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)ايه9.كوم، انك(

وقد مت قبول الطلب برقم)86614( وبتاريخ: )2018/8/29م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: اأجهزة الإ�ضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية واإمدادات املياه والأغرا�ض ال�ضحّية، 
الثنائية  لل�ضمامات  الكهربائية  امل�ضابيح  الكهربائية،  امل�ضابيح  اجلدران،  على  تعّلق  التي  والأ�ضواء  والأ�ضواء  الكا�ضفة  الأ�ضواء 
الباعثة لل�ضوء )LED( وحدات الإ�ضاءة ،وحدات الإ�ضاءة مع كا�ضف للحركة، وحدات الإ�ضاءة التي تعمل على البطارّية، وحدات 
الإ�ضاءة الكهربائّية وبالتحديد الإ�ضاءة البديلة لالأمان عند اإنقطاع التيار الكهربائي، وحدات الإ�ضاءة احلاملة للم�ضباح املعلق على 
 )LED( اجلدران، مفاتيح الإ�ضاءة، التحكم بالإ�ضاءة، اأنظمة الإ�ضاءة وبالتحديد الوحدات لل�ضمامات الثنائية الباعثة لل�ضوء
الأ�ضواء  الأ�ضقف،  اأ�ضواء  قطع  الأ�ضقف،  اأ�ضواء  الإ�ضاءة،  تركيبات  وبالتحديد  الإ�ضاءة  اأجهزة  والأ�ضالك،  الطاقة  واإم��دادات 
الكهربائية الليلية، وحدات �ضمامات الإ�ضاءة الثنائية الباعثة لل�ضوء )LED( لالإ�ضتخدام يف تطبيقات الإ�ضاءة للعر�ض والتجارة 
وال�ضناعة وال�ضكن والهند�ضة املعمارية، وحدات �ضمامات الإ�ضاءة الثنائية الباعثة لل�ضوء )LED( لالإ�ضاءة الداخلية واخلارجّية، 
الأ�ضواء امل�ضتخدمة يف اإ�ضاءة الأدراج والأبواب واأق�ضام اأخرى من املباين، امل�ضابيح املحمولة التي تعمل على البطاريات والتي ميكن 
و�ضعها على الأ�ضطح حيث ل تتوفر م�ضادر اإ�ضاءة اأخرى، الأ�ضواء املحمولة لالإ�ضتخداماٍت عّدة، وحدات الإ�ضاءة التي تعمل على 
الطاقة ال�ضم�ضّية وبالتحديد وحدات الإ�ضاءة الداخلية واخلارجية تعمل على الطاقة ال�ضم�ضية وجتهيزاتها، الأ�ضواء، الأ�ضواء 
ال�ضيارات على  املرائب ومواقف  الإ�ضاءة لالإ�ضتخدام يف  املتوهجة، وحدات  الكهربائية  امل�ضابيح  التي تعّلق على اجلدران، وحدات 
م�ضتوياٍت عدة، وحدات الإ�ضاءة لالإ�ضتخدام يف مواقف ال�ضيارات واملمرات، �ضمامات ال�ضوء الثنائية، وحدات الأ�ضواء الكهربائية 
للخزائن  الإ�ضاءة  الفلور�ضنت،  واإ�ضاءة  الطبيعي  النهار  التي تندمج مع �ضوء  الإ�ضاءة  امل�ضغرة، وحدات  الأ�ضواء  املكرّبة، م�ضابيح 
واملخازن وم�ضاحات العمل وال�ضقيفة )احلظائر( والرفوف واخلزائن، اأنظمة الإ�ضاءة لالإ�ضتخدام عند انقطاع التيار الكهربائي. . 

وامل�ضنفة بالفئه )11( 
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)مان�ض�ضرت يونايتد فوتبول كلوب ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)87148( وبتاريخ: )2018/10/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: خدمات الرتفيه، والريا�ضة والثقافة؛ خدمات التدريب؛ تنظيم الأحداث الريا�ضية؛ توفري اأن�ضطة ومرافق ال�ضيافة، 
التدريبية، والرتفيهية، والريا�ضية والثقافية؛ خدمات التدري�ض والتعليم؛ مترينات كرة القدم، مدار�ض وتعليم كرة القدم؛ ترتيب 
الإدارة  القدم؛ خدمات  القدم؛ ترتيب، وتنفيذ وتوفري دورات تدريبية تعليمية لكرة  التعليم والتدريب فيما يتعلق بكرة  وتنفيذ 
خدمات  البدين؛  التعليم  القدم؛  لكرة  ترفيهية  خدمات  بالريا�ضة؛  املتعلقة  الرتفيهية  اخلدمات  القدم؛  كرة  لالعبي  الريا�ضية 
تدريبات اللياقة؛ توفري تدريب و�ضرح عملي؛ خدمات املع�ضكرات الريا�ضية والعطالت )بطبيعة ترفيهية(؛ تاأجري املعدات الريا�ضية؛ 
الألعاب،  وتنفيذ  وتنظيم  ترتيب،  واملعار�ض؛  الأح��داث  التفاقيات،  الندوات،  العمل،  ور�ض  املوؤمترات،  وتنفيذ  وتنظيم  ترتيب، 
امل�ضابقات واملناف�ضات؛ خدمات ال�ضيافة )الرتفيهية(؛ اليان�ضيب؛ خدمات الألعاب؛ خدمات املُ�ضاربة؛ ترتيب، وتنظيم وتنفيذ حفل 
توزيع اجلوائز؛ توفري مرافق متاحف؛ توفري مرافق وخدمات الإ�ضتاد؛ تاأجري مرافق الإ�ضتاد؛ خدمات الأندية الريا�ضية؛ خدمات 
املعجبني؛ خدمات  نادي  املعجبني؛ خدمات تخطيط ع�ضوية  نادي  القدم؛ خدمات  بكرة  متعلقة  معلومات  ال�ضحية؛ توفري  الأندية 
احلجز و�ضرف التذاكر لالأحداث الريا�ضية، الرتفيهية، الثقافية والتعليمية؛ خدمات �ضباك التذاكر؛ خدمات معلومات ال�ضيافة، 
املقدمة  والرتفيه  التعليم  خدمات  اأخرى؛  ات�ضالت  و�ضبكات  وحا�ضوب  الإنرتنت  طريق  عن  املقدمة  والريا�ضة  الرتفيه،  التدريب، 
الرتفيه  خدمات  تقدم  التي  الإلكرتونية  الو�ضائل  الإنرتنت؛  على  البيانات  وقواعد  الإنرتنت  الهاتف،  الراديو،  التلفاز،  بوا�ضطة 
والتعليم؛ حمتوى و�ضائط متعددة، حمتوى �ضوت وفيديو، اأفالم، �ضور، �ضور فوتوغرافية، ر�ضوم، �ضور، ن�ض ومعلومات ذات �ضلة مقدمة 
 DVDs، CDs، عن طريق الإنرتنت وحا�ضوب و�ضبكات ات�ضالت اأخرى؛ اإنتاج اأفالم؛ اإنتاج ت�ضجيالت الفيديو؛ ت�ضجيالت ال�ضوت؛
للتلفاز  الريا�ضية  الأحداث  اإنتاج  والراديو؛  التلفاز  برامج  وتوزيع  تقدمي  اإنتاج،  وال�ضوت؛  الفيديو  اأ�ضرطة   ،CD-ROMs
عرب  اإلكرتونية  من�ضورات  توفري  اإلكرتونية؛  و�ضائل  بوا�ضطة  الن�ضر  املطبوعة؛  واملواد  الن�ضو�ض  الكتب،  املجالت،  ن�ضر  والراديو؛ 
الإنرتنت غري قابلة للتحميل؛ توفري برامج تلفاز؛ برامج راديو، اأفالم، مادة �ضوتية و/ اأو مرئية واألعاب عرب الإنرتنت )غري قابلة 
للتحميل(، ن�ضر الأخبار عرب الإنرتنت، توفري معلومات متعلقة بالريا�ضة والرتفيه؛ معلومات، خدمات اإر�ضادية وا�ضت�ضارية متعلقة 

بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله. . وامل�ضنفة بالفئه )41( 
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)�ضيكيجيوت�ضي كو.، ليمتد(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/11م(.  وبتاريخ:  ب��رق��م)87541(  الطلب  قبول  مت  وقد 
وتو�ضع العالمة على: وتو�ضع العالمة على:  �ضدادات اأذن للغوا�ضني؛ مولدات الأوزون؛ اأجهزة التحليل الكهربائي )خاليا التحليل 
تخزينها؛  اأو  النقود  عد  اآلت  النقد؛  ت�ضجيل  اآلت  الزرقاء؛  والت�ضاميم  املخططات  لطباعة  اأجهزة  البي�ض؛  حا�ضنة  الكهربائي(؛ 
اأجهزة ت�ضجيل الوظائف؛ اآلت الت�ضوير؛ اأدوات الر�ضم الهند�ضي؛ اآلت ختم التاريخ والزمن؛ �ضاعات الدوام )اأدوات ت�ضجيل الزمن(؛ 
اآلت مكتبية للبطاقات املخرمة؛ اآلت اقرتاع؛ جهاز فح�ض طوابع الربيد؛ اآليات لبوابات �ضاحة انتظار �ضيارات تعمل بالنقد؛ اأجهزة 
ومعدات اإنقاذ؛ طفايات حريق؛ حماب�ض مطافئ؛ خراطيم اإطفاء حريق؛ فوهات خراطيم اإطفاء حريق؛ نظم �ضبكات ر�ض للوقاية من 
احلريق؛ اأجهزة اإنذار �ضد احلريق؛ اأجهزة اإنذار �ضد الغاز؛ اأجهزة اإنذار �ضد ال�ضرقة؛ خوذات واقية؛ اأجهزة اإ�ضارات لل�ضكة احلديد؛ 
اآلية؛ اأجهزة قيادة )لغري اأغرا�ض الريا�ضة(؛  اأو  اإ�ضارت طريق �ضوئية  اأو ميكانيكية؛ مثلثات حتذير من اأعطال املركبات؛  م�ضيئة 
برامج اأجهزة لآلت األعاب فيديو النوادي؛ حماكيات للقيادة والتحكم باملركبات؛ حماكيات للتدريب على الريا�ضات؛ اأجهزة واأدوات 
خمربية؛ اآلت واأدوات ت�ضوير؛ اآلت واأجهزة ت�ضوير �ضينمائي؛ اآلت واأجهزة ب�ضرية؛ اآلت واأدوات قيا�ض اأو اختبارات؛ اآلت واأجهزة 
توزيع اأو حتكم يف القدرة حمولت دوارة؛ معدلت اأطوار؛ بطاريات �ضم�ضية؛ بطاريات وخاليا؛ مقايي�ض واأجهزة اختبار كهربائية اأو 
مغناطي�ضية؛ اأ�ضالك وكبالت كهربائية؛ اآلت واأجهزة ات�ضال عن بعد؛ اآلت، واأجهزة اإلكرتونية وقطع غيارها؛ قلوب مغناطي�ضية؛ 
اأ�ضالك مقاومة؛ اأقطاب كهربائية؛ قوارب اإطفاء حريق؛ اأقمار �ضناعية لالأغرا�ض العلمية؛ �ضيارات اإطفاء؛ اأقنعة �ضد الغبار؛ اأقنعة 
للوقاية من احلوادث؛ نظارات )نظارات واقية(  الكوارث؛ قفازات  اأغطية واقية من  اأقنعة حلام؛ مالب�ض �ضد احلريق؛  الغاز؛  �ضد 
برامج األعاب لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية؛ دوائر كهربائية واأقرا�ض مدجمة م�ضجل عليها الربامج؛ األعاب يدوية ب�ضا�ضات بلورية 
�ضائلة؛ خوذات واقية لالألعاب الريا�ضية؛ اأحزمة اأثقال )للغط�ض بجهاز التنف�ض حتت املاء( خزانات هواء )للغط�ض بجهاز التنف�ض 
اإلكرتونية واأقرا�ض مدجمة م�ضجل عليها برامج  اإيقاع؛ دوائر  حتت املاء(؛ منظمات )للغط�ض بجهاز التنف�ض حتت املاء( بندولت 
الفونوغراف؛  ا�ضطوانات  الإلكرتونية؛  املو�ضيقية  اأو  الإلكرتونية  لالأدوات  م�ضخمات  اإلكرتونية؛  مو�ضيقية  لأدوات  التلقائي  الأداء 
ملفات مو�ضيقية قابلة للتنزيل؛ ملفات �ضورة قابلة للتنزيل؛ اأقرا�ض فيديو م�ضجلة و�ضرائط فيديو؛ اأفالم ت�ضوير �ضينمائي معر�ضة؛ 

