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 سياسة قبول التسجيل .1

ل بازار خال اتالنطاق اءتحدد سياسة التسجيل هذه الشروط واألحكام التي تحكم تسجيالت اسم

 فترة اإلطالقة.

عند تقديمك لطلب اسم نطاق بازار خالل فترة اإلطالقة، فإنك توافق على أن  1.1

 ب: تلتزم قانونيا  

 العامة لدوتبازار المتوفرة على وسياسة التسجيلهذه  اإلطالقةسياسة  .أ

policy/-http://dotbazaar.net/registration  والمدمجة بهذه

 السياسة بالمرجعية؛

اتفاقية التسجيل المقدمة من قبل المسجل المعتمد الراعي والذي من خالله  .ب

 طلب الحصول على اسم النطاق بازار؛ و مت  قد  

 أية سياسات أخرى تُلِزم بها آيكان من وقت ألخر. .ت

البيانات التي قدمتها في اتفاقية التسجيل مع المسجل المعتمد وضح وتثبت لنا أن ت 1.4

 الراعي السم النطاق بازار الخاص بك كاملة ودقيقة.

تتحمل مسؤولية منفردة في تحديد ما إذا كان تسجيل اسم النطاق بازار الخاص  1.3

 واستخدامه يتوافقان مع سياسة التسجيل هذه.بك 

 التعاريف .2

 في سياسة التسجيل هذه: 4.1

ل المعتمد"  .أ ل المعتمد لدى آيكان والذي دخل في اتفاقية )"اتفافية المسج ِّ " يعني المسج ِ

ل  -التسجيل مع مشغل التسجيل، والمرخ ص له تسجيل األسماء في نطاقات  "(المسج ِ

 .لبازار (LTDالمستوى األعلى)

ي من التمراحل اإلطالقة " يعني فترة التسجيل العام والتي تبدأ بعد التوفر العام" .ب

 ُ ية بكلمة والمنتهر أسماء النطاقات التي تكون أصل كتابتها اللغة العربية وف  خاللها ست

لين المؤهلين لتسجيل أسماء النطاقات بشكل عام وعلى أساس بازار  إلى كل المسج ِ

في سياسة التسجيل  المنصوص عليهايُخدم أوال من يأتي أوال ، وبموجب اإلجراءات 

 .العامة لدوتبازار

لى تعني السياسة المتوفرة ع"سياسة التسجيل" و"سياسة تسجيل دوتبازار العامة"  .ت

http://dotbazaar.net/registration-الموقع اإللكتروني لمشغل التسجيل 

policy/ اتبهذه السياسة بالمرجعية، والتي تحكم تسجيل أسماء النطاق ةوالمدمج 

 بازار.

 " تعني مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة.آيكان" .ث

ل" .ج " تشير إلى الفرد أو الكيان الذي يقدم طلب أو يرغب لك" و"ك" و"أنت" و"المسجَّ

ل المعتمد.   في التسجيل على اسم النطاق بازار لدى المسج ِ

" تشير إلى مؤسسة كور، وهي جمعية غير نا" و"لنا"، و"نحن"، و"التسجيلمشغل " .ح

-route de Pré ,29  -ربحية سويسرية مقرها مركز التجارة العالمي الثاني 

http://dotbazaar.net/registration-policy/
http://dotbazaar.net/registration-policy/
http://dotbazaar.net/registration-policy/
http://dotbazaar.net/registration-policy/
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Bois - CH-1215 Geneva  ككيان مسؤول عن تشغيل نطاقات المستوى

 األعلى لبازار.

ئمة األسماء المحجوزة " يعني اسم نطاق البازار المدرج في قااالسم المحجوز" .خ

 ن التسجيل.ع المحجوبة

 " نطاق المستوى األعلى.TLD" .د

 

 الشروط العامة ونظرة عامة على اإلطالقة .3

 توفييسللتسجيل على اسم النطاق بازارخالل فترة اإلطالق، على مقدم الطلب أن  3.1

األهلية المحددة والمبينة في سياسة اإلطالقة هذه لكل فئة إطالقة،  شروط)أوال ( 

األهلية العامة وشروط االستخدام المبينة في سياسات التسجيل  شروطو)ثانيا ( 

 دوتبازار، والتي تتطلب من بين أمور أخرى أن تكون أسماء النطاقات:

العربية )كالعربية والجاوية والكردية والباشتو والفارسية  كتابتها اللغةأصل  .أ

 المنشور على (IDNواألردية( حسب جدول أسماء النطاقات الدولية )

--tables/tables/xn-http://www.iana.org/domains/idn

bab2bd_arab_1.0.txtmg 

المتوفرة على قواعد نطاقات دوتبازار كما يجب أن تتبع 

rules/-http://dotbazaar.net/domain  والمدموجة بهذه السياسة

 بالمرجعية؛

مشروع، )ثانيا ( يتناسب مع دور  أن تُستخدم بحسن نية وبغرض )أوال ( .ب

؛ و)ثالثا ( نشر وتعزيز دور بازار كوسيلة للتجارة وأهمية االسم المسجل

 اإللكترونية

تُطبق سياسة التسجيل العامة لبازار على كل جوانب التسجيل الخاص بك 

 والغير متوفرة في سياسة اإلطالقة هذه.

حسب التوقيت  11:11الساعة في  4112أب  46تبدأ مرحلة إطالقة البازار في  3.4

حسب التوقيت  11:11في الساعة  4112تشرين األول  48العالمي وتنتهي في 

يوم، تُقبل الطلبات على الفئات الخمس: أربع فئات  63خالل فترة الو 1.العالمي

من غير ذوي لمسجلين لوفئة واحدة إضافية  المسبقةحقوق ذوي الللمسجلين 

تُقبل الطلبات على الفئات الخمس بشكل فوري )الندرش(. و المسبقةحقوق ال

للتسلسل وفقا   يوما   36وتُخصص في نهاية مرحلة اإلطالقة والتي تستمر 

ض مل )أي تُقبل أو تُرفكل فئة. وبالتالي تُخصص كل فئة بالكا ألولوياتالهرمي 

( قبل تخصيص أي اسم في الفئة التالية. وسيُتحقق من الخالفتسوية أو تُرسل ل

ن واإلعالمن قبل مشغل التسجيل.  على حدى وبشكل كاملكل مطالبة باألولوية 

ة إلى كثر أولويالذاتي لن يكون كافيا . والفئات حسب األولوية هي كالتالي )من األ

 األقل أولوية(:

                                                           
ستمر ن تكلمذكورة أعاله وحسب تقديرنا. ولامن فئات اإلطالقة نحن نحتفظ بحقنا في مراجعة وتمديد الجدول الزمني ألي فئة مهم:  1

وستكون خدمة إشعار المطالبات بالعالمات التجارية سارية لمدة ال تقل عن مدة سريان الندرش  يوما   06سنرايز لمدة ال تقل عن ال

 يوم من التوفر العام. 06وأول 

http://www.iana.org/domains/idn-tables/tables/xn--mgbab2bd_arab_1.0.txt
http://www.iana.org/domains/idn-tables/tables/xn--mgbab2bd_arab_1.0.txt
http://dotbazaar.net/domain-rules/
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 التفاصيل المدة الفئة / األولوية

 4112آب  46 سنرايز -1
 11:11الساعة 

 حسب التوقيت العالمي
تشرين األول  48

الساعة  4112
حسب  11:11

 التوقيت العالمي

 رنامجب ة من قبلتالُمثب العالماتألصحاب الفرصة تقدم هذه الفئة 
والتي أصل  (Clearinghouseحماية العالمات التجارية )

العربية ) العربية والجاوية والكردية والباشتو والفارسية  كتابتها
التسجيل على اسم النطاق المقابل في تقديم طلب في واألردية( 

( لبازار. وفي حال وجود أكثر TLDة )أسماء النطاقات العالمي
 ائزالفاسم نطاق متطابق، يُحدد مقدم الطلب ى لعسنرايز طلب من 

 بالمزاد.

