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 تقديم
 

منذ أن أخذ على عاتقه مهمة بناء النظام اإلحصائي الفلسطيني الرسمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، نشط الجهاز 
كثر من صعيد إلرساء قواعد هذا النظام وفق األسس والمعايير الدولية السائدة وبما المركزي لإلحصاء الفلسطيني على أ

 .يخص االحتياجات الفلسطينية
 

وعلى صعيد بناء الرقم اإلحصائي الفلسطيني الرسمي، التـزم الجهـاز بكـل مـا يصـدر مـن توصـيات دوليـة فيمـا يتعلـق بتوحيـد 
أهــم التوصــيات فــي مجــال  إحــدى فات اإلحصــائية بكافــة أنــوا عهــا واشــكالهاوتعتبــر التصــني.  المفــاهيم والمعــايير اإلحصــائية

اإلحصــاء، لــذا ال بــد مــن التعامــل مــع كافــة التصــنيفات وفــق مــا نصــت عليــه تلــك التوصــيات وبمــا يــتالءم مــع خصوصــية 
 .االقتصاد الفلسطيني

 
ولــة إيجــاد تصــانيف إحصــائية فلســطينية قــام الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بدراســة معمقــة للتصــنيفات الدوليــة ومحا

 .مبنية على أسس متينة ووفق أحدث اإلصدارات لألمم المتحدة في هذا المجال
 

لقد كان التصنيف السلعي الموحد للضفة الغربية وقطاع غزة أحد أهم التصانيف الذي أصدره الجهاز سـابقا والـذي أدى دوره 
لــى أكمــل وجــه، كــان ال بــد مــن تطــوير هــذا التصــنيف واالســتفادة مــن فــي مرحلــة مهمــة مــن تــاريخ اإلحصــاء الفلســطيني ع

تلــك التجربــة بمــا ل بمثابــة تطــويرالتجربــة الســابقة ومــا اســتجد مــن توصــيات دوليــة، وعليــه قمنــا بإنجــاز هــذا التصــنيف ليكــون 
 .على االقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامةالتي طرات  يتالءم مع المستجدات

 
قد وفقنا في تبويب األنشطة االقتصادية الوطنية ضمن التصنيف الصناعي الفلسطيني، والذي اعتمد بالدرجة  نأمل أن نكون

 .األولى على التصنيف الصناعي الدولي لألنشطة االقتصادية، والذي سيعود بالفائدة الكبيرة لكافة المهتمين في هذا المجال
 
 
 

 واهللا الموفق،،،
 
 
 
 
 

 لبده حسن أبو. د 2004، أيلول
 رئيس الجهاز

 ائمة المحتوياتق
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 تـمهيــــد
 
 خيةلمحة تاري. 1

منــذ أن عــرف اإلنســان اإلحصــاء، ظهــرت الحاجــة إلــى جمــع البيانــات لدراســة الظــواهر الســكانية، واالجتماعيــة واالقتصــادية 
المختلفة، حتى أصبح اإلحصاء من أهم األدوات التـي يسـتعملها اإلنسـان لدراسـة وتخطـيط جميـع الظـواهر والتنبـؤ المسـتقبلي 

 .لهذه الظواهر
 

لحضـاري والعلمـي الـذي شـهده العـالم ويشـهده باسـتمرار، والكـم الهائـل مـن البيانـات اإلحصـائية أصـبح ونظـرا للتطـور والتقـدم ا
مــن الضــروري االنتقـــال مــن المعالجـــات اليدويــة الـــى معالجــات أكثــر تطـــورا والتــي مـــن شــأنها أن تواكـــب التطــور الحضـــاري 

وعليـه أصـبح ال بـد مـن إيجـاد وسـيلة لمعالجـة .   رونيـةوالعلمي السائد من وسائل تكنولوجيا البيانات وأجهـزة الحاسـوب اإللكت
تلــك البيانــات لخدمــة أهـــداف االقتصــاد الــوطني والمقارنــات الدوليـــة، فظهــرت التصــنيفات المختلفــة والتـــي تعتبــر مرحلــة مـــن 

تقســـيم وتـــتم عمليـــة التصـــنيف ب.  مراحـــل إعـــداد البيانـــات، وان االســـتفادة منهـــا تتوقـــف علـــى نـــوع التصـــنيف إلـــى درجـــة كبيـــرة
 .االقتصاد الوطني أو األنشطة االقتصادية إلى فروعها أو قطاعاتها ومن ثم تصنيف الفروع إلى أبواب أكثر تفصيال

 
تنــوع التصــانيف حســب الغــرض مــن إعــداد البيانــات، فمنهــا علــى ســبيل المثــال التصــنيف الصــناعي لألنشــطة االقتصــادية، 

لقد ظهرت التصنيفات الدولية وخاصة .  وتصنيف المؤهل العملي وغيرهاوالتصنيف المهني، والتصنيف المركزي للمنتجات، 
والذي أقره المؤتمر اإلحصائي الدولي في فينا، وهو تصنيف عام  1857التصنيف الصناعي القياسي الدولي األول في عام 

ر فـي نهايـة القــرن صـنفا، ولكنـه لــم يكـن شـامال ولـم يجـر تطبيقـه، ثــم تبعـه تصـنيف اخـ 34مجموعـات و  8لإلنتـاج وتضـمن 
والتـــي وضـــعتها المنظمـــات العالميـــة الرســـمية مثـــل المعهـــد  العشـــرين ، ثـــم توالـــت التصـــنيفات الدوليـــة فـــي القـــرنالتاســـع عشـــر

اإلحصــائي الــدولي وعصــبة األمــم المتحــدة ومنظمــة األمــم المتحــدة، حيــث وضــعت اللجنــة اإلحصــائية التابعــة لألمــم المتحــدة 
عضــاء التصــنيف الصــناعي الــدولي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصــادية، والــذي تــم اعتمــاد بمشــورة ومســاعدة الحكومــات األ

والذي يوصي  1948النسخة األصلية لهذا التصنيف من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة في عام 
 .باعتماد هذا التصنيف ليكون معيارا وطنيا وأداة للمقارنة على الصعيد الدولي

 
وقــد تبــين مــن الخبــرات المكتســبة مــن اســتخدام هــذا النظــام أن الحاجــة تــدعو إلــى إجــراء اســتعراض دوري للهيكــل، وتعريــف 
مراتب هذا النظام فضال عن مبادئـه األساسـية حيـث تحـدث تغييـرات فـي تنظـيم األنشـطة االقتصـادية مـن حيـث ظهـور أنـواع 

د الــوطني، كمــا تنشــأ متطلبــات تحليليــه جديــدة للبيانــات ممــا يتطلــب جديــدة مــن األنشــطة أو أنشــطة ذات أهميــة فــي االقتصــا
لــذلك أجــرت اللجنــة اإلحصــائية استعراضــا وتنقيحــا لهــذا النظــام فــي عــام .  زيادتهــا أو توضــيحها أو تحســينها بطــرق أخــرى

، ثـم 1968م وصـدر التنقـيح الثـاني فـي عـا 1965ظهر التنقيح األول، ثم تم استعراضـه فـي عـام  1958وفي عام .  1956
عــن المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي  1989وصــدر التنقــيح الثالــث فــي عــام  1979تــم اســتعراض التنقــيح الثــاني فــي عــام 

والــذي يوصــي الــدول األعضــاء باعتمــاده بأســرع وقــت ممكــن مــع التعــديالت التــي قــد تكــون ضــرورية ) 15-د( 4بقــراره رقــم 
وفقــا لنــوع ) إن وجــدت(إطــار التصــنيف علــى أن يــتم االبــالغ عــن التعــديالت للوفــاء باالحتياجــات الوطنيــة وبــدون اإلخــالل ب

 .النشاط االقتصادي وذلك إلغراض المقارنات الدولية
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لقـد تـم اعتمـاد التصـنيف الصـناعي الـدولي الموحـد التنقـيح الثالـث كأسـاس لهـذا التصـنيف بمـا يـتالءم مـع االقتصـاد الــوطني، 
ت التــي تحتــاج إلــى بيانــات تفصــيلية مصــنفة حســب نــوع النشــاط مثــل اإلحصــاءات ويســتخدم لمجموعــة كبيــرة مــن اإلحصــاءا

المتعلقــة باإلنتــاج والــدخل القــومي واإلحصــاءات االقتصــادية األخــرى واإلحصــاءات الديموغرافيــة واالجتماعيــة الالزمــة لتحليــل 
ن كلمـة صـناعي ليســت مقتصـرة علــى وعليـه فــا.  القـوى العاملـة والعمالــه واألنـواع األخـرى مــن التحليـل والوصــف االجتمـاعي

 .االستخدامات الصناعية وانما لجميع األنشطة االقتصادية
 
 المبادئ األساسية للتصنيف. 2

ان الغــرض الرئيســي مــن هــذا التصــنيف هــو تصــنيف األنشــطة االقتصــادية الــى أبــواب وأقســام ومجموعــات وفئــات متسلســلة 
ألنشــطة بشــرط أن ال يخــرج هــذا التصــنيف عــن المبــادئ األساســية تسلســال هرميــا بهــدف الوصــول الــى الســلعة حســب تلــك ا

 .للتصنيف الصناعي الدولي الموحد التنقيح الثالث الستخدامه في المقارنات الدولية ومتمشيا مع ظروف االقتصاد الوطني
 

ي فــي االقتصــاد، ونظــرا الن البيانــات الالزمــة لهــذه اإلحصــاءات يتعــين جمعهــا مــن جهــات ووحــدات تتمتــع باالســتقالل الــذات
وعليـه يصـبح .  يصبح الغرض من هذا التصنيف هو ترتيب هذه الجهات والوحدات حسب النشاط االقتصـادي الـذي تمارسـه

.  االرتبـــاط بـــين التصـــنيف الصـــناعي وهـــذه الوحـــدات ارتباطـــا وثيقـــا وبطريقـــة تـــنظم العمليـــات االقتصـــادية وفـــق تلـــك الوحـــدات
الــى أكبــر حــد ممكــن مــن حيــث النشــاط الــذي تمارســه، وعنــدها يمكــن أن تصــنف  بمعنــى أن تكــون هــذه الوحــدات متجانســة

ولـــذلك يجـــب أن تكـــون هـــذه الوحـــدات لهـــا الســـيطرة علـــى أنشــــطتها .  بصـــورة قاطعـــة فـــي المرتبـــة المناســـبة فـــي التصـــنيف
 .االقتصادية وان تسوقها بصورة مستقلة و أن تحتفظ بالسجالت الالزمة

 
واقــع الحــال فقلمــا يتفــق شــرطا التجــانس واالســتقالل الــذاتي حيــث كلمــا كانــت الوحــدة أكثــر  أمــا مــن الناحيــة العمليــة وحســب

وعليــه تعتبــر المؤسســة حــال لهــذا التضــارب حيــث ينطبــق شــرط .  تجانســا كانــت اقــل اســتقالال، والبيانــات المتــوفرة عنهــا قليلــة
تجانسـة وتحـتفظ بالسـجالت الالزمـة، ومسـتقلة االستقالل الذاتي على المؤسسـة التـي تمـارس أنشـطة اقتصـادية مختلفـة غيـر م

امــا فيمـا يتعلـق بالوحــدات المتجانسـة والتـي تنــتج نشـاطا واحـدا فــيمكن جمـع البيانـات منهــا .  ذاتيـا مـن حيــث التمويـل واإلنتـاج
أي يمكــن جمــع البيانــات مــن وحــدات مختلفــة ســواء كانــت مؤسســة أو منشــأه .  وتصــنيفها حســب هــذا التصــنيف وهــي المنشــأة

 .يطة أن يتم تعريف الوحدات التي جمعت منها البيانات تعريفا واضحا ومفصالشر 
 

إن هــذا التصــنيف  يعتمــد طبقــا للمبــادئ األساســية المعتمــدة فــي التصــنيف الصــناعي الــدولي الموحــد التنقــيح الثالــث، وعلــى 
نشــاط بصــرف النظــر عمــا اذا تجميــع الوحــدات التــي تمــارس نفــس النــوع مــن النشــاط االقتصــادي ويــتم تصــنيفها حســب هــذا ال

كانـــت مؤسســـات أو منشـــآت، ســـواء كانـــت مملوكـــة للقطـــاع العـــام أو القطـــاع الخـــاص، وكـــذلك بالنســـبة للوحـــدات الصـــناعية، 
 .في منزل تصنف حسب نوع النشاط الرئيسي الذي تمارسه سواء كان باستخدام اآلالت أو يدويا أو يمارس في مصنع أو

 
هذا التصنيف من حيث األبواب واألقسام والمجموعات والفئات استنادا الى التصنيف الدولي أما اهم المعايير المتعلقة ب

الموحد التنقيح الثالث فهي تتعلق بخصائص أنشطة الوحدات المنتجة التي لها أهمية خاصة في تحديد درجة التماثل في 
 :هيكل الوحدات االقتصادية وهي

 
 طبيعة السلع والخدمات المنتجة.  1
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 جه استعمال السلع والخدمات أو . 2
 .المواد الخام وعمليات اإلنتاج وتنظيمه وتمويله والتكنولوجيا المستخدمة فيه. 3

وعنــــد تحديــــد أقســــام التصــــنيف، روعــــي االهتمــــام بمجموعــــة األنشــــطة ضــــمن الملكيــــة الواحــــدة واالختالفــــات المحتملــــة بــــين 
 .ت الرأسمالية والتمويلالمؤسسات فيما يتعلق بحجم األنشطة وتنظيمها واالحتياجا

 
يتعلــق بطبيعــة الســلع والخــدمات المنتجــة فقــد أخــذنا باالعتبــار التكــوين المــادي للبنــود ومرحلــة تصــنيفها واالحتياجــات  أمــا فيمــا

ومـن شـأن هـذا التمييـز بـين مراتـب التصـنيف أن يـوفر االسـاس لتجميـع الوحـدات اإلنتاجيـة وفقـا ألوجـه التماثــل .  التـي تلبيهـا
 .ط القائم بين المواد الخام المستهلكة وبين مصادر الطلب على البنود والسوق الخاصة بهاوالتراب

 
.  وعليه يمكن القول وفي أحيان كثيرة بأنه قد روعي االهتمام البالغ في التكوين المادي للبنـود فـي حـاالت المنتجـات الوسـيطة

.  ستعمال النهائي للبنود يعطي األولوية الكبرى فـي التصـنيفأما في حاالت السلع التي تتم وفق عمليات إنتاج معقدة فإن اال
 .وهذه األولوية تعتبر ذات أهمية قصوى التي يستند عليها التصنيف  الصناعي الدولي

 
 تطبيق التصنيف الدولي الموحد التنقيح الثالث في فلسطين. 3

د الرابـع مهمـا خـالل المرحلـة الحاليـة، اال أن ظـروف يبقى اإللتزام بالتصنيف الدولي الموحـد التنقـيح الثالـث علـى مسـتوى الحـ
وعليـه تـم إسـتحداث مـا  نوع من الخصوصية في تطـوير تصـنيف يـتالءم مـع هـذه الخصوصـية، إلىاإلقتصاد الوطني تحتاج 

 لتسـهيل التعامـلو لتصـبح  أكثـر إنسـجاما  الـى فـروع للفئـات مكونات الحد الرابـع تجزئةيسمى بالحد الخامس وذلك من خالل 
مــع مجموعــات الفئــآت كمــا نــص عليهــا التصــنيف الــدولي وبمــا ال يتعــارض مــع الفلســفة القــائم عليهــا، وعلــى ان تــتم مراجعــة 

فقـد  وعليـه. وتنقيح هذا التصنيف الفلسطيني في المراحل القادمة وعند حدوث ايه مسـتجدات علـى ظـروف االقتصـاد المحلـي
 1ة والذي اطلق عليه الحد الخامس بإضافة رمز خامس للحد الرابع مـن تم تبويب السلع والخدمات ضمن ما يسمى فرع الفئ

 .9الى 
نشاط داخل الفئة الفرعية الواحدة وقد تـم التعبيـر عـن  99المجال ل  وفتحتم توزيع األنشطة اإلقتصادية داخل الحد الخامس 

 .الحد السابعبذلك 
جات تم اضافة رمز الحد الرابع للتصنيف المركزي أمـام رمـز ولتسهيل الربط بين التصنيف القياسي والتصنيف المركزي للمنت

  ،اإلستفادة  من التبويب الخاص لمجموعات التصنيف المركزي للمنتجات الحد السابع لألنشطة، علما انه قد تم ايضا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 

 
 

 الهيكل التفصيلي للتصنيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  والصيد والحراجة  الزراعة    الف باب
  والصيد وأنشطة الخدمات ذات الصلة الزراعة    01 القسم

  ألبستنة السوق،المحاصيل، فالحة الحدائق ألغراض  زراعة    011

  األخرى غير المصنفة في موضع آخر  والمحاصيلالحبوب  زراعة   0111 

  الحبوب  01111  

 0111 لقمحا 0111101   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 0115 الشعير 0111102   

 0116 شوفان 0111103   

 0112 صفراء ذرة 0111104   

 0112 مكانس ذرة 0111105   

 0112 بيضاء ذرة 0111106   

 0113 المقشور  األرزغير 0111107   

 0119              أخرى حبوب 0111199   

  المجففة البقول  01112  

 0122 افج عدس 0111201   

 0122 جاف حمص 0111202   

 0122 جاف فول 0111203   

 0122 جافة فاصولياء 0111204   

 0122 جافة بازيالء 0111205   

 0122 جافة لوبيا 0111206   

 0122  ترمس 0111207   

 0122 كرسنه 0111208   

 0122 بيكا 0111209   

 0122 جافة أخرى بقول 0111299   

  الدرنيات  01113  

 0121 البطاطا 0111301   

 0124 حلوة بطاطا 0111302   

 0124 أخرى درنيات 0111303   

  الزيتية البذور  01114  

 0142 فستق العبيد/السوداني  الفول 0111401   

 0141 الصويا فول 0111402   

 0143 الشمس عباد 0111403   

 0149 سمسم 0111404   

 0149 وعخر  0111405   

 0144 القطن حبوب 0111406   

 0149 لفت بذور 0111407   

 0149 أخرى 0111499   

  خام من نباتات تستخدم للنسيج مواد  01115  

 0192 الخام القطن 0111501   

 0192 جوت 0111502   

 0192 خام اوغير مغزول كتان 0111503   

 0192 خام او غير مغزول قنب 0111504   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 0192 وألياف نسيجية سيزال 0111505   

 0192 جوز الهند ألياف 0111506   

 0192 ليف 0111507   

 0192 للمكانس نباتات 0111508   

 0192 الحلفا نباتات 0111509   

 0192 بوص 0111510   

 0192 اخرى 0111599   

  التبغ  01116  

 0171 تبغ خام غير مصنعة اوراق 0111601   

 0179 بسيقانه خام غير مصنع تبغ 0111602   

  ألغراض الصناعة محاصيل  01117  

 0181 السكر بنجر 0111701   

 0182 السكر قصب 0111702   

  خام من نباتات غير مصنفة في موضع آخر مواد . 01119  

 0191 قش 0111901   

 0191 حبوب قشور 0111902   

 0191 طمطحون او مضغو  تبن 0111903   

 0191 وكتل برسيم مسحوق 0111904   

  المشاتل ومنتجاتالخضر ومنتجات البستنة المتخصصة  زراعة   0112 

  ورقية خضراوات  01121  

 0123 سبانخ 0112101   

 0123 ملوخية 0112102   

 0123 خس 0112103   

 0123 العكوب 0112104   

 0123 بقدونس 0112105   

 0123 لخنة 0112106   

 0123 جرجير 0112107   

 0123 ملفوف 0112108   

 0123 كزبرة 0112109   

 0123 شومر 0112110   

 0123 برسيم 0112111   

 0123 علت 0112112   

 0123 أخرى 0112199   

  ثمرية خضراوات  01122  

 0123 بندورة 0112201   

 0123 باذنجان 0112202   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 0123 رخيا 0112203   

 0123 فقوس 0112204   

 0123 كوسا 0112205   

 0123 حار فلفل 0112206   

 0123 فلبفلة 0112207   

 0123 بامية 0112208   

 0134 بطيخ 0112209   

 0134 شمام 0112210   

 0134 قرع 0112211   

 0134 يقطين 0112212   

 0123 ثمرية أخرى خضراوات 0112299   

 0123 جذرية وابصال او درنات خضراوات  01123  

 0123 جزر 0112301   

 0123 اخضر بصل 0112302   

 0123 اخضر  ثوم 0112303   

 0123 فجل 0112304   

 0123 لفت 0112305   

 0123 شمندر 0112306   

 0123 جذرية أخرى خضراوات 0112399   

  جذور وابصال مختلفة محاصيل  01124  

 0151 يابس بصل 0112401   

 0151 يابس ثوم 0112402   

 0151 اخرى ابصال 0112499   

  بقولية خضراوات  01125  

 0123 خضراء فاصوليا 0112501   

 0123 خضراء بازيال 0112502   

 0123 اخضر فول 0112503   

 0123 خضراء لوبيا 0112504   

 0123 اخضر حمص 0112505   

 0123 بقولية أخرى اواتخضر  0112599   

  ألبستنة المتخصصة والمشاتل زراعة  01126  

 0152 الزهور زراعة 0112601   

 0152 نباتات داخلية للزينة زراعة 0112602   

 0153 بذور نباتات األزهار إنتاج 0112603   

 0153 بذور الخضار إنتاج 0112604   

 0151 ابصال للزراعة إنتاج 0112605   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 0151 بذور األشجار المثمرة إنتاج 0112606   

 0151 اقالم للزراعة إنتاج 0112607   

 0151 اشتال وفسائل اشجار مثمرة إنتاج 0112608   

 0151 اشتال وفسائل اشجار زينة إنتاج 0112609   

 0151 نباتات عشبية إنتاج 0112610   

 0151 مشاتل وبستنة أخرى منتجات 0112699   

  أخرى خضراوات  01129  

 0151 )قرنبيط( زهرة 0112901   

 0151 أخرى 0112999   

  والفواكه والجوزيات  الزيتون زراعة   0113 

  والتوابلالتي تستخرج منها المشروبات  والمحاصيل    

  الزيتون زراعة  01131  

 0134 الزيتون 0113101   

  الموز زراعة  01132  

 0131 الموز اعةزر  0113201   

  أخرى 1132990   

 0132 الحمضيات زراعة  01133  

 0132 البرتقال 0113301   

 0132 المندلينا 0113302   

 0132 الكلمنتينا 0113303   

 0132 الليمون 0113304   

 0132 البوملي 0113305   

 0132 فروت جريب 0113306   

 0132 أخرى حمضيات 0113399   

  التفاحية الفواكه  01134  

 0134  التفاح 0113401   

 0134 )  االجاص(  الكمثرى 0113402   

 0134 السفرجل 0113403   

 0134 أخرى تفاحيات 0113499   

  ذات نواة صلبة فواكه  01135  

 0134 المشمش 0113501   

 0134 الكرز 0113502   

 0134 )دراق(الخوخ 0113503   

 0134 )جرانق( البرقوق 0113504   

 0134 ذات نواة صلبة أخرى فواكه 0113599   

  العنب  01136  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 0131 النبيذ عنب 0113601   

 0131 للزبيب عنب 0113602   

 0131 المائدة عنب 0113603   

  و مكسرات لألكل جوزيات   01137  

 0136 يابس لوز 0113701   

 0136 اخضر لوز 0113702   

 0136 يلبس جوز 0113703   

 0136 الحلبي الفستق 0113704   

 0136 البندق 0113705   

 0136 الكستناء 0113706   

 0136 الهند جوز 0113707   

 0136 مكسرات لألكل أخرى فواكه 0113799   

  )ورق، بذور، ازهار، ثمار(التوابل والمشروبات  محاصيل  01138  

 0193 خضرزعتر أ ورق 0113801   

 0193 اخضر ريحان 0113802   

 0193 غار ورق 0113803   

 0193 ميرامية 0113804   

 0162 يانسون بذور 0113805   

 0162 كمون بذور 0113806   

 0162 كزبرة بذور 0113807   

 0162 )حبة البركة ( قزحة  بذور 0113808   

 0193 القرنفل المجففة أزهار 0113809   

 0193  القرفة 0113810   

 0193 بابونج 0113811   

 0193 الطيب جوزة 0113812   

 0193 الزنجبيل 0113813   

 0193 الشيح 0113814   

 0161 الشاي اوراق 0113815   

 0161 االخضر البن 0113816   

 0161 حب كاكاو 0113817   

 0161 المتة 0113818   

 0193 نعناع ورق 0113819   

 0193 عصفر 0113820   

 0193 زعفران 0113821   

 0193 الجرادة عين 0113822   

 0193 أخرى توابل 0113899   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  وفواكه أخرى محاصيل  01139  

 0131 الجوافة 0113901   

 0131 األفوكادو 0113902   

 0134  الصبر 0113903   

 0134 األسكدنيا 0113904   

 0131 البلح 0113905   

 0131 التمر 0113906   

 0131 التين 0113907   

 0131 الكاكا 0113908   

 0131 المانجا 0113909   

 0131 الرمان 0113910   

 0131 األرضي التوت 0113911   

 0161 العادي التوت 0113912   

 0161 الكيوي 0113913   

 0134 األناناس 0113914   

 0134 باباية 0113915   

 0134 أخرى فواكه 0113999   

  الحيوان تربية    012

  والضأن والماعز والخيول والحمير والبغال والنغال ،  الماشية تربية   0121 

  الماشية المدرة للحليب تربية    

  الضأن والماعز المدرة للحليب تربية  01211  

 0211 ضأن  تربية 0121101   

 0211 ماعز  تربية 0121102   

 0291 ضأن وماعز خام حليب 0121103   

   للحليباألبقار والجواميس المدرة  تربية  01212  

 0211 األبقار  تربية 0121201   

 0211 الجواميس تربية 0121202   

 0291 ابقار خام حليب 0121203   

  الجمال تربية  01213  

 0211 الجمال تربية 0121301   

 0291 جمال خام بحلي 0121302   

  الخيول والحمير والبغال تربية  01214  

 0211 الخيول تربية 0121401   

 0211 الحمير تربية 0121402   

 0211 البغال تربية 0121403   

  الصوف والشعر والوبر إنتاج  01215  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 0296 صوف الغنم بواسطة المالك إنتاج 0121501   

 0296 عز بواسطة المالكشعر الما إنتاج 0121502   

 0296 وبر الجمال بواسطة المالك إنتاج 0121503   

  الحيوانات الطليقة تربية  01216  

 0212 الغزالن تربية 0121601   

  الماشية ألغراض اللحم تربية  01217  

 0211 تسمين األغنام مزارع 0121701   

 0211 تسمين األبقار مزارع 0121702   

  حيواني آخر إنتاج  01219  

 0299 حيواني آخر إنتاج 0121901   

  الحيوانات األليفة األخرى تربية   0122 

  آخر موضعالمنتجات الحيوانية غير المصنفة في  وٕانتاج    

  الدجاج الالحم/ الدواجن  تربية  01221  

 0212 الدجاج الالحم تربية 0122101   

 0212 جاج الالحمامهات الد تربية 0122102   

 0292 لتفريخ الدجاج الالحم بيض 0122103   

  الدجاج البياض/ الدواجن  تربية  01222  

 0212 الدجاج البياض تربية 0122201   

 0212 امهات الدجاج البياض تربية 0122202   

 0292 مائدة بيض 0122203   

 0292 للتفريخ بيض 0122204   

  صيصان/ الدجاج  مفارخ إنتاج  01223  

 0212 صيصان دجاج الحم اتناج 0122301   

 0212 صيصان دجاج بياض إنتاج 0122302   

  الحبش تربية  01224  

 0212 الحبش الالحم تربية 0122401   

 0212 امهات حبش البيض تربية 0122402   

 0212 صيصان الحبش إنتاج 0122403   

 0292 للتفريخ حبش  بيض 0122404   

  الطيور الداجنة األخرى تربية  01225  

 0212 الحمام تربية 0122501   

 0212 البط تربية 0122502   

 0212 األوز تربية 0122503   

 0212 الدجاج البلدي تربية 0122504   

 0212 داجنة أخرى طيور 0122599   

  النحل تربية  01227  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 0293 النحل تربية 0122701   

 0293 العسل إنتاج 0122702   

  الحيوانات األليفة األخرى تربية  01229  

 0212 األرانب تربية 0122901   

 0212 الخنازير تربية 0122902   

 0212  الزينةطيور  تربية 0122903   

 0212 اليفة أخرى حيوانات 0122999   

 )التربية المختلطة(ات المركبة مقترنة بتربية الحيوان المحاصيل زراعة    013

 )التربية المختلطة(المركبة مقترنة بتربية الحيوانات  المحاصيل زراعة   0130 

 )التربية المختلطة(المركبة مقترنة بتربية الحيوانات  المحاصيل زراعة  01300  

  )التربية المختلطة( الحيواناتالمحاصيل المركبة مقترنة بتربية  زراعة 0130001   

  )التربية المختلطة( الحيواناتالمحاصيل المركبة مقترنة بتربية  زراعة 0130099   

 الزراعية وخدمات تربية الحيوانات باستثناء األنشطة البيطرية الخدمات أنشطة    014

 الزراعية وخدمات تربية الحيوانات باستثناء األنشطة البيطرية الخدمات أنشطة   0140 

  وتصنيفها وتهيأتها لألسواق  وتنظيفهايل المحاص جمع  01401  

 8611 المحاصيل جمع 0140101   

 8611 المحاصيل تنظيف 0140102   

 8611 المحاصيل فرز 0140103   

 8611 الفواكه تشميع 0140104   

 8611 المحاصيل تجفيف 0140105   

 8611 تقشيرالمحاصيل 0140106   

 8611 المحاصيل تبريد 0140107   

 8611 السوائب تعبئة 0140108   

 8611 القطن حلج 0140109   

 8611 األرز في المزارع استزراع 0140110   

 8611 اخرى لتسويق المحاصيل خدمات 0140199   

  الحدائق خدمات  01402  

 8611 الحدائق باالرتباط مع الزراعة تصميم 0140201   

 8611 ورعاية الحدائق تشذيب 0140202   

 8611 المروج والحدائق صيانة 0140203   

 8611 الحدائق األخرى خدمات 0140299   

  أشجار البساتين خدمات  01403  

 8611 األشجار في البساتين تشذيب 0140301   

 8611 األشجار في البساتين تطعيم 0140302   

 8611 ورش األشجار عالج 0140303   

 8611 لألشجار أخرى خدمات 0140399   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  نظم الري تشغيل  01404  

 8611 وتشغيل نظم الري تمديد 0140401   

  الزراعة المحمية خدمات  01405  

 8611 بيوت الزراعة المحمية تركيب 0140501   

 8611 البيوت البالستيكية صيانة 0140502   

  تربية الحيوان خدمات  01406  

 8612 الحظائر انشاء 0140601   

 8612 الحيوانات تكثير 0140602   

 8612 المالك طةالصناعي بواس التلقيح 0140603   

 8612 القطعان بواسطة المالك فحص 0140604   

 8612 القطعان مقابل اجر رعي 0140605   

 8612 القطعان تنظيف 0140606   

 8612 الروث جمع 0140607   

 8612 الصوف جز 0140608   

 8612 الجلود سلخ 0140609   

 8612 البيض تنظيف 0140610   

 8612 البيض فرز 0140611   

 8612 للحيوانات أخرى خدمات 0140699   

  زراعية وحيوانية أخرى خدمات  01409  

 8611 األرض حراثة 0140901   

 8611 المبيدات رش 0140902   

 8611 التربة تعقيم 0140903   

 8611 السماد البلدي شفر  0140904   

 8611 التربة غسل 0140905   

 8611 من النباتات الضارة  األرض تنظيف 0140906   

 8611 من الحجارة  األرض تنظيف 0140907   

 8611 السناسل والجدران باالرتباط مع الزراعة بناء 0140908   

 8611 أخرى لألشجار والحيوانات خدمات 0140999   

 واتشار مراتع الحياة البرية بما في ذلك أنشطة الخدمات ذات الصلة والقنص صيدال    015

 واتشار مراتع الحياة البرية بما في ذلك أنشطة الخدمات ذات الصلة والقنص الصيد   0150 

  والقنص على اساس تجاري الصيد  01501  

 8613 لغرض الحصول على الغذاء الصيد 0150101   

 8613 لغرض الحصول على الجلود صيدال 0150102   

 8613 ألغراض المختبرات الصيد 0150103   

 8613 لحدائق الحيوان الصيد 0150104   

 8613 ألغراض التربية الصيد 0150105   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 8613 ألغراض اخرى الصسد 0150199   

  الجلود والفراء من الصيد انتج  01502  

 8613 الجلود إنتاج 0150201   

 8613 الفراء  إنتاج 0150202   

 8613 للصيد أخرى منتجات 0150299   

  الثدييات البحرية صيد  01503  

 8613 الفقمة صيد 0150301   

 8613 ثدييات بحرية أخرى صيد 0150302   

  الصيد والقنص أخرى خدمات  01509  

 8613 الصيد والقنص  لتشجيع خدمات 0150901   
  الصلةوقطع األخشاب وأنشطة الخدمات ذات  حراجةال    02 ألقسم

  الصلةوقطع األخشاب وأنشطة الخدمات ذات  الحراجة    020

  الصلةوقطع األخشاب وأنشطة الخدمات ذات  الحراجة   0200 

  اشجار األخشاب زراعة  02001  

 8614 األحراج  زراعة 0200101   

 8614 األحراج حفظ 0200102   

  مشاتل األحراج تشغيل  02002  

 8614 مشاتل األحراج تشغيل 0200201   

  األخشاب قطع  02003  

 0311 اشجار صنوبرية غير مشذبة أخشاب 0200301   

 0312 اشجار غير صنوبرية غير مشذبة أخشاب 0200302   

 0319 وعصي أوتاد 0200303   

 0319 السكة الحديد أخشاب 0200304   

 0313 للوقود أخشاب 0200305   

 0319 غير مشذبة اخرى اخشاب 0200399   

  مواد األحراج جمع  02004  

 0322 البالته والصمغ شبه المطاطي جمع 0200401   

 0323 والصمغ والزيوت العطرية واللبان اللك 0200402   

 0323 الفطر والكمأ البري جمع 0200403   

 0323 ثمار البلوط جمع 0200404   

  مواد احراش أخرى جمع  02005  

 0391 طبيعي فلين 0200501   

 0392 إلخ .…زهور او بدون، اعشاب بحرية، طحالب معمن نبات  أجزاء 0200502   

 0393 تستخدم لالصباغ وخالفه  نباتية مواد 0200503   

 0393 مواد احراش أخرى جمع 0200599   

  الحراجة خدمات  02006  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 8614 عن اشجار األخشاب البحث 0200601   

 8614  الغاباتحرائق  مكافحة 0200602   

 8614 األحراج ادارة 0200603   

 8614 حراجة أخرى خدمات 0200699   
  األسماك صيد    باء الباب
  السمكية والمزارعاألسماك وتشغيل أحواض تفريخ األسماك  صيد    05 القسم

   األسماكمتصلة بصيد الخدمات ال وأنشطة    

  السمكية والمزارعاألسماك وتشغيل أحواض تفريخ األسماك  صيد    050

   األسماكالخدمات المتصلة بصيد  وأنشطة    

  السمكية والمزارعاألسماك وتشغيل أحواض تفريخ األسماك  صيد   0500 

   األسماكالخدمات المتصلة بصيد  وأنشطة    

  سماك في البحار والبركاأل صيد   05001  

 0411 الحية األسماك 0500101   

 0412 مبردة  اوطازجة  اسماك 0500102   

  القشريات والمحار صيد  05002  

 0421 وقشريات طازجة جمبري 0500201   

 0422 ومحار رخويات 0500202   

 0423 مبردة اوبحرية الفقارية أخرى حية او طازجة  حيوانات 0500203   

  بحرية أخرى حيوانات  05003  

 0491 المرجان واألصداف والآللئ جمع 0500301   

 0492 الطبيعي االسفنج 0500302   

 0493 مجففة اوالبحرية طازجة او مبردة   الطحالب 0500303   

 0493 سالحف البحر صيد 0500304   

 0493 قنافد البحر صيد 0500305   

 0493 نات بحرية أخرىحيوا صيد 0050099   

 والقشريات على ظهر القوارب في البحر المرتبط بصيد األسماك األسماك تجهيز  05004  

  ظهر القوارب في البحرالمرتبط بصيد األسماك علىاألسماك   تجهيز 0500401   

  بصيد األسماك المرتبطالقشريات على ظهر القوارب في البحر  تجهيز 0500402   

  أحواض تفريخ األسماك تشغيل  05005  

 0423 األسماك المنتجة لبيض المحار تربية 0500501   

 0423 بلح البحر إنتاج 0500502   

 0423 األسماك ألغراض متعددة أخرى تربية 0500599   

  األعشاب البحرية تربية  05006  

 0423 األعشاب البحرية تربية 0500601   

  المنتج لللؤلؤ المحار تربية  05007  

 0423 المحار المنتج لللؤلؤ تربية 0500701   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  متصلة بصيد وتربية األسماك خدمات  05009  

 8615 متصلة بصيد وتربية األسماك خدمات 0500901   

      
  واستغالل المحاجر والمناجم التعدين    جيم الباب
  الفحم واللغنيت، ستخراج الخث تعدين    10 القسم

  فحم االنثراسيت وتكتيله تعدين    101

  االنثراسيت وتكتيله  فحم تعدين   1010 

  السطحي اوالجوفي ) االنثراسيت ( الفحم الحجري  استخراج  10101  

 1101 حجري غير مكتل فحم 1010101   

 1102  الفحم او غيرها من انواع الوقود الصلب المؤلف من الفحم اساسا من قوالب 1010102   

  )البتيوميني (القيري  الفحم  10102  

 1102 )البتيوميني (القيري  الفحم 1010201   

  الغازي للفحم التحويل  10103  

 1102 الغازي للفحم التحويل 1010301   

  اللغنيت وتكتيله تعدين    102

  وتكتيله  اللغنيت تعدين   1020 

  السطحيالجوفي او ) لغنيت ال(الفحم البني  استخراج  10201  

 1103 لغنيت مكتل او غير مكتل فحم 1020101   

 1103 من انواع الوقود الصلب  غيرهامن الفحم او  قوالب 1020102   

   وتكتيلهالخث  استخراج    103

   وتكتيلهالخث  استخراج   1030 

   وتكتيلهالخث  استخراج  10301  

 1104  تكتيلهو الخث  استخراج 1030101   

 1104 من انواع الوقود الصلب  غيرهامن الفحم او  قوالب 1030102   
 الخام والغاز الطبيعي، أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط النفط إسخراج    11 القسم

  باستثناء خدمات المسح والغاز    

  النفط الخام والغاز الطبيعي إستخراج    111

  النفط الخام والغاز الطبيعي إستخراج   1110 

  الخام البترول   11101  

 1201 البترول الخام زيت 1110101   

 1201 مشتقة من البيتيومين الخام زيوت 1110102   

  الغاز الطبيعي إنتاج  11102  

 1202 الغاز الطبيعي إنتاج 1110201   

  وعقد نظير رسم ا أدائهااآلبار في حالة عدم  حفر  11103  

 1201 نظير رسم اوعقد  أدائهااآلبار في حالة عدم  حفر 1110301   

  الغاز الطبيعي في مواقع االستخراج اسالة  11104  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 1202 الغاز الطبيعي في مواقع االستخراج اسالة 1110401   

  البيتومين والزفته   11105  

 1203 البيتومين  1110501   

 1203 الزفته  1110502   

  والغازالتي يؤديها مشغلوا حقول النفط  الخدمات  11106  

  والغازالتي يؤديها مشغلوا حقول النفط  الخدمات 1110601   

 المتصلة باستخراج النفط والغاز الطبيعي باستثناء خدمات المسح الخدمات أنشطة    112

 عي باستثناء خدمات المسحالمتصلة باستخراج النفط والغاز الطبي الخدمات أنشطة   1120 

  حفر اآلبار أنشطة  11201  

 8621 حفر اآلبار نظير عقد او رسم أنشطة 1120101   

  ابراج الحفر اقامة  11202  

 8621 ابراج الحفر وفكها اقامة 1120201   

 8621 األبراج اصالح 1120202   

  أخرى خدمات  11203  

 8621 لنفط باإلسمنتأنابيب حقول ا تغليف 1120301   

 8621 من اآلبار الضخ 1120302   

 8621 اآلبار سد 1120303   

 8621 أخرى خدمات 1120399   
  خامات اليورانيوم والثوريوم تعدين    12 القسم

  خامات اليورانيوم والثوريوم تعدين    120

  خامات اليورانيوم والثوريوم تعدين   1200 

  مات اليورانيوم والثوريومخا تعدين  12000  

 1300 اليورانيوم  خامات تعدين 1200001   

 1300 خامات الثوريوم تعدين 1200002   
   الفلزاتخامات  تعدين    13 القسم

  خامات الحديد تعدين    131

  خامات الحديد تعدين   1310 

  وتعدين الحديد استخراج  13101  

 1410 الهيماتيت، المغنتيت، مثلالخامات التي تحتوي االحديد  وتعدين استخراج 1310101   

  اوالسدريت اوالتاكونيت الليمونيت     

  باستثناء اليورانيوم والثوريوم / الفلزات غير الحديدية  خامات تعدين    132

  باستثناء اليورانيوم والثوريوم / الفلزات غير الحديدية  خامات تعدين   1320 

  الفلزات غير الحديدية تعدين  13201  

 1423 الخام األلمنيوم 1320101   

 1421 الخام النحاس 1320102   

 1429 الخام الرصاص 1320103   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 1429 الكروم 1320104   

 1429 المنغنيز 1320105   

 1422 النيكل 1320106   

 1429  الزنك 1320107   

 1429 القصدير 1320108   

 1429 غير حديدية أخرى فلزات 1320199   

  )على الحديد  تحتوي(  الحديدية  السبائك  13202  

 1410 الكوبالت 1320201   

 1410 الموليبدفوم 1320202   

 1410 التنتالم 1320203   

 1410 الفاناديوم 1320204   

  الثمينة الفلزات  13203  

 1424  الذهب 1320301   

 1424  الفضة 1320302   

 1424 البالتين 1320303   

  غير حديدية أخرى فلزات  13209  

 1424 غير حديدية أخرى فلزات 1320901   
  أخرى للتعدين واستغالل المحاجر أنشطة    14 القسم

  والطفلالمحاجر إلستخراج األحجار والرمال  إستغالل    141

  والطفللرمال المحاجر إلستخراج األحجار وا إستغالل   1410 

  غير المشذبة  البناء احجار  14101  

 1513 )الصلبة ( العادية  األحجار 1410101   

 1513 )الحثان ( الطرية  األحجار 1410102   

 1513 رملية وجيرية اخرى احجار 1410199   

  الرخام غير مشذبة قطع  14102  

 1512 الرخام قطع 1410201   

  رانيت والبازلت غير مشذبةالج قطع  14103  

 1513 الجرانيت قطع 1410301   

 1513 البازلت قطع 1410302   

  غير مشذبة) االردواز ( وقطع أحجار  إستخراج  14104  

 1511 ) اللوننوع من الصخر داكن ( احجار االردواز  قطع 1410401   

  الكسارات منتجات  14105  

 1532 صفمكسرة للر  حجارة 1410501   

 1532 )خشنة(مكسرة للبناء  حجارة 1410502   

 1532 )ناعمة(مكسرة للبناء  حجارة 1410503   

 1520 اإلسمنتمكسرة كمادة خام لصناعة الجير او  حجارة 1410504   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  الرمال واألتربة استخراج  14106  

 1531 بناء رمل 1410601   

 1531 زراعة رمل 1410602   

  الجبس او الطباشير استخراج  14107  

 1520 الجبس استخراج 1410701   

 1633 الطباشير استخراج 1410702   

  صناعة الفخار والخزف ألغراضالطفل والتربة   استخراج  14108  

 1520 الفخار والخزف تربة 1410801   

  تعدين محاجر أخرى منتجات  14109  

 1532 خرىتعدين محاجر أ منتجات 1410901   

  آخر مكانوٕاستغالل المحاجر مما لم يصنف في  التعدين    142

  المعادن الكيماوية وخامات األسمدة إستخراج   1421 

  الكيماوية  المعادن إستخراج  14211  

 1611 التي تحتوي النيتروجين  الكيماويةالمعادن  إستخراج 1421101   

 1611 البوتاسيوموية التي تحتوي المعادن الكيما إستخراج 1421102   

 1611 الفوسفورالمعادن الكيماوية التي تحتوي  إستخراج 1421103   

 1611 الفوسفاتالمعادن الكيماوية التي تحتوي  إستخراج 1421104   

  الكبريت وخاماته إستخراج  14212  

 1619 الكبريت األصلي إستخراج 1421201   

 1619 البيريتات 1421202   

 1619 البيروتيتات 1421203   

  الباريوم وخاماته تعدين  14213  

 1619 )البارايت والوذريت(الباريوم الطبيعي  تعدين 1421301   

  تعدين انواع البورات الطبيعي  14214  

 1619 البورون خامات 1421401   

 1619 المغنيسيوم كبريتات 1421402   

  الكيماوياتن األخرى التي تحتوي على المعاد استخراج  14219  

 1619 الترابية الطبيعية األصباغ 1421901   

  الملح إستخراج   1422 

  الملح بالتكسير او الجرش إستخراج  14221  

 1620 الملح بالتكسير او الجرش إستخراج 1422101   

  الملح بالتبخير إستخراج  14222  

 1620 التبخيرالملح ب إستخراج 1422201   

  الصوديوم النقي كلوريد  14223  

 1620 الصوديوم النقي كلوريد 1422301   

  في موضع آخر مصنفةأخرى للتعدين واستغالل المحاجرغير  أنشطة   1429 
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  المحاجر للحصول على معادن استغالل  14291  

 1639 الحاكة المواد 1429101   

 1631 الكريمة األحجار 1429102   

 1639 اإلسبست 1429103   

 1639 السيليكون 1429104   

 1639 الفورمكليت 1429105   

 1639 الكوارتز 1429106   

 1639 الميكا 1429107   

 1639 اإلسيتيت 1429108   

 1639 المحاجر إلستخراج المعادن األخرى إستغالل 1429199   

  الكريمة الصناعية األحجار  14292  

 1632 الكريمة الصناعية األحجار 1429201   

  اإلسفلت الطبيعي او القار تعدين  14293  

 1639 اإلسفلت الطبيعي او القار تعدين 1429301   
  التحويلية الصناعة    دال الباب
  الغذائية والمشروبات  المنتجات صنع    15 القسم

 واكه والخضروات والزيوت والدهونوحفظ اللحوم واالسماك والف وتجهيز إنتاج    151

  وتجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها إنتاج   1511 

  اغنام طازجة أومبردة اومجمدة او معلبة لحوم  15111  

 2111 اغنام طازجة  لحوم 1511101   

 2111 اغنام مبردة لحوم 1511102   

 2111  اغنام مجمدة لحوم 1511103   

 2113  معلبةاغنام  لحوم 1511104   

 2113  اغنام مجففة لحوم 1511105   

  معلبةأبقار طازجة او مبردة او مجمدة او  لحوم  15112  

 2111 أبقار طازجة لحوم 1511201   

 2111 أبقار مبردة  لحوم 1511202   

 2111 أبقار مجمدة  لحوم 1511203   

 2113 أبقار معلبة لحوم 1511204   

 2113 أبقار مجففة لحوم 1511205   

  او معلبة مجمدةحيوانات داجنة أخرى طازجة او مبردة او  لحوم  15113  

 2111 أرانب طازجة لحوم 1511301   

 2111 أرانب مبردة لحوم 1511302   

 2111 أرانب مجمدة لحوم 1511303   

 2111 جمال طازجة لحوم 1511304   

 2111 جمال مبردة لحوم 1511305   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2111 جمال مجمدة لحوم 1511306   

 2111 خنزير طازجة لحوم 1511307   

 2111 خنزير مبردة لحوم 1511308   

 2111 خنزير مجمدة لحوم 1511309   

 2113 معلبةخنزير   لحوم 1511310   

  معلبةدواجن طازجة او مبردة او مجمدة او  لحوم  15114  

 2112 دجاج طازجة  لحوم 1511401   

 2112 دجاج مبردة  لحوم 1511402   

 2112 دجاج مجمدة لحوم 1511403   

 2113 دجاج معلبة لحوم 1511404   

 2112 حبش طازجة  لحوم 1511405   

 2112 حبش مبردة  لحوم 1511406   

 2112 حبش مجمدة لحوم 1511407   

 2113 حبش معلبة لحوم 1511408   

 2112 طازجة  ىأخر طيور  لحوم 1511409   

 2112 مبردة  أخرىطيور  لحوم 1511410   

 2112 مجمدةطيور أخرى   لحوم 1511411   

 2113 معلبةطيور أخرى   لحوم 1511412   

  لحوم طازجة او مجمدة او معلبة منتجات  15115  

 2113 همبرغر 1511501   

 2113 مرتديال 1511502   

 2113 سجق 1511503   

 2113 لحوم اخرى منتجات 1511599   

  معلبة اوطازجة او مبردة او مجمدة / حيوانات أخرى لحوم  15116  

 2111 أخرى طازجة  حيوانات لحوم 1511601   

 2111 أخرى مبردة  حيوانات لحوم 1511602   

 2111 أخرى مجمدة  حيوانات لحوم 1511603   

 2113 حيوانات أخرى معلبة لحوم 1511604   

  او مبردة  طازجة/ لحوم صالحة لالكل  فضالت  15117  

 2112 طازجة او مبردة / اغنام  لحوم فضالت 1511701   

 2112 طازجة او مبردة / ابقار لحوم فضالت 1511702   

 2112 طازجة او مبردة / دواجن  لحوم فضالت 1511703   

 2112 ردة او مب طازجة/ لحوم حيوانات أخرى  فضالت 1511799   

  بمادة ملحية محفوظةاخرى صالحة لألكل مدخنة او مجففة او  لحوم  15118  

 2113 مدخنة  لألكلصالحة  لحوم 1511801   

 2113 مجففة  لألكلصالحة  لحوم 1511802   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2113 صالحة لألكل محفوظة بمادة ملحية لحوم 1511803   

  لألكل صالحةللمسالخ غير وفضالت لحوم ومنتجات فرعية  لحوم  15119  

 2114 غير مدبوغة جلود 1511901   

 2114 األمعاء 1511902   

 2114 والوبر الصوف 1511903   

 2114  العظام 1511904   

 2114 الدماء 1511905   

 2114 الريش 1511906   

 2114 لالكل  صالحةغير  لحوم 1511907   

 2114 لالكلجات مسالخ غير صالحة لحوم اخرى ومنت فضالت 1511999   

  وحفظ األسماك والمنتجات السمكية تجهيز   1512 

  مجمدةاو منتجات اسماك طازجة او مبردة او  اسماك  15121  

 2121 سمك طازجة شرائح 1512101   

 2121 سمك مبردة شرائح 1512102   

 2122 سمك مجمدة شرائح 1512103   

 2122  كاملةة مجمد اسماك 1512104   

 2122 مجمدة قطع اسماك 1512105   

  مدخنة او مجففة او مملحة صالحة لالكل اسماك  15122  

 2123 مدخنة اسماك 1512201   

 2123 مجففة اسماك 1512202   

 2123 محفوظة في محلول ملحي اسماك 1512203   

  معلبة  اسماك  15123  

 2124 معلبة اسماك 1512301   

  معلبةاخرى من األسماك طازجة او مجمدة او  منتجات  15124  

 2121 كافيار طازج بطارخ 1512401   

 2122 كافيار مجمد بطارخ 1512402   

 2124 كافيار معلب بطارخ 1512403   

 2124 السمك  مناخرى  منتجات 1512499   

  والرخويات مجمدة او مجففة او معلبة القشريات  15125  

 2125 مجمد جمبري 1512501   

 2125 مجفف جمبري 1512502   

 2125 معلب  جمبري 1512503   

 2125 مجمدة او معلبة رخويات 1512504   

 2126 أخرى معلبة او مجففة قشريات 1512599   

  اآلدمياسماك أخرى غير صالحة لالستهالك  منتجات  15126  

 2129 اآلدميصالحة لالستهالك  اسماك أخرى غير منتجات 1512601   



 31 

 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  وحفظ االخضراوات والفواكه تجهيز   1513 

   االخضراواتوحفظ  تجهيز  15131  

 2131 مجمدة خضار 1513101   

 2132 مبردة/ محفوظة مؤقتا  خضار 1513102   

 2139 مجففة خضار 1513103   

 2139 معلبة مطبوخة خضار 1513104   

 2139 علبة غير مطبوخةم خضار 1513105   

 2139 مخلالت/محفوظة بالملح  خضار 1513106   

  حب الزيتون حفظ  15132  

 2139 محفوظ بالملح زيتون 1513201   

 2139 محفوظ بالزيت زيتون 1513202   

  فواكه وخضار عصير  15133  

 2140 فواكه عصير 1513301   

 2140 خضار عصير 1513302   

  محفوظة فواكه  15134  

 2151 مجمدة فواكه 1513401   

 2151 معلبة فواكه 1513402   

 2152 مربيات 1513403   

 2152 المرمالد 1513404   

 2155 مجففة فواكه 1513405   

 2155 محفوظة بطرق اخرى فواكه 1513499   

  البطاطا تجهيز  15135  

 2132 البطاطا شرائح 1513501   

 2139 البطاطا دقيق 1513502   

  الزيوت والدهون النباتية والحيوانية صنع   1514 

  الزيتون معاصر  15141  

 2165 الزيتون مصفى غير معالج كيماويا زيت 1514101   

  الزيوت النباتية األخرى صنع  15142  

 2163 خام/ الخردل  زيت 1514201   

 2163 خام/ عباد الشمس  زيت 1514202   

 2163 خام/ نخيل  زيت 1514203   

 2163 خام/ فول الصويا  زيت 1514204   

 2164 خام/ جوز الهند  زيت 1514205   

 2163 خام/ بذرة القطن  زيت 1514206   

 2164 خام/ نباتية أخرى  زيوت 1514207   

 2165 غير معالج كيماويا مصفىفول الصويا   زيت 1514208   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2165 غير معالج كيماويا مصفىعباد الشمس   تزي 1514209   

 2165 الخردل مصفى غير معالج كيماويا زيت 1514210   

 2170 بذرة القطن مصفى غير معالج كيماويا زيت 1514211   

 2165 السمسم مصفى غير معالج كيماويا زيت 1514212   

 2167 جوز الهند مصفى غير معالج كيماويا زيت 1514213   

 2167 بذرة الكتان مصفى غير معالج كيماويا زيت 1514214   

 2167 نباتية أخرى غير معالج كيماويا زيوت 1514299   

  النباتية السمنة  15143  

 2168 النباتية السمنة 1514301   

  جزئيانباتية وحيوانية ومنتجاتها مهدرجة  دهون  15144  

 2169 درجة جزئيانباتية ومنتجاتها مه دهون 1514401   

 2169 حيوانية ومنتجاتها مهدرجة جزئيا دهون 1514402   

  نباتية وحيوانية خام او مكررة دهون  15145  

  دهون الخنزير واألغنام واألبقار عدا    

 2162 نباتية وحيوانية خام او مكررة دهون 1514501   

  دهون الخنزير واألغنام واألبقار عدا    

  إنتاج الزيوت فضالت  15146  

 2181 وفضالت إنتاج الزيوت عجينة 1514601   

 2182 او جريش فضالت إنتاج الزيوت مسحوق 1514602   

 2183 الشمع النباتي إنتاج 1514603   

  منتجات األلبان صنع    152

  منتجات األلبان صنع   1520 

  السائل المبستر الحليب  15201  

 2211 مبستر دسم بحلي 1520101   

 2211 مبستر نصف دسم حليب 1520102   

 2211 مبستر خالي الدسم حليب 1520103   

  السائل المركز الحليب  15202  

 2292 السائل المركز محلى الحليب 1520201   

 2292 السائل المركز غير محلى الحليب 1520202   

  المجفف الحليب  15203  

 2291 مجفف عادي حليب 1520301   

 2291 مجفف اطفال حليب 1520302   

  الرايب واللبنة اللبن  15204  

 2293 رايب دسم لبن 1520401   

 2293 رايب نصف دسم لبن 1520402   

 2293 رايب قليل الدسم لبن 1520403   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2293 لبنة 1520404   

 2293 شراب لبن 1520405   

  والقشدة الزبدة  15205  

 2294 زبدة 1520501   

 2294 سمنة 1520502   

 2294 كريمة/ قشدة 1520503   

  األجبان  15206  

 2295  غنم طازجة جبنة 1520601   

 2295 غنم مملحة جبنة 1520602   

 2295 غنم معلبة جبنة 1520603   

 2295 بقر طازجة جبنة 1520604   

 2295 بقر مملحة جبنة 1520605   

 2295 بقر معلبة جبنة 1520606   

 2295 اخرى محفوظة او معلبة اجبان 1520699   

  كريم ايس  15207  

 2297 كريم ايس 1520701   

  اللكتوز  15208  

 2298 اللكتوز 1520801   

 2298 اللكتوز شراب 1520802   

  األلبان األخرى منتجات  15209  

 2299 جميد/  كشك 1520901   

 2299 البان اخرى منتجات 1520999   

  وأعالف النشاء،منتجات طواحين الحبوب و النشاء اومنتجات  صنع    153

  محضرة حيوانية    

  طواحين الحبوب  منتجات صنع   1531 

  الحبوب طحين  15311  

 2311 القمح طحين 1531101   

 2311 الشعير طحين 1531102   

 2312 ةالذر  طحين 1531103   

 2312 حبوب اخرى طحين 1531199   

  مجروشة حبوب  15312  

  سميد 1531201   

 2313 برغل 1531202   

 2313 فريكة 1531203   

 2313 نخالة 1531204   

 2313 مجروشة اخرى حبوب 1531299   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  طحن الحبوب األخرى منتجات  15313  

 2315 افطار  حبوب 1531301   

 2315 أخرى مطحونة حبوب 1531302   

  األرز منتجات  15314  

 2316 مقشور ارز 1531401   

 2316 نصف مقشور ارز 1531402   

  طحن البقول األخرى منتجات  15315  

 2317 مجروش  عدس 1531501   

 2317 مجروش فول 1531502   

 2317 مجروش حمص 1531503   

 2317 مطحون حمص 1531504   

 2317 مطحون عدس 1531505   

 2317 أخرى مجروشة او مطحونة بقول 1531599   

  مخلوط للحلويات وعجينة جاهزة طحين  15316  

 2318 مخلوط للحلويات طحين 1531601   

 2318 جاهزة للفطائر عجينة 1531602   

  النشاء ومنتجات النشاء صنع   1532 

  النشاء  صنع  15321  

 2322 من الذرة الصفراء نشاء 1532101   

 2322 من االرز نشاء 1532102   

 2322 من حبوب أخرى نشاء 1532103   

  الجلوكوز صنع  15322  

 2321 الجلوكوز صنع 1532201   

 2321 الجلوكوز شراب 1532202   

 2321 الشعير سكر 1532203   

  التابيوكة وبدائلها المصنعة من النشاء صنع  15323  

 2323 التابيوكة وبدائلها المصنعة من النشاء صنع 1532301   

  زيت الذرة إنتاج  15324  

 2166 ذرة غير معالج كيماويا زيت 1532401   

  أعالف حيوانية محضرة صنع   1533 

  حيوانات المزارع علف  15331  

 2331 خليط مواد مجروشة أعالف 1533101   

 2331 مركز دواجن علف 1533102   

 2331 ماشية مركز علف 1533103   

 2331 اسماك علف 1533104   

  حيوانات المنازل طعام  15332  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2332 القطط والكالب اطعمة 1533201   

  أخرى أعالف  15339  

 2331 أخرى أعالف 1533901   

  منتجات األغذية األخرى صنع    154

  منتجات المخابز صنع   1541 

  الخبز صنع  15411  

 2341 كماج/ عادي  خبز 1541101   

 2341 افرنجي خبز 1541102   

 2341 عربي خبز 1541103   

 2341 توست خبز 1541104   

  الكعك والقرشلة صنع  15412  

 2341 قرشلة/ كعك 1541201   

 2341 برازك 1541202   

  الفاخرةالفطائر والحلويات والمخبوزات  صنع   15413  

 2343 الخ.. .لحمة ،زعتر فطائر، 1541301   

 2343  كيك 1541302   

 2343 جاتوه 1541303   

 2343 غريبه 1541304   

 2343 فور بيتي 1541305   

 2343 الست زنود 1541306   

 2343 فطائر حلوة محشية/  وربات 1541307   

 2343 بعجوة كعك 1541308   

 2343 وةبقال 1541309   

 2343 مبرومة 1541310   

 2343 بلورية 1541311   

 2343 معمول 1541312   

 2343 كنافة 1541313   

 2343 بسبوسة/نمورة / هريسة 1541314   

 2343 عوامة 1541315   

 2343 شرقية أخرى حلويات 1541399   

  البسكويت صنع  15414  

 2342 للشاي/ عادي غير محشي  بسكويت 1541401   

 2342 عادي محشي  بسكويت 1541402   

 2342 انواع أخرى بسكويت 1541499   

  منتجات مخابز أخرى صنع   15415  

 2343 منتجات مخابز أخرى صنع 1541501   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  السكر صنع   1542 

  القصب سكر  15421  

 2351 قصب خام سكر 1542101   

 2352 قصب مكرر ونقي سكر 1542102   

 2353 قصب مضاف له لون سكر 1542103   

  البنجر سكر  15422  

 2351 بنجر خام سكر 1542201   

 2352 بنجر مكرر ونقي سكر 1542202   

 2353 بنجر مضاف له لون سكر 1542203   

  ودبس السكر  شراب  15423  

 2354 سكر قصب شراب 1542301   

 2354 سكر بنجر شراب 1542302   

 2354 سكر دبس 1542303   

  من نباتات أخرى سكر  15424  

 2352 من نباتات أخرى سكر 1542401   

  الكاكاو والشوكوالتة والحلويات السكرية صنع   1543 

  منتجات الكاكاو صنع  15431  

 2361 عجينة الكاكاو صنع 1543101   

 2362 الكاكاو زبدة 1543102   

 2363 غير محلى/ الكاكاو  مسحوق 1543103   

 2364 محلى/ الكاكاو  مسحوق 1543104   

  الشيكوالتة صنع  15432  

 2365  غذائية تحتوي الكاكاوعلى شكل سائب ومنتجات الشيكوالتة 1543201   

 2366  غذائية تحتوي الكاكاوعلى شكل قطع ومنتجات الشيكوالتة 1543202   

  ) الكاكاوال تحتوي ( السكاكر السكرية و  الحلويات  15433  

 2367 بانواعه الملبس 1543301   

 2367 حلقوم/راحة 1543302   

 2367 طحينية حالوة 1543303   

 2367 التوفي 1543304   

 2367 المسكة/  اللبان 1543305   

 2154 المحفوظة بالسكر الفواكه 1543306   

 2154 محفوظة بالسكر جوزيات 1543307   

 2367 سكرية أخرى حلويات 1543399   

  النشوية المماثلة والمنتجاتالمعكرونة والشعيرية والمغربية  صنع   1544 

  والشعيرية  المعكرونة صنع  15441  

 2371 المعكرونة 1544101   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2371 الشعيرية 1544102   

 2371 المفتول/ المغربية 1544103   

  المعجنات صنع  15442  

 2372 محشوة مطبوخة معجنات 1544201   

 2372 مطبوخة غيرمحشوة   معجنات 1544202   

 2372 معلبة او مجمدة معجنات 1544203   

  آخر موضعمنتجات االغذية األخرى غير المصنفة في  صنع   1549 

  القهوة محامص  15491  

 2391 محمصة قهوة 1549101   

 2391 مطحونة قهوة 1549102   

 2391 نسكافيه/ سريعة الذوبان  قهوة 1549103   

 2391 قهوة اخرى منتجات 1549199   

  والمتة الشاي  15492  

 2391 اسود/عادي  شاي 1549201   

 2391 اخضر  شاي 1549202   

 2391 المتة 1549203   

  المكسرات  محامص  15493  

 2153 محمص لوز 1549301   

 2153 حلبي محمص فستق 1549302   

 2153 بطيخ محمص بزر 1549303   

 2153 محمص بزرقرع 1549304   

 2153 الشمس محمص بزرعباد 1549305   

 2153 محمص بندق 1549306   

 2153 سوداني محمص فستق 1549307   

 2153 محمص كاشو 1549308   

 2153 محمص لوز 1549309   

 2153 محمص حمص 1549310   

 2153 محمصة أخرى مكسرات 1549399   

  والبهارات التوابل  15494  

 2399 اسود حب اومطحون فلفل 1549401   

 2399 مطحون  يانسون 1549402   

 2399 مطحون كمون 1549403   

 2399 قرفة 1549404   

 2399 الطيب جوزة 1549405   

 2399 الهال حب 1549406   

 2399 ةمشكل بهارات 1549407   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2399 سماق 1549408   