اأفالم �ضرائح منزلقة معر�ضة؛ مطبوعات اإلكرتونية قابلة للتنزيل.  . وامل�ضنفة بالفئه )9(
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)�ضي �ضي بي بي األ تي دي(

وقد مت قبول الطلب برقم)87400( وبتاريخ: )2018/11/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على: وتو�ضع العالمة على:  خدمات متعلقة مبجال املحا�ضبة القانونية؛ ا�ضت�ضارات يف جمال الإدارة؛ املراجعة، واملحا�ضبة، 
واإعداد ال�ضجالت والتقارير املحا�ضبية؛ اإعداد قوائم احل�ضابات؛ اإدارة ح�ضابات جهات الأعمال؛ تقدمي ن�ضائح فيما يت�ضل باملجال 
اإعداد  الإدارية؛  املحا�ضبة  الآيل؛  احلا�ضب  طريق  عن  ح�ضابات  وتهيئة  اإعداد  املحا�ضبية(؛  والتقارير  ال�ضجالت  )اإعداد  املحا�ضبي 
قوائم احل�ضابات؛ تقدمي معلومات متعلقة باحل�ضابات؛ توفري تقارير مت�ضلة مبعلومات حما�ضبية؛ خدمات حما�ضبية مت�ضلة بامل�ضاريف 
الدرا�ضية وخدمات حما�ضبية متعلقة بالتكاليف الدرا�ضية؛ اإعداد وتقدمي معلومات ون�ضائح جتارية ومت�ضلة مبجال الأعمال؛ تقدمي 
ن�ضائح وتقديرات مت�ضلة بال�ضرائب؛ اإعداد تقديرات �ضريبية؛ تقدمي ن�ضائح وا�ضت�ضارات مت�ضلة بال�ضرائب والتخطيط لها؛ اإعداد 
الدفاتر املحا�ضبية؛ خدمات التع�ضر املايل ملجال الأعمال؛ خدمات تقدمي ن�ضائح يف جمال اإدارة الأعمال؛ خدمات البحث وتقدمي 
القيمة  املحا�ضبية و�ضريبة  والتقارير  ال�ضجالت  واإعداد  باملراجعة  املحا�ضبية؛ خدمات مهنية متعلقة  املتعلقة بالأعمال  املعلومات 
امل�ضافة VAT وال�ضرائب لل�ضركات والأفراد وحما�ضبة ال�ضركات وا�ضتعادتها لو�ضعها املايل واحلفاظ على ا�ضتقرارها؛ ا�ضت�ضارات 
اإدارية متعلقة مبجال الأعمال؛ اإعداد تقارير مت�ضلة بكافة اخلدمات التي تقدم ذكرها؛ خدمات �ضكرتارية؛ توفري خدمات �ضكرتارية 
لل�ضركات؛ خدمات متعلقة  ا�ضت�ضارية متعلقة باإعداد ك�ضوف املرتبات؛ خدمات �ضكرتارية  ن�ضاأتها؛ خدمات  لل�ضركات ببداية  اأولية 
باإدارة ك�ضوف املرتبات؛ خدمات توظيف الأفراد؛ خدمات توظيف الأفراد وتلك املتعلقة باملوارد الب�ضرية؛ ا�ضت�ضارات ا�ضرتاتيجية 
متعلقة مبجال الأعمال؛ تقدمي معلومات متعلقة باأفراد مر�ضحني ملنا�ضب الإدارة بال�ضركة؛ تقدمي معلومات متعلقة مبديرين غري 
وامل�ضنفة   . الق�ضائية.  بالإدارة واحلرا�ضة  متعلقة  مهنية  ا�ضت�ضارية  مالية؛ تقدمي خدمات  لل�ضركات؛ حما�ضبة جنائية  تنفيذين 

بالفئه )35( 
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)�ضي �ضي بي بي األ تي دي(

وقد مت قبول الطلب برقم)87416( وبتاريخ: )2018/11/7م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
اإدارية؛  وا�ضت�ضارات  املايل  التخطيط  مالية؛  خدمات  م�ضتقلني؛  مالني  با�ضت�ضاريني  خا�ضة  خدمات  تقدمي  منتجات  على:  العالمة 
�ضم�ضرة مالية؛ �ضم�ضرة تاأمينية؛ �ضم�ضرة جتارية؛ خدمات �ضم�ضرة تاأمينية لالأفراد والأعمال؛ التحليل املايل؛ تقدمي ن�ضائح متعلقة 
بال�ضتثمار والتخطيط له؛ خدمات مت�ضلة مبكافاآت التقاعد؛ تقدمي ن�ضائح وتخطيط مكافاآت التقاعد؛ تقدمي ن�ضائح وتخطيط 
ال�ضرائب؛ خدمات تاأمينية؛ خدمات متعلقة بالتاأمني؛ ا�ضت�ضارات متعلقة بالتاأمني؛ �ضم�ضرة تاأمينات؛ توفري معلومات عن التاأمينات 
ومعلومات مالية؛ تقدمي ا�ضت�ضارات اإدارية مت�ضلة بالتاأمينات؛ خدمات مت�ضلة بالتع�ضر املايل؛ خدمات مالية مت�ضلة بالتع�ضر املايل 
اإدارة الأ�ضول؛  اإدارة مت�ضلة باملخاطر املالية؛  اإدارة العقارات؛  اإدارة امللكيات العقارية؛  يف جمال الأعمال والتع�ضر املايل لالأفراد؛ 
ا�ضتثمارات  بال�ضتثمارات؛  متعلقة  ن�ضائح  تقدمي  ال�ضتثمار؛  وا�ضرتاتيجيات  ال�ضتثمار  اإدارة  امل�ضرتك؛  ال�ضتثمار  �ضناديق  اإن�ضاء 
مدعم  اإقرا�ض  القرو�ض؛  متويل  ا�ضتثمارية؛  �ضناديق  ال�ضتثماري؛  الئتمان  �ضركات  التمويل؛  �ضناديق  اإدارة  التمويل؛  �ضناديق 
برهانات عقارية؛ خدمات متعلقة بالرهانات العقارية ال�ضكنية والتجارية؛ تقدمي ن�ضائح مت�ضلة مبكافاآت التقاعد وال�ضتثمارات 
والتاأمني، والتاأمني على احلياة، وخطط توفري امل�ضاريف الدرا�ضية والرهانات؛ ن�ضائح متعلقة بال�ضرائب على املواريث؛ اإعداد وتوفري 
الكرتونية  و�ضائل  اللكرتوين،  الربيد  الآيل،  احلا�ضب  الهاتف،  خالل  من  الأعمال  مبجال  متعلقة  املايل  والتحليل  مالية  معلومات 
وبا�ضتخدام مواد مطبوعة واملن�ضورات الدورية؛ توفري خدمات تعيني القائم على الو�ضاية؛ خدمات متعلقة بالقائم على الو�ضاية؛ 
خدمات معلوماتية وا�ضت�ضارية، واأخرى متعلقة بكافة اخلدمات التي تقدم ذكرها؛ خدمات ا�ضت�ضارية مهنية متعلقة بالأمور املالية، 
ال�ضجالت  باإعداد  متعلقة  واأخرى  وتعافيها  لل�ضركات  املايل  الو�ضع  ا�ضتقرار  واإعادة  وال�ضرائب  واملراجعة  والتاأمني  وال�ضتثمارية، 

والتقارير املحا�ضبية؛ اإعداد تقارير مت�ضمنة املعلومات املالية. . وامل�ضنفة بالفئه )36( 
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)مان�ض�ضرت يونايتد فوتبول كلوب ليمتد(

