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للمنتجات  كاماًل  تصنيفًا  للمنتجات  املركزي  التصنيف  ل  ُيشكِّ
يكون  أن  هو  التصنيف  هذا  من  والغرض  واخلدمات.  السلع  يشمل 
تتطلب  اليت  البيانات  أنواع  مجيع  وتبويب  لتجميع  دوليــًا  معيــارًا 
القومية  واحلسابات  الصناعي،  اإلنتاج  يشمل  مبا  املنتج،  تفاصيل عن 
وصناعات اخلدمات، والتجارة املحلية واخلارجية يف السلع األساسية، 
واالستهالك،  املدفوعات،  وميزان  اخلدمات،  يف  الدولية  والتجارة 
إطار  توفري  هي  األخرى  األساسية  واألغراض  األسعار.  وإحصاءات 
 ملقارنة دولية وتشجيع التنسيق بني خمتلف أنواع اإلحصاءات اليت تتعلق 

بالسلع واخلدمات.
التصنيف  وهي  للمنتجات،  املركزي  للتصنيف  األوىل  والصيغة 
الصيغة  وتلك  عام 1990.  يف  ُنشرت  للمنتجات،  املؤقت  املركزي 
حل حملها التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0، الذي ُنشر يف 
عام 1998. ويف ذلك املنشور أويل اهتمام خاص إلعداد اجلزء من 
التصنيف املتعلق باخلدمات. والتصنيف احلايل الذي ُنّقح حديثًا، وهو 
التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، ميثل مزيدًا من التحديث 
والغرض من اإلصدار 1.1 هو دمج  للمنتجات.  املركزي  للتصنيف 
التعديالت اليت ترجع إىل التغيريات اليت حدثت مؤخرًا يف االقتصادات 
حتققت  اليت  التكنولوجي  التقدم  أوجه  وكذلك  العامل  أحناء  مجيع  يف 
اإلصدار  للمنتجات،  املركزي  التصنيف  أعقبت وضع  اليت  الفترة  يف 
1.0. والتنقيح املستمر هلذا التصنيف هو دليل على االلتزام باتباع نظام 
لتحسني التصنيف مع مرور الوقت واملحافظة على متاشيه مع األحداث 
اجلارية وجعله أكثر استجابة للواقع االقتصادي والتكنولوجي القائم مع 

املحافظة على اتساقه املفاهيمي.
والغرض األساسي للتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، 
هو تصنيف السلع واخلدمات الناجتة عن اإلنتاج يف أي اقتصاد. وهذا 
اإلنتاج يؤخذ يف االعتبار يف احلسابات القومية للبلدان وميكن قياسه، 
والتصنيف  لعام 1993.  القومية  احلسابات  نظام  باستخدام  وحتليله، 
يف  التعامالت  دراسة  يف  يفيد   ،1.1 اإلصدار  للمنتجات،  املركزي 
أيضًا  استخدامه  ميكن  التصنيف  وهذا  بالتفصيل.  واخلدمات  السلع 
للسلع واخلدمات ألغراض خاصة، مثل إجراء  قوائم  كأساس لوضع 
دراسات استقصائية بشأن إحصاءات األسعار، كما أن ميزته األساسية 
التصنيف  وهذا  دوليًا.  معيارًا  ليكون  أصبح صاحلًا  قد  أنه  تتمثل يف 
دائمة  فئات  على  اإلبقاء  يسهِّل  أن  النطاق وميكن  واسع  قبواًل  يلقى 
للمنتجات، سواًء بالنسبة لطبيعتها أو تعريفها. ولذلك فإنه من املمكن 

أن يكون هذا التصنيف مبثابة إطار للمقارنة الدولية.

يتضمن  األول  واجلزء  أجزاء.  سبعة  من  يتكون  املنشور  وهذا 
املفاهيمية  األساسية  اخللفية  أساسية عن  معلومات  توفر  اليت  املقدمة، 
يبيِّن  الثاين  واجلزء  وتطبيقاته.  ومبادئه  منه  والغرض  التصنيف  هلذا 
على   ،1.1 اإلصدار  للمنتجات،  املركزي  للتصنيف  العام  اهليكل 
مستوى الرقم الواحد ومستوى الرقمني. أما اجلزء الثالث فإنه يتضمن 
أوجه   ،4 إىل   0 لألبواب  بالنسبة  ويبيِّن،  التفصيلي  التصنيف  هيكل 
ق بصيغته املنقحة يف عام 2002 ومع التصنيف  التناظر مع النظام املُنسَّ
د للتجارة الدولية، التنقيح 3، يف أعمدة منفصلة لكل فئة فرعية  املوحَّ
اإلصدار 1.1؛  للمنتجات،  املركزي  للتصنيف  الرقم(  )الفئة مخاسية 
الدويل  الصناعي  للتصنيف  بالنسبة  األساسية  املصدر  أن صناعة  كما 
د، التنقيح 3.1، مبّينة يف هذا اجلزء بكامله. واجلزء الرابع يتضمن  املوحَّ
املالحظات التفسريية للفئات الواردة يف األقسام 5 إىل 9 من التصنيف 
هيكلني  يبيِّن  اخلامس  واجلزء   .1.1 اإلصدار  للمنتجات،  املركزي 
يبيِّن  األول  واهليكل  للمنتجات.  املركزي  التصنيف  يكمالن  بديلني 
املركزي  التصنيف  يف  املالية  للخدمات  تفصياًل  أكثر  لتحليل  خيارًا 
م الثاين هيكاًل لتصنيف املخرجات املادية لقطاع  للمنتجات يف حني يقدِّ
التشييد حبيث يكمِّل القسم 54 يف التصنيف املركزي للمنتجات املتعلق 
خبدمات التشييد. واجلزء السادس يتضمن جدواًل للتغيريات يف األبواب 
ويقدِّم   ،1.1 اإلصدار  للمنتجات؛  املركزي  التصنيف  من   4 إىل   0
للمنتجات،  املركزي  التصنيف  من  بالتغيري  تأثرت  اليت  للفئات  قائمة 
اإلصدار  بني  التناظرات  أيضًا  يتضمن  اجلزء  وهذا   .1.0 اإلصدار 
التصنيف  بني  التناظرات  وكذلك  للتصنيف،   1.1 واإلصدار   1.0
املركزي املؤقت للمنتجات والتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 
1.1 واإلصدارين 1.0 و1.1 من التصنيف، وكذلك بني التصنيف 
املركزي املؤقت للمنتجات والتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 
لألبواب  باإلنكليزية  أجبديًا  فهرسًا  يتضمن  السابع  واجلزء   .1.1 
للمنتجات، اإلصدار 1.1. واهليكل  املركزي  التصنيف  9 من  5 إىل 
التفصيلي واملالحظات التفسريية وجداول التناظرات والفهرس األجبدي 
للمنتجات، اإلصدار 1.1، موجودة مجيعها على  للتصنيف املركزي 
الدولية  واالجتماعية  االقتصادية  بالتصنيفات  اخلاص   موقع “الويب” 
على  احلصول  أيضًا  وميكن   .http://unstats.un.org/unsd/class

و1.1   1.0 واإلصدارين  للمنتجات  املؤقت  املركزي  التصنيف 
من  الطلب،  عند  إلكتروين،  للمنتجات يف شكل  املركزي  للتصنيف 

الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة.
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ألف - معلومات أساسية تارخيية
نش���أ التصني���ف املرك���زي للمنتج���ات عن مب���ادرات   -  1
ُاختذت يف أوائل الس���بعينات لتنس���يق التصنيف���ات الدولية. ويف متابعة 
د جلمي���ع املنتجات  تل���ك املب���ادرات اعُترب إط���ار وضع تصني���ف موحَّ
 عنصرًا رئيس���يًا. ويف الدورة الس���ابعة عشرة لّلجنة اإلحصائية، يف عام 
1972 1، والدورة احلادية والعشرين ملؤمتر اإلحصائيني األوروبيني، يف 
عام 1973، واجتماع���ات أعضاء هاتني اهليئتني مع أمانات املنظمات 
الدولية، كان هناك اتفاق عام على احلاجة إىل حتسني التنسيق يف املجال 
االقتصادي وغريه من املجاالت بني التصنيفات املختلفة اليت كانت قد 

أعدت حتت رعاية األمم املتحدة وهيئات دولية أخرى.
وفيما يتعلق بالش���روط املس���بقة لوضع تصنيف ش���امل   -  2
جلميع السلع واخلدمات، حدث تطور هام يف السبعينات. فقد اضطلع 
ع نظامها رباعي  جملس التعاون اجلمركي بإجراء تنقيح لتس���مياته، ووسَّ
األرقام إىل نظام سداس���ي األرق���ام. ونتيجة لذل���ك، اعُتمدت يف عام 
ق لوصف وترميز السلع  1983 تسميات جديدة، ُسميت “النظام املنسَّ
ق(، وأصبحت تلك التسميات سارية املفعول  األساس���ية” )النظام املنسَّ
يف 1 كانون الثاين/يناير 1988 2. وقد شارك املكتب اإلحصائي التابع 
���ق وذلك للتأكد، يف  لألمانة العامة لألمم املتحدة يف وضع النظام املنسَّ
ق كانت متسقة،  األس���اس، من أن التقس���يمات املطبَّقة يف النظام املنسَّ
د للتجارة الدولية 3 اخلاص باألمم  إىل احلد املمكن، مع التصنيف املوحَّ

املتحدة واملنشأ الصناعي للسلع.
لته األمانة العامة  واستنادًا إىل توصيات فريق خرباء شكَّ  -  3
لألم���م املتح���دة وافقت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاس���عة عش���رة، 
يف ع���ام 1976 4، على برنامج لتنس���يق التصنيفات القائمة لألنش���طة 
واخلاص���ة باألم���م املتح���دة واجلماع���ات األوروبية وجمل���س التعاضد 
االقتصادي وللقيام، يف الوقت نفسه، بوضع نظام للتصنيفات املختلفة، 
ولكن املترابطة، لألنشطة االقتصادية وللسلع واخلدمات. وُقصد بوضع 
تصنيف جديد يغطي الس���لع واخلدم���ات )املنتجات( - وهو التصنيف 
املركزي للمنتجات )CPC( - أن يوفر أداة أساس���ية يف هذا الربنامج، 

لة  وتقرر أن يس���تخدم التصنيف املقترح للمنتجات البنود الفرعية املفصَّ
ق باعتبارها لَِبنات للجزء املتعلق بالسلع القابلة للنقل وأن  يف النظام املنسَّ
يأخذ يف االعتبار الفئات األساس���ية لإلمداد واالس���تخدام االقتصاديني 
دة يف نظام احلس���ابات القومية، مثل االستهالك الوسيط،  كما هي حمدَّ
واالس���تهالك النهائي، وتكوين رأس املال، والواردات والصادرات 5. 
ق���ت اللجنة اإلحصائية عل���ى الربنامج وأيَّدت اس���تمراره يف  وق���د صدَّ
دورات الحقة، شريطة احتفاظ األنظمة القائمة بطبيعتها اجلوهرية 6.

وخالل فترة السنوات 1977 - 1987، عقد املكتب   -  4
اإلحصائ���ي التاب���ع لألمانة العام���ة لألمم املتح���دة واملكتب اإلحصائي 
للجماع���ات األوروبية س���تة اجتماعات للفريق العامل املش���ترك املعين 
بالتصنيفات على مس���توى العامل هبدف وضع نظام متكامل لتصنيفات 
األنش���طة واملنتجات ليكون مبثاب���ة تصنيف مؤقت. وكان املقصود هو 
اس���تخدام فئات التصنيف املتكامل مبثابة لبنات للتنقيح الثاين للتصنيف 
د جلميع األنش���طة االقتصادي���ة 7، والتصنيف  الصناع���ي ال���دويل املوحَّ
الصناع���ي الع���ام لألنش���طة االقتصادية داخل اجلماع���ات األوروبية 8، 
وللتصنيف���ات ذات الصلة للس���لع واخلدمات. وس���اهم الفريق العامل 
د للتجارة  املش���ترك أيضًا باقتراحات بش���أن العالقة بني التصنيف املوحَّ

الدولية والتصنيف املركزي للمنتجات.
م املكتب  وخالل فترة السنوات 1983 - 1988، نظَّ  -  5
اإلحصائي التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة سلس���لة من االجتماعات 
لف���رق اخل���رباء تناول���ت التصنيف���ات االقتصادي���ة. وق���د حض���ر تلك 
االجتماع���ات ممثلون ع���ن البلدان املنتمية إىل خمتل���ف أحناء العامل واليت 
جتت���از مراحل خمتلفة من عملي���ة التنمية، وكذلك ممثل���ون عن اهليئات 
اإلقليمية واملنظمات الدولية. وكانت املهمة الرئيسية لتلك االجتماعات 
د، التنقيح 3،  هي استعراض مشروعي التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

والتصنيف املركزي للمنتجات اللذين أعدمها املكتب اإلحصائي 9.

أواًل - معلومات أساسية تارخيية وتنقيح

الوثائ���ق الرمسية للمجل���س االقتصادي واالجتماعي، الدورة الرابعة واخلمس���ون،   1
امللحق رقم E/5236( 2(، الفقرة 104.

���ق لوصف وترميز الس���لع األساس���ية،  جمل���س التع���اون اجلمركي، النظ���ام املنسَّ  2
)بروكسل، 1983(.

���د للتجارة الدولية، التنقيح 2، ورقات إحصائية، السلس���لة ميم،  التصني���ف املوحَّ  3
.)E.75.XVII.6 :العدد 34، التنقيح 2 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الدورة الثانية والستون، امللحق   4
رقم E/5910( 2(، الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة 128.

نظام احلس���ابات القومية، دراس���ات وطرق ، السلس���لة واو، العدد 2، التنقيح 3   5
.)E.69.XVII.3 :منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(

الوثائ���ق الرمسي���ة للمجل���س االقتص���ادي واالجتماع���ي، 1981، امللحق رقم 2   6
)E/1981/12(، الفقرة 87؛ واملرجع نفسه، 1983 امللحق رقم 2 )E/1983/12(، الفقرة 
 ،)E/1985/26( 6 م���ن الفق���رة 75؛ واملرجع نفس���ه، 1985، امللحق رق���م )الفرعي���ة )أ
الفق���رة 45 والفق���رة الفرعية )أ( من الفقرة 57؛ واملرجع نفس���ه، 1987، امللحق رقم 6 

)E/1987/19(؛ الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 75.
د جلميع األنش���طة االقتصادية، ورقات إحصائية،  التصني���ف الصناعي الدويل املوحَّ  7
.)E.68.XVII.8 :السلسلة ميم، العدد 4، التنقيح 2 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية )لكسمربغ، 1970(.  8

انظ���ر: تقري���ر األمني الع���ام عن تنقي���ح وتنس���يق التصنيفات االقتصادي���ة الدولية   9 
)E/CN.3/1989/8(؛ الفقرات 4 و5 و7.
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واس���تعرضت اللجن���ة اإلحصائية أول مش���روع كامل   -  6
للتصنيف املركزي للمنتجات يف دورهتا الرابعة والعش���رين اليت ُعقدت 
يف ع���ام 1987 10. وبن���اًء على توصية اللجنة اس���تمر العمل يف إعداد 
التصني���ف املركزي للمنتجات بالتعاون مع املنظمات الدولية، وخاصة 
املكتب اإلحصائي للجماع���ات األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف 
املي���دان االقتصادي. وكان وض���ع تصنيفات اخلدم���ات واملالحظات 
التوضيحي���ة ذات الصل���ة بالنس���بة ملنتج���ات اخلدمات البند الرئيس���ي 
يف ج���دول األعم���ال يف االجتماع���ات األوىل لفريق فورب���ورغ املعين 
بإحص���اءات اخلدم���ات 11. ويف عام���ي 1987 و1988 ق���ام الفريق 
العامل املش���ترك املعين بالتصنيفات على مستوى العامل واجتماع لفريق 
خ���رباء تابع لألمم املتحدة باس���تعراض املس���ودات الالحق���ة للتصنيف 
املرك���زي للمنتج���ات. وأوصى فريق اخلرباء املعين بتنس���يق التصنيفات 
االقتصادي���ة بإدراج االختص���ار )CPC( الذي ميثل احلروف األوىل من 
االس���م اإلنكليزي للتصنيف املرك���زي للمنتجات يف عنوان التصنيف، 
بص���رف النظر عن لغة التصنيف، وذلك تس���هياًل للتعرف الدويل على 

التصنيف عند اإلشارة إليه 12.
وحبث���ت اللجنة اإلحصائية املش���روع النهائي يف دورهتا   -  7
اخلامس���ة والعش���رين، يف عام 1989، ووافقت على نش���ره كوثيق��ة 
مؤقت���ة 13. وأوص���ت اللجن���ة بأن تش���رع ال���دول األعض���اء يف جتربة 
التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات بغية اكتس���اب خربة يف احلصول 

على بيانات قابلة للمقارنة دوليًا عن السلع واخلدمات.
ونش���رت األم���م املتح���دة التصنيف املرك���زي املؤقت   -  8
للمنتج���ات يف ع���ام 1991 14. وق���د وفَّرت خربة املس���تخدمني على 
الصعيدي���ن الوط���ين والدويل أساس���ًا متينًا للتنقيح الالح���ق للتصنيف. 
وُأخ���ذت يف االعتب���ار أيضًا اخلربة اليت اكتس���بها االحت���اد األورويب يف 

وضع التصنيف اإلحصائي للمنتجات حسب النشاط 15.
والتصني���ف املركزي املؤقت للمنتج���ات جرى تنقيحه   -  9
م إىل الش���عبة اإلحصائية  واس���تكماله ووضعه يف الش���كل النهائي، وقدِّ

التابع���ة لألمم املتحدة العتماده باعتباره التصنيف املركزي للمنتجات، 
اإلص���دار 1.0. وقد ُنش���ر التصني���ف املركزي للمنتج���ات، اإلصدار 
1.0، يف ع���ام 1998 16 لتلبي���ة احلاج���ة إىل اس���تكمال، وتنقي���ح، 
أج���زاء من اإلصدار املؤق���ت. وأويل اهتمام خاص للجزء من التصنيف 
املتعلق باخلدمات وذلك لضم���ان أن يعكس هيكل التصنيف املركزي 
للمنتجات، على حنو مالئ���م، التكنولوجيات اجلديدة والنمو يف قطاع 
اخلدم���ات يف االقتصاد. وباإلضاف���ة إىل هذا، جرى تنقيح اجلزء املتعلق 
د  بالس���لع من التصني���ف املركزي املؤقت للمنتج���ات والتصنيف املوحَّ
للتج���ارة الدولي���ة )التنقيح 3( 17 وذلك وفقًا لطبع���ة عام 1996 من 

“النظام املنسق لوصف وترميز السلع األساسية” 18.
وأوص���ت اللجنة اإلحصائية يف دورهت���ا الثالثني 19 بأن   -  10
يكون فريق اخلرباء املع���ين بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية 
هيئة التنس���يق املركزية لتنفيذ برنامج العمل املقترح بش���أن التصنيفات 
اإلحصائي���ة وأن تتضمن مهامه تنقيحات التصنيفات واقتراحات عملية 
هت���دف إىل حتقيق التقارب بني التصنيفات الدولية والتصنيفات املتعددة 
اجلنس���يات القائمة واس���تعراضًا للمبادئ األساس���ية. وق���د وافق فريق 
اخلرباء، يف االجتماع الذي عقده يف نيويورك يف الفترة من 15 إىل 17 
تش���رين الثاين/نوفمرب 1999، على إنشاء فريق فرعي تقين تابع لفريق 
اخلرباء؛ وُطلب من هذا الفريق الفرعي التقين أن يتخذ إجراًء لتحديث 

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0 20.
باء - استكمال اإلصدار 1.0 يف عام 2002

أُنش���ئ الفريق الفرعي التقين للقي���ام مبهام تقنية وحتليلية   -  11
وتفسريية يف مواصلة تطوير التصنيف املركزي للمنتجات مبا يؤدي إىل 
وضع تصنيف جديد هو التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1. 
ووضع التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، تضمَّن عددًا من 
املراح���ل ال���يت أدَّت إىل اعتماد اللجنة اإلحصائية ل���ه يف دورهتا احلادية 
والثالث���ني. ف���أواًل، ناقش أعض���اء الفريق الفرعي التق���ين أوجه النقص 
املوجودة يف التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0، استنادًا إىل 
اآلراء اليت أبداها مستخدمو التصنيف، مث نظر الفريق الفرعي التقين يف 
مش���روع اإلصدار 1.1 ووَضعه يف ش���كله النهائي. وبعد ذلك جرى  الوثائ���ق الرمسي���ة للمجل���س االقتص���ادي واالجتماع���ي، 1987، امللحق رقم 6   10

)E/1987/19(، الفقرة 58.
املرجع نفسه، الفقرة 72؛ و“تنقيح وتنسيق التصنيفات االقتصادية الدولية: تقرير   11

األمني العام” )E/CN.3/1989/8(، الفقرة 9.
انظ���ر: التصنيف املرك���زي املؤقت للمنتجات، ورقات إحصائية، السلس���لة ميم،   12

العدد 77 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.91.XVII.7(، الفقرة 8.
الوثائ���ق الرمسي���ة للمجل���س االقتص���ادي واالجتماع���ي، 1989، امللحق رقم 3   13

)E/1989/21(، الفقرتان الفرعيتان )ب( و )و( من الفقرة 95.
التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات )CPC(، ورقات إحصائية، السلس���لة ميم،   14

.)E.91.XVII.7 :العدد 77 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
القاعدة التنظيمية رقم 93/3696 املتعلقة بالتصنيف اإلحصائي للمنتجات حسب   15

النشاط )CPA( يف االحتاد االقتصادي األورويب )االحتاد االقتصادي األوريب، 1993(.

التصنيف املركزي للمنتجات )CPC(، اإلصدار 1.0، ورقات إحصائية، السلسة   16

.)A.98.XVII.5 :ميم، العدد 77، اإلصدار 1.0 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
د للتجارة الدولية، التنقيح 3، ورقات إحصائية، السلسلة ميم، العدد  التصنيف املوحَّ  17

34، التنقيح 3 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.86.XVII.12 والتصويبات(.
املنظمة اجلمركية العاملية، النظام املنس���ق لوصف وترميز الس���لع األساسية، إصدار   18

1996 )بروكسل، 1996( والتصويبات.
الوثائ���ق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، E/1999/24( 1990( الفقرة   19

الفرعية )ب( من الفقرة 108.
انظ���ر: تقرير األم���ن العام بش���أن التصنيف���ات االقتصادية واالجتماعي���ة الدولية   20 

.)E/CN.3/2000/17(

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
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تعميم املش���روع على نطاق واس���ع على عدد من املكاتب اإلحصائية 
الوطنية والوكاالت اإلقليمية والدولية كي تبدي تعليقاهتا. والتوصيات 
املتعلقة بالتغيريات ُأخذت يف االعتبار قبل اس���تكمال التصنيف وقدِّمت 

إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلادية والثالثني يف عام 2002.
م أعض���اء الفري���ق الفرعي التقين مس���امهات هامة  وق���دَّ  -  12
بالنس���بة الس���تكمال التصنيف املركزي للمنتج���ات، اإلصدار 1.1، 
ومواصلة تطويره، وقامت هيئة اإلحصاءات يف كندا بالدور التنس���يقي 
األساسي يف هذه العملية. ولوال املسامهات الطوعية القيِّمة اليت ُقدِّمت 
م���ن جانب ال���وكاالت اإلحصائية لكل من أس���تراليا وفرنس���ا وكندا 
والنمسا والواليات املتحدة األمريكية، وصندوق النقد الدويل ومنظمة 
التعاون والتنمي���ة يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي لالحتادات 
األوروبي���ة، واملكات���ب اإلحصائية لع���دٍد من البل���دان األعضاء، لكان 

استكمال هذه املهمة أمرًا متعذرًا.
واس���ُتخدم التصنيف املرك���زي للمنتجات كمصدر يف   -  13
إع���داد االتفاق العام بش���أن التج���ارة يف اخلدم���ات 21. وباإلضافة إىل 
هذا ف���إن دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات 22، الذي أعده 
فري���ق العمل املعين بإحصاءات التج���ارة الدولية يف اخلدمات، يتضمن، 
كمرفق، جدول تناظر يربط )أ( تصنيف “اخلدمات املوس���ع يف ميزان 
املدفوع���ات”؛ و)ب( التصني���ف املرك���زي للمنتج���ات؛ و)ج( قائمة 
“التصني���ف القطاعي للخدمات” اليت يتضمنها “االتفاق العام بش���أن 
التج���ارة يف اخلدم���ات”. ونتيجة هل���ذه اجلهود التعاوني���ة أقام كل من 

الش���عبة اإلحصائية يف األمم املتحدة والفريق الفرعي التقين عالقة عمل 
وثيقة مع صندوق النقد الدويل وأمانة منظمة التجارة العاملية.

ويف جول���ة التنقيحات لعام 2002 كان التركيز منصبًا   -  14
على إدراج مجيع التغيريات الالزمة اليت ُأدخلت على التصنيف املركزي 
للمنتجات، التنقيح 1.0، منذ أن بدأ استخدامه رمسيًا يف عام 1998، 
وال���يت مشلت التغيريات ال���يت أوصى هبا يف أجزاء خمت���ارة من التصنيف 
تتعل���ق باخلدمات، وتتضمن االس���تكماالت والتصحيحات اليت جيري 
جتميعه���ا يف “س���جل التصنيفات” وال���يت توضع بانتظ���ام على موقع 
 “الويب” اخلاص بالتصنيف���ات االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة 
http://unstats.un.org/unsd/class. وكان���ت إحدى املبادرات اهلامة 

تتمث���ل يف اس���تكمال اجل���زء من “التصني���ف املرك���زي للمنتجات”، 
د للتجارة الدولية”  اإلصدار 1.0، املتعلق بالس���لع و“التصني���ف املوحَّ
���ق لوصف  )التنقي���ح 3( وفق���ًا لطبع���ة ع���ام 2002 من “النظام املنسَّ
وترميز السلع األساس���ية”. وهذه التغيريات والتصحيحات الالزمة يف 
د جلميع األنشطة االقتصادية   التناظر مع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
)التنقي���ح 3.1( 23 ُأدرج���ت يف الصيغ���ة احلالي���ة للتصني���ف املركزي 
للمنتج���ات، يف األب���واب 0 إىل 4، و ي���رد أدناه ملخ���ص هلا يف اجلزء 
الراب���ع، “جداول التناظر”. غري أنه خبالف ه���ذه التغيريات املحدودة 
مل جي���ر يف التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، اس���تعراض، 
أو تنقيح، عام بالنس���بة لألبواب 0 إىل 4 من التصنيف املركزي املؤقت 

للمنتجات أو التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0.
للخدم���ات  القطاع���ي  التصني���ف  قائم���ة  العاملي���ة،  التج���ارة  منظم���ة   21 

.)MTN.GNS/W/120(
دلي���ل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات، ورقات إحصائية، السلس���لة ميم،   22

.)E/02/XVII.11 :العدد 86 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

���د جلمي���ع األنش���طة االقتصادي���ة، ورق���ات  التصني���ف الصناع���ي ال���دويل املوحَّ  23

 إحصائية، السلس���لة ميم، العدد 4، التنقيح 3.1 )منش���ورات األم���م املتحدة، رقم املبيع: 
.)A.03.XVII.4

معلومات أساسية تارخيية وتنقيح
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ألف - غرض وطبيعة التصنيف
الغرض الرئيسي للتصنيف املركزي للمنتجات هو توفري   -  15
إط���ار للمقارنة الدولية لإلحصاءات املتعلقة باملنتجات وأن يكون مبثابة 
دليل إلع���داد خطط تصنيف املنتج���ات أو تنقي���ح التصنيفات القائمة 
بغي���ة جعلها متوافقة مع املعاي���ري الدولية. وقد ُوضع التصنيف املركزي 
للمنتجات أساس���ًا لتحسني التنس���يق بني خمتلف جماالت اإلحصاءات 
االقتصادي���ة واإلحصاءات ذات الصلة ولتعزيز دور احلس���ابات القومية 
كأداة لتنس���يق اإلحصاءات االقتصادية. والتصنيف يوفر أساسًا إلعادة 
د  جتميع اإلحصاءات األساس���ية من تصنيفاهتا األصلية يف تصنيف موحَّ

لالستخدامات التحليلية.
والتصنيف املركزي للمنتجات يش���كل تصنيفًا ش���اماًل   -  16
جلميع الس���لع واخلدمات. وفيما يتعل���ق باخلدمات، مل يكن يوجد قبل 
وض���ع التصنيف املركزي للمنتجات أي تصني���ف دويل يغطي النطاق 
الكام���ل لنواتج خمتلف صناعات اخلدمات ويليب االحتياجات التحليلية 
املختلفة ملس���تخدمي اإلحصاءات وغريهم من املستخدمني. والتصنيف 
م تفاصيل أقل  املرك���زي للمنتجات، باعتب���اره تصنيفًا عام الغرض، يقدِّ
مما تقدمه أنظمة التصنيفات النوعية األخرى يف املجاالت أو التطبيقات 
ق إلحصاءات التجارة  اليت تتوفر بش���أهنا هذه األنظمة، مثل النظام املنسَّ

الدولية يف السلع األساسية.
والتصني���ف املركزي للمنتجات يتضمن مجيع املنتجات   -  17
اليت ميكن أن تكون هدفًا ملعامالت حملية أو دولية أو اليت ميكن إدراجها 
يف املخزون���ات. والتصني���ف يعرض املنتجات اليت ُتعترب ناجتًا للنش���اط 
االقتص���ادي، مبا يش���مل الس���لع القابلة للنقل والس���لع واخلدمات غري 
القابلة للنقل. والتصنيف املركزي للمنتجات يتبع، بصفة عامة، تعريف 
املنتج���ات يف نظام احلس���ابات القومي���ة. وجرى قبول ع���دد قليل من 
حاالت اخلروج عن هذا املعيار وذلك إلتاحة املحافظة على االرتباطات 
القائم���ة مع التصنيف���ات األخرى للمنتجات ولتلبي���ة احلاجات املتعلقة 
باإلحصاءات يف ُأطر العمل األخرى. واألصول اليت س���بق إدراجها يف 
التصنيف املركزي للمنتجات جرت إزالتها وسوف ُتدرج مستقباًل يف 

تصنيف شامل لألصول.
والتصني���ف املرك���زي للمنتج���ات، باعتب���اره تصنيف���ًا   -  18
دًا للمنتجات، ُوضع ليك���ون مبثابة أداة لتجميع وتبويب  مركزي���ًا موحَّ
مجي���ع أن���واع اإلحص���اءات ال���يت تتطلب تفاصي���ل املنتج���ات. وهذه 
اإلحصاءات قد تغطي اإلنتاج، أو االس���تهالك الوس���يط والنهائي، أو 
تكوين رأس املال، أو التجارة اخلارجية، أو األسعار؛ كما أهنا قد تشري 
إىل تدفقات أو خم��زون��ات أو أرصدة الس���لع، وقد يتم مجعها يف إطار 
 جداول املدخ��الت - املخرج���ات، أو ميزان املدفوعات، أو العروض 

التحليلية األخرى.
ومن املأمول فيه أن يسهم التصنيف املركزي للمنتجات،   -  19
عل���ى املدى الطوي���ل، يف خفض عدد تصنيفات املنتجات املس���تخَدمة 

دولي���ًا. وهذا التصنيف، باعتباره تصنيفًا عام الغرض للمنتجات، ميكن 
االسترش���اد به يف وضع تصنيفات أنواع املنتجات، مستقباًل، ملجاالت 
حم���ددة من االقتصاد. وجيب أن تكون هذه التصنيفات النوعية متوافقة 
م���ع اإلطار الع���ام للتصنيف املركزي للمنتج���ات وذلك لضمان توافق 

البيانات.
باء - املبادئ املستخَدمة يف إعداد التصنيف املركزي للمنتجات

التصنيف املركزي للمنتجات، الذي يشمل مجيع السلع   -  20
واخلدم���ات، ه���و نظ���ام فئات تتصف بالش���مولية وب���أن كل فئة منها 
تس���تبعد بقي���ة الفئات. وهذا يعين أن���ه إذا كان أحد املنتجات ال يالئم 
إحدى فئات التصنيف، فال بد من أن يالئم تلقائيًا فئة أخرى. واتساقًا 
مع املبادئ األخرى املس���تخدمة، مت تعظيم التجانس داخل الفئات إىل 
أقصى درجة. فالتصنيف املركزي للمنتجات يصنف املنتجات إىل فئات 
اس���تنادًا إىل اخلصائص املادية والطبيعة األصلية للمنتجات وكذلك إىل 

مبدأ املنشأ الصناعي.
وكل فئ���ة فرعية يف األب���واب من 0 إىل 4 من التصنيف   -  21
املركزي للمنتجات معرَّف���ة باعتبارها معاِدلة لواحد من جتميعات عدة 
���ق لوصف وترميز الس���لع  بن���ود أو بنود فرعية عديدة من النظام املنسَّ
���ق(، وه���و تصنيف وضعت���ه املنظمة اجلمركية  األساس���ية )النظام املنسَّ
���ق نفس���ه يستخدم أساسًا معيار اخلصائص املادية  العاملية. والنظام املنسَّ
ق يف بلدان كثرية ألغراض  لتصنيف الس���لع. ومع استخدام النظام املنسَّ
إحص���اءات التج���ارة الدولي���ة ويف بعض البلدان ألغ���راض إحصاءات 
اإلنتاج س���يكون إدخال التصنيف املركزي للمنتجات يف تلك البلدان 

أمرًا أكثر سهولة.
واخلصائ���ص املادية الطبيعية األصيل���ة ُتعترب مسات مميِّزة   -  22
مناس���بة للمنتجات نفسها؛ وهي تش���مل، مثاًل، املواد اخلام اليت ُتصنع 
منها الس���لع، ومرحل���ة اإلنتاج أو الطريقة اليت يتم هبا إنتاج الس���لع أو 
تقدمي اخلدمات، وغرض أو فئة املس���تخدمني اليت تستهدفها املنتجات، 

واألسعار اليت تباع هبا املنتجات.
وقد أُبرزت أمهية املنش���أ الصناعي للسلع واخلدمات من   -  23
خ���الل حماولة جتميع املنتجات اليت ُتعترب ناجت���ًا لصناعة واحدة بصورة 
رئيسية ضمن فئة فرعية واحدة يف التصنيف املركزي للمنتجات. كما 
أن خصائص املنتجات تتجس���د يف التصني���ف املركزي للمنتجات من 
خالل ارتباطها مبعيار املنش���أ الصناعي وهبيكل املدخالت والتكنولوجيا 
وخصائص تنظيم اإلنتاج. ومعيار املنشأ الصناعي للمنتجات ُيعترب أحد 
مب���ادئ التصنيف اليت طبَّقه���ا تصنيف آخر وضعته األمم املتحدة، وهو 

د جلميع األنشطة االقتصادية. التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
وعن���د وض���ع التصنيف املرك���زي للمنتج���ات ُأخذ يف   -  24
االعتبار معيار طبيعة املنَتج ومعيار صناعة املنش���أ. غري أنه تعيَّن تس���وية 
بع���ض الصعوبات العملية. فبعض الصناعات ُتنِتج منتجات ذات طبيعة 

ثانيًا - املبادئ اليت يستند إليها التصنيف
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خمتلفة بدرجة كبرية. فعلى سبيل املثال فإن املجازر ُتنتج اللحوم واجللود 
معًا ولكن هذه املنتجات ال توضع معًا يف فئة واحدة أو حىت يف نفس 
الب���اب من التصني���ف املركزي للمنتجات. فاجللود غ���ري املجهزة ُتعترب 
م���واد حيوانية خامًا ولذلك فإهنا مصنَّفة يف الباب 0 )منتجات الزراعة 
واحلراجة وصيد األمساك(، يف حني أن اللحوم مصنَّفة يف الباب 2 ضمن 

املنتجات الغذائية.
ويف بع���ض احلاالت، ُتدَرج س���لع ذات منش���أ صناعي   -  25
خمتلف يف فئة واحدة يف التصنيف املركزي للمنتجات، خاصة إذا كان 
���ق ال يتبع معيار املنش���أ الصناعي. وعلى س���بيل املثال فإنه  النظام املنسَّ
���ق بني املنتجات املعدنية املصنوعة من احلديد  نادرًا ما مييِّز النظام املنسَّ
املس���بوك )الزه���ر( واملنتج���ات املعدنية األخرى. وع���الوة على ذلك، 
ق  يصنَّف الكثري من املنتجات املصنوعة بطريقة الس���بك يف النظام املنسَّ
كأجزاء من آالت أو سلع أخرى. ونتيجة لذلك فإن التصنيف املركزي 
 للمنتج���ات ال يتضمن فئة منفصلة ملنتجات احلديد املس���بوك، وبالتايل 
ال ترد يف اجلزء املتعلق بالس���لع من التصنيف إشارة إىل املجموعة 273 

د )سبك املعادن(. من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
وتنشأ مشاكل مماثلة تتعلق باملنشأ الصناعي عندما تنتج   -  26
الصناعات س���لعًا وخدمات معًا. ومن أمثل���ة هذه اخلدمات اإلصالح 
والصيانة والتصنيع على أساس رسم أو عقد. وعلى الرغم من أن املنشأ 
الصناع���ي هلذه اخلدمات هو يف كثري من األحيان نفس منش���أ الس���لع 
نفسها فإنه جيب أن يكون واضحًا أن طبيعة اخلدمات املعنية قد تكون 
خمتلفة اختالفًا ملحوظًا عن طبيعة السلع حبيث يتعيَّن أن تصنَّف السلع 
واخلدم���ات يف أجزاء خمتلفة من التصنيف املركزي للمنتجات. ولذلك 
فإن “خدمات اإلنتاج على أس���اس رسم أو عقد”، الواردة يف القسم 
86 م���ن اإلص���دار 1.0 من التصنيف املرك���زي للمنتجات ختتلف عن 

السلع املصنَّعة املصنَّفة يف األبواب 2 إىل 4.
جيم - السلع واخلدمات الداخلة يف التصنيف املركزي للمنتجات

م���ن بني جمموعة املعايري اليت ُتس���تخدم عادًة للتمييز بني   -  27
السلع واخلدمات )غري املعنوية مقابل املعنوية، أو القابلة للتخزين مقابل 
غ���ري القابلة للتخزين، أو القابلة للنقل مقابل غري القابلة للنقل( ال يوفر 
أي منها متييزًا س���ليمًا وعمليًا وواضحًا بني السلع واخلدمات يف مجيع 
احلاالت. ومع أنه ميكن حتديد حمتوى املنتجات يف معظم الفئات الفرعية 
يف التصنيف املركزي للمنتجات باعتبارها سلعًا أو خدمات فإن حسم 
هذه املسألة ال يكون يف بعض احلاالت أمرًا سهاًل. ومن أمثلة احلاالت 
غري الواضحة الصور الفوتوغرافية، وأش���رطة احلاس���وب )الكمبيوتر(، 
م يف املطاع���م. ويف هذه احلاالت،  والوجب���ات أو املش���روبات اليت تقدَّ
وغريه���ا، ُتب���اع حزمة، أي جمموع���ة أو مزيج، من املنتج���ات. وغالبًا 
م���ا تتألف هذه احلزمة من مكونات من الس���لع واخلدمات. ويف حالة 
الوجبات أو املش���روبات اليت ُتس���تهلك يف املطاعم، على سبيل املثال، 
ُتعترب املواد الغذائية واملش���روبات املستهَلكة س���لعًا بينما تعد مكونات 

الطه���ي والتقدمي وإجالس الزبائن خدمات وميث���ل موقع املطعم مكونًا 
معنويًا. وعادًة ال يفكر مشتري مثل هذا “املنتج املختلط” كثريًا فيما 
إذا كان يش���تري سلعة أو خدمة. فالعميل يف مكتبة )حمل لبيع الكتب( 
يريد ش���راء س���لعة وقد ال يكون ملمًا باخلدم���ات الفردية اليت يقدمها 
املؤلف والناش���ر وبائع التجزئة. ومن ناحية أخرى فإن الشخص الذي 
يريد تركيب نعل جديد حلذائه قد يعترب هذا التعامل عملية شراء خلدمة 
مة  وال يفكر يف قطع مواد اإلصالح الداخلة فيه. ويف حالة الوجبة املقدَّ
يف مطع���م يكون الوضع أكث���ر غموضًا وتفاوتًا من حيث جزء التعامل 

املؤلَّف من سلع مقارنة باجلزء املؤلَّف من خدمات.
وعل���ى الرغ���م م���ن أن إج���راء متيي���ز دقيق بني الس���لع   -  28
واخلدم���ات قد يك���ون مهمًا من ناحية نظرية، ب���ل وقد يكون مالئمًا 
جلمع وحتليل إحصاءات اقتصادية معيَّنة، فإنه ال توجد حاجة إىل جتسيد 
هذا التمييز يف تصنيف للمنتجات مثل التصنيف املركزي للمنتجات.

دال - السلع واخلدمات الداخلة يف نظام احلسابات القومية
م نظام احلس���ابات القومي���ة لع���ام 1993 تعريفًا  يق���دِّ  -  29
للمنتجات. ويذكر النظام أن الس���لع واخلدمات )املنتجات( هي نتيجة 
اإلنت���اج وأهنا ُتتبادل، وُتس���تخدم، ألغ���راض خمتلفة - كمدخالت يف 
إنتاج س���لع وخدمات أخرى، أو لالس���تهالك النهائي أو لالس���تثمار. 
وقد اس���ُتخدم اصطالح “منتجات” يف نظام احلس���ابات القومية لعام 
1993 كمرادف للس���لع واخلدمات. ولدراس���ة التعامالت يف السلع 
واخلدم���ات بالتفصيل، يس���تخدم نظام احلس���ابات القومي���ة التصنيف 
املرك���زي للمنتجات 24. وعالوة على ذلك ف���إن حد اإلنتاج يف نظام 
احلسابات القومية يستبعد تقدمي األسر املعيشية للخدمات الستهالكها 
النهائي اخلاص داخل نفس األس���رة املعيشية. وهذه التعريفات اخلاصة 
دة يف مسات  بنظام احلسابات القومية هي تقريبًا نفس التعريفات املجسَّ

فئات التصنيف املركزي للمنتجات.
وبالنسبة إلحصاءات التجارة الدولية فإن نظام احلسابات   -  30
القومي���ة لعام 1993 يتضمن أيضًا مفاهيم الس���لع واخلدمات بداًل من 
مفاهيم التجارة الس���لعية وغري الس���لعية حس���بما ورد وصفها يف نظام 
احلسابات القومية السابق. وهذا يزيد من حتسني سالمة التصور اخلاص 

بالتصنيف املركزي للمنتجات.
هاء - نظام الترميز اخلاص بالتصنيف

نظ���ام الترميز اخلاص بالتصنيف املركزي للمنتجات هو   -  31
نظام هرمي وعشري متامًا. ويتألف التصنيف من أبواب )تعّرف بالرقم 
األول( وأقس���ام )تعّرف بالرقم���ني األول والثاين(، وجمموعات )تعّرف 
باألرق���ام الثالث���ة األوىل(، وفئات )تع���ّرف باألرق���ام األربعة األوىل(، 

جلنة االحت���ادات األوروبية، وصندوق النقد ال���دويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف   24

املي���دان االقتص���ادي، واألمم املتحدة، والبن���ك الدويل، نظام احلس���ابات القومية، 1993 
)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.94.XVII.4(. الفقرتان 2 - 30 و2 - 49.
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وفئ���ات فرعية )تعّرف باألرقام اخلمس���ة مجيعها معًا(. وتتراوح الرموز 
اخلاصة باألبواب من 0 إىل 9، وقد ينقس���م كل باب إىل تسعة أقسام. 
وعند الرقم الثالث من الرمز، قد ينقس���م كل قس���م، بدوره، إىل تسع 
جمموعات قد تنقس���م هي األخرى إىل تس���ع فئ���ات مث مرة أخرى إىل 
تس���ع فئات فرعية. وإمجااًل، هناك 10 أبواب، و70 قس���مًا، و305 
جمموع���ة، و1167 فئة، و2098 فئ���ة فرعية. وتتألف أرقام الرموز يف 
التصنيف املركزي للمنتجات من مخسة أرقام دون فاصل من أي نوع 
ب���ني األرقام. وقد اختري نظ���ام الترميز هذا لتحاش���ي احتمال حدوث 
خل���ط مع أرق���ام الترميز يف تصنيف آخر خ���اص باألمم املتحدة، وهو 
د للتجارة الدولية، الذي يتضمن أيضًا رموزًا مخاس���ية  التصني���ف املوحَّ

األرقام ولكنه يستخدم نقطة على ميني الرقم الثالث.
وحيثما ال ُيجرى تقسيم فرعي إضايف ألحد مستويات   -  32
التصنيف، يستخدم الرقم “0” يف موقع املستوى التايل األكثر تفصياًل. 
وعلى سبيل املثال فإن الرمز اخلاص بالفئة الفرعية “َطفل” هو 15400، 
���مة إىل فئات أو فئات فرعية.  ألن املجموعة 154 )َطفل( ليس���ت مقسَّ

وباملث���ل فإن الرمز اخل���اص بالفئة الفرعية “َطفل قريي أو نفطي ورمال 
قريية” هو 12030، نظرًا ألن القسم 12 )النفط اخلام والغاز الطبيعي( 
���م مباشرة إىل فئات، ولكن  ليس مقس���مًا إىل جمموعات وإمنا هو مقسَّ
الفئة 1203 )َطفل قريي أو نفطي ورمال قريية( منه ليست مقسمة إىل 

فئات فرعية إضافية.
وبالنس���بة للتطبيقات احلاسوبية فإنه من املمكن أن يشري   -  33
الرقم “0” أيضًا إىل أن الرمز مس���تخَدم ملجموع مجيع الفئات األكثر 
تفصي���اًل. وعلى هذا فإن الرمز 2610 ميكن أن يش���ري إىل جمموع مجيع 
الفئات من 2611 حىت 2619، بينما الرمز 34600 ميكن أن ميثل جمموع 
مجي���ع الفئ���ات من 34611 حىت 34620. وحيثم���ا كان ممكنًا، احُتفظ 
بالرقم “9” لتسمية الفئات املتبقية. وعلى سبيل املثال فإن الفئة 0119 
)حب���وب أخرى( تتضمن مجيع احلبوب غري املصنَّفة يف موضع آخر يف 
املجموع���ة 011 )حبوب(. غ���ري أن هذا النهج ال ينطبق على كل حالة 

اسُتخدم فيها الرقم “9” يف أحد الرموز.

ثالثًا - تطبيق التصنيف

ألف - استخدام املستويات املختلفة يف التصنيف
إن أفض���ل طريق���ة لتلبي���ة احتياج���ات االس���تخدامات   -  34
واألن���واع املختلف���ة م���ن اإلحصاءات ه���ي عرض اإلحص���اءات على 
أساس مستويات جتميع خمتلفة. وهلذا فإنه قد يكون من الضروري، أو 
املرغوب فيه، أن ُتس���تخدم يف التصنيف املركزي للمنتجات مستويات 
تفصيل خمتلفة لألغراض املختلفة. وعلى سبيل املثال فإنه قد يكون من 
الضروري ألغراض املحاس���بة القومية أن تصنَّف البيانات عند مستوى 
تفصيل خمتلف عن املس���توى املطلوب ألغراض اإلحصاءات الصناعية. 
وباملث���ل فإنه ميكن، ع���ادًة، تصنيف بيانات اإلنتاج ال���يت يتم احلصول 
عليها من املنش���آت بتفصيل أكرب كثريًا م���ن بيانات تكوين رأس املال 
اليت يتم احلصول عليها من أنظمة رفع التقارير اإلدارية. واهليكل اهلرمي 
للتصنيف املركزي للمنتجات يوفر إطارًا لوضع تصنيفات بيانات قابلة 

للمقارنة عند مستويات تفصيل خمتلفة.
 باء - استخدام التصنيف املركزي للمنتجات يف وضع 

التصنيفات الوطنية للمنتجات
قد ختت���ار بلدان كثرية ال تتوفر لديه���ا اخلربة أو املوارد   -  35
الالزم���ة لوض���ع تصنيفاهتا الوطنية للمنتج���ات، أو ترغب يف أن تكون 
تصنيفاهت���ا الوطنية للمنتجات مرتبطة إىل أقصى حد ممكن بالتصنيفات 
الدولي���ة ذات الصل���ة، اس���تخدام التصنيف املرك���زي للمنتجات مبثابة 
تصنيفها الوطين. وميكن يف هذه احلاالت اس���تخدام التصنيف املركزي 

املنتج���ات كما هو؛ كما أنه من املكن توس���يعه، أو تقليصه، حس���ب 
االحتياجات واإلمكانات يف كل بلد.

وك���ي يكون أي تصنيف وط���ين للمنتجات متوافقًا مع   -  36
التصني���ف املركزي للمنتجات جيب أن تك���ون فئات التصنيف األكثر 
تفصياًل يف التصنيف الوطين مطابقة للفئات الفرعية الفردية يف التصنيف 
املرك���زي للمنتجات أو أن تكون جتميعات أو تقس���يمات هلذه الفئات 
الفرعي���ة. وبعبارة أخرى فإنه جيب أن يكون لكل فئة من أكثر الفئات 
تفصي���اًل يف التصني���ف الوطين للمنتجات نفس نط���اق الفئة الفرعية يف 
التصني���ف املركزي للمنتجات، أو أن تكون تقس���يمات إلحدى فئاته 
ل أن  الفرعي���ة، أو أن تتأل���ف من فئتني أو أكثر من فئاته الفرعية، ويفضَّ
تك���ون من نفس الفئ���ة واملجموعة. واخلياران األوالن مه���ا الطريقتان 
املفضلتان وذلك ألهنما تتيحان أكرب فرصة لوجود تناظر على املستوى 
���ل للتصنيف املركزي للمنتجات، بينما يتيح اخليار الثالث وجود  املفصَّ
التناظ�����ر على مس���توى أكث�����ر جتميع������ًا. وم��ع اش���ت��راط تلبية هذه 
املتطلب���ات ل���ن يتأثر بالضرورة تواف���ق التصنيفات الوطني���ة للمنتجات 
م���ع التصنيف املركزي للمنتج���ات هبيكلها أو بوضع الفئات عند أكثر 

مستوياهتا تفصياًل.
ل الفئ���ات الفرعي���ة اإلضافية  ���ل أن تش���كِّ وم���ن املفضَّ  -  37
���عة ج���زًءا من نفس الفئة يف التصني���ف الدويل. ومن  للتصنيفات املوسَّ
املمك���ن، إذا كان هذا هو الوضع املفضل، إعداد التصنيفات املس���تندة 
إىل التصنيف املركزي للمنتجات عن طريق تقس���يم كل فئة فرعية إىل 

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
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م���ا يصل إىل تس���ع فئات فرعي���ة إضافية. وميكن إج���راء ذلك بإضافة 
خانة عش���رية واحدة إىل الرمز اخلماس���ي األرقام يف التصنيف املركزي 
للمنتجات. وكبديل، ميكن يف بعض احلاالت توس���يع نطاق التقس���يم 
الفرع���ي للفئات إىل فئات فرعي���ة يف التصنيف املركزي للمنتجات عن 
طريق اس���تبدال الفئات الفرعية بعدد أكرب من الفئات األكثر تفصياًل. 
ويف حالة اتباع هذا النهج ميكن تعريف الفئات الفرعية األكثر تفصياًل 
باس���تخدام مخسة أرقام وذلك ش���ريطة أاّل يتطلب األمر أكثر من تسع 
فئات فرعية لكل فئة من فئات التصنيف املركزي للمنتجات. وللحفاظ 
على القابلية للمقارنة مع الفئات الفرعية يف التصنيف املركزي للمنتجات 
جي���ب حتديد الفئات الفرعية اإلضافية األكثر تفصياًل حبيث ميكن إعادة 

جتميعها إىل فئات فرعية يف التصنيف املركزي للمنتجات.
وقد حتت���اج بعض البلدان إىل ختفيض مس���توى تفصيل   -  38
التصني���ف املرك���زي للمنتج���ات يف تصنيفاهتا الوطني���ة. فبعض فئات 
التصني���ف املرك���زي للمنتجات قد تك���ون غري هامة نس���بيًا يف بعض 
البلدان، يف حني أن البيانات األخرى املتعلقة بفئات أخرى يف التصنيف 
املركزي للمنتجات قد ال تكون، ببس���اطة، متوفرة. وعلى سبيل املثال 
ف���إن بعض البلدان قد جتد أن وضع فئات يف تصنيفاهتا الوطنية ش���بيهة 
بالفئ���ات الفردية يف األقس���ام 43 إىل 46 )اآلالت( لي���س أمرًا عمليًا؛ 
ع بعض، أو كل، الفئات الفرعية، أو  وقد جتد أن من األنسب أن ُيجمَّ
الفئات، يف كل قس���م من هذه األقس���ام ضمن فئات فردية على أكثر 
املستويات تفصياًل يف التصنيف اخلاص هبا. وإذا حدث ذلك فإنه جيب 

أن تؤخذ يف االعتبار املبادئ املشروحة يف الفقرة 36 أعاله.

جيم - مساندة مستخدمي التصنيف املركزي للمنتجات
الش����عبة اإلحصائية باألمم املتحدة هي اجلهة املس����ؤولة   -  39
ع����ن وضع التصنيف املركزي للمنتجات واحلفاظ على بياناته. وقد جيد 
واضعو التصنيفات الوطنية للمنتجات واملؤسسات األخرى اليت تستخدم 
التصنيف املركزي للمنتجات أن من مصلحتهم إقامة اتصال مع الشعبة 
اإلحصائية. وبذلك قد يتلقى مس����تخدمو التصنيف املركزي للمنتجات 
إخطارًا بش����أن خطط حتديث، أو تنقيح، التصنيف، ومعلومات بش����أن 
التفس����ريات والقرارات، وبصفة عامة مساندة تقنية يف تطبيق التصنيف. 
والش����عبة اإلحصائية تش����جع املس����تخدمني على إبالغها بأية صعوبات 
يواجهوهنا يف تنفي����ذ التصنيف املركزي للمنتجات، وطلب إيضاحات، 
وتبادل خرباهتم ومالحظاهتم فيما يتعلق بكفاية التصنيف، وتقدمي أفكار 
أو مقترحات لتحس����ني مدى االستفادة منه. ومن املأمول فيه أن يؤدي 
حتسني إدراك نطاق التصنيف املركزي للمنتجات واحتياجات مستخدميه 
إىل تسهيل حتسني تصنيف املنتجات. وميكن توجيه املراسالت إىل مدير 
الش����عبة اإلحصائية باألمم املتحدة، قسم التصنيفات اإلحصائية، بالربيد 
 2 United Nations Plaza, Room DC2-1670, New York, العنوان(
NY 10017, USA( أو بالفاك����س رقم: 1374-963-212-011؛ أو عن 

طريق اخلط املباش����ر اخلاص بالتصنيفات على عن��وان الربيد اإللكتروين: 
chl@un.org؛ أو بالضغ����ط عل����ى مفت����اح “contact us” على موقع 

“الوي����ب” اخلاص بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية اخلاصة 
.http://unstats.un.org/unsd/class :باألمم املتحدة

رابعًا - عالقة التصنيف املركزي للمنتجات بالتصنيفات األخرى
د جلميع   ألف - العالقة بالتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

األنشطة االقتصادية
التصني���ف املركزي للمنتج���ات والتصني���ف الصناعي   -  40
د جلميع األنشطة االقتصادية مها تصنيفان هلما غرض عام،  الدويل املوحَّ
د جانب النش���اط يف هذين  حيث ميثل التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التصنيفني املترابطني اخلاصني باألمم املتحدة. وتتألف كل فئة فرعية يف 
التصنيف املركزي للمنتجات من سلع أو خدمات يتم إنتاج معظمها يف 
د، التنقيح 3.1.  فئة، أو فئات، معيَّنة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
وبغية تلبية احتياجات مس���تخدمي التصنيف املركزي للمنتجات الذين 
يرغب���ون يف حتديد العالقة بني التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف 
د، تتضمن كل فئة فرعية يف التصنيف املركزي  الصناعي ال���دويل املوحَّ
للمنتجات إش���ارة مرجعي���ة إىل الصناعة، أو الصناع���ات، املدرجة يف 
د، التنقيح 3.1، واليت يتم يف إطارها  التصني���ف الصناعي الدويل املوحَّ
بصفة عامة إنتاج معظم السلع أو اخلدمات املعنية. وتبيَّن الفئة الغالبة يف 

د بإدراج الرموز املقابلة الرباعية األرقام  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
���د، التنقيح 3.1، إىل جانب الفئة  يف التصني���ف الصناعي الدويل املوحَّ
الفرعي���ة ذات الصلة يف التصني���ف املركزي للمنتجات يف اجلداول اليت 
تع���رض اهليكل املفصل للتصنيف املرك���زي للمنتجات يف اجلزء الثالث 
أدن���اه. وعن طريق إعادة ترتي���ب الفئات الفرعية يف التصنيف املركزي 
للمنتجات وفقًا لإلش���ارات املرجعي���ة املقابلة هلا يف التصنيف الصناعي 
د، ميكن العثور على السلع أو اخلدمات الرئيسية اليت ُتعترب  الدويل املوحَّ

خمرجات لصناعات معيَّنة.
غ���ري أن���ه ينبغي التنويه إىل أنه ال تتوف���ر نيَّة إجراء تناظر   -  41
ب���ني كل فئة فرعية يف التصني���ف املركزي وكل فئة فرعية يف التصنيف 
د؛ وذلك ألن القيام مبثل هذا اجلهد ال ُيعترب أمرًا  الصناعي الدويل املوحَّ
عملي���ًا، أو مرغوبًا في���ه، ألنه قد يؤدي إىل وص���ف غري كاف لفئات 
التصني���ف املرك���زي للمنتجات، خاصة عند املس���تويات األعلى، كما 
د للتجارة الدولية. والعالقة بني  أنه يصعِّب التنس���يق مع التصنيف املوحَّ
الصناعات ومنتجاهتا هي عالقة متش���ابكة ومتغرية. وعالوة على ذلك 
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فإنه ُيقصد بالتصنيف املركزي للمنتجات أن ُيستخدم يف خمتلف أنواع 
د،  اإلحصاءات وأاّل يكون جمرد امتداد للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
نظرًا ألنه ال يقتصر على س���رد قوائم الس���لع واخلدم���ات املنَتجة وفقًا 

د. للصناعات الواردة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ق باء - العالقة بالنظام املنسَّ

بالنس���بة للس���لع القابلة للنقل، توجد عالقة وثيقة للغاية   -  42
ق، إذ أن الفئات الفرعية  بني التصنيف املركزي للمنتجات والنظام املنسَّ
يف التصني���ف املرك���زي الواردة يف األب���واب 0 إىل 4 تؤلف جمموعات 
���ق بصيغته املنقحة  وعمليات إعادة ترتيب لفئات كاملة يف النظام املنسَّ
يف عام 2002. ونتيجة لذلك، مت إنشاء 1152 فئة فرعية يف التصنيف 
املركزي للمنتجات عن طريق اس���تخدام أكث���ر من 000 5 بند وبند 
���ق لعام 2002 لتكون مبثابة لبنات لبناء التصنيف  فرعي يف النظام املنسَّ
ق لعام 2002 مبيَّنة إىل جانب  املركزي. والرموز املقابلة يف النظام املنسَّ
كل فئ���ة فرعي���ة يف األبواب 0 إىل 4 من التصنيف املركزي يف اجلداول 
اليت تعرض اهليكل املفصل للتصنيف املركزي واليت ترد يف اجلزء الثالث 

أدناه.
والفئ���ات الفرعي���ة اخلاص���ة بالس���لع القابل���ة للنقل يف   -  43
التصني���ف املركزي للمنتجات )األب���واب 0 إىل 4( معرَّفة حبيث تتألف 
كل منه���ا م���ن بند واحد أو أكثر من البنود الفرعية السداس���ية األرقام 
ق يف إعداد التصنيف  ���ق. ونظرًا للدور اهلام للنظام املنسَّ يف النظام املنسَّ
املرك���زي للمنتجات، ُقدِّمت معلوم���ات عامة عنه يف الفقرات 45 إىل 

48 أدناه.
غري أن هناك عدة استثناءات من القاعدة القائلة إن كل   -  44
فئ���ة فرعية يف األبواب 0 إىل 4 من التصنيف املركزي للمنتجات تقابل 
���ق. وعلى  بن���دًا أو أكثر من البن���ود، أو البنود الفرعية، يف النظام املنسَّ
س���بيل املثال ف���إن الفئة الفرعية 17300 يف التصني���ف املركزي )البخار 
���ق. ويوجد عدد قليل  واملي���اه الس���اخنة( ليس هلا نظ���ري يف النظام املنسَّ
م���ن احلاالت األخرى اليت تك���ون فيها فئة فرعية يف التصنيف املركزي 
���ق مبا  للمنتج���ات أكثر تفصياًل من البند الفرعي املناظر يف النظام املنسَّ
ي���ؤدي إىل وجود ارتب���اط جزئي. وهذا يعكس، ع���ادًة، وضعًا تكون 
 فيها ملنتج معني أمهية يف إحصاءات اإلنتاج على املستوى الوطين ولكن 
ال تكون له أمهية بالنسبة للتجارة الدولية. ومن أمثلة ذلك الفئة الفرعية 
01820 يف التصني���ف املرك���زي للمنتجات )قصب الس���كر( وهي فئة 

ق. دة بشكٍل منفصل يف النظام املنسَّ فرعية مل تعد حمدَّ
���ق عبارة عن تصنيف شامل للسلع املتبادلة  والنظام املنسَّ  -  45
دوليًا )الس���لع( مصنفة وفقًا للمعايري التالية: )أ( حس���ب املادة اخلام أو 
األساس���ية، و)ب( حس���ب درجة التجهيز، و)ج( حسب االستخدام 
أو الوظيفة، و)د( وفقًا لألنش���طة االقتصادية. وقد مت احلفاظ على هذه 
املبادئ يف مجي���ع التنقيحات الالحقة هلذا التصنيف. كذلك فإن جملس 
التعاون اجلمركي، الذي غّير امسه يف عام 1994 إىل املنظمة اجلمركية 

العاملية، وافق من حيث املبدأ على إدخال معيار املنشأ الصناعي يف إعداد 
ق. غري أن املبدأ القائل بأنه جيب أال يتضمن كل بند فرعي  النظام املنسَّ
���ق سوى السلع اليت تنتجها عادًة صناعة واحدة مل يكن  يف النظام املنسَّ
ممكنًا اتباعه بدقة ألس���باب خمتلفة. ففي بع���ض احلاالت مل يكن ممكنًا 
للس���لطات اجلمركية التمييز فيما يتعلق باملنش���أ الصناعي على أس���اس 
اخلصائص املادية للس���لعة املعنية. ومثة س���بب آخر وهو أن التمييز كان 
من ش���أنه أن يؤدي إىل إجياد فئات ليست هلا أمهية يف التجارة الدولية. 
ويف ح���االت أخرى حظيت التميي���زات التارخيية والقانونية املتأصلة يف 
إدارة متطلبات عمليات اجلمارك والتجارة بأس���بقية على معيار املنش���أ 
الصناع���ي. ويف بعض احل���االت مل يكن واضحًا مكان إدراج منتجات 
���ق. واختالف اهلياكل الصناعية باختالف  صناعة معيَّنة يف النظام املنسَّ

البلدان زاد من صعوبة التمسك هبذا املبدأ.
���ق انبثق عن تصنيف التعريفات اجلمركية  والنظام املنسَّ  -  46
األصلي اخلاص مبجلس التعاون اجلمركي، أي قائمة بروكسل للتعريفة 
اجلمركية لعام 1955. ويف عام 1974 أعيد تسمية هذه القائمة باسم 
تصنيف جملس التعاون اجلمركي. واجلهود الرامية إىل التنسيق بني قائمة 
د للتجارة  بروكس���ل/تصنيف جملس التعاون اجلمركي والتصنيف املوحَّ
د للتجارة الدولية  الدولي���ة أدَّت إىل حتقيق اتفاق تام مع التصنيف املوحَّ
���ق أصبح س���اري املفعول يف  )التنقيح 2( يف عام 1978. والنظام املنسَّ
ع���ام 1988، بتعديل البنود القائم���ة الرباعية األرقام يف تصنيف جملس 
التع���اون اجلمركي وإدخال بنود فرعية عّرفت برمز سداس���ي األرقام. 
���ق كل  وخطط املنظمة اجلمركية العاملية تس���مح بتحديث النظام املنسَّ
ثالث، أو أربع، سنوات من خالل اجتماعات جلنة االستعراض الفرعية 
���ق. ويش���ارك إحصائيون من الدول األعضاء  التابعة للجنة النظام املنسَّ
والش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة يف العم���ل اخلاص بتحديث النظام 
���ق لضمان املحافظة على العالقة بني ه���ذا التصنيف والتصنيفات  املنسَّ
الدولي���ة األخ���رى. وآخر تعديل أصبح س���اري املفع���ول يف 1 كانون 

الثاين/يناير 2002.
ق  وإىل جانب تصنيف السلع نفسه، يتضمن النظام املنسَّ  -  47
القواعد القانونية للتفسري واملبادئ اليت اتفقت عليها األطراف املتعاقدة 
���ق يوفر جمموعة  إلدارة النظ���ام. وباإلضاف���ة إىل ذل���ك فإن النظام املنسَّ
مس���هبة للغاية من املالحظات التوضيحية وفهرسًا أجبديًا للمساعدة يف 

استخدامه وتفسريه 25.
والتنفيذ الش���امل )العاملي( واالستخدام الواسع النطاق   -  48
د لوصف  د مضمونان باالتفاقية الدولية بشأن النظام املوحَّ للنظام املوحَّ
وترميز الس���لع األساسية، اليت تنص الفقرة )ب( من املادة 3 - 1 منها 
على أن “كل طرف متعاقد ... سيتيح بشكل علين إحصاءاته اخلاصة 
بتجارة االس���ترياد والتصدير وفقًا للرموز السداس���ية األرقام يف النظام 

���ق لوصف وترميز الس���لع األساسية، إصدار  املنظمة اجلمركية العاملية، النظام املنسَّ  25

عام 1996 )بروكسل، 1996( وتعديالته.
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���ق، أو بناًء على مبادرة الطرف املتعاقد، مبا يتجاوز هذا املستوى،  املنسَّ
بقدر ما ال يكون النشر مستبعدًا ألسباب استثنائية مثل الِسرّية التجارية 

أو األمن القومي”.
د للتجارة الدولية جيم - العالقة بالتصنيف املوحَّ

العالقة ب���ني التصنيف املركزي للمنتج���ات والتصنيف   -  49
���د للتجارة الدولية هي عالقة مماثلة للعالقة بني التصنيف املركزي  املوحَّ
د للتج���ارة الدولية،  ���ق ألن التصني���ف املوحَّ للمنتج���ات والنظام املنسَّ
ق مبثابة لبنات  التنقيح 3، يس���تخدم أيضًا البنود الفرعية يف النظام املنسَّ
إلنش���اء جمموعات س���لعية أكثر مالءمة للتحلي���ل االقتصادي للتجارة. 
د تعكس: )أ( املواد املستخدمة  واملجموعات السلعية يف التصنيف املوحَّ
يف اإلنت���اج، و)ب( مرحل���ة التجهي���ز، و)ج( املمارس���ات الس���وقية 
واس���تخدامات املنتجات، و)د( أمهية الس���لع بالنس���بة للتجارة العاملية، 
د  و)ه�( التغ���ريات التكنولوجي���ة. وفيما يتعلق بتناظ���ر التصنيف املوحَّ
للت��جارة ال���دولية، التنقيح 3، مع التصنيف املركزي للمنتجات بالنسبة 
للس���لع القابل���ة للنقل فإن مجيع البنود اخلماس���ية األرق���ام يف التصنيف 
���د للتجارة الدولي���ة، التنقيح 3، واردة بص���ورة كاملة ضمن فئة  املوحَّ
فرعي���ة واحدة يف التصنيف املركزي للمنتج���ات يف األبواب 0 إىل 4. 
وعل���ى هذا فإن الفئات الفرعية يف التصنيف املركزي للمنتجات تتألف 
د للتجارة الدولية،  م���ن بن���د واحد، أو أكثر، من بنود التصني���ف املوحَّ
التنقي���ح 3. وتوجد بعض االس���تثناءات من ه���ذه القاعدة العامة وهي 
استثناءات مماثلة لالستثناءات املوصوفة يف الفقرة 44 أعاله. والتناظرات 
د للتجارة  املوج���ودة بني التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف املوحَّ
الدولي���ة، التنقي���ح 3، مبيَّن���ة يف اجلداول اليت تعرض اهلي���كل التفصيلي 
للتصني���ف املرك���زي للمنتج���ات الذي يتضمن���ه اجلزء الثال���ث أدناه. 
���ق،  د للتجارة الدولية، مثله مثل النظام املنسَّ ال يتناول س���وى الس���لع القابلة للنقل فإنه ال يوجد تناظر بني التصنيف  ونظرًا ألن التصنيف املوحَّ
د للتجارة الدولية، التنقيح 3، أو  املرك���زي للمنتجات والتصنيف املوحَّ
لة يف  ���ق بصيغته املعدَّ بني التصنيف املركزي للمنتج���ات والنظ����ام املنسَّ
عام 2002 بالنس���بة لفئات التصنيف املرك���زي للمنتجات الواردة يف 

األبواب 5 إىل 9.
ويف حني أن التناظر بني التصنيف املركزي للمنتجات،   -  50
���ق لع���ام 2002 قد تغيَّر عن���د مقارنته  اإلص���دار 1.1، والنظام املنسَّ
بالتناظ���ر ب���ني التصنيف املركزي للمنتجات، اإلص���دار 1.0، والنظام 
���ق، فإنه مل  املنّس���ق لع���ام 1996، بالنظ���ر إىل التغريات يف النظام املنسَّ
حي���دث مثل هذا التغ���ري يف التناظر بني التصنيف املرك���زي للمنتجات 
د للتجارة الدولية،  د للتجارة الدولية. والتصنيف املوحَّ والتصنيف املوحَّ
ق؛ وبداًل من ذلك،  التنقيح 3، نفسه مل يتأثر بالتغيريات يف النظام املنسَّ
���ق لعام 2002 بالتصنيف  ُوضع جدول تناظر جديد يربط النظام املنسَّ
���د للتجارة الدولية، التنقيح 3، وميكن احلصول على هذا اجلدول  املوحَّ
من الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة. وعند حتويل البيانات من النظام 

د للتجارة الدولية، التنقيح 3،  ���ق لعام 2002 إىل التصنيف املوحَّ املنسَّ
ينبغ���ي أن ُيس���تخدم هذا اجلدول وليس التناظ���ر الضمين بني جتميعات 
د للتجارة الدولي���ة اليت َترد يف  ���ق وفئات التصني���ف املوحَّ النظ���ام املنسَّ
اجل���زء الثالث من هذا املنش���ور. والتناظر املبيَّن يف اجل���زء الثالث ليس 
دقيقًا إال بالنس���بة للتحويالت من التصنيف املركزي للمنتجات وإليه. 
ويف احلاالت القليلة للغاية اليت تغيَّر فيها جمال الفئات الفرعية للتصنيف 
املرك���زي للمنتج���ات أو اليت ُوضعت فيها فئ���ات فرعية جديدة لذلك 
د للتج���ارة الدولية،  التصني���ف تعيَّن تعديل االرتب���اط بالتصنيف املوحَّ

التنقيح 3.
دال - العالقة بالتصنيفات واملعايري األخرى

د جلميع  باإلضافة إىل التصنيف الصناع���ي الدويل املوحَّ  -  51
د للتجارة الدولية،  ق، والتصنيف املوحَّ األنشطة االقتصادية، والنظام املنسَّ
هن���اك عدد من العالق���ات املتبادلة بني التصنيف املرك���زي للمنتجات 
والتصنيفات واملعايري األخرى وذلك بالنظر إىل دور التصنيف املركزي 

للمنتجات كتصنيف عام الغرض للسلع واخلدمات.
والتصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة 26 له صلة   -  52
بالتصني���ف املركزي للمنتج���ات من خالل ارتباط���ه الوثيق بالتصنيف 
د للتجارة الدولية. واهلدف من التصنيف حسب الفئات االقتصادية  املوحَّ
الواسعة هو أن يكون وسيلة لتحويل بيانات التجارة اخلارجية اليت يتم 
د للتجارة الدولية إىل فئات استخدام  جتميعها باستخدام التصنيف املوحَّ
هنائي ذات معىن وفائدة يف إطار نظام احلس���ابات القومية. ومن املمكن 
بصف���ة عامة أن يعاد ترتيب فئات فرعي���ة كاملة يف التصنيف املركزي 
للمنتجات إىل فئات يف التصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة من 
خالل التناظرات املوجودة بني التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف 
د للتجارة  ���د للتجارة الدولي���ة، التنقيح 3، وبني التصني���ف املوحَّ املوحَّ

الدولية والتصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة.
وبالنظر إىل أن التصنيف املركزي للمنتجات يوفر البعد   -  53
اخلاص باملنتجات يف كثري من جداول نظام احلسابات القومية فإنه من 
املمك���ن الربط بني التصنيف املرك���زي للمنتجات وتصنيفات النفقات 
حسب الغرض 27. وهذا ينعكس يف املنشور املعنون تصنيفات النفقات 
حسب الغرض: تصنيف وظائف احلكومة؛ تصنيف االستهالك الفردي 
حسب الغرض؛ تصنيف أغراض املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم 
األس���ر املعيش���ية؛ تصنيف مصروفات املنتجن حسب الغرض. وجرى 
د  د يف إط���ار التصنيف املوحَّ التصنيف حس���ب الفئ���ات االقتصادية الواس���عة احملدَّ  26

للتج���ارة الدولي���ة، التنقيح 3، ورق���ات إحصائية، السلس���لة ميم، الع���دد 53، التنقيح 3 
.)E.89.XVII.4 :منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(

تصنيفات النفقات حسب الغرض: تصنيف وظائف احلكومة؛ تصنيف االستهالك   27

الفردي حس���ب الغرض؛ تصنيف أغراض املؤسس���ات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األس���ر 
املعيش���ية؛ تصنيف مصروفات املنتجن حس���ب الغرض، ورقات إحصائية، السلس���لة ميم، 

.)A.00.XVII.6( :العدد 84 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

عالقة التصنيف املركزي للمنتجات بالتصنيفات األخرى
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وفق���ًا لذلك إع���داد التناظرات بني فئات تصنيف االس���تهالك الفردي 
حسب الغرض والتصنيف املركزي للمنتجات 28.

ويف أوائل ع���ام 1988 بدأت االحتادات األوربية )اليت   -  54
ع باعتباره  أصبحت اآلن االحتاد األورويب( يف استخدام التصنيف املجمَّ
ع توسيعًا للنظام  تصنيفها املعَتمد للتجارة الدولية. وُيعترب التصنيف املجمَّ
ق باس���تخدام رقمني إضافيني، حبيث خيدم االحتياجات اجلمركية  املنسَّ
واإلحصائية اخلاصة بالدول األعضاء يف االحتاد األورويب. وهناك عالقة 
مباشرة بني التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف املجمَّع، نظرًا ألن 
فئ���ات كاملة من التصنيف املجمَّع ميكن دائمًا إعادة ترتيبها يف الفئات 

الفرعية يف التصنيف املركزي للمنتجات.
وم���ن خالل اجلهود املش���تركة لألم���م املتحدة واالحتاد   -  55
األورويب لتنس���يق التصنيف���ات االقتصادية مت وضع هي���كل، وحمتوى، 
اإلصدار املنقَّح من التصنيف الصناعي العام لألنشطة االقتصادية داخل 
االحت���ادات األوروبية وتصنيفات املنتجات ذات الصلة اخلاصة باالحتاد 
د  األورويب حبي���ث تكون متس���قة مع التصنيف الصناع���ي الدويل املوحَّ
والتصنيف املركزي للمنتجات. وتصنيف املنتجات حس���ب األنش���طة 
يستند إىل التصنيف الصناعي العام لألنشطة االقتصادية داخل االحتادات 
األوروبي���ة وله ص���الت بالتصنيف املركزي للمنتجات على املس���توى 
التفصيل���ي. وم���ن املمكن أيضًا أن ُيربط تصنيف اإلنتاج املش���ترك بني 
أفراد اجلماعة، وهو عبارة عن قائمة املنتجات الصناعية اخلاصة باملكتب 
اإلحصائي للجماعات األوروبية 29، بالتصنيف املركزي للمنتجات من 
ق مع تصنيف اإلنتاج املشترك بني أفراد  خالل أوجه تناظر النظام املنسَّ

اجلماعة والتصنيف املركزي للمنتجات.
لية املتعلَّقة بالتصنيف  وخالل القيام بأعمال التطوير األوَّ  -  56
املركزي للمنتجات، بالنسبة هليكل ومضمون فئات التصنيف املركزي 
املؤق���ت للمنتجات املناظ���رة للفئات الفرعية اليت يتضمنها القس���م 53 
)اإلنش���اءات( )اهليكل املبيَّن اآلن يف اجلزء اخلامس، الفصل “ثانيًا”(، 

اسُتخدمت التوصيات الدولية إلحصاءات اإلنشاءات 30.
وخ���الل جول���ة أوروغ���واي للمفاوض���ات التجاري���ة،   -  57
مبوجب االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات، وضعت أمانة االتفاق 
العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة تصنيفًا لقطاعات اخلدمات. 
وهذا التصنيف، الذي ُيعترب استخدامه اختياريًا بالنسبة ألعضاء منظمة 

 .GNS/W/120 التج���ارة العاملية، ُعمِّم يف عام 1991 باعتباره الوثيقة
والتصني���ف W/120 يس���تند أساس���ًا إىل التصني���ف املرك���زي املؤقت 
للمنتج���ات. ولتوفري تفس���ريات تفصيلية للتغيريات ال���يت ُأدخلت على 
الصيغ���ة احلالية للتصني���ف املركزي للمنتجات ُأجري اس���تعراض تقين 
ش���امل من جانب أمانة منظمة التجارة العاملية، والشعبة اإلحصائية يف 
األم���م املتحدة، والفريق الفرعي املع���ين بالتصنيف املركزي للمنتجات 
التابع لفريق فوربورغ املعين بإحصاءات اخلدمات. وعملية االستعراض 
هذه أدَّت إىل إدخال سلسلة من التصحيحات التحريرية على التصنيف 
وتقدمي تفس���ريات هل���ا، وُأدرجت هذه التصحيحات والتفس���ريات يف 
التصني���ف املركزي للمنتج���ات. غري أن التغيريات ال���يت ُأدخلت على 
التصني���ف املرك���زي للمنتجات مل تؤد إىل حت���ول يف االلتزامات احلالية 
املفروضة مبوجب االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات اليت ال تزال 
تس���تند إىل التصنيف املرك���زي املؤقت للمنتجات. ويف س���ياق اجلولة 
اجلدي���دة املتعلقة باخلدمات واليت ب���دأت يف كانون الثاين/يناير 2000 
تناقش الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية التغيريات يف التصنيف 
W/120. ومن املتوقع أن يس���تمر التعاون يف جمال التجارة يف اخلدمات 

خالل االستكمال والتنقيح املقبلني للتصنيف املركزي للمنتجات.
وطلبت اللجنة اإلحصائية، يف دورهتا التاسعة والعشرين   -  58
يف عام 1997، تنس���يق األنشطة بغية احلفاظ على االتساق بني الطبعة 
 اخلامس���ة م���ن دليل مي���زان املدفوعات ال���ذي يصدره صن���دوق النقد 
الدويل 31، واإلصدار 1.0 م���ن التصنيف املركزي للمنتجات، ونظام 
احلسابات القومية لعام 1993، ودليل إحصاءات التجارة يف اخلدمات 
ال���ذي اقترحه فريق العمل املش���ترك بني ال���وكاالت املعين بإحصاءات 
اخلدم���ات والتابع لألم���م املتح���دة 32. ودليل إحص���اءات التجارة يف 
اخلدمات 33 يتضمن تصنيفًا للتجارة يف اخلدمات ُيعترب توسيعًا لتصنيف 
التج���ارة يف اخلدم���ات املوصى به يف الطبعة اخلامس���ة م���ن دليل ميزان 
املدفوعات، ويتس���ق معه أيضًا. وقد أخذت يف االعتبار إىل أقصى حد 
ممكن يف كتيب التجارة يف اخلدمات رموز التصنيف املركزي للمنتجات 
باعتبارها اللبنات األساسية يف وصف منتجات اخلدمات املتبادلة دوليًا. 
والفئ���ات واخلدم���ات يف ميزان املدفوعات ترتب���ط بالتصنيف املركزي 
املؤق���ت للمنتج���ات، ومت إعداد مش���روع جدول تناظ���ر بني تصنيف 
اخلدم���ات يف دلي���ل ميزان املدفوع���ات واإلصدار 1.0 م���ن التصنيف 

صندوق النقد الدويل، دليل ميزان املدفوعات، الطبعة اخلامسة )واشنطن العاصمة،   31

.)1993
تقرير االجتماع الس���ادس لفريق العمل املش���ترك بني الوكاالت املعين بإحصاءات   32

اخلدمات، ودراس���ة معلومات أساس���ية ُأعدت للدورة التاسعة عش���رة للفريق العامل املعين 
بالربامج اإلحصائية الدولية والتنس���يق، نيويورك، 10 - 13 شباط/فرباير 1998، الفقرة 

الفرعية ‘9’ من الفقرة 7.
دلي���ل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات، ورقات إحصائية، السلس���لة ميم،   33

.)E.02.XVII.11 :العدد 86 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

جداول التناظر بني “تصنيف االس���تهالك الفردي حس���ب الغرض” و“التصنيف   28

املركزي للمنتجات” وبني “التصنيف املركزي للمنتجات” و“تصنيف االستهالك الفردي 
حسب الغرض” )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2001(.

جلن���ة االحت���ادات األوروبية، تصنيف اإلنتاج املش���ترك بني أف���راد اجلماعة: قائمة   29

ع���ام 1997، املوضوع 4: الطاقة والصناعة، السلس���لة هاء: الطرائق )بروكس���ل، مكتب 
املنشورات الرمسية لالحتادات األوروبية، 1996(.

التوصيات الدولية بش���أن إحصاءات اإلنشاءات، ورقات إحصائية، السلسلة ميم،   30

.)E.68.XVII.11 :العدد 47 )منشورات األمم املتحدة: رقم املبيع
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املركزي للمنتجات 34. ويرد أيضًا يف دليل بش���أن إحصاءات التجارة 
���عة مليزان  الدولية يف اخلدمات تناظر يربط بني تصنيف اخلدمات املوسَّ
املدفوع���ات واإلصدار 1.0 من التصني���ف املركزي للمنتجات وقائمة 

.GNS/W/120

وج���رى مؤخرًا وضع معيار دويل جديد هو احلس���اب   -  59
التاب���ع للس���ياحة، واعُتمد هذا املعيار من جان���ب اللجنة اإلحصائية يف 
دورهت���ا احلادي���ة والثالثني اليت ُعق���دت يف عام 2000. وه���ذا املعيار 
حيدد قياس الس���ياحة وأثرها على االقتص���اد داخل إطار االقتصاد العام 

لنظام احلسابات القومية. واحلساب التابع للسياحة يعرِّف السياحة من 
حيث املنتجات اخلاصة اليت يشتريها الزائرون واألنشطة اليت ُتنِتج هذه 
املنتج���ات، كما أن���ه حيددها من حيث التصني���ف املركزي للمنتجات 
د. ويرد يف احلس���اب التابع للسياحة:  والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
إطار منهجي موصى ب���ه 35 وصف للمفاهيم والتعريفات والتصنيفات 
اليت يتعني اس���تخدامها، وكذلك وصف لإلط���ار املنهجي املوصى به. 
واملنتجات اخلاصة بالس���ياحة واألنش���طة اخلاصة بالسياحة ُمدرجة يف 

املرفق الثاين لذلك املنشور.

منظم���ة التعاون والتنمي���ة يف امليدان االقتصادي؛ واملكت���ب اإلحصائي لالحتادات   35

األوروبية؛ واألمم املتحدة؛ ومنظمة الس���ياحة العاملية، احلس���اب الفرعي املتعلق بالسياحة: 
اإلط���ار املنهجي املوصى به، الورقات اإلحصائية، السلس���لة واو، العدد 80 )منش���ورات 

.)A.01.XVII.9 :األمم املتحدة، رقم املبيع

خامسًا - تفسري نظام التصنيف املركزي للمنتجات

ق القواعد العامة لتفسري النظام املنسَّ
خيضع تصنيف السلع يف التصنيف للمبادئ التالية:

عناوي���ن األب���واب والفصول والفص���ول الفرعية واردة لتس���هيل الرجوع إليها فقط؛ بالنس���بة لألغراض القانونية   - 1
ق[، يتحدد التصنيف وفقًا لشروط البنود وألي مالحظات ذات صلة يف األبواب والفصول، ووفقًا لألحكام  ]اخلاصة بالنظام املنسَّ

التالية، شريطة أاّل تتطلب مثل هذه البنود أو املالحظات غري ذلك.
ُتعترب أية إشارة يف أحد البنود إىل أحد األصناف وكأهنا تتضمن إشارة إىل ذلك الصنف غري الكامل أو غري  )أ(   - 2
النهائي، شريطة أن يكون الصنف غري الكامل أو غري النهائي، بالصورة اليت ُيعرض هبا، متمتعًا بالصفة اجلوهرية للصنف الكامل 
أو النهائي. وُتعترب تلك اإلش���ارة وكأهنا تتضمن إش���ارة إىل ذلك الصنف الكامل أو النهائي )أو الذي ميكن أن ُيصنَّف باعتباره 

ك؛ ع أو بشكل مفكَّ كاماًل أو هنائيًا حبكم هذه القاعدة(، املعروض بشكل غري جممَّ
ُتعترب أية إش���ارة يف أحد البنود إىل مادة أو إىل ش���يء وكأهنا تتضمن إشارة إىل خالئط أو إىل مركبات من  )ب( 
تلك املادة أو ذلك الشيء مع مواد أو أشياء أخرى. وُتعترب أية إشارة إىل السلع املصنوعة من مادة معيَّنة أو شيء معيَّن وكأهنا 

عالقة التصنيف املركزي للمنتجات بالتصنيفات األخرى

منظم���ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص���ادي، “الروابط بني اإلصدار 1.0 من   34

التصني���ف املرك���زي للمنتجات وتصنيف منظمة التع���اون والتنمية يف امليدان االقتصادي - 
 )STD/Serv [97]7( ”املكت���ب اإلحصائي للجماع���ات األوروبية للتجارة يف اخلدم���ات

)باريس، 1997(.

ألف - قواعد التفسري
مثلم���ا هو احل���ال يف كثري م���ن األحيان بالنس���بة ألي   -  60
تصنيف إحصائي مستخدم على نطاق واسع، ميكن توقع نشوء أوضاع 
عدي���دة ال يكون من الواضح فيها أي فئة من فئات التصنيف املركزي 
للخدمات جيب إدراج سلعة أو خدمة معّينة فيها. وعند تصنيف وترميز 
املنتج���ات وفق���ًا للتصنيف املركزي للمنتجات س���وف تنطبق القواعد 
التالية، حس���ب ما إذا كان الناتج املعين ألحد التعامالت يتعلق بس���لع 
قابلة للنقل )انظر الفقرة 61( أو منتجات غري السلع القابلة للنقل )انظر 

الفقرات 62 إىل 64(.

وتصنيف السلع يف فئات األبواب 0 إىل 4 يتحدد وفقًا   -  61
���ق الذي خيض���ع للقواعد املعاد  لش���روط الفئات املقابلة يف النظام املنسَّ

نسخها أدناه.
ويف التصني���ف املرك���زي للمنتج���ات يتح���دد تصنيف   -  62
املنتجات خالف السلع القابلة للنقل، وبصورة رئيسية اخلدمات، وفقًا 
لش���روط الفئات حس���بما هي موصوفة يف األقس���ام أو املجموعات أو 
الفئات أو الفئات الفرعية يف األبواب 5 إىل 9. وحني تكون اخلدمات، 
بديهي���ًا، قابلة للتصنيف حت���ت فئتني أو أكثر، يتم التصنيف على النحو 
الت���ايل، على أن يك���ون مفهومًا أن فئات نفس املس���توى )األبواب أو 
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تتضمن إش���ارة إىل الس���لع املؤلفة كليًا، أو جزئيًا، من هذه املادة أو هذا الش���يء. ويكون تصنيف السلع املؤلَّفة من أكثر من 
مادة أو شيء وفقًا ملبادئ القاعدة 3.

عندما تكون الس���لع، عند تطبيق الفقرة )ب( من القاعدة 2 أو ألي س���بب آخر، قابلة للتصنيف، بديهيًا، حتت   - 3
بندين أو أكثر، يتم التصنيف على النحو التايل:

���ل البن���د الذي يوفر أكثر األوصاف حتديدًا على البنود اليت توفر وصفًا أعم. غري أنه حني يش���ري كل  يفضَّ ) أ ( 
من بندين أو أكثر إىل جزء فقط من املواد أو األش���ياء املتضمنة يف الس���لع املخلوطة أو املركبة أو إىل جزء فقط من األصناف 
ة للبيع بالتجزئة، ُتعترب هذه البنود بنفس الدرجة من التحديد بالنس���بة لتلك الس���لع، حىت وإن كان  الداخلة يف جمموعة معدَّ

أحدها يعطي وصفًا أكثر اكتمااًل وحتديدًا للسلع؛
ة يف  تصنَّف اخلالئط، والسلع املركبة املؤلفة من مواد خمتلفة أو املصنوعة من مكونات خمتلفة، والسلع املعدَّ )ب( 
ش���كل جمموع���ات للبيع بالتجزئة، واليت ال ميكن تصنيفها بالرجوع إىل الفق���رة )أ( من القاعدة 3، كما لو كانت مؤلفة من 

املادة أو املكّون الذي مينحها صفتها اجلوهرية، بقدر ما ينطبق هذا املعيار؛
ر تصنيف الس���لع بالرجوع إىل الفقرة )أ( من القاعدة 3 أو الفقرة )ب( من القاعدة 3 تصنَّف  عندما يتعذَّ )ج( 

تلك السلع حتت البند الذي يقع آخرًا بالترتيب العددي بني البنود اليت تستحق االعتبار بدرجة متساوية.
الس���لع ال���يت ال ميك���ن تصنيفها وفقًا للقواعد املذك���ورة أعاله تصنَّف حتت البند املالئم للس���لع اليت تكون أقرب   - 4 

شبهًا هبا.
باإلضافة إىل األحكام املذكورة أعاله، تنطبق القواعد التالية فيما يتعلق بالسلع املشار إليها فيها:  - 5

َمحافظ آالت التصوير وَمحافظ اآلالت املوس���يقية وَمحافظ املسدس���ات وَمحافظ أدوات الرسم وَمحافظ  ) أ ( 
دة من األصناف، واملالئمة  د أو جمموعة حمدَّ لة أو املكيَّفة الحتواء صنف حم���دَّ العق���ود وم���ا مياثلها من املحافظ، خاصة املش���كَّ
لالستعمال الطويل األجل واملعروضة مع األصناف املقصودة من أجلها، تصنَّف مع مثل هذه األصناف حني تكون من نوع 

يباع معه عادًة. غري أن هذه القاعدة ال تنطبق على األوعية اليت تعطي الكل صفته اجلوهرية؛
مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من القاعدة 5 أعاله، تصنَّف مواد التغليف وأوعية التغليف املعروضة مع السلع  )ب( 
املوضوعة بداخلها مع السلع إذا كانت من النوع املستعمل عادة لتغليف مثل هذه السلع. غري أن هذا احلكم ليس ملزمًا حني 

يكون من الواضح أن مواد التغليف أو أوعية التغليف هذه مناسبة لالستعمال املتكرر.
���ق[، يتحدد تصنيف الس���لع يف البنود الفرعية ألحد البنود وفقًا لشروط  لألغراض القانونية ]املتعلقة بالنظام املنسَّ  - 6
تل���ك البن���ود الفرعية وأي مالحظات ذات صلة يف البنود الفرعية، وبعد إج���راء مجيع التغيريات الضرورية وفقًا للقواعد املذكورة 
أعاله، على أن يكون مفهومًا أن البنود الفرعية على نفس املستوى هي وحدها القابلة للمقارنة. وألغراض هذه القاعدة، تنطبق 

أيضًا املالحظات ذات الصلة يف األبواب أو الفصول، ما مل يتطلب السياق غري ذلك.

املنظمة اجلمركية، النظام املنسق لوصف وترميز السلع األساسية، إصدار عام 1996 )بروكسل، 1996(، الصفحتان 28 و29. أ 

األقس���ام أو املجموع���ات أو الفئات أو الفئات الفرعي���ة( هي وحدها 
القابلة للمقارنة:

���ل الفئة اليت توفر أكثر األوص���اف حتديدًا على الفئات  تفضَّ ) أ ( 
اليت توفر وصفًا أعَّم؛

بة املؤلفة من جمموعات من خدمات  تصنيف اخلدمات املركَّ )ب( 
خمتلفة ال ميكن تصنيفها بالرجوع إىل البند )أ( كما لو كانت مؤلفة من 

اخلدمة اليت متنحها صفتها اجلوهرية، بقدر ما ينطبق هذا املعيار؛
عندم���ا يتعذر تصني���ف اخلدمات بالرج���وع إىل البندين )أ(  )ج( 
أو )ب( فإهن���ا تصنَّف حتت الفئة اليت تق���ع أخرًا بالترتيب العددي بني 

الفئات اليت تستحق االعتبار بدرجة متساوية.

اخلدم���ات اليت ال ميكن تصنيفها وفقًا للقواعد املذكورة   -  63
 أع���اله تصنَّ���ف حت���ت الفئ���ة املالئم���ة للخدم���ات اليت تك���ون أقرب 

شبهًا هبا.
املنتج���ات ال���يت تش���ّكل حزم���ة )جمموعة( من الس���لع   -  64
 واخلدم���ات تصنَّ���ف وفق���ًا ملكوهنا الرئيس���ي )القيمة املضاف���ة(، بقدر 

ما ينطبق هذا املعيار.
باء - مالحظات توضيحية 

باإلضاف���ة إىل قواع���د التفس���ري، تنطب���ق املالحظ���ات   -  65
���ق أيضًا على األبواب 0 إىل 4 من التصنيف  التوضيحية يف النظام املنسَّ
املركزي للمنتجات نظرًا ألن السلع القابلة للنقل يف التصنيف املركزي 
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ق  ���ق. واملالحظات اخلاصة بالنظام املنسَّ معّرفة على أس���اس النظام املنسَّ
مفصلة تفصياًل جيدًا ويؤدي اس���تخدامها إىل تقليل التشويش الذي قد 
ينج���م إذا وضعت مواد مرجعية جديدة مرتبط���ة بالتصنيف املركزي. 
���ق ليس���ت مستنس���خة  واملالحظ���ات التوضيحية اخلاصة بالنظام املنسَّ
يف ه���ذا املنش���ور ولكنها متاحة يف املصدر األصل���ي. ووصف عناوين 
فئات التصنيف املركزي للمنتجات يف األبواب 0 إىل 4 مس���تند أيضًا 
���ق. وفيما يتعلق مبحتوى الفئ���ات الفرعية يف التصنيف  إىل النظام املنسَّ
املركزي يف األبواب 0 إىل 4، من املفترض أن تتيح اإلش���ارة إىل رموز 
���ق، بصيغته املنقحة يف عام 2002،  البنود والبنود الفرعية للنظام املنسَّ

وإىل املالحظات التوضيحية ذات الصلة فهمًا واضحًا ملدى تغطيتها.
واملالحظ���ات التوضيحي���ة اخلاص���ة بفئ���ات التصنيف   -  66
املرك���زي للمنتج���ات يف األبواب من 5 إىل 9، وال���يت تغطي منتجات 
اخلدم���ات بص���ورة رئيس���ية، واردة يف اجلزء الرابع من هذا املنش���ور. 
واملالحظ���ات التوضيحية توفر أوصافًا للخدم���ات املدَرجة يف كل فئة 
فرعي���ة وتلك املس���تبعدة، وذل���ك ألغراض الرجوع إليه���ا. ويف بعض 
احلاالت تتوفر أيضًا مالحظات توضيحية لفئات املس���تويات التجميعية 
األعلى م���ن هيكل التصنيف املركزي للمنتجات. وحيثما يكون هناك 
اس���تثناء )اس���تبعاد( فإنه يكون مقترنًا بإش���ارة مرجعية تقاطعية دقيقة 
لتوضي���ح رمز الفئة الفرعية الذي تصنَّف فيه فعاًل اخلدمة املعنية. وعلى 
الرغم من أنه من املفترض أن يرسم وصف العناوين حدود الفئة الفرعية 
ح بدرجة إضافي���ة حدود، وحمتوى،  فإن املالحظ���ات التوضيحية توضِّ
الفئ���ة. واملالحظ���ات التوضيحية ال ُيقص���د هبا أن تقدم قائمة ش���املة 
للخدم���ات املدرجة حت���ت كل بند وإمنا حيب اعتبارها جمرد قوائم أمثلة 

لتوضيح تبني حمتوى الفئة الفرعية.
م���ة لألبواب 5 إىل 9 من  واملالحظ���ات التوضيحية املقدَّ  -  67
التصني���ف املرك���زي للمنتجات ُوضعت لألغ���راض اإلحصائية. وعلى 
الرغ���م م���ن أن هذه املالحظ���ات التوضيحية تس���تهدف اإليضاح فإن 
مستخدميها قد حيتاجون إىل مزيد من التوجيه من الشعبة اإلحصائية يف 
األمم املتحدة بشأن تفسري املحتوى الفعلي للفئات الفرعية يف التصنيف 
املركزي وذلك بالنظر إىل أن القوائم املدرجة غري شاملة. وجيب مالحظة 
أنه إذا استخدمت فئات التصنيف املركزي للمنتجات ألغراض أخرى 
خالف األغراض اإلحصائية، على سبيل املثال كمصدر إلعداد الوثائق 
القانوني���ة أو ألغراض أخرى مثل التوري���دات، يكون من قاموا بإعداد 
الوثائق القانونية اليت أشري فيها إىل فئات التصنيف املركزي للمنتجات، 
وليس من قاموا بإعداد التصنيف، مس���ؤولني عن شرح استخدام تلك 

الفئات يف الوثيقة القانونية املعنية.
جيم - الفهرس األجبدي للتصنيف

يتضمن اجلزء الس���ابع من هذا املنش���ور فهرس���ًا أجبديًا   -  68
جدي���دًا ملنتجات اخلدمات، وهو فهرس يس���تند إىل الفئات الفرعية يف 
التصني���ف املرك���زي للخدمات يف األب���واب 5 إىل 9. وه���ذا الفهرس 

األجب���دي متوف���ر حاليًا باللغة اإلنكليزية وحدها، وي���رد باعتباره اجلزء 
الس���ادس يف مجيع اللغات اليت صدر هبا هذا املنش���ور. ويتألف الفهرس 
م���ن 12408 بنود ترتبط ب�رموز للفئات الفرعية يف التصنيف املركزي 
للمنتج���ات عددها 945 رمزًا. وبالنس���بة لألب���واب 0 إىل 4، وكأداة 
مرجعي���ة لتحديد الفئات الفرعية والرموز اخلاصة بالس���لع القابلة للنقل 
يف التصني���ف املرك���زي، ميكن للمس���تخدمني الرج���وع إىل الفهارس 
ق و/أو فهارس السلع األساسية اخلاصة  األجبدية اليت أعدت للنظام املنسَّ

د للتجارة الدولية، التنقيح 3 36. بالتصنيف املوحَّ
والفه���رس األجبدي ال���وارد يف اجلزء الس���ابع يوفر أداة   -  69
عملية لتحديد منتجات معّينة مدرجة يف خمتلف فئات التصنيف املركزي 
للمنتج���ات يف األبواب 5 إىل 9، وأيض���ًا لتحديد مواقع اخلدمات غري 
املذك���ورة بالتحديد يف أوصاف الفئات. والفهرس األجبدي، باإلضافة 
إىل وظائف���ه املتعلقة بالبحث والترميز، يس���اعد املس���تخدمني يف تطبيق 

التصنيف ويف فهم هيكله.
دال - التناظر بن التنقيحات

س���يتم إجراء عمليات صقل طفيف���ة لإلصدار 1.1 من   -  70
التصني���ف املرك���زي للمنتجات )حتدي���ث اللغة وتصحي���ح، وتعديل، 
املالحظات التوضيحية من خالل التفس���ري واألحكام( حسب احلاجة، 
وس���يتم توزيعها على نطاق واس���ع. وال ُيتوقع إجراء تنقيحات كربى 

بوترية أسرع من كل مخس سنوات.
والتغيريات اليت ُأجريت يف التصنيف املركزي للمنتجات   -  71
تنعك���س يف جداول التناظر بني التصني���ف املركزي املؤقت للمنتجات 
واإلص���دار 1.0 من التصني���ف املركزي للمنتج���ات واإلصدار 1.1 
م���ن التصنيف املركزي للمنتجات؛ غ���ري أن األمر قد يتطلب يف بعض 
الظروف تقدمي توضيحات أكثر تفصياًل. ومدى التغيريات من تنقيح إىل 
آخر يف التصنيف املركزي للمنتجات يبيِّن وجود تناظر كامل أو جزئي 
م���ع فئة، أو عدة فئات، من اإلصدار الس���ابق. ورموز الفئات املتناظرة 
د التفاصيل  جزئيًا يتم متييزها بعالمة )*( وهي تشمل وصفًا إضافيًا حيدِّ
املس���تخدمة. وجيب مالحظة أن بعض التغيريات يف صياغة املالحظات 
التوضيحية أو أوصاف العناوين قد ُأدخلت ألغراض اإليضاح فحسب، 
دون أن تكون هلا أية دالالت بالنس���بة ملحتوى الفئة املعنية. ويف بعض 
األحي���ان تك���ون التغيريات يف الرموز جمرد نتيج���ة تقنية للتغيري العام يف 
هي���كل التصنيف نظرًا إلع���ادة ترميز الفئات. ولذل���ك ُينصح مبراجعة 
جداول التناظر، الواردة يف اجلزء الس���ادس أدناه، للتحقق والتأكد من 
التغيريات الفعلية. وميكن طلب التفس���ريات واألحكام اخلاصة مبشاكل 
التصنيف، مبا يف ذلك مشاكل التطبيق املتعلقة بتنفيذ التصنيف املركزي 

د للتجارة الدولية، التنقيح 3،  فهارس الس���لع األساس���ية اخلاصة بالتصنيف املوحَّ  36

ورق���ات إحصائية، السلس���ة ميم، الع���دد 38، التنقيح 2، املجلد الثاين )منش���ورات األمم 
املتحدة، رقم املبيع: E.94.XVII.10 والتصويبات(.
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للمنتجات، من الش���عبة اإلحصائية يف األمم املتحدة )انظر الفقرة 39 
أعاله بشأن مساندة مستخدمي التصنيف املركزي للمنتجات(.

وبالنظ���ر إىل أن عدد التغيريات بني التنقيحني 1.0 و1.1   -  72
للتصنيف املركزي للمنتجات هو عدٍد حمدود فإن جدول التناظر بني هذين 
التصنيفني جرى تكثيفه وأصبح ال يبني االختالفات الفعلية بني التصنيفني. 

والرموز غري املدرجة يف هذا اجلدول هي رموز متطابقة يف التصنيفني.
هاء - ملخص التغيريات األساسية

انص���بَّ التركيز يف ه���ذه اجلولة لتحديث���ات التصنيف   -  73
املركزي للمنتجات، أساس���ًا، على حتس���ني اهليكل والتفاصيل ألبواب 
 خمت���ارة م���ن التصني���ف املرك���زي للمنتج���ات، اإلص���دار 1.0. وفقًا 
مل���ا قرَّرته اللجنة اإلحصائية يف دورهت���ا الثامنة والثالثني اليت ُعقدت يف 
عام 1995 37 فإنه ينبغي أن جيرى على التصنيف املركزي للمنتجات، 
اإلص���دار 1.0، على فترات منتظم���ة، مزيد من التنقيح وذلك لضمان 
أن يعكس التصنيف املركزي للمنتجات، بش���كل مالئم، االقتصادات 
املتغرية والتكنولوجيات اجلديدة. وجمموعة حتديثات التصنيف املركزي 
للمنتجات لعام 2002 تش���مل املجاالت الرئيس���ية التالية: االتصاالت 
الس���لكية والالس���لكية، وخدم���ات اإلنتاج، والعق���ارات، واملعامالت 

املتعلقة باإلعالن.
التغيريات يف األبواب 0 إىل 4

تقتصر التغيريات يف اجلزء املتعلق بالس���لع األساس���ية يف   -  74
التصني���ف املرك���زي للمنتجات )األب���واب 0 إىل 4( عل���ى التعديالت 
ق يف عام 2002 والتصويبات  الض���رورية اليت أعقبت تنقيح النظام املنسَّ
اليت ُأدخلت على الصيغ السابقة للتصنيف املركزي للمنتجات. وغالبية 
التغيريات ال تعكس س���وى ارتباطات جديدة بالنظام املنسق. وقد تأثر 
هيكل التصنيف املركزي للمنتجات نفسه بوضع رموز جديدة ملنتجات 
نفايات معيَّنة )املجموعة 399 يف التصنيف املركزي للمنتجات( وببعض 
التعدي���الت الضرورية ال���يت ُأدخلت على جمال الفئ���ات الفرعية احلالية 
للتصني���ف املرك���زي للمنتجات. ونتيجة لذلك ج���رى إلغاء فئة فرعية 
واح���دة يف التصني���ف املركزي للمنتج���ات )23140(. ويتضمن اجلزء 

السادس، الفصل “أواًل”، قائمة كاملة بالرموز اليت تأثرت.
النقل بوسائط خمتلطة )اجملموعة اجلديدة 641(

أُنشئت جمموعة جديدة لتصنيف خدمات وسائط النقل   -  75
الربي املختلطة. وهذه املجموعة تعكس اجلزء املتزايد من التكاليف اليت 
يتعذر توزيعها على وس���يطة نقل واح���دة. ويف حني أن الفئات احلالية 
للتصنيف املركزي للمنتجات رمبا كانت كافية إلعداد إحصاءات عن 
منتج���ي خدمات النقل ف���إن هناك حاجة إىل املجموع���ة اجلديدة كي 

يكون من املمكن مجع بيانات مفيدة من مستخدمي هذه اخلدمات.

خدمات نقل وتوزيع الكهرباء )الفئة 6991(
ُقس���مت خدمات نق���ل وتوزيع الكهرب���اء، اليت كانت   -  76
تدخ���ل يف الس���ابق يف التصني���ف املرك���زي للمنتجات، الفئ���ة الفرعية 
69110، إىل فئت���ني فرعيت���ني جديدتني مها الفئ���ة الفرعية 69111 )نقل 
الكهرب���اء( والفئة الفرعي���ة 69112 )توزيع الكهرباء(. وإنش���اء هاتني 
الفئت���ني الفرعيتني ه���و إقرار بنمو االجتاه حنو رف���ع القيود عن الصناعة 
يف ه���ذا املجال، وهو ما يتطل���ب متييز منتجات اخلدمات اليت ميكن أن 
تقدمه���ا وحدات منفصلة.وباإلضافة إىل هذا فإن قراءة العدادات، اليت 
ُصنفت يف الس���ابق مع خدمات النقل والتوزيع، مت فصلها وهي مصنفة 
اآلن م���ع خدم���ات الدعم األخرى يف الفئة الفرعي���ة 85990 للتصنيف 

املركزي للمنتجات. 
خدمات تقييم العقارات )الفئة اجلديدة 7224(

أُنش���ئت حتت القس���م 72 الفئ���ة 7224 خلدمات تقييم   -  77
العق���ارات ال���يت كانت يف الس���ابق ج���زًءا ال يتجزأ م���ن الفئتني 7222 
و7223. وإنشاء هذه الفئة هو إقرار بوجود تقييمات العقارات كمنَتج 

خلدمة هامة وقائمة بذاهتا يف العديد من البلدان.
الترخيص باحلق يف اس���تخدام األصول غري امللموسة )اجملموعة اجلديدة 

733/إلغاء األقسام 51 و52 و53(

ُأضيف���ت إىل التصنيف املرك���زي للمنتجات، اإلصدار   -  78
1.1، فئ���ة جدي���دة على مس���توى الثالثة أرقام، ه���ي املجموعة 733 
)خدم���ات الترخي���ص باحلق يف اس���تخدام األصول غري امللموس���ة غري 
املالية(. وهذه املجموعة تش���مل الس���ماح باستخدام أصول غري منَتجة 
غري ملموس���ة وأصول ثابتة غري ملموس���ة، أو منح���ه أو الترخيص هبذا 
االستخدام بطريقة أخرى، أو حتويل بعض الفوائد االقتصادية الستخدام 
تلك األصول إىل طرف ثالث بواسطة مالك األصل مقابل دفع عائدات 
أو رسوم ترخيص. ويتمثل أحد األهداف األساسية هلذا التغيري يف حتقيق 
اتساق أفضل مع مصطلحات نظام احلسابات القومية لعام 1993 ومع 
تعريفات نظام احلس���ابات القومية لألصول غري امللموسة ومع تصنيف 

نظام احلسابات القومية لألصول.
ومن أجل حتقيق االتس���اق املنهجي تق���رَّر أن ُتزال من   -  79
التصني�ف املركزي للمنتجات األقسام السابقة 51 و52 و53 اليت تتألف 
م���ن األصول وحده���ا. وكي ينعكس مفهوم نظام احلس���ابات القومية 
بالنس���بة للمنتجات ف���إن التصنيف املركزي للمنتجات س���يقتصر على 
السلع األساسية واخلدمات وحدها. وسوف يتم بشكل منفصل وضع 
تصنيف كامل لألصول. وبعض املنتجات، مثل أنواع معيَّنة من اآلالت 
أو املخرجات األخرى لعمليات الصناعات التحويلية، قد تصبح أصواًل، 
ولكنها ال تزال مدَرج���ة كمنتجات يف التصنيف املركزي للمنتجات. 
ولتمكني املس���تخدمني من وضع خمرجات خدمات اإلنش���اء، وحتديدًا 
عملي���ات اإلنش���اء يف املوقع، يف فئ���ات، َترد يف الفص���ل “ثانيًا” من 

 8 رق���م  امللح���ق  واالجتماع���ي،  االقتص���ادي  للمجل���س  الرمسي���ة  الوثائ���ق   37 
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اجلزء اخلامس من هذا املنشور قائمة بعمليات اإلنشاء هذه. وعمليات 
اإلنشاء هذه ال ُتعترب منتجات ولذلك فإهنا مستبَعدة من اهليكل العادي 

للتصنيف املركزي للمنتجات.
املعامالت املتعلقة باإلعالن )الفئة اجلديدة 8363(

أُنش���ئت يف التصنيف املركزي للمنتج���ات فئة جديدة   -  80
للبيع املباشر ملكان أو وقت اإلعالن )عدا ما كان مقابل عمولة( وهي 
فئة كانت ُمدَرجة ضمنيًا يف الس���ابق حتت الفئة 8369. وبالنظر إىل أن 
البي���ع املباش���ر ملكان أو وقت اإلعالن، مث���اًل، من جانب الصحف هو 
منَتج ذو قيمة كبرية، وبالنظر إىل أن هذا املُنَتج خيتلف عن اخلدمات اليت 
تقدمه���ا وكاالت اإلعالن، كان من الضروري أن يوضع املنَتج يف فئة 
منفصلة جديدة يف التصنيف املركزي للمنتجات. وقد ُقدِّم هيكل أكثر 
تفصياًل عن بيع وقت، ومكان، اإلعالن، ليس مقابل عمولة، حس���ب 
نوع وس���يطة اإلعالم )الطباعة، واإلذاعة، و“اإلنترنت”، والوس���ائط 

اإللكترونية، ووسائل اإلعالن األخرى(.
الربام���ج  وتوزي���ع  والالس���لكية  الس���لكية  االتص���االت   خدم���ات 
)اجملموعة 841(، وخدمات االتصاالت الس���لكية والالسلكية عن 

طريق شبكة “اإلنترنت” )اجملموعة 842(
متاشيًا مع التغيريات التكنولوجية السريعة وتطور الطلب   -  81
على السلع واخلدمات يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية جرت 
إعادة هيكلة املجموعتني 841 و842 يف القسم 84، كما جرى توسيع 
نطاقهما. ويف التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، املجموعة 
841، ألغي وصف اخلدمات حس���ب نوع وس���يلة االتصال )س���لكية 
م هيكل أكثر تفصياًل حس���ب نوع اخلدمة السلكية  وال س���لكية(. وُقدِّ
والالسلكية، وحتديدًا خدمات اجلهة الناقلة، وخدمات اهلاتف الثابت، 
وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية املتنقلة، وخدمات الشبكات 

اخلاص���ة، وخدمات نقل البيان���ات، واخلدمات األخ���رى لالتصاالت 
السلكية والالس���لكية ولتوزيع الربامج. وباإلضافة إىل هذا ُوضع حتليل 
وإعداد أكث���ر تفصياًل للخدمات ذات الصلة بش���بكة “اإلنترنت” يف 

إطار املجموعة 842.
األقسام 86 إىل 89

جرت إعادة هيكلة القس����م 86 م����ن التصنيف املركزي   -  82
للمنتج����ات، اإلصدار 1.0، هبدف توضيح مضمونه وإجياد فئات أكثر 
م بأربع طرائق مع اخلدمات املتصلة بالزراعة والصناعات  جتانسًا؛ إذ ُقسِّ
األّولي����ة األخ����رى وباملرافق اليت أُبقي عليها يف القس����م 86. وقد مجِّعت 
 خدم����ات التركي����ب م����ع الصيان����ة واإلص����الح يف القس����م القائم 87.

أم����ا خدم����ات الصناع����ات التحويلي����ة املتعلقة مبدخ����الت مادية مملوكة 
آلخرين فقد ُنقلت إىل قس����م جديد هو القس����م 88، وُجعلت خدمات 
الصناعة التحويلية األخرى قس����مًا جديدًا هو القس����م 89 الذي يشمل 
النشر، والطباعة، واستنساخ وسائط اإلعالم، وسبك املعادن، وتشكيل 
املعادن، وإعادة التدوي����ر. واُتفق أيضًا على أن ُتدرج خدمات الصناعة 
التحويلي����ة للدائ����ن ومنتج����ات املطاط يف القس����م 89 وذل����ك ألن هذه 
اخلدمات، يف غالبيتها، ال تؤدَّى على مدخالت مادية مملوكة آلخرين.

واو - األعمال املقبلة
س���وف تس���تمر األعمال املتعلقة بالتصني���ف املركزي   -  83
للمنتج���ات كي تؤخذ يف االعتب���ار املنتجات واخلدمات اجلديدة وكي 
تنعكس التغيريات يف اهليكل االقتصادي يف بلدان خمتلفة. وسوف جيري 
دوريًا تنقيح اجلزء من التصنيف املركزي للمنتجات املتعلق بالسلع كي 
���ق، يف حني أن اجلزء من  تؤخ���ذ يف االعتب���ار التغيريات يف النظام املنسَّ
التصنيف املتعلق باخلدمات سوف خيضع لعمليات تقييم وتنقيح حسبما 

تدعو احلاجة.

تفسري نظام التصنيف املركزي للمنتجات





اجلزء الثاين

 اهليكل العام: أبواب وأقسام التصنيف املركزي للمنتجات، 
اإلصدار 1.1





الفئات الفرعيةالفئاتاجملموعاتالقسمالباب

176683منتجات الزراعة واحلراجة وصيد األمساك0

93744منتجات الزراعة والبستنة وفالحة احلدائق ألغراض السوق01

21121حيوانات حيَّة ومنتجات حيوانية02

31010منتجات احلراجة وقطع األخشاب03

388األمساك ومنتجات األمساك األخرى04

163434الركازات واملعادن؛ الكهرباء والغاز واملاء1

144فحم وليغنيت، خث11

133النفط اخلام والغاز الطبيعي12

111ركازات اليورانيوم والثوريوم13

266ركازات الفلزات14

488أحجار ورمل وَطفل15

388معادن أخرى16

333الكهرباء، وغاز املدن، والبخار واملياه الساخنة17

111املاء18

44186240املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ؛ املنسوجات واملالبس واملنتجات اجللدية2

83447اللحوم، واألمساك، والفواكه، واخلضراوات، والزيوت والدهون21

21111منتجات األلبان22

83039منتجات طواحني احلبوب والنشا ومنتجات النشا، واملنتجات الغذائية األخرى23

4911املشروبات24

122منتجات التبغ25

85353غزل وخيوط، أقمشة منسوجة ومعنقدة26

41829األصناف النسجية اجلاهزة، خالف املالبس27

31130أقمشة تريكو أو كروشيه؛ ملبوسات28

61717جلود ومنتجات جلدية؛ أحذية29

59252339سلع أخرى قابلة للنقل، فيما عدا املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات3

81621منتجات مصنوعة من خشب وفلني وقش ومواد ضفر31

72346عجائن الورق والورق ومنتجات الورق؛ مواد مطبوعة وأصناف ذات صلة هبا32

71919منتجات فرن الكوك؛ املنتجات النفطية املكررة؛ الوقود النووي33

83744املواد الكيميائية األساسية34

52833منتجات كيميائية أخرى؛ ألياف اصطناعية35

52428املطاط ومنتجات اللدائن36

73450الزجاج واملنتجات الزجاجية واملنتجات غري الفلزية األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر37
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الفئات الفرعيةالفئاتاجملموعاتالقسمالباب

83451أثاث؛ وسلع أخرى قابلة للنقل غري مصنَّفة يف موضع آخر38

43039نفايات أو فضالت39

50210457املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات4

62386الفلزات القاعدية41

41536املنتجات املعدنية املصنَّعة باستثناء اآلالت واملعدَّات42

62860اآلالت املستعملة يف األغراض العامة43

صة الغرض44 93997اآلالت املخصَّ

21717آالت املكاتب واملحاسبة واحلساب اإللكتروين45

62434اآلالت واألجهزة الكهربائية46

ات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت47 61626معدَّ

42652األجهزة الطبية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية وساعات اليد والساعات الكبرية48

ات النقل49 72249معدَّ

83853خدمات اإلنشاء5

83853خدمات اإلنشاء54

خدمات 6 والشراب؛  الطعام  تقدمي  خدمات  اإلقامة؛  خدمات  التوزيعية:  التجارية  اخلدمات 
النقل؛ خدمات توزيع املرافق

32123488

218122خدمات جتارة اجلملة61

545269خدمات جتارة التجزئة62

3712خدمات اإلقامة؛ خدمات تقدمي الطعام والشراب63

41130خدمات النقل الربي64

2815خدمات النقل املائي65

466خدمات النقل اجلوي66

92224خدمات النقل الداعمة واخلدمات املساِعدة67

125خدمات الربيد والُسعاة68

245خدمات توزيع الكهرباء، خدمات توزيع الغاز واملياه عن طريق خطوط رئيسية69

اخلدمات املالية واخلدمات ذات الصلة؛ خدمات العقارات؛ خدمات التأجري 7
واالستئجار

113972

61735خدمات الوساطة املالية والتأمني واخلدمات املساِعدة71

2711خدمات العقارات72

31526خدمات التأجري أو االستئجار بدون مشغِّلني73

38136212خدمات األعمال التجارية واإلنتاج8

31212خدمات البحث والتطوير81

41015اخلدمات القانونية واملحاسبية 82

93274اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى83
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الفئات الفرعيةالفئاتاجملموعاتالقسمالباب

51517خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات استعادة املعلومات وتوفريها84

52127اخلدمات الداعمة85

31012اخلدمات املتصلة بالزراعة والقنص واحلراجة وصيد األمساك والتعدين واملرافق86

31724خدمات الصيانة واإلصالح والتركيب )ما عدا اإلنشاء(87

21223خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرين88

874خدمات الصناعة التحويلية األخرى89

3084121اخلدمات املجتمعية واالجتماعية والشخصية9

مة إىل املجتمع ككّل؛ خدمات الضمان 91 خدمات اإلدارة العامة واخلدمات األخرى املقدَّ
االجتماعي اإللزامي

31732

488خدمات التعليم 92

3818اخلدمات الصحية واالجتماعية93

خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها من 94
خدمات محاية البيئة

479

369خدمات املنظمات ذات العضوية95

72330اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضية96

41313اخلدمات األخرى97

111اخلدمات املن�زلية98

111اخلدمات اليت تقدمها منظمات وهيئات من خارج املنطقة99

30511672098املجموع الكلي

اهليكل العام
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اجلزء الثالث

اهليكل التفصيلي والتناظرات بني الفئات الفرعية للتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، 
د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 3.1،   والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

د للتجارة الدولية، التنقيح 3 والنظام املنسق )2002(، والتصنيف املوحَّ





الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة 
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

منتجات الزراعة واحلراجة وصيد األمساكالباب 0
منتجات الزراعة والبستنة وفالحة احلدائق ألغراض السوق القسم 01

حبوب011
01111001041حنطة وغليث01110110

01111005044ذرة011201120

01111006.10042.1أرز غري مقشور011301130

15311006.20042.2أرز مقشور011401140

01111003043شعري011501150

1. ,1004045.1 ,01111002ثيلم )جاودار( وشوفان011601160

1008042.2 ,01111007حبوب أخرى011901190

خضر012
01110701054.1بطاطس012101210

01110713054.2خضر بقولية جمففة، مفصصة012201220

خضر أخرى، طازجة أو مربَّدة0123
01121212.10054.89اخلروب01231

يف 01239 مصنفة  غري  مربَّدة  أو  طازجة  أخرى،  خضر 
موضع آخر

01120702 - 0709054.4, .5

بأنواعها صاحلة لألكل ذات حمتوى عال 012401240 جذور 
من النشا أو اإلينولني 

01110714054.81, .830

فواكه وجوزيات013
برازيلي، 013101310 جوز  هند،  جوز  موز،  تني،  متور، 

أناناس، زبدية )أفوكادو( ماجنو، جوافة، جندم، 
طازجة أو جمففة

01130801, 0803, 0804 057.3, .6, .71-.73,
.95-.97

2. ,01130805057.1مثار محضيات، جمففة أو طازجة013201320

01130806.10057.51أعناب طازجة013301330

فواكه أخرى، طازجة0134
*19057.91.-11 .01120807بطيخ بأنواعه01341

-92. ,*91. ,0810057.4-01130807.20فواكه أخرى، طازجة غري مصنفة يف موضع آخر01349
.94, .98

99. ,0813057.52 ,15130806.20فواكه أخرى، جمففة013501350

جوزيات أخرى، طازجة أو جمففة، سواء كانت 013601360
أو مل تكن هلا قشور

01130802057.74-.79

 اهليكل التفصيلي والتناظرات بني الفئات الفرعية للتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، 
د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 3.1، والنظام املنسق )2002(،   والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

د للتجارة الدولية، التنقيح 3 والتصنيف املوحَّ
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الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

بذور زيتية ومثار زيتية014
01111201222.2فول الصويا014101410

01111202222.1فول سوداين014201420

بذور عباد الشمس ومسسم وقرطم ولفت وسلجم 014301430
وخردل

01111205, 1206, 1207 
.40 - .60

222.4 - .7

01111207.20222.3بذور قطنية014401440

,1207.10 ,1204 ,1203 0111بذور زيتية غري مصنفة يف موضع آخر ومثار زيتية 014901490
.30, .91-.99

223.1-.7

نباتات حيَّة، أزهار مقطوفة وبصيالت، وبذور 015
زهور ومثار؛ بذور نباتية

نباتات حيَّة، بصيالت نبتية، وجذور وما شاهبها، 015101510
فسيالت وعقل، فطر

01120601, 0602292.6

باقات 015201520 ذلك  يف  مبا  وبصيالت  مقطوفة  أزهار 
الزهور  وسالت  الزهور،  وأكاليل   الزهور 

وما مياثلها من أصناف

01120603292.71

59. ,99292.53. ,01121209.30بذور زهور ومثار015301530

01121209.91292.54بذور نباتية، ما عدا بذور البنجر015401540

أو 016 املشروبات  منها  تستخرج  اليت  املحاصيل 
التوابل

املحاصيل اليت ُتستخرج منها املشروبات0161
01130901.11071.11بن، غري حممص، غري من�زوع الكافيني01611

)خممر( 01612 أسود  وشاي  خممر(،  )غري  أخضر  شاي 
السريع  أغلفة لالستعمال  وشاي خممر جزئيًا يف 

ذات حمتوى يزيد على 3كغ

01130902.20, .40074.12, .14

01130903074.31مته )ماتيه(01613

01131801072.1حبوب كاكاو، خام أو حممصة01614

2.,0910075.1 - 01130904توابل، سواء كانت جمهزة أو غري جمهزة 016201620

تبغ غري مصنَّع017
دة/من�زوعة الساق017101710 01112401.20121.2أوراق تبغ مقدَّ

01112401.10121.1أنواع التبغ غري املصنعة األخرى017901790

نباتات ُتستخدم لصناعة السكر018
01111212.91054.87بنجر السكر018101810

054.88*01111212.99قصب السكر018201820
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مواد نباتية خام غري مصنفة يف موضع آخر019
قش وعصافة حبوب، غري حمضرة، سواء كانت أو 019101910

مل تكن مهشمة أو مطحونة أو مكبوسة أو يف شكل 
جذور  )شوندر(،  بنجر  تفل،  كرنب  كريات؛ 
كأل، دريس، فصفصة )برسيم حجازي(، برسيم، 
سنغون، كرنب علفي، ترمس، بيقة ومنتجات كأل 

مماثلة سواء كانت أو مل تكن على هيئة كريات

01111213, 1214.90081.11, .13

مواد نباتية خام تستخدم يف صناعة النسيج 0192
01115201263.1قطن سواء كان أو مل يكن حملوجًا01921

جوت وغريه من األلياف اللحائية النسجية، خام 01922
ورامي  أصلي  قنب  الكتان،  باستثناء  ن،  معطَّ أو 

)قنب سيام(

01115303.10264.1

سيزال 01923 ن؛  معطَّ أو  خام  أصلي،  وقنب  كتان 
أغاف  اجلنس  من  النسجية  األلياف  من  وغريه 
“Agave”، خام؛ ألياف نارجيل وقنب مانيال 

ورامي )قنب سيام( وألياف نباتية أخرى، خام

0111 5301.10, 5302.10,
 5304.10, 5305.11,

.21, .90*

 265.11, .21, .41,
.51, .71, .81

املستخَدمة 019301930 األنواع  من  نباتات  وأجزاء  نباتات 
يف  أو  الصيدلة  يف  أو  العطور  صناعة  يف  أساسًا 
أغراض إبادة احلشرات أو الفطريات أو ما مياثلها 

من أغراض

01111211292.4

وبذور 019401940 أخرى  بنجر  وبذور  سكر  بنجر  بذور 
نباتات علفية

01111209.10-.29292.51, .52

*89. ,054.84*1212.99 ,01111210مواد نباتية خام أخرى019901990

ة ومنتجات حيوانيةالقسم 02 حيوانات حيَّ
حيوانات حيَّة021

ومحري، 0211 وخيول،  وماعز،  وضأن  بقرية،  ماشية 
وبغال، ونغال، حيَّة

01210102001.1ماشية بقرية، حيَّة02111

01210104001.2ضأن وماعز، حيَّة02112

01210101001.5خيول، ومحري وبغال ونغال، حيَّة02113

خنازير، وطيور داجنة وحيوانات أخرى، حيَّة0212
01220103001.3خنازير، حيَّة02121

01220105001.4طيور داجنة، حيَّة02122

01220106001.9حيوانات حيَّة أخرى02129

منتجات حيوانية أخرى029
*022.12*01210401.20حليب، خام029102910
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الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3



الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

01220407025.1بيض، غري مقشور، طازج، حمفوظ أو مطبوخ029202920

01220409061.6عسل طبيعي029302930

حلزون، حي أو طازج أو مربد أو جممد أو جمفف 029402940
أو مملح أو يف حملول ملحي، ما عدا حلزون البحر؛ 

أرجل ضفادع، طازجة أو مربَّدة أو جممدة

01220208.20, 0307.60012.92, .93

غري 029502950 حيواين  أصل  من  لألكل  صاحلة  منتجات 
مصنفة يف موضع آخر

01220410098.92

مواد حيوانية خام تستخدم يف صناعة النسيج0296
الصوف 02961 ذلك  يف  مبا  مشحم،  جمزوز،  صوف 

املجزوز املغسولة جزاته
01215101.11268.11

الصوف 02962 ذلك  يف  مبا  مشحوم،  منتوف،  صوف 
املنتوف املغسولة جزاته؛ الوبر احليواين اخلشن، مبا 

يف ذلك شعر اخليل

1511 0503, 5101.19,
5102.20

268.19, .5

ق أو ممشط02963 19268.3. ,01225102.11وبر حيوانات ناعم، غري ممشَّ

01225001261.41شرانق دود القز صاحلة للحل02964

جلود زواحف وجلود وفراء، خام0297
جلود زواحف وجلود أبقار أو حيوانات فرسية، 02971

أو ضأن أو محالن أو ماعز أو صغار املاعز، خام
15114101, 4102, 4103 

.10
211.1 - .7

- 23. ,21. ,212.1 90. - 60. ,01224301.10جلود فراء خام، ما عدا جلود الضأن ذات الفراء02972
.29, .3

22. ,30211. ,01224301جلود فراء خام للضأن ذات الفراء02973

جلود خام حليوانات أخرى غري مصنفة يف موضع 02974
آخر )طرية أو حمفوظة ولكن غري جمهزة أكثر من 

ذلك(

01224103.20 - .90211.99

شحوم حشرات ومشع بياض احلوت سواء كانت 029802980
أو مل تكن مكررة أو ملونة

01221521.90431.42

01210511.10291.94مين بقري 029902990

منتجات احلراجة وقطع األخشابالقسم 03
خشب بصورته اخلام031

02004403.20247.4كتل خشبية من الفصيلة الصنوبرية031103110

91. ,49. - 4403.41 0200كتل خشبية من الفصيلة غري الصنوبرية031203120
- .99

247.51, .52

حطب، على شكل قطع كبرية أو صغرية أو أماليد 031303130
أو حزم أو ما شابه ذلك

02004401.10245.01

أخشاب أخرى بصورهتا اخلام )مبا يف ذلك القوائم 031903190
املشققة واألوتاد(

02004404634.91
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الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

اهليكل التفصيلي والتناظرات

الصموغ الطبيعية032
أشكال 032103210 يف  أو  أّولية  صورة  يف  الطبيعي  املطاط 

صفائح أو ألواح أو شرائح
01114001.10, .21 - .29231.1, .2

برشا( وجنبية مطاط، 032203220 بالتة وصمغ جاوه )غوتا 
وتشكيلة وما مياثلها من الصموغ الطبيعية

02004001.30231.3

02001301292.2صمغ اللك، صموغ طبيعية أخرى، راتنجات032303230

منتجات حراجية أخرى039
02004501.10244.03فلني طبيعي، خام أو جمهز جتهيزًا بسيطًا039103910

وأعشاب 039203920 براعم،  أو  أزهار  بدون  نباتات  أجزاء 
ألغراض  املالئمة  األنواع  من  وأشنة  وطحالب 

الزينة

02000604292.72

يف 039303930 أساسًا  املستخَدمة  األنواع  من  نباتية  مواد 
الضفر أو احلشو أو التبطني؛ مواد نباتية خام من 
الدبغ؛  أو  الصبغ  يف  أساسًا  املستخَدمة  األنواع 

منتجات نباتية غري مصنفة يف موضع آخر

02001401 - 1403, 1404 
 .10, .90

 292.3, .92, .93,
.99

األمساك ومنتجات صيد األمساك األخرىالقسم 04
أمساك حيَّة، طازجة أو مربَّدة041

05020301034.11 ,0501أمساك حيَّة041104110

18. - 69034.12. - 05020302.11 ,0501أمساك طازجة أو مربَّدة041204120

فقاريات 042 ال  رخويات؛  جممدة؛  غري  قشريات، 
مائية أخرى، حيَّة أو طازجة أو مربَّدة

29036.2. - 05020306.21 ,0501قشريات، غري جممَّدة042104210

05020307.10036.31رخويات042204220

أو 042304230 طازجة  أو  حيَّة  أخرى،  مائية  فقاريات  ال 
مربَّدة

0501, 0502 0307.21, .31, .41,
.51, .91

036.33, .35

حيوانات مائية أخرى049
مرجان وما مياثله من منتجات، أصداف رخويات 049104910

أو قشريات أو قنفذيات جلد ولسان حبر
0501, 05020508291.15

05020509291.97 ,0501إسفنج طبيعي من أصل حيواين049204920

دة أو 049304930 أعشاب حبر وطحالب أخرى، طرية أو جممَّ
جمفَّفة سواء كانت أو مل تكن مسحوقة

0501, 05021212.20292.97

الركازات واملعادن؛ الكهرباء والغاز واملاءالباب 1
فحم وليغنيت، خثالقسم 11

فحم وليغنيت، خث110
2. ,19321.1. ,12. ,10102701.11فحم، غري مكتل110111010
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الرمز املقابل يف
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د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

قوالب سقاط الفحم وما مياثلها من أنواع الوقود 110211020
اجلامد املصنوعة من الفحم

10102701.20322.1

10203702322.2ليغنيت، سواء كان أو مل يكن مكتاًل110311030

10302703322.3خث110411040

النفط اخلام والغاز الطبيعيالقسم 12
النفط اخلام والغاز الطبيعي120

11102709333زيوت نفطية وزيوت من معادن قريية، خام 120112010

2. ,21343.1. ,11102711.11غاز طبيعي مسيَّل أو يف احلالة الغازية120212020

11102714.10278.96َطفل قريي أو نفطي ورمال قريية120312030

ركازات اليورانيوم والثوريومالقسم 13
ركازات اليورانيوم والثوريوم ومركزاهتا 130

2. ,12002612286.1ركازات اليورانيوم والثوريوم ومركزاهتا 130013000

ركازات الفلزاتالقسم 14
ركازات احلديد ومركزاته، غري برييت احلديد 141

املحمص
احلديد 141014100 برييت  غري  ومركزاته،  احلديد  ركازات 

املحمص
13102601.11, .12281.5, .6

زاهتا )خالف 142 ركازات الفلزات غري احلديدية ومركَّ
ركازات اليورانيوم والثوريوم ومركزاهتا(

زاته142114210 13202603283.1ركاز النحاس ومركَّ

زاته142214220 13202604284.1ركاز النيكل ومركَّ

زاته142314230 13202606285.1ركاز األلومنيوم ومركَّ

زاهتا 142414240 13202616289.1ركاز الفلزات الثمينة ومركَّ

األخرى 142914290 احلديدية  غري  الفلزات  ركازات 
زاهتا )خالف ركازات اليورانيوم والثوريوم  ومركَّ

زاهتا( ومركَّ

1320 2602, 2605, 2607 -
 2611, 2613 - 2615,

2617

287.4 - .9

أحجار ورمل وَطفلالقسم 15
أحجار ُنُصب أو بناء151

14102514273.11أردواز 151115110

14102515273.12رخام وأحجار ُنُصب أو بناء جريية أخرى151215120

*278.51 ,2516273.13 ,14102506.21غريانيت، وحجر رملي وأحجار ُنُصب أو بناء أخرى151315130
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العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
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الدولية، التنقيح 3
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حجر 152 صّهور حجر جريي؛  أهنيدريت؛  جبس، 
جريي وغريه من األحجار الكلسية من األنواع 

املستخدمة يف صنع اجلري أو األمسنت
حجر 152015200 جريي؛  حجر  صّهور  أهنيدريت؛  جبس؛ 

األنواع  من  الكلسية  األحجار  من  جريي وغريه 
املستخدمة يف صنع اجلري أو األمسنت

14102520.10, 2521273.22, .23

رمال وحصى وحصباء، وكسر حجر أو حجر 153
جمروش، وقار وأسفلت طبيعيان

14102505273.3رمال طبيعية153115310

حصى وحصباء، وكسر حجر أو حجر جمروش، 153215320
املقيَّر،  الرصف  وحصى  الرصف،  وحصى 

وحبيبات وشظايا ومسحوق األحجار

14102517273.4

وصخور 153315330 وأسفلتايت  طبيعيان،  وأسفلت  قار 
أسفلتية 

14292714.90278.97

َطفل154
29. - 2508278.26 ,14102507َطفل154015400

معادن أخرىالقسم 16
املعادن الكيميائية ومعادن األمسدة161

ألومنيوم 161116110 وفوسفات  طبيعي،  كالسيوم  فوسفات 
كارناليت  فوسفايت،  وطباشري  طبيعي  كلسي 
الطبيعية  البوتاسيوم  وسيلفيت وغريها من أمالح 

اخلام

14212510, 3104.10272.3, .4

14212502274.2برييتات حديد غري حممصة161216120

,2529 ,2528 ,2511 1421معادن كيميائية أخرى161916190
 .21, .22, 2530.20,

.90

 278.54, .55, .92,
.94, .99

امللح وكلوريد الصوديوم النقي؛ مياه البحر162
14222501278.3امللح وكلوريد الصوديوم النقي، مياه البحر 162016200

النسف؛ 163 حجر  كرمية؛  وشبه  كرمية  أحجار 
ة طبيعية؛ معادن أخرى ُسنباَذج؛ معادن حاكَّ

املاس 163116310 عدا  املاس،  ذلك  يف  )مبا  كرمية  أحجار 
املستعمل يف األغراض الصناعية(، أو شبه كرمية، 
لة تشكياًل  غري مشغولة أو جمرد منشورة أو مشكَّ

أوليًا

1429 7102.10, .31,
7103.10

667.21, .22, .31

أو 163216320 منشور  أو جمرد  مشغول،  غري  ماس صناعي، 
ُسنباَذج،  النسف،  حجر  منحوت،  أو  مشقوق 
كورندام طبيعي وعقيق أمحر طبيعي وغريمها من 

ة الطبيعية  املواد احلاكَّ

14292513, 7102.21277.11, .22, .29
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الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

91. ,*2518.10,278.23 ,14102509طباشري ودولوميت163316330

,29. ,2506.10 ,2504 1429معادن أخرى غري مصنَّفة يف موضع أخرى 163916390
 2512, 2519, 2524 -
 2526, 2529.10, .30,

2530.10, 2621

 278.22, .24, .25,
 .4, .51*, .52, .53,

.69, .93, .95, .98

الكهرباء، وغاز املدن، والبخار واملياه الساخنةالقسم 17
الطاقة الكهربائية171

40102716351الطاقة الكهربائية171017100

وما 172 املولَّد  والغاز  املاء،  وغاز  الفحم  غاز 
النفطية  الغازات  خالف  الغازات،  من  مياثله 

واهليدروكربونات الغازية
وما 172017200 املولِّد  والغاز  املاء،  وغاز  الفحم  غاز 

النفطية  الغازات  خالف  الغازات،  من  مياثله 
واهليدروكربونات الغازية 

40202705345

البخار واملياه الساخنة173
4030البخار واملياه الساخنة173017300

املاءالقسم 18
ماء طبيعي180

*111.01*41002201.90ماء طبيعي180018000

املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ؛ املنسوجات واملالبس واملنتجات اجللديةالباب 2
اللحوم، واألمساك، والفواكه، واخلضراوات، والزيوت والدهونالقسم 21

اللحوم ومنتجاهتا 211
حلوم وفضالت حلوم صاحلة لألكل، من حيوانات 2111

َبَقرية أو خنازير و ضأن أو ماعز أو خيول أو محري 
دة أو بغال أو نغال، طازجة أو مربَّدة أو جممَّ

15110201011.1حلوم من حيوانات بقرية، طازجة أو مربَّدة21111

15110202011.2حلوم من حيوانات بقرية، جممَّدة21112

19012.21. - 15110203.11حلوم خنازير، طازجة أو مربَّدة21113

29012.22. - 15110203.21حلوم خنازير، جممَّدة21114

23012.11. - 15110204.10حلوم ضأن، طازجة أو مربَّدة 51115

43012.12. - 15110204.30حلوم ضأن، جممَّدة21116

15110204.50012.13حلوم ماعز، طازجة أو مربَّدة أو جممَّدة 21117

حلوم خيول أو محري أو بغال أو نغال، طازجة أو 21118
مربَّدة أو جممَّدة 

15110205012.4
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الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

اهليكل التفصيلي والتناظرات

أو 21119 َبَقرية،  فضالت صاحلة لألكل، من حيوانات 
خنازير أو ضأن أو ماعز أو خيول أو محري أو بغال 

أو نغال، طازجة أو مربَّدة أو جممَّدة

15110206012.5

حلوم وفضالت صاحلة لألكل، طازجة أو مربَّدة 2112
أو جممَّدة، غري مصنفة يف موضع آخر

حلوم وفضالت صاحلة لألكل من الطيور الداجنة، 21121
طازجة أو مربَّدة 

1511 0207.11, .13, .24,
.26, .32, .34, .35

012.31, .33, .34

حلوم وفضالت صاحلة لألكل من الطيور الداجنة، 21122
جممَّدة 

1511 0207.12, .14, .25,
.27, .33, .36

012.32, .35, .36

لألكل، 21129 صاحلة  أخرى  حلوم  وفضالت  حلوم 
دة )مبا فيها حلوم األرانب(  طازجة أو مربَّدة أو جممَّ

ما عدا أرجل الضفادع

1511 0208.10, .30, .40,
.50, .90

012.91, .99

حمفوظة، 2113 دماء،  أو  حلوم  فضالت  أو  حلوم 
ومستحضرات حلوم أو فضالت حلوم أو دماء

حلوم وفضالت حلوم صاحلة لألكل، مملَّحة، أو يف 21131
نة؛ دقيق ومسحوق  حملول ملحي أو جمفَّفة أو مدخَّ

حلوم أو فضالت حلوم صاحلة لألكل

15110210016

رة أو 21132 حلوم أو فضالت حلوم أو دماء أخرى، حمضَّ
األمساك  أو  اللحوم  وعصائر  حمفوظة؛ خالصات 
الالفقاريات  أو  الرخويات  أو  القشريات   أو 

املائية األخرى

11511 1601, 1602.20-
.90, 1603

017

دقيق ومسحوق وكريات حلوم أو فضالت حلوم 211421140
غري صاحلة لألكل؛ رواسب جلدية

15112301.10081.41

رة وحمفوظة212 أمساك حمضَّ
شرائح مسك، وغريها من حلوم األمساك، وأكباد 212121210

وبطارخ األمساك، طازجة أو مربَّدة 
15120302.70, 0304.10034.19, .51

أمساك، وشرائح مسك، وغريها من حلوم األمساك 212221220
وأكباد وبطارخ األمساك، جممَّدة 

1512 0303, 0304.20,
.90

034.2, .4, .55

أمساك، جمفَّفة أو مملَّحة أو يف حملول ملحي؛ أمساك 212321230
نة؛ مسحوق أمساك صاحل لألكل مدخَّ

15120305035

رة أو حمفوظة بطريقة أخرى؛ كافيار 212421240 15121604037.1أمساك، حمضَّ

مائية 212521250 فقاريات  وال  رخويات  دة؛  جممَّ قشريات، 
حملول  يف  أو  مملَّحة  أو  جمفَّفة  أو  دة  جممَّ أخرى، 

ملحي 

15120306.11 - .19, 0307 
.29, .39, .49, .59, .99

036.1, .37, .39

أخرى، 212621260 مائية  فقاريات  وال  ورخويات  قشريات 
رة أو حمفوظة بطريقة أخرى حمضَّ

1512160503702
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الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

صاحلة 2129 غري  كلها  وكريات،  ومسحوق  دقيق 
أو  رخويات  أو  قشريات  أو  أمساك  من  لألكل، 
غريها من الالفقاريات املائية، ومنتجات أخرى، 
غري مصنفة يف موضع آخر؛ أمساك أو قشريات أو 
مّيتة  املائية،  الالفقاريات  من  غريها  أو  رخويات 

وغري صاحلة لالستهالك البشري 
صاحلة 21291 غري  كلها  وكريات،  ومسحوق  دقيق 

أو  رخويات  أو  قشريات  أو  أمساك  من  لألكل، 
غريها من الالفقاريات املائية 

15122301.20081.42

أو 21299 رخويات  أو  قشريات  أو  أمساك  منتجات 
يف  مصنفة  غري  املائية،  الالفقاريات  من  غريها 
موضع آخر؛ أمساك أو قشريات أو رخويات، أو 
وغري صاحلة  مّيتة  املائية،  الالفقاريات  من  غريها 

لالستهالك البشري

15120511.91291.96

رة وحمفوظة213 خضراوات حمضَّ
خضراوات )غري مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو 213121310

بالسلق يف املاء(، جممَّدة 
15130710054.6

15130711054.7خضراوات حمفوظة مؤقتًا213221320

خضراوات حمفوظة أخرى )مبا يف ذلك اخلضراوات 213921390
واخلضراوات  املعلَّبة  واخلضراوات  املجفَّفة، 

املحفوظة يف اخلل(

1513 0712, 1105, 2001
 – 2004, 2005.20

- .90

 056.1, .41, .42,
.6, .7

عصائر فواكه وعصائر خضراوات 214
15132009059عصائر فواكه وعصائر خضراوات 214021400

رة وحمفوظة 215 فواكه وجوزيات حمضَّ
مطبوخة 215121510 أو  مطبوخة  غري  وجوزيات،  فواكه 

بالبخار أو بالسلق يف املاء، جممَّدة 
15130811058.3

مربات، وهالم الفواكه، وبوريه وعجائن الفواكه 215221520
أو اجلوزيات

15132007.91, .99058.1

أو 215321530 حممَّصة،  وغريها،  سوداين،  وفول  جوزيات 
يف  مصنفة  غري  أخرى،  بطرق  رة  حمضَّ أو  مملَّحة 

موضع آخر

15132008.11, .19058.92

15130812058.21فواكه وجوزيات حمفوظة مؤقتًا215421540

97. - 93. ,99058.22. - 20. 2008 ,15130814فواكه حمفوظة أخرى215521550

15131212.30054.85نوى ولب نوى املشمش أو اخلوخ أو الربقوق215621560

زيوت ودهون حيوانية ونباتية216
وخنازير 2161 وماعز  وضأن  بقرية  حيوانات  دهون 

وطيور داجنة، خام أو مستخلصة؛ شحم الصوف
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الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

اهليكل التفصيلي والتناظرات

وخنازير 21611 وماعز  وضأن  بقرية  حيوانات  دهون 
ذلك  يف  )مبا  مستخلصة  أو  خام  داجنة،  وطيور 
د أو مملَّح أو  دهن اخلنازير والطيور الداجنة، جممَّ
ن، مبا يف ذلك  يف حملول ملحي أو جمفَّف أو مدخَّ

شحم اخلنازير(

15110209, 1501, 1502411.2, .31, .32

35. ,15111505411.34شحم الصوف21612

باستثناء 216221620 ومكرَّرة،  خام  حيوانية،  ودهون  زيوت 
دهون احليوانات البقرية والضأن واملاعز واخلنازير 

والطيور الداجنة

15141503, 1504, 1506411.1, 33, .39

والزيتون 216321630 السوداين  والفول  الصويا  فول  زيوت 
القطن  وبذرة  والقرطم  الشمس  عباد  وبذور 

واللفت والسلجم واخلردل، خام

1514 1507.10, 1508.10,
 1509.10, 1512.11,

.21, 1514.11, .91

 421.11, .21, .31,
.41, .51, .71

زيوت النخيل وجوز اهلند ولب نوى مثرة النخيل 216421640
والباباسو وبذر الكتان، خام 

1514 1511.10, 1513.11,
.21, 1515.11

 422.11, .21, .31,
.41

والزيتون 216521650 السوداين  والفول  الصويا  فول  زيوت 
القطن  وبذرة  والقرطم  الشمس  عباد  وبذور 
جتزئتها،  ونواتج  واخلردل  والسلجم  واللفت 
لة كيميائيًا؛ زيوت أخرى  مكرَّرة ولكن غري معدَّ
ال ُتستخلص إال من زيت الزيتون وزيت السمسم 
ومن نواتج جتزئتهما، سواء كانت مكرَّرة أو غري 

مكرَّرة ولكن غري معدلة كيميائيَا

1514 1507.90,  1508.90,
1509.90, 1510, 1512 
 .19, .29, 1514.90,

.99 1515.50

 421.19, .29, .39,
 .42, .49, .59, .79,

.8

لة كيميائيًا216621660 29421.6. ,15321515.21زيت الذرة ونواتج جتزئته، غري معدَّ

زي��وت النخي��ل وج��وز اهلن��د ول��ب ن��وى ث�م��رة 216721670
ونوات��ج  الكت��ان  وب��ذر  والب�اب�اس��و  النخي��ل 
كيميائيًا؛  لة  معدَّ غري  ولكن  مكرَّرة  جتزئته��ا، 
ودهون  واهلوهوبا  التنغ  وبذور  اخلروع  زيوت 
وزيوت نباتية ثابتة )باستثناء زيت الذرة الصفراء( 
آخر،  موضع  يف  مصنفة  غري  جتزئتها،  ونواتج 
غري  ولكن  مكرَّرة  غري  أو  مكرَّرة  كانت  لة كيميائيًا سواء  معدَّ

1514 1511.90, 1513.19,
 .29, 1515.19, .30,

.40, , .90

 422.19, .29,. 39,
.49, .5, .9

15141517091املرغرين واملستحضرات املماثلة216821680

دهون وزيوت حيوانية أو نباتية ونواتج جتزئتها، 216921690
مهدرجة جزئيًا أو كليًا، أو بينية األسترة أو ُمعاد 
إليادين، سواء  أسترهتا، أو حموَّل األليني فيها إىل 
رة  أو غري مكرَّرة ولكن غري حمضَّ كانت مكرَّرة 

أكثر من ذلك 

15141516431.2

نساالت قطن217
15141404.20263.2نساالت قطن217021700
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الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

عن 218 ناجتة  اجلامدة،  املخلفات  من  وغريه  ُكسب 
دقيق  النباتية؛  الزيوت  أو  الدهون  استخالص 
دقيق  باستثناء  زيتية،  مثار  أو  بذور  ومسحوق 
الغليسريدات  باستثناء  نباتية،  مشوع  اخلردل؛ 
الثالثية؛ ديغرا )دهن مستخلص من جلود الضأن 
املعاَلجة بزيت السمك(؛ خملفات ناجتة عن معاجلة 

مواد دهنية أو مشوع حيوانية أو نباتية
ُكسب وغريه من املخلفات اجلامدة، سواء كانت 218121810

ناجتة  أو مل تكن مطحونة أو يف شكل كريات، 
عن استخالص الدهون أو الزيوت النباتية

15142304 - 2306081.3

دقيق ومسحوق بذور أو مثار زيتية، باستثناء دقيق 218221820
ومسحوق اخلردل 

15141208223.9

مشوع نباتية، باستثناء الغليسريدات الثالثية؛ ديغرا 218321830
)دهن مستخلص من جلود الضأن املعاَلجة بزيت 
السمك(؛ خملفات ناجتة عن معاجلة مواد دهنية أو 

مشوع حيوانية أو نباتية

15141521.10, 1522431.33, .41

منتجات األلبانالقسم 22
لنب جمهَّز سائل وقشدة221

*12. ,022.11*20. ,15200401.10لنب جمهز سائل221122110

15200401.30022.13قشدة221222120

منتجات ألبان أخرى229
22. ,29022.21. ,21. ,15200402.10لنب وقشدة يف صورة جامدة229122910

لنب وقشدة مركزان أو حيتويان على سكر مضاف 229222920
أو غريه من مواد التحلية، ليسا يف صورة جامدة

15200402.91, .99022.23, .24

لنب رائب )يوغورت - زبادي( وغريه من األلبان 229322930
رة أو املحمَّضة والقشدة املخمَّ

15200403022.31, .32

15200405023زبد وغريه من الدهون والزيوت املشتقة من اللنب229422940

15200406024جنب وخثارة لنب229522950

15203501.10592.21جبنني )كازين(229622960

مثلوجات لبنية )آيس كرمي( وغريه من املأكوالت 229722970
املثلجة 

15202105022.33

19061.91. - 15201702.11لكتوز وشراب لكتوز 229822980

15200404022.4منتجات ألبان غري مصنَّفة يف موضع آخر229922990

منتجات طواحني احلبوب والنشا ومنتجات النشا؛ املنتجات الغذائية األخرىالقسم 23
منتجات طواحني احلبوب231

15311101046.1دقيق احلنطة أو الغليث231123110

15311102047.1دقيق حبوب غذائية أخرى غري احلنطة أو الغلَّيث231223120
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الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

اهليكل التفصيلي والتناظرات

39

047.2 ,20046.2. - 15311103.11جريش وطحني وكريات حنطة وحبوب أخرى231323130

قشريات 231523150 فيها  مبا  أخرى  غذائية  منتجات حبوب 
الذرة )كورن فليكس(

15311104, 1904048.1

40042.3. ,15311006.30أرز نصف مقشور أو مقشور متامًا231623160

48. - 15311106056.46دقيق ومسحوق خضروات أخرى231723170

15311901.20048.5خالئط وعجائن لتحضري املخبوزات 231823180

النشا ومنتجاته؛ السكاكر والشراب السكري، 232
غري املصنَّفة يف موضع آخر

وشراب 232123210 فركتوز  جلوكوز؛  وشراب  جلوكوز 
فركتوز؛ سكر حموَّل؛ سكر وشراب سكري غري 
اصطناعي؛  آخر؛ عسل حنل  موضع  مصنفني يف 

سكر حمروق )كرميلة(

15321702.30 - .90061.93 - .99

نشاء؛ إينولني؛ دابوق )غلوتني( احلنطة؛ ديكسترين 232223220
لة أخرى وأصناف نشاء معدَّ

15321108, 1109, 3505.10592.1, .26

النشاء، يف صورة 232323230 رة من  تابيوكة وبدائلها املحضَّ
قشريات أو حبيبات أو منخول أو ما مياثلها من 

أشكال

15321903056.45

مستحضرات ُتستخدم يف تغذية احليوانات 233
غري 233123310 احليوانات  تغذية  يف  تستخدم  مستحضرات 

مصنَّفة يف موضع آخر
15332309081.95, .99

15331214.10081.12طحني وكريات الِفصِفَصة233223320

منتجات املخابز234
ومنتجات 234123410 حممَّص  وخبز  بقسماط  هش؛  خبز 

حممَّصة مماثلة
15411905.10, .40048.41

حلوة؛ 234223420 بسكويتات  مياثله؛  وما  الزجنبيل  كعك 
وَوِفل ورقاقات

15411905.20, .31, .32048.42

15411905.90048.49خبز خبالف ما سبق وخمبوزات أخرى234323430

السكر235
12061.1. ,15421701.11سكر قصب أو بنجر، خام 235123510

نقي 235223520 وسكروز  مكرَّر،  بنجر،  أو  قصب  سكر 
إليه  مضاف  غري  جامدة،  صورة  يف  كيميائيًا، 

هات أو ملوِّنات منكِّ

15421701.99061.29

سكر قصب أو بنجر، مكرَّر، يف صورة جامدة، 235323530
قيقب  سكر  ملوِّنات؛  أو  هات  منكِّ إليه  مضاف 

وشراب قيقب

15421701.91, 1702.20061.21, .92

15421703061.5موالس )دبس السكر(235423540
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كاكاو وشوكوالتة وحلويات سكرية236
عجني كاكاو، سواء كان من�زوع الدهن أو غري 236123610

من�زوع الدهن
15431803072.3

15431804072.4زبد أو دهن أو زيت كاكاو 236223620

15431805072.2مسحوق كاكاو ال حيتوي على مواد حتلية236323630

15431806.10073.1مسحوق كاكاو حيتوي على مواد حتلية236423640

حتتوي 236523650 أخرى  غذائية  ومستحضرات  شوكوالتة 
الذي  الكاكاو  مسحوق  ماعدا   ( كاكاو  على 

حيتوي على مواد حتلية(، يف شكل سائب 

15431806.20073.2

حتتوي 236623660 أخرى  غذائية  ومستحضرات  شوكوالتة 
الذي  الكاكاو  مسحوق  عدا  )ما  كاكاو  على 

حيتوي على مواد حتلية(، يف شكل غري سائب

15431806.31 - .90073.3, .9

حلويات سكرية )مبا يف ذلك الشكوالته البيضاء(، 236723670
وفواكه  خضراوات  كاكاو؛  على  حمتوية  غري 
أجزاء  من  وغريها  فواكه  وقشور  وجوزيات، 

النبات، حمفوظة بالسكر

15431704, 2006062

املكرونة والرشتة )شرائط املكرونة( والكسكسي 237
واملنتجات النشوية املماثلة

رة 237123710 حمضَّ أو  حمشوة  غري  مطبوخة،  غري  عجائن 
بطريقة أخرى

15441902.11, .19048.3

بطريقة 237223720 حمضرة  أو  حمشوة،  أو  مطبوخة،  عجائن 
أخرى؛ كسكسي

15441902.20 - .40098.91

املنتجات الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر239
بن وشاي2391

2. ,22071.12. ,21. ,15490901.12بن من�زوع الكافيني أو حممَّص23911

وأرواح 23912 خالصات  بن؛  على  حمتوية  بن  بدائل 
هذه  أساسها  ومستحضرات  بن  ومركزات 
حممَّص  شيكوري  النب؛  أساسها  أو  املنتجات 
وبدائل أخرى للنب املحمَّص وخالصاهتا وأرواحها 

ومركزاهتا، قشور وعصف النب

1549 0901.90, 2101.11,
.12, .30

071.13, .3

ر( 23913 )خممَّ أسود  وشاي  ر(،  خممَّ )غري  أخضر  شاي 
ر جزئيًا، يف أغلفة لالستعمال السريع  وشاي خممَّ

ذات حمتوى ال يتجاوز 3 كغ

15490902.10, .30074.11, .13

زات شاي أو مته )ماتيه( 23914 خالصات وأرواح ومركَّ
ومستحضرات أساسها هذه املنتجات أو أساسها 

الشاي أو املته )املاتيه(

15492101.20074.32

منتجات غذائية أخرى2399
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مستحضرات متجانسة من اللحوم أو اخلضراوات 23991
أو الفواكه أو اجلوزيات؛ مستحضرات من احلليب 
امللط  أو خالصة  النشاء  أو  الطحني  أو  الدقيق  أو 
ع، غري مصنَّفة يف  )الشعري الناشط( الستخدام الرضَّ
موضع آخر، مستحضرات غذائية مركبة متجانسة

1549  1602.10, 1901.10,
 2005.10, 2007.10,

2104.20

098.1, .93

15492104.10098.5حساء ومرق ومستحضراهتما 23992

حمفوظ؛ 23993 أو  طازج  بيض،  ومح  مقشور،  بيض، 
زالل البيض 

15490408, 3502.11 - .19025.2, .3

15492209098.44خل وبدائل خل من حامض اخلليك23994

صلصات؛ توابل خمتلطة؛ دقيق ومسحوق اخلردل؛ 23995
ر  خردل حمضَّ

15492103098.41 - .43, .49

مخائر؛ غريها من الكائنات احلّية املجهرية وحيدة 23996
رة اخللية، مّيتة، مساحيق َخبز حمضَّ

15492102098.6

,1901.90 ,1302 1549منتجات غذائية غري مصنَّفة يف موضع آخر23999
2106

 098.94, .99, 292.94
- .96, 112.43

املشروباتالقسم 24
معطرة 241 ومخر  روحية  مشروبات  إثيلي؛  كحول 

وغريها من املشروبات الروحية
كحول إثيلي، غري حموَّل الصفات الطبيعية، تبلغ 241124110

قوته الكحولية حجمًا 80 يف املائة أو أكثر 
15512207.10512.15

الروحية، 241224120 املشروبات  من  وغريه  إثيلي  كحول 
حموَّلة الصفات الطبيعية أيًا كانت قوهتا

15512207.20512.16

كحول إثيلي غري حموَّل الصفات الطبيعة تقل قوته 241324130
الكحولية حجمًا عن 80 يف املائة؛ مشروبات روحية 

ومخر معطرة وغريها من املشروبات الروحية

15512208112.41, .42, . 44 - .49

األنبذة242
نبيذ من العنب الطازج، سواء كان مضافًا أو غري 2421

هات، عصري عنب مضاف إليه منكَّ
15522204.10112.15نبيذ فوَّار من العنب الطازج24211

الفوَّار، 24212 النبيذ  باستثناء  الطازج،  العنب  من  نبيذ 
عصري عنب 

15522204.21 - .30112.11, .17

املضافة 24213 الطازج  العنب  أنبذة  من  فريموت وغريه 
إليها نكهات النباتات أو املواد العطرية

15522205112.13

)أجاص 242224220 )السيدر( وشراب كمثرى  تفاح  عصري 
بري( وشراب عسل )ميد( وغريها من املشروبات 
واجلعة  الطازج  العنب  نبيذ  باستثناء  رة،  املخمَّ

)البرية( املصنوعة من امللط )الشعري الناشط(

15522206112.2
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املشروبات الكحولية املشتقة من امللط )الشعري 243
الناشط( وامللط

15532203112.3اجلعة )البرية( املشتَّقة من امللط )الشعري الناشط(243124310

امللط )الشعري الناشط(، سواء كان حممَّصًا أو غري 243224320
حممَّص 

15531107048.2

املعبأة 244 املعدنية  املياه  الكحولية؛  املشروبات غري 
يف قوارير 

مياه )مبا يف ذلك املياه املعدنية واملياه الغازية(، غري 244124410
املياه  باستثناء  هات،  منكَّ إليها  مضاف  أو  حمالَّة 

الطبيعية والثلج واجلليد 

15542201.10, .90*111.01*

15542202111.02مشروبات غري كحولية أخرى244924490

منتجات التبغ القسم 25
منتجات التبغ250

“شريوت” 250125010 الطرفني  املفتوح  والسيجار  سيجار 
و“سيجاريللو” وسجائر من التبغ أو بدائل التبغ 

16002402122.1 - .31

التبغ 250925090 وبدائل  املصنَّع  التبغ  من  أخرى  أنواع 
املصنَّعة؛ تبغ “متجانس” أو “جمدَّد”؛ خالصات 

وأرواح تبغ 

16002403122.32, .39

غزل وخيوط؛ أقمشة منسوجة ومعنقدةالقسم 26
رة ألغراض الغزل261 ألياف نسيجية طبيعية حمضَّ

17115002261.3حرير خام )غري مغزول(261126110

قة أو ممشطة 261226120 17115003.90261.49فضالت حرير، ممشَّ

ق 261326130 صوف، ُمزال الشحم منه أو ُمَكربن، غري ممشَّ
أو ممشط

17115101.21, .29, .30268.21, .29

17115103.10268.63ندفات صوف أو وبر حيوانات ناعم 261426140

ط261526150 ق أو ممشَّ 17115105268.7صوف ووبر حيوانات ناعم أو خشن، ممشَّ

ق أو ممشط261626160 17115203263.4قطن، ممشَّ

جوت وغريه من األلياف اللحائية النسجية )باستثناء 261726170
الكتان والقنب األصلي والرامي )قنب سيام((، جمهَّز 

ولكن غري مغزول؛ ُمشاقة وفضالت هذه األلياف

17115303.90264.9

ولكن غري 261926190 ُمجهَّزة  أخرى،  نباتية  نسيجية  ألياف 
مغزولة؛ ُمشاقة وفضالت هذه األلياف

1711 5301.21, .29, .30,
 5302.90, 5304.90,

5305.19, .29, .90*

 265.12, .13, .29,
.49, .59, .79, .89

ألغراض 262 جمهزة  اصطناعية  نسجية  تيلية  ألياف 
الغزل

جمهَّزة 262126210 أو  طة  ممشَّ أو  قة  ممشَّ تركيبية،  تيلية  ألياف 
بطريقة أخرى ألغراض الغزل

17115506266.7
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طة أو جمهَّزة 262226220 قة أو ممشَّ ألياف تيلية اصطناعية، ممشَّ
بطريقة أخرى ألغراض الغزل

17115507267.13

خيوط نسجية وخيوط من ألياف طبيعية263
فضالت 263126310 من  ة  معدَّ وخيوط  حرير  من  خيوط 

حرير؛ شرانق دود احلرير 
17115004 - 5006651.92 - .94

خيوط من صوف، حتتوي على 85 يف املائة أو 263226320
أكثر وزنًا من صوف غري مهيأة للبيع بالتجزئة

17115106.10, 5107.10651.12, .13

خيوط من صوف، حتتوي على نسبة من الصوف 263326330
تقل عن 85 يف املائة وزنًا مهيأة للبيع بالتجزئة

17115106.20, 5107.20651.17, .18

خيوط من صوف، غري مهيأة للبيع بالتجزئة؛ خيوط 263426340
من وبر حيوانات ناعم أو خشن أو خيوط من شعر 

خيل )مبا يف ذلك خيوط برمية من شعر خيل(

17115108 - 5110651.14 - .16, .19

17115204651.2خيوط قطن للحياكة 263526350

خيوط قطن )غري خيوط احلياكة( حتتوي على 85 263626360
يف املائة أو أكثر وزنًا من قطن

17115205, 5207.10651.31, .33

على 263726370 حتتوي  احلياكة(  خيوط  )غري  قطن  خيوط 
نسبة من القطن تقل عن 85 يف املائة وزنًا

17115206, 5207.90651.32, .34

خيوط من ألياف نسجية نباتية أخرى غري القطن 263826380
)مبا يف ذلك التيل واجلوت وليف النارجيل والقنب 

األصلي(، خيوط من ورق

17115306 - 5308651.96 - .99

أو 264 اصطناعية  فتل  من  وخيوط  نسجية  خيوط 
ألياف تيلية 

5508651.4 ,17115401خيوط للحياكة من فتل اصطناعية أو ألياف تيلية264126410

هيئة 264226420 يف  أو  متعددة  اصطناعية،  فتل  من  خيوط 
العالية  اخليوط  أو  احلياكة  خيوط  غري   ( أسالك 
أو  أسترات  البويل  أو  أميدات  البويل  من  املتانة 
رايون الفيسكوز أو اخليوط املجهَّزة(، غري مهيأة 
)غري  اصطناعية  فتل  من  خيوط  بالتجزئة؛  للبيع 

خيوط احلياكة(، مهيأة للبيع بالتجزئة

1711402.61,-.69, 5403 
.41 - .49, 5406

 651.61, .69, .71,
.76

تيلية 264326430 ألياف  من  احلياكة(  خيوط  )غري  خيوط 
وزنًا  أكثر  أو  املائة  على 85 يف  تركيبية حتتوي 

من تلك األلياف 

1711 5509.11 - .42,
5511.10

651.81, .82

تيلية 264426440 ألياف  من  احلياكة(  خيوط  )غري  خيوط 
تركيبية حتتوي من تلك األلياف، على نسبة تقل 

عن 85 يف املائة وزنًا

1711 5509.51 - .99,
5511.20

651.83, .84

تيلية 264526450 ألياف  من  احلياكة(  خيوط  )غري  خيوط 
اصطناعية، حتتوي على 85 يف املائة أو أكثر وزنًا 

من تلك األلياف، غري مهيأة للبيع بالتجزئة

17115510.11, .12651.86
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تيلية 264626460 ألياف  من  احلياكة(  خيوط  )غري  خيوط 
نسبة  على  األلياف  تلك  من  حتتوي  اصطناعية، 
للبيع  مهيأة  غري  وزنًا  املائة  يف   85 عن  تقل 
بالتجزئة؛ خيوط )غري خيوط احلياكة( من ألياف 

تيلية اصطناعية، مهيأة للبيع بالتجزئة

1711 5510.20 - .90,
5511.30

651.85, .87

من 265 اخلاصة(  النسج  )باستثناء  منسوجة  أقمشة 
ألياف طبيعة غري القطن

17115007654.1أقمشة منسوجة من حرير أو من فضالت حرير 265126510

وبر 265226520 من  أو  ق  ممشَّ صوف  من  منسوجة  أقمشة 
ق، حتتوي على 85 يف املائة أو  حيوانات ناعم ممشَّ
أكثر وزنًا من الصوف أو وبر احليوانات الناعم 

17115111.11, .19654.21

حيوانات 265326530 وبر  أو  صوف  من  منسوجة  أقمشة 
ناعم، ممشط، حتتوي على 85 يف املائة أو أكثر 

وزنًا من الصوف أو وبر احليوانات الناعم

17115112.11, .19654.22

أقمشة منسوجة من صوف أو من وبر حيوانات 265426540
ناعم، حتتوي على نسبة من الصوف أو من وبر 

احليوانات الناعم تقل عن 85 يف املائة وزنًا

1711 5111.20 - .90,
5112.20 - .90

654.31 - .34

أقمشة منسوجة من وبر حيوانات خشن أو من 265526550
شعر خيل 

17115113654.92

17115309654.4أقمشة منسوجة من كتان 265626560

األلياف 265726570 من  وغريه  اجلوت  من  منسوجة  أقمشة 
النسجية اللحائية )باستثناء الكتان والقنب األصلي 

والرامي )قنب سيام((

17115310654.5

أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخرى، 265926590
أقمشة منسوجة من خيوط من الورق 

17115311654.93

من 266 اخلاصة(  النسج  )باستثناء  منسوجة  أقمشة 
قطن

يف 266126610  85 على  حتتوي  قطن،  من  منسوجة  أقمشة 
املائة أو أكثر وزنًا من قطن، ال يزيد وزهنا عن 

200 غ/م2

17115208652.21, .3

يف 266226620  85 على  حتتوي  قطن،  من  منسوجة  أقمشة 
املائة أو أكثر وزنًا من قطن، ال يزيد وزهنا عن 

200 غ/م2

17115209652.22, .4

أقمشة منسوجة من قطن، حتتوي على نسبة من 266326630
القطن تقل عن 85 يف املائة وزنًا خملوطة أساسًا 

أو حصرًا بألياف اصطناعية

17115210, 5211652.23, .24, .5, .6

9. ,26. ,17115212652.25أقمشة منسوجة أخرى من قطن266926690
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من 267 اخلاصة(  النسج  )باستثناء  منسوجة  أقمشة 
فتل اصطناعية وألياف تيلية

اصطناعية، 267126710 فتل  من  خيوط  من  منسوجة  أقمشة 
رة من خيوط عالية املتانة من نايلون أو  مستحضَّ
أو  أسترات  بويل  من  أو  أخرى،  أميدات  بويل 
رايون الفيسكوز، أقمشة منسوجة من خيوط من 
مياثلها،  ما  أو  قدد  من  رة  مستحضَّ تركيبية  فتل 
تركيبية  فتل  من  خيوط  من  منسوجة  أقمشة 
ومكونة من طبقات من خيوط متوازية، متراكبة 
تقاطع  نقاط  عند  الطبقات  هذه  وتثبت  بزوايا، 

اخليوط )مبا يف ذلك أقمشة الِشباك(

1711 5407.10 - .30,
5408.10

653.11 - .13, .51

فتل 267226720 من  خيوط  من  أخرى  منسوجة  أقمشة 
اصطناعية، حتتوي على 85 يف املائة أو أكثر وزنًا 

من تلك الفتل 

17115407.41 - .74, 5408 
.21 - .24

653.14 - .17, .52

فتل 267326730 من  خيوط  من  أخرى  منسوجة  أقمشة 
اصطناعية

17115407.81 - .94, 5408 
.31 - .34

653.18, .19, .59

أقمشة منسوجة من ألياف تيلية تركيبية، حتتوي 267426740
على 85 يف املائة أو أكثر وزنًا من األلياف التيلية 

التركيبية

17115512653.2

أقمشة منسوجة من ألياف تيلية اصطناعية، حتتوي 267526750
على 85 يف املائة أو أكثر وزنًا من األلياف التيلية 

االصطناعية 

17115516.11 - .14653.6

أقمشة منسوجة من ألياف تيلية اصطناعية، حتتوي 267626760
من تلك األلياف على نسبة تقل عن 85 يف املائة، 

خملوطة أساسًا أو حصرًا بقطن

17115513, 5514, 5516 
.41 - .44

653.3, .81

اصطناعية، 267726770 تيلية  ألياف  من  منسوجة  أقمشة 
حتتوي من تلك األلياف على نسبة تقل عن 85 
 يف املائة، خملوطة أساسًا أو حصرًا بصوف أو وبر 

حيوانات ناعم 

1711 5515.13, .22, .92,
5516.31 - .34

653.41, .82

,19. ,12. ,5515.11 1711أقمشة منسوجة أخرى من ألياف تيلية اصطناعية 267926790
 .21, .29, .91, .99,
 5516 .21 - .24,.

.91 - .94

653.42, .43,.83, .89

نسج خاصة268
اخلميلة 268126810 طويلة  وقطيفية  لة(  )خممَّ قطيفية  نسيج 

املزردة  املناشف  نسج  )غري  منسوجة  )شنيل( 
والشرائط( من قطن 

17115801.21 - .26652.14, .15

اخلميلة 268226820 طويلة  وقطيفية  لة(  )خممَّ قطيفية  نسيج 
املزردة  املناشف  نسج  )غري  منسوجة  )شنيل( 

والشرائط( من ألياف اصطناعية

17115801.31- .36653.9

الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 1-3 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3
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طويلة 268326830 وقطيفية  لة(  )خممَّ قطيفية  نسج  من  غريها 
املناشف  نسج  )غري  منسوجة  )شنيل(  اخلميلة 

املزردة والشرائط(

17115801.10, .90654.35, .95

نسج مناشف مزردة وأقمشة مزردة مماثلة منسوجة 268426840
)غري الشرائط( من قطن

17115802.11, .19652.12, .13

مزردة 268526850 وأقمشة  مزردة  مناشف  نسج  من  غريها 
مماثلة منسوجة )غري الشرائط(

17115802.20654.96

17115803.10652.11غزَّي )غري الشرائط( من قطن268626860

17115803.90654.94غزَّي أخرى )غري الشرائط(268726870

17115802.30654.97أقمشة نسجية معنقدة، غري البُسط268826880

أقمشة منسوجة ) مبا يف ذلك الشرائط( من ألياف 268926890
زجاجية

17117019.40 - .59654.6

األصناف النسجية اجلاهزة، خالف املالبسالقسم 27
أصناف نسجية جاهزة 271

90658.3. - 17216301.20بطانيات وأحزمة )باستثناء البطانيات الكهربائية(271127110

)تواليت( 271227120 والتنشيف  واملناضد  لألِسرَّة  بياضات 
واملطابخ 

17216302658.4

ستائر ) مبا يف ذلك الستائر اجلوخ( وظلل داخلية؛ 271327130
رفارف )فالنسيات( للستائر أو األِسرَّة

17216303658.51

أصناف مفروشات أخرى، غري مصنفة يف موضع 271427140
وخيوط  منسوجة  أقمشة  من  جمموعات  آخر؛ 
أو  مفارش  أو  ديابيج  أو  سجاد  إىل  لتحويلها 
مناديل مطرزة للمائدة، أو أصناف نسجية مماثلة، 

مهيأة يف أغلفة للبيع بالتجزئة

1721 5805, 6304, 6308658.52, .59, .91, .99

تعبئة 271527150 يف  يستعمل  نوع  من  وأكياس،  زكائب 
السلع

17216305658.1

إىل 271627160 وما  للقوارب  وأشرعة  بالقار،  مطلية  نسج 
خارجية(،  )ستائر  وظلل  “تندات”  و  ذلك، 
وخيام، وأصناف للمخيمات )مبا يف ذلك احلشايا 

)املراتب( اهلوائية(

17216306658.2

17218804899.96مظالت هبوط 271727170

وبوفَّات، 271827180 ومساند،  حمشوة،  وحلف  حلف، 
وما  للنوم(  )أكياس  كيسية  وحشايا  ووسائد، 
مياثلها، حمتوية على نوابض أو حمشوة أو جمهزة من 
الداخل بأي مادة من املواد ومصنوعة من املطاط 

اخللوي الشكل أو اللدائن

17219404.30, .90821.27, .29
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أصناف نسجية جاهزة أخرى )مبا يف ذلك مماسح 271927190
وأقمشة  واملنافض  األطباق  ومناشف  األرضيات 
وأحزمة  النجاة  وسترات  املماثلة،  التنظيف 

األمان(

17216307658.92, .93

ُبسط وأغطية أرضيات نسجية أخرى272
17225701659.2ُبسط وأغطية أرضيات نسجية أخرى، معقَّدة 272127210

ُبسط وأغطية أرضيات نسجية أخرى، من مواد 272227220
نسجية غري معنقدة أو حمشوة

17225702659.3, .5

17225703659.4ُبسط وأغطية نسجية أخرى، معنقدة 272327230

ُبسط أخرى وأغطية أرضيات نسجية )مبا يف ذلك 272927290
املصنوعة من اللباد(

17225704, 5705659.6

جدائل وقلوس )حبال غليظة( وحبال وأمراس، 273
ومنتجاهتا ) مبا يف ذلك الشباك(

17235607657.51جدائل، وقلوس )حبال غليظة( وحبال وأمراس273127310

شباك معقدة من جدائل أو قلوس أو حبال؛ شباك 273227320
أو  جاهزة من مواد نسجية؛ أصناف من خيوط 
شرائط أو جدائل أو قلوس أو حبال أو أمراس غري 

مصنفة يف موضع آخر

17235608, 5609657.52, .59

منسوجات غري مصنَّفة يف موضع آخر279
ُتّل ومسننات )دانتال( وشرائط منسوجة وعقادة 2791

ومطرزات
شرائط منسوجة؛ شرائط تتكون من سداة بدون 27911

عة بواسطة مادة الصقة )بولدوكي(؛  ِلحمة، جممَّ
من  مماثلة  وأصناف  وشعارات  )تيكيت(  رقاع 
مواد نسجية، غري مطرزة؛ خيوط جمدولة بالقطعة؛ 
كان  ما  عدا  تطريز  دون  بالقطعة،  للزينة  عقادة 
وكرات  ُشرَّابات  الصنارة؛  أو  باإلبرة  مشغواًل 

دبرادريش )مببونات(، وأصناف مماثلة 

17295806 - 5808656.1, .2, .32

باستثناء 27912 )فيليه(،  أخرى  شبكية  وأقمشة  ُتّل 
األقمشة املنسوجة أو املشغولة باإلبرة أو الصنارة؛ 
مسننات )دانتال(، بالقطعة أو على شكل شرائط 

أو ذات رسومات متكررة

17295804656.4

مطرزات، بالقطعة أو على شكل شرائط أو ذات 27913
رسومات متكررة

17295810656.5

لباد ومواد غري منسوجة 2792
17295602657.1لباد27921

17295603657.2مواد غري منسوجة 27922

أصناف نسجية أخرى2799
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ألياف 27991 منها؛  وأصناف  نسجية  مواد  من  حشو 
)نفاية صوف  مم   5 عن  طوهلا  يزيد  ال  نسجية 
املتخلفة  القطن  وعقد  نسيج،  وغبار  قطن(،  أو 

من املحاجل

17295601657.71

خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بنسيج، خيوط 27992
أو  مبطاط  مغطاة  أو  ُمشربة  نسجية،  وأشرطة 

بلدائن

17295604657.8

17295605651.91خيوط ممعدنة 27993

خيوط 27994 أو  معدنية  خيوط  من  منسوجة  أقمشة 
ممعدنة، غري مصنَّفة يف موضع آخر

17295809654.91

خيوط 27995 شانيل؛  خيوط  وأشرطة؛  )قيطان(  برمي 
العرى البارزة 

17295606656.31

خيوط نسجية لصناعة اإلطارات عالية املتانة، من 27996
نايلون أو بويل اميدات أخرى أو بويل استرات أو 

رايون الفيسكوز

17295902657.93

غري 27997 مغطاة،  أو  مطلية  أو  ُمشرَّبة  نسيج،  أقمشة 
مصنَّفة يف موضع آخر

17295901, 5903, 5907657.31, .32, .34

التقنية 27998 لالستخدامات  نسجية  وأصناف  منتجات 
واخلراطيم،  الغاز،  وفتائل  الفتائل،  ذلك  يف  )مبا 
وسيور نقل احلركة أو سيور نقل املواد، وقماش 

تنخيل خشن، وقماش تصفية(

17295908 - 5911 657.72, .73, .91,
.92

منتجات نسجية مضرَّبة بالقطعة، غري مصنَّفة يف 27999
موضع آخر

17295811657.4

أقمشة تريكو أو كروشية؛ ملبوسات القسم 28
أقمشة تريكو أو كروشيه281

بطرية 281128110 مصنوعة  مزردة،  وأقمشة  قطيفة  أقمشة 
التصنري )التريكو أو الكروشيه(

17306001655.1

,6004 ,6003 ,6002 1730أقمشة تريكو أو كروشيه أخرى281928190
6005, 6006

655.2

ملبوسات، ما عدا امللبوسات الفرائية282
جوارب مسرولية ضيقة، وسراويل جوربية ضيقة 282128210

قصرية،  وجوارب  طويلة،  وجوارب  حمكمة، 
أو مسنَّنة  اجلوارب، مصنَّرة  أصناف  وغريها من 

بغرز معقوفة )كروشيه(

17306115846.2

ملبوسات، تريكو أو كروشيه2822
أو األوالد، ومعاطف، وسترات 28221 للرجال  بدالت 

وسراويل  )بنطلونات(،  وسراويل  )جاكيتات( 
أو  مصنَّرة  ذلك،  شابه  وما  )شورت(،  قصرية 

مسنَّنة بغرزة معقوفة )كروشيه(

18106101, 6103843.1, .2
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داخلية 28222 وسراويل  األوالد،  أو  للرجال  قمصان 
)دوش��امب��ر(،  وأرواب  وبيجام��ات،   طويل��ة، 
أو مسنَّنة  األصناف، مصنَّرة  مياثل ذلك من  وما 

بغرزة معقوفة )كروشيه(

18106105, 6107843.7, .8

وسترات 28223 ومعاطف  البنات،  أو  للنساء  بدالت 
)جونالت(،  وتنانري  وفساتني،  )جاكيتات(، 
وبنطلونات، وسراويل قصرية )شورتات(، وما شابه 

ذلك، مصنَّرة أو مسنَّنة بغرزة معقوفة )كروشيه(

18106102, 6104844.1, .2

وتنانري 28224 وقمصان،  البنات،  أو  للنساء  بلوزات 
)بانيت(،  قصرية  حتتية  وسراويل  حتتية،  )جوبات( 
مياثل  وما  )دوشامرب(،  وأرواب  نوم،  وقمصان 
بغرزة  مسنَّنة  أو  مصنَّرة  األصناف،  من  ذلك 

معقوفة )كروشيه(

18106106, 6108844.7, .8

حتتية 28225 وقمصان  شريت(  )يت  تائية  قمصان 
مسنَّنة  أو  )تريكو(  مصنَّرة  أخرى،  وصدريات 

بغرزة معقوفة )كروشيه(

18106109845.4

وسترات 28226 وبلوفرات،  “جرسيه”،  قمصان 
“كارديغان”، وصدريات، وما مياثلها من األصناف، 

مصنَّرة أو مسنَّنة بغرزة معقوفة )كروشيه(

17306110845.3

ألبسة صغار األطفال وتوابعها، مصنَّرة أو مسنَّنة 28227
بغرزة معقوفة )كروشيه(

18106111845.12

بذالت رياضية، وبذالت للتزجل، ومالبس سباحة، 28228
معقوفة  بغرزة  مسنَّنة  أو  مصنَّرة  أخرى،  وألبسة 

)كروشيه(، غري مصنفة يف موضع آخر

18106112,.6114845.62, .64, .9

وبراقع، 28229 رأس،  ومناديل  وشاالت،  قفازات، 
وأربطة عنق، ومناديل عنق ومستلزمات مالبس 
معقوفة  بغرز  مسنَّنة  أو  مصنَّرة  أخرى،  جاهزة 
)كروشيه(؛ أجزاء من ملبوسات أو من توابعها، 

مصنَّرة أو مسنَّنة بغرز معقوفة )كروشيه(

18106116.6117846.9

ملبوسات من أقمشة منسوجة غري مصنَّرة أو مسنَّنة 2823
ثدي،  وصديريات  )كروشيه(؛  معقوفة  بغرزة 
ومشدات )كورسيه( وشياالت سراويل وجوارب، 
وما مياثلها من األصناف، سواء كانت أو مل تكن 

مصنَّرة أو مسنَّنة بغرزة معقوفة )كروشيه(
بدالت، ومعاطف وسترات )جاكيتات( وسراويل 28231

)بنطلونات( وسراويل قصرية )شورتات(، وما شابه 
ذلك، للرجال أو األوالد، من أقمشة منسوجة غري 

مصنَّرة أو مسنَّنة بغرزة معقوفة )كروشيه(

18106201, 6203841.1 - .4
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طويلة 28232 داخلية  وسراويل  حتتية  وقمصان  قمصان 
مياثل ذلك  وأرواب )دوشامرب(، وما  وبيجامات 
أقمشة  من  األوالد،  أو  للرجال  األصناف،  من 
معقوفة  بغرزة  مسنَّنة  أو  مصنَّرة  غري  منسوجة 

)كروشيه(

18106205, 6207841.5, .6

وتنانري 28233 وفساتني  )جاكيتات(  ومعاطف  بدالت 
قصرية  وسراويل  وبنطلونات  )جونالت( 
البنات،  أو  للنساء  ذلك،  وما شابه  )شورتات(، 
من أقمشة منسوجة غري مصنَّرة أو مسنَّنة بغرزة 

معقوفة )كروشيه(

18106202, 6204842.1 - .6

وتنانري 28234 حتتية  وقمصان  وقمصان  بلوزات 
)بانيت(  قصرية  حتتية  وسراويل  حتتية  )جونالت( 
وقمصان نوم وأرواب )دوشامرب(، وما مياثلها من 
األصناف، للنساء أو البنات، من أقمشة منسوجة، 

غري مصنَّرة أو مسنَّنة بغرزة معقوفة )كروشيه(

18106206, 6208842.7, .8

أقمشة 28235 من  وملحقاهتا،  األطفال  صغار  ألبسة 
معقوفة  بغرزة  مسنَّنة  أو  مصنَّرة  غري  منسوجة، 

)كروشيه(

18106209845.11

سباحة 28236 ومالبس  للتزجل  وبذالت  رياضية  بذالت 
غري  منسوجة  أقمشة  من  أخرى،  وملبوسات 
بغرزة معقوفة )كروشيه(، غري  أو مسنَّنة  مصنَّرة 

مصنفة يف موضع آخر

18106211845.61, .63, .8

ادة 28237 شدَّ وأحزمة  )“سوتيانات”(  صدر  محَّاالت 
سراويل  ومحَّاالت  )“كورسيهات”(  ومشدَّات 
األصناف  من  مياثلها  وما  جوارب،  ومحَّاالت 
وأجزاء منها، سواء كانت أو مل تكن مصنَّرة أو 

مسنَّنة بغرزة معقوفة )كروشيه(

18106212845.5

وأربطة 28238 وبراقع  رأس  ومناديل  وشاالت  مناديل 
عنق ومناديل عنق وقفازات ومستلزمات مالبس 
جاهزة أخرى، من أقمشة منسوجة، غري مصنَّرة 
من  أجزاء  )كروشيه(؛  معقوفة  بغرزة  مسنَّنة  أو 
مالبس أو من مستلزمات، من أقمشة منسوجة، 
بغرزة معقوفة )كروشيه(،  أو مسنَّنة  غري مصنَّرة 

غري مصنفة يف موضع آخر

18106213 – 6217846.1

ملبوسات ومستلزمات مالبس مصنوعة من جلد 2824
طبيعي أو من جلد تركييب 

ملبوسات مصنوعة من جلد طبيعي أو من جلد 28241
تركييب أو من لدائن

18104203.10848.11

أو 28242 طبيعي  من جلد  مستلزمات مالبس مصنوعة 
من جلد تركييب، ما عدا قفازات الرياضة

18104203.29 - .40848.12 - .19



ملبوسات ومستلزمات مالبس من لدائن )شاملة 28243
القفازات(

25203926.20848.21

ملبوسات مصنوعة من لباد أو من غري املنسوجات، 282528250
ملبوسات مصنوعة من أقمشة منسوجة ُمشرَّبة أو 

مكسوَّة باللدائن أو املطاط أو املواد األخرى

18106113, 6210845.2

قبعات وأغطية الرأس2826
قوالب قبعات، هياكل قبعات وأغطية من اللباد، 28261

بشكلها  قبعات  اللباد،  من  وكميمات  أطباق 
األوَّيل )كلوش(، مغضنة أو مصنوعة من أشرطة 

جممعة من مجيع املواد 

18106501, 6502657.6

قبعات وأغطية رأس أخرى، من اللباد، أو مغضنة 28262
أو مصنوعة من أشرطة جممعة من املواد، أو مصنَّرة 
أو مسنَّنة بغرزة معقوفة )كروشيه(، أو مصنوعة 
من أشرطة أو أقمشة نسجية أخرى بالقطعة، أو 

من جلد فراء، أو شبكات شعر.

18106503 - 6505848.41 - .43

املصنوعة 28269 الرأس  أغطية  عدا  ما  أخرى  رأس  أغطية 
وأغطية  للوقاية  رأس  أغطية  اللدائن،  أو  املطاط  من 
رأس أسبستوس؛ وعصابات رأس، وبطائن، وأغطية، 
وهياكل وُأُطر قبعات وحواف وأزنقة، ألغطية الرأس

1810 6506.92, .99,
6507

848.48, .49

اصطناعي؛ 283 وفراء  مهيأة،  أو  مدبوغة  فراء 
وأصناف مصنوعة منها )ما عدا أغطية الرأس(

18204302613فراء مدبوغة أو مهيأة283128310

املالبس 283228320 ومستلزمات  امللبوسات  من  أصناف 
وأصناف أخرى من الفراء )ما عدا أغطية الرأس(

18204303848.31

عدا 283328330 )ما  منها  مصنوعة  وأصناف  اصطناعي  فراء 
أغطية الرأس(

18204304848. 32

جلود ومنتجات جلدية؛ أحذيةالقسم 29
جلد طبيعي مدبوغ أو مهيأ؛ جلد تركييب291

ملاَّع 291129110 وجلد  ملاَّع  وجلد  )شامواه(،  مطرَّاة  جلود 
صفائحي، وجلد ممعَدن

19114114611.8

وخيل، 291229120 بقر  من  حيوانات  جلود  أخرى،  جلود 
بدون وبر

19114104, 4107611.3, .4

جلود أخرى، بدون وبر )مبا يف ذلك جلد الضأن 291329130
تركييب  جلد  اجلدي(،  أو  املاعز  أو  احلمل  أو 

بقاعدة جلدية أو ألياف جلدية

1911 4105, 4106, 4112,
4113, 4115.10

611.2, .5 - .7

وما شابه ذلك؛ 292 يدوية  أمتعة وحقائب  حقائب 
سروج وأعنَّة؛ أصناف جلدية أخرى

19124201612.2السروج واألعنة جلميع احليوانات، من أية مادة292129210
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حقائب أمتعة وحقائب يدوية وما شابه ذلك، من 292229220
جلد طبيعي أو جلد تركييب، أو من صفائح لدائن، 
)مفلكنة(،  مربكنة  ألياف  من  أو  نسيج،  من  أو 
للوازم  السفرية  واحلقائب  مقوى،  ورق  من  أو 
األحذية  تنظيف  أو  اخلياطة  أو  الشخصية  الزينة 

أو املالبس

19124202, 9605831

من 292329230 املصنوعة  باستثناء  اليد،  ساعات  أحزمة 
معادن

19129113.90885.93

اجللد 292929290 أو  الطبيعي  اجللد  من  أخرى  أصناف 
التركييب )مبا يف ذلك أصناف من نوع ُيستخدم يف 
 اآلالت أو ألغراض تقنية أخرى(، غري مصنفة يف 

موضع آخر

19124204, 4205612.1, .9

أحذية بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من 293
طبيعي  جلد  من  وجوه  أو  اصطناعية،  لدائن 
الرياضة، وأحذية  أو مواد نسجية، غري أحذية 
تشتمل على قطعة معدنية تغطي مقدمة احلذاء 

لصيانته وأحذية خاصة متنوعة 
)“ووتربروف”(، 293129310 للماء  منِفَذة  غري  أحذية 

لدائن  من  أو  مطاط  من  ووجوه  خارجية  بنعال 
اصطناعية، خالف األحذية اليت تشتمل على قطعة 

معدنية تغطي مقدمة احلذاء لصيانته

19206401.91 - .99851.31

أو 293229320 مطاط  من  ووجوه  خارجية  بنعال  أحذية 
الغري  األحذية  خالف  اصطناعية،  لدائن  من 
الرياضة  وأحذية  )“ووتربروف”(،  للماء  منِفذة 
تغطي مقدمة  قطعة معدنية  تشتمل على   وأحذية 

احلذاء لصيانته

19206402.20, .91, .99851.32

أحذية 293329330 غري  طبيعي،  جلد  من  بوجوه  أحذية 
الرياضة، وأحذية تشتمل على قطعة معدنية تغطي 

مقدمة احلذاء لصيانته وأحذية خاصة متنوعة

1920 6403.51 - .99,
6405.10

851.48, .49

أحذية 293429340 غري  نسجية،  مواد  من  بوجوه  أحذية 
الرياضة

1920 6404.19, .20,
6405.20

851.51, .52, .59

ذات 294 االنـزالق  أحذية  عدا  الرياضة،  أحذية 
النعل

الثلج 294129410 على  التزجل  لوحات  وأحذية  التزجل  أحذية 
وأحذية التزجل يف األماكن املنبسطة

19206402.12, 6403.12851.21, .22

وأحذية 294229420 السلة،  كرة  وأحذية  التنس،  أحذية 
اجلمباز، وأحذية التدريب وما مياثلها

19206404.11851.25

أحذية رياضية أخرى، عدا أحذية االنزالق ذات 294929490
النعل

19206402.19, 6403.19851.23, .24
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احلرير 295 من  املصنوعة  األحذية  عدا  أخرى،  أحذية 
يف  املستخدمة  واألحذية  )أسبستوس(،  الصخري 
تقومي أعضاء اجلسم، وأحذية االنـزالق ذات النعل

مقدمة 295129510 تغطي  معدينة  قطعة  على  تشتمل  أحذية 
احلذاء لصيانته

1920 6401.10, 6402.30,
6403.40

851.1

وأحذية 295229520 متنوعة،  خاصة  وأحذية  أحذية خشبية، 
أخرى غري مصنفة يف موضع آخر

1920 6403.20, .30,
6405.90

851.41, .42, .7

إزالتها 296 ميكن  داخلية  نعال  لألحذية؛  أجزاء 
ووسادات كعوب وما مياثلها من أصناف؛ جراميق 

وطماقات وما مياثلها من األصناف وأجزاؤها
أجزاء لألحذية؛ نعال داخلية ميكن إزالتها ووسادات 296029600

كعوب وما مياثلها من األصناف؛ جراميق وطماقات 
وما مياثلها من األصناف وأجزاؤها

19206406851.9

ات الباب 3 سلع أخرى قابلة للنقل، فيما عدا املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّ
منتجات مصنوعة من خشب وفلني وقش ومواد ضفرالقسم 31

رح أو 311 خشب، منشور أو مشقوق طوليًا، أو مشَّ
ر، يتجاوز مسكة 6 مم؛ رواقد )عوارض(  مقشَّ
خطوط  أو  احلديدية  السكك  لقضبان  خشبية 

الترام، غري ُمشرَّبة
رح أو 311031100 خشب، منشور أو مشقوق طوليًا، أو مشَّ

ر، رواقد )عوارض( خشبية لقضبان السكك  مقشَّ
احلديدية أو خطوط الترام، غري ُمشرَّبة

20104406.10, 4407248.11, .2, .4

ل تشكياًل متواصاًل على طول أي 312 خشب مشكَّ
من حوافه أو وجوهه؛ صوف )قش( اخلشب؛ 
أو  جذاذات  شكل  يف  خشب  اخلشب؛  دقيق 

جسيمات
طول 312131210 على  متواصاًل  تشكياًل  مشكاًل  خشب 

الشرائح  )مبا يف ذلك  أو وجوهه  أي من حوافه 
عة،  واألفاريز املجهزة ألرضيات الباركيه، غري جممَّ

وزخارف وِحليات(

20104409248.3, .5

20104405634.93صوف )قش( اخلشب؛ دقيق اخلشب312231220

22246.1. ,20104401.21خشب يف شكل جذاذات أو جسيمات312331230

خشب بصورته اخلام، معاَلج بالطالء أو األصباغ 313
أو الكريوزوت أو املواد احلافظة األخرى؛ رواقد 
)عوارض( خشبية لقضبان السكك احلديدية أو 

خطوط الترام، ُمشرَّبة
خشب بصورته اخلام، معاَلج بالطالء أو األصباغ 313131310

أو الكريوزوت أو مواد حافظة أخرى
20104403.10247.3
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السكك 313231320 لقضبان  خشبية  )عوارض(  رواقد 
احلديدية أو خطوط الترام، ُمشرَّبة

20104406.90248.19

األلواح بأنواعها314
اخلشب 314131410 من  من صفائح  مكوَّن  مصفَّح،  خشب 

فقط
20214412.13 - .19634.3

مزينة 314231420 وألواح  أخرى،  أنواع  من  مصفَّح  خشب 
بقشرة وأخشاب مصفَّحة مماثلة

20214412.22 - .99634.4

ألواح حبيبية وألواح مماثلة من خشب أو من مواد 314331430
خشبية أخرى

20214410634.22, .23

خشبية 314431440 مواد  من  أو  خشب  من  ليفية  ألواح 
أخرى

20214411634.5

لصنع 315 صفائح  اخلشب؛  قشرة  من  صفائح 
ن اخلشب املصفَّح؛ خشب حمسَّ

صفائح من قشرة اخلشب وصفائح لصنع اخلشب 315131510
املصفَّح وأخشاب أخرى منشورة طوليًا، مشرحة 

أو مقشورة، ال يزيد مسكها عن 6 مم

20214408634.1

ن315231520 20214413634.21خشب حمسَّ

واملنشآت 316 لألبنية  ة  ُمعدَّ أخشاب  وقطع  جنارة 
)مبا يف ذلك ألواح ذوات ُأُطر )بانو( مصنوعة 
عة وألواح  من خشب خلوي وألواح باركيه جممَّ

خشبية ُتكسى هبا األسقف(
واملنشآت 316031600 لألبنية  ة  ُمعدَّ أخشاب  وِقَطع  جنارة 

مصنوعة  )بانو(  ُأُطر  ذوات  ألواح  ذلك  يف  )مبا 
عة وألواح  من خشب خلوي وألواح باركيه جممَّ

خشبية ُتكسى هبا األسقف(

20224418635.3

علب تعبئة وصناديق وأوعية شحن وبراميل وأوعية 317
مماثلة، مصنوعة من اخلشب؛ بكرات كابالت من 
اخلشب؛ منصات نقَّالة ومنصات نقَّالة على شكل 
صناديق وألواح حتميل أخرى، من اخلشب؛ أوعية 
من  وغريها  وأحواض،  ورواقيد  )براميل(  ودنان 
من  مصنوعة  وأجزاؤها،  الدنان  صناعة  منتجات 

اخلشب )مبا يف ذلك العوارض(
علب تعبئة وصناديق وأوعية شحن وبراميل وأوعية 317031700

مماثلة، مصنوعة من اخلشب؛ بكرات كابالت من 
على  نقَّالة  ومنصات  نقَّالة،  منصات  اخلشب؛ 
شكل صناديق وألواح حتميل أخرى، من اخلشب؛ 
أوعية ودنان )براميل( ورواقيد وأحواض، وغريها 
مصنوعة  وأجزاؤها،  الدنان  منتجات صناعة  من 

من اخلشب )مبا يف ذلك العوارض(

20234415, 4416635.1, .2
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الفلني 319 من  أصناف  أخرى؛  خشبية  منتجات 
ومواد الضفر والقش

منتجات خشبية أخرى3191
وهياكل 31911 ُعدد،  وأيدي  ُعدد،  وهياكل  ُعدد، 

وقوالب  )فرش(،  فراجني  أو  مكانس  وأيدي 
لألحذية، مصنوعة من خشب

20294417635.91

20294419635.42أدوات مائدة وأدوات مطبخ مصنوعة من خشب31912

صناديق 31913 ُمطعَّم؛  وخشب  منقوش  خشب 
للمجوهرات أو أدوات القطع املن�زلية، وأصناف 
صغرية  متاثيل  خشب؛  من  مصنوعة  مماثلة، 

وأصناف أخرى للزينة، مصنوعة من خشب

20294420635.49

ُأُطر خشبية للوحات والصور واملرايا وما مياثلها، 31914
ومواد خشبية أخرى

20294414, 4421635.41, .99

أو من مواد 3192 الفلني والقش  أصناف مصنوعة من 
الضفر األخرى؛ مصنوعات السالل واحلصر

شبه 31921 أو  اخلارجي  اللحاء  من�زوع  طبيعي،  فلني 
ألواح  أو  صفائح  أو  كتل  شكل  يف  أو  مربع، 
أو جمروش؛  أو حمبَّب  فلني مسحوق  أو شرائح؛ 

نفايات فلني

20294501.90, 4502244.02, .04

مكتَّل 31922 فلني  طبيعي؛  فلني  من  مصنوعة  أصناف 
وأصناف مصنوعة منه 

20294503, 4504633.1, .2

مصنوعات من القش أو من احللفاء أو من مواد 31923
الضفر األخرى؛ مصنوعات سالل وُحصر

20294601, 4602899.71, .73 - .79

عجائن الورق والورق ومنتجات الورق؛ مواد مطبوعة وأصناف ذات صلة هباالقسم 32
املقوى 321 والورق  والورق  الورق  عجائن 

)الكرتون(
ليفية 3211 سيلولوزية  مواد  أو  اخلشب  من  عجائن 

أخرى
القابلة 32111 األنواع  خالف  كيميائي،  خشب  لب 

للذوبان
21014702251.3

6. - 4704251.4 ,21014703لب خشب كيميائي، األنواع القابلة للذوبان32112

نصف 32113 خشب  لب  امليكانيكي؛  اخلشب  لب 
غري  ليفية  سيلولوزية  مواد  عجائن  كيميائي؛ 

اخلشب

21014701, 4705, 4706251.2, .9

ورق صحف، ورق مصنوع يدويًا وورق مقوى، 3212
غري مطلي، من النوع املستعمل ألغراض ختطيطية، 

وورق البطاقات املثقبة وورق األشرطة املثقبة
21014801641.1ورق صحف32121
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21014802.10641.21ورق وورق مقوى مصنوع يدويًا32122

غري 32129 املقوى،  والورق  الورق  من  أخرى  أنواع 
املطلي، من النوع املستعمل للكتابة أو الطباعة أو 
التخطيط وورق البطاقات املثقبة، وورق األشرطة 

املثقبة 

21014802.20 - .69 641.22 - .29, .57
- .59, 642.48*

ورق صحي )تواليت(، وورق كرافت غري مطلي 3213
املطلي؛  غري  املقوى،  والورق  الورق  من  وغريه 

أصناف أخرى متنوعة من الورق
وورق 32131 للوجه،  ورق  أو  )تواليت(  صحي  ورق 

فوط أو مناديل وورق مماثل، وحشو سيلولوزي، 
وأنسجة من ألياف سيلولوزية

21014803641.63

19641.41. ,21014804.11ورق كرافت، غري مطلي32132

أنواع أخرى من ورق الكرافت والورق املقوى، 32133
أو  جمعد  لألكياس،  كرافت  وورق  املطلي؛  غري 

مغضن

2101 4804.21 - .59,
4808.20

641.42 - .48, .61

غري 32134 مموج(،  )وسط  كيميائي  شبه  شاحذ  ورق 
مطلي

21014805.11-.19641.51

*25641.54.,21014805.24ورق متعدد الطبقات وورق مقوى، غري مطلي32135

غري 32136 املقوى  والورق  الورق  من  أخرى  أنواع 
مقطع  غري  )سجائر(،  لفائف  وورق  املطلي؛ 

تقطيعًا خاصًا، أو يف شكل دفاتر أو أنابيب

2101 4805.30 - .80,
4813.90

 641.52, .54*, .55,
.56

ورق بارمشان نبايت، ورق غري منفذ للشحم، وورق 32137
ج صِقل، وأنواع أخرى من  استشفاف وورق مزجَّ

ج الشفاف أو النصف شفاف الورق املزجَّ

21014806641.53

ورق وورق مقوَّى جمهَّز3214
السطح 32141 مطلي  غري  ب،  مركَّ مقوَّى  وورق  ورق 

أو مشرَّب
21014807641.91, .92

منقوش 32142 أو  ن  أو مغضَّ ورق وورق مقوَّى، جمعَّد 
موضع  مصنف يف  غري  مثقَّب،  أو  بارزة  بنقوش 

آخر

21014808.30, .90641.62, .69

)الَطفل 32143 بالكاولني  مطلي  مقوَّى  وورق  ورق 
الصيين( أو مبواد غري عضوية أخرى

21014810 641.32- .34,.74 -
.77, 642.48*

أصناف أخرى من الورق والورق املقوَّى، وحشو 32149
ألياف سليولوزية، مطلية  سليوزي، وأنسجة من 
مزَّينة  أو  السطح  ملوَّنة  أو  مغطاة  أو  ُمشرَّبة  أو 

السطح أو مطبوعة، لفات أو صفائح

21014809, 4811 641.31, .71 - .73,
.78, .79

الورق 3215 من  وأوعية  مقوَّى،  وورق  مموَّج  ورق 
والورق املقوَّى

56
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21024808.10641.64ورق مموَّج وورق مقوَّى32151

14. ,40642.13. ,21024819.30زكائب وأكياس من الورق 32152

حفظ 32153 وأغلفة  وشنطات  وصناديق  كرتون  علب 
أسطوانات وغريها من أوعية التغليف )عدا األكياس(، 
أو  سليولوزي  حشو  أو  مقوَّى  ورق  أو  ورق  من 
امللفات  حفظ  علب  سليولوزية؛  ألياف  من  أنسجة 
وصواين حفظ الرسائل وغريها من األصناف املماثلة، 
مصنوعة من ورق أو ورق مقوَّى من النوع املستخَدم 

يف املكاتب واملحالت التجارية أو ما مياثلها

2102 4819.10, .20, .50,
.60

642.11, .12, .15, .16

والورق 3219 الورق  من  مصنوعة  أخرى  منتجات 
املقوَّى

ورق 32191 وأنواع  الَنسخ  ذايت  وورق  كربون،  ورق 
كبرية؛  غري  بأحجام  النقل  أو  للَنسخ  أخرى 
“أوفسيت”،  ولوحات  للَنسخ  استنسالت 

اق غ أو لصَّ مصنوعة من ورق؛ ورق مصمَّ

2109 4816, 4823.12,
.19

642.42, .44

غري 32192 بريد  وبطاقات  بريد  وبطاقات  مظاريف 
مصورة وبطاقات مراسلة، مصنوعة من ورق أو 
ورق مقوى؛ صناديق وحقائب وَمحافظ ودفاتر 
كتابة، مصنوعة من ورق أو ورق مقوى، حمتوية 

على أوراق مكتبية

21094817642.2

)تواليت( ومناديل ومناشف وفوط 32193 ورق صحي 
امتصاص  وحشوات  لألطفال  وحفاضات  مائدة 
يف  املستعملة  األنواع  من  مياثلها  وما  الن�زيف، 
األغراض املن�زلية أو الصحية أو يف املستشفيات؛ 
أو حشو  أو ورق  الزينة، من لب ورق  أصناف 

سليولوزي أو أنسجة من ألياف سليولوزية

21094818642.43, .94, .95

ورق حائط وما مياثله من أغطية احلوائط؛ أغطية 32194
شفافة للنوافذ، مصنوعة من الورق

21094814641.94

21095905657.35أغطية نسجية للحوائط32195

أغطية لألرضية على قاعدة من الورق أو الورق 32196
املقوى 

21094815659.11

21094821892.81بطاقات من ورق أو ورق مقوى32197

21094812641.93كتل وبالطات وألواح مرِشحة، من عجينة الورق 32198

الورق، والورق املقوى، واحلشو 32199 أصناف أخرى من 
السليولوزي واألنسجة املصنوعة من ألياف سليولوزية، 
لفائف  ورق  خاصة؛  أشكال  أو  مبقاسات  عة  مقطَّ
ال  لفات  أو  أنابيب،  أو  دفاتر  هيئة  على  )سجاير(، 
يتجاوز عرضها 5 سم؛ أصناف أخرى من لب الورق، 
أو الورق، أو الورق املقوى، أو احلشو السليولوزي، 

أو األنسجة املصنوعة من ألياف سليولوزية

2109 4813.10, .20, 4822,
 4823 .20, .40, .60,

.70, .90

 642.41,.45,.91 -
.93, .99
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املواد 322 عدا  )ما  ومطبوعات  ونشرات  كتب 
أوراق  مطبوعة،  وخرائط  مطبوعة،  اإلعالنية( 

موسيقية مطبوعة أو خمطوطة 
هيئة 322132210 على  مماثلة،  ومطبوعات  ونشرات  كتب 

صفحات متفرقة، خبالف املواد اإلعالمية
22114901.10892.15

22114901.91892.16معاجم وموسوعات، وأجزاؤها املتسلسلة322232220

واملوسوعات 322332230 املعاجم  )باستثناء  مطبوعة  كتب 
ومطبوعات،  ونشرات،  املتسلسلة(،   وأجزائها 
املواد  خبالف  املطبوعة،  املواد  من  مياثلها  وما 
متفرقة؛  صفحات  هيئة  على  ليست  اإلعالنية، 

صور أو رسوم أو كتب تلوين لألطفال

22114901.99, 4903892.12, .19

22114905.91892.13أطالس وغريها من كتب اخلرائط أو املصورات322432240

من 322532250 مياثلها  ما  أو  هيدروغرافية  وخرائط  خرائط 
مصورات )مبا يف ذلك خرائط اجلدران واملصورات 
الطبوغرافية والكرات األرضية(، مطبوعة، خبالف 

تلك اليت على هيئة كتب 

22114905.10, .99892.14

22134904892.85أوراق موسيقية مطبوعة أو خمطوطة322632260

أربع 323 تظهر  دورية،  ونشرات  وجمالت  صحف 
مرات يف األسبوع على األقل 

أربع 323032300 تظهر  دورية،  ونشرات  وجمالت  صحف 
مرات يف األسبوع على األقل

22124902.10892.21

صحف وجمالت ونشرات دورية، تظهر أقل من 324
أربع مرات يف األسبوع 

صحف وجمالت ونشرات دورية، تظهر أقل من 324032400
أربع مرات يف األسبوع 

22124902.90892.29

)شيكات(، 325 صكوك  ودفاتر  بريدية،  طوابع 
وبطاقات  أسهم،  وشهادات  نقد،  وأوراق 
إعالنية،  ومواد  معايدة،  وبطاقات  بريدية، 

وصور، وغري ذلك من املواد املطبوعة
طوابع بريدية أو مالية أو ما مياثلها، مل ُتستعمل؛ 325132510

صكوك  دفاتر  مضغوط؛  طابع  عليه  ورق 
أو  أسهم  أو  نقد  أوراق  شهادات  )شيكات(؛ 

سندات وأوراق مالية مماثلة

22194907892.83

بطاقات 325232520 مصوَّرة؛  أو  مطبوعة  بريدية  بطاقات 
مطبوعة حتمل هتاين شخصية أو رسائل، مع أغلفة 

)ظروف( أو مواد زخرفية أو بدوهنا

22194909892.42

نشرات الدعاية التجارية وفهارس جتارية مصوَّرة 325332530
وما مياثلها

22214911.10892.86
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22194911.91892.87صور وتصميمات وصور فوتوغرافية مطبوعة325432540

أو 325532550 املعمارية  لألغراض  ورسومات  طات  خمطَّ
اهلندسية أو الصناعية أو التجارية أو الطبوغرافية أو 
ما مياثلها من األغراض، ما دامت أصلية ومرسومة 
باليد؛ نصوص خمطوطة؛ صور استنساخية ونسخ 

كربونية مما سبق

74214906892.82

وروزنامات 325632560 انطباعية(  )رسوم  منقولة  رسوم 
مطبوعة 

22194908, 4910892.41, .84

22214911.99892.89مواد مطبوعة أخرى325932590

سجالت، ودفاتر حسابات، ودفاتر مالحظات، 326
ودفاتر ورق رسائل، ودفاتر مذكرات وأصناف 
وأغلفة  وأغلفة،  نشاف،  ورق  ودفاتر  مماثلة، 
من  أخرى،  مكتبية  وأصناف  ومناذج،  ملفات، 

ورق أو ورق مقوَّى
سجالت، ودفاتر حسابات، ودفاتر مالحظات، 326032600

ودفاتر ورق رسائل، ودفاتر مذكرات وأصناف 
وأغلفة  وأغلفة،  نشاف،  ورق  ودفاتر  مماثلة، 
من  أخرى،  مكتبية  وأصناف  ومناذج،  ملفات، 

ورق أو ورق مقوَّى

2109, 2221, 22224820642.3

دة، أو ألواح أو اسطوانات 327 حروف طباعة منضَّ
)ليتوغرافيا(  طباعة  أحجار  أو  جمهَّزة،  طباعة 
املدموغة  الوسائط  من  غريها  أو  مدموغة، 

مة يف الطباعة  املستخدَّ
أسطوانات 327032700 أو  ألواح  أو  دة،  منضَّ طباعة  حروف 

)ليتوغرافيا(  طباعة  أحجار  أو  جمهَّزة،  طباعة 
املدموغة  الوسائط  من  غريها  أو  مدموغة، 

املستخَدمة يف الطباعة

22228442.50726.35

رة؛ الوقود النوويالقسم 33 منتجات فرن الكوك؛ املنتجات النفطية املكرَّ
كوك جممَّر ونصف جممَّر، من فحم أو لغنيت أو 311

خث؛ فحم معوجات
ر، من فحم أولغنيت أو 331033100 ر ونصف جممَّ كوك جممَّ

خث؛ فحم معوجات
23102704325

قار مستقطر من الفحم أو الليغنيت، أو اخلث، 332
ومواد قريية معدنية أخرى

قار مستقطر من الفحم، أو الليغنيت، أو اخلث، 332033200
ومواد قريية معدنية أخرى

23102706335.21
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املواد 333 من  املنَتجة  والزيوت  النفطية  الزيوت 
اخلام؛  النفط  باستثناء  )البيتومينية(،  القريية 
مستحضرات غري مصنفة يف موضع آخر حتتوي 
على نسبة 70 يف املائة أو أكثر وزنًا من هذه 

الزيوت كمكونات أساسية يف املستحضرات
كحول حمركات )غازولني( مبا يف ذلك كحول 333133310

الطائرات
23202710.11*334.11

نوع 333233320 )من  الكحويل  النوع  من  نفاثات  وقود 
الغازولني(

23202710.11*334.12

الزيوت 333333330 من  وغريها  أخرى  خفيفة  نفطية  زيوت 
النفط  )خبالف  القريية  املعادن  من  الناجتة  اخلفيفة 
اخلام(؛ مستحضرات خفيفة غري مصنفة يف موضع 
آخر حتتوي على ما ال يقل عن نسبة 70 يف املائة 
وزنًا من الزيوت النفطية أو الزيوت املستخرجة من 
املعادن القريية )خبالف النفط اخلام( حبيث تكون هذه 

الزيوت هي املكونات األساسية للمستحضرات

23202710.11*334.19

نوع 333433340 من  النفاثات  وقود  ذلك  يف  )مبا  كريوسني 
الكريوسني(

23202710.19*334.21

متوسطة 333533350 وزيوت  أخرى  متوسطة  نفطية  زيوت 
)ليست كريوسينا(،  قريية  معادن  مستخرجة من 
غري  متوسطة  مستحضرات  اخلام؛  النفط  خبالف 
مصنفة يف موضع آخر حتتوي على ما ال يقل عن 
نسبة 70 يف املائة وزنًا من زيوت نفطية أو زيوت 
اخلام(،  النفط  )غري  قريية  معادن  من  مستخرجة 
حبيث تكون هذه الزيوت هي املكونات األساسية 

للمستحضرات

23202710.19*334.29

334.3*23202710.19زيوت غاز 333633360

334.4*23202710.19زيوت وقود، غري مصنفة يف موضع آخر333733370

زيوت تزليق نفطية وزيوت مستخَرجة من معادن 333833380
الثقيلة والزيوت  النفط  قريية، وغريها من زيوت 
النفط  )غري  قريية  معادن  من  املستخرجة  الثقيلة 
اخلام(، ومستحضرات ثقيلة غري مصنفة يف موضع 
آخر حتتوي على ما ال يقل عن نسبة 70 يف املائة 
وزنًا من زيوت نفطية أو زيوت مستخرجة من 
معادن قريية )غري النفط اخلام(، حبيث تكون هذه 

الزيوت هي املكوِّنات األساسية للمستحضرات

23202710.19*334.5

أخرى، 334 غازية  وهيدروكربونات  نفطية  غازات 
باستثناء الغاز الطبيعي

يالن334133410 13342. ,23202711.12بروبان وبيوتان، مسَّ
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وغريها 334233420 وبيوتادايني  وبيوتيلني  وبروبيلني  إيثيلني 
من الغازات النفطية أو اهليدروكربونات الغازية، 

باستثناء الغاز الطبيعي

23202711.14, .19, .29344

دقيق 335 نفطي  ومشع  بارافني،  مشع  نفطي؛  هالم 
ومشع  وأوزوكرييت،  رخو،  ومشع  التبلور، 
أخرى،  معدنية  ومشوع  خث،  ومشع  ليغنيت، 
نفطي  وقري  نفطي،  كوك  املماثلة؛  واملنتجات 
الزيوت  أو  النفطية  الزيوت  بقايا  من  وغريها 

املستخرجة من املواد القريية
هالم نفطي؛ مشع بارافني، ومشع نفطي دقيق التبلور، 335033500

ومشع  ليغنيت،  ومشع  وأوزوكرييت،  رخو،  ومشع 
خث، ومشوع معدنية أخرى، واملنتجات املماثلة؛ 
كوك نفطي، وقري نفطي وغريها من بقايا الزيوت 

النفطية أو الزيوت املستخرجة من املواد القريية

23202712, 2713335.1,. 41, .42

سبائك، 336 مشعة؛  ومركبات  ونظائر  عناصر 
حمتوية  خزفية  وخماليط  ومنتجات  ومعلقات، 
املركبات؛  أو  النظائر  أو  العناصر  هذه  على 

خملفات مشعة
ومعلقات 336133610 سبائك  ومركباته؛  طبيعي  يورانيوم 

اليورانيوم  ومنتجات وخماليط خزفية حتتوي على 
الطبيعي ومركباته

23302844.10525.11

يورانيوم ُمغىن بالنظري U235 ومركباته؛ بلوتونيوم 336233620
وخماليط  ومنتجات  ومعلقات  سبائك  ومركباته؛ 
 U235 خزفية حتتوي على يورانيوم ُمغىن بالنظري

أو بلوتونيوم أو مركبات هذين املنتجني

23302844.20525.13

يورانيوم من�زوع منه النظري U235 ومركباته؛ ثوريوم 336333630
وخماليط  ومنتجات  ومعلقات  سبائك  ومركباته؛ 
النظري  منه  من�زوع  يورانيوم  على  حتتوي  خزفية 

U235 أو ثوريوم أو مركبات هذين املنتجني

23302844.30525.15

سبائك 336933690 ومركباهتا؛  أخرى  مشعة  ونظائر  عناصر 
على  حتتوي  خزفية  وخماليط  ومنتجات  ومعلقات 
هذه العناصر أو النظائر أو مركباهتا؛ خملفات مشعة

23302844.40525.19

النووية 337 للمفاعالت  )خراطيش(،  وقود  عناصر 
أو خاصة هبا

عناصر وقود )خراطيش(، غري مشعَّعة، للمفاعالت 337133710
النووية

23308401.30718.77

)مشعَّعة( 337233720 مستعملة  )خراطيش(  وقود  عناصر 
خاصة باملفاعالت النووية

40102844.50525.17
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املواد الكيميائية األساسيةالقسم 34
املواد الكيميائية العضوية األساسية341

هيدروكربونات ومشتقاهتا املهلجنة أو املسلفنة أو 341134110
املنترجة أو املنترتة

24112901 - 2904511

زيوت 341234120 مونوكربوكسيلية صناعية؛  دهنية  أمحاض 
حامضية من التكرير 

24113823.11 - .19431.31

341334130 - كحولية  ومواد  فينولية  ومواد  كحولية  مواد 
فينولية، ومشتقاهتا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترجة 

أو املنترتة؛ مواد كحولية دهنية صناعية

24112905.11-.44, 2905 
.49 - 2908, 3823.70

 512.11 - .14, .17,
 .19, .21, .23 - .29,

.3, .4

وهاليداهتا 341434140 واندريداهتا  كربوكسيلية  أمحاض 
ومشتقاهتا  الربوكسية،  وأمحاضها  وبروكسيداهتا 
املنترتة،  أو  املنترجة  أو  املسلفنة  أو  املهلجنة 
واستراته  وأمالحه  الساليسيليك  حامض  عدا 

وأمالحها

2411 2915 - 2917, 2918.11
- .19, .29, .30, .90

513.7, .8, .91, .92*, 
  .94, .95, .96*

مركبات تعمل عمل األمينات؛ ومركبات أمينية 341534150
واستراته،  الليسني  عدا  األكسجني،  عمل  تعمل 
وأمالحه؛  الغلوتاميك  وحامض  وأمالحها 
اليورينات ومشتقاهتا وأمالح مشتقاهتا؛ مركبات 
اميينية؛  ومركبات  الكربوكسيميد  عمل  تعمل 
مركبات تعمل عمل النتريل؛ مركبات ديازوية أو 
أزوية أو أزوكسية؛ املشتقات العضوية للهيدرازين 
بوظيفة  تقوم  مركبات  للهيدروكسيالمني؛  أو 

أخرى للنيتروجني

2411 2921, 2922.11 - .39,
 .43,.44, .49, .50, 2
924.21, 2925 - 2929

 514.5, .61-.63, .65,
.67, .73, .82 - .89

العضوية 341634160 واملركبات  العضوي  الكربيت  مركبات 
غري  حلقية  مركبات  األخرى؛  العضوية  وغري 
أمحاض  آخر؛  موضع  يف  مصنفة  غري  متجانسة 

نووية وأمالحها

2411 2930, 2931, 2932.11
 - .19, .21, .91 - .99,
 2933.29 - .49, .61,
 .71 - .99, 2934.10,

.20, .91-.99

 515.4, .5, .61,
 .62, .69, .73-.75,

.76*,.77, .79

مواد أثريية، وبروكسيدات كحولية، وبروكسيدات 341734170
أثريية، وابوكسيدات، واسيتاالت ونصف اسيتاالت 
ومشتقاهتا املهلجنة أو املسلفنة أو املنترجة أو املنترتة؛ 
مركبات تعمل عمل األلديهيد؛ مركبات تعمل عمل 
الكيتون ومركبات تعمل عمل الكينون؛ إن�زميات؛ 
آخر؛  موضع  يف  مصنفة  غري  مستحضرة  إن�زميات 

مركبات عضوية غري مصنفة يف موضع آخر

2411 2909 - 2914, 2942,
3507

516.1, .2, .91, .99

استرات فوسفورية وأمالحها أو استرات أمحاض 341834180
هيلدات  استرات  )باستثناء  أخرى  عضوية  غري 
أو  املهلجنة  ومشتقاهتا  وأمالحها؛  اهليدروجني( 

املسلفنة أو املنترجة أو املنترتة

24112919, 2920516.3
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مواد كيميائية غري عضوية أساسية، غري مصنفة 342
يف موضع آخر

اهليدروجني والنيتروجني واألكسجني وثاين أكسيد 342134210
الكربون والغازات النادرة؛ مركبات األكسجني غري 

العضوية لغري الفلزات غري املصنفة يف موضع آخر

2411 2804.10 - .40,
2811.21, .29

522.21, .39

أكسيدات 342234220 الزنك؛  بروكسيد  الزنك؛  أكسيد 
املنغنيز؛  أكسيدات  الكروم؛  وهيدروكسيدات 
أكسيدات وهيدروكسيدات احلديد؛ ألوان ترابية 
الكوبالت؛  وهيدروكسيدات  أكسيدات  املنشأ، 
الرصاص؛  أكسيدات  التيتانيوم؛  أكسيدات 
الرصاص األمحر والرصاص الربتقايل؛ قواعد غري 
أكسيدات  آخر؛  موضع  يف  مصنفة  غري  عضوية 
وهيدروكسيدات وبروكسيدات فلزية غري مصنفة 

يف موضع آخر

2411 2817, 2819 - 2824,
2825.20 - .90

522.51 - .57, .69

آخر؛ 342334230 موضع  يف  مصنفة  غري  كيميائية  عناصر 
النيتريك  محض  باستثناء  عضوية،  غري  أمحاض 
والسلفونيتريك؛ مركبات غري عضوية أكسجينية 
للبورون والسليكون والكربيت؛ مركبات ال فلزية 
هيدروكسيد  كربيت؛  أو  هالوجني  على  حتتوي 
املغنيسيوم؛  الصوديوم؛ هيدروكسيد وبريوكسيد 
وبريوكسيدات  وهيدروكسيدات  أكاسيد 
االسترنشيوم أو الباريوم؛ هيدروكسيد األلومنيوم، 
غري  وأمالحهما  وهيدروكسيالمني  هيدروزين 

العضوية

24112801 - 2803, 2804 
 .50 - .90, 2805 - 2807,
 2809, 2810, 2811.11,
 .19, .22, .23, 2812,
 2813, 2815, 2816,

2818.30, 2825.10

 522.1, .22 - .29,
 .31, .32, .34 - .38,

.4, .62 - .66, .68

فوسفات التريامونيوم؛ أمالح وأمالح بريوكسيدية 342434240
يف  مصنفة  غري  عضوية  غري  وفلزات  ألمحاض 

موضع آخر

2411 2826, 2817.20 - .60,
 2828 - 2833, 2834.
 29, 2835.10, .22 -

.39, 2836.20 - .99

 523.1, .22, .29, .3,
 .4, .59, .61- .65,

.72 - .79

أمالح األمحاض األوكسوفلزية أو البريوكسوفلزية؛ 342534250
فلزات مثينة غراونية ومركباهتا؛ مواد كيميائية غري 
عضوية أخرى غري مصنفة يف موضع آخر؛ هواء 

مضغوط؛ ملغمات

24112841, 2843, 2851524.3, .99

نظائر غري مصنفة يف موضع آخر ومركباهتا )مبا 242634260
فيها املاء الثقيل(

24112845525.91

معقدة؛ 342634270 وسيانيدات  سياند  وأكاسيد  سيانيدات 
سيليكات؛  وثيوسيانات؛  وسيانات  أفولومنيات 
بورات؛ بريوبورات؛ أمالح األمحاض األوكسوفلزية 

أو البريوكسوفلزية

24112837– 2840, 2842523.8

بريوكسيد اهليدروجني، وفوسفيدات؛ كاربيدات؛ 342838280
وسليسدات  وازيدات  ونيتريدات  هيدريدات 

وبوريدات

24112847 - 2850524.91 - .95
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أو 342934290 للبتريوم  النادرة  األرضية  الفلزات  مركبات 
األسكانديوم 

24112846525.95

مستخلصات الدباغة أو الصباغة؛ مواد الدباغة 343
)التنات( ومشتقاهتا؛ مواد تلوين غري مصنفة يف 

موضع آخر
مواد تلوين عضوية تركيبية ومستحضرات أساسها 343134310

األنواع  من  تركيبية  عضوية  منتجات  املواد؛  هذه 
كُمزهيات؛  أو  َفْلوري  إزهاء  كعوامل  املستخَدمة 
صبغات َلّك ومستحضرات أساسها هذه الصبغات

24113204, 3205531

دباغة 343234320 مواد  نبايت؛  أصل  من  للدباغة  خالصات 
ومشتقاهتا  واستراهتا  وأثرياهتا  وأمالحها  )تنات( 
األخرى؛ مواد تلوين من أصل نبايت أو حيواين، 
عدا الصبغ األسود احليواين؛ مستحضرات أساسها 

مواد تلوين من أصل نبايت أو حيواين

24113201, 3203532.2

للدباغة؛ مواد غري عضوية 343334330 تركيبية  مواد عضوية 
مستحضرات  للدباغة؛  مستحضرات  للدباغة؛ 

إن�زميية للمعاجلة السابقة على الدباغة 

24113202532.3

مواد تلوين غري مصنفة يف موضع آخر؛ منتجات 343434340
غري عضوية من األنواع املستخدمة كُمزهيات

24113206533.1

أسود 344 صبغ  طة؛  منشَّ طبيعية  معدنية  منتجات 
تربينية  زيوت  راتنجي؛  صنوبر  زيت  حيواين، 
ناجتة من معاجلة األخشاب الصنوبرية؛ دايبنتني 
قلفونية  صنوبر؛  زيت  خام؛  باراسيمني  خام؛ 
قلفونية  روح  ومشتقاهتا؛  القلفونية؛  وأمحاض 
عمليات  عن  متخلف  صمغ  قلفونية  وزيوت 
التقطري؛ قطران خشب؛ زيوت قطران اخلشب؛ 
نبايت؛  زفت  نافتا خشب؛  كريوسوت خشب؛ 

زفت لطالء براميل اجلعة
أسود 344034400 صبغ  طة؛  منشَّ طبيعية  معدنية  منتجات 

تربينية  زيوت  راتنجي؛  صنوبر  زيت  حيواين؛ 
دايبنتني  الصنوبرية؛  األخشاب  معاجلة  من  ناجتة 
قلفونية  صنوبر؛  زيت  خام؛  باراسيمني  خام؛ 
قلفونية  روح  ومشتقاهتا؛  القلفونية  وأمحاض 
عمليات  عن  متخلف  صمغ  قلفونية؛  وزيوت 
قطران اخلشب؛  قطران خشب؛ زيوت  التقطري؛ 
نبايت؛  زفت  خشب؛  نافتا  خشب؛  كريوسوت 

زفت لطالء براميل اجلعة

2411 3802.90, 3803,
3805 - 3807

 598.11,.13- .18,
.65
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بالتسامي 345234520 املنقَّي  الكربيت  باستثناء  كربيت، 
ب والكربيت الغرواين والكربيت املرسَّ

24112503.00274.1

24112601.20281.4برييتات حديد حممَّص345334530

زيوت ومنتجات أخرى ناجتة عن تقطري قار الفحم 345434540
عند درجة حرارة مرتفعة، ومنتجات مماثلة؛ زفت 
من  عليهما  احلصول  يتم  اللذين  الزفت،  وكوك 

القار املعدين

24112707, 2708335.22 - .25, .3

دهون وزيوت حيوانية أو نباتية وأجزاؤها املقطرة، 345534550
معدلة كيميائيًا، باستثناء ما هي مهدرجة أو بينية 
األسترة أو معاد أسترهتا أو حموَّل األلني فيها إىل 
اليادين؛ خماليط أو مستحضرات غري صاحلة لألكل 

من الدهون أو الزيوت احليوانية أو النباتية

24291518431.1

أحجار كرمية أو شبه كرمية، تركيبية أو جمددة، 345634560
غري مشغولة

24117104.10, .20667.41, .42

2905.45512.22 ,24241520 ,2411غليسرين345734570

األمسدة ومبيدات اآلفات346
أمونيا؛  سلفونيتريك؛  أمحاض  نيتريك؛  محض 
بوتاسيوم؛  نترات  نيتريتات؛  أمونيوم؛  كلوريد 

كربونات أمونيوم؛ أمسدة معدنية أو كيميائية
61. ,2814522.33 ,24122808محض النيتريك؛ أمحاض سلفونيتريك؛ أمونيا34611

بوتاسيوم، 34612 نترات  نيتريتات؛  أمونيوم؛  كلوريد 
كربونات أمونيوم

2412 2827.10, 2834.10,
.21, 2836.10

 523.21, .51, .52,
.71

60. ,40. - 3102.10 2412أمسدة أزوتية، معدنية أو كيميائية34613
- .90

562.1

24123103562.2أمسدة فوسفاتية، معدنية أو كيميائية34614

)باستثناء 34615 كيميائية  أو  معدنية  بوتاسية،  أمسدة 
أمالح  من  وغريها  والسلفيت  الكارناليت 

البوتاسيوم اخلام الطبيعية األخرى(

24123104.20 - .90562.3

24123101272.1أمسدة حيوانية أو نباتية34616

24123102.50272.2نترات الصوديوم34617

24123105562.9أمسدة غري مصنفة يف موضع آخر34619

24213808591مبيدات آفات346234620

لية347 لدائن يف أشكاهلا األوَّ
24133901571بوليمرات إيثيلني، يف أشكاهلا األوَّلية347134710

24133903572بوليمرات استريين، يف أشكاهلا األوَّلية347234720

مهلجنة 347334730 أوليفينات  أو  فينيل  كلوريد  بوليمرات 
لية أخرى، يف أشكاهلا األوَّ

24132904573
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أثريات 347434740 البويل  من  وغريها  اسيتاالت  بويل 
األوَّلية؛  أشكاهلا  يف  االبوكسيدية،  والراتنجات 
واسترات  ألِكيدية،  وراتنجات  كربونات،  بويل 
يف  استرات،  البويل  من  وغريها  أليلية   بويل 

لية أشكاهلا األوَّ

24133907574

مبادالت 347934790 لية؛  األوَّ أشكاهلا  يف  أخرى  لدائن 
األيونات 

2413 3902, 3905, 3906,
3908 - 3914

575

الزيوت، 348 من  مشتق  وفاكتيس  تركييب  مطاط 
الطبيعية  الطبيعي واألصماغ  املطاط  وخماليطه مع 
لية أو يف شكل صفائح  املشاهبة، يف أشكاهلا األوَّ

أو ألواح أو قدد 
الزيوت، 348034800 من  مشتق  وفاكتيس  تركييب  مطاط 

الطبيعية  الطبيعي واألصماغ  املطاط  وخماليطه مع 
لية أو يف شكل صفائح  املشاهبة، يف أشكاهلا األوَّ

أو ألواح أو قدد

24134002232.1

منتجات كيميائية أخرى؛ ألياف اصطناعيةالقسم 35
دهانات وورنيشات ومنتجات متصلة هبا؛ ألوان 351

للفنانني؛ حرب
امليناء 351135110 طالءات  ذلك  يف  )مبا  وورنيشات  دهانات 

رة  حمضَّ معتَّمات  رة،  حمضَّ خضاب  والالكيه(؛ 
رة، طالءات ميناء قابلة للتزجج ومواد  وألوان حمضَّ
تزجيج، ومعاجني لطالء اخلزف )إينغوب(، ومواد 
النوع  من  مشاهبة،  ومستحضرات  سائلة  تلميع 
يف  أو  بامليناء  الطالء  أو  اخلزفيات  يف  املستخدم 
صهريه  )بإسقاط  مفتَّت  زجاج  الزجاج؛  صناعة 
أو  املسحوق  الزجاج  أشكال  من  وغريه  ماء(  يف 
رة من  مائية حمضَّ الصفائحي؛ خضاب  أو  املحبَّب 
رة؛  النوع املستخَدم يف دهان اجللود؛ جمفِّفات حمضَّ
النوع  من  مائية  غري  أوساط  يف  معلَّقة  خضاب 
املستخدم يف صناعة الدهانات؛ رقائق ختم؛ أصباغ 
ومواد تلوين أخرى مهيأة للبيع بالتجزئة؛ معاجني 
وأصناف  للحشو،  ومعاجني  الزجاج،  لتثبيت 
األمسنت الراتنجية، ومركبات جلفطة، ومصطكات 
غري  مستحضرات  للرسامني؛  مواد حشو  أخرى؛ 
حرارية لسطوح احلوائط واألرضيات واألسقف؛ 
يف  مصنفة  غري  مركبة  عضوية  وخمففات  مذيبات 

رة موضع آخر؛ مزيالت طالء أو ورنيش حمضَّ

2422 3207 - 3212, 3214,
3814

 533.41 - .51, .53
- .55

لة لأللوان وألوان للتسلية، 351235120 ألوان وصبغات خفيفة معدِّ
وما مياثلها، للفنانني والطلبة ورسامي اللوحات

24223213533.52

19533.2. ,24223215.11حرب طباعة 351335130
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24293215.90895.91حرب كتابة أو رسم وأحبار أخرى351435140

منتجات صيدلية352
23513.93. - 24232918.21محض سالسيليك وأمالحه واستراته352135210

محض 352235220 منه؛  مشتقة  وأمالح  واسترات  ليسني 
الرباعية  أمونيوم  أمالح  وأمالحه؛  اجللوتاميك 
لبسيثينات  الرباعية؛  األمونيوم  وهيدروكسيدات 
وغريها من الفوسفوأمينولبيدات؛ أميدات الحلقية 
ومشتقاهتا واألمالح املشتقة منها؛ أميدات حلقية 

)ما عدا اليورنيات( ومشتقاهتا وأمالحها

2423 2922.41, .42, 2923,
2424.11,.19,.23-

.29

 514.64, .71, .79,
.81

الكتونات غري مصنفة يف موضع آخر، مركبات 352335230
عدم  ذرَّات(  )أو  ذرَّة  هبا  متجانسة  غري  حلقية 
النيتروجني فقط، وحتتوي على حلقة  جتانس من 
بريازول غري مدجمة، أو حلقة بريمييدين، أو حلقة 
بيربازين، أو حلقة تريازين غري مدجمة، أو منظومة 
آخر؛  شيء  مع  مدجمة  غري  فينوثيازين  حلقات 

هيدانتون ومشتقاهتا؛ سلفوناميدات

2423 2932.29, 2933.11,
 .19, .21, .52 - .59,
 .69, 2934.30,

2935

 515.63, .71, .72,
.76*, .78, .8

مصنف 352435240 غري  كيميائيًا،  نقي  )بأنواعه(،  سكر 
سكر  واسترات  سكر  أيثريات  آخر؛  موضع  يف 

وأمالحها غري املصنفة يف موضع آخر

24232940516.92

الفعالية( 352535250 كامنة  )فيتامينات  بروفيتامينات 
جليكوسيدات  وهورمونات؛  وفيتامينات 
واستراهتا  وإيثرياهتا،  وأمالحها،  نباتية  وقلوانيات 

ومشتقاهتا األخرى؛ مضادات حيوية

24232936 2939, 2941 513. 92*, .96*,
541.1, .3 - .5, .61

3004542 ,24233003أدوية، لالستخدامات العالجية أو الوقائية352635260

لألغراض 352935290 أدوات  أو  أخرى  صيدلية  منتجات 
الطبية أو اجلراحية

2423 3001, 3002, 3005,
3006

 541.62 - .64, .91*,
.92-.99, 598. 99*

وعطور 353 تنظيف  ومستحضرات  صابون 
ومستحضرات جتميل 

19554.21. - 24243402.11مواد عضوية هلا نشاط سطحي باستثناء الصابون 353135310

صابون ومنظفات، عطور ومستحضرات جتميل3532
ذات 35321 عضوية  ومستحضرات  منتجات  صابون؛ 

نشاط سطحي ُتستخدم كصابون؛ ورق وحشو 
ولباد وأصناف غري منسوجة، ُمشرَّبة أو مكسوَّة 

اة بصابون أو منظف أو مغطَّ

24243401554.1, .22*

23. ,*90554.22. ,24243402.20منظفات ومستحضرات غسيل35322

 3307 ,3306 - 24243303عطور ومستحضرات جتميل35323
.10 - .30, .90

 553.1 - .4, .51 -
.53, .59

مستحضرات تنظيف وتلميع3533
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49553.54. ,24243307.41مستحضرات لتعطري احلجرات أو إزالة الروائح منها35331

رة35332 24243404598.3مشوع اصطناعية ومشوع حمضَّ

أو 35333 األثاث  أو  لألحذية  ومعاجني  ملمعات 
األرضيات أو العربات أو الزجاج أو املعادن

24243405.10 - .30, .90554.31 - .33, .35

منتجات كيميائية غري مصنفة يف موضع آخر354
واملحاليل 354135410 واملقطرات  ومركزاهتا،  عطرية  زيوت 

املائية املشتقة منها؛ راتنجانيات )أشباه الراتنجات(؛ 
ن�زع  عملية  من  متخلفة  تربينية  ثانوية  منتجات 
العطرية؛ خماليط مواد معطرة  الزيوت  التربني من 

من األنواع املستخدمة كمواد خام يف الصناعة 

24293301, 3302551.3, .4

غراء )بأنواعه( وجيالتني، ببتونات )هضمونات( 354235420
كازينات  هبا،  املتصلة  واملنتجات  ومشتقاهتا، 
البومينات ومشتقات  أخرى؛  ومشتقات كازيني 

زالل )البومني( أخرى

2429 3501.90, 3502.20,
 .90, 3503, 3504,

3505.20, 3506

 592.22 - .25, .27,
.29

النوع 354335430 من  ومستحضرات  تزليق  مستحضرات 
املستخدم يف معاجلة املواد بالزيت، أو الشحم، باستثناء 
لزيوت  حمضرة  إضافات  النفطية؛  املستحضرات 
اهليدرويل،  احلركة  النقل  حمضرة  سوائل  املعدنية؛ 
باستثناء تلك املحضرة من النفط؛ مستحضرات منع 

التجمد وموائع حمضرة لتسييل اجلليد

2429 3403, 3811, 3819,
3820

597.2, .3, .7

عجائن لصنع النماذج؛ “مشع طب األسنان” أو 354435440
“مركبات صنع قوالب األسنان”؛ مستحضرات 
أساسها  األسنان  طب  يف  لالستخدام  أخرى 
احلرائق؛  إلطفاء  وعبوات  مستحضرات  اجلص؛ 
حمضرة  وسائط  احلرائق؛  إلطفاء  معبأة  قذائف 
الستنبات الكائنات الدقيقة؛ كواشف تشخيصية 

أو خمتربية مركبة غري مصنفة يف موضع آخر

2429 3407, 3813, 3821,
3822

 598.67, .69, .94,
.95

صمامات 354535450 أمان؛  مصهرات  حمضرة؛  متفجرات 
)كبسوالت( تفجري؛ كبسوالت قدح أو تفجري؛ 

مشعالت؛ مفجرات كهربائية

24293601 - 3603593.1, .2

24293604593.3أصناف األلعاب النارية354635460

عناصر ومركبات كيميائية معاجلة لالستخدام يف 354735470
اإللكترونيات

24293818598.5

موضع 354935490 يف  مصنفة  غري  أخرى  كيميائية  منتجات 
آخر

2429 3802.10, 3809,
 3810, 3812, 3815,
 3817, 3824.10 -

.40, .60 - .90

 598.4, .63, .64, .8,
 .91, .93, 96, .97,

.99*

ألياف اصطناعية355
قة أو 355135510 مشاقة سداه تركيبية وألياف تيلية، غري ممشَّ

ممشطة 
24305501, 5503266.5, .6
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خيوط تركيبية )باستثناء خيوط احلياكة واخليوط 355235520
مهيأة  الزوي(، غري  متعددة  أو  )املتعددة(  املزوية 

للبيع بالتجزئة

24305402.10 - .59651. 5,.62 – .64

24305404651.88خيوط تركيبية مفردة وقدد355335530

قة 355435540 مشاقة سداه اصطناعية وألياف تيلية، غري ممشَّ
أو ممشطة 

24305502, 5504267.11, .12

احلياكة 355535550 خيوط  )باستثناء  اصطناعية  خيوط 
الزوي(،  متعددة  أو  )املتعددة(  املزوية  واخليوط 

غري مهيأة للبيع بالتجزئة

24305403.10 - .39651.72 - .75

24305405651.77خيوط اصطناعية مفردة وقدد355635560

املطاط ومنتجات اللدائنالقسم 36
اإلطارات واألنابيب املطاطية361

داخلية، 3611 وإطارات  جديدة،  هوائية  إطارات 
إطارات  وأشرطة  وسادية،  أو  مصمته  وإطارات 
وقالَّبات لإلطارات وأشرطة طراز “ظهر اجلمل” 

قابلة للتبديل، مصنوعة من مطاط
إطارات هوائية جديدة، من املطاط، من األنواع 36111

املستخدمة يف السيارات
25114011.10625.1

النوع 36112 املطاط، من  إط��ارات هوائية جديدة، من 
الدراجات  أو  النارية  الدراجات  يف  املستخدم 

العادية

25114011.40, .50625.4

-61.,30. ,4011.20 2511إطارات هوائية جديدة أخرى، من املطاط36113
.99

625.2, .3, .5

إطارات داخلية، وإطارات مصمتة أو وسادية، وأشرطة 36114
إطارات وقالبات لإلطارات، مصنوعة من مطاط

25114012.90, 4013625.91, .94

25114006.10621.21شرائح “ظهر اجلمل” لتجديد اإلطارات املطاطية36115

دة، من املطاط361236120 19625.92.- 25114012.10إطارات هوائية جمدَّ

منتجات مطاطية أخرى362
25194003232.21مطاط مستخلص 362136210

لية 362236220 أوَّ ص��ور  يف  مب�رك��ن،  غي��ر  تركيب��ي  مط��اط 
مطاط  شرائح؛  أو  صفائح  أو  ألواح  شكل  يف  أو 
لية ويف أشكال  غري مربكن يف صور غري الصور األوَّ
الشرائح  أو  الصفائح  أو  األلواح  أشكال   غري 
)باستثناء القدد من طراز “ظهر اجلمل” املستخدمة 
يف تلبيس عجالت املطاط(؛ أصناف من املطاط غري 
وشرائح  وصفائح  وألواح  وحبال  خيوط  املربكن؛ 
غري  املربكن  املطاط  من  خاصة  وأشكال  وقضبان 

املطاط القاسي

2519 4005, 4006.90,
4007, 4008

 621.1, .29, .31 -
.33
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أنابيب ومواسري وخراطيم من مطاط مربكن غري 362336230
املطاط القاسي

25194009621.4

سيور نقل مواد أو سيور نقل حركة، من مطاط 362436240
مربكن 

25194010629.2

25195906657.33أقمشة نسجية ممططة، باستثناء اإلطارات وقماشها362536250

مطاط 362636260 من  قفازات(  فيها  )مبا  ألبسة  وتوابع  ألبسة 
مربكن غري املطاط القاسي

25194015848.22*, .29

مصنوعات من مطاط مربكن، غري مصنفة يف موضع 362736270
آخر؛ مطاط قاس؛ مصنوعات من مطاط قاس

25194014, 4016, 4017629.1, .9

لدائن نصف مصنوعة 363
العرضي على 363136310 يزيد مقاس مقطعها  خيوط مفردة 

وأشكال خاصة،  واحد وقضبان وعيدان  مليمتر 
من لدائن

25203916583

من 363236320 تركيبها،  وقطع  وخراطيم  ومواسري  أنابيب 
لدائن

55203917581

ألواح وصفاح ولفائف ورقائق وقدد، من لدائن، 363336330
مقواة،  وغري  خلوية  وغري  االلتصاق  ذاتية  غري 
معها  مدجمة  أو  أخرى  مبواد  مدعمة  أو  رقائقية 

على حنو مماثل

25203920582.2

ألواح وصفائح ولفائف ورقائق وقدد أخرى، من 363936390
لدائن

25203921582.9

منتجات تغليف مصنوعة من لدائن 364
29893.11. ,25203923.21أكياس وحقائب، من لدائن364136410

أصناف أخرى لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ 364936490
أدوات  من  وغريها  وكباسيل  وأغطية  سدادات 

اإلغالق، مصنوعة من لدائن

25203923.10, .30 - .90893.19

منتجات لدائنية أخرى369
هيئة 369136910 على  لدائن،  من  مصنوعة  أرضيات  أغطية 

سقوف  أو  جدران  أغطية  بالط؛  أو  لفات 
مصنوعة من لدائن

25203918893.31

وقدد 369236920 وشرائح  ورقاق  ولفائف  وصفائح  ألواح 
من  االلتصاق،  ذاتية  مسطحة  أخرى  وأشكال 

لدائن

25203919582.1

وأحواض 369336930 غسل  وأحواض  استحمام  أحواض 
املراحيض  وخزانات شطف  وأغطيتها  املراحيض 
الصحية،  األدوات  من  مياثلها  وما  )سيفون( 

مصنوعة من لدائن

25203922893.21
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أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغريها من األدوات 369436940
املن�زلية وأدوات الزينة، مصنوعة من لدائن

25203924893.32

آخر، 369536950 موضع  يف  مصنَّفة  غري  بنائني،  أدوات 
مصنوعة من لدائن

25203925893.29

آخر، 369636960 موضع  يف  مصنَّفة  غري  مصابيح،  أجزاء 
وجتهيزات إنارة وإشارات مضاءة ولوحات أمساء 

مضاءة وما مياثلها، مصنوعة من لدائن

25209405.92813.92

أغطية رأس للوقاية، أغطية رأس أخرى مصنوعة 369736970
من مطاط أو لدائن

25206506.10848.44, .45

25208547.20773.28عازالت كهربائية من لدائن369836980

90893.9. - 30. ,25203926.10أصناف من لدائن، غري مصنَّفة يف موضع آخر369936990

فة يف موضع آخرالقسم 37 الزجاج واملنتجات الزجاجية واملنتجات غري الفلزية األخرى غري املصنَّ
الزجاج واملنتجات الزجاجية371

وزجاج 3711 مسطح  وزجاج  مشغول  غري  زجاج 
ل للبناء؛ مرايا زجاجية مضغوط أو مشكَّ

زجاج كتل ويف شكل كرات )باستثناء الكرات 37111
مشغولة؛  غري  أنابيب،  أو  قضبان  أو  الدقيقة( 

فضالت ونفايات زجاج

26107001, 7002664.1

أو 37112 مسحوب  أو  ملفوف  أو  مصبوب  زجاج 
مشكل بالنفخ، غ�ري مشغول، يف شكل ألواح

26107003, 7004664.3, .5

ملمَّع، 37113 أو  السطح  جملو  وزجاج  مصقول  زجاج 
يف شكل ألواح

26107005664.4

أو 37114 مشطوف  أو  حمىن  ألواح،  شكل  يف  زجاج 
مشغول  أو  بامليناء،  مطلي  أو  حمفور  أو  منقوش 

بطريقة أخرى، ولكن بدون ُأُطر، وغري ذلك 

26107006664.91

26107007664.7زجاج مأمون37115

الزجاج 37116 من  عازلة  وحدات  زجاج؛  من  مرايا 
متعدد اجلدران

26107008, 7009664.8, .92

كتل تبليط وطابوق وبالط وأصناف أخرى من 37117
مستخدم  نوع  من  ل،  مشكَّ أو  مضغوط  زجاج 
اإلنشاءات؛ مصابيح معاجلة  أو  البناء  أغراض  يف 
أو  اخلاليا  متعدد  زجاج  مياثلها؛  وما  بالرصاص 
أو  ألواح  أو  كتل  شكل  على  رغوي،  زجاج 

بأشكال مماثلة

26107016.90664.96

باستثناء 3712 منها،  مصنوعة  وأصناف  زجاج  ألياف 
األقمشة املنسوجة

من 37121 جمذوذة،  وجدائل  وخيوط،  وضفائر،  شلل، 
زجاج 

26107019.11 - .19651.95
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وألواح 37129 وحشايا  وُحصر  وشباك  رقيقة  أنسجة 
الزجاج،  ألياف  من  مصنوعة  أخرى  وأصناف 

باستثناء األقمشة املنسوجة 

26107019.31 – .39, .90664.95

أصناف زجاجية أخرى3719
قناين وبرطمانات وقوارير وأوعية أخرى، مصنوعة 37191

أو  البضائع  لنقل  نوع مستخدم  من  من زجاج، 
تعبئتها، خالف األمبوالت والسدادات واألغطية 

واملغالق األخرى، مصنوعة من زجاج

26107010. 20 - .90665.11

زجاجية 37192 وقطع  مفتوحة،  زجاج،  من  أغلفة 
أنابيب  أو  الكهربائية  للمصابيح  منها،  مصنوعة 

األشعة الكاثودية أو ما شاهبها 

26107011664.93

أوعية من زجاج من النوع املستعمل للمائدة أو 37193
املطبخ أو التواليت أو املكتب أو التزيني الداخلي 
والربطمانات  القناين  )باستثناء  مماثلة  أو ألغراض 
والزينات  شاهبها،  وما  الزجاج  من  املصنوعة 

املصنوعة من الزجاج املشغول باملصابيح(

26107013665.2

زجاج 37194 املماثلة؛  واألصناف  الساعات  زجاج 
زجاج  من  جموفة  كرات  الطبية؛  غري  النظارات 
تلك  صناعة  يف  املستخدمة  الدائرية  وأجزاؤها 

النظارات

26107015664.94

لالستعماالت 37195 أو  للمختربات  زجاج  من  أدوات 
الصحية أو الصيدلية؛ أمبوالت من زجاج

26107010.10, 7017665.91, .92

آخر، 37196 موضع  يف  مصنفة  غري  مصابيح،  قطع 
وجتهيزات إنارة، وإشارات مضاءة ولوحات أمساء 

مضاءة وما مياثلها، مصنوعة من زجاج 

26109405.91813.91

26108546.10773.22عازالت كهربائية من زجاج 37197

أصناف من زجاج، غري مصنفة يف موضع آخر، 37199
دوارق  يف  الداخلية  الزجاجية  األوعية  فيها  )مبا 
الثرموس، وأدوات اإلشارة املصنوعة من الزجاج، 
الفسيفساء،  يف  املستخدمة  الزجاجية  واملكعبات 
الزجاجية،  الدقيقة  والكرات  الزجاجي،  واخلرز 
املشغول  الزجاج  من  املصنوعة  والزينات 

باملصابيح(

2610 7012, 7014,
 7016.10, 7018,

7020

665.12, .93 - .99

األدوات اخلزفية غري اإلنشائية 372
مراحيض 372137210 وأحواض  استحمام  وأحواض  مغاسل 

من  مماثلة،  صحية  وتركيبات  شطف  وخزانات 
خزف

26916910812.2

أدوات من�زلية وزينية من خزف3722
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من�زلية 37221 وأدوات  مطبخ  وأدوات  مائدة  أدوات 
أخرى وأدوات الَتزيُّن )“التواليت”( من خزف

26916911, 6912666.1

26916913666.2متاثيل صغرية وأدوات أخرى للتزيني، من خزف37222

أدوات غري إنشائية أخرى، من خزف3729
لالستعماالت 37291 أو  للمختربات  خزف  من  أدوات 

التقنية؛  االستعماالت  من  غريها  أو  الكيميائية 
أحواض غسيل وأحواض استحمام وأوعية مماثلة 
من  مصنوعة  الزراعة،  يف  املستعمل  النوع  من 
وأصناف  خزف  من  وبرطمانات  قدور  خزف؛ 
مماثلة من النوع املستعمل يف نقل السلع أو تعبئتها

26916909663.91

من 37292 عازلة  لوازم  خزف؛  من  كهربائية  عازالت 
ات الكهربائية خزف لآلالت أو األجهزة أو املعدَّ

26918546.20, 8547.10773.23, .26

أدوات غري إنشائية أخرى من خزف، غري مصنفة 37299
يف موضع آخر

26916914663.99

غري 373 إنشائية  َطفلية  ومنتجات  حرارية  منتجات 
حرارية 

أخرى 373137310 خزفية  وسلع  وبالط  وحجارة  طوب 
مصنوعة من تربات سليكونية

26926901662.31

خزفية 373237320 إنشائية  وسلع  وبالط  وحجارة  طوب 
حرارية مماثلة، باستثناء تلك املصنوعة من التربات 

السليكونية

26926902662.32

واخلرسانة 373337330 والبالط  األمسنت  من  حرارية  أنواع 
وتركيبات مماثلة، غري مصنفة يف موضع آخر

26923816662.33

منتجات حرارية غري حمروقة؛ سلع خزفية حرارية 373437340
أخرى

26926815.91, 6903663.38, .7

طوب للبناء وحجارة تبليط أرضيات وبالط دعم 373537350
أو حشو وقرميد وقدور مداخن وطرابيش مداخن 
غري  خزفية  معمارية  وحليات  مداخن  وقمصان 

حرارية وسلع إنشائية خزفية غري حرارية أخرى

26936904, 6905662.41, .42

خزفية 373637360 وأنابيب  مزاريب  ولوازم  وقنوات  أنابيب 
غري حرارية

26936906662.43

للمواقد 373737370 وبالط  رصف  وحجارة  لوحية  حجارة 
أو اجلدران من اخلزف؛ مكعبات فسيفساء خزفية 

وما مياثلها

26936907, 6908662.44, .45

أمسنت وجري وجص374
26942520.20273.24جص بأنواعه374137410

26942522661.1جري حي وجري مطفأ وجري هيدرويل 374237420

26942523.10661.21أمسنت مكتل غري مطحون374337430
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أمسنت بورتالند وأمسنت ألومنيومي وأمسنت خبثي، 374437440
باستثناء  اهليدرويل  األمسنت  من  مماثلة   وأصناف 

