
 تصنيف البضائع والخدمات
 

  1الصنف 

الكيماويات المستخدمة في الصناعة والعلـوم والتـصوير الفوتـوغرافي وكـذلك فـي              
الزراعة والبستنة وزراعة الغابـات؛ الراتنجـات الـصناعية غيـر المعالجـة وأنـواع               
البالستيك غير المعالجة؛  األسـمدة، مركبـات إخمـاد النيـران؛ مستحـضرات سـقي                

؛ كيماويات لحفظ المـواد الغذائيـة؛ مـواد الدباغـة؛ المـواد الالصـقة               ولحام المعادن 
  المستخدمة في الصناعة

Chemicals used in industry, science and photography, as 
well as in agriculture horticulture and forestry, unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics, manures fire 
extinguishing compositions, tempering and soldering 
preparations, chemical substances for preserving 
foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry 
 

 

  2الصنف 

الدهانات والورنيش والالكية؛ المواد الواقية من الـصدأ ومـواد حفـظ الخـشب مـن                
لوين؛ مواد تثبيت األلوان؛ راتنجات طبيعيـة خـام؛ معـادن فـي شـكل               التلف؛ مواد الت  

رقائق أو مـسحوق السـتخدام عمـال الـدهان وفنيـي الـديكور وعمـال الطباعـة                  
  .والفنانين

Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and 
against deterioration of wood, colorants, mordants, raw 
natural resins, metal in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. 

  



  

  3الصنف 

مستحضرات ازالة الوان االقمشة ومواد اخرى تستعمل فـي غـسل وكـي المالبـس،               
مستحضرات تنظيف وصـقل وجلـي وكـشط، انـواع الـصابون، العطـور والزيـوت                

  ونات الشعر، منظفات اسنانالعطرية، مستحضرات تجميل، لوسي
Bleaching preparations and other substances for laundry 
use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery oils, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices. 

 
 

  4الصنف 

، تركيبات المتصاص وترطيب وتثبيـت الغبـار؛        زيوت وشحوم صناعية، مزلقات   
  .ومواد إضاءة؛ شموع وفتائل لإلضاءة) بما في ذلك وقود المحركات(وقود 

 Industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, 
wetting and binding compositions, fuels(including motor 
spirit) and illuminants, candles and wicks for lighting. 

 
 

  5الصنف 

مستحضرات صـيدلية وبيطريـة؛ مستحـضرات صـحية لألغـراض الطبيـة؛ مـواد               
حمية غذائية معدة لالسـتعمال الطبـي وأغذيـة لألطفـال الرُّضَّـع؛ لـصقات ومـواد                 
تضميد؛ مـواد لـدعم األسـنان وشـمع لألسـنان؛ ُمطَهِّـرات؛ مستحـضرات إلبـادة                 

  . مبيدات الفطريات ومبيدات األعشابالحيوانات والحشرات الضارة؛
 
Pharmaceutical and veterinary preparations, 
sanitary preparations for medical purposes, dietetic 



substances adapted for medical use, food for 
babies, plasters, materials for dressings, material for 
stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides. 

 

  6الصنف 

معادن شائعة وسبائكها؛ مواد بناء معدنية؛ مباني معدنية متنقلة؛ مـواد معدنيـة             
لخطوط السكك الحديدية؛ كابالت وحبال وأسالك غير كهربية من معادن شـائعة؛            

دنية صغيرة؛ مواسير وأنابيب معدنيـة؛ خـزائن؛        مصنوعات حدادة، خردوات مع   
  .منتجات من معادن شائعة غير واردة في فئات أخرى؛ خامات

Common metals and their alloys, metal building materials, 
transportable buildings of metal, materials of metal for 
railway tracks, non-electric cables and wires of common 
metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes 
and tubes of metal, safes goods of common metal not 
included in other classes, ores 

 
  

  7الصنف

؛ )عـدا مـا كـان منهـا للمركبـات البريـة           (آالت وُعَدُد لآلالت؛ موتورات ومحركات      
؛ )عـدا مـا كـان منهـا للمركبـات البريـة           (صر نقل الحركة    ُجلَُب وصٍل لآلالت وعنا   

  .معدات زراعية عدا ما يدار باليد؛ حضَّانات للبيض
 
Machines and machine tools, motors and engines 
(except for land vehicles) machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles) 
agricultural implements other than hand-operated, 
incubators for eggs. 