وقد مت قبول الطلب برقم)87146( وبتاريخ: )2018/10/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 
العالمة على:منتجات املالب�ض اخلارجية؛ املالب�ض الريا�ضية؛ رداء ف�ضفا�ض؛ ن�ضخة مطابقة لأطقم كرة القدم؛ قم�ضان لكرة القدم؛ 
بنطلونات  ق�ضرية؛  قم�ضان  للتدريب؛  ق�ضرية  �ضراويل  للتدريب؛  مالب�ض  ريا�ضية؛  بذلة  القدم؛  لكرة  جوارب  القدم؛  لكرة  �ضراويل 
درات؛ قم�ضان حتتية للرجال؛ بلوزات؛  ريا�ضية؛ �ضرتات؛ معاطف؛ �ضرتات فرائية؛ الأ�ضواف؛ قم�ضان حتتية؛ قم�ضان خارجية؛ �ضُ
قة؛ �ضرتات حمبوكة ذات اأزرار؛ اأغطية للراأ�ض  مالب�ض حمبوكة؛ قم�ضان حمبوكة من ال�ضوف اأو احلرير؛ مرايل الأطفال؛ �ضرتات معرِّ
درات؛ ِبدل؛ بنطلونات؛ بنطلونات جينز؛ �ضراويل داخلية؛ اأثواب العمال؛ �ضراويل ق�ضرية؛ ك�ضاء لل�ضاق؛ تنورات؛  ر�ضمية �ضالت؛ �ضُ
األب�ضة  داخلية؛  ق�ضرية  �ضراويل  للن�ضاء؛  داخلية  مالب�ض  داخلية؛  مالب�ض  التحتية؛  املالب�ض  منتجات  كرافاتات؛  العنق؛  رابطات 
للنوم؛ بيجامات؛ قم�ضان ق�ضرية للنوم؛ ف�ضاتني الفرح؛ رداء احلمام؛ مالب�ض ال�ضاطئ؛ مالب�ض ال�ضباحة؛ لبا�ض ال�ضباحة؛ �ضناديق 
ال�ضتحمام؛ قبعات ال�ضتحمام؛ جوارب ال�ضتحمام؛ جوارب؛ اأربطة للجوارب؛ قفازات؛ قفازات لليد والر�ضغ؛ اأو�ضحة؛ واقيات الأذن؛ 
اأ�ضاور القم�ضان؛ اأربطة راأ�ض؛ اأحزمة؛ اإبزميات تثبيت حمالت البنطلون؛ اأردية �ضراولية؛ مرايل؛ ياقات؛ واقيات الياقات؛ املالب�ض، 
للنوم؛  اأثواب  للر�ضع؛  �ضراويل داخلية  للر�ضع؛  اأثواب ف�ضفا�ضة  �ضراويل داخلية؛  للر�ضع والأطفال؛  الراأ�ض  واألب�ضة  القدم  األب�ضة 
اأحذية  اأخفاف؛  اأحذية؛ �ضنادل؛  اأحذية ذات رقبة؛  للقدم عبارة من املالب�ض؛  األب�ضة  للر�ضع؛  اأحذية ذات رقبة  للر�ضع؛  �ضدرية 
اأزرار لالأحذية والنعال ذات الرقبة  اأحذية ذات رقبة واأحذية لكرة القدم؛  اأحذية للتدريب؛  اأحذية ريا�ضية؛  فوقية مطاطية؛ 
لكرة القدم؛ تركيبات من املعدن لالأحذية والأحذية ذات الرقبة؛ األب�ضة للراأ�ض؛ قبعات؛ اأغطية؛ بريبهات؛ قبعات ذات حواف ناتئة؛ 

بطانات املالب�ض جاهزة الت�ضنيع؛ اأزياء موحدة؛ مالب�ض مقاومة للماء.  . . وامل�ضنفة بالفئه )25( 
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)ايه9.كوم، انك.(

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/8/29م(.  وبتاريخ:  برقم)86613(  الطلب  قبول  مت  وقد 

املعلوماتّية  بال�ضبكة  املدعمة  بالأجهزة  والتحكم  لالت�ضال  لال�ضتخدام  والربامج  الجهزة  منتجات  على:  العالمة  وتو�ضع 

لالأ�ضياء )IoT(، اأجهزة للر�ضد )املراقبة( املنزيل والبيئي والتحّكم والت�ضغيل الآيل، الِعدد اخلا�ضة مبراقبة الأمن، اأنظمة 

مراقبة جهاز الإنذار، اأجهزة وبرامج احلا�ضوب التي تتيح الو�ضول اىل البيانات وم�ضاركتها بني الأجهزة بهدف ت�ضهيل عملّيات 

الر�ضد )املراقبة( املنزيل والبيئي والتحّكم والت�ضغيل الآيل ، اأجهزة حتليل البيانات وِعدد الإت�ضال الّداخلي، اأجهزة الت�ضغيل 

الآيل للمنزل، اأجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عرب التحكم بال�ضوت، اأجهزة وِعدد اإنذارات �ضد الخرتاقات وال�ضرقة، 

تركيب اأنظمة �ضد ال�ضرقة، ِعدد مراقبة الأمن، الأجهزة والِعدد الفوتوغرافّية، الأجهزة والِعدد الب�ضرية، الأجهزة والعدد 

اخلا�ضة بالت�ضجيل و اإر�ضال واإعادة ا�ضتنطاق ال�ضوت وال�ضورة، اأجهزة احلا�ضوب الت�ضغيلية وبرامج احلا�ضوب ملعاملة ومزامنة 

وت�ضجيل وتنظيم وتنزيل وحتميل واإر�ضال وتدفق واإ�ضتقبال ولعب وعر�ض ال�ضور وال�ضوت والفيديو وملفات البيانات، اأجهزة 

الأقفال  احلا�ضوب،الأجرا�ض،  برامج  والبيانات،  ال�ضوت  واإ�ضتقبال  اإر�ضال  اأجهزة  والبيانات،  وال�ضور  ال�ضوت  لإر�ضال  الإت�ضال 

الإلكرتونّية، اأجهزة ا�ضت�ضعار احلركة واأجهزة الإنذارات واإنذارات الإ�ضت�ضعار واأجهزة الإنذار واأجهزة ال�ضت�ضعار والكا�ضفات 

ومكربات ال�ضوت، اأجهزة املراقبة بت�ضجيل الفيديو، كامريات الأمن، كامريات فيديو ملراقبة امل�ضاكن من الداخل واخلارج واملباين 
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التجارّية بالإ�ضافة اإىل اأجهزة حتّكم عن بعد للمراقبة والتحّكم والت�ضغيل الآيل عن بعد، اأجهزة تدّفق الفيديو، الت�ضجيل 

الليلية، جهاز الإنذار وحّمالة وقاعدة  للروؤية  اأجهزة وِعدد  الويب،  الكامريات، كامريات  الفيديو،  اإ�ضتقبال  بالفيديو واأجهزة 

الكامريا، كا�ضفات املخاطر البيئّية وبالتحديد الأجهزة التي تك�ضف وت�ضجل وجود املياه وم�ضتوى الرطوبة ودرجات الإحرتار 

اأجهزة مراقبة الأطفال  الأمن،  اأ�ضواء  املغلقة،  التلفيزيونّية  الدوائر  ِعدد وكامريات  والتنّقل والأ�ضوات،  واحلرارة واحلركة 

واحليوانات الأليفة ووحدات م�ضاهدة احليوانات الأليفة، قطع وجتهيزات اأك�ض�ضوارات للب�ضائع ال�ضابق ذكرها، برامج املراقبة، 

تتيح  التطبيقات  وبرامج  برامج  الآيل،  والت�ضغيل  والتحّكم  والبيئي  املنزيل  )املراقبة(  للر�ضد  والتطبيقات  احلا�ضوب  برامج 

للم�ضتخدمني التعّرف على الزائرين والإت�ضال بهم، جمموعات تطوير الربامج )SDKs( املوؤلّفة من برامج الكمبيوتر لتطوير 

وا�ضتخدام وتوافقية واجهات برجمة التطبيقات )APIs( التي ت�ضتخدمها الأجهزة الإلكرتونّية والأنظمة والتقاطعات التي 

تطوير  جمموعات  التبادل،  وخدمات  ال�ضحابّي  التخزين  مع  يت�ضل  والذي  والإنرتنت  الإت�ضال  �ضبكات  عرب  البيانات  تتبادل 

 )API( التطبيقات  برجمة  كواجهة  لال�ضتخدام  حا�ضوب  وبرامج  احلا�ضوب  برامج  تطوير  اأدوات  ت�ضم   )SDKs( الربامج 

لإن�ضاء الربامج والتطبيقات املتعّلقة باأجهزة امل�ضتخدم املت�ضلة بالإنرتنت، جمموعات تطوير الربامج )SDKs( ت�ضم اأدوات 

متعلقة  وتطبيقات  برامج  لإن�ضاء   )API( التطبيقات  برجمة  كواجهة  لال�ضتخدام  حا�ضوب  وبرامج  احلا�ضوب  برامج  تطوير 

باحلماية �ضد ال�ضرقة واأنظمة الأمن واأنظمة مراقبة املنازل ومراكز العمل، برامج التعرف ال�ضخ�ضي والأمر ال�ضوتي، برامج 

ال�ضخ�ضّية،  امل�ضاعدة  واأجهزة  بال�ضوت  التحكم  عرب  تعمل  للمعلومات  بذاتها  قائمة  اأجهزة  مراقبة  يف  امل�ضتخدمة  احلا�ضوب 

برامج كمبيوتر للمراقبة والتحليل عن بعد، اأنظمة التحكم اللكرتوين باللت، برامج احلا�ضوب ملراقبة والتحكم بالإت�ضالت 

بني احلوا�ضيب والأنظمة الت�ضغيلية لالآلت، منتجات املراقبة الإلكرتونية بالفيديو وبالتحديد املكونات الإلكرتونّية لأنظمة 

الأمن، برامج املالحة لالإ�ضتخدام مع املركبات الذكّية واملركبات امل�ضتقّلة والآلت املتنقلة لالإ�ضتخدام املتعلق بال�ضبكة املعلوماتّية 

والآلت  امل�ضتقّلة  واملركبات  الذكّية  املركبات  ونطاق  و�ضع  ومراقبة  تتّبع  يف  لالإ�ضتخدام  احلا�ضوب  برامج   ،))IoT( لالأ�ضياء 

والأجهزة  واملعدات  الإلكرتونّية  الأنظمة   ،)IoT( لالأ�ضياء  املعلوماتّية  بال�ضبكة  املدعمة  الأجهزة  مع  لالإ�ضتخدام  املتنقلة 

الأجهزة  مع  لالإ�ضتخدام  ذكّية  ديناكيمّية  واإ�ضت�ضعارات  وبرامج  الإ�ضت�ضعارات  و�ضع  وبرامج  املحرك  اأداء  برامج  وبالتحديد 

املدعمة بال�ضبكة املعلوماتّية لالأ�ضياء )IoT(، الأجهزة الآلّية للمراقبة الإلكرتونية القائمة بذاتها التي توّظف بهدف جمع 

الأدّلة والإ�ضتخبارات ال�ضرّية، متتبعات احلركة القابلة لالإرتداء، اآلت الت�ضوير القابلة لالإرتداء، احلوا�ضيب القابلة لالإرتداء 

على �ضكل ال�ضاعات الذكّية، حلوا�ضيب القابلة لالإرتداء على �ضكل النظارات الذكّية، �ضا�ضات عر�ض الفيديو القابلة لالإرتداء، 