ما كان يف شكل كتل غري مطحونة )كلنكر(

26942523.21 - .90661.22 - .29

*30278.23. ,26942518.20دولوميت حمروق أو مكتل374537450

أصناف من اخلرسانة واألمسنت واجلص375
26953824.50598.98أنواع غري حرارية من املالط واخلرسانة375137510

ألواح وكتل وأصناف مماثلة من ألياف نباتية أو قش 375237520
أو فضالت اخلشب متكتلة بفعل مواد الصقة معدنية

26956808661.82

تركيبات 375337530 من  أو  اجلص  من  مصنوعة  أصناف 
أساسها اجلص 

26956809663.31

بالط وحجارة لوحية وطابوق وأصناف مماثلة من 375437540
األمسنت أو اخلرسانة أو احلجر االصطناعي

26956810.11, .19663.32

مكونات إنشائية جاهزة ألعمال البناء أو اهلندسة 375537550
أو  اخلرسانة  أو  األمسنت  من  مصنوعة  املدنية، 

احلجر االصطناعي

26956810.91663.33

أصناف أخرى من األمسنت أو اخلرسانة أو احلجر 375637560
االصطناعي

26956810.99663.34

األمسنت 375737570 أو  األسبستوسي  األمسنت  من  أصناف 
الليفي السيليولوزي أو ما شابه ذلك

26956811661.83

أحجار ُنصب أو بناء، وأصناف مصنوعة منها376
رخام وحجر كلسي مترسب )ترافرتني( ومرمر، 376137610

مشغولة، وأصناف مصنوعة منها )ما عدا الترابيع 
وجوانبها،  الطرق  ورصف  التبليط  وأحجار 
والبالط واملكعبات واألصناف املماثلة(؛ حبيبات 
الرخام  من  اصطناعيًا،  ملوَّنة  ومساحيق،  وحناتة 

واحلجر الكلسي املترسب )ترافرتني( واملرمر

26966802.21, .91661.34, .36

أحجار مشغولة أخرى للُنصب أو البناء وأصناف 376937690
مصنوعة منها؛ حبيبات وحناتة ومساحيق أخرى، 
وأصناف  الطبيعي،  احلجر  من  اصطناعيًا  ملوَّنة 

مصنوعة من األردواز املكتل

2696 6801, 6802.10, .22 -
.29, .92 - .99, 6803

661.31 - .33, .35, .39

منتجات معدنية ال فلزية أخرى غري مصنفة يف 379
موضع آخر

َسن 379137910 وعجالت  َسن  وأحجار  طواحني  أرحية 
وأصناف مماثلة، بدون هياكل، لتشغيل األحجار، 
وأجزاء منها، من حجر طبيعي، أو من مواد شاحذة 
طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من اخلزف؛ مساحيق 
أو حبيبات مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية، على 

حوامل من نسج أو ورق أو مواد أخرى

26996804, 6805663.1, .2
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أساسها 379237920 خماليط  مصنَّعة؛  أسبستوسية  ألياف 
األسبستوس أو األسبستوس وكربونات املغنيسيوم؛ 

أصناف من هذه املخاليط أو من األسبستوس

26996812, 6813663.8

26996807661.81أصناف من األسفلت أو من مواد مماثلة379337930

خالئط قريية أساسها األسفلت الطبيعي، أو القار 379437940
أو  املعدين،  القار  أو  النفطي،  القار  أو  الطبيعي، 

الزفت القريي املعدين

26992715335.43

غرافيت اصطناعي؛ غرافيت غرواين )كولويدال( 379537950
أو نصف غرواين؛ مستحضرات أساسها الغرافيت 

أو كربون آخر على أشكال نصف مصنوعة

26993801598.61

26992818.10522.67كوراندوم اصطناعي379637960

منتجات معدنية ال فلزية، غري مصنفة يف موضع 379937990
آخر )مبا يف ذلك الصوف املعدين، أو املواد املعدنية 
دة، أو ميكا مشغولة، أو أصناف من امليكا،  املمدَّ
أو مصنوعات غري كهربائية من الغرافيت أو شكل 

آخر من الكربون، ومصنوعات من اخلث(

2699 6806, 6814,
6815.10, .20, .99

 663.35 - .37, .39,
.5

أثاث؛ سلع أخرى قابلة للنقل غري مصنفة يف موضع آخرالقسم 38
أثاث381

مقاعد3811
,30. ,20. ,9401.10 3610مقاعد، ذات ُأُطر معدنية أساسًا38111

.71, .79
 821.11, .12, .14,

.17
16. ,15. ,69821.13. - 36109401.40مقاعد، ذات ُأُطر خشبية أساسًا38112

36109401.80821.18مقاعد أخرى38119

يف 3812 املستعمل  النوع  من  أخرى،  أثاث  أصناف 
املكاتب

أصناف أثاث معدنية أخرى، من النوع املستعمل 38121
يف املكاتب

36109403.10821.31

أصناف أثاث خشبية أخرى، من النوع املستعمل 381338130
يف املطابخ

36109403.40821.53

,80. - 50. ,9403.20 3610أصناف أثاث أخرى، غري مصنفة يف موضع آخر381438140
9610

 821.39, .55, .59,
.7, 895.92

أو 381538150 نوابض  على  حمتوية  حشايا  احلشايا،  حوامل 
حمشوة أو جمهزة من الداخل بأي مادة من املواد 
أو من املطاط اخللوي أو اللدائن، مكسوَّة أو غري 

مكسوَّة

36109404.10 - .29821.21 - .25

8. ,9403.90823.19 ,36109401.90أجزاء لألثاث381638160
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جموهرات وأصناف ذات صلة382
12. ,21667.11. ,05027101.10 ,0501آللئ، طبيعية أو مستنَبتة وغري مشغولة382138210

كرمية، 382238220 شبه  أو  كرمية  وأحجار  مستنبتة،  آللئ 
دة  جمدَّ أو  تركيبية  كرمية  شبه  أو  كرمية  وأحجار 
الصناعية  األغراض  يف  املستخدم  املاس  )باستثناء 
واملرو )الكوارتز( الكهربائي اإلجهادي(، مشغولة 
أو منحوت  أو مشقوق  ما هو منشور  )باستثناء 
ليًا(، إاّل أهنا  بصورة بسيطة أو مشكل تشكياًل أوَّ

غري منظومة خبيوط أو مركبة أو مثبتة

3691 7101.22, 7102.39,
 7103.91, .99,

7104.99

667.13, .29,.39, .49

مشغول؛ 382338230 الصناعية،  األغراض  يف  مستعمل  ماس 
كرمية،  شبه  أو  كرمية  أحجار  ومساحيق  تراب 

طبيعية أو تركيبية 

36917102.29, 7105277.19, .21

جموهرات وأصناف أخرى من معادن مثينة أو من 382438240
أصناف  مثينة؛  معادن  من  بقشرة  معادن مكسوة 
من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كرمية 

دة( أو شبه كرمية )طبيعية أو تركيبية أو جمدَّ

3691 7113, 7114,
7115.90, 7116

897.3, .49

36917118961.11نقود معدنية 382538250

أدوات موسيقية383
ذات 383138310 الوترية  املوسيقية  األدوات  من  وغريه  بيانو 

األصابع
36929201898.13

36929202898.15أدوات موسيقية وتربة أخرى383238320

ذلك 383338330 يف  )مبا  باهلواء  تعمل  موسيقية  أدوات 
األرغن ذو األنابيب واألكورديون وأدوات النفخ 

النحاسية(

36929203 – 9205898.21 - .23

أن 383438340 يتعيَّن  أو  يولَّد  ذات صوت  موسيقية  أدوات 
م كهربائيًا يضخَّ

36929207898.25, .26

األدوات 383538350 ذلك  يف  )مبا  أخرى  موسيقية  أدوات 
املوسيقية  والعلب  بالق��رع  تعم��ل  اليت 
لتقليد  موسيقية  أدوات  واألوركستريون(؛ 
من  وغريها  نداء  وزمارات  األصوات؛ صفارات 

أدوات النداء واإلشارة بالفم

36929206, 9208898.24, .29

أدوات رياضية384
ات 384138410 معدَّ من  وغريها  الثلج  على  للتزجل  زالجات 

اجلليد  على  للتزجل  زالقات  الثلج؛  على  التزجل 
وزالقات بدواليب

36939506.11 - .19, .70894.72, .73

األمواج 384238420 على  للتزحلق  وألواح  مائية،  زالجات 
ألواح  هيئة  على  شراعية  ومراكب  املتكسرة، 

ات أخرى للرياضة املائية ومعدَّ

36939506.21, .29894.74
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36939506.91894.78أصناف ومعدَّات أللعاب اجلمباز أو أللعاب القوى 384338430

األلعاب 384438440 أو  للرياضات  أخرى  ات  ومعدَّ أصناف 
قفازات  ذلك  )مبا يف  الطلق  اهلواء  اليت جتري يف 
ات  الرياضة، والكرات، ومضارب الغولف، ومعدَّ
اخلاصة  التنس  كرة  ومضارب  الطاولة،  لكرة 
وأحواض  السباحة  محامات  العشبية(؛  باملالعب 

التجديف

3693 4203.21, 9506.31
 - .39, .40 - .69,

.99

894.75 - .77, .79

صيد 384538450 عدد  من  وغريها  األمساك  صيد  قضبان 
والفراشات  األمساك  التقاط  وشبكات  األمساك، 
تقليدية  و“طيور”  الشبكات؛  من  مياثلها  وما 

)تغريرية( وما مياثلها من لوازم الصيد أو الرماية

36939507894.71

ألعاب وُلَعب385
األطفال 385128510 لركوب  مصممة  ُلَعب  دمى؛  عربات 

بدواليب )عجالت(
36949501894.21

دمى متثل كائنات بشرية؛ لعب متثل حيوانات أو 385238520
كائنات غري بشرية

3694 9502.10, 9503.41,
.49

894.22, .25

99894.23. ,36949502.91أجزاء وتوابع لدمى متثل كائنات بشرية385338530

قطارات كهربائية ُلَعب، وخطوط قطارات وإشارات 385438540
مصغرة  مناذج  جمموعات  هلا؛  التوابع  من  وغريها 
للتركيب وجمموعات تركيب وُلَعب تركيب أخرى

36949503.10 - .30894.24

36949503.60894.27ُلَعب الصور املجزَّأة385538550

ُلَعب أخرى )مبا يف ذلك لعب على هيئة أدوات 385638560
موسيقية(

36949503. 50, .70 - .90894.26, .29

37 .36949504.40894بطاقات اللعب )كوتشينة(385738570

جهاز 385838580 مع  املستعمل  النوع  من  فيديو،  ألعاب 
استقبال تلفزيوين

36949504.10894.31

الطاولة 385938590 وألعاب  التسلية،  أللعاب  أخرى  أصناف 
أو ألعاب يف املحالت العامة )مبا يف ذلك أصناف 
ألعاب البليارد، ولعبة الكرَّية واألوتاد )“البنيول”(، 
ات آلية  ومناضد خاصة أللعاب الكازينوهات ومعدَّ
ملالعب كرة “البولينغ”(، ما عدا ألعاب الفيديو 

من النوع املستعمل مع جهاز استقبال تلفزيوين

36949504.20, .30, .90894.33, .35, .39

أراجيح دوارة وأراجيح ومنصات ألعاب الرماية 386
وألعاب تسلية أخرى متنقلة

الرماية 386038600 ألعاب  ومنصات  وأراجيح  دوارة  أراجيع 
وألعاب تسلية أخرى متنقلة

36999508894.6

مبان جاهزة387
28119406811 ,2022مبان جاهزة387038700
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موضع 389 يف  مصنفة  غري  أخرى  مصنَّعة  أصناف 
آخر

أقالم حرب وأقالم رصاص وأختام وأشرطة لآلالت 3891
وختَّامات  األشرطة،  من  مياثلها  وما  الكاتبة 

وأصناف مماثلة
وأقالم 38911 )ستيلو(،  استنساخ  وأقالم  حرب،  أقالم 

وماسكات  احلرب،  أقالم  وماسكات  رصاص، 
وأجزاؤها؛  مماثلة  وماسكات  الرصاص،  أقالم 
أقالم تلوين )“باستيل”(، ورصاص أقالم، وأقالم 

ملونة للرسم، وأقالم فحم وطباشري للرسم

36999608, 9609895.2

ادة، 38912 عدَّ أختام  أو  غلق  أختام  أو  تواريخ  أختام 
يدوية  حروف  صفَّافات  يدوية؛  مماثلة  وأصناف 
يدوية تشتمل على صفافات من  وأجهزة طباعة 
الكاتبة أو ما مياثلها  النوع؛ أشرطة لآلالت  هذا 

ة ألغراض الطبع؛ ختَّامات من األشرطة، ُمعدَّ

36999611, 9612895.93, .94

وعصى 3892 سري  وعصى  ومشاسي،  مطر،  مظالت 
مستخدمة  سياط  ومقابض  وسياط،  مبقاعد، 
ومثبتات  وكباشات  وأزرار،  اخليل،  ركوب  يف 
)كالبية( كباسة وأزرار كباسة، وحابكات مسنَّنة 

وأجزاؤها؛ وأزرار غري تامة الصنع
وعصى 38921 سري،  وعصى  ومشاسي،  مطر،  مظالت 

يف  مستخدمة  سياط  ومقابض  وسياط،  مبقاعد، 
ركوب اخليل، وما مياثلها

36996601, 6602899.41, .42

أجزاء وزخارف وتوابع ملظالت مطر، ومشاسي، 38922
وعصى سري، وعصى مبقاعد، وسياط، ومقابض 

سياط مستخدمة يف ركوب اخليل، وما مياثلها

36996603899.49

وأزرار 38923 كباسة،  )كالبية(  ومثبتات  كباشات، 
كباسة، وأجزاء هلا؛ أزرار؛ حابكات مسنَّنة

3699 9606.10 - .29,
9607.11, .19

899.83, .85

قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخرى؛ أزرار غري تامة 38924
الصنع؛ أجزاء للحابكات املسنَّنة

36999606.30, 9607.20899.84, .86

36995904659.12لينوليوم389338930

ونسج 3894 مقوى  وورق  وورق  وأفالم  صفائح 
للتصوير الفوتوغرايف، مصوَّرة

ونسج 38941 مقوى  وورق  وورق  وأفالم  صفائح 
للتصوير الفوتوغرايف، مصوَّرة ولكن غري مظهَّرة

74943704882.5

مصوَّرة 38942 الفوتوغرايف،  للتصوير  وأفالم  صفائح 
ومظهَّرة، غري أفالم التصوير السينمائي

74943705882.6

أفالم للتصوير السينائي، مصوَّرة ومظهَّرة، صامتة 389538950
أو ناطقة أو مسجلة للصوت فقط

92113706883
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حمفورة 389638960 أصلية  وصور  ورسوم  وصور  لوحات 
)ليتوغرافيا(؛  باحلجر  أو  بالضغط  مطبوعة  أو 
املواد؛ طوابع  أصلية من مجيع  ومتاثيل  منحوتات 
بريدية )وطوابع إيرادات وطوابع مدموغة بأختام 
بريدية  وقرطاسية  بريدية(  ومغلفات  الربيد 
وقطع  جمموعات  مياثلها؛  وما  مدموغة(  )أوراق 
ملجموعات علم احليوان أو النبات أو املعادن أو 
احلفريات  أو  اإلثنوغرافيا  أو  التاريخ  أو  التشريح 

القدمية؛ اآلثار

92149701 - 9706896

احليوان 3897 وبر  من  غريه  أو  صوف  بشري؛  شعر 
للرأس  مستعارة  أخرى؛ شعور  نسيجية  مواد  أو 
واللحى املستعارة واحلواجب واألهداب والضفائر 
وما مياثلها؛ أصناف من شعر بشري غري مصنفة 

يف موضع آخر؛ شعر خيل
أو 38971 كان  سواء  مشغول،  غري  بش���ري،   شع��ر 

فضالت  دهنه؛  من�زوعًا  أو  مغسواًل  يكن   مل 
شعر بشري

93020501291.91

اللون 38972 شعر بشري، مصفَّف أو منعَّم أو مقصور 
بأية طريقة أخرى؛ صوف أو وبر، أو  ر  أو حمضَّ
مواد نسجية أخرى، حمضرة لالستعمال يف صنع 
مستعارة  شعور  مياثلها؛  ما  أو  املستعارة  الشعور 
للرأس واللحى واحلواجب واألهداب، والضفائر 
من  أو  وبر  من  أو  بشري  من شعر  مياثلها،  وما 
غري  بشري  شعر  من  مصنوعات  نسجية؛  مواد 

مصنفة يف موضع آخر

36996703, 6704899.94, .95

أصناف أخرى3899
من 38991 غريها  أو  املهرجانات  أو  لألعياد  أصناف 

أصناف املالهي اليت تشمل ألعاب احلواة وألعاب 
املفاجآت

36999505894.45, .49

36998715894.1عربات أطفال وأجزاؤها38992

مشغلة 38993 آلية  لألرض  ومماسح  وفراجني  مكانس 
ومنافض  ومماسح  مبحرك(  املزودة  )غري  يدويًا 
حمضرة  وخصل  حزم  الريش؛  من  ة  معدَّ غبار 
لصناعة املكانس أو الفراجني؛ لينات وأسطونات 
احات مطاطية )خالف  للرسم أو الدهانات؛ مسَّ

احات األسطوانية( املسَّ

36999603899.72
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قداحات للفائف السجائر وقداحات أخرى؛ غاليني 38994
تدخني ومباسم التدخني وأجزاؤها؛ أمشاط ومثبتات 
لتجعيد  دبابيس  شعر،  دبابيس  مياثلها؛  وما  شعر 
وجمعدات  للشعر،  مثبتة  جتعيد  ومشابك  الشعر، 
احلرارية  األجهزة  )باستثناء  مماثلة  وأصناف  الشعر، 
مياثلها  وما  عطور  نافئات  وأجزاؤها؛  الكهربائية(، 
من مرشات التواليت، وتركيباهتا ورؤرسها؛ لينات 

وذاريات مساحيق زينة أو تواليت

36999613.10-.80, 9614 
.20, .90, 9615, 9616

 899.33,.36 .37, .82,
.87, .89

أجزاء لقداحات اللفائف )السجائر( والقداحات 38995
سبائك  والفتائل(؛  القْدح  أحجار  )عدا  األخرى 
القْدح؛ أصناف من املواد القابلة لالحتراق، غري 

مصنفة يف موضع آخر

3699 3606.90, 9613.90,899.35, .39

للشرح، 38996 ة خصيصًا  ُمعدَّ ومناذج  وأجهزة  أدوات 
وال تصلح لالستعمال يف أغراض أخرى

36999023874.52

36997117897.2حلي غواية )تقليدية(38997

36993605899.32ثقاب38998

بينها 38999 )من  آخر  موضع  يف  مصنفة  غري  أصناف 
بريشها،  الطيور  وجلود  مياثلها،  وما  الشموع 
الترفيه، واملناخل  واألزهار االصطناعية، وأصناف 
اليدوية والغرابيل اليدوية، والقناين العازلة )ترامس(، 
ودمى اخلياطني، ومناذج متحركة للعرض واإلعالن، 

وأجزاؤها، غري مصنفة يف موضع آخر(

3699 3406, 3606.10,
 4206, 6701, 6702,
 9601, 9602, 9604,

9617, 9618

 899.1, .2, .31, .34,
 .81, .88, .91, .92,

.97

نفايات أو فضالتالقسم 39
نفايات الصناعات الغذائية وصناعة التبغ391

شعر 391139110 )تشمل  لألكل  صاحلة  غري  خام،  أحشاء 
اخلنازير وأمعاء احليوانات وجلود الطيور والريش 

والعظام والعاج(

 0502, 0504- 0507,
0510, 0511.99

 291.11, .16, .92,
.93, .95, .98, .99

خنالة وغريها من خملفات ناجتة عن معاجلة احلبوب 391239120
نباتية،  ونفايات  مواد  البقولية؛  النباتات  أو 
وخملفات ونواتج عرضية نباتية، سواء كانت أو مل 
تكن على هيئة كريات، من األنواع املستَخدمة يف 

أغذية احليوانات، غري مصنفة يف موضع آخر

2302, 2308081.19, .2

2303.10081.51خملفات صناعة النشاء وما مياثلها من املخلفات391339130

من 391439140 وغريها  السكر،  قصب  وتفل  البنجر،  لب 
نفايات صناعة السكر

2303.20081.52

ونفايات 391539150 وغالالته،  وعصافاته  الكاكاو  قشور 
الكاكاو األخرى

1802072.5

2303.30081.53تفل ونفايات التخمري أو التقطري391639160



الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

اهليكل التفصيلي والتناظرات

81

2307081.94تفل النبيذ؛ طرطري خام391739170

2401.30121.3فضالت تبغ391839180

نفايات أو فضالت غري معدنية392
فضالت نسيجية متنوعة 3921

طة 39211 قة أو ممشَّ 5003.10261.42فضالت حرير، غري ممشَّ

ناعم 39212 أو فضالت وبر حيوانات  فضالت صوف 
أو خشن

5103.20, .30268.69

مواد معاجلة بأسنان “غارنيت” من الصوف أو 39213
وبر احليوانات الناعم أو اخلشن

5104268.62

بأسنان 39214 املعاجلة  املواد  باستثناء  قطن،  فضالت 
“غارنيت”

5202.10263.31

بأسنان 39215 معاجلة  مواد  أخرى؛  قطن  فضالت 
“غارنيت”

5202.91, .99263.32, .39

5505267.2فضالت ألياف اصطناعية39216

6309269.01أمسال وغريها من أصناف املنسوجات البالية39217

وحبال 39218 وأمراس  جدالت  وفضالت  خرق، 
أو  اجلدالت  من  بالية  وأصناف  وكابالت، 
األمراس أو احلبال أو الكابالت من مواد نسجية

6310269.02

مدبوغ 392239220 جلد  ونشارة  مدبوغ،  جلد  فضالت 
ومسحوقة ودقيقة

4115.20211.91

قلوبات متخلفة عن صناعة لب اخلشب وتشمل 392339230
تشمل  ال  ولكنها  )اللغنني(  اخلشبني  سلفونات 

زيت الصنوبر الراتنجي 

3804598.12

4707251.1فضالت وقصاصات ورق أو ورق مقوى 392439240

مطاط 392539250 من  وقصاصات  وقالمات  فضالت 
وحبيبات  ومساحيق  القاسي(  املطاط  )باستثناء 

مأخوذة منها

4004232.22

4012.20625.93إطارات هوائية مستعملة من املطاط392639260

3915579فضالت أو قشارات أو نفايات لدائن392739270

4401.30246.2نشارة خشب ونفايات وفضالت خشب392839280

نفايات أو فضالت معدنية393
خبث وكدارة وقشور وفضالت أخرى متخلفة 393139310

عن صنع احلديد أو الصلب
2618, 2619278.61, .62

رماد وفضالت )غري الناجتة عن صناعة احلديد أو 393239320
فلزية،  مركبات  أو  فلزات  على  الصلب( حتتوي 

باستثناء املعادن الثمينة

2620288.1

نفايات وفضالت معادن مثينة3933
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نفايات وفضالت من ذهب أو من معادن مكسوَّة 39331
بغطاء من ذهب

7112.91971.03*

الذهب( 39332 مثينة )خالف  فلزات  نفايات وفضالت 
أو فضالت ونفايات فلزات مكسوة بفلزات مثينة 

)خالف الذهب(

7112.92, .99289.2*

رماد حيتوي على معدن مثني أو مركبات معادن 39333
مثينة

7112.30289.2*, 971.03*

39. ,32. - 49282.10. - 7204.10نفايات وفضالت حديدية 393439340

إلعادة 393539350 فوالذية  أو  حديدية  فضالت  ُصبب 
صهرها

7204.50282.33

نفايات وفضالت حناس ونيكل وأملونيوم ورصاص 393639360
وزنك وقصدير 

 7404, 7503, 7602,
7802, 7902, 8002

 288.2

8908793.3سفن ومنشآت طافية أخرى للتفكيك والتحطيم393739370

لية 393839380 لية، والبطاريات األوَّ نفايات وفضالت اخلاليا األوَّ
لية والبطاريات  واملركمات الكهربائية؛ اخلاليا األوَّ

لية واملركمات الكهربائية املستهلكة األوَّ

8548.10778.11*, .12*

نفايات وفضالت أخرى 399
*3825.10598.99نفايات البلديات399139910

*3825.20598.99راوسب املجاري399239920

   ,*598.99 ,*541.91 3825.30نفايات العيادات الطبية 399339930
848.22*, 872.21*

*49598.99. ,3825.41املذيبات العضوية للنفايات399439940

الصناعات 399539950 أو  الكيميائية  الصناعات  من  نفايات 
املترابطة 

2710.91, .99, 3825 
.50 - .69

334*,598.99*

*3825.90598.99نفايات أخرى غري مصنفة يف موضع آخر399939990

اتالباب 4 املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّ
الفلزات القاعديةالقسم 41

احلديد والصلب القاعديان411
لية مليتالورجيا احلديد والصلب4111 املواد األوَّ

حديد غفل وحديد زهر مرآوي )شبيغل( بشكل 41111
صبب أو كتل أو بأشكال أوَّلية أخرى

27107201671.2

19671.4. ,27107202.11حديد - منغنيز )فريومنغيز(41112

49671.53. ,27107202.41حديد - كروم )فريوكروم(41113

27107202.60671.55حديد - نيكل )فريونيكل(41114

,50. ,30. - 7202.21 2710سبائك حديدية أخرى41115
.70 - .99

671.51, .52, .54, .59
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املباشر 41116 باالختزال  مستحضرة  حديدية  منتجات 
لركاز احلديد ومنتجات حديدية إسفنجية أخرى، 
ذو  حديد  مماثلة؛  بأشكال  أو  كريات  أو  كتاًل 
نقاوة ال تقل عن 99.94 يف املائة وزنًا، كتاًل أو 
كريات أو بأشكال مماثلة؛ حبيبات ومساحيق من 
احلديد الغفل أو احلديد الزهر املرآوي )شبيغل( أو 

احلديد أو الصلب

27107203, 7205671.31 - .33

صلب خام ومنتجات فوالذية شبه تامة الصنع4112
صبب وأشكال أوَّلية أخرى ومنتجات شبه تامة 41121

الصنع من احلديد أو الصلب غري السبائكي
27107206, 7207672.41, .45, .61 - .7

تامة 41122 أوَّلية أخرى ومنتجات شبه  صبب وأشكال 
الصنع من صلب ال يصدأ أو صلب سبائكي آخر

2710 7218.10, .91, .99,
7224

 672.47, .49, .81,
.82

منتجات مدلفنة ومسحوبة ومطوية من احلديد 412
والصلب

منتجات مدلفنة مسطحة من احلديد أو الصلب، 4121
مل جياوز تشكيلها الدلفنة على الساخن

من 41211 أو  احلديد  من  مسطحة  مدلفنة  منتجات 
الصلب غري السبائكي، مل جياوز تشكيلها الدلفنة 

على الساخن، وعرضها 600 ميلليمتر أو أكثر

27107208.10 - .54673.11 - .15, .21 - .25

من 41212 أو  احلديد  من  مسطحة  مدلفنة  منتجات 
الصلب غري السبائكي، مل جياوز تشكيلها الدلفنة 

على الساخن، وعرضها أقل من 600 ميلليمتر 

27107211.13 - .19673.16 - .19, .26 - .29

أو 41213 يصدأ  ال  من صلب  مدلفنة مسطحة  منتجات 
من صلب سبائكي آخر، مل جياوز تشكيلها الدلفنة 
أكثر  أو  ميلليمتر   600 وعرضها  الساخن،  على 
)باستثناء املنتجات املصنوعة من الصلب السيليكوين 

الكهربائي أو صلب آالت القطع السريع(

2710 7219.11 - .24,
7225.30, .40

 675.31 - .36, .41,
.42

يصدأ 41214 ال  صلب  من  مسطحة  مدلفنة  منتجات 
تشغيلها  جياوز  مل  آخر،  سبائكي  صلب  من  أو 
 600 من  أقل  وعرضها  الساخن،  على  الدلفنة 
من  املصنوعة  املنتجات  )باستثناء  ميلليمتر 
آالت  صلب  أو  الكهربائي  السيليكوين   الصلب 

القطع السريع(

2710 7220.11, .12,
7226.91

675.37, .38, .43

منتجات مدلفنة مسطحة من احلديد أو الصلب، 4122
مل جياوز تشكيلها الدلفنة على البارد

من 41221 أو  احلديد  من  مسطحة  مدلفنة  منتجات 
الصلب غري السبائكي، مل جياوز تشكيلها الدلفنة 

على البارد، وعرضها 600 ميلليمتر أو أكثر 

27107209.15 - .28 673.31 - .38, .41
- .48
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الصلب 41222 أو  احلديد  منتجات مدلفنة مسطحة من 
على  الدلفنة  تشكيلها  جياوز  مل  السبائكي،  غري 

البارد، وعرضها أقل من 600 ميلليمتر

27107211.23 - .29673.39, .49

يصدأ 41223 ال  صلب  من  مسطحة  مدلفنة  منتجات 
تشكيلها  جياوز  مل  آخر،  سبائكي  من صلب  أو 
أو  ميلليمتر   600 وعرضها  البارد،  على  الدلفنة 
الصلب  من  املصنوعة  املنتجات  )باستثناء  أكثر 
القطع  آالت  صلب  أو  الكهربائي  السيليكوين 

السريع(

2710 7219.31 - .35,
7225.50

675.51 - .55, .61

يصدأ 41224 ال  صلب  من  مسطحة  مدلفنة  منتجات 
تشكيلها  جياوز  مل  آخر،  سبائكي  من صلب  أو 
 600 من  أقل  وعرضها  البارد،  على  الدلفنة 
من  املصنوعة  املنتجات  )باستثناء  ميلليمتر 
آالت  صلب  أو  الكهربائي  السيليكوين   الصلب 

القطع السريع(

27107220.20, 7226.92675.56, .62

أو 4123 احلديد  من  أخرى  مسطحة  مدلفنة  منتجات 
الصلب 

أو 41231 احلديد  من  أخرى  مسطحة  مدلفنة  منتجات 
من الصلب غري السبائكي )غري مكسوة أو مطلية 

أو مغطاة(

2710 7208.90, 7209.90,
7211.90

673.51 - .53

منتجات مدلفنة مسطحة من احلديد أو من الصلب 41232
غري السبائكي، مكسوة أو مطلية أو مغطاة 

27107210, 7212674

منتجات مدلفنة مسطحة من الصلب السيليكوين 41233
الكهربائي 

2710 7225.11, .19,
7226.11, .19

675.1

منتجات مدلفنة مسطحة من صلب آالت القطع 41234
السريع

27107225.20, 7226.20675.2

صلب 41235 من  أخرى  مسطحة  مدلفنة   منتجات 
ال يصدأ أو من صلب سبائكي آخر

2710 7219.90, 7220.90,
7225.91-.99, 7226 

.93 - .99

675.7

مدلفنة 4124 الصلب،  أو  احلديد  من  وأسياخ  قضبان 
على الساخن

بشكل 41241 الساخن،  على  مدلفنة  وأسياخ،  قضبان 
لفات ملفوفة لفًا غري منتظم، من احلديد أو من 

الصلب غري السبائكي

27107213676.11 - .14

قضبان وأسياخ أخرى من احلديد أو من الصلب 41242
أو  التطريق  تشكيلها  جياوز  مل  السبائكي،  غري 
الساخن  على  السحب  أو  الساخن  على  الدلفنة 
القضبان  تشمل  ولكن  الساخن،  على  البثق  أو 

واألسياخ املفتولة بعد الدلفنة

27107214676.21 - .24, .43
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بشكل 41243 الساخن،  على  مدلفنة  وأسياخ،  قضبان 
لفات ملفوفة لفًا غري منتظم، من صلب ال يصدأ 

أو من صلب سبائكي آخر

27107221, 7227676.15, .17, .19

قضبان وأسياخ أخرى من صلب ال يصدأ أو من 41244
صلب سبائكي آخر، مل جياوز تشكيلها الدلفنة على 
الساخن أو السحب على الساخن أو البثق )باستثناء 
القضبان واألسياخ املصنوعة من صلب آالت القطع 

السريع أو الصلب السيليكوين املنغنيزي(

2710 7222.11, .19,
7228.30

676.25, .29

الصلب 4125 أو  احلديد  من  ومقاطع  وأشكال  زوايا 
على  الدلفنة  تشكيلها  جياوز  مل  السبائكي،  غري 
الساخن؛ ستائر دعم من احلديد أو من الصلب؛ 
مواد إلنشاء خطوط السكك احلديدية أو الترام، 

من احلديد أو الصلب
زوايا وأشكال ومقاطع من احلديد أو من الصلب 41251

على  الدلفنة  تشكيلها  جياوز  مل  السبائكي،  غري 
الساخن أو السحب على الساخن أو البثق

27107216.10 - .50676.81 - .83

ستائر دعم، من احلديد أو الصلب؛ زوايا وأشكال 41252
ومقاطع ملحومة، من احلديد أو الصلب

27107301676.86

الترام 41253 أو  احلديدية  السكك  مواد إلنشاء خطوط 
من احلديد أو الصلب

27107302677

أو 4126 احلديد  من  مطوية  أو  مسحوبة  منتجات 
الصلب

غري 41261 الصلب  أو  احلديد  من  وأسياخ  قضبان 
السبائكي، غري مصنفة يف موضع آخر )مبا يف ذلك 
إمتام  أو  البارد  احلدادة على  ما مل جياوز تشكيله 

التجهيز على البارد(

27107215676.31 - .33, .44

الصلب 41262 أو  احلديد  من  ومقاطع،  وأشكال  زوايا 
غري السبائكي، غري مصنفة يف موضع آخر )مبا يف 
ذلك ما مل جياوز تشكيله احلدادة على البارد أو 

إمتام التجهيز على البارد(

2710 7216.61, .69, .91,
.99

676.84, .85

27107217678.1أسالك من احلديد أو من الصلب غري السبائكي41263

قضبان وأسياخ من صلب ال يصدأ أو من صلب 41264
سبائكي آخر، غري مصنفة يف موضع آخر )مبا يف 
ذلك ما مل جياوز تشكيله احلدادة على البارد أو 
من  وأسياخ  وقضبان  البارد،  على  التجهيز  إمتام 
صلب آالت القطع السريع أو الصلب السيليكوين 

املنغنيزي(؛ قضبان وأسياخ املثاقب املجوَّفة

2710 7222.20,.30, 7228.10,
.20, .40-.60, .80

 676.34, .39, .41,
.42, .45- .48

زوايا وأشكال ومقاطع من صلب ال يصدأ أو من 41265
صلب سبائكي آخر

27107222.40, 7228.70676.87, .88
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أسالك من صلب ال يصدأ أو من صلب سبائكي 41266
آخر

27107223, 7229678.2

أو 4127 احلديد  من  جموَّفة،  وأشكال  ومواسري  أنابيب 
الصلب؛ لوازم أنابيب أو مواسري، من احلديد أو 

الصلب
مواسري خطوط األنابيب، من النوع املستعمل يف 41271

خطوط أنابيب النفط أو الغاز، غري ملحومة، من 
احلديد )غري احلديد الزهر( أو الصلب

27107304.10679.12

أغلفة وأنابيب ومواسري حفر، من النوع املستعمل 41272
من  ملحومة،  غري  الغاز،  أو  النفط  آبار  يف حفر 

احلديد )غري احلديد الزهر( أو الصلب

27107304.21, .29679.13

احلديد 41273 من  جموَّفة،  وأشكال  ومواسري  أنابيب 
الزهر

27107303679.11

غري 41274 أخرى،  جموَّفة  وأشكال  ومواسري  أنابيب 
ملحومة، من احلديد أو الصلب

27107304.31 - .90679.14 - .17

املستعمل 41275 النوع  من  األنابيب،  خطوط  مواسري 
غري  باستثناء  الغاز،  أو  النفط  أنابيب  يف خطوط 

امللحومة، من احلديد أو الصلب

2710 7305.11 - .19,
7306.10

679.31, .41

النوع املستعمل يف حفر آبار 41276 أغلفة وأنابيب من 
النفط أو الغاز، باستثناء غري امللحومة، من احلديد 

والصلب

27107305.20, 7306.20679.32, .42

من 41277 أخرى،  جموَّفة،  وأشكال  ومواسري  أنابيب 
احلديد أو الصلب

2710 7305.31- .90,
7306.30 - .90

 679.33, .39, .43
- .49

27107307679.5لوازم أنابيب أو مواسري، من احلديد أو الصلب41278

بفلزات 413 مكسوَّة  وفلزات  قاعدية  مثينة  فلزات 
مثينة 

أو 413141310 بالذهب  املطلية  الفضة  ذلك  يف  )مبا  فضة 
البالتني( غري مطروقة أو بأشكال شبه تامة الصنع، 

أو بشكل مسحوق 

27207106681.13, .14

ذهب )مبا يف ذلك الذهب املطلي بالبالتني(، غري 413241320
مطروق أو بأشكال شبه تامة الُصنع، أو بشكل 

مسحوق

27207108971.01,4

بالتني، غري مطروق أو بأشكال شبه تامة الصنع، 413341330
أو بشكل مسحوق

27207110, 7115.10 681.23 - .25,
897.41

فلزات عادية أو فضة، مكسوة بالذهب، مل جياوز 413441340
تشكيلها جعلها شبه تامة الصنع 

27207109971.02

عادية 413541350 وفلزات  بالفضة،  مكسوة  عادية  فلزات 
جياوز  مل  بالبالتني،  مكسوة  ذهب  أو  فضة  أو 

تشكيلها جعلها شبه تامة الصنع

27207107, 7111681.12, .22



الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

اهليكل التفصيلي والتناظرات

87

حناس ونيكل وألومنيوم وألومينا ورصاص وزنك 414
وقصدير، غري مطروق

حناس، غري مطروق؛ طليات حناسية مطفأة اللمعة؛ 4144
حناس أمسنيت

27207401283.2طليات حناسية مطفأة اللمعة؛ حناس أمسنيت 41411

حناس غري منقَّى؛ أقطاب )أنودات( حناسية للتنقية 41412
بالتحليل الكهربائي 

27207402682.11

حناس منقَّى وسبائك حناسية، غري مطروقة؛ سبائك 41413
حناسية رئيسية

27207403, 7405682.12 - .14

نيكل، غري مطروق؛ منتجات وسيطة مليتالورجيا 4142
النيكل

أكسيد 41421 ولبائد  اللمعة،  املطفأة  النيكل  طليات 
النيكل، وغريها من املنتجات الوسيطة مليتالورجيا 

النيكل

27207501284.21, .22

12. ,27207502683.11نيكل غري مطروق41422

ألومنيوم، غري مطروق؛ ألومينا4143
27207601684.1ألومنيوم غري مطروق41431

الياقوت 41432 باستثناء  ألومنيوم(،  )أكسيد  ألومينا 
االصطناعي 

27202818.20285.2

رصاص وزنك وقصدير، غري مطروق4144
27207801685.1رصاص، غري مطروق41441

27207901686.1زنك، غري مطروق41442

27208001687.1قصدير، غري مطروق41443

منتجات شبه تامة الصنع من النحاس والنيكل 415
أو  والقصدير  والزنك  والرصاص  واأللومنيوم 

سبائكها
منتجات شبه تامة الصنع من النحاس أو سبائك 4151

النحاس
27207406682.62مساحيق وقشور من النحاس41511

27207407682.3قضبان وأسياخ وأشكال، من النحاس45512

27207408682.4أسالك، من النحاس41513

ألواح وصفائح وشرائح، من النحاس، يزيد مسكها 41514
عن 0.15 ميلليمتر

27207409682.5

يزيد مسكها عن 0.15 41515 النحاس، ال  رقائق، من 
ميلليمتر

27207410682.61
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من 41516 مواسري  أو  أنابيب  ولوازم  ومواسري  أنابيب 
النحاس

27207411, 7412682.71, .72

أو سبائك 4152 النيكل  من  الصنع  تامة  شبه  منتجات 
النيكل

27207504683.23مساحيق وقشور من النيكل41521

27207505683.21قضبان وأسياخ وأشكال وأسالك، من النيكل41522

27207506683.24ألواح وصفائح وشرائح ورقائق من النيكل41523

من 41524 مواسري  أو  أنابيب  ولوازم  ومواسري  أنابيب 
النيكل

27207507683.22

منتجات شبه تامة الصنع من األلومنيوم أو سبائك 4153
األلومنيوم

27207603684.25مساحيق وقشور من األلومنيوم41531

27207604684.21قضبان وأسياخ وأشكال من األلومنيوم41532

27207605684.22أسالك، من األلومنيوم41533

يزيد 41534 األلومنيوم،  من  وشرائح  وصفائح  ألواح 
مسكها عن 0.2 ميلليمتر

27207606684.23

رقائق، من األلومنيوم، ال يزيد مسكها عن 0.2 41535
ميلليمتر

27207607684.24

من 41536 مواسري  أو  أنابيب  ولوازم  ومواسري  أنابيب 
األلومنيوم

27207608, 7609684.26,. 27

والزنك 4154 الرصاص  من  الصنع  تامة  شبه  منتجات 
والقصدير أو سبائكها

27207803685.21قضبان وأسياخ وأشكال وأسالك من الرصاص41541

الرصاص؛ 41542 من  ورقائق  وشرائح  وصفائح  ألواح 
مساحيق وقشور من الرصاص

27207804685.22

من 41543 مواسري  أو  أنابيب  ولوازم  ومواسري  أنابيب 
الرصاص

27207805685.24

27207903686.33غبار ومساحيق وقشور من الزنك41544

الزنك؛ 41545 من  وأسالك  وأشكال  وأسياخ  قضبان 
ألواح وصفائح وشرائح ورقائق من الزنك

27207904, 7905686.31, 32

من 41546 مواسري  أو  أنابيب  ولوازم  ومواسري  أنابيب 
الزنك

27207906686.34

27208003687.21قضبان وأسياخ وأشكال وأسالك من القصدير41547

القصدير؛ 41548 من  ورقائق  وشرائح  وصفائح  ألواح 
مساحيق وقشور من القصدير

27208004, 8005687.22, .23

من 41549 مواسري  أو  أنابيب  ولوازم  ومواسري  أنابيب 
القصدير

27208006687.24

88
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منَتجة 416 وأصناف  أخرى  حديدية  غيـر  فلــزات 
والفضالت(؛  النفايات  ذلك  يف  )مبا  منها 
منها؛  منَتجة  وأصناف  خزفية  فلزية  سبائك 
صنع  عن  يتخلف  ما  )باستثناء  وخملفات   رماد 
أو  فلزات  على  حتتوي  الصلب(،  أو  احلديد 

مركبات فلزية
فلزات غري حديدية أخرى وأصناف منَتجة منها 4160

)مبا يف ذلك النفايات والفضالت(؛ سبائك فلزية 
وخملفات  رماد  منها؛  منَتجة  وأصناف  خزفية 
)باستثناء ما يتخلف عن صنع احلديد أو الصلب(، 

حتتوي على فلزات أو مركبات فلزية
ومغنيسيوم 41601 وتنتالوم  وم�وليبدن��وم   تنغست��ن 

وزركونيوم  وتيتانيوم  وكادميوم   وكوبالت 
وإنديوم  وهافنيوم  وغاليوم  وبريليوم 
مطروقة،  غري  وثاليوم،  ورينيوم  ونيوبيوم 
منها،  ومساحيق  وفضالت   ونفايات 
ما عدا مساحيق املغنيسيوم؛ طليات مطفأة اللمعة 
الوسيطة  املنتجات  من  وغريها  الكوبالت  من 

مليتالورجيا الكوبالت

2720  8101.10, .94, .97,
 8102.10,.94,.97,
8103.20, .30, 8104 
 .11-.20, 8105.20,
 .30, 8107.20,.30,
8108.20, 30, 8109 
 .20, .30, 8112.12,

.13, .51, .52, .92

689.1, .8, .91, .98

تنغسنت وموليبدنوم وتنتالوم ومغنيسيوم وكوبالت 41602
وكادميوم وتيتانيوم وزركونيوم وبريليوم وغاليوم 
وثاليوم،  ورينيوم  ونيوبيوم  وإنديوم  وهافنيوم 
مساحيق  منها؛  مصنوعة  وأصناف  مصنَّعة، 

املغنسيوم

2720 8101.95,.96, .99,
 8102.95, .96, .99,
 8103.90, 8104.30,
.90, 8105.90, 8107 
.90, 8108.90, 8109 
.90, 699.8,.9 8112 

.19, .59, .99

بيزموث وانتيمون ومنغنيز وكروميوم وجرمانيوم 41603
ذلك  يف  )مبا  منها  مصنوعة  وأصناف  وفاناديوم 

النفايات والفضالت(

2720 8106, 8110, 8111,
8112.21 - .40

689.92 - .97

27208113689.99سبائك فلزية خزفية وأصناف مصنوعة منها41604

اتالقسم 42 عة باستثناء اآلالت واملعدَّ املنتجات املعدنية املصنَّ
منتجات معدنية إنشائية وأجزاؤها421

جسور وأجزاء جسور وأبراج وصواري شبكية، 421142110
من احلديد أو الصلب

28117308.10, .20691.11, .12

من 421242120 لألبواب  وعتبات  وُأُطرها  ونوافذ  أبواب 
احلديد أو الصلب أو األلومنيوم

28117308.30, 7610.10691.13, .21



الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

90

اجلاهزة( 421942190 املباين  )باستثناء  أخرى  إنشائية  هياكل 
الصلب  أو  احلديد  من  إنشائية،  هياكل  وأجزاء 
وأشكال  وزوايا  وأسياخ  ألواح  األلومنيوم؛  أو 
مياثلها،  وما  وأنابيب  خاصة  وأشكال  ومقاطع 
مهيأة لالستعمال يف اهلياكل اإلنشائية، من احلديد 
ات مماثلة  أو الصلب أو األلومنيوم؛ دعامات ومعدَّ
الزمة للسقاالت وشدات صب اخلرسانة وشدات 

ودعامات األسقف

2811 7308.40, .90,
7610.90

691.14, .19, .29

أو 422 احلديد  من  وأوعية  وخزانات  صهاريج 
الصلب أو األلومنيوم

مماثلة 422142210 وأوعية  ودن��ان  وصهاري��ج  خزان��ات 
)باستثناء ما يكون للغازات املضغوطة أو املسيَّلة(، 
سعتها  األلومنيوم،  أو  الصلب  أو  احلديد  من 
ات ميكانيكية  لتر، غري جمهزة مبعدَّ تتجاوز 300 

أو حرارية

28127309, 7611692.11, .12

أوعية للغازات املضغوطة أو املسيَّلة، من احلديد أو 422242220
الصلب أو األلومنيوم

28127311, 7613692.43, .44

التدفئة 423 مراجل  )باستثناء  مائي  خبار  مولدات 
املركزية( وأجزاؤها

28138401.10718.71مفاعالت نووية423142310

م��ن 423242320 غي��ره  أو  املائ��ي  البخ��ار  تولي��د  مراج��ل 
املركزية  التدفئة  مراجل  )باستثناء  األخبرة 
خبارًا  تنتج  أن  أيضًا  ميكنها  اليت  الساخن  باملاء 
املسعَّرة  املياه  مراجل  منخفض(؛  ضغط   ذا 

)شديدة السخونة(

28138402.11 -.20711.1

أجهزة مساعدة الستخدامها مع املراجل؛ مكثِّفات 423342330
لوحدات توليد الطاقة اليت تعمل بالبخار املائي أو 

غريه من األخبرة

28138404.10,.20711.21, .22

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئات 4231 إىل 42344233
28138401.40718.78أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4234142310

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئتني الفرعيتني 42320 42342
و42330

28138402.90, 8404.90711.91, .92

منتجات معدنية جاهزة أخرى429
منتجات معدنية من�زلية4291

أحواض غسيل أواين وأحواض غسيل وأحواض 42911
استحمام وأدوات صحية أخرى وأجزاؤها، من 

حديد أو صلب أو حناس أو ألومنيوم

2899 7324, 7418.20,
7615.20

697.5
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من�زلية 42912 أدوات  أو  املطبخ،  أو  للمائدة،  أدوات 
أخرى وأجزاؤها، من حديد أو صلب أو حناس 
أو ألومنيوم، أدوات جللي األواين ولبادات للجلي 
أو  حديد  من  مياثلها،  وما  وقفازات  الصقل،  أو 
أو  حديد  صوف  ألومنيوم؛  أو  حناس  أو  صلب 
صوف صلب؛ أجهزة آلية تدار يدويًا، تزن 10 
كيلو غرامات أو أقل، ُتستخدم يف حتضري، أو هتيئة 

أو تقدمي، األطعمة أو املشروبات

2899 7323, 7418.11,
 .19, 7615.11, .19,

8210

697.4, .81

)باستثناء سكاكني اآلالت( ومقصات 42913 سكاكني 
ونصاهلا

28938211, 8213696.4, .8

أمواس وشفرات حالقة )مبا يف ذلك الشفرات غري 42914
تامة الصنع بشكل قدد(

28938212696.3

أدوات قاطعة أخرى؛ جمموعات وأدوات جتميل 42915
األظافر

28938214696.5

مالعق، وشوكات، ومغارف، ومقاشد، وصحاف 42916
لتقدمي الكعك، وسكاكني خاصة لتقطيع األمساك، 
وسكاكني خاصة للزبد، ومالقط سكر، وأدوات 

مماثلة للمطبخ أو املائدة

28938215696.6

نوع 4292 من  اليدية  العدد  ذلك  يف  )مبا  يدوية  ُعدد 
احلراجة،  أو  البستنة  أو  الزراعة  يف  مستعمل 
واملناشري اليدوية، واملبارد، والزرديات، ومقصات 
املعادن، ومفاتيح ربط الصواميل اليدوية، ومواقد 
اليدوية  للعدد  تبديل  قطع  والقامطات(؛  اللحام، 
أو  املعادن  قوالب سحب  ذلك  مبا يف  اآللية،  أو 
حفر  أو  الصخور  ثقب  وعدد  بالبثق،  تشكيلها 
وعيدان،  ألواح،  اآلالت؛  وسكاكني  األرض، 
ولقم، وما مياثلها للُعدد، غري مركبَّة، من كربيدات 
معدنية مكتَّلة أو من خالئط خزفية متضمنة رابطًا 

معدنيًا )سريميت(
نوع 42921 من  اليدوية  الُعدد  ذلك  )مبا يف  يدوية  ُعدد 

احلراجة،  أو  البستنة  أو  الزراعة  يف  مستعمل 
واملناشري اليدوية، واملبارد، والزرديات، ومقصات 
املعادن، ومفاتيح ربط الصواميل اليدوية، ومواقد 

اللحام، والقامطات(

28938201 - 8206695.1 - .5, .7

قطع تبديل للُعدد اليدوية أو الُعدد اآللية، مبا يف ذلك 42922
وعدد  بالبثق،  تشكيلها  أو  املعادن  سحب  قوالب 
ثقب الصخور أو حفر األرض؛ سكاكني قاطعات 
للعدد،  مياثلها  وما  ولقم،  ألواح وعيدان  لآلالت؛ 
من  أو  مكتَّلة  معدنية  كربيدات  ومن  مركبَّة،  غري 

خالئط خزفية متضمنة رابطًا معدنيًا )سريميت(

28938207 - 8209695.6
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صهاريج ودنان وبراميل وصفائح وعلب وأوعية 4293
املضغوطة  الغازات  عدا  املواد  )جلميع  مماثلة 
ألومنيوم،  أو  صلب  أو  حديد  من   واملسيَّلة(، 
ال تتجاوز سعتها 300 لتر، غري مزودة بتجهيزات 
آلية أو حرارية؛ سدادات وأغطية للقناين واألواين 
وكبسوالت  الفلينية(،  السدادات  ذلك  يف  )مبا 
وأغطية  للرباميل،  ملولبة  وفتحات  للقوارير، 
لفتحات الرباميل، ومانعات تسرب، وغريها من 

لوازم التغليف، من معادن أساسية
وأوعية 42931 وعلب  وصفائح  وبراميل  ودنان  صهاريج 

مماثلة )جلميع املواد عدا الغازات املضغوطة واملسيَّلة(، 
من حديد أو صلب أو ألومنيوم، ال تتجاوز سعتها 

300 لتر، غري مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية

28997310, 7612692.41, .42

ذلك 42932 يف  )مبا  واألواين  للقناين  وأغطية  سدادات 
للقوارير،  وكبسوالت  الفلينية(،  السدادات 
لفتحات  وأغطية  للرباميل،  ملولبة  وفتحات 
لوازم  من  وغريها  تسرب،  مانعات  الرباميل، 

التغليف، من معادن عادية

28998309699.53

)زنربكات( 4294 ونوابض  معدنية  تثبيت  مشابك 
وأدوات متنوعة من أسالك معدنية

مضفرة 42941 وشرائط  وأمراس  وحبال  جمدولة  أسالك 
وَعالَّقات وما مياثلها، من حديد أو صلب، غري 

معزولة كهربائيًا

28997312693.11

أسالك جمدولة وكابالت وشرائط مضفرة وما مياثلها، 42942
من حناس أو ألومنيوم، غري معزولة كهربائيًا

28997413, 7614693.12, .13

نسج وألواح شبكية وشباك وسياج، من أسالك 42943
د )مشدود(،  حديد أو صلب أو حناس؛ معدن ممدَّ

من حديد أو صلب أو حناس

28997314, 7414693.5

مسامري، ومسامري تنجيد، ومشابك مزدوجة )غري 42944
)قالووظ(،  لولبية  ومسامري  التشبيك(،  دبابيس 
ومسامري بصواميل، وصواميل، وحماجن )شناكل( 
خابورية،  ومسامري  برشام،  ومسامري  لولبية، 
ومسامري تيلة، وحلقات زنق )وردات(، وأصناف 

مماثلة، من حديد أو صلب أو حناس أو ألومنيوم

2899 7317, 7318, 7415,
7616.10

694

نوابض )زنربكات( وأرياش نوابض، من حديد أو 42945
صلب، نوابض حناسية

28997320, 7416699.4

أسالك شائكة من حديد أو صلب؛ أسالك مربومة 42946
مزدوجة  وأسالك  مسطحة،  مفردة  أو  مستديرة 
غري حمكمة الربم، من النوع املستعمل يف السياج، 

من حديد أو صلب

28997313693.2
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حلام 429542950 وأقطاب  وألواح  وأنابيب  وعيدان  أسالك 
عادية  معادن  من  مماثلة،  ومنتجات  كهربائي، 
أو حمشوة مبواد  أو من كربيدات معدنية، مطلية 
مساعدة لصهر املعادن، من األنواع املستعملة يف 
أو  أو غريها،  النحاس  أو  بالقصدير  املعادن  حلام 
يف ترسيب املعادن أو الكربيدات املعدنية؛ أسالك 
من  مكتَّلة،  عادية  معادن  مساحيق  من  وعيدان 

األنواع املستعملة يف الطالء بالرش

28998311699.55

سلع معدنية أخرى4299
حلقات 42991 من  املكونة  السالسل  )باستثناء  سالسل 

مفصلية( وأجزاؤها، من حديد أو صلب، سالسل 
وأجزاؤها، من حناس

2899 7315.20 – .90,
7419.10

699.2, .71

وُأُطر 42992 أغالق  عادية،  معادن  من  وأقفال  مغاليق 
عادية؛  معادن  من  أقفال،  على  تشتمل  بأغالق، 
من  جتهيزات  عادية؛  معادن  من  وأجزاؤها،  مفاتيح 
معادن عادية لألثاث واألبواب والسروج وما مياثلها

28938301, 8302699.11, .13-.19

خزائن مصفَّحة أو مقوَّاة، وصناديق مقوَّاة وأبواب 42993
وصناديق  املصفَّحة،  للغرف  مأمونة  وخزانات 
معادن  من  مياثلها،  وما  املستندات  أو  للنقود 

عادية

28998303699.12

صواين وحوامل لألوراق، وصواين لألقالم وحوامل 42994
ات املكتبية،  لألختام املكتبية، وما مياثلها من املعدَّ

مصنوعة من معادن عادية، غري األثاث املكتيب

28998304895.11

شابكات 42995 واألضابري؛  األوراق  ضم  مللفات  لوازم 
وماسكات رسائل وأوراق، رقاع لعالمات الفهرسة، 
ات املكتبية، مصنوعة من معادن  وما مياثلها من املعدَّ

عادية؛ دبابيس يف شكل شرائح، من معادن عادية

28998305895.12

متاثيل صغرية وأصناف أخرى للزينة، من معادن 42996
عادية؛ ُأُطر للصور أو للرسوم أو ُأُطر مماثلة، من 

معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية

28998306.21 - .30697.82

إب��ر حياك��ة وإبر حبك ومتكات وصنارات كروشيه 42997
وخمارز تطريز وأصناف مماثلة، لالستعمال اليدوي، 
ودبابيس  مأمونة  دبابيس  صلب؛  أو  حديد  من 
أخرى، من حديد أو صلب، غري مصنفة يف موضع 
آخر؛ أغالق، وُأُطر بأغالق أبازمي، وأبازمي بأغالق، 
من  مياثلها،  وما  ومشابك، وعرى، وحماجن عرى 
أو  للمالبس  املستعملة  األنواع  من  عادية،  معادن 
لوازم  أو  اليدوية  احلقائب  أو  املظالت  أو  األحذية 
السفر أو ألصناف أخرى من املصنوعات؛ مسامري 
الساق من معادن عادية؛  برشام جموَّفة أو مشقوقة 

خرز وبّراق )ترتر( من معادن عادية

28997319, 8308699.3

اهليكل التفصيلي والتناظرات
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28998485.10749.91رفَّاصات )مراوح حمركات( السفن وشفراهتا42998

آخر 42999 موضع  يف  مصنفة  غري  معدنية،   سلع 
)مبا يف ذلك املراسي وخطاطيف السفن وأجزاؤها، 
الطحن واألصناف  أو صلب، كرات  من حديد 
أو  حديد  من  املطاحن،  يف  يستخدم  مما  املماثلة 
األسقف،  وأغطية  )املزاريب(،  امليازيب  صلب، 
من  املصنَّعة  األخرى  واألجزاء  املناور،  وُأُطر 
مشاجب  الزنك؛  من  مصنوعة  املباين،  مكونات 
القبعات والكتائف والتركيبات املماثلة، املصنوعة 
من معادن عادية؛ الغالقات ذاتية احلركة لألبواب 
املرنة  األنابيب  عادية؛  معادن  من  املصنوعة 
املصنوعة من معادن عادية؛ الالفتات املصنوعة من 

معادن عادية(

2899 7316, 7325, 7326,
 7419.91 .99,
 7508, 7616.91,
 .99, 7806, 7907,
 8007, 8306.10,

8307, 8310

 699.51, .52, .54,
.6, .73 - .79

اآلالت املستعملة يف األغراض العامةالقسم 43
املحركات والعنفات )التوربينات( وأجزاؤها431

حمركات احتراق داخلي مكبسية ترددية، من نوع 431143110
خالف النوع املستعمل يف السيارات والطائرات

2911 8407.21, .29, .90,
8408.10, .90

713.3, .8

يف 4312 ُيستعمل  نوع  من  داخلي  احتراق  حمركات 
السيارات

تعمل 43121 ترددية  مكبسية  داخلي  احتراق  حمركات 
األسطوانية  سعتها  بالشرر،  اإلشعال   بنظام 

ال تتجاوز 1000 سنتيمتر مكعب

34108407.31 - .33713.21

تعمل 43122 ترددية  مكبسية  داخلي  احتراق  حمركات 
األسطوانية  سعتها  بالشرر،  اإلشعال   بنظام 

ال تتجاوز 1000 سنتيمتر مكعب

34108407.34713.22

حمركات احتراق داخلي مكبسية ترددية تعمل بنظام 43123
دفع  يف  املستخَدم  النوع  من  االنضغاطي  اإلشعال 

املركبات غري قاطرات السكك احلديدية أو الترام

34108408.20713.23

أجهزة 4313 الفضائية؛  واملركبات  للطائرات  حمركات 
سطح  على  إيقافها  وأجهزة  الطائرات،  إطالق 
األرضية  واألجهزة  املماثلة،  األجهزة  أو  السفن 

لتعليم الطريان
حمركات احتراق داخلي مكبسية ترددية أو دوارة 43131

تعمل بنظام اإلشعال بالشرر، للطائرات
35308407.10713.11

نفاثة وحمركات عنفية 43132 حمركات عنفية )توربينية( 
)توربينية( مروحية

35308411.11 - .22714.41, .81

العنفية 43133 املحركات  غري  فعلية  رد  حمركات 
)التوربينية( النفاثة

35308412.10714.49
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أجهزة إطالق الطائرات؛ أجهزة إيقاف الطائرات 43134
على سطح السفن أو األجهزة املماثلة؛ األجهزة 

األرضية لتعليم الطريان

35308805792.83

املائي، وأخبرة 4314 بالبخار  عنفات )توربينات( تعمل 
أخرى؛ عنفات )توربينات( ودواليب تعمل بقوة 
العنفية  املحركات  غري  غازية  عنفات  املياه،  دفع 

النفاثة واملحركات العنفية املروحية
املائي، وأخبرة 43141 بالبخار  عنفات )توربينات( تعمل 

أخرى
29118406.10, .81, .82712.1

تعمل 43142 ودواليب  هيدروليكية  )توربينات(  عنفات 
بقوة دفع املياه

29118410.11 - .13718.11

النفاثة 43143 العنفية  املحركات  غري  غازية  عنفات 
واملحركات العنفية املروحية

29118411.81, .82714.89

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئات 4311 إىل 43154314
املكبسية 43151 الداخلي  االحتراق  ملحركات  أجزاء 

أو  بالشرر  اإلشعال  بنظام  تعمل  اليت  الترددية 
الدّوارة اليت تعمل بنظام اإلشعال االنضغاطي

34308409.91, .99713.9

املكبسية 43152 الداخلي  االحتراق  ملحركات  أجزاء 
بالشرر،  اإلشعال  بنظام  تعمل  اليت  الدوَّارة  أو 

املستخدمة للطائرات

35308409.10713.19

29118406.90712.8أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4315343141

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 43142 مبا 43154
يف ذلك املنظمات

29118410.90718.19

واملحركات 43155 النفاثة  العنفية  للمحركات  أجزاء 
العنفية املروحية

35308411.91714.91

29118411.99714.99أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4315643143

مضخات وضواغط وحمركات تعمل بقوة دفع 432
املاء واهلواء املضغوط، وصماماهتا وأجزاؤها

املاء واهلواء 4321 ماكينات وحمركات تعمل بقوة دفع 
املضغوط

املاء واهلواء 43211 ماكينات وحمركات تعمل بقوة دفع 
املضغوط ذات مكابس ترددية )أسطوانية(

29128412.21, .31718.91, .92

املاء 43212 دفع  بقوة  تعمل  ماكينات وحمركات أخرى 
واهلواء املضغوط

29128412.29, .39, .80718.93

7.- 82742.1. - 29128413.11مضخات للسوائل، رافعات سوائل432243220

مضخات هواء أو مضخات تفريغ هواء؛ ضواغط 432343230
هواء أو غازات أخرى

29128414.10 - .40, .80743.1

اهليكل التفصيلي والتناظرات
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من 432443240 مياثلها  وما  وصمامات  وحمابس  حنفيات 
األجهزة لألنابيب أو جدران املراجل أو الصهاريج 

أو الرواقيد أو ما مياثلها

29128481.10 - .80747.1 - .8

إىل 4325  4321 الفئات  يف  املصنفة  للسلع  أجزاء 
4324

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئتني الفرعيتني 43211 43251
غري  الفعلية  رد  املحركات  أجزاء  و43212؛ 

املحركات العنفية النفاثة

29128412.90718.99

92742.9. ,29124813.91أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4325243220

43230؛ 43253 الفرعية  الفئة  يف  املصنفة  للسلع  أجزاء 
إعادة  أو  التهوية  فتحات  وأغطية  مراوح  أجزاء 

تدوير اهلواء حتتوي على مراوح

29128414.90743.8

29128481.90747.9أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4325443240

ات 433 ومعدَّ تعشيق  وأجهزة  وتروس  مدحرجات 
نقل حركة وأجزاؤها

8. - 80746.1. - 29138482.10مدحرجات ِبُكرات أو بأسطوانات433143310

أعمدة نقل احلركة وأذرع التدوير؛ أغطية حمامل 433243320
تعشيق؛  وأجهزة  تروس  عادية؛  أعمدة  وحمامل 
وغريها  تروس  وعلب  دلفينية  أو  كروية  لوالب 
للحركة  مة  منظِّ دواليب  السرعة؛  مغيِّرات  من 
وقارنات  معشقات  وبكرات؛  )احلدافات( 

للحركة؛ سالسل وصل )زردات( مفصلية

2913 7315.11, .12,
8483.10 - .60

748.1 - .32, .4 - .6

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئتني 4331 و43334332
99746.9.,29138482.91أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4333143310

9. ,8483.90748.39 ,29137315.19أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4333243320

أفران ومشاعل أفران صهر وأجزاؤها434
أو 434143410 السائل  بالوقود  تعمل  صهر  أفران  مشاعل 

الوقود الصلب املسحوق أو بالغاز؛ وقَّادات آلية 
وسفود آلية ومفرغات رماد آلية وما مياثلها من 

األجهزة

29148416.10 - .30741.21 - .25

أفران وأفران صهر للصناعة أو املختربات، باستثناء 434243420
تسخني  ات  معدَّ الكهربائية،  غري  املخابر  أفران 
صناعية أو خمتربية أخرى تعمل بالتأثري الكهربائي 

أو حبجز الشحنة الكهربائية

2914 8417.10, .80,
8514.10 - .40

 741.31 - .34, .36,
.38

الفرعيتني 434343430 الفئتني  يف  املصنفة  للسلع   أجزاء 
غري  املخابز  ألفران  وأجزاء  و43420؛   43410

الكهربائية

2914 8416.90, 8417.90,
8514.90

741.28, .35, .39
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ات رفع ومناولة، وأجزاؤها435 معدَّ
ترسية 435143510 الدالء، وروافع  بكارات وآالت رفع غري 

ورحويات؛ روافع سيارات
29158425744.2, .4

وتنضيد؛ 435243520 وتفريغ  وحتميل  رفع  وأجهزة  آالت 
أوناش؛ هياكل رفع متحركة، وحامالت متباعدة 

اجلانبني، وسيارات نقل مزودة بروافع

29158426744.3

نقل 435343530 سيارات  شوكية؛  بروافع  مزودة  سيارات 
أخرى سواء كانت مزوَّدة أو غري مزوَّدة مبعدَّات 
رفع ومناولة؛ جرارات من النوع املستخَدم على 

أرصفة حمطات السكك احلديدية

2915 8427, 8709.11,
.19

744.11 - .15

85. ,40744.81. ,29158428.10روافع ودالء وسالمل متحركة وممرات متحركة435443540

باهلواء 435543550 تعمل  واملواد  للسلع  وحوامل  مصاعد 
املضغوط أو بأية واسطة أخرى للحركة املستمرة

29158428.20, .32.- .39744.71,.73 - .79

90744.89. - 29158428.50آالت رفع ومناولة وحتميل وتفريغ أخرى435643560

الفئات الفرعية 43510 435743570 أجزاء للسلع املصنفة يف 
إىل 43560

2915 8431.10 - .39,
8709.90

744.19, .9

للمرافع 435843580 وقبضات  وخطافات  وجمارف  قواديس 
واحلفارات وما مياثلها

29158431.41712.91

آالت أخرى متعددة األغراض وأجزاؤها439
ات تكييف 4391 ات التقطري، معدَّ مولدات غازات؛ معدَّ

اهلواء والتربيد؛ آالت الترشيح
مولدات غازات هوائية أو غازات مائية، مولدات 43911

الغاز  مولدات  من  مياثلها  وما  األسيتيلني  غاز 
مبعاجلة املاء؛ أجهزة التقطري أو التكرير؛ وحدات 

تبادل احلرارة؛ آالت لتسّيل اهلواء أو الغازات

29198405.10, 8419 
.40 - .60

741.71 .73 - .75

55. ,83741.51. - 29198415.10وحدات تكييف اهلواء43912

احلرارية، 43913 واملضخات  والتجميد،  التربيد  ات  معدَّ
ات من النوع املخصص لالستخدام  باستثناء املعدَّ

املن�زيل 

29198415.50 - .69741.43, .45

آالت وأجهزة ترشيح وتنقية للسوائل أو الغازات، 43914
اهلواء  ومرشحات  الزيوت  مرشحات  باستثناء 

الداخل ملحركات االحتراق الداخلي

2919 8421.21, .22, .29,
.39

 743.61, .62, .67,
.69

مرشحات الزيوت ومرشحات النفط ومرشحات 43915
االحتراق  ذات  للمحركات  الداخل  اهلواء 

الداخلي

29198421.23, .31743.63, .64

أجهزة 4392 والوزن؛  والتعبئة  القناين  لتنظيف  آالت 
رش
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من 43921 غريها  أو  القناين  جتفيف،  أو  تنظيف،  آالت 
األوعية؛ آالت تعبئة القناين أو العلب أو الصناديق أو 
األكياس أو غريها من األوعية، أو إغالقها أو ختمها 
أو سدها أو لصق الرقاع عليها؛ أجهزة إضافة الغاز 

إىل املشروبات الغازية؛ أجهزة تعبئة أو رزم أخرى

29198422.20-.40745.23, .27

أجهزة وزن )باستثناء املوازين اليت تبلغ حساسيتها 43922
5 سنتيغرامات أو أقل(

29198423.10 - .89745.31,.32

أجهزة إطفاء احلريق؛ مسدسات الرش وما مياثلها 43923
من أجهزة؛ آالت السفع بالبخار أو الرمال وما 
أجهزة  النافثة؛  أو  القاذفة  اآلالت  من  مياثلها 
ميكانيكية أخرى لنفث، أو نثر أو رش، السوائل 
يف  املستخَدمة  األجهزة  باستثناء  املساحيق  أو 

الزراعة أو فالحة البساتني

29198424.10 - .30, .89745.61 - .63, .65

*99. ,29198484749.2حشيات من ألواح معدنية43924

موضع 4393 يف  مصنفة  غري  األغراض  متعددة  آالت 
آخر

مراوح، باستثناء النوع املن�زيل؛ أجهزة طرد مركزي، 43931
باستثناء فرَّازات القشدة وأجهزة جتفيف املالبس

29198414.59, 8421.19743.43, .59

املواد 43932 ملعاجلة  آخر  موضع  يف  مصنفة  غري  آالت 
بعملية يتم فيها تغيري درجة احلرارة

29198419.89741.89

آالت الصقل والترقيق أو غريها من آالت التجليخ، 43933
باستثناء آالت جتليخ املعادن أو الزجاج

29198420.10745.91

,81. ,29. ,8476.21 2919أجهزة آلية لبيع السلع43934
.89

745.95

29198422.19745.21آالت غسل الصحون، عدا النوع املن�زيل43935

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئات 4391 إىل 43944393
غ��ازات 43941 أو  ه��وائية  غ��ازات  م��ول��دات  أج��زاء 

مائي��ة، أج��زاء مول��دات غاز األسيتيلني وما مياثلها 
من مولدات الغاز مبعاجلة املاء؛ أجزاء للسلع املصنفة 
التربيد  ات  معدَّ أجزاء  43912؛  الفرعية  الفئة  يف 
آلالت  أجزاء  احلرارية؛  واملضخات  والتجميد 

معاجلة املواد بعملية يتم فيها تغيري درجة احلرارة

2919 8405.90, 8415.90,
 8418.91, .99,

8419.90

 741.49, .59, .72,
.9

أجزاء ألجهزة الطرد املركزي مبا يف ذلك أجهزة 43942
التجفيف بالطرد املركزي؛ أجزاء آالت وأجهزة 

الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات

29198421.91, .99743.91, .95

الفئات الفرعية 43922 43943 أجزاء للسلع املصنفة يف 
و43923 و43933؛ منتجات موازين )عيارات(؛ 
امليكانيكية  الوزن؛ أجزاء لألجهزة  أوزان آلالت 
املساحيق  أو  السوائل  رش،  أو  نثر  أو  لنفث، 

املستخدمة يف الزراعة وفالحة البساتني

2919 8420.91, .99,
 8423.90, 8424.90,

8476.90

 745..39, .68, .93,
.97
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غسل 43944 وآالت  آخر  موضع  يف  مصنفة  غري  أجزاء 
الصحون؛ أجزاء آالت تنظيف، أو جتفيف، القناين 
أو غريها من األوعية؛ أجزاء آالت تعبئة القناين أو 
العلب أو الصناديق أو األكياس أو غريها من األوعية، 
الرقاع  لصق  أو  سدها  أو  ختمها  أو  إغالقها  أو 
املشروبات  إىل  الغاز  إضافة  آالت  أجزاء  عليها؛ 

الغازية؛ أجزاء آالت تعبئة أو َرزم أخرى 

29198422.90745.29

يف 43949 مصنفة  غري  كهربائية،  غري  آلالت،  أجزاء 
موضع آخر

29198485.90749.99*

صة الغرضالقسم 44 آالت خمصَّ
آالت زراعية وحراجية وأجزاؤها441

البساتني 441144110 الزراعة أو فالحة  أالت مما يستعمل يف 
فالحتها؛  أو  للزراعة  التربة  لتحضري  احلراجة  أو 

مسوّيات أرض احلدائق أو املالعب الرياضية

29218432.10 - .80721.11 - .18

أو 441244120 املتن�زهات  أو  للحدائق  حشائش  جزَّازات 
املالعب الرياضية

29218433.11, .19721.21

جزَّازات حشائش أخرى، ؛ آالت أخرى لصناعة 441344130
أخرى  آالت  علف؛  أو  قش  مكابس  القش؛ 

للحصد؛ آالت دراس

29218433.20 - .59721.22, .23

خ��الف 441444140 املش��اة،  فيه��ا  يتحك��م  ج��رارات 
الن��وع املستخ��َدم عل��ى أرصفة حمطات السكك 

احلديدية

29218701.10722.41

السكك 441544150 مّد  جرارات  خالف  أخرى،  جرارات 
نصف  مركبات  جتر  اليت  والشاحنات  احلديدية، 
على  املستخَدم  النوع  من  واجلرارات  مقطورة، 

أرصفة السكك احلديدية

29218701.90722.49

رش 441644160 أو  نشر  أو  لنف��ث  ميكانيكي���ة  أجه���زة 
السوائل أو املساحيق ألغراض الزراعة أو فالحة 

البساتني

29218424.81745.64

مقطورات وأشباه مقطورات ذاتية التحميل وذاتية 441744170
التفريغ تستخَدم يف األغراض الزراعية

29218716.20786.21

أو 441844180 البيض  تصنيف  أو  فرز  أو  لتنظيف  آالت 
صة  الفواكه أو البذور أو احلبوب أو اخلضر املخصَّ
آالت  الزراعية؛  املنتجات  من  غريها  أو  املجفَّفة 
دواجن؛  وتفريخ  حضانة  أجهزة  اللنب؛  حلب 
آالت مما يستعمل يف الزراعة أو فالحة البساتني 
أو احلراجة أو تربية الدواجن أو تربية النحل، غري 

مصنفة يف موضع آخر

2921 8433.60, 8434.10,
 8436.10 - .80,

8437.10

 721..26, .27, .31,
.95. .96

اهليكل التفصيلي والتناظرات

الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3



الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

100

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئات الفرعية 44110 إىل 441944190
44130؛ أجزاء آلالت تنظيف أو فرز أو تصنيف 
البيض أو الفواكه أو املنتجات الزراعية األخرى؛ 
أجزاء  الدواجن؛  وتفريخ  أجزاء ألجهزة حضانة 
غري مصنفة يف موضع آخر لآلالت اليت تستخَدم 
وتربية  واحلراجة  البساتني  وفالحة  الزراعة  يف 

الدواجن وتربية النحل

2921 8432.90, 8433.90,
8436.91, .99

721.19, .29, .99

ُعدد آلية وأجزاؤها وتوابعها442
أية 4421 لشغل  آلية  عدد  الفلزات،  لتشغيل  آلية  ُعدد 

مادة باستخدام حزم الليزر أو عمليات مماثلة
ُعدد آلية لتشغيل أية مادة بإزالة املادة عن طريق 44211

الليزر أو غريها من  عمليات تستخدم فيها حزم 
احلزم الضوئية، أو حزم الفوتونات، أو احلزم فوق 
التفاعالت  أو  الكهربائي،  التفريغ  أو  الصوتية، 
أو  اإللكترونية،  احلزم  أو  الكيميائية،  الكهربائية 

احلزم األيونية، أو قوس البالزما

29228456731.1

مراكز تشغيل آيل باملكنات، وآالت إنشاء فردية 44212
)حمطة واحدة(، وآالت حتويل متعددة املحطات، 

لشغل املعادن

29228457731.2

29228458731.3خمارط إلزالة املعادن44213

54. - 69731.41. - 29228459.10ُعدد آلية لثقب أو حفر أو تفريز املعادن44214

املعدن، 44215 بإزالة  اللوليب  الثقب  أو  للولبة  آلية  ُعدد 
متحركة  رؤوس  ذات  وآالت  املخارط  باستثناء 

يف مسارات حمددة 

29228459.70731.57

أو 44216 صقل  أو  َسّن  أو  شحذ  أو  لتنعيم  آلية  ُعدد 
جتليخ بالتحضني، أو تلميع املعادن أو الكربيدات 
تتضمن  اليت  اخلزفية  السبائك  أو  امللبدة  املعدنية 
رابطًا معدنيًا )سريميت( بتجهيزها بطرق أخرى 
ُتستخدم فيها أحجار الشحذ أو املواد احلاكة أو 
التشكيل  أو  للقشط  آلية  ُعدد  التلميع؛  منتجات 
أو التثقيب أو ختليق الثقوب، أو قطع التروس أو 
جتليخها أو جتهيزها أو النشر أو القطع، وُعدد آلية 
أخرى تعمل بإزالة املعادن أو الكربيدات املعدنية 
رابطًا  تتضمن  اليت  اخلزفية  السبائك  أو  امللبَّدة 

معدنيًا )سريميت(، غري مصنفة يف موضع آخر

29228460, 8461731.6, .7

أو 44217 الدق  أو  بالَطرق  املعادن  لتشغيل  آلية  ُعدد 
املعادن  لتشغيل  آلية  عدد  قوالب؛  يف  الكبس 
التسطيح أو القص  التقومي أو  باحلين أو الطي أو 
لتشغيل  أخرى  مكابس  التحزيز؛  أو  التخرمي  أو 

املعادن أو الكربيدات املعدنية

29228462733.1
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ُعدد آلية غري مصنفة يف موضع آخر لتشغيل املعادن 44218
أو الكربيدات املعدنية امللبَّدة أو السبائك اخلزفية اليت 

تتضمن رابطًا معدنيًا )سريميت( دون إزالة املادة

29228463733.9

ُعدد آلية لتشغيل احلجر أو اخلزف أو ما مياثلهما، 4422
��اة  املقسَّ واللدائ��ن  والعظ��م  اخلش��ب   وتشغي��ل 
وما مياثلها؛ مكابس لصنع ألواح اخلشب احلبييب 

وما مياثله
ُعدد آلية لتشغيل احلجر واخلزف أو اخلرسانة أو 44221

أو  املعادن  من  مياثلها  ما  أو  اإلسبستوس  أمسنت 
لشغل الزجاج على البارد

29228464728.11

أو 44222 الفلني،  أو  اخلشب،  لتشغي��ل  آلي��ة  ُع��دد 
املقساة  واللدائن  املقسى،  املطاط  أو  العظم، 
ألواح  لصنع  مكابس  املماثلة،  املقساة  املواد  أو 
اخلشب احلبييب، أو ألواح البناء الليفية من اخلشب 
أو املواد اخلشبية األخرى، وآالت أخرى ملعاجلة 

اخلشب أو الفلني

29228465, 8479.30728.12, .44

الُعدد اليدوية، والُعدد اآللية ذات املحركات 4423
ُعدد تعمل وهي ُممَسكة باليد، ُتدار بضغط اهلواء 44231

أو ذات حمرك غري كهربائي مندمج هبا
2922 8467.11, .19, .81,

.89
745.11, .12

أدوات كهربائية - ميكانيكية تعمل وهي ُممَسكة 44232
باليد، ذات حمرك كهربائي مندمج هبا

29228467.21, .22, .29778.41 - .45

وأجهزة 442444240 آالت  بأنواعه؛  اللحام  وأجهزة  آالت 
آالت  بالغاز؛  تعمل  املعادن  سطوح  لتقسية 
أو  للمعادن  باحلرارة  للرش  كهربائية  وأجهزة 

الكربيدات املعدنية امللبدة

2922 8468.10 - .80,
8515.11 - .80

 737.31 - .37, .41
- .43

يف 4425 املصنفة  للسلع  وتوابع  أجزاء  ُعدد،  حوامل 
الفئات 4421 إىل 4424

الفتح، 44251 ذاتية  ملولبات  وحوامل  ُعدد،  حوامل 
ومثبتات مشغوالت ورؤوس تقسيم زاوي وتوابع 
خاصة أخرى للُعدد اآللية، حوامل الُعدد اليدوية 
من أي نوع كانت، أجزاء وتوابع أخرى للسلع 

املصنفة يف الفئة 4421

2922 8466.10 - .30, .93,
.94

735.1, .9

الفرعية 44252 الفئة  يف  املصنفة  للسلع  وتوابع  أجزاء 
لتشغيل  اآللية  للُعدد  وتوابع  أجزاء  44221؛ 

اة أو ما مياثلها اخلشب أو العظم أو اللدائن املقسَّ

29228466.91, .92728.19

745.19*99. ,92.,*29228467.91أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4425344231

778.48*99. ,*29228467.91أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4425444232

49. ,8515.90737.39 ,29228468.90أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4425544240
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آالت تستعمل يف امليتالورجيا وأجزاؤها443
وآالت 443144310 سبك  وقوالب  صب  ومغارف  حموالت 

يف  أو  امليتالورجيا  يف  املستعمل  النوع  من  صب 
مسابك الفلزات؛ مدلفنات الفلزات

2923 8454.10 - .30,
8455.10 - .22

737.11, .12, .21

443244320 44310 الفرعية  الفئة  يف  املصنفة  للسلع   أجزاء 
)مبا يف ذلك أسطوانات دلفنة للمدلفنات(

2923 8454.90, 8455.30,
.90

737.19, .29

املحاجر 444 واستغالل  التعدين  عمليات  آالت 
واإلنشاء، وأجزاؤها

مصاعد وناقالت متواصلة احلركة لنقل السلع أو 4441
املواد، مصمَّمة خصيصًا لالستخدام حتت األرض؛ 
قاطعات الفحم أو الصخور وآالت شق األنفاق؛ 

آالت أخرى للثقب واحلفر
مصاعد وناقالت متواصلة احلركة لنقل السلع أو 44411

املواد، مصممة خصيصًا لالستخدام حتت األرض
29248428.31744.72

قاطعات الفحم أو الصخور، وآالت شق األنفاق؛ 44412
آالت أخرى للثقب أو احلفر

29248430.31 - .49723.35, .37, .44

التسوية 4442 أو  للتمهيد  متحركة  أخرى  آالت 
أو  الترصيص  أو  الدك  أو  احلفر  أو  الكشط  أو 
املعادن أو  أو  االستخراج، ذاتية احلركة، لألتربة 
الركازات، )مبا يف ذلك البولدوزورات واملجارف 

امليكانيكية واهلراسات(
19723.11. ,29248429.11بولدوزورات وجرافات زاوية، ذاتية الدفع44421

29248429.20723.12ممهدات ومسويات، ذاتية الدفع44422

29248429.30723.31كاشطات، ذاتية الدفع 44423

29248429.40723.33آالت دك وهراسات، ذاتية الدفع44424

29248429.51723.21جمارف حتميل طرفية أمامية، ذاتية الدفع44425

ميكانيكية، 44426 حتميل  وجمارف  وحفارات  جمارف 
 360 يدور  علوي  هيكل  ذات  الدفع،  ذاتية 
درجة، باستثناء جمارف التحميل الطرفية األمامية

29248429.52723.22

ميكانيكية، 44427 حتميل  وجمارف  وحفارات  جمارف 
باستثناء جمارف التحميل الطرفية األمامية واآلالت 
درجة؛   360 يدور  الذي  العلوي  اهليكل  ذات 
آالت متحركة للتمهيد أو التسوية أو الكشط أو 
أو  االستخراج  أو  الترصيص،  أو  الدك  أو  احلفر 
الثقب، غري مصنفة يف موضع آخر، ذاتية احلركة 

لألتربة واملعادن والركازات

29248429.59, 8430.50723.29, .39

29248704.10782.11قالبات لالستخدام خارج الطرق الرئيسية 44428

29248431.42723.92شفرات للبولدوزورات وجرافات الزاوية 44429
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ج��ارفات 444344430 واستخراجه��ا؛  الركائ��ز  دق  آالت 
متحركة  أخرى  آالت  الثلج؛  ونافخات  الثلج 
للتمهيد أو التسوية أو الكشط أو احلفر أو الدك 
أو الترصيص أو االستخراج أو الثقب، غري ذاتية 
آالت  الركازات؛  أو  املعادن  أو  لألتربة  الدفع، 
لألشغال العامة واملباين غري مصنفة يف موضع آخر 

أو ما مياثلها

2924 8430.10, .20, .61,
.69, 8479.10

 723.41, .42, .45
- .48

آالت وأجهزة لفرز أو غربلة أو فصل أو غسل 444444440
أو سحق أو طحن أو خلط أو عجن األتربة أو 
احلجارة أو الركازات أو غريها من املواد املعدنية 
تكتيل  آالت  صلبة؛  مواد  هيئة  على  املوجودة 
أو  الصلب  املعدين  للوقود  قولبة  أو  تشكيل  أو 
ى، أو مواد  املعاجني اخلزفية أو األمسنت غري املقسَّ
املعدنية  املنتجات  من  ذلك  غري  أو  التجصيص، 
املوجودة على شكل مساحيق أو معاجني؛ آالت 

لتشكيل قوالب للصب من الرمل

29248474.10 - .80728.31 - .34

29248701.30722.3جرارات مد السكك احلديدية444544450

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئات 4441 إىل 44464444
أجزاء غري مصنفة يف موضع آخر آلالت الثقب أو 44461

احلفر آلالت وأجهزة رفع وحتميل وتفريغ وتنضيد، 
وحامالت  عجالت،  على  متنقلة  رفع  وهياكل 
متباعدة اجلانبني، وعربات نقل مزودة مبرفاع؛ أجزاء 
غري مصنفة يف موضع آخر آلالت متحركة للتمهيد 
أو التسوية أو الكشط أو احلفر أو الدك أو الترصيص 
أو  املعادن  أو  لألتربة  الثقب  أو  االستخراج  أو 
الركازات؛ أجزاء آالت دق الركائز واستخراجها؛ 

أجزاء جارفات الثلج ونافخات الثلج

29248431.43, .49723.93, .99

29248474.90728.39أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4446244440

والتبغ 445 واملشروبات  األغذية  جتهيز  آالت 
وأجزاؤها

آالت داخلة يف صناعات األغذية واملشروبات والتبغ4451
29258421.11743.51فرَّازات القشدة44511

29258434.20721.38أجهزة لصناعة األلبان44512

أو 44513 احلبوب  ملعاجلة  أو  للمطاحن،  وأجهزة  آالت 
يف  املستعملة  األنواع  خالف  املجفَّفة،  البقول 

املزارع

29258437.80727.11

يف 44514 يستعمل  مما  مماثلة  وآالت  ومهارس  معاصر 
صناعة النبيذ أو عصري التفاح )سيدر( أو عصائر 

الفواكه أو املشروبات املماثلة

29258435.10721.91

اهليكل التفصيلي والتناظرات
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جتفيف 44515 أجهزة  الكهربائية؛  غري  املخابز،  أفران 
املشروبات  إلعداد  آالت  الزراعية؛  املنتجات 
باستثناء  األغذية،  تسخني  أو  لطبخ  أو  الساخنة 

األنواع املن�زلية

2925 8417.20, 8419.31,
.81

741.37, .84, .87

آخ����ر 44516 موضع  يف  مصنفة  غري  وأجهزة  آالت 
لتحضري وصنع األغذية واملشروبات على املستوى 

الصناعي )مبا يشمل الدهون أو الزيوت(

2925 8438.10 - .80,
8479.20

727.21, .22

29258478.10728.43آالت غري مصنفة يف موضع أخر لتجهيز التبغ44517

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة 44524451
صناع��ة 44521 وألجه���زة  احلل��ب  آلالت  أج��زاء 

الفرعية  الفئة  يف  املصنفة  للسلع  أجزاء  األلب���ان، 
44514

29258434.90, 8435.90721.39, .98

أجزاء آلالت تنظيف، أو فرز أو تدريج، البذور 44522
أو احلبوب أو البقول املجفَّفة؛ أجزاء غري مصنفة 
يف موضع آخر للسلع املصنفة يف الفئتني الفرعيتني 

44513 و44516 

29258437.90, 8438.90727.19, .29

جتهيز 4523 آخر آلالت  موضع  يف  مصنفة  غري  أجزاء 
التبغ

29258478.90728.53

واجللود 446 واملالبس  املنسوجات  إلنتاج  آالت 
وأجزاء هذه اآلالت 

ونسجها 4461 وغزهلا  النسجية  املواد  لتحضري  آالت 
وتصنريها

املواد 44611 قطع،  أو  جتهيز  أو  سحب  أو  لبثق،  آالت 
األلياف  إلعداد  آالت  االصطناعية؛  النسجية 
للف  آالت  النسجية؛  اخليوط  إنتاج  أو  النسجية 
املواد النسجية على بكرات وآالت إلعداد اخليوط 
والتصنري  للنسج  آالت  يف  لالستخدام   النسجية 

وما مياثلها

29268444, 8445724.41 - .43, .54

29268446724.51آالت نسج )أنوال(44612

الغرز، 44613 تثبيت  وآالت  )تريكو(  تصنري  آالت 
وآالت لصنع اخليوط الَبرمي أو الُتّل، أو املسنَّنات 
ضات  )دانتيل( واملطرَّزات أو املزرَكشات أو املنضَّ

أو الشبكية، وآالت عنقدة اخلمل

29268447724.52, .53

أجهزة مساعدة تستخدم مع آالت لبثق أو إعداد 44614
أو  النسجية  املواد  تصنري  أو  نسج  أو  غزل   أو 

ما مياثلها

29268448.11, .19724.61

واملالبس 4462 النسجية  املواد  إلنت���اج  أخ��رى  آالت 
)مبا فيها ماكينات اخلياطة(
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غري 44621 املواد  أو  اللباد  جتهيز  أو  لصنع  آالت 
قوالب  خاصة؛  بأشكال  أو  كِقطع  املنسوجة، 
كي  أو  عصر  أو  لغسل  آالت  القبعات؛  لصنع 
جتهيز  أو  هتذيب  أو  صبغ  أو  قصر  أو  كبس  أو 
أو تغطية أو تشريب اخليوط النسجية أو األلياف 
آالت  باستثناء  املصنوعة،  النسجية  األصناف  أو 
الغسل من الطراز املستعمل يف املنازل أو املغاسل 
اجلافة؛ آالت  بالطريقة  والتنظيف  الغسل  وآالت 
لوضع املعاجني على القماش األساسي أو غريه من 
احلوامل املستعملة يف صنع أغطية األرضيات مثل 
مشمع األرضية )اللينوليوم(؛ آالت للف األقمشة 

النسجية أو حلها أو طيها أو قصها أو تسنينها

2926 8449, 8451.30 -
.80

724.55, .74

آالت غسل من الطراز املستعمل يف املغاسل، تزيد 44622
سعة كل منها عن 10 كغ من البياضات اجلافة؛ 
آالت للتنظيف اجلاف؛ آالت جتفيف لألقمشة أو 
األصناف النسجية، تزيد سعة كل منها عن 10 

كغ من البياضات اجلافة

2926 8450.20, 8451.10,
.29

724.71 - .73

آالت خياطة، عدا آالت خياطة الكتب وآالت 44623
اخلياطة املن�زلية

29268452.21,.29724.35

أو 446344630 الصالل  تشغيل  أو  دباغة  أو  لتحضري  آالت 
أو تصليح،  أو لصنع،  املدبوغة  اجللود  أو  اجللود 
األحذية أو أصناف أخرى مصنوعة من الصالل أو 
اجللود أو اجللود املدبوغة، خالف آالت اخلياطة

29268453.10 - .80724.81 - .85

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة 4461؛ أجزاء للسلع 446444640
أجزاء  باستثناء   44621 الفرعية  الفئة  يف  املصنفة 
آالت لصنع أو جتهيز اللباد أو املواد غري املنسوجة 
يف  املصنفة  للسلع  أجزاء  القبعات؛  صنع  وقوالب 
الغسل  آالت  من  أجزاء  44622؛  الفرعية  الفئة 
من الطراز املستعمل يف املنازل أو املغاسل وآالت 
تزيد سعة كل منها عن  النسجية ال  املواد  جتفيف 
10كغ من البياضات اجلافة؛ أجزاء للسلع املصنفة 
يف الفئة الفرعية 44623 )مبا فيها إبر آالت اخلياطة 
أجزاء  اخلياطة(؛  آالت  وأغطية  وقواعد  واألثاث، 

للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 44630

2926 8448.20 - .59,
 8450.90, 8451.90,
 8452.30 - .90,

8453.90

 724.39, .49, .67,
.68, .88, .9

أسلحة وذخائر وأجزاؤها447
احلربية، 447144710 املدرعة  املركبات  من  وغريها  دبابات 

جمهزة مبحركات، وأجزاؤها
29278710891.11

واملسدسات 447244720 الغدارات  خالف  حربية،  أسلحة 
والسيوف وما مياثلها 

29279301891.12
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أخرى 447344730 نارية  وأسلحة  ومسدسات  غدارات 
وأجهزة مماثلة؛ أسلحة أخرى

29279302 - 9304891.14, .3

قنابل وقنابل يدوية وقذائف حبرية )طوربيدات( وألغام 447444740
وقذائف، وذخائر حربية مماثلة، وأجزاؤها؛ خراطيش 
وأج��زاؤها،  واملقذوف��ات،  الذخ��ائ��ر  م�ن  وغي��رها 

مبا يشمل حشوات الطلقات واخلراطيش

29279306891.2

سيوف وخناجر وحراب ورماح وما مياثلها من 447544750
أسلحة، وأجزاؤها، وأغمادها وأجربتها

28939307891.13

29279305891.9أجزاء ألسلحة حربية وأسلحة أخرى447644760

أجهزة منـزلية وأجزاؤها448
كهربائية 4481 غري  ثالجات  من�زلية؛  كهربائية  أجهزة 

وآالت جتفيف املالبس
كهربائية 44811 املن�زيل،  النوع  من  وجممدات  ثالجات 

أو غري كهربائية
29308418.10 - .40775.2

أو 44812 املالبس  لغسل  وآالت  أطباق  غساالت 
البياضات أو جتفيفها، من النوع املن�زيل، كهربائية 

أو غري كهربائية

2930 8422.11, 8450.11 -
.19, 8451.21

775.1, .3

29306301.10775.85بطانيات كهربائية44813

29268452.10724.33آالت خياطة من�زلية44814

مراوح وأغطية للتهوية أو إلعادة تدوير اهلواء من 44815
النوع املن�زيل

29308414.51, .60743.41, .45

أجهزة من�زلية كهربائية صغرية أخرى )مبا يشمل 44816
بالشفط، وأجهزة  اليت تعمل  الكهربائية  املكانس 
وخالطات  املطابخ،  فضالت  من  التخلص 
وجمففات  الذقن  حالقة  وأجهزة  املأكوالت، 
صنع  وأجهزة  الكهربائية،  واملكاوي  الشعر، 

القهوة، وأجهزة حتميص اخلبز(

29308509.10 - .80, 8510 
.10, .20, .30, 8516 
.31 - .40, .71 - .79

 775.41, .42, .71-
.73, .83, .84, .87

للمي��اه 44817 الف��وري  للتسخي��ن  كهربائي��ة   أجه��زة 
وأجهزة  خزان  يف  عة  املجمَّ املياه  لتسخي��ن  أو 
تسخني غاطسة؛ أجهزة كهربائية لتدفئة األماكن، 
أجهزة  أفران؛  التربة؛  لتدفئة  كهربائية  وأجهزة 
وشوايات  حلقية  وغاليات  طبخ  وألواح  طبخ 

وأجهزة حتميص

2930 8516.10 - .29, .50,
.60

775.81, .82, .86

املقاومات 44818 عدا  ما  كهربائية،  تسخني  مقاومات 
الكربونية

29308516.80775.88

غري 4482 املن�زيل،  النوع  من  وتسخني  طبخ  ات  معدَّ
كهربائية
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أجهزة طبخ وتسخني أطباق، غري كهربائية، م�ن�زلية، 44821
من حديد أو صلب؛ أجهزة طبخ أو تسخني من نوع 
ُيستخدم لألغراض املن�زلية، غري كهربائية، من حناس

2930 7321.11 - .13,
7417

697.31, .34

مواقد، ومصبعات )شبكات القضبان احلديدية(، 44822
غري  املن�زلية  األجهزة  من  مياثلها  وما  وكوانني 
وتسخني  الطبخ  أجهزة  )خالف  الكهربائية 

األطباق(، من حديد أو صلب

29307321.81 - .83697.32

مشعاعات ألغراض التدفئة املركزية، غري مسخنة 44823
كهربائيًا، من حديد أو صلب

28127322.11, .19812.11

غري 44824 ساخن،  هواء  وموزِّعات  هواء  نات  مسخِّ
أو  مروحة،  على  وتشتمل  كهربائية،  نة  مسخَّ

نافخة هواء، تعمل مبحرك من حديد أو صلب

29307322.90812.15

مياه 44825 لتوفري  املركزية،  التدفئة  ألغراض  مراجل 
ساخنة أو خبار منخفض الضغط

28128403.10812.17

أو 44826 الفوري  للتسخني  املياه،  لتسخني  أجهزة 
عة يف خزان، غري كهربائية لتسخني املياه املجمَّ

29308419.11, .19741.81, .82

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئتني 4481 و 44834482
آلية 44831  - كهربائية  أجهزة  التالية:  لألجهزة  أجزاء 

ذات  الشعر،  وقص  الذقن  حالقة  أجهزة  من�زلية، 
كهربائية  أجهزة  فيها؛  مندمج  كهربائي  حمرك 
عة يف  للتسخني الفوري للمياه أو لتسخني املياه املجمَّ
خزان، وأجهزة تسخني كهربائية غاطسة، وأجهزة 
لتدفئة األماكن، وأجهزة لتدفئة التربة، أجهزة حرارية 
كهربائية لتصفيف الشعر وأجهزة لتجفيف األيدي؛ 
مكاوي كهربائية؛ أجهزة كهربائية - حرارية أخرى 

من نوع ُيستخَدم يف األغراض املن�زلية 

2930 8509.90, 8510.90,
8516.90

775.49, .79, .89

)شبكات 44832 واملصبعات  واألفران  للمواقد  أجزاء 
والشوايات  الطبخ  وأجهزة  احلديدية(  القضبان 
والكوانني ومواقد الغاز وأجهزة تسخني األطباق 
املن�زلية،  الكهربائية  غري  األجهزة  من  مياثلها  وما 

من حديد أو صلب

29307321.90697.33

أجزاء ملراجل التدفئة املركزية لتوفري مياه ساخنة 44833
أو خبار منخفض الضغط

28128403.90812.19

صة الغرض وأجزاؤها449 آالت أخرى خمصَّ
صة الغرض4491 آالت أخرى خمصَّ

29298421.12743.55أجهزة لتجفيف املالبس تعمل بالطرد املركزي44911

أو 44912 الورق  عجينة  أو  اخلشب  لتجفيف  أجهزة 
الورق أو الورق املقوى واملواد األخرى باستثناء 

املنتجات الزراعية

29298419.32, .39741.85, .86

اهليكل التفصيلي والتناظرات
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سليولوزية 44913 مواد  من  الورق  عجينة  لصنع  آالت 
ليفية أو لصنع، أو جتهيز، الورق أو الورق املقوى؛ 
آالت )باستثناء آالت جتليد الكتب( لصنع عجينة 

الورق أو الورق أو الورق املقوى

2929 8 4 3 9 . 1 0 - . 3 0 ,
8441.10- .80

725.1, .2

حروف 44914 لصف  آالت  الكتب؛  جتليد  آالت 
وآالت  طباعة  آالت  مياثلها؛  وما  الطباعة 
آالت  عدا  )ما  للطباعة  مساِعدة  الستخدامات 
الطباعة “أوفسيت” من الطراز املكتيب اليت تغذَّى 

بصحائف(

2929 8440.10, 8442.10
 - .30, 8443.11,

.19, .21- .60

 726.31, .51, .59,
.6, .81, 746.65*

آالت، غري مصنفة يف موضع آخر، لتشغيل املطاط 44915
أو اللدائن أو لصناعة منتجات من هذه املواد

29298477.10 - .80728.42

صب 44916 يف  املستعملة  األنواع  من  َقولبة  صناديق 
املسبوكات؛  قوالب  القوالب؛  قواعد  املعادن؛ 
صب  قوالب  )باستثناء  املعادن  صب  وقوالب 
أو  الزجاج،  أو  املعدنية،  الكربيدات  أو  الكتل(، 
املواد املعدنية، أو املطاط، أو اللدائن االصطناعية 

29298480749.1

آالت خمصص��ة الغرض غري مصنفة يف موضع آخر 44917
لتجميع  وآالت  النظائر،  لفصل  آالت  يشمل  )مبا 
وآالت  زجاجية،  مغلفات  يف  الكهربائية  املصابيح 

لصنع األواين الزجاجية، وآالت لصنع احلبال(

2929 8401.20, 8475.10,
 .21, .29, 8479.40

- .89

728.41, .46 - .49

يف 4492 مصنفة  غري  الغرض،  خمصصة  آالت  أجزاء 
موضع آخر

,99. ,8439.91 2929أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4492144913
8441.90

725.91, .99

44922 44914 الفرعية؛  الفئة  يف  املصنفة  للسلع  أجزاء 
الطراز  من  “أوفسيت”  طباعة  آلالت  أجزاء 

املكتيب تغذَّى بصفائح

2929 8440.90, 8442.40,
8443.90

726.89, .9

الفرعية؛ 44915 44929 الفئة  يف  املصنفة  للسلع  أجزاء 
أجزاء أخرى غري مصنفة يف موضع آخر لآلالت 

املخصصة الغرض

2929 8475.90, 8477.90,
8479.90

728.51, .52, .55

آالت املكاتب واحملاسبة واحلساب اإللكتروينالقسم 45
آالت املكاتب واملحاسبة، وأجزاؤها وتوابعها451

12751.13. ,30008469.11آالت كاتبة ذاتية األداء آالت جتهيز الكلمات451145110

19. - 30751.15. ,30008469.20آالت كاتبة أخرى451245120

تسجيل 451345130 وآالت  حماسبة،  آالت  حاسبة؛  آالت 
صرف  وآالت  الطوابع،  ختم  وآالت  النقد، 
على  املحتوية  اآلالت  من  مياثلها  وما  التذاكر، 

أجهزة حاسبة

30008470751.2
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على 451445140 حتتوي  الضوئي  بالتصوير  استنساخ  أجهزة 
جهاز ضوئي أو من النوع الذي يعمل بالتماس، 

وأجهزة استنساخ حراري

30009009.11 - .30751.3

30008443.12726.55آالت طباعة من الطراز املكتيب تغذَّى بصفائح451545150

آالت مك�اتب أخ��رى )تشم���ل آالت استن��س��اخ 451645160
باالستنسل،  أو  )هيكتوغراف(  ب��اجليالتي���ن 
وآالت طبع العناوين، وآالت ذاتية األداء لصرف 
األوراق النقدية، وآالت عّد قطع النقود املعدنية، 
شْبك  أو  تثقيب  وآالت  األقالم،  بْري  وآالت 

األوراق(

30008472751.9

الفرعية 451745170 الفئات  يف  املصنفة  للسلع  وتوابع  أجزاء 
عدا  ما  و45160،  و45130  و45120   45110

األغلفة وصناديق النقل وما مياثلها

30008473.10 - .29, .40759.91, .93, .95

الفرعية 451845180 الفئة  يف  املصنفة  للسلع  وتوابع  أجزاء 
45140

30009009.91-.99759.1

آالت احلساب اإللكتروين وأجزاؤها وتوابعها452
آالت ذاتية األداء لتجهيز البيانات تعمل بالقياس 452145210

أو خمتلطة )قياسية رقمية(
30008471.10752.1

البيانات 452245220 لتجهيز  األداء  ذاتية  رقمية  نقالة   آالت 
ال تزن أكثر من 10 كغ، مثل احلاسوب املحمول 
“ونوتبوك  “نوتبوك”  واحلاسوب  )“البتوب”( 

صغري”

30008471.30752.2*

تضم 452345230 البيانات،  لتجهيز  األداء  ذاتية  رقمية  آالت 
يف اجلهاز نفسه، على األقل، وحدة جتهيز مركزية 
ووحدة مدخالت وخمرجات، مضمومتني، أو غري 

مضمومتني، معًا

30008471.41752.2*

آالت رقمية ذاتية األداء لتجهيز البيانات، موَّردة 452445240
على شكل أنظمة

30008471.49752.3*

البيانات 452545250 لتجهيز  األداء  ذاتية  آالت أخرى رقمية 
سواء كانت أو مل تكن حمتوية يف نفس الغالف 
على وحدة أو اثنتني من األنواع التالية: وحدات 

ختزين، وحدات إدخال، وحدات إخراج

30008471.50752.3*

وحدات إدخال أو إخراج، سواء كانت أو مل تكن 452645260
حتتوي على وحدات ختزين يف الغالف نفسه

30008471.60752.6

30008471.70752.7وحدات ختزين452745270

للبيانات 452845280 الذاتية  املعاجلة  آلالت  أخرى  وحدات 
غري مصنفة يف موضع آخر

30008471.80, .90752.9

50759.97. ,30008473.30أجزاء وتوابع آالت احلساب452945290
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اآلالت واألجهزة الكهربائية القسم 46
حمركات ومولدات وحموالت كهربائية وأجزاؤها461

حمركات ومولدات كهربائية وما مياثلها4611
حمركات ال يزيد خرجها عن 37.5 وات؛ حمركات 46111

أخرى تعمل بالتيار املستمر؛ مولدات للتيار املستمر
31108501.10, .31 - .34716.1, .2

والتيار 46112 املتردد  بالتيار  تعمل  جامعة  حمركات 
املستمر ويزيد خرجها عن 37.5 وات؛ حمركات 
أخرى تعمل بالتيار املتردد؛ مولدات تعمل بالتيار 

املتردد )مولدات للتيار املتناوب(

3110 8501.20, .40 - .53,
.61 - .64

716.3

5. ,31108502716.4جمموعات توليد كهربائية ومغيِّرات كهربائية دوَّارة 46113

حموالت كهربائية ومغيِّرات مستقرة وملفات حّث4612
34771.1. - 31108504.21حموالت كهربائية46121

كوابح املصابيح أو األنابيب اليت تضيء بالتفريغ، 46122
مغريِّات مستقرة؛ ملفات حث أخرى

31108504.10, .40, .50771.21 - .25

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئتني 4611 و 46134612
31108503716.9أجزاء للمحركات واملولدات الكهربائية وما مياثلها46131

املستقرة 46132 واملغيِّرات  الكهربائية  للمحوالت  أجزاء 
وملفات احلّث

31108504.90771.29

أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها وأجزاؤها462
أجهزة توزيع الكهرباء أو التحكم فيها 4621

أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر 46211
الدوائر  إىل  توصيالت  لعمل  أو  الكهربائية 
عن  يزيد  جهد  لفرق  داخلها،  يف  أو  الكهربائية 

1000 فولت

31208535772.4

أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر 46212
الدوائر  إىل  توصيالت  لعمل  أو  الكهربائية 
الكهربائية أو يف داخلها، لفرق جهد ال يزيد عن 

1000 فولت

31208536772.5

لوحات مفاتيح وخزائن أجهزة وكابينات وغريها 46213
من القواعد املزودة جبهاز كهربائي لوصل وقطع 
الكهرباء للتحكم يف الكهرباء أو توزيعها، لفرق 

جهد ال يزيد عن 1000 فولت

31208537.10772.61

لوحات مفاتيح وخزائن أجهزة وكابينات وغريها 46214
من القواعد املزودة جبهاز لوصل وفصل الكهرباء 
للتحكم يف الكهرباء أو توزيعها، ذات قدرة تزيد 

عن 1000 فولت

31208537.20772.62

31208538772.8أجزاء ألجهزة توزيع الكهرباء أو التحكم فيها 462246220
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أسالك وكابالت معزولة؛ كابالت ليفية بصرية463
19773.11. ,31308544.11أسالك لف معزولة463146310

الت 463246320 املوصِّ من  وغريها  املحور  متحدة  كابالت 
الكهربائية املتحدة املحور

31308544.20773.12

جمموعات 463346330 من  وغريها  إشعال  أسالك  جمموعات 
أو  السيارات  يف  املستخدم  النوع  من  األسالك 

الطائرات أو السفن

31908544.30773.13

تزيد 463446340 ال  قدرة  ذات  أخرى،  كهربائية  الت  موصِّ
عن 1000 فولت

31308544.41 - .59773.14, .15

الت كهربائية أخرى، ذات قدرة تزيد عن 463546350 موصِّ
000 1 فولت

31308544.60773.17

كابالت ليفية بصرية مؤلَّفة من ألياف كل منها 463646360
مغلَّف على حدة

31308544.70773.18

اخلاليا 464 من  وبطاريات  لية  أوَّ وخاليا  مركمات، 
لية، وأجزاؤها األوَّ

لية وبطاريات من اخلاليا األوَّلية464146410 *80778.11. - 31408506.10خاليا أوَّ

*80778.12. - 31408507.10مركمات كهربائية464246420

اخلاليا 464346430 من  وللبطاريات  لية  األوَّ للخاليا  أجزاء 
ذلك  يف  )مبا  الكهربائية  وللمركمات  لية  األوَّ

فواصلها(

31408506.90, 8507.90778.17, .19

الشعريات 465 بتوهج  تضيء  كهربائية  مصابيح 
إنارة؛  ات  معدَّ قوسية؛  مصابيح  بالتفريغ؛  أو 

وأجزاؤها
أو 465146510 الشعريات  بتوهج  تضيء  كهربائية  مصابيح 

بالتفريغ؛ مصابيح قوسية
31508539.10 - .49778.21 - .24

التصوير 465246520 ألغراض  ومضية  ومكعبات  مصابيح 
الفوتوغرايف وما مياثلها

31509006.62881.12

ات إنارة4653 معدَّ
للعمل 46531 مصمَّمة  للحمل  قابلة  كهربائية  مصابيح 

بواسطة مصدر طاقة خاص هبا )باستثناء املصابيح 
مة للدراجات النارية وغري النارية واملركبات  املصمَّ
ذات املحركات(؛ جتهيزات إنارة كهربائية للسقوف 
يف  املستخَدمة  التجهيزات  )باستثناء  اجلدران  أو 
املرور(؛  طرق  أو  املكشوفة  العامة  األماكن  إنارة 
أو  الطاوالت  على  ب  تركَّ كهربائية  مصابيح 
ات أرضية؛  املكاتب أو قرب األسرَّة أو على منصَّ
إشارات  كهربائية؛  غري  إنارة  وجتهيزات  مصابيح 

مضاءة ولوحات أمساء مضاءة وما مياثلها

3150 8513.10, 9405.10,
.20, .50, .60

 813.11 - .13, .17,
.2
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أشجار 46532 يف  املستخَدم  النوع  من  إنارة  جمموعات 
عيد امليالد

31509405.30894.41

أخ��رى 46539 كهربائي��ة  إنارة  وجتهي��زات  مصاب�ي��ح 
)مبا يف ذلك املصابيح وجتهيزات اإلنارة من النوع 
أو  املكشوفة  العامة  األماكن  إنارة  يف  املستخَدم 

طرق املرور(

31509405.40813.15

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئتني 4651 و46544653
أجزاء مصابيح كهربائية تضيء بتوهج الشعريات 46541

أو بالتفريغ؛ أجزاء مصابيح قوسية
31508539.90778.29

مصممة 46542 للحمل  قابلة  كهربائية  مصابيح  أجزاء 
)باستثناء  هبا  طاقة خاص  مصدر  بواسطة  للعمل 
مة للدراجات النارية وغري النارية  املصابيح املصمَّ
أجزاء غري مصنفة  املحركات(؛  واملركبات ذات 
اإلنارة؛  وجتهيزات  للمصابيح  آخر  موضع  يف 
لإلشارات  آخر  موضع  يف  مصنفة  غري  أجزاء 

املضاءة ولوحات األمساء املضاءة وما مياثلها 

31508513.90, 9405.99813.8, .99

ات كهربائية أخرى وأجزاؤها469 معدَّ
ات كهربائية لإلشعال أو إطالق احلركة من 469146910 معدَّ

االحتراق  ذات  املحركات  يف  املستخَدم  النوع 
من  تيار  وقاطعات  كهربائية  مولِّدات  الداخلي؛ 
االحتراق  ذات  املحركات  مع  املستخَدم  النوع 
اإلشارة  أو  لإلنارة  كهربائية  معدَّات  الداخلي؛ 
بتوهج  تعمل  اليت  الكهربائية  املصابيح  عدا  )ما 
زجاج  مسح  أجهزة  بالتفريغ(؛  أو  الشعريات 
من  الرطوبة،  وإزالة  التجميد  وإذابة  السيارات 
النوع املستخَدم يف الدراجات النارية أو املركبات 

ذات املحركات

3190 8511.10 - .80,
8512.10-.40

778.31,.34

أجهزة إشارة كهربائية صوتية أو بصرية، ما عدا 469246920
النوع املستخَدم يف الدراجات النارية واملركبات 
امليكانيكية  ات  املعدَّ عدا  وما  املحركات،  ذات 
أجل  م��ن  امل�رور  حرك��ة  لتنظي��م  الكهربائي��ة 

مرافق النقل

3190 8530.10, .80,
8531.10, .80

778.82, .84

معدَّات كهربائية غري مصنفة يف موضع آخر )وتشمل 469346930
دائمة؛  ومغناطيسات  كهربائية؛  مغناطيسات 
ومكابح  ومعشقات  كهرومغناطيسية؛  وقارنات 
)فرامل(؛ ورؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية؛ 
إشارة  ومولِّدات  كهربائية؛  جسيمات  ومسرِّعات 
التحليل  أو  بالكهرباء  للطالء  وأجهزة  كهربائية؛ 

الكهربائي أو االستشراد الكهربائي(

31908505, 8543.11 - .89778.71, .78, .81



العازالت 469446940 باستثن��اء  كهربائي��ة،  ع��ازالت 
جتهيزات  اخلزف؛  أو  الزجاج  م�ن  املصنوع��ة 
باستثناء  الكهربائية،  ات  املعدَّ أو  لآلالت  عازلة 
اللدائن؛  أو  اخلزف  من  املصنوعة  التجهيزات 
أنابيب للتمديد الكهربائي ووصالهتا، من معادن 

خسيسة مبطنة مبواد عازلة

31908546.90, 8547.90773.24, .29

أقطاب )الكترودات( كربونية، وفراشي كربونية، 469546950
)كربون(  وفحم  مصابيح،  )كربون(  وفحمات 
من  أو  الغرافيت  من  أخرى  وأصناف  بطاريات 
األغراض  يف  املستخَدم  النوع  من  آخر  كربون 

الكهربائية 

31908545778.86

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئتني الفرعيتني 46910 469646960
و46920؛ أجزاء كهربائية غري مصنفة يف موضع 

آخر لآلالت أو األجهزة

3190 8511.90, 8512.90,
 8530.90, 8531.90,

8543.90, 8548.90

 778.33, .35, .79,
.83, .85, .89

ات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالتالقسم 47 معدَّ
مكونات 471 إلكترونية؛  وأنابيب  صمامات 

إلكترونية؛ وأجزاؤها
68. - 30778.61. - 32108532.10مكثفات كهربائية471147110

35. - 40772.31. - 32108533.10مقاومات كهربائية )باستثناء املقاومات احلرارية(471247120

32108534772.2دوائر كهربائية مطبوعة471347130

أو 471447140 حرارية  أيونية  إلكترونية  وأنابيب  صمامات 
ذات أقطاب )كاثودات( باردة أو ضوئية )مبا يف 

ذلك أنابيب األشعة الكاثودية(

32108540.11 - .89776311 - .27

وتران�زيستورات 471547150 )ديودات(،  ثنائية  صمامات 
لة للكهرباء؛ جتهيزات  جتهيزات مماثلة نصف موصِّ
ثنائية  صمامات  للضوء؛  حساسة  لة  موصِّ نصف 

بة  باعثة للضوء؛ بلورات كهربائية إجهادية مركَّ

32108541.10 - .60776.3, .81

غرة مدَمجة 471647160 49.-43. ,*70776.41. - 32108542.21دوائر وجمموعات إلكترونية مصَّ

4717 4711 الفرعية  الفئات  يف  املصنفة  للسلع  أجزاء 
و4712 و4714 و4716

32108532.90778.69أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4717147110

32108533.90772.38أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4717247120

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية من 47140 47173
إىل 47160

3210 8540.91, .99,
8541.90, 8542.90

776.29, .88, .89

أجهزة إرسال إذاعي وتلفزيوين وأجهزة للهاتف 472
أو الربق السلكيني؛ وأجزاؤها وملحقاهتا

كامريات 4721 تلفزيوين؛  أو  إذاعي  إرسال  أجهزة 
تلفزيونية 
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اإلرسال 47211 أو  الالسلكي  اهلاتفي  لإلرسال  أجهزة 
الربقي الالسلكي أو البث اإلذاعي أو التلفزيوين، 
على  مشتملة  غري  أو  مشتملة  كانت  سواء 
أجهزة استقبال أو أجهزة للتسجيالت أو عرض 

التسجيالت الصوتية

32208525.10, .20764.3

32208525.30764.82كامريات تلفزيونية47212

السلكيني؛ 472247220 الربق  أو  للهاتف  كهربائية  أجهزة 
أجهزة اهلاتف الناقلة للصورة

32208517.11 - .80764.1

أجهزة 473 وتلفزيوين؛  إذاعي  استقبال  أجهزة 
السمعية  التسجيالت  عرض  أو  التسجيالت 
صوت  ومكربات  ميكروفونات  واملرئية؛ 
ومضخمات وما إليها؛ أجهزة استقبال للهاتف 

أو الربق الالسلكيني
أجهزة استقبال إذاعي وتلفزيوين4731

أجهزة استقبال إذاعي )باستثناء النوع املستخَدم 47311
ذلك  يف  مبا  املحركات(،  ذات  املركبات  يف 
اهلاتفي  االستقبال  على  أيضًا  القادرة  األجهزة 
سواء  الالسلكي  الربقي  االستقبال  أو  الالسلكي 
كانت أو مل تكن مدجمة يف أجهزة للتسجيالت أو 

لعرض التسجيالت الصوتية، أو يف ساعة 

3230 8527.12, .13, .19,
.31 - .39

762.2, .8

أجهزة استقبال إذاعي غري قادرة على العمل بدون 47312
املستخَدم يف  النوع  من  للطاقة،  مصدر خارجي 
املركبات ذات املحركات، مبا يف ذلك األجهزة 
القادرة أيضًا على االستقبال اهلاتفي الالسلكي أو 

االستقبال الربقي الالسلكي

32308527.21, .29762.1

أجهزة استقبال تلفزيوين، سواء كانت أو مل تكن 47313
مدجمة يف أجهزة استقبال إذاعي أو أجهزة لتسجيل، 

أو عرض، التسجيالت الصوتية أو املرئية

32308528761

الصوتية 4732 التسجيالت  وعرض  لتسجيل  أجهزة 
واملرئية

)غراموفون( 47321 حاكي  وأجهزة  دوارة  أقراص 
من  وغريها  الكاسيت  ألشرطة  استماع  وأجهزة 
أجهزة عرض التسجيالت الصوتية )غري مشتملة 

على جهاز لتسجيل الصوت(

32308519763.3, .82, .83

أجهزة للتسجيل على أشرطة مغناطيسية وغريها من 47322
أو مل تكن  الصوت )سواء كانت  أجهزة تسجيل 

مشتملة على جهاز لعرض التسجيالت الصوتية(

32308520763.84

املرئية؛ 47323 التسجيالت  عرض  أو  لتسجيل  أجهزة 
وكامريات  الصغرية  املستمر  التصوير  أجهزة 

الفيديو للصور غري املتحركة 

32308521, 8525.40763.81
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رأس 4733 ومساعات  صوت  ومكربات  ميكروفونات 
لالستقبال  أجهزة  ومضخمات؛  أذن  ومساعات 
اهلاتفي الالسلكي أو االستقبال الربقي الالسلكي

ميكروفونات وحواملها؛ مكبِّرات صوت؛ مساعات 47331
رأس ومساعات أذن وأجهزة جتمع بني امليكروفون 
السمعي  التردد  مضخمات  الصوت؛  ومكبِّر 

الكهربائية؛ مضخمات الصوت الكهربائية

32308518.10 - .50764.2

أجهزة لالستقبال اهلاتفي الالسلكي أو االستقبال 47332
الربقي الالسلكي

32308527.90764.81

إىل 474  4721 الفئات  يف  املصنفة  للسلع  أجزاء 
4733 و4822

أجزاء للسلع املصنفة يف الفئات 4721 إىل 4733 4740
و4822

32208517.90764.91أجزاء للسلع املصنفة يف الفئة الفرعية 4740147220

من 47402 الفرعية  الفئات  يف  املصنفة  للسلع  أجزاء 
47321 إىل 47323 و47331

32308518.90, 8522764.92, .99

الفرعية 47211 47403 الفئات  أجزاء للسلع املصنفة يف 
و47332   47313 إىل  و47311  و47212، 

و48220 

328529764.93

أسطوانات وأشرطة مسعية ومرئية475
أو 475147510 الصوت  لتسجيل  ة  ُمعدَّ لة  مسجَّ غري  وسائط 

عدا  )ما  مماثلة  بطريقة  األخرى  الظواهر  تسجيل 
والبطاقات  السينمائي  للتصوير  صة  املخصَّ األفالم 

اليت هلا شريط مغناطيسي(

24298523.11 - .20, .90898.4, .51, .59*

لتسجيل 475247520 أخرى  ووسائل  وأشرطة  أسطوانات 
ل  تسجَّ اليت  الظواهر  من  غريه  أو  الصوت 
صة للتصوير  بطريقة مماثلة )ما عدا األفالم املخصَّ
السينمائي والبطاقات اليت هلا شريط مغناطيسي(؛ 

برامج حاسوب معبأة

 2211, 2213, 2230,
722

 8 5 2 4 . 1 0 - . 5 3 ,
.91,.99

898.6, .71, .79*

بطاقات هلا أشرطة أو شرائح مغناطيسية476
,8524.60 ,8523.30 3210 ,2429 ,2230بطاقات هلا أشرطة أو شرائح مغناطيسية 476047600

8542.10
 776.41*,898. 59*,

.79*
األجهزة الطبية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية وساعات اليد والساعات الكبريةالقسم 48

ات الطبية واجلراحية وأجهزة تقومي األعضاء481 املعدَّ
أو 481148110 السينية  األشعة  استعمال  على  قائمة  أجهزة 

أشعة ألفا أو بيتا أو غاما
33119022774.2

فوق 481248120 لألشعة  وأجهزة  كهربائية،  تشخيص  أجهزة 
البنفسجية واألشعة حتت احلمراء، ُتستخَدم يف الطب 

أو اجلراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري

33119018.11 - .20774.1
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واإلبر 481348130 املحاقن  )باستثناء  أخرى  وأجهزة  أدوات 
وما مياثلها(، ُتستخَدم يف طب األسنان

33119018.41, .49872.1

33118419.20741.83مواد تعقيم طبية أو جراحية أو خمتربية481448140

أو 481548150 الطب  يف  ُتستخَدم  أخرى  وأجهزة  أدوات 
املحاقن  البيطري )مبا يف ذلك  الطب  أو  اجلراحة 
واألدوات  العازلة  واألنابيب  والقساطر  واإلبر 
يف  املصنفة  غري  العيون  بطب  اخلاصة  واألجهزة 
غري  الكهربائية  الطبية  واألجهزة  آخر  موضع 

املصنفة يف موضع آخر(

3311 9018.31 - .39, .50,
.90

872.21*,.25, .29

أجهزة عالج آيل؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة اختبار 481648160
باستنشاق  عالج  أجهزة  النفساين؛  االستعداد 
أو  األيروسول،  أو  األكسجني  أو  األوزون 
أجهزة تنفس اصطناعي أو أجهزة تنفس عالجية 
أخرى؛ أجهزة تنفس أخرى وأقنعة واقية من الغاز 
)باستثن��اء األقنعة الواقية اليت ليس هلا أجزاء آلية 

وال أجهزة ترشيح ميكن تبديلها(

33119019, 9020872.31, .33, .35

أجهزة لتقومي األعضاء؛ أجهزة جرب كسور العظام 481748170
للجسم؛  اصطناعية  أجزاء  مياثلها؛  مما  وغريها 
اليت  السمع وغريها من األجهزة  معينات تسهيل 
لتعويض  اجلسم،  يف  ُتزرع  أو  ُتحمل،  أو  ُتلبس 

نقص أو عاهة أو عجز

33119021899.6

أثاث للطب أو اجلراحة أو طب األسنان أو الطب 481848180
البيطري؛ مقاعد للحالقني وما مياثلها من مقاعد 

جمهزة مبحركات التدوير واإلمالة والرفع

33119402872.4

واالختبار 482 والفحص  للقياس  وأجهزة  أدوات 
واملالحة وغريها من األغراض، ما عدا األدوات 
البصرية؛ أجهزة التحكم يف العمليات الصناعية؛ 

وأجزاء وتوابع هلا
أدوات وأجهزة مالحية، وأدوات وأجهزة األرصاد 4821

اجلوية وعلم الفيزياء األرضية، وما مياثلها
وأجهزة 48211 أدوات  االجتاهات؛  حتديد  بوصالت 

مالحية أخرى
33129014.10 - .80874.11

أدوات وأجهزة املساحة أو املساحة البحرية أو علم 48212
املحيطات أو اهليدرولوجيا أو األرصاد اجلوية أو علم 
الفيزياء األرضية، ما عدا البوصالت؛ معيِّنات املدى 

33129015.10 - .80874.13

املالحية 482248220 املساعدة  وأجهزة  الرادار،  أجهزة 
الالسلكية، وأجهزة التحكم من بعد السلكيًا

33128526764.83

أو 4823 احلساب  أو  للرسم  أدوات  ضابطة؛  موازين 
قياس الطول وما إىل ذلك

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
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33129016874.51موازين تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرامات أو أقل48231

مناضد وآالت للرسم وأدوات أخرى للرسم أو 48232
التخطيط أو احلساب الرياضي

33129017.10, .20874.22

أدوات لقياس الطول لالستخدام اليدوي )مثل قضبان 48233
)ميكرومترات(  الدقيقة  واملقاييس  القياس  وأشرطة 

وفراجري القياس( غري مصنفة يف موضع آخر

33129017.30, .80874.23

املقادير 4824 فحص  أو  لقياس  وأجهزة  أدوات 
أو  الكهرباء  إنتاج  عدادات  باستثناء  الكهربائية، 
عدادات إمداد الكهرباء؛ أدوات وأجهزة لقياس، 

أو كشف، اإلشعاعات املؤيِّنة
اإلشعاعات 48241 كشف  أو  لقياس  وأجهزة  أدوات 

املؤيِّنة 
33129030.10874.71

الكاثودية 48242 باألشعة  العاملة  التذبذبات  افات  كشَّ
وِمرمسات التذبذبات العاملة باألشعة الكاثودية

33129030.20874.73

التذبذبات 48243 افات  كشَّ عدا  )ما  وأجهزة  أدوات 
التذبذبات  وِمرمسات  الكاثودية  باألشعة  العاملة 
فحص،  أو  لقياس،  الكاثودية(  باألشعة  العاملة 
بدون  القدرة،  أو  املقاومة  أو  التيار  أو  الفلطية 
الكهرباء  إنتاج  ادات  عدَّ عدا  )ما  تسجيل  جهاز 

ادات اإلمداد بالكهرباء( أو عدَّ

33129030.31, .39874.75

التذبذبات 48244 افات  كشَّ عدا  )ما  وأجهزة  أدوات 
التذبذبات  وِمرمسات  الكاثودية  باألشعة  العاملة 
السلكية  لالتصاالت  الكاثودية(  باألشعة  العاملة 

والالسلكية

33129030.40874.77

املقادير 48245 فحص  أو  لقياس  وأجهزة  أدوات 
الكهربائية، غري مصنفة يف موضع آخر

33129030.82- .89874.78

مياثلها 4825 وما  )هيدرومترات(  السوائل  كثافة  مقاييس 
احلرارة  ومقاييس  العائمة،  القياس  أدوات  من 
الضغط  ومقاييس  وبريومترات(،  )ترمومترات 
اجلو  يف  النسبية  الرطوبة  ومقاييس  )بارومترات(، 
وأجهزة  وأدوات  وسيكرومترات(،  )هيغرومترات 
أو  الضغط  أو  االرتفاع  أو  التدفق  فحص  أو  قياس 
غري ذلك من املتغريات يف السوائل والغازات ما عدا 
األدوات واألجهزة اليت تستخدم يف األغراض املالحية 
ومقاييس  اجلوية،  األرصاد  يف  أو  اهليدرولوجية  أو 
إمداد الغازات أو السوائل، وأدوات وأجهزة التنظيم 
أو  الفيزيائي  التحليل  األتومايت ألغراض  التحكم  أو 
أو  اللزوجة  درجة  فحص  أو  قياس  أو  الكيميائي، 
املسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما مياثلها، أو 
قياس أو فحص مقادير احلرارة أو الصوت أو الضوء
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مقاييس كثافة السوائل )هيدرومترات( وما مياثلها 48251
احلرارة  ومقاييس  العائمة،  القياس  أدوات  من 
الضغط  ومقاييس  وبريومترات(،  )ترمومترات 
النسبية يف اجلو  )بارومترات(، ومقاييس الرطوبة 

)هيغرومترات وسيكرومترات(

33129025.11 - .80874.55

أو 48252 التدفق  فحص  أو  لقياس  وأجهزة  أدوات 
من  ذل��ك  غي��ر  أو  الضغ��ط  أو  االرتف��اع 
عدا  ما  والغازات،  السوائ��ل  يف   املتغريات 
األغراض  يف  ُتستخ��َدم  اليت  واألجهزة  األدوات 
األرصاد  يف  أو  اهليدرولوجية  أو   املالحية 
أو  الغازات  إمداد  ومقاييس   اجلوية، 
التحكم  أو  التنظيم  وأجهزة  وأدوات  السوائ���ل، 

األوتومايت

33129026.10 - .80874.31 - .37

أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي، 48253
وقياس أو فحص اللزوجة أو املسامية أو التمدد أو 
التوتر السطحي أو ما مياثلها، أو قياس أو فحص 

مقادير احلرارة أو الصوت أو الضوء

33129027.10 - .80874.41 - .46

والتحكم 4826 للقياس  أخرى  وأجهزة  أدوات 
والفحص

البصرية( 48261 املجاهر  )غري  )ميكروسكوبات(  جماهر 
وأجهزة قياس احليود الضوئي

33129012.108713.31

امليكانيكية 48262 اخلصائص  الختبار  وأجهزة  آالت 
للمواد

33129024.10, .80874.53

السوائل 48263 أو  للغاز  اإلنتاج،  أو  اإلمداد،  عدادات 
أو الكهرباء

33129028.10 - .30873.11 - .15

وعدادات 48264 إنت��اج،  وع��دادات  دورات،  ع��دادات 
سي��ارات األجرة )تاكسيمتر(، وعدادات املسافات، 
وعدادات املسافات باخلطى، وما مياثلها؛ مؤشرات 
سرعة ومسجالت سرعة )تاكوميترات(، باستثناء 
أجهزة اهليدروغرافيا )املساحة البحرية( واألرصاد 

اجلوية؛ مناظري دوَّامية )ستروبوسكوبات(

33129029.10, .20873.21, .25

أدوات وأجه��زة وم��اكينات للقياس أو الفحص 48265
أو التنظي��م أو التحك��م، غي��ر مصنف��ة يف موضع 

آخر

3312 9031.10 - .80,
9032.10 - .81,.89*

 874.25, .61, .63,
.56*

*874.65*33139032.89أنظمة التحكم األوتومايت يف العمليات الصناعية482748270

أجزاء وتوابع لألصناف الداخلة يف الفئات 4821 4828
و4823 إىل 4827
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أجزاء وتوابع لألصناف الداخلة يف الفئات الفرعية 48281
و48241  و48233  و48232  و48212   48211
و48262؛   48253 إىل  و48251   48245 إىل 
)ميكروتومات(؛  املجهري  للفحص  قطع  أجهزة 
أجزاء وتوابع، غري مصنفة يف موضع آخر، آلالت 
للتصوير  أو  بصرية  ات  ومعدَّ وأجهزة  وأدوات 
الفوتوغرايف أو للتصوير السينمائي، أو للقياس أو 

الفحص أو الضبط، أو طبية أو جراحية

3312 9014.90, 9015.90,
 9017.90, 9024.90,
 9025.90, 9026.90,
 9027.90, 9030.90,

9033

 874.12, .14, .24,
 .39, .49, .54, .56,

.79, .9

أجزاء وتوابع لألصناف الداخلة يف الفئة الفرعية 48282
48261

33129012.90871.39

الفئتني 48283 يف  الداخلة  لألصناف  وتوابع  أجزاء 
الفرعيتني 48263 و48264

33129028.90, 9029.90873.19, .29

الفئتني 48284 يف  الداخلة  لألصناف  وتوابع  أجزاء 
الفرعيتني 48265 و48270

33139031.90, 9032.90874.26, .69

فوتوغرايف، 483 تصوير  ات  ومعدَّ بصرية  أجهزة 
وأجزاء وتوابع هلا

األجهزة البصرية4831
األلياف الضوئية وحزم األلياف الضوئية؛ كابالت 48311

من  املصنَّعة  الكابالت  )باستثناء  ضوئية  ألياف 
ألياف مغلفة كل على حدة(؛ صفائح وألواح من 
مواد مستقِطبة؛ عدسات ومناشري ومرايا وغريها 
املصنوعة  العناصر  )باستثناء  الضوئية  العناصر  من 
كانت  سواء  ضوئيًا(،  املعاَلج  غري  الزجاج  من 
آالت  يلزم  ما  عدا  فيما  بة،  مركَّ غري  أو  بة  مركَّ
الصور  عرض  أجهزة  أو  )الكامريات(  التصوير 
)الربوجيكتورات( أو األجهزة الفوتوغرافية لتكبري 

الصور أو تصغريها

3320 9001, 9002.19,
.20, .90

884.1, .32 - .39

مياثلها 48312 وما  للعيون  واقية  ونظارات  نظارات 
ألغراض تقومي البصر أو وقاية العيون أو غري ذلك 

من األغراض 

33209004884.23

ُأُطر وركائب للنظارات وللنظارات الواقية للعيون 48313
وما مياثلها

33209003.11, .19884.21

مناظري مزدوجة العينية ومناظري أحادية العينية وغري 48314
ذلك من املناظري املقرِّبة )التلسكوبات(؛ األجهزة 
الالسلكية  األجهزة  باستثناء  األخرى  الفلكية 

بة الفلكية؛ جماهر )ميكروسكوبات( بصرية مركَّ

3320 9005.10, .80,
9011.10 - .80

 871.11,.15, .41
- .45

أجهزة بلورات سائلة غري مصنفة يف موضع آخر؛ 48315
الليزر  صمامات  باستثناء  الليزر  أشعة  أجهزة 
البصرية األخرى غري  ات  الثنائية؛ األجهزة واملعدَّ

املصنفة يف موضع آخر

33209013.10 - .80871.91 - .93
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أجهزة التصوير الفوتوغرايف4832
عدسات شيئية آلالت التصوير أو أجهزة العرض 48321

أو  الصور  لتكبري  الفوتوغرافية  األجهزة  أو 
تصغريها

33209002.11884.31

أجهزة تصوير فوتوغرايف )مبا فيها أجهزة التصوير 48322
السينمائي(

3320 9006.10 - .59,
9007.11, .19

881.11, .21

أجهزة العرض السينمائي وأجهزة عرض الشرائح 48323
وسائل  باستثناء  الصور،  لعرض  أخرى  وأجهزة 

قراءة األشكال املصغرة

3320 9007.20, 9008.10,
.30

881.22, .32

للتص��وير 48324 اخل��اطف  الض�وء  إح���داث  أجه��زة 
تض��يء  اليت  املصابي��ح  ع��دا  م��ا  الفوت��وغ���رايف 
الصور  لتكبري  فوتوغرافية  أجهزة  بالتفريغ؛ 
التصوير  أجهزة  )باستثن��اء  وتصغي��ره��ا 
التصوير  ملختربات  ات  ومعدَّ أجهزة  السينمائي(؛ 
آخر؛  موضع  يف  مصنفة  غري  الفوتوغرايف، 
)نيغاتوسكوبات(  فوتوغرايف  استنساخ   أجهزة 

وشاشات عرض

3320 9006.61, .69,
 9008.40, 9010.10

- .60

881.13, .33, .35

األفالم املصغرة )ميكروفيلم( أو البطاقات املجهرية 483348330
)ميكروفيش( أو غريها من وسائل قراءة األشكال 

املصغرة 

33209008.20881.31

صفائح وأفالم التصوير الفوتوغرايف وأفالم الطبع 4834
ومنتجات  مصوَّرة،  وغري  اسة  حسَّ الفوري، 
كيميائية للتصوير الفوتوغرايف، باستثناء امللمِّعات 

)الورنيش( واللواصق وما مياثلها
صفائح وأفالم التصوير الفوتوغرايف وأفالم الطبع 48341

اسة وغري مصوَّرة الفوري، حسَّ
24293701 - 3703882.2 - .4

الفوتوغرايف، 48342 للتصوير  كيميائية   مستحضرات 
ما عدا امللمِّعات )الورنيش( واللواصق، وما مياثلها؛ 
ة يف  منتجات غري خملوطة للتصوير الفوتوغرايف ُمعدَّ
شكل مقادير مقيسة أو يف شكل جاهز لالستعمال 

للبيع بالتجزئة

24293707882.1

إىل 4835  4831 الفئات  يف  الداخلة  لألصناف  أجزاء 
4833

الفئتني 48351 يف  الداخلة  لألصناف  وتوابع  أجزاء 
الفرعيتني 48314 و48315

3320 9005.90, 9011.90,
9013.90

871.19, .49, .99

أجزاء ُأُطر وركائب للنظارات وللنظارات الواقية 48352
أو ما مياثلها 

33209003.90884.22
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أجزاء وتوابع لألصناف الداخلة يف الفئة الفرعية 48353
48322؛ أجزاء وتوابع ألجهزة العرض السينمائي؛ 
اخلاطف  الضوء  إحداث  ألجهزة  وتوابع  أجزاء 
ألجهزة  وتوابع  أجزاء  الفوتوغرايف؛  للتصوير 
عرض الصور )باستثناء أجهزة العرض السينمائي( 
وتصغريها  الصور  لتكبري  فوتوغ��رافية   وأجهزة 
)ما عدا أجهزة التصوير السينمائي(؛ أجزاء وتوابع 
ات  ومعدَّ ألجهزة  آخر  موضع  يف  مصنفة  غري 
وتوابع  أجزاء  الفوتوغرايف؛  التصوير  خمتربات 
ألجهزة االستنساخ الفوتوغرايف )نيغاتوسكوبات( 

وشاشات العرض

3320 9006.90, .99,
 9007.91, .92,

9008.90, 9010.90

 881.14, .15, .23,
.24, .34, .36

ساعات اليد والساعات الكبرية وأجزاؤها484
4. ,9102885.3 ,33309101ساعات اليد484178410

9105885.7 – 33309103الساعات الكبرية 484248420

أو 484348430 قياس  وأجهزة  اليوم،  وقت  تسجيل  أجهزة 
تسجيل أو حتديد فترات الوقت، وأجهزة لتبديل 
الوقت تعمل حبركة ساعة اليد أو الساعة الكبرية 

أو مبحرك متزامن 

33309106, 9107885.94, .95

98. ,96. ,9110885.5 – 33309108أجهزة احلركة لساعات اليد أو الساعات الكبرية484448440

الكبرية 484948490 والساعات  اليد  لساعات  أخرى  أجزاء 
)مبا يشمل املجوهرات واألغلفة واألساور املعدنية 

لساعات اليد(

3330 9111, 9112,
 9113.10, .20,

9114

 885.91, .92, .97,
.99

ات النقلالقسم 49 معدَّ
املقطورة 491 املركبات  املحركات  ذات  املركبات 

والنصف مقطورة؛ وأجزاؤها وتوابعها
املركبات ذات املحركات4911

34108701.20783.2جرارات ُطرق لَقطر املركبات النصف مقطورة49111

املركبات ذات املحركات لنقل الركاب من نوع 49112
مركبات النقل العام 

34108702783.1

املحركات 49113 ذات  األخرى  واملركبات  السيارات 
املصمَّمة أساسًا لنقل األشخاص )ما عدا مركبات 
للسري  خصيصًا  املصممة  واملركبات  العام  النقل 
ي�ماثلها  وم��ا  الغول��ف  وس��يارات  الثل��ج  ع��لى 

من مركبات(

34108703.21 - .90781.2

غري 49114 البضائع  لنقل  املحركات  ذات  املركبات 
املصنفة يف موضع آخر

34108704.21 - .90782.19

34108705.10782.21السيارات الرافعة49115
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األشخاص 49116 لنقل  املحركات  ذات  املركبات 
سيارات  الثلج؛  على  للسري  خصيصًا  املصمَّمة 

الغولف وما مياثلها من مركبات 

34108703.10781.1

ألغراض 49119 املخصصة  املحركات  ذات  املركبات 
خاصة، غري املصنفة يف موضع آخر

34108705.20 - .90782.23 - .29

آخر 4912 موضع  يف  املصنفة  غري  والتوابع  األجزاء 
للمركبات ذات املحركات

مبحركات 49121 املزودة  )الشاسيهات(  اهلياكل 
للمركبات ذات املحركات

34108706784.1

موضع 49129 يف  املصنفة  غري  األخرى  والتوابع  األجزاء 
آخر للمركبات ذات املحركات )مبا بشمل املكابح 
واملحاور،  السرعة،  تروس  وصناديق  )الفرامل(، 
وعجالت السري على الطريق، وممتصات الصدمات، 
الصوت،  وكامتات  )رادياتريات(،  واملشعات 
التوجيه،  وعجالت  والقوابض،  العادم،  ومواسري 

وأعمدة التوجيه، وصناديق التوجيه، وأجزاءها(

34308708.10, .31 - .99784.31, .33 - .39

املحركات؛ 492 ذات  املركبات  )هياكل(  أبدان 
املركبات املقطورة والنصف مقطورة؛ وأجزاؤها 

وتوابعها
34208707784.2أبدان املركبات ذات املحركات492149210

املركبات املقطورة والنصف مقطورة؛ للحاويات4922
حلملها 49221 خصيصًا  واملجهَّزة  املصمَّمة  احلاويات 

بوسيلة نقل أو أكثر
34208609786.3

املجهَّزة 49222 مقطورة  والنصف  املقطورة  املركبات 
أو  السكن  ألغراض  )كارافانات(  للرحالت 

اإلقامة يف املخيمات

34208716.10786.1

األخرى 49229 مقطورة  والنصف  املقطورات  املركبات 
املقطورة والنصف مقطورة  املركبات  )مبا يشمل 
املقطورة  املركبات  باستثناء  البضائع(،  لنقل 
والنصف مقطورة ذاتية التحميل أو ذاتية التفريغ 

لألغراض الزراعية

34208716.31 - .40786.22, .29, .83

أجزاء لألصناف الداخلة يف الفئتني 4921 و49234922
أجزاء وتوابع لألصناف الداخلة يف الفئة الفرعية 49231

49210
34308708.21, .29784.32

مقطورة؛ 49232 والنصف  املقطورة  املركبات  أجزاء 
أجزاء املركبات األخرى غري آلية احلركة 

34208716.90786.89

السفن493
السفن التجارية واحلربية 4931
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الطوَّافات وسفن الرحالت وما مياثلها من السفن 49311
املخصصة أساسًا لنقل األشخاص؛ زوارق العبور 

جبميع أنواعها

35118901.10793.28

35118901.20793.22سفن الصهاريج )الناقالت(49312

35118901.30793.26السفن املربَّدة، ما عدا سفن الصهاريج49313

األخرى 49314 والسفن  البضائع  لنقل  األخرى  السفن 
لنقل الركاب والبضائع

35118901.90793.27

مراكب الصيد؛ سفن املصانع وغريها من السفن 49315
املستخَدمة لتجهيز، أو حفظ، املنتجات السمكية

35118902793.24

35118904793.7سفن َقطر )قاطرات( وسفن َدفع 49316

اإلرشاد 49319 سفن  يشمل  )مبا  األخرى  السفن 
احلافرة  والسفن  احلرائق،  إطفاء  الضوئي؛ وسفن 
السفن  وأحواض  العائمة،  والروافع  )كراكات(، 
النجاة خالف  العائمة، والسفن احلربية وقوارب 
أو  العائمة  املنصات  عدا  ما  التجديف(،  قوارب 

املغمورة حتت املاء للَحفر أو لإلنتاج

3511 8905.10, .90,
8906

793.29, .51, .59

املنصات العائمة أو املغمورة حتت املاء للَحفر أو 493249320
لإلنتاج 

35118905.20793.55

35118907793.9املنشآت العائمة األخرى493949390

قوارب النـزهة والقوارب الرياضية494
املراكب الشراعية )ما عدا القابلة للنفخ( املزوَّدة 494149410

أو غري املزوَّدة مبحرك احتياطي
35128903.91793.12

األخرى؛ 494949490 الرياضية  والقوارب  الن�زهة  قوارب 
يف  التجديف  وقوارب  التجديف  وقوارب 

الشالالت

35128903.10, .92, .99793.11, .19

ات 495 واملعدَّ والترام،  احلديدية  السكك  قاطرات 
الدارجة على السكك احلديدية، وأجزاؤها

متوين 4951 وعربات  احلديدية  السكك  قاطرات 
القاطرات

مبصدر 49511 تعمل  اليت  احلديدية  السكك  قاطرات 
خارجي للكهرباء

35208601.10791.11

35208602.10791.21قاطرات الديزل الكهربائية 49512

قاطرات السكك احلديدية األخرى؛ عربات متوين 49519
القاطرات 

35208601.20, 8602.90791.15, .29

والعربات 495249520 الترام  أو  احلديدية  السكك  عربات 
عدا  )ما  احلركة  ذاتية  والشاحنات،  املغلقة 

مركبات الصيانة أو اخلدمة(

35208603791.6
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ات األخرى الدارجة على السكك احلديدية؛ 4953 املعدَّ
التركيبات والتجهيزات خلطوط السكك احلديدية 
ملنشآت  املرور  لتنظيم  اآللية  ات  املعدَّ الترام؛  أو 

النقل
مركبات السكك احلديدية أو الترام اليت ُتستخدم 49531

يف أغراض الصيانة أو اخلدمة، ذاتية، أو غري ذاتية، 
احلركة 

35208604791.81

غري 49532 والترام،  احلديدية  للسكك  الركاب  عربات 
لنقل  صة  املخصَّ املغلقة  العربات  احلركة؛  ذاتية 
األمتعة وعربات الربيد وعربات السكك احلديدية 
أو الترام األخرى غري ذاتية احلركة اليت ُتستخدم 
أو  الصيانة  مركبات  عدا  )ما  خاصة  أغراض  يف 

اخلدمة(

35208605791.7

عربات ومقطورات البضائع للسكك احلديدية أو 49533
الترام، غري ذاتية احلركة

35208606791.82

للسكك 495449540 الدارجة  ات  املعدَّ أو  القاطرات  أجزاء 
خطوط  وجتهيزات  تركيبات  الترام؛  احلديدية 
ات  املعدَّ وأجزاؤها؛  والترام،  احلديدية  السكك 
الكهربائية(  اآللية  ات  املعدَّ ذلك  يف  )مبا  اآللية 
املرور  تنظيم حركة  ات  أو معدَّ لإلشارة واألمان 
أو  الربية  الطرق  أو  الترام  أو  احلديدية  للسكك 
الطرق املائية الداخلية أو مرافق وقوف السيارات، 

أو منشآت املوانئ أو املطارات، وأجزاؤها

35208607, 8608791.91,.99

الطائرات وسفن الفضاء، وأجزاؤها496
املزوَّدة 4961 واملناطيد  مبحركات  املزوَّدة  غري  املناطيد 

الرجل  وطائرات  الشراعية  الطائرات  مبحركات؛ 
الطائر وغريها من الطائرات غري املزوَّدة مبحركات 

35308801.10792.81الطائرات الشراعية وطائرات الرجل الطائر 49611

املزوَّدة 49612 واملناطيد  مبحركات  املزوَّدة  غري  املناطيد 
املزوَّدة  غري  األخرى  الطائرات  مبحركات؛ 

مبحركات

35308801.90792.82

الطائرات والطائرات العمودية )هليكوبتر(4962
12792.1. ,35308802.11الطائرات العمودية )هليكوبتر(49621

املزوَّدة 49622 األخرى  اجلوية  واملركبات  الطائرات 
عن  فارغة  وهي  وزهنا  يزيد  ال  واليت  مبحركات 

2000 كغ

35308802.20792.2

املزوَّدة 49623 األخرى  اجلوية  واملركبات  الطائرات 
عن  فارغة  وهي  وزهنا  يزيد  واليت  مبحركات 

2000 كغ

35308802.30, .40792.3, .4
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35308802.60792.5سفن الفضاء ومركبات إطالق سفن الفضاء496349630

35308803792.9أجزاء الطائرات وسفن الفضاء496449640

ات النقل األخرى، وأجزاؤها499 معدَّ
واملركبات 4991 )املوتوسيكالت(  النارية  الدراجات 

اجلانبية
مبحرك 49911 املزوَّدة  والدراجات  النارية،  الدراجات 

ترددي  مكبس  ذي  داخلي  مبحرك   مساعد، 
ال تزيد سعة أسطوانته عن 50 سم3

35918711.10785.11

مبحرك 49912 املزوَّدة  والدراجات  النارية  الدراجات 
مساعد، مبحرك داخلي ذي مكبس ترددي تزيد 

سعة أسطوانته عن 50 سم3

35918711.20 - .50785.13 - .17

مبحرك 49913 املزوَّدة  والدراجات  النارية  الدراجات 
مبحرك  مزوَّدًا  منها  كان  ما  خالف  مساعد، 

احتراق داخلي ذي مكبس؛ املركبات اجلانبية 

35918711.90785.19

الدراجات ذات العجلتني، وعربات الَعَجزة4992
األخرى، 49921 والدراجات  العجلتني  ذات  الدراجات 

غري مزوَّدة مبحركات
35928712785.2

35928713785.31عربات الَعَجزة 49922

آلية 499349930 غري  آخر،  موضع  املصنفة يف  غري  املركبات 
احلركة 

35998716.80786.85

أجزاء لألصناف الداخلة يف الفئتني 4991 و49944992
19785.35. ,35918714.11أجزاء وتوابع للدراجات النارية واملركبات اجلانبية49941

العجلتني 49942 ذات  للدراجات  وتوابع  أجزاء 
مبحركات،  املزوَّدة  غري  األخرى،  والدراجات 

ولعربات الَعَجزة

35928714.20 - .99785.36, .37

خدمات اإلنشاءالباب 5
خدمات اإلنشاءالقسم 54

خدمات اإلنشاء العامة للمباين541
خدمات اإلنشاء العامة للمباين السكنية5411

املسكن 54111 ذات  للمباين  العامة  اإلنشاء  خدمات 
الواحد وذات املسكنني

4520

4520خدمات اإلنشاء العامة للمباين ذات املساكن املتعددة54112

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية4512
4520خدمات اإلنشاء العامة للمباين الصناعية54121

4520خدمات اإلنشاء العامة للمباين التجارية54122

4520خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية األخرى54129
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خدمات اإلنشاء العامة ألعمال اهلندسة املدنية542
عدا 542154210 )ما  العامة  للطرق  العامة  اإلنشاء  خدمات 

والطرق  والشوارع  املرتفعة(  العامة  الطرق 
والسكك احلديدية ومدارج املطارات

4520

العامة 542254220 والطرق  للجسور  العامة  اإلنشاء  خدمات 
املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية

4520

املائية 542354230 والطرق  للموانئ  العامة  اإلنشاء  خدمات 
املائية  واألعمال  الري  وأعمال  واخلزانات 

األخرى

4520

خدمات اإلنشاء العامة خلطوط األنابيب وخطوط 5424
ة  املمتدَّ )الكابالت(  الطاقة  وخطوط  االتصال 

ملسافات طويلة
ة 54241 املمتدَّ األنابيب  العامة خلطوط  اإلنشاء  خدمات 

ملسافات طويلة
4520

خدمات اإلنشاء العامة خلطوط االتصال وخطوط 54242
ة ملسافات طويلة الطاقة )الكابالت( املمتدَّ

4520

األنابيب 5425 خلطوط  العامة  اإلنشاء  خدمات 
والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة

4520خدمات اإلنشاء العامة خلطوط األنابيب املحلية 54251

املحلية 54252 للكابالت  العامة  اإلنشاء  خدمات 
واألعمال ذات الصلة

4520

واإلنشاءات 542654260 للمناجم  العامة  اإلنشاء  خدمات 
الصناعية

4520

والترويح 542754270 الرياضة  ملرافق  العامة  اإلنشاء  خدمات 
اخللوية

4520

خدمات اإلنشاء العامة لألعمال اهلندسية األخرى 542954290
غري املصنفة يف موضع آخر

4520

خدمات إعداد املوقع543
4510خدمات اهلدم543154310

4510خدمات تشكيل املوقع وتنظيفه543254320

4510خدمات احلفر وإزالة األتربة543354330

خدمات حفر آبار املياه وخدمات إنشاء شبكات 5434
مجع الفضالت العضوية 

4520خدمات حفر آبار املياه54341

4520خدمات إنشاء شبكات مجع الفضالت العضوية54342

جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز544
4520جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز544054400
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خدمات اإلنشاء اِلحرفية اخلاصة545
خدمات دق اخلوازيق وحفر األساسات5451

4520خدمات دق اخلوازيق54511

4520خدمات حفر األساسات54512

خدمات تأطري اإلنشاءات5452
4520خدمات تأطري املباين54521

4520خدمات تأطري السقوف54522

4530 ,4520خدمات التسقيف والتصميد للماء545354530

4520خدمات اخلرسانة 545454540

4520خدمات إقامة اإلنشاءات الفوالذية545554550

4520خدمات البناء545654560

4520خدمات نصب السقاالت545754570

4520خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى545954590

خدمات التركيب546
خدمات التركيب الكهربائية5461

4530خدمات األسالك والتجهيزات الكهربائية54611

4530خدمات تركيب أجهزة اإلنذار باحلريق54612

4530خدمات تركيب أجهزة اإلنذار بالسرقة54613

4530خدمات تركيب اهلوائيات املن�زلية54614

4530خدمات التركيبات الكهربائية األخرى54619

خدمات أعمال سباكة املياه ومد أنابيب التصريف5462
4530خدمات أعمال سباكة املياه54621

4530خدمات مد أنابيب التصريف54622

خدمات تركيب أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف 5463
اهلواء

4530خدمات تركيب أجهزة التدفئة54631

4530خدمات تركيب أجهزة التهوية وتكييف اهلواء54632

4530خدمات تركيب جتهيزات الغاز546454640

4530خدمات تركيب املواد العازلة546554650

خدمات التركيب األخرى5469
4530خدمات تركيب املصاعد والسالمل املتحركة 54691

خدمات التركيب األخرى غري املصنفة يف موضع 54699
آخر

4530
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خدمات استكمال املباين وتشطيبها547
4540خدمات تركيب األلواح الزجاجية547154710

4540خدمات التجصيص547254720

4540خدمات الطالء547354730

4540خدمات قرمدة األرضيات واجلدران547454740

وكسوة 547554750 األرضيات  لفرش  األخرى  اخلدمات 
اجلدران ولصق ورق احلائط

4540

4540خدمات التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة547654760

4540خدمات التسويج وتركيب الدرابزين547754770

4540اخلدمات األخرى الستكمال املباين وتشطيبها547954790

ات إنشاء أو هدم 548 خدمات التأجري املتصلة مبعدَّ
املباين أو أعمال اهلندسة املدنية، مع مشغِّليها

هدم 548054800 أو  إنشاء  ات  مبعدَّ املتصلة  التأجري  خدمات 
املباين أو أعمال اهلندسة املدنية، مع مشغِّليها

4550

النقــل؛ الباب 6 خدمــات  والشــراب؛  الطعــام  تقديــم  خدمـــات  اإلقامــة؛  خدمــات  التوزيعيــة؛  التجاريــة   اخلدمــات 
خدمات توزيع املنافع

خدمات جتارة اجلملةالقسم 61
خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 611

رسم أو عقد 
أو 612 رسم  أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 

عقد
خدمات جتارة التجزئةالقسم 62

غري 621 للمحالت  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة

خدمات جتارة التجزئة للمحالت املتخصصة622
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية623
غري 624 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت
أو 625 رسم  أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 

عقد
مالحظ���ة: يف الرم���وز التالي���ة، ***1 إىل ***99، ميكن أن ترمز العالمة *** إىل 610 و620 و611 و612 و621 و622 و623 و624 و625 وذلك حس���ب احتياجات املس���تخِدم؛ غري أن 

التجميعات قد ال تكون مجيعها قابلة للتطبيق

لية واحليوانات احليَّة1*** املواد الزراعية األوَّ
احلبوب والبذور الزيتية والفواكه الزيتية والبذور وعلف احليوان11***
األزهار والنباتات12***
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د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3
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العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3
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التبغ غري املصنَّع13***
احليوانات احليَّة، مبا يف ذلك احليوانات األليفة14***
اجللود غري املدبوغة واجللود املدبوغة15***
املواد الزراعية األوَّلية غري املصنفة يف موضع آخر19***

األطعمة واملشروبات والتبغ2***
الفواكه اخلضراوات21***
منتجات األلبان والبيض والزيوت والدهون الصاحلة لألكل22***
اللحوم والدواجن والطرائد23***
األمساك واملأكوالت البحرية األخرى24***
احللويات السكرية واملخبوزات25***
املشروبات26***
القهوة والشاي والكاكاو والتوابل27***
منتجات التبغ28***
املنتجات الغذائية غري املصنفة يف موضع آخر29***

املنسوجات واملالبس واألحذية3***
خيوط الغزل واألقمشة31***
البياضات املن�زلية والستائر والستائر الشبكية واألصناف املن�زلية املختلفة املصنوعة من مواد نسجية32***
أصناف املالبس وأصناف الفرو ومستلزمات املالبس 33***
األحذية 34***

ات املن�زلية4*** األجهزة واألدوات واملعدَّ
األثاثات املن�زلية41***
ات الراديو والتلفزيون، واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوت املوسيقية واألشرطة 42*** معدَّ
أدوات اإلنارة43***
األجهزة املن�زلية44***
خمتلف األواين املن�زلية وأدوات القطع واألواين اخلزفية والزجاجية والصيين واألواين الفخارية45***
السلع املصنوعة من اخلوص، والسلع املصنوعة من الفلني، واألواين الربميلية واألواين اخلشبية األخرى46***
ات املن�زلية غري املصنفة يف موضع آخر49*** األدوات واملعدَّ

السلع االستهالكية املختلفة 5***
الكتب والصحف واملجالت واألدوات املكتبية51***

ات الدقيقة52*** ات البصرية واملعدَّ ات التصوير واملعدَّ معدَّ
األلعاب والُلَعب53***
ساعات اليد والساعات الكبرية واملجوهرات54***
السلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(55***
السلع اجللدية ولوازم السفر56***



الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
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السلع االستهالكية املختلفة غري املصنفة يف موضع آخر59***
مواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية6***

مواد اإلنشاء والزجاج املسطح61***
التجهيزات والتركيبات والتركيبات الصحية اخلزفية62***
ورق احلائط وأغطية األرضيات63***
البويات والورنيشات وطالءات اللّك64***
اخلردوات املعدنية والُعدد اليدوية65***

املنتجات الكيميائية والصيدلية7***
بة71*** الكيماويات الصناعية األساسية والراتنجات املركَّ
األمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية72***
السلع الصيدلية والطبية73***
أدوات وأجهزة اجلراحة وتقومي األعضاء74***
أصناف العطور وأدوات التجميل وصابون الزينة75***
مواد التنظيف76***

ات واإلمدادات8*** اآلالت واملعدَّ
املركبات ذات املحركات والدراجات النارية ومركبات الثلوج واألجزاء والتوابع ذات الصلة81***
ات النقل األخرى، ما عدا الدراجات82*** معدَّ
ات املكاتب، مبا يف ذلك أثاثات املكاتب83*** آالت ومعدَّ
احلواسيب والربامج اجلاهزة84***
ات الزراعية لألراضي املعَشوشبة والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات 85*** اآلالت واملعدَّ
ات التعدين واإلنشاء واهلندسة املدنية86*** آالت ومعدَّ
صة لصناعات معيَّنة واإلمدادات التشغيلية ذات الصلة 87*** ات األخرى املخصَّ اآلالت واملعدَّ
ات األخرى غري املصنفة يف موضع آخر89*** اآلالت واملعدَّ

منتجات أخرى9***
الوقود الصلب والسائل والغازي واملنتجات ذات الصلة91***
خامات املعادن واملعادن يف أشكاهلا األوَّلية92***
اخلشب غري املشذب93***
الورق والورق املقوى94***
النفايات واخلردة ومواد إعادة تدويرها95***
األلياف النسجية96***
الكهرباء97***
املياه98***
املعادن الالفلزية واملنتجات األخرى غري املصنفة يف موضع آخر99***
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خدمات اإلقامة؛ خدمات تقدمي الطعام والشرابالقسم 63
خدمات اإلقامة631

5510خدمات اإلقامة يف الفنادق واملوتيالت631163110

خدمات اإلقامة األخرى6319
5510خدمات مراكز العطالت ومنازل العطالت63191

5510خدمات تأجري أماكن اإلقامة املفروشة63192

5510خدمات بيوت الشباب63193

5510خدمات تدريب األطفال ومعسكرات العطالت63194

5510خدمات مواقع التخييم ومواقع املنازل السيارة63195

موضع 63199 املصنفة يف  األخرى غري  اإلقامة  خدمات 
آخر

5510

خدمات تقدمي الطعام632
اخلدمات 632163210 مع  الطعام  وجبات  تقدمي  خدمات 

املطعمية الكاملة
5520

اخلدمة 632263220 مرافق  الطعام يف  تقدمي وجبات  خدمات 
املحدودة

5520

خارج 632363230 الطعام  وجبات  تقدمي  متعهدي  خدمات 
املكان

5520

5520اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام632963290

خدمات تقدمي املشروبات الحتسائها يف املكان633
5520خدمات تقدمي املشروبات الحتسائها يف املكان 633063300

خدمات النقل الربيالقسم 64
خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة641

6021 ,6010خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة641064100

خدمات النقل بالسكك احلديدية642
خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية6421

بني 64211 احلديدية  بالسكك  الركاب  نقل  خدمات 
املدن

6010

خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية يف املدن 64212
والضواحي

6021

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية 6422
يف 64221 احلديدية  بالسكك  البضائع  نقل  خدمات 

عربات للتربيد
6010

يف 64222 احلديدية  بالسكك  البضائع  نقل  خدمات 
عربات صهرجيية 

6010
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حاويات 64223 يف  املوضوعة  البضائع  نقل  خدمات 
بالسكك احلديدية يف عربات مسطحة

6010

بالسكك 64224 والطرود  الرسائل  نقل  خدمات 
احلديدية

6010

بالسكك 64229 البضائع  لنقل  األخرى  اخلدمات 
احلديدية 

6010

6010خدمات الدفع أو الَقطر للسكك احلديدية 642364230

خدمات النقل الربي643
خدمات النقل الربي املجدَول للركاب6431

النقل الربي املجدَول للركاب يف املدن 64311 خدمات 
والضواحي

6021

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب لألغراض 64312
اخلاصة يف املدن والضواحي

6021

6021خدمات النقل الربي املجدَول للركاب بني املدن64313

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب لألغراض 64314
اخلاصة بني املدن

6021

للركاب 64319 املجدَول األخرى  الربي  النقل  خدمات 
غري املصنَّفة يف موضع أخر

6021

خدمات النقل الربي غري املجدَول للركاب 6432
6022خدمات سيارات األجرة64321

6022خدمات تأجري سيارات الركاب مبشغِّليها64322

6022خدمات تأجري احلافالت واملركبات مبشغِّليها64323

خدمات النقل الربي للركاب يف مركبات جيرها 64324
إنسان أو حيوان

6022

املجدَول 64329 غري  الربي  للنقل  األخرى  اخلدمات 
للركاب غري املصنَّفة يف موضع آخر

6022

خدمات النقل الربي للبضائع 6433
6023خدمات النقل الربي للبضائع يف عربات للتربيد64331

شاحنات 64332 يف  للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
صهرجيية أو عربات نصف مقطورة 

6023

يف 64333 املوضوعة  للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
)شاسيه(  هبيكل  مزوَّدة  بشاحنات  حاويات 

للحاويات

6023

خدمات النقل الربي للبضائع يف مركبات جيرها 64334
إنسان أو حيوان

6023

وسلع 64335 واملكاتب  املنازل  أثاثات  نقل  خدمات 
أخرى

6023
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6023خدمات النقل الربي للرسائل والطرود64336

6023اخلدمات األخرى للنقل الربي للبضائع64339

6412خدمات التوصيل املحلي املختلفة643464340

6023خدمات تأجري الشاحنات مبشغِّليها643564350

6030خدمات النقل عن طريق خطوط األنابيب644

طريق 644164410 عن  الطبيعي  والغاز  النفط  نقل  خدمات 
خطوط األنابيب

6030

خطوط 644964490 طريق  عن  أخرى  بضائع  نقل  خدمات 
األنابيب

6030

خدمات النقل املائيالقسم 65
خدمات النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات651

املحيطات 6511 وعرب  الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
للركاب

املحيطات 65111 وعرب  الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
يات للركاب باملعدِّ

6110

وعرب 65119 الساحلي  املائي  للنقل  األخرى  اخلدمات 
املحيطات للركاب

6110

املحيطات 6512 وعرب  الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
للبضائع

املحيطات 65121 وعرب  الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
للبضائع املربَّدة يف سفن للتربيد

6110

املحيطات 65122 وعرب  الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
للبضائع السائلة السائبة يف سفن صهرجيية

6110

املحيطات 65123 وعرب  الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
سفن  يف  حاويات  يف  املوضوعة  للبضائع 

للحاويات

6110

وعرب 65129 الساحلي  املائي  للنقل  األخرى  اخلدمات 
املحيطات للبضائع األخرى

6110

خدمات تأجري السفن للنقل املائي الساحلي وعرب 651365130
املحيطات مبشغليها

6110

وعرب 651465140 الساحلية  املياه  يف  والدفع  الَقطر  خدمات 
املحيطات

6110

خدمات النقل املائي الداخلي652
خدمات النقل املائي الداخلي للركاب6521

6120خدمات النقل املائي الداخلي للركاب باملعدِّيات65211

6120اخلدمات األخرى للنقل املائي الداخلي للركاب65219
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خدمات النقل املائي الداخلي للبضائع6522
سفن 65221 يف  للبضائع  الداخلي  املائي  النقل  خدمات 

التربيد
6120

سفن 65222 يف  للبضائع  الداخلي  املائي  النقل  خدمات 
صهرجيية

6120

6120اخلدمات األخرى للنقل املائي الداخلي للبضائع65229

الداخلي 652365230 املائي  النقل  سفن  استئجار  خدمات 
مبشغِّيلها

6120

6120خدمات الَقطر والدفع يف املياه الداخلية652465240

خدمات النقل اجلويالقسم 66
خدمات النقل اجلوي للركاب661

6210خدمات النقل اجلوي املجدَول للركاب661166110

6220خدمات النقل اجلوي غري املجدَول للركاب661266120

خدمات النقل اجلوي للبضائع662
6220 ,6210خدمات النقل اجلوي للرسائل والطرود662166210

6220 ,6210خدمات النقل اجلوي للبضائع األخرى662966290

خدمات النقل عن طريق الفضاء663
6220خدمات النقل عن طريق الفضاء663066300

خدمات استئجار الطائرات مبشغِّليها664
6220 ,6210خدمات استئجار الطائرات مبشغِّليها664066400

خدمات النقل الداعمة واملساعِدةالقسم 67
خدمات مناولة احلموالت671

6301خدمات مناولة احلاويات671167110

6301اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت671967190

خدمات التخزين يف خمازن ومستودعات672
6302خدمات ختزين السلع املجمَّدة672167210

6302خدمات ختزين السوائل أو الغازات السائبة672267220

أو 672967290 خمازن  يف  للتخزين  األخرى  اخلدمات 
مستودعات

6302

خدمات املساعدة املالحية673
6303خدمات املساعدة املالحية673067300

اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية674
6303اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية674067400

اخلدمات الداعمة للنقل الربي675
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6303خدمات حمطات احلافالت675167510

6303خدمات تشغيل الطرق العامة واجلسور واألنفاق675267520

6303خدمات أماكن وقوف السيارات675367530

6303اخلدمات الداعمة األخرى للنقل الربي675967590

اخلدمات الداعمة للنقل املائي676
خدمات تشغيل املوانئ واملجاري املائية )ما عدا 676167610

مناولة احلموالت(
6303

6303خدمات اإلرشاد والرسو676267620

6303خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها676367630

6303اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي676967690

عن 677 للنقل  أو  اجلوي  للنقل  الداعمة  اخلدمات 
طريق الفضاء

مناولة 677167710 عدا  )ما  املطارات  تشغيل  خدمات 
احلموالت(

6303

6303خدمات مراقبة احلركة اجلوية677267720

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي أو للنقل 677967790
عن طريق الفضاء

6303

الرحالت 678 ومنظمي  السفر  وكاالت  خدمات 
واملرشدين السياحيني

خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت6781
6304خدمات وكاالت السفر67811

6304خدمات منظمي الرحالت67812

6304خدمات إرشاد السياح67813

6304خدمات املرشدين السياحيني678267820

اخلدمات املساِعدة واخلدمات األخرى الداعمة 679
للنقل

واخلدمات 679167910 البضائع  نقل  وكاالت  خدمات 
األخرى املساِعدة لنقل البضائع

6309

للنقل غري املصنفة يف 679967990 الداعمة  اخلدمات األخرى 
موضع آخر

6309

خدمات الربيد والُسعاةالقسم 68
خدمات الربيد والُسعاة681

خدمات الربيد6811
6411خدمات الربيد املتصلة بالرسائل68111

6411خدمات الربيد املتصلة بالطرود68112
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مة يف مكاتب الربيد68113 6411اخلدمات املقدَّ

6411خدمات الربيد األخرى68113

6412خدمات الُسعاة681268120

خدمات توزيع الكهرباء؛ خدمات توزيع الغاز واملياه عن طريق خطوط رئيسيةالقسم 69
خدمات توزيع الكهرباء وخدمات توزيع الغاز 691

عن طريق خطوط رئيسية
خدمات نقل وتوزيع الكهرباء6911

4010نقل الكهرباء69111

4010توزيع الكهرباء69112

4020خدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط رئيسية691269120

خدمات توزيع املياه عن طريق خطوط رئيسية692
واملياه 692169210 البخار  عدا  ما  املياه،  توزيع  خدمات 

الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية
4100

خدمات توزيع البخار واملياه الساخنة عن طريق 692269220
خطوط رئيسية

4030

اخلدمات املالية واخلدمات ذات الصلة؛ وخدمات العقارات؛ وخدمات التأجري واالستئجارالباب 7
خدمات الوساطة املالية والتأمني واخلدمات املساعِدةالقسم 71

خدمات 711 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
األعمال املصرفية االستثمارية وخدمات التأمني 

وخدمات املعاشات التقاعدية
خدمات الوساطة املالية، ما عدا خدمات األعمال 711071100

املصرفية االستثمارية وخدمات التأمني وخدمات 
املعاشات التقاعدية

 6511, 6519, 6591,
6592

خدمات األعمال املصرفية االستثمارية712
6599خدمات األعمال املصرفية االستثمارية721071200

)باستثناء 713 التقاعدية  واملعاشات  التأمني  خدمات 
خدمات  عدا  ما  التأمني(،  إعادة  خدمات 

الضمان االجتماعي اإللزامي
خدمات التأمني على احلياة واملعاشات التقاعدية 7131

)باستثناء خدمات إعادة التأمني(
خدمات التأمني على احلياة واملعاشات التقاعدية 71311

الفردية
6601

6602خدمات املعاشات التقاعدية اجلماعية71312

6603خدمات التأمني ضد احلوادث والتأمني الصحي713271320

خدمات التأمني على غري احلياة )باستثناء خدمات 7133
إعادة التأمني(
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6603خدمات التأمني على املركبات ذات املحركات71331

واجلوي 71332 البحري  النقل  على  التأمني  خدمات 
وغريمها

6603

6603خدمات التأمني على البضائع71333

6603خدمات التأمني على املمتلكات األخرى71334

6603خدمات التأمني العام ضد املسؤولية ِقَبل الغري71335

6603خدمات التأمني على االئتمانات والضمانات71336

6603اخلدمات األخرى للتأمني على غري احلياة71339

خدمات إعادة التأمني714
6601خدمات إعادة التأمني على احلياة714171410

وإعادة 714271420 احلوادث  ضد  التأمني  إعادة  خدمات 
التأمني الصحي

6603

6603خدمات أخرى إلعادة التأمني على غري احلياة714371430

خالف 715 املالية  للوساطة  املساِعدة  اخلدمات 
اخلدمات املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية

اخلدمات املتصلة باألعمال املصرفية االستثمارية7151
6599خدمات الدمج واحليازة71511

األموال 71512 ورؤوس  الشركات  متويل  خدمات 
املسامهة

6599

املصرفية 71519 باألعمال  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
االستثمارية

6599

خدمات 7152 من  هبا  يتصل  وما  السمسرة  خدمات 
األوراق املالية واخلدمات السلعية

6712خدمات مسسرة األوراق املالية71521

6712خدمات السمسرة السلعية71522

خدمات التجهيز واملقاصة املتصلة باملعامالت يف 71523
األوراق املالية

6719

وخدمات 7153 املالية  األوراق  حوافظ  إدارة  خدمات 
االستئمان واحلفظ

6712خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية71531

6712خدمات االستئمان71532

6712خدمات احلفظ71533

اخلدمات املتصلة بإدارة األسواق املالية7154
6711اخلدمات التشغيلية لألسواق املالية71541

6711اخلدمات التنظيمية لألسواق املالية71542
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6711اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية71549

اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية7155
6719خدمات اخلربة االستشارية املالية71551

6719خدمات القطع األجنيب71552

باملعامالت 71553 املتصلة  واملقاصة  التجهيز  خدمات 
املالية

6719

املالية، غري 71559 للوساطة  املساِعدة  اخلدمات األخرى 
املصنفة يف موضع آخر

6719

اخلدمات املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية716
6720خدمات مسسرة ووكاالت التأمني716171610

6720خدمات تسوية املطالبات التأمينية716271620

6720اخلدمات اإلكتوارية716371630

واملعاشات 716971690 للتأمني  املساِعدة  األخرى  اخلدمات 
التقاعدية

6720

خدمات العقاراتالقسم 72
خدمات العقارات املتصلة باملمتلكات الشخصية 721

رة أو املؤجَّ
خدمات االستئجار أو التأجري املتصلة باملمتلكات 7211

رة الشخصية أو املؤجَّ
خدمات االستئجار أو التأجري املتصلة باملمتلكات 72111

رة لألغراض السكنية الشخصية أو املؤجَّ
7010

خدمات االستئجار أو التأجري املتصلة باملمتلكات 72112
رة لألغراض غري السكنية الشخصية أو املؤجَّ

7010

خدمات االجتار باملباين واألراضي7212
واألراضي 72121 السكنية  باملباين  االجتار  خدمات 

املرتبطة هبا
7010

واألراضي 72122 السكنية  غري  باملباين  االجتار  خدمات 
املرتبطة هبا

7010

مة721372130 7010خدمات االجتار باألراضي اخلالية واملقسَّ

خدمات العقارات على أساس رسم أو عقد722
خدمات إدارة األمالك على أساس رسم أو عقد7221

خدمات إدارة األمالك السكنية على أساس رسم 72211
أو عقد

7010

السكنية على أساس 72212 إدارة األمالك غري  خدمات 
رسم أو عقد

7020
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بيع املباين واألراضي املرتبطة هبا على أساس رسم 7222
أو عقد

على 72221 هبا  املرتبطة  واألراضي  السكنية  املباين  بيع 
أساس رسم أو عقد

7020

بيع املباين غري السكنية واألراضي املرتبطة هبا على 72222
أساس رسم أو عقد

7020

7020بيع األراضي على أساس رسم أو عقد722372230

أو 722472240 رسم  أساس  على  العقارات  تقييم  خدمات 
عقد

7020

لنيالقسم 73 خدمات التأجري أو االستئجار بدون مشغِّ
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باآلالت 731

ات بدون مشغِّلني واملعدَّ
ات 7311 مبعدَّ املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 

النقل بدون مشغِّلني
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسيارات 73111

والشاحنات املقفلة اخلفيفة بدون مشغِّلني
7111

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملركبات 73112
ذات املحركات املستخَدمة يف نقل البضائع بدون 

مشغِّلني

7111

بعربات 73113 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
السكك احلديدية بدون مشغِّلني

7111

ات 73114 مبعدَّ املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
النقل الربي األخرى بدون مشغِّلني

7111

بالسفن 73115 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بدون مشغِّلني

7112

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالطائرات 73116
بدون مشغِّلني

7113

7111خدمات تأجري أو استئجار احلاويات73117

باآلالت 7312 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات األخرى بدون مشغِّلني واملعدَّ

باآلالت 73121 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات الزراعية بدون مشغِّلني واملعدَّ

7121

بآالت 73122 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات اإلنشاء بدون مشغِّلني ومعدَّ

7122

باآلالت 73123 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بدون  احلواسيب(  )باستثناء  املكتبية  ات  واملعدَّ

مشغِّلني

7123
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خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باحلواسيب 73124
بدون مشغِّلني

7123

ات 73125 مبعدَّ املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
االتصاالت السلكية والالسلكية بدون مشغِّلني

7129

باآلالت 73129 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات األخرى بدون مشغِّلني، غري املصنفة يف  واملعدَّ

موضع آخر

7129

بالسلع 732 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
األخرى

بأجهزة 732173210 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
الفيديو واملعدَّات  التلفزيون والراديو ومسجالت 

والتوابع ذات الصلة

7130

بشرائط 732273220 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
الفيديو

7130

باألثاثات 732373230 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
واألجهزة املن�زلية األخرى

7130

ات 732473240 مبعدَّ املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
الترفيه ووقت الفراغ

7130

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالبياضات 732573250
املن�زلية

7130

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملنسوجات 732673260
واملالبس واألحذية

7130

بآالت 732773270 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ومعدَّات “اصنع بنفسك”

7130

بالسلع 732973290 املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

7130

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام األصول 733
غري امللموسة غري املالية

برامج 733173310 استخدام  يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
احلاسوب 

7221

النسخ 733273320 استخدام  يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
األصلية لألعمال الترفيهية أو األدبية أو الصوتية

9211, 9213, 9214

الكيانات 733373330 استخدام  باحلق يف  الترخيص  خدمات 
لة املسجَّ

املاركات 733473340 استخدام  باحلق يف  الترخيص  خدمات 
لة وحقوق االمتياز املسجَّ

6599

األصول 733973390 استخدام  يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
غري امللموسة غري املالية األخرى

6599
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خدمات األعمال التجارية واإلنتاجالباب 8
خدمات البحث والتطوير القسم 81

العلوم 811 التجريبـي يف  البحث والتطوير  خدمات 
الطبيعية واهلندسة

العلوم 811181110 يف  التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
الفيزيائية

7130

الكيمياء 811281120 التجريب�ي يف  البحث والتطوير  خدمات 
وعلم األحياء

7130

اهلندسة 811381130 يف  التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
والتكنولوجيا

7130

العلوم 811481140 يف  التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
الزراعية

7130

العلوم 811581150 يف  التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
الطبية والصيدلية

7130

العلوم 811981190 يف  التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
الطبيعية األخرى

7130

العلوم 812 التجريبـي يف  البحث والتطوير  خدمات 
االجتماعية واإلنسانيات

العلوم 812181210 يف  التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
الثقافية وعلم االجتماع وعلم النفس

7320

علم 812281220 يف  التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
االقتصاد

7320

7320خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف القانون812381230

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف اللغويات 812481240
واللغات

7320

العلوم 812981290 يف  التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
االجتماعية األخرى واإلنسانيات

7320

خدمات البحث املتعدد التخصصات والتطوير 813
التجريبـي

والتطوير 813081300 التخصصات  املتعدد  البحث  خدمات 
التجريب�ي

73

اخلدمات القانونية واحملاسبيةالقسم 82
اخلدمات القانونية821

خدمات االستشارة القانونية والتمثيل القانوين يف 8211
خمتلف جماالت القانون

القانوين 82111 والتمثيل  القانونية  االستشارة  خدمات 
فيما يتصل بالقانون اجلنائي

7411

اهليكل التفصيلي والتناظرات
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خدمات االستشارة القانونية والتمثيل القانوين يف 82119
اإلجراءات القضائية املتصلة مبجاالت أخرى من 

القانون

7411

يف 821282120 والقانوين  القانونية  االستشارة  خدمات 
شبه  واملجالس  املحاكم  يف  القانونية  اإلجراءات 

القضائية وغريها

7411

7411خدمات التوثيق والتصديق القانونيني821382130

اخلدمات القانونية األخرى8219
7414خدمات التحكيم والتوفيق82191

اخلدمات القانونية األخرى غري املصنفة يف موضع 82199
آخر

7411

املالية 822 احلسابات  ومراجعة  املحاسبة  خدمات 
ومسك الدفاتر

خدمات املحاسبة ومراجعة احلسابات املالية8221
7412خدمات مراجعة احلسابات املالية82211

7412خدمات الفحص املحاسيب82212

7412خدمات تبويب البيانات املالية82213

7412خدمات املحاسبة األخرى82219

اإلقرارات 822282220 عدا  ما  الدفاتر،  مسك  خدمات 
الضريبية

7412

اخلدمات االستشارية املتصلة بالضرائب823
املتصلة 823182310 االستشارية  واخلربة  التخطيط  خدمات 

بضرائب الشركات
7412

7412خدمات إعداد وفحص ضرائب الشركات823282320

7412خدمات إعداد وختطيط ضرائب األفراد823382330

خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية824
7412خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية824082400

اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرىالقسم 83
خدمات اخلربة االستشارية واإلدارة831

خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة8311
7414خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة العامة83111

7414خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة املالية83112

املوارد 83113 إدارة  يف  االستشارية  اخلربة  خدمات 
البشرية

7414

7414خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة التسويق83114
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7414خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة اإلنتاج83115

7414خدمات اخلربة االستشارية األخرى يف اإلدارة83119

خدمات اخلربة االستشارية يف األعمال التجارية8312
7414خدمات العالقات العامة83121

األعمال 83129 االستشارية األخرى يف  اخلربة  خدمات 
التجارية

7414

غري 8313 والتقنية  العلمية  االستشارية  اخلربة  خدمات 
املصنفة يف موضع آخر

7421خدمات اخلربة االستشارية البيئية83131

والتقنية 83139 العلمية  االستشارية  اخلربة  خدمات 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

7421

خدمات اخلربة االستشارية احلاسوبية8314
ويف 83141 األجهزة  يف  االستشارية  اخلربة  خدمات 

تكامل النظم
7210

7229خدمات اخلربة االستشارية يف الربامج83142

7229خدمات اخلربة االستشارية احلاسوبية األخرى83149

7230خدمات إدارة مرافق احلواسيب831583150

7229خدمات صيانة النظم831683160

خدمات اإلدارة األخرى، ما عدا خدمات إدارة 831983190
مشاريع اإلنشاء 

7414

اخلدمات املعمارية وخدمات التخطيط احلضري 832
وهندسة املناظر الطبيعية

اخلدمات املعمارية8321
خدمات االستشارة واملرحلة السابقة للتصميم يف 83211

جمال العمارة
7421

7421خدمات التصميم املعماري وإدارة العقود83212

7421اخلدمات املعمارية األخرى83219

املناظر 8322 وهندسة  احلضري  التخطيط  خدمات 
الطبيعية

7421خدمات التخطيط احلضري83221

7421خدمات هندسة املناظر الطبيعية83222

اخلدمات اهلندسية833
اخلدمات اهلندسية املتكاملة8331

7421اخلدمات اهلندسية املتكاملة للمباين83311

اهلندسة 83312 ألعمال  املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
املدنية

7421

اهليكل التفصيلي والتناظرات
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اخلدمات اهلندسية املتكاملة لإلنشاءات والعمليات 83313
الصناعية

7421

7421اخلدمات اهلندسية املتكاملة للمشاريع األخرى83319

خدمات إدارة املشاريع املتصلة باإلنشاء8332
7421خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء املباين83321

أعمال 83322 بإنشاء  املتصلة  املشاريع  إدارة  خدمات 
اهلندسة املدنية

7421

باإلنشاءات 83323 املتصلة  املشاريع  إدارة  خدمات 
والعمليات الصناعية

7421

املشاريع 83329 بإنشاء  املتصلة  املشاريع  إدارة  خدمات 
األخرى

7421

قبل 8333 ما  ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 
التصميم

قبل 83331 ما  ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 
التصميم للمباين

7421

قبل 83332 ما  ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 
التصميم ألعمال اهلندسة املدنية

7421

قبل 83333 ما  ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 
التصميم لإلنشاءات والعمليات الصناعية

7421

قبل 83339 ما  ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 
التصميم للمشاريع األخرى

7421

خدمات التصميم اهلندسي8334
7421خدمات التصميم اهلندسي للمباين83341

اهلندسة 83342 ألعمال  اهلندسي  التصميم  خدمات 
املدنية

7421

خدمات التصميم اهلندسي للمنشآت والعمليات 83343
الصناعية

7421

7421خدمات التصميم اهلندسي للمشاريع األخرى83349

اإلنشاء 8335 مرحلة  خالل  اهلندسية  اخلدمات 
والتجهيز

اإلنشاء 83351 للمباين خالل مرحلة  اهلندسية  اخلدمات 
والتجهيز

7421

املدنية خالل 83352 اخلدمات اهلندسية ألعمال اهلندسة 
مرحلة اإلنشاء والتجهيز

7421

اخلدمات اهلندسية للمنشآت والعمليات الصناعية 83353
خالل مرحلة اإلنشاء والتجهيز

7421
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خالل 83359 األخرى  للمشاريع  اهلندسية  اخلدمات 
مرحلة اإلنشاء والتجهيز

7421

اخلدمات اهلندسية األخرى8339
7421اخلدمات اهلندسية األخرى للمباين83391

اهلندسة 83392 ألعمال  األخرى  اهلندسية  اخلدمات 
املدنية

7421

اخلدمات اهلندسية األخرى لإلنشاءات والعمليات 83393
الصناعية

7421

7421اخلدمات اهلندسية األخرى للمشاريع األخرى83399

خدمات التصميم اخلاص834
7499خدمات التصميم الداخلي834183410

7499خدمات التصميم اخلاص األخرى834983490

اخلدمات العلمية وغريها من اخلدمات التقنية835
وخدمات 835183510 واجليوفيزيقية  اجليولوجية  اخلدمات 

التنقيب األخرى
7421

7421خدمات املساحة حتت السطح835283520

7421خدمات املساحة السطحية835383530

7421خدمات وضع اخلرائط835483540

7421خدمات التنبؤات اجلوية والرصد اجلوي835583550

خدمات االختبار والتحليل التقنيني8356
7422خدمات اختبار وحتليل القوام والنقاوة83561

7422خدمات اختبار وحتليل اخلواص الفيزيائية83562

امليكانيكية 83563 النظم  وحتليل  اختبار  خدمات 
والكهربائية املتكاملة

7422

7422خدمات الفحص التقين ملركبات النقل الربي83564

7422اخلدمات األخرى لالختبار والتحليل التقنيني83569

خدمات اإلعالن836
7430خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه836183610

وقته 836283620 أو  اإلعالن  مكان  بيع  أو  شراء  خدمات 
مقابل عمولة

7430

ما كان مقابل 8363 أو وقته )عدا  بيع مكان اإلعالن 
عمولة(

املطبوعة 83631 اإلعالم  وسائط  يف  اإلعالن  مكان  بيع 
)عدا ما كان مقابل عمولة(

2211, 2212, 2219
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ما 83632 )عدا  التلفزيون/الراديو  يف  اإلعالن  وقت  بيع 
كان مقابل عمولة(

9213

بيع مكان اإلعالن على شبكة “اإلنترنت” )عدا 83633
ما كان مقابل عمولة(

7230, 7240

ما كان 83639 )عدا  لإلعالن  آخر  أو وقت  بيع مكان 
مقابل عمولة(

7430, 9211, 9249

7430خدمات اإلعالن األخرى836983690

خدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام837
7413خدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام837083700

خدمات التصوير الفوتوغرايف وخدمات التجهيز 838
الفوتوغرايف

خدمات التصوير الفوتوغرايف8381
7494خدمات الصور الفوتوغرافية الشخصية83811

7494خدمات اإلعالن والتصوير الفوتوغرايف املتصل به83812

7494خدمات التصوير الفوتوغرايف للمناسبات83813

7494خدمات التصوير الفوتوغرايف اخلاص83814

7494خدمات ترميم وجتميل الصور الفوتوغرافية83815

7494خدمات التصوير الفوتوغرايف األخرى83819

7494خدمات التجهيز الفوتوغرايف838283820

اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى غري 839
املصنفة يف موضع آخر

7499خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية839183910

كافة اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى 839983990
غري املصنفة يف موضع آخر

7421

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات استعادة املعلومات وتوفريهاالقسم 84
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتوزيع الربامج841

6420خدمات اجلهة الناقلة841184110

خدمات اهلاتف الثابت8412
6420خدمات اهلاتف الثابت - الدخول واالستخدام84121

6420خدمات اهلاتف الثابت - خصائص طلب املكاملات84122

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية املتنقلة 8413
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية املتنقلة - 84131

الدخول واالستخدام
6420

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية املتنقلة - 84132
خصائص طلب املكاملات

6420
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6420خدمات الشبكات اخلاصة 841484140

6420خدمات نقل البيانات841584150

السلكية 841684160 لالتصاالت  األخرى  اخلدمات  كافة 
والالسلكية

6420

6420خدمات توزيع الربامج841784170

عن 842 والالسلكية  السلكية  االتصاالت  خدمات 
طريق شبكة “اإلنترنت” 

6420اخلدمات األساسية لشبكة “اإلنترنت” 842184210

6420خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت”842284220

اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية والالسلكية 842984290
عن طريق شبكة “اإلنترنت”

6420

خدمات توفري املعلومات بشكل مباشر843
7240خدمات توفري املعلومات بشكل مباشر843084300

خدمات وكاالت األنباء844
9220خدمات وكاالت األنباء للصحف والدوريات844184410

اإلعالم 844284420 لوسائط  األنباء  وكاالت  خدمات 
املسموعة واملرئية

9220

خدمات املكتبات واملحفوظات845
9231خدمات املكتبات845184510

9231خدمات املحفوظات845284520

اخلدمات الداعمةالقسم 85
خدمات وكاالت التشغيل وخدمات توفري املوظفني851

خدمات وكاالت تدبري وتشغيل املوظفني التنفيذيني8511
7491خدمات تدبري املوظفني التنفيذيني85111

7491خدمات وكاالت التشغيل85112

خدمات توفري املوظفني8512
7491خدمات توفري موظفي الدعم املكتيب85121

7491خدمات توفري العاملني باخلدمة املن�زلية85122

الصناعيني 85123 أو  التجاريني  العمال  توفري  خدمات 
اآلخرين

7491

7491خدمات توفري املوظفني الطبيني85124

7491خدمات توفري املوظفني اآلخرين85129

خدمات التحري واألمن852
7492خدمات التحري852185210
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7492خدمات اخلربة االستشارية األمنية852285220

7492خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار852385230

7492خدمات العربات املصفَّحة852485240

7492خدمات احلراسة852585250

7492خدمات األمن األخرى852985290

خدمات التنظيف853
7493خدمات التطهري وإبادة احلشرات853185310

7493خدمات تنظيف النوافذ853285320

7493خدمات التنظيف العام853385330

7493خدمات التنظيف املتخصص853485340

خدمات الَرزم854
7495خدمات الَرزم854085400

اخلدمات الداعمة األخرى859
7499خدمات التقارير االئتمانية859185910

7499خدمات وكاالت التحصيل859285920

اخلدمات الداعمة املعتِمدة على اهلاتف8593
7499خدمات مراكز املكاملات اهلاتفية85931

7499اخلدمات الداعمة األخرى املعتِمدة على اهلاتف85939

7499خدمات الَنسخ859485940

7499خدمات تبويب وإرسال القوائم الربيدية859585950

7230خدمات جتهيز البيانات859685960

7499خدمات تنظيم األسواق واملعارض التجارية859785970

اخلدمات الداعمة األخرى غري املصنفة يف موضع 859985990
آخر

7499

اخلدمات املتصلة بالزراعة والقنص واحلراجة وصيد األمساك والتعدين واملرافقالقسم 86
واحلراجة 861 والقنص  بالزراعة  املتصلة  اخلدمات 

وصيد األمساك
0140اخلدمات املتصلة بإنتاج املحاصيل861186110

خدمات تربية احليوانات8612
0140خدمات تربية حيوانات املزارع86121

9309اخلدمات األخرى لتربية احليوانات86129

0150اخلدمات املتصلة بالقنص861386130

0200اخلدمات املتصلة باحلراجة وقطع األخشاب861486140

0502 ,0501اخلدمات املتصلة بصيد األمساك861586150
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اخلدمات املتصلة بالتعدين862
14 ,13 ,12 ,11 ,10اخلدمات املتصلة بالتعدين862186210

اخلدمات املتصلة بتوزيع الكهرباء والغاز واملياه863
اخلدمات املتصلة بالكهرباء8631

أو 86311 رسم  أساس  )على  الكهرباء  نقل  خدمات 
عقد(

4010

أو 86312 رسم  أساس  )على  الكهرباء  توزيع  خدمات 
عقد(

4010

رئيسية 863286320 طريق خطوط  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
)على أساس رسم أو عقد(

4020

رئيسية 863386330 خطوط  طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 
)على أساس رسم أو عقد(

4100

خدمات توزيع البخار واملياه الساخنة عن طريق 863486340
خطوط رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

4030

خدمات الصيانة واإلصالح والتركيب )ماعدا اإلنشاء(القسم 87
املعدنية 871 املنتجات  وإصالح  صيانة  خدمات 

املصنَّعة واآلالت واملعدَّات
املعدنية 871187110 املنتجات  وإصالح  صيانة  خدمات 

املصنَّعة، ما عدا اآلالت واملعدَّات
28

وآالت 871287120 املكاتب  آالت  وإصالح  خدمات صيانة 
املحاسبة

30

7250خدمات أجهزة احلاسوب وإصالحها وصيانتها871387130

ات النقل8714 خدمات صيانة وإصالح آالت ومعدَّ
ذات 87141 املركبات  وإصالح  صيانة  خدمات 

املحركات
5020

النارية 87142 الدراجات  وإصالح  صيانة  خدمات 
ومركبات الثلوج

5020

املقطورة 87143 املركبات  وإصالح  صيانة  خدمات 
األخرى  واملركبات  مقطورة  النصف  واملركبات 

ذات املحركات غري املصنفة يف موضع آخر

34

ات النقل األخرى87149 35خدمات صيانة وإصالح معدَّ

ات 8715 واملعدَّ اآلالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
األخرى

5260خدمات إصالح األجهزة املن�زلية الكهربائية87151

خدمات إصالح اآلالت واألجهزة الكهربائية غري 87152
املصنفة يف موضع آخر

31

اهليكل التفصيلي والتناظرات
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د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

150

االتصاالت 87153 وأجهزة  ات  معدَّ إصالح  خدمات 
السلكية والالسلكية

32

خدمات إصالح األجهزة الطبية واألجهزة الدقيقة 87154
واألدوات البصرية

33

غري 87159 واملعدَّات  اآلالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
املصنفة يف موضع آخر

29

خدمات إصالح السلع األخرى872
5260خدمات إصالح األحذية والسلع اجللدية872187210

خدمات إصالح ساعات اليد والساعات الكبرية 872287220
واملجوهرات

5260

5260خدمات إصالح املالبس واملنسوجات املن�زلية872387230

5260خدمات إصالح األثاثات872487240

غري 872987290 األخرى  السلع  وإصالح  صيانة  خدمات 
املصنفة يف موضع آخر

5260

خدمات التركيب )خالف خدمات اإلنشاء(873
املصنَّعة، 873187310 املعدنية  املنتجات  تركيب   خدمات 

ما عدا اآلالت واملعدَّات
28

ات املستخَدمة يف 873287320 خدمات تركيب اآلالت واملعدَّ
الصناعة والصناعة التحويلية وصناعة اخلدمات

29

واملحاسبة 873387330 املكاتب  آالت  تركيب  خدمات 
واحلواسيب

30

الراديو 873487340 وأجهزة  ات  معدَّ تركيب  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت

32

املهنية 873587350 الطبية  ات  واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
واألجهزة الدقيقة والبصرية

33

خدمات تركيب اآلالت واألجهزة الكهربائية غري 873687360
املصنَّفة يف موضع آخر

31

املصنَّفة يف 873987390 األخرى غري  السلع  تركيب  خدمات 
موضع أخر

36

خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرينالقسم 88
املادية 881 للمدخالت  التحويلة  الصناعة  خدمات 

اململوكة آلخرين )ما عدا اآلالت واملعدَّات(
خدمات صنع األغذية واملشروبات والتبغ8811

15خدمات صنع األغذية واملشروبات88111

16خدمات صنع التبغ88112

الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
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خدمات صنع املنسوجات وامللبوسات واملنتجات 8812
اجللدية

17خدمات صنع املنسوجات88121

18خدمات صنع امللبوسات88122

19خدمات صنع املنتجات اجللدية88123

األثاث 881388130 عدا  ما  والفلني،  اخلشب  صنع  خدمات 
ومواد القش والتضفري

20

21خدمات صنع الورق ومنتجات الورق881488140

املكرَّر 881588150 النفط  ومنتجات  الكوك  صنع  خدمات 
والوقود النووي

23

24خدمات صنع املواد واملنتجات الكيميائية881688160

25خدمات صنع منتجات املطاط واللدائن881788170

26خدمات صنع املنتجات املعدنية الالفلزية881888180

خدمات الصنع األخرى، ما عدا صنع املنتجات 881988190
املعدنية واآلالت واملعدَّات

36

خدمات الصناعة التحويلية للفلزات واملنتجات 882
ات اململوكة آلخرين املعدنية واآلالت واملعدَّ

واملنتجات 8821 للفلزات  التحويلية  الصناعة  خدمات 
املعدنية اململوكة آلخرين

2892خدمات معاجلة املعادن وتلبيسها88211

خدمات التشغيل اآليل العامة للمعادن واملنتجات 88212
املعدنية اململوكة آلخرين

2892

271,272خدمات ُصنع الفلزات القاعدية88213

اخلدمات األخرى لُصنع املنتجات املعدنية املصنَّعة 88219
وخدمات شغل املعادن

281, 2893, 2899

ات النقل8822 خدمات صناعة معدَّ
املحركات 88221 ذات  املركبات  صناعة  خدمات 

واملركبات املقطورة واملركبات النصف مقطورة
34

ات النقل األخرى88229 35خدمات صناعة معدَّ

ات 8823 ات، ما عدا معدَّ خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ
النقل

خدمات صناعة آالت املكاتب واملحاسبة وآالت 88231
احلساب اإللكتروين

30

31خدمات صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية88232

ات وأجهزة الراديو والتلفزيون 88233 خدمات صناعة معدَّ
واالتصاالت

32

اهليكل التفصيلي والتناظرات
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خدمات صناعة األجهزة الطبية واألجهزة الدقيقة 88234
والساعات  اليد  وساعات  البصرية  واألدوات 

الكبرية

33

ات األخرى88239 29خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ

خدمات الصناعة التحويلية األخرىالقسم 89
خدمات النشر والطبع واالستنساخ891

221النشر، على أساس رسم أو عقد891189110

لة، 8912 خدمات طبع واستنساخ املواد اإلعالمية املسجَّ
على أساس رسم أو عقد

على 89121 بالطبع،  املتصلة  واخلدمات  الطبع  خدمات 
أساس رسم أو عقد

222

لة، على 89122 خدمات استنساخ املواد اإلعالمية املسجَّ
أساس رسم أو عقد

223

التشكيل يف قوالب والكبس والسّك 892 خدمات 
والبثق وخدمات صناعة اللدائن املماثلة

والسّك 892089200 والكبس  قوالب  يف  التشكيل  خدمات 
والبثق وخدمات صناعة اللدائن املماثلة

25

املماثلة 893 واخلدمات  والسّك  والَطرق  الصب 
لصناعة املعادن

273خدمات صب املعادن893189310

خدمات تشكيل املعادن بالَطرق والكبس والسّك 893289320
والدلفنة وخدمات ميتالورجيا املساحيق

2891

أو 894 رسم  أساس  على  التدوير،  إعادة  خدمات 
عقد

املعدنية، 894189410 النفايات واخلردة  تدوير  إعادة  خدمات 
على أساس رسم أو عقد

371

غري 894289420 والفضالت  النفايات  تدوير  إعادة  خدمات 
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

372

اخلدمات املجتمعية واالجتماعية والشخصيةالباب 9
مة إىل اجملتمع ككّل؛ خدمات الضمان االجتماعي اإللزاميالقسم 91 خدمات اإلدارة العامة واخلدمات األخرى املقدَّ

اخلدمات اإلدارية احلكومية911
اخلدمات العامة احلكومية الشاملة9111

7511اخلدمات التنفيذية والتشريعية91111

7511اخلدمات املالية والضريبية91112

واالجتماعي 91113 االقتصادي  التخطيط  خدمات 
الشامل واخلدمات اإلحصائية

7511

الرمز املقابل يف
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7511اخلدمات احلكومية للبحوث األساسية91114

اخلدمات اإلدارية احلكومية األخرى غري املصنفة 91119
يف موضع آخر

7511

تقدم خدمات 9112 اليت  للوكاالت  اإلدارية  اخلدمات 
من  وغريها  والثقافة  الصحية  والرعاية  التعليم 
الضمان  خدمات  عدا  ما  االجتماعية،  اخلدمات 

االجتماعي
7512اخلدمات اإلدارية التعليمية91121

7512اخلدمات اإلدارية للرعاية الصحية91122

7512اخلدمات اإلدارية لإلسكان واملرافق املجتمعية91123

7512اخلدمات اإلدارية التروحيية والثقافية والدينية91124

على 9113 التجارية  األعمال  لتسيري  اإلدارية  اخلدمات 
حنو أكثر فعالية

واحلراجة 91131 بالزراعة  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
وصيد األمساك والقنص

7513

7513اخلدمات اإلدارية املتصلة بالوقود والطاقة91132

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالتعدين واملوارد املعدنية 91133
والصناعة التحويلية واإلنشاء

7513

7513اخلدمات اإلدارية املتصلة بالنقل واالتصاالت91134

وتوريد 91135 التوزيع  مبهن  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
األطعمة وبالفنادق واملطاعم

7513

7513اخلدمات اإلدارية املتصلة بشؤون السياحة91136

اإلمنائية 91137 باملشاريع  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
املتعددة األغراض

7513

بالشؤون 91138 املتصلة  العامة  اإلدارية  اخلدمات 
االقتصادية والتجارية وبشؤون اليد العاملة

7513

اخلدمات العامة للحكومة غري املصنفة يف موضع 9114
آخر

7514اخلدمات العامة للحكومة املتعلقة باملوظفني91141

املصنفة 91149 غري  للحكومة  األخرى  العامة  اخلدمات 
يف موضع آخر

7514

اخلدمات املقدمة إىل املجتمع ككّل912
اخلارجية 912191210 بالشؤون  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 

واخلدمات الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج
7521

7521اخلدمات املتصلة باملعونة االقتصادية اخلارجية912291220

7521اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية912391230

اهليكل التفصيلي والتناظرات
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7522خدمات الدفاع العسكري912491240

7522خدمات الدفاع املدين912591250

7523خدمات الشرطة والوقاية من احلرائق912691260

7523اخلدمات اإلدارية املتصلة باملحاكم القانونية912791270

أو 912891280 املجرمني  باعتقال  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
تأهيلهم

7523

العام 912991290 النظام  بشؤون  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
والسالمة العامة

7523

الضمان 913 بربامج  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
االجتماعي اإللزامي

استحقاقات 913191310 بربامج  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
املرض أو األمومة أو العجز املؤقت

7530

املعاشات 913291320 بربامج  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
استحقاقات  التقاعدية ملوظفي احلكومة، وبرامج 
الشيخوخة أو العجز أو استحقاقات الباقني على 
قيد احلياة، خبالف استحقاقات موظفي احلكومة

7530

استحقاقات 913391330 بربامج  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
التعويض عن البطالة

7530

اخلدمات اإلدارية املتصلة بربامج عالوات األسرة 913492340
والطفل

7530

خدمات التعليمالقسم 92
خدمات التعليم االبتدائي921

8010خدمات التعليم قبل املدرسي921192110

8010خدمات التعليم االبتدائي األخرى921992190

خدمات التعليم الثانوي922
8021خدمات التعليم الثانوي العام922192210

8021خدمات التعليم الثانوي العايل922292220

8022خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين922392230

خدمات التعليم العايل923
التعليم 923192310 بعد  واملهين  الفين  العايل  التعليم  خدمات 

الثانوي
8030

8030خدمات التعليم اجلامعي وغريه من التعليم العايل923992390

اخلدمات األخرى للتعليم والتدريب929
8090اخلدمات األخرى للتعليم والتدريب929092900

الرمز املقابل يف
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اخلدمات الصحية واالجتماعيةالقسم 93
خدمات صحة اإلنسان931

8511خدمات املستشفيات931193110

اخلدمات الطبية وخدمات طب األسنان9312
8512اخلدمات الطبية العامة93121

8512اخلدمات الطبية املتخصصة93122

8512خدمات طب األسنان93123

اخلدمات األخرى لصحة اإلنسان9319
خدمات التوليد واخلدمات ذات الصلة، وخدمات 93191

التمريض، وخدمات العالج الطبيعي، واخلدمات 
شبه الطبية

8519

8519خدمات اإلسعاف93192

خدمات املرافق الصحية الداخلية خبالف خدمات 93193
املستشفيات

8519

اخلدمات األخرى لصحة اإلنسان غري املصنفة يف 93199
موضع آخر

8519

اخلدمات البيطرية932
8520اخلدمات البيطرية للحيوانات األليفة932193210

8520اخلدمات البيطرية للمواشي932293220

8520اخلدمات البيطرية األخرى932993290

اخلدمات االجتماعية933
اخلدمات االجتماعية مع اإلقامة9331

مة إىل كبار السن 93311 خدمات الرعاية االجتماعية املقدَّ
واملصابني بعجز من خالل مؤسسات اإلقامة

8531

8531اخلدمات االجتماعية األخرى مع اإلقامة93319

اخلدمات االجتماعية بدون إقامة9332
8532خدمات الرعاية النهارية لألطفال93321

خدمات اإلرشاد واملشورة املتصلة باألطفال وغري 93322
املصنفة يف موضع آخر

8532

8532خدمات الرعاية االجتماعية بدون إقامة93323

8532خدمات التأهيل املهين93324

8532اخلدمات االجتماعية األخرى بدون إقامة93329

خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها من خدمات محاية البيئةالقسم 94
خدمات الصرف الصحي941

9000خدمات معاجلة الصرف الصحي941194110

اهليكل التفصيلي والتناظرات
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9000خدمات تفريغ وتنظيف اخلزانات941294120

خدمات التخلص من النفايات942
ومعاجلتها 9421 اخلطرة  غري  النفايات  مجع  خدمات 

والتخلص منها
9000خدمات مجع النفايات غري اخلطرة94211

والتخلص 94212 اخلطرة  غري  النفايات  معاجلة  خدمات 
منها

9000

ومعاجلتها 9422 اخلطرة  النفايات  مجع  خدمات 
والتخلص منها

9000خدمات مجع النفايات اخلطرة94221

9000خدمات معاجلة النفايات اخلطرة والتخلص منها94222

خدمات املرافق الصحية واخلدمات املشاهبة943
9000خدمات اجلرف وإزالة الثلوج943194310

9000خدمات املرافق الصحية األخرى943994390

البيئة غري املصنفة يف 949 اخلدمات األخرى حلماية 
موضع آخر

يف 949094900 املصنفة  غري  البيئة  حلماية  األخرى  اخلدمات 
موضع آخر

9000

خدمات املنظمات ذات العضويةالقسم 95
اخلدمات اليت تقدمها منظمات األعمال التجارية 951

ومنظمات أصحاب األعمال واملنظمات املهنية
اخلدمات اليت تقدمها منظمات األعمال التجارية 951195110

ومنظمات أصحاب األعمال
9111

9112اخلدمات اليت تقدمها املنظمات املهنية951295120

اخلدمات اليت تقدمها نقابات العمال952
9120اخلدمات اليت تقدمها نقابات العمال952095200

ذات 959 األخرى  املنظمات  تقدمها  اليت  اخلدمات 
العضوية

9191اخلدمات الدينية959195910

9192اخلدمات اليت تقدمها املنظمات السياسية959295920

ذات 9599 األخرى  املنظمات  تقدمها  اليت  اخلدمات 
العضوية غري املصنفة يف موضع آخر

املرافق 95991 وتدعيم  املدنية  احلياة  تطوير  خدمات 
املجتمعية

9199

9199خدمات محاية الفئات اخلاصة95992

9199اخلدمات اليت تقدمها احتادات الشباب95993
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ذات 95999 املنظمات  تقدمها  اليت  األخرى  اخلدمات 
العضوية غري املصنفة يف موضع آخر

9199

اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضيةالقسم 96
واخلدمات 961 والبصرية  السمعيــة  اخلدمــات 

املتصلة هبا
الصوتية 9611 واخلدمات  الصويت  التسجيل  خدمات 

التالية لإلنتاج
9211خدمات التسجيل الصويت96111

9211اخلدمات الصوتية التالية لإلنتاج96112

خدمات إنتاج األفالم السينمائية وشرائط الفيديو 9612
وبرامج التلفزيون والراديو

خدمات إنتاج األفالم السينمائية وشرائط الفيديو 96121
وبرامج التلفزيون

9211, 9213

9213 ,9211خدمات إنتاج برامج الراديو96122

9211خدمات دعم اإلنتاج املسموع واملرئي961396130

اخلدمات املتصلة بإنتاج األفالم السينمائية وبرامج 9614
التلفزيون والراديو

9211خدمات توزيع األفالم السينمائية وبرامج التلفزيون96141

9211اخلدمات التالية إلنتاج األفالم وشرائط الفيديو96142

اخلدمات األخرى املتصلة بإنتاج األفالم السينمائية 96149
وبرامج التلفزيون والراديو

9211

خدمات عرض األفالم السينمائية وشرائط الفيديو9615
9212خدمات عرض األفالم السينمائية96151

9212خدمات عرض شرائط الفيديو96152

9213اخلدمات اإلذاعية )الربجمة واجلدَولة(961696160

خدمات فنون األداء وغريها من خدمات تقدمي 962
وترويج احلفالت احليَّة

9219 ,9214خدمات ترويج وتنظيم حفالت فنون األداء962196210

9219 ,9214خدمات إنتاج وتقدمي حفالت فنون األداء962296220

9214خدمات تشغيل مرافق فنون األداء962396230

اخلدمات األخرى لفنون األداء والعروض الترفيهية 962996290
احليَّة

9214

خدمات الفنانني املؤدين وغريهم من الفنانني963
9214خدمات الفنانني املؤدين963196310

والفنانني 963296320 اتني  والنحَّ وامللحنني  املؤلفني  خدمات 
اآلخرين، ما عدا الفنانني املؤدين

9214
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خدمات املتاحف والَصون964
خدمات املتاحف وَصون املواقع واملباين التارخيية9641

9232خدمات املتاحف ما عدا املواقع واملباين التارخيية96411

9232خدمات َصون املواقع واملباين التارخيية96412

احلي���وان 9642 وحدائ���ق  النبات��ات  حدائ��ق  خدم��ات 
واملحميات الطبيعية

9233خدمات حدائق النباتات وحدائق احليوان96421

خدم��ات املحمي��ات الطبيعي��ة، مبا فيها خدمات 96422
املحافظة على احلياة الربية

9233

اخلدمات الرياضية وخدمات الرياضات التروحيية965
الرياضية 965196510 احلفالت  وتنظيم  ترويج  خدمات 

وحفالت الرياضات التروحيية
9241

خدمات تشغيل املرافق الرياضية ومرافق الرياضات 965296520
التروحيية

9241

اخلدمات الرياضية وخدمات الرياضات التروحيية 965996590
األخرى

9241

خدمات الالعبني الرياضيني واخلدمات الداعمة 966
املتصلة هبا

9241خدمات الالعبني الرياضيني966196610

9249 ,9241اخلدمات الداعمة املتصلة بالرياضة والترويح966296620

اخلدمات األخرى للتسلية والترويح969
خدمات حدائق املالهي ومرافق جذب اجلمهور 969196910

املماثلة
9219

9249خدمات القمار واملراهنات969296920

9249خدمات آالت التسلية اليت تعمل بالنقود املعدنية969396930

املصنفة 969996990 والتسلية غري  للترويح  األخرى  اخلدمات 
يف موضع آخر

9219, 9249

اخلدمات األخرىالقسم 97
خدمات الغسيل والتنظيف والصباغة971

9301خدمات املغاسل اليت تعمل بالنقود املعدنية971197110

خدمات 971297120 يشمل  )مبا  اجلاف  التنظيف  خدمات 
تنظيف منتجات الفراء(

9301

9301اخلدمات األخرى لتنظيف املنسوجات971397130

9301خدمات الكّي971497140

9301خدمات الصباغة والتلوين971597150
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خدمات التجميل والعناية البدنية972
9302خدمات تصفيف الشعر وحالقة الشعر والذقن972197210

اليدين 972297220 أظافر  وتدرمي  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
والقدمني

9302

9309خدمات العناية البدنية972397230

املصنفة 972997290 غري  األخرى  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
يف موضع آخر

9302

خدمات مراسم اجلنازات وإحراق اجلثث ودفن 973
املوتى

9303خدمات املدافن وإحراق اجلثث973197310

9303خدمات دفن املوتى973297320

اخلدمات املختلفة األخرى979
9309خدمات املراَفقة979197910

اخلدمات املختلفة األخرى غري املصنفة يف موضع 979997990
آخر

9309

اخلدمات املنـزليةالقسم 98
اخلدمات املنـزلية980

9500اخلدمات املن�زلية980098000

اخلدمات اليت تقدمها املنظمات واهليئات غري اإلقليميةالقسم 99
غري 990 واهليئات  املنظمات  تقدمها  اليت  اخلدمات 

اإلقليمية
غري 990099000 واهليئات  املنظمات  تقدمها  اليت  اخلدمات 

اإلقليمية
9900
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خدمات اإلنشاءالباب 5
خدمات اإلنشاءالقسم 54

هذا القسم يشمل:
خدمات ما قبل التشييد  -

خدمات اإلنشاءات اجلديدة واإلصالح والتعديل والترميم املتصلة باملباين السكنية أو املباين غري السكنية أو أعمال اهلندسة املدنية. واملنتجات   -
املصنفة هنا هي خدمات ال غىن عنها يف عملية إنتاج خمتَلف أنواع اإلنشاءات، وهي الناتج األخري ألنشطة اإلنشاء

خدمات اإلنشاء العامة للمباين541
خدمات اإلنشاء العامة للمباين السكنية5411

خدمات اإلنشاء العامة للمباين ذات املسكن الواحد وذات املسكنني54111
خدمات اإلنشاء العامة للمباين ذات املساكن املتعددة54112

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
إنشاء ُأُطر خرسانية خاصة للمباين البالغة االرتفاع، قارن 54540  -

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية5412
خدمات اإلنشاء العامة للمباين الصناعية54121

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إنشاء املستودعات واملباين الصناعية )للصناعات التحويلية مثاًل( واملباين الصناعية البسيطة واملباين الزراعية  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات اإلنشاء للتعدين والصناعة التحويلية خبالف املباين، قارن 54260  -

خدمات اإلنشاء العامة للمباين التجارية54122
هذه الفئة الفرعية تشمل:

البترول واخلدمة،  السيارات، وحمطات  املكاتب ومباين املصارف ومرائب وقوف  أو اإلدارية، مثل مباين  التجارية  املباين  إنشاء  خدمات   -
واملراكز التجارية واملحطات الطرفية للنقل اجلوي أو النقل بالسكك احلديدية أو النقل الربي

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية األخرى54129
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إنشاء مباين التسلية العامة، مثل دور السينما واملسارح وقاعات املوسيقى واملراقص والنوادي الليلية  -
خدمات إنشاء الفنادق واملوتيالت واألن�زال وبيوت الشباب واملطاعم واملباين املماثلة  -

خدمات إنشاء املباين التعليمية، مثل املدارس والكليات واجلامعات واملكتبات ودور املحفوظات واملتاحف  -
خدمات إنشاء املباين الصحية، مثل املستشفيات واملصحات  -

اة، قاعات األلعاب  اة أو مرافق األلعاب التروحيية )مزاجل اجلليد، قاعات اجلمباز، مالعب التنس املغطَّ خدمات إنشاء مرافق الرياضة املغطَّ  -
الرياضية لألغراض العامة، سقائف القوارب، حلقات املالكمة، وغري ذلك(

خدمات إنشاء هياكل محامات السباحة  -
اة،  اة للرياضة أو األلعاب التروحيية )مزاجل اجلليد، قاعات اجلمباز، مالعب التنس املغطَّ اخلدم��ات املتصل��ة بإنش��اء املراف��ق املسطح��ة املغطَّ  -

وما شابه ذلك(
خدمات إنشاء املباين غري السكنية غري املصنفة يف موضع آخر، كاملباين الدينية ومباين السجون  -

خدمات اإلنشاء العامة ألعمال اهلندسة املدنية542
خدمات اإلنشاء العامة للطرق العامة )ما عدا الطرق العامة املرتفعة( والشوارع والطرق والسكك احلديدية ومدارج املطارات5421
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خدمات اإلنشاء العامة للطرق العامة )ما عدا الطرق العامة املرتفعة( والشوارع والطرق والسكك احلديدية ومدارج املطارات54210
هذه الفئة تشمل:

خدمات إنشاء أساسات الطرق العامة )ماعدا الطرق العامة املرتفعة( والطرق والشوارع، وغري ذلك من طرق املركبات واملشاة واملرائب   -
املفتوحة لوقوف السيارات

إنشاء أو جتديد سطوح الطرق ومرائب وقوف السيارات باألسفلت أو اخلرسانة، وما إىل ذلك  -
إنشاء ممرات املشاة وهياكل هتدئة حركة املرور ومسارات الدراجات بأنواعها، وما إىل ذلك  -
خدمات تركيب موانع السقوط واحلوائط الفاصلة املنخفضة وإشارات املرور، وما إىل ذلك  -

إنشاء وصيانة املسارات واملمرات ووضع الالفتات فيها  -
خدمات إنشاء السكك احلديدية  -

خدمات فرش احلصى ومد القضبان  •
خدمات تركيب جمموعة املفاتيح الكهربائية وأطراف خطوط التحويل وإشارات التقاطع  •

خدمات إنشاء نظم التحكم والسالمة خلطوط السكك احلديدية  •
خدمات إنشاء شبكات السكك احلديدية الشديدة االحندار والعربات اليت جترها الكابالت املتحركة  •

خدمات إنشاء مدارج املطارات، مبا يف ذلك الساحات واملمرات املخصصة للطائرات  -
خدمات صيانة وإصالح الطرق  -

خدمات جتديد أو إصالح خطوط السكك احلديدية  -
خدمات طالء العالمات على سطوح الطرق ويف مرائب وقوف السيارات والسطوح املماثلة  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات إنشاء الطرق العامة املرتفعة واألنفاق واجلسور، قارن 54220  -

أعمال الطرق املتصلة خبطوط األنابيب والكابالت )املياه، الصرف، الغاز، الكهرباء، اهلاتف، وغري ذلك(، قارن 5425، 5424  -
خدمات إنشاء خطوط الطاقة الكهربائية للسكك احلديدية، قارن 54242  -

خدمات اإلنشاء العامة للجسور والطرق العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية5422
خدمات اإلنشاء العامة للجسور والطرق العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية54220

هذه الفئة ال تشمل:
خدمات إنشاء الطرق العامة والطرق والسكك احلديدية ومدارج الطائرات، قارن 54210  -

األعمال املتصلة باملياه، قارن 54230  -
خدمات إقامة مكونات اإلنشاءات الفوالذية، قارن 54550  -

خدمات اإلنشاء العامة للموانئ والطرق املائية واخلزانات وأعمال الري واألعمال املائية األخرى5423
خدمات اإلنشاء العامة للموانئ والطرق املائية واخلزانات وأعمال الري واألعمال املائية األخرى54230

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إنشاء املوانئ وأحواض رسو السفن واألرصفة واألرصفة البحرية ومصدات األمواج وأحواض السفن، وما مياثل ذلك من منشآت   -

املوانئ
خدمات إنشاء اخلزانات والقنوات وقنوات الري والقنوات االصطناعية  -

خدمات إنشاء األهوسة وبوابات ضبط التدفق وقنوات التصريف واملرافع واألحواض اجلافة وأرصفة االن�زالق واحلواجز االصطناعية وغريها   -
من املنشآت اهليدروميكانيكية

خدمات اجلرف ورفع الصخور والطمي وغريها من خدمات اإلنشاء املرتبطة باملياه  -
األعمال اليت تتم حتت املاء )ويقوم هبا الغواصون أو الضفادع البشرية أو غريهم من الفنيني( وخمتلف خدمات اهلندسة اهليدروليكية  -

خدمات اإلصالح للموانئ وقنوات املياه واخلزانات ومنشآت الري وغريها من املنشآت املرتبطة باملياه  -
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هذه الفئة ال تشمل:
ة ملسافات طويلة( و54251  خدمات اإلنشاء املتصلة خبطوط األنابيب وباخلطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي. قارن 54241 )املمتدَّ  -

)املحلية(، على التوايل
مد الكابالت املغمورة، قارن 54242  -

خدمات إنشاء حمطات الطاقة، قارن 54260  -
خدمات دق اخلوازيق، قارن 54511  -

ة ملسافات طويلة5424 خدمات اإلنشاء العامة خلطوط األنابيب وخطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ
ة ملسافات طويلة54241 خدمات اإلنشاء العامة خلطوط األنابيب املمتدَّ

هذه الفئة تشمل:
ة ملسافات طويلة خدمات إنشاء خطوط أنابيب نقل النفط والغاز السطحية أو اجلوفية أو املغمورة املمتدَّ  -

ة ملسافات طويلة لغري نقل النفط أو الغاز خدمات إنشاء خطوط األنابيب السطحية أو اجلوفية أو املغمورة املمتدَّ  -
ة ملسافات طويلة لتوفري املياه أو للصرف الصحي أو لتصريف مياه األمطار خدمات إنشاء خطوط األنابيب املمتدَّ  -

هذه الفئة ال تشمل:
خدمات اإلنشاء العامة للتركيبات اليت تدخل فيها مستجمعات املياه أو تنقية املياه، قارن 54290  -

خدمات شق احلفر املستطيلة، قارن 54330  -
ة ملسافات طويلة54242 خدمات اإلنشاء العامة خلطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ة ملسافات طويلة، مبا يف ذلك اخلطوط املتصلة بالسكك احلديدية خدمات إنشاء خطوط الطاقة الكهربائية املمتدَّ  -

ة ملسافات طويلة خدمات إنشاء خطوط الطاقة الكهربائية املغمورة أو اجلوفية املمتدَّ  -
ة ملسافات طويلة لنقل االتصاالت السلكية والالسلكية  خدمات إنشاء اخلطوط السطحية املمتدَّ  -

ة ملسافات طويلة خدمات اإلصالح خلطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات إنشاء الكابالت املحلية، قارن 54252  -
خدمات شق احلفر املستطيلة، قارن 54330  -

خدمات اإلنشاء العامة خلطوط األنابيب والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة5425
خدمات اإلنشاء العامة خلطوط األنابيب املحلية54251

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إنشاء خطوط األنابيب املحلية للمياه أو الصرف الصحي، مبا يف ذلك اخلدمات الثانوية مثل إنشاء حمطات الضخ  -

خدمات إنشاء خطوط األنابيب املحلية للمياه الساخنة  -
خدمات إنشاء خطوط األنابيب املحلية للغاز والبخار، مبا يف ذلك اخلدمات الثانوية  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات شق احلفر املستطيلة، قارن 54330  -

خدمات اإلنشاء العامة للكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة54252
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إنشاء اخلطوط املحلية للطاقة الكهربائية، مبا يف ذلك األعمال الثانوية مثل خدمات إنشاء حمطات التحويل الرئيسية والفرعية للتوزيع   -
داخل احلدود املحلية

خدمات إنشاء اخلطوط املحلية لنقل االتصاالت، مبا يف ذلك األعمال الثانوية مثل خدمات إنشاء أبراج النقل  -
خدمات إنشاء اهلوائيات وحمطات التحويل للتوزيع داخل احلدود املحلية  -
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خدمات إنشاء اخلطوط اجلوفية للبث التلفزيوين بالكابالت  -
خدمات إلصالح الكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
ة ملسافات طويلة، قارن 54242 خدمات إنشاء خطوط االتصال والطاقة املمتدَّ  -

خدمات شق احلفر املستطيلة، قارن 54330  -
تركيب خطوط البث التلفزيوين بالكابالت داخل املباين، قارن 54614  -

خدمات اإلنشاء العامة للمناجم واملنشآت الصناعية5426
خدمات اإلنشاء العامة للمناجم واملنشآت الصناعية54260

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إنشاء مجيع أنواع حمطات الطاقة  -

خدمات اإلنشاء املتعلقة بالتعدين والصناعة التحويلية، مثل حمطات التحميل والتفريغ، وأعمدة الرفع ومصانع الكيميائيات ومسابك احلديد   -
وأفران الصهر وأفران الكوك

خدمات اإلصالح للمناجم واملنشآت الصناعية  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات إنشاء املستودعات واملباين الصناعية، قارن 54121  -
خدمات اإلنشاء العامة ملرافق الرياضة والترويح اخللوية5427

خدمات اإلنشاء العامة ملرافق الرياضة والترويح اخللوية54270
هذه الفئة الفرعية تشمل:

القاعدة  القدم وكرة  خدمات إنشاء هياكل مباين االستاد واملالعب األخرى للرياضات اليت تزاَول يف اهلواء الطلق، مثل رياضات كرة   -
)البيسبول( و“الراجيب” وسباقات املضمار وسباق السيارات وسباق الدراجات وسباق اخليل

خدمات إنشاء غري املباين املتصلة مبالعب االستاد واملالعب األخرى للرياضات اليت تزاَول يف اهلواء الطلق، مثل رياضات كرة القدم وكرة   -
القاعدة )البيسبول( و“الراجيب” وسباقات املضمار وسباق السيارات وسباق الدراجات وسباق اخليل

خدمات إنشاء منشآت الترويح، مثل مالعب الغولف ومنشآت الشواطئ واملنتجعات اجلبلية ومالعب احلدائق ومرافق حدائق االستجمام  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات األعمال األولية لرفع األتربة، قارن 54320  -
خدمات اإلنشاء العامة لألعمال اهلندسية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر5429

خدمات اإلنشاء العامة لألعمال اهلندسية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر54290
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إنشاء حمطات معاجلة وتنقية املياه  -
خدمات إعداد املوقع543

خدمات اهلدم5431
خدمات اهلدم54310

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التحطيم واهلدم املتصلة باملباين واملنشآت األخرى  -

خدمات التحطيم واهلدم املتصلة بالشوارع والطرق العامة
خدمات تشكيل املوقع وإخالئه5432

خدمات تشكيل املوقع وإخالئه54320
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات جتهيز األراضي الزراعية  -

خدمات جتهيز املواقع ألعمال البناء التالية، مبا يف ذلك خدمات التفجري وأعمال رفع الصخور  -
إخالء املوقع وإزالة الشجريات النامية حتت األشجار الكبرية  -

تثبيت التربة  -
خدمات الثقب والتجويف االختباريني واستخراج العينات اجلوفية ألغراض اإلنشاء أو لألغراض اجليوفيزيقية أو اجليولوجية أو لألغراض   -

املماثلة
أعمال احلفر األفقي ملد الكابالت أو أنابيب الصرف  -

شق احلفر املستطيلة للصرف يف املوقع  -
إزالة املخلفات وخدمات التطوير واإلعداد األخرى ملمتلكات ومواقع التعدين، مبا يشمل حفر األنفاق، فيما عدا ما يتصل باستخراج النفط   -

والغاز
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

حفر آبار املياه، قارن 54341  -
خدمات احلفر املتصلة باستخراج النفط والغاز، قارن 86210  -

خدمات احلفر وإزالة األتربة5433
خدمات احلفر وإزالة األتربة54330

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات أعمال التربة الواسعة النطاق واحلفر وإزالة األوحال واألتربة عند إنشاء الدعائم أو أعمال القطع، قبل إنشاء الطرق العامة )الطرق   -

والطرق الفسيحة للسيارات والسكك احلديدية، وما إىل ذلك(
شق احلفر املستطيلة للمرافق والصرف احلضري وخمتلف أشغال الطرق، وما إىل ذلك   -

شق احلفر التقليدية ملختلف اإلنشاءات  -
خدمات أعمال جتديد التربة  -

خدمات أعمال ن�زع التربة العلوية امللوَّثة  -
اخلدمات األخرى ألعمال احلفر وإزالة األتربة  -

خدمات حفر آبار املياه وإنشاء شبكات مجع الفضالت العضوية5434
خدمات حفر آبار املياه54341

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اإلنشاء احلرفية اخلاصة اليت تشمل ثقب أو حفر آبار املياه  -

خدمات تركيب مضخات آبار املياه ومّد شبكات األنابيب يف اآلبار  -
خدمات إنشاء شبكات مجع الفضالت العضوية54342

جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز544
جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز5440

جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز54400
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تركيب وجتميع وإقامة املباين السابقة التجهيز  -
خدمات تركيب وجتميع وإقامة املنشآت واملباين األخرى السابقة التجهيز  -

خدمات تركيب مجيع أنواع لوازم الشوارع )مثل مظالت ومقاعد حمطات احلافالت(  -
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هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات إقامة األجزاء الفوالذية السابقة التجهيز من أجل املباين واملنشآت األخرى، قارن 54550  -

خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة545
خدمات دق اخلوازيق وحفر األساسات5451

خدمات دق اخلوازيق54511
خدمات حفر األساسات54512

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات حفر األساسات احِلرفية اخلاصة  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
أعمال احلفر، قارن 54330  -

أعمال اخلرسانة، قارن 54540  -
خدمات تأطري اإلنشاءات5452

خدمات تأطري املباين54521
خدمات تأطري السقوف54522

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اإلنشاء اليت تشمل تركيب ُأطر السقوف  -

خدمات التسقيف والتصميد للمياه5453
خدمات التسقيف والتصميد للمياه54530

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اإلنشاء اليت تشمل تركيب أي نوع من أغطية السقوف  -

خدمات إنشاء املزاريب وامليازيب والتسقيف باأللواح الرفيعة والتسقيف املعدين  -
خدمات التصميد للمياه يف السقوف املستوية والسقوف املنحدرة  -

خدمات التصميد للماء خارج املباين وغريها من املنشآت املقامة حتت األرض  -
التصميد للرطوبة  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات أعمال وضع املواد العازلة، قارن 54650  -

خدمات اخلرسانة5454
خدمات اخلرسانة54540

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إقامة ُأطر من اخلرسانة املسلحة تتطلب مهارات أو معدَّات خاصة بسبب حجمها أو بسبب الطريقة املستخَدمة يف إقامتها  -

إنشاء القباب واإلنشاءات املفرغة باخلرسانة  -
خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة اليت تشمل َلي الفوالذ وحلامه الستعمال اخلرسانة املسلحة يف مشاريع اإلنشاء  -

صب اخلرسانة يف القوالب املؤقتة وغري ذلك من اخلدمات اليت ُتستخَدم فيها اخلرسانة عادًة )األساسات العامة، املداميك، األساسات املتصلة   -
من اخلرسانة املسلحة، الدعائم الفوالذية، األرضيات، وما إىل ذلك(
اخلدمات اليت تشمل إنشاء القوالب املؤقتة لصب اخلرسانة والتسليح  -

دمج األساسات  -
التجهيز السابق لألجزاء اخلرسانية من املبىن، قارن 37550  -
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إنتاج اخلرسانة اجلاهزة، قارن 37510  -
خدمات اإلنشاء اليت تشمل رصف الشوارع والطرق العامة وأماكن العبور العامة، قارن 54210  -

خدمات إنشاء اجلسور والطرق العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية، قارن 54220  -
خدمات إقامة اإلنشاءات الفوالذية5455

خدمات إقامة اإلنشاءات الفوالذية54550
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة املتصلة باأُلطر الفوالذية  -
خدمات اإلقامة باستعمال أجزاء اإلنشاءات الفوالذية السابقة التجهيز )ولكن غري الذاتية الصنع( للمباين واملنشآت األخرى، مثل اجلسور   -

أو املرافع العلوية أو أبراج نقل الكهرباء
إقامة اجلدران اجلزئية  -

خدمات أعمال اللحام ذات الصلة  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

إقامة اأُلطر الفوالذية ذاتية الُصنع، قارن 421  -
خدمات البناء5456

خدمات البناء54560
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات رص الطوب وحنت األحجار ووضع األحجار، وغري ذلك من أعمال البناء  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات أعمال اخلرسانة، قارن 54540  -
خدمات أعمال تركيب الديكورات الداخلية، قارن 547  -

خدمات نصب السقاالت5457
خدمات نصب السقاالت54570

هذه الفئة الفرعية تشمل:
نصب السقاالت واملنصات وتفكيكها، مبا يف ذلك استئجار السقاالت واملنصات  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات استئجار السقاالت دون نصب وتفكيك، قارن 73122  -

خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى5459
خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى54590

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إنشاء مداخن املصانع  -

وضع بطانات األفران الصامدة للحرارة، وما إىل ذلك  -
خدمات إنشاء مدافئ الزينة  -

خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى غري املصنفة يف موضع آخر، مثل خدمات نقل املباين وإزالة األسبستوس  -
خدمات التركيب546

خدمات التركيبات الكهربائية5461
خدمات األسالك والتجهيزات الكهربائية54611
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اإلنشاء احلرفية اخلاصة اليت تشمل تركيب دوائر األسالك الكهربائية األساسية أو التجهيزات الكهربائية األساسية يف املباين وغريها   -

من مشاريع البناء
خدمات األسالك والتجهيزات الكهربائية لشبكات توفري الطاقة عند الطوارئ  -

اخلدمات الكهربائية الناشئة عن تركيب األجهزة  -
ادات خدمات تركيب العدَّ  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات تركيب أجهزة اإلنذار باحلريق، قارن 54612  -
خدمات تركيب أجهزة اإلنذار بالسرقة، قارن 54613  -

خدمات تركيب املحركات واملولدات واملحوالت الكهربائية يف حمطات الطاقة، قارن 86530  -
خدمات تركيب أجهزة اإلنذار باحلريق54612

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات أعمال تركيب مرشات إطفاء احلرائق، قارن 54621  -

خدمات أعمال التصميد للنار، قارن 54650  -
خدمات تركيب أجهزة اإلنذار بالسرقة54613

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تركيب أجهزة اإلنذار بالسرقة يف موقع اإلنشاء  -

خدمات تركيب اهلوائيات املن�زلية54614
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تركيب مجيع أنواع اهلوائيات املن�زلية، مبا يف ذلك هوائيات التوابع االصطناعية  -
خدمات تركيب خطوط البث التلفزيوين بالكابالت يف املباين  -

خدمات تركيب مانعات الصواعق  -
خدمات التركيبات الكهربائية األخرى54619

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات االتصاالت السلكية والالسلكية خدمات التركيبات الكهربائية ملعدَّ  -

خدمات التركيبات الكهربائية ألجهزة اإلضاءة واإلشارات يف الطرق والسكك احلديدية واملطارات واملوانئ واألماكن املماثلة  -
ات الكهربائية الثقيلة خدمات تركيب املعدَّ  -

خدمات التركيبات الكهربائية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تركيب نظم التحكم والسالمة خلطوط السكك احلديدية، قارن 54210  -
خدمات التركيب املتصلة بالبث التلفزيوين بالكابالت، قارن 54614  -

خدمات التركيب ألجهزة التدفئة، قارن 54631  -
خدمات أعمال سباكة مواسري املياه ومّد أنابيب التصريف5462

خدمات أعمال سباكة مواسري املياه54621
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التركيب املتصلة بشبكات األنابيب األّولية للمياه الساخنة والباردة )مثل السباكة(، مبا يف ذلك تركيب مرشات إطفاء احلرائق  -
خدمات تركيب األدوات الصحية الثابتة  -

خدمات أعمال السباكة ذات الصلة  -
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خدمات تركيب أجهزة املياه املضغوطة ملكافحة احلرائق )مبا يف ذلك موانع احلريق املزودة خبرطوم وبزباز(  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تركيب أجهزة تدفئة األماكن، مبا يف ذلك أعمال األنابيب املرتبطة هبا، قارن 54631  -
خدمات مد أنابيب الصرف54622
خدمات تركيب أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء5463

خدمات تركيب أجهزة التدفئة54631
هذه الفئة الفرعية تشمل:

ات التدفئة. ويدخل يف ذلك خدمات أعمال األنابيب وأعمال القنوات وما يتصل بذلك من خدمات األلواح  خدمات التركيب املتصلة مبعدَّ  -
املعدنية املضَطلع هبا كجزء متمِّم هلذه األعمال

تركيب وصيانة أجهزة التحكم يف التدفئة املركزية  -
الوصل بشبكة تدفئة املنطقة  -

خدمات صيانة وإصالح الغاليات واملواقد املن�زلية يف املباين ذات املسكن الواحد أو ذات املسكنني  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

تنظيف املداخن، قارن 85340  -
عات السكنية ولتدفئة املنطقة، قارن 87110 خدمات صيانة وإصالح الغاليات وشبكات التدفئة يف املجمَّ  -

خدمات تركيب أجهزة التهوية وتكييف اهلواء54632
هذه الفئة الفرعية تشمل:

ات التهوية أو التربيد أو تكييف اهلواء للمساكن ومراكز احلاسوب واملكاتب واملحالت. ويدخل يف ذلك  خدمات اإلنشاء اليت تشمل معدَّ  -
خدمات أعمال األنابيب وأعمال القنوات وما يتصل بذلك من أعمال األلواح املعدنية املضطلع هبا كجزء متمِّم هلذه األعمال

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
ات تكييف اهلواء والتربيد الصناعية، قارن 87110 خدمات تركيب وإصالح وصيانة معدَّ  -

خدمات تركيب جتهيزات الغاز5464
خدمات تركيب جتهيزات الغاز54640

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات األخرى اليت تعمل بالغاز خدمات التركيب املتصلة بتوفري خمتلف السوائل )األكسجني يف املستشفيات مثاًل( وربط املعدَّ  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات أعمال تركيب أجهزة تدفئة األماكن، قارن 54631  -

خدمات أعمال التهوية وتكييف اهلواء، قارن 54632  -
خدمات تركيب املواد العازلة5465

خدمات تركيب املواد العازلة54650
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات العزل احلراري اليت تشمل املواد العازلة الالزمة لتصميد جتاويف اجلدران اخلارجية لألحوال اجلوية  -
خدمات العزل احلراري ألنابيب املياه الساخنة واملصلَّدة والغاليات وَمصاب األنابيب  -

خدمات العزل الصويت  -
خدمات أعمال التصميد للنار  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات أعمال التصميد للمياه، قارن 54530  -

اخلدمات الصوتية، قارن 54790  -
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خدمات التركيب األخرى5469
خدمات تركيب املصاعد والسالمل املتحركة54691

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التركيب احلرفية اخلاصة للمصاعد والسالمل املتحركة واملراقي املتحركة )الطرق اجلانبية املتحركة( وسالمل النجاة من احلريق  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات إصالح وصيانة املصاعد والسالمل املتحركة، قارن 87159  -

خدمات التركيب األخرى غري املصنفة يف موضع آخر54699
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تركيب األغطية والستائر  -
خدمات تركيب الستائر احلاجبة للضوء واملظالَّت  -
خدمات تركيب العالمات )املضيئة وغري املضيئة(  -

خدمات أعمال التركيب غري املصنفة يف موضع آخر، اليت تشمل سلعًا ال ُتعترب جزًءا من هيكل املبىن األساسي  -
خدمات التركيب األخرى غري املصنفة يف موضع آخر  -

خدمات استكمال املباين وتشطيبها547
خدمات تركيب األلواح الزجاجية5471

خدمات تركيب األلواح الزجاجية54710
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تركيب الكسوات الزجاجية وجدران املرايا وغري ذلك من منتجات الزجاج  -
أعمال التعتيم، مثل خدمات أعمال تركيب زجاج النوافذ  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
تركيب وحدات النوافذ سابقة التجهيز، قارن 54760  -

خدمات التجصيص5472
خدمات التجصيص54720

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اإلنشاء املتصلة باجلص أو املالط الداخلي واخلارجي ومواد التبطني  -

خدمات إقامة اجلدران غري امللّيطة اليت تشمل تركيب ألواح جدارية مصنوعة بصفة عامة من اجلبس  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات أعمال العزل الصويت، قارن 54650  -
خدمات الطالء5473

خدمات الطالء54730
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات الطالء )الزخريف أساسًا( للمباين من الداخل واخلدمات املماثلة )فرش طبقات الطالء والطالء بالالكيه، وما إىل ذلك(  -
خدمات طالء املباين من اخلارج )حلمايتها أساسًا(  -

خدمات طالء الدرابزين واحلواجز القضبانية واألبواب وُأطر النوافذ يف املباين، وما إىل ذلك  -
خدمات طالء اهلياكل اهلندسية األخرى  -

خدمات إزالة الطالء  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات طالء العالمات على سطوح الطرق وأماكن وقوف السيارات والسطوح املماثلة، قارن 54210  -
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خدمات التصميد للماء، قارن 54530  -
خدمات قرمدة األرضيات واجلدران5474

خدمات قرمدة األرضيات واجلدران54740
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات اإلنشاء املتصلة برّص أو تركيب بالط اجلدران وبالط األرضيات والصخور اللوحية املصنوعة من اخلزف أو األمسنت أو احلجارة   -
يف املباين وغريها من املنشآت

الكسوة الزخرفية للجدران اخلارجية للمباين مبواد خزفية أو باحلجارة أو بالطوب األمحر، وما إىل ذلك  -
اخلدمات األخرى لفرش األرضيات وكسوة اجلدران ولصق ورق احلائط5475

اخلدمات األخرى لفرش األرضيات وكسوة اجلدران ولصق ورق احلائط54750
هذه الفئة الفرعية تشمل:

فرش السجاجيد واملشمع وغري ذلك من الكسوة املرنة لألرضيات. ويدخل يف ذلك خدمات التشطيب ذات الصلة  -
ذلك خدمات  يف  ويدخل  اخلشبية.  األرضيات  من  وغريه  الباركيه  ذلك  يف  مبا  األرضيات،  وكسوة  اخلشبية  األرضيات  فرش  خدمات   -

التشطيب ذات الصلة، مثل الصنفرة والصقل بالشمع ومنع التسرب، وما إىل ذلك
خدمات تعليق الورق وغريه من الكسوة املرنة للجدران  -

خدمات إزالة ورق احلائط  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تركيب األرضيات اخلرسانية )ما عدا البالط املصنوع من األمسنت(، قارن 54540  -
خدمات تركيب بالط األرضيات املصنوع من احلجارة أو اخلرسانة أو اخلزف، قارن 54740  -

خدمات التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة5476
خدمات التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة54760

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تركيب ُأطر األبواب والنوافذ وتركيب األبواب والنوافذ واملصاريع واملصاريع املضلعة وأبواب املرائب وغريها مما هو مصنوع من   -

أي نوع من املواد
خدمات تصفيح األبواب اخلارجية وتركيب األبواب املصفحة  -

خدمات تركيب األبواب الصامدة للنريان  -
خدمات تركيب الفواصل املتحركة والسقوف الشكلية يف اهلياكل املعدنية  -

خدمات تركيب الشرفات املسقوفة واملستنبتات الزجاجية يف البيوت اخلاصة  -
خدمات التركيب اليت تشمل أعمال النجارة والتركيبات املصنوعة من مواد غري معدنية  -

خدمات تركيب السالمل الداخلية وإنشاء األصونة اجلدارية للمالبس وخدمات تركيب وحدات املطبخ املتوافقة  -
خدمات تركيب األلواح املتراكبة والكسو باأللواح، وما إىل ذلك  -

خدمات تركيب أجزاء األلواح املعدنية اجلاهزة أو املصنوعة حسب رغبة العميل  -
خدمات حديد أو فوالذ الزخرفة وخدمات شغل املعادن لألغراض الزخرفية أو املعمارية  -

خدمات تركيب الشبيكات اليت تغطي أجهزة اإلشعاع  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تركيب األسوجة والدرابزين، قارن 54770  -
خدمات تركيب السياجات والدرابزين5477

خدمات تركيب السياجات والدرابزين54770
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تركيب السياجات والدرابزين واألسوار احلاجزة املماثلة. وميكن أن تكون السياجات مصنوعة من مواد خمتلفة )األسالك، اخلشب،   -

الصلب، الزجاج الليفي( وميكن استخدامها يف مواقع خمتلفة )األفنية، املالعب، املمتلكات السكنية، املنشآت الصناعية(
اخلدمات األخرى الستكمال املباين وتشطيبها5479

اخلدمات األخرى الستكمال املباين وتشطيبها54790
هذه الفئة الفرعية تشمل:

تنظيف اجلدران اخلارجية بالبخار أو بالسفع الرملي  -
اخلدمات الصوتية اليت تشمل تركيب األلواح والبالطات واملواد األخرى العازلة للصوت يف اجلدران والسقوف الداخلية  -

خدمات اإلنشاء املتصلة بقطع الرخام واألمسنت املصبوبة يف املكان وخدمات تركيب الرخام أو الغرانيت أو االردواز يف الداخل  -
اخلدمات العامة لإلصالح والصيانة  -

خدمات استكمال املباين وتشطيبها غري املصنفة يف موضع آخر  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات أعمال العزل الصويت، قارن 54650  -
ات إنشاء أو هدم املباين أو أعمال اهلندسة املدنية، مع مشغِّليها548 خدمات التأجري املتصلة مبعدَّ

ات إنشاء أو هدم املباين أو أعمال اهلندسة املدنية، مع مشغِّليها5480 خدمات التأجري املتصلة مبعدَّ
ات إنشاء أو هدم املباين أو أعمال اهلندسة املدنية، مع مشغِّليها54800 خدمات التأجري املتصلة مبعدَّ

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
ات البناء، بدون مشغِّلني، قارن 73122 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بآالت ومعدَّ  -

اخلدمات التجارية التوزيعية؛ خدمات اإلقامة؛ خدمات تقدمي الطعام والشراب؛ خدمات النقل؛ خدمات توزيع املنافعالباب 6
خدمات جتارة اجلملةالقسم 61

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس رسم أو عقد611
هذه املجموعة تشمل:

خدمات جتار اجلملة الذين يشترون كميات كبرية من السلع ويبيعوهنا ملؤسسات أعمال أخرى، يف بعض األحيان بعد تفريغ السفينة وإعادة   -
تعبئة املنتجات يف عبوات أصغر

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو عقد612
هذه املجموعة تشمل:

خدمات الوكالء بالعمولة، ومساسرة السلع، والداّللني وكافة أنواع التجار اآلخرين الذي يدخلون يف مفاوضات صفقات جتارة اجلملة بني   -
املشترين والبائعني مقابل رسم أو عمولة

خدمات الوكالء والسماسرة لتجارة اإللكترونيات باجلملة  -
خدمات بيوت مزادات جتارة اجلملة  -

خدمات جتارة التجزئةالقسم 62
خدمات جتارة التجزئة من املحالت غري املتخصصة621

هذه املجموعة تشمل:
خدمات جتارة التجزئة من املحالت غري املتخصصة مثل األسواق املركزية واملتاجر التنويعية اليت تعرض نطاقًا واسعًا من السلع، اجلديدة أو   -

املستعَملة، اليت ُتعرض على حوامل أو رفوف لكي خيتار العمالء أنفسهم منها وحيملوها إىل أمني الصندوق لدفع قيمتها
خدمات بيوت مزادات جتارة التجزئة  -
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خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة622
هذه املجموعة تشمل:

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة اليت تعرض نطاقًا ضيقًا من السلع ذات الصلة، اجلديدة أو املستعمَلة، حيث يقدم موظفو   -
املبيعات أو صاحب املتجر املساعدة يف كثري من األحيان إىل العمالء

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية623
هذه املجموعة تشمل:

خدمات البيع بالربيد أو النشرات املصورة )الكتالوغ( أو اإلنترنت من ِقَبل املتاجر اليت تقبل أوامر شراء السلع اجلديدة بالربيد أو التليفون   -
أو الربيد اإللكتروين، وغري ذلك، وتقوم بشحن، أو تسليم، املنتجات يف أماكن العمالء

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري املحالت624

هذه املجموعة تشمل:
خدمات جتارة التجزئة عن طريق آالت البيع  -
خدمات جتارة التجزئة من أكشاك األسواق  -

خدمات جتارة التجزئة عن طريق البيع من باب إىل باب أو البيع املباشر، الذي يعرَّف بأنه طريقة لتوزيع املنتجات واخلدمات االستهالكية   -
بشكل مباشر بني شخص وشخص من موقع ثابت للبيع بالتجزئة وذلك أساسًا من خالل أفراد بيع وموزعني مستقلني يتم تعويضهم مقابل 

مبيعاهتم وخدماهتم التسويقية والتروجيية على حسب االستخدام، أو االستهالك، الفعلي لتلك املنتجات أو اخلدمات
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد625

هذه املجموعة تشمل:
خدمات التجزئة من ِقَبل الوكالء بالعمولة الذين ُيفاوضون بشأن صفقات جتارة التجزئة مقابل رسم أو عمولة  -

خدمات املزادات اإللكترونية لتجارة التجزئة  -
مالحظة: يف الرموز التالية، 1*** إىل 99***، ميكن أن ترمز العالمة *** إىل 610 و620 أو 611 و612 و621 و622 و623 و624 و625 وذلك حس���ب احتياجات املس���تخِدم؛ غري أن 

التجميعات قد ال تكون مجيعها قابلة للتطبيق.
املواد الزراعية األّولية واحليوانات احليَّة1***

احلبوب والبذور الزيتية والفواكه الزيتية والبذور وعلف احليوان11***
األزهار والنباتات12***
التبغ غري املصنَّع13***
احليوانات احليَّة، مبا يف ذلك احليوانات األليفة14***
اجللود غري املدبوغة واجللود واجللود املدبوغة15***
املواد الزراعية األّولية غري املصنفة يف موضع آخر19***
األطعمة واملشروبات والتبغ2***

الفواكه واخلضروات21***
منتجات األلبان والبيض والزيوت والدهون الصاحلة لألكل22***
اللحوم والدواجن والطرائد23***
األمساك واملأكوالت البحرية األخرى24***
احللويات السكرية واملخبوزات25***
املشروبات26***
النب والشاي والكاكاو والتوابل27***
منتجات التبغ28***
املنتجات الغذائية غري املصنفة يف موضع آخر29***
املنسوجات واملالبس واألحذية3***
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خيوط الغزل واألقمشة31***
البياضات املن�زلية والستائر والستائر الشبكية واملفروشات املن�زلية املختلفة املصنوعة من مواد نسجية32***
أصناف املالبس وأصناف الفراء ومستلزمات املالبس33***
األحذية34***
ات املن�زلية4*** األجهزة واألدوات واملعدَّ

األثاثات املن�زلية41***
ات الراديو والتلفزيون، واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات املوسيقية واألشرطة42*** معدَّ
أدوات اإلنارة43***
األجهزة املن�زلية 44***

خمتلف األواين املن�زلية وأدوات القطع واألواين اخلزفية والزجاجية والصيين واألواين الفخارية45***
السلع املصنوعة من اخلوص والسلع املصنوعة من الفلني واألواين الربميلية واألواين اخلشبية األخرى46***
ات املن�زلية غري املصنفة يف موضع آخر49*** األدوات واملعدَّ
السلع االستهالكية املختلفة5***

الكتب والصحف واملجالت واألدوات املكتبية51***
ات الدقيقة52*** ات البصرية واملعدَّ ات التصوير واملعدَّ معدَّ
األلعاب والُلُعب53***
ساعات اليد والساعات الكبرية واملجوهرات54***
السلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(55***
السلع اجللدية ولوازم السفر56***
السلع االستهالكية املختلفة غري املصنفة يف موضع آخر59***
مواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية6***

مواد اإلنشاء والزجاج املسطح61***
التجهيزات والتركيبات والتركيبات الصحية اخلزفية62***
ورق احلائط وأغطية األرضيات63***
البويات والورنيشات وطالءات اللّك64***
اخلردوات املعدنية والُعدد اليدوية 65***
املنتجات الكيميائية والصيدلية7***

بة71*** الكيماويات الصناعية األساسية والراتنجات املركَّ
األمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية72***
السلع الصيدلية والطبية73***
أدوات وأجهزة اجلراحة وتقومي األعضاء74***
أصناف العطور وأدوات التجميل وصابون الزينة75***
مواد التنظيف76***
ات واإلمدادات8*** اآلالت واملعدَّ

املركبات ذات املحركات والدراجات النارية ومركبات الثلوج واألجزاء والتوابع ذات الصلة81***
ات النقل األخرى، ما عدا الدراجات82*** معدَّ
ات املكاتب، مبا يف ذلك أثاثات املكاتب83*** آالت ومعدَّ

176
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احلواسيب والربامج اجلاهزة84***
ات الزراعية لألراضي املعَشوشبة والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات85*** اآلالت واملعدَّ
ات التعدين واإلنشاء واهلندسة املدنية86*** آالت ومعدَّ
صة لصناعات معيَّنة واإلمدادات التشغيلية ذات الصلة87*** ات األخرى املخصَّ اآلالت واملعدَّ
ات األخرى غري املصنفة يف موضع آخر89*** اآلالت واملعدَّ
منتجات أخرى9***

الوقود الصلب والسائل والغازي واملنتجات ذات الصلة91***
خامات املعادن واملعادن يف أشكاهلا األوَّلية92***
اخلشب غري املشّذب93***
الورق والورق املقوى94***
النفايات واخلردة ومواد إعادة تدويرها95***
األلياف النسجية96***
الكهرباء97***
املياه98***
املعادن الالفلزية واملنتجات األخرى غري املصنفة يف موضع آخر99***

خدمات اإلقامة؛ خدمات تقدمي الطعام والشرابالقسم 63
خدمات اإلقامة631

خدمات اإلقامة يف الفنادق واملوتيالت6311
خدمات اإلقامة يف الفنادق واملوتيالت63110

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اإلقامة واخلدمات املتصلة هبا اليت تقدمها الفنادق واملوتيالت واألن�زال وما مياثلها من أماكن اإلقامة  -

خدمات اإلقامة األخرى6319
خدمات مراكز العطالت ومنازل العطالت63191

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اإلقامة واخلدمات املتصلة هبا اليت تقدمها خميمات العطالت وبيوت العطالت الصغرية )البنغالو( وما مياثلها من منازل العطالت للكبار أو   -

