الصنف االول
أ :المنتوجات الكيميائية و مواد اللصق المستعملة في الصناعة
و العلوم و التصوير الفوتغرافي  ,راتنجات اصطناعية غير
معالجة و بالستيك غير معالج
ب :المنتوجات الكيميائية المستعملة في الزراعة و زراعة
البساتين و الغابات و السماد الطبيعي و الصناعي
ج :المركبات المعدة الطفاء الحرائق
د :مواد و مستحضرات سقي و لحام المعادن
ه :المنتجات الكميائية المعدة لحفظ المواد الغذائية
و :مواد دباغة

CLASS 1:
A: Chemicals and adhesive substances used in
industry, science and photography.
Unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics
B: Chemical products used in agriculture,
horticulture, forestry natural and artificial
manure
C: Fire extinguishing compositions
D: Substances for tempering and soldering
metal
E: chemical substances for preserving
foodstuffs
F: Tanning Substances

الصنف الثاني
أ :مواد التلوين و الدهان و الورنيش و الالكيه ,مواد للمحافظة
على االخشاب و االصباغ و مواد الصباغة القلفونية و مواد
تثبيت االلوان
)ب :صمغ اللك ( راتنجات طبيعية خام
ج :مواد معدة للوقاية من الصدا
د :معادن بشكل رقائق او مسحوق الستخدام الدهانيين و فنني
الديكور و عمال الطباعة و الفنانيين (اغراض الصنع و الزينة)
الصنف الثالث
أ :مواد و مستحضرات لقصر االقمشة و مواد اخرى تستعمل
في غسل و كي المالبس ,الصابون
ب :مستحضرات تنظيف و صقل و جلي و قشط و ازالة البقع
الشحمية
ج :عطور ,زيوت روحية عطرية ,مستحضرات تجميل ,
)غسول للشعر (لوشن
د :منظفات اسنان
الصنف الرابع
أ :الزيوت و الشحوم الصناعية (عدا الزيت و الشحم الصالحين
)لالكل و الزيوت الروحية) مزلقات (زيوت تزييت
ب :وقود (بما في ذلك وقود المحركات الكحولية ) و مواد
تنوير و اضاءة
ج :المركبات المعدة المتصاص و ترطيب و تثبيت الغبار
د :شموع التنوير ,شموع مسلوبة فتايل تنوير ليلية
الصنف الخامس
أ :المنتوجات الصيدلية و البيطرية و مستحضرات صحية
لغايات طبية
ب :مواد غذائية معدة لالستخدام الطبي او الغراض صحية,
اغذية لالطفال و الرضع و المرضى
ج :لصقات طبية و جراحية
د :مواد تضميد طبية و جراحية
ه :مواد لحشو االسنان و بصمها و الشموع المستعملة في طب
االسنان
و :المواد المطهرة ,مستحضرات البادة الحشرات و الحيوانات
الضارة ,مبيدات الفطريات و مبيدات اعشاب

CLASS 2 :
A: Paints, varnishes, lacquers preservative for
paints and against deterioration of wood
coloring matters and dyestuff mordant
B: Natural resins
C: Preservative against rust
D: Metal in foil and powder form for painters
and decorators and artists
CLASS 3 :
A: Preparations and substances for bleaching
and laundry use soaps
B: Polishing and abrasive scouring and
cleaning preparations
C: Perfumery and essential oils cosmetics hair
lotions
D: Dentifrice
CLASS 4 :
A: Industrial oils and greases (other than edible
oils and fats and essential oils) lubricants
B: Fuels (including motor spirit) and illuminant
C: Dust laying and absorbing and wetting and
binding compositions
D: Candles, tapers, night-lights and wick
CLASS 5:
A: Pharmaceutical and veterinary preparations
and sanitary preparations for medical purposes
B: Dietetic substances adapted for medical use,
foods for babies, infants and invalids
)C: Plasters (medical and surgical
D: Material for bandaging (medical and
)surgical
E: Material for stopping and filling teeth dental
wax
F: Disinfectants, preparations for killing weeds

herbicides fungicides and destroying vermin
CLASS 6:
A: Ores, unwrought and partly wrought
common metals and their alloys
B: Anchors
C: Anvils
D: Bells
E: Rolled and cast building materials,
transportable buildings of metal rails and other
metallic materials for railway tracks
F: Chains (except driving chains for vehicles)
G: Cables and wires of common metal (nonelectric)
H: Locks and keys, safes and cash boxes
I: Horse shoes
J: Nails and screws, ironmongery, small items
of metal hardware
K: Metallic pipes and tubes
L: Other goods in non-precious metals not
included in other classes
CLASS 7:
A: Machines and machine tools, machine
couplings and belting
B: Agricultural implements other than handoperated, incubators for eggs
C: Engines and motors of all kinds (except for
land vehicles) and Agricultural implements
other than hand operated
CLASS 8:
A: Hand tools and implements (hand-operated),
razors
B: Cutlery, forks and spoons
C: Side arms (swords and daggers and the like)

