
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0053187رقم العالمـة  : 

 1979/03/01تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  7الفئة : 
  و ال تقع في فئات اخري ٧ماكينة ومحركات مولد ماكينة وجميع هذة المنتجات تقع بالفئة  -  ٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 سوبارو كوربوريشن :  اسم ناقل المـــــــــلكية
  كو طوكيو ، اليابان , اليابان - ايبيسو ، شيبويا   ٨ -  ٢٠ - ١:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ذات مسئولية محدودة - تشانجزهو فوجي تشانجتشاي روبين جازولين انجين كو.،ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 انج نورث رود، اكسينبي ديستريكت، تشانجزهو، جيانجسو، الصين, الصيننو. تشانججي: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0089637رقم العالمـة  : 

 2001/01/03تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  8الفئة : 
بتتين او متحركتين وشفرات الحالقه بيد بالستيكيه ماكينات حالقه عاده وذات شفرة او شفرتين ثا -  ٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها٨ثابته او متحركه ادوات القطع والسكاكين وجميع هذه المنتجات وارده بالفئه
  

 توصيه بسيطه - لورد للتجارة والصناعة  -ال سليمان وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  بور سعيد, , , , مصر -قسم العرب  - عاشور وهريدي ش عبد العزيز بملكى :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة مصرية - لورد للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورسعيد, مصر - الشرق  - شارع صفية زغلول  ١٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0095850رقم العالمـة  : 

 1999/02/02تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/08  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

  37الفئة : 
اصالح وصيانه السيارات والمنتجات    والمولد الكهربي    والمحركات  وصدمات اصالح  مزيد  - ٣٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  وال ترد باي فئه اخري٣٧المعلومات  وغسيل السيارات  وجميع هذه المنتجات تقع بالفئه
  
 سوبارو كوربوريشن سم ناقل المـــــــــلكية  :ا

  كو طوكيو ، اليابان , اليابان - ايبيسو ، شيبويا   ٨ -  ٢٠ - ١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة - تشانجزهو فوجي تشانجتشاي روبين جازولين انجين كو.،ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 نو. تشانججيانج نورث رود، اكسينبي ديستريكت، تشانجزهو، جيانجسو، الصين, الصين: يه الملكية عنوان المنقول ال

 
  0134687رقم العالمـة  : 

 2018/08/28تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
خدمات  - خدمات طباعة خدمات ترجمة -خدمات تأجير  كمبيوتر - خدمات مطاعم-خدمات فندقية  -  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  وال ترد ضمن فئات اخرى ٤٣وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة  - التسهيالت للمعارض 
  

 شركة توصية بسيطة -(لورد للتجارة والصناعة)  -على محمد سليمان وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  بورسعيد, مصر -قسم العرب  - ش عبد العزيز بملكى عاشور و هريدى :  كية : عنوان ناقل المل

  
  شركة مساهمة مصرية - لورد للتجارة والصناعة  - ال سليمان وشركاة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 بورسعيد , , , , مصر - حى شرق  - ش صفيه زغلول  ١٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0134687:   رقم العالمـة

 2018/08/28تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
خدمات  - خدمات طباعة خدمات ترجمة -خدمات تأجير  كمبيوتر - خدمات مطاعم-خدمات فندقية  -  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  وال ترد ضمن فئات اخرى ٤٣واردة بالفئة  وجميع هذه الخدمات - التسهيالت للمعارض 
  

 شركة مساهمة مصرية - لورد للتجارة والصناعة  -ال سليمان وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  بورسعيد , , , , مصر - حى شرق  - ش صفيه زغلول  ١٢:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة مصرية -  لورد للتجارة والصناعةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورسعيد, مصر - الشرق  - شارع صفية زغلول  ١٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0138418رقم العالمـة  : 

 2007/10/29تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  دون غيرها ١٦ورق المجالت وجميعها تقع بالفئة  - ورق المطبوع ال - الورق   - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة نيرويجية مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين النرويج - نورسك سكوج اندستريور إيه إس إيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  أوسلو، النرويج, النرويج ٠٢٧٩، ٤٩كارينسليست أليي :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  نورسك سكوج ايه اس . شركة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين النرويجاليه المــــلكية   : اسم المنقول 
 اوسلو ، النرويج, النرويج -  ٢٧٩،  ٤٩كارينسليست اليى : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0278948رقم العالمـة  : 

 2013/12/02تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/16  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  12 - 11الفئة : 
بصيالت  - اضواء امامية للسيارات  - ممعدات مانعة لتوهج مصابيح السيارات ( لوازم لمبات )  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ت مانعة لتوهج  معدا - اجهزة اضاءة للمركبات  -عاكسات للمركبات  - مصابيح امامية للمركبات  -لمصابيح اشارات توجه المركبات 
 ١١اضواء للسيارات ( لوازم لمبات ) وكل هذه المنتجات واردة بالفئة  - مصابيح الشارات توجه المركبات  -مصابيح المركبات ( لمبات ) 

  دون غيرها
ت االتجاه اشارا -اطارات لعجالت المركبات  -صرات عجالت المركبات  - سيور لمحاور العجالت  - اغطية لمحاور العجالت  -  ١٢الفئة 

  دون غيرها ١٢اغطية لعجلة قيادة السيارات وجميعها واردة بالفئة  - للمركبات 
  

 شركة ذات مسئولية محدودة - ال تى دى  -وينجيت برايت اوتو اليتينج كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
تاون , شيوندى ديستريكت فوشانج سيتى ,  ستريت . نيو تيكنولوجيكال اندستريال زون , شينجتان ٣و  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 

  جوانجدونج بى ار سى , الصين
  

  قوانغدونغ تايياو اوتوموبيل تكنولوجي كو، ال تي دي.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ينالصين الشعبية, الص - ، ديفو روود شينغتان، شوند فوشان، قوانغدونغ ٧٢نمبر.  ٢زوون : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0284176رقم العالمـة  : 

 2015/03/04تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  17الفئة : 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية - فردى  - سيف لصناعة المواسير  -حسام ابراهيم فتح هللا سيف النصر  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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  االسكندرية , مصر - مدينة برج العرب الجديدة  - المنطقة الصناعية الرابعة  -  ٣٤بلوك  - )  ٢٢ -  ١القطعتين (:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن - بايب ووتر تكنولوجي  -حسام ابراهيم فتح هللا سيف النصر وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 االسكندرية, مصر - قسم اللبان  -شارع ابن بطوطة  ٧٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0303781رقم العالمـة  : 

 2015/07/28تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  ٢٥الجاهزة الرجالى والحريمى وجميع منتجات الفئة  المالبس - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة - ريمونس  - عالء الدين محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية, مصر - قسم المنتزة  -ميامى  - ش ابو العرب  ٧٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فردي - د محمود سعيد عالء الدين محماسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 اسيوط, مصر - اسيوط اول  - شارع الشهيد محمد علي مكارم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0313899رقم العالمـة  : 

 2021/11/02تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩يع المنتجات الواردة بالفئة جم - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة - ناتورا لالستثمار والتنمية الزراعية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ش عبد هللا بن طاهر المنطقة السادسة مدينة نصر القاهرة, , , , مصر ٣٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -همي احمد طه احمد منصور فاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر-الهرم  - شارع عبد اللطيف البنان من شارع جامع السنية  ٧الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0313900رقم العالمـة  : 

 2021/11/02تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  دون غيرها ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٣٠الفئة :    تالبضائع والمنتــــــــجا

  
 شركة مساهمة مصرية - ناتورا لالستثمار والتنمية الزراعية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ش عبد هللا بن طاهر المنطقة السادسة مدينة نصر القاهرة, , , , مصر ٣٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -احمد منصور فهمي احمد طه مــــلكية   : اسم المنقول اليه ال
 الجيزة, مصر-الهرم  - شارع عبد اللطيف البنان من شارع جامع السنية  ٧الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0313901رقم العالمـة  : 

 2021/11/02تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  31الفئة : 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٣١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ش مساهمة مصرية - ناتورا لالستثمار والتنمية الزراعية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ش عبد هللا بن طاهر المنطقة السادسة مدينة نصر القاهرة, , , , مصر ٣٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -احمد منصور فهمي احمد طه منقول اليه المــــلكية   : اسم ال
 الجيزة, مصر-الهرم  - شارع عبد اللطيف البنان من شارع جامع السنية  ٧الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 
  0313902رقم العالمـة  : 

 2021/11/02تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٣٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية - ناتورا لالستثمار والتنمية الزراعية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة, , , , مصرش عبد هللا بن طاهر المنطقة السادسة مدينة نصر  ٣٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -احمد منصور فهمي احمد طه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر-الهرم  - شارع عبد اللطيف البنان من شارع جامع السنية  ٧الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0313903رقم العالمـة  : 

 2021/11/02تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/30  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية - ناتورا لالستثمار والتنمية الزراعية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  لمنطقة السادسة مدينة نصر القاهرة, , , , مصرش عبد هللا بن طاهر ا ٣٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -احمد منصور فهمي احمد طه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر-الهرم  - شارع عبد اللطيف البنان من شارع جامع السنية  ٧الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0313904رقم العالمـة  : 

 2021/11/02تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة  مساهمة مصرية -ش.م.م  - ناتورا لالستثمار والتنمية الزراعية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة, , , , مصر  - مدينة نصر  -المنطقة السادسة   -ش عبد هللا بن طاهر   ٣٢ : عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -احمد منصور فهمي احمد طه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر-الهرم  - شارع عبد اللطيف البنان من شارع جامع السنية  ٧الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0313906مـة  : رقم العال

 2021/11/02تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ساهمة مصريةشر كة م - ناتورا لالستثمار والتنمية الزراعية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ش عبد هللا بن طاهر المنطقة السادسة مدينة نصر القاهرة, , , , مصر ٣٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -احمد منصور فهمي احمد طه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر-الهرم  - شارع عبد اللطيف البنان من شارع جامع السنية  ٧الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  0347922رقم العالمـة  : 
 2019/11/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/03/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  9الفئة : 

اجهزة حاسوب معالجات الكلمات اقالم  الكترونيه (وحدات العرض المرئي) اجهزة رسم اشكال  -  ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
ه اجهزة منتجه االفالم السينمائيه الرسوم المتحركه اجهزة تعليمية اغلفه للفأره اجهزة ملحقه بالحاسوب شاشات  عرض وصور بياني

  (المكونات الماديه فى اجهزة الحاسب)
  

 انين الصينشركة ذات مسئوليه محدودة تاسست وقائمة طبقا لقو -ال تى دى  -شينزهن يوجى تكنولوجى  كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
داالنج ستريت لونجهوا ديستركت  -هواكسينج رود  ٥فولونجت انداستريال  زون  ان اوه   ٤بيلدينج  ٤اف :  عنوان ناقل الملكية : 
  الصين, , , , الصين -شينزهن سيتى بى ار 

  
  هانفون يوجي تكنولوجي كو، ليمتد _ شركة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

بيلدينج ، فولونجتى اندستريال بارك ، هواكسينج روود النجكو  ٤/أوف ، إن أو . ٣/أف ، ويست أوف ٢: نقول اليه الملكية عنوان الم
 كوميونتي ، داالنج ستريت ، لونهوا ديستريكت ، شينزهين ، جوانجدونج ، الصين , , , , الصين

 
  0355825رقم العالمـة  : 

 2019/01/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/09  ريخ التأشــــــير بالسجالت  :تا

  25الفئة : 
  ) دون غيرها.٢٥جميع المنتجات الوارده بالفئة ( - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة, مصر - معادى ثكنات ال -ش القنال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة توصيه باالسهم مؤسسه طبقا لقوانين دولة موريشيوس - اختين هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
موريشيوس,  -  ٧٢٢٠١سيبر سيتي ايبين  ٢٦سي/ او اكسيس فيدوسياري ليمتد الطابق الثاني ذي اكسيس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 موريشيوس

 
  0356675قم العالمـة  : ر

 2018/11/11تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42الفئة : 
الدراسات الفنية للمشاريع، توفير موقع علي الشبكة للخصائص التكنولوجية التي تمكن  - ٤٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

) ،  SaaSلومات واالستشارة، تصميم وتطوير أجهزة الحاسب اآللي والبرامج ، البرامج كخدمة (المستخدمين من المشاركة في المع
خدمات الحاسب اآللي المتعلقة بنقل المعلومات، البيانات، المستندات، والصور عبر األنترنت، خدمات الحاسب اآللي المرتبطة بتوفير 

تقدم خصائص برمجة األفالم، العرض المسبق، اإلعالنات، الرياضة، الحفالت الوصول المباشر لقواعد الحاسب اآللي المتفاعلة التي 
) ، برامج تقديم  ASPالموسيقية، أخبار الشخصيات المشهورة والترفيه وغيرها من معلومات متعلقة بذلك ، خدمات مقدم خدمة التطبيق (

ت (االجتماعات) السمعية، الرسائل اإلليكترونية، التعاون الخدمة في مجاالت عقد المؤتمرات (االجتماعات) قاعدية الشبكة، المؤتمرا
ة المستندي، مؤتمرات (اجتماعات) الفيديو، ومعالجة المكالمات والمعالجة الصوتية، توفير برامج مباشرة غير قابلة للتحميل لتسهيل إمكاني

ية)، الخدمات المرتبطة ببرامج الحاسب اآللي والتطبيقات التشغيل المتفاعل لتطبيقات برامج متعددة، المساندة الفنية ، خدمات (استشارة فن
المقدمة مباشرة بالبريد اإلليكتروني والتليفون، خدمات الحاسب اآللي، وعلي وجه التحديد المجتمع المباشر للمستخدمين المسجلين 

تراضية، االرتباط أو العمل في أعمال للمشاركة في المناقشات، الحصول علي معلومات مرتجعة (أراء) من نظرائهم، تكوين مجتمعات اف
شبكات التواصل االجتماعي وتبادل المستندات، استشارات تكنولوجية للحاسب اآللي المقدمة إلي مستخدمي األنترنت بواسطة الخط الساخن 

ي، توفير محركات البحث المساند، خدمات الحاسب اآللي المتعلقة بإنشاء فهارس للمعلومات، المواقع والموارد علي شبكات الحاسب اآلل
للحاسبات اآللية ، الحواسب النوت بوك والالب توب، الحواسب النقالة والحاسبات اليدوية، تصميم المساعدين الرقميين الشخصيين 

رمجة ومشغالت الوسائط الشخصية، تصميم التليفونات الموبايل والتليفونات الذكية، تصميم الكاميرات الرقمية، خدمات الحاسب اآللي، ب
الحاسب اآللي، خدمات التفاعل والدمج للحاسب اآللي، خدمات تحليل الحاسب اآللي، برمجة الحاسب اآللي المتعلقة بالدفاع ضد 

الفيروسات، خدمات برامج نظام الحاسب اآللي، خدمات الحاسب اآللي المتعلقة بتوفير خدمات أتصال مباشر بين مستخدمي الحاسب اآللي 
تصميم برامج الحاسب اآللي، تصميم نظام الحاسب اآللي، تصميم وتطوير صفحات الشبكة، استضافة صفحات شبكة لتبادل البيانات، 

لألخرين، استضافة برامج تطبيق الحاسب اآللي للبحث واسترجاع المعلومات من قواعد البيانات ومن شبكات الحاسب اآللي، توفير 
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تخدم النهائي بواسطة التليفون أو شبكة الحاسب اآللي العالمية، الخدمات االستشارية المعلومات التكنولوجية بناء علي طلب محدد للمس
المتعلقة ببرامج الحاسب اآللي، خدمات الحاسب اآللي المرتبطة بالبحث المفصل (المحدد) لقواعد بيانات الحاسب اآللي ومواقع الشبكة، 

ويل البيانات المادية والمستندات إلي وسائط إعالمية إليكترونية، خدمات اختبار تشفير اإلشارة اإلليكترونية للحاسب اآللي وفك الشفرة، تح
المنتج والتقييم، الخدمات المعمارية والتصميم ، التصميم الداخلي للمباني، الشقق والمكاتب ، خدمات الحاسب اآللي ومعلومات الشبكة، 

ج إدارة تأمين مخاطر الحاسب اآللي، معلومات تأمين الحاسب اآللي، توفير برامج معلومات الشبكة للحاسب اآللي، توفير خدمات برام
المعرفة وخدمات االختبار، خدمات ضمان الجودة، خدمات الحاسب اآللي المتعلقة شهادات صفقات األعمال وتجهيز التقارير لها، خدمات 

قواعد البيانات، تأمين نقل البيانات والصفقات عبر شبكات تأمين الحاسب اآللي إلمكانية التحكم في الحاسب اآللي والشبكات اإلليكترونية و
ت الحاسب اآللي ، االستشارات في مجال تأمين البيانات، االستشارات التكنولوجية المتعلقة بتأمين االتصاالت، خدمات تأمين شبكة االتصاال

الم وتأمين شبكة االتصاالت بواسطة الحاسب اآللي، بواسطة الحاسب اآللي، تقديم معلومات في مجاالت األنترنت، الشبكة علي مستوي الع
خدمات االستشارات في مجاالت األنترنت، الشبكة العالمية ، وخدمات تأمين االتصاالت عن طريق الحاسب اآللي، خدمات تأمين المعلومات، 

يع اإلليكتروني، دعم البيانات خارج الموقع، خدمات التحقق لتأمين الحاسب اآللي، خدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتحقق المباشر من التوق
حفظ البيانات اإلليكترونية، توفير المعلومات عن تكنولوجيا الحاسب اآللي والبرمجة من خالل موقع الشبكة، خدمة المشاركة في موارد 

مج غير قابلة للتحميل باستخدام الحاسب اآللي بشكل مخفي ، خدمات مقدم االستضافة الستخدام عناصر الشبكة، توفير استخدام مؤقت لبرا
عناصر األنترنت و الحاسب اآللي، الحفظ اإلليكتروني للبيانات، توفير نظم حاسب آلي افتراضية وبيئات حاسب آلي افتراضية باستخدام 

ات ) والحاسب اآللي، تأجير ترفيه، خدمات رسم الخرائط، االستشارات، خدمات المعلومCloud Computingعناصر األنترنت (
  )دون غيرها ٤٢واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابق ذكرها وجميعها بالفئـه (

  
  
  

 شركة محدودة المسئولية - اليبابا جروب هولدنج ليمتد.  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
ان ايسالندس (جزر كايمان ), , ، جورج تاون ،جراند كايمان ، كايم ٨٤٧فورث فلور ، وان كابيتال بالزا ، ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

  , , مصر
  

  شركة خاصة محدودة باالسهم -اليبابا كالود (سينغابور) برايفت ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ، سنغافورة, سنغافورة٦٨٨١١اكسا تاور، سنغافورة  ٠١-٤٥شينتون واي، # ٨: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0356676رقم العالمـة  : 

 2018/12/11تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
علمي،  بحري،  مساحي، تصوير فوتوغرافي، تصوير سينمائي،  بصري،  أوزان، قياس، إشارات،  -  ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

، أجهزة، أدوات للتوصيل، تعديل،  تحويل،  تجميع،  تنظيم أو التحكم بالكهرباء،  مراجعة (إشراف)،  إنقاذ حياة وأجهزة تدريس ومعدات
أجهزة تسجيل،  نقل أو استنساخ صوت أو صور،  ناقالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل،  آليات األجهزة المدارة بالعملة، مسجالت 

امج الحاسب اآللي الموردة علي األنترنت،  برامج الحاسب اآللي للتفاعل نقدية، آالت حاسبه، معدات معالجة البيانات والحاسبات اآللية، بر
الترفيهي والتي تسمح للمستخدمين بضبطها حسب االحتياج لالطالع، االستماع وخبرة اللعب باالختيار وترتيب العرض واإلداء للعناصر 

السمعية والبصرية والسمعية بصرية، إظهار خصائص برامج  السمعية، المرئية والسمعية البصرية، إمكانية التنزيل للملفات والتسجيالت
و من الترفيه متعددة الوسائط والمحتوي، التطبيقات اإلليكترونية مباشرة من الشبكة، (القابلة للتحميل من شبكة اإلنترنت أو الحاسب اآللي أ

لفات، برامج االتصال لتبادل البيانات إلكترونيا، والفيديو، قاعدة بيانات الحاسب اآللي)، برامج إرسال الرسائل السريعة، برنامج مشاركة الم
الصور والرسومات البيانية (جرافيكس) بواسطة الحاسب اآللي، الموبايل، الالسلكي، وشبكات االتصال البرقي، برامج الحاسب اآللي في 

الموبايل، برامج الحاسب اآللي لمعالجة الصور،  شكل تطبيق ألجهزة الموبايل والحاسبات اآللية، تطبيقات البرامج لالستخدام مع أجهزة
الجرافيكس (الصور البيانية)،  البرامج السمعية والفيديو والنصوص، برامج الحاسب اآللي القابلة للتنزيل لتسهيل النقل اإلليكتروني 

لتحميل التي تسمح للمستخدمين للمعلومات، البيانات، المستندات، الصوت، والصور عبر اإلنترنت، برامج الحاسب اآللي القابلة ل
بالمشاركة في اجتماعات وفصول علي الشبكة مع إمكانية الوصول للبيانات، المستندات، الصوروتطبيقاتالحاسباآلليمنخاللمتصفح الشبكة، 

برامج الحاسب اآللي برامج الحاسب اآللي القابلة للتحميل للوصول إلي،  االطالع والتحكم عن بعد بالحاسب اآللي وشبكة الحاسب اآللي،  
) برامج قابلة للتنزيل للتسليم لخدمات علي الشبكة، تطبيقات إليكترونية قابلة للتحميل Cloud Computingلتسليم خدمات علي الشبكة (

ترونية، بشكل مجالت،مقاالت،نشرات،  مطبوعات، صحف بيانات، مواد معلوماتية، مواد إرشادية (تعليمات) في مجال العمل، التجارة اإلليك
تكنولوجيا المعلومات، برامج تسليم خدمات، االتصال الالسلكي، األنترنت، 

تدريباألعمالوالتجارةاإلليكترونية،األعمال،المبيعات،التسويق،واإلدارةالمالية، األجهزة المحيطة بالحاسب اآللي، الحاسبات نوت بوك، 
لشخصية، مشغالت الوسائط الشخصية، التليفون المحمول (موبايل)، الحاسب النقال، الحاسب الممول يدوياً، المساعدات الرقمية ا