لألسر. ويدخل يف ذلك مجيع اخلدمات األخرى اليت تقدمها هذه املنشآت فيما يتصل بتوفري اإلقامة
خدمات تأجري أماكن اإلقامة املفروشة63192

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مة إىل شقق واملثاوي والشقق اخلاصة واملنازل اخلاصة ومنازل  رة والفنادق املقسَّ البيوت املؤجَّ اإلقامة واخلدمات املتصلة هبا اليت تقدمها   -
الضياع )املزارع( وما مياثلها من مرافق اإلقامة، مبا يشمل تأجري قوارب اإلقامة ألجل قصري )القوارب الثابتة فقط(. وأغلب هذه الوحدات 

تقتصر على توفري اإلقامة، وإن كان بعضها قد يتضمن خدمات تقدمي الطعام
وهذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات اإلقامة يف الفنادق، قارن 63110  -
خدمات تأجري أماكن اإلقامة املفروشة ملدد طويلة، قارن 72111  -

خدمات بيوت الشباب63193
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اإلقامة واخلدمات املتصلة هبا اليت تقدمها بيوت الشباب وما مياثلها من مرافق. وهذه اخلدمات ختتلف عن خدمات الفنادق الكاملة بأن   -
اخلدمات اليت تقدمها حمدودة بدرجة أكرب
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خدمات املآوى اجلبلية  -
خدمات خميمات التدريب وخميمات العطالت لألطفال 63194

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اإلقامة واخلدمات املتصلة هبا اليت تقدمها خميمات العطالت املخصصة لألطفال والشباب. ويدخل يف ذلك مجيع اخلدمات األخرى اليت   -

تقدمها هذه املخيمات فيما يتصل بتوفري اإلقامة
خدمات مواقع التخييم ومواقع قوافل الرحالت63195

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اإلقامة واخلدمات املتصلة هبا اليت تقدمها مواقع باحات انتظار املقطورات ومركبات االستجمام ومواقع التخييم وما مياثلها من مرافق. وهذه   -

اخلدمات قد تشمل توفري املوقع فقط أو املوقع واخليمة أو املقطورة املوجودة يف املوقع

وهذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات استئجار مواقع املنازل السكنية املتحركة ملدد طويلة، قارن 72111  -

خدمات استئجار القوافل السيارة واملقطورات الستخدامها خارج املوقع، قارن 73114  -
خدمات اإلقامة األخرى غري املصنفة يف موضع آخر63199

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات عربات النوم واخلدمات املماثلة يف وسائل النقل األخرى، على ظهر املعّديات مثاًل  -

اإليواء يف بيوت العمال وعنابر نوم الطلبة ومجعيات الطلبة  -
خدمات تقدمي الطعام632

خدمات تقدمي وجبات الطعام مع اخلدمات املطعمية الكاملة6321
خدمات تقدمي وجبات الطعام مع اخلدمات املطعمية الكاملة63210

هذه الفئة الفرعية تشمل:
إعداد الطعام وخدمات املشروبات املتصلة به اليت تقدمها املطاعم واملقاهي وما مياثلها من مرافق الطعام اليت تقدم اخلدمات الكاملة املتمثلة   -

يف خدمة السقاة لفرادى الزبائن اجلالسني إىل مناضد )مبا يف ذلك املناضد الطويلة أو مناضد الكنبات( مع، أو بدون، برامج للتسلية
م يف الفنادق أو غريها من مرافق اإلقامة أو يف مرافق النقل، يف القطارات أو على ظهر  إعداد الطعام وخدمات املشروبات املتصلة به اليت تقدَّ  -
م عادًة خدمة كاملة متمثلة يف خدمة السقاة لفرادى الزبائن اجلالسني إىل مناضد )مبا يف ذلك املناضد الطويلة أو مناضد  السفن مثاًل. وتقدَّ

الكنبات(
خدمات عربات النوم  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات تقدمي املشروبات دون طعام مَعّد، قارن 63300  -

خدمات تقدمي وجبات الطعام يف مرافق اخلدمة املحدودة6322
خدمات تقدمي وجبات الطعام يف مرافق اخلدمة املحدودة63220

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات وجبات الطعام يف منشآت اخلدمة املحدودة واخلدمة الذاتية. وهذه املرافق توفِّر اجللوس ولكن بدون خدمة السقاة؛ ويدخل يف ذلك   -

إعداد الطعام وخدمات تقدمي الطعام والشراب بغري سقاة اليت توفِّرها مرافق الطعام اليت ُتِعّد جمموعة من األطعمة السابقة الطهي وغريها
دين بوضوح  خدمات املقاصف. ويدخل يف ذلك خدمات تقدمي وجبات الطعام والشراب، بأسعار خمفضة عادًة، إىل جمموعات أشخاص حمدَّ  -
ويرتبطون يف الغالب بروابط مهنية الطابع، مثل مقاصف مرافق الرياضة أو املصانع أو املكاتب، ومقاصف املدارس ومطاخبها، وخدمات 

قاعات الطعام يف اجلامعات، واملطاعم واملقاصف اخلاصة بأفراد القوات املسلحة، وما إىل ذلك
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

تقدمي املرافق للطعام دون خدمة السقاة ودون توفري أماكن اجللوس عادًة، قارن 63290  -
خدمات تقدمي املشروبات دون طعام ُمَعّد، قارن 63300  -
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خدمات متعهدي تقدمي وجبات الطعام خارج املكان6323
خدمات متعهدي تقدمي وجبات الطعام خارج املكان63230

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إعداد وتوفري الطعام اليت يقدمها متعهدو تقدمي وجبات الطعام إىل املنازل اخلاصة، سواء يف املكان أو يف غريه، وهو ما قد يشمل   -

أيضًا تقدمي الطعام
خدمات إعداد وتوفري الطعام اليت يقدمها متعهدو تقدمي وجبات الطعام إىل مؤسسات النقل )شركات الطريان مثاًل(  -

خدمات إعداد وتوفري الطعام اليت يقدمها متعهدو تقدمي وجبات الطعام إىل املنشآت األخرى واملؤسسات األخرى، كاملقاصف واملطاعم  -
خدمات “الوجبات على عجالت”  -

خدمات توفري املشروبات املتصلة بذلك  -
اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام6329

اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام63290
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات األخرى إلعداد الطعام وخدمات املشروبات املتصلة به اليت تقدمها أكشاك املرطبات، وأكشاك األمساك والبطاطس املقلية، ومنافذ   -
الوجبات السريعة بدون جلوس، ومرافق تناول الطعام خارج املرفق، وغريها. و هذه املرافق ال توفر اجللوس عادًة

خدمات حمالت تقدمي املثلجات والكعك  -
م عن طريق آالت البيع خدمات وجبات الطعام والوجبات اخلفيفة اليت ال ُتَعّد يف املكان وتقدَّ  -

خدمات الطعام املتنقلة، إعداد وتقدمي الطعام واملشروبات لالستهالك الفوري من مركبات مبحركات أو مركبات من غري حمركات  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

م عن طريق آالت البيع، قارن 6242 خدمات وجبات الطعام والوجبات اخلفيفة اليت ال تَعّد يف املكان وتقدَّ  -
خدمات تقدمي املشروبات الحتسائها يف املكان633

خدمات تقدمي املشروبات الحتسائها يف املكان6330
خدمات تقدمي املشروبات الحتسائها يف املكان63300

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تقدمي املشروبات، وهي مشروبات كحولية يف الغالب، اليت توفرها البارات واحلانات والنوادي الليلية واملراقص واملرافق املماثلة   -
مع، أو بدون، برامج للتسلية. وتدخل يف ذلك اخلدمات اليت تقدمها البارات العاملة يف الفنادق أو أماكن اإلقامة األخرى ويف مرافق النقل، 

يف القط�ارات أو على ظه��ر السف���ن مث��اًل
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات وجبات الطعام والوجبات اخلفيفة اليت ال تَعّد يف املكان وتقدم عن طريق آالت البيع، قارن 6242  -
خدمات وجبات الطعام للطعام واملشروبات املتصلة به، قارن 632  -

خدمات النقل الربيالقسم 64
خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة641

خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة6410
خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة64100

هذه الفئة الفرعية تشمل:
تقدمي خدمات نقل الركاب يف املدن والضواحي باستخدام أكثر من وسيطة نقل واحدة يف مسارات منتظمة ووفقًا جلداول منتظمة  -

خدمات النقل بالسكك احلديدية642
خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية6421

خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية بني املدن64211
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
نقل الركاب بني املدن الذي توفره السكك احلديدية، بصرف النظر عن املسافة املقطوعة والدرجة املشغولة  -

نقل ما مع الركاب من مركبات وأمتعة وحيوانات وغري ذلك  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات عربات النوم، قارن 63199  -
خدمات عربات الطعام، قارن 63210  -

خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية يف املدن والضواحي64212
هذه الفئة الفرعية تشمل:

نقل الركاب بالسكك احلديدية يف املدن والضواحي. ويعّرف النقل يف املدن بأنه نقل يبدأ وينتهي داخل حدود الوحدة احلضرية ذاهتا؛ ونقل   -
الركاب يف الضواحي بأنه نقل يتم داخل منطقة متروبولية كربى تضم مدنًا متجاورة

اخلدمات اليت تقدمها سكك حديد النقل العام يف املدن )السكك احلديدية حتت األرض أو املرتفعة(  -
نقل ما مع الركاب من مركبات وأمتعة وحيوانات وغري ذلك  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
اخلدمات اليت تقدمها عربات الترام، قارن 64311  -

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية6422
خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف عربات التربيد64221

هذه الفئة الفرعية تشمل:
نقل البضائع املجمدة أو املربَّدة بالسكك احلديدية يف عربات مربَّدة هلذا الغرض

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف عربات صهرجيية64222
هذه الفئة الفرعية تشمل:

نقل منتجات النفط )النفط اخلام والغاز الطبيعي ومنتجات النفط املكرَّر( بالسكك احلديدية يف عربات صهرجيية خاصة  -
نقل السوائل أو الغازات السائبة األخرى بالسكك احلديدية يف عربات صهرجيية خاصة  -

خدمات نقل البضائع املوضوعة يف حاويات بالسكك احلديدية يف عربات مسطحة64223
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مة لتسهيل املناولة عند  عة واملشحونة يف حاويات شحن مصنوعة خصيصًا ومصمَّ النقل بالسكك احلديدية لفرادى األصناف والُرزم املجمَّ  -
النقل

خدمات نقل الرسائل والطرود بالسكك احلديدية64224
هذه الفئة الفرعية تشمل:

نقل الربيد بالسكك احلديدية حلساب هيئات الربيد الوطنية واألجنبية  -
نقل الرسائل والطرود بالسكك احلديدية حلساب آخرين  -

اخلدمات األخرى لنقل البضائع بالسكك احلديدية64229
هذه الفئة الفرعية تشمل:

نقل البضائع اجلافة السائبة بالسكك احلديدية، مثل احلبوب والدقيق واألمسنت والرمل والفحم، وما إىل ذلك  -
نقل السيارات وعربات النقل ومقطورات عربات النقل بالسكك احلديدية  -

نقل البضائع األخرى غري املصنفة يف موضع آخر  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

نقل الركاب واملركبات اليت تصحبهم بالسكك احلديدية، قارن 64211  -
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خدمات الدفع أو الَقطر للسكك احلديدية6423
خدمات الدفع أو الَقطر للسكك احلديدية64230

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات الدفع أو الَقطر للسكك احلديدية، مثل نقل العربات بني أفنية حمطات الوصول أو القيام واخلطوط اجلانبية الصناعية وما مياثل   -

ذلك
خدمات النقل الربي643

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب6431
خدمات النقل الربي املجدَول للركاب يف املدن والضواحي64311

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات نقل الركاب، يف مسارات حمددة سلفًا ووفق جدول زمين حمدد سلفًا، اليت تتيحها ألي مستخدم احلافالت وعربات الترام والتروللي   -

وما مياثلها، واليت ُتؤدى داخل حدود مدينة واحدة أو جمموعة مدن متجاورة
نقل ما مع الركاب من أمتعة وحيوانات وغري ذلك، مما قد ُينقل بدون تكاليف إضافية  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
نقل الركاب بالسكك احلديدية يف املدن والضواحي، قارن 64212  -

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب لألغراض اخلاصة يف املدن والضواحي64312
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات نقل الركاب، يف مسارات حمددة سلفًا ووفق جدول زمين حمدد سلفًا، اليت ُتتاح لشرحية معيَّنة من املستخدمني، مثل اجلامعات أو   -
املؤسسات

خدمات النقل املجدَول املكوكي يف املدن والضواحي، مثل خدمات النقل املكوكية إىل املطارات  -
مجيع خدمات نقل الركاب حبافالت املدارس لنقل التالميذ بني منازهلم واملدارس وفيما بني املدارس، مبا يشمل املناطق الريفية  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات سيارات األجرة، قارن 64321  -

خدمات النقل غري املجدَول املكوكي إىل املطارات، قارن 64321  -
خدمات السيارات املستأجرة بسائقيها، قارن 64322  -

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب بني املدن64313
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات نقل الركاب بني املدن، يف مسارات حمددة سلفًا ووفق جدول زمين حمدد سلفًا، اليت تتيحها ألي مستخِدم احلافالت وعربات   -
الترام والتروللي وما مياثلها من مركبات النقل

نقل ما مع الركاب من أمتعة وحيوانات وغري ذلك مما قد ُينقل بدون تكاليف إضافية  -
خدمات النقل الربي املجدَول للركاب لألغراض اخلاصة بني املدن64314

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات نقل الركاب، يف مسارات حمددة سلفًا ووفق جدول زمين حمدد سلفًا، اليت تتيحها لشرحية معيَّنة من املستخدمني احلافالت وعربات   -

الترام والتروللي وما مياثلها
خدمات النقل املجدَول املكوكي بني املدن، مثل خدمات النقل املكوكي إىل املطارات  •

خدمات النقل الربي املجدَول األخرى للركاب غري املصنفة يف موضع آخر64319
هذه الفئة الفرعية تشمل:

نقل الركاب بواسطة الكابالت، مثل خدمات السكك احلديدية الشديدة االحندار والتليفريك ومصاعد نقل املتزجلني وما مياثل ذلك من   -
خدمات تؤدَّى وفق جدول زمين
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اخلدمات األخرى للنقل الربي املجدَول للركاب مبركبات أرضية آلية، غري املصنفة يف موضع آخر  -
نقل ما مع الركاب من أمتعة وحيوانات وغري ذلك، مما قد ُينقل بدون تكاليف إضافية  -

خدمات حافالت مشاهدة املعامل األماكن، مبا يشمل جوالت املدن. وهذا يشمل اخلدمات ذات الصلة اليت ال تدفع تكاليفها بشكل منفصل   -
)األدلة وتقدمي األغذية وغري ذلك(

خدمات النقل الربي غري املجدَول للركاب6432
خدمات سيارات األجرة64321

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات سيارات األجرة املزودة مبحركات، مبا يف ذلك اخلدمات يف املدن والضواحي وفيما بني املدن. وهذه اخلدمات تؤدَّى بوجه عام   -

على أساس مسافة حمددة ولوجهة حمددة. ويدخل يف ذلك أيضًا خدمات احلجز ذات الصلة
خدمات النقل غري املجدَول املكوكي إىل املطارات  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات املركبات املستأَجرة اليت جيرها إنسان أو حيوان، قارن 64224  -

خدمات السفن والطائرات املستأَجرة، قارن 65219 و66120 على الترتيب  -
خدمات سيارات اإلسعاف، قارن 93192  -

خدمات تأجري سيارات الركاب مبشغِّليها64322
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات السيارات املستأجرة بسائقيها، حيثما قدِّمت، ما عدا خدمات سيارات األجرة. وهذه اخلدمات تؤدَّى بوجه عام على أساس زمن   -
حمدد لعدد حمدود من الركاب وتشمل يف كثري من األحيان النقل إىل أكثر من وجهة

خدمات تأجري احلافالت وعربات الركاب مبشغِّليها64323
هذه الفئة الفرعية تشمل:

دين. وتشمل هذه اخلدمات يف كثري من  خدمات استئجار احلافالت والسيارات بسائقيها، وتؤدى بوجه عام على أساس زمن ومسافة حمدَّ  -
األحيان النقل إىل أكثر من وجهة

خدمات النقل الربي للركاب مبركبات جيرها إنسان أو حيوان64324
هذه الفئة الفرعية تشمل:

نقل الركاب بواسطة مركبات أو وسائل نقل جيرها إنسان أو حيوان، مثل عربات “الريكشا”، وعلى ظهور الدواب، بشرط أن تكون   -
خدمة النقل بواسطة املركبة أو على ظهر الدابة مصحوبة خبدمات املشغِّل

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات تأجري مركبات نقل الركاب اليت جيرها إنسان أو حيوان بدون خدمات السائق، قارن 73114  -

خدمات النقل الربي غري املجدَول األخرى للركاب غري املصنفة يف موضع آخر64329
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات النقل غري املجدَول للركاب مبركبات مع سائق، غري املصنفة يف موضع آخر  -
خدمات النقل الربي للبضائع6433

خدمات النقل الربي للبضائع يف عربات التربيد64331
هذه الفئة الفرعية تشمل:

دة أو املربَّدة يف شاحنات وسيارات مبَّردة خصيصًا النقل الربي للبضائع املجمَّ  -
خدمات النقل الربي للبضائع يف شاحنات صهرجيية أو عربات نصف مقطورة64332

هذه الفئة الفرعية تشمل:
النقل الربي ملنتجات النفط )النفط اخلام، الغاز الطبيعي، منتجات النفط املكرَّر( يف شاحنات صهرجيية خاصة  -
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النقل الربي للسوائل أو الغازات السائبة األخرى يف شاحنات صهرجيية خاصة  -
خدمات النقل الربي للبضائع املوضوعة يف حاويات بشاحنات مزوَّدة هبيكل )شاسيه( للحاويات64333

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مة لتسهيل املناولة عند النقل عة واملشحونة يف حاويات شحن مصنوعة خصيصًا ومصمَّ النقل الربي لفرادى األصناف والُرزم املجمَّ  -

خدمات النقل الربي للبضائع مبركبات جيرها إنسان أو حيوان64334
خدمات نقل أثاثات املنازل واملكاتب وسلع أخرى64335

هذه الفئة الفرعية تشمل:
نقل السلع املن�زلية  -

النقل الربي لألثاثات ألية مسافة  -
خدمات نقل األثاثات  -

اخلدمات املساعدة للحزم واحلمل والنقل الداخلي لألثاثات  -
خدمات النقل الربي للرسائل والطرود64336

هذه الفئة الفرعية تشمل:
نقل الرسائل والطرود بأية وسيلة للنقل الربي خالف السكك احلديدية  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات الُسعاة على الدراجات وخدمات التوصيل املحلي للُرزم الصغرية، قارن 64340  -

خدمات الُسعاة، قارن 68120  -
اخلدمات األخرى للنقل الربي للبضائع64339

هذه الفئة الفرعية تشمل:
النقل الربي للبضائع السائبة اجلافة، مثل احلبوب والدقيق واألمسنت والرمل والفحم، وما إىل ذلك   -

صة األخرى غري املصنفة يف موضع آخر. ويدخل يف ذلك نقل اخلرسانة واحلصى املقيَّر وحيوانات املزارع  النقل الربي باملركبات املخصَّ  -
صة والسيارات، وغريها يف مركبات خمصَّ

صة النقل الربي للبضائع غري املصنفة يف موضع آخر يف مركبات غري خمصَّ  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات العربات املصفَّحة، قارن 85240  -
خدمات التوصيل املحلي املختلفة6434

خدمات التوصيل املحلي املختلفة64340
هذه الفئة الفرعية تشمل: 

خدمات الُسعاة بواسطة ُسعاة الدراجات  -
خدمات التوصيل املحلي ألصناف مثل الطعام واملشتريات األخرى  -

خدمات التوصيل املحلي للبضائع بشاحنات أجرة صغرية  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل: 

خدمات الُسعاة، قارن 68120  -
خدمات تأجري الشاحنات مبشغِّليها6435

خدمات تأجري الشاحنات مبشغِّليها64350
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات استئجار الشاحنات وغريها من مركبات البضائع ذات املحركات بسائقيها  -
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هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
استئجار الشاحنات بدون سائق، قارن 73112  -

خدمات نقل البضائع، قارن 6433  -
خدمات النقل عن طريق خطوط األنابيب644

خدمات نقل النفط والغاز الطبيعي عن طريق خطوط األنابيب6441
خدمات نقل النفط والغاز الطبيعي عن طريق خطوط األنابيب64410

هذه الفئة الفرعية تشمل:
نقل النفط اخلام أو املكرر ومنتجات النفط عن طريق خطوط األنابيب  -

نقل الغاز الطبيعي عن طريق خطوط األنابيب  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات توزيع الغاز الطبيعي عن طريق خطوط رئيسية، قارن 69120 و86320  -
خدمات تسييل الغاز الطبيعي وإعادته إىل حالته الغازية، قارن 86210  -

خدمات نقل سلع أخرى عن طريق خطوط األنابيب6449
خدمات نقل سلع أخرى عن طريق خطوط األنابيب64490

هذه الفئة الفرعية تشمل:
نقل املنتجات الكيميائية األخرى وعوالق الفحم واملنتجات األخرى، غري املصنفة يف موضع أخر، عن طريق خطوط األنابيب  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات توزيع البخار واملياه عن طريق خطوط رئيسية، قارن 69210 و69220 و86330 و86340  -

خدمات النقل املائيالقسم 65
خدمات النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات651

خدمات النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للركاب6511
خدمات النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للركاب باملعدِّيات65111

هذه الفئة الفرعية تشمل:
يات، مبا يف ذلك الطائرات املائية واحلوَّامات، على أساس جدول زمين أو بدون جدول زمين نقل الركاب باملعدِّ  -

نقل ما مع الركاب من أمتعة وحيوانات وغري ذلك مما قد ُينقل بدون تكاليف إضافية  -
اخلدمات األخرى للنقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للركاب65119

هذه الفئة الفرعية تشمل:
النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للركاب على أساس جدول زمين أو بدون جدول زمين، بصرف النظر عن درجة اخلدمة  -

الرحالت البحرية )النقل، اإليواء، توفري الطعام واخلدمات املتصلة به اليت ال ُتدَفع عنها رسوم مستقلة(  -
نقل الركاب من ميناء إىل ميناء  -

نقل ما مع الركاب من أمتعة وحيوانات وغري ذلك مما قد ُينقل بدون تكاليف إضافية  -
خدمات النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للبضائع6512

خدمات النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للبضائع املربَّدة بسفن التربيد65121
هذه الفئة الفرعية تشمل:

النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للبضائع املجمدة أو املربَّدة، يف حجرات مربَّدة خصيصًا  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للغاز الطبيعي، قارن 65122  -
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خدمات النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات لشحنات السوائل السائبة بسفن صهرجيية65122
هذه الفئة الفرعية تشمل:

النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للنفط اخلام بسفن صهرجيية خاصة  -
النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للسوائل أو الغازات السائبة األخرى، مثل الغاز الطبيعي وغاز امليثان ومنتجات النفط املكرر، بسفن   -

صهرجيية خاصة
خدمات النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للبضائع املوضوعة يف حاويات بسفن للحاويات65123

هذه الفئة الفرعية تشمل:
عة واملشحونة يف حاويات شحن مصنوعة خصيصًا ومصمَّمة لتسهيل  النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات لفرادى األصناف والُرزم املجمَّ  -

املناولة عند النقل
اخلدمات األخرى للنقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للبضائع األخرى65129

هذه الفئة الفرعية تشمل:
النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للرسائل والطرود  -

النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للبضائع السائبة اجلافة، مثل احلبوب والدقيق واألمسنت والرمل والفحم، وما إىل ذلك  -
النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات للبضائع غري املصنفة يف موضع آخر  -

خدمات تأجري السفن للنقل املائي الساحلي وعرب املحيطات مبشغِّليها6513
خدمات تأجري السفن للنقل املائي الساحلي وعرب املحيطات مبشغِّليها65130

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تأجري واستئجار مجيع أنواع السفن الذاتية الدفع بطاقمها، مثل سفن الركاب )ما عدا زوارق الن�زهة( والسفن الصهرجيية وسفن   -

احلموالت اجلافة السائبة، وسفن احلموالت والبضائع، وزوارق الَقطر وسفن الصيد من أجل النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تأجري أو استئجار السفن بدون طاقم، قارن 73115  -
خدمات تأجري أو استئجار سفن الن�زهة، قارن 43240  -

خدمات الَقطر والَدفع يف املياه الساحلية وعرب املحيطات6514
خدمات الَقطر والَدفع يف املياه الساحلية وعرب املحيطات65140

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات الَقطر والدفع يف أعايل البحار ويف املياه الساحلية. وهذه اخلدمات تقدمها بوجه عام سفن ال حتمل هي ذاهتا بضائع أو ركابًا  -

خدمات َقطر منصات النفط والروافع العائمة ومراكب اجلرف والعوَّامات وهياكل السفن والسفن غري املكتملة  -
خدمات َقطر السفن اليت تواجه خماطر يف املياه الساحلية وعرب املحيطات  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات الرسو واإلقالع مبعاونة زوارق الَقطر، قارن 67620  -

خدمات النقل املائي الداخلي652
خدمات النقل املائي الداخلي للركاب6521

خدمات النقل املائي الداخلي للركاب باملعدِّيات65211
هذه الفئة الفرعية تشمل:

يات، ومنها الطائرات املائية واحلوَّامات، سواء على أساس جدول زمين  نقل الركاب يف األهنار والقنوات وغري ذلك من املياه الداخلية باملعدِّ  -
أو بدون جدول زمين

خدمات نقل ما مع الركاب من سيارات وأمتعة وحيوانات وغري ذلك  -
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اخلدمات األخرى للنقل املائي الداخلي للركاب65219
هذه الفئة الفرعية تشمل:

يات، مبا يشمل الطائرات املائية واحلوَّامات،  نقل الركاب يف األهنار والقنوات وغري ذلك من املياه الداخلية بأي نوع من السفن، ما عدا املعدِّ  -
سواء على أساس جدول زمين أو بدون جدول زمين

خدمات نقل ما مع الركاب من سيارات وأمتعة وحيوانات وغري ذلك  -
خدمات الزوارق املستأجرة وزوارق الرحالت ومشاهدة املعامل  -

خدمات النقل املائي الداخلي للبضائع6522
خدمات النقل املائي الداخلي للبضائع يف سفن التربيد65221

هذه الفئة الفرعية تشمل:
دة أو املربَّدة يف حجرات مربَّدة خصيصًا النقل املائي الداخلي للبضائع املجمَّ  -

خدمات النقل املائي الداخلي للبضائع يف سفن صهرجيية65222
هذه الفئة الفرعية تشمل:

النقل املائي الداخلي للنفط اخلام يف سفن صهرجيية خاصة  -
املكرَّر يف سفن صهرجيية  النفط  ومنتجات  امليثان  وغاز  الطبيعي  الغاز  مثل  األخرى،  السائبة  الغازات  أو  للسوائل  الداخلي  املائي  النقل   -

خاصة
اخلدمات األخرى للنقل املائي الداخلي للبضائع65229

هذه الفئة الفرعية تشمل:
املناولة عند  لتسهيل  عة واملشحونة يف حاويات شحن مصنوعة خصيصًا ومصممة  املجمَّ والُرزم  لفرادى األصناف  الداخلي  املائي  النقل   -

النقل
النقل املائي الداخلي للبضائع غري املصنفة يف موضع آخر  -

خدمات تأجري سفن النقل املائي الداخلي مبشغِّليها6523
خدمات تأجري سفن النقل املائي الداخلي مبشغِّليها65230

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تأجري واستئجار مجيع أنواع سفن النقل املائي الداخلي الذاتية الدفع بطاقمها، مثل سفن الركاب )ماعدا زوارق الن�زهة( والسفن   -

الصهرجيية وسفن احلموالت اجلافة السائبة، وسفن احلموالت والبضائع، وزوارق الَقْطر وسفن الصيد
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تأجري أو استئجار السفن دون طاقم، قارن 73115  -
خدمات تأجري أو استئجار قوارب الن�زهة على املياه الداخلية، قارن 73240  -

خدمات الَقطر والدفع يف املياه الداخلية6524
خدمات الَقطر والدفع يف املياه الداخلية65240

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات الَقطر بالصنادل يف الطرق املائية الداخلية والقنوات، عندما تقدمها زوارق الَقطر  -

خدمات َقطر منصات النفط والروافع العائمة ومراكب اجلرف والعوَّامات وهياكل السفن والسفن غري املكتملة  -
خدمات َقطر السفن اليت تواجه خماطر يف املياه الداخلية  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات الرسو واإلقالع مبعاونة زوارق الَقطر، قارن 67620  -
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خدمات النقل اجلويالقسم 66
خدمات النقل اجلوي للركاب661

خدمات النقل اجلوي املجدَول للركاب6611
خدمات النقل اجلوي املجدَول للركاب66110

هذه الفئة الفرعية تشمل:
م باستخدام طائرات )مبا فيها الطائرات املروحية(  النقل اجلوي للركاب يف مسارات منتظمة ووفق جداول زمنية منتظمة. وهذه اخلدمات تقدَّ  -

من أي نوع
نقل أمتعة الركاب وأصناف أخرى قد ُتنقل بدون تكاليف إضافية  -

خدمات النقل اجلوي غري املجدَول للركاب6612
خدمات النقل اجلوي غري املجدَول للركاب66120

هذه الفئة الفرعية تشمل:
م باستخدام طائرات )مبا يف فيها الطائرات املروحية( من  النقل اجلوي للركاب على أساس عدم وجود جداول زمنية. وهذه اخلدمات تقدَّ  -

أي نوع
رة بالطائرات املروحية خدمات مشاهدة املعامل وخدمات الرحالت اجلوية املؤجَّ  -

نقل أمتعة الركاب وأصناف أخرى قد ُتنقل بدون تكاليف إضافية  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات استئجار الطائرات بطاقم، قارن 66400  -
خدمات النقل اجلوي للبضائع662

خدمات النقل اجلوي للرسائل والطرود6621
خدمات النقل اجلوي للرسائل والطرود66210

هذه الفئة الفرعية تشمل:
النقل اجلوي املجدَول وغري املجدَول للرسائل والطرود  -

خدمات النقل اجلوي للبضائع األخرى6629
خدمات النقل اجلوي للبضائع األخرى66290

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مة لتسهيل املناولة عند النقل عة واملشحونة يف حاويات شحن مصنوعة خصيصًا ومصمَّ النقل اجلوي لفرادى األصناف والُرزم املجمَّ  -

النقل اجلوي للبضائع غري املصنَّفة يف موضع آخر  -
خدمات النقل عن طريق الفضاء663

خدمات النقل عن طريق الفضاء6630
خدمات النقل عن طريق الفضاء66300

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات النقل الفضائي  -

إطالق السواتل ووضعها يف الفضاء  -
اخلدمات اليت تقدمها املختربات الفضائية  -

خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها664
خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها6640

خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها66400
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تأجري واستئجار طائرات نقل البضائع أو الركاب )مبا فيها الطائرات املروحية( من أي نوع وألي غرض، بطاقمها. وهذه اخلدمات   -

د وتشمل يف كثري من األحيان عدة وجهات خمتلفة تؤدَّى بوجه عام على أساس زمن حمدَّ
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تأجري أو استئجار الطائرات بدون طاقم، قارن 73116  -
خدمات النقل الداعمة واملساعِدةالقسم 67

خدمات مناولة احلموالت671
خدمات مناولة احلاويات6711

خدمات مناولة احلاويات67110
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مة لنقل البضائع املوضوعة يف حاويات خاصة خدمات مناولة احلموالت املقدَّ  -
خدمات املرافق الطرفية لشحن احلاويات جلميع وسائل النقل، مبا فيها خدمات التحميل والتفريغ )أي حتميل وإن�زال وتفريغ بضائع السفن   -

املوضوعة يف حاويات، يف املوانئ(
اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت6719

اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت67190
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مة للبضائع غري املوضوعة يف حاويات أو ألمتعة الركاب خدمات مناولة احلموالت املقدَّ  -
التحميل والتفريغ )أي حتميل وإن�زال وتفريغ بضائع السفن غري  النقل، مبا فيها خدمات  خدمات املرافق الطرفية للشحن جلميع وسائل   -

املوضوعة يف حاويات، يف املوانئ(
خدمات مناولة احلموالت املتصلة بنقل البضائع، غري املصنفة يف موضع آخر  -

خدمات مناولة األمتعة يف املطارات ويف حمطات الوصول للحافالت أو السكك احلديدية أو مركبات الطرق العامة  -
خدمات التخزين يف خمازن ومستودعات672

خدمات ختزين السلع املجمَّدة6721
خدمات ختزين السلع املجمَّدة67210

هذه الفئة الفرعية تشمل:
دة أو املربَّدة، ومنها منتجات الطعام القابلة للتلف، يف خمازن ومستودعات خدمات ختزين السلع املجمَّ  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
جتميد األغذية مقابل رسم أو على أساس عقد، انظر 88111  -

خدمات ختزين السوائل أو الغازات السائبة 6722
خدمات ختزين السوائل أو الغازات السائبة 67220

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التخزين يف خمازن ومستودعات للسوائل والغازات السائبة، مبا فيها النفط ومنتجات النفط، والنبيذ وما مياثله  -

اخلدمات األخرى للتخزين يف خمازن أو مستودعات6729
اخلدمات األخرى للتخزين يف خمازن أو مستودعات67290

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات ختزين احلبوب  -

اخلدمات األخرى للتخزين يف خمازن أو مستودعات  -
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خدمات املساعدة املالحية673
خدمات املساعدة املالحية6730

خدمات املساعدة املالحية67300
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات املساعدة املالحية الالسلكية لتحديد املواقع، مثل النظام العاملي لتحديد املواقع  -
مها املنائر واملنائر العائمة والسفن الصغرية والعوَّامات ومعامل القنوات، وما مياثل ذلك من املساِعدات يف جمال املالحة اخلدمات اليت تقدِّ  -

اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية674
اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية6740

اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية67400
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات حمطات الركاب الطرفية للسكك احلديدية )بيع التذاكر، احلجز، مكتب األمتعة، مكتب األمتعة املتروكة(  -
اخلدمات الداعمة األخرى للنقل بالسكك احلديدية، غري املصنفة يف موضع آخر  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات مناولة البضائع املشحونة بالسكك احلديدية، قارن 67110 إذا كانت تتعلق ببضائع موضوعة يف حاويات و67190 إذا كانت تتعلق   -

ببضائع غري موضوعة يف حاويات أو بأمتعة الركاب
اخلدمات الداعمة للنقل الربي675

خدمات حمطات احلافالت6751
خدمات حمطات احلافالت67510

هذه الفئة الفرعية تشمل:
التذاكر، احلجز، مكتب  خدمات حمطات الركاب الطرفية فيما يتصل حبافالت نقل الركاب يف املدن والضواحي وفيما بني املدن )بيع   -

األمتعة، مكتب األمتعة املتروكة(
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات مناولة األمتعة والبضائع، قارن 67190  -
خدمات تشغيل الطرق العامة واجلسور واألنفاق6752

خدمات تشغيل الطرق العامة واجلسور واألنفاق67520
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تشغيل الطرق العامة والطرق والشوارع واملعابر  -
خدمات تشغيل اجلسور واألنفاق  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات مرافق وقوف املركبات، قارن 67530  -

خدمات أماكن وقوف السيارات6753
خدمات أماكن وقوف السيارات67530

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات وقوف املركبات ذات املحركات والدراجات النارية والدراجات اليت توفرها مرائب السيارات وأماكن الوقوف واجلراجات؛ سواء   -

كانت أو مل تكن مسقوفة
حتصيل رسوم الوقوف يف الشوارع والطرق واألماكن العامة  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات تأجري املرائب املزودة حبراسة أو أماكن املرائب للمركبات بالشهر أو بالسنة، قارن 72112  -
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خدمات وقوف السيارات، قارن 97990  -
اخلدمات الداعمة األخرى للنقل الربي6759

اخلدمات الداعمة األخرى للنقل الربي67590
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تنظيف احلافالت وغريها من مركبات النقل الربي، قارن 853  -
اخلدمات الداعمة للنقل املائي676

خدمات تشغيل املوانئ واملجاري املائية )ما عدا مناولة احلموالت(6761
خدمات تشغيل املوانئ واملجاري املائية )ما عدا مناولة احلموالت(67610

هذه الفئة الفرعية تشمل:
باملرافق  املتصلة  التحميل واخلدمات األخرى  البحرية، وأرصفة  السفن واألرصفة  املوانئ وأحواض  املوانئ، مثل أرصفة  خدمات تشغيل   -

الطرفية البحرية، مبا يف ذلك خدمات حمطات الركاب الطرفية فيما يتصل بالنقل البحري
خدمات تشغيل وصيانة قنوات القوارب والصنادل والسفن واألهنار ذات القنوات وغري ذلك من الطرق املائية الداخلية االصطناعية  -

خدمات األهوسة وروافع القوارب وقناطر االحتجاز وبوابات التحكم  -
خدمات الَقْطر يف القنوات بوسائل أخرى غري زوارق الَقْطر، مثاًل باجلرارات أو القاطرات يف ممر الَقْطر  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات التحميل والتفريغ:  -

للبضائع املوضوعة يف حاويات، قارن 67110  •
أو للبضائع غري املوضوعة يف حاويات، قارن 67190  •

خدمات التخزين يف خمازن ومستودعات باملوانئ، قارن 672  -
خدمات اإلرشاد فيما يتصل برسو وإقالع السفن، قارن 67620  -

خدمات الرسو واإلقالع مبعاونة زوارق الَقْطر، قارن 67620  -
خدمات اإلرشاد والرسو6762

خدمات اإلرشاد والرسو67620
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات اإلرشاد، مبا يف ذلك خدمات سفن اإلرشاد، سواء ُقدِّمت لقيادة سفينة داخل املوانئ أو خارجها أو لتفادي األخطار املالحية  -
خدمات زوارق الَقْطر فيما يتصل برسو وإقالع السفن جبميع أنواعها  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات الَقْطر والدفع:  -

يف املياه الساحلية أو يف البحار املفتوحة، قارن 65140  •
يف املياه الداخلية، قارن 65240  •

خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميمها6763
خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميمها67630

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إنقاذ السفن، سواء ُقدِّمت يف املحيط واملياه الساحلية أو يف املياه الداخلية. وهذه اخلدمات تشمل استعادة السفن اليت تواجه خماطر   -

والسفن الغارقة هي ومحوالهتا، مبا يف ذلك رفع السفن الغارقة وتصحيح وضع السفن املقلوبة وإعادة تعومي السفن اجلاحنة
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

مة إىل السفن اليت تواجه خماطر: خدمات الَقْطر املقدَّ  -
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يف املياه الساحلية أو البحار املفتوحة، قارن 65140  •
يف املياه الداخلية، قارن 65240  •

خدمات قوارب اإلنقاذ وخدمات قوارب إطفاء احلرائق البحرية وغريها من خدمات البحث واإلنقاذ البحرية:  -
خدمات الشرطة، قارن 91260  •

خدمات قوارب إطفاء احلرائق البحرية، قارن 91260  •
اخلدمات األخرى املتصلة بشؤون النظام العام والسالمة العامة، قارن 91290  •

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي6769
اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي67690

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات الداعمة للنقل املائي املرتبطة مباشرة بعمليات السفن غري املصنَّفة يف موضع آخر وغري املتصلة مباشرًة بعمليات السفن اليت من قبيل   -

تكسري اجلليد وتسجيل السفن واالستغناء املؤقت عن السفن وخدمات التخزين، وما إىل ذلك
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تنظيف السفن، مبا يف ذلك إزالة التلوث بالوقود والزيوت، قارن 853  -
خدمات تطهري السفن وإبادة حشراهتا، قارن 85310  -

خدمات قوارب اإلنقاذ وخدمات قوارب إطفاء احلرائق البحرية وغريها من خدمات البحث واإلنقاذ البحرية:  -
خدمات الشرطة، قارن 91260  •

خدمات قوارب إطفاء احلرائق البحرية، قارن 91260  •
اخلدمات األخرى املتصلة بشؤون النظام العام والسالمة العامة، قارن 91290  •

خدمات مكافحة انسكاب النفط، قارن 94222  -
اخلدمات الداعمة للنقل اجلوي أو للنقل عن طريق الفضاء677

خدمات تشغيل املطارات )ما عدا مناولة احلموالت(6771
خدمات تشغيل املطارات )ما عدا مناولة احلموالت(67710

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات حمطات الركاب الطرفية اجلوية واخلدمات األرضية يف مهابط املطارات، مبا يف ذلك خدمات تشغيل املدارج  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات مناولة احلموالت يف املحطات الطرفية اجلوية:  -

بالنسبة للبضائع املوضوعة يف حاويات، قارن 76110  •
بالنسبة للبضائع غري املوضوعة يف حاويات أو ألمتعة الركاب، قارن 67190  •

خدمات مراقبة احلركة اجلوية6772
خدمات مراقبة احلركة اجلوية67720

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تشغيل أبراج مراقبة حركة الطريان، مبا يف ذلك خدمات مراقبة االقتراب واهلبوط واإلقالع  -

اخلدمات اليت تقدمها حمطات الرادار املوجودة يف املطارات  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات املساعدة املالحية الالسلكية، قارن 67300  -
اخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي أو للنقل عن طريق الفضاء6779

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي أو للنقل عن طريق الفضاء67790
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات مكافحة ومنع احلرائق يف الطائرات  -

خدمات صيانة ومتوين الطائرات )ما عدا اإلصالح(  -
خدمات حظائر الطائرات  -

َقْطر الطائرات  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تنظيف الطائرات، قارن 853  -
خدمات تطهري الطائرات وإبادة حشراهتا، قارن 85310  -

خدمات اإلنقاذ اجلوية البحرية، قارن 91290  -
خدمات مدارس الطريان العامة، قارن 92900  -

خدمات تنظيف املدارج وإزالة الثلوج، قارن 94310  -
خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت واملرشدين السياحيني678

خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت6781
خدمات وكاالت السفر67811

هذه الفئة الفرعية تشمل:
بيع تذاكر السفر واإلقامة واجلوالت الشاملة على أساس رسم أو عقد  -

خدمات منظمي الرحالت67812
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تنظيم وترتيب اجلوالت الشاملة )اجلوالت اليت تشمل كل شئ(. وهذه الصفقة تشمل، عادًة، خدمات نقل الركاب واألمتعة   -
م يف اجلولة الشاملة واإلقامة وترتيبات مشاهدة املعامل وما مياثل ذلك من اخلدمات اليت تقدَّ

خدمات إرشاد السياح67813
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات املعلومات واملشورة والتخطيط املتصلة بالسفر. وهذه اخلدمات ُتقدِّمها، عادًة، مكاتب السياحة أو املؤسسات املماثلة  -
خدمات حجز اإلقامة  -

خدمات احلجز خلطوط الطريان والقطارات واحلافالت وخدمات احلجز األخرى املتصلة بالسفر  -
هذه الفئة الفرعية ال تشتمل:

احلجوزات لغري السفر، مثل حجز تذاكر حفالت فنون األداء، قارن 96230  -
نشر املعلومات املتعلقة بالسياحة اليت تقدَّم كجزء من خدمات اإلدارة العامة املتصلة بالسياحة، قارن 91136  -

خدمات املرشدين السياحني6782
خدمات املرشدين السياحني67820

هذه الفئة الفرعية تشمل:
م من جانب وكاالت املرشدين السياحيني واملرشدين السياحيني العاملني حلساهبم اخلاص خدمات املرشدين السياحيني اليت تقدَّ  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات املترمجني الشفويني، قارن 83910  -

خدمات املرشدين العاملني حلساهبم اخلاص والساعني إىل السياح، قارن 96620  -
اخلدمات املساِعدة واخلدمات األخرى الداعمة للنقل679

خدمات وكاالت نقل البضائع واخلدمات األخرى املساِعدة لنقل البضائع6791
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خدمات وكاالت نقل البضائع واخلدمات األخرى املساِعدة لنقل البضائع67910
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات مساسرة السفن  -
خدمات مسسرة البضائع  -

خدمات إرسال البضائع )أساسًا خدمات تنظيم، أو ترتيب، النقل بالنيابة عن الشاحن أو املرَسل إليه(  -
خدمات مسسرة أماكن الطائرات  -

خدمات جتميع وتعبئة البضائع  -
اخلدمات األخرى الداعمة للنقل غري املصنفة يف موضع آخر6799

خدمات األخرى الداعمة للنقل غري املصنفة يف موضع آخر67990
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تقدير النوع )التصاريح اخلاصة بالطائرات لطريان نوع معيَّن من الطائرات(  -
خدمات الربيد والُسعاةالقسم 68

خدمات الربيد والُسعاة681
خدمات الربيد6811

خدمات الربيد املتصلة بالرسائل68111
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات مجع ونقل وتسليم الصحف واملجالت والدوريات، سواًء لوجهات حملية أو لوجهات أجنبية، على حنو ما تقدمه إدارة الربيد   -
الوطنية

خدمات مجع ونقل وتسليم الرسائل والكتيبات والنشرات وما مياثلها من املواد املطبوعة، سواًء لوجهات حملية أو لوجهات أجنبية، على حنو   -
ما تقدمه إدارة الربيد الوطنية

خدمات الربيد املتصلة بالطرود68112
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات مجع ونقل وتسليم الطرود والُرَزم، سواء لوجهات حملية أو لوجهات أجنبية، على حنو ما تقدمه إدارة الربيد الوطنية  -
مة يف مكاتب الربيد68113 اخلدمات املقدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
لة والطرود الصغرية، وغري ذلك من اخلدمات  مة يف مكاتب الربيد، مثل بيع طوابع الربيد ومناولة الرسائل الرمسية أو املسجَّ اخلدمات املقدَّ  -

مة يف مكاتب الربيد املقدَّ
خدمات الربيد األخرى68119

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات استئجار صناديق الربيد وخدمات “احلفظ يف شباك الربيد” وخدمات الربيد العامة غري املصنفة يف موضع آخر  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
اخلدمات املتصلة باحلواالت الربيدية وحسابات توفري الربيد، قارن 71  -

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، قارن 84  -
خدمات الُسعاة6812

خدمات الُسعاة68120
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات مجع ونقل وتسليم الرسائل والطرود والُرزم، سواًء لوجهات حملية أو لوجهات أجنبية، على حنو ما يقدمه الُسعاة وباستخدام وسيلة،   -
أو أكثر، للنقل خالف تلك اليت توفرها إدارة الربيد الوطنية. وميكن تقدمي هذه اخلدمات باستخدام وسيلة نقل خاصة أو عامة
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هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات التسليم اليت يؤديها الُسعاة، قارن 64340  -

خدمات توزيع الكهرباء؛ خدمات توزيع الغاز واملياه عن طريق خطوط رئيسيةالقسم 69
خدمات توزيع الكهرباء وخدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط رئيسية691

خدمات نقل وتوزيع الكهرباء6911
نقل الكهرباء69111

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات نقل الكهرباء  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
ادات الكهرباء، قارن 54611 خدمات تركيب عدَّ  -

خدمات توزيع الكهرباء، قارن 69112  -
خدمات نقل الكهرباء )على أساس رسم أو عقد(، قارن 86311  -

توزيع الكهرباء69112
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات توزيع الكهرباء  -
ادات الكهرباء صيانة عدَّ  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

ادات الكهرباء، قارن 54611 خدمات تركيب عدَّ  -
خدمات نقل الكهرباء، قارن 69111  -

ادات الكهرباء، قارن 85990 قراءة عدَّ  -
خدمات توزيع الكهرباء )على أساس رسم أو عقد(، قارن 86312  -

خدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط رئيسية6912
خدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط رئيسية69120

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات توزيع الوقود الغازي عن طريق خطوط رئيسية  -

ادات الغاز صيانة عدَّ  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

ادات الغاز، قارن 54611 خدمات تركيب عدَّ  -
خدمات نقل الغاز عن طريق خطوط األنابيب، قارن 64410  -

خدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو عقد(، قارن 86320  -
ادات الغاز، قارن 85990 قراءة عدَّ  -

خدمات توزيع املياه عن طريق خطوط رئيسية692
خدمات توزيع املياه، ما عدا البخار واملياه الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية6921

خدمات توزيع املياه، ما عدا البخار واملياه الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية69210
هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات توزيع املياه  -
ادات املياه صيانة عدَّ  -
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هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
ادات املياه، قارن 54611 خدمات تركيب عدَّ  -

ادات املياه، قارن 85990 قراءة عدَّ  -
تشغيل شبكات الري لألغراض الزراعية، قارن 86110  -

خدمات توزيع املياه عن طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو عقد(، قارن 86330  -
خدمات توزيع البخار واملياه الساخنة عن طريق خطوط رئيسية6922

خدمات توزيع البخار واملياه الساخنة عن طريق خطوط رئيسية69220
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات توزيع البخار واملياه الساخنة عن طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو عقد(، قارن 86340  -

اخلدمات املالية واخلدمات ذات الصلة؛ وخدمات العقارات؛ وخدمات التأجري واالستئجارالباب 7
خدمات الوساطة املالية والتأمني واخلدمات املساعِدة القسم 71

خدمات الوساطة املالية، ماعدا خدمات األعمال املصرفية االستثمارية والتأمني واملعاشات التقاعدية711
خدمات الوساطة املالية، ماعدا خدمات األعمال املصرفية االستثمارية والتأمني واملعاشات التقاعدية7110

خدمات الوساطة املالية، ماعدا خدمات األعمال املصرفية االستثمارية والتأمني واملعاشات التقاعدية71100
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات املصارف املركزية  -
خدمات اإليداع  -

خدمات منح االئتمانات  -
خدمات التأجري التمويلي  -

خدمات األعمال املصرفية االستثمارية712
خدمات األعمال املصرفية االستثمارية7120

خدمات األعمال املصرفية االستثمارية71200
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات ضمان األوراق املالية  -
خدمات ضمان بيع إصدار ألوراق مالية بسعر معيَّن من الشركة أو احلكومة املصِدرة وبيعه مرة أخرى للمستثمرين  -

القيام ببيع أكرب قدر ممكن من إصدار ألوراق مالية بدون تقدمي ضمان بشراء كامل العرض من جهة اإلصدار  -
خدمات التأمني واملعاشات التقاعدية )باستثناء خدمات إعادة التأمني(، ما عدا خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي713

خدمات التأمني على احلياة واملعاشات التقاعدية )باستثناء خدمات إعادة التأمني(7131
خدمات التأمني على احلياة واملعاشات التقاعدية الفردية71311

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني تنص على دفع املطالبات للمستفيدين يف حالة وفاة الفرد املؤمَّن عليه أو يف حالة البقاء على قيد احلياة عند   -
حلول أجل استحقاق الوثيقة. وقد توفِّر الوثائق جمرد احلماية أو أهنا قد تتضمن أيضًا عنصر ادخار؛ كما أهنا قد تغطي أفرادًا أو أعضاء يف 

مجاعات
خدمات إصدار خطط تنص على دفع دخل لألفراد على فترات منتظمة. وقد تتطلب اخلطط اشتراكًا وحيدًا أو جمموعة اشتراكات؛ وقد   -
د على أساس القيمة السوقية لألصول الداعمة للخطة؛  دة سلفًا أو حتدَّ تكون إلزامية أو اختيارية؛ كما أهنا قد تتضمن مدفوعات امسية حمدَّ
د الفترة اليت تسدَّد خالهلا املدفوعات من  وميكن، إذا كانت اخلطة مرتبطة بالعمل، أن تستمر، أو ال تستمر، مع تغري العمل. وميكن أن ُتحدَّ

حيث احلد األدىن أو األقصى، كما أنه من املمكن أن تكون، أو ال تكون، هناك مدفوعات للباقني على قيد احلياة
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هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات إدارة صناديق املعاشات التقاعدية وخدمات إدارة حوافظ األوراق املالية وخدمات االستئمان، قارن 7153  -

إدارة صناديق املعاشات التقاعدية، قارن 71690  -
خدمات املعاشات التقاعدية اجلماعية71312

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار خطط تنص على دفع دخل ألعضاء املجموعات على فترات منتظمة. وقد تتطلب اخلطط اشتراكًا وحيدًا أو جمموعة   -
د على أساس القيمة السوقية لألصول  دة سلفًا أو حتدَّ اشتراكات؛ وقد تكون إلزامية أو اختيارية؛ كما أهنا قد تتضمن مدفوعات امسية حمدَّ
د الفترة اليت تسدَّد خالهلا  الداعمة للخطة؛ وميكن، إذا كانت اخلطة مرتبطة بالعمل، أن تستمر، أو ال تستمر، مع تغري العمل. وميكن أن حتدَّ

املدفوعات من حيث احلد األدىن أو األقصى، كما أنه من املمكن أن تكون، أو ال تكون، هناك مدفوعات للباقني على قيد احلياة
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات إدارة صناديق املعاشات التقاعدية وخدمات إدارة حوافظ األوراق املالية وخدمات االستئمان، قارن 7153  -
إدارة صناديق املعاشات التقاعدية، قارن 71690  -

خدمات التأمني ضد احلوادث والتأمني الصحي7132
خدمات التأمني ضد احلوادث والتأمني الصحي71320

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني توفر احلماية فيما يتعلق بنفقات املستشفى والنفقات الطبية اليت ال تغطيها الربامج احلكومية، وفيما يتعلق، عادًة،   -

بغري ذلك من نفقات الرعاية الصحية، مثل األدوية املوصوفة واألجهزة الطبية واإلسعاف والتمريض اخلاص، وما إىل ذلك
خدمات إصدار وثائق تأمني توفر احلماية فيما يتعلق بنفقات عالج األسنان  -

خدمات إصدار وثائق تأمني توفر احلماية فيما يتعلق بالنفقات الطبية اليت تنشأ عند السفر خارج منطقة جغرافية معيَّنة  -
أو  ناجم عن مرض  لعجز  نتيجة  العمل  القدرة على  عليه  املؤمن  يفقد  تنص على مدفوعات دورية عندما  تأمني  وثائق  خدمات إصدار   -

إصابة
خدمات إصدار وثائق تأمني ضد الوفاة وَفْقد األطراف يف حادث، أي تنص على الدفع إذا أسفر حادث ما عن الوفاة أو َفْقد واحد، أو   -

أكثر، من أعضاء اجلسم )كاليدين أو القدمني( أو إبصار إحدى العينني أو كلتيهما
خدمات التأمني على غري احلياة )باستثناء خدمات إعادة التأمني(7133

خدمات التأمني على املركبات ذات املحركات71331
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي املخاطر املتصلة باستخدام املركبات ذات املحركات، مبا يف ذلك املركبات املستخَدمة لنقل الركاب   -
اة تشمل املسؤولية ِقَبل الغري وَفْقد املركبة أو تلفها باألجر. واملخاطر املغطَّ
خدمات التأمني على املركبات ذات املحركات املستخَدمة لنقل البضائع  -

خدمات الت�أمني على النقل البحري والنقل اجلوي وأنواع النقل األخرى71332
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي املخاطر املتصلة باستخدام:  -
السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، سواء العاملة يف املحيطات أو يف الطرق املائية الساحلية أو يف الطرق املائية الداخلية  •

الطائرات التجارية  •
قاطرات وعربات السكك احلديدية  •

خدمات التأمني على إطالق التوابع االصطناعية  -
اة تشمل املسؤولية ِقَبل الغري، وتلف هيكل السفينة أو فقدها، وفقد أو تلف الطائرة أو قاطرات، وعربات، السكك احلديدية مالحظة: املخاطر املغطَّ

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
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خدمات إصدار وثائق تأمني على السفن والطائرات غري التجارية، قارن 71334  -
خدمات التأمني على الشحنات71333

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني توفِّر تغطية، عالوة على ما توفره شركات النقل، ملخاطر تلف الشحنات أو فقدها  -

خدمات التأمني على املمتلكات األخرى71334
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اة يف الفئات الفرعية 71331 )خدمات التأمني على  خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر تلف، أو فقد، املمتلكات غري تلك املغطَّ  -
على  التأمني  )خدمات  و71333  وغريمها(  اجلوي  والنقل  البحري  النقل  على  ال�تأمني  )خدمات  و71332  املحركات(  ذات  املركبات 
اة قد تشمل احلريق والسرقة واالنفجارات والعواصف والَبَرد والصقيع وقوى الطبيعة والتلوث اإلشعاعي وهبوط  البضائع(. واملخاطر املغطَّ

األرض
خدمات الت�أمني على السفن والطائرات غري التجارية  -

التأمني على املراجل واآلالت، الذي يغطي تلف املمتلكات الناجم عن انقطاع الطاقة أو اإلنارة أو احلرارة أو البخار أو التربيد  -
خدمات التأمني العام ضد املسؤولية ِقَبل الغري71335

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر مجيع أنواع املسؤولية ِقَبل الغري، مبا يف ذلك املسؤولية عن املنتجات املعيبة واإلصابة اجلسدية وتلف   -
اة يف الفئات الفرعية 71331 )خدمات التأمني على املركبات  املمتلكات والتقصري املؤدي إىل التلوث، وما إىل ذلك، خبالف املسؤولية املغطَّ
املمتلكات  على  التأمني  )خدمات  و71334  وغريمها(  اجلوي  والنقل  البحري  النقل  على  التأمني  )خدمات  و71332  املحركات(  ذات 

األخرى(
خدمات التأمني على االئتمانات والضمانات 71336

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر اخلسائر االئتمانية اجلسيمة بسبب إفالس املدين  -

خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر عدم األداء أو التخلف يف جمال الوفاء بالتزام مايل تعاقدي من جانب طرف يف عقد أو اتفاق  -
اخلدمات األخرى للتأمني على غري احلياة71339

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني يف جمال النفقات القانونية والرهن العقاري وااللتزام وسند امللكية والسفر. وميكن أن يغطي تأمني السفر النفقات   -

الطبية كجزء من صفقة تشمل التأمني ضد اإللغاء، وما إىل ذلك
خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر اخلسائر املالية املختلفة، أي النفقات الناشئة عن املخاطر التالية: َفْقد الوظيفة، وعدم كفاية الدخل   -
)العام(، وسوء األحوال اجلوية، وَفْقد االستحقاقات، والنفقات العامة املتواصلة، والنفقات التجارية غري املنظورة، وَفْقد القيمة السوقية، 
وَفْقد اإلجيار أو العائد، واخلسائر التجارية غري املباشرة )خالف ما ُذكر أعاله منها(، واخلسائر املالية األخرى )غري التجارية(، واألشكال 

األخرى للخسارة
خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر أخرى خالف التأمني على احلياة، غري مصنفة يف موضع آخر  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
ة أثناء السفر، قارن 71320 التأمني الذي ال يشمل إال التكاليف الطبية املتكَبدَّ  -

خدمات إعادة التأمني714
هذه املجموعة تشمل:

خدمات التكفل بكّل، أو بعض، وثائق التأمني اليت تصدرها أصاًل شركات تأمني أخرى  -
خدمات إعادة التأمني على احلياة7141

خدمات إعادة التأمني على احلياة71410
خدمات إعادة التأمني ضد احلوادث وإعادة التأمني الصحي71412
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خدمات إعادة التأمني ضد احلوادث وإعادة التأمني الصحي71420
اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري احلياة7143

اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري احلياة71430
اخلدمات املساِعدة للوساطة املالية خالف اخلدمات املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية715

اخلدمات املتصلة باألعمال املصرفية االستثمارية7151
خدمات الدمج واحليازة71511

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات املستشارين واملتفاوضني يف ترتيب عمليات الدمج واحليازة  -

خدمات متويل الشركات ورؤوس األموال املسامهة71512
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات ترتيب متويل الشركات، مبا يف ذلك متويل الديون ورؤوس األموال السهمية ورؤوس األموال املسامهة  -
خدمات متويل رؤوس األموال املسامهة  -

اخلدمات األخرى املتصلة باألعمال املصرفية االستثمارية71519
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات األخرى املتصلة باألعمال املصرفية االستثمارية غري املصنفة يف موضع آخر  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية وخدمات االستئمان واحلفظ، قارن 7153  -
خدمات حتديد أسعار األسهم اليت تتاح من خالل جهة لتوفري املعلومات، قارن 84300  -

توفري األنباء املالية لوسائط األنباء، قارن 844  -
خدمات السمسرة وما يتصل هبا من خدمات األوراق املالية واخلدمات السلعية7152

خدمات مسسرة األوراق املالية71521
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات مسسرة األوراق املالية )أي اجلمع بني مشتري وبائعي وثيقة واحدة(  -
خدمات العمل بصفة وكيل بيع لوحدات أو أسهم أو غري ذلك من الفوائد يف صندوق )استثمار( مشترك  -

خدمات بيع وتسليم وسداد السندات احلكومية  -
مسسرة اخليارات   -

خدمات السمسرة السلعية71522
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات مسسرة السلع والعمليات اآلجلة السلعية، مبا يف ذلك العمليات اآلجلة املالية  -
مسسرة املشتقات املالية خبالف اخليارات  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
مسسرة اخليارات، قارن 71521  -

خدمات التجهيز واملقاصة املتصلة باملعامالت يف األوراق املالية71523
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التجهيز واملقاصة املعتمدة على احلاسوب لتبادل الديون واالئتمانات ونقل ملكية األوراق املالية   -
خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية وخدمات االستئمان واحلفظ7153

خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية71531
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
إدارة أصول حوافظ األوراق املالية اململوكة للغري، على أساس رسم أو عمولة. ويتخذ القائمون باإلدارة قرارات بشأن االستثمارات اليت   -
ُتشترى أو ُتباع. ومن أمثلة حوافظ األوراق املالية اليت ُتدار حوافظ األموال أو االستئمانات املشتركة وغريها من االستثمارات، وحوافظ 

صناديق املعاشات التقاعدية وحوافظ األفراد
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

اخلدمات االستشارية املتصلة بالتخطيط املايل الشخصي الذي ال يدخل فيه اختاذ قرارات نيابة عن العمالء، قارن 71551  -
شراء وبيع األوراق املالية على أساس رسم مقابل إمتام الصفقات، قارن 71521  -

خدمات االستئمان71532
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تنظيم وإدارة العقارات واالستئمانات  -
خدمات العمل بصفة أمناء لصناديق االستثمارات أو صناديق املعاشات التقاعدية  -

خدمات العمل بصفة أمناء لألوراق املالية )خدمات إدارية متصلة بإصدار وتسجيل األوراق املالية ودفع الفوائد واألرباح(  -
خدمات احلفظ71533

هذه الفئة الفرعية تشمل:
القيام، بناًء على تعليمات، بتقدمي خدمات َصون املمتلكات الشخصية ذات القيمة واملدرَّة للدخل عاًدة، مبا يف ذلك األوراق املالية، وحتمل   -

املسؤولية عنها
خدمات الَصون  -

خدمات اإليداع يف خزينة  -
خدمات حفظ األوراق املالية  -

خدمات تأكيد املراجعة فيما يتصل باألوراق املالية للعمالء املوَدعة حلفظها  -
اخلدمات املتصلة بإدارة األسواق املالية7154

اخلدمات التشغيلية لألسواق املالية71541
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اإلدارية املتمثلة يف توفري املكان وغريه من املرافق الضرورية إلجراء التبادالت املتصلة باألوراق املالية والسلع  -
اخلدمات التنظيمية لألسواق املالية71542

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تنظيم ومراقبة األسواق املالية واملشتركني يف تلك األسواق  -

اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية71549
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية، غري املصنفة يف موضع آخر  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات حفظ األوراق املالية، قارن 71533  -
خدمات أسعار األسهم اليت تتاح من خالل جهة لتوفري املعلومات، قارن 84300  -

توفري األنباء املالية لوسائط اإلعالم، قارن 844  -
اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية7155

خدمات اخلربة االستشارية املالية71551
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات االستشارية املالية  -
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حتليالت ومعلومات األسواق  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات اخلربة االستشارية للتأمني واملعاشات التقاعدية، قارن 71690  -
خدمات الدمج واحليازة، قارن 71511  -

خدمات متويل الشركات ورؤوس األموال املسامهة، قارن 71512  -
خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية وخدمات االستئمان واحلفظ، قارن 7153  -

اخلدمات االستشارية املتصلة مبسائل الضرائب، قارن 823  -
خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة املالية )ما عدا ضرائب األعمال التجارية(، قارن 83112  -

خدمات الَقطع األجنيب71552
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تبادل العمالت األجنبية اليت توفرها مكاتب الصرافة، وما إىل ذلك  -
خدمات التجهيز واملقاصة املتصلة باملعامالت املالية71553

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات جتهيز املعامالت املالية، مثل التحقق من األرصدة املالية واإلذن بإجراء الصفقات ونقل األموال من وإىل حسابات املتعاملني وإخطار   -

املصارف )أو اجلهات املصدرة لبطاقات االئتمان( بالتعامالت الفردية وتوفري موجزات يومية
خدمات التخليص على الشيكات والكمبياالت وغريها من أوامر الدفع  -

خدمات التجار الذين يتعاملون ببطاقات املديونية  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات جتهيز املعامالت يف األوراق املالية، قارن 71523  -
اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية غري املصنفة يف موضع آخر71559

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات مسسرة الرهون العقارية والقروض  -

خدمات إصدار املصارف غري املركزية للعمالت، مبا يف ذلك تصميم العملة وترتيب إنتاجها وتوزيعها وتغيريها  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات َرزم العمالت املعدنية والورقية، قارن 85400  -
اخلدمات املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية716

خدمات مسسرة ووكاالت التأمني7161
خدمات مسسرة ووكاالت التأمني71610

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات بيع منتجات التأمني واملعاشات التقاعدية  -

خدمات تسوية املطالبات التأمينية7162
خدمات تسوية املطالبات التأمينية71620

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التحري يف جمال املطالبات التأمينية وحتديد مقدار الفقد أو الضرر املشمول يف وثائق التأمني والتفاوض بشأن التسويات  -

خدمات فحص املطالبات اليت جرى التحري بشأهنا واإلذن بالدفع  -
خدمات تقدير الضرر  -

اخلدمات اإلكتوارية7163
اخلدمات اإلكتوارية71630
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات حساب خماطر وأقساط التأمني  -

اخلدمات األخرى املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية7169
اخلدمات األخرى املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية71690

هذه الفئة الفرعية تشمل:
إدارة صناديق التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية  -

خدمات إدارة املمتلكات املنَقذة  -
اخلدمات االستشارية للتأمني واملعاشات التقاعدية  -

خدمات العقاراتالقسم 72
رة721 خدمات العقارات املتصلة باملمتلكات الشخصية أو املؤجَّ

رة7211 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملمتلكات الشخصية أو املؤجَّ
رة لألغراض السكنية72111 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملمتلكات الشخصية أو املؤجَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مة من جانب املالكني أو أصحاب احليازة اإلجيارية لغريهم: خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملمتلكات السكنية املقدَّ  -

مة إىل وحدات سكنية بيوت، شقق، مبان مقسَّ  •
صة للسكن أساسًا مبان متعددة االستخدامات خمصَّ  •

مواقع املنازل السكنية املتنقلة  •
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات اإلقامة اليت توفرها املرافق العاملة من الفنادق واملوتيالت والبيوت املؤجرة باحلجرة واألقسام الداخلية باملدارس ومواقع املخيمات   -
وغري ذلك من أماكن اإلقامة، قارن 631

رة لألغراض غري السكنية72112 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملمتلكات الشخصية أو املؤجَّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملباين أو باملمتلكات الصناعية أو التجارية أو غريها من املباين أو املمتلكات غري السكنية املقدمة من   -
جانب املالكني أو أصحاب احليازة اإلجيارية لغريهم. ومن أمثلة ذلك:

املصانع، مباين املكاتب، املستودعات  •
املسارح، قاعات العرض، املباين املتعددة األغراض غري السكنية أساسًا  •

املمتلكات الزراعية واحلراجية وما مياثلها  •
ة لوقوف املركبات التأجري أو االستئجار بالشهر أو بالسنة ملواقع القوافل السيَّارة أو املرائب املزودة حبراسة أو غري ذلك من األماكن املعدَّ  -

خدمات االجتار باملباين واألراضي املرتبطة هبا7212
خدمات االجتار باملباين السكنية واألراضي املرتبطة هبا 72121

هذه الفئة الفرعية تشمل:
بيع املباين واألراضي السكنية للحساب اخلاص، يف احلاالت اليت ُيعترب فيها هذا البيع عملية يقوم فيها البائع ببيع سلع جتارية وال ُتعترب بيعًا   -

ملمتلكات حيث ُيعّد البيع ختلصًا من أصول ثابتة متلكها جهة البيع
مبيعات البيوت املرتبطة هبا أرض، واملباين ذات املساكن املتعددة املرتبطة هبا أرض، وفرادى الوحدات السكنية داخل هذه املباين، كالشقق   -

اخلاصة أو املساكن ذات امللكية املشتركة. وهذه املمتلكات ميكن أن تكون حيازة إجيارية أو حيازة مطلقة
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

مبيعات املمتلكات السكنية اليت تبنيها جهة البيع، قارن 5411  -
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خدمات االجتار باملباين غري السكنية واألراضي املرتبطة هبا72122
هذه الفئة الفرعية تشمل:

بيع املباين واألراضي غري السكنية للحساب اخلاص، يف احلاالت اليت ُيعترب فيها هذا البيع عملية يقوم فيها البائع ببيع سلع جتارية وال تعترب   -
بيعًا ملمتلكات حيث ُيعّد البيع ختلصًا من أصول ثابتة متلكها جهة البيع. ومن أمثلة املمتلكات غري السكنية:

املصانع، مباين املكاتب، املستودعات  •
املسارح، املباين املتعددة األغراض غري السكنية أساسًا  •

املمتلكات الزراعية واحلراجية  •
املمتلكات املماثلة  •

مالحظة: هذه املمتلكات ميكن أن تكون حيازة إجيارية أو حيازة مطلقة

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
بيع املمتلكات غري السكنية اليت تبنيها جهة البيع، قارن 5412  -

مة7213 خدمات االجتار باألراضي اخلالية واملقسَّ
مة72130 خدمات االجتار باألراضي اخلالية واملقسَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
بيع األراضي اخلالية السكنية أو غري السكنية للحساب اخلاص، يف احلاالت اليت ُيعترب فيها هذا البيع عملية يقوم فيها البائع ببيع سلع جتارية.   -

مة وهذه األراضي اخلالية يكن أن تتضمن أرضًا خالية مقسَّ
خدمات العقارات على أساس رسم أو عقد722

خدمات إدارة املمتلكات على أساس رسم أو عقد7221
خدمات إدارة املمتلكات السكنية على أساس رسم أو عقد72211

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اإلدارة املتصلة بالبيوت وغريها من املمتلكات السكنية، على أساس رسم أو عقد  -

خدمات اإلدارة املتصلة مبباين الشقق املتعددة الوحدات )أو املباين املتعددة االستخدامات، السكنية أساسًا(  -
مواقع املنازل السكنية املتنقلة  -

خدمات حتصيل اإلجيارات  -
خدمات اإلدارة املتصلة باملساكن املشتركة امللكية  -

خدمات إدارة املمتلكات غري السكنية على أساس رسم أو عقد72212
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات اإلدارة املتصلة باملمتلكات الصناعية والتجارية واملباين املتعددة االستخدامات غري السكنية أساسًا، وما إىل ذلك  -
خدمات اإلدارة املتصلة باملمتلكات الزراعية واحلراجية وما مياثلها  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات تشغيل مرافق الرياضات والرياضات التروحيية، قارن 96520  -

تشغيل خدمات الترويح والتسلية األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر، قارن 96990  -
بيع املباين واألراضي املرتبطة هبا على أساس رسم أو عقد7222

بيع املباين السكنية واألراضي املرتبطة هبا على أساس رسم أو عقد72221
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اليت تقدمها الوكاالت العقارية ومكاتب السمسرة فيما يتعلق ببيع البيوت والشقق واملباين املقسمة إىل وحدات سكنية وغريها من   -
املمتلكات السكنية، وما مياثل ذلك من خدمات الوساطة اليت تشمل شراء وبيع وتأجري املباين واألراضي السكنية، على أساس رسم أو عقد
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بيع املباين غري السكنية واألراضي املرتبطة هبا على أساس رسم أو عقد72222
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اليت تقدمها الوكاالت العقارية ومكاتب السمسرة فيما يتعلق ببيع البيوت واألراضي غري السكنية، كاملكاتب واملصانع واملحالت،   -
وما إىل ذلك، وما مياثل ذلك من خدمات الوساطة اليت تشمل شراء وبيع وتأجري املباين واألراضي غري السكنية، على أساس رسم أو عقد

بيع األراضي على أساس رسم أو عقد7223
بيع األراضي على أساس رسم أو عقد72230

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اليت تقدمها الوكاالت العقارية ودور السمسرة فيما يتعلق ببيع األراضي اخلالية، وما مياثل ذلك من خدمات الوساطة اليت تشمل   -

شراء وبيع وتأجري األراضي غري السكنية أو السكنية على أساس رسم أو عقد
خدمات تقييم العقارات على أساس رسم أو عقد7224

خدمات تقييم العقارات على أساس رسم أو عقد72240
هذه الفئة الفرعية تشمل:

تقييم املباين واألراضي السكنية، واملباين واألراضي غري السكنية، واألراضي السكنية وغري السكنية اخلالية، على أساس رسم أو عقد  -
لني القسم 73 خدمات التأجري أو االستئجار بدون مشغِّ

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
ات من السلع الفردية أو املن�زلية على أساس خدمة مالية ِصرف )أي التأجري التمويلي(، قارن 71100 خدمات تأجري آالت ومعدَّ  -

مالحظة: ال يتوقف تصنيف خدمة التأجري على املدة اليت تستغرقها
ات، بدون مشغِّلني 731 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باآلالت واملعدَّ

ات النقل، بدون مشغِّلني 7311 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة مبعدَّ
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسيارات والشاحنات املقفلة اخلفيفة، بدون مشغِّلني 73111

هذه الفئة الفرعية ال تشمل: 
خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بالسيارات اخلاصة بسائقيها، قارن 64322  -

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملركبات ذات املحركات املستخَدمة يف نقل البضائع، بدون مشغِّلني 73112
هذه الفئة الفرعية تشمل:

صة أساسًا لنقل البضائع )مثل املركبات  خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة باملركبات ذات املحركات بدون سائقني، املخصَّ  -
نصف املقطورة واجلرارات وسيارات اللوري وشاحنات البضائع املقفلة اخلفيفة وغريها من مركبات املنافع(

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات االستئجار أو الكراء املتصلة مبركبات البضائع التجارية بسائقيها، قارن 64350  -

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بعربات السكك احلديدية، بدون مشغِّلني 73113
ات النقل الربي األخرى، بدون مشغِّلني 73114 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة مبعدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بالدراجات النارية والقوافل السيَّارة وسيارات التخييم بدون سائقني  -

خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بغري ذلك من مركبات النقل العام للركاب، مثل احلافالت  -
خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة باملعدَّات األخرى للنقل الربي، بدون مشغِّلني   -

خدمات استئجار مركبات نقل الركاب اليت جيرها إنسان أو حيوان بدون خدمات السائق  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تأجري أو استئجار أو كراء مركبات النقل العام للركاب مبشغِّليها، قارن 64323  -
خدمات تأجري أو استئجار أو كراء الدراجات وزحاليق اجلليد، قارن 73240  -
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خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسفن، بدون مشغِّلني 73115
هذه الفئة الفرعية تشمل:

صة أساسًا لنقل الركاب والبضائع  خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بالزوارق والسفن واحلوَّامات بدون مشغِّلني، املخصَّ  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بالسفن للنقل املائي الساحلي وعرب املحيطات، قارن 65130  -
خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بسفن املياه الداخلية مبشغِّليها، قارن 65230  -

خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة مبراكب الترفيه، قارن 73240  -
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالطائرات، بدون مشغِّلني 73116

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بالطائرات )مثل الطائرات املروحية والطائرات العادية( بدون مشغِّلني  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بالطائرات مبشغِّليها، قارن 66400  -

خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بالطائرات الشراعية والطائرات الشراعية اليت يستخدمها اإلنسان للهبوط، قارن 73240  -
خدمات التأجري أو االستئجار للحاويات73117
ات األخرى، بدون مشغِّلني 7312 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باآلالت واملعدَّ

ات الزراعية، بدون مشغِّلني 73121 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باآلالت واملعدَّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

الزراعية وآالت غرس احلبوب والشتالت وآالت جين املحصول  التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة باجلرارات واألدوات  خدمات   -
واحلصد والفرز، وما إىل ذلك

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بآالت جّز العشب، قارن 73270  -

ات الزراعية مبشغِّليها، قارن 86110 خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة باآلالت واملعدَّ  -
ات اإلنشاء، بدون مشغِّلني 73122 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بآالت ومعدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
صة ألغراض اإلنشاء وإزالة األتربة، وآالت تسوية التربة، واهلّراسات،  خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة باجلرارات املخصَّ  -

والبلدوزرات، وآالت احلفر، وسيارات التحميل األمامي، والسقاالت بدون نصبها أو تفكيكها، وأكشاك املواقع، وما إىل ذلك
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

ات اإلنشاء مبشغِّليها، قارن 54800 خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بآالت ومعدَّ  -
ات املكتبية )باستثناء احلواسيب(، بدون مشغِّلني 73123 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باآلالت واملعدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات املكتبية، مثل: خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة جبميع أنواع اآلالت واملعدَّ  -

آالت تصوير املستندات  •
اآلالت الكاتبة وآالت جتهيز النصوص  •

جهاز  على  تنطوي  اليت  اآلالت  من  ذلك  وغري  النقود  تسجيل  وآالت  اإللكترونية  احلاسبة  اآلالت  مثل  املحاسبة،  ات  ومعدَّ آالت   •
للحساب

خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بأثاثات املكاتب واخلزائن احلديدية وما مياثلها  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

ات اهلاتف، قارن 73129 خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة مبعدَّ  -
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خدمات تأجري أو استئجار احلواسيب بدون مشغِّلني، قارن 73124  -
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باحلواسيب، بدون مشغِّلني 73124

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات التجهيز اإللكتروين للبيانات ووحدات  ات احلوسبة بدون مشغِّلني، مثل معدَّ خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بآالت ومعدَّ  -

التجهيز املركزية والوحدات الطرفية وأجهزة القراءة املغناطيسية أو الضوئية
ات االتصاالت السلكية والالسلكية، بدون مشغِّلني 73125 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة مبعدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات الراديو والتلفزيون واالتصاالت السلكية والالسلكية التجارية معدَّ

اهلواتف وماكينات الفاكس وأجهزة االستدعاء الالسلكي واهلواتف اخللوية  -
ات األخرى، بدون مشغِّلني، غري املصنفة يف موضع آخر73129 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باآلالت واملعدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة جبميع أنواع اآلالت، الكهربائية وغري الكهربائية، ما عدا السلع الشخصية أو املن�زلية اليت   -

تستخدمها الصناعة بوجه عام كسلع رأمسالية، مثل:
املحركات والتوربينات  •

العدد اآللية  •
ات التعدين وحقول النفط معدَّ  •

ات الرفع واملناولة معدَّ  •
آالت القمار اليت تعمل بالنقود املعدنية  •

مواد العرض  •
أجهزة القياس واملراقبة املهنية والعلمية  •

اآلالت التجارية والصناعية األخرى  •
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

ات الزراعية بدون مشغِّلني، قارن 73121 خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة باآلالت واملعدَّ  -
ات اإلنشاء واهلندسة املدنية بدون مشغِّلني، قارن 73122 خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بآالت ومعدَّ  -

ات املكاتب بدون مشغِّلني، قارن 73123 خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بآالت وأثاثات ومعدَّ  -
خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة باحلواسيب بدون مشغِّلني، قارن 73124  -

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسلع األخرى732
ات والتوابع ذات الصلة7321 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بأجهزة التلفزيون والراديو ومسجالت شرائط الفيديو واملعدَّ

ات والتوابع ذات الصلة 73210 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بأجهزة التلفزيون والراديو ومسجالت شرائط واملعدَّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة جبميع أنواع أجهزة التسلية املن�زلية الكهربائية واإللكترونية، مثل:  -
أجهزة االستريو، وأجهزة تشغيل وتسجيل الشرائط، وأجهزة التلفزيون، وأجهزة الراديو  •

ات املماثلة مسجالت الفيديو واملعدَّ  •
لة والشرائط الصوتية واألقراص املدَمجة والتوابع املماثلة خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة باألسطوانات املسجَّ  -

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بشرائط الفيديو7322
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بشرائط الفيديو73220

هذه الفئة الفرعية تشمل:
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ات التسلية املن�زلية، للتسلية  لة الستخدامها يف معدَّ خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بشرائط الفيديو واألقراص املدَمجة املسجَّ  -
يف املن�زل أساسًا

خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بألعاب الفيديو  -
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باألثاثات واألجهزة املن�زلية األخرى7323

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باألثاثات واألجهزة املن�زلية األخرى73230
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة باألثاثات )مبا فيها احلشايا ودعامات احلشايا( واألجهزة املن�زلية الكهربائية وغري الكهربائية،   -
كالثالجات والغساالت وأجهزة تكييف احلجرات واملراوح وأجهزة حتميص اخلبز واخلالطات وأدوات املطبخ واملائدة، وما إىل ذلك

خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة باألواين الفخارية وأدوات القطع والزخارف  -
ات الترفيه والتسلية7324 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة مبعدَّ

ات الترفيه والتسلية73240 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة مبعدَّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

ات الترفيه والتسلية، مثل: خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة مبعدَّ  -
الدراجات، الزحاليق الثلجية، أدوات التزحلق على اجلليد  •

الطائرات الشراعية، الطائرات الشراعية اليت يستخدمها اإلنسان للهبوط  •
ات الرياضات املائية )مثل ألواح ركوب األمواج وأدوات التزحلق على املاء( معدَّ  •

قوارب الترفيه )“الكانو” والزوارق الشراعية وقوارب الترفيه األخرى(  •
ات الالزمة أللعاب املضمار واأللعاب اليت ُتستخدم فيها املضارب، وما إىل  ات الرياضية األخرى )مثل مضارب “الغولف” واملعدَّ املعدَّ  •

ات التخييم، وما إىل ذلك ذلك( وجياد الركوب ومعدَّ
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالبياضات املن�زلية7325

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالبياضات املن�زلية73250
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملنسوجات واملالبس واألحذية7326

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملنسوجات واملالبس واألحذية73260
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بآالت ومعدَّات “اصنع بنفسك”7327

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بآالت ومعدَّات “اصنع بنفسك”73270
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التأجري أو االستئجار أو الكراء املتصلة بآالت جّز العشب  -
خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسلع األخرى غري املصنفة يف موضع آخر7329

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسلع األخرى غري املصنفة يف موضع آخر73290
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة مبا يلي:  -
الكتب والصحف واملجالت  •

ات التصوير واملجاهر الثنائية العني والسلع البصرية األخرى آالت التصوير ومعدَّ  •
الزهور والنباتات  •

ساعات اليد وساعات احلائط وما إىل ذلك  •
اآلالت املوسيقية  •

ات الطبية )العكاكيز( واملعدَّات شبه الطبية خدمات التأجري أو االستئجار أو الشراء املتصلة باملعدَّ  -
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خدمات الترخيص باحلق يف استخدم األصول غري امللموسة غري املالية733
هذه املجموعة تشمل:

السماح باستخدام األصول املنَتجة غري امللموسة أو منح احلق يف هذا االستخدام أو الترخيص به بطريقة أخرى. وهذا يشمل مجيع احلقوق   -
املتعلقة باستغالل هذه األصول غري امللموسة، مثل الترخيص ألطراف ثالثة؛ وإنتاج ونشر برامج احلاسوب والكتب وغري ذلك؛ واستخدام 
لة يف عمليات اإلنتاج إلنتاج سلع جديدة وغري ذلك. وهذا ال يشمل التراخيص املحدودة للمستخدمني النهائيني اليت  التصميمات املسجَّ

تباع كجزء من منتج ما )مثل برامج احلاسوب اجلاهزة والكتب(
مالحظة: منح احلق يف اس���تخدام األصول غري املنَتجة غري مش���مول بصفة عامة إذ أن ذلك ال ميثل خدمة داخل نظام احلس���ابات القومية. غري أن منح احلق يف 
لة وحقوق االمتياز ُيعترب، استثنائيًا، خدمة يف نظام احلسابات القومية وهو، لذلك، مشمول يف هذه املجموعة. لة واملاركات املسجَّ استخدام الكيانات املسجَّ

هذه املجموعة ال تشمل:
رسوم الترخيص كجزء ال يتجزأ من السلع االستهالكية )الكتب، األسطوانات، برامج احلاسوب(، انظر الفئة الفرعية املناظرة يف األبواب   -

0 إىل 4
اخلدمات االستشارية املتعلقة حبقوق براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق الطبع وحقوق امللكية الفكرية األخرى، قارن 82130  -

خدمات اإلعداد والصياغة والتصديق املتعلقة برباءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق الطبع وحقوق امللكية الفكرية األخرى، قارن   -
82130

اخلدمات القانونية املتصلة بالصياغة أو التصديق لرباءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق الطبع وحقوق امللكية الفكرية األخرى، قارن -  -
82130

خدمات اإلدارة حلقوق الكبع وعائداهتا، قارن 85990  -
قارن  ذلك(،  وغري  االمتياز،  وحقوق  التجارية،  والعالمات  والتراخيص،  االختراع،  )براءات  الصناعية  امللكية  حلقوق  اإلدارة  خدمات   -

85990

خدمات اإلدارة املتعلقة حبقوق األفالم السينمائية، قارن 96141  -
خدمات اإلدارة املتعلقة باحلقوق الفنية، قارن 96290  -

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام برامج احلاسوب7331

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام برامج احلاسوب73310
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام برامج احلاسوب وأوصاف الربامج ومواد الدعم لربامج النظم وبرامج التطبيقات على حٍد سواء. وهذا   -
ينطبق على املستويات املختلفة حلقوق الترخيص:

حقوق استنساخ الربامج وتوزيعها  •
حقوق استخدام مكونات الربامج إلجياد منتجات برامج أخرى بإدراج تلك املكونات يف تلك الربامج  •

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
الربامج اليت ُتشترى مباشرة )اجلاهزة(، قارن 47520  -

التراخيص املحدودة للمستخِدم النهائي كجزء من الربامج اجلاهزة، قارن 74520  -
خدمات الترخيص باحلق يف استخدام النسخ األصلية لألعمال الترفيهية أو األدبية أو الصوتية7332

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام النسخ األصلية لألعمال الترفيهية أو األدبية أو الصوتية73320
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام النسخ األصلية لألعمال الترفيهية أو األدبية أو الصوتية، مثل إذاعة وعرض نسخ أصلية من األفالم،   -
لة، وأشرطة الفيديو واستنساخ األعمال الفنية األصلية، وإعادة طبع  والتسجيالت الصوتية، وبرامج الراديو والتلفزيون، واألشرطة املسجَّ

واستنساخ املسوَّدات والكتب واملحالت والدوريات
خدمات الترخيص باحلق يف استخدام الكيانات اخلاضعة لرباءات االختراع7333

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام الكيانات اخلاضعة لرباءات االختراع73330
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات الترخيص باحلق يف استخدام الكيانات اخلاضعة لرباءات االختراع بالنسبة لالختراعات والتصميمات الصناعية. ومن أمثلة ذلك   -
مكونات املواد والعمليات واآلليات، والدوائر واألجهزة الكهربائية واإللكترونية، والتركيبات الصيدالنية، والتنويعات اجلديدة من الكائنات 

احلّية اليت ُتنَتج بطرق مبتكرة 
خدمات الترخيص باحلق يف استخدام العالمات التجارية وحقوق االمتياز7334

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام العالمات التجارية وحقوق االمتياز73340
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام العالمات التجارية وممارسة حقوق االمتياز بالنسبة لألصول غري املنَتجة األخرى  -
خدمات الترخيص باحلق يف استخدام األصول غري امللموسة غري املالية األخرى7339

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام األصول غري امللموسة غري املالية األخرى73390
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام أنواع أخرى من األصول املنَتجة غري امللموسة غري املالية مثل:   -
االستكشاف التعديين للبترول والغاز الطبيعي والترسيبات غري البترولية  •

األصول الثابتة غري امللموسة مثل “املعلومات اجلديدة واملعرفة املتخصصة وغري ذلك” اليت يكون استخدامها يف اإلنتاج مقتصرًا على   •
ص هلا باستخدامها الوحدة اليت حصلت على حقوق امللكية بالنسبة هلا أو الوحدات األخرى اليت ُرخِّ

خدمات األعمال التجارية واإلنتاجالباب 8
خدمات البحث والتطويرالقسم 81

خدمات البحث والتطوير التجريبـي يف العلوم الطبيعية واهلندسة811
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم الفيزيائية8111

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم الفيزيائية81110
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي بشأن احلرارة والضوء واملغناطيسية الكهربائية وعلم الفلك، وما إىل ذلك  -
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف الكيمياء وعلم األحياء8112

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف الكيمياء وعلم األحياء81120
هذه الفئة الفرعية تشمل

الدقيقة  والكائنات  والنباتات،  احليوانات  وإيكولوجيا  وفسيولوجيا  والتخمر  احلفَّازة  املواد  بشأن  التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات   - 
وما إىل ذلك

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف اهلندسة والتكنولوجيا8113
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف اهلندسة والتكنولوجيا81130

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي بشأن العلم والتكنولوجيا التطبيقيني يف جمال السبك واملعادن واآلالت والكهرباء واالتصاالت والسفن   -

والطائرات واهلندسة املدنية واإلنشاء واإلعالم، وما إىل ذلك
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم الزراعية8114

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم الزراعية81140
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي بشأن التقنيات الزراعية وزراعة الفواكه واحلراجة وتربية املواشي ومصائد األمساك، وما إىل ذلك  -
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم الطبية والصيدلية8115

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم الطبية والصيدلية81150
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي بشأن عالج األمراض وعلم الصحة الوقائية والصيدلية، وما إىل ذلك  -

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم الطبيعية األخرى8119
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم الطبيعية األخرى81190

هذه الفئة الفرعية تشمل
خدمات البحث البيئي  -

خدمات البحث والتطوير التجريبـي يف العلوم االجتماعية واإلنسانيات812
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم الثقافية وعلم االجتماع وعلم النفس8121

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم الثقافية وعلم االجتماع وعلم النفس81210
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي بشأن األدب والفلسفة والتاريخ واخلدمات االجتماعية وعلم النفس التربوي، وما إىل ذلك   -
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف علم االقتصاد8122

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف علم االقتصاد81220
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي بشأن نظريات علم االقتصاد وإدارة األعمال واملالية واإلحصاءات، وما إىل ذلك  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات حبوث السوق، قارن 83700  -
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف القانون8123

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف القانون81230
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي بشأن القانون العام والقانون املدين، وما إىل ذلك  -
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف اللغويات واللغات8124

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف اللغويات واللغات81240
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي بشأن التركيب والتوزيع اللغويني واللغات األجنبية، وما إىل ذلك  -
خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم االجتماعية واإلنسانيات األخرى8129

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم االجتماعية واإلنسانيات األخرى81290
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي بشأن العلوم االجتماعية األخرى واإلنسانيات  -
خدمات البحث متعدد التخصصات والتطوير التجريبـي813

خدمات البحث متعدد التخصصات والتطوير التجريب�ي8130
خدمات البحث متعدد التخصصات والتطوير التجريب�ي81300

اخلدمات القانونية وخدمات احملاسبةالقسم 82
اخلدمات القانونية821

خدمات االستشارة القانونية والتمثيل القانوين يف خمتلف جماالت القانون8211
خدمات االستشارة القانونية والتمثيل القانوين فيما يتصل بالقانون اجلنائي82111

هذه الفئة الفرعية تشمل:
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خدمات املشورة والتمثيل القانوين وصياغة املستندات واخلدمات ذات الصلة )الدفاع، البحث عن األدلَّة، الشهود، اخلرباء، وما إىل ذلك(   -
فيما يتصل بالقانون اجلنائي

خدمات االستشارة القانونية والتمثيل القانوين يف اإلجراءات القضائية املتصلة مبجاالت أخرى من القانون82119
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات املشورة والتمثيل القانوين وصياغة املستندات والتصديق عليها واخلدمات القانونية األخرى ذات الصلة يف اإلجراءات القضائية   -
املتصلة مبجاالت أخرى من القانون

خدمات االستشارة القانونية والتمثيل القانوين يف اإلجراءات القانونية يف املحاكم واملجالس شبه القضائية وغريها8212
خدمات االستشارة القانونية والتمثيل القانوين يف اإلجراءات القانونية يف املحاكم واملجالس شبه القضائية وغريها82120

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات املشورة والتمثيل القانوين وصياغة املستندات والتصديق عليها واخلدمات القانونية األخرى ذات الصلة يف اإلجراءات القانونية   -

للمحاكم واملجالس شبه القضائية، وغريها
خدمات التوثيق والتصديق القانونيني8213

خدمات التوثيق والتصديق القانونيني82130
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات املشورة والتمثيل القانوين وصياغة املستندات والتصديق عليها واخلدمات القانونية األخرى ذات الصلة املتعلقة برباءات االختراع   -
وحقوق الطبع وحقوق امللكية الفكرية األخرى

قانونية  بوثائق  املتعلقة  الصلة  ذات  األخرى  القانونية  واخلدمات  عليها  والتصديق  املستندات  القانوين وصياغة  والتمثيل  املشورة  خدمات   -
أخرى، مثل الوصايا وعقود الزواج والعقود التجارية وصكوك األعمال التجارية، وما إىل ذلك 

اخلدمات القانونية األخرى8219
خدمات التحكيم والتوفيق82191

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات املساعدة اليت تشمل التحكيم أو الوساطة لتسوية خالف بني العمال واإلدارة أو فيما بني املنشآت التجارية أو فيما بني األفراد  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات متثيل أحد أطراف اخلالف: قارن 82120  -

اخلدمات القانونية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر82199
هذه الفئة الفرعية تشمل أيضًا:

خدمات الضمانات املجمَّدة وخدمات تسوية املمتلكات  -
خدمات املحاسبة ومراجعة احلسابات املالية ومسك الدفاتر822

خدمات املحاسبة ومراجعة احلسابات املالية8221
خدمات مراجعة احلسابات املالية82211

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات فحص السجالت املحاسبية وغريها من األدلة الداعمة للمنظمة هبدف إبداء رأي فيما يتصل بالبيانات املالية للمنظمة وفيما إذا   -

كانت تلك البيانات متثل بصدق موقفها يف تاريخ معيَّن وبنتائج عملياهتا يف الفترة حىت ذلك التاريخ، وفقًا ملبادئ حماسبية مقبولة عمومًا
خدمات الفحص املحاسيب82212

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات فحص البيانات املالية السنوية واملؤقتة وغريها من املعلومات املحاسبية. ونطاق الفحص أضيق من نطاق مراجعة احلسابات، وبالتايل   -

م أقل فإن مستوى التأكيد املقدَّ
خدمات تبويب البيانات املالية82213
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
م تأكيدات فيما يتعلق بصحة البيانات املنبثقة عن ذلك  مها العميل، وال تقدَّ خدمات تبويب البيانات املالية من املعلومات اليت يقدِّ  -

م كصفقة مع إعداد البيانات املالية لقاء رسم واحد، مصنفة هنا خدمات إعداد اإلقرارات الضريبية لألعمال التجارية عندما تقدَّ  -
تبويب بيانات الدخل وامليزانيات، وما إىل ذلك  -

حتليل امليزانيات، وما إىل ذلك  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

م بشكل مستقل، قارن 82320 خدمات إعداد ضرائب األعمال التجارية عندما تقدَّ  -
خدمات املحاسبة األخرى82219

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات املحاسبة األخرى، مثل التصديقات والتقييمات وخدمات إعداد البيانات املبدئية، وما إىل ذلك  -

خدمات مسك الدفاتر، ما عدا اإلقرارات الضريبية8222
خدمات مسك الدفاتر، ما عدا اإلقرارات الضريبية82220

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات مسك الدفاتر املتمثلة يف تصنيف وتسجيل املعامالت التجارية، من حيث النقد أو وحدة معيَّنة للقياس، يف دفاتر احلسابات   -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات مسك الدفاتر املتصلة باإلقرارات الضريبية، قارن 823  -

خدمات جداول املرتبات، مبا يف ذلك حساب املرتبات ودفاتر األستاذ، قارن 85990  -
اخلدمات االستشارية املتصلة بالضرائب823

هذه الفئة الفرعية تشمل:
تقدمي املشورة إىل الشركات وفرادى األشخاص بغرض تقليل الضرائب إىل احلد األدىن  -

حترير البيانات الضريبية وتربيرها  -
اخلدمات املتمثلة يف مساعدة املنشآت يف ختطيط الضرائب وضبطها وإعداد مجيع املستندات اليت يقتضي القانون تقدميها  -

خدمات التخطيط واخلربة االستشارية املتصلة بضرائب الشركات8231
خدمات التخطيط واخلربة االستشارية املتصلة بضرائب الشركات82310
خدمات اإلعداد والفحص املتصلة بضرائب الشركات8232

خدمات اإلعداد والفحص املتصلة بضرائب الشركات82320
هذه الفئة الفرعية تشمل:

إعداد اإلقرارات جلميع أنواع الضرائب )مثل ضرائب القيمة املضافة(  -
خدمات اإلعداد والتخطيط املتصلة بضرائب األفراد8233

خدمات اإلعداد والتخطيط املتصلة بضرائب األفراد82330
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إعداد وختطيط ضرائب األعمال التجارية لغري الشركات املسامهة  -
خدمات إعداد وختطيط ضرائب األفراد  -

خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية824
خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية8240

خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية82400
هذه الفئة الفرعية تشمل:
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تقدمي املشورة واملساعدة لإلدارة و/أو الدائنني ملؤسسة أعمال مفلسة و/أو العمل مبثابة حارس قضائي أو قي�ِّم يف حاالت اإلفالس   -
اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرىالقسم 83

خدمات اخلربة االستشارية واإلدارة831
خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة8311

خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة العامة 83111
هذه الفئة الفرعية تشمل:

املنظمة  لتخطيط  الشاملة  وبالعملية  واستراتيجيتها  التجارية  األعمال  بسياسة  يتعلق  فيما  التشغيلية  واملساعدة  والتوجيه  املشورة  خدمات   -
وهيكلتها ومراقبتها. وبشكل أكثر حتديدًا من املمكن أن تتناول مهام اخلربة االستشارية يف اإلدارة العامة واحدًا من العناصر التالية أو جمموعة 

منها:
وضع السياسة  •

حتديد هيكل املنظمة )نظام صنع القرار( الذي سيحقق أهداف املنظمة بأقصى قدر من الفعالية  •
التنظيم القانوين  •

اخلطط االستراتيجية للعمل التجاري  •
حتديد نظام للمعلومات اإلدارية  •

وضع التقارير والضوابط اإلدارية  •
خطط النهوض بالعمل التجاري  •

العمليات اإلدارة ملراجعة احلسابات  •
وضع برامج لزيادة األرباح  •

مسائل أخرى ذات أمهية خاصة بالنسبة إىل اإلدارة العليا للمنظمة  •
خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة املالية83112

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات املشورة والتوجيه واملساعدة التشغيلية فيما يتعلق مبجاالت القرارات اليت هلا طبيعة مالية، مثل:  -

إدارة رأس املال العامل والسيولة، حتديد هيكل مناسب لرأس املال  •
حتليل االقتراحات املتصلة باستثمار رأس املال  •

وضع نظم حماسبية وضوابط ملراقبة امليزانية  •
إجراء تقييمات للعمل التجاري قبل الدمج و/أو احليازة، وما إىل ذلك، ولكن مع استبعاد اخلدمات االستشارية بشأن إدارة حوافظ   •

األوراق املالية القصرية األجل، اليت يقدمها يف العادة وسطاء ماليون
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات مسسرة األوراق املالية وإدارة الصناديق، قارن 7152  -
خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة املوارد البشرية83113

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات املشورة والتوجيه واملساعدة التشغيلية فيما بتعلق بإدارة املوارد البشرية للمنظمة. ومن املمكن أن تعاجل مهام اخلربة االستشارية يف   -

املوارد البشرية أحد العنصرين التاليني أو العنصرين كليهما:
فحص أداء املوظفني  •
تنمية مورد بشري  •

خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة التسويق83114
هذه الفئة الفرعية تشمل:
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خدمات املشورة والتوجيه واملساعدة التشغيلية فيما يتعلق باستراتيجية التسويق وعملية التسويق يف املنظمة. ومن املمكن أن تتناول مهام   -
اخلربة االستشارية يف التسويق واحدًا من العناصر التالية أو جمموعة منها:

حتليل وصياغة استراتيجية للتسويق  •
صياغة سياسات خلدمة العمالء وللتسعري  •

إدارة املبيعات وتدريب موظفي البيع  •
تنظيم قنوات التوزيع )البيع لتجار اجلملة أو لتجار التجزئة مباشرة، الربيد املباشر، حق االمتياز، وما إىل ذلك( وتصميم العبوات ومسائل   •

أخرى تتعلق باستراتيجية املنظمة وعملياهتا
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات العالقات العامة، قارن 83121  -
خدمات اإلعالن، قارن 836  -

خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة اإلنتاج83115
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات املشورة والتوجيه واملساعدة التشغيلية فيما يتعلق بأساليب حتسني اإلنتاجية وتقليل تكاليف اإلنتاج وحتسني نوعية اإلنتاج. ومن   -
املمكن أن تتناول مهام اخلربة االستشارية يف اإلنتاج واحدًا من العناصر التالية أو جمموعة منها:

االستخدام الفّعال للمواد يف عملية اإلنتاج  •
معايري مراقبة اجلودة  •

دراسات الوقت واحلركة  •
أساليب أداء الوظائف واألعمال  •

معايري األداء  •
معايري السالمة  •
إدارة املكاتب  •

التخطيط والتصميم وغري ذلك من املسائل املتصلة بإدارة اإلنتاج  •
اخلدمات اليت يقدمها املهندسون الزراعيون واالقتصاديون الزراعيون  •

خدمات اخلربة االستشارية األخرى يف اإلدارة83119
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات اخلربة االستشارية يف جمال الَسوقيات  -
خدمات اخلربة االستشارية يف األعمال التجارية8312

خدمات العالقات العامة83121
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات املشورة والتوجيه واملساعدة التشغيلية فيما بتعلق بطرق حتسني صورة، وعالقات، املنظمة أو الفرد مع عامة اجلمهور واحلكومة   -
والناخبني وَحَملة األسهم وغريهم

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه، قارن 83610  -

خدمات استطالع الرأي العام، قارن 83700  -
خدمات اخلربة االستشارية األخرى يف األعمال التجارية83129

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التنمية اإلقليمية أو الصناعية أو السياحية  -

خدمات اخلربة االستشارية العلمية والتقنية غري املصنفة يف موضع آخر8313
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خدمات اخلربة االستشارية البيئية83131
خدمات اخلربة االستشارية العلمية والتقنية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر83139

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اخلربة االستشارية العلمية اليت يقدمها خرباء الرياضيات واإلحصاءات ومن إليهم  -

خدمات اخلربة االستشارية يف جمال احلاسوب8314
ات وتكامل النظم83141 خدمات اخلربة االستشارية فيما يتعلق باملعدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
تقدمي املشورة واملساعدة بشأن املسائل املتصلة بإدارة املوارد احلاسوبية لألعمال التجارية واملؤسسات:  -

تقدير احتياجات املنظمة من احلواسيب  •
ختطيط مقتنيات املنظمة  •

ات  تقدمي النصيحة إىل العميل فيما يتصل بشراء املعدَّ  •
ات  تقدمي اخلربة االستشارية فيما يتصل بأمن املعدَّ  •

فحص عمليات املنظمة املتصلة باحلواسيب، وما إىل ذلك  •
خدمات تكامل النظم:  -

ات والرباجميات تقدمي اخلربة التقنية فيما يتعلق بتكامل املعدَّ  •
خدمات اخلربة االستشارية يف الرباجميات83142

هذه الفئة الفرعية تشمل:
وضع )حتليل وتصميم وبرجمة( الرباجميات  -

تعديل الرباجميات اجلاهزة  -
تقدمي املشورة واملساعدة بشأن املسائل املتصلة بربامج احلاسوب:  -

إجراء دراسات جدوى فيما يتصل بتنفيذ النظام  •
إعطاء مواصفات لتصميم قاعدة بيانات  •

تقدمي التوجيه واملساعدة يف مرحلة بدء التشغيل لنظام جديد  •
إعطاء مواصفات لتأمني قاعدة البيانات، وما إىل ذلك  •

تقدمي املشورة بشأن الرباجميات اليت حتميها حقوق امللكية  •
هذه الفئة الفرعية ال تشمل: 

جتارة التجزئة يف الرباجميات اجلاهزة، قارن 62184 و62284 و62384 و62484 و62584  -
خدمات اخلربة االستشارية فيما يتصل بتجارة التجزئة، قارن 62184 و62284 و62384 و62484 و62584  -

خدمات اخلربة االستشارية األخرى يف جمال احلاسوب83149
هذه الفئة الفرعية تشمل:

تقدمي اخلدمات الفنية املتصلة باحلواسيب غري املصنفة يف موضع آخر:  -
خدمات وضع اتفاقات متصلة مبستوى اخلدمة  •

خدمات إهناء املشاكل )الرباجميات(  •
خدمات ختطيط التنفيذ  •

خدمات ختطيط ومراجعة ضمانات اجلودة  •
خدمات دعم تنفيذ النظم  •

خدمات تأكيد جودة النظم  •
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توفري اخلدمات احلاسوبية غري املصنفة يف موضع آخر  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

توفري خدمات حماسبية )مثل حساب املرتبات( أو إحصائية )مثل جدَولة وحتليل نتائج مسح لبحوث السوق( أو إدارية )مثل خدمات إرسال   -
الفواتري انطالقًا من قائمة حموَسبة يقدمها العميل( حيث يستخدم املورِّد احلواسيب لتوفري اخلدمة؛ وهذه اخلدمات مصنفة وفقًا لطبيعة اخلدمة 

مة املقدَّ
توفري خدمات إدارة مرافق احلواسيب، قارن 83150  -

خدمات االستنساخ بواسطة الوسائل احلاسوبية، قارن 89122  -
خدمات إدارة مرافق احلواسيب8315

خدمات إدارة مرافق احلواسيب83150
هذه الفئة الفرعية تشمل:

رة( على أساس مستمر سواء كانت هذه املرافق تقع يف  توفري املوظفني الالزمني إلدارة وتشغيل مرافق احلواسيب اليت ميلكها العميل )املؤجَّ  -
ل عنصرًا مكماًل هلذه اخلدمة مكان تابع للعميل أو للمورِّد. ووضع الربامج املتصل بذلك ميكن أن يشكِّ

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
توفري موارد حاسوبية، قارن 85960  -

خدمات صيانة النظم8316
خدمات صيانة النظم83160

هذه الفئة الفرعية تشمل:
تقدمي املساعدة لضمان أن تظل نظم احلواسيب )الربامج( تعمل يف حالة جيدة. ومن املمكن أن تكون الصيانة صيانة تصحيحية أو وقائية   -

وأن تشمل خدمات من قبيل:
إجراء اختبارات لكشف أي خطأ وحتديد موقعه وإزالته  •

حتسني الربامج املوجودة  •
توفري كتيبات مستكملة للمستخدمني  •

تقدمي املشورة فيما يتصل باالستخدام املالئم للنظام  •
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

م باعتبارها عنصرًا مكماًل لعقد لوضع الربامج مربم مع العميل أو لعقد يتصل بإدارة مرافق احلواسيب، قارن فئة اخلدمة  اخلدمات اليت تقدَّ  -
املالئمة

خدمات اإلدارة األخرى، ما عدا خدمات إدارة مشاريع اإلنشاء8319
خدمات اإلدارة األخرى، ما عدا خدمات إدارة مشاريع اإلنشاء83190

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تنسيق ومراقبة املوارد عند إعداد وتنفيذ وإجناز مشروع نيابة عن العميل  -

خدمات إدارة املشاريع اليت ميكن أن تشمل وضع امليزانية واملحاسبة وضبط التكاليف واملشتريات وختطيط اجلداول الزمنية، وغري ذلك من   -
ظروف التشغيل، وتنسيق عمل مقاويل الباطن، والتفتيش ومراقبة اجلودة، وما إىل ذلك.

خدمات إدارة املشاريع اليت تشمل خدمات اإلدارة وخدمات إدارة املكاتب مع، أو بدون، توفري موظفني  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات إدارة مشاريع اإلنشاء، قارن 8332  -
اخلدمات املعمارية وخدمات التخطيط احلضري وهندسة املناظر الطبيعية832

اخلدمات املعمارية8321
خدمات االستشارة ومرحلة ما قبل التصميم يف جمال العمارة83211
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات املساعدة واملشورة والتوصية فيما يتصل مبسائل العمارة واملسائل ذات الصلة  -

لية تتناول مسائل مثل فلسفة املوقع، والغرض من استغالل املوقع، والشواغل املناخية والبيئية، ومقتضيات  خدمات من قبيل إجراء دراسات أوَّ  -
شغل املكان، والقيود من حيث التكاليف، وحتليل اختيار املوقع، ووضع جدول زمين للتصميم واإلنشاء

أية خدمات أخرى تؤثر يف طبيعة تصميم وإنشاء املشروع. وتقدمي هذه اخلدمات ال يرتبط بالضرورة مبشروع جديد لإلنشاء؛ إذ ميكن،   -
مثاًل، أن يتمثل يف تقدمي املشورة فيما يتصل بوسائل أداء خدمات صيانة وجتديد وترميم املباين أو يف تقدير نوعية املباين أو يف تقدمي املشورة 

فيما يتصل بأية مسألة معمارية أخرى
خدمات التصميم املعماري وإدارة العقود83212

هذه الفئة الفرعية تشمل:
التالية أو يف جمموعة  العناصر  التصميم يف أحد  تتمثل خدمات  للمباين واملنشآت األخرى. ومن املمكن أن  املعماري  التصميم  خدمات   -

منها:
خدمات التصميم األوَّيل اليت تتمثل يف العمل، مع العميل، على حتديد الطابع األساسي للمشروع وبيان الغرض ومقتضيات احليز وحدود   •

امليزانية واجلدول الزمين
إعداد الرسومات التخطيطية اليت تشمل خمططات الطوابق وخطط املوقع واملناظر اخلارجية  •

خدمات وضع التصميم اليت تتمثل يف إعداد توضيح أكثر دقَّة ملفهوم التصميم من حيث خطة حتديد املوقع وشكله واملواد اليت سُتستخَدم   •
والشبكات اهليكلية وامليكانيكية والكهربائية والتكاليف املحتملة لإلنشاء

خدمات التصميم النهائي اليت تتمثل يف رسومات ومواصفات مكتوبة تتسم بقدر من التفصيل يكفي لتقدمي العطاءات ولإلنشاء، ويف   •
تقدمي مشورة اخلرباء للعميل عند طلب تقدمي العطاءات وقبوهلا

اخلدمات املعمارية األخرى83219
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مجيع اخلدمات األخرى اليت تتطلب خربة املهندسني املعماريني، مثل:  -
إعداد املواد والعروض التروحيية  •
إعداد رسومات املبىن املطلوب  •

توفري كتيبات التشغيل، وما إىل ذلك  •
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات إدارة املشاريع، قارن 8332  -
خدمات التخطيط احلضري وهندسة املناظر الطبيعية8322

خدمات التخطيط احلضري83221
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات وضع الربامج املتصلة باستخدام األراضي، واختيار املوقع وضبطه واستخدامه، وشبكات الطرق، وخدمة األراضي هبدف إجياد   -
ق واملحافظة عليه عمران حضري منتظم ومنسَّ

دراسات اجلدوى  -
يدخل يف ذلك أيضًا الدراسات اليت تتصل باآلثار البيئية والتقييمات االقتصادية لربامج العمران احلضري  -

خدمات هندسة املناظر الطبيعية83222
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التخطيط والتصميم املتصلة بالتحسني اجلمايل للحدائق واألراضي التجارية والسكنية، وما إىل ذلك، باملناظر الطبيعية   -
إعداد املخططات والرسومات التشغيلية واملواصفات املتصلة باملوقع  -

تقديرات تكاليف تعمري األراضي  -
إظهار منحنيات األرض  -
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تقديرات تكاليف الكساء األخضر املطلوب زرعه واملرافق اليت من قبيل املمرات واألسوار وأماكن وقوف السيارات  -
خدمات فحص العمل يف أثناء اإلنشاء  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل.
خدمات زراعة احلدائق والتجميل باملناظر الطبيعية، قارن 85990  -

اخلدمات اهلندسية833
اخلدمات اهلندسية املتكاملة8331

هذه الفئة الفرعية تشمل:
للتصميم،  السابقة  واخلدمات  اهلندسية  واملشورة  باإلنشاء  املتصلة  املشروع  إدارة  خدمات  من  تتألف  اليت  املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات   -

وخدمات التصميم اهلندسي، واخلدمات اهلندسية أثناء اإلنشاء ومرحلة التركيب، واخلدمات اهلندسية األخرى
اخلدمات اهلندسية املتكاملة للمباين83311

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اهلندسية املتكاملة للمباين السكنية  -

اخلدمات اهلندسية املتكاملة للمباين غري السكنية، مثل املباين الصناعية أو التجارية أو الزراعية  -
اخلدمات اهلندسية املتكاملة ألعمال اهلندسة املدنية83312

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اهلندسية املتكاملة ملا يلي:  -

الطرق العامة والشوارع والطرق والسكك احلديدية ومدارج املطارات  •
اجلسور والطرق العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية  •

املوانئ والطرق املائية والسدود وأعمال الري واألعمال املائية األخرى  •
ة ملسافات طويلة خطوط األنابيب وخطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ  •

خطوط األنابيب والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة  •
مرافق الرياضة والترويح اخللوية  •

اخلدمات اهلندسية املتكاملة للمنشآت والعمليات الصناعية83313
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اهلندسية املتكاملة ملا يلي:  -
إنشاءات التعدين  •

إنشاءات حمطات الطاقة  •
املرافق الكيميائية واملرافق ذات الصلة  •

إنشاءات الصناعة التحويلية  •
التشغيل اآليل للعمليات الصناعية  •

اخلدمات اهلندسية املتكاملة للمشاريع األخرى83319
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اهلندسية املتكاملة لنظم مراقبة حركة املرور  -
خدمات إدارة املشاريع املتصلة باإلنشاء8332

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات االضطالع باملسؤولية الشاملة عن اإلجناز الناجح ملشروع اإلنشاء نيابة عن العميل، مبا يف ذلك تنظيم التمويل والتصميم وطلب   -

تقدمي العطاءات وأداء مهام اإلدارة واملراقبة
خدمات إدارة املشاريع اليت يقدمها املهندسون أو املهندسون املعماريون  -
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هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات اإلنشاء العامة، قارن 541 و542  -

خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء املباين 83321
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء املباين السكنية  -
خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء املباين غري السكنية، مثل املباين الصناعية أو التجارية أو الزراعية  -

خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء أعمال اهلندسة املدنية83322
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء:  -
الطرق العامة والشوارع والطرق والسكك احلديدية ومدارج املطارات  •

اجلسور والطرق العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية  •
املوانئ والطرق املائية والسدود وأعمال الري واألعمال املائية األخرى  •

ة ملسافات طويلة خطوط األنابيب وخطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ  •
خطوط األنابيب والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة  •

مرافق الرياضة والترويح اخللوية  •
خدمات إدارة املشاريع املتصلة باملنشآت والعمليات الصناعية83323

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إدارة املشاريع املتصلة مبا يلي:  -

إنشاءات التعدين  -
إنشاءات حمطات الطاقة  -

املرافق الكيميائية واملرافق ذات الصلة  -
إنشاءات الصناعة التحويلية  -

التشغيل اآليل للعمليات الصناعية  -
خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء املشاريع األخرى83329

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء نظم مراقبة حركة املرور   -

خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل التصميم8333
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات املساعدة واملشورة والتوصية املتصلة باملسائل اهلندسية  -
إجراء دراسات اجلدوى الفنية التحضريية ودراسات آثار املشروع  -

اخلدمات اهلندسية يف جمال املشورة واالستشارة قبل وضع املشروع  -
دراسات اجلدوى ودراسات اآلثار البيئية والتقييمات االقتصادية للمشروع، وما إىل ذلك  -

املشورة الفنية املتصلة بالتركيبات القائمة أو عند حدوث خالفات  -
خدمات تقدير التركيبات اهليكلية وامليكانيكية والكهربائية  -

شهادة اخلرباء يف حاالت التقاضي  -
خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل التصميم للمباين83331

هذه الفئة الفرعية تشمل:
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خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل التصميم للمباين السكنية  -
خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل التصميم للمباين غري السكنية، مثل املباين الصناعية أو التجارية أو الزراعية  -

خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل التصميم ألعمال اهلندسة املدنية83332
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل التصميم ملا يلي:  -
الطرق العامة والشوارع والطرق والسكك احلديدية ومدارج املطارات  •

اجلسور والطرق العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية  •
املوانئ والطرق املائية والسدود وأعمال الري واألعمال املائية األخرى  •

ة ملسافات طويلة خطوط األنابيب وخطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ  •
خطوط األنابيب والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة  •

مرافق الرياضة والترويح اخللوية  •
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات زراعة احلدائق والتجميل واملناظر الطبيعية، قارن 85990  -
خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل التصميم للمنشآت والعمليات الصناعية83333

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل التصميم املتصلة ملا يلي:  -

إنشاءات التعدين  •
إنشاءات حمطات الطاقة  •

املرافق الكيميائية واملرافق ذات الصلة  •
إنشاءات الصناعة التحويلية  •

التشغيل اآليل للعمليات الصناعية  •
خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل التصميم للمشاريع األخرى83339

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل التصميم املتصلة بنظم مراقبة حركة املرور  -

خدمات التصميم اهلندسي8334
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التصميم اهلندسي اهليكلي  -
وضع املخططات األّولية ووضع املشروع وحتديد خطط التنفيذ، أو املواصفات الدقيقة، نيابًة عن املتعاقد  -

خدمات التصميم اهلندسي اجلزئي  -
خدمات التصميم اهلندسي امليكانيكي والكهربائي ملا يلي:  -

شبكة الطاقة الكهربائية، شبكة اإلنارة، نظام إنذار احلريق، نظام االتصال، وغري ذلك من التركيبات الكهربائية  •
تركيبات التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء والتربيد وغري ذلك من التركيبات امليكانيكية  •

اخلدمات األخرى للتصميم اهلندسي اخلاص:  -
التصميمات اهلندسية للصوت والذبذبات  •

وضع النموذج األّويل والتصميمات اهلندسية التفصيلية  •
أية خدمات أخرى للتصميم اهلندسي اخلاص  •

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
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التصميم اجلمايل للمنتجات والتصميم الكامل للمنتجات اليت ال تتطلب هندسة مركبة )مثل األثاثات(، قارن 83490  -
الفحص التقين للعمل يف مرحلة اإلنشاء يف املشاريع الصناعية، قارن 83353  -

خدمات التصميم اهلندسي املتكامل للمشاريع الصناعية، قارن 83313  -
ات مراقبة العمليات الصناعية وملنشآت اإلنتاج اآليل، قارن 88239 خدمات التصميم والتجميع ملعدَّ  -

خدمات التصميم اهلندسي للمباين83341
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التصميم اهلندسي للمباين السكنية  -
خدمات التصميم اهلندسي للمباين غري السكنية، مثل املباين الصناعية أو التجارية أو الزراعية  -

خدمات التصميم اهلندسي ألعمال اهلندسة املدنية83342
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التصميم اهلندسي ملا يلي:  -
الطرق العامة والشوارع والطرق والسكك احلديدية ومدارج املطارات  •

اجلسور والطرق العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية  •
املوانئ والطرق املائية والسدود وأعمال الري واألعمال املائية األخرى  •

ة ملسافات طويلة خطوط األنابيب وخطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ  •
خطوط األنابيب والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة  •

مرافق الرياضة والترويح اخللوية  •
خدمات التصميم اهلندسي للمنشآت والعمليات الصناعية83343

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التصميم اهلندسي ملا يلي:  -

إنشاءات التعدين  •
إنشاءات حمطات الطاقة  •

املرافق الكيميائية واملرافق ذات الصلة  •
إنشاءات الصناعة التحويلية  •

التشغيل اآليل للعمليات الصناعية  •
خدمات التصميم اهلندسي للمشاريع األخرى83349

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التصميم اهلندسي لنظم مراقبة حركة املرور  -

اخلدمات اهلندسية خالل مرحلة اإلنشاء والتجهيز8335
هذه الفئة الفرعية تشمل:

أعمال الفحص التقين خالل مرحلة اإلنشاء  -
اخلدمات اهلندسية للمباين خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب83351

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اهلندسية للمباين السكنية خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب  -

اخلدمات اهلندسية للمباين غري السكنية، مثل املباين الصناعية أو التجارية أو الزراعية، خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب   -
اخلدمات اهلندسية ألعمال اهلندسة املدنية خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب83352

هذه الفئة الفرعية تشمل:
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اخلدمات اهلندسية خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب ملا يلي:  -
الطرق العامة والشوارع والطرق والسكك احلديدية ومدارج املطارات  •

اجلسور والطرق العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية  •
املوانئ والطرق املائية والسدود وأعمال الري واألعمال املائية األخرى  •

ة ملسافات طويلة خطوط األنابيب وخطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ  •
خطوط األنابيب والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة  •

مرافق الرياضة والترويح اخللوية  •
اخلدمات اهلندسية للمنشآت والعمليات الصناعية خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب83353

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اهلندسية خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب ملا يلي:  -

إنشاءات التعدين  •
إنشاءات حمطات الطاقة  •

املرافق الكيميائية واملرافق ذات الصلة  •
إنشاءات الصناعة التحويلية  •

التشغيل اآليل للعمليات الصناعية  •
اخلدمات اهلندسية للمشاريع األخرى خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب83359

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اهلندسية لنظم مراقبة حركة املرور خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب  -

اخلدمات اهلندسية األخرى8339
هذه الفئة الفرعية تشمل:

شىت  لتصميم  التحتية  التربة  عن  الالزمة  باملعلومات  املعماريني  واملهندسني  املهندسني  تزوِّد  اليت  التربة،  لتكنولوجيا  اهلندسية  اخلدمات   -
املشاريع

اخلدمات اهلندسية للمياه اجلوفية، مبا يف ذلك تقييم موارد املياه اجلوفية  -
دراسات التلوث وإدارة اجلودة  -

اخلدمات اهلندسية املتصلة بالصدأ، مبا يف ذلك برامج الفحص والكشف ومكافحة الصدأ  -
تقصي أسباب االهنيار  -

اخلدمات األخرى اليت تتطلب خربة املهندسني  -
اخلدمات اهلندسية األخرى للمباين83391

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اهلندسية األخرى للمباين السكنية  -

اخلدمات اهلندسية األخرى للمباين غري السكنية مثل املباين الصناعية أو التجارية أو الزراعية  -
اخلدمات اهلندسية األخرى ألعمال اهلندسة املدنية83392

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اهلندسية األخرى ملا يلي:  -

الطرق العامة والشوارع والطرق والسكك احلديدية ومدارج املطارات  •
اجلسور والطرق العامة واملرتفعة واألنفاق والطرق السفلية  •

املوانئ والطرق املائية والسدود وأعمال الري واألعمال املائية األخرى  •



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

222

خطوط األنابيب وخطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدة ملسافات طويلة  •
خطوط األنابيب والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة  •

مرافق الرياضة والترويح اخللوية  •
اخلدمات اهلندسية األخرى للمنشآت والعمليات الصناعية83393

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اهلندسية األخرى ملا يلي:  -

إنشاءات التعدين  •
إنشاءات حمطات الطاقة  •

املرافق الكيميائية واملرافق ذات الصلة  •
إنشاءات الصناعة التحويلية  •

التشغيل اآليل للعمليات الصناعية  •
اخلدمات اهلندسية األخرى للمشاريع األخرى83399

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اهلندسية األخرى لنظم مراقبة حركة املرور   -

خدمات التصميم املتخصص834
خدمات التصميم الداخلي8341

خدمات التصميم الداخلي83410
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التصميم الداخلي مثل ختطيط، وتصميم، احليِّز الداخلي لتلبية احتياجات الناس املادية واجلمالية والوظيفية  -
وضع التصميمات للديكورات الداخلية  -

الديكورات الداخلية مبا يشمل تزيني النوافذ واملقصورات  -
خدمات التصميم املتخصص األخرى8349

خدمات التصميم املتخصص األخرى83490
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدم��ات املتمثل��ة يف وض��ع التصميم��ات وإع��داد النم��اذج ملنتج��ات متنوع��ة ع��ن طري��ق التوفيق بني االعتبارات اجلمالية واملتطلبات   -
التقنية وغريها، مثل:

تصميمات األثاثات  •
التصميم اجلمايل ملنتجات متنوعة أخرى للعمالء  •

خدمات تصميم املنتجات الصناعية  •
خدمات التصميم الشامل  -
إنتاج مناذج ثالثية األبعاد  -

خدمات التصميم التخطيطي  -
اخلدمات العلمية واخلدمات التقنية األخرى835

اخلدمات اجليولوجية واجليوفيزيائية وخدمات التنقيب األخرى8351
اخلدمات اجليولوجية واجليوفيزيائية وخدمات التنقيب األخرى83510

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اجليولوجية واجليوفيزيائية والكيميائية األرضية وغريها من خدمات اخلربة االستشارية العلمية املتصلة بتحديد أماكن الرواسب   -

املعدنية والنفط والغاز واملياه اجلوفية بدراسة خواص األرض وتكوينات الصخور وبنيتها



مالحظات توضيحية لألبواب 5 إىل 9

223

خدمات املساحة حتت السطح8352
خدمات املساحة حتت السطح83520

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اليت توفر معلومات عن تكوينات األرض حتت السطح بوسائل خمتلفة:  -

وسائل التصوير السيزمي وقياس اجلاذبية واملسح املغناطيسي  •
الوسائل األخرى للمساحة حتت السطح  •

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
أعمال الثقب والتجويف االختباريني، قارن 54320  -

خدمات املساحة السطحية8353
خدمات املساحة السطحية83530

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات مجع املعلومات عن شكل و/أو وضع و/أو حدود جزء من سطح األرض بطرائق خمتلفة، منها املسح باملعبار واملسح التصويري   -

واملسح اهليدروغرايف، هبدف إعداد اخلرائط
مجع البيانات عن طريق التوابع االصطناعية  -

خدمات مسح األراضي )مثل حتديد املمتلكات ووضع احلدود(  -
خدمات وضع اخلرائط8354

خدمات وضع اخلرائط83540
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات وضع اخلرائط املتمثلة يف إعداد وتنقيح مجيع أنواع اخلرائط )مثل خرائط الطرق واخلرائط املساحية واخلرائط الطبوغرافية وخرائط   -
املسطحات واخلرائط اهليدروغرافية(، باستخدام نتائج أنشطة املسح واخلرائط األخرى وغري ذلك من مصادر املعلومات

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
نشر اخلرائط واألطالس والكرات األرضية، قارن 32240 و32250  -

خدمات التنبؤات اجلوية والرصد اجلوي8355
خدمات التنبؤات اجلوية والرصد اجلوي83550
خدمات االختيار والتحليل التقنيني8356

خدمات اختبار وحتليل القوام والنقاوة83561
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات اختبار وحتليل اخلصائص الكيميائية والبيولوجية للمواد، مثل اهلواء واملاء والنفايات )البلدية والصناعية( والوقود والفلزات والتربة   -
واملعادن واألطعمة واملواد الكيميائية

خدمات االختبار والتحليل يف امليادين العلمية ذات الصلة، مثل علم األحياء املجهرية وعلم الكيمياء احليوية وعلم اجلراثيم، وما إىل ذلك  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات االختبار يف جمال الطب وطب األسنان، قارن 93199  -
خدمات اختبار وحتليل اخلواص الفيزيائية83562

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اختبار وحتليل اخلواص الفيزيائية، مثل املتانة والقابلية للسحب والقابلية لتوصيل الكهرباء والنشاط اإلشعاعي، ملواد مثل الفلزات   -

واللدائن واملنسوجات واألخشاب والزجاج واخلرسانة واملواد األخرى
اختبارات متصلة باجلهد والصالبة ومقاومة االصطدام ومقاومة الكالل وتأثريات درجات احلرارة العالية  -

خدمات اختبار وحتليل النظم امليكانيكية والكهربائية املتكاملة83563
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات االتصال وغري  خدمات اختبار وحتليل اخلواص امليكانيكية والكهربائية لكامل اآلالت واملحركات والسيارات والُعَدد واألجهزة ومعدَّ  -
ات اليت حتتوي على مكوِّنات ميكانيكية وكهربائية. ونتائج االختبار والتحليل تأخذ بوجه عام شكل تقييم ألداء الشيء املختَبر  ذلك من املعدَّ

وخصائصه السلوكية. وميكن إجراء االختبارات باستخدام مناذج مصغرة أو باحلجم الطبيعي للسفن والطائرات والسدود، وما إىل ذلك
خدمات الفحص التقين ملركبات النقل الربي83564

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات الفحص التقين الدوري للسيارات والدراجات النارية واحلافالت وسيارات اللوري والشاحنات وغريها من مركبات النقل الربي  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات تقدير األضرار، قارن 71620  -

خدمات صيانة وإصالح السيارات والدراجات النارية، قارن 8714  -
اخلدمات األخرى لالختبار والتحليل التقنيني83569

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات االختبار والتحليل ذات الطابع التقين أو العلمي اليت ال تغري الشيء موضوع االختبار   -

اختبار أجزاء وهياكل اآلالت بالتصوير باألشعة وباملغناطيسية وباملوجات فوق الصوتية لتحديد العيوب. وغالبًا ما ُتجرى هذه االختبارات   -
يف املوقع

إصدار شهادات بسالمة السفن والطائرات والسدود، وما إىل ذلك  -
إصدار شهادات بسالمة وأصالة األعمال الفنية  -

الفحص اإلشعاعي للوصالت امللحومة  -
مجيع اخلدمات األخرى لالختبار والتحليل التقنيني غري املصنفة يف موضع آخر  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات تقدير األضرار نيابة عن شركات التأمني، قارن 71620  -

خدمات الفحص التقين للسيارات، قارن 83564  -
خدمات التحاليل واالختبارات الطبية، قارن 93199  -

خدمات اإلعالن836
خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه8361

خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه83610
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اليت سُتستخَدم وتصميم اإلعالنات  الوسيلة  اختيار  أو جزئيًا، مبا يف ذلك  بالكامل  خدمات ختطيط ووضع وتنفيذ احلمالت اإلعالنية،   -
واملصوَّرات وامللصقات، وما إىل ذلك، وكتابة سيناريوهات األفالم اإلعالنية والعرض يف وسائط اإلعالم

ختطيط األشياء أو األفالم اإلعالنية )دون إنتاجها(  -
تنظيم احلمالت اإلعالنية بالربيد املباشر  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات العالقات العامة، قارن 83121  -

خدمات حبوث السوق، قارن 83700  -
خدمات التصوير الفوتوغرايف املتصلة باإلعالن، قارن 83812  -

إنتاج األفالم اإلعالنية، قارن 96121  -
شراء أو بيع مكان اإلعالن أو وقته مقابل عمولة8362

شراء أو بيع مكان اإلعالن أو وقته مقابل عمولة83620
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات بيع أو تأجري وقت اإلعالن أو مكانه  -

خدمات وكاالت الشراء من وسائط اإلعالم، اليت تشتري منها املكان أو الوقت نيابًة عن املعِلنني أو وكاالت اإلعالن  -
بيع مكان اإلعالن أو وقته )عدا ما كان مقابل عمولة(8363

بيع مكان اإلعالن يف وسائط اإلعالم املطبوعة )عدا ما كان مقابل عمولة(83631
هذه الفئة الفرعية تشمل:

بيع مكان اإلعالن يف الكتب والنشرات والكتيبات، وغريها، من جانب الناشر مباشرة   -
بيع مكان اإلعالم يف الصحف واملجالت والدوريات من جانب الناشر مباشرة  -

بيع مكان اإلعالن يف البطاقات الربيدية أو جداول املواعيد أو النماذج أو امللصقات أو املواد املطبوعة األخرى، من جانب الناشر مباشرة  -
بيع وقت اإلعالن يف التلفزيون/الراديو )عدا ما كان مقابل عمولة(83632

هذه الفئة الفرعية تشمل:
بيع وقت اإلعالن يف التلفزيون والراديو من جانب الوحدات اليت تعمل يف اإلذاعة مباشرة   -

بيع مكان اإلعالن على شبكة “اإلنترنت” )عدا ما كان مقابل عمولة(83633
هذه الفئة الفرعية تشمل:

بيع مكان اإلعالن على شبكة “اإلنترنت”، مباشرة من جانب الوحدات اليت متلك صفحات “الويب” وتنشرها واجلهات اليت تستضيف   -
“الويب”

بيع مكان أو وقت آخر لإلعالن )عدا ما كان مقابل عمولة(83639
هذه الفئة الفرعية تشمل:

بيع مكان اإلعالن على لوحات اإلعالن واملباين واملركبات وغري ذلك، مباشرة من جانب املالك  -
بيع مكان اإلعالن يف وسائط اإلعالم اإللكترونية )ما عدا وسائط اإلعالم باالتصال املباشر( مباشرة من جانب الناشر  -

بيع مكان اإلعالن يف شرائط الفيديو وأفالم السينما )وضع املنَتج(  -
بيع حقوق وضع األمساء بالنسبة للمسابقات واإلستادات وغري ذلك   -

خدمات اإلعالن األخرى8369
خدمات اإلعالن األخرى83690

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اإلعالن اجلوي  -

خدمات تسليم العينات وغريها من املواد اإلعالنية  -
خدمات التوضيح والعرض يف جمال اإلعالن يف أماكن البيع  -

خدمات اإلعالن املباشر عن طريق ممثلني، مثل الطواف لتقدمي معلومات مباشرة إىل العميل، مع إمكان تقدمي عينات جمانية مباشرة )لألطباء   -
مثاًل(

ترويج املبيعات )يف حالة عدم ورود طلبات(  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات وكاالت عرض األزياء، قارن 85129  -
خدمات الربيد اإلعالين، قارن 85950  -

خدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام837
خدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام8370

خدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام83700
هذه الفئة الفرعية تشمل:
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حتليل السوق، حتليل املنافسة وسلوك املستهلكني  -
استخدام الدراسات البحثية واإلحصاءات ومناذج االقتصاد القياسي واملسوحات، وما إىل ذلك  -

خدمات االستقصاء الرامية إىل ضمان توفري معلومات عن آراء اجلمهور يف املسائل االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها  -
خدمات التصوير الفوتوغرايف وخدمات التجهيز الفوتوغرايف838

خدمات التصوير الفوتوغرايف9381
خدمات الصور الفوتوغرافية الشخصية83811

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف تصوير األشخاص أو األشياء يف االستوديوهات أو غريها من األماكن، مثل مكاتب العمالء أو منازهلم  -

ده العميل يدخل بوجه عام يف هذه اخلدمات حتميض وطبع هذه الصور وفقًا ملا حيدِّ  -
صور جوازات السفر أو بطاقات اهلوية، الصور الشخصية للمواليد واألطفال، الصور الشخصية العائلية أو العسكرية، الصور الفوتوغرافية   -

املأخوذة بطريقة االستديو، الصور اجلماعية
خدمات اإلعالن والتصوير الفوتوغرايف املتصل به83812

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف تصوير:  -

السلع واملنتجات الصناعية  •
أزياء “املوضة” وامللبوسات األخرى  •

اآلالت واملباين  •
األشخاص واألشياء لالستخدام يف العالقات العامة   •

خدمات التصوير الفوتوغرايف ملا يلي:  -
العروض اإلعالنية والنشرات واإلعالنات يف الصحف  •

النشرات املصوَّرة )الكتالوجات(  •
خدمات التصوير الفوتوغرايف للمناسبات83813

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف التصوير الفوتوغرايف أو التصوير على شرائط الفيديو للمناسبات احليَّة، مثل حفالت الزواج وحفالت التخرج واملؤمترات   -

وحفالت االستقبال وعروض األزياء واألحداث الرياضية واإلخبارية وأية مناسبات أخرى تثري االهتمام يف وقتها
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات وكاالت األنباء، قارن 844  -
خدمات التصوير الفوتوغرايف املتخصص83814

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف تصوير املناظر الطبيعية واملنشآت واملساحات األخرى من الطائرات العادية أو املروحية  -

اخلدمات املتمثلة يف تصوير األشخاص أو األشياء أو املناظر اجلميلة باستخدام أجهزة وأساليب خاصة. ومن أمثلة هذه اخلدمات:  -
التصوير الفوتوغرايف حتت املاء  •

التصوير الفوتوغرايف الطيب والبيولوجي  •
التصوير الفوتوغرايف املجهري  •

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
تسجيالت التصوير املساحي الضوئي ومجع البيانات عن طريق التوابع االصطناعية، قارن 83530  -

الصور الفوتوغرافية املخصصة للصحافة، قارن 844  -
خدمات ترميم وجتميل الصور الفوتوغرافية83815
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف ترميم الصور الفوتوغرافية القدمية  -

جتميل الصور وغري ذلك من املؤثرات الفوتوغرافية اخلاصة  -
خدمات التصوير الفوتوغرايف األخرى83819

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التصوير الدقيق )امليكروفيلم(  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات الَنسخ الفوتوغرايف، قارن 85940  -

خدمات التجهيز الفوتوغرايف8382
خدمات التجهيز الفوتوغرايف83820

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ده العميل: اخلدمات املتمثلة أساسًا يف حتميض الصور السلبية وطبع الصور لآلخرين وفقًا ملا حيدِّ  -

تكبري الصور السلبية أو الشرائح  •
املعاجلة باللونني األسود واألبيض  •

الطبع باأللوان  •
استخراج ُنسخ طبق األصل من الشرائح والصور السلبية وإعادة طبعها، وما إىل ذلك  •
اخلدمات املتمثلة يف حتميض األفالم السينمائية للهواة من املصورين وللعمالء التجاريي�ن  -

خدمات إعداد الشرائح الفوتوغرافية  -
خدمات ُنسخ األفالم  -

حتويل الصور الفوتوغرافية واألفالم إىل وسائط أخرى  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات جتهيز األفالم السينمائية وخدمات ما بعد اإلنتاج، قارن 96142  -
اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر839

خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية8391
خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية83910

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اليت تتصل بوجه عام بالترمجة التحريرية لنصوص من لغة إىل أخرى حبيث تنتج وثيقة مكتوبة  -

خدمات الترمجة الشفوية اليت تتصل بوجه عام بالترديد الشفوي بلغة ما ملا قيل شفويًا بلغة أخرى  -
كافة اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر8399

كافة اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر83990
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إعداد املخططات )التصاميم التخطيطية والرسومات واخلطط واإليضاحات التفصيلية اخلاصة باملباين أو املنشآت أو الشبكات أو   -
امون املعماريون أو الفنيون اهلندسيون( املكونات من املواصفات اهلندسية أو املعمارية، اليت يعّدها الرسَّ

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات استعادة املعلومات وتوفريهاالقسم 84
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتوزيع الربامج841

خدمات اجلهة الناقلة8411
خدمات اجلهة الناقلة84110
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
تقدمي جهة ناقلة لالتصاالت السلكية والالسلكية للمرافق السلكية والالسلكية الالزمة إلجراء، أو إهناء أو نقل، مكاملات جلهة أخرى تقدم   -

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية
حتصيل رسوم على توصيل املكاملات املحلية أو الدولية أو تنفيذها أو إهنائها   -

حتصيل رسوم من اجلهات الناقلة ملكاملات املسافات الطويلة اليت جترى من هاتف يعمل بالنقود أو يف حدود الشبكة املحلية جلهات ناقلة   -
أخرى

حتصيل رسوم مقابل االستفادة من املرافق املشتركة االستخدام، مثل توصيالت األعمدة   -
حتصيل رسوم مقابل استخدام الدوائر من جانب العميل وحده  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
قيام جهة تقدِّم خدمات “اإلنترنت” بنقل اتصاالت “اإلنترنت” جلهة أخرى تقدِّم خدمات “اإلنترنت”، قارن 84210  -

خدمات اهلاتف الثابت 8412
هذه الفئة تشمل:

إتاحة الدخول على شبكة اهلاتف العمومية املفتوحة لنقل وتوصيل الصوت والبيانات وصور الفيديو إىل املكان الذي جترى منه املكاملة من   -
موقع ثابت للعميل

خدمات إدارة املكاملات لالستخدام من موقع ثابت للعميل مقابل رسم منفصل عن رسم الدخول  -
خدمات اهلاتف الثابت - الدخول واالستخدام 84121

هذه الفئة الفرعية تشمل:
إتاحة الدخول على شبكة اهلاتف العمومية املفتوحة، واستخدامها، لنقل وتوصيل الصوت والبيانات وصور الفيديو من موقع ثابت للعميل   -

أو من هواتف عمومية وشبه عمومية تعمل بالنقود املعدنية والبطاقات
االتصاالت التليفونية الداخلة إىل جهات وطنية ودولية أو اخلارجة منها  -

عة مع خدمة الدخول خصائص االتصال املجمَّ  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

تقدمي خدمات اخلطوط اخلاصة، قارن 84140  -
تقدمي وصلة حملية للجهات األخرى اليت تقدم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، قارن 84110  -

تأجري املعدات الطرفية، قارن 73125  -
تقدمي خصائص طلب املكاملات مقابل رسم منفصل، قارن 84122  -

خدمات اهلاتف الثابت - خصائص طلب املكاملات 84122
هذه الفئة الفرعية تشمل:

م باستخدام برامج  تقدمي خدمات إدارة املكاملات لالستخدام من موقع ثابت للعميل مقابل رسم منفصل عن رسم الدخول. وهذه اخلدمة ُتقدَّ  -
حاسوبية متخصصة وتطبيقات لقواعد البيانات مرتبطة بشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية. وهذه اخلدمة تشمل خصائص مثل:

انتظار املكاملات، وتقدمي املكاملات، وحتديد هوية طالب املكاملة، واشتراك ثالثة أطراف يف املكاملة، وعرض املكاملة، والرد على املكاملة،   •
وفرز املكاملات، ومنع إمتام املكاملة، والرد اآليل، والرد على املكاملات، والربيد الصويت، وقوائم الصوت

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية املتنقلة8413
هذه الفئة تشمل:

لة، واستخدام تلك الشبكات لنقل الصوت والبيانات وصور الفيديو عندما تكون املكاملة  لة أو غري املوصَّ إتاحة الدخول على الشبكات املوصَّ  -
لة إليها، مثل اهلواتف اخللوية، وهواتف خدمات االتصاالت الشخصية، وهواتف الراديو  صادرة من مساعة، أو وسيلة، حممولة، أو موصَّ

ص، واهلواتف اليت تعمل عن طريق التوابع االصطناعية؛ وأجهزة النداء اآليل؛ وأجهزة الراديو املتنقلة املتنقل املعزَّز املخصَّ
خدمات إدارة املكاملات لالستعمال من وسيلة متنقلة مقابل رسم منفصل عن الرسم الذي يتم حتصيله مقابل الدخول املتنقل  -

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية املتنقلة - الدخول واالستخدام 84131
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
لة، واستخدام تلك الشبكات لنقل الصوت والبيانات وصور الفيديو عندما تكون املكاملة  لة أو غري املوصَّ إتاحة الدخول على الشبكات املوصَّ  -
لة إليها، مثل اهلواتف اخللوية، وهواتف خدمات االتصاالت الشخصية، وهواتف الراديو  صادرة من مساعة، أو وسيلة، حممولة، أو موصَّ

ص، واهلواتف اليت تعمل عن طريق التوابع االصطناعية؛ وأجهزة النداء اآليل؛ وأجهزة الراديو املتنقلة املتنقل املعزَّز املخصَّ
عة مع خدمة الدخول خصائص طلب املكاملات املجمَّ  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
توفري وصلة لشبكة “اإلنترنت” تتماشى مع وسائل متنقلة، قارن 84220  -

توفري خصائص طلب املكاملات نظري رسم منفصل، قارن 84132  -
توفري مرافق عن طريق التوابع االصطناعية إلجراء، أو إهناء أو نقل، مكاملات جلهة أخرى تقدم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية،   -

قارن 84110
توفري مرافق تعمل عن طريق التوابع االصطناعية على أساس الدفع حسب االستخدام لنقل البيانات إىل مواقع ثابتة ومنها، قارن 84150  -

توفري مرافق تعمل عن طريق التوابع االصطناعية لكي يستخدمها العميل وحده، قارن 84140  -
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية املتنقلة - خصائص طلب املكاملات84132

هذه الفئة الفرعية تشمل:
م  ُتقدَّ اخلدمة  الدخول. وهذه  منفصل عن رسم  مقابل رسم  متنقلة  أو وسيلة،  ُتستخدم مع مساعة،  املكاملات كي  إدارة  تقدمي خدمات   -
باستخدام برامح حاسوبية متخصصة وتطبيقات لقواعد البيانات مرتبطة بشبكات لالتصاالت السلكية والالسلكية. وهذه اخلدمة تشمل 

خصائص مثل:
انتظار املكاملات، وتقدمي املكاملات، وحتديد هوية طالب املكاملة، واشتراك ثالثة أطراف يف املكاملة، وعرض املكاملة، والرد على املكاملة،   •

وفرز املكاملات، ومنع إمتام املكاملة، والرد اآليل، والرد على املكاملات، والربيد الصويت، وقوائم الصوت
خدمات الشبكات اخلاصة8414

خدمات الشبكات اخلاصة84140
هذه الفئة الفرعية تشمل:

دة لكي يستخدمها العميل وحده توفري وصلة )وصالت( سلكية أو السلكية لالتصال بني نقاط حمدَّ  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

قيام جهة ناقلة لالتصاالت السلكية والالسلكية بتوفري وصالت خاصة جلهة تقدِّم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، قارن 84110  -
خدمات نقل البيانات 8415

خدمات نقل البيانات 84150
هذه الفئة الفرعية تشمل:

إتاحة الدخول على مرافق وخدمات سلكية أو السلكية مصمَّمة خصيصًا لنقل البيانات بكفاءة على أساس الدفع عند االستخدام   -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

دة لكي يستخدمها العميل وحده، قارن 84140 توفري وصلة )وصالت( سلكية أو السلكية لالتصال بني نقاط حمدَّ  -
كافة اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية والالسلكية 8416

كافة اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية والالسلكية 84160
هذه الفئة الفرعية تشمل:

االجتماعات  توصيل  وخدمات  والتلكس  التلغراف  مثل  آخر،  موضع  يف  املصنَّفة  غري  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  خدمات  تقدمي   -
الصوتية

خدمات توزيع الربامج8417
خدمات توزيع الربامج84170

هذه الفئة الفرعية تشمل:
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توفري برجمة الصوت والفيديو يف صيغة تناظرية أو رقمية باستخدام كابل أو تابع اصطناعي أو شبكة أرضية السلكية. وتتاح الربجمة بصفة   -
م اخلدمة أو من جانب العميل أو على أساس الدفع حسب املشاهدة  د من جانب اجلهة اليت تقدِّ عامة على أساس االشتراك يف جمموعات حتدَّ

للربامج الفردية
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية عن طريق شبكة “اإلنترنت”842

هذه املجموعة تشمل نقل حركة االتصال والدخول على خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية من خالل شبكة “اإلنترنت” وشبكات 
التوزيع احلاسوبية املماثلة اليت تعتمد على الشبكة العادية لالتصاالت السلكية والالسلكية دون أن تكون جزًءا منها

اخلدمات األساسية لشبكة “اإلنترنت”8421
اخلدمات األساسية لشبكة “اإلنترنت”84210

هذه الفئة الفرعية تشمل:
م خدمات شبكة “اإلنترنت” بتقدمي خدمات حركة شبكة “اإلنترنت” جلهة أخرى تقدم خدمة شبكة “اإلنترنت” )وهو  قيام جهة تقدِّ  -

ما يعرف بصفة عامة يف جمال هذه الصناعة على أنه رسوم “التفرج” والنقل(
خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت”8422

خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت”84220
هذه الفئة الفرعية تشمل:

الدخول على شبكة  إتاحة  أيضًا مع  م  تقدِّ تقدِّم خدمات شبكة “اإلنترنت” قد  اليت  تقدمي وصلة مباشرة بشبكة “اإلنترنت”. واجلهة   -
أجل  من  أدوات  وتوفري  بالعميل،  اخلاصة  “الويب”  لصفحة  وتوفري حيِّز  اإللكتروين،  الربيد  مثل خدمات  جمانية  “اإلنترنت” خدمات 
التصميم البسيط لصفحة “الويب”، وإتاحة تبادل احلديث وتقدمي الدعم التقين. وهذه اخلدمة قد تشمل أيضًا الدخول عن بعد، أو أنواع 
أخرى من طرائق الدخول على شبكة “اإلنترنت”، ورفع مستوى احلزمة، مثل التجوال الدويل وتوفري صناديق إضافية للربيد اإللكتروين 

وذلك، عادًة، مقابل رسوم إضافية يدفعها العمالء
اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية والالسلكية عن طريق شبكة “اإلنترنت”8429

اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية والالسلكية عن طريق شبكة “اإلنترنت”84290
هذه الفئة الفرعية تشمل:

تقدمي خدمات لالتصاالت السلكية والالسلكية على شبكة “اإلنترنت” خالف الدخول على الشبكة. وهذا يشمل خدمات مثل خدمات   -
الفاكس واهلاتف واالجتماعات الصوتية واالجتماعات بالفيديو على شبكة “اإلنترنت” 

خدمات توفري املعلومات بشكل مباشر 843
خدمات توفري املعلومات بشكل مباشر 8430

خدمات توفري املعلومات بشكل مباشر 84300
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات قواعد البيانات  -
توفري املعلومات على مواقع شبكة “الويب”  -

إىل عدد حمدود من  أو  املستخدمني  إىل كافة  األخرى  واملعلومات  البيانات  قواعد  مباشر من  املعلومات بشكل  استعادة  تقدمي خدمات   -
املستخدمني

توفري املعلومات بشكل مباشر من جانب مقدمي املعلومات  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

قواعد  إىل  للوصول  الالزمة  على شبكة “اإلنترنت”،  الدخول  مثل خدمات  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  توفري خدمات شبكات   -
البيانات أو مستودعات املعلومات اخلاصة مبقدمي املعلومات، قارن 842

الدخول على مواقع شبكة “الويب” بشكل مباشر، قارن 842  -
اخلدمات اليت تتعلق بالبحث عن الوثائق، قارن 845  -

مبيعات شبكة “اإلنترنت”، قارن 623  -
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خدمات وكاالت األنباء844
خدمات وكاالت األنباء للصحف والدوريات8441

خدمات وكاالت األنباء للصحف والدوريات84410
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات مجع، وحتقيق وتوفري، األنباء املكتوبة أو صور األنباء ملؤسسات وسائط اإلعالم املطبوعة، مثل الصحف والدوريات والكتب  -
اخلدمات اليت يؤديها الصحفيون واملصورون الصحفيون املستقلون  -

خدمات وكاالت األنباء لوسائط اإلعالم املسموعة واملرئية8442
خدمات وكاالت األنباء لوسائط اإلعالم املسموعة واملرئية84420

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات مجع وحتقيق وتوفري األنباء )املخطوطات، الصور الفوتوغرافية، الوصف احلي( ملحطات الراديو أو التلفزيون ولشركات األفالم  -

اخلدمات اليت يؤديها الصحفيون واملصورون الصحفيون املستقلون  -
خدمات املكتبات واملحفوظات845

خدمات املكتبات8451
خدمات املكتبات84510

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات مجع وفهرسة وحفظ واستعادة الكتب وما مياثلها  -

تقدمي خدمات إعارة الكتب واألسطوانات  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات استئجار شرائط الفيديو، قارن 73220  -
خدمات استئجار الكتب، قارن 73290  -

خدمات املحفوظات8452
خدمات املحفوظات84520

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تشغيل دور املحفوظات العامة )مجع، فهرسة، حفظ، استعادة(  -

خدمات تشغيل دور املحفوظات التارخيية  -
اخلدمات الداعمةالقسم 85

خدمات وكاالت التشغيل وخدمات توفري املوظفني851
خدمات وكاالت تدبري وتشغيل املوظفني التنفيذيني8511

خدمات تدبري املوظفني التنفيذيني85111
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات املتمثلة يف تدبري املوظفني التنفيذيني )كبار اإلداريني واملديرين(، واختيارهم وإحالتهم، ليعملوا لدى الغري. وميكن أن تؤدَّى هذه   -
اخلدمات لرب العمل املحتَمل أو للموظف املحتَمل

خدمات وكاالت التشغيل85112
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات املتمثلة يف تدبري املتقدمني للعمل، ما عدا املوظفني التنفيذيني )كبار اإلداريني واملديرين(، واختيارهم وإحالتهم، ليعملوا لدى الغري.   -
وميكن أن تؤدَّى هذه اخلدمات لرب العمل املحتَمل أو للموظف املحتَمل

خدمات توفري املوظفني8512
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خدمات توفري موظفي الدعم املكتيب85121
هذه الفئة الفرعية تشمل:

توفري املوظفني، مثل موظفي السكرتارية واملوظفني الكتابيني وموظفي االستقبال وكتبة احلسابات والعاملني يف قيد البيانات والطابعني على   -
اآلالت الكاتبة وجمهِّزي النصوص

خدمات توفري العاملني باخلدمة املن�زلية85122
هذه الفئة الفرعية تشمل:

توفري اخلدم ومربيات األطفال ومدبرات املنازل والوصيفات، وغريهم  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات توفري اخلدمات املن�زلية املتخصصة من خالل عاملني مقيَّدين يف جدول مرتبات اجلهة اليت توفرهم ومصنَّفني حسب اخلدمات   -
املؤدَّاة

خدمات توفري العمال التجاريني أو الصناعيني اآلخرين85123
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات توفري عمال اإلنشاء وعمال الصيانة والسائقني واخلرَّاطني وجممِّعي اآلالت ومشغِّلي آالت شغل املعادن والعمال اليدويني وعمال   -
النقل وعمال الشحن، وغريهم

خدمات توفري املوظفني الطبيني85124
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات توفري األطباء   -
خدمات توفري املمرضني  -

خدمات توفري مساعدي الرعاية الصحية اآلخرين  -
خدمات توفري املوظفني اآلخرين85129

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات توفري املدرسني  -

خدمات توفري املوظفني اآلخرين غري املصنفني يف موضع آخر  -
خدمات وكاالت عارضي األزياء  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
مها الوكالء والوكاالت نيابًة عن األفراد الذين يسعون عاًدة إىل االخنراط يف األفالم أو يف اإلنتاج املسرحي أو  خدمات توفري املوظفني اليت يقدِّ  -
غري ذلك من مناسبات اجلذب الترفيهية أو الرياضية وعرض الكتب واملسرحيات واألعمال الفنية وغريها على الناشرين واملنِتجني وغريهم، 

قارن 85990
خدمات التحري واألمن852

خدمات التحري8521
خدمات التحري85210

هذه الفئة الفرعية تشمل:
والتضليل  املتاجر  من  والسرقة  والغش  والسرقة  باجلرائم  واملتصلة  العميل  يقدمها  اليت  احلاالت  التحريات يف  إجراء  املتمثلة يف  اخلدمات   -

واألشخاص املفقودين والعالقات األسرية، وغري ذلك من املمارسات غري القانونية أو القانونية
التحريات الداخلية والسرّية  -

خدمات احلماية من السرقة من املتاجر  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات التحري يف جمال االئتمان، قارن 85910  -
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خدمات اخلربة االستشارية األمنية8522
خدمات اخلربة االستشارية األمنية85220

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف حتديد احتياجات العمالء وتقدمي املشورة والتوصية فيما يتصل بنوع األمن األنسب للعميل أو بتحسني النظم القائمة  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات اخلربة االستشارية ألمن احلواسيب، قارن 83141  -

خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار8523
خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار85230

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف مراقبة وصيانة أجهزة نظم األمن، مثل أجهزة اإلنذار بالسرقة وباحلريق، بتلقي إشارات اإلنذار والتأكد من أن مجيع   -

دين األجهزة تعمل كما جيب، أو فحصها هلذا الغرض، وإيفاد ضباط الشرطة أو أفراد مكافحة احلريق أو غريهم من األفراد املحدَّ
خدمات العربات املصفَّحة8524

خدمات العربات املصفَّحة85240
هذه الفئة الفرعية تشمل:

أشخاص  القيمة عن طريق  ذات  األشياء  من  أو غريها  اإليصاالت  أو  النقود  وتسليم،  لتسلم،  عربة مصفَّحة  توفري  املتمثلة يف  اخلدمات   -
ُيستخَدمون للعمل بطريقة مباشرة على محاية املمتلكات أثناء نقلها

خدمات التحصيل واإليداع املصرفيني  -
خدمات نقل األوراق املالية  -

خدمات احلراسة8525
خدمات احلراسة85250

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف توفري خدمات احلماية عن طريق أشخاص ُيستخَدمون لضمان سالمة الناس أو املمتلكات اخلاصة والصناعية والتجارية   -

حبراستها من احلريق أو السرقة أو التخريب أو االقتحام غري القانوين:
خدمات الدوريات األمنية  •

خدمات حراس األمن  •
خدمات احلراس الشخصيني  •

خدمات كالب احلراسة  •
خدمات مراقبة مرائب وقوف السيارات  •

خدمات مراقبة املداخل  •
خدمات األمن األخرى8529

خدمات األمن األخرى85290
هذه الفئة الفرعية تشمل:

تدريب كالب احلراسة  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات املشورة واخلربة االستشارية لسالمة وأمن احلواسيب، قارن 83141  -
خدمات التنظيف853

خدمات التطهري وإبادة احلشرات8531
خدمات التطهري وإبادة احلشرات85310
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
تطهري املساكن واملباين األخرى  -

تطهري املركبات، مثل احلافالت والقطارات والقوارب والطائرات  -
إبادة احلشرات والقوارض وغريها من اآلفات  -
خدمات التبخري وخدمات مكافحة احلشرات  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
مكافحة اآلفات )مبا يف ذلك األرانب( فيما يتعلق بالزراعة، قارن 86110  -

خدمات تشريب اخلشب، قارن 88130  -
تنظيف األماكن الزراعية )مزارع الدجاج، حظائر اخلنازير، وما إىل ذلك( قارن 86121  -

خدمات تنظيف النوافذ8532
خدمات تنظيف النوافذ85320

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف تنظيف النوافذ يف املساكن واملباين األخرى؛ ويدخل يف ذلك خدمات تنظيف النوافذ اخلارجية باستخدام السقاالت   -

املتحركة
خدمات التنظيف العام8533

خدمات التنظيف العام85330
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات املتمثلة يف تنظيف وصيانة املساكن أو املباين التجارية واإلدارية والصناعية:  -
تنظيف األرضيات ومعاجلتها بالشمع  •

تنظيف اجلدران الداخلية  •
تلميع األثاثات  •

اخلدمات األخرى للتنظيف والصيانة  •
ص8534 خدمات التنظيف املتخصِّ

ص85340 خدمات التنظيف املتخصِّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تنظيف غرف احلواسيب وما مياثلها   -
ات النقل خدمات التنظيف املتخصص للخزانات والصهاريج اليت ُتعّد جزًءا من املواقع الصناعية أو من معدَّ  -

تعقيم األشياء أو األماكن )غرف العمليات(  -
خدمات تنظيف األفران واملداخن  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات صيانة تركيبات التدفئة املركزية، قارن 54631 و87110  -

خدمات تنظيف املباين من اخلارج، قارن 54790  -
خدمات تنظيف األماكن الزراعية )مزارع الدجاج، حظائر اخلنازير، وما إىل ذلك(، قارن 86121  -

تنظيف السجاجيد وأقمشة التنجيد واملعلقات اجلدارية، وما إىل ذلك، قارن 91730  -
خدمات الَرزم854

خدمات الَرزم8540
خدمات الَرزم85400
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
التجميل  املن�زلية ومستحضرات  فات  الصيدلية واملنظِّ الغذائية واملستحضرات  املنتجات  السلع لآلخرين، مثل  تغليف  املتمثلة يف  اخلدمات   -
بالبالستيك  والتغليف  الشفاف،  احلبييب  بالبالستيك  التغليف  فيها  مبا  اليدوية،  أو  اآللية  التغليف  أساليب  باستخدام تشكيلة من  وأدواته، 
السميك لضغط الُرزم، وملء القوالب ولفها بإحكام، وملء األكياس، والتعبئة يف الزجاجات وأوعية الرش بالرذاذ. وهذه اخلدمات ميكن 

أن تشمل أيضًا وضع بطاقات التعريف مبحتويات الُرزم أو بيان مصدرها
َرْزم الطرود ولف اهلدايا  -

خدمات َرْزم العمالت املعدنية والورقية  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات الَرْزم والتعبئة يف صناديق متصلة بالنقل، قارن 64 إىل 67  -
خدمات تصميم العبوات، قارن 83490  -

االقتصار على طبع املعلومات على مواد التغليف، قارن 89121  -
زات إلنتاج املشروبات اخلفيفة، وطهي  خدمات التغليف اليت تشمل جتهيز املواد اليت ميلكها العميل يف منتج خمتلف )مثل خلط املاء واملركَّ  -

السمك قبل تعليبه، ومزج الكرميات ومواد التلوين يف مستحضرات التجميل(، قارن 88 و89
اخلدمات الداعمة األخرى859

خدمات التقارير االئتمانية8591
خدمات التقارير االئتمانية85910

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف تقدمي تقارير عن املركز االئتماين لألشخاص واألعمال التجارية   -

تقدير املركز املايل واخلربة االئتمانية للعمالء املحتَملني وطاليب القروض، وغريهم  -
خدمات التحري يف جمال االئتمان  -

خدمات وكاالت التحصيل8592
خدمات وكاالت التحصيل85920

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف حتصيل احلسابات أو الشيكات أو العقود أو الكمبياالت وتسليم حتويالت النقود إىل العميل  -

حتصيل احلسابات العادية )مثل فواتري املرافق( وحتصيل احلسابات املتأخرة  -
الشراء الفوري للحسابات والديون املتأخرة وحتصيلها بعد ذلك  -

اخلدمات الداعمة املعتِمدة على اهلاتف8593
خدمات مراكز املكاملات اهلاتفية85931

هذه الفئة الفرعية تشمل:
تلقي طلبات العمالء عن طريق اهلاتف  -

طلب التربعات أو تقدمي املعلومات إىل العمالء عن طريق اهلاتف  -
التسويق عن طريق اهلاتف  -

اخلدمات الداعمة األخرى املعتِمدة على اهلاتف85939
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات الرد على املكاملات اهلاتفية  -
خدمات اإليقاظ بواسطة اهلاتف  -

خدمات الَنسخ8594
خدمات الَنسخ85940
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات طبع الُنسخ الزرقاء، واستخراج الُنسخ الفوتوغرافية، واالستنساخ، والَنسخ بالتصوير الفوتوغرايف، وغري ذلك من خدمات الَنسخ   -

خبالف الطبع
خدمات تبويب وإرسال القوائم الربيدية8595

خدمات تبويب وإرسال القوائم الربيدية85950
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات املتمثلة يف تبويب قوائم األمساء والعناوين من أدِّلة اهلاتف وغريها من املصادر وبيع احلق يف استخدام هذه القوائم  -
اخلدمات املتمثلة يف إرسال مواد )مثل املواد اإلعالنية أو املواد اإلعالمية أو أية مواد أخرى( بكتابة العناوين على الظروف وملئها وإغالقها   -

ووزهنا وإرساهلا بالربيد
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات السعادة، قارن 64340 و68120  -
خدمات قواعد البيانات، قارن 84300  -

خدمات جتهيز البيانات 8596
خدمات جتهيز البيانات 85960

هذه الفئة الفرعية تشمل:
جتهيز البيانات اليت يقدمها العميل، وجدولتها وحوسبتها وما إىل ذلك، بدون إعداد أي تصميم لربنامج حمدَّد  -

خدمات تأجري أو استئجار وقت اآللة )وقت وحدة التجهيز املركزية( يف نظم جتهيز البيانات لطرف ثالث، باالشتراك مع املستخدمني   -
اآلخرين

تسجيل البيانات )اليت يقدمها العميل( على شريط أو قريص أو أية وسيلة أخرى أو تسجيلها مباشرًة يف نظام لتجهيز البيانات   -
توفري خدمات التجهيز احلاسويب للبيانات غري املصنفة يف موضع آخر  -

توفري خدمة حتويل األشرطة والقريصات وتنقيحها، وخدمات إعداد املدخالت وخدمات التعرف على احلروف باخلصائص الضوئية  -
خدمات تنظيم األسواق واملعارض التجارية8597

خدمات تنظيم األسواق واملعارض التجارية 85970
هذه الفئة الفرعية تشمل:

تنظيم املناسبات االقتصادية )العروض أو املعارض التجارية، على فترات منتظمة أو غري منتظمة(  -
تنظيم اللقاءات واملؤمترات العلمية والثقافية  -

ات العرض باالقتران بتنظيم املعارض توفري وتركيب معدَّ  -
اخلدمات الداعمة األخرى غري املصنفة يف موضع آخر8599

اخلدمات الداعمة األخرى غري املصنفة يف موضع آخر85990
هذه الفئة الفرعية تشمل:

تصحيح التجارب الطباعية  -
خدمات السكرتارية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر  -

خدمات مسسرة وتقييم األعمال التجارية خبالف العقارات  -
خدمات األعمال التجارية للوسطاء والسماسرة  -

مشورة املتخصصني خالف املشورة املتعلقة بالعقارات والتأمني واهلندسة )خدمات املتخصصني يف الفن، خدمات املتخصصني يف املحاكم   -
القانونية، وما إىل ذلك(

كتابة السرية الذاتية  -
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مة من الوكاالت والوكالء نيابًة عن األفراد الذين يسعون إىل العمل يف األفالم أو يف اإلنتاج املسرحي أو غري ذلك من  اخلدمات املقدَّ  -
مناسبات اجلذب الترفيهية أو الرياضية

عرض الكتب واملسرحيات واألعمال الفنية والصور الفوتوغرافية، وغريها، على الناشرين واملنتجني وغريهم  -
خدمات تسجيل املمثلني وتوزيع األدوار عليهم  -

خدمات توزيع أدوار املمثلني يف األفالم السينمائية والتلفزيونية واملسرح  -
إصدار قسائم األسعار املخفَّضة وطوابع اهلدايا  -

خدمات جداول املرتبات، مبا يف ذلك حساب املرتبات ودفاتر األستاذ  -
خدمات اإلدارة يف جمال حقوق الطبع وعائداهتا )فيما عدا ما يتصل باألفالم(  -

خدمات اإلدارة يف جمال حقوق امللكية الصناعية )براءات االختراع، التراخيص، العالمات التجارية، حقوق االمتياز، وما إىل ذلك(  -
خدمات املزادات فيما عدا ما يتصل باإلجراءات القانونية  -

قراءة عدادات الكهرباء والغاز واملياه  -
خدمات إعداد البيانات   -

خدمات زراعة احلدائق وهندسة املناظر الطبيعية  -
خدمات األعمال التجارية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
اخلدمات املتصلة باإلعالن وترويج املبيعات، قارن 836  -

خدمات إدارة حقوق األفالم، قارن 96141  -
خدمات تشغيل مرافق الفنون، قارن 96230  -
خدمات إدارة احلقوق الفنية، قارن 96290  -

خدمات تنظيم املناسبات الرياضية، قارن 96510  -
اخلدمات املتصلة بالزراعة والقنص واحلراجة وصيد األمساك والتعدين واملرافقالقسم 86

اخلدمات املتصلة بالزراعة والقنص واحلراجة وصيد األمساك 861
اخلدمات املتصلة بإنتاج املحاصيل8611

اخلدمات املتصلة بإنتاج املحاصيل86110
هذه الفئة الفرعية تشمل:

إعداد احلقول  -
غرس وزراعة وتسميد املحاصيل  -
الرش، مبا يف ذلك الرش من اجلو  -
مكافحة اآلفات ألغراض الزراعة  -

تقليم أشجار الفاكهة والكروم  -
نقل الزراعات واملباعدة بني املحاصيل  -

خدمات حلج القطن  -
احلصاد واإلعداد لألسواق األوَّلية  -

توفري اآلالت الزراعية مع طاقمها ومشغِّليها  -
تشغيل شبكات الري لألغراض الزراعية  -

اخلدمات األخرى الالزمة لإلنتاج الزراعي  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
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اخلدمات اليت يقدمها املهندسون الزراعيون ورجال االقتصاد الزراعي، قارن 83115  -
اخلدمات األخرى ملكافحة اآلفات، قارن 93290  -

خدمات الركوب للترويح، قارن 96520  -
خدمات تربية احليوانات 8612

خدمات تربية حيوانات املزارع86121
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات الالزمة إلنتاج حيوانات املزارع، مثل جّز صوف الغنم والعناية بالقطعان واإلشراف عليها  -
خدمات التلقيح االصطناعي  -

تصنيف البيض  -
تنظيف األماكن الزراعية )حمابس الدجاج وحظائر اخلنازير، وما إىل ذلك(  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
اخلدمات اليت يقدمها املهندسون الزراعيون ورجال االقتصاد الزراعي، قارن 83115  -

اخلدمات البيطرية، قارن 93290  -
خدمات الركوب للترويح، قارن 96520  -

اخلدمات األخرى لتربية احليوانات86129
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إيواء احليوانات األليفة )بيوت الكالب(  -
خدمات فرجنة ووْشم احليوانات األليفة  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
تدريب كالب احلراسة، قارن 85290  -

تدريب احليوانات األليفة، قارن 97990  -
تدريب حيوانات الرياضة والتسلية، قارن 96620  -

اخلدمات املتصلة بالقنص8613
اخلدمات املتصلة بالقنص 86130

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اقتطاف احليوانات الربية   -

اخلدمات املتصلة باحلراجة وقطع األخشاب8614
اخلدمات املتصلة باحلراجة وقطع األخشاب86140

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات مشاتل أشجار الغابات  -

املقطوعة  األشجار  وتقيي�م  الغاب��ات  ج��رد  وعملي��ات  واملباع��دة  الغ��رس  وإع��ادة  النق��ل  مث��ل  احلراج��ي،  باإلنت��اج  املتصل��ة  اخلدم��ات   -
والوقاية من احلرائق

اخلدمات املتصلة بقطع األخشاب، مثل قطع وتقطيع األشجار وإزالة اللحاء ونقل كتل اخلشب داخل الغابة  -
اخلدمات املتصلة بصيد األمساك8615

اخلدمات املتصلة بصيد األمساك86150
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات املتصلة مبصائد األمساك واخلدمات التشغيلية ملفاقس األمساك واملزارع السمكية  -
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اخلدمات املتصلة بالتعدين862
اخلدمات املتصلة بالتعدين8621

اخلدمات املتصلة بالتعدين86210
هذه الفئة الفرعية تشمل:

تسييل الغاز الطبيعي وإعادة تغويزه لنقله  -
خدمات نصب أبراج احلفر وإصالحها وتفكيكها واخلدمات املتصلة باستخراج النفط والغاز  -

اخلدمات الالزمة الستخراج النفط والغاز، مثل تغليف ُأُطر اآلبار باخلرسانة والضخ من اآلبار وسّدها واالستغناء عنها  -
اخلدمات املتخصصة يف جمال إطفاء احلرائق  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات التنقيب عن النفط والغاز، قارن 83510  -

اخلدمات املتصلة بتوزيع الكهرباء والغاز واملياه863
اخلدمات املتصلة بالكهرباء8631

خدمات نقل الكهرباء )على أساس رسم أو عقد(86311
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات نقل الكهرباء للحساب اخلاص، قارن 69111  -
خدمات توزيع الكهرباء )على أساس رسم أو عقد(86312

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات توزيع الكهرباء للحساب اخلاص، قارن 69112  -

خدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو عقد(8632
خدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو عقد(86320

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط رئيسية للحساب اخلاص، قارن 69120  -

خدمات توزيع املياه عن طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو عقد(8633
خدمات توزيع املياه عن طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو عقد(86330

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات توزيع املياه عن طريق خطوط رئيسية للحساب اخلاص، قارن 69210  -

تشغيل شبكات الري لألغراض الزراعية، قارن 86110  -
خدمات توزيع البخار واملياه الساخنة عن طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو عقد(8634

خدمات توزيع البخار واملياه الساخنة عن طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو عقد(86340
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات توزيع البخار واملياه الساخنة عن طريق خطوط رئيسية للحساب اخلاص، قارن 69220  -
خدمات الصيانة واإلصالح والتركيب )ما عدا اإلنشاء(القسم 87

خدمات صيانة وإصالح املنتجات املعدنية املصنَّعة واآلالت واملعدَّات871
خدمات صيانة وإصالح املنتجات املعدنية املصنَّعة، ما عدا اآلالت واملعدَّات8711

خدمات صيانة وإصالح املنتجات املعدنية املصنَّعة، ما عدا اآلالت واملعدَّات87110
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات صيانة وإصالح غاليات التدفئة املركزية باملاء الساخن يف املجمَّعات السكنية ولتدفئة املنطقة  -
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خدمات صيانة وإصالح مولِّدات البخار  -
ات الغاليات أو الشبكات الصناعية املختلفة  ات الغاليات فقط( ومولِّدات البخار أو معدَّ خدمات صيانة وإصالح املفاعالت النووية )معدَّ  -

ألعمال األنابيب
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات صيانة وإصالح الغاليات واملواقد املن�زلية يف املباين ذات املسكن الواحد أو املسكنني، قارن 54631  -
خدمات تنظيف املداخن، قارن 85340  -

خدمات صيانة وإصالح آالت املكاتب وآالت املحاسبة8712
خدمات صيانة وإصالح آالت املكاتب وآالت املحاسبة87120

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات املحاسبة، مبا يف ذلك آالت تصوير املستندات ات املكاتب وآالت ومعدَّ خدمات صيانة وإصالح آالت ومعدَّ  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
العمل الذي يدخل فيه مد األسالك الكهربائية، قارن 54611  -

ات احلاسوب وإصالحها وصيانتها8713 خدمات معدَّ
ات احلاسوب وإصالحها وصيانتها87130 خدمات معدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات احلوسبة خدمات صيانة وإصالح آالت ومعدَّ  -

ات النقل8714 صيانة وإصالح آالت ومعدَّ
خدمات صيانة وإصالح املركبات ذات املحركات87141

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات صيانة وإصالح السيارات. وهذه اخلدمات قد تشمل إصالح املحرك وضبطه، وإصالح جهاز الكربنة )الكاربرياتري( وضبطه،   -
وضبطه،  احلركة  نقل  جهاز  وإصالح  وضبطها،  )الفرامل(  املكابح  وإصالح  التعليق،  جهاز  وإصالح  وضبطه،  التوجيه  جهاز  وإصالح 

وإصالح جهاز العادم، وإصالح جهاز التربيد، مبا يف ذلك تغيري خرطوم املاء، وغري ذلك من خدمات الصيانة واإلصالح
العمليات اليت تشمل عمليات الفحص الدوري أو علميات الفحص اليت ُتجرى يف حمطات اخلدمة  -

خدمات إصالح دورة التجهيزات الكهربائية وشحن البطاريات يف السيارات  -
خدمات سد ثقوب العجالت وضبط زوايا العجالت وموازنتها يف السيارات   -

خدمات إصالح األنابيب الداخلية   -
واقيات  وتعديل وإصالح  واملراتيج،  األبواب  قد تشمل إصالح  اخلدمات  املماثلة. وهذه  السيارات واخلدمات  خدمات إصالح هياكل   -

الصدمات، وإعادة الطالء، وإصالح آثار التصادم، وتغيري حواجز النوافذ والنوافذ، وغري ذلك من عمليات إصالح هياكل السيارات
خدمات التنظيف والصيانة الدورية، مثل خدمات غسيل وتنظيف املركبات، وخدمات منع التسرب والصقل والطالء بالشمع، وحراسة   -

السيارات، وما إىل ذلك
خدمات طوارئ السيارات يف الطرق  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
جتديد اإلطارات وجتديد سطحها اخلارجي، قارن 36120  -

خدمات بيع اإلطارات بالتجزئة، قارن 62281  -
خدمات الفحص التقين للسيارات، قارن 83564  -

خدمات صيانة وإصالح الدراجات النارية ومركبات الثلوج87142
هذه الفئة الفرعية تشمل:

صيانة وإصالح الدراجات النارية وخدمات إصالح هياكل الدراجات النارية  -
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خدمات ختصصية إلصالح أعطال الدراجات النارية  -
خدمات صيانة وإصالح املركبات املقطورة واملركبات النصف مقطورة واملركبات األخرى ذات املحركات غري املصنفة يف موضع آخر87143
ات النقل األخرى87149 خدمات صيانة وإصالح معدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات صيانة وإصالح السفن واملنصات واهلياكل العائمة  -
خدمات صيانة وإصالح زوارق الن�زهة والزوارق الرياضية  -

خدمات صيانة وإصالح قاطرات وعربات السكك احلديدية والترام  -
خدمات صيانة وإصالح الطائرات وحمركات الطائرات  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات املطارات، مبا يف ذلك أعمال الصيانة واإلصالح البسيطة، قارن 67710  -

ات األخرى8715 خدمات صيانة وإصالح اآلالت واملعدَّ
خدمات إصالح األجهزة املن�زلية الكهربائية 87151

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصالح األجهزة املن�زلية الكهربائية، مثل الثالجات وأجهزة التجميد وغساالت الصحون، والغساالت واملجففات املن�زلية الطابع،   -

ات الطهي والتسخني الكهربائية املن�زلية، واملكانس الكهربائية، وغري ذلك من األجهزة املن�زلية الصغرية. ومعدَّ
ات الصوت والفيديو خدمات إصالح أجهزة الراديو والتلفزيون وغريها من معدَّ  -

خدمات إصالح اآلالت واألجهزة الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر87152
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إصالح وصيانة املحركات واملولدات واملحوالت الكهربائية وإعادة لفَّها  -
خدمات صيانة وإصالح أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها  -

ات الكهربائية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر خدمات صيانة وإصالح املعدَّ  -
ات وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية87153 خدمات إصالح معدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات صيانة وإصالح أجهزة اإلرسال التلفزيوين واإلذاعي  -

صيانة وإصالح أجهزة اهلاتف واهلاتف اخللوي والنداء من ُبعد والفاكس  -
خدمات إصالح األجهزة الطبية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية87154

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات الطبية واجلراحية وأجهزة تقومي العظام واألجهزة التعويضية خدمات صيانة وإصالح املعدَّ  -

خدمات صيانة وإصالح األدوات واألجهزة اليت ُتستخدم يف القياس والفحص واالختبار واالستكشاف ويف األغراض األخرى  -
خدمات صيانة وإصالح أدوات التصوير الفوتوغرايف والسينمائي االحترايف واألدوات البصرية  -

ات غري املصنفة يف موضع آخر87159 خدمات صيانة وإصالح اآلالت واملعدَّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات صيانة وإصالح املحركات والتوربينات )ما عدا حمركات الطائرات واملركبات والدراجات(  -
خدمات صيانة وإصالح املضخات وأجهزة ضغط اهلواء  -

خدمات صيانة وإصالح السدادات والصمامات  -
خدمات صيانة وإصالح األفران ومواقد األفران  -
ات الرفع واملناولة خدمات صيانة وإصالح معدَّ  -

241
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خدمات صيانة وإصالح املعدَّات غري املن�زلية للتربيد والتهوية  -
خدمات صيانة وإصالح اآلالت األخرى ذات االستعمال العام غري املصنفة يف موضع آخر  -

خدمات صيانة وإصالح اآلالت الزراعية واحلراجية  -
خدمات صيانة وإصالح الُعدد اآللية  -

خدمات صيانة وإصالح اآلالت اخلاصة مبيتالورجيا املعادن  -
خدمات صيانة وإصالح آالت التعدين وقطع احلجارة واإلنشاء  -

خدمات صيانة وإصالح آالت جتهيز الطعام والشراب والتبغ  -
خدمات صيانة وإصالح آالت إنتاج املنسوجات واملالبس واجللود  -

خدمات صيانة وإصالح آالت إنتاج الورق والورق املقوَّى  -
خدمات صيانة وإصالح اآلالت األخرى ذات االستعمال اخلاص غري املصنفة يف موضع آخر  -

خدمات صيانة وإصالح األسلحة ومنظومات األسلحة  -
خدمات صيانة وإصالح املصاعد وروافع البضائع والسالمل الكهربائية واألرصفة املتحركة  -

خدمات صيانة وإصالح اجلرارات وآالت جز العشب يف جمال الزراعة واحلراجة والبساتني  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات صيانة وإصالح الغاليات واملواقد املن�زلية، قارن 546631  -
خدمات إصالح السلع األخرى872

خدمات إصالح األحذية والسلع اجللدية8721
خدمات إصالح األحذية والسلع اجللدية87210

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات التخصصية إلصالح األحذية واألمتعة وحقائب اليد املصنَّعة من أية مادة   -

خدمات إصالح ساعات اليد والساعات الكبرية واملجوهرات8722
خدمات إصالح ساعات اليد والساعات الكبرية واملجوهرات87220
خدمات إصالح املالبس واملنسوجات املن�زلية8723

خدمات إصالح املالبس واملنسوجات املن�زلية87230
هذه الفئة الفرعية تشمل:

الرتق غري املرئي للمالبس النسجية املستعملة أو إصالحها أو جتديدها  -
خدمات إصالح األثاثات8724

خدمات إصالح األثاثات87240
خدمات صيانة وإصالح السلع األخرى غري املصنفة يف موضع آخر8729

خدمات صيانة وإصالح السلع األخرى غري املصنفة يف موضع آخر87290
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إصالح الدراجات  -
ات املن�زلية غري املصنفة يف موضع آخر، مثل أدوات اإلنارة وغري ذلك من السلع الشخصية واملن�زلية خدمات إصالح األدوات واملعدَّ  -

خدمات صيانة وإصالح اآلالت املوسيقية  -
خدمات ضبط أوتار البيانو وخدمات ضبط اآلالت املوسيقية األخرى  -

خدمات إصالح أدوات الرياضة والتخييم، خدمات إصالح أدوات التصوير الفوتوغرايف والكامريات  -
خدمات “يف أثناء انتظارك”، مثل صنع املفاتيح وتركيب كعوب األحذية وتغليف بطاقات اهلوية بالبالستيك، وما إىل ذلك  -
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خدمات التركيب )خالف اإلنشاء(873
خدمات التركيب يف هذه املجموعة تشمل، من الناحية النموذجية، الوضع املادي والتصور واإلعداد واالختبار للعملية املالئمة

خدمات تركيب املنتجات املعدنية املصنَّعة، ما عدا اآلالت واملعدَّات8731
خدمات تركيب املنتجات املعدنية املصنَّعة، ما عدا اآلالت واملعدَّات87310
ات املستخَدمة يف الصناعة والصناعة التحويلية وصناعة اخلدمات8732 خدمات تركيب اآلالت واملعدَّ

ات املستخَدمة يف الصناعة والصناعة التحويلية وصناعة اخلدمات87320 خدمات تركيب اآلالت واملعدَّ
خدمات تركيب آالت املكاتب واملحاسبة واحلواسيب8733

خدمات تركيب آالت املكاتب واملحاسبة واحلواسيب87330
ات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت8734 خدمات تركيب معدَّ

ات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت87340 خدمات تركيب معدَّ
ات الطبية املهنية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية8735 خدمات تركيب اآلالت واملعدَّ

ات الطبية املهنية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية87350 خدمات تركيب اآلالت واملعدَّ
خدمات تركيب اآلالت واألجهزة الكهربائية غري املصنَّفة يف موضع آخر8736

خدمات تركيب اآلالت واألجهزة الكهربائية غري املصنَّفة يف موضع آخر87360
خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر8739

خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر87390
خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرينالقسم 88

توصف اخلدمات املشمولة يف القسم 88 على أهنا مكوِّنات أو أجزاء مورَّدة من مصادر خارجية لعملية إنتاج كاملة. وعمليات اخلدمات املشمولة 
م اخلدمة. يف القسم 88 جترى على املدخالت املادية اململوكة لوحدات خالف الوحدات اليت تقدِّ

ات(881 خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرين )ما عدا اآلالت واملعدَّ
خدمات ُصنع األغذية واملشروبات والتبغ8811

خدمات ُصنع األغذية واملشروبات88111
هذه الفئة الفرعية تشمل:

الذبح على أساس رسم أو عقد )للحوم مبا يشمل حلوم الدواجن(  -
الطهي واحلفظ والتجميد وخدمات املعاجلة األخرى لألمساك واللحوم، مبا يشمل حلوم الدواجن واملنتجات املشتَّقة منها   -

الطهي واحلفظ والتركيز والتجميد وخدمات املعاجلة األخرى للفواكه واخلضروات واملنتجات املشتقَّة منها  -
خدمات صنع التبغ88112
خدمات صنع املنسوجات وامللبوسات واملنتجات اجللدية8812

خدمات صنع املنسوجات88121
هذه الفئة الفرعية تشمل:

إعداد األلياف النسجية  -
خدمات الطبع والصباغة خليوط الغزل واألقمشة واألصناف اجلاهزة  -

خدمات التشريب والتجفيف والتبيض، واملعاجلة بالبخار، والتقليص واإلصالح، واملعاجلة ملنع االنكماش عند الغسل، والتلميع للمنسوجات   -
واألصناف النسجية

خدمات إضافة اللدائن وطبقة سطحية إىل املنسوجات  -
خدمات صنع امللبوسات88122
خدمات صنع املنتجات اجللدية 88123
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خدمات صنع اخلشب والفلني، ما عدا األثاثات، ومواد القش والضفر8813
خدمات صنع اخلشب والفلني، ما عدا األثاثات، ومواد القش والضفر88130

هذه الفئة الفرعية تشمل: 
خدمات التشريب أو املعاجلة الكيميائية للخشب مبواد حافظة أو مواد أخرى  -

جتفيف اخلشب  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات التشريب والتصميد للمياه للسقوف واملباين، قارن 85530  -
خدمات التطهري وإبادة احلشرات يف املباين وما مياثلها، قارن 55310  -

خدمات صنع الورق ومنتجات الورق8814
خدمات صنع الورق ومنتجات الورق88140
خدمات صنع الكوك ومنتجات النفط املكرَّر والوقود النووي8815

خدمات صنع الكوك ومنتجات النفط املكرَّر والوقود النووي88150
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إعادة جتهيز الوقود النووي أو النفايات املشعة  -
خدمات تكرير منتجات النفط  -

خدمات ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية8816
خدمات ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية88160
خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن 8817

خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن 88170
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات َقطع األسطح اللدائنية أو لولبتها أو تغطيتها بطبقة خارجية أو جتهيزها  -
خدمات عمليات الصنع األخرى للمنتجات املطاطية أو اللدائنية اليت جترى على مواد مملوكة آلخرين  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات إضافة طبقة خارجية لدائنية لألسطح املعدنية، قارن 88211  -

خدمات صنع أجزاء لدائنية بعمليات التحويل إىل لدائن ألطراف ثالثة وفقًا ملواصفاهتا، قارن 89200  -
ِقَطع من مواد لدائنية خلوية أو على شكل طبقات أو مقوَّاة؛ وأجزاء مصبوبة يف قوالب وهلا قلب ليفي؛ وأجزاء لدائنية مدلفنة أو مصقولة   -

أو مبثوقة أو غري ذلك؛ وطالء أسطح أصناف لدائنية باستخدام اهلواء املخلَخل، وغري ذلك، قارن 89200
خدمات صنع املنتجات املعدنية الالفلزية 8818

خدمات صنع املنتجات املعدنية الالفلزية 88180
خدمات الصنع األخرى، ما عدا صنع املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات8819

خدمات الصنع األخرى، ما عدا صنع املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات88190
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات جتهيز األثاثات )ما عدا تنجيد الكراسي واملقاعد(  -
خدمات الطالء بالالكيه والورنيش ووضع اللمسات األخرية والدهان لألثاثات   -

ات اململوكة آلخرين882 م بالنسبة للمعادن واملنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّ خدمات الصناعة التحويلية اليت تقدَّ
م بالنسبة للمعادن واملنتجات املعدنية اململوكة آلخرين8821 خدمات الصناعة التحويلية اليت تقدَّ

خدمات معاجلة املعادن وتلبيسها88211
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التلبيس املعدين عن طريق التغطيس يف معادن منصهرة   -

خدمات التلبيس املعدين عن طريق الرش احلراري  -
خدمات التلبيس املعدين يف الزنك بواسطة التحليل الكهربائي واملعاجلة الكيميائية  -

خدمات التلبيس يف معادن أخرى )النيكل، النحاس، الكروم، وغري ذلك( عن طريق التحليل الكهربائي واملعاجلة الكيميائية  -
التلبيس اللدائين مبا يشمل أسطح املعادن  -

خدمات تلبيس أخرى )الفسفتة، وغري ذلك(  -
خدمات املعاجلة احلرارية للمعادن )خالف التلبيس املعدين(  -

طالء املعادن وورنشتها   -
خدمات املعاجلة بالطريقة اآلنودية  -

خدمات الترسيب بالبخار )الترسب الكيميائي بالبخار/الترسيب الفيزيائي بالبخار(  -
اخلدمات األخرى ملعاجلة األسطح املعدنية  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات تلبيس األجزاء اللدائنية باستخدام اهلواء املخلَخل، قارن 89200  -

خدمات التشغيل اآليل العامة للمعادن واملنتجات املعدنية اململوكة آلخرين88212
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التشغيل اآليل العامة لقطع األعمال املعدنية، مثل التجويف، واخلراطة، والتفريز، واحلّت، والقشط، والتجليخ بالتحضني، وضبط   -
الثقوب، والتسوية، والنشر، والتجليخ، والَسن، واللحام، واجلْدل، وغري ذلك

خدمات ُصنع الفلزات القاعدية88213
هذه الفئة تشمل:

صهر املعادن احلديدية وغري احلديدية بالتعاقد  -
اخلدمات األخرى لُصنع املنتجات املعدنية املصنَّعة وخدمات شغل املعادن88219

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اإلنتاج املتعلقة بتجليخ َوقطع أجزاء مصنوعة من الكربيدات املعدنية القاسية   -

ات النقل8822 خدمات صناعة معدَّ
خدمات صناعة املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة واملركبات النصف مقطورة 88221
ات النقل األخرى88229 خدمات صناعة معدَّ
ات النقل8823 ات، ما عدا معدَّ خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ

خدمات صناعة آالت املكاتب واملحاسبة وآالت احلساب اإللكتروين88231
خدمات صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية88232
ات، وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت88233 خدمات صناعة معدَّ
خدمات صناعة األجهزة الطبية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية وساعات اليد والساعات الكبرية88234
ات األخرى88239 خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ

اخلدمات األخرى للصناعة التحويليةالقسم 89
خدمات النشر والطبع واالستنساخ891

التحويلية يف هذه املجموعة تتعلق، عادًة، بنقل مدخالت غري ملموسة، وليس مدخالت مادية، عند احلصول من مصادر  خدمات الصناعة 
م اخلدمة ال متلك حقوق استخدام املدخالت غري امللموسة أو حتتفظ هبا خارجية على جزء من عملية اإلنتاج الكليَّة. والوحدات اليت تقدِّ

النشر، على أساس رسم أو عقد8911
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النشر، على أساس رسم أو عقد89110
لة، على أساس رسم أو عقد8912 خدمات طبع واستنساخ املواد اإلعالمية املسجَّ

خدمات الطبع واخلدمات املتصلة بالطبع، على أساس رسم أو عقد89121
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات طبع الصحف  -
خدمات طبع الكتب   -

مباء  واخلَتم  والتشذيب،  الصقة  مبادة  والتجليد  والتسريج،  املالزم  ومراجعة  والتغرية  واخلياطة  والتجميع  والطّي  الكتب  جتليد  خدمات   -
الذهب

خدمات التجهيز األخرى، مثل الطي والَقطع واخَلتم والَثقب واخَلرم والتثقيب والطبع البارز واللصق والتغرية والترقيق  -
خدمات جتهيز أمهات احلروف أو األفالم أو طبعات الربوميد أو البيانات اإللكترونية لوضع النصوص األصلية اليت سيجري استنساخها   -

)التكوين، تكوين الصور(
خدمات جتهيز أمهات احلروف أو األفالم أو طبعات الربوميد أو البيانات اإللكترونية لوضع النصوص األصلية اليت سيجري استنساخها   -

)صنع األلواح(
اخلدمات اليت جتمع بني النص وتقنيات الصورة إلنتاج أصل ميكن استنساخه  -

طات والنماذج التخيلية خدمات اإلنتاج ملنتجات أخرى الستنساخ الصور، مثل شرائح اإلسقاط العلوي واالسكتشات واملخطَّ  -
التجهيز  البيانات لعمليات  الرقمية املخزَّنة على وسائل لتخزين  للبيانات  التعزيز واالختيار والربط  الرقمية، مثل  البيانات  خدمات إعداد   -

اإللكتروين للبيانات
أنشطة خدمات تصويرية أخرى  -

خدمات طباعة أخرى غري مصنَّفة يف موضع آخر  -
خدمات إعادة التجليد  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات طبع املنسوجات، قارن 88121  -
لة، على أساس رسم أو عقد 89122 خدمات استنساخ املواد اإلعالمية املسجَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ل عليها موسيقى أو تسجيالت  املدمَّجة واألشرطة املسجَّ الغراموفون واألقراص  النسخ األصلية ألسطوانات  خدم��ات االستنس��اخ م��ن   -

صوتية أخرى
ل عليها أفالم  خدم��ات االستنساخ من النسخ األصلية ألشرطة الفيديو أو أقراص الليزر أو أقراص الفيديو الرقمية أو وسائط أخرى مسجَّ  -

وتسجيالت فيديو أخرى
واخلراطيش  واألشرطة  األقراص  أنواع  مجيع  على  لة  املسجَّ والبيانات  احلاس��وب  لربام��ج  األصلي��ة  النس��خ  م��ن  االستنس��اخ  خدم��ات   -

والوسائط األخرى
خدمات التشكيل يف قوالب والكبس والسّك والبثق واخلدمات املماثلة لُصنع اللدائن892

خدمات التشكيل يف قوالب والكبس والسّك والبثق واخلدمات املماثلة لُصنع اللدائن8920
خدمات التشكيل يف قوالب والكبس والسّك والبثق واخلدمات املماثلة لُصنع اللدائن89200

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات ُصنع أجزاء لدائنية بعمليات التحويل إىل لدائن ألطراف ثالثة وفقًا ملواصفاهتا. وهذه األجزاء قد تشمل عناصر تقوية أللياف الزجاج   -
وألياف الكربون وغريها. وهذه الفئة الفرعية تشمل خدمات صنع أجزاء مصبوبة يف قوالب أو أجزاء مصنوعة يف قوالب بالتسخني من مواد 

لدائنية حرارية أو من مواد تتصلد بالتسخني
ِقَطع من مواد لدائنية خلوية أو على شكل طبقات أو مقوَّاة، وأجزاء مصبوبة يف قوالب وهلا قلب ليفي؛ وأجزاء لدائنية مدلفنة أو مصقولة   -

أو مبثوقة، وغري ذلك؛ وطالء سطح أصناف لدائنية باستخدام اهلواء املخلخل، وغري ذلك
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ق خدمات ُصنع منتجات لدائنية وسيطة ال ميكن التعرف عليها يف النظام املنسَّ  -
خدمات الصب والَطرق والسّك واخلدمات املماثلة لُصنع املعادن893

خدمات صب املعادن8931
خدمات صب املعادن98310

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات صب احلديد الزهر املطاوع  -
خدمات صب احلديد الزهر املتكور  -

خدمات صب احلديد الزهر الرمادي   -
خدمات صب الصلب  -

خدمات صب املعادن اخلفيفة  -
خدمات صب املعادن األخرى غري احلديدية   -

خدمات تشكيل املعادن بالَطرق والكبس والسّك والدلفنة وخدمات ميتالورجيا املساحيق8932
خدمات تشكيل املعادن بالَطرق والكبس والسّك والدلفنة وخدمات ميتالورجيا املساحيق89320

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تشكيل املعادن بالطرق   -

خدمات البثق على البارد أو التشكيل بالدلفنة  -
خدمات سّك املعادن غري احلديدية، من الرسومات  -

خدمات تشكيل املعادن بالدلفنة  -
القطع والسّك، من الرسومات  -

خدمات صنع أشياء معدنية، من مساحيق املعادن مباشرًة، باملعاجلة احلرارية )التلبيد( أو الضغط  -
خدمات إعادة التدوير، على أساس رسم أو عقد894

خدمات إعادة تدوير النفايات والفضالت املعدنية، على أساس رسم أو عقد8941
خدمات إعادة تدوير النفايات والفضالت املعدنية، على أساس رسم أو عقد89410

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات جتهيز النفايات والفضالت املعدنية واألصناف املعدنية، سواًء كانت مستعملة أو مل تكن، وحتويلها إىل مادة خام ثانوية. وتتألف   -
املدخالت، عادًة، من نفايات وخملفات مفروزة أو غري مفروزة ولكنها تكون دائمًا غري مالئمة ملواصلة استخدامها مباشرًة يف عملية صناعية، 
يف حني ُتجهَّز املخرجات حبيث تكون مالئمة إلجراء املزيد من عمليات التجهيز وُتعترب، عندئذ، سلعة وسيطة. وهناك حاجة إىل عملية 

جتهيز ميكانيكية أو كيميائية. ومن أمثلة ذلك:
السحق امليكانيكي للنفايات املعدنية، مثل السيارات املستعملة وماكينات غسل املالبس والدراجات وغري ذلك، والقيام بعد ذلك بفرزها   •

وفصلها 
تقليل حجم الِقَطع احلديدية الكبرية، مثل عربات السكك احلديدية، بوسائل ميكانيكية  •
تفكيك السلع املستعملة، مثل السيارات، للحصول على أجزاء ميكن إعادة استخدامها  •

تفكيك السلع املستعملة، مثل السيارات أو املربِّدات، لتجريدها من النفايات الضارة )الزيت، سائل التربيد، الوقود، وغري ذلك(  •
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

قارن  عملية صناعية،  إجراء  دون  ذلك،  وغري  والتعامل،  والتغليف  والفرز  اجلمع  يشمل  مبا  والفضالت  للنفايات  اجلملة  جتارة  خدمات   -
61295

خدمات إعادة جتهيز الثوريوم، أو اليورانيوم، املستنفذ، قارن 88150  -
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يف  املناظرة  الفرعية  الفئات  انظر  جديدة،  منتجات  أم  وخملفات  نفايات  عنها  تنتج  أكانت  سواًء  اخلاص:  للحساب  التدوير  إعادة   - 
األبواب 0 إىل 4

خدمات إعادة تدوير النفايات والفضالت غري املعدنية، على أساس رسم أو عقد8942
خدمات إعادة تدوير النفايات والفضالت غري املعدنية، على أساس رسم أو عقد89420

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات جتهيز النفايات والفضالت غري املعدنية واألصناف غري املعدنية، سواًء كانت مستعملة أو مل تكن، وحتويلها إىل مادة خام ثانوية.   -
وتتألف املدخالت، عادًة، من نفايات وخملفات مفروزة أو غري مفروزة ولكنها تكون دائمًا غري مالئمة ملواصلة استخدامها مباشرة يف عملية 
صناعية، يف حني ُتجهَّز املخرجات حبيث تكون مالئمة إلجراء املزيد من عمليات التجهيز وُتعترب، عندئذ، سلعة وسيطة. وهناك حاجة إىل 

عملية جتهيز ميكانيكية أو كيميائية. ومن أمثلة ذلك:
استعادة املطاط، مثل اإلطارات املستعملة، إلنتاج مادة خام ثانوية  •

فرز اللدائن وتكويرها إلنتاج مادة خام ثانوية لصناعة األنابيب والزهور واألوعية واحلشايا وما إىل ذلك  •
استعادة املواد الكيميائية من النفايات الكيميائية   •

سحق الزجاج وتنظيفه وفرزه   •
سحق النفايات األخرى، مثل خملفات اهلدم، وتنظيفها وفرزها للحصول على مادة خام ثانوية  •

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
صناعية،  عملية  إجراء  بدون  ذلك،  وغري  والتعامل،  والتعبئة  والفرز  اجلمع  يشمل  مبا  واملخلفات  للنفايات  اجلملة  جتارة  خدمات   - 

قارن 61295

اخلدمات املجتمعية واالجتماعية والشخصيةالباب 9
مة إىل اجملتمع ككّل؛ خدمات الضمان االجتماعي اإللزاميالقسم 91 خدمات اإلدارة العامة واخلدمات األخرى املقدَّ

اخلدمات اإلدارية احلكومية911
اخلدمات العامة احلكومية الشاملة9111

اخلدمات التنفيذية والتشريعية91111
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات اإلدارة التنفيذية والتشريعية للهيئات املركزية واإلقليمية واملحلية  -
اخلدمات املالية والضريبية91112

هذه الفئة الفرعية تشمل:
طائفة واسعة من اخلدمات العامة املتصلة باملسائل املالية والضريبية  -

اخلدمات اإلدارية واإلشرافية املتصلة باملسائل املالية والضريبية  -
اخلدمات التشغيلية لربامج فرض الضرائب  -

حتصيل الرسوم والضرائب على السلع  -
خدمات التحري يف جمال خمالفات الضرائب  -

خدمات إدارة األموال العامة وخدمات الَدين العام   -
خدمات التخطيط االقتصادي واالجتماعي الشامل واخلدمات اإلحصائية91113

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اإلدارية والتشغيلية املرتبطة بالتخطيط االقتصادي واالجتماعي الشامل  -

مها مكاتب التخطيط واملكاتب اإلحصائية وتضطلع هبا على خمتلف املستويات احلكومية اخلدمات اليت تقدِّ  -
ق، اخلطط والربامج االقتصادية واالجتماعية  مها املكاتب أو الدوائر أو الوحدات الربناجمية األخرى اليت تصوغ، وتنسِّ اخلدمات اليت تقدِّ  -

الشاملة واليت ترصد، يف كثري من األحيان، تنفيذ تلك اخلطط والربامج
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اخلدمات احلكومية للبحوث األساسية91114
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مها املكاتب أو الدوائر أو الوحدات الربناجمية، وغريها، لألنشطة احلكومية يف متويل أو إجراء حبوث أساسية يف  اخلدمات اإلدارية اليت تقدِّ  -
جمال العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنسانيات وحبوث أساسية متعددة التخصصات

اخلدمات اإلدارية احلكومية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر91119
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات اإلدارة والتشغيل والدعم املتصلة باملسائل احلكومية )العامة( اليت ال ميكن إدراجها يف واحدة من الفئات األربع السابقة   -
مها الوحدات الربناجمية اليت تتعامل مع شؤون األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واألقاليم املوضوعة حتت الوصاية  اخلدمات اليت تقدِّ  -

مها الوحدات الربناجمية اليت تدير االنتخابات اخلدمات اليت تقدِّ  -
اخلدمات اإلدارية للوكاالت اليت تقدِّم خدمات التعليم والرعاية الصحية والثقافة وغريها من اخلدمات االجتماعية، باستثناء خدمات الضمان 9112

االجتماعي
اخلدمات اإلدارية املتصلة بالتعليم91121

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اإلدارية العامة لشىت املؤسسات التعليمية  -

خدمات اإلدارة والتشغيل والتفتيش والدعم جلميع أنواع املدارس واملؤسسات التعليمية األخرى  -
مها اإلدارات احلكومية أو الوحدات الربناجمية اخلاصة  خدمات اإلعالم العام املتصلة بالنظام التعليمي بصفة عامة، اليت تقدِّ  -

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالرعاية الصحية91122
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اإلدارية العامة جلميع أنواع اخلدمات الصحية واالجتماعية  -
خدمات اإلدارة والتشغيل والتفتيش والدعم للمستشفيات والعيادات العامة والتخصصية املختصة بالطب أو طب األسنان، باإلضافة إىل   -

خدمات التمريض ودور النقاهة
خدمات اإلدارة والتنظيم والتشغيل والدعم يف املسائل املتصلة بالصحة العامة، مثل خدمات تشغيل بنوك الدم وخدمات اكتشاف األمراض   -
واخلدمات الوقائية وبرامج تنظيم نوعية األدوية وخدمات تنظيم النسل، وما إىل ذلك. وهذه اخلدمات تقدِّمها، عاًدة، أفرقة خاصة أو أفراد 

فنيني متخصصني يف جمال الصحة وغري مرتبطني مبستشفى أو بعيادة أو مبمارس
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات استحقاقات املرض أو األمومة أو العجز املؤقت، قارن 91310  -
خدمات العمل االجتماعي، قارن 933  -

اخلدمات اإلدارية املتصلة باإلسكان واملرافق املجتمعية91123
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اإلدارية العامة لإلسكان والتنمية املجتمعية الشاملة وتوفري املياه واملرافق الصحية وإنارة الشوارع  -
اخلدمات املرتبطة بتطوير ومراقبة وتقييم اإلسكان ومعايري اإلسكان )خبالف معايري اإلنشاء(  -

اخلدمات اإلدارية لضبط اإلجيارات ومعايري االستحقاق يف جمال اإلسكان الذي تدعمه الدولة  -
خدمات اإلسكان اإلدارية للجمهور العام أو لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة  -

نشر املعلومات العامة عن اإلسكان   -
مها املكاتب والدوائر واإلدارات والوحدات الربناجمية املنخرطة يف وضع وتطبيق اللوائح املتصلة بتوفري املياه اخلدمات اليت تقدِّ  -

اخلدمات اإلدارية العامة املرتبطة جبمع النفايات والتخلص منها وتشغيل شبكة الصرف الصحي وتنظيف الشوارع  -
معايري التلوث، ونشر املعلومات عن التلوث  -

اخلدمات اإلدارية املتصلة باألنشطة التروحيية والثقافية والدينية91124
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات دعم املرافق الثقافية وفرادى الفنانني العاملني، واملنظمات العاملة، يف جمال تعزيز األنشطة الثقافية  -

خدمات دعم املهرجانات الوطنية أو اإلقليمية أو املحلية ودعم صيانة وتشغيل املؤسسات الدينية  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات ترويج وتنظيم املناسبات الرياضية، قارن 96510  -
خدمات تشغيل املرافق الرياضية، قارن 96520  -

اخلدمات التروحيية األخرى، قارن 969  -
اخلدمات اإلدارية لتسيري األعمال التجارية على حنو أكثر فعالية9113

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالزراعة واحلراجة وصيد األمساك والقنص91131
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اإلدارية العامة املتصلة مبا يلي:  -
إدارة األراضي الزراعية  •

اإلصالح الزراعي وحتديد األراضي  •
تثبيت األسواق الزراعية  •

املسائل البيطرية  •
مكافحة احلشرات  •

احلراجة  •
مسائل صيد األمساك والقنص  •

البحث والتطوير التجريب�ي يف جمال الزراعة  •
مها املكاتب والدوائر والوحدات الربناجمية واملتصلة مبا يلي: اخلدمات اإلدارية اليت تقدِّ  -

احلفاظ على األراضي الزراعية  •
استصالح األراضي  •

حتسني األراضي وتوسيعها  •
تقدمي اخلدمات البيطرية إىل املزارع  •

القضاء على احلشرات واهلوام وأمراض النباتات وغريها من العوامل املهلكة أو مكافحتها  •
فحص املحاصيل وتصنيفها  •

اخلدمات اإلدارية املتصلة مبا يلي:  -
مة للعمليات احلراجية اللوائح املنظِّ  •

إصدار تراخيص قطع األشجار  •
ترشيد استغالل موارد الغابات   •

أعمال إعادة التحريج  •
اخلدمات اإلدارية املتصلة بتشغيل ودعم حمميات الطرائد وأماكن تربية األمساك   •

وضع ومراقبة اللوائح، مبا يف ذلك الترخيص بصيد األمساك والقنص  •
خدمات الدعم واإلعالم جلميع املسائل املذكورة أعاله  -

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالوقود والطاقة91132
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مها املكاتب والدوائر والوحدات الربناجمية واملتصلة مبا يلي: اخلدمات اإلدارية اليت تقدِّ  -
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الوقود الصلب، مبا يف ذلك اللوائح املتعلقة باستغالله واحلفاظ عليه  •
النفط والغاز الطبيعي  •

الوقود املعدين  •
الوقود النووي وغري التجاري، مبا يف ذلك الوقود الذي من قبيل الكحول واخلشب ونشارة اخلشب، وما إىل ذلك   •

خدمات الدعم واإلعالم جلميع املسائل املذكورة أعاله  -
اخلدمات اإلدارية املتصلة بالتعدين واملوارد املعدنية والصناعة التحويلية واإلنشاء91133

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مها املكاتب والدوائر والوحدات الربناجمية واملتصلة مبا يلي: اخلدمات اإلدارية اليت تقدِّ  -

االكتشاف واالستغالل واحلفظ والتسويق وغري ذلك من جوانب اإلنتاج املعدين، مبا يف ذلك وضع ومراقبة اللوائح املتصلة بالتنقيب  •
التعدين ومعايري السالمة  •

األنشطة املقصود هبا تطوير وتوسيع وحتسني مركز مؤسسات الصناعة التحويلية  •
اخلدمات املتصلة بوضع وتطبيق اللوائح املتعلقة مبعايري البناء، وإصدار شهادات شغل املباين، ووضع ومراقبة اللوائح املتصلة بالسالمة يف   •

مواقع اإلنشاء
خدمات الدعم واإلعالم جلميع املسائل املذكورة أعاله  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
اخلدمات املتصلة مبسائل الوقود املعدين، قارن 91132  -

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالنقل واالتصاالت91134
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اإلدارية العامة للنقل الربي واملائي والنقل بالسكك احلديدية والنقل اجلوي واالتصاالت  -
مها املكاتب والدوائر والوحدات الربناجمية واملتصلة مبا يلي: اخلدمات اإلدارية اليت تقدِّ  -

ختطيط وتصميم وإنشاء وصيانة وحتسني الطرق والطرق العامة وما يتصل هبا من هياكل  •
أساسات الطرق وما يتصل هبا من هياكل  •

مرافق النقل املائي؛ السكك احلديدية؛ مدارج املطارات واملحطات الطرفية وحظائر الطائرات وأجهزة املساعدة للمالحة اجلوية؛ املنشآت   •
ات الثابتة األخرى املتصلة بالنقل اجلوي واملعدَّ

خطوط األنابيب واملرافق األخرى  •
مراقبة وتنظيم هذه األعمال ووضع وتطبيق لوائح تشغيلية جلميع وسائل النقل املذكورة أعاله وما يتصل هبا من معدَّات  -

االصطناعية  والتوابع  والالسلكية  والسلكية  والربقية  واهلاتفية  الربيدية  االتصاالت  شبكات  أي  باالتصاالت،  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات   -
املستخَدمة يف االتصاالت

اخلدمات املتصلة بتخطيط وتطوير وتشغيل وحتسني شبكات االتصاالت  -
اخلدمات املتصلة بوضع وتطبيق لوائح هذه الشبكات  -

خدمات الدعم واإلعالم جلميع املسائل املذكورة أعاله  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات مراقبة الشرطة حلركة املرور يف الطرق والطرق املائية، قارن 91260  -
اخلدمات اإلدارية املتصلة مبهن التوزيع وتوريد األطعمة وبالفنادق واملطاعم91135

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اإلدارية العامة املتصلة مبهن التوزيع وبالتخزين يف خمازن ومستودعات وبالفنادق واملطاعم  -

مها املكاتب والدوائر والوحدات الربناجمية واملتصلة مبا يلي: اخلدمات اإلدارية اليت تقدِّ  -
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ة من خالل جتار التجزئة  وضع ومراقبة اللوائح املتصلة بتجارة اجلملة والتجزئة ومحاية املستهلك وضبط األسعار وخطط الترشيد املنفذَّ  •
أو اجلملة، والتخزين يف خمازن ومستودعات، وعمل الفنادق واملطاعم

اخلدمات اإلدارية املتصلة بتصميم وإنشاء وسائل الراحة يف الفنادق واملطاعم  -
خدمات الدعم واإلعالم جلميع املسائل املذكورة أعاله  -

اخلدمات اإلدارية املتصلة بشؤون السياحة 91136
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات اإلدارة العامة املتصلة بالسياحة وترويج السياحة   -
مها املكاتب والدوائر والوحدات الربناجمية واملتصلة مبا يلي: اخلدمات اإلدارية اليت تقدِّ  -

احلمالت اإلعالنية  •
نشر املعلومات السياحية  •

اخلدمات األخرى لدعم السياحة  •
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تشغيل املكاتب السياحية، قارن 67813  -
اخلدمات اإلدارية املتصلة باملشاريع اإلمنائية املتعددة األغراض91137

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مها املكاتب والدوائر والوحدات الربناجمية واملتصلة مبا يلي: ختطيط وتصميم وإنشاء وحتسني وتشغيل املشاريع  اخلدمات اإلدارية اليت تقدِّ  -

املتعددة األغراض. وهذه املشاريع تتألف، عاًدة، من مرافق متكاملة لتوليد الطاقة ومكافحة الفيضانات والري واملالحة والترويح 
خدمات الدعم واإلعالن للمسائل املذكورة أعاله  -

اخلدمات اإلدارية العامة املتصلة بالشؤون االقتصادية والتجارية وبشؤون اليد العاملة91138
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مها املكاتب الدوائر والوحدات الربناجمية وتشمل ما يلي: اخلدمات اإلدارية اليت تقدِّ  -
وضع السياسات االقتصادية العامة   •

تنظيم أو دعم األنشطة االقتصادية العامة، مثل حرفة التصدير واالسترياد ككّل، وأسواق السلع واألسهم  •
الضوابط العامة للدخل  •

األنشطة العامة لترويج التجارة  •
التنظيم العام لالحتكارات وغريها من القيود على التجارة ودخول األسواق  •

تنظيم القطاعات التجارية املختلفة والترخيص هلا والتفتيش عليها  •
اخلدمات اإلدارية املتصلة بتشغيل مؤسسات من قبيل مكاتب براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق الطبع، ومؤسسات األرصاد   -

اجلوية، ومؤسسات التوحيد القياسي
اخلدمات اإلدارية املتصلة بوضع وتنفيذ سياسات ولوائح عامة لليد العاملة، مثل ظروف العمل؛ وتنفيذ مبادالت اليد العاملة؛ وتنفيذ تدابري   -

السياسة العامة الوطنية واإلقليمية يف جمال التنمية لتقليل البطالة وتشجيع حراك اليد العاملة
اخلدمات العامة للحكومة غري املصنفة يف موضع آخر9114

اخلدمات العامة للحكومة املتعلقة باملوظفني91141
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اإلدارية والتشغيلية العامة للمسائل العامة للموظفني، سواء كانت متصلة بوظيفة حمددة أم ال   -
اخلدمات املتصلة بوضع وتنفيذ سياسات وإجراءات عامة تتعلق باملوظفني وتشمل االختيار والترقية، وطرق التقدير، والتصنيف الوظيفي،   -

والتقييم والتصنيف، وتطبيق لوائح اخلدمة املدنية، واملسائل املماثلة
اخلدمات العامة األخرى للحكومة غري املصنفة يف موضع آخر91149
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مة إىل املجتمع ككّل912 اخلدمات املقدَّ
اخلدمات اإلدارية املتصلة بالشؤون اخلارجية واخلدمات الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج9121

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالشؤون اخلارجية واخلدمات الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج91210
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اإلدارية والتشغيلية العامة لوزارة اخلارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية املوجودة يف اخلارج أو يف مكاتب املنظمات الدولية  -
خدمات اإلدارة والتشغيل والدعم للخدمات اإلعالمية والثقافية املخصصة للتوزيع خارج احلدود الوطنية، مبا يف ذلك خدمات املكتبات   -

وقاعات املطالعة واملراجع املوجودة يف اخلارج
اخلدمات املتصلة باملعونة االقتصادية اخلارجية9122

اخلدمات املتصلة باملعونة االقتصادية اخلارجية91220
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مة عن طريق منظمات دولية مة إىل البلدان النامية، سواء كانت، أو مل تكن، مقدَّ اخلدمات اإلدارية للمعونة االقتصادية املقدَّ  -
مة إىل البلدان النامية مها املكاتب والدوائر والوحدات الربناجمية لربامج املعونة غري العسكرية املقدَّ اخلدمات اإلدارية اليت تقدِّ  -

توفري أو دعم املساعدة والتدريب التقنيني  -
املساعدة الدولية، مثل الربامج املتصلة بالالجئني واإلغاثة من اجلوع  -

بعثات املعونة االقتصادية املعتَمدة لدى احلكومات األجنبية  -
اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية9123

اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية91230
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مها املكاتب والدوائر والوحدات الربناجمية فيما يتصل ببعثات املعونة العسكرية املعتَمدة لدى احلكومات األجنبية  اخلدمات اإلدارية اليت تقدِّ  -
أو امللحقة باملنظمات أو التحالفات العسكرية الدولية

مة للمعونة العسكرية املنح والقروض املقدَّ  -
املسامهات يف القوات الدولية حلفظ السالم، مبا يف ذلك إعارة القوى العاملة  -

خدمات الدفاع العسكري9124
خدمات الدفاع العسكري91240

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اإلدارية العامة املتصلة بالدفاع العسكري  -

خدمات اإلدارة والتشغيل واإلشراف ملا يلي:  -
الدفاع العسكري والقوات: قوات الدفاع الربية والبحرية واجلوية والفضائية  •

اهلندسة والنقل واالتصاالت  •
االستخبارات   •

ات واملوظفون والقوات والقيادات غري املقاتلة األخرى املعدَّ  •
قوات االحتياطي والقوات املعاونة امللحقة بوزارة الدفاع  •

ات واهلياكل واإلمدادات وغريها، باإلضافة إىل اخلدمات الصحية للموظفني العسكريني يف امليدان اخلدمات املتصلة بتوفري املعدَّ  -
خدمات اإلدارة والدعم للبحوث التطبيقية والتطوير التجريب�ي يف جمال الدفاع  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
اخلدمات اإلدارية لوزارة الدفاع، قارن 911  -

اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية، قارن 91230  -
اخلدمات اإلدارية للمحاكم العسكرية، قارن 91270  -
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مها املدارس والكليات واألكادمييات العسكرية، قارن الفئات ذات الصلة يف القسم 92 اخلدمات التعليمية اليت تقدِّ  -
خدمات املستشفيات العسكرية، قارن 93110  -

خدمات الدفاع املدين9125
خدمات الدفاع املدين91250

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اإلدارة والتشغيل والدعم املتصلة بقوات الدفاع املدين  -

خدمات الدعم املتصلة بوضع خطط الطوارئ  -
إجراء مناورات تشترك فيها املؤسسات املدنية والتجمعات السكانية  -

خدمات الشرطة والوقاية من احلرائق9126
خدمات الشرطة والوقاية من احلرائق91260

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اإلدارية والتشغيلية اليت تقدِّمها قوات الشرطة العادية واملعاِونة اليت متوِّهلا السلطات العامة، باإلضافة إىل شرطة املوانئ وشرطة   -

احلدود وحرس السواحل وغري ذلك من قوات الشرطة اخلاصة
خدمات الشرطة املتصلة بتنظيم املرور وتسجيل األجانب وتشغيل خمتربات الشرطة وحفظ سجالت الشرطة  -

اخلدمات اإلدارية والتشغيلية ملكافحة احلرائق والوقاية من احلرائق من جانب قوات اإلطفاء العادية واملعاِونة اليت متوِّهلا السلطات العامة   -
مكافحة الفيضانات وغريها من الكوارث الطبيعية  -

مراقبة الشواطئ وعمليات اإلنقاذ يف املياه املفتوحة ويف اجلبال  -
مها قوات اجليش أو الشرطة خدمات محاية املدنيني اليت تقدِّ  -

خدمات قوارب إطفاء احلرائق البحرية  -
اخلدمات اإلدارية املتصلة باملحاكم القانونية9127

اخلدمات اإلدارية املتصلة باملحاكم القانونية91270
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اإلدارية العامة للمحاكم القانونية املدنية واجلنائية واملحاكم العسكرية والنظام القضائي  -
م احلكومة هذه اخلدمات خدمات التمثيل القانوين واملشورة نيابًة عن احلكومة أو نيابًة عن اآلخرين عندما تقدِّ  -

اخلدمات املتصلة بإصدار األحكام وتفسري القانون، مبا يف ذلك التحكيم يف الدعاوى املدنية  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

اخلدمات املتصلة باملشورة والتمثيل يف الدعاوى املدنية واجلنائية وغريها، قارن 8211  -
اخلدمات اإلدارية املتصلة باعتقال املجرمني أو تأهيلهم 9128

اخلدمات اإلدارية املتصلة باعتقال املجرمني أو تأهيلهم 91280
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات التأديبية العامة   -
اخلدمات اإلدارية والتشغيلية املتصلة بالسجون وغريها من أماكن حبس، وتأهيل، املجرمني مثل مزارع السجون والورش واإلصالحيات   -

واملالجئ
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

اخلدمات التعليمية اليت تقدِّمها مدارس السجون، قارن 92  -
خدمات مستشفيات السجون، قارن 93110  -

اخلدمات األخرى املتصلة بشؤون النظام العام والسالمة العامة9129
اخلدمات األخرى املتصلة بشؤون النظام العام والسالمة العامة91290
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتصلة بإدارة وتنظيم وتدعيم أنشطة تعزيز النظام العام والسالمة العامة بوجه عام ووضع السياسات الشاملة املتصلة بذلك  -

اخلدمات املتصلة بتوفري اإلمدادات الستخدامها حمليًا يف حاالت الطوارئ عند وقوع كوارث يف زمن السلم وخدمات نشر املعلومات فيما   -
يتعلق بالشؤون املذكورة أعاله

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم الضمان االجتماعي اإللزامي913
اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات املرض أو األمومة أو العجز املؤقت9131

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات املرض أو األمومة أو العجز املؤقت91310
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اإلدارية والتشغيلية املتصلة بالضمان االجتماعي، وتشمل دفع استحقاقات عند فقد الدخل بسبب املرض أو الوالدة أو العجز   -
املؤقت

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
إدارة خدمات الرعاية الصحية، قارن 91122  -

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم املعاشات التقاعدية ملوظفي احلكومة؛ ونظم استحقاقات الشيخوخة أو العجز أو استحقاقات الباقني على قيد 9132
احلياة، خبالف استحقاقات موظفي احلكومة

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم املعاشات التقاعدية ملوظفي احلكومة؛ ونظم استحقاقات الشيخوخة أو العجز أو استحقاقات الباقني على قيد 91320
احلياة، خبالف استحقاقات موظفي احلكومة 

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اإلدارية العامة لنظم املعاشات التقاعدية ملوظفي احلكومة والستحقاقات الشيخوخة أو العجز أو استحقاقات الباقني على قيد   -

احلياة، خبالف استحقاقات موظفي احلكومة
اخلدمات اإلدارية والتشغيلية املتصلة بنظم التقاعد واملعاشات التقاعدية والعجز ملوظفي احلكومة وملن يبقى على قيد احلياة بعدهم من ذويهم،   -

مبا يف ذلك النظم احلكومية للمساعدات االجتماعية لتعويض الفقد الدائم للدخل نتيجة للعجز اجلزئي أو الكلي
اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات التعويض عن البطالة9133

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات التعويض عن البطالة91330
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مة يف إطار برامج التأمني  اخلدمات العامة لإلدارة والتشغيل والدعم املتصلة بربامج التعويض عن البطالة. ويدخل يف ذلك املدفوعات املقدَّ  -
االجتماعي أو الربامج احلكومية األخرى لتعويض األفراد عن فقد الدخل نتيجة للبطالة

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات الرعاية االجتماعية، قارن 933  -

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم عالوات األسرة والطفل9134
اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم عالوات األسرة والطفل91340

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مة إىل األسر املعيشية واألسر ذات األطفال املعالني  اخلدمات العامة لإلدارة والتشغيل والدعم املتصلة مبساعدات الدخل املقدَّ  -

املبالغ املدفوعة لألسر ذات األطفال املعالني، بصرف النظر عما إذا كان يوجد، أو ال يوجد، يف األسرة املعيشية شخص حيصل على دخل  -
املبالغ املدفوعة لألسر املعيشية عن كل طفل، بصرف النظر عن االحتياجات  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات استحقاقات األمومة، قارن 91310  -

خدمات التعليم القسم 92
خدمات التعليم االبتدائي921

خدمات التعليم قبل املدرسي9211
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خدمات التعليم قبل املدرسي92110
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التعليم قبل االبتدائي. وخدمات التعليم هذه تقدِّمها، عادًة، دور احلضانة أو رياض األطفال أو أقسام خاصة ملحقة باملدارس   -
االبتدائية وهي هتدف أساسًا إىل جعل األطفال الصغار يألفون الوسط الذي ميكن أن جيدوه يف املدرسة

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات الرعاية النهارية لألطفال، قارن 93321  -

خدمات التعليم االبتدائي األخرى9219
خدمات التعليم االبتدائي األخرى92190

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات األخرى للتعليم االبتدائي على املستوى األول. وخدمات التعليم هذه هتدف إىل إعطاء التالميذ تعليمًا أساسيًا يف خمتلف املواضيع   -

وهي تتسم بأن مستوى التخصص فيها منخفض نسبيًا 
هذه الفئة الفرعية تشمل أيضًا:

اخلدمات املتصلة بتقدمي برامج حمو األميَّة للبالغني  -
خدمات التعليم الثانوي922

خدمات التعليم الثانوي العام 9221
خدمات التعليم الثانوي العام92210

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التعليم املدرسي العام يف املرحلة األوىل من املستوى الثاين. وتتمثل خدمات التعليم هذه يف التعليم الذي يواصل الربامج األساسية   -

اليت جرى تدريسها يف املستوى االبتدائي ولكن، عاًدة، مع زيادة التركيز على املواضيع وبقدر من التخصص
خدمات التعليم الثانوي العايل9222

خدمات التعليم الثانوي العايل92220
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التعليم املدرسي العام يف املرحلة الثانية من املستوى الثاين. وتتمثل خدمات التعليم هذه يف برامج للتعليم العام تشمل طائفة واسعة   -
من املواضيع اليت حتتوي على قدر من التخصص أكرب مما يف املرحلة األوىل. وهتدف الربامج إىل تأهيل التالميذ لدخول اجلامعة أو التعليم 

د الفين أو املهين العايل، دون اشتراط دراسة موضوع حمدَّ
خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين 9223

خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين 92230
هذه الفئة الفرعية تشمل:

ز على التخصص يف مواضيع البحث وتعلم  خدمات التعليم الفين واملهين دون املستوى اجلامعي. وتتمثل خدمات التعليم هذه يف برامج تركِّ  -
املهارات النظرية والعملية. وهذه الربامج تركز، عاًدة، على طلب االلتحاق مبهن حمدَّدة

خدمات التعليم العايل923
خدمات التعليم الفين واملهين بعد التعليم الثانوي9231

خدمات التعليم الفين واملهين بعد التعليم الثانوي92310
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التعليم الفين واملهين التايل للمرحلة الثانوية والسابق للمرحلة اجلامعية. وفيما يتصل مبواضيع البحث فإن خدمات التعليم هذه تتمثل   -
ز على تدريس املهارات العملية، ولكنها تشتمل أيضًا على قدر كبري من التعليم النظري  يف تنويعة كبرية من الربامج. وهذه الربامج تركِّ

األساسي
خدمات التعليم اجلامعي وغريه من التعليم العايل9239

خدمات التعليم اجلامعي وغريه من التعليم العايل92390
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
ز على  خدمات التعليم املؤدية إىل درجة جامعية أو ما يعادهلا؛ وهي خدمات تقدِّمها اجلامعات أو املعاهد الفنية املتخصصة. والربامج ال تركِّ  -

التعليم النظري وحده ولكنها هتدف أيضًا إىل إعداد الطلبة للمشاركة يف البحوث املبتكرة
خدمات التعليم والتدريب األخرى929

خدمات التعليم والتدريب األخرى9290
خدمات التعليم والتدريب األخرى92900

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التعليم للبالغني غري املندرجني يف نظام املدارس واجلامعات العادية. وخدمات التعليم هذه ميكن أن تقدِّمها، يف فصول هنارية أو   -

مسائية، املدارس أو املؤسسات اخلاصة لتعليم البالغني
خدمات التعليم للمدربني الرياضيني  -

التعليم للحصول على تراخيص قيادة السيارات واحلافالت وسيارات اللوري والدراجات النارية  -
التعليم للحصول على شهادات الطريان وتراخيص السفن  -

خدمات التدريب على احلواسيب  -
خدمات التدريب يف جمال اإلدارة  -

دة مبستوى خدمات التعليم غري املحدَّ  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

مة يف إطار النظام التعليمي العادي، قارن 92390، 92310 خدمات التعليم العايل املقدَّ  -
مها معلمون ومدربون، وغريهم، كجزء من أنشطة رياضية، قارن 96620 خدمات التعليم اليت يقدِّ  -

اخلدمات املتصلة بربامج حمو أمية البالغني، قارن 92190  -
اخلدمات الصحية واالجتماعيةالقسم 93

خدمات صحة اإلنسان931
خدمات املستشفيات9311

خدمات املستشفيات93110
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مة حتت إشراف األطباء إىل املرضى الداخليني أساسًا واليت هتدف إىل عالج املريض واستعادته لصحته و/أو املحافظة عليها اخلدمات اجلراحية املقدَّ  -
اخلدمات الطبية املقدَّمة حتت إشراف األطباء إىل املرضى الداخليني أساسًا واليت هتدف إىل عالج املريض واستعادته لصحته و/أو املحافظة   -

عليها
مة حتت إشراف األطباء إىل املريضات الداخليات أساسًا واليت هتدف إىل عالج املريضة واستعادهتا  خدمات أمراض النساء والتوليد املقدَّ  -

لصحتها و/أو املحافظة عليها
مة حتت إشراف األطباء إىل املرضى الداخليني أساسًا واليت هتدف إىل عالج املريض واستعادته لصحته و/أو املحافظة عليها خدمات التأهيل املقدَّ  -

مة حتت إشراف األطباء إىل املرضى الداخليني أساسًا واليت هتدف إىل عالج املريض واستعادته لصحته و/أو  خدمات الطب النفسي املقدَّ  -
املحافظة عليها

مة حتت إشراف األطباء إىل املرضى الداخليني أساسًا واليت هتدف إىل عالج املريض واستعادته لصحته  خدمات املستشفيات األخرى املقدَّ  -
و/أو املحافظة عليها. وهذه اخلدمات تشمل خدمات طبية وصيدلية وخدمات شبه طبية ومتريضية وخدمات خمتربية وفنية تشمل خدمات 

األشعة والتخدير، وما إىل ذلك
خدمات املستشفيات العسكرية  -
خدمات مستشفيات السجون  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
مها العيادات اخلارجية يف املستشفيات، قارن 9312 اخلدمات اليت تقدِّ  -
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خدمات طب األسنان، قارن 93123  -
خدمات اإلسعاف، قارن 93192  -

اخلدمات الطبية وخدمات طب األسنان9312
اخلدمات الطبية العامة 93121

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املتمثلة يف الوقاية والتشخيص وعالج األطباء لألمراض البدنية و/أو العقلية ذات الطابع العام، مثل:  -

االستشارات  •
الفحوص اجلسدية وما إىل ذلك  •

م يف عيادات املمارسني العامني  دة أو معيَّنة؛ كما أنه من املمكن أن تقدَّ وهذه اخلدمات ال تقتصر على حاالت أو أمراض أو جماالت تشرحيية حمدَّ
مها أيضًا العيادات اخلارجية والعيادات امللحقة بالشركات واملدارس وغريها وأن تقدِّ

اخلدمات الطبية املتخصصة93122
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات االستشارة يف جمالت طب األطفال وأمراض النساء - التوليد واألمراض العصبية والطب النفسي، واخلدمات الطبية املختلفة  -
خدمات االستشارة اجلراحية  -

الصناعي  بالتنفس  باألنسولني واملعاجلة  الكيميائية واملعاجلة  )الَدْيلَزة( واملعاجلة  الغشائي  املَْيز  العيادات اخلارجية، مثل  العالج يف  خدمات   -
واملعاجلة باإلشعاع، وما إىل ذلك

حتليل وتفسري الصور الطبية )الصور الفوتوغرافية لألشعة السينية، ورسم القلب، والفحص باملنظار، وما إىل ذلك(  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات املختربات الطبية، قارن 93199  -
خدمات طب األسنان93123

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تقومي األسنان، مثل عالج األسنان البارزة واألسنان املتخالفة واألسنان املتراكبة، وما إىل ذلك، مبا يف ذلك جراحة األسنان حىت   -

لو ُأجريت يف املستشفيات للمرضى الداخليني
اخلدمات يف جمال جراحة الفم  -

اخلدمات املتخصصة األخرى يف جمال األسنان، مثل جمال األجزاء املحيطة باألسنان وطب أسنان األطفال وأمراض لب األسنان وإعادة بناء   -
األسنان

خدمات تشخيص وعالج األمراض اليت تؤثر يف املريض أو تسبب اختالالت يف جتويف الفم، واخلدمات اليت تستهدف الوقاية من أمراض   -
األسنان

م يف العي��ادات الصحي��ة، كالعي��ادات امللحق��ة بامل��دارس والش���ركات ودور املس���نني، وغريها،  مالحظ���ة: ه�����ذه اخلدم��ات يف طب األس���نان ميك��ن أن تق��دَّ
وكذلك يف غرف االستش���ارة اخلاصة. وهذه اخلدمات تش���مل جمال طب األس���نان العام، مثل الفحص الدوري لألس���نان والعناية الوقائية باألس���نان وعالج 

التسوس، وما إىل ذلك
اخلدمات األخرى لصحة اإلنسان9319

خدمات التوليد واخلدمات ذات الصلة، وخدمات التمريض، وخدمات العالج الطبيعي، واخلدمات شبه الطبية93191
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات مثل املالحظة يف فترة احلمل والوالدة  -
مالحظة األم بعد الوالدة   -

اخلدمات يف جمال الرعاية التمريضية )دون دخول املستشفى( وتقدمي املشورة وتوفري الوقاية للمرضى يف منازهلهم وتوفري الرعاية لألمهات   -
واملحافظة على صحة األطفال، وما إىل ذلك

اخلدمات اليت يقدمها أخصائيو العالج الطبيعي وغريهم من املوظفني شبه الطبيني )مبا يف ذلك خدمات املعاجلة املثلية وما مياثلها(  -
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خدمات العالج الطبيعي واخلدمات شبه الطبية هي خدمات تدخل يف جمال العالج الطبيعي واملداواة باحلركة البدنية والعالج املهين وعالج   -
عيوب النطق واملعاجلة املثلية والعالج بالوخز اإلبري والعالج بالتغذية، وما إىل ذلك. وهذه اخلدمات يقدمها أشخاص مرخص هلم بذلك، 

غري األطباء
خدمات اإلسعاف93192

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات اإلفاقة أو مبوظفني طبيني اخلدمات اليت تشمل نقل املرضى يف سيارات اإلسعاف، سواء كانت، أو مل تكن، مزوَّدة مبعدَّ  -

خدمات املرافق الصحية الداخلية خبالف خدمات املستشفيات93193
هذه الفئة الفرعية تشمل:

م دون مالحظة من طبيب موجود يف املكان  اخلدمات اليت جتمع بني اإلقامة والرعاية الطبية واليت ُتقدَّ  -
اخلدمات األخرى لصحة اإلنسان غري املصنفة يف موضع آخر93199

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مها املختربات الطبية  اخلدمات اليت تقدِّ  -

اخلدمات اليت تقدِّمها بنوك الدم والسائل املنوي وزرع األعضاء  -
خدمات التصوير التشخيصي بدون تقدمي حتليل أو تفسري، مثل التصوير باألشعة السينية واملوجات فوق الصوتية والرنني املغناطيسي  -

اخلدمات األخرى لصحة اإلنسان غري املصنفة يف موضع آخر  -
اخلدمات البيطرية932

اخلدمات البيطرية للحيوانات األليفة9321
اخلدمات البيطرية للحيوانات األليفة93210

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مة إىل احليوانات األليفة يف املستشفيات وخارج املستشفيات. وهذه  اخلدمات احليوانية والبيطرية يف جمال الطب واجلراحة وطب األسنان املقدَّ  -

اخلدمات هتدف إىل عالج احليوان واستعادته لصحته و/أو املحافظة عليها
خدمات املستشفيات واملختربات واخلدمات التقنية واألطعمة )مبا يف ذلك األطعمة اخلاصة( وغري ذلك من املرافق واملوارد  -

اخلدمات البيطرية للمواشي9322
اخلدمات البيطرية للمواشي93220

هذه الفئة الفرعية تشمل:
وهذه  املستشفيات.  وخارج  املستشفيات  يف  املواشي  إىل  مة  املقدَّ األسنان  وطب  واجلراحة  الطب  جمال  والبيطرية يف  احليوانية  اخلدمات   -

اخلدمات هتدف إىل عالج احليوان واستعادته لصحته و/أو املحافظة عليها
خدمات املستشفيات واملختربات واخلدمات التقنية واألطعمة )مبا يف ذلك األطعمة اخلاصة( وغري ذلك من املرافق واملوارد  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
اخلدمات املتصلة بتربية احليوانات، مثل التلقيح الصناعي، قارن 86121  -

اخلدمات البيطرية األخرى9329
اخلدمات البيطرية األخرى93290

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مة إىل احليوانات خالف احليوانات األليفة أو املواشي )ومنها  اخلدمات احليوانية والبيطرية يف جمال الطب واجلراحة وطب األسنان املقدَّ  -
حيوانات حدائق احليوان واحليوانات اليت تربَّى للحصول على فرائها أو على منتجات أخرى( يف املستشفيات وخارج املستشفيات. وهذه 

اخلدمات هتدف إىل عالج احليوان واستعادته لصحته و/أو املحافظة عليها
خدمات املستشفيات واملختربات واخلدمات التقنية واألطعمة )مبا يف ذلك األطعمة اخلاصة( وغري ذلك من املرافق واملوارد  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
اخلدمات املتصلة بتربية احليوانات مثل التلقيح الصناعي، قارن 86121  -
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اخلدمات االجتماعية933
اخلدمات االجتماعية مع اإلقامة 9331

م من خالل مؤسسات اإلقامة إىل كبار السن واملصابني بعجز 93311 خدمات الرعاية االجتماعية اليت تقدَّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مها مؤسسات اإلقامة إىل كبار السن على مدار الساعة خدمات املساعدة االجتماعية اليت تشمل خدمات الرعاية اليت تقدِّ  -
مها مؤسسات اإلقامة على مدار الساعة إىل األشخاص املصابني بعجز  خدمات املساعدة االجتماعية اليت تشمل خدمات الرعاية اليت تقدِّ  -

جسدي أو عقلي، ومنهم من يعانون عجزًا يف اإلبصار أو السمع أو النطق
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات التعليم، قارن 92  -
خدمات اإلقامة واخلدمات الطبية املشتركة، قارن 93110 )خدمات املستشفيات( إذا كانت بتوجيه من األطباء، و93193 إذا مل تكن حتت   -

إشراف طبيب
اخلدمات االجتماعية األخرى مع اإلقامة 93319

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات املساعدة االجتماعية مع اإلقامة، وتشمل خدمات الرعاية على مدار الساعة لألطفال، مثل اخلدمات االجتماعية لدور األيتام ودور   -

األطفال املحتاجني إىل محاية ودور األطفال الذين يعانون مشكالت عاطفية
خدمات املساعدة االجتماعية مع اإلقامة، وتشمل خدمات الرعاية على مدار الساعة للعمالء اآلخرين، مثل:  -

دور األمهات العزبات  •
إصالحيات األحداث  •

خدمات التأهيل )اليت ال تشمل العالج الطيب( لألشخاص الذين يعانون مشكالت، مثل إدمان الكحول أو املخدرات  •
اخلدمات األخرى للتأهيل االجتماعي  •

اخلدمات االجتماعية بدون إقامة 9332
خدمات الرعاية النهارية لألطفال93321

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات االجتماعية بدون إقامة، وتتمثل يف توفري مأوى هناري وتعليم أوَّيل قائم على اللعب لصغار األطفال )خدمات الرعاية النهارية( يف   -

دور احلضانة
اخلدمات االجتماعية بدون إقامة، وتتمثل يف توفري مأوى هناري وتعليم أوَّيل قائم على اللعب لألطفال والشباب املصابني بعجز   -

خدمات اإلرشاد واملشورة املتصلة باألطفال وغري املصنفة يف موضع آخر93322
هذه الفئة الفرعية تشمل:

م إىل األفراد واألسر، وبصفة عامة إىل أولياء أمور األطفال، يف منازهلم أو  خدمات اإلرشاد واملشورة غري املصنفة يف موضع آخر اليت تقدَّ  -
كة واملشاكل  غريها. وهذه اخلدمات ميكن أن تعاجل املشاكل السلوكية والتعليمية وغريها مما يرتبط باألطفال، مثل مشاكل البيوت املفكَّ

املدرسية ومشاكل النمو ومنع املعاملة القاسية لألطفال وخدمات التدخل يف املشاكل وخدمات التبين، وغري ذلك
خدمات الرعاية االجتماعية بدون إقامة 93323

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات الرعاية االجتماعية اليت ال تشمل خدمات اإلقامة، مثل خدمات حتديد االستحقاق فيما يتصل باملعونة االجتماعية واملعونة اإلجيارية   -

وطوابع الطعام 
خدمات زيارة املسنني واملرضى وتقدمي املساعدة إليهم  -

خدمات املشورة يف جمال ميزانية األسرة  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات الرعاية الصحية املن�زلية، قارن 93191  -



مالحظات توضيحية لألبواب 5 إىل 9

261

خدمات التأهيل املهين 93324
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التأهيل املهين لألشخاص املصابني بعجز أو العاطلني عن العمل اليت يكون عنصر املساعدة االجتماعية هو العنصر الغالب فيها  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات التأهيل املهين اليت يكون العنصر التعليمي هو العنصر الغالب فيها، قارن 92  -
اخلدمات االجتماعية األخرى بدون إقامة93329

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مة إىل املفرج  اخلدمات االجتماعية األخرى اليت ال تشمل خدمات اإلقامة، مثل خدمات اإلرشاد عند الزواج، وخدمات اإلرشاد املقدَّ  -
مة إىل ضحايا الكوارث والالجئني  عنهم إفراجًا مشروطًا أو املوقوف تنفيذ األحكام ضدهم مع املراقبة، وخدمات املساعدة االجتماعية املقدَّ

واملهاجرين، مبا يف ذلك خدمات اإليواء املؤقت
خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها من خدمات محاية البيئة القسم 94

خدمات الصرف الصحي941
خدمات معاجلة الصرف الصحي9411

خدمات معاجلة الصرف الصحي94110
هذه الفئة الفرعية تشمل:

ات مثل أنابيب النفايات أو جماري الصرف الصحي أو البالوعات م عادًة باستخدام معدَّ خدمات الصرف الصحي اليت تقدَّ  -
خدمات معاجلة الصرف الصحي باستخدام التخفيف والتصفية والترشيح والترسب والترسيب الكيميائي، وما إىل ذلك   -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
مجع أو تنقية املياه، قارن 18000  -

إنشاء وإصالح وتغيري جماري الصرف الصحي، قارن 54251  -
توزيع املياه عن طريق خطوط رئيسية للحساب اخلاص، قارن 69210  -

توزيع املياه عن طريق خطوط رئيسية على أساس رسم أو عقد، قارن 86330  -
خدمات تفريغ وتنظيف اخلزانات9412

خدمات تفريغ وتنظيف اخلزانات94120
هذه الفئة الفرعية تشمل:

تفريغ وتنظيف بالوعات املجاري وخزانات مجع الفضالت العضوية  -
خدمات املغاسل الكيميائية  -

خدمات التخلص من النفايات942
خدمات مجع النفايات غري اخلطرة ومعاجلتها والتخلص منها9421

خدمات مجع النفايات غري اخلطرة94211
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات مجع ونقل النفايات غري اخلطرة، سواء من املن�ازل أو من املؤسسات الصناعية أو التجارية  -
خدمات معاجلة النفايات غري اخلطرة والتخلص منها94212

هذه الفئة الفرعية تشمل:
التخلص من النفايات غري اخلطرة حبرقها  -

التخلص من النفايات غري اخلطرة بطرق أخرى خالف احلرق، مثل قلبها أو خلطها، وما إىل ذلك  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات جتارة اجلملة يف النفايات واخلردة، قارن 61195  -
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خدمات مجع النفايات اخلطرة ومعاجلتها والتخلص منها9422
خدمات مجع النفايات اخلطرة94221

هذه الفئة الفرعية تشمل:
بات  مجع املذيبات العضوية واإلطارات والبطاريات والنفايات النووية واملواد العضوية اخلطرة ومبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب واملركِّ  -

ثنائية الفينيل املتعدد الَكْلَورة واملواشي النافقة، وغري ذلك
خدمات معاجلة النفايات اخلطرة والتخلص منها94222

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات معاجلة النفايات والتخلص منها فيما يتصل بالنفايات السائلة والصلبة اخلطرة )النفايات السامة أو املواد املسبِّبة للتآكل أو النشطة   -

أو القابلة لالحتراق أو الباثولوجية( حبرقها أو بتأمني طمر، أو ختزين، الكيماويات يف التربة
املعاجلة املتخصصة للتربة امللوثة  -

خدمات مكافحة انسكاب النفط  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات إعادة جتهيز الوقود النووي والنفايات املشعَّة، قارن 88150  -
خدمات املرافق الصحية واخلدمات املماثلة943

خدمات اجلرف وإزالة الثلوج9431
خدمات اجلرف وإزالة الثلوج94310

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تنظيف املدارج بأجهزة الشفط  -

خدمات جرف وتنظيف الشوارع  -
خدمات كشط الشوارع ورّش امللح يف الشوارع  -

خدمات حرث الثلوج وإزالتها   -
خدمات املرافق الصحية األخرى9439

خدمات املرافق الصحية األخرى94390
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تنظيف الشواطئ  -
خدمات تسليك البالوعات  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات تطهري املباين وغريها من املنشآت غري الزراعية وإبادة حشراهتا، قارن 85310  -

خدمات مكافحة اآلفات فيما يتصل بالزراعة، قارن 86110  -
اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنفة يف موضع آخر949

اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنفة يف موضع آخر9490
اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنفة يف موضع آخر94900

خدمات املنظمات ذات العضويةالقسم 95
هذا القسم يشمل:

خدمات تنظيم وتشجيع األنشطة الدينية  -
خدمات مناصرة خمتلف القضايا االجتماعية والسياسية  -
اخلدمات اليت ُتعزِّز، وحتمي، مصاحل أعضاء املنظمات  -
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هذا القسم ال يشمل:
مها هذه املنظمات إال حيثما تِرد، قارن 631 خدمات اإلقامة اليت تقدِّ  -

خدمات التعليم اليت تقدِّمها هذه املنظمات، قارن 92  -
اخلدمات الصحية اليت تقدِّمها هذه املنظمات، قارن 93  -

اخلدمات االجتماعية اليت تقدِّمها هذه املنظمات، قارن 933  -
اخلدمات الثقافية والتروحيية والرياضية اليت تقدِّمها هذه املنظمات، قارن 96  -

مها منظمات األعمال التجارية ومنظمات أصحاب األعمال واملنظمات املهنية951 اخلدمات اليت تقدِّ
مها منظمات األعمال التجارية ومنظمات أصحاب األعمال9511 اخلدمات اليت تقدِّ

مها منظمات األعمال التجارية ومنظمات أصحاب األعمال95110 اخلدمات اليت تقدِّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مها منظمات األعمال التجارية ومنظمات أصحاب األعمال ذات  خدمات التمثيل والتفاوض ونشر املعلومات واخلدمات املماثلة اليت تقدِّ  -
العضوية اليت تتركز اهتمامات أعضائها على تطوير وتقُدم األعمال التجارية أو التجارة بشكل عام أو على تطوير وتقُدم جمال معيَّن، ويدخل 

يف ذلك الغرف التجارية
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات العالقات العامة اليت يقدمها آخرون نيابة عن االحتاد، قارن 83121  -
مها املنظمات املهنية9512 اخلدمات اليت تقدِّ

مها املنظمات املهنية95120 اخلدمات اليت تقدِّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مها املنظمات املهنية اليت تتركز اهتمامات أعضائها على فروع العلم  خدمات التمثيل والتفاوض ونشر املعلومات واخلدمات املماثلة اليت تقدِّ  -
أو املمارسات املهنية يف املجاالت التقنية بشكل عام أو يف جمال معيَّن

مها نقابات العمال952 اخلدمات اليت تقدِّ
مها نقابات العمال9520 اخلدمات اليت تقدِّ

مها نقابات العمال95200 اخلدمات اليت تقدِّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

ق، اليت  التنظيمية للعمل املنسَّ التمثيل والتفاوض، ونشر املعلومات بالنسبة آلراء األعضاء فيما يتعلق بظروف العمل واخلدمات  خدمات   -
مها احتادات معظم أعضائها من املستخدمني تقدِّ

مها املنظمات األخرى ذات العضوية959 اخلدمات اليت تقدِّ
اخلدمات الدينية9591

اخلدمات الدينية95910
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التعبد والتدريب والدراسة يف املجال الديين  -
اخلدمات الدينية املتخصصة، مثل خدمات الزواج وخدمات الصالة على امليت، وغري ذلك  -

مها دور الطوائف الدينية اخلدمات الدينية، مبا يف ذلك خدمات االعتكاف اليت تقدِّ  -
خدمات بعثات التبشري  -

مها املنظمات السياسية9592 اخلدمات اليت تقدِّ
مها املنظمات السياسية95920 اخلدمات اليت تقدِّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
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نشر املعلومات والعالقات العامة ومجع األموال واخلدمات املماثلة اليت تقدِّمها األحزاب السياسية واملنظمات املماثلة اليت تعمل من أجل   -
تعيني أعضائها، أو املتعاطفني مع احلزب، يف مناصب سياسية

مها املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصنفة يف موضع آخر9599 اخلدمات اليت تقدِّ
خدمات تطوير احلياة املدنية وتدعيم املرافق املجتمعية95991

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مها منظمات هبدف تعزيز قضية، أو مسألة، عامة عن طريق التعليم العام والتأثري السياسي، وغري ذلك، كحماية البيئة مثاًل اخلدمات اليت تقدِّ  -

مها منظمات لتدعيم أنشطة املجتمعات املحلية ومرافقها واألنشطة واملرافق االجتماعية والتعليمية اخلدمات اليت تقدِّ  -
خدمات محاية الفئات اخلاصة95992

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مها مجعيات حلماية اجلماعات اخلاصة، مثل اجلماعات اإلثنية واألقليات، وحتسني ظروفها عن طريق التعليم العام والتأثري  اخلدمات اليت تقدِّ  -

السياسي، وغري ذلك
مها احتادات الشباب95993 اخلدمات اليت تقدِّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مها احتادات الشباب والنشء اخلدمات اليت تقدِّ  -

مها احتادات الطالب والنوادي ومجعيات األخّوة اخلدمات اليت تقدِّ  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات اإلقامة يف عنابر نوم الطالب ومقار مجعيات األخوَّة للطلبة، قارن 63199  -
مها املنظمات ذات العضوية غري املصنفة يف موضع آخر95999 اخلدمات األخرى اليت تقدِّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اليت تقدِّمها مجعيات األخّوة  -

مها االحتادات الوطنية اخلدمات اليت تقدِّ  -
اخلدمات االجتماعية واخلدمات املجتمعية ذات الصلة  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات احتادات ممارسة، أو تشجيع، األنشطة الفنية، قارن 962  -

خدمات النوادي الرياضية، قارن 96510  -
اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضيةالقسم 96

اخلدمات السمعية والبصرية واخلدمات املتصلة هبا961
خدمات التسجيل الصويت واخلدمات الصوتية التالية لإلنتاج9611

خدمات التسجيل الصويت96111
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اهلندسة الصوتية )مجع وفهرسة الضجيج واألصوات وختزينها يف مكتبة صوتية الستخدامها يف املسرح والفيلم واإلذاعة(  -
خدمات التسجيل يف االستديو  -

خدمات التسجيل املتنقلة  -
اخلدمات الصوتية التالية لإلنتاج96112

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات املزج )امليكساج( يف االستديو  -

خدمات إنتاج األفالم السينمائية وشرائط الفيديو وبرامج التلفزيون والراديو9612
خدمات إنتاج األفالم السينمائية وشرائط الفيديو وبرامج التلفزيون96121
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
صة أساسًا للعرض يف دور السينما إنتاج وإخراج األفالم السينمائية، مبا يف ذلك أفالم الكارتون املتحركة املخصَّ  -

صة أساسًا  إنتاج وإخراج األفالم السينمائية من مجيع األنواع )املسلسالت، األفالم التلفزيونية، مبا يف ذلك أفالم الكارتون املتحركة( املخصَّ  -
للعرض يف التلفزيون

إنتاج وإخراج أفالم سينمائية للترويج أو اإلعالن   -
لة خدمات إنتاج الربامج التلفزيونية، سواء كانت حيَّة أو مسجَّ  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات إنتاج األفالم الثابتة والشرائح، قارن 8381  -

خدمات إنتاج برامج الراديو96122
هذه الفئة الفرعية تشمل:

لة خدمات إنتاج برامج الراديو، سواء كانت حّية أو مسجَّ  -
خدمات دعم اإلنتاج املسموع واملرئي9613

خدمات دعم اإلنتاج املسموع واملرئي96130
هذه الفئة الفرعية تشمل:

ات اإلضاءة والصوت تنفيذ املناظر الطبيعية واملناظر اخللفية وتشغيل معدَّ  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

ات اإلضاءة والصوت لفنون األداء، قارن 96290 تنفيذ املناظر الطبيعية واملناظر اخللفية وتشغيل معدَّ  -
اخلدمات املتصلة بإنتاج األفالم السينمائية وبرامج التلفزيون والراديو9614

خدمات توزيع األفالم السينمائية وبرامج التلفزيون96141
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات توزيع األفالم السينمائية وشرائط الفيديو على الصناعات األخرى )وليس على اجلمهور العام(  -
اخلدمات املرتبطة بتوزيع األفالم وشرائط الفيديو، مثل قيد األفالم والشرائط وتسليمها وختزينها  -

خدمات التجارة يف األفالم السينمائية وحقوق توزيع شرائط الفيديو  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تأجري شرائط الفيديو للجمهور العام، قارن 73220  -
توزيع برامج التلفزيون والراديو على املستهلك النهائي عن طريق شبكات للكابالت أو التوابع االصطناعية أو شبكات أرضية السلكية،   -

قارن 84170
اخلدمات التالية إلنتاج األفالم وشرائط الفيديو96142

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات املساِعدة، غري املصنفة يف موضع آخر، إلنتاج األفالم السينمائية وشرائط الفيديو، مثل إعداد األفالم وقطعها وتلوينها وإعادة   -

تسجيلها وطبع عناوينها واملؤثرات اخلاصة وجتهيزها وحتميضها وطبع نسخة تشغيل الصوت
اخلدمات األخرى املتصلة بإنتاج األفالم السينمائية وبرامج التلفزيون والراديو96149

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات التدريب  -

خدمات ما وراء الكواليس، مثل “السّنيدة”  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

ات )مثل املناظر والكامريات( لصناعات الترفيه، قارن 731 و732 خدمات تأجري األشياء واملعدَّ  -
اخلدمات اليت تؤديها الوكاالت نيابًة عن املمثلني الفرديني، قارن 85990  -
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خدمات توزيع األدوار على املمثلني يف األفالم السينمائية والتلفزيون واملسرح، قارن 85990  -
خدمات عرض األفالم السينمائية وشرائط الفيديو9615

خدمات عرض األفالم السينمائية96151
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات عرض األفالم السينمائية يف دور السينما، أو يف اهلواء الطلق أو يف نوادي السينما، أو يف غرف عرض خاصة أو مرافق عرض   -
أخرى

خدمات عرض شرائط الفيديو96152
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات عرض شرائط الفيديو يف دور السينما أو يف اهلواء الطلق أو يف نوادي السينما، أو يف غرف عرض خاصة أو مرافق عرض أخرى  -
خدمات اإلذاعة )الربجمة واجلدَولة(9616

خدمات اإلذاعة )الربجمة واجلدَولة(96160
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اختيار وجدولة الربامج وإذاعة برامج التلفزيون والراديو  -
اخلدمات املشتركة إلنتاج الربامج وإذاعتها  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
إرسال برامج التلفزيون والراديو إىل املستهلك النهائي عن طريق شبكات للكابالت أو التوابع االصطناعية أو شبكات أرضية السلكية، قارن   -

84170

خدمات فنون األداء وغريها من خدمات تقدمي وترويج احلفالت احليَّة962
خدمات ترويج وتنظيم حفالت فنون األداء9621

خدمات ترويج وتنظيم حفالت فنون األداء96210
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات ترويج وتنظيم ما يلي:  -
عروض املسرح واألوبرا والباليه واحلفالت املوسيقية  •

عروض “الصوت والضوء”  •
عروض الدمى )العرائس(  •

عروض األلعاب النارية  •
عروض السريك  •

خدمات إنتاج وتقدمي حفالت فنون األداء 9622
خدمات إنتاج وتقدمي حفالت فنون األداء96220

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إنتاج وعرض ما يلي:  -

عروض املسرح واألوبرا والباليه واحلفالت املوسيقية  •
عروض “الصوت والضوء”  •

عروض الدمى )العرائس(  •
عروض األلعاب النارية  •

عروض السريك  •
خدمات تشغيل مرافق فنون األداء9623

خدمات تشغيل مرافق فنون األداء96230

خدمات توزيع األدوار على املمثلني يف األفالم السينمائية والتلفزيون واملسرح، قارن 85990  -
خدمات عرض األفالم السينمائية وشرائط الفيديو9615

خدمات عرض األفالم السينمائية96151
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات عرض األفالم السينمائية يف دور السينما، أو يف اهلواء الطلق أو يف نوادي السينما، أو يف غرف عرض خاصة أو مرافق عرض   -
أخرى

خدمات عرض شرائط الفيديو96152
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات عرض شرائط الفيديو يف دور السينما أو يف اهلواء الطلق أو يف نوادي السينما، أو يف غرف عرض خاصة أو مرافق عرض أخرى  -
خدمات اإلذاعة )الربجمة واجلدَولة(9616

خدمات اإلذاعة )الربجمة واجلدَولة(96160
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اختيار وجدولة الربامج وإذاعة برامج التلفزيون والراديو  -
اخلدمات املشتركة إلنتاج الربامج وإذاعتها  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
إرسال برامج التلفزيون والراديو إىل املستهلك النهائي عن طريق شبكات للكابالت أو التوابع االصطناعية أو شبكات أرضية السلكية، قارن   -

84170

خدمات فنون األداء وغريها من خدمات تقدمي وترويج احلفالت احليَّة962
خدمات ترويج وتنظيم حفالت فنون األداء9621

خدمات ترويج وتنظيم حفالت فنون األداء96210
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات ترويج وتنظيم ما يلي:  -
عروض املسرح واألوبرا والباليه واحلفالت املوسيقية  •

عروض “الصوت والضوء”  •
عروض الدمى )العرائس(  •

عروض األلعاب النارية  •
عروض السريك  •

خدمات إنتاج وتقدمي حفالت فنون األداء 9622
خدمات إنتاج وتقدمي حفالت فنون األداء96220

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إنتاج وعرض ما يلي:  -

عروض املسرح واألوبرا والباليه واحلفالت املوسيقية  •
عروض “الصوت والضوء”  •

عروض الدمى )العرائس(  •
عروض األلعاب النارية  •

عروض السريك  •
خدمات تشغيل مرافق فنون األداء9623

خدمات تشغيل مرافق فنون األداء96230
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تشغيل قاعات احلفالت املوسيقية واملسارح ودور األوبرا وقاعات املوسيقى، مبا يف ذلك خدمات التذاكر  -

خدمات تشغيل املراكز املتعددة األغراض وما مياثلها من مرافق يغلب عليها الطابع الثقايف  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تشغيل مالعب اإلستاد والساحات املستخدمة لشىت األغراض، قارن 96520  -
اخلدمات األخرى لفنون األداء والعروض الترفيهية احليَّة9629

اخلدمات األخرى لفنون األداء والعروض الترفيهية احليَّة96290
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات اإلدارة أو تنظيم احلقوق املرتبطة باألعمال الفنية واألدبية واملوسيقية، ما عدا األعمال السينمائية واألعمال السمعية والبصرية  -
لفنون  والصوت  اإلضاءة  ات  معدَّ اخللفية، وتشغيل  واملناظر  الطبيعية  املناظر  )تنفيذ  املصنفة يف موضع آخر  للترفيه غري  الثانوية  اخلدمات   -

األداء(
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات الوكالء الشخصيني املسرحيني أو الفنيني، قارن 85990  -
خدمات الفنانني املؤدين وغريهم من الفنانني963

خدمات الفنانني املؤدين9631
خدمات الفنانني املؤدين96310

هذه الفئة الفرعية تشمل:
واملؤَّدين  التلفزيونية،  الشخصيات  ومضيفي/مقدمي  اجلسورين،  والبهلوانات  والراقصني  واملوسيقيني  واملغنني  والقارئني  املمثلني  خدمات   -

اآلخرين
خدمات عارضي األزياء املستقلني  -

اتني والفنانني اآلخرين، ما عدا الفنانني املؤدين9632 خدمات املؤلفني وامللَّحنني والنحَّ
اتني والفنانني اآلخرين، ما عدا الفنانني املؤدين96320 خدمات املؤلفني وامللَّحنني والنحَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات مصممي املناظر املسرحية ومصممي اإلعداد املسرحي ومصممي اإلضاءة ومصممي األزياء  -

خدمات ترميم األعمال الفنية  -
خدمات املتاحف والَصون964

خدمات املتاحف وَصون املواقع واملباين التارخيية9641
خدمات املتاحف ما عدا املواقع واملباين التارخيية96411

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات عرض املجموعات من مجيع األنواع )الفن، العلم والتكنولوجيا، التاريخ(  -

خدمات تنظيم وحفظ املجموعات  -
تنظيم العروض املتنقلة للمجموعات  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
مها الصاالت التجارية لعرض األعمال الفنية، قارن 62299 خدمات البيع والعرض اليت تقدِّ  -

خدمات املواقع واملباين التارخيية، قارن 96412  -
خدمات حدائق النباتات وحدائق احليوان، قارن 96421  -

خدمات َصون املواقع واملباين التارخيية96412
هذه الفئة الفرعية تشمل:
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التشغيل وخدمات الدخول والزيارة للمواقع واآلثار واملباين التارخيية  -
خدمات َصون املواقع واآلثار واملباين التارخيية

خدمات حدائق النباتات وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9642
خدمات حدائق النباتات وحدائق احليوان96421

هذه الفئة الفرعية تشمل:
التشغيل وخدمات الدخول والزيارة حلدائق النباتات وحدائق احليوان  -

خدمات احلفاظ على حدائق النباتات وحدائق احليوان وصيانتها  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات املحميات الطبيعية، قارن 96422  -
خدمات املحميات الطبيعية، مبا يشمل خدمات حفظ احلياة الربية96422

هذه الفئة الفرعية تشمل:
التشغيل وخدمات الدخول والزيارة للحدائق الوطنية واحلدائق الطبيعية واملحميات  -

خدمات اإلشراف على املتن�زهات الوطنية والطبيعية واملحميات  -
خدمات احلفاظ على املتن�زهات الوطنية والطبيعية واملحميات وصيانتها  -

اخلدمات الرياضية وخدمات الرياضات التروحيية965
خدمات ترويج وتنظيم احلفالت الرياضية وحفالت الرياضات التروحيية9651

خدمات ترويج وتنظيم احلفالت الرياضية وحفالت الرياضات التروحيية96510
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات مروجي الرياضات، مثل املالكمة  -
خدمات تنظيم وإدارة احلفالت الرياضية اليت تقدِّمها النوادي الرياضية اليت تتيح الفرصة ملزاولة األلعاب الرياضية، مثل نوادي كرة القدم   -

ونوادي البولينغ، وغري ذلك 
خدمات تشغيل املرافق الرياضية ومرافق الرياضات التروحيية9652

خدمات تشغيل املرافق الرياضية ومرافق الرياضات التروحيية96520
هذه الفئة الفرعية تشمل:

الرياضة  ومالعب  السباحة  ومحامات  التزحلق  ومالعب  والساحات  اإلستادات  مثل  واخللوية،  املغطاة  الرياضية  املرافق  تشغيل  خدمات   -
واحللبات ومرتفعات التزحلق ومالعب الغولف وجمازات البولينغ ومالعب التنس، وغريها، وخدمات إتاحة الوصول إىل تلك املرافق

خدمات معاهد ركوب اخليل  -
خدمات املتن�زهات وشواطئ الترويح  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات إدارة املمتلكات غري السكنية على أساس رسم أو عقد  -

اخلدمات الرياضية وخدمات الرياضات التروحيية األخرى9659
اخلدمات الرياضية وخدمات الرياضات التروحيية األخرى 96590

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات اهلبوط من اجلو  -

خدمات اهلبوط باملظالت  -
خدمات اهلبوط بالطائرات الشراعية  -

خدمات الالعبني الرياضيني واخلدمات الداعمة املتصلة هبا966
خدمات الالعبني الرياضيني9661
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خدمات الالعبني الرياضيني96610
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اليت يقدمها فرادى الرياضيني والالعبني الرياضيني العاملني حلساهبم   -
اخلدمات الداعمة املتصلة بالرياضة والترويح9662

اخلدمات الداعمة املتصلة بالرياضة والترويح96620
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلدمات اليت يقدمها احلكام الرياضيون ومسجلو الوقت واملعلمون واملدربون ومن إليهم  -
اخلدمات اليت تقدِّمها مدارس الرياضة واأللعاب  -

خدمات املرشدين اجلبليني   -
خدمات مرشدي القنص  -

خدمات مرشدي صيد األمساك  -
اخلدمات املتصلة بتدريب حيوانات الرياضة والتسلية  -

اخلدمات الرياضية والتروحيية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

ات الرياضة، قارن 73240 خدمات تأجري معدَّ  -
اخلدمات األخرى للتسلية والترويح969

خدمات حدائق املالهي ومرافق جذب اجلمهور املماثلة9691
خدمات حدائق املالهي ومرافق جذب اجلمهور املماثلة96910

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات حدائق املالهي   -

خدمات أماكن اجلذب واللهو  -
خدمات تشغيل السكك احلديدية املحجوزة  -

خدمات القمار واملراهنات9692
خدمات القمار واملراهنات96920

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تنظيم وبيع أوراق اليانصيب بأنواعها واملراهنات خارج احللبة  -

خدمات الكازينوهات وأماكن القمار  -
خدمات آالت القمار  -

املقامرة باالتصال املباشر  -
خدمات آالت التسلية اليت تعمل بالنقود املعدنية9693

خدمات آالت التسلية اليت تعمل بالنقود املعدنية96930
اخلدمات األخرى للترويح والتسلية غري املصنفة يف موضع آخر9699

اخلدمات األخرى للترويح والتسلية غري املصنفة يف موضع آخر96990
هذه الفئة الفرعية تشمل:

تشغيل صاالت احلفالت وصالت الرقص ومرافق التسلية األخرى وخدمات الوصول إىل تلك املرافق  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات إدارة املمتلكات غري السكنية على أساس رسم أو عقد، قارن 72212  -
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خدمات الوكاالت املسرحية أو الفنية الشخصية، قارن 85990  -
خدمات توزيع أدوار املمثلني يف األفالم السينمائية والتلفزيون واملسرح، قارن 85990  -

تشغيل املرافق الرياضية ومرافق الرياضات التروحيية وخدمات الوصول إىل تلك املرافق، قارن 96520  -
اخلدمات األخرىالقسم 97

خدمات الغسل والتنظيف والصباغة971
خدمات املغاسل اليت تعمل بالنقود املعدنية9711

خدمات املغاسل اليت تعمل بالنقود املعدنية97110
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تنظيف املنسوجات بآالت اخلدمة الذاتية اليت تعمل بالنقود املعدنية  -
خدمات التنظيف اجلاف )مبا يشمل خدمات تنظيف منتجات الفراء(9712

خدمات التنظيف اجلاف )مبا يشمل خدمات تنظيف منتجات الفراء(97120
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التنظيف اجلاف للمالبس، وغريها من أصناف املنسوجات، والفراء واجللود  -
اخلدمات األخرى لتنظيف املنسوجات9713

اخلدمات األخرى لتنظيف املنسوجات97130
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات غسل وتنظيف وكّي املالبس النسجية وامللبوسات للجمعيات واملنشآت  -
خدمات الغسل والتنظيف والكّي ملحالت غسل املالبس  -

خدمات الغسل والتنظيف والكّي للمنازل  -
خدمات تنظيف املنسوجات واألثاثات والسجاجيد يف أماكن العمالء  -

خدمات تنظيف السجاجيد وقماش التنجيد واملعلَّقات اجلدارية، وغري ذلك  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات تأجري املالبس، قارن 73260  -
خدمات التنظيف اجلاف، قارن 97120  -

خدمات الكّي9714
خدمات الكّي97140

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات كّي امللبوسات وغريها من أصناف املنسوجات  -

خدمات الصباغة والتلوين9715
خدمات الصباغة والتلوين97150

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات صباغة وتلوين امللبوسات وغريها من األصناف املنسوجة اليت ال تتصل بإنتاج هذه األصناف  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات صباغة وتلوين خيوط الغزل واألقمشة، قارن 88121  -

خدمات التجميل والعناية البدنية972
خدمات تصفيف الشعر وحالقة الشعر والذقن9721

خدمات تصفيف الشعر وحالقة الشعر والذقن97210
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات غسل الشعر وتشذييه وقصه  -

خدمات حالقة الذقن وتشذييها  -
خدمات املعاجلة التجميلية وتدرمي أظافر اليدين والقدمني9722

خدمات املعاجلة التجميلية وتدرمي أظافر اليدين والقدمني97220
هذه الفئة الفرعية تشمل:

معاجلة الوجه واملعاجلة التجميلية، مبا يف ذلك املعاجلة مبستحضرات التجميل  -
خدمات تدرمي أظافر اليدين والقدمني

خدمات املشورة فيما يتصل بالتجميل والعناية بالوجه ومساحيق الزينة  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات الرعاية الصحية، مثل شّد بشرة الوجه؛ قارن 931  -
خدمات العناية البدنية9723

خدمات العناية البدنية97320
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مها احلمامات التركية، ومحامات الساونا والبخار، وأماكن التعرض ألشعة الشمس، ومحامات  خدمات العناية البدنية، كاخلدمات اليت تقدِّ  -
املياه املعدنية، وحمالت إنقاص الوزن والنحافة، ومراكز اللياقة البدنية، ومراكز التدليك )ما عدا التدليك العالجي(، وغري ذلك 

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات املعاجلة الطبية، قارن 931  -

خدمات املعاجلة التجميلية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر9729
خدمات املعاجلة التجميلية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر97290

هذه الفئة الفرعية تشمل:
حفظ الصحة الشخصية والعناية البدنية وإزالة الشعر واملعاجلة باألشعة فوق البنفسجية واألشعة حتت احلمراء وغري ذلك من خدمات الصحة   -

الشخصية
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات املعاجلة الطبية، قارن 931  -
خدمات مراسم اجلنازات وإحراق اجلثث ودفن املوتى973

خدمات املدافن وإحراق اجلثث9731
خدمات املدافن وإحراق اجلثث97310

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إدارة وصيانة املدافن والعناية بالقبور وساحات املقابر  -

خدمات إحراق اجلثث  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات العناية حبدائق املدافن، قارن 85990  -
خدمات دفن املوتى9732

خدمات دفن املوتى97320
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات ترتيب مراسم الدفن وإحراق اجلثث  -
خدمات الدفن واإلخراج  -
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خدمات التحنيط وتوفري ردهات املآمت  -
نقل اجلثث  -

اخلدمات املختلفة األخرى979
خدمات املراَفقة9791

خدمات املراَفقة97910
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات البغايا  -
اخلدمات املختلفة األخرى غري املصنفة يف موضع آخر9799

اخلدمات املختلفة األخرى غري املصنفة يف موضع آخر97990
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات وكاالت الزواج  -
خدمات حبوث دراسة اخلطوط أو دراسة األنساب  -
خدمات املنجمني وقارئي الكف وحمّضري األرواح  -

خدمات الكتبة العموميني  -
خدمات حمتريف الوشم  -

خدمات محل األمتعة ومسح األحذية ووضع السيارات يف املرائب  -
خدمات املغاسل العامة  -

اخلدمات املتصلة بتدريب احليوانات األليفة  -
الدم، واملوازين، واخِلزانات، وآالت تلميع  املعدنية، مثل آالت قياس ضغط  بالنقود  اليت ُتستخَدم فيها آالت تعمل  اخلدمات الشخصية   -

األحذية، وحمالت التصوير الفوتوغرايف، وغري ذلك
اخلدمات األخرى غري املصنفة يف موضع آخر  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات صياغة املستندات القانونية، قارن 82130  -

خدمات املؤلفني، قارن 96320  -
خدمات أماكن وقوف السيارات، قارن 67530  -

اخلدمات املنـزلية القسم 98
اخلدمات املنـزلية980

اخلدمات املن�زلية9800
اخلدمات املن�زلية98000

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مها األسر املعيشية اخلاصة بصفتها مستخدمة ألفراد قائمني باخلدمة املن�زلية، مثل اخلدم والطهاة واحلاضنات ومربيات  اخلدمات اليت تقدِّ  -

األطفال 
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات الوحدات املستقلة )مبا يف ذلك األفراد( اليت تقدم خدمات إىل األسر املعيشية، قارن منتجاهتا الرئيسية  -
مها املنظمات واهليئات غري اإلقليميةالقسم 99 اخلدمات اليت تقدِّ

مها املنظمات واهليئات غري اإلقليمية990 اخلدمات اليت تقدِّ
مها املنظمات واهليئات غري اإلقليمية9900 اخلدمات اليت تقدِّ
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مها املنظمات واهليئات غري اإلقليمية99000 اخلدمات اليت تقدِّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مها السفارات واملمثليات املنتمية إىل بلدان أخرى اخلدمات اليت تقدِّ  -
الدول األمريكية،  املتحدة ووكاالهتا املتخصصة أو هيئاهتا اإلقليمية وغريها، ومنظمة  الدولية مثل األمم  املنظمات  مها  اليت تقدِّ اخلدمات   -
واالحتاد األورويب، ومنظمة الوحدة األفريقية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملنظمة اجلمركية 

العاملية، ومنظمة األقطار املصدرة للنفط، وغري ذلك من اهليئات الدولية أو الوحدات غري اإلقليمية.
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أواًل - اهليكل البديل للقسم 71
يغطي القسم 71 من التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، اخلدمات املالية. واهليكل املعروض يف اجلزء 
الثالث من هذا املنشور ُيعترب مالئمًا ملقارنة البيانات املتعلقة باإلحصاءات املالية على املستوى الدويل. وينبغي أن تكون 

غالبية البلدان قادرة على تقدمي هذا املستوى من التفصيل يف بياناهتا الوطنية.
وبالنظر إىل أنه يوجد، بصفة عامة، اهتمام ش���ديد باإلحصاءات املتعلقة باخلدمات املالية فإن بعض البلدان قد 
م الفص���ل األول هيكاًل بدياًل لوصف  تك���ون مهتم���ة بتقدمي إحصاءات أكثر تفصياًل يف ه���ذا املجال. وهلذا الغرض يقدِّ
م مزيدًا من التفاصيل يف بعض املجاالت مقارنة باهليكل املعروض يف اجلزء الثالث، غري  اخلدمات املالية. وهذا اهليكل يقدِّ

أنه، فيما عدا هذا، يتمشى مع ذلك اهليكل.
وقد ُأدخل هذا التحليل البديل يف التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0 ومل يتغري يف الواقع.