الصنف السادس
 معادن غير نفسية خام و مستحضرة قسما و خليطا:أ
 مراسي:ب
 سندانات و مصنوعات حدادة:ج
 اجراس:د
 مباني متنقلة,) مواد بناء معدنية (مسبوكة او في قوالب:ه
 قضبان و مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية,معدنية
)(كبالت
 سالسل (ماعدا سالسل السيارات:)و
 حبال و اسالك معدنية (من معادن غير نفسية) ما عدا:ز
الكهربائية منها
 خزائن لحفظ الوثائق, اقفال و مفاتيح قاصات صناديق نقود:ح
و االشياء الثمينة
 انعال الخيول:ط
 مسامير و براغي و خرداوات معدنية صغيرة:ي
 انابيب معدنية و مواسير:ك
 منتوجات اخرى مصنوعة من معادن غير ثمينة و غير:ل
داخلة في اصناف اخرى
الصنف السابع
 سيور او قوانش ورابطات للمكائن, االت وعددها:أ
, ماكنات و معدات زراعية ماعدا مايدار منها باليد:ب
حاضنات و اجهزة تفقيس بيض
 محركات و مكائن على اختالف انوعها (عدا ما كان منه:ج
للمركبات البرية) قارنات الية و عناصر نقل الحركة (ماعدا
ماكان منها للمركبات البرية) و ماكنات و معدات زراعية
ماعدا ما يدار منها باليد
الصنف الثامن
 ادوات و عدد و االت يدوية و ادوات حالقة:أ
 سكاكين و شوكات و مالعق:ب
 السالح االبيض (سيوف و خناجر و ماشاكل ذلك من:ج
)االسلحة

CLASS 9:
A: Scientific, nautical, surveying and electrical
apparatus and instruments including wireless,
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity
B: Photographic, cinematographic and optical
instruments and apparatus, apparatus for
recording transmission or reproduction of
images
C: Weighing, measuring, signaling and
checking apparatus and instruments automatic
vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus
D: Teaching apparatus and instruments,
lifesaving apparatus and instruments
E: Talking machines, apparatus and
instruments for recording transmission,
broadcasting or reproduction of sound,
recording discs
F: Cash counters and registers, calculating
machines, data processing equipment and
computers
G: Fire-extinguishing apparatus
H: Automatic machines, Magnetic data carriers,
recording discs
CLASS 10:
A: Surgical, medical, veterinary and dental
instruments and apparatus, orthopedic articles
suture materials
B: Artificial limbs, eyes and teeth
CLASS 11:
A: Installations for lighting
B: Installations for heating
C: Installations for steam generating
D: Installations for cooking
E: Installations for refrigerating
F: Installations for drying
G: Installations for ventilation
H: Installations for water supply services
I: Installations for sanitary purposes
CLASS 12:
A: Vehicles
B: Apparatus for locomotion by land, water or
air (including engines and motors for land
vehicles)

الصنف التاسع
ادوات و اجهزة و االت علمية و مالحية و مساحية و:أ
 اجهزة و ادوات لوصل او,كهربائية بما فيها االجهزة الالسلكية
فتح او لتحويل او لتكثيف او تنظيم او التحكم في الطاقة
الكهربائية
,, ادوات و اجهزة التصوير الفتوتغرافي و السينمائي:ب
االجهزة و االدوات البصرية اجهزة تسجيل او ارسال او نسخ
الصور
 ادوات و اجهزة قياس الوزن والقياس و المراقبة و االشارة:ج
 االت اوتوماتيكية نتحرك بوضع قطع من, )(الضبط و التأشير
 ماكنات البيع االلية,النقود او اقراص
 للتعليم و انقاذ الحياة, اشارات و ادوات و معدات مدرسية:د
, اجهزة تسجيل او ارسال او نسخ او بث او نقل الصوت:ه
حاكيات (ماغرافون) او اقراص تسجيل
 معدات و اجهزة,  االت حاسبة, االت لقيد النقود و عدها:و
 برامجيات الحاسوب,حاسوبية لمعالجة البيانات
 معدات اطفاء الحريق:ز
 اقراص, حامالت بيانات مغناطيسية, االالت االوتوماتيكية:ح
تسجيل

