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 13المواصفة 
 

 .BRANDأحكام نطاق المستوى األعلى 

من   اعتباًرا  السجل[،  مشغل  اسم  ]أدخل  و  الُمخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنترنت  مؤسسة  من  كل  اتفقت 
في االتفاقية المبرمة    13)المشار إليه بلفظ مشغل السجل"( على إرفاق هذه المواصفة  _______________،  

إليها )والمشار  السجل[  اتفاقية  سريان  تاريخ  ]أدخل  في  والمؤرخة  الطرفين  المستوى    بين  لنطاق  "االتفاقية"(  بلفظ 
[ نطاق  TLDاألعلى  التزام  فترة  طوال  سارية  تظل  أن  على  األعلى"(،  المستوى  )"نطاق  بلفظ  إليه  والمشار   ].

. وفقًا لما هو منصوص عليه هنا في هذه  brandالمستوى األعلى بمتطلبات تعريف نطاق المستوى األعلى في فئة  
  الوثيقة.

في أي وقت من األوقات، وفقًا لتقديرها المعقول، أن نطاق المستوى األعلى لم يعد مؤهالً  ICANNإذا قررت   .1

بتقديم إشعار خطي إلى مشغل السجل   ICANN، فتلتزم .brandليكون نطاقًا من نطاقات المستوى األعلى 
( تستوفي  1بأن ) يوًما تقويميًا بعد تاريخ تسليم هذا اإلشعار 30ويكون أمام مشغل السجل مدة  بقرارها. 

بشكل معقول، وفي هذه الحالة   ICANN. من المستوى األعلى وفقًا لما تقبله brandمتطلبات تعريف نطاقات 
( أن يبدأ في إجراءات فض المنازعات  2سارية، أو ) 13تستمر األحكام المنصوص عليها في هذه المواصفة 

  ICANNيوًما التقويمية للطعن على قرار  30لـ من االتفاقية في غضون مدة ا 5المنصوص عليها في المادة 
يوًما التقويمية   30عند انتهاء فترة الـ -إذا لم يستوِف مشغل السجل  )ويشار إليها بلفظ "إجراءات النزاع"(.

بشكل معقول   ICANN. من المستوى األعلى وفقًا لما تقبله brandمتطلبات تعريف نطاقات   -المشار إليها
بعد   TLD( ال يصبح نطاق المستوى األعلى 1من االتفاقية، ) 5ات التنازع بموجب المادة ولم يبدأ في إجراء

( يلتزم مشغل السجل على الفور باالمتثال للمتطلبات  2. من المستوى األعلى، و)brandذلك من فئة نطاقات 
(  3منها( و) 2لمادة )بخالف ا 13المنصوص عليها في االتفاقية طالما لم يتم تعديلها من خالل هذه المواصفة 

 منها( بعد ذلك أي أثر.  2)بخالف المادة   13ال يكون لألحكام الواردة في هذه المواصفة 

 في حالة بدء مشغل السجل إجراءات للتخاصم، ال يتم إجراء أي تغيير في حالة نطاق المستوى األعلى   .2
 انتظار إجراءات التخاصم هذه، خالل مدة   13. وفقًا لما ورد في هذه المواصفة brandكنطاق من نوع  

طالما أن مشغل السجل يواصل تشغيل نطاق المستوى األعلى بما يتفق مع المتطلبات الخاصة بتعريف نطاقات  
brand بخالف ما يتعلق بالمشكلة )المشكالت( المتنازع عليها.13. من المستوى األعلى وهذه المواصفة ،  

إلى اتفاق لحل  -في هذه االتفاقية  5.1طة بموجب المادة بعد الوسا-ومشغل السجل  ICANNإذا توصلت 
وإذا لم يتم حل النزاع من خالل الوساطة، يتم حل   إجراءات التخاصم، فيلتزم الطرفان بتنفيذ هذا االتفاق.

