
 تصنيف نيس

 البضاعة المادة النوع ت

 أ 1 1
المنتوجات الكيميائية والمواد اللزجة المستعملة في 

 الصناعة والعلوم والتصوير الشمسي.

 ب 1 2
المنتوجات الكيميائية المستعملة في الزراعة وزراعة 

 البساتين والغابات والسماد الطبيعي واالصطناعي.

 الحريق.المركبات المعدة الطفاء  ج 1 3

 مواد لحم المعادن. د 1 4

 المنتوجات الكيميائية المعدة لحفظ المواد الغذائية. هـ 1 5

 مواد الدباغة. و 1 6

 أ 2 7
مواد التلوين والدهان)فارنيش( مواد للمحافظة على 

 االخشاب واالصباغ مواد الصباغة قلفونية.

 صمغ اللك. ب 2 8

 مواد معدة للوقاية من الصدأ. ج 2 9

 د 2 10
معادن من صفائح ومعادن بشكل مسحوق الغراض الصنع 

 والزينة.

 مواد ومستحضرات للغسيل. الصابون. أ 3 11

 مستحضرات للتنظيف والصقل وازالة البقع الشحمية. ب 3 12

 ج 3 13
الروائح العطرية والزيوت الروحية)كوزماتيك( محلول 

 للشعر.

 مساحيق لتنظيف االسنان. د 3 14

 أ 4 15
الزيوت والشحوم الصناعية ) عدا الزيت والشحم 

 الصالحين لالكل والزيوت الروحية(. زيوت التزييت.

 ب 4 16
المركبات القابلة لالشتعال)بما فيه كحول تسيير الموتور( 

 مادة التنوير.

 المركبات المعدة لترسيب وامتصاص ذرات الغبار. ج 4 17

 فتايل انوار ليلية.شموع التنوير.شموع مسلوبة.  د 4 18

 المنتوجات الصيدلية البيطرية والصحية. أ 5 19

 المنتوجات الغذائية لالطفال والمرضى. ب 5 20

 لصقات )طبية وجراحية(. ج 5 21

 لوازم التضميد)طبية وجراحية(. د 5 22

 هـ 5 23
مواد لحشو االسنان وبصمها .والشموع المستعملة في طب 

 االسنان.

 و 5 24
المواد المطهرة. مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات 

 المضرة.



 معادن رخيصة خام ومستحضر قسما.وخليطهما. أ 6 25

 مراسي. ب 6 26

 سندانات. ج 6 27

 اجراس. د 6 28

 هـ 6 29

مواد معدنية انشائية للبناء)مسبوكة او في قوالب(قضبان 

الحديدية ومهمات معدنية اخرى للخطوط الحديدية وللسكك 

. 

 سالسل )ما عدا سالسل السيارات(. و 6 30

 اسالك )كابيل(واسالك معدنية )ما عدا الكهربائية(. ز 6 31

 اقفال ومفاتيح.قاصات .صناديق النقود. ح 6 32

 انعال الخيول. ط 6 33

 مسامير وبراغي. ي 6 34

 انابيب معدنية. ك 6 35

 ل 6 36
غير ثمينة وغير منتوجات اخرى مصنوعة من معادن 

 داخلة في اصناف اخرى.

 أ 7 37
ماكنات وادواتها وعددها .سيور او قوائش ورابطات 

 للمكائن.

 ماكنات الزراعة.مكائن التفقيس. ب 7 38

 ج 7 39
محركات وموتورات على اختالف انواعها.)عدا ما هو 

 منها مختص بالسيارات(.

 ادوات واالت يدوية. أ 8 40

 وشوكات ومالعق.سكاكين  ب 8 41

 ج 8 42
السالح االبيض)سيوف وخناجر وما شاكل ذلك من 

 االسلحة(.

 أ 9 43
ادوات واالت للعلوم والمالحة والمساحة والكهربائية بما 

 فيها االجهزة الالسلكية.

 ب 9 44
ادوات واالت للتصوير الشمسي والسينما توغرافي 

 والبصريات.

 ج 9 45
والقياس.والضبط والتأشير.االت ادوات واالت للوزن 

 اوتوماتيكية تتحرك بوضع قطع من النقود او اقراص.

 اشارات وادوات ومعدات مدرسية ومعدات النقاذالحياة. د 9 46

 حاكي )غرامفون( االت تسجيل الصوت ونقله وبثه. هـ 9 47

 ماكنات لقيد النقود وعدها واالت حاسبة. و 9 48

 الحريق.معدات اطفاء  ز 9 49

 االالت االوتوماتيكية. ح 9 50



 أ 10 51
معدات وادوات جراحية وطبية وبيطرية وما يستعمل منها 

 في طب االسنان.