التليفونات الذكية، الكاميرات الرقمية، البطاريات، شاحنات البطارية، محطات الحاسب اآللي، خوادم الحاسب اآللي، الحاسب اآللي 
)،  أجهزة تحويل hubsات (موصالت) والهب (واالتصاالت عن بعد، أجهزة الشبكة، لها بنات شبكة الحاسب اآللي، المحوالت، الراوتر

اإلشارات (مودام) وبطاقات وأجهزة االتصال، ماسكات الالب توب، حقائب الحاسب اآللي، أجهزة إطفاء الحرائق، أجهزة وقطع الحاسب 
، األقراص المضغوطة، الموسيقي اآللي، برامج الحاسب اآللي (شاملة البرامج القابلة للتحميل من األنترنت) ، أجهزه المالحة ذاتية التشغيل

)، التليفون الموبايل المدمج، مستلزمات التليفون mouseالرقمية (القابلة للتنزيل من األنترنت)،  أجهزة االتصال عن بعد، لبادة الفارة (
ت األمنية، وحدات اإلذاعة للراديو الموبايل، األلعاب القابلة للتنزيل، الصور، الصور المتحركة، األقالم والموسيقي، نظم اإلنذار،  الكاميرا
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الموبايل والتليفون، معدات اإلذاعة التليفزيونية، الكاميرات، كاميرات الفيديو، سماعات الرأس، سماعات التليفون، المكبرات، أجهزة 
امالً البرامج القابلة للتحميل )،  الحاسب اآللي، برامج األلعاب اإلليكترونية وألعاب الفيديو والبرامج (ش GPSومعدات نظم تحديد الموقع (

)، أجهزةلتحكمعنبعد (الريموت set top boxمن األنترنت)،  الشاشات الكريستال لالتصاالت والمعدات اإلليكترونية، وأجهزة الريسيفر (
ن المشفرة أو المغناطيسية كنترول)، برامج حفظ البيانات، نظارات الرؤية والنظارات الشمسية، لوحاتاإلعالناتاإلليكترونية، بطاقات االئتما

أو بطاقات مديونية وبطاقات الهوية، ماكينات الصرف اآللي، موزعات نقدية، قارئات كتب إليكترونية، أسطوانات الحبر، غير مملوءة، 
مفتاح مشفرة، للطابعات وماكينات التصوير، مراقبات األطفال، مراقبات األطفال الفيديو، أغطية العدسات، الحاسب اآللي تابلت، بطاقات 

  ). ٩جميعها بالفئة ( –نظارات ثالثية األبعاد، بطاقات الذاكرة لماكينات ألعاب الفيديو 
  
  
  
  
  
  
  

 شركة محدودة المسئولية - اليبابا جروب هولدنج ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
جراند كايمان , كايمان ايسالندس (جزر كايمان ), , ,  -  , جورج تاون٨٤٧فورث فلور , وان كابيتال بالزا , ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

  , مصر
  

  شركة خاصة محدودة باالسهم -اليبابا كالود (سينغابور) برايفت ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ، سنغافورة, سنغافورة٦٨٨١١اكسا تاور، سنغافورة  ٠١-٤٥شينتون واي، # ٨: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0356887رقم العالمـة  : 

 2018/11/28تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  14الفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها مجوهرات  - ١٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وات قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة ساعات صناديق معدة لتالئم الساعات (علب ساعات) سيور لساعات مقلدة احجار كريمة اد
اليد خواتم اقراط اساور دبابيس للزينة(مجوهرات) قالئد (مجوهرات) مجوهرات مبتدعة مشابك ربطات العنق مقابض ربطات العنق حلقات 

ديق من معادن نفيسة علب مجوهرات (من معادن نفيسة) صناديق مجوهرات (مصنوعة من للمفاتيح (حلى صغيرة أو سالسل صغيرة) صنا
  دون غيرها ١٤معادن نيسة ) وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

  
شركة ذات مسئولية محدودة (ش.ذ.م) مؤلفة طبقا لقوانين  - اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مهورية مصر العربيةج
  مصر , , , , مصر -القاهرة  - ثكنات المعادى  - شارع القنال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة توصيه باالسهم مؤسسه طبقا لقوانين دولة موريشيوس - اختين هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

موريشيوس,  -  ٧٢٢٠١سيبر سيتي ايبين  ٢٦ليمتد الطابق الثاني ذي اكسيس سي/ او اكسيس فيدوسياري : عنوان المنقول اليه الملكية 
 موريشيوس

 
  0356889رقم العالمـة  : 

 2020/11/01تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
االثواب) للرجال، المالبس (االثواب ) للنساء، المالبس (االثواب) المالبس (االثواب)، المالبس ( - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لالطفال، المالبس (االثواب) من الجلود، المالبس (االثواب) من الجلود المدبوغه المقلده، مالبس رياضية، البسه للقدم رياضية، مالبس 
، اغطية الرأس لالستحمام، سراويل إستحمام، أثواب لراكبي الدراجات، قمصان رياضية داخلية للرجال، أحذية تزلج، مالبس استحمام

سباحة، أرواب استحمام، صنادل استحمام، شباشب استحمام، بذالت، مالبس (بدلة الجسم)، فساتين، تنانير، تنانير تحتية، بناطيل، بناطيل 
للرجال، قمصان نصف كم، تيشرت  قصيرة، السراويل القصيرة، عباءات، قمصان، قمصان ذات أكمام قصيرة، أفرهوالت، قمصان داخلية

بدون اكمام، صدارات، سترات، كنزات صوفية، مالبس محبوكة، جاكيتات [مالبس]، ثياب غبردين، معاطف المطر، معاطف، معاطف 
خارجية، جاكيتات مقلنسة، جاكيتات من الصوف [مالبس]، معاطف مبطنة، بيجامات، قمصان النوم، عباءات، رداءات، حماالت 

ت، أحزمة [مالبس]، ياقات واقية، شاالت، نطاقات، لفاعات، ربطات عنق، بندانات [مناديل للرقبة]، أغطية لتدفئة اليدين للبنطلونا
[مالبس]، قفازات، قفازات [مالبس]، شاالت، البُْنش (عباءات)، مالبس من الفرو، مالبس داخلية، مالبس للجسم، مالبس نسائية داخلية، 

لية، بنطلونات قصيرة [مالبس]، قمصان داخلية [مالبس داخلية]، مالبس نسائية داخلية، مشدات للصدر، مالبس داخلية، سراويل داخ
سراويل داخلية، حماالت الصدر، مالبس للمواليد، أغطية الرأس، أغطية الرأس (مالبس)،  بيريه (قبعات مستديرة مسطحة)، اغطيه 
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ية لألذنين [مالبس]، برنس (أغطية للرأس) [مالبس]، أطراف أمامية للقبعات، للرأس ( بونيهات)، قبعات [أغطية للرأس]، قبعات، أغط
لباس القدم (باستثناء االحذية الجراحية)، صنادل، أحذية، احذية من القماش، شباشب، احذية للشاطئ، شباشب بأصبع، احذية طويلة، 

  ) دون غيرها.٢٥(جوارب قصيرة، أثواب ضيقة جوارب طويلة و جميع المنتجات الوارده بالفئه  
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين  - اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية (ش ذ م م)  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 جمهورية مصر العربية

  القاهرة, , , , مصر - ثكنات المعادى  -ش القنال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة توصيه باالسهم مؤسسه طبقا لقوانين دولة موريشيوس - اختين هولدينجز ــــلكية   : اسم المنقول اليه الم
موريشيوس,  -  ٧٢٢٠١سيبر سيتي ايبين  ٢٦سي/ او اكسيس فيدوسياري ليمتد الطابق الثاني ذي اكسيس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 موريشيوس

 
  0356890رقم العالمـة  : 

 2018/10/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  14الفئة : 
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، مجوهرات،  - ١٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ت الدقيقة، ساعات، صناديق معدة لتالئم الساعات(علب ساعات)، مجوهرات مقلّدة، أحجار كريمة، أدوات قياس الوقت، وأدوات قياس الوق
سيور لساعات اليد، خواتم، أقراط، أساور، دبابيس للزينة [مجوهرات]، قالئد [مجوهرات]، مجوهرات مبتدعة، مشابك ربطات العنق، 

، علب مجوهرات (من معادن نفيسة)، مقابض ربطات العنق، حلقات للمفاتيح [حلي صغيرة أو سالسل صغيرة]، صناديق من معادن نفيسة
  ) دون غيرها١٤صناديق مجوهرات ( مصنوعه من معادن نفيسة) وجميع المنتجات الوارده بالفئه  (

  
شركة ذات مسئولية محدودة (ش.ذ.م.م) مؤلفة طبقا لقوانين  - اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 العربية جمهورية مصر
  مصر , , , , مصر -القاهرة   - ثكنات المعادى  - شارع القنال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة توصيه باالسهم مؤسسه طبقا لقوانين دولة موريشيوس - اختين هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

موريشيوس,  -  ٧٢٢٠١سيبر سيتي ايبين  ٢٦ابق الثاني ذي اكسيس سي/ او اكسيس فيدوسياري ليمتد الط: عنوان المنقول اليه الملكية 
 موريشيوس

 
  0356971رقم العالمـة  : 

 2020/11/01تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
بس الداخلية، واألحذية، وأغطية الرأس ، واألزياء خدمات التجزئة فى مجال (المالبس، والمال - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

واإلكسسوارات، والمجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية). خدمات التجزئة في مجال اكسسوارات المنزل.  خدمات التجزئة 
ضائع المخزونة والمخفض اسعارها، وتشمل فى مجال بياضات لالستعمال المنزلي. خدمات التجزئة عبر منافذ البيع التجارية فيما يتعلق بالب

المالبس، مالبس داخلية، واألحذية، وأغطية الرأس ، واالكسسوارات واالكسسوارات المنزلية، بياضات لالستعمال المنزلي ، 
وأغطية الرأس ، والمجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية. خدمات الجملة في مجال (المالبس، المالبس الداخلية، األحذية، 

األزياء واالكسسوارات، المجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية). خدمات تجارة الجملة في مجال اكسسوارات المنزل 
نة بالجملة.خدمات الجملة في مجال بياضات لالستعمال المنزلي. خدمات تجارة الجملة عبر منافذ البيع التجارية فيما يتعلق بالبضائع المخزو

والمخفض اسعارها، وتشمل المالبس، مالبس داخلية، واألحذية، وأغطية الرأس ، واالكسسوارات واالكسسوارات المنزلية، بياضات 
لالستعمال المنزلي ، والمجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية. خدمات التجارة اإللكترونية، وتشمل االمداد بالمعلومات عن 

بكات االتصاالت ألغراض الدعاية والمبيعات، خدمات إدارة األعمال المتعلقة بالتجارة اإللكترونية، خدمات االعمال وتشمل المنتجات عبر ش
تيسير المعامالت التجارية عن طريق شبكات الحاسوب المحلية والعالمية؛ المعلومات واألخبار عن األعمال والنصح للمستهلكين، خدمات 

يتعلف بمجال المالبس، مالبس داخلية، واألحذية، وأغطية الرأس ، واالكسسوارات واالكسسوارات المنزلية،  االستيراد والتصدير فيما
بياضات لالستعمال المنزلي ، والمجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية. نشر مواد الدعاية واإلعالن، نشر نصوص الدعاية 

ديث لصق اإلعالنات من مواد الدعاية واإلعالن بالبريد المباشر، وتشمل توزيع عينات ،عرض واإلعالن، ترويج المبيعات [لآلخرين]، تح
السلع، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات، دعاية وإعالن، وتشمل صياغة الخطط اإلعالمية، تنظيم المعارض 

خدمات ادارة االعمال، ادارة االعمال، خدمات تسجيل البيانات ومعالجتها، لغايات تجارية أو دعائية، كفالة ورعية الدعاية واالعالن، 
ت وتشمل التقاط، تجميع وممنهجة ترتيب للبيانات، إدارة الملفات المبرمجة، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم المعلوما

ت في إدارة وتنظيم األعمال، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو في قواعد بيانات الكمبيوتر، المساعدة في إدارة األعمال، إستشارا
الصناعية، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، الخدمات اإلعالنية والترويجية وخدمات المعلومات المتعلقة بها، وجميعها 

ة (بما في ذلك المواقع االلكترونية)، خدمات االمداد بالطلبات مقدمة عبر االنترنت من خالل قاعدة بيانات او شبكات الكمبيوتر العالمي
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) ٣٥المبرمجة عبر االنترنت، نشر المعلومات التجارية عن طريق شبكات الكمبيوتر المحلية والعالمية وجميع المنتجات الوارده بالفئه  (
  دون غيرها.

  
شركة ذات مسئولية محدوة مؤلفة طبقا لقوانين  - ت الجلدية (ش ذ م م) اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوال اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 جمهورية مصر العربية

  القاهرة, , , , مصر - ثكنات المعادى  -ش القنال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  وسشركة توصيه باالسهم مؤسسه طبقا لقوانين دولة موريشي - اختين هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
موريشيوس,  -  ٧٢٢٠١سيبر سيتي ايبين  ٢٦سي/ او اكسيس فيدوسياري ليمتد الطابق الثاني ذي اكسيس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 موريشيوس

 
  0360657رقم العالمـة  : 

 2019/09/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
عطور زيوت عطرية خالصات زهور (عطور ) زيوت للعطور والروائح وجميع المنتجات الواردة   -  ٣الفئة :    ـــــــجاتالبضائع والمنتـ

  ) دون غيرها .٠٣بالفئة (
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية   - اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 مصر العربية

  القاهرة, , , , مصر - ثكنات المعادى  -ش القنال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة توصيه باالسهم مؤسسه طبقا لقوانين دولة موريشيوس - اختين هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
موريشيوس,  -  ٧٢٢٠١سيبر سيتي ايبين  ٢٦ني ذي اكسيس سي/ او اكسيس فيدوسياري ليمتد الطابق الثا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 موريشيوس

 
  0360658رقم العالمـة  : 

 2019/09/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
ر والروائح وجميع المنتجات الواردة عطور زيوت عطرية خالصات زهور (عطور ) زيوت للعطو  -  ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ) دون غيرها .٠٣بالفئة (
  

 شركة ذات مسئولية محدودة ( ش ذ م م ) - اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة, , , , مصر - ثكنات المعادى  -ش القنال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة توصيه باالسهم مؤسسه طبقا لقوانين دولة موريشيوس - اختين هولدينجز المــــلكية   :  اسم المنقول اليه

موريشيوس,  -  ٧٢٢٠١سيبر سيتي ايبين  ٢٦سي/ او اكسيس فيدوسياري ليمتد الطابق الثاني ذي اكسيس : عنوان المنقول اليه الملكية 
 موريشيوس

 
  0363455رقم العالمـة  : 
 2020/03/18:  تاريخ التسـجيل 

 2022/03/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  35الفئة : 

االستشارات فى مجال ادارة االعمال وتقديم النصح والتوجية واالرشاد حول ادارة االعمال  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  ٣٥ة بالفئة واالنشطة التسويقية واالدارية وعرض السلع عبر وسائل االتصال الوارد

  
منظمة عربية متخصصة تعمل فى نطاق جامعة الدول  - االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 العربية ولها شخصية قانونية مستقلة
  االسكندرية, , , , مصر -جمال عبد الناصر  - ميامى :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  سوني بيكتشرز تليفيجين انكقول اليه المــــلكية   : اسم المن

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  -ويست واشنطن بوليفارد كلفير سيتي كاليفورنيا ١٠٢٠٢: عنوان المنقول اليه الملكية 
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 االمريكية

 
  0363456رقم العالمـة  : 

 2020/03/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/02  ــــير بالسجالت  :تاريخ التأشــ

  36الفئة : 
  ٣٦جميع خدمات الفئة رقم  - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
منظمة عربية متخصصة تعمل فى نطاق جامعة الدول  - االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 انونية مستقلةالعربية ولها شخصية ق
  االسكندرية, , , , مصر -جمال عبد الناصر  - ميامى :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  سوني بيكتشرز تليفيجين انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

واليات المتحدة الواليات المتحدة االمريكية, ال -ويست واشنطن بوليفارد كلفير سيتي كاليفورنيا  ١٠٢٠٢: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0363457رقم العالمـة  : 

 2020/03/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
  ٤١جميع خدمات التدريب والتعليم والترفية بالفئة رقم  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
منظمة عربية متخصصة تعمل فى نطاق جامعة الدول  - االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  : اسم ناقل المـــــــــلكية 

 العربية ولها شخصية قانونية مستقلة
  االسكندرية, , , , مصر -جمال عبد الناصر  - ميامى :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ليفيجين انكسوني بيكتشرز تاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  -ويست واشنطن بوليفارد كلفير سيتي كاليفورنيا  ١٠٢٠٢: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0366045رقم العالمـة  : 

 2019/07/29تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩زيت طعام الوارد بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن - ايالف لتعبئة وتوريد المواد الغذائية  - محمد احمد عيسى عبد الباقى وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, , , , مصر - اكتوبر  ٦ مدينة -المجاورة الثامنة  -  ٢الحى  ٢٢٨٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد - كريستالة لتعبئة وتصنيع المواد الغذائية  -حلمي محمد علي محمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ملك//سالم شعبان محمود, مصر - شلقان  -حوض المائة  -القليوبية مركز القناطر الخيرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0372344:   رقم العالمـة

 2022/02/15تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة  -لتصدير  شهرة للتجارة والتوكيالت واالستيراد وا  - تامررجب و شركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, , , , مصر - العجوزة  - المهندسين  -  ١٥شقة  - الدور الثالث  - شارع السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

ريد الخيرات للتب - مجدي محود نجيب الصيرفي وشركائه خلفاء المرحوم محمود نجيب احم كمال الصيرفي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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  توصية بسيطة - والتجميد والتخزين واالستيراد والتصدير  
 قليشان ايتاي البارود, مصر -الجيزة مركز ايتاي البارود طريق قليشان كوم حمادة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0376346رقم العالمـة  : 

 2020/01/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي  -  ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

أدوات توصيل واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة و
ت الطاقة الكهربائية أو فتحها أو تحويلها أو تكثيفها أو تنظيمها أو التحكم فيها؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامال

ت الحاسبة، بيانات مغناطيسية، أقراص التسجيل؛ ماكينات بيع آلية، وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ تسجيل النقد، واآلال
معدات وأجهزة حاسوب معالجة البيانات، ؛ برامج الحاسوب؛ برامج الحاسوب وبرمجيات لمعالجة المدفوعات اإللكترونية من وإلى 

اآلخرين؛ برمجيات التوثيق؛ وبرمجيات الحاسوب المتوفرة على اإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب للترفيه التفاعلي، والتي تتيح للمستخدمين 
بة المشاهدة واالستماع واللعب عن طريق اختيار وترتيب عرض وأداء العناصر السمعية والبصرية والسمعية البصرية؛ تخصيص تجر

ملفات وتسجيالت صوتية ومرئية, سمعية وبصرية قابلة للتحميل، والتي تشتمل على برامج ترفيهية متعددة الوسائط ومحتوى؛ المنشورات 
ة للتحميل من اإلنترنت أو شبكة حاسوب أو قاعدة بيانات الحاسوب)؛ برمجيات المراسلة الفورية؛ اإللكترونية عبر اإلنترنت (القابل

برمجيات مشاركة الملفات؛ برمجيات االتصاالت لتبادل البيانات والصوت والفيديو والصور والرسومات إلكترونيًا عبر الحاسوب والجّوال 
ي هيئة تطبيق لألجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب؛ تطبيقات البرمجيات الستخدامها والالسلكي وشبكات االتصاالت؛ برمجيات الحاسوب ف

مع األجهزة المحمولة؛ برمجيات الحاسوب لمعالجة الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل 
عبر اإلنترنت؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل تٌتيح لتسهيل نقل المعلومات والبيانات والمستندات والصوت والصور إلكترونيًا 

للمستخدمين المشاركة في االجتماعات والفصول الدراسية التي تتم عبر شبكة الويب، مع إمكانية االطالع على البيانات والمستندات 
هزة الحاسوب عن بعد وشبكات والصور وتطبيقات البرمجيات من خالل متصفح الويب؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل لالطالع على أج

الحاسوب وعرضهم والتحكم فيهم؛ برمجيات الحوسبة السحابية القابلة للتحميل؛ برمجيات سحابية قابلة للتحميل؛ منشورات إلكترونية 
والتجارة قابلة للتحميل في هيئة مجالت ومقاالت وكتيبات ونشرات وأوراق البيانات ومواد إعالمية ومواد تعليمية في مجال األعمال 

اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية واالتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت والتدريب على األعمال والتجارة 
اإللكترونية، واألعمال التجارية، والمبيعات، والتسويق، واإلدارة المالية؛ ملحقات الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب المحمولة؛ أجهزة الالب 

؛ أجهزة الحاسوب المتنقلة؛ أجهزة الحاسوب المحمولة باليد؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ مشغالت الوسائط الشخصية؛ الهواتف توب
المحمولة؛ الهواتف الذكية؛ الكاميرات الرقمية؛ البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ محطات عمل الحاسوب الفرعية؛ خوادم الحاسوب؛ أجهزة 

االت السلكية والالسلكية؛ محوالت شبكة الحاسوب، ومفاتيح التبديل، وأجهزة موجهات الشبكة (راوتر) والمراكز؛ شبكات الحاسوب واالتص
أجهزة المودم السلكية والالسلكية وبطاقات االتصاالت واألجهزة؛ حامالت أجهزة الالب توب، وحقائب أجهزة الحاسوب؛ أجهزة إطفاء 

تة؛ برمجيات الحاسوب (وتتضمن البرمجيات التي يمكن تحميلها من اإلنترنت)؛ نظام المالحة الحريق؛ معدات الحاسوب والبرامج الثاب
الخاص بالسيارات؛ أقراص مدمجة؛ الموسيقى الرقمية (القابلة للتحميل من اإلنترنت)؛ أجهزة االتصاالت ؛ لوحة الفأرة؛ سماعات الهواتف 

تحميل، وصور، وصور متحركة، وأفالم وموسيقى؛ أنظمة اإلنذار؛ كاميرات مراقبة؛ المحمولة؛ ملحقات الهواتف المحمولة؛ ألعاب قابلة لل
وحدات اإلذاعة والتلفزيون المتنقلة؛ معدات البث التلفزيوني؛ كاميرات؛ كاميرات الفيديو؛ سماعات الرأس؛ سماعات هواتف محمولة بحجم 

)؛ برامج وبرمجيات الكمبيوتر وبرامج األلعاب اإللكترونية GPS( األذن؛ مكبرات الصوت؛ أجهزة ومعدات نظام تحديد المواقع العالمي
(وتتضمن البرمجيات القابلة للتحميل من اإلنترنت)؛ شاشات العرض البلورية لالتصاالت والمعدات اإللكترونية؛ جهاز فك التشفير؛ جهاز 