إذا حدث عند  من هذه االتفاقية.  5.2إجراءات التخاصم من خالل إجراءات تحكيم ملزمة بموجب المادة 
( تم تأييد قرار  2بالكامل من جانب المحكم أو )  ICANN( وتم تأييد قرار 1جراءات التحكيم ) االنتهاء من إ

ICANN   جزئيًا وتم إسقاط جزء منه من خالل المحكم ولم يلتزم مشغل السجل خطيًا باالمتثال لجزء القرار
أيام اعتباًرا من إعالن المحكم لنتائجه / نتائجها واالمتثال الفعلي  5في غضون  ICANNالمؤيد من جانب 

( ال يصبح نطاق 1ك النتائج، )يوًما اعتباًرا من تاريخ إعالن تل 30بجزء القرار الذي تم تأييده في غضون 
. في المستوى األعلى على الفور اعتباًرا من تاريخ  brandبعد ذلك من فئة نطاقات   TLDالمستوى األعلى 

إعالن المحكم لنتائجه / نتائجها، و)ب( يلتزم مشغل السجل على الفور باالمتثال للمتطلبات المنصوص عليها  
منها( و)ج( ال يكون لألحكام   2)بخالف المادة  13خالل هذه المواصفة  في االتفاقية طالما لم يتم تعديلها من

منها( بعد ذلك أي أثر اعتباًرا من تاريخ إعالن المحكم  2)بخالف المادة   13الواردة في هذه المواصفة 

بالكامل من خالل  -بعد االنتهاء من إجراءات التحكيم- ICANNوفي حالة إسقاط قرار  لنتائجه / نتائجها.
. من نطاقات  brandأي أثر ويظل نطاق المستوى األعلى في فئة   ICANNالمحكم، فال يكون لقرار 

في    ICANNوعلى الرغم من ذلك، ال تحد أي تسوية إلجراءات التخاصم أو تقيّد من حق   المستوى األعلى.
ن يكون نطاق في فئة  بأن نطاق المستوى األعلى لم يعد مؤهالً أل -وفقًا لتقديرها وحدها-أن تقرر بعد ذلك 

 -إن وجد -  13ويشار إلى التاريخ الذي ال تكون فيه هذه المواصفة  . في المستوى األعلى.brandنطاقات  
 منها( سارية بعد ذلك بلفظ "تاريخ التجريد من األهلية". 2)بخالف المادة 
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ر إليها بلفظ "مدونة السلوك"( في  يُعفى مشغل السجل من االلتزام بمتطلبات مدونة سلوك مشغلي السجالت )المشا  .  3
  . 9من المواصفة    6الملحقة بهذه االتفاقية، مع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليها في المادة    9المواصفة  

ويكون أي "إشعار باإلعفاء" صدر مسبقًا فيما يخص مدونة السلوك باطالً تلقائيًا وعلى الفور لدى تاريخ سريان  
المنصوص عليها في هذه المواصفة  لألحكام  د ذلك، يخضع أي إعفاء من مدونة السلوك  وبع   . 13هذه المواصفة  

 وحدها.   13

  دار مقاصة العالمات التجارية.  .4

من المواصفة  1من هذه االتفاقية والمادة  2.8مع عدم اإلخالل بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة  4.1

من متطلبات آلية حماية الحقوق لدار مقاصة العالمات التجارية )المشار  2الملحقة باالتفاقية والمادة  7
إليها بلفظ "متطلبات دار مقاصة العالمات التجارية"(، فإن مشغل السجل غير مطالب بأن يقدم فترة 

متطلبات دار مقاصة العالمات  تسجيل نطاقات العالمات التجارية للمرة األولى )وفقًا للتعريف الوارد في 
االلتزام بااللتزامات المنصوص عليها في   -باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة-التجارية( أو 

من متطلبات دار مقاصة العالمات التجارية )المشار إليها جميعًا بلفظ "متطلبات تسجيل نطاقات   2المادة 

ألن   ICANNظل نطاق المستوى األعلى مؤهالً من جانب العالمات التجارية للمرة األولى"( طالما 
   . من المستوى األعلى.brandيكون نطاقًا في فئة 

يجب على مشغل السجل االلتزام بجميع بسار األحكام األخرى المنصوص عليها في متطلبات دار   4.2
من متطلبات  1ادة مقاصة العالمات التجارية، بما في ذلك إكمال اختبار التكامل المطلوب بموجب الم

من متطلبات دار   3دار مقاصة العالمات التجارية وتوفير خدمات الدعاوى المطلوبة بموجب المادة 
( تأكيد بإكمال اختبار التكامل  1) ICANNيلتزم مشغل السجل بأن يقدم إلى   مقاصة العالمات التجارية. 