�ضماعات الت�ضالت لال�ضتخدام مع الهواتف املحمولة واإت�ضالت الراديو واأنظمة الت�ضال الداخلي اأو اأجهزة اإر�ضال وا�ضتقبال 

�ضبكة الت�ضالت الأخرى. . . وامل�ضنفة بالفئه )9( 

�ضفحة 2 تابع طلب ت�ضجيل العالمة التجارية رقم )86613(
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)ماير�ضك جي تي دي اإنك(

وقد مت قبول الطلب برقم)86628( وبتاريخ: )2018/9/24م(. وفقًا لقانون العالمات التجارية واملوؤ�ضرات اجلغرافية وتو�ضع 

عرب  العاملية  التجارة  خدمات  يف  ل�ضتخدامها  للتنزيل  القابلة  غري  للربجميات  موؤقت  ا�ضتخدام  توفري  على:خدمات  العالمة 

الإنرتنت التي متكن الآخرين من اإجراء التعامالت التجارية بدون اأوراق عن طريق تبادل م�ضتندات ال�ضحن و�ضل�ضلة التوريد ذات 

ال�ضلة اإلكرتونًيا ولتبادل البيانات الإلكرتونية وتتبع ال�ضحنات وال�ضحن عرب �ضبكات الكمبيوتر وال�ضبكات الداخلية والنرتنت 

اإدارة الأعمال؛ خدمات توفري ال�ضتخدام املوؤقت للربجميات غري  للموردين واخلدمات اللوج�ضتية والأمن احلكومي لأغرا�ض 

القابلة للتنزيل من اأجل اإدارة العمليات التجارية للم�ضتوردين وامل�ضدرين ومقدمي اخلدمات اللوج�ضتية و�ضركات النقل عرب 

البحار؛ خدمات توفري ال�ضتخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لال�ضتهداف وتقييم املخاطر وزيادة الكفاءة للجمارك 

وال�ضلطات احلكومية الأخرى املعنية يف �ضل�ضلة التوريد العاملية؛ خدمات توفري ال�ضتخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل 

لإن�ضاء روؤية املخزون ومزامنة عمليات �ضل�ضلة التوريد والتخزين والتتبع والتحقق من عقود ال�ضحن وغريها من الوثائق ذات 

ال�ضلة ب�ضل�ضلة التوريد لتح�ضني حركة املخزون مع �ضل�ضلة التوريد واإجناز القرارات؛ خدمات توفري ال�ضتخدام املوؤقت للربامج 
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الغري قابلة للتنزيل من اأجل ادارة والبحث عن �ضل�ضلة التوريد وبيانات ال�ضحن؛ خدمات توفري ال�ضتخدام املوؤقت للربامج غري 

القابلة للتنزيل خلدمات قواعد البيانات فيما يتعلق ب�ضل�ضلة التوريد مبا يت�ضمن اإن�ضاء جمموعة بيانات قابلة للبحث وقابلة 

غري  للربامج  املوؤقت  ال�ضتخدام  توفري  خدمات  ال�ضلة؛  ذات  التقارير  وتوزيع  واإن�ضاء  ال�ضلة  ذات  التوريد  و�ضل�ضلة  للتخ�ضي�ض 

القابلة للتنزيل لإدارة تنظيم العرو�ض وحتديدًا م�ضاعدة الآخرين يف التخزين والتتبع والتحقق من الوثائق املتعلقة باجلمارك 

التحميل  يف  ت�ضاعد  والتي  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�ضتخدام  توفري  خدمات  احلكومية؛  التنظيمية  الهيئات  مع 

التلقائي للبيانات اإىل واجهات برجمة التطبيقات؛ خدمات توفري ا�ضتخدام موؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل لت�ضهيل اإدارة 

اخلدمات اللوج�ضتية وتقدمي ال�ضحنات متعددة الو�ضائط يف �ضل�ضلة التوريد العاملية مبا يف ذلك توفري ت�ضعريات ال�ضحن ونقل 

الب�ضائع؛ خدمات توفري ا�ضتخدام موؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل لت�ضهيل حجز ال�ضحنات متعددة الو�ضائط؛ خدمات 

توفري ال�ضتخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لت�ضهيل عملية حترير فواتري ال�ضحن؛ خدمات توفري ال�ضتخدام املوؤقت 

للربجميات غري القابلة للتنزيل لت�ضهيل اإدارة ال�ضحن والنقل للوجهة النهائية من البداية اإىل النهاية وال�ضحن املائي وال�ضحن 

اجلوي؛ خدمات توفري ال�ضتخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لت�ضهيل النقل بال�ضاحنات اللوجي�ضتية وت�ضليم الب�ضائع؛ 

الإنرتنت  عرب  احلكومية  الوكالت  م�ضتندات  تقدمي  اأجل  من  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�ضتخدام  توفري  خدمات 

خدمات  اجلودة؛  واختبار  وتفح�ض  احلمولة  وتاأمني  املنتجات  وت�ضنيف  اجلمركية  العقود  وت�ضجيالت  اجلمركي  والتخلي�ض 

واللوج�ضتيات  الإم��داد  ل�ضل�ضلة  اللوج�ضتية  اخلدمات  اإدارة  لت�ضهيل  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�ضتخدام  توفري 

اأو ال�ضاحنات؛  اأو ال�ضفن  العك�ضية وحتديدًا خدمات التخزين والنقل وتو�ضيل الب�ضائع لالآخرين جوًا عرب ال�ضكك احلديدية 

املوانئ؛ خدمات توفري ال�ضتخدام  الب�ضائع من  لت�ضهيل توزيع  للتنزيل  القابلة  املوؤقت للربامج غري  خدمات توفري ال�ضتخدام 

املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لت�ضهيل اإدارة خمزونات امل�ضتودعات وا�ضتيفاء الطلبات؛ خدمات توفري ال�ضتخدام املوؤقت 

البحري  للتمويل  ال�ضلة  ذات  واخلدمات  التحليلية  العمليات  واإج��راء  املعلومات  جمع  لت�ضهيل  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج 

و�ضل�ضلة التوريد و�ضم�ضرة التاأمني؛ خدمات توفري املعلومات التكنولوجية املتعلقة مبجال نقل الب�ضائع بال�ضاحنات عرب ال�ضكك 

على  العاملية  التجارة  خدمات  يف  لال�ضتخدام  ا�ض(  ايه  ايه  )ا�ض  كخدمات  الربجميات  خدمات  واملحيط؛  الهواء  و  احلديدية 

الإنرتنت لتمكني الآخرين من تنفيذ التجارية بدون ورق من خالل ا�ضتبدال وثائق ال�ضحنات و�ضال�ضل التزويد اإلكرتونيا لتبادل 

اللوج�ضتية  للموردين واخلدمات  الكمبيوتر والنرتنت والنرتنت  ال�ضحنات وال�ضحن عرب �ضبكات  البيانات الإلكرتونية وتتبع 

والأمن احلكومي لأغرا�ض اإدارة الأعمال؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( لإدارة عمليات الأعمال للم�ضتوردين 

وامل�ضدرين ومزودي اخلدمات اللوج�ضتية والناقلني عرب املحيطات وخدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( لال�ضتهداف 
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وتقييم املخاطر وزيادة الكفاءة للجمارك وال�ضلطات احلكومية الأخرى املعنية يف �ضل�ضلة التوريد العاملية؛ خدمات الربجميات 

كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( لإن�ضاء عمليات قابلية روؤية املخزون ومزامنة عمليات �ضل�ضلة التوريد لتخزين وتعقب والتحقق من 

عقود ال�ضحن والوثائق الأخرى املتعلقة ب�ضل�ضلة التزويد لتح�ضني حركة املخزون مع �ضل�ضلة التوريد واإجناز القرارات؛ خدمات 

الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( لإدارة والبحث عن �ضل�ضلة التوريد وبيانات ال�ضحن؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض 

ايه ايه ا�ض( خلدمات قواعد البيانات فيما يتعلق ب�ضل�ضلة التزويد مبا يت�ضمن اإن�ضاء قابل للبحث وقابل للتخ�ضي�ض وجمموعات 

بيانات �ضل�ضلة التزويد ذات ال�ضلة واإن�ضاء وتوزيع التقارير ذات ال�ضلة؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( لإدارة 

تنظيم الت�ضليم وحتديدًا خدمات م�ضاعدة الآخرين يف التخزين والتتبع والتحقق من الوثائق املتعلقة باجلمارك مع الهيئات 

اإىل واجهات  للبيانات  التلقائي  التحميل  للم�ضاعدة يف  التنظيمية احلكومية؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( 

ال�ضحنات  وت�ضليم  اللوج�ضتية  اخلدمات  اإدارة  لت�ضهيل  ا�ض(  ايه  ايه  )ا�ض  كخدمة  الربجميات  خدمات  التطبيقات؛  برجمة 

الربجميات  خدمات  الب�ضائع؛  ونقل  ال�ضحن  ت�ضعريات  توفري  خدمات  ذلك  يف  مبا  العاملية  التوريد  �ضل�ضلة  يف  الو�ضائل  متعددة 

كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( لت�ضهيل حجز �ضحنات الب�ضائع متعددة الو�ضائط؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( 

لت�ضهيل فوترة �ضحن الب�ضائع؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( لت�ضهيل اإدارة ال�ضحن وال�ضحن املتكامل وال�ضحن 

املائي وال�ضحن اجلوي؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( لت�ضهيل لوج�ضتيات النقل بال�ضاحنات وت�ضليم الب�ضائع؛ 

خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( للتقدمي اللكرتوين لوثائق الوكالت احلكومية والتخلي�ض اجلمركي وت�ضجيالت 

العقود اجلمركية وت�ضنيف املنتجات وتاأمني احلمولة وتفح�ض واختبار اجلودة؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( 

لت�ضهيل اإدارة �ضل�ضلة التوريد اللوج�ضتية واخلدمات اللوج�ضتية العك�ضية وحتديدًا خدمات التخزين والنقل وتو�ضيل الب�ضائع 

لالآخرين جوًا اأو عرب ال�ضكك احلديدية اأو ال�ضفن اأو ال�ضاحنات؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( لت�ضهيل توزيع 

اإدارة خمزونات امل�ضتودعات وا�ضتيفاء الطلبات؛  الب�ضائع من املوانئ؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( لت�ضهيل 

البحري  للتمويل  بها  املتعلقة  واخلدمات  والتحليالت  املعلومات  جمع  لت�ضهيل  ا�ض(  ايه  ايه  )ا�ض  كخدمة  الربجميات  خدمات 

