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أجيب تقدم خدمة تسجيل حقوق الملكية الفكرية
لدى الجمارك الجزائرية
الجزائر – تقدم شركة أبوغزاله للملكية الفكرية ( )AGIPباعتبارها شركة الملكية الفكرية العالمية الرائدة التي تقدم
حماية حقوق الملكية الفكرية ،خدمة جديدة في الجزائر لضمان حماية أكثر ألصحاب العالمات التجارية ضد االستيراد
غير المصرح به للسلع التي تحمل عالمات تجارية أو شعارات مماثلة أو مشابهة لعالماتهم التجارية.
يعد التسجيل لدى المديرية العامة للجمارك في الجزائر من أكثر اإلجراءات فعالية إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية في
الجزائر .وكشرط أساسي ،يتعين على أصحاب العالمات التجارية تسجيل عالماتهم التجارية لدى مكتب العالمات
التجارية الجزائري التابع لوزارة الصناعة الجزائرية ً
أول ثم تسجيل العالمات التجارية لدى المديرية العامة للجمارك.
وبمجرد تسجيل العالمة يحق لموظفي الجمارك في جميع نقاط الحدود الجمركية الجزائرية أن يوقفوا ويصادروا أي
سلع يتبين أنها تحمل عالمة تجارية مماثلة أو مطابقة للعالمات التجارية األصلية.
وتعد إجراءات التسجيل بسيطة جدًا ،إذ تساعد أجيب أصحاب العالمات التجارية على توفير حماية أكثرعلى الحدود.
ولتسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك من خالل أجيب ،تحتاج إلى تقديم المستندات المطلوبة التالية:
•عقد عمل (باللغة الفرنسية) مؤرخ وموقع ومختوم من قبل العميل ومصدق من السفارة الجزائرية
•سند وكالة مؤرخ وموقع ومختوم من العميل ومصدق من السفارة الجزائرية.
•نسخة عن شهادة تسجيل العالمة التجارية.
• 70صورة من المنتجات والتغليف والوصف كحد أدنى (الوزن ،الطول ،العرض ،ورقة البيانات الفنية)
للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمكتب أجيب في الجزائر على العنوان التالي:
العنوان :مركز القدس للتجارة واألعمال الطابق التاسع ،مكتب رقم 22-09
صندوق البريد 148 :الشراقة ،الجزائر العاصمة
هاالتف0021323135838 :
الفاكس0021321343423 :
البريد اإللكتروني algeria@agip.com
الشخص المسؤول :طارق فاعوري
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عنوان الفئة كوصف للسلع لم يعد مقبو ً
ال في الجزائر
الجزائر – أصدر المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية مؤخ ًرا لوائح جديدة تنص على أن
استخدام عناوين الفئات باعتبارها قائمة السلع في طلبات العالمات التجارية لن يُقبل في الجزائر.
وسيتم رفض طلبات العالمات التجارية التي تحمل عنوان الفئة ألن كل قائمة السلع و/أو الخدمات
يجب أن تكون محددة بالتفصيل لتجنب أي رفض محتمل خالل مرحلة الفحص.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مكتبنا في الجزائر من خالل البريد اإللكتروني التالي:
algeria@agip.com
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مشاركة أجيب في أول اجتماع سنوي واجتماع
القيادة االفتراضيين لالنتا لعام 2020
عمان  -شاركت أبو غزالة للملكية الفكرية (أجيب) في االجتماع االفتراضي األول
من نوعه واجتماع القيادة الذين عقدا في الفترة من  16إلى  20نوفمبر /تشرين الثاني
 ،2020بمشاركة أكثر من  3000مشارك.
إن االجتماع السنوي للرابطة الدولية للعالمات التجارية ( )INTAهو أكبر تجمع
في العالم ألصحاب العالمات التجارية ،والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية من
جميع أنحاء العالم ،حيث يوفر منصة واسعة النطاق للمشاركين.
وشاركت شركة أبو غزالة للملكية الفكرية (أجيب) في االجتماع السنوي للرابطة
هذا العام ،بمشاركة خمسة ممثلين من المكتب اإلقليمي ومكاتب أخرى في أجيب:
األستاذ لؤي أبوغزاله ،كبير اإلداريين التنفيذيين والرئيس التنفيذي ألجيب ،واألستاذ
شارل شعبان ،المدير التنفيذي لشركة أجيب ،واألستاذ معتصم أبوغزاله ،المدير
التنفيذي للتنمية الوطنية ،واألستاذة ديمة النير ،المستشارة والمديرة التنفيذية لتنمية
األعمال الدولية ،واألستاذة ديمة أبو زليخة ،مستشار قانوني أول ومديرة قسم حماية
العالمات التجارية.
وشارك فريق أجيب في العديد من البرامج التعليمية وفرص التواصل بما في ذلك
حلقات النقاش ،وذلك للبقاء على اطالع بأحدث التطورات في االتجاهات والتطورات
الجديدة في العالمات التجارية في جميع أنحاء العالم.
ومن الجدير بالذكر أن شركة أجيب عضو في منظمة اإلنتا منذ عام  ،1994وحضر
فريقها االجتماعات السنوية واجتماعات القيادة.
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تسجيل العالمات الجماعية التي تحتوي على مؤشرات
جغرافية في المملكة العربية السعودية
الرياض – أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إطالق خدمة لتسجيل العالمات الجماعية التي
تحتوي على مؤشرات جغرافية تتماشى مع الممارسات الدولية.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن تسجيل العالمات الجماعية التي تحتوي على مؤشرات جغرافية للمنتجات
ذات المنشأ الجغرافي المحدد أو المواصفات أو السمعة المنسوبة إلى ذلك المنشأ .ويسهم تسجيل هذه
العالمات الجماعية في تمييز المنشأ الجغرافي والمواد وطريقة التصنيع وغيرها من الخصائص
المشتركة للسلع أو الخدمات.
وحددت الهيئة شروطًا ومتطلبات لتسجيل العالمات الجماعية ذات المؤشرات الجغرافية على النحو
التالي:
• نسخة عن العالمة التجارية
•اسم المودع وعنوانه وجنسيته
•الوصف الدقيق للعالمة التجارية
•الخدمات والمنتجات التي ستسجل العالمة التجارية لها
•بيان باألشخاص الذين يحق لهم استخدام العالمة التجارية وعالقتهم بمقدم الطلب
للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمكتب أجيب في المملكة العربية السعودية على البريد
اإللكتروني التاليksa@agip.com :
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Publications