فترة التسجيل  -4
لإلدارات  ةالمحدود
 العامة

 4112آب  46
 11:11الساعة 

 حسب التوقيت العالمي
تشرين األول  48

الساعة  4112
حسب  11:11

 التوقيت العالمي

ألصل ذات االكتابة  فيها تُستخدمالتي  لألراضي"للسلطات العامة 
بشكل رسمي" )كما هو محدد في هذه السياسة(، العربية  العربي
وأسماء  بأسماءهم؛ أسماء الخدمات العامةفيما يتعلق وذلك 

 المناطق الجغرافية الغير محجوزة من قبل مشغل التسجيل 

تسجيل الفترة  -3
المحدودة للعالمات 
 التجارية اإلضافية

 4112آب  46
الساعة  حسب التوقيت 

  11:11العالمي 
تشرين األول  48

 11:11الساعة 
 حسب التوقيت العالمي

اية حم برنامجمثبتة من قبل الغير ألصحاب العالمات التجارية 
 والتي أصل كتابتها (Clearinghouseالعالمات التجارية )

)كالعربية والجاوية والكردية والباشتو والفارسية  العربية
: األراضيفي واحدة من هذه  األقلواألردية( المسجلة على 

وتي و جيب وجزر القمرأفغانستان والجزائر والبحرين وبرونوي 
ومصر والهند وأندونيسيا وإيران والعراق وإسرائيل واألردن 
والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وماليزيا والمغرب وعمان 
وباكستان ودولة فلسطين وقطر والعربية السعودية والصومال 

 والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة واليمن

فترة التسجيل  -2
محدودة للنسخ ال

 الحرفي / النسخ

 4112آب  46
الساعة  حسب التوقيت 

  11:11العالمي 
تشرين األول  48

 11:11الساعة 
 حسب التوقيت العالمي

 ةغير عربيألصحاب العالمات التجارية للنصوص التي أحرفها 
 لهذه العالماتوالراغبين في تسجيل النسخ الحرفي / النسخ 

العربية كالعربية والجاوية والكردية  كتابتهابنصوص أصل 
 والباشتو والفارسية واألردية

 4112آب  46 الندرش
الساعة  حسب التوقيت 

  11:11العالمي 
تشرين األول  48

 11:11الساعة 
 حسب التوقيت العالمي

الفترة التي يكون لكل طرف من خاللها الفرصة في تقديم الطلب 
ال يكون قد ُخصص سابقا   على اسم نطاق واحد على األقل والذي

يكون محجوز من  والالمذكورة أعاله،  3إلى  1 من تحت الفئات
أكثر من جهة طلب الحصول على  تقبل مشغل التسجيل. وإذا قدم

الل من خ الفائزنفس االسم وضمن نفس الفئة، يُحدد مقدم الطلب 
 المزاد. 

تشرين الثاني  11 التوفر العام
 11:11الساعة 
 ي العالم حسب التوقيت

فترة التسجيل العام التي تبدأ بعد مراحل اإلطالق والتي من خاللها 
يمكن تسجيل أسماء النطاقات المتوفرة ذات األحرف العربية 
المنتهية بكلمة بازار من قبل أي شخص طبيعي أو كيان  على 
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أساس يُخدم أوال  من يأتي أوال  وبموجب اإلجراءات المذكورة في  مستمر
 تسجيل بازار العامة.سياسة 

خدمة إشعار مطالبات 
 العالمات التجارية

طوال فترة الالندرش 
 91وبما ال يقل عن 

 يوما  من التوفر العام

را  إلى االفترة التي يُتطلب خاللها من المسجل المعتمد تقديم إشع
كل مسجلي أسماء النطاقات المحتملين الذين يحاولون تسجيل اسم 

مع سجل العالمات التجارية المثبت من قبل ي يتالءم ذالنطاق ال
العالمات التجارية )"إشعار المطالبة"( ويقدم برنامج حماية 
العالمات التجارية إشعارا  باألسماء المسجلة إلى  برنامج حماية

(NORNs.أصحاب العالمات التجارية ) 

 

 : سنرايز نهاية التاريخ1فئة األولوية  .2

 السنرايزلهلية أل الشروط المطلوبة 2.1

يمكن فقط ألصحاب أو أصحاب الرخص أو المعهود إليهم العالمات التجارية 

 العربية )كالعربية والكردية والباشتو والفارسية كتابتهاذات النصوص التي أصل 

حماية العالمات التجارية  برنامجمن قبل  والُمثبتةواألردية( 

(Clearinghouseأن يشاركوا في هذه الفئة ذات األول ) العلياوية. 