بحرًا  وال�ضحن  النهائية  للوجهة  ال�ضحنات  اإر�ضال  جمال  يف  الربجميات  تطوير  وخدمات  التاأمني  وو�ضاطة  التزويد  و�ضال�ضل 

ال�ضندات  وت�ضجيل  اجلمركي  التخلي�ض  ومعامالت  احلكومية  الوكالت  وتقدميات  والت�ضليم  بال�ضاحنات  والنقل  جوًا  وال�ضحن 

اجلمركية وت�ضنيف املنتجات وتاأمني ال�ضحنات والتفتي�ض على وفح�ض اجلودة والتخزين وال�ضتيفاء وجتهيز توزيع الب�ضائع 
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)اأمازون تكنولوجيز، اإنك(

 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/18م(.  وبتاريخ:  برقم)87775(  الطلب  قبول  مت  وقد 

وتو�ضع العالمة على: خدمات الإدارة عرب النرتنت لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة والنقالة واملحمولة باليد وحتديدًا اإدارة 

التهيئة املتعلقة با�ضتخدام الأجهزة الإلكرتونية ال�ضخ�ضية خدمات الدعم الفني وحتديدًا ا�ضتك�ضاف الأخطاء واإ�ضالحها على 

هيئة ت�ضخي�ض م�ضاكل الأجهزة الإلكرتونية املحمولة والنقالة واملحمولة باليد وامل�ضاعدة يف حلها، توفري ال�ضتخدام املوؤقت 

على اخلط مبا�ضرة )النرتنت( لربامج احلا�ضوب غري القابلة للتنزيل من اأجل اإدارة بيع ال�ضلع واخلدمات وحتديدًا اإدارة اأوامر 

ال�ضراء وا�ضتيفاء �ضري الأعمال ون�ضر واإدارة عرو�ض املنتجات واخلدمات وتتبع املبيعات واملخزون وت�ضنيف الب�ضائع وت�ضويق 

لربامج  املوؤقت  ال�ضتخدام  توفري  واخلدمات،  ال�ضلع  ببيع  املتعلقة  البيانات  وتقارير  والتحليل  واملنتجات  اخلدمات  وعر�ض 

املبيعات واملخزون  الإلكرتونية، تتبع  التجارة  باإدارة  للتنزيل على اخلط مبا�ضرة )النرتنت( اخلا�ضة  القابلة  احلا�ضوب غري 

واإدارة ار�ضال الأوامر وال�ضحنات وحتليل البيانات واإعداد التقارير املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية، توفري اخلدمات على اخلط 

مبا�ضرة )النرتنت( التي متكن امل�ضتخدمني من م�ضاركة املحتوى والن�ض وغريها من البيانات،تطبيقات الربامج )التطبيق( لنقل 

وتخزين ومعاجلة وتنظيم وت�ضجيل ومراجعة الن�ضو�ض وال�ضور وال�ضوت والفيديو والبيانات املت�ضمنة عرب �ضبكات احلا�ضوب 
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العاملية وال�ضبكات الال�ضلكية و�ضبكات الت�ضالت الإلكرتونية، تطبيقات الربامج )التطبيق( الداعمة للمحتوى والن�ض وغريها 

من البيانات كي يتم تنزيلها اإىل والدخول اإليها من خالل جهاز حا�ضوب اأو اأي جهاز اإلكرتوين ا�ضتهالكي حممول اأخر، تطبيقات 

الربامج )التطبيق( اخلا�ضة بالتعرف على ال�ضوت وحتويل الكالم اإىل ن�ض، تطبيقات الربامج )التطبيق( التي ت�ضتخدم ملعاجلة 

الأوامر ال�ضوتية، وعمل ا�ضتجابات اإىل الأوامر ال�ضوتية، تطبيقات الربامج )التطبيق( اخلا�ضة بجدولة املواعيد والتذكري 

ال�ضناعي  والتحليل  بها  املتعلقة  والت�ضاميم  والبحوث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات  اإلكرتوين،  تقومي  يف  الأحداث  واإدراج 

الت�ضغيل  اأنظمة  ا�ضت�ضافة  وحتديدًا  احلا�ضوب  وخدمات  والربجميات  الكمبيوتر  اأجهزة  وتطوير  وت�ضميم  الأبحاث  وخدمات 

بيئة  وتوفري  )النرتنت(  مبا�ضرة  اخلط  على  احلا�ضوب  وتطبيقات  الت�ضغيل  اأنظمة  وا�ضت�ضافة  بعد  عن  احلا�ضوب  وتطبيقات 

وتوفري  خمتلفة  ب�ضعات  البيانات  وتخزين  احلو�ضبة  مرافق  وا�ضتئجار  الإنرتنت  عرب  اإليها  الولوج  ميكن  للحا�ضوب  افرتا�ضية 

الربامج غري القابلة للتنزيل والتي ميكن الولوج لها عرب �ضبكة كمبيوتر عاملية لإدارة تطبيقات احلا�ضب الآيل وعمل من�ضة 

اإنرتنت للتجارة الإلكرتونية وت�ضميم واإدارة ور�ضد املنتديات اخلا�ضة باملناق�ضات عرب النرتنت واإن�ضاء مواقع اإلكرتونية خمزنة 

املواقع على  واإدارة  ثالثة  الإنرتنت لأطراف  �ضبكة  املواقع على  و�ضيانة  واإدارة  البيانات  والإنرتنت وتخزين  الهاتف  خلدمات 

وتزويد  وا�ضت�ضافتها  اخلدمات  واإن�ضاء  اللكرتونية  املواقع  و�ضيانة  ال�ضبكة  على  خوادم  وا�ضتئجار  لالآخرين  الإنرتنت  �ضبكة 

يف  البيانات  وقواعد  واملواقع  والربامج  التطبيقات  و�ضيانة  وتطوير  واإدارة  وا�ضت�ضافة  توفري  وحتديدًا  التطبيقات  خدمات 

�ضعة  وتق�ضيم  البيانات  وتخزين  املوقع  وت�ضميم  الطلبات  وترتيب  الإنرتنت  عرب  واملدفوعات  الإلكرتونية  التجارة  جمالت 

واخلدمات  احلا�ضوب  وبرجمة  امل�ضتخدمني  حركة  على  بناء  املوقع  ت�ضنيف  وح�ضاب  الرتا�ضل  وخدمات  امل�ضرتكة  احلو�ضبة 

وت�ضميم  والربامج  والأجهزة  احلا�ضوب  وبرجمة  والتحكم  والعر�ض  املتعددة  الو�ضائط  تطبيقات  باإدارة  املتعلقة  ال�ضت�ضارية 

نظام احلا�ضوب والتحديد والختيار والت�ضالت الإلكرتونية والتحرير وحتديث و�ضيانة وتقدمي خدمات لالأجهزة والربامج 

واحلا�ضوب وخدمات احلا�ضوب املتعلقة بتطبيقات الو�ضائط املتعددة والإدارة والعر�ض والتحكم والبحث واإدارة قواعد البيانات 

املحو�ضب  النرتنت  عرب  البحث  ا�ضت�ضافة  خدمات  وحتديدًا  احلا�ضوب  وخدمات  خارجية  مب�ضادر  وال�ضتعانة  املرافق  واإدارة 

التلفزيونية  والربامج  املتحركة  وال�ضور  والأفالم  والكتب  للمو�ضيقى  والتجزئة  باجلملة  التوزيع  ت�ضم  التي  اخلدمة  وترتيب 

والألعاب والدمى وال�ضلع الريا�ضية والإلكرتونيات وعرو�ض الو�ضائط املتعددة والفيديو واأقرا�ض الفيديو الرقمية وغريها من 

واإ�ضدار تو�ضيات وخدمات احلا�ضوب  ال�ضخ�ضية  الأولويات  لتحليل  ا�ضت�ضافة خدمات النرتنت  املنزلية وال�ضتهالكية،  ال�ضلع 
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وحتديدًا التي ت�ضت�ضيف قاعدة بيانات عرب النرتنت والتي ت�ضم جمموعة وا�ضعة من معلومات حول الهتمام العام عرب �ضبكة 

قاعدة  وا�ضت�ضافة  العام  الهتمام  حول  معلومات  على  للح�ضول  بحث  حمركات  توفري  وحتديدًا  احلا�ضوب  وخدمات  الإنرتنت 

بيانات تفاعلية لإر�ضال الر�ضائل بني م�ضتخدمي الكمبيوتر وامل�ضرتكني بخ�ضو�ض املو�ضيقى والكتب والأفالم وال�ضور املتحركة 

والربامج التلفزيونية والألعاب واللعب وال�ضلع الريا�ضية واللكرتونيات وعرو�ض الو�ضائط املتعددة والفيديو واأقرا�ض الفيديو 

الرقمية وغريها من ال�ضلع املنزلية وال�ضتهالكية وا�ضتعرا�ض املنتجات معلومات ال�ضراء عرب النرتنت وتوفري برامج مت�ضفحات 

الإنرتنت غري القابلة للتنزيل،وتوفري برامج اأجهزة الت�ضالت غري القابلة للتنزيل لتعزيز دخول الهاتف النقال على �ضبكة 

الإنرتنت عرب اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر املحمول واأجهزة الت�ضالت املتنقلة والدعم التقني وحتديدًا ا�ضتك�ضاف 

املتنقلة  الت�ضالت  واأجهزة  والربامج  والأجهزة  املحمول  واحلا�ضوب  الربامج  وم�ضاكل  احلا�ضوب  لأجهزة  واإ�ضالحها  الأخطاء 

وال�ضت�ضارات والت�ضميمات اخلا�ضة باأجهزة وبرامج احلا�ضوب وت�ضميم برامج احلا�ضوب لالآخرين وال�ضت�ضارات والت�ضميمات 

اخلا�ضة باحلا�ضوب املحمول واأجهزة الت�ضالت املتنقلة وت�ضميم برامج احلا�ضوب املحمول واأجهزة الت�ضالت املتنقلة لالآخرين 

والأعمال  الإنرتنت  �ضبكة  على  واملواقع  والبيانات  والن�ضو�ض  والفيديو  وال�ضور  اأخر  بطرف  اخلا�ض  املحتوى  وا�ضت�ضافة 

والفيديو  ال�ضور  وا�ضتالم  بطلب  للم�ضتخدمني  لل�ضماح  بحث  من�ضات  وتوفري  البحث  حمركات  وتوفري  الأخ��رى  الإلكرتونية 

ال�ضور  وتبادل  بن�ضر  للم�ضتخدمني  ت�ضمح  التي  التفاعلية  ال�ضت�ضافة  وخدمات  الإلكرتونية  والأعمال  والبيانات  والن�ضو�ض 

