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  لمعرفة المزيد حول أك�ب تغي�ي
نت منذ إنشائه، قم بزيارة ن�ت عىل الإ

http://newgtlds.icann.org

نت ICANN تضع ن�ت  ومجتمع الإ
 الأساس “لنظام اسم نطاق” أوسع

وأك�ث كفاءة

ي مرحلة ما بعد التفويض
إجراء حل نزاع �ف

نظام تعليق رسيع موحد

ي غضون
ف أي نطاق منتهك، �ف  سيتم تأم�ي

24 ساعة عىل إرسال شكوى سارية

تّعرف عىل المزيد عىل
http://newgtlds.icann.org/urs

Trademark PDDRP*
ي الغالب كمشكلة

 يوصف انتهاك العالمة التجارية �ف
ونية. ولكن ماذا إذا كان  ُمسّجل، مثل وجود جريمة إلك�ت

“مشغل السجل” متورًطا؟

ي مرحلة ما بعد تفويض
اع �ف ف  يعالج إجراء حل ال�ف

 العالمة التجاري أمثلة حيث يتواطأ فيها “مشّغل
ي انتهاك العالمة التجارية

السجل” �ف

تعرّف عىل المزيد عىل
http://newgtlds.icann.org/pddrp

نت بيئة واسعة ن�ت الإ

  تعرّف عىل كيفية حماية
عالمتك التجارية

ي الشهور القادمة،سيقفز عدد نطاقات
 �ف

نت العامة عالية المستوى من 22 ن�ت  الإ
إىل ما يزيد عن 1300

ي مكانها الصحيح لدعم أصحاب
 تم تضمينها الآن �ف

 العالمات التجارية وحمايتهم -
ء، ي

 قبل حدوث أي �ث
ء ي

ي حالة حدوث أي �ث
 و�ف

مستقبالً

آليات حماية الحقوق

غرفة مقاصة العالمات التجارية
 قبل تفعيل النطاقات

الجديدة

 بعد تفعيل النطاقات
الجديدة  بعد تفعيل النطاقات
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Sunrise خدمات
  أولوية وصول لطلب أسماء

 النطاقات المرفقة بعالماتك التجارية )العالمات التجارية)

خدمة الدعاءات للعالمة التجارية
إشعار “لأصحاب الحقوق” بعد

ي حالة انتهاك النطاق 
 التسجيل، الذي يسمح بإجراء فوري �ف

المسجل للحقوق

 تُعد غرفة مقاصة العالمات التجارية بمثابة حل متكامل يساعد
ي حماية أي عالمة تجارية ضمن جميع النطاقات العامة عالية

 �ف
نت ن�ت ي تظهر عىل الإ

 المستوى الجديدة ال�ت

 يعت�ب إرسال عالمة إىل “غرفة مقاصة العالمات التجارية” هي أول
 مرحلة لحماية حقوقك

إذا حدث انتهاك للحقوق بعد إطالق أي نطاق، 
 فهذا يُش�ي إىل دخول “التعليق الرسيع الموحد” 

ف التنفيذ
ّ )URS( ح�ي

http://trademark-clearinghouse.com

ن عالمتك التجارية تضم�ي