ع ولتقدمي تعليقاهتا على استخدامه يف املستقبل. والبلدان مدعوَّة الستكشاف فائدة هذا التحليل املوسَّ

ألف - اهليكل التفصيلي والتناظرات

العنوانالفئة الفرعيةالفئة اجملموعة 

الرمز املقابل يف التصنيف 
د،  الصناعي الدويل املوحَّ

التنقيح 3.1

االستئجار الباب 7 وخدمات  العقارات؛  وخدمات  الصلة؛  ذات  واخلدمات  املالية  اخلدمات 
والتأجري

خدمات الوساطة املالية والتأمني واخلدمات املساعِدةالقسم 71
خدمات الوساطة املالية، ما عدا خدمات األعمال املصرفية االستثمارية والتأمني واملعاشات 711

التقاعدية
خدمات البنوك املركزية7111

6511خدمات األعمال املصرفية املركزية71111

6511خدمات إصدار البنوك املركزية للعمالت71112

6511اخلدمات االستشارية واإلدارية للبنوك املركزية فيما يتصل بالَدين العام71113

6511اخلدمات األخرى للمصارف املركزية71119

خدمات اإليداع7112
مة إىل الشركات واملؤسسات املوِدعة71121 6519خدمات اإليداع املقدَّ

مة إىل املودعني اآلخرين71122 6519خدمات اإليداع املقدَّ

خدمات منح االئتمانات7113
6592خدمات قروض الرهون العقارية للمباين السكنية71131

6592خدمات قروض الرهون العقارية للمباين غري السكنية71132

6592خدمات القروض الشخصية لغري الرهون العقارية ألغراض غري األعمال التجارية71133

6592خدمات بطاقات االئتمان71134

6592خدمات القروض لغري الرهون العقارية ألغراض األعمال التجارية71135

6592اخلدمات األخرى لتقدمي االئتمانات71139

6591خدمات اإلجيار املايل711471140
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العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة

الرمز املقابل يف التصنيف 
د،  الصناعي الدويل املوحَّ

التنقيح 3.1

والتأمني 711971190 االستثمارية  املصرفية  األعمال  خدمات  عدا  ما  املالية،  للوساطة  األخرى  اخلدمات 
واملعاشات التقاعدية

6592, 6599

خدمات األعمال املصرفية االستثمارية712
6599خدمات األعمال املصرفية االستثمارية712071200

خدمات 713 عدا  ما  التأمني(،  إعادة  خدمات  )باستثناء  التقاعدية  واملعاشات  التأمني  خدمات 
الضمان االجتماعي اإللزامي

خدمات التأمني على احلياة واملعاشات التقاعدية )باستثناء خدمات إعادة التأمني(7131
6601خدمات التأمني على احلياة واملعاشات التقاعدية الفردية71311

6602خدمات املعاشات التقاعدية اجلماعية71312

6603خدمات التأمني ضد احلوادث والتأمني الصحي713271320

خدمات التأمني على غري احلياة )باستثناء خدمات إعادة التأمني(7133
6603خدمات التأمني على املركبات ذات املحركات71331

6603خدمات التأمني على النقل البحري واجلوي وغريمها71332

6603خدمات التأمني على البضائع71333

6603خدمات التأمني على املمتلكات األخرى71334

6603خدمات التأمني العام ضد املسؤولية ِقَبل الغري71335

6603خدمات التأمني على االئتمانات والضمانات71336

6603اخلدمات األخرى للتأمني على غري احلياة71339

خدمات إعادة التأمني714
6601خدمات إعادة التأمني على احلياة714171410

خدمات إعادة التأمني ضد احلوادث وإعادة التأمني الصحي714271420
اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري احلياة7143

6603خدمات إعادة التأمني على املركبات ذات املحركات71431

6603خدمات إعادة التأمني على النقل البحري والنقل اجلوي وغريمها71432

6603خدمات إعادة التأمني عل البضائع71433

6603خدمات إعادة التأمني على املمتلكات األخرى71434

6603خدمات إعادة التأمني العام ضد املسؤولية ِقَبل الغري71435

6603خدمات إعادة التأمني على االئتمانات والضمانات71436

6603اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري احلياة71439

اخلدمات املساِعدة للوساطة املالية خالف اخلدمات املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية715
اخلدمات املتصلة باألعمال املصرفية االستثمارية7151

6599خدمات الدمج واحليازة 71511

6599خدمات متويل الشركات ورؤوس األموال املسامهة71512

6599اخلدمات األخرى املتصلة باألعمال املصرفية االستثمارية71519
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العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة

الرمز املقابل يف التصنيف 
د،  الصناعي الدويل املوحَّ

التنقيح 3.1

خدمات السمسرة وما يتصل هبا من خدمات األوراق املالية واخلدمات السلعية7152
6712خدمات مسسرة األوراق املالية71521

6712خدمات السمسرة السلعية71522

6712خدمات التجهيز واملقاصة املتصلة باملعامالت يف األوراق املالية71523

خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية وخدمات االستئمان واحلفظ7153
6712خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية71531

6712خدمات االستئمان71532

6712خدمات احلفظ71533

اخلدمات املتصلة بإدارة األسواق املالية7154
6711اخلدمات التشغيلية لألسواق املالية71541

6711اخلدمات التنظيمية لألسواق املالية71542

6711اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية71549

اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية7155
6719خدمات اخلربة االستشارية املالية71551

6719خدمات القطع األجنيب71552

6719خدمات التجهيز واملقاصة املتصلة باملعامالت املالية71553

6719اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية، غري املصنفة يف موضع آخر71599

اخلدمات املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية716
6720خدمات مسسرة ووكاالت التأمني716171610

6720خدمات تسوية املطالبات التأمينية716271620

6720اخلدمات اإلكتوارية716371630

6720اخلدمات األخرى املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية716971690

باء - مالحظات توضيحية
اخلدمات املالية واخلدمات ذات الصلة؛ وخدمات العقارات؛ وخدمات االستئجار والتأجريالباب 7

خدمات الوساطة املالية والتأمني واخلدمات املساعِدةالقسم 71
خدمات الوساطة املالية، ما عدا خدمات األعمال املصرفية االستثمارية والتأمني واملعاشات التقاعدية711

خدمات البنوك املركزية7111
خدمات األعمال املصرفية املركزية71111

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اليت تدعم أنظمة البلد ملدفوعات املقاصة والتسوية وغري ذلك من املعامالت املالية  -

خدمات االحتفاظ حبسابات إيداع للمؤسسات املالية الكبرية وللحكومة املركزية  -
خدمات تنفيذ السياسة النقدية  -

اهليكل البديل للقسم 71
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خدمات إدارة احتياطي احلكومة من القطع األجنيب  -
خدمات التأثري يف قيمة العملة  -

خدمات إصدار البنوك املركزية للعمالت71112
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إصدار العمالت اليت يقدمها البنك املركزي، مبا يف ذلك تصميم العملة وترتيب إنتاجها وتوزيعها وتغيريها  -
اخلدمات االستشارية واإلدارية للبنوك املركزية فيما يتصل بالَدين العام71113

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات الوكالء املاليني، مبا يف ذلك خدمات تقدمي املشورة إىل احلكومة يف املسائل املتصلة بالَدين العام وإصدار الَدين واالحتفاظ بسجالت   -

حلَملة السندات وسداد املدفوعات نيابًة عن احلكومة لسداد الفوائد والَدين
اخلدمات األخرى للبنوك املركزية71119

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات األخرى للمصارف املركزية غري املصنفة يف موضع آخر  -

األنشطة اإلشرافية فيما يتصل باملصارف و/أو غري املصارف إذا اضطلع هبا املصرف املركزي  -
خدمات اإليداع7112

مة للتحصيل،  هذه الفئة تشمل فتح وإغالق احلسابات، وتلقي الودائع، ومبادلة الشيكات أو قسائم السحب بالنقود، وحتويل الشيكات املقدَّ
ونقل األموال فيما بني احلسابات، وإصدار مستندات للعمالء

مة إىل الشركات واملؤسسات املوِدعة71121 خدمات اإليداع املقدَّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

مة إىل املؤسسات التجارية الكبرية وكبار  لة والودائع بإخطار والودائع ألجل، املقدَّ خدمات اإليداع، مبا يف ذلك خدمات الودائع املعجَّ  -
العمالء املؤسسيني، ومنهم احلكومات

مة إىل املودعني اآلخرين71122 خدمات اإليداع املقدَّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

الشركات  خالف  املودعني  إىل  مة  املقدَّ ألجل،  والودائع  بإخطار  والودائع  لة  املعجَّ الودائع  خدمات  ذلك  يف  مبا  اإليداع،  خدمات   -
واملؤسسات

خدمات الشيكات  -
خدمات اعتماد الشيكات  -

خدمات وقف الدفع  -
خدمات الصرف اآليل  -

مة إىل حاملي البطاقات خدمات بطاقات املديونية املقدَّ  -
خدمات دفع الفواتري املن�زلية  -

بيع الكمبياالت واحلواالت النقدية والشيكات السياحية  -
خدمات حتويل األموال بالربيد أو اهلاتف أو الربق  -

خدمات خزائن اإليداع  -
خدمات تأكيد املراجعة املالية فيما يتصل حبسابات العمالء  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
تغليف ولّف العمالت الورقية واملعدنية وإرساهلا بالربيد أو غري ذلك من خدمات مناولة هذه العمالت نيابة عن العمالء، قارن 854  -

خدمات حتصيل الكمبياالت والشيكات وغريها من األوراق التجارية اليت تِرد على أساس التحصيل أو ُتصرف أو ُتوَدع، قارن 8592  -
خدمات حتصيل احلسابات أو النقود املستحقة االستالم يف إطار حتويل احلسابات أو العقود، قارن 8592  -

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
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خدمات منح االئتمانات7113
هذه الفئة تشمل:

تقدمي قروض واإلدارة املادية للقروض. وهذه اخلدمات ميكن أن يقدمها عدد من جهات اإلقراض املختلفة ومنها، مثاًل، املصارف وشركات   -
التأمني

خدمات قروض الرهون العقارية للمباين السكنية71131
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تقدمي القروض بغرض احلصول على أرض أو مبان سكنية تكون ضمانًا للقروض  -
قروض ت�َملُّك املساكن  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات التقييم، قارن 72240  -
خدمات قروض الرهون العقارية للمباين غري السكنية71132

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تقدمي القروض بغرض احلصول على أرض أو مبان غري سكنية تكون ضمانًا للقروض  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات التقييم، قارن 72240  -

خدمات القروض الشخصية لغري الرهون العقارية ألغراض غري األعمال التجارية71133
هذه الفئة الفرعية تشمل:

زمنية  جداول  تتضمن  خطط  وجود  أساس  على  قروض  تقدمي  يف  املتمثلة  العقارية،  الرهون  لغري  طة  املقسَّ الشخصية  القروض  خدمات   -
للسداد

دة االعتماد، أي خدمات القروض القائمة على تعهد بإقراض املقترض مااًل ال يتجاوز مقدارًا معينًا خدمات القروض املحدَّ  -
مة لتمويل مشتريات املستهلكني من السلع أو اخلدمات، حبيث تكون السلعة املشتراة  خدمات قروض املستهلكني، أي خدمات القروض املقدَّ  -

بصفة عامة هي الضمان
خدمات بطاقات االئتمان71134

هذه الفئة الفرعية تشمل:
تقدمي االئتمان عندما يستخدم صاحب بطاقة االئتمان بطاقته يف شراء سلعة أو خدمة، بصرف النظر عما إذا كان الرصيد قد ُدفع، أو مل   -

ُيدفع، بالكامل يف هناية فترة السماح
خدمات القروض لغري الرهون العقارية ألغراض األعمال التجارية71135

هذه الفئة الفرعية تشمل:
التعليمية  املؤسسات  أو  واحلكومات  معيَّنة،  اخلاضعة ألنظمة  املالية  واملؤسسات  والسماسرة،  التجار  من  للمستثمرين  القروض  خدمات   -

االحتادية واإلقليمية واملحلية، واحلكومات األجنبية، واملؤسسات التجارية األخرى
خدمات القروض لألفراد ألغراض األعمال التجارية   -

خدمات القروض املتاحة واملتَعَهد بتقدميها وغريها من اخلدمات اليت تشمل خدمات السحب على املكشوف  -
خدمات ضمان، وتقدمي، خطابات اعتماد  -

خدمات القبول، أي اتفاق مع مصرف أو مؤسسة مالية أخرى يقضي بدفع الكمبيالة أو خطاب االعتماد الصادر عن مؤسسة من املؤسسات  -
اخلدمات األخرى لتقدمي االئتمانات71139

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات األخرى لتقدمي االئتمانات غري املصنفة يف موضع آخر  -

خدمات متويل املشتريات  -
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خدمات اإلجيار املايل7114
خدمات اإلجيار املايل71140

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات أو املرافق وتكون  ر بدفع مثن املعدَّ ات واألصول األخرى للعميل بدون استثمار لرأس املال من جانبه، حيث يقوم املؤجِّ خدمات توفري املعدَّ  -

له ملكيتها مث يؤجرها للمستأجر، مع االحتفاظ بقدر ضئيل من املسؤوليات العادية للملكية
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات التأجري التشغيلي، قارن 73  -
اخلدمات األخرى للوساطة املالية، ما عدا خدمات األعمال املصرفية االستثمارية والتأمني واملعاشات التقاعدية7119

اخلدمات األخرى للوساطة املالية، ما عدا خدمات األعمال املصرفية االستثمارية والتأمني واملعاشات التقاعدية71190
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات الوساطة التجارية  -
خدمات التجار املتعاملني ببطاقات االئتمان  -

خدمات األعمال املصرفية االستثمارية712
خدمات األعمال املصرفية االستثمارية7120

خدمات األعمال املصرفية االستثمارية71200
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات ضمان األوراق املالية  -
خدمات ضمان بيع إصدار ألوراق مالية عن طريق شرائه بسعر معيَّن من الشركة، أو احلكومة، املْصِدرة وبيعه مرة أخرى للمستثمرين  -

القيام ببيع أكرب قدر ممكن من إصدار ألوراق مالية بدون تقدمي ضمان بشراء كامل العرض من جهة اإلصدار  -
خدمات التأمني واملعاشات التقاعدية )باستثناء خدمات إعادة التأمني(، فيما عدا خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي713

خدمات التأمني على احلياة واملعاشات التقاعدية )باستثناء خدمات إعادة التأمني(7131
خدمات التأمني عل احلياة واملعاشات التقاعدية الفردية71311

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني تنص على دفع املطالبات للمستفيدين يف حالة وفاة الفرد املؤمَّن عليه أو، يف حالة البقاء على قيد احلياة، عند   -
حلول أجل استحقاق الوثيقة. وقد توفِّر الوثائق جمرد احلماية أو أهنا قد تتضمن أيضًا عنصر ادخار. ومن املمكن أن تغطي الوثائق أفرادًا أو 

أعضاء يف مجاعات
خدمات إصدار خطط تنص عل دفع دخل لألفراد على فترات منتظمة. وقد تتطلب اخلطط اشتراكًا وحيدًا أو جمموعة اشتراكات؛ وقد   -
د على أساس القيمة السوقية لألصول الداعمة للخطة؛ وميكن،  دة سلفًا أو حتدَّ تكون إلزامية أو اختيارية؛ وقد تتضمن مدفوعات امسية حمدَّ
د الفترة اليت تسدَّد خالهلا املدفوعات من حيث  إذا كانت اخلطة مرتبطة بالعمل، أن تستمر أو ال تستمر مع تغري العمل. ومن املمكن أن حتدَّ

احلد األدىن أو األقصى؛ كما أنه من املمكن أن تكون، أو ال تكون، هناك مدفوعات للباقني على قيد احلياة
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات إدارة صناديق املعاشات التقاعدية وخدمات إدارة حوافظ األوراق املالية وخدمات االستئمان، قارن 7153  -
إدارة صناديق املعاشات التقاعدية، قارن 71690  -

خدمات املعاشات التقاعدية اجلماعية71312
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إصدار خطط تنص على دفع دخل ألعضاء املجموعات على فترات منتظمة. وقد تتطلب اخلطط اشتراكًا وحيدًا أو جمموعة   -
د على أساس القيمة السوقية لألصول الداعمة  دة سلفًا أو حتدَّ اشتراكات؛ وقد تكون إلزامية أو اختيارية؛ وقد تتضمن مدفوعات امسية حمدَّ
د الفترة اليت تسدَّد خالهلا  للخطة؛ وميكن، إذا كانت اخلطة مرتبطة بالعمل، أن تستمر أو ال تستمر مع تغري العمل، ومن املمكن أن حتدَّ

املدفوعات من حيث احلد األدىن أو األقصى، كما أنه من املمكن أن تكون، أو ال تكون، هناك مدفوعات للباقني على قيد احلياة
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هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات إدارة صناديق املعاشات التقاعدية وخدمات إدارة حوافظ األوراق املالية وخدمات االستئمان، قارن 7153  -

إدارة صناديق املعاشات التقاعدية، قارن 71690  -
خدمات التأمني ضد احلوادث والتأمني الصحي7132

خدمات التأمني ضد احلوادث والتأمني الصحي71320
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إصدار وثائق تأمني توفر احلماية فيما يتعلق بنفقات املستشفى والنفقات الطبية اليت ال تغطيها الربامج احلكومية، وفيما يتعلق عادًة   -
بغري ذلك من نفقات الرعاية الصحية، مثل األدوية املوصوفة واألجهزة الطبية واإلسعاف والتمريض اخلاص، وغري ذلك

خدمات إصدار وثائق تأمني توفر احلماية فيما يتعلق بنفقات عالج األسنان  -
خدمات إصدار وثائق تأمني توفر احلماية فيما يتعلق بالنفقات الطبية اليت تنشأ عند السفر خارج منطقة جغرافية معيَّنة  -

خدمات إصدار وثائق تأمني تنص عل مدفوعات دورية عندما يفقد املؤمَّن عليه القدرة على العمل نتيجة لعجز ناجم عن مرض أو إصابة  -
خدمات إصدار وثائق تأمني ضد الوفاة وفقد األطراف يف حادث، أي تنص على الدفع إذا أسفر حادث عن الوفاة أو فقد واحد أو أكثر   -

من األطراف )كاأليدي واألرجل( أو إبصار إحدى العينني أو كلتيهما
خدمات التأمني على غري احلياة )باستثناء خدمات إعادة التأمني(7133

خدمات التأمني على املركبات ذات املحركات71331
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي املخاطر املتصلة باستخدام املركبات ذات املحركات، مبا يف ذلك املستخدم منها لنقل الركاب باألجر.   -
اة تشمل املسؤولية ِقَبل الغري وفقد املركبة أو تلفها واملخاطر املغطَّ

خدمات التأمني على املركبات ذات املحركات املستخدمة لنقل البضائع  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات التأمني على قاطرات وعربات السكك احلديدية، قارن 71332  -
خدمات التأمني على النقل البحري والنقل اجلوي وغريمها71332

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي املخاطر املتصلة باستخدام:  -

سفن الركاب والبضائع، سواء العاملة يف املحيطات أو يف الطرق املائية الساحلية أو يف الطرق املائية الداخلية )ما عدا ما ميتلكه األفراد منها(  •
الطائرات )ما عدا ما ميتلكه األفراد منها(  •

قاطرات وعربات السكك احلديدية  •
خدمات التأمني على إطالق التوابع االصطناعية  -

مالحظة: املخاطر املغطاة تشمل املسؤولية ِقَبل الغري، وتلف هيكل السفينة أو فقدها، وفقد أو تلف الطائرة أو قاطرات وعربات السكك احلديدية 

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني على السفن والطائرات اململوكة ألفراد، قارن 71334  -

خدمات التأمني على البضائع71333
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إصدار وثائق تأمني توفر تغطية، عالوة على ما توفره شركات النقل، ملخاطر تلف البضائع أو فقدها  -
خدمات التأمني على املمتلكات األخرى71334

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر تلف أو فقد املمتلكات غري تلك املغطاة يف الفئات الفرعية 71331 )خدمات التأمني على املركبات   -
ذات املحركات( و71332 )خدمات التأمني على النقل البحري والنقل اجلوي وغريمها( و71333 )خدمات التأمني على البضائع(. واملخاطر 

املغطاة قد تشمل احلريق والسرقة واالنفجارات والعواصف والَبَرد والصقيع وقوى الطبيعة والطاقة النووية وهبوط األرض
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خدمات التأمني على السفن والطائرات اململوكة لألفراد  -
التأمني على املراجل واآلالت، الذي يغطي تلف املمتلكات الناجم عن انقطاع الكهرباء أو احلرارة أو البخار أو التربيد  -

خدمات التأمني العام ضد املسؤولية ِقَبل الغري71335
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر مجيع أنواع املسؤولية ِقَبل الغري، مبا يف ذلك املسؤولية عن املنتجات املعيبة واإلصابة اجلسدية وتلف   -
املمتلكات والتقصري املؤدي إىل التلوث، وما إىل ذلك، خبالف املسؤولية املغطاة يف الفئات الفرعية 71331 )خدمات التأمني على املركبات 
املمتلكات  على  التأمني  )خدمات  و71334  وغريمها(  اجلوي  والنقل  البحري  النقل  على  التأمني  )خدمات  و71332  املحركات(  ذات 

األخرى(
خدمات التأمني على االئتمانات والضمانات71336

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر اخلسائر االئتمانية اجلسيمة بسبب إفالس املدين  -

خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر عدم األداء أو التخلف عن الوفاء بالتزام مايل تعاقدي من جانب طرف يف عقد أو اتفاق  -
اخلدمات األخرى للتأمني على غري احلياة71339

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي النفقات القانونية والرهن العقاري والسالمة وسند امللكية والسفر. وتأمني السفر ميكن أن يغطي النفقات   -

الطبية كجزء من صفقة تشمل التأمني ضد اإللغاء، وغري ذلك 
خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر اخلسائر املالية املختلفة، أي النفقات الناشئة عن املخاطر التالية: فقد العمل، وعدم كفاية الدخل   -
)عام(، وسوء األحوال اجلوية، وفقد املنافع، والنفقات العامة املتواصلة، والنفقات التجارية غري املنظورة، وفقد القيمة السوقية، وفقد اإلجيار أو 
العائد، واخلسائر التجارية غري املباشرة )خالف ما ُذكر أعاله منها(، واخلسائر املالية األخرى )غري التجارية(، واألشكال األخرى للخسارة

خدمات إصدار وثائق تأمني تغطي خماطر أخرى يف غري جمال احلياة، غري مصنفة يف موضع آخر  -
هذه الفئة ال تشمل:

التأمني الذي يغطي فقط النفقات الطبية اليت تنشأ يف أثناء السفر، قارن 71320  -
خدمات إعادة التأمني714

هذه املجموعة تشمل:
خدمات التكفل بكّل، أو بعض، وثائق التأمني اليت تصدرها أصاًل شركات تأمني أخرى  -

خدمات إعادة التأمني على احلياة7141
خدمات إعادة التأمني عل احلياة71410
خدمات إعادة التأمني ضد احلوادث وإعادة التأمني الصحي7142

خدمات إعادة التأمني ضد احلوادث وإعادة التأمني الصحي71420
اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري احلياة7143

خدمات إعادة التأمني على املركبات ذات املحركات71431
خدمات إعادة التأمني عل النقل البحري والنقل اجلوي وغريمها71432
خدمات إعادة التأمني على البضائع71433
خدمات إعادة التأمني على املمتلكات األخرى71434
خدمات إعادة التأمني العام ضد املسؤولية ِقَبل الغري71435
خدمات إعادة التأمني على االئتمانات والضمانات71436
اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري احلياة71439

اخلدمات املساِعدة للوساطة املالية خالف اخلدمات املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية715
اخلدمات املتصلة باألعمال املصرفية االستثمارية7151
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خدمات الدمج واحليازة71511
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات املستشارين واملتفاوضني يف ترتيب عمليات الدمج واحليازة  -
خدمات متويل الشركات ورؤوس األموال املسامهة71512

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات ترتيب متويل الشركات، مبا يف ذلك متويل الديون ورؤوس األموال السهمية ورؤوس األموال املسامهة   -

خدمات متويل رؤوس األموال املسامهة   -
اخلدمات األخرى املتصلة باألعمال املصرفية االستثمارية71519

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات األخرى املتصلة باألعمال املصرفية االستثمارية غري املصنفة يف موضع آخر  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية وخدمات االستئمان واحلفظ، قارن 7153  -

خدمات أسعار األسهم اليت تتاح من خالل جهة لتوفري املعلومات، قارن 84300  -
توفري األنباء املالية لوسائط األنباء، قارن 844  -

خدمات السمسرة وما يتصل هبا من خدمات األوراق املالية واخلدمات السلعية7152
خدمات مسسرة األوراق املالية71521

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات مسسرة األوراق املالية )أي اجلمع بني مشتري وبائعي وثيقة واحدة(  -

خدمات العمل بصفة وكالء بيع وحدات أو أسهم أو غري ذلك من الفوائد يف صندوق )استثمار( مشترك   -
خدمات بيع وتسليم وسداد السندات احلكومية  -

مسسرة اخليارات  -
خدمات السمسرة السلعية71522

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات مسسرة السلع والعمليات اآلجلة السلعية، مبا يف ذلك العمليات اآلجلة املالية  -

مسسرة املشتقات املالية خبالف اخليارات  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

مسسرة اخليارات، قارن 71521  -
خدمات التجهيز واملقاصة املتصلة باملعامالت يف األوراق املالية71523

هذه الفئة الفرعية تشمل:
عمليات املقاصة والتسوية املعتمدة على احلاسوب لتبادل الديون واالئتمانات وحتويل ملكية األوراق املالية  -

خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية وخدمات االستئمان واحلفظ7153
خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية71531

هذه الفئة الفرعية تشمل:
إدارة أصول حوافظ األوراق املالية اململوكة للغري، على أساس رسم أو عمولة. ويتخذ القائمون باإلدارة قرارات بشأن االستثمارات اليت   -
ُتشترى أو ُتباع. ومن أمثلة حوافظ األوراق املالية اليت ُتدار حوافظ األموال أو االستئمانات املشتركة وغريها من االستثمارات وحوافظ 

صناديق املعاشات التقاعدية، وحوافظ األفراد
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

اخلدمات االستشارية املتصلة بالتخطيط املايل الشخصي الذي ال يدخل فيه اختاذ قرارات نيابة عن العمالء، قارن 71551  -



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

286

شراء وبيع األوراق املالية على أساس رسم مقابل الصفقات، قارن 71521  -
خدمات االستئمان71532

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تنظيم وإدارة العقارات واالستئمانات  -

خدمات العمل بصفة أمناء لصناديق االستثمارات أو صناديق املعاشات التقاعدية  -
خدمات العمل بصفة أمناء لألوراق املالية )خدمات إدارية متصلة بإصدار وتسجيل األوراق املالية ودفع الفوائد واألرباح(  -

خدمات احلفظ71533
هذه الفئة الفرعية تشمل:

القيام، بناًء على تعليمات، بتقدمي خدمات صون املمتلكات الشخصية ذات القيمة واملدرَّة للدخل عادًة، مبا يف ذلك األوراق املالية، وحتمل   -
املسؤولية عنها

خدمات الَصون  -
خدمات اإليداع يف خزينة  -

خدمات حفظ األوراق املالية  -
خدمات تأكيد املراجعة فيما يتصل باألوراق املالية اململوكة للعمالء واملودعة للحفظ  -

اخلدمات املتصلة بإدارة األسواق املالية7154
اخلدمات التشغيلية لألسواق املالية71541

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات اإلدارية املتمثلة يف توفري احلّيز واملرافق الضرورية األخرى الالزمة إلجراء التبادالت املتصلة باألوراق املالية والسلع   -

اخلدمات التنظيمية لألسواق املالية71542
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات تنظيم ومراقبة األسواق املالية واملشتركني يف هذه األسواق  -
اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية 71549

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية، غري املصنفة يف موضع آخر  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات حفظ األوراق املالية، قارن 71533  -

خدمات أسعار األسهم اليت ُتتاح من خالل جهة لتوفري املعلومات، قارن 84300  -
توفري األنباء املالية لوسائط األنباء، قارن 844  -

اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية7155
خدمات اخلربة االستشارية املالية71551

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اخلدمات االستشارية املالية  -

حتليالت ومعلومات األسواق  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

خدمات اخلربة االستشارية للتأمني واملعاشات التقاعدية، قارن 71690  -
خدمات الدمج واحليازة، قارن 71511  -

خدمات متويل الشركات ورؤوس األموال املسامهة، قارن 71512  -
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خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية وخدمات االستئمان واحلفظ، قارن 7153  -
اخلدمات االستشارية املتصلة مبسائل الضرائب، قارن 823  -

خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة املالية )ما عدا ضرائب األعمال التجارية(، قارن 83112  -
خدمات الَقطع األجنيب71552

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خدمات تبادل العمالت األجنبية اليت توفرها مكاتب الصرافة، وغريها  -

خدمات التجهيز واملقاصة املتصلة باملعامالت املالية71553
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات معاجلة املعامالت املالية، مثل التحقق من األرصدة املالية، واإلذن بإجراء الصفقات، وحتويل األموال من حسابات املتعاملني وإليها،   -
وإخطار املصارف )أو اجلهات املصدرة لبطاقات االئتمان( بالتعامالت الفردية، وتوفري بيانات يومية موجزة

خدمات التخليص على الشيكات والكمبياالت السليمة وغريها من أوامر الدفع  -
خدمات بطاقات املديونية للتجار  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات معاجلة املعامالت يف األوراق املالية، قارن 71523  -

اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية، غري املصنفة يف موضع آخر71559
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات مسسرة الرهون العقارية والقروض  -
خدمات إصدار املصارف غري املركزية للعمالت، مبا يف ذلك تصميم العملة وترتيب إنتاجها وتوزيعها وتغيريها  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خدمات َرزم العمالت املعدنية والورقية، قارن 85400  -

اخلدمات املساعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية716
خدمات مسسرة ووكاالت التأمني7161

خدمات مسسرة ووكاالت التأمني71610
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات بيع منتجات التأمني واملعاشات التقاعدية  -
خدمات تسوية املطالبات التأمينية7162

خدمات تسوية املطالبات التأمينية71620
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات التحري يف جمال املطالبات التأمينية وحتديد مقدار الفقد أو الضرر املشمول يف وثائق التأمني والتفاوض بشأن املطالبات   -
خدمات فحص املطالبات اليت أجريت حتريات بشأهنا واإلذن بالدفع  -

خدمات تقدير الضرر  -
اخلدمات االكتوارية7163

اخلدمات االكتوارية71630
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خدمات حساب خماطر وأقساط التأمني  -
اخلدمات األخرى املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية7169

اخلدمات األخرى املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية71690
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هذه الفئة الفرعية تشمل:
إدارة صناديق التأمني واملعاشات التقاعدية  -

خدمات إدارة املمتلكات املنَقذة   -
اخلدمات االستشارية للتأمني واملعاشات التقاعدية  -



العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة

الرمز املقابل يف التصنيف 
د،  الصناعي الدويل املوحَّ

التنقيح 3.1

اإلنشاءاتالباب 5
اإلنشاءاتالقسم 53

املباين531
املباين السكنية5311

املباين ذات املسكن الواحد وذات املسكنني53111
املباين السكنية ذات املساكن املتعددة53119

املباين غري السكنية5312
املباين الصناعية53121
املباين التجارية53122
املباين غري السكنية األخرى53129

أعمال اهلندسة املدنية532
ومدارج 5321 احلديدية  والسكك  والطرق  والشوارع  املرتفعة(  العامة  الطرق  عدا  )ما  العامة  الطرق 

املطارات
الطرق العامة )ما عدا الطرق العامة املرتفعة( والشوارع والطرق53211
السكك احلديدية53212
مدارج املطارات53213

اجلسور والطرق العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية5322
اجلسور والطرق العامة املرتفعة53221

ثانيًا - قائمة اإلنشاءات
اإلنشاءات املصنَّفة هنا هي سلع منَتجة غري قابلة للنقل )ما عدا األرض(

وهذه اإلنشاءات موضوعة هنا لتفادي اخللط مع خدمات اإلنشاء الواردة يف القسم 54 من التصنيف املركزي 
للمنتجات واليت متثِّل نواتج لصناعة اإلنشاء

وميكن استخدام التصنيف كقائمة لإلنشاءات املقامة.
ومن املعتاد أن ُتجمع القيمة اإلمجالية لإلنش���اءات الكاملة املوضوعة، من املش���ترين وليس من املنتجني، وذلك 

ألن املشتري هو الذي يعرف القيمة اإلمجالية للمنشأ املقام.
وهناك جمموعة متنوعة من الس���لع واخلدمات اليت تش���كل جزءًا من القيمة اإلمجالية لإلنش���اءات املقامة، مثل 
مواد البناء واخلدمات املعمارية واخلدمات اهلندس���ية وخدمات ِحرف البناء وخدمات مقاويل اإلنش���اء وخدمات البنَّائني 

التشغيليني، وهي مجيعها موجودة، مصنَّفًة، يف الكيان الرئيسي للتصنيف املركزي للمنتجات، إضافة إىل األرض.
وبالنظ���ر إىل أن هيكل هذه القائمة يتطابق مع القس���م 53 م���ن التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0، 

فقد جرى االحتفاظ بأرقام الرموز السابقة.
وقيم���ة اإلنش���اءات املقامة مطروحًا منه���ا قيمة األرض تعاَمل يف نظام احلس���ابات القومية على أهنا متثل إمجايل 
تكوي���ن رأس امل���ال الثابت. وهلذا فإن اإلنش���اءات املقامة تكون مبقدار قيمتها أقل من قيمة نواتج اإلنش���اء  مبقدار قيمة 

األرض وخدمات اإلنشاء اليت ال تدخل يف قيمة املنشأ املقام.

ألف - اهليكل التفصيلي والتناظرات
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العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة

الرمز املقابل يف التصنيف 
د،  الصناعي الدويل املوحَّ

التنقيح 3.1

األنفاق والطرق السفلية53222
املوانئ والطرق املائية واخلزانات )السدود( وأعمال الري واألعمال املائية األخرى5323

القنوات االصطناعية والقنوات األخرى لتوفري املياه، ما عدا خطوط األنابيب53231
املوانئ والطرق املائية واملرافق ذات الصلة53232
اخلزانات )السدود(53233
أعمال الري واألعمال املائية ملراقبة الفيضانات53234

ة ملسافات طويلة5324 خطوط األنابيب وخطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ
ة ملسافات طويلة53241 خطوط األنابيب املمتدَّ
ة ملسافات طويلة53242 خطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ

خطوط األنابيب والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة5325
خطوط األنابيب املحلية53251
الكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة53252

املناجم واملنشآت الصناعية5326
إنشاءات التعدين53261
إنشاءات حمطات الطاقة53262
املرافق الكيميائية واملرافق ذات الصلة53263
اإلنشاءات األخرى للصناعة التحويلية53269

مرافق الرياضة والترويح اخللوية532753270
أعمال اهلندسة املدنية األخرى532953290

باء - مالحظات توضيحية

اإلنشاءاتالباب 5
اإلنشاءاتالقسم 53

املباين531
املباين السكنية5311

املباين ذات املسكن الواحد وذات املسكنني53111
هذه الفئة الفرعية تشمل:

املباين السكنية ذات املسكن الواحد وذات املسكنني  -
املباين السكنية ذات املساكن املتعددة53119

هذه الفئة الفرعية تشمل:
املباين السكنية ذات املساكن الثالثة أو أكثر  -

املباين غري السكنية5312
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املباين الصناعية53121
هذه الفئة الفرعية تشمل:

املباين املستخدمة ألنشطة التخزين وأنشطة اإلنتاج والتجميع اخلاصة باملؤسسات الصناعية  -
املصانع واملنشآت الصناعية والورش  -

املباين التجارية 53122
هذه الفئة الفرعية تشمل:

املباين املستخَدمة املشغولة أساسًا بأعمال جتارية أو عمل مقصود منه التجارة  -
املباين املستخَدمة أساسًا لتجارة اجلملة أو التجزئة  -

مباين املكاتب والبنوك، واملتاجر، وحمطات النقل اجلوي أو السكك احلديدية أو الطرق، ومرائب )مواقف( السيارات، وحمطات البترول   -
وخدمات السيارات

املباين غري السكنية األخرى53129
هذه الفئة الفرعية تشمل:

املباين غري السكنية األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر  -
أعمال اهلندسة املدنية532

الطرق العامة )ما عدا الطرق العامة املرتفعة( والشوارع والطرق والسكك احلديدية ومدارج املطارات5321
الطرق العامة )ما عدا الطرق العامة املرتفعة( والشوارع والطرق53211

هذه الفئة الفرعية تشمل:
الطرق العامة )ما عدا الطرق العامة املرتفعة( والشوارع والطرق وطرق املركبات واملشاة األخرى  -

حواجز احلماية ومناطق مواقف السيارات املسطحة، والطرق اخلاصة املمتدة من الطرق العامة إىل املباين، والطرق السفلية والعلوية للسيارات   -
واملشاة، ومسارات الدراجات

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
الطرق املرتفعة، قارن 53221، واألنفاق، قارن 53222  -

السكك احلديدية53212
هذه الفئة الفرعية تشمل:

الترام،  وسكك  احلضرية،  املناطق  داخل  الركاب  لنقل  احلديدية  والسكك  الطويلة،  اخلطوط  ذات  احلديدية  السكك  )فرشات(  قواعد   -
وقطارات األنفاق أو أنظمة نقل الركاب السريعة املرتفعة يف املناطق احلضرية

منشآت تزويد السكك احلديدية بالكهرباء  -
مدارج املطارات53213

هذه الفئة الفرعية تشمل
مدارج املطارات، مبا يف ذلك منشآت املدارج اجلانبية وغريها من منشآت املطارات ذات الصلة خالف املباين  -

اجلسور والطرق العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية5322
اجلسور والطرق العامة املرتفعة53221

هذه الفئة الفرعية تشمل:
اجلسور والقناطر من املعدن أو اخلرسانة أو املواد األخرى، لكافة أنواع النقل الربي وللمشاة  -

الطرق العامة املرتفعة حلركة مرور املركبات ذات املحركات  -
األنفاق والطرق السفلية53222

هذه الفئة الفرعية تشمل:
أنفاق الطرق العامة والسكك احلديدية  -
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إنشاءات األنفاق وغريها من اإلنشاءات حتت األرض املرتبطة حبركة السكك احلديدية حتت األرض  -
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

املمرات السفلية للمركبات واملشاة، قارن 53211  -
األنفاق املرتبطة بعمليات التعدين، قارن 53261  -

املوانئ والطرق املائية واخلزانات )السدود( وأعمال الري واألعمال املائية األخرى5323
القنوات االصطناعية والقنوات األخرى لتوفري املياه، ما عدا خطوط األنابيب53231

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مة لنقل املياه ألغراض توفري املياه، ما عدا خطوط األنابيب  القنوات االصطناعية وقنوات املياه وما مياثلها من القنوات املائية املصمَّ  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
األعمال املائية ألغراض الري أو ملراقبة الفيضانات، قارن 53234  -

خطوط األنابيب ذات املسافات البعيدة، قارن 53241  -
خطوط األنابيب املحلية، قارن 53251  -

املوانئ والطرق املائية واملرافق ذات الصلة53232
هذه الفئة الفرعية تشمل:

قعور املوانئ وجماري املوانئ، وحواجز األمواج، واألرصدة املمتدة يف البحر، وأرصفة حتميل وتفريغ السفن وما مياثلها من منشآت، وأعمال   -
األهنار وإنشاءات الترع حلركة النقل املائي

اخلزانات )السدود(53233
هذه الفئة الفرعية تشمل:

اخلزانات )السدود( وما مياثلها من منشآت حلجز املياه، والسدود الترابية للمناطق الساحلية وجوانب املياه األخرى  -
أعمال الري واألعمال املائية ملراقبة الفيضانات53234

هذه الفئة الفرعية تشمل:
أعمال الري واألعمال املائية ملراقبة الفيضانات   -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
الطرق املائية ألغراض توفري املياه، قارن 53231  -

ة ملسافات طويلة5324 خطوط األنابيب وخطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ
ة ملسافات طويلة53241 خطوط األنابيب املمتدَّ

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ة ملسافات طويلة لنقل منتجات النفط أو الغاز أو املياه أو املنتجات األخرى خطوط األنابيب الربية والبحرية املمتدَّ  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
شبكات توزيع الغاز أو املياه يف املناطق احلضرية عن طريق خطوط األنابيب الرئيسية، قارن 53251  -

ة ملسافات طويلة53242 خطوط االتصال وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ
هذه الفئة الفرعية تشمل:

ة ملسافات طويلة لنقل االتصاالت السلكية والالسلكية اخلطوط الربية أو البحرية املمتدَّ  -
ة ملسافات طويلة خطوط نقل الطاقة الكهربائية العالية اجلهد )الكابالت( املمتدَّ  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
خطوط توزيع الطاقة الكهربائية ذات اجلهد املنخفض، قارن 53252  -

خطوط األنابيب والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة5325
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خطوط األنابيب املحلية53251
هذه الفئة الفرعية تشمل:

خطوط أنابيب الغاز وشبكات املياه واملجاري املحلية  -
الكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة53252

هذه الفئة الفرعية تشمل:
خطوط )كابالت( نقل االتصاالت  -

األعمال املساِندة مثل أبراج النقل اليت تشمل اهلوائيات وحمطات املحوالت الرئيسية والفرعية لتوزيع الكهرباء داخل احلدود املحلية  -
شبكات املرافق العامة املحلية غري املصنَّفة يف موضع آخر  -

املناجم واملنشآت الصناعية5326
إنشاءات التعدين53261

هذه الفئة الفرعية تشمل:
إنشاءات التعدين واملرافق ذات الصلة، مثل حمطات التحميل والتفريغ يف املناجم، وأعمدة اللف واألبراج، واألنفاق والسراديب املتصلة 53262  -

بعمليات التعدين
إنشاءات حمطات الطاقة

هذه الفئة الفرعية تشمل:
ات الالزمة ملحطات توليد الكهرباء بالطاقة الذرية 53263 ات الثقيلة مبا يف ذلك املنشآت واملعدَّ حمطات توليد الكهرباء واملعدَّ  -

املرافق الكيميائية واملرافق ذات الصلة
هذه الفئة الفرعية تشمل:

بات والصيدالنيات والكيميائيات األخرى مرافق الصناعات التحويلية للكيميائيات األساسية واملركَّ  -
اإلنشاءات األخرى للصناعة التحويلية53269

هذه الفئة الفرعية تشمل:
املرافق املتخصصة للصناعة التحويلية، غري املصنَّفة يف موضع آخر، كمسابك احلديد  -

هذه الفئة الفرعية ال تشمل:
صة لُصنع منتجات معيَّنة، قارن 53121 املباين الصناعية غري املخصَّ  -

مرافق الرياضة والترويح اخللوية5327
مرافق الرياضة والترويح اخللوية53270

هذه الفئة الفرعية تشمل:
مالعب الرياضة اليت ُتلعب يف اهلواء الطلق بشكل عام مثل كرة القدم، والبيسبول، والرغىب، وسباق املضمار وامليدان، وسباق السيارات أو   -

الدراجات، وسباق اخليل
مرافق الترويح كمضامري الغولف، ومباين الشواطئ، ومنتجعات اجلبال، وأحواض رسو وإقالع زوارق الن�زهة، وأراضي املنتزهات؛ ومرافق   -

املنتزهات التروحيية
هذه الفئة الفرعية ال تشمل:

مرافق الرياضة املغطاة وأماكن املتفرجني، قارن 53129  -
أعمال اهلندسة املدنية األخرى5329

أعمال اهلندسة املدنية األخرى53290
هذه الفئة الفرعية تشمل:

أعمال اهلندسة املدنية األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر  -
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يبيِّ���ن اجلزء الس���ادس العالق���ات القائمة بني التصني���ف املركزي 
للمنتجات، اإلصدار 1.1، واإلصدارات الس���ابقة من ذلك التصنيف. 
عة  وقد قدِّمت التناظرات لتمكني املستخدمني من مقارنة البيانات املجمَّ
أو املنشورة وفقًا للصيغ املختلفة للتصنيف املركزي للمنتجات ولتقييم 

التغيريات اليت ُأدخلت يف عمليات التنقيح
ويف مجيع جداول التناظر املبيَّنة ال تشري العالمة )*( إاّل إىل ارتباط 

جزئي بني الرموز املبيَّنة.
والفص���ل “أواًل” يبيِّ���ن مجيع الرم���وز اليت تأث���رت بالتغيريات يف 
األب���واب 0 إىل 4. وه���ذه التغيريات تقتصر أساس���ًا عل���ى التعديالت 
���ق يف ع���ام 2002  الضروري���ة ال���يت ُأدخل���ت بع���د تنقيح النظام املنسَّ
والتصحيحات اليت ُأدخلت يف مناسبات خمتلفة على اإلصدارات السابقة 
للتصني���ف املركزي للمنتج���ات. وغالبية التغي���ريات تعكس ارتباطات 
���ق. وهيكل التصنيف املركزي للمنتجات نفس���ه  جديدة بالنظام املنسَّ
تأث���ر بإدخال رموز جديدة ملنتجات نفايات حمددة )املجموعة 399 يف 
التصنيف املركزي للمنتجات( وبعض التعديالت اليت دعت احلاجة إىل 
إدخاهل���ا على جمال الفئات الفرعية القائم���ة يف ذلك التصنيف. ونتيجة 
لذلك جرى إلغاء فئ���ة فرعية واحدة من التصنيف املركزي للمنتجات 
)23140(. وبالنسبة لكل رمز من الرموز املدَرجة جرى إبراز التغيريات 
الفعلي���ة اليت ُأدخلت من اإلصدار 1.0 يف اإلصدار 1.1 من التصنيف 

املركزي للمنتجات.
والفص���ل “ثانيًا” يصف االرتباط ب���ني الفئات الفرعية الفردية يف 
األب���واب 5 إىل 9 من التصنيف املرك���زي للمنتجات، اإلصدار 1.0، 
والتصني���ف املركزي للمنتجات، اإلص���دار 1.1. وبالنظر إىل أن جمال 
التغيريات بني هذين اإلصدارين هو جمال حمدود فإن الرموز اليت تأثرت 
بالتغي���ريات ه���ي وحدها املبيَّنة يف هذا اجل���دول. والرموز غري املدرجة 
مجيعه���ا توجد لكل منها عالقة مباش���رة مع الرمز نفس���ه يف التصنيف 
اآلخر دون إدخال تغيريات يف املجال. والقائمة الواردة يف الفصل الثاين 
تب���دأ بالتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0، وترتبط باإلصدار 

1.1. واالرتباطات مبيَّنة على أعلى املستوى األكثر تفصياًل فقط.

والفصل “ثالثًا” يبيِّن عكس التناظرات الفصل الثاين، مع البدء من 
التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، والربط باإلصدار 1.0. 
 واالرتباط���ات مبيَّنة على أكثر املس���تويات تفصي���اًل فقط. ومرة أخرى 

ال يبّين اجلدول سوى الرموز اليت تأثرت بالتغيريات بني اإلصدارين.
وغالبية التغيريات يف الفصل���ني “ثانيًا” و“ثالثًا” تغطي حتركات 
خدم���ات فردية ب���ني فئات فرعية يف ح���ني أن رمز وعناوي���ن الفئات 
الفرعية املتأثرة ظلت دون تغيري. وبالنظر إىل أنه من املتعذر التفريق بني 
ه���ذا التغيري يف املجال ورمز وعنوان ه���ذه الفئات الفرعية وحدها فقد 
استخدمت املالحظات لشرح التغيري يف املجال وليس لوصف املضامني 

املتبقية للفئة الفرعية.
والفص���ل “رابعًا” يبيِّ���ن التناظر الكامل ب���ني التصنيف املركزي 
املؤق���ت للمنتج���ات والتصنيف املركزي للمنتج���ات، اإلصدار 1.1. 
وه���ذه القائمة تبدأ من التصنيف املركزي املؤق���ت للمنتجات وترتبط 
باإلص���دار 1.0. والتناظر يش���مل مجيع الرموز وه���و مبيَّن على مجيع 

مستويات التصنيف.
والفصل “خامس���ًا” يبيِّن عكس التناظ���رات املوجودة يف الفصل 
“رابعًا” ب���دًءا من التصنيف املركزي للمنتج���ات، اإلصدار1.1، مع 
الرب���ط بالتصني���ف املركزي املؤقت للمنتجات. والتناظر يش���مل مجيع 

الرموز، وهو مبيَّن على مجيع مستويات التصنيف.
واألوصاف الواردة يف الفصلني “رابعًا” و“خامسًا” ُطبِّقت على 
الفئات على مس���توى التصنيف األكثر تفصياًل وحده ومل ُتذكر إال إذا 
كان التصني���ف الثاين )‘الصغري’( يس���تخدم فئ���ات فرعية جزئية. ويف 
احلاالت اليت مل ُتستخدم فيها فئات فرعية جزئية فإن العنوان املستَخدم 
د عادًة اجلزء الفعلي  للفئة الفرعية يبيِّن التفاصيل بالفعل. واألوصاف حتدِّ
الذي يتضمنه كل ارتباط معيَّن. غري أنه بالنظر إىل أن األوصاف تشري 
إىل اجل���زء من الفئة الفرعية الذي يتضمن���ه التصنيف ‘الصغري’ فإنه من 
املمكن أن يكون التركيز خمتلفًا وأن يكون هناك اختالف بني الفصلني 

“رابعًا” و“خامسًا” بالنسبة لوصف نفس االرتباط.

مقدمـــة
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 أواًل - التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1: التغيريات يف األبواب 
0 إىل 4: قائمة الرموز املتأثرة

الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئة اجملموعة 
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3

منتجات الزراعة واحلراجة وصيد األمساكالباب 0
منتجات الزراعة والبستنة وفالحة احلدائق ألغراض السوق القسم 01

خضر012
*01121212.10054.89اخلروب01231

فواكه وجوزيات013
*19057.91. - 11 .01120807بطيخ بأنواعه 01341

بذور زيتية ومثار زيتية014
بذور عباد الشمس ومسسم وقرطم ولفت وسلجم 014301430

وخردل
0111 1205, 1206,

1207.40 - .60
222.4 - .7

,1204 ,1203 0111بذور زيتية غري مصنفة يف موضع آخر ومثار زيتية 014901490
 1207.10, .30,

.91-.99

223.1-.7

نباتات حيَّة؛ أزهار مقطوفة وبصيالت؛ وبذور 015
زهور ومثار؛ بذور نباتية

01121209.91292.54بذور نباتية، ما عدا بذور البنجر015401540

نباتات ُتستخدم لصناعة السكر018
054.88*01111212.99قصب السكر018201820

مواد نباتية خام غري مصنفة يف موضع آخر019
سيزال 01923 ن،  معطَّ أو  خام؛  أصلي،  وقنب  كتان 

أغاف  اجلنس  من  النسجية  األلياف  من  وغريه 
مانيال  وقنب  نارجيل  ألياف  خام؛   ،”Agave“

ورامي )قنب سيام( وألياف نباتية أخرى، خام

0111  5301.10,
 5302.10, 5304.10,
5305.11, .21, .90*

 265.11, .21, .41,
.51, .71, .81

وبذور 019401940 أخرى  بنجر  وبذور  سكر  بنجر  بذور 
نباتات علفية

01111209.10-.29292.51, .52

*89. ,054.84*1212.99 ,01111210مواد نباتية خام أخرى019901990

ة ومنتجات حيوانيةالقسم 02 حيوانات حيَّ
منتجات حيوانية أخرى029

*022.12*01210401.20حليب، خام029102910

الصوف 02962 ذلك  يف  مبا  مشحوم،  منتوف،  صوف 
اخلشن،  احليواين  الوبر  جزاته؛  املغسولة   املنتوف 

مبا يف ذلك وبر اخليل

1511 0503, 5101.19,
5102.20

268.19, .5

ق أو ممشط02963 19268.3. ,01225102.11وبر حيوانات ناعم، غري ممشَّ

3. ,29.-23. ,21. ,90212.1.-60. ,01224301.10جلود فراء خام، ما عدا جلود الضأن ذات الفراء02972

22. ,30212. ,01224301جلود فراء خام للضأن ذات الفراء02973
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جلود خام حليوانات أخرى غري مصنفة يف موضع آخر 02974
)طرية أو حمفوظة ولكن غري جمهزة أكثر من ذلك(

01224103.20 - .90211.99

منتجات احلراجة وقطع األخشابالقسم 03
الصموغ الطبيعية032

02001301292.2صمغ اللك؛ صموغ طبيعية أخرى، راتنجات032303230

منتجات حراجية أخرى039
يف 039303930 أساسًا  املستخَدمة  األنواع  من  نباتية  مواد 

الضفر أو احلشو أو التِبطني، مواد نباتية خام من 
الدبغ؛  أو  الصبغ  يف  أساسًا  املستخَدمة  األنواع 

منتجات نباتية غري مصنَّفة يف موضع آخر

0200 1401 - 1403,
1404.10, .90

292.3, .92, .93, .99

األمساك ومنتجات صيد األمساك األخرىالقسم 04
أمساك، حيَّة، أو طازجة أو مربَّدة041

05020301034.11 ,0501أمساك، حيَّة041104110

18. - 69034.12. - 05020302.11 ,0501أمساك، طازجة أو مبَّردة041204120

فقاريات 042 ال  رخويات؛  جممدة؛  غري  قشريات، 
مائية أخرى، حيَّة أو طازجة أو مربَّدة

29036.2. - 05020306.21 ,0501قشريات، غري جممَّدة042104210

05020307.10036.31رخويات042204220

أو 042304230 طازجة  أو  حيَّة  أخرى،  مائية  فقاريات  ال 
مربَّدة

0501, 0502 0307.21, .31,
.41, .51, .91

036.33, .35

حيوانات مائية أخرى049
مرجان وما مياثله من منتجات، أصداف رخويات 049104910

أو قشريات أو قنفذيات جلد ولسان حبر
0501, 05020508291.15

05020509291.97 ,0501إسفنج طبيعي من أصل حيواين049204920

أعشاب حبر وطحالب أخرى، طرية أو جممدة أو 049304930
جمفَّفة، سواء كانت أو مل تكن مسحوقة

0501, 05021212.20292.97

الركازات واملعادن؛ الكهرباء والغاز واملاءالباب 1
ركازات الفلزاتالقسم 14

زاهتا )خالف 142 ركازات الفلزات غري احلديدية ومركَّ
زاهتا( ركازات اليورانيوم والثوريوم ومركَّ

األخرى 142914290 احلديدية  غري  الفلزات  ركازات 
زاهتا )خالف ركازات اليورانيوم والثوريوم  ومركَّ

زاهتا( ومركَّ

1320 2602, 2605, 2607 -
 2611, 2613 - 2615,

2617

287.4 - .9
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معادن أخرىالقسم 16

املعادن الكيميائية ومعادن األمسدة161
,2528 ,2511 1421معادن كيميائية أخرى161916190

 2529, .21, .22,
2530.20, .90

 278.54, .55, .92,
.94, .99

النسف؛ 163 حجر  كرمية؛  وشبه  كرمية  أحجار 
ة طبيعية؛ معادن أخرى ُسنباَذج؛ معادن حاكَّ

,2506.10 ,2504 1429معادن أخرى غري مصنَّفة يف مواضع أخرى163916390
 .29,2512, 2519,

 2524 - 2526,
 2529.10, .30,
2530.10, 2621

 278.22, .24, .25, .4,
 .51*, .52, .53, .69,

.93, .95, .98

املاءالقسم 18
ماء طبيعي180

*111.01*41002201.90ماء طبيعي180018000

املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ؛ املنسوجات وامللبوسات واملنتجات اجللديةالباب 2
اللحوم، واألمساك، والفواكه، واخلضراوات، والزيوت والدهونالقسم 21  

اللحوم ومنتجاهتا 211
الطيور 21122 من  لألكل  صاحلة  حلوم  وفضالت  حلوم 

الداجنة، جممَّدة 
1511 0207.12, .14,

.25, .27, .33, .36
012.32, .35, .36

لألكل، 21129 صاحلة  أخرى  حلوم  وفضالت  حلوم 
دة )مبا فيها حلوم األرانب(  طازجة أو مربَّدة أو جممَّ

ما عدا أرجل الضفادع

1511 0208.10, .30,
.40, .50, .90

012.91, .99

زيوت ودهون حيوانية ونباتية216
35. ,15111505411.34شحم الصوف21612

والزيتون 216321630 السوداين  والفول  الصويا  فول  زيوت 
القطن  وبذرة  والقرطم  الشمس  عباد  وبذور 

واللفت والسلجم واخلردل، خام

1514 1507.10,
 1508.10,
 1509.10,

 1512.11, .21,
1514.11, .91

 421.11, .21, .31,
.41, .51, .71

والزيتون 216521650 السوداين  والفول  الصويا  فول  زيوت 
القطن  وبذرة  والقرطم  الشمس  عباد  وبذور 
جتزئتها،  ونواتج  واخلردل  والسلجم  واللفت 
لة كيميائيًا؛ زيوت أخرى  مكرَّرة ولكن غري معدَّ
ال ُتستخلص إال من زيت الزيتون وزيت السمسم 
ومن نواتج جتزئتهما، سواء كانت مكرَّرة أو غري 

لة كيميائيًا مكرَّرة ولكن غري معدَّ

15141507.90, 1508 
 .90, 1509.90,

 1510, 1512.19,
 .29, 1514.19,

.99 1515.50

 421.19, .29, .39,
.42, .49, .59, .79, .8
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زيوت النخيل وجوز اهلند ولب نوى مثرة النخيل 216721670
مكرَّرة  جتزئتها،  ونواتج  الكتان  وبذر  والباباسو 
اخلروع  زيوت  كيميائيًا؛  لة  معدَّ غري  ولكن 
وبذور التنغ واهلوهوبا ودهون وزيوت نباتية ثابتة 
جتزئتها،  ونواتج  الصفراء(  الذرة  زيت  )باستثناء 
غري مصنفة يف موضع آخر، سواء كانت مكرَّرة 

لة كيميائيًا أو غري مكرَّرة ولكن غري معدَّ

1514 1511.90,
 1513.19, .29,
 1515.19, .30,

.40, .90

 422.19, .29, 39, .49,
.5, .9

منتجات طواحني احلبوب والنشا ومنتجات النشا؛ املنتجات الغذائية األخرىالقسم 23

منتجات طواحني احلبوب231
047.2 ,20046.2. -15311103.11جريش وطحني وكريات حنطة وحبوب أخرى231323130

منتجات املخابز234
حلوة؛ 234223420 بسكويتات  مياثله؛  وما  الزجنبيل  كعك 

فطائر مشوية ورقاقات
1541 1905.20, .31,

.32
048.42

املنتجات الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر239
زات 23912 بدائل بن حمتوية على بن؛ خالصات وأرواح ومركَّ

بن ومستحضرات أساسها هذه املنتجات أو أساسها 
النب؛ شيكوري حممَّص وبدائل أخرى للنب املحمَّص 
زاهتا، قشور وعصف النب وخالصاهتا وأرواحها ومركَّ

1549 0901.90,
 2101.11, .12,

.30

071.13, .3

موضع 23999 يف  مصنَّفة  غري  أخرى  غذائية  منتجات 
آخر

1549 1302, 1901.90,
2106

 098.94, .99, 292.94 -
96, 112.43

املشروباتالقسم 24
معطرة 241 ومخر  روحية  مشروبات  إثيلي؛  كحول 

وغريها من املشروبات الروحية
كحول إثيلي غري حموَّل الصفات الطبيعة تقل قوته 241324130

الكحولية حجمًا عن 80 يف املائة؛ مشروبات روحية 
ومخر معطرة وغريها من املشروبات الروحية

15512208112.41, .42, .44 - .49

املعبأة 244 املعدنية  املياه  الكحولية؛  املشروبات غري 
يف قوارير

مياه )مبا يف ذلك املياه املعدنية واملياه الغازية(، غري 244124410
املياه  باستثناء  هات،  منكِّ إليها  مضاف  أو  حمالَّة 

الطبيعية والثلج واجلليد 

15542201.10, .90*111.01*

غزل وخيوط؛ أقمشة منسوجة ومعنقدةالقسم 26

رة ألغراض الغزل261 ألياف نسجية طبيعية حمضَّ
غري 261926190 ولكن  ُمجهَّزة  أخرى،  نباتية  نسجية  ألياف 

مغزولة؛ ُمشاقة وفضالت هذه األلياف
1711 5301.21, .29, .30,

 5302.90, 5304.90,
5305.19, .29, .90*

 265.12, .13, .29,
.49, .59, .79, .89
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أقمشة تريكو أو كروشيه، ملبوسات القسم 28
أقمشة تريكو أو كروشيه281

,6003 ,6002 1730أقمشة تريكو أو كروشيه أخرى281928190
 6004, 6005,

6006

655.2

ملبوسات، باستثناء امللبوسات الفرائية282
حتتية 28225 وقمصان  شريت(  )يت  تائية  قمصان 

مسنَّنة  أو  )تريكو(  مصنَّرة  أخرى،  وصدريات 
بغرزة معقوفة )كروشيه(

18106109845.4

جلود ومنتجات جلدية؛ أحذيةالقسم 29
جلد طبيعي مدبوغ أو مهيأ؛ جلد تركيبـي291

اع 291129110 اع وجلد ل�مَّ جلود مطرَّاة )شامواه(؛ وجلد ل�مَّ
صفائحي؛ جلد ممعَدن

19114114611.8

وخيل، 291229120 بقر  من  حيوانات  جلود  أخرى،  جلود 
بدون وبر

19114104, 4107611.3, .4

جلود أخرى، بدون وبر )مبا يف ذلك جلد الضأن 291329130
تركيب�ي  جلد  اجلدي(؛  أو  املاعز  أو  احلمل  أو 

بقاعدة جلدية أو ألياف جلدية

1911 4105, 4106,
 4112, 4113,

4115.10

611.2, .5 - .7

ات الباب 3 سلع أخرى قابلة للنقل، فيما عدا املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّ
عجائن الورق والورق ومنتجات الورق؛ مواد مطبوعة وأصناف ذات صلة هباالقسم 32

عجائن الورق والورق والورق املقوى )الكرتون(321
أنواع أخرى من الورق والورق املقوى، غري املطلي، 32129

من النوع املستعمل للكتابة أو الطباعة أو التخطيط 
وورق البطاقات املثقبة، وورق األشرطة املثقبة 

21014802.20 - .69 641.22 - .29, .57 -
.59, 642.48*

19641.51.-21014805.11ورق شاحذ شبه كيميائي )وسط مموج(، غري مطلي32134

*25641.54. ,21014805.24ورق متعدد الطبقات وورق مقوى، غري مطلي32135

غري 32136 املقوى  والورق  الورق  من  أخرى  أنواع 
مقطع  غري  )سجائر(،  لفائف  وورق  املطلي؛ 

تقطيعًا خاصًا، أو يف شكل دفاتر أو أنابيب

2101 4805.30 - .93,
4813.90

 641.52, .54*, .55,
.56

)الَطفل 32143 بالكاولني  مطلي  مقوى  وورق  ورق 
الصيين( أو مبواد غري عضوية أخرى

21014810 641.32 - .34, .74 -
.77, 642.48*

ورق 32191 وأنواع  الَنسخ  ذايت  وورق  كربون  ورق 
كبرية؛  غري  بأحجام  النقل  أو  للَنسخ  أخرى 
“أوفسيت”،  ولوحات  للَنسخ  استنسالت 

اق غ أو لصَّ مصنوعة من ورق؛ ورق مصمَّ

2109 4816, 4823.12,
.19

642.42, .44
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أصناف أخرى من الورق والورق املقوى واحلشو 32199
ألياف  من  املصنوعة  واألنسجة  السليولوزي 
أشكال خاصة؛  أو  مبقاسات  عة  مقطَّ سليولوزية، 
ورق لفائف )سجاير(، على هيئة دفاتر أو أنابيب، 
أصناف  سم؛   5 عرضها  يتجاوز  ال  لفات  أو 
أخرى من لب الورق أو الورق أو الورق املقوى 
أو احلشو السليولوزي أو األنسجة املصنوعة من 

ألياف سليولوزية

2109 4813.10, .20,
 4822, 4823 .20,
.40, 60, .70, .90

642.41, .45, .91 - .93, .99

املواد 322 عدا  )ما  ومطبوعات  ونشرات  كتب 
أوراق  مطبوعة؛  وخرائط  مطبوعة،  اإلعالنية( 

موسيقية مطبوعة أو خمطوطة
22134904892.85أوراق موسيقية مطبوعة أو خمطوطة322632260

سجالت، ودفاتر حسابات، ودفاتر مالحظات، 326
ودفاتر ورق رسائل، ودفاتر مذكرات وأصناف 
وأغلفة  وأغلفة،  نشاف،  ورق  ودفاتر  مماثلة، 
من  أخرى،  مكتبية  وأصناف  ومناذج،  ملفات، 

ورق أو ورق مقوَّى
مالحظات، 326032600 ودفاتر  حسابات،  ودفاتر  سجالت، 

ودفاتر ورق رسائل، ودفاتر مذكرات وأصناف مماثلة، 
ودفاتر ورق نشاف، وأغلفة، وأغلفة ملفات، ومناذج، 

وأصناف مكتبية أخرى، من ورق أو ورق مقوَّى

2109, 2221, 22224820642.3

رة؛ الوقود النوويالقسم 33 منتجات فرن الكوك؛ املنتجات النفطية املكرَّ
الزيــوت النفطيــة والزيــوت املنَتجــة مـــن املواد 333

اخلــام؛  النفــط  خــالف  )البيتومينيــة(،  القرييــة 
مستحضـــرات غري مصنفة يف موضع آخر حتتوي 
على نسبة 70 يف املائة أو أكثر وزنًا من هذه 

الزيوت كمكونات أساسية يف املستحضرات
كحول حمركات )غازولني( مبا يف ذلك كحول 333133310

الطائرات
23202710.11*334.11

334.12*23202710.11وقود نفاثات من النوع الكحويل )من نوع الغازولني(333233320

الزيوت 333333330 من  وغريها  أخرى  خفيفة  نفطية  زيوت 
النفط  )خبالف  القريية  املعادن  من  الناجتة  اخلفيفة 
اخلام(؛ مستحضرات خفيفة غري مصنفة يف موضع 
آخر حتتوي على ما ال يقل عن نسبة 70 يف املائة 
من  مستخرجة  زيوت  أو  نفطية  زيوت  من  وزنًا 
املعادن القريية )خبالف النفط اخلام( حبيث تكون هذه 

الزيوت هي املكونات األساسية للمستحضرات

23202710.11*334.19

نوع 333433340 من  النفاثات  وقود  ذلك  يف  )مبا  كريوسني 
الكريوسني(

23202710.19*334.21
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متوسطة 333533350 وزيوت  أخرى  متوسطة  نفطية  زيوت 
كريوسينا(،  )ليست  قريية  معادن  من  مستخرجة 
خبالف النفط اخلام؛ مستحضرات متوسطة غري مصنفة 
يف موضع آخر حتتوي على ما ال يقل عن نسبة 70 
يف املائة وزنًا من زيوت نفطية أو زيوت مستخرجة 
من معادن قريية )غري النفط اخلام(، حبيث تكون هذه 

الزيوت هي املكونات األساسية للمستحضرات

23202710.19*334.29

334.3*23202710.19زيوت غاز 333633360

334.4*23202710.19زيوت وقود، غري مصنفة يف موضع آخر333733370

زيوت تزليق نفطية، وزيوت مستخَرجة من معادن 333833380
ثقيلة  ثقيلة أخرى وزيوت  نفطية  قريية، وزيوت 
اخلام(،  النفط  )غري  قريية  معادن  من  مستخرجة 
ثقيلة غري مصنفة يف موضع آخر  ومستحضرات 
حتتوي على ما ال يقل عن نسبة 70 يف املائة وزنًا 
من زيوت نفطية أو زيوت مستخرجة من معادن 
قريية )غري النفط اخلام(، حبيث تكون هذه الزيوت 

هي املكوِّنات األساسية للمستحضرات

23202710.19*334.5

املواد الكيميائية األساسيةالقسم 34
املواد الكيميائية العضوية األساسية341

وهاليداهتا 341434140 واندريداهتا  كربوكسيلية  أمحاض 
البريوكسية، ومشتقاهتا  وأمحاضها  وبريوكسيداهتا 
عدا  املنترتة،  أو  املنترجة  أو  املسلفنة  أو  املهلجنة 
حامض الساليسيليك وأمالحه واستراته وأمالحها

2411 2915 - 2917,
 2918.11 - .19,

.29, .30, .90

 513.7, .8, .91, .92*,
.94, .59, 96*

مركبات تعمل عمل األمينات؛ ومركبات أمينية 341534150
واستراته،  الليسني  عدا  األكسجني،  عمل  تعمل 
وأمالحه؛  الغلوتاميك  وحامض  وأمالحها، 
اليورينات ومشتقاهتا وأمالح مشتقاهتا؛ مركبات 
اميينية؛  ومركبات  الكربوكسيميد  عمل  تعمل 
مركبات تعمل عمل النتريل؛ مركبات ديازوية أو 
أزوية أو أزوكسية؛ املشتقات العضوية للهيدرازين 
بوظيفة  تقوم  مركبات  للهيدروكسيالمني؛  أو 

أخرى للنيتروجني

2411 2921, 2922.11
 - .39, .43, .44,

 .49, .50, 2924.21,
2925- 2929

 514.5, .61 - .63, .65,
.67, .73, .82 - .89

عضوية 341634160 ومركبات  العضوي  الكربيت  مركبات 
غري  حلقية  مركبات  أخرى؛  عضوية  وغري 
أمحاض  آخر؛  موضع  يف  مصنفة  غري  متجانسة 

نووية وأمالحها

2411 2930, 2931,
 2932.11 -.19,
 .21, .91-.99,

 2933.29 - .49,
 .61, .71 - .99,
 2934.10, .20,

91-.99

 515.4, .5, .61, .62,
 .69, .73 - .75, .76*,

.77, .79
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مواد كيميائية غري عضوية أساسية، غري مصنفة 342
يف موضع آخر

وأمالح 342434240 أمالح  التريامونيوم؛  فوسفاتات 
غري  عضوية  غري  وفلزات  ألمحاض  بريوكسيدية 

مصنَّفة يف موضع آخر

24112826, 2827.20-
 .60, 2828 - 2833,

 2834. 29,
 2835.10, .22-39,

2836.20 - .9

 523.1, .22, .29, .3,
 .4, .59, .61 - .65,

.72 - .79

أسود 344 صبغ  طة؛  منشَّ طبيعية  معدنية  منتجات 
حيواين، زيت صنوبر راتنجي؛ زيوت تربينية ناجتة 
خام؛  دايبنتني  الصنوبرية؛  األخشاب  معاجلة  من 
وأمحاض  قلفونية  صنوبر؛  زيت  خام؛  باراسيمني 
القلفونية ومشتقاهتا؛ روح قلفونية وزيوت قلفونية؛ 
صمغ متخلف عن عمليات التقطري؛ قطران خشب؛ 
نافتا  كريوسوت خشب؛  اخلشب؛  قطران  زيوت 

خشب؛ زفت نبايت؛ زفت لطالء براميل اجلعة
أسود 344034400 صبغ  طة؛  منشَّ طبيعية  معدنية  منتجات 

حيواين؛ زيت صنوبر راتنجي؛ زيوت تربينية ناجتة 
خام؛  دايبنتني  الصنوبرية؛  األخشاب  معاجلة  من 
وأمحاض  قلفونية  صنوبر؛  زيت  خام؛  باراسيمني 
القلفونية ومشتقاهتا؛ روح قلفونية وزيوت قلفونية؛ 
صمغ متخلف عن عمليات التقطري؛ قطران خشب؛ 
نافتا  كريوسوت خشب؛  اخلشب؛  قطران  زيوت 

خشب؛ زفت نبايت؛ زفت لطالء براميل اجلعة

2411 3802.90, 3803,
3805 - 3807

598.11, .13 - .18 ,.65

منتجات كيميائية أساسية متنوعة345
2905.45512.22 ,24241520 ,2411غليسرين345734570

منتجات كيميائية أخرى؛ ألياف اصطناعيةالقسم 35
منتجات صيدلية352

محض 352235220 منه؛  مشتقة  وأمالح  واسترات  ليسني 
الرباعية  األمونيوم  أمالح  وأمالحه؛  اجللوتاميك 
ليسيثينات  الرباعية؛  األمونيوم  وهيدروكسيدات 
وغريها من الفوسفوأمينولبيدات؛ أميدات الحلقية 
ومشتقاهتا واألمالح املشتقة منها؛ أميدات حلقية 

)ما عدا اليورينات( ومشتقاهتا وأمالحها

2423 2922.41, .42,
 2923, 2924 .11,

.19, .23 - .29

514.64, .71, .79, .81

الكتونات غري مصنفة يف موضع آخر؛ مركبات 352335230
عدم  ذرَّات(  )أو  ذرَّة  هبا  متجانسة  غري  حلقية 
النيتروجني فقط، وحتتوي على حلقة  جتانس من 
بريازول غري مدجمة، أو حلقة بريمييدين، أو حلقة 
بيربازين، أو حلقة تريازين غري مدجمة، أو منظومة 
آخر؛  شيء  مع  مدجمة  غري  فينوثيازين  حلقات 

هيدانتون ومشتقاته؛ سلفوناميدات

2423 2932.29,
 2933.11, .19, .21,

 .52 - .59, .69,
2934.30, 2935

 515.63, .71, .72,
.76*, .78, .8
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بروفيتامينات )فيتامينات كامنة الفعالية( وفيتامينات 352535250
نباتية  وقلوانيات  جليكوسيدات  وهورمونات؛ 
وأمالحها وإيثرياهتا واستراهتا ومشتقاهتا األخرى؛ 

مضادات حيوية

2423 2936 - 2939,
2941

 513. 92*, .96*,
541.1, .3 - .5, .61

3004542 ,24233003أدوية، لالستخدامات العالجية أو الوقائية352635260

لألغراض 352935290 أدوات  أو  أخرى  صيدلية  منتجات 
الطبية أو اجلراحية

2423 3001, 3002,
3005, 3006

 541.62 - .64, .91*,
.92-99, 598. 99*

وعطـــور 353 تنظيـــف  ومستحضـــرات  صابــون 
ومستحضرات جتميل 

ذات 35321 عضوية  ومستحضرات  منتجات  صابون؛ 
نشاط سطحي ُتستخدم كصابون؛ ورق وحشو 
ولباد وأصناف غري منسوجة، ُمشرَّبة أو مكسوَّة 

اة بصابون أو منظف أو مغطَّ

24243401554.1, .22*

ألياف اصطناعية355
خيوط اصطناعية )ما عدا خيوط احلياكة واخليوط 355535550

مهيأة  الزوي(، غري  متعددة  أو  )املتعددة(  املزوية 
للبيع بالتجزئة

24305403.10 - .39651.72 - .75

املطاط ومنتجات اللدائنالقسم 36
اإلطارات واألنابيب املطاطية361

.,30. ,4011.20 2511إطارات هوائية جديدة أخرى، من املطاط36113
61- .99

625.2, .3, .5

دة، من املطاط361236120 19625.92.- 25114012.10إطارات هوائية جمدَّ

فة يف موضع آخرالقسم 37 الزجاج واملنتجات الزجاجية واملنتجات غري الفلزية األخرى غري املصنَّ
الزجاج واملنتجات الزجاجية371

قناين وبرطمانات وقوارير وأوعية أخرى، مصنوعة 37191
أو  البضائع  لنقل  نوع مستخدم  من  من زجاج، 
تعبئتها، خالف األمبوالت والسدادات واألغطية 

واملغالق األخرى، مصنوعة من زجاج

26107010. 20, .90665.11

أثاث؛ سلع أخرى قابلة للنقل غري مصنفة يف موضع آخرالقسم 38
جموهرات وأصناف ذات صلة382

12. ,21667.11. ,05027101.10 ,0501آللئ، طبيعية أو مستَنَبتة وغري مشغولة382138210

36917118961.11نقود معدنية382538250

نفايات أو فضالتالقسم 39
نفايات الصناعات الغذائية وصناعة التبغ391
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معاجلة 391239120 عن  الناجتة  املخلفات  من  وغريها  خنالة 
احلبوب أو النباتات البقولية؛ مواد ونفايات نباتية، 
وخملفات ونواتج عرضية نباتية، سواء كانت أو مل 
تكن على هيئة كريات، من األنواع املستخَدمة يف 

أغذية احليوانات، غري مصنفة يف موضع آخر

2302, 2308081.19, .2

نفايات أو فضالت غري معدنية392
مدبوغ 392239220 جلد  ونشارة  مدبوغ،  جلد  فضالت 

ومسحوقه ودقيقه
4115.20211.91

نفايات أو فضالت معدنية393
رماد وفضالت )خالف الناجتة عن صناعة احلديد 393239320

بات  مركِّ أو  فلزات  على  حتتوي  الصلب(،  أو 
فلزية، باستثناء املعادن الثمينة

2620288.1

نفايات وفضالت من ذهب أو من معادن مكسوَّة 39331
بغطاء من ذهب

7112.91971.03*

الذهب( 39332 مثينة )خالف  فلزات  نفايات وفضالت 
أو فضالت ونفايات فلزات مكسوَّة بفلزات مثينة 

)خالف الذهب(

7112.92, .99289.2*

مركبات 39333 أو  مثني  معدن  على  حيتوي   رماد 
معادن مثينة

7112.30289.2*, 971.03*

نفايات وفضالت أخرى399
*3825.10598.99نفايات البلديات399139910

*3825.20598.99رواسب املجارير399239920

*99 .598 ,*541.91 3825.30نفايات العيادات الطبية399339930
848.22*, 872.21*

*99 .49598. ,3825.41املذيبات العضوية للنفايات399439940

الصناعات 399539950 أو  الكيميائية  الصناعات  من  نفايات 
املترابطة

 2710.91, .99
3825.50 - .69

334*, 598.99*

*99 .3825.90598نفايات أخرى غري مصنفة يف موضع آخر399939990

اتالباب 4 املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّ
الفلزات القاعديةالقسم 41

فلزات مثينة قاعدية وفلزات مكسوَّة بفلزات مثينة 413
بالبالتني(، 413241320 املطلي  الذهب  ذلك  يف  )مبا  ذهب 

أو  الُصنع،  تامة  شبه  بأشكال  أو  مطروق   غري 
بشكل مسحوق

27207108971.01, .4
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منَتجة 416 وأصناف  أخرى  حديدية  غيــر  فلــزات 
والفضالت(؛  النفايات  ذلك  يف  )مبا  منها 
منها؛  منَتجة  وأصناف  خزفية  فلزية  سبائك 
ُصنــع  خملفــات  عــدا  )مــا  وخمــلفات   رمــاد 
أو  فلزات  على  حتتوي  الصلب(،  أو  احلديد 

مركبات فلزية

تنغسنت وموليبدنوم وتنتالوم ومغنيسيوم وكوبالت 41601
وكادميوم وتيتانيوم وزيركونيوم وبريليوم وغاليوم 
وهافنيوم وإنديوم ونيوبيوم ورينيوم وثاليوم، غري 
منها،  ومساحيق  وفضالت  ونفايات   مطروقة، 
ما عدا مساحيق املغنيسيوم؛ طليات مطفأة اللمعة 
الوسيطة  املنتجات  من  وغريها  الكوبالت  من 

مليتالورجيا الكوبالت

2720 8101.10, .94, .97,
 8102.10, .94,
 .97, 8103.20,

 .30, 8104.11-.20,
 8105.20, .30,
 8107.20, .30,
 8108.20, .30,
 8109.20, .30,

 8112.12, .13, .51,
.52, .92

689.1, .8, .91, .98

تنغسنت وموليبدنوم وتنتالوم ومغنيسيوم وكوبالت 41602
وكادميوم وتيتانيوم وزيركونيوم وبريليوم وغاليوم 
وثاليوم،  ورينيوم  ونيوبيوم  وإنديوم  وهافنيوم 
مساحيق  منها؛  مصنوعة  وأصناف  مصنَّعة، 

املغنسيوم

2720 8101.95, .96, .99,
 8102.95, .96,
 .99, 8103.90,

 8104.30,
 .90, 8105.90,

 8107.90,
 8108.90,
 8109.90,

8112.19, .59, .99

699.8,.9

يبزموث وانتيمون ومنغنيز وكروميوم وجرمانيوم 41603
ذلك  يف  )مبا  منها  مصنوعة  وأصناف  وفاناديوم 

الفضالت والنفايات(

2720 8106, 8110, 8111,
8112.21, - .40

689.92 - .97

اتالقسم 42 املنتجات املعدنية املصنوعة باستثناء اآلالت واملعدَّ

منتجات معدنية جاهزة أخرى429

وُأُطر 42992 أغالق  عادية؛  معادن  من  وأقفال  مغاليق 
عادية؛  معادن  من  أقفال،  على  تشتمل  بأغالق، 
جتهيزات  عادية؛  معادن  من  وأجزاؤها،  مفاتيح 
والسروج  واألبواب  لألثاث  عادية  معادن   من 

وما مياثلها

28938301, 8302699.11, .13-.19
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آخر 42999 موض��ع  يف  مصنف��ة  غي��ر  معدني��ة،   سل��ع 
)مبا يف ذلك املراسي وخطاطيف السفن وأجزاؤها، 
الطحن واألصناف  أو صلب؛ كرات  من حديد 
أو  حديد  من  املطاحن،  يف  يستخدم  مما  املماثلة 
األسقف،  وأغطية  )املزاريب(،  امليازيب  صلب؛ 
من  املصنَّعة  األخرى  واألجزاء  املناور،  وُأُطر 
مشاجب  الزنك؛  من  مصنوعة  املباين،  مكونات 
القبعات والكتائف والتركيبات املماثلة، املصنوعة 
من معادن عادية؛ الغالقات ذاتية احلركة لألبواب 
املرنة  األنابيب  عادية؛  معادن  من  املصنوعة 
املصنوعة من معادن عادية؛ الالفتات املصنوعة من 

معادن عادية(

2899 7316, 7325,
 7326, 7419.91

 .99, 7508,
 7616.91, .99,
 7806, 7907,

 8007, 8306.10,
8307, 8310

 699.51 .52, .54, .6,
.73 - .79

اآلالت املستعملة يف األغراض العامةالقسم 43
آالت أخرى متعددة األغراض وأجزاؤها439

*99. ,29198484749.2حشيات من ألواح معدنية43924

صة الغرضالقسم 44 آالت خمصَّ
ُعدد آلية وأجزاؤها وتوابعها442

ُعدد تعمل وهي ممَسكة باليد، تدار بضغط اهلواء 44231
أو ذات حمرك غري كهربائي مندمج هبا

2922 8467.11 .19,
.81, .89

745.11, .12

ممَسكة 44232 وهي  تعمل  ميكانيكية   - كهربائية  ُعدد 
باليد، ذات حمرك كهربائي مندمج هبا

2922 8467.21, .22,
.29

778.41 - .45

778.48*99. ,*29228467.91أجزاء للسلع املصنَّفة يف الفئة الفرعية 4425444232

املحاجر 444 واستغالل  التعدين  عمليات  آالت 
واإلنشاء، وأجزاؤها

الثلج 444344430 الركائز واستخراجها؛ جارفات  آالت دق 
ونافخات الثلج؛ آالت أخرى متحركة للتمهيد أو 
التسوية أو الكشط أو احلفر أو الدك أو الترصيص 
أو االستخراج أو الَثقب، غري ذاتية الدفع، لألتربة 
أو املعادن أو الركازات؛ آالت لألشغال العامة أو 

املباين غري مصنفة يف موضع آخر أو ما مياثلها

2924 8430.10, .20,
.61, .69, 8479.10

 723.41, .42, .45
- .48

أسلحة وذخائر وأجزاؤها447
سيوف وخناجر وحراب ورماح وما مياثلها من 447544750

أسلحة، وأجزاؤها، وأغمادها وأجربتها
28939307891.13

صة الغرض وأجزاؤها449 آالت أخرى خمصَّ
آالت جتليد الكتب؛ آالت لصف حروف الطباعة 44914

الستخدامات  وآالت  طباعة  آالت  مياثلها؛  وما 
مساِعدة للطباعة )ما عدا آالت الطباعة “أوفسيت” 

من الطراز املكتيب اليت تغذَّى بصحائف(

2929 8440.10,
 8442.10 - .30,
 8443.11, .19,

.21 - .60

 726.31, .51, .59, .6,
.81, 746.65*
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آالت املكاتب واحملاسبة واحلساب اإللكتروينالقسم 45

آالت املكاتب واملحاسبة، وأجزاؤها وتوابعها451

الفرعية 451745170 الفئات  يف  املصنَّفة  للسلع  وتوابع  أجزاء 
عدا  ما  و45160،  و45130  و45120   45110

األغلفة وصناديق النقل وما مياثلها

3000 8473.10 - .29,
.40

759.91 .93, .95

الفرعية 451845180 الفئة  يف  املصنَّفة  للسلع  وتوابع  أجزاء 
45140

30009009.91-.99759.1

آالت احلساب اإللكتروين وأجزاؤها وتوابعها452
البيانات 452245220 لتجهيز  األداء  ذاتية  رقمية  نقالة   آالت 

احلاسوب  مثل  كغ،   10 من  أكثر  تزن  ال 
“نوتبوك”  واحلاسوب  )“البتوب”(   املحمول 

و“نوتبوك صغري”

30008471.30752.2*

50759.97. ,30008473.30أجزاء وتوابع آالت احلساب452945290

معّدات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالتالقسم 47

مكونات 471 إلكترونية؛  وأنابيب  صمامات 
إلكترونية؛ وأجزاؤها

49. - 43. ,*70776.41. - 32108542.21دوائر وجمموعات إلكترونية مصغَّرة مدَمجة 471647160

أسطوانات وأشرطة مسعية ومرئية475

أو 475147510 الصوت  لتسجيل  ة  ُمعدَّ لة  مسجَّ غري  وسائط 
عدا  )ما  مماثلة  بطريقة  األخرى  الظواهر  تسجيل 
والبطاقات  السينمائي  للتصوير  صة  املخصَّ األفالم 

اليت هلا شريط مغناطيسي(

2429 8523.11 - .20,
.90

898.4, .51, .59*

لتسجيل 475247520 أخرى  وسائط  وأشرطة  أسطوانات 
ل  تسجَّ اليت  الظواهر  من  غريه  أو  الصوت 
بطريقة مماثلة )ما عدا األفالم املخصصة للتصوير 
السينمائي والبطاقات اليت هلا شريط مغناطيسي(؛ 

برامج حاسوب معبأة

  2211, 2213, 2230,
7221

 8524. 10 - .53,
.91,.99

898.6, .71, .79*

بطاقات هلا أشرطة أو شرائح مغناطيسية476

,8523.30  2429 ,2230 ,3210بطاقات هلا أشرطة أو شرائح مغناطيسية 476047600
 8524.60,
8542.10

 776.41*, 898. 59*,
.79*



الرمز املقابل يف

العنوانالفئة الفرعيةالفئةاجملموعة
التصنيف الصناعي الدويل 

د، التنقيح 3.1 النظام املنسق، 2002املوحَّ
د للتجارة  التصنيف املوحَّ

الدولية، التنقيح 3
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واألدوات القسم 48 الدقيقة  واألجهزة  الطبية  األجهزة 
البصرية وساعات اليد والساعات الكبرية

واالختبار 482 والفحص  للقياس  وأجهزة  أدوات 
واملالحة وغريها من األغراض، ما عدا األدوات 
العمليات  يف  للتحكم  وأجهزة  البصرية؛ 

الصناعية؛ وأجزاء وتوابع هلا
أدوات وأجهزة وماكينات للقياس أو الفحص أو 48265

التنظيم أو التحكم، غري مصنفة يف موضع آخر
3312 9031.10 - .80,

 9032.10 -
.81,.89*

 874.25, .61, .63,
.65*

*874.65*33139032.89أنظمة التحكم األوتومايت يف العمليات الصناعية482748270

ساعات اليد والساعات الكبرية وأجزاؤها484
الكبرية 484948490 والساعات  اليد  لساعات  أخرى  أجزاء 

)مبا يشمل املجوهرات واألغلفة واألساور املعدنية 
لساعات اليد(

3330 9111, 9112,
 9113.10, .20,

9114

885.91, .92, .97, .99
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

القسم 54  خدمات اإلنشاء

اآلن خدمات تشكيل املوقع وتنظيفه*54320خدمات تشكيل املوقع وتنظيفه54320 تشمل   54320 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
األخرى  واإلعداد  التطوير  وخدمات  اإلزالة 

للممتلكات التعدينية

إزالة الطبقات العلوية وخدمات التطوير واإلعداد خدمات تشكيل املوقع وتنظيفه*54320خدمات احلفر وإزالة األتربة54330
األخرى للممتلكات واملواقع التعدينية، مبا يشمل 
باستخراج  متعلقًا  كان  ما  عدا  األنفاق،  حفر 

النفط والغاز
تشمل خدمات احلفر وإزالة األتربة54330  54330 الفرعية  الفئة  تعد  مل  مالحظة: 

األخرى  واإلعداد  التطوير  وخدمات  اإلزالة 
للممتلكات واملواقع التعدينية

القسم 61  خدمات جتارة اجلملة

على 61199 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
األخرى  للمنتجات  عقد،  أو  رسم  أساس 

غري املصنَّفة يف موضع آخر

على 61197 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للكهرباء

خدمات جتارة اجلملة للطاقة الكهربائية، عدا ما 
كان على أساس رسم أو عقد

على 61198 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمياه

خدمات جتارة اجلملة للمياه، عدا ما كان على 
أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 61199
واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  عقد،  أو  رسم 

األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر

الالفلزية  للمعادن  اجلملة  جتارة  خدمات 
فة يف موضع آخر،  واملنتجات األخرى غري املصنَّ

عدا ما كان على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو عقد، 61299
للمنتجات األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61297
عقد، للكهرباء

يقدمها  اليت  للكهرباء  اجلملة  جتارة  خدمات 
التجار والسماسرة 

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61298
عقد، للمياه

خدمات جتارة اجلملة للمياه اليت يقدمها التجار 
والسماسرة

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61299
عقد، للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى 

غري املصنَّفة يف موضع آخر

الالفلزية  للمعادن  اجلملة  جتارة  خدمات 
فة يف موضع آخر  واملنتجات األخرى غري املصنَّ

اليت يقدمها التجار والسماسرة

القسم 62  خدمات جتارة التجزئة

غري 62499 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنتجات األخرى غري املصنَّفة يف 

موضع آخر

غري 62497 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للكهرباء

بيع الكهرباء

غري 62498 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمياه

بيع املياه )عن طريق خطوط رئيسية(

غري 62499 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  املحالت 

األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر

غري  الالفلزية  واملنتجات  الالفلزية  املعادن  بيع 
فة يف موضع آخر املصنَّ
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

رسم 62599 أساس  على  التجزئة،  جتارة  خدمات 
للمنتجات األخرى غري املصنَّفة يف  أو عقد 

موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة، على أساس رسم أو 62597
عقد، للكهرباء

بيع الكهرباء

رسم 62598 أساس  على  التجزئة،  جتارة  خدمات 
أو عقد، للمياه

بيع املياه )عن طريق خطوط رئيسية(

خدمات جتارة التجزئة، على أساس رسم أو 62599
عقد للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى 

غري املصنَّفة يف موضع آخر

بيع املعادن الالفلزية واملنتجات الالفلزية األخرى 
فة يف موضع آخر غري املصنَّ

القسم 64  خدمات النقل الربي

احلديدية 64111 بالسكك  الركاب  نقل  خدمات 
بني املدن

احلديدية 64211 بالسكك  الركاب  نقل  خدمات 
يف املدن

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية يف 64112
املدن والضواحي

خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطةخدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة*64100

خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية يف 64212
املدن والضواحي

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64121
عربات للتربيد

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64221
عربات للتربيد

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64122
عربات صهرجيية

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64222
عربات صهرجيية

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات نقل البضائع املوضوعة يف حاويات 64123
حة بالسكك احلديدية يف عربات مسطَّ

خدمات نقل البضائع املوضوعة يف حاويات 64223
حة بالسكك احلديدية يف عربات مسطَّ

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

بالسكك 64124 والطرود  الرسائل  نقل  خدمات 
احلديدية 

بالسكك 64224 والطرود  الرسائل  نقل  خدمات 
احلديدية

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

بالسكك 64129 البضائع  لنقل  األخرى  اخلدمات 
احلديدية 

بالسكك 64229 البضائع  لنقل  األخرى  اخلدمات 
احلديدية

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات الدفع أو الَقْطر للسكك احلديدية64230خدمات الدفع أو الَقْطر للسكك احلديدية 64130

يف 64211 للركاب  املجدَولة  الربي  النقل  خدمات 
املدن والضواحي

خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطةخدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة*64100

خدمات النقل الربي املجدَولة للركاب يف 64311
املدن والضواحي

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

للركاب 64212 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة يف املدن والضواحي

خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطةخدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة*64100

للركاب 64312 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة يف املدن والضواحي

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب بني 64213
املدن

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب بني 64313
املدن

أعيد ترقيم الفئة الفرعية
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

للركاب 64214 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة بني املدن

للركاب 64314 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة بني املدن

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

األخرى 64219 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
للركاب غري املصنَّفة يف موضع آخر

األخرى *64319 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
للركاب غري املصنَّفة يف موضع آخر

ُأعيد ترقيم الفئة الفرعية؛ مالحظة: الفئة الفرعية 
64319 تشمل اآلن خدمات حافالت مشاهدة 

معامل األماكن

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات سيارات األجرة64321خدمات سيارات األجرة64221

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات تأجري سيارات الركاب مبشغِّليها64322خدمات تأجري سيارات الركاب مبشغِّليها64222

واملركبات 64223 احلافالت  تأجري  خدمات 
مبشغِّليها 

األخرى *64319 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
للركاب غري املصنَّفة يف موضع آخر

مبا  األماكن  معامل  مشاهدة  حافالت  خدمات 
يشمل جوالت املدن

واملركبات 64323 احلافالت  تأجري  خدمات 
مبشغِّليها 

ُأعيد ترقيم الفئة الفرعية؛ مالحظة: الفئة الفرعية 
64323 مل تعد تشمل خدمات حافالت مشاهدة 

معامل األماكن

مبركبات 64224 للركاب  الربي  النقل  خدمات 
جيرها إنسان أو حيوان 

مبركبات 64324 للركاب  الربي  النقل  خدمات 
جيرها إنسان أو حيوان

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات النقل الربي غري املجدَول األخرى 64229
للركاب وغري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات النقل الربي غري املجدَول األخرى 64329
للركاب غري املصنَّفة يف موضع آخر

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

عربات 64231 يف  للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
التربيد

عربات 64331 يف  للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
التربيد

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

شاحنات 64232 يف  للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
صهرجيية أو عربات نصف مقطورة 

خدمات النقل الربي للبضائع يف شاحنات 64332
صهرجيية أو عربات نصف مقطورة 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

املوضوعة يف 64233 للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
)شاسيه(  مزودة هبيكل  بشاحنات  حاويات 

للحاويات

خدمات النقل الربي للبضائع املوضوعة يف *64333
حاويات بشاحنات مزودة هبيكل )شاسيه( 

للحاويات

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات النقل الربي للبضائع مبركبات جيرها 64234
إنسان أو حيوان

مبركبات 64334 للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
جيرها إنسان أو حيوان

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات نقل أثاثات املنازل واملكاتب وسلع 64235
أخرى

واملكاتب 64335 املنازل  أثاثات  نقل  خدمات 
وسلع أخرى

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات النقل الربي للرسائل والطرود64336خدمات النقل الربي للرسائل والطرود64236

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةاخلدمات األخرى للنقل الربي للبضائع64339اخلدمات األخرى للنقل الربي للبضائع64239

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات التوصيل املحلي املختلفة64340خدمات التوصيل املحلي املختلفة64240

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات تأجري الشاحنات مبشغِّليها64350خدمات تأجري الشاحنات مبشغِّليها64250

خدمات نقل النفط والغاز الطبيعي عن طريق 64310
خطوط األنابيب 

عن 64410 الطبيعي  والغاز  النفط  نقل  خدمات 
طريق خطوط األنابيب

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات نقل سلع أخرى عن طريق خطوط 64390
األنابيب

خدمات نقل سلع أخرى عن طريق خطوط 64490
األنابيب

أعيد ترقيم الفئة الفرعية
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

القسم 69  خدمات توزيع الكهرباء؛ خدمات توزيع الغاز واملياه عن طريق خطوط رئيسية

نقل الكهرباءنقل الكهرباء69111خدمات نقل وتوزيع الكهرباء69110
توزيع الكهرباءتوزيع الكهرباء69112

املصنَّفة يف *85990 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

قراءة عدادات الكهرباء

خطوط 69120 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية

خطوط 69120 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية

خدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط رئيسية

املصنَّفة يف *85990 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

قراءة عدادات الغاز

البخار واملياه 69210 املياه، ما عدا  خدمات توزيع 
الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية

خدمات توزيع املياه، ما عدا البخار واملياه 69210
الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية

واملياه  البخار  عدا  ما  املياه،  توزيع  خدمات 
الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية

املصنَّفة يف *85990 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

قراءة عدادات املياه

القسم 71  خدمات الوساطة املالية والتأمني واخلدمات املساعِدة

خدمات التجهيز واملقاصة املتصلة باملعامالت 71553
املالية

املتصلة *71553 واملقاصة  التجهيز  خدمات 
باملعامالت املالية

اآلن  تشمل   71553 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
ببطاقات  يتعاملون  الذين  التجار  خدمات 

املديونية

اخلدمات األخرى املساعدة للخدمات املالية 71559
غري املصنَّفة يف موضع آخر

املتصلة *71553 واملقاصة  التجهيز  خدمات 
باملعامالت املالية

ببطاقات  يتعاملون  الذين  التجار  خدمات 
املديونية

اخلدمات األخرى املساعدة للخدمات املالية 71559
غري املصنَّفة يف موضع آخر

تشمل  تعد  مل   71559 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
ببطاقات  يتعاملون  الذين  التجار  خدمات 

املديونية

القسم 72  خدمات العقارات

هبا 72221 املرتبطة  واألراضي  السكنية  املباين  بيع 
على أساس رسم أو عقد

هبا 72221 املرتبطة  واألراضي  السكنية  املباين  بيع 
على أساس رسم أو عقد

تشمل  تعد  مل   72221 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات تقييم العقارات

خدمات تقييم العقارات على أساس رسم *72240
أو عقد

تقييم املباين السكنية على أساس رسم أو عقد

بيع املباين غري السكنية واألراضي املرتبطة هبا 72222
على أساس رسم أو عقد

املرتبطة 72222 واألراضي  السكنية  غري  املباين  بيع 
هبا على أساس رسم أو عقد

تشمل  تعد  مل   72222 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
تقييم العقارات

خدمات تقييم العقارات على أساس رسم *72240
أو عقد

أو  رسم  أساس  على  السكنية  غري  املباين  تقييم 
عقد

تشمل بيع األراضي على أساس رسم أو عقد72230بيع األراضي على أساس رسم أو عقد72230 تعد  مل   72230 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
تقييم العقارات 

خدمات تقييم العقارات على أساس رسم *72240
أو عقد

تقييم األراضي على أساس رسم أو عقد
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لني القسم 73  خدمات التأجري أو االستئجار بدون مشغِّ

لة73310 استخدام 73330منح الترخيص باستخدام الكيانات املسجَّ يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
لة وحقوق االمتياز الكيانات املسجَّ

لة منح ترخيص باستخدام الكيانات املسجَّ

منح الترخيص باحلق يف استخدام املاركات 73320
لة  املسجَّ

استخدام *73340 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
لة وحقوق االمتياز املاركات املسجَّ

حقوق  استخدام  يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
االمتياز

حقوق 73330 استخدام  يف  باحلق  الترخيص  منح 
االمتياز

استخدام *73340 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
لة وحقوق االمتياز املاركات املسجَّ

حقوق  استخدام  يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
االمتياز

األعمال 73340 استخدام  يف  باحلق  الترخيص  منح 
اليت حتميها براءات االختراع 

استخدام 73310 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
برامج احلاسوب

برامج  استخدام  يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
احلاسوب

استخدام 73320 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
النسخ األصلية لألعمال األدبية أو الصوتية 

أو ألعمال التسلية

النسخ  استخدام  يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
األصلية لألعمال األدبية أو الصوتية أو ألعمال 

التسلية

القسم 83  اخلدمات املهنية والعلمية والتقنية األخرى

األجهزة *83141خدمات اخلربة االستشارية يف األجهزة83141 يف  االستشارية  اخلربة  خدمات 
وخدمات دمج الربامج

اآلن  تشمل   83141 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات دمج الُنظم

األجهزة *83141خدمات اخلربة االستشارية يف الربامج83142 يف  االستشارية  اخلربة  خدمات 
وخدمات دمج الربامج

ات والرباجميات تقدمي اخلربة التقنية لدمج املعدَّ

تقدمي خدمات اخلربة االستشارية يف الربامج83142 تشمل  تعد  مل   83142 الفئة  مالحظة: 
ات والرباجميات اخلربة التقنية لدمج املعدَّ

احلاسوبية 83149 االستشارية  اخلربة  خدمات 
األخرى

األجهزة *83141 يف  االستشارية  اخلربة  خدمات 
وخدمات دمج الربامج

خدمات دمج النظم

احلاسوبية 83149 االستشارية  اخلربة  خدمات 
األخرى

تشمل  تعد  مل   83149 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات دمج النظم 

املطبوعة 83631خدمات اإلعالن األخرى83690 الوسائط  يف  اإلعالن  مكان  بيع 
)عدا ما كان بعمولة(

بيع مكان اإلعالن يف الوسائط املطبوعة )عدا ما 
كان بعمولة(

بيع وقت اإلعالن يف التلفزيون/الراديو )عدا 83632
ما كان بعمولة(

بيع وقت اإلعالن يف التلفزيون/الراديو )عدا ما 
كان بعمولة(

بيع مكان اإلعالن على شبكة “اإلنترنت” 83633
)عدا ما كان بعمولة(

بيع مكان اإلعالن على شبكة “اإلنترنت” )عدا 
ما كان بعمولة(

ما 83639 )عدا  آخر  إعالن  وقت  أو  مكان  بيع 
كان بعمولة(

كان  ما  )عدا  اإلعالن  وقت  أو  مكان  بيع 
بعمولة( 

خدمات اإلعالن األخرىخدمات اإلعالن األخرى83690

القسم 84  خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات استعادة املعلومات وتوفريها

خدمات اجلهات الناقلة لالتصاالت السلكيةخدمات اجلهات الناقلة *84110خدمات االتصاالت السلكية 84110

الدخول *84121  - الثابت  اهلاتف  خدمات 
واالستخدام 

الدخول   - السلكي  الثابت  اهلاتف  خدمات 
واالستخدام
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خدمات اهلاتف الثابت - خصائص طلب *84122
املكاملات 

خصائص   - السلكي  الثابت  اهلاتف  خدمات 
طلب املكاملات

خدمات الشبكات اخلاصة السلكيةخدمات الشبكات اخلاصة*84140
خدمات نقل البيانات عن طريق األسالكخدمات نقل البيانات*84150
مجيع اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية 84160

والالسلكية
السلكية  لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 

والالسلكية
خدمات توزيع الربامج عن طريق األسالكخدمات توزيع الربامج*84170
خدمات شبكة “اإلنترنت” األساسية السلكيةخدمات شبكة “اإلنترنت” األساسية*84210

خدمات اجلهات الناقلة لالتصاالت الالسلكية خدمات اجلهات الناقلة *84110خدمات االتصاالت الالسلكية84120
الدخول *84121  - الثابت  اهلاتف  خدمات 

واالستخدام 
الدخول   - الالسلكي  الثابت  اهلاتف  خدمات 

واالستخدام
خدمات اهلاتف الثابت - خصائص طلب *84122

املكاملات 
الالسلكي - خصائص  الثابت  اهلاتف  خدمات 

طلب املكاملات
والالسلكية *84131 السلكية  االتصاالت  خدمات 

املتنقلة - الدخول واالستخدام
خدمات االتصاالت الالسلكية املتنقلة - الدخول 

واالستخدام
والالسلكية 84132 السلكية  االتصاالت  خدمات 

املتنقلة - خصائص طلب املكاملات
والالسلكية  السلكية  االتصــاالت  خدمــات 

املتنقلة - خصائص طلب املكاملات
خدمات الشبكات اخلاصة الالسلكيةخدمات الشبكات اخلاصة*84140
خدمات نقل البيانات السلكيًاخدمات نقل البيانات*84150
خدمات توزيع الربامج السلكيًاخدمات توزيع الربامج*84170
خدمات شبكة “اإلنترنت” األساسية الالسلكية خدمات شبكة “اإلنترنت” األساسية*84210

والالسلكية 84130 السلكية  االتصاالت  خدمات 
عن طريق التوابع االصطناعية

التوابع خدمات اجلهات الناقلة *84110 طريق  عن  الناقلة  اجلهات  خدمات 
االصطناعية 

الدخول *84121  - الثابت  اهلاتف  خدمات 
واالستخدام 

التوابع  طريق  عن  الثابت  اهلاتف  خدمات 
االصطناعية - الدخول واالستخدام

والالسلكية *84131 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة - الدخول واالستخدام

والالسلكية  السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة عن طريق التوابع االصطناعية - الدخول 

واالستخدام 
التوابع خدمات الشبكات اخلاصة*84140 طريق  عن  اخلاصة  الشبكات  خدمات 

االصطناعية
التوابع خدمات نقل البيانات*84150 طريق  عن  البيانات  نقل  خدمات 

االصطناعية
التوابع خدمات توزيع الربامج*84170 طريق  عن  الربامج  توزيع  خدمات 

االصطناعية
خدمات شبكة “اإلنترنت” األساسية عن طريق خدمات شبكة “اإلنترنت” األساسية*84210

التوابع االصطناعية

خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت” خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت” 84220خدمات االتصال املباشر 84200
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السلكية 84290 لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 
والالسلكية بواسطة شبكة “اإلنترنت”

السلكية  لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 
والالسلكية بواسطة شبكة “اإلنترنت”

القسم 85  اخلدمات الداعمة

طلبات خدمات مراكز املكاملات اهلاتفية *85931خدمات الرد على املكاملات اهلاتفية 85930 )تلقي  اهلاتفية  املكاملات  مراكز  أنشطة 
العمالء بواسطة اهلاتف(

على *85939 املعتمدة  األخرى  الداعمة  اخلدمات 
اهلاتف

خدمات اإليقاظ بواسطة اهلاتف

يف 85990 املصنَّفة  غري  األخرى  الداعمة  اخلدمات 
موضع آخر

خدمات التسوق عن طريق اهلاتفخدمات مراكز املكاملات اهلاتفية *85931

املصنَّفة يف *85950 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

مالحظة: الفئة 85990 مل تعد تشمل اخلدمات 
الداعمة املعتمِدة على اهلاتف

القسم 86  خدمات اإلنتاج على أساس رسم أو عقد

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةاخلدمات املتعلقة بإنتاج املحاصيل86110اخلدمات الزراعية 86111

املناظر 86112 وهندسة  احلدائق  زراعة  خدمات 
الطبيعية

املصنَّفة يف *85990 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

خدمات زراعة احلدائق وهندسة املناظر الطبيعية

خدمات نقل وتوزيع الكهرباء )على أساس 86221
رسم أو عقد(

رسم 86311 أساس  )على  الكهرباء  نقل  خدمات 
أو عقد(

أو  رسم  أساس  )على  الكهرباء  نقل  خدمات 
عقد(

خدمات توزيع الكهرباء )على أساس رسم 86312
أو عقد(

أو  أساس رسم  )على  الكهرباء  توزيع  خدمات 
عقد(

خطوط 86222 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

خطوط 86320 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خطوط 86223 طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

خطوط 86330 طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

عن 86224 الساخنة  واملياه  البخار  توزيع  خدمات 
طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو 

عقد(

الساخنة عن 86340 البخار واملياه  خدمات توزيع 
رسم  أساس  )على  رئيسية  خطوط  طريق 

أو عقد(

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع األغذية واملشروبات 88111خدمات ُصنع األغذية واملشروبات 86311

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع التبغ 88112خدمات ُصنع التبغ 86312

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع املنسوجات 88121خدمات ُصنع املنسوجات 86321

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع امللبوسات 88122خدمات ُصنع امللبوسات 86322

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع املنتجات اجللدية88123خدمات ُصنع املنتجات اجللدية86323

عدا 86330 ما  والفلني،  اخلشب  ُصنع  خدمات 
األثاث، ومواد القش والتضفري 

عدا 88130 ما  والفلني،  اخلشب  ُصنع  خدمات 
األثاث ومواد القش والتضفري 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع الورق ومنتجات الورق 88140خدمات ُصنع الورق ومنتجات الورق 86340

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
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خدمات ُصنع الكوك ومنتجات النفط املكرَّر 86350
والوقود النووي 

النفط 88150 ومنتجات  الكوك  ُصنع  خدمات 
املكرَّر والوقود النووي 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية 88160خدمات ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية 86360

جتهيز، خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن 88170خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن 86370 أو  تلبيس  أو  لولبة  أو  َقطع،  خدمات 
منتجات  صنع  خدمات  اللدائنية؛  األسطح 

اللدائن
والكبس 89200 قوالب  يف  التشكيل  خدمات 

اللدائن  لُصنع  واخلدمات  والبثق  والسّك 
املماثلة

والسّك  والكبس  قوالب  يف  التشكيل  خدمات 
وخدمات صناعة اللدائن املماثلة

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع املنتجات املعدنية الالفلزية 88180خدمات ُصنع املنتجات املعدنية الالفلزية 86380

ُصنع 86390 عدا  ما  األخرى،  الُصنع  خدمات 
املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات

ُصنع 88190 عدا  ما  األخرى،  الُصنع  خدمات 
املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات صب املعادن 89310خدمات صب املعادن 86411

صهر الفلزات احلديدية وغري احلديديةخدمات ُصنع الفلزات القاعدية88213خدمات ُصنع الفلزات القاعدية األخرى86419

والكبس 86421 بالَطرق  املعادن  تشكيل  خدمات 
والسّك والدلفنة 

والكبس *89320 بالَطرق  املعادن  تشكيل  خدمات 
ميتالورجيا  وخدمات  والدلفنة  والسّك 

املساحيق

والكبس  بالَطرق  املعادن  تشكيل  خدمات 
والسّك والدلفنة

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات معاجلة املعادن وتلبيسها88211خدمات معاجلة املعادن وتلبيسها86422

العامة 88212خدمات اهلندسة امليكانيكية العامة86423 اآليل  التشغيل  عمليات  خدمات 
اململوكة  املعدنية  واملنتجات  للمعادن 

آلخرين

للمعادن  العامة  التشغيل اآليل  خدمات عمليات 
واملنتجات املعدنية اململوكة آلخرين 

املعدنية 86429 املنتجات  لُصنع  األخرى  اخلدمات 
املصنَّعة وخدمات شغل املعادن

املعدنية 88219 املنتجات  لُصنع  األخرى  اخلدمات 
املصنَّعة وخدمات شغل املعادن

ُأعيد ترقيم هذه الفئة الفرعية؛ خدمات اإلنتاج 
لتجليخ، وَقطع، األجزاء املصنوعة من كربيدات 

معدنية
والكبس *89320 بالَطرق  املعادن  تشكيل  خدمات 

ميتالورجيا  وخدمات  والدلفنة  والسّك 
املساحيق

مساحيق  من  املعدنية  األشياء  صنع  خدمات 
أو  )التلبيد(  احلرارية  باملعاجلة  مباشرًة  املعادن 

الضغط

املحركات 86431 ذات  املركبات  صناعة  خدمات 
نصف  واملركبات  املقطورة  واملركبات 

املقطورة

خدمات صناعة املركبات ذات املحركات 88221
نصف  واملركبات  املقطورة  واملركبات 

املقطورة

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

ات النقل األخرى86439 ات النقل األخرى88229خدمات صناعة معدَّ أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات صناعة معدَّ

واملحاسبة 86441 املكاتب  آالت  صناعة  خدمات 
وآالت احلساب اإللكتروين

واملحاسبة 88231 املكاتب  آالت  صناعة  خدمات 
وآالت احلساب اإللكتروين

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

واألجهزة 86442 اآلالت  صناعة  خدمات 
الكهربائية

واألجهزة 88232 اآلالت  صناعة  خدمات 
الكهربائية

أعيد ترقيم الفئة الفرعية



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

320

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

الراديو 86443 وأجهزة  ات  معدَّ صناعة  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت 

الراديو 88233 وأجهزة  ات  معدَّ صناعة  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

واألجهزة 86444 الطبية  األجهزة  صناعة  خدمات 
اليد  وساعات  البصرية  واألدوات  الدقيقة 

والساعات الكبرية 

واألجهزة 88234 الطبية  األجهزة  صناعة  خدمات 
اليد  وساعات  البصرية  واألدوات  الدقيقة 

والساعات الكبرية 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

ات األخرى86449 ات األخرى88239خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات صناعة اآلالت واملعدَّ

املعدنية *87310خدمات التركيب ملشاريع تسليم املفتاح86510 للمنتجات  التركيب  خدمات 
املُصنعة، ما عدا اآلالت واملعدَّات

املفتاح  تسليم  ملشاريع  التركيب  خدمات 
اآلالت  عدا  ما  عة،  املصنَّ املعدنية  للمنتجات 

ات واملعدَّ
ات *87320 واملع��دَّ اآلالت  تركي���ب  خدم��ات 

التحويلية  املستخَدمة يف الصناعة والصناعة 
وصناعة اخلدمات

خدمات التركيب ملشاريع تسليم املفتاح لآلالت 
والصناعة  الصناعة  يف  املستخَدمة  ات  واملعدَّ

التحويلة وصناعة اخلدمات 
خدمات تركيب آالت املكاتب واملحاسبة *87330

واحلواسيب
خدمات التركيب ملشاريع تسليم املفتاح آلالت 

املكاتب واحملاسبة واحلواسيب
الراديو *87340 وأجهزة  ات  معدَّ تركيب  خدمات 

والتلفزيون واالتصاالت 
ات  خدمات التركيب ملشاريع تسليم املفتاح ملعدَّ

وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت
الطبية *87350 ات  واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 

املهنية واألجهزة الدقيقة والبصرية
املفتاح  تسليم  ملشاريع  التركيب  خدمات 
ات املهنية الطبية ولألجهزة الدقيقة  لآلالت واملعدَّ

والبصرية
واألجهزة *87360 اآلالت  تركيب  خدمات 

الكهربائية غري املصنَّفة يف موضع آخر
خدمات التركيب ملشاريع تسليم املفتاح لآلالت 
فة يف موضع آخر واألجهزة الكهربائية غري املصنَّ

خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنَّفة *87390
يف موضع آخر

خدمات التركيب ملشاريع تسليم املفتاح للسلع 
فة يف موضع آخر األخرى غري املصنَّ

خدمات تركيب املنتجات املعدنية املصنَّعة، 86520
ما عدا اآلالت واملعدَّات 

خدمات تركيب املنتجات املعدنية املصنَّعة، *87310
ما عدا اآلالت واملعدَّات 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

غري 86530 واملعدَّات  اآلالت  تركيب  خدمات 
املصنَّفة يف موضع آخر

ات *87320 واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
التحويلية  املستخَدمة يف الصناعة والصناعة 

وصناعة اخلدمات

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

واآلالت 86540 املكاتب  آالت  تركيب  خدمات 
احلاسبة

خدمات تركيب آالت املكاتب واملحاسبة *87330
واحلواسيب

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات تركيب اآلالت واألجهزة الكهربائية 86550
غري املصنَّفة يف موضع آخر

واألجهزة *87360 اآلالت  تركيب  خدمات 
الكهربائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

الراديو 86560 وأجهزة  ات  معدَّ تركيب  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت

الراديو *87340 وأجهزة  ات  معدَّ تركيب  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

الطبية 86570 املهنية  األدوات  تركيب  خدمات 
واألجهزة الدقيقة والبصرية 

الطبية *87350 ات  واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
املهنية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية

أعيد ترقيم الفئة الفرعية
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وصف التفاصيل

خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنَّفة 86590
يف موضع آخر 

خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنَّفة *87390
يف موضع آخر 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةالنشر، على أساس رسم أو عقد89110النشر، على أساس رسم أو عقد86910

بالطبع، 86921 املتصلة  واخلدمات  الطبع  خدمات 
على أساس رسم أو عقد

بالطبع، 89121 املتصلة  واخلدمات  الطبع  خدمات 
على أساس رسم أو عقد

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

لة، 86922 خدمات استنساخ املواد اإلعالمية املسجَّ
على أساس رسم أو عقد

لة، 89122 خدمات استنساخ املواد اإلعالمية املسجَّ
على أساس رسم أو عقد

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

والفضالت 86931 النفايات  تدوير  إعادة  خدمات 
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

خدمات إعادة تدوير النفايات والفضالت 89410
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

غري 86932 والفضالت  النفايات  تدوير  خدمات 
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

خدمات إعادة تدوير النفايات والفضالت 89420
غري املعدنية، على أساس رسم أو عقد

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

القسم 94  خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها من خدمات محاية البيئة

تشمل خدمات مجع النفايات اخلطرة 94221خدمات مجع النفايات اخلطرة 94221 تعد  مل   94221 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات مكافحة انسكاب النفط

خدمات معاجلة النفايات اخلطرة والتخلص *94222
منها

خدمات مكافحة انسكاب النفط

النفايات اخلطرة والتخلص 94222 خدمات معاجلة 
منها

خدمات معاجلة النفايات اخلطرة والتخلص *94222
منها

اآلن  تشمل   94222 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات مكافحة انسكاب النفط

القسم 96  اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضية

األفالم 96149 بإنتاج  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
السينمائية وشرائط الفيديو وبرامج التلفزيون 

والراديو

املصنَّفة يف *85990 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

وكاالت  )خدمات  الفنانني  متثيل  خدمات 
أصحاب املواهب(

األفالم 96149 بإنتاج  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
السينمائية وبرامج التلفزيون والراديو

تشمل  تعد  مل   96149 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
وكاالت  )خدمات  الفنانني  متثيل  خدمات 

أصحاب املواهب(

ومرافق 96520 الرياضية  املرافق  تشغيل  خدمات 
الرياضات التروحيية

ومرافق 96520 الرياضية  املرافق  تشغيل  خدمات 
الرياضات التروحيية

تشمل  تعد  مل   96520 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
تشغيل املراقص وقاعات الرقص

غري *96990 والتسلية  للترويح  األخرى  اخلدمات 
املصنَّفة يف موضع آخر

تشغيل املراقص وقاعات الرقص ومرافق الترويح 
األخرى

غري 96990 والتسلية  للترويح  األخرى  اخلدمات 
املصنَّفة يف موضع آخر

غري *96990 والتسلية  للترويح  األخرى  اخلدمات 
املصنَّفة يف موضع آخر

اآلن  تشمل   96990 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
تشغيل املراقص وقاعات الرقص ومرافق الترويح 

األخرى



322

 ثالثًا - التناظر بني التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، والتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0: 
التغيريات يف األبواب 5 إىل 9

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

القسم 54  خدمات اإلنشاء

اآلن خدمات تشكيل املوقع وتنظيفه 54320خدمات تشكيل املوقع وتنظيفه 54320 تشمل   54320 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
األخرى  واإلعداد  التطوير  وخدمات  اإلزالة 

للممتلكات التعدينية
إزالة الطبقات العلوية وخدمات التطوير واإلعداد خدمات احلفر وإزالة األتربة *54330

األخرى للممتلكات واملواقع التعدينية، مبا يشمل 
باستخراج  متعلقًا  كان  ما  عدا  األنفاق،  حفر 

النفط والغاز

تشمل خدمات احلفر وإزالة األتربة *54330خدمات احلفر وإزالة األتربة 54330  54330 الفرعية  الفئة  تعد  مل  مالحظة: 
األخرى  واإلعداد  التطوير  وخدمات  اإلزالة 

للممتلكات واملواقع التعدينية

القسم 61  خدمات جتارة اجلملة

على 61197 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للكهرباء

على *61199 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
األخرى  للمنتجات  عقد،  أو  رسم  أساس 

غري املصنَّفة يف موضع آخر

عدا  الكهربائية،  للطاقة  اجلملة  جتارة   خدمات 
ما كان على أساس رسم أو عقد

على 61198 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمياه

على *61199 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
األخرى  للمنتجات  عقد،  أو  رسم  أساس 

غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة اجلملة للمياه، عدا ما كان على 
أساس رسم أو عقد

على 61199 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
الالفلزية  للمعادن  عقد،  أو  رسم  أساس 
موضع  يف  املصنَّفة  غري  األخرى  واملنتجات 

آخر

على *61199 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
األخرى  للمنتجات  عقد،  أو  رسم  أساس 

غري املصنَّفة يف موضع آخر

الالفلزية  للمعادن  اجلملة  جتارة  خدمات 
فة يف موضع آخر،  واملنتجات األخرى غري املصنَّ

عدا ما كان على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61297
عقد، للكهرباء

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو *61299
يف  املصنَّفة  غري  األخرى  للمنتجات  عقد، 

موضع آخر

يقدمها  اليت  للكهرباء  اجلملة  جتارة  خدمات 
التجار والسماسرة 

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61298
عقد، للمياه

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61299
يف  املصنَّفة  غري  األخرى  للمنتجات  عقد، 

موضع آخر

خدمات جتارة اجلملة للمياه اليت يقدمها التجار 
والسماسرة

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61299
عقد، للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى 

غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 612998
يف  املصنَّفة  غري  األخرى  للمنتجات  عقد، 

موضع آخر

الالفلزية  للمعادن  اجلملة  جتارة  خدمات 
فة يف موضع آخر  واملنتجات األخرى غري املصنَّ

اليت يقدمها التجار والسماسرة

القسم 62  خدمات جتارة التجزئة

غري 62497 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للكهرباء

غري *62499 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املصنَّفة  غري  األخرى  للمنتجات  املحالت 

يف موضع آخر

بيع الكهرباء
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وصف التفاصيل

غري 62498 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمياه

غري *62499 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املصنَّفة  غري  األخرى  للمنتجات  املحالت 

يف موضع آخر

بيع املياه )عن طريق خطوط رئيسية(

غري 62499 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  املحالت 

األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر

غري *62499 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املصنَّفة  غري  األخرى  للمنتجات  املحالت 

يف موضع آخر

غري  الالفلزية  واملنتجات  الالفلزية  املعادن  بيع 
فة يف موضع آخر املصنَّ

خدمات جتارة التجزئة، على أساس رسم أو 62597
عقد، للكهرباء

رسم *62599 أساس  على  التجزئة،  جتارة  خدمات 
املصنَّفة  غري  األخرى  للمنتجات  عقد،  أو 

يف موضع آخر

بيع الكهرباء

خدمات جتارة التجزئة، على أساس رسم أو 62598
عقد، للمياه

رسم *62599 أساس  على  التجزئة،  جتارة  خدمات 
املصنَّفة  غري  األخرى  للمنتجات  عقد،  أو 

يف موضع آخر

بيع املياه )عن طريق خطوط رئيسية(

خدمات جتارة التجزئة، على أساس رسم أو 62599
عقد، للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى 

غري املصنَّفة يف موضع آخر

رسم *62599 أساس  على  التجزئة،  جتارة  خدمات 
املصنَّفة  غري  األخرى  للمنتجات  عقد،  أو 

يف موضع آخر

غري  األخرى  واملنتجات  الالفلزية  املعادن  بيع 
فة يف موضع آخر املصنَّ

القسم 64  خدمات النقل الربي 

خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية يف *64112خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة 64100
املدن والضواحي

خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب يف *64211
املدن والضواحي

خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة

للركاب *64212 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة يف املدن والضواحي

خدمات النقل الربي بوسائط خمتلفة 

احلديدية 64211 بالسكك  الركاب  نقل  خدمات 
بني املدن 

احلديدية 64111 بالسكك  الركاب  نقل  خدمات 
بني املدن 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية يف 64212
املدن والضواحي

خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية يف *64112
املدن والضواحي

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64221
عربات للتربيد

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64121
عربات للتربيد

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64222
عربات صهرجيية 

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64122
عربات صهرجيية 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات نقل البضائع املوضوعة يف حاويات 64223
حة  بالسكك احلديدية يف عربات مسطَّ

خدمات نقل البضائع املوضوعة يف حاويات 64123
حة بالسكك احلديدية يف عربات مسطَّ

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

بالسكك 64224 والطرود  الرسائل  نقل  خدمات 
احلديدية 

بالسكك 64124 والطرود  الرسائل  نقل  خدمات 
احلديدية 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

بالسكك 64229 البضائع  لنقل  األخرى  اخلدمات 
احلديدية 

بالسكك 64129 البضائع  لنقل  األخرى  اخلدمات 
احلديدية 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية
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وصف التفاصيل

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات الدفع أو الَقْطر للسكك احلديدية 64130خدمات الدفع أو الَقْطر للسكك احلديدية 64230

يف 64311 للركاب  املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
املدن والضواحي 

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب يف *642211
املدن والضواحي 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

للركاب 64312 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة يف املدن والضواحي

للركاب *64212 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة يف املدن والضواحي

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب بني 64313
املدن 

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب بني 64213
املدن 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

للركاب 64314 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة بني املدن 

للركاب 64214 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة بني املدن 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

األخرى 64319 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
للركاب غري املصنَّفة يف موضع آخر

األخرى 64219 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
للركاب غري املصنَّفة يف موضع آخر

ُأعيد ترقيم الفئة الفرعية؛ مالحظة: الفئة الفرعية 
64319 تشمل اآلن خدمات حافالت مشاهدة 

معامل األماكن
واملركبات *64223 احلافالت  تأجري  خدمات 

مبشغِّليها 
مبا  األماكن  معامل  مشاهدة  حافالت  خدمات 

يشمل جوالت املدن

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات سيارات األجرة 64221خدمات سيارات األجرة 64321

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات تأجري سيارات الركاب مبشغِّليها 64222خدمات تأجري سيارات الركاب مبشغِّليها 64322

واملركبات 64323 احلافالت  تأجري  خدمات 
مبشغِّليها

واملركبات *64223 احلافالت  تأجري  خدمات 
مبشغِّليها

ُأعيد ترقيم الفئة الفرعية؛ مالحظة: الفئة الفرعية 
64323 مل تعد تشمل خدمات حافالت مشاهدة 

معامل األماكن

مبركبات 64324 للركاب  الربي  النقل  خدمات 
جيرها إنسان أو حيوان

مبركبات 64224 للركاب  الربي  النقل  خدمات 
جيرها إنسان أو حيوان

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات النقل الربي غري املجدَول األخرى 64329
للركاب وغري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات النقل الربي غري املجدَول األخرى 64229
للركاب وغري املصنَّفة يف موضع آخر

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

عربات 64331 يف  للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
التربيد 

عربات 64231 يف  للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
التربيد 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

بشاحنات 64332 للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
صهرحيية أو عربات نصف مقطورة 

بشاحنات 64232 للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
صهرحيية أو عربات نصف مقطورة 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

املوضوعة يف 64333 للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
حاويات بشاحنات مزودة هبيكل )شاسيه(

خدمات النقل الربي للبضائع املوضوعة يف 64233
حاويات بشاحنات مزودة هبيكل )شاسيه(

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات النقل الربي للبضائع مبركبات جيرها 64334
إنسان أو حيوان 

مبركبات 64234 للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
جيرها إنسان أو حيوان 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات نقل أثاثات املنازل وسلع أخرى64235خدمات نقل أثاثات املنازل وسلع أخرى64335

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات النقل الربي للرسائل والطرود64236خدمات النقل الربي للرسائل والطرود64336

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةاخلدمات األخرى للنقل الربي للبضائع64239اخلدمات األخرى للنقل الربي للبضائع64339

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات التوصيل املحلي املختلفة64240خدمات التوصيل املحلي املختلفة64340
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وصف التفاصيل

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات تأجري الشاحنات مبشغِّليها 64250خدمات تأجري الشاحنات مبشغِّليها 64350

خدمات نقل النفط والغاز الطبيعي عن طريق 64410
خطوط األنابيب

عن 64310 الطبيعي  والغاز  النفط  نقل  خدمات 
طريق خطوط األنابيب

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات نقل سلع أخرى عن طريق خطوط 64490
األنابيب 

خدمات نقل سلع أخرى عن طريق خطوط 64390
األنابيب 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

القسم 69  خدمات توزيع الكهرباء؛ خدمات توزيع الغاز واملياه عن طريق خطوط رئيسية 

نقل الكهرباءخدمات نقل وتوزيع الكهرباء*69110نقل الكهرباء69111

توزيع الكهرباءخدمات نقل وتوزيع الكهرباء*69110توزيع الكهرباء69112

خطوط 69120 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية

خطوط *69120 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية

خدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط رئيسية

البخار واملياه 69210 املياه، ما عدا  خدمات توزيع 
الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية

خدمات توزيع املياه، ما عدا البخار واملياه *69210
الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية

واملياه  البخار  عدا  ما  املياه،  توزيع  خدمات 
الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية

القسم 71  خدمات الوساطة املالية والتأمني واخلدمات املساعِدة 

خدمات التجهيز واملقاصة املتصلة باملعامالت 71553
املالية 

املتصلة 71553 واملقاصة  التجهيز  خدمات 
باملعامالت املالية 

اآلن  تشمل   71553 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات التجار الذين يتعاملون ببطاقات املديونية 

اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية *71559
غري املصنَّفة يف موضع آخر

ببطاقات  يتعاملون  الذين  التجار  خدمات 
املديونية

اخلدمات األخرى املساعدة للخدمات املالية 71559
غري املصنَّفة يف موضع آخر

اخلدمات األخرى املساعدة للوساطة املالية *71559
غري املصنَّفة يف موضع آخر

تشمل  تعد  مل   71559 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات التجار الذين يتعاملون ببطاقات املديونية

القسم 72  خدمات العقارات 

هبا 72221 املرتبطة  واألراضي  السكنية  املباين  بيع 
على أساس رسم أو عقد

هبا *72221 املرتبطة  واألراضي  السكنية  املباين  بيع 
على أساس رسم أو عقد

تشمل  تعد  مل   72221 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات تقييم العقارات

بيع املباين غري السكنية واألراضي املرتبطة هبا 72222
على أساس رسم أو عقد

املرتبطة *72222 واألراضي  السكنية  غري  املباين  بيع 
هبا على أساس رسم أو عقد

تشمل  تعد  مل   72222 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
تقييم العقارات

تشمل بيع األراضي على أساس رسم أو عقد *72230بيع األراضي على أساس رسم أو عقد 72230 تعد  مل   72230 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
تقييم العقارات

رسم 72240 أساس  على  العقارات  تقييم  خدمات 
أو عقد

هبا *72221 املرتبطة  واألراضي  السكنية  املباين  بيع 
على أساس رسم أو عقد

تقييم املباين السكنية على أساس رسم أو عقد

املرتبطة *72222 واألراضي  السكنية  غري  املباين  بيع 
هبا على أساس رسم أو عقد

تقييم املباين غري السكنية على رسم أو عقد

تقييم األراضي على أساس رسم أو عقدبيع األراضي على أساس رسم أو عقد *72230

لني  القسم 73  خدمات التأجري أو االستئجار بدون مشغِّ

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام برامج 73310
احلاسوب

اليت *73340 باحلق يف استخدام األعمال  الترخيص 
حتميها حقوق الطبع

برامج  استخدام  يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
احلاسوب
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وصف التفاصيل

النسخ 73320 استخدام  يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
األصلية لألعمال الترفيهية أو األدبية أو الصوتية

اليت *73340 باحلق يف استخدام األعمال  الترخيص 
حتميها حقوق الطبع

النسخ  استخدام  يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
األصلية لألعمال الترفيهية أو األدبية أو الصوتية

استخدام 73330 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
الكيانات اخلاضعة لرباءات االختراع

الكيانات 73310 استخدام  يف  باحلق  الترخيص 
اخلاضعة لرباءات االختراع

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام الكيانات 
اخلاضعة لرباءات االختراع

استخدام 73340 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
العالمات التجارية وحقوق االمتياز

العالمات 73320 استخدام  يف  باحلق  الترخيص 
التجارية

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام العالمات 
التجارية

حقوق 73330 استخدام  يف  باحلق  الترخيص 
االمتياز

حقوق  استخدام  يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
االمتياز

القسم 83  اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى

يتعلق 83141 فيما  االستشارية  اخلربة  خدمات 
ات وتكامل النظم باملعدَّ

اآلن خدمات اخلربة االستشارية يف املعدَّات*83141 تشمل   83141 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات تكامل النظم

ات خدمات اخلربة االستشارية يف الرباجميات*83142 املعدَّ تكامل  جمال  يف  التقنية  اخلربة  تقدمي 
والرباجميات

خدمات تكامل النظمخدمات اخلربة االستشارية احلاسوبية األخرى*83149

مالحظة: الفئة الفرعية 83142 مل تعد تشمل تقدمي خدمات اخلربة االستشارية يف الرباجميات*83142خدمات اخلربة االستشارية يف الرباجميات83142
ات والرباجميات اخلربة الفنية يف جمال تكامل املعدَّ

خدمات اخلربة االستشارية األخرى يف جمال 83149
احلاسوب

خدمات اخلربة االستشارية األخرى يف جمال *83149
احلاسوب

تشمل  تعد  مل   83149 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات تكامل النظم 

بيع مكان اإلعالن يف الوسائط املطبوعة )عدا 83631
ما كان بعمولة(

)عدا خدمات اإلعالن األخرى*83690 املطبوعة  الوسائط  يف  اإلعالن  مكان   بيع 
ما كان بعمولة(

بيع وقت اإلعالن يف التلفزيون/الراديو )عدا 83632
ما كان بعمولة(

)عدا خدمات اإلعالن األخرى*83690 التلفزيون/الراديو  يف  اإلعالن  وقت   بيع 
ما كان بعمولة(

بيع مكان اإلعالن على شبكة “اإلنترنت” 83633
)عدا ما كان بعمولة(

بيع مكان اإلعالن على شبكة “اإلنترنت” )عدا خدمات اإلعالن األخرى*83690
ما كان بعمولة(

ما 83639 )عدا  لإلعالن  آخر  وقت  أو  مكان  بيع 
كان بعمولة(

كان خدمات اإلعالن األخرى*83690 ما  )عدا  آخر  إعالين  وقت  أو  مكان  بيع 
بعمولة(

خدمات اإلعالن األخرىخدمات اإلعالن األخرى*83690خدمات اإلعالن األخرى83690

القسم 84  خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات استعادة املعلومات وتوفريها

خدمات النقل السلكيةخدمات االتصاالت السلكية*84110خدمات اجلهات الناقة84110
خدمات النقل الالسلكيةخدمات االتصاالت الالسلكية*84120
التوابع *84130 طريق  عن  االتصاالت  خدمات 

االصطناعية
خدمات النقل عن طريق التوابع االصطناعية

الدخ���ول 84121  - الثاب��ت  اهلات��ف  خدم��ات 
واالستخدام

الدخول خدمات االتصاالت السلكية*84110  - السلكي  الثابت  اهلاتف  خدمات 
واالستخدام

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

الدخول خدمات االتصاالت الالسلكية*84120  - الالسلكي  الثابت  اهلاتف  خدمات 
واالستخدام

التوابع *84130 طريق  عن  االتصاالت  خدمات 
االصطناعية

التوابع  طريق  عن  الثابت  اهلاتف  خدمات 
االصطناعية

طلب 84122 - خصائص  الثابت  اهلاتف  خدمات 
املكاملات

خصائص خدمات االتصاالت السلكية*84110  - السلكي  الثابت  اهلاتف  خدمات 
طلب املكاملات

الالسلكي - خصائص خدمات االتصاالت الالسلكية*84120 الثابت  اهلاتف  خدمات 
طلب املكاملات

والالسلكية 84131 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة - الدخول واالستخدام

خدمات االتصاالت الالسلكية املتنقلة - الدخول خدمات االتصاالت الالسلكية*84120
واالستخدام

التوابع *84130 طريق  عن  االتصاالت  خدمات 
االصطناعية

التوابع  طريق  عن  املتنقلة  االتصاالت  خدمات 
االصطناعية - الدخول واالستخدام 

والالسلكية 84132 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة - خصائص طلب املكاملات

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية املتنقلة - خدمات االتصاالت الالسلكية*84120
خصائص طلب املكاملات

خدمات الشبكات السلكية اخلاصةخدمات االتصاالت السلكية*84110خدمات الشبكات اخلاصة84140
خدمات الشبكات الالسلكية اخلاصةخدمات االتصاالت الالسلكية*84120
التوابع *84130 طريق  عن  االتصاالت  خدمات 

االصطناعية
التوابع  طريق  عن  اخلاصة  الشبكات  خدمات 

االصطناعية

خدمات نقل البيانات عن طريق األسالكخدمات االتصاالت السلكية*84110خدمات نقل البيانات84150
خدمات نقل البيانات السلكيًاخدمات االتصاالت الالسلكية*84120
التوابع *84130 طريق  عن  االتصاالت  خدمات 

االصطناعية
التوابع  طريق  عن  البيانات  نقل  خدمات 

االصطناعية

مجيع اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية 84160
والالسلكية

السلكية خدمات االتصاالت السلكية*84110 لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 
والالسلكية

خدمات توزيع الربامج عن طريق األسالكخدمات االتصاالت السلكية*84110خدمات توزيع الربامج84170
خدمات توزيع الربامج السلكيًاخدمات االتصاالت الالسلكية*84120
التوابع *84130 طريق  عن  االتصاالت  خدمات 

االصطناعية
التوابع  طريق  عن  الربامج  توزيع  خدمات 

االصطناعية

خدمات شبكة “اإلنترنت” األساسية عن طريق خدمات االتصاالت السلكية*84110خدمات شبكة “اإلنترنت” األساسية84210
األسالك

خدمات شبكة “اإلنترنت” األساسية السلكيًاخدمات االتصاالت الالسلكية*84120
التوابع *84130 طريق  عن  االتصاالت  خدمات 

االصطناعية
خدمات شبكة “اإلنترنت” األساسية عن طريق 

التوابع االصطناعية

خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت”خدمات االتصال املباشر*84200خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت”84220

اخلدمات السلكية والالسلكية األخرى على 84290
شبكة “اإلنترنت”

على خدمات االتصال املباشر*84200 األخرى  والالسلكية  السلكية  اخلدمات 
شبكة “اإلنترنت”
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

خدمات تركيب املنتجات املعدنية املصنَّعة، 86520
ما عدا اآلالت واملعدَّات 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

ات 87320 واملع��دَّ اآلالت  تركي��ب  خدم��ات 
التحويلة  والصناعة  الصناعة  يف  املستخَدمة 

وصناعة اخلدمات

املستخَدمة خدمات التركيب للمشاريع تسليم املفتاح*86510 ات  واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
يف الصناعة والصناعة التحويلة وصناعة اخلدمات 

للمشاريع تسليم املفتاح
غري 86530 واملعدَّات  اآلالت  تركيب  خدمات 

املصنَّفة يف موضع آخر
أعيد ترقيم الفئة الفرعية

واملحاسبة 87330 املكاتب  آالت  تركيب  خدمات 
واحلواسيب

املفتاح خدمات التركيب للمشاريع تسليم املفتاح*86510 تسليم  للمشاريع  التركيب  خدمات 
لآلالت املكاتب واحملاسبة واحلواسيب

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات تركيب آالت املكاتب واملحاسبة86540

الراديو 87340 وأجهزة  ات  معدَّ تركيب  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت 

الراديو خدمات التركيب للمشاريع تسليم املفتاح*86510 وأجهزة  ات  معدَّ تركيب  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت للمشاريع تسليم املفتاح

الراديو 86560 وأجهزة  ات  معدَّ تركيب  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

املهنية 87350 ات  واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
الطبية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية

ات املهنية الطبية خدمات التركيب للمشاريع تسليم املفتاح*86510 خدمات تركيب اآلالت واملعدَّ
للمشاريع  البصرية  واألدوات  الدقيقة  واألجهزة 

تسليم املفتاح
واملهنية 86570 الطبية  األجهزة  تركب  خدمات 

واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية
أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات تركيب اآلالت واألجهزة الكهربائية 87360
غري املصنَّفة يف موضع آخر

الكهربائية خدمات التركيب للمشاريع تسليم املفتاح*86510 واألجهزة  اآلالت  تركيب  خدمات 
تسليم  للمشاريع  آخر  موضع  يف  فة  املصنَّ غري 

املفتاح
واألجهزة 86550 اآلالت  تركيب  خدمات 

الكهربائية غري املصنَّفة يف موضع آخر
أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنَّفة 87390
يف موضع آخر

فة يف خدمات التركيب للمشاريع تسليم املفتاح*86510 خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنَّ
موضع آخر للمشاريع تسليم املفتاح

خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنَّفة 86590
يف موضع آخر 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

القسم 88  خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرين 

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع األغذية واملشروبات 86311خدمات ُصنع األغذية واملشروبات 88111

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع التبغ 86312خدمات ُصنع التبغ 88112

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع املنسوجات 86321خدمات ُصنع املنسوجات 88121

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع امللبوسات 86322خدمات ُصنع امللبوسات 88122

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع املنتجات اجللدية86323خدمات ُصنع املنتجات اجللدية88123

عدا 88130 ما  والفلني،  اخلشب  ُصنع  خدمات 
األثاث ومواد القش والتضفري 

عدا 86330 ما  والفلني،  اخلشب  ُصنع  خدمات 
األثاث ومواد القش والتضفري 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

القسم 85  اخلدمات الداعمة 

طلبات خدمات الرد على املكاملات اهلاتفية*85930خدمات مراكز املكاملات اهلاتفية85931 )تلقي  اهلاتفية  املكاملات  مراكز  أنشطة 
العمالء عن طريق اهلاتف(

املصنَّفة يف *85990 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

خدمات التسويق عن طريق اهلاتف

على 85939 املعتِمدة  األخرى  الداعمة  اخلدمات 
اهلاتف

خدمات اإليقاظ عن طريق اهلاتفخدمات الرد على املكاملات اهلاتفية*85930

يف 85990 املصنَّفة  غري  األخرى  الداعمة  اخلدمات 
موضع آخر

قراءة عدادات الكهرباءخدمات نقل وتوزيع الكهرباء*69110

خطوط *69120 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية

قراءة عدادات الغاز

خدمات توزيع املياه، ما عدا البخار واملياه *69210
الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية

قراءة عدادات املياه

املصنَّفة يف *85990 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

تشمل  تعد  مل   85990 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
اخلدمات الداعمة املعتمِدة على اهلاتف

املناظر 86112 وهندسة  احلدائق  زراعة  خدمات 
الطبيعية

خدمات زراعة احلدائق وهندسة املناظر الطبيعية

األفالم *96149 بإنتاج  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
وبرامج  الفيديو  وشرائط  السينمائية 

التلفزيون والراديو

وكاالت  )خدمات  الفنانني  متثيل  خدمات 
املواهب(

القسم 86  اخلدمات املرتبطة بالزراعة والصيد واحلراجة وصيد األمساك والتعدين واملرافق

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةاخلدمات الزراعية 86111اخلدمات املتصلة بإنتاج املحاصيل86110

رسم 86311 أساس  )على  الكهرباء  نقل   خدمات 
أو عقد(

خدمات نقل وتوزيع الكهرباء )على أساس *86221
رسم أو عقد(

أو  رسم  أساس  )على  الكهرباء  نقل  خدمات 
عقد(

خدمات توزيع الكهرباء )على أساس رسم 86312
أو عقد(

خدمات نقل وتوزيع الكهرباء )على أساس *86221
رسم أو عقد(

أو  أساس رسم  )على  الكهرباء  توزيع  خدمات 
عقد(

خطوط 86320 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

خطوط 86222 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خطوط 86330 طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

خطوط 86223 طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

عن 86340 الساخنة  واملياه  البخار  توزيع  خدمات 
رسم  أساس  )على  رئيسية  خطوط   طريق 

أو عقد(

الساخنة عن 86224 البخار واملياه  خدمات توزيع 
رسم  أساس  )على  رئيسية  خطوط  طريق 

أو عقد(

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

القسم 87  خدمات الصيانة واإلصالح والتركيب )ما عدا اإلنشاء(

خدمات تركيب املنتجات املعدنية املصنَّعة، 87310
ما عدا اآلالت واملعدَّات

عة، ما عدا خدمات التركيب للمشاريع تسليم املفتاح*86510 خدمات تركيب املنتجات املعدنية املصنَّ
ات، للمشاريع تسليم املفتاح اآلالت واملعدَّ
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وصف التفاصيل

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع الورق ومنتجات الورق 86340خدمات ُصنع الورق ومنتجات الورق 88140

خدمات ُصنع الكوك ومنتجات النفط املكرَّر 88150
والوقود النووي 

النفط 86350 ومنتجات  الكوك  ُصنع  خدمات 
املكرَّر والوقود النووي 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية 86360خدمات ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية 88160

خدمات َقطع، أو لولبة أو طلي أو جتهيز، األسطح خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن *86370خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن 88170
اللدائنية؛ خدمات ُصنع املنتجات اللدائنية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات ُصنع املنتجات املعدنية الالفلزية 86380خدمات ُصنع املنتجات املعدنية الالفلزية 88180

ُصنع 88190 عدا  ما  األخرى،  الُصنع  خدمات 
املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات

ُصنع 86390 عدا  ما  األخرى،  الُصنع  خدمات 
املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات معاجلة املعادن وتلبيسها86422خدمات معاجلة املعادن وتلبيسها88211

العامة 88212 اآليل  التشغيل  عمليات  خدمات 
للمعادن واملنتجات املعدنية اململوكة آلخرين 

للمعادن خدمات اهلندسة امليكانيكية العامة86423 العامة  التشغيل اآليل  خدمات عمليات 
واملنتجات املعدنية اململوكة آلخرين 

صهر الفلزات احلديدية وغري احلديديةخدمات ُصنع الفلزات القاعدية األخرى86419خدمات ُصنع الفلزات القاعدية88213

املعدنية 88219 املنتجات  لُصنع  األخرى  اخلدمات 
املصنَّعة وخدمات شغل املعادن

املعدنية *86429 املنتجات  لُصنع  األخرى  اخلدمات 
لة وخدمات شغل املعادن املشكَّ

ُأعيد ترقيم الفئة الفرعية؛ خدمات اإلنتاج املتصلة 
كاربيدات  من  مصنوعة  أجزاء  وقطع  بتجليخ 

فلزية

املحركات 88221 ذات  املركبات  صناعة  خدمات 
النصف  واملركبات  املقطورة  واملركبات 

مقطورة

خدمات صناعة املركبات ذات املحركات 86431
النصف  واملركبات  املقطورة  واملركبات 

مقطورة

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

ات النقل األخرى88229 ات النقل األخرى86439خدمات صناعة معدَّ أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات صناعة معدَّ

واملحاسبة 88231 املكاتب  آالت  صناعة  خدمات 
وآالت احلساب اإللكتروين

واملحاسبة 86441 املكاتب  آالت  صناعة  خدمات 
وآالت احلساب اإللكتروين

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

واألجهزة 88232 اآلالت  صناعة  خدمات 
الكهربائية

واألجهزة 86442 اآلالت  صناعة  خدمات 
الكهربائية

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

الراديو 88233 وأجهزة  ات  معدَّ صناعة  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت 

الراديو 86443 وأجهزة  ات  معدَّ صناعة  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت 

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

واألجهزة 88234 الطبية  األجهزة  صناعة  خدمات 
اليد  وساعات  البصرية  واألدوات  الدقيقة 

والساعات الكبرية

واألجهزة 8644 الطبية  األجهزة  صناعة  خدمات 
اليد  وساعات  البصرية  واألدوات  الدقيقة 

والساعات الكبرية

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

ات األخرى88239 ات األخرى86449خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات صناعة اآلالت واملعدَّ

القسم 89  اخلدمات األخرى للصناعة التحويلية

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةالنشر، على أساس رسم أو عقد86910النشر، على أساس رسم أو عقد89110

خدمات الطباعة واخلدمات املتصلة بالطباعة، 89121
على أساس رسم أو عقد

املتصلة 86921 واخلدمات  الطباعة  خدمات 
بالطباعة، على أساس رسم أو عقد

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0

وصف التفاصيلالعالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

لة، 89122 خدمات استنساخ املواد اإلعالمية املسجَّ
على أساس رسم أو عقد

لة، 86922 خدمات استنساخ املواد اإلعالمية املسجَّ
على أساس رسم أن عقد

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات التشكيل يف قوالب والكبس والسّك 89200
والبثق واخلدمات املماثلة لُصنع اللدائن

والَطرق خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن *86370 والكبس  قوالب  يف  التشكيل  خدمات 
واخلدمات املماثلة لُصنع اللدائن

أعيد ترقيم الفئة الفرعيةخدمات صب املعادن 86411خدمات صب املعادن 89310

والكبس 89320 بالَطرق  املعادن  تشكيل  خدمات 
ميتالورجيا  وخدمات  والدلفنة  والسّك 

املساحيق

والكبس 86421 بالَطرق  املعادن  تشكيل  خدمات 
والسّك والدلفنة 

والكبس  بالَطرق  املعادن  تشكيل  خدمات 
والسّك والدلفنة 

املعدنية *86429 املنتجات  لُصنع  األخرى  اخلدمات 
املصنَّعة وخدمات شغل املعادن

مساحيق  من  املعدنية  األشياء  ُصنع  خدمات 
أو  )التلبيد(  احلرارية  باملعاجلة  مباشرًة  املعادن 

بالضغط

واخلردة 89410 النفايات  تدوير  إعادة  خدمات 
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

واخلردة 86931 النفايات  تدوير  إعادة  خدمات 
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

خدمات إعادة تدوير النفايات واخلردة غري 89420
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

خدمات إعادة تدوير النفايات واخلردة غري 86932
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

أعيد ترقيم الفئة الفرعية

القسم 94 خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها من خدمات محاية البيئة

تشمل خدمات مجع النفايات اخلطرة*94221خدمات مجع النفايات اخلطرة94221 تعد  مل   94221 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات مكافحة انسكاب النفط

النفايات اخلطرة والتخلص 94222 خدمات معاجلة 
منها

خدمات مكافحة انسكاب النفطخدمات مجع النفايات اخلطرة*94221

خدمات معاجلة النفايات اخلطرة والتخلص 94222
منها

اآلن  تشمل   94222 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
خدمات مكافحة انسكاب النفط

القسم 96  اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضية

األفالم 96149 بإنتاج  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
السينمائية وبرامج التلفزيون والراديو

األفالم *96149 بإنتاج  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
وبرامج  الفيديو  وشرائط  السينمائية 

التلفزيون والراديو

تشمل  تعد  مل   96149 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
وكاالت  )خدمات  الفنانني  متثيل  خدمات 

املواهب(

ومرافق 96520 الرياضية  املرافق  تشغيل  خدمات 
الرياضات التروحيية

ومرافق *96520 الرياضية  املرافق  تشغيل  خدمات 
الرياضات التروحيية

تشمل  تعد  مل   96520 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
تشغيل املراقص وقاعات الرقص

غري 96990 والتسلية  للترويح  األخرى  اخلدمات 
املصنَّفة يف موضع آخر

ومرافق *96520 الرياضية  املرافق  تشغيل  خدمات 
الرياضات التروحيية

تشغيل املراقص وقاعات الرقص واملرافق التروحيية 
األخرى

غري 96990 والتسلية  للترويح  األخرى  اخلدمات 
املصنَّفة يف موضع آخر

اآلن  تشمل   96990 الفرعية  الفئة  مالحظة: 
التروحيية  واملرافق  الرقص  وقاعات  املراقص 

األخرى
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وصف التفاصيل

القسم 17  الكهرباء وغاز املدن والبخار واملياه الساخنة

واملياه 17الكهرباء وغاز املدن والبخار واملياه الساخنة17 والبخار  املدن  وغاز  الكهرباء 
الساخنة

توزيع *69 خدمات  الكهرباء؛  توزيع  خدمات 
الغاز واملياه عن طريق خطوط رئيسية

اخلدمات الداعمة*85

الطاقة الكهربائية171الطاقة الكهربائية171
توزيع *691 وخدمات  الكهرباء  توزيع  خدمات 

الغاز عن طريق خطوط رئيسية
اخلدمات الداعمة األخرى*859

الطاقة الكهربائية1710الطاقة الكهربائية1710
خدمات نقل وتوزيع الكهرباء6911

املصنفة يف *8599 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

الطاقة الكهربائية17100الطاقة الكهربائية17100
نقل الكهرباء69111
توزيع الكهرباء69112

املصنفة يف *85990 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

قراءة عدادات الكهرباء

املولَّد 172 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
النفطية  الغازات  املماثلة، خالف  والغازات 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

املولَّد 172 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
والغازات املماثلة، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى
توزيع *691 وخدمات  الكهرباء  توزيع  خدمات 

الغاز عن طريق خطوط رئيسية
اخلدمات الداعمة األخرى*859

املولَّد 1720 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
النفطية  الغازات  املماثلة، خالف  والغازات 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

املولَّد 1720 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
والغازات املماثلة، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى 
خطوط 6912 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 

رئيسية
املصنفة يف *8599 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 

موضع آخر

املولَّد 17200 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
النفطية  الغازات  املماثلة، خالف  والغازات 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

املولًّد 17200 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
والغازات املماثلة، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

خطوط 69120 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية

املصنفة يف *85990 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

قراءة عدادات الغاز

البخار واملاء الساخن173البخار واملاء الساخن173
خطوط *692 طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 

رئيسية

البخار واملاء الساخن1730البخار واملاء الساخن1730
الساخنة عن 6922 البخار واملياه  خدمات توزيع 

طريق خطوط رئيسية

البخار واملاء الساخن17300البخار واملاء الساخن17300
الساخنة عن 69220 البخار واملياه  خدمات توزيع 

طريق خطوط رئيسية

القسم 18  املاء

املاء18املاء18
توزيع *69 خدمات  الكهرباء؛  توزيع  خدمات 

الغاز واملاء عن طريق خطوط رئيسية
اخلدمات الداعمة*85

املاء الطبيعي180املاء الطبيعي180
خطوط *692 طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 

رئيسية
اخلدمات الداعمة األخرى*859

املاء الطبيعي 1800املاء الطبيعي1800
خدمات توزيع املياه، ما عدا البخار واملياه 6921

الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية
يف *8599 املصنفة  غري  األخرى  الداعمة  خدمات 

موضع آخر

املاء الطبيعي18000املاء الطبيعي18000
خدمات توزيع املياه، ما عدا البخار واملياه 69210

الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية
يف *85990 املصنفة  غري  األخرى  الدعم  خدمات 

موضع آخر
قراءة عدادات املياه

القسم 51  أعمال اإلنشاء

خدمات اإلنشاء*54أعمال اإلنشاء51

التناظر بني التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات، والتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.0: التغيريات يف األبواب 5 إىل 9
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى*83
والتركيب *87 واإلص��الح  الصيان��ة   خدم���ات 

)ما عدا اإلنشاء(

خدمات إعداد املوقع*543أعمال ما قبل التركيب يف مواقع اإلنشاء511
خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة*545
التخطيط *832 وخدمات  املعمارية  اخلدمات 

احلضري وهندسة املناظر الطبيعية
اخلدمات اهلندسية*833

اخلدمات املعمارية*8321أعمال أحباث املوقع5111
ما *8333 ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 

قبل التصميم

ومرحل��ة *83211أعمال أحباث املوقع51110 اهلندسي��ة  االستش��ارة   خدم��ات 
ما قبل التصميم يف جمال العمارة

ة تتناول مسائل مثل فلسفة  إجراء دراسات أوليَّ
ة التطوير، وأوجه القلق املتعلقة  ة ونيَّ املوقع، والنيَّ
والقيود  الَشغل،  واشتراطات  والبيئة،  باملناخ 
املتعلقة بالتكاليف، وحتليل اختيار املوقع، ووضع 

برنامج زمين للتصميم واإلنشاء 
اهلندسي���ة ومرحل���ة *83331 االستش��ارة   خدم��ات 

ما قبل التصميم للمباين
األعمال املتعلقة بأحباث املوقع وحتديده، كجزء 
من خدمات املشورة اهلندسية وخدمات ما قبل 
التصميم، بالنسبة للمباين السكنية وغري السكنية

ومرحلة *83332 اهلندسية  االستشارة   خدمات 
ما قبل التصميم ألعمال اهلندسة املدنية

األعمال املتعلقة بأحباث املوقع وحتديده، كجزء 
من خدمات املشورة اهلندسية وخدمات ما قبل 

التصميم، بالنسبة ألعمال اهلندسة املدنية
خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل *83333

التصميم للمنشآت والعمليات الصناعية
املوقع وحتديده، كجزء  املتعلقة بأحباث  األعمال 
من خدمات املشورة اهلندسية وخدمات ما قبل 
التصميم، بالنسبة للمنشآت والعمليات الصناعية

ومرحل��ة *83339 اهلندسي��ة  االستش��ارة   خ��دمات 
ما قبل التصميم للمشاريع األخرى 

األعمال املتعلقة بأحباث املوقع وحتديده، كجزء 
من خدمات املشورة اهلندسية وخدمات ما قبل 

التصميم، بالنسبة للمشاريع األخرى

خدمات اهلدم5431أعمال اهلدم5112

خدمات اهلدم54310أعمال اهلدم51120

خدمات تشكيل املوقع وإخالئه*5432أعمال تشكيل املوقع وإخالئه5113

أعمال خدمات تشكيل املوقع وإخالئه*54320أعمال تشكيل املوقع وإخالئه51130 )باستثناء  وإخالئه  املوقع  تشكيل  أعمال 
إعداد املوقع للتعدين(

خدمات احلفر وإزالة األتربة5433أعمال احلفر وإزالة األتربة5114

خدمات احلفر وإزالة األتربة54330أعمال احلفر وإزالة األتربة51140

خدمات تشكيل املوقع وإخالئه*5432أعمال إعداد املوقع للتعدين5115

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
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أعمال إعداد املوقع للتعدينخدمات تشكيل املوقع وإخالئه*54320أعمال إعداد املوقع للتعدين51150

خدمات نصب السقاالت5457أعمال نصب السقاالت5116

خدمات نصب السقاالت54570أعمال نصب السقاالت51160

خدمات اإلنشاء العامة للمباين*541أعمال اإلنشاءات للمباين512
خدمات اإلنشاء العامة للمباين السكنية*5411للمباين ذات املسكن الواحد وذات املسكنني5121

وذات 51210 الواحد  املسكن  ذات  للمباين 
املسكنني

خدمات اإلنشاء العامة للمباين ذات املسكن 54111
الواحد وذات املسكنني

خدمات اإلنشاء العامة للمباين السكنية*5411للمباين ذات املساكن املتعددة5122

ذات 54112للمباين ذات املساكن املتعددة51220 للمباين  العامة  اإلنشاء  خدمات 
املساكن املتعددة

غري *5412للمستودعات واملباين الصناعية5123 للمباين  العامة  اإلنشاء  خدمات 
السكنية

خدمات اإلنشاء العامة للمباين الصناعية54121للمستودعات واملباين الصناعية51230

غري *5412للمباين التجارية5124 للمباين  العامة  اإلنشاءات  خدمات 
السكنية

خدمات اإلنشاء العامة للمباين التجارية54122للمباين التجارية51240

غري *5412ملباين املالهي العامة 5125 للمباين  العامة  اإلنشاء  خدمات 
السكنية

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية *54129ملباين املالهي العامة 51250
األخرى

أعمال اإلنشاء ملباين املالهي العامة

غري *5412ملباين الفنادق واملطاعم واملباين املماثلة5126 للمباين  العامة  اإلنشاء  خدمات 
السكنية

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية *54129ملباين الفنادق واملطاعم واملباين املماثلة51260
األخرى

واملباين  واملطاعم  الفنادق  ملباين  اإلنشاء  أعمال 
املماثلة

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية*5412للمباين التعليمية5127

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية *54129للمباين التعليمية51270
األخرى 

أعمال اإلنشاء للمباين التعليمية

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية *5412للمباين الصحية5128

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية *54129للمباين الصحية51280
األخرى 

أعمال اإلنشاء للمباين الصحية

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية*5412للمباين األخرى 5129
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خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية *54129للمباين األخرى51290
األخرى 

أعمال اإلنشاء للمباين غري السكنية األخرى

خدمات اإلنشاء العامة للمباين*541أعمال اإلنشاء ألغراض اهلندسة املدنية513
اهلندسة *542 ألعمال  العامة  اإلنشاء  خدمات 

املدنية

للطرق العامة )ما عدا الطرق العامة املرتفعة( 5131
احلديدية  والسكك  والطرق  والشوارع 

ومدارج املطارات

العامة *5421 للط��رق  العام��ة  اإلنش��اء   خدم��ات 
والشوارع  املرتفعة(  العامة  الطرق  )ما عدا 
ومدارج  احلديدية  والسكك  والطرق 

املطارات

للطرق العامة )ما عدا الطرق العامة املرتفعة( 51310
احلديدية  والسكك  والطرق  والشوارع 

ومدارج املطارات

العامة *54210 للطرق  العامة  اإلنشاء   خدمات 
والشوارع  املرتفعة(  العامة  الطرق  )ما عدا 
ومدارج  احلديدية  والسكك  والطرق 

املطارات

العامة  للطرق  املدنية  للهندسة  اإلنشاء   أعمال 
والشوارع  املرتفعة(  العامة  الطرق  عدا  )ما 

والطرق والسكك احلديدية ومدارج املطارات

واألنفاق 5132 املرتفعة  العامة  والطرق  للجسور 
والطرق السفلية

والطرق 5422 للجسور  العامة  اإلنشاء  خدمات 
العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية

للجسور والطرقات العامة املرتفعة واألنفاق 51320
والطرق السفلية

والطرق 54220 للجسور  العامة  اإلنشاء  خدمات 
العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية

واألعمال 5133 واخلزانات  واملوانئ  املائية  للطرق 
املائية األخرى

والطرق 5423 للموانئ  العامة  اإلنشاء  خدمات 
واألعمال  الري  وأعمال  واخلزانات  املائية 

املائية األخرى

واألعمال 51330 واخلزانات  واملوانئ  املائية  للطرق 
املائية األخرى

والطرق 54230 للموانئ  العامة  اإلنشاء  خدمات 
األعمال  والري  وأعمال  واخلزانات  املائية 

املائية األخرى

خلطوط األنابيب وخطوط االتصال وخطوط 5134
ة ملسافات طويلة الطاقة )الكابالت( املمتدَّ

األنابيب 5424 خلطوط  العامة  اإلنشاء  خدمات 
الطاقة  وخطوط  االتصال  وخطوط 

ة ملسافات طويلة )الكابالت( املمتدَّ

خلطوط األنابيب وخطوط االتصال وخطوط 51340
ة ملسافات طويلة الطاقة )الكابالت( املمتدَّ

األنابيب 54241 خلطوط  العامة  اإلنشاء  خدمات 
ة ملسافات طويلة  املمتدَّ

االتصال 54242 خلطوط  العامة  اإلنشاء  خدمات 
ة  املمتدَّ )الكابالت(  الطاقة  وخطوط 

ملسافات طويلة

املحلية؛ 5135 والكابالت  األنابيب  خلطوط 
األعمال اإلضافية

األنابيب 5425 خلطوط  العامة  اإلنشاء  خدمات 
والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة 

املحلية؛ 51350 والكابالت  األنابيب  خلطوط 
األعمال اإلضافية

األنابيب 54251 خلطوط  العامة  اإلنشاء  خدمات 
املحلية

املحلية 54252 للكابالت  العامة  اإلنشاء  خدمات 
واألعمال ذات الصلة 
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خدمات اإلنشاء العامة للمناجم واملنشآت 5426إلنشاءات التعدين والصناعة التحويلية5136
الصناعية

خدمات اإلنشاء العامة للمناجم واملنشآت 54260إلنشاءات التعدين والصناعة التحويلية51360
الصناعية

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية*5412إلنشاءات الرياضة والترويح5137
الرياضة 5427 ملرافق  العامة  اإلنشاء  خدمات 

والترويح اخللوية

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية *54129االستادات والساحات الرياضية51371
األخرى

وساحات  االستادات  هلياكل  اإلنشاء  أعمال 
الرياضات الداخلية. وكان القصد يف جمال حتليل 
املباين  بني  التمييز  هو  هذا  الرياضات  منشآت 
املباين  وُوصفت  وقد  املدنية.  اهلندسة  وهياكل 
على أهنا ألغراض الرياضات الداخلية وُوصفت 
للرياضات  أهنا  على  املدنية  اهلندسة  هياكل 

اخلارجية. وهذا هو جمرد توضيح 
الرياضة *54270 ملرافق  العامة  اإلنشاء  خدمات 

والترويح اخللوية
والساحات  االستادات  هلياكل  اإلنشاء  أعمال 
القصد يف  اخلارجية. وكان  للرياضات  األخرى 
التمييز  هو  هذا  الرياضات  منشآت  حتليل  جمال 
بني املباين وهياكل اهلندسة املدنية. وقد ُوصفت 
اخلارجية  الرياضات  ألغراض  أهنا  على  املباين 
أهنا  على  املدنية  اهلندسة  هياكل  وُوصفت 

للرياضات اخلارجية. وهذا هو جمرد توضيح 

)مثل 51372 األخرى  والترويح  الرياضة  ملنشآت 
وميادين  التنس  ومالعب  السباحة  أحواض 

الغولف(

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية *54129
األخرى

للرياضات  األخرى  للمنشآت  اإلنشاء  أعمال 
اخلارجية. وكان القصد يف جمال حتليل منشآت 
وهياكل  املباين  بني  التمييز  هو  هذا  الرياضات 
أهنا  على  املباين  ُوصفت  وقد  املدنية.  اهلندسة 
هياكل  وُوصفت  الداخلية  الرياضات  ألغراض 
اخلارجية.  الرياضات  أهنا  على  املدنية  اهلندسة 

وهذا هو جمرد توضيح 
الرياضة *54270 ملرافق  العامة  اإلنشاء  خدمات 

والترويح اخللوية
وكان  األخرى.  الترويح  ملرافق  اإلنشاء  أعمال 
هذا  الرياضات  منشآت  حتليل  جمال  يف  القصد 
املدنية.  اهلندسة  وهياكل  املباين  بني  التمييز  هو 
وقد ُوصفت املباين على أهنا ألغراض الرياضات 
على  املدنية  اهلندسة  هياكل  وُوصفت  الداخلية 
أهنا للرياضات اخلارجية. وهذا هو جمرد توضيح 

يف 5139 املصنفة  غري  األخرى  اهلندسية  لألعمال 
موضع آخر

اهلندسية 5429 لألعمال  العامة  اإلنشاء  خدمات 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

يف 51390 املصنفة  غري  األخرى  اهلندسية  لألعمال 
موضع آخر

اهلندسية 54290 لألعمال  العامة  اإلنشاء  خدمات 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز544جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز514
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جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز5440جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز5140

جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز54400جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز51400

خدمات إعداد املوقع*543أعمال اإلنشاء احِلرفية اخلاصة 515
خدمات اإلنشاء احلرفية اخلاصة*545
املعدنية *871 املنتجات  خدمات صيانة وإصالح 

املصنَّعة واآلالت واملعدَّات

خدمات دق اخلوازيق وحفر األساسات5451أعمال األساسات مبا يف ذلك دق اخلوازيق5151

خدمات دق اخلوازيق54511أعمال األساسات مبا يف ذلك دق اخلوازيق51510
خدمات حفر األساسات54512

شبكات *5434حفر آبار املياه5152 وإنشاء  املياه  آبار  حفر  خدمات 
مجع الفضالت العضوية

ات *8715 خدمات صيانة وإصالح اآلالت واملعدَّ
األخرى

خدمات حفر آبار املياه54341حفر آبار املياه51520
ات *87159 خدمات صيانة وإصالح اآلالت واملعدَّ

غري املصنفة يف موضع آخر
خدمات الصيانة واإلصالح للمضخات

خدمات تأطري اإلنشاءات*5452التسقيف والتصميد للمياه5153
خدمات التسقيف والتصميد للمياه5453

خدمات تأطري السقوف 54522التسقيف والتصميد للمياه51530
خدمات التسقيف والتصميد للمياه54530

خدمات اخلرسانة 5454أعمال اخلرسانة5154

خدمات اخلرسانة54540أعمال اخلرسانة51540

خدمات إقامة اإلنشاءات الفوالذية5455ثين الفوالذ وتركيبه )مبا يف ذلك اللحام( 5155

خدمات إقامة اإلنشاءات الفوالذية54550ثين الفوالذ وتركيبه )مبا يف ذلك اللحام( 51550

خدمات البناء5456أعمال البناء5156

خدمات البناء54560أعمال البناء51560

خدمات تأطري اإلنشاءات*5452أعمال اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى5159
خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى5459

خدمات تأطري املباين54521أعمال اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى51590
خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى54590

خدمات إعداد املوقع*543أعمال التركيب516
خدمات التركيب*546
خدمات استكمال املباين وتشطيبها*547
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والتهوية 5463أعمال التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء5161 التدفئة  أجهزة  تركيب  خدمات 
وتكييف اهلواء

خدمات تركيب أجهزة التدفئة54631أعمال التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء51610
وتكييف 54632 التهوية  أجهزة  تركيب  خدمات 

اهلواء

أنابيب 5162 ومد  املياه  مواسري  سباكة  أعمال 
الصرف

شبكات *5434 وإنشاء  املياه  آبار  حفر  خدمات 
مجع الفضالت العضوية

ومّد 5462 املياه  مواسري  سباكة  أعمال  خدمات 
أنابيب الصرف

أنابيب 51620 ومّد  املياه  مواسري  سباكة  أعمال 
الصرف

الفضالت 54342 مجع  شبكات  إنشاء  خدمات 
العضوية

خدمات أعمال سباكة مواسري املياه54621
خدمات مّد أنابيب الصرف54622

خدمات تركيب جتهيزات الغاز5464أعمال اإلنشاء املتعلقة بتجهيزات الغاز5163

خدمات تركيب جتهيزات الغاز54640أعمال اإلنشاء املتعلقة بتجهيزات الغاز51630

خدمات التركيبات الكهربائية*5461األعمال الكهربائية5164

خدمات التوصيالت والتجهيزات الكهربائيةخدمات التوصيالت والتجهيزات الكهربائية*54611أعمال التوصيالت والتجهيزات الكهربائية51641

خدمات تركيب أجهزة اإلنذار باحلريق54612أعمال اإلنشاء املتعلقة بأجهزة اإلنذار باحلريق51642

خدمات تركيب أجهزة اإلنذار بالسرقة54613أعمال اإلنشاء املتعلقة بأجهزة اإلنذار بالسرقة 51643

خدمات تركيب اهلوائيات املن�زلية54614أعمال اإلنشاء املتعلقة باهلوائيات املن�زلية51644

والتجهيزات *54611أعمال اإلنشاء الكهربائية األخرى51649 األسالك  تركيب  خدمات 
الكهربائية

اخلدمات الكهربائية الناشئة عن تركيب أجهزة

)باستثناء خدمات التركيبات الكهربائية األخرى*54619 األخرى  الكهربائية  اإلنشاء  أعمال 
ات االتصاالت  أعمال التركيبات الكهربائية ملعدَّ

السلكية والالسلكية(

املياه، 5165 الكهربائية،  )األسالك  العزل  أعمال 
احلرارة، الصوت(

خدمات تركيب املواد العازلة5465

املياه، 51650 الكهربائية،  )األسالك  العزل  أعمال 
احلرارة، الصوت(

خدمات تركيب املواد العازلة54650

خدمات تركيب السياجات والدرابزين5477أعمال تركيب السياجات والدرابزين5166

خدمات تركيب السياجات والدرابزين54770أعمال تركيب السياجات والدرابزين51660

خدمات التركيب األخرى5469أعمال التركيب األخرى5169

والسالمل 51691 باملصاعد  املتعلقة  اإلنشاء  أعمال 
املتحركة

والسالمل 54691 املصاعد  تركيب  خدمات 
املتحركة
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يف 51699 املصنفة  غري  األخرى  التركيب  أعمال 
موضع آخر

خدمات التركيب األخرى غري املصنفة يف 54699
موضع آخر

اهلندسة *542أعمال استكمال املباين وتشطيبها517 ألعمال  العامة  اإلنشاء  خدمات 
املدنية

خدمات استكمال املباين وتشطيبها*547

وزجاج 5171 الزجاجية  األلواح  تركيب  أعمال 
النوافذ

خدمات تركيب األلواح الزجاجية5471

وزجاج 51710 الزجاجية  األلواح  تركيب  أعمال 
النوافذ

خدمات تركيب األلواح الزجاجية54710

خدمات التجصيص5472أعمال التجصيص5172

خدمات التجصيص54720أعمال التجصيص51720

خدمات اإلنشاء العامة للطرق العامة )ما عدا *5421أعمال الطالء5173
والطرق  والشوارع  املرتفعة(  العامة  الطرق 

والسكك احلديدية ومدارج املطارات
خدمات الطالء5473

خدمات اإلنشاء العامة للطرق العامة )ما عدا *54210أعمال الطالء51730
والطرق  والشوارع  املرتفعة(  العامة  الطرق 

والسكك احلديدية ومدارج املطارات

خدمات الطالء للعالمات اليت توضع على أسطح 
واألسطح  السيارات  وقوف  وأماكن  الطرق 

املماثلة
خدمات الطالء54730

خدمات قرمدة األرضيات واجلدران5474أعمال قرمدة األرضيات واجلدران 5174

خدمات قرمدة األرضيات واجلدران54740أعمال قرمدة األرضيات واجلدران 51740

األعمال األخرى لفرش األرضيات وكسوة 5175
اجلدران ولصق ورق احلائط

اخلدمات األخرى لفرش األرضيات وكسوة 5475
اجلدران ولصق ورق احلائط

األعمال األخرى لفرش األرضيات وكسوة 51750
اجلدران ولصق ورق احلائط

اخلدمات األخرى لفرش األرضيات وكسوة 54750
اجلدران ولصق ورق احلائط

خدمات التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة*5476أعمال التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة5176

والنجارة خدمات التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة*54760أعمال التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة 51760 واملعدنية  اخلشبية  التركيبات  أعمال 
)باستثناء أعمال تركيب الزينات(

اخلدمات األخرى الستكمال املباين وتشطيبها*5479أعمال تركيب الزخرفة الداخلية5177

أعمال تركيب الزخرفة الداخليةاخلدمات األخرى الستكمال املباين وتشطيبها *54790أعمال تركيب الزخرفة الداخلية51770

خدمات التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة*5476أعمال تركيب الزينة5178

أعمال تركيب الزيناتخدمات التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة*54760أعمال تركيب الزينة51780

اخلدمات األخرى الستكمال املباين وتشطيبها *5479األعمال األخرى الستكمال املباين وتشطيبها5179
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وتشطيبها اخلدمات األخرى الستكمال املباين وتشطيبها *54790األعمال األخرى الستكمال املباين وتشطيبها51790 املباين  الستكمال  األخرى  اخلدمات 
)باستثناء أعمال تركيب الزخرفة الداخلية(

أو 518 إنشاء  ات  مبعدَّ املتعلقة  التأجري  خدمات 
مع  املدنّية،  اهلندسة  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها

أو 548 إنشاء  ات  مبعدَّ املتعلقة  التأجري  خدمات 
مع  املدنّية،  اهلندسة  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها

أو 5180 إنشاء  ات  مبعدَّ املتعلقة  التأجري  خدمات 
مع  املدنّية،  اهلندسة  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها

أو 5480 إنشاء  ات  مبعدَّ املتعلقة  التأجري  خدمات 
مع  املدنّية،  اهلندسة  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها

أو 51800 إنشاء  ات  مبعدَّ املتعلقة  التأجري  خدمات 
مع  املدنّية،  اهلندسة  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها

أو 54800 إنشاء  ات  مبعدَّ املتعلقة  التأجري  خدمات 
املدنّية، مع  اهلندسية  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها

القسم 52  اإلنشاءات

غ/م )غري موجود(املباين ذات املسكن الواحد وذات املسكنني52111

غ/ماملباين السكنية األخرى52119

غ/ماملستودعات واملباين الصناعية52121

غ/ماملباين التجارية52122

غ/ممباين املالهي العامة52123

غ/مالفنادق واملطاعم واملباين املماثلة52124

غ/ماملباين التعليمية52125

غ/ماملباين الصحية52126

غ/ماملباين األخرى52129

الطرق العامة )ما عدا الطرق العامة املرتفعة( 52211
والشوارع والطرقات

غ/م

غ/مالسكك احلديدية 52212

غ/ممدارج املطارات52213

غ/ماجلسور52221

غ/مالطرق العامة املرتفعة52222

غ/ماألنفاق52223

غ/مالطرق السفلية52224

األخرى 52231 والقنوات  االصطناعية  القنوات 
لتوفري املياه، ما عدا خطوط األنابيب

غ/م

غ/ماملوانئ واألهنار والقنوات واملرافق ذات الصلة52232
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غ/ماخلزانات52233

غ/مأعمال الري واألعمال املائية ملراقبة الفيضانات52234

غ/مخطوط األنابيب ذات املسافات البعيدة52241

خطوط االتصال )التلفزيون والراديو والربق 52242
واهلاتف وخطوط اإلرسال األخرى(

غ/م

غ/مخطوط الكهرباء )الكابالت(52243

املحلي���ة؛ 52250 والكاب��الت  األنابي��ب  خط��وط 
األعمال اإلضافية

غ/م

غ/مإنشاءات التعدين52261

غ/مإنشاءات حمطات الطاقة52262

غ/ماملرافق الكيميائية واملرافق ذات الصلة52263

غ/ماإلنشاءات األخرى للصناعة التحويلية52269

غ/ماالستادات والساحات الرياضية52271

)مثل 52279 األخرى  والترويح  الرياضة  منشآت 
وميادين  التنس  ومالعب  السباحة  أحواض 

الغولف(

غ/م

غ/مأعمال اهلندسة املدنية األخرى52290

القسم 53  األراضي

وأراض����ي 53100 والغاب���ات  الزراعي���ة  األراض��ي 
األحراج األخرى

غ/م

غ/مأراضي املدن واألراضي ذات الصلة53200

غ/مأراضي الترويح واألراضي املفتوحة األخرى53300

غ/ماألراضي األخرى53900

القسم 61  خدمات بيع وصيانة وإصالح املركبات ذات احملركات والدراجات النارية

املركبات 61 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
ذات املحركات والدراجات النارية

خدمات جتارة اجلملة*61

خدمات جتارة التجزئة*62
والتركيب *87 واإلصالح  الصيانة   خدمات 

)ما عدا اإلنشاء(

ذات 611 املركبات  وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
املحركات؛ بيع قطع الغيار والتوابع ذات الصلة

على *611 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد

رسم *612 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أو عقد
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غري *621 املحالت  من  التجزئة  ة  جتار  خدمات 
املتخصصة

املحالت *622 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة

الشراء *623 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية

غري *624 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت

رسم *625 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
أو عقد

املعدنية *871 املنتجات  خدمات صيانة وإصالح 
املصنَّعة واآلالت واملعدَّات

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس *6118بيع املركبات ذات املحركات6111
ات واإلمدادات رسم أو عقد، لآلالت واملعدَّ

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم أو *6128
ات واإلمدادات عقد لآلالت واملعدَّ

غري *6218 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات املتخصصة لآلالت واملعدَّ

املحالت *6228 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات املتخصصة لآلالت واملعدَّ

الشراء *6238 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات الربيدية لآلالت واملعدَّ

غري *6248 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات املحالت لآلالت واملعدَّ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6258
ات واإلمدادات  عقد لآلالت واملعدَّ

ذات 61111 للمركبات  اجلملة  جتارة  خدمات 
املحركات

على *61181 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ذات  للمركبات  عقد،  أو  رسم  أساس 
ومركبات  النارية  والدراجات  املحركات 

الثلوج وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
رسم أو عقد، للمركبات ذات احملركات

رسم *61281 أساس  على  اجلملة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  عقد  أو 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو عقد، 
للمركبات ذات احملركات 

غري *62181مبيعات التجزئة للمركبات ذات املحركات61112 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املتخصصة 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للمركبات ذات احملركات
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املحالت *62281 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املتخصصة 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للمركبات ذات احملركات

الشراء *62381 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  الربيدية 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للمركبات ذات احملركات

غري *62481 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املحالت 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للمركبات ذات احملركات

رسم *62581 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  عقد  أو 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للمركبات ذات احملركات

ذات 6112 املركبات  وإصالح  صيانة  خدمات 
املحركات

ات النقل *8714 صيانة وإصالح آالت ومعدَّ

ذات 61120 املركبات  وإصالح  صيانة  خدمات 
املحركات

ذات 87141 املركبات  وإصالح  صيانة  خدمات 
املحركات

ذات 6113 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس *6118
ات واإلمدادات رسم أو عقد، لآلالت واملعدَّ

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم أو *6128
ات واإلمدادات عقد لآلالت واملعدَّ

غري *6218 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات املتخصصة لآلالت واملعدَّ

املحالت *6228 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات املتخصصة لآلالت واملعدَّ

الشراء *6238 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات الربيدية لآلالت واملعدَّ

غري *6248 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات املحالت لآلالت واملعدَّ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6258
ات واإلمدادات عقد لآلالت واملعدَّ

ذات 61130 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات

على *61181 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ذات  للمركبات  عقد،  أو  رسم  أساس 
ومركبات  النارية  والدراجات  املحركات 

الثلوج وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
رسم أو عقد، لقطع غيار وتوابع املركبات ذات 

احملركات
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رسم *61281 أساس  على  اجلملة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  عقد  أو 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم أو عقد 
لقطع غيار وتوابع املركبات ذات احملركات

غري *62181 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املتخصصة 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
لقطع غيار وتوابع املركبات ذات احملركات

املحالت *62281 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املتخصصة 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لقطع غيار وتوابع املركبات ذات احملركات

الشراء *62381 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  الربيدية 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لقطع غيار وتوابع املركبات ذات احملركات

غري *62481 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املحالت 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
لقطع غيار وتوابع املركبات ذات احملركات

رسم *62581 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  عقد  أو 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
لقطع غيار وتوابع املركبات ذات احملركات

الدراجات 612 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
الغيار  قطع  بيع  الثلوج؛  ومركبات  النارية 

والتوابع ذات الصلة

على *611 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم أو *612
عقد

غري *621 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة

املحالت *622 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة

الشراء *623 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية

غري *624 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت

رسم *625 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
أو عقد
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املعدنية *871 املنتجات  خدمات صيانة وإصالح 
املصنَّعة واآلالت واملعدَّات

الثلوج 6121 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

على *6118 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  لآلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 

واإلمدادات
خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم أو *6128

ات واإلمدادات عقد لآلالت واملعدَّ
غري *6218 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات واإلمدادات املتخصصة لآلالت واملعدَّ
املحالت *6228 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات واإلمدادات املتخصصة لآلالت واملعدَّ
الشراء *6238 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات واإلمدادات الربيدية لآلالت واملعدَّ
غري *6248 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات واإلمدادات املحالت لآلالت واملعدَّ
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6258

ات واإلمدادات عقد لآلالت واملعدَّ

الثلوج 61210 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة 

على *61181 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ذات  للمركبات  عقد،  أو  رسم  أساس 
ومركبات  النارية  والدراجات  املحركات 

الثلوج وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
ومركبات  النارية  للدراجات  عقد،  أو  رسم 

الثلوج وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

رسم *61281 أساس  على  اجلملة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  عقد  أو 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم أو عقد 
للدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار 

والتوابع ذات الصلة

غري *62181 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املتخصصة 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار 

والتوابع ذات الصلة

املحالت *62281 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املتخصصة 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار 

والتوابع ذات الصلة

الشراء *62381 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  الربيدية 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة 

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار 

والتوابع ذات الصلة 
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غري *62481 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املحالت 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار 

والتوابع ذات الصلة

رسم *62581 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  عقد  أو 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار 

والتوابع ذات الصلة

النارية 6122 الدراجات  وإصالح  صيانة  خدمات 
ومركبات الثلوج

ات النقل*8714 صيانة وإصالح آالت ومعدَّ

النارية 61220 الدراجات  وإصالح  صيانة  خدمات 
ومركبات الثلوج

خدمات صيانة وإصالح الدراجات النارية 87142
ومركبات الثلوج

غري *621البيع بالتجزئة لوقود املحركات613 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة

املحالت *622 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة

الشراء *623 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية

غري *624 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت

رسم *625 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
أو عقد

غري *6219البيع بالتجزئة لوقود املحركات6130 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنتجات األخرى

املحالت *6229 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنتجات األخرى

الشراء *6239 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للمنتجات األخرى

غري *6249 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنتجات األخرى

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6259
عقد للمنتجات األخرى

غري *62191البيع بالتجزئة لوقود املحركات61300 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للوقود الصلب والسائل والغازي 

واملنتجات ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
لوقود احملركات

املحالت *62291 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للوقود الصلب والسائل والغازي 

واملنتجات ذات الصلة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لوقود احملركات
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الشراء *62391 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
والغازي  والسائل  الصلب  للوقود  الربيدية 

واملنتجات ذات الصلة

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لوقود احملركات

غري *62491 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للوقود الصلب والسائل والغازي 

واملنتجات ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
لوقود احملركات

رسم *62591 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
والغازي  والسائل  الصلب  للوقود  عقد  أو 

واملنتجات ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
لوقود احملركات

القسم 62  خدمات الوكالء بالعمولة وجتارة اجلملة، عدا ما خيص املركبات ذات احملركات والدراجات النارية

اجلملة، 62 وجتارة  بالعمولة  الوكالء  خدمات 
املحركات  ذات  باملركبات  يتعلق  ما  عدا 

والدراجات النارية

خدمات جتارة اجلملة*61

رسم *612خدمات الوكالء بالعمولة621 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6121خدمات الوكالء بالعمولة6211
واحليوانات  لية  األوَّ الزراعية  للمواد  عقد، 

احلّية
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6122

عقد، لألطعمة واملشروبات والتبغ
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6123

عقد، للمنسوجات واملالبس واألحذية
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6124

ات املن�زلية عقد، لألجهزة واألدوات واملعدَّ
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6125

عقد، للسلع االستهالكية املختلفة
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6126

عقد، ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6127

عقد، للمنتجات الكيميائية واملستحضرات 
الصيدلية

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو *6128
ات واإلمدادات عقد، لآلالت واملعدَّ

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6129
عقد، للمنتجات األخرى

احلّية 62111 واحليوانات  الزراعية  لية  األوَّ املواد  بيع 
على أساس رسم أو عقد

رسم 61211 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أو عقد، للحبوب والبذور الزيتية والفواكه 

الزيتية والبذور وعلف احليوان
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خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم  أو 61212
عقد، لألزهار والنباتات

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61213
عقد، للتبغ غري املصنَّع

رسم 61214 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  مبا  احلّية،  للحيوانات  عقد،  أو 

احليوانات األليفة
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61215

عقد، للجلود غري املدبوغة واجللود واجللود 
املدبوغة

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61219
املصنفة  غري  لية  األوَّ الزراعية  للمواد  عقد، 

يف موضع آخر

والتبغ 62112 واملشروبات  الغذائية  املنتجات  بيع 
على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61221
عقد، للفواكه واخلضراوات

رسم 61222 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أو عقد، ملنتجات األلبان والبيض والزيوت 

والدهون الصاحلة لألكل
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61223

عقد، للحوم والدواجن والطرائد
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61224

عقد، لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61225

عقد، للحلويات السكرية واملخبوزات
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61226

عقد، للمشروبات
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61227

عقد، للنب والشاي والكاكاو والتوابل
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61228

عقد، ملنتجات التبغ
رسم 61229 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 

أو عقد، للمنتجات الغذائية غري املصنفة يف 
موضع آخر

اخلام 62113 والفلزات واملعادن  بأنواعه  الوقود  بيع 
والكيماويات  البناء  ومواد  واألخشاب 

الصناعية والتقنية على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61261
عقد، ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61262
والتركيبات  والتركيبات  للتجهيزات  عقد، 

الصحية اخلزفية
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رسم 61264 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
وطالءات  والورنيشات  للبويات  عقد،  أو 

اللّك
رسم 61271 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 

األساسية  الصناعية  للكيماويات  عقد،  أو 
بة والراتنجات املركَّ

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61272
عقد، لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية

رسم 61291 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أو عقد، للوقود الصلب والسائل والغازي 

واملنتجات ذات الصلة
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61292

املعادن واملعادن يف أشكاهلا  عقد، خلامات 
األوَّلية

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61293
عقد، للخشب غري املشذَّب

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61296
عقد، لأللياف النسجية

واملركبات، 62114 الصناعية  ات  واملعدَّ اآلالت  بيع 
خالف املركبات ذات املحركات والدراجات 
والدراجات النارية، على أساس رسم أو عقد

رسم 61282 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
عدا  ما  األخرى،  النقل  ات  ملعدَّ عقد،  أو 

الدراجات
رسم 61283 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 

ات املكاتب، مبا يف  أو عقد، لآلالت واملعدَّ
ذلك أثاثات املكاتب

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61285
واألراضي  الزراعة  ات  ومعدَّ آلالت  عقد، 
املعَشوشبة والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات

رسم 61286 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ات التعدين واإلنشاء  أو عقد، آلالت ومعدَّ

واهلندسة املدنية
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو عقد، 61287

ات األخرى املخصصة لصناعات  لآلالت واملعدَّ
معيَّنة واإلمدادات التشغيلية ذات الصلة

رسم *61289 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
غري  األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  عقد،  أو 

املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم أو عقد 
ات األخرى غري املصنفة يف موضع  لآلالت واملعدَّ

آخر

بيع األثاثات والسلع املن�زلية واخلردوات املعدنية 62115
وجتارة احلدائد على أساس رسم أو عقد 

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61241
عقد، لألثاثات املن�زلية
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وصف التفاصيل

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو *61242
ات الراديو، والتلفزيون، واآلالت  عقد، ملعدَّ
املوسيقية واألسطوانات والنوتات املوسيقية 

واألشرطة

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم أو عقد 
ات الراديو والتلفزيون ملعدَّ

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61243
عقد، ألدوات اإلنارة

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61244
عقد، لألجهزة املن�زلية

رسم 61245 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
وأدوات  املن�زلية  األواين  ملختلف  عقد،  أو 
القطع واألواين اخلزفية والزجاجية والصيين 

واألواين الفخارية
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61246

عقد، للسلع املصنوعة من اخلوص والسلع 
الربميلية  واألواين  الفلني  من  املصنوعة 

واألواين اخلشبية األخرى
رسم 61249 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 

غري  املن�زلية  ات  واملعدَّ لألدوات  عقد،  أو 
املصنفة يف موضع أخر

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61263
عقد، لورق احلائط وأغطية األرضيات

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61265
عقد، للخردوات املعدنية والُعدد اليدوية

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61284
عقد، للحواسيب والربامج اجلاهزة

على 62116 واألحذية  واملالبس  املنسوجات  بيع 
أساس رسم أو عقد 

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61231
عقد، خليوط الغزل واألقمشة

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61232
والستائر  والستائر  املن�زلية  للبياضات  عقد، 

الشبكية واملفروشات املن�زلية املختلفة
رسم 61233 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 

أو عقد، ألصناف املالبس وأصناف الفراء 
ومستلزمات املالبس

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61234
عقد، لألحذية

ومستحضرات 62117 والطبية  الصيدلية  السلع  بيع 
التجميل على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61273
عقد، للسلع الصيدلية والطبية

رسم 61274 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أو عقد، ألدوات وأجهزة اجلراحة وتقومي 

األعضاء
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وصف التفاصيل

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61275
التجميل  وأدوات  العطور  ألصناف  عقد، 

وصابون الزينة
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61276

عقد، ملواد التنظيف

بيع السلع غري املصنَّفة يف موضع آخر على 62118
أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو *61242
ات الراديو والتلفزيون، واآلالت  عقد، ملعدَّ
املوسيقية واألسطوانات، والنوتات املوسيقية 

واألشرطة 

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم أو عقد 
والنوتات  واألسطوانات،  املوسيقية  لآلالت 

املوسيقية واألشرطة

رسم 61251 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملجالت  والصحف  للكتب  عقد،  أو 

واألدوات املكتبية
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61252

البصرية  ات  واملعدَّ التصوير  ات  ملعدَّ عقد، 
ات الدقيقة واملعدَّ

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61253
عقد، لأللعاب والُلَعب

رسم 61254 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
الكبرية  والساعات  اليد  لساعات  أو عقد، 

واملجوهرات
أو 61255 رسم  أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 

عقد، للسلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61256

عقد، للسلع اجللدية ولوازم السفر
رسم 61259 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 

غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  عقد،  أو 
املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61294
عقد، للورق والورق املقوى

أو 61295 رسم  أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
عقد، للنفايات واخلردة ومواد إعادة تدويرها

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61297
عقد، للكهرباء 

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61298
عقد، للمياه 

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61299
عقد، للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى 

غري املصنفة يف موضع آخر

على *611خدمات جتارة اجلملة622 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد
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وصف التفاصيل

لية 6221 خدمات جتارة اجلملة للمواد الزراعية األوَّ
واحليوانات احلّية

على 6111 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمواد الزراعية األوَّلية 

واحليوانات احلّية
والبذور 62211 للحبوب  اجلملة  جتارة  خدمات 

وعلف  والبذور  الزيتية  والفواكه  الزيتية 
احليوان

على 61111 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للحبوب والبذور الزيتية 

والفواكه الزيتية والبذور وعلف احليوان

على 61112خدمات جتارة اجلملة لألزهار والنباتات62212 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لألزهار والنباتات

نع62213 على 61113خدمات جتارة اجلملة للتبغ غري املصَّ كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للتبغ غري املصنَّع

على 61114خدمات جتارة اجلملة للحيوانات احليَّة62214 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للحيوانات احليَّة، مبا 

يف ذلك احليوانات األليفة

املدبوغة 62215 غري  للجلود  اجلملة  جتارة  خدمات 
واجللود واجللود املدبوغة 

على 61115 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للجلود غري املدبوغة 

واجللود واجللود املدبوغة

لية الزراعية 62219 خدمات جتارة اجلملة للمواد األوَّ
غري املصنفة يف موضع آخر

على 61119 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
لية الزراعية  أساس رسم أو عقد، للمواد األوَّ

غري املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة اجلملة لألطعمة واملشروبات 6222
والتبغ

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 6112
رسم أو عقد، لألطعمة واملشروبات والتبغ

على 61121خدمات جتارة اجلملة للفواكه واخلضراوات62221 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للفواكه واخلضراوات

األلبان 62222 ملنتجات  اجلملة  جتارة  خدمات 
والبيض والزيوت والدهون الصاحلة لألكل

على 61122 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
األلبان  ملنتجات  عقد،  أو  رسم  أساس 
والبيض والزيوت والدهون الصاحلة لألكل

والدواجن 62223 للحوم  اجلملة  جتارة  خدمات 
والطرائد

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 61123
رسم أو عقد، للحوم والدواجن والطرائد

على 61124خدمات جتارة اجلملة ملنتجات صيد األمساك 62224 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لألمساك واملأكوالت 

البحرية األخرى

ومنتجات 62225 للسكر  اجلملة  جتارة  خدمات 
السكر  من  واملخبوزات  احللويات  صناعة 

والدقيق

على 61125 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
السكرية  للحلويات  عقد،  أو  رسم  أساس 

واملخبوزات 

على 61126خدمات جتارة اجلملة للمشروبات62226 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمشروبات
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وصف التفاصيل

خدمات جتارة اجلملة للنب والشاي والكاكاو 62227
والتوابل

كان 61127 ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
والشاي  للنب  عقد،  أو  رسم  أساس  على 

والكاكاو والتوابل

على 61128خدمات جتارة اجلملة ملنتجات التبغ62228 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملنتجات التبغ

خدمات جتارة اجلملة للمنتجات الغذائية غري 62229
املصنفة يف موضع آخر

على 61129 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
الغذائية  للمنتجات  عقد،  أو  رسم  أساس 

غري املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة اجلملة للمنسوجات واملالبس 6223
واألحذية

على 6113 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمنسوجات واملالبس 

واألحذية

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 61131خدمات جتارة اجلملة للمنسوجات62231
رسم أو عقد، خليوط الغزل واألقمشة

على 61132خدمات جتارة اجلملة للبياضات املن�زلية 62232 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املن�زلية  للبياضات  عقد،  أو  رسم  أساس 
واملفروشات  الشبكية  والستائر  والستائر 

املن�زلية املختلفة املصنوعة من مواد نسجية

على *61133خدمات جتارة اجلملة ألصناف املالبس62233 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املالبس  ألصناف  عقد،  أو  رسم  أساس 

وأصناف الفراء ومستلزمات املالبس

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
رسم أو عقد، ألصناف املالبس

على *61133خدمات جتارة اجلملة ألصناف الفراء62234 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املالبس  ألصناف  عقد،  أو  رسم  أساس 

وأصناف الفراء ومستلزمات املالبس

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
رسم أو عقد، ألصناف الفراء 

على 61134خدمات جتارة اجلملة لألحذية62235 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لألحذية

على *61133خدمات جتارة اجلملة ملستلزمات املالبس62236 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املالبس  ألصناف  عقد،  أو  رسم  أساس 

وأصناف الفراء ومستلزمات املالبس 

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
رسم أو عقد، ملستلزمات املالبس

واألدوات 6224 لألجهزة  اجلملة  جتارة  خدمات 
ات املن�زلية واملعدَّ

على 6114 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واألدوات  لألجهزة  عقد،  أو  رسم  أساس 

ات املن�زلية واملعدَّ
خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس *6116

رسم أو عقد، ملواد البناء واخلردوات املعدنية

على 61141خدمات جتارة اجلملة لألثاثات املن�زلية62241 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لألثاثات املن�زلية

على 61144خدمات جتارة اجلملة لألجهزة املن�زلية62242 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لألجهزة املن�زلية
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وصف التفاصيل

القطع 62243 ألدوات  اجلملة  جتارة  خدمات 
املعدنية  املن�زلية  واألدوات  املائدة  وأدوات 

اهتا وأدوات اإلنارة ومعدَّ

على 61143 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ألدوات اإلنارة 

على *61145 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملختلف األواين املن�زلية 
وأدوات القطع واألواين اخلزفية والزجاجية 

والصيين واألواين الفخارية

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
املنـزلية واألواين  رسم أو عقد، ملختلف األواين 

الفخارية

الراديو 62244 ات  ملعدَّ اجلملة  جتارة  خدمات 
والتلفزيون واآلالت املوسيقية واألسطوانات 

والنوتات املوسيقية واألشرطة

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 61142
ات الراديو والتلفزيون،  رسم أو عقد، ملعدَّ
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة 

الزجاجية 62245 لألواين  اجلملة  جتارة  خدمات 
والصيين واألواين الفّخارية

على *61145 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملختلف األواين املن�زلية 
وأدوات القطع واألواين اخلزفية والزجاجية 

والصيين واألواين الفخارية

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
رسم أو عقد لألواين الزجاجية والصيين واألواين 

اخلزفية

من 62246 املصنوعة  للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
اخلوص والسلع املصنوعة من الفلني واألواين 

الربميلية واألواين اخلشبية األخرى

على 61146 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املصنوعة من  للسلع  أو عقد،  أساس رسم 
اخلوص والسلع املصنوعة من الفلني واألواين 

الربميلية واألواين اخلشبية األخرى

خدمات جتارة اجلملة لورق احلائط وأغطية 62247
األرضيات

على 61163 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتار  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لورق احلائط وأغطية 

األرضيات

ات 62249 واملعدَّ لألدوات  اجلملة  جتارة  خدمات 
املن�زلية غري املصنفة يف موضع آخر

على 61149 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  لألدوات  عقد،  أو  رسم  أساس 

املن�زلية غري املصنفة يف موضع آخر
على 61165 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 

املعدنية  للخردوات  عقد،  أو  رسم  أساس 
والُعدد اليدوية

خدمات جتارة اجلملة للسلع الصيدلية والطبية 6225
ومستحضرات التجميل

على *6117 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمنتجات الكيميائية 

والصيدلية

الصيدلية 62251 للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
والطبية

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 61173
رسم أو عقد، للسلع الصيدلية والطبية

وأجهزة 62252 ألدوات  اجلملة  جتارة  خدمات 
اجلراحة وتقومي األعضاء 

على 61174 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
وأجهزة  ألدوات  عقد،  أو  رسم  أساس 

اجلراحة وتقومي األعضاء
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خدمات جتارة اجلملة للعطور ومستحضرات 62253
التجميل والصابون

على 61175 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
العطور  ألصناف  عقد،  أو  رسم  أساس 

وأدوات التجميل وصابون الزينة

االستهالكية 6226 للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
املختلفة

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 6115
رسم أو عقد، للسلع االستهالكية املختلفة

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس *6117
رسم أو عقد، للمنتجات الكيميائية والصيدلية

على *6119 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملنتجات أخرى

على 61194خدمات جتارة اجلملة للورق والورق املقوى62261 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للورق والورق املقوى

واملجالت 62262 للكتب  اجلملة  جتارة  خدمات 
والصحف واألدوات املكتبية

على 61151 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
والصحف  للكتب  عقد،  أو  رسم  أساس 

واملجالت واألدوات املكتبية

الفوتوغرافية 62263 للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
والبصرية

على 61152 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
التصوير  ات  ملعدَّ عقد،  أو  رسم  أساس 

ات الدقيقة ات البصرية واملعدَّ واملعدَّ

على 61153خدمات جتارة اجلملة لأللعاب والُلَعب62264 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لأللعاب والُلَعب

اليد 62265 لساعات  اجلملة  جتارة  خدمات 
والساعات الكبرية واملجوهرات

كان 61154 ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
اليد  لساعات  عقد،  أو  رسم  أساس  على 

والساعات الكبرية واملجوهرات

خدمات جتارة اجلملة للسلع الرياضية )مبا يف 62266
ذلك الدراجات(

على 61155 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للسلع الرياضية )مبا يف 

ذلك الدراجات(

خدمات جتارة اجلملة للسلع اجللدية ولوازم 62267
السفر

على 61156 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للسلع اجللدية ولوازم 

السفر

على 61176خدمات جتارة اجلملة ملواد التنظيف62268 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملواد التنظيف

االستهالكية 62269 للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
املختلفة غري املصنفة يف موضع آخر

على 61159 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
االستهالكية  للسلع  عقد،  أو  رسم  أساس 

املختلفة غري املصنفة يف موضع آخر

الوسيطة 6227 للمنتجات  اجلملة  جتارة  خدمات 
جتارة  خدمات  الزراعية؛  املنتجات  خالف 
اجلملة للنفايات واخلردة ومواد إعادة تدويرها

كان *6116 ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
اإلنشاء  ملواد  عقد،  أو  رسم  أساس  على 

واخلردوات املعدنية
خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس *6117

رسم أو عقد، للمنتجات الكيميائية والصيدلية

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
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على *6119 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملنتجات أخرى

خدمات جتارة اجلملة للوقود الصلب والسائل 62271
والغازي واملنتجات ذات الصلة

على 61191 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
الصلب  للوقود  عقد،  أو  رسم  أساس 

والسائل والغازي واملنتجات ذات الصلة

املعادن 62272 خلامات  اجلملة  جتارة  خدمات 
واملعادن يف أشكاهلا األوَّلية

على 61192 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املعادن  خلامات  عقد،  أو  رسم  أساس 

واملعادن يف أشكاهلا األوَّلية

بة 62273 خدمات جتارة اجلملة لألخشاب غري املشذَّ
ومنتجات التجهيز األوَّيل لألخشاب

على *61161 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملواد اإلنشاء والزجاج 

املسطح

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
رسم أو عقد، ملواد اإلنشاء )مبا يشمل منتجات 

يل لألخشاب التجهيز األوَّ
على 61193 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 

أساس رسم أو عقد، للخشب غري املشذَّب

خدمات جتارة اجلملة للبويات والورنيشات 62274
وطالءات اللّك

على 61164 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
للبويات والونيشات  أساس رسم أو عقد، 

وطالءات اللّك 

وجتهيزات 62275 ملواد  اجلملة  جتارة  خدمات 
وتركيبات اإلنشاء وللزجاج املسطح

على *61161 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملواد اإلنشاء والزجاج 

املسطح

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
رسم أو عقد، للزجاج املسطح

كان 61162 ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
للتجهيزات  عقد،  أو  رسم  أساس  على 

والتركيبات والتركيبات الصحية اخلزفية

خدمات جتارة اجلملة للكيماويات الصناعية 62276
األساسية واألمسدة والراتنجات املرَّكبة ومواد 

اللدائن يف أشكاهلا األوَّلية

على 61171 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للكيماويات الصناعية 

األساسية والراتنجات املرَّكبة
على 61172 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 

واملنتجات  لألمسدة  عقد،  أو  رسم  أساس 
الزراعية الكيميائية

على 61196خدمات جتارة اجلملة لأللياف النسجية62277 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لأللياف النسجية

واخلردة 62278 للنفايات  اجلملة  جتارة  خدمات 
ومواد إعادة تدويرها

على 61195 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واخلردة  للنفايات  عقد،  أو  رسم  أساس 

ومواد إعادة تدويرها

الوسيطة، 62279 للمنتجات  اجلملة  جتارة  خدمات 
يف  املصنَّفة  غري  الزراعية،  املنتجات  خالف 

موضع آخر

على 61197 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للكهرباء

على 61198 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمياه
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خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 61199
واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  عقد،  أو  رسم 

األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

ات 6228 واملعدَّ لآلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
واإلمدادات

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس *6118
ات واإلمدادات رسم أو عقد، لآلالت واملعدَّ

ات 62281 واملعدَّ لآلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
الزراعية مبا يف ذلك اجلرارات

على 61185 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ومعدَّات  آلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 
والبساتني،  املعَشوشبة  واألراضي   الزراعة 

مبا يف ذلك اجلرارات

ات النقل خالف 62282 خدمات جتارة اجلملة ملعدَّ
والدراجات  املحركات  ذات  املركبات 

النارية والدراجات 

على 61182 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ات النقل األخرى  أساس رسم أو عقد، ملعدَّ

ما عدا الدراجات

ات 62283 ومعدَّ آلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
اإلنشاء واهلندسة املدنية

على 61186 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ومعدَّات  آلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 

التعدين واإلنشاء واهلندسة املدنية
ات 62284 ومعدَّ آلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 

املكاتب مبا يف ذلك أثاث املكاتب
على 61183 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 

ومعدَّات  آلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 
املكاتب، مبا يف ذلك أثاث املكاتب

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 61184
رسم أو عقد، للحواسيب والربامج اجلاهزة 

ات 62285 ومعدَّ آلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
صناعة النسيج

على *61187 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  لآلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 
معيَّنة  لصناعات  املخصصة  األخرى 

واإلمدادات التشغيلية ذات الصلة

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
ات صناعة النسيج رسم أو عقد، آلالت ومعدَّ

ات 62286 ومعدَّ آلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
صناعيت األخشاب واملعادن

على *61187 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  لآلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 
معيَّنة  لصناعات  املخصصة  األخرى 

واإلمدادات التشغيلية ذات الصلة

على  كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ات صناعيت  أو عقد، آلالت ومعدَّ أساس رسم 

األخشاب واملعادن

خدمات جتارة اجلملة لإلمدادات ذات الصلة 62287
باآلالت واملعدَّات 

على *61187 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  لآلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 
معيَّنة  لصناعات  املخصصة  األخرى 

واإلمدادات التشغيلية ذات الصلة

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  عقد،  أو  رسم 
نة واإلمدادات التشغيلية  املخصصة لصناعات معيَّ

ذات الصلة

ات 62289 واملعدَّ لآلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
والتجارة  الصناعة  يف  لالستخدام  األخرى 

وغريمها

على *61189 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  لآلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 

األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
غري  األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  عقد،  أو  رسم 

املصنفة يف موضع آخر

القسم 63  خدمات جتارة التجزئة؛ خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية

إصالح 63 خدمات  التجزئة؛  جتارة  خدمات 
السلع الشخصية واملن�زلية

خدمات جتارة التجزئة*62
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خدمات الصيانة واإلصالح )ما عدا اإلنشاء(*87

غري *621خدمات البيع بالتجزئة لألطعمة631 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة*622
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية*623
غري *624 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت
رسم *625 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 

أو عقد

غري 6212البيع بالتجزئة لألطعمة واملشروبات والتبغ6310 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألطعمة واملشروبات والتبغ

املحالت 6222 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألطعمة واملشروبات والتبغ

الشراء 6232 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية لألطعمة واملشروبات والتبغ

غري 6242 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لألطعمة واملشروبات والتبغ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 6252
عقد لألطعمة واملشروبات والتبغ

غري 62121البيع بالتجزئة للفواكه واخلضراوات63101 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للفواكه واخلضراوات

املحالت 62221 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للفواكه واخلضروات

الشراء 62321 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للفواكه واخلضراوات

غري 62421 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للفواكه واخلضراوات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62521
عقد للفواكه واخلضراوات

املحالت *62122البيع بالتجزئة ملنتجات األلبان والبيض63102 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والبيض  األلبان  ملنتجات  املتخصصة  غري 

والزيوت والدهون الصاحلة لألكل

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
ملنتجات األلبان والبيض

املحالت *62222 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والبيض  األلبان  ملنتجات  املتخصصة 

والزيوت والدهون الصاحلة لألكل

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ملنتجات األلبان والبيض

الشراء *62322 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
والزيوت  والبيض  األلبان  ملنتجات  الربيدية 

والدهون الصاحلة لألكل

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ملنتجات األلبان والبيض



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

360

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1 التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

غري *62422 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ملنتجات األلبان والبيض والزيوت 

والدهون الصاحلة لألكل

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
ملنتجات األلبان والبيض

رسم *62522 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
أو عقد ملنتجات األلبان والبيض والزيوت 

والدهون الصاحلة لألكل

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
ملنتجات األلبان والبيض

البيع بالتجزئة للحوم )مبا يف ذلك الدواجن( 63103
ومنتجات اللحوم

غري 62123 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحوم والدواجن والطرائد

املحالت 62223 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحوم والدواجن والطرائد

الشراء 62323 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للحوم والدواجن والطرائد

غري 62423 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للحوم والدواجن والطرائد

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62523
عقد للحوم والدواجن والطرائد

البحرية 63104 واألغذية  لألمساك  بالتجزئة  البيع 
األخرى 

غري 62124 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
البحرية  واملأكوالت  لألمساك  املتخصصة 

األخرى
خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62224

لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62324

لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى
خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري املحالت 62424

لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62524

عقد لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى

غري *62125البيع بالتجزئة للخبز وحلويات الدقيق63105 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحلويات السكرية واملخبوزات

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للمخبوزات

املحالت *62225 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحلويات السكرية واملخبوزات

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للمخبوزات

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية *62325
للحلويات السكرية واملخبوزات

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للمخبوزات

غري *62425 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للحلويات السكرية واملخبوزات

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للمخبوزات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *62525
عقد للحلويات السكرية واملخبوزات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للمخبوزات
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غري *62125البيع بالتجزئة للحلويات السكرية63106 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحلويات السكرية واملخبوزات

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للحلويات السكرية 

املحالت *62225 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحلويات السكرية واملخبوزات

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحلويات السكرية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية *62325
للحلويات السكرية واملخبوزات

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحلويات السكرية

غري *62425 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للحلويات السكرية واملخبوزات

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للحلويات السكرية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *62525
عقد للحلويات السكرية واملخبوزات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للحلويات السكرية

البيع بالتجزئة للمشروبات اليت ال ُتستهلك 63107
يف املكان

غري 62126 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمشروبات

املحالت 62226 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمشروبات

الشراء 62326 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للمشروبات

غري 62426 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمشروبات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62526
عقد للمشروبات

غري 62128البيع بالتجزئة ملنتجات التبغ63108 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملنتجات التبغ

املحالت 62228 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملنتجات التبغ

الشراء 62328 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية ملنتجات التبغ

غري 62428 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ملنتجات التبغ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62528
عقد ملنتجات التبغ

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية 63109
غري املصنفة يف موضع آخر

املحالت *62122 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والبيض  األلبان  ملنتجات  املتخصصة  غري 

والزيوت والدهون الصاحلة لألكل

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للزيوت والدهون الصاحلة لألكل

غري 62127 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للنب والشاي والكاكاو والتوابل 

غري 62129 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املصنفة  الغذائية غري  للمنتجات  املتخصصة 

يف موضع آخر
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املحالت *62222 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والبيض  األلبان  ملنتجات  املتخصصة 

والزيوت والدهون الصاحلة لألكل

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للزيوت والدهون الصاحلة لألكل

املحالت 62227 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للنب والشاي والكاكاو والتوابل

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62229
للمنتجات الغذائية غري املصنفة يف موضع آخر

الشراء *62322 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
والزيوت  والبيض  األلبان  ملنتجات  الربيدية 

والدهون الصاحلة لألكل

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للزيوت والدهون الصاحلة لألكل

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62327
للنب والشاي والكاكاو والتوابل

الربيدية 62329 الشراء  بأوامر  التجزئة  خدمات جتارة 
للمنتجات الغذائية غري املصنفة يف موضع آخر

غري *62422 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ملنتجات األلبان والبيض والزيوت 

والدهون الصاحلة لألكل

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للزيوت والدهون الصاحلة لألكل

غري 62427 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للنب والشاي والكاكاو والتوابل

غري 62429 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنتجات الغذائية غري املصنفة يف 

موضع آخر
رسم *62522 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 

أو عقد ملنتجات األلبان والبيض والزيوت 
والدهون الصاحلة لألكل

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للزيوت والدهون الصاحلة لألكل

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62527
عقد للنب والشاي والكاكاو والتوابل

رسم 62529 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
أو عقد للمنتجات الغذائية غري املصنفة يف 

موضع آخر

غري *621خدمات البيع بالتجزئة للسلع غري الغذائية632 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة

املحالت *622 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية*623
غري *624 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت
رسم *625 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 

أو عقد
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والطبية 6321 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
ومستحضرات التجميل

غري *6217 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنتجات الكيميائية والصيدلية

املحالت *6227 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنتجات الكيميائية والصيدلية

الشراء *6237 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للمنتجات الكيميائية والصيدلية

غري *6247 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنتجات الكيميائية والصيدلية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6257
عقد للمنتجات الكيميائية والصيدلية

والطبية 63211 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
وأجهزة تقومي األعضاء

غري 62173 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع الصيدلية والطبية

غري 62174 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ألدوات وأجهزة اجلراحة وتقومي 

األعضاء 
املحالت 62273 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للسلع الصيدلية والطبية
املحالت 62274 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة ألدوات وأجهزة اجلراحة وتقومي 
األعضاء

الشراء 62373 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للسلع الصيدلية والطبية

الشراء 62374 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
وتقومي  اجلراحة  وأجهزة  ألدوات  الربيدية 

األعضاء
غري 62473 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت للسلع الصيدلية والطبية
غري 62474 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

وتقومي  اجلراحة  املحالت ألدوات وأجهزة 
األعضاء

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62573
عقد للسلع الصيدلية والطبية

رسم 62574 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
وتقومي  اجلراحة  وأجهزة  ألدوات  عقد  أو 

األعضاء

وأدوات 63212 العطور  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
التجميل وصابون الزينة

غري 62175 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
وأدوات  العطور  ألصناف  املتخصصة 

التجميل وصابون الزينة
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املحالت 62275 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
وأدوات  العطور  ألصناف  املتخصصة 

التجميل وصابون الزينة
الشراء 62375 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

الربيدية ألصناف العطور وأدوات التجميل 
وصابون الزينة

غري 62475 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ألصناف العطور وأدوات التجميل 

وصابون الزينة
رسم 62575 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 

أو عقد ألصناف العطور وأدوات التجميل 
وصابون الزينة

واملالبس 6322 للمنسوجات  بالتجزئة  البيع 
واألحذية والسلع اجللدية

املحالت *6213 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملالبس  للمنسوجات  املتخصصة  غري 

واألحذية
غري *6215 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة
املحالت *6223 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للمنسوجات واملالبس واألحذية
املحالت *6225 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة 
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية *6233

للمنسوجات واملالبس واألحذية 
الشراء *6235 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

الربيدية للسلع االستهالكية املختلفة
غري *6243 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت للمنسوجات واملالبس واألحذية
غري *6245 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت للسلع االستهالكية املختلفة
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6253

عقد للمنسوجات واملالبس واألحذية
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6255

عقد للسلع االستهالكية املختلفة

غري 62131البيع بالتجزئة للمنسوجات 63221 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة خليوط الغزل واألقمشة

املحالت 62231 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة خليوط الغزل واألقمشة

الشراء 62331 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية خليوط الغزل واألقمشة

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
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غري 62431 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت خليوط الغزل واألقمشة 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62531
عقد خليوط الغزل واألقمشة

وأصناف 63222 املالبس  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
الفراء ومستلزمات املالبس

غري 62133 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
وأصناف  املالبس  ألصناف  املتخصصة 

الفراء ومستلزمات املالبس
املحالت 62233 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

وأصناف  املالبس  ألصناف  املتخصصة 
الفراء ومستلزمات املالبس 

الشراء 62333 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الفراء  وأصناف  املالبس  ألصناف  الربيدية 

ومستلزمات املالبس
غري 62433 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت ألصناف املالبس وأصناف الفراء 
ومستلزمات املالبس 

رسم 62533 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
الفراء  وأصناف  املالبس  عقد ألصناف  أو 

ومستلزمات املالبس

غري 62134البيع بالتجزئة لألحذية63223 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألحذية

املحالت 62234 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألحذية

الشراء 62334 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية لألحذية

غري 62434 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لألحذية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62534
عقد لألحذية

غري 62156البيع بالتجزئة للسلع اجللدية ولوازم السفر63224 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع اجللدية ولوازم السفر

املحالت 62256 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع اجللدية ولوازم السفر

الشراء 62356 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للسلع اجللدية ولوازم السفر

غري 62456 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للسلع اجللدية ولوازم السفر

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62556
عقد للسلع اجللدية ولوازم السفر
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ات 6323 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املن�زلية

غري *6213 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنسوجات واملالبس واألحذية

غري 6214 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  واألدوات  لألجهزة  املتخصصة 

املن�زلية
املحالت *6223 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للمنسوجات واملالبس واألحذية
املحالت 6224 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

واملعدَّات  واألدوات  لألجهزة  املتخصصة 
املن�زلية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية *6233
للمنسوجات واملالبس واألحذية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 6234
ات املن�زلية لألجهزة واألدوات واملعدَّ

غري *6243 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنسوجات واملالبس واألحذية

غري 6244 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  واألدوات  لألجهزة  املحالت 

املن�زلية
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6253

عقد للمنسوجات واملالبس واألحذية
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 6254

ات املن�زلية عقد لألجهزة واألدوات واملعدَّ

غري 62141البيع بالتجزئة لألثاثات املن�زلية63231 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألثاثات املن�زلية

املحالت 62241 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألثاثات املن�زلية

الشراء 62341 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية لألثاثات املن�زلية

غري 62441 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لألثاثات املن�زلية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62541
عقد لألثاثات املن�زلية

غري 62144البيع بالتجزئة لألجهزة املن�زلية63232 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألجهزة املن�زلية

املحالت 62244 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألجهزة املن�زلية

الشراء 62344 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية لألجهزة املن�زلية
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غري 62444 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لألجهزة املن�زلية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62544
عقد لألجهزة املن�زلية

املن�زلية 63233 األواين  ملختلف  بالتجزئة  البيع 
والزجاجية  اخلزفية  واألواين  القطع  وأدوات 

والصيين واألواين الفخارية

غري 62145 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملختلف األواين املن�زلية وأدوات 
القطع واألواين اخلزفية والزجاجية والصيين 

واألواين الفخارية
املحالت 62245 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة ملختلف األواين املن�زلية وأدوات 
القطع واألواين اخلزفية والزجاجية والصيين 

واألواين الفخارية
الشراء 62345 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

وأدوات  املن�زلية  األواين  ملختلف  الربيدية 
القطع واألواين اخلزفية والزجاجية والصيين 

واألواين الفخارية
غري 62445 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

وأدوات  املن�زلية  األواين  ملختلف  املحالت 
القطع واألواين اخلزفية والزجاجية والصيين 

واألواين الفخارية
رسم 62545 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 

وأدوات  املن�زلية  األواين  ملختلف  عقد  أو 
القطع واألواين اخلزفية والزجاجية والصيين 

واألواين الفخارية

والتلفزيون، 63234 الراديو  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة

غري 62142 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ املتخصصة 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة
املحالت 62242 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ املتخصصة 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة
الشراء 62342 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ الربيدية 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة 
غري 62442 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ املحالت 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة
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خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62542
واآلالت  والتلفزيون  الراديو  ات  ملعدَّ عقد 
املوسيقية واألسطوانات، والنوتات املوسيقية 

واألشرطة 

غري 62143البيع بالتجزئة ألدوات اإلنارة63235 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ألدوات اإلنارة

املحالت 62243 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ألدوات اإلنارة

الشراء 62343 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية ألدوات اإلنارة

غري 62443 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ألدوات اإلنارة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62543
عقد ألدوات اإلنارة

الشبكية 63236 والستائر  للستائر  بالتجزئة  البيع 
من  املصنوعة  املختلفة  املن�زلية  واألصناف 

مواد نسجية

غري 62132 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والستائر  املن�زلية  للبياضات  املتخصصة 
املن�زلية  واألصناف  الشبكية  والستائر 

املختلفة املصنوعة من مواد نسجية
املحالت 62232 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

والستائر  املن�زلية  للبياضات  املتخصصة 
املن�زلية  واألصناف  الشبكية  والستائر 

املختلفة املصنوعة من مواد نسجية
الشراء 62332 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

الربيدية للبياضات املن�زلية والستائر والستائر 
املختلفة  املن�زلية  واألصناف  الشبكية 

املصنوعة من مواد نسجية
غري 62432 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

والستائر  املن�زلية  للبياضات  املحالت 
املن�زلية  واألصناف  الشبكية  والستائر 

املختلفة املصنوعة من مواد نسجية
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62532

والستائر  والستائر  املن�زلية  للبياضات  عقد 
املختلفة  املن�زلية  واألصناف  الشبكية 

املصنوعة من مواد نسجية

البيع بالتجزئة للخشب والسلع املصنوعة من 63237
الفلني والسلع املصنوعة من اخلوص

غري 62146 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
اخلوص  من  املصنوعة  للسلع  املتخصصة 
واألواين  الفلني  من  املصنوعة  والسلع 

الربميلية واألواين اخلشبية األخرى
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املحالت 62246 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
اخلوص  من  املصنوعة  للسلع  املتخصصة 
واألواين  الفلني  من  املصنوعة  والسلع 

الربميلية واألواين اخلشبية األخرى
الشراء 62346 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

الربيدية للسلع املصنوعة من اخلوص والسلع 
الربميلية  واألواين  الفلني  من  املصنوعة 

واألواين اخلشبية األخرى
غري 62446 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

والسلع  اخلوص  من  املصنوعة  السلع 
الربميلية  واألواين  الفلني  من  املصنوعة 

واألواين اخلشبية األخرى
رسم 62546 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 

والسلع  اخلوص  من  املصنوعة  للسلع  أو 
الربميلية  واألواين  الفلني  من  املصنوعة 

واألواين اخلشبية األخرى

ات 63239 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املن�زلية غري املصنفة يف موضع آخر

غري 62149 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املن�زلية غري  ات  واملعدَّ لألدوات  املتخصصة 

املصنفة يف موضع آخر
املحالت 62249 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املن�زلية غري  ات  واملعدَّ لألدوات  املتخصصة 
املصنفة يف موضع آخر

الشراء 62349 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املن�زلية  ات  واملعدَّ لألدوات  الربيدية 

املصنفة يف موضع آخر
غري 62449 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

غري  املن�زلية  ات  واملعدَّ لألدوات  املحالت 
املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62549
ات املن�زلية غري املصنفة  عقد لألدوات واملعدَّ

يف موضع آخر

البيع بالتجزئة للخردوات املعدنية، والدهانات 6324
والورنيشات وطالءات اللّك، والزجاج ومواد 

ات “اصنع بنفسك” اإلنشاء، ومواد ومعدَّ

غري *6215 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة

غري *6216 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية

املحالت *6225 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية

املحالت *6226 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية
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الشراء *6235 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للسلع االستهالكية املختلفة

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية *6236
ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية

غري *6245 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للسلع االستهالكية املختلفة

غري *6246 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6255
عقد للسلع االستهالكية املختلفة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6256
عقد ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية

غري 62165البيع بالتجزئة للخردوات املعدنية63241 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للخردوات املعدنية والُعدد اليدوية

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62265
للخردوات املعدنية والُعدد اليدوية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62365
للخردوات املعدنية والُعدد اليدوية

غري 62465 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للخردوات املعدنية والُعدد اليدوية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62565
عقد للخردوات املعدنية والعدد اليدوية

والورنيشات 63242 للدهانات  بالتجزئة  البيع 
وطالءات اللّك

املحالت 62164 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والورنيشات  للدهانات  املتخصصة  غري 

وطالءات اللّك
خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62264

للدهانات والورنيشات وطالءات اللّك
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62364

للدهانات والورنيشات وطالءات اللّك
غري 62464 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت للدهانات والورنيشات وطالءات 
اللّك

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62564
عقد للدهانات والورنيشات وطالءات اللّك

غري *62161البيع بالتجزئة للزجاج 63243 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح

غري  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
الزجاج  وأنواع  املسطح  للزجاج  املتخصصة 

األخرى املستخدمة يف اإلنشاء
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املحالت *62261 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
األخرى  الزجاج  وأنواع  املسطح  للزجاج 

املستخدمة يف اإلنشاء
الشراء *62361 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

الربيدية ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح
الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
األخرى  الزجاج  وأنواع  املسطح  للزجاج 

املستخدمة يف اإلنشاء
غري *62461 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح
خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
األخرى  الزجاج  وأنواع  املسطح  للزجاج 

املستخدمة يف اإلنشاء
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *62561

عقد ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح
أو  رسم  أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
األخرى  الزجاج  وأنواع  املسطح  للزجاج  عقد 

املستخدمة يف اإلنشاء

“اصنع 63244 ومعدَّات  ملواد  بالتجزئة  البيع 
بنفسك”

غري *62159 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة غري 

املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
ات “اصنع بنفسك” ملواد ومعدَّ

املحالت *62259 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة غري 

املصنفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات “اصنع بنفسك” ملواد ومعدَّ

الشراء *62359 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  الربيدية 

املصنفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات “اصنع بنفسك” ملواد ومعدَّ

غري *62459 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  املحالت 

املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
ات “اصنع بنفسك” ملواد ومعدَّ

رسم *62559 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  عقد  أو 

املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
ات “اصنع بنفسك” ملواد ومعدَّ

املصنفة يف 63245 اإلنشاء غري  ملواد  بالتجزئة  البيع 
موضع آخر

غري *62161 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
ملواد اإلنشاء غري املصنفة يف موضع آخر

املحالت 62162 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والتركيبات  للتجهيزات  املتخصصة  غري 

والتركيبات الصحية اخلزفية
املحالت *62261 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح
املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

ملواد اإلنشاء غري املصنفة يف موضع آخر
املحالت 62262 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

والتركيبات  للتجهيزات  املتخصصة 
والتركيبات الصحية اخلزفية

الشراء *62361 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ملواد اإلنشاء غري املصنفة يف موضع آخر
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الشراء 62362 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للتجهيزات والتركيبات والتركيبات 

الصحية اخلزفية
غري *62461 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح
خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 

ملواد اإلنشاء غري املصنفة يف موضع آخر
من 62462 األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

والتركيبات  للتجهيزات  املحالت  غري 
والتركيبات الصحية اخلزفية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *62561
عقد ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
ملواد اإلنشاء غري املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62562
والتركيبات  والتركيبات  للتجهيزات  عقد 

الصحية اخلزفية

والكتب 6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف، 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة

غري *6215 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة 

غري *6218 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات  املتخصصة لآلالت واملعدَّ

غري *6219 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنتجات األخرى

املحالت *6225 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة 

املحالت *6228 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات  املتخصصة لآلالت واملعدَّ

املحالت *6229 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنتجات األخرى

الشراء *6235 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للسلع االستهالكية املختلفة

الشراء *6238 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات  الربيدية لآلالت واملعدَّ

الشراء *6239 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للمنتجات األخرى

غري *6245 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للسلع االستهالكية املختلفة

غري *6248 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات املحالت لآلالت واملعدَّ

غري *6249 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنتجات األخرى

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1 التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل
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خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6255
عقد للسلع االستهالكية املختلفة 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6258
ات واإلمدادات عقد لآلالت واملعدَّ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6259
عقد للمنتجات األخرى 

ات املكتبية63251 غري 62183البيع بالتجزئة للَّوازم واملعدَّ املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات املكاتب، مبا يف  املتخصصة آلالت ومعدَّ

ذلك أثاث املكاتب
املحالت 62283 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات املكاتب، مبا يف  املتخصصة آلالت ومعدَّ
ذلك أثاث املكاتب

املحالت 62294 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للورق والورق املقوى

الشراء 62383 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
يف  مبا  املكاتب،  ات  ومعدَّ آلالت  الربيدية 

ذلك أثاث املكاتب
الشراء 62394 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

الربيدية للورق والورق املقوى
غري 62483 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

مبا يف  املكاتب،  ات  املحالت آلالت ومعدَّ
ذلك أثاث املكاتب

غري 62494 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للورق والورق املقوى 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62583
ات املكاتب، مبا يف ذلك  عقد آلالت ومعدَّ

أثاث املكاتب
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62594

عقد للورق والورق املقوى

غري 62184البيع بالتجزئة للحواسيب والربامج اجلاهزة63252 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحواسيب والربامج اجلاهزة

املحالت 62284 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحواسيب والربامج اجلاهزة

الشراء 62384 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية للحواسيب والربامج اجلاهزة

غري 62484 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للحواسيب والربامج اجلاهزة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62584
عقد للحواسيب والربامج اجلاهزة
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البيع بالتجزئة للكتب والصحف واملجالت 63253
واألدوات املكتبية

غري 62151 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملجالت  والصحف  للكتب  املتخصصة 

واألدوات املكتبية
املحالت 62251 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

واملجالت  والصحف  للكتب  املتخصصة 
واألدوات املكتبية

الشراء 62351 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملجالت  والصحف  للكتب  الربيدية 

واألدوات املكتبية
غري 62451 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

واملجالت  والصحف  للكتب  املحالت 
واألدوات املكتبية

رسم 62551 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملجالت  والصحف  للكتب  عقد  أو 

واألدوات املكتبية

الفوتوغرايف 63254 التصوير  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات البصرية واألجهزة الدقيقة واملعدَّ

غري 62152 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  التصوير  ات  ملعدَّ املتخصصة 

ات الدقيقة البصرية واملعدَّ
املحالت 62252 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

واملعدَّات  التصوير  ات  ملعدَّ املتخصصة 
ات الدقيقة البصرية واملعدَّ

الشراء 62352 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات البصرية،  ات التصوير واملعدَّ الربيدية ملعدَّ

ات الدقيقة واملعدَّ
غري 62452 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات البصرية  ات التصوير واملعدَّ املحالت ملعدَّ
ات الدقيقة واملعدَّ

رسم 62552 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات البصرية  ات التصوير واملعدَّ أو عقد ملعدَّ

ات الدقيقة واملعدَّ

غري 6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية األخرى

املحالت 6211 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
األوَّلية  الزراعية  للمواد  املتخصصة  غري 

واحليوانات احلّية
غري *6215 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة
غري *6216 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية
غري *6217 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للمنتجات الكيميائية والصيدلية
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غري *6218 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات  املتخصصة لآلالت واملعدَّ

غري *6219 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنتجات األخرى

املحالت 6221 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
األّولية  الزراعية  للمواد  املتخصصة 

واحليوانات احلّية
املحالت *6225 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة
املحالت *6226 من  التجزئة  جتار  خدمات 

املتخصصة ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية
املحالت *6227 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للمنتجات الكيميائية والصيدلية
املحالت *6228 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات واإلمدادات  املتخصصة لآلالت واملعدَّ
املحالت *6229 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للمنتجات األخرى 
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 6231

لية واحليوانات احلّية للمواد الزراعية األوَّ
الشراء *6235 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

الربيدية للسلع االستهالكية املختلفة
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية *6236

ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية
الشراء *6237 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

الربيدية للمنتجات الكيميائية والصيدلية
الشراء *6238 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات واإلمدادات  الربيدية لآلالت واملعدَّ
الشراء *6239 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

الربيدية للمنتجات األخرى
غري 6241 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

لية واحليوانات  املحالت للمواد الزراعية األوَّ
احلّية

غري *6245 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للسلع االستهالكية املختلفة

غري *6246 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية 

غري *6247 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنتجات الكيميائية والصيدلية
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غري *6248 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات  املحالت لآلالت واملعدَّ

غري *6249 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنتجات األخرى

رسم 6251 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
أو عقد للمواد الزراعية األوَّلية واحليوانات 

احلّية
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6255

عقد للسلع االستهالكية املختلفة
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6256

عقد ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6257

عقد للمنتجات الكيميائية والصيدلية
خدمات جتارة التجزئة عل أساس رسم أو *6258

ات واإلمدادات  عقد لآلالت واملعدَّ
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *6259

عقد للمنتجات األخرى

احلائط 63291 وورق  التنظيف  ملواد  بالتجزئة  البيع 
وأغطية األرضيات

غري 62163 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لورق احلائط وأغطية األرضيات

غري 62176 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد التنظيف

املحالت 62263 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لورق احلائط وأغطية األرضيات

املحالت 62276 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد التنظيف

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62363
لورق احلائط وأغطية األرضيات

الشراء 62376 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية ملواد التنظيف

غري 62463 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لورق احلائط وأغطية األرضيات

غري 62476 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ملواد التنظيف

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62563
عقد لورق احلائط وأغطية األرضيات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62576
عقد ملواد التنظيف
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والساعات 63292 اليد  لساعات  بالتجزئة  البيع 
الكبرية واملجوهرات

غري 62154 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لساعات اليد والساعات الكبرية 

واملجوهرات
املحالت 62254 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة لساعات اليد والساعات الكبرية 
واملجوهرات

الشراء 62354 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الكبرية  والساعات  اليد  لساعات  الربيدية 

واملجوهرات
غري 62454 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

الكبرية  والساعات  اليد  لساعات  املحالت 
واملجوهرات

رسم 62554 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
الكبرية  والساعات  اليد  لساعات  عقد  أو 

واملجوهرات

)مبا يف ذلك 63293 الرياضية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
الدراجات(

غري 62155 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  )مبا  الرياضية  للسلع  املتخصصة 

الدراجات(
املحالت 62255 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

ذلك  يف  )مبا  الرياضية  للسلع  املتخصصة 
الدراجات(

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62355
للسلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(

غري 62455 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  )مبا  الرياضية  للسلع  املحالت 

الدراجات(
أو 62555 رسم  أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 

عقد للسلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(

غري 62153البيع بالتجزئة لأللعاب والُلَعب63294 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لأللعاب والُلَعب

املحالت 62253 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لأللعاب والُلَعب

الشراء 62353 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية لأللعاب والُلَعب

غري 62453 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لأللعاب والُلَعب

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62553
عقد لأللعاب والُلَعب
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والبذور 63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

املحالت 62111 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
الزيتية  والبذور  للحبوب  املتخصصة  غري 