 2399 أخرى بهارات 1549499   

  األطفال اغذية  15495  

 2399 اطفال من لحوم غذاء 1549501   

 2399 اطفال من فواكه غذاء 1549502   

 2399 اطفال من خضار غذاء 1549503   

 2399 اطفال من حبوب غذاء 1549504   

 2399 اد غذائية أخرىاطفال من مو  غذاء 1549599   

  األغذية األخرى منتجات  15496  

 2399 الكاتشب بانواعه/  الصلصة 1549601   

 2399 الخل 1549602   

 2399 صفار البيض/  بياض 1549603   

 2399 الكراميل 1549604   

 2399 الجلي 1549605   

 2399 الفانيال 1549606   

 2399 الخردل 1549607   

 2399 )إلخ ...دبس، رب( الصناعي  العسل 1549608   

 2399 الطحينية 1549609   

 2399 بانواعها الشوربة 1549610   

 2399 الخميرة 1549611   

 2399 باودر البيكنج 1549612   

 2399 خاصة بالسكري اغذية 1549613   

 2399 مصنع زعتر 1549614   

 2399 المايونيز 1549615   

 2399  أخرىاغذية  منتجات 1549699   

  المشروبات  صنع    155

  الروحية وتكريرها وخلطها ، إنتاج الكحول األثيلي  المشروبات تقطير   1551 

  كحول% 80الكحولية المقطرة تركيزها اكثر من  المشروبات  15511  

 2411 الويسكي 1551101   

 2411 البراندي 1551102   

 2411 جنال 1551103   

 2411 العرق 1551104   

 2411 مسكرة أخرى اشربة 1551199   

  الكحول األثيلي إنتاج  15512  

 2412  األثيلي المقطر الكحول إنتاج 1551201   

 2412 النقي السبيرتو 1551202   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  كحول %80كحولية تركيزها اقل من  مشروبات  15513  

 2413 كحول %80زها اقل من كحولية تركي مشروبات 1551301   

  النبيذ صنع   1552 

  العنب نبيذ  15521  

 2421 العنب الطازج الفوار نبيذ 1552101   

 2421 العنب الطازج عدا الفوار نبيذ 1552102   

 2421 عطرية موادوانبذة أخرى من العنب الطازج محتوي  خمور 1552103   

  من فواكه متنوعة انبذة  15522  

 2422 عدا نبيذ العنب مخمرةمن فواكه متنوعة   انبذة 1552201   

  ) الشعير( المشروبات الكحولية المشتقة من الملت  صنع   1553 

  البيرة من الشعير مع الكحول صنع  15531  

 2431 البيرة من الشعير مع الكحول صنع 1553101   

  انواع من الجعة أخرى من الشعير صنع  15532  

 2432 انواع من الجعة أخرى من الشعير صنع 1553201   

  المعدنية والمياه) غير الكحولية ( المشروبات المرطبة  صنع   1554 

  المرطبة  المشروبات صنع  15541  

 2449 بطعم الكوال/ الغازية  المياه 1554101   

 2449 بطعم الفواكه/ الغازية  المياه 1554102   

 2449 بالصودا/ الغازية  المياه 1554103   

 2449 بطعم الفواكه شراب 1554104   

 2449 البيرة بدون الكحول شراب 1554105   

 2449 مرطبة غير كحولية أخرى مشروبات 1554199   

  المعدنية المياه  15542  

 2441 معدنية نقية بدون منكهات مياه 1554201   

 2441  الثلج 1554202   

  منتجات التبغ صنع    16 مألقس

  منتجات التبغ صنع    160

  منتجات التبغ صنع   1600 

  السجائر والسيجار صنع  16001  

 2501 السجائر  صنع 1600101   

 2501 السيجار صنع 1600102   

  منتجات التبغ األخرى صنع  16002  

 2509 التنباك 1600201   

 2509 الغليون تيغ 1600202   

 2509 مطحون تبغ 1600203   

 2509 بطعم المعسل تبغ 1600204   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  المنسوجات  صنع    17 القسم

  ونسج وٕاتمام وتجهيز المنسوجات غزل    171

  المنسوجاتوغزل األلياف النسيجية ، نسج  تحضير   1711 

  مواد الغزل تجهيز  17111  

 2611 الحرير الخام وغسله تجهيز 1711101   

 2612 الحرير الخام مخلفات 1711102   

 2613 الصوف وغسله من الشحوم وصبغه تجهيز 1711103   

 2614 وندف الصوف والشعر تمشيط 1711104   

 2615 الصوف والشعر مخلفات 1711105   

 2616 القطن وتمشيطه تجهيز 1711106   

 2617 ومخلفاتها وأنسجة من الفيبر مجهز وليس مغزولة الجوت 1711107   

 2619 أخرى مجهزة ومنسلة وليست مغزولة أنسجة 1711199   

  الصناعية الخام المعدة للغزل األلياف  17112  

 2621 للغزلاأللياف التركيبية الخام المندوفة  تجهيز 1711201   

 2622 األلياف الصناعية الخام األخرى للغزل تجهيز 1711202   

  ل والخيوط من ألياف طبيعيةالغز صنع  17113  

 2631 من حرير خيوط 1711301   

 2632 غير مهيأ للبيع بالتجزئة فأكثر%85من صوف  خيوط 1711302   

 2633 للبيع بالتجزئة مهيأ %85من صوف أقل من  خيوط 1711303   

 2634 بالتجزئةمن شعر حيوانات أخرى غير مهيأ للبيع  خيوط 1711304   

 2635 من القطن للحياكة خيوط 1711305   

 2636 فأكثر %85نسبة قطن / من قطن عدا خيوط الحياكة خيوط 1711306   

 2637  %85 مننسبة قطن أقل / من قطن عدا خيوط الحياكة خيوط 1711307   

 2638 القطن  عداغزل من نسج نباتية أخرى  خيوط 1711399   

  من الورقخيوط الكتان والجوت وغيرها  وتشمل     

  وتركيبيةالغزل والخيوط من ألياف وشعيرات صناعية  صنع  17114  

 2641 حياكة من ألياف صناعية خيوط 1711401   

 2642 من البولستير أو اليوليماد ليست  صناعيةمن ألياف  خيوط 1711402   

  وغير مخصصة للبيع بالتجزئة للحياكة     

 2642 من البولستير أو اليوليماد ليست  عيةصنامن ألياف  خيوط 1711403   

  و مخصصة للبيع بالتجزئة للحياكة     

 2643 فاكثر وزنًا % 85تركيبية عدا خيوط الحياكة وتشمل  أليافمن  خيوط 1711404   

  المواد التركيبية من    

 2644 % 85تركيبية عدا خيوط الحياكة وتحتوي أقل من  أليافمن  خيوط 1711405   

  من المواد التركيبية وزناً     

 2645 فأكثرً % 85 تحتوي) عدا خيوط الحياكة(من ألياف صناعية  خيوط 1711406   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  من تلك المواد غير مخصصة للبيع بالتجزئة وزناً      

 2646 %85من  أقل  تحتوي) عدا خيوط الحياكة(من ألياف صناعية  خيوط 1711407   

  بالتجزئةعية غير مخصصة للبيع المواد الصنا من    

 2646 %85من  أقل  تحتوي) عدا خيوط الحياكة(من ألياف صناعية  خيوط 1711408   

  المواد الصناعية مخصصة للبيع بالتجزئة من    

  منسوجة من مواد طبيعية عدا القطن أقمشة  17115  

 2651 منسوجة من الحرير أو مخلفاته أقمشة 1711501   

 2652   الحيواناتمنسوجة من الصوف الخشن أوشعر  أقمشة 1711502   

  أو أكثر%85صوف أو شعر  تحتوي    

 2653 او الشعر  الممشط  الناعممنسوجة من الصوف  أقمشة 1711503   

  أو أكثر% 85صوف أو شعر تحتوي    

 2654 أقمشة منسوجة من الصوف الممشط أو الشعر تحتوي صوف أو شعر 1711504   

  %85أقل من      

 2655 الخيلمنسوجة من شعر حيوانات خشنة أخرى كشعر  أقمشة 1711505   

 2656 منسوجة من كتان اقمشة 1711506   

 2657 األلياف الطبيعية منوأقمشة أخرى ) الخيش(منسوجة من الجوت  أقمشة 1711507   

 2659 اخرى اوورق منسوجة أخرى من ألياف نباتية أو  أقمشة 1711599   

  منسوجة من القطن أقمشة  17116  

 2661 وزنها قطن وليس أكثر  وأكثرمن%85منسوجة من قطن تحتوي  أقمشة 1711601   

  المتر المربع في غم200 من     

 2662 من وزنها قطن وأكثر  وأكثر%85منسوجة من قطن تحتوي  أقمشة 1711602   

  مربعالمتر ال في غم200 من      

 2663 و مخلوطة قطن %85منسوجة من قطن تحتوي أقل من  أقمشة 1711603   

  تركيبية صناعية مواد مع     

 2669 أخرى منسوجة من قطن أقمشة 1711699   

  منسوجة من مواد صناعية تركيبية أقمشة  17117  

 2671 بوليميد  من مواد صناعية تركيبية مثل النايلون وال منسوجة أقمشة 1711701   

  ومتقاطعةرايون أو مواد متوازية  والبوليستيرأوالفسكوز    

 2672   %85أكثر من  علىمنسوجة من مواد صناعية تركيبية تحتوي  أقمشة 1711702   

  هذه المواد من    

 2673 منسوجة أخرى من خيوط صناعية أقمشة 1711703   

 2674 % 85كيبية وزنها أكثر من تر  أليافمنسوجة من  أقمشة 1711704   

  ألياف تركيبية من    

 2675 % 85وزنها أكثر من  صناعيةمنسوجة من ألياف  أقمشة 1711705   

  الياف صناعية من    

 2676 %85منسوجة من الياف صناعية تحتوي أقل من  أقمشة 1711706   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  مخلوطة مع قليل من القطن مواد     

 2677  %85تحتوي أقل من  صناعيةمنسوجة من الياف   أقمشة 1711707   

  الشعر  أومخلوطة مع قليل من الصوف  مواد    

 2679 اخرى من الياف صناعية  منسوجة أقمشة 1711799   

  خاصة أقمشة  17118  

 2681 )البشاكيرعدا (مخملية أو ذات وبر من القطن  أقمشة 1711801   

 2682 )عدا البشاكير( صناعيةأو ذات وبر من مواد تركيبية  مخملية أقمشة 1711802   

 2683 مخملية أو ذات وبر أخرى أقمشة 1711899   

  والمناشف وأخرى البشاكير  17119  

 2684 ذات وبر من القطن بشاكير 1711901   

 2685 واقمشة ذات وبر أخرى بشاكير 1711902   

 2688 منسوجة بالتجديل أقمشة 1711903   

 2689 ) زجاجيةالياف ( منسوجة من خيوط الفيبر جالس  أقمشة 1711904   

 2686 )غير الشرائط ( من قطن  غزي 1711905   

 2687 ) غير الشرائط ( مواد اخرى  من غزي 1711906   

  تجهيز المنسوجات إتمام   1712 

  ةصناعيتجهيز المنسوجات خارج صناعتها وألغراض  إتمام  17121  

 9715 األنسجة واألقمشة تبييض 1712101   

 9715 األنسجة واألقمشة صبغ 1712102   

 9715 األنسجة واألقمشة صقل 1712103   

 9715 األنسجة واألقمشة تنظيف 1712104   

 9715 على األنسجة واألقمشة الطباعة 1712105   

 9715 على األنسجة واألقمشة االتطريز 1712106   

  المنسوجات األخرى صنع    172

  المنسوجات الجاهزة بإستثناء الملبوسات صنع   1721 

  الحرامات وادثرة السفر/ البطانيات  17211  

 2711 الحرامات من مواد تركيبية/البطانيات 1721101   

 2711 الحرامات من مواد الصوف/البطانيات 1721102   

 2711 وادثرة السفر حرامات 1721103   

 2711 حرامات من مواد اخرى/بطانيات 1721199   

  والبياضات والستائر الشراشف  17212  

 2712 وبياضات أسرة شراشف 1721201   

 2712 طاوالت شراشف 1721202   

 2712 للحمام شراشف 1721203   

 2712 للمطابخ شراشف 1721204   

  الستائر  17213  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2713 عهابأنوا ستائر 1721301   

 2713 لألسرة والنوافذ زخارف 1721302   

  تأثيث أخرى مواد  17214  

 2714 للبيع بالتجزئة مهيأةومفارش منسوجة مزخرفة أو ملونة للطاوالت  طقم 1721401   

 2714 بالتجزئة للبيعمهيأة ) كنفة ( ألغراض التطريز  منسوجات 1721402   

 2714 رىتأثيثية أخ منسوجات 1721499   

  وشنط  أكياس  17215  

 2715 من القماش للتعبئة أكياس 1721501   

 2715 من القماش للتعبئة شنط 1721502   

  مشمعة ومقواة أقمشة  17216  

 2716 خيام أقمشة 1721601   

 2716  للقواربأشرعة  أقمشة 1721602   

 2716 مظالت للمحالت أقمشة 1721603   

 2716 سيارات أغطية 1721604   

 2716 الهواء فرشات 1721605   

  الباراشوتات  17217  

 2717 الهبوط بالطائرات مظالت 1721701   

  والفرشات والمخدات اللحف  17218  

 2716 محشوة صوف لحف 1721801   

 2716 محشوة قطن لحف 1721802   

 2716 محشوة ديباج لحف 1721803   

 2716 محشوة صوف اتفرش 1721804   

 2716 محشوة قطن فرشات 1721805   

 2716 محشوة ديباج فرشات 1721806   

 2716 محشوة صوف مخدات 1721807   

 2716 محشوة قطن مخدات 1721808   

 2716 محشوة ديباج مخدات 1721809   

 2716 محشوة اسفنج مخدات 1721810   

 2716 محشوة بوفات 1721811   

 2716 محشوة مساند 1721812   

 2716 نوم أكياس 1721813   

 2716 ومخدات متنوعة اخرى لحف 1721899   

  جاهزة أخرى منسوجات  17219  

 2719 والرايات األعالم 1721901   

 2719 أطباق مناشف 1721902   

 2719 أرضيات مماسح 1721903   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2719 للنجاة ستر 1721904   

 2719 اقمشة مطرزة يدوياً  عقط 1721905   

 2719 جاهزة اخرى عدا المالبس منسوجات 1721999   

  البسط والسجاد صنع   1722 

  البسط صناعة  17221  

 2721 لألرضيات مصنوعة من أقمشة مضفورة بسط 1722101   

 2721 من خيوط ومن نفاية الصوف أو القطن  مصنوعةلألرضيات  بسط 1722102   

  ألياف صناعي أو    

 2722   الجوتمن ألياف وخيوط من  ومنسوجة  مصنوعةلألرضيات  بسط 1722103   

  غيرها من األلياف أو    

 2729 من الياف متنوعة اخرى مصنوعةلالرضيات   بسط 1722199   

  الحصر البالستيكية صناعة  17222  

 2729 الحصر من النايلون صناعة 1722201   

  السجاد صناعة  17223  

 2729 من الصوف  السجاد صناعة 1722301   

 2729 السجاد من الصوف واأللياف التركيبية صناعة 1722302   

 2729 السجاد من القطن واأللياف التركيبية صناعة 1722303   

 2729 السجاد من مواد متنوعة صناعة 1722304   

  السجاد اليدوي صناعة  17224  

 2729 السجاد اليدوي من صوف صناعة 1722401   

 2729 متنوعةالسجاد اليدوي من وبر او مواد اخرى  صناعة 1722402   

  الحبال الغليظة والحبال والمصيص والشباك صنع   1723 

  من ألياف نسيجية  الغليظة الحبال  17231  

 2731 بنايلون أومطاط مغطاهالغليظة من ألياف المصيص اوالقنب غير  الحبال 1723101   

 2731 بنايلون أو مطاط مغطاهالغليظة من ألياف المصيص او القنب  الحبال 1723102   

 2731 )النايلون ( الغليظة من مواد تركيبية  الحبال 1723103   

  من ألياف نسيجية  الرفيعة الحبال  17232  

 2731 بنايلون أو مطاط غطاهمالرفيعة من ألياف المصيص او القنب  الحبال 1723201   

 2731 بنايلون أومطاط غيرمغطاهالرفيعة من ألياف المصيص او القنب  الحبال 1723202   

 2731 ) النايلون (  تركيبيةالرفيعة من مواد  الحبال 1723203   

  المصيص والقنب الرفيعة خيوط  17233  

 2731 المصيص الرفيعة خيوط 1723301   

 2731 القنب الرفيعة خيوط 1723302   

 2731 النايلون لغير اغراض النسيج خيوط 1723303   

  من ألياف نسيجية  الصيد شباك  17234  

 2732 )القنب(الصيد من ألياف نسيجية  شباك 1723401   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2732 )نايلون(الصيد من ألياف نسيجية  شباك 1723402   

  موضع أخرمنسوجات أخرى غير مصنفة في  صنع   1729 

  وأقمشة منسوجة وعالمات تجارية شرائط  17291  

 2791 وأقمشة منسوجة مجمعة بمادة الصقة شرائط 1729101   

 2791 إلخ....شارات / نمر/ تجارية  عالمات 1729102   

  للزخرفة ودانتيل ومطرزات حاشية  17292  

 2791 ضفائر وكرات/للزخرفة  حاشية 1729201   

 2791 الدانتيل 1729202   

 2791 تل/مشبكة ذات رسوم مكررة  أقمشة 1729203   

 2791 على شكل شرائط وقطع مطرزات 1729204   

  اللباد  17293  

 2792 مشرب عادي لباد 1729301   

 2792 مغطى أو مطلي لباد 1729302   

  المشربة أو المطلية األقمشة  17294  

 2799 أو مطلية بللدائنمشربة  أقمشة 1729401   

  الحشو  17295  

 2799 من مواد نسيجية للحفاظات حشو 1729502   

 2799 من مواد نسيجية ألغراض متنوعة حشو 1729501   

  البريم والمغيط خيوط  17296  

 2799 بريم خيوط 1729601   

 2799 المغيط 1729602   

  وأنسجة معالجة أو مغطاه أقمشة  17297  

 2799 لإلطاراتمنسوجة من خيوط   أقمشة 1729701   

 2799 شفافة لنقل الرسوم أنسجة 1729702   

 2799 مقساه أنسجة 1729703   

 2799 محضرة ألستخدام الرسامين أقمشة 1729704   

 2799 منشاه أقمشة 1729705   

 2799 مصمغة أقمشة 1729706   

  نسيجية فتائل  17298  

 2799 نسيجية منسوجة أو مصنرة فتائل 1729801   

 2799 )شنبر(غاز وهاجة فتائل 1729802   

 2799 نسيجية خراطيم 1729803   

  نسيجية أخرى مقواة أو غير مقواة منتجات  17299  

 2799 او التصفية  للتنخيل الشاش 1729901   

 2799 أخرىنقل حركة مقواة أو غير مقواة بمادة  سيور 1729902   

 2799 أخرى من مواد نسيجية منتجات 1729999   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  األقمشة وأصناف من التريكو والكروشيه صنع    173

  األقمشة وأصناف من التريكو والكروشيه صنع   1730 

  تريكو أقمشة  17301  

 2811 من التريكو بكافة أشكالها أقمشة 1730101   

  نفسهافي الوحدة ومالبس جاهزة من التريكو  نسج  17302  

 2822 جرسية/تريكو  قمصان 1730201   

 2822 تريكو رجالية بلوفرات 1730202   

 2822 تريكو نسائية بلوفرات 1730203   

 2822 تريكو لالوالد بلوفرات 1730204   

 2822 تريكو للبنات بلوفرات 1730205   

 2822 تريكو لالطفال بلوفرات 1730206   

 2822 جاكيتات تريكو/ سترات 1730207   

 2822 من التريكو سراويل 1730208   

 2822 بيبي من التريكو أطقم 1730209   

 2822 ستاتي من التريكو فساتين 1730210   

 2822 بناتي من التريكو فساتين 1730211   

 2822 من التريكو تنانير 1730212   

 2822 ستاتي من التريكو بالطين 1730213   

 2822 بناتي من التريكو بالطين 1730214   

 2822 أطفال من التريكو بالطين 1730215   

 2822 تريكو شاالت 1730216   

 2822 تريكو لفحات 1730217   

 2822 منسوجة من خيوط طواقي 1730218   

 2822 الوحدةمالبس اخرى من أقمشة تريكو في نفس  صنع 1730299   

  لجواربا صنع  17303  

 2821 قصيرة رجالية جوارب 1730301   

 2821 طويلة رجالية جوارب 1730302   

 2821 قصيرة نسائية جوارب 1730303   

 2821 طويلة نسائية جوارب 1730304   

 2821 )كولون اطفال ( مع كلوت لالطفال  جوارب 1730305   

 2821 )كولون للكبار ( مع كلوت للكبار  جوارب 1730306   

 2821 للرياضة جوارب 1730307   

 2821 متنوعة اخرى جوارب 1730399   
  المالبس، تهيئة وصبغ الفراء صنع    18 القسم

  المالبس بإستثناء المالبس الفرائية صنع    181

  المالبس بإستثناء المالبس الفرائية صنع   1810 
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  )  أجرة ( واد مقدمة من الغيرالرجالية واألوالد من م المالبس صنع  18101  

 2823 )أجرة ( من الغير مقدمةالمالبس الرجالية واألوالد من مواد  صنع 1810101   

  ) أجرة ( النسائية والبنات من مواد مقدمة من الغير المالبس صنع  18102  

 2823 ) أجرة ( النسائية والبنات من مواد مقدمة من الغير المالبس صنع 1810201   

  ) اجرة ( من مواد مقدمة من الغير  المشتركةالمالبس  صنع  18103  

 2823 ) اجرة ( من مواد مقدمة من الغير  المشتركةالمالبس  صنع 1810301   

  المالبس من مواد مشتراة صنع  18104  

 2822 واألوالد  التريكوللرجالالبدالت من اقمشة  صنع 1810401   

 2822 واألوالد للرجالمعاطف والجاكيتات من اقمشة التريكو ال صنع 1810402   

 2822 للرجال واألوالد  التريكوالبالطين من اقمشة  صنع 1810403   

 2822 واألوالد   للرجالالقمصان من التريكو  صنع 1810404   

 2822 للرجال واألوالد   البيجامات صنع 1810405   

 2822 واألوالدية من التريكو للرجال المالبس الداخل صنع 1810406   

 2822 والبنات للنساءالبدالت والمعاطف والجاكيتات من التريكو  صنع 1810407   

 2822 التنانير من التريكو للنساء والبنات صنع 1810408   

 2822 البالطين من التريكو للنساء والبنات صنع 1810409   

 2822 والبناتن التريكو للنساء القمصان والباليز م صنع 1810410   

 2822 والبناتالمالبس الداخلية من التريكو للنساء  صنع 1810411   

 2822 والبنات للنساءقمصان النوم والبيجامات من التريكو  صنع 1810412   

 2822 البالطين من التريكو لألطفال والرضع صنع 1810413   

 2822 التريكو لألطفال والرضع  منالقمصان والباليز  صنع 1810414   

 2822 والرضعالمالبس الداخلية من التريكو لألطفال  صنع 1810415   

 2822 والرضع لألطفالقمصان النوم والبيجامات من التريكو  صنع 1810416   

 2823 للرجال واألوالد من اقمشة صوفية اوقطنية اوتركيبية    البدالت صنع 1810417   

 2823 للرجال واألوالد من اقمشة صوفية اوقطنية اوتركيبية    الجاكيتات صنع 1810418   

 2823 للرجال واألوالد من اقمشة صوفية اوقطنية اوتركيبية    البالطين صنع 1810419   

 2823 للرجال واألوالد من اقمشة صوفية اوقطنية اوتركيبية    االقمصان صنع 1810420   

 2823 للرجال واألوالد من اقمشة صوفية اوقطنية اوتركيبية    اماتالبيج صنع 1810421   

 2823 داخلية للرجال واألوالد من اقمشة صوفيةاوقطنية اوتركيبية    مالبس صنع 1810422   

 2823 للنساء والبنات من اقمشة صوفية او قطنية او تركيبية   القمصان صنع 1810423   

 2823 والبنات من أقمشة صوفية أو قطنية أو تركيبية   ءالباليزللنسا صنع 1810424   

 2823 للنساء والبنات من اقمشة صوفية او قطنية او تركيبية  البدالت صنع 1810425   

 2823 للنساء والبنات من اقمشة صوفية او قطنية او تركيبية  الجاكيتات صنع 1810426   

 2823 اقمشة صوفية او قطنية او تركيبية  للنساء والبنات من الفساتين صنع 1810427   

 2823 للنساء والبنات من اقمشة صوفية او قطنية او تركيبية  التنانير صنع 1810428   

 2823 للنساء والبنات من اقمشة صوفية او قطنية او تركيبية  البالطين صنع 1810429   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2823 ة صوفيةاوقطنيةاوتركيبية الداخلية للنساء والبنات من اقمش المالبس صنع 1810430   

 2823 النوم للنساء والبنات من اقمشة صوفية اوقطنية اوتركيبية  قمصان صنع 1810431   

 2823 بدالت أطفال من أقمشة قطنية أو صوفية أو تركيبية صنع  1810432   

 2823 جاكبتات أطفال من أقمشة قطنية أو صوفية أو تركيبية صنع  1810433   

 2823 قمصان أطفال من أقمشة قطنية أو صوفية أو تركيبية صنع  1810434   

 2823 بالطين أطفال من أقمشة قطنية أو صوفية أو تركيبية صنع  1810435   

 2823 بيجامات أطفال من أقمشة قطنية أو صوفية أو تركيبية صنع  1810436   

 2823 أو صوفية أو تركيبية مالبس داخلية أطفال من أقمشة قطنية صنع  1810437   

 2823 اطقم رضع من أقمشة قطنية أو صوفية أو تركيبية صنع  1810438   

 2823 مالبس عمال من أقمشة قطنية أو صوفية أو تركيبية صنع  1810439   

 2823 مالبس للسباحة من أقمشة قطنية أو صوفية أو تركيبية صنع  1810440   

 2823 تزلج من أقمشة قطنية أو صوفية أو تركيبيةمالبس لل صنع  1810441   

 2823 تركيبيةللرياضة من أقمشة قطنية أو صوفية أو  بدالت 1810442   

 2823 للرياضة شورتات 1810443   

 2823  صداري 1810444   

 2823 من القماش احزمة 1810445   

 2823 وضمادات من القماش مشدات 1810446   

 2823 بالطين التحما 1810447   

 2823 ضم الشعر من القماش شبكات 1810448   

 2823 مناديل 1810449   

 2823 حطات 1810450   

 2823 تريكو شاالت 1810451   

 2823 اقمشة شاالت 1810452   

 2823 حجابات 1810453   

 2823  اربطة 1810454   

 2823 من القماش قفازات 1810455   

 2823 من القماش قبعات 1810456   

 2826 والبالستيك المطاطمصنوعة من اللباد أو من مواد أخرى عدا  قبعات 1810457   

 2823 آخراخرى من القماش غير مذكورة في مكان  مالبس 1810499   

  المالبس الجلدية صنع  18105  

 2824 سترات رجالية من جلد طبيعي اوصناعي صنع 1810501   

 2824 سترات والدية من جلد طبيعي اوصناعي صنع 1810502   

 2824 سترات نسائية من جلد طبيعي اوصناعي صنع 1810503   

 2824 بالطين رجالية من جلد طبيعي اوصناعي صنع 1810504   

 2824 بالطين والدية من جلد طبيعي اوصناعي صنع 1810505   

 2824 وصناعيبالطين نسائية من جلد طبيعي ا صنع 1810506   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2824 فساتين نسائية من جلد طبيعي اوصناعي صنع 1810507   

 2824 تنانير نسائية من جلد طبيعي اوصناعي صنع 1810508   

 2824 عادية من جلد طبيعي اوصناعي قفازات 1810509   

 2824 )مع جلد  الفراءتشمل قبعات ( من جلد طبيعي اوصناعي  قبعات 1810510   

 2824 اوصناعي  طبيعيمالبس للسباحة من جلد  صنع 1810511   

 2824  اوصناعيمالبس للتزلج من جلد طبيعي  صنع 1810512   

 2824 اوصناعي  طبيعيمالبس لالطفال من جلد  صنع 1810513   

 2825 للرجال واألوالد من أقمشة مبطنة أو مشربة بالمطاط   المالبس صنع 1810514   

  مواد أخرى أوأو النايلون   تيكالبالس أو     

 2825 للنساء والبنات من أقمشة مبطنة أو مشربة بالمطاط أو   المالبس صنع 1810515   

  مواد أخرى أوأو النايلون   البالستيك    

 2825 لألطفال والرضع من أقمشة مبطنة أو مشربة بالمطاط  المالبس صنع 1810516   

  يلون أو مواد أخرىالبالستيك أو النا أو    

  وصنع الفراء، صنع أصناف من الفراء تهيئة    182

  وصنع الفراء، صنع أصناف من الفراء تهيئة   1820 

  الفراء مثل القشط والتنظيف والدباغة والتبييض والجز  جلد تهيئة  18201  

 2831 لجز الفراء مثل القشط والتنظيف والدباغة والتبييض وا جلد تهيئة 1820101   

  الطبيعيالمالبس وأجزاء أخرى من الفراء  صناعة  18202  

 2832 كاملة من الفراء الطبيعي مالبس 1820201   

 2832 الفراء الطبيعي منمن المالبس   أجزاء 1820202   

  الطبيعيالبسط والمفارش واالمناشف من الفراء  صناعة  18203  

 2832 ش من الفراء الطبيعيالبسط والمفار  صناعة 1820301   

 2832 المناشف ومواد أخرى من الفراء الطبيعي صناعة 1820302   

 2832 الطبيعيفوط التلميع ومواد أخرى من الفراء  صناعة 1820303   

  الفراء الصناعي صنع  18204  

 2832 أقمشة الفراء الصناعي صنع 1820401   

  الفراء الصناعي المالبس وأجزاؤها من صناعة  18205  

 2833 المالبس الكاملة من الفراء الصناعي صناعة 1820501   

 2833 من المالبس من الفراء الصناعي أجزاء  صناعة 1820502   

  الصناعيالبسط والمفارش والمناشف من الفراء  صناعة  18206  

 2833 البسط والمفارش من الفراء الصناعي صناعة 1820601   

 2833 المناشف من الفراء الصناعي صناعة 1820602   

 2833 الصناعيفوط التلميع ومواد أخرى من الفراء  صناعة 1820603   
 صنع حقائب المتعة وحقائب اليد والروج واألعنة واألحذية،الجلود  وتهيئة دبغ    19 القسم

  عنة صنع حقائب المتعة وحقائب اليد والروج واأل،الجلود  وتهيئة دبغ    191

    الجلودوتهيئة  دبغ   1911 
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  الجلد المدبوغ إنتاج  19111  

 2912 أغنام مدبوغ جلد 1911101   

 2912 أبقار مدبوغ جلد 1911102   

 2912 اخرى مدبوغة جلود 1911199   

  الشمواه إنتاج  19112  

 2911 الشمواه إنتاج 1911201   

  د تركيبيةأخرى بدون شد وجلو  جلود  19113  

 2913 لماعة أو ممعدنة جلود 1911301   

 2913 تركيبية ذات قاعدة جلدية جلود 1911302   

  والسروج واألعنة ذلكوحقائب اليد وما شابه ،حقائب األمتعة  صنع   1912 

  حقائب األمتعة صنع  19121  

 2922 حقائب األمتعة من الجلد الطبيعي صنع 1912101   

 2922 حقائب األمتعة من الجلد الصناعي صنع 1912102   

 2922 حقائب األمتعة من الجلد والنايلون صنع 1912103   

 2922 حقائب األمتعة من الجلد واألقمشة صنع 1912104   

 2922 حقائب األمتعة من الجلد والورق صنع 1912105   

 2922 نايلون/ جلد / قماشحقائب األمتعة األخرى من مواد متنوعة  صنع 1912199   

  حقائب يد السيدات صنع  19122  

 2922 حقائب اليد من الجلد الطبيعي صنع 1912201   

 2922 حقائب اليد من الجلد الصناعي صنع 1912202   

 2922 حقائب اليد من الجلد والنايلون صنع 1912203   

 2922 حقائب اليد من الجلد واألقمشة صنع 1912204   

 2922 حقائب اليد من الجلد والورق صنع 1912205   

 2922 نايلون/  جلد/ حقائب اليد األخرى من مواد متنوعة قماش صنع 1912207   

  المدرسية الحقائب  19123  

 2922 الحقائب المدرسية من الجلد الطبيعي صنع 1912301   

 2922 الحقائب المدرسية من الجلد الصناعي صنع 1912302   

 2922 الحقائب المدرسية من الجلد والنايلون صنع 1912303   

 2922 الحقائب المدرسية من الجلد واألقمشة صنع 1912304   

 2922 الحقائب المدرسية من الجلد والورق صنع 1912305   

 2922 نايلون/ جلد / قماشالحقائب المدرسية األخرى من مواد متنوعة  صنع 1912306   

  السروج واألعنة عصن  19124  

 2921 السروج للخيل وخالفة صنع 1912401   

  منتجات جلدية غير مصنفة في موضع آخر صنع  19125  

 2923 الصناعي/أحزمة الساعات من الجلد الطبيعي صنع 1912501   

 2929 الصناعي/الجلد الطبيعي مناألحزمة العادية   صنع 1912502   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 2929 من الجلد الطبيعي أوالصناعيأخرى  صناعات 1912599   

  األحذية صنع    192

  األحذية صنع   1920 

  العادية األحذية  19201  

 2931  طبيعي جلدوجه مطاط أو بالستيك ونعل   وأوالدرجالية  أحذية 1920101   

 2932 مطاط أو بالستيك ونعلرجالية وأوالد وجه مطاط أو بالستيك  أحذية 1920102   

 2932 أو بالستيك مطاطوشباشب رجالية وأوالد وجه مطاط ونعل  صنادل 1920103   

 2933 وأوالد وجه جلد طبيعي عدا أحذية الرياضة ونعل مطاط  رجالية أحذية 1920104   

  بالستيك أو    

 2933 مطاط أوبالستيك ونعلوشباشب رجالية وأوالد وجه جلد طبيعي  صنادل 1920105   

 2933 وأوالد وجه جلد طبيعي ونعل جلد طبيعي عدا الرياضية  رجالية أحذية 1920106   

 2933 جلد طبيعي ونعلوشباشب رجالية وأوالد وجه جلد طبيعي  صنادل 1920107   

 2934 مطاطونعل   الرياضةرجالية وأوالد وجه قماش عدا أحذية  أحذية 1920108   

 2934 مطاط  ونعلماش رجالية وأوالد وجه ق شباشب 1920109   

 2931  طبيعي جلدوجه مطاط أو بالستيك ونعل   وبناتنسائية  أحذية 1920110   

 2932 مطاط أو بالستيك ونعلنسائية وبنات وجه مطاط أو بالستيك  أحذية 1920111   

 2932 نسائية وبناتية وجه مطاط ونعل مطاط  وشباشبوبوابيج  صنادل 1920112   

  يكبالست أو    

 2933 وبناتية وجه جلد طبيعي عدا أحذية الرياضة ونعل مطاط  نسائية أحذية 1920113   

  بالستيك أو    

 2933 مطاط أو بالستيك ونعلوشباشب نسائية وبناتية وجه جلد طبيعي  صنادل 1920114   

 2933 وبناتيه وجه جلد طبيعي عدا أحذية الرياضة ونعل   نسائية أحذية 1920115   

  طبيعي جلد     

 2933 جلد طبيعي ونعلوشباشب نسائية وبناتية وجه جلد طبيعي  صنادل 1920116   

 2934 ونعل مطاط الرياضةنسائية وبناتية وجه قماش عدا أحذية  أحذية 1920117   

 2934 )  عدا أحذية الرياضة(وشباشب نسائي وبناتي وجه قماش وبوابيج صنادل 1920118   

  بالستيك أو مطاط ونعل 1920119   

 2931 طبيعي  جلدبالستيك ونعل   أواطفال وجه مطاط  أحذية 1920120   

 2932 بالستيك أواطفال وجه مطاط أو بالستيك ونعل مطاط  أحذية 1920121   

 2932 أو بالستيك مطاطوبوابيج وشباشب ناطفال وجه مطاط ونعل  صنادل 1920122   

 2933 وجه جلد طبيعي عدا أحذية الرياضة ونعل مطاط اوبالستيك  اطفال أحذية 1920123   

 2933 بالستيك أووشباشب اطفال وجه جلد طبيعي ونعل مطاط  صنادل 1920124   

 2933 وجه جلد طبيعي عدا أحذية الرياضة ونعل جلد طبيعي   اطفال أحذية 1920125   

 2933 طبيعيعي ونعل جلد وشباشب اطفال وجه جلد طبي صنادل 1920126   

 2934 مطاط ونعلاطفال وجه قماش عدا أحذية الرياضة  أحذية 1920127   

 2934 )  عدا أحذية الرياضة(وشباشب نسائي وبناتي وجه قماش وبوابيج صنادل 1920128   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  بالستيك أو مطاط ونعل    

 2934 متنوعة غير مذكورة في مكان آخر احذية 1920199   

  الرياضية األحذية  19202  

 2941 التزحلق على الجليد أحذية 1920201   

 2941 التزحلق على األرض أحذية 1920202   

 2942 التنس أحذية 1920203   

 2942 كرة السلة أحذية 1920204   

 2942 السباق والركض أحذية 1920205   

 2942 الجمباز احذية 1920206   

 2942 ضية للكبار متعددة االستعمالريا احذية 1920207   

 2942 رياضية للصغار متعددة االستعمال احذية 1920208   

 2942 رياضية أخرى أحذية 1920299   

  أخرى أحذية  19203  

 2951 مقواة بمقدمة معدنية أحذية 1920301   

 2951 خشبية وأحذية خاصة أخرى أحذية 1920399   

  األحذية أجزاء  19204  

 2960 أحذية من الجلد وجوه 1920401   

 2960 أحذية من المطاط أو البالستيك وجوه 1920402   

 2960 من المطاط أو البالستيك نعل 1920403   

 2960 ظبان لألحذية/ بطانة 1920404   

 2960  لألحذيةأوغطاء  خف 1920405   

 2960 أخرى لألحذية أجزاء  1920499   
  الخشبية والفلين بإستثناء األثاث ،  والمنتجاتالخشب  صنع    20 القسم

  األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر صنع    

  الخشب وسحجه نشر    201

  الخشب وسحجه نشر   2010 

  األلواح الخشبية من الكتل نشر  20101  

 3110 أكثر أوملم  6ألواح خشبية طويلة من الزان بسمك  نشر 2010101   

 3110 أكثر أوملم  6ألواح خشبية طويلة من البلوط بسمك  نشر 2010102   

 3110 ملم أو أكثر 6ألواح خشبية طويلة من الخشب األبيض بسمك  نشر 2010103   

 3110 ملم أو أكثر 6ألواح خشبية طويلة من الخشب األحمر بسمك  نشر 2010104   

 3110 ملم أو أكثر 6 بسمكن األنواع األخرى ألواح خشبية طويلة م نشر 2010105   

 3110 ألواح خشبية مسطحة نشر 2010106   

  سكة حديد غير منقوع ومعالج كيماوياً  خشب 2010107   

 3110 مسطحةاخرى من األخشاب منشورة الواح او  انواع 2010199   

  وتشريح وتقشير الخشب الى شرائح تقطيع  20102  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3110 وتشريح وتقشير الخشب الى شرائح عتقطي 2010201   

  وتشريب الخشب بمواد كيماوية نقع  20103  

 3131 وتشريب الخشب بمواد كيماوية نقع 2010301   

  نجارة الخشب والخشب المطحون صنع  20104  

 3122 خشب  نجارة 2010401   

 3122 مطحون خشب 2010402   

 3123 صغيرة من الخشب رقائق 2010403   

  مشكل من جميع الجهات خشب  20105  

 3121 مشكل من جميع الجهات خشب 2010501   

 3121 األرضيات والمسارح الغير مزخرف خشب 2010502   

  عوارض السكه الحديد المنقوع خشب  20106  

 3132 كيماوية بموادعوارض السكه الحديدية المنقوع ومعالج  خشب 2010601   

  الضفرالمنتجات الخشبية والفلين والقش ومواد  عصن    202

  ،صنع الخشب المصفح ،  الخشبالصفائح من قشرة  صنع   2021 

  الخشبية وغير ذلك من ألواح الخشب واأللواح     

  ملم 6صفائح من قشرة الخشب ال تزيد سماكة عن  صنع  20211  

 3151 ملم 6 صفائح من الخشب ال تزيد سماكة عن صنع 2021101   

  الخشب المضغوط صنع  20212  

 3152 المصفح الخشب 2021201   

 3152 مضغوط حبيبي خشب 2021202   

  المكبوسة) طبقات(ألواح الخشب الرقائقي  صنع  20213  

 3141 ) الساندويش( الخشب الرقائقي من ألواح ورقائق  صنع 2021301   

 3142 )ابالكاج ( ألواح من طبقات وصفائح من القشورالرقائقي و  الخشب  صنع 2021302   

 3143 رقائق وألواح اخرى من المواد الخشبية صنع 2021303   

 3144 األخرى الخشبيةألواح الفيبر من الخشب أو المنتجات  صنع 2021304   

 3144 الواح خشبية مكبوسة متنوعة اخرى صنع 2021399   

  والمنشآت لألبنيةوقطع األخشاب المعدة مصنوعات النجارة  صنع   2022 

  األخشاب ألغراض البناء صنع  20221  

 3160  الخشبيةالعوارض  صنع 2022101   

 3160 دعائم األسقف صنع 2022102   

 3160 السقاالت الخشبية صنع 2022103   

  األخشاب المعدة للمنشآت واألبنية صنع  20222  

 3160 ب وشبابيك من الخشبأطر أبوا صنع 2022201   

 3160 أبواب خشبية صنع 2022202   

 3160 شبابيك خشبية صنع 2022203   

 3160 أباجورات خشبية صنع 2022204   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3160 ساللم خشبية صنع 2022205   

 3160 دربزينات خشبية صنع 2022206   

 3160 خشبية لألسقف ألواح 2022207   

 3160 لألرضيات مجمعةخشبية  ألواح 2022208   

 3160 والجدرانقوالب وألواح محدبة ألغراض األسقف  صنع 2022209   

 3160 قطع المصنوعات السابقة غير مجمعة صنع 2022210   

  نفسهامصنوعات النجارة المصنوعة في الوحدة  تركيب  20223  

 3160 نفسهامصنوعات النجارة المصنوعة في الوحدة  تركيب 2022301   

  المباني الخشبية الجاهزة صنع  20224  

 3160 المباني الخشبية الجاهزة صنع 2022401   

  األوعية الخشبية صنع   2023 

  الصناديق وعلب التعبئة صنع  20231  

 3170 الصناديق الخشبية صنع 2023101   

 3170 علب التعبئة الخشبية صنع 2023102   

  لخشبيةالبراميل ا صنع  20232  

 3170 البراميل الخشبية صنع 2023201   

  األحواض الخشبية صنع  20233  

 3170 األحواض الخشبية صنع 2023301   

  البكرات واألنابيب الخشبية صنع  20234  

 3170 البكرات واألنابيب الخشبية صنع 2023401   

  منصات وألواح التحميل الخشبية صنع  20235  

 3710  الخشبيةالمشاتيح  صنع 2023501   

 خشبية أخرى وأصناف من الفلين ومن القش ومواد الضفر منتجات صنع   2029 

  الخشب  مخارطمنتجات  صنع  20291  

 3191 أيدي مكانس وفؤوس وغيرها صنع 2029101   

 3191 ايدي وارجل محفورة خاصة باألثاث صنع 2029102   

 3191 ذيةقوالب األح صنع 2029103   

  منتجات المخارط لتحف الزينة الخشبية صنع  20292  

 3191 تماثيل خشبية للزينة صنع 2029201   

 3191 لوحات من الخشب المنقوش والمطعم صنع 2029202   

 3191 علب المجوهرات المطعمة والمحفورة صنع 2029203   

 3191 منتجات مخارط الخشب اخرى صنع 2029299   

  أوعية وأدوات منزلية خشبية صنع  20293  

 3191 مغارف ومعالق خشبية صنع 2029301   

 3191 أواني منزلية خشبية صنع 2029302   

 3191 أدوات منزلية خشبية متنوعة صنع 2029399   



 55 

 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  أثاث منزلي بالحائط وغير قائم على األرض صنع  20294  

 3191 معلقة خزائن خشبية في الحائط أو صنع 2029401   

 3191 مالبس خشبية على الحائط  عالقات صنع 2029402   

 3191 أثاث خشبي آخر غير قائم على األرض صنع 2029403   

  أدوات صغيرة خشبية صنع  20295  

 3191 بكرات صغيرة خشبية صنع 2029501   

 3191 أغطية قناني خشبية صنع 2029502   

 3191 أخرى أدوات صغيرة صنع 2029599   

  البراويز الخشبية صنع  20296  

 3191 البراويز الخشبية للصور واللوحات صنع 2029601   

 3191 البراويز الخشبية للمرايا صنع 2029602   

  أصناف من الفلين الطبيعي صنع  20297  

 3192 الفلين الطبيعي تجهيز 2029701   

 9192 عيأصناف من الفلين الطبي صنع 2029702   

  منتجات من القش اوالحلفا او الجريد صنع  20298  

 3192 الحصر من القش أو الحلفا او الجريد صنع 2029801   

 3192 السالل من القش أو الحلفا او الجريد صنع 2029802   

 3192 الصواني من القش أو الحلفا او الجريد صنع 2029803   

 3192 الجريدالقش أو الحلفا او  أواني منزلية من صنع 2029804   

 3192 من القش أو الحلفا او الجريد مكانس  صنع 2029805   

 3192 أرجل من القش أو الحلفا او الجريد مماسح  صنع 2029806   

 3192 في مكان آخر مذكورةمنتجات من القش اوالحلفا او الجريد غير  صنع 2029899   
  الورق الورق ومنتجات صنع    21 القسم

  الورق ومنتجات الورق صنع    210

  )الكرتون(عجائن الورق والورق القوى  صنع   2101 

  عجائن الورق  صنع  21011  

 3211 كيماوياً العجائن من لب الخشب ميكانيكيًا أو  صنع 2101101   

 3211 العجائن من نسائل القطن صنع 2101102   

 3211 د سليولوزية ليفية أخرىالعجائن من موا صنع 2101103   

 3211 العجائن من النفايات صنع 2101104   

  الورق والكرتون غير المطلي صنع  21012  

 3212 شكل لفات  علىورق الكرتون غير المطلي  صنع 2101201   

 3212 ورق الجرائد والصحف صنع 2101202   

 3212 بةأنواع أخرى من ورق الطباعة والكتا صنع 2101299   

  المطليالورق الخاص بالمناديل والفوط غير  صنع  21013  

 3213 الخاص بالمناديل  الورق صنع 2101301   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3213 بالفوط  الخاصالورق  صنع 2101302   

 3213 سليولوزيةلفائف من السليولوز وأنسجة من ألياف  صنع 2101303   

  لورقورق الكرافت وأنواع أخرى من ا صنع  21014  

 3213 ورق كرافت غير مطلي صنع 2101401   

 3213 أنواع أخرى من ورق الكرافت غير المطلي صنع 2101402   

 3213 ورق مخطط شبه معالج كيماويًا وغير مطلي صنع 2101403   

 3213 كرتون غير مطلي وورقورق مزدوج   صنع 2101404   

 3213 كبيرة لفائفعلى شكل  أنواع أخرى مثل ورق السجاد صنع 2101405   

 3213 الورق غير المنفذ للشحم صنع 2101406   

 3213 ورق النشاف صنع 2101407   

 3213 الورق المصقول الشفاف صنع 2101408   

 3213 الورق المصقول نصف الشفاف صنع 2101409   

 3213 الورق المموج وورق الكريب صنع 2101410   

 3213 )ورق نباتي(اع الرق صنع 2101411   

 3213 الورق المصقول صنع 2101412   

 3213 ورق التغليف صنع 2101413   

 3213 ورق متعدد الطبقات مصفح داخليًا بالقار صنع 2101414   

 3213 ورق السجائر باحجام كبيرة صنع 2101415   

 3213 انواع اخرى من الورق الكرافت صنع 2101499   

  والكرتون المعالج قالور  21015  

 3214 المشربالمركب والكرتون غير المطلي أو غير  الورق 2101501   

 3214 والمخرموورق الكرتون المموج والكريب والمزخرف  الورق 2101502   

 3214 الصلصال أووالورق المقوى المطلي والمغطى الصيني  الورق 2101503   

 3214 الكرتون منسوجة من مواد سليولوزية مغطى  من الورق أو أخرى أنواع 2101504   

  وملونة ومشربة    

 3214 وجهين بمواد اووالورق المقوى المطلي اوالمصفح بوجه  الورق 2101505   

  كالقصدير او االلمنيوم اخرى    

 ، الورق المقوى المموج ، األوعية المصنوعة من الورق  الورق صنع   2102 

  مقوىال والورق     

  المموج  والكرتونالمقوى   الورق  صنع  21021  

 3215 المموج  والكرتونالمقوى   الورق  صنع 2102101   

  الكرتون  منأكياس الورق وعلب وصناديق  صنع  21022  

 3215 من الورق  وشنطأكياس  صنع 2102201   

 3215 وشنط من الكرتون  أكياس صنع 2102202   

 3215 كرتون أو الكرتون المموج صناديق 2102203   

 3215 من الكرتون المقوى ملفات 2102204   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3215 المموج الكرتونأخرى من الورق المقوى اوالكرتون أو  مغلفات 2102205   

  أصناف أخرى من الورق والورق المقوى صنع   2109 

  الكربون أو الورق المكربن  ورق صنع  21091  

 3219 ورق كربون نعص 2109101   

 3219 ورق مكربن صنع 2109102   

 3219 ورق استانسل صنع 2109103   

 3219 ورق افست صنع 2109104   

  وبطاقات الرسائل والمراسلة  ظروف صنع  21092  

 3219 ظروف الرسائل صنع 2109201   

 3219 بطاقات الرسائل صنع 2109202   

 3219 دكرتات البري صنع 2109203   

  حقائب وصناديق ومحافظ من الورق صنع  21093  

 3219 من الورق أو الورق المقوى حقثائب 2109301   

 3219 من الورق أو الورق المقوى محافظ 2109302   

  ورق الدفاتر صنع  21094  

 3219 ورق الدفاتر المدرسية صنع 2109401   

 3219 درسيةورق دفاتر وسجالت غير م صنع 2109402   

  الورق الصحي والمناديل والفوط صنع  21095  

 3219 مناديل الوجه الورقية صنع 2109501   

 3219 المناشف وفوط المائدة الورقية صنع 2109502   

 3219 فوط وحفاظات األطفال صنع 2109503   

 3219 فوط أخرى صنع 2109504   

 3219 ةحشوات من مواد سليولوزي صنع 2109505   

  األطباق واألواني المنزلية الورقية صنع  21096  

 3219 أطباق ورقية صنع 2109601   

 3219 أكواب ورقية صنع 2109602   

 3219 أخرى ورقية منزليةأواني   صنع 2109603   

  ورق لتغطية الجدران واألرضيات صنع  21097  

 3219 ورق حائط صنع 2109701   

 3219 ورق لتغطية األرضيات عصن 2109702   

  قوالب وشرائح وصفائح من عجائن الورق صنع  21098  

 3219 قوالب من الورق صنع 2109801   

 3219 من الورق شرائح  صنع 2109802   

 3219 صفائح من الورق صنع 2109803   

 3219 قوالب خاصة بحفظ البيض صنع 2109804   

  الورق والورق المقوى أصناف أخرى من صنع  21099  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3219 تيرات من الورق  زجاجات أغطية 2109901   

 3219 مقوى للترشيح ورق 2109902   

 3219 لفائف لمكائن المحاسبة والتسجيل ورق 2109903   

 3219 ألغراض الكتابة مقطع إلى أحجام صغيرة ورق 2109904   

 3219 مطبوع أو منقوش أو مثقب ورق 2109905   

 3219 الصق بشكل شرائط ولفائف ورق 2109906   

 3219 مميزة عالمات 2109907   

 3219 سم 5عرضها يتجاوزالسجائر مقطع على شكل لفائف بورق ال  ورق 2109908   

 3219 السليولوزية المنتجاتأخرى من الورق والورق المقوى أو  منتجات 2109999   
  المسجلةاخ وسائط اإلعالم والنشر وٕاستنس الطباعة    22 القسم

  النشر    221

  من المنشورات ذلكالكتب والكراسات والكتب الموسيقية وغير  نشر   2211 

  الكتب والكتب المدرسية نشر  22111  

 8691 الكتب العادية نشر 2211101   

 8691 الكتب المدرسية نشر 2211102   

 8691 )اإلعالنعدا ورق (صلة األوراق المطبوعة المنف نشر 2211103   

 8691 الكراريس نشر 2211104   

  األطالس والخرائط نشر  22112  

 8691 األطالس  نشر 2211201   

 8691 الخرائط المنفصلة نشر 2211202   

  والموسوعات  القواميس نشر  22113  

 8691 القواميس نشر 2211301   

 8691 الموسوعات  نشر 2211302   

  الكتب المتسلسلة نشر 2211303   

 /والبرشورز والمطبوعات عدا المواد اإلعالنية) عدا المتسلسلة( الكتب نشر  22114  

  أوراق منفصلة ليست    

 8691 /ومواد مطبوعة مشابهة عدا القواميس والسالسل  والبرشورزالكتب   نشر 2211401   

 8691 على شكل أوراق منفصلة ليست    

 8691 )عدا اإلعالن(صور األطفال  نشر 2211402   

 8691 والتلوين  الرسمكتب  نشر 2211403   

  األعمال الموسيقية نشر  22115  

 8691 أعمال موسيقية مطبوعة أو مخطوطة نشر 2211501   

  الصحف والمجالت والدوريات نشر   2212 

  سبوعالصحف اليومية أو أربع مرات في األ نشر  22121  

 8691  اليوميةالصحف  نشر 2212101   

 8691 األقل اربع مرات في األسبوع  علىالصحف اليومية  نشر 2212102   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  المجالت والدوريات التقنية والعامة نشر  22122  

 8691 المجالت على األقل أربع مرات في األسبوع نشر 2212201   

 8691 األسبوعع مرات في الدوريات على األقل أرب نشر 2212202   

  من اربع مرات في األسبوع  أقل  اليوميةالصحف  نشر  22123  

 8691 من اربع مرات في األسبوع  أقل  اليوميةالصحف  نشر 2212301   

  مرات في األسبوع أربعالمجالت والدوريات أقل من   نشر  22124  

 8691 مرات في األسبوع أربعالمجالت والدوريات أقل من   نشر 2212401   

  المجالت التجارية نشر  22125  

 8691 المجالت التجارية نشر 2212501   

  المجالت الهزلية نشر  22126  

 8691 المجالت الهزلية نشر 2212601   

  وسائط االعالم المسجلة نشر   2213 

  التسجيالت السمعية نشلر  22131  

 8691 يل السمعيةأشرطة التسج نشر 2213101   

 8691 األسطوانات المسجلة نشر 2213102   

  نشر أخرى أنواع   2219 

  الصور الفوتوغرافية وكارتات المعايدة نشر  22191  

 8691   الفوتوغرافيةالصور  نشر 2219101   

 8691 كارتات المعايدة نشر 2219102   

  الملصقات نشر  22192  

 8691 قاتالملص نشر 2219201   

 8691 األعمال التجارية والدعاية نشر 2219202   

  وٕاستنساخ االعمال الفنية نشر  22193  

 8691 صور األعمال الفنية نشر 2219301   

  وأنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة الطباعة    222

  الطباعة   2221 

  )عدا اإلعالن( يقيةالموسالكتب والكراسات والخلرائط والكتب  طباعة  22211  

 3221 العادية ضمن أوراق الكتب  طباعة 2221101   

 3221 المدرسية ضمن أوراق الكتب  طباعة 2221102   

 3221 )اإلعالنعدا (األوراق األخرى المنفصلة  طباعة 2221103   

 3222 القواميس طباعة 2221104   

 3222 الموسوعات طباعة 2221105   

 3222 الكتب المتسلسلة باعةط 2221106   

 3223 الكتب العادية كاملة طباعة 2221107   

 3223 الكتب المدرسية كاملة طباعة 2221108   

 3223 األوراق ومواد مشابه أخرى كاملة طباعة 2221109   
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 3223 كتب األطفال المصورة طباعة 2221110   

 3223 كتب الرسم والتلوين طباعة 2221111   

 3224 األطالس وكتب الخرائط طباعة 2221112   

 3225 الخرائط المنفصلة طباعة 2221113   

 3225 الكتب الموسيقية طباعة 2221114   

  فأكثرأسبوعياً الصحف والمجالت والدوريات أربع مرات  طباعة  22212  

 3230 الصحف اليومية طباعة 2221201   

 3230 أربع في األسبوعالصحف على األقل  طباعة 2221202   

 3230 المجالت على األقل أربع في األسبوع طباعة 2221203   

 3230 الدوريات على األقل أربع في األسبوع طباعة 2221204   

 3230 األسبوعالمجالت المتخصصة على األقل أربع في  طباعة 2221205   

  في األسبوع راتمالصحف والمجالت والدوريات أقل من أربع  طباعة  22213  

 3240 الصحف أقل من أربع مرات في األسبوع طباعة 2221301   

 3240 من أربع مرات في األسبوع أقلالمجالت   طباعة 2221302   

 3240 الدوريات أقل من أربع مرات في األسبوع طباعة 2221303   

 3240 األسبوعالمجالت المتخصصة أقل من أربع مرات في  طباعة 2221304   

  ودفاتر الشيكات والفواتير والكارتات ومواد الدعاية  الطوابع طباعة  22214  

  وغير ذلك والصور     

 3251 الطوابع غير المستعملة طباعة 2221401   

 3251 دفاتر الشيكات طباعة 2221402   

 3251 الفواتير والكمبياالت طباعة 2221403   

 3251 سهم وغير ذلكشهادات األ طباعة 2221404   

  فيزيت/ الكارتات  طباعة 2221405   

 3252 كارتات األفراح والمناسبات طباعة 2221406   

 3252 كارتات المعايدة والبريد طباعة 2221407   

 3253 اإلعالنات التجارية طباعة 2221408   

 3253 الكتالوجات المصورة للبضائع واآلالت طباعة 2221409   

 3254 الصور والتصميم الفوتوغرافي طباعة 2221410   

 3255 او طبوغرافية هندسيةمصورات وتصميمات ورسوم معمارية او  طباعة 2221411   

 3256 الصور وطباعة الروزنامات نقل 2221412   

 3256 استنساخ آالتالصور والمواد المطبوعة باستخدام  إستنساخ 2221413   

 3256 األوراق تصويرمواد المطبوعة باستخدام ماكنات ال تصوير 2221414   

 3259 واإلستنساخ بواسطة الكمبيوتر الطباعة 2221415   

 3259 اخرىمواد   طباعة 2221499   

  القرطاسية والدفاتروموادالسجالت المحاسبية واليوميات  طباعة  22215  

 3260 السجالت المحاسبية طباعة 2221501   
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 3260 دفاتر المالحظات طباعة 2221502   

 3260 دفاتر الرسائل طباعة 2221503   

 3260 دفاتر المذكرات طباعة 2221504   

 3260 الدفاتر المدرسية طباعة 2221505   

 3260 الملفات طباعة 2221506   

 3260 مواد قرطاسية متنوعة طباعة 2221599   

  عةدفاتر وسجالت وكتب متنو  طباعة  22219  

 3260 كتب العجزة طباعة 2221901   

 3260 كتب اخرى غير مذكورة في مكان آخر طباعة 2221999   

  الخدمات المتصلة بالطباعة أنشطة   2222 

  الكتب تجليد  22221  

 3270 الكتب تجليد 2222101   

  للطباعةحروف الطباعة وألواح وأحجار واختام  إنتاج  22222  

 3270  الطباعةحروف  إنتاج 2222201   

 3270 ألواح واسطوانات طباعة إنتاج 2222202   

 3270 األختام انتاج 2222203   

  وسائط األعالم المسجلة إستنساخ    223

  وسائط األعالم المسجلة إستنساخ   2230 

  التسجيالت الصوتية إستنساخ  22301  

 8692 عيةأشرطة التسجيل السم إستنساخ 2230101   

 8692 ديسكات التسجيل السمعية إستنساخ 2230102   

 8692 اسطوانات التسجيل السمعية إستنساخ 2230103   

  التسجيالت البصرية إستنساخ  22302  

 8692 أشرطة الفيديو إستنساخ 2230201   

  أشرطة وديسكات الكمبيوتر إستنساخ  22303  

 8692 مبيوترالكأشرطة   إستنساخ 2230301   

 8692 ديسكات الكمبيوتر إستنساخ 2230302   

  األفالم السينمائية إستنساخ  22304  

 8692 األفالم السينمائية إستنساخ 2230401   
  النووي والوقودفحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة  صنع   23 القسم

  منتجات أفران الكوك صنع    231

  أفران الكوكمنتجات  صنع   2310 

  فحم الكوك ونصف الكوك إنتاج  23101  

 3310 فحم الكوك من الفحم الصلب إنتاج 2310101   

 3310 نصف الكوك إنتاج 2310102   

  القار والقطران إنتاج  23102  
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 3320 والخشب الالجنيتمن / القار والقطران من الفحم الصلب  إنتاج 2310201   

 3320 قطران معدني أخرى إنتاج 2310202   

  فحم الكوك تكتيل  23103  

 3320 فحم الكوك تكتيل 2310301   

  المنتجات النفطية المكررة صنع    232

  المنتجات النفطية المكررة صنع   2320 

  بنزين الموتورات إنتاج  23201  

 3331 سيارات درجات متنوعة بنزين 2320101   

 3331 ين طائرات عاديبنز  إنتاج 2320102   

 3332 وقود طائرات النفاثة إنتاج 2320103   

  بترولية خفيفة مشتقة من البيتومين زيوت  23202  

 3333 خفيفة مشتقة من البيتومين ال يقل نسبة البترول   بترولية زيوت 2320201   

  %70 عن    

  )الكاز( الكيروسين  23203  

 3334 عادي كاز 2320301   

 3334 للطائرات النفاثة كاز 2320302   

 ) كيروسين(وسيطة أخرى مشتقة من البيتومين وليست كاز  بترولية زيوت  23204  

  %70يقل نسبة البترول عن  ال    

 3335 ) كيروسين(وسيطة أخرى مشتقة من اليومين وليست كاز  بترولية زيوت 2320401   

  %70يقل نسبة البترول عن  ال    

 3335   من% 70 نسبةبترولية وسيطة أخرى تحتوي ال يقل عن  منتجات 2320402   

  زيوت مشتقة من البيتومين وزنها     

  الغاز زيت  23205  

 3336 الغاز زيت 2320501   

  الوقود غير مذكور في مكان آخر زيت  23206  

 3337 الوقود غير مذكور في مكان آخر زيت 2320601   

  وشحوم السيارات والمكائن زيوت  23207  

 3338 مشتقة من البيتومين زيوت 2320701   

 3338 )  الخامعدا (ثقيلة من البيتومين زيوت 2320702   

 3338 من وزنها زيوت % 70تشمل نسبة ال تقل عن  أخرىثقيلة  زيوت 2320703   

  )الخامعدا (أو أخرى مشتقة من البيتومين  بترولية    

  الغاز الطبيعي عداالبترولية وغازات هيدروكربونية أخرى  الغازات  23208  

 3341 البروبين السائل غاز 2320801   

 3341 البيوتان السائل غاز 2320802   

 3342 األثيلين غاز 2320803   

 3342 البروبيلين غاز 2320804   
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 3342 البيتولين غاز 2320805   

 3342 البيتودين غاز 2320806   

 3342 الطبيعي الغازبترولية وغازات هيدروكربونية أخرى عدا  غازات 2320807   

  أخرى  بترولية منتجات  23209  

 3350 والمنتجات المشابهة البترولوالجيالتين والشموع المشتقة من  الهالم 2320901   

 3350 والزفته القار 2320902   

 3350 ولية أخرى من البنتومينبتر  مخلفات 2320903   

  الوقود النووي تجهيز    233

  الوقود النووي تجهيز   2330 

  معدن اليورانيوم استخالص  23301  

 3361 معدن اليورانيوم من معدن اليورانييت استخالص 2330101   

 3361 اليورانيوممعدن اليورانيوم من معادن أخرى تشمل  استخالص 2330102   

  سبائك أو مخاليط اليورانيوم صنع  23302  

 3361 تشمل اليورانيوم أخرىسبائك أو مخاليط اليورانيوم مع معادن  صنع 2330201   

  ومركباته U 235اليورانيوم المخصب ب  صنع  23303  

 3361 ومركباته U 235اليورانيوم المخصب ب  صنع 2330301   

  هالبلوتونيوم ومركبات صنع  23304  

 3362 البلوتونيوم ومركباته صنع 2330401   

  U 235اليورانيوم غير المخصب ب  صنع  23305  

 3363 ومركباته U 235اليورانيوم غير المخصب ب   صنع 2330501   

 3363 الثوريوم ومركباثه صنع 2330502   

 U 3363 235أو مركبات تشمل اليورانيوم الغير مخصب ب  مخاليط 2330503   

  ومركباته والتوريوم    

  العناصرأوالنظائرالمشعة األخرى صنع  23306  

 3369 العناصرأوالنظائرالمشعة األخرى صنع 2330601   

  عناصر وقود غير مشعة صنع  23307  

 3371 عناصر وقود غير مشعة للمفاعالت النووية صنع 2330701   
  ماويةالمواد والمنتجات الكي صنع    24 القسم