 االرجل وااليدي والعيون واالسنان االصطناعية. ب 10 52

 التركيبات المعدة للتنوير. أ 11 53

 التركيبات المعدة للتدفئة. ب 11 54

 المعدة الستخراج البخار.التركيبات  ج 11 55

 التركيبات المعدة للطبخ. د 11 56

 التركيبات المعدة للتبريد. هـ 11 57

 التركيبات المعدة للتجفيف. و 11 58

 التركيبات المعدة للتهوية. ز 11 59

 التركيبات المعدة السالة الماء. ح 11 60

 التركيبات الصحية. ط 11 61

 مركبات او عربات. أ 12 62

 ب 12 63
وسائل نقل برية ومائية وهوائية بما فيها محركات 

 وموتورات السيارات|.

 اسلحة نارية. أ 13 64

 عتاد ومقذوفات. ب 13 65

 العاب نارية. ج 13 66

 مواد متفرقعة. د 13 67

 أ 14 68
معادن ثمينة وخليطها واشياء مصنوعة منها او مطلية 

 بها)عدا سكاكين وشوك ومالعق(.

 الجواهر عموما والحجارة الكريمة. ب 14 69

 ساعات واالت اخرى مختصة بتقسيم الوقت وضبطه. ج 14 70

 االت موسيقية)ما عدا الغرامفونات واالجهزة الالسلكية(. أ 15 71

 ورق ومقوى ومواد مصنوعة منهما. أ 16 72

 مطبوعات بما فيها الجرائد والمجالت والكتب. ب 16 73

 للتجليد.مواد  ج 16 74

 صور شمسية. د 16 75

 قرطاسية وادوات الكتابة مواد لزجة للقرطاسية. هـ 16 76

 مواد للفنانين)عدا مواد التلوين والفارنيش(. و 16 77

 طابعات)تايبرايتر(. ز 16 78

 لوازم الدوائر )عدا االثاث(. ح 16 79

 مهمات للتعليم والتهذيب )عدا االالت واالدوات(. ط 16 80



 ورق اللعب. ي 16 81

 حروف الطبع والواح الحروف المسبوكة الثابتة. ك 16 82

 فرش للرسم والصبغ. ل 16 83

 أ 17 84

صبغ جاوة)كوتابرجة(.مطاط)الكاوجوك(وما يحل محلها 

واالشياء المصنوعة من هذة المواد غير المدرجة في 

 اصناف اخرى.

 مواد للحزم والعزل والحشو. ب 17 85

 االسبست والمايكا ومنتوجاتها. ج 17 86

 انابيب قابلة لاللتواء غير مصنوعة من معادن. د 17 87

 أ 18 88
الجلود المدبوغة وتقليدها واشياء مصنوعة منها غير 

 واردة في اصناف اخرى.

 جلود طرية ومجففة )جلود خام(. ب 18 89

 صناديق وحقائب للسفر. ج 18 90

 واسواط.شماسي ومظالت.عصى  د 18 91

 سروج وطقوم خيول المركبات ولوازم السروجية. هـ 18 92

 أ 19 93

مواد انشائية للبناء)غير معدنية(احجار طبيعية 

واصطناعية.سمنت وكلس)نورة(ومالط وجص وحصى 

 .مواد النشاء الطرق.

 االسفلت والزفت والقار. ب 19 94

 منازل قابلة للنقل. ج 19 95

 تذكارية حجرية.تماثيل ونصب  د 19 96

 مداخن. هـ 19 97

 انابيب فخارية ومن السمنت و 19 98

 اثاث. أ 20 99

 الخ.000مري.براويز ب 20 100

 ج 20 101
مواد غير مدرجة في اصناف اخرى مصنوعة من خشب 

 او فلين او قصب او خيزران او قرون.

 د 20 102
عظم عاج وعظم الحوت والصدف والكهرب وعرق اللؤلؤ 

 والرشوم والسلولويد وما يحل محل هذة المواد.

 أ 21 103

ادوات صغيرة واوعية قابلة للنقل تستعمل في المنازل 

والمطابخ غير معمولة من معادن ثمينة او مطلية بها.اواني 

 زجاجية وخزفية وفخارية غير مدرجة في اصناف اخرى.

 ب 21 104
الصنف امشاط.اسفنجات.فرش عدا الفرش المذكورة في 

 .مواد لصنع الفرش.16

 ادوات للتنظيف)غير كهربائية(. ج 21 105



 امراس وخيوط قوية وخيوط عادية. أ 22 106

 خيام وشبكات وشراعات واكياس ومشمع وقاية. ب 22 107

 ج 22 108
مواد للحشو)شعر الخيل(والياف حريرية)كابوك(والريش 

 وحشيشة البحر وغير ذلك.