إﺻﺪار اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ

إﺻﺪار ﻣﻌﺠﻢ

طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ

ﻟﺒﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع
ﻣﻌﺠﻢ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ

ﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت

أﺻﺪرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺎ ً ﻣﻌﺠﻢ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ ﻟﺒﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وھﻮ اﻟﺴﺎدس ﺿﻤﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻋ ّﻤﺎن – أﺻﺪرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺠﻢ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ ﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﺪﺧﻼﺗﮫ وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪت
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ وﻣﺼﻄﻠﺢ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﺤﻮر اﻟﺠﺪل اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة اﻟﺒﺮاءة
اﻷﺷﮭﺮ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ إطﻼق ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻻﺗﺼﺎل.
وﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮭﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ وﻣﺤﺎور أﺧﺮى ﺣﻮل اﻟﺒﺮاءات اﻟﺨﻀﺮاء وﻣﺤﺎور اﻟﻔﻜﺮ وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﺮاءات وإدارة
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﺮاءات ،وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءات وﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﺮاءات ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻮر أﺳﺎﺳﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻠﻌﺐ دوراً
وﻗﺎل ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﺠﻢ أن ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﺗﺖ
ً أﺑﺮز اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءات وآﺧﺮ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ واﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﺮاءات.
ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ ،وﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ.
وأﺿﺎف ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ اﻟﻔﻜﺮ واﻹﺑﺪاع؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل أﺻﺒﺢ ﻣﻦ
اﻟﺴﮭﻞ ،ﻻ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وﻗﯿﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ.
وأﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ ﻋﺰﻣﮫ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﺪﯾﺚ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وھﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺠﻢ ﺗﻘﻨﯿﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت :ﻣﻌﺠﻢ أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ،ﻣﻌﺠﻢ أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﻌﺠﻢ أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻷﻋﻤﺎل،
ﻣﻌﺠﻢ أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ ﻟﺒﺮاءات اﻹﺧﺘﺮاع ،وﻣﻌﺠﻢ أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ ﻟﻠﻤﺘﻼزﻣﺎت اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ.
وأوﺿﺢ ﺑﺄن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻹﺻﺪارات ھﻮ إﺛﺮاء ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻄﻠﺒﺔ
وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺈﺻﺪارات ﻋﻠﻤﯿﺔ وﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.
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أدواﺗــﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒــﻞ اﻟﺮﻗﻤــﻲ اﻟﺤﺘﻤــﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ  ١,٦ﺟﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ .ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻧﺪروﻳﺪ ٩,٠
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺤﺠﻢ  ١٠,١إﻧﺶ ﻣﻊ ﺧﺎﺻ ّﻴﺔ  ،HDوﺑﺪﻗﺔ ١٩٢٠ x ١٢٠٠ﺑﻜﺴﻞ.
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋ ّﻴﺔ  ٤ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ .ﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  ٦٤ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ.
ﻛﺎﻣﻴﺮا أﻣﺎﻣ ّﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ٥ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
وﻛﺎﻣﻴﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ١٣ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ ﻣﺰودة ﺑـ ﻓﻼش.
ﺑﺸﺮﻳﺤﺘﻲ ﻫﺎﺗﻒ وﺑﻠﻮﺗﻮث وﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ).(GPS
ﻣﺰ ّود
ّ
ﻳﺪﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟ ّﺮاﺑﻊ ).(4G ,3G ,2G
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﺰ ّودة ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺷﺎﺷﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ،ﺳﻤﺎﻋﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  ٨ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﻧﻮع DDR3
ﻣﻌﺎﻟﺞ 6500U Intel Core i7
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  NVIDIAوﺑﺴﻌﺔ  ٢ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  HDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  ١ﺗﻴﺮاﺑﺎﻳﺖ وﻗﺮص ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺳﺮﻳﻊ  SSDﺑﺴﻌﺔ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
١٢٨ﻏﻴﻐﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﻴﻮم(
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻛﺎﻣﻴﺮا وﻳﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ٢,٠ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ اÄﺿﺎءة
ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ 3.0 USB
ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ( ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻊ ّ

ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  ٨ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﻧﻮع DDR4
ﻣﻌﺎﻟﺞ 8550U Intel Core i7
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  SDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  512ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ  SSDﺑﺴﻌﺔ  ١٢٨ﻏﻴﻐﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻛﺎﻣﻴﺮا وﻳﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ٢,٠ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﯿﻦ 3.0 USB
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﻴﻮم(
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ اÄﺿﺎءة
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
*VAT Included

ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ( ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻊ ّ
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أدواﺗــﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒــﻞ اﻟﺮﻗﻤــﻲ اﻟﺤﺘﻤــﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻧﺪروﻳﺪ 9
ﻣﺰود ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﻗﻠﻢ Stylus Pen
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ  A55ﺑﺴﺮﻋﺔ  1.6ﺟﻴﺠﺎ ﻫﻴﺮﺗﺰ  1.2 +ﺟﻴﺠﺎ ﻫﻴﺮﺗﺰ
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻮح  HDﺑﺤﺠﻢ  10.1اﻧﺶ وﺑﺪﻗﺔ  1920@ 1200ﺑﻜﺴﻞ
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  64ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  4ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  5ﻣﻴﺠﺎ ﺑﻜﺴﻞ وﻛﺎﻣﻴﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  13ﻣﻴﺠﺎ ﺑﻜﺴﻞ
ﻣﺰود ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻫﺎﺗﻒ وﺑﻠﻮﺗﻮث وﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ a/b/g/n/ac 802.11 Wi-Fi IEEE
ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ )(4G,3G,2G
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  6500ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﺰودة ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﻗﻠﻢ Stylus Pen

ﺷﺎﺷﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ،ﺳﻤﺎﻋﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  8ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻣﻌﺎﻟﺞ Intel Core i3
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮصﺻﻠﺐ HDDﺑﺴﻌﺔﺗﺨﺰﻳﻦ 500ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖوﻗﺮصﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺳﺮﻳﻊ SSDﺑﺴﻌﺔ 128ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج 4K HDMI
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ "اﻟﻤﻨﻴﻮم" ﻣﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  14إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻣﺪﺧﻞ Type C
ﻣﺪﺧﻞ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻞ 3.0 USB
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  4000ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ا¥ﺿﺎءة
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻤﺎش  ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻌﺎﻟﺞ  Intel Core i7اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ )(1065G7
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  8ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻣﻦ ﻧﻮع DDR4

ﻣﺪﺧﻞ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ 3.0 USB

ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮصﺗﺨﺰﻳﻦﺳﺮﻳﻊ SSDﺑﺴﻌﺔ 512ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ.ﺑﺎ¥ﺿﺎﻓﺔاﻟﻰﻗﺮصﺳﺮﻳﻊ
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ا¥ﺿﺎءة
 SSDﺑﺴﻌﺔ  128ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج 4K HDMI
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ "اﻟﻤﻨﻴﻮم" ﻣﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  15.6إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD IPS
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  7400ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ
*VAT Included

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻤﺎش  ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
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