  

  8الصنف 

، أدوات القطع المستعملة على المائدة، أسلحة بيضاء،        )تدار باليد (عدد وأدوات يدوية    
  .شفرات حالقة

Hand tools and implements (hand-operated) cutlery, side 
arms, razors. 

 
 

   9الصنف

ــزة واألد ــصوير   األجه ــزة وأدوات الت ــساحية وأجه ــة والم ــة والمالحي وات العلمي
الفوتوغرافي والـسينمائي واألجهـزة واألدوات  البـصرية وأجهـزة وأدوات الـوزن              

ــيم؛ أجهــزة وأدوات ) اإلشــراف(والقيــاس واإلشــارة والمراقبــة  ــاذ والتعل واإلنق
كهربيـة؛  توصيل أو  فتح أو تحويل أو تكثيـف أو تنظـيم أو الـتحكم فـي الطاقـة ال      

ــات    ــامالت بيان ــصور؛ ح ــصوت أو ال ــسخ ال ــال أو ن ــسجيل أو إرس ــزة ت أجه
مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ ماكينـات بيـع آليـة، وآليـات لألجهـزة التـي تعمـل                 
بقطــع النقــود؛ آالت تــسجيل النقــد وآالت حاســبة ومعــدات لمعالجــة البيانــات 

  .؛ أجهزة إخماد النيرانحاسوبوأجهزة 
  

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking(supervision) life-saving and teaching apparatus 
and instruments, apparatus and instruments of conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, 
recording discs, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment and 
computers, fire-extinguishing apparatus. 



  

  10الصنف 

أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية؛ أطراف وعيون وأسنان اصطناعية؛ 
.أدوات تجبير؛ مواد خياطة الجروح

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic 
articles, suture materials. 

 

  11الصنف 

أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف  والتهويـة واإلمـداد             
  .بالمياه ، واألغراض الصحية

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

 

  12الصنف 

  .المركبات وأجهزة النقل البرى والجوى والمائي
Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water. 

 
 

  13الصنف 



  .األسلحة النارية والذخيرة والقذائف والمتفجرات واأللعاب النارية
Firearms, ammunition and projectiles, explosives, 
fireworks. 

 
 

  14الصنف 

المعادن النفيسة وسبائكها والسلع المصنوعة من معادن نفيسة أو مطليـة بهـا             
 المجوهرات واألحجار الكريمة؛ أدوات صـناعة       ؛وغير المشمولة في فئات أخرى    
  .الساعات وأدوات قياس الزمن

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes, jewellery, precious stones, horological 
and chronometric instruments. 

  

  15الصنف 

  .آالت موسيقية
Musical instruments. 
 

 

  16الصنف 

ه المـواد وغيـر المـشمولة فـي            الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من هذ      
فئات أخرى؛ المطبوعات؛ مواد تجليـد الكتـب؛ الـصور الفوتوغرافيـة؛ القرطاسـية؛              
مــواد اللــصق المــستعملة للقرطاســية أو لألغــراض المنزليــة؛ مــواد الســتخدام  

؛ )عـدا األثـاث   (؛ اآلالت الكاتبـة واللـوازم المكتبيـة         رسمالفنانين؛ فرش الدهان أو ال    
؛ المـواد البالسـتيكية المـستخدمة للتغليـف         )عـدا األجهـزة   (لتعليم  مواد التدريس وا  

؛ حـروف الطباعـة فـي اآلالت الطابعـة؛ كليـشيهات            )غير المشمولة في فئات أخرى    (



  الطباعه

Paper, cardboard and goods made from these materials, 
not included in other classes, printed matter, bookbinding 
materials, photographs, stationery, adhesives for stationery 
or household purposes, artists’ materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites(except furniture) 
instructional and teaching material (except apparatus) 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes) printers’ type, printing blocks 

 

  17الصنف 

 المطاط ومادة الجوتا برشا والصمغ الراتينجي واألسبستوس والميكا والـسلع          
المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخـرى؛ المـواد بالسـتيكية              
المشكلة بالبثق لالستعمال في الصناعة؛ مواد تعبئة وحشو وعـزل و أنابيـب             

  .مرنة غير معدنية
Rubber, gutta –percha, gum, asbestos, mica and goods 
made from these materials and not included in other 
classes, plastics in extruded form for use in manufacture, 
packing, stopping and insulating materials, flexible pipes, 
not of metal. 