ت الكترونية؛ بطاقات ائتمان مشفرة أو مغناطيسية، التحكم عن بعد؛ برامج تخزين البيانات؛ نظارات سناب شات ونظارات شمسية؛ الفتا
بطاقات صراف آلي وبطاقات نقدية وبطاقات الهوية؛ ماكينات الصراف اآللي، وأجهزة الصرف اآللي؛ قارئ الكتب اإللكترونية؛ خراطيش 

قبة األطفال بالفيديو؛ أغطية العدسات؛ حبر غير معبأة للطابعات وآالت النسخ؛ أجهزة مراقبة األطفال؛ أجهزة مراقبة األطفال ؛ أجهزة مرا
في  أجهزة الحاسوب اللوحية؛ بطاقات المفاتيح المشفرة؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ بطاقات الذاكرة ألجهزة ألعاب الفيديو؛ تم إدراجهم جميعًا

  .٩الفئة 
  

 شركة محدودة المسئوليه - اليبابا جروب هولدنج ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
جراند كايمان , كايمان ايسالندس (جزر كايمان )  - , جورج تاون ٨٤٧فورث فلور , وان كابيتال بالزا , ص.ب رقم :  نوان ناقل الملكية : ع

  , , , , جزر كايمان
  

  شركة محدوده -أدفانسد نيو تيكنولوجيز كو ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
جزر الكايمان  ٩٠٠٨ ١جورج تاون غرراند كايمان كيه واي  -هوسبيتال رود  -  ٢٧مان كوربوريت سنتر كاي: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , جزر كايمان

 
  0376347رقم العالمـة  : 

 2020/01/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  36الفئة : 
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التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ الشئون العقارية؛ تصفية وتسوية المعامالت المالية  - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
عبر شبكة حاسوب عالمية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المالية؛ خدمات بطاقة االئتمان ومعالجة ونقل الفواتير 

لمالية؛ خدمات تحويل األموال؛ نقل األموال بالوسائل اإللكترونية لآلخرين؛ والمدفوعات الخاصة بها، وتوفير التأمين على المعامالت ا
تحويل المدفوعات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ الخدمات المالية التي تتمثل في الفواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدارة عقود اإليجار 

عقاري، والتمويل العقاري، واالستثمار العقاري؛ خدمات الوساطة العقارية؛ والتأجير؛ تأجير واستئجار العقارات؛ تثمين العقارات؛ التقييم ال
خدمات الوكاالت العقارية؛ خدمات وكاالت اإلسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة العقارات والخدمات االستشارية؛ جمع اإليجارات؛ تأجير 

بر اإلنترنت؛ خزائن حديدة لحفظ األمانات وإصدار خدمات قسائم مكاتب (عقارات)؛ تأجير الشقق والمساكن؛ توفير المعلومات المالية ع
لية؛ السفر؛ استثمارات رأسمالية؛ التقييم المالي [التأمين، والبنوك، والعقارات]؛ الخدمات المالية وإدارة األصول؛ التأمين والخدمات الما

دمات االستشارية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ الخدمات الخدمات المالية التي توفرها وسائل االتصاالت؛ االستشارات المالية والخ
المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت من قواعد بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ خدمات السمسرة في األوراق المالية، خدمات أسعار البورصة؛ 

وخدمات ضمان الشيكات؛ الخدمات المصرفية سمسرة األسهم والسندات، التحليل المالي؛ خدمات بطاقة الخصم، وخدمات بطاقة الحساب 
وخدمات حسابات التوفير واالستثمار؛ خدمات المقاصة المالية؛ التحقق من الرصيد عبر شبكة معلومات الحاسوب العالمية؛ خدمات إدارة 

م واالئتمان الخاصة بالحسابات مخاطر االئتمان اإللكترونية؛ الدفع اإللكتروني للمشتريات وخدمات دفع الفواتير إلكترونيًا؛ خدمات الخص
المالية ؛ الخدمات المصرفية اإللكترونية؛ إصدار بطاقات القيمة المخزنة، بطاقات الحساب وبطاقات الخصم؛ خدمات بطاقات االئتمان عن 

اإلنترنت؛ وكالة تحصيل طريق الهاتف؛ خدمات المعلومات المتعلقة بالتمويل والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو 
رسوم الغاز والكهرباء؛ تقييم التحف القديمة؛ تقييم الفنون؛ تقييم المجوهرات؛ تقييم السيارات المستعملة؛ توريد المعلومات الضريبية 

لورقية وآالت عد (الخدمات المالية)؛ جمع التبرعات الخيرية؛ تنظيم تحصيل التبرعات الخيرية؛ تحصيل التبرعات الخيرية؛ تأجير النقود ا
ل أو تجهيز العمالت؛ تأجير ماكينات الصراف اآللي أو آالت الصرف اآللي؛ خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ خدمات اإليداع اآلمن؛ ترتيب التموي

ومات لمشاريع اإلنشاء؛ وكاالت التخليص الجمركي على االستيراد والتصدير (التخليص الجمركي)؛ الخدمات االستشارية وخدمات المعل
  .٣٦والخدمات االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة سابقًا؛ تم إدراجهم جميعًا في الفئة 

  
 شركة  محدودة المسئوليه - اليبابا جروب هولدنج ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اند كايمان , كايمان ايسالندس (جزر كايمان جر - , جورج تاون ٨٤٧فورث فلور , وان كابيتال بالزا , ص.ب رقم  :  عنوان ناقل الملكية : 
  ) , , , , جزر كايمان

  
  شركة محدوده -أدفانسد نيو تيكنولوجيز كو ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

لكايمان جزر ا ٩٠٠٨ ١جورج تاون غرراند كايمان كيه واي  -هوسبيتال رود  -  ٢٧كايمان كوربوريت سنتر : عنوان المنقول اليه الملكية 
 , جزر كايمان

 
  0376348رقم العالمـة  : 

 2020/01/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42الفئة : 
بحاث الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، وخدمات التحليالت واأل - ٤٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الصناعية؛ ودراسات المشاريع التقنية؛ تقديم تكنولوجيا تتضمن المواقع اإللكترونية والتي تسمح للمستخدمين بمشاركة المعلومات 
والنصائح؛ وتصميم وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسب اآللي (اس ايه ايه اس)؛ والبرمجيات كخدمة؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بنقل 

لبيانات والمستندات والصور عن طريق اإلنترنت؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بتقديم إمكانية االطالع عبر اإلنترنت على المعلومات وا
قاعدة بيانات الحاسب اآللي التفاعلية والتي تضم برمجة األفالم، والعروض األولية، واألفالم القصيرة، والرياضات، والحفالت، وأخبار 

ر ذلك من المعلومات ذات الصلة؛ وخدمات ُمقِدّم خدمات التطبيقات ( أيه إس بي) ، وهي استضافة تطبيقات برامج المشاهير والفن، وغي
ة الحاسب اآللي الخاصة باآلخرين؛ وخدمات ُمقِدّم خدمات التطبيقات( أيه إس بي) التي تُقِدّم البرمجيات في مجال عقد المؤتمرات على شبك

صوتية، والمراسلة اإللكترونية، وتجميع الوثائق، وعقد المؤتمرات بالفيديو، ومعالجة األصوات والمكالمات؛ اإلنترنت، وعقد المؤتمرات ال
 وتقديم برمجيات غير قابلة للتحميل من على اإلنترنت لتسهيل قابلية التشغيل البيني للعديد من تطبيقات البرمجيات؛ وخدمات الدعم الفني

ريد اإللكتروني والهاتف فيما يتعلق ببرمجيات وتطبيقات الحاسب اآللي المتوفرة على اإلنترنت؛ وخدمات (االستشارات الفنية) عن طريق الب
لين للمشاركة في المناقشات، والحصول على التعليقات من نظرائهم،  الحاسب اآللي، وهي إنشاء مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين الُمسجَّ

الشبكات االجتماعية، وتبادل الوثائق؛ والمشورة المتعلقة بتكنولوجيا الحاسب اآللي والُمقدَّمة وتكوين مجتمعات افتراضية، واالشتراك في 
لُمستخدمي اإلنترنت عن طريق خط ساخن للدعم؛ وخدمة الحاسب اآللي المتعلقة بإنشاء فهارس ومواقع ومصادر للمعلومات على شبكات 

تصميم أجهزة الحاسب اآللي، وأجهزة الحاسب اآللي الدفترية، وأجهزة الالب توب، الحاسب اآللي؛ وتقديم محركات للبحث على اإلنترنت؛ و
وأجهزة الحاسب اآللي المحمولة والمحمولة يدويًا؛ وتصميم المساعدات الرقمية الشخصية ومشغالت الوسائط الشخصية؛ وتصميم أجهزة 

الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي؛ وخدمات تكامل الحاسب  الهاتف المحمول والهواتف الذكية؛ وتصميم الكاميرات الرقمية؛ وخدمات
اآللي؛ وخدمات تحليل الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي فيما يتعلق بالدفاع ضد الفيروسات؛ وخدمات برمجيات نظام الحاسب اآللي؛ 

آللي لتبادل البيانات؛ وتصميم برمجيات الحاسب وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بتقديم خدمات التواصل المباشر بين ُمستخدمي الحاسب ا
اآللي؛ وتصميم أنظمة الحاسب اآللي؛ وتصميم وإنشاء صفحات الويب؛ واستضافة صفحات الويب لآلخرين؛ واستضافة برمجيات تطبيقات 

تقنية بناًء على الطلب الُمحدَّد الحاسب اآللي للبحث واسترجاع المعلومات من قواعد البيانات وشبكات الحاسب اآللي؛ وتقديم المعلومات ال
للمستخدمين النهائيين عن طريق الهاتف أو شبكة الحاسب اآللي العالمية؛ والخدمات االستشارية فيما يتعلق ببرمجيات الحاسب اآللي؛ 

ير وفك تشفير اإلشارات وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالبحث حسب الطلب في قواعد البيانات والمواقع اإللكترونية للحاسب اآللي؛ وتشف
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الحاسوبية واإللكترونية؛ وتحويل البيانات والوثائق المادية إلى تنسيق الوسائط اإللكترونية؛ وخدمات اختبارات المنتجات وتقييمها؛ 
ات الحاسب وخدمات الهندسة المعمارية والتصميم؛ والتصميم الداخلي للمباني، والمكاتب، والشقق؛ وخدمات معلومات الحاسب اآللي وشبك

اآللي؛ وتقديم برامج إدارة المخاطر األمنية للحاسب اآللي؛ وخدمات المعلومات والمعرفة واالختبارات األمنية للحاسب اآللي؛ وخدمات 
بي ضمان الجودة؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على المعامالت التجارية وإعداد التقارير المتعلقة بها؛ وخدمات األمن الحاسو
يق للتحكم في إمكانية الدخول على أجهزة الحاسب اآللي، والشبكات وقواعد البيانات اإللكترونية؛ والنقل اآلمن للبيانات والمعامالت عن طر

شبكات الحاسب اآللي؛ واالستشارات في مجال أمن البيانات؛ واالستشارات التكنولوجية المتعلقة بتأمين االتصاالت؛ وخدمات أمن شبكات 
تصال المحوسبة؛ وتقديم المعلومات في مجاالت اإلنترنت، والشبكة العنكبوتية العالمية، وأمن شبكات االتصال الُمحوسبة؛ والخدمات اال

االستشارية في مجاالت اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية وخدمات أمن شبكات االتصال الُمحوسبة، وخدمات أمن المعلومات؛ وخدمات 
ألمن الحاسوبي؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على اإلنترنت للتوقيعات اإللكترونية؛ والنسخ االحتياطي التصديق على ا

للبيانات خارج الموقع؛ وتخزين البيانات اإللكترونية؛ وتقديم معلومات بشأن تكنولوجيا وبرمجة الحاسب اآللي عن طريق موقع إلكتروني؛ 
ُمقِدّم االستضافة السحابية؛ وتوفير االستخدام المؤقت للبرمجيات السحابية غير القابلة للتحميل وبرمجيات والحوسبة السحابية؛ وخدمات 

الحوسبة السحابية؛ والتخزين اإللكتروني للبيانات؛ وتقديم أنظمة حاسوبية افتراضية وبيئات حاسوبية افتراضية من خالل الحوسبة 
وخدمات رسم الخرائط وإعدادها؛ وخدمات االستشارات والمعلومات والمشورة المتعلقة بالخدمات السحابية؛ وتأجير البرمجيات الترفيهية؛ 

  .٤٢أعاله؛ وجميعها مشمولة في الفئة 
  

 شركة محدودة المسئوليه - اليبابا جروب هولدنج ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
جراند كايمان , كايمان ايسالندس (جزر كايمان )  - , جورج تاون ٨٤٧ص.ب رقم فورث فلور , وان كابيتال بالزا , :  عنوان ناقل الملكية : 

  , , , , جزر كايمان
  

  شركة محدوده -أدفانسد نيو تيكنولوجيز كو ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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  0376350رقم العالمـة  : 

 2020/01/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  36الفئة : 
ة؛ تصفية وتسوية المعامالت المالية التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ الشئون العقاري - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

عبر شبكة حاسوب عالمية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المالية؛ خدمات بطاقة االئتمان ومعالجة ونقل الفواتير 
ترونية لآلخرين؛ والمدفوعات الخاصة بها، وتوفير التأمين على المعامالت المالية؛ خدمات تحويل األموال؛ نقل األموال بالوسائل اإللك

تحويل المدفوعات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ الخدمات المالية التي تتمثل في الفواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدارة عقود اإليجار 
اطة العقارية؛ والتأجير؛ تأجير واستئجار العقارات؛ تثمين العقارات؛ التقييم العقاري، والتمويل العقاري، واالستثمار العقاري؛ خدمات الوس

خدمات الوكاالت العقارية؛ خدمات وكاالت اإلسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة العقارات والخدمات االستشارية؛ جمع اإليجارات؛ تأجير 
ئم مكاتب (عقارات)؛ تأجير الشقق والمساكن؛ توفير المعلومات المالية عبر اإلنترنت؛ خزائن حديدة لحفظ األمانات وإصدار خدمات قسا
لية؛ السفر؛ استثمارات رأسمالية؛ التقييم المالي [التأمين، والبنوك، والعقارات]؛ الخدمات المالية وإدارة األصول؛ التأمين والخدمات الما

 الخدمات المالية التي توفرها وسائل االتصاالت؛ االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ الخدمات
المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت من قواعد بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ خدمات السمسرة في األوراق المالية، خدمات أسعار البورصة؛ 
سمسرة األسهم والسندات، التحليل المالي؛ خدمات بطاقة الخصم، وخدمات بطاقة الحساب وخدمات ضمان الشيكات؛ الخدمات المصرفية 

وفير واالستثمار؛ خدمات المقاصة المالية؛ التحقق من الرصيد عبر شبكة معلومات الحاسوب العالمية؛ خدمات إدارة وخدمات حسابات الت
 مخاطر االئتمان اإللكترونية؛ الدفع اإللكتروني للمشتريات وخدمات دفع الفواتير إلكترونيًا؛ خدمات الخصم واالئتمان الخاصة بالحسابات

اإللكترونية؛ إصدار بطاقات القيمة المخزنة، بطاقات الحساب وبطاقات الخصم؛ خدمات بطاقات االئتمان عن  المالية ؛ الخدمات المصرفية
 طريق الهاتف؛ خدمات المعلومات المتعلقة بالتمويل والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ وكالة تحصيل

القديمة؛ تقييم الفنون؛ تقييم المجوهرات؛ تقييم السيارات المستعملة؛ توريد المعلومات الضريبية  رسوم الغاز والكهرباء؛ تقييم التحف
(الخدمات المالية)؛ جمع التبرعات الخيرية؛ تنظيم تحصيل التبرعات الخيرية؛ تحصيل التبرعات الخيرية؛ تأجير النقود الورقية وآالت عد 

اآللي أو آالت الصرف اآللي؛ خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ خدمات اإليداع اآلمن؛ ترتيب التمويل أو تجهيز العمالت؛ تأجير ماكينات الصراف 
لمشاريع اإلنشاء؛ وكاالت التخليص الجمركي على االستيراد والتصدير (التخليص الجمركي)؛ الخدمات االستشارية وخدمات المعلومات 

  .٣٦قًا؛ تم إدراجهم جميعًا في الفئة والخدمات االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة ساب
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  0376351رقم العالمـة  : 

 2020/01/09لتسـجيل  : تاريخ ا
 2022/03/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42الفئة : 
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، وخدمات التحليالت واألبحاث  - ٤٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تتضمن المواقع اإللكترونية والتي تسمح للمستخدمين بمشاركة المعلومات  الصناعية؛ ودراسات المشاريع التقنية؛ تقديم تكنولوجيا
والنصائح؛ وتصميم وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسب اآللي (اس ايه ايه اس)؛ والبرمجيات كخدمة؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بنقل 

ب اآللي المتعلقة بتقديم إمكانية االطالع عبر اإلنترنت على المعلومات والبيانات والمستندات والصور عن طريق اإلنترنت؛ وخدمات الحاس
قاعدة بيانات الحاسب اآللي التفاعلية والتي تضم برمجة األفالم، والعروض األولية، واألفالم القصيرة، والرياضات، والحفالت، وأخبار 

يقات ( أيه إس بي) ، وهي استضافة تطبيقات برامج المشاهير والفن، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛ وخدمات ُمقِدّم خدمات التطب
ة الحاسب اآللي الخاصة باآلخرين؛ وخدمات ُمقِدّم خدمات التطبيقات( أيه إس بي) التي تُقِدّم البرمجيات في مجال عقد المؤتمرات على شبك

مرات بالفيديو، ومعالجة األصوات والمكالمات؛ اإلنترنت، وعقد المؤتمرات الصوتية، والمراسلة اإللكترونية، وتجميع الوثائق، وعقد المؤت
 وتقديم برمجيات غير قابلة للتحميل من على اإلنترنت لتسهيل قابلية التشغيل البيني للعديد من تطبيقات البرمجيات؛ وخدمات الدعم الفني

سب اآللي المتوفرة على اإلنترنت؛ وخدمات (االستشارات الفنية) عن طريق البريد اإللكتروني والهاتف فيما يتعلق ببرمجيات وتطبيقات الحا
لين للمشاركة في المناقشات، والحصول على التعليقات من نظرائهم،  الحاسب اآللي، وهي إنشاء مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين الُمسجَّ

كنولوجيا الحاسب اآللي والُمقدَّمة وتكوين مجتمعات افتراضية، واالشتراك في الشبكات االجتماعية، وتبادل الوثائق؛ والمشورة المتعلقة بت
لُمستخدمي اإلنترنت عن طريق خط ساخن للدعم؛ وخدمة الحاسب اآللي المتعلقة بإنشاء فهارس ومواقع ومصادر للمعلومات على شبكات 

وأجهزة الالب توب، الحاسب اآللي؛ وتقديم محركات للبحث على اإلنترنت؛ وتصميم أجهزة الحاسب اآللي، وأجهزة الحاسب اآللي الدفترية، 
وأجهزة الحاسب اآللي المحمولة والمحمولة يدويًا؛ وتصميم المساعدات الرقمية الشخصية ومشغالت الوسائط الشخصية؛ وتصميم أجهزة 
الهاتف المحمول والهواتف الذكية؛ وتصميم الكاميرات الرقمية؛ وخدمات الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي؛ وخدمات تكامل الحاسب 
اآللي؛ وخدمات تحليل الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي فيما يتعلق بالدفاع ضد الفيروسات؛ وخدمات برمجيات نظام الحاسب اآللي؛ 
وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بتقديم خدمات التواصل المباشر بين ُمستخدمي الحاسب اآللي لتبادل البيانات؛ وتصميم برمجيات الحاسب 

م أنظمة الحاسب اآللي؛ وتصميم وإنشاء صفحات الويب؛ واستضافة صفحات الويب لآلخرين؛ واستضافة برمجيات تطبيقات اآللي؛ وتصمي
د الحاسب اآللي للبحث واسترجاع المعلومات من قواعد البيانات وشبكات الحاسب اآللي؛ وتقديم المعلومات التقنية بناًء على الطلب الُمحدَّ 

طريق الهاتف أو شبكة الحاسب اآللي العالمية؛ والخدمات االستشارية فيما يتعلق ببرمجيات الحاسب اآللي؛ للمستخدمين النهائيين عن 
وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالبحث حسب الطلب في قواعد البيانات والمواقع اإللكترونية للحاسب اآللي؛ وتشفير وفك تشفير اإلشارات 

يانات والوثائق المادية إلى تنسيق الوسائط اإللكترونية؛ وخدمات اختبارات المنتجات وتقييمها؛ الحاسوبية واإللكترونية؛ وتحويل الب
وخدمات الهندسة المعمارية والتصميم؛ والتصميم الداخلي للمباني، والمكاتب، والشقق؛ وخدمات معلومات الحاسب اآللي وشبكات الحاسب 

سب اآللي؛ وخدمات المعلومات والمعرفة واالختبارات األمنية للحاسب اآللي؛ وخدمات اآللي؛ وتقديم برامج إدارة المخاطر األمنية للحا
 ضمان الجودة؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على المعامالت التجارية وإعداد التقارير المتعلقة بها؛ وخدمات األمن الحاسوبي

بكات وقواعد البيانات اإللكترونية؛ والنقل اآلمن للبيانات والمعامالت عن طريق للتحكم في إمكانية الدخول على أجهزة الحاسب اآللي، والش
شبكات الحاسب اآللي؛ واالستشارات في مجال أمن البيانات؛ واالستشارات التكنولوجية المتعلقة بتأمين االتصاالت؛ وخدمات أمن شبكات 

بكة العنكبوتية العالمية، وأمن شبكات االتصال الُمحوسبة؛ والخدمات االتصال المحوسبة؛ وتقديم المعلومات في مجاالت اإلنترنت، والش
االستشارية في مجاالت اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية وخدمات أمن شبكات االتصال الُمحوسبة، وخدمات أمن المعلومات؛ وخدمات 

اإلنترنت للتوقيعات اإللكترونية؛ والنسخ االحتياطي  التصديق على األمن الحاسوبي؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على
للبيانات خارج الموقع؛ وتخزين البيانات اإللكترونية؛ وتقديم معلومات بشأن تكنولوجيا وبرمجة الحاسب اآللي عن طريق موقع إلكتروني؛ 