والفواكه الزيتية والبذور وعلف احليوان
غري 62112 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة لألزهار والنباتات
غري 62114 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

ذلك  يف  مبا  احليَّة،  للحيوانات  املتخصصة 
احليوانات األليفة

غري 62172 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
الزراعية  واملنتجات  لألمسدة  املتخصصة 

الكيميائية
املحالت 62211 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

الزيتية  والبذور  للحبوب  املتخصصة 
والفواكه الزيتية والبذور وعلف احليوان

املحالت 62212 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألزهار والنباتات

املحالت 62214 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  مبا  احلّية،  للحيوانات  املتخصصة 

احليوانات األليفة
خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62272

لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية
الشراء 62311 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

والفواكه  الزيتية  والبذور  للحبوب  الربيدية 
الزيتية والبذور وعلف احليوان

الشراء 62312 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية لألزهار والنباتات

الشراء 62314 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  مبا  احلّية،  للحيوانات  الربيدية 

احليوانات األليفة
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62372

لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية
غري 62411 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت للحبوب والبذور الزيتية والفواكه 
الزيتية والبذور وعلف احليوان

غري 62412 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لألزهار والنباتات

غري 62414 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  مبا  احلّية،  للحيوانات  املحالت 

احليوانات األليفة
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خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري املحالت 62472
لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية

رسم 62511 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
الزيتية والفواكه  للحبوب والبذور  أو عقد 

الزيتية والبذور وعلف احليوان
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62512

عقد لألزهار والنباتات
رسم 62514 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 

ذلك  يف  مبا  احلّية،  للحيوانات  عقد  أو 
احليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62572
عقد لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية

غري *62159البيع بالتجزئة للتذكارات63296 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة غري 

املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للتذكارات

املحالت *62259 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة غري 

املصنفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للتذكارات

الشراء *62359 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  الربيدية 

املصنفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للتذكارات

غري *62459 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  املحالت 

املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للتذكارات

رسم *52559 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  عقد  أو 

املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للتذكارات

املعبأ يف 63297 والغاز  الوقود  لزيت  بالتجزئة  البيع 
أسطوانات والفحم واخلشب

غري *62191 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للوقود الصلب والسائل والغازي 

واملنتجات ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للوقود الصلب والسائل والغازي واملنتجات ذات 

الصلة خالف وقود احملركات
املحالت *62291 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للوقود الصلب والسائل والغازي 
واملنتجات ذات الصلة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملنتجات  والغازي  والسائل  الصلب  للوقود 

ذات الصلة خالف وقود احملركات
الشراء *62391 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

والغازي  والسائل  الصلب  للوقود  الربيدية 
واملنتجات ذات الصلة

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملنتجات  والغازي  والسائل  الصلب  للوقود 

ذات الصلة خالف وقود احملركات
غري *62491 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت للوقود الصلب والسائل والغازي 
واملنتجات ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
واملنتجات  والغازي  والسائل  الصلب  للوقود 

ذات الصلة خالف وقود احملركات
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رسم *62591 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
والغازي  والسائل  الصلب  للوقود  عقد  أو 

واملنتجات ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
واملنتجات  والغازي  والسائل  الصلب  للوقود 

ذات الصلة خالف وقود احملركات

غري 63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنفة يف موضع آخر

غري 62115 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واجللود  املدبوغة  غري  للجلود  املتخصصة 

واجللود املدبوغة
غري 62119 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

غري  الزراعية  لية  األوَّ للمواد  املتخصصة 
املصنفة يف موضع آخر

غري  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املصنفة  غري  الزراعية  لية  األوَّ للمواد  املتخصصة 

يف موضع آخر
غري *62159 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة غري 
املصنفة يف موضع آخر

غري 62182 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
النقل األخرى، ما عدا  ات  املتخصصة ملعدَّ

الدراجات
املحالت 62185 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

الزراعة  ات  ومعدَّ آلالت  املتخصصة  غري 
يف  مبا  والبساتني،  املعَشوشبة  واألراضي 

ذلك اجلرارات
املحالت 62186 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

التعدين  ات  ومعدَّ آلالت  املتخصصة  غري 
واإلنشاء واهلندسة املدنية

غري 62187 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املتخصصة 
واإلمدادات  معيَّنة  لصناعات  صة  املخصَّ

التشغيلية ذات الصلة
غري *62189 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة لآلالت واملعدَّات األخرى غري 
املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
ات األخرى غري املصنفة يف موضع  لآلالت واملعدَّ

آخر
غري 62199 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  املتخصصة 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

املحالت 62215 من  التجزئة  جتار  خدمات 
واجللود  املدبوغة  غري  للجلود  املتخصصة 

واجللود املدبوغة
املحالت 62219 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

غري  الزراعية  لية  األوَّ للمواد  املتخصصة 
املصنفة يف موضع آخر

املحالت *62259 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة غري 

املصنفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
يف  املصنفة  غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع 

موضع آخر
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املحالت 62282 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
النقل األخرى، ما عدا  ات  املتخصصة ملعدَّ

الدراجات
املحالت 62285 من  التجزئة  جتار  خدمات 

الزراعة  ات  ومعدَّ آلالت  املتخصصة 
يف  مبا  والبساتني،  املعَشوشبة  واألراضي 

ذلك اجلرارات
املحالت 62286 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

التعدين  ات  ومعدَّ آلالت  املتخصصة 
واإلنشاء واهلندسة املدنية

املحالت 62287 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املتخصصة 
واإلمدادات  معيَّنة  لصناعات  صة  املخصَّ

التشغيلية ذات الصلة
املحالت *62289 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة لآلالت واملعدَّات األخرى غري 
املصنفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات األخرى غري املصنفة يف موضع  لآلالت واملعدَّ

آخر
املحالت 62299 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  املتخصصة 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

الشراء 62315 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
واجللود  املدبوغة  غري  للجلود  الربيدية 

واجللود املدبوغة 
الشراء 62319 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

لية الزراعية غري املصنفة  الربيدية للمواد األوَّ
يف موضع آخر

الشراء *62359 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  الربيدية 

املصنفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
يف  املصنفة  غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع 

موضع آخر
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62382

ات النقل األخرى، ما عدا الدراجات ملعدَّ
الشراء 62385 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات الزراعة واألراضي  الربيدية آلالت ومعدَّ
املعَشوشبة والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات 

الشراء 62386 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
واإلنشاء  التعدين  ات  ومعدَّ الربيدية آلالت 

واهلندسة املدنية 
املحالت 62387 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املتخصصة 
واإلمدادات  معيَّنة  لصناعات  صة  املخصَّ

التشغيلية ذات الصلة
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خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية *62389
ات األخرى غري املصنفة يف  لآلالت واملعدَّ

موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات األخرى غري املصنفة يف موضع  لآلالت واملعدَّ

آخر
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62399

غري  األخرى  واملنتجات  الالفلزية  للمعادن 
املصنفة يف موضع آخر

غري 62415 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
واجللود  املدبوغة  غري  للجلود  املحالت 

واجللود املدبوغة 
غري 62419 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

لية الزراعية غري املصنفة  املحالت للمواد األوَّ
يف موضع آخر

غري *62459 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  املحالت 

املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
يف  املصنفة  غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع 

موضع آخر
غري 62482 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

عدا  ما  األخرى،  النقل  ات  ملعدَّ املحالت 
الدراجات 

غري 62485 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات الزراعة واألراضي  املحالت آلالت ومعدَّ
املعَشوشبة والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات 

غري 62486 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات التعدين واإلنشاء  املحالت آلالت ومعدَّ

واهلندسة املدنية
املحالت 62487 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املتخصصة 
واإلمدادات  معيَّنة  لصناعات  صة  املخصَّ

التشغيلية األخرى ذات الصلة
غري *62489 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

غري  األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املحالت 
املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
ات األخرى غري املصنفة يف موضع  لآلالت واملعدَّ

آخر
غري 62497 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت للكهرباء
غري 62498 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت للمياه
غري 62499 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  املحالت 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر
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وصف التفاصيل

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62515
عقد للجلود غري املدبوغة واجللود واجللود 

املدبوغة 
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62519

لية الزراعية غري املصنفة يف  عقد للمواد األوَّ
موضع آخر

رسم *62559 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  عقد  أو 

املصنفة يف موضع آخر

أو  رسم  أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
عقد للسلع االستهالكية املختلفة غري املصنفة يف 

موضع آخر
رسم 62582 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 

عدا  ما  األخرى،  النقل  ات  ملعدَّ عقد  أو 
الدراجات

رسم 62585 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات الزراعة واألراضي  أو عقد آلالت ومعدَّ
املعَشوشبة والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات

رسم 62586 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
التعدين واإلنشاء  ات  أو عقد آلالت ومعدَّ

واهلندسة املدنية
املحالت 62587 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املتخصصة 
واإلمدادات  معيَّنة  لصناعات  صة  املخصَّ

التشغيلية األخرى ذات الصلة
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو *62589

ات األخرى غري املصنفة  عقد لآلالت واملعدَّ
يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
ات األخرى غري املصنفة يف موضع  لآلالت واملعدَّ

آخر
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62597

عقد للكهرباء
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62598

عقد للمياه
خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62599

عقد للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى 
غري املصنفة يف موضع آخر

املعدنية *871خدمات إصالح السلع الشخصية واملن�زلية633 املنتجات  خدمات صيانة وإصالح 
املصنَّعة واآلالت واملعدَّات 

خدمات إصالح السلع األخرى*872

ات *8715خدمات إصالح السلع الشخصية واملن�زلية 6330 خدمات صيانة وإصالح اآلالت واملعدَّ
األخرى

خدمات إصالح األحذية والسلع اجللدية8721
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وصف التفاصيل

والساعات *8722 اليد  ساعات  إصالح  خدمات 
الكبرية واملجوهرات

خدمات إصالح املالبس واملنسوجات املن�زلية8723
خدمات إصالح األثاث8724
األخرى 8729 السلع  وإصالح  صيانة  خدمات 

غري املصنفة يف موضع آخر

خدمات إصالح األحذية والسلع اجللدية87210خدمات إصالح األحذية والسلع اجللدية63301

خدمات إصالح األجهزة املنـزلية الكهربائيةخدمات إصالح األجهزة املن�زلية الكهربائية*87151خدمات إصالح األجهزة املن�زلية الكهربائية63302

والساعات 63303 اليد  ساعات  إصالح  خدمات 
الكبرية واملجوهرات

والساعات 87220 اليد  ساعات  إصالح  خدمات 
الكبرية واملجوهرات

خدمات إصالح ساعات اليد والساعات الكبرية 
واجملوهرات

خدمات إصالح املالبس واملنسوجات املن�زلية87230خدمات إصالح املالبس واملنسوجات املن�زلية63304

واملن�زلية 63309 الشخصية  السلع  إصالح  خدمات 
غري املصنفة يف موضع آخر

والتلفزيون خدمات إصالح األجهزة املن�زلية الكهربائية*87151 الراديو  أجهزة  إصالح  خدمات 
ات السمعية واملرئية األخرى واملعدَّ

خدمات إصالح األثاث87240
األخرى 87290 السلع  وإصالح  صيانة  خدمات 

غري املصنفة يف موضع آخر

القسم 64  خدمات الفنادق واملطاعم

اإلقامة؛ خدمات تقدمي الطعام والشراب63خدمات الفنادق واملطاعم64

خدمات اإلقامة 631خدمات الفنادق وخدمات اإلقامة األخرى641

خدمات اإلقامة يف الفنادق واملوتيالت*6311خدمات اإلقامة يف الفنادق6411

خدمات اإلقامة يف الفنادقخدمات اإلقامة يف الفنادق واملوتيالت*63110خدمات اإلقامة يف الفنادق64110

خدمات اإلقامة يف الفنادق واملوتيالت*6311خدمات اإلقامة يف املوتيالت6412

خدمات اإلقامة يف املوتيالتخدمات اإلقامة يف الفنادق واملوتيالت*63110خدمات اإلقامة يف املوتيالت64120

خدمات اإلقامة األخرى6319خدمات اإلقامة األخرى6419

وخميمات 63194خدمات خميمات العطالت لألطفال64191 التدريب  خميمات  خدمات 
العطالت لألطفال

خدمات مراكز العطالت ومنازل العطالت63191خدمات مراكز العطالت ومنازل العطالت64192

خدمات تأجري أماكن اإلقامة املفروشة63192خدمات تأجري أماكن اإلقامة املفروشة64193

خدمات بيوت الشباب63193خدمات بيوت الشباب واملنتجعات اجلبلية64194

قوافل 64195 ومواقع  التخييم  مواقع  خدمات 
الرحالت

قوافل 63195 ومواقع  التخييم  مواقع  خدمات 
الرحالت
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وصف التفاصيل

يف 64196 النوم  وخدمات  النوم  عربات  خدمات 
وسائل النقل األخرى

يف *63199 املصنفة  غري  األخرى  اإلقامة  خدمات 
موضع آخر

خدمات عربات النوم وخدمات النوم يف وسائل 
النقل األخرى

يف 64199 املصنفة  غري  األخرى  اإلقامة  خدمات 
موضع آخر

يف *63199 املصنفة  غري  األخرى  اإلقامة  خدمات 
موضع آخر

خدمات اإلقامة األخرى غري املصنفة يف موضع 
آخر )فيما عدا خدمات عربات النوم وخدمات 

النوم يف وسائل النقل األخرى(

خدمات تقدمي الطعام 632خدمات تقدمي الطعام 642

خدمات تقدمي وجبات الطعام مع اخلدمات 6421
املطعمية الكاملة 

خدمات تقدمي وجبات الطعام مع اخلدمات 6321
املطعمية الكاملة

خدمات تقدمي وجبات الطعام مع اخلدمات 64210
املطعمية الكاملة 

خدمات تقدمي وجبات الطعام مع اخلدمات 63210
املطعمية الكاملة 

مرافق 6422 يف  الطعام  وجبات  تقدمي  خدمات 
اخلدمة الذاتية

مرافق 6322 يف  الطعام  وجبات  تقدمي  خدمات 
اخلدمة املحدودة

مرافق 64220 يف  الطعام  وجبات  تقدمي  خدمات 
اخلدمة الذاتية

مرافق 63220 يف  الطعام  وجبات  تقدمي  خدمات 
اخلدمة املحدودة

الطعام 6423 وجبات  تقدمي  متعهدي  خدمات 
خارج املكان

الطعام 6323 وجبات  تقدمي  متعهدي  خدمات 
خارج املكان

الطعام 64230 وجبات  تقدمي  متعهدي  خدمات 
خارج املكان

الطعام 63230 وجبات  تقدمي  متعهدي  خدمات 
خارج املكان 

اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام 6329اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام6429

اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام 63290اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام64290

يف 643 الستهالكها  املشروبات  تقدمي  خدمات 
املكان

املشروبات الستهالكها يف 633 تقدمي  خدمات 
املكان

املشروبات الستهالكها يف *6330خدمات تقدمي املشروبات بدون تسلية6431 تقدمي  خدمات 
املكان

املشروبات الستهالكها يف *63300خدمات تقدمي املشروبات بدون تسلية64310 تقدمي  خدمات 
املكان

خدمات تقدمي املشروبات بدون تسلية

املشروبات الستهالكها يف *6330خدمات تقدمي املشروبات مع تسلية6432 تقدمي  خدمات 
املكان

املشروبات الستهالكها يف *63300خدمات تقدمي املشروبات مع تسلية64320 تقدمي  خدمات 
املكان

خدمات تقدمي املشروبات مع تسلية

القسم 71  خدمات النقل الربي

خدمات النقل الربي*64خدمات النقل الربي 71

خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة*641خدمات النقل بالسكك احلديدية 711
خدمات النقل بالسكك احلديدية 642
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خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة*6410نقل الركاب7111
خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية 6421

احلديدية 64211نقل الركاب بني املدن 71111 بالسكك  الركاب  نقل  خدمات 
بني املدن 

خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة*64100نقل الركاب يف املدن والضواحي 71112
خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية يف 64212

املدن والضواحي
بوسائط  والضواحي  املدن  يف  الركاب  نقل 

خمتلطة

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية 6422نقل البضائع 7112

دة أو املربَّدة 71121 خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64221نقل السلع املجمَّ
عربات التربيد 

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64222نقل السوائل أو الغازات السائبة 71122
عربات صهرجيية 

خدمات نقل البضائع املوضوعة يف حاويات 64223نقل البضائع املوضوعة يف حاويات 71123
بالسكك احلديدية يف عربات مسطحة 

بالسكك *64224نقل الربيد71124 والطرود  الرسائل  نقل  خدمات 
احلديدية 

النقل بالسكك احلديدية نيابة عن سلطات الربيد 
الوطنية واألجنبية

بالسكك *64224نقل البضائع األخرى 71129 والطرود  الرسائل  نقل  خدمات 
احلديدية 

نقل الرسائل والطرود بالسكك احلديدية خالف 
نقلها نيابة عن سلطات الربيد

بالسكك 64229 البضائع  لنقل  األخرى  اخلدمات 
احلديدية 

خدمات الدفع أو الَقْطر للسكك احلديدية 6423خدمات الدفع أو الَقْطر 7133

خدمات الدفع أو الَقْطر للسكك احلديدية 64230خدمات الدفع أو الَقْطر 71130

خدمات النقل الربي*641خدمات النقل الربي األخرى712
خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة*643

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب*6410خدمات نقل الركاب املجدَول األخرى7121
خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة*6431

نقل الركاب بوسائل خمتلطة يف املدن والضواحيخدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة*64100النقل املنتظم يف املدن والضواحي 71211
خدمات النقل الربي املجدَول للركاب يف 64311

املدن والضواحي 

نقل الركاب بوسائل خمتلطة يف املدن والضواحيخدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة*64100النقل اخلاص يف املدن والضواحي 71212
للركاب 64312 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 

لألغراض اخلاصة يف املدن والضواحي 

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب بني 64313النقل املنتظم بني املدن 71213
املدن 
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للركاب 64314النقل اخلاص بني املدن71214 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة بني املدن 

خدمات نقل الركاب املجدَول األخرى غري 71219
املصنفة يف موضع آخر 

األخرى *64319 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
للركاب غري املصنفة يف موضع آخر

بالكابالت، والنقل  تعمل  الركاب بوسائل  نقل 
الربي اجملدَول للركاب بوسائط أخرى، ما عدا 

خدمات حافالت مشاهدة معامل األماكن

خدمات النقل الربي غري املجدَول للركاب*6431خدمات نقل الركاب غري املجدَول األخرى 7122
خدمات النقل الربي املجدَول للركاب6432

خدمات سيارات األجرة64321خدمات سيارات األجرة71221

خدمات تأجري سيارات الركاب مبشغِّليها 64322خدمات تأجري سيارات الركاب مبشغِّليها71222

الركاب 71223 احلافالت وعربات  تأجري  خدمات 
مبشغِّليها

األخرى *64319 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
للركاب غري املصنفة يف موضع آخر

األماكن،  معامل  مشاهدة  حافالت  خدمات 
جوالت املدن

خدمات تأجري احلافالت وعربات الركاب 64323
مبشغِّليها

أو 71224 إنسان  جبرها  مبركبات  الركاب  نقل 
حيوان 

مبركبات 64324 للركاب  الربي  النقل  خدمات 
جيرها إنسان أو حيوان 

خدمات نقل الركاب غري املجدَول األخرى 71229
غري املصنفة يف موضع آخر

خدمات النقل الربي غري املجدَول األخرى 64329
للركاب غري املصنفة يف موضع آخر

خدمات النقل الربي للبضائع 6433نقل البضائع 7123

دة أو املربَّدة71231 عربات 64331نقل السلع املجمَّ يف  للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
التربيد

خدمات النقل الربي للبضائع يف شاحنات 64332نقل السوائل أو الغازات السائبة 71232
صهرجيية أو عربات نصف مقطورة 

خدمات النقل الربي للبضائع املوضوعة يف 64333نقل البضائع املوضوعة يف حاويات 71233
حاويات بشاحنات مزودة هبيكل )شاسيه( 

للحاويات 

خدمات نقل أثاث املنازل واملكاتب وسلع 64335نقل األثاث71234
أخرى

الربيد خدمات النقل الربي للرسائل والطرود*64336نقل الربيد 71235 سلطات  عن  نيابًة  للربيد  الربي  النقل 
الوطنية واألجنبية

أو 71236 إنسان  جيرها  مبركبات  البضائع  نقل 
حيوان 

مبركبات 64334 للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
جيرها إنسان أو حيوان 

عن خدمات النقل الربي للرسائل والطرود *64336نقل البضائع األخرى 71239 نيابة  نقلها  خالف  والطرود  الرسائل  نقل 
سلطات الربيد

اخلدمات األخرى للنقل الربي للبضائع 64339
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التجارية 7124 الشحن  مركبات  تأجري  خدمات 
مبشغِّليها 

خدمات تأجري الشاحنات مبشغِّليها 6435

التجارية 71240 الشحن  مركبات  تأجري  خدمات 
مبشغِّيلها

خدمات تأجري الشاحنات مبشغِّليها 64350

خدمات النقل عن طريق خطوط األنابيب644خدمات النقل عن طريق خطوط األنابيب713

عن 6441نقل النفط والغاز الطبيعي7131 الطبيعي  والغاز  النفط  نقل  خدمات 
طريق خطوط األنابيب

عن 64410نقل النفط والغاز الطبيعي 71310 الطبيعي  والغاز  النفط  نقل  خدمات 
طريق خطوط األنابيب 

خدمات نقل سلع أخرى عن طريق خطوط 6449نقل سلع أخرى 7139
األنابيب 

خدمات نقل سلع أخرى عن طريق خطوط 64490نقل سلع أخرى 71390
األنابيب 

القسم 72  خدمات النقل املائي

خدمات النقل املائي65خدمات النقل املائي72

خدمات النقل الساحلي وعرب املحيطات 651خدمات النقل بالسفن البحرية 721

وعرب 6511نقل الركاب 7211 الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
املحيطات للركاب

وعرب 65111نقل الركاب باملعدِّيات72111 الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
يات  املحيطات للركاب باملعدِّ

الساحلي 65119نقل الركاب بوسائل أخرى 72119 املائي  للنقل  األخرى  اخلدمات 
وعرب املحيطات للركاب 

وعرب 6512نقل البضائع 7212 الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
املحيطات للبضائع 

دة أو املربَّدة 72121 وعرب 65121نقل السلع املجمَّ الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
املحيطات للبضائع املربَّدة يف سفن التربيد 

وعرب 65122نقل السوائل أو الغازات السائبة72122 الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
املحيطات لشحنات السوائل السائبة بسفن 

صهرجيية 

وعرب 65123نقل البضائع املوضوعة يف حاويات 72123 الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
حاويات  يف  املوضوعة  للبضائع  املحيطات 

بسفن للحاويات 

الساحلي 65129نقل البضائع األخرى 72129 املائي  للنقل  األخرى  اخلدمات 
وعرب املحيطات للبضائع 
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خدمات تأجري السفن من أجل النقل املائي 6513خدمات تأجري السفن البحرية مبشغِّليها 7213
الساحلي وعرب املحيطات مبشغِّليها 

خدمات تأجري السفن من أجل النقل املائي 65130خدمات تأجري السفن البحرية مبشغِّليها 72130
الساحلي وعرب املحيطات مبشغِّليها 

الساحلية 6514خدمات الَقْطر والدفع7214 املياه  يف  والدفع  الَقْطر  خدمات 
وعرب املحيطات 

الساحلية 65140خدمات الَقْطر والدفع 72140 املياه  يف  والدفع  الَقْطر  خدمات 
وعرب املحيطات

خدمات النقل املائي الداخلي652خدمات النقل بالسفن غري البحرية 722

خدمات النقل املائي الداخلي للركاب6521نقل الركاب7221

للركاب 65211نقل الركاب باملعدِّيات72211 الداخلي  املائي  النقل  خدمات 
يات باملعدِّ

الداخلي 65219نقل الركاب بوسائل أخرى 72219 املائي  للنقل  األخرى  اخلدمات 
للركاب

خدمات النقل املائي الداخلي للبضائع 6522نقل البضائع 7222

دة أو املربَّدة 72221 يف 65221نقل السلع املجمَّ للبضائع  الداخلي  املائي  النقل  خدمات 
سفن التربيد 

يف 65222نقل السوائل أو الغازات السائبة 72222 للبضائع  الداخلي  املائي  النقل  خدمات 
سفن صهرجيية 

الداخلي 65229نقل البضائع األخرى 72229 املائي  للنقل  األخرى  اخلدمات 
للبضائع 

الداخلي 6523خدمات تأجري السفن غري البحرية مبشغِّليها 7223 املائي  النقل  تأجري سفن  خدمات 
مبشغِّليها 

الداخلي 65230خدمات تأجري السفن غري البحرية مبشغِّليها 72230 املائي  النقل  تأجري سفن  خدمات 
مبشغِّليها 

خدمات الَقْطر والدفع يف املياه الداخلية 6524خدمات الَقْطر والدفع 7224

خدمات الَقْطر والدفع يف املياه الداخلية 65240خدمات الَقْطر والدفع 72240

القسم 73  خدمات النقل اجلوي

خدمات النقل اجلوي66خدمات النقل اجلوي73

خدمات النقل اجلوي للركاب661النقل اجلوي للركاب731

خدمات النقل اجلوي املجدَول للركاب6611النقل اجلوي املجدَول للركاب7311

خدمات النقل اجلوي املجدَول للركاب 66110النقل اجلوي املجدَول للركاب73110

خدمات النقل اجلوي غري املجدَول للركاب 6612النقل اجلوي غري املجدَول للركاب7312
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خدمات النقل اجلوي غري املجدَول للركاب 66120النقل اجلوي غري املجدَول للركاب73120

خدمات النقل اجلوي للبضائع 662النقل اجلوي للبضائع 732

خدمات النقل اجلوي للرسائل والطرود*6621النقل اجلوي للربيد 7321

الربيد خدمات النقل اجلوي للرسائل والطرود*66210النقل اجلوي للربيد 73210 سلطات  عن  نيابًة  للربيد  اجلوي  النقل 
الوطنية واألجنبية

خدمات النقل اجلوي للبضائع األخرى *6629النقل اجلوي للبضائع املوضوعة يف حاويات 7322

النقل اجلوي للبضائع املوضوعة يف حاوياتخدمات النقل اجلوي للبضائع األخرى *66290النقل اجلوي للبضائع املوضوعة يف حاويات 73220

خدمات النقل اجلوي للرسائل والطرود*6621النقل اجلوي للبضائع األخرى 7329
خدمات النقل اجلوي للبضائع األخرى *6629

النقل اجلوي للرسائل والطرود خالف نقلها نيابًة خدمات النقل اجلوي للرسائل والطرود*66210النقل اجلوي للبضائع األخرى 73290
عن سلطات الربيد

النقل خدمات النقل اجلوي للبضائع األخرى *66290 عدا  )ما  األخرى  للبضائع  اجلوي  النقل 
اجلوي للرسائل والطرود خالف نقلها نيابًة عن 

سلطات الربيد(

خدمات النقل عن طريق الفضاء663النقل عن طريق الفضاء733

خدمات النقل عن طريق الفضاء 6630النقل عن طريق الفضاء 7330

خدمات النقل عن طريق الفضاء 66300النقل عن طريق الفضاء73300

خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها 664خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها 734

خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها 6640خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها 7340

خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها 66400خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها 73400

القسم 74  خدمات النقل الداعمة واملساعِدة 

خدمات النقل الداعمة واملساِعدة *67خدمات النقل الداعمة واملساِعدة 74
اخلدمات الداعمة*85

خدمات مناولة احلموالت671خدمات مناولة احلموالت741
خدمات مناولة احلاويات 6711خدمات مناولة احلاويات 7411

خدمات مناولة احلاويات 67110خدمات مناولة احلاويات 74110

اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت6719اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت 7419

اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت 67190اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت74190

خدمات التخزين يف خمازن ومستودعات 672خدمات التخزين يف خمازن ومستودعات 742

دة أو املربَّدة7421 خدمات ختزين السلع املجمَّدة 6721خدمات ختزين السلع املجمَّ

دة أو املربَّدة74210 خدمات ختزين السلع املجمَّدة 67210خدمات ختزين السلع املجمَّ
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خدمات ختزين السوائل أو الغازات السائبة6722خدمات ختزين السوائل أو الغازات السائبة7422

خدمات ختزين السوائل أو الغازات السائبة 67220خدمات ختزين السوائل أو الغازات السائبة74220

أو 7429 خمازن  يف  للتخزين  األخرى  اخلدمات 
مستودعات 

أو 6729 خمازن  يف  للتخزين  األخرى  اخلدمات 
مستودعات 

أو 74290 خمازن  يف  للتخزين  األخرى  اخلدمات 
مستودعات

أو 67290 خمازن  يف  للتخزين  األخرى  اخلدمات 
مستودعات 

اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 674اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 743

اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 6740اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 7430

اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 67400اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 74300

اخلدمات الداعمة للنقل الربي 675اخلدمات الداعمة للنقل الربي 744

خدمات حمطات احلافالت 6751خدمات حمطات احلافالت 7441

خدمات حمطات احلافالت 67510خدمات حمطات احلافالت 74410

واجلسور 7442 العامة  الطرق  تشغيل  خدمات 
واألنفاق

واجلسور 6752 العامة  الطرق  تشغيل  خدمات 
واألنفاق

واجلسور 74420 العامة  الطرق  تشغيل  خدمات 
واألنفاق 

واجلسور 67520 العامة  الطرق  تشغيل  خدمات 
واألنفاق 

خدمات أماكن وقوف السيارات 6753خدمات وقوف السيارات 7443

خدمات أماكن وقوف السيارات 67530خدمات وقوف السيارات 74430

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل الربي 6759اخلدمات األخرى الداعمة للنقل الربي 7449

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل الربي 67590اخلدمات األخرى الداعمة للنقل الربي 74490

خدمات املساعدة املالحية 673اخلدمات الداعمة للنقل املائي 745
خدمات التنظيف676

اخلدمات الداعمة للنقل املائي*853

املائية 7451 واملجاري  املوانئ  تشغي��ل  خدم��ات 
)ما عدا مناولة احلموالت(

املائية 6761 واملجاري  املوانئ  تشغيل  خدم��ات 
)ما عدا مناولة احلموالت(

املائية 75410 واملجاري  املوانئ  تشغي��ل  خدم��ات 
)ما عدا مناولة احلموالت(

املائية 67610 واملجاري  املوانئ  تشغيل  خدم��ات 
)ما عدا مناولة احلموالت(

خدمات اإلرشاد والرسو6762خدمات اإلرشاد والرسو7452

خدمات اإلرشاد والرسو67620خدمات اإلرشاد والرسو74520

خدمات املساعدة املالحية 6730خدمات املساعدة املالحية 7453
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خدمات املساعدة املالحية67300خدمات املساعدة املالحية 74530

خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها 6763خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها7454

خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها 67630خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها 74540

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي 6769اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي7459
خدمات التطهري وإبادة احلشرات*8531

خدمات التطهري وإبادة احلشرات للسفناخلدمات الداعمة األخرى للنقل املائي 67690اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي74590
خدمات التطهري وإبادة احلشرات*85310

اخلدمات الداعمة للنقل اجلوي أو للنقل عن 677اخلدمات الداعمة للنقل اجلوي 746
طريق الفضاء 

خدمات التنظيف*853

مناولة 7461 عدا  )ما  املطارات  تشغيل  خدمات 
احلموالت(

مناولة 6771 عدا  )ما  املطارات  تشغيل  خدمات 
احلموالت(

مناولة 74610 عدا  )ما  املطارات  تشغيل  خدمات 
احلموالت(

مناولة 67710 عدا  )ما  املطارات  تشغيل  خدمات 
احلموالت(

خدمات مراقبة احلركة اجلوية 6772خدمات مراقبة احلركة اجلوية7462

خدمات مراقبة احلركة اجلوية 67720خدمات مراقبة احلركة اجلوية74620

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي أو 6779اخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي 7469
للنقل عن طريق الفضاء 

خدمات التطهري وإبادة احلشرات*8531

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي أو 67790اخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي 74690
للنقل عن طريق الفضاء 

خدمات التطهري وإبادة احلشرات للطائراتخدمات التطهري وإبادة احلشرات*8531

خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت 747
واملرشدين السياحيني 

خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت *678
واملرشدين السياحيني 

ومنظمي *6781خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت7471 السفر  وكاالت  خدمات 
الرحالت 

خدمات وكاالت السفر67811خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت 74710
خدمات منظمي الرحالت67812

خدمات حجز اإلقامة؛ خدمات احلجز للطائرات خدمات إرشاد السّياح*67813
والقطارات واحلافالت وخدمات احلجز األخرى 

املتعلقة بالسفر

خدمات املرشدين السياحيني6782خدمات املرشدين السياحيني7472

خدمات املرشدين السياحيني67820خدمات املرشدين السياحيني 74720
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األخرى *679خدمات وكاالت نقل البضائع 748 واخلدمات  املساِعدة  اخلدمات 
الداعمة للنقل

البضائع واخلدمات *6791خدمات وكاالت نقل البضائع7480 خدمات وكاالت نقل 
األخرى املساِعدة لنقل البضائع

البضائع واخلدمات *57910خدمات وكاالت نقل البضائع 74800 خدمات وكاالت نقل 
األخرى املساِعدة لنقل البضائع 

خدمات وكاالت نقل البضائع

خدمات النقل املساِعدة واخلدمات األخرى *679خدمات النقل الداعمة واملساِعدة األخرى 749
الداعمة 

البضائع واخلدمات *9791خدمات النقل الداعمة واملساِعدة األخرى 7490 خدمات وكاالت نقل 
األخرى املساِعدة لنقل البضائع 

غري 6799 للنقل  الداعمة  األخرى  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

البضائع واخلدمات *67910خدمات النقل الداعمة واملساِعدة األخرى 74900 خدمات وكاالت نقل 
األخرى املساِعدة لنقل البضائع 

يف  )خطأ  بالسمسرة  البضائع  نقل  خدمات 
التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات(

غري 67990 للنقل  الداعمة  األخرى  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر

القسم 75  خدمات الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية 

السلكية 75 واالتصاالت  الربيد  خدمات 
والالسلكية 

خدمات اإلنشاء*54

خدمات جتارة اجلملة*61
خدمات جتارة التجزئة*62
خدمات النقل الربي*64
خدمات الربيد والُسعاة68

خدمات التأجري أو االستئجار بدون مشغِّلني*73
اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى*83
والالسلكية؛ *84 السلكية  االتصاالت  خدمات 

خدمات استعادة املعلومات وتوفريها
اخلدمات الداعمة*85
والتركيب *87 واإلصالح  الصيانة   خدمات 

)ما عدا اإلنشاء(

خدمات النقل الربي*643خدمات الربيد والُسعاة751
خدمات الربيد والُسعاة681

خدمات الربيد6811خدمات الربيد7511
خدمات الربيد املتصلة بالرسائل68111خدمات الربيد املتصلة بالرسائل75111
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خدمات الربيد املتصلة بالطرود68112خدمات الربيد املتصلة بالطرود75112

مة يف مكاتب الربيد75113 مة يف مكاتب الربيد 68113اخلدمات املقدَّ اخلدمات املقدَّ

خدمات الربيد األخرى 68119خدمات الربيد األخرى 75119

خدمات التوصيل املحلي املختلفة 6434خدمات الُسعاة7512
خدمات الُسعاة 6812

خدمات الُسعاة68120خدمات الُسعاة املتعددة الوسائط75121

خدمات التوصيل املحلي املختلفة 64340خدمات الُسعاة األخرى 75129

والالسلكية *841خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية 752 السلكية  االتصاالت  خدمات 
وتوزيع الربامج

والالسلكية 842 السلكية  االتصاالت  خدمات 
عن طريق شبكة “اإلنترنت”

خدمات اهلاتف الثابت8412خدمات اهلاتف العمومي7521
والالسلكية *8413 السلكية  االتصاالت  خدمات 

املتنقلة
الدخول *84121خدمات اهلاتف العمومي املحلية 75211  - الثابت  اهلاتف  خدمات 

واالستخدام 
طلب  خصائص   – الثابت  اهلاتف  خدمات 

املكاملات
خصائص طلب مكاملات اهلاتف الثابت احملليخدمات اهلاتف الثابت املحلي*84122

للمسافات 75212 العمومي  اهلاتف  خدمات 
الطويلة

الدخول *84121  - الثابت  اهلاتف  خدمات 
واالستخدام 

طلب  خصائص   - الثابت  اهلاتف  خدمات 
املكاملات

الثابت خدمات اهلاتف الثابت للمسافات الطويلة*84122 للهاتف  املكاملات  طلب  خصائص 
للمسافات الطويلة

والالسلكية *84131خدمات اهلاتف النقَّال75213 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة - الدخول واالستخدام

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية املتنقلة، 
ما عدا خدمات النداء عن ُبعد

والالسلكية 84132 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة - خصائص طلب املكاملات

خدمات الشبكات اخلاصة*8414خدمات الشبكات التجارية 7522

خدمات الشبكات املشتركة خدمات الشبكات اخلاصة*84140خدمات الشبكات املشتركة 75221

صة 75222 صةخدمات الشبكات اخلاصة*84140خدمات الشبكات املخصَّ خدمات الشبكات املخصَّ

خدمات نقل البيانات8415خدمات نقل البيانات والرسائل7523
اخلدمات األساسية لشبكة “اإلنترنت”8421
خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت”8422
السلكية 8429 لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 

والالسلكية عن طريق شبكة “اإلنترنت”

خدمات نقل البيانات84150خدمات شبكات البيانات 75231
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اخلدمات األساسية لشبكة “اإلنترنت”84210

خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت”84220خدمات الرسائل واملعلومات اإللكترونية75232
السلكية 84290 لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 

والالسلكية عن طريق شبكة “اإلنترنت”

نقل بث التلفزيونخدمات توزيع الربامج*84170خدمات نقل بث التلفزيون75241

نقل بث الراديوخدمات توزيع الربامج*84170خدمات نقل بث الراديو75242

خدمات اجلهة الناقلة8411خدمات التوصيل املشترك7525

خدمات اجلهة الناقلة84110خدمات التوصيل املشترك75250

والالسلكية 7526 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتكاملة 

خدمات الشبكات اخلاصة*8414

والالسلكية 75260 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتكاملة 

السلكية خدمات الشبكات اخلاصة*84140 االتصاالت  شبكات  خدمات 
والالسلكية املتكاملة

السلكية 7529 لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 
والالسلكية 

والالسلكية *8413 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة

كافة اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية 8416
والالسلكية

والالسلكية *84131خدمات النداء عن ُبعد 75291 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة - الدخول واالستخدام

خدمات النداء عن ُبعد

كافة اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية *84160خدمات االجتماعات عن ُبعد 75292
والالسلكية

بواسطة  ُبعد  عن  االجتماعات  خدمات 
التلفزيون

السلكية 75299 لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 
والالسلكية غري املصنفة يف موضع آخر

والالسلكية *84131 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة - الدخول واالستخدام

إىل  اجلو  من  واالتصاالت  البحرية  االتصاالت 
األرض 

كافة اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية *84160
والالسلكية

خدمات االجتماعات عن ُبعد بواسطة التلكس 
وبوسائط مسعية

طريق 753 عن  والتلفزيون  الراديو  خدمات 
الكابل

والالسلكية *841 السلكية  االتصاالت  خدمات 
وتوزيع الربامج

خدمات توزيع الربامج*8417خدمات الراديو والتلفزيون عن طريق الكابل7530

خدمات الراديو والتلفزيون عن طريق الكابلخدمات توزيع الربامج*84170خدمات والراديو والتلفزيون عن طريق الكابل75300

السلكية 754 باالتصاالت  املتعلقة  اخلدمات 
والالسلكية 

خدمات التركيب*546

على *611 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة على أساس رسم أو *612
عقد
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غري *621 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة 

املحالت *622 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة

الشراء *623 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية 

غري *624 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت 

رسم *625 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
أو عقد 

املتعلقة *731 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات بدون مشغِّلني  باآلالت واملعدَّ

خدمات اخلربة االستشارية واإلدارة*831
اخلدمات الداعمة األخرى *859
املعدنية *871 املنتجات  خدمات صيانة وإصالح 

املصنَّعة واآلالت واملعدَّات 

ات 7541 املتعلقة *7312خدمات تأجري املعدَّ االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باآلالت واملعدَّات األخرى، بدون مشغِّلني 

ات 75410 املتعلقة *73125خدمات تأجري املعدَّ االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  ات  مبعدَّ

بدون مشغِّلني

ات  خدمات التأجري أو االستئجار املتعلقة باملعدَّ
بدون  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  الطرفية 

لني مشغِّ

ات 7542 على *6118خدمات بيع املعدَّ كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  لآلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 

واإلمدادات 
خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو *6128

ات واإلمدادات  عقد، لآلالت واملعدَّ
غري *6218 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات واإلمدادات  املتخصصة لآلالت واملعدَّ
املحالت *6228 من  اجلملة  جتارة  خدمات 

ات واإلمدادات  املتخصصة لآلالت واملعدَّ
الشراء *6238 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات واإلمدادات  الربيدية لآلالت واملعدَّ
غري *6248 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات واإلمدادات  املحالت لآلالت واملعدَّ
خدمات جتارة التجزئة، على أساس رسم أو *6258

ات واإلمدادات  عقد، لآلالت واملعدَّ
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ات 75420 على *61189خدمات بيع املعدَّ كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  لآلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 

األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
لالتصاالت  الطرفية  ات  للمعدَّ عقد،  أو  رسم 

السلكية والالسلكية
رسم *61289 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 

غري  األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  عقد،  أو 
املصنفة يف موضع آخر

أو  رسم  أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
السلكية  لالتصاالت  الطرفية  ات  للمعدَّ عقد، 

والالسلكية
غري *62189 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة لآلالت واملعدَّات األخرى غري 
املصنفة يف موضع آخر

غري  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات الطرفية لالتصاالت السلكية  املتخصصة للمعدَّ

والالسلكية
املحالت *62289 من  التجزئة  جتارة  خدمات 

املتخصصة لآلالت واملعدَّات األخرى غري 
املصنفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
السلكية  لالتصاالت  الطرفية  ات  للمعدَّ

والالسلكية
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية *62389

ات األخرى غري املصنفة يف  لآلالت واملعدَّ
موضع آخر 

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
السلكية  لالتصاالت  الطرفية  ات  للمعدَّ

والالسلكية
غري *62489 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

غري  األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املحالت 
املصنفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
السلكية  لالتصاالت  الطرفية  ات  واملعدَّ لآلالت 

والالسلكية
رسم *62589 أساس  على  التجزئة،  جتارة  خدمات 

غري  األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  عقد،  أو 
املصنفة يف موضع آخر 

أو  رسم  أساس  على  التجزئة،  جتارة  خدمات 
السلكية  لالتصاالت  الطرفية  ات  للمعدَّ عقد، 

والالسلكية

خدمات التركيبات الكهربائية *5461خدمات التوصيالت 7543

ات االتصاالت خدمات التركيبات الكهربائية األخرى *54619خدمات التوصيالت 75430 أعمال التركيبات الكهربائية ملعدَّ
السلكية والالسلكية

خدمات اخلربة االستشارية العلمية والتقنية *8313خدمات اخلربة االستشارية 7544
غري املصنفة يف موضع آخر 

خدمات اخلربة االستشارية العلمية والتقنية *83139خدمات اخلربة االستشارية 75440
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر 

املتعلقة باالتصاالت  خدمات اخلربة االستشارية 
السلكية والالسلكية وأجهزهتا

ات االتصاالت7545 وإصالحها *8713خدمات صيانة معدَّ احلاسوب  أجهزة  خدمات 
وصيانتها 

ات *8715 خدمات صيانة وإصالح اآلالت واملعدَّ
األخرى 

ات االتصاالت 75450 وإصالحها *87130خدمات صيانة معدَّ احلاسوب  أجهزة  خدمات 
وصيانتها 

الصغرية  احلواسيب  وإصالح  صيانة  خدمات 
ات الطرفية واملعدَّ

وأجهزة *87153 ات  معدَّ إصالح  خدمات 
االتصاالت السلكية والالسلكية

اهلاتف  ألجهزة  واإلصالح  الصيانة  خدمات 
النداء عن ُبعد  وأجهزة اهلاتف اخللوي وأجهزة 

وأجهزة الفاكس
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السلكية 7549 باالتصاالت  املتعلقة  اخلدمات 
والالسلكية األخرى غري املصنفة يف موضع 

آخر 

خدمات وكاالت التحصيل*8592

السلكية 75490 باالتص��االت  املتعلق���ة  اخلدم���ات 
يف  املصنف��ة  غي��ر  األخ��رى   والالس���لكية 

موضع آخر 

خدمات إعداد الفواتري وحتصيل املستحقات عن خدمات وكاالت التحصيل*85920
مة للعمالء اخلدمات املقدَّ

القسم 81  خدمات الوساطة املالية واخلدمات املساعِدة

واخلدم���ات 81 املالي���ة  الوس��اط��ة   خدم��ات 
املساِعدة هلا

خدمات الوساطة املالية والتأمني واخلدمات 71
املساِعدة 

اخلدمات الداعمة *85

خدمات 811 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية 

خدمات 711 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 
خدمات األعمال املصرفية االستثمارية 712

غري *715 املالية  للوساطة  املساعدة  اخلدمات 
التأمني واملعاشات التقاعدية 

خدمات *7110خدمات الوساطة النقدية 8111 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 
اخلدمات األخرى املساعدة للوساطة املالية *7155

خدمات *71100خدمات اإليداع يف البنوك املركزية 81111 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات اإليداع يف البنوك املركزية

خدمات *71100اخلدمات اإلشرافية يف البنوك املركزية81112 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

اخلدمات اإلشرافية يف البنوك املركزية

خدمات *71100خدمات إدارة احتياطات البنوك املركزية 81113 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية

خدمات إدارة احتياطات البنوك املركزية

خدمات *71100خدمات إصدار البنوك املركزية للُعمالت81114 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات إصدار البنوك املركزية للُعمالت

خدمات *71100خدمات اإليداع باجلملة 81115 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات اإليداع باجلملة
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خدمات *71100خدمات أخرى لودائع املصارف81116 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات أخرى لودائع املصارف

املركزية 81117 غري  البنوك  إصدار  خدمات 
للُعمالت

اخلدمات األخرى املساعدة للخدمات املالية *71559
غري املصنفة يف موضع آخر 

خدمات إصدار البنوك غري املركزية للُعمالت

خدمات *71100خدمات أخرى للودائع81119 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات أخرى للودائع

خدمات *7110خدمات التأجري املالية 8112 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات *71100خدمات التأجري املالية 81120 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات التأجري املالية

خدمات *7110اخلدمات األخرى ملنح االئتمان8113 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات *71100خدمات قروض العقارات 81131 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات قروض العقارات

خدمات *71100خدمات القروض الشخصية على أقساط 81132 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات القروض الشخصية على أقساط

خدمات *71100خدمات بطاقات االئتمان 81133 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات بطاقات االئتمان

خدمات *71100اخلدمات االئتمانية األخرى 81139 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

اخلدمات االئتمانية األخرى

خالف 8119 املالية  للوساطة  األخرى  اخلدمات 
املعاشات  وصناديق  التأمني  خدمات 

التقاعدية 

خدمات *7110 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 
خدمات األعمال املصرفية االستثمارية 7120
املصرفية 7151 باألعم���ال  املتعلق���ة  اخلدم���ات 

االستثمارية 
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املالية *7153 األوراق  حوافظ  إدارة  خدمات 
وخدمات االستئمان واحلفظ

خدمات االستئمان االستثماري لعدد حمدود 81191
من املستثمرين 

خدمات االستئمان االستثماري لعدد حمدود من خدمات االستئمان *71532
املستثمرين

خدمات االستئمان لوحدات املمتلكاتخدمات االستئمان *71532خدمات االستئمان لوحدات املمتلكات 81192

من 81193 حمدود  غري  لعدد  االستئمان  خدمات 
األخرى  االستئمان  وخدمات  املستثمرين 

للوحدات

خدمات االستئمان لعدد غري حمدود من املستثمرين خدمات االستئمان *71532
وخدمات االستئمان األخرى للوحدات

موضع 81199 يف  املصنفة  غري  الوساطة  خدمات 
آخر

خدمات *71100 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 
خدمات األعمال املصرفية االستثمارية 71200
خدمات الدمج واحليازة 71511
خدمات متويل الشركات ورؤوس األموال 71512

املسامهة 
اخلدمات األخرى املتعلقة باألعمال املصرفية 71519

االستثمارية 

التأمني( 812 إعادة  ذلك  يف  )مبا  التأمني  خدمات 
وخدمات صناديق املعاشات التقاعدية، ما عدا 

خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي

التقاعدية 713 واملعاشات  التأمني  خدمات 
عدا  ما  التأمني(،  إعادة  )باستثناء خدمات 

خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي 
خدمات إعادة التأمني 714

وخدمات 8121 احلياة  على  التأمني  خدمات 
صناديق املعاشات التقاعدية 

واملعاشات 7131 احلياة  على  التأمني  خدمات 
التقاعدية )باستثناء خدمات إعادة التأمني(

خدمات إعادة التأمني على احلياة 7141

واملعاشات *71311خدمات التأمني على احلياة 81211 احلياة  على  التأمني  خدمات 
التقاعدية الفردية 

خدمات التأمني على احلياة

خدمات إعادة التأمني على احلياة 71410

واملدفوعات 81212 التقاعدية  املعاشات  خدمات 
السنوية

واملعاشات *71311 احلياة  على  التأمني  خدمات 
التقاعدية الفردية 

خدمات املعاشات التقاعدية الفردية

خدمات املعاشات التقاعدية اجلماعية 71312

والتأمني 7132خدمات التأمني على غري احلياة8129 احلوادث  ضد  التأمني  خدمات 
الصحي

)باستثناء 7133 احلياة  غري  على  التأمني  خدمات 
خدمات إعادة التأمني(

خدمات إعادة التأمني ضد احلوادث وإعادة 7142
التأمني الصحي 
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اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري 7143
احلياة 

والتأمني 81291 احلوادث  ضد  التأمني  خدمات 
الصحي 

والتأمني 71320 احلوادث  ضد  التأمني  خدمات 
الصحي 

خدمات إعادة التأمني ضد احلوادث وإعادة 71420
التأمني الصحي 

ذات 81292 املركبات  على  التأمني  خدمات 
املحركات 

ذات 71331 املركبات  على  التأمني  خدمات 
املحركات 

اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري *71430
احلياة 

ذات  املركبات  على  التأمني  إعادة  خدمات 
احملركات

والنقل 81293 البحري  النقل  التأمني على  خدمات 
اجلوي وأنواع النقل األخرى 

خدمات التأمني على النقل البحري والنقل 71332
اجلوي وأنواع النقل األخرى

اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري *71430
احلياة 

البحري  النقل  على  التأمني  إعادة  خدمات 
واجلوي وأنواع النقل األخرى

خدمات التأمني على الشحنات71333خدمات التأمني على الشحنات81294
اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري *71430

احلياة
خدمات إعادة التأمني على البضائع

من 81295 وغريه  احلريق  ضد  التأمني  خدمات 
أضرار املمتلكات 

خدمات التأمني على املمتلكات األخرى71334

اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري *71430
احلياة

على  التأمني  إلعادة  األخرى  اخلدمات 
املمتلكات

خدمات التأمني ضد ضياع األموالاخلدمات األخرى للتأمني على غري احلياة *71339خدمات التأمني ضد اخلسائر املالية81296
اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري *71430

احلياة 
خدمات إعادة التأمني ضد ضياع األموال

ِقَبل 81297 املسؤولية  ضد  العام  التأمني  خدمات 
الغري 

ِقَبل 71335 املسؤولية  ضد  العام  التأمني  خدمات 
الغري

اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري *71430
احلياة 

قَِبل  املسؤولية  العام ضد  التأمني  إعادة  خدمات 
الغري 

يف 81299 املصنفة  غري  األخرى  التأمني  خدمات 
موضع آخر 

االئتمانات 71336 على  التأمني  خدمات 
والضمانات 

اخلدمات األخرى للتأمني على غري احلياة اخلدمات األخرى للتأمني على غري احلياة *71339
اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري *71430

احلياة 
اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري احلياة 

خالف 813 املالية  للوساطة  املساِعدة  اخلدمات 
وصناديق  للتأمني  املساِعدة  اخلدمات 

املعاشات التقاعدية 

املالية خالف *715 للوساطة  املساِعدة  اخلدمات 
واملعاشات  للتأمني  املساِعدة  اخلدمات 

التقاعدية 



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1 التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

خدمات الَرزم*854

املالية *7153اخلدمات املتعلقة بإدارة األسواق املالية 8131 األوراق  حوافظ  إدارة  خدمات 
وخدمات االستئمان واحلفظ

اخلدمات املتعلقة بإدارة األسواق املالية 7154

اخلدمات التشغيلية لألسواق املالية 71541اخلدمات التشغيلية لألسواق املالية 81311

اخلدمات التنظيمية لألسواق املالية 71542اخلدمات التنظيمية لألسواق املالية 81312

خدمات احلفظ71533اخلدمات األخرى إلدارة األسوق املالية 81319
اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية 71549

من 7152اخلدمات املتصلة بأسواق األوراق املالية 8132 هبا  يتصل  وما  السمسرة  خدمات 
خدمات األوراق املالية واخلدمات السلعية 

املالية *7153 األوراق  حوافظ  إدارة  خدمات 
وخدمات االستئمان واحلفظ

خدمات مسسرة األوراق املالية 71521خدمات مسسرة األوراق املالية 81321
خدمات السمسرة السلعية 71522

املتعلق���ة *71523خدمات إصدار األوراق املالية وتسجيلها 81322 واملقاص��ة  التجهي��ز  خدم���ات 
باملعامالت يف األوراق املالية 

خدمات إصدار السندات املالية وتسجيلها 

خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية 71531خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية 81323

األوراق 81329 بأسواق  املتعلقة  األخرى  اخلدمات 
املالية 

املتعلقة *71523 واملقاصة  التجهيز  خدمات 
باملعامالت يف األوراق املالية 

األوراق  بأسواق  املتعلقة  األخرى  اخلدمات 
املالية

اخلدمات األخرى املساِعَدة للوساطة املالية *7155اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية 8133
خدمات الَرزم*8540

اخلدمات األخرى املساِعَدة للوساطة املالية *71559خدمات مسسرة القروض81331
غري املصنفة يف موضع آخر

خدمات مسسرة القروض

خدمات اخلربة االستشارية املالية 71551خدمات اخلربة االستشارية املالية 81332

خدمات الَقطع األجنيب71552خدمات الَقْطع األجنيب81333

خدمات َرزم النقود والعمالتخدمات الَرزم*85400خدمات َرزم النقود والعمالت 81334

املالية 81339 للوساطة  املساِعدة  األخرى  اخلدمات 
غري املصنفة يف موضع آخر

املتعلقة 71553 واملقاصة  التجهيز  خدمات 
باملعامالت املالية 

اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية *71559
غري املصنفة يف موضع آخر

اخلدمات املساِعدة لعمليات التأمني وصناديق 814
املعاشات التقاعدية 

واملعاشات 716 للتأمني  املساِعدة  اخلدمات 
التقاعدية

اخلدمات املساِعدة لعمليات التأمني وصناديق 8140
املعاشات التقاعدية 

خدمات مسسرة ووكاالت التأمني 7161

402
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خدمات تسوية املطالبات التأمينية 7162
اخلدمات اإلكتوارية 7163
للتأمني 7169 املساِعدة  األخرى  اخلدمات 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات مسسرة ووكاالت التأمني 71610خدمات مسسرة ووكاالت التأمني 81401

بالتأمني 81402 املتعلقة  االستشارية  اخلدمات 
واملعاشات التقاعدية 

للتأمني *71690 املساِعدة  األخرى  اخلدمات 
واملعاشات التقاعدية 

اخلدمات االستشارية املتعلقة بالتأمني واملعاشات 
التقاعدية

خدمات تسوية املطالبات التأمينية 71620خدمات تسوية مطالبات التلفيات واخلسائر81403

اخلدمات اإلكتوارية 71630اخلدمات اإلكتوارية 81404

للتأمي���ن *71690خدمات إدارة اإلنقاذ81405 املساِع��دة  األخ��رى  اخلدم��ات 
واملعاشات التقاعدية 

خدمات إدارة اإلنقاذ

اخلدمات األخرى املساِعدة لعمليات التأمني 81409
ومتويل صناديق املعاشات التقاعدية

للتأمني *71690 املساِعدة  األخرى  اخلدمات 
واملعاشات التقاعدية 

التأمني  لعمليات  املساعِدة  األخرى  اخلدمات 
ومتويل صناديق املعاشات التقاعدية

القسم 82  خدمات العقارات

خدمات العقارات 72خدمات العقارات 82

باملمتلكات 821 املتصلة  العقارات  خدمات 
الشخصية أو املؤجرة

باملمتلكات 721 املتصلة  العقارات  خدمات 
رة  الشخصية أو املؤجَّ

باملمتلكات 8210 املتصلة  العقارات  خدمات 
رة الشخصية أو املؤجَّ

املتصلة 7211 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
رة باملمتلكات الشخصية أو املؤجَّ

خدمات االجتار باملباين واألراضي املرتبطة هبا 7212
خدمات االجتار باألراضي اخلالية واملقسمة 7213

املتصلة 82101 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
رة باملمتلكات السكنية الشخصية أو املؤجَّ

املتصلة 72111 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
رة لألغراض  باملمتلكات الشخصية أو املؤجَّ

السكنية

املتصلة 82102 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
رة لألغراض  باملمتلكات الشخصية أو املؤجَّ

غري السكنية

املتصلة 72112 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
أو  الشخصية  السكنية  غري  باملمتلكات 

املست�أجرة 

خدمات االجتار باملباين السكنية واألراضي 72121بيع املباين واألراضي السكنية 82103
املرتبطة هبا

مة *72130بيع األراضي السكنية اخلالية 82104 بيع األراضي السكنية اخلالية مبا يشمل األراضي خدمات االجتار باألراضي اخلالية واملقسَّ
مة اخلالية املقسَّ

السكنية 72122بيع املباين واألراضي غري السكنية 82105 غري  باملباين  االجتار  خدمات 
واألراضي املرتبطة هبا
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مة *72130بيع األراضي غري السكنية اخلالية 82106 يشمل خدمات االجتار باألراضي اخلالية واملقسَّ مبا  اخلالية  السكنية  غري  األراضي  بيع 
مة األراضي اخلالية املقسَّ

خدمات العقارات على أساس رسم أو عقد 722خدمات العقارات على أساس رسم أو عقد822

خدمات إدارة املمتلكات على أساس رسم 7221خدمات العقارات على أساس رسم أو عقد 8220
أو عقد 

بيع املباين واألراضي املرتبطة هبا على أساس 7222
رسم أو عقد 

بيع األراضي على أساس رسم أو عقد 7223
خدمات تقييم العقارات على أساس رسم 7224

أو عقد

على 82201 السكنية  املمتلكات  إدارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد 

خدمات تقييم العقارات على أساس رسم 72211
أو عقد

على *72240 السكنية  املمتلكات  إدارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد 

تقييم العقارات للممتلكات السكنية

خدمات إدارة املمتلكات غري السكنية على 82202
أساس رسم أو عقد

خدمات إدارة املمتلكات غري السكنية على 72212
أساس رسم أو عقد 

خدمات تقييم العقارات على أساس رسم *72240
أو عقد

تقييم العقارات للممتلكات غري السكنية

أساس 82203 على  السكنية  واألراضي  املباين  بيع 
رسم أو عقد

هبا 72221 املرتبطة  واألراضي  السكنية  املباين  بيع 
على أساس رسم أو عقد 

أساس 82204 على  اخلالية  السكنية  األراضي  بيع 
رسم أو عقد

رسم بيع األراضي على أساس رسم أو عقد *72230 أساس  على  اخلالية  السكنية  األراضي  بيع 
أو عقد

بيع املباين واألراضي غري السكنية على أساس 82205
رسم أو عقد

املرتبطة 72222 واألراضي  السكنية  غري  املباين  بيع 
هبا على أساس رسم أو عقد 

بيع األراضي غري السكنية اخلالية على أساس 82206
رسم أو عقد

أساس بيع األراضي على أساس رسم أو عقد *72230 على  اخلالية  السكنية  غري  األراضي  بيع 
رسم أو عقد

لني القسم 83  خدمات التأجري أو االستئجار بدون مشغِّ

بدون 83 االستئجار،  أو  التأجري  خدمات 
مشغِّلني 

بدون *73 االستئجار،  أو  التأجري  خدمات 
مشغِّلني 

املتصلة 831 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات، بدون مشغِّلني  باآلالت واملعدَّ

املتصلة *731 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات، بدون مشغِّلني  باآلالت واملعدَّ

املتصلة 8310 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات، بدون مشغِّلني  باآلالت واملعدَّ

املتصلة 7311 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات النقل، بدون مشغِّلني  مبعدَّ

املتصلة *7312 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باآلالت واملعدَّات األخرى، بدون مشغِّلني 
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املتصلة 83101 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسيارات اخلاصة، بدون مشغِّلني

املتصلة 73111 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
املقفلة  والشاحنات  اخلاصة  بالسيارات 

اخلفيفة، بدون مشغِّلني 

املتصلة 83102 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
مبركبات نقل البضائع، بدون مشغِّلني

املتصلة 73112 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
يف  املستخَدمة  املحركات  ذات  باملركبات 

نقل البضائع، بدون مشغِّلني 

املتصلة 83103 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسفن، بدون مشغِّلني 

املتصلة 73115 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسفن، بدون مشغِّلني 

املتصلة 83104 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالطائرات، بدون مشغِّلني 

املتصلة 73116 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالطائرات، بدون مشغِّلني 

ات 83105 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة مبعدَّ
النقل الربي األخرى، بدون مشغِّلني

املتصلة 73113 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بعربات السكك احلديدية، بدون مشغِّلني

ات 73114 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة مبعدَّ
النقل الربي األخرى، بدون مشغِّلني 

خدمات التأجري أو االستئجار للحاويات73117

املتصلة 83106 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات الزراعية، بدون مشغِّلني  باآلالت واملعدَّ

املتصلة 73121 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات الزراعية، بدون مشغِّلني  باآلالت واملعدَّ

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بآالت 83107
ات اإلنشاء، بدون مشغِّلني  ومعدَّ

املتصلة 73122 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات اإلنشاء، بدون مشغِّلني  بآالت ومعدَّ

املتصلة 83108 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ذلك  يف  )مبا  املكتبية  ات  واملعدَّ باآلالت 

احلواسيب(، بدون مشغِّلني 

املتصلة 73123 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
)باستثناء  املكتبية  ات  واملعدَّ باآلالت 

احلواسيب(، بدون مشغِّلني 
املتصلة 73124 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 

باحلواسيب، بدون مشغِّلني 

املتصلة 83109 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باآلالت واملعدَّات األخرى، بدون مشغِّلني 

املتصلة *73125 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  ات  مبعدَّ

بدون مشغِّلني 

ات  خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملعدَّ
التجارية للراديو والتلفزيون واالتصاالت السلكية 

والالسلكية
املتصلة 73129 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 

ات األخرى، بدون مشغِّلني،  باآلالت واملعدَّ
غري املصنفة يف موضع آخر 

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسلع 832
الشخصية واملن�زلية

املتصلة 732 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع أخرى 

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسلع 8320
الشخصية واملن�زلية 

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بأجهزة 7321
شرائط  ومسجالت  والراديو  التلفزيون 

ات والتوابع ذات الصلة  الفيديو واملعدَّ
املتصلة 7322 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 

بشرائط الفيديو 
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املتصلة 7323 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باألثاث واألجهزة املن�زلية األخرى

املتصلة 7324 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات الترفيه والتسلية مبعدَّ

املتصلة 7325 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالبياضات املن�زلية 

املتصلة 7326 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باملنسوجات واملالبس واألحذية 

املتصلة 7327 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بآالت ومعدَّات “اصنع بنفسك”

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسلع 7329
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر 

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بأجهزة 83201
شرائط  ومسجالت  والراديو  التلفزيون 

ات والتوابع ذات الصلة الفيديو واملعدَّ

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بأجهزة *73210
شرائط  ومسجالت  والراديو  التلفزيون 

ات والتوابع ذات الصلة  الفيديو واملعدَّ

املتصلة 83202 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بشرائط الفيديو 

املتصلة 73220 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بشرائط الفيديو 

املتصلة 83203 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باألثاث واألجهزة املن�زلية األخرى 

املتصلة 73230 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باألثاث واألجهزة املن�زلية األحرى

املتصلة 83204 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات الترفيه والتسلية مبعدَّ

املتصلة 73240 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات الترفيه والتسلية  مبعدَّ

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسلع 83209
الشخصية أو املن�زلية األخرى 

املتصلة 73250 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالبياضات املن�زلية 

املتصلة 73260 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باملنسوجات واملالبس واألحذية 

املتصلة 73270 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بآالت ومعدَّات “اصنع بنفسك”

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسلع 73290
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر 

القسم 84  خدمات احلاسوب واخلدمات ذات الصلة

اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى *83خدمات احلاسوب واخلدمات ذات الصلة84
والالسلكية؛ *84 السلكية  االتصاالت  خدمات 

خدمات استعادة املعلومات وتوفريها 
اخلدمات الداعمة *85
والتركيب *87 واإلصالح  الصيانة   خدمات 

)ما عدا اإلنشاء(
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خدمات التعليم*92

بتركيب 841 املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
ات احلاسوب  معدَّ

خدمات اخلربة االستشارية واإلدارة *831

بتركيب 8410 املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
ات احلاسوب  معدَّ

جمال *8314 يف  االستشارية  اخلربة  خدمات 
احلاسوب 

بتركيب 84100 املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
ات احلاسوب معدَّ

يتعلق *83141 فيما  االستشارية  اخلربة  خدمات 
باألجهزة وتكامل النظم

ات  معدَّ بتركيب  املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
احلاسوب

خدمات اخلربة االستشارية واإلدارة *831خدمات تنفيذ الرباجميات 842
اخلدمات الداعمة األخرى*859

خدمات اخلربة االستشارية يف جمال احلاسوب*8314اخلدمات االستشارية املتصلة بالنظم والرباجميات 8421

بالنظم 84210 املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
والرباجميات 

يتعلق *83141 فيما  االستشارية  اخلربة  خدمات 
ات وتكامل النظم  باملعدَّ

إجراء دراسات جدوى بشأن تنفيذ نظام؛ وتقدمي 
ات والرباجميات  التوجيه واملساَعدة بالنسبة لدمج املعدَّ

خالل مرحلة بدء التشغيل لنظام جديد
نظام، خدمات اخلربة االستشارية يف الرباجميات*83142 تنفيذ  بشأن  جدوى  دراسات  إجراء 

للرباجميات  بالنسبة  واملساَعدة  التوجيه  وتقدمي 
خالل مرحلة بدء التشغيل لنظام جديد

خدمات اخلربة االستشارية يف جمال احلاسوب *8314خدمات حتليل النظم 8422

حتليل احتياجات املستخدمني وحتديد املواصفات خدمات اخلربة االستشارية يف الرباجميات*83142خدمات حتليل النظم 84220
الوظيفية

خدمات اخلربة االستشارية يف جمال احلاسوب*8314خدمات تصميم النظم 8423

خدمات تصميم النظم مبا يشمل تقدمي املشورة خدمات اخلربة االستشارية يف الرباجميات *83142خدمات تصميم النظم 84230
بشأن اختيار حزم الرباجميات والتكنولوجيات

خدمات اخلربة االستشارية يف جمال احلاسوب *8314خدمات الربجمة 8424

تطوير )برجمة( الرباجمياتخدمات اخلربة االستشارية يف الرباجميات *83142خدمات الربجمة 84240

خدمات اخلربة االستشارية يف جمال احلاسوب *8314خدمات صيانة النظم 8425
خدمات صيانة النظم 8316

خدمات جتهيز البيانات *8596

إعادة كتابة الربامج أو النظم املوجودة أو تغيريهاخدمات اخلربة االستشارية يف الرباجميات*83142خدمات صيانة النظم 84250
خدمات صيانة النظم 83160

خدمات حتويل البياناتخدمات جتهيز البيانات*85960

خدمات اخلربة االستشارية واإلدارة*831خدمات جتهيز البيانات 843
اخلدمات الداعمة األخرى *859

خدمات جتهيز البيانات *8596خدمات إعداد املدخالت 8431
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مة من العميل( على شريط خدمات جتهيز البيانات *85960خدمات إعداد املدخالت 84310 تسجيل البيانات )املقدَّ
أو قرص صغري أو وسيطة أخرى، أو مباشرة يف 
نظام لتجهيز البيانات؛ خدمات إعداد املدخالت 

وخدمات التعرف على الرموز الضوئية

خدمات جتهيز البيانات *8596خدمات جتهيز وتبويب البيانات 8432

مة من العميل، وتبويبها وحساهبا خدمات جتهيز البيانات *85960خدمات جتهيز وتبويب البيانات 84320 جتهيز البيانات املقدَّ
نة وغري ذلك، بدون أي تصميم لرباجميات معيَّ

خدمات جتهيز البيانات *8596خدمات تقاسم الوقت 8433

)وقت خدمات جتهيز البيانات *85960خدمات تقاسم الوقت 84330 اآللة  لوقت  التأجري  أو  االستئجار  خدمات 
البيانات  جتهيز  نظام  يف  املركزية(  التجهيز  وحدة 
لطرف ثالث لوقت يشارك فيه مستخدمون آخرون

خدمات إدارة مرافق احلواسيب 8315اخلدمات األخرى لتجهيز البيانات 8439

خدمات إدارة مرافق احلواسيب83150اخلدمات األخرى لتجهيز البيانات 84390

خدمات توفري املعلومات بشكل مباشر 843خدمات قواعد البيانات 844

خدمات توفري املعلومات بشكل مباشر 8430خدمات قواعد البيانات 8440

خدمات توفري املعلومات بشكل مباشر84300خدمات قواعد البيانات 84400

ات 845 ومعدَّ آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
املكاتب مبا يف ذلك احلواسيب

املعدنية *871 املنتجات  خدمات صيانة وإصالح 
املصنَّعة واآلالت واملعدَّات 

ات 8450 ومعدَّ آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
املكاتب مبا يف ذلك احلواسيب

املكاتب *8712 آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
وآالت املحاسبة

وإصالحها *8713 احلاسوب  ات  معدَّ خدمات 
وصيانتها 

ات 84500 ومعدَّ آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
املكاتب مبا يف ذلك احلواسيب

املكاتب *87120 آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
وآالت املحاسبة 

ات املكاتب  خدمات صيانة وإصالح آالت ومعدَّ
مبا يف ذلك آالت الَنسخ الضوئي

وإصالحها *87130 احلاسوب  ات  معدَّ خدمات 
وصيانتها 

ات  واملعدَّ احلواسيب  وصيانة  إصالح  خدمات 
ذات الصلة

خدمات اخلربة االستشارية واإلدارة*831اخلدمات األخرى املتعلقة باحلواسيب849
اخلدمات الداعمة األخرى *859
خدمات التعليم والتدريب األخرى*929

املصنفة يف *8599خدمات إعداد البيانات 8491 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر 

املصنفة يف *85990خدمات إعداد البيانات 84910 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

جتهيز  تشمل  ال  اليت  البيانات  إعداد  خدمات 
البيانات
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غري 8499 باحلواسيب  املتعلقة  األخرى  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

جمال *8314 يف  االستشارية  اخلربة  خدمات 
احلاسوب

خدمات التعليم والتدريب األخرى*9290

غري 84990 باحلواسيب  املتعلقة  األخرى  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

خدمات اخلربة االستشارية األخرى يف جمال 83149
احلاسوب

خدمات التدريب يف جمال احلاسوبخدمات التعليم والتدريب األخرى*92900

القسم 85  خدمات البحث والتطوير

خدمات البحث والتطوير81خدمات البحث والتطوير 85

يف 851 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية واهلندسة 

يف 811 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية واهلندسة 

يف 8510 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية واهلندسة 

يف 8111 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الفيزيائية 

يف 8112 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
الكيمياء وعلم األحياء

يف 8113 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
اهلندسة والتكنولوجيا 

يف 8114 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الزراعية 

يف 8115 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبية والصيدلة 

يف 8119 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية األخرى 

يف 85101 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الفيزيائية

يف 81110 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الفيزيائية 

يف 85102 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
الكيمياء وعلم األحياء 

يف 81120 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
الكيمياء وعلم األحياء 

يف 85103 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
اهلندسة والتكنولوجيا 

يف 81130 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
اهلندسة والتكنولوجيا 

يف 85104 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الزراعية 

يف 81140 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الزراعية 

يف 85105 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبية والصيدلة 

يف 81150 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبية والصيدلة 

يف 85109 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية األخرى 

يف 81190 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية األخرى 
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يف 852 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات

يف 812 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات 

يف 8520 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات

يف 8121 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الثقافية وعلم االجتماع وعلم النفس 

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف علم 8122
االقتصاد

يف 8123 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
القانون 

يف 8124 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
اللغويات واللغات 

يف 8129 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية األخرى واإلنسانيات 

يف 85201 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الثقافية وعلم االجتماع وعلم النفس

يف 81210 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الثقافية وعلم االجتماع وعلم النفس 

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف علم 85202
االقتصاد

خدمات البحث والتطوير التجريب�ي يف علم 81220
االقتصاد 

يف 85203 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
القانون

يف 81230 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
القانون

يف 85204 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
اللغويات واللغات

يف 81240 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
اللغويات واللغات 

يف 85209 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية األخرى واإلنسانيات

يف 81290 التجريب�ي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية األخرى واإلنسانيات

التخصصات 853 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريب�ي

التخصصات 813 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريب�ي 

التخصصات 8530 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريب�ي 

التخصصات 8130 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريب�ي 

التخصصات 85300 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريب�ي

التخصصات 81300 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريب�ي 

القسم 86  اخلدمـــات القانونيـــة وخدمـــات احملاسبـــة ومراجعــــة احلسابات ومســــك الدفاتر؛ خدمــات الضرائب؛ خدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام؛ 
خدمات اإلدارة واخلربة االستشارية؛ اخلدمات املعمارية واهلندسية واخلدمات التقنية األخرى

املحاسبة 86 وخدمات  القانونية  اخلدمات 
الدفاتر؛  ومسك  احلسابات  ومراجعة 
خدمات الضرائب؛ خدمات حبوث السوق 
اإلدارة  خدمات  العام؛  الرأي  واستطالع 
املعمارية  اخلدمات  االستشارية؛  واخلربة 

واهلندسية واخلدمات التقنية األخرى

اخلدمات القانونية وخدمات املحاسبة 82
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اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى *83

اخلدمات القانونية *821اخلدمات القانونية 861
خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية 824

يف 8611 والتمثيل  القانونية  االستشارة  خدمات 
خمتلف جماالت القانون

يف 8211 والتمثيل  القانونية  االستشارة  خدمات 
خمتلف جماالت القانون

والتمثيل 86111 القانونية  االستشارة  خدمات 
القانوين فيما يتصل بالقانون اجلنائي 

والتمثيل 82111 القانونية  االستشارة  خدمات 
القانوين فيما يتصل بالقانون اجلنائي 

والتمثيل 86119 القانونية  االستشارة  خدمات 
املتصلة  القضائية  اإلجراءات  يف  القانوين 

مبجاالت أخرى من القانون

والتمثيل 82119 القانونية  االستشارة  خدمات 
املتصلة  القضائية  اإلجراءات  يف  القانوين 

مبجاالت أخرى من القانون 

والتمثيل 8612 القانونية  االستشارة  خدمات 
للمحاكم  القانونية  اإلجراءات  يف  القانوين 

واملجالس شبه القضائية وغريها

والتمثيل 8212 القانونية  االستشارة  خدمات 
للمحاكم  القانونية  اإلجراءات  يف  القانوين 

واملجالس شبه القضائية وغريها 

والتمثيل 86120 القانونية  االستشارة  خدمات 
للمحاكم  القانونية  اإلجراءات  يف  القانوين 

واملجالس شبه القضائية وغريها 

والتمثيل 82120 القانونية  االستشارة  خدمات 
للمحاكم  القانونية  اإلجراءات  يف  القانوين 

واملجالس شبه القضائية وغريها 

خدمات التوثيق والتصديق القانونيني 8213خدمات التوثيق والتصديق القانونيني8613

خدمات التوثيق والتصديق القانونيني82130خدمات التوثيق والتصديق القانونيني 86130

القانونية 8619 واإلعالمية  االستشارية  اخلدمات 
األخرى 

اخلدمات القانونية األخرى *8219

خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية 8240

القانونية 86190 واإلعالمية  االستشارية  اخلدمات 
األخرى 

اخلدمات القانونية األخرى غري املصنفة يف 82199
موضع آخر 

خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية 82400

احلسابات 862 ومراجعة  املحاسبة  خدمات 
ومسك الدفاتر

خدمات املحاسبة ومراجعة احلسابات املالية 822
ومسك الدفاتر 

خدمات املحاسبة ومراجعة احلسابات املالية 8221خدمات املحاسبة ومراجعة احلسابات 8621

خدمات مراجعة احلسابات املالية 82211خدمات مراجعة احلسابات املالية 86211

خدمات الفحص املحاسيب 82212خدمات فحص احلسابات86212

خدمات تبويب البيانات املالية 82213خدمات تبويب البيانات املالية 86213

اخلدمات املحاسبية األخرى 82219اخلدمات املحاسبية األخرى 86219

اإلقرارات 8622 عدا  ما  الدفاتر،  مسك  خدمات 
الضريبية 

خدمات مسك الدفاتر، ما عدا اإلقرارات 8222
الضريبية 
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اإلقرارات 86220 عدا  ما  الدفاتر،  مسك  خدمات 
الضريبة 

خدمات مسك الدفاتر، ما عدا اإلقرارات 82220
الضريبية 

اخلدمات االستشارية املتصلة بالضرائب823خدمات الضرائب 863

االستشارية 8231خدمات الضرائب 8630 واخلربة  التخطيط  خدمات 
املتصلة بضرائب الشركات 

خدمات اإلعداد والفحص املتصلة بضرائب 8232
الشركات 

املتصلة 8233 والتخطيط  اإلعداد  خدمات 
بضرائب األفراد 

االستشارية 86301 واخلربة  التخطيط  خدمات 
املتصلة بضرائب األعمال التجارية

االستشارية *82310 واخلربة  التخطيط  خدمات 
املتصلة بضرائب الشركات 

املتصلة  االستشارية  واخلربة  التخطيط  خدمات 
بضرائب الشركات

خدمات اإلعداد والفحص املتصلة بضرائب 86302
األعمال التجارية

خدمات اإلعداد والفحص املتصلة بضرائب *82320
الشركات 

بضرائب  املتصلة  والفحص  اإلعداد  خدمات 
الشركات

خدمات اإلعداد والتخطيط املتصلة بضرائب 86303
األفراد 

املتصلة *82330 والتخطيط  اإلعداد  خدمات 
بضرائب األفراد 

بضرائب  املتصلة  والتخطيط  اإلعداد  خدمات 
الدخل لألفراد واملشاريع التجارية غري املسامهة

االستشارية *82310اخلدمات األخرى املتصلة بالضرائب 86309 واخلربة  التخطيط  خدمات 
املتصلة بضرائب الشركات 

بضرائب  املتصلة  واملراقبة  التخطيط  خدمات 
الشركات، خالف ضرائب الدخل

خدمات اإلعداد والفحص املتصلة بضرائب *82320
الشركات 

بضرائب  املتصلة  والفحص  اإلعداد  خدمات 
الشركات خالف ضرائب الدخل

املتصلة *82330 والتخطيط  اإلعداد  خدمات 
بضرائب األفراد 

خدمات اإلعداد والتخطيط املتصلة بضرائب املشاريع 
التجارية غري املسامهة، خالف ضرائب الدخل

خدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام837خدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام 864

خدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام8370خدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام 8640

خدمات حبوث السوقخدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام*83700خدمات حبوث السوق 86401

خدمات استطالع الرأي العامخدمات حبوث السوق واستطالع الرأي العام*83700خدمات استطالع الرأي العام 86402

خدمات اخلربة االستشارية واإلدارة *831خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة 865

خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة 8311خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة 8650
األعمال 8312 يف  االستشارية  اخلربة  خدمات 

التجارية 

خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة العامة 83111خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة العامة86501

خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة املالية 86502
)ما عدا املشاريع التجارية(

خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة املالية 83112

خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة التسويق 83114خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة التسويق86503
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املوارد 86504 إدارة  خدمات اخلربة االستشارية يف 
البشرية 

خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة املوارد 83113
البشرية 

خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة اإلنتاج 83115خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة اإلنتاج 86505

خدمات العالقات العامة 83121خدمات العالقات العامة 86506

خدمات اخلربة االستشارية األخرى يف اإلدارة83119خدمات اخلربة االستشارية األخرى يف اإلدارة 86509
يف 83129 األخرى  االستشارية  اخلربة  خدمات 

األعمال التجارية 

اخلدمات القانونية *821اخلدمات املتصلة باخلربة االستشارية يف اإلدارة 866
خدمات اخلربة االستشارية واإلدارة *831

اخلدمات القانونية األخرى *8219اخلدمات املتصلة باخلربة االستشارية يف اإلدارة 8660
خدمات اإلدارة األخرى، ما عدا خدمات 8319

إدارة مشاريع اإلنشاء

مشاريع 86601 خالف  املشاريع  إدارة  خدمات 
اإلنشاء 

خدمات اإلدارة األخرى، ما عدا خدمات *83190
إدارة مشاريع اإلنشاء 

خدمات إدارة املشاريع، ما عدا مشاريع اإلنشاء

خدمات التحكيم والتوفيق82191خدمات التحكيم والتوفيق86602

يف 86609 املصنفة  غري  األخرى  اإلدارة  خدمات 
موضع آخر

خدمات اإلدارة األخرى، ما عدا خدمات *83190
إدارة مشاريع اإلنشاء

اخلدمات اإلدارية األخرى غري املصنفة يف موضع 
خالف  املشاريع  إدارة  خدمات  عدا  ما  آخر، 

مشاريع اإلنشاء

واخلدمات 867 واهلندسية  املعمارية  اخلدمات 
التقنية األخرى 

خدمات اخلربة االستشارية واإلدارة*831

التخطيط *832 وخدمات  املعمارية  اخلدمات 
احلضري وهندسة املناظر الطبيعية 

اخلدمات اهلندسية*833
اخلدمات العلمية واخلدمات التقنية األخرى835

اخلدمات املعمارية *8321اخلدمات املعمارية 8671

خدمات االستشارة ومرحلة ما قبل التصميم 86711
يف جمال العمارة 

خدمات االستشارة ومرحلة ما قبل التصميم *83211
يف جمال العمارة 

بشأن  والتوصية  واملشورة  املساعدة  خدمات 
أية  الصلة؛  ذات  واملسائل  املعمارية  املسائل 
مسائل أخرى تؤثر على طبيعة تصميم، وإنشاء، 

مشروع ما

واملنشآت خدمات التصميم املعماري وإدارة العقود *83212خدمات التصميم املعماري86712 للمباين  املعماري  التصميم  خدمات 
األخرى 

خدمات إدارة العقودخدمات التصميم املعماري وإدارة العقود *83212خدمات إدارة العقود 86713

املعماري 86714 التصميم  بني  جتمع  اليت  اخلدمات 
وإدارة العقود 

إدارة خدمات التصميم املعماري وإدارة العقود *83212 وخدمات  املعماري  التصميم  خدمات 
العقود
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اخلدمات املعمارية األخرى 83219اخلدمات املعمارية األخرى 86719

خدمات اخلربة االستشارية العلمية والتقنية *8313اخلدمات اهلندسية 8672
غري املصنفة يف موضع آخر 

خدمات إدارة املشاريع املتصلة باإلنشاء8332
خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل *8333

التصميم 
خدمات التصميم اهلندسي8334
اإلنشاء 8335 مرحلة  خالل  اهلندسية  اخلدمات 

والتركيب
اخلدمات اهلندسية األخرى 8339

االستشارية 86721 واخلربة  االستشارة  خدمات 
اهلندسية 

خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل *83331
التصميم للمباين 

قبل  ما  ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 
التصميم للمباين السكنية وغري السكنية

خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل *83332
التصميم ألعمال اهلندسة املدنية 

قبل  ما  ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 
التصميم ألعمال اهلندسة املدنية 

خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل *83333
التصميم للمنشآت والعمليات الصناعية 

قبل  ما  ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 
التصميم للمنشآت والعمليات الصناعية

ما *83339 ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 
قبل التصميم للمشاريع األخرى

قبل  ما  ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 
التصميم للمشاريع األخرى

خدمات التصميم اهلندسي إلنشاء األساسات 86722
وبناء اهلياكل 

األساسات خدمات التصميم اهلندسي للمباين *83341 إلنشاء  اهلندسي  التصميم  خدمات 
وبناء اهلياكل

للتركيبات 86723 اهلندسي  التصميم  خدمات 
امليكانيكية والكهربائية الالزمة للمباين 

خدمات التصميم اهلندسي لإلنشاءات امليكانيكية خدمات التصميم اهلندسي للمباين *83341
والكهربائية الالزمة للمباين

أعمال 86724 إلنشاء  اهلندسي  التصميم  خدمات 
اهلندسة املدنية 

خدمات التصميم اهلندسي ألعمال اهلندسة 83342
املدنية 

للعمليات 86725 اهلندسي  التصميم  خدمات 
الصناعية واإلنتاج الصناعي 

للمنشآت 83343 اهلندسي  التصميم  خدمات 
والعمليات الصناعية 

يف 86726 املصنفة  غري  اهلندسي  التصميم  خدمات 
موضع آخر 

للمشاريع 83349 اهلندسي  التصميم  خدمات 
األخرى 

مرحلة 86727 خالل  األخرى  اهلندسية  اخلدمات 
اإلنشاء والتركيب

مرحلة 83351 خالل  للمباين  اهلندسية  اخلدمات 
اإلنشاء والتركيب

املدنية 83352 اهلندسة  ألعمال  اهلندسية  اخلدمات 
خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب

والعمليات 83353 للمنشآت  اهلندسية  اخلدمات 
الصناعية خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب 

اخلدمات اهلندسية للمشاريع األخرى خالل 83359
مرحلة اإلنشاء والتركيب 
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خدمات اخلربة االستشارية البيئية 83131اخلدمات اهلندسية األخرى 86729
خدمات اخلربة االستشارية العلمية والتقنية *83139

األخرى غري املصنفة يف موضع آخر
والتقنية  العلمية  االستشارية  اخلربة  خدمات 

األخرى اليت حتتاج إىل خربة املهندسني
خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء املباين 83321
بإنشاء 83322 املتصلة  املشاريع  إدارة  خدمات 

أعمال اهلندسة املدنية 
باملنشآت 83323 املتصلة  املشاريع  إدارة  خدمات 

والعمليات الصناعية 
بإنشاء 83329 املتصلة  املشاريع  إدارة  خدمات 

املشاريع األخرى 
اخلدمات اهلندسية األخرى للمباين 83391
اخلدمات اهلندسية األخرى ألعمال اهلندسة 83392

املدنية 
للمنشآت 83393 األخرى  اهلندسية  اخلدمات 

والعمليات الصناعية 
اخلدمات اهلندسية األخرى للمشاريع األخرى83399

اخلدمات اهلندسية املتكاملة 8331اخلدمات اهلندسية املتكاملة 8673

اخلدمات اهلندسية املتكاملة ملشاريع اهلياكل 86731
األساسية للنقل بنظام تسليم املفتاح 

اخلدمات اهلندسية املتكاملة ألعمال اهلندسة *83312
املدنية 

اخلدمات اهلندسية املتكاملة متامًا ملشاريع اهلياكل 
األساسية للنقل بنظام تسليم املفتاح

اخلدمات اهلندسية املتكاملة وخدمات اإلدارة 86732
الصرف  ومرافق  باملياه  اإلمداد  ملشاريع 

الصحي بنظام تسليم املفتاح 

اخلدمات اهلندسية املتكاملة ألعمال اهلندسة *83312
املدنية 

اخلدمات اهلندسية املتكاملة متامًا وخدمات إدارة 
الصحي  الصرف  ومرافق  املياه  توريد  املشاريع 

بنظام تسليم املفتاح

املتكاملة إلنشاء مشاريع 86733 اخلدمات اهلندسية 
الصناعات التحويلية بنظام تسليم املفتاح 

للمنشآت *83313 املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
والعمليات الصناعية 

ملشاريع  متامًا  املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
الصناعات التحويلية بنظام تسليم املفتاح

للمشاريع 86739 املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
األخرى بنظام تسليم املفتاح 

اخلدمات اهلندسة املتكاملة للمباين 83311

اخلدمات اهلندسية املتكاملة ألعمال اهلندسة *83312
املدنية

تشكل  اليت  متامًا  املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
ملشروع  متكاملة  خدمات  جمموعة  من  جزًءا 

بنظام تسليم املفتاح ألعمال اهلندسة املدنية
للمنشآت *83313 املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 

والعمليات الصناعية
اخلدمات اهلندسية املتكاملة للمشاريع األخرى83319

خدمات التخطيط احلضري وهندسة املناظر 8674
الطبيعية

خدمات التخطيط احلضري وهندسة املناظر 8322
الطبيعية

خدمات التخطيط احلضري83221خدمات التخطيط احلضري86741
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خدمات هندسة املناظر الطبيعية83222خدمات هندسة املناظر الطبيعية86742

ذات 8675 والتقنية  العلمية  االستشارية  اخلدمات 
الصلة باهلندسة

واجليوفيزي��ائية 8351 اجليولوجي��ة  اخلدم��ات 
وخدمات التنقيب األخرى

خدمات املساحة حتت السطح8352
خدمات املساحة السطحية8353
خدمات وضع اخلرائط8354
خدمات التنبؤات اجلوية والرصد اجلوي 8355

واجليوفيزيائي 86751 اجليولوجي  التنقيب  خدمات 
وخدمات التنقيب العلمي األخرى 

واجليوفيزي��ائي��ة 83510 اجليولوجي���ة  اخلدم��ات 
وخدمات التنقيب األخرى 

خدمات املساحة حتت السطح 83520خدمات املساحة حتت السطح 86752

خدمات املساحة السطحية 83530خدمات املساحة السطحية 86753

خدمات وضع اخلرائط 83540خدمات وضع اخلرائط 86754
خدمات التنبؤات اجلوية والرصد اجلوي 83550

خدمات االختبار والتحليل التقنيني 8356خدمات االختبار والتحليل التقنيني 8676

خدمات اختبار وحتليل القوام والنقاوة83561خدمات اختبار وحتليل القوام والنقاوة86761

خدمات اختبار وحتليل اخلواص الفيزيائية 83562خدمات اختبار وحتليل اخلواص الفيزيائية 86762

امليكانيكية 86763 النظم  وحتليل  اختبار  خدمات 
والكهربائية املتكاملة 

امليكانيكية 83563 النظم  وحتليل  اختبار  خدمات 
والكهربائية املتكاملة 

خدمات الفحص التقين ملركبات النقل الربي 83564خدمات الفحص التقين 86764
خدمات االختبار والتحليل اليت هلا طبيعة تقنية أو اخلدمات األخرى لالختبار والتحليل التقنيني*83569

ر الشيء الذي جيري اختباره علمية وال تغيِّ

والتحليل اخلدمات األخرى لالختبار والتحليل التقنيني *83569اخلدمات األخرى لالختبار والتحليل التقنيني 86769 لالختبار  األخرى  اخلدمات  مجيع 
فة يف موضع آخر التقنيني غري املصنَّ

القسم 87  اخلدمات التجارية غري املصنفة يف موضع آخر

اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى *83اخلدمات التجارية غري املصنفة يف موضع آخر 87
اخلدمات الداعمة *85

خدمات التصميم املتخصص*834خدمات اإلعالن 871
خدمات اإلعالن 836

أو 8711 اإلعالن  مكان  تأجري  أو  بيع  خدمات 
وقته

شراء أو بيع مكان اإلعالن أو وقته مقابل *8362
عمولة 

كان *8363 ما  )عدا  وقته  أو  اإلعالن  مكان  بيع 
مقابل عمولة(
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1 التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

شراء أو بيع مكان اإلعالن أو وقته مقابل *83620خدمات بيع أو تأجري مكان اإلعالن أو وقته 87110
عمولة 

خدمات بيع أو تأجري مكان اإلعالن أو وقته

اإلعالم 83631 وسائط  يف  اإلعالن  مكان  بيع 
املطبوعة )عدا ما كان مقابل عمولة(

بيع وقت اإلعالن يف التلفزيون/الراديو )عدا 83632
ما كان مقابل عمولة(

خدمات التصميم املتخصص األخرى*8349خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه 8712
خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه 8361

تشمل خدمات التصميم املتخصص األخرى*83490خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه87120 اليت  األخرى  التخصصية  اخلدمات 
التصميم بالرسومات

خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه 83610

شراء أو بيع مكان اإلعالن أو وقته مقابل *8362خدمات اإلعالن األخرى 8719
عمولة 

بيع مكان اإلعالن أو وقته )ما عدا ما كان *8363
مقابل عمولة(

خدمات اإلعالن األخرى 8369

شراء أو بيع مكان اإلعالن أو وقته مقابل *83620خدمات اإلعالن األخرى 87190
عمولة 

اليت  اإلعالم  وسائط  شراء  وكاالت  خدمات 
تشتري مكان أو وقت يف وسائط اإلعالم نيابًة 

عن املعلِنني أو كاالت اإلعالن
بيع مكان اإلعالن على شبكة “اإلنترنت” 83633

)عدا ما مكان مقابل عمولة(
بيع مكان أو وقت إعالن آخر )عدا ما كان 83639

مقابل عمولة(
خدمات اإلعالن األخرى 83690

خدمات وكاالت التشغيل وخدمات توفري 851خدمات تنسيب وتوفري املوظفني 872
املوظفني 

املوظفني 8511خدمات تنسيب وتوفري املوظفني 8720 وتشغيل  تدبري  وكاالت  خدمات 
التنفيذيني 

خدمات توفري املوظفني 8512

خدمات تدبري املوظفني التنفيذيني 85111خدمات تدبري املوظفني التنفيذيني 87201

املكتيب 87202 الدعم  موظفي  تنسيب  خدمات 
والعاملني اآلخرين 

خدمات وكاالت التشغيل 85112

خدمات توفري موظفي الدعم املكتيب 85121خدمات توفري موظفي الدعم املكتيب87203

خدمات توفري العاملني باخلدمة املن�زلية 85122خدمات توفري العاملني باخلدمة املن�زلية87204
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1 التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

خدمات توفري العمال التجاريني أو الصناعيني 87205
اآلخرين 

أو 85123 التجاريني  العمال  توفري  خدمات 
الصناعيني اآلخرين

ومساعدي خدمات توفري املوظفني الطبيني*85124خدمات توفري العاملني بالتمريض87206 بالتمريض  العاملني  توفري  خدمات 
الرعاية الطبية اآلخرين 

خدمات توفري األطباءخدمات توفري املوظفني الطبيني*85124خدمات توفري املوظفني اآلخرين 87209
خدمات توفري املوظفني اآلخرين 85129

خدمات التحري واألمن 852خدمات التحري واألمن 873

خدمات التحري 8521خدمات التحري واألمن 8730
خدمات اخلربة االستشارية األمنية 8522
خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار 8523
خدمات العربات املصفَّحة 8524
خدمات احلراسة 8525
خدمات األمن األخرى 8529

خدمات التحري 85210خدمات التحقيق87301

خدمات اخلربة االستشارية األمنية 85220خدمات اخلربة االستشارية األمنية 87302

خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار 85230خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار 87303

خدمات العربات املصفَّحة 85240خدمات العربات املصفَّحة 87304

خدمات احلراسة 85250خدمات احلراسة87305

خدمات األمن األخرى 85290خدمات األمن األخرى 87309

خدمات التنظيف *853خدمات تنظيف املباين 874

خدمات التطهري وإبادة احلشرات *8531خدمات تنظيف املباين 8740
خدمات تنظيف النوافذ 8532
خدمات التنظيف العام 8533
خدمات التنظيف املتخصص8534

للمباين خدمات التطهري وإبادة احلشرات *85310خدمات التطهري وإبادة احلشرات 87401 احلشرات  وإبادة  التطهري  خدمات 
واملساكن األخرى

خدمات تنظيف النوافذ 85320خدمات تنظيف النوافذ 87402

خدمات التنظيف العام 85330خدمات البوَّابني 87403

خدمات التنظيف املتخصص85340اخلدمات األخرى لتنظيف املباين 87409

وخدمات 838خدمات التصوير الفوتوغرايف 875 الفوتوغرايف  التصوير  خدمات 
التجهيز الفوتوغرايف 

خدمات التصوير الفوتوغرايف 8381خدمات التصوير الفوتوغرايف 8750



التناظر بني التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات، والتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1: التغيريات يف األبواب 5 إىل 9

419

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1 التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

خدمات التجهيز الفوتوغرايف 8382

خدمات الصور الفوتوغرافية الشخصية 83811خدمات الصور الفوتوغرافية الشخصية 87501

الفوتوغرايف 87502 والتصوير  اإلعالن  خدمات 
املتصل به 

الفوتوغرايف 83812 والتصوير  اإلعالن  خ���دمات 
املتصل به 

خدمات التصوير الفوتوغرايف للمناسبات83813خدمات التصوير الفوتوغرايف للمناسبات87503

خدمات التصوير الفوتوغرايف املتخصص 83814خدمات التصوير الفوتوغرايف املتخصص87504

الصور خدمات التجهيز الفوتوغرايف *83820خدمات التجهيز الفوتوغرايف87505 تظهري  من  أساسًا  تتألف  اليت  اخلدمات 
السلبية )النيجاتيف( وطبع الصور آلخرين وفقًا 
السينما  العميل، ما عدا تظهري أفالم  ملواصفات 

للمصورين اهلواة والعمالء التجاريني

خدمات جتهيز الصور املتحركة غري املتعلقة 87506
بصناعيت السينما والتلفزيون 

السينما خدمات التجهيز الفوتوغرايف *83820 أفالم  تظهري  من  تتألف  اليت  اخلدمات 
وغري  التجاريني  والعمالء  اهلواة  للمصورين 

املتصلة بصناعيت السينما والتلفزيون 

الصور 87507 وجتميل  وَنسخ  ترميم  خدمات 
الفوتوغرافية 

خدمات ترميم وجتميل الصور الفوتوغرافية 83815

خدمات التصوير الفوتوغرايف األخرى 83819خدمات التصوير الفوتوغرايف األخرى87509

خدمات الَرزم *854خدمات الَرزم 876

خدمات الَرزم *8540خدمات الَرزم 8760

املعدنية خدمات الَرزم *85400خدمات الَرزم 87600 النقود  َرزم  عدا  ما  الَرزم،  خدمات 
والعمالت

خدمات التصميم املتخصص*834اخلدمات التجارية األخرى 879
اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى 839

غري املصنفة يف موضع آخر 
اخلدمات الداعمة األخرى *859

خدمات التصميم الداخلي 8341اخلدمات التجارية األخرى 8790
خدمات التصميم املتخصص األخرى *8349
خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية 8391
والتجارية 8399 والتقنية  املهنية  اخلدمات  كافة 

األخرى غري املصنفة يف موضع آخر 
خدمات التقارير االئتمانية 8591

خدمات وكاالت التحصيل *8592
اخلدمات الداعمة املعتمدة على اهلاتف8593
خدمات الَنسخ 8594
خدمات تبويب وإرسال القوائم الربيدية 8595
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وصف التفاصيل

خدمات تنظيم األسواق واملعارض التجارية 8597
املصنفة يف *8599 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 

موضع آخر

خدمات التقارير االئتمانية 85910خدمات التقارير االئتمانية 87901

خدمات وكاالت التحصيلخدمات وكاالت التحصيل*85920خدمات وكاالت التحصيل87902

خدمات مراكز املكاملات اهلاتفية )تلقي طلبات خدمات مراكز املكاملات اهلاتفية *85931خدمات الرد على املكاملات اهلاتفية 87903
العمالء، وغري ذلك(

على 85939 املعتِمدة  األخرى  الداعمة  اخلدمات 
اهلاتف

خدمات الَنسخ 85940خدمات الَنسخ 87904

خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية 83910خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية 87905

خدمات تبويب وإرسال القوائم الربيدية 85950خدمات تبويب وإرسال القوائم الربيدية 87906

خدمات التصميم الداخلي 83410خدمات التصميم املتخصص87907

عدا خدمات التصميم املتخصص األخرى *83490 ما  األخرى  املتخصص  التصميم  خدمات 
خدمات التصميم بالرسومات

يف 87909 املصنفة  غري  األخرى  التجارية  اخلدمات 
موضع آخر 

والتجارية 83990 والتقنية  املهنية  اخلدمات  كافة 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر

خدمات التسويق بواسطة اهلاتفخدمات مراكز املكاملات اهلاتفية*85931
خدمات تنظيم األسواق واملعارض التجارية 85970

املصنفة يف *85990 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر 

األعمال  جمال  يف  والتقييم  السمسرة  خدمات 
بالعقارات؛  متصاًل  كان  ما  خالف  التجارية 
غري  األخرى  السكرتارية  أعمــال  خدمــات 
فة يف موضع آخر؛ خدمات الوكالة نيابًة عن   املصنَّ

ممثلني فرديني

القسم 88  خدمات الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية 

اخلدمات الداعمة*85خدمات الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية 88
اخلدمات املتصلة بالزراعة والقنص واحلراجة 86

وصيد األمساك والتعدين واملرافق
والتركيب *87 واإلصالح  الصيانة   خدمات 

)ما عدا اإلنشاء( 
للمدخالت *88 التحويلية  الصناعة  خدمات 

املادية اململوكة آلخرين
اخلدمات األخرى للصناعة التحويلية 89

اخلدمات الداعمة األخرى*859اخلدمات املتصلة بالزراعة والقنص واحلراجة881
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العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

اخلدمات املتصلة بالزراعة والقنص واحلراجة *861
وصيد األمساك 

املصنَّفة يف *8599اخلدمات املتصلة بالزراعة8811 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

اخلدمات املتصلة بإنتاج املحاصيل8611

املصنَّفة يف *85990اخلدمات املتصلة بالزراعة 88110 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر

خدمات زراعة احلدائق وهندسة املناظر الطبيعية

اخلدمات املتصلة بإنتاج املحاصيل86110

خدمات تربية احليوانات8612اخلدمات املتصلة بتربية احليوانات8812

خدمات تربية حيوانات املزارع86121اخلدمات املتصلة بتربية احليوانات88120
اخلدمات األخرى لتربية احليوانات86129

اخلدمات املتصلة بالقنص8613اخلدمات املتصلة بالقنص8813

اخلدمات املتصلة بالقنص86130اخلدمات املتصلة بالقنص88130

اخلدمات املتصلة باحلراجة وقطع األخشاب8614اخلدمات املتصلة باحلراجة وقطع األخشاب8814

اخلدمات املتصلة باحلراجة وقطع األخشاب86140اخلدمات املتصلة باحلراجة وقطع األخشاب88140

اخلدمات املتصلة بالزراعة والقنص واحلراجة *861اخلدمات املتصلة بصيد األمساك882
وصيد األمساك

اخلدمات املتصلة بصيد األمساك8615اخلدمات املتصلة بصيد األمساك 8820

اخلدمات املتصلة بصيد األمساك86150اخلدمات املتصلة بصيد األمساك 88200

اخلدمات املتصلة بالتعدين862اخلدمات املتصلة بالتعدين 833

اخلدمات املتصلة بالتعدين8621اخلدمات املتصلة بالتعدين 8830

اخلدمات املتصلة بالتعدين86210اخلدمات املتصلة بالتعدين 88300

اخلدمات املتصلة بالصناعة التحويلية، ما عدا 884
ات  ُصنع املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّ

للمدخالت 881 التحويلية  الصناعة  خدمات 
اآلالت  عدا  )ما  آلخرين  اململوكة  املادية 

ات( واملعدَّ
خدمات النشر والطبع واالستنساخ891
خدمات التشكيل يف قوالب والكبس والسّك 892

والبثق واخلدمات املماثلة لُصنع اللدائن
رسم 894 أساس  على  التدوير،  إعادة  خدمات 

أو عقد

ُصنع األغذية واملشروبات والتبغ على أساس 8841
رسم أو عقد 

خدمات ُصنع األغذية واملشروبات والتبغ8811
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ُصنع األغذية واملشروبات على أساس رسم 88411
أو عقد 

خدمات ُصنع األغذية واملشروبات 88111

خدمات ُصنع التبغ 88112ُصنع التبغ على أساس رسم أو عقد 88412

واملنتجات 8842 وامللبوسات  املنسوجات  ُصنع 
اجللدية على أساس رسم أو عقد 

وامللبوسات 8812 املنسوجات  ُصنع  خدمات 
واملنتجات اجللدية 

خدمات ُصنع املنسوجات 88121ُصنع املنسوجات على أساس رسم أو عقد88421

خدمات ُصنع امللبوسات88122ُصنع امللبوسات على أساس رسم أو عقد88422

رسم 88423 أساس  على  اجللدية  املنتج��ات  ُصن��ع 
أو عقد

خدمات ُصنع املنتجات اجللدية 88123

ُصن��ع اخلش��ب ومنتجات اخلشب والفلني، 8843
القش  من  أصناف  ُصنع  األثاث؛  عدا  ما 

ومواد الضفر، على أساس رسم أو عقد 

عدا 8813 ما  والفلني،  اخلشب  ُصنع  خدمات 
األثاث، ومواد القش والضفر

ُصن��ع اخلش��ب ومنتجات اخلشب والفلني، 88430
القش  من  أصناف  ُصنع  األثاث؛  عدا  ما 

ومواد الضفر، على أساس رسم أو عقد 

عدا 88130 ما  والفلني،  اخلشب  ُصنع  خدمات 
األثاث، ومواد القش والضفر 

ُصنع الورق ومنتجات الورق؛ النشر والطبع، 8844
على أساس رسم أو عقد 

خدمات ُصنع الورق ومنتجات الورق8814

النشر، على أساس رسم أو عقد 8911
اإلعالمية 8912 املواد  واستنساخ  طبع  خدمات 

لة، على أساس رسم أو عقد  املسجَّ

أساس 88441 على  الورق،  ومنتجات  الورق  ُصنع 
رسم أو عقد 

خدمات ُصنع الورق ومنتجات الورق 88140

النشر على أساس رسم أو عقد 89110النشر والطبع، على أساس رسم أو عقد 88442
بالطبع، 89121 املتصلة  واخلدمات  الطبع  خدمات 

على أساس رسم أو عقد 
لة، 89122 خدمات استنساخ املواد اإلعالمية املسجَّ

على أساس رسم أو عقد 

ُصنع الكوك ومنتجات النفط املكرَّر والوقود 8845
النووي، على أساس رسم أو عقد 

النفط 8815 ومنتجات  الكوك  ُصنع  خدمات 
املكرَّر والوقود النووي

ُصنع الكوك ومنتجات النفط املكرَّر والوقود 88450
النووي، على أساس رسم أو عقد 

النفط 88150 ومنتجات  الكوك  ُصنع  خدمات 
املكرَّر والوقود النووي

ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية، على أساس 8846
رسم أو عقد 

خدمات ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية 8816



التناظر بني التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات، والتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1: التغيريات يف األبواب 5 إىل 9

423

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1 التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية، على أساس 88460
رسم أو عقد 

خدمات ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية 88160

ُصنع منتجات املطاط واللدائن، على أساس 8847
رسم أو عقد 

خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن 8817

والكبس 8920 قوالب  يف  التشكيل  خدمات 
لُصنع  املماثلة  واخلدمات  والبثق  والسّك 

اللدائن

ُصنع منتجات املطاط واللدائن، على أساس 88470
رسم أو عقد 

خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن 88170

والكبس 89200 قوالب  يف  التشكيل  خدمات 
لُصنع  املماثلة  واخلدمات  والبثق  والسّك 

اللدائن

األخرى، 8848 الالفلزية  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
على أساس رسم أو عقد 

خدمات ُصنع املنتجات املعدنية الالفلزية 8818

األخرى، 88480 الالفلزية  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
على أساس رسم أو عقد 

خدمات ُصنع املنتجات املعدنية الالفلزية 88180

غري 8849 أخرى  أصناف  ُصنع  األثاث؛  ُصنع 
مصنفة يف موضع آخر؛ إعادة التدوير، على 

أساس رسم أو عقد 

ُصنع 8819 عدا  ما  األخرى،  الُصنع  خدمات 
املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات 

واخلردة 8941 النفايات  تدوير  إعادة  خدمات 
املعدنية، على أساس رسم أو عقد 

خدمات إعادة تدوير النفايات واخلردة غري 8942
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

ُصنع *88190ُصنع األثاث، على أساس رسم أو عقد 88491 عدا  ما  األخرى،  الُصنع  خدمات 
املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات 

جتهيز األثاث )ما عدا تنجيد الكراسي واملقاعد(؛ 
الذهب  وماء  والورنيش  بالالكيه  األثاث  طالء 

والدهان

ُصنع أصناف أخرى غري مصنفة يف موضع 88492
آخر، على أساس رسم أو عقد

ُصنع *88190 عدا  ما  األخرى،  الُصنع  خدمات 
املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات

آخر،  موضع  يف  فة  املصنَّ غري  الُصنع   خدمات 
ات،  ما عدا ُصنع املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّ

خالف األثاث

واخلردة 89410إعادة التدوير، على أساس رسم أو عقد 88493 النفايات  تدوير  إعادة  خدمات 
املعدنية، على أساس رسم أو عقد 

خدمات إعادة تدوير النفايات واخلردة غري 89420
املعدنية، على أساس رسم أو عقد 

املعدنية 885 املنتجات  بُصنع  املتصلة  اخلدمات 
ات  واآلالت واملعدَّ

خدمات التركيب )خالف اإلنشاء(873
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م 882 تقدَّ اليت  التحويلية  الصناعة  خدمات 
بالنسبة للمعادن واملنتجات املعدنية واآلالت 

ات اململوكة آلخرين واملعدَّ
خدمات الصب والَطرق والسّك واخلدمات 893

املماثلة لُصنع املعادن

رسم 8851 أساس  على  القاعدية،  الفلزات  ُصنع 
أو عقد 

م بالنسبة *8821 خدمات الصناعة التحويلية اليت تقدَّ
للمعادن واملنتجات املعدنية اململوكة آلخرين

خدمات صب املعادن8931

رسم 88510 أساس  على  القاعدية،  الفلزات  ُصنع 
أو عقد 

خدمات ُصنع الفلزات القاعدية 88213

خدمات صب املعادن89310

عدا 8852 ما  املصّنعة،  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
ات، على أساس رسم أو عقد  اآلالت واملعدَّ

خدمات تركيب املنتجات املعدنية املصنَّعة، 8731
ما عدا اآلالت واملعدَّات

م بالنسبة *8821 خدمات الصناعة التحويلية اليت تقدَّ
للمعادن واملنتجات املعدنية اململوكة آلخرين

والكبس 8932 بالَطرق  املعادن  تشكيل  خدمات 
ميتالورجيا  وخدمات  والدلفنة  والسّك 

املساحيق

عدا 88520 ما  املصنَّعة،  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
ات، على أساس رسم أو عقد  اآلالت واملعدَّ

خدمات تركيب املنتجات املعدنية املصنَّعة، 87310
ما عدا اآلالت واملعدَّات

خدمات معاجلة املعادن وتلبيسها88211
للمعادن 88212 العامة  اآليل  التشغل  خدمات 

واملنتجات املعدنية اململوكة آلخرين
املعدنية 88219 املنتجات  لصنع  األخرى  اخلدمات 

املصنَّعة وخدمات شغل املعادن
والكبس 89320 بالَطرق  املعادن  تشكيل  خدمات 

ميتالورجيا  وخدمات  والدلفنة،  والسّك 
املساحيق

ات غري املصنفة يف موضع 8853 ُصنع اآلالت واملعدَّ
آخر، على أساس رسم أو عقد 

ات 8732 واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
التحويلية  املستخَدمة يف الصناعة والصناعة 

وصناعة اخلدمات
ات، ما عدا *8823 خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ

ات النقل معدَّ

ات غري املصنفة يف موضع 88530 ُصنع اآلالت واملعدَّ
آخر، على أساس رسم أو عقد 

ات 87320 واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
التحويلية  املستخَدمة يف الصناعة والصناعة 

وصناعة اخلدمات
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ات األخرى88239 خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ

ُصنع آالت املكاتب واملحاسبة وآالت احلساب 8854
اإللكتروين، على أساس رسم أو عقد 

خدمات تركيب آالت املكاتب واملحاسبة 8733
واحلواسيب

ات، ما عدا *8823 خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ
ات النقل معدَّ

ُصنع آالت املكاتب واملحاسبة وآالت احلساب 88540
اإللكتروين، على أساس رسم أو عقد 

خدمات تركيب آالت املكاتب واملحاسبة 87330
واحلواسيب

واملحاسبة 88231 املكاتب  آالت  صناعة  خدمات 
وآالت احلساب اإللكتروين

ُصنع اآلالت واألجهزة الكهربائية غري املصنفة 8855
يف موضع آخر، على أساس رسم أو عقد 

واألجهزة 8736 اآلالت  تركيب  خدمات 
الكهربائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

ات، ما عدا *8823 خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ
ات النقل معدَّ

ُصنع اآلالت واألجهزة الكهربائية غري املصنفة 88550
يف موضع آخر، على أساس رسم أو عقد 

واألجهزة 87360 اآلالت  تركيب  خدمات 
الكهربائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية88232

والتلفزيون 8856 الراديو  وأجهزة  ات  معدَّ ُصنع 
واالتصاالت، على أساس رسم أو عقد 

الراديو 8734 وأجهزة  ات  معدَّ تركيب  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت

ات، ما عدا *8823 خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ
ات النقل معدَّ

والتلفزيون 88560 الراديو  وأجهزة  ات  معدَّ ُصنع 
واالتصاالت، على أساس رسم أو عقد 

الراديو 87340 وأجهزة  ات  معدَّ تركيب  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت

الراديو 88233 وأجهزة  ات  معدَّ صناعة  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت 

الدقيقة 8857 واألجهزة  الطبية  األجهزة  ُصنع 
واألدوات البصرية وساعات اليد والساعات 

الكبرية، على أساس رسم أو عقد

الطبية 8735 ات  واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
املهنية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية

ات، ما عدا *8823 خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ
ات النقل معدَّ

الدقيقة 88570 واألجهزة  الطبية  األجهزة  ُصنع 
واألدوات البصرية وساعات اليد والساعات 

الكبرية، على أساس رسم أو عقد

الطبية 87350 ات  واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
املهنية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية

واألجهزة 88234 الطبية  األجهزة  صناعة  خدمات 
اليد  وساعات  البصرية  واألدوات  الدقيقة 

والساعات الكبرية
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واملركبات 8858 املحركات  ذات  املركبات  ُصنع 
على  املقطورة،  نصف  واملركبات  املقطورة 

أساس رسم أو عقد

ات النقل *8822 خدمات صناعة معدَّ

واملركبات 88580 املحركات  ذات  املركبات  ُصنع 
النصف مقطورة، على  املقطورة واملركبات 

أساس رسم أو عقد 

خدمات صناعة املركبات ذات املحركات 88221
النصف  واملركبات  املقطورة  واملركبات 

مقطورة

أساس 8859 على  األخرى،  النقل  ات  معدَّ ُصنع 
رسم أو عقد 

خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنفة 8739
يف موضع آخر

ات النقل*8822 خدمات صناعة معدَّ

أساس 88590 على  األخرى،  النقل  ات  معدَّ ُصنع 
رسم أو عقد 

خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنفة 87390
يف موضع آخر

ات النقل األخرى88229 خدمات صناعة معدَّ

خدمات اإلصالح املتصلة باملنتجات املعدنية 886
واآلالت واملعدَّات 

املعدنية *871 املنتجات  خدمات صيانة وإصالح 
املصنَّعة واآلالت واملعدَّات 

خدمات إصالح السلع األخرى *872

املصنَّعة، 8861 املعدنية  املنتجات  خدمات إصالح 
ات، على أساس رسم  ما عدا اآلالت واملعدَّ

أو عقد 

املعدنية 8711 املنتجات  خدمات صيانة وإصالح 
املصنَّعة، ما عدا اآلالت واملعدَّات 

املصنَّعة، 88610 املعدنية  املنتجات  خدمات إصالح 
ات، على أساس رسم  ما عدا اآلالت واملعدَّ

أو عقد 

املعدنية 87110 املنتجات  خدمات صيانة وإصالح 
املصنَّعة، ما عدا اآلالت واملعدَّات 

خدمات إصالح اآلالت واملعدَّات غري املصنَّفة 8862
يف موضع آخر على أساس رسم أو عقد 

ات *8715 خدمات صيانة وإصالح اآلالت واملعدَّ
األخرى 

خدمات إصالح اآلالت واملعدَّات غري املصنَّفة 88620
يف موضع آخر، على أساس رسم أو عقد

ات *87159 خدمات صيانة وإصالح اآلالت واملعدَّ
غري املصنفة يف موضع آخر 

ات غري  واملعدَّ اآلالت  خدمات صيانة وإصالح 
املصنفة يف موضع آخر، ما عدا املضخات

موضع 8863 يف  املصنفة  غري  اإلصالح  خدمات 
واحلساب  واملحاسبة  املكاتب  آلالت  آخر 

اآليل، على أساس رسم أو عقد 

املكاتب *8712 آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
وآالت املحاسبة 

وإصالحها *8713 احلاسوب  ات  معدَّ خدمات 
وصيانتها 

موضع 88630 يف  املصنفة  غري  اإلصالح  خدمات 
واحلساب  واملحاسبة  املكاتب  آلالت  آخر 

اإللكتروين، على أساس رسم أو عقد 

املكاتب *87120 آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
وآالت املحاسبة 

ات املكاتب  خدمات صيانة وإصالح آالت ومعدَّ
واحملاسبة، مبا يشمل آالت الَنسخ الضوئي، على 

أساس رسم أو عقد
وإصالحها *87130 احلاسوب  ات  معدَّ خدمات 

وصيانتها
فة يف موضع آخر آلالت  خدمات اإلصالح غري املصنَّ

احلساب اإللكتروين، على أساس رسم أو عقد
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واألجهزة 8864 اآلالت  إصالح  خدمات 
الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر، على 

أساس رسم أو عقد 

ات *8715 خدمات صيانة وإصالح اآلالت واملعدَّ
األخرى 

واألجهزة 88640 اآلالت  إصالح  خدمات 
الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر، على 

أساس رسم أو عقد 

واألجهزة 87152 اآلالت  إصالح  خدمات 
الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر 

الراديو 8865 وأجهزة  ات  معدَّ إصالح  خدمات 
رسم  أساس  على  واالتصاالت،  والتلفزيون 

أو عقد 

ات *8715 خدمات صيانة وإصالح اآلالت واملعدَّ
األخرى 

الراديو 88650 وأجهزة  ات  معدَّ إصالح  خدمات 
رسم  أساس  على  واالتصاالت،  والتلفزيون 

أو عقد 

وأجهزة *87153 ات  معدَّ إصالح  خدمات 
االتصاالت السلكية والالسلكية

اإلرسال  أجهزة  وإصالح  صيانة  خدمات 
للتلفزيون وللراديو

واألجهزة 8866 الطبية  األدوات  إصالح  خدمات 
اليد  وساعات  البصرية  واألدوات  الدقيقة 
والساعات الكبرية، على أساس رسم أو عقد 

ات *8715 خدمات صيانة وإصالح اآلالت واملعدَّ
األخرى 

والساعات *8722 اليد  ساعات  إصالح  خدمات 
الكبرية واملجوهرات 

واألجهزة 88660 الطبية  األدوات  إصالح  خدمات 
اليد  وساعات  البصرية  واألدوات  الدقيقة 
والساعات الكبرية، على أساس رسم أو عقد 

خدمات إصالح األجهزة الطبية واألجهزة 87154
الدقيقة واألدوات البصرية 

والساعات *87220 اليد  ساعات  إصالح  خدمات 
الكبرية واملجوهرات 

خدمات إصالح ساعات اليد والساعات الكبرية، 
على أساس رسم أو عقد

موضع 8867 يف  املصنفة  غري  اإلصالح  خدمات 
آخر للمركبات ذات املحركات واملركبات 
النصف مقطورة، على  املقطورة واملركبات 

أساس رسم أو عقد 

ات النقل *8714 صيانة وإصالح آالت ومعدَّ

موضع 88670 يف  املصنفة  غري  اإلصالح  خدمات 
آخر للمركبات ذات املحركات واملركبات 
النصف مقطورة، على  املقطورة واملركبات 

أساس رسم أو عقد 

خدمات صيانة وإصالح املركبات املقطورة 87143
من  وغريها  مقطورة  النصف  واملركبات 
يف  املصنفة  غري  املحركات  ذات  املركبات 

موضع آخر 

األخرى، 8868 النقل  ات  معدَّ إصالح  خدمات 
على أساس رسم أو عقد 

ات النقل *8714 صيانة وإصالح آالت ومعدَّ

األخرى، 88680 النقل  ات  معدَّ إصالح  خدمات 
على أساس رسم أو عقد 

النقل 87149 ات  معدَّ وإصالح  صيانة  خدمات 
األخرى 

اخلدم����ات املتصلة بتوزيع الكهرباء والغاز 863اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة 887
واملياه

اخلدمات املتصلة بالكهرباء8631اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة 8870
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خطوط 8632 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

خطوط 8633 طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

الساخنة عن 8634 البخار واملياه  خدمات توزيع 
رسم  أساس  )على  رئيسية  خطوط  طريق 

أو عقد(

رسم 86311اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة 88700 أساس  )على  الكهرباء  نقل  خدمات 
أو عقد(

خدمات توزيع الكهرباء )على أساس رسم 86312
أو عقد(

خطوط 86320 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

خطوط 86330 طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

الساخنة عن 86340 البخار واملياه  خدمات توزيع 
رسم  أساس  )على  رئيسية  خطوط  طريق 

أو عقد(

القسم 89  األصول غري امللموسة

بدون *73األصول غري امللموسة89 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
مشغِّلني

)غري موجود(غ/ماألصول واخلصوم املالية 89100

استخدام 733األصول غري امللموسة غري املالية892 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
األصول غري امللموسة غري املالية

استخدام 7333براءات االختراع8921 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
الكيانات اخلاضعة لرباءات االختراع

استخدام 73330براءات االختراع89210 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
الكيانات اخلاضعة لرباءات االختراع

استخدام 7332العالمات التجارية 8922 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
النسخ األصلية لألعمال الترفيهية أو األدبية 

أو الصوتية

استخدام 73340العالمات التجارية 89220 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
العالمات التجارية وحقوق االمتياز

استخدام 7331حقوق الطبع 8923 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
برامج احلاسوب
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استخدام 7334 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
العالمات التجارية وحقوق االمتياز

استخدام 73310حقوق الطبع89230 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
برامج احلاسوب

استخدام 73320 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
النسخ األصلية لألعمال الترفيهية أو األدبية 

أو الصوتية

استخدام 7339األصول غري امللموسة غري املالية األخرى 8929 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
األصول غري امللموسة غري املالية األخرى

استخدام 73390األصول غري امللموسة غري املالية األخرى 89290 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
األصول غري امللموسة غري املالية األخرى

م إىل اجملتمع ككّل؛ خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي القسم 91  خدمات اإلدارة العامة واخلدمات األخرى اليت ُتقدَّ

األخرى 91 واخلدمات  العامة  اإلدارة  خدمات 
خدمات  ككّل؛  املجتمع  إىل  م  ُتقدَّ اليت 

الضمان االجتماعي اإللزامي

خدمات النقل الداعمة واملساِعدة *67

خدمات اإلدارة العامة واخلدمات األخرى 91
خدمات  ككّل؛  املجتمع  إىل  م  ُتقدِّ اليت 

الضمان االجتماعي اإللزامي

خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت *678اخلدمات اإلدارية للحكومة911
واملرشدين السياحيني

اخلدمات اإلدارية للحكومة 911

اخلدمات العامة احلكومية الشاملة9111اخلدمات العامة احلكومية الشاملة9111

اخلدمات التنفيذية والتشريعية 91111اخلدمات التنفيذية والتشريعية 91111

اخلدمات املالية والضريبية91112اخلدمات املالية والضريبية91112

واالجتماعي 91113 االقتصادي  التخطيط  خدمات 
الشامل واخلدمات اإلحصائية 

خدمات التخطيط االقتصادي واالجتماعي 91113
الشامل واخلدمات اإلحصائية

اخلدمات احلكومية للبحوث األساسية 91114اخلدمات احلكومية للبحوث األساسية 91114

غري 91119 األخرى  احلكومية  اإلدارية  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

غري 91119 األخرى  احلكومية  اإلدارية  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

م 9112 تقدِّ اليت  للوكاالت  اإلدارية  اخلدمات 
والثقافة  الصحية  والرعاية  التعليم  خدمات 
باستثناء  االجتماعية،  اخلدمات  من  وغريها 

خدمات الضمان االجتماعي 

م 9112 تقدِّ اليت  للوكاالت  اإلدارية  اخلدمات 
والثقافة  الصحية  والرعاية  التعليم  خدمات 
وغريها من اخلدمات االجتماعية، باستثناء 

خدمات الضمان االجتماعي 

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالتعليم91121اخلدمات اإلدارية املتصلة بالتعليم91121
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اخلدمات اإلدارية املتصلة بالرعاية الصحية 91122اخلدمات اإلدارية املتصلة بالرعاية الصحية 91122

اخلدمات اإلدارية املتصلة باإلسكان واملرافق 91123
املجتمعية 

اخلدمات اإلدارية املتصلة باإلسكان واملرافق 91123
املجتمعية 

اخلدمات اإلدارية املتصلة باألنشطة التروحيية 91124
والثقافية والدينية 

اخلدمات اإلدارية املتصلة باألنشطة التروحيية 91124
والثقافية والدينية 

التجارية 9113 األعمال  لتسيري  اإلدارية  اخلدمات 
على حنو أكثر فعالية 

ومنظم�ي *6781 الس��فر  وك��االت  خدم��ات 
الرحالت

اخلدمات اإلدارية لتسيري األعمال التجارية 9113
على حنو أكثر فعالية 

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالزراعة واحلراجة 91131
وصيد األمساك والقنص

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالزراعة واحلراجة 91131
وصيد األمساك والقنص

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالوقود والطاقة 91132اخلدمات اإلدارية املتصلة بالوقود والطاقة 91132

واملوارد 91133 بالتعدين  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
املعدنية والصناعة التحويلية واإلنشاء

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالتعدين واملوارد 91133
املعدنية والصناعة التحويلية واإلنشاء

بالنقل 91134 املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
واالتصاالت

بالنقل 91134 املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
واالتصاالت 

التوزيع 91135 مبهن  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
وتوريد األطعمة وبالفنادق واملطاعم 

التوزيع 91135 مبهن  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
وتوريد األطعمة وبالفنادق واملطاعم 

خدمات املعلومات واملشورة والتخطيط املتصلة خدمات تقدمي املعلومات للسياح*67813اخلدمات اإلدارية املتصلة بشؤون السياحة 91136
بالسفر

اخلدمات اإلدارية املتصلة بشؤون السياحة 91136

اإلمنائية 91137 باملشاريع  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
املتعددة األغراض 

اخلدمات اإلدارية املتصلة باملشاريع اإلمنائية 91137
املتعددة األغراض 

بالشؤون 91138 املتصلة  العامة  اإلدارية  اخلدمات 
االقتصادية والتجارية وبشؤون اليد العاملة 

بالشؤون 91138 املتصلة  العامة  اإلدارية  اخلدمات 
االقتصادية والتجارية وبشؤون اليد العاملة 

يف 9114 املصنفة  غري  للحكومة  العامة  اخلدمات 
موضع آخر 

يف 9114 املصنفة  غري  للحكومة  العامة  اخلدمات 
موضع آخر 

اخلدمات العامة للحكومة املتصلة باملوظفني 91141اخلدمات العامة للحكومة املتصلة باملوظفني 91141

غري 91149 للحكومة  األخرى  العامة  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

غري 91149 للحكومة  األخرى  العامة  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

مة إىل املجتمع ككّل 912 مة إىل املجتمع ككّل912اخلدمات املقدَّ اخلدمات املقدَّ

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالشؤون اخلارجية 9121
واخلدمات الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج 

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالشؤون اخلارجية 9121
واخلدمات الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج 
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بالش���ؤون 91210 املتصل��ة  اإلداري��ة  اخلدم��ات 
والقنصلية  الدبلوماسية  واخلدمات  اخلارجية 

يف اخلارج 

بالش���ؤون 91210 املتصل���ة  اإلداري��ة  اخلدم��ات 
والقنصلية  الدبلوماسية  واخلدمات  اخلارجية 

يف اخلارج 

اخلدمات املتصلة باملعونة االقتصادية اخلارجية 9122اخلدمات املتصلة باملعونة االقتصادية اخلارجية 9122

اخلدمات املتصلة باملعونة االقتصادية اخلارجية 91220اخلدم��ات املتصل��ة باملعونة االقتصادية اخلارجية 91220

اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية 9123اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية 9123

اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية 91230اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية 91230

خدمات الدفاع العسكري9124خدمات الدفاع العسكري9124

خدمات الدفاع العسكري91240خدمات الدفاع العسكري91240

خدمات الدفاع املدين 9125خدمات الدفاع املدين 9125

خدمات الدفاع املدين 91250خدمات الدفاع املدين 91250

خدمات الشرطة والوقاية من احلرائق9126خدمات الشرطة والوقاية من احلرائق9126

خدما الشرطة والوقاية من احلرائق 61260خدمات الشرطة والوقاية من احلرائق 91260

اخلدمات اإلدارية املتصلة باملحاكم القانونية 9127اخلدمات اإلدارية املتصلة باملحاكم القانونية 9127

اخلدمات اإلدارية املتصلة باملحاكم القانونية 91270اخلدمات اإلدارية املتصلة باملحاكم القانونية 91270

املجرمني 9128 باعتقال  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
أو تأهيلهم 

اخلدمات اإلدارية املتصلة باعتقال املجرمني 9128
أو تأهيلهم 

املجرمني 91280 باعتقال  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
أو تأهيلهم 

اخلدمات اإلدارية املتصلة باعتقال املجرمني 91280
أو تأهيلهم 

النظام 9129 بشؤون  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
العام والسالمة العامة 

النظام 9129 بشؤون  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
العام والسالمة العامة 

النظام 91290 بشؤون  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
العام والسالمة العامة 

النظام 91290 بشؤون  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
العام والسالمة العامة 

الضمان 913خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي913 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
االجتماعي اإللزامي 

العجز 9131 أو  األمومة  أو  املرض  استحقاقات 
املؤقت 

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات 9131
املرض أو األمومة أو العجز املؤقت 

العجز 91310 أو  األمومة  أو  املرض  استحقاقات 
املؤقت 

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات 91310
املرض أو األمومة أو العجز املؤقت 
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احلكومة؛ 9132 ملوظفي  التقاعدية  املعاشات  نظم 
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف 

استحقاقات موظفي احلكومة

املعاشات 9132 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
برامج  احلكومة؛  ملوظفي  التقاعدية 
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف 

استحقاقات موظفي احلكومة 

احلكومة؛ 91320 ملوظفي  التقاعدية  املعاشات  نظم 
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف 

استحقاقات موظفي احلكومة

املعاشات 91320 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
برامج  احلكومة؛  ملوظفي  التقاعدية 
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف 

استحقاقات موظفي احلكومة 

العجز 9131 أو  األمومة  أو  املرض  استحقاقات 
املؤقت 

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات 9131
املرض أو األمومة أو العجز املؤقت 

العجز 91310 أو  األمومة  أو  املرض  استحقاقات 
املؤقت 

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات 91310
املرض أو األمومة أو العجز املؤقت 

احلكومة؛ 9132 ملوظفي  التقاعدية  املعاشات  نظم 
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف 

استحقاقات موظفي احلكومة

املعاشات 9132 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
نظم  احلكومة؛  ملوظفي  التقاعدية 
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف 

استحقاقات موظفي احلكومة 

احلكومة؛ 91320 ملوظفي  التقاعدية  املعاشات  نظم 
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف 

استحقاقات موظفي احلكومة

املعاشات 91320 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
نظم  احلكومة؛  ملوظفي  التقاعدية 
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف 

استحقاقات موظفي احلكومة 

العجز 9131 أو  األمومة  أو  املرض  استحقاقات 
املؤقت

اخلدمات اإلدارة املتصلة بنظم استحقاقات 9131
املرض أو األمومة أو العجز املؤقت

العجز 91310 أو  األمومة  أو  املرض  استحقاقات 
املؤقت

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات 91310
املرض أو األمومة أو العجز املؤقت

احلكومة؛ 9132 ملوظفي  التقاعدية  املعاشات  نظم 
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف 

استحقاقات موظفي احلكومة

املعاشات 9132 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
التقاعدية ملوظفي احلكومة؛ نظم استحقاقات 
الباقني  الشيخوخة أو العجز أ استحقاقات 
استحقاقات  خب��الف  احلي���اة،  قي��د   عل��ى 

موظفي احلكومة

احلكومة؛ 91320 ملوظفي  التقاعدية  املعاشات  نظم 
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف 

استحقاقات موظفي احلكومة

املعاشات 91320 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
نظم  احلكومة؛  ملوظفي  التقاعدية 
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، خبالف 

استحقاقات موظفي احلكومة
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اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات 9133استحقاقات التعويض عن البطالة 9133
التعويض عن البطالة 

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات 91330استحقاقات التعويض عن البطالة 91330
التعويض عن البطالة

عالوات 9134عالوات األسرة والطفل9134 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
األسرة والطفل

عالوات 91340عالوات األسرة والطفل91340 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
األسرة والطفل

القسم 92  خدمات التعليم 

خدمات التعليم *92خدمات التعليم 92

خدمات التعليم االبتدائي 921خدمات التعليم االبتدائي 921

خدمات التعليم قبل املدرسي 9211خدمات التعليم قبل املدرسي 9211

خدمات التعليم قبل املدرسي92110خدمات التعليم قبل املدرسي92110

خدمات التعليم االبتدائي األخرى9219خدمات التعليم االبتدائي األخرى9219

خدمات التعليم االبتدائي األخرى 92190خدمات التعليم االبتدائي األخرى92190

خدمات التعليم الثانوي922خدمات التعليم الثانوي922

خدمات التعليم الثانوي العام 9221خدمات التعليم الثانوي العام 9221

خدمات التعليم الثانوي العام 92210خدمات التعليم الثانوي العام 92210

خدمات التعليم الثانوي العايل 9222خدمات التعليم الثانوي العايل 9222

خدمات التعليم الثانوي العايل 92220خدمات التعليم الثانوي العايل 92220

خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين *9223خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين 9223

من خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين *92230خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين 92230 األدىن  املستوى  على  واملهين  الفين  التعليم   
مستوى التعليم اجلامعي

الثانوي 9224 التعليم  نوع  من  التعليم  خدمات 
الفين واملهين للطالب املعوَّقني 

خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين *9223

الثانوي 92240 التعليم  نوع  من  التعليم  خدمات 
الفين واملهين للطالب املعوَّقني 

قني خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين *92230 املعوَّ للطالب  واملهين  الفين  التعليم  خدمات 
على املستوى األدىن من مستوى التعليم اجلامعي

خدمات التعليم العايل 923خدمات التعليم العايل 923

التعليم 9231 بعد  واملهين  الفين  التعليم  خدمات 
الثانوي

التعليم 9231 بعد  واملهين  الفين  التعليم  خدمات 
الثانوي 
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التعليم 92310 بعد  واملهين  الفين  التعليم  خدمات 
الثانوي 

التعليم 92310 بعد  واملهين  الفين  التعليم  خدمات 
الثانوي 

خدمات التعليم اجلامعي وغريه من التعليم 9239خدمات التعليم العايل األخرى9239
العايل 

خدمات التعليم اجلامعي وغريه من التعليم 92390خدمات التعليم العايل األخرى 92390
العايل 

خدمات تعليم الكبار غري املصنَّفة يف موضع 924
أخر

خدمات التعليم والتدريب األخرى*929

خدمات تعليم الكبار غري املصنَّفة يف موضع 9240
آخر 

خدمات التعليم والتدريب األخرى*9290

خدمات تعليم الكبار غري املصنَّفة يف موضع 92400
آخر 

بنظام خدمات التعليم والتدريب األخرى*92900 امللتحقني  غري  للكبار  التعليم  خدمات 
عدا  ما  العادي،  واجلامعي  املدرسي  التعليم 

خدمات التدريب يف جمال احلاسوب

خدمات التعليم والتدريب األخرى*929خدمات التعليم األخرى 929

خدمات التعليم والتدريب األخرى*9290خدمات التعليم األخرى 9290

يف خدمات التعليم والتدريب األخرى*92900خدمات التعليم األخرى 92900 والثانوي  االبتدائي  املستويني  على  التعليم 
فة يف موضع آخر،  دة غري مصنَّ موضوعات حمدَّ
دة  احملدَّ غري  األخرى  التعليم  خدمات  ومجيع 

ن مبستوى معيَّ

القسم 93  اخلدمات الصحية واالجتماعية 

اخلدمات الصحية واالجتماعية 93اخلدمات الصحية واالجتماعية 93

خدمات صحة اإلنسان 931خدمات صحة اإلنسان 931

خدمات املستشفيات 9311خدمات املستشفيات 9311

خدمات املستشفيات 93110خدمات املستشفيات 93110

اخلدمات الطبية وخدمات طب األسنان9312اخلدمات الطبية وخدمات طب األسنان 9312

اخلدمات الطبية العامة 93121اخلدمات الطبية العامة 93121

اخلدمات الطبية املتخصصة93122اخلدمات الطبية املتخصصة93122

خدمات طب األسنان 93123خدمات طب األسنان93123

اخلدمات األخرى لصحة اإلنسان 9319اخلدمات األخرى لصحة اإلنسان 9319

الصلة، 93191 ذات  واخلدمات  التوليد  خدمات 
العالج  وخدمات  التمريض،  وخدمات 

الطبيعي، واخلدمات شبه الطبية 

الصلة، 93191 ذات  واخلدمات  التوليد  خدمات 
العالج  وخدمات  التمريض  وخدمات 

الطبيعي، واخلدمات شبه الطبية 
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خدمات اإلسعاف 93192خدمات اإلسعاف 93192

خبالف 93193 الداخلية  الصحية  املرافق  خدمات 
خدمات املستشفيات 

خبالف 93193 الداخلية  الصحية  املرافق  خدمات 
خدمات املستشفيات 

غري 93199 اإلنسان  لصحة  األخرى  اخلدمات 
املصنَّفة يف موضع آخر 

غري 93199 اإلنسان  لصحة  األخرى  اخلدمات 
املصنَّفة يف موضع آخر 

اخلدمات البيطرية 932اخلدمات البيطرية 932

اخلدمات البيطرية للحيوانات األليفة 9321اخلدمات البيطرية 9320
اخلدمات البيطرية للمواشي9322
اخلدمات البيطرية األخرى 9329

اخلدمات البيطرية للحيوانات األليفة 93210اخلدمات البيطرية للحيوانات األليفة93201

اخلدمات البيطرية للمواشي 93220اخلدمات البيطرية األخرى 93209
اخلدمات البيطرية األخرى 93290

اخلدمات االجتماعية 933اخلدمات االجتماعية 933

اخلدمات االجتماعية مع اإلقامة 9331اخلدمات االجتماعية مع اإلقامة 9331

من 93311 م  تقدَّ اليت  االجتماعية  الرعاية  خدمات 
السن  كبار  إىل  اإلقامة  مؤسسات  خالل 

واملعوَّقني 

من 93311 م  تقدَّ اليت  االجتماعية  الرعاية  خدمات 
السن  كبار  إىل  اإلقامة  مؤسسات  خالل 

واملصابني بعجز 

م 93312 ُتقدَّ اليت  االجتماعية  الرعاية  خدمات 
األطفال  إىل  اإلقامة  مؤسسات  خالل  من 

والن�زالء اآلخرين 

م إىل دور األيتام أو اخلدمات االجتماعية األخرى مع اإلقامة *93319 اخلدمات االجتماعية اليت تقدَّ
بيوت األطفال احملتاجني للحماية أو الذين يعانون 
اللوايت  من اضطرابات عاطفية. بيوت األمهات 

تعشن مبفردهن

 إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إدمان اخلدمات االجتماعية األخرى مع اإلقامة *93319اخلدمات االجتماعية األخرى مع اإلقامة 93319
املعاجلة  يشمل  ال  )مبا  املخدرات  أو  الكحول 
االجتماعي  التأهيل  إعادة  خدمات  الطبية(؛ 

األخرى بدون إقامة 

اخلدمات االجتماعية بدون إقامة 9332اخلدمات االجتماعية بدون إقامة9332

خدمات الرعاية النهارية لألطفال مبا يشمل 93321
الرعاية النهارية للمعوَّقني 

خدمات الرعاية النهارية لألطفال 93321

خدمات اإلرشاد واملشورة املتصلة باألطفال 93322
وغري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات اإلرشاد واملشورة املتصلة باألطفال 93322
وغري املصنَّفة يف موضع آخر 

م من 93323 خدمات الرعاية االجتماعية اليت ال ُتقدَّ
خالل مؤسسات اإلقامة 

خدمات الرعاية االجتماعية بدون إقامة 93323

خدمات التأهيل املهين 93324خدمات التأهيل املهين 93324
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اخلدمات االجتماعية األخرى بدون إقامة 93329اخلدمات االجتماعية األخرى بدون إقامة 93329

القسم 94  خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها من خدمات محاية البيئة 

من 94 والتخلص  الصحي  الصرف  خدمات 
وغريها  الصحية  املرافق  وخدمات  النفايات 

من خدمات محاية البيئة 

من 94 والتخلص  الصحي  الصرف  خدمات 
النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها 

من خدمات محاية البيئة 

من 940 والتخلص  الصحي  الصرف  خدمات 
وغريها  الصحية  املرافق  وخدمات  النفايات 

من خدمات محاية البيئة 

خدمات الصرف الصحي 941

خدمات التخلص من النفايات 942
خدمات املرافق الصحية واخلدمات املماثلة943
اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنَّفة 949

يف موضع آخر 

خدمات معاجلة الصرف الصحي 9411خدمات الصرف الصحي 9401
خدمات تفريغ وتنظيف اخلزانات 9412

خدمات معاجلة الصرف الصحي 94110خدمات الصرف الصحي 94010
خدمات تفريغ وتنظيف اخلزانات 94120

خدمات مجع النفايات غري اخلطرة ومعاجلتها 9421خدمات التخلص من النفايات 9402
والتخلص منها 

ومعاجلتها 9422 اخلطرة  النفايات  مجع  خدمات 
والتخلص منها 

خدمات مجع النفايات غري اخلطرة94211خدمات التخلص من النفايات 94020
اخلطرة 94212 غري  النفايات  معاجلة  خدمات 

والتخلص منها 
خدمات مجع النفايات اخلطرة 94221
خدمات معاجلة النفايات اخلطرة والتخلص 94222

منها 

خدمات اجلرف وإزالة الثلوج 9431خدمات املرافق الصحية واخلدمات املماثلة9403
خدمات املرافق الصحية األخرى 6439

خدمات اجلرف وإزالة الثلوج 94310خدمات املرافق الصحية واخلدمات املماثلة94030
خدمات املرافق الصحية األخرى 94390

اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنَّفة *9490خدمات تنظيف غازات عوادم السيارات 9404
يف موضع آخر 

اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنَّفة *94900خدمات تنظيف غازات عوادم السيارات 94040
يف موضع آخر 

خدمات تنظيف غازات عوادم السيارات
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اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنَّفة *9490خدمات ختفيف الضوضاء 9405
يف موضع آخر 

اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنَّفة *94900خدمات ختفيف الضوضاء 94050
يف موضع آخر 

خدمات ختفيف الضوضاء

اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنَّفة *9490خدمات محاية الطبيعة واملناظر الطبيعية 9406
يف موضع آخر 

اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنَّفة *94900خدمات محاية الطبيعة واملناظر الطبيعة94060
يف موضع آخر

خدمات محاية الطبيعة واملناظر الطبيعة

البيئة غري املصنَّفة 9409 اخلدمات األخرى حلماية 
يف موضع آخر 

اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنَّفة *9490
يف موضع آخر 

البيئة غري املصنَّفة 94090 اخلدمات األخرى حلماية 
يف موضع آخر 

اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنَّفة *94900
يف موضع آخر 

يف  فة  املصنَّ غري  البيئة  حلماية  األخرى  اخلدمات 
موضع آخر 

القسم 95  خدمات املنظمات ذات العضوية

خدمات املنظمات ذات العضوية 95خدمات املنظمات ذات العضوية 95

األعمال 951 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
األعمال  أصحاب  ومنظمات  التجارية 

واملنظمات املهنية 

األعمال 951 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
األعمال  أصحاب  ومنظمات  التجارية 

واملنظمات املهنية 

األعمال 9511 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
التجارية ومنظمات أصحاب األعمال 

األعمال 9511 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
التجارية ومنظمات أصحاب األعمال 

األعمال 95110 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
التجارية ومنظمات أصحاب األعمال 

األعمال 95110 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
التجارية ومنظمات أصحاب األعمال 

مها املنظمات املهنية 9512 مها املنظمات املهنية 9512اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

مها املنظمات املهنية 95120 مها املنظمات املهنية 95120اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

مها نقابات العمال 952 مها نقابات العمال952اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

مها نقابات العمال 9520 مها نقابات العمال9520اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

مها نقابات العمال 95200 مها نقابات العمال95200اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

األخرى 959 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
ذات العضوية غري املصنَّفة يف موضع آخر

األخرى 959 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
ذات العضوية 

اخلدمات الدينية 9591اخلدمات الدينية 9591

اخلدمات الدينية 95910اخلدمات الدينية 95910

مها املنظمات السياسية 9592 مها املنظمات السياسية 9592اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

مها املنظمات السياسية 95920 مها املنظمات السياسية 95920خدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ
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األخرى 9599 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
ذات العضوية غري املصنَّفة يف موضع آخر

األخرى 9599 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
ذات العضوية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات تطوير احلياة املدنية وتدعيم املرافق 95991
املجتمعية 

املرافق 95991 املدنية ودعم  احلياة  خدمات تطوير 
املجتمعية 

خدمات محاية الفئات اخلاصة 95992خدمات محاية الفئات اخلاصة 95992

اخلدمات اليت تقدمها احتادات الشباب 95993اخلدمات اليت تقدمها احتادات الشباب95993

املنظمات 95999 تقدمها  اليت  األخرى  اخلدمات 
ذات العضوية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

املنظمات 95999 تقدمها  اليت  األخرى  اخلدمات 
ذات العضوية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

القسم 96  اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضية 

الالسلكية؛ *84اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضية 96 السلكية  االتصاالت  خدمات 
خدمات استعادة املعلومات وتوفريها 

اخلدمات الداعمة *85
اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضية 96

والراديو 961 السينمائية  األفالم  خدمات 
والتلفزيون واخلدمات الترفيهية األخرى 

واخلدمات 961 البصرية  السمعية  اخلدم��ات 
املتصلة هبا

من خدمات 962 وغريها  األداء  فنون  خدمات 
تقدمي وترويج احلفالت احلّية

من 963 وغريهم  املؤدين  الفنانني  خدمات 
الفنانني 

واخلدمات *966 الرياضيني  الالعبني  خدمات 
الداعمة املتصلة هبا 

اخلدمات األخرى للتسلية والترويح*969

السينمائية 9611 األفالم  وتوزيع  إنتاج  خدمات 
وشرائط الفيديو

واخلدمات *9611 الصويت  التسجيل  خدمات 
الصوتية التالية لإلنتاج

وشرائط *9612 السينمائية  األفالم  إنتاج  خدمات 
الفيديو وبرامج التلفزيون والراديو

خدمات دعم اإلنتاج املسموع واملرئي 9613
السينمائية 9614 األفالم  بإنتاج  املتصلة  اخلدمات 

وشرائط الفيديو وبرامج التلفزيون والراديو 

وشرائط *96121خدمات الترويج أو اإلعالن 96111 السينمائية  األفالم  إنتاج  خدمات 
الفيديو وبرامج التلفزيون 

إنتاج وتنفيذ أفالم الترويج أو اإلعالن

وشرائط 96112 السينمائية  األفالم  إنتاج  خدمات 
الفيديو

وشرائط *96121 السينمائية  األفالم  إنتاج  خدمات 
الفيديو وبرامج التلفزيون 

إنتاج وتنفيذ األفالم السينمائية من مجيع األنواع 
مة أساسًا للعرض يف دور السينما أو على  املصمَّ

التلفزيون 
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وشرائط 96113 السينمائية  األفالم  توزيع  خدمات 
الفيديو

وبرامج 96141 السينمائية  األفالم  توزيع  خدمات 
التلفزيون 

اخلدمات األخرى ذات الصلة بإنتاج وتوزيع 96114
األفالم السينمائية وشرائط الفيديو

اخلدمات الصوتية التالية لإلنتاج 96112

خدمات دعم اإلنتاج املسموع واملرئي 96130
وشرائط 96142 األفالم  إلنتاج  التالية  اخلدمات 

الفيديو 
األفالم 96149 بإنتاج  املتصلة  األخرى  اخلدمات 

السينمائية وبرامج التلفزيون والراديو

خدمات عرض األفالم السينمائية وشرائط 9615خدمات عرض األفالم السينمائية 9612
الفيديو 

خدمات عرض األفالم السينمائية 96151خدمات عرض األفالم السينمائية 96121

خدمات عرض شرائط الفيديو 96152خدمات عرض شرائط الفيديو 96122

وشرائط *9612خدمات الراديو والتلفزيون 9613 السينمائية  األفالم  إنتاج  خدمات 
الفيديو وبرامج التلفزيون والراديو

خدمات اإلذاعة )الربجمة واجلدَولة (9616

خدمات إنتاج برامج الراديو96122خدمات الراديو96131

وشرائط *96121خدمات التلفزيون 96132 السينمائية  األفالم  إنتاج  خدمات 
الفيديو وبرامج التلفزيون 

لة خدمات إنتاج برامج التلفزيون احلّية أو املسجَّ

خدمات اإلذاعة )الربجمة واجلدَولة (96160اخلدمات املوَّحدة إلنتاج الربامج وإذاعتها 96133

واخلدمات *9611اخلدمات الترفيهية األخرى 9619 الصويت  التسجيل  خدمات 
الصوتية التالية لإلنتاج 

خدمات ترويج وتنظيم حفالت فنون األداء 9621
خدمات إنتاج وتقدمي حفالت فنون األداء 9622
خدمات تشغيل مرافق فنون األداء 9623
واحلفالت 9629 األداء  لفنون  األخرى  اخلدمات 

الترفيهية احلّية 
خدمات الفنانني املؤدين 9631
اتني 9632 والنحَّ وامللحنني  املؤلفني  خدمات 

والفنانني اآلخرين، ما عدا املمثلني 
اخلدمات الداعمة املتصلة بالرياضة والترويح*9662
جذب 9691 ومرافق  املالهي  حدائق  خدمات 

اجلمهور املماثلة
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واملجموعات 96191 املسرحيني  املنتجني  خدمات 
الغنائية والفرق املوسيقية وفرق األوركسترا 

املسرحية خدمات إنتاج وتقدمي حفالت فنون األداء *96220 للعروض  والعرض  اإلنتاج  خدمات 
املوسيقية  والعروض  والباليه  األوبرا  وعروض 

وعروض الفرق املوسيقية

وامللحنون 96192 املؤلفون  مها  يقدَّ اليت  اخلدمات 
اتون وفنانو الترفيه والفنانون الفرديون  والنحَّ

اآلخرون

خدمات الفنانني املؤدين 96310

اتني 96320 والنحَّ وامللحنني  املؤلفني  خدمات 
والفنانني اآلخرين، ما عدا الفنانني املؤدين 

اخلدمات املسرحية اإلضافية غري املصنَّفة يف 96193
موضع آخر

خدمات التذاكرخدمات تشغيل مرافق فنون األداء *96230

والعروض *96290 األداء  لفنون  األخرى  اخلدمات 
الترفيهية احلّية 

اخلدمات اإلضافية لفنون األداء

ومرافق 96194 املالهي  وحدائق  السريك  خدمات 
جذب اجلمهور املماثلة 

فنون *96210 حفالت  وتنظيم  ترويج  خدمات 
األداء 

خدمات إنتاج وتنظيم عروض السريك

خدمات إنتاج وتقدمي عروض السريكخدمات إنتاج وتقدمي حفالت فنون األداء *96220
األغراض خدمات تشغيل مرافق فنون األداء *96230 املتعددة  للمراكز  التشغيل  خدمات 

واملرافق املماثلة اليت يغلب عليها الطابع الثقايف
والعروض *96290 األداء  لفنون  األخرى  اخلدمات 

الترفيهية احلّية
ة  خدمات فنون األداء والعروض الترفيهية احليَّ

جذب 96910 ومرافق  املالهي  حدائق  خدمات 
اجلمهور املماثلة

و“الديسكو” 96195 الرقص  قاعات  خدمات 
ومعلمي الرقص 

بالرياضية *96620 املتصلة  الداعمة  اخلدمات 
والترويح

اخلدمات اليت يقدمها معلمو الرقص

يف 96199 املصنَّفة  غري  األخرى  الترفيهية  اخلدمات 
موضع آخر 

خدمات التسجيل الصويت 96111

فنون *96210 حفالت  وتنظيم  ترويج  خدمات 
األداء 

املسرحية  العروض  وتنظيم  ترويج  خدمات 
والفرق  واملوسيقى  والباليه  األوبرا  وعروض 
ومسرح  والضوء  الصوت  وعروض  املوسيقية 

العرائس واأللعاب النارية، وغري ذلك
خدمات إنتاج وعرض عروض الصوت والضوء خدمات إنتاج وتقدمي حفالت فنون األداء *96220

وعروض مسرح العرائس واأللعاب النارية، وغري 
ذلك

املوسيقية خدمات تشغيل مرافق فنون األداء *96230 الفرق  صاالت  تشغيل  خدمات 
واملسارح ودور األوبرا وصاالت املوسيقى

والعروض *96290 األداء  لفنون  األخرى  اخلدمات 
الترفيهية احلّية

الفنية  باألعمال  املرتبطة  احلقوق  إدارة  خدمات 
السينمائية  واألدبية واملوسيقية، ما عدا األعمال 

واألعمال املسموعة واملرئية 
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خدمات وكاالت األنباء 844خدمات وكاالت األنباء 962

للصح���ف 9621 األنب���اء  وك���االت  خدم���ات 
والدوريات

للصح���ف *8441 األنب���اء  وك���االت  خدم��ات 
والدوريات

للصحف *84410خدمات اإلمداد باألخبار املطبوعة 96211 األنباء  وكاالت  خدمات 
والدوريات

خدمات اإلمداد باألخبار املطبوعة

للصحف *84410خدمات اإلمداد بالصور 96212 األنباء  وكاالت  خدمات 
والدوريات

خدمات اإلمداد بالصور

ملحطات 9622 األنباء  تغطية  وكاالت  خدمات 
الراديو 

اإلعالم *8442 لوسائط  األنباء  وكاالت  خدمات 
املسموعة واملرئية 

ملحطات 96220 األنباء  تغطية  وكاالت  خدمات 
الراديو 

اإلعالم *84420 لوسائط  األنباء  وكاالت  خدمات 
املسموعة واملرئية 

خدمات تغطية األنباء حملطات الراديو

اإلعالم *8442خدمات وكاالت األنباء ملحطات التلفزيون 9623 لوسائط  األنباء  وكاالت  خدمات 
املسموعة واملرئية 

ملحطات 96231 األنباء  تغطية  وكاالت  خدمات 
التلفزيون 

اإلعالم *84420 لوسائط  األنباء  وكاالت  خدمات 
املسموعة واملرئية 

حملطات  األنباء  تغطية  وكاالت  خدمات 
التلفزيون 

لألنباء 96232 احلّية  التغطية  وكاالت  خدمات 
ملحطات التلفزيون 

اإلعالم *84420 لوسائط  األنباء  وكاالت  خدمات 
املسموعة واملرئية 

حملطات  لألنباء  احلّية  التغطية  وكاالت  خدمات 
التلفزيون 

للصحف *8441اخلدمات األخرى لوكاالت األنباء 9629 األنباء  وكاالت  خدمات 
والدوريات

اإلعالم *8442 لوسائط  األنباء  وكاالت  خدمات 
املسموعة - املرئية 

للصحف *84410اخلدمات األخرى لوكاالت األنباء 96290 األنباء  وكاالت  خدمات 
والدوريات

اإلعالم  لوسائط  األنباء  وكاالت  خدمات 
املطبوعة، مثل الكتب

اإلعالم *84420 لوسائط  األنباء  وكاالت  خدمات 
املسموعة واملرئية 

خدمات وكاالت األنباء لشركات السينما

واملتاحف 963 واملحفوظات  املكتبات  خدمات 
واخلدمات الثقافية األخرى

خدمات املكتبات واملحفوظات 845

خدمات املتاحف والَصون 964

خدمات املكتبات 8451خدمات املكتبات واملحفوظات 9631
خدمات املحفوظات 8452

خدمات املكتبات 84510خدمات املكتبات 96311

خدمات املحفوظات 84520خدمات املحفوظات 96312

خدمات املتاحف مبا يف ذلك خدمات َصون 9632
املواقع واملباين التارخيية 

واملباين 9641 املواقع  وَصون  املتاحف  خدمات 
التارخيية 
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وصف التفاصيل

املواقع 96321 خدمات  عدا  ما  املتاحف،  خدمات 
واملباين التارخيية 

املواقع 96411 خدمات  عدا  ما  املتاحف  خدمات 
واملباين التارخيية 

خدمات َصون املواقع واملباين التارخيية 96412خدمات َصون املواقع واملباين التارخيية 96322

احليوان 9642اخلدمات الثقافية األخرى 9633 وحدائق  النباتات  حدائق  خدمات 
واملحميات الطبيعية 

خدمات حدائق النباتات وحدائق احليوان 96421خدمات حدائق النباتات وحدائق احليوان 96331

يشمل 96332 مبا  الطبيعية  املحميات  خدمات 
خدمات حفظ احلياة الربية 

يشمل 96422 مبا  الطبيعية  املحميات  خدمات 
خدمات حفظ احلياة الربية 

التروحيية 964 واخلدمات  الرياضية  اخلدمات 
األخرى 

اخلدمات الداعمة األخرى *859

الرياضات 965 وخدمات  الرياضية  اخلدمات 
التروحيية 

واخلدمات *966 الرياضيني  الالعبني  خدمات 
الداعمة املتصلة هبا 

اخلدمات األخرى للتسلية والترويح*969

الرياضية 9651اخلدمات الرياضية 9641 احلفالت  وتنظيم  ترويج  خدمات 
وحفالت الرياضات التروحيية 

ومرافق *9652 الرياضية  املرافق  تشغيل  خدمات 
الرياضات التروحيية 

املصنَّفة يف 96499 غري  األخرى  التروحيية  اخلدمات 
موضع آخر 

املصنَّفة يف *85990 الداعمة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر 

خدمات وكاالت توزيع أدوار املمثلني واحلجز

بالنقود 96930 تعمل  اليت  التسلية  آالت  خدمات 
املعدنية 

غري *96990 والتسلية  للترويح  األخرى  اخلدمات 
املصنَّفة يف موضع آخر 

يف  فة  املصنَّ غري  األخرى  التروحيية  اخلدمات 
موضع آخر

القسم 97  اخلدمات األخرى 

اخلدمات األخرى 97اخلدمات األخرى 97

خدمات الغسل والتنظيف والصباغة 971اخلدمات األخرى 970
خدمات التجميل والعناية البدنية 972
اجلثث 973 وإحراق  اجلنازات  مراسم  خدمات 

ودفن املوتى 
اخلدمات املختلفة األخرى 979
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وصف التفاصيل

خدمات املغاسل اليت تعمل بالنقود املعدنية 9711خدمات الغسل والتنظيف والصباغة 9701
يشمل 9712 )مبا  اجلاف  التنظيف  خدمات 

خدمات تنظيف منتجات الفراء(
اخلدمات األخرى لتنظيف املنسوجات 9713
خدمات الكّي9714
خدمات الصباغة والتلوين 9715

املعدنية خدمات املغاسل اليت تعمل بالنقود املعدنية *97110خدمات مجع الغسيل97011 بالنقود  تعمل  اليت  املغاسل  خدمات 
)خدمات مجع الغسيل(

اخلدمات األخرى لتنظيف املنسوجات )خدمات اخلدمات األخرى لتنظيف املنسوجات*97130
مجع الغسيل(

ومنتجات 97012 املنسوجات  تنظيف  خدمات 
الفراء

خدمات املغاسل اليت تعمل بالنقود املعدنيةخدمات املغاسل اليت تعمل بالنقود املعدنية *97110

املنسوجات اخلدمات األخرى لتنظيف املنسوجات *97130 وكي  وتنظيف  غسيل  خدمات 
خدمات  أو  اجلاف  التنظيف  خدمات  عدا  )ما 

املغاسل اليت تعمل بالنقود املعدنية(

يشمل 97120خدمات التنظيف اجلاف97013 )مبا  اجلاف  التنظيف  خدمات 
خدمات تنظيف منتجات الفراء(

خدمات الكّي 97140خدمات الكّي97014

خدمات الصباغة والتلوين 97150خدمات الصباغة والتلوين 97015

خدمات تصفيف الشعر وخدمات التجميل 9702
األخرى 

الشعر 9721 وحالقة  الشعر  تصفيف  خدمات 
والذقن

أظافر 9722 وتدرمي  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
اليدين والقدمني 

خدمات العناية البدنية 9723
غري 9729 األخرى  التجميلية  املعاجلة  خدمات 

املصنَّفة يف موضع آخر 

الشعر 97021 وحالقة  الشعر  تصفيف  خدمات 
والذقن

الشعر 97210 وحالقة  الشعر  تصفيف  خدمات 
والذقن

أظافر 97022 وتدرمي  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
اليدين والقدمني 

أظافر 97220 وتدرمي  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
اليدين والقدمني 

غري 97029 األخرى  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات العناية البدنية 97230

غري 97290 األخرى  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
املصنَّفة يف موضع آخر 
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العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

ودفن 9703 اجلثث  وإحراق  اجلنازات  خدمات 
املوتى

خدمات املدافن وإحراق اجلثث9731

خدمات دفن املوتى 9732

ودفن 97030 اجلثث  وإحراق  اجلنازات  خدمات 
املوتى

خدمات املدافن وإحراق اجلثث 97310

خدمات دفن املوتى 97320

موضع 9709 يف  املصنَّفة  غري  األخرى  اخلدمات 
آخر

خدمات املراَفقة9791

املصنَّفة يف 9799 املختلفة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر 

موضع 97090 يف  املصنَّفة  غري  األخرى  اخلدمات 
آخر 

خدمات املراَفقة97910

املصنَّفة يف 97990 املختلفة األخرى غري  اخلدمات 
موضع آخر 

القسم 98  البيوت اخلاصة اليت يعمل فيها مستخدمون

اخلدمات املن�زلية 98البيوت اخلاصة اليت يعمل فيها مستخدمون 98

اخلدمات املن�زلية 980البيوت اخلاصة اليت يعمل فيها مستخدمون 980

اخلدمات املن�زلية 9800البيوت اخلاصة اليت يعمل فيها مستخدمون 9800

اخلدمات املن�زلية 98000البيوت اخلاصة اليت يعمل فيها مستخدمون 98000

القسم 99  اخلدمات اليت تقدمها املنظمات واهليئات غري اإلقليمية 

اخلدمات اليت تقدمها املنظمات واهليئات غري 99
اإلقليمية

واهليئات 99 املنظمات  تقدمها  اليت  اخلدمات 
غري اإلقليمية 

اخلدمات اليت تقدمها املنظمات واهليئات غري 990
اإلقليمية

واهليئات 990 املنظمات  تقدمها  اليت  اخلدمات 
غري اإلقليمية

اخلدمات اليت تقدمها املنظمات واهليئات غري 9900
اإلقليمية

واهليئات 9900 املنظمات  تقدمها  اليت  اخلدمات 
غري اإلقليمية

اخلدمات اليت تقدمها املنظمات واهليئات غري 99000
اإلقليمية

واهليئات 99000 املنظمات  تقدمها  اليت  اخلدمات 
غري اإلقليمية
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العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

القسم 17  الكهرباء وغاز املدن والبخار واملياه الساخنة

واملياه *17الكهرباء وغاز املدن والبخار واملياه الساخنة17 والبخار  املدن  وغاز  الكهرباء 
الساخنة

الطاقة الكهربائية*171الطاقة الكهربائية171

الطاقة الكهربائية*1710الطاقة الكهربائية1710

الطاقة الكهربائية*17100الطاقة الكهربائية17100

وما 172 املولَّد  والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
مياثله من الغازات، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

وما *172 املولَّد  والغاز  املاء  وغاز  الفحم،  غاز 
مياثله من الغازات، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

وما 1720 املولَّد  والغاز  املاء  وغاز  الفحم،  غاز 
مياثله من الغازات، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

وما *1720 املولَّد  والغاز  املاء  وغاز  الفحم،  غاز 
مياثله من الغازات، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

وما 17200 املولَّد  والغاز  املاء  وغاز  الفحم،  غاز 
مياثله من الغازات، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

وما 17200 املولَّد  والغاز  املاء  وغاز  الفحم،  غاز 
مياثله من الغازات، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

البخار واملياه الساخنة*173البخار واملياه الساخنة173

البخار واملياه الساخنة*1730البخار واملياه الساخنة1730

البخار واملياه الساخنة17300البخار واملياه الساخنة17300

القســــم 18  املاء

املاء*18املاء18

املاء الطبيعي*180املاء الطبيعي180

املاء الطبيعي*1800املاء الطبيعي1800

املاء الطبيعي*18000املاء الطبيعي18000

 القسم 54  خدمات اإلنشاء

أعمال اإلنشاء *51خدمات اإلنشاء 54
السلكية *75 واالتصاالت  الربيد  خدمات 

والالسلكية 

أعمال اإلنشاء للمباين 512خدمات اإلنشاء العامة للمباين 541
أعمال اإلنشاء ألغراض اهلندسة املدنية *513

وذات 5121خدمات اإلنشاء العامة للمباين السكنية 5411 الواحد  املسكن  ذات  للمباين 
املسكنني

للمباين ذات املساكن املتعددة 5122
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العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

خدمات اإلنشاء العامة للمباين ذات املسكن 54111
الواحد وذات املسكنني 

وذات 51210 الواحد  املسكن  ذات  للمباين 
املسكنني 

خدمات اإلنشاء العامة للمباين ذات املساكن 54112
املتعددة

للمباين ذات املساكن املتعددة51220

للمستودعات واملباين الصناعية 5123خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية 5412
للمباين التجارية 5124
ملباين املالهي العامة 5125
ملباين الفنادق واملطاعم واملباين املماثلة5126
للمباين التعليمية 5127
للمباين الصحية 5128
للمباين األخرى 5129

إلنشاءات الرياضة والترويح*5137

للمستودعات واملباين الصناعية 51230خدمات اإلنشاء العامة للمباين الصناعية 54121

للمباين التجارية 51240خدمات اإلنشاء العامة للمباين التجارية 54122

خدمات اإلنشاء العامة للمباين غري السكنية 54129
األخرى 

ملباين املالهي العامة 51250

ملباين الفنادق واملطاعم واملباين املماثلة51260
للمباين التعليمية 51270
للمباين الصحية 51280
للمباين األخرى 51290

االستادات االستادات والساحات الرياضية *51371 هلياكل  العامة  اإلنشاء  خدمات 
وساحات الرياضات الداخلية

)مثل *51372 األخرى  والترويح  الرياضة  ملنشآت 
التنس وميادين  السباحة ومالعب  أحواض 

الغولف(

الرياضية  للمنشآت  العامة  اإلنشاء  خدمات 
األخرى للرياضات الداخلية

اهلندسة 542 ألعمال  العامة  اإلنشاء  خدمات 
املدنية 

أعمال اإلنشاء ألغراض اهلندسة املدنية *513

أعمال استكمال املباين وتشطيبها *517

خدمات اإلنشاء العامة للطرق العامة )ما عدا 5421
والطرق  والشوارع  املرتفعة(  العامة  الطرق 

والسكك احلديدية ومدارج املطارات

للطرق العامة )ما عدا الطرق العامة املرتفعة( *5131
احلديدية  والسكك  والطرق  والشوارع 

ومدارج املطارات 

أعمال الطالء*5173
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التصنيف املركزي املؤقت للمنتجاتالتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

خدمات اإلنشاء العامة للطرق العامة )ما عدا 54210
والطرق  والشوارع  املرتفعة(  العامة  الطرق 

والسكك احلديدية ومدارج املطارات 

للطرق العامة )ما عدا الطرق العامة املرتفعة( 51310
احلديدية  والسكك  والطرق  والشوارع 

ومدارج املطارات
الطرق أعمال الطالء*51730 ألسطح  اخلاصة  احلِرفية  الدهان  أعمال 

ووضع عالمات لتحديد أماكن وقوف السيارات

والطرق 5422 للجسور  العامة  اإلنشاء  خدمات 
العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية 

واألنفاق 5132 املرتفعة  العامة  والطرق  للجسور 
والطرق السفلية

والطرق 54220 للجسور  العامة  اإلنشاء  خدمات 
العامة املرتفعة واألنفاق والطرق السفلية 

واألنفاق 51320 املرتفعة  العامة  والطرق  للجسور 
والطرق السفلية

والطرق 5423 للموانئ  العامة  اإلنشاء  خدمات 
واألعمال  الري  وأعمال  واخلزانات  املائية 

املائية األخرى 

للطرق املائية واملوانئ واخلزانات واألعمال 5133
املائية األخرى 

والطرق 54230 للموانئ  العامة  اإلنشاء  خدمات 
واألعمال  الري  وأعمال  واخلزانات  املائية 

املائية األخرى 

للطرق املائية واملوانئ واخلزانات واألعمال 51330
املائية األخرى 

األنابيب 5424 خلطوط  العامة  اإلنشاء  خدمات 
الطاقة  وخطوط  االتصال  وخطوط 

ة ملسافات طويلة )الكابالت( املمتدَّ

االتصال 5134 وخطوط  األنابيب  خلطوط 
ة  املمتدَّ )الكابالت(  الطاقة  وخطوط 

ملسافات طويلة

األنابيب 54241 خلطوط  العامة  اإلنشاء  خدمات 
ة ملسافات طويلة  املمتدَّ

االتصال *51340 وخطوط  األنابيب  خلطوط 
ة  املمتدَّ )الكابالت(  الطاقة  وخطوط 

ملسافات طويلة

ة  خدمات اإلنشاء العامة خلطوط األنابيب املمتدَّ
ملسافات طويلة

االتصال 54242 خلطوط  العامة  اإلنشاء  خدمات 
ة ملسافات  وخطوط الطاقة )الكابالت( املمتدَّ

طويلة

االتصال *51340 وخطوط  األنابيب  خلطوط 
ة  املمتدَّ )الكابالت(  الطاقة  وخطوط 

ملسافات طويلة

خدمات اإلنشاء العامة خلطوط االتصال وخطوط 
ة ملسافات طويلة الطاقة )الكابالت( املمتدَّ

األنابيب 5425 خلطوط  العامة  اإلنشاء  خدمات 
والكابالت املحلية واألعمال ذات الصلة 

املحلية؛ 5135 والكابالت  األنابيب  خلطوط 
األعمال اإلضافية 

األنابيب 54251 خلطوط  العامة  اإلنشاء  خدمات 
املحلية 

املحلية؛ *51350 والكابالت  األنابيب  خلطوط 
األعمال اإلضافية 

خدمات اإلنشاء العامة خلطوط األنابيب احمللية

املحلية 54252 للكابالت  العامة  اإلنشاء  خدمات 
واألعمال ذات الصلة 

املحلية؛ *51350 والكابالت  األنابيب  خلطوط 
األعمال اإلضافية 

خدمات اإلنشاء العامة للكابالت احمللية واألعمال 
ذات الصلة

واملنشآت 5426 للمناجم  العامة  اإلنشاء  خدمات 
الصناعية 

إلنشاءات التعدين والصناعة التحويلية 5136

واملنشآت 54260 للمناجم  العامة  اإلنشاء  خدمات 
الصناعية 

إلنشاءات التعدين والصناعة التحويلية 51360

الرياضة 5427 ملرافق  العامة  اإلنشاء  خدمات 
والترويح اخللوية 

إلنشاءات الرياضة والترويح *5137
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الرياضة 54270 ملرافق  العامة  اإلنشاء  خدمات 
والترويح اخللوية 

االستادات االستادات والساحات الرياضية *51371 هلياكل  العامة  اإلنشاء  خدمات 
وساحات الرياضات اخلارجية

)مثل *51372 األخرى  والترويح  الرياضة  ملنشآت 
التنس وميادين  السباحة ومالعب  أحواض 

الغولف(

خدمات اإلنشاء العامة ملرافق الترويح األخرى

اهلندسية 5429 لألعمال  العامة  اإلنشاء  خدمات 
األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر

موضع 5139 يف  املصنَّفة  غري  اهلندسية  لألعمال 
آخر 

اهلندسية 54290 لألعمال  العامة  اإلنشاء  خدمات 
األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر 

موضع 51390 يف  املصنَّفة  غري  اهلندسية  لألعمال 
آخر 

أعمال ما قبل التركيب يف مواقع اإلنشاء *511خدمات إعداد املوقع 543

أعمال اإلنشاءات احِلرفية اخلاصة *515
أعمال التركيب *516

أعمال اهلدم 5112خدمات اهلدم 5431

أعمال اهلدم 51120خدمات اهلدم 54310

أعمال تشكيل املوقع وتنظيفه5113خدمات تشكيل املوقع وإخالئه 5432

أعمال إعداد املوقع للتعدين 5115

أعمال تشكيل الوقع وتنظيفه51130خدمات تشكيل املوقع وإخالئه 54320

أعمال إعداد املوقع للتعدين51150

أعمال احلفر وإزالة األتربة 5114خدمات احلفر وإزالة األتربة 5433

أعمال احلفر وإزلة األتربة 51140خدمات احلفر وإزالة األتربة 54330

خدمات حفر آبار املياه وإنشاء شبكات مجع 5434
الفضالت العضوية 

حفر آبار املياه *5152

أنابيب *5162 ومّد  املياه  مواسري  سباكة  أعمال 
الصرف

حفر آبار املياه، ما عدا أعمال إصالح مضخات حفر آبار املياه *51520خدمات حفر آبار املياه 54341
آبار املياه

الفضالت 54342 مجع  شبكات  إنشاء  خدمات 
العضوية 

أنابيب *51620 ومّد  املياه  مواسري  سباكة  أعمال 
الصرف

الفضالت  مجع  شبكات  تركيب  خدمات 
العضوية

جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة للتجهيز514جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز 544

جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز 5140جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز 5440

جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز 51400جتميع وإقامة اإلنشاءات السابقة التجهيز 54400

أعمال ما قبل التركيب يف مواقع اإلنشاء*511خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة 545
أعمال اإلنشاءات احِلرفية اخلاصة*515



التناظر بني التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، والتصنيف املركزي املؤقت للمنتجات: التغيريات يف األبواب 5 إىل 9

449

التصنيف املركزي املؤقت للمنتجاتالتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

أعمال األساسات مبا يف ذلك دق اخلوازيق5151خدمات دق اخلوازيق وحفر األساسات5451

خدمات دق اخلوازيقأعمال األساسات مبا يف ذلك دق اخلوازيق*51510خدمات دق اخلوازيق54511

خدمات حفر األساساتأعمال األساسات مبا يف ذلك دق اخلوازيق*51510خدمات حفر األساسات54512

التسقيف والتصميد للمياه *5153خدمات تأطري اإلنشاءات 5452

أعمال اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى *5159

خدمات تأطري املباينأعمال اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى *51590خدمات تأطري املباين 54521

خدمات تأطري السقوفالتسقيف والتصميد للمياه *51530خدمات تأطري السقوف54522

التسقيف والتصميد للمياه 5153خدمات التسقيف والتصميد للمياه5453

خدمات التسقيف والتصميد للمياهالتسقيف والتصميد للمياه *51530خدمات التسقيف والتصميد للمياه54530

أعمال اخلرسانة 5154خدمات اخلرسانة 5454

أعمال اخلرسانة 51540خدمات اخلرسانة 54540

ثين الفوالذ وتركيبه )مبا يف ذلك اللحام(5155خدمات إقامة اإلنشاءات الفوالذية 5455

ثين الفوالذ وتركيبه )مبا يف ذلك اللحام(51550خدمات إقامة اإلنشاءات الفوالذية 54550

أعمال البناء 5156خدمات البناء 5456

أعمال البناء 51560خدمات البناء 54560

أعمال نصب السقاالت 5116خدمات نصب السقاالت 5457

أعمال نصب السقاالت 51160خدمات نصب السقاالت 54570

أعمال اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى *5159خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى5459

خدمات اإلنشاء احلِرفية اخلاصة األخرى أعمال اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى *51590خدمات اإلنشاء احِلرفية اخلاصة األخرى 54590

أعمال التركيب*516خدمات التركيب 546

السلكية *754 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 
والالسلكية 

األعمال الكهربائية 5164خدمات التركيبات الكهربائية 5461
خدمات التوصيالت7543

والتجهيزات 54611 األسالك  تركيب  خدمات 
الكهربائية 

والتجهيزات 51641 األسالك  تركيب  أعمال 
الكهربائية 

األعمال الكهربائية املترتبة على تركيب أجهزة؛ أعمال اإلنشاء الكهربائية األخرى *51649
الكهربائي؛  التسخني  ات  معدَّ تركيب  أعمال 
والتجهيزات  األسالك  تركيب  خدمات 
حاالت  يف  الكهرباء  توفري  لنظم  الكهربائية 

الطوارئ؛ خدمات تركيب العدادات 
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اإلنذار 51642خدمات تركيب أجهزة اإلنذار باحلريق54612 بأجهزة  املتعلقة  اإلنشاء  أعمال 
باحلريق 

اإلنذار 51643خدمات تركيب أجهزة اإلنذار بالسرقة 54613 بأجهزة  املتعلقة  اإلنشاء  أعمال 
بالسرقة

أعمال اإلنشاء املتعلقة باهلوائيات املنـزلية51644خدمات تركيب اهلوائيات املنـزلية54614

أعمال تركيبات اإلضاءة واإلشارات الكهربائية أعمال اإلنشاء الكهربائية األخرى *51649خدمات التركيبات الكهربائية األخرى 54619
خدمات  الصوت؛  ات  ومعدَّ العامة  الطرق  يف 
أعمال  الثقيلة؛  الكهربائية  ات  املعدَّ تركيب 
األخرى غري  اخلاصة  احلِرفية  الكهربائية  اإلنشاء 

فة يف موضع آخر املصنَّ
خدمات التوصيالت 75430

ومّد 5462 املياه  مواسري  سباكة  أعمال  خدمات 
أنابيب الصرف

أنابيب *5162 ومّد  املياه  مواسري  سباكة  أعمال 
الصرف

أنابيب *51620خدمات أعمال سباكة مواسري املياه 54621 ومّد  املياه  مواسري  سباكة  أعمال 
الصرف

خدمات أعمال سباكة مواسري املياه

أنابيب *51620خدمات مد أنابيب الصرف54622 ومّد  املياه  مواسري  سباكة  أعمال 
الصرف

خدمات مد أنابيب الصرف

والتهوية 5463 التدفئة  أجهزة  تركيب  خدمات 
وتكييف اهلواء 

أعمال التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء 5161

خدمات تركيب أجهزة التدفئةأعمال التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء *51610خدمات تركيب أجهزة التدفئة 54631

وتكييف 54632 التهوية  أجهزة  تركيب  خدمات 
اهلواء 

خدمات تركيب أجهزة التهوية وتكييف اهلواءأعمال التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء *51610

أعمال اإلنشاء املتعلقة بتجهيزات الغاز5163خدمات تركيب جتهيزات الغاز 5464

أعمال اإلنشاء املتعلقة بتجهيزات الغاز 51630خدمات تركيب جتهيزات الغاز54640

املياه، 5165خدمات تركيب املواد العازلة 5465 الكهربائية،  )األسالك  العزل  أعمال 
احلرارة، الصوت(

املياه، 51650خدمات تركيب املواد العازلة54650 الكهربائية،  )األسالك  العزل  أعمال 
احلرارة، الصوت(

أعمال التركيب األخرى 5169خدمات التركيب األخرى 5469

والسالمل 54691 املصاعد  تركيب  خدمات 
املتحركة 

والسالمل 51691 باملصاعد  املتعلقة  اإلنشاء  أعمال 
املتحركة 

يف 54699 املصنَّفة  غري  األخرى  التركيب  خدمات 
موضع آخر 

يف 51699 املصنَّفة  غري  األخرى  التركيب  أعمال 
موضع آخر 
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أعمال التركيب *516خدمات استكمال املباين وتشطيبها 547
أعمال استكمال املباين وتشطيبها *517

وزجاج 5171خدمات تركيب األلواح الزجاجية 5471 الزجاجية  األلواح  تركيب  أعمال 
النوافذ

وزجاج 51710خدمات تركيب األلواح الزجاجية 54710 الزجاجية  األلواح  تركيب  أعمال 
النوافذ

أعمال التجصيص5172خدمات التجصيص5472

أعمال التجصيص51720خدمات التجصيص54720

أعمال الطالء*5173خدمات الطالء5473

أعمال أعمال الطالء*51730خدمات الطالء54730 عدا  ما  اخلاصة،  احلِرفية  الدهان  أعمال 
الدهان ألسطح الطرق ووضع عالمات لتحديد 

أماكن وقوف السيارات

أعمال قرمدة األرضيات واجلدران5174خدمات قرمدة األرضيات واجلدران5474

أعمال قرمدة األرضيات واجلدران51740خدمات قرمدة األرضيات واجلدران54740

اخلدمات األخرى لفرش األرضيات وكسوة 5475
اجلدران ولصق ورق احلائط 

األعمال األخرى لفرش األرضيات وكسوة 5175
اجلدران ولصق ورق احلائط

اخلدمات األخرى لفرش األرضيات وكسوة 54750
اجلدران ولصق ورق احلائط

األعمال األخرى لفرش األرضيات وكسوة 51750
اجلدران ولصق ورق احلائط

أعمال التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة5176خدمات التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة5476
أعمال تركيب الزينة 5178

أعمال التركيبات اخلشبية واملعدنية والتجارية 51760خدمات التركيبات اخلشبية واملعدنية والنجارة54760
أعمال تركيب الزينة51780

أعمال تركيب السياجات والدرابزين5166خدمات تركيب السياجات والدرابزين5477

أعمال تركيب السياجات والدرابزين51660خدمات تركيب السياجات والدرابزين 54770

أعمال تركيب الزخرفة الداخلية 5177اخلدمات األخرى الستكمال املباين وتشطيبها 5479
األعمال األخرى الستكمال املباين وتشطيبها 5179

أعمال تركيب الزخرفة الداخلية 51770اخلدمات األخرى الستكمال املباين وتشطيبها 54790

األعمال األخرى الستكمال املباين وتشطيبها 51790

أو 548 إنشاء  ات  مبعدَّ املتصلة  التأجري  خدمات 
مع  املدنية،  اهلندسة  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها 

أو 518 إنشاء  ات  مبعدَّ املتصلة  التأجري  خدمات 
مع  املدنية،  اهلندسة  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها 
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أو 5480 إنشاء  ات  مبعدَّ املتصلة  التأجري  خدمات 
مع  املدنية،  اهلندسة  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها 

أو 5180 إنشاء  ات  مبعدَّ املتصلة  التأجري  خدمات 
مع  املدنية،  اهلندسة  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها 

أو 54800 إنشاء  ات  مبعدَّ املتصلة  التأجري  خدمات 
مع  املدنية،  اهلندسة  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها 

أو 51800 إنشاء  ات  مبعدَّ املتصلة  التأجري  خدمات 
مع  املدنية،  اهلندسة  أعمال  أو  املباين  هدم 

مشغِّليها 

القسم 61  خدمات جتارة اجلملة

املركبات *61خدمات جتارة اجلملة 61 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
ذات املحركات والدراجات النارية 

اجلملة، 62 وجتارة  بالعمولة  الوكالء  خدمات 
املحركات  ذات  باملركبات  يتعلق  ما  عدا 

والدراجات النارية 
السلكية *75 واالتصاالت  الربيد  خدمات 

والالسلكية 
على 611 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 

أساس رسم أو عقد 
املركبات 611 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 

الغيار  قطع  مبيعات  املحركات؛  ذات 
والتوابع ذات الصلة 

الدراجات *612 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
قطع  مبيعات  الثلوج؛  ومركبات  النارية 

الغيار والتوابع ذات الصلة 
خدمات جتارة اجلملة 622

السلكية *754 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 
والالسلكية 

على 6111 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
لية الزراعية  أساس رسم أو عقد، للمواد األوَّ

واحليوانات احلّية 

لية الزراعية 6221 خدمات جتارة اجلملة للمواد األوَّ
واحليوانات احلّية 

على 61111 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للحبوب والبذور الزيتية 

والفواكه الزيتية والبذور وعلف احليوان 

والبذور 62211 للحبوب  اجلملة  جتارة  خدمات 
وعلف  والبذور  الزيتية  والفواكه  الزيتية 

احليوان

على 61112 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لألزهار والنباتات 

خدمات جتارة اجلملة لألزهار والنباتات 62212

على 61113 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للتبغ غري املُصنع 

خدمات جتارة اجلملة للتبغ غري املُصنع 62213

على 61114 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
مبا  احلّية،  للحيوانات  عقد،  أو  أساس رسم 

يف ذلك احليوانات األليفة

خدمات جتارة اجلملة للحيوانات احلّية62214
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على 61115 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املدبوغة  للجلود غري  عقد،  أو  أساس رسم 

واجللود واجللود املدبوغة

خدمات جتارة اجلملة للجلود غري املدبوغة 62215
واجللود واجللود املدبوغة

على 61119 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
لية الزراعية  أساس رسم أو عقد، للمواد األوَّ

غري املصنَّفة يف موضع آخر 

لية الزراعية 62219 خدمات جتارة اجلملة للمواد األوَّ
غري املصنَّفة يف موضع آخر 

على 6122 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لألطعمة واملشروبات 

والتبغ

خدمات جتارة اجلملة لألطعمة واملشروبات 6222
والتبغ 

على 61121 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للفواكه واخلضروات 

خدمات جتارة اجلملة للفواكه واخلضراوات 62221

على 61122 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملنتجات األلبان والبيض 

والزيوت والدهون الصاحلة لألكل 

األلبان 62222 ملنتجات  اجلملة  جتارة  خدمات 
والبيض والزيوت والدهون الصاحلة لألكل 

على 61123 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
والدواجن  للحوم  عقد،  أو  رسم  أساس 

والطرائد

والدواجن 62223 للحوم  اجلملة  جتارة  خدمات 
والطرائد

على 61124 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملأكوالت  لألمساك  عقد،  أو  رسم  أساس 

البحرية األخرى

خدمات جتارة اجلملة ملنتجات صيد األمساك 62224

على 61125 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
السكرية  للحلويات  عقد،  أو  رسم  أساس 

واملخبوزات 

ومنتجات 62225 للسكر  اجلملة  جتارة  خدمات 
السكر  من  واملخبوزات  احللويات  صناعة 

والدقيق 

على 61126 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمشروبات

خدمات جتارة اجلملة للمشروبات 62226

على 61127 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للنب والشاي والكاكاو 

والتوابل

والشــاي 62227 للبــن  اجلملــة  جتــارة  خدمــات 
والكاكاو والتوابل

على 61128 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملنتجات التبغ 

خدمات جتارة اجلملة ملنتجات التبغ 62228

على 61129 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمنتجات الغذائية غري 

املصنَّفة يف موضع آخر 

الغذائية 62229 للمنتجات  اجلملة  جتارة  خدمات 
غري املصنَّفة يف موضع آخر 

على 6113 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمنسوجات واملالبس 

واألحذية 

للمنسوجات 6223 اجلملة  جتارة  خدمات 
واملالبس واألحذية 
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كان 61131 ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
الغزل  خليوط  عقد،  أو  رسم  أساس  على 

واألقمشة 

خدمات جتارة اجلملة للمنسوجات62231

على 61132 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املنـزلية  للبياضات  عقد،  أو  رسم  أساس 
واألصناف  الشبكية  والستائر  والستائر 

املنـزلية املختلفة املصنوعة من مواد نسجية 

خدمات جتارة اجلملة للبياضات املنـزلية 62232

على 61133 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املالبس  ألصناف  عقد،  أو  رسم  أساس 

وأصناف الفراء ومستلزمات املالبس

خدمات جتارة اجلملة ألصناف املالبس62233

خدمات جتارة اجلملة ألصناف الفراء62234
خدمات جتارة اجلملة ملستلزمات املالبس62236

على 61134 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لألحذية 

خدمات جتارة اجلملة لألحذية 62235

على 6114 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واألدوات  لألجهزة  عقد،  أو  رسم  أساس 

ات املنـزلية  واملعدَّ

واألدوات *6224 لألجهزة  اجلملة  جتارة  خدمات 
ات املنـزلية  واملعدَّ

على 61141 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لألثاثات املنـزلية 

خدمات جتارة اجلملة لألثاثات املنـزلية 62241

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 61142
والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ عقد،  أو  رسم 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة 

ات *62244 ملعــــدَّ اجلملـــة  جتــارة  خدمــات 
املوسيقية  واآلالت  والتلفــزيون،  الراديــو 
املوسيقيـــة  والنوتـــات  واألسطوانـــات، 

واألشرطة 

على 61143 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ألدوات اإلنارة

الَقطع *62243 ألدوات  اجلملة  جتارة  خدمات 
املعدنية  املنـزلية  واألدوات  املائدة  وأدوات 

اهتا وأدوات اإلنارة ومعدَّ

على  كان  ما  باستثناء  اجلملة،  جتارة  خدمات 
اهتا أساس رسم أو عقد، ألدوات اإلنارة ومعدَّ

على 61144 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لألجهزة املنـزلية 

خدمات جتارة اجلملة لألجهزة املنـزلية 62242

على 61145 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملختلف األواين املنـزلية 
والزجاجية  اخلزفية  واألواين  القطع  وأدوات 

والصيين واألواين الفخارية

الَقطع *62243 ألدوات  اجلملة  جتارة  خدمات 
املعدنية  املنـزلية  واألدوات  املائدة  وأدوات 

اهتا  وأدوات اإلنارة ومعدَّ

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
املائدة  وأدوات  الَقطع  ألدوات  عقد،  أو  رسم 

واألدوات املنـزلية املعدنية

الزجاجية 62245 لألواين  اجلملة  جتارة  خدمات 
والصيين واألواين الفخارية
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على 61146 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
من  املصنوعة  للسلع  عقد،  أو  رسم  أساس 
اخلوص والسلع املصنوعة من الفلني واألواين 

الربميلية واألواين اخلشبية األخرى 

املصنوعة من 62246 للسلع  خدمات جتارة اجلملة 
اخلوص والسلع املصنوعة من الفلني واألواين 

الربميلية واألواين اخلشبية األخرى 

على 61149 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  لألدوات  عقد،  أو  رسم  أساس 

املنـزلية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

ات *62249 واملعدَّ لألدوات  اجلملة  جتارة  خدمات 
املنـزلية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
غري  املنـزلية  ات  واملعدَّ لألدوات  عقد،  أو  رسم 

فة يف موضع آخر  املصنَّ

على 6115 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
االستهالكية  للسلع  عقد،  أو  رسم  أساس 

املختلفة 

االستهالكية *6226 للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
املختلفة 

على 61151 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
والصحف  للكتب  عقد،  أو  رسم  أساس 

واملجالت واألدوات املكتبية 

واملجالت 62262 للكتب  اجلملة  جتارة  خدمات 
والصحف واألدوات املكتبية

على 61152 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
التصوير  ات  ملعدَّ عقد،  أو  رسم  أساس 

ات الدقيقة  ات البصرية واملعدَّ واملعدَّ

الفوتوغرافية 62263 للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
والبصرية 

على 61153 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لأللعاب والُلَعب

خدمات جتارة اجلملة لأللعاب والُلَعب62264

كان 61154 ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
اليد  لساعات  عقد،  أو  رسم  أساس  على 

والساعات الكبرية واملجوهرات 

اليد 62265 لساعات  اجلملة  جتارة  خدمات 
والساعات الكبرية واملجوهرات 

على 61155 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للسلع الرياضية )مبا يف 

ذلك الدراجات(

)مبا 62266 الرياضية  للسلع  اجلملة  خدمات جتارة 
يف ذلك الدراجات(

على 61156 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للسلع اجللدية ولوازم 

السفر 

خدمات جتارة اجلملة للسلع اجللدية ولوازم 62267
السفر 

على 61159 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
االستهالكية  للسلع  عقد،  أو  رسم  أساس 

املختلفة غري املصنَّفة يف موضع آخر 

االستهالكية 62269 للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
املختلفة غري املصنَّفة يف موضع آخر 

على 6116 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملواد البناء واخلردوات 

املعدنية 

واألدوات *6224 لألجهزة  اجلملة  جتارة  خدمات 
ات املنـزلية واملعدَّ

الوسيطة *6227 للمنتجات  اجلملة  جتارة  خدمات 
جتارة  الزراعية؛ خدمات  املنتجات  خالف 
إعادة  ومواد  واخلــردة  للنفايــات  اجلملــة 

تدويرها 
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على 61161 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملواد اإلنشاء والزجاج 

املسطح 

بة *62273 خدمات جتارة اجلملة لألخشاب غري املشذَّ
ومنتجات التجهيز األوَّيل لألخشاب 

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
بة ومنتجات  رسم أو عقد، لألخشاب غري املشذَّ

يل لألخشاب التجهيز األوَّ
وجتهيزات *62275 ملواد  اجلملة  جتارة  خدمات 

وتركيبات اإلنشاء وللزجاج املسطح 
خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 

رسم أو عقد، للزجاج املسطح

على 61162 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للتجهيزات والتركيبات 

والتركيبات الصحية اخلزفية 

وجتهيزات *62275 ملواد  اجلملة  جتارة  خدمات 
وتركيبات اإلنشاء وللزجاج املسطح 

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
وتركيبات  وجتهيزات  ملواد  عقد،  أو  رسم 

اإلنشاء

على 61163 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لورق احلائط وأغطية 

األرضيات 

خدمات جتارة اجلملة لورق احلائط وأغطية 62247
األرضيات 

على 61164 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للبويات والورنيشات 

وطالءات اللّك

خدمات جتارة اجلملة للبويات والورنيشات 62274
وطالءات اللّك 

على 61165 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املعدنية  للخردوات  عقد،  أو  رسم  أساس 

والُعدد اليدوية 

ات *62249 واملعدَّ لألدوات  اجلملة  جتارة  خدمات 
املنـزلية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
والُعدد  املعدنية  للخردوات  عقد،  أو  رسم 

اليدوية

على 6117 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
الكيميائية  للمنتجات  أو عقد،  أساس رسم 

والصيدلية 

الصيدلية *6225 للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
والطبية ومستحضرات التجميل

االستهالكية *6226 للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
املختلفة

خدمات جتارة اجلملة للمنتجات الوسيطة، *6227
جتارة  الزراعية؛ خدمات  املنتجات  خالف 
إعادة  ومواد  واخلردة  للنفايات  اجلملة 

تدويرها 

على 61171 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للكيماويات الصناعية 

بة  األساسية والراتنجات املركَّ

خدمات جتارة اجلملة للكيماويات الصناعية *62276
بة  املركَّ والراتنجات  واألمسدة  األساسية 

لية  ومواد اللدائن يف أشكاهلا األوَّ

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
األساسية  الصناعية  للكيماويات  عقد،  أو  رسم 
أشكاهلا  يف  اللدائن  ومواد  بة  املركَّ والراتنجات 

لية األوَّ

على 61172 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملنتجات  لألمسدة  عقد،  أو  رسم  أساس 

الزراعية الكيميائية 

خدمات جتارة اجلملة للكيماويات الصناعية *62276
بة  املركَّ والراتنجات  واألمسدة  األساسية 

لية  ومواد اللدائن يف أشكاهلا األوَّ

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
الزراعية  واملنتجات  لألمسدة  عقد،  أو  رسم 

الكيميائية 

على 61173 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
الصيدلية  للسلع  عقد،  أو  رسم  أساس 

والطبية 

الصيدلية 62251 للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
والطبية
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على 61174 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
وأجهزة  ألدوات  عقد،  أو  رسم  أساس 

اجلراحة وتقومي األعضاء 

وأجهزة 62252 ألدوات  اجلملة  جتارة  خدمات 
اجلراحة وتقومي األعضاء 

على 61175 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
العطور  ألصناف  عقد،  أو  رسم  أساس 

وأدوات التجميل وصابون الزينة 

خدمات جتارة اجلملة للعطور ومستحضرات 62253
التجميل والصابون 

على 61176 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، ملواد التنظيف 

خدمات جتارة اجلملة ملواد التنظيف 62268

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 6118
ات واإلمدادات  رسم أو عقد، لآلالت واملعدَّ

بيع املركبات ذات املحركات *6111

ذات *6113 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات 

الثلوج *6121 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة 

ات 6228 واملعدَّ لآلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
واإلمدادات 

خدمات بيع املعدَّات*7542

على 61181 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ذات  للمركبات  عقد،  أو  رسم  أساس 
ومركبات  النارية  والدراجات  املحركات 
الثلوج وقطع الغيار وامللحقات ذات الصلة 

ذات *61111 للمركبات  اجلملة  جتارة  خدمات 
املحركات

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
رسم أو عقد، للمركبات ذات احملركات

ذات *61130 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
للمركبات  والتوابع  الغيار  لقطع  أو عقد،  رسم 

ذات احملركات
الثلوج *61210 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 

وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة 
خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
ومركبات  النارية  للدراجات  عقد،  أو  رسم 

الثلوج وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

على 61182 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ات النقل األخرى  أساس رسم أو عقد، ملعدَّ

ما عدا الدراجات 

ات النقل خالف 62282 خدمات جتارة اجلملة ملعدَّ
والدراجات  املحركات  ذات  املركبات 

النارية والدراجات

على 61183 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ومعدَّات  آلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 

املكاتب، مبا يف ذلك أثاث املكاتب 

ات *62284 ومعدَّ آلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
املكاتب مبا يف ذلك أثاث املكاتب 

على  كان  ما  عدا  اجلمـلة،  جتــارة  خدمــات 
ات املكاتب،  أساس رسم أو عقد، آلالت ومعدَّ
املكاتب، )ما عدا احلواسيب  أثاث  مبا يف ذلك 

والربامج اجلاهزة(

على 61184 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
والربامج  للحواسيب  عقد،  أو  رسم  أساس 

اجلاهزة 

ات *62284 ومعدَّ آلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
املكاتب مبا يف ذلك أثاث املكاتب 

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
رسم أو عقد، للحواسيب والربامج اجلاهزة 
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على 61185 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ومعدَّات  آلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 
والبساتني،  املعَشوشبة  واألراضي   الزراعة 

مبا يف ذلك اجلرارات 

ات 62281 واملعدَّ لآلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
الزراعية مبا يف ذلك اجلرارات 

على 61186 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ومعدَّات  آلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 

التعدين واإلنشاء واهلندسة املدنية 

ات 62283 ومعدَّ آلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
اإلنشاء واهلندسة املدنية 

على 61187 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  لآلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 
معيَّنة  لصناعات  صة  املخصَّ األخرى 

واإلمدادات التشغيلية ذات الصلة 

ات 62285 ومعدَّ آلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
صناعة النسيج

ات 62286 ومعدَّ آلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
صناعيت األخشاب واملعادن

ذات 62287 لإلمدادات  اجلملة  جتارة  خدمات 
الصلة باآلالت واملعدَّات

على 61189 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  لآلالت  عقد،  أو  رسم  أساس 

األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر 

ات 62289 واملعدَّ لآلالت  اجلملة  جتارة  خدمات 
والتجارة  الصناعة  يف  لالستخدام  األخرى 

وغريمها

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
لالتصاالت  الطرفية  ات  للمعدَّ عقد،  أو  رسم 

السلكية والالسلكية
ات *75420 خدمات بيع املعدَّ

على 6119 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمنتجات األخرى 

االستهالكية *6226 للسلع  اجلملة  جتارة  خدمات 
املختلفة

الوسيطة *6227 للمنتجات  اجلملة  جتارة  خدمات 
جتارة  الزراعية؛ خدمات  املنتجات  خالف 
إعادة  ومواد  واخلردة  للنفايات  اجلملة 

تدويرها 

على 61191 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للوقود الصلب والسائل 

والغازي واملنتجات ذات الصلة 

الصلب 62271 للوقود  اجلملة  جتارة  خدمات 
والسائل والغازي واملنتجات ذات الصلة 

على 61192 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املعادن  خلامات  عقد،  أو  رسم  أساس 

لية  واملعادن يف أشكاهلا األوَّ

املعادن 62272 خلامات  اجلملة  جتارة  خدمات 
واملعادن يف أشكاهلا األوَّلية 

على 61193 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
غري  لألخشاب  عقد،  أو  رسم  أساس 

بة املشذَّ

بة *62273 خدمات جتارة اجلملة لألخشاب غري املشذَّ
ومنتجات التجهيز األوَّيل لألخشاب 

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 
بة رسم أو عقد، لألخشاب غري املشذَّ

على 61194 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للورق والورق املقوى 

والورق 62261 للورق  اجلملة  جتارة  خدمات 
املقوى 
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على 61195 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واخلردة  للنفايات  عقد،  أو  رسم  أساس 

ومواد إعادة تدويرها 

واخلردة 62278 للنفايات  اجلملة  جتارة  خدمات 
ومواد إعادة تدويرها 

على 61196 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، لأللياف النسجية 

خدمات جتارة اجلملة لأللياف النسجية 62277

على 61197 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للكهرباء

خدمات جتارة اجلملة للمنتجات الوسيطة، *62279
الزراعية، غري املصنَّفة يف  املنتجات  خالف 

موضع آخر

البيع باجلملة للكهرباء

على 61198 كان  ما  عدا  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد، للمياه

خدمات جتارة اجلملة للمنتجات الوسيطة، *62279
الزراعية، غري املصنَّفة يف  املنتجات  خالف 

موضع آخر

البيع باجلملة للمياه

خدمات جتارة اجلملة، عدا ما كان على أساس 61199
واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  عقد،  أو  رسم 

األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة اجلملة للمنتجات الوسيطة، *62279
الزراعية، غري املصنَّفة يف  املنتجات  خالف 

موضع آخر 

واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  باجلملة  البيع 
فة يف موضع آخر األخرى غري املصنَّ

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 612
عقد

املركبات *611 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
والتوابع  الغيار  قطع  بيع  املحركات؛  ذات 

ذات الصلة 
الدراجات *612 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 

الغيار  قطع  بيع  الثلوج؛  ومركبات  النارية 
والتوابع ذات الصلة 

خدمات الوكالء بالعمولة 621
السلكية *754 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 

والالسلكية

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6121
واحليوانات  الزراعية  لية  األوَّ للمواد  عقد، 

احلّية 

خدمات الوكالء بالعمولة *6211

رسم 61211 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
الزيتية والفواكه  أو عقد، للحبوب والبذور 

الزيتية والبذور وعلف احليوان 

لية الزراعية واحليوانات احلّية *62111 بيع املواد األوَّ
على أساس رسم أو عقد 

الزيتية  والفواكه  الزيتية  والبذور  احلبوب  بيع 
أو  رسم  أساس  على  احليوان  وعلف  والبذور 

عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61212
عقد، لألزهار والنباتات 

لية الزراعية واحليوانات احلّية *62111 بيع املواد األوَّ
على أساس رسم أو عقد

بيع األزهار والنباتات على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61213
عقد، للتبغ غري املُصنع 

لية الزراعية واحليوانات احلّية *62111 بيع املواد األوَّ
على أساس رسم أو عقد 

بيع التبغ غري املُصنع على أساس رسم أو عقد

رسم 61214 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  مبا  احلّية،  للحيوانات  عقد،  أو 

احليوانات األليفة

لية الزراعية واحليوانات احلّية *62111 بيع املواد األوَّ
على أساس رسم أو عقد 

احليوانات  ذلك  يف  مبا  احلّية،  احليوانات  بيع 
األليفة، على أساس رسم أو عقد
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خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61215
عقد، للجلود غري املدبوغة واجللود واجللود 

املدبوغة

لية الزراعية واحليوانات احلّية *62111 بيع املواد األوَّ
على أساس رسم أو عقد 

واجللود  واجللود  املدبوغة  غري  اجللود  بيع 
املدبوغة

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61219
لية الزراعية غري املصنَّفة يف  عقد، للمواد األوَّ

موضع آخر 

لية الزراعية واحليوانات احلّية *62111 بيع املواد األوَّ
على أساس رسم أو عقد

لية الزراعية واحليوانات احلّية على  بيع املواد األوَّ
أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6122
عقد، لألطعمة واملشروبات والتبغ

خدمات الوكالء بالعمولة *6211

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61221
عقد، للفواكه واخلضراوات 

والتبغ *62112 واملشروبات  الغذائية  املنتجات  بيع 
على أساس رسم أو عقد 

أو  رسم  أساس  على  واخلضروات  الفواكه  بيع 
عقد

رسم 61222 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أو عقد، ملنتجات األلبان والبيض والزيوت 

والدهون الصاحلة لألكل 

والتبغ *62112 واملشروبات  الغذائية  املنتجات  بيع 
على أساس رسم أو عقد 

بيع منتجات األلبان والبيض والزيوت والدهون 
الصاحلة لألكل على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61223
عقد، للحوم والدواجن والطرائد

والتبغ *62112 واملشروبات  الغذائية  املنتجات  بيع 
على أساس رسم أو عقد 

بيع اللحوم والدواجن والطرائد على أساس رسم 
أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61224
عقد، لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى 

والتبغ *62112 واملشروبات  الغذائية  املنتجات  بيع 
على أساس رسم أو عقد 

على  األخرى  البحرية  واملأكوالت  األمساك  بيع 
أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61225
عقد، للحلويات السكرية واملخبوزات 

والتبغ *62112 واملشروبات  الغذائية  املنتجات  بيع 
على أساس رسم أو عقد 

بيع احللويات السكرية واملخبوزات على أساس 
رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61226
عقد، للمشروبات 

والتبغ *62112 واملشروبات  الغذائية  املنتجات  بيع 
على أساس رسم أو عقد 

بيع املشروبات على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61227
عقد، للنب والشاي والكاكاو والتوابل 

والتبغ *62112 واملشروبات  الغذائية  املنتجات  بيع 
على أساس رسم أو عقد 

بيع النب والشاي والكاكاو والتوابل على أساس 
رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61228
عقد، ملنتجات التبغ 

والتبغ *62112 واملشروبات  الغذائية  املنتجات  بيع 
على أساس رسم أو عقد 

بيع منتجات التبغ على أساس رسم أو عقد

رسم 61229 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
أو عقد، للمنتجات الغذائية غري املصنَّفة يف 

موضع آخر 

والتبغ *62112 واملشروبات  الغذائية  املنتجات  بيع 
على أساس رسم أو عقد 

فة يف موضع آخر  بيع املنتجات الغذائية غري املصنَّ
على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6123
عقد، للمنسوجات واملالبس واألحذية 

خدمات الوكالء بالعمولة *6211

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61231
عقد، خليوط الغزل واألقمشة 

على *62116 واألحذية  واملالبس  املنسوجات  بيع 
أساس رسم أو عقد

بيع املنسوجات

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61232
الشبكية  والستائر  املنـزلية  للبياضات  عقد، 

واألصناف املنـزلية املختلفة

على *62116 واألحذية  واملالبس  املنسوجات  بيع 
أساس رسم أو عقد 

بيع البياضات املنـزلية والستائر الشبكية واألصناف 
املنـزلية املختلفة على أساس رسم أو عقد
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خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61233
الفراء  وأصناف  امللبوسات  ألصناف  عقد، 

ومستلزمات املالبس

على *62116 واألحذية  واملالبس  املنسوجات  بيع 
أساس رسم أو عقد 

بيع أصناف املالبس وأصناف الفراء ومستلزمات 
املالبس على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61234
عقد، لألحذية 

بيع األنسجة واملالبس واألحذية على أساس *62116
رسم أو عقد 

بيع األحذية على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6124
ات املنـزلية  عقد، لألجهزة واألدوات واملعدَّ

خدمات الوكالء بالعمولة*6211

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61241
عقد، لألثاثات املنـزلية 

واخلردوات *62115 املنـزلية  والسلع  األثاث  بيع 
رسم  أساس  على  احلدائد  وجتارة  املعدنية 

أو عقد 

بيع األثاثات املنـزلية على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61242
واآلالت  والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ عقد، 
املوسيقية واألسطوانات، والنوتات املوسيقية 

واألشرطة 

واخلردوات *62115 املنـزلية  والسلع  األثاث  بيع 
رسم  أساس  على  احلدائد  وجتارة  املعدنية 

أو عقد 

ات الراديو والتلفزيون على أساس رسم  بيع معدَّ
أو عقد

بيع السلع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

والنوتات  واألسطوانات  املوسيقية  اآلالت  بيع 
املوسيقية واألشرطة على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61243
عقد، ألدوات اإلنارة 

واخلردوات *62115 املنـزلية  والسلع  األثاث  بيع 
رسم  أساس  على  احلدائد  وجتارة  املعدنية 

أو عقد 

بيع أدوات اإلنارة على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61244
عقد، لألجهزة املنـزلية 

واخلردوات *62115 املنـزلية  والسلع  األثاث  بيع 
رسم  أساس  على  احلدائد  وجتارة  املعدنية 

أو عقد 

بيع األجهزة املنـزلية على أساس رسم أو عقد

رسم 61245 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املنـزلية وأدوات  أو عقد، ملختلف األدوات 
والصيين  والزجاجية  اخلزفية  واألواين  القطع 

واألواين الفخارية

واخلردوات *62115 املنـزلية  واألدوات  األثاث  بيع 
رسم  أساس  على  احلدائد  وجتارة  املعدنية 

أو عقد 

القطع  وأدوات  املنـزلية  األدوات  خمتلف  بيع 
واألواين  والصيين  والزجاجية  اخلزفية  واألواين 

الفخارية على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61246
والسلع  اخلوص  من  املصنوعة  للسلع  عقد، 
الربميلية  واألواين  الفلني  من  املصنوعة 

واألواين اخلشبية األخرى 

واخلردوات *62115 املنـزلية  والسلع  األثاث  بيع 
رسم  أساس  على  احلدائد  وجتارة  املعدنية 

أو عقد 

بيع السلع املصنوعة من اخلوص والسلع املصنوعة 
الربميلية واألدوات واألواين  الفلني واألواين  من 

اخلشبية األخرى على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61249
ات املنـزلية غري املصنَّفة  عقد، لألدوات واملعدَّ

يف موضع آخر 

واخلردوات *62115 املنـزلية  والسلع  األثاث  بيع 
رسم  أساس  على  احلدائد  وجتارة  املعدنية 

أو عقد 

يف  فة  املصنَّ غري  املنـزلية  ات  واملعدَّ األدوات  بيع 
موضع آخر على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6125
عقد، للسلع االستهالكية املختلفة 

خدمات الوكالء بالعمولة*6211
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رسم 61251 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
واملجالت  والصحف  للكتب  عقد،  أو 

واألدوات املكتبية 

بيع السلع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

واألدوات  واجملالت  والصحف  الكتب  بيع 
املكتبية على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61252
البصرية  ات  واملعدَّ التصوير  ات  ملعدَّ عقد، 

ات الدقيقة واملعدَّ

بيع السلع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد

ات  ات البصرية واملعدَّ ات التصوير واملعدَّ بيع معدَّ
الدقيقة على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61253
عقد، لأللعاب والُلعب

بيع البضائع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

بيع األلعاب والُلُعب على أساس رسم أو عقد

رسم 61254 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
الكبرية  والساعات  اليد  لساعات  عقد،  أو 

واملجوهرات 

بيع البضائع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

بيع ساعات اليد والساعات الكبرية واجملوهرات 
على أساس رسم أو عقد

رسم 61255 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  )مبا  الرياضية  للسلع  عقد،  أو 

الدراجات(

بيع البضائع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

بيع السلع الرياضية على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61256
عقد، للسلع اجللدية ولوازم السفر

بيع البضائع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

بيع السلع اجللدية ولوازم السفر على أساس رسم 
أو عقد

رسم 61259 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  عقد،  أو 

املصنَّفة يف موضع آخر 

بيع السلع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

فة يف  السلع االستهالكية املختلفة غري املصنَّ بيع 
موضع آخر على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6126
عقد، ملواد البناء واخلردوات املعدنية 

خدمات الوكالء بالعمولة *6211

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61261
عقد، ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح 

بيع الوقود بأنواعه والفلزات واملعادن اخلام *62113
والكيماويات  البناء  ومواد  واألخشاب 
الصناعية والتقنية على أساس رسم أو عقد 

بيع مواد اإلنشاء والزجاج املسطح على أساس 
رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61262
والتركيبات  والتركيبات  للتجهيزات  عقد، 

الصحية اخلزفية 

بيع الوقود بأنواعه والفلزات واملعادن اخلام *62113
والكيماويات  البناء  ومواد  واألخشاب 
الصناعية والتقنية على أساس رسم أو عقد 

بيع التجهيزات والتركيبات والتركيبات الصحية 
اخلزفية على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61263
عقد، لورق احلائط وأغطية األرضيات 

واخلردوات *62115 املنـزلية  واألدوات  األثاث  بيع 
رسم  أساس  على  احلدائد  وجتارة  املعدنية 

أو عقد 

بيع ورق احلائط وأغطية األرضيات على أساس 
رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61264
عقد، للبويات والورنيشات وطالءات اللّك

بيع الوقود بأنواعه والفلزات واملعادن اخلام *62113
والكيماويات  البناء  ومواد  واألخشاب 
الصناعية والتقنية على أساس رسم أو عقد 

بيع البويات والورنيشات وطالءات اللّك

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61265
عقد، للخردوات املعدنية والُعدد اليدوية 

واخلردوات *62115 املنـزلية  والسلع  األثاث  بيع 
رسم  أساس  على  احلدائد  وجتارة  املعدنية 

أو عقد 

بيع اخلردوات املعدنية والُعدد اليدوية على أساس 
رسم أو عقد
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أو 6127 أساس رسم  على  اجلملة  خدمات جتارة 
عقد للمنتجات الكيميائية والصيدلية 

خدمات الوكالء بالعمولة *6211

رسم 61271 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
األساسية  الصناعية  للكيماويات  عقد،  أو 

بة  والراتنجات املركَّ

بيع الوقود بأنواعه والفلزات واملعادن اخلام *62113
والكيماويات  البناء  ومواد  واألخشاب 
الصناعة والتقنية على أساس رسم أو عقد 

بيع الكيماويات الصناعية األساسية والراتنجات 
بة على أساس رسم أو عقد املركَّ

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61272
عقد، لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية 

بيع الوقود بأنواعه والفلزات واملعادن اخلام *62113
والكيماويات  البناء  ومواد  واألخشاب 
الصناعية والتقنية على أساس رسم أو عقد 

على  الكيميائية  الزراعية  واملنتجات  األمسدة  بيع 
أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61273
عقد، للسلع الصيدلية والطبية 

بيع السلع الصيدلية والطبية ومستحضرات *62117
التجميل على أساس رسم أو عقد 

بيع السلع الصيدلية والطبية على أساس رسم أو 
عقد

رسم 61274 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
وتقومي  اجلراحة  وأجهزة  ألدوات  عقد،  أو 

األعضاء 

بيع السلع الصيدلية والطبية ومستحضرات *62117
التجميل على أساس رسم أو عقد 

بيع أدوات وأجهزة اجلراحة وتقومي األعضاء على 
أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61275
التجميل  وأدوات  العطور  ألصناف  عقد، 

وصابون الزينة 

بيع السلع الصيدلية والطبية ومستحضرات *62117
التجميل على أساس رسم أو عقد

التجميل وصابون  وأدوات  العطور  أصناف  بيع 
الزينة على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61276
عقد، ملواد التنظيف

بيع السلع الصيدلية والطبية ومستحضرات *62117
التجميل على أساس رسم أو عقد 

بيع مواد التنظيف على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6128
ات واإلمدادات  عقد، لآلالت واملعدَّ

بيع املركبات ذات املحركات *6111

ذات *6113 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات 

الثلوج *6121 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة 

خدمات الوكالء بالعمولة *6211
ات *7542 خدمات بيع املعدَّ

رسم 61281 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  عقد،  أو 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة 

ذات *61111 للمركبات  اجلملة  جتارة  خدمات 
املحركات 

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو عقد، 
للمركبات ذات احملركات

ذات *61130 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات 

بيع قطع الغيار والتوابع للمركبات ذات احملركات 
على أساس رسم أو عقد

الثلوج *61210 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة 

وقطع  الثلوج  ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
أساس رسم  على  الصلة  ذات  والتوابـــع  الغيــار 

أو عقد
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رسم 61282 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
عدا  ما  األخرى،  النقل  ات  ملعدَّ عقد،  أو 

الدراجات 

ات الصناعية واملركبات، *62114 بيع اآلالت واملعدَّ
املحركات  ذات  املركبات  خالف 
على  النارية،  والدراجات  والدراجات 

أساس رسم أو عقد 

الدراجات،  ماعدا  األخرى،  النقل  ات  معدَّ بيع 
على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61283
ات املكاتب، مبا يف ذلك  عقد، آلالت ومعدَّ

أثاث املكاتب 

ات الصناعية واملركبات، *62114 بيع اآلالت واملعدَّ
املحركات  ذات  املركبات  خالف 
على  النارية،  والدراجات  والدراجات 

أساس رسم أو عقد

ات املكاتب، مبا يف ذلك أثاث  بيع اآلالت ومعدَّ
املكاتب، على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61284
عقد، للحواسيب والربامج اجلاهزة

واخلردوات *62115 املنـزلية  والسلع  األثاث  بيع 
رسم  أساس  على  احلدائد  وجتارة  املعدنية 

أو عقد 

بيع احلواسيب والربامج اجلاهزة على أساس رسم 
أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61285
واألراضي  الزراعة  ات  ومعدَّ آلالت  عقد، 
املعَشوشبة والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات 

ات الصناعية واملركبات، *62214 بيع اآلالت واملعدَّ
املحركات  ذات  املركبات  خالف 
على  النارية،  والدراجات  والدراجات 

أساس رسم أو عقد 

ات الزراعة واألراضي املعَشوشبة  بيع آالت ومعدَّ
أساس  على  اجلرارات،  ذلك  يف  مبا  والبساتني، 

رسم أو عقد

رسم 61286 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
التعدين واإلنشاء  ات  أو عقد، آلالت ومعدَّ

واهلندسة املدنية 

ات الصناعية واملركبات، *62114 بيع اآلالت واملعدَّ
املحركات  ذات  املركبات  خالف 
على  النارية،  والدراجات  والدراجات 

أساس رسم أو عقد 

واهلندسة  واإلنشاء  التعدين  ات  ومعدَّ آالت  بيع 
املدنية على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61287
ات املخصصة لصناعات  عقد، لآلالت واملعدَّ
ذات  األخرى  التشغيلية  واإلمدادات  معيَّنة 

الصلة 

ات الصناعية واملركبات، *62114 بيع اآلالت واملعدَّ
املحركات  ذات  املركبات  خالف 
على  النارية،  والدراجات  والدراجات 

أساس رسم أو عقد 

صة  املخصَّ األخرى  ات  واملعدَّ اآلالت  بيع 
ذات  التشغيلية  واإلمدادات  نة  معيَّ لصناعات 

الصلة

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61289
ات األخرى غري املصنَّفة  عقد، لآلالت واملعدَّ

يف موضع آخر 

ات الصناعية واملركبات، *62114 بيع اآلالت واملعدَّ
املحركات  ذات  املركبات  خالف 
على  النارية،  والدراجات  والدراجات 

أساس رسم أو عقد 

يف  فة  املصنَّ غري  األخرى  ات  واملعدَّ اآلالت  بيع 
موضع آخر على أساس رسم أو عقد

ات *75420 السلكية خدمات بيع املعدَّ لالتصاالت  الطرفية  ات  املعدَّ بيع 
والالسلكية على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 6129
عقد، للمنتجات األخرى 

خدمات الوكالء بالعمولة *6211

رسم 61291 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
والغازي  والسائل  الصلب  للوقود  عقد،  أو 

واملنتجات ذات الصلة 

بيع الوقود بأنواعه والفلزات واملعادن اخلام *62113
والكيماويات  البناء  ومواد  واألخشاب 
الصناعية والتقنية على أساس رسم أو عقد 

بيع الوقود الصلب والسائل والغازي واملنتجات 
ذات الصلة، على أساس رسم أو عقد

رسم 61292 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
بأشكاهلا  املعادن واملعادن  أو عقد، خلامات 

لية األوَّ

بيع الوقود بأنواعه والفلزات واملعادن اخلام *62113
والكيماويات  البناء  ومواد  واألخشاب 
الصناعية والتقنية، على أساس رسم أو عقد 

لية  األوَّ بأشكاهلا  واملعادن  املعادن  خامات  بيع 
على أساس رسم أو عقد
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خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61293
عقد، للخشب غري  املشذَّب

بيع الوقود بأنواعه والفلزات واملعادن اخلام *62113
والكيماويات  البناء  ومواد  واألخشاب 
الصناعية والتقنية على أساس رسم أو عقد 

أو  رسم  أساس  على  ب  املشذَّ غري  اخلشب  بيع 
عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61294
عقد، للورق والورق املقوى 

بيع السلع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

بيع الورق والورق املقوى على أساس رسم أو 
عقد

رسم 61295 أساس  على  اجلملة،  جتارة  خدمات 
إعادة  ومواد  واخلردة  للنفايات  عقد،  أو 

تدويرها 

بيع السلع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

بيع النفايات واخلردة ومواد إعادة تدويرها على 
أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61296
عقد، أللياف املواد النسجية 

بيع الوقود بأنواعه والفلزات واملعادن اخلام *62113
والكيماويات  البناء  ومواد  واألخشاب 
الصناعية والتقنية على أساس رسم أو عقد 

أو  رسم  أساس  على  النسجية  املواد  ألياف  بيع 
عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61297
عقد للكهرباء

بيع السلع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

بيع الكهرباء على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61298
عقد للمياه

بيع السلع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

بيع املياه على أساس رسم أو عقد

خدمات جتارة اجلملة، على أساس رسم أو 61299
عقد، للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى 

غري املصنَّفة يف موضع آخر 

بيع السلع غري املصنَّفة يف موضع آخر على *62118
أساس رسم أو عقد 

غري  األخرى  واملنتجات  الالفلزية  املعادن  بيع 
رسم  أساس  على  آخر  موضع  يف  فة   املصنَّ

أو عقد

القسم 62  خدمات جتارة التجزئة

املركبات *61خدمات جتارة التجزئة 62 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
ذات املحركات والدراجات النارية 

إصالح *63 خدمات  التجزئة؛  جتارة  خدمات 
السلع الشخصية واملنـزلية 

السلكية *75 واالتصاالت  الربيد  خدمات 
والالسلكية 

غري 621 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة 

املركبات *611 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
والتوابع  الغيار  قطع  بيع  املحركات؛  ذات 

ذات الصلة 
الدراجات *612 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 

الغيار  قطع  بيع  الثلوج؛  ومركبات  النارية 
والتوابع ذات الصلة 

البيع بالتجزئة لوقود املحركات *613
خدمات البيع بالتجزئة لألطعمة*631
خدمات البيع بالتجزئة للسلع غري الغذائية *632
السلكية *754 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 

والالسلكية 
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غري 6211 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لية الزراعية واحليوانات  املتخصصة للمواد األوَّ

احلّية 

املتخصصة *6329 للمنتجات  بالتجزئة  البيع 
األخرى غري الغذائية 

غري 62111 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحبوب والبذور الزيتية والفواكه 

الزيتية والبذور وعلف احليوان 

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للحبوب والبذور الزيتية والفواكه الزيتية والبذور 

وعلف احليوان

غري 62112 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألزهار والنباتات 

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
لألزهار والنباتات

غري 62114 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  مبا  احلّية،  للحيوانات  املتخصصة 

احليوانات األليفة 

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للحيوانات احلّية، مبا يف ذلك احليوانات األليفة

غري 62115 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واجللود  املدبوغة  غري  للجلود  املتخصصة 

واجللود املدبوغة 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للجلود غري املدبوغة واجللود واجللود املدبوغة 

غري 62119 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  الزراعية  لية  األوَّ للمواد  املتخصصة 

املصنَّفة يف موضع آخر 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

غري  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة  املصنَّ غري  الزراعية  لية  األوَّ للمواد  املتخصصة 

يف موضع آخر 

غري 6212 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألطعمة واملشروبات والتبغ 

البيع بالتجزئة لألطعمة واملشروبات والتبغ *6310

غري 62121 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للفواكه واخلضراوات 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة للفواكه واخلضراوات *63101
للفواكه واخلضراوات 

غري 62122 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملنتجات األلبان والبيض والزيوت 

والدهون الصاحلة لألكل 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة ملنتجات األلبان والبيض *63102
ملنتجات األلبان والبيض

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للزيوت والدهون الصاحلة لألكل

غري 62123 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحوم والدواجن والطرائد

البيع بالتجزئة للحوم )مبا يف ذلك الدواجن( *63103
ومنتجات اللحوم 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للحوم )مبا يف ذلك الدواجن( ومنتجات اللحوم

غري 62124 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
البحرية  واملأكوالت  لألمساك  املتخصصة 

األخرى 

البيع بالتجزئة لألمساك واملأكوالت البحرية *63104
األخرى

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى 

غري 62125 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحلويات السكرية واملخبوزات 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة للخبز وحلويات الدقيق*63105
للخبز وحلويات الدقيق

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة للحلويات السكرية *63106
للحلويات السكرية
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غري 62126 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمشروبات 

البيع بالتجزئة للمشروبات اليت ال ُتستهلك 63107
يف مكان البيع 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للمشروبات 

غري 62127 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للنب والشاي والكاكاو والتوابل

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للنب والشاي والكاكاو والتوابل

غري 62128 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملنتجات التبغ 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة ملنتجات التبغ *63108
ملنتجات التبغ 

غري 62129 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املصنَّفة  غري  الغذائية  للمنتجات  املتخصصة 

يف موضع آخر 

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
فة يف موضع آخر  للمنتجات الغذائية غري املصنَّ

غري 6213 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنسوجات واملالبس واألحذية 

واملالبس *6322 للمنسوجات  بالتجزئة  البيع 
واألحذية والسلع اجللدية 

ات *6323 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية 

غري 62131 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة خليوط الغزل واألقمشة 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة للمنسوجات *63221
للمنسوجات

غري 62132 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والستائر  املنـزلية  للبياضات  املتخصصة 
والستائر الشبكية واألصناف املنـزلية املختلفة 

املصنوعة من مواد نسجية 

الشبكية *63236 والستائر  للستائر  بالتجزئة  البيع 
من  املصنوعة  املختلفة  املنـزلية  واألصناف 

مواد نسجية

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
املنـزلية  واألصناف  الشبكية  والستائر  للستائر 

املختلفة املصنوعة من مواد منسوجة

غري 62133 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ألصناف املالبس وأصناف الفراء 

ومستلزمات املالبس

وأصناف *63222 املالبس  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
الفراء ومستلزمات املالبس

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
ومستلزمات  الفراء  وأصناف  املالبس  ألصناف 

املالبس

غري 62134 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألحذية 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة لألحذية*63223
لألحذية 

غري 6214 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  واألدوات  لألجهزة  املتخصصة 

املنـزلية 

ات *6323 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية 

غري 62141 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألثاثات املنـزلية 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة لألثاثات املنـزلية*63231
لألثاثات املنـزلية

غري 62142 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والتلفزيون   الراديو  ات  ملعدَّ املتخصصة 
والنوتات  واألسطوانات  املوسيقية  واآلالت 

املوسيقية واألشرطة 

والتلفزيون، *63234 الراديو  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
املوسيقية  واآلالت  والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ

واألسطوانات، والنوتات املوسيقية واألشرطة 

غري 62143 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ألدوات اإلنارة 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة ألدوات اإلنارة*63235
ألدوات اإلنارة
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غري 62144 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألجهزة املنـزلية 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة لألجهزة املنـزلية *63232
لألجهزة املنـزلية 

غري 62145 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املنـزلية وأدوات  األواين  املتخصصة ملختلف 
والصيين  والزجاجية  اخلزفية  واألواين  القطع 

واألواين الفخارية

املنـزلية *63233 األواين  ملختلف  بالتجزئة  البيع 
وأدوات القطع واألواين اخلزفية والزجاجية 

والصيين واألواين الفخارية 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
ملختلف األواين املنـزلية وأدوات القطع واألواين 

الفخارية والزجاجية والصيين واألواين اخلزفية

غري 62146 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
اخلوص  من  املصنوعة  للسلع  املتخصصة 
والسلع املصنوعة من الفلني واألواين الربميلية 

واألواين اخلشبية األخرى

املصنوعة *63237 والسلع  للخشب  بالتجزئة  البيع 
من الفلني والسلع املصنوعة من اخلوص

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
والسلع  الفلني  من  املصنوعة  والسلع  للخشب 

املصنوعة من اخلوص

غري 62149 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املنـزلية  ات  واملعدَّ لألدوات  املتخصصة 

املصنَّفة يف موضع آخر 

ات *63239 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
فة  ات املنـزلية غري املصنَّ لألجهزة واألدوات واملعدَّ

يف موضع آخر

غري 6215 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة

واملالبس *6322 للمنسوجات  بالتجزئة  البيع 
واألحذية والسلع اجللدية 

املعدنية، *6324 للخردوات  بالتجزئة  البيع 
اللّك،  وطالءات  والورنيشات  والدهانات 
ات  ومعدَّ ومواد  اإلنشاء،  ومواد  والزجاج 

“اصنع بنفسك”
والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 

ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى 

غري 62151 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملجالت  والصحف  للكتب  املتخصصة 

واألدوات املكتبية 

البيع بالتجزئة للكتب والصحف واملجالت *63253
واألدوات املكتبية

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للكتب والصحف واجملالت واألدوات املكتبية 

غري 62152 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
الفوتوغرايف  التصوير  ات  ملعدَّ املتخصصة 

ات الدقيقة ات البصرية واملعدَّ واملعدَّ

ات التصوير الفوتوغرايف *63254 البيع بالتجزئة ملعدَّ
ات البصرية واألجهزة الدقيقة  واملعدَّ

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير  ات  ملعدَّ

ات الدقيقة واملعدَّ

غري 62153 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة والُلَعب

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة والُلَعب*63294
لأللعاب والُلَعب

غري 62154 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لساعات اليد والساعات الكبرية  

واملجوهرات 

والساعات *63292 اليد  لساعات  بالتجزئة  البيع 
الكبرية  واملجوهرات

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
لساعات اليد والساعات الكبرية  واجملوهرات 



التناظر بني التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، والتصنيف املركزي املؤقت للمنتجات: التغيريات يف األبواب 5 إىل 9

469

التصنيف املركزي املؤقت للمنتجاتالتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

غري 62155 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  )مبا  الرياضية  للسلع  املتخصصة 

الدراجات(

البيع بالتجزئة للسلع الرياضية )مبا يف ذلك *63293
الدراجات(

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للسلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(

غري 62156 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع اجللدية ولوازم السفر

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة للسلع اجللدية ولوازم السفر*63224
للسلع اجللدية ولوازم السفر

غري 62159 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة غري 

املصنَّفة يف موضع آخر 

“اصنع *63244 ات  ومعدَّ ملواد  بالتجزئة  البيع 
بنفسك”

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
ات “اصنع بنفسك” ملواد ومعدَّ

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة للتذكارات*63296
للتذكارات

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
يف  فة  املصنَّ غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع 

موضع آخر

غري 6216 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد البناء واخلردوات املعدنية 

املعدنية، *6324 للخردوات  بالتجزئة  البيع 
اللّك،  وطالءات  والورنيشات  والدهانات 
ات  ومعدَّ ومواد  اإلنشاء،  ومواد  والزجاج 

“اصنع بنفسك”
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى 

غري 62161 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة للزجاج *63243
للزجاج املستخدم يف اإلنشاءات

البيع بالتجزئة ملواد اإلنشاء غري املصنَّفة يف *63245
موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
فة يف موضع آخر ملواد اإلنشاء غري املصنَّ

املحالت 62162 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والتركيبات  للتجهيزات  املتخصصة  غري 

والتركيبات الصحية اخلزفية 

البيع بالتجزئة ملواد اإلنشاء غري املصنَّفة يف *63245
موضع آخر

غري  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد اإلنشاء والتجهيزات والتركيبات 

والتركيبات الصحية اخلزفية

غري 62163 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لورق احلائط وأغطية األرضيات 

البيع بالتجزئة ملواد التنظيف وورق احلائط *63291
وأغطية األرضيات 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
لورق احلائط وأغطية األرضيات 

غري 62164 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
وطالءات  والورنيشات  للبويات  املتخصصة 

اللّك

والورنيشات *63242 للبويات  بالتجزئة  البيع 
وطالءات اللّك 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للبويات والورنيشات وطالءات اللّك

غري 62165 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والُعدد  املعدنية  للخردوات  املتخصصة 

اليدوية 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة للخردوات املعدنية *63241
للخردوات املعدنية والُعدد اليدوية 

غري 6217 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنتجات الكيميائية والصيدلية

والطبية *6321 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
ومستحضرات التجميل
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غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية األخرى 

غري 62172 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
الزراعية  واملنتجات  لألمسدة  املتخصصة 

الكيميائية 

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية 

غري 62173 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع الصيدلية والطبية

والطبية *63211 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
وأجهزة تقومي األعضاء

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للسلع الصيدلية والطبية

غري 62174 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ألدوات وأجهزة اجلراحة وتقومي 

األعضاء

والطبية *63211 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
وأجهزة تقومي األعضاء

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
لألدوات اجلراحية وأجهزة تقومي األعضاء

غري 62175 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
وأدوات  العطور  ألصناف  املتخصصة 

التجميل وصابون الزينة 

وأدوات *63212 العطور  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
التجميل وصابون الزينة

غري  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
التجميل  وأدوات  العطور  ألصناف  املتخصصة 

وصابون الزينة

غري 62176 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد التنظيف 

البيع بالتجزئة ملواد التنظيف وورق احلائط *63291
وأغطية األرضيات 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
ملواد التنظيف

غري 6218 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات  املتخصصة لآلالت واملعدَّ

بيع املركبات ذات املحركات *6111

ذات *6113 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات 

الثلوج *6121 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة 

والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى
ات *7542 خدمات بيع املعدَّ

غري 62181 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املتخصصة 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة للمركبات ذات املحركات*61112
للمركبات ذات احملركات 

ذات *61130 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
لقطع الغيار والتوابع للمركبات ذات احملركات

الثلوج *61210 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
للدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار 

والتوابع ذات الصلة 
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غري 62182 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ماعدا  األخرى،  النقل  ات  ملعدَّ املتخصصة 

الدراجات 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
ات النقل األخرى، ماعدا الدراجات ملعدَّ

غري 62183 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات املكاتب، مبا يف  املتخصصة آلالت ومعدَّ

ذلك أثاث املكاتب

ات املكتبية*63251 خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة لّلوازم واملعدَّ
ات املكتبية لّلوازم واملعدَّ

غري 62184 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحواسيب والربامج اجلاهزة

للحواسيب *63252 بالتجزئة  املتخصص  البيع 
والربامج اجلاهزة 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
بالتجزئة للحواسيب والربامج اجلاهزة

غري 62185 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات الزراعة واألراضي  املتخصصة آلالت ومعدَّ

املعَشوشبة والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
املعَشوشبة  واألراضي  الزراعة  ات  ومعدَّ آلالت 

والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات

غري 62186 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات التعدين واإلنشاء  املتخصصة آلالت ومعدَّ

واهلندسة املدنية

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

غري  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واإلنشاء  التعدين  ات  ومعدَّ آلالت  املتخصصة 

واهلندسة املدنية

غري 62187 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املتخصصة 
واإلمدادات  معيَّنة  لصناعة  صة  املخصَّ

التشغيلية ذات الصلة

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
األخرى  احملددة  الصناعية  ات  واملعدَّ لآلالت 

واإلمدادات التشغيلية ذات الصلة

غري 62189 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املتخصصة 

املصنَّفة يف موضع آخر 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
فة يف موضع  ات األخرى غري املصنَّ لآلالت واملعدَّ

آخر 
ات *75420 غري خدمات بيع املعدَّ احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات الطرفية لالتصالت السلكية  املتخصصة للمعدَّ
والالسلكية

غري 6219 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنتجات األخرى 

البيع بالتجزئة لوقود املحركات*6130

والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

غري 62191 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للوقود الصلب والسائل والغازي 

واملنتجات ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة لوقود املحركات*61300
لوقود احملركات

البيع بالتجزئة لزيت الوقود والغاز املعبأ يف *63297
أسطوانات والفحم واخلشب

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
لزيت الوقود والغاز املعبأ يف أسطوانات والفحم 

واخلشب
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غري 62194 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للورق والورق املقوى

ات املكتبية*63251 خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة البيع بالتجزئة للَّوازم واملعدَّ
للورق والورق املقوى

غري 62199 املحالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  املتخصصة 

األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة من احملالت غري املتخصصة 
فة  للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى غري املصنَّ

يف موضع آخر

املحالت 622 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة

املركبات *611 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
والتوابع  الغيار  قطع  بيع  املحركات؛  ذات 

ذات الصلة
الدراجات *612 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 

الغيار  قطع  بيع  الثلوج؛  ومركبات  النارية 
والتوابع ذات الصلة

البيع بالتجزئة لوقود املحركات*613
خدمات البيع بالتجزئة لألطعمة*631
خدمات البيع بالتجزئة للسلع غري الغذائية*632
السلكية *754 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 

والالسلكية

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 6221
لية الزراعية واحليوانات احلّية  للمواد األوَّ

غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية األخرى

املحالت 62211 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحبوب والبذور الزيتية والفواكه 

الزيتية والبذور وعلف احليوان

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحبوب والبذور الزيتية والفواكه الزيتية والبذور 

وعلف احليوان

املحالت 62212 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألزهار والنباتات

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لألزهار والنباتات

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62214
للحيوانات احلّية، مبا يف ذلك احليوانات األليفة

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحيوانات احلّية، مبا يف ذلك احليوانات األليفة

املحالت 62215 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واجللود  املدبوغة  غري  للجلود  املتخصصة 

واجللود املدبوغة

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للجلود غري املدبوغة واجللود واجللود املدبوغة

املحالت 62219 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  الزراعية  لية  األوَّ للمواد  املتخصصة 

املصنَّفة يف موضع آخر

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
موضع  يف  فة  املصنَّ غري  الزراعية  لية  األوَّ للمواد 

آخر

املحالت 6222 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألطعمة واملشروبات والتبغ

البيع بالتجزئة لألطعمة واملشروبات والتبغ*6310

املحالت 62221 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للفواكه واخلضراوات

املتخصصة البيع بالتجزئة للفواكه واخلضراوات*63101 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للفواكه واخلضراوات
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املحالت 62222 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملنتجات األلبان والبيض والزيوت 

والدهون الصاحلة لألكل

املتخصصة البيع بالتجزئة ملنتجات األلبان والبيض*63102 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ملنتجات األلبان والبيض 

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للزيوت والدهون الصاحلة لألكل

املحالت 62223 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحوم والدواجن والطرائد

البيع بالتجزئة للحوم )مبا يف ذلك الدواجن( *63103
ومنتجات اللحوم

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحوم )مبا يف ذلك الدواجن( ومنتجات اللحوم

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62224
لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى

البحرية *63104 واألغذية  لألمساك  بالتجزئة  البيع 
األخرى 

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى

املحالت 62225 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحلويات السكرية واملخبوزات

املتخصصة البيع بالتجزئة للخبز وحلويات الدقيق*63105 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للخبز وحلويات الدقيق

املتخصصة البيع بالتجزئة للحلويات السكرية*63106 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحلويات السكرية

املحالت 62226 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمشروبات

البيع بالتجزئة للمشروبات اليت ال ُتستهلك *63107
يف املكان

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للمشروبات

املحالت 62227 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للنب والشاي والكاكاو والتوابل

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر 

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للنب والشاي والكاكاو والتوابل

املحالت 62228 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملنتجات التبغ

املتخصصة البيع بالتجزئة ملنتجات التبغ*63108 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ملنتجات التبغ

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62229
للمنتجات الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة يف موضع آخر  للمنتجات الغذائية غري املصنَّ

خدمات جتارة التجزئة للمحالت املتخصصة 6223
للمنسوجات واملالبس واألحذية

واملالبس *6322 للمنسوجات  بالتجزئة  البيع 
واألحذية والسلع اجللدية 

ات *6323 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية

املحالت 62231 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة خليوط الغزل واألقمشة

املتخصصة البيع بالتجزئة للمنسوجات*63221 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للمنسوجات

املحالت 62232 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والستائر  املنـزلية  للبياضات  املتخصصة 
والستائر الشبكية واألصناف املنـزلية املختلفة 

املصنوعة من مواد نسجية

الشبكية *63236 والستائر  للستائر  بالتجزئة  البيع 
من  املصنوعة  املختلفة  املنـزلية  واألصناف 

مواد نسجية

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
الشبكية  والستائر  والستائر  املنـزلية  للبياضات 
مواد  من  املصنوعة  املختلفة  املنـزلية  واألصناف 

نسجية

املحالت 62233 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ألصناف املالبس وأصناف الفراء 

ومستلزمات املالبس

وأصناف *63222 املالبس  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
الفراء ومستلزمات املالبس

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ومستلزمات  الفراء  وأصناف  املالبس  ألصناف 

املالبس

املحالت 62234 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألحذية

املتخصصة البيع بالتجزئة لألحذية*63223 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لألحذية
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خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 6224
ات املنـزلية لألجهزة واألدوات واملعدَّ

ات *6323 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية

املحالت 62241 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألثاثات املنـزلية

املتخصصة البيع بالتجزئة لألثاثات املنـزلية*63231 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لألثاثات املنـزلية

املحالت 62242 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ املتخصصة 
والنوتات  واألسطوانات،  املوسيقية  واآلالت 

املوسيقية واألشرطة 

والتلفزيون، *63234 الراديو  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املوسيقية  واآلالت  والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ

واألسطوانات، والنوتات املوسيقية واألشرطة 

املحالت 62243 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة أدوات اإلنارة

املتخصصة البيع بالتجزئة ألدوات اإلنارة*63235 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ألدوات اإلنارة

املحالت 62244 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لألجهزة املنـزلية

املتخصصة البيع بالتجزئة لألجهزة املنـزلية *63232 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لألجهزة املنـزلية

املحالت 62245 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املنـزلية وأدوات  األواين  املتخصصة ملختلف 
والصيين  والزجاجية  اخلزفية  واألواين  القطع 

واألواين الفخارية

املنـزلية *63233 األواين  ملختلف  بالتجزئة  البيع 
وأدوات القطع واألواين اخلزفية والزجاجية 

والصيين واألواين الفخارية

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ملختلف األواين املنـزلية وأدوات القطع واألواين 

اخلزفية والزجاجية والصيين واألواين الفخارية

املحالت 62246 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
اخلوص  من  املصنوعة  للسلع  املتخصصة 
والسلع املصنوعة من الفلني واألواين الربميلية 

واألواين اخلشبية األخرى

املصنوعة *63237 والسلع  للخشب  بالتجزئة  البيع 
من الفلني والسلع املصنوعة من اخلوص

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والسلع  الفلني  من  املصنوعة  والسلع  للخشب 

املصنوعة من اخلوص

املحالت 62249 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املنـزلية  ات  واملعدَّ لألدوات  املتخصصة 

املصنَّفة يف موضع آخر

ات *63239 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية غري املصنَّفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة  ات املنـزلية غري املصنَّ لألجهزة واألدوات واملعدَّ

يف موضع آخر

املحالت 6225 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة

واملالبس *6322 للمنسوجات  بالتجزئة  البيع 
واألحذية والسلع اجللدية

البيع بالتجزئة للخردوات املعدنية والدهانات *6324
والورنيشات وطالءات اللّك، والزجاج ومواد 

ات “اصنع بنفسك” اإلنشاء، ومواد ومعدَّ
والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 

ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62251
للكتب والصحف واملجالت واألدوات املكتبية

البيع بالتجزئة للكتب والصحف واملجالت *63253
واألدوات املكتبية

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للكتب والصحف واجملالت واألدوات املكتبية
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املحالت 62252 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
الفوتوغرايف  التصوير  ات  ملعدَّ املتخصصة 

ات الدقيقة ات البصرية واملعدَّ واملعدَّ

ات التصوير الفوتوغرايف *63254 البيع بالتجزئة ملعدَّ
ات البصرية واألجهزة الدقيقة واملعدَّ

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير  ات  ملعدَّ

ات الدقيقة واملعدَّ

املحالت 62253 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لأللعاب والُلَعب 

املتخصصة البيع بالتجزئة لأللعاب والُلَعب*63294 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لأللعاب والُلَعب 

املحالت 62254 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لساعات اليد والساعات الكبرية 

واملجوهرات

والساعات *63292 اليد  لساعات  بالتجزئة  البيع 
الكبرية واملجوهرات

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لساعات اليد والساعات الكبرية  واجملوهرات

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62255
للسلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(

البيع بالتجزئة للسلع الرياضية )مبا يف ذلك *63293
الدراجات(

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للسلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(

املحالت 62256 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع اجللدية ولوازم السفر

املتخصصة البيع بالتجزئة للسلع اجللدية ولوازم السفر*63224 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للسلع اجللدية ولوازم السفر

املحالت 62259 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع االستهالكية املختلفة غري 

املصنَّفة يف موضع آخر

“اصنع *63244 ات  ومعدَّ ملواد  بالتجزئة  البيع 
بنفسك”

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات “اصنع بنفسك” ملواد ومعدَّ

املتخصصة البيع بالتجزئة للتذكارات*63296 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للتذكارات

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
يف  فة  املصنَّ غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع 

موضع آخر

املحالت 6226 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية

املعدنية، *6324 للخردوات  بالتجزئة  البيع 
اللّك،  وطالءات  والورنيشات  والدهانات 
ات  ومعدَّ ومواد  اإلنشاء،  ومواد  والزجاج 

“اصنع بنفسك”
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

املحالت 62261 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح

املتخصصة البيع بالتجزئة للزجاج*63243 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للزجاج املستخَدم يف اإلنشاءات

البيع بالتجزئة ملواد اإلنشاء غري املصنَّفة يف *63245
موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة يف موضع آخر ملواد اإلنشاء غري املصنَّ

املحالت 62262 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والتركيبات  للتجهيزات  املتخصصة 

والتركيبات الصحية اخلزفية

البيع بالتجزئة ملواد اإلنشاء غري املصنَّفة يف *63245
موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
والتركيبات  والتجهيزات  اإلنشاء  ملواد 

والتركيبات الصحية اخلزفية

املحالت 62263 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة لورق احلائط وأغطية األرضيات

البيع بالتجزئة ملواد التنظيف وورق احلائط *63291
وأغطية األرضيات

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لورق احلائط وأغطية األرضيات

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62264
للدهانات والورنيشات وطالءات اللّك

والورنيشات *63242 للدهانات  بالتجزئة  البيع 
وطالءات اللّك

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للدهانات والورنيشات وطالءات اللّك
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خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62265
للخردوات املعدنية والُعدد اليدوية

املتخصصة البيع بالتجزئة للخردوات املعدنية *63241 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للُعدد املعدنية

املحالت 6227 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنتجات الكيميائية والصيدلية

والطبية *6321 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
ومستحضرات التجميل

غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية األخرى

املحالت 62272 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
الزراعية  واملنتجات  لألمسدة  املتخصصة 

الكيميائية

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية

املحالت 62273 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للسلع الصيدلية والطبية

والطبية *63211 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
وأجهزة تقومي األعضاء

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للسلع الصيدلية والطبية

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62274
ألدوات وأجهزة اجلراحة وتقومي األعضاء

والطبية *63211 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
وأجهزة تقومي األعضاء

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ألجهزة اجلراحة وتقومي األعضاء

املحالت 62275 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
وأدوات  العطور  ألصناف  املتخصصة 

التجميل وصابون الزينة

وأدوات *63212 العطور  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
التجميل وصابون الزينة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
وصابون  التجميل  وأدوات  العطور  ألصناف 

الزينة

املحالت 62276 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة ملواد التنظيف

البيع بالتجزئة ملواد التنظيف وورق احلائط *63291
وأغطية األرضيات

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ملواد التنظيف

املحالت 6228 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات املتخصصة لآلالت واملعدَّ

بيع املركبات ذات املحركات*6111

ذات *6113 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات

الثلوج *6121 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى
ات *7542 خدمات بيع املعدَّ

املحالت 62281 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املتخصصة 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار وامللحقات ذات الصلة

املتخصصة البيع بالتجزئة للمركبات ذات املحركات*61112 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للمركبات ذات احملركات 

ذات *61130 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لقطع الغيار والتوابع للمركبات ذات احملركات
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الثلوج *61210 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار 

والتوابع ذات الصلة

املحالت 62282 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ماعدا  األخرى،  النقل  ات  ملعدَّ املتخصصة 

الدرجات

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات النقل األخرى، ماعدا الدرجات ملعدَّ

املحالت 62283 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات املكاتب، مبا يف  املتخصصة آلالت ومعدَّ

ذلك أثاث املكاتب

ات املكتبية*63251 املتخصصة البيع بالتجزئة للَّوازم واملعدَّ احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات املكتبية وازم واملعدَّ للَّ

املحالت 62284 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للحواسيب والربامج اجلاهزة

املتخصصة البيع بالتجزئة للحواسيب والربامج اجلاهزة*63252 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحواسيب والربامج اجلاهزة 

خدمات جتارة التجزئة من املحالت املتخصصة 62285
ات الزراعة واألراضي املعَشوشبة  آلالت ومعدَّ

والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املعشوشبة  واألراضي  الزراعة  ات  ومعدَّ آلالت 

والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات

املحالت 62286 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات التعدين واإلنشاء  املتخصصة آلالت ومعدَّ

واهلندسة املدنية

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واهلندسة  واإلنشاء  التعدين  ات  ومعدَّ آلالت 

املدنية

املحالت 62287 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
الصناعية  ات  واملعدَّ لآلالت  املتخصصة 
واإلمدادات  معيَّنة  لصناعات  صة  املخصَّ

التشغيلية ذات الصلة

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املخّصصة  األخرى  الصناعية  ات  واملعدَّ لآلالت 
ذات  التشغيلية  واإلمدادات  نة  معيَّ لصناعات 

الصلة

املحالت 62289 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املتخصصة 

املصنَّفة يف موضع آخر

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة يف موضع  ات األخرى غري املصنَّ لآلالت واملعدَّ

آخر
ات *75420 املتخصصة خدمات بيع املعدَّ احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 

ات الطرفية لالتصاالت السلكية والالسلكية للمعدَّ

املحالت 6229 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للمنتجات األخرى

البيع بالتجزئة لوقود املحركات*6130

والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

املحالت 62291 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للوقود الصلب والسائل والغازي 

واملنتجات ذات الصلة

املتخصصة البيع بالتجزئة لوقود املحركات*61300 احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لوقود احملركات
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البيع بالتجزئة لزيت الوقود والغاز املعبأ يف *63297
أسطوانات والفحم واخلشب

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
لزيوت الوقود والغاز املعبأ يف أسطوانات والفحم 

واخلشب

املحالت 62294 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
املتخصصة للورق والورق املقوَّى

ات املكتبية*63251 املتخصصة البيع بالتجزئة للَّوازم واملعدَّ احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
للورق والورق املقوى

املحالت 62299 من  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  املتخصصة 

األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

املتخصصة  احملالت  من  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة  للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى غري املصنَّ

يف موضع آخر

الشراء 623 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الربيدية

املركبات *611 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
والتوابع  الغيار  قطع  بيع  املحركات؛  ذات 

ذات الصلة
الدراجات *612 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 

الغيار  قطع  بيع  الثلوج؛  ومركبات  النارية 
والتوابع ذات الصلة

البيع بالتجزئة لوقود املحركات*613
خدمات البيع بالتجزئة لألطعمة*631
خدمات البيع بالتجزئة للسلع غري الغذائية*632
السلكية *754 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 

والالسلكية
خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 6231

لية الزراعية واحليوانات احلّية للمواد األوَّ
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62311
الزيتية  والفواكه  الزيتية  والبذور  للحبوب 

والبذور وعلف احليوان

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحبوب والبذور الزيتية والفواكه الزيتية والبذور 

وعلف احليوان

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62312
لألزهار والنباتات

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لألزهار والنباتات

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62314
احليوانات  ذلك  يف  مبا  احلّية،  للحيوانات 

األليفة

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحيوانات احلّية، مبا يف ذلك احليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62315
واجللود  واجللود  املدبوغة  غري  للجلود 

املدبوغة

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للجلود غري املدبوغة واجللود واجللود املدبوغة

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62319
يف  املصنَّفة  غري  الزراعية  لية  األوَّ للمــواد 

موضع آخر

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
موضع  يف  فة  املصنَّ غري  الزراعية  لية  األوَّ للمواد 

آخر
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خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 6232
لألطعمة واملشروبات والتبغ

البيع بالتجزئة لألطعمة واملشروبات والتبغ*6310

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62321
للفواكه واخلضراوات

الربيدية البيع بالتجزئة للفواكه واخلضراوات*63101 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للفواكه واخلضراوات

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62322
ملنتجات األلبان والبيض والزيوت والدهون 

الصاحلة لألكل

الربيدية البيع بالتجزئة ملنتجات األلبان والبيض*63102 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ملنتجات األلبان والبيض

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للزيوت والدهون الصاحلة لألكل

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62323
للحوم والدواجن والطرائد

البيع بالتجزئة للحوم )مبا يف ذلك الدواجن( *63103
ومنتجات اللحوم

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحوم )مبا يف ذلك الدواجن( ومنتجات اللحوم

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62324
لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى

البيع بالتجزئة لألمساك واملأكوالت البحرية *63104
األخرى

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للزيوت والدهون الصاحلة لألكل

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62325
للحلويات السكرية واملخبوزات

الربيدية البيع بالتجزئة للخبز وحلويات الدقيق*63105 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للخبز وحلويات الدقيق

الربيدية البيع بالتجزئة للحلويات السكرية*63106 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحلويات السكرية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62326
للمشروبات

البيع بالتجزئة للمشروبات اليت ال ُتستهلك *63107
يف املكان

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للمشروبات

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62327
للنب والشاي والكاكاو والتوابل

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للنب والشاي والكاكاو والتوابل

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62328
ملنتجات التبغ

الربيدية البيع بالتجزئة ملنتجات التبغ*63108 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ملنتجات التبغ

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62329
موضع  يف  املصنَّفة  غري  الغذائية  للمنتجات 

آخر

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة يف موضع آخر للمنتجات الغذائية غري املصنَّ

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 6233
للمنسوجات واملالبس واألحذية