  المواد الكيماوية االساسية صنع    241

 باستثناء األسمدة والمركبات اآلزوتية’ الكيماوية االساسية المواد صنع   2411 

  عضوية أساسية كيماويات  24111  

 3411 ديوتان مشبع ، ايبلين(مشبعة وغير مشبعة  الحلقية هيدروكربونات 2411101   

  )وتين وغيرها  وبروتين وبي وأنثلين    

 3411 سيكالنية وسيسكوهيكسان وبنزين نقي وتولوين ،  حلقية هيدروكربونات 2411102   

  وأورثوزيلين وميتازيلين واستيرين وزيلينات    

 3412 هيدروكربونات كمشتقات الكلوروميثان والكلوروفورم  مهجلنة مشتقات 2411103   
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 ورباعي الكلور ومركبات كلورية غير مشبعة  ثالثي والكلوروابتلين،ايثسلين    

 االيثيلين ومركبات فلورية أو بروميه أو يودية ومشتقات أخرى كلوريد وثاني    

 3413 والميثانول   ) باستثناء الكحول االيثيلي (ومشتقاتها  والفينول الكحول 2411104   

 الغلسرين عدا الخام و  والتفليكولواالكتانول والكحوالت الدهنية  والمنثول     

  والجلستولوكحوالت الحلقية أخرى  والبنتااريثريتول    

 3414 احادية الحلقية مشبعة وانهيدراتها وهاليداتها وفوق  كربوكسيلية احماض 2411105   

 والخليك وخالت الصوديوم وحامض الفوريك  النمليك اكاسيدهاكحامض    

 عدا احماض السيالسيك  (ماض الكاربوكسيليةالالكتيك واالح وحامض وأمالحه    

 ) الليمونيك(وحامض الالكتيك والطرطريك وحامض الستيريك ) وأمالحها    

  واحماض متعددة او احادية الكربوكسيد  والكوينونات والكيتونات    

  في ذلك حامض االسيتنيك بما    

 2415 ادية وجماعية الحلقية وظيفة أمينية وتشمل امينات اح ذات مركبات 2411106   

  سيكلينية او سيكلوتربينية مثل احادي االيثانول  وأمالحها ومشتقاتها    

  وأمالح هيدروكسيدات األمونيوم وفينوالت كحولية    نتريكا  وحامض    

 اميدية الديهات  كاربوكسيةكلوريد الفينيل ومركبات ذات وظيفة  واحادي     

 أمينية وكيتونات أمينية وكينونات ذات وظيفة نيتروجينية تومركبا أمينية    

 2416 ومركبات غير عضوية أخرى ، رباعي   عضويةكبريت  مركبات 2411107   

 ومثنيل كومارينات وايزووسافرول ، هيدانتون    كومارين هيدروفيوران    

 كبات ، مر  الكتامتتضمن حلقة كينولين او هيكسان   ومركبات ومشتقاته    

   وغيرهاحلقة ثيازول وبنزوثيازول  تتضمن    

 2417 فينوالت الكيثونات وكينونات ذات  واثيراتوكحوالت  ايترات 2411108   

 ،الدهايد أخرى ومشتقاتها المهجلنة او المسلفنة المتنرنية ،   أكسجينية وظائف    

  أخرى عضويةاالسيتون والكافوروانزيمات ومركبات  مثل    

 3418 استيرات الالكتوفوسفات،فوسفوريك وأمالحها بما في ذلك  استيرات 2411109   

 اوالمنترنه او المنترزه المسلفنةغير عضويةأخرى ومشتقاتها المهجلنة او  احماض     

  غير عضوية أساسية كيماويات  24112  

 3421 ء المسيل او  بما في ذلك العناصر الغازية كالهوا الصناعية الغازات 2411201   

 الهيدروجين واالكسجين والنيتروجين ،ارجون ، ثاني أكسيد الكربون مثل المضغوط    

 3422 وفوق أكسيد الزنك ، أكسيدات الرصاص ، ) توتياء(الزنك أكسيد 2411202   

  والفاناليوم  الليثيومأكسيد وهيدروكسيد  وبرتقالي،  احمر، رصاص    

  االنتيمون وأكسيداتاس والجرمانيوم والموليدينيوم والنح والنيكل    

 2423 واليود وزهر والبرومكيماوية أخرى مثل الفلور واللكلور  عناصر 2411203   

 قلوية ومعادن وأتربة  ومعادنوالبورون تيليوريوم والسيلينيوم  الكبريت     

  سترونتيوم،،كالسيوم، ،الصوديوممثل اسكانديوم ،اثيريوم،زئبق  نادرة    

 الهيدروكلوريك وحامض الكلوروكبريتيك وحامض الكبريتيك،   ،حامض باريوم    

 ثاني الفسفور،حامض الفسفوريك وأحماض غير عضوية أخرى  أكسيد خامس    
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 ثاني أكسيد الكبريت )السيليكون(،ثاني أكسيد السيلسيوم الهيدروجين فلوريد    

 ي كبريتيد الكربون والنشادر ،الصودا الكاوية مثل ثان واكاسيدها هاليدات    

  هيدروكسيد  البوتاسيوم،الصوديوم او  أكسيدات،فوق   الكاوية والبوتاسا    

  المجنيزيوم والسترنتيوم والباريوم وهيدروكسيد األلمنيوم  أكسيد وفوق    

  العضويةوهيدروكسيل امين وأمالحهما غير  الهيدرازين    

 3424 وفلوروالومينات وأمالح الفلور، كلوريد  فلوروسيليكات فلوريدات 2411204   

  من مجنيزيوم والمنيوم وحديد وكوبالت ونيكل    وكلوريدات الكالسيوم    

 وباريوم وأكسيدات من نحاس وبروميد ويوديدات، وكلوريثات)توتياء(  وزنك    

  وشبه ،نترات من  داتوكبريتيوهيبوكلوريثات الكالسيوم  هيبوكلوينات     

  مثل كربونات النشادر،  كربوناتكربونات وفوق  بيزموت    

  )الليثيوم-الصوديوم-البوتاسيوم -الكالسيوم ( كربونات    

 3425 معدنية او فوق معدنية معادن ثمينة غروية من مركبات    احماض أمالح 2411205   

    الفضة،ترات وغيرعضوية مثل مركبات الفضة ،ن عضوية     

  المقطر الماءالذهب ،مركبات غير عضوية أخرىمثل  مركبات    

 3426 بالمفاعالت النووية،مركبات عضوية وغيرعضوية  الخاصة النظائرعدا 2411206   

  )الديتيريومأكسيد (النظائر مثل الماء الثقيل من    

 3427 البورات وفوق البورات ) من صوديوم وغيرها(السيانيد  واكاسيد سيانيد 2411207   

  أخرى من احماض غير عضوية وعضوية وأمالح     

 3428 ) كالسيوم،سيليكون(وكربيدات ) ماء الكسجين(الهيدروجين  أكسيد فوق 2411208   

  وسيلسيدات ويوريدات  وازيداتوتيتريدات  وهيدريدات    

 3429 ة من ايتريوم او اسكنديوم عضوية من معادن اتربة نادر  غير مركبات 2411209   

  مخاليطها او    

  ومواد خاصة بالدباغة أصباغ  24113  

 3431 عضوية ومستحضراتها ومنتجات عضوية كأصناف  صناعيةتلوين  مواد 2411301   

  في اضاءة الفلورسنت والوان مبنية على نفس االسس تستخدم     

 3432 تي وأمالحها ،أمالح عضوية ومشتقات أخرى من اصل نبا للدباغة مواد 2411302   

 )عدا المواد من مصدر حيواني(من مصدر نباتي او حيواني  تلوين ومواد    

 3433 للدباغة ومواد غير عضوية للدباغة  تركيبيةعضوية  مواد 2411303   

  انزيمات وخمائر للدباغة ومستحضرات    

 3434 موضع آخر ومنتجات غير عضوية من   مصنفة في غيرتلوين  مواد 2411304   

  تستخدم في اإلضاءة أصناف    

  هباب حيواني /معدنية طبيعية منشطة  منتجات  24114  

 3440 هباب حيواني فحم منشط طول اويل /طبيعية منشطة  معدنية منتجات 2411401   

 زيت صنوبر،ناتجة عن معالجة الصنوبريات، دينبتين خام،  تربنتين ارواح    

  نباتي زفتخشب ،  كحولخشب،   قطران     

  الفحم الخشبي صناعة  24115  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3451 خشبي عادي فحم 2411501   

 3451 خشبي مطحون فحم 2411502   

 3451 )فحم االراجيل( خشبي مطحون ومكتل  فحم 2411503   

  كيماوية أساسية متنوعة منتجات  24119  

 3452 المرسب والفردي والكبريتمن جميع االنواع عدا زهرالكبريت  كبريت 2411901   

 3453 حديد محمص كبريت 2411902   

 3454 والمنتجات المشابهة الحجريناتجة عن تقطير القطران من الفحم  زيوت 2411903   

 3456 كريمة او شبه كريمة مركبة صناعيا أحجار 2411904   

  ات األزوتيةاألسمدة والمركب صنع   2412 

  كيماوية  أسمدة  24121  

 3461 وغيرهااليوريا /نيتروجينية معدنية او كيماوية أسمدة 2412101   

 3461 الكالسيومنترات األمونيوم مع كربونات  مخاليط 2412102   

 3461 من نترات الكالسيوم ونترات األمونيوم مخاليط 2412103   

 3461 المخاليط منونترات األمونيوم وغيرها  من اليوريا مخاليط 2412104   

 3461 معدنية او كيماوية/فوسفاتية  أسمدة 2412105   

 3461 معدنية او كيماوية/بوتاسية  أسمدة 2412106   

 3461 ....)وبوتاس نيتروجيننيتروجين وفوسفات، ( اسمدة ثنائية  مخاليط 2412107   

 3461 ....)وبوتاسيتروجين وفوسفات ن( اسمدة ثالثية  مخاليط 2412108   

 3461 كيماوية غير مصنفة في موضع آخر اسمدة 2412199   

  الكيماويةومنتجات لالسمدة  يةاالزوت المنتجات  24122  

 3461 النيتريك وحامض سلفونيتربك واالمونيا حامض 2412201   

 3461 ، تاسيومالبو االمونيا ،نيتريتات،نترات (النشادر  كلوريد 2412202   

  )األمونيوم(النشادر  كربونات    

 3461 الصوديوم تترات 2412203   

  نباتية او حيوانية أسمدة  24123  

 3461 نباتية او حيوانية أسمدة 2412301   

 3461 نباتية او حيوانية معالجة كيماويا أسمدة 2412302   

  التركيبيلمطاط اللدائن بأشكالها األولية وصنع ا صنع   2413 

  األولية  بأشكالها) البالستيك(اللدائن صنع  24131  

 3471 االثيلين في أشكالها األولية بوليمرات 2413101   

 3472 السترين في أشكالها األولية بوليمرات 2413102   

 3473 ةاألخرى بأشكالها األولي المهجلنةكلوريد الفينيل اواألوليفينات  بوليمرات 2413103   

 3474 وبولي اثيرات وراتنجات بأشكالها األولية وبولي كربونات  استالت بولي 2413104   

  تيدية وبولي اثيل وبولي ستيرات أخرى وراتنجات     

 3479 بأشكالها األولية مثل بوليمرات بروبلن او األوليفينات  بالستيكية منتجات 2413105   

  ،بوليمرات اسيتات الفنيل او استيرات الفنيل  األولية بأشكالها األخرى    
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 الفينيل ، بوليمرات اكريليكية بأشكالها األولية بولي اميدات   بولميرات او    

  ،راتنجات ونينوليه وبولي يوريثانات ،سيليكونات   األولية بأشكالها    

 ربينات ،رانتجات النفط وراتنجات الكومارون وبولي تي األولية بأشكالها    

  الكيماوية األخرى ، ومشتقاتهكبريدات وبولي سلفونات سلولوز  وبولي    

  الطبيعية المعدلة مثل البوليمرات) حامض االلجنيك(طبيعية  بولستيرات    

 على قاعدة من البولمرات   القائمةالميبسة اومركبات التبادل االيوني  البروتينات     

 كيبي والفاكتيس المشتق من الزيوت بأشكالها األوليةالتر  المطاط صنع  24132  

 3480 بأشكالها األولية الزيوتالمطاط التركيبي والفاكتيس المشتق من  صنع 2413201   

 3480 المطاط التركيبي والطبيعي او االصباغ المشابهة  مخاليط إنتاج 2413202   

     األوليةبأشكالها )مثل البالتا( للمطاط    

  منتجات كيماوية أخرى صنع    242

  األخرى الزراعيةمبيدات اآلفات والمنتجات الكيماوية  صنع   2421 

  والقوارض والفطريات  الحشرات مبيدات  24211  

 3462 الحشرات  مبيدات 2421101   

 3462 الحشرات للماشية مبيدات 2421102   

 3462 القوارض مبيدات 2421103   

 3462 الفطريات المستخدمة في الزراعة مبيدات 2421104   

  االعشاب  مبيدات  24212  

 3462 االعشاب المستخدم في الزراعة مبيدات 2421201   

  نمو النباتات منظمات  24213  

 3462 نمو النباتات منظمات 2421301   

  مطهرات  24214  

 3462 اعةومعقمات التربة مستخدمة في الزر  مطهرات 2421401   

 3462 مستخدمة للوقاية من االمراض للماشية مطهرات 2421402   

  آخر موضعكيماوية زراعية أخرى غير مصنفة في  منتجات  24219  

 3462 آخر موضعكيماوية زراعية أخرى غير مصنفة في  منتجات 2421901   

  باعةالط وأحبارالدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة  صنع   2422 

  والورنيشات وطالءات المينا واللك الدهانات  24221  

 3511 عادية للجدران دهانات 2422101   

 3511 املشن  دهانات 2422102   

 3511 )بولي اسيد ( لالسقف  دهانات 2422103   

 3511 للمعادن والسيارات دهانات 2422104   

 3511 لالخشاب دهانات 2422105   

 3511 الطرق دهانات 2422106   

 3511 والوان حاجبة للضوء) بيجمنت(سطحية  الوان 2422107   

 3511 الورنيشات 2422108   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3511 المينا واللك طالءات 2422109   

 3511 اخرى دهانات 2422199   

  المحضرة ومعتمات االلوان الخضاب  24222  

 3511 المينا القابلة للتزجيج طالءات 2422201   

 3511 طالء الفخار دهانات 2422202   

 3511 لماعة سائلة دهانات 2422203   

 3511 )انيفوب(لطالء الخزف والزجاج  دهانات 2422204   

 3511 وغيرها من زجاج بشكل مسحوق اوحبيبات ) فريت(للتزجيج  قابلة مواد 2422205   

  رقائق او    

 3511 بولسيمرات تركيبية او طبيعية  اساسهاوورنيشات  دهانات 2422206   

   بولستيراتاساسها  او    

 3511 الجلودوالوان سطحية مائية تستعمل لصقل  دهانات 2422207   

 3511 بمايشمل المساحيق بوسط غيرمائي المستعملة في صناعة   سطحية ألوان 2422208   

 بالتجزئة للبيعأغلفة ومواد تلوين مهيأة في أشكال او في  وأصباغ الدهان    

  الزجاج وٕاسمنت راتنجي ،مركبات الجلفنة ومعاجين  لتثبيت معاجين  24223  

   والحشوللسطوح السد    

 3511 الزجاج  لتثبيت معاجين 2422301   

 3511 ذلك وغيرلسد وحشو السطوح والجدران الداخلية  معاجين 2422302   

  ومحضرات إزالة الدهان  ويةالعضوالمجففات  المذيبات  24224  

 3511 الدهان والورنيش  إلزالةومحضرات   المذيبات 2422401   

 3511 المجففات 2422102   

  الفنانين والطلبة والرسامين الوان  24225  

 3512 الفنانين والطلبة والرسامين الوان 2422501   

  الطباعة أحبار  24226  

 3513 السودالطباعة ا حبر 2422601   

 3513 الطباعة األخرى أحبار 2422602   

 الصيدالنية والكيماويات الدوائية والمنتجات الدوائية المستحضرات صنع   2423 

  الصيدالنية المستحضراتالمواد الكيماوية المستخدمة في صنع  صنع  24231  

 3521 ساليسيلك وأمالحه حامض 2423101   

 3521 استيل ساليسيلك وأمالحهاوثو  حامض 2423102   

 3521 حامض ساليسيلك وأمالحه استيرات 2423103   

 3522 افيو هيدوكسي نفثالين سلفونيك وأمالحه احماض 2423104   

 3522 وأمالحهاوثنائي انيسيدينات وفينيتيدنات  انيسيدينات 2423105   

 3522 مينية امينية وكينونات ا وكيتوناتامينية  الدهيدات 2423106   

 3522 امينية ليسين واستيراته وأمالحها احماض 2423107   

 3522 جلوماتيك وأمالحه حامض 2423108   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3522 وفسفورامينوليبيدات ،ليسيثيناتوهيدروكسيدات األمونيوم الرباعية  أمالح 2423109   

 3522 الحلقية اميدات 2423110   

 3522 حلقية اميدات 2423111   

 3522 اسثياميد البنزويك 2 حامض 2423112   

 3522 ليجنوكاين 2423113   

 3523 الالكتونات 2423114   

 3523 ومشتقاته) انترين ( فينارون 2423115   

 3523 ومركباته من النيدروجين الهيتدوسيليسك 2423117   

 3523 ومشتقاته الهيتداتتوين 2423118   

 3523 ومشتقاته) حامض الباربيتوريك( يوريا مالونيل 2423119   

 3523 نووية وأمالحها احماض 2423120   

 3523 سلفوناميدات 2423121   

  نقي باستثناء الالكتوز سكر  24232  

 3524 نقي باستثناء الالكتوز سكر 2423201   

  األدوية صناعة  24233  

 3525 غير مخلوطه بروفيتامينات 2423301   

 3525 ومشتقاتها غير مخلوطه فيتامينات 2423302   

 3525 طبيعية او كيماوية هرمونات 2423303   

 3525 طبيعية او تركيبية وأمالحها جليكوزيدات 2423304   

 3525 نباتية طبيعية او تركيبية مثل االفيون، الكينين، كافيين،  قلويات اشباه 2423305   

  أفيدرين، أرجوتامين نيكوتين،    

 3525 ،ستربتومايسين،تتراساكلين،كلورامفيكولحيوية مثل البنسلين  مضادات 2423306   

  اريثرومايسين    

  ومركبات السلفا عقاقير 2423307   

 مكونة من نوعين او اكثر مخلوطة لإلستعمال في الطب الوقائي  أخرى أدوية  24234  

  للبيع بالتجزئة غيرمهيأة     

 3526 مكونة من نوعين او اكثر مخلوطة لالستعمال في الطب  أخرى ادوية 2423401   

  غيرمهيأة للبيع بالتجزئة الوقائي    

  وغيرها من أعضاء مجففة معدة للعالج غدد  24235  

 3529 البالزما 2423501   

  واالمصال اللقاحات  24236  

 3529 للطب البشري لقاحات 2423601   

 3529 للطب البيطري لقاحات 2423602   

  الضمادات الجراحية صنع  24237  

 3529 الضمادات الجراحية صنع 2423701   

  المستخدمة لحشو األسنان المواد  24238  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3529 المستخدمة لحشو األسنان المواد 2423801   

  للعمليات  الجراحية الخيوط  24239  

 3529 ات من مواد حيوانيةالجراحية للعملي الخيوط 2423901   

 3529 الجراحية للعمليات من مواد اخرى الخيوط 2423902   

  ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور  والمطهراتالصابون  صنع   2424 

  التجميل ومستحضرات    

  الصابون ومستحضرات التنظيف صناعة  24241  

 3532 قطع صابون 2424101   

 3532 مشرب صابون ورق 2424102   

 3532 الخام الغلسرين 2424103   

 3532 سائل صابون 2424104   

 3532 بودرة للغسيل صابون 2424105   

 3532 لتبييض الغسيل مواد 2424106   

 3532 منعمة الغسيل مواد 2424107   

 3532 الحالقة صابون 2424108   

 3532 للغسيل أخرى مواد 2424199   

  ) عدا الصابون(العضوية للغسيل او التنظيف  والمستحضرات المواد  24242  

 3531 العضوية ذات الفعالية السطحية الستخدامها  والمستحضرات المواد 2424201   

  للبيع بالتجزئة مهيأة) عدا الصابون(للغسيل او التنظيف  كمستحضرات    

  والشامبوهات  الشعر مستحضرات  24243  

 3532 للشعر شامبو 2424301   

 3532 الشعر ملمع 2424302   

 3532 او تجعيد الشعر   فرد مستحضرات 2424303   

 3532 إزالة الشعر مستحضرات 2424304   

  ومستحضرات التجميل العطور  24244  

 3532 رجالية عطور 2424401   

 3532 نسائية عطور 2424402   

 3532 الكولونيا ماء 2424403   

 3532 تواليت ماء 2424404   

 3532 إزالة الروائح الجسدية مستحضرات 2424405   

 3532 الكريهةلتعطير الغرف وٕازالة الروائح  مستحضرات 2424406   

 3532 اظافر مناكير 2424407   

 3532 تجميل الشفاه مستحضرات 2424408   

 3532 تجميل العيون مستحضرات 2424409   

 3532 العناية باليدين والبشرة مستحضرات 2424410   

 3532 للوجه بودرة 2424411   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3532 خاصة لمنع جفاف الشفاه مستحضرات 2424412   

 3532 زيوت االطفال مستحضرات 2424413   

 3532 االطفال بودرة 2424414   

 3532 األسنان معجون 2424415   

 3532 تنظيف األسنان مساحيق 2424416   

 3532 تثبيت األسنان الصناعية مساحيق 2424417   

 3532 تنظيف األسنان خيوط 2424418   

 3532 تجميل أخرى مستحضرات 2424499   

  والمعادنومعاجين األحذية واالرضيات والزجاج  ملمعات  24245  

 3533 أحذية ملمع 2424501   

 3533 أثاث ملمع 2424502   

 3533 زجاج ملمع 2424503   

 3533 معادن ملمع 2424504   

 3533 أرضيات ملمع 2424505   

 3533 الجلي  معاجين 2424506   

 3533 الجلي مساحيق 2424507   

 3533 والجلي للتنظيفمشربة ومكسوة بملمعات او معاجين  مواد 2424508   

  اإلصطناعية الشموع  24249  

 3533 اإلصطناعية الشموع 2424901   

  موقع آخر فيالمنتجات الكيماوية األخرى غير المصنفة  صنع   2429 

  مواد عطرية ومخاليطعطرية نباتية وراتنجات عطرية زيتية  زيوت  24291  

 3541 )   الخ .…،نعناعحمضيات ،ياسمين(عطرية نباتية  زيوت 2429101   

 3541 زيتية مستخلصة راتنجات 2429102   

 3541 الغذائية الصناعاتمواد عطرية مستخدمة في المشروبات او  مخاليط 2429103   

  ومشتقاته والغراء بانواعه الجيالتين  24292  

 3542   ومشتقاته الجيالتين 2429201   

 3542   ومشتقاته البيتون 2429202   

 3542 بروتينية أخرى ومشتقاتها مواد 2429203   

 3542 تهومشتقا الهالم 2429204   

 3542 من اصل حيواني الغراء 2429205   

 3542 محضر من المواد الالصقة غراء 2429206   

 3542  واللدائنوغراء من اصل المطاط  جالتين 2429207   

  البترولية منها عداللتشحيم المستخدمة لمعالجة المعادن  مستحضرات  24293  

 3543 يةتشحيم عدا البترول مستحضرات 2429301   

 3543  السياراتضبط اإلشعال في وقود  مستحضرات 2429302   

 3543 منع التأكسد مستحضرات 2429303   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3543 منع الصدأ مستحضرات 2429304   

 3543 لتحسين لزوجة الزيوت المعدنية مستحضرات 2429305   

 3543 منع التجمد مستحضرات 2429306   

 3543 )زيت البريك(الفرامل  سوائل 2429307   

 النماذج ولطب األسنان ومستحضرات مستخدمة للمختبرات  لصنع معاجين  24294  

 3544 النماذج لتسلية األطفال  لصنع معاجين 2429401   

 3544 ومواد مستخدمة في طب األسنان معاجين 2429402   

 3544 ومواد مستخدمة في أجهزة اطفاء الحريق معاجين 2429403   

 3544  المجهريةالستنبات الكائنات  مستحضرات 2429404   

 3544 )للحوامل(للتشخيص في المختبرات  كواشف 2429405   

  اإلشعال   التفجيروكبسوالتوفتائل  المتفجرات  24295  

 3545 والمساحيق الدافعة  البارودومساحيق  المتفجرات 2429501   

 3545 و وكبسوالت اإلشعال وفتائل التفجير صمامات 2429502   

 3546 نارية العاب 2429503   

 3546 اشارة قذائف 2429504   

  االلكترونياتكيماوية منشطة الستعمالها في  عناصر  24296  

 3546 االلكترونياتكيماوية منشطة إلستعمالها في  عناصر 2429601   

  الفوتوكيماوية المنتجات  24297  

 4834 الفوتوغرافية ئحالشرا 2429701   

 4834  االفالم 2429702   

 4834 الحساس الورق 2429703   

 4834 الفوتوغرافيةالكيماوية لالستخدامات  المستحضرات 2429704   

 4834 تسجيل صوت فارغة أشرطة 2429705   

 4834 تسجيل فيديو فارغة أشرطة 2429706   

 4834 غةتسجيل سينمائية فار  أشرطة 2429707   

  الكتابة والرسم ومنتجات كيماوية أخرى أحبار  24298  

 3549    الكتابة أحبار 2429801   

 3549 الرسم أحبار 2429802   

 3549 المجهز الملح 2429803   

  كيماوية اخرى غير مصنفة في موضع آخر منتجات  24299  

 3549 منشط  فحم 2429901   

 3549 ام وتجهيز المنسوجاتاتم منتجات 2429902   

 3549 مساعدة في لحام المعادن مواد 2429903   

 3549 المستخدمة في األلياف الهيدروليه السوائل 2429904   

 3549 المضافة لزيوت الحركة والتزليق المواد 2429905   

 3549 المطاطية المحضرة المعجالت 2429906   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3549 د وسيطة محضرةللتفاعل وموا مسارعات 2429907   

 3549 بنزينات المخلوطة الكايل 2429908   

 3549 لإلضافة لإلسمنت مستحضرات 2429909   

 3549 لتنظيف اسطح المعادن مستحضرات 2429910   

 3549 كيماوية أخرى منتجات 2429999   

  األلياف الصناعية صنع    243

  األلياف الصناعية صنع   2430 

  تركيبية وغير مندوفة وال ممشطة   وأليافمن شعيرات  خصل  24301  

 3551 من نايلون او من بولي اميدات خصل 2430101   

 3551 من بولستير خصل 2430102   

 3551 من اكريليك خصل 2430103   

 3551 من شعيرات إصطناعية خصل 2430104   

 3551 نايلونتركيبية غير مندوفة او ممشطة من  ألياف 2430105   

 3551 بولسترتركيبية غير مندوفة او ممشطة من  ألياف 2430106   

 3551 بروبلينتركيبية غير مندوفة او ممشطة من بولي  ألياف 2430107   

  للبيع بالتجزأة مهيأةغير ) عدا خيوط الخياطة(من شعيرات  خيوط  24302  

 3552 عالية المتانة من نايلون خيوط 2430201   

 3552 عالية المتانة من بولي سترات خيوط 2430202   

 3552 معدلة البنية خيوط 2430203   

 3552 من نايلون او بولي اميدات خيوط 2430204   

 3552 أخرى مفردة غير مفتولة خيوط 2430299   

  )عدا خيوط الحياكة ( وشعيرات إصطناعية  خيوط  24303  

 3553 مم 1عرضها عن  تزيدركيبية ال مفردة ت شعيرات 2430301   

 3553 مم  5ال يزيد عرضه عن  صناعي قش 2430302   

 3554 وال ممشطة مندوفةمن شعيرات صناعية وألياف إصطناعية غير  خصل 2430303   

 3554 إصطناعية من حرير الفسكوز ألياف 2430304   

 3555 )الحياكة  خيوطعدا ( عالية المتانة من حرير فسكوز  خيوط 2430305   

 3555 ) الحياكةعدا خيوط ( من حرير فسكوز غير مفتولة  خيوط 2430306   

 3555 )عدا خيوط الحياكة (  مفتولةمن حرير فسكوز   خيوط 2430307   

 3555 )عدا خيوط الحياكة ( من اسيتات السلولوز  خيوط 2430308   

 3556   وأشكالمم 1عن  العرضيمقطعها  مفردة إصطناعية ال يزيد شعيرات 2430309   

  يزيد  الالقش الصناعي من مواد نسيجية إصطناعية  مثل  مماثلة    

    

 مم 5عن  عرضها
 
  

      
  )البالستيك(منتجات المطاط واللدائن  صنع    25 القسم
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

   المطاطمنتجات  صنع    251

 د االسطح الخارجية لإلطارات المطاطيةواألنابيب المطاطية ،تجدي اإلطارات صنع   2511 

  بنائها واعادة    

  للمركباتاإلطارات الخارجية الجديدة من مطاط  صنع  25111  

 3611 خارجية جديدة للسيارات إطارات 2511101   

 3611 خارجية جديدة للشاحنات والباصات إطارات 2511102   

 3611 تخارجية جديدة للبلدوزرا إطارات 2511103   

 3611 خارجية جديدة للطائرات إطارات 2511104   

 3611 خارجية جديدة للدراجات النارية إطارات 2511105   

 3611 خارجية جديدة للدراجات الهوائية إطارات 2511106   

 3611 وخالفه الرافعاتالمستخدمة في ) صب ( خارجية امصمتة  إطارات 2511107   

 3611 األثاث اوارجية الجديدة المستخدمة في اللعب خ إطارات 2511108   

 3611 خارجية جديدة أخرى إطارات 2511199   

  اإلطارات الداخلية للمركبات صنع  25112  

 3611 داخلية إلطارات السيارات أنابيب 2511201   

 3611 داخلية إلطارات الشاحنات والباصات أنابيب 2511202   

 3611 داخلية إلطارات البلدوزرات أنابيب 2511203   

 3611 داخلية إلطارات الطائرات أنابيب 2511204   

 3611 داخلية إلطارات الدراجات النارية أنابيب 2511205   

 3611 داخلية إلطارات الدراجات الهوائية أنابيب 2511206   

 3611 داخلية إلطارات أخرى متنوعة أنابيب 2511299   

  أجزاء اإلطارات من مطاط صنع  25113  

 3611 أشرطة لإلطارات قابلة للتبديل صنع 2511301   

 3611 بطانات أنابيب صنع 2511302   

 لتجديد االسطح الخارجية لإلطارات المطاطية) ظهرالجمل( شرائح صنع  25114  

 3611 لإلطارات المطاطية الخارجيةلتجديد االسطح ) ظهرالجمل(شرائح  صنع 2511401   

  ) االطارات  تلبيس( االطارات الخارجية  تجديد  25115  

 3612 خارجية مجددة للسيارات إطارات 2511501   

 3612 خارجية مجددة للشاحنات والباصات إطارات 2511502   

 3612 خارجية مجددة للبلدوزرات إطارات 2511503   

 3612 ةخارجية مجددة للدراجات الناري إطارات 2511504   

 3612 خارجية مجددة للدراجات الهوائية إطارات 2511505   

 3612 خارجية مجددة أخرى إطارات 2511599   

  المنتجات المطاطية األخرى صنع   2519 

  األولية او بشكل ألواح او صفائح او أشرطة  بأشكالهمجدد  مطاط  25191  

 3621 بأشكاله األولية  مجدد مطاط 2519101   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3621 ألواح او صفائح اوأشرطة  بشكل  مطاط 2519102   

  المطاط غير المبركن منتجات  25192  

 3622 غير مبركن بشكل أولي/مركب  مطاط 2519201   

 3622 األنابيب  مثلوأشرطة وأشكال أخرى من مطاط غير مبركن  صفائح  2519202   

  وملفات  واقراص والعيدان    

 3622 ) ظهر الجمل(اإلطارات المطاطية عدا  لتلبيسخاصة  أشكالو  2519203   

 3622 وحبال مطاط مبركن خيوط 2519204   

 3622 وأشرطة من مطاط مبركن ألواح 2519205   

 )مع لوازمها(وخراطيم من مطاط مبركن غير مقسى  ومواسير أنابيب  25193  

 3623 كن غير مقاس مطاط مبر  منومواسير وخراطيم  أنابيب 2519301   

 3623 من مطاط مبركن غير مقسى ،قطع ولوازم واكواع   وبرابيش خراطيم 2519302   

  من من مطاط مبركن غير مقسى ووصالت    

  مقسى غيرنقل مواد وسيور نقل حركة من مطاط مبركن  سيور  25194  

 3624 نقل مواد مقواة بمعدن سيور 2519401   

 3624 نقل مواد مقواة بمواد نسيجية سيور 2519402   

 3624 نقل مواد مقواة بلدائن سيور 2519403   

 3624 نقل حركة مقفلة سيور 2519404   

  ممططة غير تلك الخاصة باإلطارات انسجة  25195  

 3625 سم20الصقة بعرض ال يزيد عن  أشرطة 2519501   

 من مطاط مبركن غير مقسى) لقفازات بما في ذلك ا(ولوازمها  ألبسة أصناف  25196  

 3626 للجراحة غير محتوية على مواد نسيجية قفازات 2519601   

 من مطاط مبركن) تشمل رضاعات االطفال(الصحي والصيدلي  لإلستعمال أصناف  25197  

  مقسى غير    

 3627 اطفال رضاعات 2519701   

 3627 لمنع الحمل واقيات 2519702   

 3627 )الساخنة المياهعدا قوارير (طبية او لطب األسنان  أصناف 2519703   

  وأخرىولوازم تستخدم مع األجهزة واآلالت  أجزاء  25198  

 3627 )للطباعة(معدنية مطلية بمطاط  اسطوانات 2519801   

 3627 خاصة بنظام الكابح أصناف 2519802   

 3627 طين واقيات 2519803   

 3627 من مطاط خيام 2519804   

 3627 أرضيات أغطية 2519805   

 3627 محايات 2519806   

 3627 وفواصل حلقات 2519807   

 3627 صدمات واقيات 2519808   

 3627 )عدا الكرات(أخرى قابلة للنفخ أصناف 2519809   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3627 ومحابس من مطاط حنفيات 2519810   

 3627 ط للسالمة على الطرقمجوفة من المطا مخاريط 2519811   

  )اإليبوتيت(مقسى  مطاط  25199  

 3627 )اإليبوتيت(مقسى  مطاط 2519901   

 3627 االيبوتيت مسحوق 2519902   

  المنتجات اللدائنية صنع    252

  )البالستيك(المنتجات اللدائنية صنع   2520 

  يشبه البالستيكية واالسفنج الصناع الصناعات  25201  

 3631 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة   1يتجاوز مقطعها  مفردة شعيرات 2520101   

  كلوريد الفنيل بوليمراتاللدائن اومن بوليمرات االثيلين او  من    

 3632 ومواسير وخراطيم صلبة من اللدائن أنابيب 2520102   

 3632 وأكواع ووصالت من اللدائن فواصل 2520103   

 3633 خلوية وغير مقواة غيروصفائح واغشية وصفائح رقيقة من لدائن  ألواح 2520104   

  االلتصاق من بوليمرات االيثلين وبوليمرات البروبلين  ذاتية وغير    

  الخ..…… الفنيلبوليمرات الستيرين ومن بوليمرات كلوريد  ومن    

 3692 خرى من لدائن وأشكال اغشية افالم وصفائح رقيقة أ وصفائح ألواح 2520105   

  أخرى ذاتية االلتصاق مسطحة     

  التغليف للسلع من البالستيك منتجات  25202  

 3641 بالستيك اكياس 2520201   

 3641 بالستيك صناديق 2520202   

 3641 بالستيك علب 2520203   

 3641 وقناني بالستيك قوارير 2520204   

 3649 ستيكبال عبوات 2520205   

 3649 بالستيك بكرات 2520206   

 3649 كاسيتات وأشرطة بالستيك علب 2520207   

 3649 وأغطية وكبسوالت من بالستيك سدادات 2520208   

 3649 من البالستيك أخرى  تغليف منتجات 2520299   

  االرض والجدران واألسقف من البالستيك أغطية  25203  

 3691 االرض والجدران واألسقف من البالستيك أغطية 2520301   

  الصحية من البالستيك األدوات  25204  

 3693 مراحيض  أغطية 2520401   

 3693 استحمام ثابتة أحواض 2520402   

 3693 الغسيل أحواض 2520403   

 3693 المراحيض  أحواض 2520404   

 3693 )السيفون(شطف المراحيض أحواض 2520405   

 3632 وأكواع ووصالت من البالستيك فواصل 2520406   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3693 صحية من البالستيك أخرى أدوات 2520499   

  مائدة ومطبخ من البالستيك أدوات  25205  

 3694 بالستيك سكاكين 2520501   

 3694 بالستيك شوك 2520502   

 3694 بالستيك معالق 2520503   

 3694 بالستيك صحون 2520504   

 3694 من البالستيك أخرىمطبخ   أدوات 2520505   

 3694 نظافة من البالستيك أدوات 2520506   

 3694 غسيل من البالستيك اكياس 2520507   

 3694 زينة وعناية شخصية من البالستيك أدوات 2520508   

 3694 من البالستيك  أخرى  منزلية أدوات 2520599   

  جهيزات البناء من البالستيكوت لوازم  25206  

 3695 البالستيكلتر من  300وخزانات اكثر من  صهاريج 2520601   

 3695 بالستيك ابواب 2520602   

 3695 بالستيك شبابيك 2520603   

 3695 والشبابيك من البالستيك اطرلألبواب 2520604   

 3695 بالستيك ستائر 2520605   

 3695 يزات البناء من البالستيك أخرىوتجه لوازم 2520699   

  ولوازم اإلضاءة من البالستيك أجزاء  25207  

 3696 مصابيح اإلضاءة من البالستيك أجزاء 2520701   

 3696 البالستيكمن  األخرىاإلضاءة   ولوازم  أجزاء 2520799   

  رأس من البالستيك أغطية  25208  

 3697 رأس من البالستيك أغطية    

  آخرأخرى من البالستيك غير مصنفة في مكان  أصناف  25209  

 3699 مكتبية من البالستيك لوازم 2520901   

 3699 مدرسية من البالستيك لوازم 2520902   

 3699 ولوازم ألبسة من البالستيك ألبسة 2520903   

 3699 لألثاث من البالستيك تركيبات 2520904   

 3699 خاصة بآالت النسيج من البالستيك ألواح 2520905   

 3699 أحذية بالستيك قوالب 2520906   

 3699 وحافظات صور بالستيك البومات 2520907   

 3699 صغيرة من البالستيك تماثيل 2520908   

 3699 منع التسرب من البالستيك تجهيزات 2520909   

 3699 بالستيك أخرى أصناف 2520999   
  منتجات المعادن الالفلزية األخرى صنع    26 القسم

  منتجات المعادن الالفلزية األخرى صنع    261
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  الزجاج والمنتجات الزجاجية صنع   2610 

  على شكل كتل وصفائح وألواح زجاج  26101  

 3711 زجاج مسحوقة نفايات 2610101   

 3711    كتلعلى شكل  زجاج 2610102   

 3711 شكل كرات كبيرة    على جزجا 2610103   

 3711 أنابيب    اوعلى شكل قضبان او عيدان  زجاج 2610104   

 3711 من كوارتز مسحوق او مصهور زجاج 2610105   

 3711 شكل رقائق وألواح مسلحة    على زجاج 2610106   

 3711    مسلحةعلى شكل رقائق وألواح غير  زجاج 2610107   

 3711 مصبوب ذو طبيعة ماصة او عاكسة اجزج 2610108   

 3711 مصقول الوجه او الوجهين مسلح زجاج 2610109   

 3711 مصقول الوجه او الوجهين غير مسلح زجاج 2610110   

 3711 ملون او معتم زجاج 2610111   

 3711 مصفح بزجاج آخر زجاج 2610112   

 3711 اطار بدونثقوب ولكن مشغول او محفور الحواف او م زجاج 2610113   

 3711 مقسى مأمون زجاج 2610114   

 3711 خاص بالسيارات او وسائل النقل زجاج 2610115   

 3711 خزفي غير شفاف متحمل للحرارة العالية زجاج 2610116   

 3711 عازل متعدد الطبقات زجاج 2610117   

 3711 من زجاج بأطر او بدونها مرايا 2610118   

 3711 بدون اووكتل وألواح وبالط من زجاج مضغوط باطر  طوب 2610119   

 3711 زجاج أخرى غير مصنف في موضع آخر أنواع 2610199   

  )جالسالفيبر ( من زجاج بما فيها صوف الزجاج ألياف  26102  

 3712 جدائل مقطعة ألياف 2610201   

 3712 فتائل/ممشطة ألياف 2610202   

 3712 مجدولة من ألياف زجاجية حصر 2610203   

 3712 رقيقة من ألياف زجاجية حصر 2610204   

 3712 مصنوعة من ألياف زجاجية مخلوطة بلدائن صفائح 2610205   

 مثل القوارير واالوعية والقناني والمرطبانات، األغطية والسدادات  زجاجية أصناف  26103  

  الزجاجية واألغلفة     

 3719 زجاجية كبيرة قوارير 2610301   

 3719 زجاجية قناني 2610302   

 3719 زجاجية مرطبانات 2610303   

 3719 وسدادات زجاجية أغطية 2610304   

 3719 زجاجية للمصابيح الكهربائية أنابيب 2610305   

 3719 زجاجية لألشعة الكاثودية أنابيب 2610306   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  ائدة والمطبخ للم زجاجية أصناف  26104  

 3719  زجاجيةمائدة  أدوات 2610401   

 3719 وأقداح للشرب من الزجاج كؤوس 2610402   

 3719 وأقداح للشرب من كريستال كؤوس 2610403   

 3719 من زجاج أباريق 2610404   

 3719 من زجاج صحون 2610405   

 3719 )طناجر واوعية(مطبخ زجاجية  أدوات 2610406   

 3719 المستخدم في المراحيض الزجاج 2610407   

 3719 بالمستخدم في المكات الزجاج 2610408   

  او الصيدالنية الصحيةالزجاجية للمختبرات واإلستعماالت  األدوات  26105  

 3719 الزجاجية للمختبرات و الصيدلة األدوات 2610501   

 3719  لصحيةاالزجاجية لإلستعماالت  األدوات 2610502   

  الساعات والمنبهات والنظارات زجاج  26106  

 3719 ساعات زجاج 2610601   

 3719 نظارات عادية زجاج 2610602   

 3719 نظارات طبية زجاج 2610603   

 3719 لألجهزة البصرية المتنوعة زجاج 2610699   

  من زجاج متنوعة أخرى أصناف  26107  

 3719 ن زجاج مستخدمة لالشارةم أصناف 2610701   

 3719 وأصناف من زجاج صغيرة مكعبات 2610702   

 3719 زجاجي خرز 2610703   

 3719 مقلدة من زجاج آللىء 2610704   

 3719 كريمة مقلدة من زجاج أحجار 2610705   

 3719 صغيرة من زجاج تماثيل 2610706   

 3719 صغيرة من زجاج كرات 2610707   

 3719 الكوارتز زجاج 2610708   

 3719 من زجاج متنوعة أخرى أصناف 2610799   

  زجاجيةوأجزاء للمصابيح الكهربائية من مواد  أصناف  26108  

 3719 للمصابيح الكهربائية  وأجزاء أصناف 2610801   

 3719 كهربائية عازالت 2610802   

  موضع آخر فيالمصنفة منتجات المعادن الالفلزية غير  صنع    269

  االنشائية غيرالحرارية  غيرالمنتجات الخزفية  صنع   2691 

  او الصيني  البورسلينالخزفية او من  األصناف  26911  

 3721 )مجالي(غسيل  أحواض 2691101   

 3721 )الصيني(من البورسلين  مغاسل 2691102   

 3721 )صينيال(استحمام من البورسلين  أحواض 2691103   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3721 )الصيني(البورسلين  منقاعدة  /مراحيض  أحواض 2691104   

 3721 )الصيني(من البورسلين ) سيفون(تفريغ مياه  خزانات 2691105   

 3721 )الصيني(مراحيض أخرى من البورسلين  أحواض 2691106   

 3721 )الصيني(من البورسلين ) شطافة(غسل مراحيض  أحواض 2691107   

 3721 )الصيني(البورسلينالصحية األخرى من  التجهيزات 2691199   

  والمطبخ وأصناف منزلية للزينة من البورسلين  المائدة أدوات  26912  

 3722 من صيني او خزف صحون 2691201   

 3722 واقداح من صيني او خزف اكواب 2691202   

 3722 واوعية من صيني او خزف مرطبانات 2691203   

 3722 من صيني او خزف اباريق 2691204   

 3722 صيني او خزف منوأشكال للزينة   تماثيل 2691205   

 3722 صيني او البورسلين منوأشكال للزينة   مزهريات 2691206   

 3722 متنوعة أخرى من صيني او خزف أصناف 2691299   

  أخرى غير إنشائية أصناف  26913  

 3729 للمختبرات واالستعماالت الكيماوية صنافأ 2691301   

 3729 كهربائية خزفية عوازل 2691302   

 3729 الخزفية العازلة المستخدمة في الماكينات اواألجهزة   اللوازم صنع 2691303   

  الكهربائية اوالمعدات    

 3729 أخرى من خزف مصنوعات 2691399   

  من فخار عادي أصناف  26914  

 3729 وأواني مطبخ من فخار حلل 2691401   

 3729 من فخار صحون 2691402   

 3729 من فخار اباريق 2691403   

 3729 من فخار جرار 2691404   

 3729 وتماثيل من فخار تحف 2691405   

 3729 للزراعة من فخار اصص 2691406   

 3729 متنوعة من فخار أصناف 2691499   

  المنتجات الخزفية الحرارية صنع   2692 

    للحرارةالمنتجات الخزفية العازلة  صنع  26921  

 3731 العازلة للحرارة السيليسيةاو بالط و قطع خزفية من دقيق الحفريات  طوب 2692101   

  بالط او قطع متحملة للحرارة  او طوب  26922  

 3732 الحفريات السيليسية منتجاتا او بالط او قطع متحملة للحرارة عد طوب 2692201   

  إسمنتي وبالط وخرسانة متحملة للحرارة طوب  26923  

 3733 إسمنتي وبالط وخرسانة متحملة للحرارة طوب 2692301   

  حرارية عدا الخزف الحراري منتجات  26924  

 3734 حرارية عدا الخزف الحراري منتجات 2692401   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  الخزفية والمنتجاتلطفلية اإلنشائية الحرارية المنتجات ا صنع   2693 

  بناء وبالط من خزف طوب  26931  

 3735 بناء من خزف طوب 2693101   

 3735 ملمعة وغير مزينة غيرسم 5أرضيات وجدران ال يزيد طولها عن  بالط 2693102   

   قرميد  26932  

 3735 اسقف قرميد 2693201   

 3735 خنمدا أغطية 2693202   

  وأنابيب تصريف مياه ولوازمها من خزف مواسير  26933  

 3736 خزف منوأنابيب   مواسير 2693301   

 3736 خزف منمواسير وأنابيب   لوازم 2693302   

 خزفية غير ملمعة وغير مطلية ومكعبات فسيفساء من خزف وترابيع بالط  26934  

 3737 سم7مطلية بحدود ضلع  وترابيع ومكعبات غير بالط 2693401   

 3737 ومكعبات غير مطلية مقاومة لحامض الهيدروكلوريك   وترابيع بالط 2693402   

 3737 وأصناف من فسيقساء صغيرة غير مطلية مكعبات 2693403   

 بالميناءأو مطلية   ملمعةومكعبات خزفية وأصناف مماثلة   وترابيع بالط  26935  

 3737 سم7 بضلعترابيع ومكعبات خزفية مطلية وملمعة و  بالط 2693501   

 3737 وملمعةارضيات وموائد وجدران خزفية مطلية  بالط 2693502   

 3737 فسيفساء خزفية صغيرة مطلية قطع 2693503   

  اإلسمنت والجير والجص صنع   2694 

  )الجبس(الجص  صناعة  26941  

 3741 )الجبس(الجص  صناعة 2694101   

  الجير  صناعة  26942  

 3742 الجير الحي  صناعة 2694201   

 3742 المطفأ والمائي  الجير صناعة 2694202   

  اإلسمنت  صناعة  26943  

 3743 غير مطحون) كلنكر(إسمنت  صناعة 2694301   

 3744 اسود/ إسمنت بورت الند  صناعة 2694302   

 3744 المنيومي إسمنت 2694303   

 3744 خبث إسمنت 2694304   

 3744 سوبر فوسفاتي إسمنت 2694305   

 3744 أبيض إسمنت 2694306   

 3744 مقاوم إسمنت 2694307   

  والجصاألصناف المنتجة من الخرسانة واإلسمنت  صنع   2695 

  المنتجة من الخرسانة غير متحملة للحرارة األصناف   26951  

 3751 المنتجة من الخرسانة غير متحملة للحرارة فاألصنا  2695101   

  منتجة للبناء من مواد نباتية أصناف  26952  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3752 للبناء من مواد نباتية مكتلة بواسطة اإلسمنت او الجص  منتجة أصناف 2695201   

  مادة معدنية أخرى او    

  منتجة من جبس او مركباته أصناف  26953  

 3753 وصفائح من جبس ألواح 2695301   

 3753 ارضيات او جدران من جبس بالط 2695302   

 3753 ومنقوشات من جبس تماثيل 2695303   

 3753 للزينة من جبس أواني 2695304   

 3753 للزهور من جبس أواني 2695305   

 3753 من الجبس اعمدة 2695306   

 3753 اخرى من الجبس اصناف 2695399   

  البالط االسمنتي صناعة  26954  

 3754 اسمنتي عادي بالط 2695401   

 3754 اسمنتي موزاييك بالط 2695402   

 3754 اسمنتي لالرصفة بالط 2695403   

 3754 اخرى من البالط االسمنتي انواع 2695499   

  الطوب االسمنتي صناعة  26955  

 3754 إسمنتي للبناء طوب 2695501   

 3754 اسمنتي لالسقف طوب 2695502   

 3754 )حجر شك ( اسمنتي لالرصفة من اسمنت  طوب 2695503   

 3754 اخرى من الطوب االسمنتي انواع 2695599   

  االنابيب االسمنتية صناعة  26956  

 3754 إسمنتية عادية أنابيب 2695601   

 3754 اسمنتية مسلحة أنابيب 2695602   

 3754 تفتيش اسمنتية غرف 2695603   

  أخرى من الخرسانة واإلسمنت منتجات  26957  

 3756 )مغاسل(غسيل من إسمنت  أحواض 2695701   

 3756 استحمام من إسمنت أحواض 2695702   

 3756 مراحيض من إسمنت قواعد 2695703   

 3756 من إسمنت خزانات 2695704   

 3756 ومنقوشات من إسمنت تماثيل 2695705   

 3756 زينة أواني 2695706   

 3756 من اسمنت مقاعد 2695707   

 3756 من اإلسمنت اعمدة 2695708   

 3756 جاهزة من االسمنت واجهات 2695709   

 3755 صناعي حجر 2695710   

 3756  وٕاسمنتإنشائية اخرى من خرسانة  أصناف 2695799   
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 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  الجاهزة الخرسانة  26958  

 3757 جاهزة للخلط خرسانة 2695801   

  اإلسبست صناعة  26959  

 3757 مموجة من اإلسبست ألواح 2695901   

 3757 عادية من اإلسبست ألواح 2695902   

 3757 من اإلسبست بالط 2695903   

 3757 ومواسير من االسبست أنابيب 2695904   

 3757 أنابيب ومواسير من اإلسبست لوازم 2695905   

 3757 من اإلسبست خزانات 2695906   

 3757 من اإلسبست أحواض 2695907   

 3757 واطر ونوافذ من اإلسبست أثاث 2695908   

 3757 من اإلسبست أخرى أصناف 2695999   

  وتشكيل واتمام وتجهيز األحجار قطع   2696 

  وترافرتين ومرمر رخام  26961  

 3761 سم 2.5ين ال يزيد سمكه عن وترافرت رخام 2696101   

 3761 سم 2.5ال يزيد سمكه عن  مرمر 2696102   

  او نصف مشغولة مشغولةبناء وأحجار تبليط من حجر طبيعي  أحجار  26962  

 3769 منشار /جاهزة  بناء أحجار 2696201   

 3769 جاهزة منقوشة  بناء أحجار 2696202   

 3769 تبليط  أحجار 2696203   

 3769 حجرية أعمدة 2696204   

 3769 حجرية تماثيل 2696205   

 3769 وأشكال هندسية من حجر نوافير 2696206   

 3769 متنوعة من أحجار منقوشة او نصف مصنعة منتجات 2696299   

  26963  8Bجرانيت  

 3769 سم 2.5ال يزيد سمكه عن  جرانيت 2696301   

  عي وانواع اخرى من الحجراردواز طبي حجر  26964  

 3769 سم2.5من حجر اردواز طبيعي ال يزيد سمكها عن  ألواح 2696401   

 3769 آخراخرى من األحجار غير مذكورة في موضع  انواع 2696499   

  موضع آخر فيالمنتجات المعدنية الالفلزية غير الصنفة  صنع   2699 

  وعجالت للطحن او الشحذ ارحية  26991  

 3791 طواحين للطحن او الجرش ارحية 2699101   

 3791 الغراض الشحذ عجالت 2699102   

 3791 عليها طبقة ماس للقص) ديسك (  ارحية 2699103   

 3791 عادية للقص) ديسك (  ارحية 2699104   

 3791 زجاج ومواد شحذ أخرى ورق 2699105   
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 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  وانسجة من االسبستوس خيوط  26992  

 3792 مشغول) اسبستوس(حرير صخري  ألياف 2699201   

 3792 مشغول) اسبستوس(حرير صخري  خيوط 2699202   

 3792 مشغول) اسبستوس(حرير صخري  حبال 2699203   

 3792 مشغول ) اسبستوس(من  منسوجة اقمشة 2699204   

 3792 مشغول ) اسبستوس(من  منسوجة مالبس 2699205   

 3792 مشغول ) اسبستوس(من  منسوجة حذيةأ 2699206   

 3792  مشغول) اسبستوس(رأس منسوجة من  أغطية 2699207   

 3792 مشغول ) اسبستوس(وورق مقوى منسوجة من  ورق 2699208   

  الفحممن إسفلت او من قار نفطي او قطران  مصنوعات  26993  

 3793 إسفلت من قار نفطي  من مصنوعات 2699301   

 3793 الفحم قطران  منمن إسفلت   مصنوعات 2699302   

  اإلسفلت اوالقار لطبيعي اوالمعدني   اساسهاقارية  مخاليط  26994  

 3794 من قار النفط الطبيعي  إسفلت  مخاليط 2699401   

 3794 من قار معدني  إسفلت  مخاليط 2699402   

 3794 واألسطح من االسفلت ألغراض الرطوبة لفائف 2699403   

   الجرافيتصناعي او محضرات اساسها  جرافيت  26995  

 3795 صناعي جرافيت 2699501   

 3795 غروي او شبه غروي جرافيت 2699502   

 3795 كربونية لالقطاب الكهربائية عجائن 2699503   

  )الياقوت(اصطناعي  كوراندوم  26996  

 3796 )ياقوتال(اصطناعي  كوراندوم 2699601   

  صخرية و معدنية مماثلة  وأليافخبث المعادن  ألياف  26997  

 3799 صوف خبث المعادن ألياف 2699701   

 3799 صخري صوف 2699702   

 3799 معدنية مماثلة ألياف 2699703   

 3799 مقشورة فيرموكاليت 2699704   

 3799 ممدد طفل 2699705   

 3799 ة مماثلة عازلة للحرارة او الصوتمعدني مواد 2699706   

  معدنية ال فلزية أخرى أصناف  26999  

 3799 مشغولة ومنتجاتها ميكا 2699901   

 3799 من الجرافيت ليست لألغراض الكهربائية منتجات 2699902   
  القاعديةالفلزات  صنع    27 القسم

  الحديد والصلب القاعديين صنع    271

  الحديد والصلب القاعديين نعص   2710 

  أولية من الحديد والصلب  منتجات  صنع  27101  
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4111 صب خام بشكل كتل أو أشكال أولية أخرى حديد 2710101   

 4111 )فيرومنغنيز ( المنغنيز  - حديد 2710102   

 4111 )فيروكروم ( الكروم  - حديد 2710103   

 4111 )نيكل فيرو (النيكل  - حديد 2710104   

 4111 ممزوج مع معادن أخرى حديد 2710105   

 4111 كتل أو كرات أوحديدية عن طريق الإلختزال بشكل قطع  منتجات 2710106   

 4111 صلبوحبيبات ومساحيق من حديد صب خام أو  منتجات 2710107   

 4112 شبه مصنعة  منتجاتصلب بشكل أولي أو  قوالب 2710108   

 4112 ستينلس ستيل بشكل أولي أو شبه مصنعة قوالب 2710109   

 4112 سبائك أو أشكال أولية غير مخلوطة  بشكلصلب أخرى  خالئط 2710110   

  منتجات شبه مصنعة أو    

  الساخن ومسطحة من الحديد أو الصلب   علىمدلفنة  منتجات  27102  

 4121 حة على شكل لفات أوالصلب مسط الحديدمدلفنة من  منتجات 2710201   

 أو أكثر مم 600أكثر من التجليخ أو اللف بالحرارة بعرض   مشغول غير    

 4121 أوالصلب مسطحة على شكل لفات  الحديدمدلفنة من  منتجات 2710202   

   مم 600أو اللف بالحرارة بعرض اقل من  والدلفنة    

 4121 أخرى مسطحة وملفوفة أومخاليط صلب  ستيلستانلس  منتجات 2710203   

  أو أكثر مم 600 وبعرض  بالحرارة    

 4121 ستيل أومخاليط صلب أخرى مسطحة وملفوفة مصقولة    ستانلس منتجات 2710204   

  مم  600أكثرمن اللف بالحرارة وبعرض اقل من  ليس    

 4122 س أكثر  أو صلب غير مخلوط مسطحة وملفوفة مشغولة لي حديد منتجات 2710205   

  فأكثر مم 600اللف على البارد وبعرض  من    

 4122 غير مخلوط مسطحة وملفوفة مشغولة   صلبحديد أو  منتجات 2710206   

   مم 600أكثر من اللفعلى البارد وبعرض اقل من  ليس    

 4122 أو مخاليط صلب أخرى مسطحة وملفوفة    ستيلستانلس  منتجات 2710207   

  فأكثر  مم 600ليس أكثرباللف على البارد وبعرض   مصقولة    

 4122 أو مخاليط صلب أخرى مسطحة وملفوفة  ستيلستانلس  منتجات 2710208   

  مم   600مصقولة ليس أكثر  باللف على البارد وبعرض اقل من     

 4123 أو صلب غير مخلوط مسطحة وملفوفة   حديدأخرى من  منتجات 2710209   

  ) مصقولة أو مطلية أوغير مكسوة، (    

 4123 ومكسوة  مجلفنةأو صلب غير مخلوط   حديدأخرى من  منتجات 2710210   

 4123 كهربائي سيليكونمسطحة أو مجلفنة أو ملفوفة من صلب  منتجات 2710211   

 4123 صلب متحمل للسرعات العآلية آلالت القطع  منمسطحة  منتجات 2710212   

 4123 الصلب األخرى مخاليطمسطحة أخرى من الستانلس ستيل أو  منتجات 2710213   

  مدلفنة بالحرارة  صلبواسياخ من حديد أو  قضبان  27103  

 4124  منتظمةمجلفنة بالحرارة بشكل لفات غير  وعيدان  قضبان 2710301   
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  حديد أو صلب غير مخلوط من    

 4124 أكثرأو صلب غير مخلوط غير مشغولة  من حديد قضبان 2710302   

  أو التشكيل أو السحب بالحرارة بما فيها القضبان المفتولة الطرق من     

 4124 غير منتظمة لفاتمن ستانلس ستيل مجلفنة بالحرارة بشكل  قضبان 2710303   

 4124 غير منتظمة لفاتمن صلب مخلوط مجلفنة بالحرارة بشكل  قضبان 2710304   

 4124 استيل أو من صلب مخلوط مشغولة   الستانلسأخرى من  قضبان 2710305   

  السحب على البارد عدا القضبان ذات السرعة العآلية  منأكثر  ليس    

  صلب السيليكون والمنغنيز من    

  ليس أكثر مشغولةوأشكال ومقاطع من حديد أو صلب   زوايا  27104  

  الحديد لسكةة ودعائم من الحديد والصلب اللف بالحرار  من    

 4125 من حديد أو صلب غير مشغولة بأكثر  ومقاطعوأشكال  زوايا 2710401   

  بالحرارة الدلفنة من     

 4125 ملحومة ومقاطعودعائم من حديد أو صلب وزوايا وأشكال  صفائح 2710402   

 4125 يدمن الحديد أو الصلب للسكة الحد قضبان 2710403   

  مسحوبة او مطوية من الحديد اوالصلب منتجات   27105  

 4126 آخر موضعوعيدان من حديد وصلب غير مصنفة في  قضبان 2710501   

 4126 من الحديد أو الصلب غير المخلوط   ومقاطعوأشكال  زوايا 2710502   

  مصنفة في موضع آخر مجهز على البارد غير    

 4126 حديد أو صلب غير مخلوط  من كأسال 2710503   

 4126 ستانلس ستيل غير مصنفة في موضع آخر يشمل  منوعيدان  قضبان 2710504   

  والعيدان مجهز على البارد القضبان    

 4126 الصلبوأشكال ومقاطع من ستانلس ستيل وخالئط  زوايا 2710505   

 4126 من ستانلس ستيل أو صلب مخلوط أسالك 2710506   

 وبروفيالت مفرغة من الحديد أو الصلب ولوازم المواسير  وأنابيب مواسير  27106  

  من الحديد والصلب غير الملحومة واألنابيب    

 4127 أو الصلب الحديدأنابيب للنفط أو الغاز وما شابه من  خطوط 2710601   

 4127 ستعملة أو استخراج مواسيرحفرالم تبطينوأنابيب  مواسير 2710602   

  التنقيب عن النفط والغاز في    

 4127 الزهروأنابيب وبروفيالت مجوفة من الحديد  مواسير 2710603   

 4127 مجوفة وما شابه من الحديد وبروفيالتوأنابيب أخرى   مواسير 2710604   

  غير ملحومة والصلب     

 4127 المستخدم  النوعمن  مواسير وأنابيب من حديد أو صلب اغلفة  2710605   

  خطوط النفط والغاز غيرالملحومة في    

 4127 الحديد والصلب  منمجوفة   وبروفيالتأخرى   وأنابيب مواسير 2710606   

 4127 صلب أووصالت واكواع من حديد /مواسير وأنابيب  لوازم 2710607   

  الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية صنع    272
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية صنع   2720 

  البالتين/الذهب/الفضة/الفلزات الثمينة  صنع  27201  

 4131 )  الفضة المطلية بالذهب أو البالتين ذلكبما في ( الفضة 2720101   

  خام أو نصف مشغولة أو مسحوق بأشكال    

 4132 بأشكال خام  ) طلي بالبالتينالذهب الم ذلكبما في ( الذهب 2720102   

  نصف مشغولة أو مسحوق أو    

 4133 مسحوقبأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل  البالتين 2720103   

 4134 أو مكسوة بقشرة من ذهب  مطليةعادية أو فضة  معادن 2720104   

  نصف مصنعة بأشكال    

 4135 نصف مصنعة بأشكالشرة من فضة عادية مكسوة أو ملبسة بق معادن 2720105   

 4136 أو فضة أو ذهب مكسوة أو ملبسة بقشرة من البالتين  عادية معادن 2720106   

  نصف مصنعة بأشكال    

 4136 ذهب نقدي إنتاج 2720107   

  قاعدية غير حديدية وغير مصنعة فلزات  27202  

 4141 )مخلوط(نصف خام  نحاس 2720201   

 4141 غير نقي نحاس 2720202   

 4141 نقي ومخاليط من نحاس نحاس 2720203   

 4142 )مخلوط(نصف خام  نيكل 2720204   

 4142 نيكل ومنتجات وسيطة أخرى من النيكل أكسيد 2720205   

 4142 غير مطروق نيكل 2720206   

 4142 من نيكل مخاليط 2720207   

 4143 بأشكال خام المنيوم 2720208   

 4143 غير مخلوط المنيوم 2720209   

 4143 )الومنيا(المنيوم  أكسيد 2720210   

 4144 غير مطروق  رصاص 2720211   

 4144 غير مطروق زنك 2720212   

 4144 غير مطروق قصدير 2720213   

  شبه نهائية من النحاس منتجات  27203  

 4151 ورقائق من نحاس مساحيق 2720301   

 4151 مجوفةوعيدان وبروفيالت من نحاس مجوفة وغير  قضبان 2720302   

 4151 من نحاس أسالك 2720303   

 4151 مم 0.15وصفائح من نحاس يزيد سمكها عن  الواح 2720304   

 4151  مم 0.15من نحاس ال يزيد سمكها عن  رقائق 2720305   

 4151 وأنابيب من نحاس مواسير 2720306   

 4151 )الخ.…… اكواع،وصالت ، (مواسير وأنابيب من نحاس  لوازم 2720307   

  شبه نهائية من النيكل منتجات  27204  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4153 ورقائق من النيكل مساحيق 2720401   