اريخ النهاية لفترة الدعاوى )وفقًا للتعريف  ( إشعاًرا بتاريخ البدء )"تاريخ بدء الدعاوى"( وت2والصحة و)
الوارد في متطلبات دار مقاصة العالمات التجارية( لنطاق المستوى األعلى، في كل حالة من خالل 

ال يجوز لمشغل السجل أن  ./http://myicann.secure.force.comبوابة خدمات العمالء على 
العالمات التجارية( أو يسجل اسم نطاق في  يخصص )وفقًا لما هو محدد في متطلبات دار مقاصة

" والتخصيص الذاتي أو التسجيل ألسماء النطاقات لنفسه NICنطاقات المستوى األعلى )باستثناء "

 ( قبل تاريخ بدء الدعاوى.5من المواصفة  3.2بموجب المادة 

مرة األولى الساري العمل  يجب على مشغل السجل االلتزام بمتطلبات تسجيل نطاقات العالمات التجارية لل  4.3
بها اعتباًرا من تاريخ نزع األهلية باإلضافة إلى بدء تسجيل نطاقات العالمات التجارية للمرة األولى في  

إذا لم تكن دار مقاصة العالمات التجارية أو أي    يوًما تقويمًيا بدايةً من تاريخ نزع األهلية.   60غضون  
قيد العمل في تاريخ إلغاء    ICANNالعالمات التجارية معيّنة من جانب  جهة تالية لها أو هيئة بديلة العتماد  

األهلية، فيجب على مشغل السجل تنفيذ متطلبات تسجيل نطاقات العالمات التجارية للمرة األولى من خالل  
واعتباًرا من تاريخ    . ICANNآلية بديلة يضعها مشغل السجل على أن تكون مقبولة بشكل معقول لمؤسسة  

ألهلية، ال يجوز لمشغل السجل تخصيص أو تسجيل أي أسماء نطاقات بديلة لجهات أخرى قبل  نزع ا 
تخصيص أو تسجيل جميع عمليات تسجيل فترة التسجيل المسبق ألصحاب العالمات للمرة األولى باستثناء  

دار  إلص   ICANNوفي حالة وضع    من متطلبات دار مقاصة العالمات التجارية.   2.2.4ما تجيزه المادة  

في فئة نطاقات    TLDبديل من متطلبات دار مقاصة العالمات التجارية خصيًصا من أجل نطاقات  
brand  أو نطاقات .TLD    في فئة نطاقاتbrand  السابقة، يوافق مشغل السجل على االلتزامات .

المعمول  بمتطلبات ذلك البديل إذا كانت هذه المتطلبات هي نفس متطلبات دار مقاصة العالمات التجارية  
 . 13بها اعتباًرا من تاريخ ذلك وتعديالتها من خالل هذه المواصفة  

 )أ( من االتفاقية ويحل محلها النص التالي: 2.9تُلغى العبارة الثانية من المادة   .5

( توفير وصول 1، يجب على مشغل السجل )11مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في المواصفة 
أمين  -الذين يبرمون اتفاقية سجل ICANNز لجميع أمناء السجالت المعتمدين من لخدمات السجل بدون تميي

ويلتزمون بها، شريطة أنه يجوز لمشغل السجل وضع معايير عادلة للتأهل  TLDسجل من أجل نطاق 



 

 3 

( تعيين ما  2، أو )TLDترتبط ارتباًطا معقوالً بالتشغيل الصحيح لنطاق  TLDلتسجيل األسماء في نطاق 
في أي مرحلة زمنية للعمل أمين )أمناء( سجالت   ICANNال يزيد عن ثالثة أمناء سجالت معتمدين من 