الصنف العاشر
 اجهزة و ادوات جراحية و طبية و بيطرية و مايستعمل منها:أ
 مواد خياطة او درز الجروح, ادوات تجبير,في طب االسنان
 االرجل و االيدي و العيون و االسنان االصطناعية:ب
الصنف الحادي عشر
 اجهزة االنارة:أ
 اجهزة التدفئة:ب
 اجهزة توليد و استخراج البخار:ج
 اجهزة الطبخ:د
 اجهزة التبريد:ه
 اجهزة التجفيف:و
 اجهزة التهوية و تقية الهواء:ز
 التركيبات السالة و توريد المياه:ح
 اجهزة و تركيبات صحية:ط
الصنف الثاني عشر
 مركبات و عربات:أ
 اجهزة و وسائل النقل البري او الجوي او المائي بما فيها:ب
محركات و موتورات السيارات و اجراء المركبات

CLASS 13:
A: Firearms
B: Ammunition and projectiles
C: Fireworks
D: Explosives
CLASS 14:
A: Precious metals and their alloys and goods
in precious metals or coated therewith (except
cutlery, forks and spoons)
B: Jewelry in general and precious stones
C: horological and other chronometric
instruments

CLASS 15:
A: Musical instruments (other than talking
machines and wireless)
Class 16:
A:Paper and cardboard and goods made from
there, not included in other classes
B: Printed matter including newspapers,
periodicals and books
C: Bookbinding material
D: Photographs
E: Stationery and writing material adhesives for
stationery or household purposes
F: Artist's materials (other than colors or
varnish)
G: Typewriters
H: Office requisites (other than furniture)
I: Instructional and teaching material (other than
apparatus)
J: Playing cards, plastic materials for packaging
(not included in other classes)
K: Printers type and clichés (stereotype)
L: Brushes for painting and coloring
CLASS 17:
A: Gutta-percha, rubber, gum, and substitutes
and articles there from and not included in other
classes plastics in extruded form for use in
manufacture
B: Materials for packing, stopping and
insulating
C: Asbestos , mica and goods made from these
materials and not included in other classes
D: Flexible pipes, not of metal
CLASS 18:
A: Leather and imitations of leather and articles
made from these materials and not included in

الصنف الثالث عشر
 اسلحة نارية:أ
 عتاد و مقذوفات:ب
 العاب نارية:ج
 مواد متفرقعة و متفجرات:د
الصنف الرابع عشر
 المعادن الثمينة و حليطها و اشياء مصنوعة منها او مطلية:أ
)بها (عدا السكاكين و الشوك و المالعق
 المجوهرات عموما و االحجار الكريمة:ب
 ساعات و االت اخرى مختصة بتقسيم الوقت و قياسه و:ج
ضبطه

الصنف الخامس عشر
 االالت الموسقية (ماعدا الغرامفونات و االجهزة الالسلكية:)أ
الصنف السادس عشر
 الورق و الورق المقوى و المنتوجات المصنوعة منهما و غير:أ
واردة في فئات اخرى
 المطبوعات بما فيها الجرائد و المجالت و الكتب:ب
 مواد للتجليد:ج
 صور فوتغرافية:د
 القرطاسية و ادوات الكتابة و مواد اللصق المستعملة في:ه
القرطاسية او الغراض منزلية
 مواد للفنانين (عدا التلوين و الفارنيش:)و
 طابعات:ز
 لوازم مكتبية (عدا االثاث:)ح
 مواد للتعليم و التوجيه و التهذيب (عدا االجهزة:)ط
 مواد التغليف البالستيكية (غير واردة في فئات, ورق اللعب:ي
)اخرى
 الكليشيهات (الراسمات, حروف الطباعة:)ك
 فرش الدهان و التلوين:ل

الصنف السابع عشر
 و مايحل محلها او, صمغ, المطاط,) صبغ جاوة (كوتابرجة:أ
,المنتوجات المصنوعة منها و غير الواردة في فئات اخرى
مواد بالستسكسة مشكلة بالبئق لالستعمال في التصنبع
 مواد للحزم و التغليف و العزل و الحشو:ب
 االسبستوس و المايكا ز منتوجتهما:ج
 انابيب مرنة غير معدنية:د