 -اسم النطاق المطبق طالما وإلى الحد الذي يكون عنده:ويسجل مشغل التسجيل 

المنصوص عليها في سياسة  تنطبق على اسم النطاق معايير األهلية العامة .أ

 التسجيل العامة للبازار؛

بناء  على طلب مقدم المثبتة اسم النطاق مع العالمة التجارية تماما  يتوافق  .ب

 ، حماية العالمات التجارية لخدمات السنرايز برنامج من قبلالطلب 

 في وقت تقديم الطلب؛صالح  (SMD)يُقدم ملف  .ت

 (؛SMDداخل ملف ) ةالموجود التسميةأن يُطابق الطلب  .ث

 أن يكون اسم النطاق متوفرا . .ج

وال تُطبق أية شروط أخرى )كالوالية القضائية للعالمة التجارية أو درجة العالمة التجارية أو 

 حضورها المحلي(.

 التخصيص وتسوية الخالفات من خالل المزاد 2.2

 حققتبعد إغالق فترة السنرايز، يتحقق مشغل التسجيل من صحة كل الطلبات المستلمة. وإذا ما 

من صحة الطلب بنجاح ولم يستلم مشغل التسجيل أي طلبات أخرى السم النطاق ذاته، يُخصص 

 الطلب ويستوفى رسم التسجيل. إلى مقدماسم النطاق هذا أوتوماتيكيا  

وفي حال وجود أكثر من طلب مؤهل السم النطاق ذاته في فئة فترة السنرايز، يُحل الخالف من 

 من أساس ) مثل التخصيص على للحلول خالل إجراءات المزاد. ولن تنطبق أي معايير أخرى

درجة السلع والخدمات أو الوالية القضائية لسجل  األخذ بعين االعتباريأتي أوال  يُخدم أوال ، أو 

 العالمة التجارية(.

 األولوية 2.6
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للطلبات المؤهلة تحت هذه الفئة أولوية في التخصيص على الطلبات المؤهلة تحت الفئات الثالث 

 في التسلسل الهرمي. أدنىالقادمة والتي هي 

 السنرايز خالفات تسويةإجراءات  2.2

لسنرايز ا خالفات تسويةسياسة  تواجه من خاللتخصيص و/ أو رفض الطلبات أن تحديات يمكن ل

 المتوفرة على موقع مشغل التسجيل

 : فترة تسجيل اإلدارات العامة المحدودة2فئة األولوية  .5

  الشروط المطلوبة لأللهلية 5.5

" هنا السلطات الحكومية والبلدية بالسلطات العامةللسلطات العامة فقط. ويقصد "

، بما في ذلك المدن والدول واإلدارات الحكومية األخرى؛ واإلقليمية والوطنية والدولية

وكذلك المؤسسات العامة بموجب القانون المحلي النافذ )مثل الوكاالت واالتحادات 

ذات األصل العربي بشكل  الكتابةحيث تُستخدم  أرضواللجان وأقسام إدارية أخرى( ألي 

 .افي جزء منهأو  األراضيرسمي في كل 

جزائر وال "أفغانستانأراضي ذات األصول العربية بشكل رسمي في  الكتابات تستخدم و

والبحرين وبرونوي وجزر القمر وجيبوتي ومصر والهند وأندونيسيا وإيران والعراق 

وإسرائيل واألردن والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وموريتانيا والمغرب وعمان وباكستان 

ودولة فلسطين وقطر والعربية السعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس واإلمارات 

 دة واليمن.العربية المتح

 اختيار االسم 5.2

 أعاله أن تسجل تحت هذه الفئة األسماء التالية: 5.1يمكن للسلطات العامة المشار إليها في 

أعاله، بما في ذلك أي تغييرات واضحة  5.1أسماء السلطات العامة المشار إليها في  .أ

 عليها أو اختصارات لها؛

 أعاله 5.1العامة المشار إليها في أسماء الخدمات العامة التي تعود إليها السلطات  .ب

 والتي لها مسؤوليات محددة. وتتضمن على األقل الخدمات التالية:

 النظام العام واألمن العام 

 الشؤون العامة والعالقات المؤسسية 

 الصحة العامة 

 فرض الضرائب، والتطوير والتعزيز االقتصادي 

 المرافق العامة 

 النقل 

 ةالتخطيط العمراني وحماية البيئ 

 الثقافة والتعليم 

 مشاركة المواطنين 



 

AR_LP_20140722 

 