 4153 وعيدان وبروفيالت وأسالك من النيكل قضبان 2720402   

 4153 وصفائح وشرائط ورقائق من تيكل الواح 2720403   

 4153 من نيكل..)……،وصالت ،اكواع (وأنابيب ولوازمها  مواسير 2720404   

  شبه نهائية من األلمنيوم منتجات  27205  

 4153 ورقائق من األلمنيوم مساحيق 2720501   

 4153 وعيدان وبروفيالت من األلمنيوم قضبان 2720502   

 4153 من األلمنيوم أسالك 2720503   

 4153 ملم 0.2وصفائح من األلمنيوم ال يزيد سمكها عن  لواحا 2720504   

 4153 ملم 0.2من األلمنيوم ال يزيد سمكها عن  رقائق 2720505   

 4153 من المنيوم..)……،وصالت ،اكواع (وأنابيب ولوازمها  مواسير 2720506   

  والقصديرشبه نهائية من الرصاص والزنك  منتجات  27206  

 4154 وعيدان وبروفيالت من الرصاص ضبانق 2720601   

 4154 وصفائح وشرائط ورقائق ومساحيق من رصاص الواح 2720602   

 4154 من رصاص..)……،وصالت ،اكواع (وأنابيب ولوازمها  مواسير 2720603   

 4154 ومساحيق من زنك رقائق 2720604   

 4154 وشرائط من زنك ائحوصفوعيدان وبروفيالت وأسالك والواح  قضبان 2720605   

 4154 من زنك..)……،وصالت ،اكواع (وأنابيب ولوازمها  مواسير 2720606   

 4154 وعيدان وبروفيالت وأسالك من قصدير قضبان 2720607   

 4154 قصديروصفائح وشرائط ورقائق ومساحيق من  الواح 2720608   

 4154 من قصدير..)……،ع وصالت ،اكوا(وأنابيب ولوازمها  مواسير 2720609   

 والفلزات غير الحديدية األخرى وتشمل المخلفات والخردة المعادن منتجات  27207  

 4160 خام أو قضبان ومصنوعاته تنجستن 2720701   

 4160 ومصنوعاتهيتوم خام   موليد 2720702   

  خام ومصنوعاته تتالوم 2720703   

 4160 ومصنوعاته ماغنيسيوم 2720704   

 4160 ومصنوعاته كوبالت 2720705   

 4160 ومصنوعاته بيزموت 2720706   

 4160 ومصنوعاته كادميوم 2720707   

 4160 ومصنوعاته  تيتانيوم 2720708   

 4160 ومصنوعاته زبركونيوم 2720709   

 4160 ومصنوعاته انتيموان 2720710   

 4160 ومصنوعاته منغنيز 2720711   

 4160 ومصنوعاته بيريليوم 2720712   

 4160 ومصنوعاته كروم 2720713   

 4160 ومصنوعاته جرمانيوم 2720714   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4160 ومصنوعاته فاناديوم 2720715   

 4160 ومصنوعاته جاليوم 2720716   

 4160 ومصنوعاته هافنيوم 2720717   

 4160 ومصنوعاته انديوم 2720718   

 4160 ومصنوعاته منيوبيو  2720719   

 4160 ومصنوعاته رينيوم 2720720   

 4160 ومصنوعاته تاليوم 2720721   

 4160 المعادن غير الحديدية األخرى منتجات 2720799   

  والفضالت الخردةومصنوعاتها بما في ذلك ) سيرمنت(معدنية خالئط  27208  

 4160 والفضالت الخردةي ذلك ومصنوعاتها بما ف) سيرمنت(معدنية خالئط 2720800   

  المعادن سبك    273

  الحديد والصلب سبك   2731 

  المسبوك الحديدالمنتجات التامة الصنع أو شبه التامه من  سبك  27311  

 8641 المسبوك الحديدالمنتجات التامة الصنع أو شبه التامه من  سبك 2731101   

  الصلبأو شبه التامه من المنتجات التامة الصنع  سبك  27312  

 8641 الصلب سبك 2731201   

  المعادن غيرالحديدية سبك   2732 

  المعادن غيرالحديدية سبك  27321  

 8641 المعادن غيرالحديدية سبك 2732101   
  والمعداتمنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات  صنع   28 القسم

  نشائية والصهاريج والخزانات ومولدات المعدنية اإل  المنتجات صنع    281

  الماء بخار    

  المعدنية اإلنشائية  المنتجات صنع   2811 

  الجسور وأجزاء الجسور واألبراج والصواري صنع  28111  

 4211 وأجزاء الجسور  الجسور صنع 2811101   

 4211 األبراج والصواري للكهرباء وخالفه صنع 2811102   

 4211 أعمدة وعوارض واقواس المناجم صنع 2811103   

 4211 بوابات تحكم صنع 2811104   

 4211 ركائز جسور صنع 2811105   

 4211 أعمدة كهرباء صنع 2811106   

  المباني الجاهزة واجزاؤها من المعدن صنع  28112  

 4211 المباني الجاهزة واجزاؤها من المعدن صنع 2811201   

  والصلب الحديداألبواب والشبابيك وأجزاؤها المعدنية من  صنع  28113  

 4212 معدنية حديد أوصلب أبواب 2811301   

 4212 معدنية حديد أوصلب شبابيك 2811302   

 4212 أبواب معدنية حديد أوصلب أطر 2811303   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4212 شبابيك معدنية حديد أوصلب أطر 2811304   

 4212 ك معدنية حديد أوصلبشبابي حماية 2811305   

 4212 أدراج وخالفه من حديد او صلب درابزين 2811306   

 4212 حديد لالنشاءات قواطع 2811307   

 4212 مماثلة للمباني  معدنية أشغال 2811308   

  األبواب والشبابيك من األلمنيوم صنع  28114  

 4212 من األلمنيوم أبواب 2811401   

 4212 من األلمنيوم شبابيك 2811402   

 4212 من األلمنيوم درابزين 2811403   

 4212 من األلمنيوم قواطع 2811404   

 4212 أخرى للمباني من األلمنيوم منتجات 2811499   

 وأجزاء للمنشآت أخرى من الحديد أو الصلب أو األلمنيوم  منتجات صنع  28115  

 4219 للسقآالت تجهيزات 2811501   

 4219 لتدعيم المداخل والمنشآت معدات 2811502   

 4219 اغالق وأطر فتحات المناجم بوابات 2811503   

 4219 سد حواجز أحواض السفن بوابات 2811504   

 4219 وأشكال وقواطع لإلنشآت زوايا 2811505   

  انشائية من االلمنيوم  منتجات صيانة  28116  

 4212 اب والشبابيك االلمنيوماألبو  صيانة 2811601   

 4212 اخرى  االلمنيوممنتجات انشائية من  صيانة 2811602   

  انشائية معدنية اخرى اتمنتج صيانة  28117  

 4212 األبواب والشبابيك المعدنية صيانة 2811701   

 4212 انشائية معدنية اخرى  منتجات صيانة 2811702   

  زانات واألوعية من المعادنالصهاريج والخ صنع   2812 

  لجميع المواد من حديد أو صلب  وأوعيةوصهاريج  خزانات  28121  

  لتر 300سعتها  تتجاوز    

 4221 لتر 300حديد أو صلب تتجاوز سعتها  منوصهاريج   خزانات 2812101   

 4221 لتر 300شينكو تتجاوز سعتها  منوصهاريج   خزانات 2812102   

 4221 لتر 300ستينلس ستيل تتجاوز سعتها  منوصهاريج   خزانات 2812103   

 4221 لتر 300المنيوم تتجاوز سعتها  منوصهاريج   خزانات 2812104   

  األلمنيومللغاز المضغوط من حديد أو صلب أو  أوعية  28122  

 4222 المضغوط من حديد او صلب  للغاز أوعية 2812201   

 4222 األلمنيومللغاز المضغوط من   أوعية 2812202   

  المركزيةوخزانات ومراجل خاصة بالتدفئة  اوعية  28123  

 4221 المركزيةوخزانات ومراجل خاصة بالتدفئة  اوعية 2812301   

  والصهاريج  الخزانات صيانة  28124  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 8711 الستيلالخزانات والصهاريج من المعدن او  صيانة 2812401   

 8711 الخزانات والصهاريج من االشينكو صيانة 2812402   

 بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه الساخنة مولدات صنع   2813 

  النووية المفاعالت  28131  

 4231 النووية المفاعالت 2813101   

  )المركزية التدفئةعدا مراجل (توليد البخار المائي  مراجل  28132  

 4232 )المركزية التدفئةعدا مراجل (توليد البخار المائي  مراجل 2813201   

  مساعدة لمراجل توليد البخار أجهزة  28133  

 4233 لآلالت البخارية مكثفات 2813301   

 4233 مساعدة للمراجل  أخرى أجهزة 2813302   

  غيار للمفاعالت وللمولدات قطع  28134  

 4234 يار للمفاعالت النوويةغ قطع 2813401   

 4234 غيار لمراجل توليد البخار قطع 2813402   

  )عدا التدفئة المركزية ( مولدات البخار  صيانة  28135  

 8711 )عدا التدفئة المركزية ( مولدات البخار  صيانة 2813501   

  المعادن تشكيلمنتجات المعادن األخرى، أنشطة خدمات  صنع    289

 )ميثالوجيا المساحيق(بالطرق والكبس والسبك والدلفنة المعادن تشكيل   2891 

  بالطرق  المعادن تشكيل  28911  

 8642 بالطرق  المعادن تشكيل 2891101   

  بالكبس    المعادن تشكيل  28912  

 8642 بالكبس    المعادن تشكيل 2891201   

  ة بالسبك والدلفن المعادن تشكيل  28913  

 8642 مجاري مسبوكة اغطية 2891301   

 8642 اخرى مسبوكة اغطية 2891302   

 8642 اخرى للمسابك منتجات 2891399   

 المعادن ،الهندسة الميكانيكية العامة نظير رسم أو على اساس عقد وطلي معالجة   2892 

  أو الصقل والمعالجة للمعادن الطالء  28921  

 8642 المعادن طالء 2892101   

 8642 المعادن وتلميعها صقل 2892102   

 8642 المعادن تنظيف 2892103   

  وطبع ولحام وخراطة المعادن حفر  28922  

 8642 المعادن حفر 2892201   

 8642 المعادن طبع 2892202   

 8642 المعادن خراطة 2892203   

 8642 المعادن لحام 2892204   

 8642 المعادن ذشح 2892205   



 92 

 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  العامة المعدنيةأدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات  صنع   2893 

  معدنية لإلستعمال المنزلي أصناف  28931  

 4291 مائدة ذات نصال قاطعة منزلية سكاكين 2893101   

 4291 قابلة للطي منزلية سكاكين 2893102   

 4291 مطبخ  سكاكين 2893103   

 4291 جزارين سكاكين 2893104   

 4291  سواطير 2893105   

 4291 خياطة مقصات 2893106   

 4291 أظافر مقصات 2893107   

 4291 الشعر مقصات 2893108   

 4291 مالعق 2893109   

 4291 شوك 2893110   

 4291 مغارف 2893111   

 4291 مقاشد 2893112   

 4291 كلتقطيع األسما سكاكين 2893113   

 4291 معدنية مالقط 2893114   

 4291 كعك قاطعات 2893115   

 4291 حالقة أمواس 2893116   

 4291 للتبديلحالقة محتوية على نصل غير قابل  أدوات 2893117   

 4291 ورق، فاتحات رسائل قاطعات 2893118   

 4291 حك سكاكين 2893119   

 4291 أقالم رصاص برايات 2893120   

 4291 أظافر مبارد 2893121   

 4291 علب مفاتيح 2893122   

 4291 مائدة معدنية متنوعة أدوات 2893199   

  أو الحراجة البستنةيدوية من النوع المستعمل في الزراعة أو  عدد  28932  

 4292 مجارف 2893201   

 4292 مذاري 2893202   

 4292 معاول 2893203   

 4292 فؤوس 2893204   

 4292 بلطات 2893205   

 4292 مناجل 2893206   

 4292 أعشاب مجزات 2893207   

 4292 نشر سكاكين 2893208   

 4292 تطعيم سكاكين 2893209   

 4292 تقليم مقصات 2893210   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4292 يدوية أخرى للزراعة عدد 2893299   

  نجارة وحدادة أدوات  28933  

 4292 يدوية اشيرمن 2893301   

 4292  مبارد 2893302   

 4292 كماشات 2893303   

 4292 زراديات 2893304   

 4292  مالقط 2893305   

 4292 معادن مقصات 2893306   

 4292 براغي ومسامير قاطعات 2893307   

 4292 )انجليزية(ربط  مفاتيح 2893308   

 4292 ربط قابلة للتبديل رؤوس 2893309   

 4292 يدوية مثاقب 2893310   

 4292 مالزم 2893311   

 4292 سنادين 2893312   

 4292 وشواكيش مطارق 2893313   

 4292 يدوية فارات 2893314   

 4292 ازاميل 2893315   

 4292 مفكات 2893316   

 4292 زجاج ماسية قاطعات 2893317   

 4292 اطقم مفاتيح مجموعات 2893318   

 4292 دريالت  قطع 2893319   

 4292 للنجارة سكاكين 2893320   

 4292 للتخريم عدد 2893321   

 4292 للخراطة عدد 2893322   

 4292 اللولبة أدوات 2893323   

 4292 لتسنين البراغي عدد 2893324   

 4292 لآلالت واألجهزة الصناعية سكاكين 2893325   

 4292 اكوار 2893326   

 4292 لحام مواقد 2893327   

 4292 صب قوالب 2893328   

 4292 نجارة وحدادة أخرى أدوات 2893399   

  وخالفهوفصاليات ولوازم لألبواب واألثاث  اقفال  28934  

 4299 وسكاكر اقفال 2893401   

 4299 مزاليج 2893402   

 4299    مفاتيح 2893403   

 4299 مفصالت 2893404   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4299 معدنية لألثاث عجالت 2893405   

 4299 ذاتية الحركة غالقات 2893406   

 4299 معدنية متنوعة خردوات 2893499   

 المعادن المشكلة األخرى غير المصنفة في موضع آخر منتجات صنع   2899 

 لتر/300سعتها تتجاوزحديد أو صلب ال  منوأوعية   وبراميل خزانات  28991  

 4293 لتر 300لتر أو أكثر وال تزيد عن /50وبراميل  خزانات  2899101   

 4293 لتر  /50اقل من  وبراميل خزانات 2899102   

 4293 تغلق باللحام علب 2899103   

 4293 انبوبية طرية أوعية 2899104   

 4293 لتر أو أكثر 15لنقل الحليب بسعة  علب 2899105   

 4293 نبوبية للنفث والرشا أوعية 2899106   

 4293 واغطية للقناني سدادات 2899107   

 4293 واغطية للبراميل سدادات 2899108   

  المعادنمثبتات وزنبركات ومنتجات متنوعة من  صنع  28992  

 4294 مجدولة أسالك 2899201   

 4294 وكوابل مضفورة حبال 2899202   

 4294 د أو صلبشائكة من حدي أسالك 2899203   

  شائكة من المنيوم أسالك 2899204   

 4294 شبكية من أسالك حديد أو صلب سياجات 2899205   

 4294 شبكية من نحاس سياجات 2899206   

 4294 شبكية من المنيوم سياجات 2899207   

 4294 معدنية من حديد أو صلب نسج 2899208   

 4294 معدنية من نحاس نسج 2899209   

 4294 معدنية من المنيوم نسج 2899210   

 4294 وشبائك معدنية من ستانلس ستيل نسج 2899211   

 4294 وشبائك مطلية بالزنك نسج 2899212   

 4294 وشبائك مطلية بلدائن بالستيك نسج 2899213   

 4294 من حديد أو صلب مسامير 2899214   

 4294 من نحاس مسامير 2899215   

 4294 من المنيوم مسامير 2899216   

 4294 تنجيد من حديد أو صلب مسامير 2899217   

 4294 تنجيد من نحاس مسامير 2899218   

 4294 تنجيد من المنيوم مسامير 2899219   

 4294 ورق من حديد أو صلب دبابيس 2899220   

 4294 ورق من نحاس دبابيس 2899221   

 4294 ق من المنيومور  دبابيس 2899222   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4294 من حديد أو صلب مشابك 2899223   

 4294 من نحاس مشابك 2899224   

 4294 من المنيوم مشابك 2899225   

 4294 وصواميل من حديد أو صلب براغي 2899226   

 4294 وصواميل من نحاس براغي 2899227   

 4294 وصواميل من المنيوم براغي 2899228   

 4294 تبشيم من حديد أو صلب مسامير 2899229   

 4294 تبشيم من نحاس مسامير 2899230   

 4294 تبشيم من المنيوم مسامير 2899231   

 4294 حديد أو صلب من  براغي 2899232   

 4294 نحاس من  براغي 2899233   

 4294 المنيوم من  براغي 2899234   

 4294 نابضة للتثبيت حلقات 2899235   

 4294 قالووظ مسامير 2899236   

 4294 من حديد أو صلب) زنبركات(نوابض 2899237   

 4294 من نحاس) زنبركات(نوابض 2899238   

 4294 ومنتجات متنوعة من معادن متنوعة مثبتات 2899299   

  كهربائيوعيدان وأنابيب وألواح واقطاب لحام  أسالك  28993  

 4295 م كهربائيلحا أقطاب 2899301   

 4295 لحام باللهب أقطاب 2899302   

 4295 وعيدان للطالء المعدني مساحيق 2899303   

  منزلية معدنية يدوية متنوعة أواني  28994  

 4291 معدنية حديد أو صلب طناجر 2899401   

 4291 معدنية المنيوم طناجر 2899402   

 4291 معدنية نحاس طناجر 2899403   

 4291 منزلية حديد أو صلب صواني 2899405   

 4291 المنيوم/منزلية معدنية  صواني 2899406   

 4291 حديد أوصلب) صحون(مجوفة  أواني 2899407   

 4291 المنيوم) صحون(مجوفة  أواني 2899408   

 4291 حديد أوصلب) مقالي(مجوفة  أواني 2899409   

 4291 المنيوم) مقالي(مجوفة  أواني 2899410   

 4291 منزلية من الشينكو اواني 2899411   

 4291 منزلية معدنية يدوية متنوعة أواني 2899499   

  معدنية منزلية صحية منتجات  28995  

 4291 ستيل  منأو بانيوهات واحواض غسيل  مغاطس 2899501   

 4291 حديد  منأو بانيوهات واحواض غسيل  مغاطس 2899502   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4291 صحية واجزاؤها من معادن مختلفة أدوات 2899503   

 4291 صحية واجزاؤها مطلية بالميناء أدوات 2899504   

  معدنية أخرى متنوعة سلع  28996  

 4299 كغم22.5معدنية صب ال يزيد وزن المتر عن  سالسل 2899601   

 4299 معدنية من ستانلس ستيل سالسل 2899602   

 4299 كغم22.5عن  المترمعدنية بحلقات ملحومة ال يزيد وزن  سالسل 2899603   

 4299 معدنية من نحاس سالسل 2899604   

 4299 مأمونة خاصة خزائن 2899605   

 4299 مصفحة أبواب 2899606   

 4299 نقود مأمونة صناديق 2899607   

 4299 ملفات وبطانات علب 2899608   

 4299 وراقلأل حوامل 2899609   

 4299 لألقالم حوامل 2899610   

 4299 أختام حوامل 2899611   

 4299 مماثلة الستخدام المكاتب أصناف 2899612   

 4299 ورق مشابك 2899613   

 4299 لدباسات الورق دبابيس 2899614   

 4299 صغيرة معدنية تماثيل 2899615   

 4299 شعائرية من معدن مجسمات 2899616   

 4299 شعائرية من نحاس مجسمات 2899617   

 4299 خياطة ابر 2899618   

 4299 مأمونة دبابيس 2899619   

 4299 للتطريز صنارة 2899620   

 4299 للتصنير ابر 2899621   

 4299 مخارز 2899622   

 4299 كلبسات 2899623   

 4299 أبازيم 2899624   

 4299 )خياطة لوازم( شناكل 2899625   

 4299 كباسات 2899626   

 4299 حباسات 2899627   

 4299 مجوفه أو مشقوقة مسامير 2899628   

 4299 وبزق من معادن خرز 2899629   

 4299 صور أطر 2899630   

 4299 )خريص(جلي األواني سلك 2899631   

 4299 رأس معدنية للسالمة اغطية 2899632   

 4299 دوارة اقراصخطوط السكك الحديدية والترام   كيباتتر  2899633   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4299 للسفن والقوارب) مراوح دافعة( رفاصات 2899634   

 4299 السفن خطاطيف 2899635   

  للسفن المراسي 2899636   

 4299  أشكالهاغير كهربائية بكافة  الألجراس 2899637   

 4299 وحراب ورماح سيوف 2899638   

 4299 )تحف وأشكال للزينة ( أخرى من نحاس  مصنوعات 2899639   

 4299 أخرى من زنك مصنوعات 2899640   

 4299 أخرى من قصدير مصنوعات 2899641   

 4299 من معادن عادية مرنة أنابيب 2899642   

 4299 ارقام وحروف وعناوين من معادن عادية الفتات 2899643   

 4299 مزاريب 2899644   

 4299 معدنية أخرى متنوعة سلع 2899699   
  آخراآلالت والمعدات غير المصنفة في موقع  صنع   29 القسم

  اآلالت المتعددة األغراض صنع    291

 والتوربينات بإستثناء محركات الطائرات والسيارات والدراجات البخارية المعدات صنع   2911 

  الداخلي واإلحتراقاإلشعال بالشرارة الترددية بنظام  المحركات  29111  

 4311 بنظام اإلشعال بالشرارة واإلحتراق الداخلي   الترددية المحركات 2911101   

  محركات الطائرات والسيارات عدا     

  غيار المحركات المذكورة قطع  29112  

 4311 غيار المحركات المذكورة قطع 2911201   

  خار المائي وأبخرة أخرىبالب توربينات  29113  

 4314 بخارية للمركبات المائية توربينات 2911301   

 4314 ميجاوات 40تتجاوز قدرتها  توربينات 2911302   

 4314 ميجاوات 40ال تتجاوز قدرتها  توربينات 2911303   

  تعمل بقوة دفع المياه توربينات  29114  

 4314 واط كيلو 1000 قدرتهالمياه ال تتجاوز تعمل بقوة دفع ا توربينات 2911401   

 4314 واط كيلو 1000 عنتعمل بقوة دفع المياه تزيد قدرتها  توربينات 2911402   

  غازية عدا محركات الطائرات النفاثة توربينات  29115  

 4314 واط كيلو 5000غازية ال تتجاوز قدرتها  توربينات 2911501   

 4314 واط كيلو 5000قدرتها  تتجاوزغازية   توربينات 2911502   

  بالبخارتوربينات مراجل أو محركات ثابتة تعمل  أجهزة  29116  

 4314 بالبخارتوربينات مراجل أو محركات ثابتة تعمل  أجهزة 2911601   

  غيار التوربينات التي تعمل بالبخار والتي تعمل بالمياه والغاز قطع   29117  

 4315 التوربينات البخارية  غيار قطع 2911701   

 4315 غيار التوربينات التي تعمل بالمياه قطع 2911702   

 4315 غيار التوربينات التي تعمل بالغاز قطع 2911703   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  المحركات عدا محركات المركبات صيانة  29118  

 8715 المحركات عدا محركات المركبات صيانة 2911801   

  التوربينات ةصيان  29119  

 8715 التوربينات البخارية صيانة 2911901   

 8715 التوربينات التي تعمل بالمياه صيانة 2911902   

 8715 التوربينات الغازية صيانة 2911903   

  المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات صنع   2912 

  سوائل تعمل بقوة ضغط ال هيدروليكيةمحركات وآالت  صنع  29121  

 4321 )اسطوانات(تعمل بحركة خطية مستقيمة  محركات 2912101   

 4321 تعمل بقوة ضغط المياه محركات 2912102   

 4321 غيار المحركات المذكورة قطع 2912103   

  بأدوات قياس مزودةللسوائل ومواد أخرى مزودة أو غير  مضخات  29122  

 4322 مواد التشحيم المستعملة في الكراجات  أو الوقودتوزيع  مضخات 2912201   

 4322 تدار يدويًا أخرى مضخات 2912202   

 4322 اإلحتراق الداخلي ذاتالوقود أو الزيت أو السوائل للمحركات  مضخات 2912203   

 4322 والرافعاتللمركبات بإستثناء القطارات والجرارات  مضخات 2912204   

 4322 والدبابات والجرارات  كالقطاراتات للمركب مضخات 2912205   

  األسمنت والرافعات وخالطات    

 4322 للمركبات متنوعة مضخات 2912206   

 4322 لضخ المياه والوقود في الشبكه العامة مضخات 2912207   

  مضخات هواء أو تفريغ هواء أو غازات أخرى صنع  29123  

 4323 تفربغ هواء مضخات 2912301   

 4323 هواء يدوية مضخات 2912302   

 4323 هواء ألجهزة التبريد مضخات 2912303   

 4323 هواء أخرى مركبة على هيكل مضخات 2912304   

 4323 لمحركات اإلحتراق الداخلي مضخات 2912305   

 4323 الهواء شفاطات 2912306   

  حنفيات ومحابس وصمامات وما يماثلها صنع  29124  

 4324 تخفيض الضغط صمامات 2912401   

 4324 لألجهزة الناقلة للحركة صمامات 2912402   

 4324 )ضد الرجوع(للحجز صمامات 2912403   

 4324 األمان والفائض صمامات 2912404   

 4324 الحنفيات والمحابس صمامات 2912405   

 4324 لخلط المياه بمقبض واحد صنانير 2912406   

  للمضخات والصمامات  غيار قطع  29125  

 4325 غيار مضخات بأنواعها قطع 2912501   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4325 غيار الصمامات قطع 2912502   

  المضخات والصمامات صيانة  29129  

 8715 مضخات السوائل صيانة 2912901   

 8715 مضخات الهواء صيانة 2912902   

 8715 الصمامات والمحابس صيانة 2912903   

  الحركةالمحامل والتروس وأجهزة التعشيق ونقل  صنع   2913 

  بيرنج بول  29131  

 4331 بيرنج مخروطية بول 2913101   

 4331 بيرنج بشكل برميل بول 2913102   

 4331 بيرنج بشكل اسطواني بول 2913103   

 4331 بيرنج بشكل كرات بول 2913104   

 4331 متنوعة بيرنج أخرى بول 2913199   

  وأعمدة واجهزة نقل حركة وكرنكات سالسل  29132  

 4332 باسطوانات دوارة سالسل 2913201   

 4332 صب مطروق أو ستانلس ستيل سالسل 2913202   

 4332 الداخلي اإلحتراقللمحركات ذات ) كامات(نقل الحركة  أعمدة 2913203   

 4332 والمعدات الثقيلة والجراراتكبات سكة الحديد نقل للمركبات عدا مر  أعمدة 2913204   

 4332 وأجهزة التعشيق الثقيلةنقل حركة للمركبات الصناعية والمعدات  أعمدة 2913205   

 4332 باستثناء عربات السكك  للمركباتوعجالت احتكاك  تروس 2913206   

  والجرارات والرافعات    

 4332 عدا الثقيلة المركباتكرات مناولة للحركة في منظمة للحركة وب طارات 2913207   

 4332 لمحركاتمعشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحركة /  كلشات 2913208   

 4332 الثقيلة والمعداتمعشقات ووصالت مناولة للرافعات /  كلشات 2913209   

 4332 المركباتمعشقات ووصالت مناولة المستخدم في / كلشات 2913210   

  وغيرهاغيار بول بيرنغ وأعمدة نقل الحركة  قطع  29133  

 4333  بيرنغغيار بول  قطع 2913301   

 4333  والمعشقاتغيار ألعمدة نقل الحركة  قطع 2913302   

   لغيرالمركباتاجهزة نقل الحركة  صيانة  29139  

 8715  والمركباتاجهزة نقل الحركة لغير  صيانة 2913901   

  الصهراألفران وأفران الصهر ومواقد أفران  صنع   2914 

  السائلإشعال األفران التي تعمل بالوقود  أجهزة  29141  

 4341 السائلإشعال األفران التي تعمل بالوقود  أجهزة 2914101   

 4341 أو الغاز الصلبإشعال أخرى لألفران تعمل بالوقود  أجهزة 2914102   

 4341 ة آلي مواقد 2914103   

 4341 مفرغات رماد آلية صنع 2914104   

  للصناعة أو المختبرات غير الكهربائية افران  29142  
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4342 المعادن وخامات  المعادنللتحميص أوالصهر وغيرها من  افران 2914201   

  تعمل بالوقود السائل والغاز أو الصلب التي    

  ختبراتكهربائية للصناعة والم افران  29143  

 4342 للصناعة  كهربائية افران 2914301   

 4342 كهربائية للمختبرات افران 2914302   

 4342 للمخابز وصناعة البسكويت الكهربائية افران 2914303   

  غيار لألفران قطع  29144  

 4343 غيار لألفران غير الكهربائية قطع 2914401   

 4343 الكهربائيةغيار لألفران   قطع 2914402   

  األفران ومواقد األفران صيانة  29149  

 8715 األفران للصناعة المعدنية والمختبرات صيانة 2914901   

 8715 األفران الكهربائية األخرى صيانة 2914902   

  معدات الرفع والمناولة صنع   2915 

  ذات بكرات عدا روافع السيارات روافع  29151  

 4351 ذات اسطوانات افقية للمناجم وغيرها روافع 2915101   

 4351 تعمل بمحرك كهربائي روافع 2915102   

 4351 تعمل بالموازنة بثقل روافع 2915103   

 4351 )جاكات(للسيارات تعمل بالكراجات  روافع 2915104   

 4351 أخرى هيدروليكية روافع 2915105   

 ات وروافع متحركة على كابالت معلقة وعلى جسوراذرع وكرين ذات روافع  29152  

 4352 للسفن ذات اذرع روافع 2915201   

 4352 متحركة على جسور روافع 2915202   

 4352 متحركة على إطارات) كرين ( روافع 2915203   

 4352 متحركة على خط حديدي) كرين ( روافع 2915204   

 4352 طرقعلى مركبات على ال روافع 2915205   

  بروافع شوكية عربات  29153  

 4353 بروافع شوكية تعمل بمحرك كهربائي عربات 2915301   

 4353 بروافع شوكية عادية عربات 2915302   

  وأجهزة أخرى للرفع أو للتحميل آالت  29154  

 4354 لألشخاص أو البضائع المصاعد 2915401   

 4354 الكهربائية الساللم 2915402   

 4354 الكهربائية االرصفة 2915403   

  ناقلة تعمل بشكل مستمر أجهزة  29155  

 4355 ناقلة تعمل بشكل مستمر للبضائع أجهزة 2915501   

 4355 ناقلة تعمل تحت األرض أجهزة 2915502   

 4355 ناقلة ذات سيور أخرى أجهزة 2915599   
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  خرىرفع ومناولة وتحميل أ أجهزة  29156  

 4356 رفع عربات المناجم أجهزة 2915601   

 4356 تحويل قاطرات السكك عربات 2915602   

 4356 قالبة تعمل بقوة السائل أجهزة 2915603   

 4356 )تلفريك(ناقلة سلكية  أجهزة 2915604   

 4356 وأجهزة وأبراج حفر آالت 2915605   

 4356 وأجهزة أخرى آالت 2915699   

  غيار لكافة أنواع الروافع وما سبق ذكره قطع  29157  

 4357 غيار لكافة أنواع الروافع وما سبق ذكره قطع 2915701   

  والكرينات الروافعومجارف وقابضات وكالليب لكافة انواع  دالء  29158  

 4358 والكرينات الروافعومجارف وقابضات وكالليب لكافة أنواع  دالء 2915801   

  واصالح معدات الرفع والمناولة صيانة  29159  

 8715 الروافع الهيدروليكية اصالح 2915901   

 8715 روافع اخرى اصالح 2915902   

  اآلالت المتعددة األغراض األخرى صنع   2919 

  تبريد وتجميد لألغراض التجارية معدات  29191  

 4391 )خزائن(غير منزلية ثالجات 2919101   

 4391 غير منزلية أرضية ثالجات 2919102   

 4391 غير منزلية مجمدات 2919103   

 4391 لتبريد الماء المستخدم في المحالت أجهزة 2919104   

 4391 التبريد غرف 2919105   

 4391 وأجهزة تبريد وحدات صغيرة آالت 2919106   

 4391 الصناعية للمنشآت وأجهزة تبريد وتعديل حرارة و رطوبة آالت 2919107   

 4391 غازات تعمل بالماء أو بالهواء مولدات 2919108   

 4391 غاز األسيلين ومولدات غازات مائية مولدات 2919109   

 4391 تقطير المياه أجهزة 2919110   

 4391 حرارية مبادالت 2919111   

 4391 وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات آالت 2919112   

 4391 ترشيح وتنقية المياه أجهزة 2919113   

 4391 ترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه أجهزة 2919114   

 4391 وتنقية للغازات والسوائل عدا فالتر الزيت والبترول  ترشيح أجهزة 2919115   

 4391 للماكينات الصناعية الداخلية والهواء    

 4391 الصتاعية الداخلية للماكيناتزيت وبترول   فالتر  2919116   

 4391 هواء للماكينات الصتاعية الداخلية فالتر  2919117   

   والتغليفلتنظيف القناني والتعبئة  آالت  29192  

 4392 )غير المنزلية(تنظيف األواني  آات 2919201   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4392 تنظيف وتجفيف القناني أجهزة 2919202   

 4392 وحزم تعبئة آالت 2919203   

 4392 غلق وختم األوعية آالت 2919204   

 4392 تغليف البضائع آالت 2919205   

 4392 لصق العالمات التجارية آالت 2919206   

  )عدا الموازين الحساسة(وزن  آالت  29193  

 4392 )وزن األشخاص(المنازل  موازين 2919301   

 4392 )عيادات(الحوانيت العادية  موازين 2919302   

 4392 )للمحالت(مع حاسبة للمبلغ  موازين 2919303   

 4392 كغم 5000كغم وال تزيد عن 30ذات طاقة أكثر من  موازين 2919304   

 4392 )قبانات( موازين 2919305   

 4392 لوزن الشاحنات موازين 2919306   

 4392 وأجزاء أخرى ألجهزة الوزن عيارات 2919307   

  رش السوائل أو المساحيق أجهزة  29194  

 4392 اطفاء الحريق أجهزة 2919401   

 4392 رش السوائل عدا الزراعية أجهزة 2919402   

 4392 رش المساحيق عدا الزراعية أجهزة 2919403   

 4392 مسدسات الخاصة بالرش لغسيل السيارات صنع 2919404   

 4392 قذف الرمال آالت 2919405   

 4392 التنظيف بالبخار غير المنزلية آالت 2919406   

 4392 غسيل السيارات آالت 2919407   

  من ألواح معدنية من طبقات معدنية فواصل  29195  

 4392 مواصفاتمن مجموعة من المواد متحدة في عدة  فواصل 2919501   

 4392 آلية مانعة للتسرب فواصل 2919502   

  تعددة الغرض أخرىم آالت  29196  

 4393 للتطبيقات الصناعية مراوح 2919601   

 4393 تستخدم للزراعة المحمية مراوح 2919602   

 4393  الزبدةالطرد المركزي عدا فرازات  أجهزة 2919603   

 4393 البيع بالتجزئة محاللتبريد الماء والمشروبات الخفيفة في  أجهزة 2919604   

 4393 صقل عدا آالت صقل المعادن والزجاج آالت 2919605   

 4393 البيع األوتوماتيكية آالت 2919606   

 4393 التقطير والتكرير مصانع 2919607   

 4393 غسيل الصحون غير المنزلية آالت 2919608   

  غيار األجهزة المذكورة قطع  29197  

 4394 غيار معدات التبريد قطع 2919701   

 4394 غسل األواني والقناني والتعبئة غير المنزلية  مكائنغيار  قطع 2919702   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4394 غير المنزلية البخاريةغيار أجهزة رش السوائل وآالت التنظيف  قطع 2919703   

 4394  والحزمغيار أجهزة تغليف والتعبئة  قطع 2919704   

 4394 غيار آالت ومعدات أخرى قطع 2919799   

  واصالح اآلالت المتعددة األغراض ةصيان  29199  

 8715 معدات التبريد غير المنزلية اصالح 2919901   

 8715 معدات التغليف والتعبئة اصالح 2919902   

 8715 الموازين للمحالت اصالح 2919903   

 8715 اجهزة الرش عدا الزراعة اصالح 2919904   

 8715 آالت متعددة الغرض اخرى اصالح 2919905   

  المتخصصة الغرض  اآلالت صنع    292

  اآلالت الزراعية وآالت الحراجة صنع   2921 

  والحدائقآالت زراعية تستعمل لتحضير التربة  صنع  29211  

 4411 محاريث 2921101   

 4411 تفتيت التربة آالت 2921102   

 4411 نزع األعشاب آالت 2921103   

 4411 ذر والغرسالب آالت 2921104   

  اعشاب للحدائق والمالعب والحاصدات قاصات  29212  

 4412 أعشاب تدار اليا قاصات 2921201   

 4412 أعشاب تدار باليد قاصات 2921202   

 4413 قاصة أخرى لقص العشب أجهزة 2921203   

 4413 )تستيف بآالت(قش  مكابس 2921204   

 4413 حاصدة آالت 2921205   

 4413 دراسة آالت 2921206   

 4413 لحصد الدرنات أو الجذور آالت 2921207   

 4413 قطف القطن آالت 2921208   

 4413 قطف وحصد اخرى آالت 2921299   

  )يتحكم بها المشاة(زراعية صغيرة  جرارات  29213  

 4414 القطارزراعية صغيرة عدا المستخدمة في محطات  جرارات 2921301   

  الزراعية الجرارات  29214  

 4415 للمقطورات الزراعية الجرارات 2921401   

 4415 للزراعة والحراجة جرارات 2921402   

 4415 بها الملحقةمجهزة بأوناش او أجهزة لوصل العدد  جرارات 2921403   

  )للزراعة(ميكانيكية للرش  معدات  29215  

 4416 سوائل رشاشات 2921501   

 4416 مساحيق للزراعة رشاشات 2921502   

  التوزيعومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو  مقطورات  29216  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4417 التوزيعومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو  مقطورات 2921601   

  زراعية متنوعة آالت  29217  

 4418 تنظيف البيض آالت 2921701   

 4418 فرز البيض آالت 2921702   

 4418 فرز الفواكه والمحاصيل آالت 2921703   

 4418 حلب ماكينات 2921704   

 4418 تربية الطيور آالت 2921705   

 4418 تفريخ الطيور آالت 2921706   

 4418 اليابسةتنظيف وتصنيف وفرز البذور والبقول  آالت 2921707   

 4418 وأجهزة خاصة لتربية النحل آالت 2921708   

 4418 ذاتية الحركة تجرها الجرارات آالت 2921709   

 4418 ذاتية الحركة تجرها الحيوانات آالت 2921710   

 4418 آخرزراعية متنوعة أخرى غير مذكورة في مكان  آالت 2921799   

  غيار للمعدات المذكورة قطع  29218  

 4419 اليابسة والفواكه لبقولواغيارآلالت تنظيف وتصنيف وفرز البذور  قطع 2921801   

 4419 غيار آلالت قص األعشاب قطع 2921802   

 4419 غيار لماكينات فرز وتنظيف البيض قطع 2921803   

 4419 غيار لمعدات تربية الدواجن والنحل قطع 2921804   

 4419 غيار لمعدات زراعة وبستنه أخرى قطع 2921899   

  الغرض المتخصصةرات واآلالت الزراعية واصالح الجرا صيانة  29219  

 8715 ...)القطف،الحاصدات، آالت ( اآلالت الزراعية  اصالح 2921901   

 8715 الجرارات الزراعية   اصالح  2921902   

 8715 ...)والحلب والفقاسات،  الفرزآالت ( آالت تربية الطيور والماشية  اصالح 2921903   

 8715 زراعية اخرى غير مذكورة آالت اصالح 2921999   

  العدد اآللية صنع   2922 

  آلية لشغل وتشكيل المعادن عدد  29221  

 4421 تعمل باستخدام حزم الليزر عدد 2922101   

 4421 تعمل باستخدام الموجات فوق الصوتية عدد 2922102   

 4421 تعمل باستخدام التفريغ الكهربائي عدد 2922103   

 4421 لحفر النماذج بالطريقة الجافة عدد 2922104   

 4421 آلية تقليدية تدار بالرجل عدد 2922105   

 4421 بكافة أصنافها الزالة المعادن المخارط 2922106   

 4421 آلية للتثقيب عدد 2922107   

 4421 آلية للتفريز عدد 2922108   

 4421 رجيةآلية للولبة الداخلية أو الخا عدد 2922109   

 4421 آلية لتشذيب أو تنعيم سطوح المعادن عدد 2922110   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4421 آلية لشحذ المعادن عدد 2922111   

 4421 آلية للمسح والتسوية عدد 2922112   

 4421 آلية لشحذ اسنان التروس عدد 2922113   

 4421 آلية لتجهيز اسنان التروس عدد 2922114   

 4421 لقص اسنان التروسآلية  عدد 2922115   

 4421 آلية للتشكيل بالختم أو الكبس عدد 2922116   

 4421 آلية لتشكيل األسالك عدد 2922117   

 4421 آلية للثني والطي أو العكس عدد 2922118   

 4421 آلية للكسر عدد 2922119   

 4421 )هيدروليكية(آلية للكبس  عدد 2922120   

 4421 ة لسحب القضبان واألسالكآلي عدد 2922121   

 4421 آلية أخرى  عدد 2922199   

  والخرسانة واألسبست  والخزفآلية لشغل الحجر  عدد  29222  

  والمواد المعدنية المماثلة والخشب    

 4422 واألسبستآلية لقص الحجر والسراميك واألسمنت  عدد 2922201   

 4422 لسراميك واألسمنتآلية لصقل الحجر وا عدد 2922202   

 4422 آلية لشغل الزجاج على البارد عدد 2922203   

 4422 آلية لشغل العدسات على البارد عدد 2922204   

  آلية لشغل الخشب اوالفلين عدد  29223  

 4422 آلية لنشر الخشب والمطاط والفلين والعظم عدد 2922301   

 4422 خشب والمطاط والعظمآلية لتسوية وصقل ال عدد 2922302   

 4422 آلية لثني وتقويس الخشب والمطاط والعظم عدد 2922303   

 4422 آلية ثقب أو تلسين الخشب والمطاط والعظم عدد 2922304   

 4422 آلية شق أو تقطيع الخشب والمطاط والعظم عدد 2922305   

 4422 تعمل بالهيدروليك مكابس 2922306   

 4422 لصنع الواح الخشب الحبيبي ابسمك 2922307   

  كهربائييدوية آلية بمحرك كهربائي أو غير  عدد  29224  

 4423 تعمل بالهواء المضغوط  يدوية عدد 2922401   

 4423 ذات سالسل مناشير 2922402   

 4423  األنواعيدوية كهربائية من جميع  مثاقب 2922403   

 4423 اءتنظيف بالهو  أجهزة 2922404   

 4423 تنظيف بالفراشي أجهزة 2922405   

  وأجهزة لحام آالت  29225  

 4424 بالغاز أو الكهرباء تعمللحام الفوالذ أو النحاس أو القصدير  آالت 2922501   

 4424 ومكاوي لحام مسدسات 2922502   

  األدوات  حوامل  29226  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4425 وحوامل األدوات والعدد مالقط 2922601   

 4425 مالزم 2922602   

 4425 المشغوالت مثبتات 2922603   

  ولوازم العدد األلية أجزاء  29227  

 4425 للعدد األلية رؤوس 2922701   

 4425 والمكابس بالمخارطوقواعد ومساند ومصلبات واذرعة خاصة  قطع 2922702   

 4425 للمخارط والمكابس الخاصة بالحجر قطع 2922703   

 4425 والسيراميكللمخارط والمكابس الخاصة بالخشب  قطع 2922704   

 4425 للعدد اليدوية التي تدار بالكهرباء قطع 2922705   

 4425 للعدد التي تعمل بتفريغ الهواء قطع 2922706   

 4425 لعدد وأجهزة لحام قطع 2922707   

  العدد اآللية صيانة  29229  

 8715 آالت قص وتشكيل المعادن ةصيان 2922901   

 8715 آالت قص وتشكيل االحجار صيانة 2922902   

 8715 آالت قص وتشكيل األخشاب صيانة 2922903   

 8715 اجهزة اللحام صيانة 2922904   

 8715 عدد الية متنوعة صيانة 2922905   

  )المعادنعلم (آالت تستعمل في الميثالوجيا  صنع   2923 

  لها المناولهتنقية المعادن المصهورة وآالت  أجهزة  29231  

 4431 المعادن المصهورة  تنقية أجهزة 2923101   

 4431 صبمغارف وقوالب  /آالت ومعدات لمناولة المعادن الساخنة  صنع 2923102   

  المعدات المذكورة أجزاء  29232  

 4432 آالت الصب والقوالب أجزاء 2923201   

 4432 الساخنةاآلالت الخاصة بالمناوله للمعادن  أجزاء 2923202   

 4432 االخرىخاصة باجهزة تنقية المعادن المصهورة  اجزاء 2923203   

  آالت سكب المعادن صيانة  29239  

 8715 آالت سكب المعادن صيانة 2923901   

  يدوالتشيآالت لعمليات التعدين واستغالل المحاجر  صنع   2924 

  الرفع والمناولة الستخدامها تحت األرض آالت  29241  

 4441 وأجهزة رافعة من تحت األرض آالت 2924101   

 4441 وأجهزة ناقلة تحت األرض آالت 2924102   

 4441 وأجهزة ناقلة ذات سيور تحت األرض آالت 2924103   

 4441 تكسير الصخر ذاتية الدفع آالت 2924104   

 4441 تكسير الفحم الحجري آالت 2924105   

 4441 الحفر سواء تحت األرض أو فوق األرض آالت 2924106   

 4441 الثقب سواء تحت األرض أو فوق األرض آالت 2924107   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 آليةوجرافات تسوية الطرق وآالت تسوية وكشط   والبلدوزرات الجرافات  29242  

 4442 ) البلدوزرات( الجرافات 2924201   

 4442 الجانبية الجرافات 2924202   

 4442 ميكانيكية مجارف 2924203   

 4442 آلية مجارف 2924204   

 4442 ليست على الطرق) دنبر(قالبة سيارات 2924205   

 4442 الجرافات نصل 2924206   

  الثلج وماسحاتدك األوتاد وفرش األسمنت والزفته  آالت  29243  

 4443 دك األوتاد  آالت 2924301   

 4443 وماسحات الثلج جارفات 2924302   

 4443 دك أو رص آالت 2924303   

 4443 تسويه وتمهيد آالت 2924304   

 4443 كشط آالت 2924305   

 4443 فرش الحصمة والتراب آالت 2924306   

 4443 فرش األسمنت آالت 2924307   

 4443 فرش الزفته آالت 2924308   

 4443 األسمنت رجاجات 2924309   

 4443 ضخ األسمنت آالت 2924310   

  وأجهزة فرز وغربلة وجرش وخلط وعجن آالت  29244  

 4444 منشآت خلط األسفلت آالت 2924401   

 4444 غسل الحصمة آالت 2924402   

 4444 وكسارات حجارة مطاحن 2924403   

 4444 الكساراتغربلة وفرز  آالت 2924404   

 4444 الخرسانة خالطات 2924405   

 4444 لتصنيع األسفلت المتماسك منشآت 2924406   

 4444 تشكيل وقولبة الوقود المعدني آالت 2924407   

 4444 تشكيل وعجن الخزف آالت 2924408   

 4444 تشكيل وعجن الجبس وغيرها آالت 2924409   

  الجنزير جرارات  29245  

 4445 الجنزير جرارات 2924501   

  غيار آالت التعدين والمحاجر والتشييد قطع  29246  

 4446 التشييدغيار آالت التعدين والجرافات ومعدات  قطع 2924601   

 4446 غيار الكسارات وخالطات األسمنت قطع 2924602   

  واصالح معدات التشييد والبناء صيانة  29249  

 8715 واصالح معدات الحفر يانةص 2924901   

 8715 الجرافات والبلدوزرات  واصالح صيانة 2924902   
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 8715 واصالح معدات فرش االسمنت والزفتة صيانة 2924903   

 8715 معدات دك األوتاد  واصالح صيانة 2924904   

 8715 واصالح معدات الكسارات صيانة 2924905   

 8715 عدات خلط االسمنت والزفتةواصالح م صيانة 2924906   

 8715 واصلح معدات تشييد اخرى صيانة 2924999   

  آالت وتجهيز األغذية والمشروبات والتبغ صنع   2925 

  اآلالت المستخدمة في صنع األلبان صنع  29251  

 4451 القشدة فرازات 2925101   

 4451 تشغيل الزبدة آالت 2925102   

 4451 الحليب للبسترة/تجهيز األلبان  تآال 2925103   

 4451 صناعة األجبان آالت 2925104   

  صناعة طحن الحبوب آالت  29252  

 4451 تنظيف الحبوب والبقول والبذور آالت 2925201   

 4451 طحن الحبوب آالت 2925202   

 4451 تنخيل آالت 2925203   

 4451 فرز النخالة آالت 2925204   

 4451 عصر الفواكه والحبوب المتنوعة آالت 2925205   

 4451 صنع النبيذ آالت 2925206   

 4451 معاصر الزيتون آالت 2925207   

 4451 تقشير األرز آالت 2925208   

 4451 تقشير حبوب أخرى آالت 2925209   

 4451 تجفيف المنتجات الزراعية أجهزة 2925210   

  خبز ومنتجات المخابزصنع ال آالت  29253  

 4451 العجانات 2925301   

 4451 العجين قطاعات 2925302   

 4451 قولبة العجين وتقطيعه الى شرائح آالت 2925303   

 4451 تشكيل الكعك آالت 2925304   

 4451 المخابز التجارية غير الكهربائية أفران 2925305   

 4451 صناعة البسكويت أفران 2925306   

  صناعة منتجات غذائية متنوعة آالت  29254  

 4451 الحرارةصناعية لمعالجة األغذية بتغيير درجة  وحدات 2925401   

 4451 صناعة الشيكوالته آالت 2925402   

 4451 اغذية بالبخار أو الغلي أو الطبخ أو القلي أو التجفبف  صنع آالت 2925403   

  التحميص أو    

 4451 صنع الحلويات السكرية آالت 2925404   

 4451 صنع المشروبات الساخنة في المطاعم آالت 2925405   
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4451 الستخراج الدهون والزيوت الحيوانية آالت 2925406   

 4451 صنع السكر آالت 2925407   

 4451 صنع الخمور آالت 2925408   

 4451 ) يع والفرموالتقط الجلدنزع (تجهيز اللحوم  آالت 2925409   

 4451 )والتقطيعنزع الريش (تجهيز لحوم الدواجن  آالت 2925410   

 4451 تجهيز الفواكه أو الجوزيات آالت 2925411   

 4451 صنع المعلبات الغذائية آالت 2925412   

 4451 صنع الدهون النباتية آالت 2925413   

 4451 خرىومعدات صناعة مواد غذائية أ آالت 2925414   

  صنع التبغ آالت  29255  

 4451 لتحضير التبغ آالت 2925501   

 4451 صنع السجائر آالت 2925502   

 4451 صنع السيجار آالت 2925503   

 4451 صنع تبغ الغليون والنشوق آالت 2925504   

  والتبغغيار آلالت تجهيز األغذية والمشروبات  قطع  29256  

 4451 غيار ألجهزة صناعة األلبان عقط 2925601   

 4451 غيار ألجهزة طحن الحبوب قطع 2925602   

 4451 غيار ألجهزة الصناعات الغذائية األخرى قطع 2925603   

 4451 غيار ألجهزة صناعة التبغ قطع 2925604   

  واصالح آالت صنع األغذية صيانة  29259  

 8715 أللبانآالت صنع منتجات ا صيانة 2925901   

 8715 آالت طحن الحبوب صيانة 2925902   

 8715 معاصر الزيتون  آالت صيانة 2925903   

 8715 آالت منتجات المخابز صيانة 2925904   

 8715 آالت صناعة غذائية متنوعة صيانة 2925905   

 8715 آالت صنع منتجات االتبغ صيانة 2925906   

  والجلودلمنسوجات والملبوسات آالت إنتاج ا صنع   2926 

  للغزل) صناعةطبيعية أو (تحضير األلياف النسيجية  آالت  29261  

 4461 حلج القطن آالت 2926101   

 4461 فتح وفرد البآالت آالت 2926102   

 4461 فرش القطن آالت 2926103   

 4461 تنظيف الصوف آالت 2926104   

 4461 تمشيط آالت 2926105   

 4461 سحب الفتائل آالت 2926106   

 4461 غزل األلياف الى خيوط آالت 2926107   

 4461 لف الخيوط آالت 2926108   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4461 تحضير الخيوط الى األنوال آالت 2926109   

 4461 ميكانيكية لالقمشة) األنوال(نسيج  آالت 2926110   

 4461 مشةاليدوية لالق) األنوال(نسيج  آالت 2926111   

 4461 صناعية) التريكو(نسيج للمصنرات  آالت 2926112   

 4461 منزلية) التريكو(نسيج للمصنرات  آالت 2926113   

 4461 الشباك والدانتيل   نسيج آالت 2926114   

  وأجهزة مساعدة لآلالت السابقة آالت  29262  

 4461 بكرات حوامل 2926201   

 4461 لألقمشة المنقوشة والجاكارد نسج أنوال 2926202   

 4461 تغيير المكوك آالت 2926203   

 4461 تغيير البكرات أوتوماتيكيا آالت 2926204   

 4461 ازالة الشحم من الصوف قالبات 2926205   

 4461 )الخ.…، بكرات  مكوكاتاقشاط ، ابر ، قضبان ، (لآلالت المذكورة  قطع 2926206   

  وأجهزة لصناعة الغزل والنسيج األخرى تآال  29263  

 4462 غسيل الغزل واأللياف المنسوجة آالت 2926301   

 4462 غسيل النسيج آالت 2926302   

 4462 صبغ الغزل والنسيج آالت 2926303   

 4462 تشريب الغزل أو النسيج المصنوعة آالت 2926304   

 4462 اغطية األرضيات صنعالمستخدمة في  وضع المعاجين على القماش آالت 2926305   

 4462 لف األقمشة النسيجية أو طيها آالت 2926306   

 4462 مسنناقص األقمشة النسيجية قصا مستقيما أو  آالت 2926307   

 4462 الكي والمكابس آالت 2926308   

 4462 الغسيل المستعملة في المغاسل آالت 2926309   

 4462 تنشيف المستعملة في المغاسلال آالت 2926310   

 4462 التنظيف على الناشف آالت 2926311   

 4462 صنع القبعات من لباد آالت 2926312   

 4462 تجهيز اللباد الى منسوجات آالت 2926313   

 4462 صنع وتجهيز النسيج أخرى آالت 2926399   

  الخياطة وما شابه ماكينات  29264  

 4462 خياطة منزلية التآ 2926401   

 4462 خياطة صناعية آالت 2926402   

 4462 دائرية للتريكو) تجميع ( شكة  آالت 2926403   

 4462 خياطة حبكة آالت 2926404   

 4462 خياطة جلود آالت 2926405   

 4462 خياطة أحذية آالت 2926406   

 4462 ابر ماكينات الخياطة صنع 2926407   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  األحذيةوأجهزة لتحضير أو دباغة الجلود وصنع  آالت  29265  

 4463 لتحضير الدباغة أو شغل الجلود آالت 2926501   

 4463 نزع الشعر عن الجلود آالت 2926502   

 4463 للجلود مكابس 2926503   

 4463 التجهيز النهائي للجلود آالت 2926504   

 4463 ئن الخياطهصنع األحذية عدا مكا آالت 2926505   

   المذكورةلآلالت  قطع  29266  

 4464 غيار آلالت الغزل قطع 2926601   

 4464 غيار آلالت النسيج قطع 2926602   

 4464 غيار لمكائن الخياطة قطع 2926603   

 4464 غيار لمكائن الكي والغسيل قطع 2926604   

 4464 دغيار لمكائن صنع ودباغة الجلو  قطع 2926605   

 4464 غيار لمكائن صنع األحذية قطع 2926606   

  واصالح آالت النسيج والخياطة والجلود صيانة  29269  

 8715 آالت الغزل والحلج صيانة 2926901   

 8715 آالت النسيج صيانة 2926902   

 8715  الخياطةماكنات  صيانة 2926903   

 8715 غير المنزليةآالت الكي والغسيل  صيانة 2926904   

 8715 آالت الدباغة صيانة 2926905   

 8715 آالت صنع األحذية صيانة 2926906   

 8715 آالت صنع المنسوجات والجلود األخرى صيانة 2926999   

  األسلحة والذخائر صنع   2927 

  الدبابات والمركبات الحربية صنع  29271  

 4471 ات الحربيةالدبابات والمركب صنع 2927101   

 4471 العربات المدرعة صنع 2927102   

 4471 مركبات األمداد المدرعة صنع 2927103   

  األسلحة الثقيلة صنع  29272  

 4472 المدفعية صنع 2927201   

 4472 اطالق الصواريخ قواعد 2927202   

 4472 اطالق الطوربيد مواسير 2927203   

 4472 لغام البحريةاأل قاذفات 2927204   

 4472 الثقيلة الرشاشات 2927205   

  األسلحة الخفيفة صنع  29273  

 4473 خفيفة رشاشات 2927301   

 4473 بنادق 2927302   

 4473 غدارات 2927303   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4473 مسدسات 2927304   

 4473 خفيفة متنوعة أسلحة 2927305   

 4473 صيد أسلحة 2927306   

 4473 إطالق سهام مسدسات 2927307   

 4473 إطالق سهام اشارة مسدسات 2927308   

 4473 وبنادق تعمل بضغط الهواء مسدسات 2927309   

  لألسلحة الواردة الذخائر  29274  

 4474 قنابل 2927401   

 4474 صواريخ 2927402   

 4474 الغام 2927403   

 4474 بنادق طلقات 2927404   

 4474 موجهة قذائف 2927405   

  غيار لألسلحة والمعدات العسكرية قطع  29275  

 4476 غيار للدبابات والمركبات الحربية قطع 2927501   

 4476 غيار لألسلحة الخفيفة قطع 2927502   

 4476 غيار أخرى قطع 2927599   

  األسلحة والمعدات العسكرية صيانة  29279  

 8715 األسلحة  صيانة 2927901   

 8715 المعدات العسكرية صيانة 2927902   

  اآلالت المتخصصة الغرض األخرى صنع   2929 

  لصنع المطاط والبالستيك ولصنع منتجاتها آالت  29291  

 4491 المواد البالستيكية  قولبة آالت 2929101   

 4491 اعيةاإلصطنصنع اللدائن /صنع أو تجديد األطارات آالت 2929102   

  عامة والورقلصناعة عجينة الورق والورق المقوى  آالت  29292  

 4491 لصنع عجينة الورق …أو جرش الخشب والخيزران طحنقطع أو  آالت 2929201   

 4491 خفق وتنقية وتصفية العجينة آالت 2929202   

 4491 آالت صنع الورق والورق المقوى صنع 2929203   

 4491 آالت التمويج للورق نعص 2929204   

 4491 )طي تسطير(المقوىآالت التجهيز النهائي للورق أو الورق  صنع 2929205   

 4491 آالت إلنتاج الظروف الورقية واألكياس صنع 2929206   

 4491 .)…قولبة، طي تثقيب،تسطير، (آالت إلنتاج الصلب والصناديق  صنع 2929207   

 4491 االكواب الورقيةصنع  آالت 2929208   

 4491 قولبة عجينة الورق األخرى وما الى ذلك آالت 2929209   

  سبك حروف الطباعة آالت  29293  

 4491 آالت صف الحروف صنع 2929301   

 4491 البالستيكحروف طباعة من الخشب أو الفلزات أو  صنع 2929302   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4491 آالت عمل الورق والكليشيهات صنع 2929303   

 4491 من فلزات أو لدائن إصطناعية  المصنوعةألواح الطبع  صنع 2929304   

  في آالت الطباعة باألفست الستخدامها    

  الطباعة  آالت  29294  

 4491 األفست/الطباعة العادية آالت 2929401   

 4491 الطباعة اللوحية آالت 2929402   

 4491 انية والدوارةالطباعة األسطو  آالت 2929403   

 4491 الطباعة على الفلين أو األقمشة آالت 2929404   

 4491 تجميع  آالت 2929405   

 4491 تدبيس آالت 2929406   

 4491 تصميغ آالت 2929407   

 4491 طي آالت 2929408   

 4491 تجليد الكتب والدفاتر آالت 2929409   

 4491 خياطة الكتب آالت 2929410   

 4491 للطباعة أخرى آالت 2929499   

  آالت إلنتاج القرميد واآلجر صنع  29295  

 4491 القرميد  إلنتاجآالت  صنع 2929501   

 4491 اآلجر  إلنتاجآالت  صنع 2929502   

 4491 إلنتاج األنواع الخزفية  آالت صنع 2929503   

 4491 إلنتاج األنابيب الخزفية  آالت صنع 2929504   

 4491 الطباشير  إلنتاجآالت  صنع 2929505   

 4491 ) الغرافيت(الكهربائية  األقطابآالت إلنتاج  صنع 2929506   

  القولبة صناديق  29296  

 4491 قولبة للفلزات صناديق 2929601   

 4491 قولبة للزجاج صناديق 2929602   

 4491 قولبة للمواد المعدنية صناديق 2929603   

 4491 قولبة للمطاط والبالستيك صناديق 2929604   

  متخصصة أخرى آالت  29297  

 4491 تجفيف المالبس بالطرد المركزي آالت 2929701   

 4491 تجميع المصابيح الكهربائية آالت 2929702   

 4491 اغلفة زجاجية/مصابيحتجميع األنابيب والصمامات داخل  آالت 2929703   

 4491 إنتاج الزجاج آالت 2929704   

 4491 إنتاج األوعية الزجاجية آالت 2929705   

 4491 إنتاج األلياف الزجاجية آالت 2929706   

 4491 متخصصة أخرى آالت 2929799   

  غيار اآلالت المذكورة قطع  29298  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4492 غيار آالت صنع الورق ومكائن الطباعة قطع 2929801   

 4492 غيار اآلالت المتخصصة األخرى قطع 2929802   

  واصالح آالت متخصصة الغرض اخرى صيانة  29299  

 8715 اجهزة صنع المطاط والبالستيك صيانة 2929901   

 8715 اجهزة صنع الورق والكرتون صيانة 2929902   

 8715 آالت ومعدات الطباعة صيانة 2929903   

 8715 ة اخرىآالت متخصص صيانة 2929999   

  آخراألجهزة المنزلية غير المصنفة في موضع  صنع    293

  آخراألجهزة المنزلية غير المصنفة في موضع  صنع   2930 

  الكهربائية المنزلية األجهزة  29301  

 4481 كهربائية ثالجات 2930101   

 4481 كهربائية مجمدات 2930102   

 4481 ئيةأطباق كهربا غسآالت 2930103   

 4481 مالبس كهربائية غسآالت 2930104   

 4481 مالبس كهربائية مجففات 2930105   

 4481 كهربائية مكانس 2930106   

 4481 تلميع األرض أجهزة 2930107   

 4481 قهوة مطاحن 2930108   

 4481 خالطات 2930109   

 4481 فواكه عصارات 2930110   

 4481 لبع فتاحات 2930111   

 4481 كهربائية بطاطين 2930112   

 4481 حالقة كهربائية أجهزة 2930113   

 4481 كهربائية مراوح 2930114   

 4481 اسنان كهربائية فراشي 2930115   

 4481 )ساحبات هواء(تجديد هواء /تهوية  أجهزة 2930116   

 4481 كهربائية) بويلر(تسخين مياه أجهزة 2930117   

 4481 شعر كهربائية مجففات 2930118   

 4481 شعر كهربائية مجعدات 2930119   

 4481 كهربائية مكاوي 2930120   

 4481 كهربائية منزلية دفايات 2930121   

 4481 كهربائية للطبخ أفران 2930122   

 4481 ميكروويف أفران 2930123   

 4481 وأواني كهربائية طناجر 2930124   

 4481 تسخين ألواح 2930125   

 4481 )توستر(خبز محمصات 2930126   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4481 عمل قهوة وشاي أجهزة 2930127   

