@ و&(؛ )جـ( عالمات الترقٌم أو الحروف الخاصة المتضمنة بالعالمة والتً ال 

( تم استبدالها بمسافات أو 2( محذوفة أو )1ثانً والتً قد تكون )ٌمكن استخدامها باسم النطاق من المستوى ال

المؤهلة  ،"العالمات المتضمنة"حروف وصل أو بخطوط سفلٌة وال تزال تعتبر مطابقة و)د( عدم وجود الجمع و

 للتضمٌن. 

 

 Sunriseخدمة  6.2
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رحلة ما قبل التشغٌل وٌجب تقدٌم ٌوًما على أقل تقدٌر خالل م 30لمدة  Sunriseٌجب توفٌر خدمات تسجٌل  6.2.1

فً حالة سعً أحدهم للحصول على تسجٌل  إلى سائر حاملً العالمات التجارٌة فً دار المقاصةإخطار 

Sunrise التً تكون "مطابقة تماًما" لالسم . ٌجب توفٌر اإلخطار إلى حاملً العالمات التجارٌة فً دار المقاصة

 .Sunriseالمقرر تسجٌاه خالل 

 متطلبات تلبى فسوف ،Sunrise خدمة تسجٌل تقدٌم السجل بها ٌختار التً الحاالت فً. Sunrise تسجٌل عملٌة 6.2.2

 سٌاسةتضمٌن و التجارٌة، العالمات مقاصة بٌانات قِبل من مؤكد أدنى كحد متطلب باعتبارها( SERs) األهلٌة

 (.SDRP) أو Sunrise خالف تسوٌة

 قبل أو وقت صدرت التً( أعاله 7.1 القسم فً رللمعاٌٌ المطابقة) العالمة ملكٌةSERs :(1 ) عرض ٌشمل 6.2.3

 كما) المطابقة الجدٌدة gTLD طلب لقائمة ICANN نشر وقت أو قبل قدمت وقد السجل التفاقٌة السرٌان تارٌخ

: هً ختٌارٌةاال السجل انتخاب متطلبات أن بالذكر وجدٌر( 2) له؛ المقدم نطاق السم( أعاله 6 القسم فً محدد هو

 فقرة( 4)و ودقتها؛ المقدمة المعلومات بصحة ٌفٌد تعهد( 3) التسجٌل؛ ٌتناولها التً والخدمات للسلع الدولٌة الدرجة

 .بالمقاصة مصادقته تسهٌل أو المستند تسجٌل بتوثٌق البٌانات بكفاٌة

الذي ٌتم  وقتفً ال( 1) :األقل على لٌةالتا األربعة األسس إلى استنادا بالتحدٌات المقترحة SRDP ٌسمح أن ٌجب 6.2.4

)أو إقلٌمً( أو أن العالمة التجارٌة لم  وطنً أثر ذا تسجٌال المسجل لكتٌموال  المتحدى، النطاق اسم تسجٌلفٌه 

 إلٌها ٌستند التً للعالمة متطابق غٌر النطاق اسم( 2) ؛توثق من خالل حكم محكمة أو ٌحمٌها قانون أو معاهدة

 Sunrise تسجٌل فً المسجل علٌه اعتمد الذيالعالمة التجارٌة  تسجٌل( 3) ؛Sunrise جٌلتس إلى التسجٌل

 ؛)أو إقلٌمً( أو أن العالمة التجارٌة لم توثق من خالل حكم محكمة أو ٌحمٌها قانون أو معاهدة وطنً أثرلها  ولٌس

 أو وقت ٌصدر لم الذي Sunrise تسجٌل فً النطاق اسم مسجل علٌه اعتمد الذيالعالمة التجارٌة  تسجٌل( 4)

 .للطلبات استالم ICANN إعالن قبل أو وقت التقدم عدم مع السجل التفاقٌة السرٌان تارٌخ وقت قبل

 .التحدٌثات وٌسمع المطابق، النحو على العالمات، على وٌصادق فً وٌدقق ،SERs بـ المقاصة بٌت ٌحتفظ سوف 6.2.5

 بالمقاصة العالمات حماٌة .7

 العالمة بمقاصة العالمات بكل التجارٌة العالمة ادعاءات خدمات أو Sunrise تمد أن الجدٌدة gTLD التسج على ٌجب

 التً تلك من أوسع هو المطالبات خدمة قِبل من المستخدمة المسجلة العالمات نطاق فإن أدناه، موضح هو كما. التجارٌة

 .Sunrise لفترات تستخدم

 

: هً التً الكلماتٌة العالمات بجمٌع االعتراف السجالت على ٌتعٌن - التجارٌة ماتالعال مقاصة لخدمات بالنسبة 7.1

 وجه على محمً( 3) أو قانوناً؛منه  تحققم( 2)، أو متعددة أوأو اإلقلٌمً على المستوى الوطنً  مسجلة( 1)

للتضمٌن. وال ٌلزم فً وقت تقدٌم العالمة التجارٌة إلى دار المقاصة  سارٌة معاهدة أوبموجب قانون  التخصٌص

 تقدٌم إشعار باالستخدام.

