
 إشعار العالمة التجارية
 

لقد تلقيت إشعار العالمة التجارية هذا ألنك تقدمت بطلب للحصول على اسم نطاق يطابق على األقل سجالً واحداً 
 من العالمات التجارية إلى دار مقاصة العالمات التجارية.

 
إذا كان هو نفسه إلى حد كبير قد يحق أو ال يحق لك تسجيل اسم المجال اعتماداً على الغرض من استخدامها، وما 

أو تتداخل مع العالمات التجارية المدرجة أدناه. قد تحمى أو ال تحمى حقوقك لتسجيل اسم النطاق كاستخدام غير 
 تجاري أو "استخدام المنصف" بموجب قوانين بلدكم.

 
تجارية والدوائر القضائية يرجى قراءة معلومات العالمة التجارية الموضحة أدناه بعناية، بما يتضمن العالمات ال

والسلع والخدمة التي تسجل من أجلها العالمة التجارية. يرجى مالجظة أن جميع االختصاصات ال تستعرض طلبات 
تسجيل العالمات التجارية عن كثب، ولذا قد توجد بعض معلومات العالمة التجارية أدناه في السجل المحلي أو 

قيقاً أو أساسياً لحقوق العالمات التجارية قبل التسجيل. إذا كانت لديك أسئلة، قد اإلقليمي الذي ال يجري استعراضاً د

 لالسترشاد بها. IPترغب في استشارة محام أو خبير قانوني بشأن العالمات التجارية و
 

جيل الخاصة إن استمريت في عملية التسجيل فقدم ما يفيد استالمك وتفهمك لإلشعار بقدر كبير ولن يتم انتهاك عملية التس
 بك واستخدامك السم النطاق بحقوق العالمة التجارية المدرجة أدناه.

 
 العالمة:  .1

 حق الدعوى: 
 البضائع والخدمات: 

 مسجل العالمة التجارية:
 معلومات اتصال مسجل العالمة التجارية:

 المنظمة:
 العنوان:
 المدينة:

 الوالية/المقاطعة:
 الرمز البريدي:

 الدولة:

 
اعتبار ملصق اسم النطاق هذا على أنه تم استخدامه أو تسجيله بشكل مسيء ضد العالمات التجارية التالية وفقاً لقد تم 

 للقرارات المرجعية:

 
 رقم الحالة: 

 :UDRPمزود 
 

 العالمة:  .1
 حق الدعوى:

 البضائع والخدمات: 
 مسجل العالمة التجارية: المنظمة:  

 العنوان: 
 المدينة: 

 الوالية/المقاطعة: 
 الرمز البريدي: 

 الدولة: 
 

 

 الرقم المرجعي للحالة: 
 اسم المحكمة: 

 صالحية المحكمة: 



 
 العالمة:  .2

 حق الدعوى: 
 البضائع والخدمات:  

 مسجل العالمة التجارية:
 المنظمة: 
 العنوان:  

 المدينة:  

 الوالية/المقاطعة:

 الرمز البريدي: 
 الدولة: 

 
-kwwm://....wtt/:ptthلمزيد من المعلومات حول السجالت المتضمنة في هذا اإلشعار، راجع 

ir:ttehtketc:.iep/iehw:hw/irtepc-hewei: 

 
 
 

  

http://www.trademark-clearinghouse.com/content/claims-notice
http://www.trademark-clearinghouse.com/content/claims-notice


 

 إشعار االسم المسجل
 

ألنه تم تسجيل اسم )أسماء( النطاق التالي الذي يطابق سجلك في دار مقاصة العالمات التجارية  لقد تلقيت إشعار االسم المسجل هذا

  ]هوية السجل[.

 اسم النطاق:

 اسم النطاق:

 اسم النطاق:

 وما إلى ذلك.

على   gTLDتتوفر قائمة بسجالت   السم النطاق في السجل المطبق. Whoisلمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة سجل 

http://www.icann.org/en/resources/registries/listing.   
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