 4481 كهربائية شوايات 2930128   

 4481 منزلية كهربائية أخرى أجهزة 2930199   

  المنزلية غير الكهربائية األجهزة  29302  

 4482 كاز دفايات 2930201   

 4482 غاز دفايات 2930202   

 4482 فحم دفايات 2930203   

 4482 طبخ غاز أفران 2930204   

 4482 كاز بوابير 2930205   

 4482 غاز بوابير 2930206   

 4482 تسخين مياه شمسية أجهزة 2930207   

 4482 )كوانين(فحم مواقد 2930208   

 4482 لالضاءة تعمل بالكاز أصناف 2930209   

 4482 لالضاءة تعمل بالغاز أصناف 2930210   

 4482 المنزلية غير الكهربائية األخرى األجهزة 2930299   

  غيار المعدات المنزلية السابقة قطع  29303  

 4483 الثالجات،الغسآالت /الكهربائية المنزلية األجهزةغيار  قطع 2930301   

  .…واألفران، والدفايات    

 4483 الطعام وأجهزة تلميع األرضيات  تحضيرغيار ألجهزة  قطع 2930302   

  الكهربائيةوأجهزة الحالقة وغيرها والمكانس    

 4483 األفران مثلغيار لألجهزة المنزلية غيرالكهربائية  قطع 2930303   
  األلكترونيآالت المكاتب والمحاسبة وآالت الحساب  صنع    30 القسم

  األلكترونيتب والمحاسبة وآالت الحساب آالت المكا صنع    300

  األلكترونيآالت المكاتب والمحاسبة وآالت الحساب  صنع   3000 

  كاتبة آالت  30001  

 4511 كاتبة اتوماتيكية آالت 3000101   

 4511 كاتبة يدوية آالت 3000102   

 4511 معالجة النصوص آالت 3000103   

 4511 رقام الى حساب الكترونيتحويل األ آالت 3000104   

  كاتبة أخرى آالت  30002  

 4512 كاتبة أخرى آالت 3000201   

  حاسبة آالت  30003  

 4513 حاسبة الكترونية يدوية آالت 3000301   

 4513 حاسبة الكترونية مكتبية آالت 3000302   

 4513 )صندوق الكاش(تسجيل النقد  أجهزة 3000303   

 4513 ختم الطوابع آالت 3000304   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4513 حاسبة آالتصرف التذاكرواآلالت المشابهه شاملة  آالت 3000305   

  نسخ تصويري أجهزة  30004  

 4514 استنساخ تصويري تحتوي نظام بصري أجهزة 3000401   

 4514 استنساخ تعمل بالتماس أجهزة 3000402   

 4514 استنساخ تعمل بالطريقة الحرارية أجهزة 3000403   

  طباعة افست للمكاتب آالت  30005  

 4515 طباعة للمكاتب آالت 3000501   

  مكتبية أخرى أجهزة  30006  

 4516 )هيكتوغراف(إستنساخ بالجيالتين آالت 3000601   

 4516 إستنساخ باألستنسل آالت 3000602   

 4516 اوينطباعة العن آالت 3000603   

 4516 )مكاتب البريد(فرز الرسائل  آالت 3000604   

 4516 عد النقود الورقية آالت 3000605   

 4516 تصنيف النقود المعدنية آالت 3000606   

 4516 )الصراف اآللي(صرف النقود  آالت 3000607   

 4516 تعبئة الظروف آالت 3000608   

 4516 )ثقابة(تثقيب األوراق آالت 3000609   

 4516 )دباسة(تدبيس األوراق آالت 3000610   

 4516 فرز تذاكر السفر آالت 3000611   

 4516 على اشرطة بالستيكية  طباعة آالت 3000612   

 4516 تمزيق أوراق آالت 3000613   

 4516 مكتبية غير مذكورة في مكان آخر آالت 3000699   

  المكتبية السابقةغيار األجهزة  قطع  30007  

 4517 األغلفة عداغيار آالت كاتبة وطابعة ومكتبية أخرى  قطع 3000701   

 4518 غيار آالت التصوير واإلستنساخ الورقية قطع 3000702   

  )الحاسوب(الحاسب األلكتروني  أجهزة  30008  

 4521 من النوع الرقمي ) انالوج(البيانات  لتجهيزتناظرية  آالت 3000801   

  التناظري أو كليهما أو    

 4522 لمعالجة البيانات )يورتابل(نقالةحاسوب رقمية  آالت 3000802   

  لوحة مفاتيح وشاشة تشمل    

 4523 رقمية كاملة لمعالجة البيانات تتألف من وحدة تجهيز  حاسوب آالت 3000803   

  ووحدة مدخالت ووحدة مخرجات مركزية    

 4524 بيانات رقمية مقدمة في شكل انظمة وتستخدم لتركب  معالجة أجهزة 3000804   

  العلمية واألبحاثاألجهزة الطبيةأو األغراض التعليمية  على    

 4525 بيانات رقمية أخرى تشمل أوال تشمل في نفس الوحدة  معالجة وحدات 3000805   

  وحدات ادخال تخزين أو وحدات:  أو كال العناصر التآلية احدى    
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  مخرجات وحدات أو     

 4526 مخرجات تشمل أو ال تشمل على وحدات تخزين  أومدخالت  وحدات 3000806   

  نفس الوحدة في    

 4527 تخزين وحدات 3000807   

 4528 معالجة بيانات اتوماتيكية أخرى وحدات 3000808   

 4528 ثل وحدات قراءة األشرطة التناظرية م للوحداتمساعدة  وحدات 3000809   

  الرسم البياني ووحدات    

 4528 مغناطيسية أو ضوئية للقراءة وحدات 3000810   

 4528 نسخ البيانات على هيئة رموز وحدات 3000811   

  غيار األجهزة واآلالت الحاسبة والطابعة قطع  30009  

 4529 لطابعةغيار األجهزة واآلالت الحاسبة وا قطع 3000901   
  موضع آخر فياآلالت واألجهزة الكهربائية غير المصنفة  صنع   31 القسم

  الكهربائيةالمحركات والمولدات والمحوالت  صنع    311

  الكهربائيةالمحركات والمولدات والمحوالت  صنع   3110 

  ومولدات كهربائية محركات  31101  

 4611 واط 37.5عن ال تزيد قدرتها  محركات 3110101   

 4611 أخرى ذات تيار مستمر محركات 3110102   

 4611 واط 37.5قدرتها عن  تزيدشاملة للتيارين المستمر والمتناوب  محركات 3110103   

 4611 تعمل بالتيار المستمر محركات 3110104   

 4611 واط 750ذات تيار متناوب ال تزيد قدرتها عن  محركات 3110105   

 4611 واط كيلو 75وال تتجاوز  واط 750تزيد قدرتها عن  محركات 3110106   

 4611 واط كيلو 75تزيد قدرتها عن  محركات 3110107   

 4611 في آالت اللحام تستعمل (DC( مولدات 3110108   

 4611 أو أكثر  فولت 220جهد  مولدات 3110109   

 4611 فولت أمبير كيلو 75د قدرتها عن التيار المتناوب ال تزي مولدات 3110110   

 4611 فولت أمبير  كيلو 75التيار المتناوب تزيد قدرتها عن  مولدات 3110111   

  فولت أمبير كيلو 375تتجاوز  وال    

 4611 فولت أمبير كيلو 750فولت أمبير ولغاية  كيلو 375تزيد قدرتها عن  مولدات 3110112   

 4611 فولت أمبير كيلو 750د قدرتها عن تزي مولدات 3110113   

 4611 فولت أمبير كيلو 2200تزيد قدرتها عن  مولدات 3110114   

 4611 ديزل  بمحركاتكهربائية دوارة  ومغيراتالكهرباء   توليد مجموعات 3110115   

 فولت 220فولت واط ومولدات لفرق الجهد  كيلو 75تزيد قدرتها عن  ال     

 4611 فولت أمبير  كيلو 75توليدالكهرباء تزيد قدرتها عن  مجموعات 3110116   

  فولت 220جهد  وبفرق    

 4611 فولت أمبير  كيلو 300توليد الكهرباء تزيد قدرتها عن  مجموعات 3110117   

 4611 فولت أمبير  كيلو 375توليد الكهرباء تزيد قدرتها عن  مجموعات 3110118   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  فولت 200جهد  وبفرق    

 4611 فولت أمبير  كيلو 2200توليد الكهرباء تزيد قدرتها عن  مجموعات 3110119   

  فولت 200جهد  وبفرق    

 4611  300ال تزيد عن  انفجاريةتوليد الكهرباء تعمل بمحركات  مجموعات 3110120   

  فولت كيلو    

 4611 ارية بمحركات انفج تعملتوليد الكهرباء  مجموعات 3110121   

  فولت. ك 2200 تزيدعن    

 4611 بالطاقة الهوائية  تعملتوليد الكهرباء  مجموعات 3110122   

  فولت. ك 300تزيد عن  ال    

 4611 بالطاقة الهوائية  تعملتوليد الكهرباء  مجموعات 3110123   

  كيلو فولت 2200عن  تزيد    

  كهربائية محوالت  31102  

 4612 )بالست(كهربائية لتثبيت التيار  محوالت 3110201   

 4612 فولت أمبير كيلو 650ذات عوازل سائلة ال تزيد قدرتها عن  محوالت 3110202   

 4612 فولت أمبير كيلو 650تزيد قدرتها عن  محوالت 3110203   

 4612 استاتية محوالت 3110204   

 4612 ثنائية مقومات 3110205   

 4612 فلزية أو بلورية مقومات 3110206   

 4612 شحن البطاريات أجهزة 3110207   

 4612 مولدات الضغط العالي اخرى محوالت 3110208   

 4612 اإلتصال الميكانيكي المتزامن مقومات 3110209   

 4612 الحث ملفات 3110210   

  غيار المحركات والمولدات والمحوالت قطع  31103  

 4613 غيار مولدات ومحركات وما شابه قطع 3110301   

 4613 غيار للمحوالت الكهربائية قطع 3110302   

  المولدات والمحركات والمحوالت صيانة  31109  

 8715 المولدات الكهربائية صيانة 3110901   

 8715 المحركات الكهربائية صيانة 3110902   

 8715 المحوالت الكهربائية صيانة 3110903   

  أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها صنع    312

  أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها صنع   3120 

  في شبكات التوزيع الكهربائيةكهربائية لوصل أو قطع الدوائر  أجهزة  31201  

 4621 )فيوزات( منصهرات 3120101   

 4621 تيار ذاتية الحركة قاطعات 3120102   

 4621 واقعية تعمل عند تسرب التيار مفاتيح 3120103   

 4621 صواعق مانعات 3120104   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4621 الجهد  محددات 3120105   

 4621 الحد من التغيرات الفجائية أجهزة 3120106   

 4621 فولت 1000التوصيل لجهد يزيد عن  علب 3120107   

 لمنازل أوالمعدات الصناعية  لوصل أو قطع التيار في ا كهربائية أجهزة  31202  

   فولت 1000المنزلية ال تتجاوز  أواألجهزة    

 4621 فيوزات 3120201   

 4621 تيار ذاتية الحركة قاطعات 3120202   

 4621 واقية تعمل عند تسرب التيار مفاتيح 3120203   

 4621 كهربائية عادية للمنازل مفاتيح 3120204   

 4621 كهربائية عادية للمعدات الصناعية مفاتيح 3120205   

 4621 كهربائية عادية خاصة بالمركبات مفاتيح 3120206   

  وتابلوهات وخزائن للمفاتيح الكهربائية لوحات  31203  

 4621 تزيد قدرتها   المفاتيح مزودة بانتين أوأكثرمن األجهزة  لوحات 3120301   

  فولت1000عن     

 4621 تزيد قدرتها األجهزةمفاتيح مزودة بانتين أو أكثر من  اتلوح 3120302   

  فولت 1000 عن     

  غيار لألجهزة المذكورة قطع  31204  

 4622 غيار ألجهزة توزيع الكهرباء والتحكم بها قطع 3120401   

  اجهزة توزيع والتحكم بالكهرباء صيانة  31209  

 8715 تحكم بالكهرباءاجهزة توزيع وال صيانة 3120901   

  األسالك والكيبالت المعزولة صنع    313

  األسالك والكيبالت المعزولة صنع   3130 

  من نحاس معزولة بالورنيش أو لدائن أسالك  31301  

 4631 من نحاس معزولة بالورنيش أو لدائن أسالك 3130101   

  فقط موصالت وكيبالت متحدة المحور المعزولة ومن أسالك  31302  

 4632 فقط موصالتوكيبالت متحدة المحور المعزولة ومن  أسالك 3130201   

  فولت 1000كهربائية ال تزيد قدرتها عن  موصالت  31303  

 4634 فولت 1000كهربائية ال تزيد قدرتها عن  موصالت 3130301   

  فولت 1000قدرتها عن  تزيدكهربائية   موصالت  31304  

 4635 فولت 1000قدرتها عن  تزيدكهربائية   موصالت 3130401   

    بصريةالياف  كابالت  31305  

 4636 مكونة من الياف كل منها مغلف على حده   بصريةالياف  كابالت 3130501   

  كانت مجمعة ام لم تكن مع موصالت سواء    

  اليا األوليةالخ منالمركمات والخاليا الضوئية والبطاريات  صنع    314

  الخاليا األولية منالمركمات والخاليا الضوئية والبطاريات  صنع   3140 

  أولية وبطاريات من خاليا أولية خاليا  31401  
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4641 أكسيد المنغنيز ثانيأولية وبطاريات من خاليا أولية من  خاليا 3140101   

 4641 أكسيد الزئبق ثانين أولية وبطاريات من خاليا أولية م خاليا 3140102   

 4641 أكسيد الفضة ثانيأولية وبطاريات من خاليا أولية من  خاليا 3140103   

 4641 خاصة للقلب الليثيومأولية وبطاريات من خاليا أولية من  خاليا 3140104   

  كهربائية مركمات  31402  

 4642 كهربائية من الرصاص مركمات 3140201   

 4642 كادميوم -كهربائية من النيكل  مركمات 3140202   

 4642 والحديد -كهربائية من النيكل  مركمات 3140203   

 4642 كهربائية أخرى مركمات 3140299   

  األولية والبطارية والمركمات الكهربائية  للخالياوقطع  أجزاء  31403  

  الفواصل واألوعية مثل    

 4643 غطية وقطع متنوعةوأوعية وا فواصل 3140301   

  المصابيح الكهربائية ومعدات اإلنارة صنع    315

  الكهربائية    المصابيح صنع   3150 

  الكهربائية واألنابيب المصابيح  31501  

 4651 الشعرية المقفلة المصابيح 3150101   

 4651 تضاء بالتفريغ مصابيح 3150102   

 4651 ضاء بالتوهجوأنابيب ت مصابيح 3150103   

 4651 التنجستن مصابيح 3150104   

 4651 للبروجكترات مصابيح 3150105   

 4651 وأنابيب تضاء بالفلورسنت مصابيح 3150106   

 4651 وأنابيب تضاء بالزئبق مصابيح 3150107   

 4651 وأنابيب تضاء بالصوديوم مصابيح 3150108   

 4651 اكزينونء بغاز الكريبتون أو وأنابيب تضا مصابيح 3150109   

 4651 ذات اشعة فوق بنفسجية مصابيح 3150110   

 4651 ذات اشعة تحت الحمراء مصابيح 3150111   

 4651 لالستخدام الطبي مصابيح 3150112   

 4651 القوسية  المصابيح 3150113   

 4651 كهربائية أخرى مصابيح 3150199   

  ة الشعة كاميرات التصويرخاص مصابيح  31502  

 4652 خاصة لألشعة كاميرات التصوير مصابيح 3150201   

  األنارة معدات  31503  

 4653 قابلة للحمل مصابيح 3150301   

 4653 كشافات مصابيح 3150302   

 4653 الطوارى مصابيح 3150303   

 4653 غرف الجراحة مصابيح 3150304   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4653 لتعليق في األسقف أو الجدرانل ثريات 3150305   

 4653 واجهزة إنارة للمكاتب مصابيح 3150306   

 4653 اضاءة أنابيب 3150307   

 4653 لعمال المناجم مصابيح 3150308   

 4653 زيت وامضة للطرق مصابيح 3150309   

 4653 مضيئة اشارات 3150310   

 4653 ئةإرشادية أو إعالنية مضي لوحات 3150311   

 4653 )للزينة واعياد الميالد(انارة  مجموعة 3150312   

 4653 )بطارية(يدوية  مصابيح 3150313   

 4653 العامةكهربائية أخرى لالضاءة في األماكن  مصابيح 3150399   

  وأجزاء لمصابيح وأنابيب ومعدات األنارة قطع  31504  

 4654 االنارة وأجزاء لمصابيح وأنابيب قطع 3150401   

 4654 سابقا المذكورةوأجزاء لمعدات األنارة المختلفة االخرى  قطع 3150402   

   االنارةمعدات  صيانة  31509  

 8729  االنارةمعدات  صيانة 3150901   

  موضع آخر فيالمعدات الكهربائية األخرى غير المصنفة  صنع    319

  موضع آخر فيخرى غير المصنفة المعدات الكهربائية األ صنع   3190 

  أخرى وأجهزةكهربائية لالشعال أو التشغيل للمحركات  معدات  31901  

 4691 األحتراق للمحركات شمعات 3190101   

 4691 تشغيل سلف للمحركات والمركبات محركات 3190102   

 4691 كهربائية دينامو للمركبات مولدات 3190103   

 4691 انارة للدراجات أجهزة 3190104   

 4691 )مساحات(مسح الزجاج  أجهزة 3190105   

 4691 ازالة الضباب أو الصقيع عن الزجاج أجهزة 3190106   

 4691 شمعات احتراق/أسالك  مجموعة 3190107   

 4691 تيار    قاطعات 3190108   

 4691 تدوير  محركات  3190109   

  ألماناشارة صوتية ل أجهزة  31902  

 4692 اشارة صوتية لألمان وتنظيم المرور أجهزة 3190201   

 4692 تنبيه ضد السرقة أو الحريق أجهزة 3190202   

 4692 تنبيه بالصوت مثل األبواق والصفارات أجهزة 3190203   

  للمركباتكهربائية متخصصة لالنارة أو األشارة  معدات  31903  

 4693 امامية مصابيح 3190301   

 4693 )مصابيح بريك(للوقوف  مصابيح 3190302   

 4693 اشارة للتحذير أو الدوران مصابيح 3190303   

 4693 الداخلية لسيارات اآلجرة اإلنارة 3190304   
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 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4693 سيارات الشرطة أواإلسعاف انارة 3190305   

 4693 خارجية لسيارات األجرة الفتات 3190306   

 4693  كهربائية ناطيسياتمغ 3190307   

 4693 الكهربائية المغناطيسيةمناولة للحركة ومعشقات أوفرامل ذات  وصالت 3190308   

 4693 روافع ذات مغناطيسية كهربائية رؤوس 3190309   

 4693 اشارات مولدات 3190310   

 4693 مزج الصوت أجهزة 3190311   

 4693 )ريموت(تحكم عن بعد  أجهزة 3190312   

  الكهربائية واألجهزةلآلالت ) عدا الزجاج والخزف(كهربائية  عازالت  31904  

 4694 كهربائية من مواد معدنية عازالت 3190401   

  من فحم أو كربون اقطاب  31905  

 4695 من فحم أو كربون اقطاب 3190501   

 4695 من الغرانيت اقطاب 3190502   

  كهربائية غير مصنفة في موضع اخر وأجهزة آالت  31906  

 4695 جسيمات كهربائية مسارعات 3190601   

 4695 كشف األلغام أجهزة 3190602   

 4695 تفجير األلغام أجهزة 3190603   

 4695  التجمداذابة  أجهزة 3190604   

 4695 الكترونية أخرى معدات 3190699   

  المذكورة االخرىة الكهربائية وأجزاء لآلالت واالجهز  قطع  31907  

 4696 وأجزاء لآلالت المذكورة قطع 3190701   

  اخر موضعآالت وأجهزة كهربائية غير مصنفة في  صيانة  31909  

 8729 اخر موضعآالت وأجهزة كهربائية غير مصنفة في  صيانة 3190901   
  تواإلتصآالمعدات وأجهزة الراديو والتلفزيون  صنع   32 القسم

 واألنابيب األلكترونية وغيرها من المكونات األلكترونية الصمامات صنع    321

 واألنابيب األلكترونية وغيرها من المكونات األلكترونية الصمامات صنع   3210 

  كهربائية مكثفات  32101  

 4711 لالستعمال في دوائر كهربائية مكثفات 3210101   

 4711 ونية تاتناليوم أو المنيومالكتر  مكثفات 3210102   

 4711 كهربائية ثابتة أو متغيرة مكثفات 3210103   

  كهربائية غير حرارية مقاومات  32102  

 4712 ثابتة من كربون مقاومات 3210201   

 4712 متغيرة من أسالك ملفوفة مقاومات 3210202   

  كهربائية مطبوعة دوائر  32103  

 4713 مالمسات أوكهربائية مطبوعة بتشكيل عناصر موصلة  ردوائ 3210301   

  باردة اقطاب،أنابيب الكترونيةايونية حرارية ذات  صمامات  32104  
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 4714 الصور التلفزيونية الملونة أنابيب 3210401   

 4714 الصور التلفزيونية األبيض واألسود أنابيب 3210402   

 4714 ير التلفزيونيوأجهزة التصو  أنابيب 3210403   

 4714 ومكثفات الصور محوالت 3210404   

 4714 )مايكروويف(ذات الموجات الدقيقة  األنابيب 3210405   

 4714 أو أنابيب اإلستقبال صمامات 3210406   

 4714 عرض المعلومات والرسوم البيانية أنابيب 3210407   

  ورات وتجهيزات مماثلة ترنزسست) الديودات(ثنائية  صمامات  32105  

  موصلة للحرارة شبه    

 4715    ثنائية صمامات 3210501   

 4715 ترانسستورات 3210502   

 4715 )الضوئيةالخاليا (شبه موصلة حساسة للضوء  أدوات 3210503   

  متكاملة ومجمعات الكترونية صغيرة دوائر  32106  

 4716 نيةموصالت أكسيد معد اشباه 3210601   

 4716 متكاملة متجانسة دوائر 3210602   

 4716 الكترونيةمتكاملة مختلطة ومجموعات مصغرة  دوائر 3210603   

 4716 تجميعية مستقلة مصغرة وحدات 3210604   

  غيار المكثفات والمقاومات والصمامات قطع  32107  

 4717   المكثفاتغيار  قطع 3210701   

 4717   المقاوماتغيار  عقط 3210702   

 4717 الصمامات وأنابيب صور   غيار قطع 3210703   

 4717 الصمامات الثنائية   غيار قطع 3210704   

  ممغنطة كارتات  32108  

 4760 ممغنطة كارتات 3210801   

 اإلرسال التلفزيوني واإلذاعي وأجهزة الهاتف والبرق السلكيين أجهزة صنع    322

 اإلرسال التلفزيوني واإلذاعي وأجهزة الهاتف والبرق السلكيين أجهزة صنع   3220 

  البث اإلذاعي والتلفزيوني أجهزة  32201  

 4721 اإلرسال اإلذاعي الالسلكي أجهزة 3220101   

 4721 اإلرسال التلفزيوني سلكي أو الالسلكي أجهزة 3220102   

  الالسكيكي ولالبراق إرسال الهاتف الالسل أجهزة  32202  

 4721 إرسال هاتف ال سلكي أجهزة 3220201   

 4721 إرسال ثابتة وأجهزة إرسال واستقبال أجهزة 3220202   

 4721 هاتفية السلكية لمعدات النقل أجهزة 3220203   

 4721 السلكية مرسلة مستقبلة هواتف 3220204   

  تصوير تلفزيوني أجهزة  32203  

 4721 تصوير تلفزيوني من جميع األنواع أجهزة 3220301   
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 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  للهاتف أو البرق السلكيين أجهزة  32204  

 4722 الهاتف أجهزة 3220401   

 4722 التوزيع لوحات 3220402   

 4722 الهاتفية اآللية وغير اآللية السنترآالت 3220403   

 4722 مورس مفاتيح 3220404   

 4722 ل برقياتإرسا أجهزة 3220405   

 4722 )تلكس(استقبال  أجهزة 3220406   

 4722 انتركم وميكروفونات أجهزة 3220407   

 4722  الهاتفطباعة عن بعد لإلرسال عبر  أجهزة 3220408   

 4722 )فاكس(نسخ هاتفية  أجهزة 3220409   

 4722 إرسال واستقبال برقي للصور أجهزة 3220410   

  المذكورة والتلفزيونيار اجهزة االرسال والبث االذاعي غي قطع  32205  

 4740 المذكورة والتلفزيونيغيار اجهزة االرسال والبث االذاعي  قطع 3220501   

  اجهزة االرسال االذاعي والتلفزيوني صيانة  32209  

 8715 اجهزة االرسال االذاعي صيانة 3220901   

 8715 التلفزيونياجهزة االرسال  صيانة 3220902   

 8715 اجهزة محطات االرسال الالسلكي صيانة 3220903   

 8715 بداالت الهاتف صيانة 3220904   

 8715 اجهزة الفاكس صيانة 3220905   

 8715 اجهزة الهاتف واالجهزة الخلوية صيانة 3220906   

 8715 معدات التصوير التلفزيوني صيانة 3220907   

 8715 اجهزة اخرى للبث انةصي 3220999   

 التلفزيوني واإلذاعي وأجهزة تسجيل أو عرض الصوت  اإلستقبال أجهزة    323

  وما يرتبط الفيديو أو     

 التلفزيوني واإلذاعي وأجهزة تسجيل أو عرض الصوت  اإلستقبال أجهزة   3230 

  وما يرتبط الفيديو أو     

  ياإلستقبال اإلذاع أجهزة  32301  

 4731 الراديو عدا راديو السيارة أجهزة 3230101   

 4731 الراديو مع مسجل عدا راديو السيارة أجهزة 3230102   

 4731 مسجل السيارة/ راديو  أجهزة 3230103   

  التلفزيوني    اإلستقبال أجهزة  32302  

 4731 تلفزيون مستقلة ملونة أجهزة 3230201   

 4731 مع أجهزة راديو أو فيديو مدمجةتلفزيون   أجهزة 3230202   

 4731 عرضاستقبال اقمار صناعية وال تشمل شاشة  أجهزة 3230203   

 4731 تلفزيون ابيض واسود أجهزة 3230204   

 4731 إستقبال البث التلفزيوني أجهزة 3230205   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4731 )مونيتور(عرض الصور  شاشات 3230206   

 4731 )الفيديوعدا (عرض صور التسجيالت المرئية  أجهزة 3230207   

  تسجيل الصوت والصورة أجهزة  32303  

 4732  الصوتتسجيل  أجهزة 3230301   

 4732 اشرطة كاسيت للصوت مشغالت 3230302   

 4732 اسطوانات مشغالت 3230303   

 4732 الرد على الهاتف أجهزة 3230304   

 4732 صوت على األسطواناتلحفر ال آالت 3230305   

 4732 )فيديو(للتسجيالت أو لعرض التسجيالت المرئية  أجهزة 3230306   

  ومكبرات صوت) ميكروفونات( مذياعات  32304  

 4733 ميكروفونات 3230401   

 4733 صوت مكبرات 3230402   

 4733 اذن سماعات 3230403   

  ةمتخصصة للمعدات السابق أجهزة  32305  

 4733 صوت القطات 3230501   

 4733 نغمية اذرع 3230502   

 4733 صوتية رأوس 3230503   

 4733 لالقراص الدوارة اقراص 3230504   

 4733 اسطوانات قاطعات 3230505   

 4733 هوائيات 3230506   

 4733 للهوائيات عاكسات 3230507   

 4733 للهوائيات دوارات 3230508   

  غيار لألجهزة السابقة قطع  32306  

 4740 غيار لألجهزة السابقة قطع 3230601   

  المنزلية غيراجهزة االستقبال االذاعي والتلفزيوني  صيانة  32309  

 8715 اجهزة االستقبال االذاعي غير المنزلية صيانة 3230901   

 8715 ةالمنزلياجهزة االستقبال التلفزيوني غير  صيانة 3230902   

 8715 المنزليةاجهزة تسجيل الصوت والصورة غير  صيانة 3230903   

 8715 الميكروفونات ومكبرات الصوت صيانة 3230999   
 الطبية، وأدوات القياس عآلية الدقة واألدوات البصرية، األجهزة صنع   33 القسم

  بانواعها والساعات    

واألجهزة المستخدمة ألغراض القياس والتحققالطبية، واألدوات  األجهزة صنع    331   

 من األغراض ، باستثناء األدوات البصرية وغيرها واألختباروالمالحة،    

  األعضاءاألدوات الطبية والجراحية وأجهزة تقويم  صنع   3311 

  األشعة الطبية أجهزة  33111  

 x 4811 -األشعة السينية  أجهزة 3311101   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4811 جاما/ بيتا / اشعة ألفا  أجهزة 3311102   

 4811 األشعة السينية  أنابيب صنع 3311103   

 4811 الضغط العالي لألشعة مولدات 3311104   

 4811 المراقبة شاشات 3311105   

 4812 االشعة تحت الحمراء أجهزة 3311106   

 4812 االشعة فوق البنفسجية أجهزة 3311107   

 مستخدمة في الطب والجراحة أو طب األسنان أو البيطرة تشخيص أجهزة  33112  

 4812  القلبتخطيط  أجهزة 3311201   

 4812 السونار اجهزة 3311202   

 4812 قياس الضغط اجهزة 3311203   

 4815 فحص العيون اجهزة 3311204   

 4813 حفر وتنظيف األسنان اجهزة 3311205   

 4815 ص كهربائية اخرىتشخي اجهزة 3311299   

  تعقيم طبية أجهزة  33113  

 4814 تعقيم طبية أجهزة 3311301   

  ومعدات تستخدم للجراحة والطب أجهزة  33114  

 4815 بإبر أو بدونها حقن 3311401   

 4815 )سبرنج(لالبر  مكبس 3311402   

 4815 معدنية طبية ابر 3311403   

 4815 لدمنقل ا معدات 3311404   

 4815 ومقصات مشارط 3311405   

 4815 للفحص سماعات 3311406   

 4815 وعاكسات لطب العيون مرايا 3311407   

 4815 داخلية مناظير 3311408   

 4815 طبية متنوعة غير مذكورة معدات 3311499   

  عالج آلي وأجهزة تدليك أجهزة  33115  

 4816   آليعالج  أجهزة 3311501   

 4816 تدليك أجهزة 3311502   

 4816 طب نفساني أجهزة 3311503   

 4816 عالج باألكسجين أجهزة 3311504   

 4816 تنفس اصطناعي أجهزة 3311505   

 4816 تنفس عالجية أخرى أجهزة 3311506   

 4816 واقية للغازات أقنعة 3311507   

 4816 للتنفس تحت الماء أجهزة 3311508   

 4816 للعالج الطبيعي غير مذكورة اجهزة 3311599   

  لتقويم األعضاء بما في ذلك العكازات أجهزة  33116  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4817 صناعية مفاصل 3311601   

 4817 واربطة طبية جراحية احزمة 3311602   

 4817 وأحذية لتقويم األعضاء مشدات 3311603   

 4817 إصطناعية أطراف 3311604   

 4817 إصطناعية اسنان 3311605   

 4817 تسهيل السمع أجهزة 3311606   

 4817 صناعية عيون 3311607   

 4817 عضالت القلب منظمات 3311608   

 4817 العكازات 3311609   

  البيطرةالطب أو الجراحة أو طب األسنان وطب  أثاث  33117  

 4818 وطاوالت للعمليات مناضد 3311701   

 4818 خاصة بالمرضى ذات تجهيزات خاصة اسرة 3311702   

 4818 اطباء األسنان مقاعد 3311703   

 4818 األسنانالحالقين ذات المواصفات الخاصة بطب  مقاعد 3311704   

 4818 المرضى نقالة 3311705   

 4818 متحركة كراسي 3311706   

 4818 طبي آخر اثاث 3311799   

  المعدات واألثاث الطبي صيانة  33119  

 8715 األجهزة والمعدات الطبية صيانة 3311901   

 8715 األثاث الطبي صيانة 3311902   

 واألجهزة المستخدمةألغراض القياس والتحقيق واإلختبار  األدوات صنع   3312 

 األغراض باستثناء معدات طب العمليات الصناعية من والمالحةوغيرها    

  للمالحة أجهزة  33121  

 4821 بوصالت 3312101   

 4821 المالحة الجوية أجهزة 3312102   

 4821 )تيودوليت ( لقياس الزوايا  المساحة  أجهزة 3312103   

 4821 للألوقيانوسيا أو الهيدرولوجيا أدوات 3312104   

 4821 األبعاد مقاييس 3312105   

 4821 األستواء مقاييس 3312106   

 4821 مساحة بالتصوير الضوئي أجهزة 3312107   

 4821 الطيران األتوماتيكي أجهزة 3312108   

 4821 مالحة أخرى أجهزة 3312199   

  الرادار وأجهزة ارشاد مالحي بالراديو أجهزة  33122  

 4822    الرادار أجهزة 3312201   

 4822 ارشاد مالحي بالراديو أجهزة 3312202   

 4822 )ريموت كنترول(تحكم للتلفزيون  أجهزة 3312203   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4822 تحكم لألجهزة المنزلية أجهزة 3312204   

  الرياضي والحسابالحساسة وأدوات الرسم والتخطيط  الموازين  33123  

 4823 الحساسة  الموازين 3312301   

 4823 الرسم طاوالت 3312302   

 4823 رسم أو تخطيط أدوات 3312303   

 4823 واشرطة قياس لالطوال يدوية قضبان 3312304   

 4823 دقيقة ميكروميتر مقاييس 3312305   

 4823 فراجير 3312306   

 4823 تحديد القياس أجهزة 3312307   

 4823 وادوات رسم اخرى غير مذكورة اجهزة 3312399   

  ائيةالكهربلقياس المقادير الكهربائية وغير  أجهزة  33124  

 4824 التذبذبات الكهربائية كشافات 3312401   

 4824 الطيف محلالت 3312402   

 4824 الكاثودية باألشعةالتحقق من التيار والمقومة تعمل  أدوات 3312403   

 4824  متعددةقياس  أجهزة 3312404   

 4824 أجهزة قياس لغرف التحكم لوحات 3312405   

 4824 اس المحادثات الهاتفيةلقي أجهزة 3312406   

 4824 مضاعفة الصوت مقاييس 3312407   

 4824 قياس الضوضاء أجهزة 3312408   

 4824 قياس اإلشعاعات األيونية أجهزة 3312409   

 4824 اختبار وضبط المحركات أجهزة 3312410   

  ل وكثافة وحرارة وضغط جوي وأجهزة التحلي التدفقلقياس  أجهزة  33125  

  الكيماوية الفيزيائيةأو    

 4825 هايدروميتر/ كثافة السوائل  مقاييس 3312501   

 4825 ثيرموميتر/ حرارة  موازين 3312502   

 4825 باروميتر/ حرارة  موازين 3312503   

 4825 مانوميتر/ الضغط الجوي  ميزان 3312504   

 4825 هايجروميتر 3312505   

 4825 يكروميترفيز  3312506   

 4825 مراقبة ارتفاع السائل أجهزة 3312507   

 4825 تحكم بتدفق السوائل والغازات أجهزة 3312508   

 4825 التحليل الفيزيائي للمواد أجهزة 3312509   

 4825 اختبار الصالبة أجهزة 3312510   

 4825 )بوالميتر(األستقطاب  مقاييس 3312511   

 4825 انكسار األشعة رفراكتومتر يسمقاي 3312512   

 4825 الشدة اللونية مقاييس 3312513   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4825 أورسات جهاز 3312514   

 4825 )سبكترو فوتوميتر(التحليل الطيفي  أجهزة 3312515   

 4825 اللزوجة مقاييس 3312516   

 4825 حساسية المواد مقاييس 3312517   

 4825 الحموضة مقاييس 3312518   

 4825 درجة تركيز ايونات الهيدروجين مقاييس 3312519   

 4825 ومقاييس غير مذكورة اجهزة 3312520   

  ومعدات قياس وفحص أخرى أجهزة  33126  

 4826 المجسمةاأللكترونية ) الميكروسكوبات( المجاهر 3312601   

 4826 للموادومعدات فحص العينات الميكانيكية  أجهزة 3312602   

 4826 فحص الصالبة والمرونة آالت 3312603   

 4826 غاز عدادات 3312604   

 4826 ..)…مياه،(سوائل  عدادات 3312605   

 4826 كهرباء عدادات 3312606   

 4826 دورات عدادات 3312607   

 4826 سيارات األجرة عدادات 3312608   

 4826 المسافات عدادات 3312609   

 4826 السرعة مسجالت 3312610   

 4826 مكالمات هاتفية عدادات 3312611   

 4826 )تاكومتر(قياس السرعة مع الزمن  أجهزة 3312612   

 4826 ضبط توازن األجزاء الميكانيكية آالت 3312613   

 4826 االختبار طاوالت 3312614   

 4826 فحص األجسام بواسطة ظاللها الجانبية أجهزة 3312615   

 4826 فحص متنوعة غير مكورة اجهزة 3312699   

  غيار وأجزاء األجهزة المذكورة قطع  33127  

 4828 غيار أجهزة ومعدات القياس قطع 3312701   

 4828 غيار أجهزة المالحة قطع 3312702   

 4828 الكهربائية وغيرغيار أجهزة قياس المقادير الكهربائية  قطع 3312703   

 4828 قياس التدفق والكثافة والحرارة والضغط الجوي  غيارأجهزة قطع 3312704   

  التحليل الكيماوي وأجهزة    

 4828 للموادغيار أجهزة قياس الخاصية الميكانيكية  قطع 3312705   

 4828 غيار أجهزة الميكروسكوب اإللكترونى قطع 3312706   

 4828 األخرى والعداداتماء والغاز غيار عدادات الكهرباء وال قطع 3312707   

  وصيانة معدات القياس اصالح  33129  

 8715 وصيانة معدات المالحة اصالح 3312901   

 8715 وصيانة معدات القياس اصالح 3312902   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  معدات ضبط العمليات الصناعية صنع   3313 

  للموادالقياس والضبط اآللى لدرجات الحرارة  أدوات  33131  

 4827 )ترموستات(درجة الحرارة  منظمة 3313101   

  ومنظمات ضغط الهواء أدوات  33132  

 4827 )مانوستات(ومنظمات ضغط الهواء داخل المركبات  أدوات 3313201   

   الذاتيللتحكم  أدوات  33133  

 4827 الذاتي بالتدفق  للتحكم أدوات 3313301   

 4827 لذاتي بالعمق ا للتحكم أدوات 3313302   

 4827 الذاتي باللزوجة  للتحكم أدوات 3313303   

 4827 الذاتي بالحرارة  للتحكم أدوات 3313305   

 4827 غازللتحكم الذاتي بأي متغيرآخر سائل أو  أدوات 3313304   

  غيار للمعدات السابقة قطع  33134  

 4828 غيار للمعدات السابقة قطع 3313401   

  ادوات التحكم صيانة  33139  

 8715 ادوات التحكم صيانة 3313901   

  الفوتوغرافياألدوات البصرية ومعدات التصوير  صنع    332

  الفوتوغرافياألدوات البصرية ومعدات التصوير  صنع   3320 

  وأجهزة بصرية أدوات  33201  

 4831 بشكل فردي مغلفة بصرية وكابالت من ألياف بصرية غير ألياف 3320101   

 4831 )كوارتز(بصرية من زجاج  عناصر 3320102   

 4831 بصرية من حجر فلوري عناصر 3320103   

 4831 مناشير 3320104   

 4831 عدسات 3320105   

 4831 تؤلف عناصر بصرية مرايا 3320106   

 4831 الوان مرشحات 3320107   

 4831 بصرية نظارات 3320108   

 4831 للعيون عدسات 3320109   

 4831 شمسية نظارات 3320110   

 4831 واقية نظارات 3320111   

 4831 نظارات أطر 3320112   

 4831 مقربة مفردة مناظير 3320113   

 4831 مقربة مزدوجة مناظير 3320114   

 4831 بصرية) ميكروسكوبات( مجاهر 3320115   

 4831 صوير الفوتوغرافي أو السينمائيللت مجاهر 3320116   

 4831 تحديد األهداف مناظير 3320117   

 4831 )بيرسكوب(األفق  مناظير 3320118   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4831 ليزر أجهزة 3320119   

 4831 ومكبرات يدوية عدسات 3320120   

 4831 زجاجية مركبة مشغولة بصريا مرايا 3320121   

 4831 بسحرية لألبوا عيون 3320122   

 4831 ومعدات بصرية أخرى أجهزة 3320199   

  ومعدات التصوير أجهزة  33202  

 4832 خاصة بالكاميرات عدسات 3320201   

 4832 خاصة بأجهزة عرض الصور عدسات 3320202   

 4832 لألجهزة الفوتوغرافية تصغر أو تكبر عدسات 3320203   

 4832 كاميرات -تصوير  أجهزة 3320204   

 4832 تصوير ميكروفيلم أجهزة 3320205   

 4832 تصوير ميكروفيش أجهزة 3320206   

 4832 تصوير تحت الماء أجهزة 3320207   

 4832 تصوير للتصوير الجوي أجهزة 3320208   

 4832 تصوير للتصوير الطبي أو الجراحي أجهزة 3320209   

 4832 تصوير فورية أجهزة 3320210   

 4832 تصوير لمراقبة المرور أجهزة 3320211   

 4832  فوتوغرافية كاميرات 3320212   

 4832 فوتوغرافية لمرة واحدة كاميرات 3320213   

 4832 تصوير سينمائية أجهزة 3320214   

 4832 عرض سينمائية أجهزة 3320215   

 4832 لعرض التسجيالت الصوتية أجهزة 3320216   

 4832 )بروجكتر(عرض صور فوتوغرافية  أجهزة 3320217   

 4832 عرض ساليدات أجهزة 3320218   

 4832 عرض صور غير متحركة أجهزة 3320219   

 4832 )فالش مرة واحدة(فالش خاصة بالتصوير الفوتوغرافي عدا  أجهزة 3320220   

 4832 للمختبراتتصوير فوتوغرافية للتكبير أو التصغير  أجهزة 3320221   

 4832 وأجهزة طبع تصويرتظهير للصور الورقية ومعدات مختبرات  أجهزة 3320222   

 4832 تظهير للصور السينمائية أو أجهزة طبع أجهزة 3320223   

 4832 للرسم المباشر على اقراص أجهزة 3320224   

 4832 عرض شاشات 3320225   

 4832 موصلة حساسةية على مواد اسقاط أشكال دوائر الكترون أجهزة 3320226   

 4832 ومعدات تصوير أخرى أجهزة 3320299   

  ميكروفيش/ عرض وقراءة ميكروفيلم  أجهزة  33203  

 4833 وقراءة ميكروفيلم  عرض أجهزة 3320301   

 4833 عرض وقراءة ميكروفيش أجهزة 3320302   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  غيار للمعدات واألجهزة المذكورة قطع  33204  

 4834 غيار ألجهزة التلسكوب والمجاهر قطع 3320401   

 4834 غيار ألجهزة الليزر قطع 3320402   

 4834 غيار ألطر النظارات قطع 3320403   

 4834 غيار ألجهزة التصوير قطع 3320404   

  والسينمائي الفوتوغرافياألدوات البصرية ومعدات التصوير  اصالح  33209  

 8715 المعدات البصرية حاصال 3320901   

 8715 اجهزة التصويرالفوتوغرافي اصالح 3320902   

 8715 اجهزة التصويرالسينمائي اصالح 3320903   

 8715 معدات بصرية اخرى اصالح 3320904   

  ساعات اليد والجيب والساعات الكبيرة صنع    333

  ساعات اليد والجيب والساعات الكبيرة صنع   3330 

  اليد والجيب ساعات  33301  

 4841 تعبئة اليد)/ عادية(اليد عقارب  ساعات 3330101   

 4841 تعبئة بالحركة/ اليد عقارب ساعات 3330102   

 4841 بطارية/ اليد عقارب ساعات 3330103   

 4841 اليد رقمية الكترونية ساعات 3330104   

 4841 يد للمكفوفين ساعات 3330105   

 4841 توقيت عادية ساعات 3330106   

  البندول والمنبهات ساعات  33302  

 4842 بطارية/بندول تعمل كهربائيا  ساعات 3330201   

 4842 بندول تعمل باليد ساعات 3330202   

 4842 عقارب تعمل بتعبئة اليد منبهات 3330203   

 4842 عقارب تعمل بالبطارية منبهات 3330204   

 4842 بطارية/ عقارب رقمية كهربائية  منبهات 3330205   

 4842 خاصة بالمكفوفين منبهات 3330206   

  تسجيل وقياس الوقت أجهزة  33303  

 4843 وقت الدوام وتسجيل الوقت ساعات 3330301   

 4843 عدادات وتسجيل الوقت ساعات 3330302   

 4843 عدادات وقوف السيارات ساعات 3330303   

 4844 توقيت التشغيل واحتساب وقت التشغيل أجهزة 3330304   

 4844 توقيت مفاتيح 3330305   

  وسيور ساعات اشرطة  33304  

 4849 وسيور معدنية اشرطة 3330401   

 4849 وسيور معادن ثمينة اشرطة 3330402   

  ساعات أجزاء  33305  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4849 نوابض 3330501   

 4849 احجار 3330502   

 4849 ميناء 3330503   

 4849 قواعد 3330504   

 4849 جسور 3330505   

 4849 أخرى أجزاء 3330599   

  ساعات التوقيت عدا الساعات المنزلية اصالح  33309  

 8722 ساعات التوقيت عدا الساعات المنزلية اصالح 3330901   
 بات المقطورة ونصف المقطورةذات المحركات والمرك المركبات صنع   34 القسم

 ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة المركبات صنع    341

 ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة المركبات صنع   3410 

  طرق للمركبات نصف المقطورة جرارت  صنع  34101  

 4911 ورةطرق للمركبات نصف المقط جرارات  صنع 3410101   

  نقل الركاب سيارات  34102  

 4911 ) لركاب فاق 5( الصالون لنقل الركاب  سيارات 3410201   

 4911 ) ركاب 7( الصالون لنقل الركاب  سيارات 3410202   

 4911 )راكب  14 - 7( البوكس لنقل الركاب  سيارات 3410203   

 4911 )راكب 18 - 14ن أكثر م(الباص لنقل الركاب  سيارات 3410204   

 4911 )راكب 24 - 18(الباص لنقل الركاب  سيارات 3410205   

 4911 )راكب 24اكثرمن  (الباص لنقل الركاب  سيارات 3410206   

 4911 الجيب الصغيرة سيارات 3410207   

 4911 ركوب اخرى سيرات 3410299   

  نقل البضائع سيارات  34103  

 4911 )المسطحة(نقل البضائع العادية  تسيارا 3410301   

 4911 نقل البضائع العادية المغطاه سيارات 3410302   

 4911 نقل البضائع المقفولة سيارات 3410303   

 4911 مشتقات البترول/الصهاريج لنقل الغاز  سيارات 3410304   

 4911 الصهاريج لنقل األسمنت السائب سيارات 3410305   

 4911 اإلطفاء سيارات 3410306   

 4911 )كنس وغسل(تنظيف الشوارع  سيارات 3410307   

 4911 نقل القمامة سيارات 3410308   

 4911 التصليح وجر السيارات شاحنات 3410309   

 4911 العيادات الطبية سيارات 3410310   

 4911 المتنقلة المكتبات 3410311   

 4911 ىنقل الموت سيارات 3410312   

 4911 خاصة بالسير على الثلج سيارات 3410313   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4911 خاصة لمالعب الجولف سيارات 3410314   

 4911 نقل أخرى سيارات 3410399   

  مزودة بمحركات ) شاصيهات( هياكل  34104  

 4912 بمحركات للمركبات ذات المحركات  مزودة) شاصيهات( هياكل 3410401   

  عالها الموصوفة    

 4912 دوارةاحتراق داخلي مكبسة أو ترددية أو  محركات 3410402   

 للمركبات ذات المحركات، صنع المركبات ) أعمال تجهيز العربات( األبدان صنع    342

  والمركبات نصف المقطورة المقطورة    

 لمركبات للمركبات ذات المحركات، صنع ا) أعمال تجهيز العربات( األبدان صنع   3420 

  والمركبات نصف المقطورة المقطورة    

  للسيارات والباصات هياكل  34201  

 4921 للسيارات  هياكل 3420101   

 4921 الباصات هياكل 3420102   

  واشباه المقطورات والحاويات المقطورات  34202  

 4922 بما فيها حاويات نقل السوائل حاويات 3420201   

 4922 من نوع كرافان مستعملة للسكن مقطورات 3420202   

 4922 ومصممة لتجرها مركبات ذات محركات  مقطورةأو نصف  مقطورة 3420203   

  البضائع لنقل    

 4922 لمكافحة الحريق صهاريج 3420204   

 4922 المقطورة المستعملة في نقل الذخيرة المركبات 3420205   

 4922 قطورة المستعملة في نقل الركابالم المركبات 3420206   

 4922 المقطورة المستعملة على سكة الحديد المركبات 3420207   

 4922 األخرىالمقطورة المستعملة على الطرق  المركبات 3420299   

  المركبات المقطورة ونصف المقطورة أجزاء  34203  

 4923 المركبات المقطورة ونصف المقطورة أجزاء 3420301   

  المحركاتأجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات  صنع    343

  المحركاتأجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات  صنع   3430 

  المركبات ذات المحركات أجزاء  34301  

 4912 صدمات واقيات 3430101   

 4912 بريكات 3430102   

 4912 )جير(تغيير السرعة  علب 3430103   

 4912 المحاور 3430104   

 4912 )عدا االطارات ( وعجالت وأجزاؤها دواليب 3430105   

 4912 الصدمات المعلقة ماصات 3430106   

 4912 راديترات 3430107   

 4912 الصوت كاتمات 3430108   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4912 )اكزوست(العادم  مواسير 3430109   

 4912  معشقات 3430110   

 4912 )ستيرنج(توجيه ال عجالت 3430111   

 4912 التوجيه وصناديق التوجيه أعمدة 3430112   

 4912 التوجيه الهيدروليكي نظام 3430113   

 4912 اكسات 3430114   

 4912 مراوح تبريد معشقات 3430115   

 4912 ضوء عاكسات 3430116   

 4912 أخرى أجزاء 3430199   

  تغيارألبدان المركبا قطع  34302  

 4923 ولوازم ألبدان المركبات أجزاء 3430201   

 4923 )األمان(السيارات  احزمة 3430202   
35 القسم   ىمعدات النقل األخر  صنع    

  وٕاصالح السفن والقوارب بناء    351

  وٕاصالح السفن والقوارب بناء   3511 

  السفن التجارية والحربية بناء  35111  

 4931 الركاب ربواخ 3511101   

 4931 )ناقالت نفط وغيره(صهاريج  سفن 3511102   

 4931 برادات سفن 3511103   

 4931 نقل البضائع سفن 3511104   

 4931 الصيد سفن 3511105   

 4931 قاطرة وسفن دافعة سفن 3511106   

 4931 )كاسحات(جارفة  سفن 3511107   

 4931 الحربية السفن 3511108   

 4931 نقل الجنود سفن 3511109   

 4931 المستشفيات سفن 3511110   

 4931 األبحاث العلمية سفن 3511111   

 4931 نجاه قوارب 3511112   

 4931 أخرى سفن 3511199   

  المنشآت العائمة بناء  35112  

 4932 عائمة أرصفة 3511201   

 4932 غاطسة للحفر أرصفة 3511202   

 4932 مسطحة القاع الزوارق 3511203   

  وخزانات وصناديق غاطسة طوافات  35113  

 4939 رسو السفن منصات 3511301   

 4939 اإلرشاد والمنارات القائمة منصات 3511302   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  وٕاصالح السفن والمنشآت العائمة صيانة  35114  

 8714 وٕاصالح المنشآت العائمة صيانة 3511401   

 8714 السفن إصالح 3511402   

  السفن تفكيك  35115  

 4939 السفن تفكيك 3511501   

  وٕاصالح قوارب النزهة والرياضة بناء   3512 

  القوارب الشراعية بناء  35121  

 4941 شراعية بدون ماتور قوارب 3512101   

 4941 شراعية مع ماتور قوارب 3512102   

  نزهةقوارب ويخوت لل بناء  35122  

 4949 ويخوت ذات مقصورات بمحركات قوارب 3512201   

 4949 من لدائن أو مطاط قوارب 3512202   

  أخرى قوارب  35123  

 4949 صيد ذات قاعدة مسطحة قوارب 3512301   

 4949 النجاة بمجاديف قوارب 3512302   

 4949 الكاياك قوارب 3512303   

 4949 الكنو قوارب 3512304   

 4949 السباق الخفيفة زوارق 3512305   

 4949 ذات بدآالت قوارب 3512306   

 4949 وحيدة الصاري  شراعية قوارب 3512307   

  القوارب اصالح  35129  

 8714 القوارب الشراعية اصالح 3512901   

 8714 اليخوت وقوارب النزهة اصالح 3512902   

 8714 الصغيرة قوارب الصيد اصالح 3512903   

 8714 قوارب اخرى اصالح 3512999   

 السكك الحديدية والترام والمعدات الدارجة على الخطوط الحديدية قاطرات صنع    352

 السكك الحديدية والترام والمعدات الدارجة على الخطوط الحديدية قاطرات صنع   3520 

  للسكك الحديدية قاطرات  35201  

 4951 ضاغطةللسكك الحديدية تعمل بمحركات استقبال  اتقاطر  3520101   

 4951 للسكك الحديدية تعمل بالغاز قاطرات 3520102   

 4951 للسكك الحديدية تعمل بالبخار قاطرات 3520103   

 4951 للسكك الحديدية تعمل بالكهرباء قاطرات 3520104   

 4951 )تندرز(تموين القاطرات  عربات    

  ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو الترام عربات  35202  

 4952 الخدمةذاتية الدفع المستعملة في الصيانة أو  عربات 3520201   

  السكك الحديدية غير ذاتية الدفع عربات  35203  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4953 الخدمة أو الصيانة غير ذاتية الدفع عربات 3520301   

 4953 السكك للمسافرين عربات 3520302   

 4953 السكك لنقل البريد عربات 3520303   

 4953 السكك لنقل البضائع عربات 3520304   

 4953 السكك لنقل الصهاريج عربات 3520305   

 4953 السكك ذاتية التفريغ عربات 3520306   

 4953 السكك ذات الروافع عربات 3520307   

 4953 السكك عازلة للحرارة أو مبردة عربات 3520308   

 4953 للسكك أخرى  عربات 3520399   

  وقطع للقطارات وعربات السكك الحديدية أجزاء  35204  

 4954 واطئة عربات 3520401   

 4954 وعجالت محاور 3520402   

 4954 واجزاؤها مكابح 3520403   

 4954 وأدوات ربط خطاطيف 3520404   

 4954 الصدمة واجزاؤها مخفضات 3520405   

 4954 عربات وقاطرات هياكل 3520406   

 4954 أبدان 3520407   

 4954 المرور للسكك والترام حركةميكانيكية لإلشارة واألمان وتنظيم  معدات 3520408   

 4954 وقطع أخرى للقطارات وعربات السكك أجزاء 3520499   

  قاطرات السكة الحديد وتوابعها اصالح  35209  

 8714 القاطرات  اصالح 3520901   

 8714 العربات اصالح 3520902   

 8714 معدات للسكة الحديد اخرى اصالح 3520999   

  المركبات الجوية والفضائية صنع    353

  المركبات الجوية والفضائية صنع   3530 

  شراعية بدون ماتور وغيرومناطيد، طائرات شراعية   بالونات  35301  

 4961    ومناطيد بالونات 3530101   

 4961 شراعية واشرعة طائرات 3530102   

  وطائرات الهيلوكبتر الطائرات  35302  

 4962 كغم 2000عمودية ال يتجأوز وزنها  طائرات 3530201   

 4962 كغم 2000عمودية يزيد وزنها عن  طائرات 3530202   

 4962 ألجنحة ذات الماتور اليزيد ومركبات جوية مثبة ا عادية طائرات 3530203   

  كغم 2000عن  وزنها    

 4962 جوية مثبة األجنحة ذات الماتور يزيد  ومركباتعادية  طائرات 3530204   

  كغم 2000عن  وزنها    

 بما في ذلك األقمار الصناعية وعربات اطالق المركبات الفضائية فضائية مركبات  35303  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 4963 فضائية  مركبات 3530301   

 4963 صناعية اقمار 3530302   

 4963 اطالق المركبات الفضائية عربات 3530303   

  غيار المركبات الجوية والفضائية قطع  35304  

 4964 طائرات اجسام 3530401   

 4964 أجنحة 3530402   

 4964 أبواب 3530403   

 4964 التحكم اسطح 3530404   

 4964 الهبوط زجها 3530405   

 4964 الوقود خزانات 3530406   

 4964 القمرات 3530407   

 4964 بالونات ومناطيد أجزاء 3530408   

 4964 مركبات فضائية أجزاء 3530409   

 4964 مركبات اطالق أجزاء 3530410   

 4964 للهيلوكبتر مراوح 3530411   

 4964 دوامات  ريش 3530412   

 4964 دوامات بانواعها محركات 3530413   

 4964 احتراق داخلي للطائرات محركات 3530414   

 4964 توربينى فضائية محركات 3530415   

 4964 توربينى مروحية محركات 3530416   

 4964 فضائية تضاغطية محركات 3530417   

 4964 فضائية نبضية محركات 3530418   

 4964 اروخيةفضائية ص محركات 3530419   

 4964 محركات نفاثة أجزاء 3530420   

 4964 محركات توربينى أجزاء 3530421   

 4964 وقطع مركبات جوية غير مذكورة اجزاء 3530499   

  المركبات الجوية والفضائية صيانة  35309  

 8714 االقمار الصناعية صيانة 3530901   

 8714 المركبات الفضائية صيانة 3530902   

 8714 محركات الطائرات صيانة 3530903   

 8714 الطائرات صيانة 3530904   

 8714 معدات فضائية متنوعة صيانة 3530999   

  معدات النقل غير المصنفة في موضع اخر صنع    359

  )الموتوسيكالت(الدراجات النارية  صنع   3591 

   الناريةالدراجات  صنع  35911  

 4991 أو العادية المزودة بماتور مساعد  الناريةالدراجات  صنع 3591101   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  مكعب سم 50من  اقل    

 4991 أو العادية المزودة بماتور مساعد  الناريةالدراجات  صنع 3591102   

  مكعب سم 50من  أكثر    

 4991 الدراجات ألغراض نقل البضائع صنع 3591103   

 4991 مكعب سم 250ت محرك أكثر من دراجات ذا صنع 3591104   

 4991 مكعب سم 500ذات محرك أكثر من  دراجات  3591105   

 4991 ذات محرك نوع سكوتر بعجلتين أو ثالث دراجات 3591106   

 4991 مكعب سم 800ذات محرك تزيد سعتها عن  دراجات 3591107   

 4991 خاصة بالرياضة دراجات 3591108   

  الدراجات النارية اتمحرك  35912  

 4994 مكعب سم 50اقل من  محركات 3591201   

 4994 مكعب سم 50أكثر من  محركات 3591202   

 4994 الدراجات النارية أجزاء 3591203   

 )دون ماتور ( العادية ذات العجلتين ومركبات العجزة  الدراجات صنع   3592 

  )ماتور  دون( الثة عجالت عادية ذات عجلتين أو ث دراجات  35921  

 4992 بعجلتينعادية   دراجات 3592101   

 4992 )ليست لألطفال ( عجالت وصندوق توزيع  بثالثعادية   دراجات 3592102   

 4992 عادية ذات عجلتين لألطفال دراجات 3592103   

 4992 عادية ذات عجلتين للرياضة والسباق دراجات 3592104   

  وعربات العجزة والمعاقين اجاتدر   35922  

 4992 وعربات العجزة والمعاقين دراجات 3592201   

  غيار ودراجات هوائية قطع  35923  

 4994 غيار للدراجات الهوائية قطع 3592301   

 4994 غيار لعربات العجزة قطع 3592302   

  آخرمعدات النقل األخرى غير المصنفة في موضع  صنع   3599 

  العربات التي تدفع باليد صنع  35991  

 4993 يد ذات عجالت عربات 3599101   

 4993 تستعمل لنقل البضائع واألمتعة عربات 3599102   

 4993 تستعمل لإلطفاء عربات 3599103   

 4993 الزحافات 3599104   

 4993 ذات عجالت سالل 3599105   

  عربات تجرها الحيوانات صنع  35992  

 4993 تجرها الحمير عربات 3599201   

 4993 رش تجرها الحيوانات عربات 3599202   

 4993 أخرى تجرها حيوانات عربات 3599299   
  آخراألثاث ،صنع منتجات غير مصنفة في موضع  صنع    36 القسم
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  األثاث   صنع    361

  األثاث   صنع   3610 

  والكنبايات الكراسي  36101  

 3811 ذات إطار معدني كراسي 3610101   

 3811 ذات إطار خشبي كراسي 3610102   

 3811 منجدة قماش كنبايات 3610103   

 3811 منجدة جلد كنبايات 3610104   

  مكتبي اثاث  36102  

 3812 خشبية كبيرة مكاتب 3610201   

 3812 )كمبيوتر(خشبية صفيرة  مكاتب 3610202   

 3812 خشبية للمكاتب طاوالت 3610203   

 3812 كتب خشبية خزائن 3610204   

 3812 مكتبات 3610205   

 3812 معدنية مكاتب 3610206   

 3812 مكاتب معدنية رفوف خزائن 3610207   

 3812 مكاتب معدنية ادراج خزائن 3610208   

 3812 معدنية للمكاتب طاوالت 3610209   

 3812 مكتبي غير مذكور في موقع آخر اثاث 3610299   

  األثاث المنزلي الخشبي صناعة  36103  

 3814 خشبية للمالبس خزائن 3610301   

 3814 خشبية مزدوجة اسرة 3610302   

 3814 )مفرد(خشبية صغيرة  اسرة 3610303   

 3814 خشبية أطفال اسرة 3610304   

 3814 ) ملة كا( خشبية كبيرة  نوم غرفة 3610305   

 3814 )كاملة ( نوم خشبية مفرد  غرفة 3610306   

 3813 مطبخ خشبية خزائن 3610307   

 3814 )تسريحة (تواليت  خزانة 3610308   

 3814 سفرة خشبية كبيرة طاولة 3610309   

 3814 سفرة خشبية وسط طاولة 3610310   

 3814 سفرة خشبية صغيرة طاولة 3610311   

 3814 خشبية كومودينو 3610312   

 3814 وسط خشبية طاولة 3610313   

 3814 خشبية طرابيزات 3610314   

 3814 تلفزيون خشبية طاولة 3610315   

 3814 خشب بوفيه 3610316   

 3814 خشبي منزلي غير مذكور في مكان آخر اثاث 3610399   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  األثاث المنزلي المعدني صناعة  36104  

 3814 حديد مزدوج اسرة 3610401   

 3814 حديد مفرد اسرة 3610402   

 3814 المنيوم خزائن 3610403   

 3814 المنيوم مطابخ 3610404   

 3814 طعام معدنية طاوالت 3610405   

 3814 وسط معدنية طاولة 3610406   

 3814 معدنية طربيزات 3610407   

 3814 تلفزيون معدنية طاولة 3610408   

 3814 منزلي معدني غير مذكور في مكان آخر اثاث 3610499   

  األثاث المنزلي من البالستيك صناعة  36105  

 3814 طعام من البالستيك طاوالت 3610501   

 3814 وسط من البالستيك طاوالت 3610502   

 3814 من البالستيك طربيزات 3610503   

 3814 يكمن البالست كراسي 3610504   

 3814 منزلي بالستيكي غير مذكور في مكان آخر اثاث 3610599   

  من الخيزران او البوص اثاث  36106  

 3814 سفرة خيزران طاوالت 3610601   

 3814 وسط خيزران طاوالت 3610602   

 3814 من خيزران كراسي 3610603   

 3814 خيزران طربيزات 3610604   

 3814 او قش/ من بوص  زاتطربي 3610605   

 3814 او قش/ بوص  من  طاوالت 3610606   

 3814 او قش/ من بوص  كراسي 3610607   

 3814 آخر مكانمنزلي من خيزران او بوص غير مذكور في  اثاث 3610699   

  الفرشات صنع  36107  

 3815 فرشات اإلسبرنج المزدوجة صنع 3610701   

 3815 )المفردة(ات اإلسبرنج الصغيرة فرش صنع 3610702   

 3815 الفرشات محشوة بمادة داعمة صنع 3610703   

 3815 فرشات اإلسفنج صنع 3610704   

  وصبغ األثاث تنجيد  36108  

 3815 الكنبايات الجديدة تنجيد 3610801   

 3815 األثاث الجديد صبغ 3610802   

 3815 كراسي جديدة تنجيد 3610803   

  أجزاء خاصة باألثاث صناعة  36109  

 3816 خاصة لألثاث مصنوعة من معدن أجزاء 3610901   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3816 خاصة لألثاث مصنوعة من خشب أجزاء 3610902   

 3816 خاصة لألثاث مصنوعة من لدائن أجزاء 3610903   

  منتجات غير مصنفة في موضع آخر صنع    369

  صناف المتصلة بهاالمجوهرات واأل صنع   3691 

   المشغولالطبيعي أو الزراعي غير  اللؤلؤ  36911  

 3821 غير المشغول  الطبيعي اللؤلؤ 3691101   

 3821 مستنبت غير مشفول لؤلؤ 3691102   

 مشغول واحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية مشغولة  مستنبت لؤلؤ  36912  