 السياحة: أو 

ذات صلة محليا   رمزية المحلية وأي أسماء أو المعالماألسماء الجغرافية  .ح

حسب القانون المحلي،  أعاله  5.1يفالمشار إليها لسلطات العامة وتخضع ل

 .لهذه األسماءتحدث أو اختصارات واضحة بما في ذلك أي تبديالت 

ختيار االسم المذكورة أعاله، يسجل مشغل التسجيل الألهلية ول الشروط المطلوبةوفي حال استيفاء 

فقط اسم النطاق المطبق طالما وبالحد الذي يكون عنده اسم النطاق )أوال ( تنطبق عليه معايير 

 األهلية العامة المنصوص عليها في سياسة التسجيل العامة لبازار؛ و)ثانيا ( متوفرا .

 ضمن لهذه الفئة الخالفاتتسوية  5.6

نفس اسم النطاق ضمن هذه الفئة، تُطبق إجراءات لمؤهل إذا ُوجد أكثر من طلب 

 تسوية الخالفات التالية:

 االتفاق فيما بين المتنافسين ) االنسحاب ورد الطلب(؛ .أ

والتحكيم أو االختيار العشوائي )إذا وافق على ذلك كل المتنافسين(؛  ةالوساط .ب

 و

 كآخر حل لكسر التعادل المزاد، .ت

 األولوية 5.2

يخصص برنامج إطالقة اإلدارات العامة هذا األسماء المؤهلة ذات األولوية على أي فترات تسجيل 

 محدودة أخرى يجريها مشغل التسجيل.

 صصة أو المرفوضة تحت لهذه الفئةخالتحديات أمام أسماء النطاقات الم 5.5

اسة سيمن خالل  تواجهتخصيصات أو رفض أسماء النطاقات تحت هذه الفئة أن تحديات يمكن ل

برنامج إطالقة في نزاعات الحل سياسة صف تو حل النزاعات لبرنامج إطالقة اإلدارات العامة.

ماء أن أس بذريعةالتي تحدث اإلجراءات والمقاييس التي تُطبق لحل التحديات  ،اإلدارات العامة

بما   (TLDستُخصص في النطاقات ذات المستوى األعلى )والنطاقات ُخصصت أو ُرفضت 

تيار متطلبات اخفترة التسجيل المحدودة لإلدارات العامة و/ أو لهلية الشروط المطلوبة لأليخالف 

 أعاله. 5.4و 5.1في  االسم المذكورة سابقا  

 المات التجارية اإلضافية: فترة التسجيل المحدودة للع3فئة األولوية  .6

 لهليةالشروط المطلوبة لأل 3.5

العربية  )كاللغة العربية كتابتهاالتي أصل أصحاب العالمات التجارية لمسجلين من يمكن فقط ل

تاريخ ب التالية األراضية في أي من والجاوية والكردية والباشتو والفارسية واألردية( المسجل

 هذه الفئة: أن يشاركوا في  4113حزيران  13أقصاه 

أفغانستان والجزائر والبحرين وبرونوي وجزر القمر وجيبوتي ومصر والهند وأندونيسيا وإيران 

والعراق وإسرائيل واألردن والطويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وماليزيا والمغرب وعمان 
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وباكستان ودولة فلسطين وقطر والعربية السعودية والصومال والسودان وسوؤيا وتونس 

 إلمارات العربية المتحدة واليمن.وا

 المطبقة طالما وإلى الحد الذي عنده:ويسجل مشغل التسجيل أسماء النطاقات 

المنصوص عليها في سياسة التسجيل العامة  تنطبق على اسم النطاق معايير األهلية .أ

 لبازار؛

ل بتاريخ أقصاه يكون تسجيل العالمة التجارية  .ب ويمكن  فاعال   4113حزيران  13المسج 

 التحقق منه من قبل مشغل التسجيل؛

تبع ييتوافق اسم النطاق تماما  مع العالمة التجارية المتحقق منها من قبل مشغل التسجيل ) .ت

حماية العالمات التجارية  برنامجإرشادات  تحويل العالمات التجارية إلى تسميات

(TMCH؛) 

 ويكون اسم النطاق متوفرا . .ث

 المزادتسوية الخالفات من خالل  3.2

في حال وجود أكثر من طلب مؤهل لنفس النطاق ضمن هذه الفئة، يُحل التنافس من خالل عملية 

)مثل التخصيص على أساس من يأتي أوال   اتأي معايير أخرى لحل الخالف وال تُطبقالمزاد. 