 
 

  18الصنف 



ه المواد غير واردة في فئات أخرى؛ جلود        جلود وجلود مقلَدة وسلع مصنوعة من هذ      
حيوانات مدبوغة وغير مدبوغة؛ صناديق وحقائب سفر؛ مظالت واقية مـن المطـر             

  .تومن الشمس وعصي للمشي؛ سياط وأطقم أحزمة وسروج للحيوانا
Leather and imitations of leathers, and goods made of 
these materials and not included in other classes, animals 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols 
and walking sticks, whips, harness and saddlery. 

 

  19الصنف 

 
؛ أنابيـب صـلبة غيـر معدنيـة للمبـاني، إسـفلت وزفـت               )غير معدنية (  مواد بناء   

  للنقل؛ نُُصب تذكارية غير معدنية؛ مباني غير معدنية قابلة )بيتومين(وقار 
Building materials (non-metallic), non-metallic rigid 
pipes for building, asphalt, Pitch and bitumen, non-
metallic transportable buildings, monuments, not of 
metal 

 

  20لصنف ا

) ردة فـي فئـات أخـرى      غيـر الـوا   (األثاث والمرايا وإطـارات الـصور؛ المنتجـات         
المصنوعة من الخـشب أو الفلـين أو الغـاب أو الخيـزران أو الخـوص أو القـرون                   
أو العظام أو العاج أو عظـم الحـوت أو الـصدف أو الكهرمـان أو عـرق اللؤلـؤ أو                     

  .رشوم والمواد البديلة لكل من هذه المواد او من المواد البالستيكيةيالم
Furniture, mirrors, picture frames, goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wickers, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 

 



  21الصنف 

عـدا  ( وللمطبخ؛ أمـشاط وإسـفنج، فُـَرش         أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي    
؛ مواد صنع الفُـَرش؛ أدوات تنظيـف؛ سـلك صـلب للجلـي؛         )فَُرش التلوين أو الدهان   

؛ أوانـي   )عدا الزجاج المـستعمل فـي المبـاني       (زجاج غير مشغول أو نصف مشغول       
  .زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في الفئات األخرى

  
Household or kitchen utensils and containers, combs and 
sponges, brushes(except paint brushes) brush-making 
materials, articles for cleaning purposes, steel wool, un 
worked or semi-worked glass(except glass used in 
building) glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes 

 

  22الصنف 

الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظـالت والمـشمع واألشـرعة واألكيـاس            
عدا ما كان من    (؛ مواد التبطين والحشو     )غير الواردة في فئات أخرى    (والحقائب  

  .؛ مواد النسيج من األلياف الخام)المطاط أو البالستيك
Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks 
and bags (not included in other classes) padding and 
stuffing materials(except of rubber  or plastics) raw fibrous 
textile materials. 

 
 

  23الصنف 

  .الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج
Yarns and threads, for textile use. 

 



  24الصنف 

  المنسوجات ومنتجات النسيج غير الـواردة فـي فئـات أخـرى، أغطيـة الفـراش 
  والموائد

  
Textiles and textile goods, not included in other 
classes, bed and table covers 

  

  25الصنف 

  . المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس
Clothing, footwear, headgear 

 
 

  26الصنف 

ت والمطرزات والشرائط والجدائل؛ األزرار والخطافات والعراوي والـدبابيس             المخرما
  .واإلبر؛ الزهور االصطناعية

Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks 
and eyes, pins and needles, artificial flowers. 