  .TLDنطاق حصريين ل

 من االتفاقية ويحل محلها النص التالي: 4.5تُلغى المادة   .6

  .نقل السجل بموجب إنهاء االتفاقية 4.5

أو أي إنهاء لالتفاقية بموجب المادة   4.2أو المادة  4.1عند انتهاء المدة بموجب المادة  )أ(

  ICANNشغل سجل تالي قد تعيّنه  أو أي م ICANN، يلتزم مشغل السجل بأن يقدم إلى 4.4أو المادة  4.3
كافة البيانات )بما في ذلك البيانات المخزنة في المستودعات بما   4.5بما يتفق مع هذه المادة  TLDلنطاق 

الالزمة من أجل الحفاظ على العمليات   TLD( فيما يخص عمليات السجل لنطاق 2.3يتفق مع المادة 
بعد التشاور مع مشغل   أو أي مشغل سجل تالي.  ICANNووظائف السجل الذي قد تطلبها بشكل معقول 

إلى مشغل سجل  TLDما إن كانت ترغب في نقل تشغيل نطاق المستوى األعلى  ICANNالسجل، تقرر 
تالي وفقًا لتقديرها وحدها وبما يتفق مع عملية نقل السجالت؛ ويشترط على الرغم من ذلك أنه بموجب  

مؤهالً ألن يكون نطاقًا في   TLDإذا كان نطاق المستوى األعلى ، 4.5األحكام الواردة في هذه المادة 

في تاريخ انتهاء أو إنهاء   13بما يتفق مع المواصفة  ICANN. من خالل brandالمستوى األعلى في فئة 
تفويض نطاق المستوى األعلى إلى  ICANNهذه االتفاقية )المشار إليه بلفظ "تاريخ االنتهاء"(، ال يجوز لـ 

تالي لمدة عامين بعد تاريخ االنتهاء دون موافقة مشغل السجل )على أنه ال يجوز له االمتناع   مشغل سجل
بشكل   ICANNعن تقديم هذه الموافقة أو وضع شروط لها أو تأخيرها لسبب غير معقول(، ما لم تقرر  

   ضرورية من أجل حماية المصلحة العامة. TLDمعقول أن نقل تشغيل نطاق المستوى األعلى 

أن نقل تشغيل نطاق المستوى األعلى  -وفقًا لتقديرها وحدها- ICANNإذا قررت  )ب( 
بأن تقدم لمشغل السجل إشعاًرا مكتوبًا   ICANNضروري من أجل حماية المصلحة العامة، فتلتزم 

إذا بدأ أمين السجل في   باإلضافة إلى تفسير تفصيلي بشكل معقول لقرارها الخاص بالمصلحة العامة.
يوًما تقويميًا اعتباًرا من استالم هذا اإلشعار في إجراءات حل النزاعات وفقًا لما هو منصوص   30غضو 

 TLDنقل تشغيل نطاق  ICANN، فال يجوز لـ ICANNمن االتفاقية للطعن على قرار   5عليه في المادة 
ومشغل  ICANNإذا توصلت  إلى مشغل سجل تالي خالل الفترة التي تكون فيها هذه اإلجراءات قائمة. 

إلى اتفاق لحل التخاصم، فيلتزم الطرفان بتنفيذ   -في هذه االتفاقية  5.1بعد الوساطة بموجب المادة -السجل 
وإذا لم يتم حل النزاع من خالل الوساطة، فيتم حل النزاع من خالل إجراءات تحكيم ملزمة   هذا االتفاق.

بعد االنتهاء من إجراءات - ICANNإسقاط قرار وفي حالة عدم  من هذه االتفاقية.  5.2بموجب المادة 

التفويض بنقل تشغيل نطاق المستوى األعلى إلى  ICANNبالكامل من خالل المحكم، يجوز لـ  -التحكيم
وفي حالة إسقاط قرار   مشغل سجل تالي في تاريخ إعالن المحكم لنتائجه/نتائجها أو بعد ذلك التاريخ.