الصنف الثامن عشر
 الجلود المدبوغة و تقليدها و اشياء مصنوعة منها غير واردة:أ
في اصناف اخرى

)ب :جلود الحيوانات الخام او المدبوغة (الطرية او المجففة
ج :صناديق و حقائب السفر
د :شماسي و مظالت و عصبي و اسواط
ه :سروج و طقوم و خيول المركبات ولوازم السروجية
الصنف التاسع عشر
أ :مواد بناء غير معدنية ,احجار طبيعية و اصطناعية ,سمنت
وكلس (نورة) و مالط و جص و حصى و مواد النشاء الطرق
ب :االسلفت و الزفت و القار
ج :منازل قابلة للنقل غير معدنية
د :تماثيل و نصب تذكارية ,مجسمات غير معدنية
ه:مداخن
و:انابيب فخارية و من السمنت ,انابيب قاسية غير معدنية
للمباني
الصنف العشرون
أ :اثاث
ب :المرايا و البراوبز (اطارات الصور) الخ
ج :مواد غير مدرجة قي اصناف اخرى مصنوعة من الخشب
او فلين او قصب او خيزران او الصفصاف او قرون العظام
د :عظام العاج و عظم الحوت او الصدف او الكهرمان او
المحار ,عرق اللؤلؤ ,المرشوم و السلولويد و المواد البديلة لكل
هذه المواد او من المواد البالستيكية
الصنف الحادي والعشرون
أ :ادوات صغيرة و اواني و اوعية قابلة للنقل تستعمل في
المنازل و المطابخ غير معمولة من معادن ثمينة او مطلية بها,
اواني زجاجية و خزفية ,او خزف صيني ,و فخارية غير
مدرجة في اصناف اخرى  ,سلك جلي ,زجاج غير مشغول و
)زجاج شبه مشغول (خالف الزجاج المستعمل في المباني
ب :امشاط اسفنجات فرش عدا الفرش المذكورة في الصنف
 16مواد لصنع الفرش
)ج :ادوات للتنظيف (غير كهربائية
الصنف الثاني والعاشرون
أ :حبال و خيوط قوية و خيوط عادية
ب :خبام و شبكات و المظالت و شراعات و اكياس و مشمع و
)قاية (غير واردة في غنات اخرى
ج :مواد للحشو و التبطين (عدا ما كان من المطاط او
)البالستيك
د :مواد نسيج من االلياف الخام
الصنف الثالث والعاشرون
أ :غزول مستخدمة للنسيج
ب :خيوط مستخدمة للنسيج

other classes
B: Animal skins and hides
C: Trunks and traveling bags
D: Umbrellas, parasols walking sticks whips
E: Harnesses and saddlery
CLASS 19:
A: Nonmetallic building materials natural and
artificial stone cement, lime, mortar, plaster and
gravel road-making materials
B: Asphalt, pitch and bitumen
)C: Transportable building (Nonmetallic
)D: Stone statues and monuments (nonmetallic
E: Chimneys
F: Pipes of earthenware or cement
CLASS 20:
A: Furniture
B: Mirrors, pictures frames and the like
C: Goods (not included in other classes) made
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone
D: Ivory, whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum, celluloid and substitutes for
all these materials, or of plastics
CLASS 21:
A: Small utensils and containers not made of
precious metals or coated therewith, for
household and kitchen use glassware,
porcelain and earthenware not included in other
classes steel wool unworked or semi-worked
)glass (except glass used in building
B: Combs sponges brushes not included in
class 16 brush-making materials
C: Materials for cleaning purposes (non)electric
CLASS 22 :
A: Ropes and strings
B: Tents awnings nets sails sacks tarpaulins
C: Padding and stuffing materials (except for
)rubber or plastics
D: Raw fibrous textile materials
CLASS 23:
A: Yarns, for textile use
B: Threads, for textile use

CLASS 24:
A: Cotton tissues and piece goods not included
in other classes
B: Woolen tissues and piece goods not include
in other classes
C: Silk tissues and piece goods not included in
other classes
D: Other tissues and piece goods not included
in other classes, bed and table covers
CLASS 25:
A: Head wear
B: Clothing (outer and new)
C: Clothing (inner and new)
D: Used (second hand) clothing
E: Shoes and stockings
F: Socks and stockings

