
اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل 
  العالمات

 الئحة بالفئات
  

  
الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي وآذلك في  -١

الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، راتنج اصطناعي غير معالج، بالستيك غير معالج، أسمدة، 
اد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد آيميائية لحفظ المواد الغذائية، مرآبات إخم

  .مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة
  
والورنيش والالآيه، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من ) البويات(الدهانات  -٢

رقائق أو مسحوق  خام، معادن في شكل طبيعي اتنجالتلف، مواد التلوين، مواد تثبيت األلوان، ر
  .ين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانينالستخدام الدهان

  
المالبس، مستحضرات  وآي في غسل ومواد أخرى تستعملاألقمشة  قصر مستحضرات  – ٣ 

عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل صابون، ، وآشط  وجلي  تنظيف وصقل
  .منظفات  األسنان الشعر، )لوسيون(، غسول )الكوزمتيك(
  
بما في (زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مرآبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود  -٤

  .، مواد إضاءة، شموع وفتائل لإلضاءة)ذلك وقود المحرآات
  
، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة وصحية مستحضرات صيدلية وبيطرية -٥

ة للرضع واألطفال، لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع لالستعمال الطبي وأغذي
، )والحيوانات الضارة ،الطيورالحشرات (الهوام طب األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة

 INCONTINENCE GARMENTS. عشاباال فطريات ومبيداتالمبيدات 
  
ة معدنية، مواد معدنية معادن غير نفيسة وآل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقل -٦

لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسالك غير آهربائية من معادن غير نفيسة، مصنوعات 
حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق واألشياء 

  .الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، خامات معادن
  
، قارنات آلية )عدا ما آان منها للمرآبات البرية(آالت وعدد آلية، محرآات ومكائن  -٧

، )عدا ما يدار باليد(، معدات زراعية )عدا ما آان منها للمرآبات البرية(وعناصر نقل الحرآة 
  .أجهزة تفقيس البيض

  
أسلحة بيضاء،  ،)الشوك والسكاآين والمالعق(أدوات قطع ) تدار باليد(عدد وأدوات يدوية  -٨

  .أدوات حالقة
  
التصوير الفوتوغرافي  وأدواتاالجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة  -٩

والسينمائي واألجهزة واالدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة 



أو تكثيف أو تنظيم أو  واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل) اإلشراف(
التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حامالت 

بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماآينات بيع آلية وآليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد، 
أجهزة إخماد آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات وأجهزة آمبيوتر لمعالجة البيانات، 

  . TELEPHONE RING CALLS. النيران
  

أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية،  -١٠
  .أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز الجروح

  
اجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه  -١١
  . غراض الصحيةألاو
  

  .المرآبات واجهزة النقل البري والجوي والمائي -١٢
  

  .األسلحة النارية والذخيرة والقذائف والمتفجرات واأللعاب النارية -١٣
  
  

المعادن النفيسة وآل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها،  -١٤
أدوات قياس و ساعات لضبط الوقتالكريمة، ارواألحجغير الوارد في فئات أخرى، المجوهرات 

  .الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة
  

  .آالت موسيقية -١٥
  

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير الواردة في فئات  -١٦
أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق 

ة في القرطاسية او لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي الدهان او التلوين، اآلالت المستعمل
، مواد التغليف )عدا االجهزة(، مواد التوجيه والتدريس )عدا االثاث(الكاتبة واللوازم المكتبية 

  .)الراسمات(، حروف الطباعة، الكليشيهات )غير الواردة في فئات أخرى(البالستيكية 
  

طاط والغاتابرشا والصمغ واالسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد الم -١٧
وغير واردة في فئات أخرى، مواد بالستيكية متشكلة بالبثق لالستعمال في التصنيع، مواد 

  .تغليف وحشو وعزل، أنابيب مرنة غير معدنية
  

الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير  -١٨
الواردة في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، 

  .المظالت والشماسي والعصي، السياط واطقم الحيوانات والسروج
  

ة غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني ، أنابيب قاسي)غير معدنية(مواد بناء  -١٩
  .غير معدنية) مجسمات(غير معدنية قابلة للنقل، نصب 