مجيات السحابية غير القابلة للتحميل وبرمجيات والحوسبة السحابية؛ وخدمات ُمقِدّم االستضافة السحابية؛ وتوفير االستخدام المؤقت للبر
الحوسبة السحابية؛ والتخزين اإللكتروني للبيانات؛ وتقديم أنظمة حاسوبية افتراضية وبيئات حاسوبية افتراضية من خالل الحوسبة 

ت والمشورة المتعلقة بالخدمات السحابية؛ وتأجير البرمجيات الترفيهية؛ وخدمات رسم الخرائط وإعدادها؛ وخدمات االستشارات والمعلوما
  .٤٢أعاله؛ وجميعها مشمولة في الفئة 

  
 شركة محدودة المسئوليه - اليبابا جروب هولدنج ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

(جزر كايمان  جراند كايمان , كايمان ايسالندس -, جورج تاون ٨٤٧فورث فلور , وان كابيتال بالزا , ص .ب رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  ) , , , , جزر كايمان

  
  شركة محدوده -أدفانسد نيو تيكنولوجيز كو ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

جزر الكايمان  ٩٠٠٨ ١جورج تاون غرراند كايمان كيه واي  -هوسبيتال رود  -  ٢٧كايمان كوربوريت سنتر : عنوان المنقول اليه الملكية 
 , جزر كايمان

 
  0379298العالمـة  :  رقم
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 2020/05/11تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42 - 36 -9الفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي  -  ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

دوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات توصيل واألجهزة واأل
ت الطاقة الكهربائية أو فتحها أو تحويلها أو تكثيفها أو تنظيمها أو التحكم فيها؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامال

اص التسجيل؛ ماكينات بيع آلية، وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ تسجيل النقد، واآلالت الحاسبة، بيانات مغناطيسية، أقر
معدات وأجهزة حاسوب معالجة البيانات، ؛ برامج الحاسوب؛ برامج الحاسوب وبرمجيات لمعالجة المدفوعات اإللكترونية من وإلى 

الحاسوب المتوفرة على اإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب للترفيه التفاعلي، والتي تتيح للمستخدمين اآلخرين؛ برمجيات التوثيق؛ وبرمجيات 
تخصيص تجربة المشاهدة واالستماع واللعب عن طريق اختيار وترتيب عرض وأداء العناصر السمعية والبصرية والسمعية البصرية؛ 

والتي تشتمل على برامج ترفيهية متعددة الوسائط ومحتوى؛ المنشورات  ملفات وتسجيالت صوتية ومرئية, سمعية وبصرية قابلة للتحميل،
اإللكترونية عبر اإلنترنت (القابلة للتحميل من اإلنترنت أو شبكة حاسوب أو قاعدة بيانات الحاسوب)؛ برمجيات المراسلة الفورية؛ 

و والصور والرسومات إلكترونيًا عبر الحاسوب والجّوال برمجيات مشاركة الملفات؛ برمجيات االتصاالت لتبادل البيانات والصوت والفيدي
والالسلكي وشبكات االتصاالت؛ برمجيات الحاسوب في هيئة تطبيق لألجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب؛ تطبيقات البرمجيات الستخدامها 

برمجيات حاسوب قابلة للتحميل  مع األجهزة المحمولة؛ برمجيات الحاسوب لمعالجة الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص؛
لتسهيل نقل المعلومات والبيانات والمستندات والصوت والصور إلكترونيًا عبر اإلنترنت؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل تٌتيح 

ستندات للمستخدمين المشاركة في االجتماعات والفصول الدراسية التي تتم عبر شبكة الويب، مع إمكانية االطالع على البيانات والم
والصور وتطبيقات البرمجيات من خالل متصفح الويب؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل لالطالع على أجهزة الحاسوب عن بعد وشبكات 

الحاسوب وعرضهم والتحكم فيهم؛ برمجيات الحوسبة السحابية القابلة للتحميل؛ برمجيات سحابية قابلة للتحميل؛ منشورات إلكترونية 
ي هيئة مجالت ومقاالت وكتيبات ونشرات وأوراق البيانات ومواد إعالمية ومواد تعليمية في مجال األعمال والتجارة قابلة للتحميل ف

اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية واالتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت والتدريب على األعمال والتجارة 
، والمبيعات، والتسويق، واإلدارة المالية؛ ملحقات الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب المحمولة؛ أجهزة الالب اإللكترونية، واألعمال التجارية

توب؛ أجهزة الحاسوب المتنقلة؛ أجهزة الحاسوب المحمولة باليد؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ مشغالت الوسائط الشخصية؛ الهواتف 
البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ محطات عمل الحاسوب الفرعية؛ خوادم الحاسوب؛ أجهزة المحمولة؛ الهواتف الذكية؛ الكاميرات الرقمية؛ 

شبكات الحاسوب واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ محوالت شبكة الحاسوب، ومفاتيح التبديل، وأجهزة موجهات الشبكة (راوتر) والمراكز؛ 
؛ حامالت أجهزة الالب توب، وحقائب أجهزة الحاسوب؛ أجهزة إطفاء أجهزة المودم السلكية والالسلكية وبطاقات االتصاالت واألجهزة

الحريق؛ معدات الحاسوب والبرامج الثابتة؛ برمجيات الحاسوب (وتتضمن البرمجيات التي يمكن تحميلها من اإلنترنت)؛ نظام المالحة 
أجهزة االتصاالت ؛ لوحة الفأرة؛ سماعات الهواتف  الخاص بالسيارات؛ أقراص مدمجة؛ الموسيقى الرقمية (القابلة للتحميل من اإلنترنت)؛

المحمولة؛ ملحقات الهواتف المحمولة؛ ألعاب قابلة للتحميل، وصور، وصور متحركة، وأفالم وموسيقى؛ أنظمة اإلنذار؛ كاميرات مراقبة؛ 
عات الرأس؛ سماعات هواتف محمولة بحجم وحدات اإلذاعة والتلفزيون المتنقلة؛ معدات البث التلفزيوني؛ كاميرات؛ كاميرات الفيديو؛ سما

)؛ برامج وبرمجيات الكمبيوتر وبرامج األلعاب اإللكترونية GPSاألذن؛ مكبرات الصوت؛ أجهزة ومعدات نظام تحديد المواقع العالمي (
جهاز فك التشفير؛ جهاز  (وتتضمن البرمجيات القابلة للتحميل من اإلنترنت)؛ شاشات العرض البلورية لالتصاالت والمعدات اإللكترونية؛

التحكم عن بعد؛ برامج تخزين البيانات؛ نظارات سناب شات ونظارات شمسية؛ الفتات الكترونية؛ بطاقات ائتمان مشفرة أو مغناطيسية، 
راطيش بطاقات صراف آلي وبطاقات نقدية وبطاقات الهوية؛ ماكينات الصراف اآللي، وأجهزة الصرف اآللي؛ قارئ الكتب اإللكترونية؛ خ

؛ حبر غير معبأة للطابعات وآالت النسخ؛ أجهزة مراقبة األطفال؛ أجهزة مراقبة األطفال ؛ أجهزة مراقبة األطفال بالفيديو؛ أغطية العدسات
ا بالفئة أجهزة الحاسوب اللوحية؛ بطاقات المفاتيح المشفرة؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ بطاقات الذاكرة ألجهزة ألعاب الفيديو؛ تم إدراجهم جميعً 

٩ .  
التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ الشئون العقارية؛ تصفية وتسوية المعامالت المالية عبر شبكة حاسوب عالمية؛  -  ٣٦الفئة 

ر الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المالية؛ خدمات بطاقة االئتمان ومعالجة ونقل الفواتير والمدفوعات الخاصة بها، وتوفي
التأمين على المعامالت المالية؛ خدمات تحويل األموال؛ نقل األموال بالوسائل اإللكترونية لآلخرين؛ تحويل المدفوعات لآلخرين عبر 
ارات؛ اإلنترنت؛ الخدمات المالية التي تتمثل في الفواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدارة عقود اإليجار والتأجير؛ تأجير واستئجار العق

ثمين العقارات؛ التقييم العقاري، والتمويل العقاري، واالستثمار العقاري؛ خدمات الوساطة العقارية؛ خدمات الوكاالت العقارية؛ خدمات ت
وكاالت اإلسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة العقارات والخدمات االستشارية؛ جمع اإليجارات؛ تأجير مكاتب (عقارات)؛ تأجير الشقق 

توفير المعلومات المالية عبر اإلنترنت؛ خزائن حديدة لحفظ األمانات وإصدار خدمات قسائم السفر؛ استثمارات رأسمالية؛ التقييم والمساكن؛ 
ائل المالي [التأمين، والبنوك، والعقارات]؛ الخدمات المالية وإدارة األصول؛ التأمين والخدمات المالية؛ الخدمات المالية التي توفرها وس

؛ االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ الخدمات المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت من االتصاالت
قواعد بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ خدمات السمسرة في األوراق المالية، خدمات أسعار البورصة؛ سمسرة األسهم والسندات، التحليل 

خصم، وخدمات بطاقة الحساب وخدمات ضمان الشيكات؛ الخدمات المصرفية وخدمات حسابات التوفير واالستثمار؛ المالي؛ خدمات بطاقة ال
خدمات المقاصة المالية؛ التحقق من الرصيد عبر شبكة معلومات الحاسوب العالمية؛ خدمات إدارة مخاطر االئتمان اإللكترونية؛ الدفع 

ير إلكترونيًا؛ خدمات الخصم واالئتمان الخاصة بالحسابات المالية ؛ الخدمات المصرفية اإللكتروني للمشتريات وخدمات دفع الفوات
اإللكترونية؛ إصدار بطاقات القيمة المخزنة، بطاقات الحساب وبطاقات الخصم؛ خدمات بطاقات االئتمان عن طريق الهاتف؛ خدمات 

قاعدة بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ وكالة تحصيل رسوم الغاز والكهرباء؛  المعلومات المتعلقة بالتمويل والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت من
 تقييم التحف القديمة؛ تقييم الفنون؛ تقييم المجوهرات؛ تقييم السيارات المستعملة؛ توريد المعلومات الضريبية (الخدمات المالية)؛ جمع

ت الخيرية؛ تأجير النقود الورقية وآالت عد أو تجهيز العمالت؛ تأجير التبرعات الخيرية؛ تنظيم تحصيل التبرعات الخيرية؛ تحصيل التبرعا
ت ماكينات الصراف اآللي أو آالت الصرف اآللي؛ خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ خدمات اإليداع اآلمن؛ ترتيب التمويل لمشاريع اإلنشاء؛ وكاال

ت االستشارية وخدمات المعلومات والخدمات االستشارية التخليص الجمركي على االستيراد والتصدير (التخليص الجمركي)؛ الخدما
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  . ٣٦المتعلقة بالخدمات المذكورة سابقًا؛ تم إدراجهم جميعًا بالفئة
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، وخدمات التحليالت واألبحاث الصناعية؛ ودراسات المشاريع  -  ٤٢الفئة 

كنولوجيا تتضمن المواقع اإللكترونية والتي تسمح للمستخدمين بمشاركة المعلومات والنصائح؛ وتصميم وتطوير أجهزة التقنية؛ تقديم ت
وبرمجيات الحاسب اآللي (اس ايه ايه اس)؛ والبرمجيات كخدمة؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بنقل المعلومات والبيانات والمستندات 

ات الحاسب اآللي المتعلقة بتقديم إمكانية االطالع عبر اإلنترنت على قاعدة بيانات الحاسب اآللي والصور عن طريق اإلنترنت؛ وخدم
 التفاعلية والتي تضم برمجة األفالم، والعروض األولية، واألفالم القصيرة، والرياضات، والحفالت، وأخبار المشاهير والفن، وغير ذلك من

ات التطبيقات ( أيه إس بي) ، وهي استضافة تطبيقات برامج الحاسب اآللي الخاصة باآلخرين؛ المعلومات ذات الصلة؛ وخدمات ُمقِدّم خدم
وخدمات ُمقِدّم خدمات التطبيقات( أيه إس بي) التي تُقِدّم البرمجيات في مجال عقد المؤتمرات على شبكة اإلنترنت، وعقد المؤتمرات 

قد المؤتمرات بالفيديو، ومعالجة األصوات والمكالمات؛ وتقديم برمجيات غير قابلة الصوتية، والمراسلة اإللكترونية، وتجميع الوثائق، وع
للتحميل من على اإلنترنت لتسهيل قابلية التشغيل البيني للعديد من تطبيقات البرمجيات؛ وخدمات الدعم الفني (االستشارات الفنية) عن 

قات الحاسب اآللي المتوفرة على اإلنترنت؛ وخدمات الحاسب اآللي، وهي طريق البريد اإللكتروني والهاتف فيما يتعلق ببرمجيات وتطبي
لين للمشاركة في المناقشات، والحصول على التعليقات من نظرائهم، وتكوين مجتمعات  إنشاء مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين الُمسجَّ

تعلقة بتكنولوجيا الحاسب اآللي والُمقدَّمة لُمستخدمي افتراضية، واالشتراك في الشبكات االجتماعية، وتبادل الوثائق؛ والمشورة الم
اإلنترنت عن طريق خط ساخن للدعم؛ وخدمة الحاسب اآللي المتعلقة بإنشاء فهارس ومواقع ومصادر للمعلومات على شبكات الحاسب 

دفترية، وأجهزة الالب توب، وأجهزة اآللي؛ وتقديم محركات للبحث على اإلنترنت؛ وتصميم أجهزة الحاسب اآللي، وأجهزة الحاسب اآللي ال
الحاسب اآللي المحمولة والمحمولة يدويًا؛ وتصميم المساعدات الرقمية الشخصية ومشغالت الوسائط الشخصية؛ وتصميم أجهزة الهاتف 

الحاسب اآللي؛  المحمول والهواتف الذكية؛ وتصميم الكاميرات الرقمية؛ وخدمات الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي؛ وخدمات تكامل
وخدمات تحليل الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي فيما يتعلق بالدفاع ضد الفيروسات؛ وخدمات برمجيات نظام الحاسب اآللي؛ وخدمات 

ي؛ الحاسب اآللي المتعلقة بتقديم خدمات التواصل المباشر بين ُمستخدمي الحاسب اآللي لتبادل البيانات؛ وتصميم برمجيات الحاسب اآلل
وتصميم أنظمة الحاسب اآللي؛ وتصميم وإنشاء صفحات الويب؛ واستضافة صفحات الويب لآلخرين؛ واستضافة برمجيات تطبيقات 

د الحاسب اآللي للبحث واسترجاع المعلومات من قواعد البيانات وشبكات الحاسب اآللي؛ وتقديم المعلومات التقنية بناًء على الطلب الُمحدَّ 
ئيين عن طريق الهاتف أو شبكة الحاسب اآللي العالمية؛ والخدمات االستشارية فيما يتعلق ببرمجيات الحاسب اآللي؛ للمستخدمين النها

وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالبحث حسب الطلب في قواعد البيانات والمواقع اإللكترونية للحاسب اآللي؛ وتشفير وفك تشفير اإلشارات 
حويل البيانات والوثائق المادية إلى تنسيق الوسائط اإللكترونية؛ وخدمات اختبارات المنتجات وتقييمها؛ الحاسوبية واإللكترونية؛ وت

وخدمات الهندسة المعمارية والتصميم؛ والتصميم الداخلي للمباني، والمكاتب، والشقق؛ وخدمات معلومات الحاسب اآللي وشبكات الحاسب 
نية للحاسب اآللي؛ وخدمات المعلومات والمعرفة واالختبارات األمنية للحاسب اآللي؛ وخدمات اآللي؛ وتقديم برامج إدارة المخاطر األم

 ضمان الجودة؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على المعامالت التجارية وإعداد التقارير المتعلقة بها؛ وخدمات األمن الحاسوبي
لي، والشبكات وقواعد البيانات اإللكترونية؛ والنقل اآلمن للبيانات والمعامالت عن طريق للتحكم في إمكانية الدخول على أجهزة الحاسب اآل

شبكات الحاسب اآللي؛ واالستشارات في مجال أمن البيانات؛ واالستشارات التكنولوجية المتعلقة بتأمين االتصاالت؛ وخدمات أمن شبكات 
نت، والشبكة العنكبوتية العالمية، وأمن شبكات االتصال الُمحوسبة؛ والخدمات االتصال المحوسبة؛ وتقديم المعلومات في مجاالت اإلنتر

االستشارية في مجاالت اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية وخدمات أمن شبكات االتصال الُمحوسبة، وخدمات أمن المعلومات؛ وخدمات 
صديق على اإلنترنت للتوقيعات اإللكترونية؛ والنسخ االحتياطي التصديق على األمن الحاسوبي؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالت

للبيانات خارج الموقع؛ وتخزين البيانات اإللكترونية؛ وتقديم معلومات بشأن تكنولوجيا وبرمجة الحاسب اآللي عن طريق موقع إلكتروني؛ 
م االستضافة السحابية؛ وتوفير االستخدام الم ؤقت للبرمجيات السحابية غير القابلة للتحميل وبرمجيات والحوسبة السحابية؛ وخدمات ُمقِدّ

الحوسبة السحابية؛ والتخزين اإللكتروني للبيانات؛ وتقديم أنظمة حاسوبية افتراضية وبيئات حاسوبية افتراضية من خالل الحوسبة 
المعلومات والمشورة المتعلقة بالخدمات السحابية؛ وتأجير البرمجيات الترفيهية؛ وخدمات رسم الخرائط وإعدادها؛ وخدمات االستشارات و

  .٤٢أعاله؛ وجميعها بالفئة 
  

 اليبابا جروب هولنج ليمتد ، شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
يمان ) , , جورج تاون , جراند كايمان, كايمان ايسالندس( جزر كا ٨٤٧فورث فلور,وان كابيتال بالزا, ص.ب رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  , , جزر كايمان
  

  شركة محدوده -أدفانسد نيو تيكنولوجيز كو ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
جزر الكايمان  ٩٠٠٨ ١جورج تاون غرراند كايمان كيه واي  -هوسبيتال رود  -  ٢٧كايمان كوربوريت سنتر : عنوان المنقول اليه الملكية 

, جزر كايمان

 
  0379320ة  : رقم العالمـ

 2021/10/26تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  38الفئة : 
خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد خدمات إرسال وإستقبال البيانات عبر شبكات االتصاالت عن  - ٣٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لبيانات والفيديو والنصوص والرسومات يمكن الوصول اليها عبر شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت بعد، التبادل اإللكتروني للصوت وا
عن بعد، خدمات المراسلة الفورية، المراسلة عبر اإلنترنت، خدمات مشاركة الصور والفيديوهات بين الزمالء وبالتحديد النقل اإللكتروني 

السمعبصرية بين المستخدمين، توفير الوصول/ الولوج الى قواعد بيانات الحاسوب  لملفات الصور الرقمية والفيديوهات والمحتويات
 وقواعد البيانات اإللكترونية وقواعد البيانات المتوفرة على اإلنترنت، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد النقل اإللكتروني للبيانات
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مات لوحات النشرات اإللكترونية (خدمات اتصاالت)، توفير المنتديات والرسائل والرسومات والصور والصوت والفيديو والمعلومات، خد
  دون غيرها. ٣٨عبر اإلنترنت للتواصل حول مواضيع ذات أهمية محلية ومتعلقة بأمن المنزل والواردة بالفئة 

  
 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك. ٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٣٠١اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيفادا -امازون تكنولوجيز  انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة  ٩٨١٠٩افينيو  نورث ، سيتيل ، واشنطن تيرى  ٤١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
  0379329رقم العالمـة  : 

 2021/10/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  45الفئة : 
بة وأمن المنازل، خدمات النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بالمراقبة وأمن خدمات المراق - ٤٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ت المنازل، المراقبة االلكترونية والخدمات األمنية للعقارات السكنية والتجارية، توفير المعلومات المتعلقة باألمن ومنع الجرائم، خدما
وأمن المنازل، توفير معلومات متعلقة باألمن ومنع الجرائم من خالل موقع  االستشارات والنصح والمعلومات المتعلقة بخدمات المراقبة

  دون غيرها. ٤٥الكترونى ، خدمات التواصل االجتماعي والواردة بالفئة 
  

 شركة مساهمة امريكية -انك  - . كوم ٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  ٩٤٣٠١تو ، سي ايه اليتون ، افينيو ، بالو ال ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  شركة مساهمة امريكية - انك  -امازون تكنولوجيز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
يكيه, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمر ٩٨١٠٩واشنطن  - سياتل  -تيرى افنيو  نورث  ٤١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0382286رقم العالمـة  : 

 2020/05/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42 - 36 -9الفئة : 
وير الفوتوغرافي والسينمائي األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التص -  ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) أجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة 
أو نسخ الصوت أو  وأدوات توصيل الطاقة الكهربائية أو فتحها أو تحويلها أو تكثيفها أو تنظيمها أو التحكم فيها؛ أجهزة تسجيل أو إرسال

الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص التسجيل؛ ماكينات بيع آلية، وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ تسجيل النقد، 
واآلالت الحاسبة، معدات وأجهزة حاسوب معالجة البيانات، ؛ برامج الحاسوب؛ برامج الحاسوب وبرمجيات لمعالجة المدفوعات 

لكترونية من وإلى اآلخرين؛ برمجيات التوثيق؛ وبرمجيات الحاسوب المتوفرة على اإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب للترفيه التفاعلي، اإل
والتي تتيح للمستخدمين تخصيص تجربة المشاهدة واالستماع واللعب عن طريق اختيار وترتيب عرض وأداء العناصر السمعية والبصرية 

ت وتسجيالت صوتية ومرئية، سمعية وبصرية قابلة للتحميل، والتي تشتمل على برامج ترفيهية متعددة الوسائط والسمعية البصرية؛ ملفا
ومحتوى؛ المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت (القابلة للتحميل من اإلنترنت أو شبكة حاسوب أو قاعدة بيانات الحاسوب)؛ برمجيات 

ات؛ برمجيات االتصاالت لتبادل البيانات والصوت والفيديو والصور والرسومات إلكترونيًا عبر المراسلة الفورية؛ برمجيات مشاركة الملف
الحاسوب والجّوال والالسلكي وشبكات االتصاالت؛ برمجيات الحاسوب في هيئة تطبيق لألجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب؛ تطبيقات 

سوب لمعالجة الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص؛ برمجيات البرمجيات الستخدامها مع األجهزة المحمولة؛ برمجيات الحا
حاسوب قابلة للتحميل لتسهيل نقل المعلومات والبيانات والمستندات والصوت والصور إلكترونيًا عبر اإلنترنت؛ برمجيات حاسوب قابلة 