ICANN  - بالكامل من خالل المحكم، فال يجوز لـ  -التحكيمبعد االنتهاء من إجراءاتICANN   التفويض

بأن هذا التفويض أو النقل ضروريًا من   ICANNأو نقل تشغيل نطاق المستوى األعلى استناًدا إلى قرار 
 أجل حماية المصلحة العامة.

لتجنب أي شك، ال يتم اعتبار أي مشغل طوارئ مشغل سجل تاٍل وذلك ألغراض هذه  )ج( 
أو تفويضها بموجب   TLDقبول طلبات  ICANN 4.5باإلضافة إلى ذلك، ال تمنع المادة  .4.5ادة الم

عملية مستقبلية لتقديم الطلبات من أجل تفويض نطاقات المستوى األعلى، مع مراعاة أية عمليات أو 
ة حقوق  فيما يتصل بعملية تقديم الطلبات تلك والتي تهدف إلى حماي ICANNإجراءات اعتراض تقرها 

بإجراء أية تغييرات تراها ضرورية على   ICANNيوافق مشغل السجل على جواز قيام  الجهات األخرى.

بما   TLDفي حالة نقل نطاق   TLDفيما يتعلق بنطاق  WHOISو DNSلسجالت  IANAقاعدة بيانات  
أو من تقوم بتعيينه بالحق في جواز إنفاذ حقوقها   ICANNإضافة إلى ذلك، تحتفظ  .4.5يتفق مع البند 

وتشغيله، بصرف النظر عن سبب إنهاء هذه   TLDبموجب مستند العمليات المستمرة للحفاظ على نطاق 
 االتفاقية أو انتهاء مدتها. 



 

 4 

جل  يوافق مشغل السجل على إجراء المراجعات الداخلية في مرة واحدة على األقل في كل عام تقويمية من أ .  7
. في المستوى brandللمتطلبات الخاصة بتعريف نطاقات فئة  TLDضمان استيفاء نطاق المستوى األعلى 

نتائج   ICANNيوًما تقويميًا بعد نهاية كل عام تقويمي، يقدم مشغل السجل إلى  20وفي في غضون  األعلى.
ه التنفيذيين تثبت استيفاء نطاق  مراجعته )مراجعاته( الداخلية، باإلضافة إلى شهادة محررة بمعرفة مسئولي

وسوف يتم    . في المستوى األعلى.brandبالمتطلبات الخاصة بتعريف نطاقات فئة   TLDالمستوى األعلى 

يوافق   .globalsupport@icann.orgعن طريق البريد اإللكتروني على  ICANNتقديم هذه المواد إلى 
ائج مراجعة وتوثيق مشغل السجل، ولكن تلتزم  بنشر وتعميم نت ICANNمشغل السجل على جواز قيام 

ICANN   بالحفاظ على سرية المعلومات التي حدد مشغل السجل بأنها معلومات سرية وعدم نشرها، بخالف ما
أن تحدد في المستقبل شكل ومحتوى هذه التقارير أو  ICANNويجوز لـ  من االتفاقية. 7.15يتفق مع المادة 

 ليم التقارير عن طريق وسيلة أخرى معقولة.إشعار مشغل السجل بوجوب تس

على الفور وخطيًا بأي تغيير على نطاق المستوى األعلى قد يتسبب  ICANNيجب على مشغل السجل إشعار   .8
  . في المستوى األعلى.brandفي عدم استيفاء نطاق المستوى األعلى للمتطلبات الخاصة بتعريف نطاقات فئة  

بأي تعديل أو تنقيح يتم على سياسات التسجيل  ICANNشغل السجل على تزويد باإلضافة إلى ذلك، يوافق م
. في  brandقد تؤدي إلى إلغاء تأهيل نطاق المستوى األعلى ألن يكون نطاقًا في فئة  TLDالخاصة بنطاق 

 المستوى األعلى.