لتي رية االوالية القضائية للعالمة التجادرجة السلع والخدمات أو  األخذ باالعتباريُخدم أوال  أو 

 يستند عليها التطبيق.( 

 األولوية 3.6

 أولوية في التخصيص على الطلبات المؤهلة ضمن الفئتين التاليتينلطلبات المؤهلة تحت هذه الفئة ل

 في التسلسل الهرمي. أدنىاللتين هما 

 المخصصة والمرفوضة تحت لهذه الفئةتحديات أسماء النطاقات  3.2

أسماء المجاالت تحت هذه الفئة من خالل سياسة تخصيصات ورفض تحديات يمكن أن تواجه 

حل نزاعات فترة التسجيل المحدودة للعالمات التجارية اإلضافية والمق ررة من قبل سياسة التسجيل 

 والمتوفرة على موقع مسجل التسجيل.

 : فترة التسجيل  المحدودة النسخ الحرفي / النسخ2فئة األولوية  .7

 الشروط المطلوبة لأللهلية 7.5

( TMCHحماية العالمات التجارية ) لبرنامجللمسجلين من أصحاب العالمات التجارية يمكن فقط 

خ الحرفي الراغبين في تسجيل النس ،أصل كتابتها العربية ال يكونالعالمات التجارية المثبتة التي 

والفارسية  و/ نسخ هذه العالمات إلى لغة أصل كتابتها العربية كالعربية والجاوية والكردية والباشت

 واألردية أن يسجلوا في هذه الفئة.

 ويسجل مشغل التسجيل فقط اسم لنطاق المطبق طالما وإلى الحد الذي عنده:
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معايير التأهيل العامة المنصوص عليهل في سياسة التسجيل تنطبق على اسم النطاق  .أ

 ؛العامة لبازار

 ( وقت تقديم الطلبSMDيُقدم ملف ) .ب

مقبوال  من ناحية النسخ الحرفي / النسخ إلى كتابة أصلها اللغة العربية يكون االسم المختار  .ت

نسخ ل(. ويُقبل اSMDمراجعة وموافقة مشغل التسجيل( للتسمية المشمولة في )يخضع ل)

 فقط طالما وإلى الحد الذي يستطيع عنده مشغل التسجيل إثباته؛الحرفي / النسخ 

 يكون اسم النطاق متوفرا   .ث

وط أخرى )مثل الوالية القضائية للعالمة التجارية أو درجة العالمة التجارية أو وال تُطبق أي شر

 الحضور المحلي(.

وأنت تقر وتوافق على أن قبول مشغل االتسجيل للنسخ الحرفي / النسخ ال يشكل حق قانوني 

للنطاق وأن مشغل التسجيل لن يتحمل مسؤولية في حال نجاح مطالبة يرفعها طرف ثالث ضد 

 يل.التسج

 تسوية الخالفات ضمن لهذه الفئة 7.2

في حال وجود أكثر من طلب مؤهل لنفس النطاق في هذه الفئة، تُحل المنافسة 

 من خالل عملية المزاد.

ة الخالفات ) كالتخصيص على أساس يُخدم وال تُطبق أي معايير أخرى لتسوي

الوالية أوال  من يأتي أوال ، أو األخذ بالحسبان درجة السسلع والخدمات أو 

 القضائية لسجل العالمات التجارية(.

 األولوية 7.6

 تكون للطلبات المؤهلة تحت هذه الفئة أولوية في التسجيل على طلبات الندرش.

 الندرش )أسماء بدون حقوق أولوية( .8

يكون للطلبات المؤهلة تحت هذه الفئة أولوية في التخصيص على الطلبات الغير مؤهلة المستلمة 

 العام. خالل فترة التوفر

 استيفاء الشروط المطلوبة لأللهلية .9

يمكن لمشغل التسجيل أن يرفض أو يفسخ أو يلغي في أي وقت أي طلب أو تسجيل ناتج السم 

أي من الشروط المطلوبة لألهلية ألي من الفئات  ما تبين أن مقدم الطلب لم يستوفِ  النطاق إذا

تعويضات أو مكافآت كنتيجة لهذا الرفض  بأيل مقدم الطلب أو المسجل  خو  أعاله، من دون أن يُ 

  أو الفسخ أو اإللغاء.