عبر شبكة الويب، مع إمكانية االطالع على البيانات للتحميل تٌتيح للمستخدمين المشاركة في االجتماعات والفصول الدراسية التي تتم 
والمستندات والصور وتطبيقات البرمجيات من خالل متصفح الويب؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل لالطالع على أجهزة الحاسوب عن 

بية قابلة للتحميل؛ منشورات بعد وشبكات الحاسوب وعرضهم والتحكم فيهم؛ برمجيات الحوسبة السحابية القابلة للتحميل؛ برمجيات سحا
إلكترونية قابلة للتحميل في هيئة مجالت ومقاالت وكتيبات ونشرات وأوراق البيانات ومواد إعالمية ومواد تعليمية في مجال األعمال 

على األعمال  والتجارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية واالتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت والتدريب
 والتجارة اإللكترونية، واألعمال التجارية، والمبيعات، والتسويق، واإلدارة المالية؛ ملحقات الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب المحمولة؛ أجهزة

الالب توب؛ أجهزة الحاسوب المتنقلة؛ أجهزة الحاسوب المحمولة باليد؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ مشغالت الوسائط الشخصية؛ 
لهواتف المحمولة؛ الهواتف الذكية؛ الكاميرات الرقمية؛ البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ محطات عمل الحاسوب الفرعية؛ خوادم ا

الحاسوب؛ أجهزة شبكات الحاسوب واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ محوالت شبكة الحاسوب، ومفاتيح التبديل، وأجهزة موجهات الشبكة 
المودم السلكية والالسلكية وبطاقات االتصاالت واألجهزة؛ حامالت أجهزة الالب توب، وحقائب أجهزة الحاسوب؛ (راوتر) والمراكز؛ أجهزة 

أجهزة إطفاء الحريق؛ معدات الحاسوب والبرامج الثابتة؛ برمجيات الحاسوب (وتتضمن البرمجيات التي يمكن تحميلها من اإلنترنت)؛ نظام 
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مجة؛ الموسيقى الرقمية (القابلة للتحميل من اإلنترنت)؛ أجهزة االتصاالت ؛ لوحة الفأرة؛ سماعات المالحة الخاص بالسيارات؛ أقراص مد
الهواتف المحمولة؛ ملحقات الهواتف المحمولة؛ ألعاب قابلة للتحميل، وصور، وصور متحركة، وأفالم وموسيقى؛ أنظمة اإلنذار؛ كاميرات 

معدات البث التلفزيوني؛ كاميرات؛ كاميرات الفيديو؛ سماعات الرأس؛ سماعات هواتف مراقبة؛ وحدات اإلذاعة والتلفزيون المتنقلة؛ 
)؛ برامج وبرمجيات الكمبيوتر وبرامج األلعاب GPSمحمولة بحجم األذن؛ مكبرات الصوت؛ أجهزة ومعدات نظام تحديد المواقع العالمي (

شاشات العرض البلورية لالتصاالت والمعدات اإللكترونية؛ جهاز فك اإللكترونية (وتتضمن البرمجيات القابلة للتحميل من اإلنترنت)؛ 
التشفير؛ جهاز التحكم عن بعد؛ برامج تخزين البيانات؛ نظارات سناب شات ونظارات شمسية؛ الفتات الكترونية؛ بطاقات ائتمان مشفرة أو 

اآللي، وأجهزة الصرف اآللي؛ قارئ الكتب اإللكترونية؛ مغناطيسية، بطاقات صراف آلي وبطاقات نقدية وبطاقات الهوية؛ ماكينات الصراف 
خراطيش حبر غير معبأة للطابعات وآالت النسخ؛ أجهزة مراقبة األطفال؛ أجهزة مراقبة األطفال ؛ أجهزة مراقبة األطفال بالفيديو؛ أغطية 

بطاقات الذاكرة ألجهزة ألعاب الفيديو؛ تم إدراجهم العدسات؛ أجهزة الحاسوب اللوحية؛ بطاقات المفاتيح المشفرة؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ 
  . ٩جميعًا بالفئة 

التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ الشئون العقارية؛ تصفية وتسوية المعامالت المالية عبر شبكة حاسوب عالمية؛  -  ٣٦الفئة 
ن ومعالجة ونقل الفواتير والمدفوعات الخاصة بها، وتوفير الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المالية؛ خدمات بطاقة االئتما

التأمين على المعامالت المالية؛ خدمات تحويل األموال؛ نقل األموال بالوسائل اإللكترونية لآلخرين؛ تحويل المدفوعات لآلخرين عبر 
رة عقود اإليجار والتأجير؛ تأجير واستئجار العقارات؛ اإلنترنت؛ الخدمات المالية التي تتمثل في الفواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدا

 تثمين العقارات؛ التقييم العقاري، والتمويل العقاري، واالستثمار العقاري؛ خدمات الوساطة العقارية؛ خدمات الوكاالت العقارية؛ خدمات
يجارات؛ تأجير مكاتب (عقارات)؛ تأجير الشقق وكاالت اإلسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة العقارات والخدمات االستشارية؛ جمع اإل

والمساكن؛ توفير المعلومات المالية عبر اإلنترنت؛ خدمات اإليداع اآلمن وإصدار قسائم السفر؛ استثمارات رأسمالية؛ التقييم المالي 
دمات المالية التي توفرها وسائل [التأمين، والبنوك، والعقارات]؛ الخدمات المالية وإدارة األصول؛ التأمين والخدمات المالية؛ الخ

االتصاالت؛ االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ الخدمات المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت من 
والسندات، التحليل قواعد بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ خدمات السمسرة في األوراق المالية، خدمات أسعار البورصة؛ سمسرة األسهم 

المالي؛ خدمات بطاقة الخصم، وخدمات بطاقة الحساب وخدمات ضمان الشيكات؛ الخدمات المصرفية وخدمات حسابات التوفير واالستثمار؛ 
ع خدمات المقاصة المالية؛ التحقق من الرصيد عبر شبكة معلومات الحاسوب العالمية؛ خدمات إدارة مخاطر االئتمان اإللكترونية؛ الدف
اإللكتروني للمشتريات وخدمات دفع الفواتير إلكترونيًا؛ خدمات الخصم واالئتمان الخاصة بالحسابات المالية ؛ الخدمات المصرفية 

اإللكترونية؛ إصدار بطاقات القيمة المخزنة، بطاقات الحساب وبطاقات الخصم؛ خدمات بطاقات االئتمان عن طريق الهاتف؛ خدمات 
التمويل والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ وكالة تحصيل رسوم الغاز والكهرباء؛ المعلومات المتعلقة ب

 تقييم التحف القديمة؛ تقييم الفنون؛ تقييم المجوهرات؛ تقييم السيارات المستعملة؛ توريد المعلومات الضريبية (الخدمات المالية)؛ جمع
يم تحصيل التبرعات الخيرية؛ تحصيل التبرعات الخيرية؛ تأجير النقود الورقية وآالت عد أو تجهيز العمالت؛ تأجير التبرعات الخيرية؛ تنظ

ت ماكينات الصراف اآللي أو آالت الصرف اآللي؛ خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ خدمات اإليداع اآلمن؛ ترتيب التمويل لمشاريع اإلنشاء؛ وكاال
تيراد والتصدير (التخليص الجمركي)؛ الخدمات االستشارية وخدمات المعلومات والخدمات االستشارية التخليص الجمركي على االس

  . ٣٦المتعلقة بالخدمات المذكورة سابقًا؛ تم إدراجهم جميعًا بالفئة 
ناعية؛ ودراسات المشاريع الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، وخدمات التحليالت واألبحاث الص -  ٤٢الفئة 

التقنية؛ تقديم تكنولوجيا تتضمن المواقع اإللكترونية والتي تسمح للمستخدمين بمشاركة المعلومات والنصائح؛ وتصميم وتطوير أجهزة 
ت والصور )؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بنقل المعلومات والبيانات والمستنداSaaSوبرمجيات الحاسب اآللي؛ والبرمجيات كخدمة (

لتي عن طريق اإلنترنت؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بتقديم إمكانية االطالع عبر اإلنترنت على قاعدة بيانات الحاسب اآللي التفاعلية وا
ت ذات تضم برمجة األفالم، والعروض األولية، واألفالم القصيرة، والرياضات، والحفالت، وأخبار المشاهير والفن، وغير ذلك من المعلوما

)، وهي استضافة تطبيقات برامج الحاسب اآللي الخاصة باآلخرين؛ وخدمات ُمقِدّم خدمات ASPالصلة؛ وخدمات ُمقِدّم خدمات التطبيقات (
) التي تُقِدّم البرمجيات في مجال عقد المؤتمرات على شبكة اإلنترنت، وعقد المؤتمرات الصوتية، والمراسلة اإللكترونية، ASPالتطبيقات (

تجميع الوثائق، وعقد المؤتمرات بالفيديو، ومعالجة األصوات والمكالمات؛ وتقديم برمجيات غير قابلة للتحميل من على اإلنترنت لتسهيل و
يما قابلية التشغيل البيني للعديد من تطبيقات البرمجيات؛ وخدمات الدعم الفني (االستشارات الفنية) عن طريق البريد اإللكتروني والهاتف ف

لق ببرمجيات وتطبيقات الحاسب اآللي المتوفرة على اإلنترنت؛ وخدمات الحاسب اآللي، وهي إنشاء مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين يتع
لين للمشاركة في المناقشات، والحصول على التعليقات من نظرائهم، وتكوين مجتمعات افتراضية، واالشتراك في الشبكات  الُمسجَّ

ائق؛ والمشورة المتعلقة بتكنولوجيا الحاسب اآللي والُمقدَّمة لُمستخدمي اإلنترنت عن طريق خط ساخن للدعم؛ االجتماعية، وتبادل الوث
وخدمة الحاسب اآللي المتعلقة بإنشاء فهارس ومواقع ومصادر للمعلومات على شبكات الحاسب اآللي؛ وتقديم محركات للبحث على 

ة الحاسب اآللي الدفترية، وأجهزة الالب توب، وأجهزة الحاسب اآللي المحمولة اإلنترنت؛ وتصميم أجهزة الحاسب اآللي، وأجهز
والمحمولة يدويًا؛ وتصميم المساعدات الرقمية الشخصية ومشغالت الوسائط الشخصية؛ وتصميم أجهزة الهاتف المحمول والهواتف 

لي؛ وخدمات تكامل الحاسب اآللي؛ وخدمات تحليل الذكية؛ وتصميم الكاميرات الرقمية؛ وخدمات الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآل
الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي فيما يتعلق بالدفاع ضد الفيروسات؛ وخدمات برمجيات نظام الحاسب اآللي؛ وخدمات الحاسب اآللي 

مجيات الحاسب اآللي؛ وتصميم أنظمة المتعلقة بتقديم خدمات التواصل المباشر بين ُمستخدمي الحاسب اآللي لتبادل البيانات؛ وتصميم بر
الحاسب اآللي؛ وتصميم وإنشاء صفحات الويب؛ واستضافة صفحات الويب لآلخرين؛ واستضافة برمجيات تطبيقات الحاسب اآللي للبحث 

للمستخدمين النهائيين  واسترجاع المعلومات من قواعد البيانات وشبكات الحاسب اآللي؛ وتقديم المعلومات التقنية بناًء على الطلب الُمحدَّد
عن طريق الهاتف أو شبكة الحاسب اآللي العالمية؛ والخدمات االستشارية فيما يتعلق ببرمجيات الحاسب اآللي؛ وخدمات الحاسب اآللي 

 المتعلقة بالبحث حسب الطلب في قواعد البيانات والمواقع اإللكترونية للحاسب اآللي؛ وتشفير وفك تشفير اإلشارات الحاسوبية
سة واإللكترونية؛ وتحويل البيانات والوثائق المادية إلى تنسيق الوسائط اإللكترونية؛ وخدمات اختبارات المنتجات وتقييمها؛ وخدمات الهند
المعمارية والتصميم؛ والتصميم الداخلي للمباني، والمكاتب، والشقق؛ وخدمات معلومات الحاسب اآللي وشبكات الحاسب اآللي؛ وتقديم 

دارة المخاطر األمنية للحاسب اآللي؛ وخدمات المعلومات والمعرفة واالختبارات األمنية للحاسب اآللي؛ وخدمات ضمان الجودة؛ برامج إ
وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على المعامالت التجارية وإعداد التقارير المتعلقة بها؛ وخدمات األمن الحاسوبي للتحكم في 
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أجهزة الحاسب اآللي، والشبكات وقواعد البيانات اإللكترونية؛ والنقل اآلمن للبيانات والمعامالت عن طريق شبكات  إمكانية الدخول على
الحاسب اآللي؛ واالستشارات في مجال أمن البيانات؛ واالستشارات التكنولوجية المتعلقة بتأمين االتصاالت؛ وخدمات أمن شبكات االتصال 

في مجاالت اإلنترنت، وأمن شبكات االتصال الُمحوسبة والشبكة العنكبوتية العالمية؛ والخدمات االستشارية  المحوسبة؛ وتقديم المعلومات
في مجاالت اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية وخدمات أمن شبكات االتصال الُمحوسبة، وخدمات أمن المعلومات؛ وخدمات التصديق 

لي المتعلقة بالتصديق على اإلنترنت للتوقيعات اإللكترونية؛ والنسخ االحتياطي للبيانات خارج على األمن الحاسوبي؛ وخدمات الحاسب اآل
الموقع؛ وتخزين البيانات اإللكترونية؛ وتقديم معلومات بشأن تكنولوجيا وبرمجة الحاسب اآللي عن طريق موقع إلكتروني؛ والحوسبة 

ير االستخدام المؤقت للبرمجيات السحابية غير القابلة للتحميل وبرمجيات الحوسبة السحابية؛ وخدمات ُمقِدّم االستضافة السحابية؛ وتوف
السحابية؛ والتخزين اإللكتروني للبيانات؛ وتقديم أنظمة حاسوبية افتراضية وبيئات حاسوبية افتراضية من خالل الحوسبة السحابية؛ 

مات االستشارات والمعلومات والمشورة المتعلقة بالخدمات أعاله؛ وتأجير البرمجيات الترفيهية؛ وخدمات رسم الخرائط وإعدادها؛ وخد
  .٤٢وجميعها بالفئة 

  
 شركة محدودة المسئولية - اليبابا جروب هولدنج ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

كايمان ايسالندس (جزر  -، جورج تاون ، جراند كايمان  ٨٤٧ص. ب رقم  - و ان كابيتال بالزا  -فورث فلور :  عنوان ناقل الملكية : 
  كايمان), , , , جزر كايمان

  
  شركة محدوده -أدفانسد نيو تيكنولوجيز كو ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

جزر الكايمان  ٩٠٠٨ ١جورج تاون غرراند كايمان كيه واي  -هوسبيتال رود  -  ٢٧كايمان كوربوريت سنتر : عنوان المنقول اليه الملكية 
 كايمان , جزر

 
  0383789رقم العالمـة  : 

 2022/02/28تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  31الفئة : 
  ٣١جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٣١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصيه بسيطه - ره و التوكيالت التجاريه و التصدير شهره للتجا - تامر رجب و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه , , , , مصر - العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  - الدور الثالث  - ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فردي - للتجارة والتوزيع  ٢٠٠٠مكتب القاهرة  - عبد هللا احمد مرسي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 صفط اللبن, مصر - الجيزة شارع الحرية من شارع الثالجة : نوان المنقول اليه الملكية ع

 
  0386567رقم العالمـة  : 

 2020/09/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  44 - 42 -41 -38 -36 -35 -9الفئة : 
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي  -  ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) أجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة 
يلها أو تكثيفها أو تنظيمها أو التحكم فيها؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو وأدوات توصيل الطاقة الكهربائية أو فتحها أو تحو

الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص التسجيل؛ وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ تسجيل النقد، واآلالت الحاسبة، 
برامج الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب في هيئة تطبيق لألجهزة المحمولة  معدات وأجهزة حاسوب معالجة البيانات؛ برمجيات الحاسوب؛

وأجهزة الحاسوب؛ تطبيقات البرمجيات الستخدامها مع األجهزة المحمولة؛ برمجيات الحاسوب المدفوعات اإللكترونية من وإلى اآلخرين؛ 
الت المالية والتجارة اإللكترونية والدفع اإللكتروني برمجيات الحاسوب والتطبيقات المستخدمة فيما يتعلق بالخدمات المالية والمعام

وصرف العمالت األجنبية وخدمات التداول والوساطة والخدمات االستشارية االستثمارية؛ برمجيات التوثيق؛ وبرمجيات الحاسوب 
اركة الملفات؛ برمجيات االتصاالت وتطبيقات برمجيات الحاسوب (القابلة للتحميل من اإلنترنت)؛ برمجيات المراسلة الفورية؛ برمجيات مش

لتبادل البيانات والصوت والفيديو والصور والرسومات إلكترونيًا عبر الحاسوب والجّوال والالسلكي وشبكات االتصاالت؛ برمجيات 
البيانات الحاسوب لمعالجة الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل لتسهيل نقل المعلومات و

والمستندات والصوت والصور إلكترونيًا عبر اإلنترنت؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل تٌتيح للمستخدمين المشاركة في االجتماعات 
والفصول الدراسية التي تتم عبر شبكة الويب، مع إمكانية االطالع على البيانات والمستندات والصور وتطبيقات البرمجيات من خالل 

ب؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل لالطالع على أجهزة الحاسوب عن بعد وشبكات الحاسوب وعرضهم والتحكم فيهم؛ متصفح الوي
برمجيات الحوسبة السحابية القابلة للتحميل؛ برمجيات سحابية قابلة للتحميل؛ برمجيات الحاسوب لتتبع وتقييم العميل وسلوكه الشخصي 

برمجيات الحاسوب الستخدامها فيماي يتعلق المحافظة على البيئة، والتغير في المناخ، وتقليل  فيما يتعلق بقرارات الشراء؛ تطبيقات
انبعاثات الكربون؛ المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت (قابلة لتحميلها من اإلنترنت أو شبكة حاسوب أو قاعدة بيانات الحاسوب)؛ 

قاالت وكتيبات ونشرات وأوراق البيانات ومواد إعالمية ومواد تعليمية في مجال منشورات إلكترونية قابلة للتحميل في هيئة مجالت وم
مال األعمال والتجارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية واالتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت والتدريب على األع
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لتسويق، واإلدارة المالية؛ ملحقات الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب المحمولة؛ أجهزة والتجارة اإللكترونية، واألعمال التجارية، والمبيعات، وا
الالب توب؛ أجهزة الحاسوب المتنقلة؛ أجهزة الحاسوب المحمولة باليد؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ مشغالت الوسائط الشخصية؛ 

ن البطاريات؛ محطات عمل الحاسوب الفرعية؛ خوادم الهواتف المحمولة؛ الهواتف الذكية؛ الكاميرات الرقمية؛ البطاريات؛ شواح
الحاسوب؛ أجهزة شبكات الحاسوب واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ محوالت شبكة الحاسوب، ومفاتيح التبديل، وأجهزة موجهات الشبكة 

الالب توب، وحقائب أجهزة الحاسوب؛ (راوتر) والمراكز؛ أجهزة المودم السلكية والالسلكية وبطاقات االتصاالت واألجهزة؛ حامالت أجهزة 
أجهزة إطفاء الحريق؛ معدات الحاسوب والبرامج الثابتة؛ نظام المالحة الخاص بالسيارات؛ أقراص مدمجة؛ الموسيقى الرقمية (القابلة 

ألعاب قابلة للتحميل، للتحميل من اإلنترنت)؛ أجهزة االتصاالت؛ لوحة الفأرة؛ سماعات الهواتف المحمولة؛ ملحقات الهواتف المحمولة؛ 
وصور، وصور متحركة، وأفالم وموسيقى؛ أنظمة اإلنذار؛ كاميرات مراقبة؛ وحدات اإلذاعة والتلفزيون المتنقلة؛ معدات البث التلفزيوني؛ 

لمواقع كاميرات؛ كاميرات الفيديو؛ سماعات الرأس؛ سماعات هواتف محمولة بحجم األذن؛ مكبرات الصوت؛ أجهزة ومعدات نظام تحديد ا
)؛ برامج وبرمجيات الكمبيوتر وبرامج األلعاب اإللكترونية والفيديو (وتتضمن البرمجيات القابلة للتحميل من اإلنترنت)؛ GPSالعالمي (

شاشات العرض البلورية لالتصاالت والمعدات اإللكترونية؛ جهاز فك التشفير؛ جهاز التحكم عن بعد؛ برامج تخزين البيانات؛ نظارات سناب 
ات ونظارات شمسية؛ الفتات إلكترونية؛ بطاقات ائتمان مشفرة أو مغناطيسية، بطاقات صراف آلي وبطاقات نقدية وبطاقات شحن؛ ش

بطاقات الهاتف وبطاقات الهوية؛ ماكينات الصراف اآللي، وأجهزة الصرف اآللي؛ قارئ الكتب اإللكترونية؛ خراطيش حبر غير معبأة 
ة مراقبة األطفال؛ أجهزة مراقبة األطفال؛ أجهزة مراقبة األطفال بالفيديو؛ أغطية العدسات؛ أجهزة الحاسوب للطابعات وآالت النسخ؛ أجهز

ة، اللوحية؛ بطاقات المفاتيح المشفرة؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ بطاقات الذاكرة ألجهزة ألعاب الفيديو؛ الحواسب الملبوسة، الهواتف الذكي
الحاسب اآللي، أجهزة تعقب النشاط، معدات صوتية، أجهزة االتصاالت، وأجهزة االتصاالت عن بُعد، الشاشات، شاشات العرض، أجهزة 

وأجهزة الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية الرقمية كلها لتسهيل عمليات الدفع عن طريق 
المعلومات المالية والحسابية المصرفية وإجراء المعامالت المصرفية؛ الحواسب الوسائل اإللكترونية للسماح للعمالء بالوصول إلى 

الملبوسة، الهواتف الذكية، الشاشات، شاشات العرض، أجهزة الحاسب اآللي، أجهزة تعقب النشاط، معدات صوتية، أجهزة االتصاالت، 
المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية الرقمية كلها قادرة وأجهزة االتصاالت عن بُعد، وأجهزة الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط 

 على توفير إمكانية الوصول إلى شبكات االتصاالت الالسلكية وشبكات االتصاالت واإلنترنت؛ تطبيقات الهواتف المحمولة التي يمكن تنزيلها
اشات العرض، وأجهزة الحاسب اآللي، وأجهزة تعقب من اإلنترنت الستخدامها مع الحواسب الملبوسة، والهواتف الذكية، والشاشات، وش

