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فروجنز  تكنولوجيا

التجارية    لتسجيل  لعلمتك مخصصة فروجنز :شبكة ههل   تتم ل ،
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  : من       التجارية العلمات لمالكي متاحة أولوي تسجيل الى   15فترة 2015يونيو  15أبريل

معه               تتعامل الذي النطاق، اسم هجل مس أو المحامي، أو الفكرية، الملكية شؤون بمستشار اليوم . اتصل

التجارية   العلمات مالكو

لعلمتك     مخصصة فروجنز شبكة لل هج س

التجارية    العلمات لمالكي المتاحة
الولوي    التسجيل فترة خلل
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وطنية  مكاتب WIPO

مادية     غير أصول إقليمية    مكاتب

SIPO  ، USPTO  ، ROSPATENT  ، INPI ...

كلمات    بشكل تجارية علمات

رموز    بشكل تجارية علمات

التسجيل   فئات

وخدمات   منتجات

OHIM  ، OAPI ...

WIPO - 2013 المصدر  

العالم     في حاليا هجلة    24يوجد مس تجارية علمة مليون .
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هيات   المكان  مضاعفة

ههد   ممشا ال السامع/الجمهور
حدود   آني  معيقة ل تواصل

المستهلكين     مع التواصل العلمة   نشر  صورة

التجارية     العلمات لمالكي النترنت هفر يو
المبيعات       حجم وزيادة والدعاية للعلن استثنائية .أداة
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لب      هو ال على هفح تص مواقع

هوع  تن

الحدث    لب هو Web 2.0 ال

الشياء   إنترنت

HTML5 لغة 
جديدة    نطاق أسماء

اجتماعية   هوال    شبكات الج للهاتف تطبيقات

تطبيقات   متاجر

طلقة  
البتكارات    أحدث

باستمرار     هير تتغ النترنت أحوال ،لكن
غالبا     هقع متو غير وبشكل .وبسرعة،
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محمية     بيئة

استقرار 
التي    استشراف

الرؤية   إضافية   جلء تكاليف ل

دائمة   متابعة

للج      يرغب متعا أن في العلمات مالكو
بالهم     تشغل التي المور سلفا

النترنت     في هير تغ حدوث .عند
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البحث   15  من  سنة

منفتح   معيار
هجانا   م معروضة

عالمية أداة 
النترنت      بروتوكول في جديدة طبقة

من     بدعم

 ICANN  ، Afnic  ، Level3 ...
والتطوير  

النترنت         في جديد هير تغ سيحدث أشهر، بضعة ظرف في
فروجنز،    تكنولوجيا إدخال إعلن    مع فسحة ستفتح التي
مواد    لنشر وأمينة ).جديدة أصوات (   صور، نصوص،
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النطاق         أسماء منازعات لحل هحد المو المنهاج UDRP-F إجراءات

توعية   حملة

محفوظة /عبارات  كلمات

النطاق        أسماء عن للستعلم بيانات Whois قواعد

تقارير  

الولوي    التسجيل تحكيم    فترة مراكز

FORUM  ،  ADNDRC

العلمات      مالكي بال تشغل التي المور
إدخال     قبل سلفا عولجت التجارية

النترنت    على فروجنز .تكنولوجيا
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علمتي
جديدة    انترنت عناوين

هغة 179  ل

هول      أ لدم ميخ هول، أ يأتي لمن
بسيط   إجراء

*

الفرصة       ندعو انتهاز الى التجارية العلمات مالكي
انتشار         هم يع أن قبل الولوي، التسجيل فترة تتيحها التي

فروجنز  من     تكنولوجيا الواقعة الفترة وهي أبريل 15،
تسجيل      15الى  العلمات لمالكي ميتاح حيث يونيو،

التجارية     لعلماتهم مخصصة فروجنز .شبكات
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واحتفالت    أحداث

مباريات  

هوال      الج الهاتف على هفح تص

المواقع     من جديد  جيل

إلكترونية   ألعاب   تجارة
المستعملين    من مختلق

هفح   متواز    تص

... محتوى  

ينشروا       أن التجارية العلمات مالكي بإمكان سيصير
فروجنز        تكنولوجيا وضع عند لهم فروجنز مواقع هول أ

الجمهور    متناول سنة(   في نهاية .)2015قرب
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هفح      للمتص وتتيح بسرعة، تفتح فروجنز مواقع
هيا        أ مبتكرة، إبداعية وسائل له لفر وتو بيسر، هقل التن

بالموقع     الموصول الجهاز نوع .كان
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تتيحها         التي الفرصة انتهاز الى علمة مالك كل ندعو
الولوي   التسجيل اليوم.   :   فترة اتصل ههل تتم ل

المحامي      أو الفكرية، الملكية شؤون ،بمستشار
معه       تتعامل الذي النطاق، اسم هجل مس .أو



  

فروجنز  تكنولوجيا

التجارية    لتسجيل  لعلمتك مخصصة فروجنز :شبكة ههل   تتم ل ،

12 \ 12
  : من       التجارية العلمات لمالكي متاحة أولوي تسجيل الى   15فترة 2015يونيو  15أبريل

معه               تتعامل الذي النطاق، اسم هجل مس أو المحامي، أو الفكرية، الملكية شؤون بمستشار اليوم . اتصل

Legal notice  (English)

This document is a resource provided by the OP3FT,  the non-profit organization whose 
purpose is to hold, promote, protect and ensure the progress of the Frogans technology, 
in the form of an open standard for the Internet, available to all, free of charge.

The priority registration period for trademark holders is defined in and governed by a 
document published on the Web site of the FCR Operator at the following permanent 
URL: https://fcr.frogans/en/resources/prp-tmh/access.html 

You can use these slides, in whole or in part, in your own online or offline documentation, 
provided that:

- you acknowledge that the OP3FT is the source
- you clearly and conspicuously display the following notice (in your language): 

Frogans, FSDL, FNSL, FPUL, OP3FT, the Asterisk logo and the Two Superimposed 
Rectangles logo identifying Frogans Player are trademarks of the OP3FT.
The trademarks of the OP3FT must be used in compliance with the
OP3FT Trademark Usage Policy, accessible at the following permanent URL: 
https://www.frogans.org/en/resources/otup/access.html 
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