واملالبس *6322 للمنسوجات  بالتجزئة  البيع 
واألحذية والسلع اجللدية

واألدوات *6323 لألجهزة  بالتجزئة  البيـــع 
ات املنـزلية واملعدَّ

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62331
خليوط الغزل واألقمشة

الربيدية البيع بالتجزئة للمنسوجات*63221 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للمنسوجات
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خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62332
للبياضات املنـزلية والستائر والستائر الشبكية 
واألدوات املنـزلية املختلفة املصنوعة من مواد 

نسجية

الشبكية *63236 والستائر  للستائر  بالتجزئة  البيع 
من  املصنوعة  املختلفة  املنـزلية  واألدوات 

مواد نسجية

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
املنـزلية  واألدوات  الشبكية  والستائر  للستائر 

املختلفة املصنوعة من مواد نسجية

الشراء 62333 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الفراء  وأصناف  املالبس  ألصناف  الربيدية 

ومستلزمات املالبس

وأصناف *63222 املالبس  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
الفراء ومستلزمات املالبس

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ومستلزمات  الفراء  وأصناف  املالبس  ألصناف 

املالبس

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62334
لألحذية

الربيدية البيع بالتجزئة لألحذية*63223 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لألحذية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 6234
ات املنـزلية لألجهزة واألدوات واملعدَّ

ات *6323 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62341
لألثاثات املنـزلية

الربيدية البيع بالتجزئة لألثاثات املنـزلية*63231 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لألثاثات املنـزلية

الشراء 62342 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات الراديو والتلفزيون، واآلالت  الربيدية ملعدَّ
املوسيقية واألسطوانات، والنوتات املوسيقية 

واألشرطة

والتلفزيون، *63234 الراديو  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
املوسيقية  واآلالت  والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ

واألسطوانات، والنوتات املوسيقية واألشرطة

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62343
ألدوات اإلنارة

الربيدية البيع بالتجزئة ألدوات اإلنارة*63235 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ألدوات اإلنارة

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62344
لألجهزة املنـزلية

الربيدية البيع بالتجزئة لألجهزة املنـزلية*63232 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لألجهزة املنـزلية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62345
القطع  وأدوات  املنـزلية  األواين  ملختلف 
واألواين اخلزفية والزجاجية والصيين واألواين 

الفخارية

املنـزلية *63233 األواين  ملختلف  بالتجزئة  البيع 
واألواين  اخلزفية  واألواين  القطع  وأدوات 

الزجاجية والصيين واألواين الفخارية

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ملختلف األواين املنـزلية وأدوات القطع واألواين 

اخلزفية والزجاجية والصيين واألواين الفخارية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62346
للسلع املصنوعة من اخلوص والسلع املصنوعة 
من الفلني واألواين الربميلية واألواين اخلشبية 

األخرى

املصنوعة *63237 والسلع  للخشب  بالتجزئة  البيع 
من الفلني والسلع املصنوعة من اخلوص

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
والسلع  الفلني  من  املصنوعة  والسلع  للخشب 

املصنوعة من اخلوص

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62349
يف  املصنَّفة  غري  املنـزلية  ات  واملعدَّ لألدوات 

موضع آخر

ات *63239 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة  ات املنـزلية غري املصنَّ لألجهزة واألدوات واملعدَّ

يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 6235
للسلع االستهالكية املختلفة

واملالبس *6322 للمنسوجات  بالتجزئة  البيع 
واألحذية والسلع اجللدية

املعدنية *6324 للخردوات  بالتجزئة  البيع 
اللّك،  وطالءات  والورنيشات  والدهانات 
ات  ومعدَّ ومواد  اإلنشاء،  ومواد  والزجاج 

“اصنع بنفسك”
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والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62351
واألدوات  واملجالت  والصحف  للكتب 

املكتبية

البيع بالتجزئة للكتب والصحف واملجالت *63253
واألدوات املكتبية

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للكتب والصحف واجملالت واألدوات املكتبية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62352
واملعدَّات  الفوتوغرايف  التصوير  ات  ملعدَّ

البصرية واألجهزة الدقيقة

ات التصوير الفوتوغرايف *63254 البيع بالتجزئة ملعدَّ
ات البصرية واألجهزة الدقيقة واملعدَّ

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير  ات  ملعدَّ

واألجهزة الدقيقة

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62353
لأللعاب والُلَعب

الربيدية البيع بالتجزئة لأللعاب والُلَعب*63294 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لأللعاب والُلَعب

الشراء 62354 بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
الكبرية  والساعات  اليد  لساعات  الربيدية 

واملجوهرات

والساعات *63292 اليد  لساعات  بالتجزئة  البيع 
الكبرية  واملجوهرات

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لساعات اليد والساعات الكبرية  واجملوهرات

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62355
للسلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(

البيع بالتجزئة للسلع الرياضية )مبا يف ذلك *63293
الدراجات(

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للسلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62356
للسلع اجللدية ولوازم السفر

الربيدية البيع بالتجزئة للسلع اجللدية ولوازم السفر*63224 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للسلع اجللدية ولوازم السفر

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62359
للسلع االستهالكية املختلفة غري املصنَّفة يف 

موضع آخر

“اصنع *63244 ات  ومعدَّ ملواد  بالتجزئة  البيع 
بنفسك”

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات “اصنع بنفسك” ملواد ومعدَّ

الربيدية البيع بالتجزئة للتذكارات*63296 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للتذكارات

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
يف  فة  املصنَّ غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع 

موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 6236
ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية

املعدنية، *6324 للخردوات  بالتجزئة  البيع 
اللّك،  وطالءات  والورنيشات  والدهانات 
ات  ومعدَّ ومواد  اإلنشاء،  ومواد  والزجاج 

“اصنع بنفسك”
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62361
ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح

الربيدية البيع بالتجزئة للزجاج*63243 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للزجاج املستخَدم يف اإلنشاءات



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

482

التصنيف املركزي املؤقت للمنتجاتالتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

البيع بالتجزئة ملواد اإلنشاء غري املصنَّفة يف *63245
موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة يف موضع آخر ملواد اإلنشاء غري املصنَّ

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62362
للتجهيزات والتركيبات والتركيبات الصحية 

اخلزفية

البيع بالتجزئة ملواد اإلنشاء غري املصنَّفة يف *63245
موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية ملواد 
والتركيبات  والتركيبات  والتجهيزات  اإلنشاء 

الصحية اخلزفية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62363
لورق احلائط وأغطية األرضيات

البيع بالتجزئة ملواد التنظيف وورق احلائط *63291
وأغطية األرضيات

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لورق احلائط وأغطية األرضيات

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62364
للدهانات والورنيشات وطالءات اللّك

والورنيشات *63242 للدهانات  بالتجزئة  البيع 
وطالءات اللّك

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للبويات والورنيشات وطالءات اللّك

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62365
للخردوات املعدنية والُعدد اليدوية

الربيدية البيع بالتجزئة للخردوات املعدنية*63241 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للخردوات املعدنية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 6237
للمنتجات الكيميائية والصيدلية

والطبية *6321 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
ومستحضرات التجميل

غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية األخرى

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62372
لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62373
للسلع الصيدلية والطبية

والطبية *63211 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
وأجهزة تقومي األعضاء

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للسلع الصيدلية والطبية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62374
ألدوات وأجهزة اجلراحة وتقومي األعضاء

والطبية *63211 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
وأجهزة تقومي األعضاء

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للسلع الصيدلية والطبية وأجهزة تقومي األعضاء

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62375
ألصناف العطور وأدوات التجميل وصابون 

الزينة

وأصناف *63212 العطور  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
التجميل وصابون الزينة

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
وصابون  التجميل  وأدوات  العطور  ألصناف 

الزينة

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62376
ملواد التنظيف

البيع بالتجزئة ملواد التنظيف وورق احلائط *63291
وأغطية األرضيات

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ملواد التنظيف

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 6238
ات واإلمدادات لآلالت واملعدَّ

بيع املركبات ذات املحركات*6111

ذات *6113 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات

الثلوج *6121 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
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غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية األخرى

ات *7542 خدمات بيع املعدَّ

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62381
والدراجات  املحركات  ذات  للمركبات 
الغيار  وقطع  الثلوج  ومركبات  النارية 

والتوابع ذات الصلة

الربيدية البيع بالتجزئة للمركبات ذات املحركات*61112 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للمركبات ذات احملركات

ذات *61130 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لقطع الغيار والتوابع للمركبات ذات احملركات

الثلوج *61210 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للدرجات النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار 

والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62382
ات النقل األخرى، ما عدا الدراجات ملعدَّ

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات النقل األخرى، ما عدا الدراجات ملعدَّ

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62383
ات املكاتب، مبا يف ذلك أثاث  آلالت ومعدَّ

املكاتب

ات املكتبية*63251 الربيدية البيع بالتجزئة لّلوازم واملعدَّ الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات املكتبية لّلوازم واملعدَّ

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62384
للحواسيب والربامج اجلاهزة

الربيدية البيع بالتجزئة للحواسيب والربامج اجلاهزة*63252 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
للحواسيب والربامج اجلاهزة

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62385
ات الزراعة واألراضي املعُشوشبة  آلالت ومعدَّ

والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
املعُشوشبة  واألراضي  الزراعة  ات  ومعدَّ آلالت 

والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62386
ات التعدين واإلنشاء واهلندسة  آلالت ومعدَّ

املدنية

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
واهلندسة  واإلنشاء  التعدين  ات  ومعدَّ آلالت 

املدنية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62387
صة  املخصَّ األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت 
لصناعات معيَّنة واإلمدادات التشغيلية ذات 

الصلة

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
صة لصناعات  ات األخرى املخصَّ لآلالت واملعدَّ

نة واإلمدادات التشغيلية ذات الصلة معيَّ

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62389
يف  املصنَّفة  غري  األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت 

موضع آخر

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة يف موضع  ات األخرى غري املصنَّ لآلالت واملعدَّ

آخر
ات *75420 الربيدية خدمات بيع املعدَّ الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 

السلكية  لالتصاالت  الطرفية  ات  للمعدَّ
والالسلكية

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 6239
للمنتجات األخرى

البيع بالتجزئة لوقود املحركات*6130
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والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62391
للوقود الصلب والسائل والغازي واملنتجات 

ذات الصلة

الربيدية البيع بالتجزئة لوقود املحركات*61300 الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لوقود احملركات

البيع بالتجزئة لزيت الوقود والغاز املعبأ يف *63297
أسطوانات والفحم واخلشب

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
لزيت الوقود والغاز املعبأ يف أسطوانات والفحم 

واخلشب

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62394
للورق والورق املقوَّى

ات املكتبية*63251 الربيدية البيع بالتجزئة للَّوازم واملعدَّ الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
ى للورق والورق املقوَّ

خدمات جتارة التجزئة بأوامر الشراء الربيدية 62399
غري  األخرى  واملنتجات  الالفلزية  للمعادن 

املصنَّفة يف موضع آخر

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

الربيدية  الشراء  بأوامر  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة  للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى غري املصنَّ

يف موضع آخر

غري 624 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت

املركبات *611 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
والتوابع  الغيار  قطع  بيع  املحركات؛  ذات 

ذات الصلة
الدراجات *612 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 

الغيار  قطع  بيع  الثلوج؛  ومركبات  النارية 
والتوابع ذات الصلة

مبيعات التجزئة لوقود املحركات*613
خدمات البيع بالتجزئة لألطعمة*631
خدمات البيع بالتجزئة للسلع غري الغذائية*632
السلكية *754 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 

والالسلكية

غري 6241 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمواد األّولية الزراعية واحليوانات 

احلّية

غري 6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية األخرى

غري 62411 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
الزيتية والفواكه  للحبوب والبذور  املحالت 

الزيتية والبذور وعلف احليوان

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للحبوب والبذور الزيتية والفواكه الزيتية والبذور 

وعلف احليوان

غري 62412 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لألزهار والنباتات

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
لألزهار والنباتات
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غري 62414 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  مبا  احلّية،  للحيوانات  املحالت 

احليوانات األليفة

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للحيوانات احلّية، مبا يف ذلك احليوانات األليفة

غري 62415 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
واجللود  املدبوغة  غري  للجلود  املحالت 

واجللود املدبوغة

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للجلود غري املدبوغة واجللود واجللود املدبوغة

غري 62419 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمواد األّولية الزراعية غري املصنَّفة 

يف موضع آخر

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
موضع  يف  فة  املصنَّ غري  الزراعية  األّولية  للمواد 

آخر

غري 6242 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لألطعمة واملشروبات والتبغ

البيع بالتجزئة لألطعمة واملشروبات والتبغ*6310

غري 62421 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للفواكه واخلضروات

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للفواكه واخلضروات*63101
للفواكه واخلضروات

غري 62422 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
األلبان والبيض والزيوت  املحالت ملنتجات 

والدهون الصاحلة لألكل

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة ملنتجات األلبان والبيض*63102
ملنتجات األلبان والبيض

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للزيوت والدهون الصاحلة لألكل

غري 62423 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للحوم والدواجن والطرائد

البيع بالتجزئة للحوم )مبا يف ذلك الدواجن( *63103
ومنتجات اللحوم

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للحوم )مبا يف ذلك الدواجن( ومنتجات اللحوم

غري 62424 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
البحرية  واملأكوالت  لألمساك  املحالت 

األخرى

البيع بالتجزئة لألمساك واملأكوالت البحرية *63104
األخرى

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى 

غري 62425 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للحلويات السكرية واملخبوزات

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للخبز وحلويات الدقيق*63105
للخبز وحلويات الدقيق

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للحلويات السكرية*63106
للحلويات السكرية

غري 62426 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمشروبات

البيع بالتجزئة للمشروبات اليت ال تستهلك *63107
يف املكان

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للمشروبات

خدمات جتارة التجزئة األخرى للنب والشاي 62427
والكاكاو والتوابل

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر

والشاي  للنب  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
والكاكاو والتوابل

غري 62428 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ملنتجات التبغ

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة ملنتجات التبغ*63108
ملنتجات التبغ

غري 62429 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنتجات الغذائية غري املصنَّفة يف 

موضع آخر

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
فة يف موضع آخر للمنتجات الغذائية غري املصنَّ
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غري 6243 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنسوجات واملالبس واألحذية

واملالبس *6322 للمنسوجات  بالتجزئة  البيع 
واألحذية والسلع اجللدية

ات *6323 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية 

غري 62431 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت خليوط الغزل واألقمشة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للمنسوجات*63221
للمنسوجات

غري 62432 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للبياضات املنـزلية والستائر والستائر 
الشبكية واألصناف املنـزلية املختلفة املصنوعة 

من مواد نسجية

الشبكية *63236 والستائر  للستائر  بالتجزئة  البيع 
من  املصنوعة  املختلفة  املنـزلية  واألصناف 

مواد نسجية

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
الشبكية  والستائر  والستائر  املنـزلية  للبياضات 
مواد  من  املصنوعة  املختلفة  املنـزلية  واألصناف 

نسجية

غري 62433 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
الفراء  وأصناف  املالبس  ألصناف  املحالت 

ومستلزمات املالبس

وأصناف *63222 املالبس  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
الفراء ومستلزمات املالبس

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
ومستلزمات  الفراء  وأصناف  املالبس  ألصناف 

املالبس

غري 62434 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لألحذية

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة لألحذية*63223
لألحذية

غري 6244 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملعدَّات  واألدوات  لألجهزة  املحالت 

املنـزلية

ات *6323 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية

غري 62441 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لألثاثات املنـزلية

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة لألثاثات املنـزلية*63231
لألثاثات املنـزلية

غري 62442 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ املحالت 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة

والتلفزيون، *63234 الراديو  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
املوسيقية  واآلالت  والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ

واألسطوانات، والنوتات املوسيقية واألشرطة

غري 62443 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ألدوات اإلنارة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة ألدوات اإلنارة*63235
ألدوات اإلنارة

غري 62444 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لألجهزة املنـزلية

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة لألجهزة املنـزلية*63232
لألجهزة املنـزلية

غري 62445 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
وأدوات  املنـزلية  األواين  ملختلف  املحالت 
والصيين  والزجاجية  اخلزفية  واألواين  القطع 

واألواين الفخارية

املنـزلية *63233 األواين  ملختلف  بالتجزئة  البيع 
واألواين  اخلزفية  واألواين  القطع  وأدوات 

الزجاجية والصيين واألواين الفخارية

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
ملختلف األواين املنـزلية وأدوات القطع واألواين 

اخلزفية والزجاجية والصيين واألواين الفخارية

غري 62446 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
اخلوص  من  املصنوعة  للسلع  املحالت 
والسلع املصنوعة من الفلني واألواين الربميلية 

واألواين اخلشبية األخرى

املصنوعة *63237 والسلع  للخشب  بالتجزئة  البيع 
من الفلني والسلع املصنوعة من اخلوص

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
والسلع  الفلني  من  املصنوعة  والسلع  للخشب 

املصنوعة من اخلوص
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غري 62449 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املنـزلية  ات  واملعدَّ لألدوات  املحالت 

املصنَّفة يف موضع آخر

ات *63239 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
فة  ات املنـزلية غري املصنَّ لألجهزة واألدوات واملعدَّ

يف موضع آخر

غري 6245 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للسلع االستهالكية املختلفة

واملالبس *6322 للمنسوجات  بالتجزئة  البيع 
واألحذية والسلع اجللدية

املعدنية *6324 للخردوات  بالتجزئة  البيع 
اللّك،  وطالءات  والورنيشات  والدهانات 
ات  ومعدَّ ومواد  اإلنشاء،  ومواد  والزجاج 

“اصنع بنفسك”
والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 

ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

غري 62451 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملجالت  والصحف  للكتب  املحالت 

واألدوات املكتبية

البيع بالتجزئة للكتب والصحف واملجالت *63253
واألدوات املكتبية

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للكتب والصحف واجملالت واألدوات املكتبية

غري 62452 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
الفوتوغرايف  التصوير  ات  ملعدَّ املحالت 

ات البصرية واألجهزة الدقيقة واملعدَّ

ات التصوير الفوتوغرايف *63254 البيع بالتجزئة ملعدَّ
ات البصرية واألجهزة الدقيقة واملعدَّ

غري 62453 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لأللعاب والُلَعب

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة لأللعاب والُلَعب*63294
لأللعاب والُلَعب

غري 62454 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
الكبرية   والساعات  اليد  لساعات  املحالت 

واملجوهرات

والساعات *63292 اليد  لساعات  بالتجزئة  البيع 
الكبرية واملجوهرات

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
لساعات اليد والساعات الكبرية  واجملوهرات

غري 62455 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  )مبا  الرياضية  للسلع  املحالت 

الدراجات(

البيع بالتجزئة للسلع الرياضية )مبا يف ذلك *63293
الدراجات(

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للسلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(

غري 62456 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للسلع اجللدية ولوازم السفر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للسلع اجللدية ولوازم السفر*63224
للسلع اجللدية ولوازم السفر

غري 62459 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع  املحالت 

املصنَّفة يف موضع آخر

“اصنع *63244 ات  ومعدَّ ملواد  بالتجزئة  البيع 
بنفسك”

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
ات “اصنع بنفسك” ملواد ومعدَّ

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للتذكارات*63296
للتذكارات
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غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
يف  فة  املصنَّ غري  املختلفة  االستهالكية  للسلع 

موضع آخر

غري 6246 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية

املعدنية، *6324 للخردوات  بالتجزئة  البيع 
اللّك،  وطالءات  والورنيشات  والدهانات 
ات  ومعدَّ ومواد  اإلنشاء،  ومواد  والزجاج 

“اصنع بنفسك”
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

غري 62461 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للزجاج*63243
للزجاج املستخدم يف اإلنشاءات

البيع بالتجزئة ملواد اإلنشاء غري املصنَّفة يف *63245
موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
فة يف موضع آخر ملواد اإلنشاء غري املصنَّ

غري 62462 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للتجهيزات والتركيبات والتركيبات 

الصحية اخلزفية

البيع بالتجزئة ملواد اإلنشاء غري املصنَّفة يف *63245
موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
الصحية  والتركيبات  والتركيبات  للتجهيزات 

اخلزفية

غري 62463 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت لورق احلائط وأغطية األرضيات

البيع بالتجزئة ملواد التنظيف وورق احلائط *63291
وأغطية األرضيات

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
لورق احلائط وأغطية األرضيات

غري 62464 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
وطالءات  والورنيشات  للدهانات  املحالت 

اللّك

والورنيشات *63242 للدهانات  بالتجزئة  البيع 
وطالءات اللّك

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للدهانات والورنيشات وطالءات اللّك

غري 62465 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للخردوات املعدنية والعُدد اليدوية

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للخردوات املعدنية *63241
للخردوات املعدنية 

غري 6247 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنتجات الكيميائية والصيدلية

والطبية *6321 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
ومستحضرات التجميل

غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية األخرى

غري 62472 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
الزراعية  واملنتجات  لألمسدة  املحالت 

الكيميائية

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية

غري 62473 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للسلع الصيدلية والطبية

والطبية *63211 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
وأجهزة تقومي األعضاء

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للسلع الصيدلية والطبية

غري 62474 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
وتقومي  اجلراحة  وأجهزة  ألدوات  املحالت 

األعضاء

والطبية *63211 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
وأجهزة تقومي األعضاء 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للسلع اجلراحية وأجهزة تقومي األعضاء
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غري 62475 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ألصناف العطور وأدوات التجميل 

وصابون الزينة

وأدوات *63212 العطور  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
التجميل وصابون الزينة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
وصابون  التجميل  وأدوات  العطور  ألصناف 

الزينة

غري 62476 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت ملواد التنظيف 

البيع بالتجزئة ملواد التنظيف وورق احلائط *63291
وأغطية األرضيات 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
ملواد التنظيف 

غري 6248 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات واإلمدادات املحالت لآلالت واملعدَّ

بيع املركبات ذات املحركات*6111

ذات *6113 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات 

الثلوج *6121 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

والكتب *6325 املكاتب،  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى
ات *7542 خدمات بيع املعدَّ

غري 62481 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحركات  ذات  للمركبات  املحالت 
والدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع 

الغيار والتوابع ذات الصلة 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للمركبات ذات املركبات *61112
للمركبات ذات احملركات

ذات *61130 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
لقطع الغيار والتوابع للمركبات ذات احملركات

الثلوج *61210 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للدراجات النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار 

والتوابع ذات الصلة 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري املحالت 62482
ات النقل األخرى، ما عدا الدراجات  ملعدَّ

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
ات النقل األخرى، ما عدا الدراجات  ملعدَّ

غري 62483 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
يف  مبا  املكاتب،  ات  ومعدَّ آلالت  املحالت 

ذلك أثاث املكاتب

ات املكتبية *63251 خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للَّوازم واملعدَّ
ات املكتبية وازم واملعدَّ للَّ

غري 62484 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للحواسيب والربامج اجلاهزة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للحواسيب والربامج اجلاهزة*63252
للحواسيب والربامج اجلاهزة

غري 62485 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات الزراعة واألراضي  املحالت آلالت ومعدَّ
املعشوشبة والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
املعَشوشبة  واألراضي  الزراعة  ات  ومعدَّ آلالت 

والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات 
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غري 62486 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
التعدين واإلنشاء  ات  املحالت آلالت ومعدَّ

واهلندسة املدنية

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
واهلندسة  واإلنشاء  التعدين  ات  ومعدَّ آلالت 

املدنية

غري 62487 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املحالت 
واإلمدادات  معيَّنة  لصناعات  صة  املخصَّ

التشغيلية األخرى ذات الصلة

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
صة لصناعات  ات األخرى املخصَّ لآلالت واملعدَّ
نة واإلمدادات التشغيلية األخرى ذات الصلة معيَّ

غري 62489 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
غري  األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  املحالت 

املصنَّفة يف موضع آخر 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
فة يف موضع  ات األخرى غري املصنَّ لآلالت واملعدَّ

آخر 
ات *75420 غري خدمات بيع املعدَّ من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

السلكية  لالتصاالت  الطرفية  ات  للمعدَّ احملالت 
والالسلكية

غري 6249 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمنتجات األخرى 

البيع بالتجزئة لوقود املحركات *6130

والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

غري 62491 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
والغازي  والسائل  الصلب  للوقود  املحالت 

واملنتجات ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة لوقود املحركات *61300
لوقود احملركات

البيع بالتجزئة لزيت الوقود والغاز املعبأ يف *63297
أسطوانات والفحم واخلشب

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
لزيت الوقود والغاز املعبأ يف أسطوانات والفحم 

واخلشب
غري 62494 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 

املحالت للورق والورق املقوى 
ات املكتبية*63251 خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت البيع بالتجزئة للَّوازم واملعدَّ

للورق والورق املقوى 

غري 62497 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للكهرباء

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للكهرباء

غري 62498 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
املحالت للمياه

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
للمياه

غري 62499 من  األخرى  التجزئة  جتارة  خدمات 
واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  املحالت 

األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة األخرى من غري احملالت 
فة  للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى غري املصنَّ

يف موضع آخر 
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خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 625
عقد 

املركبات *611 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
والتوابع  الغيار  قطع  بيع  املحركات؛  ذات 

ذات الصلة
الدراجات *612 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 

الغيار  قطع  بيع  الثلوج؛  ومركبات  النارية 
والتوابع ذات الصلة

البيع بالتجزئة لوقود املحركات*613
البيع بالتجزئة لألطعمة*631
البيع بالتجزئة للسلع غري الغذائية*632
السلكية *754 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 

والالسلكية

أو 6251 أساس رسم  التجزئة على  خدمات جتارة 
لية الزراعية واحليوانات احلّية عقد للمواد األوَّ

غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية األخرى 

رسم 62511 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
والفواكه  الزيتية  والبذور  للحبوب  عقد  أو 

الزيتية والبذور وعلف احليوان

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للحبوب والبذور الزيتية والفواكه الزيتية والبذور 

وعلف احليوان

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62512
عقد لألزهار والنباتات

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
لألزهار والنباتات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62514
عقد للحيوانات احلّية، مبا يف ذلك احليوانات 

األليفة

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للحيوانات احلّية، مبا يف ذلك احليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62515
واجللود  واجللود  املدبوغة  غري  للجلود  عقد 

املدبوغة

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للجلود غري املدبوغة واجللود واجللود املدبوغة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62519
لية الزراعية غري املصنَّفة يف  عقد للمواد األوَّ

موضع آخر 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
موضع  يف  فة  املصنَّ غري  الزراعية  لية  األوَّ للمواد 

آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 6252
عقد لألطعمة واملشروبات والتبغ 

البيع بالتجزئة لألطعمة واملشروبات والتبغ*6310

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62521
عقد للفواكه واخلضراوات 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة للفواكه واخلضراوات*63101
للفواكه واخلضراوات

رسم 62522 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
والزيوت  والبيض  األلبان  ملنتجات  عقد  أو 

والدهون الصاحلة لألكل 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة ملنتجات األلبان والبيض*63102
ملنتجات األلبان والبيض

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للزيوت والدهون الصاحلة لألكل
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خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62523
عقد للحوم والدواجن والطرائد

ذلك *63103 يف  )مبا  للحوم  التجزئة  مبيعات 
الدواجن( ومنتجات اللحوم 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للحوم )مبا يف ذلك الدواجن( ومنتجات اللحوم

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62524
عقد لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى

البيع بالتجزئة لألمساك واملأكوالت البحرية *63104
األخرى

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
لألمساك واملأكوالت البحرية األخرى

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62525
عقد للحلويات السكرية واملخبوزات 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة للخبز وحلويات الدقيق*63105
للخبز وحلويات الدقيق

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة للحلويات السكرية *63106
للحلويات السكرية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62526
عقد للمشروبات

البيع بالتجزئة للمشروبات اليت ال تستهلك *63107
يف املكان

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للمشروبات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62527
عقد للنب والشاي والكاكاو والتوابل

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للنب والشاي والكاكاو والتوابل

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62528
عقد ملنتجات التبغ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة ملنتجات التبغ *63108
ملنتجات التبغ

رسم 62529 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
يف  املصنَّفة  غري  الغذائية  للمنتجات  عقد  أو 

موضع آخر 

البيع املتخصص بالتجزئة للمنتجات الغذائية *63109
غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
فة يف موضع آخر  للمنتجات الغذائية غري املصنَّ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 6253
عقد للمنسوجات واملالبس واألحذية

واملالبس *6322 للمنسوجات  بالتجزئة  البيع 
واألحذية والسلع اجللدية

ات *6323 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62531
عقد خليوط الغزل واألقمشة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة للمنسوجات *63221
للمنسوجات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62532
والستائر  والستائر  املنـزلية  للبياضات  عقد 
الشبكية واألصناف املنـزلية املختلفة املصنوعة 

من مواد نسجية

الشبكية *63236 والستائر  للستائر  بالتجزئة  البيع 
من  املصنوعة  املختلفة  املنـزلية  واألصناف 

مواد نسجية 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
الشبكية  والستائر  والستائر  املنـزلية  للبياضات 
مواد  من  املصنوعة  املختلفة  املنـزلية  واألصناف 

نسجية

رسم 62533 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
الفراء  وأصناف  املالبس  ألصناف  عقد  أو 

ومستلزمات املالبس

وأصناف *63222 املالبس  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
الفراء ومستلزمات املالبس 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
ومستلزمات  الفراء  وأصناف  املالبس  ألصناف 

املالبس

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62534
عقد لألحذية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة لألحذية *63223
لألحذية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 6254
ات املنـزلية  عقد لألجهزة واألدوات واملعدَّ

ات *6323 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية 
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خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62541
عقد لألثاثات املنـزلية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة لألثاثات املنـزلية*63231
لألثاثات املنـزلية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62542
واآلالت  والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ عقد 
املوسيقية واألسطوانات، والنوتات املوسيقية 

واألشرطة 

والتلفزيون، *63234 الراديو  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
واآلالت املوسيقية واألسطوانات، والنوتات 

املوسيقية واألشرطة 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
املوسيقية  واآلالت  والتلفزيون،  الراديو  ات  ملعدَّ

واألسطوانات، والنوتات املوسيقية واألشرطة 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62543
عقد ألدوات اإلنارة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة ألدوات اإلنارة*63235
ألدوات اإلنارة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62544
عقد لألجهزة املنـزلية 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة لألجهزة املنـزلية*63232
لألجهزة املنـزلية 

رسم 62545 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
وأدوات  املنـزلية  األواين  ملختلف  عقد  أو 
والصيين  والزجاجية  اخلزفية  واألواين   القطع 

واألواين الفخارية

املنـزلية *63233 األواين  ملختلف  بالتجزئة  البيع 
واألواين  اخلزفية  واألواين  القطع  وأدوات 

الزجاجية والصيين واألواين الفخارية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
ملختلف األواين املنـزلية وأدوات القطع واألواين 

اخلزفية والزجاجية والصيين واألواين الفخارية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62546
والسلع  اخلوص  من  املصنوعة  للسلع  عقد 
الربميلية  واألواين  الفلني  من  املصنوعة 

واألواين اخلشبية األخرى 

املصنوعة *63237 والسلع  للخشب  بالتجزئة  البيع 
من الفلني والسلع املصنوعة من اخلوص

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
والسلع  الفلني  من  املصنوعة  والسلع  للخشب 

املصنوعة من اخلوص

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62549
ات املنـزلية غري املصنَّفة  عقد لألدوات واملعدَّ

يف موضع آخر 

ات *63239 البيع بالتجزئة لألجهزة واألدوات واملعدَّ
املنـزلية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
فة يف موضع  ات املنـزلية غري املصنَّ لألدوات واملعدَّ

آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 6255
عقد للسلع االستهالكية املختلفة 

واملالبس *6322 للمنسوجات  بالتجزئة  البيع 
واألحذية والسلع اجللدية

املعدنية *6324 للخردوات  بالتجزئة  البيع 
اللكّ،  وطالءات  والورنيشات  والدهانات 
ات  ومعدَّ ومواد  اإلنشاء،  ومواد  والزجاج 

“اصنع بنفسك”
والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 

ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62551
عقد للكتب والصحف واملجالت واألدوات 

املكتبية 

البيع بالتجزئة للكتب والصحف واملجالت *63253
واألدوات املكتبية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للكتب والصحف واجملالت واألدوات املكتبية 
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خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62552
ات التصوير الفوتوغرايف واملعدَّات  عقد ملعدَّ

البصرية واألجهزة الدقيقة

ات التصوير الفوتوغرايف *63254 البيع بالتجزئة ملعدَّ
ات البصرية واألجهزة الدقيقة واملعدَّ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير  ات  ملعدَّ

واألجهزة الدقيقة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62553
عقد لأللعاب والُلَعب

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة لأللعاب والُلَعب*63294
لأللعاب والُلَعب

رسم 62554 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
الكبرية  والساعات  اليد  لساعات  عقد  أو 

واملجوهرات

البيــع بالتجزئـــة لساعــات اليــد والساعات *63292
الكبرية  واملجوهرات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
لساعات اليد والساعات الكبرية واجملوهرات

رسم 62555 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
ذلك  يف  )مبا  الرياضية  للسلع  عقد  أو 

الدراجات(

البيع بالتجزئة للسلع الرياضية )مبا يف ذلك *63293
الدراجات(

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للسلع الرياضية )مبا يف ذلك الدراجات(

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62556
عقد للسلع اجللدية ولوازم السفر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة للسلع اجللدية ولوازم السفر *63224
للسلع اجللدية ولوازم السفر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62559
عقد للسلع االستهالكية املختلفة غري املصنَّفة 

يف موضع آخر 

“اصنع *63244 ات  ومعدَّ ملواد  بالتجزئة  البيع 
بنفسك”

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
ات “اصنع بنفسك” ملواد ومعدَّ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة للتذكارات *63296
للتذكارات

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

أو  رسم  أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
فة يف  عقد للسلع االستهالكية املختلفة غري املصنَّ

موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 6256
عقد ملواد اإلنشاء واخلردوات املعدنية

املعدنية، *6324 للخردوات  بالتجزئة  البيع 
اللّك،  وطالءات  والورنيشات  والدهانات 
ات  ومعدَّ ومواد  اإلنشاء،  ومواد  والزجاج 

“اصنع بنفسك”
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62561
عقد ملواد اإلنشاء والزجاج املسطح

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة للزجاج*63243
للزجاج املستخَدم يف اإلنشاءات

البيع بالتجزئة ملواد اإلنشاء غري املصنَّفة يف *63245
موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
فة يف موضع آخر ملواد اإلنشاء غري املصنَّ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62562
والتركيبات  والتركيبات  للتجهيزات  عقد 

الصحية واخلزفية

البيع بالتجزئة ملواد اإلنشاء غري املصنَّفة يف *63245
موضع آخر 

أو  رسم  أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
والتركيبات  والتجهيزات  اإلنشاء  ملواد  عقد 

والتركيبات الصحية واخلزفية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62563
عقد لورق احلائط وأغطية األرضيات

البيع بالتجزئة ملواد التنظيف وورق احلائط *63291
وأغطية األرضيات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
لورق احلائط وأغطية األرضيات
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رسم 62564 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
وطالءات  والورنيشات  للدهانات  عقد  أو 

اللّك

والورنيشات *63242 للدهانات  بالتجزئة  البيع 
وطالءات اللّك

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للدهانات والونيشات وطالءات اللّك

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62565
عقد للخردوات املعدنية والُعدد اليدوية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة للخردوات املعدنية*63241
للخردوات املعدنية 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 6257
عقد للمنتجات الكيميائية والصيدلية

والطبية *6321 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
ومستحضرات التجميل

غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية األخرى

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62572
عقد لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية

والبذور *63295 والنباتات  لألزهار  بالتجزئة  البيع 
واألمسدة واحليوانات األليفة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
لألمسدة واملنتجات الزراعية الكيميائية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62573
عقد للسلع الصيدلية والطبية

والطبية *63211 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
وأجهزة تقومي األعضاء

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للسلع الصيدلية والطبية

رسم 62574 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
وتقومي  اجلراحة  وأجهزة  ألدوات  عقد  أو 

األعضاء 

والطبية *63211 الصيدلية  للسلع  بالتجزئة  البيع 
وأجهزة تقومي األعضاء 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
ألدوات اجلراحة وأجهزة تقومي األعضاء

رسم 62575 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
التجميل  العطور وأدوات  أو عقد ألصناف 

وصابون الزينة 

وأصناف *63212 العطور  ألصناف  بالتجزئة  البيع 
التجميل وصابون الزينة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
وصابون  التجميل  وأدوات  العطور  ألصناف 

الزينة 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62576
عقد ملواد التنظيف

البيع بالتجزئة ملواد التنظيف وورق احلائط *63291
وأغطية األرضيات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
ملواد التنظيف

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 6258
ات واإلمدادات  عقد لآلالت واملعدَّ

بيع املركبات ذات املحركات*6111

ذات *6113 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات 

الثلوج *6121 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى 
ات *7542 خدمات بيع املعدَّ
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خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62581
عقد للمركبات ذات املحركات والدراجات 
النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار والتوابع 

ذات الصلة 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة للمركبات ذات املحركات*61112
للمركبات ذات احملركات

ذات *61130 للمركبات  والتوابع  الغيار  قطع  بيع 
املحركات

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
لقطع الغيار والتوابع للمركبات ذات احملركات

الثلوج *61210 ومركبات  النارية  الدراجات  بيع 
وقطع الغيار والتوابع ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للدرجات النارية ومركبات الثلوج وقطع الغيار 

والتوابع ذات الصلة

رسم 62582 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
عدا  ما  األخرى،  النقل  ات  ملعدَّ عقد  أو 

الدراجات 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
ات النقل األخرى، ما عدا الدراجات ملعدَّ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62583
ات املكاتب، مبا يف ذلك  عقد آلالت ومعدَّ

أثاث املكاتب

ات املكتبية *63251 خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة لّلوازم واملعدَّ
ات املكتبية لّلوازم واملعدَّ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62584
عقد للحواسيب والربامج اجلاهزة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة للحواسيب والربامج اجلاهزة*63252
للحواسيب والربامج اجلاهزة

رسم 62585 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
ات الزراعة واألراضي  أو عقد آلالت ومعدَّ
املعَشوشبة والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات

غري *62399 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
املعَشوشبة  واألراضي  الزراعة  ات  ومعدَّ آلالت 

والبساتني، مبا يف ذلك اجلرارات

رسم 62586 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
واإلنشاء  التعدين  ات  ومعدَّ آلالت  عقد  أو 

واهلندسة املدنية 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
واهلندسة  واإلنشاء  التعدين  ات  ومعدَّ آلالت 

املدنية 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62587
صة  املخصَّ األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت  عقد 
التشغيلية  واإلمدادات  معيَّنة  لصناعات 

األخرى ذات الصلة

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
لصناعة  صة  املخصَّ األخرى  ات  واملعدَّ لآلالت 
نة واإلمدادات التشغيلية األخرى ذات الصلة معيَّ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62589
ات األخرى غري املصنَّفة  عقد لآلالت واملعدَّ

يف موضع آخر 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
فة يف موضع  ات األخرى غري املصنَّ لآلالت واملعدَّ

آخر 
ات *75420 أو خدمات بيع املعدَّ رسم  أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 

السلكية  لالتصاالت  الطرفية  ات  للمعدَّ عقد 
والالسلكية

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 6259
عقد للمنتجات األخرى

البيع بالتجزئة لوقود املحركات*6130
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وصف التفاصيل

والكتب *6325 املكاتب  ات  ملعدَّ بالتجزئة  البيع 
ات  ومعدَّ املكتبية،  واألدوات  والصحف 
البصرية  ات  واملعدَّ الفوتوغرايف  التصوير 

واألجهزة الدقيقة
غري *6329 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 

الغذائية األخرى 

رسم 62591 أساس  على  التجزئة  جتارة  خدمات 
والغازي  والسائل  الصلب  للوقود  عقد  أو 

واملنتجات ذات الصلة

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة لوقود املحركات*61300
لوقود احملركات

البيع بالتجزئة لزيت الوقود والغاز املعبأ يف *63297
أسطوانات والفحم واخلشب

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
لزيت الوقود والغاز املعبأ يف أسطوانات والفحم 

واخلشب

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62594
عقد للورق والورق املقوَّى

ات املكتبية*63251 خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد البيع بالتجزئة للَّوازم واملعدَّ
ى للورق والورق املقوَّ

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62597
عقد للكهرباء

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للكهرباء

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62598
عقد للمياه

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
للمياه

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو 62599
األخرى  واملنتجات  الالفلزية  للمعادن  عقد 

غري املصنَّفة يف موضع آخر 

غري *63299 للمنتجات  بالتجزئة  املتخصص  البيع 
الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات جتارة التجزئة على أساس رسم أو عقد 
فة  للمعادن الالفلزية واملنتجات األخرى غري املصنَّ

يف موضع آخر 

القسم 63  خدمات اإلقامة؛ خدمات تقدمي الطعام والشراب

خدمات الفنادق واملطاعم 64اإلقامة؛ خدمات تقدمي الطعام والشراب63

خدمات الفنادق وخدمات اإلقامة األخرى641خدمات اإلقامة 631

خدمات اإلقامة يف الفنادق6411خدمات اإلقامة يف الفنادق واملوتيالت6311

خدمات اإلقامة يف املوتيالت6412
خدمات اإلقامة يف الفنادق64110خدمات اإلقامة يف الفنادق واملوتيالت63110

خدمات اإلقامة يف املوتيالت64120

خدمات اإلقامة األخرى6419خدمات اإلقامة األخرى6319

خدمات مراكز العطالت ومنازل العطالت64192خدمات مراكز العطالت ومنازل العطالت63191

خدمات تأجري أماكن اإلقامة املفروشة64193خدمات تأجري أماكن اإلقامة املفروشة63192

خدمات بيوت الشباب واملنتجعات اجلبلية64194خدمات بيوت الشباب 63193

وخميمات 63194 التدريب  خميمات  خدمات 
العطالت لألطفال

خدمات خميمات العطالت لألطفال64191
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قوافل 63195 ومواقع  التخييم  مواقع  خدمات 
الرحالت

قوافل 64195 ومواقع  التخييم  مواقع  خدمات 
الرحالت

يف 63199 املصنَّفة  غري  األخرى  اإلقامة  خدمات 
موضع آخر 

يف 64196 النوم  وخدمات  النوم  عربات  خدمات 
وسائل النقل األخرى

يف 64199 املصنَّفة  غري  األخرى  اإلقامة  خدمات 
موضع آخر 

خدمات تقدمي الطعام 642خدمات تقدمي الطعام 632

خدمات تقدمي وجبات الطعام مع اخلدمات 6321
املطعمية الكاملة 

خدمات تقدمي وجبات الطعام مع خدمات 6421
مطعمية كاملة 

خدمات تقدمي وجبات الطعام مع اخلدمات 63210
املطعمية الكاملة

خدمات تقدمي وجبات الطعام مع خدمات 64210
مطعمية كاملة

مرافق 6322 يف  الطعام  وجبات  تقدمي  خدمات 
اخلدمة املحدودة 

مرافق 6422 يف  الطعام  وجبات  تقدمي  خدمات 
اخلدمة الذاتية

مرافق 63220 يف  الطعام  وجبات  تقدمي  خدمات 
اخلدمة املحدودة 

مرافق 64220 يف  الطعام  وجبات  تقدمي  خدمات 
اخلدمة الذاتية

الطعام 6323 وجبات  تقدمي  متعهدي  خدمات 
خارج املكان

الطعام 6423 وجبات  تقدمي  متعهدي  خدمات 
خارج املكان

الطعام 63230 وجبات  تقدمي  متعهدي  خدمات 
خارج املكان

الطعام 64230 وجبات  تقدمي  متعهدي  خدمات 
خارج املكان

اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام6429اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام 6329

اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام64290اخلدمات األخرى لتقدمي الطعام63290

يف 633 الحتسائها  املشروبات  تقدمي  خدمات 
املكان

يف 643 الحتسائها  املشروبات  تقدمي  خدمات 
املكان

يف 6330 الحتسائها  املشروبات  تقدمي  خدمات 
املكان

خدمات تقدمي املشروبات بدون تسلية 6431

خدمات تقدمي املشروبات مع تسلية 6432

يف 63300 الحتسائها  املشروبات  تقدمي  خدمات 
املكان

خدمات تقدمي املشروبات بدون تسلية64310

خدمات تقدمي املشروبات مع تسلية64320

القسم 64  خدمات النقل الربي 

خدمات النقل الربي 71خدمات النقل الربي 64

السلكية *75 واالتصاالت  الربيد  خدمات 
والالسلكية
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خدمات النقل بالسكك احلديدية*711خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة641
خدمات النقل الربي األخرى*712

نقل الركاب*7111خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة6410
خدمات نقل الركاب املجدَول األخرى*7121

نقل الركاب يف املدن والضواحي بوسائط خمتلطةنقل الركاب يف املدن والضواحي*71112خدمات النقل الربي بوسائط خمتلطة64100
نقل الركاب يف املدن والضواحي بوسائط خمتلطةالنقل املنتظم يف املدن والضواحي*71211
نقل الركاب يف املدن والضواحي بوسائط خمتلطةالنقل اخلاص يف املدن والضواحي*71212

خدمات النقل بالسكك احلديدية *711خدمات النقل بالسكك احلديدية 642

نقل الركاب*7111خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية 6421

احلديدية 64211 بالسكك  الركاب  نقل  خدمات 
بني املدن

نقل الركاب بني املدن71111

خدمات نقل الركاب بالسكك احلديدية يف 64212
املدن والضواحي 

املدن نقل الركاب يف املدن والضواحي *71112 يف  احلديدية  بالسكك  الركاب  نقل 
والضواحي 

نقل البضائع 7112خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية 6422

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64221
عربات التربيد

دة أو املربَّدة71121 نقل السلع املجمَّ

خدمات نقل البضائع بالسكك احلديدية يف 64222
عربات صهرجيية 

نقل السوائل أو الغازات السائبة 71122

خدمات نقل البضائع املوضوعة يف حاويات 64223
بالسكك احلديدية يف عربات مسطحة 

نقل البضائع املوضوعة يف حاويات71123

بالسكك 64224 والطرود  الرسائل  نقل  خدمات 
احلديدية 

نقل الربيد71124

بالسكك نقل البضائع األخرى *71129 والطرود  الرسائل  نقل  خدمات 
احلديدية

بالسكك 64229 البضائع  لنقل  األخرى  اخلدمات 
احلديدية 

والطرود، نقل البضائع األخرى *71129 الرسائل  خالف  البضائع،  نقل 
بالسكك احلديدية

خدمات الدفع أو الَقْطر 7113خدمات الدفع أو الَقْطر للسكك احلديدية 6423

خدمات الدفع أو الَقْطر 71130خدمات الدفع أو الَقْطر للسكك احلديدية 64230

خدمات النقل الربي األخرى*712خدمات النقل الربي643
خدمات الربيد والُسعاة*751

خدمات نقل الركاب املجدَول األخرى*7121خدمات النقل الربي املجدَول للركاب6431
خدمات نقل الركاب غري املجدَول األخرى*7122
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يف 64311 للركاب  املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
املدن والضواحي 

النقل الربي للركاب يف املدن والضواحيالنقل املنتظم يف املدن والضواحي *71211

للركاب 64312 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة يف املدن والضواحي 

النقل الربي للركاب لألغراض اخلاصة يف املدن النقل اخلاص يف املدن والضواحي *71212
والضواحي

خدمات النقل الربي املجدَول للركاب بني 64313
املدن

النقل املنتظم بني املدن71213

للركاب 64314 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
لألغراض اخلاصة بني املدن

النقل اخلاص بني املدن71214

األخرى 64319 املجدَول  الربي  النقل  خدمات 
للركاب غري املصنَّفة يف موضع آخر 

األخرى 71219 املجدَول  الركاب  نقل  خدمات 
غري املصنَّفة يف موضع آخر

خدمات تأجري احلافالت وعربات الركاب *71223
مبشغِّليها

خدمات حافالت النـزهة

خدمات نقل الركاب غري املجدَول األخرى*7122خدمات النقل الربي غري املجدَول للركاب6432
خدمات سيارات األجرة71221خدمات سيارات األجرة64321

خدمات تأجري سيارات الركاب مبشغِّليها71222خدمات تأجري سيارات الركاب مبشغِّليها64322

الركاب 64323 احلافالت وعربات  تأجري  خدمات 
مبشغِّليها

خدمات تأجري احلافالت وعربات الركاب *71223
مبشغِّليها

خدمات  عدا  ما  ليها،  مبشغِّ احلافالت  تأجري 
حافالت النـزهة

مبركبات 64324 للركاب  الربي  النقل  خدمات 
جيرها إنسان أو حيوان

أو 71224 إنسان  جيرها  مبركبات  الركاب  نقل 
حيوان

خدمات النقل الربي غري املجدَول األخرى 64329
للركاب غري املصنَّفة يف موضع آخر 

خدمات نقل الركاب غري املجدَول األخرى 71229
غري املصنَّفة يف موضع آخر 

نقل البضائع 7123خدمات النقل الربي للبضائع6433

عربات 64331 يف  للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
التربيد

دة أو املربَّدة 71231 نقل السلع املجمَّ

شاحنات 64332 يف  للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
صهرجيية أو عربات نصف مقطورة

نقل السوائل أو الغازات السائبة71232

املوضوعة يف 64333 للبضائع  الربي  النقل  خدمات 
)شاسيه(  مزوَّدة هبيكل  بشاحنات  حاويات 

للحاويات

نقل البضائع املوضوعة يف حاويات71233

خدمات النقل الربي للبضائع مبركبات جيرها 64334
إنسان أو حيوان

أو 71236 إنسان  جيرها  مبركبات  البضائع  نقل 
حيوان 

املنازل واملكاتب وسلع 64335 أثاث  خدمات نقل 
أخرى 

نقل األثاث71234

نقل الربيد71235خدمات النقل الربي للرسائل والطرود64336
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وصف التفاصيل

النقل الربي للرسائل والطرود، خالف النقل نيابًة نقل البضائع األخرى*71239
عن سلطات الربيد

النقل الربي للبضائع، خالف الرسائل والطرودنقل البضائع األخرى *71239اخلدمات األخرى للنقل الربي للبضائع 64339

خدمات الُسعاة*7512خدمات التوصيل املحلي املختلفة 6434

خدمات الُسعاة األخرى75129خدمات التوصيل املحلي املختلفة 64340

التجارية 7124خدمات تأجري الشاحنات مبشغِّليها6435 البضائع  مركبات  تأجري  خدمات 
مبشغِّليها

التجارية 71240خدمات تأجري الشاحنات مبشغِّليها64350 البضائع  مركبات  تأجري  خدمات 
مبشغِّليها

خدمات النقل عن طريق خطوط األنابيب713خدمات النقل عن طريق خطوط األنابيب644

خدمات نقل النفط والغاز الطبيعي عن طريق 6441
خطوط األنابيب 

نقل النفط والغاز الطبيعي 7131

خدمات نقل النفط والغاز الطبيعي عن طريق 64410
خطوط األنابيب 

نقل النفط والغاز الطبيعي 71310

خدمات نقل سلع أخرى عن طريق خطوط 6449
األنابيب 

نقل سلع أخرى7139

خدمات نقل سلع أخرى عن طريق خطوط 64490
األنابيب

نقل سلع أخرى71390

القسم 65  خدمات النقل املائي

خدمات النقل املائي72خدمات النقل املائي65

وعرب 651 الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
املحيطات

خدمات النقل بالسفن البحرية 721

وعرب 6511 الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
املحيطات للركاب

نقل الركاب7211

وعرب 65111 الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
يات املحيطات للركاب باملعدِّ

نقل الركاب بزوارق املعدِّيات72111

الساحلي 65119 املائي  للنقل  األخرى  اخلدمات 
وعرب املحيطات للركاب

نقل الركاب بوسائل أخرى72119

وعرب 6512 الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
املحيطات للبضائع 

نقل البضائع 7212

وعرب 65121 الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
املحيطات للبضائع يف سفن التربيد

دة أو املربَّدة 72121 نقل السلع املجمَّ
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خدمات النقل املائي الساحلي وعرب املحيطات 65122
لشحنات السوائل السائبة بسفن صهرجيية 

نقل السوائل أو الغازات السائبة 72122

وعرب 65123 الساحلي  املائي  النقل  خدمات 
حاويات  يف  املوضوعة  للبضائع  املحيطات 

بسفن للحاويات

نقل البضائع املوضوعة يف حاويات72123

الساحلي 65129 املائي  للنقل  األخرى  اخلدمات 
وعرب املحيطات للبضائع األخرى

نقل البضائع األخرى72129

خدمات تأجري السفن من أجل النقل املائي 6513
الساحلي وعرب املحيطات مبشغِّليها

خدمات تأجري السفن البحرية مبشغِّليها7213

خدمات تأجري السفن من أجل النقل املائي 65130
الساحلي وعرب املحيطات مبشغِّليها

خدمات تأجري السفن البحرية مبشغِّليها72130

الساحلية 6514 املياه  يف  والدفع  الَقطر  خدمات 
وعرب املحيطات

خدمات الَقطر والدفع7214

الساحلية 65140 املياه  يف  والدفع  الَقطر  خدمات 
وعرب املحيطات

خدمات الَقطر والدفع72140

خدمات النقل بالسفن غري البحرية 722خدمات النقل املائي الداخلي 652

نقل الركاب7221خدمات النقل املائي الداخلي للركاب6521

للركاب 65211 الداخلي  املائي  النقل  خدمات 
يات باملعدِّ

نقل الركاب باملعدِّيات72211

الداخلي 65219 املائي  للنقل  األخرى  اخلدمات 
للركاب

نقل الركاب بوسائل أخرى72219

نقل البضائع 7222خدمات النقل املائي الداخلي للبضائع6522

يف 65221 للبضائع  الداخلي  املائي  النقل  خدمات 
سفن التربيد

دة أو املربَّدة 72221 نقل السلع املجمَّ

يف 65222 للبضائع  الداخلي  املائي  النقل  خدمات 
سفن صهرجيية

نقل السوائل أو الغازات السائبة 72222

الداخلي 65229 املائي  للنقل  األخرى  اخلدمات 
للبضائع

نقل البضائع األخرى72229

الداخلي 6523 املائي  النقل  سفن  تأجري  خدمات 
مبشغِّليها

خدمات تأجري السفن غري البحرية مبشغِّليها7223

الداخلي 65230 املائي  النقل  سفن  تأجري  خدمات 
مبشغِّليها

خدمات تأجري السفن غري البحرية مبشغِّليها72230

خدمات الَقطر والدفع 7224خدمات الَقطر والدفع يف املياه الداخلية6524

خدمات الَقطر والدفع 72240خدمات الَقطر والدفع يف املياه الداخلية65240
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وصف التفاصيل

القسم 66  خدمات النقل اجلوي

خدمات النقل اجلوي73خدمات النقل اجلوي66

خدمات النقل اجلوي للركاب731خدمات النقل اجلوي للركاب661

خدمات النقل اجلوي املجدَول للركاب 7311خدمات النقل اجلوي املجدَول للركاب6611

خدمات النقل اجلوي املجدَول للركاب 73110خدمات النقل اجلوي املجدَول للركاب66110

خدمات النقل اجلوي غري املجدَول للركاب 7312خدمات النقل اجلوي غري املجدَول للركاب6612

خدمات النقل اجلوي غري املجدَول للركاب 73120خدمات النقل اجلوي غري املجدَول للركاب 66120

النقل اجلوي للبضائع 732خدمات النقل اجلوي للبضائع662

النقل اجلوي للربيد7321خدمات النقل اجلوي للرسائل والطرود6621
النقل اجلوي للبضائع األخرى*7329

خدمات النقل اجلوي للرسائل والطرود، خالف النقل اجلوي للربيد73210خدمات النقل اجلوي للرسائل والطرود66210
النقل نيابًة عن سلطات الربيد

النقل اجلوي للبضائع األخرى*73290

النقل اجلوي للبضائع املوضوعة يف حاويات7322خدمات النقل اجلوي للبضائع األخرى6629
النقل اجلوي للبضائع األخرى*7329

النقل اجلوي للبضائع املوضوعة يف حاويات73220خدمات النقل اجلوي للبضائع األخرى66290
خدمات النقل اجلوي للبضائع األخرىالنقل اجلوي للبضائع األخرى*73290

النقل عن طريق الفضاء733خدمات النقل عن طريق الفضاء663

النقل عن طريق الفضاء 7330خدمات النقل عن طريق الفضاء6630

النقل عن طريق الفضاء 73300خدمات النقل عن طريق الفضاء 66300

خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها734خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها664

خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها7340خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها6640

خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها73400خدمات تأجري الطائرات مبشغِّليها66400

القسم 67  خدمات النقل الداعمة واملساعِدة 

خدمات النقل الداعمة واملساِعدة*74خدمات النقل الداعمة واملساِعدة 67
خدمات اإلدارة العامة واخلدمات األخرى *91

خدمات  ككّل؛  املجتمع  إىل  م  ُتقدَّ اليت 
الضمان االجتماعي اإللزامي

خدمات مناولة احلموالت741خدمات مناولة احلموالت671

خدمات مناولة احلاويات7411خدمات مناولة احلاويات6711
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وصف التفاصيل

خدمات مناولة احلاويات74110خدمات مناولة احلاويات67110

اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت7419اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت6719

اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت74190اخلدمات األخرى ملناولة احلموالت67190

خدمات التخزين يف خمازن ومستودعات742خدمات التخزين يف خمازن ومستودعات672

دة أو املربَّدة7421خدمات ختزين السلع املجمَّدة6721 خدمات ختزين السلع املجمَّ

دة أو املربَّدة 74210خدمات ختزين السلع املجمَّدة 67210 خدمات ختزين السلع املجمَّ

خدمات ختزين السوائل أو الغازات السائبة7422خدمات ختزين السوائل أو الغازات السائبة6722

خدمات ختزين السوائل أو الغازات السائبة74220خدمات ختزين السوائل أو الغازات السائبة 67220

أو 6729 خمازن  يف  للتخزين  األخرى  اخلدمات 
مستودعات 

أو 7429 خمازن  يف  للتخزين  األخرى  اخلدمات 
مستودعات

أو 67290 خمازن  يف  للتخزين  األخرى  اخلدمات 
مستودعات

أو 74290 خمازن  يف  للتخزين  األخرى  اخلدمات 
مستودعات

اخلدمات الداعمة للنقل املائي*745خدمات املساعدة املالحية673

خدمات املساعدة املالحية7453خدمات املساعدة املالحية 6730

خدمات املساعدة املالحية 74530خدمات املساعدة املالحية 67300

اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 743اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 674

اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 7430اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 6740

اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 74300اخلدمات الداعمة للنقل بالسكك احلديدية 67400

اخلدمات الداعمة للنقل الربي744اخلدمات الداعمة للنقل الربي 675

خدمات حمطات احلافالت7441خدمات حمطات احلافالت6751

خدمات حمطات احلافالت74410خدمات حمطات احلافالت67510

واجلسور 6752 العامة  الطرق  تشغيل  خدمات 
واألنفاق

واجلسور 7442 العامة  الطرق  تشغيل  خدمات 
واألنفاق

واجلسور 67520 الرئيسية  الطرق  تشغيل  خدمات 
واألنفاق 

واجلسور 74420 العامة  الطرق  تشغيل  خدمات 
واألنفاق 

خدمات وقوف السيارات 7443خدمات أماكن وقوف السيارات6753

خدمات وقوف السيارات74430خدمات أماكن وقوف السيارات67530

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل الربي 7449اخلدمات األخرى الداعمة للنقل الربي 6759

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل الربي 74490اخلدمات األخرى الداعمة للنقل الربي 67590

اخلدمات الداعمة للنقل املائي *745اخلدمات الداعمة للنقل املائي676
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املائية 6761 واملجاري  املوانئ  تشغيل   خدمات 
)ما عدا مناولة احلموالت(

املائية 7451 واملجاري  املوانئ  تشغيل  خدمــات 
)ما عدا مناولة احلموالت(

املائية 67610 واملجاري  املوانئ  تشغيل   خدمات 
)ما عدا مناولة احلموالت(

املائية 74510 واملجاري  املوانئ  تشغيل  خدمــات 
)ما عدا مناولة احلموالت(

خدمات اإلرشاد والرسو7452خدمات اإلرشاد والرسو6762

خدمات اإلرشاد والرسو74520خدمات اإلرشاد والرسو67620

خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها7454خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها6763

خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها74540خدمات إنقاذ السفن وإعادة تعوميها67630

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي *7459اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي 6769

وإيقاف اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي*74590اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي67690 السفن،  وتسجيل  الثلوج  تكسري 
استخدام السفن وختزينها، وما إىل ذلك

اخلدمات الداعمة للنقل اجلوي أو للنقل عن 677
طريق الفضاء

اخلدمات الداعمة للنقل اجلوي*746

مناولة 6771 عدا  )ما  املطارات  تشغيل  خدمات 
احلموالت(

مناولة 7461 عدا  )ما  املطارات  تشغيل  خدمات 
احلموالت(

مناولة 67710 عدا  )ما  املطارات  تشغيل  خدمات 
احلموالت(

مناولة 74610 عدا  )ما  املطارات  تشغيل  خدمات 
احلموالت(

خدمات مراقبة احلركة اجلوية7462خدمات مراقبة احلركة اجلوية6772

خدمات مراقبة احلركة اجلوية 74620خدمات مراقبة احلركة اجلوية 67720

أو 6779 للنقل اجلوي  الداعمة  اخلدمات األخرى 
للنقل عن طريق الفضاء 

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي *7469

أو 67790 للنقل اجلوي  الداعمة  اخلدمات األخرى 
للنقل عن طريق الفضاء 

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي ما عدا اخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي *74690
خدمات التنظيف وإبادة احلشرات

خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت 678
واملرشدين السياحيني

خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت 747
واملرشدين السياحيني

اخلدمات اإلدارية للحكومة*911

خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت 7471خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت6781
اخلدمات اإلدارية لتسيري األعمال التجارية *9113

على حنو أكثر فعالية

خدمات وكاالت السفر خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت*74710خدمات وكاالت السفر 67811

خدمات منظمي الرحالتخدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت*74710خدمات منظمي الرحالت67812

خدمات إرشاد السياحخدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت *74710خدمات إرشاد السياح67813

تشغيل مكاتب السياحةاخلدمات اإلدارية املتصلة بشؤون السياحة*91136
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خدمات املرشدين السياحيني 7472خدمات املرشدين السياحيني 6782

خدمات املرشدين السياحيني 74720خدمات املرشدين السياحيني 67820

األخرى 679 واخلدمات  املساِعدة  اخلدمات 
الداعمة للنقل

خدمات وكاالت نقل البضائع 748

خدمات النقل الداعمة واملساِعدة األخرى749

واخلدمات 6791 البضائع  نقل  وكاالت  خدمات 
األخرى املساِعدة لنقل البضائع 

خدمات وكاالت نقل البضائع 7480

خدمات النقل الداعمة واملساِعدة األخرى *7490

واخلدمات 67910 البضائع  نقل  وكاالت  خدمات 
األخرى املساِعدة لنقل البضائع 

خدمات وكاالت نقل البضائع 74800

التصنيف خدمات النقل الداعمة واملساِعدة األخرى *74900 )خطأ يف  للبضائع  السمسرة  خدمات 
املركزي املؤقت للمنتجات(

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل غري املصنَّفة 6799
يف موضع آخر 

خدمات النقل الداعمة واملساِعدة األخرى*7490

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل غري املصنَّفة 67990
يف موضع آخر 

فة يف خدمات النقل الداعمة واملساِعدة األخرى*74900 خدمات النقل الداعمة األخرى غري املصنَّ
موضع آخر 

القسم 68  خدمات الربيد والُسعاة

السلكية *75خدمات الربيد والُسعاة68 واالتصاالت  الربيد  خدمات 
والالسلكية 

خدمات الربيد والُسعاة*751خدمات الربيد والُسعاة681

خدمات الربيد7511خدمات الربيد 6811

خدمات الربيد املتصلة بالرسائل 75111خدمات الربيد املتصلة بالرسائل 68111

خدمات الربيد املتصلة بالطرود75112خدمات الربيد املتصلة بالطرود68112

مة يف مكاتب الربيد68113 مة يف مكاتب الربيد75113اخلدمات املقدَّ اخلدمات املقدَّ

خدمات الربيد األخرى75119خدمات الربيد األخرى68119

خدمات الُسعاة*7512خدمات الُسعاة 6812

خدمات الُسعاة املتعددة الوسائط75121خدمات الُسعاة68120

القسم 69  خدمات توزيع الكهرباء؛ خدمات توزيع الغاز واملياه عن طريق خطوط رئيسية

توزيع 69 خدمات  الكهرباء؛  توزيع  خدمات 
الغاز واملياه عن طريق خطوط رئيسية 

واملياه *17 والبخار  املدن  وغاز  الكهرباء 
الساخنة

املاء*18
توزيع 691 وخدمات  الكهرباء  توزيع  خدمات 

الغاز عن طريق خطوط رئيسية 
الطاقة الكهربائية *171
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املولَّد *172 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
والغازات املماثلة، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

الطاقة الكهربائية *1710خدمات نقل وتوزيع الكهرباء 6911

خدمات نقل الكهرباءالطاقة الكهربائية *17100نقل الكهرباء 69111

خدمات توزيع الكهرباءالطاقة الكهربائية*17100توزيع الكهرباء69112

خطوط 6912 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية 

املولَّد *1720 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
والغازات املماثلة، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

خطوط 69120 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية 

املولَّد *17200 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
والغازات املماثلة، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى 

خدمات توزيع الغاز عن طريق خطوط رئيسية 
)مدفونة(

خطوط 692 طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 
رئيسية 

البخار واملياه الساخنة*173

املاء الطبيعي*180

البخار واملياه 6921 املياه، ما عدا  خدمات توزيع 
الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية 

املاء الطبيعي*1800

البخار واملياه 69210 املياه، ما عدا  خدمات توزيع 
الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية 

واملياه املاء الطبيعي*18000 البخار  عدا  ما  املياه،  توزيع  خدمات 
الساخنة، عن طريق خطوط رئيسية )مدفونة(

عن 6922 الساخنة  واملياه  البخار  توزيع  خدمات 
طريق خطوط رئيسية 

البخار واملياه الساخنة*1730

عن 69220 الساخنة  واملياه  البخار  توزيع  خدمات 
طريق خطوط رئيسية 

خدمات توزيع البخار واملياه الساخنة عن طريق البخار واملياه الساخنة*17300
خطوط رئيسية )مدفونة(

القسم 71  خدمات الوساطة املالية والتأمني واخلدمات املساعِدة 

خدمات الوساطة املالية والتأمني واخلدمات 71
املساِعدة 

خدمات الوساطة املالية واخلدمات املساِعدة *81
هلا

خدمات 711 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات *811 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية

خدمات 7110 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية 

خدمات الوساطة النقدية*8111

خدمات التأجري املالية 8112
اخلدمات األخرى ملنح االئتمان8113
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خالف *8119 املالية  للوساطة  األخرى  اخلدمات 
خدمات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية

خدمات 71100 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
والتأمني  االستثمارية  املصرفية  األعمال 

واملعاشات التقاعدية

خدمات اإليداع يف البنوك املركزية81111

اخلدمات اإلشرافية يف البنوك املركزية 81112
خدمات إدارة احتياطيات البنوك املركزية 81113
خدمات إصدار البنوك املركزية للعمالت81114
خدمات اإليداع باجلملة 81115
اخلدمات األخرى لودائع املصارف 81116
خدمات الودائع األخرى 81119
خدمات التأجري املالية 81120
خدمات قروض العقارات 81131
خدمات القروض الشخصية على أقساط81132
خدمات بطاقات االئتمان81133
اخلدمات االئتمانية األخرى81139

فة يف موضع آخر خدمات الوساطة غري املصنَّفة يف موضع آخر *81199 خدمات الوساطة غري املصنَّ

خدمات *811خدمات األعمال املصرفية االستثمارية 712 عدا  ما  املالية،  الوساطة  خدمات 
التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية

خالف *8119خدمات األعمال املصرفية االستثمارية7120 املالية  للوساطة  األخرى  اخلدمات 
خدمات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية

موضع *81199خدمات األعمال املصرفية االستثمارية71200 يف  املصنَّفة  غري  الوساطة  خدمات 
آخر 

خدمات األعمال املصرفية االستثمارية

التقاعدية 713 واملعاشات  التأمني  خدمات 
عدا  ما  التأمني(،  إعادة  خدمات  )باستثناء 

خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي

التأمني( *812 إعادة  ذلك  يف  )مبا  التأمني  خدمات 
وخدمات صناديق املعاشات التقاعدية، ما عدا 

خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي

واملعاشات 7131 احلياة  على  التأمني  خدمات 
التقاعدية )باستثناء خدمات إعادة التأمني(

وخدمات *8121 احلياة  على  التأمني  خدمات 
املعاشات التقاعدية

واملعاشات 71311 احلياة  عل  التأمني  خدمات 
التقاعدية الفردية 

خدمات التأمني على احلياةخدمات التأمني على احلياة*81211

واملدفوعات *81212 التقاعدية  املعاشات  خدمات 
السنوية

خدمات املعاشات التقاعدية الفردية

واملدفوعات *81212خدمات املعاشات التقاعدية اجلماعية71312 التقاعدية  املعاشات  خدمات 
السنوية

خدمات املعاشات التقاعدية اجلماعية
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والتأمني 7132 احلوادث  ضد  التأمني  خدمات 
الصحي 

خدمات التأمني على غري احلياة*8129

والتأمني 71320 احلوادث  ضد  التأمني  خدمات 
الصحي 

والتأمني *81291 احلوادث  ضد  التأمني  خدمات 
الصحي 

خدمات التأمني ضد احلوادث والتأمني الصحي 

)باستثناء 7133 احلياة  غري  على  التأمني  خدمات 
خدمات إعادة التأمني(

خدمات التأمني على غري احلياة *8129

ذات 71331 املركبات  على  التأمني  خدمات 
املحركات 

ذات *81292 املركبات  على  التأمني  خدمات 
املحركات

خدمات التأمني على املركبات ذات احملركات

والنقل 71332 البحري  النقل  التأمني على  خدمات 
اجلوي وأنواع النقل األخرى

خدمات التأمني على النقل البحري والنقل *81293
اجلوي وأنواع النقل األخرى

والنقل  البحري  النقل  على  التأمني  خدمات 
اجلوي وأنواع النقل األخرى

خدمات التأمني على الشحناتخدمات التأمني على الشحنات*81294خدمات التأمني على الشحنات 71333

من *81295خدمات التأمني على املمتلكات األخرى 71334 وغريه  احلريق  ضد  التأمني  خدمات 
أضرار املمتلكات

أضرار  من  وغريه  احلريق  ضد  التأمني  خدمات 
املمتلكات

ِقَبل 71335 املسؤولية  ضد  العام  التأمني  خدمات 
الغري 

ِقَبل *81297 املسؤولية  ضد  العام  التأمني  خدمات 
الغري 

خدمات التأمني العام ضد املسؤولية إزاء الغري 

االئتمانات 71336 على  التأمني  خدمات 
والضمانات 

يف *81299 املصنَّفة  غري  األخرى  التأمني  خدمات 
موضع آخر 

خدمات التأمني على االئتمانات والضمانات 

خدمات التأمني ضد اخلسائر املاليةخدمات التأمني ضد اخلسائر املالية*81296اخلدمات األخرى للتأمني على غري احلياة71339

يف *81299 املصنَّفة  غري  األخرى  التأمني  خدمات 
موضع آخر 

غري  احلياة  غري  على  للتأمني  األخرى  اخلدمات 
فة يف موضع آخر املصنَّ

التأمني( *812خدمات إعادة التأمني714 إعادة  ذلك  )مبا يف  التأمني  خدمات 
التقاعدية،  املعاشات  صناديق   وخدمات 
ما عدا خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي

وخدمات *8121خدمات إعادة التأمني على احلياة 7141 احلياة  على  التأمني  خدمات 
صناديق املعاشات التقاعدية 

خدمات إعادة التأمني على احلياةخدمات التأمني على احلياة*81211خدمات إعادة التأمني على احلياة 71410

خدمات إعادة التأمني ضد احلوادث وإعادة 7142
التأمني الصحي

خدمات التأمني على غري احلياة*8129

خدمات إعادة التأمني ضد احلوادث وإعادة 71420
التأمني الصحي

والتأمني *81291 احلوادث  ضد  التأمني  خدمات 
الصحي 

خدمات التأمني ضد احلوادث والتأمني الصحي 

غري 7143 على  التأمني  إلعادة  األخرى  اخلدمات 
احلياة

خدمات التأمني على غري احلياة*8129

غري 71430 على  التأمني  إلعادة  األخرى  اخلدمات 
احلياة

ذات *81292 املركبات  على  التأمني  خدمات 
املحركات 

ذات  املركبات  على  التأمني  إعادة  خدمات 
احملركات
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خدمات التأمني على النقل البحري والنقل *81293
اجلوي وأنواع النقل األخرى

خدمات إعادة التأمني على النقل البحري والنقل 
اجلوي وأنواع النقل األخرى

خدمات إعادة التأمني على الشحناتخدمات التأمني على الشحنات*81294
من *81295 وغريه  احلريق  ضد  التأمني  خدمات 

أضرار املمتلكات
من  وغريه  احلريق  ضد  التأمني  إعادة  خدمات 

أضرار املمتلكات
خدمات إعادة التأمني ضد اخلسائر املاليةخدمات التأمني ضد اخلسائر املالية*81296
ِقَبل *81297 املسؤولية  ضد  العام  التأمني  خدمات 

الغري
قَِبل  املسؤولية  العام ضد  التأمني  إعادة  خدمات 

الغري
يف *81299 املصنَّفة  غري  األخرى  التأمني  خدمات 

موضع آخر 
اخلدمات األخرى إلعادة التأمني على غري احلياة 

فة يف موضع آخر غري املصنَّ

خالف 715 املالية  للوساطة  املساِعدة  اخلدمات 
اخلدمات املساِعدة للتأمني واملعاشات التقاعدية

خدمات *811 ماعدا  املالية،  الوساطة  خدمات 
التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية

املالية خالف *813 للوساطة  املساِعدة  اخلدمات 
وصناديق  للتأمني  املساِعدة  اخلدمات 

املعاشات التقاعدية
املصرفية 7151 باألعمال  املتصلة  اخلدمات 

االستثمارية
خالف *8119 املالية  للوساطة  األخرى  اخلدمات 

خدمات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية

موضع *81199خدمات الدمج واحليازة71511 يف  املصنفة  غري  الوساطة  خدمات 
آخر 

خدمات الدمج واحليازة

األموال 71512 ورؤوس  الشركات  متويل  خدمات 
املسامهة

موضع *81199 يف  املصنفة  غري  الوساطة  خدمات 
آخر 

األموال  ورؤوس  الشركات  متويل  خدمات 
املسامهة

اخلدمات األخرى املتصلة باألعمال املصرفية 71519
االستثمارية

موضع *81199 يف  املصنفة  غري  الوساطة  خدمات 
آخر 

املصرفية  باألعمال  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
االستثمارية

خدمات السمسرة وما يتصل هبا من خدمات 7152
األوراق املالية واخلدمات السلعية

اخلدمات املتصلة بأسواق األوراق املالية*8132

خدمات مسسرة األوراق املاليةخدمات مسسرة األوراق املالية*81321خدمات مسسرة األوراق املالية71521

خدمات السمسرة السلعيةخدمات مسسرة األوراق املالية*81321خدمات السمسرة السلعية71522

خدمات التجهيز واملقاصة املتصلة باملعامالت 71523
يف األوراق املالية 

خدمات إصدار األوراق املالية وتسجيلها81322

اخلدمات األخرى املتصلة بأسواق األوراق 81329
املالية

املالية 7153 األوراق  حوافظ  إدارة  خدمات 
وخدمات االئتمان واحلفظ

خالف *8119 املالية  للوساطة  األخرى  اخلدمات 
خدمات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية

اخلدمات املتصلة بإدارة األسواق املالية*8131
اخلدمات املتصلة بأسواق األوراق املالية*8132
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خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية81323خدمات إدارة حوافظ األوراق املالية71531

لعدد 81191خدمات االستئمان71532 االستثماري  االستئمان  خدمات 
حمدود من املستثمرين 

خدمات االستئمان لوحدات املمتلكات81192
من 81193 حمدود  غري  لعدد  االستئمان  خدمات 

األخرى  االستئمان  وخدمات  املستثمرين 
للوحدات 

خدمات احلفظاخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية*81319خدمات احلفظ71533

اخلدمات املتصلة بإدارة األسواق املالية*8131اخلدمات املتصلة بإدارة األسواق املالية7154

اخلدمات التشغيلية لألسواق املالية81311اخلدمات التشغيلية لألسواق املالية71541

اخلدمات التنظيمية لألسواق املالية81312اخلدمات التنظيمية لألسواق املالية 71542

اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية *81319اخلدمات األخرى إلدارة األسواق املالية71549

خدمات الوساطة النقدية*8111اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية 7155
اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية*8133

خدمات اخلربة االستشارية املالية81332خدمات اخلربة االستشارية املالية71551

خدمات الَقطع األجنيب81333خدمات الَقطع األجنيب71552

خدمات التجهيز واملقاصة املتصلة باملعامالت 71553
املالية

اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية *81339
غري املصنفة يف موضع آخر

باملعامالت  املتصلة  واملقاصة  التجهيز  خدمات 
املالية

املالية 71559 للوساطة  املساِعدة  األخرى  اخلدمات 
غري املصنفة يف موضع آخر 

املركزية 81117 غري  البنوك  إصدار  خدمات 
للُعمالت

خدمات مسسرة القروض81331
اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية *81339

غري املصنفة يف موضع آخر 
املالية غري  للوساطة  املساعِدة  اخلدمات األخرى 

املصنفة يف موضع آخر 

واملعاشات 716 للتأمني  املساِعدة  اخلدمات 
التقاعدية

التأمني 814 لعمليات  املساِعدة  اخلدمات 
وصناديق املعاشات التقاعدية

التأمني *8140خدمات مسسرة ووكاالت التأمني7161 لعمليات  املساِعدة  اخلدمات 
وصناديق املعاشات التقاعدية

خدمات مسسرة ووكاالت التأمني 81401خدمات مسسرة ووكاالت التأمني71610

التأمني *8140خدمات تسوية املطالبات التأمينية7162 لعمليات  املساِعدة  اخلدمات 
وصناديق املعاشات التقاعدية

التلفيات 81403خدمات تسوية املطالبات التأمينية71620 مطالبات  تسوية  خدمات 
واخلسائر
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التأمني *8140اخلدمات اإلكتوارية7163 لعمليات  املساِعدة  اخلدمات 
وصناديق املعاشات التقاعدية

اخلدمات اإلكتوارية81404اخلدمات اإلكتوارية71630

للتأمني 7169 املساِعدة  األخرى  اخلدمات 
واملعاشات التقاعدية

التأمني *8140 لعمليات  املساِعدة  اخلدمات 
وصناديق املعاشات التقاعدية

للتأمني 71690 املساِعدة  األخرى  اخلدمات 
واملعاشات التقاعدية

خدمات اخلربة االستشارية املتصلة بالتأمني 81402
واملعاشات التقاعدية

خدمات إدارة اإلنقاذ81405
اخلدمات األخرى املساِعدة لعمليات التأمني 81409

وصناديق املعاشات التقاعدية

القسم 72  خدمات العقارات

خدمات العقارات82خدمات العقارات72

باملمتلكات 721 املتصلة  العقارات  خدمات 
رة الشخصية أو املؤجَّ

باملمتلكات 821 املتصلة  العقارات  خدمات 
رة الشخصية أو املؤجَّ

املتصلة 7211 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
رة باملمتلكات الشخصية أو املؤجَّ

باملمتلكات *8210 املتصلة  العقارات  خدمات 
رة الشخصية أو املؤجَّ

املتصلة 72111 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
رة باملمتلكات السكنية الشخصية أو املؤجَّ

املتصلة 82101 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
رة باملمتلكات السكنية الشخصية أو املؤجَّ

املتصلة 72112 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
أو  الشخصية  السكنية  غري  باملمتلكات 

رة املؤجَّ

املتصلة 82102 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
أو  الشخصية  السكنية  غري  باملمتلكات 

رة املؤجَّ

املرتبطة 7212 واألراضي  باملباين  اإلجتار  خدمات 
هبا

باملمتلكات *8210 املتصلة  العقارات  خدمات 
رة الشخصية أو املؤجَّ

واألراضي 72121 السكنية  باملباين  اإلجتار  خدمات 
املرتبطة هبا 

بيع املباين واألراضي السكنية82103

السكنية 72122 غري  باملباين  اإلجتار  خدمات 
واألراضي املرتبطة هبا

بيع املباين واألراضي غري السكنية82105

مة7213 باملمتلكات *8210خدمات اإلجتار باألراضي اخلالية واملقسَّ املتصلة  العقارات  خدمات 
رة  الشخصية أو املؤجَّ

مة72130 بيع األراضي السكنية اخلالية82104خدمات اإلجتار باألراضي اخلالية واملقسَّ
بيع األراضي غري السكنية اخلالية82106

أو 822خدمات العقارات على أساس رسم أو عقد722 رسم  أساس  على  العقارات  خدمات 
عقد
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خدمات إدارة املمتلكات على أساس رسم 7221
أو عقد

أو *8220 رسم  أساس  على  العقارات  خدمات 
عقد

على 72211 السكنية  املمتلكات  إدارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد

على *82201 السكنية  املمتلكات  إدارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد

تأجري واستئجار وإدارة املمتلكات السكنية على 
أساس رسم أو عقد

خدمات إدارة املمتلكات غري السكنية على 72212
أساس رسم أو عقد

خدمات إدارة املمتلكات غري السكنية على *82202
أساس رسم أو عقد

تأجري واستئجار وإدارة املمتلكات السكنية على 
أساس رسم أو عقد

بيع املباين واألراضي املرتبطة هبا على أساس 7222
رسم أو عقد

أو *8220 رسم  أساس  على  العقارات  خدمات 
عقد

هبا 72221 املرتبطة  واألراضي  السكنية  املباين  بيع 
على أساس رسم أو عقد

أساس 82203 على  السكنية  واألراضي  املباين  بيع 
رسم أو عقد

بيع املباين غري السكنية واألراضي املرتبطة هبا 72222
على أساس رسم أو عقد

على 82205 السكنية  غري  واألراضي  املباين  بيع 
أساس رسم أو عقد

أو *8220بيع األراضي على أساس رسم أو عقد7223 رسم  أساس  على  العقارات  خدمات 
عقد

أساس 82204بيع األراضي على أساس رسم أو عقد72230 على  اخلالية  السكنية  األراضي  بيع 
رسم أو عقد

على 82206 اخلالية  السكنية  غري  األراضي  بيع 
أساس رسم أو عقد

رسم 7224 أساس  على  العقارات  تقييم  خدمات 
أو عقد

أو *8220 رسم  أساس  على  العقارات  خدمات 
عقد

رسم 72240 أساس  على  العقارات  تقييم  خدمات 
أو عقد

على *82201 السكنية  املمتلكات  إدارة  خدمات 
أساس رسم أو عقد

تقييم العقارات للممتلكات السكنية

خدمات إدارة املمتلكات غري السكنية على *82202
أساس رسم أو عقد

تقييم العقارات للممتلكات غري السكنية

لني القسم 73  خدمات التأجري أو االستئجار، بدون مشغِّ

بدون 73 االستئجار،  أو  التأجري  خدمات 
مشغِّلني 

السلكية *75 واالتصاالت  الربيد  خدمات 
والالسلكية

بدون 83 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
مشغِّلني

األصول غري امللموسة89

املتصلة 731 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات، بدون مشغِّلني باآلالت واملعدَّ

السلكية *754 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 
والالسلكية

املتصلة 831 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات، بدون مشغِّلني باآلالت واملعدَّ
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املتصلة 7311 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات النقل، بدون مشغِّلني  مبعدَّ

املتصلة 8310 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات بدون مشغِّلني باآلالت واملعدَّ

املتصلة 73111 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
املقفلة  والشاحنات  اخلاصة  بالسيارات 

اخلفيفة، بدون مشغِّلني

املتصلة 83101 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسيارات اخلاصة، بدون مشغِّلني

املتصلة 73112 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
يف  املستخدمة  املحركات  ذات  باملركبات 

نقل البضائع، بدون مشغِّلني

املتصلة 83102 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
مبركبات نقل البضائع، بدون مشغِّلني

املتصلة 73113 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بعربات السكك احلديدية، بدون مشغِّلني

املتصلة *83105 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بدون  األخرى،  الربي  النقل  ات  مبعدَّ

مشغِّلني

بعربات  املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
لني السكك احلديدية، بدون مشغِّ

ات 73114 خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة مبعدَّ
النقل الربي األخرى، بدون مشغِّلني

املتصلة *83105 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بدون  األخرى،  الربي  النقل  ات  مبعدَّ

مشغِّلني

ات  مبعدَّ املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
السكك  عربات  خالف  األخرى،  الربي  النقل 

لني احلديدية واحلاويات، بدون مشغِّ

املتصلة 73115 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسفن، بدون مشغِّلني

املتصلة 83103 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسفن، بدون مشغِّلني

املتصلة 73116 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالطائرات، بدون مشغِّلني

املتصلة 83104 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالطائرات، بدون مشغِّلني

املتصلــة *83105خدمات التأجري أو االستئجار للحاويات73117 االستئجــار  أو  التأجري  خدمـات 
بدون  األخرى،  الربي  النقل  ات  مبعدَّ

مشغِّلني

خدمات التأجري أو االستئجار للحاويات

املتصلة 7312 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باآلالت واملعدَّات األخرى، بدون مشغِّلني

خدمات تأجري املعدَّات7541

املتصلة *8310 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات، بدون مشغِّلني باآلالت واملعدَّ

املتصلة 73121 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات الزراعية، بدون مشغِّلني باآلالت واملعدَّ

املتصلة 83106 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات الزراعية، بدون مشغِّلني باآلالت واملعدَّ

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بآالت 73122
ات اإلنشاء، بدون مشغِّلني ومعدَّ

املتصلة 83107 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات اإلنشاء، بدون مشغِّلني بآالت ومعدَّ

املتصلة 73123 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
)باستثناء  املكتبية  ات  واملعدَّ باآلالت 

احلواسيب(، بدون مشغِّلني

املتصلة *83108 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ذلك  يف  )مبا  املكتبية  ات  واملعدَّ باآلالت 

احلواسيب(، بدون مشغِّلني

باآلالت  املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بدون  احلواسيب(،  )باستثناء  املكتبية  ات  واملعدَّ

لني مشغِّ

املتصلة 73124 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باحلواسيب، بدون مشغِّلني

املتصلة *83108 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ذلك  يف  )مبا  املكتبية  واملعدات  باآلالت 

احلواسيب(، بدون مشغِّلني

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باحلواسيب 
لني بدون مشغِّ
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وصف التفاصيل

املتصلة 73125 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  ات  مبعدَّ

بدون مشغِّلني

خدمات تأجري املعدَّات75410

املتصلة *83109 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باآلالت واملعدَّات األخرى، بدون مشغِّلني

ات  خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة باملعدَّ
التجارية للراديو والتلفزيون ولالتصاالت السلكية 

والالسلكية

املتصلة 73129 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات األخرى، بدون مشغِّلني،  باآلالت واملعدَّ

غري املصنفة يف موضع آخر

املتصلة *83109 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باآلالت واملعدَّات األخرى، بدون مشغِّلني

باآلالت  املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
لني، غري املصنفة  ات األخرى، بدون مشغِّ واملعدَّ

يف موضع آخر

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسلع 732
األخرى

املتصلة 832 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية واملنـزلية

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بأجهزة 7321
شرائط  ومسجالت  والراديو  التلفزيون 

ات والتوابع ذات الصلة الفيديو واملعدَّ

املتصلة *8320 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية واملنـزلية

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بأجهزة 73210
شرائط  ومسجالت  والراديو  التلفزيون 

ات والتوابع ذات الصلة الفيديو واملعدَّ

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بأجهزة 83201
شرائط  ومسجالت  والراديو  التلفزيون 

ات والتوابع ذات الصلة الفيديو واملعدَّ

املتصلة 7322 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بشرائط الفيديو 

املتصلة *8320 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية واملنـزلية

املتصلة 73220 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بشرائط الفيديو

املتصلة 83202 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بشرائط الفيديو 

املتصلة 7323 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باألثاث واألجهزة املنـزلية األخرى

املتصلة *8320 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية واملنـزلية

املتصلة 73230 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باألثاث واألجهزة املنـزلية األخرى

املتصلة 83203 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باألثاث واألجهزة املنـزلية األخرى

املتصلة 7324 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات الترفيه والتسلية مبعدَّ

املتصلة *8320 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية واملنـزلية

املتصلة 73240 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات الترفيه والتسلية مبعدَّ

املتصلة 83204 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات الترفيه و التسلية مبعدَّ

املتصلة 7325 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالبياضات املنـزلية

املتصلة *8320 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية واملنـزلية

املتصلة 73250 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالبياضات املنـزلية 

املتصلة *83209 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية أو املنـزلية األخرى

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالبياضات 
املنـزلية 

املتصلة 7326 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باملنسوجات واملالبس واألحذية

املتصلة *8320 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية واملنـزلية
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املتصلة 73260 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باملنسوجات واملالبس واألحذية

املتصلة *83209 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية أو املنـزلية األخرى

املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باملنسوجات واملالبس واألحذية

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بآالت 7327
ومعدَّات “اصنع بنفسك”

املتصلة *8320 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية واملنـزلية

املتصلة 73270 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
باآلالت ومعدَّات “اصنع بنفسك”

املتصلة *83209 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية أو املنـزلية األخرى

بآالت  املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
ات “اصنع بنفسك” ومعدَّ

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسلع 7329
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر 

املتصلة *8320 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية واملنـزلية

خدمات التأجري أو االستئجار املتصلة بالسلع 73290
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر 

املتصلة *83209 االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
بالسلع الشخصية أو املنـزلية األخرى

بالسلع  املتصلة  االستئجار  أو  التأجري  خدمات 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر 

استخدام 733 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
األصول غري امللموسة غري املالية

األصول غري امللموسة غري املالية892

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام برامج 7331
احلاسوب

حقوق الطبع*8923

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام برامج 73310
احلاسوب

الترخيص باحلق يف استخدام برامج احلاسوب حقوق الطبع*89230

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام النسخ 7332
أو  األدبية  أو  الترفيهية  لألعمال  األصلية 

الصوتية

العالمات التجارية8922

خدمات الترخيص باحلق يف استخدام النسخ 73320
أو  األدبية  أو  الترفيهية  لألعمال  األصلية 

الصوتية

أو حقوق الطبع*89230 املطبوعة  املواد  استخدام  باحلق يف  الترخيص 
املسموعة واملرئية اليت حتميها حقوق الطبع

استخدام 7333 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
الكيانات اخلاضعة لرباءات االختراع

براءات االختراع8921

استخدام 73330 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
الكيانات اخلاضعة لرباءات االختراع

براءات االختراع89210

استخدام 7334 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
العالمات التجارية وحقوق االمتياز

حقوق الطبع*8923

استخدام 73340 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
العالمات التجارية وحقوق االمتياز

العالمات التجارية89220

استخدام 7339 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
األصول غري امللموسة غري املالية األخرى

األصول غري امللموسة غري املالية األخرى8929

استخدام 73390 يف  باحلق  الترخيص  خدمات 
األصول غري امللموسة غري املالية األخرى

األصول غري امللموسة غري املالية األخرى89290
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القسم 81  خدمات البحث والتطوير

خدمات البحث والتطوير85خدمات البحث والتطوير81

يف 811 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية واهلندسة

يف 851 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية واهلندسة

يف 8111 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الفيزيائية

يف *8510 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية واهلندسة

يف 81110 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الفيزيائية

يف 85101 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الفيزيائية

يف 8112 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
الكيمياء وعلم األحياء

يف *8510 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية واهلندسة

يف 81120 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
الكيمياء وعلم األحياء

يف 85102 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
الكيمياء وعلم األحياء

يف 8113 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
اهلندسة والتكنولوجيا

يف *8510 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية واهلندسة

يف 81130 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
اهلندسة والتكنولوجيا

يف 85103 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
اهلندسة والتكنولوجيا

يف 8114 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الزراعية

يف *8510 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية واهلندسة

يف 81140 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الزراعية

يف 85104 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الزراعية

يف 8115 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبية والصيدلية

يف *8510 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية واهلندسة

يف 81150 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبية والصيدلية

يف 85105 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبية والصيدلة

يف 8119 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية األخرى

يف *8510 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية واهلندسة

يف 81190 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية األخرى

يف 85109 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الطبيعية األخرى

يف 812 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات

يف 852 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات

يف 8121 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الثقافية وعلم االجتماع وعلم النفس

يف *8520 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات

يف 81210 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الثقافية وعلم االجتماع وعلم النفس 

يف 85201 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم الثقافية وعلم االجتماع وعلم النفس
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خدمات البحث والتطوير التجريبـي يف علم 8122
االقتصاد

يف *8520 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات

خدمات البحث والتطوير التجريبـي يف علم 81220
االقتصاد

خدمات البحث والتطوير التجريبـي يف علم 85202
االقتصاد

يف 8123 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
القانون

يف *8520 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات

يف 81230 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
القانون

يف 85203 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
القانون

يف 8124 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
اللغويات واللغات

يف *8520 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات

يف 81240 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
اللغويات واللغات

يف 85204 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
اللغويات واللغات

يف 8129 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات األخرى

يف *8520 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات

يف 81290 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات األخرى

يف 85209 التجريبـي  والتطوير  البحث  خدمات 
العلوم االجتماعية واإلنسانيات األخرى

التخصصات 813 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريبـي

التخصصات 853 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريبـي

التخصصات 8130 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريبـي

التخصصات 8530 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريبـي

التخصصات 81300 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريبـي

التخصصات 85300 املتعدد  البحث  خدمات 
والتطوير التجريبـي

القسم 82  اخلدمات القانونية وخدمات احملاسبة

املحاسبة *86اخلدمات القانونية وخدمات املحاسبة82 وخدمات  القانونية  اخلدمات 
الدفاتر؛  ومسك  احلسابات  ومراجعة 
خدمات الضرائب؛ خدمات حبوث السوق 
اإلدارة  خدمات  العام؛  الرأي  واستطالع 
املعمارية  اخلدمات  االستشارية؛  واخلربة 

واهلندسية واخلدمات التقنية األخرى

اخلدمات القانونية*861اخلدمات القانونية821
يف *866 االستشارية  باخلربة  املتصلة  اخلدمات 

اإلدارة

والتمثيل 8211 القانونية  االستشارة  خدمات 
القانوين يف خمتلف جماالت القانون

والتمثيل 8611 القانونية  االستشارة  خدمات 
القانوين يف خمتلف جماالت القانون
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والتمثيل 82111 القانونية  االستشارة  خدمات 
القانوين فيما يتصل بالقانون اجلنائي

والتمثيل 86111 القانونية  االستشارة  خدمات 
القانوين فيما يتصل بالقانون اجلنائي

والتمثيل 82119 القانونية  االستشارة  خدمات 
املتصلة  القضائية  اإلجراءات  يف  القانوين 

مبجاالت أخرى من القانون

والتمثيل 86119 القانونية  االستشارة  خدمات 
املتصلة  القضائية  اإلجراءات  يف  القانوين 

مبجاالت أخرى من القانون

والتمثيل 8212 القانونية  االستشارة  خدمات 
للمحاكم  القانونية  اإلجراءات  يف  القانوين 

واملجالس شبه القضائية وغريها

والتمثيل 8612 القانونية  االستشارة  خدمات 
للمحاكم  القانونية  اإلجراءات  يف  القانوين 

واملجالس شبه القضائية وغريها

والتمثيل 82120 القانونية  االستشارة  خدمات 
للمحاكم  القانونية  اإلجراءات  يف  القانوين 

واملجالس شبه القضائية وغريها

والتمثيل 86120 القانونية  االستشارة  خدمات 
للمحاكم  القانونية  اإلجراءات  يف  القانوين 

واملجالس شبه القضائية وغريها

خدمات التوثيق والتصديق القانونيني8613خدمات التوثيق والتصديق القانونيني8213

خدمات التوثيق والتصديق القانونيني86130خدمات التوثيق والتصديق القانونيني82130

القانونية *8619اخلدمات القانونية األخرى8219 واإلعالمية  االستشارية  اخلدمات 
األخرى

يف *8660 االستشارية  باخلربة  املتصلة  اخلدمات 
اإلدارة

خدمات التحكيم والتوفيق86602خدمات التحكيم والتوفيق82191

يف 82199 املصنفة  غري  األخرى  القانونية  اخلدمات 
موضع آخر

القانونية *86190 واإلعالمية  االستشارية  اخلدمات 
األخرى

العمالء  إىل  م  تقدَّ اليت  االستشارية  اخلدمات 
والتسوية  الضمانات  بتسوية  صلة  هلا  واليت 
العقارية واخلدمات األخرى االستشارية واملتصلة 

فة يف موضع آخر باملعلومات غري املصنَّ

خدمات املحاسبة ومراجعة احلسابات املالية 822
ومسك الدفاتر

احلسابات 862 ومراجعة  املحاسبة  خدمات 
ومسك الدفاتر

خدمات املحاسبة ومراجعة احلسابات8621خدمات املحاسبة ومراجعة احلسابات املالية8221

خدمات مراجعة احلسابات املالية86211خدمات مراجعة احلسابات املالية82211

خدمات فحص احلسابات86212خدمات الفحص املحاسيب82212

خدمات تبويب البيانات املالية86213خدمات تبويب البيانات املالية82213

اخلدمات املحاسبية األخرى86219اخلدمات املحاسبية األخرى82219

اإلقرارات 8222 عدا  ما  الدفاتر،  مسك  خدمات 
الضريبية

اإلقرارات 8622 ماعدا  الدفاتر،  مسك  خدمات 
الضريبية 

اإلقرارات 82220 عدا  ما  الدفاتر،  مسك  خدمات 
الضريبية 

اإلقرارات 86220 ماعدا  الدفاتر،  مسك  خدمات 
الضريبية
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خدمات الضرائب863اخلدمات االستشارية املتصلة بالضرائب823

االستشارية 8231 واخلربة  التخطيط  خدمات 
املتصلة بضرائب الشركات

خدمات الضرائب*8630

االستشارية 82310 واخلربة  التخطيط  خدمات 
املتصلة بضرائب الشركات

االستشارية 86301 واخلربة  التخطيط  خدمات 
املتصلة بضرائب املشاريع التجارية 

بضرائب اخلدمات األخرى املتصلة بالضرائب*86309 املتصلة  واملراقبة  التخطيط  خدمات 
الشركات خالف ضريبة الدخل

خدمات اإلعداد والفحص املتصلة بضرائب 8232
الشركات

خدمات الضرائب*8630

خدمات اإلعداد والفحص املتصلة بضرائب 82320
الشركات

خدمات اإلعداد والفحص املتصلة بضرائب 86302
األعمال التجارية

بضرائب اخلدمات األخرى املتصلة بالضرائب*86309 املتصلة  والفحص  اإلعداد  خدمات 
الشركات خالف ضريبة الدخل

خدمات اإلعداد والتخطيط املتصلة بضرائب 8233
األفراد

خدمات الضرائب*8630

خدمات اإلعداد والتخطيط املتصلة بضرائب 82330
األفراد

املتصلة 86303 والتخطيط  اإلعداد  خدمات 
بضرائب األفراد

بضرائب اخلدمات األخرى املتصلة بالضرائب*86309 املتصلة  والتخطيط  اإلعداد  خدمات 
ضرائب  ماعدا  املسامهة،  غري  التجارية  املشاريع 

الدخل

اخلدمات القانونية*861خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية 824

القانونية *8619خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية8240 واإلعالمية  االستشارية  اخلدمات 
األخرى

القانونية *86190خدمات اإلفالس واحلراسة القضائية82400 واإلعالمية  االستشارية  اخلدمات 
األخرى

م إىل العمالء بشأن  اخلدمات االستشارية اليت تقدَّ
اإلفالس واحلراسة القضائية

القسم 83  اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى

أعمال اإلنشاء*51اخلدمات املهنية والتقنية والتجارية األخرى83
السلكية *75 واالتصاالت  الربيد  خدمات 

والالسلكية
خدمات احلاسوب واخلدمات ذات الصلة *84
املحاسبة *86 وخدمات  القانونية  اخلدمات 

الدفاتر؛  ومسك  احلسابات  ومراجعة 
خدمات الضرائب؛ خدمات حبوث السوق 
اإلدارة  خدمات  العام؛  الرأي  واستطالع 
واخلدمات االستشارية؛ اخلدمات املعمارية 

واهلندسية و اخلدمات التقنية األخرى
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يف *87 املصنفـــة  غيــر  التجاريــة  اخلدمــات 
موضع آخر

السلكية *754خدمات اخلربة االستشارية واإلدارة831 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 
والالسلكية

بتركيب 841 املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
ات احلاسوب معدَّ

خدمات تنفيذ الرباجميات842
خدمات جتهيز البيانات*843
اخلدمات األخرى املتصلة باحلواسيب*849
خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة865

يف *866 االستشارية  باخلربة  املتصلة  اخلدمات 
اإلدارة 

واخلدمات *867 واهلندسية  املعمارية  اخلدمات 
التقنية األخرى

خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة*8650خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة8311

خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة العامة86501خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة العامة83111

خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة املالية 86502خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة املالية83112
)ما عدا الضرائب التجارية(

املوارد 83113 إدارة  خدمات اخلربة االستشارية يف 
البشرية

خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة املوارد 86504
البشرية

خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة التسويق86503خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة التسويق83114

خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة اإلنتاج86505خدمات اخلربة االستشارية يف إدارة اإلنتاج83115

يف 83119 األخرى  االستشارية  اخلربة  خدمات 
اإلدارة

يف *86509 األخرى  االستشارية  اخلربة  خدمات 
اإلدارة

وخدمات  والتوجيهية  االستشارية  اخلدمات 
املساعِدة التشغيلية فيما يتعلق بالَسوقيات

األعمال 8312 يف  االستشارية  اخلربة  خدمات 
التجارية

خدمات اخلربة االستشارية يف اإلدارة*8650

خدمات العالقات العامة86506خدمات العالقات العامة 83121

يف 83129 األخرى  االستشارية  اخلربة  خدمات 
األعمال التجارية

يف *86509 األخرى  االستشارية  اخلربة  خدمات 
اإلدارة

وخدمات  والتوجيهية  االستشارية  اخلدمات 
اإلقليمية  بالتنمية  يتعلق  فيما  التشغيلية  املساعدة 

أو الصناعية أو السياحية

والتقنية 8313 العلمية  االستشارية  اخلربة  خدمات 
غري املصنفة يف موضع آخر 

خدمات اخلربة االستشارية7544

اخلدمات اهلندسية*8672
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خدمات اخلربة االستشارية البيئيةاخلدمات اهلندسية األخرى *86729خدمات اخلربة االستشارية البيئية83131

والتقنية 83139 العلمية  االستشارية  اخلربة  خدمات 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر 

خدمات اخلربة االستشارية 75440

والتقنية اخلدمات اهلندسية األخرى*86729 العلمية  االستشارية  اخلربة  خدمات 
األخرى اليت تتطلب اخلربة العملية للمهندسني

جمال 8314 يف  االستشارية  اخلربة  خدمات 
احلاسوب

بتركيب 8410 املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
ات احلاسوب معدَّ

بالنظم 8421 املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
والرباجميات

خدمات حتليل النظم 8422
خدمات تصميم النظم 8423
خدمات الربجمة 8424

خدمات صيانة النظم *8425
غري *8499 باحلاسوب  املتصلة  األخرى  اخلدمات 

املصنفة يف موضع آخر 

يتعلق 83141 فيما  االستشارية  اخلربة  خدمات 
ات وتكامل النظم  باملعدَّ

بتركيب 84100 املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
ات احلاسوب معدَّ

بالنظم *84210 املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
والرباجميات 

ر  يوفِّ نظام  تنفيذ  بشأن  دراسات جدوى  إجراء 
التوجيه واملساعدة خالل مرحلة البدء يف تشغيل 
ات  نظام جديد تتعلق بتحقيق التكامل بني املعدَّ

والرباجميات

بالنظم *84210خدمات اخلربة االستشارية يف الرباجميات83142 املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
والرباجميات

ر  يوفِّ نظام  تنفيذ  بشأن  دراسات جدوى  إجراء 
التوجيه واملساعدة خالل مرحلة البدء يف تشغيل 

نظام جديد تتعلق بالرباجميات
خدمات حتليل النظم 84220
خدمات تصميم النظم 84230
خدمات الربجمة 84240

برامج خدمات صيانة النظم *84250 مبنتجات  املتصلة  االستشارية  اخلدمات 
كتابة  إعادة  ذلك  مبا يف  املستخَدمة،  احلاسوب 

الربامج، أو الُنظم القائمة 

خدمات اخلربة االستشارية األخرى يف جمال 83149
احلاسوب

غري *84990 باحلاسوب  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

فة يف  اخلدمات األخرى املتصلة باحلاسوب غري املصنَّ
موضع آخر؛ خدمات احلاسوب املهنية األخرى

اخلدمات األخرى لتجهيز البيانات 8439خدمات إدارة مرافق احلواسيب8315

اخلدمات األخرى لتجهيز البيانات 84390خدمات إدارة مرافق احلواسيب83150

خدمات صيانة النظم*8425خدمات صيانة النظم8316



التناظر بني التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، والتصنيف املركزي املؤقت للمنتجات: التغيريات يف األبواب 5 إىل 9

523

التصنيف املركزي املؤقت للمنتجاتالتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

اخلدمات خدمات صيانة النظم*84250خدمات صيانة النظم 83160 ماعدا  الُنظم،  صيانة  خدمات 
احلاسوب  برامج  مبنتجات  املتصلة  االستشارية 

املستخَدمة
ما عدا خدمات 8319 األخرى،  اإلدارة  خدمات 

إدارة مشاريع اإلنشاء
يف *8660 االستشارية  باخلربة  املتصلة  اخلدمات 

اإلدارة

ما عدا خدمات 83190 األخرى،  اإلدارة  خدمات 
إدارة مشاريع اإلنشاء

مشاريع 86601 خالف  املشاريع  إدارة  خدمات 
اإلنشاء

يف 86609 املصنفة  غري  األخرى  اإلدارة  خدمات 
موضع آخر 

التخطيط 832 وخدمات  املعمارية  اخلدمات 
احلضري وهندسة املناظر الطبيعية 

أعمال ما قبل التركيب يف مواقع اإلنشاء*511

واخلدمات *867 واهلندسية  املعمارية  اخلدمات 
التقنية األخرى

أعمال أحباث املوقع *5111اخلدمات املعمارية8321
اخلدمات املعمارية 8671

خدمات االستشارة ومرحلة ما قبل التصميم 83211
يف جمال العمارة

من أعمال أحباث املوقع*51110 كجزء  وحتديده،  املوقع،  أحباث  أعمال 
اخلدمات املعمارية االستشارية وخدمات ما قبل 

التصميم
خدمات االستشارة ومرحلة ما قبل التصميم 86711

يف جمال العمارة

خدمات التصميم املعماري86712خدمات التصميم املعماري وإدارة العقود83212
خدمات إدارة العقود86713
اخلدمات اليت جتمع بني التصميم املعماري 86714

وإدارة العقود

اخلدمات املعمارية األخرى86719اخلدمات املعمارية األخرى83219

خدمات التخطيط احلضري وهندسة املناظر 8322
الطبيعية 

خدمات التخطيط احلضري وهندسة املناظر 8674
الطبيعية

خدمات التخطيط احلضري 86741خدمات التخطيط احلضري83221

خدمات هندسة املناظر الطبيعة 86742اخلدمات املعمارية هلندسة املناظر الطبيعية83222

أعمال ما قبل التركيب يف مواقع اإلنشاء*511اخلدمات اهلندسية 833
واخلدمات *867 واهلندسية  املعمارية  اخلدمات 

التقنية األخرى

اخلدمات اهلندسية املتكاملة 8673اخلدمات اهلندسية املتكاملة8331
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للمشاريع *86739اخلدمات اهلندسية املتكاملة للمباين 83311 املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
األخرى بنظام تسليم املفتاح

ل  تشكِّ اليت  متامًا  املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
جزًءا من حزمة خدمات متكاملة ملشروع بنظام 

تسليم املفتاح للمباين

اخلدمات اهلندسية املتكاملة ألعمال اهلندسة 83312
املدنية

اخلدمات اهلندسية املتكاملة ملشاريع اهلياكل 86731
األساسية للنقل بنظام تسليم املفتاح

وخدمات 86732 املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
ومرافق  باملياه  اإلمداد  ملشاريع  اإلدارة 

الصرف الصحي بنظام تسليم املفتاح 
للمشاريع *86739 املتكاملة  اهلندسة  اخلدمات 

األخرى بنظام تسليم املفتاح 
ل  تشكِّ اليت  متامًا  املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
جزًءا من حزمة خدمات متكاملة ملشروع بنظام 

تسليم املفتاح لألعمال اهلندسية املدنية

للمنشآت 83313 املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
والعمليات الصناعية

اخلدمات اهلندسية املتكاملة إلنشاء مشاريع 86733
الصناعات التحويلية بنظام تسليم املفتاح

للمشاريع *86739 املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
األخرى بنظام تسليم املفتاح

ل  تشكِّ اليت  متامًا  املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
جزًءا من حزمة خدمات متكاملة ملشروع بنظام 

تسليم املفتاح للمنشآت والعمليات الصناعية

للمشاريع 83319 املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
األخرى

للمشاريع *86739 املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
األخرى بنظام تسليم املفتاح 

ل  تشكِّ اليت  متامًا  املتكاملة  اهلندسية  اخلدمات 
جزًءا من حزمة خدمات متكاملة ملشروع بنظام 

تسليم املفتاح ملشاريع أخرى

اخلدمات اهلندسية*8672خدمات إدارة املشاريع املتصلة باإلنشاء8332

خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء املباين اخلدمات اهلندسية األخرى *86729خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء املباين 83321

خدمات إدارة املشاريع املتصلة بإنشاء أعمال 83322
اهلندسة املدنية

أعمال اخلدمات اهلندسية األخرى *86729 بإنشاء  املتصلة  املشاريع  إدارة  خدمات 
اهلندسة املدنية

باملنشآت 83323 املتصلة  املشاريع  إدارة  خدمات 
والعمليات الصناعية

باإلنشاءات اخلدمات اهلندسية األخرى *86729 املتصلة  املشاريع  إدارة  خدمات 
والعمليات الصناعية

بإنشاء 83329  املتصلة  املشاريع  إدارة  خدمات 
املشاريع األخرى

بإنشاء املشاريع اخلدمات اهلندسية األخرى *86729 خدمات إدارة املشاريع املتصلة 
األخرى

خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل 8333
التصميم 

أعمال أحباث املوقع*5111

اخلدمات اهلندسية*8672
خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل 83331

التصميم للمباين 
من أعمال أحباث املوقع*51110 كجزء  وحتديده،  املوقع،  أحباث  أعمال 

قبل  ما  ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 
التصميم للمباين السكنية وغري السكنية

االستشارية *86721 واخلربة  االستشارة  خدمات 
اهلندسية

خدمات املساعدة اهلندسية واالستشارة والتوصية 
للمباين 
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خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل 83332
التصميم ألعمال اهلندسة املدنية 

من أعمال أحباث املوقع *51110 كجزء  وحتديده،  املوقع،  أحباث  أعمال 
قبل  ما  ومرحلة  اهلندسية  االستشارة  خدمات 

التصميم ألعمال اهلندسة املدنية
االستشارية *86721 واخلربة  االستشارة  خدمات 

اهلندسية
خدمات املساعدة اهلندسية واالستشارة والتوصية 

ألعمال اهلندسة املدنية

خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل 83333
التصميم للمنشآت والعمليات الصناعية

من أعمال أحباث املوقع *51110 كجزء  وحتديده،  املوقع،  أحباث  خدمات 
التصميم  قبل  ما  ومرحلة  االستشارة  خدمات 

للمنشآت والعمليات الصناعية
االستشارية *86721 واخلربة  االستشارة  خدمات 

اهلندسية 
خدمات املساعدة اهلندسية واالستشارة والتوصية 

للمنشآت والعمليات الصناعية

خدمات االستشارة اهلندسية ومرحلة ما قبل 83339
التصميم للمشاريع األخرى

من أعمال أحباث املوقع*51110 كجزء  وحتديده،  املوقع،  أحباث  أعمال 
التصميم  قبل  ما  ومرحلة  االستشارة  خدمات 

للمشاريع األخرى
االستشارية *86721 واخلربة  االستشارة  خدمات 

اهلندسية
خدمات املساعدة اهلندسية واالستشارة والتوصية 

للمشاريع األخرى

اخلدمات اهلندسية*8672خدمات التصميم اهلندسي8334

إلنشاء 86722خدمات التصميم اهلندسي للمباين 83341 اهلندسي  التصميم  خدمات 
األساسات وبناء اهلياكل 

للتركيبات 86723 اهلندسي  التصميم  خدمات 
امليكانيكية والكهربائية الالزمة للمباين 

اهلندسة 83342 اهلندسي ألعمال  التصميم  خدمات 
املدنية

أعمال 86724 إلنشاء  اهلندسي  التصميم  خدمات 
اهلندسة املدنية 

للمنشآت 83343 اهلندسي  التصميم  خدمات 
والعمليات الصناعية 

للعمليات 86725 اهلندسي  التصميم  خدمات 
الصناعية واإلنتاج الصناعي

للمشاريع 83349 اهلندسي  التصميم  خدمات 
األخرى

اهلندسي غري املصنفة يف 86726 التصميم  خدمات 
موضع آخر 

اإلنشاء 8335 مرحلة  خالل  اهلندسية  اخلدمات 
والتركيب 

اخلدمات اهلندسية*8672

مرحلة 83351 خالل  للمباين  اهلندسية  اخلدمات 
اإلنشاء والتركيب

مرحلة *86727 خالل  األخرى  اهلندسية  اخلدمات 
اإلنشاء والتركيب 

م إىل  خدمات املشورة واملساعدة التقنية اليت تقدَّ
العميل خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب للمباين

املدنية 83352 اهلندسة  ألعمال  اهلندسية  اخلدمات 
خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب

مرحلة *86727 خالل  األخرى  اهلندسية  اخلدمات 
اإلنشاء والتركيب

م إىل  خدمات املشورة واملساعدة التقنية اليت تقدَّ
العميل خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب ألعمال 

اهلندسة املدنية

والعمليات 83353 للمنشآت  اهلندسية  اخلدمات 
الصناعية خالل مرحلة اإلنشاء والتركيب

مرحلة *86727 خالل  األخرى  اهلندسية  اخلدمات 
اإلنشاء والتركيب

م  تقدَّ اليت  التقنية  واملساعدة  املشورة  خدمات 
والتركيب  اإلنشاء  مرحلة  خالل  العميل  إىل 

للمنشآت والعمليات الصناعية
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اخلدمات اهلندسية للمشاريع األخرى خالل 83359
مرحلة اإلنشاء والتركيب

مرحلة *86727 خالل  األخرى  اهلندسية  اخلدمات 
اإلنشاء والتركيب 

م  تقدَّ اليت  التقنية  واملساعدة  املشورة  خدمات 
والتركيب  اإلنشاء  مرحلة  خالل  العميل  إىل 

للمشاريع األخرى

اخلدمات اهلندسية *8672اخلدمات اهلندسية األخرى8339

اهلندسة اخلدمات اهلندسية األخرى*86729اخلدمات اهلندسية األخرى للمباين83391 )خدمات  األخرى  اهلندسية  اخلدمات 
اجليولوجية التقنية وهندسة املياه اجلوفية والتآكل، 

وحبوث االهنيارات، وغري ذلك( للمباين

اخلدمات اهلندسية األخرى ألعمال اهلندسة 83392
املدنية 

اهلندسة اخلدمات اهلندسية األخرى *86729 )خدمات  األخرى  اهلندسية  اخلدمات 
اجلوفية  املياه  وهندسة  التقنية  اجليولوجية 
ذلك(  وغري  االهنيارات،  وبــحوث  والتآكل، 

ألعمال اهلندسة املدنية

للمنشآت 83393 األخرى  اهلندسية  اخلدمات 
والعمليات الصناعية

اهلندسة اخلدمات اهلندسية األخرى *86729 )خدمات  األخرى  اهلندسية  اخلدمات 
اجليولوجية التقنية وهندسة املياه اجلوفية والتآكل، 
للمنشآت  ذلك(  وغري  االهنيارات،  وحبوث 

والعمليات الصناعية

للمشاريع 83399 األخرى  اهلندسة  اخلدمات 
األخرى 

اهلندسة اخلدمات اهلندسية األخرى *86729 )خدمات  األخرى  اهلندسية  اخلدمات 
اجلوفية  املياه  وهندسة  التقنية  اجليــولوجية 
ذلك(  وغري  االهنيارات،  وبـحوث  والتآكل، 

للمشاريع األخرى

خدمات اإلعالن*871خدمات التصميم املتخصص834

اخلدمات التجارية األخرى *879

اخلدمات التجارية األخرى*8790خدمات التصميم الداخلي8341

خدمات التصميم الداخلي والتزيـنيخدمات التصميم املتخصص*87907خدمات التصميم الداخلي83410

خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه*8712خدمات التصميم املتخصص األخرى8349

اخلدمات التجارية األخرى*8790

خدمات تصميم الرسوماتخدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه*87120خدمات التصميم املتخصص األخرى83490
التصميم خدمات التصميم املتخصص*87907 عدا  ما  املتخصص،  التصميم  خدمات 

الداخلي والتزيـني

واخلدمات *867اخلدمات العلمية واخلدمات التقنية األخرى835 واهلندسية  املعمارية  اخلدمات 
التقنية األخرى 

اخلدمات اجليولوجية واجليوفيزيائية وخدمات 8351
التنقيب األخرى 

اخلدمات االستشارية العلمية والتقنية ذات *8675
الصلة باهلندسة

اخلدمات اجليولوجية واجليوفيزيائية وخدمات 83510
التنقيب األخرى

خدمات التنقيب اجليولوجي واجليوفيزيائي 86751
وخدمات التنقيب العلمي األخرى
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اخلدمات االستشارية العلمية والتقنية ذات *8675خدمات املساحة حتت السطح8352
الصلة باهلندسة

خدمات املساحة حتت السطح86752خدمات املساحة حتت السطح 83520

اخلدمات االستشارية العلمية والتقنية ذات *8675خدمات املساحة السطحية8353
الصلة باهلندسة 

خدمات املساحة السطحية86753خدمات املساحة السطحية 83530

اخلدمات االستشارية العلمية والتقنية ذات *8675خدمات وضع اخلرائط8354
الصلة باهلندسة

خدمات وضع اخلرائط خدمات وضع اخلرائط *86754خدمات وضع اخلرائط 83540

اخلدمات االستشارية العلمية والتقنية ذات *8675خدمات التنبؤات اجلوية والرصد اجلوي8355
الصلة باهلندسة 

خدمات التنبؤات اجلوية والرصد اجلويخدمات وضع اخلرائط *86754خدمات التنبؤات اجلوية والرصد اجلوي83550

خدمات االختبار والتحليل التقنيني 8676خدمات االختبار والتحليل التقنيني8356

خدمات اختبار وحتليل القوام والنقاوة 86761خدمات اختبار وحتليل القوام والنقاوة 83561

خدمات اختبار وحتليل اخلواص الفيزيائية 86762خدمات اختبار وحتليل اخلواص الفيزيائية83562

امليكانيكية 83563 النظم  وحتليل  اختبار  خدمات 
والكهربائية املتكاملة

امليكانيكية 86763 النظم  وحتليل  اختبار  خدمات 
والكهربائية املتكاملة 

النقل 83564 ملركبات  التقين  الفحص  خدمات 
الربي

خدمات الفحص التقين ملركبات النقل الربيخدمات الفحص التقين *86764

والتحليل 83569 لالختبار  األخرى  اخلدمات 
التقنيني

تقنية خدمات الفحص التقين *86764 طبيعة  هلا  اليت  والتحليل  الفحص  خدمات 
أو علمية، عدا خدمات الفحص التقين ملركبات 

النقل الربي

اخلدمات األخرى لالختبار والتحليل التقنيني 86769

خدمات اإلعالن*871خدمات اإلعالن 836

خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه*8712خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه 8361

ص األخرىخدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه*87120خدمات ختطيط اإلعالن ووضعه وعرضه83610 خدمات التصميم املتخصِّ

مقابل 8362 وقته  أو  اإلعالن  بيع مكان  أو  شراء 
عمولة 

بيع أو تأجري مكان اإلعالن أو وقته*8711

خدمات اإلعالن األخرى*8719

خدمات شراء أو بيع مكان اإلعالن أو وقته 83620
مقابل عمولة

أو *87110 اإلعالن  مكان  تأجري  أو  بيع  خدمات 
وقته 
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وقته، خدمات اإلعالن األخرى *87190 أو  اإلعالن  مكان  بيع  أو  شراء  خدمات 
مقابــل عمولـــة، نيـــابة عــن املعلِنني أو وكاالت 

اإلعالن

كان 8363 ما  )عدا  وقته  أو  اإلعالن  مكان  بيع 
مقابل عمولة(

أو *8711 اإلعالن  مكان  تأجري  أو  بيع  خدمات 
وقته 

خدمات اإلعالن األخرى *8719

اإلعالم 83631 وسائط  يف  اإلعالن  مكان  بيع 
املطبوعة )عدا ما كان مقابل عمولة(

أو *87110 اإلعالن  مكان  تأجري  أو  بيع  خدمات 
وقته 

اإلعالم  وسائط  يف  اإلعالن  ملكان  املباشر  البيع 
املطبوعة

بيع وقت اإلعالن يف التلفزيون/الراديو )عدا 83632
ما كان مقابل عمولة(

أو *87110 اإلعالن  مكان  تأجري  أو  بيع  خدمات 
وقته

التلفزيون  يف  اإلعالن  لوقت  املباشر  البيع 
والراديو

بيع مكان اإلعالن على شبكة “اإلنترنت” 83633
)عدا ما كان مقابل عمولة(

شبكة خدمات اإلعالن األخرى*87190 على  اإلعالن  ملكان  املباشر  البيع 
“اإلنترنت”

بيع مكان أو وقت إعالن آخر )عدا ما كان 83639
مقابل عمولة(

البيع املباشر ملكان اإلعالن على لوحات اإلعالن خدمات اإلعالن األخرى*87190
الوسائط  )عدا  اإللكترونية  اإلعالم  ويف وسائط 
املباشرة( ويف التلفزيون والسينما؛ حقوق إطالق 

األمساء

خدمات اإلعالن األخرى*8719خدمات اإلعالن األخرى8369

خدمات اإلعالن اجلوي؛ توزيع العينات اجملانية؛ خدمات اإلعالن األخرى *87190خدمات اإلعالن األخرى83690
ترويج املبيعات )بدون طلبات أو مبيعات(

الرأي 837 واستطالع  السوق  حبوث  خدمات 
العام 

الرأي 864 واستطالع  السوق  حبوث  خدمات 
العام 

الرأي 8370 واستطالع  السوق  حبوث  خدمات 
العام 

الرأي 8640 واستطالع  السوق  حبوث  خدمات 
العام 

الرأي 83700 واستطالع  السوق  حبوث  خدمات 
العام 

خدمات حبوث السوق86401

خدمات استطالع الرأي العام 86402

وخدمات 838 الفوتوغرايف  التصوير  خدمات 
التجهيز الفوتوغرايف 

خدمات التصوير الفوتوغرايف 875

خدمات التصوير الفوتوغرايف *8750خدمات التصوير الفوتوغرايف 8381

خدمات الصور الفوتوغرافية الشخصية 87501خدمات الصور الفوتوغرافية الشخصية83811

الفوتوغرايف 83812 والتصوير  اإلعالن  خدمات 
املتصل به 

الفوتوغرايف 87502 والتصوير  اإلعالن  خدمات 
املتصل به 

خدمات التصوير الفوتوغرايف للمناسبات87503خدمات التصوير الفوتوغرايف للمناسبات 83813

خدمات التصوير الفوتوغرايف املتخصص87504خدمات التصوير الفوتوغرايف املتخصص83814
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الصور 87507خدمات ترميم وجتميل الصور الفوتوغرافية 83815 وجتميل  وَنسخ  ترميم  خدمات 
الفوتوغرافية 

خدمات التصوير الفوتوغرايف األخرى87509خدمات التصوير الفوتوغرايف األخرى83819

خدمات التصوير الفوتوغرايف *8750خدمات التجهيز الفوتوغرايف 8382

خدمات التجهيز الفوتوغرايف 87505خدمات التجهيز الفوتوغرايف 83820

خدمات جتهيز الصور املتحركة غري املتصلة 87506
بصناعيت السينما والتلفزيون

األخرى 839 والتجارية  والتقنية  املهنية  اخلدمات 
غري املصنفة يف موضع آخر 

اخلدمات التجارية األخرى *879

اخلدمات التجارية األخرى *8790خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية 8391

خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية 87905خدمات الترمجة التحريرية والشفوية 83910

والتجارية 8399 والتقنية  املهنية  اخلدمات  كافة 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر 

اخلدمات التجارية األخرى *8790

والتجارية 83990 والتقنية  املهنية  اخلدمات  كافة 
األخرى غري املصنفة يف موضع آخر 

اخلدمات التجارية األخرى غري املصنفة يف *87909
موضع آخر 

واخلدمات  اهلندسية  الرسومات  وضع  خدمات 
فة يف  املهنية والعلمية والتقنية األخرى غري املصنَّ

موضع آخر

القسم 84  خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات استعادة املعلومات وتوفريها

والالسلكية؛ 84 السلكية  االتصاالت  خدمات 
خدمات استعادة املعلومات وتوفريها

السلكية *75 واالتصاالت  الربيد  خدمات 
والالسلكية

من *84 هبا  يتصل  وما  احلاسوب  خدمات 
خدمات

اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضية*96

والالسلكية 841 السلكية  االتصاالت  خدمات 
وتوزيع الربامج

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية*752

خدمات الراديو والتلفزيون عن طريق الكابل 753

خدمات التوصيل املشترك7525خدمات اجلهة الناقلة8411

خدمات التوصيل املشترك75250خدمات اجلهة الناقلة84110

خدمات اهلاتف العمومي*7521خدمات اهلاتف الثابت8412

)الدخول خدمات اهلاتف العمومي املحلية*75211خدمات اهلاتف الثابت - الدخول واالستخدام84121 احمللية  الثابت  اهلاتف  خدمات 
واالستخدام(

الطويلة خدمات اهلاتف العمومي للمسافات الطويلة*75212 للمسافات  الثابت  اهلاتف  خدمات 
)الدخول واالستخدام(
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طلب 84122 - خصائص  الثابت  اهلاتف  خدمات 
املكاملات

خصائص طلب املكاملات احمللية للهاتف الثابتخدمات اهلاتف العمومي املحلية*75211

الثابت خدمات اهلاتف العمومي للمسافات الطويلة*75212 للهاتف  املكاملات  طلب  خصائص 
للمسافات الطويلة

والالسلكية 8413 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة

خدمات اهلاتف العمومي*7521

والالسلكية *7529 السلكية  االتصاالت  خدمات 
األخرى

والالسلكية 84131 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة - الدخول واالستخدام

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية املتنقلة خدمات اهلاتف النقَّال*75213
)الدخول واالستخدام(

خدمات النداء عن ُبعد75291
والالسلكية *75299 السلكية  االتصاالت  خدمات 

األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر
إىل  اجلو  من  واالتصاالت  البحرية  االتصاالت 

األرض

والالسلكية 84132 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتنقلة - خصائص طلب املكاملات

السلكية خدمات اهلاتف النقَّال *75213 لالتصاالت  املكاملات  طلب  خصائص 
والالسلكية املتنقلة

خدمات الشبكات التجارية7522خدمات الشبكات اخلاصة8414

والالسلكية 7526 السلكية  االتصاالت  خدمات 
املتكاملة 

خدمات الشبكات املشتركة75221خدمات الشبكات اخلاصة 84140
صة75222 خدمات الشبكات املخصَّ
والالسلكية 75260 السلكية  االتصاالت  خدمات 

املتكاملة
خدمات نقل البيانات والرسائل*7523خدمات نقل البيانات8415

البيانات، خالف خدمات شبكة خدمات شبكات البيانات*75231خدمات نقل البيانات84150 نقل  خدمات 
“اإلنترنت”

كافة اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية 8416
والالسلكية

السلكية *7529 لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 
والالسلكية

كافة اخلدمات األخرى لالتصاالت السلكية 84160
والالسلكية

خدمات االجتماعات عن ُبعد 75292

السلكية *75299 لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 
والالسلكية غري املصنَّفة يف موضع آخر

بالتلكس  لالجتماعات  التوصيل  خدمات 
ولالجتماعات الصوتية 

خدمات نقل الربامج7524خدمات توزيع الربامج8417
خدمات الراديو والتلفزيون عن طريق الكابل7530
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خدمات نقل بث التلفزيون 75241خدمات توزيع الربامج 84170
خدمات نقل بث الراديو75242
خدمات الراديو والتلفزيون عن طريق الكابل75300

والالسلكية 842 السلكية  االتصاالت  خدمات 
عن طريق شبكة “اإلنترنت”

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية*752

خدمات نقل البيانات والرسائل*7523اخلدمات األساسية لشبكة “اإلنترنت”8421

اخلدمات األساسية لشبكة “اإلنترنت” خدمات شبكات البيانات *75231اخلدمات األساسية لشبكة “اإلنترنت” 84210

خدمات نقل البيانات والرسائل*7523خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت”8422

خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت”خدمات الرسائل واملعلومات اإللكترونية*75232خدمات الدخول على شبكة “اإلنترنت”84220

السلكية 8429 لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 
والالسلكية عن طريق شبكة “اإلنترنت”

خدمات نقل البيانات والرسائل*7523

السلكية 84290 لالتصاالت  األخرى  اخلدمات 
والالسلكية عن طريق شبكة “اإلنترنت”

شبكة خدمات الرسائل واملعلومات اإللكترونية*75232 طريق  عن  اهلاتفية  االتصاالت  خدمات 
عن  واملرئية  املسموعة  واخلدمات  “اإلنترنت” 

طريق شبكة “اإلنترنت”

خدمات قواعد البيانات 844خدمات توفري املعلومات بشكل مباشر843

خدمات قواعد البيانات 8440خدمات توفري املعلومات بشكل مباشر8430

خدمات قواعد البيانات 84400خدمات توفري املعلومات بشكل مباشر84300

خدمات وكاالت األنباء962خدمات وكاالت األنباء 844

للصحف 8441 األنباء  وكاالت  خدمات 
والدوريات

األنباء 9621 لوكاالت  األخرى  اخلدمات 
للصحف والدوريات

اخلدمات األخرى لوكاالت األنباء*9629

خدمات اإلمداد باألخبار املطبوعة96211خدمات وكاالت األنباء للصحف والدوريات84410
خدمات اإلمداد بالصور96212

وسائط اخلدمات األخرى لوكاالت األنباء *96290 ملؤسسات  األنباء  وكاالت  خدمات 
اإلعالم التجارية األخرى مثل الكتب

اإلعالم 8442 لوسائط  األنباء  وكاالت  خدمات 
املسموعة واملرئية 

ملحطات 9622 األنباء  تغطية  وكاالت  خدمات 
الراديو

ملحطات 9623 األنباء  وكاالت  خدمات 
التلفزيون

اخلدمات األخرى لوكاالت األنباء *9629

اإلعالم 84420 لوسائط  األنباء  وكاالت  خدمات 
املسموعة واملرئية

ملحطات 96220 األنباء  تغطية  وكاالت  خدمات 
الراديو

ملحطات 96231 األنباء  تغطية  وكاالت  خدمات 
التلفزيون
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لألنباء 96232 احلّية  التغطية  وكاالت  خدمات 
ملحطات التلفزيون

اخلدمات األخرى لوكاالت األنباء *96290

واملتاحف *963خدمات املكتبات واملحفوظات845 واملحفوظات  املكتبات  خدمات 
واخلدمات الثقافية األخرى

خدمات املكتبات واملحفوظات*9631خدمات املكتبات 8451

خدمات املكتبات96311خدمات املكتبات84510

خدمات املكتبات واملحفوظات*9631خدمات املحفوظات8452

خدمات املحفوظات96312خدمات املحفوظات84520

القسم 85  اخلدمات الداعمة

الكهرباء وغاز املدن والبخار واملياه الساخنة*17اخلدمات الداعمة85

املاء*18
خدمات النقل الداعمة واملساِعدة*74
السلكية *75 واالتصاالت  الربيد  خدمات 

والالسلكية
واخلدمــات *81 املاليــة  الوساطــة   خدمــات 

املساِعدة هلا
خدمات احلاسوب واخلدمات ذات الصلة*84
اخلدمات التجارية غري املصنفة يف موضع آخر *87
والصناعة *88 والتعدين  الزراعة  خدمات 

التحويلية
اخلدمات التروجيية والثقافية والرياضية*96

توفري 851 وخدمات  التشغيل  وكاالت  خدمات 
املوظفني

خدمات تنسيب وتوفري املوظفني872

املوظفني 8511 وتشغيل  تدبري  وكاالت  خدمات 
التنفيذيني

خدمات تنسيب وتوفري املوظفني*8720

خدمات تدبري املوظفني التنفيذيني87201خدمات تدبري املوظفني التنفيذيني85111

املكتيب 87202خدمات وكاالت التشغيل 85112 الدعم  موظفي  تنسيب  خدمات 
والعاملني اآلخرين 

خدمات تنسيب وتوفري املوظفني*8720خدمات توفري املوظفني8512

خدمات توفري موظفي الدعم املكتيب 87203خدمات توفري موظفي الدعم املكتيب85121

خدمات توفري العاملني باخلدمة املنـزلية 87204خدمات توفري العاملني باخلدمة املنـزلية 85122
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خدمات توفري العمال التجاريني أو الصناعيني 85123
اآلخرين

أو 87205 التجاريني  العمال  توفري  خدمات 
الصناعيني اآلخرين

خدمات توفري العاملني بالتمريض87206خدمات توفري املوظفني الطبيني 85124

خدمات توفري األطباءخدمات توفري املوظفني اآلخرين *87209

خدمات توفري املدرسني واملوظفني اآلخرين غري خدمات توفري املوظفني اآلخرين *87209خدمات توفري املوظفني اآلخرين85129
وكاالت  خدمات  آخر؛  موضع  يف  املصنفني 

عارضي وعارضات األزياء

خدمات التحري واألمن873خدمات التحري واألمن852

خدمات التحري واألمن*8730خدمات التحري8521

خدمات التحري87301خدمات التحري85210

خدمات التحري واألمن*8730خدمات اخلربة االستشارية األمنية8522

خدمات اخلربة االستشارية األمنية87302خدمات اخلربة االستشارية األمنية85220

خدمات التحري واألمن*8730خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار8523

خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار87303خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار85230

خدمات التحري واألمن*8730خدمات العربات املصفَّحة 8524

خدمات العربات املصفَّحة87304خدمات العربات املصفَّحة 85240

خدمات التحري واألمن*8730خدمات احلراسة 8525

خدمات احلراسة87305خدمات احلراسة85250

خدمات التحري واألمن*8730خدمات األمن األخرى8529

خدمات األمن األخرى87309خدمات األمن األخرى85290

اخلدمات الداعمة للنقل املائي*745خدمات التنظيف853

اخلدمات الداعمة للنقل اجلوي*746
خدمات تنظيف املباين 874

اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي*7459خدمات التطهري وإبادة احلشرات8531
اخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي*7469
خدمات تنظيف املباين *8740

ومكافحة اخلدمات األخرى الداعمة للنقل املائي*74590خدمات التطهري وإبادة احلشرات 85310 والتبخري  والتعقيم  التنظيف  خدمات 
السفن  ظهر  على  املماثلة  واخلدمات  اهلوام 

املوجودة على الرصيف أو يف املرسى
خدمات تنظيف وتعقيم الطائراتاخلدمات األخرى الداعمة للنقل اجلوي*74690
خدمات التطهري وإبادة احلشرات87401



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

534

التصنيف املركزي املؤقت للمنتجاتالتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

خدمات تنظيف املباين *8740خدمات تنظيف النوافذ8532

خدمات تنظيف النوافذ87402خدمات تنظيف النوافذ85320

خدمات تنظيف املباين *8740خدمات التنظيف العام 8533

خدمات البوَّابني87403خدمات التنظيف العام85330

خدمات تنظيف املباين *8740خدمات التنظيف املتخصص 8534

اخلدمات األخرى لتنظيف املباين 87409خدمات التنظيف املتخصص85340

املالية خالف *813خدمات الَرزم854 للوساطة  املساِعدة  اخلدمات 
وصناديق  للتأمني  املساِعدة  اخلدمات 

املعاشات التقاعدية
خدمات الَرزم876

اخلدمات األخرى املساِعدة للوساطة املالية*8133خدمات الَرزم8540
خدمات الَرزم8760

خدمات َرزم النقود املعدنية والُعمالت81334خدمات الَرزم85400
خدمات الَرزم87600

الطاقة الكهربائية*171اخلدمات الداعمة األخرى859
املولَّد *172 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 

والغازات املماثلة، خالف الغازات النفطية 
واهليدروكربونات الغازية األخرى

املاء الطبيعي*180
السلكية *754 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 

والالسلكية
خدمات تنفيذ الرباجميات*842
خدمات جتهيز البيانات *843
اخلدمات األخرى املتعلقة باحلواسيب*849
اخلدمات التجارية األخرى*879
والقنص *881 بالزراعة  املتصلة  اخلدمات 

واحلراجة
اخلدمات الرياضية والتروحيية األخرى*964

اخلدمات التجارية األخرى*8790خدمات التقارير االئتمانية8591

خدمات التقارير االئتمانية87901خدمات التقارير االئتمانية85910

السلكية 7549خدمات وكاالت التحصيل8592 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 
والالسلكية األخرى غري املصنفة يف موضع 

آخر 
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وصف التفاصيل

اخلدمات التجارية األخرى*8790

السلكية 75490خدمات وكاالت التحصيل85920 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 
والالسلكية األخرى غري املصنفة يف موضع 

آخر
خدمات وكاالت التحصيل87902

اخلدمات التجارية األخرى *8790اخلدمات الداعمة املعتمدة على اهلاتف8593

خدمات مراكز املكاملات اهلاتفية )َتَلقي الطلبات خدمات الرد على املكاملات اهلاتفية *87903خدمات مراكز املكاملات اهلاتفية85931
للعمالء، وغري ذلك(

اخلدمات التجارية األخرى غري املصنفة يف *87909
موضع آخر

خدمات التسويق بواسطة اهلاتف 

خدمات الرد على املكاملات اهلاتفية واإليقاظخدمات الرد على املكاملات اهلاتفية87903اخلدمات الداعمة األخرى املعتمدة على اهلاتف85939

اخلدمات التجارية األخرى*8790خدمات الَنسخ8594

خدمات الَنسخ87904خدمات الَنسخ85940

اخلدمات التجارية األخرى*8790خدمات تبويب وإرسال القوائم الربيدية8595

خدمات تبويب وإرسال القوائم الربيدية 87906خدمات تبويب وإرسال القوائم الربيدية85950

خدمات صيانة النظم*8425خدمات جتهيز البيانات8596
خدمات إعداد املدخالت8431
خدمات جتهيز وتبويب البيانات8432
خدمات تقاسم الوقت8433

خدمات حتويل البياناتخدمات صيانة النظم*84250خدمات جتهيز البيانات85960
خدمات إعداد املدخالت84310
خدمات جتهيز وتبويب البيانات84320
خدمات تقاسم الوقت84330

اخلدمات التجارية األخرى*8790خدمات تنظيم األسواق واملعارض التجارية8597

اخلدمات التجارية األخرى غري املصنفة يف *87909خدمات تنظيم األسواق واملعارض التجارية85970
موضع آخر 

خدمات العروض واملعارض

يف 8599 املصنفة  غري  األخرى  الداعمة  اخلدمات 
موضع آخر 

الطاقة الكهربائية*1710

املولَّد *1720 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
والغازات املماثلة، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى
املاء الطبيعي*1800
خدمات إعداد البيانات8491

اخلدمات التجارية األخرى*8790
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وصف التفاصيل

اخلدمات املتصلة بالزراعة*8811
اخلدمات التروحيية األخرى*9649

يف 85990 املصنفة  غري  األخرى  الداعمة  اخلدمات 
موضع آخر 

قراءة عدادات الكهرباءالطاقة الكهربائية*17100

املولَّد *17200 والغاز  املاء  وغاز  الفحم  غاز 
والغازات املماثلة، خالف الغازات النفطية 

واهليدروكربونات الغازية األخرى

قراءة عدادات الغاز

قراءة عدادات املياهاملاء الطبيعي*18000
خدمات إعداد البيانات84910

اخلدمات التجارية األخرى غري املصنفة يف *87909
موضع آخر

التقييم  وخدمات  التجارية؛  السمسرة  خدمات 
خدمات  العقارات؛  تقييم  خدمات  خالف 
التجارية  األعمال  السكرتارية؛ خدمات  أعمال 

فة يف موضع آخر األخرى غري املصنَّ
خدمات زراعة احلدائق وهندسة املناظر الطبيعيةاخلدمات املتصلة بالزراعة*88110
اخلدمات التروحيية األخرى غري املصنفة يف *96499

موضع آخر
خدمات وكاالت توزيع أدوار املمثلني واحلجز

القسم 86  اخلدمات املتصلة بالزراعة والقنص واحلراجة وصيد األمساك والتعدين واملرافق

اخلدمات املتصلة بالزراعة والقنص واحلراجة 86
وصيد األمساك والتعدين واملرافق

والصناعة *88 والتعدين  الزراعة  خدمات 
التحويلية 

اخلدمات املتصلة بالزراعة والقنص واحلراجة 861
وصيد األمساك 

والقنص *881 بالزراعة  املتصلة  اخلدمات 
واحلراجة 

اخلدمات املتصلة بصيد األمساك882

اخلدمات املتصلة بالزراعة*8811اخلدمات املتصلة بإنتاج املحاصيل8611

الري اخلدمات املتصلة بالزراعة*88110اخلدمات املتصلة بإنتاج املحاصيل86110 يشمل  مبا  بالزراعة  املتصلة  اخلدمات 
لألغراض الزراعية

اخلدمات املتصلة بتربية احليوانات8812خدمات تربية احليوانات8612

اخلدمات املتصلة بتربية احليوان واملتعلقة حبيوانات اخلدمات املتصلة بتربية احليوانات*88120خدمات تربية حيوانات املزارع86121
املزرعة

اخلدمات املتصلة بتربية احليوان واملتعلقة حبيوانات اخلدمات املتصلة بتربية احليوانات*88120اخلدمات األخرى لتربية احليوانات86129
خالف حيوانات املزرعة

اخلدمات املتصلة بالقنص8813اخلدمات املتصلة بالقنص8613

اخلدمات املتصلة بالقنص88130اخلدمات املتصلة بالقنص86130

اخلدمات املتصلة باحلراجة وقطع األخشاب 8814اخلدمات املتصلة باحلراجة وقطع األخشاب8614

اخلدمات املتصلة باحلراجة وقطع األخشاب 88140اخلدمات املتصلة باحلراجة وقطع األخشاب86140
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وصف التفاصيل

اخلدمات املتصلة بصيد األمساك8820اخلدمات املتصلة بصيد األمساك 8615

اخلدمات املتصلة بصيد األمساك88200اخلدمات املتصلة بصيد األمساك 86150

اخلدمات املتصلة بالتعدين883اخلدمات املتصلة بالتعدين862

اخلدمات املتصلة بالتعدين8830اخلدمات املتصلة بالتعدين8621

اخلدمات املتصلة بالتعدين88300اخلدمات املتصلة بالتعدين86210

والغاز 863 الكهرباء  بتوزيع  املتصلة  اخلدمات 
واملياه 

اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة887

اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة*8870اخلدمات املتصلة بالكهرباء8631

خدمات نقل الكهرباء )على أساس رسم أو 86311
عقد(

أو اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة*88700 رسم  أساس  )على  الكهرباء  نقل  خدمات 
عقد(

خدمات توزيع الكهرباء )على أساس رسم 86312
أو عقد(

أو اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة*88700 أساس رسم  )على  الكهرباء  توزيع  خدمات 
عقد(

خطوط 8632 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة*8870

خطوط 86320 طريق  عن  الغاز  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

أو اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة*88700 رسم  أساس  )على  الغاز  توزيع  خدمات 
عقد(

خطوط 8633 طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة*8870

خطوط 86330 طريق  عن  املياه  توزيع  خدمات 
رئيسية )على أساس رسم أو عقد(

خدمات توزيع املياه )على أساس رسم أو عقد(اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة*88700

عن 8634 الساخنة  واملياه  البخار  توزيع  خدمات 
طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو 

عقد(

اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة*8870

عن 86340 الساخنة  واملياه  البخار  توزيع  خدمات 
طريق خطوط رئيسية )على أساس رسم أو 

عقد(

)على اخلدمات املتصلة بتوزيع الطاقة*88700 الساخنة  واملياه  البخار  توزيع  خدمات 
أساس رسم أو عقد(

القسم 87  خدمات الصيانة واإلصالح والتركيب )ما عدا اإلنشاء(

والتركيب 87 واإلصــالح  الصيانــة  خدمــات 
)ما عدا اإلنشاء(

أعمال اإلنشاء*51

املركبات *61 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
ذات املحركات والدراجات النارية 

إصالح *63 خدمات  التجزئة؛  جتارة  خدمات 
السلع الشخصية واملنـزلية
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السلكية *75 واالتصاالت  الربيد  خدمات 
والالسلكية

خدمات احلاسوب واخلدمات ذات الصلة*84
خدمات الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية*88

املعدنية 871 املنتجات  وإصالح  صيانة  خدمات 
املُصنعة واآلالت واملعدَّات

أعمال اإلنشاء احِلرفية اخلاصة*515

املركبات *611 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 
والتوابع  الغيار  قطع  بيع  املحركات؛  ذات 

ذات الصلة
الدراجات *612 وإصالح  وصيانة  بيع  خدمات 

الغيار  قطع  بيع  الثلوج؛  ومركبات  النارية 
والتوابع ذات الصلة

خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية*633
السلكية *754 باالتصاالت  املتصلة  اخلدمات 

والالسلكية
ات 845 ومعدَّ آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 

املكاتب مبا يف ذلك احلواسيب
خدمات اإلصالح املتصلة باملنتجات املعدنية *886

واآلالت واملعدَّات

املعدنية 8711 املنتجات  وإصالح  صيانة  خدمات 
املُصنعة، ما عدا اآلالت واملعدَّات

خدمات إصالح املنتجات املعدنية املُصنعة، 8861
ات، على أساس رسم  ما عدا اآلالت واملعدَّ

أو عقد

املعدنية 87110 املنتجات  وإصالح  صيانة  خدمات 
املُصنعة، ما عدا اآلالت واملعدَّات

خدمات إصالح املنتجات املعدنية املُصنعة، 88610
ات، على أساس رسم  ما عدا اآلالت واملعدَّ

أو عقد

املكاتب 8712 آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
وآالت املحاسبة

ات *8450 ومعدَّ آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
املكاتب مبا يف ذلك احلواسيب

موضع *8863 يف  املصنفة  غري  اإلصالح  خدمات 
واحلساب  واملحاسبة  املكاتب  آخر آلالت 

اآليل، على أساس رسم أو عقد

املكاتب 87120 آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
وآالت املحاسبة 

ات *84500 ومعدَّ آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
املكاتب مبا يف ذلك احلواسيب

ات  خدمات صيانة وإصالح آالت املكاتب واملعدَّ
ذات الصلة

موضع *88630 يف  املصنفة  غري  اإلصالح  خدمات 
آخر  آلالت املكاتب واملحاسبة واحلساب 

اآليل، على أساس رسم أو عقد

آخر  موضع  املصنفة يف  غري  اإلصالح  خدمات 
املكاتب واحملاسبة، على أساس رسم أو  آلالت 

عقد

وإصالحها 8713 احلاسوب  ات  معدَّ خدمات 
وصيانتها

ات االتصاالت*7545 خدمات صيانة معدَّ
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ات *8450 ومعدَّ آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
املكاتب مبا يف ذلك احلواسيب

موضع *8863 يف  املصنفة  غري  اإلصالح  خدمات 
واحلساب  واملحاسبة  املكاتب  آخر آلالت 

اآليل، على أساس رسم أو عقد

وإصالحها 87130 احلاسوب  أجهزة  خدمات 
وصيانتها

ات االتصاالت*75450 واألجهزة خدمات صيانة معدَّ الصغرية  احلواسيب  صيانة  خدمات 
الطرفية، على أساس رسم أو عقد

ات *84500 ومعدَّ آالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
املكاتب مبا يف ذلك احلواسيب

ات  واملعدَّ احلواسيب  وصيانة  إصالح  خدمات 
ذات الصلة

موضع *88630 يف  املصنفة  غري  اإلصالح  خدمات 
واحلساب  واملحاسبة  املكاتب  آخر آلالت 

اآليل، على أساس رسم أو عقد

آخر  موضع  املصنفة يف  غري  اإلصالح  خدمات 
آلالت احلساب اآليل، على أساس رسم أو عقد

ات النقل8714 ذات 6112صيانة وإصالح آالت ومعدَّ املركبات  وإصالح  صيانة  خدمات 
املحركات

خدمات صيانة وإصالح الدراجات النارية 6122
ومركبات الثلوج

موضع 8867 يف  املصنفة  غري  اإلصالح  خدمات 
آخر للمركبات ذات املحركات واملركبات 
املقطورة واملركبات النصف مقطورة، على 

أساس رسم أو عقد
األخرى، 8868 النقل  ات  معدَّ إصالح  خدمات 

على أساس رسم أو عقد 

ذات 87141 املركبات  وإصالح  صيانة  خدمات 
املحركات

ذات 61120 املركبات  وإصالح  صيانة  خدمات 
املحركات 

النارية 87142 الدراجات  وإصالح  صيانة  خدمات 
ومركبات الثلوج

خدمات صيانة وإصالح الدراجات النارية 61220
ومركبات الثلوج

خدمات صيانة وإصالح املركبات املقطورة 87143
من  وغريها  مقطورة  النصف  واملركبات 
يف  املصنفة  غري  املحركات  ذات  املركبات 

موضع آخر 

موضع 88670 يف  املصنفة  غري  اإلصالح  خدمات 
آخر للمركبات ذات املحركات واملركبات 
املقطورة واملركبات النصف مقطورة، على 

أساس رسم أو عقد

النقل 87149 ات  معدَّ وإصالح  صيانة  خدمات 
األخرى

األخرى، 88680 النقل  ات  معدَّ إصالح  خدمات 
على أساس رسم أو عقد

ات 8715 واملعدَّ اآلالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
األخرى

حفر آبار املياه*5152

خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية*6330
ات االتصاالت*7545 خدمات صيانة معدَّ
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غري 8862 واملعدَّات  اآلالت  إصالح  خدمات 
املصنفة يف موضع آخر، على أساس رسم 

أو عقد
واألجهزة 8864 اآلالت  إصالح  خدمات 

الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر، على 
أساس رسم أو عقد

الراديو 8865 وأجهزة  معدَّات  إصالح  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت، على أساس رسم 

أو عقد
خدمات إصالح األجهزة الطبية واألجهزة *8866

اليد  وساعات  البصرية  واألدوات  الدقيقة 
رسم  أساس  علــى  الكبيــرة،  والساعــات 

أو عقد 

خدمات إصالح األجهزة املنـزلية الكهربائية 63302خدمات إصالح األجهزة املنـزلية الكهربائية 87151
خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية *63309

غري املصنفة يف موضع آخر 
الراديو  ألجهزة  املتخصص  اإلصالح  خدمات 
ات السمعية والبصرية األخرى والتلفزيون واملعدَّ

خدمات إصالح اآلالت واألجهزة الكهربائية 87152
غري املصنفة يف موضع آخر 

واألجهزة 88640 اآلالت  إصالح  خدمات 
الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر، على 

أساس رسم أو عقد 

ات وأجهزة االتصاالت 87153 خدمات إصالح معدَّ
السلكية والالسلكية

ات االتصاالت *75450 خدمات الصيانة على أساس رسم أو عقد ملنتجات خدمات صيانة معدَّ
باالتصاالت،  املرتبطة  واملنتجات  االتصاالت 
املتعدد  اإلرسال  وأجهزة  “املودِم”  أجهزة  مثل 
الطرفية  األرضية وأجهزة “التلكس”  واحملطات 

وأجهزة اهلاتف، وغري ذلك

الراديو 88650 وأجهزة  معدَّات  إصالح  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت، على أساس رسم 

أو عقد

واألجهزة 87154 الطبية  األجهزة  إصالح  خدمات 
الدقيقة واألدوات البصرية

خدمات إصالح األجهزة الطبية واألجهزة *88660
اليد  وساعات  البصرية  واألدوات  الدقيقة 
رسم  أسـاس  على  الكبيــرة،  والساعــات 

أو عقد 

واألجهزة  الطبية  األجهزة  إصالح  خدمات 
الدقيقة واألدوات البصرية، على أساس رسم أو 

عقد

ات 87159 واملعدَّ اآلالت  وإصالح  صيانة  خدمات 
غري املصنَّفة يف موضع آخر 

أعمال إصالح مضخات آبار املياهحفر آبار املياه*51520

غري 88620 واملعدَّات  اآلالت  إصالح  خدمات 
املصنفة يف موضع آخر، على أساس رسم 

أو عقد

خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية*633خدمات إصالح السلع األخرى872



التناظر بني التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، والتصنيف املركزي املؤقت للمنتجات: التغيريات يف األبواب 5 إىل 9

541

التصنيف املركزي املؤقت للمنتجاتالتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

خدمات اإلصالح املتصلة باملنتجات املعدنية *886
واآلالت واملعدَّات

خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية*6330خدمات إصالح األحذية والسلع اجللدية8721

خدمات إصالح األحذية والسلع اجللدية63301خدمات إصالح األحذية والسلع اجللدية87210

والساعات 8722 اليد  ساعات  إصالح  خدمات 
الكبرية واملجوهرات

خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية*6330

خدمات إصالح األدوات الطبية واألجهزة *8866
اليد  وساعات  البصرية  واألدوات  الدقيقة 
أو  رسم  أساس  على  الكبرية،  والساعات 

عقد
والساعات 87220 اليد  ساعات  إصالح  خدمات 

الكبرية واملجوهرات 
والساعات 63303 اليد  ساعات  إصالح  خدمات 

الكبرية واملجوهرات
الطبية *88660 األجهــزة  إصــالح  خدمــات 

البصرية  واألدوات  الدقيقة  واألجهزة 
على  الكبرية،  والساعات  اليد  وساعات 

أساس رسم أو عقد

خدمات إصالح ساعات اليد والساعات الكبرية، 
على أساس رسم أو عقد

واملنسوجات 8723 املالبس  إصالح  خدمات 
املنـزلية

خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية*6330

واملنسوجات 87230 املالبس  إصالح  خدمات 
املنـزلية

واملنسوجات 63304 املالبس  إصالح  خدمات 
املنـزلية

خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية*6330خدمات إصالح األثاث8724

خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية *63309خدمات إصالح األثاث87240
غري املصنفة يف موضع آخر 

خدمات اإلصالح املتخصص لألثاثات املنـزلية

خدمات صيانة وإصالح السلع األخرى غري 8729
املصنفة يف موضع آخر 

خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية*6330

خدمات صيانة وإصالح السلع األخرى غري 87290
املصنفة يف موضع آخر 

خدمات إصالح السلع الشخصية واملنـزلية *63309
غري املصنفة يف موضع آخر 

اإلنارة  ألدوات  املتخصص  اإلصالح  خدمات 
والسلع الشخصية واملنـزلية األخرى غري املصنفة 

يف موضع آخر

املعدنية *885خدمات التركيب )خالف اإلنشاء(873 املنتجات  بُصنع  املتصلة  اخلدمات 
ات واآلالت واملعدَّ

خدمات تركيب املنتجات املعدنية املصنَّعة، 8731
ما عدا اآلالت واملعدَّات 

عدا *8852 ما  املصنَّعة،  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
ات، على أساس رسم أو عقد اآلالت واملعدَّ

خدمات تركيب املنتجات املعدنية املصنَّعة، 87310
ما عدا اآلالت واملعدَّات

عدا *88520 ما  املُصنعة،  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
ات، على أساس رسم أو عقد اآلالت واملعدَّ

عة،  املصنَّ املعدنية  املنتجات  تركيب   خدمات 
ات ما عدا اآلالت واملعدَّ
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ات 8732 واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
التحويلية  والصناعة  الصناعة  يف  املستخَدمة 

وصناعة اخلدمات

يف *8853 املصنَّفة  غري  ات  واملعدَّ اآلالت  ُصنع 
موضع آخر، على أساس رسم أو عقد

ات 87320 واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
التحويلية  والصناعة  الصناعة  يف  املستخَدمة 

وصناعة اخلدمات

يف *88530 املصنَّفة  غري  ات  واملعدَّ اآلالت  ُصنع 
موضع آخر، على أساس أو عقد

خدمات تركيب اآلالت الصناعية 

واملحاسبة 8733 املكاتب  آالت  تركيب  خدمات 
واحلواسيب

وآالت *8854 واملحاسبة  املكاتب  آالت  ُصنع 
أو  اإللكتروين، على أساس رسم  احلساب 

عقد

واملحاسبة 87330 املكاتب  آالت  تركيب  خدمات 
واحلواسيب

وآالت *88540 واملحاسبة  املكاتب  آالت  ُصنع 
أو  اإللكتروين، على أساس رسم  احلساب 

عقد

واحلساب  احملاسبة  آالت  تركيب  خدمات 
اإللكتروين

الراديو 8734 وأجهزة  ات  معدَّ تركيب  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت

والتلفزيون *88560 الراديو  وأجهزة  ات  معدَّ ُصنع 
واالتصاالت، على أساس رسم أو عقد

الراديو 87340 وأجهزة  ات  معدَّ تركيب  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت

والتلفزيون 8856 الراديو  وأجهزة  ات  معدَّ ُصنع 
واالتصاالت، على أساس رسم أو عقد 

والتلفزيون  الراديو  ات  معدَّ تركيب  خدمات 
واالتصاالت 

الطبية 8735 ات  واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
املهنية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية

الدقيقة *8857 واألجهزة  الطبية  األجهزة  ُصنع 
واألدوات البصرية وساعات اليد والساعات 

الكبرية، على أساس رسم أو عقد

الطبية 87350 ات  واملعدَّ اآلالت  تركيب  خدمات 
املهنية واألجهزة الدقيقة واألدوات البصرية

الدقيقة *88570 واألجهزة  الطبية  األجهزة  ُصنع 
واألدوات البصرية وساعات اليد والساعات 

الكبرية، على أساس رسم أو عقد

الطبية  ات  واملعدَّ األدوات  تركيب  خدمات 
والدقيقة والبصرية

خدمات تركيب اآلالت واألجهزة الكهربائية 8736
غري املصنَّفة يف موضع آخر

غري *8855 الكهربائية  واألجهزة  اآلالت  ُصنع 
املصنَّفة يف موضع آخر، على أساس رسم 

أو عقد

خدمات تركيب اآلالت واألجهزة الكهربائية 87360
غري املصنَّفة يف موضع آخر

غري *88550 الكهربائية  واألجهزة  اآلالت  ُصنع 
املصنَّفة يف موضع آخر، على أساس رسم 

أو عقد

خدمات تركيب اآلالت الكهربائية 

خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنَّفة 8739
يف موضع آخر

أساس *8859 على  األخرى،  النقل  ات  معدَّ ُصنع 
رسم أو عقد

خدمات تركيب السلع األخرى غري املصنَّفة 87390
يف موضع آخر

أساس *88590 على  األخرى،  النقل  ات  معدَّ ُصنع 
رسم أو عقد

القسم 88  خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية اململوكة آلخرين 

للمدخالت 88 التحويلية  الصناعة  خدمات 
املادية اململوكة آلخرين

والصناعة *88 والتعدين  الزراعة  خدمات 
التحويلية
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خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت املادية 881
اململوكة آلخرين )ما عدا اآلالت واملعدَّات(

اخلدمات املتصلة بالصناعة التحويلية، ما عدا *884
ات  ُصنع املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّ

على 8841خدمات ُصنع األغذية واملشروبات والتبغ8811 والتبغ،  واملشروبات  األغذية  ُصنع 
أساس رسم أو عقد

أساس 88411خدمات ُصنع األغذية واملشروبات88111 على  واملشروبات،  األغذية  ُصنع 
رسم أو عقد

ُصنع التبغ، على أساس رسم أو عقد88412خدمات ُصنع التبغ 88112

وامللبوسات 8812 املنسوجات  ُصنع  خدمات 
واملنتجات اجللدية

واملنتجات 8842 وامللبوسات  املنسوجات  ُصنع 
اجللدية، على أساس رسم أو عقد

أو 88421خدمات ُصنع املنسوجات 88121 رسم  أساس  على  املنسوجات،  ُصنع 
عقد

ُصنع امللبوسات، على أساس رسم أو عقد88422خدمات ُصنع امللبوسات88122

رسم 88423خدمات ُصنع املنتجات اجللدية 88123 أساس  على  اجللدية،  املنتجات  ُصنع 
أو عقد

عدا 8813 ما  والفلني،  اخلشب  ُصنع  خدمات 
األثاث، ومواد القش والضفر

والفلني، 8843 اخلشب  ومنتجات  اخلشب  ُصنع 
القش  من  أصناف  ُصنع  األثاث؛  عدا  ما 

ومواد الضفر، على أساس رسم أو عقد

عدا 88130 ما  والفلني،  اخلشب  ُصنع  خدمات 
األثاث، ومواد القش والضفر

والفلني، 88430 اخلشب  ومنتجات  اخلشب  ُصنع 
القش  من  أصناف  ُصنع  األثاث؛  عدا  ما 

ومواد الضفر، على أساس رسم أو عقد

النشر *8844خدمات ُصنع الورق ومنتجات الورق8814 الورق؛  ومنتجات  الورق  ُصنع 
والطبع، على أساس رسم أو عقد 

ُصنع الورق ومنتجات الورق، على أساس 88441خدمات ُصنع الورق ومنتجات الورق88140
رسم أو عقد

خدمات ُصنع الكوك ومنتجات النفط املكرَّر 8815
والوقود النووي

ُصنع الكوك ومنتجات النفط املكرَّر والوقود 8845
النووي، على أساس رسم أو عقد

خدمات ُصنع الكوك ومنتجات النفط املكرَّر 88150
والوقود النووي

ُصنع الكوك ومنتجات النفط املكرَّر والوقود 88450
النووي، على أساس رسم أو عقد

على 8846خدمات ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية 8816 الكيميائية،  واملنتجات  املواد  ُصنع 
أساس رسم أو عقد

على 88460خدمات ُصنع املواد واملنتجات الكيميائية 88160 الكيميائية،  واملنتجات  املواد  ُصنع 
أساس رسم أو عقد

ُصنع منتجات املطاط واللدائن، على أساس *8847خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن8817
رسم أو عقد
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ُصنع منتجات املطاط واللدائن، على أساس *88470خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن88170
رسم أو عقد

خدمات ُصنع منتجات املطاط واللدائن

األخرى، 8848خدمات ُصنع املنتجات املعدنية الالفلزية 8818 الالفلزية  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
على أساس رسم أو عقد

األخرى، 88480خدمات ُصنع املنتجات املعدنية الالفلزية 88180 الالفلزية  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
على أساس رسم أو عقد

ُصنع 8819 عدا  ما  األخرى،  الُصنع  خدمات 
املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات

غري *8849 أخرى  أصناف  ُصنع  األثاث؛  ُصنع 
مصنَّفة يف موضع آخر، إعادة التدوير، على 

أساس رسم أو عقد

ُصنع 88190 عدا  ما  األخرى،  الُصنع  خدمات 
املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّات

ُصنع األثاث، على أساس رسم أو عقد 88491

ُصنع أصناف أخرى غري مصنَّفة يف موضع 88492
آخر، على أساس رسم أو عقد

م 882 تقدَّ اليت  التحويلية  الصناعة  خدمات 
بالنسبة للمعادن واملنتجات املعدنية واآلالت 

ات اململوكة آلخرين واملعدَّ

املعدنية *885 املنتجات  بُصنع  املتصلة  اخلدمات 
ات واآلالت واملعدَّ

م 8821 تقدَّ اليت  التحويلية  الصناعة  خدمات 
بالنسبة للمعادن واملنتجات املعدنية اململوكة 

آلخرين

رسم *8851 أساس  على  القاعدية،  الفلزات  ُصنع 
أو عقد

عدا *8852 ما  املصنَّعة،  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
ات، على أساس رسم أو عقد اآلالت واملعدَّ

عدا *88520خدمات معاجلة املعادن وتلبيسها88211 ما  املصنَّعة،  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
أو  رسم  أساس  على  ات،  واملعدَّ اآلالت 

عقد

خدمات معاجلة املعادن وتلبيسها

للمعادن 88212 العامة  اآليل  التشغيل  خدمات 
واملنتجات املعدنية اململوكة آلخرين

عدا *88520 ما  املصنَّعة،  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
أو  رسم  أساس  على  ات،  واملعدَّ اآلالت 

عقد

التجويف والتسوية واجلْدل، وغري ذلك، لقطاع 
شغل املعادن

رسم *88510خدمات ُصنع الفلزات القاعدية 88213 أساس  على  القاعدية،  الفلزات  ُصنع 
أو عقد

خدمات صهر املعادن بالتعاقد

املعدنية 88219 املنتجات  لُصنع  األخرى  اخلدمات 
املُصنعة وخدمات شغل املعادن

عدا *88520 ما  املصنَّعة،  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
ات، على أساس رسم أو عقد اآلالت واملعدَّ

جتليخ وقطع أجزاء مصنوعة من الكاربيد املعدين 
القاسي

ات النقل8822 ُصنع املركبات ذات املحركات واملركبات 8858خدمات صناعة معدَّ
املقطورة واملركبات النصف مقطورة، على 

أساس رسم أو عقد

أساس *88859 على  األخرى،  النقل  ات  معدَّ ُصنع 
رسم أو عقد
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املحركات 88221 ذات  املركبات  صناعة  خدمات 
النصف  واملركبات  املقطورة  واملركبات 

مقطورة

ُصنع املركبات ذات املحركات واملركبات 88580
املقطورة واملركبات النصف مقطورة، على 

أساس رسم أو عقد

ات النقل األخرى88229 أساس *88590خدمات صناعة معدَّ على  األخرى،  النقل  ات  معدَّ ُصنع 
رسم أو عقد

ات النقل، ما عدا املركبات  خدمات صناعة معدَّ
ذات احملركات واملركبات املقطورة

عدا 8823 ما  ات،  واملعدَّ اآلالت  صناعة  خدمات 
ات النقل معدَّ

يف *8853 املصنَّفة  غري  ات  واملعدَّ اآلالت  ُصنع 
موضع آخر، على أساس رسم أو عقد

وآالت *8854 واملحاسبة  املكاتب  آالت  ُصنع 
أو  اإللكتروين، على أساس رسم  احلساب 

عقد
ُصنع اآلالت واألجهزة الكهربائية غري املصنَّفة *8855

يف موضع آخر، على أساس رسم أو عقد
والتلفزيون *8856 الراديو  وأجهزة  ات  معدَّ ُصنع 

واالتصاالت، على أساس رسم أو عقد
الدقيقة *8857 واألجهزة  الطبية  األجهزة  ُصنع 

واألدوات البصرية وساعات اليد والساعات 
الكبرية، على أساس رسم أو عقد

واملحاسبة 88231 املكاتب  آالت  صناعة  خدمات 
وآالت احلساب اإللكتروين

وآالت *88540 واملحاسبة  املكاتب  آالت  ُصنع 
أو  اإللكتروين، على أساس رسم  احلساب 

عقد

خدمات صناعة آالت املكاتب واحملاسبة وآالت 
احلساب اإللكتروين

غري *88550خدمات صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية 88232 الكهربائية  واألجهزة  اآلالت  ُصنع 
املصنَّفة يف موضع آخر، على أساس رسم 

أو عقد

خدمات صناعة اآلالت الكهربائية 

الراديو 88233 وأجهزة  ات  معدَّ صناعة  خدمات 
والتلفزيون واالتصاالت 

والتلفزيون *8560 الراديو  وأجهزة  ات  معدَّ ُصنع 
واالتصاالت، على أساس رسم أو عقد

والتلفزيون  الراديو  ات  معدَّ صناعة  خدمات 
واالتصاالت 

واألجهزة 88234 الطبية  األجهزة  صناعة  خدمات 
اليد  وساعات  البصرية  واألدوات  الدقيقة 

والساعات الكبرية

الدقيقة *88570 واألجهزة  الطبية  األجهزة  ُصنع 
واألدوات البصرية وساعات اليد والساعات 

الكبرية، على أساس رسم أو عقد

الطبية  ات  واملعدَّ األدوات  صناعة  خدمات 
والدقيقة والبصرية

ات األخرى88239 يف *88530خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ املصنَّفة  غري  ات  واملعدَّ اآلالت  ُصنع 
موضع آخر، على أساس رسم أو عقد

ات  ات، ما عدا معدَّ خدمات صناعة اآلالت واملعدَّ
اإللكتروين  احلساب  ات  ومعدَّ واملكاتب  النقل 
ات  ات الراديو/التلفزيون واالتصاالت، واملعدَّ ومعدَّ

الطبية والبصرية

القسم 89  اخلدمات األخرى للصناعة التحويلية

خدمات الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية*88اخلدمات األخرى للصناعة التحويلية89

اخلدمات املتصلة بالصناعة التحويلية، ما عدا *884خدمات النشر والطبع واالستنساخ891
ات ُصنع املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّ
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النشر *8844النشر، على أساس رسم أو عقد8911 الورق؛  ومنتجات  الورق  ُصنع 
والطبع، على أساس رسم أو عقد

النشر، على أساس رسم عقدالنشر والطبع، على أساس رسم أو عقد*88442النشر، على أساس رسم أو عقد89110

اإلعالمية 8912 املواد  واستنساخ  طبع  خدمات 
لة، على أساس رسم أو عقد املسجَّ

النشر *8844 الورق؛  ومنتجات  الورق  ُصنع 
والطبع، على أساس رسم أو عقد

بالطبع، 89121 املتصلة  واخلدمات  الطبع  خدمات 
على أساس رسم أو عقد

على النشر والطبع، على أساس رسم أو عقد*88442 الصلة،  ذات  واخلدمات  الطبع  خدمات 
أساس رسم أو عقد

لة، 89122 خدمات استنساخ املواد اإلعالمية املسجَّ
على أساس رسم أو عقد

لة، على النشر والطبع، على أساس رسم أو عقد*88442 خدمات استنساخ املواد اإلعالمية املسجَّ
أساس رسم أو عقد

خدمات التشكيل يف قوالب والكبس والسّك 892
والبثق واخلدمات املماثلة لُصنع اللدائن

اخلدمات املتصلة بالصناعة التحويلية، ما عدا *884
ات ُصنع املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّ

خدمات التشكيل يف قوالب والكبس والسّك 8920
والبثق واخلدمات املماثلة لُصنع اللدائن

ُصنع منتجات املطاط واللدائن، على أساس *8847
رسم أو عقد 

خدمات التشكيل يف قوالب والكبس والسّك 89200
والبثق واخلدمات املماثلة لُصنع اللدائن

ُصنع منتجات املطاط واللدائن، على أساس *88470
رسم أو عقد 

البثق،  )السّك،  اللدائــن  صناعــة   خدمــات 
وما إىل ذلك(

خدمات الصب والَطرق والسّك واخلدمات 893
املماثلة لُصنع املعادن

املعدنية *885 املنتجات  بُصنع  املتصلة  اخلدمات 
ات واآلالت واملعدَّ

رسم *8851خدمات صب املعادن8931 أساس  على  القاعدية،  الفلزات  ُصنع 
أو عقد

رسم *88510خدمات صب املعادن89310 أساس  على  القاعدية،  الفلزات  ُصنع 
أو عقد

خدمات صب املعادن

والكبس 8932 بالَطرق  املعادن  تشكيل  خدمات 
ميتالورجيا  وخدمات  والدلفنة  والسّك 

املساحيق

عدا *8852 ما  املُصنعة،  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
أو  رسم  أساس  على  ات،  واملعدَّ اآلالت 

عقد

والكبس 89320 بالَطرق  املعادن  تشكيل  خدمات 
ميتالورجيا  وخدمات  والدلفنة  والسّك 

املساحيق

عدا *88520 ما  املُصنعة،  املعدنية  املنتجات  ُصنع 
أو  رسم  أساس  على  ات،  واملعدَّ اآلالت 

عقد

خدمات تشكيل املعادن بالَطرق والكبس والسّك 
وخدمات ميتالورجيا املساحيق

رسم 894 أساس  على  التدوير،  إعادة  خدمات 
أو عقد

اخلدمات املتصلة بالصناعة التحويلية، ما عدا *884
ات  ُصنع املنتجات املعدنية واآلالت واملعدَّ

واخلردة 8941 النفايات  تدوير  إعادة  خدمات 
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

غري *8849 أخرى  أصناف  ُصنع  األثاث؛  ُصنع 
مصنَّفة يف موضع آخر؛ إعادة التدوير، على 

أساس رسم أو عقد

واخلردة 89410 النفايات  تدوير  إعادة  خدمات 
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

خدمات إعادة تدوير النفايات واخلردة املعدنية، إعادة التدوير، على أساس رسم أو عقد*88493
على أساس رسم أو عقد
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خدمات إعادة تدوير النفايات واخلردة غري 8942
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

غري *8849 أخرى  أصناف  ُصنع  األثاث؛  ُصنع 
مصنَّفة يف موضع آخر؛ إعادة التدوير، على 

أساس رسم أو عقد

خدمات إعادة تدوير النفايات واخلردة غري 89420
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

غري إعادة التدوير، على أساس أو عقد*88493 واخلردة  النفايات  تدوير  إعادة  خدمات 
املعدنية، على أساس رسم أو عقد

م إىل اجملتمع ككّل؛ خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي القسم 91  خدمات اإلدارة العامة واخلدمات األخرى اليت ُتقدَّ

األخرى 91 واخلدمات  العامة  اإلدارة  خدمات 
خدمات  ككّل؛  املجتمع  إىل  م  ُتقدَّ اليت 

الضمان االجتماعي اإللزامي

خدمات اإلدارة العامة واخلدمات األخرى *91
خدمات  ككّل؛  املجتمع  إىل  م  ُتقدَّ اليت 

الضمان االجتماعي اإللزامي

اخلدمات اإلدارية احلكومية*911اخلدمات اإلدارية احلكومية911

اخلدمات العامة احلكومية الشاملة9111اخلدمات العامة احلكومية الشاملة9111

اخلدمات التنفيذية والتشريعية 91111اخلدمات التنفيذية والتشريعية 91111

اخلدمات املالية والضريبية91112اخلدمات املالية والضريبية 91112

واالجتماعي 91113 االقتصادي  التخطيط  خدمات 
الشامل واخلدمات اإلحصائية 

خدمات التخطيط االقتصادي واالجتماعي 91113
الشامل واخلدمات اإلحصائية

اخلدمات احلكومية للبحوث األساسية 91114اخلدمات احلكومية للبحوث األساسية91114

غري 91119 األخرى  احلكومية  اإلدارية  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

غري 91119 األخرى  احلكومية  اإلدارية  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

م 9112 تقدِّ اليت  للوكاالت  اإلدارية  اخلدمات 
والثقافة  الصحية  والرعاية  التعليم  خدمات 
باستثناء  االجتماعية،  اخلدمات  من  وغريها 

خدمات الضمان االجتماعي

م 9112 تقدِّ اليت  للوكاالت  اإلدارية  اخلدمات 
والثقافة  الصحية  والرعاية  التعليم  خدمات 
وغريها من اخلدمات االجتماعية، باستثناء 

خدمات الضمان االجتماعي 

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالتعليم91121اخلدمات اإلدارية املتصلة بالتعليم91121

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالرعاية الصحية 91122اخلدمات اإلدارية املتصلة بالرعاية الصحية 91122

اخلدمات اإلدارية املتصلة باإلسكان واملرافق 91123
املجتمعية 

اخلدمات اإلدارية املتصلة باإلسكان واملرافق 91123
املجتمعية 

اخلدمات اإلدارية املتصلة باألنشطة التروحيية 91124
والثقافية والدينية 

اخلدمات اإلدارية املتصلة باألنشطة التروحيية 91124
والثقافية والدينية 

التجارية 9113 األعمال  لتسيري  اإلدارية  اخلدمات 
على حنو أكثر فعالية

اخلدمات اإلدارية لتسيري األعمال التجارية *9113
على حنو أكثر فعالية 

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالزراعة واحلراجة 91131
وصيد األمساك والقنص

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالزراعة واحلراجة 91131
وصيد األمساك والقنص

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالوقود والطاقة 91132اخلدمات اإلدارية املتصلة بالوقود والطاقة91132
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واملوارد 91133 بالتعدين  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
املعدنية والصناعة التحويلية واإلنشاء 

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالتعدين واملوارد 91133
املعدنية والصناعة التحويلية واإلنشاء

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالنقل واالتصاالت91134اخلدمات اإلدارية املتصلة بالنقل واالتصاالت91134

التوزيع 91135 مبهن  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
وتوريد األطعمة وبالفنادق واملطاعم

التوزيع 91135 مبهن  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
وتوريد األطعمة وبالفنادق واملطاعم

السياحة اخلدمات اإلدارية املتصلة بشؤون السياحة *91136اخلدمات اإلدارية املتصلة بشؤون السياحة91136 بشــؤون  املتصــلة  اإلداريــة  اخلدمـــات 
ما عدا تشغيل املكاتب السياحية

اإلمنائية 91137 باملشاريع  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
املتعددة األغراض 

اخلدمات اإلدارية املتصلة باملشاريع اإلمنائية 91137
املتعددة األغراض

بالشؤون 91138 املتصلة  العامة  اإلدارية  اخلدمات 
االقتصادية والتجارية وبشؤون اليد العاملة

بالشؤون 91138 املتصلة  العامة  اإلدارية  اخلدمات 
االقتصادية والتجارية وبشؤون اليد العاملة

يف 9114 املصنفة  غري  للحكومة  العامة  اخلدمات 
موضع آخر 

يف 9114 املصنفة  غري  للحكومة  العامة  اخلدمات 
موضع آخر 

املتصلة 91141اخلدمات العامة للحكومة املتصلة باملوظفني91141 للحكومة  العامة  اخلدمات 
باملوظفني

غري 91149 للحكومة  األخرى  العامة  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

غري 91149 للحكومة  األخرى  العامة  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

مة إىل املجتمع ككّل 912 مة إىل املجتمع ككّل912اخلدمات املقدَّ اخلدمات املقدَّ

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالشؤون اخلارجية 9121
واخلدمات الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج

بالشؤون 9121 املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
اخلارجية واخلدمات الدبلوماسية والقنصلية 

يف اخلارج

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالشؤون اخلارجية 91210
واخلدمات الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج

اخلدمات اإلدارية املتصلة بالشؤون اخلارجية 91210
واخلدمات الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج

اخلدمات املتصلة باملعونة االقتصادية اخلارجية9122اخلدمات املتصلة باملعونة االقتصادية اخلارجية9122

اخلدمات املتصلة باملعونة االقتصادية اخلارجية91220اخلدمات املتصلة باملعونة االقتصادية اخلارجية91220

اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية 9123اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية 9123

اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية91230اخلدمات املتصلة باملعونة العسكرية اخلارجية91230

خدمات الدفاع العسكري9124خدمات الدفاع العسكري9124

خدمات الدفاع العسكري91240خدمات الدفاع العسكري91240

خدمات الدفاع املدين 9125خدمات الدفاع املدين 9125

خدمات الدفاع املدين 91250خدمات الدفاع املدين91250
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خدمات الشرطة والوقاية من احلرائق9126خدمات الشرطة والوقاية من احلرائق9126

خدمات الشرطة والوقاية من احلرائق91260خدمات الشرطة والوقاية من احلرائق91260

باملحاكم 9127اخلدمات اإلدارية املتصلة باملحاكم القانونية 9127 املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
القانونية

باملحاكم 91270اخلدمات اإلدارية املتصلة باملحاكم القانونية 91270 املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
القانونية

املجرمني 9128 باعتقال  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
أو تأهيلهم

اخلدمات اإلدارية املتصلة باعتقال املجرمني 9128
أو تأهيلهم

املجرمني 91280 باعتقال  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
أو تأهيلهم

اخلدمات اإلدارية املتصلة باعتقال املجرمني 91280
أو تأهيلهم

النظام 9129 بشؤون  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
العام والسالمة العامة

النظام 9129 بشؤون  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
العام والسالمة العامة

النظام 91290 بشؤون  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
العام والسالمة العامة

األمن 91290 بشؤون  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
العام والسالمة العامة

الضمان 913 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
االجتماعي اإللزامي

خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي913

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات 9131
املرض أو األمومة أو العجز املؤقت

العجز 9131 أو  األمومة  أو  املرض  استحقاقات 
املؤقت

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات 91310
املرض أو األمومة أو العجز املؤقت

العجز 91310 أو  األمومة  أو  املرض  استحقاقات 
املؤقت

املعاشات 9132 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
التقاعدية ملوظفي احلكومة؛ نظم استحقاقات 
الباقني  استحقاقات  أو  العجز  أو  الشيخوخة 
على قيد احلياة، بالنسبة لغري موظفي احلكومة

نظم املعاشات التقاعدية ملوظفي احلكومة؛ 9132
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة، بالنسبة 

لغري موظفي احلكومة

املعاشات 91320 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
التقاعدية ملوظفي احلكومة؛ نظم استحقاقات 
الباقني  العجز أو استحقاقات  الشيخوخة أو 
على قيد احلياة بالنسبة لغري موظفي احلكومة

نظم املعاشات التقاعدية ملوظفي احلكومة؛ 91320
أو  العجز  أو  الشيخوخة  استحقاقات 
استحقاقات الباقني على قيد احلياة بالنسبة 

لغري موظفي احلكومة

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات 9133
التعويض عن البطالة

استحقاقات التعويض عن البطالة9133

اخلدمات اإلدارية املتصلة بنظم استحقاقات 91330
التعويض عن البطالة

استحقاقات التعويض عن البطالة91330

عالوات 9134 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
األسرة والطفل

عالوات األسرة والطفل9134
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وصف التفاصيل

عالوات 91340 بنظم  املتصلة  اإلدارية  اخلدمات 
األسرة والطفل

عالوات األسرة والطفل91340

القسم 92  خدمات التعليم

خدمات احلاسوب واخلدمات ذات الصلة*84خدمات التعليم92
خدمات التعليم 92

خدمات التعليم االبتدائي921خدمات التعليم االبتدائي921

خدمات التعليم قبل املدرسي9211خدمات التعليم قبل املدرسي9211

خدمات التعليم قبل املدرسي92110خدمات التعليم قبل املدرسي92110

خدمات التعليم االبتدائي األخرى9219خدمات التعليم االبتدائي األخرى9219

خدمات التعليم االبتدائي األخرى92190خدمات التعليم االبتدائي األخرى92190

خدمات التعليم الثانوي922خدمات التعليم الثانوي922

خدمات التعليم الثانوي العام 9221خدمات التعليم الثانوي العام 9221

خدمات التعليم الثانوي العام 92210خدمات التعليم الثانوي العام 92210

خدمات التعليم الثانوي العايل9222خدمات التعليم الثانوي العايل 9222

خدمات التعليم الثانوي العايل92220خدمات التعليم الثانوي العايل92220

خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين9223خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين9223

الثانوي 9224 التعليم  نوع  من  التعليم  خدمات 
الفين واملهين للطالب املعوَّقني

خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين92230خدمات التعليم الثانوي الفين واملهين92230
الثانوي 92240 التعليم  نوع  من  التعليم  خدمات 

الفين واملهين للطالب املعوَّقني

خدمات التعليم العايل 923خدمات التعليم العايل923

التعليم 9231 بعد  واملهين  الفين  التعليم  خدمات 
الثانوي 

التعليم 9231 بعد  واملهين  الفين  التعليم  خدمات 
الثانوي

التعليم 92310 بعد  واملهين  الفين  التعليم  خدمات 
الثانوي

التعليم 92310 بعد  واملهين  الفين  التعليم  خدمات 
الثانوي

التعليم 9239 وخدمات  اجلامعي  التعليم  خدمات 
العايل األخرى

خدمات التعليم العايل األخرى9239

التعليم 92390 وخدمات  اجلامعي  التعليم  خدمات 
العايل األخرى

خدمات التعليم العايل األخرى92390

اخلدمات األخرى املتعلقة باحلواسيب*849خدمات التعليم والتدريب األخرى929
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وصف التفاصيل

خدمات تعليم الكبار غري املصنفة يف موضع 924
آخر

خدمات التعليم األخرى929

اخلدمات األخرى املتعلقة باحلواسيب*8499خدمات التعليم والتدريب األخرى9290
خدمات تعليم الكبار غري املصنفة يف موضع 9240

آخر
خدمات التعليم األخرى9290

خدمات تدريب موظفي العمالءاخلدمات األخرى املتعلقة باحلواسيب*84990خدمات التعليم والتدريب األخرى92900
خدمات تعليم الكبار غري املصنفة يف موضع 92400

آخر
خدمات التعليم األخرى92900

القسم 93  اخلدمات الصحية واالجتماعية

اخلدمات الصحية واالجتماعية93اخلدمات الصحية واالجتماعية93

خدمات صحة اإلنسان931خدمات صحة اإلنسان931

خدمات املستشفيات9311خدمات املستشفيات9311

خدمات املستشفيات93110خدمات املستشفيات93110

اخلدمات الطبية وخدمات طب األسنان9312اخلدمات الطبية وخدمات طب األسنان9312

اخلدمات الطبية العامة 93121اخلدمات الطبية العامة 93121

اخلدمات الطبية املتخصصة93122اخلدمات الطبية املتخصصة 93122

خدمات طب األسنان93123خدمات طب األسنان93123

اخلدمات األخرى لصحة اإلنسان 9319اخلدمات األخرى لصحة اإلنسان9319

الصلة، 93191 ذات  واخلدمات  التوليد  خدمات 
العالج  وخدمات  التمريض،  وخدمات 

الطبيعي، واخلدمات شبه الطبية 

الصلة، 93191 ذات  واخلدمات  التوليد  خدمات 
العالج  وخدمات  التمريض،  وخدمات 

الطبيعي، واخلدمات شبه الطبية 

خدمات اإلسعاف93192خدمات اإلسعاف 93192

خبالف 93193 الداخلية  الصحية  املرافق  خدمات 
خدمات املستشفيات

خبالف 93193 الداخلية  الصحية  املرافق  خدمات 
خدمات املستشفيات

غري 93199 اإلنسان  لصحة  األخرى  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

غري 93199 اإلنسان  لصحة  األخرى  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

اخلدمات البيطرية932اخلدمات البيطرية932

اخلدمات البيطرية*9320اخلدمات البيطرية للحيوانات األليفة9321

اخلدمات البيطرية للحيوانات األليفة93201اخلدمات البيطرية للحيوانات األليفة93210
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اخلدمات البيطرية*9320اخلدمات البيطرية للمواشي9322

طب اخلدمات البيطرية األخرى*93209اخلدمات البيطرية للمواشي93220 وخدمات  واجلراحية  الطبية  اخلدمات 
يف  للحيوانات  م  تقدَّ اليت  البيطرية،  األسنان 
مة  املقدَّ املستشفيات،  غري  ويف  املستشفيات 

للماشية

اخلدمات البيطرية*9320اخلدمات البيطرية األخرى 9329

طب اخلدمات البيطرية األخرى *93209اخلدمات البيطرية األخرى 93290 وخدمات  واجلراحية  الطبية  اخلدمات 
يف  للحيوانات  م  تقدَّ اليت  البيطرية،  األسنان 
مة  املقدَّ املستشفيات،  غري  ويف  املستشفيات 

للحيوانات خالف احليوانات األليفة أو املاشية

اخلدمات االجتماعية 933اخلدمات االجتماعية 933

اخلدمات االجتماعية مع اإلقامة 9331اخلدمات االجتماعية مع اإلقامة 9331

من 93311 م  ُتقدَّ اليت  االجتماعية  الرعاية  خدمات 
السن  كبار  إىل  اإلقامة  مؤسسات  خالل 

واملصابني بعجز

من 93311 م  ُتقدَّ اليت  االجتماعية  الرعاية  خدمات 
السن  كبار  إىل  اإلقامة  مؤسسات  خالل 

واملعوَّقني

م 93312اخلدمات االجتماعية األخرى مع اإلقامة93319 ُتقدَّ اليت  االجتماعية  الرعاية  خدمات 
األطفال  إىل  اإلقامة  مؤسسات  خالل  من 

والنـزالء اآلخرين

اخلدمات االجتماعية األخرى مع اإلقامة 93319

اخلدمات االجتماعية بدون إقامة 9332اخلدمات االجتماعية بدون إقامة9332

خدمات الرعاية النهارية لألطفال مبا يشمل 93321خدمات الرعاية النهارية لألطفال93321
الرعاية النهارية للمعوَّقني

خدمات اإلرشاد واملشورة  املتصلة باألطفال 93322
وغري املصنفة يف موضع آخر

خدمات اإلرشاد واملشورة املتصلة باألطفال 93322
وغري املصنفة يف موضع آخر

م من 93323خدمات الرعاية االجتماعية بدون إقامة93323 خدمات الرعاية االجتماعية اليت ال ُتقدَّ
خالل مؤسسات اإلقامة 

خدمات التأهيل املهين93324خدمات التأهيل املهين93324

اخلدمات االجتماعية األخرى بدون إقامة 93329اخلدمات االجتماعية األخرى بدون إقامة93329

القسم 94  خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها من خدمات محاية البيئة

من 94 والتخلص  الصحي  الصرف  خدمات 
وغريها  الصحية  املرافق  وخدمات  النفايات 

من خدمات محاية البيئة

من 94 والتخلص  الصحي  الصرف  خدمات 
النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها 

من خدمات محاية البيئة
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من *940خدمات الصرف الصحي941 والتخلص  الصحي  الصرف  خدمات 
النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها 

من خدمات محاية البيئة

خدمات الصرف الصحي*9401خدمات معاجلة الصرف الصحي9411

أنابيب خدمات الصرف الصحي94010خدمات معاجلة الصرف الصحي 94110 بواسطة  الصحي  الصرف  ومعاجلة  إزالة 
والتخفيف،  املصارف،  أو  واجملارير  املخلفات، 
والترسيب  والترشيح،  بالتصفية  والترسيب 

الكيميائي، وغري ذلك

خدمات الصرف الصحي*9401خدمات تفريغ وتنظيف اخلزانات9412

منه خدمات الصرف الصحي*94010خدمات تفريغ وتنظيف اخلزانات 94120 والتخلص  الصحي  الصرف  إزالة  خدمات 
لبالوعات اجملاري وخزانات اجملاري

من *940خدمات التخلص من النفايات942 والتخلص  الصحي  الصرف  خدمات 
النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها 

من خدمات محاية البيئة

خدمات مجع النفايات غري اخلطرة ومعاجلتها 9421
والتخلص منها

خدمات التخلص من النفايات*9402

خدمات مجع ونقل النفايات غري اخلطرةخدمات التخلص من النفايات*94020خدمات مجع النفايات غري اخلطرة94211

اخلطرة 94212 غري  النفايات  معاجلة  خدمات 
والتخلص منها

اخلطرة خدمات التخلص من النفايات*94020 غري  النفايات  من  التخلص  خدمات 
باحلرق أو بوسائل أخرى

ومعاجلتها 9422 اخلطرة  النفايات  مجع  خدمات 
والتخلص منها

خدمات التخلص من النفايات*9402

خدمات مجع ونقل النفايات اخلطرةخدمات التخلص من النفايات*94020خدمات مجع النفايات اخلطرة94221

النفايات اخلطرة والتخلص 94222 خدمات معاجلة 
منها

باحلرق خدمات التخلص من النفايات*94020 اخلطرة  النفايات  من  التخلص  خدمات 
أو بوسائل أخرى

من *940خدمات املرافق الصحية واخلدمات املماثلة943 والتخلص  الصحي  الصرف  خدمات 
النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها 

من خدمات محاية البيئة

خدمات املرافق الصحية واخلدمات املماثلة*9403خدمات اجلرف وإزالة الثلوج9431

إزالة خدمات املرافق الصحية واخلدمات املماثلة*94030خدمات اجلرف وإزالة الثلوج94310 وخدمات  املباين  خارج  اجلرف  خدمات 
اجلليد

خدمات املرافق الصحية واخلدمات املماثلة*9403خدمات املرافق الصحية األخرى 9439

واخلدمات خدمات املرافق الصحية واخلدمات املماثلة*94030خدمات املرافق الصحية األخرى 94390 األخرى  الصحية  املرافق  خدمات 
املماثلة
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البيئة غري املصنفة 949 اخلدمات األخرى حلماية 
يف موضع آخر 

من *940 والتخلص  الصحي  الصرف  خدمات 
النفايات وخدمات املرافق الصحية وغريها 

من خدمات محاية البيئة

البيئة غري املصنفة 9490 اخلدمات األخرى حلماية 
يف موضع آخر 

خدمات تنظيف غازات عوادم السيارات9404

خدمات ختفيف الضوضاء9405
خدمات محاية الطبيعة واملناظر الطبيعية 9406
اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنفة 4909

يف موضع آخر 

البيئة غري املصنفة 94900 اخلدمات األخرى حلماية 
يف موضع آخر 

خدمات تنظيف غازات عوادم السيارات94040

خدمات ختفيف الضوضاء94050
خدمات محاية الطبيعة واملناظر الطبيعية94060
اخلدمات األخرى حلماية البيئة غري املصنفة 94090

يف موضع آخر 

القسم 95  خدمات املنظمات ذات العضوية

خدمات املنظمات ذات العضوية95خدمات املنظمات ذات العضوية95

األعمال 951 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
األعمال  أصحاب  ومنظمات  التجارية 

واملنظمات املهنية

األعمال 951 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
األعمال  أصحاب  ومنظمات  التجارية 

واملنظمات املهنية

األعمال 9511 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
التجارية ومنظمات أصحاب األعمال

األعمال 9511 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
التجارية ومنظمات أصحاب األعمال

األعمال 95110 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
التجارية ومنظمات أصحاب األعمال

األعمال 95110 منظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
التجارية ومنظمات أصحاب األعمال

مها املنظمات املهنية 9512 مها املنظمات املهنية 9512اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

مها املنظمات املهنية 95120 مها املنظمات املهنية 95120اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

مها نقابات العمال952 مها نقابات العمال952اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

مها نقابات العمال9520 مها نقابات العمال 9520اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

مها نقابات العمال95200 مها نقابات العمال95200اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

األخرى 959 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
ذات العضوية 

األخرى 959 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
ذات العضوية غري املصنَّفة يف موضع آخر

اخلدمات الدينية 9591اخلدمات الدينية 9591

اخلدمات الدينية 95910اخلدمات الدينية 95910

التصنيف املركزي املؤقت للمنتجاتالتصنيف املركزي للمنتجات اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل
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مها املنظمات السياسية 9592 مها املنظمات السياسية 9592اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

مها املنظمات السياسية95920 مها املنظمات السياسية 95920اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

األخرى 9599 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
ذات العضوية غري املصنفة يف موضع آخر 

األخرى 9599 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
ذات العضوية غري املصنفة يف موضع آخر 

خدمات تطوير احلياة املدنية وتدعيم املرافق 95991
املجتمعية 

خدمات تطوير احلياة املدنية وتدعيم املرافق 95991
املجتمعية 

خدمات محاية الفئات اخلاصة 95992خدمات محاية الفئات اخلاصة95992

مها احتادات الشباب95993 مها احتادات الشباب95993اخلدمات اليت تقدِّ اخلدمات اليت تقدِّ

املنظمات 95999 مها  تقدِّ اليت  األخرى  اخلدمات 
ذات العضوية غري املصنفة يف موضع آخر 

املنظمات 95999 مها  تقدِّ اليت  األخرى  اخلدمات 
ذات العضوية غري املصنفة يف موضع آخر 

القسم 96  اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضية

اخلدمات الترفيهية والثقافية والرياضية *96اخلدمات التروحيية والثقافية والرياضية96

واخلدمات 961 والبصرية  السمعية  اخلدمات 
املتصلة هبا

والتلفزيون *961 والراديو  السينما  خدمات 
واخلدمات الترفيهية األخرى

واخلدمات 9611 الصويت  التسجيل  خدمات 
الصوتية التالية لإلنتاج

السينمائية *9611 األفالم  وتوزيع  إنتاج  خدمات 
وشرائط الفيديو

اخلدمات الترفيهية األخرى*9619

اخلدمات الترفيهية األخرى غري املصنفة يف *96199خدمات التسجيل الصويت 96111
موضع آخر 

هندسة  )خدمات  الصويت  التسجيل  خدمات 
والتسجيل  االستوديو  يف  والتسجيل  الصوت 

املتنقل(

وتوزيع *96114اخلدمات الصوتية التالية لإلنتاج96112 بإنتاج  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
األفالم السينمائية وشرائط الفيديو 

)خدمات  لإلنتاج  التالية  الصوتية  اخلدمات 
استوديوهات املزج(

وشرائط 9612 السينمائية  األفالم  إنتاج  خدمات 
الفيديو وبرامج التلفزيون والراديو 

السينمائية *9611 األفالم  وتوزيع  إنتاج  خدمات 
وشرائط الفيديو

خدمات الراديو والتلفزيون*9613

وشرائط 96121 السينمائية  األفالم  إنتاج  خدمات 
الفيديو وبرامج التلفزيون

خدمات الترويج أو اإلعالن96111

وشرائط 96112 السينمائية  األفالم  إنتاج  خدمات 
الفيديو 

خدمات التلفزيون96132

خدمات الراديو96131خدمات إنتاج برامج الراديو96122

التصنيف املركزي املؤقت للمنتجاتالتصنيف املركزي للمنتجات اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل
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السينمائية *9611خدمات دعم اإلنتاج املسموع واملرئي9613 األفالم  وتوزيع  إنتاج  خدمات 
وشرائط الفيديو 

وتوزيع *96114خدمات دعم اإلنتاج املسموع واملرئي96130 بإنتاج  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
األفالم السينمائية وشرائط الفيديو

السينمائية  األفالم  بإنتاج  املتصلة  اخلدمات 
خلفية  مناظر  تشغيل  مثل  الفيديو،  وشرائط 
اإلضاءة  ات  ومعدَّ اخللفية،  والستائر  املشاهد 

والصوت، وغري ذلك

السينمائية 9614 األفالم  بإنتاج  املتصلة  اخلدمات 
وبرامج التلفزيون والراديو

السينمائية *9611 األفالم  وتوزيع  إنتاج  خدمات 
وشرائط الفيديو

وبرامج 96141 السينمائية  األفالم  توزيع  خدمات 
التلفزيون

خدمات توزيع األفالم السينمائية أو شرائط 96113
الفيديو

وشرائط 96142 األفالم  إلنتاج  التالية  اخلدمات 
الفيديو

بإنتاج *96114 الصلة  ذات  األخرى  اخلدمات 
وتوزيع األفالم السينمائية وشرائط الفيديو 

السينمائية  األفالم  بإنتاج  الصلة  ذات  اخلدمات 
وشرائط الفيديو، مثل مراجعة النصوص والَقطع 
اخلاصة  واملؤثرات  العناوين  وطبع  والدبلجة 

والتحويالت وغري ذلك

األفالم 96149 بإنتاج  املتصلة  األخرى  اخلدمات 
السينمائية وبرامج التلفزيون والراديو

بإنتاج *96114 الصلة  ذات  األخرى  اخلدمات 
وتوزيع األفالم السينمائية وشرائط الفيديو 

خدمات وكاالت املواهب؛ خدمات التدريب؛ 
حمتويات  عن  املسؤولني  األشخاص  خدمات 
فة  املناظر املسرحية واخلدمات األخرى غري املصنَّ
يف موضع آخر املتصلة بإنتاج األفالم السينمائية 

وشرائط الفيديو وبرامج الراديو

وشرائط 9615 السينمائية  األفالم  عرض  خدمات 
الفيديو

خدمات عرض األفالم السينمائية9612

خدمات عرض األفالم السينمائية96121خدمات عرض األفالم السينمائية96151

خدمات عرض شرائط الفيديو 96122خدمات عرض شرائط الفيديو 96152

خدمات الراديو والتلفزيون*9613خدمات اإلذاعة )الربجمة واجلدَولة(9616

اخلدمات املوَّحدة إلنتاج الربامج وإذاعتها96133خدمات اإلذاعة )الربجمة واجلدَولة(96160

خدمات 962 من  وغريها  األداء  فنون  خدمات 
تقدمي وترويج احلفالت احليَّة

والراديو *961 السينمائية  األفالم  خدمات 
والتلفزيون واخلدمات الترفيهية األخرى

اخلدمات الترفيهية األخرى*9619خدمات ترويج وتنظيم حفالت فنون األداء9621

خدمات السريك وحدائق املالهي وخدمات *96194خدمات ترويج وتنظيم حفالت فنون األداء 96210
جذب اجلمهور املماثلة

خدمات ترويج وتنظيم عروض السريك

اخلدمات الترفيهية األخرى غري املصنفة يف *96199
موضع آخر 

املسرحية  العروض  وتنظيم  ترويج  خدمات 
املوسيقية  والعروض  والباليه  األوبرا  وعروض 
الصوت  وعروض  األوركسترات،  وعروض 

والضوء؛ عروض العرائس واأللعاب النارية

اخلدمات الترفيهية األخرى*9619خدمات إنتاج وتقدمي حفالت فنون األداء 9622
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واملجموعات 96191خدمات إنتاج وتقدمي حفالت فنون األداء96220 املسرحيني  املنتجني  خدمات 
الغنائية والفرق املوسيقية وفرق األوركسترا

ومرافق *96194 املالهي  وحدائق  السريك  خدمات 
جذب اجلمهور املماثلة

خدمات إنتاج وتقدمي عروض السريك 

اخلدمات الترفيهية األخرى غري املصنفة يف *96199
موضع آخر 

خدمات إنتاج وتقدمي عروض الصوت والضوء 
وعروض العرائس واأللعاب النارية وغريها

اخلدمات الترفيهية األخرى*9619خدمات تشغيل مرافق فنون األداء 9623

اخلدمات املسرحية اإلضافية غري املصنفة يف *96193خدمات تشغيل مرافق فنون األداء96230
موضع آخر 

وكاالت التذاكر

ومرافق *96194 املالهي  وحدائق  السريك  خدمات 
جذب اجلمهور األخرى

األغراض  املتعددة  للمراكز  التشغيل  خدمات 
وللمرافق املماثلة اليت يغلب عليها الطابع الثقايف 

اخلدمات الترفيهية األخرى غري املصنفة يف *96199
موضع آخر 

املوسيقية  احلفالت  قاعات  تشغيل  خدمات 
واملسارح ودور األوبرا وصاالت املوسيقى 

واحلفالت 9629 األداء  لفنون  األخرى  اخلدمات 
الترفيهية احليَّة

اخلدمات الترفيهية األخرى*9619

والعروض 96290 األداء  لفنون  األخرى  اخلدمات 
الترفيهية احليَّة

اخلدمات املسرحية اإلضافية غري املصنفة يف *96193
موضع آخر 

يف  فة  املصنَّ غري  اإلضافية  املسرحية  اخلدمات 
املشاهد  خلفيات  تشغيل  مثل  آخر،  موضع 
الصوت  ات  ومعدَّ اخللفية،  وستائر  املسرحية 

والضوء، وغري ذلك
ومرافق *96194 املالهي  وحدائق  السريك  خدمات 

جذب اجلمهور املماثلة
فة يف موضع  اخلدمات املتصلة بالترفيه غري املصنَّ

آخر
اخلدمات الترفيهية األخرى غري املصنفة يف *96199

موضع آخر 
الفنية  باألعمال  املرتبطة  احلقوق  إدارة  خدمات 
السينمائية  واألدبية واملوسيقية، ما عدا األعمال 

واألعمال السمعية واملرئية

من 963 وغريهم  املؤدين  الفنانني  خدمات 
الفنانني

والراديو *961 السينمائية  األفالم  خدمات 
والتلفزيون واخلدمات الترفيهية األخرى

اخلدمات الترفيهية األخرى*9619خدمات الفنانني املؤدين9631

وامللحنون *96192خدمات الفنانني املؤدين96310 املؤلفون  مها  يقدِّ اليت  اخلدمات 
اتون وفنانو الترفيه والفنانون الفرديون  والنحَّ

اآلخرون

خدمات الفنانني املؤدين

املوسيقيني 9632 واملؤلفني  املؤلفني  خدمات 
اتني والفنانني اآلخرين، ما عدا الفنانني  والنحَّ

املؤدين

خدمات الترفيه األخرى*9619

اتني 96320 والنحَّ وامللحنني  املؤلفني  خدمات 
والفنانني اآلخرين، ما عدا الفنانني املؤدين

وامللحنون *96192 املؤلفون  يقدمها  اليت  اخلدمات 
اتون وفنانو الترفيه والفنانون الفرديون  والنحَّ

اآلخرون

خدمات الفنانني الفرديني، ما عدا املمثلني
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وصف التفاصيل

واملتاحف *963خدمات املتاحف والَصون964 واملحفوظات  املكتبات  خدمات 
واخلدمات الثقافية األخرى

واملباين 9641 املواقع  وَصون  املتاحف  خدمات 
التارخيية

خدمات 9632 ذلك  يف  مبا  املتاحف  خدمات 
َصون املواقع واملباين التارخيية

واملباين 96411 املواقع  عدا  ما  املتاحف،  خدمات 
التارخيية 

واملباين 96321 املواقع  عدا  ما  املتاحف،  خدمات 
التارخيية 

خدمات َصون املواقع واملباين التارخيية 96322خدمات َصون املواقع واملباين التارخيية 96412

احليوان 9642 وحدائق  النباتات  حدائق  خدمات 
واملحميات الطبيعية 

اخلدمات الثقافية األخرى9633

خدمات حدائق النباتات وحدائق احليوان96331خدمات حدائق النباتات وحدائق احليوان96421

يشمل 96422 مبا  الطبيعية  املحميات  خدمات 
خدمات حفظ احلياة الربية

يشمل 96332 مبا  الطبيعية  املحميات  خدمات 
خدمات حفظ احلياة الربية 

الرياضات 965 وخدمات  الرياضية  اخلدمات 
التروحيية 

التروحيية *964 واخلدمات  الرياضية  اخلدمات 
األخرى

الرياضية 9651 احلفالت  وتنظم  ترويج  خدمات 
وحفالت الرياضات التروحيية

اخلدمات الرياضية*9641

الرياضية 96510 احلفالت  وتنظم  ترويج  خدمات 
وحفالت الرياضات التروحيية

خدمات ترويج احلفالت الرياضية96411

خدمات تنظيم احلفالت الرياضية 96412

ومرافق 9652 الرياضية  املرافق  تشغيل  خدمات 
الرياضات التروحيية 

اخلدمات الرياضية*9641

اخلدمات التروحيية األخرى*9649

ومرافق 96520 الرياضية  املرافق  تشغيل  خدمات 
الرياضات التروحيية 

خدمات إتاحة دخول مرافق الرياضيات التروحيية خدمات تشغيل املرافق الرياضية *96413
املفتوحة واملغلقة

خدمات احلدائق والشواطئ التروحيية96491

الرياضات 9659 وخدمات  الرياضية  اخلدمات 
التروحيية األخرى 

اخلدمات الرياضية*9641

الرياضات 96590 وخدمات  الرياضية  اخلدمات 
التروحيية األخرى

اخلدمات الرياضية وخدمات الرياضات التروحيية اخلدمات الرياضية األخرى*96419
األخرى

واخلدمات 966 الرياضيني  الالعبني  خدمات 
الداعمة املتصلة هبا 

والراديو *961 السينمائية  األفالم  خدمات 
والتلفزيون واخلدمات الترفيهية األخرى

التروحيية *964 واخلدمات  الرياضية  اخلدمات 
األخرى



التناظر بني التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1، والتصنيف املركزي املؤقت للمنتجات: التغيريات يف األبواب 5 إىل 9

559

التصنيف املركزي املؤقت للمنتجاتالتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

اخلدمات الرياضية*9641خدمات الالعبني الرياضيني 9661

خدمات الالعبني الرياضينياخلدمات الرياضية األخرى*96419خدمات الالعبني الرياضيني96610

اخلدمات الترفيهية األخرى*9619اخلدمات الداعمة املتصلة بالرياضة والترويح9662
اخلدمات الرياضية*9641

و“الديسكو” 96195اخلدمات الداعمة املتصلة بالرياضة والترويح96620 الرقص  قاعات  خدمات 
ومعلمي الرقص

اخلدمات الداعمة املتصلة بالرياضة والترويحاخلدمات الرياضية األخرى*96419

والراديو *961اخلدمات األخرى للتسلية والترويح969 السينمائية  األفالم  خدمات 
والتلفزيون واخلدمات الترفيهية األخرى

التروحيية *964 واخلدمات  الرياضية  اخلدمات 
األخرى

جذب 9691 ومرافق  املالهي  حدائق  خدمات 
اجلمهور املماثلة

اخلدمات التروحيية األخرى*9619

جذب 96910 ومرافق  املالهي  حدائق  خدمات 
اجلمهور املماثلة

ومرافق *96194 املالهي  وحدائق  السريك  خدمات 
جذب اجلمهور املماثلة

خدمات حدائق املالهي ومرافق جذب اجلمهور 
املماثلة

اخلدمات التروحيية األخرى*9649خدمات القمار واملراهنات9692

خدمات القمار واملراهنات96492خدمات القمار واملراهنات96920

بالنقود 9693 تعمل  اليت  التسلية  آالت  خدمات 
املعدنية 

اخلدمات التروحيية األخرى*9649

بالنقود 96930 تعمل  اليت  التسلية  آالت  خدمات 
املعدنية 

اخلدمات التروحيية األخرى غري املصنفة يف *96499
موضع آخر 

بالنقود  تعمل  اليت  التسلية  آالت  خدمات 
املعدنية 

غري 9699 والتسلية  للترويح  األخرى  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

اخلدمات الرياضية*9641

اخلدمات التروحيية األخرى*9649

غري 96990 والتسلية  للترويح  األخرى  اخلدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

واملرافق خدمات تشغيل املرافق الرياضية*96413 الرقص  إتاحة دخول صاالت  خدمات 
التروحيية األخرى

اخلدمات التروحيية األخرى غري املصنفة يف *96499
موضع آخر 

اخلدمات األخرى للترويح والتسلية غري املصنفة 
يف موضع آخر 

القسم 97  اخلدمات األخرى

اخلدمات األخرى97اخلدمات األخرى97

اخلدمات األخرى*970خدمات الغسل والتنظيف والصباغة971

خدمات الغسل والتنظيف والصباغة*9701خدمات املغاسل اليت تعمل بالنقود املعدنية9711



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

560

التصنيف املركزي املؤقت للمنتجاتالتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1
العالمة )*( تشري إىل وجود تناظر جزئي

وصف التفاصيل

اليت خدمات مجع الغسيل*97011خدمات املغاسل اليت تعمل بالنقود املعدنية97110 املغاسل  )خدمات  الغسيل  مجع  خدمات 
تعمل بالنقود املعدنية(

ومنتجات *97012 املنسوجات  تنظيف  خدمات 
الفراء

توفري ماكينات الغسيل اليت تعمل بالنقود املعدنية 
)عدا التنظيف اجلاف(

خدمات التنظيف اجلاف )مبا يشمل خدمات 9712
تنظيف منتجات الفراء(

خدمات الغسل والتنظيف والصباغة*9701

خدمات التنظيف اجلاف )مبا يشمل خدمات 97120
تنظيف منتجات الفراء(

خدمات التنظيف اجلاف97013

خدمات الغسل والتنظيف والصباغة*9701اخلدمات األخرى لتنظيف املنسوجات 9713

خدمات مجع الغسيل )خالف خدمات تنظيف خدمات مجع الغسيل *97011اخلدمات األخرى لتنظيف املنسوجات97130
املنسوجات(

ومنتجات *97012 املنسوجات  تنظيف  خدمات 
الفراء

األخرى  التنظيف  وخدمات  الغسل  خدمات 
التنظيف  عدا  النسجية،  واألصناف  للمالبس 
بالنقود  تعمل  اليت  الغسل  آالت  أو  اجلاف 

املعدنية

خدمات الغسل والتنظيف والصباغة*9701خدمات الكّي9714

خدمات الكّي 97014خدمات الكّي97140

خدمات الغسل والتنظيف والصباغة*9701خدمات الصباغة والتلوين 9715

خدمات الصباغة والتلوين97015خدمات الصباغة والتلوين97150

اخلدمات األخرى*970خدمات التجميل والعناية البدنية972

الشعر 9721 وحالقة  الشعر  تصفيف  خدمات 
والذقن

خدمات تصفيف الشعر وخدمات التجميل *9702
األخرى

الشعر 97210 وحالقة  الشعر  تصفيف  خدمات 
والذقن

الشعر 97021 وحالقة  الشعر  تصفيف  خدمات 
والذقن 

أظافر 9722 وتدرمي  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
اليدين والقدمني

خدمات تصفيف الشعر وخدمات التجميل *9702
األخرى

أظافر 97220 وتدرمي  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
اليدين والقدمني

أظافر 97022 وتدرمي  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
اليدين والقدمني

خدمات تصفيف الشعر وخدمات التجميل *9702خدمات العناية البدنية9723
األخرى

غري *97029خدمات العناية البدنية97230 األخرى  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

وقاعات  العالجي(،  التدليك  )باستثناء  التدليك 
املياه  ومنتجعات  الشمس،  ألشعة  التعرض 
املعدنية، وصالونات تقليل الوزن، ومراكز اللياقة 

البدنية، وما إىل ذلك
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وصف التفاصيل

غري 9729 األخرى  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
املصنفة يف موضع آخر

خدمات تصفيف الشعر وخدمات التجميل *9702
األخرى

غري 97290 األخرى  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

غري *97029 األخرى  التجميلية  املعاجلة  خدمات 
املصنفة يف موضع آخر 

واملعاَلجة  الزائد،  الشعر  وإزالة  باجلسم،  العناية 
باألشعة فوق البنفسجية واألشعة حتت احلمراء، 

واخلدمات الصحية األخرى

اجلثث 973 وإحراق  اجلنازات  مراسم  خدمات 
ودفن املوتى

اخلدمات األخرى*970

ودفن *9703خدمات املدافن وإحراق اجلثث9731 اجلثث  وإحراق  اجلنازات  خدمات 
املوتى

ودفن *97030خدمات املدافن وإحراق اجلثث97310 اجلثث  وإحراق  اجلنازات  خدمات 
املوتى

خدمات صيانة املدافن؛ العناية باملقابر وساحات 
املقابر؛ خدمات إحراق اجلثث

ودفن *9703خدمات دفن املوتى9732 اجلثث  وإحراق  اجلنازات  خدمات 
املوتى

ودفن *97030خدمات دفن املوتى97320 اجلثث  وإحراق  اجلنازات  خدمات 
املوتى

خدمات الترتيب جلنازة تقليدية وخدمات إحراق 
املوتى؛  جثث  نقل  اجلنازات؛  وطقوس  اجلثث 

خدمات إخراج جثث املوتى من املدافن

اخلدمات األخرى*970اخلدمات املختلفة األخرى979

موضع *9709خدمات املراَفقة9791 يف  املصنَّفة  غري  األخرى  اخلدمات 
آخر 

موضع *97090خدمات املراَفقة 97910 يف  املصنَّفة  غري  األخرى  اخلدمات 
آخر 

خدمات املراَفقة )خدمات العاهرات(

يف 9799 املصنفة  غري  األخرى  املختلفة  اخلدمات 
موضع آخر 

موضع *9709 يف  املصنفة  غري  األخرى  اخلدمات 
آخر 

يف 97990 املصنفة  غري  األخرى  املختلفة  اخلدمات 
موضع آخر 

موضع *97090 يف  املصنفة  غري  األخرى  اخلدمات 
آخر 

آخر  موضع  يف  املصنفة  غري  األخرى  اخلدمات 
)ما عدا خدمات املراَفقة(

القسم 98  اخلدمات املنـزلية

البيوت اخلاصة اليت يعمل فيها مستخدمون98اخلدمات املنـزلية98

البيوت اخلاصة اليت يعمل فيها مستخدمون980اخلدمات املنـزلية980

البيوت اخلاصة اليت يعمل فيها مستخدمون9800اخلدمات املنـزلية9800

البيوت اخلاصة اليت يعمل فيها مستخدمون98000اخلدمات املنـزلية98000
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وصف التفاصيل

مها املنظمات واهليئات غري اإلقليمية القسم 99  اخلدمات اليت تقدِّ

مها املنظمات واهليئات غري 99 اخلدمات اليت تقدِّ
اإلقليمية

واهليئات 99 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
غري اإلقليمية

مها منظمات واهليئات غري 990 اخلدمات اليت تقدِّ
اإلقليمية

واهليئات 990 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
غري اإلقليمية

مها منظمات واهليئات غري 9900 اخلدمات اليت تقدِّ
اإلقليمية

واهليئات 9900 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
غري اإلقليمية

مها املنظمات واهليئات غري 99000 اخلدمات اليت تقدِّ
اإلقليمية

واهليئات 99000 املنظمات  مها  تقدِّ اليت  اخلدمات 
غري اإلقليمية



اجلزء السابع

 فهرس أجبدي باللغة اإلنكليزية لألبواب 5 إىل 9 من 
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A
96520Academies, riding, services of
62333Accessories, clothing, mail order retail trade services of

62133
Accessories, clothing, non-specialized store retail trade 
services of

62433
Accessories, clothing, other non-store retail trade 
services of

62533
Accessories, clothing, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62233
Accessories, clothing, specialized store retail trade 
services of

61133
Accessories, clothing, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61233
Accessories, clothing, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

62356Accessories, travel, mail order retail trade services of

62156
Accessories, travel, non-specialized store retail trade 
services of

62456
Accessories, travel, other non-store retail trade  
services of

62556
Accessories, travel, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62256Accessories, travel, specialized store retail trade services of

61156
Accessories, travel, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61256
Accessories, travel, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

71320Accident and health insurance services
71420Accident and health reinsurance services
71320Accident insurance policies, supplementary, underwriting of
71320Accident insurance policies, underwriting of
71420Accident reinsurance services
67813Accommodation reservation services
63199Accommodation services, student fraternity
63199Accommodation services, workers' hostel
63192Accommodation, furnished, letting of
85920Account collection services
73123Accounting equipment, rental or leasing of
87120Accounting machinery, maintenance and repair of
73123Accounting machinery, rental or leasing of
82211Accounting records, examination of
82212Accounting review services
82219Accounting services, other

83112
Accounting systems, development of, consulting services 
concerning

85920Accounts, collection of, on behalf of the client
85920Accounts, delinquent, purchasing of
85920Accounts, delinquent, recovery of
85920Accounts, regular, collection of

54650Acoustic insulation
54790Acoustic panels, application of
54790Acoustic tiles, application of
71511Acquisitions, corporate, arrangement of
82400Acting as receiver in bankruptcy
82400Acting as trustee in bankruptcy
83813Action photography services
96310Actors, services of
71630Actuarial services
71630Actuaries, services of
93191Acupuncture services
83142Adaptation of existing software
93319Addicts, rehabilitation of, with accommodation
85950Addressing of envelopes
89121Adhesive binding of books
71620Adjustment of insurance claims
91141Administration of civil service regulations
71532Administration of estates
71690Administration of insurance funds
91119Administration of non-self-governing and trust territories
71690Administration of pension funds
71690Administration of salvage
71532Administration of trusts

91131
Administrative agriculture, forestry, fishing and hunting 
related services

91121Administrative educational services

91210
Administrative external affairs related services, diplomatic 
and consular services abroad

91132Administrative fuel and energy-related services
91122Administrative health care services
91123Administrative housing and community amenity services
82120Administrative law, legal advisory services concerning
82120Administrative law, legal representation concerning

91133
Administrative mining and mineral resources, manufac-
turing- and construction-related services

91137
Administrative multi-purpose development project 
services

91124
Administrative recreational, cultural and religious 
services

91240
Administrative services concerning defence-related  
applied research

91240
Administrative services concerning defence-related 
experimental development

91340
Administrative services of family and child allowance 
programmes

91320

Administrative services of government employee pension 
schemes; old-age, disability or survivors' benefit schemes, 
other than for government employees

AdministrativeAcademies
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91310
Administrative services of sickness, maternity or  
temporary disablement benefit schemes

91119Administrative services of the government n.e.c., other

91330
Administrative services of unemployment compensation 
benefit schemes

91131
Administrative services related to agrarian market 
stabilization

91131
Administrative services related to agrarian reform and 
land settlement

91131
Administrative services related to agricultural land 
management

91131
Administrative services related to agricultural research 
and development

91131
Administrative services related to agricultural veterinary 
services

91131Administrative services related to agriculture
91134Administrative services related to air transport

91240
Administrative services related to auxiliary military 
forces

91133Administrative services related to building standards
91134Administrative services related to cable communications
91250Administrative services related to civil defence
91250Administrative services related to civil defence exercises
91123Administrative services related to community development
91135Administrative services related to consumer protection

91131
Administrative services related to crop inspection and 
grading

91124Administrative services related to culture

91280
Administrative services related to detention or rehabili-
tation of criminals

91220
Administrative services related to economic aid to 
developing countries

91113Administrative services related to economic planning
91121Administrative services related to education
91121Administrative services related to educational institutions
91119Administrative services related to elections

91123
Administrative services related to eligibility standards 
for state-subsidized housing

91132Administrative services related to energy
91131Administrative services related to farmland conservation
91112Administrative services related to financial affairs
91112Administrative services related to fiscal affairs
91131Administrative services related to fish hatcheries

91131
Administrative services related to forest resource  
rationalization

91131Administrative services related to forestry
91132Administrative services related to fuels
91131Administrative services related to game preserves

91141
Administrative services related to general personnel 
affairs

91122
Administrative services related to health and social 
services

91123
Administrative services related to housing and  
community amenities

91123Administrative services related to housing development
91131Administrative services related to hunting and fishing

91340
Administrative services related to income assistance 
programmes for families with dependent children

91340
Administrative services related to income assistance 
programmes for households

91138Administrative services related to income controls

91114
Administrative services related to interdisciplinary 
research

91131
Administrative services related to land expansion and 
improvement

91131Administrative services related to land reclamation

91230
Administrative services related to military aid to foreign 
countries

91240Administrative services related to military communications
91240Administrative services related to military defence
91240Administrative services related to military engineering

91230
Administrative services related to military grants and 
loans

91240Administrative services related to military intelligence
91240Administrative services related to military reserves
91240Administrative services related to military supply
91240Administrative services related to military transport
91132Administrative services related to mineral fuels

91133
Administrative services related to mineral resource 
conservation

91133
Administrative services related to mineral resource 
marketing

91133
Administrative services related to mineral resource 
production

91132Administrative services related to natural gas
91132Administrative services related to non-commercial fuels

91220
Administrative services related to non-military aid to 
developing countries

91132Administrative services related to nuclear energy
91131Administrative services related to pest control
91132Administrative services related to petroleum

91134
Administrative services related to pipelines and other 
facilities

91131Administrative services related to plant disease
91134Administrative services related to postal services
91135Administrative services related to price controls
91119Administrative services related to public affairs n.e.c.

91290
Administrative services related to public order and 
safety

91134Administrative services related to railway transport
91135Administrative services related to rationing
91124Administrative services related to recreation
91131Administrative services related to reforestation

91123
Administrative services related to refuse collection and 
disposal

AdministrativeAdministrative
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91124Administrative services related to religion

91123
Administrative services related to rent control for state-
subsidized housing

91114
Administrative services related to research into the 
humanities

91114
Administrative services related to research into the 
natural sciences

91114
Administrative services related to research into the 
social sciences

91134Administrative services related to road transport

91134
Administrative services related to roadbeds and  
associated structures

91134Administrative services related to satellite communications
91113Administrative services related to social planning
91135Administrative services related to storage and warehousing
91134Administrative services related to telegraphy
91134Administrative services related to telephony

91240
Administrative services related to the command of  
non-combat forces

91137
Administrative services related to the construction of 
integrated facilities for flood control

91137
Administrative services related to the construction of 
integrated facilities for irrigation

91137
Administrative services related to the construction of 
integrated facilities for navigation

91137
Administrative services related to the construction of 
integrated facilities for power generation

91137
Administrative services related to the construction of 
integrated facilities for recreation

91137
Administrative services related to the design of inte-
grated facilities for flood control

91137
Administrative services related to the design of inte-
grated facilities for irrigation

91137
Administrative services related to the design of inte-
grated facilities for navigation

91137
Administrative services related to the design of inte-
grated facilities for power generation

91137
Administrative services related to the design of inte-
grated facilities for recreation

91134
Administrative services related to the development of 
communications systems

91133
Administrative services related to the development of 
manufacturing

91141
Administrative services related to the development of 
personnel policies and procedures

91135
Administrative services related to the distributive and 
catering trades, hotels and restaurants

91133
Administrative services related to the expansion of 
manufacturing

91138
Administrative services related to the formulation of 
economic policy

91138
Administrative services related to the formulation of 
labour policy

91138
Administrative services related to the implementation of 
labour policies

91138
Administrative services related to the implementation of 
labour regulations

91141
Administrative services related to the implementation of 
personnel policies and procedures

91138
Administrative services related to the implementation of 
policy measures to reduce unemployment

91138
Administrative services related to the implementation of 
policy measures to stimulate labour mobility

91137
Administrative services related to the improvement of 
integrated facilities for flood control

91137
Administrative services related to the improvement of 
integrated facilities for irrigation

91137
Administrative services related to the improvement of 
integrated facilities for navigation

91137
Administrative services related to the improvement of 
integrated facilities for power generation

91137
Administrative services related to the improvement of 
integrated facilities for recreation

91133
Administrative services related to the improvement of 
manufacturing

91138
Administrative services related to the inspection of 
commercial sectors

91138
Administrative services related to the licensing of  
commercial sectors

91280
Administrative services related to the operation of 
asylums

91270
Administrative services related to the operation of civil 
law courts

91210
Administrative services related to the operation of 
consular missions

91138
Administrative services related to the operation of 
copyright offices

91270
Administrative services related to the operation of 
criminal law courts

91210
Administrative services related to the operation of 
diplomatic missions

91137
Administrative services related to the operation of  
integrated facilities for flood control

91137
Administrative services related to the operation of  
integrated facilities for irrigation

91137
Administrative services related to the operation of  
integrated facilities for navigation

91137
Administrative services related to the operation of  
integrated facilities for power generation

91137
Administrative services related to the operation of  
integrated facilities for recreation

91270
Administrative services related to the operation of 
military tribunals

91138
Administrative services related to the operation of  
patent offices

91280
Administrative services related to the operation of 
places of incarceration

AdministrativeAdministrative
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91260
Administrative services related to the operation of 
police forces

91280
Administrative services related to the operation of 
prison farms

91280
Administrative services related to the operation of 
prisons

91280
Administrative services related to the operation of 
reformatories

91270
Administrative services related to the operation of the 
judicial system

91138
Administrative services related to the operation of 
trademark offices

91280
Administrative services related to the operation of 
workhouses

91134
Administrative services related to the planning of  
communications systems

91137
Administrative services related to the planning of  
integrated facilities for flood control

91137
Administrative services related to the planning of  
integrated facilities for irrigation

91137
Administrative services related to the planning of  
integrated facilities for navigation

91137
Administrative services related to the planning of  
integrated facilities for power generation

91137
Administrative services related to the planning of  
integrated facilities for recreation

91136
Administrative services related to the promotion of 
tourism

91138
Administrative services related to the regulation of  
commercial sectors

91138
Administrative services related to the regulation of  
commodity markets

91138
Administrative services related to the regulation of 
economic activity

91138
Administrative services related to the regulation of 
equity markets

91138
Administrative services related to the regulation of 
monopolies

91138
Administrative services related to the regulation of 
restraints on market entry

91138
Administrative services related to the regulation of 
restraints on trade

91138Administrative services related to the regulation of trade

91138
Administrative services related to the standardization of 
weights and measures

91136
Administrative services related to tourism advertising 
campaigns

91136Administrative services related to tourism affairs

91123
Administrative services related to water supply  
regulations

91134Administrative services related to water transport
91134Administrative services related to wireless communications

91134
Administrative transport and communications-related 
services

91220
Adminstrative services related to foreign hunger relief 
programmes

91220Adminstrative services related to refugee programmes
93322Adoption counselling services
63191Adult holiday camps and related services
92190Adult literacy programmes
83610Advertisements, designing of
83620Advertisers, buying media space on behalf of
83620Advertisers, buying media time on behalf of
83620Advertising agencies, buying media space on behalf of
83620Advertising agencies, buying media time on behalf of
83812Advertising and related photography services
83610Advertising campaigns, creation of
83610Advertising campaigns, execution of
83610Advertising campaigns, planning of
83610Advertising campaigns, selecting media for

91136
Advertising campaigns, tourism, administrative services 
related to

83812Advertising display photography
96121Advertising film or video, production of
83610Advertising illustrations, designing of
83690Advertising materials, delivery of
83610Advertising movies, writing scenarios for
83610Advertising posters, designing of
83690Advertising samples, delivery of
83690Advertising services, aerial
83690Advertising services, direct
83690Advertising services, other

83631
Advertising space, in books, newspapers, journals etc., 
sale of, directly by the publisher

83639
Advertising space, in electronic media (except online), 
sale of, directly by the publisher

83639
Advertising space, in video and motion pictures, sale of 
(product placement)

83633
Advertising space, Internet, sale of, directly by web 
publishers

83620Advertising space, leasing of, on commission

83639
Advertising space, on billboards, buildings, vehicles 
etc., sale of, directly by the owner

83631
Advertising space, on postcards, timetables, posters etc., 
sale of, directly by the publisher

83620Advertising space, purchase of, on commission
83620Advertising space, sale of, on commission
83620Advertising time, leasing of, on commission
83620Advertising time, purchase of, on commission
83620Advertising time, sale of, on commission

83632
Advertising time, TV and radio, sale of, directly by 
producers or broadcasters

83121Advisory services concerning public image
83121Advisory services concerning public relations

82400
Advisory services to managers or auditors of insolvent 
businesses

AdvisoryAdministrative
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83211Advisory services, architectural
71551Advisory services, financial
67813Advisory services, travel
95992Advocacy organizations, services of
83690Aerial advertising services
73116Aeroplanes, rental or leasing of, without operator
85400Aerosols, packaging of
83222Aesthetic landscaping of commercial land
83222Aesthetic landscaping of parks
83222Aesthetic landscaping of residential land
83620Agencies, advertising, buying media space on behalf of
83620Agencies, advertising, buying media time on behalf of
85920Agencies, collection, services of
85112Agencies, employment, formulation of job descriptions by
85112Agencies, employment, investigation of references by
85112Agencies, employment, other research by
85112Agencies, employment, screening of job applicants by
85112Agencies, employment, services of
85112Agencies, employment, testing of job applicants by
71610Agencies, insurance, services of
97990Agencies, marriage, services of
83620Agencies, media buying, services of
85129Agencies, modelling, services of
85990Agencies, talent, services of
67820Agencies, tourist guide, services of
67811Agencies, travel, services of
85990Agents, sports, services of
85990Agents, talent, services of
85990Agents, theatrical, services of

91131
Agrarian market stabilization, administrative services 
related to

91131
Agrarian reform and land settlement, administrative 
services related to

83391Agricultural buildings, corrosion control programmes for

83341
Agricultural buildings, electrical engineering design 
services for the construction of

83331Agricultural buildings, electrical installation appraisal of

83331
Agricultural buildings, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

83391
Agricultural buildings, engineering services n.e.c. for 
the construction of

54121Agricultural buildings, general construction of

83391
Agricultural buildings, geotechnical engineering services 
for the construction of

83391
Agricultural buildings, groundwater assessment for the 
construction of

83311
Agricultural buildings, integrated engineering services 
for the construction of

83341
Agricultural buildings, mechanical engineering design 
services for the construction of

83331Agricultural buildings, mechanical installation appraisal of

83321
Agricultural buildings, project management services 
concerning the construction of

83341
Agricultural buildings, specialty engineering design 
services for the construction of

83341
Agricultural buildings, structural engineering design 
services for the construction of

83391Agricultural buildings, structural failure investigation of

83351
Agricultural buildings, technical inspection services 
during the construction of

83391
Agricultural buildings, undertaking contamination  
studies of

83331
Agricultural buildings, undertaking environmental 
impact studies of

83331Agricultural buildings, undertaking project impact studies of

83331
Agricultural buildings, undertaking technical feasibility 
studies of

83115Agricultural economists, consulting services provided by
62385Agricultural equipment, mail order retail trade services of
87159Agricultural equipment, maintenance and repair of

62185
Agricultural equipment, non-specialized store retail 
trade services of

62485
Agricultural equipment, other non-store retail trade 
services of

73121
Agricultural equipment, rental or leasing of, without 
operator

62585
Agricultural equipment, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

62285
Agricultural equipment, specialized store retail trade 
services of

61185
Agricultural equipment, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61285
Agricultural equipment, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

73121
Agricultural implements, rental or leasing of, without 
operator

91131Agricultural information services

91131
Agricultural land management, administrative services 
related to

54320Agricultural land, preparation of
86110Agricultural machinery with crew and operators, provision of
62385Agricultural machinery, mail order retail trade services of
87159Agricultural machinery, maintenance and repair of

62185
Agricultural machinery, non-specialized store retail 
trade services of

62485
Agricultural machinery, other non-store retail trade 
services of

73121
Agricultural machinery, rental or leasing of, without 
operator

62585
Agricultural machinery, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

62285
Agricultural machinery, specialized store retail trade 
services of

61185
Agricultural machinery, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

AgriculturalAgencies
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61285
Agricultural machinery, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

86110Agricultural pest control
86121Agricultural premises, cleaning of
86110Agricultural production services n.e.c.

72240
Agricultural properties, appraisal of, on a fee or contract 
basis

72212
Agricultural properties, management of, on a fee or 
contract basis

72122Agricultural properties, own-account sales of
72112Agricultural properties, rental or leasing of

62319
Agricultural raw materials n.e.c., mail order retail trade 
services of

62119
Agricultural raw materials n.e.c., non-specialized store 
retail trade services of

62419
Agricultural raw materials n.e.c., other non-store retail 
trade services of

62519
Agricultural raw materials n.e.c., retail trade services of, 
on a fee or contract basis

62219
Agricultural raw materials n.e.c., specialized store retail 
trade services of

61119
Agricultural raw materials n.e.c., wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61219
Agricultural raw materials n.e.c., wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

91131
Agricultural research and development, administrative 
services related to

81140
Agricultural science, research and experimental  
development concerning

86110Agricultural services

81140
Agricultural techniques, research and experimental 
development concerning

62385Agricultural tractors, mail order retail trade services of
87159Agricultural tractors, maintenance and repair of

62185
Agricultural tractors, non-specialized store retail trade 
services of

62485Agricultural tractors, other non-store retail trade services of
73121Agricultural tractors, rental or leasing of, without operator

62585
Agricultural tractors, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62285
Agricultural tractors, specialized store retail trade 
services of

61185
Agricultural tractors, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61285
Agricultural tractors, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

91131
Agricultural veterinary services, administrative services 
related to

91131Agriculture, administrative services related to
91131Agriculture, support services related to the administration of
62372Agro-chemical products, mail order retail trade services of

62172
Agro-chemical products, non-specialized store retail 
trade services of

62472
Agro-chemical products, other non-store retail trade 
services of

62572
Agro-chemical products, retail trade services of, on a 
fee or contract basis

62272
Agro-chemical products, specialized store retail trade 
services of

61172
Agro-chemical products, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61272
Agro-chemical products, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

83115Agronomists, consulting services provided by
67300Aid services, navigational

91220
Aid to developing countries, economic, administrative 
services related to

91220
Aid to developing countries, non-military, administrative 
services related to

91230
Aid to foreign countries, military, administrative services 
related to

73230Air conditioners, room, rental or leasing of
54632Air conditioning, installation of
66120Air taxi services by helicopters
54122Air terminals, general construction of
67190Air terminals, handling of baggage at
67710Air terminals, passenger, services of
67720Air traffic approach control
67720Air traffic control services
67720Air traffic landing control
67720Air traffic take-off control
66210Air transport services of letters and parcels
66290Air transport services of other freight
66120Air transport services of passengers, non-scheduled
91134Air transport, administrative services related to
67790Air transport, other supporting services for

66290
Air transportation of individual articles in specially 
constructed shipping containers

66290
Air transportation of individual packages in specially 
constructed shipping containers

96151Air, open, projection of motion pictures in
96152Air, open, projection of videotapes in
83561Air, testing and analysis of
87149Aircraft engines, maintenance and repair of
67790Aircraft fire prevention services
67790Aircraft firefighting services

71332
Aircraft insurance policies, underwriting of (excluding 
those owned by individuals)

71334
Aircraft insurance policies, underwriting of (including 
those owned by individuals)

67910Aircraft space, brokerage of
83569Aircraft, certification of

66400
Aircraft, freight-carrying, rental and leasing of, with 
crew

87149Aircraft, maintenance and repair of

AircraftAgricultural
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67790
Aircraft, maintenance and upkeep of, not involving 
repairs

83563Aircraft, mechanical testing and analysis of

66400
Aircraft, passenger-carrying, rental and leasing of, with 
crew

83814
Aircraft, photographing of landscapes and other surfaces 
from

83814Aircraft, photographing of structures from
92900Aircraft, pilot instruction services for
66400Aircraft, rental of, with operator
73116Aircraft, rental or leasing of, without operator

81130
Aircraft, research and experimental development  
concerning

67790Aircraft, towing of
54210Airfield aprons, general construction of
67710Airfield ground services
83392Airfield runways, corrosion control programmes for

83342
Airfield runways, electrical engineering design services 
for the construction of

83332Airfield runways, electrical installation appraisal of

83332
Airfield runways, engineering advisory and pre-design 
services for the construction of

54210Airfield runways, general construction of

83392
Airfield runways, geotechnical engineering services for 
the construction of

83392
Airfield runways, groundwater assessment for the 
construction of

83312
Airfield runways, integrated engineering services for the 
construction of

83342
Airfield runways, mechanical engineering design ser-
vices for the construction of

83332Airfield runways, mechanical installation appraisal of

83392
Airfield runways, other engineering services for the 
construction of

83322
Airfield runways, project management services concerning 
the construction of

83342
Airfield runways, specialty engineering design services 
for the construction of

83342
Airfield runways, structural engineering design services 
for the construction of

83392Airfield runways, structural failure investigation of
83332Airfield runways, structural installation appraisal of

83352
Airfield runways, technical inspection services during 
the construction of

83392Airfield runways, undertaking contamination studies of

83332
Airfield runways, undertaking environmental impact 
studies of

83332Airfield runways, undertaking project impact studies of
83332Airfield runways, undertaking technical feasibility studies of
54210Airfield taxiways, general construction of
67813Airline reservation services
63230Airlines, food preparation and supply services to

68111Airmail service, postal
64314Airport limousine services, interurban
64312Airport limousine services, suburban
64312Airport limousine services, urban
67710Airport operation services (excl. cargo handling)
64321Airport shuttle services, non-scheduled
67720Airport-located radar stations, services of
67710Airports, operation of (excl. cargo handling)
84131Air-to-ground telecommunications services
85230Alarm monitoring services
54613Alarm systems, burglar, installation of
54612Alarms, fire, installation of

63300
Alcoholic beverages, serving of, for consumption on the 
premises

93319Alcoholics, rehabilitation of, with accommodation
91260Aliens, police services related to the registration of
84121All distance telephony, fixed, flat rate plans

83990
All other professional, scientific and technical services 
n.e.c.

93192Ambulance services
93192Ambulance, transport of patients by
96930Amusement machines, coin-operated, operation of
96910Amusement park and similar attraction services
96910Amusement parks, operation of

93110
Anaesthesiological services delivered under the direction 
of medical doctors

82213Analysis of balance sheets
83700Analysis of business competitors

83112
Analysis of capital investment proposals, consulting 
services concerning

83700Analysis of consumer behaviour
83142Analysis of software
96290Ancillary performing arts services n.e.c.
62311Animal feed, mail order retail trade services of
62111Animal feed, non-specialized store retail trade services of
62411Animal feed, other non-store retail trade services of

62511
Animal feed, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62211Animal feed, specialized store retail trade services of

61111
Animal feed, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61211
Animal feed, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

93210Animal hospitals
86129Animal husbandry services, other

81120
Animal physiology, research and experimental  
development concerning

96620Animal training for sports and entertainment

73114
Animal-drawn passenger vehicles, rental of, without 
operator

64334
Animal-drawn vehicles, road transport services of 
freight by
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64324
Animal-drawn vehicles, road transport services of pas-
sengers by

64339
Animals, farm, transportation of, by road in specialized 
vehicles

62314Animals, live, mail order retail trade services of
62114Animals, live, non-specialized store retail trade services of
62414Animals, live, other non-store retail trade services of

62514
Animals, live, retail trade services of, on a fee or con-
tract basis

62214Animals, live, specialized store retail trade services of

61114
Animals, live, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61214
Animals, live, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

93290Animals, other, dental services delivered to
93290Animals, other, hospital services for
93290Animals, other, laboratory and technical services for
93290Animals, other, medical services delivered to
93290Animals, other, non-hospital services for
93290Animals, other, surgical services delivered to
93290Animals, other, veterinary services for
93210Animals, pet, dental services delivered to
93210Animals, pet, hospital services for
93210Animals, pet, laboratory and technical services for
62314Animals, pet, mail order retail trade services of
93210Animals, pet, medical services delivered to
93210Animals, pet, non-hospital services for

62114
Animals, pet, non-specialized store retail trade services 
of

62414Animals, pet, other non-store retail trade services of

62514
Animals, pet, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62214Animals, pet, specialized store retail trade services of
93210Animals, pet, surgical services delivered to
93210Animals, pet, veterinary services delivered to

61114
Animals, pet, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61214
Animals, pet, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

88211Anodising services
54252Antennas, general construction of
54614Antennas, residential, installation of

72221
Apartment buildings and associated land, sales of, on a 
fee or contract basis

63192Apartment hotels, letting of
72121Apartments and associated land, sales of
63192Apartments, private, letting of
72111Apartments, rental or leasing of

73129
Apparatus, scientific control, rental or leasing of,  
without operator

73129
Apparatus, scientific measuring, rental or leasing of, 
without operator

97140Apparel and other textile articles, pressing of
87159Apparel production machinery, maintenance and repair of
97120Apparel, dry cleaning of

97150
Apparel, dyeing and colouring of, not in connection 
with production

88121Apparel, wearing, bleaching of
88121Apparel, wearing, dressing of
88121Apparel, wearing, drying of
88121Apparel, wearing, mending of
88121Apparel, wearing, mercerizing of
88121Apparel, wearing, sanforizing of
88121Apparel, wearing, shrinking of
88121Apparel, wearing, steaming of
87151Appliances, household electrical, repair of
62344Appliances, household, mail order retail trade services of

62144
Appliances, household, non-specialized store retail trade 
services of

62444
Appliances, household, other non-store retail trade 
services of

73230Appliances, household, rental or leasing of

62544
Appliances, household, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

62244
Appliances, household, specialized store retail trade 
services of

61144
Appliances, household, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61244
Appliances, household, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

83563Appliances, mechanical testing and analysis of
87151Appliances, small domestic, repair of
54790Application of acoustic panels
54790Application of acoustic tiles

91240
Applied research, defence-related, administrative ser-
vices concerning

91240Applied research, defence-related, support services for

81130
Applied science, research and experimental development 
concerning

72240
Appraisal of agricultural property on a fee or contract 
basis

72240
Appraisal of commercial property on a fee or contract 
basis

72240Appraisal of forestry property on a fee or contract basis

72240
Appraisal of industrial property on a fee or contract 
basis

72240
Appraisal of multiple-use buildings, that are primarily 
non-residential, on a fee or contract basis

72240
Appraisal of non-residential buildings and associated 
land, on a fee or contract basis

72240
Appraisal of non-residential land on a fee or contract 
basis

72240
Appraisal of non-residential property on a fee or con-
tract basis

AppraisalAnimal
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72240
Appraisal of residential buildings and associated land, 
on a fee or contract basis

72240Appraisal of residential land on a fee or contract basis

83112
Appropriate capital structures, consulting services 
concerning

54210Aprons, airfield, general construction of
54230Aqueducts, general construction of
82191Arbitration and conciliation services
91270Arbitration of civil suits
82191Arbitration of disputes
83222Architects, landscape, services of
83219Architects, preparation of promotional material by
83219Architects, presentations by
83219Architects, provision of operating manuals by
83211Architectural advisory and pre-design services
83212Architectural design and contract administration services

83212
Architectural design services for buildings and other 
structures

83212Architectural designs, development of
54760Architectural metal work services

83219
Architectural services involving the preparation of as-built 
drawings

83222Architectural services, landscape
83219Architectural services, other
83212Architectural sketches, preparation of
84520Archive services
54129Archives, general construction of
84520Archives, historical, operation of
84520Archives, public, operation of
96520Arenas, operation of
91260Armed forces, civil protection provided by
85240Armoured car services
85240Armoured cars, bank collections and deposits by

85240
Armoured cars, pick-up and delivery of money and 
other valuables by

85240Armoured cars, services of
85240Armoured cars, transfer of securities by
54760Armoured doors, installation of
71511Arrangement of corporate acquisitions
71512Arrangement of corporate financing
71511Arrangement of corporate mergers
97320Arrangement of cremation ceremonies
97320Arrangement of funeral ceremonies
71512Arrangement of venture capital
83569Art authentication services
83569Art certification services
96411Art collections, display of, by museums
85990Art specialists, services of
96320Art, restoration of works of
62343Articles for lighting, mail order retail trade services of

62143
Articles for lighting, non-specialized store retail trade 
services of

62443
Articles for lighting, other non-store retail trade services 
of

62543
Articles for lighting, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62243
Articles for lighting, specialized store retail trade ser-
vices of

61143
Articles for lighting, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61243
Articles for lighting, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

62333Articles of clothing, mail order retail trade services of

62133
Articles of clothing, non-specialized store retail trade 
services of

62433
Articles of clothing, other non-store retail trade  
services of

62533
Articles of clothing, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62233
Articles of clothing, specialized store retail trade  
services of

61133
Articles of clothing, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61233
Articles of clothing, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

62333Articles of fur, mail order retail trade services of

62133
Articles of fur, non-specialized store retail trade  
services of

62433Articles of fur, other non-store retail trade services of

62533
Articles of fur, retail trade services of, on a fee or con-
tract basis

62233Articles of fur, specialized store retail trade services of

61133
Articles of fur, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61233
Articles of fur, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

62332
Articles of textile materials, household, diverse, mail 
order retail trade services of

62132
Articles of textile materials, household, diverse, non-
specialized store retail trade services of

62432
Articles of textile materials, household, diverse, other 
non-store retail trade services of

62532
Articles of textile materials, household, diverse, retail 
trade services of, on a fee or contract basis

62232
Articles of textile materials, household, diverse, specialized 
store retail trade services of

61132
Articles of textile materials, household, diverse, whole-
sale trade services of, except on a fee or contract basis

61232
Articles of textile materials, household, diverse, wholesale 
trade services of, on a fee or contract basis

62375Articles, cosmetic, mail order retail trade services of

62175
Articles, cosmetic, non-specialized store retail trade 
services of

62475Articles, cosmetic, other non-store retail trade services of

62575
Articles, cosmetic, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

ArticlesArchitects
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62275Articles, cosmetic, specialized store retail trade services of

61175
Articles, cosmetic, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61275
Articles, cosmetic, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

97120Articles, fur, dry cleaning of

62349
Articles, household, n.e.c., mail order retail trade ser-
vices of

62149
Articles, household, n.e.c., non-specialized store retail 
trade services of

62449
Articles, household, n.e.c., other non-store retail trade 
services of

62549
Articles, household, n.e.c., retail trade services of, on a 
fee or contract basis

62249
Articles, household, n.e.c., specialized store retail trade 
services of

61149
Articles, household, n.e.c., wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61249
Articles, household, n.e.c., wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

66290
Articles, individual, air transportation of, in specially 
constructed shipping containers

65123
Articles, individual, coastal water transportation of, in 
specially constructed shipping containers

65229
Articles, individual, inland water transportation of, in 
specially constructed containers

64223
Articles, individual, transportation of, by railway in 
specially constructed shipping containers

64333
Articles, individual, transportation of, by road in specially 
constructed shipping containers

97120Articles, leather, dry cleaning of

89420
Articles, non-metal, processing of, into secondary raw 
material

62375Articles, perfumery, mail order retail trade services of

62175
Articles, perfumery, non-specialized store retail trade 
services of

62475
Articles, perfumery, other non-store retail trade  
services of

62575
Articles, perfumery, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62275
Articles, perfumery, specialized store retail trade  
services of

61175
Articles, perfumery, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61275
Articles, perfumery, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

97120Articles, textile, dry cleaning of

97150
Articles, textile, dyeing and colouring of, not in  
connection with production

65123
Articles, transoceanic water transportation of, in specially 
constructed shipping containers

67610Artificial inland waterways, other, maintenance of
67610Artificial inland waterways, other, operation of
86121Artificial insemination services

96290Artistic works, management of, rights to
96320Artists, non-performing, n.e.c., services of
96310Artists, performing, services of
96290Arts, performing, operation of backdrops for the

96290
Arts, performing, operation of lighting equipment  
for the

96290Arts, performing, operation of scenery for the
96290Arts, performing, operation of sound equipment for the

73320
Artwork, original reproduction, licensing services for 
the right to use

85990Artwork, placement of
54590Asbestos, removal of

83219
As-built drawings, architectural services involving the 
preparation of

85123Assemblers, supplying of, for work assignments
89121Assembling of books
54400Assembly and erection of prefabricated constructions
54400Assembly of prefabricated buildings
54400Assembly of prefabricated structures
83221Assessment of urban development programmes
97990Astrologers, services of

81110
Astronomy, research and experimental development 
concerning

91280
Asylums, administrative services related to the  
operation of

91280Asylums, operation of
96610Athletes, own-account, services of
96610Athletes, services of
82219Attestation services, accounting

85990
Auction services other than in connection with legal 
procedures

73210Audio cassettes, rental or leasing of
84160Audio conferencing bridging services
87151Audio equipment, home, repair of
96112Audio mixing studios, services of
96112Audio post-production services
83820Audio-visual media copying services
84420Audio-visual media, gathering of news for
84420Audio-visual media, investigation of news for
84420Audio-visual media, news agency services provided to

84420
Audio-visual media, services rendered to, by independent 
journalists

84420
Audio-visual media, services rendered to, by independent 
press cameramen

84420Audio-visual media, supplying of news photos to
84420Audio-visual media, supplying of news to
96130Audio-visual production support services
71533Audit confirmation services
82211Auditing services, financial
83111Audits, management, consulting services concerning
83113Audits, personnel, consulting services concerning
83141Audits, systems, consulting services concerning

AudioArticles
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71553Authorization of financial transactions
71620Authorizing payment of insurance claims

96320
Authors, composers, sculptors and other artists, except 
performing artists, services of

96320Authors, services of
87141Auto body repair and related services
89410Auto parts, recycling of
85400Automated packaging services
84131Automatic mobile telephony services

83393
Automation of industrial processes, the, corrosion con-
trol programmes for

83343
Automation of industrial processes, the, electrical  
engineering design services for

83333
Automation of industrial processes, the, electrical instal-
lation appraisal of

83333
Automation of industrial processes, the, engineering 
advisory and pre-design services for

83393
Automation of industrial processes, the, geotechnical 
engineering services for

83393
Automation of industrial processes, the, groundwater 
assessment for

83313
Automation of industrial processes, the, integrated 
engineering services for

83343
Automation of industrial processes, the, mechanical 
engineering design services for

83333
Automation of industrial processes, the, mechanical 
installation appraisal of

83393
Automation of industrial processes, the, other engineering 
services for

83323
Automation of industrial processes, the, project management 
services concerning

83343
Automation of industrial processes, the, specialty  
engineering design services for

83343
Automation of industrial processes, the, structural  
engineering design services for

83393
Automation of industrial processes, the, structural failure 
investigation of

83333
Automation of industrial processes, the, structural 
installation appraisal of

83353
Automation of industrial processes, the, technical inspection 
services during

83393
Automation of industrial processes, the, undertaking 
contamination studies of

83333
Automation of industrial processes, the, undertaking 
environmental impact studies of

83333
Automation of industrial processes, the, undertaking 
project impact studies of

83333
Automation of industrial processes, the, undertaking 
technical feasibility studies of

87141Automobile repair
87141Automobile tire repair
87141Automobiles, emergency road services for
83563Automobiles, mechanical testing and analysis of

83564Automobiles, technical inspection of
91260Auxiliary fire brigades, fire prevention services by
91260Auxiliary fire brigades, firefighting services by
67910Auxiliary freight transport services n.e.c.