النشاط، والمعدات الصوتية، وأجهزة االتصاالت، وأجهزة االتصاالت عن بُعد، وأجهزة الكمبيوتر الطرفية، ومشغالت الوسائط المحمولة 
واتف الذكية، والشاشات، وشاشات وأجهزة االتصاالت اإللكترونية؛ برمجيات تطبيقات الحواسب الستخدامها مع الحواسب الملبوسة، واله

العرض، وأجهزة الحاسب اآللي، وأجهزة تعقب النشاط، والمعدات الصوتية، وأجهزة االتصاالت، وأجهزة االتصاالت عن بُعد، وأجهزة 
اقات صراف آلي الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية؛ بطاقات ائتمان مشفرة أو مغناطيسية، بط

  وبطاقات نقدية وبطاقات هوية. 
الدعاية، إدارة األعمال، تشغيل األعمال، الوظائف المكتبية، التنظيم والتشغيل واإلشراف علي خطط مكافئات االمتياز والحوافز،  -  ٣٥الفئة 

اسبة، المزادات تنظيم المعارض التجارية، خدمات الدعاية المقدمة بواسطة اإلنترنت؛ إنتاج اإلعالنات علي الراديو والتليفزيون، المح
ميع التصويت، معالجة البيانات، توفير معلومات العمل، خدمات وكالة اإلعالنات، خدمات اإلعالن المقدمة لألخرين، إدارة قاعدة البيانات، تج

مجال الفاعليات المبنية على نظام  المعلومات في قواعد بيانات الحاسب اآللي، خدمات استشارة األعمال، خدمات استشارية لألعمال في
الشبكات، المؤتمرات، برامج التدريب، برامج التعليم، والندوات، خدمات استشارة األعمال في مجال برامج المعلومات المبنية على نظام 

ات استشارية لألعمال في الشبكات، خدمات استشارية لألعمال في مجال التعاون من خالل الشبكات اإللكترونية وتكنولوجيات التعاون، خدم
مجاالت المبيعات والتسويق، خدمات إدارة المشاريع، خدمات إدارة المشاريع المتعلقة بالتطوير، اإلنشاء، تجهيز المراحل، اإلنتاج، 

بحاث السوق التسجيل والمراقبة والمتابعة لوقائع المبنية على نظام الشبكات، المؤتمرات، برامج التدريب، برامج التعليم والندوات، أ
وخدمات استشارة األعمال، الخدمات االستشارية المتعلقة بتسهيل صفقات األعمال بواسطة شبكات الحاسب اآللي المحلية والعالمية 
بواسطة تحديد وتقديم مقترحات لتقديم مجموعة متنوعة من األعمال والمنتجات الستهالكية والخدمات. الترويج للمعلومات التجارية 

لخدمات لألخرين عن شبكات اإللكترونية المحلية والعالمية، خدمات استشارية لألعمال المتعلقة بتوفير موقع شبكة على شبكة للبضائع وا
الحاسب العالمية تمكن الغير من خاللها من تقديم وتوريد بضائع وخدمات، وضع، تحديد ووضع وتنفيذ أوامر طلبيات تجارية، إبرام عقود، 

فير خدمات الطلب بواسطة شبكة الحاسب اآللي العالمية، الدعاية للبضائع والخدمات لألخرين بواسطة شبكات وعقد صفقات أعمال، تو
 الحاسب اآللي المحلية والعالمية، خدمات وكاالت االستيراد والتصدير الدولي؛ تأجير مساحة إعالنية علي وسائل االتصال، خدمات المتاجرة

ليكترونية وتوفير تقييم أعمال علي الشبكة في ما يخص ذلك توفير دليل لمواقع الشبكات األخرى لتسهيل علي الشبكة المتعلقة بالمزايدة اإل
األعمال، خدمات استشارية لألعمال المتعلقة بكيفية تشغيل موضع تسويق إليكتروني للمشترين والبائعين و/ أو الخدمات علي شبكة 

عمال لتسهيل صفقات األعمال بواسطة شبكات الحاسب اآللي المحلية والدولية، خدمات الحاسب اآللي العالمية. المساعدة على تنفيذ األ
استشارة إدارة الشركات، خدمات التسويق والترويج، نشر مواد الدعاية، تسويق منشآت خالية، نشر مواد دعائية، تحديث مواد الدعاية، 

احات إعالنية، معالجة بيانات الحاسب اآللي، المبيعات، خدمات األعمال تجميع اإلعالنات لالستخدام كصفحة شبكة علي اإلنترنت، تأجير مس
دارة ومعلومات الترويج، الرد علي التليفون (للمشتركين الغير متاحين) : الرد تليفونياً (لحساب اآلخرين)، المزايدة عن طريق اإلنترنت، اإل

الترويجية من خالل شبكة الحاسب اآللي الدولية ومن خالل اإلنترنت،  الشخصية، توفير معلومات المبيعات، األعمال، الدعاية والمعلومات
عرض البضائع علي وسائل االتصال ألغراض البيع بالتجزئة، تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التبييض وغيرها من المواد 

المالبس، والتنظيف، والتلميع، والتجليخ، المستخدمة في غسيل المالبس، مستحضرات تبيض الجلود، مواد تنعيم األقمشة الستخدامها في 
والمستحضرات الكاشطة، ومستحضرات التلميع، واألقمشة الكاشطة، وورق التلميع، والقماش الزجاجي، والورق الزجاجي، وشمع 

طبية،  األرضيات، وشمع األحذية، وطالء األثاث واألرضيات، ومنظفات لالستخدام في عمليات أخرى غير عمليات التصنيع وألغراض
ومستحضرات التنظيف الجاف، والهواء المضغوط ألغراض التنظيف وإزالة الغبار، ومستحضرات إزالة اللون، ومستحضرات إزالة 

الورنيش، ومستحضرات تنظيف ورق الحوائط، وسوائل تنظيف الزجاج، ومستحضرات تعطير الجو، وأعواد البخور، والصابون العالجي، 
]، والمواد الهالمية المستخدمة في التدليك لألغراض األخرى غير األغراض الطبية، ومستحضرات الوقاية ومستخلصات األزهار [العطور

من الشمس، ومستحضرات تسمير البشرة [مستحضرات التجميل]، وأحمر الشفاه، وعلب حفظ أحمر الشفاه، ومستحضرات تجميل العناية 
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د الالصقة ألغراض التجميل، ومستحضرات العناية باألظافر، ومستحضرات بالبشرة، ومستحضرات التجميل ألغراض التخسيس، والموا
إزالة المكياج، والشامبو، والشامبو الجاف، والشامبو المخصص للحيوانات األليفة، ومستحضرات تنعيم الشعر، ومستحضرات ما بعد 

، وغسول الفم ألغراض غير األغراض الطبية، ورذاذ الحالقة، ومستحضرات الحالقة، ومعاجين األسنان؛ والمواد الهالمية لتبييض األسنان
الشعر، وصبغات الشعر، ومضادات التعرق، ومزيالت الروائح للبشر أو الحيوانات، والمستحضرات الصيدالنية والبيطرية، واللقاحات، 

صقة، وبطانات اللباس ومراهم حروق الشمس، والمستحضرات المستخدمة ألغراض طبية، ومستحضرات التعقيم، ومحاليل العدسات الال
 الداخلي [الصحي]، وعالجات للتعرق للقدم، وأغذية الحمية والمواد المعدلة لالستخدام الطبي أو البيطري، والخميرة لألغراض الصيدالنية،

لحيوانات، والسكر لألغراض الطبية، والمكمالت الغذائية غذاء ملكات النحل، وطعام األطفال الرضع، والمكمالت الغذائية للبشر و ا
والمكمالت الغذائية، والفيتامين، وحبوب التسمير، وحبوب التخسيس، والسجائر الخالية من التبغ لألغراض الطبية، واللصقات، والمواد 
 الالزمة للضمادات، والقماش الجراحي [المناديل]، والغرسات الجراحية [األنسجة الحية]، والمواد الالزمة لألسنان، ومواد حشو األسنان،

وشمع لألسنان، وغسوالت الفم لألغراض الطبية، والمطهرات، ومستحضرات القضاء على الحشرات، ومبيدات الفطريات، ومبيدات 
األعشاب الضارة، وسم الفئران، وطارد الكالب الشرسة، والهواتف، وسماعات الهواتف المحمولة، وإكسسوارات الهواتف المحمولة، 

، واألجهزة اإللكترونية المحمولة MP3)، ومشغالت PDAكاميرات الالسلكية، وأجهزة المساعدة الرقمية (والسلع اإللكترونية، تحديداً ال
لتسجيل وتنظيم ونقل وتعديل ومراجعة الملفات الصوتية، والهواتف المحمولة، وأجهزة االتصاالت اإللكترونية المحمولة، والكاميرات، 

كاميرات الفيديو، ومنتجات االتصاالت السلكية والالسلكية، وأجهزة الحاسب وبرامج ومشغالت األقراص المدمجة، ومسجالت الفيديو و
الحاسب، والبطاريات، وأجهزة شحن البطاريات، وأجهزة وأدوات تسجيل واستالم ونقل و / أو نسخ البيانات والمعلومات والصور و / أو 

ان، وأجهزة التوليد، وأجهزة األشعة السينية لألغراض الطبية، الصوت، األجهزة واألدوات الطبية والجراحية والبيطرية وطب األسن
وأجهزة الهواء الساخن العالجية، والبطانيات الكهربائية لألغراض الطبية، وأجهزة التحاليل لألغراض الطبية، وجهاز فحص الدم، وأجهزة 

الطبية، وأجهزة التمارين الرياضية لألغراض الطبية، السمع للصم، وأجهزة حماية السمع، وأجهزة التدليك، والوسائد الهوائية لألغراض 
وأجهزة البخار لألغراض الطبية، وأجهزة التبخير لألغراض الطبية، والعبوات الحرارية ألغراض اإلسعافات األولية، كراسي بذراعين 

اد خياطة الجروح، ضمادات داعمة، لألغراض الطبية أو لطب األسنان، واألطراف الصناعية، العيون واألسنان، مواد تقويم العظام، مو
غرسات جراحية [مواد اصطناعية]، زجاجات لألطفال، كاشطات اللسان، صور باألشعة السينية لألغراض الطبية، معادن ثمينة، 

مجوهرات، أحجار كريمة، مواد مطبوعة، مواد قرطاسية، بطاقات مشفرة مغناطيسية وغير مغناطيسية، أثاث، إطارات صور، واألجهزة 
المنزلية وأدوات المطبخ المصنوعات والزجاجية وبورسلين وبالط الرضيات والمنسوجات والمالبس واألحذية وملبوسات الرأس واألربطة 

والبطانات واألزرار واألشرطة القماشية والدبابيس واإلبر والورود الصناعية والسجاد والمشايات واأللعاب واأللعاب اإللكترونية 
الصناعة والمعامل والتصوير والزراعة والدهانات وورنيش الطالء ومنتجات النظافة الشخصية والصابون والعطور  والكيماويات ألغراض

ومستحضرات التجميل وغسول الجسم والشعر والزيوت األساسية ومستحضرات النظافة والتبييض والشحوم والوقود والشموع 
تحضرات الصحية والمشغوالت المعدنية والمصنوعات المعدنية الصغيرة، والمستحضرات الصيدلية ومستحضرات الطب البيطرية والمس

 واألجهزة الكهربائية للمطبخ، األجهزة الكهربائية ألغراض التنظيف المنزلي، األجهزة الكهربائية ألغراض النظافة الشخصية وأدوات آلية،
آلالت الحاسبة، وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي وأدوات المائدة، والشفرات، واألدوات اليدوية، وأجهزة الحاسب اآللي، وا

والسينمائي واألجهزة البصرية، نظارات النظر والنظارات الشمسية، األجهزة واألدوات الجراحية والطبية، وأجهزة اإلضاءة، والتدفئة، 
السيارات، واألسلحة النارية، واأللعاب وتوليد البخار، والطهي، والتبريد، والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض الصحية، و

النارية، والفضيات، وأدوات قياس الزمن والساعات، واآلالت الموسيقية، والمجالت، والبطاقات، والكتب، والكتيبات، والملصقات، 
رقية والكرتون، لوحات والبطاقات المطبوعة، والمنشورات، والكتالوجات، والتقاويم، وعالمات األسعار، وملصقات األسعار، واألكياس الو

اإلعالنات من الورق أو الورق المقوى، البطاقات البريدية، بطاقات المعايدة، حاويات الورق للتعبئة، صناديق الورق المقوى، األكياس 
الورق، أكياس الورقية والحقائب، الملصقات (األدوات المكتبية)، المناديل الورقية ومناديل المائدة، النماذج و التماثيل المصنوعة من 

 الورق، والورق، والورق المقوى، وورق التغليف، البطاقات الورقية، الصناديق الورقية، األدوات المكتبية، الصور، آالت كاتبة، مستلزمات
لدية مكتبية، مواد تعبئة، مطاط وبالستيك الستخدامات الصناعة والتعبئة ومواد العزل، والجلد الطبيعي والجلد الصناعي والمالبس الج

 واألحزمة الجلدية واألغطية الجلدية لألجهزة اإللكترونية والحقائب اليدوية، المحافظ، والمحافظ النسائية، الحوافظ الجلدية، الحقائب،
حقائب السفر، المظالت، المرايا، الحبال، الشرائط، الشبك، الخيام، الغزل والخيوط لالستخدام في صناعة النسيج، عالقات المعاطف، 

األرجل، أدوات صانع المالبس، أغطية السرير والطاولة، أدوات اللعب والرياضة، األغذية والمشروبات، اللحوم، السمك، الدجاج،  مماسح
الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهية، المربي، عصير الفواكه، البيض، الحليب، ومنتجات األلبان، الزيوت والدهون 

الكاكاو، السكر، األرز، القمح، الخبز والفطائر، التوابل، الفاكهة الطازجة والخضروات، البيرة، المياه المعدنية،  الغذائية، القهوة، الشاي،
عصائر الفاكهة وغيرها من مشروبات غير كحولية، المشروبات الكحولية، الزهور، سالل الزهور، السلطانيات واألواني المستخدمة 

ور، التبغ، أدوات التدخين وأعواد الثقاب، والدعاية بالبريد المباشر، وخدمات شراء وبيع وكاالت البيع للورود والنباتات، والزينة من الزه
لى لألخرين، اختيار البضائع وجلبها لألفراد واألعمال وطلب الخدمات (لآلخرين)، خدمات البيع بالتجزئة وبالجملة، خدمات البيع بالتجزئة ع

خدمات البيع بالتجزئة للسوبر ماركات، وكل ما له عالقة بمستحضرات التبييض وغيرها من المواد اإلنترنت، خدمات المحالت الكبرى، 
المستخدمة في غسيل المالبس، مستحضرات تبيض الجلود، مواد تنعيم األقمشة الستخدامها في المالبس، والتنظيف، والتلميع، والتجليخ، 

الكاشطة، وورق التلميع، والقماش الزجاجي، والورق الزجاجي، وشمع  والمستحضرات الكاشطة، ومستحضرات التلميع، واألقمشة
األرضيات، وشمع األحذية، وطالء األثاث واألرضيات، ومنظفات لالستخدام في عمليات أخرى غير عمليات التصنيع وألغراض طبية، 

إزالة اللون، ومستحضرات إزالة  ومستحضرات التنظيف الجاف، والهواء المضغوط ألغراض التنظيف وإزالة الغبار، ومستحضرات
الورنيش، ومستحضرات تنظيف ورق الحوائط، وسوائل تنظيف الزجاج، ومستحضرات تعطير الجو، وأعواد البخور، والصابون العالجي، 

لوقاية ومستخلصات األزهار [العطور]، والمواد الهالمية المستخدمة في التدليك لألغراض األخرى غير األغراض الطبية، ومستحضرات ا
من الشمس، ومستحضرات تسمير البشرة [مستحضرات التجميل]، وأحمر الشفاه، وعلب حفظ أحمر الشفاه، ومستحضرات تجميل العناية 

بالبشرة، ومستحضرات التجميل ألغراض التخسيس، والمواد الالصقة ألغراض التجميل، ومستحضرات العناية باألظافر، ومستحضرات 
، والشامبو الجاف، والشامبو المخصص للحيوانات األليفة، ومستحضرات تنعيم الشعر، ومستحضرات ما بعد إزالة المكياج، والشامبو

الحالقة، ومستحضرات الحالقة، ومعاجين األسنان؛ والمواد الهالمية لتبييض األسنان، وغسول الفم ألغراض غير األغراض الطبية، ورذاذ 
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الت الروائح للبشر أو الحيوانات، والمستحضرات الصيدالنية والبيطرية، واللقاحات، الشعر، وصبغات الشعر، ومضادات التعرق، ومزي
ومراهم حروق الشمس، والمستحضرات المستخدمة ألغراض طبية، ومستحضرات التعقيم، ومحاليل العدسات الالصقة، وبطانات اللباس 

لة لالستخدام الطبي أو البيطري، والخميرة لألغراض الصيدالنية، الداخلي [الصحي]، وعالجات للتعرق للقدم، وأغذية الحمية والمواد المعد
والسكر لألغراض الطبية، والمكمالت الغذائية غذاء ملكات النحل، وطعام األطفال الرضع، والمكمالت الغذائية للبشر و الحيوانات، 

ة من التبغ لألغراض الطبية، واللصقات، والمواد والمكمالت الغذائية، والفيتامين، وحبوب التسمير، وحبوب التخسيس، والسجائر الخالي
الالزمة للضمادات، والقماش الجراحي [المناديل]، والغرسات الجراحية [األنسجة الحية]، والمواد الالزمة لألسنان، ومواد حشو األسنان، 

بيدات الفطريات، ومبيدات وشمع لألسنان، وغسوالت الفم لألغراض الطبية، والمطهرات، ومستحضرات القضاء على الحشرات، وم
األعشاب الضارة، وسم الفئران، وطارد الكالب الشرسة، األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير 

وات الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) أجهزة وأد
أو اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات توصيل الطاقة الكهربائية أو فتحها أو تحويلها أو تكثيفها أو تنظيمها أو التحكم فيها؛ أجهزة تسجيل 

إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص التسجيل؛ وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ تسجيل 
نقد، واآلالت الحاسبة، معدات وأجهزة حاسوب معالجة البيانات؛ أجهزة حاسب ألي، أجهزة الحاسوب الطرفية، أجهزة الحاسوب اللوحية، ال

أجهزة الحاسوب المحمولة؛ أجهزة الالب توب؛ أجهزة الحاسوب المتنقلة؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ أجهزة ومعدات نظام تحديد 
)؛ محطات عمل الحاسوب الفرعية؛ خوادم الحاسوب؛ أجهزة شبكات الحاسوب واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ GPSالمواقع العالمي (

محوالت شبكة الحاسوب، ومفاتيح التبديل، وأجهزة موجهات الشبكة (راوتر) والمراكز؛ أجهزة المودم السلكية والالسلكية وبطاقات 
وحقائب أجهزة الحاسوب؛ معدات الحاسوب والبرامج الثابتة؛ برمجيات الحاسوب  االتصاالت واألجهزة؛ حامالت أجهزة الالب توب،

وبرامج الحاسوب (بما في ذلك البرمجيات التي يمكن تحميلها من اإلنترنت)؛ برمجيات الحاسوب لمعالجة المدفوعات اإللكترونية من وإلى 
حاسوب (القابلة للتحميل من اإلنترنت)؛ المنشورات اإللكترونية اآلخرين؛ برمجيات التوثيق؛ وبرمجيات الحاسوب وتطبيقات برمجيات ال

عبر اإلنترنت (قابلة لتحميلها من اإلنترنت أو شبكة حاسوب أو قاعدة بيانات الحاسوب)؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل لتسهيل نقل 
حاسوب قابلة للتحميل تٌتيح للمستخدمين المشاركة  المعلومات والبيانات والمستندات والصوت والصور إلكترونيًا عبر اإلنترنت؛ برمجيات

في االجتماعات والفصول الدراسية التي تتم عبر شبكة الويب، برامج كمبيوتر قابلة للتحميل من اإلنترنت من أجل الوصول إلى أجهزة 
ميل مثل المقاالت، واألبحاث والمواد الحاسب البعيدة وشبكات الحاسب واستعراضها والتحكم فيها، والمنشورات اإللكترونية القابلة للتح

التعليمية في مجاالت االتصاالت، واإلنترنت، والتدريب، واألعمال التجارية، والمبيعات والتسويق، ونظم اإلنذار، وأجهزة إطفاء الحريق 
الذكية وسماعات الهواتف  وكاميرات المراقبة والكاميرات وكاميرات فيديو والكاميرات رقمية والهواتف والهواتف المحمولة والهواتف

)، PDAالمحمولة وإكسسوارات الهواتف المحمولة والسلع اإللكترونية، تحديداً الكاميرات الالسلكية، وأجهزة المساعدة الرقمية (
جهزة ، واألجهزة اإللكترونية المحمولة لتسجيل وتنظيم ونقل وتعديل ومراجعة الملفات الصوتية، والهواتف المحمولة، وأMP3ومشغالت 

االتصاالت اإللكترونية المحمولة، والكاميرات، ومشغالت األقراص المدمجة، ومسجالت الفيديو وكاميرات الفيديو، ومنتجات االتصاالت 
السلكية والالسلكية، مشغالت الوسائط الشخصية، أقراص مدمجة؛ الموسيقى الرقمية (القابلة للتحميل من اإلنترنت)؛ أجهزة االتصاالت؛ 

أرة؛ ألعاب قابلة للتحميل، وصور، وصور متحركة، وأفالم وموسيقى؛ وحدات اإلذاعة والتلفزيون المتنقلة؛ معدات البث لوحة الف
التلفزيوني؛ سماعات الرأس؛ سماعات األذن؛ مكبرات الصوت؛ برامج وبرمجيات إلكترونية وألعاب فيديو (وتتضمن البرمجيات القابلة 

سلية واأللعاب اإللكترونية، ألعاب إلكترونية؛ شاشات العرض البلورية لالتصاالت والمعدات اإللكترونية؛ للتحميل من اإلنترنت)؛ أجهزة الت
جهاز فك التشفير؛ جهاز التحكم عن بعد؛ برامج تخزين البيانات؛ نظارات نظر ونظارات شمسية؛ الفتات إلكترونية؛ آالت صراف آلي وآالت 