اخلا�ضة بهم والفيديو والن�ضو�ض والبيانات عرب الإنرتنت وخدمات احلا�ضوب وحتديدًا ان�ضاء جمتمعات افرتا�ضية للم�ضتخدمني 

للم�ضاركة يف النقا�ضات واحل�ضول على ردود الفعل وت�ضكيل املجتمعات الفرتا�ضية وامل�ضاركة يف ال�ضبكات الجتماعية و�ضيانة 

املخاطر  من  املرور  وكلمة  والنرتنت  الكمبيوتر  ووقاية  املرور  كلمة  وحماية  والنرتنت  باحلا�ضوب  املتعلقة  الربامج  وحتديث 

وتوفري املعلومات يف جمال علم الفلك والطق�ض والبيئة والت�ضميم الداخلي والتكنولوجيا واأجهزة احلا�ضوب والربامج وملحقات 

عن  والبحث  الطبية  والبحوث  املعمارية  والهند�ضة  والهند�ضة  واجليولوجيا  الت�ضغيلية  احلا�ضوب  واأجهزة  الطرفية  احلا�ضوب 

اأو الت�ضالت وتن�ضيب برامج الكمبيوتر وال�ضيانة وتوفري  اأو غريها من �ضبكات احلا�ضوب  املنتجات واختبارها عرب الإنرتنت 

احلا�ضوب  اأجهزة  وتطبيقات  والأجهزة  احلا�ضوب  بربامج  املتعلقة  التقنية  املعلومات  ت�ضم  والتي  النرتنت  �ضبكة  على  املواقع 

والربجميات واخلدمات ال�ضت�ضارية لل�ضبكة ا�ضت�ضارات احلا�ضوب برجمة احلا�ضوب نقل بيانات امل�ضتندات من ال�ضيغة املوجودة 

اآخر وا�ضت�ضافة املحتوى الرقمي على �ضبكات احلا�ضوب العاملية وال�ضبكات الال�ضلكية و�ضبكات الت�ضالت  اإىل  بجهاز حا�ضوب 
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الإلكرتونية وتوفري من�ضات البحث لل�ضماح للم�ضتخدمني بطلب وا�ضتالم املحتوى والن�ض والأعمال الب�ضرية والأعمال ال�ضمعية 

والأعمال ال�ضمعب�ضرية والأعمال الأدبية والبيانات وامللفات والوثائق والأعمال الإلكرتونية وتوفري ال�ضتخدام املوؤقت لربامج 

الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل واملرافق عرب النرتنت لتمكني امل�ضتخدمني من الدخول اإىل وحتميل برامج الكمبيوتر وتوفري 

اأ�ضا�ض  على  الربجميات  بتطبيقات  خم�ض�ضة  تو�ضيات  ت�ضدر  التي  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�ضوب  لربامج  املوؤقت  ال�ضتخدام 

اأولويات امل�ضتخدم ور�ضد البيانات املحو�ضبة ونظم احلا�ضوب وال�ضبكات لالأغرا�ض الأمنية وا�ضت�ضافة وحتجيم واحلفاظ على 

قواعد البيانات على النرتنت لالآخرين واحلو�ضبة ال�ضحابية التي ت�ضم برامج ل�ضتخدامها يف اإدارة قواعد البيانات وال�ضت�ضافة 

اإدارة قواعد البيانات  ال�ضحابية لقواعد البيانات الإلكرتونية ومزود خدمة التطبيقات الذي ي�ضم برجميات لال�ضتخدام يف 

)ASP( واملن�ضة كخدمة PAAS(( والتي ت�ضم من�ضات برجميات الكمبيوتر ل�ضتخدامها يف اإدارة قواعد البيانات الربجميات 

البيانات، خدمات احلا�ضوب وهي توفري خوادم قواعد  اإدارة قواعد  كخدمة )SAAS( والتي ت�ضم برجميات لال�ضتخدام يف 

البيانات ذات ال�ضعة املتغرية لالآخرين وتوفري موقع على �ضبكة النرتنت ي�ضم برامج غري قابلة للتنزيل لإدارة قواعد البيانات 

وخدمات احلا�ضوب وهي ال�ضت�ضافة عن بعد لأنظمة الت�ضغيل وتطبيقات احلا�ضوب وتوفري اأنظمة الت�ضغيل امل�ضت�ضافة وتطبيقات 

احلا�ضوب من خالل �ضبكة الإنرتنت، وا�ضتئجار مرافق احلو�ضبة وتخزين البيانات ذات ال�ضعة املتغرية وتوفري وتطوير وت�ضميم 

اإدارة تطبيقات احلا�ضوب وبناء من�ضة  اأجل  العاملية من  �ضبكة احلا�ضوب  اإليها عرب  الو�ضول  للتنزيل وميكن  برامج غري قابلة 

املخزنة  النرتنت  �ضفحات  واإن�ضاء  النرتنت  عرب  املناق�ضة  منتديات  ور�ضد  واإدارة  وت�ضميم  الإلكرتونية  للتجارة  الإنرتنت 

اإلكرتونيا للخدمات عرب الإنرتنت وتخزين البيانات والإعداد وال�ضيانة بخ�ضو�ض املواقع على �ضبكة الإنرتنت لأطراف ثالثة 

واإدارة املواقع على �ضبكة الإنرتنت لالآخرين وا�ضتئجار خوادم عرب �ضبكة الإنرتنت خدمات �ضيانة واإن�ضاء وا�ضت�ضافة موقع على 

التطبيقات والربامج واملواقع عرب  واإدارة وتطوير و�ضيانة  التطبيقات وهي توفري وا�ضت�ضافة  �ضبكة الإنرتنت ومزود خدمات 

وتخزين  الأوامر  انتظار  وقوائم  الإنرتنت  عرب  واملدفوعات  الإلكرتونية  التجارة  جمال  يف  البيانات  وقواعد  الإنرتنت  �ضبكة 

ن�ضبة  على  بناء  الإنرتنت  عرب  املواقع  ترتيب  واإح�ضاء  الر�ضائل  وخدمات  امل�ضرتكة  احلا�ضوبية  القدرة  وحتجيم  البيانات 

خمتلف  مراجعة  على  القدرة  للم�ضتخدمني  يتيح  الإنرتنت  �ضبكة  على  موقع  وا�ضت�ضافة  امل�ضتخدمني  جانب  من  ال�ضتخدام 

املدخالت  لتوفري  خم�ض�ض  قالب  وا�ضتخدام  والفيديو  ال�ضوتي  واملحتوى  البيانية  وال�ضور  الفوتوغرافية  وال�ضور  املطبوعات 
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الجتماعية  ال�ضبكات  يف  وامل�ضاركة  والتعليقات  والقرتاحات  والآراء  والتعديالت  والتغيريات  الإعجاب  وعدم  والإعجابات 

يف  للم�ضاركة  امل�ضجلني  للم�ضتخدمني  النرتنت  �ضبكة  عرب  جمتمع  اإن�ضاء  وهي  احلا�ضوب،  وخدمات  واملجتمعية  والتجارية 

املناق�ضات، واحل�ضول على التعليقات من اأقرانهم، وت�ضكيل املجتمعات الفرتا�ضية والنخراط يف ال�ضبكات الجتماعية يف جمال 

للتنزيل  قابلة  غري  )النرتنت(  مبا�ضرة  اخلط  على  وتطبيقات  لربامج  املوؤقت  ال�ضتخدام  وتوفري  الرتفيه،  و�ضناعة  الرتفيه 

للو�ضول اإىل تدفق ملفات ال�ضوت والفيديو والألعاب وال�ضبكات الجتماعية وامللفات الن�ضية وملفات الو�ضائط املتعددة وت�ضميم 

مبا�ضرة  اخلط  على  للتنزيل  القابلة  غري  الربامج  تطوير  لأدوات  املوؤقت  ال�ضتخدام  وتوفري  احلا�ضوب  األعاب  برامج  وتطوير 

مبا�ضرة  اخلط  على  وتطبيقات  لربامج  املوؤقت  ال�ضتخدام  وتوفري  الإلكرتونية  الألعاب  وتطوير  ت�ضميم  اأجل  من  )النرتنت( 

وامللفات  وال�ضبكات الجتماعية  والألعاب  والفيديو  ال�ضوت  ملفات  اإىل تدفق  الولوج  اأجل  للتنزيل من  قابلة  )النرتنت( غري 

الن�ضية وملفات الو�ضائط املتعددة وخدمات الدعم الفني وهي ا�ضتك�ضاف الأخطاء واإ�ضالحها بخ�ضو�ض م�ضكالت برامج األعاب 

برجميات  وحتديدًا  املرئية  بال�ضور  يتعلق  فيما  لال�ضتخدام  برامج  ي�ضم  والذي   )ASP( التطبيقات  خدمة  ومزود  احلا�ضوب 

 )ASP( التطبيقات  خدمات  ومزود  املتحركة  وال�ضور  الفيديو  واألعاب  لل�ضور  اخلا�ضة  واملوؤثرات  الرقمية  املتحركة  للر�ضوم 

الفيديو  األعاب  وم�ضاركة  وتخزين  تدفق  برجميات  ذلك  يف  مبا   )API( التطبيقات  برجمة  واجهة  برجميات  ي�ضم  والذي 

واملحتوى البيانات واملعلومات وتوفري برامج وتطبيقات غري قابلة للتنزيل وتوفري التخزين املوؤقت لربامج احلو�ضبة ال�ضحابية 

على اخلط مبا�ضرة )النرتنت( غري القابلة للتنزيل لال�ضتخدام يف التخزين املوؤقت للبيانات وتطوير برامج احلا�ضوب يف جمال 

والربامج  التطبيقات  و�ضيانة  وتطوير  واإدارة  ا�ضت�ضافة  وحتديدًا  التطبيقات  خدمات  ومزود  املحمول  الهاتف  تطبيقات  يف 

واملواقع على �ضبكة الإنرتنت يف جمال الإنتاجية ال�ضخ�ضية والت�ضالت الال�ضلكية واملتنقلة وتوفري خدمات الدعم الفني ب�ضاأن 

وامل�ضجلني  للم�ضتخدمني  النرتنت  عرب  جمتمع  وت�ضكيل  احلا�ضوب  األعاب  وبرامج  الفيديو  واإنتاج  الت�ضالت  معدات  ا�ضتخدام 

الأخرى  الإلكرتونية  والأعمال  وال�ضور  والبيانات  والن�ضو�ض  والفيديو  وال�ضور  املحتوى  وم�ضاركة  املناق�ضات  يف  للم�ضاركة 

والنخراط يف ال�ضبكات الجتماعية وتوفري املعلومات وال�ضت�ضارات واخلدمات ال�ضت�ضارية املتعلقة مبا هو مذكور اأعاله، توفري 