  الجواهر الصناعية عدا    

 3822 مشغول ثمين أو غير ثمين  مستنبت لؤلؤ 3691201   

 3822 وسفير وزمرد ياقوت 3691202   

 3822 وأحجار شبه كريمة تركيبية ) عدا الماس( أخرىكريمة  احجار 3691203   

  غيرمجمعة بخيوط مشغولة    

  أو تركيبية طبيعيةمشغول وتراب وأحجار كريمة /الصناعي  الماس  36913  

 3823 صناعي ماس 3691301   

 3823 تركيبيةواحجار كريمة أو غير كريمة طبيعية أو  تراب 3691302   

 معدنية ثمينة أو معادن عادية مطلية بمعادن ثمينة ومنتجات المجوهرات  36914  

 3824 من فضة مجوهرات 3691401   

 3824 من ذهب مجوهرات 3691402   

 3824 من بالتين مجوهرات 3691403   

 3824 من معادن مطلية بالذهب مجوهرات 3691404   

 3824 طعام من معادن ثمينة أدوات 3691405   

 3824 للقرطاسية ثمينة أصناف 3691406   

 3824 ألغراض الزينة أصناف 3691407   

 3824 الثمينة الميداليات 3691408   

 3824 من لؤلؤ طبيعي مصنوعات 3691409   

 3824 من أحجار كريمة مصنوعات 3691410   

  من المعادن الثمينة خاصة بالمختبرات أصناف  36915  

 3824 من معادن ثمينة بواتق 3691501   

 3824 فرد المعاجين من معادن ثمينة سكاكين 3691502   

 3824 الطالء الكهربائي أقطاب 3691503   

  36916  3Bالعمالت  

 3825 ن عدا الذهبمن معاد عمالت 3691601   

 3825 من معادن ثمينة عمالت 3691602   

  اآلالت الموسيقية صنع   3692 

  اآلالت الموسيقية الوترية صنع  36921  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3831 )وتري(ذاتي الحركة  البيانو 3692101   

  وترية أخرى آالت  36922  

 3832 ……بزق/ العود 3692201   

 3832 الكمان 3692202   

 3832 الوترية القيثارة 3692203   

 3832 الربابة 3692204   

  بالنفخواآلالت المشابهة التي تعمل  األكورديون  36923  

 3833 أورغن 3692301   

 3833 اكورديون 3692302   

 3833 هارمونيكا 3692303   

 3833 نفخ نحاسية أدوات 3692304   

 3833 مزامير 3692305   

 3833 مجوز/ارغول / ناي 3692306   

 3833 كالرين 3692307   

 3833 القرب مزامير 3692308   

  موسيقية تعمل بالكهرباء آالت  36924  

 3834 الكهربائي األرغن 3692401   

 3834 أورغن 3692402   

 3834 كهربائي اكورديون 3692403   

  موسيقية أخرى تعمل بالقرع واخرى آالت  36925  

 3835 بانواعها الطبول 3692501   

 3835 الدفوف 3692502   

 3835 الصاجات 3692503   

 3835 الصنوج 3692504   

 3835 موسيقية علب 3692505   

 3835 أوركستربون 3692506   

 3835 صناعية مفردة طبول 3692507   

 3835 للنداء بالنفخ صفارات 3692508   

 3835 د اصواتتقلي زمارات 3692509   

  ولوازم األدوات الموسيقية الكهربائية أجزاء  36926  

 3836 )مترونوم(ضبط األيقاع  أجهزة 3692601   

 3836 ضبط درجة النغم شوكات 3692602   

 3836 ضبط درجة النغم أنابيب 3692603   

 3836 أوتار 3692604   

 3836 أخرى متنوعة أجزاء 3692699   

  األدوات الموسيقية اصالح  36929  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 8729 األدوات الموسيقية اصالح 3692901   

  أدوات الرياضة صنع   3693 

  أدوات التزحلق على الثلج والجليد صنع  36931  

 3841 للثلج زالجات 3693101   

 3841 خاصة بالتزلج على الثلج أحذية 3693102   

 3841 خاصة بعجالت أحذية 3693103   

  أدوات التزحلق على الماء صنع  36932  

 3842 للماء زالجات 3693201   

 3842 للتزحلق على الماء ألواح 3693202   

 3842 شراعية ألواح 3693203   

  ومعدات ألعاب الجمباز وألعاب القوى أصناف  36933  

 3843 ومعدات الرياضة البدنية وألعاب القوى أصناف 3693301   

 3843 ثابتة لتمرين اعضاء الجسم أصناف 3693302   

  ومعدات للرياضة في الهواء الطلق أصناف  36934  

 3844 الرياضية القفازات 3693401   

 3844 بكافة أشكالها الكرات 3693402   

 3844 الجولف عصي 3693403   

 3844 جولف كرات 3693404   

 3844 تنس الطاولة كرات 3693405   

 3844 تنس الطاولة مضارب 3693406   

 3844 كرة ريشة مضارب 3693407   

 3844 أخرى مضارب 3693408   

 3844 الرأس الرياضية الواقية اغطية 3693409   

 3844 السباحة مستلزمات 3693410   

 3844 السباحة المتنقلة احواض 3693411   

 ا من األنشطة الرياضيةالصيد وتسلق الجبال وغيره رياضة مستلزمات  36935  

 3845 صيد األسماك قصبات 3693501   

 3845 صيد األسماك صنانير 3693502   

 3845 قصبات صيد األسماك بكرات 3693503   

 3845 تسلق جبال معدات 3693504   

 3845 صيد السمك شبكات 3693505   

 3845 مضارب صيد الفراش/ شبكات 3693506   

 3845 مصائد/صيد الطيور  اتمعد 3693507   

 3845 صيد الحيوانات معدات 3693508   

 3845 صيد نارية معدات 3693509   

  واجزاء المعدات الرياضية قطع  36936  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  المعدات الرياضية قطع 3693601   

  معدات الصيد قطع 3693602   

  المعدات الرياضية صيانة  36939  

 8729 ت الرياضيةالمعدا صيانة 3693901   

 8729 معدات الصيد صيانة 3693902   

  األلعاب واللعب صنع   3694 

  اطفال دراجات  36941  

 3851 باللعب  خاصةاطفال ذات عجالت ثالث  دراجات 3694101   

 3851 بدواسات لألطفال سيارات 3694102   

   دمى  36942  

 3852 محشوة وغير محشوةعلى شكل مخلوقات بشرية  دمى 3694201   

 3852 على شكل حيوانات محشوة وغير محشوة دمى 3694202   

 3852 محشوةعلى أشكال غير بشرية اخرى محشوة وغير  دمى 3694203   

  واكسسوارات خاصة بالدمى مالبس  36943  

 3853 دمى مالبس 3694301   

 3853 دمى اكسسوارات 3694302   

  ……/سيارات/قطارات /بائية كهر  ألعاب  36944  

 3854 كهربائية لالطفال قطارات 3694401   

 3854 ومركبات بكافة أشكالها كهربائية سيارات 3694402   

 3854 كهربائية طائرات 3694403   

 3854 بناء غيركهربائية ومعداتسيارات وقطارات وطائرات وشاحنات  نماذج 3694404   

  األلغاز ألعاب  36945  

 3855 كلودو/األلغاز ألعاب 3694501   

 3855 مونوبولي/ األلغاز  ألعاب 3694502   

 3855 ألغاز أخرى ألعاب 3694599   

  أخرى متنوعة ألعاب  36946  

 3856 موسيقية على شكل لعب أجهزة 3694601   

 3856 ..)…،مطبخ ،سفرة (بشكل مجموعات أو اطقم  ألعاب 3694602   

 3856 فك وتركيب ألعاب 3694603   

  اللعب ورق  36947  

 3857 اللعب ورق 3694701   

  للمحالت العامة للتسليةوأصناف ) ألعاب فيديو(الكترونية  ألعاب  36948  

 3858 الكترونية تستخدم التلفزيون ألعاب 3694801   

 3858 الكترونية ذات شاشة صغيرة ألعاب 3694802   

 3859 البلياردو ولوازمه لعابأ 3694803   

 3859 تدار باستخدام النقود ألعاب 3694804   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3859 اندية القمار ألعاب 3694805   

 3859 لعبة البولينج معدات 3694806   

 3859 تسلية اخرى ألعاب 3694899   

  واصالح اجهزة األلعاب صيانة  36949  

 8729 واصالح اجهزة األلعاب صيانة 3694901   

  منتجات أخرى غير مصنفة في موضع آخر صنع   3699 

  وأختام واشرطة طباعة أقالم  36991  

 3891 حبر جاف أقالم 3699101   

 3891 حبر سائل أقالم 3699102   

 3891 برؤوس من لباد للرسم أقالم 3699103   

 3891 رصاص عادي أقالم 3699104   

 3891 نرصاص بخزا أقالم 3699105   

 3891 الوان رصاص أقالم 3699106   

 3891 للكتابة ريش 3699107   

 3891 )خراطيش(أقالم الحبر الجاف  أجزاء 3699108   

 3891 )خراطيش(أقالم الرصاص  أجزاء 3699109   

 3891 أقالم الحبر السائل أجزاء 3699110   

 3891 كتابة أو رسم طباشير 3699111   

 3891 باصمة بالشمع أختام 3699112   

 3891 مؤرخة أختام 3699113   

 3891 عدادة أختام 3699114   

 3891 طبع أو نقش يدوية أجهزة 3699115   

 3891 حروف يدوية صفافات 3699116   

 3891 آالت كاتبة محبرة اشرطة 3699117   

 3891 أختام في علب محبرات 3699118   

  وأزرار وسحابات ) ماسيالش( المظالت  36992  

 3892 مطر مظالت 3699201   

 3892 الحدائق والبحر مظالت 3699202   

 3892 المشي عصي 3699203   

 3892 بمقاعد عصي 3699204   

 3892 سياط 3699205   

 3892 من لدائن أزرار 3699206   

 3892 كباسة أزرار 3699207   

 3892 شبك أزرار 3699208   

 3892 زينة للقبات أزرار 3699209   

 3892 زينة لالكمام أزرار 3699210   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3892 معدنية غير مغطاه بنسيج أزرار 3699211   

 3892 مزودة بمشبك سحابات 3699212   

 3892 وأجزاء أزرار متنوعة قواعد 3699213   

 3892 من سحابات أجزاء 3699214   

  وليومارضيات من اللين مشمع  36993  

 3893 ارضية قطع مشمع 3699301   

 3893 ذات سطح صلب مشمع 3699302   

 3893 ارضية على حامل من لباد مشمع 3699303   

 3893 ارضية على حامل نسيجي آخر مشمع 3699304   

   المستعارالشعر  أصناف  36994  

 3897 )باروكة(مستعار للرأس  شعر 3699401   

 3897 مستعار للحى والحواجب شعر 3699402   

 3897 مستعار للرموش وما شابهها شعر 3699403   

  اطفال عربات  36995  

 3899 لنقل األطفال عربات 3699501   

  وفراشي ومماسح مكانس  36996  

 3899 قش مكانس 3699601   

 3899 ارضيات مماسح 3699602   

 3899 اسنان فراشي 3699603   

 3899 حالقة  فراشي 3699604   

 3899 فنانين للرسم فراشي 3699605   

 3899 دهان فراشي 3699606   

 3899 للدهان دائرية فراشي 3699607   

 3899 خاصة تركب على آالت فراشي 3699608   

 3899 مساحات/جلد لالرضيات  مكانس 3699609   

 3899 غبار نفاضات 3699610   

  ستعمال الشخصيلإل أصناف  36997  

 3899 تدخين غاليين 3699701   

 3899 للسجائر 3699702   

 3899 عطور نافثات 3699703   

 3899 ترامس 3699704   

 3899 سجائر واجزاؤها قداحات 3699705   

 3899 للطهي قداحات 3699706   

  مقلدة واكسسوارات مجوهرات  36998  

 3899 كسسواراتمقلدة وا مجوهرات 3699801   

  أخرى متنوعة منتجات  36999  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3899 تسلية ألعاب 3699901   

 3899 دوارة اراجيح 3699902   

 3899 ألعاب رماية منصات 3699903   

 3899 شموع 3699904   

 3899 وطيور بريشها جلود 3699905   

 3899 صناعية زهور 3699906   

 3899 واغصان صناعية ثمار 3699907   

 3899 فكاهية لعب 3699908   

 3899 غرابيل يدوية/ يدوية  مناخل 3699909   

 3899 وأشكال ونماذج للخياطين والعرض دمى 3699910   

 3899 وموديالت لالغراض التعليمية نماذج 3699911   

 3899 )ثقاب( كبريت 3699912   

 3899 اخرى منتجات 3699999   
  )اعادة التصنيع(لدوران ا اعادة    37 القسم

  تصنيع النفايات والخردة المعدنيتين اعادة    371

  تصنيع النفايات والخردة المعدنيتين اعادة   3710 

  وتصنيف النفايات المعدنية الفلزية فرز  37101  

 3931 ناتجة عن صنع الحديد والصلب مخلفات 3710101   

 3932 عن صنع الحديد فلزية غير ناتجة مخلفات 3710102   

 3933 المعادن الثمينة نفايات 3710103   

 3934 ونفايات حديدية فصالت 3710104   

 3935 نفايات حديدية ألعادة صهرها تكتيل 3710105   

 3936 وقصدير وزنكونفايات نحاس ونيكل والمنيوم ورصاص  فضالت 3710106   

 3937 لتحطيمومنشآت طافية للتفكيك وا سفن 3710107   

 3938 ونفايات خاليا اولية وبطاريات فضالت 3710108   

  الالفلزيةالنفايات والخردة ) اعادة تصنيع(دوران  اعادة    372

  الالفلزيةالنفايات والخردة ) اعادة تصنيع(دوران  اعادة   3720 

  وفضالت نسيجية نفايات  37201  

 3921 حرير فضالت 3720101   

 3921 صوف ووبر حيوانات فضالت 3720102   

 3921 قطن فضالت 3720103   

 3921 الياف اصطناعية فضالت 3720104   

 3921 ومنسوجات بالية اسمال 3720105   

 3921 الحبال  فضالت 3720106   

  الجلود فضالت  37202  

 3922 جلد مدبوغ فضالت 3720201   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 3922 جلود مساحيق 3720202   

  الورق فضالت  37203  

 3924 الورق فضالت 3720301   

  المطاط فضالت  37204  

 3925 )عدا القاسي ( وقصاصات من المطاط  فضالت 3720401   

  االطارات فضالت  37205  

 3926  تالفةمطاطية  اطارات 3720501   

  اللدائن والبالستيك فضالت  37206  

 3927 البالستيكاللدائن و  فضالت 3720601   

  األخشاب فضالت  37207  

 3928 مطحون خشب 3720701   

 3928 اخشاب متنوعة فضالت 3720702   

  متنوعة اخرى فضالت  39209  

  متنوعة اخرى فضالت 3920901   
4Bالكهرباء والغاز والبخار والمياه امدادات    الباب هاء  

  المياه الساخنةالكهرباء والغاز و  امدادات    40 القسم

  وجمع وتوزيع الكهرباء إنتاج    401

  وجمع وتوزيع الكهرباء إنتاج   4010 

  تقليدي/الكهرباء من مصدر هيدرولي  إنتاج  40101  

 6911 تقليدي/الكهرباء من مصدر هيدرولي  إنتاج 4010101   

  الكهرباء من مصادر أخرى إنتاج  40102  

 1710 هرباء من مصادر نوويةالك إنتاج 4010201   

 1710 الكهرباء من مصادر حرارية إنتاج 4010202   

 1710 الكهرباء من مصادر شمسية إنتاج 4010203   

 1710 الكهرباء من مصادر مائية إنتاج 4010204   

  الكهرباء توزيع  40103  

 6911 الكهرباء بواسطة الشبكات توزيع 4010301   

  المواسيراإلستصباح وتوزيع الغاز عن طريق  غاز صنع    402

  المواسيرغاز اإلستصباح وتوزيع الغاز عن طريق  صنع   4020 

  الغاز إنتاج  40201  

  الغاز من الفحم إنتاج 4020101   

  الغاز من الغاز الطبيعي إنتاج 4020102   

  الغاز من الغاز النفطي إنتاج 4020103   

  الغاز عن طريق المواسير الرئيسية توزيع  40202  

 6912 المنازلالغاز عن طريق المواسير الرئيسية الى  توزيع 4020201   

 6912 وغيرهم المصانعالغاز عن طريق المواسير الرئيسية الى  توزيع 4020202   
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 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  والمياه الساخنة البخار    403

  والمياه الساخنة البخار   4030 

  والمياه الساخنة البخار  40300  

 6922 والمياه الساخنة البخار 4030001   
  وتنقية وتوزيع المياه جمع   41 القسم

  وتنقية وتوزيع المياه جمع    410

  وتنقية وتوزيع المياه جمع   4100 

  وتنقية المياه الطبيعية جمع  41001  

 1800 وتنقية المياه الطبيعية جمع 4100101   

  المياه على المستخدمين في المنازل توزيع  41002  

 6921 المياه على المستخدمين في المنازل توزيع 4100201   

 6921 والزراعةالمياه على المستخدمين في الصناعة  توزيع 4100202   
  اإلنشاءآت5B    واو الباب
  اإلنشاءآت   45 القسم

  الموقع إعداد    451

  الموقع إعداد   4510 

  المباني وتنظيف موقع البناء هدم  45101  

 5431 المباني وتنظيف موقع البناء هدم 4510101   

 5431 مواقع البناء وبيع مخلفات الهدم تنظيف 4510102   

 5431 والحفر اإلختباري والردم والتسوية النسف 4510103   

 5431 التراب والردم من المكان نقل 4510104   

  األنفاق وازالة الطبقة العلوية حفر  45102  

 5432 األنفاق حفر 4510201   

 5433 الطبقة العلوية ازالة 4510202   

  المدنية ،الهندسةالمنشآت الكاملة أو أجزاء منها  بناء    452

  المدنية ،الهندسةالمنشآت الكاملة أو أجزاء منها  بناء   4520 

  السكنية الكاملة  يروغالمباني السكنية  إنشاء  45201  

 5311 وحدتينوحدة واحدة أو -المباني السكنية  إنشاء 4520101   

 5311 متعددة الوحدات-المباني السكنية  إنشاء 4520102   

 5312 المباني الصناعية إنشاء 4520103   

 5312 مباني المجمعات التجارية إنشاء 4520104   

 5312 مالمباني للتعلي إنشاء 4520105   

 5312 المباني للمستشفيات والصحة إنشاء 4520106   

 5312 المباني للعبادة إنشاء 4520107   

 5312 المباني للفنادق انشاء 4520108   

 5312 مباني غير سكنية اخرى انشاء 4520199   
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 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  العامة للهندسة المدنية اإلنشاءات  45202  

 5321 الطرق السريعة إنشاء 4520201   

 5321 الطرق العادية إنشاء 4520202   

 5321 خطوط القطارات إنشاء 4520203   

 5321 ممرات الطائرات إنشاء 4520204   

 5322 الجسور إنشاء 4520205   

 5322 الطرق السريعة العلوية إنشاء 4520206   

 5322 األنفاق إنشاء 4520207   

 5322 الفرعية الطرق 4520208   

 5323 المطارات إنشاء 4520209   

 5423 الموانئ إنشاء 4520210   

 5323 السدود إنشاء 4520211   

 5323 قنوات الري إنشاء 4520212   

 5323 مشاريع مائية أخرى إنشاء 4520213   

 5324 خطوط األنابيب الطويلة إنشاء 4520214   

 5324 ةخطوط الطاقة الكهربائية الطويل إنشاء 4520215   

 5325 خطوط األنابيب المحلية إنشاء 4520216   

 5325 خطوط الطاقة الكهربائية المحلية إنشاء 4520217   

 5326 والتعدين  المناجم إنشاء 4520218   

 5326 محطات الطاقة انشاء 4520219   

 5326 المرافق الكيماوية انشاء 4520220   

 5326 ناعات التحويليةاالخرى للص االنشاءات 4520221   

 5327 المالعب والمرافق الرياضية إنشاء 4520222   

 5327 دور المالهي انشاء 4520223   

 5329 الهندسة المدنية العامة األخرى أعمال 4520299   

  حفر اآلبار والمجاري خدمات  45203  

 5434 آبار المياه حفر 4520301   

 5434 الخارجيةت المجاري والصرف الصحي انشاء شبكا خدمات 4520302   

  وبناء المباني سابقة التجهيز تجميع  45204  

 5440 وبناء المباني سابقة التجهيز تجميع 4520401   

  الباطناإلنشاءات التجارية الجزئية لمقاولي  تنفيذ  45205  

 5451 األعمدة والخوازيق دق 4520501   

 5451 األساسات أعمال 4520502   

 5452 هياكل اإلنشاءات أعمال 4520503   

 5452 هياكل األسطح خدمات 4520504   

 5453 سقف وعزل األسطح خدمات 4520505   
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 5454 الخرسانة أعمال 4520506   

 5455 هياكل من الصلب تركيب 4520507   

 5456 صف الطوب والحجارة خدمات 4520508   

 5457 قآالتنصب الس خدمات 4520509   

 5459 تجارية أخرى إنشاءات 4520599   

  المباني تركيب    453

  المباني تركيب   4530 

  التركيبات الكهربائية خدمات  45301  

 5461 التمديدات والتوصيالت الكهربائية خدمات 4530101   

 5461 تركيب نظم انذار الحريق خدمات 4530102   

 5461 ب نظم انذار السرقةتركي خدمات 4530103   

 5461 تركيب نظم الهوائيات خدمات 4530104   

 5461 الهاتف شبكاتتركيب   خدمات 4530105   

 5461 كهربائية أخرى شبكاتتركيب   خدمات 4530106   

  أعمال السباكة وتمديدات المياه خدمات  45302  

 5462 تمديدات المياه خدمات 4530201   

 5462 والحماماتتمديدات انابيب الصرف الصحي والمغاسل  خدمات 4530202   

  التدفئة والتبريد خدمات  45303  

 5463 تركيب التدفئة المركزية خدمات 4530301   

 5463 تركيب التبريد المركزي خدمات 4530302   

  تمديدات الغاز خدمات  45304  

 5464 تمديدات الغاز خدمات 4530401   

  العزل خدمات  45305  

 4565 العزل للمياه خدمات 4530501   

 4565 العزل للحرارة خدمات 4530502   

 4565 العزل للصوت خدمات 4530503   

  التركيبات األخرى خدمات  45306  

 5469 تركيب المصاعد خدمات 4530601   

 5469 تركيب الساللم الكهربائية المتحركة خدمات 4530602   

 5469 نظم اإلضاءة واإلشارات في الطرق تركيب 4530603   

 5469 المحطات الكهربائية والمحوالت اقامة 4530604   

 5469 محطات اإلتصآالت السلكية والالسلكية اقامة 4530605   

 5477 األسيجة والدربزينات تركيب 4530606   

 5479 أخرى/تركيبات للمباني  خدمات 4530699   

  المذكورة األعمال إصالح  45307  

 5469 األعمال المذكورة إصالح 4530701   



 153 

 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  المباني تشطيب    454

  المباني تشطيب   4540 

  تركيب الزجاج خدمات  45401  

 5471 تركيب الزجاج خدمات 4540101   

  والجبس  التجصيص أعمال  45402  

 5472 التجصيص والجبس أعمال 4540201   

  الطالء  أعمال  45403  

 5473  للجدرانالطالء  أعمال 4540301   

  تركيب البالط أعمال  45404  

 5474 تركيب البالط لالرضيات أعمال 4540401   

 5474 تركيب البالط للواجهات أعمال 4540402   

  القصارة وتغطية الجدران واألرضيات أعمال  45405  

 4575 القصارة اعمال 4540501   

 4575 التكحيل للحجر اعمال 4540502   

 4575 األرضيات بالبالستيك وما شابه تغطية 4540503   

 4575 الجدران بورق الحائط وخالفه تغطية 4540504   

  تركيبات خشبية ومعدنية خارج الصناعة أعمال  45406  

 5476 الصناعة خارجتركيبات خشبية   أعمال 4540601   

 5476 تركيبات معدنية خارج الصناعة أعمال 4540602   

  تشطيب أخرى أعمال  45409  

 5479 األرضيات بالرمل تنظيف 4540901   

 5479 الجدران بالرمل تنظيف 4540902   

  عاملمعدات البناء أو الهدم التي يشغلها  تأجير    455

  عاملمعدات البناء أو الهدم التي يشغلها  تأجير   4550 

  عاملمعدات البناء أو الهدم التي يشغلها  تأجير  45500  

 5480 عاملمعدات البناء أو الهدم التي يشغلها  تأجير 4550001   
 والتجزئة ،إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية  الجملة تجارة   زاي الباب

  الشخصية واألسرية والسلع    
 صالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بيع وقود وإ  وصيانة بيع   50 القسم

  بالتجزئة السيارات    

  المركبات ذات المحركات بيع    501

  المركبات ذات المحركات بيع   5010 

  بالجملة والتجزئة لسيارات الصالون البيع  50101  

 6118 بالجملة لسيارات الصالون الحديثة البيع 5010101   

 6228 بالتجزئة لسيارات الصالون الحديثة البيع 5010102   

 6118 الصالون المستعملة لسياراتبالجملة   البيع 5010103   
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 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6228 بالتجزئة لسيارات الصالون المستعملة البيع 5010104   

  والحافالتبالجملة والتجزئة لسيارات الباصات  البيع  50102  

 6118 الحديثةة لسيارات الباصات الصغيرة بالجمل البيع 5010201   

 6228 الحديثةبالتجزئة لسيارات الباصات الصغيرة  البيع 5010202   

 6118 الحديثةبالجملة لسيارات الباصات الكبيرة  البيع 5010203   

 6228 الحديثةبالتجزئة لسيارات الباصات الكبيرة  البيع 5010204   

 6118 الباصات الصغيرة المستعملة لسيارات بالجملة  البيع 5010205   

 6228 المستعملةبالتجزئة لسيارات الباصات الصغيرة  البيع 5010206   

 6118 الباصات الكبيرة المستعملة لسياراتبالجملة   البيع 5010207   

 6228 المستعملةبالتجزئة لسيارات الباصات الكبيرة  البيع 5010208   

  األخرىلجملة والتجزئة لسيارات الركوب با البيع  50103  

 6118 الجيب الجديدة لسياراتبالجملة   البيع 5010301   

 6228 بالتجزئة لسيارات الجيب الجديدة البيع 5010302   

 6118 الجيب المستعملة لسياراتبالجملة   البيع 5010303   

 6228 بالتجزئة لسيارات الجيب المستعملة البيع 5010304   

 6118 األسعاف الجديدة لسياراتبالجملة   البيع 5010305   

 6228 بالتجزئة لسيارات األسعاف الجديدة البيع 5010306   

 6118 األسعاف المستعملة لسياراتبالجملة   البيع 5010307   

 6228 بالتجزئة لسيارات األسعاف المستعملة البيع 5010308   

 6118 لسيارات الكارفان الجديدةبالجملة  البيع 5010309   

 6228 بالتجزئة لسيارات الكارفان الجديدة البيع 5010310   

 6118 الكارفان المستعملة لسياراتبالجملة   البيع 5010311   

 6228 بالتجزئة لسيارات الكارفان المستعملة البيع 5010312   

  تركةالمشبالجملة والتجزئة لسيارات النقل  البيع  50104  

 6118 الجديدةبالجملة لسيارات النقل المشتركة  البيع 5010401   

 6228 الجديدةبالتجزئة لسيارات النقل المشتركة  البيع 5010402   

 6118 النقل المشتركة المستعملة لسياراتبالجملة   البيع 5010403   

 6228 المستعملةبالتجزئة لسيارات النقل المشتركة  البيع 5010404   

  المتوسطةبالجملة والتجزئة لسيارات النقل  البيع  50105  

 6118 الجديدةبالجملة لسيارات النقل المتوسطة  البيع 5010501   

 6228 الجديدةبالتجزئة لسيارات النقل المتوسطة  البيع 5010502   

 6118 المستعملةبالجملةلسيارات النقل المتوسطة  البيع 5010503   

 6228 المستعملةبالتجزئة لسيارات النقل المتوسطة  البيع 5010504   

  الشاحنات/الكبيرةبالجملة والتجزئة لسيارات النقل  البيع  50106  

 6118 الجديدةبالجملة لسيارات النقل الكبيرة  البيع 5010601   

 6228 الجديدةبالتجزئة لسيارات النقل الكبيرة  البيع 5010602   
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 6118 النقل الكبيرة المستعملة لسياراتبالجملة   البيع 5010603   

 6228 المستعملةبالتجزئة لسيارات النقل الكبيرة  البيع 5010604   

  القاطرة/الكبيرةبالجملة والتجزئة لسيارات النقل  البيع  50107  

 6118 القاطرة الجديدة/النقل الكبيرة لسياراتبالجملة   البيع 5010701   

 6228 القاطرة الجديدة/الكبيرةبالتجزئة لسيارات النقل  البيع 5010702   

 6118 القاطرة المستعملة/الكبيرةبالجملة لسيارات النقل  البيع 5010703   

 6228 القاطرة المستعملة/الكبيرةبالتجزئة لسيارات النقل  البيع 5010704   

  المقطورة/الكبيرة بالجملة والتجزئة لسيارات النقل البيع  50108  

 6118 المقطورة الجديدة/الكبيرةبالجملة لسيارات النقل  البيع 5010801   

 6228 المقطورة الجديدة/الكبيرةبالتجزئة لسيارات النقل  البيع 5010802   

 6118 المقطورة المستعملة/الكبيرةبالجملة لسيارات النقل  البيع 5010803   

 6228 المقطورة المستعملة/الكبيرةئة لسيارات النقل بالتجز  البيع 5010804   

  بالجملة والتجزئة للمركبات األخرى البيع  50109  

 6118 بالجملة للمركبات األخرى الجديدة البيع 5010901   

 6228 بالتجزئة للمركبات األخرى الجديدة البيع 5010902   

 6118 ستعملةاألخرى الم للمركباتبالجملة   البيع 5010903   

 6228 بالتجزئة للمركبات األخرى المستعملة البيع 5010904   

  وٕاصالح المركبات ذات المحركات صيانة    502

  وٕاصالح المركبات ذات المحركات صيانة   5020 

  ميكانيك مركبات إصالح  50201  

 8714 صالون بنزين/ ميكانيك مركبات إصالح 5020101   

 8714 صالون ديزل/ ميكانيك مركبات الحإص 5020102   

  وسمكرة المركبات إصالح  50202  

 8714 الصالون/ وسمكرة المركبات إصالح 5020201   

 8714 الشاحنات/ وسمكرة المركبات إصالح 5020202   

 8714 الباصات/ وسمكرة المركبات إصالح 5020203   

  كهرباء المركبات إصالح  50203  

 8714 كهرباء المركبات إصالح 5020301   

 8714 االقفال الكهربائية للمركبات اصالح 5020302   

  ودهان المركبات صبغ  50204  

 8714 ودهان المركبات صبغ 5020401   

  إطارات المركبات إصالح  50205  

 8714 إطارات المركبات إصالح 5020501   

  زجاج المركبات إصالح  50206  

 8714 زجاج المركبات إصالح 5020601   

  وتشحيم المركبات غسيل  50207  
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 8714 المركبات غسيل 5020701   

 8714 وتشحيم المركبات غسيل 5020702   

 8714 المركبات تشحيم 5020703   

  ميزان المركبات إصالح  50208  

 8714 الصالونسيارات /المركبات) ستيرنج ( ميزان  إصالح 5020801   

 8714 مركبات أخرى/المركبات)ستيرنج ( ميزان  إصالح 5020802   

 8714 ميزان عجالت المركبات اصالح 5020803   

  أخرى للمركبات إصالحات  50209  

 8714 فرش المركبات اصالح 5020901   

 8714 آخرأخرى للمركبات غير مذكورة في موضع  إصالحات 5020999   

  وتوابع المركبات ذات المحركات أجزاء بيع    503

  أجزاء وتوابع المركبات ذات المحركات بيع   5030 

  بالجملة والتجزئة ألجزاء المركبات البيع  50301  

 6118 الصالون/ مركبات نقل الركاب ألجزاءبالجملة   البيع 5030101   

 6228 الصالون/ بالتجزئة ألجزاء مركبات نقل الركاب البيع 5030102   

 6118 الباصات/الكبيرة/ مركبات نقل الركاب ألجزاءبالجملة   البيع 5030103   

 6228 الباصات/الكبيرة/ بالتجزئة ألجزاء مركبات نقل الركاب البيع 5030104   

 6118 والشاحناتبالجملة ألجزاء مركبات نقل البضائع  البيع 5030105   

 6228 والشاحناتمركبات نقل البضائع ببالتجزئة ألجزاء  البيع 5030106   

 وصيانة الدراجات النارية ومايتصل بها من أجزاء وتوابع وٕاصالح بيع    504

 وصيانة الدراجات النارية ومايتصل بها من أجزاء وتوابع وٕاصالح بيع   5040 

  الثلج وعرباتبالجملة والتجزئة للدراجات النارية  البيع  50401  

 6118 الجديدة  الناريةبالجملة للدراجات  يعالب 5040101   

 6118 المستعملة  الناريةبالجملة للدراجات  البيع 5040102   

 6228 الجديدة  الناريةبالتجزئة للدراجات  البيع 5040103   

 6228 بالتجزئة للدراجات النارية المستعملة البيع 5040104   

 6118 ج الجديدةالثل لعرباتبالجملة   البيع 5040105   

 6118 الثلج المستعملة لعرباتبالجملة   البيع 5040106   

 6228 بالتجزئة لعربات الثلج الجديدة البيع 5040107   

 6228 بالتجزئة لعربات الثلج المستعملة البيع 5040108   

  العجلتين ذاتبالجملة والتجزئة للدراجات الهوائية  البيع  50402  

 6115 الهوائية ذات العجلتين الجديدة للدراجاتبالجملة   لبيعا 5040201   

 6115 الهوائية ذات العجلتين المستعملة للدراجاتبالجملة   البيع 5040202   

 6225 الجديدة العجلتينبالتجزئة للدراجات الهوائية ذات  البيع 5040203   

 6225 المستعملة تينالعجلبالتجزئة للدراجات الهوائية ذات  البيع 5040204   

   الناريةوتوابع الدراجات  ألجزاء  والتجزئةبالجملة  البيع  50403  
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6118 والمستعملة  الناريةالجديدةوتوابع الدراجات  ألجزاء  بالجملة البيع 5040301   

 6228 والمستعملة  الناريةالجديدةوتوابع الدراجات  ألجزاء  بالتجزئة البيع 5040302   

  الهوائية  الدراجاتوتوابع  ألجزاءوالتجزئة   بالجملة البيع  50404  

 6115 الجديدة والمستعملة  الهوائيةوتوابع الدراجات  ألجزاء  بالجملة البيع 5040401   

 6225 ألجزاء وتوابع الدراجات الهوائية الجديدة والمستعملة  بالتجزئة البيع 5040402   

  الناريةالدراجات  إصالح  50405  

 8714 الدراجات النارية إصالح 5040501   

  الدراجات الهوائية إصالح  50406  

 8729 الدراجات الهوائية إصالح 5040601   

  وقود السيارات بالتجزئة بيع    505

  وقود السيارات ومشتقات البترول بالتجزئة بيع   5050 

  وقود السيارات بالتجزئة بيع  50501  

 6229 البنزين بالتجزئة بيع 5050101   

 6229 السوالر بالتجزئة/ الديزل  بيع 5050102   

 6229 الكاز بالتجزئة/ الكيروسين  بيع 5050103   

  زيوت المركبات بالتجزئة بيع  50502  

 6229 زيوت مكائن بالتجزئة بيع 5050201   

 6229 زيوت الجير بالتجزئة بيع 5050202   

 6229 زيوت البريك بالتجزئة بيع 5050203   

  شحوم المركبات والمكائن بالتجزئة بيع  50503  

 6229 شحوم المركبات والمكائن بالتجزئة بيع 5050301   
  باستثناء المركبات  العمولة،الجملة وتجارة  تجارة    51 القسم

  والدراجات النارية  المحركات ذات    

  رسم  نظيرعلى اساس عقد او الجملة  تجارة    511

  رسم  نظيرالجملة على اساس عقد او  تجارة   5110 

  العمولة  وكالء  51101  

 612 العمولة  وكالء 5110101   

  السلع سماسرة  51102  

 612 السلع سماسرة 5110201   

   وغيرهمالعلنيين والداللين  المزايدين  51103  

 612 )مكاتب الداللة(والداللين  المزايدين 5110301   

 612 ) اآلخريناستيراد وتصدير لحساب ( لحساب اآلخرين  تجار 5110302   

 للمواد الخام الزراعية والماشية الحية واألغذية والمشروبات والتبغ بالجملة البيع    512

  الخام الزراعية والماشية الحية  للموادبالجملة  البيع   5121 

   والبذوربالجملة للحبوب والبقول  البيع  51211  

 6111 بالجملة للقمح البيع 5121101   
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 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6111 بالجملة للشعير البيع 5121102   

 6111 بالجملة للشوفان البيع 5121103   

 6111 بالجملة للذرة الصفراء البيع 5121104   

 6111 بالجملة لذرة المكانس البيع 5121105   

 6111 بالجملة لالرز غير المقشور بيعال 5121106   

 6111 بالجملة للحبوب األخرى البيع 5121107   

 6111 بالجملة للعدس الجاف البيع 5121108   

 6111 بالجملة للحمص الجاف البيع 5121109   

 6111 بالجملة للفول الجاف البيع 5121110   

 6111 بالجملة للفاصولياء الجافة البيع 5121111   

 6111 بالجملة للوبياء الجافة البيع 5121112   

 6111 بالجملة للترمس الجاف البيع 5121113   

 6111 بالجملة للكرسنة البيع 5121114   

 6111 بالجملة للبيكا البيع 5121115   

 6111 بالجملة لبقول جافة أخرى البيع 5121116   

 6111 ) عةالزرا(للبطاطا  بالجملة البيع 5121117   

 6111 ) الزراعة(لالبصال  بالجملة البيع 5121118   

 6111 بالجملة للفول السوداني البيع 5121119   

 6111 بالجملة لفول الصويا البيع 5121120   

 6111 بالجملة للسمسم البيع 5121121   

 6111 بالجملة لبذور عباد الشمس البيع 5121122   

 6111 جملة لعين الجرادةبال البيع 5121123   

 6111 ..)…،قزحة،يانسون (بالجملة للبذور الزيتية األخرى البيع 5121124   

 6111 للوز غير المحمص  بالجملة البيع 5121125   

 6111 للجوز غير المحمص  بالجملة البيع 5121126   

 6111 المحمص  غيربالجملة للفستق الحلبي  البيع 5121127   

 6111 غير المحمصة  األخرىبالجملة للجوزيات  البيع 5121128   

 6111 المحمصة  غيرللقهوة   بالجملة البيع 5121129   

 6111 لحب الهال  بالجملة البيع 5121130   

 6111 تذكربالجملة لمواد زراعية خام اخرى لم  البيع 5121199   

  بالجملة لالعالف البيع  51212  

 6111 بالجملة لعلف الدواجن عالبي 5121201   

 6111 بالجملة لعلف الماشية البيع 5121202   

  بالجملة للزهور والنباتات البيع  51213  

 6111 للزهور  بالجملة البيع 5121301   

 6111 بالجملة للنباتات البيع 5121302   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  بالجملة للتبغ غير المصنع البيع  51214  

 6111 جملة للتبغ غير المصنعبال البيع 5121401   

  بالجملة للماشية الحية والدواجن الحية البيع  51215  

 6111 بالجملة لألغنام الحية البيع 5121501   

 6111 بالجملة لألبقار الحية البيع 5121502   

 6111 )للتربيةصيصان (بالجملة للدواجن الحية  البيع 5121503   

 6111 )صيصان للذبح(ة للدواجن الحية بالجمل البيع 5121504   

 6111 بالجملة لحيوانات غير مذكورة البيع 5121599   

  بالجملة للجلود البيع  51216  

 6111 بالجملة للجلود المدبوغة البيع 5121601   

 6111 بالجملة للجلود غير المدبوغة البيع 5121602   

  مكان آخر فيغير مذكورة  بالجملة لمواد خام زراعية البيع  51219  

 6111 مكان آخر فيبالجملة لمواد خام زراعية غير مذكورة  البيع 5121901   

  بالجملة لألغذية والمشروبات والتبغ البيع   5122 

  مجففة/معلبة/بالجملة للخضار والفواكه الطازجة  البيع  51221  

 6112 بالجملة للفواكه الطازجة البيع 5122101   

 6112 بالجملة للفواكه المعلبة البيع 5122102   

 6112 بالجملة للفواكه المجففة البيع 5122103   

 6112 بالجملة للخضار الطازجة البيع 5122104   

 6112 بالجملة للخضار المعلبة البيع 5122105   

 6112 بالجملة للخضار المجففة البيع 5122106   

 6112 للخضار المجمدة بالجملة البيع 5122107   

 6112 بالجملة لمنتجات األلبان والبيض البيع  51222  

 6112 بالجملة لالجبان البيع 5122201   

 6112 بالجملة للحليب البيع 5122202   

 6112 بالجملة لأللبان البيع 5122203   

 6112 بالجملة لمنتجات األلبان المتنوعة البيع 5122204   

 6112 بالجملة للبيض البيع 5122205   

  بالجملة للزيوت والدهون البيع  51223  

 6112 بالجملة لزيت الزيتون البيع 5122301   

 6112 بالجملة لزيت الذرة البيع 5122302   

 6112 بالجملة للزيوت أخرى البيع 5122303   

 6112 بالجملة للسمن النباتي البيع 5122304   

 6112 بالجملة للسمن الحيواني عالبي 5122305   

  المعلبة/المجمدة /بالجملة للحوم واألسماك الطازجة  البيع  51224  

 6112  الطازجةبالجملة للحوم األغنام  البيع 5122401   
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 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6112 بالجملة للحوم األغنام المجمدة البيع 5122402   

 6112  المعلبةبالجملة للحوم األغنام  البيع 5122403   

 6112 بالجملة للحوم األغنام المجففة البيع 5122404   

 6112 بالجملة للحوم األبقار الطازجة البيع 5122405   

 6112 بالجملة للحوم األبقار المجمدة البيع 5122406   

 6112 بالجملة للحوم األبقاراالمعلبة البيع 5122407   

 6112 جففةبالجملة للحوم األبقاراالم البيع 5122408   

 6112 بالجملة للحوم الدواجن الطازجة البيع 5122409   

 6112 بالجملة للحوم الدواجن المجمدة البيع 5122410   

 6112 بالجملة للحوم الدواجن المعلبة البيع 5122411   

 6112 طازجة /للحوم الحيوانات األخرىالصالحة لالكل  بالجملة البيع 5122412   

  ة او مجمدةمبرد او    

 6112 بالجملة لألسماك الطازجة البيع 5122413   

 6112 بالجملة لألسماك المجمدة البيع 5122414   

 6112 بالجملة لألسماك المعلبة البيع 5122415   

 6112 بالجملة لألسماك المملحة البيع 5122416   

 6112 بالجملة لألسماك المجففة البيع 5122417   

  السكرية والمخابزوالمنتجاتبالجملة لمنتجات الحبوب  البيع  51225  

 6112 للطحين  بالجملة البيع 5122501   

 6112 لالرز المقشور  بالجملة البيع 5122502   

 6112 بالجملة لمنتجات المخابز البيع 5122503   

 6112  للسكربالجملة  البيع 5122504   

 6112 لويات السكريةبالجملة للح البيع 5122505   

 6112 بالجملة لمنتجات حبوب مطحونة اخرى البيع 5122506   

 6112 بالجملة لمنتجات حبوب مجروشة اخرى البيع 5122507   

  بالجملة للمشروبات البيع  51226  

 6112 بالجملة للمشروبات الغازية والمنكهة البيع 5122601   

 6112 المعدنية بالجملة للمياه البيع 5122602   

 6112 بالجملة للمشروبات الروحية البيع 5122603   

  واألغذية األخرى والتوابلبالجملة للشاي والبن والكاكاو  البيع  51227  

 6112 للشاي   بالجملة البيع 5122701   

 6112    المطحونبالجملة للبن المحمص او  البيع 5122702   

 6112 او المطحون   المحمصللكاكاو  بالجملة البيع 5122703   

 6112 للتوابل  بالجملة البيع 5122704   

  بالجملة للتبغ ومنتجاته البيع  51228  

 6112 بالجملة للسجائر البيع 5122801   
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 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6112 بالجملة لمنتجات التبغ األخرى البيع 5122802   

  بالجملة لمنتجات غذائية اخرى البيع  51229  

 6112 آخر مكانبالجملة لمنتجات غذائيةغير مذكورة في  البيع 5122901   

  للسلع المنزلية  بالجملة البيع    513

  واألحذية  والملبوساتبالجملة للمنسوجات  البيع   5131 

  لالقمشة  بالجملة البيع  51311  

 6113 لألقمشة    بالجملة البيع 5131101   

 6113 للستائر    ةبالجمل البيع 5131102   

  بالجملة لخيوط الغزل البيع  51312  

 6113 بالجملة لخيوط التريكو البيع 5131201   

 6113 بالجملة للخيوط العادية البيع 5131202   

  بالجملة للحرامات والمفارش البيع  51313  

 6113 بالجملة للبطانيات والحرامات البيع 5131301   

 6113 بالجملة للحف عالبي 5131302   

 6113 للمخدات  بالجملة البيع 5131303   

 6113 للفرشات االسفنجية  بالجملة البيع 5131304   

 6113 للشراشف الجاهزة    بالجملة البيع 5131305   

 6113 للمناشف والبشاكير    بالجملة البيع 5131306   

  سطبالجملة للسجاد والموكيت والب البيع  51314  

 6113 قطع / للسجاد  بالجملة البيع 5131401   

 6113 للموكيت  بالجملة البيع 5131402   

 6113 بالجملة للبسط البيع 5131403   

  بالجملة للمالبس الجاهزة البيع  51315  

 6113 بالجملة للمالبس الرجالية البيع 5131501   

 6113 ةبالجملة للمالبس النسائي البيع 5131502   

 6113 بالجملة لمالبس األطفال البيع 5131503   

 6113 بالجملة للمالبس الفرائية البيع 5131504   

 6113 بالجملة للمالبس الجلدية البيع 5131505   

  بالجملة لتوابع المالبس ولوازمها البيع  51316  

 6113 بالجملة للجوارب البيع 5131601   

 6113 لجملة لالشارباتبا البيع 5131602   

 6113 بالجملة للحطات البيع 5131603   

 6113 بالجملة للوازم الخياطين البيع 5131604   

 6113 بالجملة لمالبس غير مذكورة البيع 5131699   

  بالجملة لألحذية البيع  51317  

 6113 بالجملة لألحذية الرجالية البيع 5131701   
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 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6113 لجملة لألحذية النسائيةبا البيع 5131702   

 6113 بالجملة أحذية األطفال البيع 5131703   

  بالجملة للسلع المنزلية األخرى البيع   5139 

  بالجملة لألثاث المنزلي البيع  51391  

 6114 بالجملة للخزائن الخشبية البيع 5139101   

 6114 بالجملة للخزائن المعدنية البيع 5139102   

 6114 بالجملة لخزائن أخرى البيع 5139103   

 6114 بالجملة للكراسي الخشبية البيع 5139104   

 6114 البالستيكبالجملة لكراسي   البيع 5139105   

 6114 بالجملة للكراسي المعدنية البيع 5139106   

 6114 بالجملة للكراسي من الخيزران البيع 5139107   

 6114 لجملة للطاوالت الخشبيةبا البيع 5139108   

 6114 البالستيكبالجملة لطاوالت   البيع 5139109   

 6114 بالجملة للطاوالت المعدنية البيع 5139110   

 6114 بالجملة للطاوالت من الخيزران البيع 5139111   

 6114 بالجملة للطرابيزات من البالستيك البيع 5139112   

 6114 ملة للطرابيزات من االخشببالج البيع 5139113   

 6114 بالجملة للطرابيزات من الخيزران البيع 5139114   

 6114 بالجملة للسراير الخشبية البيع 5139115   

 6114 بالجملة للسراير المعدنية البيع 5139116   

 6114 بالجملة لألثاث الخشبي اآلخر البيع 5139117   

 6114 لألثاث المعدني اآلخربالجملة  البيع 5139118   

 6114 بالجملة لألثاث اآلخر من الخيزران البيع 5139119   

 6114 بالجملة لورق الحائط البيع 5139120   

 6114 بالجملة لمشمعات االرضيات البيع 5139121   

 6114 بالجملة لفرشات ذات النوابض البيع 5139122   

 6114 ير مصنف في مكان آخربالجملة ألثاث غ البيع 5139199   

  لألجهزة المنزلية  بالجملة البيع  51392  

 6114 بالجملة ألجهزة الراديو البيع 5139201   

 6114 بالجملة ألجهزة التلفزيون البيع 5139202   

 6114 )فيديو/راديو(بالجملة ألجهزة التسجيل  البيع 5139203   

 6114 الموسيقيةبالجملة لألجهزة  البيع 5139204   

 6114 )فيديو/راديو(بالجملة ألشرطة التسجيل  البيع 5139205   

 6114 الفريزيرات/بالجملة للثالجات  البيع 5139206   

 6114 الكهرباء/بالجملة ألفران الغاز  البيع 5139207   

 6114 نشافات/بالجملة للغسآالت  البيع 5139208   
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 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6114 جهزة التبريدبالجملة أل البيع 5139209   

 6114 بالجملة ألدوات المطبخ الكهربائية البيع 5139210   

 6114 بالجملة للصوبات والدفايات الكهربائية البيع 5139211   

 6114 بالجملة ألجهزة التسخين الكهربائية البيع 5139212   

 6114 غيرالكهربائيةبالجملة للصوبات والدفايات  البيع 5139213   

 6114 بالجملةألجهزة التسخين غير الكهربائية البيع 5139214   

 6114 بالجملة لألجهزة المنزلية المتنوعة البيع 5139299   

  بالجملة ألدوات ومعدات االضاءة البيع  51393  

 6114 بالجملة لمصابيح اإلضاءة العادية البيع 5139301   

 6114 ونبالجملة لمصابيح الني البيع 5139302   

 6114 بالجملة للمفاتيح الكهربائية البيع 5139303   

 6114 كهربائيةبالجملة ألجهزة وفوانيس متنوعة  البيع 5139304   

  بالجملة لألواني واألدوات المنزلية البيع  51394  

 6114 بالجملة لألواني من الصيني البيع 5139401   

 6114 ن الزجاجبالجملة لألواني م البيع 5139402   

 6114 بالجملة لألواني من البالستيك البيع 5139403   

 6114 بالجملة لألواني من المعدن البيع 5139404   

 6114 بالجملة لألواني من الميالمين البيع 5139405   

 6114 بالجملة لألواني من االفخار البيع 5139406   

 6114 خشببالجملة لألواني من ال البيع 5139407   

 6114 بالجملة لألواني من مواد اخرى البيع 5139499   

 للورق والكتب والمجالت والصحف واألدوات المكتبية بالجملة البيع  51395  

 6119 بالجملة للورق والورق المقوى البيع 5139501   

 6115 بالجملة للكتب البيع 5139502   

 6115 بالجملة للدفاتر البيع 5139503   

 6115 بالجملة لالقالم البيع 5139504   

 6115 بالجملة للمجالت والصحف البيع 5139505   

 6115 بالجملة الجهزة الحاسوب البيع 5139506   

 6115 بالجملة للحاسبات العادية والمكتبية البيع 5139507   

 6115 المتنوعة  المكتبيةبالجملة لألدوات  البيع 5139599   

  السفربالجملة لشنط السفر الجلدية وتوابع  البيع  51396  

 6115  للشنطبالجملة  البيع 5139601   

 6115 بالجملة لتوابع السفر البيع 5139602   

  والطبية   الصيدالنيةبالجملة للسلع  البيع  51397  

 6117 بالجملة لألدوية البيع 5139701   

 6117 الطبية األخرى بالجملة للمواد البيع 5139702   
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 6117 تقويم األعضاء وأجهزةبالجملة لألدوات واألجهزة الطبية  البيع 5139703   

 للعطور ومستحضرات التجميل والصابون وموادالتنظيف  بالجملة البيع  51398  

 6117 بالجملة للعطور البيع 5139801   

 6117 لتجميلابالجملة لمواد الزينة ومستحضرات  البيع 5139802   

 6117 بالجملة لمعاجين األسنان البيع 5139803   

 6117 بالجملة لصابون التواليت البيع 5139804   

 6117 بالجملة لصابون الشامبو البيع 5139805   

 6117 بالجملة لمواد التنظيف البيع 5139806   

  بالجملة للسلع اإلستهالكية المتنوعة البيع  51399  

 6115 بالجملة للسلع الفوتوغرافية البيع 5139901   

 6115 بالجملة للنظارات البيع 5139902   

 6115 بالجملة لأللعاب واللعب البيع 5139903   

 6115 بالجملة للسلع الرياضية البيع 5139904   

 6115 للساعات  بالجملة البيع 5139905   

 6115 بالجملة للمجوهرات البيع 5139906   

 6115 بالجملة لسلع منزلية أخرى البيع 5139999   

  والنفايات والخردة الزراعيةبالجملة للمنتجات الوسيطة غير  البيع    514

 ألنواع الوقود الصلب والسائل والغاز وما يتصل بها من منتجات بالجملة البيع   5141 

  ألنواع الوقود الصلب  بالجملة البيع  51411  

 6119 والكوك  الحجريبالجملة ألنواع الفحم  البيع 5141101   

 6119 ألنواع الفحم العادي  بالجملة البيع 5141102   

  ألنواع الوقود السائل  بالجملة البيع  51412  

 6119 للبنزين  بالجملة البيع 5141201   

 6119 للديزل  بالجملة البيع 5141202   

 6119 ) الكيروسين(از للك بالجملة البيع 5141203   

  لزيت الغاز  بالجملة البيع  51413  

 6119 لزيت الغاز  بالجملة البيع 5141301   

  لزيوت وقود أخرى  بالجملة البيع  51414  

 6119 لزيوت وقود أخرى  بالجملة البيع 5141401   

  ) مشتقات بترولية( والشحومبالجملة للزيوت  البيع  51415  

 6119 للزيوت   بالجملة البيع 5141501   

 6119 ) بتروليةمشتقات (بالجملة للشحوم  البيع 5141502   

 6119 بالجملة للغازات البترولية البيع  51416  

 6119 بالجملة لغازات البروبين البيع 5141601   

 6119 بالجملة لغازات البينوتين البيع 5141602   

 6119 لغازات االيثيلين بالجملة البيع 5141603   
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 6119 بالجملة لغازات البروبلين البيع 5141604   

 6119 بالجملة لغازات البيتودين البيع 5141605   

  بالجملة لمنتجات بترولية أخرى البيع  51417  

 6119 بالجملة للجالتين والشموع البترولية البيع 5141701   

 6119 )الزفنة(بالجملة للقار  البيع 5141702   

 6119 بالجملة لمخلفات أخرى من البيتومين البيع 5141703   

  بالجملة للمعادن وخام المعادن البيع   5142 

  الحديدية/بالجملة لخام المعادن  البيع  51421  

 6119 الحديدية/بالجملة لخام المعادن  البيع 5142101   

  ديديةبالجملة للمعادن غير الح البيع  51422  

 6119 )غير الثمينة(بالجملة لخامات المعادن غير الحديدية  البيع 5142201   

 6119 )الثمينة( بالجملة لخامات المعادن غير الحديدية  البيع 5142202   

 لمواد البناء واألجهزة ومعدات وامدادات السباكة والتدفئة بالجملة البيع   5143 

  شاببالجملة لألخ البيع  51431  

 6119 بالجملة أللواح األخشاب البيع 5143101   

 6119 )االبالكاج والمعاكس(المصفح  للخشببالجملة   البيع 5143102   

 6119 الحبيبي والمضغوط للخشببالجملة   البيع 5143103   

 6119 األبيض للخشببالجملة   البيع 5143104   

 6119 االحمر للخشببالجملة   البيع 5143105   

  األخرى  لالخشاب  بالجملة البيع 5143199   

  بالجملة للدهانات والورنيشات البيع  51432  

 6116 للدهانات  بالجملة البيع 5143201   

 6116 للورنيشات  بالجملة البيع 5143202   

 6116 ألحبار الطباعة  بالجملة البيع 5143203   

 6116 بات للمذي بالجملة البيع 5143204   

 6116 دهانات أخرى  بالجملة البيع 5143299   

  لمواد البناء  بالجملة البيع  51433  

 6116 للحديد المبروم  بالجملة البيع 5143301   

 6116 لحديد الجسور  بالجملة البيع 5143302   

 6116 لحديد الصاج  بالجملة البيع 5143303   

 6116 حديد الزوايا ل بالجملة البيع 5143304   

 6116 لألسالك  بالجملة البيع 5143305   

 6116 للمسامير والبراغي  بالجملة البيع 5143306   

 6116 لقضبان األلمنيوم  بالجملة البيع 5143307   

 6116 لصفائح األلمنيوم  بالجملة البيع 5143308   

 6116 لألسمنت  بالجملة البيع 5143309   
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 6116 ) البناء(للرمل  بالجملة البيع 5143310   

 6116 ومنتجات المحاجر  الناعمةبالجملة للحصمة  البيع 5143311   

 6116  وخالفهبالجملة للحجارة المنقوشة  البيع 5143312   

 6116 للبلوك  بالجملة البيع 5143313   

 6116 للبالط اإلسمنتي  بالجملة البيع 5143314   

 6116 للرخام البلدي  بالجملة البيع 5143315   

 6116 للرخام المستورد  بالجملة البيع 5143316   

 6116 للكراميكا  بالجملة البيع 5143317   

 6116 بالجملة لمواد بناء غير مذكورة البيع 5143399   

 6116 ……و والمجاريبالجملة لتمديدات السباكة والتدفئة  البيع  51434  

 6116 بالجملة لألنابيب المعدنية البيع 5143401   

 6116 )……و وبانيوهاتمغاسل (بالجملة لألدوات الصحية  البيع 5143402   

 6116 بالجملة للحنفيات والخالطات البيع 5143403   

 6116 بالجملة لألنابيب البالستيكية البيع 5143404   

 6116 بالجملة لمواد سباكة متنوعة البيع 5143499   

  بالجملة للزجاج والمرايا البيع  51435  

 6116 للزجاج  بالجملة البيع 5143501   

 6116 بالجملة للمرايا البيع 5143502   

  بالجملة للخردوات والعدد اليدوية البيع  51436  

 6116 بالجملة للمفكات بكافة أشكالها البيع 5143601   

 6116 الخ/ ....الفؤوس / ش بالجملة للشواكي البيع 5143602   

 6116 بالجملة لعدد النجارة اليدوية البيع 5143603   

 6116 بالجملة لعدد الحدادة اليدوية البيع 5143604   

 6116 بالجملة للمفاتيح واالقفال البيع 5143605   

 6116 بالجملة لعدد الدهان اليدوية البيع 5143606   

 6116 لعدد البناء اليدويةبالجملة  البيع 5143607   

 6116 بالجملة لعدد يدوية أخرى البيع 5143699   

  والخردة األخرىوالنفاياتبالجملة للمنتجات الوسيطة  البيع   5149 

  بالجملة للكيماويات الصناعية القاعدية البيع  51491  

 6117 للغازات الصناعية  بالجملة البيع 5149101   

 6117 لالحماض غير العضوية  بالجملة عالبي 5149102   

 6117 العضوية االساسية  الكيماويةبالجملة للمواد  البيع 5149103   

 6117  للدباغةبالجملة لمواد تركيبية  البيع 5149104   

 6117 للمحاليل القلوية  بالجملة البيع 5149105   

 6117 غير المصنفة في مكان آخر  للمواد الكيماوية األساسية بالجملة البيع 5149199   

  التركيبي والمطاطبالجملة للدائن في أشكالها االولية  البيع  51492  
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 6117 بالجملة للبوليمرات بكافة أشكالها البيع 5149201   

 6117 بالجملة للبوليترات البيع 5149202   

 6117 بالجملة للبولي كربونات والراتنجات البيع 5149203   

 6117 الصناعيبالجملة للمطاط التركيبي واإلسفنج  البيع 5149204   

  بالجملة لألسمدة الكيماوية البيع  51493  

 6117 بالجملة لألسمدة الكيماوية البيع 5149301   

  بالجملة للنفايات والخردة البيع  51494  

 6119 بالجملة للنفايات البيع 5149401   

 6119 لجملة للخردة ومواد إعادة التصنيعبا البيع 5149402   

  بالجملة لأللياف النسيجية البيع  51499  

 6119 بالجملة لاللياف النسيجية التركيبية البيع 5149901   

  والإلمدادات  والمعداتبالجملة لآلالت  البيع    515

  والإلمدادات  والمعداتبالجملة لآلالت  البيع   5150 

   الزراعيةبالجملة لآلالت والمعدات  يعالب  51501  

 6118 انواعهابالجملة للتراكتورات الزراعية بكافة  البيع 5150101   

 6118 بالجملة للحاصدات وآالت الدرس البيع 5150102   

 6118 بالجملة للمحاريث البيع 5150103   

 6118 بالجملة للباذرات وناشرات السماد البيع 5150104   

 6118 بالجملة آلالت قطف القطن وخالفه البيع 5150105   

 6118 بالجملة آلالت قص األعشاب البيع 5150106   

 6118 بالجملة للمقطورات بكافة أنواعها البيع 5150107   

 6118 والحيواناتبالجملة آلالت تستخدم لتربية الدواجن  البيع 5150108   

 6118 تذكرتخدم في الزراعة لم بالجملة آلالت تس البيع 5150199   

  والتشييد والمحاجر  البناءبالجملة لمعدات  البيع  51502  

 6118 بالجملة للحفارات البيع 5150201   

 6118 بالجملة آلالت الرفع والمناولة البيع 5150202   

 6118 بالجملة للجرافات البيع 5150203   

 6118 بالجملة للجرارات البيع 5150204   

 6118 بالجملة آلالت التسويه والقشط البيع 5150205   

 6118 بالجملة للمداحل البيع 5150206   

 6118 بالجملة آلالت الدك وتسوية األرض البيع 5150207   

 6118 بالجملة آلالت فرش الزفتة البيع 5150208   

 6118 بالجملة للخالطات اإلسمنت البيع 5150209   

 6118 بالجملة للكسارات البيع 5150210   

 6118 بالجملة لمكائن الفرز والغربلة والغسل البيع 5150211   

 6118 األخرى والمحاجربالجملة لمعدات البناء والتشييد  البيع 5150299   
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  آلالت ومعدات المكاتب  بالجملة البيع  51503  

 6118 آلالت ومعدات المكاتب  بالجملة البيع 5150301   

   النسيجيةبالجملة آلالت الصناعة  البيع  51504  

 6118  النسيجيةبالجملة آلالت الصناعة  البيع 5150401   

   الخشبيةبالجملة آلالت الصناعة  البيع  51505  

 6118  الخشبيةبالجملة آلالت الصناعة  البيع 5150501   

   المعدنيةبالجملة آلالت الصناعة  البيع  51506  

 6118  المعدنيةبالجملة آلالت الصناعة  البيع 5150601   

  لقطع المعدات السابقة  بالجملة البيع  51509  

 6118 لقطع المعدات السابقة  بالجملة البيع 5150901   

  البيع بالجملة األخرى انواع    519

  آخر مكانالبيع بالجملة األخرىغير مذكورة في  انواع   5190 

  آخر مكانالبيع بالجملة األخرىغير مذكورة في  انواع  51900  

 6119 آخر مكانالبيع بالجملة األخرىغير مذكورة في  انواع 519001   
 باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ،   التجزئة تجارة    52 القسم

  السلع الشخصية واألسرية إصالح    

   المتاجرئة غير المتخصصة في التجز  تجارة    521

  األغذية   تكونالمتاجر غير المتخصصة التي  في  بالتجزئة تجارة   5211 

  المشروبات او التبغ هي السلع السائدة فيها  او     

  البقالة الصغيرة والميني ماركت محالت  52111  

 6212 الصغيرة والميني ماركت البقالة  5211101   

  ) ماركتسوبر (األسواق المركزية  محالت  52112  

 6212 ) ماركتسوبر (األسواق المركزية  محالت 5211201   

  المتخصصةالبيع بالتجزئة األخرىفي المتاجر غير  انواع   5219 

  المتخصصة وتشمل مختلف األصناف وال تكون  غيرالبيع  محالت  52191  

  السائدةغ هي الغذائية والمشروبات والتب المواد    

 6212 الكبيرة وتشمل مواد غذائية ،مالبس ،احذية ،  األقسام محالت 5219101   

  ان تكون اإلدارة واحدة على……  منزلية ، مجوهرات، أجهزة    

 لألغذية والمشروبات والتبغ في المتاجر المتخصصة بالتجزئة البيع    522

 ات والتبغ في المتاجر المتخصصةلألغذية والمشروب بالتجزئة البيع   5220 

  بالتجزئة للفواكه والخضار الطازجة البيع  52201  

 6222 بالتجزئة للفواكه والخضار الطازجة البيع 5220101   

  بالتجزئة للحوم الماشية ومنتجاتها البيع  52202  

 6222 والمبردة الطازجةبالتجزئة للحوم األغنام واألبقار  البيع 5220201   

 6222 المجمدةبالتجزئة للحوم األغنام واألبقار  البيع 5220202   

 6222 المعلبةبالتجزئة للحوم األغنام واألبقار  البيع 5220203   
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 6222 والمبردةبالتجزئة للحوم الجمال الطازجة  البيع 5220204   