   التعريفات.  .  9

االتفاقية وجميع اتفاقيات السجل األخرى   "اتفاقيات سجل العالمة التجارية المعمول بها" يُقصد بها هذه 9.1

 ومشغلي سجل العالمات التجارية المعمول به.  ICANNبين   13التي تحتوي على هذه المواصفة 

"مشغلي سجل العالمات التجارية العاملين" يُقصد بهم، بشكل مجمع، مشغلي سجل نطاقات المستوى  9.2

 ، بما في ذلك مشغل السجل.13اصفة األعلى التفاقية السجل التي تحتوي على هذه المو 

 ." نطاقات من المستوى األعلى حيث: Brand TLDsتعد " 9.3

مطابقة للعناصر النصية المحمية بموجب القانون المعمول تكون سلسلة نطاق المستوى األعلى  ( 1)
 ، وتكون هذه العالمة التجارية:صالحة بموجب القانون المعمول به  عالمة تجارية مسجلةمن  به،

مسجلة وتصدر ملف عالمة بيانات موقعة من قبل مكتب مقاصة العالمات التجارية أو أي   أ. 
، وإذا  ICANNجهة تخلفه أو سلطة بديلة للتحقق من صحة العالمات التجارية تعينها  

ت األهلية لسلطة التحقق هذه )شريطة أال يُطلب  كانت هذه العالمة التجارية تستوفي متطلبا
 من مشغل السجل االحتفاظ بالتسجيل ألكثر من سنة واحدة(؛ 

مملوكة ومستخدمة من مشغل السجل أو الشركة التابعة له في السياق العادي لعمل مشغل   ب.  
بها  السجل أو الشركات التابعة له فيما يتعلق بعرض أي من السلع و/أو الخدمات المطالب 

 في تسجيل العالمة التجارية؛ 

صادرة لمشغل السجل أو الشركة التابع له قبل إيداع طلب سجل نطاق المستوى األعلى  ج.  
 ؛ ICANNالخاص به مع  

مستخدمة طوال المدة بشكل مستمر في السياق العادي لعمل مشغل السجل أو الشركة   د. 
ات المحددة في تسجيل العالمة  التابعة له فيما يتعلق بعرض أي من السلع و/أو الخدم

  التجارية؛

 غير بادئة بنقطة؛ هـ. 
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مستخدمة من قبل مشغل السجل أو شركته التابعة في تنفيذ نشاط أو أكثر من أعماله التي  و.
 ال تتعلق بتقديم خدمات سجل نطاق المستوى األعلى؛

يكون مشغل السجل أو الشركات التابعة له أو المرخص لهم للعالمات التجارية مسجلون ألسماء   ( 2)
في سجالت نظام اسم النطاق المرتبطة بأسماء  النطاقات في نطاق المستوى األعلى ويتحكمون 

  النطاقات في أي مستوى في نطاق المستوى األعلى؛

 (؛ 11ال يكون نطاق المستوى األعلى من نطاقات السلسلة العامة )كما هو محدد في المواصفة  ( 3)

 هذه.نسخة دقيقة وكاملة من تسجيل العالمات التجارية  ICANNيكون مشغل السجل قد قدم إلى  ( 4)

( الموافقة التأكيدية لمشغلي سجل 1)  مشغل سجل العالمة التجارية وتعني استالم كل مما يلي:"موافقة  9.4

ثلثي إجمالي الرسوم )المحولة إلى    ICANNالعالمات التجارية العاملين ممن تصل مدفوعاتهم إلى 
الدوالر األمريكي إن أمكن، حسب سعر الصرف السائد والمنشورة في اليوم السابق في اإلصدار 

( المدفوع ICANNاألمريكي من صحيفة وول ستريت للتاريخ الذي يجرى فيه هذا الحساب من جانب 

الفترة السابقة بما يتفق مع اتفاقيات  من مشغلي سجل العالمات التجارية العاملين خالل  ICANNإلى 
( الموافقة األكيدة لمعظم مشغلي سجل العالمات التجارية 2سجل العالمات التجارية المعمول بها ) 

( فإن كل مشغل من مشغلي 2وتفاديًا للشك، فيما يتعلق بالفقرة )  العاملين وقت الحصول على الموافقة.
لديه تصويت واحد من نطاق المستوى األعلى من هذا المشغل  سجل العالمات التجارية العاملين سيكون 

  بما يتفق مع اتفاقية سجل العالمة التجارية المعمول بها.