ال�ضتخدام املوؤقت على اخلط مبا�ضرة لربامج وتطبيقات غري قابلة للتنزيل للو�ضول اىل ال�ضوتيات املتدفقة وملفات الفيديو 

واللعاب والتوا�ضل الجتماعي وملفات الن�ضو�ض وامللفات متعددة الو�ضائط.  . وال�ضنفة بالفئة )42(
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)اأمازون تكنولوجيز، اإنك(

 

اجلغرافية  واملوؤ�ضرات  التجارية  العالمات  لقانون  وفقًا  )2018/11/18م(.  وبتاريخ:  برقم)87772(  الطلب  قبول  مت  وقد 

يف  املتمثلة  الرتفيه  وخدمات  والثقافية  الريا�ضية  والأن�ضطة  والرتفيه  والتدريب  التعليم  خدمات  على:  العالمة  وتو�ضع 

امل�ضل�ضالت التليفزيونية، خدمات الرتفيه وحتديًدا امل�ضل�ضالت املتوا�ضلة املقدمة عرب التلفزيون وم�ضتقبل البث عرب الكابالت 

و�ضبكات الإنرتنت والت�ضالت الال�ضلكية، خدمات الرتفيه وعر�ض ال�ضور من الإنرتنت وتوفري املعلومات املتعلقة بالرتفيه ون�ضر 

الن�ضرات الدورية وتوفري املن�ضورات الإلكرتونية الغري قابلة للتحميل عرب النرتنت ون�ضر الكتب الإلكرتونية واملجالت ون�ضر 

املواد عرب و�ضائل الإعالم املمغنطة اأو الب�ضرية ون�ضر املو�ضيقى عرب النرتنت وا�ضتئجار اأ�ضرطة الفيديو والت�ضجيالت ال�ضوتية 

والألعاب مبا يف ذلك اللفائف لال�ضتخدام مع اأجهزة الألعاب الإلكرتونية وتوزيع الرتفيه للراديو والتلفزيون والألعاب والأفالم 

واملو�ضيقى والإعالنات التفاعلية و/ اأو اخلدمات وت�ضجيالت الفيديو واإيجار وتاأجري وا�ضتئجار التلفزيون وتغيري وقت التلفزيون 

اأو جهاز الراديو والألعاب والأفالم والربامج و/ اأو اخلدمات التلفزيونية التفاعلية وت�ضجيالت ال�ضوت اأو الفيديو وتوزيع اأو 

اأو الفيديو وتوفري املعلومات يف جمال  اأو ال�ضوت  تاأجري الأفالم ال�ضينمائيةوا�ضتئجار الأجهزة ل�ضتقبال الأفالم ال�ضينمائية 
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الرتفيه عرب الإنرتنت وتنظيم امل�ضابقات وتقدمي جميع اخلدمات املذكورة اأعاله اأي�ضا عرب الإنرتنت من خالل قاعدة بيانات 

احلا�ضوب والإنرتنت اأو عن طريق الهاتف املتاح عرب الإنرتنت وتقدمي املعلومات املتعلقة بالرتفيه اأو التعليم املقدم عرب النرتنت 

من قاعدة بيانات حا�ضوب اأو من �ضبكة حا�ضوب عاملية متعلقة بالأفالم وال�ضور املتحركة والأفالم الوثائقية والأفالم والربامج 

والأعمال  الرقمية  الفيديو  واأقرا�ض  والفيديو  املتعددة  الو�ضائط  وعرو�ض  املتحركة  والر�ضوم  والر�ضومات  التلفزيونية 

ال�ضمعب�ضرية الأخرى وتوفري املن�ضورات الإلكرتونية عرب النرتنت )غري قابلة للتنزيل( املتعلقة بالأفالم وال�ضور املتحركة 

والأفالم الوثائقية والأفالم والربامج التلفزيونية والر�ضومات وعرو�ض الو�ضائط املتعددة والفيديو واأقرا�ض الفيديو الرقمية 

والأعمال ال�ضمعية والب�ضرية الأخرى، اخلدمات الرتفيهية وبالتحديد الأفالم وال�ضور املتحركة والأفالم الوثائقية والأفالم 

والربامج التلفزيونية والر�ضومات وعرو�ض الو�ضائط املتعددة وغريها من الأعمال ال�ضمعب�ضرية للعر�ض عرب �ضبكات احلا�ضوب 

والربامج  والأف��الم  الوثائقية  والأف��الم  املتحركة  وال�ضور  بالأفالم  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  العاملية  الت�ضالت  و�ضبكات 

التلفزيونية والر�ضومات وعرو�ض الو�ضائط املتعددة والفيديو واأقرا�ض الفيديو الرقمية والأعمال ال�ضمعب�ضرية الأخرى عرب 

ال�ضبكات احلا�ضوب و�ضبكات الت�ضالت العاملية، خدمات معلومات الرتفيه وبالتحديد توفري فر�ض تبادل املعلومات واملحادثة 

فيما يتعلق مبجموعة وا�ضعة من املوا�ضيع من خالل اأحداث حية ومعلومات مر�ضلة بالربيد واملعلومات املقدمة عرب النرتنت من 

اأو من �ضبكة حا�ضوب عاملية متعلقة بالأفالم وال�ضور املتحركة والأفالم الوثائقية والأفالم والربامج  قاعدة بيانات حا�ضوب 

الأخرى  ال�ضمعب�ضرية  والعمال  الرقمية  الفيديو  واأقرا�ض  والفيديو  املتعددة  الو�ضائط  وعرو�ض  والر�ضومات  التلفزيونية 

والأفالم  الوثائقية  والأف��الم  املتحركة  وال�ضور  بالأفالم  متعلقة  ومعلومات  عامة  اأخبار  ت�ضم  التي  البيانات  قواعد  وتوفري 

ال�ضمعب�ضرية  والأعمال  الرقمية  الفيديو  واأقرا�ض  والفيديو  املتعددة  الو�ضائط  وعرو�ض  والر�ضومات  التلفزيونية  والربامج 

الأخرى وخدمات التاأجري وبالتحديد تاأجري الأفالم ال�ضينمائية والأفالم الوثائقية وال�ضور املتحركة والأفالم والت�ضجيالت 

ال�ضوتية واألعاب الفيديو والعرو�ض متعددة الو�ضائط والكتب الإلكرتونية واملطبوعات وت�ضجيالت الفيديو واأ�ضرطة الفيديو 

وخدمات  احلا�ضوب  واألعاب  املتعددة  الو�ضائط  وت�ضجيالت  املو�ضيقية  والت�ضجيالت  الرقمية  الفيديو  واأقرا�ض  م�ضبقا  امل�ضجلة 

ال�ضينمائية والأفالم الوثائقية وال�ضور املتحركة والأفالم والت�ضجيالت ال�ضوتية واألعاب  التاأجري وبالتحديد تاأجري الأفالم 

م�ضبقا  امل�ضجلة  الفيديو  واأ�ضرطة  الفيديو  وت�ضجيالت  واملطبوعات  الإلكرتونية  والكتب  املتعددة  الو�ضائط  وعرو�ض  الفيديو 

الت�ضالت  �ضبكات  عرب  احلا�ضوب  واألعاب  املتعددة  الو�ضائط  وت�ضجيالت  املو�ضيقية  والت�ضجيالت  الرقمية  الفيديو  واأقرا�ض 
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العاملية، توفري املعلومات واملراجعات والتو�ضيات ال�ضخ�ضية يف جمال الرتفيه وتوفري املعلومات واملراجعات والتو�ضيات ال�ضخ�ضية 

يف جمال الرتفيه عرب �ضبكات الت�ضالت العاملية وتوفري املعلومات والتعليقات يف جمال الرتفيه اأو التعليم عرب �ضبكة حا�ضوب 

عاملية وبالتحديد املعلومات يف جمال املو�ضيقى والكتب والأفالم وال�ضور املتحركة والربامج التلفزيونية والألعاب واللعب وال�ضلع 

املنزلية  ال�ضلع  من  وغريها  الرقمية  الفيديو  واأق��را���ض  والفيديو  املتعددة  الو�ضائط  وعرو�ض  واللكرتونيات  الريا�ضية 

وال�ضتهالكية، اخلدمات الرتفيهية وبالتحديد توفري املراجعات عرب النرتنت وتقييمات وتو�ضيات بخ�ضو�ض املو�ضيقى والكتب 

والأفالم وال�ضور املتحركة والربامج التلفزيونية والألعاب واللعب وال�ضلع الريا�ضية واللكرتونيات وعرو�ض الو�ضائط املتعددة 

والفيديو واأقرا�ض الفيديو الرقمية وغريها من ال�ضلع املنزلية وال�ضتهالكية، اخلدمات الرتفيهية وبالتحديد توفري اأجزاء من 

ال�ضوتيات امل�ضجلة م�ضبقا والأعمال ال�ضمعب�ضرية عرب الإنرتنت والأعمال الأدبية ون�ضر الكتب واملجالت والدوريات والأعمال 

والأعمال  للتحميل  القابلة  وغري  م�ضبقا  امل�ضجلة  ال�ضوتيات  وتوفري  ال�ضمعب�ضرية  والأعمال  ال�ضمعية  والأعمال  الب�ضرية 

الب�ضرية ال�ضمعب�ضرية عرب ال�ضبكات الال�ضلكية، توفري العاب حا�ضوب عرب النرتنت وق�ض�ض تفاعلية عرب النرتنت وتوفري 

واملو�ضيقى  ال�ضمعب�ضرية  والأعمال  والتلفزيون  الأفالم  مثل  ترفيه  �ضكل  على  واملدونات  النرتنت  عرب  الإخبارية  الن�ضرات 

والأعمال ال�ضمعية والكتب وامل�ضرح والأعمال الأدبية والأحداث الريا�ضية والأن�ضطة الرتفيهية واأن�ضطة ال�ضتجمام واملباريات 

والفنون والرق�ض وامل�ضرحيات املو�ضيقية واملعار�ض والتعليمات الريا�ضية والنوادي والإذاعة والكوميديا وامل�ضابقات والأعمال 

الب�ضرية والألعاب واللعب بالألعاب واملهرجانات واملتاحف واحلدائق والأحداث الثقافية واحلفالت املو�ضيقية والن�ضر والر�ضوم 

والأعمال  والدوريات  الكتب  من  مقتطفات  ن�ضر  املتعددة،  الو�ضائط  وعرو�ض  الأزياء  وعرو�ض  اجلارية  والأح��داث  املتحركة 