 للمنسوجات.مواد خام  د 22 109

 غزول. أ 23 110

 خيوط. ب 23 111

 منسوجات قطنية غير المدرجة في اصناف اخرى. أ 24 112

 منسوجات صوفية غير المدرجة في اصناف اخرى. ب 24 113

 منسوجات حريرية غير المدرجة في اصناف اخرى. ج 24 114

 منسوجات اخرى غير المدرجة في اصناف اخرى. د 24 115

 لباس الرأس. أ 25 116

 مالبس خارجية )جديدة(. ب 25 117

 مالبس داخلية )جديدة(. ج 25 118

 مالبس مستعملة. د 25 119

 أحذية وما يلبس بالقدم. هـ 25 120

 جواريب. و 25 121

 أ 26 122
دانتيالت ومطرزات والشرائط واالزرار على اختالف 

 انواعها.مشابك . بكالت )كبشايات(.

 دبابيس وابر. ب 26 123

 ازهار اصطناعية. ج 26 124

 سجاد وبسط وحصر على اختالف انواعها. أ 27 125

 ليوليم ومصنوعات اخرى لتغطية ارض الغرف. ب 27 126

 سجوف )تعاليق غير منسوجة(. ج 27 127

 العاب ولعب. أ 28 128

 لوازم الجمناستيك وااللعاب الرياضية. ب 28 129

 الزينة والزخرفة الشجار عيد الميالد.مواد  ج 28 130

 أ 29 131
لحوم واسماك ولحوم الطيور الداجنة وطيور الصيد 

 خالصة اللحوم.

 اثمار ومخضرات)محفوظة ومجففة ومطبوخة(. ب 29 132

 جيالتين ومربيات. ج 29 133

 بيض. د 29 134

 حليب ولبن وزبدة وجبن ومنتجات االلبان. هـ 29 135



 زيت االكل ودهن االكل. و 29 136

 مأكوالت اخرى محفوظة في علب. ز 29 137

 مخلالت. ح 29 138

 قهوة ومواد تحل محلها. أ 30 139

 شاي. ب 30 140

 كاكاو. ج 30 141

 سكر. د 30 142

 ارز. هـ 30 143

 نايبوكا )نوع من النشأ(. و 30 144

 ساغو)لباب نخل الهند(. ز 30 145

 ح 30 146
ومستحضرات مصنوعة من الحبوب.خبز بسكويت دقيق 

 .كعك.

 حلويات وسكريات. ط 30 147

 مثلجات. ي 30 148

 عسل. ك 30 149

 دبس. ل 30 150

 خميرة.مسحوق الخبازة. م 30 151

 ملح. ن 30 152

 خردل. س 30 153

 فلفل. ع 30 154

 خل. ف 30 155

 بهارات. ص 30 156

 ثلج ق 30 157

 صوس)مرق التوابل(. ر 30 158

 أ 31 159
منتوجات زراعية ومنتوجات البساتين والغابات والحبوب 

 غير المدرجة في اصناف اخرى.

 مواشي حية. ب 31 160

 اثمار ومخضرات طازجة. ج 31 161

 بذور. د 31 162

 نباتات حية وازهار طبيعية. هـ 31 163

 مواد غذائية للحيوانات. و 31 164

 شعير مخمر)مولت( وما شابهه. ز 31 165

 بيرة. أ 32 166



 مياه معدنية وغازية وسائر المشروبات غير الكحولية. ب 32 167

 شيرة وسائر المستحضرات لعمل المشروبات. ج 32 168

 خمور أ 33 169

 مشروبات روحية. ب 33 170

 مشروبات روحية حلوة. ج 33 171

 تبغ خام ومصنوع. أ 34 172

 سيكاير. ب 34 173

 سيكار. ج 34 174

 د 34 175
ادوات للمدخنين غير مصنوعة من معادن ثمينة او مطلية 

 بها.

 كبريت. هـ 34 176

 و 34 177
والعات)قداحات( غير مصنوعة من معادن ثمينة او 

 مطلية.

 االعالن. أ 35 178

 ادارة االعمال. ب 35 179

 مهن مكتبية. ج 35 180

 التأمين. أ 36 181

 شوون مالية. ب 36 182

 شوون نقدية. ج 36 183

 شوون العقارات. د 36 184

 انشاء االبنية. أ 37 185

 التصليح. ب 37 186

 خدمات النصب. ج 37 187

 االتصاالت عن بعد. أ 38 188

 نقل. أ 39 189

 تغليف وخزن البضائع. ب 39 190

 ترتيب السفر. ج 39 191

 معالجة المواد. أ 40 192

 التعليم. أ 41 193

 التدريب. ب 41 194

 الترفيه. ج 41 195

 نشاطات رياضية وثقافية. د 41 196

 توفير الطعام والشراب. أ 42 197



 االقامة أو السكن الموقت. ب 42 198

 العناية الطبية, الصحية , والتجميلية. ج 42 199

 خدمات بيطرية وزراعية. د 42 200

 قانونية.خدمات  هـ 42 201

 بحوث علمية وصناعية. و 42 202

 برمجة حاسبات. ز 42 203

 خدمات ال يمكن ان تصنف في اصناف اخرى. ح 42 204

  

 

 

 
  

 

 