احية والبيطرية وطب األسنان، وأجهزة التوليد، وأجهزة األشعة السينية لألغراض الطبية، وأجهزة نقدية؛ األجهزة واألدوات الطبية والجر
الهواء الساخن العالجية، والبطانيات الكهربائية لألغراض الطبية، وأجهزة التحاليل لألغراض الطبية، وجهاز فحص الدم، وأجهزة السمع 

لوسائد الهوائية لألغراض الطبية، وأجهزة التمارين الرياضية لألغراض الطبية، وأجهزة للصم، وأجهزة حماية السمع، وأجهزة التدليك، وا
البخار لألغراض الطبية، وأجهزة التبخير لألغراض الطبية، والعبوات الحرارية ألغراض اإلسعافات األولية، كراسي بذراعين لألغراض 

ن، مواد تقويم العظام، مواد خياطة الجروح، ضمادات داعمة، غرسات الطبية أو لطب األسنان، واألطراف الصناعية، العيون واألسنا
جراحية [مواد اصطناعية]، زجاجات لألطفال، كاشطات اللسان، صور باألشعة السينية لألغراض الطبية، الصحف والمجالت والدوريات 

لكتالوجات، والتقاويم، وعالمات األسعار، والجرائد والبطاقات والكتب والنشرات والملصقات والبطاقات المطبوعة، والمنشورات، وا
وملصقات األسعار، واألكياس الورقية والكرتون، لوحات اإلعالنات من الورق أو الورق المقوى، البطاقات البريدية، بطاقات المعايدة، 

)، المناديل الورقية ومناديل حاويات الورق للتعبئة، صناديق الورق المقوى، األكياس الورقية والحقائب، الملصقات (األدوات المكتبية
المائدة، النماذج و التماثيل المصنوعة من الورق، أكياس الورق، والورق، والورق المقوى، وورق التغليف، البطاقات الورقية، الصناديق 

ومستلزمات اآلالت الورقية، األدوات المكتبية، واألشياء المطبوعة ومواد تجليد الكتب والصور، مستلزمات مكتبية، البطاقات والصور 
الكاتبة، المطاط والبالستيك الستخدامات الصناعة والتعبئة ومواد العزل، مواد الصقة لألغراض المكتبية أو المنزلية، ومواد الدهان، 

ئب من وفرش الدهان والمواد التعليمية والتدريسية (باستثناء األجهزة)، ومواد بالستيكية للتعبئة ونوع الطابعات وكتل الطباعة وحقا
البالستيك وأدلة الهاتف المطبوعة والفاكس والبريد اإللكتروني وموقع الويب، مواد مطبوعة للتسويق ومواد ترويجية، إعالنات مطبوعة، 
أدلة المستخدم، أجهزة كهربائية للمطبخ، ماكينة حالقة كهربائية، فراشي أسنان كهربائية، بطاريات، شواحن بطاريات، بطاقات مغناطيسية 

ر مغناطيسية، أثاث، إطارات صور، أدوات منزلية وأدوات مطبخ، أدوات مطبخ من الزجاج والبورسلين وأواني فخارية، المواد وغي
الكيميائية المستخدمة في الصناعة والمعامل التصوير الفوتوغرافي والزراعة، الدهانات، الورنيش، منتجات النظافة الشخصية، الصابون، 

يل، مستحضرات الشعر والجسم، الزيوت األساسية، مستحضرات التنظيف والتبييض، مواد التشحيم، الوقود، العطور، مستحضرات التجم
الشموع والمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية، المشغوالت المعدنية والمصنوعات المعدنية الصغيرة، األجهزة الكهربائية للمطبخ 

لي واألجهزة الكهربائية ألغراض النظافة الشخصية وأدوات اآلالت، وأدوات المائدة وشفرات واألجهزة الكهربائية ألغراض التنظيف المنز
الحالقة واألدوات اليدوية وأجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والبصري، ونظارات النظر والنظارات الشمسية، األجهزة واألدوات 

ار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض الصحية الجراحية والطبية، جهاز لإلضاءة والتدفئة وتوليد البخ
والسيارات واألسلحة النارية واأللعاب النارية والفضيات وأدوات قياس الزمن والساعة، المعادن الثمينة، المجوهرات، األحجار الكريمة؛ 

الجلدية واألحزمة الجلدية وحقائب اليد، والمحافظ، والمحافظ النسائية،  واألغطية الجلدية لألجهزة اإللكترونية والمالبس الجلدية والحقائب
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الحوافظ الجلدية، الحقائب، حقائب السفر، المظالت، المرايا، الحبال، الشرائط، الشبك، الخيام، الغزل والخيوط لالستخدام في صناعة 
سرير والطاولة، المنسوجات والمالبس واألحذية وأغطية النسيج، عالقات المعاطف، مماسح األرجل، أدوات صانع المالبس، أغطية ال

الرأس؛ المشغوالت النسيجية والزخرفية واألزرار والشرائط والدبابيس واألبر؛ الزهور الصناعية، السجاد، الحصائر، األلعاب، واألدوات 
لمجففة والمطهية، المربي، عصير الفواكه، الرياضية، األغذية والمشروبات، اللحوم، السمك، الدجاج، الفواكه والخضروات المحفوظة وا

، البيض، الحليب، ومنتجات األلبان، الزيوت والدهون الغذائية، القهوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، القمح، الخبز والفطائر، التوابل
ولية، المشروبات الكحولية، منتجات الفاكهة الطازجة والخضروات، البيرة، المياه المعدنية، عصائر الفاكهة وغيرها من مشروبات غير كح

الزهور، التبغ، مستلزمات التدخين، والثقاب، وكذلك تمكين العمالء من مشاهدة هذه السلع وشرائها بسهولة من موقع إلكتروني عام 
ن منافذ البيع للبضائع ومن منفذ بيع بالجملة، كتالوج بضائع عامة عن طريق البريد أو عن طريق االتصاالت السلكية والالسلكية وم

بالتجزئة؛ خدمات السكرتارية، تقديم معلومات إحصائية لألعمال، تنظيم المعارض لألغراض التجارية والدعائية، خدمات مساعدة األعمال 
 للتجميع وتأجير قوائم بريدية، تقصي األعمال، خدمات إدارة األعمال لمعالجة المبيعات التي تمت علي اإلنترنت، خدمات فرص األعمال

ووضع طلبات شخصية، وكاالت التخليص للواردات والصادرات (خدمات وكالة االستيراد والتصدير)، وكالة االشتراك في الصحف، 
 استنساخ المستندات، استخراج المستندات (شامالً كتابة ورق األستنسل)، تأجير معدات مكتب، إدارة عالقات العمالء، خدمات إدارة األعمال

اإلليكترونية، إدارة األعمال والخدمات المرتبطة ببرامج الرعاية، الخدمات المحاسبية، الخدمات الخيرية، إدارة األعمال المرتبطة بالتجارة 
المرتبطة بتنظيم وإدارة برامج المتطوعين ومشاريع الخدمة المجتمعية، تأجير رفوف بيع بالتجزئة، توفير معلومات أتصال تجارية 

حركات البحث واالستغالل األمثل لحركة موقع الشبكة، البيع بواسطة اإلعالنات، خدمات الوساطة التجارية، وأعمال، االستغالل األمثل لم
 إدارة األعمال لمقدمي خدمات األعمال الحرة، التفاوض وإبرام الصفقات التجارية ألطراف ثالثة، تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات

ع للمشاريع اإلنشائية، توفير المعلومات التجارية عبر موقع إلكتروني، الترويج للسلع والخدمات من الحاسب اآللي، خدمات إدارة المشاري
خالل رعاية األحداث الرياضية؛ خدمات الشراء، خدمات التوريد لخدمات التجارة والمعلومات االستهالكية التجارية األخرى؛ خدمات جمع 

يع السلع والخدمات من قبل اآلخرين من خالل منح نقاط الستخدام بطاقات االئتمان أو استخدام البيانات المحوسبة في منافذ بيع؛ الترويج لب
تطبيقات البرمجيات المالية المتنقلة؛ تطوير وتنسيق المشاريع التطوعية للمنظمات الخيرية؛ توفير المعلومات الترويجية والخدمات 

وبرامج المكافآت؛ خدمات ترويجية في شكل برامج مكافآت لشراء سلع  االستشارية لألعضاء والمشتركين ومستخدمي خطط الحوافز
؛ وخدمات مختارة، بما في ذلك توفير المنافع فيما يتعلق بخيارات الشراء واتباع أسلوب الحياة المراعي للبيئة؛ إدارة أعمال أسطول النقل

  مذكورة أعاله. المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات ال
التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ الشئون العقارية؛ تصفية وتسوية المعامالت المالية عبر شبكة حاسوب عالمية؛  -  ٣٦الفئة 

ير الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المالية؛ خدمات بطاقة االئتمان ومعالجة ونقل الفواتير والمدفوعات الخاصة بها، وتوف
التأمين على المعامالت المالية؛ خدمات تحويل األموال؛ نقل األموال بالوسائل اإللكترونية لآلخرين؛ تحويل المدفوعات لآلخرين عبر 
ارات؛ اإلنترنت؛ الخدمات المالية التي تتمثل في الفواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدارة عقود اإليجار والتأجير؛ تأجير واستئجار العق

 تثمين العقارات؛ التقييم العقاري، والتمويل العقاري، واالستثمار العقاري؛ خدمات الوساطة العقارية؛ خدمات الوكاالت العقارية؛ خدمات
وكاالت اإلسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة العقارات والخدمات االستشارية؛ جمع اإليجارات؛ تأجير مكاتب (عقارات)؛ تأجير الشقق 

توفير المعلومات المالية عبر اإلنترنت؛ خزائن حديدية لحفظ األمانات وإصدار خدمات قسائم السفر؛ استثمارات رأسمالية؛  والمساكن؛
وفرها التقييم المالي [التأمين، والبنوك، والعقارات]؛ الخدمات المالية وإدارة األصول؛ التأمين والخدمات المالية؛ الخدمات المالية التي ت

ت؛ االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ الخدمات المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت وسائل االتصاال
من قواعد بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ خدمات السمسرة في األوراق المالية، خدمات أسعار البورصة؛ سمسرة األسهم والسندات، التحليل 

الخصم، وخدمات بطاقة الحساب وخدمات ضمان الشيكات؛ الخدمات المصرفية وخدمات حسابات التوفير واالستثمار؛ المالي؛ خدمات بطاقة 
خدمات المقاصة المالية؛ التحقق من الرصيد عبر شبكة معلومات الحاسوب العالمية؛ خدمات إدارة مخاطر االئتمان اإللكترونية؛ الدفع 

اتير إلكترونيًا؛ خدمات الخصم واالئتمان الخاصة بالحسابات المالية ؛ الخدمات المصرفية اإللكتروني للمشتريات وخدمات دفع الفو
اإللكترونية؛ إصدار بطاقات القيمة المخزنة، بطاقات الحساب وبطاقات الخصم؛ خدمات بطاقات االئتمان عن طريق الهاتف؛ خدمات 

من قاعدة بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ وكالة تحصيل رسوم الغاز والكهرباء؛ المعلومات المتعلقة بالتمويل والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت 
 تقييم التحف القديمة؛ تقييم الفنون؛ تقييم المجوهرات؛ تقييم السيارات المستعملة؛ توريد المعلومات الضريبية (الخدمات المالية)؛ جمع

عات الخيرية؛ تأجير النقود الورقية وآالت عد أو تجهيز العمالت؛ تأجير التبرعات الخيرية؛ تنظيم تحصيل التبرعات الخيرية؛ تحصيل التبر
 ماكينات الصراف اآللي أو آالت الصرف اآللي؛ خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ ترتيب التمويل لمشاريع اإلنشاء؛ إصدار القسائم؛ توفير خدمات

وفير البطاقات والشهادات المدفوعة مسبقًا، وخدمات تحويل تحويل األموال اإللكترونية؛ خدمات الصرف، وخدمات الصرف النقدي، وت
األموال؛ بما في ذلك جميع الخدمات المذكورة أعاله التي توفرها الوسائل اإللكترونية؛ الخدمات االستشارية والمعلومات والخدمات 

العمالت األجنبية؛ تداول العمالت؛ التعامل  االستشارية المتعلقة بالتحويل اإللكتروني لألموال؛ خدمات تحويل العمالت األجنبية؛ صرف
بالعملة؛ وساطة العملة؛ المعامالت المالية عبر سلسلة الكتلة؛ جمع التبرعات الخيرية؛ توفير خدمات جمع التبرعات الخيرية فيما يتعلق 

الحد من االنبعاثات؛ االستثمار في برامج  بتخفيض انبعاثات الكربون؛ رعاية برامج تقليل انبعاثات الكربون؛ التمويل واالستثمار في مشاريع
ومشروعات تقليل انبعاثات الكربون؛ االستثمار في صناديق الحد من انبعاثات الكربون؛ توفير القروض؛ تقديم قروض مؤقتة؛ المعامالت 

  أعاله. المالية عبر سلسلة الكتلة؛ االستشارات والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة 
االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت عن بعد وتشمل خدمات نقل واستقبال البيانات عن طريق شبكات االتصاالت، توفير  -  ٣٨الفئة 

المؤتمرات عبر التليفون أو عبر الفيديو عن طريق الوسائط المتعددة المعتمدة على مواقع اإلنترنت وخدمات المؤتمرات عن طريق الخط 
لى شبكة اإلنترنت) والتي تسمح بالمشاهدة والمشاركة والمداخلة والمناقشة المتزامنة وغير المتزامنة للوثائق والبيانات المباشر (ع

والصور بالمشاركة عبر مواقع البحث، تمكين العمالء من الوصول عبر اإلنترنت للتقارير المتعلقة باألداء والفعالية وحالة التطبيقات 
ومؤتمرات الفيديو واللقاءات المعتمدة على المواقع، توفير الدخول اآلمن للمستخدمين عبر اإلنترنت إلي شبكات  والمؤتمرات التليفونية

الحاسب اآللي الخاصة، توفير خدمات التعاون على شبكة اإلنترنت (خدمات االتصاالت) للسماح للمستخدمين بالدخول إلى التطبيقات 
والبيانات وقوائم المهام ومنتديات المناقشة، خدمات بث اإلنترنت وتوفير قواعد بيانات على والمنصات والوثائق المشاركة المشتركة 

اإلنترنت للمعلومات المتعلقة بمنصات بت الشكاوى على مواقع اإلنترنت، توفير إمكانية الدخول وروابط إلى قواعد بيانات الحاسب اآللي 
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ت االتصاالت التليفونية التفاعلية، االتصاالت التليفونية للمعلومات (مواقع اإلنترنت) وشبكة اإلنترنت، خدمات االتصال اإللكترونية، خدما
فق وبرامج الحاسب اآللي والبيانات، توفير روابط االتصاالت التليفونية إلى اإلنترنت أو قواعد البيانات، توفير الوصول الالسلكي إلى مرا

ات الحاسب اآللي، االتصال عن طريق شبكات األلياف الضوئية، نقل الرسائل المواقع على شبكة اإلنترنت، االتصال عن طريق محط
والمعلومات والبيانات والوثائق والصور بمساعدة الحاسب اآللي، إرسال الفاكسات، إرسال الرسائل، خدمات النداء اآللي، تأجير الموديم، 

تليفونية، خدمات إرسال واستقبال وتحويل الرسائل اإللكترونية، التبادل خدمات نقل البيانات بالوسائل اإللكترونية، تأجير معدات االتصال ال
اإللكتروني للصوت والبيانات والملفات الصوتية والفيديوهات والنصوص والصور التي يمكن الوصول إليها عبر الحاسب أو شبكات 

ل وتوصيل البيانات بالوسائل اإللكترونية، توفير خدمات االتصال؛ خدمات الرسائل الفورية؛ خدمات توفير االتصاالت التليفونية؛ تجميع ونق
االتصال التليفوني لتجميع ونقل وتوصيل الرسائل البريدية وبيانات الصور الثابتة و/ أو المتحركة بما في ذلك الحروف والنصوص 

يفونية والتلكس والكابالت والحاسب اآللي والموسيقي والصور والبرقيات والمعلومات والبيانات بالوسائل الميكانيكية واإللكترونية والتل
والقمر الصناعي، إرسال وبث واستقبال الصور والبيانات الصوتية الثابتة والمتحركة سواء كانت في صورة مضغوطة أو غير مضغوطة 

رات الفيديو، االتصال وسواء كانت تبث مباشرة أو في وقت الحق، خدمات الرسائل اإللكترونية والمؤتمرات وإرسال الطلبات، خدمات مؤتم
عن طريق لوحة اإلعالنات اإللكترونية التي تسمح للمستخدمين من أداء التحدث بطريقة تفاعلية فيما بين أطراف الحاسب اآللي ولوحة 

اإلعالنات اإللكترونية التي تحتوى على بيانات صور ثابتة وصور متحركة وبيانات صوتية مثل الشخصيات، توفير لوحات إعالنية 
لكترونية ولوحات رسائل لنقل الرسائل، توفير منتديات للمحادثة على اإلنترنت، خدمات البث التليفزيوني، خدمات بث الفيديو بث وإرسال إ

برامج الراديو والتليفزيون، بث الموسيقي، إرسال الموسيقى واألفالم والبرامج التفاعلية والفيديو وألعاب الحاسب اإللكترونية، إرسال 
ت المتعلقة بالتسوق على شبكة اإلنترنت وخدمات التجزئة العامة، خدمات إرسال الفيديو بالطلب، خدمات وكاالت األخبار، توفير البيانا

الوصول إلى قواعد بيانات الحاسب اآللي على شبكة الحاسب اآللي الدولية للبحث واستخالص المعلومات والبيانات وموارد المواقع 
ب اآللي، توفير دخول المستخدم إلى قاعدة بيانات الحاسب اآللي التي تحتوى على نشرات إلكترونية ولوحات المتاحة على شبكات الحاس

إعالنية وقاعدة بيانات ومعلومات يمكن الدخول عليها من الحاسب اآللي، تشغيل غرف المحادثة (خدمات غرف المحادثة)، دخول عدة 
ولية إلرسال ونشر مجال واسع من المعلومات، توفير الدخول على المواقع على شبكة مستخدمين إلى شبكات معلومات الحاسب اآللي الد

الحاسب اآللي لدولية والتي يستطيع من خاللها طرف آخر أن يعرض منتجاته وخدماته، وضع وملء الطلبات والدخول في صفقات والقيام 
الدولية لطرف آخر لنشر المعلومات والرد على الطلبات ووضع وملء باألعمال، توفير الدخول إلى مواقع تفاعلية على شبكة الحاسب اآللي 

طلبات المنتجات والخدمات وفرص األعمال، خدمات االتصال وتشمل خدمات الرسائل الرقمية النصية والعددية، نقل المعلومات باتصال 
خدمات المؤتمرات على المواقع، خدمات االتصال البيانات للمساعدة في اتخاذ القرار، نقل المعلومات من خالل أنظمة اتصال الفيديو، 

اإللكترونية إلنشاء غرف محادثة افتراضية عن طريق الرسائل النصية، توفير لوحات اإلعالنات اإللكترونية لنشر ونقل الرسائل فيما بين 
إعالنية تفاعلية على اإلنترنت للنشر مستخدمي الحاسب اآللي فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات والصفقات التجارية والفرص، توفير لوحات 

والبيع وإعادة البيع للعناصر عن طريق شبكة الحاسب اآللي الدولية، خدمات توفير البريد اإللكتروني وإعادة توجيه الرسائل، االتصال 
زة الحاسب اآللي الصوتي والمرئي عن طريق الحواسب وشبكات الحاسب اآللي وعن طريق شبكة اتصال دولية، توفير الدخول إلى أجه

سائل وتأجير فترات الدخول إلى لوحات اإلعالن اإللكترونية وقواعد البيانات، توفير الدخول إلى لوحات اإلعالنات اإللكترونية لنشر ونقل الر
وفهرس  فيما بين مستخدمين الحاسب اآللي فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات وفرص األعمال، توفير الدخول إلى التقويم اإللكتروني

العناوين والمفكرة اإللكترونية عن طريق شبكات الحاسب اآللي المحلية والدولية، توفير الدخول والمرافق المساعدة إلى المؤتمرات 
المرئية بعيدة المدى و/أو التليفونية، توفير خدمات توصيل مباشرة بين مستخدمي الحواسب لتبادل البيانات؛ خدمات االستشارة في مجال 

البيانات وخدمات نقل المعلومات؛ االستشارات والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله؛ توفير تأمين 
روابط بيانات إلكترونية؛ توفير الوصول إلى االتصاالت السلكية والالسلكية وروابط قواعد بيانات الحاسب وروابط اإلنترنت؛ االستشارات 

  لخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات التي سبق ذكرها. والمعلومات وا
التعليم؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ نشر النصوص والكتب والجرائد (بخالف النصوص الدعائية)؛  -  ٤١الفئة 

ورية؛ التعليــم، وخدمات التدريب والتلقين نشر مخططات بيانية، وصور، وصور فوتوغرافية؛ نشر الصحف، والمجالت والنشرات الد
لالتصاالت عن بُعد، وأجهزة الحاسوب، وبرامج الحاسوب، الحوسبة السحابية، تصميم مواقع اإلنترنت، التجارة اإللكترونية، إدارة 

لتفاعلي؛ تصميم برامج تعليمية؛ األعمــال؛ اإلدارة المالية واإلعالن؛ توفير التعليم، واالستجمام، والتعليم والتدريب التفاعلي وغير ا
 اختبارات ومؤهالت تعليمية؛ الترفيه عبر وسائل اإلعالم التفاعلية اإللكترونية والرقمية؛ خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة عن طريق

ة؛ توفير المطبوعات اإللكترونية اإلنترنت؛ توفير المعلومات المتعلقة بالتعليم، والتدريب والترفيه والرياضة واألنشطة االجتماعية والثقافي
عبر اإلنترنت (غير القابلة للتنزيل)؛ ترتيب وتنظيم واستضافة وإجراء مسابقات غنائية؛ ترتيب وتنظيم واستضافة وإجراء حفالت؛ ترتيب 

لعاب واألبحاث؛ وتنظيم واستضافة وإجراء فعاليات ومسابقات ألغراض ترفيهية وتعليمية؛ ترتيب وتنظيم واستضافة وإجراء برامج األ
لي أو خدمات وكاالت بيع تذاكر األنشطة الترفيهية؛ المعلومات المتعلقة بالترفيه أو التعليم والمقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات حاسب آ

معالج وسائط  اإلنترنت؛ توفير الموسيقى الرقمية (غير القابلة للتنزيل) من اإلنترنت؛ توفير موسيقي رقمية (غير قابلة للتنزيل) من
)MP3 مواقع شبكة اإلنترنت؛ خدمات الترفيه والتعليم المتعلقة بتخطيط وإنتاج ٣؛ مشغل سمعي ١) (مجموعة خبراء صور متحركة (