مسجلة على المستوى ( 1): الكلماتٌة العالمات بجمٌع االعتراف السجالت على ٌتعٌن - Sunrise لخدمات بالنسبة 7.2

ٌكون لها دلٌل استخدام فً صورة إعالن وعٌنة مفردة من االستخدام الحالً وتم  أنوالتً ٌمكن أو اإلقلٌمً الوطنً 

( التً تم التحقق منها من خالل إحدى المحاكم أو 2ه إلى دار مقاصة العالمات التجارٌة والتحقق منه أو )تقدٌم

 2008ٌونٌو  26قانون أو معاهدة سارٌة فً الوقت الحالً وكانت سارٌة فً المحمٌة بشكل خاص من خالل  (3)

 أو قبل هذا التارٌخ.

 

 المقاصة تكلفة .8

 

وٌلتزم حاملو العالمات التجارٌة بالتسجٌل فً دار الخدمات. المستفٌدة من طراف األبالكامل من جانب ٌجب أن ٌتم تحمل التكلفة 
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. أما المسجلٌن وغٌرهم ممن ٌقدمون أنفسهم إلى Sunriseالمقاصة، كما تقوم السجالت بسداد مطالبات العالمات التجارٌة وخدمات 

 .اصة مباشرةخدمات دار المقاصة فٌلتزمون بالسداد إلى دار المق
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 التجارٌة العالمة إشعار

[In English and the language of the registration agreement] 

 
 من واحداً  سجالً  األقل على ٌطابق نطاق اسم على الحصول طلب على بناءً  التجارٌة العالمة هذه إشعار تلقٌت لقد

 .التجارٌة بالعالمات الخاص المقاصة دار إلى لتجارٌةا العالمات

 أو كبٌر حد إلى نفسه هو كان إذا وما استخدامها، من الغرض على اعتماداً  المجال اسم تسجٌل لك ٌحق ال أو ٌحق قد

 رغٌ كاستخدام هذا النطاق اسم لتسجٌل حقوقك تحمى ال أو تحمى قد. أدناه المدرجة التجارٌة العالمات مع تتداخل

 [in bold italics or all caps]. بلدكم قوانٌن بموجب "منصف استخدام" أو تجاري

 

 القضائٌة والدوائر التجارٌة العالمات ٌتضمن بما بعناٌة، أدناه الموضحة التجارٌة العالمة معلومات قراءة ٌرجى

 طلبات تستعرض ال ختصاصاتاال جمٌع أن مالجظة ٌرجى. التجارٌة العالمة أجلها من تسجل التً والخدمة والسلع

 أو المحلً السجل فً أدناه التجارٌة العالمة معلومات بعض توجد قد ولذا كثب، عن التجارٌة العالمات تسجٌل

 .التسجٌل قبل التجارٌة العالمات لحقوق أساسٌاً  أو دقٌقاً  استعراضاً  ٌجري ال الذي اإلقلٌمً

الملكٌة الفكرٌة و التجارٌة العالمات بشأن قانونً خبٌر وأ محام استشارة فً ترغب قد أسئلة، لدٌك كانت إذا

 .لالسترشاد

 التسجٌل عملٌة انتهاك ٌتم ولن كبٌر بقدر لإلشعار وتفهمك استالمك ٌفٌد ما فقدم التسجٌل عملٌة فً استمرٌت إن
 . أدناه المدرجة التجارٌة العالمة بحقوق النطاق السم واستخدامك بك الخاصة

 : التجارٌة العالمة بمقاصة المدرجة التجارٌة لعالماتا [number] ٌلً ما
 

 [click here for more if maximum character count is exceeded] :السلع: الدعوى حق: . العالمة1
 العالمة مسجل اتصال معلومات: التجارٌة العالمة مسجل: متاحاً  كان إن المكافئ أو والخدمات للسلع الدولٌة الطبقة
 : ةالتجارٌ

 
[with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse] 

 
 [click here for more if maximum character count is exceeded] :السلع: الدعوى حق: العالمة .2

 : التجارٌة العالمة مسجل: متاحاً  كان إن المكافئ أو والخدمات للسلع الدولٌة الطبقة
 

 : التجارٌة العالمة مسجل اتصال معلومات
****** [with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse] 

 

 [click here for more if maximum character count is exceeded] :السلع: الدعوى حق: . العالمة1 .1

 العالمة مسجل اتصال معلومات: التجارٌة العالمة مسجل: اً متاح كان إن المكافئ أو والخدمات للسلع الدولٌة الطبقة
 : التجارٌة

 

 