توفري  ترفيهية،  لأغرا�ض  اأو  الفراغ  وقت  لق�ضاء  التفاعل  من  امل�ضتخدمني  متكن  التي  الفرتا�ضية  البيئات  وتوفري  الأدبية 

املعلومات والأخبار واملقالت والتعليقات يف جمال الرتفيه، مبا يف ذلك الأفالم والتلفزيون والأعمال ال�ضمعب�ضرية واملو�ضيقى 

الرتفيهية  والأن�ضطة  ال�ضتجمام  واأن�ضطة  الريا�ضية  والأح��داث  الأدبية  وامل�ضنفات  وامل�ضرح  والكتب  ال�ضمعية  والأعمال 

واملباريات والفن والرق�ض وامل�ضرحيات املو�ضيقية واملعار�ض والتعليمات الريا�ضية والنوادي والإذاعة والكوميديا وامل�ضابقات 

املو�ضيقية  واحلفالت  الثقافية  والفعاليات  واحلدائق  واملتاحف  واملهرجانات  بالألعاب  واللعب  والألعاب  الب�ضرية  والأعمال 

والن�ضر والر�ضوم املتحركة والأحداث اجلارية وعرو�ض الأزياء وعرو�ض الو�ضائط املتعددة، توفري املعلومات والأخبار واملقالت 

والتعليقات يف جمال التعليم واملوؤ�ض�ضات التعليمية، اخلدمات التعليمية التي ت�ضم التدري�ض يف الف�ضول والتعليم عن بعد عرب 
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الإنرتنت ب�ضاأن مو�ضوعات الأحداث اجلارية والتعليم والتاريخ واللغة والفنون احلرة والريا�ضيات والأعمال التجارية والعلوم 

على  املعتمدة  التفاعلية  التعليمية  واخلدمات  والفل�ضفة  النف�ض  وعلم  والفنون  والريا�ضة  والثقافة  والتكنولوجيا  والهوايات 

والأدب  احلرة  والفنون  واللغة  والتاريخ  والتعليم  اجلارية  الأح��داث  موا�ضيع  حول  احلا�ضوب  تعليمات  ومب�ضاعدة  احلا�ضوب 

والريا�ضيات والأعمال التجارية والعلوم والهوايات والتكنولوجيا والثقافة والريا�ضة والفنون وعلم النف�ض والفل�ضفة، اخلدمات 

التعليمية والرتفيهية ب�ضورة مدونات �ضوتية واإر�ضال البث عرب النرتنت والربامج امل�ضتمرة التي ت�ضم الأخبار والتعليقات يف 

جمال الأفالم والربامج التلفزيونية والأعمال ال�ضمعب�ضرية واملو�ضيقى والأعمال ال�ضمعية والكتب وامل�ضرح وامل�ضنفات الأدبية 

والأحداث الريا�ضية واأن�ضطة ال�ضتجمام والأن�ضطة الرتفيهية والبطولت والفن والرق�ض وامل�ضرحيات املو�ضيقية واملعار�ض 

والتعليمات الريا�ضية والنوادي والإذاعة والكوميديا وامل�ضابقات والأعمال الب�ضرية والألعاب واللعب واملهرجانات واملتاحف 

واحلدائق والأحداث الثقافية واحلفالت املو�ضيقية والن�ضر والر�ضوم املتحركة والأحداث اجلارية والأزياء وعرو�ض الو�ضائط 

املتعددة التي ميكن الو�ضول اإليها عرب �ضبكة الإنرتنت اأو اأجهزة احلا�ضوب الأخرى على �ضبكات الت�ضالت وتوفري ال�ضوتيات 

امل�ضجلة م�ضبقا والأعمال ال�ضمعب�ضرية عرب الإنرتنت وم�ضنفات الو�ضائط املتعددة على �ضكل ترفيه مثل الأفالم والتلفزيون 

والأن�ضطة  الريا�ضية  والأحداث  الأدبية  وامل�ضنفات  وامل�ضرح  والكتب  ال�ضمعية  والأعمال  واملو�ضيقى  ال�ضمعب�ضرية  والأعمال 

الرتفيهية واأن�ضطة ال�ضتجمام واملباريات والفنون والرق�ض وامل�ضرحيات املو�ضيقية واملعار�ض والتعليمات الريا�ضية والنوادي 

والأحداث  واحلدائق  واملتاحف  واملهرجانات  بالألعاب  واللعب  والألعاب  الب�ضرية  والأعمال  وامل�ضابقات  والكوميديا  والإذاعة 

الثقافية واحلفالت املو�ضيقية والن�ضر والر�ضوم املتحركة والأحداث اجلارية وعرو�ض الأزياء وعرو�ض الو�ضائط املتعددة عرب 

النرتنت اأو حا�ضوب اأخر او �ضبكة ات�ضالت، اإنتاج الأفالم وا�ضتوديوهات الأفالم واإنتاج الربامج التلفزيونية والإذاعية واإنتاج 

الربامج والرتفيه عرب الراديو وخدمات ا�ضتوديو الت�ضجيل واإنتاج امل�ضرحيات واإعداد الفيديوهات واإنتاج اأفالم الفيديو وخدمات 

ال�ضيناريو وا�ضتوديوهات الأفالم والإنتاج امل�ضرحي وحترير �ضريط الفيديو وتنظيم امل�ضابقات بالإذاعة والتلفزيون وخدمات 

ت�ضجيل  وخدمات  بالأ�ضتوديو  الت�ضجيل  وخدمات  املو�ضيقي  التاأليف  وخدمات  الأفالم  واإعداد  الدوبالج  )الرتفيه(  النوادي 

الألعاب  توفري  وبالتحديد  الرتفيه  خدمات  النرتنت،  عرب  احلا�ضوب  األعاب  توفري  وبالتحديد  الرتفيهية  ،اخلدمات  ال�ضوت 

األعاب الفيديو عرب الإنرتنت،خدمات الألعاب الإلكرتونية املقدمة عرب و�ضائل  اللكرتونية، خدمات الرتفيه وحتديًدا توفري 

املتعلقة  املعلومات عرب الإنرتنت  ال�ضبكة وتوفري  لل�ضبكة من قبل م�ضتخدمي  اأو�ضع  األعاب حا�ضوب ل�ضتخدام  الإنرتنت وتوفري 
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الألعاب  ت�ضم  الإنرتنت  عرب  ترفيه  بيانات  قاعدة  وتوفري  بالألعاب  اخلا�ضة  باحلا�ضوب  امللحقة  والأجهزة  احلا�ضوب  باألعاب 

الرقمية عرب النرتنت غري القابلة للتنزيل والأفالم والربامج التلفزيونية واملو�ضيقى وغريها من الن�ض الرقمي وال�ضوت وملفات 

الفيديو التي ت�ضم الكتب واملجالت والأخبار واملعلومات وتوفري موقع على �ضبكة النرتنت ي�ضم معلومات ترفيهية وا�ضتعرا�ض 

للمنتجات يف جمال ال�ضوت والفيديو واملحتوى ال�ضمعب�ضري وحتديًدا الأفالم والربامج التلفزيونية واأ�ضرطة الفيديو واملو�ضيقى 

ال�ضوتي  باملحتوى  يتعلق  ما  وكل  والتو�ضيات  املنتجات  با�ضتعرا�ض  املتعلقة  الرتفيه  جمالت  يف  واملعلومات  الأخبار  وتوفري 

والفيديو واملحتوى ال�ضمعب�ضري على هيئة الأفالم والربامج التلفزيونية واأ�ضرطة الفيديو واملو�ضيقى وتوفري موقع على �ضبكة 

النرتنت خمت�ض بال�ضوتيات غري القابلة للتنزيل والفيديو واملحتوى ال�ضمعب�ضري على هيئة ت�ضجيالت ت�ضم الأفالم والربامج 

واملحتوى  والفيديو  ال�ضوتي  باملحتوى  خمت�ضة  للبحث  بيانات  قاعدة  وتوفري  واملو�ضيقى  الفيديو  واأ�ضرطة  التلفزيونية 

املعلومات  وتوفري  الرتفيه  جمال  يف  والال�ضلكية  ال�ضلكية  الت�ضالت  و�ضبكات  الإنرتنت  �ضبكة  خالل  من  املتاح  ال�ضمعب�ضري 

يف  ال�ضت�ضارية  واخلدمات  الجتماعية  ال�ضبكات  عرب  ال�ضمعب�ضري  واملحتوى  والفيديو  ال�ضوتي  باملحتوى  املتعلقة  الرتفيهية 

جمال الرتفيه و�ضناعة الرتفيه وتوفري املعلومات عن و�ضائل الرتفيه والأفالم والربامج التلفزيونية عرب ال�ضبكات الجتماعية 

وتوفري املعلومات وال�ضت�ضارات واخلدمات ال�ضت�ضارية املتعلقة مبا هو مذكور اأعاله، توفري املعلومات املتعلقة بامل�ضابقات واللعاب، 

تقدمي التقدير والإمتنان واحلوافز عرب اجلوائز وامل�ضابقات لثبات التميز والتفوق يف جمال الرتفيه، توفري على اخلط مبا�ضرة 

الكتب الهزلية والروايات امل�ضورة غري القابلة للتنزيل، توفري موقع الكرتوين يتيح للم�ضتخدمني مراجعة الن�ضو�ض ال�ضينمائية 

امل�ضورة وما يتعلق ومرتبط بالرتفيه، توفري موقع الكرتوين ي�ضم  البيانية والق�ض�ض  التلفزيونية وال�ضور  والفالم والربامج 

والكتب  ال�ضينمائية  والن�ضو�ض  الهزلية  والق�ض�ض  الرتفيه  جمال  يف  للتنزيل  القابلة  غري  واملن�ضورات  اللكرتونية  املدونات 

جميعها  متعلقة  ومن�ضورات  و�ضوتيات  وفيديو  ون�ضو�ض  وم�ضابقات  معلومات  ي�ضم  الكرتوين  موقع  وتوفري  الق�ضرية  والق�ض�ض 

بالرتفيه، توفري الخبار واملعلومات يف جمال الرتفيه واملتعلقة باملعلومات وامل�ضابقات والن�ضو�ض والفيديو وال�ضوتيات واملن�ضورات 

اأفالم  للتلفزيون والفالم والرتفيه، توفري موقع الكرتوين ي�ضم  التنقيح والنقد واملراجعات  املتعلقة جميعها بالرتفيه، توفري 

وفيديوهات غري قابلة للتنزيل، ال�ضت�ضارات يف جمال الرتفيه و�ضناعة الرتفيه، توفري املعلومات حول الرتفيه والفالم والربامج 

التلفزيونية عرب التوا�ضل الجتماعي توفري �ضور من النرتنت.    . وال�ضنفة بالفئة )41(
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