91240
Auxiliary military forces, administrative services  
related to

91260Auxiliary police forces, operation of
91260Auxiliary police, services of
71332Aviation insurance policies, underwriting of
54699Awnings, installation of

96130

B

Backdrops, operation of, except for the performing arts
83561Bacteriological testing and analysis
67190Baggage, handling of, at air terminals
67190Baggage, handling of, at bus terminals
67190Baggage, handling of, at rail terminals
62325Bakery products, mail order retail trade services of

62125
Bakery products, non-specialized store retail trade 
services of

62425Bakery products, other non-store retail trade services of

62525
Bakery products, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62225Bakery products, specialized store retail trade services of

61125
Bakery products, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61225
Bakery products, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

82213Balance sheets, analysis of
82213Balance sheets, compilation of
71553Balances, financial, verification of
87141Balancing of motor vehicle tires
54210Ballast, laying of
96220Ballet performances, production and presentation of
96210Ballet performances, promotion and organization of
96990Ballrooms, operation of
85240Bank collections and deposits by armoured cars
71553Bank drafts, clearing of
54122Banks, general construction of
71559Banks, non-central, designing of currency by
71559Banks, non-central, distribution of currency by
71559Banks, non-central, issuing of currency by
71559Banks, non-central, production of currency by
71559Banks, non-central, replacing of currency by
71553Banks, notification of
97210Barbers, services of
67610Barge canals, maintenance of
67610Barge canals, operation of
65240Barges, towing of, on inland canals by tugboats
65240Barges, towing of, on inland waterways by tugboats
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54230Barrages, general construction of
54210Barriers, crash, installation of
84121Basic fixed local telephony
84121Basic fixed local telephony bundled with calling features

84121
Basic fixed local telephony bundled with calling features, 
residential

84121Basic fixed local telephony, flat rate service
84121Basic fixed local telephony, flat rate service, residential
84121Basic fixed local telephony, measured service
84121Basic fixed local telephony, measured service, residential
84121Basic fixed local telephony, residential

61171
Basic industrial chemicals, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61271
Basic industrial chemicals, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

88213Basic metal manufacturing services, other

84170
Basic television program package, by cable, analogue 
or digital

84170Basic television program package, by MDS
84170Basic television program package, by satellite
54270Basins, boat, general construction of
89121Basting of books
97230Baths, steam, physical well-being services delivered by
97230Baths, turkish, physical well-being services delivered by
54270Beach installations, general construction of
94390Beaches, cleaning of
96520Beaches, recreational, operation of
91260Beaches, surveillance of
97210Beards, shaving and trimming of
97220Beauty counselling services
97220Beauty treatment services
97290Beauty treatment services n.e.c., other
93322Behavioural counselling related to children

87159
Beverage processing machinery, maintenance and  
repair of

63300
Beverage serving for consumption on the premises, with 
entertainment

63300
Beverage serving for consumption on the premises, 
without entertainment

63300
Beverage serving services for consumption on the 
premises

63300
Beverages, alcoholic, serving of, for consumption on the 
premises

62326Beverages, mail order retail trade services of
62126Beverages, non-specialized store retail trade services of
62426Beverages, other non-store retail trade services of

62526
Beverages, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62226Beverages, specialized store retail trade services of

61126
Beverages, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61226
Beverages, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

64340Bicycle couriers, messenger services of
54210Bicycle paths, general construction of
89410Bicycles, mechanical crushing of
73240Bicycles, rental or leasing of
87290Bicycles, repair of
54699Billboards, installation of
85920Bills, utility, collection of
89121Binding of books
73290Binoculars, rental or leasing of
83561Biochemical testing and analysis
83814Biological photography
83561Biological testing and analysis

81120
Biology, research and experimental development  
concerning

83820Black and white photographs, processing of
54260Blast furnaces, general construction of
54320Blasting services
88121Bleaching of textiles and textile articles
88121Bleaching of wearing apparel
54699Blinds, installation of
85400Blister forming and packaging services
54560Blocks, laying of
93199Blood banks, services of
85940Blue printing services
63192Boarding houses, letting of
54270Boat basins, general construction of
67610Boat canals, maintenance of
67610Boat canals, operation of
65219Boat excursion services
54230Boat lifts, general construction of
67610Boat lifts, services of
54129Boat sheds, general construction of
87149Boats, pleasure, maintenance and repair of
73115Boats, rental or leasing of, without operator
87149Boats, sporting, maintenance and repair of
97290Body care services
85250Bodyguards, services of
71334Boiler insurance policies, underwriting of
87110Boilers for central heating, maintenance and repair of
87110Boilers for nuclear reactors, maintenance and repair of
54631Boilers, domestic, maintenance and repair of
71521Bonds, government, delivery of
71521Bonds, government, redemption of
71521Bonds, government, sales of
96141Booking of motion pictures
96141Booking of videotapes
85990Booking services, theatrical
85121Bookkeepers, supplying of, for work assignments
82220Book-keeping services, except tax returns
89121Books, adhesive binding of
89121Books, assembling of
89121Books, basting of
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89121Books, binding of
84510Books, cataloguing of
89121Books, collating of
84510Books, collection of
84510Books, conservation of
89121Books, embossing of
89121Books, folding of
89121Books, gluing of

73320
Books, journals and periodicals, reprints and reproduction, 
licensing services for the right to use

84510Books, lending of
62351Books, mail order retail trade services of
62151Books, non-specialized store retail trade services of
62451Books, other non-store retail trade services of
85990Books, placement of
89121Books, printing of
73290Books, rental or leasing of
62551Books, retail trade services of, on a fee or contract basis
84510Books, retrieval of
62251Books, specialized store retail trade services of
89121Books, stamping of
89121Books, stitching of
89121Books, trimming of

61151
Books, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61251
Books, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

88212Boring of metal work pieces
96421Botanical and zoological garden services
96421Botanical gardens, conservation of
96421Botanical gardens, maintenance of
85400Bottling services

91210
Boundaries, national, distribution of cultural information 
beyond

83530Boundary marking
96520Bowling alleys, operation of
54129Boxing rings, general construction of
96510Boxing, promotion of
73230Boxspring rental
67910Break-bulk services

81140
Breeding, livestock, research and experimental  
development concerning

54560Bricklaying services
83392Bridges, corrosion control programmes for

83342
Bridges, electrical engineering design services for the 
construction of

83332Bridges, electrical installation appraisal of

83332
Bridges, engineering advisory and pre-design services 
for the construction of

54220Bridges, general construction of

83392
Bridges, geotechnical engineering services for the 
construction of

83392Bridges, groundwater assessment for the construction of

83312
Bridges, integrated engineering services for the con-
struction of

83342
Bridges, mechanical engineering design services for the 
construction of

83332Bridges, mechanical installation appraisal of
67520Bridges, operation of
83392Bridges, other engineering services for the construction of

83322
Bridges, project management services concerning the 
construction of

83342
Bridges, specialty engineering design services for the 
construction of

83342
Bridges, structural engineering design services for the 
construction of

83392Bridges, structural failure investigation of
83332Bridges, structural installation appraisal of

83352
Bridges, technical inspection services during the con-
struction of

83392Bridges, undertaking contamination studies of
83332Bridges, undertaking environmental impact studies of
83332Bridges, undertaking project impact studies of
83332Bridges, undertaking technical feasibility studies of
88212Broaching of metal work pieces
96160Broadcasting (programming and scheduling) services
96160Broadcasting of radio programmes
96160Broadcasting of television programmes
83812Brochure photography
68111Brochures, collection of, by the national postal administration
68111Brochures, delivery of, by the national postal administration
68111Brochures, transport of, by the national postal administration
67910Brokerage of aircraft space
71522Brokerage of commodities
71522Brokerage of commodity futures
71522Brokerage of financial derivatives other than options
71522Brokerage of financial futures
67910Brokerage of freight
71610Brokerage of insurance
71559Brokerage of loans
71559Brokerage of mortgages
71521Brokerage of securities
71521Brokerage of stock options
85990Brokers, business services of
83112Budgetary controls, consulting services concerning
54790Building completion and finishing services, other
54790Building finishing services n.e.c.
54521Building framing services
91133Building occupation certificates, issuing of
91133Building standards, administrative services related to
91133Building standards, regulatory services related to

72240
Buildings and associated land, non-residential, appraisal 
of, on a fee or contract basis

BuildingsBooks
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72222
Buildings and associated land, non-residential, buying 
of, on a fee or contract basis

72222
Buildings and associated land, non-residential, rental of, 
on a fee or contract basis

72222
Buildings and associated land, non-residential, sales of, 
on a fee or contract basis

72122
Buildings and associated land, non-residential, trade 
services of

72222
Buildings and associated land, office, sales of, on a fee 
or contract basis

72240
Buildings and associated land, residential, appraisal of, 
on a fee or contract basis

72221
Buildings and associated land, residential, buying of, on 
a fee or contract basis

72221
Buildings and associated land, residential, rental of, on a 
fee or contract basis

72221
Buildings and associated land, residential, sales of, on a 
fee or contract basis

72121
Buildings and associated land, residential, trade  
services of

83212
Buildings and other structures, architectural design 
services for

83212
Buildings and other structures, contract administration 
services for

83391Buildings, agricultural, corrosion control programmes for

83341
Buildings, agricultural, electrical engineering design 
services for the construction of

83331Buildings, agricultural, electrical installation appraisal of

83331
Buildings, agricultural, engineering advisory and pre-design 
services for the construction of

83391
Buildings, agricultural, engineering services n.e.c. for 
the construction of

54121Buildings, agricultural, general construction of

83391
Buildings, agricultural, geotechnical engineering services 
for the construction of

83391
Buildings, agricultural, groundwater assessment for the 
construction of

83311
Buildings, agricultural, integrated engineering services 
for the construction of

83341
Buildings, agricultural, mechanical engineering design 
services for the construction of

83331
Buildings, agricultural, mechanical installation  
appraisal of

83321
Buildings, agricultural, project management services 
concerning the construction of

83341
Buildings, agricultural, specialty engineering design 
services for the construction of

83341
Buildings, agricultural, structural engineering design 
services for the construction of

83391Buildings, agricultural, structural failure investigation of

83351
Buildings, agricultural, technical inspection services 
during the construction of

83391
Buildings, agricultural, undertaking contamination  
studies of

83331
Buildings, agricultural, undertaking environmental 
impact studies of

83331
Buildings, agricultural, undertaking project impact  
studies of

83331
Buildings, agricultural, undertaking technical feasibility 
studies of

83391Buildings, commercial, corrosion control programmes for

83341
Buildings, commercial, electrical engineering design 
services for the construction of

83331Buildings, commercial, electrical installation appraisal of

83331
Buildings, commercial, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

83391
Buildings, commercial, engineering services n.e.c. for 
the construction of

85330Buildings, commercial, general cleaning of
54122Buildings, commercial, general construction of
85330Buildings, commercial, general maintenance of

83391
Buildings, commercial, geotechnical engineering ser-
vices for the construction of

83391
Buildings, commercial, groundwater assessment for the 
construction of

83311
Buildings, commercial, integrated engineering services 
for the construction of

83341
Buildings, commercial, mechanical engineering design 
services for the construction of

83331Buildings, commercial, mechanical installation appraisal of

83321
Buildings, commercial, project management services 
concerning the construction of

72112Buildings, commercial, rental or leasing of

83341
Buildings, commercial, specialty engineering design 
services for the construction of

83341
Buildings, commercial, structural engineering design 
services for the construction of

83391Buildings, commercial, structural failure investigation of

83351
Buildings, commercial, technical inspection services 
during the construction of

83391
Buildings, commercial, undertaking contamination 
studies of

83331
Buildings, commercial, undertaking environmental 
impact studies of

83331
Buildings, commercial, undertaking project impact 
studies of

83331
Buildings, commercial, undertaking technical feasibility 
studies of

54310Buildings, demolition of
85310Buildings, disinfecting of
54521Buildings, framing of
96412Buildings, historical, preservation of, for visitors
83391Buildings, industrial, corrosion control programmes for

83341
Buildings, industrial, electrical engineering design 
services for the construction of

83331Buildings, industrial, electrical installation appraisal of

83331
Buildings, industrial, engineering advisory and pre- 
design services for the construction of

BuildingsBuildings
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83391
Buildings, industrial, engineering services n.e.c. for the 
construction of

85330Buildings, industrial, general cleaning of
54121Buildings, industrial, general construction of
85330Buildings, industrial, general maintenance of

83391
Buildings, industrial, geotechnical engineering services 
for the construction of

83391
Buildings, industrial, groundwater assessment for the 
construction of

83311
Buildings, industrial, integrated engineering services for 
the construction of

83341
Buildings, industrial, mechanical engineering design 
services for the construction of

83331Buildings, industrial, mechanical installation appraisal of

83321
Buildings, industrial, project management services 
concerning the construction of

72112Buildings, industrial, rental or leasing of

83341
Buildings, industrial, specialty engineering design services 
for the construction of

83341
Buildings, industrial, structural engineering design 
services for the construction of

83391Buildings, industrial, structural failure investigation of

83351
Buildings, industrial, technical inspection services during 
the construction of

83391Buildings, industrial, undertaking contamination studies of

83331
Buildings, industrial, undertaking environmental impact 
studies of

83331
Buildings, industrial, undertaking project impact  
studies of

83331
Buildings, industrial, undertaking technical feasibility 
studies of

54590Buildings, moving of
54112Buildings, multi-dwelling, general construction of

83391
Buildings, non-residential, corrosion control pro-
grammes for

83341
Buildings, non-residential, electrical engineering design 
services for the construction of

83331Buildings, non-residential, electrical installation appraisal of

83331
Buildings, non-residential, engineering advisory and 
pre-design services for the construction of

83391
Buildings, non-residential, engineering services n.e.c. 
for the construction of

83391
Buildings, non-residential, geotechnical engineering 
services for the construction of

83391
Buildings, non-residential, groundwater assessment for 
the construction of

83311
Buildings, non-residential, integrated engineering ser-
vices for the construction of

83341
Buildings, non-residential, mechanical engineering 
design services for the construction of

83331
Buildings, non-residential, mechanical installation  
appraisal of

83321
Buildings, non-residential, project management services 
concerning the construction of

83341
Buildings, non-residential, specialty engineering design 
services for the construction of

83341
Buildings, non-residential, structural engineering design 
services for the construction of

83391
Buildings, non-residential, structural failure  
investigation of

83351
Buildings, non-residential, technical inspection services 
during the construction of

83331
Buildings, non-residential, undertaking environmental 
impact studies of

83331
Buildings, non-residential, undertaking project impact 
studies of

83331
Buildings, non-residential, undertaking technical feasibility 
studies of

85330Buildings, offfice, general cleaning of
54122Buildings, office, general construction of
85330Buildings, office, general maintenance of
72122Buildings, office, own-account sales of
72112Buildings, office, rental or leasing of
54111Buildings, one- and two-dwelling, general construction of
54129Buildings, other non-residential, general construction of
83812Buildings, photographing of
54400Buildings, prefabricated, assembly of
54400Buildings, prefabricated, erection of
54400Buildings, prefabricated, installation of
83391Buildings, residential, corrosion control programmes for

83341
Buildings, residential, electrical engineering design 
services for the construction of

83331Buildings, residential, electrical installation appraisal of

83331
Buildings, residential, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

83391
Buildings, residential, engineering services n.e.c., for 
the construction of

83391
Buildings, residential, geotechnical engineering services 
for the construction of

83391
Buildings, residential, groundwater assessment for the 
construction of

83311
Buildings, residential, integrated engineering services 
for the construction of

83341
Buildings, residential, mechanical engineering design 
services for the construction of

83321
Buildings, residential, project management services 
concerning the construction of

83341
Buildings, residential, specialty engineering design 
services for the construction of

83341
Buildings, residential, structural engineering design 
services for the construction of

83391Buildings, residential, structural failure investigation of
83331Buildings, residential, structural installation appraisal of

83351
Buildings, residential, technical inspection services  
during the construction of

83391
Buildings, residential, undertaking contamination  
studies of

BuildingsBuildings
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83331
Buildings, residential, undertaking environmental 
impact studies of

83331
Buildings, residential, undertaking project impact  
studies of

83331
Buildings, residential, undertaking technical feasibility 
studies of

54310Buildings, wrecking of
65129Bulk cement, coastal water transportation of
65129Bulk cement, transoceanic water transportation of
64229Bulk cement, transportation of, by railway
64339Bulk cement, transportation of, by road
65129Bulk cereals, coastal water transportation of
65129Bulk cereals, transoceanic water transportation of
64229Bulk cereals, transportation of, by railway
64339Bulk cereals, transportation of, by road
65129Bulk coal, coastal water transportation of
65129Bulk coal, transoceanic water transportation of
64229Bulk coal, transportation of, by railway
64339Bulk coal, transportation of, by road
64229Bulk dry goods, transportation of, by railway
64339Bulk dry goods, transportation of, by road
65129Bulk flours, coastal water transportation of
65129Bulk flours, transoceanic water transportation of
64229Bulk flours, transportation of, by railway
64339Bulk flours, transportation of, by road

65222
Bulk gases, inland water transportation of, in special 
tankers

67220Bulk gases, storage of

64222
Bulk gases, transportation of, by railway in special tank 
cars

64332
Bulk gases, transportation of, by road in special tank 
trucks

67220Bulk gases, warehousing of
65129Bulk goods, dry, coastal water transportation of
65129Bulk goods, dry, transoceanic water transportation of

65122
Bulk liquid freight, coastal water transport services of, 
by tankers

65122
Bulk liquid freight, transoceanic water transport services 
of, by tankers

67220Bulk liquid or gas, storage services

65222
Bulk liquids, inland water transportation of, in special 
tankers

67220Bulk liquids, storage of

64222
Bulk liquids, transportation of, by railway in special 
tank cars

64332
Bulk liquids, transportation of, by road in special tank 
trucks

67220Bulk liquids, warehousing of
67220Bulk oil, storage of
67220Bulk oil, warehousing of
65129Bulk sand, coastal water transportation of
65129Bulk sand, transoceanic water transportation of
64229Bulk sand, transportation of, by railway

64339Bulk sand, transportation of, by road
67220Bulk wine, storage of
67220Bulk wine, warehousing of
73122Bulldozers, rental or leasing of, without operator
84300Bulletin Board Services (BBS)
63191Bungalows, vacation, and related services
67300Buoys and similar aids to navigation, services of
65140Buoys, towing of, on coastal waters
65240Buoys, towing of, on inland waters
65140Buoys, towing of, on transoceanic waters
71552Bureaux de change, services of
54613Burglar alarm system installation services
85230Burglar alarms, maintenance of
85230Burglar alarms, monitoring of
54631Burners, domestic, maintenance of
54631Burners, domestic, repair of
87159Burners, furnace, maintenance and repair of
67510Bus passenger terminals, interurban, services of
67510Bus passenger terminals, urban, services of
67813Bus reservation services
64323Bus services, chauffeur-driven
64323Bus services, for-hire
64319Bus services, sightseeing
67510Bus stations, services of
67190Bus terminals, handling of baggage at
67510Bus tickets, sales of
64313Bus, scheduled interurban passenger transportation by

64314
Bus, scheduled interurban special-purpose passenger 
transportation by

64311Bus, scheduled suburban passenger transportation by
64311Bus, scheduled urban passenger transportation by
64323Buses with operator, rental of
73114Buses, hiring of, without operator
73114Buses, rental or leasing of, without operator
83564Buses, technical inspection of

95110
Business and employers' organizations, services  
furnished by

85990Business appraisal services other than for real estate
85990Business brokerage services other than for real estate
82130Business charters, drawing-up of
83700Business competitors, analysis of
83129Business consulting services, other

81220
Business management, research and experimental devel-
opment concerning

83111Business plans, strategic, consulting services concerning

83111
Business policy formulation, consulting services con-
cerning

85990Business services n.e.c.
85990Business services of brokers
85990Business services of intermediaries
85990Business support services n.e.c.

BusinessBuildings
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82213
Business tax returns with financial statements,  
preparation of

83111Business turnaround plans, consulting services concerning

83112
Business valuations prior to mergers or acquisitions, 
consulting services concerning

83620Buying media space on behalf of advertisers
83620Buying media space on behalf of advertising agencies
83620Buying media time on behalf of advertisers
83620Buying media time on behalf of advertising agencies

72222
Buying of non-residential buildings and associated land, 
on a fee or contract basis

72230Buying of non-residential land on a fee or contract basis

72221
Buying of residential buildings and associated land, on a 
fee or contract basis

72230Buying of residential land on a fee or contract basis

54210

C

Cable car systems, general construction of
91134Cable communications, administrative services related to
54252Cable television lines, underground, general construction of
54614Cable television, installation of

83392
Cables and related works, local, corrosion control 
programmes for

83342
Cables and related works, local, electrical engineering 
design services for the construction of

83332
Cables and related works, local, electrical installation 
appraisal of

83332
Cables and related works, local, engineering advisory 
and pre-design services for the construction of

83392
Cables and related works, local, geotechnical engineer-
ing services for the construction of

83392
Cables and related works, local, groundwater assess-
ment for the construction of

83312
Cables and related works, local, integrated engineering 
services for the construction of

83342
Cables and related works, local, mechanical engineering 
design services for the construction of

83332
Cables and related works, local, mechanical installation 
appraisal of

83392
Cables and related works, local, other engineering ser-
vices for the construction of

83322
Cables and related works, local, project management 
services concerning the construction of

83342
Cables and related works, local, specialty engineering 
design services for the construction of

83342
Cables and related works, local, structural engineering 
design services for the construction of

83392
Cables and related works, local, structural failure  
investigation of

83332
Cables and related works, local, structural installation 
appraisal of

83352
Cables and related works, local, technical inspection 
services during the construction of

83392
Cables and related works, local, undertaking contamination 
studies of

83332
Cables and related works, local, undertaking environmental 
impact studies of

83332
Cables and related works, local, undertaking project 
impact studies of

83332
Cables and related works, local, undertaking technical 
feasibility studies of

54252Cables, local, and related works, general construction of
83540Cadastral maps, preparation or revision of
63290Cake serving places, services of
71630Calculation of insurance premiums
71630Calculation of insurance risks
89200Calendered plastic parts manufacturing services
85939Call forwarding services (excluding paging)
84122Call management services, fixed, 3-way calling 
84122Call management services, fixed, call answer
84122Call management services, fixed, call display
84122Call management services, fixed, call forwarding
84122Call management services, fixed, call return
84122Call management services, fixed, call screening
84122Call management services, fixed, call waiting
84122Call management services, fixed, display bundle
84122Call management services, fixed, messaging bundle
84122Call management services, fixed, voice mail
84132Call management services, mobile device, 3-way calling 
84132Call management services, mobile device, call answer
84132Call management services, mobile device, call display
84132Call management services, mobile device, call forwarding
84132Call management services, mobile device, call return
84132Call management services, mobile device, call screening
84132Call management services, mobile device, call waiting

84132
Call management services, mobile device, display 
bundle

84132
Call management services, mobile device, messaging 
bundle

84132Call management services, mobile device, voice mail
84110Call origination, domestic and international
84110Call termination, domestic or international
84122Calling features, fixed, 3-way calling 
84122Calling features, fixed, call answer
84122Calling features, fixed, call display
84122Calling features, fixed, call forwarding
84122Calling features, fixed, call return
84122Calling features, fixed, call screening
84122Calling features, fixed, call waiting
84122Calling features, fixed, display bundle
84122Calling features, fixed, messaging bundle
84122Calling features, fixed, voice mail
84132Calling features, mobile device, 3-way calling 
84132Calling features, mobile device, call answer
84132Calling features, mobile device, call display

CallingBusiness
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84132Calling features, mobile device, call forwarding
84132Calling features, mobile device, call return
84132Calling features, mobile device, call screening
84132Calling features, mobile device, call waiting
84132Calling features, mobile device, display bundle
84132Calling features, mobile device, messaging bundle
84132Calling features, mobile device, voice mail
73290Cameras, rental or leasing of

91136
Campaigns, tourism advertising, administrative services 
related to

73114Campers, rental or leasing of without drivers
63195Camping and caravanning site services
73240Camping equipment, rental or leasing of
63195Camping sites and realted services
63194Camps for children and related services, holiday
63194Camps for children and related services, training
63194Camps for youth and related services, holiday
63194Camps for youth and related services, training
63191Camps, adult holiday, and related services
63191Camps, family holiday, and related services
67610Canalized rivers, maintenance of
67610Canalized rivers, operation of
67610Canals, barge, maintenance of
67610Canals, barge, operation of
67610Canals, boat, maintenance of
67610Canals, boat, operation of
65240Canals, inland, towing of barges by tugboats on
67610Canals, ship, maintenance of
67610Canals, ship, operation of
67610Canals, towing on, other than by tugboat
73240Canoes, rental or leasing of
63220Canteens, services of

83112
Capital investment proposals, analysis of, consulting 
services concerning

83112
Capital structures, appropriate, consulting services 
concerning

71512Capital, venture, arrangement of
71512Capital, venture, financing of
83112Capital, working, consulting services concerning
85960Capture of data supplied by the customer
97990Car parking services
67530Car parks, covered, services of
54210Car parks, open, general construction of
67530Car parks, uncovered, services of
87141Car wash services
63195Caravanning sites and related services
73114Caravans, rental or leasing of, without drivers
88219Carbide parts, hard metallic, grinding and cutting of
89200Carbon fibre reinforcing manufacturing services
84121Card operated phone service
87290Cards, identity, plastic coating of, while you wait

86121Care and management of herds
93311Care of elderly persons by residential institutions
97310Care of graves
97310Care of graveyards

93311
Care of mentally disabled persons by residential  
institutions

93311
Care of physically disabled persons by residential 
institutions

67190Cargo handling incidental to freight transport n.e.c.
67190Cargo handling services, other

65230
Cargo vessels, inland water, rental and leasing of,  
with crew

54760Carpentry services
97130Carpets, cleaning of
97130Carpets, cleaning of, on the premises
54750Carpets, laying of
97320Carriage of corpses
64335Carrying of household goods
85240Cars, armoured, bank collections and deposits by

85240
Cars, armoured, pick-up and delivery of money and 
other valuables by

85240Cars, armoured, services of
85240Cars, armoured, transfer of securities by
89410Cars, mechanical crushing of
73111Cars, rental or leasing of, without operator

64331
Cars, specially refrigerated, transportation by road of 
frozen goods in

64339Cars, transportation of, by road in specialized vehicles

63290
Carts, non-motorized, preparing and serving of food and 
beverages from

82119Case preparation in non-criminal cases
82120Case preparation in non-judicial cases
82119Cases, non-criminal, case preparation in
82119Cases, non-criminal, legal defence of clients in
82119Cases, non-criminal, legal research in
82119Cases, non-criminal, pleading of, in court
82120Cases, non-judicial, case preparation in
82120Cases, non-judicial, legal research in
82120Cases, non-judicial, pleading of, before a statutory body

82120
Cases, non-judicial, pleading of, before an administrative 
tribunal

82120Cases, non-judicial, post-litigation work in relation to
73123Cash registers, rental or leasing of
96920Casinos, operation of

89122
Cassette tapes, reproduction of, on a fee or contract 
basis

73210Cassettes, audio, rental or leasing of

73220
Cassettes, video, rental or leasing of, for use in home 
entertainment equipment

89310Casting of grey iron
89310Casting of light metals
89310Casting of malleable iron
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89310Casting of metal
89310Casting of non-ferrous metals
89310Casting of spheroidal iron
89310Casting of steel
85990Casting services, motion picture
85990Casting services, television
85990Casting services, theatrical

81130
Casting, metal, research and experimental development 
concerning

83812Catalogue photography
84510Cataloguing of books

81120
Catalyses, research and experimental development 
concerning

63230Caterer services, providing meals to outside
91135Catering, administrative services related to
67520Causeways, operation of
54760Ceilings, false, installation of

84131
Cellular phone service bundled with web access ap-
plications

84131Cellular phone service, all distance plans
84131Cellular phone service, local
84131Cellular phone service, long distance
84131Cellular phone service, postpaid
84131Cellular phone service, prepaid
87153Cellular phones, maintenance and repair of
73125Cellular phones, rental or leasing of, without operator
89200Cellular plastic parts manufacturing services
65129Cement, bulk, coastal water transportation of
65129Cement, bulk, transoceanic water transportation of
64229Cement, bulk, transportation of, by railway
64339Cement, bulk, transportation of, by road
86210Cementing of oil well casings
97310Cemeteries and cremation services
85990Cemeteries, maintenance (gardening service) of
97310Cemeteries, management of
85990Cemeteries, planting of
97310Cemetery services
71100Central banks, services of
91111Central bodies, executive administration of
91111Central bodies, legislative administration of
54631Central heating control systems, installation of
54631Central heating control systems, maintenance of
87110Central heating, maintenance and repair of boilers for

73124
Central processing units, rental or leasing of, without 
operator

63191Centres, holiday, and related services
54122Centres, shopping, general construction of
84121Centrex service
62362Ceramic sanitary fixtures, mail order retail trade services of

62162
Ceramic sanitary fixtures, non-specialized store retail 
trade services of

62462
Ceramic sanitary fixtures, other non-store retail trade 
services of

62562
Ceramic sanitary fixtures, retail trade services of, on a 
fee or contract basis

62262
Ceramic sanitary fixtures, specialized store retail trade 
services of

61162
Ceramic sanitary fixtures, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61262
Ceramic sanitary fixtures, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

54740Ceramic tiles, laying of
65129Cereals, bulk, coastal water transportation of
65129Cereals, bulk, transoceanic water transportation of
64229Cereals, bulk, transportation of, by railway
64339Cereals, bulk, transportation of, by road
97320Ceremonies, cremation, arrangement of
97320Ceremonies, funeral, arrangement of
91133Certificates, building occupation, issuing of
83569Certification of aircraft
82130Certification of copyrights
83569Certification of dams
82130Certification of intellectual property rights

82130
Certification of legal documents other than for  
copyrights

82130
Certification of legal documents other than for intellec-
tual property rights

82130Certification of legal documents other than for patents
82130Certification of other legal documents
82130Certification of patents
83569Certification of ships
68113Certified letters, handling of
68113Certified packets, handling of
94120Cesspools, cleaning of
94120Cesspools, emptying of

67300
Channel markers and similar aids to navigation,  
services of

87141Charging of motor vehicle batteries
82130Charters, business, drawing-up of
84290Chat services, Internet
64323Chauffeur-driven bus services
64322Chauffeur-driven hired car services
64323Chauffeur-driven motor coach services
87154Checking instruments, maintenance and repair of
88160Chemical and chemical product manufacturing services

83393
Chemical and related facilities, corrosion control pro-
grammes for

83343
Chemical and related facilities, electrical engineering 
design services for the construction of

83333
Chemical and related facilities, electrical installation 
appraisal of

83333
Chemical and related facilities, engineering advisory 
and pre-design services for the construction of

ChemicalCasting
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83393
Chemical and related facilities, geotechnical engineer-
ing services for the construction of

83393
Chemical and related facilities, groundwater assessment 
for the construction of

83313
Chemical and related facilities, integrated engineering 
services for the construction of

83343
Chemical and related facilities, mechanical engineering 
design services for the construction of

83333
Chemical and related facilities, mechanical installation 
appraisal of

83393
Chemical and related facilities, other engineering ser-
vices for the construction of

83323
Chemical and related facilities, project management 
services concerning the construction of

83343
Chemical and related facilities, specialty engineering 
design services for the construction of

83343
Chemical and related facilities, structural engineering 
design services for the construction of

83393
Chemical and related facilities, structural failure inves-
tigation of

83333
Chemical and related facilities, structural installation 
appraisal of

83353
Chemical and related facilities, technical inspection 
services during the construction of

83393
Chemical and related facilities, undertaking contamina-
tion studies of

83333
Chemical and related facilities, undertaking environ-
mental impact studies of

83333
Chemical and related facilities, undertaking project 
impact studies of

83333
Chemical and related facilities, undertaking technical 
feasibility studies of

64490Chemical goods, transportation of, via pipeline

94222
Chemical land filling, secure, disposal of hazardous 
liquid waste by means of

94222
Chemical land filling, secure, disposal of hazardous 
solid waste by means of

54260Chemical plants, general construction of
94110Chemical precipitation, treatment of sewage by
83561Chemical testing and analysis
83561Chemical testing and analysis of metal
94120Chemical toilets, servicing of

88130
Chemical treatment of wood with preservatives or other 
materials

88211Chemical treatment, metallic coating in chromium by
88211Chemical treatment, metallic coating in copper by
88211Chemical treatment, metallic coating in nickel by
88211Chemical treatment, metallic coating in zinc by
89420Chemical waste, reclaiming of chemicals from

61171
Chemicals, basic industrial, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61271
Chemicals, basic industrial, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

89420Chemicals, reclaiming of, from chemical waste

81120
Chemistry, research and experimental development 
concerning

93122Chemotherapy treatment in outpatient clinics
71553Cheques, clearing of
85920Cheques, collecting of, on behalf of the client
86121Chicken coops, cleaning of
93322Child abuse, counselling services related to

91340
Child allowance programmes, administrative services 
related to

93321Child day-care services
93322Child development, counselling services related to
91310Childbirth, provision of benefits for loss of income due to
93322Children, behavioural counselling related to
93321Children, disabled, non-residential care of
93322Children, other counselling services related to
93322Children, other guidance services related to

93321
Children, small, elementary play-related teaching of, in 
nursery schools

95993Children's associations, services provided by
63194Children's holiday camps and related services
63194Children's training and holiday camp services
63194Children's training camps and related services
85340Chimneys, cleaning of
54590Chimneys, factory, construction of
62345China, mail order retail trade services of
62145China, non-specialized store retail trade services of
62445China, other non-store retail trade services of
62545China, retail trade services of, on a fee or contract basis
62245China, specialized store retail trade services of

61145
China, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61245
China, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

63290Chip wagons
97990Chiromancists, services of
88211Chromium, metallic coating in, by chemical treatment
88211Chromium, metallic coating in, by electrolysis
54129Churches, general construction of
96151Cine-clubs, projection of motion pictures in
96152Cine-clubs, projection of videotapes in
54129Cinemas, general construction of

96121
Cinemas, production of motion pictures primarily de-
signed for showing in

87154Cinematographic equipment, professional, repair of
84110Circuit rental to telecommunication services providers

84140
Circuit rental, except to telecommunications services 
providers

96220Circus performances, production and presentation of
96210Circus performances, promotion and organization of
64319City tours and related services
95991Civic betterment and community facility support services
95991Civic betterment support services
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91250Civil defence exercises, administrative services related to
91250Civil defence services
91250Civil defence, administrative services related to
91250Civil defence, drawing-up of contingency plans for
91250Civil defence, operational services related to
91250Civil defence, support services related to

62386
Civil engineering equipment, mail order retail trade 
services of

62186
Civil engineering equipment, non-specialized store 
retail trade services of

62486
Civil engineering equipment, other non-store retail trade 
services of

62586
Civil engineering equipment, retail trade services of, on 
a fee or contract basis

62286
Civil engineering equipment, specialized store retail 
trade services of

61186
Civil engineering equipment, wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61286
Civil engineering equipment, wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

62386
Civil engineering machinery, mail order retail trade 
services of

62186
Civil engineering machinery, non-specialized store retail 
trade services of

62486
Civil engineering machinery, other non-store retail trade 
services of

62586
Civil engineering machinery, retail trade services of, on 
a fee or contract basis

62286
Civil engineering machinery, specialized store retail 
trade services of

61186
Civil engineering machinery, wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61286
Civil engineering machinery, wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

83392Civil engineering works, corrosion control programmes for

83342
Civil engineering works, electrical engineering design 
services for the construction of

83332Civil engineering works, electrical installation appraisal of

83332
Civil engineering works, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

83392
Civil engineering works, geotechnical engineering 
services for the construction of

83392
Civil engineering works, groundwater assessment for 
the construction of

83312
Civil engineering works, integrated engineering services 
for the construction of

83342
Civil engineering works, mechanical engineering design 
services for the construction of

83332Civil engineering works, mechanical installation appraisal of

83392
Civil engineering works, other engineering services for 
the construction of

83322
Civil engineering works, project management services 
concerning the construction of

83342
Civil engineering works, specialty engineering design 
services for the construction of

83342
Civil engineering works, structural engineering design 
services for the construction of

83392
Civil engineering works, structural failure investigation 
of

83332
Civil engineering works, structural installation appraisal 
of

83352
Civil engineering works, technical inspection services 
during the construction of

83392
Civil engineering works, undertaking contamination 
studies of

83332
Civil engineering works, undertaking environmental 
impact studies of

83332
Civil engineering works, undertaking project impact 
studies of

83332
Civil engineering works, undertaking technical feasibil-
ity studies of

91270
Civil law courts, administrative services related to the 
operation of

81230
Civil law, research and experimental development 
concerning

91260Civil protection provided by police
91260Civil protection provided by the armed forces
91141Civil service regulations, administration of
91270Civil suits, arbitration of
54710Cladding, glass, installation of
54760Clapboard, installation of
85400Cleaners, household, packaging of
87141Cleaning and routine maintenance of motor vehicles
62376Cleaning materials, mail order retail trade services of

62176
Cleaning materials, non-specialized store retail trade 
services of

62476Cleaning materials, other non-store retail trade services of

62576
Cleaning materials, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62276
Cleaning materials, specialized store retail trade  
services of

61176
Cleaning materials, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61276
Cleaning materials, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

86121Cleaning of agricultural premises
94390Cleaning of beaches
97130Cleaning of carpets
97130Cleaning of carpets on the premises
94120Cleaning of cesspools
86121Cleaning of chicken coops
85340Cleaning of chimneys
85340Cleaning of computer rooms
85330Cleaning of dwellings, general
85320Cleaning of exterior windows using swing stages
85330Cleaning of floors

CleaningCivil
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85340Cleaning of furnaces
97130Cleaning of furniture on the premises
86121Cleaning of hen houses
85330Cleaning of interior walls
86121Cleaning of piggeries
85340Cleaning of reservoirs
94120Cleaning of septic tanks
85340Cleaning of tanks
97130Cleaning of textiles on the premises
97130Cleaning of upholstery fabric
97130Cleaning of wall hangings
89420Cleaning of waste glass
85320Cleaning of windows in dwellings and other buildings
85330Cleaning services, general
85340Cleaning services, specialized
54320Clearance services, site
71553Clearing of bank drafts
71553Clearing of cheques
71553Clearing of other payment orders
71523Clearing of securities transactions
85121Clerks, supplying of, for work assignments
91122Clinics, dental, inspection of
91122Clinics, medical, inspection of
93122Clinics, outpatient, chemotherapy treatment in
93122Clinics, outpatient, dialysis treatment in
93122Clinics, outpatient, insulin therapy treatment in
93122Clinics, outpatient, respirator treatment in
93122Clinics, outpatient, x-ray treatment in
91122Clinics, public, management of
91122Clinics, public, operation of
91122Clinics, public, support services for
62354Clocks, mail order retail trade services of
62154Clocks, non-specialized store retail trade services of
73290Clocks, rental or leasing of
62554Clocks, retail trade services of, on a fee or contract basis
62254Clocks, specialized store retail trade services of

61154
Clocks, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61254
Clocks, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

62333Clothing accessories, mail order retail trade services of

62133
Clothing accessories, non-specialized store retail trade 
services of

62433
Clothing accessories, other non-store retail trade  
services of

62533
Clothing accessories, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62233
Clothing accessories, specialized store retail trade 
services of

61133
Clothing accessories, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61233
Clothing accessories, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

62333Clothing, articles of, mail order retail trade services of

62133
Clothing, articles of, non-specialized store retail trade 
services of

62433
Clothing, articles of, other non-store retail trade  
services of

62533
Clothing, articles of, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62233
Clothing, articles of, specialized store retail trade  
services of

61133
Clothing, articles of, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61233
Clothing, articles of, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

73260Clothing, rental or leasing of
96151Clubs, cine, projection of motion pictures in
96152Clubs, cine, projection of videotapes in
96510Clubs, sports, management of sports events by
96510Clubs, sports, organization of sports events by
96620Coaches, services of
96149Coaching services, theatrical
64490Coal slurry, transportation of, via pipeline
65129Coal, bulk, coastal water transportation of
65129Coal, bulk, transoceanic water transportation of
64229Coal, bulk, transportation of, by railway
64339Coal, bulk, transportation of, by road
91260Coast guard, services of

65122
Coastal and transoceanic water transport services of 
bulk liquid freight by tankers

65123
Coastal and transoceanic water transport services of 
containerized freight by container ships

65129
Coastal and transoceanic water transport services of 
other freight

65111
Coastal and transoceanic water transport services of 
passengers by ferries

65119
Coastal and transoceanic water transport services of 
passengers, other

65121
Coastal and transoceanic water transport services of 
refrigerated freight by refrigerator vessels

65130
Coastal dry bulk cargo vessels, rental and leasing of, 
with crew

65130Coastal fishing vessels, rental and leasing of, with crew
65130Coastal freight vessels, rental and leasing of, with crew

65130
Coastal passenger vessels, rental and leasing of, with 
crew

65130Coastal tankers, rental and leasing of, with crew
65130Coastal tugboats, rental and leasing of, with crew

65130
Coastal water transport vessels, self-propelled, rental 
and leasing of, with crew

65123
Coastal water transportation of articles in specially 
constructed shipping containers

65129Coastal water transportation of bulk cement

CoastalCleaning
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65129Coastal water transportation of bulk cereals
65129Coastal water transportation of bulk coal
65129Coastal water transportation of bulk flours
65129Coastal water transportation of bulk sand
65122Coastal water transportation of crude oil in special tankers
65129Coastal water transportation of dry bulk goods

65121
Coastal water transportation of frozen goods in specially 
refrigerated compartments

65129Coastal water transportation of letters
65122Coastal water transportation of methane in special tankers

65122
Coastal water transportation of natural gas in special 
tankers

65129Coastal water transportation of parcels
65119Coastal water transportation of passengers

65122
Coastal water transportation of refined petroleum products 
in special tankers

65121
Coastal water transportation of refrigerated goods in 
specially refrigerated compartments

65140Coastal waters, towing of buoys on
65140Coastal waters, towing of distressed vessels on
65140Coastal waters, towing of dredging vessels on
65140Coastal waters, towing of hulls on
65140Coastal waters, towing of incomplete vessels on
65140Coastal waters, towing of oil cranes on
65140Coastal waters, towing of oil rigs on
88211Coating of metal
88170Coating of plastic surfaces
62327Cocoa, mail order retail trade services of
62127Cocoa, non-specialized store retail trade services of
62427Cocoa, other non-store retail trade services of
62527Cocoa, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Cocoa, specialized store retail trade services of

61127
Cocoa, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61227
Cocoa, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

62327Coffee, mail order retail trade services of
62127Coffee, non-specialized store retail trade services of
62427Coffee, other non-store retail trade services of
62527Coffee, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Coffee, specialized store retail trade services of

61127
Coffee, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61227
Coffee, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

96930Coin-operated amusement machine services

73129
Coin-operated gambling machines, rental or leasing of, 
without operator

97110Coin-operated laundry services
97990Coin-operated personal machine services
97110Coin-operated self-service machines, textile cleaning by

85400Coins and currency, packing of
54260Coke ovens, general construction of

88150
Coke, refined petroleum product and nuclear fuel manu-
facturing services

89320Cold extrusion of metal
89121Collating of books
85920Collecting of accounts on behalf of the client
85920Collecting of cheques on behalf of the client
85920Collecting of contracts on behalf of the client
85920Collecting of notes on behalf of the client
85920Collection agencies, services of
85920Collection agency services

94211
Collection and transportation of non-hazardous waste 
from commercial establishments

94211
Collection and transportation of non-hazardous waste 
from households

94211
Collection and transportation of non-hazardous waste 
from industrial establishments

84510Collection of books

68111
Collection of brochures by the national postal  
administration

94221Collection of hazardous waste
68111Collection of journals by the national postal administration
68111Collection of leaflets by the national postal administration
68120Collection of letters by couriers
68111Collection of letters by the national postal administration

68111
Collection of newspapers by the national postal  
administration

68120Collection of packages by couriers
68112Collection of packages by the national postal administration
68120Collection of parcels by couriers
68112Collection of parcels by the national postal administration

68111
Collection of periodicals by the national postal  
administration

68111
Collection of printed matter by the national postal 
administration

67530Collection of public parking fees
85920Collection of regular accounts
72211Collection of rents
85920Collection of utility bills

97130
Collectivities, washing, cleaning and ironing of textiles 
and apparel for

54129Colleges, general construction of
83820Colour photographs, printing of
96142Colouring of motion picture films
91260Combat of floods and other natural disasters

93193
Combined lodging and medical services without a doc-
tor on the premises

96160
Combined programme production and broadcasting 
services

83391Commercial buildings, corrosion control programmes for

CollectionCoastal
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83341
Commercial buildings, electrical engineering design 
services for the construction of

83331Commercial buildings, electrical installation appraisal of

83331
Commercial buildings, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

83391
Commercial buildings, engineering services n.e.c. for 
the construction of

85330Commercial buildings, general cleaning of
54122Commercial buildings, general construction of
85330Commercial buildings, general maintenance of

83391
Commercial buildings, geotechnical engineering ser-
vices for the construction of

83391
Commercial buildings, groundwater assessment for the 
construction of

83311
Commercial buildings, integrated engineering services 
for the construction of

83341
Commercial buildings, mechanical engineering design 
services for the construction of

83331
Commercial buildings, mechanical installation  
appraisal of

83321
Commercial buildings, project management services 
concerning the construction of

72112Commercial buildings, rental or leasing of

83341
Commercial buildings, specialty engineering design 
services for the construction of

83341
Commercial buildings, structural engineering design 
services for the construction of

83391Commercial buildings, structural failure investigation of

83351
Commercial buildings, technical inspection services 
during the construction of

83391Commercial buildings, undertaking contamination studies of

83331
Commercial buildings, undertaking environmental 
impact studies of

83331
Commercial buildings, undertaking project impact  
studies of

83331
Commercial buildings, undertaking technical feasibility 
studies of

82130Commercial contracts, drawing-up of
85910Commercial credit ratings, reporting of

94211
Commercial establishments, collection and transporta-
tion of non-hazardous waste from

73129
Commercial machinery n.e.c., rental and leasing of, 
without operator

83812Commercial photography

72240
Commercial property, appraisal of, on a fee or contract 
basis

85250Commercial property, guarding of, against fire
85250Commercial property, guarding of, against illegal entry
85250Commercial property, guarding of, against theft
85250Commercial property, guarding of, against vandalism

72212
Commercial property, management of, on a fee or 
contract basis

73125
Commercial radio equipment, rental or leasing of, 
without operator

91138
Commercial sectors, administrative services related to 
the inspection of

91138
Commercial sectors, administrative services related to 
the licensing of

91138
Commercial sectors, administrative services related to 
the regulation of

73125
Commercial telecommunications equipment, rental or 
leasing of, without operator

73125
Commercial television equipment, rental or leasing of, 
without operator

85123
Commercial workers, other, supplying of, for work  
assignments

83222Commerical land, aesthetic landscaping of
63220Commissaries
71522Commodities, brokerage of
71522Commodity brokerage services
71541Commodity exchanges, operation of
71522Commodity futures, brokerage of

91138
Commodity markets, administrative services related to 
the regulation of

83563
Communication equipment, mechanical testing and 
analysis of

83392
Communication lines, long-distance, corrosion control 
programmes for

83342
Communication lines, long-distance, electrical engineer-
ing design services for the construction of

83332
Communication lines, long-distance, electrical installa-
tion appraisal of

83332
Communication lines, long-distance, engineering advi-
sory and pre-design services for the construction of

54242Communication lines, long-distance, general construction of

83392
Communication lines, long-distance, geotechnical engi-
neering services for the construction of

83392
Communication lines, long-distance, groundwater as-
sessment for the construction of

83312
Communication lines, long-distance, integrated engi-
neering services for the construction of

83342
Communication lines, long-distance, mechanical  
engineering design services for the construction of

83332
Communication lines, long-distance, mechanical installation 
appraisal of

83392
Communication lines, long-distance, other engineering 
services for the construction of

83322
Communication lines, long-distance, project management 
services concerning the construction of

54242Communication lines, long-distance, repair of

83342
Communication lines, long-distance, specialty engineering 
design services for the construction of

83342
Communication lines, long-distance, structural  
engineering design services for the construction of

83392
Communication lines, long-distance, structural failure 
investigation of

83332
Communication lines, long-distance, structural  
installation appraisal of
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83352
Communication lines, long-distance, technical inspec-
tion services during the construction of

83392
Communication lines, long-distance, undertaking con-
tamination studies of

83332
Communication lines, long-distance, undertaking envi-
ronmental impact studies of

83332
Communication lines, long-distance, undertaking proj-
ect impact studies of

83332
Communication lines, long-distance, undertaking tech-
nical feasibility studies of

87340Communications apparatus, installation of
87340Communications equipment, installation of
91134Communications information services
91240Communications services, military

91134
Communications systems, administrative services 
related to the planning of

91134
Communications sytems, administrative services related 
to the development of

91134Communications, cable, administrative services related to

91240
Communications, military, administrative services 
related to

91134Communications, regulatory services related to

81130
Communications, research and experimental develop-
ment concerning

91134
Communications, satellite, administrative services 
related to

91134
Communications, support services related to the  
administration of

91134
Communications, wireless, administrative services 
related to

95991Community activities, support services related to
93323Community and neighbourhood services n.e.c.

91123
Community development, administrative services 
related to

95991Community facility support services
95991Community organizations, services of
73210Compact disc players, rental or leasing of
73210Compact discs, rental or leasing of
89122Compact discs, reproduction of, on a fee or contract basis
85122Companions, supplying of, for employment by others

65121
Compartments, specially refrigerated, coastal water 
transportation of frozen goods in

65121
Compartments, specially refrigerated, coastal water 
transportation of refrigerated goods in

65221
Compartments, specially refrigerated, inland water 
transportation of frozen goods in

65121
Compartments, specially refrigerated, transoceanic 
water transportation of frozen goods in

65121
Compartments, specially refrigerated, transoceanic 
water transportation of refrigerated goods in

91330
Compensating individuals for loss of income due to 
unemployment

82213Compilation of balance sheets

82213Compilation of financial statements services
82213Compilation of income statements
85950Compiling and selling lists of names and addresses
54790Completion services n.e.c., building
54760Components, sheet metal, installation of
96320Composers, services of
83561Composition and purity testing and analysis services
89121Composition services, including photo composition

94212
Composting, disposal of non-hazardous waste by  
means of

87159Compressors, maintenance and repair of
83149Computer consultancy services, other
83150Computer facilities management services
83150Computer facilities, operation of, on an ongoing basis

83150
Computer facilities, software development incidental to 
the management of

83141
Computer hardware procurement, consulting services 
concerning

87130Computer hardware servicing, repair and maintenance
83160Computer programs, improvement of
83160Computer programs, testing of
83142Computer programs, writing of
85340Computer rooms, cleaning of
83149Computer services n.e.c.

83142
Computer software procurement, consulting services 
concerning

73310Computer software, licensing services for the right to use
83149Computer systems implementation planning services
83149Computer systems implementation support services
83141Computer systems integration services

83149
Computer systems quality assurance planning and 
review services

83149Computer systems quality assurance services
83141Computer systems security, consulting services concerning
83149Computer systems software disaster recovery services

83142
Computer systems, consulting services concerning the 
start-up phase of

83160Computer systems, corrective maintenance of
83160Computer systems, maintenance of
83160Computer systems, preventive maintenance of
92900Computer training services
62384Computers, mail order retail trade services of
62184Computers, non-specialized store retail trade services of
62484Computers, other non-store retail trade services of
73124Computers, rental or leasing of, without operator

62584
Computers, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62284Computers, specialized store retail trade services of

61184
Computers, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61284
Computers, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

ComputersCommunication
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87130Computing equipment, maintenance and repair of
87330Computing machinery, installation of
87130Computing machinery, maintenance and repair of
88111Concentration of vegetables and vegetable products
54129Concert halls, general construction of
96230Concert halls, operation of including ticket services
96220Concert performances, production and presentation of
96210Concert performances, promotion and organization of
54540Concrete services
54740Concrete tiles, laying of
83562Concrete, ductility testing and analysis of
83562Concrete, electrical conductivity testing and analysis of
83562Concrete, fatigue resistance testing and analysis of
83562Concrete, hardness testing and analysis of
83562Concrete, high-temperature testing and analysis of
83562Concrete, impact resistance testing and analysis of
83562Concrete, radioactivity testing and analysis of
83562Concrete, strength testing and analysis of
83562Concrete, testing and analysis of the physical properties of
83562Concrete, testing and analysis of the tensile properties of

64339
Concrete, transportation of, by road in specialized 
vehicles

72121Condominiums, sales of, and associated land
54614Conductors, lightning, installation of
62325Confectionery, sugar, mail order retail trade services of

62125
Confectionery, sugar, non-specialized store retail trade 
services of

62425
Confectionery, sugar, other non-store retail trade  
services of

62525
Confectionery, sugar, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62225
Confectionery, sugar, specialized store retail trade 
services of

61125
Confectionery, sugar, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61225
Confectionery, sugar, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

85970Congresses, cultural, organization of
85970Congresses, scientific, organization of
64321Connected reservation services

84121
Connecting, reconnecting or disconnecting services, 
fixed telephony

54631Connection services to district heating systems
84510Conservation of books
96421Conservation of botanical gardens
96411Conservation of museum collections
96422Conservation of national parks
96422Conservation of nature reserves
96421Conservation of zoological gardens

91133
Conservation, mineral resource, administrative services 
related to

54760Conservatories, installation of

62386Construction equipment, mail order retail trade services of

62186
Construction equipment, non-specialized store retail 
trade services of

62486
Construction equipment, other non-store retail trade 
services of

54800Construction equipment, rental of, with operator

73122
Construction equipment, rental or leasing of, without 
operator

62586
Construction equipment, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

62286
Construction equipment, specialized store retail trade 
services of

61186
Construction equipment, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61286
Construction equipment, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

91133Construction information services
62386Construction machinery, mail order retail trade services of
87159Construction machinery, maintenance and repair of

62186
Construction machinery, non-specialized store retail 
trade services of

62486
Construction machinery, other non-store retail trade 
services of

73122
Construction machinery, rental or leasing of, without 
operator

62586
Construction machinery, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

62286
Construction machinery, specialized store retail trade 
services of

61186
Construction machinery, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61286
Construction machinery, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

62361Construction materials, mail order retail trade services of

62161
Construction materials, non-specialized store retail trade 
services of

62461
Construction materials, other non-store retail trade 
services of

62561
Construction materials, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

62261
Construction materials, specialized store retail trade 
services of

61161
Construction materials, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61261
Construction materials, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

54121Construction of agricultural buildings, general
54122Construction of air terminals, general
54210Construction of airfield aprons, general
54210Construction of airfield runways, general
54210Construction of airfield taxiways, general
54252Construction of antennas, general
54230Construction of aqueducts, general
54129Construction of archives, general
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54122Construction of banks, general
54230Construction of barrages, general
54270Construction of beach installations, general
54210Construction of bicycle paths, general
54260Construction of blast furnaces, general
54270Construction of boat basins, general
54230Construction of boat lifts, general
54129Construction of boat sheds, general
54129Construction of boxing rings, general
54220Construction of bridges, general
54210Construction of cable car systems, general
54260Construction of chemical plants, general
54129Construction of churches, general
54260Construction of coke ovens, general
54129Construction of colleges, general
54122Construction of commercial buildings, general

54210
Construction of control systems for railway tracks, 
general

54230Construction of dams, general
54129Construction of dance halls, general
54260Construction of discharging stations, general
54230Construction of docks, general
54230Construction of dry docks, general
54220Construction of elevated highways, general
54290Construction of engineering works n.e.c., general
54720Construction of exterior plaster work
54720Construction of exterior stucco work
54590Construction of factory chimneys
54230Construction of floodgates, general
54210Construction of foot paths, general
54210Construction of funicular railways, general
54270Construction of golf courses, general
54530Construction of guttering
54129Construction of gymnasiums, general
54230Construction of harbours, general

54210
Construction of highways (except elevated highways), 
general

54129Construction of hospitals, general
54129Construction of hostels, general
54129Construction of hotels, general
54230Construction of hydromechanical structures, general
54129Construction of ice rinks, general
54129Construction of indoor recreation facilities, general
54129Construction of indoor sports facilities, general
54129Construction of indoor tennis courts, general
54121Construction of industrial buildings, general
54260Construction of industrial plants, general
54129Construction of inns, general
54720Construction of interior plaster work
54720Construction of interior stucco work
54260Construction of iron foundries, general
54230Construction of irrigation works, general

54129Construction of jails, general
54230Construction of jetties, general
54720Construction of lathing work
54129Construction of libraries, general
54260Construction of loading stations, general
54252Construction of local cables and related works, general

54252
Construction of local communication transmission lines, 
general

54251Construction of local pipelines, general

54242
Construction of long-distance communication lines, 
general

54241Construction of long-distance pipelines, general

54242
Construction of long-distance power lines (cables), 
general

54230Construction of marinas, general
54230Construction of marine locks, general
54260Construction of mines, general
54129Construction of mosques, general
54270Construction of mountain refuges, general
54112Construction of multi-dwelling buildings, general
54129Construction of museums, general
54129Construction of night clubs, general
54129Construction of non-residential flat-work
54122Construction of office buildings, general
54270Construction of open air stadiums, general
54210Construction of open car parks, general
54590Construction of ornamental fireplaces
54129Construction of other non-residential buildings, general
54270Construction of outdoor playing fields, general
54270Construction of outdoor recreation facilities, general
54270Construction of outdoor sports facilities, general
54122Construction of parking garages, general
54210Construction of parking lots, general
54210Construction of pedestrian ways, general
54230Construction of piers, general
54270Construction of playgrounds, general
54260Construction of power plants, general
54252Construction of power substations, general
54129Construction of prisons, general
54251Construction of pumping stations, general
54230Construction of quays, general
54270Construction of race tracks, general
54122Construction of rail terminals, general
54210Construction of railroad crossings, general
54210Construction of railways, general
54270Construction of recreational parks, general
54590Construction of refractory linings
54129Construction of restaurants, general
54122Construction of road transport terminals, general
54210Construction of roads, general

54210
Construction of safety systems for railway tracks, 
general
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54129Construction of sanatoriums, general
54129Construction of schools, general
54122Construction of service stations, general
54122Construction of shopping centres, general
54230Construction of slipways, general
54230Construction of sluices, general
54129Construction of sports halls, general
54530Construction of spouting
54210Construction of streets, general

54129
Construction of structures for indoor swimming pools, 
general

54220Construction of subways, general
54129Construction of synagogues, general
54129Construction of temples, general
54252Construction of transformer stations, general
54252Construction of transmission towers, general
54220Construction of tunnels, general

54252
Construction of underground cable television lines, 
general

54129Construction of universities, general
54210Construction of vehicular ways, general
54760Construction of wall cupboards
54121Construction of warehouses, general
54290Construction of water purification plants, general
54290Construction of water treatment plants, general
54230Construction of waterways, general
54230Construction of waterworks, general
54260Construction of winding-shafts, general

83399
Construction projects, other, corrosion control  
programmes for

83349
Construction projects, other, electrical engineering 
design services for

83339
Construction projects, other, electrical installation  
appraisal of

83339
Construction projects, other, engineering advisory and 
pre-design services for

83399
Construction projects, other, engineering services  
n.e.c. for

83399
Construction projects, other, geotechnical engineering 
services for

83399Construction projects, other, groundwater assessment for

83319
Construction projects, other, integrated engineering 
services for

83349
Construction projects, other, mechanical engineering 
design services for

83339
Construction projects, other, mechanical installation 
appraisal of

83329
Construction projects, other, project management  
services concerning

83349
Construction projects, other, specialty engineering 
design services for

83349
Construction projects, other, structural engineering 
design services for

83399
Construction projects, other, structural failure  
investigation of

83339
Construction projects, other, structural installation  
appraisal of

83339
Construction projects, other, technical feasibility  
studies of

83359
Construction projects, other, technical inspection services 
during

83399
Construction projects, other, undertaking contamination 
studies of

83339
Construction projects, other, undertaking environmental 
impact studies of

83339
Construction projects, other, undertaking project impact 
studies of

83211
Construction projects, undertaking preliminary climatic 
studies for

83211
Construction projects, undertaking preliminary cost 
studies for

83211
Construction projects, undertaking preliminary  
development studies for

83211
Construction projects, undertaking preliminary  
environmental studies for

83211
Construction projects, undertaking preliminary occupancy 
studies for

83211
Construction projects, undertaking preliminary  
scheduling studies for

83211
Construction projects, undertaking preliminary site 
selection analysis for

91133Construction safety regulations, development of
91133Construction safety regulations, monitoring of
54590Construction services n.e.c., special trade
54129Construction services of cinemas, general
54129Construction services of concert halls, general
54129Construction services of motels, general
54129Construction services of theatres, general
73122Construction site huts, rental or leasing of
54320Construction sites, preparation of

73122
Construction tractors, rental or leasing of, without 
operator

85123Construction workers, supplying of, for work assignments
54111Construction, general, of one- and two-dwelling buildings

81130
Construction, research and experimental development 
concerning

91133
Construction, support services related to the  
administration of

54260Constructions, mining, repair of

91210
Consular missions, administrative services related to the 
operation of

82130Consultancy services, copyright
71551Consultancy services, financial
83141Consultancy services, hardware
71690Consultancy services, insurance
82130Consultancy services, intellectual property rights

ConsultancyConstruction
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83149Consultancy services, other computer
82130Consultancy services, patent
71690Consultancy services, pension
83142Consultancy services, software
82130Consultancy services, trademark
93122Consultation services, gynaecological
93122Consultation services, medical
93122Consultation services, neurological
93122Consultation services, obstetrical
93122Consultation services, paediatric
93122Consultation services, surgical
83139Consulting mathematicians, services of
83139Consulting scientists, services of

83112
Consulting services concerning analysis of capital 
investment proposals

83112
Consulting services concerning appropriate capital 
structures

83112Consulting services concerning budgetary controls

83111
Consulting services concerning business policy  
formulation

83111
Consulting services concerning business turnaround 
plans

83112
Consulting services concerning business valuations 
prior to mergers or acquisitions

83141
Consulting services concerning computer hardware 
procurement

83142
Consulting services concerning computer software 
procurement

83141
Consulting services concerning computer systems 
security

83114Consulting services concerning customer service policy

83142
Consulting services concerning database design  
specifications

83142
Consulting services concerning database security  
specifications

83112
Consulting services concerning development of  
accounting systems

83141
Consulting services concerning hardware and software 
integration

83113
Consulting services concerning human resource  
development

83129Consulting services concerning industrial development

83119
Consulting services concerning inventory mangement 
and control

83115Consulting services concerning job and work methods
83112Consulting services concerning liquidity management
83111Consulting services concerning management audits

83111
Consulting services concerning management  
information systems

83111
Consulting services concerning management reports  
and controls

83114Consulting services concerning marketing operations

83114
Consulting services concerning marketing strategy 
analysis

83114
Consulting services concerning marketing strategy 
formulation

83115Consulting services concerning material utilization
83115Consulting services concerning office management
83111Consulting services concerning other management issues
83114Consulting services concerning package design
83115Consulting services concerning performance standards
83113Consulting services concerning personnel audits
83115Consulting services concerning planning and design
83114Consulting services concerning pricing policy

83114
Consulting services concerning product distribution 
channels

83111Consulting services concerning profit improvement
83142Consulting services concerning proprietary software
83115Consulting services concerning quality control standards
83129Consulting services concerning regional development
83115Consulting services concerning safety standards
83114Consulting services concerning sales management
83114Consulting services concerning staff training
83111Consulting services concerning strategic business plans
83142Consulting services concerning system feasibility studies
83141Consulting services concerning systems audits

83141
Consulting services concerning the computer needs of 
organizations

83111
Consulting services concerning the legal organization of 
a business

83111
Consulting services concerning the organizational  
structure of a business

83142
Consulting services concerning the start-up phase of 
computer systems

83115Consulting services concerning time and motion studies
83129Consulting services concerning tourism development
83112Consulting services concerning working capital
83139Consulting services n.e.c, other scientific and technical
83115Consulting services provided by agricultural economists
83115Consulting services provided by agronomists
83131Consulting services, environmental
83112Consulting services, financial management
83111Consulting services, general management
83113Consulting services, human resources management
83119Consulting services, logistic
83114Consulting services, marketing management
83139Consulting services, mathematical
83129Consulting services, other business
83119Consulting services, other management
83115Consulting services, production management
83139Consulting services, scientific
85220Consulting services, security
83139Consulting services, statistical
83139Consulting services, technical
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83139Consulting statisticians, services of
83139Consulting technicians, services of
83700Consumer behaviour, analysis of

62359
Consumer goods n.e.c., miscellaneous, mail order retail 
trade services of

62159
Consumer goods n.e.c., miscellaneous, non-specialized 
store retail trade services of

62459
Consumer goods n.e.c., miscellaneous, other non-store 
retail trade services of

62559
Consumer goods n.e.c., miscellaneous, retail trade 
services of, on a fee or contract basis

62259
Consumer goods n.e.c., miscellaneous, specialized store 
retail trade services of

61159
Consumer goods n.e.c., miscellaneous, wholesale trade 
services of, except on a fee or contract basis

61259
Consumer goods n.e.c., miscellaneous, wholesale trade 
services of, on a fee or contract basis

83490Consumer products, designing of
91135Consumer protection, administrative services related to
67110Container freight terminals, services of
67110Container handling services

65123
Container ships, coastal water transport services of 
containerized freight by

65123
Container ships, transoceanic water transport services of 
containerized freight by

65123
Containerized freight, coastal water transport services 
of, by container ships

64223
Containerized freight, railway transport services of, by 
flat cars

64333
Containerized freight, road transport services of, by 
trucks equipped with a container chassis

67110Containerized freight, stevedoring of
73117Containers, rental or leasing of
67110Containers, special, handling of freight in

65229
Containers, specially constructed, inland water  
transportation of individual articles in

65229
Containers, specially constructed, inland water transpor-
tation of individual packages in

54330Contaminated top soil, stripping of

83212
Contract administration services for buildings and other 
structures

88213Contract smelting of ferrous and non-ferrous metals
85920Contracts, collecting of, on behalf of the client
82130Contracts, commercial, drawing-up of
82130Contracts, marriage, drawing-up of

73129
Control apparatus, scientific, rental or leasing of without 
operator

54631Control systems, central heating, installation of
54631Control systems, central heating, maintenance of
54210Control systems, railway track, general construction of
83399Control systems, traffic, corrosion control programmes for

83349
Control systems, traffic, electrical engineering design 
services for the construction of

83339Control systems, traffic, electrical installation appraisal of

83339
Control systems, traffic, engineering advisory and pre-
design services for

83399
Control systems, traffic, geotechnical engineering services 
for the construction of

83399
Control systems, traffic, groundwater assessment for the 
construction of

83319
Control systems, traffic, integrated engineering services 
for the construction of

83349
Control systems, traffic, mechanical engineering design 
services for the construction of

83339Control systems, traffic, mechanical installation appraisal of

83399
Control systems, traffic, other engineering services for 
the construction of

83329
Control systems, traffic, project management services 
concerning the construction of

83349
Control systems, traffic, specialty engineering design 
services for the construction of

83349
Control systems, traffic, structural engineering design 
services for the construction of

83399Control systems, traffic, structural failure investigation of
83339Control systems, traffic, structural installation appraisal of
83339Control systems, traffic, technical feasibility studies of

83359
Control systems, traffic, technical inspection services 
during the construction of

83399
Control systems, traffic, undertaking contamination 
studies of

83339
Control systems, traffic, undertaking environmental 
impact studies of

83339
Control systems, traffic, undertaking project impact 
studies of

83112Controls, budgetary, consulting services concerning
91122Convalescent homes, inspection of
91122Convalescent homes, public, management of
91122Convalescent homes, public, operation of
91122Convalescent homes, public, support services for
54330Conventional ditches, digging of
83813Conventions, photographing of
83813Conventions, videotaping of
87151Cooking equipment, domestic electrical, repair of
88111Cooking of meat and meat products
88111Cooking of vegetables and vegetable products

87159
Cooling equipment, non-domestic, maintenance and 
repair of

62346Cooper's ware, mail order retail trade services of
62146Cooper's ware, non-specialized store retail trade services of
62446Cooper's ware, other non-store retail trade services of

62546
Cooper's ware, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62246Cooper's ware, specialized store retail trade services of

61146
Cooper's ware, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis
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61246
Cooper's ware, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

86121Coops, chicken, cleaning of
83190Coordination of project resources on behalf of the client
88211Copper, metallic coating in, by chemical treatment
88211Copper, metallic coating in, by electrolysis
83820Copying of films
83815Copying of photographs
82130Copyright consultancy services

91138
Copyright offices, administrative services related to the 
operation of

85990Copyright revenues other than from films, management of
85990Copyrights other than from films, management of
82130Copyrights, certification of
82130Copyrights, drafting of
82130Copyrights, preparation of
54320Core extraction services
62346Cork goods, mail order retail trade services of
62146Cork goods, non-specialized store retail trade services of
62446Cork goods, other non-store retail trade services of

62546
Cork goods, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62246Cork goods, specialized store retail trade services of

61146
Cork goods, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61246
Cork goods, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

88130Cork products manufacturing services, except furniture
71511Corporate acquisitions, arrangement of
71512Corporate finance and venture capital services
71512Corporate financing, arrangement of
71511Corporate mergers, arrangement of
82310Corporate tax planning and consulting services
82320Corporate tax preparation and review services
82320Corporate tax returns, preparation of
82320Corporate tax returns, review of
97320Corpses, carriage of
91280Correctional services, public
83160Corrective maintenance of computer systems
83391Corrosion control programmes for agricultural buildings
83392Corrosion control programmes for airfield runways
83392Corrosion control programmes for bridges

83393
Corrosion control programmes for chemical and related 
facilities

83392
Corrosion control programmes for civil engineering 
works

83391Corrosion control programmes for commercial buildings
83392Corrosion control programmes for dams
83392Corrosion control programmes for elevated highways
83392Corrosion control programmes for harbours
83392Corrosion control programmes for highways
83391Corrosion control programmes for industrial buildings

83393
Corrosion control programmes for industrial plants and 
processes

83392Corrosion control programmes for irrigation works

83392
Corrosion control programmes for local cables and 
related works

83392
Corrosion control programmes for local pipelines and 
related works

83392
Corrosion control programmes for long-distance com-
munication lines

83392
Corrosion control programmes for long-distance  
pipelines

83392
Corrosion control programmes for long-distance power 
lines (cables)

83393
Corrosion control programmes for manufacturing 
constructions

83393Corrosion control programmes for mining constructions

83391
Corrosion control programmes for non-residential  
buildings

83399
Corrosion control programmes for other construction 
projects

83392
Corrosion control programmes for outdoor recreation 
facilities

83392Corrosion control programmes for outdoor sport facilities
83393Corrosion control programmes for power plants
83392Corrosion control programmes for railways
83391Corrosion control programmes for residential buildings
83392Corrosion control programmes for roads
83392Corrosion control programmes for streets
83392Corrosion control programmes for subways

83393
Corrosion control programmes for the automation of 
industrial processes

83399Corrosion control programmes for traffic control systems
83392Corrosion control programmes for tunnels
83392Corrosion control programmes for waterways
83392Corrosion control programmes for waterworks
62375Cosmetic articles, mail order retail trade services of

62175
Cosmetic articles, non-specialized store retail trade 
services of

62475Cosmetic articles, other non-store retail trade services of

62575
Cosmetic articles, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62275Cosmetic articles, specialized store retail trade services of

61175
Cosmetic articles, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61275
Cosmetic articles, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

97220Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring services
96320Costume designers, services of
86110Cotton ginning services
93322Counselling services n.e.c. related to children
93322Counselling services related to child abuse
93322Counselling services related to child development
97220Counselling services, beauty

CounsellingCooper's



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

596

97220Counselling services, face-care
97220Counselling services, make-up

91220
Countries, developing, administrative services related to 
economic aid to

91220
Countries, developing, administrative services related to 
non-military aid to

91230
Countries, foreign, administrative services related to 
military aid to

85990Coupon (reduced-price) and gift stamp issuing services
68120Courier services
64340Couriers, bicycle, messenger services of
68120Couriers, collection of letters by
68120Couriers, collection of packages by
68120Couriers, collection of parcels by
68120Couriers, delivery of letters by
68120Couriers, delivery of packages by
68120Couriers, delivery of parcels by
68120Couriers, services of
68120Couriers, transport of letters by
68120Couriers, transport of packages by
68120Couriers, transport of parcels by
67530Covered car parks, services of
67530Covered parking, services of
54530Covering, roof, installation of
62363Coverings, floor, mail order retail trade services of

62163
Coverings, floor, non-specialized store retail trade 
services of

62463Coverings, floor, other non-store retail trade services of

62563
Coverings, floor, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62263Coverings, floor, specialized store retail trade services of

61163
Coverings, floor, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61263
Coverings, floor, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

85960CPU-time, rental or leasing of, to third parties
65140Cranes, floating, towing of, on coastal waters
65240Cranes, floating, towing of, on inland waters
65140Cranes, floating, towing of, on transoceanic waters
54210Crash barriers, installation of
96142Creating special effects for motion picture films
96142Creating special effects for motion picture videotapes
83610Creation of advertising campaigns
71336Credit and surety insurance services
71553Credit card issuers, notification of
71336Credit insurance policies, underwriting of
85910Credit investigation services
85910Credit ratings, commercial, reporting of
85910Credit ratings, personal, reporting of
85910Credit reporting services
71100Credit, granting of
97320Cremation ceremonies, arrangement of

97310Cremation services
85210Crime, private investigation of cases relating to

91270
Criminal law courts, administrative services related to 
the operation of

82111
Criminal law, legal advisory and related services  
concerning

82111
Criminal law, legal representation and related services 
concerning

81230
Criminal law, research and experimental development 
concerning

91260
Criminal records, police services related to the  
maintenance of

91280
Criminals, administrative services related to the  
detention of

91280
Criminals, administrative services related to the  
rehabilitation of

93322Crisis intervention services
62345Crockery, mail order retail trade services of
62145Crockery, non-specialized store retail trade services of
62445Crockery, other non-store retail trade services of
73230Crockery, rental or leasing of

62545
Crockery, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62245Crockery, specialized store retail trade services of

61145
Crockery, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61245
Crockery, wholesale trade services of, on a fee or  
contract basis

91131
Crop inspection and grading, administrative services 
related to

73121
Crop sorting machinery, rental or leasing of, without 
operator

86110Crop spraying, including from the air
73121Cropping machinery, rental or leasing of, without operator
86110Crops, cultivation of
86110Crops, fertilization of
86110Crops, harvesting of
86110Crops, planting of
86110Crops, preparation of, for primary markets
86110Crops, thinning of
86110Crops, transplanting of
93123Crossbite, treatment of
54210Crossings, railroad, general construction of

65122
Crude oil, coastal water transportation of, in special 
tankers

65222
Crude oil, inland water transportation of, in special 
tankers

65122
Crude oil, transoceanic water transportation of, in 
special tankers

64222
Crude oil, transportation of, by railway in special tank 
cars

64332
Crude oil, transportation of, by road in special tank 
trucks
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64410Crude petroleum, transportation of, via pipeline
89420Crushing of waste glass
73290Crutches, rental or leasing of
86130Culling of wildlife
86110Cultivation of crops
91124Cultural activities, promotion of, by individuals
91124Cultural activities, promotion of, by organizations
85970Cultural congresses, organization of
96230Cultural facilities, multi-purpose, operation of
91124Cultural facilities, support services for
85970Cultural meetings, organization of

81210
Cultural science, research and experimental development 
concerning

91124Culture, administrative services related to

81140
Culture, fruit, research and experimental development 
concerning

54760Cupboards, wall, construction of
71552Currency exchanges, foreign, services of
71559Currency, designing of, by non-central banks
71559Currency, issuing of, by non-central banks
71559Currency, production of, by non-central banks
71559Currency, replacing of, by non-central banks
83813Current events, photographing of
83813Current events, videotaping of
54699Curtains, installation of
62332Curtains, mail order retail trade services of
62132Curtains, non-specialized store retail trade services of
62432Curtains, other non-store retail trade services of

62532
Curtains, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62232Curtains, specialized store retail trade services of

61132
Curtains, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61232
Curtains, wholesale trade services of, on a fee or con-
tract basis

71533Custody services
83811Custom developing and printing of photographs
83114Customer service policy, consulting services concerning
62345Cutlery, mail order retail trade services of
62145Cutlery, non-specialized store retail trade services of
62445Cutlery, other non-store retail trade services of
73230Cutlery, rental or leasing of

62545
Cutlery, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62245Cutlery, specialized store retail trade services of

61145
Cutlery, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61245
Cutlery, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

89320Cutting and stamping of metal from drawings
97210Cutting of hair
86140Cutting of logs

96142Cutting of motion picture films
96142Cutting of motion picture videotapes
88170Cutting of plastic surfaces

62322

D

Dairy products, mail order retail trade services of

62122
Dairy products, non-specialized store retail trade  
services of

62422Dairy products, other non-store retail trade services of

62522
Dairy products, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62222Dairy products, specialized store retail trade services of

61122
Dairy products, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61222
Dairy products, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

71620Damage assessment, insurance-related
54530Damp-proofing services
83569Dams, certification of
83392Dams, corrosion control programmes for

83342
Dams, electrical engineering design services for the 
construction of

83332Dams, electrical installation appraisal of

83332
Dams, engineering advisory and pre-design services for 
the construction of

54230Dams, general construction of

83392
Dams, geotechnical engineering services for the  
construction of

83392Dams, groundwater assessment for the construction of

83312
Dams, integrated engineering services for the  
construction of

83342
Dams, mechanical engineering design services for the 
construction of

83332Dams, mechanical installation appraisal of
83563Dams, mechanical testing and analysis of
83392Dams, other engineering services for the construction of

83322
Dams, project management services concerning the 
construction of

83342
Dams, specialty engineering design services for the 
construction of

83342
Dams, structural engineering design services for the 
construction of

83392Dams, structural failure investigation of
83332Dams, structural installation appraisal of

83352
Dams, technical inspection services during the  
construction of

83392Dams, undertaking contamination studies of
83332Dams, undertaking environmental impact studies of
83332Dams, undertaking project impact studies of
83332Dams, undertaking technical feasibility studies of
54129Dance halls, general construction of
96310Dancers, services of

DancersCrude



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

598

85960Data capture services
85121Data entry operators, supplying of for work assignments
85990Data preparation services
85960Data processing services

73124
Data processors, electronic, rental or leasing of without 
operator

84300Data retrieval services, online
85960Data supplied by the customer, capture of

85960
Data supplied by the customer, processing of without 
software design

84150Data transmission, digital access service
84150Data transmission, frame relay service

84150
Data transmission, ISDN primary rate interface, public 
switched service

84150
Data transmission, packet-switched service (excluding 
Internet)

89121Data, digital, preparation of
89122Data, reproduction of, on a fee or contract basis

83142
Database design specifications, consulting services 
concerning

83142
Database security specifications, consulting services 
concerning

84300Database services
86140Debarking of logs
71553Debit card merchant services
85920Debts, purchasing of
73210Decks, tape, rental or leasing of
83410Decorating services, interior
83410Decorating, interior, drawing-up of designs for
54760Decorative iron work services
54760Decorative steel work services
54740Decorative wall covering services
91250Defence exercises, civil, administrative services related to
91250Defence services, civil
91240Defence services, military
91250Defence, civil, administrative services related to
91250Defence, civil, drawing-up of contingency plans for
91250Defence, civil, operational services related to
91250Defence, civil, support services related to
91240Defence, military, administrative services related to

91240
Defence-related applied research, administrative services 
concerning

91240Defence-related applied research, support services for

91240
Defence-related experimental development, administrative 
services concerning

91240
Defence-related experimental development, support 
services for

85920Delinquent accounts, purchasing of
85920Delinquent accounts, recovery of

93191
Deliveries and related services, nursing services, phys-
iotherapeutic and paramedical services

83690Delivery of advertising materials
83690Delivery of advertising samples

68111Delivery of brochures by the national postal administration
64340Delivery of food, local
71521Delivery of government bonds
68111Delivery of journals by the national postal administration
68111Delivery of leaflets by the national postal administration
68120Delivery of letters by couriers
68111Delivery of letters by the national postal administration
96141Delivery of motion pictures

68111
Delivery of newspapers by the national postal  
administration

68120Delivery of packages by couriers
68112Delivery of packages by the national postal administration
68120Delivery of parcels by couriers
68112Delivery of parcels by the national postal administration

68111
Delivery of periodicals by the national postal  
administration

68111
Delivery of printed matter by the national postal  
administration

96141Delivery of videotapes
64340Delivery services, miscellaneous, local
54800Demolition equipment, rental of with operator
54310Demolition of buildings
54310Demolition of highways
54310Demolition of other structures
54310Demolition of streets
54310Demolition services

89420
Demolition waste, processing of, into secondary raw 
material

83690Demonstration advertising at point of sale
91122Dental clinics, inspection of
91122Dental clinics, public, management of
91122Dental clinics, public, operation of
91122Dental clinics, public, support services for
93123Dental diseases, diagnosis of
93123Dental diseases, prevention of
93123Dental diseases, treatment of
71320Dental insurance policies, underwriting of
93123Dental reconstruction services
93123Dental services
93220Dental services delivered to livestock
93290Dental services delivered to other animals
93210Dental services delivered to pet animals
93123Dental surgery, services in the field of
93199Dental testing services
97290Depilation services
71100Deposit services

83510
Deposits, mineral, geochemical consulting services 
relating to the location of

83510
Deposits, mineral, geological consulting services  
relating to the location of

83510
Deposits, mineral, geophysical consulting services  
relating to the location of
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83510Deposits, mineral, locating of

83510
Deposits, mineral, scientific consulting services relating 
to the location of

97130Depots, laundry, washing, cleaning and ironing for
71522Derivatives other than options, financial, brokerage of
86210Derricks, dismantling of
86210Derricks, erection of
86210Derricks, repair of
83142Design of software
83490Design services, graphic
83410Design services, interior

83142
Design specifications, database, consulting services 
concerning

96320Designers, costume, services of
96320Designers, lighting, services of
96320Designers, set, services of
96320Designers, stage, services of
83610Designing of advertisements
83610Designing of advertising illustrations
83610Designing of advertising posters
83490Designing of consumer products
71559Designing of currency by non-central banks
83490Designing of furniture
83490Designing of industrial products
83490Designing of packages
83212Designs, architectural, development of
83490Designs, specialty, producing three-dimensional models of

91220
Developing countries, administrative services related to 
economic aid to

91220
Developing countries, administrative services related to 
non-military aid to

83820Developing of negatives
83222Development costs, land, estimation of

83112
Development of accounting systems, consulting services 
concerning

83212Development of architectural designs
91133Development of construction safety regulations
91123Development of housing standards
83221Development of land-use programmes
91133Development of mining safety standards
96142Development of motion picture films
96142Development of motion picture videotapes

91290
Development of overall policy regarding public order 
and safety

83149
Development of service-level agreements for computer 
systems

83142Development of software
91123Development of water supply regulations
83221Development programmes, urban, assessment of

83221
Development programmes, urban, environmental impact 
studies of

91137
Development projects, multi-purpose, administrative 
services related to

91137
Development projects, multi-purpose, support services 
related to the administration of

83113
Development, human resource, consulting services 
concerning

83129Development, industrial, consulting services concerning
83129Development, regional, consulting services concerning
83129Development, tourism, consulting services concerning
83221Development, urban, undertaking feasibility studies of
62374Devices, orthopaedic, mail order retail trade services of

62174
Devices, orthopaedic, non-specialized store retail trade 
services of

62474
Devices, orthopaedic, other non-store retail trade  
services of

62574
Devices, orthopaedic, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62274
Devices, orthopaedic, specialized store retail trade 
services of

61174
Devices, orthopaedic, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61274
Devices, orthopaedic, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

62374Devices, surgical, mail order retail trade services of

62174
Devices, surgical, non-specialized store retail trade 
services of

62474Devices, surgical, other non-store retail trade services of

62574
Devices, surgical, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62274Devices, surgical, specialized store retail trade services of

61174
Devices, surgical, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61274
Devices, surgical, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

93123Diagnosis of dental diseases

93121
Diagnosis of mental diseases of a general nature by 
doctors

93121
Diagnosis of physical diseases of a general nature by 
doctors

93123Diagnostic services, dental
93122Dialysis treatment in outpatient clinics
54330Digging of conventional ditches
54320Digging of trenches for site drainage
54330Digging of trenches for utilities, roadworks, etc.
54341Digging of water wells
89121Digital data, preparation of
84140Digital private line, T1 or DS1 level service
84140Digital private line, T2 or DS2 level service
84140Digital private line, T3 or DS3 level service
84140Digital private line, T4 or DS4 level service
94110Dilution, treatment of sewage by
63210Dining cars, services of
63220Dining halls, university, services of
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91210
Diplomatic missions, administrative services related to 
the operation of

83690Direct advertising services
84170Direct to home satellite television service
84121Directory assistance service
71320Disability insurance policies, underwriting of

91320
Disability pension schemes, government, administrative 
services related to

91320
Disability schemes for government employees, adminis-
trative services related to the operation of

91310
Disability, provision of benefits for loss of income due 
to

93321Disabled children, non-residential care of
93324Disabled persons, vocational rehabilitation of
93329Disaster victims, provision of shelter for
93329Disaster victims, social assistance rendered to
73210Disc players, compact, rental or leasing of
54260Discharging stations, general construction of

84170
Discretionary television program package, by cable, 
analogue or digital

84170Discretionary television program package, by MDS
84170Discretionary television program package, by satellite
73210Discs, compact, rental or leasing of

89122
Discs, compact, reproduction of, on a fee or contract 
basis

89122Discs, laser, reproduction of, on a fee or contract basis

81150
Disease prevention, research and experimental develop-
ment concerning

93121
Diseases of a general nature, mental, diagnosis of, by 
doctors

93121
Diseases of a general nature, mental, prevention of, by 
doctors

93121
Diseases of a general nature, mental, treatment of, by 
doctors

93121
Diseases of a general nature, physical, diagnosis of, by 
doctors

93121
Diseases of a general nature, physical, treatment of, by 
doctors

93123Diseases, dental, diagnosis of
93123Diseases, dental, prevention of
93123Diseases, dental, treatment of
85210Dishonesty, private investigation of cases relating to
87151Dishwashers, domestic, repair of
85310Disinfecting of buildings
85310Disinfecting of dwellings
85310Disinfecting of vehicles (buses, trains, planes etc.)
85310Disinfection services
97320Disinterment services
85960Diskette conversion services
85960Diskette rectification services
86210Dismantling of derricks
54570Dismantling of scaffolding
54570Dismantling of work platforms

71320Dismemberment insurance policies, underwriting of
96411Display of art collections by museums
96411Display of historic collections by museums
96411Display of scientific collections by museums
94222Disposal of hazardous liquid waste by means of incineration

94222
Disposal of hazardous liquid waste by means of secure 
chemical land filling

94222Disposal of hazardous liquid waste by means of storage
94222Disposal of hazardous solid waste by means of incineration

94222
Disposal of hazardous solid waste by means of secure 
chemical land filling

94222Disposal of hazardous solid waste by means of storage
94212Disposal of non-hazardous waste by means of composting
94212Disposal of non-hazardous waste by means of dumping
94212Disposal of non-hazardous waste by means of incineration
82191Disputes, arbitration of
82191Disputes, mediation of
82191Disputes, settlement of
91123Dissemination of information on pollution standards
91123Dissemination of public information concerning housing
67630Distressed vessels, recovery of
65140Distressed vessels, towing of, on coastal waters
65240Distressed vessels, towing of, on inland waters
65140Distressed vessels, towing of, on transoceanic waters

91210
Distribution of cultural information beyond national 
boundaries

71559Distribution of currency by non-central banks
69112Distribution of electricity
69120Distribution of gaseous fuels through mains
69220Distribution of hot water through mains
96141Distribution of motion pictures to other industries
69220Distribution of steam through mains
96141Distribution of television programmes
96141Distribution of videotapes to other industries
69210Distribution of water through mains
96141Distribution rights, motion picture, trading of
96141Distribution rights, video, trading of
91135Distributive trade information services
91135Distributive trades, administrative services related to

91135
Distributive trades, support services related to the 
administration of

54631District heating systems, connection services to
54330Ditches, conventional, digging of

62332
Diverse household articles of textile materials, mail 
order retail trade services of

62132
Diverse household articles of textile materials, non-spe-
cialized store retail trade services of

62432
Diverse household articles of textile materials, other 
non-store retail trade services of

62532
Diverse household articles of textile materials, retail 
trade services of, on a fee or contract basis

DiverseDiplomatic
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62232
Diverse household articles of textile materials, special-
ized store retail trade services of

54230Docks, dry, general construction of
54230Docks, general construction of
67610Docks, operation of

93121
Doctors, diagnosis of mental diseases of a general 
nature by

93121
Doctors, diagnosis of physical diseases of a general 
nature by

93110
Doctors, medical, anaethesiological services delivered 
under the direction of

93110
Doctors, medical, gynaecological services delivered 
under the direction of

93110
Doctors, medical, hospital services delivered under the 
direction of

93110
Doctors, medical, obstetrical services delivered under 
the direction of

93110
Doctors, medical, pharmaceutical services delivered 
under the direction of

93110
Doctors, medical, psychiatric services delivered under 
the direction of

93110
Doctors, medical, radiological services delivered under 
the direction of

93110
Doctors, medical, surgical services delivered under the 
direction of

93121
Doctors, prevention of mental diseases of a general 
nature by

93121
Doctors, prevention of physical diseases of a general 
nature by

85124Doctors, supplying of, for work assignments

93121
Doctors, treatment of mental diseases of a general 
nature by

93121
Doctors, treatment of physical diseases of a general 
nature by

82119
Documentation, legal, drafting of, in relation to law 
other than criminal law

82120
Documentation, legal, drafting of, in relation to statutory 
procedures

73270Do-it-yourself equipment, rental or leasing of
73270Do-it-yourself machinery, rental or leasing of
87151Domestic appliances, small, repair of
54631Domestic boilers, maintenance of
54631Domestic boilers, repair of
54631Domestic burners, maintenance of
54631Domestic burners, repair of
87151Domestic dishwashers, repair of
87151Domestic dryers, repair of
87151Domestic electrical cooking equipment, repair of
87151Domestic electrical heating equipment, repair of
91290Domestic emergencies, provision of supplies for use in
87151Domestic freezers, repair of

85122
Domestic help personnel, supplying of, for employment 
by others

98000Domestic household services
87151Domestic refrigerators, repair of
85210Domestic relations, private investigation of cases relating to
98000Domestic services
87151Domestic vacuum cleaners, repair of
87151Domestic washing machines, repair of
54760Door armouring services
54760Door frames, installation of
54760Doors, armoured, installation of
54760Doors, fire, installation of
54760Doors, garage, installation of
54760Doors, installation of
63199Dormitories, student
82130Drafting of copyrights
82130Drafting of intellectual property rights

82119
Drafting of legal documentation in relation to law other 
than criminal law

82120
Drafting of legal documentation in relation to statutory 
procedures

82130Drafting of legal documents other than for copyrights

82130
Drafting of legal documents other than for intellectual 
property rights

82130Drafting of legal documents other than for patents
82130Drafting of other legal documents
82130Drafting of patents
82130Drafting of wills
83990Drafting services
54622Drain laying services
94390Drain unblocking services
54622Drains, laying of
94110Drains, removal of sewage by means of
54699Draperies, installation of

83219
Drawings, as-built, architectural services involving the 
preparation of

82130Drawing-up of business charters
82130Drawing-up of commercial contracts
91250Drawing-up of contingency plans for civil defence
83410Drawing-up of designs for interior decorating
82130Drawing-up of marriage contracts
82130Drawing-up of wills
54230Dredging services
65140Dredging vessels, towing of, on coastal waters
65140Dredging vessels, towing of, on transoceanic waters
88121Dressing of textiles and textile articles
88121Dressing of wearing apparel
83410Dressing of windows and stalls
54341Drilling of water wells
54320Drilling services, horizontal
85123Drivers, supplying of, for work assignments
92900Driving instruction services, bus
92900Driving instruction services, car
92900Driving instruction services, motorcycle
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92900Driving instruction services, truck
54511Driving services, pile

65130
Dry bulk cargo vessels, coastal, rental and leasing of, 
with crew

65130
Dry bulk cargo vessels, transoceanic, rental and leasing 
of, with crew

65129Dry bulk goods, coastal water transportation of
65129Dry bulk goods, transoceanic water transportation of
97120Dry cleaning of apparel
97120Dry cleaning of fur articles
97120Dry cleaning of leather articles
97120Dry cleaning of textile articles

97120
Dry cleaning services (including fur product cleaning 
services)

54230Dry docks, general construction of
64229Dry goods, bulk, transportation of, by railway
64339Dry goods, bulk, transportation of, by road
87151Dryers, domestic, repair of
88121Drying of textiles and textile articles
88130Drying of timber
88121Drying of wearing apparel
54720Drywall, installation of
96142Dubbing of motion picture films
96142Dubbing of motion picture videotapes
83562Ductility testing and analysis of concrete
83562Ductility testing and analysis of glass
83562Ductility testing and analysis of metals
83562Ductility testing and analysis of other materials
83562Ductility testing and analysis of plastics
83562Ductility testing and analysis of textiles
83562Ductility testing and analysis of wood
89121Dummies, reprographic, production of
94212Dumping, disposal of non-hazardous waste by means of
85940Duplicating services
85940Duplicating services other than printing
83820Duplication of photographic negatives
83820Duplication of photographic slides
91112Duty and tax collection on goods
85320Dwellings and other buildings, cleaning of windows in
85310Dwellings and other buildings, extermination of insects in
85310Dwellings and other buildings, extermination of pests in
85310Dwellings and other buildings, extermination of rodents in
85310Dwellings and other buildings, pest control services in

72211
Dwellings in joint ownership, management of, on a fee 
or contract basis

85310Dwellings, disinfecting of
85330Dwellings, general cleaning of
85330Dwellings, general maintenance of

97150
Dyeing and colouring of apparel not in connection with 
production

97150
Dyeing and colouring of textile articles not in connec-
tion with production

97150Dyeing and colouring services

73122

E

Earth-movers, rental or leasing of, without operator
54330Earth-moving work n.e.c.

81120
Ecology, research and experimental development con-
cerning

83700Econometric models, market analysis based on use of

91138
Economic activity, administrative services related to the 
regulation of

91220Economic aid missions accredited to foreign governments

91220
Economic aid to developing countries, administrative 
services related to

85970Economic events, organization of
83700Economic issues, investigation of public opinion regarding
91113Economic planning, administrative services related to
91113Economic planning, operational services related to

91138
Economic policy, administrative services related to the 
formulation of

91113
Economic policy, formulation of, by government of-
fices, bureaux, or programme units

81220
Economics, research and experimental development 
concerning

83115Economists, agricultural, consulting services provided by
62322Edible oils, mail order retail trade services of
62122Edible oils, non-specialized store retail trade services of
62422Edible oils, other non-store retail trade services of

62522
Edible oils, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

61122
Edible oils, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61222
Edible oils, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

96142Editing of motion picture films
96142Editing of motion picture videotapes
92900Education and training services, other
92230Education services below the university level, technical
92230Education services below the university level, vocational
92110Education services provided by kindergartens
92110Education services provided by nursery schools
92390Education services provided by professional institutes
92390Education services provided by universities
92220Education services, higher secondary
92390Education services, other higher
92310Education services, post-secondary technical
92310Education services, post-secondary vocational
92110Education services, pre-primary
92110Education services, pre-school
92190Education services, primary
92210Education services, secondary general
92310Education services, sub-degree technical
92310Education services, sub-degree vocational
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92230Education services, technical secondary
92390Education services, university
92230Education services, vocational secondary
91121Education, administrative services related to
91121Education, public information services concerning

81210
Education, research and experimental development 
concerning

95991Educational activities, support services related to
91121Educational institutions, administrative services related to

92900
Educational services for adults not in the regular school 
system

92900
Educational services for adults not in the regular university 
system

92900Educational services for professional sports instructors
86121Eggs, grading of
62322Eggs, mail order retail trade services of
62122Eggs, non-specialized store retail trade services of
62422Eggs, other non-store retail trade services of
62522Eggs, retail trade services of, on a fee or contract basis
62222Eggs, specialized store retail trade services of

61122
Eggs, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61222
Eggs, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

93311Elderly persons, care of, by residential institutions
91119Elections, administrative services related to
87152Electric generators, maintenance and repair of
87152Electric generators, rewinding of
54611Electric meters, installation of
69112Electric meters, maintenance of
85990Electric meters, reading of
87152Electric motors, maintenance and repair of
87152Electric motors, rewinding of
87152Electric transformers, maintenance and repair of
87152Electric transformers, rewinding of
87360Electrical apparatus n.e.c., installation of
83562Electrical conductivity testing and analysis of concrete
83562Electrical conductivity testing and analysis of glass
83562Electrical conductivity testing and analysis of metals

83562
Electrical conductivity testing and analysis of other 
materials

83562Electrical conductivity testing and analysis of plastics
83562Electrical conductivity testing and analysis of textiles
83562Electrical conductivity testing and analysis of wood
87151Electrical cooking equipment, domestic, repair of

83343
Electrical engineering design services for manufacturing 
constructions

83343
Electrical engineering design services for mining  
constructions

83349
Electrical engineering design services for other  
construction projects

83343
Electrical engineering design services for the automation 
of industrial processes

83341
Electrical engineering design services for the construction 
of agricultural buildings

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of airfield runways

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of bridges

83343
Electrical engineering design services for the construction 
of chemical and related facilities

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of civil engineering works

83341
Electrical engineering design services for the construction 
of commercial buildings

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of dams

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of elevated highways

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of harbours

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of highways

83341
Electrical engineering design services for the construction 
of industrial buildings

83343
Electrical engineering design services for the construction 
of industrial plants and processes

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of irrigation works

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of local cables and related works

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of local pipelines and related works

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of long-distance communication lines

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of long-distance pipelines

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of long-distance power lines (cables)

83341
Electrical engineering design services for the construction 
of non-residential buildings

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of outdoor recreation facilities

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of outdoor sports facilities

83343
Electrical engineering design services for the construction 
of power plants

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of railways

83341
Electrical engineering design services for the construction 
of residential buildings

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of roads

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of streets

ElectricalEducation
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83342
Electrical engineering design services for the construction 
of subways

83349
Electrical engineering design services for the construction 
of traffic control systems

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of tunnels

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of waterways

83342
Electrical engineering design services for the construction 
of waterworks

87152
Electrical equipment n.e.c., other, maintenance and 
repair of

54619Electrical equipment, heavy, installation of
83563Electrical equipment, testing and analysis of
54611Electrical fittings, installation of
87151Electrical heating equipment, domestic, repair of
87151Electrical household appliance repair
83331Electrical installation appraisal of agricultural buildings
83332Electrical installation appraisal of airfield runways
83332Electrical installation appraisal of bridges

83333
Electrical installation appraisal of chemical and related 
facilities

83332
Electrical installation appraisal of civil engineering 
works

83331Electrical installation appraisal of commercial buildings
83332Electrical installation appraisal of dams
83332Electrical installation appraisal of elevated highways
83332Electrical installation appraisal of harbours
83332Electrical installation appraisal of highways
83331Electrical installation appraisal of industrial buildings

83333
Electrical installation appraisal of industrial plants and 
processes

83332Electrical installation appraisal of irrigation works

83332
Electrical installation appraisal of local cables and 
related works

83332
Electrical installation appraisal of local pipelines and 
related works

83332
Electrical installation appraisal of long-distance com-
munication lines

83332Electrical installation appraisal of long-distance pipelines

83332
Electrical installation appraisal of long-distance power 
lines (cables)

83333
Electrical installation appraisal of manufacturing con-
structions

83333Electrical installation appraisal of mining constructions
83331Electrical installation appraisal of non-residential buildings

83339
Electrical installation appraisal of other construction 
projects

83332
Electrical installation appraisal of outdoor recreation 
facilities

83332Electrical installation appraisal of outdoor sports facilities
83333Electrical installation appraisal of power plants
83332Electrical installation appraisal of railways

83331Electrical installation appraisal of residential buildings
83332Electrical installation appraisal of roads
83332Electrical installation appraisal of streets
83332Electrical installation appraisal of subways

83333
Electrical installation appraisal of the automation of 
industrial processes

83339Electrical installation appraisal of traffic control systems
83332Electrical installation appraisal of tunnels
83332Electrical installation appraisal of waterways
83332Electrical installation appraisal of waterworks
54619Electrical installation services, other

88232
Electrical machinery and apparatus manufacturing 
services

87152Electrical machinery and apparatus n.e.c., repair of
87360Electrical machinery n.e.c., installation of
83563Electrical systems, integrated, testing and analysis of
87141Electrical systems, motor vehicle, repair of
83563Electrical testing and analysis of motors
54611Electrical wiring and fitting services
54611Electrical wiring, installation of
87152Electricity control apparatus, maintenance and repair of

87152
Electricity distribution apparatus, maintenance and 
repair of

86312
Electricity distribution services (on a fee or contract 
basis)

86311
Electricity transmission services (on a fee or contract 
basis)

69112Electricity, distribution of
62497Electricity, other non-store retail trade services of

81130
Electricity, research and experimental development 
concerning

62597
Electricity, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

69111Electricity, transmission of

61197
Electricity, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61297
Electricity, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

93122Electrocardiograms, interpretation of
88211Electrolysis, metallic coating in chromium by
88211Electrolysis, metallic coating in copper by
88211Electrolysis, metallic coating in nickel by
88211Electrolysis, metallic coating in zinc by

81110
Electromagnetism, research and experimental  
development concerning

73123Electronic calculators, rental or leasing of

73330
Electronic circuits and device, patented entities, licensing 
services for the right to use

73124
Electronic data processors, rental or leasing of, without 
operator

73210
Electronic home entertainment equipment and related 
accessories, rental or leasing of

ElectronicElectrical
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93321
Elementary play-related teaching of small children in 
nursery schools

83392Elevated highways, corrosion control programmes for

83342
Elevated highways, electrical engineering design services 
for the construction of

83332Elevated highways, electrical installation appraisal of

83332
Elevated highways, engineering advisory and pre-design 
services for the construction of

54220Elevated highways, general construction of

83392
Elevated highways, geotechnical engineering services 
for the construction of

83392
Elevated highways, groundwater assessment for the 
construction of

83312
Elevated highways, integrated engineering services for 
the construction of

83342
Elevated highways, mechanical engineering design 
services for the construction of

83332Elevated highways, mechanical installation appraisal of

83392
Elevated highways, other engineering services for the 
construction of

83322
Elevated highways, project management services con-
cerning the construction of

83342
Elevated highways, specialty engineering design ser-
vices for the construction of

83342
Elevated highways, structural engineering design ser-
vices for the construction of

83392Elevated highways, structural failure investigation of
83332Elevated highways, structural installation appraisal of

83352
Elevated highways, technical inspection services during 
the construction of

83392Elevated highways, undertaking contamination studies of

83332
Elevated highways, undertaking environmental impact 
studies of

83332Elevated highways, undertaking project impact studies of

83332
Elevated highways, undertaking technical feasibility 
studies of

54691Elevator installation
87159Elevator repair
93323Eligibility determination in connection with welfare

91123
Eligibility standards for state-subsidized housing, ad-
ministrative services related to

97320Embalming services

99000
Embassies and representations from other countries, 
services provided by

89121Embossing of books
91290Emergencies, domestic, provision of supplies for use in
84121Emergency (9-1-1) telecommunications services
87141Emergency road services for automobiles

91320
Employee pension schemes, government, administrative 
services related to

85112Employment agencies, formulation of job descriptions by
85112Employment agencies, investigation of references by
85112Employment agencies, other research by

85112Employment agencies, screening of job applicants by
85112Employment agencies, services of
85112Employment agencies, testing of job applicants by
85112Employment agency services
94120Emptying of cesspools
94120Emptying of septic tanks
93123Endodontic services
93122Endoscopies, interpretation of
91132Energy information services
91132Energy, administrative services related to
91132Energy, nuclear, administrative services related to
91132Energy, support services related to the administration of
83331Engineering advisory and pre-design services for buildings

83332
Engineering advisory and pre-design services for civil 
engineering works

83333
Engineering advisory and pre-design services for  
industrial plants and processes

83333
Engineering advisory and pre-design services for  
manufacturing constructions

83333
Engineering advisory and pre-design services for mining 
constructions

83339
Engineering advisory and pre-design services for other 
construction projects

83339
Engineering advisory and pre-design services for other 
projects

83333
Engineering advisory and pre-design services for the 
automation of industrial processes

83331
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of agricultural buildings

83331
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of commercial buildings

83331
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of industrial buildings

83331
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of non-residential buildings

83331
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of residential buildings

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of airfield runways

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of bridges

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of civil engineering works

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of dams

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of elevated highways

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of harbours

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of highways

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of irrigation works

EngineeringElevated
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83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of local cables and related works

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of local pipelines and related works

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of long-distance communication lines

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of long-distance pipelines

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of long-distance power lines (cables)

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of outdoor recreation facilities

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of outdoor sports facilities

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of railways

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of roads

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of streets

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of subways

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of tunnels

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of waterways

83332
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of waterworks

83333
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of chemical and related facilities

83333
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of industrial plants and processes

83333
Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of power plants

83339
Engineering advisory and pre-design services for traffic 
control systems

83341Engineering design services for buildings
83342Engineering design services for civil engineering works

83343
Engineering design services for industrial plants and 
processes

83349Engineering design services for other projects

83351
Engineering services during the construction and installation 
phase of buildings

83352
Engineering services during the construction and installation 
phase of civil engineering works

83353
Engineering services during the construction and installation 
phase of industrial plants and processes

83359
Engineering services during the construction and installation 
phase of other projects

83391Engineering services for buildings, other
83392Engineering services for civil engineering works, other

83393
Engineering services for industrial plants and processes, 
other

83399Engineering services for other projects, other

83392
Engineering services n.e.c,. for the construction of local 
pipelines and related works

83393
Engineering services n.e.c., for manufacturing  
constructions

83393Engineering services n.e.c., for mining constructions

83399
Engineering services n.e.c., for other construction 
projects

83393
Engineering services n.e.c., for the automation of  
industrial processes

83391
Engineering services n.e.c., for the construction of 
agricultural buildings

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
airfield runways

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
bridges

83393
Engineering services n.e.c., for the construction of 
chemical and related facilities

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of civil 
engineering works

83391
Engineering services n.e.c., for the construction of  
commercial buildings

83392Engineering services n.e.c., for the construction of dams

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
elevated highways

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
harbours

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
highways

83391
Engineering services n.e.c., for the construction of 
industrial buildings

83393
Engineering services n.e.c., for the construction of 
industrial plants and processes

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of  
irrigation works

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of local 
cables and related works

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of long-
distance communication lines

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of long-
distance pipelines

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of long-
distance power lines (cables)

83391
Engineering services n.e.c., for the construction of non-
residential buildings

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
outdoor recreation facilities

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
outdoor sport facilities

83393
Engineering services n.e.c., for the construction of 
power plants

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
railways

83391
Engineering services n.e.c., for the construction of 
residential buildings
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83392Engineering services n.e.c., for the construction of roads

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
streets

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
subways

83399
Engineering services n.e.c., for the construction of traffic 
control systems

83392Engineering services n.e.c., for the construction of tunnels

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
waterways

83392
Engineering services n.e.c., for the construction of 
waterworks

54230Engineering services, hydraulic
91240Engineering services, military
54290Engineering works n.e.c., general construction of

83392
Engineering works, civil, corrosion control programmes 
for

83342
Engineering works, civil, electrical engineering design 
services for the construction of

83332
Engineering works, civil, electrical installation appraisal 
of

83332
Engineering works, civil, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

83392
Engineering works, civil, geotechnical engineering 
services for the construction of

83392
Engineering works, civil, groundwater assessment for 
the construction of

83312
Engineering works, civil, integrated engineering ser-
vices for the construction of

83342
Engineering works, civil, mechanical engineering design 
services for the construction of

83332
Engineering works, civil, mechanical installation appraisal 
of

83392
Engineering works, civil, other engineering services for 
the construction of

83322
Engineering works, civil, project management services 
concerning the construction of

83342
Engineering works, civil, specialty engineering design 
services for the construction of

83342
Engineering works, civil, structural engineering design 
services for the construction of

83392Engineering works, civil, structural failure investigation of

83332
Engineering works, civil, structural installation  
appraisal of

83352
Engineering works, civil, technical inspection services 
during the construction of

83392
Engineering works, civil, undertaking contamination 
studies of

83332
Engineering works, civil, undertaking environmental 
impact studies of

83332
Engineering works, civil, undertaking project impact 
studies of

83332
Engineering works, civil, undertaking technical  
feasibility studies of

91240Engineering, military, administrative services related to

81130
Engineering, research and experimental development 
concerning

87159
Engines and turbines (except aircraft, vehicle and cycle 
engines), maintenance and repair of

87149Engines, aircraft, maintenance and repair of
73129Engines, rental or leasing of, without operator
84220Enhanced Internet access services
84131Enhanced specialized mobile radio services (ESMR)
83820Enlargement of negatives
83820Enlargement of slides
96620Entertainment, animal training for

73320
Entertainment, literary or acoustic originals, licensing 
services for the right to use

97130
Entreprises, washing, cleaning and ironing of textiles 
and apparel for

85250Entry, illegal, guarding of commercial property against
85250Entry, illegal, guarding of industrial property against
85250Entry, illegal, guarding of private property against
85950Envelopes, addressing of
85950Envelopes, mailing of
85950Envelopes, metering of
85950Envelopes, sealing of
85950Envelopes, stuffing of

81190
Environment, the, research and experimental development 
concerning

95991Environmental advocacy organizations, services of
83131Environmental consulting services

83221
Environmental impact studies of urban development 
programmes

94900Environmental protection services n.e.c., other

62249
Equipment n.e.c, household, specialized store retail 
trade services of

62349
Equipment n.e.c., household, mail order retail trade 
services of

62149
Equipment n.e.c., household, non-specialized store retail 
trade services of

62449
Equipment n.e.c., household, other non-store retail trade 
services of

62549
Equipment n.e.c., household, retail trade services of, on 
a fee or contract basis

61149
Equipment n.e.c., household, wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61249
Equipment n.e.c., household, wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

62389
Equipment n.e.c., other, mail order retail trade services 
of

62189
Equipment n.e.c., other, non-specialized store retail 
trade services of

62489
Equipment n.e.c., other, other non-store retail trade 
services of

62589
Equipment n.e.c., other, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

EquipmentEngineering
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62289
Equipment n.e.c., other, specialized store retail trade 
services of

61189
Equipment n.e.c., other, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61289
Equipment n.e.c., other, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

73129Equipment n.e.c., rental or leasing of, without operator
54619Equipment, telecommunications, installation of

91138
Equity markets, administrative services related to the 
regulation of

86210Erection of derricks
54400Erection of prefabricated buildings
54400Erection of prefabricated structures
54570Erection of scaffolding
54550Erection of structural steel
54570Erection of work platforms
93191Ergotherapy services
88212Eroding of metal work pieces
54691Escalators, installation of
87159Escalators, maintenance and repair of
97910Escort services
82199Escrow services

94211
Establishments, commercial, collection and transportation 
of non-hazardous waste from

94211
Establishments, industrial, collection and transportation 
of non-hazardous waste from

82199Estate settlement services
71532Estates, administration of
71532Estates, management of
83222Estimation of land development costs
85910Evaluating the financial status of loan applicants
91123Evaluation of housing standards
82211Examination of accounting records
71620Examination of insurance claims
54330Excavating and earthmoving services

73122
Excavating machinery, rental or leasing of, without 
operator

54330Excavating work n.e.c.
71541Exchanges, commodity, operation of
71552Exchanges, foreign currency, services of
91138Exchanges, labour, operation of
71541Exchanges, security, operation of
83610Execution of advertising campaigns
91111Executive administration of central bodies
91111Executive administration of local bodies
91111Executive administration of regional bodies
91111Executive and legislative services

85111
Executive personnel, referral of, for employment by 
others

85111Executive personnel, searching for, on behalf of employers

85111
Executive personnel, selection of, for employment by 
others

85111Executive search services

85111
Executive search services, formulation of job  
descriptions by

85111Executive search services, investigation of references by
85111Executive search services, other research by
85111Executive search services, screening of job applicants by
85111Executive search services, testing of job applicants by
91250Exercises, civil defence, administrative services related to
85970Exhibition equipment, supply and set-up of
72112Exhibition halls, rental or leasing of
73129Exhibition material, rental or leasing of, without operator
85970Exhibitions, organising of

91240
Experimental development, defence-related, administrative 
services concerning

91240
Experimental development, defence-related, support 
services for

84121Extended area (single hop) telephone service
54720Exterior plaster work, construction of
54720Exterior stucco work, construction of
85320Exterior windows, cleaning of, using swing stages
85310Extermination of insects in dwellings and other buildings
85310Extermination of pests in dwellings and other buildings
85310Extermination of rodents in dwellings and other buildings
85310Extermination services (insects, rodents etc.)
91210External affairs, adminstrative services related to
86210Extinguishing of oil and gas fires
86210Extraction of oil and gas
86210Extraction of oil and gas, services incidental to

99000
Extraterritorial organizations and bodies, services 
provided by

89200Extruded plastic parts manufacturing services

97130

F

Fabric, upholstery, cleaning of

88219
Fabricated metal product manufacturing services and 
metal working services, other

87110
Fabricated metal products except machinery and equip-
ment, maintenance and repair of

87310
Fabricated metal products, except machinery and equip-
ment, installation of

62331Fabrics, mail order retail trade services of
62131Fabrics, non-specialized store retail trade services of
62431Fabrics, other non-store retail trade services of
88121Fabrics, printing of

62531
Fabrics, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62231Fabrics, specialized store retail trade services of

61131
Fabrics, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61231
Fabrics, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

FabricEquipment
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97220Face-care counselling services
97220Facials and cosmetic treatment services

72222
Factories and associated land, sales of, on a fee or 
contract basis

72112Factories, rental or leasing of
54590Factory chimneys, construction of
85970Fairs, trade, organising of
54760False ceilings, installation of

91340
Families with dependent children, administrative ser-
vices related to income assistance programmes for

91340
Families with dependent children, support services related 
to the operation of income assistance programmes for

91340
Family allowance programmes, administrative services 
related to

63191Family holiday camps and related services
83811Family portrait photography
73230Fans, rental or leasing of
86121Farm animal husbandry services

64339
Farm animals, transportation of, by road in specialized 
vehicles

63192Farmhouses, letting of
91131Farmland conservation, administrative services related to
86150Farms, fish, operation of

91280
Farms, prison, administrative services related to the 
operation of

91280Farms, prison, operation of
83812Fashion photography
83813Fashion shows, photographing of
83813Fashion shows, videotaping of
83812Fashions and other apparel, photographing of
63290Fast food outlets without seating, services of
83562Fatigue resistance testing and analysis of concrete
83562Fatigue resistance testing and analysis of glass
83562Fatigue resistance testing and analysis of metals
83562Fatigue resistance testing and analysis of other materials
83562Fatigue resistance testing and analysis of plastics
83562Fatigue resistance testing and analysis of textiles
83562Fatigue resistance testing and analysis of wood
62322Fats, mail order retail trade services of
62122Fats, non-specialized store retail trade services of
62422Fats, other non-store retail trade services of
62522Fats, retail trade services of, on a fee or contract basis
62222Fats, specialized store retail trade services of

61122
Fats, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61222
Fats, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

87153Fax machines, maintenance and repair of
73125Fax machines, rental or leasing of, without operator
62311Feed, animal, mail order retail trade services of
62111Feed, animal, non-specialized store retail trade services of
62411Feed, animal, other non-store retail trade services of

62511
Feed, animal, retail trade services of, on a fee or con-
tract basis

62211Feed, animal, specialized store retail trade services of

61111
Feed, animal, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61211
Feed, animal, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

67530Fees, public parking, collection of
86140Felling of logs
54770Fences, fibreglass, installation of
54770Fences, steel, installation of
54770Fences, wire, installation of
54770Fences, wood, installation of
54770Fencing and railing services

81120
Fermentation, research and experimental development 
concerning

65211Ferries, inland water transport services of passengers by
65111Ferries, passenger transportation by
65211Ferries, passenger transportation on canals by
65211Ferries, passenger transportation on inland waterways by
65211Ferries, passenger transportation on rivers by
86110Fertilization of crops
62372Fertilizers, mail order retail trade services of
62172Fertilizers, non-specialized store retail trade services of
62472Fertilizers, other non-store retail trade services of

62572
Fertilizers, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62272Fertilizers, specialized store retail trade services of

61172
Fertilizers, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61272
Fertilizers, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

91124Festivities, local, support services for
91124Festivities, national, support services for
91124Festivities, regional, support services for
54770Fibreglass fences, installation of

61196
Fibres, textile, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61296
Fibres, textile, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

71339Fidelity insurance policies, underwriting of
54270Fields, playing, outdoor, general construction of
85990Fields, sports, maintenance of
96520Fields, sports, operation of
85990Fields, sports, planting of
96142Film and video post-production services
83820Film copying services
96121Film or video, advertising, production of
96121Film or video, promotional, production of
96142Film to video, transfer of
83820Films, copying of

FilmsFace



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

610

96111
Films, gathering and cataloguing noises and sounds for 
use in

96142Films, motion picture, colouring of
96142Films, motion picture, creating special effects for
96142Films, motion picture, cutting of
96142Films, motion picture, development of
96142Films, motion picture, dubbing of
96142Films, motion picture, editing of
96142Films, motion picture, processing of
96142Films, motion picture, title printing of
73320Films, original, licensing services for the right to use
83212Final design services, architectural
81220Finance, research and experimental development concerning
71551Financial advisory services
91112Financial affairs, administrative services related to
91112Financial and fiscal services
82211Financial auditing services
71553Financial balances, verification of
71551Financial consultancy services
71522Financial derivatives other than options, brokerage of
71522Financial futures, brokerage of
71559Financial intermediation n.e.c., other services auxiliary to
71100Financial intermediation not involving insurance services

71100
Financial intermediation not involving investment banking 
services

71100Financial intermediation not involving pension services

71100
Financial intermediation services, except investment 
banking, insurance services and pension services

71100Financial leasing services
71339Financial loss insurance policies, underwriting of
83112Financial management consulting services
71549Financial market administration services, other
71541Financial market operational services
71542Financial market regulatory services
71542Financial markets, monitoring of
71541Financial markets, operation of
71542Financial markets, regulation of
82213Financial statements, compilation of
82212Financial statements, review of
71553Financial transactions clearinghouses, services of

71553
Financial transactions processing and clearinghouse 
services

71553Financial transactions, authorization of
71553Financial transactions, processing of
71532Financial trustees, services of
71512Financing of venture capital
71512Financing, corporate, arrangement of
88190Finishing of furniture not involving upholstering
89121Finishing services n.e.c. related to printing
54750Finishing services related to carpet laying
54750Finishing services related to floor laying
54750Finishing services related to linoleum laying

54790Finishing services, n.e.c., building
54612Fire alarm installation services
54612Fire alarms, installation of
85230Fire alarms, maintenance of
85230Fire alarms, monitoring of
91260Fire brigades, auxiliary, fire prevention services by
91260Fire brigades, auxiliary, firefighting services by
91260Fire brigades, regular, fire prevention services by
91260Fire brigades, regular, firefighting services by
54760Fire doors, installation of
54691Fire escape staircases, installation of
54621Fire plugs, installation of
91260Fire prevention services by auxiliary fire brigades
91260Fire prevention services by regular fire brigades
67790Fire prevention services, aircraft
86140Fire protection services, forest
85250Fire, guarding of commercial property against
85250Fire, guarding of industrial property against
85250Fire, guarding of private property against
91260Fireboat services, marine
91260Firefighting services by auxiliary fire brigades
91260Firefighting services by regular fire brigades
67790Firefighting services, aircraft
54590Fireplaces, ornamental, construction of
54650Fireproofing services
96220Fireworks displays, production and presentation of
96210Fireworks displays, promotion and organization of
91112Fiscal affairs, administrative services related to
63290Fish and chip stands, services of
86150Fish farms, operation of
91131Fish hatcheries, administrative services related to
86150Fish hatcheries, operation of
62324Fish, mail order retail trade services of
62124Fish, non-specialized store retail trade services of
62424Fish, other non-store retail trade services of
62524Fish, retail trade services of, on a fee or contract basis
62224Fish, specialized store retail trade services of

61124
Fish, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61224
Fish, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

81140
Fisheries, research and experimental development 
concerning

86150Fishing and related services
96620Fishing guides, services of
91131Fishing licences, issuing of
86150Fishing services
65130Fishing vessels, coastal, rental and leasing of with crew

65230
Fishing vessels, inland water, rental and leasing of with 
crew

65130
Fishing vessels, transoceanic, rental and leasing of with 
crew

FishingFilms
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91131Fishing, support services related to the administration of
97230Fitness centres, physical well-being services delivered by
54760Fitted kitchen units, installation of
54611Fittings, electrical, installation of
54640Fittings, gas, installation of
62362Fittings, mail order retail trade services of
62162Fittings, non-specialized store retail trade services of
62462Fittings, other non-store retail trade services of

62562
Fittings, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62262Fittings, specialized store retail trade services of

61162
Fittings, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61262
Fittings, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

54621Fixed sanitary ware, installation of

62362
Fixtures, ceramic sanitary, mail order retail trade ser-
vices of

62162
Fixtures, ceramic sanitary, non-specialized store retail 
trade services of

62462
Fixtures, ceramic sanitary, other non-store retail trade 
services of

62562
Fixtures, ceramic sanitary, retail trade services of, on a 
fee or contract basis

62262
Fixtures, ceramic sanitary, specialized store retail trade 
services of

61162
Fixtures, ceramic sanitary, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61262
Fixtures, ceramic sanitary, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

62362Fixtures, mail order retail trade services of
62162Fixtures, non-specialized store retail trade services of
62462Fixtures, other non-store retail trade services of

62562
Fixtures, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62262Fixtures, specialized store retail trade services of

61162
Fixtures, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61262
Fixtures, wholesale trade services of, on a fee or con-
tract basis

54740Flagstones, laying of
54740Flagstones, setting of

64223
Flat cars, railway transport services of containerized 
freight by

62361Flat glass, mail order retail trade services of
62161Flat glass, non-specialized store retail trade services of
62461Flat glass, other non-store retail trade services of

62561
Flat glass, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62261Flat glass, specialized store retail trade services of

61161
Flat glass, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61261
Flat glass, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

72221
Flats and associated land, sales of, on a fee or contract 
basis

72111Flats, rental or leasing of
54129Flat-work construction, non-residential
54750Flexible floor coverings, laying of
54750Flexible wall coverings, hanging of
67720Flight control towers, operation of
65140Floating cranes, towing of, on coastal waters
65240Floating cranes, towing of, on inland waters
65140Floating cranes, towing of, on transoceanic waters
87149Floating platforms, maintenance and repair of
54230Floodgates, general construction of
91260Floods and other natural disasters, combat of
54740Floor and wall tiling services
54750Floor coverings, flexible, laying of
62363Floor coverings, mail order retail trade services of

62163
Floor coverings, non-specialized store retail trade 
services of

62463Floor coverings, other non-store retail trade services of

62563
Floor coverings, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62263Floor coverings, specialized store retail trade services of

61163
Floor coverings, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61263
Floor coverings, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

54750Floor laying services n.e.c.

54750
Floor laying, wall covering and wall papering services, 
other

85330Floors, cleaning of
54750Floors, parquet, laying of
54740Floors, tiling of
85330Floors, waxing of
54750Floors, wood, polishing of
54750Floors, wood, sanding of
54750Floors, wood, sealing of
65129Flours, bulk, coastal water transportation of
65129Flours, bulk, transoceanic water transportation of
64229Flours, bulk, transportation of, by railway
64339Flours, bulk, transportation of, by road
62312Flowers, mail order retail trade services of
62112Flowers, non-specialized store retail trade services of
62412Flowers, other non-store retail trade services of
73290Flowers, rental or leasing of

62512
Flowers, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

61112
Flowers, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61212
Flowers, wholesale trade services of, on a fee or con-
tract basis

FlowersFittings
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89121Folding of books
88111Food and beverage manufacturing services
63290Food and beverage take-away services

63290
Food and beverages, preparing and serving of from 
motorized vehicles

63290
Food and beverages, preparing and serving of from non-
motorized carts

73230Food mixers, rental or leasing of
63210Food preparation and related beverage services

63220
Food preparation and related beverage services, non-
waiter

63230Food preparation and supply services to airlines

63230
Food preparation and supply services to other transport 
enterprises

87159Food processing machinery, maintenance and repair of
62329Food products n.e.c., mail order retail trade services of

62129
Food products n.e.c., non-specialized store retail trade 
services of

62429
Food products n.e.c., other non-store retail trade ser-
vices of

62529
Food products n.e.c., retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62229
Food products n.e.c., specialized store retail trade 
services of

61129
Food products n.e.c., wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61229
Food products n.e.c., wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

85400Food products, packaging of
67210Food products, perishable, storage of
67210Food products, perishable, warehousing of
63290Food services, mobile
63290Food serving and related beverage services n.e.c.
63290Food serving services, other
64340Food, local delivery of
83561Food, testing and analysis of
54210Foot paths, general construction of
87210Footwear and leather goods repair services
62334Footwear, mail order retail trade services of
62134Footwear, non-specialized store retail trade services of
62434Footwear, other non-store retail trade services of
73260Footwear, rental or leasing of

62534
Footwear, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62234Footwear, specialized store retail trade services of

61134
Footwear, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61234
Footwear, wholesale trade services of, on a fee or con-
tract basis

91230
Foreign countries, administrative services related to 
military aid to

71552Foreign currency exchanges, services of
91220Foreign economic aid related services

71552Foreign exchange services
91220Foreign governments, economic aid missions accredited to
91230Foreign governments, military aid missions accredited to

91220
Foreign hunger relief programmes, administrative 
services related to

91230Foreign military aid related services
91210Foreign service
86140Forest inventory services

91131
Forest resource rationalization, administrative services 
related to

86140Forest tree nursery services
86140Forestry and logging services
87159Forestry equipment, maintenance and repair of
91131Forestry information services
87159Forestry machinery, maintenance and repair of
72122Forestry properties, own-account sales of
72112Forestry properties, rental or leasing of
72240Forestry property, appraisal of, on a fee or contract basis

72212
Forestry property, management of, on a fee or contract 
basis

91131Forestry, administrative services related to
81140Forestry, research and experimental development concerning
91131Forestry, support services related to the administration of
89320Forging of metal
64323For-hire bus services
64323For-hire motor coach services
85400Form filling and sealing services
54320Formation services, site

91113
Formulation of economic policy by government offices, 
bureaux, or programme units

85112Formulation of job descriptions by employment agencies

85111
Formulation of job descriptions by executive search 
services

91113
Formulation of social policy by government offices, 
bureaux, or programme units

54512Foundation services
54260Foundries, iron, general construction of
54760Frames, door, installation of
54760Frames, window, installation of
54521Framing of buildings
54522Framing of roofs
73340Franchises, licensing services for the right to operate
85990Franchises, management of (rights)
95999Fraternal societies, services of
63199Fraternity accommodation services, student
85210Fraud, private investigation of cases relating to
87151Freezers, domestic, repair of
88111Freezing of meat and meat products
88111Freezing of vegetables and vegetable products
67910Freight consolidation services
67910Freight forwarding services
71333Freight insurance policies, underwriting of

FreightFood
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71333Freight insurance services
65229Freight n.e.c., inland water transportation of

64339
Freight n.e.c., transportation of, by road in non-special-
ized vehicles

64340Freight taxis, local delivery by
67110Freight terminals, container, services of
67190Freight terminals, non-containerized, services of

67910
Freight transport agency services and other auxiliary 
freight transport services

67190Freight transport n.e.c., cargo handling incidental to
67910Freight transport services n.e.c., auxiliary
73112Freight vans, rental or leasing of without operator
64350Freight vehicles, other motorized, rental of with driver
71332Freight vessel insurance policies, underwriting of
65130Freight vessels, coastal, rental and leasing of with crew
73115Freight vessels, rental or leasing of, without operator

65130
Freight vessels, transoceanic, rental and leasing of, with 
crew

67910Freight, brokerage of

65122
Freight, bulk liquid, coastal water transport services of, 
by tankers

65122
Freight, bulk liquid, transoceanic water transport ser-
vices of, by tankers

65123
Freight, containerized, transoceanic water transport 
services of, by container ships

67110Freight, handling of in special containers

65221
Freight, inland water transport services of, by refrigerator 
vessels

67190Freight, non-containerized, handling of
64229Freight, other railway transport services of
64339Freight, other road transport services of
66290Freight, other, air transport services of
65129Freight, other, coastal water transport services of
65129Freight, other, transoceanic water transport services of
64221Freight, railway transport services of, by refrigerator cars
64222Freight, railway transport services of, by tanker cars

65121
Freight, refrigerated, coastal water transport services of, 
by refrigerator vessels

65121
Freight, refrigerated, transoceanic water transport services 
of, by refrigerator vessels

64334
Freight, road transport services of, by animal-drawn 
vehicles

64334Freight, road transport services of, by man-drawn vehicles
64331Freight, road transport services of, by refrigerator vehicles

64332
Freight, road transport services of, by tank trucks or 
semi-trailers

65230Freighters, inland water, rental and leasing of with crew
73122Front end loaders, rental or leasing of, without operator

65121
Frozen goods, coastal water transportation of, in specially 
refrigerated compartments

65221
Frozen goods, inland water transportation of, in specially 
refrigerated compartments

67210Frozen goods, storage of

65121
Frozen goods, transoceanic water transportation of, in 
specially refrigerated compartments

64221
Frozen goods, transportation of, by railway in specially 
refrigerated cars

64331
Frozen goods, transportation of, by road in specially 
refrigerated cars

64331
Frozen goods, transportation of, by road in specially 
refrigerated trucks

67210Frozen goods, warehousing of

81140
Fruit culture, research and experimental development 
concerning

86110Fruit trees, trimming of
62321Fruit, mail order retail trade services of
62121Fruit, non-specialized store retail trade services of
62421Fruit, other non-store retail trade services of
62521Fruit, retail trade services of, on a fee or contract basis
62221Fruit, specialized store retail trade services of

61121
Fruit, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61221
Fruit, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

62311Fruits, oleaginous, mail order retail trade services of

62111
Fruits, oleaginous, non-specialized store retail trade 
services of

62411Fruits, oleaginous, other non-store retail trade services of

62511
Fruits, oleaginous, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62211Fruits, oleaginous, specialized store retail trade services of

61111
Fruits, oleaginous, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61211
Fruits, oleaginous, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

91132Fuel information services
88150Fuel, nuclear, reprocessing of
91132Fuels, administrative services related to

62391
Fuels, gaseous, and related products, mail order retail 
trade services of

62191
Fuels, gaseous, and related products, non-specialized 
store retail trade services of

62491
Fuels, gaseous, and related products, other non-store 
retail trade services of

62591
Fuels, gaseous, and related products, retail trade ser-
vices of, on a fee or contract basis

62291
Fuels, gaseous, and related products, specialized store 
retail trade services of

61291
Fuels, gaseous, and related products, wholesale trade 
services of, on a fee or contract basis

62391
Fuels, liquid, and related products, mail order retail 
trade services of

62191
Fuels, liquid, and related products, non-specialized store 
retail trade services of

62491
Fuels, liquid, and related products, other non-store retail 
trade services of

FuelsFreight
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62591
Fuels, liquid, and related products, retail trade services 
of, on a fee or contract basis

62291
Fuels, liquid, and related products, specialized store 
retail trade services of

61191
Fuels, liquid, and related products, wholesale trade 
services of, except on a fee or contract basis

61291
Fuels, liquid, and related products, wholesale trade 
services of, on a fee or contract basis

91132Fuels, mineral, administrative services related to
91132Fuels, non-commercial, administrative services related to

62391
Fuels, solid, and related products, mail order retail trade 
services of

62191
Fuels, solid, and related products, non-specialized store 
retail trade services of

62491
Fuels, solid, and related products, other non-store retail 
trade services of

62591
Fuels, solid, and related products, retail trade services of 
on a fee or contract basis

62291
Fuels, solid, and related products, specialized store retail 
trade services of

61191
Fuels, solid, and related products, wholesale trade ser-
vices of, except on a fee or contract basis

61291
Fuels, solid, and related products, wholesale trade ser-
vices of, on a fee or contract basis

91132
Fuels, solid, regulatory services related to the conserva-
tion of

91132
Fuels, solid, regulatory services related to the exploita-
tion of

91132Fuels, support services related to the administration of
83561Fuels, testing and analysis of
85310Fumigation services
96910Fun fairs and similar attractions, operation of
91114Fundamental research, government services to

91114
Funding of research by government offices, bureaux, or 
programme units

71690Funds, insurance, administration of
71521Funds, mutual, sales of
71690Funds, pension, administration of
97320Funeral ceremonies, arrangement of
97320Funeral parlours, services of
97320Funeral services
54210Funicular railways, general construction of
64319Funiculars, scheduled passenger transportation by
97120Fur articles, dry cleaning of
62333Fur, articles of, mail order retail trade services of

62133
Fur, articles of, non-specialized store retail trade ser-
vices of

62433Fur, articles of, other non-store retail trade services of

62533
Fur, articles of, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62233Fur, articles of, specialized store retail trade services of

61133
Fur, articles of, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61233
Fur, articles of, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

54260Furnaces, blast, general construction of
85340Furnaces, cleaning of
87159Furnance burners, maintenance and repair of
87159Furnances, maintenance and repair of
63192Furnished accommodation, letting of
64335Furniture removal services
87240Furniture repair services
97130Furniture, cleaning of, on the premises
83490Furniture, designing of
88190Furniture, finishing of, not involving upholstering
88190Furniture, gilding of
62341Furniture, household, mail order retail trade services of

62141
Furniture, household, non-specialized store retail trade 
services of

62441
Furniture, household, other non-store retail trade  
services of

62541
Furniture, household, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62241
Furniture, household, specialized store retail trade 
services of

61141
Furniture, household, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61241
Furniture, household, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

88190Furniture, lacquering of
62383Furniture, office, mail order retail trade services of

62183
Furniture, office, non-specialized store retail trade 
services of

62483Furniture, office, other non-store retail trade services of
73123Furniture, office, rental or leasing of

62583
Furniture, office, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62283Furniture, office, specialized store retail trade services of

61183
Furniture, office, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61283
Furniture, office, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

88190Furniture, painting of
85330Furniture, polishing of
73230Furniture, rental or leasing of
54400Furniture, street, installation of
64335Furniture, transportation of, by road over any distance
88190Furniture, varnishing of
71522Futures, commodity, brokerage of
71522Futures, financial, brokerage of

96920

G

Gambling and betting services
96920Gambling houses, operation of

GamblingFuels
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73129
Gambling machines, coin-operated, rental or leasing of 
without operator

96920Gambling slot-machines, operation of
96920Gambling web sites, operation of
91131Game preserves, administrative services related to
96620Game schools, operation of
62323Game, mail order retail trade services of
62123Game, non-specialized store retail trade services of
62423Game, other non-store retail trade services of
62523Game, retail trade services of, on a fee or contract basis
62223Game, specialized store retail trade services of

61123
Game, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61223
Game, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

62353Games, mail order retail trade services of
62153Games, non-specialized store retail trade services of
62453Games, other non-store retail trade services of
62553Games, retail trade services of, on a fee or contract basis
62253Games, specialized store retail trade services of
73220Games, video, rental or leasing of

61153
Games, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61253
Games, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

96920Gaming services
54760Garage doors, installation of
54122Garages, parking, general construction of
87159Garden tractors, maintenance and repair of
85990Gardening and landscaping services
96421Gardens, botanical, conservation of
96421Gardens, botanical, maintenance of
96421Gardens, botanical, services of
85990Gardens, maintenance of
85990Gardens, planting of
96421Gardens, zoological, conservation of
96421Gardens, zoological, maintenance of
96421Gardens, zoological, services of
87230Garment and household textile repair services
87230Garments, used, renovation of
87230Garments, used, repair of
69120Gas distribution services through mains

86320
Gas distribution services through mains (on a fee or 
contract basis)

54640Gas fitting installation services
54640Gas fittings, installation of
69120Gas meters, maintenance of
85990Gas meters, reading of

83510
Gas, geochemical consulting services relating to the 
location of

83510
Gas, geological consulting services relating to the  
location of

83510
Gas, geophysical consulting services relating to the 
location of

91132Gas, natural, administrative services related to

65122
Gas, natural, coastal water transportation of, in special 
tankers

65222
Gas, natural, inland water transportation of, in special 
tankers

86210Gas, natural, liquefaction of, for transportation
86210Gas, natural, regasification of, for transportation

65122
Gas, natural, transoceanic water transportation o,f in 
special tankers

64222
Gas, natural, transportation of, by railway in special 
tank cars

64332
Gas, natural, transportation of, by road in special tank 
trucks

64410Gas, natural, transportation of, via pipeline

83510
Gas, scientific consulting services relating to the  
location of

62391
Gaseous fuels and related products, mail order retail 
trade services of

62191
Gaseous fuels and related products, non-specialized 
store retail trade services of

62491
Gaseous fuels and related products, other non-store 
retail trade services of

62591
Gaseous fuels and related products, retail trade services 
of, on a fee or contract basis

62291
Gaseous fuels and related products, specialized store 
retail trade services of

61191
Gaseous fuels and related products, wholesale trade 
services of, except on a fee or contract basis

61291
Gaseous fuels and related products, wholesale trade 
services of, on a fee or contract basis

69120Gaseous fuels, distribution of through mains

65222
Gases, bulk, inland water transportation of, in special 
tankers

67220Gases, bulk, storage of

64222
Gases, bulk, transportation of, by railway in special tank 
cars

64332
Gases, bulk, transportation of, by road in special tank 
trucks

67220Gases, bulk, warehousing of

96111
Gathering and cataloguing noises and sounds for use in 
films

96111
Gathering and cataloguing noises and sounds for use in 
radio

96111
Gathering and cataloguing noises and sounds for use in 
theatre

84420Gathering of news for audio-visual media
84410Gathering of news for printed media

83510
Gelolgical consulting services relating to the location of 
groundwater

97990Genealogical research services

91138
General administrative economic, commercial and 
labour affairs related services

GeneralGame
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85330General cleaning of commercial buildings
85330General cleaning of dwellings
85330General cleaning of industrial buildings
85330General cleaning of office buildings
85330General cleaning services
54121General construction of agricultural buildings
54122General construction of air terminals
54210General construction of airfield aprons
54210General construction of airfield runways
54210General construction of airfield taxiways
54252General construction of antennas
54230General construction of aqueducts
54129General construction of archives
54122General construction of banks
54230General construction of barrages
54270General construction of beach installations
54210General construction of bicycle paths
54260General construction of blast furnaces
54270General construction of boat basins
54230General construction of boat lifts
54129General construction of boat sheds
54129General construction of boxing rings
54210General construction of cable car systems
54260General construction of chemical plants
54129General construction of churches
54129General construction of cinemas
54260General construction of coke ovens
54129General construction of colleges
54129General construction of concert halls

54210
General construction of control systems for railway 
tracks

54230General construction of dams
54129General construction of dance halls
54260General construction of discharging stations
54230General construction of docks
54230General construction of dry docks
54220General construction of elevated highways
54230General construction of floodgates
54210General construction of foot paths
54210General construction of funicular railways
54270General construction of golf courses
54129General construction of gymnasiums
54129General construction of hospitals
54129General construction of hostels
54129General construction of hotels
54230General construction of hydromechanical structures
54129General construction of ice rinks
54129General construction of indoor recreation facilities
54129General construction of indoor sports facilities
54129General construction of indoor tennis courts
54260General construction of industrial plants
54129General construction of inns

54260General construction of iron foundries
54230General construction of irrigation works
54129General construction of jails
54230General construction of jetties
54129General construction of libraries
54260General construction of loading stations

54252
General construction of local communication transmis-
sion lines

54242
General construction of long-distance power lines 
(cables)

54230General construction of marinas
54230General construction of marine locks
54129General construction of mosques
54129General construction of motels
54270General construction of mountain refuges
54129General construction of museums
54129General construction of nightclubs
54122General construction of office buildings
54270General construction of open air stadiums
54210General construction of open car parks
54270General construction of outdoor playing fields
54270General construction of outdoor recreation facilities
54122General construction of parking garages
54210General construction of parking lots
54210General construction of pedestrian ways
54230General construction of piers
54270General construction of playgrounds
54260General construction of power plants
54252General construction of power substations
54129General construction of prisons
54251General construction of pumping stations
54230General construction of quays
54270General construction of race tracks
54122General construction of rail terminals
54210General construction of railroad crossings
54210General construction of railways
54270General construction of recreational parks
54129General construction of restaurants
54122General construction of road transport terminals
54210General construction of roads

54210
General construction of safety systems for railway 
tracks

54129General construction of sanatoriums
54129General construction of schools
54122General construction of service stations
54122General construction of shopping centres
54230General construction of slipways
54230General construction of sluices
54129General construction of sports halls
54210General construction of streets

54129
General construction of structures for indoor swimming 
pools

GeneralGeneral
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54220General construction of subways
54129General construction of synagogues
54129General construction of temples
54129General construction of theatres
54252General construction of transformer stations
54252General construction of transmission towers
54220General construction of tunnels

54252
General construction of underground cable television 
lines

54129General construction of universities
54210General construction of vehicular ways
54121General construction of warehouses
54290General construction of water purification plants
54290General construction of water treatment plants
54230General construction of waterways
54230General construction of waterworks
54260General construction of winding-shafts

54220
General construction services of bridges, elevated high-
ways, tunnels and subways

54122General construction services of commercial buildings

54230
General construction services of harbours, waterways, 
dams, irrigation and other waterworks

54210

General construction services of highways (except 
elevated highways), streets, roads, railways and airfield 
runways

54121General construction services of industrial buildings

54252
General construction services of local cables and related 
works

54251General construction services of local pipelines

54242
General construction services of long-distance commu-
nication and power lines

54241General construction services of long-distance pipelines

54260
General construction services of mines and industrial 
plants

54112
General construction services of multi-dwelling build-
ings

54111
General construction services of one- and two-dwelling 
buildings

54290
General construction services of other engineering 
works n.e.c.

54129
General construction services of other non-residential 
buildings

54270
General construction services of outdoor sport and 
recreation facilities

71335General liability insurance policies, underwriting of
71335General liability insurance services
85330General maintenance of commercial buildings
85330General maintenance of dwellings
85330General maintenance of industrial buildings
85330General maintenance of office buildings
83111General management consulting services
93121General medical services

91141
General personnel affairs, administrative services 
related to

91141General personnel affairs, operational services related to
91141General personnel services for the government
92210General secondary education services
91149General services for the government n.e.c., other

87159
General-purpose machinery n.e.c., maintenance and 
repair of

87152Generators, electric, maintenance and repair of
87152Generators, electric, rewinding of
87110Generators, steam, maintenance and repair of

83510
Geochemical consulting services relating to the location 
of gas

83510
Geochemical consulting services relating to the location 
of groundwater

83510
Geochemical consulting services relating to the location 
of mineral deposits

83510
Geochemical consulting services relating to the location 
of oil

83510
Geological consulting services relating to the location 
of gas

83510
Geological consulting services relating to the location of 
mineral deposits

83510
Geological consulting services relating to the location 
of oil

83510Geological, geophysical and other prospecting services

83510
Geophysical consulting services relating to the location 
of gas

83510
Geophysical consulting services relating to the location 
of groundwater

83510
Geophysical consulting services relating to the location 
of mineral deposits

83510
Geophysical consulting services relating to the location 
of oil

83393
Geotechnical engineering services for manufacturing 
constructions

83393Geotechnical engineering services for mining constructions

83399
Geotechnical engineering services for other construction 
projects

83393
Geotechnical engineering services for the automation of 
industrial processes

83391
Geotechnical engineering services for the construction 
of agricultural buildings

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of airfield runways

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of bridges

83393
Geotechnical engineering services for the construction 
of chemical and related facilities

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of civil engineering works

83391
Geotechnical engineering services for the construction 
of commercial buildings

GeotechnicalGeneral
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83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of dams

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of elevated highways

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of harbours

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of highways

83391
Geotechnical engineering services for the construction 
of industrial buildings

83393
Geotechnical engineering services for the construction 
of industrial plants and processes

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of irrigation works

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of local cables and related works

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of long-distance communication lines

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of long-distance pipelines

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of long-distance power lines (cables)

83391
Geotechnical engineering services for the construction 
of non-residential buildings

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of outdoor recreation facilities

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of outdoor sport facilities

83393
Geotechnical engineering services for the construction 
of power plants

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of railways

83391
Geotechnical engineering services for the construction 
of residential buildings

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of roads

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of streets

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of subways

83399
Geotechnical engineering services for the construction 
of traffic control systems

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of tunnels

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of waterways

83392
Geotechnical engineering services for the construction 
of waterworks

85400Gift wrapping services
88190Gilding of furniture
54710Glass cladding, installation of
89200Glass fibre reinforcing manufacturing services
83562Glass, ductility testing and analysis of
83562Glass, electrical conductivity testing and analysis of

83562Glass, fatigue resistance testing and analysis of
62361Glass, flat, mail order retail trade services of
62161Glass, flat, non-specialized store retail trade services of
62461Glass, flat, other non-store retail trade services of

62561
Glass, flat, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62261Glass, flat, specialized store retail trade services of

61161
Glass, flat, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61261
Glass, flat, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

83562Glass, hardness testing and analysis of
83562Glass, high-temperature testing and analysis of
83562Glass, impact resistance testing and analysis of
54710Glass, installation of
83562Glass, radioactivity testing and analysis of
83562Glass, strength testing and analysis of
83562Glass, testing and analysis of the physical properties of
83562Glass, testing and analysis of the tensile properties of
89420Glass, waste, cleaning of
89420Glass, waste, crushing of
89420Glass, waste, sorting of
54710Glass, window, installation of
62345Glassware, mail order retail trade services of
62145Glassware, non-specialized store retail trade services of
62445Glassware, other non-store retail trade services of

62545
Glassware, retail trade services of on, a fee or contract 
basis

62245Glassware, specialized store retail trade services of

61145
Glassware, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61245
Glassware, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

54710Glazing services
73240Gliders, rental or leasing of
67300Global Positioning System (GPS) services
89121Gluing of books
73240Golf clubs, rental or leasing of
54270Golf courses, general construction of
96520Golf courses, operation of
87159Goods lifts, maintenance and repair of
73290Goods n.e.c, other, rental or leasing of

73112
Goods transport motor vehicles, rental or leasing of, 
without operator

71521Government bonds, delivery of
71521Government bonds, redemption of
71521Government bonds, sales of

91320
Government disability pension schemes, administrative 
services related to

91320
Government employee pension schemes, administrative 
services related to

91320
Government old-age pension schemes, administrative 
services related to

GovernmentGeotechnical
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91119Government services n.e.c.
91114Government services to fundamental research
91113Government statistical offices, services of

91320
Government survivors' benefit schemes, administrative 
services related to

91270Government, legal advisory services on behalf of
91270Government, legal advisory services provided by
91270Government, legal representation services on behalf of
91270Government, legal representation services provided by
91220Governments, foreign, economic aid missions accredited to
91230Governments, foreign, military aid missions accredited to
73122Graders, road, rental or leasing of, without operator
86121Grading of eggs
83813Graduations, photographing of
83813Graduations, videotaping of
62311Grain, mail order retail trade services of
62111Grain, non-specialized store retail trade services of
62411Grain, other non-store retail trade services of
62511Grain, retail trade services of, on a fee or contract basis
62211Grain, specialized store retail trade services of

61111
Grain, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61211
Grain, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

67290Grains, storage of

89122
Gramaphone records, reproduction of, on a fee or con-
tract basis

71100Granting of credit

91230
Grants and loans, military, administrative services 
related to

89121Graphic arts services n.e.c.
83490Graphic design services
97990Graphological research services
97310Graves, care of
97310Graveyards, care of
83520Gravimetric surveying services
89310Grey iron, casting of
54760Grilles, radiator, installation of
88219Grinding and cutting of hard metallic carbide parts
88212Grinding of metal work pieces
94310Gritting of roads
86129Grooming of pets
83393Groundwater assessment for manufacturing constructions
83393Groundwater assessment for mining constructions
83399Groundwater assessment for other construction projects

83393
Groundwater assessment for the automation of  
industrial processes

83391
Groundwater assessment for the construction of  
agricultural buildings

83392
Groundwater assessment for the construction of airfield 
runways

83392Groundwater assessment for the construction of bridges

83393
Groundwater assessment for the construction of chemical 
and related facilities

83392
Groundwater assessment for the construction of civil 
engineering works

83391
Groundwater assessment for the construction of  
commercial buildings

83392Groundwater assessment for the construction of dams

83392
Groundwater assessment for the construction of  
elevated highways

83392Groundwater assessment for the construction of harbours
83392Groundwater assessment for the construction of highways

83391
Groundwater assessment for the construction of  
industrial buildings

83393
Groundwater assessment for the construction of  
industrial plants and processes

83392
Groundwater assessment for the construction of  
irrigation works

83392
Groundwater assessment for the construction of local 
pipelines and related works

83392
Groundwater assessment for the construction of long-
distance communication lines

83392
Groundwater assessment for the construction of long-
distance pipelines

83392
Groundwater assessment for the construction of long-
distance power lines (cables)

83391
Groundwater assessment for the construction of non-
residential buildings

83392
Groundwater assessment for the construction of outdoor 
recreation facilities

83392
Groundwater assessment for the construction of outdoor 
sport facilities

83393
Groundwater assessment for the construction of power 
plants

83392Groundwater assessment for the construction of railways

83391
Groundwater assessment for the construction of residen-
tial buildings

83392Groundwater assessment for the construction of roads
83392Groundwater assessment for the construction of streets

83392
Groundwater assessment for the construction of sub-
ways

83399
Groundwater assessment for the construction of traffic 
control systems

83392Groundwater assessment for the construction of tunnels
83392Groundwater assessment for the construction of waterways

83392
Groundwater assessment for the construction of water-
works

83510
Groundwater, gelolgical consulting services relating to 
the location of

83510
Groundwater, geochemical consulting services relating 
to the location of

83510
Groundwater, geophysical consulting services relating 
to the location of

83510
Groundwater, scientific consulting services relating to 
the location of

GroundwaterGovernment
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71312Group pension plans, underwriting of
71312Group pension services
71312Group pensions, underwriting of
83811Group portrait photography
85290Guard dogs, training of
85250Guard services
85250Guarding of commercial property against fire
85250Guarding of commercial property against illegal entry
85250Guarding of commercial property against theft
85250Guarding of commercial property against vandalism
85250Guarding of industrial property against fire
85250Guarding of industrial property against illegal entry
85250Guarding of industrial property against theft
85250Guarding of industrial property against vandalism
85250Guarding of private property against fire
85250Guarding of private property against illegal entry
85250Guarding of private property against theft
85250Guarding of private property against vandalism

93322
Guidance and counselling services n.e.c. related to 
children

93329Guidance services provided to persons on parole
93329Guidance services provided to persons on probation
54530Guttering, construction of
54129Gymnasiums, general construction of
93122Gynaecological consultation services

93110
Gynaecological services delivered under the direction of 
medical doctors

54720Gypsum, installation of

97210

H

Hair, cutting of
97210Hair, trimming of
97210Hair, washing of
97210Hairdressing and barbers' services
54129Halls, concert, general construction of
96230Halls, concert, operation of, including ticket services
54129Halls, dance, general construction of
72112Halls, exhibition, rental or leasing of
96230Halls, music, operation of, including ticket services
54129Halls, sports, general construction of
62365Hand tools, mail order retail trade services of
62165Hand tools, non-specialized store retail trade services of
62465Hand tools, other non-store retail trade services of

62565
Hand tools, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62265Hand tools, specialized store retail trade services of

61165
Hand tools, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61265
Hand tools, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

87210Handbags, repair of

67190Handling of baggage at air terminals
67190Handling of baggage at bus terminals
67190Handling of baggage at rail terminals
68113Handling of certified letters
68113Handling of certified packets
67110Handling of freight in special containers
67190Handling of non-containerized freight
67190Handling of other cargo
68113Handling of registered letters
68113Handling of registered packets
73240Hang gliders, rental or leasing of
67790Hangars, services of
96590Hang-gliding services
54750Hanging of flexible wall coverings
54750Hanging of wallpaper
83392Harbours, corrosion control programmes for

83342
Harbours, electrical engineering design services for the 
construction of

83332Harbours, electrical installation appraisal of

83332
Harbours, engineering advisory and pre-design services 
for the construction of

54230Harbours, general construction of

83392
Harbours, geotechnical engineering services for the 
construction of

83392Harbours, groundwater assessment for the construction of

83312
Harbours, integrated engineering services for the con-
struction of

83342
Harbours, mechanical engineering design services for 
the construction of

83332Harbours, mechanical installation appraisal of
83392Harbours, other engineering services for the construction of

83322
Harbours, project management services concerning the 
construction of

83342
Harbours, specialty engineering design services for the 
construction of

83342
Harbours, structural engineering design services for the 
construction of

83392Harbours, structural failure investigation of
83332Harbours, structural installation appraisal of

83352
Harbours, technical inspection services during the 
construction of

83392Harbours, undertaking contamination studies of
83332Harbours, undertaking environmental impact studies of
83332Harbours, undertaking project impact studies of
83332Harbours, undertaking technical feasibility studies of
88219Hard metallic carbide parts, grinding and cutting of
83562Hardness testing and analysis of concrete
83562Hardness testing and analysis of glass
83562Hardness testing and analysis of metals
83562Hardness testing and analysis of other materials
83562Hardness testing and analysis of plastics
83562Hardness testing and analysis of textiles
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83562Hardness testing and analysis of wood

83141
Hardware and software integration, consulting services 
concerning

83141Hardware consultancy services
87130Hardware, computer, maintenance and repair of
87130Hardware, computer, servicing of
62365Hardware, mail order retail trade services of
62165Hardware, non-specialized store retail trade services of
62465Hardware, other non-store retail trade services of
85400Hardware, packaging of

62565
Hardware, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62265Hardware, specialized store retail trade services of

61165
Hardware, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61265
Hardware, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

73121
Harvesting machinery, rental or leasing of, without 
operator

86110Harvesting of crops
86150Hatcheries, fish, operation of

94222
Hazardous liquid waste, disposal of, by means of  
incineration

94222
Hazardous liquid waste, disposal of, by means of secure 
chemical land filling

94222
Hazardous solid waste, disposal of, by means of  
incineration

94222
Hazardous solid waste, disposal of, by means of secure 
chemical land filling

94222Hazardous solid waste, disposal of, by means of storage
94222Hazardous solid waste, treatment of
94221Hazardous waste collection services
94222Hazardous waste treatment and disposal services
89410Hazardous waste, stripping of, from used goods

91122
Health and social services, administrative services 
related to

85124Health care aids, other, supplying of, for work assignments
93193Health facilities other than hospitals, services of
71320Health insurance policies, supplementary, underwriting of
71320Health insurance policies, underwriting of
91240Health services for military personnel
88211Heat treatment of metal other than metallic coating
81110Heat, research and experimental development concerning
54631Heating control systems, central, installation of
54631Heating control systems, central, maintenance of
87151Heating equipment, domestic electrical, repair of
54631Heating equipment, non-electric, installation of
54631Heating installation services
87110Heating, central, maintenance and repair of boilers for

89200
Heat-moulded thermoplastic parts manufacturing 
services

54619Heavy electrical equipment, installation of
85990Hedge trimming services

87290Heel fitting while you wait
66120Helicopters, air taxi services by
73116Helicopters, rental or leasing of, without operator
66120Helicopters, sightseeing services by
86121Hen houses, cleaning of
86121Herds, care and management of
62315Hides, mail order retail trade services of
62115Hides, non-specialized store retail trade services of
62415Hides, other non-store retail trade services of
62515Hides, retail trade services of, on a fee or contract basis
62215Hides, specialized store retail trade services of

61115
Hides, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61215
Hides, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

84220
High speed Internet access service, by cable or phone 
line

92220Higher secondary education services
83562High-temperature testing and analysis of concrete
83562High-temperature testing and analysis of glass
83562High-temperature testing and analysis of metals
83562High-temperature testing and analysis of other materials
83562High-temperature testing and analysis of plastics
83562High-temperature testing and analysis of textiles
83562High-temperature testing and analysis of wood
67520Highway, bridge and tunnel operation services

54210
Highways (except elevated highways), general  
construction of

83392Highways, corrosion control programmes for
54310Highways, demolition of

83342
Highways, electrical engineering design services for the 
construction of

83332Highways, electrical installation appraisal of
83392Highways, elevated, corrosion control programmes for

83342
Highways, elevated, electrical engineering design services 
for the construction of

83332Highways, elevated, electrical installation appraisal of

83332
Highways, elevated, engineering advisory and pre-de-
sign services for the construction of

54220Highways, elevated, general construction of

83392
Highways, elevated, geotechnical engineering services 
for the construction of

83392
Highways, elevated, groundwater assessment for the 
construction of

83312
Highways, elevated, integrated engineering services for 
the construction of

83342
Highways, elevated, mechanical engineering design 
services for the construction of

83332Highways, elevated, mechanical installation appraisal of

83392
Highways, elevated, other engineering services for the 
construction of

83322
Highways, elevated, project management services con-
cerning the construction of

HighwaysHardware
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83342
Highways, elevated, structural engineering design ser-
vices for the construction of

83392Highways, elevated, structural failure investigation of
83332Highways, elevated, structural installation appraisal of

83352
Highways, elevated, technical inspection services dur-
ing the construction of

83392Highways, elevated, undertaking contamination studies of

83332
Highways, elevated, undertaking environmental impact 
studies of

83332Highways, elevated, undertaking project impact studies of

83332
Highways, elevated, undertaking technical feasibility 
studies of

83332
Highways, engineering advisory and pre-design services 
for the construction of

83392
Highways, geotechnical engineering services for the 
construction of

83392
Highways, groundwater assessment for the construction 
of

83312
Highways, integrated engineering services for the 
construction of

83342
Highways, mechanical engineering design services for 
the construction of

83332Highways, mechanical installation appraisal of
67520Highways, operation of

83392
Highways, other engineering services for the construc-
tion of

83322
Highways, project management services concerning the 
construction of

83342
Highways, specialty engineering design services for the 
construction of

83342
Highways, structural engineering design services for the 
construction of

83392Highways, structural failure investigation of
83332Highways, structural installation appraisal of

83352
Highways, technical inspection services during the 
construction of

83392Highways, undertaking contamination studies of
83332Highways, undertaking environmental impact studies of
83332Highways, undertaking project impact studies of
83332Highways, undertaking technical feasibility studies of
54310Highways, wrecking of
64322Hired-car services, chauffeur-driven
73114Hiring of buses without operator
96411Historic collections, display of, by museums
84520Historical archives, operation of
96412Historical buildings, preservation of, for visitors
96412Historical monuments, preservation of, for visitors
96412Historical sites, preservation of, for visitors
81210History, research and experimental development concerning
54400Hoardings, installation of
63194Holiday camps for children and related services
63194Holiday camps for youth and related services
63191Holiday camps, adult, and related services

63191Holiday camps, family, and related services
63191Holiday centre and holiday home services
63191Holiday centres and related services
63191Holiday homes and related services
87151Home audio equipment, repair of

73210
Home entertainment equipment and related accessories, 
electronic, rental or leasing of

87151Home video equipment, repair of
93191Homeopathic services
93319Homes for children in need of protection, services of
93319Homes for emotionally impaired children, services of
93319Homes for single mothers, services of
93319Homes for young offenders, services of
91122Homes, convalescent, inspection of
63191Homes, holiday, and related services
91122Homes, nursing, inspection of
63192Homes, private, letting of
54320Horizontal drilling services
93110Hospital services

93110
Hospital services delivered under the direction of medical 
doctors

93220Hospital services for livestock
93290Hospital services for other animals
93210Hospital services for pet animals
54129Hospitals, general construction of
91122Hospitals, medical, inspection of
91122Hospitals, public, management of
91122Hospitals, public, operation of
91122Hospitals, public, support services for
63199Hostel accommodation services, workers'
54129Hostels, general construction of
63193Hostels, youth, and related services
63110Hotel and motel lodging services
91135Hotel information services
63110Hotel lodging and related services
91135Hotels, administrative services related to
63192Hotels, apartment, letting of
54129Hotels, general construction of
91135Hotels, support services related to the administration of
63192Houseboat rental, short term (stationary boats only)
87151Household appliances, electrical, repair of
62344Household appliances, mail order retail trade services of

62144
Household appliances, non-specialized store retail trade 
services of

62444
Household appliances, other non-store retail trade 
services of

73230Household appliances, rental or leasing of

62544
Household appliances, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

62244
Household appliances, specialized store retail trade 
services of

HouseholdHighways
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61144
Household appliances, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61244
Household appliances, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

87290Household articles and equipment n.e.c., repair of
62349Household articles n.e.c., mail order retail trade services of

62149
Household articles n.e.c., non-specialized store retail 
trade services of

62449
Household articles n.e.c., other non-store retail trade 
services of

62549
Household articles n.e.c., retail trade services of, on a 
fee or contract basis

62249
Household articles n.e.c., specialized store retail trade 
services of

61149
Household articles n.e.c., wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61249
Household articles n.e.c., wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

62332
Household articles of textile materials, diverse, mail 
order retail trade services of

62132
Household articles of textile materials, diverse, non-
specialized store retail trade services of

62432
Household articles of textile materials, diverse, other 
non-store retail trade services of

62532
Household articles of textile materials, diverse, retail 
trade services of, on a fee or contract basis

62232
Household articles of textile materials, diverse, special-
ized store retail trade services of

61132
Household articles of textile materials, diverse, whole-
sale trade services of, except on a fee or contract basis

61232
Household articles of textile materials, diverse, whole-
sale trade services of, on a fee or contract basis

93323Household budget counselling services
85400Household cleaners, packaging of

62349
Household equipment n.e.c., mail order retail trade 
services of

62149
Household equipment n.e.c., non-specialized store retail 
trade services of

62449
Household equipment n.e.c., other non-store retail trade 
services of

62549
Household equipment n.e.c., retail trade services of, on 
a fee or contract basis

62249
Household equipment n.e.c., specialized store retail 
trade services of

61149
Household equipment n.e.c., wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61249
Household equipment n.e.c., wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

62341Household furniture, mail order retail trade services of

62141
Household furniture, non-specialized store retail trade 
services of

62441
Household furniture, other non-store retail trade  
services of

62541
Household furniture, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62241
Household furniture, specialized store retail trade 
services of

61141
Household furniture, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

64335Household goods, carrying of
64335Household goods, in-house moving of
64335Household goods, packing of
64335Household goods, transportation of
73250Household linen, rental or leasing of
62332Household linens, mail order retail trade services of

62132
Household linens, non-specialized store retail trade 
services of

62432Household linens, other non-store retail trade services of

62532
Household linens, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62232Household linens, specialized store retail trade services of

61132
Household linens, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61232
Household linens, wholesale trade services of,on a fee 
or contract basis

62345
Household utensils, miscellaneous, mail order retail 
trade services of

62145
Household utensils, miscellaneous, non-specialized 
store retail trade services of

62445
Household utensils, miscellaneous, other non-store 
retail trade services of

62545
Household utensils, miscellaneous, retail trade services 
of on a fee or contract basis

62245
Household utensils, miscellaneous, specialized store 
retail trade services of

61145
Household utensils, miscellaneous, wholesale trade 
services of, except on a fee or contract basis

61245
Household utensils, miscellaneous, wholesale trade 
services of, on a fee or contract basis

91340
Households, administrative services related to income 
assistance programmes for

94211
Households, collection and transportation of non-haz-
ardous waste from

91340
Households, support services related to the operation of 
income assistance programmes for

85122Housekeepers, supplying of for employment by others

72221
Houses and associated land, sales of, on a fee or contract 
basis

63192Houses, boarding, letting of
72211Houses, management of, on a fee or contract basis
96230Houses, opera, operation of, including ticket services
72111Houses, rental or leasing of
63192Houses, rooming, letting of
72121Houses, sales of, and associated land

91123
Housing and community amenities, administrative 
services related to

HousingHousehold
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91123Housing development, administrative services related to
91123Housing services, public
91123Housing services, special needs
91123Housing standards, development of
91123Housing standards, evaluation of
91123Housing standards, monitoring of
91123Housing, dissemination of public information concerning

91123
Housing, state-subsidized, administrative services 
related to eligibility standards for

91123
Housing, state-subsidized, administrative services 
related to rent control for

65111Hovercraft, passenger transportation by
65211Hovercraft, passenger transportation on canals by

65211
Hovercraft, passenger transportation on inland water-
ways by

65211Hovercraft, passenger transportation on rivers by
73115Hovercraft, rental or leasing of, without operator
65140Hulls, towing of on coastal waters
65240Hulls, towing of on inland waters
65140Hulls, towing of, on transoceanic waters
93199Human health services n.e.c., other

83113
Human resource development, consulting services 
concerning

83113Human resources management consulting services

81290
Humanities, other, research and experimental develop-
ment concerning

91114
Humanities, the, administrative services related to 
research into

81210
Humanities, the, research and experimental develop-
ment concerning

91220
Hunger relief programmes, foreign, administrative 
services related to

91131Hunting and fishing information services
91131Hunting and fishing, administrative services related to
96620Hunting guides, services of
91131Hunting licences, issuing of
86130Hunting services
91131Hunting, support services related to the administration of
54230Hydraulic engineering services
65111Hydrofoils, passenger transportation by
65211Hydrofoils, passenger transportation on canals by

65211
Hydrofoils, passenger transportation on inland water-
ways by

65211Hydrofoils, passenger transportation on rivers by
83540Hydrographic maps, preparation or revision of
83530Hydrographic surveying services
54230Hydromechanical structures, general construction of
97290Hygiene services n.e.c.
81150Hygiene, research and experimental development 

concerning

63290

I

Ice cream parlours, services of
54129Ice rinks, general construction of
73240Ice skates, rental or leasing of
87290Identity cards, plastic coating of, while you wait
85250Illegal entry, guarding of commercial property against
85250Illegal entry, guarding of industrial property against
85250Illegal entry, guarding of private property against
54619Illumination systems, installation of
93329Immigrants, social assistance rendered to
83562Impact resistance testing and analysis of concrete
83562Impact resistance testing and analysis of glass
83562Impact resistance testing and analysis of metals
83562Impact resistance testing and analysis of other materials
83562Impact resistance testing and analysis of plastics
83562Impact resistance testing and analysis of textiles
83562Impact resistance testing and analysis of wood

73121
Implements, agricultural, rental or leasing of, without 
operator

88130
Impregnation of wood with preservatives or other 
materials

85400Imprinting of packages
83160Improvement of computer programs
84121Inbound (1-800, 888, 877) long distance services

91280
Incarceration, administrative services related to the 
operation of places of

91280Incarceration, operation of places of

94222
Incineration, disposal of hazardous liquid waste by 
means of

94222
Incineration, disposal of hazardous solid waste by 
means of

94212Incineration, disposal of non-hazardous waste by means of

91340
Income assistance programmes for families with depen-
dent children, administrative services related to

91340
Income assistance programmes for families with dependent 
children, support services related to the operation of

91340
Income assistance programmes for households,  
administrative services related to

91340
Income assistance programmes for households, support 
services related to the operation of

91138Income controls, administrative services related to
82213Income statements, compilation of
65140Incomplete vessels, towing of, on coastal waters
65240Incomplete vessels, towing of, on inland waters
65140Incomplete vessels, towing of, on transoceanic waters

84420
Independent journalists, services rendered to audio-visual 
media by

84410
Independent journalists, services rendered to printed 
media by

84420
Independent press cameramen, services rendered to 
audio-visual media by

IndependentHousing
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84410
Independent press photographers, services rendered to 
printed media by

71311Individual pension plans, underwriting of
71311Individual pensions, underwriting of
82330Individual tax preparation and planning services
54129Indoor recreation facilities, general construction of
54129Indoor sports facilities, general construction of

54129
Indoor swimming pools, general construction of  
structures for

54129Indoor tennis courts, general construction of
83391Industrial buildings, corrosion control programmes for

83341
Industrial buildings, electrical engineering design services 
for the construction of

83331Industrial buildings, electrical installation appraisal of

83331
Industrial buildings, engineering advisory and pre-design 
services for the construction of

83391
Industrial buildings, engineering services n.e.c. for the 
construction of

85330Industrial buildings, general cleaning of
54121Industrial buildings, general construction of
85330Industrial buildings, general maintenance of

83391
Industrial buildings, geotechnical engineering services 
for the construction of

83391
Industrial buildings, groundwater assessment for the 
construction of

83311
Industrial buildings, integrated engineering services for 
the construction of

83341
Industrial buildings, mechanical engineering design 
services for the construction of

83331Industrial buildings, mechanical installation appraisal of

83321
Industrial buildings, project management services con-
cerning the construction of

72112Industrial buildings, rental or leasing of

83341
Industrial buildings, specialty engineering design ser-
vices for the construction of

83341
Industrial buildings, structural engineering design ser-
vices for the construction of

83391Industrial buildings, structural failure investigation of

83351
Industrial buildings, technical inspection services during 
the construction of

83391
Industrial buildings, undertaking contamination studies 
of

83331
Industrial buildings, undertaking environmental impact 
studies of

83331Industrial buildings, undertaking project impact studies of

83331
Industrial buildings, undertaking technical feasibility 
studies of

61171
Industrial chemicals, basic, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61271
Industrial chemicals, basic, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

73330
Industrial designs, patents, licensing services for the 
right to use

83129Industrial development, consulting services concerning

94211
Industrial establishments, collection and transportation 
of non-hazardous waste from

73129
Industrial machinery n.e.c., rental and leasing of without 
operator

83812Industrial photography
87110Industrial pipe work, maintenance and repair of

83393
Industrial plants and processes, corrosion control pro-
grammes for

83343
Industrial plants and processes, electrical engineering 
design services for the construction of

83333
Industrial plants and processes, electrical installation 
appraisal of

83333
Industrial plants and processes, engineering advisory 
and pre-design services for the construction of

83393
Industrial plants and processes, geotechnical engineer-
ing services for the construction of

83393
Industrial plants and processes, groundwater assessment 
for the construction of

83313
Industrial plants and processes, integrated engineering 
services for the construction of

83343
Industrial plants and processes, mechanical engineering 
design services for the construction of

83333
Industrial plants and processes, mechanical installation 
appraisal of

83393
Industrial plants and processes, other engineering ser-
vices for the construction of

83323
Industrial plants and processes, project management 
services concerning the construction of

83343
Industrial plants and processes, specialty engineering 
design services for the construction of

83343
Industrial plants and processes, structural engineering 
design services for the construction of

83393
Industrial plants and processes, structural failure inves-
tigation of

83333
Industrial plants and processes, structural installation 
appraisal of

83353
Industrial plants and processes, technical inspection 
services during the construction of

83393
Industrial plants and processes, undertaking contamina-
tion studies of

83333
Industrial plants and processes, undertaking environ-
mental impact studies of

83333
Industrial plants and processes, undertaking project 
impact studies of

83333
Industrial plants and processes, undertaking technical 
feasibility studies of

54260Industrial plants, general construction of
54260Industrial plants, repair of

83393
Industrial processes, corrosion control programmes for 
the automation of

83343
Industrial processes, electrical engineering design ser-
vices for the automation of

IndustrialIndependent
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83333
Industrial processes, electrical installation appraisal of 
the automation of

83333
Industrial processes, engineering advisory and pre-de-
sign services for the automation of

83393
Industrial processes, geotechnical engineering services 
for the automation of

83393
Industrial processes, groundwater assessment for the 
automation of

83313
Industrial processes, integrated engineering services for 
the automation of

83343
Industrial processes, mechanical engineering design 
services for the automation of

83333
Industrial processes, mechanical installation appraisal of 
the automation of

83393
Industrial processes, other engineering services for the 
automation of

83323
Industrial processes, project management services con-
cerning the automation of

83343
Industrial processes, specialty engineering design ser-
vices for the automation of

83343
Industrial processes, structural engineering design ser-
vices for the automation of

83393
Industrial processes, structural failure investigation of 
the automation of

83333
Industrial processes, structural installation appraisal of 
the automation of

83353
Industrial processes, technical inspection services dur-
ing the automation of

83393
Industrial processes, undertaking contamination studies 
of the automation of

83333
Industrial processes, undertaking environmental impact 
studies of the automation of

83333
Industrial processes, undertaking project impact studies 
of the automation of

83333
Industrial processes, undertaking technical feasibility 
studies of the automation of

83490Industrial products, designing of
83812Industrial products, photographing of

72240
Industrial property, appraisal of, on a fee or contract 
basis

85250Industrial property, guarding of, against fire
85250Industrial property, guarding of, against illegal entry
85250Industrial property, guarding of, against theft
85250Industrial property, guarding of, against vandalism

72212
Industrial property, management of, on a fee or contract 
basis

83561Industrial waste, testing and analysis of

85123
Industrial workers, other, supplying of, for work  
assignments

62387
Industry-specific equipment and related operating sup-
plies, mail order retail trade services of

61187

Industry-specific equipment and related operating sup-
plies, other, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61287

Industry-specific equipment and related operating 
supplies, other, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

62187
Industry-specific equipment and related operating sup-
plies, other, non-specialized store retail trade services of

62487
Industry-specific equipment and related operating sup-
plies, other, other non-store retail trade services of

62587
Industry-specific equipment and related operating sup-
plies, retail trade services of, on a fee or contract basis

62287
Industry-specific equipment and related operating sup-
plies, specialized store retail trade services of,

62387
Industry-specific machinery and related operating sup-
plies, mail order retail trade services of

61187

Industry-specific machinery and related operating sup-
plies, other, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61287

Industry-specific machinery and related operating 
supplies, other, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

62187
Industry-specific machinery and related operating sup-
plies, other, non-specialized store retail trade services of

62287
Industry-specific machinery and related operating sup-
plies, other, specialized store retail trade services of

62487
Industry-specific machinery and related operating sup-
plies, other, other non-store retail trade services of

62587
Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, retail trade services of, on a fee or contract basis

83811Infant and child portrait photography
84300Information provision services, online
91131Information services, agricultural
91134Information services, communications
91133Information services, construction
91135Information services, distributive trade
91132Information services, energy
91131Information services, forestry
91132Information services, fuel
91135Information services, hotel
91131Information services, hunting and fishing
91133Information services, manufacturing
91133Information services, mineral resource
91133Information services, mining

91137
Information services, multi-purpose development 
project

91290Information services, public order and safety
91135Information services, restaurant
91135Information services, storage and warehousing
91136Information services, tourism
67813Information services, tourist
91134Information services, transportation
67813Information services, travel

83111
Information systems, management, consulting services 
concerning

InformationIndustrial
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81130
Information technology, research and experimental 
development concerning

97290Infrared rays, non-therapeutic treatment with
64335In-house moving of household goods
65240Inland canals, towing of, barges by tugboats on

65230
Inland water cargo vessels, rental and leasing of, with 
crew

65230
Inland water fishing vessels, rental and leasing of, with 
crew

65230Inland water freighters, rental and leasing of, with crew

65230
Inland water passenger vessels, rental and leasing of, 
with crew

65230Inland water tankers, rental and leasing of, with crew

65221
Inland water transport services of freight by refrigerator 
vessels

65222Inland water transport services of freight by tankers
65229Inland water transport services of other freight
65211Inland water transport services of passengers by ferries
65219Inland water transport services of passengers, other

65222
Inland water transportation of bulk gases in special 
tankers

65222
Inland water transportation of bulk liquids in special 
tankers

65222Inland water transportation of crude oil in special tankers
65229Inland water transportation of freight n.e.c.

65221
Inland water transportation of frozen goods in specially 
refrigerated compartments

65229
Inland water transportation of individual articles in 
specially constructed containers

65229
Inland water transportation of individual packages in 
specially constructed containers

65222Inland water transportation of methane in special tankers

65222
Inland water transportation of natural gas in special 
tankers

65222
Inland water transportation of refined petroleum prod-
ucts in special tankers

65221
Inland water transportation of refrigerated goods in 
specially refrigerated compartments

65230Inland water tugboats, rental and leasing of, with crew

65230
Inland water vessels, self-propelled, rental and leasing 
of, with crew

65240Inland waters, towing of buoys on
65240Inland waters, towing of distressed vessels on
65240Inland waters, towing of dredging vessels on
65240Inland waters, towing of floating cranes on
65240Inland waters, towing of hulls on
65240Inland waters, towing of incomplete vessels on
65240Inland waters, towing of oil rigs on
67610Inland waterways, artificial, other, maintenance of
67610Inland waterways, artificial, other, operation of
65240Inland waterways, towing of barges by tugboats on

63110Inn lodging and related services
87141Inner tubes, motor vehicle, repair of
54129Inns, general construction of
85960Input preparation services
85310Insects, extermination of, in dwellings and other buildings
82400Insolvency and receivership services
91122Inspection of convalescent homes
91122Inspection of dental clinics
91122Inspection of medical clinics
91122Inspection of medical hospitals
87141Inspection of motor vehicles
91122Inspection of nursing homes
91121Inspection of schools and other educational institutions
83222Inspection services during landscaping construction
54632Installation of air conditioning
54760Installation of armoured doors
54699Installation of awnings
54699Installation of billboards
54699Installation of blinds
54613Installation of burglar alarm systems
54614Installation of cable television
54631Installation of central heating control systems
54760Installation of clapboard
54760Installation of conservatories
54210Installation of crash barriers
54699Installation of curtains
54760Installation of door frames
54760Installation of doors
54699Installation of draperies
54720Installation of drywall
54611Installation of electric meters
54611Installation of electrical fittings
54611Installation of electrical wiring
54691Installation of escalators
54760Installation of false ceilings
54770Installation of fibreglass fences
54612Installation of fire alarms
54760Installation of fire doors
54691Installation of fire escape staircases
54621Installation of fire hydrants
54621Installation of fire plugs
54760Installation of fitted kitchen units
54621Installation of fixed sanitary ware
54760Installation of garage doors
54640Installation of gas fittings
54710Installation of glass
54710Installation of glass cladding

54699
Installation of goods not regarded as part of the basic 
building structure

54720Installation of gypsum

InstallationInland



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

628

54619Installation of heavy electrical equipment
54400Installation of hoardings
54619Installation of illumination systems
54760Installation of interior staircases
54691Installation of lifts
54614Installation of lightning conductors
54710Installation of mirror walls
54760Installation of moveable partitions
54691Installation of moving sidewalks
54631Installation of non-electric heating equipment
54760Installation of panelling
54400Installation of prefabricated buildings
54400Installation of prefabricated structures
54621Installation of primary water piping systems
54760Installation of radiator grilles
54770Installation of railings
54210Installation of railroad switch gear
54632Installation of refrigeration
54614Installation of residential antennas
54530Installation of roof covering
54614Installation of satellite dishes
54342Installation of septic systems
54760Installation of sheet metal components
54760Installation of shutters
54619Installation of signalling systems
54699Installation of signs
54621Installation of sprinklers
54770Installation of steel fences
54400Installation of street furniture
54619Installation of telecommunications equipment
54210Installation of traffic lights
54691Installation of travelators
54632Installation of ventilation
54760Installation of verandas
54720Installation of wallboard
54341Installation of water well pumps
54341Installation of well piping systems
54760Installation of window frames
54710Installation of window glass
54760Installation of windows
54770Installation of wire fences
54770Installation of wood fences
54619Installation services n.e.c., electrical
54699Installation services n.e.c., other

87360
Installation services of electrical machinery and apparatus 
n.e.c.

87310
Installation services of fabricated metal products, except 
machinery and equipment

87320Installation services of machinery and equipment n.e.c.
87330Installation services of office and computing machinery

87350
Installation services of professional medical, precision 
and optical instruments

87340
Installation services of radio, television and communi-
cations equipment and apparatus

54270Installations, beach, general construction of
92390Institutes, professional, education services provided by
91121Institutions, educational, administrative services related to
91124Institutions, religious, support services for
93311Institutions, residential, care of elderly persons by

93311
Institutions, residential, care of mentally disabled 
persons by

93311
Institutions, residential, care of physically disabled 
persons by

93311
Institutions, residential, welfare services delivered 
through

87154Instruments, checking, maintenance and repair of
87154Instruments, measuring, maintenance and repair of
87350Instruments, medical, installation of
87154Instruments, medical, repair of
62342Instruments, musical, mail order retail trade services of
87290Instruments, musical, maintenance and repair of

62142
Instruments, musical, non-specialized store retail trade 
services of

62442Instruments, musical, other non-store retail trade services of
73290Instruments, musical, rental or leasing of

62542
Instruments, musical, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62242
Instruments, musical, specialized store retail trade 
services of

61142
Instruments, musical, wholesale trade services of, ex-
cept on a fee or contract basis

61242
Instruments, musical, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

87154Instruments, navigation, maintenance and repair of
87350Instruments, optical, installation of
87154Instruments, optical, repair of
62374Instruments, orthopaedic, mail order retail trade services of

62174
Instruments, orthopaedic, non-specialized store retail 
trade services of

62474
Instruments, orthopaedic, other non-store retail trade 
services of

62574
Instruments, orthopaedic, retail trade services of, on a 
fee or contract basis

62274
Instruments, orthopaedic, specialized store retail trade 
services of

61174
Instruments, orthopaedic, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61274
Instruments, orthopaedic, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

87350Instruments, precision, installation of
87154Instruments, precision, repair of
62374Instruments, surgical, mail order retail trade services of

62174
Instruments, surgical, non-specialized store retail trade 
services of

62474Instruments, surgical, other non-store retail trade services of

InstrumentsInstallation
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62574
Instruments, surgical, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62274
Instruments, surgical, specialized store retail trade 
services of

61174
Instruments, surgical, wholesale trade services of,  
except on a fee or contract basis

61274
Instruments, surgical, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

87154Instruments, testing, maintenance and repair of
54650Insulation services
54650Insulation services, sound
54650Insulation services, thermal
93122Insulin therapy treatment in outpatient clinics
71610Insurance agencies, services of
71690Insurance and pensions, other services auxiliary to
71610Insurance brokerage and agency services
71620Insurance claims adjustment services
71620Insurance claims, adjustment of
71620Insurance claims, authorizing payment of
71620Insurance claims, examination of
71620Insurance claims, investigation of
71620Insurance claims, negotiating settlements of
71690Insurance consultancy services
71690Insurance funds, administration of
71334Insurance of aircraft owned by individuals
71334Insurance of vessels owned by individuals
71320Insurance policies, accident, underwriting of

71334
Insurance policies, aircraft (including those owned by 
individuals), underwriting of

71332
Insurance policies, aircraft, underwriting of (excluding 
those owned by individuals)

71332Insurance policies, aviation, underwriting of
71334Insurance policies, boiler, underwriting of
71336Insurance policies, credit, underwriting of
71320Insurance policies, dental, underwriting of
71320Insurance policies, disability, underwriting of
71320Insurance policies, dismemberment, underwriting of
71339Insurance policies, fidelity, underwriting of
71339Insurance policies, financial loss, underwriting of
71332Insurance policies, freight vessel, underwriting of
71333Insurance policies, freight, underwriting of
71335Insurance policies, general liability, underwriting of
71320Insurance policies, health, underwriting of
71339Insurance policies, legal, underwriting of
71311Insurance policies, life, underwriting of
71334Insurance policies, machinery, underwriting of
71335Insurance policies, malpractice, underwriting of
71332Insurance policies, marine, underwriting of
71339Insurance policies, mortgage, underwriting of
71331Insurance policies, motor vehicle, underwriting of
71339Insurance policies, non-life, underwriting of
71334Insurance policies, other property, underwriting of

71332Insurance policies, other transportation, underwriting of
71332Insurance policies, passenger vessel, underwriting of
71335Insurance policies, pollution, underwriting of
71335Insurance policies, product liability, underwriting of
71332Insurance policies, railway rolling stock, underwriting of
71332Insurance policies, satellite launching, underwriting of
71336Insurance policies, surety, underwriting of
71339Insurance policies, title, underwriting of
71320Insurance policies, travel, underwriting of

71334
Insurance policies, vessel (including those owned by 
individuals), underwriting of

71630Insurance premiums, calculation of
71630Insurance risks, calculation of
71610Insurance, brokerage of
71610Insurance, sales of
71620Insurance-related damage assessment
71620Insurance-related loss estimation
83563Integrated electrical systems, testing and analysis of

83313
Integrated engineering design for manufacturing  
constructions

83311Integrated engineering services for buildings

83312
Integrated engineering services for civil engineering 
works

83313
Integrated engineering services for industrial plants and 
processes

83313Integrated engineering services for mining constructions

83319
Integrated engineering services for other construction 
projects

83319Integrated engineering services for other projects

83313
Integrated engineering services for the automation of 
industrial processes

83311
Integrated engineering services for the construction of 
agricultural buildings

83312
Integrated engineering services for the construction of 
airfield runways

83312
Integrated engineering services for the construction of 
bridges

83313
Integrated engineering services for the construction of 
chemical and related facilities

83312
Integrated engineering services for the construction of 
civil engineering works

83311
Integrated engineering services for the construction of 
commercial buildings

83312
Integrated engineering services for the construction of 
dams

83312
Integrated engineering services for the construction of 
elevated highways

83312
Integrated engineering services for the construction of 
harbours

83312
Integrated engineering services for the construction of 
highways

83311
Integrated engineering services for the construction of 
industrial buildings

IntegratedInsurance
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83313
Integrated engineering services for the construction of 
industrial plants and processes

83312
Integrated engineering services for the construction of 
irrigation works

83312
Integrated engineering services for the construction of 
local cables and related works

83312
Integrated engineering services for the construction of 
local pipelines and related works

83312
Integrated engineering services for the construction of 
long-distance communication lines

83312
Integrated engineering services for the construction of 
long-distance pipelines

83311
Integrated engineering services for the construction of 
non-residential buildings

83312
Integrated engineering services for the construction of 
outdoor recreation facilities

83312
Integrated engineering services for the construction of 
outdoor sports facilities

83313
Integrated engineering services for the construction of 
power plants

83312
Integrated engineering services for the construction of 
railways

83311
Integrated engineering services for the construction of 
residential buildings

83312
Integrated engineering services for the construction of 
roads

83312
Integrated engineering services for the construction of 
streets

83312
Integrated engineering services for the construction of 
subways

83312
Integrated engineering services for the construction of 
the construction of long-distance power lines (cables)

83319
Integrated engineering services for the construction of 
traffic control systems

83312
Integrated engineering services for the construction of 
tunnels

83312
Integrated engineering services for the construction of 
waterways

83312
Integrated engineering services for the construction of 
waterworks

91137
Integrated facilities for flood control, administrative 
services related to the construction of

91137
Integrated facilities for flood control, administrative 
services related to the design of

91137
Integrated facilities for flood control, administrative 
services related to the improvement of

91137
Integrated facilities for flood control, administrative 
services related to the operation of

91137
Integrated facilities for flood control, administrative 
services related to the planning of

91137
Integrated facilities for irrigation, administrative services 
related to the construction of

91137
Integrated facilities for irrigation, administrative services 
related to the design of

91137
Integrated facilities for irrigation, administrative ser-
vices related to the improvement of

91137
Integrated facilities for irrigation, administrative ser-
vices related to the operation of

91137
Integrated facilities for irrigation, administrative ser-
vices related to the planning of

91137
Integrated facilities for navigation, administrative ser-
vices related to the construction of

91137
Integrated facilities for navigation, administrative ser-
vices related to the design of

91137
Integrated facilities for navigation, administrative ser-
vices related to the improvement of

91137
Integrated facilities for navigation, administrative ser-
vices related to the operation of

91137
Integrated facilities for navigation, administrative ser-
vices related to the planning of

91137
Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the construction of

91137
Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the design of

91137
Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the improvement of

91137
Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the operation of

91137
Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the planning of

91137
Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the construction of

91137
Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the design of

91137
Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the improvement of

91137
Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the operation of

91137
Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the planning of

83563Integrated mechanical systems, testing and analysis of

83141
Integration, hardware and software, consulting services 
concerning

82130Intellectual property rights consultancy services
82130Intellectual property rights, certification of
82130Intellectual property rights, drafting of
82130Intellectual property rights, preparation of
91240Intelligence services, military
91240Intelligence, military, administrative services related to
84110Interconnection services, telecommunications

81300
Interdisciplinary research and experimental development 
services

91114
Interdisciplinary research, administrative services 
related to

83410Interior decorating services
83410Interior decorating, drawing-up of designs for
83410Interior decorators, services of
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83410Interior design services
54720Interior plaster work, construction of
83410Interior spaces, planning and designing of
54760Interior staircases, installation of
54720Interior stucco work, construction of
85330Interior walls, cleaning of
85990Intermediaries, business services of
97320Interment services
85210Internal investigation services
99000International organizations, services provided by
91230International peacekeeping services
84220Internet access service, broadband
84220Internet access service, mobile
84220Internet access service, narrowband
84220Internet access service, remote
84220Internet access, by cable
84220Internet access, dial-up
84220Internet access, DSL level service
84220Internet access, ISDN level service
84220Internet access, wireless

83633
Internet advertising space, sale of, directly by web 
publishers

84210Internet backbone services
84290Internet conferencing services
84290Internet fax services
84290Internet integrated messaging services
84300Internet publishing services
84290Internet telephony services
84210Internet traffic transport services
93122Interpretation of electrocardiograms
93122Interpretation of endoscopies
93122Interpretation of x-ray photographs
91270Interpretation services, legal
83910Interpretation services, oral
64314Interurban airport limousine services
64313Interurban passenger transportation by bus, scheduled

64313
Interurban passenger transportation by tramway,  
scheduled

64313
Interurban passenger transportation by trolley,  
scheduled

64211Interurban passenger transportation provided by railway
64211Interurban railway transport services of passengers

64313
Interurban scheduled road transport services of  
passengers

64314
Interurban special-purpose passenger transportation by 
bus, scheduled

64314
Interurban special-purpose passenger transportation by 
tramway, scheduled

64314
Interurban special-purpose passenger transportation by 
trolley, scheduled

64314
Interurban special-purpose scheduled road transport 
services of passengers

73330Inventions, patents, licensing services for the right to use

83119
Inventory mangement and control, consulting services 
concerning

71620Investigation of insurance claims
84420Investigation of news for audio-visual media
84410Investigation of news for printed media

83700
Investigation of public opinion regarding economic 
issues

83700Investigation of public opinion regarding political issues
83700Investigation of public opinion regarding social issues
85112Investigation of references by employment agencies
85111Investigation of references by executive search services
91112Investigation of tax violations
85210Investigation services
85910Investigation services, credit
85210Investigation services, internal
85210Investigation services, undercover
71200Investment banking services
71519Investment banking, other services related to
71519Investment banking-related services n.e.c.

71531
Investment fund portfolios, management of, on a fee or 
contract basis

71532Investment fund trustees, services of
71200Investors, purchasing of securities for resale to
87230Invisible mending
84140IP VPN network leased services
84150IP VPN remote access services
54260Iron foundries, general construction of
89410Iron pieces, large, mechanical reduction of
54760Iron work services, decorative
89310Iron, grey, casting of
89310Iron, malleable, casting of
89310Iron, spheroidal, casting of
86110Irrigation systems for agricultural purposes, operation of
83392Irrigation works, corrosion control programmes for

83342
Irrigation works, electrical engineering design services 
for the construction of

83332Irrigation works, electrical installation appraisal of

83332
Irrigation works, engineering advisory and pre-design 
services for the construction of

54230Irrigation works, general construction of

83392
Irrigation works, geotechnical engineering services for 
the construction of

83392
Irrigation works, groundwater assessment for the con-
struction of

83312
Irrigation works, integrated engineering services for the 
construction of

83342
Irrigation works, mechanical engineering design services 
for the construction of

83392
Irrigation works, other engineering services for the 
construction of

IrrigationInterior
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83322
Irrigation works, project management services concern-
ing the construction of

83342
Irrigation works, specialty engineering design services 
for the construction of

83342
Irrigation works, structural engineering design services 
for the construction of

83392Irrigation works, structural failure investigation of
83332Irrigation works, structural installation appraisal of

83352
Irrigation works, technical inspection services during 
the construction of

83392Irrigation works, undertaking contamination studies of

83332
Irrigation works, undertaking environmental impact 
studies of

83332Irrigation works, undertaking project impact studies of

83332
Irrigation works, undertaking technical feasibility  
studies of

91133Issuing of building occupation certificates
71559Issuing of currency by non-central banks
91131Issuing of fishing licences
91131Issuing of hunting licences
91131Issuing of tree-felling licences

54129

J

Jails, general construction of
85330Janitorial and maintenance services, other
54230Jetties, general construction of
62354Jewellery, mail order retail trade services of
62154Jewellery, non-specialized store retail trade services of

62554
Jewellery, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62254Jewellery, specialized store retail trade services of

61154
Jewellery, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61254
Jewellery, wholesale trade services of, on a fee or  
contract basis

83115Job and work methods, consulting services concerning

85112
Job applicants, placement of, in permanent employment 
by others

85112
Job applicants, placement of, in temporary employment 
by others

85112
Job applicants, referral of, for permanent employment 
by others

85112
Job applicants, referral of, for temporary employment 
by others

85112Job applicants, screening of, by employment agencies

85111
Job applicants, screening of, by executive search ser-
vices

85112
Job applicants, selection of, for permanent employment 
by others

85112
Job applicants, selection of, for temporary employment 
by others

85112Job applicants, testing of, by employment agencies

85111Job applicants, testing of, by executive search services
85112Job descriptions, formulation of, by employment agencies

85111
Job descriptions, formulation of, by executive search 
services

54760Joinery services, metal
54760Joinery services, wood

84420
Journalists, independent, services rendered to audio-vi-
sual media by

84410
Journalists, independent, services rendered to printed 
media by

73320
Journals, books and periodicals, reprints and reproduc-
tion, licensing services for the right to use

68111Journals, collection of, by the national postal administration
68111Journals, delivery of, by the national postal administration
73290Journals, rental or leasing of
68111Journals, transport of, by the national postal administration

91270
Judicial system, the, administrative services related to 
the operation of

93319Juvenile correction homes, services of

86129

K

Kennel services
87290Key cutting while you wait
92110Kindergartens, education services provided by
54760Kitchen units, fitted, installation of
73230Kitchenware, rental or leasing of

85400

L

Labelling of packages
91260Laboratories, police, operation of
66300Laboratories, space, services of
93220Laboratory and technical services for livestock
93290Laboratory and technical services for other animals
93210Laboratory and technical services for pet animals
91138Labour exchanges, operation of

91138
Labour policies, administrative services related to the 
implementation of

91138
Labour policy, administrative services related to the 
formulation of

91138
Labour regulations, administrative services related to 
the implementation of

85123Labourers, supplying of, for work assignments
88190Lacquering of furniture
54730Lacquering services
62364Lacquers, mail order retail trade services of
62164Lacquers, non-specialized store retail trade services of
62464Lacquers, other non-store retail trade services of

62564
Lacquers, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62264Lacquers, specialized store retail trade services of
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61164
Lacquers, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61264
Lacquers, wholesale trade services of, on a fee or con-
tract basis

83222Land development costs, estimation of

94222
Land filling, secure chemical, disposal of hazardous 
liquid waste by means of

94222
Land filling, secure chemical, disposal of hazardous 
solid waste by means of

91131
Land improvement and expansion, administrative ser-
vices related to

91131Land reclamation, administrative services related to
72230Land sales on a fee or contract basis

83530
Land surveying services (e.g., marking of property, 
boundary marking)

73114
Land transport equipment n.e.c., rental or leasing of 
without operator

54320Land, agricultural, preparation of
83222Land, commerical, aesthetic landscaping of

72240
Land, non-residential, appraisal of, on a fee or contract 
basis

72230
Land, non-residential, buying of, on a fee or contract 
basis

72230
Land, non-residential, rental of, on a fee or contract 
basis

72230Land, non-residential, sales of, on a fee or contract basis
54330Land, recreation of
83222Land, residential, aesthetic landscaping of
72240Land, residential, appraisal of, on a fee or contract basis
72230Land, residential, buying of, on a fee or contract basis
72230Land, residential, rental of, on a fee or contract basis
72230Land, residential, sales of, on a fee or contract basis
72230Land, vacant, sales of, on a fee or contract basis
72130Land, vacant, subdivided, trade services of
72130Land, vacant, trade services of
83222Landscape architects, services of
83222Landscape architectural services
83222Landscaping construction, inspection services during
83222Landscaping site plans, preparation of
83222Landscaping specifications, preparation of
83222Landscaping working drawings, preparation of
83221Land-use programmes, development of

81240
Languages, research and experimental development 
concerning

88212Lapping of metal work pieces
89410Large iron pieces, mechanical reduction of
54330Large-scale earthworks prior to construction
89122Laser discs, reproduction of, on a fee or contract basis
54720Lathing work, construction of
66300Launching of satellites into space
97130Laundry depots, washing, cleaning and ironing for
91270Law courts related administrative services

91270
Law courts, civil, administrative services related to the 
operation of

91270
Law courts, criminal, administrative services related to 
the operation of

82120Law, administrative, legal advisory services concerning
82120Law, administrative, legal representation concerning

81230
Law, civil, research and experimental development 
concerning

82111
Law, criminal, legal advisory and related services 
concerning

82111
Law, criminal, legal representation and related services 
concerning

81230
Law, criminal, research and experimental development 
concerning

82119
Law, other than criminal, drafting of legal documenta-
tion in relation to

81230
Law, private, research and experimental development 
concerning

81230
Law, public, research and experimental development 
concerning

62385
Lawn and garden equipment, mail order retail trade 
services of

62185
Lawn and garden equipment, non-specialized store retail 
trade services of

62485
Lawn and garden equipment, other non-store retail trade 
services of

62585
Lawn and garden equipment, retail trade services of, on 
a fee or contract basis

62285
Lawn and garden equipment, specialized store retail 
trade services of

61185
Lawn and garden equipment, wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61285
Lawn and garden equipment, wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

62385
Lawn and garden machinery, mail order retail trade 
services of

62185
Lawn and garden machinery, non-specialized store retail 
trade services of

62485
Lawn and garden machinery, other non-store retail trade 
services of

62585
Lawn and garden machinery, retail trade services of, on 
a fee or contract basis

62285
Lawn and garden machinery, specialized store retail 
trade services of

61185
Lawn and garden machinery, wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61285
Lawn and garden machinery, wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

62385Lawn tractors, mail order retail trade services of
62185Lawn tractors, non-specialized store retail trade services of
62485Lawn tractors, other non-store retail trade services of

62585
Lawn tractors, retail trade services of, on a fee or con-
tract basis

62285Lawn tractors, specialized store retail trade services of
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61185
Lawn tractors, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61285
Lawn tractors, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

87159Lawnmowers, maintenance and repair of
73270Lawnmowers, rental or leasing of
54210Laying of ballast
54560Laying of blocks
54750Laying of carpets
54740Laying of ceramic tiles
54740Laying of concrete tiles
54622Laying of drains
54750Laying of flexible floor coverings
54750Laying of linoleum
54750Laying of parquet floors
54210Laying of rail
54740Laying of stone tiles
54750Laying of wood floors
89121Layouts, reprographic, production of
68111Leaflets, collection of, by the national postal administration
68111Leaflets, delivery of, by the national postal administration
68111Leaflets, transport of, by the national postal administration
84140Leased line service, telecommunication
83620Leasing of advertising time or space, on commission

73121
Leasing or rental services concerning agricultural ma-
chinery and equipment without operator

73116
Leasing or rental services concerning aircraft without 
operator

73111
Leasing or rental services concerning cars and light vans 
without operator

73124
Leasing or rental services concerning computers without 
operator

73122
Leasing or rental services concerning construction 
machinery and equipment without operator

73270
Leasing or rental services concerning do-it-yourself 
machinery and equipment

73230
Leasing or rental services concerning furniture and other 
household appliances

73112
Leasing or rental services concerning goods transport 
motor vehicles without operator

73250Leasing or rental services concerning household linen

73123
Leasing or rental services concerning office machinery 
and equipment (exc. computers) without operator

73290Leasing or rental services concerning other goods n.e.c.

73114
Leasing or rental services concerning other land trans-
port equipment without operator

73240
Leasing or rental services concerning pleasure and 
leisure equipment

73113
Leasing or rental services concerning railroad vehicles 
without operator

73125
Leasing or rental services concerning telecommunica-
tions equipment without operator

73210

Leasing or rental services concerning televisions, radios, 
video cassette recorders and related equipment and  
accessories

73260
Leasing or rental services concerning textiles, clothing 
and footwear

73115
Leasing or rental services concerning vessels without 
operator

73220Leasing or rental services concerning videotape
73117Leasing or rental services of containers
97120Leather articles, dry cleaning of
62356Leather goods, mail order retail trade services of

62156
Leather goods, non-specialized store retail trade services 
of

62456Leather goods, other non-store retail trade services of

62556
Leather goods, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62256Leather goods, specialized store retail trade services of

61156
Leather goods, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61256
Leather goods, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

88123Leather product manufacturing services
87159Leather production machinery, maintenance and repair of
62315Leather, mail order retail trade services of
62115Leather, non-specialized store retail trade services of
62415Leather, other non-store retail trade services of

62515
Leather, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62215Leather, specialized store retail trade services of

61115
Leather, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61215
Leather, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

67510Left-luggage office services, bus
67400Left-luggage office services, railway

82111
Legal advisory and representation services concerning 
criminal law

82119
Legal advisory and representation services in judicial 
procedures concerning other fields of law

82120
Legal advisory and representation services in statutory 
procedures of quasi-judicial tribunals, boards, etc.

82120Legal advisory services concerning administrative law
82119Legal advisory services during the litigation process
82119Legal advisory services in non-criminal proceedings
91270Legal advisory services on behalf of government
91270Legal advisory services provided by government
91270Legal aid
82119Legal defence of clients in non-criminal cases
82130Legal documentation and certification services

82119
Legal documentation, drafting of, in relation to law 
other than criminal law

82120
Legal documentation, drafting of, in relation to statutory 
procedures
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82130Legal documents other than for copyrights, certification of
82130Legal documents other than for copyrights, drafting of
82130Legal documents other than for copyrights, preparation of

82130
Legal documents other than for intellectual property 
rights, certification of

82130
Legal documents other than for intellectual property 
rights, drafting of

82130
Legal documents other than for intellectual property 
rights, preparation of

82130Legal documents other than for patents, certification of
82130Legal documents other than for patents, drafting of
82130Legal documents, other, certification of
82130Legal documents, other, drafting of
82130Legal documents, other, preparation of
71339Legal insurance policies, underwriting of
91270Legal interpretation services

83111
Legal organization of a business, the, consulting services 
concerning

82111
Legal representation and related services concerning 
criminal law

82120Legal representation concerning administrative law
82119Legal representation during the litigation process
82119Legal representation in non-criminal proceedings
91270Legal representation services on behalf of government
91270Legal representation services provided by government
82119Legal research in non-criminal cases
82120Legal research in non-judicial cases
82199Legal services n.e.c., other
85990Legal specialists, services of
91111Legislative administration of central bodies
91111Legislative administration of local bodies
91111Legislative administration of regional bodies
73240Leisure equipment, rental or leasing of
84510Lending of books
84510Lending of records
68113Letters, certified, handling of
65129Letters, coastal water transportation of
68120Letters, collection of, by couriers
68111Letters, collection of, by the national postal administration
68120Letters, delivery of, by couriers
68111Letters, delivery of, by the national postal administration
66210Letters, non-scheduled transportation of, by air
64224Letters, railway transport services of
68113Letters, registered, handling of
64336Letters, road transport services of
66210Letters, scheduled transportation of, by air
65129Letters, transoceanic water transportation of
68120Letters, transport of, by couriers
68111Letters, transport of, by the national postal administration

64336
Letters, transportation of, by land transport other than 
railway

63192Letting of apartment hotels

63192Letting of boarding houses
63192Letting of farmhouses
63192Letting of private apartments
63192Letting of private homes
63192Letting of rooming houses
63192Letting services of furnished accommodation
63192Letting services of houseboats (stationary boats only)
88212Levelling of metal work pieces
91210Libraries located abroad, operation of
54129Libraries, general construction of
84510Library services
91131Licences, fishing, issuing of
91131Licences, hunting, issuing of
91131Licences, tree-felling, issuing of
85990Licenses, management of
73310Licensing services for the right to use computer software

73320
Licensing services for the right to use entertainment, 
literary or acoustic originals

73390
Licensing services for the right to use information on 
mineral exploration

73390
Licensing services for the right to use other non-finan-
cial intangible produced assets

73330Licensing services for the right to use patented entities

73390
Licensing services for the right to use specialized 
knowledge (intangible fixed assets)

73340
Licensing services for the right to use trademarks and 
franchises

71311Life insurance and individual pension services
71311Life insurance policies, underwriting of
71410Life reinsurance services
54691Lift and escalator installation services
87159Lifting and handling equipment, maintenance and repair of

73129
Lifting and handling equipment, rental or leasing of, 
without operator

54230Lifts, boat, general construction of
67610Lifts, boat, services of
87159Lifts, goods, maintenance and repair of
54691Lifts, installation of
87159Lifts, maintenance and repair of
89310Light metals, casting of
73111Light vans, rental or leasing of, without operator
81110Light, research and experimental development concerning
67300Lighthouses and similar aids to navigation, services of
96320Lighting designers, services of

96130
Lighting equipment, operation of, except for the  
performing arts

62343Lighting, articles for, mail order retail trade services of

62143
Lighting, articles for, non-specialized store retail trade 
services of

62443
Lighting, articles for, other non-store retail trade  
services of

LightingLegal
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62543
Lighting, articles for, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62243
Lighting, articles for, specialized store retail trade 
services of

61143
Lighting, articles for, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61243
Lighting, articles for, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

54614Lightning conductors, installation of
54210Lights, traffic, installation of
67300Lightships and similar aids to navigation, services of
64314Limousine services, airport, interurban
64312Limousine services, airport, suburban
64312Limousine services, airport, urban
73250Linen, household, rental or leasing of
62332Linens, household, mail order retail trade services of

62132
Linens, household, non-specialized store retail trade 
services of

62432Linens, household, other non-store retail trade services of

62532
Linens, household, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62232Linens, household, specialized store retail trade services of

61132
Linens, household, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61232
Linens, household, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

54252
Lines, local communication transmission, general 
construction of

81240
Linguistics, research and experimental development 
concerning

54590Linings, refractory, construction of
54750Linoleum, laying of
86210Liquefaction of natural gas for transportation

62391
Liquid fuels and related products, mail order retail trade 
services of

62191
Liquid fuels and related products, non-specialized store 
retail trade services of

62491
Liquid fuels and related products, other non-store retail 
trade services of

62591
Liquid fuels and related products, retail trade services 
of, on a fee or contract basis

62291
Liquid fuels and related products, specialized store retail 
trade services of

61191
Liquid fuels and related products, wholesale trade ser-
vices of, except on a fee or contract basis

61291
Liquid fuels and related products, wholesale trade ser-
vices of, on a fee or contract basis

94222
Liquid waste, hazardous, disposal of, by means of 
incineration

94222
Liquid waste, hazardous, disposal of, by means of 
secure chemical land filling

94222Liquid waste, hazardous, disposal of, by means of storage
94222Liquid waste, hazardous, treatment of

83112Liquidity management, consulting services concerning

65222
Liquids, bulk, inland water transportation of, in special 
tankers

67220Liquids, bulk, storage of

64222
Liquids, bulk, transportation of, by railway in special 
tank cars

64332
Liquids, bulk, transportation of, by road in special tank 
trucks

67220Liquids, bulk, warehousing of
92190Literacy programmes, adult
96290Literary works, management of rights to

81210
Literature, research and experimental development 
concerning

82119Litigation process, the, legal advisory services during
82119Litigation process, the, legal representation during
62314Live animals, mail order retail trade services of
62114Live animals, non-specialized store retail trade services of
62414Live animals, other non-store retail trade services of

62514
Live animals, retail trade services of, on a fee or con-
tract basis

62214Live animals, specialized store retail trade services of

61114
Live animals, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61214
Live animals, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

96290Live entertainment services n.e.c.
83813Live events, photographing of
83813Live events, videotaping of
96122Live radio programmes, production of
96121Live television programmes, production of

81140
Livestock breeding, research and experimental develop-
ment concerning

93220Livestock, dental services delivered to
93220Livestock, hospital services for
93220Livestock, laboratory and technical services for
93220Livestock, medical services delivered to
93220Livestock, non-hospital services for
93220Livestock, surgical services delivered to
93220Livestock, veterinary services for
54260Loading stations, general construction of
85910Loan applicants, evaluating the financial status of
71559Loans, brokerage of
91111Local bodies, executive administration of
91111Local bodies, legislative administration of

83392
Local cables and related works, corrosion control pro-
grammes for

83342
Local cables and related works, electrical engineering 
design services for the construction of

83332
Local cables and related works, electrical installation 
appraisal of

83332
Local cables and related works, engineering advisory 
and pre-design services for the construction of
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54252Local cables and related works, general construction of

83392
Local cables and related works, geotechnical engineer-
ing services for the construction of

83392
Local cables and related works, groundwater assessment 
for the construction of

83312
Local cables and related works, integrated engineering 
services for the construction of

83342
Local cables and related works, mechanical engineering 
design services for the construction of

83332
Local cables and related works, mechanical installation 
appraisal of

83392
Local cables and related works, other engineering ser-
vices for the construction of

83322
Local cables and related works, project management 
services concerning the construction of

54252Local cables and related works, repair of

83342
Local cables and related works, specialty engineering 
design services for the construction of

83342
Local cables and related works, structural engineering 
design services for the construction of

83392
Local cables and related works, structural failure inves-
tigation of

83332
Local cables and related works, structural installation 
appraisal of

83352
Local cables and related works, technical inspection 
services during the construction of

83392
Local cables and related works, undertaking contamina-
tion studies of

83332
Local cables and related works, undertaking environ-
mental impact studies of

83332
Local cables and related works, undertaking project 
impact studies of

83332
Local cables and related works, undertaking technical 
feasibility studies of

54252
Local communication transmission lines, general con-
struction of

64340Local delivery by freight taxis
64340Local delivery of food
64340Local delivery services, miscellaneous
91124Local festivities, support services for
84110Local loops to telecommunication services providers

83392
Local pipelines and related works, corrosion control 
programmes for

83342
Local pipelines and related works, electrical engineering 
design services for the construction of

83332
Local pipelines and related works, electrical installation 
appraisal of

83332
Local pipelines and related works, engineering advisory 
and pre-design services for the construction of

83392
Local pipelines and related works, geotechnical engi-
neering services for the construction of

83392
Local pipelines and related works, groundwater assess-
ment for the construction of

83312
Local pipelines and related works, integrated engineering 
services for the construction of

83342
Local pipelines and related works, mechanical engineering 
design services for the construction of

83332
Local pipelines and related works, mechanical installation 
appraisal of

83392
Local pipelines and related works, other engineering 
services for the construction of

83322
Local pipelines and related works, project management 
services concerning the construction of

83342
Local pipelines and related works, specialty engineering 
design services for the construction of

83342
Local pipelines and related works, structural engineering 
design services for the construction of

83392
Local pipelines and related works, structural failure 
investigation of

83332
Local pipelines and related works, structural installation 
appraisal of

83352
Local pipelines and related works, technical inspection 
services during the construction of

83392
Local pipelines and related works, undertaking contami-
nation studies of

83332
Local pipelines and related works, undertaking environ-
mental impact studies of

83332
Local pipelines and related works, undertaking project 
impact studies of

83332
Local pipelines and related works, undertaking technical 
feasibility studies of

54251Local pipelines, general construction of
83510Locating of mineral desposits
54230Locks, marine, general construction of
67610Locks, marine, services of
87141Locks, motor vehicle, repair of
87149Locomotives, railway, maintenance and repair of
87149Locomotives, tramway, maintenance and repair of
63199Lodging services n.e.c., other
63110Lodging, hotel, and related services
63110Lodging, inn, and related services
63110Lodging, motel, and related services
67811Lodging, tourist, sales of, on a fee or contract basis
83119Logistic consulting services
86140Logs, cutting of
86140Logs, debarking of
86140Logs, felling of
86140Logs, transport of, within the forest

83392
Long-distance communication lines, corrosion control 
programmes for

83342
Long-distance communication lines, electrical engineering 
design services for the construction of

83332
Long-distance communication lines, electrical installation 
appraisal of

83332
Long-distance communication lines, engineering advisory 
and pre-design services for the construction of
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54242
Long-distance communication lines, general  
construction of

83392
Long-distance communication lines, geotechnical  
engineering services for the construction of

83392
Long-distance communication lines, groundwater  
assessment for the construction of

83312
Long-distance communication lines, integrated  
engineering services for the construction of

83342
Long-distance communication lines, mechanical  
engineering design services for the construction of

83332
Long-distance communication lines, mechanical  
installation appraisal of

83392
Long-distance communication lines, other engineering 
services for the construction of

83322
Long-distance communication lines, project management 
services concerning the construction of

54242Long-distance communication lines, repair of

83342
Long-distance communication lines, specialty engineering 
design services for the construction of

83342
Long-distance communication lines, structural engineering 
design services for the construction of

83392
Long-distance communication lines, structural failure 
investigation of

83332
Long-distance communication lines, structural installa-
tion appraisal of

83352
Long-distance communication lines, technical inspec-
tion services during the construction of

83392
Long-distance communication lines, undertaking con-
tamination studies of

83332
Long-distance communication lines, undertaking envi-
ronmental impact studies of

83332
Long-distance communication lines, undertaking project 
impact studies of

83332
Long-distance communication lines, undertaking technical 
feasibility studies of

83392
Long-distance pipelines, corrosion control programmes 
for

83342
Long-distance pipelines, electrical engineering design 
services for the construction of

83332Long-distance pipelines, electrical installation appraisal of

83332
Long-distance pipelines, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

54241Long-distance pipelines, general construction of

83392
Long-distance pipelines, geotechnical engineering 
services for the construction of

83392
Long-distance pipelines, groundwater assessment for 
the construction of

83312
Long-distance pipelines, integrated engineering services 
for the construction of

83342
Long-distance pipelines, mechanical engineering design 
services for the construction of

83332
Long-distance pipelines, mechanical installation  
appraisal of

83392
Long-distance pipelines, other engineering services for 
the construction of

83322
Long-distance pipelines, project management services 
concerning the construction of

83342
Long-distance pipelines, specialty engineering design 
services for the construction of

83342
Long-distance pipelines, structural engineering design 
services for the construction of

83392Long-distance pipelines, structural failure investigation of
83332Long-distance pipelines, structural installation appraisal of

83352
Long-distance pipelines, technical inspection services 
during the construction of

83392
Long-distance pipelines, undertaking contamination 
studies of

83332
Long-distance pipelines, undertaking environmental 
impact studies of

83332
Long-distance pipelines, undertaking project impact 
studies of

83332
Long-distance pipelines, undertaking technical feasibility 
studies of

83392
Long-distance power lines (cables), corrosion control 
programmes for

83342
Long-distance power lines (cables), electrical engineer-
ing design services for the construction of

83332
Long-distance power lines (cables), electrical installa-
tion appraisal of

83332
Long-distance power lines (cables), engineering advisory 
and pre-design services for the construction of

54242Long-distance power lines (cables), general construction of

83392
Long-distance power lines (cables), geotechnical engi-
neering services for the construction of

83392
Long-distance power lines (cables), groundwater assess-
ment for the construction of

83312
Long-distance power lines (cables), integrated engineer-
ing services for the construction of

83342
Long-distance power lines (cables), mechanical engineering 
design services for the construction of

83332
Long-distance power lines (cables), mechanical installation 
appraisal of

83392
Long-distance power lines (cables), other engineering 
services for the construction of

83322
Long-distance power lines (cables), project management 
services concerning the construction of

54242Long-distance power lines (cables), repair of

83342
Long-distance power lines (cables), specialty engineer-
ing design services for the construction of

83342
Long-distance power lines (cables), structural engineer-
ing design services for the construction of

83392
Long-distance power lines (cables), structural failure 
investigation of

83332
Long-distance power lines (cables), structural installa-
tion appraisal of

83352
Long-distance power lines (cables), technical inspection 
services during the construction of
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83392
Long-distance power lines (cables), undertaking con-
tamination studies of

83332
Long-distance power lines (cables), undertaking envi-
ronmental impact studies of

83332
Long-distance power lines (cables), undertaking project 
impact studies of

83332
Long-distance power lines (cables), undertaking techni-
cal feasibility studies of

84110
Long-distance service (bulk minutes) to telecommunica-
tions service providers

84121
Long-distance telephony bundled with Internet access 
services

84121Long-distance telephony, fixed, flat-rate plans
84121Long-distance telephony, fixed, measured service
73112Lorries, rental or leasing of, without operator
83564Lorries, technical inspection of
71620Loss estimation, insurance-related
67510Lost and found office services, bus
67400Lost and found office services, railway
54210Lots, parking, general construction services of
96920Lotteries, organization of
96920Lottery tickets, sales of
87210Luggage, repair of

64339

M

Macadam, tarred, transportation of, by road in special-
ized vehicles

85123Machine operators, supplying of, for work assignments
83569Machine parts, magnetic testing of
83569Machine parts, radiographic testing of
83569Machine parts, ultrasonic testing of
73129Machine tools, rental or leasing of, without operator
88239Machinery and equipment manufacturing services, other
87320Machinery and equipment n.e.c., installation of

87159
Machinery and equipment n.e.c., maintenance and 
repair of

71334Machinery insurance policies, underwriting of
62389Machinery n.e.c., other, mail order retail trade services of

62189
Machinery n.e.c., other, non-specialized store retail 
trade services of

62489
Machinery n.e.c., other, other non-store retail trade 
services of

62589
Machinery n.e.c., other, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

62289
Machinery n.e.c., other, specialized store retail trade 
services of

61189
Machinery n.e.c., other, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61289
Machinery n.e.c., other, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

73129Machinery n.e.c., rental or leasing of, without operator
83812Machinery, photographing of

81130
Machinery, research and experimental development 
concerning

87159Machine-tools, maintenance and repair of
85123Machinists, supplying of, for work assignments
62351Magazines, mail order retail trade services of
62151Magazines, non-specialized store retail trade services of
62451Magazines, other non-store retail trade services of
73290Magazines, rental or leasing of

62551
Magazines, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62251Magazines, specialized store retail trade services of

61151
Magazines, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61251
Magazines, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

73124Magnetic readers, rental or leasing of, without operator
83569Magnetic testing of machine parts
83569Magnetic testing of structures
83520Magnetometric surveying services
85122Maids, supplying of, for employment by others

62382
Mail order retail trade service of other transport equipment, 
except bicycles

62364Mail order retail trade service of paints
62385Mail order retail trade services of agricultural equipment
62385Mail order retail trade services of agricultural machinery

62319
Mail order retail trade services of agricultural raw 
materials n.e.c.

62385Mail order retail trade services of agricultural tractors
62372Mail order retail trade services of agro-chemical products
62311Mail order retail trade services of animal feed
62343Mail order retail trade services of articles for lighting
62333Mail order retail trade services of articles of clothing
62333Mail order retail trade services of articles of fur
62325Mail order retail trade services of bakery products
62326Mail order retail trade services of beverages
62351Mail order retail trade services of books

62362
Mail order retail trade services of ceramic sanitary 
fixtures

62345Mail order retail trade services of china

62386
Mail order retail trade services of civil engineering 
equipment

62386
Mail order retail trade services of civil engineering 
machinery

62376Mail order retail trade services of cleaning materials
62354Mail order retail trade services of clocks
62333Mail order retail trade services of clothing accessories
62327Mail order retail trade services of cocoa
62327Mail order retail trade services of coffee
62384Mail order retail trade services of computers
62386Mail order retail trade services of construction equipment
62386Mail order retail trade services of construction machinery
62361Mail order retail trade services of construction materials
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62346Mail order retail trade services of cooper's ware
62346Mail order retail trade services of cork goods
62375Mail order retail trade services of cosmetic articles
62345Mail order retail trade services of crockery
62332Mail order retail trade services of curtains
62345Mail order retail trade services of cutlery
62322Mail order retail trade services of dairy products

62332
Mail order retail trade services of diverse household 
articles of textile materials

62322Mail order retail trade services of edible oils
62322Mail order retail trade services of eggs
62331Mail order retail trade services of fabrics
62322Mail order retail trade services of fats
62372Mail order retail trade services of fertilizers
62324Mail order retail trade services of fish
62362Mail order retail trade services of fittings
62362Mail order retail trade services of fixtures
62361Mail order retail trade services of flat glass
62363Mail order retail trade services of floor coverings
62312Mail order retail trade services of flowers
62329Mail order retail trade services of food products n.e.c.
62334Mail order retail trade services of footwear
62321Mail order retail trade services of fruit
62323Mail order retail trade services of game
62353Mail order retail trade services of games

62391
Mail order retail trade services of gaseous fuels and 
related products

62345Mail order retail trade services of glassware
62311Mail order retail trade services of grain
62365Mail order retail trade services of hand tools
62365Mail order retail trade services of hardware
62315Mail order retail trade services of hides
62344Mail order retail trade services of household appliances

62349
Mail order retail trade services of household articles 
n.e.c.

62349
Mail order retail trade services of household equipment 
n.e.c.

62341Mail order retail trade services of household furniture
62332Mail order retail trade services of household linens
62354Mail order retail trade services of jewellery
62364Mail order retail trade services of lacquers

62385
Mail order retail trade services of lawn and garden 
equipment

62385
Mail order retail trade services of lawn and garden 
machinery

62385Mail order retail trade services of lawn tractors
62315Mail order retail trade services of leather
62356Mail order retail trade services of leather goods

62391
Mail order retail trade services of liquid fuels and 
related products

62314Mail order retail trade services of live animals
62351Mail order retail trade services of magazines

62323Mail order retail trade services of meat
62373Mail order retail trade services of medical goods
62386Mail order retail trade services of mining equipment
62386Mail order retail trade services of mining machinery

62359
Mail order retail trade services of miscellaneous con-
sumer goods n.e.c.

62345
Mail order retail trade services of miscellaneous house-
hold utensils

62381
Mail order retail trade services of motor vehicles and 
related parts and accessories

62381
Mail order retail trade services of motorcycles and 
related parts and accessories

62342Mail order retail trade services of music scores
62342Mail order retail trade services of musical instruments
62332Mail order retail trade services of net curtains
62351Mail order retail trade services of newspapers
62383Mail order retail trade services of office furniture
62383Mail order retail trade services of office machinery
62311Mail order retail trade services of oilseeds
62311Mail order retail trade services of oleaginous fruits
62352Mail order retail trade services of optical equipment
62374Mail order retail trade services of orthopaedic devices
62374Mail order retail trade services of orthopaedic instruments
62389Mail order retail trade services of other equipment n.e.c.

62387
Mail order retail trade services of other industry-specific 
equipment and related operating supplies

62387
Mail order retail trade services of other industry-specific 
machinery and related operating supplies

62389Mail order retail trade services of other machinery n.e.c.
62399Mail order retail trade services of other products n.e.c.
62324Mail order retail trade services of other seafood
62346Mail order retail trade services of other wooden ware
62384Mail order retail trade services of packaged software
62394Mail order retail trade services of paper
62394Mail order retail trade services of paperboard
62375Mail order retail trade services of perfumery articles
62314Mail order retail trade services of pet animals
62373Mail order retail trade services of pharmaceutical goods
62352Mail order retail trade services of photographic equipment
62312Mail order retail trade services of plants
62345Mail order retail trade services of pottery
62323Mail order retail trade services of poultry
62352Mail order retail trade services of precision equipment
62342Mail order retail trade services of radio equipment
62342Mail order retail trade services of records
62311Mail order retail trade services of seeds
62315Mail order retail trade services of skins

62381
Mail order retail trade services of snowmobiles and 
related parts and accessories

62391
Mail order retail trade services of solid fuels and related 
products

62327Mail order retail trade services of spices
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62355
Mail order retail trade services of sports goods (incl. 
bicycles)

62351Mail order retail trade services of stationery
62325Mail order retail trade services of sugar confectionery
62374Mail order retail trade services of surgical devices
62374Mail order retail trade services of surgical instruments
62342Mail order retail trade services of tapes
62327Mail order retail trade services of tea
62342Mail order retail trade services of television equipment
62328Mail order retail trade services of tobacco products
62375Mail order retail trade services of toilet soaps
62353Mail order retail trade services of toys
62356Mail order retail trade services of travel accessories
62364Mail order retail trade services of varnishes
62321Mail order retail trade services of vegetables
62363Mail order retail trade services of wallpaper
62354Mail order retail trade services of watches
62346Mail order retail trade services of wickerwork
62331Mail order retail trade services of yarns

64224
Mail, transportation of, by railway on behalf of foreign 
postal authorities

64224
Mail, transportation of, by railway on behalf of national 
postal authorities

68119Mailboxes, rental of
85950Mailing list compilation and mailing services
85950Mailing of envelopes
87159Maintenance and repair of agricultural equipment
87159Maintenance and repair of agricultural machinery
87159Maintenance and repair of agricultural tractors
87149Maintenance and repair of aircraft
87149Maintenance and repair of aircraft engines
87159Maintenance and repair of apparel production machinery
87159Maintenance and repair of beverage processing machinery
87110Maintenance and repair of boilers for central heating
87110Maintenance and repair of boilers for nuclear reactors
87153Maintenance and repair of cellular phones
87154Maintenance and repair of checking instruments
87159Maintenance and repair of compressors
87130Maintenance and repair of computer hardware
87130Maintenance and repair of computing equipment
87130Maintenance and repair of computing machinery
87159Maintenance and repair of construction machinery
87152Maintenance and repair of electric generators
87152Maintenance and repair of electric motors
87152Maintenance and repair of electricity control apparatus
87152Maintenance and repair of electricity distribution apparatus

87159
Maintenance and repair of engines and turbines (except 
aircraft, vehicle and cycle engines)

87159Maintenance and repair of escalators
87153Maintenance and repair of fax machines
87149Maintenance and repair of floating platforms
87159Maintenance and repair of food processing machinery

87159Maintenance and repair of forestry equipment
87159Maintenance and repair of forestry machinery
87159Maintenance and repair of furnace burners
87159Maintenance and repair of furnaces
87159Maintenance and repair of garden tractors

87159
Maintenance and repair of general-purpose machinery 
n.e.c.

87159Maintenance and repair of goods lifts
87110Maintenance and repair of industrial pipe work
87159Maintenance and repair of lawnmowers
87159Maintenance and repair of leather production machinery
87159Maintenance and repair of lifting and handling equipment
87159Maintenance and repair of lifts
87159Maintenance and repair of machine tools
87154Maintenance and repair of measuring instruments
87154Maintenance and repair of medical equipment
87159Maintenance and repair of metallurgical machinery
87159Maintenance and repair of mining machinery
87159Maintenance and repair of moving sidewalks
87290Maintenance and repair of musical instruments
87154Maintenance and repair of navigation instruments
87159Maintenance and repair of non-domestic cooling equipment

87159
Maintenance and repair of non-domestic ventilating 
equipment

87152Maintenance and repair of other electrical equipment n.e.c.
87153Maintenance and repair of pagers
87159Maintenance and repair of paper production machinery

87159
Maintenance and repair of paperboard production 
machinery

87120Maintenance and repair of photocopiers
87149Maintenance and repair of pleasure boats
87159Maintenance and repair of pumps
87159Maintenance and repair of quarrying machinery
87153Maintenance and repair of radio transmitters
87149Maintenance and repair of railway locomotives
87149Maintenance and repair of railway rolling stock
87149Maintenance and repair of ships
87149Maintenance and repair of sporting boats
87110Maintenance and repair of steam generators
87154Maintenance and repair of surgical equipment
87159Maintenance and repair of taps and valves
87153Maintenance and repair of telephones
87153Maintenance and repair of television transmitters
87154Maintenance and repair of testing instruments
87159Maintenance and repair of textile production machinery
87159Maintenance and repair of tobacco processing machinery
87149Maintenance and repair of tramway locomotives
87149Maintenance and repair of tramway rolling stock

87159
Maintenance and repair of weapons and weapons 
systems

87110
Maintenance and repair services of fabricated metal 
products, except machinery and equipment

MaintenanceMail
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87159
Maintenance and repair services of machinery and 
equipment n.e.c.

87141Maintenance and repair services of motor vehicles

87142
Maintenance and repair services of motorcycles and 
snowmobiles

87120
Maintenance and repair services of office and account-
ing machinery

87290Maintenance and repair services of other goods n.e.c.

87149
Maintenance and repair services of other transport 
equipment

87143
Maintenance and repair services of trailers, semi-trailers 
and other motor vehicles n.e.c.

67790
Maintenance and upkeep of aircraft not involving 
repairs

67610Maintenance of barge canals
67610Maintenance of boat canals
96421Maintenance of botanical gardens
85230Maintenance of burglar alarms
67610Maintenance of canalized rivers
97310Maintenance of cemeteries
54631Maintenance of central heating control systems
83160Maintenance of computer systems
54631Maintenance of domestic boilers
54631Maintenance of domestic burners
69112Maintenance of electric meters
85230Maintenance of fire alarms
85990Maintenance of gardens
69120Maintenance of gas meters
96422Maintenance of national parks
96422Maintenance of nature reserves
67610Maintenance of other artificial inland waterways
85230Maintenance of security systems
67610Maintenance of ship canals
69210Maintenance of water meters
96421Maintenance of zoological gardens
54210Maintenance services, road
85123Maintenance workers, supplying of, for work assignments
97220Make-up counselling services
89310Malleable iron, casting of
71335Malpractice insurance policies, underwriting of
83111Management audits, consulting services concerning
83112Management consulting services, financial
83111Management consulting services, general
83114Management consulting services, marketing
83119Management consulting services, other
83115Management consulting services, production

83111
Management information systems, consulting services 
concerning

83111Management issues, other, consulting services concerning

72212
Management of agricultural property on a fee or con-
tract basis

97310Management of cemeteries

72212
Management of commercial property on a fee or  
contract basis

85990
Management of copyright revenues other than from 
films

85990Management of copyrights other than from films

72211
Management of dwellings in joint ownership, on a fee 
or contract basis

71532Management of estates

72212
Management of forestry property on a fee or contract 
basis

85990Management of franchises (rights)
72211Management of houses on a fee or contract basis

72212
Management of industrial property on a fee or contract 
basis

71531
Management of investment fund portfolios on a fee or 
contract basis

85990Management of licenses

72212
Management of multiple-use buildings that are primarily 
non-residential, on a fee or contract basis

72211
Management of multi-unit apartment buildings that are 
primarily residential, on a fee or contract basis

96411Management of museum collections

71531
Management of mutual fund portfolios on a fee or 
contract basis

72212
Management of non-residential property on a fee or 
contract basis

85990Management of patents

71531
Management of pension fund portfolios on a fee or 
contract basis

91122Management of public clinics
91122Management of public convalescent homes
91112Management of public debt
91122Management of public dental clinics
91112Management of public funds
91122Management of public hospitals
91122Management of public nursing homes

72211
Management of residential mobile home sites on a fee 
or contract basis

72211
Management of residential property on a fee or contract 
basis

96290Management of rights to artistic works
85990Management of rights to industrial property
96290Management of rights to literary works
96290Management of rights to musical works
91121Management of schools and other educational institutions
96510Management of sports events by sports clubs
85990Management of trade marks
71532Management of trusts

83111
Management reports and controls, consulting services 
concerning

83190
Management services, other, except construction project 
management services
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73114Man-drawn passenger vehicles, rental of, without operator
64334Man-drawn vehicles, road transport services of freight by

64324
Man-drawn vehicles, road transport services of  
passengers by

83113Mangement consulting services, human resources
83150Mangement of computer facilities

71531
Mangement of trust fund portfolios on a fee or contract 
basis

97220Manicure services
85400Manual packaging services
83219Manuals, operating, provision of, by architects

83393
Manufacturing constructions, corrosion control  
programmes for

83343
Manufacturing constructions, electrical engineering 
design services for

83333
Manufacturing constructions, electrical installation  
appraisal of

83333
Manufacturing constructions, engineering advisory and 
pre-design services for

83393
Manufacturing constructions, geotechnical engineering 
services for

83393Manufacturing constructions, groundwater assessment for

83313
Manufacturing constructions, integrated engineering 
services for

83343
Manufacturing constructions, mechanical engineering 
design services for

83333
Manufacturing constructions, mechanical installation 
appraisal of

83393
Manufacturing constructions, other engineering  
services for

83323
Manufacturing constructions, project management 
services concerning

83343
Manufacturing constructions, specialty engineering 
design services for

83343
Manufacturing constructions, structural engineering 
design services for

83393
Manufacturing constructions, structural failure  
investigation of

83333
Manufacturing constructions, structural installation 
appraisal of

83353
Manufacturing constructions, technical inspection  
services during the construction of

83393
Manufacturing constructions, undertaking contamination 
studies of

83333
Manufacturing constructions, undertaking project 
impact studies of

83333
Manufacturing constructions, undertaking technical 
feasibility studies of

91133Manufacturing information services
89320Manufacturing of metal objects by pressure
89320Manufacturing of metal objects by sintering
89320Manufacturing of metal objects from metal powders

88190
Manufacturing services, except of metal products,  
machinery and equipment, other

91133
Manufacturing, administrative services related to the 
development of

91133
Manufacturing, administrative services related to the 
expansion of

91133
Manufacturing, administrative services related to the 
improvement of

91133
Manufacturing, support services related to the  
administration of

83333
Manufacutring constructions, undertaking environmental 
impact studies of

73320
Manuscripts, original reprints and reproduction,  
licensing services for the right to use

83540Map-making services
83540Maps, cadastral, preparation or revision of
83540Maps, hydrographic, preparation or revision of
83540Maps, planimetric, preparation or revision of
83540Maps, road, preparation or revision of
83540Maps, topographic, preparation or revision of
54230Marinas, general construction of
91260Marine fireboat services
71332Marine insurance policies, underwriting of
54230Marine locks, general construction of
67610Marine locks, services of
71332Marine, aviation, and other transport insurance services
83700Market analysis based on use of econometric models
83700Market analysis based on use of research monographs
83700Market analysis based on use of statistics
83700Market analysis based on use of surveys
71551Market analysis services

91138
Market entry, administrative services related to the 
regulation of restraints on

71551Market intelligence services
83700Market research and public opinion polling services
83114Marketing management consulting services
83114Marketing operations, consulting services concerning

83114
Marketing strategy analysis, consulting services  
concerning

83114
Marketing strategy formulation, consulting services 
concerning

91133
Marketing, mineral resource, administrative services 
related to

91138
Markets, commodity, administrative services related to 
the regulation of

91138
Markets, equity, administrative services related to the 
regulation of

71542Markets, financial, monitoring of
71541Markets, financial, operation of
71542Markets, financial, regulation of
83530Marking of property
97990Marriage agencies, services of

MarriageMan
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82130Marriage contracts, drawing-up of
93329Marriage guidance services
54560Masonry services

97230
Massage, non-therapeutic, physical well-being services 
delivered by

83115Material utilization, consulting services concerning
83562Materials, other, ductility testing and analysis of

83562
Materials, other, electrical conductivity testing and 
analysis of

83562Materials, other, fatigue resistance testing and analysis of
83562Materials, other, hardness testing and analysis of
83562Materials, other, high-temperature testing and analysis of
83562Materials, other, impact resistance testing and analysis of
83562Materials, other, radioactivity testing and analysis of
83562Materials, other, strength testing and analysis of

83562
Materials, other, testing and analysis of the physical 
properties of

83562
Materials, other, testing and analysis of the tensile 
properties of

91310
Maternity benefits schemes, administrative services 
related to

93191Maternity care for patients at home
83139Mathematical consulting services
83139Mathematicians, consulting, services of
73230Mattress supports, rental or leasing of
73230Mattresses, rental or leasing of
63220Meal serving services in self-service facilities
63210Meal serving services with full restaurant services
63230Meals on wheels, services of

73129
Measuring apparatus, scientific, rental or leasing of, 
without operator

87154Measuring instruments, maintenance and repair of
88111Meat and meat products, cooking of
88111Meat and meat products, freezing of
88111Meat and meat products, preservation of
88111Meat and meat products, treatment of
62323Meat, mail order retail trade services of
62123Meat, non-specialized store retail trade services of
62423Meat, other non-store retail trade services of
62523Meat, retail trade services of, on a fee or contract basis
62223Meat, specialized store retail trade services of

61123
Meat, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61223
Meat, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

89410Mechanical crushing of bicycles
89410Mechanical crushing of cars
89410Mechanical crushing of metal waste
89410Mechanical crushing of washing machines

83343
Mechanical engineering design services for manufacturing 
constructions

83343
Mechanical engineering design services for mining 
constructions

83349
Mechanical engineering design services for other  
construction projects

83343
Mechanical engineering design services for the automation 
of industrial processes

83341
Mechanical engineering design services for the  
construction of agricultural buildings

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of airfield runways

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of bridges

83343
Mechanical engineering design services for the  
construction of chemical and related facilities

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of civil engineering works

83341
Mechanical engineering design services for the  
construction of commercial buildings

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of dams

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of elevated highways

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of harbours

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of highways

83341
Mechanical engineering design services for the  
construction of industrial buildings

83343
Mechanical engineering design services for the  
construction of industrial plants and processes

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of irrigation works

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of local cables and related works

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of local pipelines and related works

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of long-distance communication lines

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of long-distance pipelines

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of long-distance power lines (cables)

83341
Mechanical engineering design services for the  
construction of non-residential buildings

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of outdoor recreation facilities

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of outdoor sports facilities

83343
Mechanical engineering design services for the  
construction of power plants

83342
Mechanical engineering design services for the  
construction of railways

83341
Mechanical engineering design services for the  
construction of residential buildings
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83342
Mechanical engineering design services for the con-
struction of roads

83342
Mechanical engineering design services for the con-
struction of streets

83342
Mechanical engineering design services for the con-
struction of subways

83349
Mechanical engineering design services for the con-
struction of traffic control systems

83342
Mechanical engineering design services for the con-
struction of tunnels

83342
Mechanical engineering design services for the con-
struction of waterways

83342
Mechanical engineering design services for the con-
struction of waterworks

83563Mechanical equipment, testing and analysis of
83331Mechanical installation appraisal of agricultural buildings
83332Mechanical installation appraisal of airfield runways
83332Mechanical installation appraisal of bridges

83333
Mechanical installation appraisal of chemical and 
related facilities

83332
Mechanical installation appraisal of civil engineering 
works

83331Mechanical installation appraisal of commercial buildings
83332Mechanical installation appraisal of dams
83332Mechanical installation appraisal of elevated highways
83332Mechanical installation appraisal of harbours
83332Mechanical installation appraisal of highways
83331Mechanical installation appraisal of industrial buildings

83333
Mechanical installation appraisal of industrial plants and 
processes

83332
Mechanical installation appraisal of local cables and 
related works

83332
Mechanical installation appraisal of local pipelines and 
related works

83332
Mechanical installation appraisal of long-distance  
communication lines

83332
Mechanical installation appraisal of long-distance 
pipelines

83332
Mechanical installation appraisal of long-distance power 
lines (cables)

83333
Mechanical installation appraisal of manufacturing 
constructions

83333
Mechanical installation appraisal of mining construc-
tions

83331
Mechanical installation appraisal of non-residential 
buildings

83339
Mechanical installation appraisal of other construction 
projects

83332
Mechanical installation appraisal of outdoor recreation 
facilities

83332
Mechanical installation appraisal of outdoor sports 
facilities

83333Mechanical installation appraisal of power plants
83332Mechanical installation appraisal of railways

83331Mechanical installation appraisal of residential buildings
83332Mechanical installation appraisal of roads
83332Mechanical installation appraisal of streets
83332Mechanical installation appraisal of subways

83333
Mechanical installation appraisal of the automation of 
industrial processes

83339
Mechanical installation appraisal of traffic control 
systems

83332Mechanical installation appraisal of tunnels
83332Mechanical installation appraisal of waterways
83332Mechanical installation appraisal of waterworks
89410Mechanical reduction of large iron pieces
89410Mechanical reduction of railway wagons
83563Mechanical systems, integrated, testing and analysis of
83563Mechanical testing and analysis of aircraft
83563Mechanical testing and analysis of appliances
83563Mechanical testing and analysis of automobiles

83563
Mechanical testing and analysis of communication 
equipment

83563Mechanical testing and analysis of dams
83563Mechanical testing and analysis of motors
83563Mechanical testing and analysis of ships
83563Mechanical testing and analysis of tools
83620Media buying agencies, services of
83610Media placement services

89122
Media, recorded, reproduction of, on a fee or contract 
basis

82191Mediation of disputes
93199Medical analysis and testing services
91122Medical clinics, inspection of
93121Medical consultation services

93110
Medical doctors, anaesthesiological services delivered 
under the direction of

93110
Medical doctors, gynaecological services delivered 
under the direction of

93110
Medical doctors, hospital services delivered under the 
direction of

93110
Medical doctors, obstetrical services delivered under the 
direction of

93110
Medical doctors, pharmaceutical services delivered 
under the direction of

93110
Medical doctors, psychiatric services delivered under 
the direction of

93110
Medical doctors, radiological services delivered under 
the direction of

93110
Medical doctors, surgical services delivered under the 
direction of

87154Medical equipment, maintenance and repair of
73290Medical equipment, rental or leasing of
62373Medical goods, mail order retail trade services of

62173
Medical goods, non-specialized store retail trade ser-
vices of

62473Medical goods, other non-store retail trade services of
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62573
Medical goods, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62273Medical goods, specialized store retail trade services of

61173
Medical goods, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61273
Medical goods, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

91122Medical hospitals, inspection of
87350Medical instruments, installation of
87154Medical instruments, repair of
93110Medical laboratories, services of
93199Medical laboratories, services provided by
85124Medical personnel, supply services of
83814Medical photography

81150
Medical science, research and experimental develop-
ment concerning

93220Medical services delivered to livestock
93290Medical services delivered to other animals
93210Medical services delivered to pet animals
93121Medical services, general
93122Medical services, specialized
93110Medical technicians, services of

88234
Medical, precision and optical instrument, watch and 
clock manufacturing services

85970Meetings, cultural, organization of
85970Meetings, scientific, organization of

95999
Membership organizations n.e.c., other services pro-
vided by

88121Mending of textiles and textile articles
88121Mending of wearing apparel
87230Mending, invisible

93121
Mental diseases of a general nature, diagnosis of, by 
doctors

93121
Mental diseases of a general nature, prevention of, by 
doctors

93121
Mental diseases of a general nature, treatment of, by 
doctors

93311
Mentally disabled persons, care of, by residential insti-
tutions

88121Mercerizing of textiles and textile articles
88121Mercerizing of wearing apparel
83812Merchandise, photographing of
71511Mergers and acquisitions services

83112
Mergers or acquisitions, consulting services concerning 
business valuations prior to

71511Mergers, corporate, arrangement of
64340Messenger services of bicycle couriers
63220Messes, military, services of
89310Metal casting services

81130
Metal casting, research and experimental development 
concerning

89320
Metal forging, pressing, stamping and roll forming 
services

61192
Metal in primary forms, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61292
Metal in primary forms, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

54760Metal joinery services
89320Metal objects, manufacturing of, by pressure
89320Metal objects, manufacturing of, by sintering
89320Metal objects, manufacturing of, from metal powders

61192
Metal ores, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61292
Metal ores, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

89320Metal powders, manufacturing of metal objects from

87310
Metal products except machinery and equipment, fabri-
cated, installation of

87110
Metal products, fabricated, except machinery and  
equipment, maintenance and repair of

88219
Metal products, other fabricated, manufacturing  
services of

54530Metal roofing services
88211Metal treatment and coating services

89410
Metal waste and scrap recycling services on a fee or 
contract basis

89410Metal waste, mechanical crushing of
89410Metal waste, processing of, into secondary raw material
89410Metal waste, sorting and separating of
88212Metal work pieces, boring of
88212Metal work pieces, broaching of
88212Metal work pieces, eroding of
88212Metal work pieces, grinding of
88212Metal work pieces, lapping of
88212Metal work pieces, levelling of
88212Metal work pieces, milling of
88212Metal work pieces, planing of
88212Metal work pieces, sawing of
88212Metal work pieces, sharpening of
88212Metal work pieces, splicing of
88212Metal work pieces, turning of
88212Metal work pieces, welding of
54760Metal work services, architectural
54760Metal work services, ornamental
83561Metal, chemical testing and analysis of
89320Metal, cold extrusion of
89320Metal, cutting and stamping of, from drawings
88211Metal, heat treatment of, other than metallic coating
89320Metal, non-ferrous, stamping of, from drawings
88211Metal, painting of
88211Metal, plastic coating of
89410Metal, scrap, processing of, into secondary raw material
89410Metal, scrap, recycling of, on a fee or contract basis
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88211Metal, varnishing of
88219Metallic carbide parts, hard, grinding and cutting of
88211Metallic coating by immersion in molten metals
88211Metallic coating by thermal spraying
88211Metallic coating in chromium by chemical treatment
88211Metallic coating in chromium by electrolysis
88211Metallic coating in copper by chemical treatment
88211Metallic coating in copper by electrolysis
88211Metallic coating in nickel by chemical treatment
88211Metallic coating in nickel by electrolysis
88211Metallic coating in zinc by chemical treatment
88211Metallic coating in zinc by electrolysis
88211Metallic surface treatment services n.e.c.
87159Metallurgical machinery, maintenance and repair of
83562Metals, ductility testing and analysis of
83562Metals, electrical conductivity testing and analysis of
83562Metals, fatigue resistance testing and analysis of
83562Metals, hardness testing and analysis of
83562Metals, high-temperature testing and analysis of
83562Metals, impact resistance testing and analysis of
89310Metals, light, casting of
88211Metals, molten, metallic coating by immersion in
89310Metals, non-ferrous, casting of
83562Metals, radioactivity testing and analysis of
83562Metals, strength testing and analysis of
83562Metals, testing and analysis of the physical properties of
83562Metals, testing and analysis of the tensile properties of
88219Metal-working services, other
91138Meteorological services provided by government
85950Metering of envelopes
54611Meters, electric, installation of

65122
Methane, coastal water transportation of, in special 
tankers

65222Methane, inland water transportation of, in special tankers

65122
Methane, transoceanic water transportation of, in special 
tankers

83561Microbiological testing and analysis

81120
Micro-organisms, research and experimental develop-
ment concerning

91230Military aid missions accredited to foreign governments

91230
Military aid to foreign countries, administrative services 
related to

91240Military communications services

91240
Military communications, administrative services 
related to

91240Military defence services
91240Military defence, administrative services related to
91240Military engineering services
91240Military engineering, administrative services related to

91240
Military forces, auxiliary, administrative services  
related to

91230
Military grants and loans, administrative services 
related to

93110Military hospitals, services of
91240Military intelligence services
91240Military intelligence, administrative services related to
63220Military messes, services of
91240Military personnel, health services for
83811Military portrait photography
91240Military reserves, administrative services related to
91240Military supply services
91240Military supply, administrative services related to
91240Military transport services
91240Military transport, administrative services related to

91270
Military tribunals, administrative services related to the 
operation of

88212Milling of metal work pieces
85940Mimeographing services
54320Mine sites, preparation of

83510
Mineral deposits, geochemical consulting services relating 
to the location of

83510
Mineral deposits, geological consulting services relating 
to the location of

83510
Mineral deposits, geophysical consulting services relating 
to the location of

83510Mineral deposits, locating of

83510
Mineral deposits, scientific consulting services relating 
to the location of

91132Mineral fuels, administrative services related to
54320Mineral properties, preparation of

91133
Mineral resource conservation, administrative services 
related to

91133Mineral resource information services

91133
Mineral resource marketing, administrative services 
related to

91133
Mineral resource production, administrative services 
related to

91133
Mineral resources, support services related to the  
administration of

83561Minerals, testing and analysis of
54260Mines, general construction of
83393Mining constructions, corrosion control programmes for

83343
Mining constructions, electrical engineering design 
services for

83333Mining constructions, electrical installation appraisal of

83333
Mining constructions, engineering advisory and pre-design 
services for

83393Mining constructions, geotechnical engineering services for
83393Mining constructions, groundwater assessment for
83313Mining constructions, integrated engineering services for

83343
Mining constructions, mechanical engineering design 
services for

83333Mining constructions, mechanical installation appraisal of
83393Mining constructions, other engineering services for
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83323
Mining constructions, project management services 
concerning

54260Mining constructions, repair of

83343
Mining constructions, specialty engineering design 
services for

83343
Mining constructions, structural engineering design 
services for

83393Mining constructions, structural failure investigation of

83353
Mining constructions, technical inspection services  
during the construction of

83393
Mining constructions, undertaking contamination  
studies of

83333
Mining constructions, undertaking environmental 
impact studies of

83333
Mining constructions, undertaking project impact  
studies of

83333
Mining constructions, undertaking technical feasibility 
studies of

62386Mining equipment, mail order retail trade services of

62186
Mining equipment, non-specialized store retail trade 
services of

62486Mining equipment, other non-store retail trade services of
73129Mining equipment, rental or leasing of, without operator

62586
Mining equipment, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62286
Mining equipment, specialized store retail trade services 
of

61186
Mining equipment, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61286
Mining equipment, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

91133Mining information services
62386Mining machinery, mail order retail trade services of
87159Mining machinery, maintenance and repair of

62186
Mining machinery, non-specialized store retail trade 
services of

62486Mining machinery, other non-store retail trade services of

62586
Mining machinery, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62286Mining machinery, specialized store retail trade services of

61186
Mining machinery, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61286
Mining machinery, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

91133Mining safety standards, development of
91133Mining safety standards, monitoring of
86210Mining services
83333Mining structures, structural installation appraisal of
91133Mining, support services related to the administration of
91210Ministries of foreign affairs, operational services of
54710Mirror walls, installation of

62359
Miscellaneous consumer goods n.e.c., mail order retail 
trade services of

62159
Miscellaneous consumer goods n.e.c., non-specialized 
store retail trade services of

62459
Miscellaneous consumer goods n.e.c., other non-store 
retail trade services of

62559
Miscellaneous consumer goods n.e.c., retail trade ser-
vices of, on a fee or contract basis

62259
Miscellaneous consumer goods n.e.c., specialized store 
retail trade services of

61159
Miscellaneous consumer goods n.e.c., wholesale trade 
services of, except on a fee or contract basis

61259
Miscellaneous consumer goods n.e.c., wholesale trade 
services of, on a fee or contract basis

62345
Miscellaneous household utensils, mail order retail trade 
services of

62145
Miscellaneous household utensils, non-specialized store 
retail trade services of

62445
Miscellaneous household utensils, other non-store retail 
trade services of

62545
Miscellaneous household utensils, retail trade services 
of, on a fee or contract basis

62245
Miscellaneous household utensils, specialized store 
retail trade services of

61145
Miscellaneous household utensils, wholesale trade 
services of, except on a fee or contract basis

61245
Miscellaneous household utensils, wholesale trade 
services of, on a fee or contract basis

64340Miscellaneous local delivery services
97990Miscellaneous services n.e.c., other
85210Missing persons, private investigation of cases relating to
95910Missionary services

91210
Missions, consular, administrative services related to the 
operation of

91210
Missions, diplomatic, administrative services related to 
the operation of

73230Mixers, food, rental or leasing of
84131Mobile data services
84131Mobile dispatch services
63290Mobile food services

72211
Mobile home sites, residential, management of, on a fee 
or contract basis

72111Mobile home sites, residential, rental or leasing of

84131
Mobile phone service bundled with web access  
applications

84131Mobile phone service, all distance plans
84131Mobile phone service, analogue
84131Mobile phone service, digital
84131Mobile phone service, local
84131Mobile phone service, long distance
84131Mobile phone service, postpaid
84131Mobile phone service, prepaid
84131Mobile radio services
96111Mobile recording services
84132Mobile web browsing services
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85129Modelling agencies, services of
96310Models, independent, services of
88211Molten metals, metallic coating by immersion in

85240
Money and other valuables, pick-up and delivery of, by 
armoured cars

85230Monitoring of burglar alarms
91133Monitoring of construction safety regulations
71542Monitoring of financial markets
85230Monitoring of fire alarms
91123Monitoring of housing standards
91133Monitoring of mining safety standards
85230Monitoring of security systems

91138
Monopolies, administrative services related to the 
regulation of

96412Monuments, historical, preservation of, for visitors
71339Mortgage insurance policies, underwriting of
71559Mortgages, brokerage of
54129Mosques, general construction of
63110Motel lodging and related services
54129Motels, general construction of
85990Motion picture casting services
96141Motion picture distribution rights, trading of
96142Motion picture films, colouring of
96142Motion picture films, creating special effects for
96142Motion picture films, cutting of
96142Motion picture films, development of
96142Motion picture films, dubbing of
96142Motion picture films, editing of
96142Motion picture films, processing of
96142Motion picture films, title printing of
96149Motion picture production services n.e.c.
96151Motion picture projection services
96142Motion picture videotapes, creating special effects for
96142Motion picture videotapes, cutting of
96142Motion picture videotapes, development of
96142Motion picture videotapes, dubbing of
96142Motion picture videotapes, editing of
96142Motion picture videotapes, processing of
96142Motion picture videotapes, title printing of

96141
Motion picture, videotape and television programme 
distribution services

96121
Motion picture, videotape and television programme 
production services

96141Motion pictures, booking of
96141Motion pictures, delivery of
96141Motion pictures, distribution of, to other industries
96151Motion pictures, projection of, in cine-clubs
96151Motion pictures, projection of, in movie theatres
96151Motion pictures, projection of, in open air

96151
Motion pictures, projection of, in private screening 
rooms

96141Motion pictures, storage of

64323Motor coach services, chauffeur-driven
64323Motor coach services, for-hire
64323Motor coaches with operator, rental of
87141Motor vehicle battery charging
87141Motor vehicle electrical systems, repair of
87141Motor vehicle inner tubes, repair of
71331Motor vehicle insurance policies, underwriting of
71331Motor vehicle insurance services
87141Motor vehicle locks, repair of
87141Motor vehicle punctures, repair of
87141Motor vehicle tires, balancing of

88221
Motor vehicle, trailer, and semi-trailer manufacturing 
services

87141Motor vehicle, washing and waxing of

62381
Motor vehicles and related parts and accessories, mail 
order retail trade services of

62181
Motor vehicles and related parts and accessories, non-
specialized store retail trade services of

62481
Motor vehicles and related parts and accessories, other 
non-store retail trade services of

62581
Motor vehicles and related parts and accessories, retail 
trade services of, on a fee or contract basis

62281
Motor vehicles and related parts and accessories, spe-
cialized store retail trade services of

61181
Motor vehicles and related parts and accessories, whole-
sale trade services of, except on a fee or contract basis

61281
Motor vehicles and related parts and accessories, whole-
sale trade services of, on a fee or contract basis

87143Motor vehicles n.e.c, maintenance and repair of
87141Motor vehicles, cleaning and routine maintenance of
87141Motor vehicles, inspection of
87141Motor vehicles, maintenance and repair of
87141Motor vehicles, repainting of
87141Motor vehicles, undercoating of
87141Motor vehicles, wheel alignment for

62381
Motorcycles and related parts and accessories, mail 
order retail trade services of

62181
Motorcycles and related parts and accessories, non-spe-
cialized store retail trade services of

62481
Motorcycles and related parts and accessories, other 
non-store retail trade services of

62581
Motorcycles and related parts and accessories, retail 
trade services of, on a fee or contract basis

62281
Motorcycles and related parts and accessories, special-
ized store retail trade services of

61181
Motorcycles and related parts and accessories, whole-
sale trade services of, except on a fee or contract basis

61281
Motorcycles and related parts and accessories, whole-
sale trade services of, on a fee or contract basis

87142Motorcycles, maintenance and repair of
73114Motorcycles, rental or leasing of, without drivers
87142Motorcycles, specialized breakdown services for
83564Motorcycles, technical inspection of

MotorcyclesModelling
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87142Motorcyle body repair
64350Motorized freight vehicles, other, rental of, with driver

63290
Motorized vehicles, preparing and serving of food and 
beverages from

87152Motors, electric, maintenance and repair of
87152Motors, electric, rewinding of
83563Motors, electrical testing and analysis of
83563Motors, mechanical testing and analysis of
96620Mountain guides, services of
54270Mountain refuges, general construction of
63193Mountain shelters and related services
54760Moveable partitions, installation of
85123Movers, supplying of, for work assignments
96151Movie theatres, projection of motion pictures in
96152Movie theatres, projection of videotapes in
83610Movies, advertising, writing scenarios for
54590Moving of buildings

64335
Moving services of household and office furniture and 
other goods

54691Moving sidewalks, installation of
87159Moving sidewalks, maintenance and repair of
54112Multi-dwelling buildings, general construction of
95999Multi-functional clubs and community centres, services of

72240
Multiple-use buildings that are primarily non-residen-
tial, appraisal of, on a fee or contract basis

72212
Multiple-use buildings that are primarily non-residen-
tial, management of, on a fee or contract basis

72122
Multiple-use buildings that are primarily non-residen-
tial, own-account sales of

72112
Multiple-use buildings that are primarily non-residen-
tial, rental or leasing of

72111
Multiple-use buildings that are primarily residential, 
rental or leasing of

96230Multi-purpose cultural facilities, operation of
91137Multi-purpose development project information services

91137
Multi-purpose development projects, administrative 
services related to

91137
Multi-purpose development projects, support services 
related to the administration of

72211
Multi-unit apartment buildings that are primarily resi-
dential, management of, on a fee or contract basis

83561Municipal waste, testing and analysis of
96411Museum collections, conservation of
96411Museum collections, management of
96411Museum services except for historical sites and buildings
96411Museums, display of art collections by
96411Museums, display of historic collections by
96411Museums, display of scientific collections by
54129Museums, general construction of
96230Music halls, operation of including ticket services
62342Music scores, mail order retail trade services of
62142Music scores, non-specialized store retail trade services of
62442Music scores, other non-store retail trade services of

62542
Music scores, retail trade services of, on a fee or  
contract basis

62242Music scores, specialized store retail trade services of

61142
Music scores, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61242
Music scores, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

62342Musical instruments, mail order retail trade services of
87290Musical instruments, maintenance and repair of

62142
Musical instruments, non-specialized store retail trade 
services of

62442
Musical instruments, other non-store retail trade ser-
vices of

73290Musical instruments, rental or leasing of

62542
Musical instruments, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62242
Musical instruments, specialized store retail trade 
services of

61142
Musical instruments, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61242
Musical instruments, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

96220Musical performances, production and presentation of
96210Musical performances, promotion and organization of
96290Musical works, management of rights to
96310Musicians, services of

71531
Mutual fund portfolios, management of, on a fee or 
contract basis

71521Mutual funds, sales of

85950

N

Names and addresses, compiling and selling lists of
83639Naming rights for tournaments, stadiums etc., sale of
85122Nannies, supplying of, for employment by others
96310Narrators, services of
84131Narrowband PCS services

91210
National boundaries, distribution of cultural information 
beyond

91124National festivities, support services for
96422National parks, conservation of
96422National parks, maintenance of
96422National parks, supervision of
91132Natural gas, administrative services related to

65122
Natural gas, coastal water transportation of, in special 
tankers

65222
Natural gas, inland water transportation of, in special 
tankers

86210Natural gas, liquefaction of, for transportation
86210Natural gas, regasification of, for transportation

65122
Natural gas, transoceanic water transportation of, in 
special tankers

NaturalMotorized
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64222
Natural gas, transportation of, by railway in special tank 
cars

64332
Natural gas, transportation of, by road in special tank 
trucks

64410Natural gas, transportation of, via pipeline

81190
Natural sciences, other, research and experimental 
development concerning

91114
Natural sciences, the, administrative services related to 
research into

96422
Nature reserve services including wildlife preservation 
services

96422Nature reserves, conservation of
96422Nature reserves, maintenance of
96422Nature reserves, services of
96422Nature reserves, supervision of
87154Navigation instruments, maintenance and repair of
67300Navigation, buoys and similar aids to, services of

67300
Navigation, channel markers and similar aids to, ser-
vices of

67300Navigation, lighthouses and similar aids to, services of
67300Navigation, lightships and similar aids to, services of
67300Navigational aid locating services, radio
67300Navigational aid services
83820Negatives, developing of
83820Negatives, enlargement of
83820Negatives, photographic, duplication of
83820Negatives, photographic, reprinting of
71620Negotiating settlements of insurance claims
62332Net curtains, mail order retail trade services of

62132
Net curtains, non-specialized store retail trade services 
of

62432Net curtains, other non-store retail trade services of

62532
Net curtains, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62232Net curtains, specialized store retail trade services of

61132
Net curtains, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61232
Net curtains, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

93122Neurological consultation services
84420News agency services to audio-visual media
84410News agency services to newspapers and periodicals
83813News events, photographing of
83813News events, videotaping of
83812Newspaper advertisement photography
89121Newspaper printing on a fee or contract basis

68111
Newspapers, collection of, by the national postal admin-
istration

68111
Newspapers, delivery of, by the national postal admin-
istration

62351Newspapers, mail order retail trade services of
84410Newspapers, news agency services provided to

62151Newspapers, non-specialized store retail trade services of
62451Newspapers, other non-store retail trade services of

62551
Newspapers, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62251Newspapers, specialized store retail trade services of

68111
Newspapers, transport of, by the national postal  
administration

61151
Newspapers, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61251
Newspapers, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

88211Nickel, metallic coating in by chemical treatment
88211Nickel, metallic coating in by electrolysis
54129Nightclubs, general construction of
71559Non-central banks, designing of currency by
71559Non-central banks, distribution of currency by
71559Non-central banks, issuing of currency by
71559Non-central banks, production of currency by
71559Non-central banks, replacing of currency by

91240
Non-combat forces, administrative services related to 
the command of

91132Non-commercial fuels, administrative services related to
67190Non-containerized freight terminals, services of
67190Non-containerized freight, handling of
82119Non-criminal cases, case preparation in
82119Non-criminal cases, legal defence of clients in
82119Non-criminal cases, legal research in
82119Non-criminal cases, pleading of, in court
82119Non-criminal law, post-litigation work in relation to
82119Non-criminal proceedings, legal advisory services in
82119Non-criminal proceedings, legal representation in

87159
Non-domestic cooling equipment, maintenance and 
repair of

87159
Non-domestic ventilating equipment, maintenance and 
repair of

54631Non-electric heating equipment, installation of
89320Non-ferrous metal, stamping of from drawings
89310Non-ferrous metals, casting of
94211Non-hazardous waste collection services
94212Non-hazardous waste treatment and disposal services

94211
Non-hazardous waste, collection and transportation of, 
from commercial establishments

94211
Non-hazardous waste, collection and transportation of, 
from households

94211
Non-hazardous waste, collection and transportation of, 
from industrial establishments

94212Non-hazardous waste, disposal of, by means of composting
94212Non-hazardous waste, disposal of, by means of dumping
94212Non-hazardous waste, disposal of, by means of incineration
93220Non-hospital services for livestock
93290Non-hospital services for other animals
93210Non-hospital services for pet animals

Non-hospitalNature
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82120Non-judicial cases, case preparation in
82120Non-judicial cases, legal research in
82120Non-judicial cases, pleading of, before a statutory body

82120
Non-judicial cases, pleading of, before an administrative 
tribunal

82120Non-judicial cases, post-litigation work in relation to
71339Non-life insurance policies n.e.c., underwriting of
71339Non-life insurance services, other
71430Non-life reinsurance services, other

89420
Non-metal articles, processing of, into secondary raw 
material

89420
Non-metal scrap, processing of, into secondary raw 
material

89420Non-metal scrap, recycling of, on a fee or contract basis

89420
Non-metal waste and scrap recycling services on a fee 
or contract basis

89420
Non-metal waste, processing of, into secondary raw 
material

88180Non-metallic mineral product manufacturing services

62499
Non-metallic minerals, other non-store retail trade 
services of

62599
Non-metallic minerals, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

61199
Non-metallic minerals, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61299
Non-metallic minerals, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

91220
Non-military aid to developing countries, administrative 
services related to

63290
Non-motorized carts, preparing and serving of food and 
beverages from

96320Non-performing artists n.e.c., services of

72222
Non-residential buildings and associated land sales on a 
fee or contract basis

72240
Non-residential buildings and associated land, appraisal 
of, on a fee or contract basis

72222
Non-residential buildings and associated land, buying 
of, on a fee or contract basis

72222
Non-residential buildings and associated land, rental of, 
on a fee or contract basis

72122
Non-residential buildings and associated land, trade 
services of

83391
Non-residential buildings, corrosion control pro-
grammes for

83341
Non-residential buildings, electrical engineering design 
services for the construction of

83331
Non-residential buildings, electrical installation ap-
praisal of

83331
Non-residential buildings, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

83391
Non-residential buildings, engineering services n.e.c. 
for the construction of

83391
Non-residential buildings, geotechnical engineering 
services for the construction of

83391
Non-residential buildings, groundwater assessment for 
the construction of

83311
Non-residential buildings, integrated engineering ser-
vices for the construction of

83341
Non-residential buildings, mechanical engineering 
design services for the construction of

83331
Non-residential buildings, mechanical installation  
appraisal of

54129Non-residential buildings, other, general construction of

83321
Non-residential buildings, project management services 
concerning the construction of

83341
Non-residential buildings, specialty engineering design 
services for the construction of

83341
Non-residential buildings, structural engineering design 
services for the construction of

83391Non-residential buildings, structural failure investigation of

83351
Non-residential buildings, technical inspection services 
during the construction of

83391
Non-residential buildings, undertaking contamination 
studies of

83331
Non-residential buildings, undertaking environmental 
impact studies of

83331
Non-residential buildings, undertaking project impact 
studies of

83331
Non-residential buildings, undertaking technical feasi-
bility studies of

93321Non-residential care of disabled children

72240
Non-residential land, appraisal of, on a fee or contract 
basis

72230
Non-residential land, buying of, on a fee or contract 
basis

72230Non-residential land, rental of, on a fee or contract basis
72230Non-residential land, sales of, on a fee or contract basis

72240
Non-residential property appraisal services on a fee or 
contract basis

72212
Non-residential property management services on a fee 
or contract basis

72112Non-residential property, leased, rental or leasing of
72112Non-residential property, own, rental or leasing of
66120Non-scheduled air transport services of passengers
64321Non-scheduled airport shuttle services

64329
Non-scheduled road transport services of passengers 
n.e.c., other

66210Non-scheduled transportation of letters by air
66210Non-scheduled transportation of parcels by air
91119Non-self-governing and trust territories, administration of

62185
Non-specialized store retail trade services, of agricultural 
equipment

62185
Non-specialized store retail trade services, of agricultural 
machinery

62119
Non-specialized store retail trade services, of agricultural 
raw materials n.e.c.

62185
Non-specialized store retail trade services, of agricultural 
tractors

Non-specializedNon-judicial
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62172
Non-specialized store retail trade services, of agro-
chemical products

62111
Non-specialized store retail trade services, of animal 
feed

62143
Non-specialized store retail trade services, of articles for 
lighting

62133
Non-specialized store retail trade services, of articles of 
clothing

62133
Non-specialized store retail trade services, of articles of 
fur

62125
Non-specialized store retail trade services, of bakery 
products

62126Non-specialized store retail trade services, of beverages
62151Non-specialized store retail trade services, of books

62162
Non-specialized store retail trade services, of ceramic 
sanitary fixtures

62145Non-specialized store retail trade services, of china

62186
Non-specialized store retail trade services, of civil engi-
neering equipment

62186
Non-specialized store retail trade services, of civil engi-
neering machinery

62176
Non-specialized store retail trade services, of cleaning 
materials

62154Non-specialized store retail trade services, of clocks

62133
Non-specialized store retail trade services, of clothing 
accessories

62127Non-specialized store retail trade services, of cocoa
62127Non-specialized store retail trade services, of coffee
62184Non-specialized store retail trade services, of computers

62186
Non-specialized store retail trade services, of construc-
tion equipment

62186
Non-specialized store retail trade services, of construc-
tion machinery

62161
Non-specialized store retail trade services, of construc-
tion materials

62146
Non-specialized store retail trade services, of cooper's 
ware

62146
Non-specialized store retail trade services, of cork 
goods

62175
Non-specialized store retail trade services, of cosmetic 
articles

62145Non-specialized store retail trade services, of crockery
62132Non-specialized store retail trade services, of curtains
62145Non-specialized store retail trade services, of cutlery

62122
Non-specialized store retail trade services, of dairy 
products

62132
Non-specialized store retail trade services, of diverse 
household articles of textile materials

62122Non-specialized store retail trade services, of edible oils
62122Non-specialized store retail trade services, of eggs
62131Non-specialized store retail trade services, of fabrics
62122Non-specialized store retail trade services, of fats
62172Non-specialized store retail trade services, of fertilizers

62124Non-specialized store retail trade services, of fish
62162Non-specialized store retail trade services, of fittings
62162Non-specialized store retail trade services, of fixtures
62161Non-specialized store retail trade services, of flat glass

62163
Non-specialized store retail trade services, of floor 
coverings

62112Non-specialized store retail trade services, of flowers

62129
Non-specialized store retail trade services, of food 
products n.e.c.

62134Non-specialized store retail trade services, of footwear
62121Non-specialized store retail trade services, of fruit
62123Non-specialized store retail trade services, of game
62153Non-specialized store retail trade services, of games

62191
Non-specialized store retail trade services, of gaseous 
fuels and related products

62145Non-specialized store retail trade services, of glassware
62111Non-specialized store retail trade services, of grain
62165Non-specialized store retail trade services, of hand tools
62165Non-specialized store retail trade services, of hardware
62115Non-specialized store retail trade services, of hides

62144
Non-specialized store retail trade services, of household 
appliances

62149
Non-specialized store retail trade services, of household 
articles n.e.c.

62149
Non-specialized store retail trade services, of household 
equipment n.e.c.

62141
Non-specialized store retail trade services, of household 
furniture

62132
Non-specialized store retail trade services, of household 
linens

62154Non-specialized store retail trade services, of jewellery
62164Non-specialized store retail trade services, of lacquers

62185
Non-specialized store retail trade services, of lawn and 
garden equipment

62185
Non-specialized store retail trade services, of lawn and 
garden machinery

62185Non-specialized store retail trade services, of lawn tractors
62115Non-specialized store retail trade services, of leather

62156
Non-specialized store retail trade services, of leather 
goods

62191
Non-specialized store retail trade services, of liquid 
fuels and related products

62114
Non-specialized store retail trade services, of live 
animals

62151Non-specialized store retail trade services, of magazines
62123Non-specialized store retail trade services, of meat

62173
Non-specialized store retail trade services, of medical 
goods

62186
Non-specialized store retail trade services, of mining 
equipment

62186
Non-specialized store retail trade services, of mining 
machinery

Non-specializedNon-specialized
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62159
Non-specialized store retail trade services, of miscellaneous 
consumer goods n.e.c.