"المرخص له للعالمات التجارية" يُقصد به أي شركة أو شراكة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو كيان   9.5
ارية مكتوبة مع مشغل السجل أو الشركة  قانوني مماثل )وليس شخًصا( لديه اتفاقية ترخيص عالمة تج 

التابعة له، وذلك الستخدام العالمة التجارية المسجلة المملوكة من قبل مشغل السجل أو الشركة التابعة له،  
 . التي يقوم مشغل السجل بتشغيلها، حيث: Brand TLDوالتي تتوافق عناصرها النصية تماًما مع سلسلة  

 موجب القانون المعمول به؛يكون هذا الترخيص صالًحا ب ( 1)

مثل هذا الترخيص مخصًصا الستخدام هذه العالمة التجارية في السياق العادي ألعمال  يكون  ( 2)
األعلى وليس أساًسا بغرض تمكين  نطاق المستوى  سجلهذا الكيان وبعيًدا عن تقديم خدمات 

  ؛تسجيل أو استخدام أسماء النطاقات في نطاق المستوى األعلى

 التجارية مستخدمة في أعمال ذلك الكيان طوال المدة بشكل مستمر؛ ون هذه العالمة تك ( 3)

يجب استخدام أسماء النطاقات في نطاق المستوى األعلى المسجلة لدى المرخص له للعالمة   ( 4)
التجارية للترويج أو الدعم أو التوزيع أو المبيعات أو الخدمات األخرى المرتبطة بشكل معقول 

 بأي من السلع و/أو الخدمات المحددة في تسجيل العالمات التجارية. 

، تظل كافة األحكام األخرى المنصوص عليها 13يه خصيًصا في هذه المواصفة  باستثناء ما هو منصوص عل . 10
المواصفة   هذه  في  هنا  المحددة  وغير  العريض  بالخط  المحددة  الكلمات  سارية.تحمل  االتفاقية  هذه    13في 

 المعني المحدد بإزاء كل منها في هذه االتفاقية. 

من االتفاقية   7.7أو    7.6من االتفاقية، إذا كان أي تعديل ينص عليه البند    7.7و  7.6بغض النظر عن البندين   . 11
ومشغل السجل وتعديالت مجلس اإلدارة(، سيؤدي إلى تعديل الشروط  ICANN)بخالف التعديالت الثنائية بين 

المواصفة   لهذه  المواصفة  13الصريحة  لهذه  الصريحة  الشروط  تعديل  يُلزم  ال  التعديل  هذا  فإن  لم   13،  ما 
( ال يوجد في هذا البند 1يحصل هذا التعديل أيًضا على موافقة مشغل سجل العالمة التجارية.وتفاديًا للشك، )

المواصفة    11 هذه  يقيد    13من  التعديالت   ICANNما  بشأن  ثنائية  اتفاقيات  إبرام  من  السجل  ومشغل 
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البند 2ية، و) أو أي حكم آخر من أحكام االتفاق  13واإلضافات على هذه المواصفة   ( ال تسري متطلبات هذا 
على أي تعديل من تعديالت مجلس اإلدارة أو يقيد اعتماد تعديالت المجلس وفقًا   13من هذه المواصفة    11

أو   7.6( إذا لم يحصل أي تعديل على موافقة مشغل السجل المطلوبة بموجب البند  3من االتفاقية، و)  7.6للبند  
بهذا التعديل حتى لو حصل هذا التعديل   13تضاء، ال تُعدل شروط هذه المواصفة  من االتفاقية، حسب االق  7.7

 على موافقة مشغل سجل العالمة التجارية. 

المواصفة   هذه  االتفاقية  هذه  في  الطرفان  تقدم، حرر  ما  المفوضين   13وإشهاًدا على  مندوبيهما  ونفذاها من خالل 
  الوارد أعاله. 13أصوالً اعتباًرا من تاريخ سريان هذه المواصفة 

  مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام الُمخصصة
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