 
 

  27الصنف 

     
ـ            رش األرضـيات  ومـواد      السجاد والبسط والحـصر ومفـارش الحـصير ومـشمع ف
  .أخرى لتغطية األرضيات، والمعلقات الجدارية غير النسيجية

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors, wall 



hangings(non-textile) 
 

  28الصنف 

لة فـي الفئـات األخـرى؛       العاب وأدوات اللعب؛ أدوات الرياضة البدنية غيـر المـشمو         
  زخارف ألشجار عيد الميالد

Games and playthings, gymnastic and sporting 
articles not included in other classes, decorations for 
Christmas  tress. 

 

  29الصنف 

لحوم وأسماك ودواجن ولحوم الصيد؛ خُالصـات لحـوم؛ فواكـه وخـضراوات             
فة ومطبوخة؛ ُهالم ومربيات وفواكة مطبوخـة بالـسكر؛         محفوظة ومجمدة وُمجف  

  .بيض وحليب ومنتجات ألبان؛ زيوت ودهون صالحة لألكل
Meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits, and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and 
milk products, edible oils and fats. 

  

  30الصنف 



البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز ونشا التابيوكا ونـشا الـساجو والقهـوة              
االصطناعية؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والُمعَّجنـات         
والحلويات والمثلجات؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيـز؛          

  .؛ البهارات؛ والثلج)التوابل( ؛ الخل والصلصات الملح والخردل
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, 
baking-powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces(condiments) spices, ice. 

 

  31الصنف 

منتجات زراعية وبستانية ومنتجات غابات وِغالل غير مـشمولة فـي فئـات أخـرى؛               
حيوانات حية؛ فواكه وخضراوات طازجة؛ بـذور ونباتـات طبيعيـة وزهـور؛ مـواد                

  غذائية للحيوانات وشعير منقوع
Agricultural, horticultural and forestry products and grains 
not included in other classes, live animals, fresh fruits and 
vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for 
animals , malt 

 

  32الصنف 

البيرة؛ والمياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى غير الكحوليـة؛ مـشروبات           
  .بة ومستحضرات أخرى لصنع المشروباتوعصائر الفواكه؛ أشر

Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and 
other preparations for making beverages. 

 
  

 



  33الصنف 

  )باستثناء البيرة(    المشروبات الكحولية 

Alcoholic beverages (except beers) 

 
  

  34الصنف 

  .التبغ وأدوات المدخنين والثقاب
 
Tobacco, smokers' articles, matches 

  

  35الصنف 

  .الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال واألنشطة المكتبية
Advertising, business management, business 
administrations, office functions. 

 
 

  36الصنف 

  .  التأمين، الشؤون المالية، الشؤون النقدية والشئون العقارية
 

Insurance, financial affairs, monetary affairs, real 
estate affairs 

 

  37الصنف 



  .  إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب
Building construction, repair, installation services 

 

  38الصنف 

  .ن بعداالتصاالت ع
Telecommunications 

 

  39الصنف 

  النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر
Transport, packaging and storage of goods, travel 
arrangement. 

 

  40الصنف 

  معالجة المواد
Treatment of materials 

 

  41الصنف 

  .لثقافيةالتدريب والترفيه واألنشطة الرياضية واو  التعليم، 
 

Education, providing of training, entertainment, 
sporting and cultural activities. 

  

  42الصنف 



الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات التحاليل          
  . الحاسوبياتواألبحاث الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمج

Scientific and technological services and research and 
design relating thereto, industrial analysis and research 
services, design and development of computer hardware 
and software 

 
 

  43الصنف 

  .خدمات توفير األطعمة والمشروبات واإلقامة المؤقتة
Services for providing food and drink, temporary 
accommodation. 

 

  44الصنف 

الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ خدمات العناية الصحية والعنايـة بالتجميـل           
  .لإلنسان أو الحيوان؛ خدمات الزراعة وفالحة البساتين والغابات

Medical services, veterinary services, hygienic and 
beauty care for human beings or animals, 
agriculture, horticulture and forestry services. 

 

  45الصنف 

  خدمات قانونية؛ خدمات أمنية لحمايـة الممتلكـات واألفـراد ،  خـدمات شخـصية                
  .واجتماعية يقدمها آخرون  تلبية لحاجات االفراد

  
Legal services, security services for the protection of 
property and individuals, personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals. 

  