 6222 بالتجزئة للحوم األخرى معلبة ومجففة البيع 5220205   

  للدواجن  بالتجزئة البيع  52203  

 6222 والمبردةبالتجزئة للحوم الدواجن الطازجة  البيع 5220301   

 6222 بالتجزئة للحوم الدواجن المجمدة البيع 5220302   

 6222 بالتجزئة للحوم الدواجن المعلبة البيع 5220303   

  رية األخرىالبح والمأكوالتبالتجزئة لألسماك ومنتجاتها  البيع  52204  

 6222 بالتجزئة لألسماك الطازجة والمبردة البيع 5220401   

 6222 بالتجزئة لألسماك المجمدة البيع 5220402   

 6222 بالتجزئة لألسماك المعلبة البيع 5220403   

 6222 بالتجزئة لألسماك المملحة والمجففة البيع 5220404   

 6222 الطازج والمبرد بالتجزئة للجمبري البيع 5220405   

 6222 والمبردة الطازجةبالتجزئة لمنتجات بحرية متنوعة  البيع 5220406   

 6222 مملحة اوبالتجزئة لمنتجات بحرية متنوعة معلبة  البيع 5220407   

  السكريةبالتجزئة لمنتجات المحامص والحلويات  البيع  52205  

 6222 ر للبن األخض بالتجزئة البيع 5220501   

 6222 بالتجزئة للبن المحمص والمطحون البيع 5220502   

 6222 بالتجزئة للمكسرات المحمصة البيع 5220503   

 6222 بالتجزئة لمنتجات التوابل والبهارات البيع 5220504   

 6222 بالتجزئة للكاكاو البيع 5220505   

 6222 بالتجزئة للقهوة السريعة البيع 5220506   

 6222 بالتجزئة للتوفي بجميع أشكاله البيع 5220507   

 6222 بالتجزئة للراحة والنوجة البيع 5220508   

 6222 بالتجزئة للشيكوالته بجميع أشكالها البيع 5220509   

 6222 بالتجزئة للملبس بجميع أشكاله البيع 5220510   

 6222 ىبالتجزئة للحلويات السكرية األخر  البيع 5220511   

  بالتجزئة لمنتجات المخابز البيع  52206  

 6222 بالتجزئة للخبز بانواعه البيع 5220601   

 6222 )ألخ.… البقالوة،الفطائر،الكنافة ، (بالتجزئة للحلويات الشرقية  البيع 5220602   

 6222 بالتجزئة للقرشلة والكعك العادي البيع 5220603   

 6222 الغربيةجزئة للكيك والجاتوهات والحلويات بالت البيع 5220604   

 6222 بالتجزئة للمعكرونة والشعيرية البيع 5220605   

 6222 بالتجزئة لمنتجات المخابز األخرى البيع 5220699   

  الحالبالتجزئة للمشروبات غير المستهلكة في  البيع  52207  

 6222 للمشروبات الغازية  بالتجزئة البيع 5220701   

 6222 بالتجزئة للمشروبات المرطبة البيع 5220702   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6222 بالتجزئة للمياه المعدنية البيع 5220703   

 6222 بالتجزئة للمشروبات الروحية البيع 5220704   

  بالتجزئة لمنتجات التبغ البيع  52208  

 6222 بالتجزئة للسجائر او السيجار البيع 5220801   

 6222 بالتجزئة للتبغ المطحون البيع 5220802   

  بالتجزئة للمنتجات الغذائية األخرى البيع  52209  

 6222 بالتجزئة للمخلالت البيع 5220901   

 6222 بالتجزئة للخضار المجمدة البيع 5220902   

 6222 بالتجزئة للبقول البيع 5220903   

 6222 بالتجزئة للزيوت والدهون البيع 5220904   

 6222 للسكر  بالتجزئة البيع 5220905   

 6222 بالتجزئة لالرز البيع 5220906   

 6222 بالتجزئة للطحين البيع 5220907   

 6222 بالتجزئة للشاي البيع 5220908   

 6222 لمنتجات األلبان  بالتجزئة البيع 5220909   

 6222 البيع بالتجزئة للبيض 5220910   

 6222 بالتجزئة لمنتجات غذائية أخرى متنوعة البيع 5220999   

 التجزئة األخرى للسلع الجديدة في المتاجر المتخصصة تجارة انواع    523

 للسلع الصيدالنية والطبية واصناف مستحضرات التجميل والزينة بالتجزئة البيع   5231 

  للسلع الصيدالنية  بالتجزئة البيع  52311  

 6227 لألدوية  بالتجزئة بيعال 5231101   

  لألجهزة الطبية  بالتجزئة البيع  52312  

 6227 لألجهزة الطبية  بالتجزئة البيع 5231201   

 6227  األعضاءبالتجزئة ألجهزة تقويم  البيع 5231202   

  التجميل والعطور ومواد الزينة  لمستحضراتبالتجزئة  البيع  52313  

 6227 لمستحضرات التجميل   التجزئةب البيع 5231301   

 6227 للعطور   بالتجزئة البيع 5231302   

 6227 لصابون الزينة  بالتجزئة البيع 5231303   

 6227 بالتجزئة للشامبو البيع 5231304   

 6227 بالتجزئة لمواد الزينة األخرى البيع 5231399   

  الجلدية والسلعواألحذية بالتجزئة للمنسوجات والمالبس  البيع   5232 

  لألقمشة والمنسوجات  بالتجزئة البيع  52321  

 6223 لألقمشة والمنسوجات  بالتجزئة البيع 5232101   

 6223 بالتجزئة ألقمشة الستائر البيع 5232102   

  بالتجزئة للمالبس الجاهزة البيع  52322  

 6223 لرجاليةبالتجزئة للمالبس الجاهزة ا البيع 5232201   



 171 

 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6223 بالتجزئة للمالبس الجاهزة النسائية البيع 5232202   

 6223 بالتجزئة للمالبس الجاهزة لالطفال البيع 5232203   

 6223 بالتجزئة لألصناف الفرائية البيع 5232204   

  بالتجزئة للمالبس الجلدية البيع  52323  

 6223 دية الرجاليةبالتجزئة للمالبس الجل البيع 5232301   

 6223 بالتجزئة للمالبس الجلدية النسائية البيع 5232302   

 6223 بالتجزئة للمالبس الجلدية المتنوعة البيع 5232303   

  بالتجزئة للحرامات والشراشف والفرشات البيع  52324  

 6223 بالتجزئة للحرامات والبطانيات البيع 5232401   

 6223 التجزئة للشراشف والبياضاتب البيع 5232402   

 6223 بالتجزئة للبشاكير والمناشف البيع 5232403   

 6223 )زمبركية  غير( بالتجزئة للحف والمخدات والفرشات  البيع 5232404   

 6223 بالتجزئة ألصناف منزلية منسوجة اخرى البيع 5232499   

  بالتجزئة للخيوط وتوابع المالبس البيع  52325  

 6223 بالتجزئة لخيوط التريكو البيع 5232501   

 6223 بالتجزئة للخيوط العادية البيع 5232502   

 6223 بالتجزئة للجوارب البيع 5232503   

 6223 بالتجزئة لالشاربات والحطات البيع 5232504   

 6223 )خال...ازرار، سحابات، كلف، ( بالتجزئة للوازم الخياطين   البيع 5232505   

 6223 بالتجزئة لتوابع مالبس متنوعة البيع 5232599   

  بالتجزئة للسجاد والبسط البيع  52326  

 6223 للسجاد  بالتجزئة البيع 5232601   

 6223 بالتجزئة للبسط والحصر البيع 5232602   

  بالتجزئة لألحذية البيع  52327  

 6223 رجاليةبالتجزئة لألحذية ال البيع 5232701   

 6223 بالتجزئة لألحذية النسائية البيع 5232702   

 6223 بالتجزئة ألحذية االطفال البيع 5232703   

  بالتجزئة للحقائب وتوابع السفر البيع  52328  

 6225 بالتجزئة للحقائب النسيجية البيع 5232801   

 6225 سفرالبالتجزئة للحقائب الجلدية وتوابع  البيع 5232802   

  المنزليةبالتجزئة لألجهزة والسلع والمعدات  البيع   5233 

  بالتجزئة لألثاث المنزلي البيع  52331  

 6224 بالتجزئة للخزائن الخشبية البيع 5233101   

 6224 بالتجزئة للخزائن المعدنية البيع 5233102   

 6224 بالتجزئة لخزائن أخرى البيع 5233103   

 6224 بالتجزئة للكراسي الخشبية البيع 5233104   



 172 

 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6224 البالستيكبالتجزئة لكراسي   البيع 5233105   

 6224 بالتجزئة للكراسي المعدنية البيع 5233106   

 6224 بالتجزئة للكراسي من الخيزران البيع 5233107   

 6224 بالتجزئة للطاوالت الخشبية البيع 5233108   

 6224 البالستيكبالتجزئة لطاوالت   يعالب 5233109   

 6224 بالتجزئة للطاوالت المعدنية البيع 5233110   

 6224 بالتجزئة للطاوالت من الخيزران البيع 5233111   

 6224 بالتجزئة للطرابيزات من البالستيك البيع 5233112   

 6224 بالتجزئة للطرابيزات من االخشب البيع 5233113   

 6224 بالتجزئة للطرابيزات من الخيزران البيع 5233114   

 6224 بالتجزئة للسراير الخشبية البيع 5233115   

 6224 بالتجزئة للسراير المعدنية البيع 5233116   

 6224 بالتجزئة لألثاث الخشبي اآلخر البيع 5233117   

 6224 بالتجزئة لألثاث المعدني اآلخر البيع 5233118   

 6224 بالتجزئة لألثاث اآلخر من الخيزران البيع 5233119   

 6224 بالتجزئة لورق الحائط البيع 5233120   

 6224 بالتجزئة لمشمعات االرضيات البيع 5233121   

 6224 )سبرنج ( بالتجزئة للفرشات ذات النوابض  البيع 5233122   

 6224 خربالتجزئة ألثاث غير مصنف في مكان آ البيع 5233199   

  لالجهزة المنزلية  بالتجزئة البيع  52332  

 6224 بالتجزئة ألجهزة الراديو البيع 5233201   

 6224 بالتجزئة ألجهزة التلفزيون البيع 5233202   

 6224 )فيديو/راديو(بالتجزئة ألجهزة التسجيل  البيع 5233203   

 6224 الفريزيرات/بالتجزئة للثالجات  البيع 5233204   

 6224 الكهرباء/بالتجزئة ألفران الغاز البيع 5233205   

 6224 نشافات/بالتجزئة للغسآالت  البيع 5233206   

 6224 بالتجزئة ألجهزة التبريد البيع 5233207   

 6224 بالتجزئة ألدوات المطبخ الكهربائية البيع 5233208   

 6224 الكهربائيةت بالتجزئة للصوبات والدفايا البيع 5233209   

 6224 بالتجزئة ألجهزة التسخين الكهربائية البيع 5233210   

 6224 غيرالكهربائيةبالتجزئة للصوبات والدفايات  البيع 5233211   

 6224 الكهربائيةبالتجزئةألجهزة التسخين غير  البيع 5233212   

 6224 بالتجزئة ألجهزة المطبخ الكهربائية البيع 5233213   

 6224 بالتجزئة للمراوح الكهربائية البيع 5233214   

 6224 األخرىالمتنوعةبالتجزئة لألجهزة المنزلية الكهربائية  البيع 5233299   

  بالتجزئة لألواني واألدوات المنزلية البيع  52334  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6224 المعدنية المنزليةبالتجزئة لألواني   البيع 5233401   

 6224 بالتجزئة لألواني المنزلية الزجاجية البيع 5233402   

 6224 البالستيكيةبالتجزئة لألواني المنزلية  البيع 5233403   

 6224 الميالمينبالتجزئة لألواني المنزلية من  البيع 5233404   

 6224 والفخاربالتجزئة لألواني من الصيني والخزف  البيع 5233405   

 6224 المعدنية والمغارف  والمالعقللسكاكين والشوك بالتجزئة  البيع 5233406   

 6224 البالستيكية والمغارفبالتجزئة للسكاكين والشوك والمالعق  البيع 5233407   

 6224 األخرى المتنوعةبالتجزئة لألواني واالدوات   البيع 5233499   

  وسيقية  لشرائط التسجيل واالسطوانات واآلالت الم بالتجزئة البيع  52335  

 6224 بالتجزئة لشرائط التسجيل الصوتية البيع 5233501   

 6224 بالتجزئة السطوانات التسجيل الصوتية البيع 5233502   

 6224 بالتجزئة ألشرطة التسجيل المرئية البيع 5233503   

 6224 بالتجزئة السطوانات التسجيل المرئية البيع 5233504   

 6224 لآلالت الموسيقية  لتجزئةبا البيع 5233505   

  بالتجزئة ألدوات ومعدات االضاءة البيع  52336  

 6224 بالتجزئة لمصابيح اإلضاءة العادية البيع 5233601   

 6224 بالتجزئة لمصابيح النيون البيع 5233602   

 6224 الكهربائيةبالتجزئة للمفاتيح واالباريز  البيع 5233603   

 6224 بالتجزئة لالسالك الكهربائية لبيعا 5233604   

 6224 االخرىبالتجزئة للوازم التمديدات الكهربائية  البيع 5233605   

 6224 بالتجزئة للثريات الكهربائية البيع 5233606   

 6224 اخرى كهربائيةبالتجزئة ألجهزة اضاءة وفوانيس متنوعة  البيع 5233699   

 صناف منزلية من الخوص والقش والخشب والفلين عدا االثاثأل بالتجزئة البيع  52337  

 6224 الخوص منبالتجزئة ألصناف منزلية   البيع 5233701   

 6224 القش  من  منزليةبالتجزئة ألصناف  البيع 5233702   

 6224 الخشب  من  منزليةبالتجزئة ألصناف  البيع 5233703   

 6224 الفلين منمنزلية   بالتجزئة ألصناف البيع 5233704   

  آخر موضعبالتجزئة ألصناف منزلية غير مصنفة في  البيع  52339  

 6224 آخر موضعبالتجزئة ألصناف منزلية غير مصنفة في  البيع 5233901   

 6224 بالتجزئة للستائر الجاهزة البيع 5233902   

 6224 آخر موضعبالتجزئة ألصناف منزلية غير مصنفة في  البيع 5233999   

  ومواد االنشاء والزجاجبالتجزئة للخردوات المعدنية والطالء  البيع   5234 

  المعدنية والعدد اليدوية  للخردواتبالتجزئة  البيع  52341  

 6226 بالتجزئة للمفكات بكافة أشكالها البيع 5234101   

 6226 الخ/ ....الفؤوس / بالتجزئة للشواكيش  البيع 5234102   

 6226 بالتجزئة لعدد النجارة اليدوية البيع 5234103   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6226 بالتجزئة لعدد الحدادة اليدوية البيع 5234104   

 6226 بالتجزئة للمفاتيح واالقفال البيع 5234105   

 6226 بالتجزئة لعدد الدهان اليدوية البيع 5234106   

 6226 ويةبالتجزئة لعدد البناء اليد البيع 5234107   

 6226 بالتجزئة لعدد يدوية أخرى البيع 5234199   

  للدهانات والطالء   بالتجزئة البيع  52342  

 6226 للدهانات  بالتجزئة البيع 5234201   

 6226 للورنيشات  بالتجزئة البيع 5234202   

 6226 ألحبار الطباعة  بالتجزئة البيع 5234203   

 6226 للمذيبات  تجزئةبال البيع 5234204   

 6226 دهانات أخرى  بالتجزئة البيع 5234299   

  والبراويز  والمرايابالتجزئة للزجاج  البيع  52343  

 6226 للزجاج   بالتجزئة البيع 5234301   

 6226 للمرايا   بالتجزئة البيع 5234302   

 6226 والمناظر  بالتجزئةالبراويز البيع 5234303   

  بالتجزئة لمواد اإلنشآء األخرى البيع  52344  

 6226 للحديد المبروم  بالتجزئة البيع 5234401   

 6226 لحديد الجسور  بالتجزئة البيع 5234402   

 6226 لحديد الصاج  بالتجزئة البيع 5234403   

 6226 لحديد الزوايا  بالتجزئة البيع 5234404   

 6226 لألسالك  بالتجزئة البيع 5234405   

 6226 للمسامير والبراغي  بالتجزئة البيع 5234406   

 6226 لقضبان األلمنيوم  بالتجزئة البيع 5234407   

 6226 لصفائح األلمنيوم  بالتجزئة البيع 5234408   

 6226 لألسمنت  بالتجزئة البيع 5234409   

 6226 ) البناء(للرمل  بالتجزئة البيع 5234410   

 6226 ومنتجات المحاجر  الناعمةبالتجزئة للحصمة  البيع 5234411   

 6226 وخالفه  المنقوشةبالتجزئة للحجارة  البيع 5234412   

 6226 للبلوك  بالتجزئة البيع 5234413   

 6226 للبالط اإلسمنتي  بالتجزئة البيع 5234414   

 6226 للرخام البلدي  بالتجزئة البيع 5234415   

 6226 للرخام المستورد  بالتجزئة البيع 5234416   

 6226 للكراميكا  بالتجزئة البيع 5234417   

 6226 بالتجزئة لمواد بناء غير مذكورة البيع 5234499   

  لالخشاب  بالتجزئة البيع  52345  

 6226 بالتجزئة أللواح األخشاب البيع 5234501   
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 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6226 )االبالكاج والمعاكس(المصفح  لخشبلبالتجزئة   البيع 5234502   

 6226 الحبيبي والمضغوط للخشببالتجزئة   البيع 5234503   

 6226 األبيض للخشببالتجزئة   البيع 5234504   

 6226 االحمر للخشببالتجزئة   البيع 5234505   

 6226 األخرى  لالخشاب  بالتجزئة البيع 5234599   

  ……و والمجاريزئة لتمديدات السباكة والتدفئة بالتج البيع  52346  

 6226 بالتجزئة لألنابيب المعدنية البيع 5234601   

 6226 )……و وبانيوهاتمغاسل (بالتجزئة لألدوات الصحية  البيع 5234602   

 6226 بالتجزئة للحنفيات والخالطات البيع 5234603   

 6226 تيكيةبالتجزئة لألنابيب البالس البيع 5234604   

 6226 بالتجزئة لمواد سباكة متنوعة البيع 5234605   

  المتخصصةالبيع بالتجزئة األخرى في المتاجر  انواع   5239 

  بالتجزئة للوازم والمعدات المكتبية والحاسبات االلكترونية البيع   52391  

 6228 بالتجزئة للمعدات المكتبية  البيع  5239101   

 6228 بالتجزئة لآلالت الحاسبة  البيع  5239102   

 6228  الجاهزةبالتجزئة ألجهزة الكمبيوتر والبرامج  البيع  5239103   

 6225 بالتجزئة للكتب  البيع  5239104   

 6225 بالتجزئة للدفاتر  البيع  5239105   

 6225 بالتجزئة للصحف والمجالت  البيع  5239106   

 6225 بالتجزئة للورق والورق المقوى  البيع  5239107   

 6225 لالقالم  بالتجزئة البيع 5239108   

 6225 بالتجزئة ألنواع القرطاسية المتنوعة  البيع  5239199   

  بالتجزئة أللعاب االطفال  البيع   52392  

 6225 بالتجزئة أللعاب األطفال  البيع  5239201   

 6225 لدراجات األطفال بالتجزئة  البيع  5239202   

  بالتجزئة للساعات  البيع   52393  

 6225 بالتجزئة لساعات اليد  البيع  5239301   

 6225 بالتجزئة لساعات الحائط  البيع  5239302   

  بالتجزئة للمجوهرات الثمينة  البيع   52394  

 6225 بالتجزئة للمجوهرات الثمينة  البيع  5239401   

  والهدايا واالكسسواراتبالتجزئة للمجوهرات التقليدية  البيع  52395  

 6225 والهدايا واالكسسواراتبالتجزئة للمجوهرات التقليدية  البيع 5239501   

 6225 بالتجزئة للتحف الفنية البيع 5239502   

  التصوير وادواتبالتجزئة للنظارات واألدوات البصرية  البيع  52396  

 6225 بالتجزئة للنظارات الطبية البيع 5239601   

 6225 بالتجزئة للنظارات الشمسية البيع 5239602   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6225 بالتجزئة ألجهزة التصوير الفوتوغرافية البيع 5239603   

  بالتجزئة ألجهزة وادوات بصرية اخرى البيع 5239699   

  ) لحجرياالغاز، الفحم (بالتجزئة لمواد الوقود  البيع   52397  

 6229 بالتجزئة للبتوغاز  البيع  5239701   

 6229 بالتجزئة للفحم  البيع  5239702   

 6229 بالتجزئة لحطب الوقود  البيع  5239703   

 والحيوانات والطيور األليفة  واألسمدةبالتجزئة للمواد الخام الزراعية  البيع   52398  

 6221 ر بالتجزئة للبذو  البيع  5239801   

 6221 بالتجزئة للنباتات  البيع  5239802   

 6221 بالتجزئة للزهور  البيع  5239803   

 6221 بالتجزئة لألسمدة  البيع  5239804   

 6221 بالتجزئة للمبيدات  البيع  5239805   

 6221 بالتجزئة للطيور األليفة  البيع  5239806   

 6221 حيوانات األليفة بالتجزئة لل البيع  5239807   

 6221 بالتجزئة للمواد الزراعية األخرى البيع 5239899   

  المتخصصةالبيع بالتجزئة األخرى في المتاجر  انواع  52399  

 6226 بالتجزئة لورق الحائط البيع  5239901   

 6226 بالتجزئة لكسوة االرضيات البيع  5239902   

 6225 لألجهزة الرياضية  بالتجزئة البيع  5239903   

 6225 بالتجزئة لألدوات الرياضية  البيع  5239904   

 6227 بالتجزئة لمواد التنظيف والصابون العادي البيع  5239905   

 6227 بالتجزئة للمطهرات  البيع  5239906   

 6225 بالتجزئة لمنتجات غيرغذائية أخرى  البيع  5239999   

  جزئة للسلع المستعملة في المتاجربالت البيع    524

  بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر البيع   5240 

  للمالبس المستعملة  بالتجزئة البيع  52401  

 6223 للمالبس المستعملة  بالتجزئة البيع 5240101   

  واألجهزة المنزلية المستعملة  لألثاثبالتجزئة  البيع  52402  

 6224  .)…غرف نوم، صالون،(لألثاث الخشبي المستعمل  بالتجزئة لبيعا 5240201   

 6224 للسجاد المستعمل  بالتجزئة البيع 5240202   

 6224  المستعملبالتجزئة ألثاث المطبخ  البيع 5240203   

 6224 للثالجات المستعملة  بالتجزئة البيع 5240204   

 6224 مستعملة لألفران ال بالتجزئة البيع 5240205   

  الراديو والتلفزيون المستعملة  ألجهزةبالتجزئة  البيع  52403  

 6224 المستعملة  الراديوبالتجزئة ألجهزة  البيع 5240301   

 6224 الصوتي المستعملة  التسجيلبالتجزئة ألجهزة  البيع 5240302   



 177 

 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6224 المستعملة  التلفزيونبالتجزئة ألجهزة  البيع 5240303   

 6224 المستعملة  الفيديوبالتجزئة ألجهزة  البيع 5240304   

 6224 المستعملة  الكمبيوتربالتجزئة ألجهزة  البيع 5240305   

 6224 الصوتي المستعملة  التسجيلبالتجزئة ألجهزة  البيع 5240306   

  لألحذية المستعملة  بالتجزئة البيع  52404  

 6224 لألحذية المستعملة  ئةبالتجز  البيع 5240401   

  بالتجزئة لألصناف المستعملة األخرى البيع  52405  

 6224 بالتجزئة لألصناف المستعملة األخرى البيع 5240501   

   الرهوناتبالتجزئة عن طريق متاجر  البيع  52406  

 6229  الرهوناتبالتجزئة عن طريق متاجر  البيع 5240601   

  لتجزئة خارج المتاجرا تجارة    525

  البريديةبالتجزئة عن طريق مؤسسات الطلبات  البيع   5251 

  )الكتالوجات(بالتجزئة عن طريق الفهارس المصورة  البيع  52511  

 6239 )الكتالوجات(بالتجزئة عن طريق الفهارس المصورة  البيع 5251101   

  اقبالتجزئة عن طريق األكشاك واألسو  البيع   5252 

  العام الطريقبالتجزئة عن طريق األكشاك الثابتة على  البيع  52521  

 6229 العام الطريقبالتجزئة عن طريق األكشاك الثابتة على  البيع 5252101   

  األسواق داخلبالتجزئة عن طريق األكشاك الثابتة  البيع  52522  

 6229 األسواق داخلة بالتجزئة عن طريق األكشاك الثابت البيع 5252201   

 عن طريق األكشاك العربات المتنقلة على الطريق العام بالتجزئة البيع  52523  

 6229 على الطريق العام المتنقلةبالتجزئة عن طريق األكشاك العربات  البيع 5252301   

  داخل األسواق المتنقلةبالتجزئة عن طريق األكشاك العربات  البيع  52524  

 6229 داخل األسواق المتنقلةبالتجزئة عن طريق األكشاك العربات  البيع 5252401   

  المتاجر  األخرىخارجالبيع بالتجزئة  انواع   5259 

  الباعة المتجولين  بواسطةالبيع بالتجزئة  انواع  52591  

 6249 الباعة المتجولين  بواسطةالبيع بالتجزئة  انواع 5259101   

  عن طريق ماكينات البيع االلية  بالتجزئةالبيع  عانوا  52592  

 6249 عن طريق ماكينات البيع اآللية  بالتجزئةالبيع  انواع 5259201   

  رسم او على أساس عقد  نظيرالبيع بالتجزئة  انواع  52593  

 6255 رسم او على أساس عقد  نظيرالبيع بالتجزئة  انواع 5259301   

  او الجملة بالتجزئةدون البيع / ع الشخصية والمنزلية السل إصالح    526

  او الجملة بالتجزئةدون البيع / السلع الشخصية والمنزلية  إصالح   5260 

  األحذية والسلع الجلدية إصالح  52601  

 8721 األحذية  إصالح 5260101   

 8721 السلع الجلدية إصالح 5260102   

  المنزليةوالمبردات وأجهزة التبريد  الثالجات إصالح  52602  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 8715 المنزليةالثالجات والمبردات وأجهزة التبريد  إصالح 5260201   

  الغسآالت المنزلية إصالح  52603  

 8715 الغسآالت المنزلية إصالح 5260301   

  افران الغاز المنزلية إصالح  52604  

 8715 افران الغاز المنزلية إصالح 5260401   

  المالبس إصالح  52605  

 8723 المالبس إصالح 5260501   

  األثاث المنزلي إصالح  52606  

 8724 األثاث المنزلي إصالح 5260601   

  الساعات إصالح  52607  

 8722 الساعات إصالح 5260701   

  المجوهرات إصالح  52608  

 8722 المجوهرات إصالح 5260801   

  السلع الشخصية والمنزلية األخرى إصالح  52609  

 8729 السلع الشخصية والمنزلية األخرى إصالح 5260901   
  والمطاعم الفنادق    حاء الباب
  والمطاعم الفنادق    55 القسم

 مواقع المخيمات وغير ذلك من وسائل توفير اإلقامة قصيرة األمد ، الفنادق    551

 المخيمات وغير ذلك من وسائل توفير اإلقامة قصيرة األمد مواقع ، الفنادق   5510 

  اإلقامة في الفنادق والموتيالت خدمات  55101  

 6311 في الفنادق  اإلقامة خدمات 5510101   

 6311 اإلقامة في الموتيالت خدمات 5510102   

  قصيرة األمد/ اإلقامة األخرى خدمات  55102  

 6319 بالعطلمة في مراكز العطل والغرف الخاصة اإلقا خدمات 5510201   

 6319 األمداإلقامة في الشقق المفروشة قصيرة  خدمات 5510202   

 6319 اإلقامة بدور الشباب خدمات 5510203   

 6319 النوم بالمدارس وقاعاتاإلقامة في مخيمات تدريب األطفال  خدمات 5510204   

 6319 واء والمالجىءفي دور االي اإلقامة 5510205   

 6319 في دور الضيافة اإلقامة 5510206   

 6319 قصيرة األمد/ لها  االزمةفي المخيمات السياحية والتسهيالت  اإلقامة 5510207   

 6319 اإلقامة األخرى خدمات 5510299   

  والحانات والمقاصف المطاعم    552

  والحانات والمقاصف المطاعم   5520 

  المطاعم خدمات  55201  

 6321 المطاعم ذات الخدمة الكاملة خدمات 5520101   

 6322 المطاعم ذات الخدمة الذاتية خدمات 5520102   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6323 المطاعم ذات الخدمة الخارجية خدمات 5520103   

  الكافتيريا/المقاصف خدمات  55202  

 6329 المقاصف خدمات 5520201   

  قاهيالم خدمات  55203  

 6329 المقاهي خدمات 5520301   

  الحانات خدمات  55204  

 6329 الحانات والبارات خدمات 5520401   

  عربات الطعام والمشروبات الطازجة خدمات  55205  

 6329 عربات الطعام والمشروبات الطازجة خدمات 5520501   

  محالت المشروبات والعصير الطازجة خدمات  55206  

 6330 محالت المشروبات والعصير الطازجة خدمات 5520601   
  والتخزين وآالتصآالت النقل    طاء الباب
  البري ،النقل عبر خطوط األنابيب النقل    60 القسم

  عبر خطوط السكك الحديدية النقل    601

  عبر خطوط السكك الحديدية النقل   6010 

  طاراتنقل الركاب بالق خدمات  60101  

 6411 نقل الركاب بالقطارات بين المدن خدمات 6010101   

 6411 وخارجهانقل الركاب بالقطارات داخل المدن  خدمات 6010102   

  نقل وشحن البضائع بالقطارات خدمات  60102  

 6412 شحن البضائع بالعربات المبردة خدمات 6010201   

 6412 ريجشحن البضائع بالصها خدمات 6010202   

 6412 شحن البضائع بالحاويات المسطحة خدمات 6010203   

 6412 شحن الرسائل والطرود خدمات 6010204   

 6412 شحن أخرى خدمات 6010299   

  تفريغ وتحويل خدمات  60103  

 6413 تفريغ وتحويل خدمات 6010301   

  النقل البري األخرى انواع    602

 البري األخرى للركاب المحدد بمواعيد بواسطة الحافالت او الترام  لالنق انواع   6021 

  قطارات تحت االرض وفوقها بمواعيد او    

  الركاب داخل المدن والضواحي بمواعيد نقل  60211  

 6421 الركاب داخل المدن والضواحي بمواعيد نقل 6021101   

  بمواعيدالركاب بين المدن   نقل  60212  

 6421 بمواعيدالركاب بين المدن   نقل 6021201   

  بمواعيدالركاب داخل المدن   نقل  60213  

 6421 بمواعيدالركاب داخل المدن   نقل 6021301   

  طلبة المدارس نقل  60214  
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6421 طلبة المدارس نقل 6021401   

  والمطاراتالركاب بخطوط منتظمة بين المدن  نقل  60215  

 6421 والمطاراتالركاب بخطوط منتظمة بين المدن  نقل 6021501   

  السياحيةالركاب بخطوط منتظمة بين المدن واالماكن  نقل  60216  

 6421 السياحيةالركاب بخطوط منتظمة بين المدن واالماكن  نقل 6021601   

  الركاب بواسطة التلفريك نقل  60217  

 6421 لتلفريكالركاب بواسطة ا نقل 6021701   

  األخرى للركاب غير المحدد بمواعيد   البريالنقل  انواع   6022 

  والتاكسي المشتركةنقل الركاب بسيارات الصالون األجرة  خدمات  60221  

 6422 المشتركة /الصالون األجرة  بسياراتنقل الركاب  خدمات 6022101   

 6422 الطلب/ التاكسين األجرة نقل الركاب بسيارات الصالو  خدمات 6022102   

  نقل الركاب بالباصات المشتركة والخاصة خدمات  60222  

 6422 الركاب بالباصات المشتركة  نقل خدمات 6022201   

 6422 إستئجار باصات خاصة مع سائق خدمات 6022202   

  االنساننقل الركاب بعربات تجرها الدواب او  خدمات  60223  

 6422  الدوابنقل الركاب بعربات تجرها  خدمات 6022301   

 6422 االنساننقل الركاب بعربات يجرها   خدمات 6022302   

  نقل الركاب أخرى غير محددة بمواعيد خدمات  60229  

 6422 نقل الركاب أخرى غير محددة بمواعيد خدمات 6022901   

  البري للبضائع النقل   6023 

  بري للبضائع بالشاحنات المبردةال النقل  60231  

 6423 البري للبضائع بالشاحنات المبردة النقل 6023101   

  البري للبضائع بالشاحنات الصهاريج النقل  60232  

 6423 البري للبضائع بالشاحنات الصهاريج النقل 6023201   

  البري للبضائع بواسطة اللوريات النقل  60233  

 6423 البري للبضائع بواسطة اللوريات لألثاث النقل 6023301   

 6423 الثقيلةالبري للبضائع بواسطة اللوريات للمواد  النقل 6023302   

 6423 الخشبيةالبري للبضائع بواسطة اللوريات للكتل  النقل 6023303   

  البري للبضائع بواسطة شاحنات الحاويات النقل  60234  

 6423 للبضائع بواسطة شاحنات الحاوياتالبري  النقل 6023401   

  البري للبريد والطرود النقل  60235  

 6423 البري للرسائل والطرود البريدية النقل 6023501   

  البري للبضائع بعربات النقل  60236  

 6423 عربات تجرها الحيوانات  بواسطةالبري للبضائع  النقل 6023601   

 6423 االنسان  تجرهاللبضائع بواسطة عربات  البري النقل 6023602   

  تأجير شاحنات مع سائق خدمات  60237  
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6425 تأجير شاحنات مع سائق خدمات 6023701   

  بري لبضائع أخرى نقل  60239  

 6423 بري لبضائع أخرى نقل 6023901   

  عبر خطوط األنابيب النقل    603

  بعبر خطوط األنابي النقل   6030 

  )النهائيليس لالستهالك (الغازات في األنابيب  نقل  60301  

 6431 )النهائيليس لالستهالك (الغازات في األنابيب  نقل 6030101   

  النفط باألنابيب نقل  60302  

 6431 النفط الخام نقل 6030201   

  عبر األنابيب ألصناف أخرى النقل  60303  

 6439 ألنابيب ألصناف أخرىعبر ا النقل 6030301   

  محطات الضخ تشغيل  60304  

 6431 محطات الضخ تشغيل 6030401   

  خطوط األنابيب صيانة  60305  

 8715 خطوط األنابيب صيانة 6030501   

      
  المائي النقل    61 القسم

  المائي البحري والساحلي النقل    611

  والساحليالمائي البحري  النقل   6110 

  الركاب عبر البحار وبمحاذاة السواحل نقل  61101  

 6511 الركاب عبر البحار وبمحاذاة السواحل نقل 6110101   

  البضائع عبر البحار وبمحاذاة السواحل نقل  61102  

 6512 البضائع عبر البحار والبواخر المبردة نقل 6110201   

 6512 ار وببواخر الحاوياتالبضائع عبر البح نقل 6110202   

 6512 البضائع عبر البحار بناقالت النفط نقل 6110203   

 6512 األخرىالبضائع عبر البحار بناقالت السوائل  نقل 6110204   

 6512 البضائع عبر البحار بناقالت أخرى نقل 6110205   

  وسائل النقل البحري مع مشغل إستئجار  61103  

 6513 وسائل النقل البحري مع مشغل ئجارإست 6110301   

  تشغيل قوارب القطر او الدفع خدمات  61104  

 6514 تشغيل قوارب القطر او الدفع خدمات 6110401   

  المائي الداخلي النقل    612

  المائي الداخلي النقل   6120 

  المائي الداخلي للركاب النقل  61201  

 6521 المعدياتالداخلي للركاب بواسطة المائي  النقل 6120101   

 6521 المائي الداخلي للركاب بواسطة القوارب النقل 6120102   
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6521 نقل مائي داخلي أخرى للركاب خدمات 6120103 61202  

  الداخلي للبضائع لمائيا النقل    

 6522 مبردةالمائي الداخلي للبضائع بواسطة سفن  النقل 6120201   

 6522 التانكاتالمائي الداخلي للبضائع بواسطةسفن  النقل 6120202   

 6522 أخرى للنقل المائي الداخلي للبضائع خدمات 6120203   

  المراكب النهرية مع مشغل إستئجار  61203  

 6523 المراكب النهرية مع مشغل إستئجار 6120301   

  القطر والدفع للنقل المائي الداخلي خدمات  61204  

 6524 القطر والدفع للنقل المائي الداخلي خدمات 6120401   
62 القسم   الجوي النقل     

  الجوي المحدد بمواعيد النقل    621

  الجوي المحدد بمواعيد النقل   6210 

  الجوي للركاب المحدد بمواعيد النقل  62101  

 6611 الجوي للركاب المحدد بمواعيد النقل 6210101   

  الجوي للبضائع المحدد بمواعيد النقل  62102  

 6621 الجوي للطرود والرسائل المحدد بمواعيد النقل 6210201   

 6629 الجوي لبضائع متنوعة المحدد بمواعيد النقل 6210202   

  الجوي غير المحدد بمواعيد النقل    622

  الجوي غير المحدد بمواعيد النقل   6220 

  الجوي للركاب غير المحدد بمواعيد نقلال  62201  

 6612 الجوي للركاب غير المحدد بمواعيد النقل 6220101   

  الجوي للبضائع غير المحدد بمواعيد النقل  62202  

 6621 بمواعيدالجوي للطرود والرسائل غير المحدد  النقل 6220201   

 6629 بمواعيدالمحدد  غيرالجوي لبضائع متنوعة   النقل 6220202   

  عبر الفضاء النقل  62203  

 6630 عبر الفضاء النقل 6220301   
  السفرالداعمة والمساعدة وأنشطة وكآالت  األنشطة    63 القسم

  السفر وكآالتالنقل الداعمة والمساعدة ، أنشطة  أنشطة    630

  البضائع مناولة   6301 

  وتفريغ البضائع عامة شحن  63011  

 6719 وتفريغ البضائع عامة شحن 6301101   

  وتفريغ أمتعة الركاب شحن  63012  

 6719 وتفريغ أمتعة الركاب شحن 6301201   

  نقل ومناولة الحاويات خدمات  63013  

 6711 نقل ومناولة الحاويات خدمات 6301301   

  السفن وتفريغها شحن  63014  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6711 )حاويات(هاالسفن وتفريغ شحن 6301401   

 6719 السفن وتفريغها للبضائع العادية شحن 6301402   

  في المستودعات التخزين   6302 

  خزن الحبوب خدمات  63021  

 6719 القمح في الصوامع/ خزن الحبوب  خدمات 6302101   

 6729 خزن الحبوب األخرى خدمات 6302102   

  لمبردةالتخزين بالمخازن ا خدمات  63022  

 6721 التخزين للمواد الغذائية عامة خدمات 6302201   

 6721 التخزين للخضار والفواكه خدمات 6302202   

  )مخامر الموز(تخزين الموز  خدمات  63023  

 6729 )مخامر الموز(تخزين الموز  خدمات 6302301   

  العامةتخزين في المناطق الجمركية للبضائع  خدمات  63024  

 6729 العامةتخزين في المناطق الجمركية للبضائع  خدمات 6302401   

  الكيماوية والموادتخزين للسوائل والغازات والنفط  خدمات  63025  

 6722  للسوائلتخزين  خدمات 6302501   

 6722 الكيماويةتخزين للغازات والنفط والمواد  خدمات 6302502   

  اث والمنسوجاتتخزين لألث خدمات  63026  

 6729 تخزين لألثاث والمنسوجات خدمات 6302601   

  تخزين لألخشاب خدمات  63027  

 6729 تخزين لألخشاب خدمات 6302701   

  تخزين للسيارات خدمات  63028  

 6729 تخزين للسيارات خدمات 6302801   

  تخزين للبضائع العامة خدمات  63029  

 6729 تخزين للبضائع العامة خدمات 6302901   

  النقل الداعمة األخرى أنشطة   6303 

  مساندة للمالحة الجوية خدمات  63031  

 6730 مساندة للمالحة الجوية خدمات 6303101   

  مساندة للنقل بسكك الحديد خدمات  63032  

 6740 تشغيل مرافق سكة الحديد خدمات 6303201   

 6740 يل مرافق سكة الحديدتشغ خدمات 6303202   

  مساندة للنقل البري خدمات  63033  

 6751 محطات الباصات خدمات 6303301   

 6752 الطرق السريعة والجسور واالنفاق خدمات 6303302   

 6753 مواقف السيارات خدمات 6303303   

 6759 مساندة أخرى للنقل البري خدمات 6303304   

  ندة للنقل المائيمسا خدمات  63034  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6761 )عدا التحميل(تشغيل الموانىء البحرية  خدمات 6303401   

 6762 إرشاد ورسو السفن خدمات 6303402   

 6763 إنقاذ المراكب خدمات 6303403   

 6769 أخرى مساندة للنقل المائي خدمات 6303404   

  مساندة للنقل الجوي خدمات  63035  

 6771 )عدا التحميل(تشغيل المطارات خدمات 6303501   

 6772 تشغيل حركة الطائرات خدمات 6303502   

 6779 أخرى مساندة للنقل الجوي خدمات 6303503   

 السفر والعاملين بالشركات السياحية وانظمة مساعدة السياح غير وكآالت أنشطة   6304 

  في موضع آخر المصنفة    

  سفر والسياحةوكآالت ال أنشطة  63041  

 6781 )المكاتب(السفر  وكآالت 6304101   

 6781 تنظيم الرحالت والجوالت السياحية أنشطة 6304102   

 6781 للسياحة  واإلرشادتقديم المعلومات  أنشطة 6304103   

  المرشدون السياحيون أنشطة  63042  

 6782 المرشدون السياحيون أنشطة 6304201   

  وكآالت النقل األخرى طةأنش   6309 

  خدمات وكآالت الشحن ونقل البضائع أنشطة  63091  

 6791 خدمات وكآالت الشحن ونقل البضائع أنشطة 6309101   

  مكاتب التخليص الجمركية أنشطة 6309102   

 6791 الشحن لصناديقالتعبئة التفريغ   أنشطة 6309103   

 6791 من البضائع فحص واخذ عينات أنشطة 6309104   

  آخر موضعخدمات مساندة للنقل أخرى غير مصنفة في  أنشطة  63092  

 6799 آخر موضعخدمات مساندة للنقل أخرى غير مصنفة في  أنشطة 6309201   
  واإلتصآالت السلكية والالسلكية البريد   64 القسم

  وأنشطة الخدمات البريدية البريد    641

  بريد ال أنشطة   6411 

  البريد الوطنية خدمات  64111  

 6811 الطوابع البريدية بيع 6411101   

 6811 البريديةالبريد والطرود من الصناديق والمكاتب  جمع 6411102   

 6811 وتسليم البريد والطرود المحلية والدولية نقل 6411103   

 6811 الصناديق البريدية تأجير 6411104   

  البريد الخاص ماتخد  64112  

 6811 وتسليم البريد والطرود المحلية والدولية نقل 6411201   

 التي يقوم بها رسول خاص عدا أنشطة البريد الوطنية البريد أنشطة   6412 

 التي يقوم بها رسول خاص عدا أنشطة البريد الوطنية البريد أنشطة  64121  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 6812 البريدسعاة / سول خاص نقل البريد بواسطة ر  أنشطة 6412101   

  السلكية والالسلكية اإلتصآالت    642

  السلكية والالسلكية اإلتصآالت   6420 

  بث الصوت او الصورة او البيانات أنشطة  64201  

 8413 البث االذاعي أنشطة 6420101   

 8413 البث التلفزيوني أنشطة 6420102   

 8413 كوابلالبث عبر ال أنشطة 6420103   

 8413 البث عبر االقمار الصناعية أنشطة 6420104   

  الهاتفي السلكي  اإلتصال أنشطة  64202  

 8411  السلكيالهاتف  أنشطة 6420201   

 8411 الفاكس أنشطة 6420202   

 8411 اتصال سلكية اخرى انشطة 6420299   

  اإلتصال الهاتفي الالسلكي أنشطة  64203  

 8412 الهاتف الخليوي انشطة 6420301   

 8412 ) المخشير (االستدعاء الالسلكي  أنشطة 6420302   

 8412 البرق والتلكس أنشطة 6420303   

 8412 اتصال السلكي اخرى أنشطة 6420399   

  شبكات اإلنترنت أنشطة  64204  

 8420 المعلومات على الشبكة توفير 6420401   

  صيانة شبكات الهاتف أنشطة  64205  

 8411 صيانة شبكات الهاتف أنشطة 6420501   

  اتصآالت أخرى أنشطة  64209  

 8430 اتصآالت أخرى أنشطة 6420901   
  )67-65(المالية  الوساطة    ياء الباب
 باستثناء التأمين وتوفير اإلعتمادات للمعاشات التقاعدية المالية الوساطة    65 القسم

  النقدية الوساطة    651

  المركزية المصارف   6511 

  المركزية المصارف  65111  

 7110 المركزية المصارف 6511101   

  الوساطة النقدية األخرى انواع   6519 

  العادية/ البنوك التجارية خدمات  65191  

 7110 البنوك التجارية العادية خدمات 6519101   

 7110 الودائعاألقراض األخرى العادية التي تتلقى  مؤسسات 6519102   

  االسالمية/ البنوك التجارية خدمات  65192  

 7110 البنوك التجارية االسالمية خدمات 6519201   

  الوساطة المالية األخرى انواع    659
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  المالي التأجير   6591 

  مالي لالصل طول عمره االنتاجي تأجير  65911  

 7151 مالي لالصل طول عمره االنتاجي تأجير 6591101   

  القروض الممنوحة األخرى أشكال   6592 

  المصرفي النظاماألقراض خارج   صناديق  65921  

 7120 اإلعتمادات للمستهلك فتح 6592101   

 7120 التمويل طويل األجل للصناعة توفير 6592102   

 7120 ام المصرفيالنقود خارج النظ إقراض 6592103   

  الودائعالقروض لشراء المنازل من مؤسسات ال تقبل  منح  65922  

 7120 الودائعالقروض لشراء المنازل من مؤسسات ال تقبل  منح 6592201   

  آخر موضعالوساطة المالية األخرىغير المصنفة في  أشكال   6599 

  )داتاسهم ،سن(في األوراق المالية  اإلستثمار  65991  

 7151 سندات/ األوراق المالية اسهم  شركات 6599101   

  الصرافة والصرافين مكاتب  65992  

 7151 الصرافة والصرافين مكاتب 6599201   

  أخرىفي الممتلكات لحساب وسطاء ماليين  اإلستثمار  65993  

 7151 أخرىاستثمار في الممتلكات في عدة شركات  شركات 6599301   

  متصلة باالستثمارات البنكية خدمات  65994  

 7151 الشركات القابضة أنشطة 6599401   

 7151 الشركات المضاربة أنشطة 6599402   

 7151 أخرى متصلة باالستثمارات البنكية أنشطة 6599403   
 ارياإلعتمادات للمعاشات التقاعدية باستثناء الضمان االجب وتوفير التـأمين    66 القسم

  وتوفير اإلعتمادات التأمين    660

  على الحياة التأمين   6601 

  على الحياة التأمين  66011  

 7131 على الحياة التأمين 6601101   

  التأمين على الحياة اعادة  66012  

 7141 التأمين على الحياة اعادة 6601202   

  اإلعتمادات للمعاشات التقاعدية توفير   6602 

  االجباري الضماناإلعتمادات للمعاشات التقاعدية عدا  توفير  66021  

 7131 االجباري الضماناإلعتمادات للمعاشات التقاعدية عدا  توفير 6602101   

  خالف التأمين على الحياة التأمين   6603 

  الصحي والتأمين ضد الحوادث التأمين  66031  

 7132 الصحي   التأمين 6603101   

 7132 ضد الحوادث التأمين 6603102   

  التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث إعادة  66032  
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 7142 التأمين الصحي إعادة 6603201   

 7142 التأمين ضد الحوادث إعادة 6603202   

  عدا التأمين على الحياه التأمين  66033  

 7133 المركبات تأمين 6603301   

 7133 الطائرات تأمين 6603302   

 7133 السفن تأمين 6603303   

 7133 وسائل نقل أخرى تأمين 6603304   

 7133 شحن البضائع تأمين 6603305   

 7133 الممتلكات تأمين 6603306   

 7133 الديون تأمين 6603307   

 7133 الخسائر المالية تأمين 6603308   

 7133 دا التأمين على الحياةتأمين أخرى ع انواع 6603399   

  التأمين عدا التأمين على الحياة إعادة  66034  

 7143 تأمين المركبات إعادة 6603401   

 7143 تأمين الطائرات إعادة 6603402   

 7143 تأمين السفن إعادة 6603403   

 7143 تأمين وسائل نقل أخرى إعادة 6603404   

 7143 ن البضائعتأمين شح إعادة 6603405   

 7143 تأمين الممتلكات إعادة 6603406   

 7143 تأمين الديون إعادة 6603407   

 7143 تأمين الخسائر المالية إعادة 6603408   

 7143 الحياةتأمين أنواع أخرى عدا التأمين على  إعادة 6603499   
  المساعدة للوساطة المالية األنشطة    67 القسم

 التقاعديةللوساطة المالية باستثناء التأمين وتوفير اإلعتمادات للمعاشات  المساعدة نشطةاأل     671

  )البورصة(األسواق المالية  إدارة   6711 

  األسواق المالية وتشغيلها إدارة  67111  

 7154 األسواق المالية وتشغيلها إدارة 6711101   

 7154 المالية  األسواق تنظيم 6711102   

 7154 إلدارة األسواق المالية  أخرى خدمات 6711103   

  االخرينالتعامل في األوراق المالية باسم  أنشطة   6712 

  والسلعالسمسرة ذات الصلة بالسندات المالية  أنشطة  67121  

 7152 االوراق المالية سمسرة 6712101   

 7152 السلع سمسرة 6712102   

 7152 ة وتصفية صفقات السندات الماليةمعالج خدمات  67122  

  اإلحتكاراتمحفظة األوراق المالية ورعاية  إدارة    

 7153 األوراق المالية  محفظة إدارة 6712201   
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 7153 اإلحتكارات  إدارة 6712202   

 7153 الذمم  إدارة 6712203   

  موضع آخرفي  المصنفةالمساعدة للوساطة المالية غير  األنشطة   6719 

  اإلستشارات المالية خدمات 67191   

 7155 اإلستشارات المالية خدمات 6719101   

 7155 التبادل الخارجي خدمات 6719102   

 7155 تجهيز وٕاعداد الصفقات المالية خدمات 6719103   

 7155 في موضع آخر مصنفةمساندة أخرى للوساطة المالية غير  خدمات 6719104   

  التقاعدية للمعاشاتالمساعدة للتأمين وتوفير اإلعتمادات  األنشطة    672

  التقاعدية للمعاشاتالمساعدة للتأمين وتوفير اإلعتمادات  األنشطة   6720 

  سمسرة ووكآالت تأمين أنشطة  67201  

 7161 سمسرة  أنشطة 6720101   

 7161 وكآالت تأمين أنشطة 6720102   

  تسوية ادعاءات التأمين تخدما  67202  

 7162 تسوية ادعاءات التأمين خدمات 6720201   

  محاسبة التأمين خدمات  67203  

 7163 محاسبة التأمين خدمات 6720301   

  مساندة أخرى ألنشطة التأمين والتقاعد خدمات  67204  

 7169 اعتمادات المعاشات التقاعدية توفير 6720401   

 7169 مساندة ألنشطة التأمين  أخرى خدمات 6720402   

      
 )74-70(وااليجارية وأنشطة المشاريع التجارية  العقارية األنشطة    كاف الباب

  العقارية األنشطة    70 القسم

  الممتلكات المملوكة أو المؤجرة  فيالعقارية  األنشطة    701

  وكة أو المؤجرة الممتلكات الممل فيالعقارية  األنشطة   7010 

  المؤجرة أووٕاستئجار العقارات والمباني المملوكة  تأجير  70101  

 7211 المؤجرةوٕاستئجار المباني السكنية المملوكة أو  تأجير 7010101   

 7211 أو المؤجرة المملوكةوٕاستئجار المباني غير السكنية  تأجير 7010102   

  ضيوبيع العقارات واألرا شراء  70102  

 7212 وبيع المباني السكنية المقرونة باألرض شراء 7010201   

 7212 باألرضوبيع المباني غير السكنية المقرونة  شراء 7010202   

  وبيع األراضي الفضاء شراء  70103  

 7213 وبيع األراضي الفضاء شراء 7010301   

  الشقق الفندقية تأجير  70104  

 7211 األمدشقق الفندقية المفروشة لفترة طويلة ال تأجير 7010401   

  المنازل المتنقلة لفترة طويلة األمد مواقع  تأجير  70105  
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فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 7211 المنازل المتنقلة لفترة طويلة األمد مواقع  تأجير 7010501   

  العقارية على أساس عقد أو نظير رسم األنشطة    702

  قد أو نظير رسمالعقارية على أساس ع األنشطة   7020 

  الممتلكات على أساس عقد أو نظير رسم إدارة  70201  

 7221 أو نظير رسم عقدالممتلكات العقارية السكنية على أساس  إدارة 7020101   

 7221 عقد أو نظير رسم أساسالممتلكات العقارية غيرالسكنية على  إدارة 7020102   

  رسم نظيري  وشراء المباني واألراض بيع  70202  

 7222 رسم نظير  باألرضوشراء المباني السكنية المرتبطة  بيع 7020201   

 7222 نظير رسم باألرضوشراء المباني غير السكنية المرتبطة  بيع 7020202   

 7223 وشراء األراضي نظير رسم بيع 7020203   
 جير السلع الشخصية واألسريةوالمعدات التي ال يشغلها عامل وتأ اآلالت تأجير    71 القسم

  معدات النقل تأجير    711

  معدات النقل البري تأجير   7111 

  سيارات نقل الركاب بدون سائق تأجير  71111  

 7311 سيارات الصالون بدون سائق تأجير 7111101   

 7311 سيارات الباص بدون سائق تأجير 7111102   

 7311 رفان بدون سائقسيارات الكا تأجير 7111103   

  سيارات نقل البضائع بدون سائق تأجير  71112  

 7311 سيارات نقل البضائع الخفيفة بدون سائق تأجير 7111201   

 7311 سيارات نقل البضائع الشاحنة بدون سائق تأجير 7111202   

  عربات سكة الحديد بدون سائق تأجير  71113  

 7311 ة الحديد بدون سائقعربات سك تأجير 7111301   

  الدراجات النارية بدون سائق تأجير  71114  

 7311 الدراجات النارية بدون سائق تأجير 7111401   

  الحاويات تأجير  71115  

 7311 الحاويات تأجير 7111501   

  معدات أخرى للنقل البري بدون سائق تأجير  71119  

 7311 لنقل البري بدون سائقمعدات أخرى ل تأجير 7111901   

  معدات النقل المائي بدون سائق إستئجار   7112 

  سائق بدونالزوارق والسفن والمراكب البحرية  إستئجار  71121  

 7311 )والرياضة النزهةعدا (الزوارق الصغيرة بدون سائق  إستئجار 7112101   

 7311 السفن التجارية بدون مشغلين إستئجار 7112102   

  معدات النقل الجوي إستئجار   7113 

  الطائرات بدون سائق إستئجار  71131  

 7311 )بالرياضيةعدا الخاصة (الطائرات بدون سائق  إستئجار 7113101   

  اآلالت والمعدات األخرى إستئجار    712
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  اآلالت والمعدات الزراعية إستئجار   7121 

  عدات الزراعية بدون سائقاآلالت والم إستئجار  71211  

 7312 سائقالتركتورات والجرارات الزراعية بدون  إستئجار 7121101   

 7312 اآلالت الزراعية األخرىبدون سائق إستئجار 7121102   

  المدنيةآالت ومعدات اإلنشاء والهندسة  إستئجار   7122 

  آالت ومعدات اإلنشاء بدون سائق إستئجار  71221  

 7312 البلدوزرات والجرافات بدون سائق إستئجار 7122101   

 7312 معدات رصف الطرق بدون سائق إستئجار 7122102   

 7312 الخالطات بدون سائق إستئجار 7122103   

 7312 األوناش المحمولة بدون سائق إستئجار 7122104   

 7312 أخرىآالت ومعدات إنشاء وهندسة مدنية  إستئجار 7122199   

  آالت ومعدات المكاتب إستئجار   7123 

  آالت ومعدات المكاتب بكافة أنواعها إستئجار  71231  

 7312 آالت األستنساخ والتصوير إستئجار 7123101   

 7312 اآلالت الكاتبة والطابعة إستئجار 7123102   

 7312 آالت ومعدات المكاتب األخرى إستئجار 7123103   

 7312 اآلالت الحاسبة العادية إستئجار 7123104   

 7312 اآلالت وأجهزة الحاسوب اإللكتروني إستئجار 7123105   

 7312 اآلالت الخاصة بتجهيز البيانات آليا إستئجار 7123106   

 7312 اآلالت التجهيز المركزية إستئجار 7123107   

 7312 اآلالت والوحدات المساعدة األخرى إستئجار 7123199   

  آخرآالت ومعدات أخرى غير مصنفة في موضع  إستئجار   7129 

  معدات اإلتصال والراديو إستئجار  71291  

 7312 معدات اإلتصال والراديو إستئجار 7129101   

  آالت ومعدات للصناعة كسلع استثمارية إستئجار  71292  

 7312 المحركات والتوربينات إستئجار 7129201   

 7312 معدات التعدين وحقول النفط إستئجار 7129202   

 7312 معدات صناعية أخرى إستئجار 7129203   

  اآلالت المهنية والعلمية إستئجار  71293  

 7312 آالت القياس والتحكم إستئجار 7129301   

 7312 اآلالت المهنية والعلمية األخرى إستئجار 7129302   

  ومعدات أخرى  آالت إستئجار  71294  

 7312 ومعدات أخرى  آالت إستئجار 7129401   

  موضع آخر فيالسلع الشخصية واألسرية غير المصنفة  إستئجار    713

  موضع آخر فيالسلع الشخصية واألسرية غير المصنفة  إستئجار   7130 

  األجهزة المنزلية الترفيهية إستئجار  71301  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 7321 ة الراديو والتلفزيون والفيديوأجهز  إستئجار 7130101   

  أشرطة الفيديو إستئجار  71302  

 7322 أشرطة الفيديو إستئجار 7130201   

  واألدوات المنزلية  األثاث إستئجار  71303  

 7322   األثاث إستئجار 7130301   

 7323  المنزليةاألواني وادوات المطبخ  إستئجار 7130302   

  أدوات اللهو والتسلية ئجارإست  71304  

 7324  اللهوأدوات  إستئجار 7130401   

 7324  الركوبخيل  إستئجار 7130402   

 7324 الدراجات العادية إستئجار 7130403   

 7324 )المائية(المعدات الرياضية  إستئجار 7130404   

 7324 المجوهرات إستئجار 7130405   

 7324 ت الموسيقيةاآلال إستئجار 7130406   

  المنسوجات المنزلية إستئجار  71305  

 7325 منزليةالمنسوجات ال إستئجار 7130501   

  األقمشة و المالبس واألحذية إستئجار  71306  

 7326 األقمشة  إستئجار 7130601   

 7326 المالبس  إستئجار 7130602   

 7326 األحذية إستئجار 7130603   

  معدات اصنع بنفسك إستئجار  71307  

 7327 معدات اصنع بنفسك إستئجار 7130701   

  معدات وسلع شخصية وأسرية أخرى إستئجار  71308  

 7329 الكتب إستئجار 7130801   

 7329 الصحف والمجالت إستئجار 7130802   

 7329 سلع أخرى إستئجار 7130899   
  نشطة ذات الصلةاإللكتروني واأل  الحاسب    72 القسم

  اإلستشارية في مجال الحاسوب الخبرة    721

  اإلستشارية في مجال الحاسوب الخبرة   7210 

  اإلستشارية في مجال الحاسوب الخبرة  72101  

 8314 اإلستشارية في مجال الحاسوب الخبرة 7210101   

  اإلستشارية في مجال البرامج وتوفيرها الخبرة    722

  اإلستشارية في مجال البرامج وتوفيرها الخبرة   7220 

  وتصميم وبرمجة النظم تحليل  72201  

 8314 وتصميم وبرمجة النظم تحليل 7220101   

 8314 وتطويرها حسب الطلب  البرامج إنتاج 7220102   

  إدارة أجهزة الكمبيوتر وتشغيلها خدمات  72202  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 8315 الكمبيوتر وتشغيلها إدارة أجهزة خدمات 7220201   

 8316 صيانة النظم خدمات 7220201   

  البيانات تجهيز     723

  البيانات تجهيز    7230 

  تجهيز البيانات خدمات  72301  

 8596 البيانات إدخال 7230101   

 8596 البيانات جدولة 7230102   

 8596 التقارير إعداد 7230103   

  دة البياناتقاع أنشطة    724

  قاعدة البيانات أنشطة   7240 

  قاعدة البيانات تطوير  72401  

 8430 قاعدة البيانات تطوير 7240101   

 8430 البيانات تخزين 7240102   

 8430 قاعدة البيانات توفير 7240103   

 اآلالت المكتبية والمحاسبة وآالت الحاسب اإللكتروني وٕاصالح صيانة    725

 اآلالت المكتبية والمحاسبة وآالت الحاسب اإللكتروني وٕاصالح صيانة   7250 

  المكتبية  اآلالت صيانة  72501  

 8712  الطابعةاآلالت  صيانة 7250101   

 8712 التصوير المكتبية  آالت صيانة 7250102   

 8712 أخرى  مكتبيةآالت  صيانة 7250103   

 8712  المكتبيةالحاسبة العادية اآلالت  صيانة 7250104   

  آالت ومعدات أجهزة الحاسوب صيانة  72502  

 8713 آالت الحاسوب الرئيسية صيانة 7250201   

 8713 المعدات الملحقة بأجهزة الحاسوب صيانة 7250202   

  األخرىالمتصلة بالحاسب اإللكتروني األنشطة    729

  لحاسب اإللكترونياألخرىالمتصلة با األنشطة   7290 

  األخرىالمتصلة بالحاسب اإللكتروني األنشطة  72900  

 8599 األخرىالمتصلة بالحاسب اإللكتروني األنشطة 7290001   
  والتطوير البحث    73 القسم

  والهندسة الطبيعيةوالتطوير التجريبي في مجال العلوم  البحث    731

  والهندسة الطبيعيةفي مجال العلوم والتطوير التجريبي  البحث   7310 

  الفيزياءوالتطوير التجريبي في مجال علوم  البحث  73101  

 8111 الفيزياءوالتطوير التجريبي في مجال علوم  البحث 7310101   

  والبيولوجيا الكيمياءوالتطوير التجريبي في مجال علوم  البحث  73102  

 8112 والبيولوجيا الكيمياءبي في مجال علوم والتطوير التجري البحث 7310201   

  والتكنولوجيا الهندسةوالتطوير التجريبي في مجال علوم  البحث  73103  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 8113 والتكنولوجيا الهندسةوالتطوير التجريبي في مجال علوم  البحث 7310301   

  الزراعية الخدماتوالتطوير التجريبي في مجال علوم  البحث  73104  

 8114 الزراعية الخدماتوالتطوير التجريبي في مجال علوم  البحث 7310401   

  والصيدالنية الطبيةوالتطوير التجريبي في مجال العلوم  البحث  73105  

 8115 والصيدالنية الطبيةوالتطوير التجريبي في مجال العلوم  البحث 7310501   

  األخرى الطبيعيةوم والتطوير التجريبي في مجال العل البحث  73106  

 8119 األخرى الطبيعيةوالتطوير التجريبي في مجال العلوم  البحث 7310601   

  واإلنسانية اإلجتماعيةوالتطوير التجريبي في مجال العلوم  البحث   7320 

 التجريبي في مجال العلوم الثقافية واإلجتماعية والفلسفة والتطوير البحث  73201  

 8121 واإلجتماعية والفلسفة الثقافيةوالتطوير التجريبي في مجال العلوم  بحثال 7320101   

  اإلقتصاديةوالتطوير التجريبي في مجال العلوم  البحث  73202  

 8122 اإلقتصاديةوالتطوير التجريبي في مجال العلوم  البحث 7320201   

  يةالقانونوالتطوير التجريبي في مجال العلوم  البحث  73203  

 8123 القانونيةوالتطوير التجريبي في مجال العلوم  البحث 7320301   

  واآلداب اللغاتوالتطوير التجريبي في مجال علوم  البحث  73204  

 8124 واآلداب اللغاتوالتطوير التجريبي في مجال علوم  البحث 7320401   

  األخرى نسانيةواإل والتطوير في مجال العلوم اإلجتماعية  البحث  73205  

 8129 األخرى واإلنسانيةوالتطوير في مجال العلوم اإلجتماعية  البحث 7320501   
  التجارية األخرى األنشطة    74 القسم