الصنف الرابع والعشرون
 منسوجات قطنية غير واردة في اصناف اخري:أ
 منسوجات صوفية غير واردة في اصناف اخرى:ب
 منسوجات حريرية غير واردة في اصناف اخرى:ج
 اغطية, منسوجات اخرى غير واردة في اصناف اخرى:د
الفراش و الموائد

الصنف الخامس والعشرين
 لباس الرأس:أ
 مالبس خارجية (جديدة:)ب
 مالبس داخلية (جديدة:)ج
 مالبس مستعملة:د
 احذية ومايلبس بالقدم:ه

CLASS 26:
A: Lace and embroidery, ribbons and braids
buttons of all descriptions buckles, hooks and
eye
B:LASS
Pins27:
and needles
C
C: Carpets,
Artificial flowers
A:
rugs and mats of all descriptions
B: Linoleum and other materials for covering
floors
C: Wall hangings (non-textiles)

الصنف السادس والعشرين
 و, االبزيمات, دانتيالت و مطرزات و الشرائط و الجدائل:أ
 خطافات (الكالبات) و, مشابك,االزرار على اختالف انوعها
العراوي
 دبابيس وابر:ب
الصنف السابع والعشرين
 ازهار اصطناعية:انوعها
ج
 سجاد وبسط و حصر على اختالف:أ
 ليوليم (مشمع فرش االرضيات) و مصنوعات اخرى:ب
لتغطية ارض الغرف
 مواد تعلق على الجدران لتزيينها (من مواد غير منسوجة:)ج

CLASS 28:
A: Games and playthings
B: Gymnastic and sporting articles not included
in other classes
C: Ornaments and decorations for Christmas
trees
CLASS 29:
A: Meat dead fish, dead poultry and dead game
meat extracts
B: Preserved, frozen, dried and cooked fruits
and vegetables compotes
C: Jellies and jams
D: Eggs
E: Mil, sour milk (Laban), butter, cheese and
other dairy products Milk-based products
F: Edible oils and fats
G: Other preserved foodstuffs
H: Pickles

الصنف الثامن والعشرون
 العاب و لعب:أ
 لوازم الجمناستك و االلعاب الرياضية و االدوات الرياضية:ب
الغير واردة في اصناف اخرى
 مواد الزينة و الزخرفة الشجار عيد الميالد:ج
الصنف التاسع والعشرون
 لحوم و اسماك و لحوم الطيور الداجنة و طيور الصيد:أ
خالصة اللحم
,) اثمار و مخضرات (محفوظة و مجمدة و مجففة و مطهوة:ب
و فواكه مطبوخة بالسكر
 جيالتين و مربيات:ج
 بيض:د
 حليب و لبن و زبدة و جبن و منتجات يكون الحليب هو:ه
السائد فيها و منوجات االلبان
 زيت االكل ودهن االكل:و
 ماكوالت اخرى محفوظة في علب:ز
 مخلالت-ح

الصنف الثالثون
أ :قهوة و مواد تحل محلها
ب :شاي
ج :الكاكاو ،مشروبات اساسها الكاكاو والشوكوالتة
د :سكر
ه :ارز
و :تايبوكا (نوع من النشأ )
ز :ساغو (لباب نخل الهند)
ح :دقيق و مستحضرات مصنوعة من الحبوب ،خبز،
بسكويت ،كعك ،فطائر
ط :حلويات و سكريات
ي :مثلجات
ك :عسل
ل :دبس
م :خميرة ،مسحوق الخبازة
ن :ملح
س :خردل
ع :فلفل
ف :خل
ص :بهارات ،منكهات بانواعها ماعدا الزيوت العطرية
ق :ثلج
ر :الصلصات (التوابل) ،توابل السلطة ،كتشاب ،مايونيز
الصنف الواحد و الثالثون
أ :منتوجات زراعية و منتوجات البساتين و الغابات و الحبوب
غير المدرجة في اصناف اخرى
ب :الحيوانات الحية
ج :اثمار و مخضرات طازجة
د :بذور
نباتات حية و ازهار طبيعية
و :مواد غذائية للحيوانات
ز :شعير مخمر (مولت) و ماشابهه
الصنف الثاني و الئالئون
أ :بيرة
ب :مياه معدنية و غازية و سائر المشروبات غير الكحولية
ج :شراب (شيرة) و سائر المستحضرات لعمل المشروبات و
مشروبات مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه
الصنف الثالث و الثالثون
أ :خمور
ب :مشروبات روحية
ج :مشروبات روحية حلوة