  
المصنوعة من  ،)غير الواردة في فئات أخرى(االثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات  -٢٠

أو عظم الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج 



المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من  أوالحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار 
  .المواد البالستيكية

  
عدا فراشي (، فراشي وإسفنجأمشاط ،أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ  -٢١

اج غير مشغول وزجاج ، مواد صنع الفراشي،أدوات تنظيف، سلك جلي، زج)التلوين أو الدهان
، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني )عدا الزجاج المستعمل في المباني(شبه مشغول 

  .خزفية غير واردة في فئات أخرى
  

غير ( والغرائز واألآياس واألشرعةالحبال والخيوط والشباك والخيام والمظالت والمشمع  -٢٢
، مواد )البالستيك أوعدا ما آان من المطاط ( ، مواد التبطين والحشو)الواردة في فئات أخرى
  .نسيج من األلياف الخام

  
  .الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج -٢٣

  
  .المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش والموائد -٢٤

  
  

  .الرأس المالبس ولباس القدم وأغطية - ٢٥
  

والعراوي، ) الكالبات(ئط والجدائل، األزرار والخطافات المخرمات والمطرزات والشرا -٢٦
  .الدبابيس واالبر، الزهور االصطناعية

  
  

ومواد أخرى لتغطية  األرضياتالسجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش  -٢٧
  )من مواد غير نسيجية(القائمة، وما يعلق على الجدران لتزيينها  األرضيات

  
  

واألدوات الرياضية غير الواردة ) الجمباز(لعب، أدوات الرياضة البدنية ال وأدواتاللعب  -٢٨
  .) شدة ( ورق اللعب – في فئات أخرى، زخارف شجرة عيد الميالد

  
  

اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواآه وخضراوات محفوظة  -٢٩
والحليب ومنتجات  لسكر، البيضومربيات وفواآه مطبوخة با) جيلي(ومجففة ومطهوة، هالم 

  .، الزيوت والدهون المعدة لألآلاأللبانواللبن ومنتجات  الحليب،
  

والتابيوآا والساغو والبن االصطناعي، الدقيق  واألرزالبن والشاي والكاآاو والسكر  -٣٠
ويات المثلجة، لالح و والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات 

 ، الملح والخردل والخل)بايكن بودر(، الخميرة ومسحوق الخبيزاألسودنحل والعسل عسل ال
 . ، سكاآر لألآلالبهارات ، الثلج ،)التوابل(ات والصلص

  
لمنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغالل غير الواردة في فئات أخرى، ا -  ٣١ 

البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الحيوانات الحية، الفواآه والخضراوات الطازجة، 
  ) . Trees( واألشجار )  Seedlings(، الشتول الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبت



  
والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، ) شراب الشعير(البيرة  -٣٢

راب ومستحضرات أخرى لعمل مشروبات مستخلصة من الفواآه وعصائر الفواآه، ش
  المشروبات

  
  .)عدا البيرة(مشروبات آحولية  -٣٣

  
  .المدخنين والثقاب وأدواتالتبغ  -٣٤

  
  .وتفعيل النشاط المكتبي األعمالوتوجيه  وإدارة واإلعالنالدعاية  -٣٥

  
  .ةوالشؤون العقاري ،الشؤون التمويلية ، الشؤون النقدية،الشؤون المالية التأمين،خدمات  -٣٦

  
  .التجميع أووخدمات الترآيب   واإلصالحإنشاء المباني  -٣٧

  
  .االتصاالت -٣٨

  
  .النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر -٣٩

  
  .معالجة المواد-٤٠

  
  .التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية -٤١

  
بحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل الخدمات العلمية والتقنية وخدمات ال -٤٢

  .الصناعية، خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر واألبحاث
  

  .المؤقت اإليواءوالمشروبات، وخدمات  األطعمةخدمات توفير  -٤٣
  

الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال  -٤٤
  .الحيوانات، خدمات الزراعة والبستنة والغاباتوشرية للكائنات الب

  
شخصية واجتماعية  ، خدمات واألفرادلحماية الممتلكات  أمنية، وخدمات  قانونية خدمات -٤٥

  .األفراديقدمها آخرون تلبية لحاجات 
  
  
  
 