وتوزيع الصــوت، والصور، والموسيقى الرقمية واألفالم الحية أو المسجلة سمعيًا وبصريًا أو مواد سمعية بصرية للبث على الكابل 
وات األقمار الصناعية، اإلنترنت وأنظمة ال سلكية ورابط أسالك وغيرها من وسائل االتصاالت؛ خدمات الترفيه والموسيقى؛ األرضي، قن

تأجير التسجيالت الصوتية؛ إعداد برامج ترفيهية، وتعليمية، ووثائقية وأخبار إذاعية؛ خدمات المراسلين؛ معلومات متعلقة بفاعليات 
اث الجارية واألخبار العاجلة المقدمة عبر إرسال القنوات الفضائية، أو اإلنترنت، أو عن طريق وسائل إلكترونية رياضية أو ثقافية، واألحد

ت أخرى؛ البرامج التلفزيونية، اإلنتاج اإلذاعي والسينمائي؛ إعداد وإنتاج البرامج التليفزيونية؛ توفير المعلومات، والبيانات والرسوما
والرسوم المتحركة والنصوص ألغراض الترفيه؛ خدمات األلعاب؛ توفير نوادي لالستجمام ومرافق رياضية  والصوت والموسيقى والفيديو

وقاعات الرياضة؛ عروض فرق موسيقية؛ خدمات نوادي ترفيه، مالهي رقص وعروض أزياء و مالهي ليلية؛ خدمات النوادي المتعلقة 
م وتوفير المؤتمرات واالتفاقيات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل بالترفيه والخدمات التعليمية والثقافية؛ ترتيب وتنظي

التدريبية فيما يتعلق باالتصاالت؛ أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر والحوسبة السحابية، تصميم مواقع على شبكة اإلنترنت، والتجارة 
م وإجراء المعارض، وعروض األزياء والعروض التعليمية والعروض الثقافية اإللكترونية، وإدارة األعمال، واإلدارة المالية واإلعالن؛ تنظي
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الحفالت؛ خدمات المعارض الفنية و صاالت العرض؛ خدمات تأجير المعارض الفنية المتعلقة بالفنون الجميلة؛ خدمات التدريب المتعلقة 
س تذوق النبيذ؛ توفير معلومات تعليمية عن المواد البحثية بالصحة المهنية والسالمة والحفاظ على البيئة؛ تقديم دروس السيجار و درو

والوكاالت الخاصة به؛ الترتيب والتنظيم والتخطيط وإدارة الحلقات الدراسية؛ تدريب الحيوانات؛ اإلشراف في إنتاج البرامج اإلذاعية؛ 
صرية المستخدمة في إنتاج البرامج اإلذاعية؛ توفير خدمات تعليمية المتعلقة بتشغيل اآلالت والمعدات بما في ذلك المعدات السمعية والب

استوديوهات صوتيه وبصرية؛ توفير مرافق رياضية؛ توفير مرافق لألفالم، والعروض، والمسرحيات والتدريبات الموسيقية أو التعليمية؛ 
اآلالت الموسيقية؛ استئجار وتأجير البرامج وكاالت حجز ترفيهية؛ استئجار وتأجير األفالم السينمائية (أفالم سينمائية)؛ استئجار وتأجير 

التلفزيونية؛ استئجار وتأجير أجهزة التلفزيون؛ مكتبات اإلعارة؛ خدمات أرشيف المكتبات؛ خدمات ترجمة األفالم؛ خدمات تفسير لغة 
ت السلكية والالسلكية أو شبكات اإلشارة؛ توفير ألعاب الفيديو، ألعاب الكمبيوتر، والصوت أو الصور أو األفالم من خالل شبكات االتصاال

 الحاسب؛ توفير ألعاب الكمبيوتر على اإلنترنت والمسابقات؛ تأجير أشرطة الفيديو مسجلة مسبقًا؛ استئجار وتأجير ماكينات ]آالت[ اللعب؛
تفسير]ترجمة[ اللغات؛ البرامج إعارة أجهزة األلعاب التي تعمل باستخدام النقود المعدنية؛ إعارة الصور؛ التصوير الفوتوغرافي؛ الترجمة؛ 

التعليمية والتدريبية في مجال إدارة المخاطر؛ برامج تعليمية وتدريبية متعلقة بالشهادات؛ توفير األخبار؛ خدمات اليانصيب؛ توفير 
والمبادرات المواتية  فيديوهات على اإلنترنت ]غير قابلة للتنزيل[؛ دروس خصوصية؛ التعليم وتوفير التدريب فيما يتعلق بالتغير المناخي

  للبيئة؛ االستشارات والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة. 
الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، وخدمات التحليالت واألبحاث الصناعية؛ وتصميم  -  ٤٢الفئة 

)؛ التشفير وفك التشفير وتوثيق المعلومات والرسائل والبيانات؛ SaaSالبرمجيات كخدمة (وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسب اآللي؛ و
توفير خدمات التحقق من هوية المستخدم باستخدام القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه وبصمة اليد والتعرف على الصوت وغيرها 

ت أو أجهزة لتوفير الخدمات المالية، ومعامالت التجارة اإللكترونية، من أنواع التكنولوجيا المختصة بالتحقق من الهوية سواء برمجيا
والتبرعات، وتتبع المنتجات المرخصة والتفاعل مع المشجعين؛ خدمات تأمين البيانات؛ أمن تكنولوجيا المعلومات والحماية والصيانة؛ 

ات الحواسب؛ الدخول إلى الحواسب والمعامالت المحوسبة؛ تحليل التهديد أمن الحاسب اآللي لحماية البيانات؛ توفير خدمات األمن لشبك
تصريح البيانات عبر سلسلة الكتل؛ مصادقة البيانات عبر سلسلة الكتل؛ بما في ذلك جميع الخدمات المذكورة أعاله لالستخدامات المتصلة 

ت والصور عبر اإلنترنت؛ وخدمات ُمقِدّم خدمات بأنظمة السداد؛ وخدمات الحاسب اآللي فيما يتعلق بنقل المعلومات والبيانات والمستندا
) التي تُقِدّم ASP)، وهي استضافة تطبيقات برامج الحاسب اآللي الخاصة باآلخرين؛ وخدمات ُمقِدّم خدمات التطبيقات (ASPالتطبيقات (

كترونية، وتجميع الوثائق، وعقد البرمجيات في مجال عقد المؤتمرات على شبكة اإلنترنت، وعقد المؤتمرات الصوتية، والمراسلة اإلل
 المؤتمرات بالفيديو، ومعالجة األصوات والمكالمات؛ وتقديم برمجيات غير قابلة للتحميل من على اإلنترنت لتسهيل قابلية التشغيل البيني

ت وتطبيقات الحاسب اآللي للعديد من تطبيقات البرمجيات؛ وخدمات الدعم الفني عن طريق البريد اإللكتروني والهاتف فيما يتعلق ببرمجيا
لين للمشاركة في المناقشات،  المتوفرة على اإلنترنت؛ وخدمات الحاسب اآللي، وهي إنشاء مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين الُمسجَّ

ورة والحصول على التعليقات من نظرائهم، وتكوين مجتمعات افتراضية، واالشتراك في الشبكات االجتماعية، وتبادل الوثائق؛ والمش
المتعلقة بتكنولوجيا الحاسب اآللي والُمقدَّمة لُمستخدمي اإلنترنت عن طريق خط ساخن للدعم؛ وخدمة الحاسب اآللي المتعلقة بإنشاء 

فهارس ومواقع ومصادر للمعلومات على شبكات الحاسب اآللي؛ وتقديم محركات للبحث على اإلنترنت؛ وتصميم أجهزة الحاسب اآللي، 
آللي الدفترية، وأجهزة الالب توب، وأجهزة الحاسب اآللي المحمولة والمحمولة يدويًا؛ وتصميم المساعدات الرقمية وأجهزة الحاسب ا

الشخصية ومشغالت الوسائط الشخصية؛ وتصميم أجهزة الهاتف المحمول والهواتف الذكية؛ وتصميم الكاميرات الرقمية؛ وخدمات الحاسب 
ت تكامل الحاسب اآللي؛ وخدمات تحليل الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي فيما يتعلق بالدفاع اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي؛ وخدما

ضد الفيروسات؛ وخدمات برمجيات نظام الحاسب اآللي؛ وتصميم برمجيات الحاسب اآللي؛ وتصميم أنظمة الحاسب اآللي؛ وتصميم وإنشاء 
ة برمجيات تطبيقات الحاسب اآللي للبحث واسترجاع المعلومات من قواعد صفحات الويب؛ واستضافة صفحات الويب لآلخرين؛ واستضاف

البيانات وشبكات الحاسب اآللي؛ وتقديم المعلومات التقنية بناًء على الطلب الُمحدَّد للمستخدمين النهائيين عن طريق الهاتف أو شبكة 
اسب اآللي؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالبحث حسب الطلب الحاسب اآللي العالمية؛ والخدمات االستشارية فيما يتعلق ببرمجيات الح

ئق في قواعد البيانات والمواقع اإللكترونية للحاسب اآللي؛ وتشفير وفك تشفير اإلشارات الحاسوبية واإللكترونية؛ وتحويل البيانات والوثا
ا؛ وخدمات الهندسة المعمارية والتصميم؛ والتصميم الداخلي المادية إلى تنسيق الوسائط اإللكترونية؛ وخدمات اختبارات المنتجات وتقييمه

للمباني، والمكاتب، والشقق؛ وخدمات معلومات الحاسب اآللي وشبكات الحاسب اآللي؛ وتحديًدا تقديم معلومات تقنية متعلقة بالحواسب 
للحاسب اآللي؛ وخدمات المعلومات والمعرفة  والشبكات في مجال األعمال والتجارة اإللكترونية؛ تقديم برامج إدارة المخاطر األمنية

واالختبارات األمنية للحاسب اآللي؛ وخدمات ضمان الجودة؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على المعامالت التجارية وإعداد 
والشبكات وقواعد البيانات  التقارير المتعلقة بها؛ وخدمات األمن الحاسوبي للتحكم في إمكانية الدخول على أجهزة الحاسب اآللي،

اإللكترونية؛ والنقل اآلمن للبيانات والمعامالت عن طريق شبكات الحاسب اآللي؛ واالستشارات في مجال أمن البيانات؛ واالستشارات 
وأمن شبكات  التكنولوجية المتعلقة بتأمين االتصاالت؛ وخدمات أمن شبكات االتصال المحوسبة؛ وتقديم المعلومات في مجاالت اإلنترنت،

كة االتصال الُمحوسبة والشبكة العنكبوتية العالمية؛ والنقل اآلمن للبيانات والمعلومات؛ والخدمات االستشارية في مجاالت اإلنترنت والشب
مات العنكبوتية العالمية وخدمات أمن شبكات االتصال الُمحوسبة، وخدمات أمن المعلومات؛ وخدمات التصديق على األمن الحاسوبي؛ وخد

الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على اإلنترنت للتوقيعات اإللكترونية؛ والنسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ وتخزين البيانات 
اإللكترونية؛ وتقديم معلومات بشأن تكنولوجيا وبرمجة الحاسب اآللي عن طريق موقع إلكتروني؛ وخدمات الخرائط( والحوسبة السحابية؛ 

قِدّم االستضافة السحابية؛ وتوفير االستخدام المؤقت للبرمجيات السحابية غير القابلة للتحميل وبرمجيات الحوسبة السحابية؛ وخدمات مُ 
والتخزين اإللكتروني للبيانات؛ وتقديم أنظمة حاسوبية افتراضية وبيئات حاسوبية افتراضية من خالل الحوسبة السحابية؛ وتأجير 

لبحوث التقنية في مجال تقليل انبعاثات الكربون؛ توفير المعلومات والمشورة والخدمات االستشارية فيما يتعلق البرمجيات الترفيهية؛ وا
يئية بتقليل انبعاثات الكربون وحماية البيئة؛ توفير المعلومات التكنولوجية المتعلقة باالبتكارات المراعية للبيئة؛ خدمات االختبارات الب

حاث في مجاالت حماية البيئة والحفاظ عليها؛ تجميع المعلومات البيئية؛ البحث وتوفير معلومات علمية في مجال والتقييم والمراقبة؛ األب
ت التغير المناخي؛ خدمات استشارية علمية وصناعية فيما يتعلق بالوقود، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والقضايا البيئية؛ تقديم التوصيا

نبعاث ثاني أكسيد الكربون بطريقة فعالة من حيث التكلفة؛ إدارة برامج الحد من انبعاثات الكربون؛ األبحاث المتعلقة بإجراءات الحد من ا
  البيئية؛ الخدمات اإلدارة والحماية؛ االستشارات والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله. 



26 26

طرية؛ العناية الشخصية والصحية للبشر أو الحيوانات؛ خدمات الزراعة والبستنة والغابات؛ الخدمات الطبية، الخدمات البي -  ٤٤الفئة 
خدمات العالج الطبيعي؛ تأجير معدات للرعاية الصحية البشرية؛ تأجير معدات للصحة البشرية والعناية بالجمال؛ تأجير معدات للزراعة 

النية، خدمات أطباء العيون؛ خدمات الصحة العقلية؛ خدمات طبية، تصميم المناظر وتربية األحياء المائية والبستنة والغابات؛ خدمات صيد
الطبيعية؛ النظافة البشرية والعناية بالجمال؛ خدمات الرعاية الصحية البشرية؛ البستنة والتشجير والمناظر الطبيعية؛ خدمات تصميم 

؛ خدمات الرسم على الجسد؛ خدمات الرعاية الصحية بالحيوان؛ خدمات األزهار؛ الزراعة (المحاصيل)؛ الزراعة (الحيوانات)؛ طب األسنان
 العناية بالحيوانات؛ الزراعة؛ وتربية األحياء المائية، والبستنة، وخدمات الغابات؛ زراعة األشجار ألغراض الحد من انبعاثات الكربون؛

قة بتهذيب السلوك؛ خدمات الطب البديل؛ تربية الحيوان؛ العالج الخدمات الزراعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة؛ توفير المعلومات المتعل
بمساعدة الحيوان؛ خدمات المساج بالعطور؛ خدمات بنك الدم، ثقب الجسم (بيرسينج)؛ عالج الجسم بتقويم العمود الفقري، خدمات النقاهة 

المراكز الصحية؛ المشورة الصحية؛ خدمات المنتجعات المنزلية؛ إزالة الشعر بالشمع؛ ترتيب الزهور؛ زرع الشعر؛ تصفيف الشعر؛ خدمات 
الصحية؛ البستنة؛ خدمات اإليواء؛ خدمات المستشفيات؛ رعاية الحدائق؛ العناية باألظافر؛ التدليك؛ خدمات التمريض المنزلي؛ خدمات 

ة الغابات؛ خدمات الحمامات العامة تقويم األسنان المشورة الصيدالنية، العالج الطبيعي؛ خدمات مشتل النباتات؛ خدمات إعادة زراع
ألغراض النظافة؛ تأجير الحيوانات ألغراض البستنة؛ تأجير خاليا النحل؛ تأجير المنشآت الصحية؛ خدمات الراحة المنزلية؛ خدمات الطب 

راحة األشجار؛ النفسي؛ خدمات االستلقاء تحت أشعة الشمس؛ عالج النطق؛ زراعة األشجار ألغراض الحد من انبعاثات الكربون؛ ج
  خدمات الحمامات التركية؛ صنع األكاليل؛ االستشارات والمعلومات والخدمات االستشارية فيما يتعلق بالخدمات المذكورة.

  
 شركة محدودة المسئولية - اليبابا جروب هولدنج ليمتد   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

(جزر  -كايمان ايسالندس   - جراند كايمان   - جورج تاون  - ٨٤٧ص.ب رقم   - زا وان كابيتال بال -فورث فلور  :  عنوان ناقل الملكية : 
  كايمان), , , , جزر كايمان

  
  شركة محدوده -أدفانسد نيو تيكنولوجيز كو ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

جزر الكايمان  ٩٠٠٨ ١ون غرراند كايمان كيه واي جورج تا -هوسبيتال رود  -  ٢٧كايمان كوربوريت سنتر : عنوان المنقول اليه الملكية 
 , جزر كايمان

 
  0396941رقم العالمـة  : 

 2021/08/11تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  36الفئة : 
ون العقارية؛ تصفية وتسوية المعامالت المالية التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ الشئ - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

عبر شبكة حاسوب عالمية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المالية؛ خدمات بطاقة االئتمان ومعالجة ونقل الفواتير 
سائل اإللكترونية لآلخرين؛ والمدفوعات الخاصة بها، وتوفير التأمين على المعامالت المالية؛ خدمات تحويل األموال؛ نقل األموال بالو

تحويل المدفوعات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ الخدمات المالية التي تتمثل في الفواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدارة عقود اإليجار 
خدمات الوساطة العقارية؛ والتأجير؛ تأجير واستئجار العقارات؛ تثمين العقارات؛ التقييم العقاري، والتمويل العقاري، واالستثمار العقاري؛ 

خدمات الوكاالت العقارية؛ خدمات وكاالت اإلسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة العقارات والخدمات االستشارية؛ جمع اإليجارات؛ تأجير 
خدمات قسائم  مكاتب (عقارات)؛ تأجير الشقق والمساكن؛ توفير المعلومات المالية عبر اإلنترنت؛ خزائن حديدة لحفظ األمانات وإصدار

لية؛ السفر؛ استثمارات رأسمالية؛ التقييم المالي [التأمين، والبنوك، والعقارات]؛ الخدمات المالية وإدارة األصول؛ التأمين والخدمات الما
ت؛ الخدمات الخدمات المالية التي توفرها وسائل االتصاالت؛ االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترن

المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت من قواعد بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ خدمات السمسرة في األوراق المالية، خدمات أسعار البورصة؛ 
سمسرة األسهم والسندات، التحليل المالي؛ خدمات بطاقة الخصم، وخدمات بطاقة الحساب وخدمات ضمان الشيكات؛ الخدمات المصرفية 

حسابات التوفير واالستثمار؛ خدمات المقاصة المالية؛ التحقق من الرصيد عبر شبكة معلومات الحاسوب العالمية؛ خدمات إدارة وخدمات 
 مخاطر االئتمان اإللكترونية؛ الدفع اإللكتروني للمشتريات وخدمات دفع الفواتير إلكترونيًا؛ خدمات الخصم واالئتمان الخاصة بالحسابات

ت المصرفية اإللكترونية؛ إصدار بطاقات القيمة المخزنة، بطاقات الحساب وبطاقات الخصم؛ خدمات بطاقات االئتمان عن المالية ؛ الخدما
 طريق الهاتف؛ خدمات المعلومات المتعلقة بالتمويل والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ وكالة تحصيل

قييم التحف القديمة؛ تقييم الفنون؛ تقييم المجوهرات؛ تقييم السيارات المستعملة؛ توريد المعلومات الضريبية ؛ رسوم الغاز والكهرباء؛ ت
جمع التبرعات الخيرية؛ تنظيم تحصيل التبرعات الخيرية؛ تحصيل التبرعات الخيرية؛ تأجير النقود الورقية وآالت عد أو تجهيز العمالت؛ 

و آالت الصرف اآللي؛ خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ ترتيب التمويل لمشاريع البناء ؛ إصدار القسائم ؛ توفير تأجير ماكينات الصراف اآللي أ
 الخدمات اإللكترونية لتحويل األموال ؛خدمات التبادل النقدي ، خدمات الصرف النقدي ، توفير البطاقات وبطاقات الشراء المسبقة الدفع ،

ك جميع الخدمات المذكورة أعاله التي توفرها الوسائل اإللكترونية مثل خدمات الخبراء االستشاريين خدمات تحويل األموال ؛ بما في ذل
والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالتحويل اإللكتروني لألموال ؛ خدمات تحويل العمالت األجنبية وصرف العمالت األجنبية ؛ 

) ؛ جمع التبرعات الخيرية blockchainالت ؛ المعامالت المالية عبر سلسلة الكتل (تداول العمالت وصفقات العمالت ؛ سمسرة العم
وتوفير خدمات جمع التبرعات الخيرية فيما يتعلق بموازنة الكربون والوساطة في موازنة الكربون ؛ رعاية برامج تعويض الكربون ؛ 

مج ومشاريع موازنة الكربون ؛ االستثمار في صناديق خفض تمويل مشاريع خفض االنبعاثات واالستثمار فيها ؛ االستثمار في برا
) ؛ خدمات الخبراء blockchainاالنبعاثات ؛ تقديم القروض بما في ذلك القروض المؤقتة والمعامالت المالية عبر سلسلة الكتل(

  .٣٦االستشاريين والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله بالفئه 
  
شركة محدودة المسئولية-اليبابا جروب هولدنج ليمتد. سم ناقل المـــــــــلكية  :ا
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، جورج تاون ، جراند كايمان ، كايمان ايسالندس ( جزر  ٨٤٧ص.ب رقم  -فورث فلور ، وان كابيتال بالزا :  عنوان ناقل الملكية : 
  كايمان ) , , , , جزر كايمان

  
  شركة محدوده -أدفانسد نيو تيكنولوجيز كو ليمتد :   اسم المنقول اليه المــــلكية 
جزر الكايمان  ٩٠٠٨ ١جورج تاون غرراند كايمان كيه واي  -هوسبيتال رود  -  ٢٧كايمان كوربوريت سنتر : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , جزر كايمان

 
  0415820رقم العالمـة  : 

 2022/03/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/03/15  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ

  30الفئة : 
  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية - فردى  -ملكة ابراهيم علي عبد المقصود عجور   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  شبرا الخيمة, , , , مصر  -منشيه عبد المنعم رياض  -شبرا الخيمة  :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد - كيمي كلين للمنظفات الصناعية  - عزة محمود فتحي امين مأمون اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 داير الناحية بملك محمود حامد, مصر-مركز شبين القناطر الزهويين: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0417011رقم العالمـة  : 
 2022/01/24:  تاريخ التسـجيل 

 2022/03/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  3الفئة : 

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  -  ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركه توصيه بسيطه - شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  - تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزه, , , , مصر - العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  - الدور الثالث  - ش السودان  ٣٠٤:  ن ناقل الملكية : عنوا

  
  فرد -الوفاق لتكرير وتجهيز ملح الطعام  - عماد عبد الباقي بيومي عطية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ه بملك محمد فتحي امين زايد, مصرميت بر - قويسنا  -المنوفية : عنوان المنقول اليه الملكية 
 