CLASS 30:
A: Coffee and coffee substitutes
B: Tea
C: Cocoa, beverages (chocolate and cocoa)based
D: Sugar
E: Rice
F: Tapioca
G: Sago
H: Flour, preparations made from cereals bread
biscuits and cakes
I: Pastry and confectionery
J:Ices
K: Honey
L: Treacle
M: Yeast, baking powder
N: Salt
O:Mustard
P: Pepper
Q: Vinegar
R: Spices, flavorings other than essential oils
S: Ice
T: Sauces, Dressings for salad, Ketchup,
mayonnaise
CLASS 31:
A: Agricultural, horticultural and forestry
products and grains not included in other
classes
B: Living animals
C: Fresh fruits and vegetables
D: Seeds
E: Live plants and flowers
F: Foodstuffs for animals
G: Malt and the like
CLASS 32:
A: Beer
B: Mineral and aerated waters and other
nonalcoholic drinks
C: Syrups and other preparations for making
beverages
CLASS 33:
A: Wines
B: Alcoholic
C: Liqueurs

الصنف الرابع و الثالثون
أ :تبغ خام و مصنوع
ب :سيكاير
ج :سيكار
د :ادوات للمدخنين غير مصنوعة من معادن ثمينة او مطلية
بها
ه :كبريت
و :والعات ( قداحات) غير مصنوعة من معادن ثمينة او مطلية
بها
الصنف الخامس و الثالثون
أ :خدمات الدعاية و االعالن
ب :ادارة و توجيه االعمال
ج :تفعيل النشاطات المكتبية
الصنف السادس و الثالثون
أ :التأمين
ب :الشؤون التمويلية
ج :الشؤون المالية
د :الشؤون العقارية
الصنف السابع و الثالثون
أ :كافة الخدمات المتعلقة باالنشاء و البناء
ب :خدمات الصيانة و االصالح و التنظيف و الغسل و التجديد
ج :خدمات التركيب و التنصيب او التجميع
الصنف الثامن و الثالثون
أ :االتصاالت
الصنف التاسع و الثالثون
أ :النقل
ب :تغليف و تخزين السلع
ج :تنظيم رحالت السفر
الصنف االربعون
أ :معالجة المواد
الصنف الواحد و االربعون
أ :التعليم و التهذيب
ب :التدريب
ج :الترفيه
د :االنشطة الرياضية و الترفيهية

CLASS 34:
A: Raw or manufactured tobacco
B: Cigarettes
C: Cigars
D: Smoker's articles not of precious metals nor
coated therewith
E: Matches
F: Lighters not of precious metals nor coated
therewith
CLASS 35:
A: Advertising
B: Business management Business
administration
C: Office functions
CLASS 36:
A: Insurance
B: Financial affairs
C: Monetary affairs
D: Real estate affairs
CLASS 37:
A: Building construction
B: Repair, maintenance, cleaning, washing and
renovation services
C: Installation services
CLASS 38
A: Telecommunications
CLASS 39:
A: Transport
B: Packaging and storage of goods
C: Travel arrangement
CLASS 40:
A: Treatment of materials
Class 41:
A: Education
B: Providing of training
C: Entertainment
D: Sporting and cultural activities

CLASS 42:
A: Providing of food and drink
B: Temporary accommodation
C: Medical, hygienic and beauty care
D: Veterinary agricultural services, horticulture
and forestry services
E: Legal services
F: Scientific and technological services and
research and design relating thereto, industrial
analysis and research services
G: Design and development of computer
hardware and software
H: Goods or services that cannot be placed in
other classes
I: Security services for the protection of
property and individuals personal and social
services rendered by others to meet the needs
of individuals

الصنف الثاني و االربعون
 خدمات توفير االطعمة و المشروبات:أ
 خدمات االيواء المؤقت:ب
 خدمات طبية و خدمات العناية الصحية و التجميل:ج
 خدمات بيطرية و خدمات الزراعية و البستنة و الغابات:د
 خدمات قانونية:ه
 الخدمات العلمية و التقنية و خدمات البحث و التصميم:و
 خدمات التحاليل و االبحاث الصناعية,المتعلقة بها
 خدمات تصميم و تطوير العتاد الحاسوبي و البرمجات:ز
الحاسوبية
 بضائع و خدمات اليمكن تصنيفها في اصناف اخرى:ح
 خدمات شخصية, خدمات امنية لحماية الممتلكات و االفراد:ط
و اجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات الفرد