62145
Non-specialized store retail trade services, of miscellaneous 
household utensils

62181
Non-specialized store retail trade services, of motor 
vehicles and related parts and accessories

62181
Non-specialized store retail trade services, of motorcycles 
and related parts and accessories

62142
Non-specialized store retail trade services, of music 
scores

62142
Non-specialized store retail trade services, of musical 
instruments

62132Non-specialized store retail trade services, of net curtains
62151Non-specialized store retail trade services, of newspapers

62183
Non-specialized store retail trade services, of office 
equipment

62183
Non-specialized store retail trade services, of office 
furniture

62183
Non-specialized store retail trade services, of office 
machinery

62111Non-specialized store retail trade services, of oilseeds

62111
Non-specialized store retail trade services, of oleaginous 
fruits

62152
Non-specialized store retail trade services, of optical 
equipment

62174
Non-specialized store retail trade services, of orthopaedic 
devices

62174
Non-specialized store retail trade services, of orthopaedic 
instruments

62189
Non-specialized store retail trade services, of other 
equipment n.e.c.

62187
Non-specialized store retail trade services, of other industry-
specific equipment and related operating supplies

62187
Non-specialized store retail trade services, of other  
industry-specific machinery and related operating supplies

62189
Non-specialized store retail trade services, of other 
machinery n.e.c.

62199
Non-specialized store retail trade services, of other 
products n.e.c.

62124
Non-specialized store retail trade services, of other 
seafood

62182
Non-specialized store retail trade services, of other 
transport equipment, except bicycles

62146
Non-specialized store retail trade services, of other 
wooden ware

62184
Non-specialized store retail trade services, of packaged 
software

62164Non-specialized store retail trade services, of paints
62194Non-specialized store retail trade services, of paper
62194Non-specialized store retail trade services, of paperboard

62175
Non-specialized store retail trade services, of perfumery 
articles

62114Non-specialized store retail trade services, of pet animals

62173
Non-specialized store retail trade services, of  
pharmaceutical goods

62152
Non-specialized store retail trade services, of  
photographic equipment

62112Non-specialized store retail trade services, of plants
62145Non-specialized store retail trade services, of pottery
62123Non-specialized store retail trade services, of poultry

62152
Non-specialized store retail trade services, of precision 
equipment

62142
Non-specialized store retail trade services, of radio 
equipment

62142Non-specialized store retail trade services, of records
62111Non-specialized store retail trade services, of seeds
62115Non-specialized store retail trade services, of skins

62181
Non-specialized store retail trade services, of snowmobiles 
and related parts and accessories

62191
Non-specialized store retail trade services, of solid fuels 
and related products

62127Non-specialized store retail trade services, of spices

62155
Non-specialized store retail trade services, of sports 
goods (incl. bicycles)

62151Non-specialized store retail trade services, of stationery

62125
Non-specialized store retail trade services, of sugar 
confectionery

62174
Non-specialized store retail trade services, of surgical 
devices

62174
Non-specialized store retail trade services, of surgical 
instruments

62142Non-specialized store retail trade services, of tapes
62127Non-specialized store retail trade services, of tea

62142
Non-specialized store retail trade services, of television 
equipment

62128
Non-specialized store retail trade services, of tobacco 
products

62175
Non-specialized store retail trade services, of toilet 
soaps

62153Non-specialized store retail trade services, of toys

62156
Non-specialized store retail trade services, of travel 
accessories

62164Non-specialized store retail trade services, of varnishes
62121Non-specialized store retail trade services, of vegetables
62163Non-specialized store retail trade services, of wallpaper
62154Non-specialized store retail trade services, of watches

62146
Non-specialized store retail trade services, of wicker-
work

62131Non-specialized store retail trade services, of yarns

64339
Non-specialized vehicles, transportation of freight n.e.c. 
by road in

62485Non-store retail trade services, of agricultural equipment
62485Non-store retail trade services, of agricultural machinery
62485Non-store retail trade services, of agricultural tractors

62485
Non-store retail trade services, of lawn and garden 
equipment
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62485
Non-store retail trade services, of lawn and garden 
machinery

62485Non-store retail trade services, of lawn tractors

62419
Non-store retail trade services, other, of agricultural raw 
materials n.e.c.

62472
Non-store retail trade services, other, of agro-chemical 
products

62411Non-store retail trade services, other, of animal feed

62443
Non-store retail trade services, other, of articles for 
lighting

62433Non-store retail trade services, other, of articles of clothing
62433Non-store retail trade services, other, of articles of fur
62451Non-store retail trade services, other, of books

62462
Non-store retail trade services, other, of ceramic sanitary 
fixtures

62445Non-store retail trade services, other, of china

62486
Non-store retail trade services, other, of civil engineering 
equipment

62486
Non-store retail trade services, other, of civil engineering 
machinery

62476Non-store retail trade services, other, of cleaning materials
62454Non-store retail trade services, other, of clocks

62433
Non-store retail trade services, other, of clothing acces-
sories

62427Non-store retail trade services, other, of cocoa
62427Non-store retail trade services, other, of coffee
62484Non-store retail trade services, other, of computers

62486
Non-store retail trade services, other, of construction 
equipment

62486
Non-store retail trade services, other, of construction 
machinery

62461
Non-store retail trade services, other, of construction 
materials

62446Non-store retail trade services, other, of cork goods

62475
Non-store retail trade services, other, of cosmetic 
articles

62445Non-store retail trade services, other, of crockery
62432Non-store retail trade services, other, of curtains
62445Non-store retail trade services, other, of cutlery
62422Non-store retail trade services, other, of dairy products

62432
Non-store retail trade services, other, of diverse house-
hold articles of textile materials

62422Non-store retail trade services, other, of edible oils
62422Non-store retail trade services, other, of eggs
62497Non-store retail trade services, other, of electricity
62431Non-store retail trade services, other, of fabrics
62422Non-store retail trade services, other, of fats
62472Non-store retail trade services, other, of fertilizers
62424Non-store retail trade services, other, of fish
62462Non-store retail trade services, other, of fittings
62462Non-store retail trade services, other, of fixtures
62461Non-store retail trade services, other, of flat glass
62463Non-store retail trade services, other, of floor coverings

62412Non-store retail trade services, other, of flowers

62429
Non-store retail trade services, other, of food products 
n.e.c.

62434Non-store retail trade services, other, of footwear
62421Non-store retail trade services, other, of fruit
62423Non-store retail trade services, other, of game
62453Non-store retail trade services, other, of games

62491
Non-store retail trade services, other, of gaseous fuels 
and related products

62445Non-store retail trade services, other, of glassware
62411Non-store retail trade services, other, of grain
62465Non-store retail trade services, other, of hand tools
62465Non-store retail trade services, other, of hardware
62415Non-store retail trade services, other, of hides

62444
Non-store retail trade services, other, of household  
appliances

62449
Non-store retail trade services, other, of household 
articles n.e.c.

62449
Non-store retail trade services, other, of household 
equipment n.e.c.

62441
Non-store retail trade services, other, of household 
furniture

62432
Non-store retail trade services, other, of household 
linens

62454Non-store retail trade services, other, of jewellery
62464Non-store retail trade services, other, of lacquers
62415Non-store retail trade services, other, of leather
62456Non-store retail trade services, other, of leather goods

62491
Non-store retail trade services, other, of liquid fuels and 
related products

62414Non-store retail trade services, other, of live animals
62451Non-store retail trade services, other, of magazines
62423Non-store retail trade services, other, of meat
62473Non-store retail trade services, other, of medical goods
62486Non-store retail trade services, other, of mining equipment
62486Non-store retail trade services, other, of mining machinery

62459
Non-store retail trade services, other, of miscellaneous 
consumer goods n.e.c.

62445
Non-store retail trade services, other, of miscellaneous 
household utensils

62481
Non-store retail trade services, other, of motor vehicles 
and related parts and accessories

62481
Non-store retail trade services, other, of motorcycles 
and related parts and accessories

62442Non-store retail trade services, other, of music scores
62442Non-store retail trade services, other, of musical instruments
62432Non-store retail trade services, other, of net curtains
62451Non-store retail trade services, other, of newspapers

62499
Non-store retail trade services, other, of non-metallic 
minerals

62483Non-store retail trade services, other, of office equipment
62483Non-store retail trade services, other, of office furniture
62483Non-store retail trade services, other, of office machinery

Non-storeNon-store
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62411Non-store retail trade services, other, of oilseeds

62411
Non-store retail trade services, other, of oleaginous 
fruits

62452Non-store retail trade services, other, of optical equipment

62474
Non-store retail trade services, other, of orthopaedic 
devices

62474
Non-store retail trade services, other, of orthopaedic 
instruments

62489
Non-store retail trade services, other, of other equipment 
n.e.c.

62487
Non-store retail trade services, other, of other industry-
specific equipment and related operating supplies

62487
Non-store retail trade services, other, of other industry-
specific machinery and related operating supplies

62489
Non-store retail trade services, other, of other machinery 
n.e.c.

62499
Non-store retail trade services, other, of other products 
n.e.c.

62424Non-store retail trade services, other, of other seafood

62482
Non-store retail trade services, other, of other transport 
equipment, except bicycles

62446
Non-store retail trade services, other, of other wooden 
ware

62484
Non-store retail trade services, other, of packaged 
software

62464Non-store retail trade services, other, of paints
62494Non-store retail trade services, other, of paper
62494Non-store retail trade services, other, of paperboard

62475
Non-store retail trade services, other, of perfumery 
articles

62414Non-store retail trade services, other, of pet animals

62473
Non-store retail trade services, other, of pharmaceutical 
goods

62452
Non-store retail trade services, other, of photographic 
equipment

62412Non-store retail trade services, other, of plants
62445Non-store retail trade services, other, of pottery
62423Non-store retail trade services, other, of poultry

62452
Non-store retail trade services, other, of precision  
equipment

62442
Non-store retail trade services, other, of radio  
equipment

62442Non-store retail trade services, other, of records
62411Non-store retail trade services, other, of seeds
62415Non-store retail trade services, other, of skins

62481
Non-store retail trade services, other, of snowmobiles 
and related parts and accessories

62491
Non-store retail trade services, other, of solid fuels and 
related products

62427Non-store retail trade services, other, of spices

62455
Non-store retail trade services, other, of sports goods 
(incl. bicycles)

62451Non-store retail trade services, other, of stationery

62425
Non-store retail trade services, other, of sugar confec-
tionery

62474Non-store retail trade services, other, of surgical devices

62474
Non-store retail trade services, other, of surgical  
instruments

62442Non-store retail trade services, other, of tapes
62427Non-store retail trade services, other, of tea

62442
Non-store retail trade services, other, of television 
equipment

62428Non-store retail trade services, other, of tobacco products
62475Non-store retail trade services, other, of toilet soaps
62453Non-store retail trade services, other, of toys
62456Non-store retail trade services, other, of travel accessories
62464Non-store retail trade services, other, of varnishes
62421Non-store retail trade services, other, of vegetables
62463Non-store retail trade services, other, of wallpaper
62454Non-store retail trade services, other, of watches

62498
Non-store retail trade services, other, of water (through 
mains)

62446Non-store retail trade services, other, of wickerwork
62431Non-store retail trade services, other, of yarns

97230
Non-therapeutic massage, physical well-being services 
delivered by

97290Non-therapeutic treatment with infrared rays
97290Non-therapeutic treatment with ultraviolet rays
85920Notes, collecting of, on behalf of the client
71553Notification of banks
71553Notification of credit card issuers
91132Nuclear energy, administrative services related to
88150Nuclear fuel, reprocessing of
87110Nuclear reactors, maintenance and repair of boilers for
92110Nursery schools, education services provided by

93321
Nursery schools, elementary play-related teaching of 
small children in

93321Nursery schools, services of
85124Nurses, supplying of, for work assignments
93191Nursing care for patients at home
91122Nursing homes, inspection of
91122Nursing homes, public, management of
91122Nursing homes, public, operation of
91122Nursing homes, public, support services for
93110Nursing services with admission
93191Nursing services without admission
93191Nutritional services

89320

O

Objects, metal, manufacturing of, by pressure
89320Objects, metal, manufacturing of, by sintering
89320Objects, metal, manufacturing of, from metal powders
85340Objects, sterilizing of
93122Obstetrical consultation services

ObstetricalNon-store
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93110
Obstetrical services delivered under the direction of 
medical doctors

91133Occupation certificates, building, issuing of
93191Occupational therapy services

72222
Office buildings and associated land, sales of, on a fee 
or contract basis

85330Office buildings, general cleaning of
54122Office buildings, general construction of
85330Office buildings, general maintenance of
72122Office buildings, own-account sales of
72112Office buildings, rental or leasing of

73123
Office equipment (excl. computers), rental or leasing of, 
without operator

62383Office equipment, mail order retail trade services of

62183
Office equipment, non-specialized store retail trade 
services of

62483Office equipment, other non-store retail trade services of

62583
Office equipment, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

61283
Office equipment, wholesale trade services of on a fee 
or contract basis

61183
Office equipment, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

62383Office furniture, mail order retail trade services of

62183
Office furniture, non-specialized store retail trade 
services of

62483Office furniture, other non-store retail trade services of
73123Office furniture, rental or leasing of

62583
Office furniture, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62283Office furniture, specialized store retail trade services of

61183
Office furniture, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61283
Office furniture, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

73123
Office machinery (excl. computers), rental or leasing of, 
without operator

87330Office machinery, installation of
62383Office machinery, mail order retail trade services of
87120Office machinery, maintenance and repair of

62183
Office machinery, non-specialized store retail trade 
services of

62483Office machinery, other non-store retail trade services of

62583
Office machinery, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62283Office machinery, specialized store retail trade services of

61183
Office machinery, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61283
Office machinery, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

83115Office management, consulting services concerning
73123Office safes, rental or leasing of

85121
Office support personnel, supplying of, for work  
assignments

88231
Office, accounting and computing machinery manufac-
turing services

91138
Offices, copyright, administrative services related to the 
operation of

91138
Offices, patent, administrative services related to the 
operation of

83811Offices, photographing of persons or other subjects in

91138
Offices, trademark, administrative services related to the 
operation of

96920Off-track betting services
86210Oil and gas fires, extinguishing of
86210Oil and gas, extraction of
86210Oil and gas, services incidental to the extraction of
65140Oil rigs, towing of, on coastal waters
65240Oil rigs, towing of, on inland waters
65140Oil rigs, towing of, on transoceanic waters
94222Oil spill fighting services
86210Oil well casings, cementing of
86210Oil wells, plugging and abandoning of
86210Oil wells, pumping of
67220Oil, bulk, storage of
67220Oil, bulk, warehousing of

65122
Oil, crude, coastal water transportation of, in special 
tankers

65222
Oil, crude, inland water transportation of, in special 
tankers

65122
Oil, crude, transoceanic water transportation of, in 
special tankers

64222
Oil, crude, transportation of, by railway in special tank 
cars

64332
Oil, crude, transportation of, by road in special tank 
trucks

83510
Oil, geochemical consulting services relating to the 
location of

83510
Oil, geological consulting services relating to the loca-
tion of

83510
Oil, geophysical consulting services relating to the loca-
tion of

83510
Oil, scientific consulting services relating to the location 
of

73129Oilfield equipment, rental or leasing of, without operator
62322Oils, edible, mail order retail trade services of
62122Oils, edible, non-specialized store retail trade services of
62422Oils, edible, other non-store retail trade services of

62522
Oils, edible, retail trade services of,on a fee or contract 
basis

62222Oils, edible, specialized store retail trade services of

61122
Oils, edible, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

OilsOffice
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61222
Oils, edible, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

62311Oilseeds, mail order retail trade services of
62111Oilseeds, non-specialized store retail trade services of
62411Oilseeds, other non-store retail trade services of

62511
Oilseeds, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62211Oilseeds, specialized store retail trade services of

61111
Oilseeds, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61211
Oilseeds, wholesale trade services of, on a fee or con-
tract basis

91320
Old-age pension schemes, government, administrative 
services related to

93323Old-age visiting services
62311Oleaginous fruits, mail order retail trade services of

62111
Oleaginous fruits, non-specialized store retail trade 
services of

62411Oleaginous fruits, other non-store retail trade services of

62511
Oleaginous fruits, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62211Oleaginous fruits, specialized store retail trade services of

61111
Oleaginous fruits, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61211
Oleaginous fruits, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

54111One- and two-dwelling buildings, general construction of
84300Online data retrieval services
84300Online information provision services
54270Open air stadiums, general construction of
96151Open air, projection of motion pictures in
96152Open air, projection of videotapes in
54210Open car parks, general construction of
96230Opera houses, operation of including ticket services
96220Opera performances, production and presentation of
96210Opera performances, promotion and organization of
83219Operating manuals, provision of, by architects
85340Operating rooms, sterilizing of
67710Operation of airports (excl. cargo handling)
96910Operation of amusement parks
96520Operation of arenas
91280Operation of asylums
91260Operation of auxiliary police forces
96290Operation of backdrops for the performing arts
96130Operation of backdrops, except for the performing arts
96990Operation of ballrooms
67610Operation of barge canals
67610Operation of boat canals
96520Operation of bowling alleys
67520Operation of bridges
67610Operation of canalized rivers
96920Operation of casinos

67520Operation of causeways
96930Operation of coin-operated amusement machines
97110Operation of coin-operated laundries
71541Operation of commodity exchanges
83150Operation of computer facilities on an ongoing basis
96230Operation of concert halls, including ticket services
67610Operation of docks
71541Operation of financial markets
86150Operation of fish farms
86150Operation of fish hatcheries
67720Operation of flight control towers
96910Operation of fun fairs and similar attractions
96920Operation of gambling houses
96920Operation of gambling slot-machines
96920Operation of gambling web sites
96620Operation of game schools
96520Operation of golf courses
67520Operation of highways
84520Operation of historical archives
96520Operation of indoor sports facilities
86110Operation of irrigation systems for agricultural purposes
91138Operation of labour exchanges
91210Operation of libraries located abroad
96290Operation of lighting equipment for the performing arts

96130
Operation of lighting equipment, except for the  
performing arts

96230Operation of multi-purpose cultural facilities
96230Operation of music halls, including ticket services
96230Operation of opera houses, including ticket services
67610Operation of other artificial inland waterways
96520Operation of outdoor sports facilities
96230Operation of performing arts facilities
67610Operation of piers
91280Operation of places of incarceration
91260Operation of police laboratories
67610Operation of ports
96910Operation of preserved railways
91280Operation of prison farms
91280Operation of prisons
84520Operation of public archives
91122Operation of public clinics
91122Operation of public convalescent homes
91122Operation of public dental clinics
91122Operation of public hospitals
91122Operation of public nursing homes
97990Operation of public washrooms
67610Operation of quays
96520Operation of race tracks
91210Operation of reading rooms located abroad
96520Operation of recreational beaches
96520Operation of recreational parks
96520Operation of recreational sports facilities

OperationOilseeds



فهرس أجبدي

659

91210Operation of reference services located abroad
91280Operation of reformatories
91260Operation of regular police forces
96520Operation of rinks
67520Operation of roads
67710Operation of runways
96290Operation of scenery for the performing arts
96130Operation of scenery, except for the performing arts
91121Operation of schools and other educational institutions
71541Operation of security exchanges
67610Operation of ship canals
96520Operation of skihills
96290Operation of sound equipment for the performing arts

96130
Operation of sound equipment, except for the performing 
arts

91260Operation of special police forces
96520Operation of sports fields
96620Operation of sports schools
96520Operation of stadiums
67520Operation of streets
96520Operation of swimming pools
96520Operation of tennis courts
96230Operation of theatres, including ticket services
67520Operation of tunnels

63290
Operation of vending machines dispensing meals and 
snacks prepared on the premises

67610Operation of waterways
67610Operation of wharves
91280Operation of workhouses
91210Operational services of ministries of foreign affairs
91250Operational services related to civil defence
91113Operational services related to economic planning
91141Operational services related to general personnel affairs
91119Operational services related to public affairs n.e.c.
91113Operational services related to social planning
91310Operational services related to social security
83114Operations, marketing, consulting services concerning
84121Operator services, telecommunications
85960Optical character recognition services
62352Optical equipment, mail order retail trade services of

62152
Optical equipment, non-specialized store retail trade 
services of

62452Optical equipment, other non-store retail trade services of
87154Optical equipment, professional, repair of

62552
Optical equipment, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62252
Optical equipment, specialized store retail trade services 
of

61152
Optical equipment, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61252
Optical equipment, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

73290Optical goods, rental or leasing of
87350Optical instruments, installation of
87154Optical instruments, repair of
73124Optical readers, rental or leasing of, without operator
84122Optional local services, fixed, 3-way calling 
84122Optional local services, fixed, call answer
84122Optional local services, fixed, call display
84122Optional local services, fixed, call forwarding
84122Optional local services, fixed, call return
84122Optional local services, fixed, call screening
84122Optional local services, fixed, call waiting
84122Optional local services, fixed, display bundle
84122Optional local services, fixed, messaging bundle
84122Optional local services, fixed, voice mail
84132Optional local services, mobile device, 3-way calling 
84132Optional local services, mobile device, call answer
84132Optional local services, mobile device, call display
84132Optional local services, mobile device, call forwarding
84132Optional local services, mobile device, call return
84132Optional local services, mobile device, call screening
84132Optional local services, mobile device, call waiting
84132Optional local services, mobile device, display bundle

84132
Optional local services, mobile device, messaging 
bundle

84132Optional local services, mobile device, voice mail
71522Options, financial derivatives other than, brokerage of
71521Options, stock, brokerage of
83910Oral interpretation services
93123Oral surgery, services in the field of

61192
Ores, metal, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61292
Ores, metal, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

93199Organ banks, services of
85970Organization of cultural congresses
85970Organization of cultural meetings
85970Organization of economic events
96920Organization of lotteries
96510Organization of recreational sports events
85970Organization of scientific congresses
85970Organization of scientific meetings
96510Organization of sports events by sports clubs

83111
Organizational structure of a business, the, consulting 
services concerning

99000
Organizations and bodies, extraterritorial, services 
provided by

95999Organizations n.e.c., membership, services of
95992Organizations, advocacy, services of

95110
Organizations, business and employers', services fur-
nished by

95991Organizations, community, services of

OrganizationsOperation
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83141
Organizations, consulting services concerning the com-
puter needs of

95991Organizations, environmental advocacy, services of
99000Organizations, international, services provided by
95920Organizations, political, services furnished by
95120Organizations, professional, services furnished by
91124Organizations, promotion of cultural activities by
83610Organizing direct mail advertising campaigns
85970Organizing of exhibitions
85970Organizing of trade fairs
85970Organizing of trade shows

73320
Original artwork, reproduction, licensing services for 
the right to use

54590Ornamental fireplaces, construction of
54760Ornamental metal work services
73230Ornaments, rental or leasing of
93319Orphanages, services of
93123Orthodontic services
62374Orthopaedic devices, mail order retail trade services of

62174
Orthopaedic devices, non-specialized store retail trade 
services of

62474
Orthopaedic devices, other non-store retail trade ser-
vices of

62574
Orthopaedic devices, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62274
Orthopaedic devices, specialized store retail trade 
services of

61174
Orthopaedic devices, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61274
Orthopaedic devices, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

62374Orthopaedic instruments, mail order retail trade services of

62174
Orthopaedic instruments, non-specialized store retail 
trade services of

62474
Orthopaedic instruments, other non-store retail trade 
services of

62574
Orthopaedic instruments, retail trade services of, on a 
fee or contract basis

62274
Orthopaedic instruments, specialized store retail trade 
services of

61174
Orthopaedic instruments, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61274
Orthopaedic instruments, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

87154Orthopedic devices, maintenance and repair of
84121Ourbound long distance services
54270Outdoor playing fields, general construction of

83392
Outdoor recreation facilities, corrosion control pro-
grammes for

83342
Outdoor recreation facilities, electrical engineering 
design services for the construction of

83332
Outdoor recreation facilities, electrical installation  
appraisal of

83332
Outdoor recreation facilities, engineering advisory and 
pre-design services for the construction of

54270Outdoor recreation facilities, general construction of

83392
Outdoor recreation facilities, geotechnical engineering 
services for the construction of

83392
Outdoor recreation facilities, groundwater assessment 
for the construction of

83312
Outdoor recreation facilities, integrated engineering 
services for the construction of

83342
Outdoor recreation facilities, mechanical engineering 
design services for the construction of

83332
Outdoor recreation facilities, mechanical installation 
appraisal of

83392
Outdoor recreation facilities, other engineering services 
for the construction of

83322
Outdoor recreation facilities, project management services 
concerning the construction of

83342
Outdoor recreation facilities, specialty engineering 
design services for the construction of

83342
Outdoor recreation facilities, structural engineering 
design services for the construction of

83392
Outdoor recreation facilities, structural failure  
investigation of

83332
Outdoor recreation facilities, structural installation  
appraisal of

83352
Outdoor recreation facilities, technical inspection  
services during the construction of

83392
Outdoor recreation facilities, undertaking contamination 
studies of

83332
Outdoor recreation facilities, undertaking environmental 
impact studies of

83332
Outdoor recreation facilities, undertaking project impact 
studies of

83332
Outdoor recreation facilities, undertaking technical 
feasibility studies of

83352
Outdoor sport facilities, technical inspection services 
during the construction of

83392
Outdoor sports facilities, corrosion control programmes 
for

83342
Outdoor sports facilities, electrical engineering design 
services for the construction of

83332
Outdoor sports facilities, electrical installation appraisal 
of

83332
Outdoor sports facilities, engineering advisory and  
pre-design services for the construction of

54270Outdoor sports facilities, general construction of

83392
Outdoor sports facilities, geotechnical engineering 
services for the construction of

83392
Outdoor sports facilities, groundwater assessment for 
the construction of

83312
Outdoor sports facilities, integrated engineering services 
for the construction of

83342
Outdoor sports facilities, mechanical engineering design 
services for the construction of

OutdoorOrganizations
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83332
Outdoor sports facilities, mechanical installation ap-
praisal of

96520Outdoor sports facilities, operation of

83392
Outdoor sports facilities, other engineering services for 
the construction of

83322
Outdoor sports facilities, project management services 
concerning the construction of

83342
Outdoor sports facilities, specialty engineering design 
services for the construction of

83342
Outdoor sports facilities, structural engineering design 
services for the construction of

83392Outdoor sports facilities, structural failure investigation of
83332Outdoor sports facilities, structural installation appraisal of

83392
Outdoor sports facilities, undertaking contamination 
studies of

83332
Outdoor sports facilities, undertaking environmental 
impact studies of

83332
Outdoor sports facilities, undertaking project impact 
studies of

83332
Outdoor sports facilities, undertaking technical feasibil-
ity studies of

54790Outer walls, sandblasting of
54790Outer walls, steam cleaning of
93122Outpatient clinics, chemotherapy treatment in
93122Outpatient clinics, dialysis treatment in
93122Outpatient clinics, insulin therapy treatment in
93122Outpatient clinics, respirator treatment in
93122Outpatient clinics, x-ray treatment in
54260Ovens, coke, general construction of

91113
Overall economic and social planning and statistical 
services

93123Overbite, treatment of
54320Overburden, removal of
89121Overhead projection foils, production of

91220
Overseas technical assistance and training, provision of 
support for

96610Own-account athletes, services of
72122Own-account sales of agricultural properties
72122Own-account sales of forestry properties

72122
Own-account sales of multiple-use buildings that are 
primarily non-residential

72122
Own-account sales of non-residential buildings and land 
treated as sales of trading stock by the seller

72122Own-account sales of office buildings

72121
Own-account sales of residential buildings and land 
treated as sales of trading stock by the seller

72122Own-account sales of theatres

72130
Own-account sales of vacant non-residential land 
treated as sales of trading stock by the seller

72130
Own-account sales of vacant residential land treated as 
sales of trading stock by the seller

72122Own-account sales of warehouses
96610Own-account sportsmen, services of

67820Own-account tour guides, services of

83114

P

Package design, consulting services concerning
67812Package tour arranging and related services
67812Package tour organising and related services
67811Package tours, sales of, on a fee or contract basis
62384Packaged software, mail order retail trade services of

62184
Packaged software, non-specialized store retail trade 
services of

62484Packaged software, other non-store retail trade services of

62584
Packaged software, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62284Packaged software, specialized store retail trade services of

61184
Packaged software, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61284
Packaged software, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

68120Packages, collection of, by couriers
68112Packages, collection of, by the national postal administration
68120Packages, delivery of, by couriers
68112Packages, delivery of, by the national postal administration
83490Packages, designing of
85400Packages, imprinting of

66290
Packages, individual, air transportation of, in specially 
constructed shipping containers

65229
Packages, individual, inland water transportation of, in 
specially constructed containers

64223
Packages, individual, transportation of, by railway in 
specially constructed shipping containers

85400Packages, labelling of
68120Packages, transport of, by couriers
68112Packages, transport of, by the national postal administration
85400Packaging of aerosols
85400Packaging of food products
85400Packaging of hardware
85400Packaging of household cleaners
85400Packaging of pharmaceuticals
85400Packaging of toilet preparations
85400Packaging services
85400Packaging services, automated
85400Packaging services, manual
68113Packets, certified, handling of
68113Packets, registered, handling of
85400Packing of coins and currency
64335Packing of household goods
85400Packing of parcels
93122Paediatric consultation services
93123Paedodontic services
87153Pagers, maintenance and repair of
73125Pagers, rental or leasing of, without operator

PagersOutdoor
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84131Paging services, alphanumeric
84131Paging services, numeric
54730Paint removal services
96320Painters, services of
54210Painting markings on roads and other paved surfaces
88190Painting of furniture
88211Painting of metal
54730Painting services
62364Paints, mail order retail trade services of
62164Paints, non-specialized store retail trade services of
62464Paints, other non-store retail trade services of
62564Paints, retail trade services of, on a fee or contract basis
62264Paints, specialized store retail trade services of

61164
Paints, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61264
Paints, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

54760Panelling, installation of
54790Panels, acoustic, application of
88140Paper and paper products manufacturing services
87159Paper production machinery, maintenance and repair of
62394Paper, mail order retail trade services of
62194Paper, non-specialized store retail trade services of
62494Paper, other non-store retail trade services of
62594Paper, retail trade services of, on a fee or contract basis
62294Paper, specialized store retail trade services of

61194
Paper, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61294
Paper, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

87159
Paperboard production machinery, maintenance and 
repair of

62394Paperboard, mail order retail trade services of
62194Paperboard, non-specialized store retail trade services of
62494Paperboard, other non-store retail trade services of

62594
Paperboard, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62294Paperboard, specialized store retail trade services of

61194
Paperboard, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61294
Paperboard, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

96590Parachuting services
93110Paramedic services
73290Paramedical equipment, rental or leasing of
65129Parcels, coastal water transportation of
68120Parcels, collection of, by couriers
68112Parcels, collection of, by the national postal administration
68120Parcels, delivery of, by couriers
68112Parcels, delivery of, by the national postal administration
66210Parcels, non-scheduled transportation of, by air
85400Parcels, packing of

64224Parcels, railway transport services of
64336Parcels, road transport services of
66210Parcels, scheduled transportation of, by air
65129Parcels, transoceanic water transportation of
68120Parcels, transport of, by couriers
68112Parcels, transport of, by the national postal administration

64336
Parcels, transportation of, by land transport other than 
railway

85250Parking control services, protective
67530Parking fees, public, collection of
67530Parking garages, covered, services of
54122Parking garages, general construction of
67530Parking garages, uncovered, services of
67530Parking lot services
67530Parking lots, covered, services of
54210Parking lots, general construction of
67530Parking lots, uncovered, services of
67530Parking, covered, services of
67530Parking, uncovered, services of
83222Parks, aesthetic landscaping of
96910Parks, amusement, operation of
96422Parks, national, conservation of
96422Parks, national, maintenance of
96422Parks, national, supervision of
85990Parks, planting of
63195Parks, recreational vehicle, and related services
54270Parks, recreational, general construction of
96520Parks, recreational, operation of
63195Parks, trailer, and related services
54750Parquet floors, laying of
54760Partitions, moveable, installation of
67710Passenger air terminals, services of
66110Passenger air transportation on regular routes
64322Passenger cars with operator, rental of
67610Passenger terminal services, marine

64100
Passenger transport services, urban or suburban, using 
more than one mode of transport

65111Passenger transportation by ferries
65111Passenger transportation by hovercraft
65111Passenger transportation by hydrofoils

64329
Passenger transportation by non-scheduled vehicles 
with driver, n.e.c.

64324Passenger transportation by rickshaws
65211Passenger transportation on canals by ferries
65211Passenger transportation on canals by hovercraft
65211Passenger transportation on canals by hydrofoils

65219
Passenger transportation on canals by vessels other than 
ferries

65211Passenger transportation on inland waterways by ferries

65211
Passenger transportation on inland waterways by  
hovercraft
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65211
Passenger transportation on inland waterways by  
hydrofoils

65219
Passenger transportation on inland waterways by vessels 
other than ferries

65211Passenger transportation on rivers by ferries
65211Passenger transportation on rivers by hovercraft
65211Passenger transportation on rivers by hydrofoils

65219
Passenger transportation on rivers by vessels other than 
ferries

73114
Passenger vehicles, animal-drawn, rental of, without 
operator

73114
Passenger vehicles, man-drawn, rental of, without 
operator

71332Passenger vessel insurance policies, underwriting of

65130
Passenger vessels, coastal, rental and leasing of, with 
crew

65230
Passenger vessels, inland water, rental and leasing of, 
with crew

73115Passenger vessels, rental or leasing of, without operator

65130
Passenger vessels, transoceanic, rental and leasing of, 
with crew

65119Passengers, coastal water transportation of
64211Passengers, interurban railway transport services of

64313
Passengers, interurban scheduled road transport  
services of

64314
Passengers, interurban special-purpose scheduled road 
transport services of

66120Passengers, non-scheduled air transport services of
65219Passengers, other inland water transport services of

64329
Passengers, other non-scheduled road transport services 
of n.e.c.

64319
Passengers, other scheduled road transport services of 
n.e.c.

64324
Passengers, road transport services of, by man- or  
animal-drawn vehicles

66110Passengers, scheduled air transport services of

64312
Passengers, scheduled transportation of, between  
stations in urban centres

64312
Passengers, scheduled transportation of, between  
suburban locations

64312
Passengers, scheduled transportation of, between urban 
centres and airports

64212Passengers, suburban railway transport services of
64311Passengers, suburban scheduled road transport services of

64312
Passengers, suburban special-purpose scheduled road 
transport services of

65119Passengers, transoceanic water transportation of
65119Passengers, transportation of, from port to port
64212Passengers, urban railway transport services of
64311Passengers, urban scheduled road transport services of

64312
Passengers, urban special-purpose scheduled road trans-
port services of

83811Passport photography and other identification photography

82130Patent consultancy services

91138
Patent offices, administrative services related to the 
operation of

73330Patented entities, licensing services for the right to use

73330
Patented formulations, pharmaceutical, licensing ser-
vices for the right to use

82130Patents, certification of
82130Patents, drafting of

73330
Patents, industrial designs, licensing services for the 
right to use

85990Patents, management of
82130Patents, preparation of
54210Paths, bicycle, general construction of
54210Paths, foot, general construction of
93192Patients, transport of, by ambulance
95999Patriotic associations, services of
54210Paved surfaces, painting markings on
84121Pay phone service
71553Payment orders, other, clearing of

84170
Pay-per-view television program, by cable, analogue or 
digital

84170Pay-per-view television program, by MDS
84170Pay-per-view television program, by satellite
85990Payroll services
91230Peacekeeping services, international
54210Pedestrian ways, general construction of
97220Pedicure services
84210Peering services, Internet traffic
91280Penitentiaries
71690Pension consultancy services

71531
Pension fund portfolios, management of, on a fee or 
contract basis

71532Pension fund trustees, services of
71690Pension funds, administration of
71312Pension plans, group, underwriting of
71311Pension plans, individual, underwriting of
71610Pension products, sales of
71312Pensions, group, underwriting of
71311Pensions, individual, underwriting of
71690Pensions, services n.e.c. auxiliary to
83115Performance standards, consulting services concerning
96310Performing artists, services of
96290Performing arts and live entertainment services, other

96220
Performing arts event production and presentation 
services

96210
Performing arts event promotion and organization 
services

96230Performing arts facility operation services
96290Performing arts, operation of backdrops for the
96290Performing arts, operation of lighting equipment for the
96290Performing arts, operation of scenery for the
96290Performing arts, operation of sound equipment for the
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62375Perfumery articles, mail order retail trade services of

62175
Perfumery articles, non-specialized store retail trade 
services of

62475Perfumery articles, other non-store retail trade services of

62575
Perfumery articles, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62275Perfumery articles, specialized store retail trade services of

61175
Perfumery articles, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61275
Perfumery articles, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

68111
Periodicals, collection of, by the national postal  
administration

68111
Periodicals, delivery of, by the national postal  
administration

73320
Periodicals, journals and books, reprints and reproduction, 
licensing services for the right to use

84410Periodicals, news agency services provided to

68111
Periodicals, transport of, by the national postal admin-
istration

93123Periodontic services
73124Peripheral units, rental or leasing of, without operator
67210Perishable food products, storage of
67210Perishable food products, warehousing of
85250Personal access control services
84131Personal communications service (PCS)
85910Personal credit ratings, reporting of
97290Personal hygiene services

91141
Personnel affairs, general, administrative services 
related to

91141Personnel affairs, general, operational services related to
83113Personnel audits, consulting services concerning

91141
Personnel policies and procedures, administrative services 
related to the development of

91141
Personnel policies and procedures, administrative services 
related to the implementation of

91141Personnel services for the government, general

85111
Personnel, executive, referral of, for employment by 
others

85111
Personnel, executive, searching for, on behalf of  
employers

85111
Personnel, executive, selection of, for employment by 
others

91240Personnel, military, health services for
85129Personnel, other, supplying of, for work assignments
93329Persons on parole, guidance services provided to
93329Persons on probation, guidance services provided to
93324Persons, disabled, vocational rehabilitation of
93311Persons, elderly, care of, by residential institutions

93311
Persons, mentally disabled, care of, by residential 
institutions

93311
Persons, physically disabled, care of, by residential 
institutions

93324Persons, unemployed, vocational rehabilitation of
85310Pest control services in dwellings and other buildings
91131Pest control, administrative services related to
86110Pest control, agricultural
85310Pests, extermination of, in dwellings and other buildings
86129Pet accommodation services
97990Pet animal training and related services
93210Pet animals, dental services delivered to
93210Pet animals, hospital services for
93210Pet animals, laboratory and technical services for
62314Pet animals, mail order retail trade services of
93210Pet animals, medical services delivered to
93210Pet animals, non-hospital services for
62114Pet animals, non-specialized store retail trade services of
62414Pet animals, other non-store retail trade services of

62514
Pet animals, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62214Pet animals, specialized store retail trade services of
93210Pet animals, surgical services delivered to
93210Pet animals, veterinary services delivered to

61114
Pet animals, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61214
Pet animals, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

65122
Petroleum products, refined, coastal water transportation 
of, in special tankers

65222
Petroleum products, refined, inland water transportation 
of, in special tankers

65122
Petroleum products, refined, transoceanic water trans-
portation of, in special tankers

64222
Petroleum products, refined, transportation of, by rail-
way in special tank cars

64332
Petroleum products, refined, transportation of, by road 
in special tank trucks

64410Petroleum products, transportation of, via pipeline
91132Petroleum, administrative services related to
64410Petroleum, crude, transportation of, via pipeline
64410Petroleum, refined, transportation of, via pipeline
64410Petroleum, transportation of, via pipeline
86129Pets, grooming of
86129Pets, tattooing of
62373Pharmaceutical goods, mail order retail trade services of

62173
Pharmaceutical goods, non-specialized store retail trade 
services of

62473
Pharmaceutical goods, other non-store retail trade 
services of

62573
Pharmaceutical goods, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

62273
Pharmaceutical goods, specialized store retail trade 
services of

61173
Pharmaceutical goods, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis
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61273
Pharmaceutical goods, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

93110
Pharmaceutical services delivered under the direction of 
medical doctors

85400Pharmaceuticals, packaging of

81150
Pharmacy, research and experimental development 
concerning

81210
Philosophy, research and experimental development 
concerning

87153Phones, cellular, maintenance and repair of
88211Phosphatizing and other metal-coating services
87120Photocopiers, maintenance and repair of
73123Photocopiers, rental or leasing of
85940Photocopying services
83530Photogrammetric surveying services
87290Photographic equipment and cameras, repair of
62352Photographic equipment, mail order retail trade services of

62152
Photographic equipment, non-specialized store retail 
trade services of

62452
Photographic equipment, other non-store retail trade 
services of

87154Photographic equipment, professional, repair of
73290Photographic equipment, rental or leasing of

62552
Photographic equipment, retail trade services of, on a 
fee or contract basis

62252
Photographic equipment, specialized store retail trade 
services of

61152
Photographic equipment, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61252
Photographic equipment, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

83820Photographic negatives, duplication of
83820Photographic negatives, reprinting of
83819Photographic services, other
83820Photographic slides, duplication of
83820Photographic slides, preparation of
83820Photographic slides, reprinting of
83812Photographing of buildings
83813Photographing of conventions
83813Photographing of current events
83813Photographing of fashion shows
83812Photographing of fashions and other apparel
83813Photographing of graduations
83812Photographing of industrial products

83814
Photographing of landscapes and other surfaces from 
aircraft

83813Photographing of live events
83812Photographing of machinery
83812Photographing of merchandise
83813Photographing of news events

83812
Photographing of persons and other subjects for use in 
public relations

83811Photographing of persons or other subjects in offices

83811Photographing of persons or other subjects in studios
83813Photographing of receptions
83813Photographing of sports events
83814Photographing of structures from aircraft
83813Photographing of weddings
83820Photographs, black and white, processing of
83820Photographs, colour, printing of
83815Photographs, copying of
83811Photographs, custom developing and printing of
85990Photographs, placement of
83815Photographs, restoring of
83815Photographs, retouching of
93122Photographs, x-ray, interpretation of
83820Photography processing services
83812Photography related to advertising
83813Photography, action
83812Photography, advertising display
83814Photography, biological
83812Photography, brochure
83812Photography, catalogue
83812Photography, commercial
83811Photography, family portrait
83812Photography, fashion
83811Photography, group portrait
83812Photography, industrial
83811Photography, infant and child
83814Photography, medical
83811Photography, military portrait
83812Photography, newspaper advertisement
83811Photography, passport and other identification
83814Photography, specialty
83811Photography, studio fashion
83814Photography, underwater
83814Photomicrography services
85940Photostating services

93121
Physical diseases of a general nature, diagnosis of, by 
doctors

93121
Physical diseases of a general nature, prevention of, by 
doctors

93121
Physical diseases of a general nature, treatment of, by 
doctors

93121Physical examination (check-up) services

81110
Physical science, research and experimental development 
concerning

83562Physical testing and analysis
97230Physical well-being services
97230Physical well-being services delivered by fitness centres

97230
Physical well-being services delivered by non-therapeutic 
massage

97230
Physical well-being services delivered by reducing 
salons

97230Physical well-being services delivered by saunas

PhysicalPhilosophy



التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

666

97230
Physical well-being services delivered by slimming 
salons

97230Physical well-being services delivered by solariums
97230Physical well-being services delivered by spas
97230Physical well-being services delivered by steam baths
97230Physical well-being services delivered by Turkish baths

93311
Physically disabled persons, care of, by residential 
institutions

81120
Physiology, animal, research and experimental develop-
ment concerning

81120
Physiology, plant, research and experimental develop-
ment concerning

93191Physiotherapy services
87290Piano tuning and tuning of other musical instruments

85240
Pick-up and delivery of money and other valuables by 
armoured cars

89410Pieces, large iron, mechanical reduction of
88212Pieces, metal work, boring of
88212Pieces, metal work, broaching of
88212Pieces, metal work, eroding of
88212Pieces, metal work, grinding of
88212Pieces, metal work, lapping of
88212Pieces, metal work, levelling of
88212Pieces, metal work, milling of
88212Pieces, metal work, planing of
88212Pieces, metal work, sawing of
88212Pieces, metal work, sharpening of
88212Pieces, metal work, splicing of
88212Pieces, metal work, turning of
88212Pieces, metal work, welding of
54230Piers, general construction of
67610Piers, operation of
86121Piggeries, cleaning of
54511Pile driving services
92900Pilot instruction services for aircraft
92900Pilot instruction services for ships
67620Pilotage and berthing services
67620Pilotage services
54632Pipe work related to air conditioning installation
54631Pipe work related to heating installation
54632Pipe work related to refrigeration installation
54632Pipe work related to ventilation installation
87110Pipe work, industrial, maintenance and repair of
64490Pipeline, transportation of chemical goods via
64490Pipeline, transportation of coal slurry via
64410Pipeline, transportation of crude petroleum via
64410Pipeline, transportation of natural gas via
64490Pipeline, transportation of other products n.e.c. via
64410Pipeline, transportation of petroleum products via
64410Pipeline, transportation of petroleum via
64410Pipeline, transportation of refined petroleum via
64490Pipeline, transportation services of other goods via

83392
Pipelines and and related works, local, undertaking 
contamination studies of

91134
Pipelines and other facilities, administrative services 
related to

83392
Pipelines and related works, local, corrosion control 
programmes for

83342
Pipelines and related works, local, electrical engineering 
design services for the construction of

83332
Pipelines and related works, local, electrical installation 
appraisal of

83332
Pipelines and related works, local, engineering advisory 
and pre-design services for the construction of

83392
Pipelines and related works, local, geotechnical engi-
neering services for the construction of

83392
Pipelines and related works, local, groundwater assess-
ment for the construction of

83312
Pipelines and related works, local, integrated engineer-
ing services for the construction of

83342
Pipelines and related works, local, mechanical engineer-
ing design services for the construction of

83332
Pipelines and related works, local, mechanical installa-
tion appraisal of

83392
Pipelines and related works, local, other engineering 
services for the construction of

83322
Pipelines and related works, local, project management 
services concerning the construction of

83342
Pipelines and related works, local, specialty engineering 
design services for the construction of

83342
Pipelines and related works, local, structural engineer-
ing design services for the construction of

83392
Pipelines and related works, local, structural failure 
investigation of

83332
Pipelines and related works, local, structural installation 
appraisal of

83352
Pipelines and related works, local, technical inspection 
services during the construction of

83332
Pipelines and related works, local, undertaking environ-
mental impact studies of

83332
Pipelines and related works, local, undertaking project 
impact studies of

83332
Pipelines and related works, local, undertaking technical 
feasibility studies of

54251Pipelines, local, general construction of
83392Pipelines, long-distance, corrosion control programmes for

83342
Pipelines, long-distance, electrical engineering design 
services for the construction of

83332Pipelines, long-distance, electrical installation appraisal of

83332
Pipelines, long-distance, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

54241Pipelines, long-distance, general construction of

83392
Pipelines, long-distance, geotechnical engineering ser-
vices for the construction of

83392
Pipelines, long-distance, groundwater assessment for 
the construction of
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83312
Pipelines, long-distance, integrated engineering services 
for the construction of

83342
Pipelines, long-distance, mechanical engineering design 
services for the construction of

83332
Pipelines, long-distance, mechanical installation ap-
praisal of

83392
Pipelines, long-distance, other engineering services for 
the construction of

83322
Pipelines, long-distance, project management services 
concerning the construction of

83342
Pipelines, long-distance, specialty engineering design 
services for the construction of

83342
Pipelines, long-distance, structural engineering design 
services for the construction of

83392Pipelines, long-distance, structural failure investigation of
83332Pipelines, long-distance, structural installation appraisal of

83352
Pipelines, long-distance, technical inspection services 
during the construction of

83392
Pipelines, long-distance, undertaking contamination 
studies of

83332
Pipelines, long-distance, undertaking environmental 
impact studies of

83332
Pipelines, long-distance, undertaking project impact 
studies of

83332
Pipelines, long-distance, undertaking technical feasibility 
studies of

94110Pipes, waste, removal of sewage by
54341Piping systems, well, installation of
85990Placement of artwork
85990Placement of books

85112
Placement of job applicants in permanent employment 
by others

85112
Placement of job applicants in temporary employment 
by others

85990Placement of photographs
85990Placement of plays

91280
Places of incarceration, administrative services related 
to the operation of

91280Places of incarceration, operation of
66300Placing of satellites in space
83540Planimetric maps, preparation or revision of
88212Planing of metal work pieces
83610Planning advertising objects or films, without production
83115Planning and design, consulting services concerning
83410Planning and designing of interior spaces
83610Planning of advertising campaigns
83610Planning, creating and placement services of advertising
91113Planning, economic, administrative services related to
91113Planning, economic, operational services related to
91113Planning, social, administrative services related to
91113Planning, social, operational services related to

83393
Plant and processes, industrial, corrosion control  
programmes for

83343
Plant and processes, industrial, electrical engineering 
design services for the construction of

83333
Plant and processes, industrial, electrical installation 
appraisal of

83333
Plant and processes, industrial, engineering advisory 
and pre-design services for the construction of

83393
Plant and processes, industrial, geotechnical engineering 
services for the construction of

83393
Plant and processes, industrial, groundwater assessment 
for the construction of

83313
Plant and processes, industrial, integrated engineering 
services for the construction of

83343
Plant and processes, industrial, mechanical engineering 
design services for the construction of

83333
Plant and processes, industrial, mechanical installation 
appraisal of

83393
Plant and processes, industrial, other engineering  
services for the construction of

83323
Plant and processes, industrial, project management 
services concerning the construction of

83343
Plant and processes, industrial, specialty engineering 
design services for the construction of

83343
Plant and processes, industrial, structural engineering 
design services for the construction of

83393
Plant and processes, industrial, structural failure  
investigation of

83333
Plant and processes, industrial, structural installation 
appraisal of

83353
Plant and processes, industrial, technical inspection 
services during the construction of

83393
Plant and processes, industrial, undertaking contamination 
studies of

83333
Plant and processes, industrial, undertaking environmental 
impact studies of

83333
Plant and processes, industrial, undertaking project 
impact studies of

83333
Plant and processes, industrial, undertaking technical 
feasibility studies of

91131Plant disease, administrative services related to

81120
Plant physiology, research and experimental develop-
ment concerning

54260Plant, industrial, general construction of
54260Plant, industrial, repair of
73121Planters, seed, rental or leasing of, without operator
73121Planters, seedling, rental or leasing of, without operator
85990Planting of cemeteries
86110Planting of crops
85990Planting of gardens
85990Planting of parks
85990Planting of sports fields
54260Plants, chemical, general construction of
62312Plants, mail order retail trade services of
62112Plants, non-specialized store retail trade services of
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62412Plants, other non-store retail trade services of
54260Plants, power, general construction of
73290Plants, rental or leasing of
62512Plants, retail trade services of, on a fee or contract basis
62212Plants, specialized store retail trade services of
54290Plants, water purification, general construction of
54290Plants, water treatment, general construction of

61112
Plants, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61212
Plants, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

54720Plaster work, exterior, construction of
54720Plaster work, interior, construction of
54720Plastering services
87290Plastic coating of identity cards while you wait
88211Plastic coating of metal
88211Plastic coating of swimming pools
88211Plastic coating of tanks
89200Plastic objects, vacuum plating with metal of
89200Plastic parts manufacturing services
88170Plastic surfaces, coating of
88170Plastic surfaces, cutting of
88170Plastic surfaces, processing of
88170Plastic surfaces, threading of
83562Plastics, ductility testing and analysis of
83562Plastics, electrical conductivity testing and analysis of
83562Plastics, fatigue resistance testing and analysis of
83562Plastics, hardness testing and analysis of
83562Plastics, high-temperature testing and analysis of
83562Plastics, impact resistance testing and analysis of
83562Plastics, radioactivity testing and analysis of

89420
Plastics, sorting and pelleting of, for the production of 
secondary raw material

83562Plastics, strength testing and analysis of
83562Plastics, testing and analysis of the physical properties of
83562Plastics, testing and analysis of the tensile properties of
89121Plate-making services, printing
87149Platforms, floating, maintenance and repair of
54270Playgrounds, general construction of
54270Playing fields, outdoor, general construction of
85990Plays, placement of
82119Pleading of non-criminal cases in court
82120Pleading of non-judicial cases before a statutory body

82120
Pleading of non-judicial cases before an administrative 
tribunal

87149Pleasure boats, maintenance and repair of
73240Pleasure craft, rental or leasing of
73240Pleasure equipment, rental or leasing of
86210Plugging and abandoning of oil wells
54621Plugs, fire, installation of
54621Plumbing services, water

91260Police and fire protection services

91260
Police forces, administrative services related to the 
operation of

91260Police forces, auxiliary, operation of
91260Police forces, regular, operation of
91260Police forces, special, operation of
91260Police laboratories, operation of

91260
Police services related to the maintenance of criminal 
records

91260Police services related to the registration of aliens
91260Police services related to traffic regulation
91260Police, auxiliary, services of
91260Police, civil protection provided by
91260Police, regular, services of
91260Police, special, services of

91141
Policies and procedures, personnel, administrative 
services related to the development of

91141
Policies and procedures, personnel, administrative 
services related to the implementation of

91138
Policies, labour, administrative services related to the 
implementation of

83111Policy formulation, business, consulting services concerning

91138
Policy measures to reduce unemployment, administra-
tive services related to the implementation of

91138
Policy measures to stimulate labour mobility, adminis-
trative services related to the implementation of

91138
Policy, economic, administrative services related to the 
formulation of

91138
Policy, labour, administrative services related to the 
formulation of

85330Polishing of furniture
54750Polishing of wood floors
83700Political issues, investigation of public opinion regarding
95920Political organizations, services furnished by
94222Polluted soils, specialized treatment of
71335Pollution insurance policies, underwriting of
91123Pollution standards, dissemination of information on
96520Pools, swimming, operation of

67610
Port and waterway operation services (excl. cargo 
handling)

71531Portfolio management services

71531
Portfolios, investment fund, management of, on a fee or 
contract basis

71531
Portfolios, mutual fund, management of, on a fee or 
contract basis

71531
Portfolios, pension fund, management of, on a fee or 
contract basis

71531
Portfolios, trust fund, management of, on a fee or con-
tract basis

97990
Portrait photography by self-service coin-operated 
machines

83811Portrait photography services
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67610Ports, operation of (excl. cargo handling)
68113Post office counter services
68113Postage stamps, sales of
68111Postal services related to letters
68112Postal services related to parcels
91134Postal services, administrative services related to
68119Postal services, other
68119Poste restante services
82119Post-litigation work in relation to non-criminal law
82120Post-litigation work in relation to non-judicial cases
93191Post-natal medical supervision
96142Post-production services, film
96142Post-production services, video

92310
Post-secondary technical and vocational education 
services

62345Pottery, mail order retail trade services of
62145Pottery, non-specialized store retail trade services of
62445Pottery, other non-store retail trade services of
62545Pottery, retail trade services of, on a fee or contract basis
62245Pottery, specialized store retail trade services of

61145
Pottery, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61245
Pottery, wholesale trade services of,on a fee or contract 
basis

85400Pouch filling services
62323Poultry, mail order retail trade services of
62123Poultry, non-specialized store retail trade services of
62423Poultry, other non-store retail trade services of

62523
Poultry, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62223Poultry, specialized store retail trade services of

61123
Poultry, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61223
Poultry, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

89320Powders, metal, manufacturing of metal objects from

83392
Power lines (cables), long-distance, corrosion control 
programmes for

83342
Power lines (cables), long-distance, electrical engineer-
ing design services for the construction of

83332
Power lines (cables), long-distance, electrical installation 
appraisal of

83332
Power lines (cables), long-distance, engineering advi-
sory and pre-design services for the construction of

54242
Power lines (cables), long-distance, general construction 
of

83392
Power lines (cables), long-distance, geotechnical engineering 
services for the construction of

83392
Power lines (cables), long-distance, groundwater assessment 
for the construction of

83312
Power lines (cables), long-distance, integrated engineering 
services for the construction of

83342
Power lines (cables), long-distance, mechanical engineering 
design services for the construction of

83332
Power lines (cables), long-distance, mechanical  
installation appraisal of

83392
Power lines (cables), long-distance, other engineering 
services for the construction of

83322
Power lines (cables), long-distance, project management 
services concerning the construction of

54242Power lines (cables), long-distance, repair of

83342
Power lines (cables), long-distance, specialty engineering 
design services for the construction of

83342
Power lines (cables), long-distance, structural engineering 
design services for the construction of

83392
Power lines (cables), long-distance, structural failure 
investigation of

83332
Power lines (cables), long-distance, structural  
installation appraisal of

83352
Power lines (cables), long-distance, technical inspection 
services during the construction of

83392
Power lines (cables), long-distance, undertaking  
contamination studies of

83332
Power lines (cables), long-distance, undertaking  
environmental impact studies of

83332
Power lines (cables), long-distance, undertaking project 
impact studies of

83332
Power lines (cables), long-distance, undertaking technical 
feasibility studies of

83393Power plants, corrosion control programmes for

83343
Power plants, electrical engineering design services for 
the construction of

83333Power plants, electrical installation appraisal of

83333
Power plants, engineering advisory and pre-design 
services for the construction of

54260Power plants, general construction of

83393
Power plants, geotechnical engineering services for the 
construction of

83393
Power plants, groundwater assessment for the  
construction of

83313
Power plants, integrated engineering services for the 
construction of

83343
Power plants, mechanical engineering design services 
for the construction of

83333Power plants, mechanical installation appraisal of

83393
Power plants, other engineering services for the  
construction of

83323
Power plants, project management services concerning 
the construction of

83343
Power plants, specialty engineering design services for 
the construction of

83343
Power plants, structural engineering design services for 
the construction of

83393Power plants, structural failure investigation of
83333Power plants, structural installation appraisal of
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83353
Power plants, technical inspection services during the 
construction of

83393Power plants, undertaking contamination studies of

83333
Power plants, undertaking environmental impact  
studies of

83333Power plants, undertaking project impact studies of
83333Power plants, undertaking technical feasibility studies of
54252Power substations, general construction of
94110Precipitation, chemical, treatment of sewage by
62352Precision equipment, mail order retail trade services of

62152
Precision equipment, non-specialized store retail trade 
services of

62452
Precision equipment, other non-store retail trade ser-
vices of

62552
Precision equipment, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62252
Precision equipment, specialized store retail trade 
services of

61152
Precision equipment, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61252
Precision equipment, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

87350Precision instruments, installation of
87154Precision instruments, repair of
83211Pre-design services, architectural
54400Prefabricated buildings, assembly of
54400Prefabricated buildings, erection of
54400Prefabricated buildings, installation of
54400Prefabricated structures, assembly of
54400Prefabricated structures, erection of
54400Prefabricated structures, installation of
85340Premises, sterilizing of

84170
Premium television programme package, by cable, 
analogue or digital

84170Premium television programme package, by MDS
84170Premium television programme package, by satellite
71630Premiums, insurance, calculation of
93191Pre-natal medical supervision
82130Prenuptial agreements
54320Preparation of agricultural land
83212Preparation of architectural sketches
82213Preparation of business tax returns with financial statements
54320Preparation of construction sites
82130Preparation of copyrights
82320Preparation of corporate tax returns
86110Preparation of crops for primary markets
89121Preparation of digital data
82130Preparation of intellectual property rights
83222Preparation of landscaping site plans
83222Preparation of landscaping specifications
83222Preparation of landscaping working drawings
82130Preparation of legal documents other than for copyrights

82130
Preparation of legal documents other than for intellec-
tual property rights

82130Preparation of legal documents other than for patents
54320Preparation of mine sites
54320Preparation of mineral properties
82130Preparation of other legal documents
82130Preparation of patents
83820Preparation of photographic slides
82219Preparation of pro forma statements
83219Preparation of promotional material by architects
83540Preparation or revision of cadastral maps
83540Preparation or revision of hydrographic maps
83540Preparation or revision of planimetric maps
83540Preparation or revision of road maps
83540Preparation or revision of topographic maps

63290
Preparing and serving of food and beverages from 
motorized vehicles

63290
Preparing and serving of food and beverages from non-
motorized carts

92110Pre-primary education services
73210Pre-recorded records, rental or leasing of
92110Pre-school education services
83690Presentation advertising at point of sale
83219Presentations by architects
96412Preservation of historical buildings for visitors
96412Preservation of historical monuments for visitors
96412Preservation of historical sites for visitors
88111Preservation of meat and meat products
88111Preservation of vegetables and vegetable products
96422Preservation of wildlife in nature reserves
96412Preservation services of historical sites and buildings
96910Preserved railways, operation of

84420
Press cameramen, independent, services rendered to 
audio-visual media by

84410
Press photographers, independent, services rendered to 
printed media by

97140Pressing of apparel and other textile articles
89320Pressing of metal
97140Pressing services
89320Pressure, manufacturing of metal objects by
93123Prevention of dental diseases

93121
Prevention of mental diseases of a general nature by 
doctors

93121
Prevention of physical diseases of a general nature by 
doctors

83160Preventive maintenance of computer sytems
91135Price controls, administrative services related to
83114Pricing policy, consulting services concerning
92900Primary education services n.e.c.
92190Primary education services, other
54621Primary water piping systems, installation of
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83631
Print media, sale of advertising space, directly by the 
publisher

68111
Printed matter, collection of, by the national postal 
administration

68111
Printed matter, delivery of, by the national postal admin-
istration

89121Printed matter, rebinding of

68111
Printed matter, transport of, by the national postal 
administration

84410Printed media, gathering of news for
84410Printed media, investigation of news for

84410
Printed media, services rendered to, by independent 
journalists

84410
Printed media, services rendered to, by independent 
press photographers

84410Printed media, supplying of news picture to
84410Printed media, supplying of news to
89121Printing of books
83820Printing of colour photographs
88121Printing of fabrics
89121Printing of newspapers on a fee or contract basis
88121Printing of ready-made textile articles
88121Printing of textile materials
88121Printing of yarns

89121
Printing services and services related to printing, on a 
fee or contract basis

89121Printing services n.e.c.
89121Printing-related services on a fee or contract basis

91280
Prison farms, administrative services related to the 
operation of

91280Prison farms, operation of
93110Prison hospitals, services of

91280
Prisons, administrative services related to the operation 
of

54129Prisons, general construction of
91280Prisons, operation of
63192Private apartments, letting of
63192Private homes, letting of
85210Private investigation of cases relating to crime
85210Private investigation of cases relating to dishonesty

85210
Private investigation of cases relating to domestic rela-
tions

85210Private investigation of cases relating to fraud
85210Private investigation of cases relating to missing persons
85210Private investigation of cases relating to shoplifting
85210Private investigation of cases relating to theft

81230
Private law, research and experimental development 
concerning

84140Private network service, broadband
84140Private network service, narrowband
84140Private network service, wideband
85250Private property, guarding of against fire

85250Private property, guarding of against theft
85250Private property, guarding of against vandalism
96151Private screening rooms, projection of motion pictures in
96152Private screening rooms, projection of videotapes in
82219Pro forma statements, preparation of

82120
Procedures, statutory, drafting of legal documentation in 
relation to

82119Proceedings, non-criminal, legal advisory services in
82119Proceedings, non-criminal, legal representation in

83393
Processes, industrial, corrosion control programmes for 
the automation of

83343
Processes, industrial, electrical engineering design 
services for the automation of

83333
Processes, industrial, electrical installation appraisal of 
the automation of

83333
Processes, industrial, engineering advisory and pre- 
design services for the automation of

83393
Processes, industrial, geotechnical engineering services 
for the automation of

83393
Processes, industrial, groundwater assessment for the 
automation of

83313
Processes, industrial, integrated engineering services for 
the automation of

83343
Processes, industrial, mechanical engineering design 
services for the automation of

83333
Processes, industrial, mechanical installation appraisal 
of the automation of

83393
Processes, industrial, other engineering services for the 
automation of

83323
Processes, industrial, project management services 
concerning the automation of

83343
Processes, industrial, specialty engineering design ser-
vices for the automation of

83343
Processes, industrial, structural engineering design 
services for the automation of

83333
Processes, industrial, structural installation appraisal of 
the automation of

83353
Processes, industrial, technical inspection services dur-
ing the automation of

83393
Processes, industrial, undertaking contamination studies 
of the automation of

83333
Processes, industrial, undertaking environmental impact 
studies of the automation of

83333
Processes, industrial, undertaking project impact studies 
of the automation of

83333
Processes, industrial, undertaking technical feasibility 
studies of the automation of

71523Processing and clearing services of securities transactions
87159Processing machinery, beverage, maintenance and repair of
87159Processing machinery, food, maintenance and repair of
87159Processing machinery, tobacco, maintenance and repair of
83820Processing of black and white photographs
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85960
Processing of data supplied by the customer, without 
software design

89420
Processing of demolition waste into secondary raw 
material

71553Processing of financial transactions
89410Processing of metal waste into secondary raw material
96142Processing of motion picture films
96142Processing of motion picture videotapes

89420
Processing of non-metal articles into secondary raw 
material

89420Processing of non-metal scrap into secondary raw material
89420Processing of non-metal waste into secondary raw material
88170Processing of plastic surfaces
89410Processing of scrap metal into secondary raw material
71523Processing of securities transactions

73124
Processing units, central, rental or leasing of, without 
operator

73124
Processors, electronic data, rental or leasing of, without 
operator

73123Processors, word, rental or leasing of

83490
Producing three-dimensional models of specialty 
designs

83114
Product distribution channels, consulting services 
concerning

71335Product liability insurance policies, underwriting of

83639
Product placement, in video and motion pictures (sale of 
advertising space)

96220Production and presentation of ballet performances
96220Production and presentation of circus performances
96220Production and presentation of concert performances
96220Production and presentation of fireworks displays
96220Production and presentation of musical performances
96220Production and presentation of opera performances
96220Production and presentation of performing arts events
96220Production and presentation of puppet shows

96220
Production and presentation of sound and light  
performances

96220Production and presentation of theatre performances
87159Production machinery, apparel, maintenance and repair of
87159Production machinery, leather, maintenance and repair of
87159Production machinery, paper, maintenance and repair of

87159
Production machinery, paperboard, maintenance and 
repair of

87159Production machinery, textile, maintenance and repair of
83115Production management consulting services
96121Production of advertising film or video
71559Production of currency by non-central banks
96122Production of live radio programes
96121Production of live television programmes

96121
Production of motion pictures primarily designed for 
showing in cinemas

96121
Production of motion pictures primarily designed for 
showing on television

96149
Production of motion pictures, videotape and television 
and radio programmes, other services related to

89121Production of overhead projection foils
96121Production of promotional film or video
96122Production of recorded radio programmes
96121Production of recorded television programmes
89121Production of reprographic dummies
89121Production of reprographic layouts
89121Production of reprographic sketches
62399Products n.e.c., other, mail order retail trade services of

62199
Products n.e.c., other, non-specialized store retail trade 
services of

62499Products n.e.c., other, other non-store retail trade services of

62599
Products n.e.c., other, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62299
Products n.e.c., other, specialized store retail trade 
services of

64490Products n.e.c., other, transportation of, via pipeline

61199
Products n.e.c., other, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61299
Products n.e.c., other, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

87154Professional cinematographic equipment, repair of
92390Professional institutes, education services provided by
87154Professional optical equipment, repair of
95120Professional organizations, services furnished by
87154Professional photographic equipment, repair of
92900Professional sports instructors, educational services for
83111Profit improvement, consulting services concerning
83142Programming of software

83321
Project management services concerning construction of 
buildings

83322
Project management services concerning construction of 
civil engineering works

83323
Project management services concerning construction of 
industrial plants and processes

83329
Project management services concerning construction of 
other projects

83323
Project management services concerning manufacturing 
constructions

83323
Project management services concerning mining  
constructions

83329
Project management services concerning other construction 
projects

83323
Project management services concerning the automation 
of industrial processes

83321
Project management services concerning the construction 
of agricultural buildings

83322
Project management services concerning the construction 
of airfield runways
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83322
Project management services concerning the construction 
of bridges

83323
Project management services concerning the construc-
tion of chemical and related facilities

83322
Project management services concerning the construction 
of civil engineering works

83321
Project management services concerning the construction 
of commercial buildings

83322
Project management services concerning the construction 
of dams

83322
Project management services concerning the construction 
of elevated highways

83322
Project management services concerning the construction 
of harbours

83322
Project management services concerning the construction 
of highways

83321
Project management services concerning the construction 
of industrial buildings

83323
Project management services concerning the construction 
of industrial plants and processes

83322
Project management services concerning the construction 
of irrigation works

83322
Project management services concerning the construction 
of local cables and related works

83322
Project management services concerning the construction 
of local pipelines and related works

83322
Project management services concerning the construction 
of long-distance communication lines

83322
Project management services concerning the construction 
of long-distance pipelines

83322
Project management services concerning the construction 
of long-distance power lines (cables)

83321
Project management services concerning the construction 
of non-residential buildings

83322
Project management services concerning the construction 
of outdoor recreation facilities

83322
Project management services concerning the construction 
of outdoor sports facilities

83323
Project management services concerning the construction 
of power plants

83322
Project management services concerning the construction 
of railways

83321
Project management services concerning the construction 
of residential buildings

83322
Project management services concerning the construction 
of roads

83322
Project management services concerning the construction 
of streets

83322
Project management services concerning the construction 
of subways

83329
Project management services concerning the construction 
of traffic control systems

83322
Project management services concerning the construction 
of tunnels

83322
Project management services concerning the construction 
of waterways

83322
Project management services concerning the construction 
of waterworks

83190
Project management services not concerned with  
construction

83190Project resources, coordination of, on behalf of the client
83190Project resources, supervision of, on behalf of the client
89121Projection foils, overhead, production of
96151Projection of motion pictures in cine-clubs
96151Projection of motion pictures in movie theatres
96151Projection of motion pictures in open air
96151Projection of motion pictures in private screening rooms
96152Projection of videotapes in cine-clubs
96152Projection of videotapes in movie theatres
96152Projection of videotapes in open air
96152Projection of videotapes in private screening rooms
96210Promotion and organization of ballet performances
96210Promotion and organization of circus performances
96210Promotion and organization of concert performances
96210Promotion and organization of fireworks displays
96210Promotion and organization of musical performances
96210Promotion and organization of opera performances
96210Promotion and organization of performing arts events
96210Promotion and organization of puppet shows
96210Promotion and organization of sound and light performances
96210Promotion and organization of theatre performances
96510Promotion of boxing
91124Promotion of cultural activities by individuals
91124Promotion of cultural activities by organizations
96510Promotion of recreational sports events
96510Promotion of sports
96121Promotional film or video, production of
83219Promotional material, preparation of, by architects
85990Proof-reading services
72122Properties, agricultural, own-account sales of
72112Properties, agricultural, rental or leasing of
72122Properties, forestry, own-account sales of
72112Properties, forestry, rental or leasing of
54320Properties, mineral, preparation services of
85250Property access control services
71334Property insurance policies n.e.c., underwriting of.
71334Property insurance services, other
83530Property marking
82130Property rights, intellectual, certification of
82130Property rights, intellectual, drafting of
82130Property rights, intellectual, preparation of

72240
Property, agricultural, appraisal of, on a fee or contract 
basis

72212
Property, agricultural, management of, on a fee or 
contract basis
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72240
Property, commercial, appraisal of, on a fee or contract 
basis

85250Property, commercial, guarding of, against fire
85250Property, commercial, guarding of, against illegal entry
85250Property, commercial, guarding of, against theft
85250Property, commercial, guarding of, against vandalism

72212
Property, commercial, management of, on a fee or 
contract basis

72240Property, forestry, appraisal of, on a fee or contract basis

72212
Property, forestry, management of, on a fee or contract 
basis

72240
Property, industrial, appraisal of, on a fee or contract 
basis

85250Property, industrial, guarding of, against fire
85250Property, industrial, guarding of, against illegal entry
85250Property, industrial, guarding of, against theft
85250Property, industrial, guarding of, against vandalism

72212
Property, industrial, management of, on a fee or contract 
basis

72112Property, leased non-residential, rental or leasing of

72240
Property, non-residential, appraisal of, on a fee or 
contract basis

72212
Property, non-residential, management of, on a fee or 
contract basis

72112Property, own non-residential, rental or leasing
85250Property, private, guarding of, against fire
85250Property, private, guarding of, against theft
85250Property, private, guarding of, against vandalism

72211
Property, residential, management of, on a fee or contract 
basis

83142Proprietary software, consulting services concerning
96149Props persons and other backstage services
83510Prospecting services, geochemical
83510Prospecting services, geological
83510Prospecting services, geophysical
87154Prosthetic devices, maintenance and repair of
97910Prostitutes, services of
91135Protection, consumer, administrative services related to
85250Protective services, private
93123Protruding teeth, treatment of
91310Provision of benefits for loss of income due to childbirth
91310Provision of benefits for loss of income due to disability
91310Provision of benefits for loss of income due to sickness
84300Provision of information on web sites
83219Provision of operating manuals by architects
91290Provision of supplies for use in domestic emergencies

91220
Provision of support for overseas technical assistance 
and training

84121PSTN access services, fixed, business
84121PSTN access services, fixed, residential

93110
Psychiatric services delivered under the direction of 
medical doctors

81210
Psychology, research and experimental development 
concerning

91119Public affairs n.e.c., administrative services related to
91119Public affairs n.e.c., operational services related to
91119Public affairs n.e.c., support services related to
84520Public archives, operation of
91122Public clinics, management of
91122Public clinics, operation of
91122Public clinics, support services for
91122Public convalescent homes, management of
91122Public convalescent homes, operation of
91122Public convalescent homes, support services for
91280Public correctional services
91112Public debt, management of
91122Public dental clinics, management of
91122Public dental clinics, operation of
91122Public dental clinics, support services for
91112Public funds, management of
91122Public health operation and support services
91122Public hospitals, management of
91122Public hospitals, operation of
91122Public hospitals, support services for
91123Public housing services
91121Public information services concerning education

81230
Public law, research and experimental development 
concerning

91122Public nursing homes, management of
91122Public nursing homes, operation of
91122Public nursing homes, support services for
91290Public order and safety affairs related services, other
91290Public order and safety information services
91290Public order and safety, administrative services related to

91290
Public order and safety, development of overall policy 
regarding

91290Public order and safety, regulatory services related to
91290Public order and safety, support services related to
67530Public parking fees, collection of
84121Public phone services
68119Public postal services n.e.c.
83121Public relations services

83812
Public relations, photographing of persons and other 
subects for use in

97990Public washrooms, operation of
97990Public writers, services of

73114
Public-transport-type passenger vehicles n.e.c, rental or 
leasing of, without operator

84300Publishing services, Internet
89110Publishing, on a fee or contract basis
54341Pump installation, water well
86210Pumping of oil wells
54251Pumping stations, general construction of
87159Pumps, maintenance and repair of
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54341Pumps, water well, installation of
87141Punctures, motor vehicle, repair of
96220Puppet shows, production and presentation of
96210Puppet shows, promotion and organization of

83620
Purchase or sale of advertising space or time, on com-
mission

85920Purchasing of debts
85920Purchasing of delinquent accounts
71200Purchasing of securities for resale to investors
64230Pushing services, railway

83115

Q

Quality control standards, consulting services concerning
87159Quarrying machinery, maintenance and repair of
54230Quays, general construction of
67610Quays, operation of

54270

R

Race tracks, general construction of
96520Race tracks, operation of
73240Racquets, rental or leasing of
84160Radar station operation services
67720Radar stations, airport-located, services of
54760Radiator grilles, installation of
73210Radio accessories and equipment, rental or leasing
84131Radio common carrier services

73125
Radio equipment, commercial, rental or leasing of, 
without operator

87340Radio equipment, installation of
62342Radio equipment, mail order retail trade services of

62142
Radio equipment, non-specialized store retail trade 
services of

62442Radio equipment, other non-store retail trade services of

62542
Radio equipment, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62242Radio equipment, specialized store retail trade services of

61142
Radio equipment, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61242
Radio equipment, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

67300Radio navigational aid locating services
96122Radio programme production services
96149Radio programme production services n.e.c.
96160Radio programmes, broadcasting of
73320Radio programmes, licensing services for the right to use
96122Radio programmes, live, production of
96122Radio programmes, recorded, production of
96160Radio programmes, scheduling of
96160Radio programmes, selection of
87153Radio transmitters, maintenance and repair of

96111
Radio, gathering and cataloguing noises and sounds for 
use in

83632
Radio, sale of advertising time, directly by producers or 
broadcasters

88233
Radio, television and communication equipment and 
apparatus manufacturing services

88150Radioactive waste, reprocessing of
83562Radioactivity testing and analysis of concrete
83562Radioactivity testing and analysis of glass
83562Radioactivity testing and analysis of metals
83562Radioactivity testing and analysis of other materials
83562Radioactivity testing and analysis of plastics
83562Radioactivity testing and analysis of textiles
83562Radioactivity testing and analysis of wood
83569Radiographic testing of machine parts
83569Radiographic testing of structures
83569Radiological inspection of welds

93110
Radiological services delivered under the direction of 
medical doctors

73210Radios, rental or leasing of
87151Radios, repair of
67190Rail terminals, baggage handling at
54122Rail terminals, general construction of
54210Rail, laying of
54770Railings, installation of
54210Railroad crossings, general construction of
54210Railroad switch gear, installation of
73113Railroad vehicles, rental or leasing of, without operator
87149Railway locomotives, maintenance and repair of
67400Railway passenger terminals, services of
64230Railway pushing or towing services
71332Railway rolling stock insurance policies, underwriting of
87149Railway rolling stock, maintenance and repair of
67400Railway tickets, sales of
64230Railway towing services
54210Railway track control systems, general construction of
54210Railway track repair services
54210Railway track safety systems, general construction of

64223
Railway transport services of containerized freight by 
flat cars

64221Railway transport services of freight by refrigerator cars
64222Railway transport services of freight by tanker cars
64229Railway transport services of freight, other
64224Railway transport services of letters and parcels
64211Railway transport services of passengers, interurban

64212
Railway transport services of passengers, urban and 
suburban

91134Railway transport, administrative services related to
67400Railway transport, supporting services n.e.c., for
89410Railway wagons, mechanical reduction of
83392Railways, corrosion control programmes for
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83342
Railways, electrical engineering design services for the 
construction of

83332Railways, electrical installation appraisal of

83332
Railways, engineering advisory and pre-design services 
for the construction of

54210Railways, funicular, general construction of
54210Railways, general construction of

83392
Railways, geotechnical engineering services for the 
construction of

83392Railways, groundwater assessment for the construction of

83312
Railways, integrated engineering services for the con-
struction of

83342
Railways, mechanical engineering design services for 
the construction of

83332Railways, mechanical installation appraisal of
83392Railways, other engineering services for the construction of
96910Railways, preserved, operation of

83322
Railways, project management services concerning the 
construction of

83342
Railways, specialty engineering design services for the 
construction of

83342
Railways, structural engineering design services for the 
construction of

83392Railways, structural failure investigation of
83332Railways, structural installation appraisal of

83352
Railways, technical inspection services during the 
construction of

83392Railways, undertaking contamination studies of
83332Railways, undertaking environmental impact studies of
83332Railways, undertaking project impact studies of
83332Railways, undertaking technical feasibility studies of
54530Rain gutters
67630Raising of vessels
91135Rationing, administrative services related to

89420
Raw material, secondary, processing of demolition 
waste into

89410Raw material, secondary, processing of metal waste into

89420
Raw material, secondary, processing of non-metal 
articles into

89420
Raw material, secondary, processing of non-metal scrap 
into

89420
Raw material, secondary, processing of non-metal waste 
into

89410Raw material, secondary, processing of scrap metal into

89420
Raw material, secondary, reclaiming of rubber for the 
production of

89420
Raw material, secondary, sorting and pelleting of plas-
tics for the production of

62319
Raw materials n.e.c., agricultural, mail order retail trade 
services of

62119
Raw materials n.e.c., agricultural, non-specialized store 
retail trade services of

62519
Raw materials n.e.c., agricultural, retail trade services 
of, on a fee or contract basis

62219
Raw materials n.e.c., agricultural, specialized store retail 
trade services of

61119
Raw materials n.e.c., agricultural, wholesale trade ser-
vices of, except on a fee or contract basis

61219
Raw materials n.e.c., agricultural, wholesale trade ser-
vices of, on a fee or contract basis

62419Raw materials n.e.c., other non-store retail trade services of
97290Rays, infrared, non-therapeutic treatment with
97290Rays, ultraviolet, non-therapeutic treatment with
87110Reactors, nuclear, maintenance and repair of boilers for
73124Readers, magnetic, rental or leasing of, without operator
73124Readers, optical, rental or leasing of, without operator
85990Reading of electric meters
85990Reading of gas meters
85990Reading of water meters
91210Reading rooms located abroad, operation of
88121Ready-made textile articles, printing of
89121Rebinding of printed matter
96520Receational sports facilities, operation of
85121Receptionists, supplying of, for work assignments
83813Receptions, photographing of
83813Receptions, videotaping of
89420Reclaiming of chemicals from chemical waste

89420
Reclaiming of rubber for the production of secondary 
raw material

93123Reconstruction services, dental
84510Record lending services

89122
Recorded media, reproduction of, on a fee or contract 
basis

96122Recorded radio programmes, production of
96121Recorded television programmes, production of
73210Recorders, video cassette, rental or leasing of
82211Records, accounting, examination of

91260
Records, criminal, police services related to the mainte-
nance of

89122
Records, gramaphone, reproduction of, on a fee or 
contract basis

62342Records, mail order retail trade services of
62142Records, non-specialized store retail trade services of
62442Records, other non-store retail trade services of

62542
Records, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62242Records, specialized store retail trade services of

61142
Records, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61242
Records, wholesale trade services of, on a fee or  
contract basis

85920Recovery of delinquent accounts
67630Recovery of distressed vessels
67630Recovery of sunken vessels

RecoveryRailways
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96990Recreation and amusement services n.e.c., other
54129Recreation facilities, indoor, general construction of

83392
Recreation facilities, outdoor, corrosion control pro-
grammes for

83342
Recreation facilities, outdoor, electrical engineering 
design services for the construction of

83332
Recreation facilities, outdoor, electrical installation ap-
praisal of

83332
Recreation facilities, outdoor, engineering advisory and 
pre-design services for the construction of

54270Recreation facilities, outdoor, general construction of

83392
Recreation facilities, outdoor, geotechnical engineering 
services for the construction of

83392
Recreation facilities, outdoor, groundwater assessment 
for the construction of

83312
Recreation facilities, outdoor, integrated engineering 
services for the construction of

83342
Recreation facilities, outdoor, mechanical engineering 
design services for the construction of

83332
Recreation facilities, outdoor, mechanical installation 
appraisal of

83392
Recreation facilities, outdoor, other engineering services 
for the construction of

83322
Recreation facilities, outdoor, project management 
services concerning the construction of

83342
Recreation facilities, outdoor, specialty engineering 
design services for the construction of

83342
Recreation facilities, outdoor, structural engineering 
design services for the construction of

83392
Recreation facilities, outdoor, structural failure investi-
gation of

83332
Recreation facilities, outdoor, structural installation 
appraisal of

83352
Recreation facilities, outdoor, technical inspection ser-
vices during the construction of

83392
Recreation facilities, outdoor, undertaking contamina-
tion studies of

83332
Recreation facilities, outdoor, undertaking environmen-
tal impact studies of

83332
Recreation facilities, outdoor, undertaking project 
impact studies of

83332
Recreation facilities, outdoor, undertaking technical 
feasibility studies of

54330Recreation of land
96620Recreation services n.e.c.
91124Recreation, administrative services related to
96620Recreation, support services related to
96520Recreational beaches, operation of
54270Recreational parks, general construction of
96520Recreational parks, operation of
96510Recreational sports events, organization of
96510Recreational sports events, promotion of
63195Recreational vehicle parks and related services

73114Recreational vehicle rental
89410Recycling of auto parts
89410Recycling of metal waste on a fee or contract basis
89420Recycling of non-metal scrap on a fee or contract basis
89420Recycling of non-metal waste on a fee or contract basis
89410Recycling of scrap metal on a fee or contract basis
97990Red cap sevices
71521Redemption of government bonds
97230Reducing salons, physical well-being services delivered by
96620Referees, services of
91210Reference services located abroad, operation of
85112References, investigation of, by employment agencies
85111References, investigation of, by executive search services

85111
Referral of executive personnel for employment by 
others

85112
Referral of job applicants for permanent employment 
by others

85112
Referral of job applicants for temporary employment by 
others

65122
Refined petroleum products, coastal water transportation 
of, in special tankers

65222
Refined petroleum products, inland water transportation 
of, in special tankers

65122
Refined petroleum products, transoceanic water trans-
portation of, in special tankers

64222
Refined petroleum products, transportation of, by rail-
way in special tank cars

64332
Refined petroleum products, transportation of, by road 
in special tank trucks

64410Refined petroleum, transportation of, via pipeline
67630Refloating of vessels
91131Reforestation, administrative services related to

91280
Reformatories, administrative services related to the 
operation of

91280Reformatories, operation of
54590Refractory linings, construction of
63290Refreshment stands, services of

65121
Refrigerated freight, coastal water transport services of, 
by refrigerator vessels

65121
Refrigerated freight, transoceanic water transport ser-
vices of, by refrigerator vessels

65121
Refrigerated goods, coastal water transportation of, in 
specially refrigerated compartments

65221
Refrigerated goods, inland water transportation of, in 
specially refrigerated compartments

67210Refrigerated goods, storage of

65121
Refrigerated goods, transoceanic water transportation 
of, in specially refrigerated compartments

64221
Refrigerated goods, transportation of, by railway in 
specially refrigerated cars

64331
Refrigerated goods, transportation of, by road in spe-
cially refrigerated trucks

67210Refrigerated goods, warehousing of

RefrigeratedRecreation
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67210Refrigerated storage services
54632Refrigeration, installation of
64221Refrigerator cars, railway transport services of freight by
64331Refrigerator vehicles, road transport services of freight by

65221
Refrigerator vessels, inland water transport services of 
freight by

65121
Refrigerator vessels, transoceanic water transport ser-
vices of refrigerated freight by

87151Refrigerators, domestic, repair of
73230Refrigerators, rental or leasing of
91220Refugee programmes, administrative services related to
93329Refugees, provision of shelter for
93329Refugees, social assistance rendered to
54270Refuges, mountain, general construction of

91123
Refuse collection and disposal, administrative services 
related to

86210Regasification of natural gas for transportation
91111Regional bodies, executive administration of
91111Regional bodies, legislative administration of
83129Regional development, consulting services concerning
91124Regional festivities, support services for
68113Registered letters, handling of
68113Registered packets, handling of
85920Regular acccounts, collection of
91260Regular fire brigades, fire prevention services by
91260Regular fire brigades, firefighting services by
91260Regular police forces, operation of
91260Regular police, services of
71542Regulation of financial markets
91141Regulations, civil service, administration of
91133Regulations, construction safety, development of
91133Regulations, construction safety, monitoring of

91138
Regulations, labour, administrative services related to 
the implementation of

91133Regulatory services related to building standards
91134Regulatory services related to communications
91290Regulatory services related to public order and safety
91135Regulatory services related to retail trade

91132
Regulatory services related to the conservation of solid 
fuels

91132
Regulatory services related to the exploitation of solid 
fuels

91134Regulatory services related to transportation
91135Regulatory services related to wholesale trade
93319Rehabilitation of addicts, with accommodation
93319Rehabilitation of alcoholics, with accommodation
93110Rehabilitation services, medical
89200Reinforced plastic parts manufacturing services
71420Reinsurance services, accident
71420Reinsurance services, health
71410Reinsurance services, life

71430Reinsurance services, other non-life
85210Relations, domestic, private investigation of cases relating to
91124Religion, administrative services related to
95910Religious baptismal services
95910Religious christening services
91124Religious institutions, support services for
95910Religious marriage services
95910Religious retreats provided by houses of religious orders
95910Religious services
95910Religious services for the dead
95910Religious study services
95910Religious training services
95910Religious worship services
54590Removal of asbestos
54320Removal of overburden
54730Removal of paint
94110Removal of sewage by means of drains
94110Removal of sewage by means of sewers
94110Removal of sewage by means of waste pipes
54750Removal of wall paper
87230Renovation of used garments

91123
Rent control for state-subsidized housing, administrative 
services related to

65130
Rental and leasing of coastal dry bulk cargo vessels with 
crew

65130Rental and leasing of coastal fishing vessels with crew
65130Rental and leasing of coastal freight vessels with crew
65130Rental and leasing of coastal passenger vessels with crew
65130Rental and leasing of coastal tankers with crew
65130Rental and leasing of coastal tugboats with crew
66400Rental and leasing of freight-carrying aircraft with crew
65230Rental and leasing of inland water cargo vessels with crew
65230Rental and leasing of inland water fishing vessels with crew
65230Rental and leasing of inland water freighters with crew

65230
Rental and leasing of inland water passenger vessels 
with crew

65230Rental and leasing of inland water tankers with crew
65230Rental and leasing of inland water tugboats with crew

66400
Rental and leasing of passenger-carrying aircraft with 
crew

65130
Rental and leasing of self-propelled coastal water transport 
vessels with crew

65230
Rental and leasing of self-propelled inland water vessels 
with crew

65130
Rental and leasing of self-propelled transoceanic water 
transport vessels with crew

65130
Rental and leasing of transoceanic dry bulk cargo ves-
sels with crew

65130
Rental and leasing of transoceanic fishing vessels with 
crew

65130
Rental and leasing of transoceanic freight vessels with 
crew
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65130
Rental and leasing of transoceanic passenger vessels 
with crew

65130Rental and leasing of transoceanic tankers with crew
65130Rental and leasing of transoceanic tugboats with crew

73114
Rental of animal-drawn passenger vehicles without 
operator

54800Rental of construction equipment with operator
54800Rental of demolition equipment with operator
68119Rental of mailboxes
73114Rental of man-drawn passenger vehicles without operator
64323Rental of motor coaches with operator

72222
Rental of non-residential buildings and associated land, 
on a fee or contract basis

72230Rental of non-residential land, on a fee or contract basis
64350Rental of other motorized freight vehicles with driver

72221
Rental of residential buildings and associated land, on a 
fee or contract basis

72230Rental of residential land, on a fee or contract basis
73123Rental or leasing of accounting equipment
73123Rental or leasing of accounting machinery
73116Rental or leasing of aeroplanes without operator

73121
Rental or leasing of agricultural equipment without 
operator

73121
Rental or leasing of agricultural implements without 
operator

73121
Rental or leasing of agricultural machinery without 
operator

72112Rental or leasing of agricultural properties
73121Rental or leasing of agricultural tractors without operator
73116Rental or leasing of aircraft without operator
72111Rental or leasing of apartments
73210Rental or leasing of audio cassettes
73240Rental or leasing of bicycles
73290Rental or leasing of binoculars
73115Rental or leasing of boats without operator
73290Rental or leasing of books
73122Rental or leasing of bulldozers, without operator
73114Rental or leasing of buses without operator
73290Rental or leasing of cameras
73114Rental or leasing of campers without drivers
73240Rental or leasing of camping equipment
73240Rental or leasing of canoes
73114Rental or leasing of caravans without drivers
73111Rental or leasing of cars without operator
73123Rental or leasing of cash registers
73125Rental or leasing of cellular phones without operator

73124
Rental or leasing of central processing units without 
operator

73290Rental or leasing of clocks
73260Rental or leasing of clothing

73129
Rental or leasing of coin-operated gambling machines 
without operator

72112Rental or leasing of commercial buildings

73129
Rental or leasing of commercial machinery n.e.c., 
without operator

73125
Rental or leasing of commercial radio equipment with-
out operator

73125
Rental or leasing of commercial telecommunications 
equipment without operator

73125
Rental or leasing of commercial television equipment 
without operator

73210Rental or leasing of compact disc players
73210Rental or leasing of compact discs
73124Rental or leasing of computers without operator

73122
Rental or leasing of construction equipment without 
operator

73122
Rental or leasing of construction machinery without 
operator

73122Rental or leasing of construction site huts
73122Rental or leasing of construction tractors without operator
73117Rental or leasing of containers
85960Rental or leasing of CPU-time to third parties
73230Rental or leasing of crockery

73121
Rental or leasing of crop sorting machinery without 
operator

73121Rental or leasing of cropping machinery without operator
73290Rental or leasing of crutches
73230Rental or leasing of cutlery
73270Rental or leasing of do-it-yourself equipment
73270Rental or leasing of do-it-yourself machinery
73122Rental or leasing of earth movers without operator
73123Rental or leasing of electronic calculators

73124
Rental or leasing of electronic data processors without 
operator

73210
Rental or leasing of electronic home entertainment 
equipment and related accessories

73129Rental or leasing of engines without operator
73129Rental or leasing of equipment n.e.c., without operator

73122
Rental or leasing of excavating machinery without 
operator

72112Rental or leasing of exhibition halls
73129Rental or leasing of exhibition material without operator
72112Rental or leasing of factories
73230Rental or leasing of fans
73125Rental or leasing of fax machines without operator
72111Rental or leasing of flats
73290Rental or leasing of flowers
73230Rental or leasing of food mixers
73260Rental or leasing of footwear
72112Rental or leasing of forestry properties
73112Rental or leasing of freight vans without operator
73115Rental or leasing of freight vessels without operator
73122Rental or leasing of front end loaders without operator
73230Rental or leasing of furniture

RentalRental
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73240Rental or leasing of gliders
73240Rental or leasing of golf clubs

73112
Rental or leasing of goods transport motor vehicles 
without operator

73240Rental or leasing of hang gliders

73121
Rental or leasing of harvesting machinery without 
operator

73116Rental or leasing of helicopters without operator
73230Rental or leasing of household appliances
73250Rental or leasing of household linen
72111Rental or leasing of houses
73115Rental or leasing of hovercraft without operator
73240Rental or leasing of ice skates
72112Rental or leasing of industrial buildings

73129
Rental or leasing of industrial machinery n.e.c., without 
operator

73290Rental or leasing of journals
73230Rental or leasing of kitchenware

73114
Rental or leasing of land transport equipment n.e.c., 
without operator

73270Rental or leasing of lawnmowers
72112Rental or leasing of leased non-residential property
72111Rental or leasing of leased residential property
73240Rental or leasing of leisure equipment

73129
Rental or leasing of lifting and handling equipment 
without operator

73111Rental or leasing of light vans without operator
73112Rental or leasing of lorries without operator
73129Rental or leasing of machine tools without operator
73129Rental or leasing of machinery n.e.c., without operator
73290Rental or leasing of magazines
73124Rental or leasing of magnetic readers without operator
73230Rental or leasing of mattress supports
73230Rental or leasing of mattresses
73290Rental or leasing of medical equipment
73129Rental or leasing of mining equipment without operator
73114Rental or leasing of motorcycles without drivers

72112
Rental or leasing of multiple-use buildings that are 
primarily non-residential

72111
Rental or leasing of multiple-use buildings that are 
primarily residential

73290Rental or leasing of musical instruments
72112Rental or leasing of office buildings

73123
Rental or leasing of office equipment (excl. computers) 
without operator

73123Rental or leasing of office furniture

73123
Rental or leasing of office machinery (excl. computers) 
without operator

73123Rental or leasing of office safes
73129Rental or leasing of oilfield equipment without operator
73290Rental or leasing of optical goods
73124Rental or leasing of optical readers without operator

73230Rental or leasing of ornaments
73290Rental or leasing of other goods n.e.c.
72112Rental or leasing of own non-residential property
72111Rental or leasing of own residential property
73125Rental or leasing of pagers without operator
73290Rental or leasing of paramedical equipment
73115Rental or leasing of passenger vessels without operator
73124Rental or leasing of peripheral units without operator
73123Rental or leasing of photocopiers
73290Rental or leasing of photographic equipment
73290Rental or leasing of plants
73240Rental or leasing of pleasure craft
73210Rental or leasing of pre-recorded records

73114
Rental or leasing of public-transport-type passenger 
vehicles n.e.c., without operator

73240Rental or leasing of racquets
73210Rental or leasing of radio accessories and equipment
73210Rental or leasing of radios
73113Rental or leasing of railroad vehicles without operator
73230Rental or leasing of refrigerators
72111Rental or leasing of residential mobile home sites
73122Rental or leasing of road graders without operator
73230Rental or leasing of room air conditioners
73240Rental or leasing of saddle horses
73240Rental or leasing of sailboats
73122Rental or leasing of scaffolding without erection

73129
Rental or leasing of scientific control apparatus without 
operator

73129
Rental or leasing of scientific measuring apparatus 
without operator

73121Rental or leasing of seed planters without operator
73121Rental or leasing of seedling planters without operator
73112Rental or leasing of semi-trailers without operator
73115Rental or leasing of ships without operator
73240Rental or leasing of snow skis
73240Rental or leasing of sporting equipment
73122Rental or leasing of steamrollers without operator
73210Rental or leasing of stereo systems
73240Rental or leasing of surf boards
73230Rental or leasing of tableware
73210Rental or leasing of tape decks
73125Rental or leasing of telephone equipment without operator
73210Rental or leasing of televisions
73260Rental or leasing of textiles
72112Rental or leasing of theatres
73230Rental or leasing of toasters
73112Rental or leasing of truck tractors without operator
73129Rental or leasing of turbines without operator
73123Rental or leasing of typewriters
73112Rental or leasing of utility vehicles without operator
72112Rental or leasing of vehicle parking places
73210Rental or leasing of video cassette recorders
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73220
Rental or leasing of video cassettes for use in home 
entertainment equipment

73220Rental or leasing of video games
73220Rental or leasing of videotapes
72112Rental or leasing of warehouses
73230Rental or leasing of washing machines
73290Rental or leasing of watches
73240Rental or leasing of water skis
73240Rental or leasing of water sports equipment
73123Rental or leasing of word processors
66400Rental services of aircraft with operator
64323Rental services of buses and coaches with operator
65230Rental services of inland water vessels with operator
64322Rental services of passenger cars with operator
64350Rental services of trucks with operator

65130
Rental services of vessels for coastal and transoceanic 
water transport with operator

72112
Renting or leasing services involving own or leased 
non-residential property

72111
Renting or leasing services involving own or leased 
residential property

54800

Renting services related to equipment for construction 
or demolition of buildings or civil engineering works 
with operator

72211Rents, collection of
87141Repainting of motor vehicles
87290Repair of bicycles
86210Repair of derricks
54631Repair of domestic boilers
54631Repair of domestic burners
87151Repair of domestic dishwashers
87151Repair of domestic dryers
87151Repair of domestic electrical cooking equipment
87151Repair of domestic electrical heating equipment
87151Repair of domestic freezers
87151Repair of domestic refrigerators
87151Repair of domestic vacuum cleaners
87151Repair of domestic washing machines
87210Repair of footwear
87240Repair of furniture
87230Repair of garments
87210Repair of handbags
87151Repair of home audio equipment
87151Repair of home video equipment
87290Repair of household articles and equipment n.e.c.
87230Repair of household textiles
54260Repair of industrial plants
87220Repair of jewellery
87210Repair of leather goods
54252Repair of local cables and related works
54242Repair of long-distance communication lines
54242Repair of long-distance power lines (cables)

87210Repair of luggage
54260Repair of mining constructions
87141Repair of motor vehicle electrical systems
87141Repair of motor vehicle inner tubes
87141Repair of motor vehicle locks
87141Repair of motor vehicle punctures
87290Repair of photographic equipment and cameras
87154Repair of professional cinematographic equipment
87154Repair of professional optical equipment
87154Repair of professional photographic equipment
87151Repair of radios
87151Repair of small domestic appliances
87290Repair of sport and camping articles
87151Repair of televisions
54252Repair of transmission towers
87230Repair of used garments
87220Repair of watches and clocks
87151Repair services of electrical household appliances

87152
Repair services of electrical machinery and apparatus 
n.e.c.

87154Repair services of medical, precision and optical instruments

87153
Repair services of telecommunication equipment and 
apparatus

54210Repair services, railway track
54210Repair services, road
54230Repair work, underwater
71559Replacing of currency by non-central banks
86140Replanting services, forest
85910Reporting of commercial credit ratings
85910Reporting of personal credit ratings
85910Reporting services, credit

83111
Reports and controls, management, consulting services 
concerning

83820Reprinting of photographic negatives
83820Reprinting of photographic slides
88150Reprocessing of nuclear fuel
88150Reprocessing of radioactive waste
73310Reproduce software, licensing services for the right to
89122Reproduction of cassette tapes on a fee or contract basis
89122Reproduction of compact discs on a fee or contract basis
89122Reproduction of data on a fee or contract basis

89122
Reproduction of gramophone records on a fee or  
contract basis

89122Reproduction of laser discs on a fee or contract basis
89122Reproduction of software on a fee or contract basis
89122Reproduction of video-tapes on a fee or contract basis

89122
Reproduction services of recorded media on a fee or 
contract basis

89121Reprographic dummies, production of
89121Reprographic layouts, production of
89121Reprographic sketches, production of
91260Rescue services on open water and in mountains
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81140
Research and experimental development concerning 
agricultural techniques

81130
Research and experimental development concerning 
aircraft

81120
Research and experimental development concerning 
animal physiology

81130
Research and experimental development concerning 
applied science

81110
Research and experimental development concerning 
astronomy

81220
Research and experimental development concerning 
business management

81120
Research and experimental development concerning 
catalyses

81230
Research and experimental development concerning 
civil law

81130
Research and experimental development concerning 
communications

81130
Research and experimental development concerning 
construction

81230
Research and experimental development concerning 
criminal law

81150
Research and experimental development concerning 
disease prevention

81120
Research and experimental development concerning 
ecology

81210
Research and experimental development concerning 
education

81130
Research and experimental development concerning 
electricity

81110
Research and experimental development concerning 
electromagnetism

81120
Research and experimental development concerning 
fermentation

81220
Research and experimental development concerning 
finance

81140
Research and experimental development concerning 
fisheries

81140
Research and experimental development concerning 
forestry

81140
Research and experimental development concerning 
fruit culture

81110Research and experimental development concerning heat

81210
Research and experimental development concerning 
history

81150
Research and experimental development concerning 
hygiene

81130
Research and experimental development concerning 
information technology

81110
Research and experimental development concerning 
light

81210
Research and experimental development concerning 
literature

81140
Research and experimental development concerning 
livestock breeding

81130
Research and experimental development concerning 
machinery

81130
Research and experimental development concerning 
metal casting

81120
Research and experimental development concerning 
micro-organisms

81210
Research and experimental development concerning 
philosophy

81120
Research and experimental development concerning 
plant physiology

81230
Research and experimental development concerning 
private law

81230
Research and experimental development concerning 
public law

81220
Research and experimental development concerning 
statistics

81190
Research and experimental development concerning the 
environment

81210
Research and experimental development concerning the 
humanities

81130
Research and experimental development concerning 
vessels

81210
Research and experimental development concerning 
welfare

81140
Research and experimental development services in 
agricultural sciences

81120
Research and experimental development services in 
chemistry and biology

81210
Research and experimental development services in 
cultural sciences, sociology and psychology

81220
Research and experimental development services in 
economics

81130
Research and experimental development services in 
engineering and technology

81230Research and experimental development services in law

81240
Research and experimental development services in 
linguistics and languages

81150
Research and experimental development services in 
medical sciences and pharmacy

81190
Research and experimental development services in 
other natural sciences

81290
Research and experimental development services in 
other social sciences and humanities

81110
Research and experimental development services in 
physical sciences

81300Research and experimental development, interdisciplinary

91114
Research funding by government offices, bureaux, or 
programme units

91114
Research into the humanities, administrative services 
related to

91114
Research into the natural sciences, administrative services 
related to
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91114
Research into the social sciences, administrative services 
related to

83700Research monographs, market analysis based on use of
91114Research, fundamental, government services to

91114
Research, interdisciplinary, administrative services 
related to

85112Research, other, by employment agencies
85111Research, other, by executive search services
67813Reservation services relating to travel
67510Reservation services, bus
64321Reservation services, connected
67400Reservation services, railway
91240Reserves, military, administrative services related to
96422Reserves, nature, conservation of
96422Reserves, nature, maintenance of
96422Reserves, nature, preservation of wildlife in
96422Reserves, nature, services of
96422Reserves, nature, supervision of
85340Reservoirs, cleaning of
54614Residential antenna installation services
54614Residential antennas, installation of

72221
Residential buildings and associated land sales on a fee 
or contract basis

72240
Residential buildings and associated land, appraisal of, 
on a fee or contract basis

72221
Residential buildings and associated land, buying of, on 
a fee or contract basis

72221
Residential buildings and associated land, rental of, on a 
fee or contract basis

72121Residential buildings and associated land, trade services of
83391Residential buildings, corrosion control programmes for

83341
Residential buildings, electrical engineering design 
services for the construction of

83331Residential buildings, electrical installation appraisal of

83331
Residential buildings, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

83391
Residential buildings, engineering services n.e.c., for 
the construction of

83391
Residential buildings, geotechnical engineering services 
for the construction of

83391
Residential buildings, groundwater assessment for the 
construction of

83311
Residential buildings, integrated engineering services 
for the construction of

83341
Residential buildings, mechanical engineering design 
services for the construction of

83331
Residential buildings, mechanical installation  
appraisal of

83321
Residential buildings, project management services 
concerning the construction of

83341
Residential buildings, specialty engineering design 
services for the construction of

83341
Residential buildings, structural engineering design 
services for the construction of

83391Residential buildings, structural failure investigation of
83331Residential buildings, structural installation appraisal of

83351
Residential buildings, technical inspection services  
during the construction of

83391
Residential buildings, undertaking contamination  
studies of

83331
Residential buildings, undertaking environmental  
impact studies of

83331Residential buildings, undertaking project impact studies of

83331
Residential buildings, undertaking technical feasibility 
studies of

93193
Residential health facilities services other than hospital 
services

93311Residential institutions, care of elderly persons by

93311
Residential institutions, care of mentally disabled 
persons by

93311
Residential institutions, care of physically disabled 
persons by

93311
Residential institutions, welfare services delivered 
through

83222Residential land, aesthetic landscaping of
72240Residential land, appraisal of, on a fee or contract basis
72230Residential land, buying of, on a fee or contract basis
72230Residential land, rental of, on a fee or contract basis
72230Residential land, sales of, on a fee or contract basis

72211
Residential mobile home sites, management of, on a fee 
or contract basis

72111Residential mobile home sites, rental or leasing of

72211
Residential property management services on a fee or 
contract basis

72111Residential property, leased, rental or leasing of
72111Residential property, own, rental or leasing of

61171
Resins, synthetic, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61271
Resins, synthetic, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

91133
Resource conservation, mineral, administrative services 
related to

91133
Resource marketing, mineral, administrative services 
related to

91133
Resource production, mineral, administrative services 
related to

91133
Resources, mineral, support services related to the 
administration of

93122Respirator treatment in outpatient clinics
91135Restaurant information services
91135Restaurants, administrative services related to
54129Restaurants, general construction of
91135Restaurants, support services related to the administration of
96320Restoration of works of art

RestorationReservation
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83815
Restoration, copying and retouching services of  
photography

83815Restoring of photographs
85990Resume writing services

62519
Retail trade services on a fee or contract basis, of agri-
cultural raw materials n.e.c.

62585
Retail trade services on a fee or contract basis, of agri-
cultural equipment

62585
Retail trade services on a fee or contract basis, of agri-
cultural machinery

62585
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
agricultural tractors

62572
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
agro-chemical products

62511
Retail trade services on a fee or contract basis, of animal 
feed

62543
Retail trade services on a fee or contract basis, of articles 
for lighting

62533
Retail trade services on a fee or contract basis, of articles 
of clothing

62533
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
articles of fur

62525
Retail trade services on a fee or contract basis, of bakery 
products

62526
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
beverages

62551Retail trade services on a fee or contract basis, of books

62562
Retail trade services on a fee or contract basis, of ce-
ramic sanitary fixtures

62545Retail trade services on a fee or contract basis, of china

62586
Retail trade services on a fee or contract basis, of civil 
engineering equipment

62586
Retail trade services on a fee or contract basis, of civil 
engineering machinery

62576
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
cleaning materials

62554Retail trade services on a fee or contract basis, of clocks

62533
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
clothing accessories

62527Retail trade services on a fee or contract basis, of cocoa
62527Retail trade services on a fee or contract basis, of coffee

62584
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
computers

62561
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
construction materials

62586
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
construction equipment

62586
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
construction machinery

62546
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
cooper's ware

62546
Retail trade services on a fee or contract basis, of cork 
goods

62575
Retail trade services on a fee or contract basis, of cos-
metic articles

62545
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
crockery

62532
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
curtains

62545Retail trade services on a fee or contract basis, of cutlery

62522
Retail trade services on a fee or contract basis, of dairy 
products

62532
Retail trade services on a fee or contract basis, of di-
verse household articles of textile materials

62522
Retail trade services on a fee or contract basis, of edible 
oils

62522Retail trade services on a fee or contract basis, of eggs
62597Retail trade services on a fee or contract basis, of electricity
62531Retail trade services on a fee or contract basis, of fabrics
62522Retail trade services on a fee or contract basis, of fats
62572Retail trade services on a fee or contract basis, of fertilizers
62524Retail trade services on a fee or contract basis, of fish
62562Retail trade services on a fee or contract basis, of fittings

62562
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
fixtures

62561
Retail trade services on a fee or contract basis, of flat 
glass

62563
Retail trade services on a fee or contract basis, of floor 
coverings

62512Retail trade services on a fee or contract basis, of flowers

62529
Retail trade services on a fee or contract basis, of food 
products n.e.c.

62534
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
footwear

62521Retail trade services on a fee or contract basis, of fruit
62523Retail trade services on a fee or contract basis, of game
62553Retail trade services on a fee or contract basis, of games

62591
Retail trade services on a fee or contract basis, of gaseous 
fuels and related products

62545
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
glassware

62511Retail trade services on a fee or contract basis, of grain

62565
Retail trade services on a fee or contract basis, of hand 
tools

62565
Retail trade services on a fee or contract basis, of hard-
ware

62515Retail trade services on a fee or contract basis, of hides

62544
Retail trade services on a fee or contract basis, of house-
hold appliances

62549
Retail trade services on a fee or contract basis, of house-
hold articles n.e.c.

62549
Retail trade services on a fee or contract basis, of house-
hold equipment n.e.c.

62541
Retail trade services on a fee or contract basis, of house-
hold furniture

RetailRetail
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62532
Retail trade services on a fee or contract basis, of house-
hold linens

62554Retail trade services on a fee or contract basis, of jewellery

62564
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
lacquers

62585
Retail trade services on a fee or contract basis, of lawn 
and garden equipment

62585
Retail trade services on a fee or contract basis, of lawn 
and garden machinery

62585
Retail trade services on a fee or contract basis, of lawn 
tractors

62515Retail trade services on a fee or contract basis, of leather

62556
Retail trade services on a fee or contract basis, of leather 
goods

62591
Retail trade services on a fee or contract basis, of liquid 
fuels and related products

62514
Retail trade services on a fee or contract basis, of live 
animals

62551
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
magazines

62523Retail trade services on a fee or contract basis, of meat

62573
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
medical goods

62586
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
mining equipment

62586
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
mining machinery

62545
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
miscellaneous household utensils

62559
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
miscellaneous consumer goods n.e.c.

62581
Retail trade services on a fee or contract basis, of motor 
vehicles and related parts and accessories

62581
Retail trade services on a fee or contract basis, of motor-
cycles and related parts and accessories

62542
Retail trade services on a fee or contract basis, of music 
scores

62542
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
musical instruments

62532
Retail trade services on a fee or contract basis, of net 
curtains

62551
Retail trade services on a fee or contract basis, of news-
papers

62599
Retail trade services on a fee or contract basis, of non-
metallic minerals

62583
Retail trade services on a fee or contract basis, of office 
equipment

62583
Retail trade services on a fee or contract basis, of office 
furniture

62583
Retail trade services on a fee or contract basis, of office 
machinery

62511
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
oilseeds

62511
Retail trade services on a fee or contract basis, of ole-
aginous fruits

62552
Retail trade services on a fee or contract basis, of optical 
equipment

62574
Retail trade services on a fee or contract basis, of ortho-
paedic devices

62574
Retail trade services on a fee or contract basis, of ortho-
paedic instruments

62589
Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
equipment n.e.c.

62587

Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
industry-specific equipment and related operating sup-
plies

62587
Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
industry-specific machinery and related operating supplies

62589
Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
machinery n.e.c.

62599
Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
products n.e.c.

62524
Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
seafood

62582
Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
transport equipment, except bicycles

62546
Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
wooden ware

62584
Retail trade services on a fee or contract basis, of pack-
aged software

62564Retail trade services on a fee or contract basis, of paints
62594Retail trade services on a fee or contract basis, of paper

62594
Retail trade services on a fee or contract basis, of paper-
board

62575
Retail trade services on a fee or contract basis, of per-
fumery articles

62514
Retail trade services on a fee or contract basis, of pet 
animals

62573
Retail trade services on a fee or contract basis, of  
pharmaceutical goods

62552
Retail trade services on a fee or contract basis, of photo-
graphic equipment

62512Retail trade services on a fee or contract basis, of plants
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of pottery

62523
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
poultry

62552
Retail trade services on a fee or contract basis, of preci-
sion equipment

62542
Retail trade services on a fee or contract basis, of radio 
equipment

62542
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
records

62511Retail trade services on a fee or contract basis, of seeds
62515Retail trade services on a fee or contract basis, of skins

62581
Retail trade services on a fee or contract basis, of snow-
mobiles and related parts and accessories

RetailRetail
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62591
Retail trade services on a fee or contract basis, of solid 
fuels and related products

62527Retail trade services on a fee or contract basis, of spices

62555
Retail trade services on a fee or contract basis, of sports 
goods (incl. bicycles)

62551
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
stationery

62525
Retail trade services on a fee or contract basis, of sugar 
confectionery

62574
Retail trade services on a fee or contract basis, of surgical 
devices

62574
Retail trade services on a fee or contract basis, of surgical 
instruments

62542Retail trade services on a fee or contract basis, of tapes
62527Retail trade services on a fee or contract basis, of tea

62542
Retail trade services on a fee or contract basis, of televi-
sion equipment

62528
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
tobacco products

62575
Retail trade services on a fee or contract basis, of toilet 
soaps

62553Retail trade services on a fee or contract basis, of toys

62556
Retail trade services on a fee or contract basis, of travel 
accessories

62564
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
varnishes

62521
Retail trade services on a fee or contract basis, of veg-
etables

62563
Retail trade services on a fee or contract basis, of wall-
paper

62554
Retail trade services on a fee or contract basis, of 
watches

62598
Retail trade services on a fee or contract basis, of water 
(through mains)

62546
Retail trade services on a fee or contract basis, of wick-
erwork

62531Retail trade services on a fee or contract basis, of yarns
91135Retail trade, regulatory services related to

91320
Retirement schemes for government employees, admin-
istrative services related to the operation of

83815Retouching of photographs
84510Retrieval of books
89410Reusable parts, stripping of, from used goods
82320Review of corporate tax returns
82212Review of financial statements
87152Rewinding of electric generators
87152Rewinding of electric motors
87152Rewinding of electric transformers
83910Rewriting of texts from one language to another
64324Rickshaws, passenger transportation by
96520Riding academies, services of
67630Righting of vessels
65140Rigs, oil, towing of, on coastal waters

65240Rigs, oil, towing of, on inland waters
65140Rigs, oil, towing of, on transoceanic waters
54129Rings, boxing, general construction of
54129Rinks, ice, general construction of
96520Rinks, operation of
71630Risks, insurance, calculation of
67610Rivers, canalized, maintenance of
67610Rivers, canalized, operation of
73122Road graders, rental or leasing of, without operator
54210Road maintenance services
83540Road maps, preparation or revision of
54210Road repair services

64333
Road transport services of containerized freight by 
trucks equipped with a container chassis

64334
Road transport services of freight by man- or animal-
drawn vehicles

64331Road transport services of freight by refrigerator vehicles

64332
Road transport services of freight by tank trucks or 
semi-trailers

64339Road transport services of freight, other
64336Road transport services of letters and parcels

64324
Road transport services of passengers by man- or animal-
drawn vehicles

54122Road transport terminals, general construction of
83564Road transport vehicles, technical inspection services of
91134Road transport, administrative services related to
67590Road transport, supporting services n.e.c. for

91134
Roadbeds and associated structures, administrative 
services related to

83392Roads, corrosion control programmes for

83342
Roads, electrical engineering design services for the 
construction of

83332Roads, electrical installation appraisal of

83332
Roads, engineering advisory and pre-design services for 
the construction of

54210Roads, general construction of

83392
Roads, geotechnical engineering services for the  
construction of

83392Roads, groundwater assessment for the construction of

83312
Roads, integrated engineering services for the  
construction of

83342
Roads, mechanical engineering design services for the 
construction of

83332Roads, mechanical installation appraisal of
67520Roads, operation of
83392Roads, other engineering services for the construction of
54210Roads, painting markings on

83322
Roads, project management services concerning the 
construction of

94310Roads, salting and gritting

83342
Roads, specialty engineering design services for the 
construction of
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83342
Roads, structural engineering design services for the 
construction of

83392Roads, structural failure investigation of
83332Roads, structural installation appraisal of

83352
Roads, technical inspection services during the  
construction of

83392Roads, undertaking contamination studies of
83332Roads, undertaking environmental impact studies of
83332Roads, undertaking project impact studies of
83332Roads, undertaking technical feasibility studies of
84131Roaming services to end users
84110Roaming services to telecommunications service providers
54230Rock and silt removal services
85310Rodents, extermination of, in dwellings and other buildings
89200Rolled plastic parts manufacturing services
89320Roll-forming of metal
87149Rolling stock, railway, maintenance and repair of
71332Rolling stock, railway, underwriting of insurance policies of
87149Rolling stock, tramway, maintenance and repair of
54530Roof covering, installation of
54522Roof framing services
54530Roofing and water proofing services
54530Roofing services
54530Roofing services, metal
54522Roofs, framing of
54530Roofs, shingling of
73230Room air conditioners, rental or leasing of
63210Room service
63192Rooming houses, letting of
88170Rubber and plastic products manufacturing services

89420
Rubber, reclaiming of, for the production of secondary 
raw material

83392Runways, airfield, corrosion control programmes for

83342
Runways, airfield, electrical engineering design services 
for the construction of

83332Runways, airfield, electrical installation appraisal of

83332
Runways, airfield, engineering advisory and pre-design 
services for the construction of

54210Runways, airfield, general construction of

83392
Runways, airfield, groundwater assessment for the 
construction of

83312
Runways, airfield, integrated engineering services for 
the construction of

83342
Runways, airfield, mechanical engineering design ser-
vices for the construction of

83332Runways, airfield, mechanical installation appraisal of

83392
Runways, airfield, other engineering services for the 
construction of

83322
Runways, airfield, project management services con-
cerning the construction of

83342
Runways, airfield, specialty engineering design services 
for the construction of

83342
Runways, airfield, structural engineering design services 
for the construction of

83392Runways, airfield, structural failure investigation of
83332Runways, airfield, structural installation appraisal of

83352
Runways, airfield, technical inspection services during 
the construction of

83392Runways, airfield, undertaking contamination studies of

83332
Runways, airfield, undertaking environmental impact 
studies of

83332Runways, airfield, undertaking project impact studies of

83332
Runways, airfield, undertaking technical feasibility 
studies of

67710Runways, operation of
94310Runways, vacuuming of

73240

S

Saddle horses, rental or leasing of
71533Safe deposit services
71533Safekeeping services
73123Safes, office, rental or leasing of
91133Safety regulations, construction, development of
91133Safety regulations, construction, monitoring of
83115Safety standards, consulting services concerning
91133Safety standards, mining, development of
91133Safety standards, mining, monitoring of
54210Safety systems, railway track, general construction of
73240Sailboats, rental or leasing of

83631
Sale of advertising space, in books, newspapers, journals 
etc., directly by the publisher

83639
Sale of advertising space, in electronic media (except 
online), directly by the publisher

83639
Sale of advertising space, in video and motion pictures 
(product placement)

83633
Sale of advertising space, Internet, directly by web 
publishers

83639
Sale of advertising space, on billboards, buildings, 
vehicles etc., directly by the owner

83631
Sale of advertising space, on postcards, timetables, post-
ers etc., directly by the publisher

83632
Sale of advertising time, TV and radio, directly by pro-
ducers or broadcasters

83633
Sale of Internet advertising space, directly by web 
publishers

83639Sale of naming rights for tournaments, stadiums etc.
83114Sales management, consulting services concerning

72221
Sales of apartment buildings and associated land, on a 
fee or contract basis

72121Sales of apartments and associated land
67510Sales of bus tickets
72121Sales of condominiums and associated land

72222
Sales of factories and associated land, on a fee or  
contract basis

SalesRoaming
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72221
Sales of flats and associated land, on a fee or contract 
basis

71521Sales of government bonds
72121Sales of houses and associated land

72221
Sales of houses and associated land, on a fee or contract 
basis

71610Sales of insurance
72230Sales of land, on a fee or contract basis
96920Sales of lottery tickets
71521Sales of mutual funds

72222
Sales of non-residential buildings and associated land, 
on a fee or contract basis

72230Sales of non-residential land, on a fee or contract basis

72222
Sales of office buildings and associated land, on a fee or 
contract basis

67811Sales of package tours, on a fee or contract basis
71610Sales of pension products
68113Sales of postage stamps
67400Sales of railway tickets

72221
Sales of residential buildings and associated land, on a 
fee or contract basis

72230Sales of residential land, on a fee or contract basis
67811Sales of tourist lodging, on a fee or contract basis
67811Sales of travel tickets, on a fee or contract basis
72230Sales of vacant land, on a fee or contract basis
83690Sales promotion services (if no orders are received)

97230
Salons, reducing, physical well-being services  
delivered by

97230
Salons, slimming, physical well-being services  
delivered by

94310Salting of roads
67630Salvage of vessels
71690Salvage, administration of
54129Sanatoriums, general construction of
65129Sand, bulk, coastal water transportation of
65129Sand, bulk, transoceanic water transportation of
64339Sand, bulk, transportation of by road
64229Sand, bulk, transportation of, by railway
54790Sandblasting of outer walls
54750Sanding of wood floors
88121Sanforizing of textiles and textile articles
88121Sanforizing of wearing apparel
62362Sanitary fixtures, ceramic, mail order retail trade services of

62162
Sanitary fixtures, ceramic, non-specialized store retail 
trade services of

62462
Sanitary fixtures, ceramic, other non-store retail trade 
services of

62562
Sanitary fixtures, ceramic, retail trade services of, on a 
fee or contract basis

62262
Sanitary fixtures, ceramic, specialized store retail trade 
services of

61162
Sanitary fixtures, ceramic, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61262
Sanitary fixtures, ceramic, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

54621Sanitary ware, fixed, installation of
94390Sanitation services, other

91134
Satellite communications, administrative services 
related to

71332Satellite launching insurance policies, underwriting of
84140Satellite space segment, dedicated, broadcast applications
84140Satellite space segment, dedicated, business network

84150
Satellite space segment, occasional use feeds, broadcast 
applications

84150
Satellite space segment, occasional use feeds, business 
applications

84131Satellite telephone services
84160Satellite tracking services
66300Satellites, launching of, into space
66300Satellites, placing of, in space
97230Saunas, physical well-being services delivered by
88212Sawing of metal work pieces
54570Scaffolding services
54570Scaffolding, dismantling of
54570Scaffolding, erection of
73122Scaffolding, rental or leasing of, without erection
96130Scenery, operation of, except for the performing arts
66110Scheduled air transport services of passengers
64313Scheduled interurban passenger transportation by bus

64313
Scheduled interurban passenger transportation by 
tramway

64313Scheduled interurban passenger transportation by trolley

64314
Scheduled interurban special-purpose passenger trans-
portation by bus

64314
Scheduled interurban special-purpose passenger trans-
portation by tramway

64314
Scheduled interurban special-purpose passenger trans-
portation by trolley

64319Scheduled passenger land transportation n.e.c.
64319Scheduled passenger transportation by funiculars
64319Scheduled passenger transportation by ski-lifts
64319Scheduled passenger transportation by teleferics

64314
Scheduled passenger transportation from one urban 
centre to another

64319
Scheduled road transport services of passengers n.e.c., 
other

64311Scheduled suburban passenger transportation by bus
64311Scheduled suburban passenger transportation by tramway
64311Scheduled suburban passenger transportation by trolley

64312
Scheduled suburban special-purpose passenger  
transportation

66210Scheduled transportation of letters by air
66210Scheduled transportation of parcels by air

ScheduledSales
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64312
Scheduled transportation of passengers between stations 
in urban centres

64312
Scheduled transportation of passengers between subur-
ban locations

64312
Scheduled transportation of passengers between urban 
centres and airports

64311Scheduled urban passenger transportation by bus
64311Scheduled urban passenger transportation by tramway
64311Scheduled urban passenger transportation by trolley
64312Scheduled urban special-purpose passenger transportation
96160Scheduling of radio programmes
96160Scheduling of television programmes
83212Schematic design services, architectural
64312School bus service
64314School bus service, special
91121Schools and other educational institutions, inspection of
91121Schools and other educational institutions, management of
91121Schools and other educational institutions, operation of

91121
Schools and other educational institutions, support 
services for

96620Schools, game, operation of
54129Schools, general construction of
92110Schools, nursery, education services provided by

93321
Schools, nursery, elementary play-related teaching of 
small children in

93321Schools, nursery, services of
96620Schools, sports, operation of

81140
Science, agricultural, research and experimental devel-
opment concerning

81130
Science, applied, research and experimental develop-
ment concerning

81210
Science, cultural, research and experimental develop-
ment concerning

81150
Science, medical, research and experimental develop-
ment concerning

81110
Science, physical, research and experimental develop-
ment concerning

91114
Sciences, natural, administrative services related to 
research into the

81190
Sciences, other natural, research and experimental 
development concerning

81290
Sciences, other social, research and experimental devel-
opment concerning

91114
Sciences, social, administrative services related to 
research into the

83139Scientific and technical consulting services n.e.c., other
96411Scientific collections, display of, by museums
85970Scientific congresses, organization of
83139Scientific consulting services
83510Scientific consulting services relating to the location of gas

83510
Scientific consulting services relating to the location of 
groundwater

83510
Scientific consulting services relating to the location of 
mineral deposits

83510
Scientific consulting services relating to the location of 
oil

73129
Scientific control apparatus, rental or leasing of, without 
operator

73129
Scientific measuring apparatus, rental or leasing of, 
without operator

85970Scientific meetings, organization of

83569
Scientific testing and analysis that does not alter the test 
object

83139Scientists, consulting, services of
62342Scores, music, mail order retail trade services of
62142Scores, music, non-specialized store retail trade services of
62442Scores, music, other non-store retail trade services of
62242Scores, music, specialized store retail trade services of

61142
Scores, music, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61242
Scores, music, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

62542
Scores, musical, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

61195
Scrap materials for recycling, wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61295
Scrap materials for recycling, wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

89410Scrap metal, processing of, into secondary raw material
89410Scrap metal, recycling of, on a fee or contract basis

89420
Scrap, non-metal, processing of, into secondary raw 
material

89420Scrap, non-metal, recycling of, on a fee or contract basis
94110Screening and filtering, treatment of sewage by
85112Screening of job applicants by employment agencies
85111Screening of job applicants by executive search services
96151Screening rooms, private, projection of motion pictures in
96152Screening rooms, private, projection of videotapes in
96590Scuba-diving services
96320Sculptors, services of
65119Sea cruises and related services
62324Seafood, other, mail order retail trade services of

62124
Seafood, other, non-specialized store retail trade  
services of

62424Seafood, other, other non-store retail trade services of

62524
Seafood, other, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62224Seafood, other, specialized store retail trade services of

61124
Seafood, other, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61224
Seafood, other, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

85950Sealing of envelopes
54750Sealing of wood floors
85111Searching for executive personnel on behalf of employers

SearchingSchool
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92900Secondary education services n.e.c.
92210Secondary education services, general
92220Secondary education services, higher
92230Secondary education services, technical
92230Secondary education services, vocational
89420Secondary raw material, processing of demolition waste into
89410Secondary raw material, processing of metal waste into

89420
Secondary raw material, processing of non-metal 
articles into

89420Secondary raw material, processing of non-metal scrap into
89420Secondary raw material, processing of non-metal waste into
89410Secondary raw material, processing of scrap metal into

89420
Secondary raw material, reclaiming of rubber for the 
production of

89420
Secondary raw material, sorting and pelleting of plastics 
for the production of

85990Secretarial services n.e.c.
85121Secretaries, supplying of, for work assignments

91138
Sectors, commercial, administrative services related to 
the inspection of

91138
Sectors, commercial, administrative services related to 
the licensing of

91138
Sectors, commercial, administrative services related to 
the regulation of

94222
Secure chemical land filling, disposal of hazardous 
liquid waste by means of

94222
Secure chemical land filling, disposal of hazardous solid 
waste by means of

71521Securities brokerage services
71523Securities transactions, clearing of
71523Securities transactions, processing of
71532Securities trustees, services of
71521Securities, brokerage of
71523Securities, processing of transfer of ownership
71200Securities, purchasing of, for resale to investors

71200
Securities, selling of, without a guarantee to purchase 
the entire offering

85240Securities, transfer of, by armoured cars
71200Securities, underwriting of
85220Security consulting services
71533Security custody services
71541Security exchanges, operation of
85250Security guards, services of
85250Security patrol and inspection services
85290Security services, other

83142
Security specifications, database, consulting services 
concerning

85230Security systems, maintenance of
85230Security systems, monitoring of
94110Sedimentation, treatment of sewage by
73121Seed planters, rental or leasing of, without operator
73121Seedling planters, rental or leasing of, without operator

62311Seeds, mail order retail trade services of
62111Seeds, non-specialized store retail trade services of
62411Seeds, other non-store retail trade services of
62511Seeds, retail trade services of, on a fee or contract basis
62211Seeds, specialized store retail trade services of

61111
Seeds, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61211
Seeds, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

83520Seismographic surveying services
83610Selecting media for advertising campaigns

85111
Selection of executive personnel for employment by 
others

85112
Selection of job applicants for permanent employment 
by others

85112
Selection of job applicants for temporary employment 
by others

96160Selection of radio programmes
96160Selection of television programmes

65130
Self-propelled coastal water transport vessels, rental and 
leasing of, with crew

65230
Self-propelled inland water vessels, rental and leasing 
of, with crew

65130
Self-propelled transoceanic water transport vessels, 
rental and leasing of, with crew

63220Self-service facilities, serving of meals in
97110Self-services machines, coin-operated, textile cleaning by

71200
Selling of securities without a guarantee to purchase the 
entire offering

87143Semi-trailers, maintenance and repair of
73112Semi-trailers, rental or leasing of, without operator
64332Semi-trailers, road transport services of freight by
91270Sentencing and related services
54342Septic system installation services
54342Septic systems, installation of
94120Septic tanks, cleaning of
94120Septic tanks, emptying of
54122Service stations, general construction of
94120Servicing of chemical toilets
87130Servicing of computer hardware

63300
Serving of alcoholic beverages for consumption on the 
premises

63220Serving of meals in self-service facilities
96320Set designers, services of
54560Setting of stones
82191Settlement of disputes
71523Settlement of securities transactions
94110Sewage treatment services
94110Sewage, removal of, by means of drains
94110Sewage, removal of, by means of sewers
94110Sewage, removal of, by means of waste pipes
94110Sewage, treatment of, by dilution
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94110Sewage, treatment of, by screening and filtering
94110Sewers, removal of sewage by means of
54260Shafts, winding, general construction of
88212Sharpening of metal work pieces
97210Shaving and trimming of beards
86121Shearing of sheep
54129Sheds, boat, general construction of
86121Sheep, shearing of
54760Sheet metal components, installation of
54632Sheet metal work related to air conditioning installation
54631Sheet metal work related to heating installation
54632Sheet metal work related to refrigeration installation
54632Sheet metal work related to ventilation installation
93329Shelter for disaster victims, provision of
93329Shelter for immigrants, provision of
93329Shelter for refugees, provision of
63193Shelters, mountain, and related services
54530Shingling of roofs
67610Ship canals, maintenance of
67610Ship canals, operation of
67910Ship-broker services
85123Shippers, supplying of, for work assignments

66290
Shipping containers, specially constructed, air transpor-
tation of individual articles in

66290
Shipping containers, specially constructed, air transportation 
of individual packages in

65123
Shipping containers, specially constructed, coastal water 
transportation of articles in

65123
Shipping containers, specially constructed, transoceanic 
water transportation of articles in

64223
Shipping containers, specially constructed, transportation 
by railway of individual articles in

64223
Shipping containers, specially constructed, transportation 
by railway of individual packages in

64333
Shipping containers, specially constructed, transportation 
by road of individual articles in

64333
Shipping containers, specially constructed, transportation 
by road of individual packages in

83569Ships, certification of

65123
Ships, container, coastal water transport services of 
containerized freight by

65123
Ships, container, transoceanic water transport services 
of containerized freight by

87149Ships, maintenance and repair of
83563Ships, mechanical testing and analysis of
92900Ships, pilot instruction services for
73115Ships, rental or leasing of, without operator
84131Ship-to-shore telecommunications services
97990Shoeshining services
85210Shoplifting protection services
85210Shoplifting, private investigation of cases relating to
54122Shopping centres, general construction of

84131Short message services (SMS), mobile
85970Shows, trade, organizing of
85400Shrink wrapping services
88121Shrinking of textiles and textile articles
88121Shrinking of wearing apparel
54760Shutters, installation of
64321Shuttle services, airport, non-scheduled

91310
Sickness benefits schemes, administrative services 
related to

91310Sickness, provision of benefits for loss of income due to
54691Sidewalks, moving, installation of
87159Sidewalks, moving, maintenance and repair of
65219Sightseeing boat services
66120Sightseeing services by helicopters
64319Sightseeing-bus services
54619Signalling systems, installation of
54699Signs, installation of
54230Silt and rock removal services
96310Singers, services of
89320Sintering, manufacturing of metal objects by
54320Site clearance services
54320Site drainage, digging of trenches for
54320Site formation and clearance services
83222Site plans, landscaping, preparation of
63195Sites, camping, and related services
63195Sites, caravanning, and related services
54320Sites, construction, preparation of
96412Sites, historical, preservation of, for visitors
83212Sketches, architectural, preparation of
89121Sketches, reprographic, production of
96520Skihills, operation of
64319Ski-lifts, scheduled passenger transportation by
85400Skin wrapping (packaging) services
62315Skins, mail order retail trade services of
62115Skins, non-specialized store retail trade services of
62415Skins, other non-store retail trade services of
62515Skins, retail trade services of, on a fee or contract basis
62215Skins, specialized store retail trade services of

61115
Skins, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61215
Skins, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

96590Skydiving services

63199
Sleeping-cars and similar services in other transport 
media

83820Slides, enlargement of
83820Slides, photographic, duplication of
83820Slides, photographic, preparation of
83820Slides, photographic, reprinting of
97230Slimming salons, physical well-being services delivered by
54230Slipways, general construction of

SlipwaysShelter
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96920Slot-machines, gambling, operation of
54230Sluices, general construction of
67610Sluices, services of
64490Slurry, coal, transportation of, via pipeline

93321
Small children, elementary play-related teaching of, in 
nursery schools

87151Small domestic appliances, repair of
88213Smelting, contract, of ferrous and non-ferrous metals
94310Snow ploughing
73240Snow skis, rental or leasing of

62381
Snowmobiles and related parts and accessories, mail 
order retail trade services of

62181
Snowmobiles and related parts and accessories, non-
specialized store retail trade services of

62481
Snowmobiles and related parts and accessories, other 
non-store retail trade services of

62581
Snowmobiles and related parts and accessories, retail 
trade services of, on a fee or contract basis

62281
Snowmobiles and related parts and accessories, special-
ized store retail trade services of

61181
Snowmobiles and related parts and accessories, whole-
sale trade services of, except on a fee or contract basis

61281
Snowmobiles and related parts and accessories, whole-
sale trade services of, on a fee or contract basis

87142Snowmobiles, maintenance and repair of
62375Soaps, toilet, mail order retail trade services of
62175Soaps, toilet, non-specialized store retail trade services of
62475Soaps, toilet, other non-store retail trade services of

62575
Soaps, toilet, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62275Soaps, toilet, specialized store retail trade services of

61175
Soaps, toilet, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61275
Soaps, toilet, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

95991Social activities, support services related to
95999Social and related community services
93329Social assistance rendered to disaster victims
93329Social assistance rendered to immigrants
93329Social assistance rendered to refugees
83700Social issues, investigation of public opinion regarding
91113Social planning, administrative services related to
91113Social planning, operational services related to

91113
Social policy, formulation of, by government offices, 
bureaux, or programme units

93319Social rehabilitation services n.e.c.

81290
Social sciences, other, research and experimental devel-
opment concerning

91114
Social sciences, the, administrative services related to 
research into

91310Social security, operational services related to
93319Social services with accommodation, other

93329Social services without accommodation, other

81210
Sociology, research and experimental development 
concerning

83142Software consultancy services

83150
Software development incidental to the management of 
computer facilities

83142Software training services
83142Software, analysis of
73310Software, computer, licensing services for the right to use
83142Software, design of
83142Software, development of
83142Software, existing, adaptation of
62384Software, packaged, mail order retail trade services of

62184
Software, packaged, non-specialized store retail trade 
services of

62484
Software, packaged, other non-store retail trade services 
of

62584
Software, packaged, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62284
Software, packaged, specialized store retail trade  
services of

61184
Software, packaged, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61284
Software, packaged, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

83142Software, programming of
83142Software, proprietary, consulting services concerning
89122Software, reproduction of, on a fee or contract basis
54320Soil stabilization services
83561Soil, testing and anlysis of
94222Soils, polluted, specialized treatment of
97230Solariums, physical well-being services delivered by

62391
Solid fuels and related products, mail order retail trade 
services of

62191
Solid fuels and related products, non-specialized store 
retail trade services of

62491
Solid fuels and related products, other non-store retail 
trade services of

62591
Solid fuels and related products, retail trade services of, 
on a fee or contract basis

62291
Solid fuels and related products, specialized store retail 
trade services of

61191
Solid fuels and related products, wholesale trade ser-
vices of, except on a fee or contract basis

61291
Solid fuels and related products, wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

91132
Solid fuels, regulatory services related to the  
conservation of

91132
Solid fuels, regulatory services related to the  
exploitation of

94222
Solid waste, hazardous, disposal of, by means of  
incineration
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94222
Solid waste, hazardous, disposal of, by means of secure 
chemical land filling

94222Solid waste, hazardous, disposal of, by means of storage
94222Solid waste, hazardous, treatment of

89420
Sorting and pelleting of plastics for the production of 
secondary raw material

89410Sorting and separating of metal waste

73121
Sorting machinery, crop, rental or leasing of, without 
operator

89420Sorting of waste glass

96220
Sound and light performances, production and  
presentation of

96210
Sound and light performances, promotion and  
organization of

96111Sound engineering services

96130
Sound equipment, operation of, except for the  
performing arts

54650Sound insulation services
96111Sound recording services

73320
Sound recordings, original, licensing services for the 
right to use

66300Space laboratories, services of
66300Space transport services
67790Space transport, other supporting services for
83410Spaces, interior, planning and designing of
97230Spas, physical well-being services delivered by
67110Special containers, handling of freight in
95992Special group advocacy services
95992Special interest groups, services of
91123Special needs housing services
83815Special photographic effects services
91260Special police forces, operation of
91260Special police, services of

64222
Special tank cars, transportation by railway of bulk 
gases in

64222
Special tank cars, transportation by railway of bulk 
liquids in

64222Special tank cars, transportation by railway of crude oil in

64222
Special tank cars, transportation by railway of natural 
gas in

64222
Special tank cars, transportation by railway of refined 
petroleum products in

64332Special tank trucks, transportation by road of bulk gases in

64332
Special tank trucks, transportation by road of bulk 
liquids in

64332Special tank trucks, transportation by road of crude oil in

64332
Special tank trucks, transportation by road of natural 
gas in

64332
Special tank trucks, transportation by road of refined 
petroleum products in

65122
Special tankers, coastal water transportation of crude 
oil in

65122Special tankers, coastal water transportation of methane in

65122
Special tankers, coastal water transportation of natural 
gas in

65122
Special tankers, coastal water transportation of refined 
petroleum products in

65222
Special tankers, inland water transportation of bulk 
gases

65222
Special tankers, inland water transportation of bulk 
liquids in

65222Special tankers, inland water transportation of crude oil in
65222Special tankers, inland water transportation of methane in

65222
Special tankers, inland water transportation of natural 
gas in

65222
Special tankers, inland water transportation of refined 
petroleum products in

65122
Special tankers, transoceanic water transportation of 
crude oil in

65122
Special tankers, transoceanic water transportation of 
methane in

65122
Special tankers, transoceanic water transportation of 
natural gas in

65122
Special tankers, transoceanic water transportation of 
refined petroleum products in

54590Special trade construction services, other
54512Special trade foundation services
85990Specialists, legal, services of
85990Specialized advisory services n.e.c.
87142Specialized breakdown services for motorcycles
85340Specialized cleaning services
93122Specialized medical services

62285
Specialized store retail trade services, of agricultural 
equipment

62285
Specialized store retail trade services, of agricultural 
machinery

62219
Specialized store retail trade services, of agricultural 
raw materials n.e.c.

62285
Specialized store retail trade services, of agricultural 
tractors

62272
Specialized store retail trade services, of agro-chemical 
products

62211Specialized store retail trade services, of animal feed

62243
Specialized store retail trade services, of articles for 
lighting

62233
Specialized store retail trade services, of articles of 
clothing

62233Specialized store retail trade services, of articles of fur
62225Specialized store retail trade services, of bakery products
62226Specialized store retail trade services, of beverages
62251Specialized store retail trade services, of books

62262
Specialized store retail trade services, of ceramic sanitary 
fixtures

62245Specialized store retail trade services, of china

62286
Specialized store retail trade services, of civil engineering 
equipment

SpecializedSpace
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62286
Specialized store retail trade services, of civil engineering 
machinery

62276
Specialized store retail trade services, of cleaning 
materials

62254Specialized store retail trade services, of clocks

62233
Specialized store retail trade services, of clothing  
accessories

62227Specialized store retail trade services, of cocoa
62227Specialized store retail trade services, of coffee
62284Specialized store retail trade services, of computers

62286
Specialized store retail trade services, of construction 
equipment

62286
Specialized store retail trade services, of construction 
machinery

62261
Specialized store retail trade services, of construction 
materials

62246Specialized store retail trade services, of cooper's ware
62246Specialized store retail trade services, of cork goods

62275
Specialized store retail trade services, of cosmetic 
articles

62245Specialized store retail trade services, of crockery
62232Specialized store retail trade services, of curtains
62245Specialized store retail trade services, of cutlery
62222Specialized store retail trade services, of dairy products

62232
Specialized store retail trade services, of diverse house-
hold articles of textile materials

62222Specialized store retail trade services, of edible oils
62222Specialized store retail trade services, of eggs
62231Specialized store retail trade services, of fabrics
62222Specialized store retail trade services, of fats
62272Specialized store retail trade services, of fertilizers
62224Specialized store retail trade services, of fish
62262Specialized store retail trade services, of fittings
62262Specialized store retail trade services, of fixtures
62261Specialized store retail trade services, of flat glass
62263Specialized store retail trade services, of floor coverings
62212Specialized store retail trade services, of flowers

62229
Specialized store retail trade services, of food products 
n.e.c.

62234Specialized store retail trade services, of footwear
62221Specialized store retail trade services, of fruit
62223Specialized store retail trade services, of game
62253Specialized store retail trade services, of games

62291
Specialized store retail trade services, of gaseous fuels 
and related products

62245Specialized store retail trade services, of glassware
62211Specialized store retail trade services, of grain
62265Specialized store retail trade services, of hand tools
62265Specialized store retail trade services, of hardware
62215Specialized store retail trade services, of hides

62244
Specialized store retail trade services, of household 
appliances

62249
Specialized store retail trade services, of household 
articles n.e.c.

62249
Specialized store retail trade services, of household 
equipment n.e.c.

62241
Specialized store retail trade services, of household 
furniture

62232
Specialized store retail trade services, of household 
linens

62254Specialized store retail trade services, of jewellery
62264Specialized store retail trade services, of lacquers

62285
Specialized store retail trade services, of lawn and 
garden equipment

62285
Specialized store retail trade services, of lawn and 
garden machinery

62285Specialized store retail trade services, of lawn tractors
62215Specialized store retail trade services, of leather
62256Specialized store retail trade services, of leather goods

62291
Specialized store retail trade services, of liquid fuels and 
related products

62214Specialized store retail trade services, of live animals
62251Specialized store retail trade services, of magazines
62223Specialized store retail trade services, of meat
62273Specialized store retail trade services, of medical goods
62286Specialized store retail trade services, of mining equipment
62286Specialized store retail trade services, of mining machinery

62259
Specialized store retail trade services, of miscellaneous 
consumer goods n.e.c.

62245
Specialized store retail trade services, of miscellaneous 
household utensils

62281
Specialized store retail trade services, of motor vehicles 
and related parts and accessories

62281
Specialized store retail trade services, of motorcycles 
and related parts and accessories

62242Specialized store retail trade services, of music scores

62242
Specialized store retail trade services, of musical 
instruments

62232Specialized store retail trade services, of net curtains
62251Specialized store retail trade services, of newspapers
62283Specialized store retail trade services, of office equipment
62283Specialized store retail trade services, of office furniture
62283Specialized store retail trade services, of office machinery
62211Specialized store retail trade services, of oilseeds

62211
Specialized store retail trade services, of oleaginous 
fruits

62252Specialized store retail trade services, of optical equipment

62274
Specialized store retail trade services, of orthopaedic 
devices

62274
Specialized store retail trade services, of orthopaedic 
instruments

62289
Specialized store retail trade services, of other  
equipment n.e.c.

62287
Specialized store retail trade services, of other industry-
specific equipment and related operating supplies
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62287
Specialized store retail trade services, of other industry-
specific machinery and related operating supplies

62289
Specialized store retail trade services, of other  
machinery n.e.c.

62299
Specialized store retail trade services, of other products 
n.e.c.

62224Specialized store retail trade services, of other seafood

62282
Specialized store retail trade services, of other transport 
equipment, except bicycles

62246
Specialized store retail trade services, of other wooden 
ware

62284
Specialized store retail trade services, of packaged 
software

62264Specialized store retail trade services, of paints
62294Specialized store retail trade services, of paper
62294Specialized store retail trade services, of paperboard

62275
Specialized store retail trade services, of perfumery 
articles

62214Specialized store retail trade services, of pet animals

62273
Specialized store retail trade services, of pharmaceutical 
goods

62252
Specialized store retail trade services, of photographic 
equipment

62212Specialized store retail trade services, of plants
62245Specialized store retail trade services, of pottery
62223Specialized store retail trade services, of poultry

62252
Specialized store retail trade services, of precision 
equipment

62242Specialized store retail trade services, of radio equipment
62242Specialized store retail trade services, of records
62211Specialized store retail trade services, of seeds
62215Specialized store retail trade services, of skins

62281
Specialized store retail trade services, of snowmobiles 
and related parts and accessories

62291
Specialized store retail trade services, of solid fuels and 
related products

62227Specialized store retail trade services, of spices

62255
Specialized store retail trade services, of sports goods 
(incl. bicycles)

62251Specialized store retail trade services, of stationery

62225
Specialized store retail trade services, of sugar confec-
tionery

62274
Specialized store retail trade services, of surgical 
devices

62274
Specialized store retail trade services, of surgical  
instruments

62242Specialized store retail trade services, of tapes
62227Specialized store retail trade services, of tea

62242
Specialized store retail trade services, of television 
equipment

62228Specialized store retail trade services, of tobacco products
62275Specialized store retail trade services, of toilet soaps
62253Specialized store retail trade services, of toys

62256
Specialized store retail trade services, of travel acces-
sories

62264Specialized store retail trade services, of varnishes
62221Specialized store retail trade services, of vegetables
62263Specialized store retail trade services, of wallpaper
62254Specialized store retail trade services, of watches
62246Specialized store retail trade services, of wickerwork
62231Specialized store retail trade services, of yarns
94222Specialized treatment of polluted soils
64339Specialized vehicles, transportation of cars by road in
64339Specialized vehicles, transportation of concrete by road in

64339
Specialized vehicles, transportation of farm animals by 
road in

64339
Specialized vehicles, transportation of tarred macadam 
by road in

65229
Specially constructed containers, inland water transpor-
tation of individual articles in

65229
Specially constructed containers, inland water transpor-
tation of individual packages in

66290
Specially constructed shipping containers, air transpor-
tation of individual articles in

66290
Specially constructed shipping containers, air transpor-
tation of individual packages in

65123
Specially constructed shipping containers, coastal water 
transportation of articles in

65123
Specially constructed shipping containers, transoceanic 
water transportation of articles in

64223
Specially constructed shipping containers, transporta-
tion by railway of individual articles in

64223
Specially constructed shipping containers, transporta-
tion by railway of individual packages in

64333
Specially constructed shipping containers, transporta-
tion by road of individual articles in

64333
Specially constructed shipping containers, transporta-
tion by road of individual packages in

64331
Specially refrigerated cars, transportation by road of 
frozen goods in

65121
Specially refrigerated compartments, coastal water 
transportation of frozen goods in

65121
Specially refrigerated compartments, coastal water 
transportation of refrigerated goods in

65221
Specially refrigerated compartments, inland water trans-
portation of frozen goods in

65121
Specially refrigerated compartments, transoceanic water 
transportation of frozen goods in

65121
Specially refrigerated compartments, transoceanic water 
transportation of refrigerated goods in

64331
Specially refrigerated trucks, transportation by road of 
frozen goods in

64331
Specially refrigerated trucks, transportation by road of 
refrigerated goods in

83490Specialty design services, other
83490Specialty designs, producing three-dimensional models of

SpecialtySpecialized
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83343
Specialty engineering design services for manufacturing 
constructions

83343
Specialty engineering design services for mining con-
structions

83349
Specialty engineering design services for other con-
struction projects

83343
Specialty engineering design services for the automation 
of industrial processes

83341
Specialty engineering design services for the construc-
tion of agricultural buildings

83342
Specialty engineering design services for the construc-
tion of airfield runways

83342
Specialty engineering design services for the construc-
tion of bridges

83343
Specialty engineering design services for the construc-
tion of chemical and related facilities

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of civil engineering works

83341
Specialty engineering design services for the construction 
of commercial buildings

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of dams

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of elevated highways

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of harbours

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of highways

83341
Specialty engineering design services for the construction 
of industrial buildings

83343
Specialty engineering design services for the construction 
of industrial plants and processes

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of irrigation works

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of local cables and related works

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of local pipelines and related works

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of long-distance communication lines

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of long-distance pipelines

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of long-distance power lines (cables)

83341
Specialty engineering design services for the construction 
of non-residential buildings

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of outdoor recreation facilities

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of outdoor sports facilities

83343
Specialty engineering design services for the construction 
of power plants

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of railways

83341
Specialty engineering design services for the construction 
of residential buildings

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of roads

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of streets

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of subways

83349
Specialty engineering design services for the construction 
of traffic control systems

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of tunnels

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of waterways

83342
Specialty engineering design services for the construction 
of waterworks

83814Specialty photography services
93191Speech therapy services
93199Sperm banks, services of
89310Spheroidal iron, casting of
62327Spices, mail order retail trade services of
62127Spices, non-specialized store retail trade services of
62427Spices, other non-store retail trade services of
62527Spices, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Spices, specialized store retail trade services of

61127
Spices, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61227
Spices, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

97990Spiritualists, services of
88212Splicing of metal work pieces
87290Sport and camping articles, repair of

83342
Sport facilities, outdoor, electrical engineering design 
services for the construction of

83332Sport facilities, outdoor, electrical installation appraisal of

83342
Sport facilities, outdoor, mechanical engineering design 
services for the construction of

83342
Sport facilities, outdoor, specialty engineering design 
services for the construction of

83342
Sport facilities, outdoor, structural engineering design 
services for the construction of

83352
Sport facilities, outdoor, technical inspection services 
during the construction of

96620Sport judges, services of
87149Sporting boats, maintenance and repair of
73240Sporting equipment n.e.c., rental or leasing of
96620Sporting services n.e.c.
85990Sports agents, services of

96510
Sports and recreational sports, event promotion and 
organization services

96520Sports and recreational sports, facility operation services
96590Sports and recreational sports, services, other
96510Sports clubs, management of sports events by
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96510Sports clubs, organization of sports events by
96510Sports events, management of, by sports clubs
96510Sports events, organization of, by sports clubs
83813Sports events, photographing of
96510Sports events, recreational, organization of
96510Sports events, recreational, promotion of
83813Sports events, videotaping of
54129Sports facilities, indoor, general construction of
96520Sports facilities, indoor, operation of
83392Sports facilities, outdoor, corrosion control programmes for

83332
Sports facilities, outdoor, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

54270Sports facilities, outdoor, general construction of

83392
Sports facilities, outdoor, geotechnical engineering 
services for the construction of

83392
Sports facilities, outdoor, groundwater assessment for 
the construction of

83312
Sports facilities, outdoor, integrated engineering ser-
vices for the construction of

83332
Sports facilities, outdoor, mechanical installation ap-
praisal of

96520Sports facilities, outdoor, operation of

83392
Sports facilities, outdoor, other engineering services for 
the construction of

83322
Sports facilities, outdoor, project management services 
concerning the construction of

83392Sports facilities, outdoor, structural failure investigation of
83332Sports facilities, outdoor, structural installation appraisal of

83392
Sports facilities, outdoor, undertaking contamination 
studies of

83332
Sports facilities, outdoor, undertaking environmental 
impact studies of

83332
Sports facilities, outdoor, undertaking project impact 
studies of

83332
Sports facilities, outdoor, undertaking technical feasibil-
ity studies of

96520Sports facilities, recreational, operation of
85990Sports fields, maintenance (gardening service) of
96520Sports fields, operation of
85990Sports fields, planting of

62455
Sports goods (incl, bicycles), other non-store retail trade 
services of

62355
Sports goods (incl. bicycles), mail order retail trade 
services of

62155
Sports goods (incl. bicycles), non-specialized store retail 
trade services of

62555
Sports goods (incl. bicycles), retail trade services of, on 
a fee or contract basis

62255
Sports goods (incl. bicycles), specialized store retail 
trade services of

61155
Sports goods (incl. bicycles), wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61255
Sports goods (incl. bicycles), wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

54129Sports halls, general construction of
92900Sports instructors, professional, educational services for
96620Sports instructors, services of
96620Sports schools, operation of
96620Sports, animal training for
96510Sports, promotion of
96620Sports, support services related to
96610Sportsmen, own-account, services of
54530Spouting, construction of
88211Spraying, thermal, metallic coating by
54621Sprinklers, installation of
54320Stabilization services, soil
54270Stadiums, open air, general construction of
96520Stadiums, operation of
83114Staff training, consulting services concerning
96320Stage designers, services of
54691Staircases, fire escape, installation of
54760Staircases, interior, installation of
89121Stamping of books
89320Stamping of metal
89320Stamping of non-ferrous metal from drawings
68113Stamps, postage, sales of
91133Standards, building, administrative services related to
91133Standards, building, regulatory services related to
91133Standards, mining safety, development of
91133Standards, mining safety, monitoring of
82212Statements, financial, review of

91123
State-subsidized housing, administrative services related 
to eligibility standards for

91123
State-subsidized housing, administrative services related 
to rent control for

62351Stationery, mail order retail trade services of
62151Stationery, non-specialized store retail trade services of
62451Stationery, other non-store retail trade services of

62551
Stationery, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62251Stationery, specialized store retail trade services of

61151
Stationery, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61251
Stationery, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

54260Stations, discharging, general construction of
54260Stations, loading, general construction of
54251Stations, pumping, general construction of
67720Stations, radar, airport-located, services of
54122Stations, service, general construction of
54252Stations, transformer, general construction of
83139Statistical consulting services
91113Statistical offices, government, services of
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83139Statisticians, consulting, services of
83700Statistics, market analysis based on use of

81220
Statistics, research and experimental development 
concerning

82120
Statutory procedures, drafting of legal documentation in 
relation to

69220Steam and hot water distribution services through mains

86340
Steam and hot water distribution services through mains 
(on a fee or contract basis)

97230Steam baths, physical well-being services delivered by
54790Steam cleaning of outer walls
69220Steam distribution through mains
87110Steam generators, maintenance and repair of
88121Steaming of textiles and textile articles
88121Steaming of wearing apparel
73122Steamrollers, rental or leasing of, without operator
54550Steel erection services, structural
54770Steel fences, installation of
54760Steel work services, decorative
89310Steel, casting of
54550Steel, structural, erection of
73210Stereo systems, rental or leasing of
85340Sterilizing of objects
85340Sterilizing of operating rooms
85340Sterilizing of premises
67110Stevedoring of containerized freight
89121Stitching of books
71521Stock options, brokerage of
54740Stone tiles, laying of
54560Stones, setting of
91135Storage and warehousing information services

91135
Storage and warehousing, administrative services 
related to

91135
Storage and warehousing, support services related to the 
administration of

67220Storage of bulk gases
67220Storage of bulk liquids
67220Storage of bulk oil
67220Storage of bulk wine
67210Storage of frozen goods
67290Storage of grains
96141Storage of motion pictures
67210Storage of perishable food products
67210Storage of refrigerated goods
96141Storage of videotapes
67290Storage or warehousing services, other
67290Storage services, other
67210Storage services, refrigerated

94222
Storage, disposal of hazardous liquid waste by means of 
storage

94222Storage, disposal of hazardous solid waste by means of
83111Strategic business plans, consulting services concerning

83114
Strategy analysis, marketing, consulting services con-
cerning

83114
Strategy formulation, marketing, consulting services 
concerning

89200Stratified plastic parts manufacturing services
88130Straw and plaiting material manufacturing services
54400Street furniture, installation of
94310Street sweeping services
83392Streets, corrosion control programmes for
54310Streets, demolition of

83342
Streets, electrical engineering design services for the 
construction of

83332Streets, electrical installation appraisal of

83332
Streets, engineering advisory and pre-design services 
for the construction of

54210Streets, general construction of

83392
Streets, geotechnical engineering services for the  
construction of

83392Streets, groundwater assessment for the construction of

83312
Streets, integrated engineering services for the  
construction of

83342
Streets, mechanical engineering design services for the 
construction of

83332Streets, mechanical installation appraisal of
67520Streets, operation of
83392Streets, other engineering services for the construction of

83322
Streets, project management services concerning the 
construction of

83342
Streets, specialty engineering design services for the 
construction of

83342
Streets, structural engineering design services for the 
construction of

83392Streets, structural failure investigation of
83332Streets, structural installation appraisal of

83352
Streets, technical inspection services during the  
construction of

83392Streets, undertaking contamination studies of
83332Streets, undertaking environmental impact studies of
83332Streets, undertaking project impact studies of
83332Streets, undertaking technical feasibility studies of
54310Streets, wrecking of
83562Strength testing and analysis of concrete
83562Strength testing and analysis of glass
83562Strength testing and analysis of metals
83562Strength testing and analysis of other materials
83562Strength testing and analysis of plastics
83562Strength testing and analysis of textiles
83562Strength testing and analysis of wood
54330Stripping of contaminated top soil
89410Stripping of hazardous waste from used goods
89410Stripping of reusable parts from used goods

83343
Structural engineering design services for manufacturing 
constructions
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83343
Structural engineering design services for mining  
constructions

83349
Structural engineering design services for other  
construction projects

83343
Structural engineering design services for the  
automation of industrial processes

83341
Structural engineering design services for the construction 
of agricultural buildings

83342
Structural engineering design services for the construction 
of airfield runways

83342
Structural engineering design services for the construction 
of bridges

83343
Structural engineering design services for the construction 
of chemical and related facilities

83342
Structural engineering design services for the construction 
of civil engineering works

83341
Structural engineering design services for the construction 
of commercial buildings

83342
Structural engineering design services for the construction 
of dams

83342
Structural engineering design services for the construction 
of elevated highways

83342
Structural engineering design services for the construction 
of harbours

83342
Structural engineering design services for the construction 
of highways

83341
Structural engineering design services for the construction 
of industrial buildings

83343
Structural engineering design services for the construction 
of industrial plants and processes

83342
Structural engineering design services for the construction 
of irrigation works

83342
Structural engineering design services for the construction 
of local cables and related works

83342
Structural engineering design services for the construction 
of local pipelines and related works

83342
Structural engineering design services for the construction 
of long-distance communication lines

83342
Structural engineering design services for the construction 
of long-distance pipelines

83342
Structural engineering design services for the construction 
of long-distance power lines (cables)

83341
Structural engineering design services for the construction 
of non-residential buildings

83342
Structural engineering design services for the construction 
of outdoor recreation facilities

83342
Structural engineering design services for the construction 
of outdoor sport facilities

83343
Structural engineering design services for the construction 
of power plants

83342
Structural engineering design services for the construction 
of railways

83341
Structural engineering design services for the construction 
of residential buildings

83342
Structural engineering design services for the construction 
of roads

83342
Structural engineering design services for the construction 
of streets

83342
Structural engineering design services for the construction 
of subways

83349
Structural engineering design services for the construction 
of traffic control systems

83342
Structural engineering design services for the construction 
of tunnels

83342
Structural engineering design services for the construction 
of waterways

83342
Structural engineering design services for the construction 
of waterworks

83391Structural failure investigation of agricultural buildings
83392Structural failure investigation of airfield runways
83392Structural failure investigation of bridges

83393
Structural failure investigation of chemical and related 
facilities

83392
Structural failure investigation of civil engineering 
works

83391Structural failure investigation of commercial buildings
83392Structural failure investigation of dams
83392Structural failure investigation of elevated highways
83392Structural failure investigation of harbours
83392Structural failure investigation of highways
83391Structural failure investigation of industrial buildings

83393
Structural failure investigation of industrial plants and 
processes

83392Structural failure investigation of irrigation works

83392
Structural failure investigation of local cables and 
related works

83392
Structural failure investigation of local pipelines and 
related works

83392
Structural failure investigation of long-distance com-
munication lines

83392
Structural failure investigation of long-distance pipe-
lines

83392
Structural failure investigation of long-distance power 
lines (cables)

83393
Structural failure investigation of manufacturing con-
structions

83393Structural failure investigation of mining constructions

83391
Structural failure investigation of non-residential build-
ings

83399
Structural failure investigation of other construction 
projects

83392
Structural failure investigation of outdoor recreation 
facilities

83392Structural failure investigation of outdoor sport facilities
83393Structural failure investigation of power plants
83392Structural failure investigation of railways
83391Structural failure investigation of residential buildings
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83392Structural failure investigation of roads
83392Structural failure investigation of streets
83392Structural failure investigation of subways

83393
Structural failure investigation of the automation of 
industrial processes

83399Structural failure investigation of traffic control systems
83392Structural failure investigation of tunnels
83392Structural failure investigation of waterways
83392Structural failure investigation of waterworks
83332Structural installation appraisal of airfield runways
83332Structural installation appraisal of bridges

83333
Structural installation appraisal of chemical and related 
facilities

83332
Structural installation appraisal of civil engineering 
works

83332Structural installation appraisal of dams
83332Structural installation appraisal of elevated highways
83332Structural installation appraisal of harbours
83332Structural installation appraisal of highways

83333
Structural installation appraisal of industrial plants and 
processes

83332Structural installation appraisal of irrigation works

83332
Structural installation appraisal of local cables and 
related works

83332
Structural installation appraisal of local pipelines and 
related works

83332
Structural installation appraisal of long-distance com-
munication lines

83332Structural installation appraisal of long-distance pipelines

83332
Structural installation appraisal of long-distance power 
lines (cables)

83333
Structural installation appraisal of manufacturing con-
structions

83333Structural installation appraisal of mining constructions

83339
Structural installation appraisal of other construction 
projects

83332
Structural installation appraisal of outdoor recreation 
facilities

83332Structural installation appraisal of outdoor sports facilities
83333Structural installation appraisal of power plants
83332Structural installation appraisal of railways
83331Structural installation appraisal of residential buildings
83332Structural installation appraisal of roads
83332Structural installation appraisal of streets
83332Structural installation appraisal of subways

83333
Structural installation appraisal of the automation of 
industrial processes

83339Structural installation appraisal of traffic control systems
83332Structural installation appraisal of tunnels
83332Structural installation appraisal of waterways
83332Structural installation appraisal of waterworks
54550Structural steel erection services

54550Structural steel, erection of
54230Structures, hydromechanical, general construction of
83569Structures, magnetic testing of
54310Structures, other, demolition of
54310Structures, other, wrecking of
54400Structures, prefabricated, assembly of
54400Structures, prefabricated, erection of
54400Structures, prefabricated, installation of
83569Structures, radiographic testing of
83569Structures, ultrasonic testing of
54720Stucco work, exterior, construction of
54720Stucco work, interior, construction of
63199Student dormitories
95993Student fraternities, services of
63199Student fraternity accommodation services
95993Student sororities, services of
95993Students' associations, services of
95993Students' clubs, services of
83811Studio fashion photography
96111Studio recording services, sound
96112Studios, audio mixing, services of
83811Studios, photographing of persons or other subjects in
85950Stuffing of envelopes
96310Stuntpersons, services of
92310Sub-degree technical education services
92310Sub-degree vocational education services
72130Subdivided vacant land, trade services of
54252Substations, power, general construction of
83520Subsurface surveying services
64312Suburban airport limousine services

64100
Suburban passenger transport services, using more than 
one mode of transport

64212Suburban passenger transportation by railway

64312
Suburban special-purpose passenger transportation, 
scheduled

64212Subways
83392Subways, corrosion control programmes for

83342
Subways, electrical engineering design services for the 
construction of

83332Subways, electrical installation appraisal of

83332
Subways, engineering advisory and pre-design services 
for the construction of

54220Subways, general construction of

83392
Subways, geotechnical engineering services for the 
construction of

83392Subways, groundwater assessment for the construction of

83312
Subways, integrated engineering services for the  
construction of

83342
Subways, mechanical engineering design services for 
the construction of

83332Subways, mechanical installation appraisal of
83392Subways, other engineering services for the construction of
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83322
Subways, project management services concerning the 
construction of

83342
Subways, specialty engineering design services for the 
construction of

83342
Subways, structural engineering design services for the 
construction of

83392Subways, structural failure investigation of
83332Subways, structural installation appraisal of

83352
Subways, technical inspection services during the 
construction of

83392Subways, undertaking contamination studies of
83332Subways, undertaking environmental impact studies of
83332Subways, undertaking project impact studies of
83332Subways, undertaking technical feasibility studies of
62325Sugar confectionery, mail order retail trade services of

62125
Sugar confectionery, non-specialized store retail trade 
services of

62425
Sugar confectionery, other non-store retail trade services 
of

62525
Sugar confectionery, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62225
Sugar confectionery, specialized store retail trade 
services of

61125
Sugar confectionery, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61225
Sugar confectionery, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

91270Suits, civil, arbitration of
67630Sunken vessels, recovery of
96422Supervision of national parks
96422Supervision of nature reserves
83190Supervision of project resources on behalf of the client
71320Supplementary accident insurance policies, underwriting of
71320Supplementary health insurance policies, underwriting of
85970Supply and set-up of exhibition equipment
85122Supply of domestic help personnel services
85124Supply of medical personnel services
85121Supply of office support personnel services

85123
Supply of other commercial or industrial workers 
services

85129Supply of other personnel services
91240Supply services, military
91240Supply, military, administrative services related to
85123Supplying of assemblers for work assignments
85121Supplying of bookkeepers for work assignments
85121Supplying of clerks for work assignments
85122Supplying of companions for employment by others
85123Supplying of construction workers for work assignments
85121Supplying of data entry operators for work assignments
85124Supplying of doctors for work assignments

85122
Supplying of domestic help personnel for employment 
by others

85123Supplying of drivers for work assignments
85122Supplying of housekeepers for employment by others
85123Supplying of labourers for work assignments
85123Supplying of machine operators for work assignments
85123Supplying of machinists for work assignments
85122Supplying of maids for employment by others
85123Supplying of maintenance workers for work assignments
85123Supplying of movers for work assignments
85122Supplying of nannies for employment by others
84420Supplying of news photos to audio-visual media
84410Supplying of news pictures to printed media
84420Supplying of news to audio-visual media
84410Supplying of news to printed media
85124Supplying of nurses for work assignments
85121Supplying of office support personnel for work assignments

85123
Supplying of other commercial workers for work  
assignments

85124Supplying of other health care aids for work assignments
85123Supplying of other industrial workers for work assignments
85129Supplying of other personnel for work assignments
85121Supplying of receptionists for work assignments
85121Supplying of secretaries for work assignments
85123Supplying of shippers for work assignments
85129Supplying of teachers for work assignments
85121Supplying of typists for work assignments

85121
Supplying of word processor operators for work  
assignments

91124Support services for cultural facilities
91240Support services for defence-related applied research

91240
Support services for defence-related experimental 
development

91124Support services for local festivities
91124Support services for national festivities
91122Support services for public clinics
91122Support services for public convalescent homes
91122Support services for public dental clinics
91122Support services for public hospitals
91122Support services for public nursing homes
91124Support services for regional festivities
91124Support services for religious institutions

91121
Support services for schools and other educational 
institutions

85990Support services n.e.c., other
96130Support services related to audio-visual production
91250Support services related to civil defence
95991Support services related to community activities
95991Support services related to educational activities
91119Support services related to public affairs n.e.c.
91290Support services related to public order and safety
95991Support services related to social activities
96620Support services related to sports
96620Support services related to sports and recreation

SupportSugar
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91131
Support services related to the administration of  
agriculture

91134
Support services related to the administration of  
communications

91133
Support services related to the administration of  
construction

91135
Support services related to the administration of  
distributive trade

91132Support services related to the administration of energy
91131Support services related to the administration of fishing
91131Support services related to the administration of forestry
91132Support services related to the administration of fuels
91135Support services related to the administration of hotels
91131Support services related to the administration of hunting

91133
Support services related to the administration of manu-
facturing

91133
Support services related to the administration of mineral 
resources

91133Support services related to the administration of mining

91137
Support services related to the administration of multi-
purpose development projects

91135
Support services related to the administration of restau-
rants

91135
Support services related to the administration of storage 
and warehousing

91136Support services related to the administration of tourism

91134
Support services related to the administration of trans-
portation

91340

Support services related to the operation of income 
assistance programmes for families with dependent 
children

91340
Support services related to the operation of income as-
sistance programmes for households

91330
Support services related to the operation of unemploy-
ment compensation schemes

67790Supporting services for air or space transport, other
67400Supporting services for railway transport
67590Supporting services for road transport, other
67690Supporting services for water transport, other
67790Supporting services n.e.c. for air transport
67790Supporting services n.e.c. for space transport
67990Supporting transport services n.e.c., other
73230Supports, mattress, rental or leasing of
71336Surety insurance policies, underwriting of
73240Surf boards, rental or leasing of
83530Surface surveying by satellite
83530Surface surveying services
88170Surfaces, plastic, coating of
88170Surfaces, plastic, cutting of
88170Surfaces, plastic, processing of
88170Surfaces, plastic, threading of
93123Surgery, dental, services in the field of

93123Surgery, oral, services in the field of
93122Surgical consultation services
62374Surgical devices, mail order retail trade services of

62174
Surgical devices, non-specialized store retail trade 
services of

62474Surgical devices, other non-store retail trade services of

62574
Surgical devices, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62274Surgical devices, specialized store retail trade services of

61174
Surgical devices, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61274
Surgical devices, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

87154Surgical equipment, maintenance and repair of
62374Surgical instruments, mail order retail trade services of

62174
Surgical instruments, non-specialized store retail trade 
services of

62474
Surgical instruments, other non-store retail trade  
services of

62574
Surgical instruments, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62274
Surgical instruments, specialized store retail trade 
services of

61174
Surgical instruments, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61274
Surgical instruments, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

93220Surgical services delivered to livestock
93290Surgical services delivered to other animals
93210Surgical services delivered to pet animals

93110
Surgical services delivered under the direction of  
medical doctors

91260Surveillance of beaches
83520Surveying services, gravimetric
83530Surveying services, hydrographic

83530
Surveying services, land (e.g., marking of property, 
boundary marking)

83520Surveying services, magnetometric
83530Surveying services, photogrammetric
83520Surveying services, seismographic
83520Surveying services, subsurface
83530Surveying services, transit
83700Surveys, market analysis based on use of

91320
Survivors' benefit schemes, government, administrative 
services related to

94310Sweeping and snow removal services

54129
Swimming pools, indoor, general construction of  
structures for

96520Swimming pools, operation of
88211Swimming pools, plastic coating of
54210Switch gear, railroad, installation of
84110Switching and aggregation services
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54129Synagogues, general construction of

61171
Synthetic resins, wholesale trade services of, except on 
a fee or contract basis

61271
Synthetic resins, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

83142
System feasibility studies, consulting services  
concerning

83141Systems audits, consulting services concerning
83160Systems maintenance services
54210Systems, cable car, general construction of
54619Systems, illumination, installation of
54619Systems, signalling, installation of

84140

T

T1 or DS1 dedicated line
84140T2 or DS2 dedicated line
84140T3 or DS3 dedicated line
84140T4 or DS4 dedicated line
73230Tableware, rental or leasing of
63290Take-away services, food and beverage
63290Take-out
85990Talent agencies, services of
85990Talent agents, services of

64222
Tank cars, special, transportation by railway of bulk 
gases in

64222
Tank cars, special, transportation by railway of bulk 
liquids in

64222
Tank cars, special, transportation by railway of crude 
oil in

64222
Tank cars, special, transportation by railway of natural 
gas in

64222
Tank cars, special, transportation by railway of refined 
petroleum products in

94120Tank emptying and cleaning services
64332Tank trucks, road transport services of freight by

64332
Tank trucks, special, transportation by road of bulk 
gases in

64332
Tank trucks, special, transportation by road of bulk 
liquids in

64332Tank trucks, special, transportation by road of crude oil in

64332
Tank trucks, special, transportation by road of natural 
gas in

64332
Tank trucks, special, transportation by road of refined 
petroleum products in

64222Tanker cars, railway transport services of freight by

65122
Tankers, coastal water transport services of bulk liquid 
freight by

65130Tankers, coastal, rental and leasing of, with crew
65230Tankers, inland water, rental and leasing of, with crew

65122
Tankers, special tankers, coastal water transportation of 
methane in

65122
Tankers, special, coastal water transportation of crude 
oil in

65122
Tankers, special, coastal water transportation of natural 
gas in

65122
Tankers, special, coastal water transportation of refined 
petroleum products in

65222
Tankers, special, inland water transportation of bulk 
gases in

65222
Tankers, special, inland water transportation of bulk 
liquids in

65222
Tankers, special, inland water transportation of crude 
oil in

65222
Tankers, special, inland water transportation of  
methane in

65222
Tankers, special, inland water transportation of natural 
gas in

65222
Tankers, special, inland water transportation of refined 
petroleum products in

65122
Tankers, special, transoceanic water transportation of 
crude oil in

65122
Tankers, special, transoceanic water transportation of 
methane in

65122
Tankers, special, transoceanic water transportation of 
natural gas in

65122
Tankers, special, transoceanic water transportation of 
refined petroleum products in

65122
Tankers, transoceanic water transport services of bulk 
liquid freight by

65130Tankers, transoceanic, rental and leasing of, with crew
85340Tanks, cleaning of
88211Tanks, plastic coating of
94120Tanks, septic, cleaning of
94120Tanks, septic, emptying of
85960Tape conversion services
73210Tape decks, rental or leasing of
85960Tape rectification services

89122
Tapes, cassette, reproduction of, on a fee or contract 
basis

62342Tapes, mail order retail trade services of
62142Tapes, non-specialized store retail trade services of
62442Tapes, other non-store retail trade services of
62542Tapes, retail trade services of, on a fee or contract basis
62242Tapes, specialized store retail trade services of
73220Tapes, video, rental or leasing of

61142
Tapes, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61242
Tapes, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

87159Taps and valves, maintenance and repair of

64339
Tarred macadam, transportation of, by road in specialized 
vehicles

86129Tattooing of pets
97990Tattooists, services of
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82310Tax consulting services, corporate
82330Tax planning services for individuals
82330Tax planning services for unincorporated business
82310Tax planning services, corporate
82330Tax preparation services for individuals
82330Tax preparation services for unincorporated business
82320Tax returns, corporate, preparation of
82320Tax returns, corporate, review of
91112Tax violations, investigation of
91112Taxation services
64321Taxi services
64340Taxis, freight, local delivery by
54210Taxiways, airfield, general construction of
62327Tea, mail order retail trade services of
62127Tea, non-specialized store retail trade services of
62427Tea, other non-store retail trade services of
62527Tea, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Tea, specialized store retail trade services of

61127
Tea, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61227
Tea, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

85129Teachers, supplying of, for work assignments
92230Technical and vocational secondary education services

91220
Technical assistance and training, overseas, provision of 
support for

83139Technical consulting services
92230Technical education services below the university level
92310Technical education services, post-secondary
92310Technical education services, sub-degree

83339
Technical feasibility studies of other construction 
projects

83339Technical feasibility studies of traffic control systems
83564Technical inspection of automobiles
83564Technical inspection of buses
83564Technical inspection of lorries
83564Technical inspection of motorcycles
83564Technical inspection of trucks

83359
Technical inspection services during other construction 
projects

83353
Technical inspection services during the automation of 
industrial processes

83351
Technical inspection services during the construction of 
agricultural buildings

83352
Technical inspection services during the construction of 
airfield runways

83352
Technical inspection services during the construction of 
bridges

83353
Technical inspection services during the construction of 
chemical and related facilities

83352
Technical inspection services during the construction of 
civil engineering works

83351
Technical inspection services during the construction of 
commercial buildings

83352
Technical inspection services during the construction of 
dams

83352
Technical inspection services during the construction of 
elevated highways

83352
Technical inspection services during the construction of 
harbours

83352
Technical inspection services during the construction of 
highways

83351
Technical inspection services during the construction of 
industrial buildings

83353
Technical inspection services during the construction of 
industrial plants and processes

83352
Technical inspection services during the construction of 
irrigation works

83352
Technical inspection services during the construction of 
local cables and related works

83352
Technical inspection services during the construction of 
local pipelines and related works

83352
Technical inspection services during the construction of 
long-distance communication lines

83352
Technical inspection services during the construction of 
long-distance pipelines

83352
Technical inspection services during the construction of 
long-distance power lines (cables)

83353
Technical inspection services during the construction of 
manufacturing constructions

83353
Technical inspection services during the construction of 
mining constructions

83351
Technical inspection services during the construction of 
non-residential buildings

83352
Technical inspection services during the construction of 
outdoor recreation facilities

83352
Technical inspection services during the construction of 
outdoor sport facilities

83353
Technical inspection services during the construction of 
power plants

83352
Technical inspection services during the construction of 
railways

83351
Technical inspection services during the construction of 
residential buildings

83352
Technical inspection services during the construction of 
roads

83352
Technical inspection services during the construction of 
streets

83352
Technical inspection services during the construction of 
subways

83359
Technical inspection services during the construction of 
traffic control systems

83352
Technical inspection services during the construction of 
tunnels

83352
Technical inspection services during the construction of 
waterways

TechnicalTax
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83352
Technical inspection services during the construction of 
waterworks

83564Technical inspection services of road transport vehicles
83569Technical testing and analysis services, other

83569
Technical testing and analysis that does not alter the test 
object

83139Technicians, consulting, services of

81140
Techniques, agricultural, research and experimental 
development concerning

81130
Technology, research and experimental development 
concerning

93123Teeth, protruding, treatment of

84110
Telecommunications carrier services, wired or wireless 
facilities

73125
Telecommunications equipment, commercial, rental or 
leasing of, without operator

54619Telecommunications equipment, installation of
84110Telecommunications facilities co-location services

84110
Telecommunications wholesale services, wired or wire-
less facilities

64319Teleferics, scheduled passenger transportation by
84160Telegraph service
91134Telegraphy, administrative services related to
85931Telemarketing services
84160Telemetry
85939Telephone answering services
85931Telephone call centre services

73125
Telephone equipment, rental or leasing of, without 
operator

85939Telephone wake-up call services
87153Telephones, maintenance and repair of
91134Telephony, administrative services related to
73210Television accessories and equipment, rental or leasing of
85990Television casting services

73125
Television equipment, commercial, rental or leasing of, 
without operator

87340Television equipment, installation of
62342Television equipment, mail order retail trade services of

62142
Television equipment, non-specialized store retail trade 
services of

62442
Television equipment, other non-store retail trade 
services of

62542
Television equipment, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

62242
Television equipment, specialized store retail trade 
services of

61142
Television equipment, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61242
Television equipment, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

96310Television personality hosts, services of
96149Television programme production services n.e.c.
96160Television programmes, broadcasting of

96141Television programmes, distribution of

73320
Television programmes, licensing services for the right 
to use

96121Television programmes, live, production of
96121Television programmes, recorded, production of
96160Television programmes, scheduling of
96160Television programmes, selection of
87153Television transmitters, maintenance and repair of
54614Television, cable, installation of

96121
Television, production of motion pictures primarily 
designed for showing on

83632
Television, sale of advertising time, directly by produc-
ers or broadcasters

73210Televisions, rental or leasing of
87151Televisions, repair of
84160Telex service
54129Temples, general construction of

91310
Temporary disability benefits schemes, administrative 
services related to

54129Tennis courts, indoor, general construction of
96520Tennis courts, operation of
54122Terminals, air, general construction of
67190Terminals, air, handling of baggage at
67190Terminals, bus, handling of baggage at
67110Terminals, container freight, services of
67510Terminals, interurban passenger bus, services of
67190Terminals, non-containerized freight, services of
67710Terminals, passenger air, services of
54122Terminals, rail, general construction of
67190Terminals, rail, handling of baggage at
54122Terminals, road transport, general construction of
67510Terminals, suburban passenger bus, services of
67510Terminals, urban pasenger bus, services of
54320Test boring services
54320Test drilling services
83561Testing and analysis of air
83561Testing and analysis of chemicals
83563Testing and analysis of electrical equipment
83561Testing and analysis of food
83561Testing and analysis of fuels
83561Testing and analysis of industrial waste
83563Testing and analysis of mechanical equipment
83561Testing and analysis of minerals
83561Testing and analysis of municipal waste
83561Testing and analysis of soil
83562Testing and analysis of the physical properties of concrete
83562Testing and analysis of the physical properties of glass
83562Testing and analysis of the physical properties of metals

83562
Testing and analysis of the physical properties of other 
materials

83562Testing and analysis of the physical properties of plastics
83562Testing and analysis of the physical properties of textiles

TestingTechnology
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83562Testing and analysis of the physical properties of wood
83562Testing and analysis of the tensile properties of concrete
83562Testing and analysis of the tensile properties of glass
83562Testing and analysis of the tensile properties of metals

83562
Testing and analysis of the tensile properties of other 
materials

83562Testing and analysis of the tensile properties of plastics
83562Testing and analysis of the tensile properties of textiles
83562Testing and analysis of the tensile properties of wood
83561Testing and analysis of water

83563
Testing and analysis services of integrated mechanical 
and electrical systems

83562Testing and analysis services of physical properties
83561Testing and analysis, bacteriological
83561Testing and analysis, biochemical
83561Testing and analysis, biological
83561Testing and analysis, chemical
83561Testing and analysis, microbiological
83562Testing and analysis, physical
87154Testing instruments, maintenance and repair of
83160Testing of computer programs
85112Testing of job applicants by employment agencies
85111Testing of job applicants by executive search services
89121Text and image combining services
97120Textile articles, dry cleaning of

97150
Textile articles, dyeing and colouring of, not in connec-
tion with production

88121Textile articles, ready-made, printing of
97110Textile cleaning by coin-operated self-service machines
97130Textile cleaning services, other

61196
Textile fibres, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61296
Textile fibres, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

88121Textile manufacturing services
88121Textile materials, printing of
87159Textile production machinery, maintenance and repair of
88121Textiles and textile articles, bleaching of
88121Textiles and textile articles, dressing of
88121Textiles and textile articles, drying of
88121Textiles and textile articles, mending of
88121Textiles and textile articles, mercerizing of
88121Textiles and textile articles, sanforizing of
88121Textiles and textile articles, shrinking of
88121Textiles and textile articles, steaming of
97130Textiles, cleaning of, on the premises
83562Textiles, ductility testing and analysis of
83562Textiles, electrical conductivity testing and analysis of
83562Textiles, fatigue resistance testing and analysis of
83562Textiles, hardness testing and analysis of
83562Textiles, high-temperature testing and analysis of
87230Textiles, household, repair of

83562Textiles, impact resistance testing and analysis of
83562Textiles, radioactivity testing and analysis of
73260Textiles, rental or leasing of
83562Textiles, strength testing and analysis of
83562Textiles, testing and analysis of the physical properties of
83562Textiles, testing and analysis of the tensile properties of
83910Texts, rewriting of, from one language to another
96220Theatre performances, production and presentation of
96210Theatre performances, promotion and organization of

96111
Theatre, gathering and cataloguing noises and sounds 
for use in

54129Theatres, general construction of
96151Theatres, movie, projection of motion pictures in
96152Theatres, movie, projection of videotapes in
96230Theatres, operation of including ticket services
72122Theatres, own-account sales of
72112Theatres, rental or leasing of
85990Theatrical agents, services of
85990Theatrical booking services
85990Theatrical casting services
96149Theatrical coaching services
85250Theft, guarding of commercial property against
85250Theft, guarding of industrial property against
85250Theft, guarding of private property against
85210Theft, private investigation of cases relating to
54650Thermal insulation services
88211Thermal spraying, metallic coating by
89200Thermosetting plastic parts manufacturing services
86110Thinning of crops
86140Thinning services, forest
88170Threading of plastic surfaces
67510Tickets, bus, sales of
67400Tickets, railway, sales of
67811Tickets, travel, sales of, on a fee or contract basis
54790Tiles, acoustic, application of
54740Tiles, ceramic, laying of
54740Tiles, concrete, laying of
54740Tiles, stone, laying of
54740Tiling of floors
54740Tiling of walls
86140Timber valuation services
88130Timber, drying of
83115Time and motion studies, consulting services concerning
96620Timekeepers, services of
71339Title insurance policies, underwriting of
96142Title printing of motion picture films
96142Title printing of motion picture videotapes
73230Toasters, rental or leasing of
88112Tobacco manufacturing services
87159Tobacco processing machinery, maintenance and repair of
62328Tobacco products, mail order retail trade services of
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62128
Tobacco products, non-specialized store retail trade 
services of

62428Tobacco products, other non-store retail trade services of

62528
Tobacco products, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62228Tobacco products, specialized store retail trade services of

61128
Tobacco products, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61228
Tobacco products, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

61113
Tobacco, unmanufactured, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61213
Tobacco, unmanufactured, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

85400Toilet preparations, packaging of
62375Toilet soaps, mail order retail trade services of
62175Toilet soaps, non-specialized store retail trade services of
62475Toilet soaps, other non-store retail trade services of

62575
Toilet soaps, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62275Toilet soaps, specialized store retail trade services of

61175
Toilet soaps, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61275
Toilet soaps, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

94120Toilets, chemical, servicing of
84121Toll free long distance services
62365Tools, hand, mail order retail trade services of
62165Tools, hand, non-specialized store retail trade services of
62465Tools, hand, other non-store retail trade services of

62565
Tools, hand, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

61165
Tools, hand, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61265
Tools, hand, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

87159Tools, machine, maintenance and repair of
73129Tools, machine, rental or leasing of, without operator
83563Tools, mechanical testing and analysis of
54330Top soil, contaminated, stripping of
83540Topographic maps, preparation or revision of
67820Tour guides, own-account, services of
67812Tour operator services
67812Tour operators, services of

91136
Tourism advertising campaigns, administrative services 
related to

83129Tourism development, consulting services concerning
91136Tourism information services
91136Tourism, administrative services related to
91136Tourism, administrative services related to the promotion of
91136Tourism, support services related to the administration of
67820Tourist guide agencies, services of
67820Tourist guide services

67813Tourist information services
67811Tourist lodging, sales of, on a fee or contract basis
67813Tourist offices, services of
64319Tours, city, and related services
67811Tours, package, sales of, on a fee or contract basis
54252Towers, transmission, general construction of
54252Towers, transmission, repair of

65140
Towing and pushing services on coastal and transoce-
anic waters

65240Towing and pushing services on inland waters
67790Towing of aircraft
65240Towing of barges on inland canals by tugboats
65240Towing of barges on inland waterways by tugboats
65140Towing of buoys on coastal waters
65240Towing of buoys on inland waters
65140Towing of buoys on transoceanic waters
65140Towing of distressed vessels on coastal waters
65240Towing of distressed vessels on inland waters
65140Towing of distressed vessels on transoceanic waters
65140Towing of dredging vessels on coastal waters
65240Towing of dredging vessels on inland waters
65140Towing of dredging vessels on transoceanic waters
65140Towing of floating cranes on coastal waters
65240Towing of floating cranes on inland waters
65140Towing of floating cranes on transoceanic waters
65140Towing of hulls on coastal waters
65240Towing of hulls on inland waters
65140Towing of hulls on transoceanic waters
65140Towing of incomplete vessels on coastal waters
65240Towing of incomplete vessels on inland waters
65140Towing of incomplete vessels on transoceanic waters
65140Towing of oil rigs on coastal waters
65240Towing of oil rigs on inland waters
65140Towing of oil rigs on transoceanic waters
67610Towing on canals other than by tugboat
64230Towing services, railway
62353Toys, mail order retail trade services of
62153Toys, non-specialized store retail trade services of
62453Toys, other non-store retail trade services of
62553Toys, retail trade services of, on a fee or contract basis
62253Toys, specialized store retail trade services of

61153
Toys, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61253
Toys, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

54270Tracks, race, general construction of
62385Tractors, agricultural, mail order retail trade services of
87159Tractors, agricultural, maintenance and repair of

62185
Tractors, agricultural, non-specialized store retail trade 
services of

62485
Tractors, agricultural, other non-store retail trade ser-
vices of
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73121
Tractors, agricultural, rental or leasing of, without 
operator

62585
Tractors, agricultural, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62285
Tractors, agricultural, specialized store retail trade 
services of

61185
Tractors, agricultural, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61285
Tractors, agricultural, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

73122
Tractors, construction, rental or leasing of, without 
operator

87159Tractors, garden, maintenance and repair of
62385Tractors, lawn, mail order retail trade services of

62185
Tractors, lawn, non-specialized store retail trade ser-
vices of

62485Tractors, lawn, other non-store retail trade services of

62585
Tractors, lawn, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62285Tractors, lawn, specialized store retail trade services of

61185
Tractors, lawn, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61285
Tractors, lawn, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

73112Tractors, truck, rental or leasing of, without operator
85970Trade fair and exhibition organization services
85970Trade fairs, organizing of

72122
Trade services of non-residential buildings and associated 
land

72121
Trade services of residential buildings and associated 
land

72130Trade services of vacant and subdivided land
72130Trade services of vacant land
85970Trade shows, organizing of
95200Trade unions, services furnished by
91138Trade, administrative services related to the regulation of

91138
Trade, administrative services related to the regulation 
of restraints on

91135Trade, retail, regulatory services related to
91135Trade, wholesale, regulatory services related to
82130Trademark consultancy services

91138
Trademark offices, administrative services related to the 
operation of

73340Trademarks, licensing services for the right to use
85990Trademarks, management of
96141Trading of motion picture distribution rights
96141Trading of video distribution rights
83399Traffic control systems, corrosion control programmes for

83349
Traffic control systems, electrical engineering design 
services for the construction of

83339Traffic control systems, electrical installation appraisal of

83339
Traffic control systems, engineering advisory and pre-
design services for

83399
Traffic control systems, geotechnical engineering ser-
vices for the construction of

83399
Traffic control systems, groundwater assessment for the 
construction of

83319
Traffic control systems, integrated engineering services 
for the construction of

83349
Traffic control systems, mechanical engineering design 
services for the construction of

83339
Traffic control systems, mechanical installation ap-
praisal of

83399
Traffic control systems, other engineering services for 
the construction of

83329
Traffic control systems, project management services 
concerning the construction of

83349
Traffic control systems, specialty engineering design 
services for the construction of

83349
Traffic control systems, structural engineering design 
services for the construction of

83399Traffic control systems, structural failure investigation of
83339Traffic control systems, structural installation appraisal of
83339Traffic control systems, technical feasibility studies of

83359
Traffic control systems, technical inspection services 
during the construction of

83399
Traffic control systems, undertaking contamination 
studies of

83339
Traffic control systems, undertaking environmental 
impact studies of

83339
Traffic control systems, undertaking project impact 
studies of

54210Traffic lights, installation of
91260Traffic regulation, police services related to
63195Trailer parks and related services
87143Trailers, maintenance and repair of
67813Train reservation services
63194Training camps for children and related services
63194Training camps for youth and related services
96620Training of animals for sports and entertainment
85290Training of guard dogs
97990Training of pet animals
92900Training services, computer
95910Training services, religious
83142Training services, software
83114Training, staff, consulting services concerning
87149Tramway locomotives, maintenance and repair of
87149Tramway rolling stock, maintenance and repair of

64313
Tramway, scheduled interurban passenger transportation 
by

64314
Tramway, scheduled interurban special-purpose pas-
senger transportation by

64311
Tramway, scheduled suburban passenger transportation 
by

64311Tramway, scheduled urban passenger transportation by
71553Transactions, financial, authorization of
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71553Transactions, financial, processing of
71523Transactions, securities, clearing of
71523Transactions, securities, processing of
96142Transfer of film to video
71553Transfer of funds to and from transactors' accounts
71523Transfer of ownership of securities, processing of
85240Transfer of securities by armoured cars
96142Transfer of video to film
54252Transformer stations, general construction of
87152Transformers, electric, rewinding of
84210Transit Internet traffic, carriage of
83530Transit surveying services

84110
Transit telecommunication traffic carriage, national or 
international

84110Transit telecommunication traffic carriage, satellite

84110
Transit telecommunication traffic carriage, wired or 
wireless facilities

83910Translation and interpretation services

54252
Transmission lines, local communication, general con-
struction of

69111Transmission of electricity
54252Transmission towers, general construction of
54252Transmission towers, repair of
87153Transmitters, radio, maintenance and repair of
87153Transmitters, television, maintenance and repair of

65130
Transoceanic dry bulk cargo vessels, rental and leasing 
of, with crew

65130
Transoceanic fishing vessels, rental and leasing of, with 
crew

65130
Transoceanic freight vessels, rental and leasing of, with 
crew

65130
Transoceanic passenger vessels, rental and leasing of, 
with crew

65130Transoceanic tankers, rental and leasing of, with crew
65130Transoceanic tugboats, rental and leasing of, with crew

65130
Transoceanic water transport vessels, self-propelled, 
rental and leasing of, with crew

65123
Transoceanic water transportation of articles in specially 
constructed shipping containers

65129Transoceanic water transportation of bulk cement
65129Transoceanic water transportation of bulk cereals
65129Transoceanic water transportation of bulk coal
65129Transoceanic water transportation of bulk flours
65129Transoceanic water transportation of bulk sand

65122
Transoceanic water transportation of crude oil in special 
tankers

65129Transoceanic water transportation of dry bulk goods

65121
Transoceanic water transportation of frozen goods in 
specially refrigerated compartments

65129Transoceanic water transportation of letters

65122
Transoceanic water transportation of methane in special 
tankers

65122
Transoceanic water transportation of natural gas in 
special tankers

65129Transoceanic water transportation of parcels
65119Transoceanic water transportation of passengers

65122
Transoceanic water transportation of refined petroleum 
products in special tankers

65121
Transoceanic water transportation of refrigerated goods 
in specially refrigerated compartments

65140Transoceanic waters, towing of buoys on
65140Transoceanic waters, towing of distressed vessels on
65140Transoceanic waters, towing of dredging vessels on
65140Transoceanic waters, towing of floating cranes on
65140Transoceanic waters, towing of hulls on
65140Transoceanic waters, towing of incomplete vessels on
65140Transoceanic waters, towing of oil rigs on
86110Transplanting of crops
86140Transplanting services, forest

63230
Transport enterprises, other, food preparation and supply 
services to

88229Transport equipment manufacturing services, other

62382
Transport equipment, other, except bicycles, mail order 
retail trade services of

62182
Transport equipment, other, except bicycles, non-spe-
cialized store retail trade services of

62482
Transport equipment, other, except bicycles, other non-
store retail trade services of

62582
Transport equipment, other, except bicycles, retail trade 
services of, on a fee or contract basis

62282
Transport equipment, other, except bicycles, specialized 
store retail trade services of

61182
Transport equipment, other, except bicycles, wholesale 
trade services of, except on a fee or contract basis

61282
Transport equipment, other, except bicycles, wholesale 
trade services of, on a fee or contract basis

87149Transport equipment, other, maintenance and repair of
68111Transport of brochures by the national postal administration
68111Transport of journals by the national postal administration
68111Transport of leaflets by the national postal administration
68120Transport of letters by couriers
68111Transport of letters by the national postal administration
86140Transport of logs within the forest

68111
Transport of newspapers by the national postal  
administration

68120Transport of packages by couriers
68112Transport of packages by the national postal administration
68120Transport of parcels by couriers
68112Transport of parcels by the national postal administration

64100
Transport of passengers, urban or suburban, using more 
than one mode of transport

93192Transport of patients by ambulance

68111
Transport of periodicals by the national postal  
administration

TransportTransfer
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68111
Transport of printed matter by the national postal  
administration

64490Transport services via pipeline of other goods

64410
Transport services via pipeline of petroleum and natural 
gas

66300Transport services via space
91240Transport services, military
83564Transport vehicles, road, technical inspection services of
91134Transport, air, administrative services related to
91240Transport, military, administrative services related to
91134Transport, railway, administrative services related to
91134Transport, road, administrative services related to
91134Transport, water, administrative services related to
64229Transportation by railway bulk cement
64229Transportation by railway of bulk cereals
64229Transportation by railway of bulk coal
64229Transportation by railway of bulk flours

64222
Transportation by railway of bulk gases in special tank 
cars

64222
Transportation by railway of bulk liquids in special tank 
cars

64229Transportation by railway of bulk sand

64222
Transportation by railway of crude oil in special tank 
cars

64229Transportation by railway of dry bulk goods

64221
Transportation by railway of frozen goods in specially 
refrigerated cars

64223
Transportation by railway of individual articles in spe-
cially constructed shipping containers

64223
Transportation by railway of individual packages in 
specially constructed shipping containers

64222
Transportation by railway of natural gas in special tank 
cars

64229Transportation by railway of other freight n.e.c.

64222
Transportation by railway of refined petroleum products 
in special tank cars

64221
Transportation by railway of refrigerated goods in spe-
cially refrigerated cars

64339Transportation by road of bulk cement
64339Transportation by road of bulk cereals
64339Transportation by road of bulk coal
64339Transportation by road of bulk dry goods
64339Transportation by road of bulk flours
64339Transportation by road of bulk sand
64339Transportation by road of cars in specialized vehicles

64339
Transportation by road of concrete in specialized 
vehicles

64339
Transportation by road of farm animals in specialized 
vehicles

64339
Transportation by road of freight n.e.c. in non-special-
ized vehicles

64331
Transportation by road of frozen goods in specially 
refrigerated cars

64331
Transportation by road of frozen goods in specially 
refrigerated trucks

64333
Transportation by road of individual articles in specially 
constructed shipping containers

64333
Transportation by road of individual packages in spe-
cially constructed shipping containers

64331
Transportation by road of refrigerated goods in specially 
refrigerated cars

64331
Transportation by road of refrigerated goods in specially 
refrigerated trucks

64339
Transportation by road of tarred macadam in specialized 
vehicles

91134Transportation information services
71332Transportation insurance policies n.e.c, underwriting of
64335Transportation of furniture by road over any distance
64335Transportation of household goods
66210Transportation of letters by air, non-scheduled
66210Transportation of letters by air, scheduled

64336
Transportation of letters by land transport other than 
railway

64224Transportation of letters by railway on behalf of others

64224
Transportation of mail by railway on behalf of foreign 
postal authorities

64224
Transportation of mail by railway on behalf of national 
postal authorities

66210Transportation of parcels by air, non-scheduled
66210Transportation of parcels by air, scheduled

64336
Transportation of parcels by land transport other than 
railway

64224Transportation of parcels by railway on behalf of others
65119Transportation of passengers from port to port
64490Transportation via pipeline of chemical products
64490Transportation via pipeline of coal slurry
64410Transportation via pipeline of crude petroleum
64410Transportation via pipeline of natural gas
64490Transportation via pipeline of other products n.e.c.
64410Transportation via pipeline of petroleum
64410Transportation via pipeline of petroleum products
64410Transportation via pipeline of refined petroleum
91134Transportation, regulatory services related to

91134
Transportation, support services related to the  
administration of

62356Travel accessories, mail order retail trade services of

62156
Travel accessories, non-specialized store retail trade 
services of

62456Travel accessories, other non-store retail trade services of

62556
Travel accessories, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62256Travel accessories, specialized store retail trade services of

61156
Travel accessories, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61256
Travel accessories, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

TravelTransport
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67813Travel advisory services
67811Travel agencies, services of
67811Travel agency services
67813Travel information services
71320Travel insurance policies, underwriting of
67813Travel planning services
67811Travel tickets, sales of, on a fee or contract basis
54691Travelators, installation of
88211Treating of metal
93123Treatment of crossbite
93123Treatment of dental diseases
94222Treatment of hazardous liquid waste
94222Treatment of hazardous solid waste
88111Treatment of meat and meat products

93121
Treatment of mental diseases of a general nature by 
doctors

94212Treatment of non-hazardous waste
93123Treatment of overbite

93121
Treatment of physical diseases of a general nature by 
doctors

93123Treatment of protruding teeth
94110Treatment of sewage by chemical precipitation
94110Treatment of sewage by dilution
94110Treatment of sewage by screening and filtering
94110Treatment of sewage by sedimentation
88111Treatment of vegetables and vegetable products
85990Tree pruning services
91131Tree-felling licences, issuing of
86110Trees, fruit, trimming of
54320Trenches, for site drainage, digging of
54330Trenches, for utilities, roadworks etc., digging of

91270
Tribunals, military, administrative services related to the 
operation of

89121Trimming of books
86110Trimming of fruit trees
97210Trimming of hair
86110Trimming of vines
64313Trolley, scheduled interurban passenger transportation by

64314
Trolley, scheduled interurban special-purpose passenger 
transportation by

64311Trolley, scheduled suburban passenger transportation by
64311Trolley, scheduled urban passenger transportation by
73112Truck tractors, rental or leasing of, without operator
64350Trucks, rental of, with driver

64331
Trucks, specially refrigerated, transportation by road of 
frozen goods in

64331
Trucks, specially refrigerated, transportation by road of 
refrigerated goods in

83564Trucks, technical inspection of

71531
Trust fund portfolios, management of, on a fee or contract 
basis

71532Trust services

71532Trustees, financial, services of
71532Trustees, investment fund, services of
71532Trustees, pension fund, services of
71532Trustees, securities, services of
71532Trusts, administration of
71532Trusts, management of

67620
Tugboat services in connection with the docking and 
undocking of vessels

65130Tugboats, coastal, rental and leasing of, with crew
65230Tugboats, inland water, rental and leasing of, with crew
65240Tugboats, towing of barges on inland canals by
65240Tugboats, towing of barges on inland waterways by
65130Tugboats, transoceanic, rental and leasing of, with crew
87290Tuning of pianos and other musical instruments
54320Tunneling, as part of mine site preparation
83392Tunnels, corrosion control programmes for

83342
Tunnels, electrical engineering design services for the 
construction of

83332Tunnels, electrical installation appraisal of

83332
Tunnels, engineering advisory and pre-design services 
for the construction of

54220Tunnels, general construction of

83392
Tunnels, geotechnical engineering services for the 
construction of

83392Tunnels, groundwater assessment for the construction of

83312
Tunnels, integrated engineering services for the  
construction of

83342
Tunnels, mechanical engineering design services for the 
construction of

83332Tunnels, mechanical installation appraisal of
67520Tunnels, operation of
83392Tunnels, other engineering services for the construction of

83322
Tunnels, project management services concerning the 
construction of

83342
Tunnels, specialty engineering design services for the 
construction of

83342
Tunnels, structural engineering design services for the 
construction of

83392Tunnels, structural failure investigation of
83332Tunnels, structural installation appraisal of

83352
Tunnels, technical inspection services during the con-
struction of

83392Tunnels, undertaking contamination studies of
83332Tunnels, undertaking environmental impact studies of
83332Tunnels, undertaking project impact studies of
83332Tunnels, undertaking technical feasibility studies of
73129Turbines, rental or leasing of, without operator
97230Turkish baths, physical well-being services delivered by
83111Turnaround plans, business, consulting services concerning
88212Turning of metal work pieces
84131Two-way mobile messaging services

67990
Type rating services (aircraft-specific permits for flying 
a particular type of plane)

TypeTreatment
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73123Typewriters, rental or leasing of
85121Typists, supplying of, for work assignments

83569

U

Ultrasonic testing of machine parts
83569Ultrasonic testing of structures
97290Ultraviolet rays, non-therapeutic treatment with
96620Umpires, services of
67530Uncovered car parks, services of
67530Uncovered parking, services of
87141Undercoating of motor vehicles
85210Undercover investigation services
54252Underground cable television lines, general construction of
83391Undertaking contamination studies of agricultural buildings
83392Undertaking contamination studies of airfield runways
83392Undertaking contamination studies of bridges

83393
Undertaking contamination studies of chemical and 
related facilities

83392
Undertaking contamination studies of civil engineering 
works

83391
Undertaking contamination studies of commercial 
buildings

83392Undertaking contamination studies of dams

83392
Undertaking contamination studies of elevated high-
ways

83392Undertaking contamination studies of harbours
83392Undertaking contamination studies of highways
83391Undertaking contamination studies of industrial buildings

83393
Undertaking contamination studies of industrial plants 
and processes

83392Undertaking contamination studies of irrigation works

83392
Undertaking contamination studies of local cables and 
related works

83392
Undertaking contamination studies of local pipelines 
and related works

83392
Undertaking contamination studies of long-distance 
communication lines

83392
Undertaking contamination studies of long-distance 
pipelines

83392
Undertaking contamination studies of long-distance 
power lines (cables)

83393
Undertaking contamination studies of manufacturing 
constructions

83393
Undertaking contamination studies of mining construc-
tions

83391
Undertaking contamination studies of non-residential 
buildings

83399
Undertaking contamination studies of other construction 
projects

83392
Undertaking contamination studies of outdoor recre-
ation facilities

83392
Undertaking contamination studies of outdoor sport 
facilities

83393Undertaking contamination studies of power plants
83392Undertaking contamination studies of railways
83391Undertaking contamination studies of residential buildings
83392Undertaking contamination studies of roads
83392Undertaking contamination studies of streets
83392Undertaking contamination studies of subways

83393
Undertaking contamination studies of the automation of 
industrial processes

83399
Undertaking contamination studies of traffic control 
systems

83392Undertaking contamination studies of tunnels
83392Undertaking contamination studies of waterways
83392Undertaking contamination studies of waterworks

83331
Undertaking environmental impact studies of agricultural 
buildings

83332
Undertaking environmental impact studies of airfield 
runways

83332Undertaking environmental impact studies of bridges

83333
Undertaking environmental impact studies of chemical 
and related facilities

83332
Undertaking environmental impact studies of civil 
engineering works

83331
Undertaking environmental impact studies of commercial 
buildings

83332Undertaking environmental impact studies of dams

83332
Undertaking environmental impact studies of elevated 
highways

83332Undertaking environmental impact studies of harbours
83332Undertaking environmental impact studies of highways

83331
Undertaking environmental impact studies of industrial 
buildings

83333
Undertaking environmental impact studies of industrial 
plants and processes

83332
Undertaking environmental impact studies of irrigation 
works

83332
Undertaking environmental impact studies of local 
cables and related works

83332
Undertaking environmental impact studies of local 
pipelines and related works

83332
Undertaking environmental impact studies of long-dis-
tance communication lines

83332
Undertaking environmental impact studies of long-dis-
tance pipelines

83332
Undertaking environmental impact studies of long-dis-
tance power lines (cables)

83333
Undertaking environmental impact studies of manufac-
turing constructions

83333
Undertaking environmental impact studies of mining 
constructions

UndertakingUltrasonic
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83331
Undertaking environmental impact studies of non-resi-
dential buildings

83339
Undertaking environmental impact studies of other 
construction projects

83332
Undertaking environmental impact studies of outdoor 
recreation facilities

83332
Undertaking environmental impact studies of outdoor 
sport facilities

83333
Undertaking environmental impact studies of power 
plants

83332Undertaking environmental impact studies of railways

83331
Undertaking environmental impact studies of residential 
buildings

83332Undertaking environmental impact studies of roads
83332Undertaking environmental impact studies of streets
83332Undertaking environmental impact studies of subways

83333
Undertaking environmental impact studies of the auto-
mation of industrial processes

83339
Undertaking environmental impact studies of traffic 
control systems

83332Undertaking environmental impact studies of tunnels
83332Undertaking environmental impact studies of waterways

83332
Undertaking environmental impact studies of water-
works

83221Undertaking feasibility studies of urban development

83211
Undertaking preliminary climatic studies for construc-
tion projects

83211
Undertaking preliminary cost studies for construction 
projects

83211
Undertaking preliminary development studies for con-
struction projects

83211
Undertaking preliminary environmental studies for 
construction projects

83211
Undertaking preliminary occupancy studies for con-
struction projects

83211
Undertaking preliminary scheduling studies for con-
struction projects

83211
Undertaking preliminary site selection analysis for 
construction projects

83331
Undertaking project impact studies of agricultural  
buildings

83332Undertaking project impact studies of airfield runways
83332Undertaking project impact studies of bridges

83333
Undertaking project impact studies of chemical and 
related facilities

83332
Undertaking project impact studies of civil engineering 
works

83331
Undertaking project impact studies of commercial 
buildings

83332Undertaking project impact studies of dams
83332Undertaking project impact studies of elevated highways
83332Undertaking project impact studies of harbours
83332Undertaking project impact studies of highways

83331
Undertaking project impact studies of industrial build-
ings

83333
Undertaking project impact studies of industrial plants 
and processes

83332Undertaking project impact studies of irrigation works

83332
Undertaking project impact studies of local cables and 
related works

83332
Undertaking project impact studies of local pipelines 
and related works

83332
Undertaking project impact studies of long-distance 
communication lines

83332
Undertaking project impact studies of long-distance 
pipelines

83332
Undertaking project impact studies of long-distance 
power lines (cables)

83333
Undertaking project impact studies of manufacturing 
constructions

83333
Undertaking project impact studies of mining  
constructions

83331
Undertaking project impact studies of non-residential 
buildings

83339
Undertaking project impact studies of other construction 
projects

83332
Undertaking project impact studies of outdoor recre-
ation facilities

83332
Undertaking project impact studies of outdoor sports 
facilities

83333Undertaking project impact studies of power plants
83332Undertaking project impact studies of railways
83331Undertaking project impact studies of residential buildings
83332Undertaking project impact studies of roads
83332Undertaking project impact studies of streets
83332Undertaking project impact studies of subways

83333
Undertaking project impact studies of the automation of 
industrial processes

83339
Undertaking project impact studies of traffic control 
systems

83332Undertaking project impact studies of tunnels
83332Undertaking project impact studies of waterways
83332Undertaking project impact studies of waterworks
97320Undertaking services

83331
Undertaking technical feasibility studies of agricultural 
buildings

83332
Undertaking technical feasibility studies of airfield 
runways

83332Undertaking technical feasibility studies of bridges

83333
Undertaking technical feasibility studies of chemical 
and related facilities

83332
Undertaking technical feasibility studies of civil  
engineering works

83331
Undertaking technical feasibility studies of commercial 
buildings

83332Undertaking technical feasibility studies of dams

UndertakingUndertaking
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83332
Undertaking technical feasibility studies of elevated 
highways

83332Undertaking technical feasibility studies of harbours
83332Undertaking technical feasibility studies of highways

83331
Undertaking technical feasibility studies of industrial 
buildings

83333
Undertaking technical feasibility studies of industrial 
plants and processes

83332
Undertaking technical feasibility studies of irrigation 
works

83332
Undertaking technical feasibility studies of local cables 
and related works

83332
Undertaking technical feasibility studies of local pipelines 
and related works

83332
Undertaking technical feasibility studies of long-distance 
communication lines

83332
Undertaking technical feasibility studies of long-distance 
pipelines

83332
Undertaking technical feasibility studies of long-distance 
power lines (cables)

83333
Undertaking technical feasibility studies of manufacturing 
constructions

83333
Undertaking technical feasibility studies of mining 
constructions

83331
Undertaking technical feasibility studies of non-residential 
buildings

83332
Undertaking technical feasibility studies of outdoor 
recreation facilities

83332
Undertaking technical feasibility studies of outdoor 
sports facilities

83333Undertaking technical feasibility studies of power plants
83332Undertaking technical feasibility studies of railways

83331
Undertaking technical feasibility studies of residential 
buildings

83332Undertaking technical feasibility studies of roads
83332Undertaking technical feasibility studies of streets
83332Undertaking technical feasibility studies of subways

83333
Undertaking technical feasibility studies of the automa-
tion of industrial processes

83332Undertaking technical feasibility studies of tunnels
83332Undertaking technical feasibility studies of waterways
83332Undertaking technical feasibility studies of waterworks
83814Underwater photography
54230Underwater repair work
71320Underwriting of accident insurance policies

71332
Underwriting of aircraft insurance policies (excluding 
those owned by individuals)

71334
Underwriting of aircraft insurance policies (including 
those owned by individuals)

71332Underwriting of aviation insurance policies
71334Underwriting of boiler insurance policies
71336Underwriting of credit insurance policies
71320Underwriting of dental insurance policies

71320Underwriting of disability insurance policies
71320Underwriting of dismemberment insurance policies
71339Underwriting of fidelity insurance policies
71339Underwriting of financial loss insurance policies
71333Underwriting of freight insurance policies
71332Underwriting of freight vessel insurance policies
71335Underwriting of general liability insurance policies
71312Underwriting of group pension plans
71312Underwriting of group pensions
71320Underwriting of health insurance policies
71311Underwriting of individual pension plans
71311Underwriting of individual pensions
71339Underwriting of legal insurance policies
71311Underwriting of life insurance policies
71334Underwriting of machinery insurance policies
71335Underwriting of malpractice insurance policies
71332Underwriting of marine insurance policies
71339Underwriting of mortgage insurance policies
71331Underwriting of motor vehicle insurance policies
71339Underwriting of non-life insurance policies n.e.c.
71334Underwriting of other property insurance policies
71332Underwriting of other transportation insurance policies
71332Underwriting of passenger vessel insurance policies
71335Underwriting of pollution insurance policies
71335Underwriting of product liability insurance policies
71332Underwriting of railway rolling stock insurance policies
71332Underwriting of satellite launching insurance policies
71200Underwriting of securities

71320
Underwriting of supplementary accident insurance 
policies

71320Underwriting of supplementary health insurance policies
71336Underwriting of surety insurance policies
71339Underwriting of title insurance policies
71320Underwriting of travel insurance policies

71334
Underwriting of vessel insurance policies (including 
those owned by individuals)

93324Unemployed persons, vocational rehabilitation of

91330
Unemployment benefits schemes, administrative ser-
vices related to

91330
Unemployment compensation schemes, support services 
related to the operation of

91330
Unemployment, compensating individuals for loss of 
income due to

73124
Units, central processing, rental or leasing of, without 
operator

73124Units, peripheral, rental or leasing of, without operator
92390Universities, education services provided by
54129Universities, general construction of
92390University and other higher education services
63220University dining halls, services of

61113
Unmanufactured tobacco, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

UnmanufacturedUndertaking
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61213
Unmanufactured tobacco, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

97130Upholstery fabric, cleaning of
64312Urban airport limousine services

64212
Urban and suburban railway transport services of  
passengers

64311
Urban and suburban scheduled road transport services 
of passengers

64312
Urban and suburban special-purpose scheduled road 
transport services of passengers

83221Urban development programmes, assessment of

83221
Urban development programmes, environmental impact 
studies of

83221Urban development, undertaking feasibility studies of

64100
Urban passenger transport services, using more than one 
mode of transport

64212Urban passenger transportation by railway
83221Urban planning services

64312
Urban special-purpose passenger transportation, sched-
uled

87230Used garments, renovation of
87230Used garments, repair of

62345
Utensils, household, miscellaneous, mail order retail 
trade services of

62145
Utensils, household, miscellaneous, non-specialized 
store retail trade services of

62445
Utensils, household, miscellaneous, other non-store 
retail trade services of

62545
Utensils, household, miscellaneous, retail trade services 
of, on a fee or contract basis

62245
Utensils, household, miscellaneous, specialized store 
retail trade services of

61145
Utensils, household, miscellaneous, wholesale trade 
services of, except on a fee or contract basis

61245
Utensils, household, miscellaneous, wholesale trade 
services of, on a fee or contract basis

85920Utility bills, collection of
73112Utility vehicles, rental or leasing of, without operator

72230

V

Vacant land, sales of, on a fee or contract basis
72130Vacant land, trade services of
63191Vacation bungalows and related services
87151Vacuum cleaners, domestic, repair of
89200Vacuum plating with metal of plastic objects
94310Vacuuming of runways
97990Valet parking services
82219Valuation services, accounting
85250Vandalism, guarding of commercial property against
85250Vandalism, guarding of industrial property against
85250Vandalism, guarding of private property against

88211Vapour deposition services (CVD/PVD)
62364Varnishes, mail order retail trade services of
62164Varnishes, non-specialized store retail trade services of
62464Varnishes, other non-store retail trade services of

62564
Varnishes, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62264Varnishes, specialized store retail trade services of

61164
Varnishes, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61264
Varnishes, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

88190Varnishing of furniture
88211Varnishing of metal
88111Vegetables and vegetable products, concentration of
88111Vegetables and vegetable products, cooking of
88111Vegetables and vegetable products, freezing of
88111Vegetables and vegetable products, preservation of
88111Vegetables and vegetable products, treatment of
62321Vegetables, mail order retail trade services of
62121Vegetables, non-specialized store retail trade services of
62421Vegetables, other non-store retail trade services of

62521
Vegetables, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62221Vegetables, specialized store retail trade services of

61121
Vegetables, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61221
Vegetables, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

72112Vehicle parking places, rental or leasing of
63195Vehicle parks, recreational, and related services

64334
Vehicles, animal-drawn, road transport services of 
freight by

64324
Vehicles, animal-drawn, road transport services of pas-
sengers by

85310Vehicles, disinfecting of (buses, trains, planes etc.)
64334Vehicles, man-drawn, road transport services of freight by

64324
Vehicles, man-drawn, road transport services of pas-
sengers by

63290
Vehicles, motorized, preparing and serving of food and 
beverages from

64339
Vehicles, non-specialized, transportation of freight n.e.c. 
by road in

64350Vehicles, other motorized freight, rental of with driver

73114
Vehicles, passenger, animal-drawn, rental of, without 
operator

73114
Vehicles, passenger, man-drawn, rental of, without 
operator

73114
Vehicles, passenger, public-transport type n.e.c., rental 
or leasing of, without operator

73113Vehicles, railroad, rental or leasing of, without operator
64331Vehicles, refrigerator road transport services of freight by
83564Vehicles, road transport, technical inspection services of

VehiclesUrban
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64339Vehicles, specialized, transportation of cars by road in
64339Vehicles, specialized, transportation of concrete by road in

64339
Vehicles, specialized, transportation of farm animals by 
road in

64339
Vehicles, specialized, transportation of tarred macadam 
by road in

73112Vehicles, utility, rental or leasing of, without operator
54210Vehicular ways, general construction of

63290
Vending machines dispensing meals and snacks pre-
pared on the premises, operation of

87159
Ventilating equipment, non-domestic, maintenance and 
repair of

54632Ventilation and air conditioning installation services
54632Ventilation, installation of
71512Venture capital, arrangement of
71512Venture capital, financing of
54760Verandas, installation of
71553Verification of financial balances

71334
Vessel insurance policies, underwriting of (including 
those owned by individuals)

67690
Vessel operations n.e.c., water transport supporting 
services related to

67630Vessel salvage and reloating services

65230
Vessels, cargo, inland water, rental and leasing of, with 
crew

65130Vessels, coastal fishing, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, coastal freight, rental and leasing of, with crew

65130
Vessels, coastal passenger, rental and leasing of, with 
crew

67630Vessels, distressed, recovery of
65140Vessels, distressed, towing of, on coastal waters
65240Vessels, distressed, towing of, on inland waters
65140Vessels, distressed, towing of, on transoceanic waters
65140Vessels, dredging, towing of, on coastal waters
65240Vessels, dredging, towing of, on inland waters
65140Vessels, dredging, towing of, on transoceanic waters

65130
Vessels, dry bulk cargo, coastal, rental and leasing of, 
with crew

65130
Vessels, dry bulk cargo, transoceanic, rental and leasing 
of, with crew

65230
Vessels, fishing, inland water, rental and leasing of, with 
crew

73115Vessels, freight, rental or leasing of, without operator
65140Vessels, incomplete, towing of, on coastal waters
65240Vessels, incomplete, towing of, on inland waters
65140Vessels, incomplete, towing of, on transoceanic waters

65230
Vessels, passenger, inland water, rental and leasing of, 
with crew

73115Vessels, passenger, rental or leasing of, without operator
67630Vessels, raising of
67630Vessels, refloating of

65121
Vessels, refrigerator, coastal water transport services of 
refrigerated freight by

65221
Vessels, refrigerator, inland water transport services of 
freight by

81130Vessels, research and experimental development concerning
67630Vessels, righting of
67630Vessels, salvage of

65130
Vessels, self-propelled coastal water transport, rental 
and leasing of, with crew

65230
Vessels, self-propelled inland water, rental and leasing 
of, with crew

65130
Vessels, self-propelled transoceanic water transport, 
rental and leasing of, with crew

67630Vessels, sunken, recovery of

65130
Vessels, transoceanic fishing, rental and leasing of, with 
crew

65130
Vessels, transoceanic freight, rental and leasing of, with 
crew

65130
Vessels, transoceanic passenger, rental and leasing of, 
with crew

93220Veterinary services for livestock
93210Veterinary services for pet animals

91131
Veterinary services, agricultural, administrative services 
related to

93290Veterinary services, other
73210Video cassette recorders, rental or leasing of

73220
Video cassettes, rental or leasing of, for use in home 
entertainment equipment

96141Video distribution rights, trading of
87151Video equipment, home, repair of
73220Video games, rental or leasing of
96142Video to film, transfer of
84170Video-on-demand, by cable, analogue or digital
84170Video-on-demand, by MDS
84170Video-on-demand, by satellite
73320Videos, original, licensing services for the right to use
96149Videotape production services n.e.c.
96152Videotape projection services
96141Videotapes, booking of
96141Videotapes, delivery of
96141Videotapes, distribution of, to other industries
96142Videotapes, motion picture, creating special effects for
96142Videotapes, motion picture, cutting of
96142Videotapes, motion picture, development of
96142Videotapes, motion picture, dubbing of
96142Videotapes, motion picture, editing of
96142Videotapes, motion picture, processing of
96142Videotapes, motion picture, title printing of
96152Videotapes, projection of, in cine-clubs
96152Videotapes, projection of, in movie theatres
96152Videotapes, projection of, in open air
96152Videotapes, projection of, in private screening rooms

VideotapesVending



فهرس أجبدي

717

73220Videotapes, rental or leasing of
89122Videotapes, reproduction of, on a fee or contract basis
96141Videotapes, storage of
83813Videotaping of conventions
83813Videotaping of current events
83813Videotaping of fashion shows
83813Videotaping of graduations
83813Videotaping of live events
83813Videotaping of news events
83813Videotaping of receptions
83813Videotaping of sports events
83813Videotaping of weddings
86110Vines, trimming of
84121Virtual private network (VPN) services over the PSTN
96412Visitors, preservation of historical buildings for
96412Visitors, preservation of historical monuments for
96412Visitors, preservation of historical sites for
92230Vocational education services below the university level
92310Vocational education services, post-secondary
92310Vocational education services, sub-degree
93324Vocational rehabilitation of disabled persons
93324Vocational rehabilitation of unemployed persons
93324Vocational rehabilitation services
84140VSAT private network, broadcast or two-way applications

84150
VSAT satellite service, occasional use, broadcast or 
two-way applications

89410

W

Wagons, railway, mechanical reduction of
63210Waiter/waitress services with entertainment
63210Waiter/waitress services without entertainment
54750Wall covering services n.e.c.
54740Wall covering services, decorative
54750Wall coverings, flexible, hanging of
54760Wall cupboards, construction of
97130Wall hangings, cleaning of
54720Wallboard, installation of
54750Wallpaper, hanging of
62363Wallpaper, mail order retail trade services of
62163Wallpaper, non-specialized store retail trade services of
62463Wallpaper, other non-store retail trade services of
54750Wallpaper, removal of

62563
Wallpaper, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62263Wallpaper, specialized store retail trade services of

61163
Wallpaper, wholesale trade services of, except on a fee 
or contract basis

61263
Wallpaper, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

54750Wallpapering services n.e.c.
85330Walls, interior, cleaning of

54710Walls, mirror, installation of
54790Walls, outer, sandblasting of
54790Walls, outer, steam cleaning of
54740Walls, tiling of
54121Warehouses, general construction of
72122Warehouses, own-account sales of
72112Warehouses, rental or leasing of
67220Warehousing of bulk gases
67220Warehousing of bulk liquids
67220Warehousing of bulk oil
67220Warehousing of bulk wine
67210Warehousing of frozen goods
67210Warehousing of perishable food products
67210Warehousing of refrigerated goods
87141Washing and waxing of motor vehicles
87151Washing machines, domestic, repair of
89410Washing machines, mechanical crushing of
73230Washing machines, rental or leasing of
97210Washing of hair
97130Washing, cleaning and ironing for laundry depots

97130
Washing, cleaning and ironing of textiles and apparel 
for collectivities

97130
Washing, cleaning and ironing of textiles and apparel 
for entreprises

97990Washrooms, public, operation of
89420Waste glass, cleaning of
89420Waste glass, crushing of
89420Waste glass, sorting of

61195
Waste materials for recycling, wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61295
Waste materials for recycling, wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

94110Waste pipes, removal of sewage by
89420Waste, chemical, reclaiming of chemicals from

89420
Waste, demolition, processing of into secondary raw 
material

94222
Waste, hazardous liquid, disposal of, by means of 
incineration

94222
Waste, hazardous liquid, disposal of, by means of secure 
chemical land filling

94222Waste, hazardous liquid, disposal of, by means of storage
94222Waste, hazardous liquid, treatment of

94222
Waste, hazardous solid, disposal of, by means of  
incineration

94222
Waste, hazardous solid, disposal of, by means of secure 
chemical land filling

94222Waste, hazardous solid, disposal of, by means of storage
94222Waste, hazardous solid, treatment of
94221Waste, hazardous, collection of
89410Waste, hazardous, stripping of from used goods
83561Waste, industrial, testing and analysis of
89410Waste, metal, mechanical crushing of

WasteVideotaping
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89410Waste, metal, processing of, into secondary raw material
89410Waste, metal, recycling of, on a fee or contract basis
89410Waste, metal, sorting and separating of
83561Waste, municipal, testing and analysis of

94211
Waste, non-hazardous, collection and transportation of, 
from commercial establishments

94211
Waste, non-hazardous, collection and transportation of, 
from households

94211
Waste, non-hazardous, collection and transportation of, 
from industrial establishments

94212
Waste, non-hazardous, disposal of, by means of com-
posting

94212Waste, non-hazardous, disposal of, by means of dumping
94212Waste, non-hazardous, disposal of, by means of incineration
94212Waste, non-hazardous, treatment of

89420
Waste, non-metal, processing of, into secondary raw 
material

89420
Waste, non-metal, recycling of, on a fee or contract 
basis

88150Waste, radioactive, reprocessing of
85250Watchdogs, services of
87220Watches, clocks and jewellery repair services
62354Watches, mail order retail trade services of
62154Watches, non-specialized store retail trade services of
73290Watches, rental or leasing of

62554
Watches, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62254Watches, specialized store retail trade services of

61154
Watches, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61254
Watches, wholesale trade services of, on a fee or con-
tract basis

62498
Water (through mains), other non-store retail trade 
services of

62598
Water (through mains), retail trade services of, on a fee 
or contract basis

61198
Water (through mains), wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61298
Water (through mains), wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

86330
Water distribution services through mains (on a fee or 
contract basis)

69210Water meters, maintenance of
85990Water meters, reading of
54621Water piping systems, primary, installation of
54621Water plumbing services
54290Water purification plants, general construction of
73240Water skis, rental or leasing of
73240Water sports equipment, rental or leasing of
91123Water supply regulations, administrative services related to
91123Water supply regulations, development of
65219Water taxi services

67690
Water transport supporting services related to vessel 
operations n.e.c.

91134Water transport, administrative services related to
54290Water treatment plants, general construction of
54341Water well drilling services
54341Water well pumps, installation of
54341Water wells, digging of

69210
Water, except steam and hot water, distribution services 
through mains

83561Water, testing and analysis of
54530Waterproofing services
65140Waters, coastal, towing of buoys on
65140Waters, coastal, towing of distressed vessels on
65140Waters, coastal, towing of dredging vessels on
65140Waters, coastal, towing of hulls on
65140Waters, coastal, towing of incomplete vessels on
65140Waters, coastal, towing of oil cranes on
65140Waters, coastal, towing of oil rigs on
65240Waters, inland, towing of buoys on
65240Waters, inland, towing of distressed vessels on
65240Waters, inland, towing of dredging vessels on
65240Waters, inland, towing of floating cranes on
65240Waters, inland, towing of hulls on
65240Waters, inland, towing of incomplete vessels on
65240Waters, inland, towing of oil rigs on
65140Waters, transoceanic, towing of buoys on
65140Waters, transoceanic, towing of distressed vessels on
65140Waters, transoceanic, towing of dredging vessels on
65140Waters, transoceanic, towing of floating cranes on
65140Waters, transoceanic, towing of hulls on
65140Waters, transoceanic, towing of incomplete vessels on
65140Waters, transoceanic, towing of oil rigs on
67610Waterways, artificial inland, other, operation of
83392Waterways, corrosion control programmes for

83342
Waterways, electrical engineering design services for 
the construction of

83332Waterways, electrical installation appraisal of

83332
Waterways, engineering advisory and pre-design ser-
vices for the construction of

54230Waterways, general construction of

83392
Waterways, geotechnical engineering services for the 
construction of

83392
Waterways, groundwater assessment for the construc-
tion of

65240Waterways, inland, towing of barges by tugboats on

83312
Waterways, integrated engineering services for the 
construction of

83342
Waterways, mechanical engineering design services for 
the construction of

83332Waterways, mechanical installation appraisal of

83392
Waterways, other engineering services for the  
construction of
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83322
Waterways, project management services concerning 
the construction of

83342
Waterways, specialty engineering design services for the 
construction of

83342
Waterways, structural engineering design services for 
the construction of

83392Waterways, structural failure investigation of
83332Waterways, structural installation appraisal of

83352
Waterways, technical inspection services during the 
construction of

83392Waterways, undertaking contamination studies of
83332Waterways, undertaking project impact studies of
83332Waterways, undertaking technical feasibility studies of
83392Waterworks, corrosion control programmes for

83342
Waterworks, electrical engineering design services for 
the construction of

83332Waterworks, electrical installation appraisal of

83332
Waterworks, engineering advisory and pre-design ser-
vices for the construction of

54230Waterworks, general construction of

83392
Waterworks, geotechnical engineering services for the 
construction of

83392
Waterworks, groundwater assessment for the  
construction of

83312
Waterworks, integrated engineering services for the 
construction of

83342
Waterworks, mechanical engineering design services for 
the construction of

83332Waterworks, mechanical installation appraisal of

83392
Waterworks, other engineering services for the  
construction of

83322
Waterworks, project management services concerning 
the construction of

83342
Waterworks, specialty engineering design services for 
the construction of

83342
Waterworks, structural engineering design services for 
the construction of

83392Waterworks, structural failure investigation of
83332Waterworks, structural installation appraisal of

83352
Waterworks, technical inspection services during the 
construction of

83392Waterworks, undertaking contamination studies of
83332Waterworks, undertaking environmental impact studies of
83332Waterworks, undertaking project impact studies of
83332Waterworks, undertaking technical feasibility studies of
85330Waxing of floors
54210Ways, pedestrian, general construction of
54210Ways, vehicular, general construction of
87159Weapons and weapons systems, maintenance and repair of
88122Wearing apparel manufacturing services
88121Wearing apparel, bleaching of
88121Wearing apparel, dressing of

88121Wearing apparel, drying of
88121Wearing apparel, mending of
88121Wearing apparel, mercerizing of
88121Wearing apparel, sanforizing of
88121Wearing apparel, shrinking of
88121Wearing apparel, steaming of
83550Weather forecasting and meteorological services
91138Weather forecasting services provided by government
96920Web sites, gambling, operation of
84300Web sites, provision of information on
83813Weddings, photographing of
83813Weddings, videotaping of

91138
Weights and measures, administrative services related to 
the standardization of

67610Weirs, services of
88212Welding of metal work pieces
83569Welds, radiological inspection of

93311
Welfare services delivered through residential institu-
tions to elderly persons and persons with disabilities

93323Welfare services without accommodation
93323Welfare, eligibility determination in connection with

81210
Welfare, research and experimental development con-
cerning

86210Well casings, oil, cementing of
54341Well piping systems, installation of
86210Wells, oil, plugging and abandoning of
86210Wells, oil, pumping of
54341Wells, water, digging of
54341Wells, water, drilling of
67610Wharves, operation of
87141Wheel alignment for motor vehicles
84210Wholesale Internet services

61111
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of animal feed

61119
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of agricultural raw materials, n.e.c.

61133
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of articles of clothing

61133
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of articles of fur

61143
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of articles for lighting

61172
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of agro-chemical products

61185
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of agricultural equipment

61185
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of agricultural machinery

61185
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of agricultural tractors

61125
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of bakery products

WholesaleWaterworks
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61126
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of beverages

61151
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of books

61171
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of basic industrial chemicals

61127
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of cocoa

61127
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of coffee

61132
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of curtains

61133
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of clothing accessories

61145
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of china

61145
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of crockery

61145
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of cutlery

61146
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of cooper's ware

61146
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of cork goods

61154
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of clocks

61161
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of construction materials

61162
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of ceramic sanitary fixtures

61175
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of cosmetic articles

61176
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of cleaning materials

61184
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of computers

61186
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of civil engineering equipment

61186
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of civil engineering machinery

61186
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of construction equipment

61186
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of construction machinery

61122
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of dairy products

61132
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of diverse household articles of textile materials

61122
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of edible oils

61122
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of eggs

61197
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of electricity

61112
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of flowers and plants

61121
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of fruit

61122
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of fats

61124
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of fish

61129
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of food products n.e.c.

61131
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of fabrics

61134
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of footwear

61161
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of flat glass

61162
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of fittings

61162
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of fixtures

61163
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of floor coverings

61172
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of fertilizers

61111
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of grain

61123
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of game

61145
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of glassware

61153
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of games

61191
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of gaseous fuels and related products

61115
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of hides

61132
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of household linens

61141
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of household furniture

61144
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of household appliances

61149
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of household articles n.e.c.

61149
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of household equipment n.e.c.

61165
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of hand tools

61165
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of hardware

61154
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of jewellery

61114
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of live animals
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61115
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of leather

61156
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of leather goods

61164
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of lacquers

61185
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of lawn and garden equipment

61185
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of lawn and garden machinery

61185
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of lawn tractors

61191
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of liquid fuels and related products

61123
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of meat

61142
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of music scores

61142
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of musical instruments

61145
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of miscellaneous household utensils

61151
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of magazines

61159
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of miscellaneous consumer goods n.e.c.

61173
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of medical goods

61181
Wholesale trade services, except on a fee or contract ba-
sis, of motor vehicles and related parts and accessories

61181
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of motorcycles and related parts and accessories

61186
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of mining equipment

61186
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of mining machinery

61192
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of metal in primary forms

61192
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of metal ores

61132
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of net curtains

61151
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of newspapers

61199
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of non-metallic minerals

61111
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of oilseeds

61111
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of oleaginous fruits

61124
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other seafood

61146
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other wooden ware

61152
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of optical equipment

61174
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of orthopaedic devices

61174
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of orthopaedic instruments

61182
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other transport equipment, except bicycles

61183
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of office equipment

61183
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of office furniture

61183
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of office machinery

61187

Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other industry-specific equipment and related 
operating supplies

61187

Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other industry-specific machinery and related 
operating supplies

61189
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other equipment n.e.c.

61189
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other machinery n.e.c.

61199
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other products n.e.c.

61114
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of pet animals

61123
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of poultry

61145
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of pottery

61152
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of photographic equipment

61152
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of precision equipment

61164
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of paints

61173
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of pharmaceutical goods

61175
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of perfumery articles

61184
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of packaged software

61194
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of paper

61194
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of paperboard

61142
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of radio equipment

61142
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of records

61111
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of seeds
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التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1

722

61115
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of skins

61125
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of sugar confectionery

61127
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of spices

61151
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of stationery

61155
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of sports goods (incl. bicycles)

61171
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of synthetic resins

61174
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of surgical devices

61174
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of surgical instruments

61181
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of snowmobiles and related parts and accessories

61191
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of solid fuels and related products

61195
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of scrap materials for recycling

61127
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of tea

61128
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of tobacco products

61142
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of tapes

61142
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of television equipment

61153
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of toys

61156
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of travel accessories

61175
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of toilet soaps

61196
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of textile fibres

61113
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of unmanufactured tobacco

61121
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of vegetables

61164
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of varnishes

61146
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of wickerwork

61154
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of watches

61163
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of wallpaper

61193
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of wood in the rough

61195
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of waste materials for recycling

61198
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of water (through mains)

61131
Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of yarns

61219
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural raw materials n.e.c.

61285
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural equipment

61285
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural machinery

61285
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural tractors

61272
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agro-chemical products

61211
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
animal feed

61233
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
articles of clothing

61233
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
articles of fur

61243
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
articles for lighting

61225
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
bakery products

61271
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
basic industrial chemicals

61226
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
beverages

61251
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
books

61262
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
ceramic sanitary fixtures

61245
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
china

61286
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
civil engineering equipment

61286
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
civil engineering machinery

61276
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
cleaning materials

61254
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
clocks

61233
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
clothing accessories

61227
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
cocoa

61227
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
coffee

61284
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
computers

61261
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
construction materials

61286
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
construction equipment
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61286
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
construction machinery

61246
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
cooper's ware

61246
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
cork goods

61275
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
cosmetic articles

61245
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
crockery

61232
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
curtains

61245
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
cutlery

61222
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
dairy products

61232
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
diverse household articles of textile materials

61222
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
edible oils

61222
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
eggs

61297
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
electricity

61231
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
fabrics

61222
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
fats

61272
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
fertilizers

61224
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
fish

61262
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
fittings

61262
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
fixtures

61261
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
flat glass

61263
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
floor coverings

61212
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
flowers

61229
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
food products n.e.c.

61234
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
footwear

61221
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
fruit

61223
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
game

61253
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
games

61291
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
gaseous fuels and related products

61245
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
glassware

61211
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
grain

61265
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
hand tools

61265
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
hardware

61215
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
hides

61232
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
household linens

61241
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
household furniture

61244
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
household appliances

61249
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
household articles n.e.c.

61249
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
household equipment n.e.c.

61254
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
jewellery

61264
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
lacquers

61285
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
lawn and garden equipment

61285
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
lawn and garden machinery

61285
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
lawn tractors

61215
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
leather

61256
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
leather goods

61291
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
liquid fuels and related products

61214
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
live animals

61251
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
magazines

61223
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
meat

61273
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
medical goods

61292
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
metal in primary forms

61292
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
metal ores

61286
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
mining equipment

61286
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
mining machinery

61245
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
miscellaneous household utensils
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61259
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
miscellaneous consumer goods n.e.c.

61281
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
motor vehicles and related parts and accessories

61281
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
motorcycles and related parts and accessories

61242
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
music scores

61242
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
musical instruments

61232
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
net curtains

61251
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
newspapers

61299
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
non-metallic minerals

61283
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
office equipment

61283
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
office furniture

61283
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
office machinery

61211
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
oilseeds

61211
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
oleaginous fruits

61252
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
optical equipment

61274
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
orthopaedic devices

61274
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
orthopaedic instruments

61289
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
other equipment n.e.c.

61287

Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
other industry-specific equipment and related operating 
supplies

61287

Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
other industry-specific machinery and related operating 
supplies

61299
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
other products n.e.c.

61224
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
other seafood

61282
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
other transport equipment, except bicycles

61246
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
other wooden ware

61284
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
packaged software

61264
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
paints

61294
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
paper

61294
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
paperboard

61275
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
perfumery articles

61214
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
pet animals

61273
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
pharmaceutical goods

61252
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
photographic equipment

61212
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
plants

61245
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
pottery

61223
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
poultry

61252
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
precision equipment

61242
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
radio equipment

61242
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
records

61295
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
scrap and materials for recycling

61211
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
seeds

61215
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
skins

61281
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
snowmobiles and related parts and accessories

61291
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
solid fuels and related products

61227
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
spices

61255
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
sports goods (incl. bicycles)

61251
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
stationery

61225
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
sugar confectionery

61274
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
surgical devices

61274
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
surgical instruments

61271
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
synthetic resins

61242
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
tapes

61227
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
tea

61242
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
television equipment

61296
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
textile fibres
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61228
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
tobacco products

61275
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
toilet soaps

61253
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
toys

61256
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
travel accessories

61213
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
unmanufactured tobacco

61264
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
varnishes

61221
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
vegetables

61263
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
wallpaper

61295
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
waste materials for recycling

61254
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
watches

61298
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
water (through mains)

61246
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
wickerwork

61293
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
wood in the rough

61231
Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
yarns

91135Wholesale trade, regulatory services related to
62346Wickerwork, mail order retail trade services of
62146Wickerwork, non-specialized store retail trade services of
62446Wickerwork, other non-store retail trade services of

62546
Wickerwork, retail trade services of, on a fee or contract 
basis

62246Wickerwork, specialized store retail trade services of

61146
Wickerwork, wholesale trade services of, except on a 
fee or contract basis

61246
Wickerwork, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

86130Wildlife, culling of
96422Wildlife, preservation of, in nature reserves
82130Wills, drawing-up of
54260Winding-shafts, general construction of
85320Window cleaning services
54760Window frames, installation of
54710Window glass, installation of
85320Windows, cleaning of in dwellings and other buildings
85320Windows, exterior, cleaning of, using swing stages
54760Windows, installation of
67220Wine, bulk, storage of
67220Wine, bulk, warehousing of
54770Wire fences, installation of

91134
Wireless communications, administrative services 
related to

54611Wiring, electrical, installation of

88130
Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting 
material manufacturing services

54760Wood and metal joinery and carpentry services
54770Wood fences, installation of
54750Wood floors, laying of
54750Wood floors, polishing of
54750Wood floors, sanding of
54750Wood floors, sealing of

61193
Wood in the rough, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61293
Wood in the rough, wholesale trade services of, on a fee 
or contract basis

54760Wood joinery services
88130Wood products manufacturing services, except furniture

88130
Wood, chemical treatment of, with preservatives or 
other materials

83562Wood, ductility testing and analysis of
83562Wood, electrical conductivity testing and analysis of
83562Wood, fatigue resistance testing and analysis of
83562Wood, hardness testing and analysis of
83562Wood, high-temperature testing and analysis of
83562Wood, impact resistance testing and analysis of

88130
Wood, impregnation of with preservatives or other 
materials

83562Wood, radioactivity testing and analysis of
83562Wood, strength testing and analysis of
83562Wood, testing and analysis of the physical properties of
83562Wood, testing and analysis of the tensile properties of
62346Wooden ware, other, mail order retail trade services of

62146
Wooden ware, other, non-specialized store retail trade 
services of

62446
Wooden ware, other, other non-store retail trade services 
of

62546
Wooden ware, other, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62246
Wooden ware, other, specialized store retail trade 
services of

61146
Wooden ware, other, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61246
Wooden ware, other, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

85121
Word processor operators, supplying of, for work as-
signments

73123Word processors, rental or leasing of
85123Work assignments, supplying of assemblers for
85121Work assignments, supplying of bookeepers for
85121Work assignments, supplying of clerks for
85123Work assignments, supplying of construction workers for
85121Work assignments, supplying of data entry operators for
85124Work assignments, supplying of doctors for
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85123Work assignments, supplying of drivers for
85123Work assignments, supplying of labourers for
85123Work assignments, supplying of machine operators for
85123Work assignments, supplying of machinists for
85123Work assignments, supplying of maintenance workers for
85123Work assignments, supplying of movers for
85124Work assignments, supplying of nurses for

85121
Work assignments, supplying of office support  
personnel for

85123
Work assignments, supplying of other commercial 
workers for

85124Work assignments, supplying of other health care aids for
85123Work assignments, supplying of other industrial workers for
85129Work assignments, supplying of other personnel for
85121Work assignments, supplying of receptionists for
85121Work assignments, supplying of secretaries for
85123Work assignments, supplying of shippers for
85129Work assignments, supplying of teachers for
85121Work assignments, supplying of typists for

85121
Work assignments, supplying of word processor  
operators for

63199Workers' hostel accommodation services

91280
Workhouses, administrative services related to the 
operation of

91280Workhouses, operation of
83112Working capital, consulting services concerning
83222Working drawings, landscaping, preparation of
54570Work-platforms, dismantling of
54570Work-platforms, erection of
54290Works n.e.c., engineering, general construction of
96320Works of art, restoration of
54230Works, irrigation, general construction of
54230Works, water, general construction of
54310Wrecking of buildings
54310Wrecking of highways

54310Wrecking of other structures
54310Wrecking of streets
83142Writing of computer programs
83610Writing scenarios for advertising movies

93122

X

X-ray photographs, interpretation of
93122X-ray treatment in outpatient clinics

62331

Y

Yarns, mail order retail trade services of
62131Yarns, non-specialized store retail trade services of
62431Yarns, other non-store retail trade services of
88121Yarns, printing of
62531Yarns, retail trade services of, on a fee or contract basis
62231Yarns, specialized store retail trade services of

61131
Yarns, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61231
Yarns, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

95993Youth associations, services provided by
63194Youth holiday camps and related services
63193Youth hostel services
63193Youth hostels and related services
63194Youth training camps and related services

88211

Z

Zinc, metallic coating in, by chemical treatment
88211Zinc, metallic coating in, by electrolysis
96421Zoological gardens, conservation of
96421Zoological gardens, maintenance of

ZoologicalWork
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