  ، المحاسبة ومسك الدفاتر والمراجعة والخبرة  القانونية األنشطة    741

 رأي العام ،وبحث حالة السوق واستطالعات ال ، اإلستشاريةالضرائبية    

  اإلستشارية التجارية واإلدارية والخبرة     

    القانونية األنشطة   7411 

  والتمثيل في مختلف الحقول القانونية المشورة  74111  

 8211 والتمثيل في القضايا القانونية المشورة 7411101   

 8211 األخرىوالتمثيل في القضايا القانونية  المشورة 7411102   

  والمدنيةوالتمثيل في القضايا الشرعية  المشورة  74112  

 8212 والمدنيةوالتمثيل في القضايا الشرعية  المشورة 7411201   

  التوثيق والشهادات القانونية خدمات  74113  

 8213 التوثيق والشهادات القانونية خدمات 7411301   

  قانونية أخرى خدمات  74114  

 8219 التحكيم واإلصالح خدمات 7411401   

 8219 النشر وحقوققانونية مرتبطة ببراءات اإلختراع  خدمات 7411402   

 8219 قانونية متنوعة أخرى خدمات 7411499   

 ومسك الدفاتر والمراجعة والخبرة اإلستشارية الضرائبية المحاسبية األنشطة   7412 

  باتالمحاسبة وتدقيق الحسا خدمات  74121  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 8221 إعداد الحسابات خدمات 7412101   

 8221 مراجعة وتدقيق الحسابات خدمات 7412102   

 8221 إعداد التصاريح والشهادات المالية خدمات 7412103   

 8221 محاسبة أخرى خدمات 7412199   

  حفظ السجالت خدمات  74122  

 8222 حفظ السجالت خدمات 7412201   

  اإلستشارات الضريبية ماتخد  74123  

 8231 اإلستشارة والتخطيط الضريبي خدمات 7412301   

 8232 التجاريةإعداد ومراجعة بيانات الضريبة  خدمات 7412302   

 8233 إعداد ومراجعة بيانات الضريبة الشخصية خدمات 7412303   

  اإلفالس والحراسة القضائية خدمات  74124  

 8240 اإلفالس والحراسة القضائية خدمات 7412401   

  السوق واستطالعات الرأي العام بحوث   7413 

  االقتصادية والبحوثبحوث السوق   خدمات  74131  

 8370 بحوث السوق بغرض تنشيط المبيعات خدمات 7413101   

 8370 البحوث االقتصادية خدمات 7413102   

  الرأي   استطالع خدمات  74132  

 8370 للقضايا السياسية   العاماستطالع الرأي  خدمات 7413201   

 8370 للقضايا اإلجتماعية  العاماستطالع الرأي  خدمات 7413202   

  الخبرة اإلستشارية التجارية واإلدارية أنشطة   7414 

  الخبرة االستشارية في االدارة خدمات  74141  

 8311 مةاستشارية إدارية عا خدمات 7414101   

 8311 استشارية مالية عامة خدمات 7414102   

 8311 استشارية لتطوير وتنمية القوى البشرية خدمات 7414103   

 8311 استشارية إلدارة التسويق خدمات 7414104   

 8311 استشارية إلدارة اإلنتاج خدمات 7414105   

 8311 استشارية إدارية أخرى خدمات 7414199   

  الخبرة االستشارية في التجارة خدمات  74142  

 8312 العالقات العامة خدمات 7414201   

 8312 تجارية أخرى مثل أعمال الخدمة اإلجتماعية  استشارية خدمات 7414203   

  والسياسية والخيرية    

  اإلنشائيةادارية أخرى عدا خدمات المشاريع  خدمات  74143  

 8319 االدارية والمعلوماتشطة الخاصة بالتخطيط والتنظيم األن خدمات 7414301   

 8319  أخرىادارية  خدمات 7414302   

  إدارة الشركات القابضة خدمات  74145  

 8319 إدارة الشركات القابضة خدمات 7414501   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  التقنية األنشطةالمعمارية والهندسية وغيرها من  األنشطة    742

  األنشطة التقنية منمعمارية والهندسية وما يتصل بها ال األنشطة   7421 

  التخصصيةالمعمارية والمدنية والهندسة  األنشطة  74211  

 8321 والتصميم المعماري اإلستشارات 7421101   

 8321 التنفيذرسم خرائط البناء واإلشراف على  خدمات 7421102   

 8322 هندسة المناظر خدمات 7421103   

 8322 التخطيط وتصميم المدن والقرى خدمات 7421104   

 8321 معمارية أخرى خدمات 7421105   

 8331 هندسة المباني التخصصي خدمات 7421106   

 8331 الهندسة المدنية خدمات 7421107   

 8331 الهندسة الصناعية والميكانيكية خدمات 7421108   

 8331 قهندسة الشوارع والطر  خدمات 7421109   

 8331  االراضيمسح  خدمات 7421110   

 8332 إدارة مشاريع إنشاء المباني خدمات 7421111   

 8332 إدارة مشاريع الهندسة المدنية خدمات 7421112   

 8332 إدارة انشاء المشاريع الصناعية خدمات 7421113   

 8332 إدارة إنشاء مشاريع أخرى خدمات 7421114   

 8333  للمبانيمسبق   وتصميمإستشارات هندسية  خدمات 7421115   

 8333 وتصميم مسبق للمشاريع الصناعية  هندسيةإستشارات  خدمات 7421116   

 8333 وتصميم مسبق للهندسة المدنية  هندسيةإستشارات  خدمات 7421117   

 8333 مسبق لمشاريع أخرى  وتصميمإستشارات هندسية  خدمات 7421118   

 8334  للمبانيهندسية    تصميم خدمات 7421119   

 8334 الصناعية  للمشاريعهندسية   خدماتتصميم 7421120   

 8334 المدنية  للهندسةتصميم هندسية   خدمات 7421121   

 8334 أخرى  لمشاريعهندسية   تصميم خدمات 7421122   

 8335 للمباني  التنفيذ واإلنشاء مرحلةهندسية خالل  خدمات 7421123   

 8335 خالل مرحلة التنفيذ واإلنشاء للمشاريع الصناعية  هندسية خدمات 7421124   

 8335 خالل مرحلة التنفيذ واإلنشاء للهندسة المدنية  هندسية خدمات 7421125   

 8335 مرحلة التنفيذ واإلنشاء لمشاريع أخرى  خاللهندسية  خدمات 7421199   

  ألنشطة العلمية والتقنية الهندسيةا خدمات  74212  

 8339 الهندسة الهيدرولية خدمات 7421201   

 8351 والمياه الجوفية الجيوفيزيائيالهندسة الجيولوجية والمسح  خدمات 7421202   

 8339 الهندسة الكيماوية خدمات 7421203   

 8352 هندسة التعدين خدمات 7421204   

 8339 ة الكهربائية وااللكترونيةالهندس خدمات 7421205   

 8339 هندسة الصوت خدمات 7421206   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 8339 هندسة التكييف والتبريد خدمات 7421207   

 8353 البحث السطحي خدمات 7421208   

 8313 بيئية استشارات 7421209   

 8354 الخرائط رسم 7421210   

 8313 األخرىدسية األنشطة العلمية والتقنية الهن خدمات 7421299   

  هندسية أخرى خدمات  74219  

 8339  للمباني  هندسية خدمات 7421901   

 8339 هندسية اخرى للهندسة المدنية خدمات 7421902   

 8339 هندسية اخرى للهندسة الصناعية خدمات 7421903   

 8339 هندسية أخرى لمشاريع أخرى خدمات 7421999   

  التحليل التقنيينو  اإلختبار   7422 

  تركيب المواد اختيار  74221  

 8356 تركيب المعادن إختبار 7422101   

 8356 تركيب األغذية إختبار 7422102   

  وتحليل الخصائص الطبيعية والفيزيائية إختبار  74222  

 8356 المواد للتأكد من سمكها وتحملها إختبار 7422201   

 8356 واد للتأكد من توصيلها للحرارةالم إختبار 7422202   

 8356 المواد للتأكد من نشاطها اإلشعاعي إختبار 7422203   

 8356 المنسوجاتالمواد   إختبار 7422204   

  وتحليل النظام الميكانيكي والكهربائي إختبار  74223  

 8356 لآلالتوتحليل النظام الميكانيكي واالداء  إختبار 7422301   

 8356 وتحليل النظام الميكانيكي للسيارات إختبار 7422302   

 8356 وتحليل الحامات والوصالت باألشعة إختبار 7422303   

  التقني للطرق اإلختبار  74224  

 8356 التقني للطرق اإلختبار 7422401   

  األجهزة والمعدات االلكترونية إختبار  74225  

 8356 والمعدات االلكترونيةاألجهزة  إختبار 7422501   

  تقنية وتحليل أخرى إختبارات  74226  

 8356 تقنية وتحليل أخرى إختبارات 7422601   

743    6Bاإلعالن  

  اإلعالن   7430 

  وتصميم اإلعالنات من أجل العمالء ابتكار  74301  

 8361 والصحفوتصميم اإلعالنات وعرضه في المجالت  ابتكار 7430101   

 8361 والتلفزيونوتصميم اإلعالنات وعرضه في االذاعة  ابتكار 7430102   

 8362 الوقت والمساحة في وسائط االعالم بيع 7430103   

  الخارجي اإلعالن  74302  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 8369 اإلعالنات لوحات 7430201   

 8369 الواجهات تزيين 7430202   

 8369 تعلى السيارات والحامال اإلعالن 7430203   

  إعالنية أخرى خدمات  74309  

 8369 إعالنية أخرى عن طريق الجو خدمات 7430901   

 8369 المواد اإلعالنية توزيع 7430902   

 8369 صاالت العرض تصميم 7430903   

 8369 المساحات لالعالن اسنئجار 7430904   

  التجارية غير المصنفة في موضع آخر األنشطة    749

  العمال وتدبير الموظفين تعيين   7491 

  التشغيل  ووكآالتالبحث عن الموظفين  خدمات  74911  

 8511 وانتقائهم  والعمالالبحث عن الموظفين  خدمات 7491101   

 8511 عن وكآالت التشغيل  البحث خدمات 7491102   

  التزويد باالفراد والموظفين خدمات  74912  

 8512 التزويد بموظفين لالعمال المكتبية اتخدم 7491201   

 8512 التزويد بالعمالة المنزلية خدمات 7491202   

 8512 التزويد بالعمالة للعمالة التجارية خدمات 7491203   

 8512 التزويد بالعمالة للعمالة الصناعية خدمات 7491204   

 8512 لطبيةاالتزويد بالعمالة للعمالة لالعمال  خدمات 7491205   

 8512 التزويد بالعمالة الغراض متنوعة أخرى خدمات 7491299   

  التحقيق واألمن أنشطة   7492 

  التحقيق والتحري خدمات  74921  

 8512 التحقيق في السرقات خدمات 7492101   

 8512 التحقيق في خلفيات االفراد خدمات 7492102   

  نيةاإلستشارات األم خدمات  74922  

 8522 اإلستشارات األمنية خدمات 7492201   

  الرقابة والتنبيه خدمات  74923  

 8523 الرقابة والتنبيه خدمات 7492301   

 8523 البوليس السري الخاص أنشطة 7492302   

  السيارات المصفحة للتنقل خدمات  74924  

 8524 السيارات المصفحة لنقل االفراد خدمات 7492401   

 8524 الثمينةالسيارات المصفحة لنقل األشياء  خدمات 7492402   

  الحراسة خدمات  74925  

 8525 حراسة المباني السكنية والمكاتب خدمات 7492501   

 8525 حراسة القاعات والفنادق والمسارح خدمات 7492502   

 8525 حراسة الشوارع خدمات 7492503   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  أخرىامنية  خدمات  74926  

 8529 مراقبة األجهزة الواقية خدمات 7492601   

 8529 استشارات االمن الصناعي خدمات 7492602   

 8529 فحص البصمات خدمات 7492603   

 8529 فحص التوقيعات والخطوط خدمات 7492604   

 8529 الكالب البوليسية والحراسة خدمات 7492605   

  تنظيف المباني أنشطة   7493 

  تطهير وٕابادة الحشرات خدمات  74931  

 8531 تطهير وٕابادة الحشرات خدمات 7493101   

  الزجاجيةتنظيف النوافذ وواجهات المباني  خدمات  74932  

 8532  النوافذتنظيف  خدمات 7493201   

 8532 تنظيف واجهات المباني الزجاجية خدمات 7493202   

  للمباني من الداخل والخارجتنظيف عام  خدمات  74933  

 8533 والخارجتنظيف المكاتب والمتاجر من الداخل  خدمات 7493301   

 8533 تنظيف المصانع من الداخل والخارج خدمات 7493302   

 8533 والخارجتنظيف المباني السكنية من الداخل  خدمات 7493303   

  تنظيف المداخن وأنابيب التهوية خدمات  74934  

 8534 تنظيف المداخن وأنابيب التهوية خدمات 7493401   

  الفوتوغرافية األنشطة   7494 

  الصور الفوتوغرافية لالشخاص إنتاج  74941  

 8381 األشخاص تصوير 7494101   

 8381 عن طريق ماكينات تعمل بالنقود التصوير 7494102   

 8381  الزفافحفالت  تصوير 7494103   

 8381 الصور المتحركة خدمات 7494104   

  لالغراض التجارية التصوير  74942  

 8381 لإلعالنات التجارية التصوير 7494201   

 8381 للمجالت والصحف التصوير 7494202   

 8381 السياحية التصويرلألغراض 7494203   

  الجوي التصوير  74943  

 8381 الفهبواسطة الطائرات وخ التصوير 7494301   

  تصوير فوتوغرافية أخرى أنشطة  74949  

 8381 ترميم الصور أنشطة 7494901   

 8382 االفالم وطبعها تحميض 7494902   

 8382 الصور تكبير 7494903   

 8382 الصور تلوين 7494904   

  التعبئة أنشطة   7495 
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  التعبئة والحزم على أساس عقد اورسم أنشطة  74951  

 8540 المواد في العلب واالكياس والزجاجات تعبئة 7495101   

 8540 المستحضرات الصيدالنية تعبئة 7495102   

 8540 مستحضرات التجميل تعبئة 7495103   

 8540 والتغليف للمواد الحزم 7495104   

  تعبئة اخرى انشطة  74959  

 8540 البطاقات واالزرار تركيب 7495901   

 8540 البطاقات لالشياء تركيب 7495902   

 8540 ووضع العالمات التجارية طبع 7495903   

  آخرالتجارية األخرىغير المصنفة في موضع  األنشطة   7499 

  التي تقدم الى العمالء التجاريين الخدمات  74991  

 8591 التقارير االئتمانية خدمات 7499101   

 8592 التحصيل خدمات 7499102   

 8591 السمسرة التجارية أنشطة 7499103   

 8591 التقييم األخرىعدا العقارات والتأمين أنشطة 7499104   

 8597 تنظيم المعارض التجارية أنشطة 7499105   

 8595 جمع القوائم البريدية أنشطة 7499106   

  مكاتب المعامالت أنشطة  74992  

 8599 االختزال أنشطة 7499201   

 8594 االستنساخ أنشطة 7499202   

 8599 الطباعة على اآللة الكاتبة أنشطة 7499203   

 8599 تصوير المستندات أنشطة 7499204   

 8599 كتابة المعامالت أنشطة 7499205   

  المتخصصةمكاتب الترجمة والخدمات العلمية  أنشطة  74993  

 8391 يريةمكاتب الترجمة التحر  أنشطة 7499301   

 8391 مكاتب الترجمة الشفوية أنشطة 7499302   

 8399 علمية متخصصة أخرى أنشطة 7499303   

  )عدا المباني ( التصميم  أنشطة  74994  

 8341 تصميم الديكورات الداخلية والزخارف أنشطة 7499401   

 8349 تصميم االزياء والمالبس أنشطة 7499402   

 8349 تصميم المجوهرات ةأنشط 7499403   

 8349 تصميم األثاث أنشطة 7499404   

  التصوير على ميكروفلم أنشطة  74995  

 8399 التصوير على ميكروفلم أنشطة 7499501   

  مكاتب االتصاالت الخاصة انشطة  74996  

 8593 المكالمات الهاتفية انشطة 7499601   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  صنفة في موضع آخرتجارية أخرى غير م أنشطة  74999  

  البيع بالمزاد العلني أنشطة 7499901   

 8599 بيع الطوابع البريدية التجارية أنشطة 7499902   

 8599 الوكاالت نيابة عن االفراد خدمات 7499903   

 8599 تجارية أخرى غير مصنفة في موضع آخر أنشطة 7499999   
  لضمان اإلجتماعي اإلجباريوالدفاع، ا العامة اإلدارة    الم الباب
  اإلجباريالعامة والدفاع، الضمان اإلجتماعي  اإلدارة    75 القسم

  للمجتمع واإلجتماعيةشؤون الدولة والسياسة االقتصادية  إدارة    751

  )الشاملة(الخدمة العامة  أنشطة   7511 

  )نوالبرلماتعتمد على رئيس الدولة (التنفيذية  اإلدارة  75111  

 9111 الحكومية المركزية األجهزة 7511101   

 9111 الحكومية اإلقليمية والمحلية األجهزة 7511102   

 9111 الوزارات 7511103   

 9111 العامة االموالالشؤون المالية والضريبية وٕادارة  إدارة 7511104   

 9111 والتطويرللبحث ) المدنية(السياسة العامة  إدارة 7511105   

 9111 الضرائب إدارة 7511106   

 9111 الجمارك إدارة 7511107   

 9111 التخطيط االقتصادي واإلجتماعي العام إدارة 7511108   

 9111 االحصاء والخدمات االحصائية إدارة 7511109   

  التشريعية اإلدارة  75112  

 التشريعي المجلس 7511201   
 

9111 

      

 الوكاالت التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية و أنشطة متنظي   7512 

 من الخدمات اإلجتماعية باستثناء الضمان اإلجتماعي وغيرها الثقافية    

  الخدمات التعليمية إدارة  75121  

 9112 برامج التدريب للمراحل اإلبتدائية إدارة 7512101   

 9112 دريب للمراحل الثانويةبرامج الت إدارة 7512102   

 9112 برامج التدريب للمراحل بعد الثانوية إدارة 7512103   

 9112 البرامج االتعليمية األخرى ادارة 7512199   

  برامج الصحة إدارة  75122  

 9112 الرعاية الصحية إدارة 7512201   

 9112 الوقاية الصحية إدارة 7512202   

  لبرامج الترفيهية والثقافيةا إدارة  75123  

 9112 فنون التمثيل والمسرح إدارة 7512301   

 9112 برامج اللياقة البدنية إدارة 7512302   

 9112 األنشطة الثقافية والترفيهية رعاية 7512303   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  برامج توفير المياه الصالحة للشرب إدارة  75124  

 9112 لصالحة للشرببرامج توفير المياه ا إدارة 7512401   

  عمليات جمع الفضالت والتخلص منها إدارة  75125  

 9112 عمليات جمع الفضالت والتخلص منها إدارة 7512501   

  برامج حماية البيئة إدارة  75126  

 9112 المياه تنقية 7512601   

 9112 التلوث مكافحة 7512602   

  برامج االسكان إدارة  75127  

 9112 برامج االسكان إدارة 7512701   

  البرامج الدينية ادارة  75128  

 9112 البرامج الدينية ادارة 7512801   

  من الكفاءة بمزيداألنشطة التجارية واالسهام في تشغيلها  تنظيم   7513 

  الزراعة والحراجة   شؤون إدارة  75131  

 9113 األراضي الزراعية شؤون 7513101   

 9113 الزراعي اإلصالح 7513102   

 9113 أسعار وايرادات المزارع ادارات 7513103   

 9113 التسويق الزراعي تنظيم 7513104   

 9113 اإلعانات الزراعية تخصيص 7513105   

 9113 الزراعيةشؤون مكافحة الحشرات واألمراض  إدارة 7513106   

 9113 الشؤون البيطرية إدارة 7513107   

 9113 شؤون األحراش والغابات إدارة 7513108   

  شؤون صيد االسماك إدارة  75132  

 9113 شؤون صيد السمك التجاري إدارة 7513201   

  شؤون الوقود والطاقة إدارة  75133  

 9113 شوؤن الوقود الصلب ادارة 7513301   

 9113 شوؤن النفط والغاز ادارة 7513302   

 9113 شؤون الكهرباء إدارة 7513303   

 9113 شوؤن انواع الوقود والطاقة االخرى ادارة 7513399   

  شوؤن النقل واالتصاالت ادارة  75134  

 9113 شوؤن النقل واالتصاالت ادارة 7513401   

  شؤون الموارد المعدنية إدارة  75135  

 9113 استغالل االكتشافات إدارة 7513501   

 9113 التسويق لإلنتاج المعدني إدارة 7513502   

  الخدمات اإلدارية العامة للتجارة إدارة  75136  

 9113 والتجزئة الجملةالخدمات اإلدارية العامة لتجارة  إدارة 7513601   

 9113 الخدمات اإلدارية العامة للتخزين إدارة 7513602   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  عليهاالتفتيش القطاعات السياحية وترخيصها و  تنظيم  75137  

 9113 شؤون السياحة إدارة 7513701   

 9113 شؤون الفنادق إدارة 7513702   

 9113 شؤون المطاعم إدارة 7513703   

 9113 شؤون المقاهي إدارة 7513704   

  الشؤون العمالية إدارة  75138  

 9113 ظروف العمل تنظيم 7513801   

  خرىوتنظيم أنشطة أ إدارة  75139  

 9113 سياسات البحث والتطوير لتحسين األداء إدارة 7513901   

 9113 والتخلفالسياسات الخاصة بالحد من البطالة  تنفيذ 7513902   

 9113 شؤون قطاعات التشييد والبناء تنظيم 7513903   

 9113 القطاعات التجارية وترخيصها تنظيم 7513904   

 9113 نمية االقليميةسياسة الت تنظيم 7513905   

 9113 وتنظيم انشطة اخرى ادارة 7513999   

  الخدمات التابعة للحكومة بوجه عام أنشطة   7514 

  ديوان الموظفين العام أنشطة  75141  

 9114 سياسة التوظيف تطوير 7514101   

 9114 الدرجات تحديد 7514102   

 9114 والترقية االختيار 7514103   

 9114 الوظائف توصيف 7514104   

 9114 والتصنيف التقييم 7514105   

 9114 انظمة الخدمة المدنية تنفيذ 7514106   

  الرقابة والتفتيش/ المحاسبة  ديوان  75142  

 9114 الرقابة والتفتيش ديوان 7514201   

  المشتريات المركزية إدارة  75143  

 9114 ركزيةالمشتريات الم إدارة 7514301   

  حفظ وتخزين السجالت المركزية إدارة  75144  

 9114 حفظ وتخزين السجالت المركزية إدارة 7514401   

  وٕادارة المباني الحكومية تشغيل  75145  

 9114 وٕادارة المباني الحكومية تشغيل 7514501   

  المستودعات الحكومية إدارة  75146  

 9114 دعات الحكوميةالمستو  إدارة 7514601   

  اخرى تابعة للحكومة انشطة  75149  

 9114 اخرى تابعة للحكومة غير مذكورة انشطة 7514901   

  الخدمات للمجتمع ككل توفير    752

  الخارجية الشؤون   7521 
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  وزارة الخارجية والبعثات الدولية إدارة  75211  

 9121  الخارجيةوزارة  إدارة 7521101   

 9121 السفارات والقنصليات في الخارج إدارة 7521102   

  الخدمات اإلعالمية والثقافية للخارج إدارة  75212  

 9121 للخارجالخدمات اإلعالمية   إدارة 7521201   

 9121 الخدمات الثقافية للخارج إدارة 7521202   

  ناميةالالدول / المساعدات اإلقتصادية للخارج  تقديم  75213  

 9122 الناميةالدول / المساعدات اإلقتصادية للخارج  تقديم 7521301   

  العسكرية للخارج  المساعدات تقديم  75214  

 9123 العسكرية للخارج  المساعدات تقديم 7521401   

  المساعدات اإلنسانية للخارج تقديم  75215  

 9122 المساعدات لغوث الالجئين تقديم 7521501   

 9122 المساعدات للقضاء على الجوع تقديم 7521502   

  التجارية الخارجية العامة الشؤون  75216  

 9122 الخارجية  التجارة الشؤون 7521601   

 9122 الدولية  المالية الشؤون 7521602   

 9122 الدولية  التقنية الشؤون 7521603   

  خارجية اخرى شؤون  75219  

 9122 خارجية غير مذكورة في مكان آخر شؤون 7521901   

  الدفاع أنشطة   7522 

  الدفاع العسكري شؤون  75221  

 9124 الدفاع العسكري شؤون 7522101   

  الدفاع المدني شؤون  75222  

 9125 الدفاع المدني شؤون 7522201   

  الصحية الميدانية الشؤون  75223  

 9125 رعاية الصحية في الميدانال توفير 7522301   

  والعلوم العسكرية البحوث  75224  

 9125 والتطوير العسكري البحث 7522401   

  النظام العام والسالمة أنشطة   7523 

  الشرطة النظامية أنشطة  75231  

 9126 الشرطة العامة أنشطة 7523101   

 9126 الشرطة المتخصصة أنشطة 7523102   

  الحريق اطفاء   75232  

 9126 اطفاء الحريق فرق 7523201   

 9126 منع حدوث الحرائق فرق 7523202   

  وتشغيل محاكم القضاء إدارة  75233  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 9127 وتشغيل محاكم القضاء المدني إدارة 7523301   

 9127 وتشغيل محاكم القضاء العسكري إدارة 7523302   

 9127 حاكم القضاء النيابة العامةوتشغيل م إدارة 7523303   

 9127 التفسيرات القانونية اصدار 7523304   

  وتشغيل السجون إدارة  75234  

 9128 وتشغيل السجون إدارة 7523401   

 9128 وتشغيل مراكز تأهيل المساجين إدارة 7523402   

 9128 وتشغيل مراكزاإلصالح لألحداث إدارة 7523403   

  أخرى مساندة للنظام العام والسالمة دماتخ  75239  

 9129 أخرى مساندة للنظام العام والسالمة خدمات 7523901   

  الضمان اإلجتماعي اإلجباري أنشطة    753

  الضمان اإلجتماعي اإلجباري أنشطة   7530 

  ضد المرض وللوالدة واإلصابة بالعاهات الضمان  75301  

 9131 المرض ضد  الضمان 7530101   

 9131 لحاالت الوالدة واألمومة الضمان 7530102   

 9131 ضد اإلصابة بالعاهات الضمان 7530103   

  العاملين لتقاعداإلجتماعي   الضمان  75302  

 9132 العاملين  لتقاعداإلجتماعي الحكومي  الضمان 7530201   

 9132 عدا العاملين في الحكومة  الستحقاقات الشيخوخة االجتماعي الضمان 7530202   

  اإلجتماعي للتعويضات عن البطالة الضمان  75303  

 9133 اإلجتماعي للتعويضات عن البطالة الضمان 7530301   

  اإلجتماعي للعائالت واألسر الضمان  75304  

 9134 اإلجتماعي للعائالت عن الترمل الضمان 7530401   

 9134 ماعي للعائالت عن زيادة األطفالاإلجت الضمان 7530402   
  التعليم    ميم الباب
  التعليم    80 القسم

  اإلبتدائي التعليم    801

  اإلبتدائي وما قبله التعليم   8010 

  اإلبتدائي  قبلما  تعليم  80101  

 9211 البستان/ ما قبل اإلبتدائي  تعليم 8010101   

 9211 رياض األطفال/ إلبتدائي ما قبل ا تعليم 8010102   

  اإلبتدائي األساسي التعليم  80102  

 9219 اإلبتدائي األساسي العام التعليم 8010201   

 9219 المتأخريناإلبتدائي األساسي لألطفال  التعليم 8010202   

 9219 المعوقيناإلبتدائي األساسي الخاص لألطفال  التعليم 8010203   

  الثانوي مالتعلي    802
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  الثانوي العام التعليم   8021 

  الثانوي العام ما قبل الجامعة التعليم  80211  

 9221 الثانوي العام ما قبل الجامعة التعليم 8021101   

  الثانوي الخاص التعليم  80212  

 9221 الثانوي الخاص للمعوقين التعليم 8021201   

  ليالثانوي العا التعليم  80213  

 9222 الثانوي العالي التعليم 8021301   

  الثانوي الفني والمهني التعليم   8022 

  الثانويةالعام الفني والمهني وما يعادل  التعليم  80221  

 9223 الثانوي/ التجاري  التعليم 8022101   

 9223 الثانوي/ الصناعي  التعليم 8022102   

 9223 الثانوي/ الزراعي  التعليم 8022103   

  الثانويةالخاص الفني والمهني وما يعادل  التعليم  80222  

 9223 الخاص الثانوي المهني للمعوقين التعليم 8022201   

  العالي التعليم    803

  العالي التعليم   8030 

  الجامعةالعالي الالحق للثانوية واقل من  التعليم  80301  

 9231 اقتصاد/ قانون / آداب / عليم اإلنساني الت كليات 8030101   

 9231 علوم/ التعليم العلمي  كليات 8030102   

 9231 زراعة/ هندسة / صيدلة / طب / التعليم المهني  كليات 8030103   

  العالي الجامعي التعليم  80302  

 9239 اقتصاد/ قانون / آداب / الجامعي اإلنساني  التعليم  8030201   

 9239 علوم/ العالي العلمي  التعليم  8030202   

 9239 زراعة/ هندسة / صيدلة / طب / العالي المهني  التعليم  8030203   

 9239 العالي العسكري التعليم 8030204   

  ) ماجستيردبلوم، ( العالي بعد الجامعي  التعليم  80303  

 9239 )دبلوم، ماجستير ( ساني  ان -العالي بعد الجامعي  التعليم 8030301   

 9239 )دبلوم، ماجستير ( علوم   -العالي بعد الجامعي  التعليم 8030302   

 9239 )دبلوم، ماجستير ( مهني   -العالي بعد الجامعي  التعليم 8030303   

  دكتوراه/ العالي بعد الجامعي  التعليم  80304  

 9239 دكتوراه/ انساني  -عي العالي بعد الجام التعليم 8030401   

 9239 دكتوراه/ علوم  -العالي بعد الجامعي  التعليم 8030402   

 9239 دكتوراه/ مهني -العالي بعد الجامعي  التعليم 8030403   

  الكبار وانواع التعليم األخرى تعليم   8090 

  العامللتعليم / تعليم الكبار ومحو األمية  خدمات  80901  

 9290 العامللتعليم / تعليم الكبار ومحو األمية  خدمات 8090101   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  للتعليم العام/ التعليم بالمراسلة  خدمات  80902  

 9290 للتعليم العام/ التعليم بالمراسلة  خدمات 8090201   

  العام للتعليم/ التعليم بالراديو والتلفزيون  خدمات  80903  

 9290 العام للتعليم/ لراديو والتلفزيون التعليم با خدمات 8090301   

  المرحلةتعليم معاهد التدريب المهني دون تحديد  خدمات  80904  

 9290 تعليم الطباعة والكمبيوتر خدمات 8090401   

 9290 …/ حالقة / خياطة / تعليم المهن  خدمات 8090402   

 9290 تعليم قيادة السيارات خدمات 8090403   

  تعليم أخرى خدمات  80905  

 9290 تعليم أخرى خدمات 8090501   
  اإلجتماعي  والعمل الصحة    نون الباب
  اإلجتماعي  والعمل الصحة    85 القسم

  المتصلة بصحة اإلنسان األنشطة    851

  المستشفيات أنشطة   8511 

  المستشفيات العامة أنشطة  85111  

 9311 يات العامةالمستشف أنشطة 8511101   

  المستشفيات المتخصصة أنشطة  85112  

 9311 المستشفيات المتخصصة أنشطة 8511201   

  المراكز الصحية المزودة باإلقامة أنشطة  85113  

 9311 المصحات المزودة باإلقامة أنشطة 8511301   

 9311 باإلقامةالمراكز الوقائية الصحية المزودة  أنشطة 8511302   

 9311 المالجئ الصحية المزودة باإلقامة أنشطة 8511303   

 9311 مركز التأهيل الصحية المزودة باإلقامة أنشطة 8511304   

 9311 باإلقامةمصحات الحجر الصحي والجذام المزودة  أنشطة 8511305   

  العسكرية عدا الميدانية المستشفيات  85114  

 9311 ية عدا الميدانيةالعسكر  المستشفيات 8511401   

  السجون مستشفيات  85115  

 9311 السجون مستشفيات 8511501   

  مقيمينالمرافق المقدمة للمستشفيات لمرضى  أنشطة  85116  

 9311 مقيمينالمرافق المقدمة للمستشفيات لمرضى  أنشطة 8511601   

  الممارسة الطبية وطب االسنان أنشطة   8512 

  العامةعيادات االباطنية واألطفال والجراحة  أنشطة  85121  

 9312 عيادات األطباء العموميين أنشطة 8512101   

 9312 اطباء األطفال  عيادات أنشطة 8512102   

 9312 عيادات اطباء القلب أنشطة 8512103   

 9312 عيادات اطباء الدم أنشطة 8512104   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 9312 تخصصات غير مذكورةعيادات اطباء  أنشطة 8512199   

  عيادات طب العيون انشطة  85122  

 9312 عيادات طب العيون انشطة 8512201   

  عيادات طب األنف واألذن والحنجرة انشطة  85123  

 9312 عيادات طب األنف واألذن والحنجرة انشطة 8512301   

  عيادات طب النسائية والتوليد انشطة  85124  

 9312 عيادات طب النسائية والتوليد انشطة 8512401   

  عيادات طب األسنان انشطة  85125  

 9312 عيادات طب األسنان انشطة 8512501   

  دون اقامة/ العيادات الخارجية  أنشطة  85126  

 9312 للمستشفياتدون اقامة / العيادات الخارجية  أنشطة 8512601   

 9312 الصحية للمراكزدون اقامة / لخارجية العيادات ا أنشطة 8512602   

 9312 العيادات الملحقة بالشركات أنشطة 8512603   

 9312 العيادات الملحقة بالمدارس أنشطة 8512604   

 9312 العيادات الملحقة بدور المسنين أنشطة 8512605   

 9312 العيادات الملحقة بالتنظيمات العمالية أنشطة 8512606   

 9312 العيادات الملحقة األخرى أنشطة 8512699   

 المتصلة بصحة االنسان او أنشطة الطب المساعد األخرى األخرى األنشطة   8519 

  العالج الطبيعي وتقويم االعضاء مراكز  85191  

 9319 التدليك مراكز 8519101   

 9319 العالج المائي مراكز 8519102   

 9319 وب النطقعالج عي مراكز 8519103   

 9319 العناية بالقدم مراكز 8519104   

 9319 تقويم العمود الفقري مراكز 8519105   

 9319 الوخز باالبر مراكز 8519106   

 9319 التجبير/ الطب العربي  أنشطة 8519107   

  مساعدي طب االسنان أنشطة  85192  

 9319 مساعدي طب االسنان أنشطة 8519201   

  القابالت أنشطة  85193  

 9319 القابالت أنشطة 8519301   

  المختبرات الطبية أنشطة  85194  

 9319 الدم وخالفه تحليل 8519401   

 9319 تشخيصية متنوعة أنشطة 8519402   

  بنوك الدم أنشطة  85195  

 9319 بنوك الدم أنشطة 8519501   

  االسعاف أنشطة  85196  
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 9319 االسعاف أنشطة 8519601   

  المضمدين والمطهرين أنشطة  85197  

 9319 المضمدين  أنشطة 8519701   

 9319 المطهرين أنشطة 8519702   

  أخرى متصلة بصحة االنسان أنشطة  85198  

  البيطرية األنشطة    852

  البيطرية األنشطة   8520 

  ليفةالبيطرية للحيوانات األ  األنشطة  85201  

 9321 البيطرية للقطط والكالب في المنازل األنشطة 8520101   

  بيطرية للماشية أنشطة  85202  

 9322 والمستشفياتبيطرية للماشية في العيادات  أنشطة 8520201   

 9322 األطباء للماشية في المزارع أنشطة 8520202   

  مساعدي أطباء البيطرة أنشطة  85203  

 9329 مساعدي أطباء البيطرة أنشطة 8520301   

  التحليل والتشخيص المتصلة بالحيوان أنشطة  85204  

 9329 التحليل والتشخيص المتصلة بالحيوان أنشطة 8520401   

  بيطرية أخرى أنشطة  85205  

 9329 إسعاف للحيوانات أنشطة 8520501   

 9329 الحذو للخيول والحمير أنشطة 8520502   

   اإلجتماعيالعمل  أنشطة    853

  اإلجتماعي مع االقامة  العمل    8531 

  اإليواء لأليتام واألطفال دور  85311  

 9331 االيتام دور 8531101   

 9331 الحضانة الداخلية دور 8531102   

 9331 االحداث اصالحات 8531103   

  دون عالج/ العجزة والمعوقين  دور  85312  

 9331 دون عالج/ العجزة   دور 8531201   

 9331 دون عالج/ المعوقين جسمي او عقلي  دور 8531202   

 9331 دون عالج/ المكفوفين  دور 8531203   

 9331 دون عالج/ الصم والبكم  دور 8531204   

  دون عالج/ كبار السن  دور  85313  

 9331 دون عالج/ كبار السن  دور 8531301   

  دون عالج/ إيواء المدمنين  دور  85314  

 9331 دون عالج/ إيواء المدمنين  دور 8531401   

  دون عالج/ إيواء أخرى  دور  85315  

 9331 دون عالج/ إيواء المشردين  دور 8531501   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  اإلجتماعي بدون اقامة العمل   8532 

  )النهارية ( حضانة األطفال  دور  85321  

 9332 )الحضانةدور (الرعاية النهارية لالطفال  أنشطة 8532101   

  اإلجتماعي  الرفاه مؤسسات  85322  

 9332 الرعاية النهارية للمعوقين أنشطة 8532201   

 9332 تبني األطفال أنشطة 8532202   

 9332 منع استخدام القسوة أنشطة 8532203   

 9332 ت إجتماعيةتحديد وتوزيع مساعدا أنشطة 8532204   

 9332 اإلستشارات لالسر واألفراد أنشطة 8532205   

  هيئات اإلغاثة أنشطة  85323  

 9332 ضحايا الكوارث أنشطة 8532301   

 9332 مساعدة الالجئين واإليواء المؤقت أنشطة 8532302   

  التأهيل المهني بتعليم محدود أنشطة  85324  

 9332 تأهيل المعوقين إعادة أنشطة 8532401   

  )دون اقامة ( العمل االجتماعي األخرى  أنشطة  85329  

 9332  التبرعاتجمع  أنشطة 8532901   

 9332 الخيرية األخرى األنشطة 8532999   
 )93-90(المجتمعية واإلجتماعية والشخصية األخرى  الخدمة أنشطة    سين الباب

 جاري والنفايات والصحة العامة واألنشطة المشابهةمياه الم من التخلص    90 القسم

 مياه المجاري والنفايات والصحة العامة واألنشطة المشابهة من التخلص    900

 مياه المجاري والنفايات والصحة العامة واألنشطة المشابهة من التخلص   9000 

  المنازلجمع ونقل النفايات والقمامة من  خدمات  90001  

 9421 النفايات والقمامة من المنازل وغيرها جمع 9000101   

 9412 المجاري بواسطة حاويات المجاري تفريغ 9000102   

 9412 والبواليعالنفايات بواسطة شبكات المجاري  نقل 9000103   

 9412 وتنظيف بالوعات المجاري تفريغ 9000104   

  وتصريفهاالجتها النفايات الصناعية غير الخطرة ومع جمع  90002  

 9421 الصناعية غير الخطرة  النفايات جمع 9000201   

 9421 وتصريف النفايات غير الخطرة معالجة 9000202   

  ومعالجتها وتصريفها الخطرةالنفايات الصناعية   جمع  90003  

 9422  الخطرةالصناعية   النفايات جمع 9000301   

 9422 الخطرةفايات  وتصريف الن معالجة 9000302   

  النفايات وتكنيس وتنظيف الشوارع جمع  90004  

 9439 الشوارع وغسلها كنس 9000401   

 9439 النفايات من الشوارع وصناديق القمامة جمع 9000402   

 9431 الثلوج من الشوارع إزالة 9000403   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 9439 الشوارع بالملح او الرمل رش 9000404   

  ومعالجتهامن النفايات والقمامة غير الصناعية  خلصالت  90005  

 9439 من النفايات عن طريق الردم التخلص 9000501   

 9439 من النفايات عن طريق الحرق التخلص 9000502   

 9439 والترشيح والمعالجة الكيماوية بالتصفيةمن النفايات   التخلص 9000503   

  فاياتمتنوعة خاصة بالن خدمات  90006  

 9439 المجاري والبواليع صيانة 9000601   

 9439 بالمراحيض العامة العناية 9000602   

  من الردم واألنقاض التخلص  90007  

 9439 من الردم واألنقاض التخلص 9000701   

  آخرحماية بيئية أخرى غير مصنفة في موضع  خدمات  90009  

 9490 آخررى غير مصنفة في موضع حماية بيئية أخ خدمات 9000901   
  آخر موضعالمؤسسات ذات العضوية غير المصنفة في  أنشطة    91 القسم

  المهنية والمؤسساتالمؤسسات التجارية وارباب العمل  أنشطة    911

   العملالمؤسسات التجارية وأرباب  أنشطة   9111 

  الغرف التجارية والصناعية أنشطة  91111  

 9511 الغرف التجارية والصناعية أنشطة 9111101   

  للمزارعين  اإلتحادات أنشطة  91112  

 9511 مزارعي التوت االرضي إتحاد 9111201   

 9511 مزارعي الزيتون إتحاد 9111202   

 9511 مزارعين الحمضيات إتحادات 9111203   

 9511 مزارعين أخرى إتحادات 9111299   

  الصناعية  اإلتحادات أنشطة  91113  

 9511 الصناعية  اإلتحادات أنشطة 9111301   

  المؤسسات المهنية أنشطة   9112 

  الكتاب والصحفيين إتحادات  91121  

 9512 الكتاب  إتحادات 9112101   

 9512 الصحفيين إتحادات 9112102   

  الفنانين والرسامين إتحادات  91122  

 9512 الفنانين  تإتحادا 9112201   

 9512 الرسامين إتحادات 9112202   

  مهنية  إتحادات  91123  

 9512 إتحاد المهندسين/  نقابة 9112301   

 9512 إتحاد المعلمين/  نقابة 9112302   

 9512 إتحاد المحاسبين/  نقابة 9112303   

 9512 إتحاد المحامين/  نقابة 9112304   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 9512 االقتصاديين نقابة 9112305   

 9512 االحصائيين نقابة 9112306   

 9512 او نقابات مهنية أخرى اتحادات 9112399   

  المهن الطبية إتحادات  91124  

 9512 إتحاد األطباء/  نقابة 9112401   

 9512 إتحاد الصيادلة/  نقابة 9112402   

 9512 إتحاد الممرضين/  نقابة 9112403   

  مهنية أخرى متنوعة إتحادات  91125  

 9512 مهنية أخرى متنوعة إتحادات 9112501   

  نقابات العمال أنشطة    912

  نقابات العمال أنشطة   9120 

  نقابات العمل المهنية أنشطة  91201  

 9520 عمال الجامعات نقابة 9120101   

  اعةالعمال في التجارة والصناعة والزر  نقابات  91202  

 9520 في التجارة  العمال نقابات 9120201   

 9520 في الصناعة  العمال نقابات 9120202   

 9520 العمال في الزراعة نقابات 9120203   

  العمال على أساس اإلقليم نقابات  91203  

 9520 عمال فلسطين نقابة 9120301   

  عمالية أخرى نقابات  91204  

 9520 عمالية أخرى اتنقاب 9120401   

  األخرى ذات العضوية  المؤسسات أنشطة    919

  الهيئات الدينية أنشطة   9191 

  المساجد خدمات  91911  

 9591 المساجد خدمات 9191101   

  الكنائس واالديرة خدمات  91912  

 9591 الكنائس واالديرة خدمات 9191201   

  أديان أخرى خدمات  91913  

 9591 أديان أخرى خدمات 9191301   

  المنظمات السياسية أنشطة   9192 

  األحزاب السياسية أنشطة  91921  

 9592 سياسية أحزاب 9192101   

 9592 وتنظيمات سياسية حركات 9192102   

  والتنظيماتالسياسية التابعة لالحزاب  المنظمات  91922  

 9592 الشبيبة منظمة 9192201   

 9592 حزبية وتنظيمية أخرى منظمات 9192202   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  العضوية غير المصنفة في موضع آخر  ذاتالمؤسسات  أنشطة   9199 

  المدنية واإلجتماعية  اإلصالح جمعيات  91991  

 9599 اإلجتماعية  اإلصالح نوادي 9199101   

 9599 الروتاري والماسونية نوادي 9199102   

  معيات الدفاع الخاصةج خدمات  91992  

 9599 جمعيات حقوق اإلنسان خدمات 9199201   

 9599 جمعيات الدفاع عن البيئة خدمات 9199202   

 9599 جمعيات الرفق بالحيوان خدمات 9199203   

 9599 جمعيات الدفاع الخاصة األخرى خدمات 9199299   

  جمعيات منظمات الشباب خدمات  91993  

 9599 جمعية الشبان المسلمين خدمات 9199301   

 9599 جمعية الشابات المسلمات خدمات 9199302   

 9599 جمعية الشبان المسيحيين خدمات 9199303   

  جمعيات لألغراض وطنية خدمات  91994  

 9599 المحاربين القدامى جمعية 9199401   

 9599 الطلبة إتحادات 9199402   

 9599 الكشافة جمعيات 9199403   

 9599 الصداقة واألخوة جمعيات 9199404   

  الهوايات واألنشطة الثقافية جمعيات  91995  

 9599 الشعر واألدب نادي 9199501   

 9599 الكتاب نادي 9199502   

 9599 التاريخية النوادي 9199503   

 9599 هواة السينما والمسرح نادي 9199504   

 9599 هواة التصوير نادي 9199505   

 9599 هواة الموسيقى نادي 9199506   

 9599 هواة الفنون نادي 9199507   

 9599 هواة الطوابع نادي 9199508   

 9599 هواة البستنه نادي 9199509   

 9599 هوايات أخرى نوادي 9199599   

  او جمعيات المرأة اتحادات  91996  

 9599 يات المرأةاو جمع اتحادات 9199601   

  ونوادي متنوعة جمعيات  91999  

 9599 خريجي جامعات معينة نادي 9199901   
  الترفيهية والثقافية والرياضية األنشطة    92 القسم

 واإلذاعة والتلفزيون واألنشطة الترفيهية األخرى السينمائية األفالم    921

  الفيديوأفالم وتوزيع األفالم السينمائية و  إنتاج   9211 
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  األفالم السينمائية إنتاج  92111  

 9612 األفالم السينمائية الترفيهية القصيرة إنتاج 9211101   

 9612 األفالم السينمائية الترفيهية الطويلة إنتاج 9211102   

 9612 الثقافيةاألفالم السينمائية   إنتاج 9211103   

 9612 اإلخباريةئية  األفالم السينما إنتاج 9211104   

 9612 اإلعالنيةاألفالم السينمائية   إنتاج 9211105   

 9612 األخرىاألفالم السينمائية   إنتاج 9211199   

  افالم الفيديو إنتاج  92112  

 9612 افالم الفيديو الترفيهية القصيرة إنتاج 9211201   

 9612 لةأفالم الفيديو الترفيهية الطوي إنتاج 9211202   

 9612 الثقافيةافالم الفيديو   إنتاج 9211203   

 9612 اإلخباريةافالم الفيديو   إنتاج 9211204   

 9612 افالم الفيديو اإلعالنية إنتاج 9211205   

 9612 األخرىأفالم الفيديو   إنتاج 9211299   

   األفالم على أساس عقد او رسم إلنتاجالمساعدة  األنشطة  92113  

 9599 األفالم للعرض إعداد 9211301   

 9599 تسجيل األفالم إعادة 9211302   

 9599 الجمهور وليساألفالم واألشرطة على الصناعات األخرى  توزيع 9211303   

 9599 وليس الجمهور األخرىوتأجير األفالم واألشرطة للصناعات  بيع 9211304   

 9599 فالموتسليم وتخزين األ حجز 9211305   

  الفيديو وافالمأخرى متصلة بإنتاج األفالم السينمائية  خدمات  92114  

 9599 الفيديو وافالمأخرى متصلة بإنتاج األفالم السينمائية  خدمات 9211401   

 9614 والبرامج التلفزيونية الفيديوتوزيع االفالم المتحركة وأفالم  خدمات 9211402   

 9614 والبرامج التلفزيونية بالبريد الفيديووزيع االفالم المتحركة وأفالم ت خدمات 9211403   

 9614 الفيديو وافالمأخرى متصلة بإنتاج األفالم السينمائية  خدمات 9211499   

  األفالم السينمائية واشرطة الفيديو عرض   9212 

  عرض السينما دور  92121  

 9615 عرض السينما دور 9212101   

  أفالم الفيديو عرض  92122  

 9615 أفالم الفيديو عرض 9212201   

  اإلذاعة والتلفزيون أنشطة   9213 

  البرامج اإلذاعية إنتاج  92131  

 9612 التمثيليات اإلذاعية القصيرة إنتاج 9213101   

 9612 والمسلسالتالتمثيليات اإلذاعية الطويلة  إنتاج 9213102   

 9612 التعليمية/ البرامج اإلذاعية الثقافية  إنتاج 9213103   

 9612 البرامج اإلذاعية اإلخبارية إنتاج 9213104   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 9612 البرامج اإلذاعية اإلعالنية إنتاج 9213105   

 9612 البرامج اإلذاعية الرياضية إنتاج 9213106   

 9612 البرامج اإلذاعية الترفيهية إنتاج 9213107   

 9612  األخرىاإلذاعية   البرامج إنتاج 9213108   

  البرامج التلفزيونية إنتاج  92132  

 9612 التمثيليات التلفزيونية القصيرة إنتاج 9213201   

 9612 التمثيليات التلفزيوني والمسلسالت إنتاج 9213202   

 9612 التعليمية/ البرامج التلفزيونية الثقافية  إنتاج 9213203   

 9612 البرامج التلفزيونية اإلخبارية إنتاج 9213204   

 9612 البرامج التلفزيونية اإلعالنية إنتاج 9213205   

 9612 البرامج التلفزيونية الرياضية إنتاج 9213206   

 9612 البرامج التلفزيونية الترفيهية إنتاج 9213207   

 9612  األخرىالتلفزيوني   البرامج إنتاج 9213208   

  البث خدمات  92133  

 9616 البث خدمات 9213301   

  الدراما ، والموسيقى واألنشطة األخرى فنون   9214 

  العروض المسرحية الحية وترويجها إنتاج  92141  

 9621 المسرحيات الطويلة إنتاج 9214101   

 9621 المسرحيات الخفيفة إنتاج 9214102   

  الموسيقية وحفالت االوبرا الحفالت إنتاج  92142  

 9622 الموسيقية  الحفالت إنتاج 9214201   

 9622 حفالت رقص االوبرا إنتاج 9214202   

  حفالت غنائية إنتاج  92143  

 9629 حفالت غنائية إنتاج 9214301   

  العروض الخطابية إنتاج  92144  

 9629 الحفالت الخطابية إنتاج 9214401   

  على عروض الفنانين اآلخرين اإلشراف  92145  

 9631 على عروض الرسوم والتماثيل اإلشراف 9214501   

  خدمات المسارح والقاعات تشغيل  92146  

 9632 المناظر تشغيل 9214601   

 9632 الستائر تشغيل 9214602   

 9632 معدات االضاءة والصوت تشغيل 9214603   

 9632 عي التذاكربائ تشغيل 9214604   

 9632 المناظر واالضاءة تصميم 9214605   

 9632 كتاب المسرح خدمات 9214606   

 9632 االخراج المسرحي خدمات 9214607   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  آخر موضعالترفيهية األخرى غير المصنفة في  األنشطة   9219 

  قاعات الرقص واالفراح أنشطة  92191  

 9691 واألغاني قاعات الرقص أنشطة 9219101   

 9691 قاعات االفراح أنشطة 9219102   

  عروض السيرك أنشطة  92192  

 9699 عروض السيرك أنشطة 9219201   

 9699 لالطفال/ عروض العرائس  أنشطة 9219202   

  وكاالت األنباء أنشطة    922

  وكاالت األنباء أنشطة   9220 

  مراسلي الصحف خدمات  92201  

 8441 تقديم األنباء والمقاالت الى الصحف خدمات 9220101   

  مراسلي وكاالت األنباء خدمات  92202  

 8441 التقارير اإلخبارية لوكاالت األنباء تقديم 9220201   

  مراسلي اإلذاعة والتلفزيون خدمات  92203  

 8442  اإلذاعةمراسلي  خدمات 9220301   

 8442 ي التلفزيونمراسل خدمات 9220302   

 والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى المكتبات أنشطة    923

  والمحفوظات  المكتبات أنشطة   9231 

  المكتبات خدمات  92311  

 8451 المكتبات العامة أنشطة 9231101   

 8451 قاعات المطالعة أنشطة 9231102   

  االرشيف والحفظ خدمات  92312  

 8452 حفظ الكتب وأرشفتها أنشطة 9231201   

 8452 حفظ الخرائط وأرشفتها أنشطة 9231202   

 8452 حفظ المجالت والدوريات وأرشفتها أنشطة 9231203   

 8452 حفظ األفالم وأرشفتها أنشطة 9231204   

 8452 حفظ التسجيالت الصوتية وأرشفتها أنشطة 9231205   

 8452 اشرطة الفيديو الكتب وأرشفتها أنشطة 9231206   

  التاريخية والمبانيالمتاحف والمحافظة على الموقع  أنشطة   9232 

  المتاحف  أنشطة  92321  

 9641 الفنية  المتاحف أنشطة 9232101   

 9641  المجوهراتمتاحف  أنشطة 9232102   

 9641  األثاثمتاحف  أنشطة 9232103   

 9641  المالبسمتاحف  طةأنش 9232104   

 9641 الخزفيات والفضيات  متاحف أنشطة 9232105   

 9641  والعلوممتاحف التاريخ الطبيعي  أنشطة 9232106   



 216 

 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 9641 المتاحف التكنولوجية أنشطة 9232107   

 9641 التاريخية  المتاحف أنشطة 9232108   

 9641 الحربية  المتاحف أنشطة 9232109   

 9641 والمباني التاريخية  الدور أنشطة 9232110   

  التاريخية  والمبانيعلى المواقع  المحافظة  92322  

 9641 المواقع والمباني األثرية صيانة 9232201   

  الطبيعية البريةالنباتات والحيوانات وأنشطة الحياة  حدائق   9233 

  حدائق النباتات أنشطة  92331  

 9642 حدائق النباتات طةأنش 9233101   

  حدائق الحيوانات أنشطة  92332  

 9642 حدائق الحيوانات الصناعية أنشطة 9233201   

  عليهاالحدائق البرية الطبيعية والمحافظة  أنشطة  92333  

 9642 عليهاالحدائق البرية الطبيعية والمحافظة  أنشطة 9233301   

  هية والترفي الرياضية األنشطة    924

    الرياضية األنشطة   9241 

  النوادي الرياضية تنظيم  92411  

 9651 الرياضيةالشاملة النوادي 9241101   

 9651 كرة القدم نوادي 9241102   

 9651 البولنج نوادي 9241103   

 9651 السباحة نوادي 9241104   

 9651 الغو لف نوادي 9241105   

 9651 مالكمةال نوادي 9241106   

 9651 المصارعة نوادي 9241107   

 9651 الصحية وكمال االجسام النوادي 9241108   

 9651 الرياضة الشتوية نوادي 9241109   

 9651 الشطرنج نوادي 9241110   

 9651 الداما والدومينو ولعب الورق نوادي 9241111   

 9651 الرماية والصيد نوادي 9241112   

 9651 رياضية وترفيهية أخرى نوادي 9241199   

  المناسبات الرياضية تنظيم  92412  

 9652 المناسبات الرياضية تنظيم 9241201   

 9652 الرياضيين كأفراد لحسابهم أنشطة 9241202   

 9652 الحكام والمراقبين أنشطة 9241203   

 9652 المدربين أنشطة 9241204   

  افق الرياضيةالمر  تشغيل  92413  

 9659 توفير المقاعد وخالفه أنشطة 9241301   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  المدارس الرياضية أنشطة  92414  

 9659 المدارس الرياضية أنشطة 9241401   

 9659 مدارس األلعاب أنشطة 9241402   

  اإلسطبالت والسباقات أنشطة  92415  

 9659 الخيول إسطبالت 9241501   

 9659 تربية الكالب للصيد الترفيهي مؤسسات 9241502   

  سباقات السيارات أنشطة  92416  

 9659 سباقات السيارات أنشطة 9241601   

  األخرى  الترفيهية األنشطة   9249 

  التمثيل في السينما والمسرح وخالفه أنشطة  92491  

 9699 التمثيل في السينما وتوزيع األدوار أنشطة 9249101   

 9699 التمثيل في المسرح وتوزيع األدوار أنشطة 9249102   

  وكاالت الحجز للمسرح أنشطة  92492  

 9699 وكاالت الحجز للمسرح أنشطة 9249201   

  رسمتسجيل الصوت على اشرطة نظير عقد او  أنشطة  92493  

 9699 رسمتسجيل الصوت على اشرطة نظير عقد او  أنشطة 9249301   

 9699 رسمتسجيل الصوت على اسطوانات نظير عقد او  أنشطة 9249302   

  المتنزهات الترفيهية والشواطىء أنشطة  92494  

 9699 الترفيهية  المتنزهات أنشطة 9249401   

 9699 الشواطىء الترفيهية أنشطة 9249402   

 9699 الكراسي على الشاطىء استئجار 9249403   

 9699 امات على الشاطيء وخالفهالحم إستئجار 9249404   

 9699 الخزانات على الشاطىء إستئجار 9249405   

  المقامرة والرهان أنشطة  92495  

 9692 صاالت المقامرة والرهان أنشطة 9249501   

  وحدائق المالهي  دور أنشطة  92496  

 9693 األلعاب التي تدار بالعملة أنشطة 9249601   

 9693 وحدائق المالهي مدن 9249602   

  االنترنت مقاهي  92497  

 9699 االنترنت مقاهي 9249701   

  ترفيهية أخرى أنشطة  92499  

 9699 الترفيهية العروض 9249901   

 9699 الترفيهي الصيد 9249902   
  الخدمية األخرى األنشطة    93 القسم

  الخدمية األخرى األنشطة    930

  جافا تنظيفاالمنسوجات والمنتجات الفرائية وتنظيفها  غسل   9301 
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

  باليد او/ الغسيل بواسطة ماكينات تعمل ذاتيا  خدمات  93011  

 9711 آالت الغسيل التي تدار بالعملة خدمات 9301101   

 9711 الغسيل اليدوي خدمات 9301102   

  بالكي رنةمقت/ الغسيل والتنظيف للمالبس والفراء  خدمات  93012  

 9712 الغسيل العادي للمالبس وكيها خدمات 9301201   

 9712 التنظيف الجاف للمالبس وكيها خدمات 9301202   

 9714 بدون غسيل او تنظيف/ كي المالبس  خدمات 9301203   

 9712  الفراءتنظيف  خدمات 9301204   

  غسيل وتنظيف األقمشة والسجاد خدمات  93013  

 9713 غسيل وتنظيف الستائر في المنازل خدمات 9301301   

 9713 غسيل وتنظيف السجاد في المنازل خدمات 9301302   

 9713 غسيل وتنظيف البسط في المنازل خدمات 9301303   

  الصناعة واألسرعداصبغ المالبس واألقمشة لالفراد  خدمات  93014  

 9715 الصناعة عدالالفراد واألسر صبغ المالبس واألقمشة  خدمات 9301401   

  غسيل المنسوجات والمالبس األخرى خدمات  93015  

 9713 جمع وتسليم الغسيل خدمات 9301501   

 9713 تأجير بدالت العاملين عن طريق المغاسل خدمات 9301502   

 9713 التنظيفوتعديالت طفيفة في الثياب مقترنة مع  اصالحات 9301503   

  الشعر وأنواع التجميل األخرى تصفيف   9302 

  الحالقة للرجال صالونات  93021  

 9721 وتصفيف الشعر للرجال قص 9302101   

 9721 الذقن حالقة 9302102   

 9729 صالونات حالقة اخرى خدمات 9302199   

  التجميل للنساء صالونات  93022  

 9721 وتصفيف الشعر للنساء قص 9302201   

 9722 وتزيين الوجه تجميل 9302202   

 9729 الوجه والعناية باالظافر تدليك 9302203   

 9729 تجميل أخرى للنساء خدمات 9302299   

   أنشطةالجنائز وما يتصل بها من  أنشطة   9303 

  تجهيز المتوفي للدفن او الحرق أنشطة  93031  

 9731 دماتخ -تغسيل وتكفين ونقل  أنشطة 9303101   

 9731 تغسيل وتجهيز للحرق أنشطة 9303102   

 9731 توفير خدمات الدفن أنشطة 9303103   

 9731 نقل المتوفى للدفن أنشطة 9303104   

 9731 التحنيط والحانوتية أنشطة 9303105   

  القبور وبيعها تجهيز  93032  



 219 

 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 9732 وحفر القبور وبيعها تجهيز 9303201   

  صيانة القبور واألضرحة أنشطة  93033  

 9732 صيانة القبور واألضرحة أنشطة 9303301   

  آخرالخدمية األخرى غير المصنفة في موضع  األنشطة   9309 

  اإلستجمام البدني أنشطة  93091  

 9723 الحمامات التركية أنشطة 9309101   

 9723 الحمامات ، الساونا والبخار أنشطة 9309102   

 9723 إنقاص الوزن صالونات 9309103   

 9723 التدليك صالونات 9309104   

 9723 استجمام وراحة أخرى صالونات 9309105   

  اإلجتماعية األنشطة  93092  

 9791 المرافقة خدمات 9309201   

 9799 تحديد المواعيد خدمات 9309202   

 9799 مكاتب الزواج خدمات 9309203   

  التنجيم والروحانيين أنشطة  93093  

 9799 قارئي الطالع والكف أنشطة 9309301   

 9799 الفتاحين أنشطة 9309302   

 9799 روحانية أخرى أنشطة 9309399   

  خدمية أخرى أنشطة  93094  

 9799 ماسحي األحذية أنشطة 9309401   

 9799 الحمالين أنشطة 9309402   

 9799 منادي الركاب للسيارات ةأنشط 9309403   

 9799 غسالين السيارات لحسابهم أنشطة 9309404   
  المنزلية االعمالالخاصة التي تعين افرادا ألداء  األسر    عين الباب
  المنزلية االعمالالخاصة التي تعين افرادا ألداء  األسر    95 القسم

  المنزلية العمالاالخاصة التي تعين افرادا ألداء  األسر    950

  المنزلية االعمالالخاصة التي تعين افرادا ألداء  األسر   9500 

  الخدمة المنزلية الداخلية أنشطة  95001  

 9800 والطهاه في المنازل الخدم 9500101   

 9800 المنازل فيالخدم   رؤساء  9500102   

 9800 في المنازل الغساالت 9500103   

 9800 وجليسات األطفال في المنازل لمربياتا 9500104   

  الخدمة المنزلية األخرى أنشطة  95002  

 9800 البستاني والجنانيني أنشطة 9500201   

 9800 البوابين أنشطة 9500202   

 9800 الحراس للمنازل أنشطة 9500203   
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 الفئة المجموعة
فرع 
 الفئة

 CPC7B صفالو  السلعة رمز

 9800 السواقين للمنازل أنشطة 9500204   

 9800 مين الخصوصينالمعل أنشطة 9500205   

 9800 السكرتيرات الخصوصية أنشطة 9500206   
  والهيئات غير اإلقليمية المنظمات    فاء الباب
  والهيئات غير اإلقليمية المنظمات    99 القسم

  والهيئات غير اإلقليمية المنظمات    990

  والهيئات غير اإلقليمية المنظمات   9900 

  مم المتحدة ووكاالتهااال أنشطة  99001  

 9900 االمم المتحدة ووكاالتها مكاتب 9900101   

  اإلقليمية للدول األمريكية الهيئات  99002  

 9900 اإلقليمية للدول األمريكية الهيئات 9900201   

  اإلقليمية االوروبية الهيئات  99003  

 9900 اإلقليمية األوروبية الهيئات 9900301   

  اإلقليمية األفريقية الهيئات  99004  

 9900 اإلقليمية األفريقية الهيئات 9900401   

  اإلقليمية العربية الهيئات  99005  

 9900 الدول العربية ومكاتبها جامعة 9900501   

 9900 التعاون المغاربي مجلس 9900502   

  التعاون الخليجي مجلس 9900503   

 9900 العربية المصدرة للبترول الدول منظمة 9900504   

 9900 الوحدة االقتصادي مجلس 9900505   

 9900 متنوعة عربيةاقليمية   هيئات 9900599   

  اقليمية متنوعة هيئات  99006  

 9900 للبترول اوبك المصدرةالدول   منظمة 9900601   

 9900 النقد الدولي صندوق 9900602   

 9900 يالدول البنك 9900603   

 9900 االحمر الدولي الصليب 9900604   

 9900 التعاون الجمركي مجلس 9900605   

 9900 التجارة الدولية منظمة 9900606   

 9900 اقليمية متنوعة هيئات 9900699   
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